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نیغورد نایعدم 

هلاقم تاصخشم 

: هلاقم اشنم   1357 ینیسح ، روپهاش  دیس  مجرتم : هداسلا  یبتجم  نیغورد /  نایعدم  روآدیدپ : مان  ناونع و  ناریا  یلم : یـسانشباتک  هرامـش 
: رگفیصوت  45 ص 42 -  دادرخ 1388 : ش 88 ، ص47 – 50 ، نیدرورف 1388 : ش 98 ، ص 16 – 20 ، ریت 1387 : ش 89 ، دوعوم ، هلجم 

تیودهم رگفیصوت :  Mu ha mma d ibn Hasan, Imam رگفیصوت : 255ق  مهدزاود ، ماـما  جـع ،)  ) نـسح نـب  (م ح م د )
یمالسا ياهروشک  رگفیصوت : دیلقت  عجارم  رگفیصوت : ییوگغورد  رگفیصوت : فیرحت  رگفیصوت : تماما  رگفیصوت :

همدقم

هلاسم وا  هیامنارگ  دوجو  هب  داقتعا  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  زا  نخـس  ینیوزق * * * * *  مظاک  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  راـثآ  زا  هتفرگرب 
هدیقع ایوپ و  هشیدنا  نیا  ددرگ . یم  زاب  تلاسر  رـصع  هب  نآ  یخیرات  هقباس  دراد و  نآرق  هشیر  هکلب  تسین  يروهظ  ون  هدـیدپ  ای  دـیدج 

زا یخرب  باتک  زاغآ  رد  تسا . هدوب  راوتسا  تباث و  یمالـسا  هعماج  رد  هراومه  نونکات  مالـسلا  مهیلع  رون  ناماما  ربمایپ و  نامز  زا  خسار 
ناماما ربمایپ و  زا  ییاهدیون  هارمه  هب  تسا  هدـیدرگ  ریـسفت  لیوات و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هیامنارگ  دوجو  هب  هک  ار  نآرق  تایآ 

ناهج هدنیآ  خیرات و  تکرح  نیسپاو  رد  شخب  تاجن  يدهم  روهظ  زا  تایاور  تایآ و  نیا  هک  دش  نشور  میدروآ و  مالـسلا  مهیلع  رون 
چیه مالـسا  خـیرات  رد  هک  يا  هنوـگ  هب  دـهد  یم  ماـیپ  وا  ریظن  یب  ـالاو و  هاـگیاج  رادـتقا و  هوکـش و  زا  تحارـص  اـب  دـیوگ و  یم  نخس 
نیا دوش . یمن  تفاـی  وا  دـننامه  روهظ  زا  سپ  نیمز  هدرک  رب  تیمکاـح  تاـناکما و  زا  يرادروخرب  هوکـش و  رادـتقا و  رظن  زا  یتیـصخش 
هنوگ هب  تسا  هدمآ  وا  یحالـصا  ریظن  یب  شقن  روهظ و  الاو و  تیـصخش  داعبا  ترـضح و  نآ  دروم  رد  هک  یتایاور  هوبنا  رطاخب  تیعقاو 
هعماج يارب  تیودهم  هلاسم  تشادن و  ار  نآ  راکنا  تراسج  تارج و  سک  چیه  هک  دوب  هدـش  فورعم  روهـشم و  یمالـسا  هعماج  رد  يا 

رد هک  دوب  یمالسا  هعماج  رد  ینید  یتدیقع و  تیعقاو  نیا  يراوتسا  رطاخب  یعطق  هدش و  هتخانش  ییاور و  ینآرق و  هلاسم  کی  یمالـسا ،
هب ار  نانآ  شیوخ  تسایس  يویند و  تفرشیپ  يارب  نانآ  یطارفا  نارادفرط  هک  میوش  یم  وربور  ییاهتیصخش  اب  وس  کی  زا  مالسا ، خیرات 

تردق و هسوسو  هنابلط ، هاج  ياه  هزیگنا  رثا  رب  هک  میوش  یم  انـشآ  يرـصانع  اب  وس  رگد  زا  دنتخاس و  حرطم  شخب  تاجن  يدهم  ناونع 
هداد ار  وا  ندـمآ  دـیون  تایاور  نآرق و  هک  یـشخب  تاجن  يدـهم  نامه  ار  دوخ  هدومن و  تیودـهم  ياعدا  غورد  هب  یبلطایند ، ترهش و 

نیغورد نایعدـم  نیا  اب  هطبار  رد  يروآدای  روخ  رد  هتکن  تسا و  هدیـسر  رفن  هب 50  اهرامآ  یخرب  قبط  اهنیا  رامـش  دندرک . یفرعم  تسا 
-2 دنا . هتخانـشان  بهذم  فده و  تیوه ، بسن  رظن  زا  نانیا  زا  یهورگ  - 1 دنا : میسقت  لباق  هتـسد  راهچ  رب  رابتعا  هب  اهنیا  هک  تسا  نیا 
هب راگزور  هحفـص  زا  ناشناوریپ  توعد و  ناشن و  مان و  یخرب  - 3 دـندرک . طقاس  اهرظن  زا  ار  دوخ  يوخ  زیمآ  نونج  ياهراک  اب  یهورگ 

يرظن شخب  نیا  رد  ام ، هک  تسه  نانآ  زا  يدای  مان و  اـما  دـنا  هدرم  زین  یخرب  و  - 4 تسین . اهنآ  زا  یناشن  هک  تسا  هدـش  وحم  يا  هنوگ 
. دنکفا میهاوخ  دنا  هتفای  ترهش  ناونع  نیدب  خیرات  رد  هک  نانآ  زا  يرامش  هنارگ  لاجد  درکلمع  یگدنز و  هب  ارذگ 

تیودهم یعدم  هورگ  هس 

هراشا

ینیوزق مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
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لوا هورگ 

ياه هزیگنا  يور  نارگید  هک  یناـسک  - 1 دنا : میـسقت  لباق  هورگ  هس  رب  يرابتعا  هب  دنا  هتفای  ترهـش  ناونع  نیدـب  خـیرات  رد  هک  یناسک 
. دـندومن ینیغورد  ياعدا  نینچ  یهاوخ  تردـق  یبلط و  هاج  هزیگنا  هب  هک  یناسک  - 2 دندناوخ . شخب  تاجن  يدهم »  » ار نانآ  یـصاخ ،

تاجن يدهم  ار  دوخ  هنامرـشیب  دـندیزای و  تسد  بیرف  يرگلاجد و  نینچ  هب  نارگدادـیب ، هراشا  هب  رامعتـسا و  هشقن  قبط  هک  یناسک  - 3
زا هن  تسا ، هدش  هداد  تبـسن  نانادب  تیودهم  هک  یناسک  زا  یخرب  هک  ددرگ  یم  تفایرد  تیعقاو  نیا  خـیرات  زا  دـندرک . یفرعم  شخب ،

نیا هداد و  اـهنآ  هب  ار  یناونع  نینچ  ناـنآ  ناوریپ  ناراـی و  هکلب  دـندوب ، یـضار  اـعدا  نادـب  دوخ  هن  هتفرگ و  همـشچرس  ناـنآ  دوخ  يوس 
نیغورد و ياهاعدا  نینچ  نانآ  دوخ  هک  دوب  اجب  هتبلا  دـنداد . شرتسگ  يزکارم  رد  ییاههورگ و  ناـیم  رد  ناراـگزور  نآ  رد  ار  هشیدـنا 

دندرکن دنلب  ضارتعا  دایرف  یگتخاس ، ناونع  نیا  ربارب  رد  نانآ  دوخ  ارچ  هک  تسین  نشور  اما  دننک . یفن  تدشب  ار  تسردان  ياه  تبسن 
قیبطت اه  هرهچ  هب  تسا  هدمآ  تایاور  هوبنا  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ياه  هناشن  مئالع و  یخرب  ات  دندیـشوک  نانآ  ناوریپ  و 

هللا یلص  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  رد  هیفنح  دمحم  - 1 درک : هراشا  اه  هرهچ  نیدب  ناوت  یم  هورگ  نیا  زا  هنومن  يارب  دنیامن . ریسفت  و 
: ینعی یمـسا »... همـسا  يدهملا  نا  : » دیامرف یم  هک  تسا  تیاور  نیا  هلمج  زا  تسا  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  دروم  رد  هلآ  هیلع و 

تاجن يدـهم  ار  هیفنح » دـمحم  ، » ربمایپ تیاور  نیا  هب  نتخادـنا  گنچ  اب  راتخم »  » ناوریپ نارای و  تسا . نم  مانمه  شخب ، تاجن  يدـهم 
نآ يارب  ار  يرگید  ياه  هناشن  تیاور ، اههد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  اب  دنتخاس . قبطنم  ودب  ار  تیاور  دنداد و  ناونع  شخب 

يذلل لق  : » تفگ نانآ  هب  دیاب  برع  رعاش  لوق  هب  دـنمئالع . اه و  هناشن  نآ  دـقاف  همه  یمارگ ، نآ  دوخ  زج  هک  تسا  هدرمـشرب  ترـضح 
یم دنک و  یم  يرگن  فرژ  ياعدا  شناد ، ورملق  رد  هک  وگ  هفازگ  رصنع  نآ  هب  ایشا » کنع  تباغ  ائیش و  تظفح  ۀفـسلف  ملعلا  یف  یعدی 

، دیز - 2 یناد . یمن  ار  اهنآ  تسا و  هدـش  بیاغ  ترظن  زا  ییاهزیچ  اما  يا  هدرک  ظفح  ار  يزیچ  وت  وگب ! دـمهف ، یم  ار  زیچ  همه  درادـنپ 
فیسلاب و جرخی  هنا  نیـسحلا و  دلو  نم  يدهملا  نا  : » هک تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يرگید  تیاور  رد  داجـس  ماما  دنزرف 

نازینک نیرتهب  شردام  دزیخ و  یم  اپب  ریـشمش  اب  وا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نادنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ینعی : ( 1 .«) ۀیبس نبا  هنا 
تاجن يدهم  نامه  وا  هک  دندرک  اعدا  وا  ناوریپ  درک ، مایق  نایوما  دیلپ  هاگتسد  دض  رب  داجـس  ماما  دنزرف  دیز »  » هک یماگنه  دوب . دهاوخ 

اما تسا . ریسا  دنزرف  ردام ، يوس  زا  اثلاث  هدرک و  مایق  هنادنم  تماهـش  ایناث  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لسن  زا  الوا  هک  ارچ  تسا ، شخب 
هلمج زا  وا  ياه  هناشن  میسرت  مالـسلا و  هیلع  يدهم  زا  دیون  رد  تایاور  هوبنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هک  دندرب  دای  زا  نانآ 

زا ناـنآ  رفن  هن  دـنرفن ، هدزاود  نم  زا  سپ  ناـماما  ینعی : ( 2 .«) مهمئاق مهعسات  نیسحلا ، بلـص  نم  ۀعـست  رـشع ، انثا  يدعب  ۀمئالا  : » دومرف
ات دوبن  مالسلا  هیلع  نیـسح  كاپ  لسن  زا  ماما  نیمهن  دیز ، بانج  و  تسا . دمحم  لآ  مئاق  نانآ  نیمهن  دوب و  دنهاوخ  نیـسح  مدنزرف  لسن 

ياه هزیگنا  هب  یبهذم و  تاساسحا  فطاوع و  ریخـست  اه و  هدوت  هجوت  بلج  رطاخب  دیز ، یبالقنا  ناوریپ  اما  دـشاب . شخب  تاجن  يدـهم 
يوما يارعش  زا  یکی  دش  هتخیوآ  راد  هب  دیسر و  تداهـش  هب  دیز  هک  یماگنه  و  دندیزای . تسد  نیغورد  ياعدا  نیا  هب  شیوخ ، یناسفن 

« بلصی عذجلا  یلع  ایدهم  رن  ملو  ۀلخن  عذج  یلع  ادیز  مکل  انبلص  : » هک تفرگ  رخـسمت  داب  هب  ار  ناشیاعدا  نانآ و  يراعـشا ، نمـض  رابت 
. دوش هتخیوآ  راد  هبوچ  هب  دوخ  شخب  تاجن  يدهم  هک  میدوب  هدیدن  زگره  میتخیوآ و  راد  هب  لخن  هخاش  رب  ار  دـیز  امـش  نامرهق  ینعی :
هک مالـسلا  هیلع  يدهم  هب  هدیقع  هشیدنا و  لصا  هب  دیهـش ، دیز  هب  تتامـش ، ییوگازـسان و  نابز  دـب  زوت و  هنیک  رـصنع  نیا  هلیـسونیدب  و 
نآ زا  دمآ و  دوجوب  هیدیز »  » بهذم ماجنارس  و  تفرگ . رخـسمت  داب  هب  ار  تیودهم  لصا  تشاد و  اور  تناها  دراد ، ییاور  نآرق و  هشیر 

تیب لها  مسر  هار و  هعیـش و  بهذـم  زا  هنافـساتم  دنتـسه و  نمی »  » رد رتشیب  نآ  ناوریپ  هک  داد  همادا  شیوخ  تایح  هب  نونکاـت  راـگزور 
موصعم ناـماما  ربارب  رد  هنافـساتم  اهیدـیز ، دـننک . یم  يوریپ  يرگید  بهاذـم  زا  عورف و  لوصا و  هقف و  رد  هدـش و  ادـج  مالـسلا  مهیلع 

هب ناشبهذم  رد  دندرگ و  زاب  شیوخ  تلاصا  بسن و  لصا و  هب  تسا  هتسیاش  رایسب  هک  دنراد  يدنسپان  هدوتـسان و  عضاوم  مالـسلا  مهیلع 
شربمایپ ادخ و  هک  یناسک  نیرفآ  راختفا  ینامسآ و  مسر  هار و  هب  دنیوج ، کسمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كاپ  بهذم  مسر و  هار و 
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مهیلع موصعم  ناماما  هعیـش و  بهذـم  هب  دـندوب ، نآ  رب  هار  زاغآ  رد  هک  یبهذـم  نامه  هب  دـنا ؛ هداد  ار  نانآ  زا  يوریپ  نامرف  ناگمه ، هب 
نب دمحم   » هب هک  هللادبع  دنزرف  دمحم ، مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  دنزرف  دیز ، اهلاس  تشذگ  زا  سپ  ضحم  هللادبع  نب  دمحم  - 3 مالسلا .

نابلط و تصرف  تهج  نیمه  هب  دوب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  ياه  هداون  ار  وا  دوشگ . ناهج  هب  هدید  دیدرگ ، فورعم  ضحم » هللادبع 
و يدهملا ... : » دیوگ یم  هک  ار  یگتخاس  تیاور  کی  دنداد و  بقل  شخب  تاجن  يدـهم  ار  وا  تصرف ، زا  هدافتـسا  اب  تسرپروز  رـصانع 

یگتخاس تیاور  نیا  نانآ  يرآ ! تسا ... نم  ردپ  مان  شردپ  مان  نم و  مان  وا  مان  تسا ، نم  نادنزرف  زا  يدهم  ینعی : یبا »... مسا  هیبا  مسا 
، ار مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  تسا  تفلاخم  یعطق  ملـسم و  تیاور  اهدص  اب  تیاور  نیا  دندید  یم  هکنیا  اب  دندرک ، قیبطت  وا  رب  ار 
(3 . ) دنک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسح  لسن  زا  ماما  نیمهن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج  نیمهدزاود  يرکسع و  ترضح  دنزرف 

نب دـمحم   » هب ار  نآ  دـنتخادنا و  گنچ  یگتخاس  تیاور  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایاور  همه  نداـهناو  اـب  ناـبلط  تصرف  اـما 
وا ردپ  هکنیا  راد  هدنخ  دندرـشف . تعیب  تسد  وا  اب  زین  مدرم  زا  یخرب  دندیمان و  هیکز » سفن   » ار وا  هاگنآ  دـنداد و  قیبطت  ضحم » هللادـبع 
هک دوب  یقیناود » روصنم   » درـشف تعیب  تسد  وا  اب  هک  یناسک  زین  و  داد . تعیب  تسد  شخب  تاجن  يدهم  اب  تعیب  ناونع  هب  شرـسپ  اب  زین 

. تخیر ورف  زین  هللادبع  نب  دمحم  تیودهم  ياه  هیاپ  درک و  ضقن  ار  شیوخ  تعیب  یسابع ، تموکح  لیکشت  زا  سپ 

مود هورگ 

اهلد ریخـست  تاساسحا ، فطاوع و  بلج  يارب  دندومن و  تیودهم  ياعدا  هنابلط  هاج  هناراکبیرف و  ياه  هزیگنا  هب  هک  دندوب  یناسک  نانیا 
زا دنرایـسب ، هورگ  نیا  دـندرک . یفرعم  شخب  تاجن  يدـهم  ار  دوخ  يرگلاـجد ، غورد و  هب  تمظع  تردـق و  ندروآ  تسدـب  اـهبلق و  و 

نیا هکنیا  اب  تسا ، دوعوم  يدهم  نامه  یسابع ، يدهم  شرـسپ  هک  درک  اعدا  یقیناود  روصنم  شردپ  تسا ، یـسابع » يدهم   » نانآ هلمج 
تاجن يدهم  ار  وا  دوب و  هدرشف  تعیب  تسد  شخب  تاجن  يدهم  ناونع  هب  ضحم ، هللادبع  نب  دمحم  هب  اعدا ، نیا  زا  شیپ  راکبیرف  رصنع 

دیاقع و اب  هنوگچ  نانآ  هک  رگنب  نک و  اشامت  ار  ناراک  بیرف  ناتـسرپایند و  نابلط و  تصرف  ياه  ییاوسر  هک  یتسار  تسناد . یم  شخب 
قبط نانآ  زا  یکی  یهاگ  دنچ  ره  و  دندرک ! یم  يزاب  عاضوا ، طیارـش و  قبط  شیوخ و  لد  ياوه  ساسا  رب  سدقم ، میهافم  اه و  هشیدنا 

شخب تاجن  يدهم  ار  دوخ  غورد  هب  درک و  یم  روهظ  ینید ، یتدیقع و  لصا  نیا  نتخاس  زیواتسد  اب  شیوخ  تالیامت  اهششک و  اهاوه ،
اوسر و غورد  نیا  هب  قلخ  ادـخ و  ربارب  رد  اراکـشآ  هنوگچ  هک  نانیا  ییوگ  هفازگ  هورگ و  نیا  ییایح  یب  زا  اتفگـش ! تخاـس . یم  ناونع 

هیلع يدـهم  ماما  هک  ارچ  تسین ، شیب  اوسر  یغورد  ناشیاعدا  هک  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  دوخ  هکنیا  اب  دـندیزای  یم  تسد  راب ، تحاصف 
مئالع اه و  هناشن  هژیو و  تافص  ياراد  دنداد ، ار  شندمآ  دیون  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ار  مالسلا 

دوخ رب  ار  اهیگژیو  نآ  تایاور و  نآ  دـناوت  یمن  يزادرپ  غورد  لاجد و  چـیه  هک  تسا  یمولعم  نیعم و  صخـشم و  ياهیگژیو  صاخ و 
یب يرگحالـصا  شقن  رد  وا  هک : تسا  نیا  ترـضح  نآ  ياهیگژیو  نیرتروهـشم  دنزب . اج  نیتسار  ماما  نآ  ياجب  ار  دوخ  دزاس و  قبطنم 
نیا ایآ  : » هک دیـسرپ  دیاب  کنیا  ددرگ . زیربل  دادیب  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  مه  نآ  دنک  یم  داد  لدـع و  زا  راشرـس  ار  نیمز  هک  تسا  ریظن 
ناـیم زا  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  یتیگ  نارک  اـت  نارک  اهندـمت و  اـه و  هعماـج  هک  ار  یناـهج  دادـیب  متـس و  زا  يزیچ  دنتـسناوت  نازادرپ  غورد 

ياه هتفاب  نانآ و  هب  دـندومن و  رواب  ار  نانیا  نیغورد  چوپ و  ياهاعدا  هک  دـندوب  یناهلبا  نآ  ناراک ، بیرف  نیا  زا  رت  بیجع  و  دـنرادرب »؟
زگره ناراک  بیرف  نیا  رب  دروم ، نیا  رد  مالسلا  مهیلع  رون  ناماما  ربمایپ و  زا  هدیسر  تایاور  هک  دندید  یم  هکنیا  اب  دنتسب  لد  ناشیفارخ 

یگنهرف رقف  حیحـص و  هدیقع  هشیدنا و  نادقف  نآ  لیلد  کی  دشاب ، هتـشاد  یلیلد  ره  یخرب ، يریذپ  تفآ  تهالب و  نیا  دنک . یمن  قیبطت 
اب دنوش و  یم  اوآ  مه  ییادص  ره  اب  مه  لیلد  نیمه  هب  و  دنرب . یم  جـنر  نآ  زا  و  هدوب ، راتفرگ  نادـب  ناریذـپ  تفآ  نیا  هک  تسا  ینید  و 

. دنتفا یم  هار  هب  يداب  ره 
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موس هورگ 

ندیبوک مهرد  يارب  دیلپ  رامعتسا  دندومن . تیودهم  ياعدا  نارگرامعتسا ، هراشا  هب  رامعتسا و  هشقن  ساسا  رب  هک  دندوب  يرـصانع  نانیا ،
فده هب  ات  دیشک  يرایسب  هنانئاخ  ياه  هشقن  ییادج ، يزوت و  هنیک  فالتخا و  رذب  ندناشفا  یمالسا و  گرزب  هعماج  یشاپورف  مالـسا و 

، نادـیم نیا  رد  نآ  یمنهج  ياـه  هشقن  هلمج  زا  دـعلبب و  ار  مالـسا  ناـهج  دـسرب و  دوب ، نک » تموکح  زادـنایب و  فـالتخا  : » هک شیوخ 
هلیسونیدب ات  دوب  نانآ  ینید  تاداقتعا  سدقم و  ياهشزرا  میهافم و  هب  يزاب  ناناملسم و  نایم  رد  گنراگنر  ياهکلـسم  اهمارم و  نتخاس 

ءوس نادـیم ، نیا  رد  نآ  زا  هک  ییاهزیچ  زا  دروآ و  دـیدپ  یمالـسا ، هعماج  رد  ار  اهبلق  اهلد و  لزلزت  هدـیقع و  یتسـس  یناـمیا و  یب  رذـب 
نتخاس و زا  سپ  درک و  تیبرت  شیوخ  هاوخلد  هب  ار  رـصانع  یخرب  هار  نیا  رد  هک  دوب  دوعوم  يدهم  هب  هدـیقع  هشیدـنا و  درک ، هدافتـسا 
هب اهنت  هنومن ، يارب  هک  درک  يرای  هار  نیا  رد  زین  تاناکما  همه  اب  ار  نانآ  دننک و  تیودهم  ياعدا  ات  داد  روتـسد  نانآ  هب  ناشیا  نتـسارآ 
زا یـسوساج  يدالیم ، لاس 1834  رد  باب  دـمحم  یلع  تیئاـهب ، راذـگ  ناـینب  مینکفا . یم  يرظن  نیغورد ، نایعدـم ، شاـمق  نیا  زا  یکی 

نیا هنافـساتم  تشاد و  هارمه  هب  زین  ار  نارگرامعتـسا  یناطیـش  دیلپ و  هشقن  ناناملـسم ، مالـسا و  اب  هزرابم  روظنم  هب  دمآ و  ناریا  هب  سور 
هکنیا اب  دمآ و  قارع  هب  یتدم  زا  سپ  دنک . يزاب  ار ، يرگناریو  هنازوت و  هنیک  شقن  ناریا ، زور  نآ  تسایس  رد  تسناوت  راکتنایخ  رـصنع 

« یتشر مظاک  دیس   » سرد رد  دمآ و  رد  تیناحور  سابل  هب  درک و  یفرعم  ینارکنل » یـسیع  خیـش   » ار دوخ  دوب ، یکروگلاد » زاینک   » شمان
تداع شیشح  فرـصم  هب  دوب و  یتشر  دیـس  درگاش  و  دمحم » یلع   » شمان يدرم  اب  اجنامه  رد  درک و  تکرـش  دوب  البرک  ياملع  زا  هک 

هک اهبش  زا  یکی  رد  دروآ . دیدپ  لباقتم  دامتعا  دزیرب و  تقافر  یتسود و  حرط  وا  اب  تسناوت  یصاخ  ياهدرگش  اب  درک و  تاقالم  تشاد 
اب تخاس و  بطاخم  ار  وا  تصرف  زا  هدافتسا  اب  یسور  سوساج  دوب ، ندیشک  شیشح  لوغشم  شیوخ  تداع  همانرب و  قبط  دمحم » یلع  »
نم هب  نامزلا ! بحاص  يا  ینعی : اعطق »! نامزلا  بحاص  تنا  یلع ! محرت  نامزلا ! بحاـص  اـی  : » تفگ وا  هب  عضاوت  مارتحا و  عوضخ و  همه 

ات نآ  رطاخب  دوب و  شیـشح  ریدـخت  هئـشن  فیک و  جوا  رد  هکنیا  اب  دـمحم » یلع  . » یناـمزلا بحاـص  يدـیدرت  چـیه  یب  وت  نک ... تبحم 
دوخ زا  دریذـپن و  ار  نیغورد  تبـسن  نیا  ات  دیـشوک  درک و  در  ار  سوساج  باطخ  مه  زاب  دوب  هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  رعاشم  يدودـح 

تفرگ و راکب  ار  نیقلت  رارکت و  هویـش  و  میوگ ». یم  نم  هک  تسا  نیمه  هن ! : » هک درک  رارـصا  تخـس  یـسور  سوساج  اـما  دـنک ، عاـفد 
یسور سوساج  تخادرپ  یم  شیشح  فرصم  هب  دمحم » یلع   » هاگره تسا . مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  وا  هک  درک  رارـصا  وا  هب  بترم 

تسـس و ياـهباوج  زین  وا  درک و  یم  وا  زا  يا  هداـس  ياـهلاؤس  درمـش و  یم  تمینغ  اوـسر ، غورد  نآ  رارکت  نیقلت و  يارب  ار  تـصرف  زین 
وا تسـس  یکبآ و  ياهخـساپ  ربارب  رد  ار  دوـخ  درک و  یم  وا  قـیوشت  نیـسحت و  هـب  عورـش  رگیزاـب ، سوساـج  درک و  یم  مهرـس  یکبآ 
هب صاخ  يدرگش  اب  دیرخ و  دمحم » یلع   » يارب دادغب  زا  قرع  يرطب  کی  راکبان ، سوساج  يزور  داد . یم  ناشن  روحسم  هدز و  تفگش 

ماما نامه  دمحم » یلع   » هک دـیناسر  جوا  هب  ار  شیوخ  رارـصا  نیقلت و  دـش ، تسم  دـیناروخ و  وا  هب  ار  نآ  هک  یماگنه  درک و  میدـقت  وا 
اما تسا ، نینچ  هک  تفریذپ  درک و  قیدصت  زین  وا  دریذپب  ار  یسور  ناسوساج  هناصلاخ  هناقداص و  راتفگ  درک  اضاقت  وا  زا  تسا و  يدهم 

درک و عیجـشت  اوسر  غورد  نآ  راهظا  هب  ار  وا  سوساج  مود ، ماـگ  رد  درک . یمن  حیرـصت  نادـب  تشادـن و  ار  نآ  راـهظا  تارج  سرت ، زا 
: هک درک  اعدا  هک  دوب  اجنآ  رد  دمآ و  رهشوب »  » هب اجنآ  زا  و  هرصب »  » هب البرک  زا  دمحم » یلع   » ماجنارـس داد ... وا  هب  یتفگنه  تورث  هدعو 

ماما دوخ  وت ، : » هک دـیزرو  رارـصا  وا  هب  دادـن و  تیاضر  هزادـنا  نیا  هب  یـسور  سوساج  اما  تسا ، مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  صاخ  بیان 
یلع : » هک درک  شخپ  يا  هدرتسگ  تروصب  البرک  رد  ناریا ، هب  دـمحم » یلع   » دورو زا  سپ  سوساـج  وا ». صاـخ  بیاـن  هن  یتسه ، رـصع 
مدرم رتشیب  تخاـس ، هتـسد  ود  اوسر ، غورد  نیا  شخپ  رثا  رب  ار  مدرم  وا  تسا ». هدرک  روهظ  رهـشوب  رد  تسا و  ناـمزلا  بحاـص  دـمحم ،
بترم رامعتسا  ناسوساج  هلیـسوب  هک  تاعیاش  نیا  هب  دنتخانـش  یم  راوخبارـش ، یـشیشح و  يرـصنع  ار  دمحم » یلع   » هک یناسک  رهـشوب 

. دـندرک یم  قیدـصت  و  تسا »... تسرد  دـنکن  : » دـنتفگ یم  زین  هاگآان  ناهلبا  ناحول و  هداس  یخرب  اما  دـندیدنخ  یم  دـش  یم  هدز  نماد 
هب سور  ریفس  ناونعب  یناطیش ، ياهدرگش  نیا  ماجنا  تیانج و  فالتخا و  رذب  ندناشفا  زا  سپ  یسور ، سوساج  نارهت  رد  تایلمع  همادا 
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شیوخ یـسیلبا  تایلمع  همادا  هب  هتـشذگ  زا  رتیدج  تصرف ، زا  يرو  هرهب  اب  يا  هدامآ  لمع  نادیم  تاناکما و  تردـق و  اب  تفر و  نارهت 
ار نانآ  هدیقع  نادجو و  شیوخ ، هدرتسگ  تاناکما  اب  درک و  تیبرت  يدـیدج  ناسوساج  شیوخ ، ناتـسود  زا  نارهت  رد  تشامگ . تمه 

ازریم  » و اهب »  » هب فورعم  یلع ،» نیـسح   » نانآ هلمج  زا  هک  دـنداد  رارق  وا  روتـسد  هراشا و  ورگ  رد  وا و  رایتخا  رد  ار  دوخ  ناـنآ  دـیرخ و 
سوساج نیا  هشقن  يارجا  رد  یمالسا و  هعماج  مالسا و  دض  رب  يرگناریو  شقن  ردارب ، ود  نیا  هک  دندوب  لزا » حبـص   » هب فورعم  ییحی »

بیان ار  دوخ  درک ، روبع  هک  ییاتـسور  زا  دیدرگ و  زاریـش  یهار  اجنآ  زا  دنام و  رهـشوب  رد  هام  ود  دمحم » یلع  . » دنتـشاد رامعتـسا ، دیلپ 
هب هک  ییاه  هیامورف  یخرب  تسا و  نامزلا  بحاص  هک : درک  اعدا  دیـسر ، زاریـش  هب  هک  یماگنه  اما  دز  اج  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  صاـخ 

دارفا زا  یخرب  دندش  هاگآ  هدش  هدنار  ناطیش  نآ  دورو  زا  زاریـش  ياملع  هک  یماگنه  دندز . هقلح  شرود  هب  دنتـسین  دنبیاپ  يداعم  ادبم و 
میظعت رهم و  راهظا  اب  دنتـسناوت  نانآ  دنداتـسرف و  دمحم » یلع   » لفحم هب  نایرج ، تیعقاو  زا  قیقحت  يارب  ار  شیوخ  دامتعا  دروم  هاگآ و 

يارب ار  شیوخ  ياوسر  ياه  هتفاب  تافارخ و  فیخـس و  دیاقع  دمحم » یلع   » هک دوب  لحارم  نآ  زا  سپ  دننک و  بلج  ار  شدامتعا  وا ، هب 
ياملع هب  ار  هارمگ  فرحنم و  رصنع  نآ  ياه  هتفاب  زین  نانآ  دز و  اج  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ار  دوخ  تحارص  هب  تخاس و  راکـشآ  نانآ 
نوریب لزنم  زا  ار  وا  دندیروش و  وا  رب  زین  شنادناخ  ناگتـسب و  دنتـساخ و  اپب  وا  دـض  رب  زاریـش  ياملع  هک  دوب  اجنیا  دـنداد . لاقتنا  زاریش 

دازآ یتدم  زا  سپ  دنتخاس و  موکحم  قالـش  نادنز و  هب  ار  وا  عیرـس ، يا  همکاحم  زا  سپ  دندرپس . همکحم  هب  ریگتـسد و  ار  وا  دندنار و 
تساوخ وا  زا  تشون و  اجنآ  رادناتسا  هب  يا  همان  ناهفصا  هب  دمحم » یلع   » دورو اب  سور  سوساج  تفر . ناهفـصا  هب  زاریـش  زا  دیدرگ و 

، نیغورد یگتخاس و  ماما  تفر و  ایند  زا  رادناتـسا  اهزور  نامه  رد  اما  دنک ، نیمـضت  ار  وا  تینما  دـیامن و  مارتحا  ار  دـیلپ  رـصنع  نآ  هک 
اولب ادصورـس و  مدرم  نایم  رد  هک  داد  روتـسد  شناراکمه  ناتـسود و  هب  یـسور ، سوساج  دش . هداتـسرف  نارهت  هب  رظن  تحت  ریگتـسد و 

هب شیوخ  نارومام  هلیسوب  ار  دمحم » یلع   » تقو تموکح  دش »... ریگتـسد  يدهم  ماما  هک  دیا  هتـسشن  هچ  مدرم ! يا  ناه  : » هک دنزیگنارب 
دنداد همادا  شیوخ  زات  تخات و  وهایه و  هب  شناتسود  سور و  سوساج  اما  داتسرف  وکام ،»  » و زیربت »  » هب اجنآ  زا  تشاد و  لیـسگ  نیوزق 
هدامآ تاناکما ، تورث و  اب  رامعتـسا  سوساج  هک  ار  یناـگیامورف  یخرب  دـندرک و  شخپ  اهرهـش  رد  ار  دـمحم » یلع   » يریگتـسد ربخ  و 

روتـسد درک و  راضحا  ار  دـمحم » یلع   » هاش ماجنارـس  دـندرک . راداو  شروش  هب  تقو  تموکح  دـض  رب  وهایه  داـیرف و  اـب  دـندوب  هتخاـس 
املع تسدـب  دـمحم » یلع   » هبوت هب  تیاهن  رد  وگتفگ  ثحب و  دـش و  لیکـشت  هاگداد  درک . رداص  اهقف  اـملع و  روضح  اـب  ار  وا  همکاـحم 
ددرگ شاف  شا  یناطیش  هشقن  هک  دیـسرت  دش و  ناساره  راک  دنور  زا  سور ، سوساج  درک . ترفغم  بلط  شیوخ  هانگ  زا  وا  دش و  رجنم 

چیه زا  وا  ندـش  هتـشک  يارب  تخاس و  راومه  نیغورد  ماما  يدوباـن  يارب  ار  هار  سور ، دـیلپ  هئطوت  نتخاـس  یفخم  يارب  تهج  نیمه  هب 
ندش هتخیوآ  راد  هب  روتسد  دیسر  تردق  هب  هک  هاش  نیدلارصان  دش و  هتـشک  هاش  هک  دوب  اهزور  نیمه  رد  تسرد  درکن . راذگورف  يراک 
يزیچ شناراکمه  و  اهب » یلع  نیـسح  «، » دمحم یلع   » ندش مادعا  زا  سپ  تنایخ  همادا  دیدرگ . مادـعا  وا  درک و  رداص  ار  دـمحم » یلع  »

نانآ درک و  ار  شیوخ  راک  اهنآ ، تاجن  يارب  نآ  نادنمراک  سور و  ترافـس  شالت  اما  دنـسرب ، شیوخ  تایانج  رفیک  هب  هک  دوب  هدنامن 
نیسح ، » سوساج نآ  ياهشزومآ  ساسا  رب  اجنآ  رد  دنتفاتش و  دادغب  هب  سور  ترافس  هبناج  همه  تدعاسم  سور و  سوساج  روتـسد  هب 
روهظ نامزلارخآ  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  هک  دـنک  اـعدا  دوش و  لـمع  دراو  ییحی »  » شیوخ ردارب  عفن  هب  هک  تفاـی  تیروماـم  یلع »

ار شیوخ  توـعد  زین  وا  داد و  رارق  اوـسر  غورد  نیا  بیقعت  يارب  وا  راـیتخا  رد  زین  یتـفگنه  تورث  هدرتـسگ و  تاـناکما  درک و  دـهاوخ 
و هیکزت »  » هب دادغب »  » زا ار  دساف  هورگ  نیا  ینامثع »  » تموکح هک  دوب  طیارش  نامه  رد  تخادرپ . یگتخاس  مارم  نیا  رـشن  هب  درک و  زاغآ 

یلع نیـسح   » هب میظنت و  نارهت  رد  سور  ترافـس  رد  نانچمه  طحنم  کلـسم  نیا  ياهـشزومآ  اما  تخاس ، دیعبت  ( 4 « ) هنردا  » هب اـجنآ  زا 
و اهب » یلع  نیسح   » نایم فالتخا  هب  راک  ماجنارس  درک . یم  غیلبت  رـشن و  شیوخ ، ناوریپ  نایم  رد  ار  اهنآ  زین  وا  دیدرگ و  یم  لاسرا  اهب »
زا شناوریپ  و  یلع » نیـسح   » اما دـیمان . لزا » حبـص   » ار دوخ  درک و  جاودزا  اجنآ  رد  تفر و  سربق »  » هب ییحی » . » دیـشک ییحی »  » شردارب
زا نیطـسلف  ناریا و  رد  یفارخ  يرامعتـسا و  مارم  نیا  رـشن  يارب  ار  شیوخ  یعاجترا  شالت  دـندش و  دـیعبت  نیطـسلف  رد  اـکع »  » هب هیکرت 
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ار وا  ناوریپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دیزگرب و  ار  اهب »  » بقل شیوخ ، يارب  یلع » نیسح  . » دنداد همادا  تفگنه  ياهـششخب  لذب و  قیرط 
ار دوخ  دنتـسین و  ناملـسم  زین  نایئاهب  درادن و  نآ  عورف  لوصا و  مالـسا و  هب  یطبر  چیه  ییاهب  مارم  هک  تسا  نشور  دـنمان ، یم  ییاهب » »
یمالسا و ياهروشک  زا  یخرب  رد  درک  نت  رب  ار  نید  سابل  هک  یسایس  بزح  نیا  لاح  ره  هب  دنرامـش . یم  تیئاهب »  » مانب رگید  نید  وریپ 
ره رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دندش . گنهامه  ناناملـسم ، مالـسا و  دض  رب  نآ  جـیورت  رد  ود  ره  هیـسور  اکیرمآ و  درک و  ذوفن  یبرغ 
زا یکی  رد  اـکیرمآ  ذوفن  هک  یماـگنه  دـنروآ و  یم  يور  اجنادـب  ناـیئاهب  دـشاب  هتـشاد  يرتـشیب  ذوـفن  روـضح و  اـکیرمآ  هک  يروـشک 
زا يا  هدرـشف  دوب  نیا  دـهد . یم  تسد  زا  اـجنآ  رد  ار  دوخ  ذوفن  زین  تیئاـهب  مارم  دـیدرگ ، لزلزتم  درک و  شکورف  یمالـسا  ياـهروشک 
زا زیربل  ینالوط و  رایـسب  نانآ  خـیرات  دـیدرگ ، میـسرت  نیغورد  نایعدـم  زا  ثحب  تبـسانم  هب  هک  تیئاهب  يرامعتـسا  مارم  باب و  خـیرات 

. دنک یم  خرس  ار  تیناسنا  یناشیپ  هرهچ و  تلاجخ ، مرش و  قرع  هک  تسا  ییاهیتشز  اه و  ییاوسر 

نازادرپ غورد  نیا  زا  رگید  يرامش 

زا مناد  یمن  هک  دنتسه  زادرپ  غورد  اوسر و  نایعدم  نیا  زا  يرگید  رامـش  ینیوزق * * * * *  مظاک  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
هیلع قداص  ماما  ناگداون  زا  دمحم » نب  يدـهم  هللادـیبع ، - » 1 زا : دنترابع  نانآ  زا  یخرب  دروآ . باسح  هب  دـیاب  هتـسد  هس  زا  کی  مادـک 

« یعره يدهم   » هب هک  ینـسح » يولع  ترموت  نب  هللادبع  نب  دمحم  - » 2 دوب . یبرع  برغم  رصم و  رد  یمطاف  هلسلس  راذگناینب  هک  مالـسلا 
قبط دوـخ ، گرم  هماـگنه  هـب  تـخیر و  یپ  يرجه  مشـش  نرق  لـیاوا  رد  ار  یمهم  تـلود  تساـخرب و  یبرع  برغم  زا  وا  دـش . فورعم 

غورد هب  دـش و  رادـیدپ  یبرع  برغم  رد  يرجه  متفه  هدـص  رد  هـک  یمطاـف » ساـبع  - » 3 دیدرگ . وا  نیـشناج  نمؤملادبع » ، » وا تیـصو 
نب یلع  نب  دمحم  - » 5 دومن . تیودهم  ياعدا  يرجه  لاس 1243  رد  درک و  روهظ  دنه  رد  هک  دمحا » دیـس  - » 4 درک . تیودهم  ياعدا 

دیزگ و تنوکس  یبیل »  » رد درک و  سیـسات  نیغورد  یبهذم  دمآ و  ایندب  يرجه  ياهلاس 1211  دودح  رئازجلا و  رد  هک  یـسونس » دمحم 
ایندب ناتـسکاپ  باجنپ  ياهرهـش  زا  نایداق  رد  يرجه  لاس 1249  رد  ینایداق » دـمحا  مالغ  - » 6 دش . ردپ  نیـشناج  وا  زا  سپ  زین  شرـسپ 

. دیشک دوخ  لابند  هب  یبرع و ... ییاهروشک  یخرب  دنه ، ياهرهش  یئبمب ، ریمشک ، باجنپ ، رد  ار  یهوبنا  نیغورد ، ياعدا  نیمه  اب  دمآ و 
نیغورد و ياعدا  نیا  زا  شیپ  وا  درک . یفرعم  رون  ماما  نیمهدزاود  ار  دوخ  يرگلاجد  غورد و  هب  هک  ینادوس » يدهم  دمحا  دـمحم  - » 7

تایلام دادیب و  رقف و  راشف  زا  نانآ  تاجن  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ندـمآ  تراشب  نادوس ، هدیدمتـس  مدرم  هب  بترم  اوسر ،
زا هک  یماگنه  نآ  زا  سپ  دنکفا و  اهنابز  رس  ساسح  طاقن  رد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مان  هنوگنیدب  داد . یم  تقو  تلود  نیگنس 

شخب تاجن  يدهم  نامه  نم  يرآ ! : » داد خساپ  یـشاب »؟ تدوخ  دـنکن  دـمآ ، دـهاوخ  یک  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  سپ  : » دندیـسرپ وا 
درگ و ارحص  ياه  هلیبق  دیسر و  نآ  فارطا  و  موطرخ »  » هب وا  ربخ  دنکارپ و  مدرم  نایم  رد  ار  شیوخ  چوپ  ياه  هشیدنا  هاگنآ  و  متـسه »!!

يرجه لاس 1308  هب  يدـیدش  بت  رثا  رب  يزوریپ  زا  سپ  دـش و  زوریپ  درک و  راکیپ  اهیـسیلگنا  اب  دـندروآ . نامیا  وا  تماما  هب  نارادواگ 
يارب دنناوت  یم  دنلیام  هک  یناسک  میدرک . هدنـسب  هزادنا ، نیمه  هب  ام  هک  دوب  نیغورد  نایعدـم  نیا  لاح  حرـش  رب  ارذـگ  يرظن  نیا  درم .
دنور رد  تیودـهم  ياعدا  هکنیا : نخـس  هاتوک  دـنیامن . هعجارم  نیلـضملا » تاقبط   » و باوبالا » باب  حاـتفم   » باـتک ود  هب  رتشیب  یهاـگآ 
هنابلط هاج  ياهفده  هب  ندیـسر  هار  رد  دنتـساوخ  هاگره  ات  دیدرگ  نابلط  تصرف  يارب  ماقم  ترهـش و  هلیـسو  تردـق و  زیواتـسد  خـیرات ،

تایانج نآ ، زا  هدافتسا  ءوس  اب  راد و  هشیر  لیصا و  هدیقع  هشیدنا و  نیا  وترپ  رد  نانیا  دنریگ . هرهب  نآ  زا  شیوخ ، يرامعتسا  یصخش و 
نداد هولج  تشز  قح و  يدوبان  لطاب و  نتخاس  هدنز  يارب  دـندرک و  يزاب  مدرم  دـیاقع  اب  هک  ارچ  دـندش  بکترم  ار  یـششخب  لباق  ریغ 

زیتس و قح  رـصنع  ره  يارب  ار  هار  دنتـسب و  رمک  تلاسر ، یحو و  نادـناخ  ناوریپ  نتخاس  هدـنکارپ  عیـشت و  نیرفآ  راختفا  ابیز و  بهذـم 
یهوبنا كانلوه ، تایانج  نیا  رب  هوالع  و  دسیونب . دیوگب و  عیشت  مالسا و  دض  رب  تساوخ  هچنآ  ره  ات  دندرک  راومه  یهاوخدب  کقلد و 

(5 .) دنداد قوس  یفارخ  یگتخاس و  ياه  مارم  اه و  کلسم  يوسب  دنتخاس و  فرحنم  تسار  هار  زا  هارمگ و  ار 
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؟ تسیچ ترضح  نآ  ندمآ  تیودهم و  ياعدا 

ثحب لباق  الـصا  هک  تسا  کحـضم  ردقب  شنتفر  و  جع )  ) يدهم ندـمآ  هب  لوق  و  تیودـهم ، نایعدـم  عوضوم  هدـنراگن  رظن  هب  خـساپ :
نآ هب  نامز ، عضو  اب  نآ  بلاطم  هسیاقم  باتک و  نیا  ندناوخ  اب  هکنانچ  دنک ، یمن  قیبطت  یمالـسا  تایاور  نآرق و  اب  هنوگچیه  تسین و 
دوخ يارب  ار  نیمز  قرشم  باسح  یب  تورث  هکنیا  يارب  برغ  قرش و  نارگرامعتـسا  هک  مینک  یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  اهنت  دیرب . یم  یپ 

يرگ و یباب  ندـمآ  دوجو  هب  اب  دنتـسناد  يوق  رایـسب  اه ، نیمزرـس  نیا  مدرم  نایم  رد  ار  یبهذـم  سح  یفرط  زا  و  دـننک ، لواپچ  دـنربب و 
رد دنسرب و  دوخ  موش  فده  هب  دنزادنیب و  هقرفت  دننک و  داجیا  فالتخا  ناناملسم  فوفص  رد  دنتساوخ  يرگ و ... ینایداق  يرگ و  یئاهب 
هب طاقن  یـضعب  رد  ار  ناناملـسم  اما  دندرب ، ار  دوخ  ضرع  دـندرک ، دراو  رایـسب  ياه  هبرـض  ماما  دـنتفرگن ، بولطم  هجیتن  هچ  رگ  هار  نیا 
هک دنشاب  هجوتم  و  دنسانشب . ار  اهنآ  ياه  هئطوت  نارگرامعتـسا و  تیهام  هک  رتشیب  يرایـشوه  اب  ناناملـسم  هکنآ ، دیما  دنتخادنا ، تمحز 

و هدنراگن ) فیلات   ) رامعتـسا ناغمرا  باتک  رد  هراب  نیا  رد  رتشیب  ثحب  [ 1 [ ***** ] 1 .] دنهدن بیرف  ار  مدرم  یبهذم  دـئاقع  هار  زا  اهنآ 
. تسا هدمآ  دعب  هب  ص 367  ج51 ، راحب ، باتک  رد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
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