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 تمهید

چؾيذٖ، وٕذ، هؼُ ؽيشيٓ اعالَ ٚ ػجٛديّذ سا  ٚلزي يه ِغٍّبْ، ثشاي اداي فشينٗ ؽظ ٚ عٕذ ػّشٖ عفش ِي

 ثيٕذ. رجٍٛس ايّبٔؼ سا دس خالي أغبَ ايٓ ِٕبعه يبفزٗ ٚ خٛيؾزٓ سا دس ؽنٛس خذاي رؼبٌي ٚ سٚؽبٔيّذ ٚ ِؼٕٛيّذ اٚ ِي

٘بي رٍخ، ثشخٛسد٘بي خؾٓ ٚ سفزبس٘بي صؽذ عبٍ٘ي ِٛاعٗ  اِب ثب وّبي رؤعف، دس هٛي ايٓ عفش ثب ٚالؼيذ

٘ب ٚ افزشا٘بي ثبهٍي  ي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔغجذ دادٖ ِي ؽٛد ٚ رّٙذ٘ب وٗ ثٗ پيبِجش اوشَ فٍ گشدد؛ ثب أٛاع دسٚؽ ِي

 ؽٛد. وٗ ثٗ ِغٍّبٔبْ ٚ ِئِٕبْ صدٖ ِي

ؽٛد وٗ ِبيٗ ٚ٘ٓ اعالَ ٚ ِغٍّيٓ  ثذيٓ رشريت آسصٚ٘بي ِؼٕٛيؼ اص ايٓ عفش سٚؽبٔي، ثٗ ٚالؼيزي رٍخ ِجّذي ِي

پزيشد وٗ ثشرشيٓ ٚ ِمذط رشيٓ  ي فٛسد ِياعذ؛ خقٛفبً وٗ ايٓ گٛٔٗ اػّبي، دس ِشاوض ػجبدد ٚ ِغبعذ ِمذع

٘بيي وٗ ٘ش ِغٍّبٔي آسصٚ داسد دس هٛي ػّش خٛد، فشفذ ؽنٛس دس آٔٙب ٚ  ِغبعذ دس ٔضد ِغٍّبٔبْ ٘غزٕذ. ِىبْ

٘بي ِمذط سا داؽزٗ، ثشاي لٛاَ ثخؾيذْ ثٗ ثبٚس٘بي ايّبٔي خٛد، دس  ثٙشٖ ثشداسي اص فيٛمبد ِؼٕٛي ايٓ ِىبْ

 ٘بي آْ ثٕؾيٕذ. سٚاق

٘بيي دسُ٘ وؾيذٖ، صثبٔٙبيي گضٔذٖ، سفزبس٘بيي ثذ ٚ  اِب ثب وّبي رؤعف، دس چٕيٓ ٌؾظبد ٍِىٛري ٚ ػشفبٔي، ثب چٙشٖ

٘بيي  ٘بيي ثٍٕذ ٚ ٌجبط ؽٛد؛ آْ ُ٘ اص ٔبؽيٗ وغبٔي وٗ ثب رظب٘ش ثٗ ديٕذاسي، سيؼ اي رٙبعّي سٚ ثٗ سٚ ِي سٚؽيٗ

 .1ذ(پٕذاسٔذ وٗ اص ٔيىٛوبسإٔ وٛربٖ داسٔذ ٚ )چٕيٓ ِي

 وٕذ وٗ: آٚسٔذ، ايؾبْ سا عض ِقذاق ايٓ آيبد ّٔي اِب ػٍّىشد آٔبْ ٚ رّٙذ ٚ افزشايي وٗ ثش ِئِٕبْ ٚاسد ِي

َٚ عبَء عجِيال) ْمزبً  َِ  َٚ َْ َفبِؽؾًخ  ُٗ وب  2)أَِّ

 [ دؽّٕي، ٚ ثذ سا٘ي ثٛدٖ اعذ. آْ، صؽزىبسي ٚ ]ِبيٗ

 ُْ ِ٘ ٛسِ ُٙ ُْ َػٍي ظ ُ٘ َصاَس ْٚ َْ أَ ٍُٛ ِّ ُْ يْؾ ُ٘  َٚ (3( 

 وؾٕذ. ٚ آٔبْ ثبس عٕگيٓ گٕب٘بٔؾبْ سا ثٗ دٚػ ِي

 ايٕبْ ِقذاق ّ٘بْ ؽؼش ؽبػش ػشة ٘غزٕذ وٗ گفذ: 

 فمً ٌّٓ يذػي في اٌؼٍُ ِؼشفخ ؽفظذ ؽيئبً ٚغبثذ ػٕه أؽيبء

 وٕذ، ثگٛ ِطٍجي آِٛخزي؛ اِب ثغيبسي اص ٔىبد سا اص دعذ دادي. ثٗ آْ وٗ دس ٚادي دأؼ ادػبي ِؼشفذ ِي



 گٛييُ: آٔبْ ِي ِب ٔيض خطبة ثٗ

اؽزشاَ گزاؽزٓ ثٗ لشآْ ٚ عٕذ، اؽىبَ، ٚؽشايو خبؿ خٛد سا داسا اعذ ٚ رٕٙب ثب ثٍٕذ وشدْ سيؼ ٚ پٛؽيذْ ٌجبط  -1

ؽٛد؛ ثٍىٗ أغبْ ِغٍّبْ ثبيذ ٍِزضَ ثٗ أغبَ ٚاعجبد ٚ رشن ِؾشِبد ثبؽذ. دس غيش ايٓ فٛسد، ايٓ  وٛربٖ ؽبفً ّٔي

 آيذ وٗ: آيٗ ؽشيفٗ ثش اٚ فبدق ِي

ٌَْؾيَٛحِ  ُْ ااِل ِخْضي في ا ٕى ِِ ًُ َرٌِه  َِٓ يَْفَؼ ب َعَضاُء  َّ َْ ثِجَْؼلٍ َف َٚ رَْىُفُشٚ ٌْىَِزتِ  َْ ثِجَْؼلِ ا ٛ ُٕ ِِ ِخ) )أَ َفُزْئ َّ ٌِْميَ ََ ا ْٛ َٚ يَ ْٔيَب   ؛4اٌذُّ

اص ؽّب وٗ چٕيٓ ٚسصيذ؟ پظ عضاي ٘ش وظ  اي وفش ِي آٚسيذ ٚ ثٗ پبسٖ [، ايّبْ ِي اي اص وزبة ]رٛساد آيب ؽّب ثٗ پبسٖ

 وٕذ، عض خٛاسي دس صٔذگي دٔيب ٚسٚص سعزبخيض چيضي ٔخٛا٘ذ ثٛد.

اص ِغٍّّبد اعالَ ايٓ اعذ وٗ افزشا ثغزٓ ثش ِئِٕبْ، ٚ ٔغجذ دادْ ِطبٌت ثبهً ٚ رّٙذ صدْ ثٗ آٔبْ، اص  -2

 ِؾشِبد ِئوذ اعذ وٗ خذاي رؼبٌي دس آيبد ثغيبسي اص لشآْ، اص آْ ٔٙي فشِٛدٖ اعذ:

 ِٓ َّ ))َف َْ ٛ ُّ ُُ اٌظٍِ ُ٘ ٌَٚئه 
ُ
ِِٓ ثَْؼِذ َرٌِه َفؤ ِ اٌَىِزة   5اْفزَشي َػٍي اَّللَّ

 پظ وغبٔي وٗ ثؼذ اص ايٓ، ثش خذا دسٚؽ ثٕذٔذ، آٔبْ خٛد عزّىبسإٔذ.

 فشِبيذ: ٚ ٔيض دس ِمبَ عشصٔؼ ايٓ ِفزشيبْ ِي

َْ ثِآيَبدِ اَّللَّ  ٛ ُٕ ِِ َٓ ال ُيْئ ٌَْىِزة اٌَِّزي ب يَْفزِشي ا َّ  6) )أَِّ

 وٕٕذ،وٗ ثٗ آيبد خذا ايّبْ ٔذاسٔذ. پشداصي ِي رٕٙب وغبٔي دسٚؽ

ؽبي ثب ٚعٛد ايٓ آيبد وشيّٗ، چگٛٔٗ ثش آٔبْ عبيض خٛا٘ذ ثٛد وٗ چٕيٓ افزشا٘بي عشاپب دسٚغي سا ثٗ ِئِٕبْ ٔغجذ 

ٚ پبوي اعالَ ٚ ٘ب ٚ ػمبيذ ايٓ ِئِٕبْ، ؽب٘ذ فبدلي ثش ثيضاسي آٔبْ اص ِنّْٛ ايٓ اوبريت،  دٕ٘ذ؟ دس ؽبٌي وٗ وزبة

 ايّبْ ايؾبْ اعذ.

وٕٕذ؛  گشدٔذ، وٗ ثش اعالَ ٚ ايّبْ خٛد الشاس داؽزٗ، ثٗ آْ افزخبس ِي آٔبْ دس ؽبٌي ِٛسد رىفيش ٚ افزشاي ؽّب ٚالغ ِي

 وٕيذ. اِب ؽّب ثب ايٕىٗ خذاي رؼبٌي اص ايٓ وبس ٔٙيزبْ وشدٖ اعذ، ِجبدسد ثذاْ ِي

 وٕيذ دس ؽبٌي وٗ خذاي رؼبٌي فشِبيذ: ؽّب ثذْٚ دٌيً، ايّبْ ِئِٕبْ سا سد ِي

ِِٕب) ْئ ُِ َُ ٌَغذ  ُُ اٌغٍَ ٌَْمي اٌَِْيى ْٓ أَ َّ َٚ ال رَُمٌُٛٛا ٌِ (7 

 «رٛ ِئِٓ ٔيغزي.»وٕذ، ِگٛييذ:  ٚ ثٗ وغي وٗ ٔضد ؽّب ]اظٙبسِ[ اعالَ ِي

 ايٓ، چيضي عض ػٕبد ٚسصي ثي دٌيً ثب خذا ٚ سعٛي ٔيغذ ٚ خذا دس ايٓ ثبسٖ فشِبيذ:



 َٓ ُٕٛا َوَزٌِه يَطجَ  )اٌَِّزي َِ َٓ َءا َٚ ِػَٕذ اٌَِّزي  ِ ْمزبً ِػَٕذ اَّللَّ َِ ُ َوُجَش  ُ٘ ٍٓ أَرَب ٍْط ِ ثَِغيشِ ع َْ في َءايَذِ اَّللَّ ًِّ يَغبِدٌُٛ ُ َػٍي ُو ٍِْت    ُغ اَّللَّ َل

َزَىجشٍ َعجَّبسٍ) ُِ8 

[ دس ٔضد خذا ٚ ٔضد  ايٓ عزيضٖوٕٕذ، ] ِغبدٌٗ ِي -ثذْٚ ؽغزي وٗ ثشاي آٔبْ آِذٖ ثبؽذ-وغبٔي وٗ دسثبسٖ آيبد خذا 

ٙش ِي أذ، ]ِبيٗ وغبٔي وٗ ايّبْ آٚسدٖ ُِ  ٔٙذ. [ ػذاٚد ثضسگي اعذ. ايٓ گٛٔٗ، خذا ثش دي ٘ش ِزىجش ٚ صٚسگٛيي 

اَ وٗ ثش  ثبس٘ب ؽذٖ وٗ ِٓ خٛد دس فؾٓ ِغغذ ؽشيف ٔجٛي يب ِغغذ اٌؾشاَ، ثب افشادي اص ايٓ دعذ ثشخٛسد وشدٖ -3

 پشعزيذ!  آي عّبػذ ؽيؼٗ ؽّب ّ٘ٗ وبفشيذ ٚ لجش اِبِبْ خٛد سا ِيصٕٔذ:  عش ِب فشيبد ِي

ايٓ افزشا ٚ عخٕي دسٚغيٓ اعذ ٚ اگش أذوي ثيبٔذيؾٕذ ثطالْ آْ آؽىبس. ٔغجذ دسٚؽ دادْ، دس ِىبْ ٘بي ػبدي 

 ؽشػبً ؽشاَ اعذ؛ چٗ سعذ ثٗ ِىبْ ٘بي ِمذعي چْٛ ثيذ هللا اٌؾشاَ ٚ ِغغذ ؽشيف ٔجٛي، وٗ پبيگبٖ ايّبْ ٚ

 ٚؽذد اِذ اعالَ ٘غزٕذ!!.

ِٓ اص چٕيٓ وغبٔي خٛا٘ؼ ِي وُٕ، أذن صِبٔي گٛػ عبْ خٛد سا ثٗ سٚي ؽمبيك ٚ ٚالؼيبد ثگؾبيٕذ ٚ ايٓ  -4

عضٖٚ سا ثب دلذ ٚ رذثش ِطبٌؼٗ وٕٕذ؛ آٔگبٖ ايٓ ؽك سا خٛإ٘ذ داؽذ وٗ ثب دٌيً ٚ ثش٘بْ، ثٗ ٔفغ يب ثش صيبْ ِب ؽىُ 

٘بيي اعذ وٗ دسثبسح رؾيغ ٚ ؽميمذ آْ ِطشػ ؽذٖ اعذ. ِٓ بَ پبعخ ثٗ يىي اص رّٙذوٕٕذ؛ صيشا ايٓ عضٖٚ، دس ِم

 اَ.گشايبٔٗ ٚ ثب اعزذالي ثٗ وزبة ٚ عّٕذ ِٛسد ثؾش لشاس دادٖٔيض ايٓ ِطٍت سا، ثٗ فٛسد ٚالغ

ب اگش اعالَ سا اي وٗ ثشاي آٔبْ ايغبد ؽٛد، آِبدگي وبًِ داسيُ؛ رگٛيي ثٗ عئاالد آٔبْ، يب ٘ش ؽجِٙٗب ثشاي پبعخ

داسٔذ ٚ ثٗ عٛي آْ دػٛد وشدٖ، ثٗ ؽٕبخذ ؽميمذ ٚ ٚالؼيذ ا٘زّبَ ِي ٚسصٔذ، ؽك ٚ اً٘ ؽك سا دٚعذ ِي

ثؾٕبعٕذ، صيشا ِغٍّبْ ٚالؼي وغي اعذ وٗ چْٛ ؽك سا ديذ ٚ ثٗ آْ سعيذ، دس ثشاثشػ عش رغٍيُ فشٚد آٚسدٖ، ثٗ 

 عٛي آْ عزة ؽٛد.

ض ثٗ ثؾش ٚ رؾميك ثشاي دعزيبثي ثٗ ٚالؼيذ ٚ ؽميمذ فشا خٛأذٖ اعذ؛ چٗ لشآْ وشيُ ؽزي غيش ِغٍّبٔبْ سا ٔي

 سعذ ثٗ ِغٍّبٔبْ دس ِيبْ خٛد ثشاي پيذا وشدْ ؽميمذ ثٗ ثؾش ٚرؾميك ثپشداصٔذ؛ آٔغب وٗ فشِبيذ:

ُْ أاَل َْٔؼُجَذ ااِلّ ا َٕى َٚ ثَْي َٕب  َٕ َٛاٍء ثَْي ٍَّخ ع ٍِ ا اٌِي و ْٛ ٌْىَِزتِ رََؼبٌَ ًَ ا ْ٘ ًْ يَؤَ ِِّٓ )ُل َٕب ثَْؼنبً أَْسثَبثبً  َٚ ال يَزَِّخَز ثَْؼُن ِٗ ؽْيئبً  َٚ ال ُٔؾشِن ثِ  َ َّللَّ

( َْ ٛ ُّ ٍِ ُِغ ُذٚا ثِؤََّٔب  َٙ ا َفُمٌُٛٛا اؽ ْٛ ٌََّٛ ِ َفبِْ رَ ِْ اَّللَّ  9ُدٚ

اي اً٘ وزبة، ثيبييذ ثش عش عخٕي وٗ ِيبْ ِب ٚ ؽّب يىغبْ اعذ ثبيغزيُ وٗ: عض خذا سا ٔپشعزيُ ٚ چيضي »ثگٛ: 

پظ اگش ]اص ايٓ پيؾٕٙبد[ اػشاك «. ا ؽشيه اٚ ٔگشدأيُ ٚ ثؼني اص ِب ثؼني ديگش سا ثٗ عبي خذا ثٗ خذايي ٔگيشدس

 «.ؽب٘ذ ثبؽيذ وٗ ِب ِغٍّبٔيُ ]ٔٗ ؽّب[»وشدٔذ، ثگٛييذ: 

٘بي ٚ٘بثي اعذ وٗ سئيظ گشٚ٘ي اص آٔبْ ٚ ثٗ ٌؾبظ عبصِبٔي ايٓ عضٖٚ، ؽبفً ِجبؽضخ ِٓ ثب يىي اص ؽخقيذ

پغذ ِّٙي ثٛد ٚ ْػّش... ٔبَ داؽذ. چْٛ ّٔي خٛاُ٘ ِؾىٍي ثشايؼ پيؼ ثيبيذ، دٚعذ ٔذاسَ ٔبَ وبًِ اٚ  داساي

 سا افؾب وُٕ.



٘بي ٚاسدٖ ثش رؾيغ سا اص رٕ٘ؼ پبن وشدٖ، ثٗ اٚ دس ايٓ ِجبؽضٗ، ثٗ سغُ رؼقت ٚ رٕذي ؽذيِذ ٚي، ِٛفّك ؽذَ رّٙذ

دس  -ثؾّذ هللا رؼبٌي-َ ٚاسد ؽذٖ ٚ سيؾٗ اعالِي ٔذاسٔذ. آْ ِشد ٘ب اص ثيشْٚ ثٗ عٙبْ اعالرفٙيُ وُٕ وٗ ايٓ رّٙذ

ثشاثش ؽك عش رغٍيُ فشٚد آٚسد ٚ ثٗ ِز٘ت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ٘ذايذ ؽذ ٚ دس اِٛس ػجبدي خٛد پيشٚ فمٗ اً٘ 

ثٛد؛ چشا وٗ ايٓ  گشايبٔٗ ٚ اعزذالي ثش مشٚسد پيشٚي اص ايٓ ِز٘تثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ گشديذ. ايٓ ٔزيغخ يه ِٕبظشح ٚالغ

 ِز٘ت، رٕٙب ساٖ ٚ فشاه ِغزميُ اعالَ اعذ.

----------------------------- 
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 تحقیق و پژوهش در اسالم -

اعالَ ؽيٛح خبؿ ٚ ِٕؾقش ثٗ فشدي ثشاي رشثيذ ٚپشٚسػ پيشٚاْ ٚ ِئِٕبْ، ٔغجذ ثٗ سعبٌذ خٛد داسد ٚ آْ، 

عغزغٛي دائُ ؽميمذ ٚ سفزٓ ثٗ عٛي ٚالؼيذ اعذ. ايٓ سٚٔذ، أغبْ سا ثٗ ٚالؼيذ سعبٔذٖ ٚ اٚ سا اص سعٛثبد 

فيبيي رٕ٘ؼ آصاد ِي وٕذ. ٚ آٔگبٖ وٗ أغبْ، اص ثٕذ ايٓ سعٛثبد خالفي يبفذ، ثٗ لٍخ فنيٍذ ِز٘جي، لِٛي ٚ عغشا

صٔذگي  -ٔٗ ثب سعٛثبد رٕ٘ي ٚ اِيبي دسٚٔي خٛيؼ-ٚ ؽميمذ ِي سعذ ٚ دس ايٓ ؽبي اعذ وٗ أغبْ ثب ػمً خٛد 

 ِي وٕذ.

 ثٕب ثش آٔچٗ گفزيُ، سعيذْ ثٗ ؽميمذ ٔيبصِٕذ چٕذ چيض اعذ:

 خٛد سا اص عٍطخ اِيبي ٚ سعٛثبد فىشي ٚ ٔفغبٔي ٚاس٘بٔذ. اٚي : ايٕىٗ

 گشايي فشف، ثٗ ِٛمٛعِ ِٛسد پژٚ٘ؼ ثٕگشد؛ رب ثزٛأذ ثٗ ؽميمذ ٚ ٚالؼيذ دعذ يبثذ.دَٚ: ايٕىٗ ثب ٚالغ



عَٛ: پيؼ اص آگب٘ي وبًِ اص افٛي ٚ ِفب٘يُ يه ِز٘ت يب يه أذيؾٗ، دسثبسح آْ ؽىُ ٔىشدٖ؛ پظ اص ؽقٛي اهالع، 

 ػٍيٗ آْ ؽىُ وٕذ. ٌٗ يب

سعبٔذ ٚ ثش ٘ش ِغٍّبْ رشيٓ ؽمبيمي اعذ وٗ پژٚ٘ؾگش سا ثٗ ؽك ٚ ٚالغ ِيايٓ عٗ ٔىزٗ، اص آؽىبسرشيٓ ٚ افيً

ٚاعت اعذ وٗ خٛد سا ثٗ آٔٙب آساعزٗ ٚ ثٗ ٕ٘گبَ لنبٚد دسثبسح ٘ش چيض، اص ايٓ عٗ افً اعبعي يبسي ثغٛيذ. ثش 

 جش خٛد سا ثذيٓ عبْ ِٛسد خطبة لشاس دادٖ اعذ وٗ:ّ٘يٓ اعبط اعذ وٗ خذاي ِزؼبي ٔيض، پيبِ

َِغُئٛالً)  ُٗ ْٕ َْ َػ ٌَٚئه وب
ُ
ًُّ أ ٌُْفَئاَد و َٚ ا ٌْجَقَش  َٚ ا َغ  ّْ َّْ اٌغ ٌُ اِ

ٍْ ِٗ ِػ ب ٌَْيظ ٌَه ثِ َِ َٚ ال رَْمف  (1 

 ٚ چيضي سا وٗ ثذاْ ػٍُ ٔذاسي دٔجبي ِىٓ؛ صيشا گٛػ ٚ چؾُ ٚ لٍت، ّ٘ٗ ِٛسد پشعؼ ٚالغ خٛإ٘ذ ؽذ.

زي چٕيٓ خطبثي ِزٛعٗ راد الذط سعٛي گشاِي اعالَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثبؽذ، وٗ ِؼقَٛ ٚ ِجشّاي اص ٘ش ٚل

خطبيي اعذ، ؽىُ ِغٍّبْ غيش ِؼقَٛ چٗ خٛا٘ذ ثٛد؟ پظ ثش ِب الصَ ٚ ٚاعت اعذ وٗ ٘يچ عخٕي سا ثذْٚ ػٍُ 

ٗ ايٓ افٛي ٚ اٌزضاَ ثٗ ايٓ سٚػ، ِمزنبي ٚ آگب٘ي ثش صثبْ ٔشأذٖ، ثذْٚ دأؼ ثش چيضي ؽىُ ٔىٕيُ؛ وٗ پبيجٕذي ث

 ايّبْ اعذ.

----------------------------- 

 .31عٛسۀ اعشاء/  -. 1

 تشیع و اسالم --

ؽبي پظ اص ثيبْ ايٓ ِمذِٗ، ثٗ ثؾش پيشاِْٛ عبيگبٖ رؾيغ دس اعالَ خٛا٘يُ پشداخذ ٚ ايٓ وٗ آيب ايٓ رفىش، پظ اص 

ثيگبٔٗ اص اعالَ اعذ؟ يب ايٓ وٗ رفىش ؽيؼي اص دسْٚ اعالَ عٛؽيذٖ ٚ دس ٘يچ اعالَ ثش آْ افضٚدٖ ؽذٖ ٚ اِشي 

 ؽبٌي اص آْ عذا ٔجٛدٖ اعذ؟

اي ِخزقش اِب ٚامؼ ٚسٚؽٓ ٚ ثذْٚ ٘يچ اثٙبَ ٚ اؽزجب٘ي، پيشاِْٛ آْ خٛا٘يُ ثٗ گٛٔٗايٓ ِطٍجي اعذ وٗ ِي

 ثؾش وٕيُ. ايٓ ثؾش داساي پٕظ ٚعٗ اعذ:

 وجه اول : معنی تشیُّع 

 س رؾميك ِؼٕي رؾيغ اص دٚ ٔبؽيخ ٌغٛي ٚ افطالؽي ثؾش ِي وٕيُ:د

 در لغت -   

، ثٗ ِؼٕي ِؾبيؼذ ٚ پيشٚي وشدْ آِذٖ ٚ ٔٛيغٕذح لبِٛط اٌٍغٗ، ايٓ ِؼٕي سا پزيشفزٗ ٚ «ؽيغ » رؾيغ اص سيؾخ 

 گفزٗ اعذ:

 ؽيؼخ اٌشعً أرجبػٗ ٚ أٔقبسٖ؛ 



 .1ؽٛدؽيؼخ ِشد ثٗ پيشٚاْ ٚ يبساْ اٚ گفزٗ ِي

 دس لشآْ ِغيذ ٔيض ايٓ وٍّٗ ثٗ ّ٘يٓ ِؼٕي آِذٖ اعذ:ٚ 

ٍْتٍ عٍِيُ ُٗ ثَِم َُ * اِْر َعبَء َسثَّ ي ِ٘ ِٗ إلْثَشا ِِٓ ِؽيَؼزِ  َّْ َٚ اِ (  2( 

ِٖ  ٚ ثي  [ پشٚسدگبسػ آِذ. گّبْ، اثشا٘يُ اص پيشٚاْ اٚعذ. آٔگبٖ وٗ ثب دٌي پبن ثٗ ]پيؾگب

 .3گٛيبْپبيجٕذي ثٗ ديٓ خذا ٚ ثشدثبسي دس ِجبسصٖ ثب دسٚؽ وٗ ِشاد، يب پيشٚي دس افٛي ديٓ اعذ، يب پيشٚي دس

----------------------------- 

 .2/246لبِٛط اٌٍغٗ/  -. 1

 .84-83عٛسۀ فبفبد/  -. 2

 .2/483صِخؾشي ، رفغيش وؾبف/  -. 3

 در اصطالح -   

س آِذٖ اعذ؛ يؼٕي وغبٔي وٗ اص افطالؽبً وٍّخ ؽيؼٗ، ثٗ ػٕٛاْ ػٍَُ ٚ اعُ خبؿ ثشاي پيشٚاْ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ د

 ايؾبْ پيشٚي وشدٖ، سؽزخ ٚاليذ آْ ثضسگٛاس سا ثش گشدْ داؽزٗ، اٚ سا يبسي ِي وٕٕذ. 

 ايٓ افطالػ دس ثش داسٔذح دٚ ِؼٕي اعذ:

ـّ فشيؼ، خطبة ٚالء، ِؾجّذ ٚ ِٛدّد. ايٓ ِؼٕي، ٚظيفٗ –اٌف اي ٚاعت دس اعالَ ٚ ِطٍٛة لشآْ وشيُ اعذ وٗ دس ٔ

 فشِبيذ:ِغٍّبٔبْ ِيثٗ ّ٘خ 

ٌُْمْشثي) َٛدََّح في ا َّ ٌْ ِٗ أَْعشاً ااِل ا ُْ َػٍَْي ٍُى  1)ُلً ال أَعَئ

 [، پبداؽي اص ؽّب خٛاعزبس ٔيغزُ، ِگش دٚعزي دسثبسٖ خٛيؾبٚٔذاْ. ثگٛ: ثٗ اصاي آْ ]سعبٌذ

ِي اعالَ ٚعٛد رش اص ػٍي، فبهّٗ، ؽغٓ ٚ ؽغيٓ ثٗ پيبِجش گشاؽبي عئاي ِب ايٓ اعذ: آيب خٛيؾبٚٔذي ٔضديه

 داسد؟

ـّ لشآْ ِغيذ ٚاعت  -چٕبٔىٗ گفزيُ-پظ ِؾجذ ٚ ِٛدّد اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ وٗ ثخؾي اص رؾيغ اعذ  ثٗ ٔ

 اعذ.

 ثينبٚي ٔيض دس رفغيش خٛد آٚسدٖ اعذ:



سٚايذ ؽذٖ اعذ وٗ چْٛ ايٓ آيٗ )آيخ ِٛدد( ٔبصي ؽذ، ثٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ػشك ؽذ: اي سعٛي 

ا! ايٓ خٛيؾبٚٔذاْ ؽّب چٗ وغبٔي ٘غزٕذ، وٗ ِؾجذ ٚ دٚعزي ثب آٔبْ ثش ِب ٚاعت ؽذٖ اعذ؟ فشِٛد: ػٍي ٚ خذ

 2فبهّٗ ٚ پغشاْ آٔٙب

گب٘ي ُ٘ اص ؽيؼٗ، ِؼٕي ِزبثؼذ ٚ ّ٘شا٘ي ثب اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ٚ رّغه ثٗ عخٕبْ ٚ رؼبٌيُ آٔبْ،  –ة

اعذ وٗ ٔجي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ سا ثش ّ٘خ ِغٍّبٔبْ ؽٛد ٚ ايٓ ٔيض، يه ٚظيفخ ٚاعت اعالِي اسادٖ ِي

ٚاعت وشدٖ ٚ آٔبْ سا ثٗ أغبَ آْ اٌضاَ فشِٛدٖ اعذ؛ چٗ ايٕىٗ دس ؽذيش ؽشيف ٔجٛي وٗ ثٗ ؽذيش عفيٕٗ ِؼشٚف 

 اعذ، چٕيٓ آِذٖ اعذ:

 3«ِضً أً٘ اٌجيذ فيىُ وغفيٕخ ٔٛػ ِٓ سوجٙب ٔغب ٚ ِٓ رخٍّف ػٕٙب ٘ٛي ٚ غشق»

ً٘ ثيذ ِٓ دس ِيبْ ؽّب، َِضً وؾزي ٔٛػ اعذ وٗ ٘ش وظ ثش آْ عٛاس ؽٛد، ٔغبد يبفزٗ ٚ ٘ش وظ اص عٛاس َِضً ا

 ؽذْ ثش آْ سٚيگشدأذ، عمٛه وشدٖ ٚ ٘الن خٛا٘ذ ؽذ.

زَّفٌك ػٍيٗ ثٛدٖ، ّ٘خ ِغٍّبٔبْ سا ثٗ اٌزضاَ ثٗ فشِبيؾبد ٚ ػًّ ثٗ رؼبٌيُ  ُِ ايٓ ؽذيش وٗ دس ِيبْ ِزا٘ت اعالِي 

 ػٍيُٙ اٌغالَ فشِبْ دادٖ اعذ رب اص گّشا٘ي ٚ أؾشاف ٔغبد يبثٕذ.اً٘ ثيذ 

ؽٛد وٗ اص ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ دأبرش ؽبي ايٓ ؽك سا خٛا٘يُ داؽذ وٗ ثپشعيُ: آيب دس ِيبْ اً٘ ثيذ وغي يبفذ ِي

جك ٘ذايذ ٚ رؼبٌيُ رش ثبؽذ؛ رب ثزٛأيُ ثٗ عخٕبْ ٚ رؼبٌيُ ٚي رّّغه وشدٖ، هٚ ثٗ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔضديه

 ٚي، ساٖ ثپٛييُ ٚ اص عمٛه ٚ ٘الوذ ٔغبد يبثيُ؟ ٚ آيب ايٓ ؽذيش، ِٕؾقش ثٗ ػٍي ٚ فبهّٗ ٚ دٚ فشصٔذ ايؾبْ ٔيغذ؟

ٚ چْٛ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِبْ رّّغه ٚ پيشٚي اص فشِبيؾبد اً٘ ثيذ خٛد سا ِي د٘ذ، ثٗ ايٓ ِؼٕي 

بْ ٚاعت ٚ الصَ اعذ؛ صيشا لٛي ٚ فؼً ٚ رمشيش پيبِجش ثش ّ٘خ ِشدِبْ ؽّغذ ٚ اٌضاَ آٚس اعذ وٗ ايٓ اِش ثش ّ٘خ ِغٍّبٔ

 اعذ؛ چشا وٗ پيبِجش ثٗ رؼجيش لشآْ وشيُ وغي اعذ وٗ:

َْٚؽي ُيَٛؽي َٛ ااِلّ  ُ٘  ْْ َٛي * اِ َٙ ِٓ اٌ ب يَِٕطُك َػ َِ  َٚ (4( 

 ي ؽذٖ، ٔيغذ.گٛيذ * آٔچٗ ِي گٛيذ چيضي عضٚؽي وٗ ثش اٚ ٔبص ٚ اص عش ٘ٛط عخٓ ّٔي

 ٚ ٔيض:

ٛا  ُٙ َْٔز ُٗ َفب ْٕ ُْ َػ بُو َٙ ب ٔ َِ  َٚ  ُٖ ُُ اٌشَّعُٛي َفُخُزٚ ب َءارَبُو َِ  َٚ (5( 

 ٚ آٔچٗ سا وٗ فشعزبدح ]اٚ[ ثٗ ؽّب داد، آْ سا ثگيشيذ ٚ اص آٔچٗ ؽّب سا ثبص داؽذ، ثبصايغزيذ.

 ؽٛد:اص ايٓ ثيبْ، چٕذ ِطٍت سٚؽٓ ِي

ظشاد فمٙبي اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ٚ رّغه ثٗ ٔظشاد آٔبْ، ثٗ ٔـ سٚايبد دس ِؼبسف اعالَ، ِشاعؼٗ ثٗ آسا ٚٔ -1

اِشي ٚاعت ٚ الصَ اعذ. دس ؽبٌي وٗ ِشاعؼٗ ثٗ عبيش فميٙبْ ]اص ديگش ِزا٘ت[، اص  -چٕبْ وٗ گزؽذ  –ؽشيف ٔجٛي 



د، ٔقي اص پيبِجش اوشَ چٕيٓ ٚعٛثي ثشخٛسداس ٔيغذ؛ صيشا ػالٖٚ ثش رؼبسك ٚ اخزالفي وٗ دس آسا ٚ ٔظشاد آٔبْ ٚعٛد داس

 فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ايٓ ساثطٗ ٚاسد ٔؾذٖ اعذ.

ؽبي اگش رغٍيُ ؽٛيُ ٚ ثگٛييُ ِشاعؼٗ ثٗ رّبَ ػٍّب ٚ دأؾّٕذاْ ٚاعت اعذ، آيب فميٙبْ ِىزت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ  -2

هاليٗ داس ايٓ گشٖٚ ٔيغزٕذ؟ أذ، دس فذس عٍغٍٗ ٚ اٌغالَ ، وٗ ثٗ ؽٙبدد ربسيخ ّ٘ٛاسٖ اص افشاد ِّزبص ايٓ هجمٗ ثٛدٖ

اي اص آْ اعذ، ثش رّغه ثٗ ٔظشاد ٚ فزبٚاي آٔبْ ثٗ ػالٖٚ، ٔـ فشيؼ سٚايبد ؽشيف ٔجٛي، وٗ ؽذيش عفيٕٗ ّٔٛٔٗ

 وٕذ.رؤويذ ِي

دس فٛسد ثشٚص اخزالف ٚ رؼبسك، ِيبْ سأي ػٍّي فميٙي اص پيشٚاْ ِىزت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ثب فميٗ ديگشي اص  -3

ْ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ، ثٗ ِمزنبي ؽشع ٚ ػمً ٚاعت اعذ وٗ لٛي ٚ ٔظش فميٗ پيشٚ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ غيش پيشٚا

اٌغالَ سا ثپزيشيُ؛ صيشا دس ايٓ فٛسد، ثذْٚ ؽه، ثٗ ؽىُ ٚالؼي اٌٙي دعذ يبفزٗ، اص گّشا٘ي ثٗ دٚس خٛا٘يُ ِبٔذ. 

فيٕٗ اعذ(. ايٓ دس ؽبٌي اعذ وٗ أغبْ، ثب )دٌيً ايٓ ِذػب عخٓ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ؽذيش ع

ػًّ ثٗ سأي فميٙبْ عبيش ِزا٘ت، ّٔي رٛأذ ثٗ ؽىُ ؽشػي يميٓ پيذا وٕذ ٚ دس ايٓ ؽه ٚ ؽيشد ثبلي ِي ِبٔذ وٗ 

آيب ثٗ ٚالغ اِش، دعذ يبفزٗ اعذ يب ٔٗ؛ صيشا دس ِٛسد سأي آٔبْ ؽذيضي اص پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚاسد ٔؾذٖ ٚ 

غبْ ػبلً، ثب رّّغه ثٗ اِشي ِؾىٛن، اِش يميٕي سا رشن ّٔي وٕذ ثٍىٗ ثشػىظ، اِش ِؾىٛن سا ثٗ وٕبسي ٔٙبدٖ ٚ أ

 يميٓ سا ِالن ػًّ لشاس خٛا٘ذ داد.

ؽبي ِب ِي پشعيُ: افالً چشا پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ايٓ ؽذيش ؽشيف سا ثيبْ فشِٛدٖ ٚ فبيذح ثيبْ آْ، چٗ  -4

 ثٛدٖ اعذ؟

ب رٛعٗ ثٗ ايٕىٗ آْ ؽنشد اص عشِ ٘ٛا ٚ ٘ٛط عخٓ ّٔي گٛيذ، ٚ ٘ش چٗ ثش صثبْ ِي آٚسد، ٚؽيي اعذ وٗ اص غيت ث

سعذ، آيب اص عشِ ؽٛخي ثٗ ثيبْ ايٓ ِطٍت پشداخزٗ؟! يب ايٕىٗ ِمقِٛد آْ ؽنشد، ٔغبد اِذ اص گّشا٘ي ٚ ثٗ اٚ ِي

 أؾشاف ثٛدٖ اعذ؟

خقٛفبً دس ٕ٘گبَ ثشٚص اخزالف آسا ٚ ٔظشيبد، ثٗ ايٓ ؽذيش ؽشيف ػًّ  ؽٛد وٗدس ايٓ فٛسد، ِغٍّبٔبْ سا چٗ ِي

اص گّشا٘ي ٚ أؾشاف ِقْٛ  -ثٗ رقشيؼ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ايٓ ؽذيش ؽشيف-وٕٕذ؟ رب ثذيٕٛعيٍٗ ّٔي

 ثّبٕٔذ.

ػٍيُٙ اٌغالَ ، خقٛفبً دس  آيذ وٗ ػذَ اخز ثٗ سأي ٚ ٔظش فميٙبْ اً٘ ثيذاص ٔـ ايٓ ؽذيش ؽشيف، چٕيٓ ثش ِي –5

ِٛاسد رؼبسك ٚ اخزالف، دٌيً ثش پبفؾبسي ٚ افشاس دس گّشا٘ي ٚ أؾشاف اعذ؛ چٗ ايٕىٗ دس ؽذيش ؽشيف عفيٕٗ وٗ 

 لجالً اص آْ عخٓ سفذ، چٕيٓ آِذٖ وٗ:

 )ِٚٓ رخٍّف ػٕٙب ٘ٛي ٚ غشق)

 ؽذ.ٚوغي وٗ اص عٛاس ؽذْ ثٗ ايٓ وؾزي عش ثبص صٔذ، عمٛه وشدٖ ٚ غشق خٛا٘ذ 

رّغه ثٗ آسا ٚ فشِبيؾبد ائّخ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ، خٛد يىي اص ِقبديك ثبسص ِٛدّد ٚ ِؾجّذ ثٗ رٚي اٌمشثي  –6

 اعذ؛ وٗ دس لشآْ وشيُ، ثٗ ٔـ فشيؼ ٚاعت ؽّشدٖ ؽذٖ اعذ:



ٌُْمْشثي) َٛدََّح في ا َّ ٌْ ِٗ أَْعشاً ااِل ا ُْ َػٍَْي ٍُى  )ُلً ال أَعَئ

 پبداؽي اص ؽّب خٛاعزبس ٔيغزُ؛ ِگش دٚعزي دسثبسٖ خٛيؾبٚٔذاْ.[،  ثگٛ: ثٗ اصاي آْ ]سعبٌذ

ٚ پش ٚامؼ اعذ وٗ ػًّ ٔىشدْ ثٗ ٔظشاد ٚ فشِبيؾبد آٔبْ، دٌيً ثش ػذَ رٛعٗ ٚ اػزٕب ثٗ آْ ثضسگٛاساْ ثٛدٖ ٚ ايٓ 

ِٕبفبد داسد. ثٗ  -وٗ دس ثبال ثٗ آْ اؽبسٖ ؽذ-آيذ، وٗ ثب ِفبد آيخ ِٛدد خٛد، ٔٛػي عفبوبسي دس ؽك آٔبْ ثٗ ؽّبس ِي

ايٓ عفب وبسي، امبفٗ وٕيذ گّشا٘ي ٚ أؾشافي سا وٗ ثٗ ٔـ ؽذيش پيؼ گفزخ عفيٕٗ، دإِگيش چٕيٓ وغبٔي خٛا٘ذ 

 ؽذ.

----------------------------- 
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 ه زمانی آغاز شد ؟وجه دوم :  تشیع از چ

ايٕه ثٗ ٌؾبظ ربسيخي، پذيذح پيذايؼ رؾيغ سا ِٛسد ثؾش لشاس ِي د٘يُ رب ثزٛأيُ اص ساٖ ثشسعي ربسيخ رؤعيظ ٚ 

پيذايؼ آْ، ٌٗ يب ػٍيٗ آْ اظٙبس ٔظش وٕيُ. ٕ٘گبِي وٗ ٔظشيبد ِخزٍف سا پيشاِْٛ پيذايؼ رؾيغ ثشسعي ِي وٕيُ ثٗ 

 ٔظشيبد ريً ِي سعيُ:

صِبْ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٕيبْ ٔٙبدٖ ؽذٖ ٚ آْ ؽنشد خٛد، ثٕيبٔگزاس ايٓ ِىزت ٚ غشط رؾيغ دس  -1

 أذ.وٕٕذح ايٓ ٔٙبي ثٛدٖ

رؾيغ ثؼذ اص ٚفبد پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ پظ اص ِبعشاي عميفخ ثٕي عبػذٖ ثٗ ٚعٛد آِذ، آٔغب وٗ  -2

 ٍيٗ اٌغالَ گشد آِذٖ، اص ثيؼذ ثب غيش اٚ اِزٕبع وشدٔذ.گشٚ٘ي اص ِٙبعشيٓ ٚ أقبس ثٗ دٚس ػٍي ػ

رؾيغ پظ اص عٕگ عًّ ثٗ ٚعٛد آِذ وٗ دس آْ اوضشيذ فؾبثٗ دس وٕبس ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ لشاس گشفزٗ، دس سوبة آْ  -3

 ؽنشد عٕگيذٔذ.

 ذ.رؾيغ ثؼذ اص ؽٙبدد ؽنشد اِبَ ؽغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ دس وشثال ٚ ليبَ رٛاثيٓ ٚ ِخزبس ايغبد ؽ -4



رؾيغ دس ػقش پيذايؼ ِزا٘ت، دس لشْ چٙبسَ ٚ دس دٚساْ خالفذ ػجبعيبْ ثٗ ٚعٛد آِذ؛ دٚسأي وٗ دس آْ، ِزا٘ت  -5

فمٙي گٛٔبگٛٔي ّ٘چْٛ ِز٘ت ؽٕفي، ؽبفؼي، ِبٌىي ٚ ؽٕجٍي ؽىً گشفزٕذ. دس آْ صِبْ ثٛد وٗ ِز٘ت ؽيؼخ 

 عؼفشي ٔيض پيذا ؽذ.

ايغبد ؽذ؛ چشا وٗ ِي ثيٕيُ رب لجً اص لشْ ؽؾُ ٘غشي اغٍت لَٛ  ٘ب٘بي اخيش رٛعو فبسطايٓ ِز٘ت دس لشْ-6

ٚ ؽزي اثٛؽٕيفٗ وٗ سئيظ ِز٘ت ؽٕفي  1اي ثٗ رؾيغ ٔذاؽزٗ ٚ غبٌجبً پيشٚ ِزا٘ت اً٘ عٕذ ثٛدٔذفبسط ػاللٗ

 ثبؽذ.اعذ، اص لَٛ فبسط ِي

 ايٓ خالفخ ٔظشيبد ِخزٍف، دسثبسح پيذايؼ رؾيغ ثٛد.

رشيٓ عٕذ ربسيخي وٗ دس ساثطٗ ثب ربسيخ رؾيغ ثٗ رؾميك ثپشداصد، دسخٛا٘ذ يبفذ وٗ لذيّياِب ِؾّممي وٗ ثخٛا٘ذ دس 

ثٗ وبس سفزٗ، سٚايزي ٔجٛي اعذ وٗ ِؾذصبْ آْ سا دس ِٛسد ٔبصي ؽذْ آيخ ؽشيفخ صيش ثيبْ وشدٖ « ؽيؼخ ػٍي»آْ، ٌفع 

 أذ:

ُْ خَ  ُ٘ ٌَٚئه 
ُ
ٍَِؾذِ أ ٍُٛا اٌق ِّ َٚ َػ ُٕٛا  َِ َٓ َءا َّْ اٌَِّزي ٌْجشِيَِّخ))اِ  2يُش ا

 دس ؽميمذ وغبٔي وٗ ايّبْ آٚسدٔذ ٚ وبس٘بي ؽبيغزٗ وشدٔذ، آٔبٕٔذ وٗ ثٙزشيٓ آفشيذگبٕٔذ.

سٚايبد ثغيبسي ثب ايٓ ِنّْٛ اص پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اص هشيك اً٘ عٕذ سعيذٖ اعذ، وٗ ثٗ آٔٙب اؽبسٖ 

 ِي وٕيُ:

 اعذ: دس رفغيش اٌذس إٌّضٛس عيٛهي چٕيٓ آِذٖ -1

اثٓ ػغبوش ثب عٕذ ِؼزجش اص عبثش ثٓ ػجذ هللا ٔمً وشدٖ اعذ وٗ گفذ: ٔضد پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛديُ وٗ ػٍي 

 ػٍيٗ اٌغالَ ٚاسد ؽذ ٚ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: 

 3«ٚ اٌزي ٔفغي ثيذٖ، اْ ٘زا ٚ ؽيؼزٗ ٌُٙ اٌفبئضْٚ يَٛ اٌميبِخ»

 نخ لذسد اٚ اعذ، ايٓ ِشد ٚ ؽيؼيبْ اٚ ّ٘بْ وغبٔي ٘غزٕذ وٗ دس سٚص ليبِذ سعزگبسٔذ.عٛگٕذ ثٗ آٔىٗ عبُٔ دس لج

 ٚ ايٓ آيٗ ٔبصي ؽذ وٗ:

ٌْجشِيَِّخ) ُْ َخيُش ا ُ٘ ٌَٚئه 
ُ
ٍَِؾذِ أ ٍُٛا اٌق ِّ َٚ َػ ُٕٛا  َِ َٓ َءا َّْ اٌَِّزي  )اِ

 ٕذ.دس ؽميمذ وغبٔي وٗ گشٚيذٔذ ٚ وبس٘بي ؽبيغزٗ وشدٔذ، آٔبٕٔذ وٗ ثٙزشيٓ آفشيذگبٔ

ِٓ آِذ، ِيٚ افؾبة پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ چْٛ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ثٗ ٔضد آٔبْ ِي گفزٕذ: خيش اٌجشيٗ )ثٙزشي

 آفشيذگبْ( آِذ.



 ّ٘چٕيٓ عيٛهي دس ّ٘بْ رفغيش آٚسدٖ اعذ: -2

 اثٓ ػذي، اص اثٓ ػجبط سٚايذ وشدٖ وٗ گفذ: چْٛ آيخ:

ٍُٛ ِّ َٚ َػ ُٕٛا  َِ َٓ َءا َّْ اٌَِّزي
ٌْجشِيَِّخ) ٔبصي ؽذ، سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ػٍي ػٍيٗ )اِ ُْ َخيُش ا ُ٘ ٌَٚئه 

ُ
ٍَِؾذِ أ ا اٌق

 اٌغالَ فشِٛد:

ٛ أٔذ ٚ ؽيؼُزه يَٛ اٌميبِخ ساميٓ ِشمييٓ» ُ٘»4 

ثشرشيٓ آفشيذگبْ خذا، رٛ ٚ ؽيؼيبْ رٛ ٘غزيذ وٗ دس سٚص ليبِذ خذا اص ؽّب سامي اعذ ٚ ؽّب ٔيض اص خذا خؾٕٛد 

 ثبؽيذ.ِي

 هجشي دس رفغيش خٛد چٕيٓ آٚسدٖ: -3

 اص اثٛاٌغبسٚد اص دمحم ثٓ ػٍي دس ريً آيخ :

ٌْجشِيَِّخ) ٔمً اعذ وٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: ُْ َخيُش ا ُ٘ ٌَٚئه 
ُ
 )أ

 5«أٔذ يب ػٍي ٚ ؽيؼزه»

 اي ػٍي رٛ ٚ ؽيؼيبٔذ.

 خٛاسصِي دس ِٕبلت، چٕيٓ سٚايذ وشدٖ اعذ: -4

يك ؽبفع اثٓ ِشدٚيٗ، اص يضيذ ثٓ ؽشاؽجيً أقبسي، وبرت ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ٔمً اعذ وٗ گفذ: اص ػٍي ػٍيٗ اص هش

 فشِٛد:اٌغالَ ؽٕيذَ وٗ ِي

« َٓ َّْ اٌَِّزي ُٖ اٌي فذسي فمبي: يب ػٍي أ ِب رغّغ لٛي هللا ػض ٚ عً اِ ُِغُٕذ ؽّذصٕي سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ أٔب 

 ٍُ ِّ َٚ َػ ُٕٛا  َِ ٌْجَشِيَِّخ؟ ُ٘ أٔذ ٚ ؽيؼزه، ٚ ِٛػذي ٚ ِٛػذوُ اٌؾٛك، ارا اعزّؼذ األُِ آ ُْ َخْيُش ا ُ٘ ٌِٚئَه 
ُ
ٛا اٌقَّبٌِؾبدِ أ

 َٓ  6«ٌٍؾغبة رذػْٛ غشاِ ِؾّغٍي

سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ؽبٌي وٗ آْ ؽنشد سا ثٗ عيٕخ خٛد چغجبٔيذٖ ثٛدَ، فشِٛد: اي ػٍي! آيب عخٓ 

أذ، آٔبٕٔذ وٗ ثٙزشيٓ  ِي فشِبيذ: )دس ؽميمذ وغبٔي وٗ گشٚيذٖ ٚ وبس٘بي ؽبيغزٗ وشدٖخذا سا ٔؾٕيذي وٗ 

ِّذ ٘ب ثشاي ؽغبة آفشيذگبٕٔذ(؟ آْ گشٖٚ، رٛ ٚ ؽيؼيبْ رٛ ٘غزيذ ٚ ِيؼبدگبٖ ِٓ ثب ؽّب، ؽٛك وٛصش اعذ. آٔگبٖ وٗ ا

 دسخؾذ.٘بيزبْ ِيؽٛيذ، وٗ چٙشٖگشد آيٕذ ؽّب دس ؽبٌي فشا خٛأذٖ ِي

 بؽت اٌغذيش ٔيض آٚسدٖ اعذ:ف -5



ؽبفع عّبي اٌذيٓ صسٔذي ثب عٕذ خٛد اص اثٓ ػجبط )سمي هللا ػّٕٙب( ٔمً وشدٖ اعذ وٗ گفذ: چْٛ ايٓ آيٗ ٔبصي 

 ؽذ، پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: 

َّؾيٓ؛ لبي ِٚٓ ػذٚي؟٘ٛ أٔذ ٚ ؽيؼزه؛ رؤري أٔذ ٚ ؽيؼزه يَٛ اٌميبِخ ساميٓ ِشمييٓ، ٚ يؤري » م ُِ ُّٚن ِغنبثبً   ػذ

لبي فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ: ِٓ رجشأ ِٕه ٚ ٌؼٕه، صُ لبي سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ: ِٓ لبي سؽُ هللا ػٍيب سؽّٗ 

 7«هللا

ايٓ گشٖٚ، رٛ ٚ ؽيؼيبْ رٛ ٘غزيذ وٗ دس سٚص ليبِذ خذا اص ؽّب سامي ٚ ؽّب اص خذا سامي ٘غزيذ ٚ دؽّٓ رٛ 

آيذ. ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ثٗ آْ ؽنشد ػشك وشد: دؽّٓ ِٓ ويغذ؟ فشِٛد: بن ٚ غً ثٗ گشدْ ثٗ ِؾؾش ِيخؾّٕ

 وغي وٗ اص رٛ ثيضاسي عغزٗ ٚ رٛ سا ٌؼٓ وٕذ.

 عپظ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: سؽّذ خذا ثش وغي وٗ ثگٛيذ: سؽّذ خذا ثش ػٍي ثبد.

 ثغذادي دس ربسيخ خٛد چٕيٓ آٚسدٖ: -6

 ِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد:پيب

 8«أٔذ ٚ ؽيؼزه في اٌغّٕخ»

 رٛ ٚ ؽيؼيبٔذ دس ثٙؾذ ٘غزيذ.

 دس وزبة ِشٚط اٌز٘ت ٔيض، ايٓ عخٓ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آِذٖ اعذ وٗ: -7

َُ اٌميبِخ ُدِػي إٌبُط ثؤعّبئُٙ ٚ أعّبء أِٙبرُٙ االّ ٘زا » ٚؽيؼزٗ فبُّٔٙ يذػْٛ ثؤعّبئُٙ  –ٕي ػٍيبً يؼ –ارا وبْ يٛ

 9«ٚ أعّبء آثبئُٙ ٌقّؾخ ٚالدرُٙ

ٚ  –يؼٕي ػٍي  -ؽٛٔذ ِگش ايٓ ٘بيؾبْ ٚ ٔبَ ِبدسأؾبْ خٛأذٖ ِيچْٛ سٚص ليبِذ فشا سعذ، ّ٘خ ِشدِبْ ثٗ ٔبَ

 ؽٛٔذ.٘بي خٛد ٚ پذسأؾبْ خٛأذٖ ِيؽيؼيبٔؼ وٗ چْٛ اص ٚالدد فؾيؼ ثشخٛسداسٔذ، ثٗ ٔبَ

 وٕذ وٗ ثٗ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد:فبؽت فٛاػك ٔيض، دس وزبة خٛد اص پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً ِي -8

ّْ هللا غفش ٌه ٚ ٌزسّيزه ٚ ٌٌٛذن ٚ ألٍ٘ه ٚ ؽيؼزه ٌّٚؾجّي ؽيؼزه»  10«يب ػٍي، ا

 ْ ؽيؼيبٔذ سا آِشصيذٖ اعذ.اي ػٍي، ّ٘بٔب خذاٚٔذ، رٛ ٚ رسيخ رٛ ٚ فشصٔذأذ، خبٔذأذ، ؽيؼيبٔذ ٚ دٚعزذاسا

 دس ِغّغ اٌضٚائذ آِذٖ اعذ وٗ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: -9



ّْ ؽيؼزه ػٍي ِٕبثش ِٓ ٔٛس ِغشٚسْٚ ِجيّنخ ٚعُٛ٘ٙ ؽٌٛي. أؽفغ ٌُٙ فيىْٛٔٛ » ِّزي ٚ أ أٔذ أّٚي داخً اٌغٕخ ِٓ أ

 11«غذاً في اٌغٕخ عيشأي

ِٓ ٘غزي وٗ ٚاسد ثٙؾذ ِي ؽٛد ٚ ّ٘بٔب ؽيؼيبْ رٛ، ثش ِٕجش٘بيي اص ٔٛس، ؽبدِبْ ٚ ثب  رٛ اٌٚيٓ وظ اص اِذ

 وُٕ ٚ ايؾبْ دس ثٙؾذ ّ٘غبيگبْ ِٓ ٘غزٕذ.٘بيي عپيذ پيشاِْٛ ِٓ ٘غزٕذ ٚ ِٓ اص آٔبْ ؽفبػذ ِيچٙشٖ

 ؽبوُ دس ِغزذسن، ٔمً وشدٖ اعذ: اص سعٛي خذا ِٕمٛي اعذ وٗ فشِٛد: -10

ّخ فشػٙب، ٚ ػٍي ٌمبؽٙب ٚ ؽغٓ ٚ ؽغيٓ صّش٘ب، ٚ ؽيؼزٕب ٚسلٙب، ٚ أفً اٌؾغشح في عٕخ ػذْ أٔب اٌؾغشح ٚ فبه»

 12«ٚ عبئش رٌه في عبئش اٌغٕخ

٘بي آْ ٚ ؽيؼيبْ ِٓ ثٗ ِٕضٌخ رٕخ دسخذ ٘غزُ؛ فبهّٗ ؽبخخ دسخذ، ػٍي ِبيخ ثبسٚسي آْ، ؽغٓ ٚ ؽغيٓ ِيٖٛ

 ٘ب اعذ.٘بي آْ دس ديگش ثٙؾذػذْ، ٚ عبيش لغّذ٘بي ايٓ دسخذ ٘غزٕذ؛ سيؾخ ايٓ دسخذ دس ثٙؾذ ِب ثشگ

 ٚ دس ربسيخ اثٓ ػغبوش چٕيٓ آِذٖ وٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: -11

ّْ أّٚي أسثؼخ يذخٍْٛ اٌغّٕخ أٔب ٚ أٔذ ٚ اٌؾغٓ ٚ اٌؾغيٓ ٚ رسّيّزٕب خٍف ظٙٛسٔب ٚ أؽجّبإٔب خٍف رسيّزٕب ٚ » يب ػٍي، ا

 13«بػٕب ػٓ أيّبٕٔب ٚ ؽّبئٍٕبأؽي

ؽٛٔذ، ِٓ ٘غزُ ٚ رٛ ٚ ؽغٓ ٚ ؽغيٓ ٚ ٔغً ٚ رسيخ ِب ثٗ دٔجبي اي ػٍي! چٙبس ٔفشي وٗ اٚي ثٗ ثٙؾذ ٚاسد ِي

 آيٕذ.ِب، ٚ ّ٘غشاْ ِب ثٗ دٔجبي رسيخ ِب ٚ ؽيؼيبْ ِب اص چپ ٚ ساعذ ِب ِي 

 ٚ آٌٗ فشِٛد:ٚ دس ربسيخ خطيت آِذٖ اعذ وٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ  -12

ِّزي؛ ِٓ أؽّت أً٘ ثيزي ٚ ُ٘ ؽيؼزي»  14«ؽفبػزي أل

 ؽفبػزُ ٔقيت اِذ ِٓ اعذ ؛ آٔبْ وٗ اً٘ ثيذ ِشا دٚعذ ثذاسٔذ ٚ آٔبْ ؽيؼيبْ ِٓ ٘غزٕذ.

 ٘يضّي دس ِغّغ اٌضٚائذ آٚسدٖ اعذ وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس خطجخ خٛد فشِٛد: -13

 «أً٘ اٌجيذ، ؽؾشٖ هللا يَٛ اٌميبِخ يٙٛديبً يب أيٙب إٌبط، ِٓ أثغنٕب »

 اي ِشدَ! ٘ش وظ ِب خبٔذاْ سا دؽّٓ ثذاسد، خذاٚٔذ دس سٚص ليبِذ اٚ سا يٙٛدي ِؾؾٛس خٛا٘ذ وشد

 پظ عبثش ثٓ ػجذ هللا ػشك وشد: اي سعٛي خذا! اگش چٗ آْ ؽخـ ّٔبص خٛأذٖ ٚ سٚصٖ گشفزٗ ثبؽذ؟ آْ ؽنشد فشِٛد:

ضًّ ٌي ٚ اْ فبَ ٚ فٍّي ٚ صػُ أ» ُِ ِٗ ٚ أْ يَئدّي اٌغِضيَخ ػٓ يٍذ ٚ ُ٘ فبِغشْٚ.  ، اؽَزَغَض ثزٌه ػٓ َعفِه َدِ ٌُ ّٔٗ ِغٍ

 ِٗ شَّ ثي أفؾبُة اٌشّايبد فبعزغفشُد ٌَِؼٍي ٚ ؽيَؼزِ َّ ِّزي في اٌطيٓ ف  15«أ



ا اص وؾزٗ ؽذْ ؽزي اگش ّٔبص خٛأذٖ ٚ سٚصٖ گشفزٗ ثبؽذ ٚ چٕيٓ گّبْ وٕذ وٗ ِغٍّبْ اعذ؛ اٚ ثب ايٓ وبس رٕٙب خٛد س

د٘ذ. دس ِيبْ آة ٚ گً، ؽيؼيبُٔ سا ثٗ ِٓ ٔؾبْ دادٔذ ٚ دس ّ٘بْ ؽبي پشچُ ٚ دادْ عضيٗ ثب خٛاسي ٚ رٌّذ ٔغبد ِي

 اص وٕبسَ گزؽزٕذ؛ آٔگبٖ ِٓ ثشاي ػٍي ٚ ؽيؼيبٔؼ اعزغفبس وشدَ. 16داساْ

غ، پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛدٖ آيذ وٗ ثبٔي ٚ وؾذ وٕٕذح ثزس رؾياص آٔچٗ رب وْٕٛ آٚسديُ، چٕيٓ ثش ِي -14

اعذ؛ صيشا آْ ؽنشد ثٛدٖ وٗ ثشاي سؽذ ٚ پشٚسػ ايٓ ٔٙبي، رالػ فشاٚاْ وشدٖ ٚ ّ٘گبْ سا ثٗ آْ فشا خٛأذٖ اعذ؛ اص 

 ديگش عٛي، خذاٚٔذ ِزؼبي ٔيض ِب سا فشِبْ دادٖ اعذ وٗ:

ُْ َػْٕ  بُو َٙ ب ٔ َِ  َٚ  ُٖ ُُ اٌشَّعُٛي َفُخُزٚ ب َءارَبُو َِ  َٚ ٛا)) ُٙ َْٔز  17ُٗ َفب

 ٚ آٔچٗ سا وٗ فشعزبدٖ ]اٚ[ ثٗ ؽّب داد، آْ سا ثگيشيذ ٚ اص آٔچٗ ؽّب سا ثبص داؽذ، ثبصايغزيذ.

ثش ايٓ اعبط ثش ٘ش ِغٍّبْ ِئِٕي ٚاعت ٚ الصَ اعذ ثشاي سعيذْ ثٗ ؽك ٚ ؽميمذ، ّ٘ٛاسٖ دعذ ثٗ داِبْ 

رّغه وٕذ؛ چْٛ آْ ؽنشد ثٗ رقشيؼ لشآْ وشيُ اص عشِ  پيبِجش اػظُ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثضٔذ ٚ ثٗ عخٕبْ آْ ؽنشد

٘ٛي ٚ ٘ٛط عخٓ ٔگفزٗ، رّبَ عخٕبٔؼ ٚؽيي اعذ وٗ اص عبٔت خذا ثٗ اٚ ِي سعذ. ثش ِجٕبي ايٓ ِمذِبد، 

 آؽىبس ؽذ وٗ ايٓ اعالَ ساعزيٓ اعذ وٗ رؾيغ، سا ثٕيبد ٔٙبدٖ ٚ رؾيغ، عشچؾّخ صالي اعالَ اعذ.
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ِّذػب ايٓ اعذ وٗ ثش ٘ش أغبْ ِغٍّبٔي، ٚاعت اعذ وٗ اص ِز٘ت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ پيشٚي وٕذ ٚ ايٓ اِش، 

اص سٚايبد فشيؼ سعيذٖ اص سعٛي اػظُ اعالَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ وٗ دس آْ ثٗ ٌفع ؽيؼٗ رقشيؼ ؽذٖ اعذ، 

ِْ ايٓ سٚايبد، ٘ذف اعالَ عض ثب پيشٚي اص ِز٘ت رؾيغ ثشآٚسدٖ ّٔياعزفبدٖ ِي ؽٛد ٚ ايٓ ؽٛد. ثٗ ِمزنبي ِنّٛ

عٛة رّغه ثٗ رؼبٌيُ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ ِز٘ت، عشچؾّخ صالي اعالَ اعذ ٚ اص س٘گزس ايٓ اؽبديش، ِغئٍخ ٚ

وٕيُ؛ صيشا رٕٙب ساٖ ٔغبد يبفزٓ اص ٔبثٛدي ٚ گّشا٘ي، ّ٘يٓ اٌغالَ ٚ پيشٚي اص عخٕبْ آْ ثضسگٛاساْ سا وؾف ِي

َِ ٚؽي عخٓ ٔگفزٗ، ٘شگض اص عشِ ٘ٛي ٚ ٘ٛط صثبْ ثٗ رىٍُ ّٔي گؾبيذ، چٕيٓ اعذ. چْٛ پيبِجشي وٗ عض ثٗ اٌٙب

 ٘بيي اص عخٕبْ آْ ؽنشد دس ايٓ ثبسٖ رٛعٗ وٕيذ:ٛٔٗفشِٛدٖ اعذ. ؽبي ثٗ ّٔ

أّي ربسن )أٚ ِخٍف( فيىُ اٌضَمٍيٓ، ِب اْ رّّغىزُ ثّٙب ٌٓ رنٍٛا ثؼذي؛ وزبة هللا ٚ ػزشري أً٘ ثيزي، ٚ أّّٙب » -اٌف

 1«ٌٓ يفزشلب ؽزّي يشدا ػٍي اٌؾٛك

سَ وٗ پظ اص ِٓ، رب ٚلزي ثٗ آْ دٚ چٕگ صدٖ گزآِ دس ِيبْ ؽّب دٚ چيض عٕگيٓ ٚ اسصؽّٕذ ثبلي )يب ثٗ ِيشاس( ِي

ايذ، ٘شگض گّشاٖ ٔخٛا٘يذ ؽذ؛ وزبة خذا ٚ ػزشد )اً٘ ثيذ( ِٓ؛ ايٓ دٚ ّ٘ٛاسٖ ثب يىذيگش خٛإ٘ذ ٚ رّغه عغزٗ

 ِبٔذ رب دس عش ؽٛك وٛصش، ثش ِٓ ٚاسد ؽٛٔذ. 

 ايذ چٕيٓ ثشداؽذ ِي وٕذ:ػالِخ صسلبٔي ِبٌىي، هجك ٔمً ػالِخ عّٙٛدي دس ؽشػ اٌّٛا٘ت اص اٚ، اص ايٓ سٚ

سعبٔذ وٗ يميٕبً ثؼذ اص پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ٘ش ػقش ٚ صِبٔي، رب سٚص ايٓ سٚايذ، ايٓ ِؼٕي سا ثٗ ِب ِي

ليبِذ، وغي اص ػزشد آْ ؽنشد ٚعٛد داسد وٗ ايٓ ؽبيغزگي سا داؽزٗ ثبؽذ وٗ ِغٍّبٔبْ اص اٚ پيشٚي وٕٕذ. رب ثٗ 

ٛيك ٚ رشغيت پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دسثبسح رّغه ثٗ ػزشد، دس ٘ش ػقش ٚ صِبٔي ِقذاق ايٓ رشريت، ايٓ رؾ



رٛأذ دعزبٚيض ٔغبد ثخؼ ِغٍّبٔبْ ثبؽذ. اص ٘ب ِيداؽزٗ ثبؽذ؛ ّ٘چٕبْ وٗ لشآْ وشيُ ٔيض، پيٛعزٗ ٚ دس رّبَ صِبْ

يٕٙب اص ِيبْ ثشٚٔذ، رّبَ اً٘ صِيٓ ٔبثٛد ّ٘يٓ سٚي، لشآْ ٚ ػزشد پبن ٔجٛي، ّ٘ٛاسٖ اِبْ اً٘ صِيٓ ٘غزٕذ ٚ اگش ا

 خٛإ٘ذ ؽذ.

، » -ة ِٓ عشّٖ أْ يؾيي ؽيبري ٚ يّٛد ِّبري ٚ يغىٓ عٕخ ػذْ ٍ غشعٙب سثّي فٍُيٛايِ ػٍيّبً ِٓ ثؼذي، ٚ ٌُيٛاي ِ ٌٚيَّٗ

ًٌ ٌٍّىز ّثي ِِٓ ٚ ٌيمزذ ِ ثبألئّخ ِٓ ثؼذي، فبُّٔٙ ِػزشري ُخٍمٛا ِٓ هيٕزي ٚ ُسصلٛا فّٙي ٚ ػٍّي، فٛي ٓ ثفنٍُٙ 

َِّزي، اٌمبهؼيٓ فيُٙ ِفٍَزي، ال أٔبٌَُٙ هللُا ؽفبػزي
ُ
 2«أ

٘بي ػذْ ثٙؾذ وٗ ٘ش وظ اص ايٓ ؽبدِبْ ِي ؽٛد، وٗ ّ٘چْٛ ِٓ صٔذگي وٕذ ٚ ّ٘چْٛ ِٓ ثّيشد ٚ دس ثبؽ

ا دٚعذ پشٚسدگبسَ آٔٙب سا وبؽزٗ اعذ، عىٕي گضيٕذ، ثبيذ وٗ پظ اص ِٓ ػٍي سا ِٛالي خٛد ثذأذ ٚ دٚعزبْ اٚ س

ٚ دأؼ ٚ فُٙ  ثذاسد ٚ اص اً٘ ثيذ ِٓ پيشٚي وٕذ؛ چشا وٗ آٔبْ ػزشد ِٓ ٘غزٕذ ٚ اص خّيشِبيخ ٚعٛد ِٓ آفشيذٖ ؽذٖ

ِٓ ٔقيت ايؾبْ گشديذٖ اعذ. پظ ٚاي ثش آْ دعزٗ اص اِذ ِٓ، وٗ ثشرشي آٔبْ سا أىبس وٕٕذ ٚ ؽك خٛيؾبٚٔذي آٔبْ 

 ٔقيت ايؾبْ ٔخٛا٘ذ وشد. سا ثب ِٓ ٔبديذٖ أگبسٔذ وٗ خذا ؽفبػذ ِشا

ِِٓ ٘زا اٌّذيٓ رؾشيف اٌغبٌيٓ، ٚ أزؾبي اٌّجطٍيٓ، ٚ رؤٚيً » -ط ِِٓ أً٘ ثيزي ُيٕفْٛ  ِّزي ُػذٚي  ِِٓ أ ًّ خٍٛف  في و

ًّ فبٔظشٚا ثّٓ رٛفذْٚ َّّزىُ ٚفُذوُ اٌي هللِا ػضّ ٚ ع َّْ أئ  3«اٌغبٍ٘يٓ، أال ا

٘بي دسٚؽ ثبهً گٛيبْ، ٔغجذبٔذأُ ٘غزٕذ وٗ رؾشيف گضافٗدس ٘ش ٔغً اص اِذ ِٓ، ِشداْ ػبدٌي اص اً٘ ثيذ ٚ خ

پٛيبْ ٚ رؤٚيً ٔبدأبْ سا اص ايٓ ديٓ خٛإ٘ذ صدٚد. ثذأيذ وٗ پيؾٛايبْ ؽّب، فشعزبدگبْ ؽّب ثٗ عٛي پشٚسدگبسربْ 

 ٘غزٕذ؛ پظ دس ايٓ أذيؾٗ وٕيذ وٗ چٗ وغبٔي سا ثٗ ٔضد خذا خٛا٘يذ فشعزبد.

َِضً أ٘» -د َضٍي ٚ  َِ َِٓ سوجٙب ٔغي ٚ ِٓ رخٍف ػٕٙب غشقأّّب   4«ً ثيزي وغفيٕخ ٔٛػ؛ 

ّ٘بٔب ِضً ِٓ ٚ اً٘ ثيذ ِٓ، ِضً وؾزي ٔٛػ اعذ؛ ٘ش وظ ثش آْ عٛاس ؽٛد، ٔغبد يبفزٗ ٚ ٘ش وظ اص عٛاس 

 ؽذْ ثٗ آْ عش ثبص صٔذ، غشق خٛا٘ذ ؽذ.

ِّزي ِٓ اإلخزالف؛ » -ٖ فبرا خبٌفزٙب لجيٍخ ٌ اخزٍفٛا فقبسٚا ؽضة إٌغَٛ أِبْ ألً٘ األسك ِٓ اٌغشق ٚ أً٘ ثيزي أِبْ أل

 5«اثٍيظ

 ِْ ِْ  اً٘ ِ صِيٓ عزبسگبْ، اِب اص افزبدْ دس اخزالف ٘غزٕذ؛ پظ ٘ش  ِٓ اِذِ  اص غشق ؽذْ ٘غزٕذ ٚ اً٘ ثيزُ، اِب

 اي، اص اً٘ ثيذ ِٓ عشپيچي وٕذ، دچبس اخزالف ؽذٖ ٚ اص ؽضة ؽيطبْ خٛا٘ذ ؽذ.لجيٍٗ

سٚايبد ؽشيف ٔجٛي، ٚعٛة رّغه ثٗ عخٕبْ ٚ رؼبٌيُ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ثٗ خٛثي اص آٔچٗ گفزٗ ؽذ، ثٗ رقشيؼ 

ؽٛد ٚ ثش ّ٘يٓ اعبط، ِخبٌفذ ثب اً٘ ثيذ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ٘يچ ٚعٗ عبيض ٔيغذ. پظ دسيبفذ ِي

 اي ثشادس ِغٍّبْ! ثٗ ايٓ ؽىُ فشيؼ اعالِي رٛعٗ وٓ.

----------------------------- 
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 وجه سوم : شیعه صراط مستقیم است.

خٛد، ِغزٕذ ثٗ ٔـ سٚايبد اعالِي اعذ؛ ؽيؼٗ رٕٙب ِز٘جي اعذ وٗ دس پيذايؼ ٚ ٔبِگزاسي ٚ رؼييٓ رؼذاد ائّخ 

 صالي ٚ هجيؼي اعالَ اعذ. داليً ِب ثش ايٓ اِش ػجبسرٕذ اص: ٗ یٌزا عشچؾّ

 تصریح پیامبر -

رٕٙب ِز٘جي وٗ دس ٔبِگزاسي خٛد، ثٗ ٔـ سٚايبد ٔجٛي ِغزٕذ اعذ، ِز٘ت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ اعذ ٚ ايٓ 

ٚاسد ؽذٖ اعذ؛ چٕبٔىٗ دس رفغيش اٌذس إٌّضٛس رؤٌيف ؽبفع عيٛهي  ٘بي ثشادساْ اً٘ عٕذِطٍجي اعذ وٗ دس وزبة

 ٔيض آِذٖ ٚ ِب پيؼ اص ايٓ، ِزٓ آْ سا روش وشديُ.

 ػالِخ ِغٍغي دس دايشح اٌّؼبسف ثضسگ خٛيؼ )ثؾبس االٔٛاس( چٕيٓ آٚسدٖ اعذ:

ٗ، اص عٍّٗ ػٍي ثٓ اثي اثٛ عؼيذ خذسي گٛيذ: سٚصي سعٛي خذا ٔؾغزٗ ثٛدٔذ ٚ دس وٕبس آْ ؽنشد رؼذادي اص فؾبث

 هبٌت ػٍيٗ اٌغالَ ؽنٛس داؽزٕذ؛ ٔبگٙبْ سعٛي خذا فشِٛد:

ِٓ لبي ال اٌٗ االّ هللا دخً اٌغّٕخ؛ فمبي سعالْ ِٓ أفؾبثٗ: فٕؾٓ ٔمٛي ال اٌٗ االّ هللا، فمبي سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ »

 ِٗ ًُ ؽٙبدُح أْ ال اٌٗ االّ هللا ِٓ ٘زا ٚ ؽيَؼزِ ُ  آٌٗ: أّّب رُمجَ ُٙ ب ِيضبَل  1«اٌَّزيٓ أَخَز سثُّٕ

ؽٛد. دٚ ِشد اص افؾبة آْ ؽنشد، ثٗ ايؾبْ ػشك وشدٔذ: ِب ٔيض ال اٌٗ اال ٘ش وظ ال اٌٗ اال هللا ثگٛيذ، ٚاسد ثٙؾذ ِي

گٛييُ. پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: ّ٘بٔب ؽٙبدد ال اٌٗ اال هللا رٕٙب اص ايٓ ؽخـ ٚ ؽيؼيبْ اٚ، وٗ هللا ِي

 اٚٔذ اص آٔبْ ػٙذ ٚ ِيضبق گشفزٗ اعذ، پزيشفزٗ خٛا٘ذ ؽذ.خذ

----------------------------- 

 .93/203ٔگب. ثؾبس االٔٛاس/ -. 1

 وجه چهارم : پیامبر اسالم ، مارا شیعه ی اثنی عشری نامیده است.) خوانده است ( -



يض، ِٛ ثٗ ِٛ ٍِزضَ ثٗ عٕذ ؽشيف ٔجٛي رؾيغ يگبٔٗ ِز٘جي اعذ وٗ ؽزي دس ٔبِگزاسي ٚ رؼييٓ رؼذاد ائّخ خٛد ٔ

 اعذ.

 آٚسيُ:اِبَ اؽّذ ؽٕجً دس وزبة ِغٕذ، سٚايزي آٚسدٖ وٗ ِزٓ آْ سا دس ريً ِي

وشد؛ اص ؽؼجي اص ِغشٚق ٔمً اعذ وٗ گفذ: دس ٔضد ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد ٔؾغزٗ ثٛديُ ٚ اٚ لشآْ سا ثش ِب لشائذ ِي

اٌشؽّٓ، آيب ٘شگض اص سعٛي خذا پشعيذيذ وٗ ايٓ اِذ چٕذ خٍيفٗ خٛا٘ذ  دس ايٓ ٕ٘گبَ ِشدي ثٗ اٚ گفذ : اي اثب ػجذ

اَ، وغي چٕيٓ عئاٌي اص ِٓ ٔىشدٖ اعذ؛ داؽذ؟ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد گفذ: اص ٕ٘گبِي وٗ ِٓ ثٗ ػشاق آِذٖ

 عپظ گفذ: آسي، اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ چٕيٓ عئاٌي وشديُ ٚ آْ ؽنشد دس پبعخ فشِٛد:

ِح َُٔمجبِء ثٕي اعشائيًاصٕب »  1«َػَؾَش َوِؼذَّ

 دٚاصدٖ رٓ ، ثٗ رؼذاد ُٔمجبي ثٕي اعشائيً.

 پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس اداِخ ايٓ ؽذيش چٕيٓ رؤويذ فشِٛدٔذ:

َُ اٌغبػخ ٚيىْٛ ػٍيُٙ اصٕب ػؾش خٍيفخ وٍُّٙ ِٓ لشيؼ»  2«ال يضاُي ٘زا اٌذيٓ لبئّبً ؽزي رمٛ

ليبَ ليبِذ ثشپب خٛا٘ذ ثٛد ٚ دٚاصدٖ خٍيفٗ وٗ رّبِي اص لشيؼ ٘غزٕذ؛ آٔٙب سا عشپشعزي خٛإ٘ذ ايٓ ديٓ ّ٘ٛاسٖ رب 

 وشد.

ثب رٛعٗ ثٗ ايٓ سٚايذ ؽشيف، ثبيذ ثجيٕيُ پظ اص پيبِجش اعالَ، چٕذ خٍيفٗ ٚ ثب چٗ رشريجي ثش ِغٕذ خالفذ سعٛي 

 أذ. ثٗ آِبسي دس ايٓ ساثطٗ رٛعٗ وٕيذ:ٔؾغزٗ

 اؽزغبة ؽنشد اِبَ ؽغٓ ِغزجي ػٍيٗ اٌغالَ ؛ پٕظ ٔفش:خٍفبي ساؽذيٓ ثب 

 خٍفبي ثٕي اِيٗ؛ چٙبسدٖ ٔفش.

 خٍفبي ثٕي ػجبط؛ ثيغذ ٚ عٗ ٔفش.

 ِغّٛع ايٓ خٍفب؛ چًٙ ٚ دٚ ٔفش.

گيشيُ وٗ عض ثش هجك ِؼزمذاد ِز٘ت اً٘ ثيذ ػٍيٗ اٌغالَ وٗ ثب رٛعٗ ثٗ ايٓ آِبس ربسيخي، چٕيٓ ٔزيغٗ ِي

-أذ، ّٔيدسثبسح ٔبَ ٚ رؼذاد اِبِبْ خٛد، ِٛ ثٗ ِٛ اص عخٕبْ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ گشفزٗاػزمبداد خٛد سا 

رٛاْ ايٓ ؽذيش ؽشيف سا رفغيش وشد. ثٗ ّ٘يٓ عٙذ اعذ وٗ ؽيؼيبْ، خٛد سا ثٗ رجؼيذ اص سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ 

 أذ.ٚ آٌٗ ، ؽيؼخ اصٕبػؾشي ٔبِيذٖ



ِشاعؼٗ وٕيذ.  3«ٔظشيخ إٌجّٛح ٚاإلِبِخ ٚاٌخالفخ »ثٗ رفقيً ِٛسد ِطبٌؼٗ لشاس د٘يذ، ثٗ وزبة اگش ثخٛا٘يذ ايٓ ثؾش سا 

ؽبي وٗ ِؼٍَٛ ؽذ ِز٘ت رؾيغ، ثش گشفزٗ اص وزبة ٚ عٕذ اعذ ٚ ايٓ رٕٙب ِز٘جي اعذ وٗ ؽزي دس رؼييٓ ٔبَ ٚ 

ّّٗ ػٍيٗ اٌغالَ ، ٍِزضَ ثٗ لشآْ ٚ عّٕذ اعذ، چگٛٔٗ ِي  ٕيٓ ِىزجي رّٙذ صد ٚ افزشا ثغذ؟رٛاْ ثٗ چرؼذاد ائ

----------------------------- 
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 .3/1452فؾيؼ ِغٍُ/ -. 2

 .45عيذ ػجذاٌىشيُ لضٚيٕي/ ٔظشيخ اإلِبِخ ٚاٌخالفخ/ -. 3

 وجه پنجم : ویژگی های شیعه

َ اعذ ٚ ساٖ ٚ سٚػ ٚ عيشح آْ ثضسگٛاساْ سا أغبٔي وٗ ٚاثغزٗ ثٗ ِز٘ت ِٚزّّغه ثٗ رؼبٌيُ اً٘ ثيذ ػٍيٗ اٌغال

د٘ذ، ثٗ ٔبچبس ثبيذ داساي ٘ٛيذ ٚ ػالِذ ٚيژٖ اي ثبؽذ، وٗ ثذْٚ ٘يچ اثٙبِي اٚ سا دس صٔذگي عش ِؾك خٛد لشاس ِي

اص ديگشاْ ِزّبيض ٚ ِؾخـ وٕذ. ؽنشد اِبَ دمحم ثبلش ػٍيٗ اٌغالَ وٗ فشصٔذ ؽنشد اِبَ عّغبد صيٓ اٌؼبثذيٓ؛ ػٍي 

يٓ ثٓ ػٍي ثٓ اثي هبٌت ػٍيٗ اٌغالَ اعذ، دس پبعخ ثٗ عئاي يىي اص افؾبة خٛد ثٗ ٔبَ عبثش ثٓ يضيذ ثٓ ؽغ

٘بي أغبْ ؽيؼي چٕيٓ پشعيذٖ ثٛد: اي فشصٔذ سعٛي خذا! آيب ثشاي عؼفي، وٗ دس ساثطٗ ثب ِؾخقبد ٚ ٚيژگي

 أذ:فشِٛدٖ دأذ، وبفي اعذ وٗ ثٗ ٚاليذ ؽّب ِؼزمذ ثبؽذ؟وغي وٗ خٛد سا ؽيؼخ ؽّب ِي

َْ االّ ثبٌزٛامغ ٚ اٌزخّؾغ ٚ اإلٔبثخ ٚ وضشح رو» ِٓ ارَمي هللَا ٚ أهبػٗ ٚ ِب وبٔٛا ُيؼَشُفٛ َِ ش هللا ال يب عبثش، فٛ هللا ِب ؽيؼزٕب االّ 

ّٙذ ٌٍغيشاْ ِٓ اٌفمشاء ٚ أً٘ اٌّغىٕخ ٚ وبٔٛا إِٔبء ػؾبئشُ٘ في األؽيبء. ف مبي ٚ اٌقَٛ ٚ اٌقالح ٚ رالٚح اٌمشآْ ٚ اٌزؼ

َّٓ ثه اٌّزا٘ت أَفَؾغت اٌشعً  عبثش: يب ثٓ سعٛي هللا! ِب يؼشف اٌيَٛ أؽٌذ ثٙزٖ اٌقفبد؟ فمبي اإلِبَ: يب عبثش، ال رز٘ج

َُّ ال يىْٛ فّؼبالً؟ َفٍَٛ لبي أّي أِؽتُّ سعَٛي هللا ٚ سعُٛي هللا خيٌش ِٓ َػٍي، ٚ ال يؼًّ  ُٖ ص َٛالّ ِؽتُّ ػٍيب ٚ أر
ُ
ثغٕزِٗ أْ يمٛي أ

جُغ عيشرَٗ ِب ٔفؼٗ ؽجُّٗ ؽيئب؛ ارّمٛا هللا ٚ أهيؼٖٛ ٚ ٌيظ ثيٓ هللا ٚ ثيٓ أؽذ لشاثخ؛ أال ِٓ وبْ ػبفيبً هلل فٙٛ ػذّٚ ٚ ال يزّ 

 «ٌٕب ٚ ِٓ وبْ ِطيؼبً فٙٛ ٌٚي ٌٕب

ٔٗ، اي عبثش! ثٗ خذا عٛگٕذ ؽيؼخ ِب ٔيغزٕذ؛ ِگش آٔبْ وٗ رمٛاي اٌٙي پيؾٗ ّٔٛدٖ ٚ خذاٚٔذ سا اهبػذ وٕٕذ ٚ آٔبْ 

ض ثٗ فشٚرٕي، خؾٛع، أبثٗ، ثغيبس ثٗ يبد خذا ثٛدْ، سٚصٖ ، ّٔبص، رالٚد لشآْ ٚ ِزؼٙذ ثٛدْ ثٗ سعيذگي ثٗ اِٛس ع

 داس ِشدَ ٘غزٕذ.ؽٛٔذ ٚ دس ِيبْ لَٛ ٚ لجيٍخ خٛد، ّ٘ٛاسٖ ِٛسد اػزّبد ٚ اِبٔذّ٘غبيگبْ ٔيبصِٕذ، ؽٕبخزٗ ّٔي

 ؽٛد!ايٓ ففبد يبفذ ّٔيعبثش ػشمٗ داؽذ: اي فشصٔذ سعٛي خذا، اِشٚصٖ وغي ثب

 اِبَ فشِٛدٔذ:

داسَ ٚ ٚاليذ اٚ سا دس دي داسَ، اِب رٛأذ ادّػب وٕذ وٗ ِٓ ػٍي سا دٚعذ ِياي عبثش! ثٗ ثيشا٘ٗ ٔشٚ! آيب ٘يچ ِشدي ِي

داسَ ٚ سعٛي خذا دس پظِ ادّػبي خٛد، ػًّ ٚ فؼبٌيزي ٔذاؽزٗ ثبؽذ؟ اگش وغي ثگٛيذ ِٓ سعٛي خذا سا دٚعذ ِي



ػٍي اعذ، اِب ثٗ عٕذ اٚ ػًّ ٔىشدٖ، اص عيشح ٚي پيشٚي ّٕٔبيذ، ايٓ دٚعزي رٕٙب، عٛدي ثٗ ؽبي ٚي ثشرش اص 

ٔخٛا٘ذ داؽذ. اص خذا ثپش٘يضيذ ٚ اص اٚ پيشٚي وٕيذ ٚ ثذأيذ وٗ خذا ثب ٘يچ وظ ٔغجذ خٛيؾبٚٔذي ٔذاسد. آگبٖ ثبؽيذ 

 آيذ.ذ اص اٌٚيبي ِب ثٗ ؽغبة ِيوٗ ٘ش وظ خذا سا ِؼقيذ وٕذ، دؽّٓ ِب اعذ ٚ ٘ش وظ ِطيغ خذا ثبؽ

ثبؽذ؛ ٘بي يه أغبْ ِغٍّبْ ؽيؼٗ ثٛد وٗ ِٕغٛة ثٗ ِز٘ت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ِيايٓ، ثخؾي اص ٚيژگي

يؼٕي وغي وٗ ؽبيغزگي داسد خٛد سا ثٗ ايٓ ففبد ثيبسايذ، رب دس ِمبَ ػًّ، ؽبگشد ساعزيٓ ٚ ِٛفك ايٓ ِىزت 

 ثبؽذ.

ِز٘ت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ٚ يذن وؾيذْ ٔبَ رؾيغ، ثذْٚ ػًّ ٚ اٌزضاَ ثٗ دعزٛساد  اِب ِفشِف ادّػبي أزغبة ثٗ

 ِؾجّزي اعذ. ٚ چٕيٓ وغي ِقذاق ايٓ ؽؼش ؽبػش اعذ: ٖاي داؽزٗ، ٔٗ عٍت وٕٕذآْ، ٔٗ فبيذٖ

ًٌ يّذػي ٚفالً ثٍيٍي                                 ٌٚيٍي ال رمشّ ٌُٙ ثزاوب             ٚو

 وذاَ اص ايؾبْ ادّػبي ٚفبي ٌيٍي سا داسٔذ؛ اِب چٕبْ ٔيغذ وٗ ٌيٍي عخٓ رّبِي ايؾبْ سا رقذيك وٕذ.ٚ ٘ش 

 خواننده ی محتزم

ايٓ عضٖٚ دس ثش داسٔذح ثخؾي اص ِجبؽضبد ؽفب٘ي عذ وٗ دس ِىخ ِىشِّٗ ٚ ِذيٕخ ِّٕٛسٖ دسثبسح ؽيؼٗ ٚ رؾيغ أغبَ 

ٓ ِجبؽش ٚاسد ؽذيُ ثٗ گٛٔٗ اي وٗ ِٕغش ثٗ پزيشػ ِز٘ت اً٘ ثيذ اي ٚالغ گشايبٔٗ دس ايگشفزٗ اعذ. ِب ثٗ گٛٔٗ

ػٍيُٙ اٌغالَ رٛعو ثشخي اص ِٕقفبْ گشديذ؛ أغبٔٙبيي وٗ رٕٙب ٘ذف ايؾبْ، اعالَ ٚ يبفزٓ ساٖ اعزٛاس آْ ثٛدٖ، 

 ّ٘ٛاسٖ دس پي يبفزٓ ؽك ٚ اً٘ ؽك ٘غزٕذ.

يبفزٓ ِز٘ت ؽك، ثش اعبط لشآْ وشيُ ٚ عّٕذ ؽشيف  ؽبيذ خٛأذْ ايٓ عضٖٚ ٔيض، اٌٚيٓ رغشثخ خٛإٔذح آْ، دس ساٖ

 ٔجٛي ثبؽذ.
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