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رثوک لالز  زا  یماج 

باتک تاصخشم 

شراـگن قیقحت و  يدزیحابـصم ؛ یقتدـمحم  رثوک / لـالز  زا  یماـج  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  یقت 1313 - دـمحم  حابـصم  هسانـشرس : 
224 يرهاظ :  تاصخـشم  تاراشتنا 1388 . زکرم  ینیمخماما ، یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسوم  مق : رـشن :  تاصخـشم  يردیح . رقابدمحم 
لایر 964-  27500 کـباش :  دـیاقع 14 . مـالک و  . 54 هرـسسدق ؛ ینیمخماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسوم  تاراـشتنا  تسورف :  ص .
( مهدزای پاچ  لایر (  27500 مهدزاود 978-964-5883-03-2 ؛ :  پاچ  لایر :  27500 متفه ؛ ) پاچ   ) لایر  22000 5883-03-2 ؛ : 
: مهدزاود پاچ  تشادداـی :  ناتـسمز 1388 . مهدزای : پاچ  تشادداـی :  مهن . پاـچ  تشادداـی :  زییاپ 1386 . متفه : پاـچ  تشادداـی : 
(، س  ) ارهز همطاف  عوضوم :  هیاـمن . تشادداـی :  سیونریز . تروص  هب  نینچمه  224 ؛ [- 221 . ] ص همانباتک : تشادداـی :  ناتسبات 1389 .
(. هر  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  هدوزفا :  هسانـش   - 1350 رقابدمحم ، يردیح  هدوزفا :  هسانش  11ق  ترجه -  زا  لـبق  8 ؟

1032989 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :  يدنب  هدر  BP27/2/م52ج2 1388  هرگنک :  يدنب  هدر  تاراشتنا 

همطاف هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع 

، تسا هدش  هدنار  اه  نخس  ناوارف  هدش و  هتشاگن  اه  باتک  یسب  مالسلااهیلع  هیضرم  همطاف ي  يونعم  ماقم  يدوجو و  تیـصخش  نوماریپ 
زا دـشاب  يا  هرطق  زاب  دریذـپ ، راتـشون  ای  راتفگ  تروص  دـیآرد و  هب  رـشب  هشیدـنا ي  نهذ و  ورملق  زا  زین  نآ  ربارب  نارازه  رگا  اـیوگ  اـما 

، رثوک دنمنارکان  سونایقا  يانفرژ  هب  یصاوغ  رد  ار  ملاع  نادنمشیدنا  هشیدنا ي  جوا  يرآ  شترضح . ياه  تلیـضف  هنارک ي  یب  سونایقا 
هک مهف  دنک ؟ ایربک  تولخ  يوناب  تمعن  هک  مهف  دـسر ؟ یک  هالا ، سومان  سدـق  جوا  هب  مهو ، تسین : يا  هراچ  یگتفیـش  یناریح و  ءزج 

هکنآ رگم  ص 39 ) . ناوید : یناهفصا ، يورغ  نیسح  دمحم  دنک ( ؟ ایربک  تولخ  يوناب  تمعن  هک  مهف  دنک ؟ ایربک  تولخ  يوناب  تمعن 
هنـشت ي ماک  رب  دیـشچ و  رثوک  لاثم  یب  لالز  زا  ازف  حور  يا  هرطق  ناوتب  ات  ددرگ  اه  هقطان  اه و  هشیدـنا  رگ  يرای  یهلا  هژیو ي  تاماهلا 
ات دنک . اسن  هدیس ي  ترضح  يانث  هک  ات  دنک . اسن  هدیس ي  ترضح  يانث  هک  ات  دنک  ددم  سدق  حور  رگم  ارم  هقطان ي  دیناشچ : اه  ناج 
نآ اب  ماما ، ترـضح  نوچ  یفراع  هک  ییاـج  ص 39 ) . ناوید : یناهفـصا ، يورغ  نیـسح  دمحم  دنک ( . اسن  هدیـس ي  ترـضح  يانث  هک 

 ) دـنک یم  یناوتاـن  زجع و  راـهظا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تاـماقم  زا  يا  هشوگ  یتـح  كرد  زا  شا ، يوـنعم  ماـقم  یملع و  تمظع 
یعوضوم تروص  هب  مالسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  هرابرد ي  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  ترـضح  ياه  هدومرف  لماک  هعومجم ي 

میدقت ، ترضح نآ  ناگدرپس  لد  ناراد و  تسود  همه ي  رـضحم  هب  باتک  نیمه  هرامـش ي 1  تسویپ  رد  نیون ، یمظن  بلاق و  تحت  و 
: دمآ دهاوخرب  هچ  نارگید  زا  دیامن ، یم  یفرعم  شترضح  تلزنم  ردق و  هلق ي  زا  رتورف  یسب  ار  رـشب  لقع  لایخ و  ورملق  و  تسا ) . هدش 

ارهز همطاـف ي  دزیخ !؟ هچ  يرغـال  هشپ ي  زا  دزیخ !؟ هچ  يرغـال  هشپ ي  زا  دزیخ !؟ هـچ  يرغـال  هـشپ ي  زا  دزیرب  رپ  باـقع  هـک  اـج  نآ 
زارط مه  وا  لیاضف  هک  ینز  دشخرد ، یم  زیزع  مالسا  كرات  رب  يدیـشروخ  نوچ  هدوب ، یحو  نادناخ  راختفا  هک  تسا  ینز  مالـسلااهیلع 

زا يدحا  اما  دراد ، يراتفگ  وا  هرابرد ي  یـشنیب  ره  اب  یـسک  ره  تسا . هدوب  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  مرکاربمایپ و  تیاهن  یب  لیاضف 
هزوک رد  ار  ایرد  هک  تسا  هدوب  ناعمتـسم  مهف  هزادنا ي  هب  یحو  نادناخ  زا  هدیـسر  ثیداحا  هکارچ  تسا ؛ هدماینرب  وا  شیاتـس  هدهع ي 
ماـیپ زا  یتمـسق  هتـساریو ي  وا ( . تبترم  هزادـنا ي  هب  هن  تسا ؛ هدوب  دوخ  مهف  رادـقم  هب  دـنا  هتفگ  هچ  ره  نارگید  و  دـناجنگ ، ناوتن  يا 

يدحا يارب  همطاف  تمظع  فیصوت  كرد و  هنوگچ  و  ص 72 ) . رون 12 ، هفیحص ي  . 1359 / 2 خیرات 15 / رد  هللا  تمحر  ماما  ترضح 
لامج و مات  رهظم  هدـیدرگ و  یهلا  تافـص  امـسا و  رد  وحم  هدیـسر ، هللا  یف  ياـنف  ماـقم  جوا  هب  وا  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، روسیم  نکمم و 

تـسیک ادـخ . فاصوا  ءامـسا و  رهظم  ادـخ  تاذ  قشاع  ارهز ؟ تسیک  لامجلا  لک  رهظم  ارهز ؟ تسیک  تسا : هتـشگ  يدـنوادخ  لـالج 
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زا ص 191 ) . امندزیا : هنییآ ي  ینابر ، اضر  دمحم  ادخ ( . فاصوا  ءامسا و  رهظم  ادخ . فاصوا  ءامـسا و  رهظم  لالجلا  لک  رهظم  ارهز ؟
تـسا نیمه  و  یبوبر . تاذ  زا  یهاگآ  هک  تسا  ینتفایان  تسد  دیعب و  هزادـنا  نامه  هب  یتوهال ، همطاف ي  تاذ  هنک  هب  يرب  یپ  يور  نیا 
تافـص هنک  كرد  زارط  مه  ار ، یقیقح  ناـنمؤم  ناـماما و  ربماـیپ ، تافـص  هنک  كرد  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هدوـمرف ي  نیا  زمر 

هب ندیـسر  يارای  هک  ناس  نامه  دـنناوتان و  دـنوادخ  هنک  هب  يرب  یپ  زا  قیالخ  دـنیامرف : یم  یفرعم  ینتفایان  تسد  نکمماـن و  دـنوادخ ،
هنک هب  يرب  یپ  زا  هک  نانچمه  و  دنزجاع ، زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفـص  يافرژ  تفایرد  زا  دـنرادن ، ار  ادـخ  تفـص  رهوگ 

زا تخانـش ، دـنناوت  یمن  دـیاب  هک  نانچ  ار  ماما  هک  هنوگ  نامه  دـنا و  هرهب  یب  زین  ماـما  تفـص  ياـفرژ  كرد  زا  دـنزجاع ، ربماـیپ  تفص 
امکف ال لجوزع ، هللا  هفـص  هنک  یلع  قیالخلا  ردـقی  ال  مالـسلا : هیلع  قداص  مامالا  دـنناوتان (  دـیاب ، هک  نانچ  زین  نمؤم  تقیقح  تخاـنش 

هنک یلع  ردقی  کلذکف ال  لوسرلا  هفص  هنک  یلع  ردقی  امک ال  هللا و  لوسر  هفص  هنک  ردقی  کلذکف ال  لجوزع  هللا  هفص  هنک  یلع  ردقی 
نآ درخ  نموملا ) . هفص  هنک  یلع  ردقیال  کلذک  مامالا  هفـص  هنک  یلع  ردقی  امک ال  مامالا و  هفـص  هنک  یلع  ردقی  امک ال  مامالا و  هفص 

وراد كاپ  تاذ  هب  دـیوج  هر  هک  رهظم . تسار  نوچ  یب  تاذ  شدومن ، دوصقم  تسار  تقلخ  لـصا  شدوجو ، تفگ  وا  حدـم  دـناوت  هگ 
هب فورعم  يرداــن ، ازریم  نیــسح  دــمحم  زا  رعــش  رهظم ( . تـسار  نوـچ  یب  تاذ  شدوـمن ، رهظم . تـسار  نوــچ  یب  تاذ  شدوــمن ،
هک هنوگ  نامه  تسا ؛ ردـقلا » هلوهجم   » همطاف يرآ ، ص 56 ) . يدنجریب : يدمحا  دمحا  یسراف ، رعـش  رد  یمطاف  بقانم  ءارعـشلاریما .» »

یفخم و وا  ربق  تبرت و  هک  ناس  نامه  تسا ، ناهن  لوهجم و  وا  ردـق  تلزنم و  اهردـق ) . هلوهجملا  اـهربق ، هیفخملا  تسا ( . ربقلا » هیفخم  »
تیمـس امنا  دنا ؛ هدنام  رود  هداتفا و  ادج  یـسب  وا  تقیقح  تخانـش  زا  نامدرم  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  همطاف  يور  نآ  زا  وا ، تسا . ناهنپ 

بدا و ضرع  اهنت  راتشون ، نیا  دوصقم  يراب ، ص 39 ) . ناوید : یناهفصا ، يورغ  نیـسح  دمحم  اهتفرعم ( . نع  اومطف  قلخلا  نال  همطاف ،
ندیسر زا  يرشب  هشیدنا ي  ياه  هیاپ  نیرترب  هنرگو  سب ؛ دشاب و  یم  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  ترضح  تمظعرپ  هاگشیپ  هب  تدارا 
نکمم وت  يوک  هب  اجک  ار  ام  تساسران : یسب  شیالاو ، نأش  تفیصوت  رد  تاملک  نیرتابیز  ناوتان و  یـسب  شا  يونعم  ماقم  عیفر  غیتس  هب 

لوزن تردـق  دوبن  ار  لاـیخ  اـجناک  لوقع . دوش  ناریح  نکلا و  قطن ، هدـیدرگ  تدـح  یب  تاـمارک  كاـپ و  تاذ  فصو  رد  لوصو  دوـب 
سمش  » هب بقلم  ، یمق طیحم  دمحم  ازریم  زا  رعـش  لوقع ( . دوش  ناریح  نکلا و  قطن ، هدیدرگ  لوقع . دوش  ناریح  نکلا و  قطن ، هدیدرگ 

يردیح رقابدمحم  هسدقملا  مق  ص 78 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  احصفلا .»

همطاف لامج  زا  يا  هولج 

، همطاف تعافـش  راد  هیاط  همطاف ، یهلا  يامـسا  عمجم  همطاف ، هناگی  یتقیقح  همطاف ، هنارک  یب  رثوک  همطاف ، ناـفراع  ردـق  هلیل ي  همطاـف ،
لامج يامن  هولج  همطاف ، ییایربک  مشخ  تیاضر و  راـیعم  همطاـف ، یهلا  لوسر  نیرترب  هدـش ي  شرافـس  همطاـف ، لـییاربج  ياـمرف  لزاـن 

ییادخ

نافراع ردق  بش  همطاف ،

يدنلب دنا . هتشگ  نادرگرس  اه  لقع  نیرتزاورپ  زیت  ناویح و  يرشب ، ياه  هشیدنا  نیرترب  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  تفرعم  نامـسآ  رد 
ددعتم تایاور  ربانب  دجنگ . یمن  كاردا  هرتسگ ي  رد  هک  تسالاب  الاو . نانچ  یهلا ، شرع  نیازخ  هنادکی ي  رد  نیا  تلزنم  جوا  تبتر و 

نآ زا  تسا . هدش  ریسفت  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  دوجو  هب  ردقلا  هلیل  تقیقح  هدیـسر ، مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا ي  زا  هک  يربتعم  و 
یـسوم ماما  تمدخ  هب  ینارـصن  يدرم  دشاب : یم  ناخد  هروس ي  نیزاغآ  تایآ  ریـسفت  رد  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ینارون  نایب  هلمج ،
نیبملا بتکلا  مح و  دش : ایوج  ار  تایآ  نیا  نطاب  ریسفت  تشاد  یم  نایب  هک  يددعتم  تالاؤس  نیب  رد  دش و  بایفرش  مالـسلا  هیلع  مظاک 

نآ ام  هک  رگنشور  باتک  نیا  هب  دنگوس  مح ، 4 ؛) . - 1 (: 44  ) ناخد میکح (  رمأ  لک  قرفی  اهیف  نیرذـنم  انک  انا  هکربم  هلیل  یف  هنلزنا  انا 
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یم ادـج  ریبدـت و  یهلا )  ) تمکح ساـسارب  يرما  ره  بش  نآ  رد  میا . هدوـب  هدـننکراذنا  هراوـمه  اـم  میدرک ، لزاـن  تکربرپ  یبـش  رد  ار 
همطاف هلیللا ،»  » اـما و  دـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نیبم ،» باـتک   » دـشاب و یم  ص )  ) دـمحم مح ،»  » اـما دـندومرف : خـساپ  رد  ماـما  ددرگ .

. ( ثیدـح 4 یبنلا ،» دـلوم  باب  هجحلا ، باتک  ، » ص 326 ج 2 ، یفاـک ، لوصا  ص 158 . ج 4 ، ناهرب ، ریـسفت  دشاب ( . یم  مالـسلااهیلع 
، همطاف تسا و  تماص  نآرق  لوزن  فرظ  ردقلا ، هلیل  هکنآ  لاح  دـشابن ؟ نینچ  ارچ  و  تسارهز . هناگی ي  وجو  ردـقلا ، هلیل  تقیقح  يرآ ،

قطان هللا  مالک  هدزای  روهظ  هک  تسا  همطاف  نیا  دـنقطان و  نآرق  هدیـسر ، تیلعف  لماکت و  هب  ياه  ناـسنا  قطاـن . نآرق  هدزاـی  لوزن  فرظ 
رب هطاحا  وا  شناد  ایفـصا  راهن  رون  ایلوا ، ردق  هلیل  ایفـصا  راهن  رون  ایلوا ، ردـق  هلیل  رتتـسم  بیغ  ظفاح  رـستسم ، رـس  لماح  تسا : هدـیدرگ 

، همطاف ص 39 ) . ناوید : یناهفصا ، يورغ  نیسح  دمحم  ایفصا (  راهن  رون  ایلوا ، ردق  هلیل  ایفصا  راهن  رون  ایلوا ، ردق  هلیل  دنک  اوسام  شناد 
هلیل دیامن !؟ كرد  ار  ردقلا  هلیل  ات  دوب  دهاوخ  نآ  يارای  ار  سک  هچ  ردـقلا ؛ هلیل  ام  کیردا  ام  و  تسا . ردـقلا  هلیل  نطاب  تقیقح ، رظن  زا 
یلع خیش  زا  رعش  ایند ( . مدرم  دنتخانشن  وت  ردق  ایند . مدرم  دنتخانـشن  وت  ردق  ایند . مدرم  دنتخانـشن  وت  ردق  لوهجم  وت  ردق  کیل  يردق و 

هک ناس  نامه  هب  تسا  ناهن  نامدرم ، يارب  همطاف  تلزنم  ردـق و  يراـب ، ص 108 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  قیفـش .)  ) جورم ربکا 
كاردا هک  تسا  ینتفایان  تسد  جوا و  رد  ردق  نامه  همطاف ، یقیقح  تفرعم  نخـس ، رگید  هب  تسا . ناهنپ  ناشیا ، يارب  ردق  بش  تمظع 

زارط مه  ار  يو  تفرعم  مالـسلا ، هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  قیاـقح ، ياـشگزار  هک  تسا  يا  هناـگی  تقیقح  ناـه  وا ، ردـق . بش 
انا  » ریـسفت یف  ردـقلا ( ... هلیل  كاردا  دـقف  اهتفرعم  قح  فرع  نمف  هللا . ردـقلا ،»  » همطاـف و هلیللا ،» : » دـیامرف یم  یفرعم  ردـق  بش  كاردا 

امنا ردقلا و  هلیل  كاردا  دـقف  اهتفرعم  قح  همطاف  فرع  نمف  هللا . ردـقلا ، همطاف و  هلیللا ، مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  ردـقلا » هلیل  یف  هانلزنا 
هب هک  نآ  ره  يور  نیا  زا  هللا ؛ ردـق ،»  » تسا و همطاف  هلیل ،» « ؛) . ص 65 ج 43 ، راونالاراحب : اهتفرعم . نع  اومطف  قلخلا  نال  همطاـف  تیمس 
لد يا  ونـشب  تسا و  هدومرفب  قطان  نآرق  نآ  قداص  ماما  تسا . هدرک  كرد  ار  ردق  بش  نامگ  یب  دـبای ، قیفوت  همطاف ، یقیقح  تخانش 
هللا ردق ، تسا و  همطاف  هلیل ، هک  قداص  حبـص  نوچمه  ریـسفت  یکی  لیان . دیردق  بش  كاردا  هب  لصاح  دیدرک  قحب  شنافرع  وچ  هاگآ !

تقیقح وت  همطاف ! ای  ص 214 ) . لماک : ناسنا  یلمآ ، هداز ي  نسح  هللا  هیآ  لیان ( . دـیردق  بش  كاردا  هب  لیان . دـیردق  بش  كاردا  هب 
نامه يردـقلا ؛ هلیل  ریـسفت  وت  ارهز ! ای  یلطاب . زا  قح  يزاسادـج  نازیم  وت  سپ  میکح ؛ رمأ  لک  قرفی  اهیف  هک  یبش  ناـمه  يردـقلا ؛ هلیل 

امـسا و ماـت  راد  هنییآ  وت  قطاـن . هللا  مـالک  هدزاـی  لوزن  فرظ  ینآرق و  تقیقح  وت  سپ  تسا . هتـشگ  نآرق  تقیقح  لوزن  فرظ  هک  یبش 
1 (: 44  ) ناخد هکربم . هلیل  یف  انلزنا  انا  نیبملا  بتکلا  مح  هکرابم (  هک  یبش  نامه  يردقلا ؛ هلیل  نطاب  وت  هیضار ! ای  يراگدرورپ . تافص 

شزیر هماـگنه ي  دـسر . یم  تباـجا  هب  نآ  رد  ناـشیا  ياـعد  دوـش و  یم  هدروآرب  نآ  رد  ناگدـنب  تاـجاح  هک  یبـش  ناـمه  تـسا و  ( 
وت یبر . تمحر  ماـمت  یلجت  وت  يریثـک . ریخ  تکرب و  هنارک ي  یب  همـشچرس ي  وت  سپ  یهلا . تیاـهن  یب  تاـکرب  تاریخ و  تاـضویف ،
هنبا هلیل  ردق  هلیل  هجاجزلا  هللا و  رون  هاکـشم  دسر : یم  تباجا  هجرد ي  هب  وت  تطاسو  اب  نادـنمتجاح  زاین  ضرع  هک  یهللادـنع  ههیجو ي 

هب ص 52 ، امندزیا : هنییآ ي  هکئالملا ( . هب  تلـص  نم  هنبا  هکئالملا . هب  تلـص  نم  هنبا  هجاحلا  لهال  لامالا  هبعک  هکئالملا . هب  تلـص  نم 
يامن ناهج  ماج  وت  یتانکمم . ناج  ینعم  وت  يدوجولا . بجاو  رهظم  وت  تمناوخ ؟ هچ  هک  مریحتم  هرهاط ! ای  همـصاعلا ) .» هنجلا   » زا لـقن 

هدرک هچ  تشنیرفآ  رد  هک  دـناد  یم  ادـخ  اـهنت  يربـقلا . هیفجم  هک  هنوگ  ناـمه  يردـقلا ؛ هلوهجم  وت  یتافـص . هلمج ي  رهظم  وـت  یتاذ .
. ادخ اهنت  تسا ؛

هنارک یب  رثوک  همطاف ،

هب یبایتسد  زا  زین  ام  رخافم  ناگرزب و  یتح  هک  تسا  يزومر  رارـسا و  هدـنراد ي  رب  رد  شتاملک ، تاـیآ و  یمک  نیع  رد  رثوک  هروس ي 
. تسا رثوک »  » مالـسلااهیلع ارهز  همطاف  كرابم  ياه  مان  زا  یکی  دنا . هدیدرگ  فرتعم  شیوخ  یناوتان  زجع و  هب  هدنام ، زجاع  نآ  يانفرژ 

ینخـس شیوخ ، یتفرعم  هیاپ ي  رادقم  هب  یـسک  ره  هدش و  نایب  یفلتخم  هوجو  رثوک »  » هب مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  هیمـست ي  هجو  رد 
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، یناریح زج  يا  هراچ  رثوک  دنمنارکان  سونایقا  يانفرژ  هب  یصاوغ  رد  زین  يرـشب  ياه  هشیدنا  نیرترگن  فرژ  اییوگ  اما  تسا ؛ هدرک  نایب 
ریز هب  هیاپ  یسب  وا  ردق  هیاپ ي  دنکاپ . ریز  هب  هیاپ  یسب  وا  ردق  هیاپ ي  ین  لایخ  سرتسد  وا  يایربک  نماد  دنرادن : ینادرگرـس  یگ و  هلاو 

یفصو لعوف »  » نزو رب  رثوک » . ( » ص 39 ناوید : یناهفصا ، يورغ  نیـسحدمحم  هللاۀیآ  دنکاپ ( . ریز  هب  هیاپ  یـسب  وا  ردق  هیاپ ي  دنکاپ .
هژاو نیا  ییاـنعم  هرتسگ ي  ص 548 ) . ج 5 ، نایبلا ، عمجم  ریـسفت  دـشاب ( . یم  ناوارف » ریثک و  ریخ   » ياـنعم هب  و  ترثک »  » زا هدـش  ذـخا 

یناعم ینس  هعیش و  ریـسافت  رد  دوش . لماش  دناوت  یم  زین  ار  تیاهن » یبریخ   » هلمج زا  يرامـش  یب  قیداصم  هک  تسا  عماج  عیـسو و  نانچ 
رد رثوک  رهن  ضوح و   - 1 نوچ : یقیداصم  دنشاب ؛ یم  ریثکریخ »  » نیمه قیداصم  زا  یگلمج ، هک  تسا  هدش  رکذ  رثوک »  » يارب يرایـسب 
 - 2 ص 548 ) . ج 5 ، نایبالا : عمجم  دـنوش ( . یم  باریـس  نآ  زا  تشهب ، هب  دورو  هماگنه ي  هب  نانمؤم  دراد و  ربماـیپ  هب  قلعت  هک  تنج 

ترثک ناوریپ 7 - باحـصا و  ترثـک  نآرق 6 - - 5 ایـشا . قیاـقح  هب  ملع  تـمکح و  توبن 4 - تمایق 3 - زور  رد  يربک  تعافـش  ماـقم 
ناوارف هیرذ ي  ریثک و  لـسن  ترخآ 11 - ایند و  ياـه  تمعن  ترثک  دیحوت 10 - رد  تفرعم  ترثک  لـمع 9 - ملع و  ترثک  تازجعم 8 -

ارهز همطاـف ي  ربماـیپ ، رهگ  ـالاو  رتـخد  دوـجو  زا  لـسن  ندـنام  یقاـب  هیرذ و  یناوارف  نیا  دـیدرت  یب  دـننام و  یقاـب  ناـمز  رذـگ  رد  هـک 
« ریثک ریخ  ، » شیوخ بیبح  هب  لاعتم  دنوادخ  يرآ ، ص 309 ) . ج 27 ، نایبلا : عمجم  ریسفت  همجرت ي  تسا ( . هتفرگ  تأشن  مالـسلااهیلع 

لضف باتک  تسا : جراخ  زین  رامش  هیطح ي  زا  یتح  نآ ، قیداصم  هک  تسا  هدومرف  اطع  رـصح  دح و  زا  نوریب  لیاضف  و  میظع » لضف   » و
ملق رحبا و  دوش  تاود  رگا  راقنم . دـنکرت  رحب ، زا  هک  تسا  یکغرم  وچ  وا  تیاهن  یب  لضف  زا  دـنز  مد  هک  یـسک  درک  ناوتن  ماـمت  ربمیپ 

هب صلختم  ینیسح ، سابع  دیس  زا  رعش  راقنم ( . دنکرت  رحب ، زا  هک  تسا  یکغرم  وچ  راقنم . دنکرت  رحب ، زا  هک  تسا  یکغرم  وچ  راجشا 
نیرتزراب تنـس ، لها  ياملع  زا  يا  هراپ  هعیـش و  ياملع  زا  يرایـسب  هدیقع ي  ربانب  اما  ص 92 ) . یسراف : رعـش  رد  یمطاف  بقانم  ناریح .

يددعتم تایاور  رب  هوالع  تیعقاو ، نیا  دهاش  تقیقح و  نیا  ناهرب  دشاب . یم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نینزان  دوجو  رثوک »  » قادـصم
هروس ي لوزن  نأش  رد  هک  ارچ  دشاب ؛ یم  رثوک  هروس ي  تایآ  قایـس  لوزن و  نأش  تسا ، هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  زا  هک 

یناف يایند  نیا  زا  یکدـنا  ینامز  هلـصاف ي  رد  هللادـبع ، مساق و  ربماـیپ ، نارـسپ  اـهنت  هک  ماـگنه  نآ  تسا : نیا  رب  نارـسفم  قاـفتا  رثوک ،
مخز هنعط و  تتامش ، هب  ناهد  دنتخادرپ و  ترسم  يداش و  راهظا  هب  ربمایپ  نافلاخم  نانمشد و  دنتفاتش ، یقاب  کلم  يوس  هب  دندیشکرپ و 

( لسنلا عوطقم  ماجنارـس و  یب  رثا ، یب  هلاـبند ، یب  رتبا :(  ار  ترـضح  یمهـس  لـئاو  نب  صاـع  هلمج  زا  دـندوشگ ؛ ربماـیپ  هب  تبـسن  ناـبز 
شیوخ بیبح  زا  ییوجلد  يارب  لاعتم  دنوادخ  يور  نیا  زا  تخاس ؛ یم  هدرزآ  تخس  ار  ربمایپ  فیطل  بلق  ییاه  تتامـش  نینچ  دناوخ .

لصف میا . هدیشخب  ناوارف  ریخ  وت  هب  اققحمام  رثوکلا ؛ کنیطعا  انا  داتسرفورف : ار  رثوک  ینارون  هیآ ي  هس  ناکرشم ، ياه  هنعط  هب  خساپ  و 
یب دوخ  وت ، يوگ  تتامـش  نمـشد  هک  نادـب  و  رتبـالا ؛ وه  کـئناش  نا  نک . یناـبرق  ناوـخب و  زاـمن  شا  هنارکـش  هب  سپ  رحنا ؛ کـبرل و 

هب دیان  هک  رهطا . يارهز  تلـسن ز  ریثکت  هب  ترثوک  ریخ  هب  تشهب و  رهن  هب  ناسحا  میدومن ز  رثوک  وت  رب  اطع  تسا . بقع  الب  ماجنارس و 
نیا هیآ ي  نیماجرف  قایـس  هب  هجوت  اب  نامه ) . رهطا ( . يارهز  تلـسن ز  ریثکت  هب  رهطا . يارهز  تلـسن ز  ریثکت  هب  رگید  راب  مغ  درگ  لد ،

مالـسلااهیلع ارهز  همطاف ي  تکرب  رپ  دوجو  قیرط  زا  طقف  هک  دـشاب  یم  ربماـیپ  لـسن  يراگدـنام  هیرذ و  یناوارف  رثوک ، زا  روظنم  هروس ،
تتامـش اه و  هنعط  در  خـساپ و  ماقم  رد  ار  تایآ  نیا  دـندز و  یم  یماجنارـس  یب  هنعط ي  ار  ربمایپ  ناکرـشم ، هک  ارچ  تسا ؛ هتفای  ققحت 

یلـسن شرتخد ، هناگی  دوجو  تکرب  هب  ار  وا  هکلب  میدادـن ، رارق  هلابند  یب  ماجنارـس و  یب  ار  دوخ  بیبح  اهنت  هن  هک  دـش  لزان  ناشیا  ياه 
قادصم نیرت  نشور  يور  نیا  زا  میداد . رارق  رتبا  هلابند و  یب  ار  وا  يوگ  هنعط  نمـشد  میدرک و  اطع  خیرات  لوط  رد  راگدنام  ریظن و  یب 

ياراد هک  تهج  نآ  زا  رثوک ، هروس ي  زا  ریـسفت  نیا  دـشاب  یم  قیرط  نیا  زا  وا  لـسن  يراگدـنام  ربماـیپ و  رهگ  ـالاو  رتخد  دوجو  رثوک ،
راهطا همئا ي  زا  هک  يددعتم  ریسافت  ربانب  زین  دشاب و  یم  تایآ  قایـس  نتم و  اب  مات  یتبـسانم  دجاو  هروس و  لوزن  نأش  اب  لماک  یگنهامه 

، يرآ دـشاب . یم  مالـسلااهیلع ) ارهز  همطاف ي  دوجو   ) رثوک قادـصم  نیرتراکـشآ  نیرتزراب و  رگناـیب  تسا ، هدـش  دراو  نومـضم  نیدـب 
: وا كاپ  لسن  یگنادواج  لماع  مه  تسا و  هدش  ربمایپ  تلاسر  يراگدـنام  ثعاب  مه  هک  تسا  ریثک  ریخ  عبنم  مالـسلااهیلع ، همطاف  دوجو 
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هچ رّونم . هط  لآ  زا  ددرگ  نامز  ناتـسلگ  تکاپ  لسن  زا  ددرگ  نیمز  هناـمز  ردـنا  شاـب  یم  هدوسآ  لد  نید  یقبم  تلع  دـش  هک  ارهز  هچ 
زا رعـش  رّونم ( . هط  لآ  زا  ددرگ  نامز  رّونم . هط  لآ  زا  ددرگ  نامز  رتخد  هکی  نیز  تساـپرب  وت  لـسن  هک  رتهم  هتـشگ  یملاـع  زا  هک  ارهز 

. ( ص 92 یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  ناریح . هب  صلختم  ینیسح ، سابع  دیس 

هناگی یتقیقح  همطاف ،

رهن ضوح و  تسا ، هدـیدرگ  عیاش  نیملـسم  همه  نیب  رد  دراو و  ینـس  هعیـش و  ریـسافت  رد  هک  رثوک »  » هدـش ي هتخانـش  قیداصم  زا  یکی 
نآ هدـننک ي  كاـپ  كاـپ و  بآ  زا  تشهب ، رد  روضح  یباـی  تقاـیل  يارب  تسیاـب  یم  ناـنمؤم  هک  یـضوح  دـشاب ؛ یم  تشهب  رد  رثوک 

هنشت ماک  هب  رثوک  تراهط  همشچرس ي  زا  تسیاب  یم  هک  تسا  یبآ  هچ  نیا  دنبایب . ار  ییایربک  مرح  هب  دورو  تقایل  تیفرظ و  ات  دنـشونب 
مالسلااهیلع ارهز  همطاف ي  دوجو  اب  یتبـسن  هچ  یتشهب » رثوک   » نیا دیآ ؟ لصاح  نیرب  تشهب  هب  دورو  تقایل  ات  دوش  هدیناشون  نانمؤم  ي 

نیمه هب  اهنت  ناوتب  دـیاش  تسا ، زجاع  شکرد  زا  ام  روصت  لقع و  هک  هک  تسا  یتالاؤس  اـهنیا  دراد ؟ تسا ، يدـمحم » رثوک   » ناـمه هک 
ارهز همطاف ي  نطاب  نآ  تقیقح  نانمؤمریما و  نآ ، یقاس  وربمایپ  نآ ، بحاص  هک  تشهب  رد  تسا  يا  همـشچرس  رثوک ، هک  دیمهف  هزادنا 

هدید ي هب  زین  نیلقث  یخیرات  ثیدح  رد  رثوک ، هروس ي  رب  هوالع  هک  دیامن  یم  خر  هاگنآ  رثوک ، دننامه  یب  تمظع  تسا . مالـسلااهیلع 
ات دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  ود  نیا  مترتع . ادخ و  باتک  میهن : یم  ياج  رب  امش  نایم  رد  گنـس  نارگ  ثاریم  ود  میرگنب : تمکح  تقد و 

لها عبانم  زا  یخرب  ضوحلا . یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  و  یترتع ... هللا و  باتک  نیلقثلا : مکیف  كراـت  ینا  دـنیآ ( . دراو  نم  رب  ضوح ، رد 
ص 238 و ج 5 ، يرجه :) يافوتم 279   ) يذمرت یـسیع  نب  دمحم  يذمرت ، حیحـص  زا : دنترابع  دنا  هدرک  لقن  ار  قوف  ثیدـح  هک  تنس 

مجعملا ص 113 . ج 4 ، ياـفوتم 774 ،)  ) رمع نب  لیعامـسا  ریثک ، نبا  ریـسفت  و 45 . ص 33  یفنح ، يزودـنق  هدوملا ، عیباـنی  ص 199 .
. تسا رثوک  دننامه  یب  همشچرس ي  نامه  نیلقث ، فیرش  ثیدح  رد  رادربمان  ضوح  ص 137 ) . يرجه ؛) يافوتم 360   ) یناربط ریبکلا ،
هب یتسیاب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  همه  نآرق و  هک  یهاگیاج  تسا ؛ ترتع  نآرق و  هاگ  یقالت  رثوک ، ضوح  رتاوتم ، ثیدح  نیاربانب 

نآرق و یگناگی  داحتا و  هک  تسا  هاگداعیم  نیا  رد  رتهب ، ینایب  هب  دنبای ؛ یم  داحتا  ترتع ، نآرق و  هک  تسا  اج  نآ  رد  دـنیآ . دراو  اجنآ 
تقیقح نطاـب و  یلجت  يرآ ، تسین . مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تقیقح  زا  ادـج  يرما  نآرق ، تقیقح  هـک  ارچ  دوـش ؛ یم  راکـشآ  ترتـع 
نایتشهب شخب  تراـهط  شدـننامه ، یب  لـالز  هک  يا  هنارک  یب  همـشچرس ي  تسا ؛ رثوک  همـشچرس ي  نیرب ، تشهب  رد  ارهز  همطاـف ي 

ترتع نآرق و  هاگ  یقالت  هک  يا  هناگی  تقیقح  ییاـیربک ؛ میرح  هب  دورو  يارب  ناـشیا  شخب  تقاـیل  دـشاب و  یم  یهلاروضح  ضیف  يارب 
دنز وت  زا  اقب . لالز  شوج ، دـنز  وت  زا  اـقب . لـالز  شوج ، دـنز  وت  زا  ادـخ  ضیف  همـشچ ي  يرثوک و  توبن . اـب  ود  نیا  هاـگداعیم  تسا و 

شخب تراهط  ای  يا  هرهاط  همطاف ! اـی  ص 22 ) . یسراف : رعـش  رد  یمطاف  بقانم  یـسدق . ناجدمحم  یجاح  زا  رعـش  اقب ( . لالز  شوج ،
باتک و هاگداعیم  ای  يا  هموصعم  توبن ! اـب  ترتع  نآرق و  هاـگ  یقـالت  اـی  يا  هیقت  تشونرـس ! نیرب  شخب  تقاـیل  اـی  یلوتب  تشهب ! لـها 
یتسیک و وت  تسین ! ینایاپ  وت  اب  ار  رشب  یگتفیش  یتفگش و  هک  اتفگش  وت ! زا  اتفگـش  منک ! تفیـصوت  هنوگچ  مناد  یمن  تلاسر ! اب  تماما 

هاگداعیم هک  تسا  یتمظع  تعـسو و  هچ  ار  وت  يا !؟ هدـناجنگ  دوخ  رد  ار  تماـما  مه  ار و  توبن  مه  ار ، نآرق  مه  هک  یتیفرظ  هچ  ياراد 
ماود تا ، یگدـنز  هرود ي  رد  هک  تسوت  ماقم  راوازـس  هتـسیاش و  اهنت  یتفگـش ، تیفرظ  نینچ  يا !؟ هدـیدرگ  تلاسر  اب  تماـما  نآرق و 

هدننکظفح ي يدوب و  تلاسر  طخ  هدنهدرارمتـسا  رترب ؛ باتک  شخب  ینمیا  رـسمه و  تماما  شخب  تظافح  يدوب و  ردپ  تلاسر  شخب 
ود هب  ییاغ  تلع  شرع  يادـنلب  ناشخر ز  وت  رهم  روراب  دـش  وت  توبن ز  لخن  تمارکرپ : باـتک  زا  فیرحت  هدـننک ي  عنم  تماـما و  ریس 

هرتسگ ي وت  هرفـس ي  رجـش  رپ  دش  وت  تماما ز  غاب  تسار  وت  ناناج  تروص  هگ  هولج  تسار  وت  ناج  ار  وت  رما ، ار ، وت  قلخ ، ییوت  ملاع 
ناجدـمحم زا  رعـش  تسار (  وت  ناناج  تروص  هگ  هولج  تسار  وت  ناـناج  تروص  هگ  هولج  ییوت  مدآ  ملاـع و  هرهوج ي  شرف  شرع و 

. ( ص 22 یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  یسدق .
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یهلا يامسَا  عمجم  همطاف ،

نوچ یمیهافم  هدنراد ي  رب  رد  هک  یتافص  امسا و  هیلالج . هیلامج و  دننک : یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  یهلا  تافص  امسا و  تفرعم ، بابرا 
هدنراد رب  رد  هک  یتافص  امسا و  نآ  دنجنگ و  یم  هیلامج  تافص  هرتسگ ي  رد  دنشاب ، یم  تمحر و ... تفوطع ، تفأر ، تفاطل ، تبحم ،

همه ي دندرگ . یم  دراو  هیلالج  تافص  ورملق  رد  دنشاب ، یم  تیرابج و ... تیراهق ، تبوقع ، ماقتنا ، بضغ ، تبالص ، نوچ  یمیهافم  ي 
، رهاق لیبق : زا  یئامـسا  تسا . يدـنب  میـسقت  لباق  هرتسگ ، ود  نیا  رد  تسا ، هدـش  رکذ  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  يارب  هک  یئامـسا 
، میحر میلع ، نوچ : یئامـسا  و  دـنمان . یم  یهلا » هیلالج ي  يامـسا   » ار باقعلا  دـیدش  لـالجلاوذ و  مقتنم  ماـقتناوذ ، يوق ، ربکتم ، راـبج ،

مان یهلا » هیلامج ي  يامـسا   » ار باسحلا  عیرـس  لـضفلاوذ و  دیهـش ، ریـصب ، ریبخ ، فیطل ، روفغ ، دودو ، فوطع ، فوئر ، میکح ، میرک ،
یب تافـص  امـسا و  زا  يا  هولج  یلاـمک ، ياـه  یگژیو  زا  شا  يدوجو  هرهب ي  هزادـنا ي  هب  يدوجوم  ره  اـفرع ، هدـیقع ي  هب  دـنهن . یم 

یهلا تافص  امسا و  عیمج  رهظم  دناوت  یم  هک  يا  هدیرفآ  اهنت  تاقولخم ، مامت  نایم  رد  دزاس . یم  نایامن  یلجتم و  ار  یهلا  لامک  تیاهن 
جوا یهلا  قلطم  لالج  لامج و  يوس  هب  تسا ، هداهن  شدوجو  رد  دنوادخ  هک  يدادعتسا  اب  دناوت  یم  هک  تسوا  اهنت  تسا . ناسنا  ددرگ ،
چیه اما  دنا ؛ یهلا  تافـص  زا  يرهظم  امـسا و  زا  يا  هولج  زین ، ناگدـیرفآ  ریاس  ددرگ . یهلا  تافـص  امـسا و  يامن  مامت  هنییآ ي  دریگ و 

ییادخ يامـسا  رهظم  زین  ناگتـشرف  لاثم ، ناونع  هی  دندرگ ؛ یهلا  تافـص  امـسا و  مامت  مات و  رهظم  هک  تفای  دـنهاوخن  ار  نآ  يارای  هاگ 
(: 2  ) هرقب هفیلخ ( ؛  ضرالا  یف  لعاج  ینا  هک  داد  ربخ  ناگتشرف ، هب  ملاع  راگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  تیـسودق . تیحوبـس و  رهظم  اما  دنا ؛

سدقن كدمحب و  حبسن  نحن  امدلا و  کفسیو  اهیف  دفسی  اهیف و  لعجتأ  دندیسرپ : تشامگ ، مهاوخ  يا  هفیلخ  نیمز ، يور  رد  نم  . ( 30
يدوجوم هب  ار  یهلا  تفالخ  ماقم  ایآ  دـنزیر ؟ اه  نوخ  دـننک و  داسف  نیمز  رد  هک  تشامگ  یهاوخ  یناسک  ایآ  30 ؛ ) . (: 2  ) هرقب کل ( 

هرقب نوملعت (  ام ال  ملعا  ینا  هک : دندینـش  باوج  مییامن ؟ یم  سیدقت  حیبست و  ار  وت  ام  هک  نآ  لاح  درپس و  یهاوخ  زیرنوخ  راکداسف و 
زا امش  هک  ما  هداهن  وا  دوجو  رد  يدادعتسا  مهاگآ و  ناسنا  تقلخ  رارسا  زا  نم  دیناد . یمن  امش  هک  ناد م  یل  يزیچ  نم  30 ؛ ) . (: 2  ) ي

تمدخ هب  برقم  ناگتشرف  امش  هک  دناسرب  یماقم  هب  ار  وا  دناوت  یم  هک  ما  هداهن  تعیدو  هب  ناسنا  نیا  دوجو  رد  يرهوگ  دیربخ . یب  نآ 
تیناحبس رهظم  امش  رگا  ناگتـشرف ! يا  دناسر . تیلعف  هب  ار  دادعتـسا  نآ  دنادب و  ار  رهوگ  نیا  ردق  رگا  هتبلا  دیزرو ؛ تاهابم  وا  يراذگ 

دناوت یم  شیوخ  رایتخا  اب  یمدآ  تسا ، هتفای  روهظ  ناتدوجو  رد  سودق  حوبـس و  مسا  ود  نم ، يالـسا  زا  دیا و  متـشگ  نم  تیـسودق  و 
تایآ . ( 31 (: 2  ) هرقب اهلک ( . امـسألا  مدأ  ملع  داد ؛ میلعت  مدآ  هب  ار  امـسا  همه ي  هاگ  نآ  و  دـناسر . روهظ  هب  ارم  تافـص  امـسا و  عیمج 
يارب وت  هدـم ! رارق  ناـیاپراهچ  فـیدر  مه  ار  نتـشیوخ  نادـب و  ار  دوـخ  ردـق  ناـسنا ! يا  هک : تسا  ماـیپ  نیا  هدـنراد ي  رب  رد  رادربماـن ،

قرب قرز و  لباقم  رد  یگتفیرف  يارب  وت  يا . هدشن  هدیرفآ  یگراب  توهـش  ینارچ و  سفن  يارب  وت  يا . هدشن  هدیرفآ  ندیماشآ  ندروخ و 
يامن هولج  ات  يا  هدش  قلخ  يوش . هللا  هفیلخ  ات  يا  هدمآ  وت  يا . هدماین  ارـس  نیدب  ایند  رهاظم  هب  يراپـس  لد  يارب  وت  يا . هدـشن  قلخ  ایند 

تالامک نیرتالاو  هب  ار  وت  دناوت  یم  هک  ما  هداهن  تعیدو  هب  تدوجو  رد  ییاتمه  یب  دادعتـسا  نانچ  يدرگ . یهلا  تافـص  امـسا و  عیمج 
جوا هب  ار  تیدوجو  یناسر و  تیلعف  هب  ار  ریظن  یب  دادعتـسا  نیا  نم ، تیدوبع  یگدـنب و  هار  باـختنا  اـب  اـت  يا  هدـش  هدـیرفآ  وت  دـناسر .
هولج بتارم  نیرت  لزان  زا  ار  شیوخ  دوجو  دناوت  یم  هک  تسا  هدش  اطع  یناوت  دادعتـسا و  تیفرظ ، ناسنا  هب  يرآ ، ینادرگ . لیان  لامک 
مامت هنییآ ي  هدـینادرگ ، لصاو  قح ، ییامن  هولج  بتارم  نیرت  یلاع  هب  ار  نآ  دـشخب و  اقترا  هظحل  هب  هظحل  یهلا ، لالج  لاـمج و  يرگ 

، تشاذگ تیدوبع  یگدنب و  ریسم  رد  مدق  تشذگ و  تیناسفن  تیدوخ و  زا  هک  ماگنه  نآ  یمدآ ، دنادرگ . ییادخ  تافص  امسا و  يامن 
روهظ یلجت و  داـهناو ، ادـخ  هب  ار  شراـیتخا  داـهن و  دوخ  رب  مدـق  هک  ماـگنه  نآ  دیـسر ، یتسرپادـخ  هب  دـیهر و  یتسرپدوخ  زا  هک  یتقو 
هرهاـط هقیدـص ي  دریگ . یم  ینوزف  شا ، یگدـنب  هـبترم ي  بساـنت  هـب  هـظحل ، هـب  هـظحل  دوـش و  یم  زاـغآ  شدوـجو  رد  یهلا  تاـفص 

تیدوبع رذگهر  زا  هک  عماج  یتیصخش  درک . یفرعم  یهلا » تافص  امسا و  عیمج  رهظم   » ناونع هب  ناوت  یم  مالک  کی  رد  ار  مالسلااهیلع 
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اپارـس دش  درجم  دوخ  زو  ادخ  تاذ  یناف  ارهز  وچ  تسا : هدیدرگ  لصاو  قح ، ییامن  هولج  هللا و  یف  يانف  هبترم ي  نیرتالاو  هب  یگدـنب  و 
داؤف زا  رعش  دش ( . دیفم  دیق  ره  دنب  زا  كاپ  قح و  اپارس  دش . دیفم  دیق  ره  دنب  زا  كاپ  قح و  اپارـس  دش . دیفم  دیق  ره  دنب  زا  كاپ  قح و 

هنومن ي نیرترب  شدوجو ، هظحل ي  هظحل  ره  رد  هک  راگدرورپ  لالج  لامج و  تافص  عماج  یتیصخش  ص 78 ) . بدا : نارتخا  ینامرک .
هنهپ ي رد  تیدوبع ، اوقت و  هرتسگ ي  رد  تفوطع ، تمحر و  هصرع ي  رد  تسا : هدـیناسر  روهظ  هب  فلتخم  ياه  هصرع  رد  ار  تـالامک 
تغـالب و يارخف  رد  تساـیک ، تعاجـش و  نادـیم  رد  تیارد ، تدایـس و  ههبج ي  رد  تیبرت ، میلعت و  هنحـص ي  رد  تفع ، ینمادـکاپ و 

مامت راد  هنییآ  همطاف ، تسا . یهلا  يامـسا  لک  رهظم  همطاف ، تیالو و .... زا  تیامح  ماقم  رد  تلاسر ، زا  تظاـفح  هاـگیاج  رد  تباـطخ ،
ملح ربـص و  رهظم  همطاـف ، تسادـخ . تمکح  ملع و  یلجت  همطاـف ، تسادـخ . تفوـطع  تمحر و  رهظم  همطاـف ، تـسا . یبوـبر  تاـفص 

امندزیا هنییآ ي  ارهز ؟ تسیک  تسادـخ : لالج  یلجت  تسادـخ و  لامج  رهظم  وا  تسادـخ . تردـق  تمظع و  یلجت  همطاـف ، تسادـخ .
یفطـصم دـمحا ، تخد  ارهز ؟ تسیک  ادـخ  تاذ  قشاع  ارهز ؟ تسیک  لامکلا  لک  رهظم  ارهز ؟ تسیک  لامجلا  لک  رهظم  ارهز ؟ تسیک 

امـسا رهظم  لالجلاوذ  لامج  نسح  هنییآ ي  لالجلا  لک  رهظم  ارهز ؟ تسیک  ادـخ  تاذ  هنییآ ي  ارهز ؟ تسیک  ایربک . لامکلا  لک  رهظم 
ماقم نیا  رد  191 و 192 ) . ص : امندزیا ، هنییآ ي  ینابر . اضردمحم  ایربک ( . لامکلا  لک  رهظم  ایربک . لامکلا  لک  رهظم  ادخ  فاصوا  و 

، رثوک هنارک  یب  همشچرس ي  زا  دیاش  ات  مییوج  یم  دادمتـسا  نارامج  نابرهم  فراع  نآ  نام ، هدرک  رفـس  دارم  ینارون  یناحور و  نایب  زا 
هک يداعبا  مامت  هللا : ءاش  نا  دیاشخب ، رگید  یتایح  ار  نامبولق  ازفا ، حور  هرطق  نادـب  دـناشچ و  نام  هنـشت  ماک  ناشطع و  ناج  رب  يا  هرطق 

تقیقح مامت  یتوکلم و  یناحور و  نز  کی  تسا . هدرک  هولج  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف ي  رد  تسا ، روصتم  ناسنا  کی  نز و  کی  يارب 
یهلا و يدوجوم  هدـش و  رهاظ  ناسنا ، تروص  هب  ملاـع  رد  هک  یتوکلم  يدوجوم  تیناـسنا . هخـسن ي  ماـمت  ناـسنا و  تقیقح  ماـمت  نز .

يروـص بتارم  نیرت  لزاـن  زا  وا  تکرح  تسا . كرحتم  يدوـجوم  ناـسنا ، تسا ... . هتـشگ  رادـیدپ  نز  کـی  تروـص  هب  هـک  یتوربـج 
يارب تیهولا . رد  يانف  بیغ و  هبترم ي  ات  تعیبط  هبترم ي  زا  دور ؛ یم  شیپ  هب  لامک  جرادم  نیرتالاو  يوس  هب  دوش  یم  عورـش  یعیبط ،

یهلا و دییأت  تردـق و  اب  هدرک و  عورـش  تعیبط ، هبترم ي  زا  ار  شا  يونعم  تکرح  تسا . لصاح  یناعم  نیا  همه ي  هرهاط ، هقیدـص ي 
هاـتوک نآ  زا  ناـگمه  تسد  هک  هدیـسر  يا  هبترم  نادـب  هدوـمرف و  یط  ار  لـحارم  همه ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تیبرت  تـحت 
دوجوم نیا  رد  همه  همه و  یتوسان ، یکلم و  ياه  هولج  یتوربج ، ياه  هولج  یتوکلم ، ياه  هولج  عیمج  تایونعم ، ماـمت  تسا . هدـیدرگ 

، ارهز همطاف ي  زور  داز  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  ینارنخـس  نز ( . انعم  ماـمت  هب  ینز  ناـسنا ، اـنعم  ماـمت  هب  یناـسنا  تسا . هتـشگ  عمتجم 
« ییادخ تعلط  يامن  مامت  هنیآ ي   » ناوت یم  اهنت  ار  هیـضرم  همطاف ي  يرآ ، ییاوتحم ) . شیاریو  صیخلت و  یکدنا  اب  ، 58 / 2 خیرات 26 /

هنیآ تمدق ، ات  رس  یهاتنمان  تتفص  یهانتم ، تتاذ  یهامک  تسادیوه  وت  زا  ادخ  فاصوا  یهلا  يامسا  مظعا  یتفص ، ره  رد  سب : دیمان و 
ات رـس  یهاش . تعلط  هنیآ ي  تمدـق ، ات  رـس  یهلا  مولعم  هب  تسا  طیحم  وت  ملع  یهام  وت  وچ  دوبن  تردـق ، کلف  ردـنا  یهاـش . تعلط  ي 

. ( ص 77 بدا : نارتخا  یناهفصا ، يافص  میکح  زا  رعش  یهاش ( . تعلط  هنیآ ي  تمدق ،

تعافش راد  هیالط  همطاف ،

هعافـشلا ص :)  ) هللا لوسر  هکئالم ( ، یعقاو ، نانمؤم  ایـصوا ، ایبنا ، دنرایـسب : یمالـسا  ياه  هزومآ  رباـنب  رـشحم ، هصرع ي  نارگ  تعاـفش 
(: ع  ) یلع مامالا  ناشیا ( ، نابحم  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ح 75 ) . ص 5 ، ج 8 ، راونالاراحب : هکئالملا . نینمؤملا و  ءایصوالا و  ءایبنألل و 

لجوزع هللا  یلا  نوعفشی  هثالث  ص :)  ) هللا لوسر  ینابر ( ، ياملع  ، ادهـش ح 10 ) . ص 624 ، لاصخلا : هعافش ... انتدوم  لهال  هعافـش و  انل 
دنسم . همایقلا موی  عفاش  هناف  نآرقلا  اوملعت  ص :)  ) هللا لوسر  نآرق ( ، ص 156 ح 197 ) . لاصخلا : ءادهش  مث  ءاملعلا  مث  ایبنالا ، نوعفشیف :

: هغالبلا جـهن  . هیف عفـش  همایقلا  موی  نآرقلا  هل  عفـش  نم  هنا  قدـصم و  لئاق  عفـشم و  عفاـش  هنا  اوملعاو  ع :)  ) یلع ماـمالا  :ح 22219 . دمحا
یم ناـشخر  يدیـشروخ  نوچمه  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  ماـن  تماـیق ، زور  نارگ  تعافـش  ماـمت  ناـیم  رد  اـما  هـبطخ ي 176 ... ) .
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مهیلع راهطا  همئا ي  ادـخ و  لوسر  بناـج  زا  ات 227 ) . ص 219  ج 43 ، راونالاراحب : ر.ك  يرایـسب (  ربتعم  تاـیاور  هک  ارچ  دـشخرد ؛
نارادتـسود ترـضح و  نآ  نابحم  اهنت  هن  هک  هدرتسگ  نانچ  یتعافـش  دـنهد ؛ یم  هدـعو  بناج  نآ  يارب  ار  يریظن  یب  تعافـش  مالـسلا ،

رکذ هب  ماقم ، نیا  رد  دریگ . یم  رب  رد  زین  ار  وا  ناتـسود  ناتـسود  اـی  ناتـسود  هب  نازرو  تبحم  ماـمت  هکلب  دوش ، یم  لـماش  ار  وا  هیرذ ي 
نمیت کیربت و  دشاب ، یم  تمایق  هصرع ي  رد  ترضح  نآ  ریگارف  تعافـش  يامن  میـسرت  هک  فیرـش ، ثیدح  دنچ  نومـضم  هصالخ ي 

ار اه  همهمه  اهادـص و  همه ي  لیئاربج  بناج  زا  نازرل  شرع  ییادـن  هاگان  هب  هغدـغدرپ  اـغوغرپ و  هماـگنه ي  نآ  رد  .... 1 مییوج : یم 
نیا یپ  رد  دیامن . روبع  دمحم ، رتخد  همطاف ، ات  دینکفاورف  ار  ناتیاه  مشچ  دمحم : تنب  همطاف  زوجت  یتح  مکراصبا  اوضغ  دـناشن : یمورف 

هقان ي دننکفا . یمورف  مارتحا ، يور  زا  ار ، ناشنامـشچ  هک  نآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  يدیهـش ، چـیه  یقیدـص و  چـیه  يربمیپ ، چـیه  ادـن ،
یم دورف  هقان  زا  همطاف ، دریگ . یم  رارق  راگدرورپ  شرع  لباقم  رد  هک  نیا  ات  درذـگ  یم  رـشحم  هصرع ي  زا  لیئاربج ، تیادـه  اب  همطاف ،

! یتبیبح ای  هک : دـسر  یمارف  هلالج  لج  دـنوادخ  بناج  زا  ییادـن  همطاف ، یهاوخ  ملظت  یپ  رد  دـیاشگ . یم  یهاوخ  ملظت  هب  نابز  دـیآ و 
هچ ره  هک  هاوخب  نم ! بیبح  رتخد  يا  و  نم ! هبیبح ي  يا  ملاظ ؛ لک  ملظ  نیزاج  یلـالج ال  یتزعوف و  یعفـشت ، یعفـشا  و  یطعت ، ینیلس 

يراکمتس ره  يرگمتس  هک  دنگوس  ملالج  تزع و  هب  دوش . یم  هتفریذپ  ییامن  تعافش  ار  هک  ره  هک  امن  تعافش  دوش ، یم  اطع  یهاوخ 
؛ یتـیرذ بحم  یبـحم و  یتـیرذ و  هعیـش  یتعیـش و  یتـیرذ و  يدیـس ! یهلا و  دراد : یم  هضرع  همطاـف  سپ ، مهد . یم  تازاـجم  مدوخ  ار 

بناج زا  همطاف ، تساوخرد  یپ  رد  منادنزرف . نارادتسود  منارادتسود و  منادنزرف و  ناوریپ  مناوریپ و  منادنزرف و  نم ! رورس  راگدرورپ و 
؟ ناشیا ناوریپ  همطاف و  نادنزرف  دییاجک  اهتیرذ ؟ اوبحم  اهوبحم و  و  اهتعیـش ، همطاف و  هیرذ  نیا  هک : دـسر  یم  باطخ  نامحر ، دـنوادخ 

شیپاشیپ رد  همطاف ، دنریگ . یم  رب  رد  ار  ناشیا  تمحر ، ناگتشرف  هلصافالب ، سپ  وا ؟ نادنزرف  نارادتسود  همطاف و  نارادتـسود  دییاجک 
ج 43، راونالاراحب : ص 25 . قودص : یلاما  دندرگ ( ! یم  نیرب  تشهب  دراو  همطاف ، یپ  رد  نانیا  دنک و  یم  تکرح  تشهب  يوس  هب  نانیا 
ص ج 3 ، بقانملا : ص 322 . مولعلا ج 11 ، ملاوع  ص 148 . نیظعاولا : هضور  ص 594  مارملا : هیاغ  ص 176 . خیراوتلا : خسان  ص 219 .

یم دورف  تشهب  رد  رب  ات  دـنهد  یم  لمح  شیوخ  ياـه  لاـب  رب  رـشحم ، هصرع ي  رد  ار  همطاـف  ترـضح  هتـشرف ، رازهدـص  .... 2 . ( 327
: هک دیآ  باطخ  راگدرورپ  بناج  زا  دشاب . رـشحم  يارحـص  يوس  هب  وا  تافتلا  دوشن و  تشهب  لخاد  دیامن و  فقوت  همطاف  سپ  دـنروآ .
هک مراد  یم  تسود  اراـگدرورپ ! دراد : یم  هضرع  ما ؟ هداد  تشهب  نذا  ار  وت  هک  نآ  لاـح  تسیچ و  تفقوت  ببـس  نم ! بیبح  رتـخد  يا 
هرذ هک  یـسک  ره  بلق  رد  نک و  هراظن  نایرـشحم  کیاکی  بلق  رد  همطاف ! يا  هک : دسر  باطخ  ددرگ . مولعم  زور  نیا  رد  متلزنم  ردق و 

ار دوخ  نایعیش  ناتـسود و  همطاف  ادن ، نیا  یپ  رد  هد ! شیاج  تشهب  رد  ریگارف و  ار  وا  تسد  يدید ، دوخ  نادنزرف  دوخ و  یتسود  زا  يا 
تـشهب رد  رب  وا و  هاگـشیپ  رد  همطاف ، نایعیـش  دزاس . یم  ادج  دنیچ ، یم  رب  ار  بوغرم  بوخ و  ياه  هناد  هک  یغرم  اسب  نامدرم ؛ نایم  زا 

زا دننکفا و  یم  رظن  رـشحم  هصرع ي  يوس  هب  دنوش و  یم  رـشحم  تفتلم  یهلا  یماهلا  اب  تشهب ، هب  دورو  زا  شیپ  اما  دـنوش ؛ یم  رـضاح 
یمارف یهلا  باطخ  دوش . هتخانـش  نامتلزنم ، ردق و  يزور ، نینچ  رد  هک  میراد  یم  تسود  اراگدرورپ ! هک : دـنیامن  یم  اضاقت  راگدرورپ 

ار امش  هک  تسیک  تسا ؟ هدوب  همطاف  تبحم  يور  زا  امش  رادتسود  یسک  هچ  هک  دیرگنب  نایرـشحم  عمج  رد  نم ! ناتـسود  يا  هک : دسر 
تبحم يور  زا  هک  تسیک  دشاب ؟ هدرک  اطع  بآ  یتبرش  همطاف ، تبحم  رد  امـش  هب  هک  تسیک  دشاب ؟ هدرک  ماعطا  همطاف ، تبحم  يور  زا 
تـشهب هب  دـیریگب و  ار  وا  تسد  دـشاب ؟ هدرک  عفد  امـش  زا  ار  یتبیغ  همطاف ، تبحم  رد  هک  تسیک  دـشاب ؟ هداد  يا  هماج  ار  امـش  همطاف ،
ناگدننک کش  رگم  دنام  یمن  یقاب  رشحم  هصرع ي  رد  یسک  چیه  هدرتسگ ، تعافش  نیا  یپ  رد  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  دینادرگ . لخاد 

همه تعافش  زا  ترضح  نآ  تعافش  هک  نآ  هجیتن  ج 1 ص 233 ) . هعیرشلا ، نیحایر  لد ( . گنس  ناقفانم  و  لد ، هایس  نارفاک  لدرامیب ،
زور رد  تعافش  هبترم ي  نیرت  هدرتسگ  نیرت و  یلاع  نخس  رگید  هب  دشاب . یم  رت  هدرتسگ  رتارف و  یسب  رـشحم  هصرع  ناگدننک  تعافش 

تعافش بتارم  نیرتالاو  ناگدننک ، تعافش  همه ي  نیب  زا  هک  تسا  نایم  رد  يزار  هچ  تسا . مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هژیو ي  تمایق 
هصرع رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوجو  اب  هنوگچ  تسا !؟ هتشگ  س )  ) ارهز ترضح  هژیو ي 
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ربمایپ تلاسر  توبن و  ماقم  رگم  تسا !؟ هتفای  صاصتخا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  دوجو  هب  تعافش  هبترم ي  نیرت  عیـسو  تعافـش ، ي 
تعافـش هبترم ي  هنوگچ  تسا !؟ هدوبن  رتالاو  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تیالو  تماـما و  ماـقم  رگم  تسا !؟ هدوبن  رتـالاب  ص )  ) مرکا

توبن ماقم  ياراد  هن  ناشیا  هک  یلاح  رد  دـشاب ؛ یم  رت  هنماد  رپ  رت و  عیـسو  ناماما  ناربماـیپ و  همه ي  زا  مالـسلااهیلع  هرهاـط  هقیدـص ي 
: دشاب یم  رصتخم  يا  همدقم  دنمزاین  يرشب ، مهف  لقع و  هدودحم ي  رد  هتبلا  تالاؤس ، نیا  هب  خساپ  تماما !؟ ماقم  دجاو  هن  دنا و  هدوب 

ینافرع زادنا  مشچ  زا  همطاف  ياتمه  یب  يرگ  تعافش 

وترپ رد  یمدآ  ددرگ . یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  يرتشیب  تافـص  امـسا و  رگ  یلجت  دور ، شیپ  هب  رتشیب  هچ  ره  شا  یلماکت  ریـسم  رد  ناسنا ،
، قح يوس  هب  ریـس  زا  يا  هلحرم  ره  رد  ددرگ و  یم  يدـنوادخ  لالج  لامج و  تافـص  هنییآ ي  ادـخ ، اب  یگتـسویپ  دوخ و  زا  یگدـیهر 

نز دوجو  رد  یهلا  لامج  تافص  روهظ  هنیمز ي  رد  اما  دوش . یم  رهاظ  نآ  هژیو ي  راثآ  رگ و  هولج  وا  دوجو  رد  یهلا  تافـص  زا  یتفص 
تافص يزاس  یلجتم  رد  نز  دوجو  هب  تسا . رتشیب  درم  دوجو  رد  یهلا  لالج  تافص  یلجت  هنیمز ي  هک  ناس  نامه  هب  تسا ؛ رتشیب  یـسب 
روهظ هب  هک  نادرم  فالخرب  تسا ؛ هدـش  اطع  يا  هژیو  ییاناوت  دادعتـسا و  تفارظ و )... تفاطل ، تمحر ، تفوطع ، تبحم ،  ) یهلا لاـمج 

ادخ یگدنب  ریسم  رد  نز  رگا  دنا . هتفای  يا  هژیو  تیفرظ  ییارای و  تردق و )... تنوشخ ، تیعطاق ، تبالص ،  ) یهلا لالج  تافـص  یناسر 
تافـص نیمه  رذگهر  زا  دیامن . یم  هولج  روهظ و  رتشیب  وا  دوجو  رد  یهلا  لامج  تافـص  دراد ، رب  مدـق  تسوا ، لماکت  ریـسم  نامه  هک 

نز يراب ، دنـسانشب . يروضح  ملع  هب  ار  وا  دـنبایب و  ار  وا  تافـص  دـننک ، رارقرب  رت  قیمع  يا  هطبار  دـنوادخ  اب  دـنناوت  یم  نانز  هک  تسا 
رتراگزاس شا  یتاذ  یناور و  ياه  یگژیو  اب  هک  ارچ  رت ؛ لیام  فیطل  فیرظ و  ياهراک  هب  تسا و  درم  زا  رت  تفوطع  رت و  ناـبرهم  اـعبط 

نادرم دوجو  زا  رت  يوق  یسب  نانز  دوجو  رد  تشذگ » وفع و   » و تمحر » ینابرهم و  «، » تفوطع تفأر و   » تافص هک  تسین  یکش  تسا .
یگمه اـما  دراد ، دوـجو  یناوارف  تاـفالتخا  ناسانـش ، ناور  نیب  رد  هچ  رگا  نز ، درم و  ياـه  تواـفت  یـسانش  ناور  هصرع ي  رد  تـسا .

نز زایتما  هیام ي  نیرتالاو  تسا . نادرم  فطاوع  زا  رت  هدرتسگ  رتدنمورین و  یسب  نانز ، ساسحا  هفطاع و  هک  دنقفتم  هلأسم  نیا  رد  ناشیا 
. تسا طبترم  یناسنا  حور  تمظع  ییابیز و  تفارظ ، تفاطل ، اب  هک  يدوجو  دـعب  نامه  دـشاب ؛ یم  رترب  تاساسحا  فطاوع و  رد  درم ، رب 
، هداوناخ هصرع ي  رد  تسا . نز  دوجو  تیناسنا ، يارس  شخبامرگ  تسا . نز  دوجو  زا  ناهج ، رد  تبحم  رازاب  یمرگ  هک  تسور  نیا  زا 

ناونع هب  ردام  ناهج ، ياه  گنهرف  مامت  رد  ارچ  ردارب ؟ ای  تسا  رتشیب  رهاوخ  تبحم  هبذاج ي  ردـپ ؟ ای  تسا  رتشیب  ردام  تبحم  ییابرلد 
، هداوناخ طیحم  رد  تیمیمص  تبحم و  يرارقرب  هبذاج و  داجیا  لماع  نیرت  يوق  کش  یب  تسا ؟ هدش  هتخانـش  تفوطع  ینابرهم و  لبمس 
کشخ و يریوک  هب  اه  هداوناخ  يافـص  اب  مرگ و  نوناک  دوب ، یمن  نانز  دوجو  رد  ییالاو  یفطاع  یگژیو  نینچ  رگا  دنناردام . نارتخد و 
، هبیاـش یب  فـطاوع  تسا . هدـشن  هداد  یتیمیمـص  تبحم و  افـص ، نینچ  يرارقرب  ییاـناوت  نادرم  هب  هک  ارچ  تـشگ ؛ یم  لدـبم  حور  یب 

هژیو تمحر  زا  يدومن  هناشن و  تاساسحا ، فطاوع و  نیا  دنا . هتخاس  رگید  يراکرهب  ار  نادرم  تسا ، ملاع  نانز  درف  هب  رصحنم  یگژیو 
هب اشوخ  تسا . ییادخ  تبحم  قشع و  زا  يا  هولج  روهظ و  نز ، دوجو  رد  راشرـس  تبحم  قشع و  نیا  دشاب ؛ یم  شناگدنب  هب  دنوادخ  ي 

تسرد و يارجم  رد  ار  نآ  دـنزرو و  ماـمتها  نآ  دـشر  شرورپ و  هب  دنـسانشب ، ار  شیوـخ  دوـجو  مـیظع  ياهدادعتـسا  هـک  یناـنز  لاـح 
یمکحم نامـسیر  لبح و  نانوچ  تسا ، هدـش  هداهن  تعیدو  هب  نز  داهن  رد  هک  یتبحم  تمحر و  نیا  دـنریگ . راک  هب  نآ  هنادنـسپادخ ي 

يوس رگید  نز و  بلق  رد  نآ  يوس  کی  هک  تسا  ینئمطم  هتـشر ي  ناسب  دزاس ؛ یم  رارقرب  ار  ادخ  نز و  نیب  یقیقح  هطبار ي  هک  تسا 
هب ار  وا  ات  دورب  شیپ  هب  موادـم  نآ ، زا  يریگددـم  اب  دریگب و  ار  یهلا  نیتم  لبح  نیا  هک  یتسیاب  نز ، تسا . لصتم  یهلا  تاذ  ماقم  هب  نآ 

هژیو ي ار  تعافش  هبترم ي  نیرت  هدرتسگ  هک  يرامشرپ  تایاور  اما  و  دناسر . . ( 55 (: 54  ) رمق ردتقم (  کیلم  دنع  قدص  دعقم  هاگیاج 
ترـضح هک : تسانعم  نیدب  هکلب  دنا ؛ هرهب  یب  تعافـش  ماقم  زا  نارگید  هک  انعم  نادب  هن  دـننک ، یم  یفرعم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
تفوـطع تـمحر و  هـک  اـج  نآ  زا  تـسا . هتـشگ  یهلا  تـمحر  ماـمت  ماـت و  رهظم  یحور ، صاـخ  تفاـطل  رطاـخ  هـب  مالـسلااهیلع ، ارهز 
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جوا هب  تسا ، هدیدرگ  ادخ  رد  يانف  اپارـس  هدیرب و  زیچ  همه  زا  هک  يدوجو  رد  دیامن و  یم  زورب  هولج و  رتشیب  نز ، دوجو  رد  يدنوادخ 
رد دـنوادخ  ياه  ترفغم  اه و  تفوطع  اه ، تفأر  اه ، تمحر  اه ، تبحم  نیرت  قیمع  نیرت و  يا  هشیر  تفگ : ناوت  یم  دـسر ، یم  یلجت 

دومن و دوخ ، هک  اه  تعافش  نیرت  هدرتسگ  نیرخآ و  هک  تسور  نیمه  زا  تسا . هدرک  روهظ  یلجت و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دوجو 
ضیف عبنم  تیالو ، رد  ندـعم  دریذـپ : یم  تروص  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  ناـبرهم  تسد  هب  تسا ، یهلا  هنارک ي  یب  تمحر  یلجت 
همطاف راظتنا  مشچ  یملاع  تعافش ، رد  همطاف . رادتسود  هانگ  تمحر  زا  دشخب  تسود  فطل  دیاشگ  بل  تعافش  رب  رشحم  هب  نوچ  ادخ 

ص 294. نافرع : ياه  هفوکش  يا ، هشمق  یهلا  يدهم  همطاف ( . رادتـسود  هانگ  تمحر  زا  دشخب  همطاف . رادتـسود  هانگ  تمحر  زا  دشخب 

. دنا هدوب  سنج  نآ  زا  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  هک  دنا  هدـش  هدـیرفآ  یـسنج  زا  هک  دـشاب  یم  تاهابم  یـسب  هیام ي  نانز ، يارب  ( 
، رهطا يارهز  نوچمه  دنناوت  یم  اهدادعتسا  نآ  اب  هک  دنا  هدش  زاتمم  نادرم  زا  ییاه  یگژیو  اب  هک  تسا  راختفا  یـسب  هیام ي  نانز ، يارب 
! وت تبحم  رهم و  متـشرس ، همطاف ! ای  دـندرگ . ییادـخ  ياه  ینابرهم  تمحر و  تبحم ، قشع ، راد  هنیآ  دـنوش و  یهلا  لاـمج  ياـمن  هولج 
يا و هلضاف  وت  ازج ! زور  هعیفش ي  ییارهز و  وت  همطاف ! ای  وت ! تعافش  فطل و  دشاب  متشونرس ، هک  نک  نانچ  وت ! غارچ  یب  رازم  متـشهب ،
نم و مرج  تا . هنارک  یب  ياـطع  فطل و  نم و  تسد  تتفوـطع ! تمرح  هب  تتمحر ! قـح  هب  همطاـف ! اـی  اربـک ! رـشحم  تلیـضف ، راد  هنیآ 

نایاپ یب  تفأر  زورب  يا  ییادـخ ! ياتمه  یب  تفوطع  یلجت  يا  یهلا ! هنارک ي  یب  تمحر  رهظم  يا  همطاف ! ای  تا . هناگی  يرگ  تعاـفش 
ار خزود  ياهرد  ادـخ  تمحر  زا  ددـنب  يرد  ناراک  هنگ  رب  تعافـش  زا  ییاشگ  رگ  دـننک  یماح  ازج  زور  ار  وت  رگ  نایـصع  لـها  يراـب :
. ) مامت ار  خزود  ياهرد  ادخ  تمحر  زا  ددـنب  مامت . ار  خزود  ياهرد  ادـخ  تمحر  زا  ددـنب  ماین  رد  ار  ازج  غیت  دـنک  یناحبـس  رهق  مامت .

. ( ص 305 ناوید ، یناشاک ، مشتحم 

لییاربج يامرف  لزان  همطاف ،

هک دنـشاب  یم  نارک  یب  یملع  ناراد  هنیجنگ  ناشیا ، تقیقح  رد  تسا . هدوب  یگـشیمه  موادـم و  يدـنویپ  بیغ ، ملاع  اب  تیب  لها  دـنویپ 
اربـک تمـصع  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  ناـیم  رد  تسا . هدوـب  یهلا  برقم  کـیالم  هاـگ  جورع  هاـگدورف و  ماود  هـب  ناـشکرابم  ناتـسآ 

فیـصوت كاردا و  هتبلا  دـص  هک  تسا  هدوب  رادروخ  رب  توکلم  ملاع  اب  فرگـش  سب  یطاـبترا  تفگـش و  سب  يدـنویپ  زا  مالـسلااهیلع 
رشب ار  ارهز  لضف  دشاب : یم  لکشم  یسب  تقاط و  قوف  دشابن ، عنتمم  رگا  يرـشب  مهف  يارب  ینافرع  يونعم و  یبیغ ، دنلب  ياهدنویپ  نینچ 

دـشابن تردق  ار  هرطق  دنک . ایرد  زا  فصو  دشابن  تردق  ار  هرطق  دنک . ایرد  زا  فصو  دـشابن  تردـق  ار  هرطق  دـنک ؟ اصحا  ناوت  یم  یک 
زادگناج جورع  زا  سپ  ات  دوش  ببـس  لوقع ، دوش  ناریح  نآ  كاردا  زا  هک  رهطا  يارهز  تمظع  رپ  یلاعتم و  حور  دـنک . ایرد  زا  فصو 

ناج لاحترا  زا  سپ  ددرگ . ربمایپ  هنادرد ي  هدیدغاد ي  بلق  شخبالـست  دـیآ و  ورف  شرف  ضیـضح  هب  شرع  جوا  زا  مظعا  حور  ربمایپ ،
هیـضرم و همطاف ي  تمارکرپ  رـضحم  هب  ررکم  يدـش  دـمآ و  اب  ات  دـبای  یم  تیرومأم  نیملاعلا  بر  بناج  زا  نیما ، لییاربج  ربمایپ ، هاـک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دعب  تثکم  همطاف  نا  مالسلا ... هیلع  قداص  مامالا  بیغ ( ، ملاع  زا  يرادرب  هدرپ  ردپ و  هاگیاج  زا  یهدربخ 
اهـسفن و بیطی  اهیبا و  یلع  اهءازع  نسحیف  اهیتأی  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ناک  اهیبا و  یلع  دـیدش  نزخ  اهلخد  ناک  اموی و  نیعبـس  هسمخ و 
ج 1، یفاکلا : همطاف . فحصم  اذهف  کلذ  بتکی  مالسلا  هیلع  یلع  ناک  اهتیرذ و  یف  اهدعب  نوکی  امب  اهربخی  هناکم و  اهیبا و  نع  اهربخی 
. ددرگ ردـپ  قارف  رد  همطاـف  فیطل  میظع و  حور  نیـشنمه  سنوـم و  ص 282 ) . يدراطع : مالـسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف  دنـسم  ص 241 .

تمایق ییاپرب  ات  ور  شیپ  سپ و  ثداوح  لیاسم و  مامت  راد ، همادا  ررکم و  ییاهدورف  اب  لییاربج  اسرف ، ناج  تخـس و  مایا  نآ  رد  يراـب ،
یم لکـش  همطاف » هفیحـص ي   » ناس نیدب  تشاگن و  یم  ار  اهنآ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دیناسر و  یم  ترـضح  نآ  عالطا  هب  ار 
ربانب هک  دـشاب  یم  مالـسلااهیلع  هیـضرم  همطاف ي  میظع  حور  رب  یهلا  تیاهن  یب  ملع  تایلجت  زا  یکی  عقاو ، رد  همطاـف  فحـصم  تفرگ .

نوکی ام  ربخ  هیف  مالسلا .... هیلع  رقاب  مامالا  تسا ( ؛ دوجوم  فیرش  فحـصم  نآ  رد  تمایق  همتاخ ي  ات  هدنیآ  هتـشذگ و  رابخا  تایاور ،
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لـسرم و ریغ  الـسرم و  هللا  قلخ  نم  لـک  ددـع  کـلذ و  ریغ  هکئـالم و  نم  تاوامـسلا  یف  اـم  ددـع  ءامـسلا و  ربـخ  هیف  هماـیقلا و  موی  یلا 
نیلؤالا و نم  نیرفاکلا  نینمؤملا و  نم  هللا  قلخ  نم  عیمج  ءامـسا  باجا و  نم  بذـک و  نم  ءامـسا  مهیلا و  لـسرا  نم  ءامـسا  مهءامـسا و 

لک هفص  نیرفاکلا و  نم  اهیف  ام  ددع  نینمؤملا و  نم  اهیف  ام  ددع  اهبرغ و  ضرالا و  قرـش  یف  دلب  لک  هفـص  نادلبلا و  ءامـسا  نیرخالا و 
لک کلمی  ام  مهتفص و  همئالا و  ءامسا  مهددع و  مهکلم و  هدم  تیغاوطلا و  نم  یلو  نم  مهصصق و  یلوالا و  نورقلا  هفـص  بذک و  نم 

اهلخدی نم  ددع  هنجلا و  لها  هفص  مهلاجا و  هللا و  قلخ  ام  عیمج  ءامـسا  هیف  راودألا ... یف  ددرت  نم  عیمج  مهئاربک و  هفـص  دحاو و  دحاو 
روبزلا و ملع  لزنا و  امک  لیجنءالا  ملع  تلزنا و  امک  هاروتلا  ملع  لزنا و  امک  نآرقلا  ملع  هیف  ءـالؤه و  ءامـسا  راـنلا و  لخدـی  نم  ددـع  و 

مامالا ص 27 . همامالا : لـئالد  ص 157 . یمالسالا ، خیـش  مالـسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف  دنـسم  دالبلا .... عیمج  یف  هردم  هرجـش و  لک  ددع 
، يدراطع مالـسلااهیلع : ارهزلا  همطاف  دنـسم  نوکی . ام  ملع  هیف  نکل  مارحلا و  لالحلا و  نم  یـش ء  هیف  سیل  هنا  اما  مالـسلا .... هیلع  قداص 
زا تسد ، هب  تسد  همطاف  زا  سپ  دشاب و  یم  ناماما  ملع  یلصا  عبانم  زا  یکی  هک  یفیرـش  فحـصم  ص 240 ) . ج 1 ، یفاکلا : ص 282 .

تمحر يایرد  فدـص  یهلا و  قح  رب  تجح  نآ  ارهز  فسوی  كاپ  تسد  رد  کـنیا  هک  نیا  اـت  تسا  هدـش  هدرپس  رگید  ماـما  هب  یماـما 
نسحلا یلا  راص  یضم  املف  نینمؤملاریما  یلا  هتعفد  مالسلا .... هیلع  رقاب  مامالا  تسا ( . هتفای  رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ینامحر ،

لئالد ص 158 . یمالـسالا : خیـش  مالـسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف  دنـسم  رمالا . اذه  بحاص  یلا  هوعفدـی  یتح  هلها  دـنع  مث  نیـسحلا  یلا  نث 
هقبط ي اب  زج  لییاربج  هک  تسا  هتـشادن  هقباس  هک  ارچ  دشاب ؛ یم  هرهاط  هقیدص ي  يارب  ریظن  یب  یتلیـضف  ماقم ، نیا  ص 28 ) . همامالا ،

ینیمخ ام ، نرق  گرزب  فراع  هک  تسا  يا  هناگی  تلیـضف  ناـمه  نیا  دـشاب و  هتـشاد  يررکم  ياهدـمآ  تفر و  نینچ  ماـظع  ياـیبنا  لوا 
يرکذ ره  زا  ار  دوخ  نایب  مالـسلااهیلع ، هقیدص  ترـضح  هب  عجار  دنرامـش : یم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  تلیـضف  نیرتالاو  نآ  ریبک ،

یم كربت  تسا ، هدـش  لقن  ص 355 ) . ج 2 ، یفاک : لوصا  فیرـش (  یفاک  رد  ربتعم  دنـس  اب  هک  تیاور  کـی  هب  طـقف  مناد . یم  رـصاق 
ناشیا رب  تدش  نزح و  دوب و  هدنز  زور  جنپوداتفه  ردپ ، زا  دعب  مالسلااهیلع  همطاف  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  میوج .

نیا تیاور ، رهاظ  دومرف . یم  لقن  ار  هدـنیآ  زا  یلیاسم  درک و  یم  تیزعت  ضرع  دـمآ و  یم  ناشیا  تمدـخ  نیما ، لـییربج  تشاد و  هبلغ 
يرما نینچ  هک  مرادن  نامگ  تسا . هدوب  موادم  دایز و  لییربج  دمآ  تفر و  ینعی  تسا ؛ هدوب  رارقرب  يا  هدوارم  زور ، نیا 75  رد  هک  تسا 

عقاو لیاسم  هتشاد و  يدش  دمآ و  زور ، فرظ 75  رد  نیما ، لییربج  دشاب  هدش  دراو  رگید  یسک  يارب  ماظع  يایبنا  زا  لوا  هقبط ي  زا  ریغ 
، هدوب ادـخ  لوـسر  یحو  بتاـک  هک  يروطناـمه  ریما ، ترـضح  تسا . هتـشون  یم  ار  اـهنآ  مه  ریما  ترـضح  هدرک و  یم  ناـیب  ار  هیتآ  رد 
هک دوشن  لایخ  تسین ؛ هداس  هلأسم ي  کی  لییربج ، ندـمآ  دورف  هلأـسم ي  تسا . هدوب  زین  زور ، نیارد 75  هقیدص  ترضح  یحو  بتاک 

یتیـصخش نآ  حور  و  تسا ، مظعا  حور  هک  لییاربج  تمظع  ماقم و  نیب  لماک  بسانت  کی  دراد . لوزن  ناـکما  یـسک  ره  يارب  لـییربج 
دوخ میظع  حور  هطـساو ي  هب  لـییاربج  لزنت  هک  میوش  لـیاق  رظن  لـها  ضعب  نوچمه  هچ  تسا . مزـال  دوـش ، یم  دراو  وا  رب  لـییربج  هک 

قح هک  مییوگب  رهاظ  لها  ضعب  ناس  هب  هچ  دـهد و  یم  لیزنت  ار  لییاربج  هک  تسا  یلو  ای  یبن  دـنلب  حور  نیا  دـشاب و  یم  یلو  ای  ربمایپ 
لییاربج اب  یحور  یبسانت  ات  تسا ؛ يرورـض  مزال و  نیفرط ، نیب  یلماک  بسانت  دوش ، لزان  هک  دـهد  یم  تیرومأم  ار  مظعا  حور  یلاـعت ،

، میهاربا لثم  لوا  هجرد  يایبنا  دـنلب  حاورا  لییربج و  نیب  اهنت  یبساـنت  نینچ  درادـن . ناـکما  یلوزن  دـشابن ، دوجوم  تسا ، مظعا  حور  هک 
دشاب هدش  دراو  ما  هدیدن  مه  همئا  هرابرد ي  یتح  تسا . هدوبن  سک  همه  يارب  يا  هطبار  نینچ  تسا . هدوب  ادخ  لوسر  یـسیع و  یـسوم ،

نیا 75 لوط  رد  لییربج  هک  تسا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هژیو ي  اهنت  ماقم ، نیا  دـشاب . هتـشگ  لزاـن  اـهنآ  رب  نینچ  نیا  لـییربج  هک 
تبث مه  ریما  ترـضح  هدرک و  یم  نایب  هدـمآ ، یم  دراو  وا  هیرذ ي  رب  هک  ار ، هیتآ  لیاسم  هدـش و  دراو  ترـضح  رب  ررکم ، روط  هب  زور ،

ترـضح وا  هیاـپ ي  دـنلب  هیرذ ي  دـهع  رد  هک  دـشاب  یلیاـسم  تسا ، هدوـمرف  ناـیب  هک  یلیاـسم  زا  یکی  تسا  نکمم  تـسا . هدوـمرف  یم 
ارهز ترضح  يارب  ار  تلیضف  تفارش و  نیا  نم  تروص ، ره  رد  تسا . نآ  وزج  مه  ناریا  لیاسم  هک  دوش  یم  عقاو  مالـسلا  هیلع  بحاص 
يارب زج  هک  یتلیضف  مناد ؛ یم  رتالاب  تسا ، یگرزب  لیاضف  مه  اهنآ  دنچره  دنا ، هدرک  رکذ  ناشیا  يارب  هک  یلیاضف  همه  زا  مالـسلااهیلع 
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یسک يارب  دنشاب ، یم  اهنآ  هبتر ي  رد  هک  ییایلوا  زا  یضعب  ایبنا و  يالاب  هقبط ي  يارب  اهنت  هکلب  ابینا ، همه  هن  مه  نآ  مالسلا ، مهیلع  ایبنا 
هدشن عقاو  نونکات  سک  چـیه  يارب  دـشاب  یم  هزور  يا 75  هدوارم  موادـم و  هطبار  هدـنناسر ي  هک  يریبعت  نینچ  هدـشن و  لـصاح  رگید 

رد ماما  ترضح  ینارنخس  ص 278 . ج 19 ، رون : هفیحص ي  تسا ( . مالسلااهیلع  هقیدص  ترضح  صتخم  لیاضف  زا  تلیـضف ، نیا  تسا .
. ( ییاوتحم شیاریو  یکدنا  اب  . 1362 / 12 خیرات 11 / رد  نز  زور  تبسانم  هب  نارهاوخ  زا  یهورگ  اب  رادید 

یهلا لوسر  نیرترب  هدش ي  شرافس  همطاف ،

هیلع و هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تمحر ، ربمایپ  تانیاک ، نیرترب  تاقولخم و  فرشا  زا  سب  نیمه  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  تلیضف  رد 
دـح و زا  شیب  یمارتحا  دـنار و  یم  نخـس  همطاف  تلیـضف  لضف و  زا  یبسانم  تصرف  ره  رد  دزادرپ ؛ یم  همطاـف  یفرعم  هب  ار  يرمع  هلآ ،
هب رگ  ناسانش  قح  دندرگ : یـشرع  هنادرد ي  رهوگ  نیا  سانـش  ردق  سانـشان ، قح  نایـشرف  نیا  دیاش  ات  دراد  یم  اور  يو  قح  رد  رـصح 
. ) ار وت  رادـقم  دـنناد  اوسام  قوف  دـح  ار . وت  رادـقم  دـنناد  اوسام  قوف  دـح  ار . وت  رادـقم  دـنناد  اوسام  قوف  دـح  ار  وت  رایعم  دـنرآ  تسد 

ات دبای  یم  تیرومأم  مالسلااهیلع ، همطاف  دلوت  زاغآ  نامه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرآ ، ص 304 ) . ناوید : یناشاک ، مشتحم 
هک میدرگ  یم  نآ  دـهاش  يور ، نیا  زا  دناسانـشب ؛ شیوخ  تما  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  یتوکلم  تلزنم  ردـق و  نکمم ، هنوگ ي  ره  هب 
زا دـنزادرپ . یم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  ادـخ ، هبیبح ي  یفرعم  هب  تارک ، هب  فلتخم ، ياه  ناکم  اه و  نامز  رد  مالـسا  مرکم  ربماـیپ 

هنادواج تبث و  خـیرات ، هفیحـص ي  رد  يراختفا  دنـس  ناونع  هب  هک  ربمایپ  يوس  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  یخیراـت  یفرعم  تسا  هلمج  نیمه 
روضح ناناملـسم  عمج  نایم  ردو  دـندش  جراخ  لزنم  زا  دـندوب ، هتفرگ  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  تسد  هک  یلاح  رد  ربمایپ ، يزور  دـیدرگ :

رتخد همطاف  وا  هک  دنادب  دسانش ، یمن  ار  وا  هک  ره  اما  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ار  رتخد  نیا  هکره  دندومرف : ناشیا  هب  باطخو  دنتفای 
ره تسا و  هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  هک  ره  تسا . نم  يولهپ  ود  نایم  حور  وا  تسا . نم  بلق  وا  تسا . نم  دوجو  هراپ ي  وا  تسا . دـمحم 
مل نم  اهفرع و  دقف  هذه  فرع  نم  لاقف : همطاف ، دیب  ذـخا  وه  یبنلا و  جرخ  تسا ( . هدـیناسر  تیذا  رازآ و  ار  ادـخ  انامه  درازایب ، ارم  هک 

. هللا يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دـقف  اهاذآ  نمف  یبنج ، نیب  یتلا  یحور  یبلق و  یه  ینم و  هعـضب  یه  دـمحم و  تنب  همطاف  یهف  اهفرعی 
نم و  ! » لـسر مـتخ  نـت  حور  زا  تـنت  حور و  هـک  يا  :ص 41 ) . راصبالارون ج 2،ص 228 . سلاـجملا : هزن  ص 139 . همهملا : لوـصفلا 

اپ وت  ياپارس  رد  مقر . درک  نیا  زا  سپ  دهاوخن  درک و  مقر  هن  داجیا  سیون  هخسن  رگد ، هخسن  نینچ  نیا  دومرف  دمحم  ياذآ » دقف  كاذآ 
سپ دهاوخن  درک و  مقر  هن  مقر . درک  نیا  زا  سپ  دهاوخن  درک و  مقر  هن  مه  هب  هتـشغآ  ندب  رد  ندب  حور ، رد  حور  مغ  دم  دـمحا  رـس  و 

همطاـف نأـش  رد  زیمآ  تمکح  ياـه  هدوـمرف  نیا  لاـثما  ص 82 ) . بدا : نارتـخا  یمق . گرزب  اـقآ  موـحرم  زا  رعــش  مـقر ( . درک  نـیا  زا 
هتـساوخ يور  زا  يراتفر  زگره  نآرق ، تایآ  حیرـص  قبط  هک  هدـش  رداص  يدوجو  كاپ  نابز  زا  ، تسا ناوارف  مه  یـسب  هک  مالـسلااهیلع 

هملع یحوی ؛ یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  و  دوش : یمن  رداص  يو  زا  ییالقع  ریغ  تاساسحا  زا  هتـساخرب  يراتفگای  یناـسفن  ياـه 
؛ دوش یم  ماهلا  وا  رب  هک  تسین  ییحو  زج  وا ، نخس  دیوگ ؛ یمن  نخس  سفن  تساوخ  اوه و  رس  زا  و  ات 5 ) .  3 (: 53) مجن يوقلا ( ؛ دیدش 
. تسا یهلا  یحو  نیع  شنخس  تسا . تقیقح  نیع  شراتفر  تسا . تمکح  نیع  شراتفگ  يراب ، تسا . هدنازومآ  ار  وا  دنمورین  هتـشرف ي 

یم شرتـخد  هناـگی  نأـش  رد  یکاـپ  ینارون و  دوـجو  نینچ  تسا . يراـب  تیاـضر  نیع  شرادرک  تسا . ییادـخ  تساوـخ  نیع  شمـالک 
اداب تردپ  بختنم ! يا  بقل  اهیبا  ما  بآ  هداد  ار  وت  هک  سب  نیا  وت  نأش  ییوت ! دمحا  نت  كاپ  هعـضب ي  همطاف ! ای  كوبا  كادف  دیامرف :

ص راونلاراحب ج 22 ، بختنم ( ! يا  بقل  اهیبا  ما  بختنم ! يا  بقل  اـهیبا  ما  ییوت ! دـم  رـس  هولج ي  اـقل ، روط  همطاـف ! يا  وت ! دوب  يادـف 
تاساسحا ناروف  زا  هتـساخرب  هن  ییـالاو  ریباـعت  نینچ  ص 22 ) . یـسراف : رعـش  رد  یمطاف  بقانم  یـسدق . ناج  دـمحم  زا  رعـش  . ( ) 490

مالک و هب  زج  هک  تسا  هدیدرگ  منرتم  ییازف  حور  تارابع  نینچ  هب  یـسدقم  نابز  تسا . هنانیبادـخ  یهاگن  زا  هتفرگ  تأشن  هکب  هناردـپ ؛
یم مالسلااهیلع  همطاف  ریظن  یب  ماقم  هب  تبسن  قیمع  سب  یتفرعم  هزیگنارب ي  ربمایپ ، ینارون  نایب  نیا  ددرگ . یمن  ملکتم  ییادخ  ینایح و 
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؛ تسادـخ لوسر  ناحیر  حور و  همطاف ، تسادـخ ؛ لوسر  ناناج  ناج و  مالـسلااهیلع ، همطاف  هک  تیعقاو  نیا  هدـنناسر ي  دـشاب و  دـناوت 
أدبم يدزیا ، رون  علطم  تسادخ : لوسر  دوجو  رارمتـسا  ماوق و  هیام ي  همطاف ، مالک : کی  رد  تسادـخ و  لوسر  دوجو  زا  يا  هراپ  همطاف 

. ) دـنک ایبنأ  متاخ  زا  تیاکح  وا  هولج ي  دـنک . ایبنأ  متاخ  زا  تیاکح  وا  هولج ي  دـنک . ایبنأ  متاخ  زا  تیاکح  وا  هولج ي  يدمرـس  ضیف 
ربمایپ راتفر  مامت  هک  دـشاب ؛ یم  همطاف  تلزنم  تلیـضف و  فرعم  ربمایپ ، راتفگ  اـهنت  هن  ص 39 ) . ناوید : یناهفصا ، يورغ  نیـسح  دمحم 

، همطاف دروم  رد  زج  هک  مارتحا  مارکا و  تبحم ، جوا  زا  هتـساخرب  ییاهراتفر  دـشاب ؛ یم  همطاف  يدوجو  رهوگ  ياسانـش  همطاف ، هب  تبـسن 
همطاف دیامن ، یم  مایق  شمارتحا  هب  دق  مامت  ربمایپ  دوش ، یم  دراو  ردـپ  رـضحم  هب  همطاف  هک  ماگنه  ره  تسا . هتـشادن  هقباس  يدـحا  يارب 

هب تبـسن  همطاف  مارتحا  تسا  نینچ  زین  و  دـناشن ؛ یم  شیوخ  هاگیاج  رب  ار  وا  دـنز و  یم  هسوب  شناتـسد  رب  دریگ ، یم  شوغآ  رد  ار  شا 
ره دناشن . یم  شیوخ  هاگیاج  رد  ار  وا  دیـسوب و  یم  ار  شناتـسد  تفگ ، یم  دمآ  شوخ  ار  وا  ربمایپ  دش ، یم  دراو  ربمایپ  رب  هاگره  ردپ :

تـسد ود  تفگ و  یم  دـمآ  شوخ  ار  وا  تفاتـش ، یم  شلابقتـسا  هب  تساخ و  یم  رب  اج  زا  همطاف  دـش ، یم  دراو  همطاف  رب  ربمایپ  هک  هاگ 
هب تبحرف  هیلا  تماق  اهیلع  لخد  اذاف  هسلجم . یف  اهسلجا  اهیدی و  لبق  اهب و  بحر  هیلع  تلخد  اذا  تناک  هشیاع : نع  دیسوب ( . یم  ار  ردپ 

ج 2، یسوط : یلاما  ص 154 . ج 3 ، نیحیحص : كردتسم  ج 5 ص 700 . يذمرت : ننس  ص 374 . ج 2 ، راحبلا : هنیفـس  هیدی .... تلبق  و 
تمکح هجو  نایب  رد  دیوب و  یم  ار  همطاف  رطعم ، یلگ  ناس  هب  تمحر ، ربمایپ  رگید ، یماقم  رد  ص 230 ) . ج 3 ، دیرفلا : دقعلا  ص 14 .

هک نامز  ره  ناسنا . تروص  هب  تسا  يا  هیروح  همطاف ، دراد : یم  رب  ریظن  یب  ياه  مارتحا  نیا  رـس  زا  يا  هدرپ  شیوخ ، بیجع  راـتفر  نیا 
یلا تقتشا  املک  هیـسنا و  ءاروح  همطافف  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  میوب ( . یم  ار  همطاف  مرتخد  موش ، یم  تشهب  هحیار ي  قاتـشم 
ونشب وا  فصو  رد  ناج  شوگ  اب  ار  وا  دیوب  تنج  رطع  ناس  هب  دمحا  ص 17 ) . قودص : دیحوت  همطاف . یتنبا  هحئار  تممش  هنجلا  هحئار 

اضرمالغ اهادف ( . ینم ، هعضب  اهیبا ، ما  اهادف . ینم ، هعضب  اهیبا ، ما  ار  وا  دیوگ  ررکم  دوخ  زا  مالس  دزیا  اهادف . ینم ، هعضب  اهیبا ، ما  هط : ز 
. ( ص 87 مثیم : لخن  راگزاس ،

رگید یقفا  زا 

همه ي يارب  میظع  سب  يراختفا  هدنرادرب ي  رد  میرگنب ، رگید  يا  هیواز  زا  رگا  ار  همطاف  شرتخد  هب  تبـسن  لوسر  دح  یب  ياه  مارتحا 
تلذ گنن و  هیاـم ي  نارتخد ، هک  دوش  یم  رداـص  يا  ههرب  رد  هژیو  ياـهراتفر  اـهراتفگ و  نیا  دـشاب . یم  خـیرات  لوط  رد  ناـهج  ناـنز 

اهراتفر نیرتالاو  رگ  هراظن  خیرات  هفیحص ي  یطیحم ، نانچ  رد  تسین . ناشراظتنا  رد  يراوخ  ریقحت و  زج  یتشونرس  دنوش و  یم  هدرمش 
قشع و مارتحا ، زا  راشرـس  ییاهراتفر  ددرگ ؛ یم  ناگدیرفآ ، نیرت  فیرـش  نیرترب و  بناج  زا  مه  نآ  رتخد و  کی  هب  تبـسن  اه  مارکا  و 

ياه ههرب  رد  هک  یتفارش  تزع و  تفارـش ؛ تزع و  تمارک ، ساسحا  رگداجیا  تسا و  شخبراختفا  ناهج ، نانز  همه ي  يارب  هک  تبحم 
هدومرف ي هب  تسا . هتـشگ  لیدـبت  تکاله  داسف و  تلذ ، تکالف ، هب  اه  نامز  رتشیب  رد  تسا و  هدـشن  هداهن  یعقو  نادـب  خـیرات ، فلتخم 

حرطم ناسنا ، کی  ناونع  هب  نز  هک  دـش  عقاو  یطیحم  نامز و  رد  همطاف ، تداعـس  اب  تدالو  ناـم : هدیـشکرپ  تیدـبا  هب  هنازرف ي  میکح 
تـشحو دـساف و  طیحم  نانچ  رد  تفر . یم  رامـش  هب  تیلهاـج ، فلتخم  ماوقا  دزن  رد  شنادـناخ ، یگدنکفارـس  بجوم  وا  دوجو  دوبن و 

دح یب  تامارتحا  هاوگ  مالـسا ، خـیرات  دیـشخب . تاجن  تیلهاج ، تاداع  بـالجنم  زا  تفرگ و  ار  نز  تسد  مالـسا  گرزب  ربماـیپ  ییاز ،
رگا هک  دـشاب  یم  هعماج  رد  يا  هژیو  یگرزب  ياراد  نز ، هک  دـهد  ناشن  ات  تسا  فیرـش  دولوم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. ) تسا هعماـج  رد  ار  وا  گرزب  شقن  راـختفا و  يراذـگ  هیاـپ  زور  نز و  تاـیح  زور  زور ، نـیا  سپ  تـسین . رتـمک  دنـشابن ، درم  زا  رترب 
. ( ص 200 ج 14 ، رون : هفیحص ي  ییاوه . يورین  نانابلخ  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  . 1360 / 2 خیرات 4 / هرس  سدق  ماما  ترضح  ینارنخس 

ییایربک مشخ  تیاضر و  رایعم  همطاف ،
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رایـسب یثیدـح  رابرهگ ، ياه  ناـیب  نیا  ماـمت  ناـیب  رد  اـما  تسا ؛ یناوارف  ینارون  ياـه  هدومرف  همطاـف ، یفرعم  ماـقم  رد  ار  تمحر  ربماـیپ 
: يدراطع مالـسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف  دنـسم  اهاضرل (  یـضری  همطاف و  بضغب  بضغیل  هللا  نا  دنک : یم  هجوت  بلج  ازفا  تریح  هدنبوک و 
اب نیگمـشخ و  همطاف ، مشخ  اـب  دـنوادخ  ص 230 ؛ ) . قودـص : یلاما  ص 90 . ج 2 ، بقاـنملا : و 95 . ص 94  دـیفم : یلاما  ص 354 .

کبضغل و بضغلی  هللا  نا  همطاف ! ای  دیامرف : یم  مالـسلااهیلع  همطاف  دوخ  هب  باطخ  رگید ، یهاگیاج  رد  و  ددرگ . یم  یـضار  شتیاضر ،
ص 153 و ج 3 ، نیحیحص : كردتسم  ص 52 . همامالا : لئالد  ص 355 . يدراطع : مالسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف  دنسم  كاضرل ( . یـضری 

وت تیاضر  اب  دریگ و  یم  مشخ  وت  مشخ  اب  ادـخ  اـنامه  همطاـف ! يا  ص 129 ؛ ) . نیظعاولا : هضور  ج 9 ص 203 . دـیاوزلا : عمجم  . 154
همطاف تلزنم  ماقم و  جوا  يامن  هولج  دـنا ، هتـشگ  نیزم  نادـب  ود  ره  ینـس  هعیـش و  عباـنم  هک  ینارون  ثیدـح  ود  نیا  ددرگ . یم  یـضار 

مـشخ تسا : هتفرگ  ندیـشخرد  ناهج  كرات  رب  دیـشروخ  نارازه  زا  رتارف  شتینارون ، هک  ریظن  یب  یتلزنم  ماقم و  دـشاب ؛ یم  مالـسلااهیلع 
ضحم تیاضر  اما  تسین ؛ یکش  تسا ، یضار  ادخ ، ياضر  هب  همطاف  هک  نیا  رد  ادخ . تیاضر  نیع  شتیاضر ، ادخ و  مشخ  نیع  همطاف !

زا دنوادخ  لماک  تیاضر  اما  تسین ؛ دیدرت  تسادخ ، تیاضر  دروم  همطاف ، هک  نیا  رد  تسوا . یگ  هیـضار  ماقم  یهلا ، ياضر  هب  همطاف 
، همطاف هک  نیا  هن  دـشاب : یم  هیـضرم » هیـضار ي   » يارب رتالاو  رایـسب  یماقم  رگتابثا  رابرهگ ، ثیدـح  نیا  تسوا . یگیـضرم  ماقم  همطاف ،

هللادنع ءامسا  هعست  همطافل  مالسلا : هیلع  قداص  مامالا  هیضار ( » ، » همطاف هک  ارچ  دشاب ؛ یم  زین  نینچ  دنچ  ره  ادخ  ياضر  هب  تسا  یضار 
دنسم ص 155 . يرولا : مالعا  ءارهزلا . هثدـحملا و  هیـضرملا و  هیـضارلا و  هیکزلا و  هرهاطلا و  هکراـبملا و  هقیدـصلا و  همطاـف و  لـجوزع :

؛ تسه زین  نینچ  نیا  دـنچ  ره  تسادـخ - یـضرم  بوبحم و  همطاف ، هک  نیا  هن  و  تسا - ص 26 ) . يدراطع ، مالـسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف 
هرهاطلا و هکرابملا و  هقیدـصلا و  همطاف و  لجوزع : هللادـنع  ءامـسا  هعـست  همطافل  مالـسلا : هیلع  قداص  مامالا  هیـضرم ( » ، » همطاـف هک  ارچ 
- تسا ص 26 ) . يدراطع ، مالسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف  دنسم  ص 155 . يرولا : مالعا  ءارهزلا . هثدحملا و  هیضرملا و  هیـضارلا و  هیکزلا و 

یـضار همطاف  تیاضر  هب  ادخ ، رتهب : یترابع  هب  ادخ و  رهق  وا ، رهق  تسادـخ و  ياضر  وا ، ياضر  هک  تسا  نیا  رد  همطاف  ماقم  جوا  هکلب 
ارچ تسادخ ؛ يدونشوخ  كالم  شا ، يدونشوخ  ادخ و  رهق  رایعم  شرهق  هک  تسومه  همطاف  يرآ ، یـضاران . شا ، یتیاضران  هب  تسا و 

كالم تسا ، رایعم  هک  تسومه  همطاف  یهلا . تافـص  امـسا و  عیمج  رهظم  تسا و  يایربک  لـالج  لاـمج و  ياـمن  ماـمت  هنییآ ي  وا ، هک 
مهیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  زیمآ  تمکح  یثیدح  هب  هراشا  تسا (  نازیم  نیهاش  تسا ،
دوجو جنس  رایع  و  تعافش ) . ماقم  تسامش  ردام  يارب  تسا و  نازیم  هنابز ي  امش  ردام  هعافشلا ؛ امکم  نازیملا و ال  ناسل  امکما  مالسلا :
يدـب ره  و ز  هللا » هیلو   » نم هک  وا  يـالو  نم ، يـالو  وا ؛ ياـضر  نم ، ياـضر  مروـیز  شرع  قاـس  هب  و  هللا » ۀمـصع   » هک منم  تسا : ناـسنا 

هللا بیبح  مرهطم ( . يدـب  ره  و ز  هللا » هیلو   » نم هک  مرهطم . يدـب  ره  و ز  هللا » هیلو   » نم هک  مرواد  رون  بابح  منم ، ادـخ  هبیبح ي  مرهطم .
(. ( ناسح  ) نایچیاچ

ییادخ لامج  يامن  هولج  همطاف ،

، نآ یپ  رد  دیرفآ و  شیوخ  لاثم  یب  لالج  تمظع و  رون  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوخ  هدیزگرب ي  ربمایپ  رون  لاعتم ، دـنوادخ 
قلخ یلاعت  كرابت و  هللا  نا  مالسلا : هیلع  رفعج  نب  یسوم  مامالا  تفرگ (  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رون  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  رون 
. (: تیاور 24 هحفص 38 ، ج 35 ، راونالا : راحب  هینبا ... همطاف  دمحم  رون  نم  سبتقا  مث  هلالج ... هتمظع و  رون  نم  هعارتخا  نم  دـمحم  رون 
سپ ار . نادزی  فاصوا  يا  هنییآ  دش ؛ هنییآ  لوتب  ار  ناز  يا  هلعش  هگ  نآ  دنابات  همطاف  ناج  هب  ار  ناحبـس  راونا  يوترپ  دش  لزا  رد  دمحم 

. ار نادزی  فاصوا  يا  هنییآ  دش ؛ هنییآ  لوتب  ار . نادزی  فاصوا  يا  هنییآ  دش ؛ هنییآ  لوتب  ناشخرد  سکع  نآ ، ندعم  دش  یـضترم  يو  زا 
، هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  شردپ ، رون  زا  ار  ارهز  رون  دنوادخ ، هک  ماگنه  نآ  ص 80 ) . بدا : نارتخا  يراصنا ، یلع  دمحم  ) 
زا شیپ  ات  هک  ارچ  تخاس ؛ دوخ  توهبم  تام و  یگلمج  ار  هکیالم  هک  تفرگ  ارف  یتینارون  شـشخرد و  ناـنچ  ار  اـه  نامـسآ  تفرگ  رب 
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قرغ ار  اه  نامـسآ  مامت  تفرگ و  همـشچرس  یهلا  تلالج  تمظع و  رون  زا  همطاف  رون  يرآ ، دـندوب . هدـیدن  ار  ییایـض  رون و  نانچ  نآ ،
هدجس هب  رس  یبوبر  ناتسآ  رب  یگلمج  ییادخ ، هدیرفآ ي  نیا  تمظع  زا  اه  نامسآ  هکیالم ي  هک  ییاج  ات  دینادرگ ؛ شیوخ  یناشفارون 

لاؤس خساپ  رد  تسیچ !؟ ریظن  یب  رون  نیا  تقیقح  ام ! رورـس  دیـس و  يا  و  ام ! هدنهد ي  شرورپ  يا  دندیـسرپ : ناریح  تام و  دندییاس و 
یئایبنا نم  یبن  بلص  نم  هجرخا  یتمظع ، نم  هتقلخ  یئامس ، یف  هتنکسا  يرون و  نم  رون  اذه  هک : دندش  یهلا  یحو  نیا  رادینش  شیوخ ،

ءاضقنا و دـعب  یـضرا  یف  یئافلخ  مهلعجا  یقح و  یلا  نودـهی  يرماب ، نوموقی  همئا  رونلا  کـلذ  نم  جرخا  و  ءاـیبنالا ، عیمج  یلع  هلـضفا 
زا ار  وا  ما ؛ هداد  شیاـج  منامـسآ  رد  هک  نم  روـن  زا  تسا  يوـترپ  هدـیرفآ ، نـیا  ص 80 ) . بدا : نارتـخا  يراـصنا ، یلع  دـمحم  ییح ( ؛
زا تسا ؛ ناربمایپ  نیرت  تلیـضف  اب  هک  دینادرگ  مهاوخ  جراخ  مناربمایپ  زا  يربمایپ  بلـص  زا  ار  وا  ما ؛ هدـیرفآ  شیوخ  ياهتنا  یب  تمظع 

يور رد  شیوخ  نانیـشناج  ار  ناشیا  دـنوش ؛ یم  نومنهر  نم  تقیقح  هب  دـننک و  یم  هماقا  ارم  رما  هک  مزیگنا  یم  رب  ار  یناـماما  رون ، نیا 
هللا نال  لاق : ارهز »؟ ءارهزلا ، همطاف  تیمـس  مل  باوج  یف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـمالا  داد ( . مهاوخ  رارق  مَیحَو ، همتاـخ ي  زا  دـعب  نیمز ،

: اولاق نیدجاس و  هکئالملا هللا  ترخ  هکئالملا و  راصبا  تیـشغ  اهرونب و  ضرألا  تاوامـسلا و  تءاضا  املف  هتمظع  رون  نم  اهقلخ  لجوزع 
ص ج 43 ، راونالا : راحب  یتمظع .... نم  هتقلخ  یئامـس ، یف  هتنکـسا  يرون و  نم  رون  اذه  مهیلا : هللا  یحواف  رونلا !؟ اذـه  ام  اندیـس ! انهلا و 
هب دوب  يرگ  هولج  رد  یهلا . رادیب  هدید ي  وا  هدید ي  ود  یهلا  رارسا  شخر  زا  نایع  دیدرگ  یهلا  راونا  دوب  یلزا  شرون  تیاور 5 ) . ، 12

بقانم ارعشلا . ریما  هب  بقلم  یمرهج ، ییارـس  زا  رعـش  یهلا ( . رادیب  هدید ي  وا  هدید ي  ود  یهلا . رادیب  هدید ي  وا  هدید ي  ود  یهلا  راثآ 
هتفیـش ي ناریح و  ار  نامـسآ  تفه  هکیالم ي  هک  تسا  یهلا  ياتمه  یب  رون  نامه  همطاف  رون  يراب ، ص 89 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف 

ثیدح تشاداو . شیوخ  تمظع  لباقم  رد  هدجس  عوضخ و  هب  ار  هکیالم  هک  تسا  ییادخ  شنیرفآ  راکهاش  نامه  همطاف  تخاس . دوخ 
رد نایتشهب  ندع : تانج  رد  تمایق ، همتاخ ي  رد  ار  همطاف  رون  میرگنب  کنیا  دوب و  شنیرفآ  تسخن  رد  همطاف  رون  يامن  هولج  رادربمان ،

همه ي دیـشروخ ، رون  نوچمه  هدنزورف  يرون  هاگان  هب  هک  دنـشاب  یم  یتشهب  ياه  تمعن  عاونا  زا  يرب  تذـل  قرغ  نادـیواج  ياه  تنج 
یم فوطعم  دوخ  هب  هدنادرگزاب ، یتشهب  ياه  تمعن  اه و  تذل  زا  ار  نایتشهب  هجوت  مامت  رون ، نیا  ؤلألت  دنک . یم  ناشفارون  ار  اه  تشهب 
نآ زا  تسیچ و  رون  نیا  دنسرپ : یم  رگیدکی  زا  تریح  بجعت و  اب  دنا ، هتـشگ  رون  نیا  ياشامت  قرغ  هک  یلاح  رد  ماگنه ، نیا  رد  دراد .

هنجلا یف  هنجلا  لـها  اـمنیب  ص :)  ) هللا لوـسر  تسا ( !!! هدـنکفا  رظن  اـم  رب  هدـش و  رگ  هوـلج  اـم  تزع  رپ  راـگدرورپ  هک  دـیاش  تـسیک !؟
!!! انیلا رظنف  علطا  هزعلا  بر  لعل  رونلا !؟ اذه  ام  ضعبل : مهـضعب  لوقیف  عطاس ، رون  هنجلا  لهال  اذا و  نوبذـعی  رانلا  یف  رانلا  لها  نومعنتی و 

تیاور ص 75 ، ج 43 ، راونالا : راحب  اهایانث . نم  رونلا  کلذ  ءاضأف  تمسبتف  همطاف  حزام  مالـسلا  هیلع  یلع  نکلو  ال  ناوضر : مهل  لوقیف 
دوخ باتک  رد  انامه  اراگدرورپ ! دنـسرپ : یم  دنراپـس و  یم  لد  ادـخ  اب  تاجانم  هب  لاثم  یب  رون  نیا  هراـظن ي  یپ  رد  رگید  یخرب  . ( 62

همه ي رون  هک  نازورف  دیـشروخ  نیا  سپ  دننیب ؛ یمن  يدیـشروخ  تنج  رد  نایتشهب ، اسمـش ؛ اهیف  نوری  ال  يا : هدومرف  تشهب  فصو  رد 
هنجلا یف  هنجلا  لها  امنیب  سابع : نبا  لاق  هنا  ع ...:)  ) هیبا نع  مالـسلا  هیلع  قداص  مامالا  تسیچ ( !؟ تسا ، غورف  یب  نآ  هاگـشیپ  رد  ناـنج 

اهیف نوری  ال  : » لسرملا کیبن  یلع  لزنملا  کباتک  یف  تلف  دـق  کـنا  بر  اـی  هنجلا : لـها  لوقیف  ناـنجلا  ءاـضا  ارون  اوأر  اونکـس  اـم  دـعب 
راحب امه . رون  نم  نانجلا  تقرشاف  اکحضف  یش ء  نم  ابجعت  همطاف  ایلع و  نا  رمقلا و  رون  سمـشلا و ال  رون  اذه  سیل  دانم : يدانیف  اسمش »

یم اـیوج  تشهب ، ناـبهاگن  راددـیلک و  ناوضر ، زا  ار  روـن  نیا  تقیقح  ناـیتنج ، زا  رگید  يا  هدـع  تیاور 44 ) . ص 45  ج 43  راونالا :
هن دـننیب و  یباتفآ  هن  تشهب ، رد  اریرهمز ؛ اسمـش و ال  اهیف  نوری  ـال  تسا : هدومرف  اـم  تلـالج  تزع و  رپ  راـگدرورپ  ناوضر ! يا  دـنوش :

سمـشلا ءوفک  اءوض  اوأر  ذا  هنجلا  یف  هنجلا  لها  انیبف  سابع : نبا  لاق  تسیچ ... ( !؟ دـننام  یب  رون  نیا  سپ   ( 13 (: 76  ) ناسنا ییامرس ( 
تـسیل ناوضر : مهل  لوقیف  اریرهمز » اسمـش و ال  اهیف  نوری  ال  : » لجوزع انبر  لاق  ناوضر ! ای  هنجلا : لها  لوقیف  اـهب  ناـنجلا  تقرـشا  دـق  و 
هلاقملا ءاـنب  ص 329 . ج 3 ، بقاـنملا : امهکحـض ... رون  نم  ناـنجلا  تقرـشا  اکحـض  یلع  همطاـف و  هذـه  نکلو  رمق  ـال  سمـشب و  هذـه 

هیلع قداص  مامالا  لییاربج (  قیرط  زا  نایتاجانم  دـنبای ؛ یم  ار  دوخ  خـساپ  تیاـهن ، رد  و  ص 727 ) . تایآلا : لیوأت  ص 239 . هیمطافلا :
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یف تلق  کنا  بر  ای  هنجلا  لها  لوقیف  نانجلا  اهب  تقرشا  دق  سمشلا  لثم  اوأر  ذا  هنجلا  یف  هنجلا  لها  انیبف  مالسلا ... هیلع  هیبا  نع  مالسلا 
نانجلا تقرشأف  اکحض  همطاف  ایلع و  نکلو  سمـشب  هذه  سیل  لوقیف : لیئربج  مهیلا  همـسا  لج  هللا  لسریف  اسمـش » اهیف  نوری  ال  : » کباتک

ص 241. ج 35 ، راونالاراحب : ص 349 . ةدمعلا : ص 163 . نیظعاولا : ۀضور  ص 261 . سلجم 44 ، قودص : یلاما  امهکحض .... رون  نم 
یپ رد  دومرف و  مالسلااهیلع  همطاف  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نکیلو  تسین  دیـشروخ  رون  رون ، نیا  ناوضر : نانج ، راددیلک  نابز  زا  نارگید  و  ( 
لها امنیب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تسا ( . هتفرگ  قارشا  شبات و  همطاف  دنخبل  زا  رون ، نیا  تسب . شقن  همطاف  نابل  رب  یمـسبت  نآ ،

لوقیف انیلا !! رظنف  علطا  ةزعلا  بر  لعل  رونلا !؟ اذه  ام  ضعبل : مهـضعب  لوقیف  عطاس ، رون  هنجلا  لهال  اذا  نوبذعی  رانلا  لها  نومعنتی و  هنجلا 
، يراب تیاور 62 ) . ص 75 ، ج 43 ، راونالاراحب : اهایانث . نم  رونلا  ءاضاف  تمـسبتف  همطاف  حزام  مالـسلا  هیلع  یلع  نکلو  ال  ناوضر : مهل 

تفگـش تمایق ، همتاخ ي  رد  دـنادرگ ، دوخ  ناریح  هلاو و  ار  ناـشیا  تشگ و  هکیـالم  يازف  تریح  تقلخ ، يادـتبا  رد  هک  يرون  ناـمه 
أدبم رد  هراظن  را  لد  هک  ات  همطاف  لامج  رون  همتاخ  تسخن و  ضیف  دزاس : یم  دوخ  لامج  هتفیش ي  ار  ناشیا  ددرگ و  یم  نایتشهب  يازفا 

: ناوید یناهفـصا ، يورغ  نسحدمحم  دنک ( . اهتنم  أدبم و  رد  هراظن  را  لد  هک  ات  دـنک . اهتنم  أدـبم و  رد  هراظن  را  لد  هک  ات  دـنک . اهتنم  و 
شخب تذـل  ناـنج و  ناـشفارون  یلعا ، سودرف  رد  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  يور  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  مسبت  روـن  ص 39 ) .

هک یندـشان  فصو  یتذـل  دـنبای و  یمن  یناشفاوترپ  غورف و  ناوت  نآ ، دوجو  اب  نانج  راونا  هک  لاـثم  یب  يرون  ناـنچ  ددرگ ؛ یم  ناـیتنج 
، ییامـس راثآ  ییاُمن ، هولج  رد  دـنبای . یمن  يرگ  هوشع  ییابرلد و  لاجم  نآ ، هاگـشیپ  رد  یتشهب  ياه  تجهب  اه و  تذـل  اه ، تمعن  مامت 
وا دوب ، یلزارس  دوب ، یلج  راونا  رصق  ادخ  تایآ  شاف ، یبن  راثآ  شامظع ، تمحر  زا  شالاو ، تمه  زا  رصح  وا  ترضح  رب  ییادخ  تایآ 

همطاف مسبت  رون  ص 34 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  یناهفصا . سردم  ییحی  ازریم  زا  رعش  قاط ( . ناکم  نوک و  زا  دوب  یلع  تفج 
دهاـش دوخ  نیا  دوش و  یم  ناـیتشهب  جاـهتبا  نیرت  لاـثم  یب  تذـل و  نیرتـالاو  تشهب ، رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  يور  هب  مالـسلااهیلع 

ار يدـحا  لاـمج  رون  زا  يوترپ  شیوـخ ، يدوـجو  تیفرظ  هزادـنا ي  هب  يدوـجوم  ره  همطاـف . يدوـجو  تیفرظ  لاـمک  رب  تسا  يرگید 
یم سکعنم  ار  لامج  راونا  زا  يرتشیب  تایلجت  دـشاب ، رت  لـماک  دوجوم  يدوجو  تیفرظ  هک  نازیم  ره  هب  يور  نیا  زا  دزاـس ؛ یم  رادومن 
یب رثوک  همطاف ، دوب . دهاوخ  رت  شخب  تذل  نآ  هدهاشم ي  رتشیب و  نآ  لامج  دشاب ، رت  يوق  يدوجو  هبترم ي  هچ  ره  هجیتن ، رد  دـیامن .

زا تسا ؛ هدیـسر  ییاُمن  هولج  جوا  هب  لامج  راونا  یلجت  ظاحل  زا  لامک و  جوا  هب  يدوجو  هبترم ي  ظاحل  زا  هک  تسا  يدـمحم  هنارک ي 
، نایتشهب هک  يا  هنوگ  هب  دزادـنا ؛ یم  هولج  زا  ار  رگید  ياه  ییابیز  نادـیواج ، تشهب  رد  لاثم  یب  لامج  نآ  ییابرلد  ییابیز و  يور  نیا 
، هن هک  همطاف  لامج  ياشامت  وحم  یندشان  فصو  یتذل  رورـس و  اب  دنزاس و  یم  اهر  یلک  هب  ار  یتشهب  رامـش  یب  ياه  تمعن  اه و  تذل 

نیا مدـق  تشپ  هب  هن  بایان  تیلزا  بلـص  هب  هنوگ  نیا  رتخد  وت  ییابیز  هب  هک  اـبیز  رتخد  نآ  وت  يا  دـندرگ : یم  ادـخ  رون  هراـظن ي  قرغ 
نوریب دیاین  خرچ  قفا  زا  باتفآ  لالج  هام  قفا  لامج و  سمـش  علطم  دوبن  چیه  يدـشن  نابنج  هلـسلس  رگا  وت  ثودـح  نطب  رد  هن  شقن و 
شقن نیا  زا  سپ  محر  هب  ار  قح  تردـق  نینچ  دـنزرف ، تسین  مکـش  هب  دراین  درواین و  رهد  رداـم  ملع . خرچ  رـس  هب  رگ  دـنز  وت  باـتهام 

رـس هب  رگ  دنز  وت  باتهام  مَیِـش  قلخ و  کلف  دوجو و  رـس  قرـشم  مدق  تشاد  یـسک  هناخ  مدـعز  یتسه  هب  یک  مَلَق » َّفَج  ْدَـقَلَف  ، » درجم
ارهز همطاـف ي  حدـم  رد  یمق  گرزباـقآ  هفـسالفلا ، اـمکحلا و  داتـسا  راعــشا  زا  . ) مـلع خرچ  رــس  هـب  رگ  دـنز  وـت  باـتهام  مـلع . خرچ 

ص 81) ج 1 ، بدا : نارتخا  مالسلااهیلع .

تیب لها  رکذ  سلاجم  تلاسر 

ناـماما هب  تبـسن  ییازفا  تفرعم  نایعیـش  بولق  رد  يزورفا  تبحم  ناـیاوشیپ  اـب  یبلق  طاـبترا  تیوقت  نارواـب  نید  ناـمیا  یـشخب  توارط 
هب زور »  » ره تلزنم  تمظع و  نازیم  ناموصعم  هریـس ي  زا  یهدوگلا  يزاسوگلا و  نابلط  تداهـش  شرورپ  تداهـش و  گـنهرف  شرتسگ 

نیرتالاو هتـسیاش ي  دـشاب ، یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  قلعتم  هک  یمایا  يور  نیا  زا  تسا ؛ نآ  بحاص  یگرزب  تلیـضف و  هزادـنا ي 
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نیرتـالاو راوازـس  دـشاب ، یم  مالـسلااهیلع  هرهاـط  هقیدـص ي  ترـضح  هب  بوسنم  هک  یماـیا  ناـیم ، نیا  رد  تساـه . میظعت  اـه و  میرکت 
یماقم ياراد  یهلا ، يایلوا  ناماما و  ناربمایپ ، ناگتـشرف ، دزن  رد  دنوادخ و  هاگـشیپ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  ارچ  تساه ؛ تشادگرزب 
نابرهم ردام  مالـسلا ، هیلع  یـضترم  یلع  وفک  اهنت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  هناگی  وا  تسا . میظع  سب  یتلزنم  لیدـب و  یب 
یناحور يابآ  تقلخ  جات  هن ! رتخد ! وگم  تسا : ملاع  يوناب  نیرترب  هکلب  مالسا ؛ ناهج  يوناب  نیرت  گرزب  مالسلا و  مهیلع  يده  همئا ي 

دوب ار  یناثملا  عبـس  وا  هک  رتخد ! وگم  یناحبـس . یحو  زا  لوتب  نیا  تسا  باتکلا  ما  رگم  یناریح  هب  يو  رد  درخ  نادرم  هک  نز  شناوخم 
نارتخا ینامرک ، داؤف  زا  رعش  یناحبـس ( . یحو  زا  لوتب  نیا  تسا  باتکلا  ما  رگم  یناحبـس . یحو  زا  لوتب  نیا  تسا  باتکلا  ما  رگم  یناث 

، راثیا تعاجـش ، بدا ، ملع  اوقت ، نامیا ، میرکت  مالـسلااهیلع ؛ همطاف  ماقم  زا  لیلجت  همطاـف ، هیرذ ي  هدومرف ي  هب  يرآ ، ص 79 ) . بدا :
زا ماهلا  اب  دش ( . ثوعبم  نآ  مامتا  يارب  وناب  نآ  راوگرزب  ردپ  هک  یقالخا  مراکم  تسا ؛ قالخا  مراکم  مالک ، کی  رد  تداهـش و  داهج ،

ییاپرب . ( 66 / 11 / 20 يروهمج ،) تسایر  يدصت  نامز  رد   ) زاریش رد  رثوک  رانیمس  هب  يا  هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ  ترضح  مایپ 
زا ناراوگرزب ، نآ  تداهـش  مایا  رد  يراوگوس  ياه  لفحم  لیکـشت  زین  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تدالو  مایا  رد  رورـس  نشج و  مسارم 

مظعی نم  و  نآ : هدـننک ي  تیبثت  مه  تسا و  بولق  ياوقت  یکاـپ و  هناـشن ي  مه  نآ ، تشادـگرزب  میظعت و  هک  تسا  یهلا  ریاعـش  هلمج 
. تساه لد  يراگزیهرپ  اوقت و  زا  نآ  درادب ، گرزب  ار  دـنوادخ  ياه  هناشن  هک  ره  . ( 32 (: 22  ) جح بولقلا ( ؛ يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعش 
. دشاب هتشاد  دناوت  یم  مدرم  ناهذا  سوفن و  رد  هک  تسا  یبولطم  ریثأت  ببس  هب  هدش ، یفرعم  ینید  یهلا و  ریاعـش  مالـسا  رد  هچنآ  ًاساسا 

دناوت یم  یعمج ، هتـسد  غیلبت  کی  هک  تسا  يور  نآ  زا  نیا  دهن و  یم  ياج  رب  مدرم  حور  رد  قیمع  يرثا  ریاعـش ، تشادگرزب  مارتحا و 
یعمج و هتسد  روما  هک  تسا  نیا  یعامتجا  یـسانش  ناور  ياه  تیعقاو  زا  یکی  دشاب . رت  يراک  رترثارپ و  يدارفنا  ياه  غیلبت  يرایـسب  زا 

هاگدید زا  خیرات  هعماج و  دراذگ ( . یم  ياج  رب  اه  ناسنا  سوفن  ناهذا و  رد  یقیمع  میظع و  تاریثأت  لطاب ، هچ  دشاب ، قح  هچ  یمومع ،
زیاح يرامـشُرپ  تاهج  زا  نید ، ياتمه  یب  نایاوشیپ  هرطاـخ ي  داـی و  تشادـگرزب  میظعت و  ص 226 ) . يدزی : حابـصم  هللا  تیآ  نآرق :

: مینک یم  یتراشا  ماقم ، نیا  رد  اهنآ  نیرتمهم  هب  هک  تسا  تیمها 

نارواب نید  نامیا  یشخب  توارط 

ددرگ و یم  ناور  نانمؤم  ناج  رد  هک  تسا  يراشرس  ياه  يوج  نوچمه  تراهط ، تمصع و  تیب  لها  ییادخ  راتفر  راتفگ و  يروآدای 
نآ زا  ار  یگدرمژپ  یگدرسفا و  دشخب و  یم  یگدنز  رـس  یباداش و  نآ  هب  هدومن ، يرایبآ  ار  ناشیا  ياه  لد  ناتـسلگ  هشیدنا و  ناتـسغاب 
هب ار  نآ  دراد و  یم  هگن  هدـنز  ار  اـم  ینید  تاـساسحا  هک  تسا  مالـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  داـی  رکذ و  سلاـجم  نـیمه  يرآ ، درتـس . یم 

سلاـجم و هنوـگ  نیا  يرازگرب  هب  ار  شیوـخ  تما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصمدمحم  تمحر ، ربماـیپ  دـناسر . یم  لاـمک  یگدـنلاب و 
. تسا بولق  شخبالج  ام  ثیدح  هک  ارچ  دـییوگب ؛ ام  ثیداحا  زا  دـینک و  تاقالم  ار  رگیدـکی  دـنیامرف : یم  دـیامن و  یم  قیوشت  لفاحم 
اورکذت و هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تسا ( . ثیدح  رکذ  هب  اه  لد  لقیص  الج و  دنریگ ؛ یم  راگنز  اهریشمش ، نانوچ  اه ، لد  انامه 
، يراب تیاور 8 ) . ص 41 ، یفاکلا : ثیدحلا . اهؤالج  فیـسلا  نیری  امک  نیرتل  بولقلا  نا  بولقلا . ءالج  ثیدحلا  ناف  اوثدـحت  اوقالت و 
؛ سب دـشاب و  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نایب  رادرک  راتفگ و  يروآدای  ام ، ناـج  لد و  ياـه  هنیآ  زا  تلفغ  ياـه  يراـگنز  هدـنیادز ي 

توهـش اه ، ییارگایند  رثا  رب  هدرـسفا  هدرم و  ياه  لد  تسا . هدـیدرگ  یهلا  لـالج  لاـمج و  ياـمن  هولج  رـسارس  ناـشحور ، هک  یناـسک 
رد ناوترپ  طاشناب و  و  دـبای ، یم  يا  هزات  ناج  ناشیا  یلمع  هریـس ي  تیب و  لها  ثیداحا  يروآدای  یپ  رد  اه و ... یبلط  هاـج  اـه ، ییوج 

قداص مامالا  دنادرگ ( . یم  هدنز  ار  اه  بلق  ام ، ثیداحا  انامه  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دریگ . یم  تعرـس  قح ، يوس  هب  ریس 
نادناخ نیا  اب  ام  یلمع  یبلق و  یطابترا  هک  نازیم  ره  هب  تیاور 5 ) . ص 144 ، ج 2 ، راونالاراحب : بولقلا . ییحی  انثیدح  نا  مالسلا : هیلع 

تایح و هیام ي  نیا  هک  میـشوکب  دیاب  يور  نیا  زا  دیارگ ؛ یم  یگدرمژپ  هب  ام  ياه  لد  یـشوماخ و  هب  ام  نامیا  دـبای ، شهاک  تمظعرپ 
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. میمدب هعماج  ناج  شیوخ و  حور  رد  رت  قیمع  هچ  ره  ار  ازف  ناج  مَد 

نایاوشیپ اب  یبلق  طابترا  تیوقت 

سدقم تحاس  هب  موادـم  لسوت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  یحور  یبلق و  هطبار ي  ترخآ ، ایند و  رد  نایعیـش  تیقفوم  تداعـس و  زمر 
اه و لسوت  نیا  هدـننک ي  تیوقت  یحور و  قیمع  ياه  هطبار  نآ  رگداجیا  دـیاب . یم  یبهذـم  لـفاحم  سلاـجم و  ور  نیا  زا  تسا ؛ ناـشیا 
: دـندومرف یم  هللا  همحر  یـضاق  هللا  تیآ  موحرم  ناشنافرع ، قالخا و  داتـسا  زا  لقن  هب  ییابطابط  همالع  دـشاب . يونعم  فرژ  ياه  لاـصتا 

زمر قح و  يوس  هب  كولس  ریس و  رد  يزوریپ  زار  يرآ ، ما . هدیسر  ادهشلادیس  هب  لسوت  نآرق و  هیاس ي  رد  ما ، هدیسر  يزیچ  هب  نم  رگا 
یبلق هطبار ي  تیوقت  اب  تسا . ییوج ، قح  نایادتقم  نآ  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  هب  موادم  لسوت  هجوت و  ترخآ ، ایند و  تافآ  زا  ینمیا 
رـصع یلو  نامیالوم  سدـقم  تحاس  هب  هجوت  هیاـس ي  رد  هژیو  هب  ناـشیا ، سدـقم  دوجو  هب  موادـم  هجوت  ناراوگرزب و  نآ  اـب  یحور  و 

رگا میـشاب . تارـضح  نآ  هناصلاخ ي  ياهاعد  هژیو و  ياه  تیانع  لومـشم  هراومه  هک  مییآ  لیان  ماـقم  نادـب  میناوت  یم  هادـف ، اـنحاورا 
ناشیا هب  جـیردت  هب  دـنادرگ ، ناشیا  يانف  فقو و  ار  شیوخ  دـیوج و  هانپ  ناشیا  زا  دزیرگب و  یهلا  نما  ياه  هاگ  هانپ  نیا  يوس  هب  یمدآ 

شریذـپ اب  دـیاب  ییوج ، هانپ  هجوت و  نیا  دـبای . یم  یحور  دـنویپ  ناشیا  سدـقم  دوجو  اب  هک  اـج  نآ  اـت  دوش  یم  رت  کـیدزن  کـیدزن و 
ینادنچ هدیاف ي  لمع ، نودب  لسوت  هنرگو  دیآ  تسد  هب  یحور  يالاو  دـنویپ  نآ  ات  دوش  هارمه  ناشیا  رادرک  يراتفگ و  یلمع  ینامیا و 

هدـننک نوصم  تینارون ؛ تیونعم و  تمظع ، زا  نارک  یب  سونایقا  هب  زیچان  تسا  يا  هرطق  دـنویپ  عقاو  رد  یقیقح ، لسوت  تشاد . دـهاوخن 
لیدبت یسنا ؛ ینج و  نیطایـش  ياه  هسوسو  لباقم  رد  تسا  يدیدس  دس  ترخآ ؛ ایند و  ياهالب  تافآ و  همه ي  لباقم  رد  تسا  ناسنا  ي 

. نارگید يارب  یناشفارون  زاس  هنیمز  تساه و  لد  شخب  ینشور  تدحو ؛ یگناگی و  سنا و  هب  تسا  تشحو  ییاهنت و  ساسحا  هدننک ي 

نایعیش بولق  رد  يزورفا  تبحم 

، ناـهانگ ربارب  رد  هعماـج  درف و  هدـننک ي  همیب  نیدـالوپ ، سرپـس  نوچمه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  یفطاـع  یبـلق و  قیمع  یگتـسباو 
هدننکراوتسا ي هدنزیگنارب و  یهلا ، ریاعش  تشادگرزب  یبهذم و  رهاظم  هب  يدنب  ياپ  تسا . یعامتجا  ياهداسف  یقالخا و  ياه  یگدولآ 

همه رب  تلاسر  رجا  ماقم  رد  دنوادخ  بناج  زا  هک  یـسدقم  فطاوع  نامه  دـشاب ؛ یم  ربمایپ  نادـناخ  هب  تبـسن  سدـقم  كاپ و  فطاوع 
یمن متلاسر  رب  یـشاداپ  چیه  نم  وگب  . ( 23 (: 42  ) يروش یبرقلا ( ؛ یف  هدوملا  الا  رجأ  مکلئـسأ  لق ال  تسا : هدـیدرگ  بجاو  ناناملـسم 

هعیـش و هک  اهنآ  لاثما  هنیفـس و  ثیدح  نیلقث ، ثیدح  دننام  يراوتم  رابخا  رد  تقد  اب  متیب .) لها   ) مناکیدزن نتـشاد  تسود  زج  مهاوخ ؛
ییاسانـش نآ و  قیاقح  كرد  ادـخ و  باتک  مهف  يارب  ار  مدرم  هک  یتاـیاور  دـنا ؛ هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ینس 

تیب لها  تدوم  قشع و  بوجو  زا  دارم  هک  دنام  یمن  یقاب  یکش  چیه  تسا ، هداد  عاجرا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نید  عورف  لوصا و 
ره رد  تیب  لها  ات  دهد  رارق  ناشیا  هب  مدرم  یگشیمه  عاجرا  يارب  يا  هلیـسو  ار  تبحم  قشع و  هک  تسا  هدوب  نیا  تلاسر ، رجا  ناونع  هب 

تلاسر رارمتـسا  همزال ي  هدش ، یفرعم  تلاسر  يارجا  هک  یتدوم  نیا  سپ  دنریگ . رارق  مدرم  یلمع  یملع و  دیلقت  عجرم  نامز ، ره  اج و 
هک یتدوم  تبحم و  اما  ص 42 ) . ج 18 ، نازیملاریـسفت : وا ( . ترتع  لوسر و  دیاع  هن  دوش  یم  رـشب  دوخ  دیاع  ارجا  نیا  عفانم  هک  تسا 

تدـش و رظن  زا  تبحم  يارب  یلک  روـط  هب  دـشاب . یم  نوگاـنوگ  یبـتارم  ياراد  تسا ، هدـش  بجاو  اـم  همه ي  رب  تلاـسر  رجا  يازا  رد 
عون چیه  یلو  تسا ؛ يداع  طیارـش  رد  بوبحم  هب  ندش  کیدزن  یـضتقم  هک  فعـض  هبترم ي  . 1 دـش : لیاق  هبترم  هس  ناوت  یم  فعض ،

هار رد  يراکادـف  یـضتقم  ندـش ، کـیدزن  لـیم  رب  نوزفا  هک  طـسوتم  هبترم ي  . 2 درادـن ؛ دوـجو  نآ  رد  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادـف و 
یگتخابدوخ یگتفیش و  هبترم ي  . 3 دشاب ؛ هتشادن  تمحازم  یصخش  یساسا  حلاصم  یلک و  عفانم  اب  هک  يدح  ات  یلو  دشاب ؛ یم  بوبحم 

؛ دنیب یم  وا  راوطا  تافـص و  هدارا ، زا  تیعبت  رد  ار  دوخ  تذل  لامک  دـنک و  یمن  غیرد  بوبحم  هار  رد  يراکادـف  عون  چـیه  زا  ّبُحم  هک 
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راهظا اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  ییاه  هناشن  تبحم ، هبترم ي  نیا  دـناد . یم  وا  رد  دوخ  ياـنف  يدوجو و  قلعت  رد  ار  شیوخ  تذـل  جوا  هکلب 
چیه نودـب  سک ، همه  رب  زیچ و  همه  رب  ار  بوبحم  تساوخ  هک  تسا  نآ  شرگید  هناـشن ي  تسا و  بوـبحم  ربارب  رد  شنرک  عوـشخ و 

ربمایپ هب  تبسن  یقیقح  تدوم  ص 31 ) . يدزی : حابصم  هللا  تیآ  يزاسدوخ ، يارب  یسانشدوخ  زا  هتفرگرب  دراد ( . یم  مدقم  ءرـش  دیق و 
رد لماک  يانف  تذـل ، تداعـس و  لامک  دوش و  لصاح  ناشیا  زا  ارچ  نوچ و  یب  لماک و  تیعبت  هک  تسا  نآ  شداـهن  كاـپ  تیب  لـها  و 
رد يانف  ناشیا ، رد  ياـنف  يراـب ، دـبای . یلجت  بحم  دوجو  رد  ناـنآ  راوطا  تافـص و  همه ي  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ؛ هتـسناد  ناـشیا  دوجو 

تافـص امـسا و  يامن  مامت  هنیآ ي  نانیا  دنا . یهلا  تمظع  راونا  لماک  هاگ  یلجت  دنا و  هدـیدرگ  ادـخ  رد  يانف  ناشیا  هک  ارچ  تسادـخ ؛
الا اهنیب  کنیب و  قرف  ال  دنتـسین : ادج  ناشیادخ  زا  هک  دنا  هدیـسر  یماقم  هب  ناشیا  ییادخ . ياتمه  یب  تاذ  لماک  رهظم  دنا و  هدش  يراب 

ج 98، راونالاراحب : بجر ، هام  هنازور ي  ياعد  زا  يزارف  کیلا ( ؛ اهدوع  کنم و  اهءودب  كدـیب  اهقتر و  اهقتف  کقلخ ، كدابع و  مهنا 
زاغآ و وت و  تسد  هب  اهنآ  ریبدـت  دنتـسه و  وت  ناگدـیرفآ  ناگدـنب و  ناشیا  هکنیا  زج  تسین ؛ ییادـج  چـیه  اـهنآ  وت و  ناـیم  ص 389 ) .

یبوجو ماقم  زرم  رد  ییوگ  هک  دنتـسه  يریظن  یب  یلاع و  ماقم  نانچ  ياراد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  يرآ ، تسوت . يوس  هب  ناـشماجرف 
تیشم نذا و  هب  یلظ و  نانآ  یلالقتـسا و  روط  هب  ادخ  هک  توافت  نیا  اب  دنز ؛ یم  رـس  نانآ  زا  دنک  یم  ادخ  هک  ییاهراک  دنا . هتفرگ  رارق 

هریبک هعماج ي  ترایز  زا  ییاهزارف  هللا ( ، بحا  دقف  مکبحا  نم  تسادخ : هب  قشع  نیع  ناشیا ، هب  قشع  يرآ ، دنهد . یم  ماجنا  دـنوادخ 
زا ییاـهزارف  مکب ( . ءدـب  هللا  دارا  نم  دـشاب : یم  ناـشیا  هب  یلمع  یملع و  لـماک  يادـتقا  یهلا ، برق  هب  لوـصو  رد  نـئمطم  هار  اـهنت  و  ( 

؛ دروآ یم  ناغمرا  هب  يرادنید  هار  رد  يرتشیب  مدق  تابث  تماقتـسا و  دبای ، جوا  رتشیب  هچره  سدـقم  قشع  نیا  هریبک ) . هعماج ي  ترایز 
. ددرگ هارمه  تفرعم  تریصب و  روعش و  اب  كاپ ، قشع  روش و  نیا  هک  نآ  طرش  هب 

ناماما هب  تبسن  ییازفا  تفرعم 

تلزنم ماقم و  زا  اـه  تخانـش  حطـس  تیوقت  دراد ، هدـهع  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رکذ  لـفاحم  هک  ییاـه  تلاـسر  نیرتـالاو  زا  یکی 
رارمتـسا هاگنآ  یهلا  كاپ  تاساسحا  روش و  تسا . ناراوگرزب  نآ  زا  کی  ره  يراـتفر  هریـس ي  هب  تفرعم  شیازفا  تیب و  لـها  يدوجو 

هریس هب  هناقشاع  يادتقا  يوس  هب  ار  ام  دیاب  تفرعم  زا  هتـساخرب  تبحم  ددرگ و  نیجع  تریـصب  روعـش و  اب  هک  دشخب  یم  رمث  دبای و  یم 
مینادـب و ناشیا  زا  لماک  يوریپ  رد  ار  شیوخ  تداعـس  لامک  هنافراع  هک  ییاـج  اـت  دـهد  قوس  یهلا  لـالج  لاـمج و  ناراد  هنیآ  نآ  ي 

ياهدومنهر زا  ینارون  يا  هدـیزگ  هب  تبحم ، تفرعم و  ثحب  روخارف  هب  ماقم ، نیا  رد  میهن . ناشیا  زا  يریذـپ  هوسا  هار  رد  مدـق  هناقـشاع 
بیـشن و زارف و  ینیریـش ، یخلت و  زا  يا  هعوـمجم  مالـسا  خـیرات  میراپـس : یم  لد  هدـید و  يربـهر  مـظعم  ماـقم  ياـشگ  هرگ  يدـیلک و 

فراعم هفـسلف و  هقف و  یعیـش ، رکف  هشیدنا و  ياقب  هک  دید  دهاوخ  دنک ، هظحالم  ار  خـیرات  نیا  یـسک  رگا  تساهیراومهان . اهیراوشد و 
ياه هار  هدـینت ، مهرد  هدـیچیپ و  مهرد  ياهراخ  تخـس ، ياه  خالگنـس  يال  هبال  رد  ینعی  هزجعم ؛ کی  تسا . هزجعم  کی  دوخ  یعیش ،

زا هک  تسا  یملاس  ياراوگ  لالز  بآ  نایرج  کـی  بصاـغ ، ملاـظ و  قحاـن  یـسایس  ياـه  تردـق  نـالوج  چـیپ و  رد  چـیپ  نوگاـنوگ و 
، رت صلاخ  مه  زور  هب  زور  تسا . هدیدرونرد  ار  فرژ  هلصاف ي  نیا  هدرک و  روبع  عناوم  نیا  همه ي  زا  هدش و  يراج  مالسا  همشچرس ي 
رد هعیش  فراعم  هعیش و  مالک  هعیش ، هفسلف ي  هعیش ، هقف  تسا . تیعقاو  تسین ، هفازگ  اهنیا  تسا . هدش  رت  یلاعتم  رت و  هتسجرب  رت ، عیـسو 

یـسایس هناوتـشپ ي  اب  مه  نآ  یملع ، هبـش  ياه  یگدنفاب  نایم  رد  اه و  ینکفا  ههبـش  اه و  فیرحت  نایم  رد  عناوم ، همه  نیا  اب  نامز  لوط 
لماکت و مه  دراد و  هگن  ملاس  ار  دوخ  مه  تسا  هتـسناوت  دریگ ، یم  رارق  هناضرغم  فادها  تمدخ  رد  هک  لاملا  تیب  ياه  لوپ  هناملاظ و 

ًانیقی تسیچ ؟ زا  یشان  نیا  دیامن . دوخ  ماکحتسا  تمظع و  روهقم  ملاع  راطقا  رد  ار  ناسنا  اه  نویلیم  ياه  نهذ  اه و  لد  دشخبب و  هعسوت 
؛ تسا مزال  يرگید  زیچ  تسین . یفاک  ییاهنت  هب  یملع  تردـق  هک  تسه  ییاـهاج  اـما  دراد ، ار  ریثأـت  رتشیب  رکف  نیا  تلاـصا  تمـالس و 

مه نآرق  رد  هک  يزیچ  نامه  تسا ، تسرد  تفرعم  زا  هتساخرب  فطاوع  نآ ، دشاب و  یم  صاخ  ياه  نامیا  هناوتـشپ ي  هک  يزیچ  نامه 
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ییامنهار ناشیا ، نانخس  هب  کسمت  تیب ، لها  تدوم  همئا ، تبحم  یبرقلا . یف  ةدوملا  الا  تسا : هدش  هتساوخ  ام  زا  تلاسر  رجا  ناونع  هب 
مکحتـسم ملاس و  هشیدـنا ي  نیا  تسا  هتـسناوت  هک  تسا  یمهم  لماع  نآ  لیاسم ، همه ي  رد  ناشیا  هراشا ي  ياشگ  هار  تشگنا  نانآ و 

نآ دنتسین . مک  دندش  اه  هاگشزغل  هیقب ي  توهـش و  تردق ، روز ، لوپ ، روهقم  هک  ینارکفتم  ناملاع و  دراد . هگن  ظوفحم  اهدنزگ  زا  ار 
ار هعیـش  نیا  تسا . فطاوع  اب  هتخیمآ  نامیا  شـشوج  نیمه  دراد ، هگن  رود  اـه  هاگـشزغل  نیا  زا  ار  یماـع  ملاـع و  دـناوت  یم  هک  يزیچ 

اوـلمع اوـنمأ و  نیذـلا  تسا : مود  هیاـپ ي  لـمع ، اـب  هشیدـنا  رکف و  ندرک  مأوـت  تسا . لوا  هیاـپ ي  رکف  نم ! نازیزع  تـسا . هدرک  ظـفح 
شبلق هب  تیاده  تمحر و  راونا  یهلا و  تالضفت  درک ، هارمه  رگیدکی  اب  ار  لمع  رکف و  ناسنا  یتقو  بآم . نسح  مهل  یبوط  تاحلاصلا 

یم دشاب  هتشاد  ار  تایـصوصخ  نیا  هک  يا  هعومجم  ره  دیآ . یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  دیما  شمارآ و  هنیکـس ، نانیمطا ، دوش ؛ یم  ریزارس 
همان هتفه  تیالو . حرط  مجنپ  هرود ي  نایوجشناد  دیتاسا و  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياه  هدومرف  زا  دنک ( . روبع  عناوم  مامت  زا  دناوت 

. ( هرامش ي 56 وترپ : ي 

نابلط تداهش  شرورپ  تداهش و  گنهرف  شرتسگ 

مامت نایم  زا  دیامرف و  یم  یفرعم  ناسنا  ییاهن  بولطم  فده و  ار  يراگتسر  تداعس و  هب  لین  يرورپ ، ناسنا  باتک  نیماجرف  نیا  نآرق ،
(: 87  ) یلعا یکزت ( ؛ نم  حلفا  دق  دـناد : یم  ییاهن ، فدـه  نآ  هب  ندیـسر  هار  اهنت  هکلب  نیرترثؤم و  ار  سفن » هیکزت ي   » دوجوم ياه  هار 
هک ره  نیقی  هـب  . ( 9 (: 91  ) سمـش اهیکز ( ؛ نم  حـلفا  دـق  دـش . راگتـسر  درک ،) هیکزت  ار  دوخ  و   ) تسج یکاپ  هک  یـسک  نیقی  هب  . ( 14

رتاهب و نارگ  یفده  يراگتـسر  حالف و  يارو  رد  ینآرق ، زادـنا  مشچ  زا  يرآ ، تسا . هدـش  راگتـسر  هدرک ، هیکزت  كاپ و  ار  دوخ  سفن 
يارب تسین ( . نکمم  سفن » بیذهت  هیکزت و   » هار زا  زج  الاو  فده  نیدب  یبای  تسد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  درادن و  دوجو  رتدنمـشزرا 

هویش اه و  هار  سفن » بیذهت  هیکزت و   » هصرع ي رد  ص 33 ) . يدزی : حابصم  هللا  تیآ  نآرق ، رد  قالخا  هب : دییامرف  هعجارم  رتشیب  عالطا 
کی ار  شیوخ  نایوپ  هر  هک  دوش  یم  تفای  ُرب  نایم  هاتوک و  ییاه  هار  نوگ ، هنوگ  ياه  هویـش  نیا  ناـیم  رد  دراد . دوجو  رامـشرپ  ییاـه 

نیع رد  نیرت و  هاتوک  سفن ، بیذهت  عیفر  غیتس  هب  دوعص  يارب  ُرب  نایم  ياه  هار  مامت  نایم  رد  دناسر . یم  ناگدومیپ  هر  لاس  دص  هب  هبش 
مایپ همه ي  تسا . ادـخ » هار  رد  شیوخ  یتسه  مامت  ندرک  ادـف  تداهـش و  يارب  یگدامآ  بسک   » هار نیرترطخ  یب  نیرت و  نئمطم  لاح 

يایند یناگدـنز  رد  یمدآ  تسا . رطخرپ  یهاگرذـگ  هک  هاگتماقا  هن  ایند ، یناگدـنز  هک  دـنا  هدوب  ـالاو  شنیب  نیا  رگ  غیلبت  یهلا ، ناروآ 
رد نایمدآ  یلاعت . یقاب و  کـلم  هب  یناـف  ملاـع  زا  رفـس  زیچ ؛ همه  هب  چـیه  زا  زیخرطخ  يرفـس  تسا ؛ رفـس  تکرح و  رد  هرـسکی  شیوخ 

ذوفن و ناشاهرواب  يانفرژ  هب  دنریذپ و  یم  ار  تقیقح  نیا  ناشیا  زا  يرامش  كدنا  دنوش : یم  میسقت  هتسد  ود  هب  یشنیب  نینچ  اب  ههجاوم 
هک ینانآ  دـنرذگ . یم  رد  نآ  هب  هجوت  زا  هنالفاغ  دـندنب و  یم  ورف  مشچ  تیعقاو  نیا  رب  هناروابان  ناـشیا  زا  يرایـسب  دـنهد و  یم  خوسر 
رد دنا . هرطاخمرپ  ینالوط و  رفس  نیا  ياه  هار  نیرتهب  ندومیپ  ییاسانش و  يوپاکت  رد  هرامه  دنا ، هدرک  رواب  ار  ایند  یناگدنز  ندوب  رفس 

ناشدـصقم هب  نانیمطا  بیرـض  نیرتالاب  نامز و  نیرت  هاتوک  رد  ار  ناـنآ  هک  دـیامن  توعد  رب  ناـیم  یهار  هب  ار  ناـشیا  رگا  هحوبحب ، نیا 
، لاح هب  ات  مالـسا  ردص  نامه  زا  دیـشک . دهاوخرپ  هار  نآ  ندومیپ  يارب  ناشحور  دیجنگ و  دهاوخن  شیوخ  تسوپ  رد  قوش  زا  دـناسرب 

ییافوکـش جوا  هب  ار  ناش  یناهن  ياهدادعتـسا  ریظن  یب  یتعرـس  اب  دـنتفگ ؛ کیبل  هناناج  ار  توعد  نیا  هک  دـنا  هدوب  یناتّمه  یلاع  هرامه 
، تداهش يارب  هناقشاع  ناروابداعم ، هک  یلاح  رد  دنا . هدمآ  لیان  تداعس  جوا  هب  تداهش  نیریش  دهـش  ندیـشون  اب  تیاهن ، رد  هدیناسر و 

مشچ زا  دنزیرگ و  یم  تداهش  هصرع ي  زا  هنالدُزب  نارواب ، تسس  دننک ، یم  يرامش  هظحل  ییاهن ، لامک  هب  لوصو  هار  نیرت  هاتوک  نیا 
دنرامش یم  ناج  نوخ و  نداد  رده  ار  تداهش  ور  نیا  زا  دنبای . یمن  یبلط  تداهش  هیحور ي  يارب  یهیجوت  شیوخ  فیعض  نامیا  زادنا 

ناشنامیا ياعدا  رگا  نانیا  داد ؟ دـهاوخ  یـسک  هچ  ار  اه  نوخ  نیا  باوج  هک : دـنیاشگ  یم  فسأـت  رثأـت و  راـهظا  هب  ناـبز  هنادـنمدرد  و 
ناشیا دـندنار . یمن  نخـس  هنادرخیب  نینچ  نیا  دنتـشاد ، رواب  ناشناج  قامعا  رد  هک  رهاظ ، رد  هن  ار  يدـبا  یناگدـنز  دوب و  یمن  نیغورد 
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یلع قعل  نیدلاو  ایندلا  دیبع  سانلا  مالسلا : هیلع  نیـسح  ماما  ینارون  ثیدح  هب  هراشا  تسین ( . شیب  ینابز  هقلقل ي  ناشنامیا  هک  دننانامه 
عقاو ناوت  تسا و  نیبرهاظ  ناشنامشچ  تسا . رتارف  رتالاو و  یسب  ینانیب  رهاظ  نینچ  مهف  يانگنت  زا  تداهش  تقیقح  كرد  مهتنـسلا ) ....

هب مامت  راختفا  اب  یهلا  ناگتشرف  هک  درادن  ار  تیعقاو  نیا  ندید  يارای  درگن و  یم  ار  ادهـش  ندش  هکت  هکت  اهنت  ناشنامـشچ  درادن . ینیب 
رارـصا لاعتم ، دنوادخ  هک  تسور  نیا  زا  دنیامن . یم  هر  برق  تاجرد  نیرت  یلاع  هب  ار  ناشیا  دنباتـش و  یم  ادـخ  هار  ناگتـشک  لابقتـسا 

ءایحأ لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال  دننادیواج : ناگدنز  هک  ناگدرم  هن  ادهـش  هک  دـنامهفب  نامدرم  هب  هک  دراد  ناوارف 
هناتسم ي ههقهق  رد  ادهش  دنناتسود ؛ لفحم  عمـش  ادهـش  نادیهـش : ماما  هدومرف ي  هب  يراب  . ( 163 (: 3  ) نارمع لآ  نوقزری ( . مهبر  دـنع 

یلخداو يدابع  یف  یلخداف   » باطخ دروم  هک  دنتـسه  يا  هنئمطم  سوفن  زا  ادهـش  دـنا . « نوقزری مهبر  دـنع   » ناشلوصو يداش  رد  ناـش و 
ماما مایپ  زا  ماهلا  اب  دنکـش ( . یم  مهرد  شمیـسرت  رد  ملق  هک  تسا  یقـشاع  قشع و  زا  تبحـص  ادهـش  زا  تبحـص  دـنراگدرورپ . یتنج »

هدهع ي رب  مهم  نیگنس و  هفیظو ي  ود  نادیهـش ، كاپ  نوخ  لابق  رد  ص 32 ) . ج 21 ، رون : هفیحص ي  . 1367 / 7 خیرات 1 / رد  ینیمخ 
یلم و یمالـسا ، یفطاع ، ینادـجو ، يا  هفیظو  هک  ناداهن  كاپ  نآ  هرطاخ ي  داـی و  نتـشاد  هگن  هدـنز  . 1 دریگ : یم  رارق  ناگدـنام  یقاب 
ماخ و یـشالت  اب  يا  هدـع  نادیهـش ( ، دای  مان و  فذـح  يارب  ناتفـص  قفانم  شالت  هک  میراذـگب  دـیابن  تسام . همه ي  شود  رب  یناسنا و 

ادهش ياه  سکع  اهرهش ، يزاسابیز  راعش  اب  هک  میدهاش  اتسار  نیا  رد  دننادرگ . وحم  اه  هرطاخ  زا  ار  ادهش  مان  ات  دننک  یم  یعـس  اوسر ،
حرطم زیگنا  ماهبا  صقان و  روط  هب  ار  نادیهـش  مان  ای  دـنهد  یم  رییغت  ار  ادهـش  مان  هب  نیزم  ياه  نابایخ  مسا  ای  دـنراد  یمرب  ناـبایخ  زا  ار 
یمرب ار  شدیهـش  یهاگ  ار  يوفـص  باون  دیهـش  نابایخ  مسا  تسادهـش . زا  یکی  مان  یمـسا ، نینچ  هک  دنوشن  هجوتم  مدرم  ات  دـننک  یم 

. تسا هدش  يراذگ  مان  نادیهش  هوسا ي  نآ  مان  هب  نابایخ  نیا  دننادن  مدرم  جیردت  هب  ات  ار ، شباون  یهاگ  ار و  شا  يوفـص  یهاگ  دنراد 
تنوشخ تداهش ، گنهرف  شورـس : میرکلادبع  دیرگنب : زیگنا  ههبـش  ياه  نایب  نیا  هب  هنومن  يارب  یبلط (  تداهـش  گنهرف  اب  هزرابم  ( ، 

میرکلادبع هرش  نمأت  الف  هسفن  هیلع  تناه  نم  هک  میراد  مه  تیاور  دوش  یم  ناسآ  مه  نتشک  دش ، ناسآ  ندش ، هتشک  رگا  تسا ؛ نیرفآ 
تنوـشخ و رـصنع  ماـقتنا و  رـصنع  ندرک و  هدافتـسا  نیـسح  ناتـساد  زا  مه  زوـنه  شورـس : میرکلادـبع  دادرخ 78 . طاــشناب و  شورس :

جرخ ار  هثداح  نیا  ندیشارت و  موهومریغ  موهوم و  ینیعریغ  ینیع و  نانمـشد  فطاوع ، کیرحت  قیرط  زا  نتـشاد  هگن  هدنز  ار  يزیرنوخ 
نادـناعم ناکرـشم و  راـفک و  رب  قح  هب  نینح و ... ردـب و  رد  ربماـیپ  یجنگ : ربـکا  . 78 / 1 / 30 طاـشن : تسین .» هتـسیاش  ندرک ، روما  نآ 

ای هتـساوخان  ییاهدمایپ  لطاب  هیلع  قح  ياه  ههبج  گنج  ایآ  اما  تسا ؛ تجح  لیلد و  یبن ، راتفر  رادرک و  راتفگ و  عقاو  رد  دز و  ریـشمش 
حبـص دروآ ». یمن  راب  هب  تنوشخ  زج  ییاه  هویم  تنوشخ ، تخرد  تسا و  تنوشخ  دـنزرف  تنوشخ ، درادـن ...؟ لاـبند  هب  هیعـضو  راـثآ 

اه هد  زا  هنومن  ود  رکذ  يوفص (  باون  يرون و  هللا  لضف  خیش  نوچ  ییاه  هرهچ  یبلط  تداهش  ياه  هوسا  بیرخت  و  .( 78 / 2 / 23 زورما :
، وا ناهارمه  يوفـص و  باون  هدازدـمحا : رهاط  میناد : یم  یفاـک  لاـجم  نیا  رد  ار  نادیهـش  كاـپ  تحاـس  هب  نیهوت  یتمرح و  یب  دروم 
و هیتجح ) نمجنا  سیئر   ) یبلح دومحم  خیـش  هچنانچ  دنتفرگ ؛ رارق  نمـشد  هدافتـساءوس ي  دروم  هک  دـندوب  راکادـف  صلخم و  ینامدرم 
. دوب مدرم  تیمکاح  فلاخم  دبتسم و  هللا ، لضف  خیـش  نابآ 78 . رهم و  ش 1 ، ناریا : زادنا  مشچ  دـندارفا . لیبق  نیا  زا  زین  ناورهن  جراوخ 
رد ار  ناشیا  یبلط  تداهـش  هیحور ي  فده و  هریـس ، هار ، نادیهـش  دای  يراد  هگن  هدنز  رذـگهر  زا  . 2 دنیـشن . رمث  هب  .( 77 / 5 / 8 نیبم :

يازفا حور  رطع  مینارورپـب و  مینامدـب و  شیوخ  ناـج  دـبلاک  رد  ار  یبـلط  تداهـش  حور  مینک . هدـنز  هعماـج  حطـس  رد  شیوخ و  دوجو 
تکرب زا  ار  مالـسا  ندنام  هدنز  هللا  همحر  ماما  ترـضح  مییامن . لقتنم  هدـنیآ  لسن  هب  مینارتسگب و  یمالـسا  هعماج  حطـس  رد  ار  تداهش 

مرحم و : » هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  دومرف (  یم  یفرعم  شیافواب  ناییادف  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  یبلط  تداهـش  رفـص و  مرحم و 
.... تسا هتشاد  هگن  هدنز  ام  يارب  ار  مالـسا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يراکادف  تسا . هتـشاد  هگن  هدنز  ار  مالـسا  هک  تسا  رفص 

هک تسادهـشلادیس  نوخ  دنیامن . هدامآ  يراکادف  يارب  ار  مدرم  دـنناوخب و  هضور  هیثرم و  قباس  هویـش ي  نامه  هب  نایارـس  هیثرم  ابطخ و 
چیه ناـیب  نیا  رد  و  ص 204 ) . ج 15 ، رون : هفیحـص ي  دـنک ». یم  ایهم  یمالـسا  دـصاقم  مالـسا و  يارب  دروآ و  یم  ناجیه  هب  ار  مدرم 
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. تسا يریذپ » تداهش  گنهرف   » تکرب زا  همه  هدیسر ، ام  ثاریم  هب  هچنآ  مالـسا ، یقیقح  فراعم  زا  هک  ارچ  تشاد ؛ یمن  اور  يا  هغلابم 
هک یمالسا  هنرگو  دنارورپ ؛ یم  ادخ  هار  رد  ندشادف  تداهش و  قشاع  ار  شیوخ  ناوریپ  هک  دنساره  یم  یمالـسا  زا  زین  مالـسا  نانمـشد 

رامعتـسا و نارـس  يارب  هک  تسا  ییاکیرمآ  مالـسا  نامه  دباتنرب ، ار  یتریغ  تکرح و  چـیه  هک  یمالـسا  دـشابن و  یبلط  تداهـش  نآ  رد 
رد يدزی  حابصم  هللا  تیآ  نانخس  زا  هتفرگرب  دشاب ( . یم  زین  ناشیا  حودمم  بولطم و  هکلب  درادن ، یساره  ررض و  چیه  اهنت  هن  رابکتسا ،

ص 4. هرامش 422 ، هیضیف : همان ي  هتفه  هب  دییامرف  هعجارم  مالسا . ناییادف  رگید  يوفص و  باون  دیهش  تداهش  درگلاس  نیمجنپ  لهچ و 
(

یبلط تداهش  هیحور ي  تیوقت 

زابرـس ار  دوخ  ناسنا  هک  ناس  نیدـب  تسا ؛ تداهـش  يارب  یگدامآ  لیـصحت  سفن ، بیذـهت  یکاپ و  هصرع ي  رد  اه  هار  هاـتوک  زا  یکی 
هیحور ي دشاب . یتدهاجم  شالت و  هنوگره  هدامآ ي  نآ ، ياضتقم  هب  دنادب و  فیرشلا - هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ییادف  قشاع و 
هیحور ي نینچ  دـشخب . یم  تاجن  یقالخا  يونعم و  یحور ، نامرد  یب  درد  نارازه  زا  ار  یمدآ  هک  ییایمیک  تسایمیک ؛ یبلط  تداـهش 
تیونعم و تردق ، زا  یمیظع  سونایقا  هب  ار  ام  دوجو  زیچان  هرطق ي  درب و  یم  نیب  زا  اجکی  ار  ام  ياه  تلاذر  اه و  تملظ  همه ي  ییالاو 

قـشاع دوجو  زا  اه  تیناـنا  درادـن . يا  هولج  رگید  نآ  هدـنبیرف ي  رهاـظم  اـیند و  رگید  تداهـش ، بلط  يارب  دزاـس . یم  لـصتم  تینارون 
يرگ و هوـشع  ناوـت  یبـصنم  تورث و  توهـش و  چـیه  رگید  تسا ، نید  ییادـف  هک  نآ  نامـشچ  شیپ  رد  دـندنب . یمرب  تـخر  تداـهش 

يالتعا يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  یناشف  ناج  هرطاخ ي  راس  هیاس  رد  هک  یلفاحم  ياه  تلاسر  نیرتگرزب  زا  دـبای . یمن  ییابرلد 
تیوقت اه ، یناوخ  هضور  تلاسر  فده و  نیرت  یساسا  تسا . هعماج  حطس  رد  تداهش  گنهرف  شرتسگ  دوش ، یم  لیکشت  زیزع  مالـسا 

یناشف ناـج  يزرو و  قشع  ياـه  هنحـص  هک  تسا  نیا  هب  هضور  تیمها  شزرا و  تسا . هعماـج  درف و  داـهن  رد  یبلط  تداهـش  هیحور ي 
هیحور ي ییادخ  كاپ  فطاوع  سدقم و  تاساسحا  نتخیگنارب  اب  هضور ، دیاشگ . یم  یمدآ  يور  شیپ  ار  یهلا  ياه  هوسا  نایادـتقم و 

یم هدامآ  نید  يایحا  هار  رد  ندـشادف  يزابناج و  يارب  شیوخ  بوبحم  ياـهوگلا  نوچمه  ار  وا  دـنارورپ و  یم  وا  رد  ار  یبلط  تداـهش 
هک تسا  ینز  اهنت  همطاف ، دیرورپ . دوخ  ناماد  رد  ار  یبلط  تداهش  تداهش و  گنهرف  هک  دوب  يا  هدنز  دیهش  مالسلااهیلع ، همطاف  دزاس .
ره هک  تسا  يردام  اهنت  همطاف ، دـندیدرگ . یهلا  ياه  ناـمرآ  يادـف  شنادـنزرف  هلمج ي  مه  شرـسمه و  مه  شردـپ ، مه  شدوخ ، مه 

، تقیقح رد  هعماج  رد  یمطاف  هریس ي  شرتسگ  يرآ ، تسا . هتفر  تراسا  هب  ای  هدیسر  تداهش  هب  ای  نید  يالتعا  هار  رد  دیرورپ  ار  سک 
نوخ تسـشن . نوخ  هب  هناقـشاع  هار  نیا  رد  دـیدرگ و  تماما  تیالو و  ییادـف  همطاف ، تسا . یبلط  تداهـش  تداهـش و  گـنهرف  جـیورت 

. دنیشن یم  فارحنا  متس و  تشپ  رب  دوش و  یم  يریشمش  دریگب ، لقیص  نوچ  هک  یکشا  تسا ؛ هتفای  موادت  ام  کشا  رد  همطاف 

ناموصعم هریس ي  زا  یهدوگلا  يزاسوگلا و 

دیاب یم  هک  مزال  یلاع و  رایسب  هک  تسا  يرما  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  یـشرع  ناتـسآ  رب  هناصلاخ  ياه  تدارا  زاربا 
دبای یم  اه  تبحم  رازبا  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  اج  همه  رد  هشیمه و  اـما  دـبای ؛ شیازفا  اـم  یمالـسا  هعماـج ي  رد  زور  هب  زور 
رکذ سلاجم  ياه  تلاسر  نیرت  گرزب  زا  دـشاب . یهلا  ياـه  هوسا  نیا  هب  رتشیب  هچ  ره  یلمع  يادـتقا  تفرعم و  شیازفا  يارب  يا  همدـقم 

يزاساوسر زین  ناشیا و  هریس ي  زا  حیحص  يراتفر  ياهوگلا  هئارا ي  ناموصعم و  زا  راگدنام  ییاه  هرهچ  میسرت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
اب یلخاد ، ناقفانم  نارودزم و  تسد  رد  تسد  مالسا ، نانمشد  تسا . یگنهرف  يرکف و  ياه  تب  ینکش  مهرد  حیحصان و  ياهوگلا  مامت 
ار يا  هنادرم  ناوجان  نوخیبش  مجاهت و  شیوخ ، تاناکما  اه و  ییاناوت  همه ي  زا  هدافتـسا  اب  نالک و  ياه  هجدوب  اه و  همانرب  صاـصتخا 

جیورت هب  نوگانوگ ، ياهرازبا  زا  هدافتسا  اب  دنا و  هدرک  زاغآ  ام  یمالـسا  هعماج ي  رد  یقالخا  ياه  شزرا  ینید و  گنهرف  هصرع ي  رد 

رثوک لالز  زا  www.Ghaemiyeh.comیماج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


ياـهوگلا ماـمت  ندرکاوسر  َملاـع و  ياـهوگلا  نیرت  هتـسیاش  یفرعم  دـنا . هتخادرپ  هعماـج  ناوجون  رـشق  نیب  رد  دـساف  ياـهوگلا  دـییأت  و 
مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  دوجو  لُگ  دیاب  تسا . یگنهرف  ناما  یب  تراغ  نیا  اب  هلباقم  رد  ام  ياه  تلاسر  نیرت  مهم  زا  دساف ، نیغورد و 
هریـس ي هب  ادتقا  يازف  حور  رطع  ات  دناسانـش  ار  ناشیا  یناگدنز  يابیز  ریـس  داد و  ناشن  ناناوج  ناناوجون و  هب  ار  ناشیا  يارآ  لد  لامج 
ام یلمع  یبلق و  ياهدنویپ  هک  نیا  يارب  تسا  يا  همدقم  یبهذـم ، لفاحم  سلاجم و  يراب ، دزاس . افـصم  رطعم و  ار  هعماج  ياضف  ناشیا ،

ناملامعا ات  میشوکب  میـسانشب و  ار  یهلا  ياهوگلا  نآ  يدوجو  داعبا  سلاجم ، هنوگنیا  وترپ  رد  دیاب  دوش . رت  مکحم  رت و  فرژ  ناشیا  هب 
زور هب  زور  دیاب  تیبرت و ... ملعت و  میلعت و  هب  مامتها  تهج  زا  تفرعم ، نافرع و  ظاحل  زا  تدابع ، تیدوبع و  ظاحل  زا  دشاب ؛ ناشیا  هیبش 

ناشیا زا  ارچ  نوچ و  یب  لماک و  تیعبت  رد  ار  شیوخ  تداعـس  لامک  میوش و  رت  کـیدزن  هناـگی  ياـه  هوسا  نآ  هب  رادرک ، راـتفگ و  رد 
هللا دارأ  نم  تسا : ناشیا  یلمع  یملع و  هریـس ي  هب  هناصلاخ  يادتقا  هناقـشاع و  يریذـپ  هوسا  یهلا ، برق  نئمطم  هار  اهنت  هک  ارچ  میبایب ؛

سلاجم و رد  تکرـش  اب  دـیاب  اما  میمورحم ؛ ناشروضح  ضیف  زا  تسین و  اـم  ناـیم  رد  ناراوگرزب  نآ  یکیزیف  دوجو  دـنچ  ره  مکبءدـب .
یلماک يامیـس  مییادزب و  شیوخ  نهذ  زا  ار  نامز  تشذگ  رابغ  ات  مینک  شالت  ناشیا  ثیداحا  هب  موادم  هعجارم ي  اب  یبهذم و  لفاحم و 

لیان ناشیا  لاصخ  تینارون  تافـص و  قیاقح  هب  ناشیا  يدوجو  داعبا  همه ي  زا  عماج  يریگوگلا  اب  ات  مییامن  مسجم  دوخ  يارب  ناـشیا  زا 
میسانشب ار  وا  يراتفر  ياه  یگژیو  هناگی و  تیصخش  دیاب  یم  میمورحم ، مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  روضح  ضیف  زا  رگا  يرآ ، میدرگ .

تیب لها  نیتسار  نایعیش  هرمز ي  رد  زین  ام  مان  ات  میبایب  يرتشیب  تهابش  ناشیدب  شیوخ  یناگدنز  هریس ي  رد  زور  هب  زور  میناسانشب و  و 
راختفا ناشیا  هب  تخاس و  شیوخ  صاخ  تایانع  لومشم  ار  ام  ناملسم  تلم  هک  میرکاش  ار  دنوادخ  ددرگ . طبـض  تبث و  مالـسلا  مهیلع 

ام تشرـس  ام  تنیط  دوب  شتبحم  قشع و  دومرف : اطع  ار  شداهن  كاـپ  نادـناخ  ارهز و  همطاـف ي  ترـضح  هار  يورهر  تفرعم و  تبحم ،
تشونرس تمسق و  نیا ، هتشگ  هک  ادخ  رکش  ام  تشونرس  تمسق و  نیا ، هتـشگ  هک  ادخ  رکـش  ام  تشرـس  ام  تنیط  دوب  شتبحم  قشع و 

مالـسلا مهیلع  راـهطا  همئا ي  تفرعم  قشع و  اـب  ار  اـم  تنیط  لـگ  هک  تسا  نیا  نایعیـش  اـم  قح  رد  یهلا  تبهوم  نیرت  گرزب  يرآ ، اـم 
رـصعلا و بحاص  انالوم  نع  بادرـسلا  یف  ارحـس  عمـس  هنا  سوواط ، نب  دیـس  نع  تسا ( . هدومرف  نیجع  ناشیا  تیـالو  رثوک  اـب  هتـشرس 
ص ج 53 ، راونالاراحب : انتیالو ... بذـع  ءام  نم  اونجع  انتنیط و  لضاف  نم  اوقلخ  انم  انتعیـش  مهللا  فیرـشلا : هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا 

تفرعم رب  زور  هب  زور  هک  تسا  نادب  میظع  تبهوم  نیا  رکـش  میـشاب و  رکاش  دـیاب  یم  یهلا ، ياهب  نارگ  هیطع ي  نیا  لباقم  رد  . ( 302
یتبحم تفرعم و  هب  ار  یلزا  قشع  نیا  ملاع ، ياه  هوسا  نیرترب  نیا  هب  یلمع  يادتقا  اب  مییازفیب و  تقلخ  ملاع  ياه  هراصع  نیا  هب  شیوخ 
مالـسلا مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  هب  اـم  تفرعم  تبحم و  رب  هظحل  هب  هظحل  هک  میهاوـخ  یم  دـنوادخ  زا  مینک . لیدـبت  يدـبا 

ياه شزرا  هئارا ي  برغ و  گنهرف  جاور  رثا  رد  هک  ار  يزور  درواـین  ادـخ  دناتـسن . اـم  زا  ار  نآ  تاـیح  هظحل ي  نیرخآ  اـت  دـیازفیب و 
مک گنر و  مک  اـم  ناـناوج  اـم و  ناـج  لد و  رد  يرطف  ياـه  تفرعم  تبحم و  نیا  زیگناداـسف ، ياـهوگلا  هب  يروآ  يور  نآ و  زیمآرفک 

ار تدارا  نیا  لـسوت ، نیا  عمجت ، نیا  ریگم  ار  تبحم  رون  اـم  ياـه  لد  زا  براـی  ریگم  ار  تبحم  رون  اـم  ياـه  لد  زا  براـی  ددرگ : غورف 
ره تیب  لها  قشع  هب  دراد  یگتسب  ام  یتسه  تیب  لها  قشع  هب  دراد  یگتـسب  ام  یتسه  ریگم ! ار  تدارا  نیا  لسوت ، نیا  عمجت ، نیا  ریگم !

! ریگم ار  تیالو  ام  زا  ریگب ، یهاوخ  یم  هچ  ره  ریگم ! ار  تیالو  ام  زا  ریگب ، یهاوخ  یم  هچ 

یمطاف هریس ي  زا  يریذپ  هوسا 

زا يریذپ  هوسا  يریذپ  هوسا  حالـصا  ياه  شور  يریذپ  هوسا  ياه  تفآ  يریذپ  هوسا  رد  اهاطخ  يریذپ  هوسا  عاونا  يریذـپ  هوسا  تیمها 
رد رثؤم  لماوع  راذـگریثأت  لماع  نیرت  مهم  رایتخا ، اه  هوسا  تیـصخش  رب  راذـگریثأت  لماوع  هنادرُد  يا  هوسا  همطاـف ، ینآرق  زادـنا  مشچ 

یمطاف هریس ي  زا  يریذپ  هوسا  هویش ي  همطاف  تیصخش  يریگ  لکش 
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يریذپ هوسا  تیمها 

جرادم هب  دوعـص  يوپاکت  رد  ریذـپان  يریـس  ییاهتـشا  اب  دراد و  لامک  يوس  هب  ور  هرامه  شیوخ  داهن  رد  شنیرفآ ، راکهاش  نیا  ناسنا ،
تیلعف هب  ییافوکـش و  ياتـسار  رد  یجیردـت  یتارییغت  زا  تسا  ترابع  ناسنا  یلامکتـسا  تکرح  لـماکت و  تسا . یقرت  یلاـعت و  لاـمک ،

زا هدافتـسا  اب  یمدآ و  يارگ  لامک  تشرـس  رد  هدـش  هداـهن  تعیدو  هب  ياـهورین  هلیـسو ي  هب  تارییغت  نیا  يرطف . ياهدادعتـسا  یناـسر 
هلق هب  جورع  ياتسار  رد  ص 13 ) . يدزی : حابصم  هللا  تیآ  يزاسدوخ ، يارب  یسانشدوخ  دریذپ ( . یم  ماجنا  یجراخ  تاناکما  طیارش و 

هریـس و یجراخ ، تاناکما  زا  یکی  و  يریذپ ؛ هوسا  دـیلقت و  هب  لیم  یمدآ  يرطف  ياهورین  نیرت  يراک  زا  یکی  لامک ، یقرت و  عیفر  ياه 
رگید زا  ناگدیسر  لامک  هب  یلماکت  ریـس  هدهاشم ي  وس و  کی  زا  ینورد  يرطف و  یهاوخوگلا  ساسحا  تسا . ناگتفای  لامک  هبرجت ي 

دزاس و شیوخ  يوگلا  ار  ناگتفای  لماکت  نآ  هریـس ي  شور و  بولطم ، لامک  هب  رت  عیرـس  ندیـسر  يارب  ات  دراد  یماو  ار  ناـسنا  يوس ،
. دریگ شیپ  رد  شیوخ  ياهوگلا  اب  يراتفر  ماجسنا  یگنهامه و  داجیا  يارب  رادفده  هناهاگآ و  یشالت 

يریذپ هوسا  عاونا 

ینعملاـب دـیلقت  تاـکاحم : تسا : مسق  هس  رب  نآ - ماـع  ياـنعم  هب  يریذـپوگلا  دـیلقت و  دـنا ، هتفگ  زین  ناسانـش  ناور  زا  یهورگ  هکناـنچ 
يا ههامدنچ  كدوک  دننام  دنیوگ ؛ تاکاحم  ار  صیخـشت  هشیدنا و  هنوگره  زا  يراع  هناهاگآان و  دـیلقت  تاکاحم : . 1 سابتقا . صخالا ،

هناهاگآ همین  يرادربوگلا  دیلقت  عون  نیا  هناگچب :) دیلقت   ) صخالا ینعملاب  دیلقت  . 2 ددنخ . یم  گنرد  یب  نایفارطا ، هدنخ ي  یپ  رد  هک 
هلاس هس  لفط  دننام  كدنا ؛ گنر و  مک  يروضح  اما  دراد ؛ روضح  يرادفده  یهاگآ و  رـصنع  هناگچب  دیلقت  رد  تسا . نارگید  راتفر  زا 

.3 دنک . كرد  ار  لامعا  نآ  فده  دصق و  هک  نآ  نودب  دیامن ، یم  دیلقت  ناشیا  لامعا  زا  نایفارطا  هب  دوخ  يزاس  هیبش  يارب  اهنت  هک  يا 
عون نیا  وا . راک  نسح  زا  یفاک  یهاگآ  اب  يرگید  لـمع  رارکت  زا  تسا  تراـبع  دـشاب  یم  دـیلقت  هبترم ي  نیرت  یلاـع  مسق  نیا  ساـبتقا :

ياـهراتفر ناـیم  زا  هک  یناوج  اـی  ناوـجون  دـننامه  دـشاب ؛ یم  دـصق  ملع و  يور  زا  رادـفده و  هناـهاگآ و  ًـالماک  يرادربوـگلا  دـیلقت و 
اب ام  راـک  رـس و  يریذـپ ، هوسا  ثحب  رد  دـنک . یم  هماـقا  مه  یلیلد  شنیزگ  نیا  يارب  دـنیزگ و  یمرب  دـبای  یم  رتهب  هک  ار  نآ  ناـیفارطا ،

دنمـشزرا بولطم و  هچنآ  يریذپ ، هوسا  هصرع ي  رد  تسا . جراخ  ثحب  هرتسگ ي  زا  هناگچب » دیلقت   » زین و  تاکاحم »  » تسا و سابتقا » »
رد يرادـفده  یهاـگآ و  رـصنع  ظاـحل  دـشاب . یم  لـماک  تخانــش  تـفرعم و  يور  زا  رادـفده و  هناـهاگآ ، ًـالماک  يریذـپوگلا  تـسا ،
زا دیلقت  هب  لماک  تریصب  اب  یلقع و  لیلحت  هیزجت و  لالدتسا ، رکفت ، زا  سپ  صخش  هک  تسا ، لماک  هاگ  تسا : توافتم  اه  يریذپوگلا 

، يزاکترا یلیلد  هب  یلو  دیامن ؛ هئارا  یقطنم  یلیلد  شیوخ  دیلقت  يارب  دـناوت  یم  صخـش  تسین و  لامک  دـح  رد  هاگ  دزادرپ و  یم  وگلا 
هناهاگآ و ناسنا  يدیلقت  لامعا  هدمع ي  سپ  ددنویپب . حوضو  هب  دـیآرد و  ماهبا  زا  دـناوت  یم  لیلد  نیا  هک  دزرو  یم  تردابم  دـیلقت  هب 
زا هتفرگرب  دنوش ( . یم  هابتشا  راچد  هتسیاش  ياهوگلا  صیخشت  يریذپوگلا و  ياهکالم  نییعت  رد  دارفا  زا  يرایسب  دنچره  تسا ؛ رادفده 

. ( 214 ص 212 - يدزی : حابصم  هللا  تیآ  خیرات ، هعماج و 

يریذپ هوسا  رد  اهاطخ 

دنزیچ نآ  دـجاو  هک  یناسک  یپ  رد  شیوخ  ییوج  لامک  ترطف  قبط  دـنیب و  یم  يزیچ  رد  ار  لامک  دوخ ، یـشزرا  ماظن  قبط  یناسنا  ره 
رد هابتـشا  دیآ : شیپ  تسا  نکمم  اطخ  هس  دیلقت ، ادتقا و  نیا  دـنور  رد  دـیامیپب . لامک  يوس  هب  هر  ناشیا  هب  يادـتقا  اب  ات  دـتفا  یم  هار  هب 
رد ار  ناسنا  لامک  هک  یـسک  دنادب . يزیچ  هچ  رد  ار  لامک  ریذـپ ، هوسا  هک  دراد  یگتـسب  نیدـب  هوسا  باختنا  لامک  قادـصم  صیخـشت 

ار نادنمتسم  ارقف و  رگید  يوس  زا  دیارگ و  یم  ناشیا  هب  راتفر  رد  دراگنا و  یم  دوخ  يوگلا  ار  نادنمتورث  ًاملسم  درادنپ ، یم  يدنمتورث 
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هابتشا دشابن . ناشهیبش  دناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  دنک  یم  یعـس  دزیرگ و  یم  نانآ  زا  دناد ؛ یمن  هجوت  روخ  رد  ناشتنکـسم  رقف و  ببـس  هب 
. دوش یم  هابتـشا  راچد  دـنرادروخرب ، يریگ  هوسا  يارب  مزال  لامک  زا  ییاه  هوسا  هچ  هک  نیا  رد  ًالومعم  ناـسنا  لـماک  هوسا ي  نییعت  رد 
، دنتسین دنمشناد  عقاو  رد  هک  ار  ییاه  ناسنا  هک  دراد  دوجو  هابتـشا  نیا  ناکما  زاب  مینادب ، لامک  قادصم  ار  شناد  ملع و  رگا  هنومن  يارب 

تلوهس هب  نیتسار  ناسانـشراک  نارو و  شناد  يرـشب  فراعم  مولع و  زا  کی  چیه  هنیمز  رد  میوش . ناشدلقم  عبات و  میرادنپب و  دنمـشناد 
دوخ یپ  رد  دـنبیرفب و  ار  مدرم  مومع  شورفوـج ، ناـیامن  مدـنگ  لـهاج و  ناـیامن  ملاـع  هک  تسا  نکمم  هراوـمه  دـنوش و  یمن  هتخاـنش 
رظن بحاص  نیعم  يا  هنیمز  رد  قح ، هب  هک  یعجرم  وگلا و  هک  دیامن  یم  خر  یتقو  هابتشا  نیا  يریذپوگلا  زرم  دح و  رد  هابتـشا  دنناشکب .

صصختم نادراک و  صاخ ، يا  هنیمز  رد  هک  نآ  لیلد  هب  اهنت  ار  یـسک  سکعرب  ای  میرادنپب ، شیوخ  يوگلا  زین  اه  هنیمز  ریاس  رد  تسا ،
تخانـش تسا : یهاگآ  تخانـش و  هس  ورگ  رد  نیتسار  عماج و  يوگلا  کی  باـختنا  مینادـن . يورملق  چـیه  رد  ندوب  وگلا  قیـال  تسین ،

ییاه هوسا  هب  ار  ام  تسا  نکمم  دراوم ، نیا  زا  کی  ره  رد  هابتـشا  اهتقایل . زرم  دـح و  تخانـش  لماک ؛ قادـصم  تخانـش  لامک ؛ قادـصم 
هعماج و دارفا  هب  نیتسار  ياـهوگلا  یفرعم  ددرگ . يونعم  يداـم و  میظع  تاراـسخ  بجوم  دوش و  نومنهر  نیغورد  ییاـهوگلا  قیـالان و 

يروهمج يادص  زا  لاس 1367  هام  نمهب  متـشه  رد  تسردان (  ییوگلا  یتقو  هک  تسا  تیمهارپ  نانچ  نآ  نیغورد ، ياهوگلا  اب  هزراـبم 
( نیـشوا  ) هناخ زا  رود  ياه  لاس  لایرـس  نامرهق  دـیاب  ام  نانز  يوگلا  تفگ : هدـنوش  هبحاصم  هک  دـش  شخپ  يا  هبحاصم  ناریا  یمالـسا 
، هدش نادیم  دراو  ًاصخش  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  نوچ  يربهر  دوش ، یم  هئارا  هعماج  هب  مالسلااهیلع ) .... ارهز  همطاف ي  هن  دشاب ؛

فسأت لامک  اب  دراد : یم  رذحرب  مادعا  دادترا و  رطخ  زا  ار  هدنیوگ  یخیرات ، يرادشه  اب  دنکش و  یم  مهرد  ار  یگنهرف  يرکف و  ياهتب 
مرـش ناسنا  هک  تسا  هدیدرگ  شخب  نز  يوگلا  دروم  رد  یبلطم  یمالـسا  يروهمج  يادـص  زا  نمهب ) هبنش 8  زور   ) هتـشذگ زور  رثأت  و 

رد دش . دـنهاوخ  ریزعت  نآ  ناراکردـنا  تسد  ددرگ و  یم  جارخا  ریزعت و  تسا  هدرک  شخپ  ار  بلطم  نیا  هک  يدرف  دـیامن . وگزاب  دراد 
هنوگ نیا  زا  رگید  راب  رگا  تسا . مادـعا  هب  موکحم  هدـننک ، نیهوت  درف  کشالب  تسا ، هدوب  راک  رد  نیهوت  دـصق  دوش  تباث  هک  یتروص 

اه هنیمز  یمامت  رد  هتبلا  دش . دهاوخ  امیـس  ادص و  يالاب  نالوؤسم  يدج  دـیدش و  تازاجم  خـیبوت و  هیبنت و  بجوم  ددرگ ، رارکت  ایاضق 
: رون هفیحص ي  . 67 / 11 خیرات 9 / ناریا ، یمالسا  يروهمج  ویدار  ناراکردنا  تسد  هب  باطخ  ماما  مایپ  دیامن ( . یم  مادقا  هییاضق  هوق ي 

. ( ص 76 ج 21 ،

يریذپ هوسا  ياه  تفآ 

، هدـش تفآ  شوختـسد  دـناوت  یم  يرگید  تبثم  رما  ره  نوچمه  اما  تسا ، فرگـش  سب  يریثأت  ياراد  تیمهارپ و  هچرگ  يریذـپ ، هوسا 
زا قلطم  يریذـپوگلا  میزادرپ : یم  يریذـپوگلا  تافآ  نیرت  مهم  هب  ماقم  نیا  رد  يور  نیا  زا  دروآ . مهارف  ار  میظع  ییاهتراسخ  هنیمز ي 
هب رترب و  یسب  ملع  ظاحل  زا  مه  تردق و  ظاحل  زا  مه  ار  شیوخ  نیدلاو  كدوک ، دنردام . ردپ و  یمدآ ، ياهوگلا  نیتسخن  دادجا  ابآ و 

تخومآ ردام  ردپ و  زا  دیاب  ار  زیچ  همه  درادنپ  یم  يور  نیا  زا  دراد ؛ وا  يارب  يرایسب  دیاوف  ردام  ردپ و  زا  يوریپ  هک  دبای  یمرد  هبرجت 
يدعب لحارم  اه و  لاس  رد  دادجا  ابآ و  زا  ارچ  نوچ و  یب  قلطم و  يوریپ  تلـصخ  نیا  رگا  درک . يوریپ  نانآ  زا  دـیاب  يا  هنیمز  ره  رد  و 

فارحنا راچد  يریذپوگلا  هنیمز ي  رد  درب و  یم  رس  هب  تیلوفط  نارود  رد  زونه  صخـش  هک  تفگ  دیاب  دنامب ، اجرباپ  نانچ  مه  یگدنز 
راـتفگ و يارب  دـنرادنپ و  یم  دـیلقت  عـجرم  اـهنت  ار  دوـخ  دادـجا  اـبآ و  اـب  هک  ار  یناـسک  يددـعتم  تاـیآ  رد  میرک  نآرق  تـسا . هتـشگ 

هیلع اندجو  ام  انبـسح  اولاق  لوسرلا  یلا  هللا و  لزنأ  ام  یلا  اولاعت  مهل  لیق  اذا  و  دهوکن : یم  تخـس  دنلیاق  اج  هبان  تمیق  ردق و  ناشرادرک 
لزان ادـخ  هچنآ  يوس  هب  دوش ، هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و  . ( 104 (، 5  ) هدئام نودتهی ( ؛ ائیـش و ال  نوملعی  مهؤاباء ال  ناک  ولوأ  انءاباء 

دنتـسناد و یمن  يزیچ  اهنآ  ناردـپ  رگا  ایآ  تسا . سب  ار  اـم  میا  هتفاـی  دوخ  ناردـپ  زا  هچنآ  دـنیوگ : یم  دـیایب ، ربماـیپ  يوس  هب  هدرک و 
ظفح يارب  صخـش  هک  تسا  نیا  دیلقت  رگید  تفآ  لطاب  زا  هنالقاعریغ  يریذپوگلا  دننک !؟) یم  يوریپ  اهنآ  زا  زاب   ) دندوب هتفاین  تیادـه 
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اریذـپ تسا  تقیقح  قح و  فالخ  هک  ار  ناشتالوبقم  نانآ ، اب  هناتـسود  تابـسانم  داجیا  دـصق  هب  ای  نارگید  اب  دوخ  زیمآ  تدوم  هطبار ي 
متذختا امنا  دنک : یم  شهوکن  تهج  نیمه  هب  ار  دوخ  موق  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ددنویپب . قلخ  هب  ات  دوش  ادج  قح  زا  ینعی  دوش ؛

هیام ي هک  دیا  هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ییاهتب  ادخ  زا  ریغ  امش   ( 25 (: 29  ) توبکنع ایندلا ( ... ةویحلا  یف  مکنیب  هدوم  انثوا  هللا  نود  نم 
يأر و کی  نارادفرط  ترثک  درف ، هک  تسا  نیا  رگید  تفآ  تیرثکا  زا  يریذپوگلا  دشاب ... ایند  یگدـنز  رد  امـش  نایم  تبحم  یتسود و 
زا یـشان  دنوش  یم  تیرثکا  عبات  يرما  ره  رد  دارفا  زا  يا  هراپ  هک  نیا  دریذپب . ار  نآ  درادنپب و  هدیقع  يأر و  نآ  تیناقح  لیلد  ار  هدـیقع 

. تسین هنومن  رکذ  هب  يزاین  هک  تسا  حضاو  نانچ  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  عضوم  تسا . لطاب  رادنپ  نیمه 

حلاصریغ ياهوگلا  زا  لماک  يریذپوگلا 

، تسا ربـتعم  اـه  هنیمز  همه ي  رد  وا  هریـس ي  هدـیقع و  هک  دوش  رادـنپ  نیا  ثعاـب  ییوگلا  رد  وـکین  تلـصخ  دـنچ  اـی  کـی  دوـجو  رگا 
سدنهم ای  رتکد  نالف  تسا . هتفای  بیجع  یجاور  هزورما  يریذـپوگلا ، هنافـسأتم  دوش . یم  عقاو  كانرطخ  یهاگترپ  هبل ي  رد  ریذـپوگلا 

نالف دنک ، یم  رداص  يأر  هقف ، یـصصخت  لیاسم  هصرع  رد  روشک  ییارجا  ماقم  نالف  دیامن ، یم  هدیقع  زاربا  یگنهرف ، لیاسم  هرابرد ي 
، دنک یم  رظنراهظا  یـسایس  لیاسم  هصرع  رد  یـشزرو  نامرهق  نالف  تسا ، دقتعم  یـصاخ  يداصتقا  ماظن  هب  هک  دراد  یم  مالعا  فوسلیف 

یم داقتعا  يزیچ  هب  قیرط  نیا  زا  دنک و  یم  دیلقت  نانیا  زا  یکی  زا  یهورگ ، ره  دنک و ... یم  رداص  اوتف  باجح  هرابرد ي  نز  ماقم  نالف 
زین رگید  ياه  هنیمز  رد  وا  هک  دوش  رادنپ  نیا  ببـس  دیابن  نیعم ، يا  هنیمز  رد  یـسک  ملـسمان  ای  ملـسم  يرترب  لوبق  هک  نآ  زا  لفاغ  دـبای .

. ( 221 ص 219 - يدزی : حابصم  هللا  تیآ  خیرات ، هعماج و  دراد ( . یگتسیاش 

يریذپ هوسا  حالصا  ياه  شور 

نیا نآ  دیآ و  یم  شیپ  یمهم  لاؤس  دروآراب ، هب  ناوارف  ياه  نایز  ریذپوگلا  يارب  دناوت  یم  دراد و  یتافآ  يریذپوگلا  میتسناد  هک  لاح 
، دنوش یم  یشان  نآ  زا  هک  ار  یعامتجا  يدرف و  تافارحنا  اه و  تلالـض  درک و  هزرابم  يریذپوگلا  دیلقت و  تافآ  اب  ناوت  یم  هنوگچ  هک 

مه تسد  هب  تسد  اب  تسا  رادروخرب  یمیظع  تیمها  ردـق و  زا  یعامتجا  حلـصم  کی  يارب  نآ  لح  هک  هلأـسم  نیا  داد ؟ فیفخت  لـقاال 
. دوش لح  دناوت  یم  یحالصا  یتیبرت و  هویش ي  دنچ  نداد 

یمومع تفرعم  شیازفا 

ار بلطم  نیا  ات  مییامن  رتشیب  ار  مدرم  لمأت  لقعت و  رکفت و  تردـق  هک  تسا  نیا  هویـش  نیرتزاسراک  نیرتاـشگ و  لکـشم  نیرت ، یـساسا 
؛ تسین یعامتجا  تردـق  نوگانوگ  لاکـشا  ماسقا و  تعنـص و  شناد و  تورث ، لوپ و  لیبق  زا  يروما  هب  یمدآ  لامک  هک  دـنمهفب  ًاـقیمع 

لیلد اه و  هنیمز  رگید  رد  وا  تارظن  ارآ و  تحـص  لـیلد  زاـب  دـشاب ، زین  ملـسم  رگا  اـه  هنیمز  نیا  زا  یکی  رد  درف  کـی  تیقفوم  یهگناو 
، ردام ردپ و  دنبایرد ، نینچ  مه  هک  دـش  دـهاوخ  ببـس  مدرم  رکفت  تردـق  شیازفا  دوب . دـناوتن  وا  یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  یتسرد و 
زیچ و چیه  يادف  دیابن  ار  تقیقح  هک  تفای  دنهاوخ  رد  زین  دنتسین و  وا  تایح  هوجو  داعبا و  همه ي  دنزرف و  یگدنز  رسارس  دیلقت  عجرم 

قح زا  دیابن  یعامتجا  یگتـسبمه  زیمآ و  تملاسم  یتسیزمه  هناتـسود و  تاطابترا  میکحت  ای  ظفح  ای  داجیا  يارب  یتح  درک و  سک  چیه 
هک دش  دهاوخ  بجوم  بلاطم  نیا  قیمع  مهف  دوب . دـهاوخن  نآ  تیناقح  لیلد  زین  هدـیقع  يأر و  کی  نارادـفرط  ترثک  تشادرب . تسد 

، دارفا دنتفا و  ورف  دیلقت  تیعجرم  یـسرک  زا  دنیآ  یم  باسح  هب  مدرم  لمع  هدیقع و  ياهوگلا  هک  ییاهرـشق  اه و  هورگ  دارفا  زا  يرایـسب 
ارآ و رابغ  درگ و  يدرف ، ره  نهذ  حور و  رد  رگا  دنوش . نآ  يدصتم  دنراد  ار  ریطخ  رما  نیا  تیحالص  هک  يرگید  ياهرـشق  اه و  هورگ 

بیترت نیدـب  دـهد . زیمت  نیغورد  ياهوگلا  زا  ار  نیتسار  ياهوگلا  دـناوت  یم  درف  نآ  دنیـشنورف ، لطاب  تالایخ  ماـهوا و  دـساف و  تارظن 
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ياهوگلا رگا  هک  تسادیپ  دنـشاب و  دیاب  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  و  دنوشب ، دیاب  هک  دـش  دـنهاوخ  یناسک  مدرم  لمع  هدـیقع و  ياهوگلا 
. داتفا دنهاوخ  باوص  هار  رد  مدرم  ، دنشاب حالص  يذ  ییاه  ناسنا  هعماج ،

یعامتجا یفطاع ، یناور ، ياه  یگژیو  زا  يریگ  هرهب 

ياـه تیلاـعف  میظع و  یناـسنا  يورین  عیـسو ، تصرف  ناـمز و  دـنمزاین  اـما  تسا ؛ ییاـنبریز  يا  هویـش  دـنچ  ره  یمومع » تفرعم  شیازفا  »
يدنک اب  دنشاب ، هتشاد  فیعض  یلقعت  يورین  زیچان و  یتامولعم  اهنآ  دارفا  تیرثکا  هک  ییاه  هعماج  رد  ًاصوصخم  هویش  نیا  تساسرفناج .

. تسج دوس  دیآراب ، هب  رت  لهس  رت و  عیرس  اهنآ  جیاتن  هک  زین  رگید  ياه  هویش  زا  دیاب  يور  نیا  زا  دش . دهاوخ  هجاوم  فعاضم  یتخس  و 
، کسانم موسر ، بادآ و  تاداع ، فرع و  یبهذـم ، لفاحم  سلاجم و  زا  ًالثم  مدرم ؛ یعامتجا  یناور و  ياه  یگژیو  زا  اـه  هویـش  نیا  رد 
رد ریثأت  هار  اهنت  هک  تشادنپ  دـیابن  ًاساسا  دوش . یم  اج  هب  قیقد و  ياه  هدافتـسا  هعماج  حالـصا  هار  رد  اهنآ  فطاوع  تاساسحا و  ریاعش ،

، یناور صیاـصخ  زا  دـیاب  هکلب  تسا ؛ یقطنم  یفـسلف و  یلقع ، نـیهارب  تالالدتـسا و  تـقیقح ، قـح و  قـیرط  هـب  ناـنآ  تیادـه  مدرم و 
نیوکت و رد  اه  يریگ  هرهب  هنوگ  نیا  هک  يریثأت  تفرگ . تسرد  ياه  هرهب  تسا ، قحرب  حیحـص و  هک  ییاج  ات  نانآ  یبهذم  یعامتجا و 

هللا تیآ  خـیرات ، هعماـج و  تشاد ( . دـناوت  یلقع  کـشخ  هلدا ي  هک  تسا  يریثأـت  زا  شیب  بـتارم  هـب  دراد  دارفا  ياـه  تیـصخش  رییغت 
بالقنا یناسررمث  هب  يارب  مدرم  سدقم  تاساسحا  فطاوع و  زا  هک  هللا  همحر  ماما  ترضح  رب  نیرفآ  ص 224 و 224 ) . يدزی : حابصم 
یلوحت رگداجیا  مدرم ، یعامتجا  یبهذم و  یفطاع ، ياه  یگژیو  زا  يریگ  هرهب  اب  ماما  ترضح  درک . هدافتـسا  هجو ، نیرتهب  هب  یمالـسا ،

رتـشیب بـالقنا ، لـیاوا  رد  نیداـینب  لوحت  رییغت و  نآ  دـیدرگ . ناریا  رد  ریظن  یب  یبـالقنا  هدـننکاپرب ي  ناـمدرم و  هیحور ي  رد  نیداـینب 
تاساسحا روش و  ورگ  رد  رگید  دنمـشزرا ، ياه  هیحور  نآ  رارمتـسا  ظفح و  اما  دوب ؛ مدرم  سدـقم  تاساسحا  كاپ و  روش  زا  هتـساخرب 

يزاسراوتـسا يارب  يور  نیا  زا  دنیـشن . یم  ورف  جیردت  هب  دنکن ، ادیپ  یتفرعم  هناوتـشپ ي  رگا  يروش  ساسحا و  ره  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخن 
ات دریذپ  تروص  یمومع ، روعش  تفرعم و  شیازفا  تهج  رد  یعیسو  یگنهرف  شالت  تسا  مزال  نآ  ياه  نامرآ  رارمتـسا  بالقنا و  يانب 

. ددرگ لیدبت  یمیاد  يا  هیامروش  هب  سدقم  تاساسحا  فطاوع و  رذگهر ، نیا  زا 

ینآرق زادنا  مشچ  زا  يریذپ  هوسا 

تیبرت و يارب  یفلتخم  ياه  هویـش  رـشب ، يارب  دوخ  يزاس  ناسنا  همان ي  نیرخآ  رد  نادـیواج  نآرق  يامرف  لزاـن  ناـیناهج و  راـگدرورپ 
ییاه شور  دراذگ ؛ یم  ناسنا  يراتفر  شنم  ناور و  حور و  رب  یـصاخ  يریثأت  مادک  ره  هک  ییاه  شور  دیامرف ؛ یم  هئارا  ناسنا  تیکزت 

، لیثمت زا  هدافتسا  ناربمایپ ، ناتـساد  ناگتـشذگ ، تشذگرـس  نایب  یگـشیمه ، باذع  زا  یهد  میب  نادیواج ، ياه  تمعن  هب  تراشب  نوچ 
هتفرگ رارق  هجوت  دروم  تاّرک  هب  نآرق  رد  هک  یتـیبرت  ياـه  هویـش  نیرتدـمآراک  نیرترثؤم و  زا  یکی  دـنگوس و .... مسق و  زا  يریگ  هرهب 

زین ناشیا و  زا  يوریپ  رب  دیکأت  حیحص و  ياهوگلا  نییعت  يراب ، دشاب . یم  میقتسمریغ  ای  میقتسم  روط  هب  هتسیاش ، ياهوگلا  هئارا ي  تسا ،
: تسا میرک  نآرق  یتیبرت  ياه  شور  نیرت  مهم  زا  یگنهرف ، يرکف و  ياه  تب  ندیبوک  مهرد  حیحصان و  ياهوگلا  ندرک  اوسر 

هنسح هوسا ي  یفرعم 

مکل ناک  دقل  دیامرف : یم  یفرعم  نیتسار  نانمؤم  هنسح ي  هوسا ي  هتسیاش و  يوگلا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نآرق ،
يارب امـش ؛ يارب  ادـخ  ِربمایپ  رد  . ( 21 (: 33  ) بازحا ًاریثـک ( ؛ هللا  رکذ  رخـألا و  مویلا  هللا و  اوجری  ناـک  نمل  ۀنـسح  ةوـسأ  هللا  لوـسر  یف 

هیآ ي نیا  رد  هچنآ  دراد . دوجو  وکین  ییوگلا  دننک ، یم  دای  رایـسب  ار  يادخ  دـنراودیما و  نیـسپزاب  زور  لاعتم و  يادـخ  هب  هک  یناسک 
ریمـض زا  لدـب  هلمج ، نیا  دـشاب . یم  ًاریثـک  هللا  رکذ  رخـألا و  مویلا  هللا و  اوجری  ناـک  نمل  هلمج ي  تسا ، هجوت  لـباق  یناروـن  فـیرش و 
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ره بیـصن  هک  تسا  یقیفوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  لماک  یّـسأت  ادـتقا و  هک  نیا  رب  دـنک  تلالد  ات  تسا ، « مکل  » رد باـطخ 
تفـص نیا  هب  ینانمؤم  هکلب  دوش ؛ یمن  فصتم  نادـب  ینمؤم  ره  هک  تسا  يا  هدـیمح  تفـص  لوسر ، زا  يریذـپ  هوسا  دوش . یمن  یـسک 

ار وا  دنراد و  دنوادخ  قشع  ورگ  رد  لد  هک  یناینامیا  دنشاب ؛ هتشاد  تمایق  زور  دنوادخ و  هب  نیتسار  ینامیا  هک  دنوش  یم  لیان  هدیدنـسپ 
ریـسفت زا  ماهلا  اب  دریذپ ( . یم  تروص  ادخ  لوسر  هب  لماک  یـسأت  هک  تسا  موادم  هجوت  رکذ و  نیا  هجیتن ي  رد  دـننک و  یم  دای  رایـسب 

لیان هنـسح » هوسا ي   » زا لماک  يریذـپ  هوسا  تیعبت و  عیفر  ماقم  هب  ماـگنه  نآ  یناملـسم  ناراد  هیعاد  يرآ ، ص 305 ) . ج 16 ، نازیملا :
قیفوت هزیگنا و  دشاب ، رت  فیعـض  ازج  زور  ادخ و  هب  ام  نامیا  هک  نازیم  ره  هب  دنبایب . نیتسار  يرواب  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  دـمآ  دـنهاوخ 

هللا تیآ  نآرق ، رد  قالخا  دوب ( . دهاوخ  رت  فیعـض  رتمک و  یهلا ، هنـسح ي  هوسا ي  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  ادـتقا  رد  ام 
. ( ص 156 ج 1 ، يدزی : حابصم 

ناربمایپ هریس ي  زا  یهد  هوسا 

ربص و ناشیا  نوچمه  دنک و  ادتقا  مزعلاولوا  ناربمایپ  هب  تلاسر  غالبا  ریطخ  هصرع ي  رد  هک  دهاوخ  یم  تمحر  ربمایپ  زا  لاعتم  دنوادخ 
؛ ) . 35 (: 46  ) فاقحا مهل (  لجعتـست  لسرلا و ال  نم  مزعلاولوأ  ربص  امک  ربصاف  دزیهرپب : يربص  یب  باتـش و  زا  دزاس و  هشیپ  تماقتـسا 

زا رگید  یتیآ  رد  نکم ! باتـش  نانآ  باذـع )  ) يارب شاب و  روبـص  مزعلاولوا  ناربمایپ  نوچمه  تما ) تیذا  لـمحت  ادـخ و  نید  غیلبت  رد  )
کئلوأ دنک : ادتقا  نیشیپ  ناربمایپ  هب  تیاده  هار  ندومیپ  رد  هک  دوش  یم  هتساوخ  تسا ، نانمؤم  هنسح ي  هوسا ي  دوخ  هک  مالسا ، ربمایپ 

ادتقا ناشیا  تیاده  هب  تسا ؛ هدرک  ناشتیاده  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  . ( 90 (: 6  ) ماعنا هدتقا ( ؛... مهدهبف  هللا  يده  نیذلا 
. نک

وا ناوریپ  میهاربا و  هریس ي  زا  یهدوگلا 

تبحم و راهظا   ) ّیلوت هصرع ي  رد  هتـسیاش  ییاهوگلا  ار  وا  نیتسار  ناوریپ  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  دـیجم ، نآرق  رد  نایناهج ، راـگدرورپ 
مکل تناک  دق  دیامرف : یم  یفرعم  نیغورد ) نایادـخ  همه ي  ناکرـشم و  زا  ترفن  يرازیب و  رازبا   ) يربت و  هناگی ) راگدـنوادخ  هب  تدارا 

ةودعلا و مکنیب  اننیب و  ادـب  مکب و  انرفک  هللا  نود  نم  نودـبعت  امم  مکنم و  اؤءرب  انا  مهموقل  اولاق  ذإ  هعم  نیذـلاو  میهاربا  یف  ۀنـسح  ةوسأ 
( نانمؤم  ) امـش يارب  دـندوب  وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  رد  کل ؛... نرفغتـسأل  هیبال  میهربا  لوق  الإ  هدـحو  هَّللاب  اونمؤت  یتح  ًادـبأ  ءاـضغبلا 

نیک ینمشد و  امش  ام و  نایم  میرازیب . دیتسرپ  یم  ادخ  زج  هچنآ  زا  امـش و  زا  ام  دنتفگ : شیوخ  موق  هب  هک  ماگنه  نآ  تسوکین  ییوگلا 
.... دیبلط مهاوخ  شزرمآ  وت  يارب  ًامتح  هک : شردپ  هب  میهاربا  نخـس  نیا  رد  رگم  دیروایب ؛ نامیا  هناگی  دـنوادخ  هب  هک  نآ  ات  تساجرباپ 

هللا و اوجری  ناک  نمل  ۀنـسح  ةوسأ  مهیف  مکل  ناک  دقل  دزرو : یم  دـیکأت  نیتسار  نانمؤم  يارب  ناشیا  ندوب  هوسا  رب  دـعب ، هیآ ي  ود  رد  و 
ییوگلا دنراد ، دیما  نیـسپزاب  زور  لاعتم و  يادخ  هب  هک  یناسک  يارب  امـش ، يارب  نانآ  رد  یتسار  هب   ( 6 (: 60  ) هنحتمم رخألا ( ؛... مویلا 

. دراد دوجو  وکین 

حلاص نانمؤم  زا  يریذپ  هوسا  هب  قیوشت 

ار حیحـص  يریذـپ  هوسا  شزرا  اـت  دـیامن  یم  یفرعم  ناـشیا  دوخ  زارت  مه  ار  حـلاص  ناـنمؤم  هب  ِناگدـننکادتقا  شاداـپ  لاـعتم ، دـنوادخ 
تنج مهل  دـعأ  هنع و  اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  نسحاب  مهوعبتا  نیذـلا  راصنألا و  نیرجهملا و  نم  نولوألا  نوقبـسلا  و  دزاس : ناـشنرطاخ 

هب هک  یناسک  راصنا و  نیرجاهم و  زا  نیتسخن  ناـماگ  شیپ  . ( 100 (: 9  ) هبوت میظعلا ( ؛ زوفلا  کلذ  ًادبأ  اهیف  نیدـلخ  رهنالا  اهتحت  يرجت 
مهارف نانآ  يارب  تشهب  زا  ییاه  غاب  دـندش و  دونـشخ  وا  زا  زین )  ) اهنآ تشگ و  دونـشخ  اـهنآ  زا  دـنوادخ  دـندرک ، يوریپ  اـهنآ  زا  یکین 
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زا شیب  میرک  نآرق  رد  گرزب . یباـیماک  تسا  نیا  دـنام و  دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواـج  تسا . يراـج  شناـتخرد  ریز  زا  اـهرهن  هک  هتخاـس 
هوسا يارب  يزاس  ناـسنا  باـتک  نیا  هک  تسا  یتیمها  تیاـهن  هدـنهد ي  ناـشن  دوخ  نیا  دور و  یم  عاـبتا  تیعبت و  زا  نخـس  راـب  دـصکی 
داتـسا نآرق ، هاگدـید  زا  خـیرات  هعماـج و  زا  هتفرگرب  تسا ( . لـیاق  اـه  ناـسنا  تیادـه  تیکزت و  تیبرت ، هـصرع ي  رد  دـیلقت  يریذـپ و 

حلاص نانمؤم  ناربمایپ و  یقالخا  يداقتعا - یشم  طخ  بتکم و  لوصا  هک  اج  نآ  زا  يراب ، ص 277 و 288 ) . يدزی : حابصم  یقتدمحم 
ناحلاص هریـس  هب  ادتقا  تیادـه ، هار  ناگدـنیوپ  همه ي  يارب  میرک  نآرق  ددرگ ، یمن  دودـحم  صاخ  یناکم  نامز و  هب  تسا و  كرتشم 
يایلوا ناروآ و  مایپ  يوس  زا  هدش  هدومیپ  ریـسم  تسا ، هدرتسگ  كاخ  هرتسگ ي  رب  ناسنا  لسن  ات  دناد . یم  يرورـض  مزال و  ار  هتـشذگ 

. تسا یسأت  ادتقا و  لباق  هراومه  یهلا 

لیثمت ناتساد و  بلاق  رد  يزاسوگلا 

نایاوشیپ ماجرف  زا  یهد  تربع  نیتسار و  نانمؤم  ناربمایپ و  هریـس ي  زا  يزاسوگلا  ینآرق ، ياه  لـیثمت  اـه و  ناتـساد  زا  يرایـسب  فدـه 
ناتساد نایب  رد  هک  یتسارب  . ( 111 (: 12  ) فسوی ببلالا ( ؛ یلوال  ةربع  مهـصصق  یف  ناک  دقل  تسا : ملاع  ناراکدـب  و  یهارمگ ، رفک و 
نارمع رتخد  میرم  نوعرف و  رـسمه  هیـسآ  یتایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هنومن ، يارب  دوب . دهاوخ  لماک  تربع  هشیدـنا ، نابحاص  يارب  ناشیا ،

اونماء نیذـلل  ًالثم  هللا  برـض  و  دـیامرف : یم  یفرعم  درم ، نز و  زا  معا  ناهج ، ناـنمؤم  ماـمت  يوگلا  هوسا و  ار  ناـشیا  دـنز و  یم  لاـثم  ار 
یتلا نارمع  تنبا  میرم  نیملظلا و  موقلا  نم  ینجن  هلمع و  نوعرف و  نم  ینجن  ۀنجلا و  یف  ًاتیب  كدـنع  یل  نبا  بر  تلاق  ذا  نوعرف  تأرما 

شرفاک رهوش  زا   ) هک یماگنه  دروآ  لثم  ار  نوعرف  نز  هیـسآ )  ) نانمؤم يارب  ادـخ  زاب  و  11 و 12 ) . (: 66  ) میرحت اهجرف ( ؛... تنصحا 
زا ارم  نک و  انب  نم  يارب  تشهب  رد  يا  هناخ  وت  متـشذگ ) وا  يویند  تّزع  ینوعرف و  رـصق  زا  نم  ! ) اـهلاراب درک : ضرع  تسج و ) يرازیب 
هیآ ود  نیا  رد  دیزرو .... ینمادکاپ  فافع و  هک  ار  نارمع  رتخد  میرم  زین  و  شخب . تاجن  راکمتـس  موق  زا  شرادرک و  رفاک و  نوعرف  رش 
همه هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  ایوگ  میرم . هیسآ و  دزادرپ : یم  هتـسیاش  يوگلا  ود  یفرعم  هب  لیثمت  هویـش ي  زا  هدافتـسا  اب  لاعتم  دنوادخ 
رظن تعسو  زا  دیرگنب : نز  ود  نیا  يراتفر  هریس ي  هب  دییامن ، ادتقا  یسأت و  ییوگلا ، هب  دیهاوخ  یم  رگا  دیامرف : یم  ناگدنروآ  نامیا  ي 

يایند نیا  هب  نوعرف ، رـصق  رد  يویند  يدام و  تاـناکما  همه ي  ندوب  مهارف  دوجو  اـب  هک  دـیریگب  قشمرـس  نوعرف  رـسمه  یتمه  دـنلب  و 
ناراکمتـس رـش  زا  تاجن  یقاب و  ياهرـصق  یلاعتم و  کلم  دنوادخ ، زا  تسیرگن و  ریقحت  هدـید ي  هب  ینآ  ياه  تذـل  یناف و  رذـگدوز 

زا رتورف  يزیچ  هب  یلو  منک ؛ ادـیپ  تاجن  خاک  نیا  زا  مهاوخ  یم  دـیوگ : یم  تسالاو . دـح  هچ  ات  هک  دـیرگنب  ار  تمه  دـیبلط . ار  یغاـی 
هناخ هب  ارم  شخب و  تاجن  شراکمتس  موق  وا و  تسیاشان  راتفر  نوعرف و  ّرـش  زا  ارم  سپ  مهد . یمن  تیاضر  مه  وت  ناوضر  برق و  ماقم 

یگدـنب زا  هناـقداص و  ناـمیا  وا ، فاـفع  یکاـپ و  زا  دـیریگب ؛ قشمرـس  میرم  زا  زین  و  اـمرف ! لـقتنم  نادـیواج  تشهب  رد  تدوـخ  دزن  يا 
. وا هناصلاخ ي 

هنادرُد ییوگلا  همطاف 

هیسآ میرم و  رب  همطاف  يرورس 

ار میرم  نآرق ، تایآ  هدننکریـسفت ي  نیرتهب  هک  تسا  یلاح  رد  ناـنمؤم  همه ي  هتـسیاش ي  يوگلا  لـباقم  رد  مالـسلااهیلع  میرم  یفرعم 
هنامز ي نانز  رورس  میرم  خیرات : لوط  رد  نانز  هلمج ي  دمآرس  رورس و  دیس ، ار  همطاف  دنک و  یم  یفرعم  شیوخ  هنامز ي  ناوناب  رورس 
( ۀـمطاف  ) اهنا هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تسا ( . نآ  ماجرف  ات  زاغآ  زا  ناـهج ، ناـنز  همه ي  رورـس  همطاـف  مرتخد  اـما  دوب ؛ شیوخ 

نیلوالا نم  نیملاعلا  ءاسن  ةدیس  یهف  ۀمطاف  یتنبا  اماف  نارمع  تنب  میرمل  كاذ  لاقف : اهملاع  ءاسن  ةدیس  یهأ  لیقف  نیملاعلا  ءاسن  ةدیسل و 

رثوک لالز  زا  www.Ghaemiyeh.comیماج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


يولهپ ود  ناـیم  حور  نم و  بلق  هویم ي  نم ، مشچ  رون  نم ، دوجو  زا  یتمـسق  وا  تیاور 20 ) . ص 24 ، ج 43 ، راونالاراحب : نیرخآلا . و 
متما ناوناب  همه ي  دمآرـس  زین  تشهب و  لها  نانز  همه ي  رورـس  همطاف ، هک  داد  تراشب  نم  هب  دـش و  لزاـن  نم  رب  يا  هتـشرف  تسا ! نم 

. ( ص 279 ج 21 ، راونالاراحب : یتما . ءاسن  ۀنجلا و  لها  ءاسن  ةدیس  همطاف  نا  ینرشبف  کلم  یناتا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تسا ( .
قدصلاب قرفت  هقیدص  اهلثم  هقیدص ال  ءاسنلا  هدیـس  اهناف  ءارذعلا  رهطلا و  لوتبلا  یه  رهاظلا  دوجولا  کلاذب  ادب  هقیدص  اهلثم  هقیدـص ال 

هنییآ ي هقیقحلا (  نع  قدـصلاب  قرفت  ءاـفخ . ـالب  يربـکلا  میرم  ءاوـس و  ـال  رهطلا و  میرمک  رهاـظملا  یف  قـحلا  روـهظ  رـس  هقیقحلا  نـع 
هیسآ و رب  مالسلااهیلع  همطاف  يرورس  تلیضف و  بیترت  نیدب  یناهفصا ) . يورغ  نیسح  دمحم  هللا  تیآ  ترضح  زا  رعـش  ص 2 . امندزیا :
هیسآ و تلیضف  جوا  هک  تسا ، هقیدص  میرم  هیسآ و  ماقم  زا  رتالاو  یسب  اهنت  هن  هیضرم  يارهز  تلزنم  ماقم و  يرآ ، دوش . یم  تباث  میرم 

: ) ) دـنا هتفاـی  ارهز  همطاـف  لـمح  عضو  هماـگنه ي  هب  ار  يربـک  هجیدـخ ي  ترـضح  ناتـسآ  يرازگتمدـخ  قـیفوت  هک  تسا  نادـب  میرم 
هک ماگنه  نآ  زا  دـش : ایوج  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  وا ، نیتسار  هلالـس ي  نایب  زا  ناوت  یم  ار  يدـمحم  رثوک  هناگی  تدـالو  یگنوگچ 

يداو رد  ار  وا  دـندیزگ و  يرود  وا  زا  یگلمج  شیرق  يوج  هنیک  ناـنز  دومن ، راـیتخا  ار  اـیبنا  متاـخ  دـمحم  اـب  جاودزا  اربک  هجیدـخ ي 
هجیدخ لمح  عضو  نامز  هک  ماگنه  نآ  دنداد .... یمن  اربک  هجیدخ  اب  رادید  هزاجا ي  ار  ینز  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دـندراذگاو ؛ ییاهنت 
تشهب زا  دنوادخ  نذا  هب  راوگرزب  دیشر و  يوناب  راهچ  ماگنه  نیا  رد  اما  تفاین ؛ روضح  وا  يرای  يارب  هکم  نانز  زا  يدحا  دش ، کیدزن 

هنجلا و یف  کتقیفر  یه  محازم و  تنب  هیـسآ  هذه  هراس و  انا  تفگ : دوشگ و  نخـس  هب  نابز  نانز ، نیا  زا  یکی  دـندش . دراو  هجیدـخ  رب 
میهاربا رسمه   ) هراس نم  ءاسنلا ؛ نم  ءاسنلا  یلت  ام  كرما  نم  یلنل  کیلا  یلاعت  هللا  انثعب  بیعش . تنب  اروفص  هذه  نارمع و  تنب  میرم  هذه 

وت رگیرای  ات  میراگدرورپ  ناگداتسرف  ام  تسا . بیعـش  رتخد  اروفـص  يرگید  نارمع و  رتخد  میرم  وا  محازم و  رتخد  هیـسآ  نیا  و  لیلخ )
ایند هب  هزیکاپ  كاپ و  همطاف  ات  دـندرک  کمک  ار  هجیدـخ  هاگنآ  و  تسا ، دـنمزاین  نانز  رگید  کمک  هب  ینز  ره  هک  میـشاب  يا  هظحل  رد 
نیا رد  تفرگ . رب  رد  ار  ملاع  برغم  قرـشم و  هکم و  ياه  هناخ  مامت  هک  دش  عطاس  وا  زا  يرون  نانچ  دش  دلوتم  همطاف  هک  یماگنه  دمآ .

هک ییوناب  دنتـشاد . تسد  هب  رثوک  بآ  زا  رپ  فرظ  ود  کی ، ره  هک  یلاح  رد  دـندش  دراو  هناخ  نآ  رب  یتشهب  ناـیروح  زا  رفن  هد  ماـگنه 
زا رتدیفس و  ریش  زا  يدیفس ، هچراپ ي  رد  ار  همطاف  هاگ  نآ  داد و  لسغ  رثوک  بآ  اب  تشادرب و  ار  همطاف  میرم )  ) دوب هجیدخ  يور  شیپ 
نا هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  دومرف : همطاف  تفگ . نخس  همطاف  اب  هاگ  نآ  درک . وا  هعنقم ي  ار  يرگید  هچراپ ي  دیچیپ و  رتوبشوخ ، کشم 
هب دز و  ادـص  مسا  هب  ار  ناوناب  نآ  زا  کـی  ره  هاـگ  نآ  طابـسالا . هداـس  يدـلو  ءایـصوالا و  دیـس  یلعب  نا  ءاـیبنالا و  دیـس  هللا  لوسر  یبا 
هب ار  ناهج  نانز  رورـس  تدالو  زین  اه  نامـسآ  لها  دـندش . نادـنخ  یتشهب  نایروح  ناـمداش و  ناوناـب ، نآ  درک . مالـس  ناـشیا  کـیاکی 
راب نیا  دوب . هدشن  هدید  يرون  نانچ  زور  نآ  ات  هک  تفرگ  ندیـشخرد  نامـسآ  رد  ریظن  یب  يرون  هظحل  نآ  رد  دـنداد . تراشب  رگیدـکی 
هدـش كاپ  و  رهاط )  ) هدـننک كاپ  هک  ریگب  ار  رتخد  نیا  دـنتفگ : دـندرپس و  هجیدـخ  شوغآ  هب  ار  همطاف  اروفـص ) هراـس ، میرم ،  ) ناوناـب

ص 177. مارحلا : هیلاـغ  ص 457 . قودـص : خیـش  یلاما  تسا . هداد  تکرب  وا  لسن  وا و  هب  دـنوادخ  تسا . هکراـبم )  ) تکربُرپ و  رهطم ) )
زارف یـسیع  ار  وا  دـیوش  یتـشهب  قیربا  هب  میرم  ار  وا  دـیوش  یتـشهب  قیربا  هب  میرم  ص 2 ) ). ج 43 ، راونـالاراحب : ص 8 . همامالا : لـئالد 

یم دنزب ، لثم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد ي  تساوخ  یم  ادـخ  رگا  ار  وا  دـیوج  اه  نامـسآ  زارف  یـسیع  ار  وا  دـیوج  اه  نامـسآ 
ناهج ود  ره  ناوناب  رورـس  وا  تسا . نامیااب  نادرم  ناـنز و  همه ي  يوگلا  وا  دـمحم . تنب  همطاـف  اونمأ  نیذـلل  ـالثم  هللا  برـض  و  دومرف :

. دنشاب یم  مالسلااهیلع  همطاف  هاگرد  نارازگتمدخ  زا  هک  تسا  نآ  میرم  هیسآ و  راختفا  تسا .

هنسح هوسا ي  ِرارمتسا  همطاف ،

هنـسح ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  تسا : ناروابادـخ  همه ي  هتـسیاش ي  هوسا ي  نادواج ، نآرق  حیرـص  هدومرف ي  هب  همطاف  ردـپ 
یم ییوکین  قشمرس  ادخ  لوسر  یگدنز  رد  امش  يارب  ًاملـسم  . ( 21 (: 33  ) بازحا اریثک ( ؛ هللا  رکذ  رخالا و  مویلا  هللا و  اوجری  ناـک  نمل 
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نیا هللا ، لوسر  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دننک . یم  دای  رایـسب  ار  ادخ  دنراد و  زیخاتـسر  زور  ادخ و  تمحر  هب  دیما  هک  اهنآ  يارب  دـشاب ،
ناناج ناج و  شیوخ و  ناحیر  حور و  شیوخ ، دوجو  هراپ ي  ار  همطاف  شرتخد  هناـگی  تارک  هب  ناـنمؤم ، هنـسح  هوسا ي  نیرت  هتـسیاش 
نینچ دراد . یم  مـالعا  شیوخ  یتحاراـن  ار  وا  یتحاراـن  دوـخ و  تیاـضر  ار  وا  تیاـضر  نوـگ  هنوـگ  يریباـعت  اـب  دـناوخ و  یم  شیوـخ 

، تقیقح نیا  رب  نانمؤم ، هنسح ي  هوسا ي  تمحر ، ربمایپ  ارچ  تسا !؟ هدیدرگ  رداص  یفده  هچ  اب  هللا  لوسر  بناج  زا  يرتاوتم  تادیکأت 
لوط نانمؤم  همه ي  هجوت  هک  تسا  نآ  يارب  زج  دـیکأت  همه  نیا  ایآ  تسا !؟ نم  دوجو  زا  يا  هراپ  همطاـف ، هک : دزرو  یم  دـیکأت  ناوارف 
یلاح رد  دشابن ، نینچ  ارچ  دنک !؟ بلج  هللا ، لوسر  هریـس ي  شخبرارمتـسا  ماقم  رد  همطاف ، یناگدنز  داعبا  زا  يریذـپ  هوسا  هب  ار  خـیرات 
هریس زا  يرگید  هولج ي  وا  هریس ي  تسادخ و  لوسر  دوجو  زا  یتمسق  همطاف ، دوجو  تسین . ادج  ادخ  لوسر  دوجو  زا  همطاف  دوجو  هک 

هوسا ي نیرت  هتـسیاش  يرگ  هوسا  هدـننک ي  لیمکت  همطاـف ، يرگ  هوسا  تسادـخ و  لوسر  دوجو  لـمکم  همطاـف ، دوجو  . ادـخ لوسر  ي 
قشع تلاسر ، رارمتسا  يارب  يزاب  ناج  مالسا ، ياه  شزرا  زا  هناناج  عافد  نوچ : ییاه  هصرع  رد  هنسح  هوسا ي  هدننک ي  لیمکت  هنـسح .

ریبدـت دـنزرف ، تیبرت  باجح ، فافع و  تبحم ، يزرورهم و  تدابع ، اوقت و  یگنهرف ، ناـما  یب  داـهج  تیـالو ، ماود  اـقب و  هار  رد  يزاـب 
.... داهج و يارب  درم  یناور  یحور و  زیهجت  لزنم ،

ناماما يوگلا  تجح و  همطاف ،

وگلا تجح و  هوسا ، وا ، لسن  زا  ناماما  همه ي  يارب  همطاف  هریـس ي  هک  نآ  زار  زمر و  تسا  نیا  تسا و  هنـسح  هوسا ي  رارمتـسا  همطاف ،
رد دـنوادخ  تجح  موصعم ) ناماما   ) اـم ص 5 ) . ج 11 ، موـلعلا : ملاوـع  اـنیلع ( ؛ هجح  همطاـف  قـلخلا و  یلع  هللا  هجح  نـحن  ددرگ : یم 

لدع يالوم  هک  تسا  یگناگی  جوا  رد  نانچ  مالـسلااهیلع ، همطاف  هریـس ي  يرگ  هوسا  ام . رب  دـنوادخ )  ) تجح همطاف ، میتسه و  نامدرم 
يوکین هوسا ي  ار  همطاف  ددرگ ، ناسنا  يدوجو  داعبا  مامت  رد  ناگمه  يوگلا  دـیامن و  روهظ  ات  تسوا  راظتنا  مشچ  یناهج  هک  اـم  رتسگ 

هیف باترا  نمیف  جرخ  يذلا  نامزلا  بحاص  انالوم  عیقوت  یف  ۀنـسح ( ؛ ةوسا  یل  هللا  لوسر  هنبا  یف  و  دیامرف : یم  یفرعم  شیوخ  یناگدنز 
لوسر رتخد  رد  اـنامه  تیاور 9 ) . باب 31 ، ص 178 ، ج 53 ، راونـالاراحب : هنـسح .... ةوسا  یل  هللا  لوسر  هنبا  یف  و  هیلع ...: هللا  تاوـلص 

هک تهج  نیدب  هکلب  تسا ؛ نم  ردام  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا ، نم  یناگدنز  يوگلا  همطاف ، دراد . دوجو  هتسیاش  ییوگلا  نم ، يارب  ادخ 
تـسادخ لوسر  زا  يریذپ  هوسا  نامه  يو ، زا  يریذپ  هوسا  تسادخ و  لوسر  دوجو  هراپ ي  وا ؛ دوجو  رارمتـسا  تسادخ و  لوسر  رتخد 

ناج وت  ناناج ، ار  دوبعم  یفطصم  یفطصم . ناج  وت  ناناج ، ار  دوبعم  یفطصم  یفطصم  ناور  حور و  تسدقا  دوجو  يا  مالک : کی  رد  و 
مامت يوگلا  هک  نانز ، يوگلا  اهنت  هن  همطاف  ص 303 ) .  یناشاک : مشتحم  ناوید  یفطصم ( . ناج  وت  ناناج ، ار  دوبعم  یفطصم  یفطصم .

هژیو ي وا  يرگ  هوسا  اما  تساه ؛ هولج  نیرتاـبیز  نیرت و  هناـگی  هدـنرادرب ي  رد  ناـنز ، يارب  دـنچره  همطاـف  يرگ  هوسا  تسا . ناـیناهج 
، وا تدالو  زور  اـما  تسا ؛ هدـش  هدـیمان  نز  زور  هدـیدرگ و  ملاـع  ناـنز  ماـمت  شخبراـختفا  همطاـف ، تدـالو  زور  دـنچ  ره  تسین . ناـنز 

باختنا : » اه نایب  نیرتابیز  نیرت و  عماج  زا  یکی  ربانب  تسا و  یقالخا  مراکم  مامت  يامن  هولج  ناهج و  ناـنز  نادرم و  همه  شخبراـختفا 
همه ي ناـنز  هکلب  ناملـسم ، ناـنز  يارب  وگلا  نیرت  سدـقم  نیرت و  یلاـعتم  نیرتاـبیز ، باـختنا  ینعم  هب  نز  زور  ناوـنع  هب  يزور  نینچ 

مراکم هملک  کی  رد  تداهش و  داهج ، راثیا ، تعاجـش ، بدا ، ملع ، اوقت ، نامیا ، میرکت  مالـسلااهیلع ، همطاف  ماقم  زا  لیلجت  تسا . ناهج 
نت هراـپ ي  ار  همطاـف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هاـگ  نآ  و  دـش . ثوعبم  نآ  ماـمتا  يارب  شراوـگرزب  ردـپ  هک  تسا  قـالخا 
دننک وجتسج  سدقم  هرهچ ي  نیا  رد  ار  یمالسا  قالخا  یناسنا و  تمارک  يالاو  هولج ي  هک  دزومآ  یم  نایناهج  هب  دناوخ ، یم  شیوخ 

، مدرم اب  لاس  راهچ  دـنزاس ( . نشور  مرگ و  ار  اه  ناسنا  تایح  نوناک  دـنریگ و  رب  ناشخرد  دیـشروخ  نیا  زا  یعاعـش  ناهج ، نارداـم  و 
همطاف دلوت  تبسانم  هب  زاریش  رثوک  رانیمس  هب  مایپ  ص 272 . يا : هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  يروهمج  تسایر  هرود ي  نیمود  زا  یشرازگ 

. ( 66 / 11 / 20 مالسلااهیلع ، ارهز 
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تیالو ییادف  همطاف ،

هریـس ي تیـصخش و  زا  ییاـه  هصرع  ، دریگ یم  رارق  ترورـض  تیمها و  لوا  هجرد ي  رد  هـچنآ  یمطاـف ، هریـس ي  زا  يریذـپ  هوـسا  رد 
نادب رت  شیب  رت و  شیپ  یتسیاب  دشاب . یم  زاین  دروم  زیچ  ره  زا  رت  شیب  ام  رـصع  يارب  هک  تسا  یهلا  شرع  هنادکی ي  رد  نآ  یناگدـنز 
هفیظو دناوت  یم  دیامن و  یم  رت  مزال  رت و  مهم  ام  هرود ي  هنامز و  طیارـش  رد  هک  میزادرپب  راوگرزب  يوناب  نآ  زا  ییاهراتفگ  اه و  تفص 
همطاف هب  یتسیاب  نآ  رد  هک  ییاه  هصرع  نیرت  يرورض  زا  یکی  دزاس . نشور  نام  یمالـسا  روشک  هدنیآ ي  بالقنا و  هب  تبـسن  ار  ام  ي 

یمالـسا بالقنا  زا  سپ  هژیوب  نایعیـش ، گنهرف  رد  دشاب . یم  تیالو  تماما و  میرح  زا  عافد  هصرع ي  دومن ، ادتقا  مالـسلااهیلع  ارهز  ي 
یناگدنز هرود ي  هاتوک  رد  وا  هک  ارچ  دنا ؛ هتفرگ  بقل  تیالو  ییادف  یماح و  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدـص ي  ترـضح  ناریا ،

نیرت هناگی  دیناشک و  ریوصت  هب  ار  تیالو  میرح  زا  يرادساپ  هولج ي  نیرتابیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارجه  زا  سپ  شیوخ 
هناورپ ي دوب ؛ تماـما  عمـش  هناورپ ي  نیرتادیـش  مالـسلااهیلع  همطاـف  دـینادرگ . هنادواـج  خـیرات  كراـت  رب  هرتسگ  نیا  رد  ار  يرگ  هوسا 

شدرگ رب  یتسیاب  مدرم  هک  يا  هبعک  تسا ؛ هبعک  نانوچ  قح  رب  ماما  هک  تخومآ  ناگمه  هب  شیوخ  يزاسادـف  نتخوس و  اب  هک  یقـشاع 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  دقل  مالـسلااهیلع  همطاف  تلاق  یتأت ( . یتؤت و ال  ذا  هبعکلا  لثم  مامالا  لثم  مدرم : درگ  رب  وا  هن  دـنیامن ؛ فاوط 
ار تشادساپ  نیرت  هناقشاع  هک  دوب  همطاف  نیا ، تیاور 224 ) . ص 353 ، ج 36 ، راونالاراحب : یتأت . یتؤت و ال  ذا  هبعکلا  مامالا  لـثم  هلآ :
تسکـش و شیولهپ  هک  ومه  تخاس ؛ ادا  تیالو  اب  یهرمه  رد  ار  یهد  هوسا  نیرت  هناگی  هک  دوب  همطاف  نیا ، تشاد . اور  تماما  میرح  زا 

تیالو رعش  نیرتابیز  شیوخ ، زوسرگج  ياهدایرف  اب  هک  ومه  تسشنن ؛ ياپ  زا  شیوخ  رما  یلو  يروای  زا  يا  هظحل  اما  تسشن ؛ نوخ  رد 
یف تنک  نا  ءاقولا . کسفنل  یـسفن  ءادفلا و  کحورل  یحور  نسحلاابا ! ای  تخاس : زادنا  نینط  شیوخ  ناوریپ  ناج  شوگ  رد  ار  يرادـم 
مناج وت و  حور  يادـف  هب  محور  نم ! رما  یلو  يا  ص 196 ) . ج 1 ، يردـلا : بکوک  کعم ( ؛ تنک  رـش  یف  تنک  نا  کعم و  تنک  ریخ 

، نیرتزاتـشیپ يراـب ، يوش ! راـتفرگ  ـالب  یتخـس و  رد  هچ  يرب و  رـس  هب  یکین  ریخ و  رد  هچ  دوب ؛ مهاوخ  وت  هارمه  هراـمه  وت ! يـالب  رپس 
زا ههرب  نیا  رد  ام  هوسا ي  ادتقم و  یتسیاب  هک  تسومه  دوب و  مالـسلااهیلع  همطاف  تماما ، تیالو و  رگتیامح  نیرت  يراک  نیرت و  صلاخ 

ارهز هوسا ي  زا  شوه  مشچ  دروآ . رازلگ  هب  نیـشیپ  مسوم  دروآ  راب  وت  خاش  ینیـسح  ات  دـنلب  دراد  اه  هبذـج  وت  ترطف  دوش : عقاو  ناـمز 
: یسراف رعش  رد  یمطاف  بقانم  يروهال . لابقا  دمحم  همالع  زا  رعـش  دروآ ( . رازلگ  هب  نیـشیپ  مسوم  دروآ . رازلگ  هب  نیـشیپ  مسوم  دنبم !

. ( ص 41

تحاصف غیتس  حتاف  همطاف ،

ماگ يرونخـس  نادـیم  هب  یگدیـشوپ  ایح و  راگدـنوادخ  ات  دـش  ثعاب  تلالـض ، نایاوشیپ  يزاساوسر  تماما و  میرح  زا  عاـفد  ترورض 
مدرم نیرت  حیصف  تحاصف  راد  ثاریم  هک  همطاف  دنز . مقر  ار  بدا  تاعطق  نیرتابیز  نیرفآروش ، یسامح و  ییاه  هبطخ  داریا  اب  دراذگ و 
خیرات رد  یبدا  تاعطق  نیرت  هنادواج  هب  هک  دومرف  داریا  ییاه  هبطخ  نانچ  یلبق  یگداـمآ  چـیه  نودـب  ینارحب و  یطیارـش  رد  دوب ، برع 
تـشگ تغالب  يانب  یناب  لاثم  یب  ییاه  هبطخ  داریا  اب  تلاسر ، زا  تظافح  يارب  دوب و  لوسر  راد  ثاریم  وا  دیدرگ . لیدـبت  برع  تایبدا 
نادـیم زاـت  هکی   » ار وا  ناوت  یم  مینک ، انثتـسا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شدـننامه  وـفک و  هناـگی  رگا  يراـب ، تباـطخ . ناوراـک  راد  هیـالط  و 

دبا ات  لزا  زا  ناهج  ناوناب  رورـس  هناگی  زین  تغالب  تحاصف و  هرتسگ ي  رد  هک  ییوناب  گرزب  دـیمان ؛ نارود  نآ  رد  تغالب » تحاصف و 
.2 هنیدم ؛ دجسم  رد  زیگنا  مایق  نیـشتآ و  يا  هبطخ  . 1 تسا ) : هدـش  شرازگ  یخیرات  هبطخ ي  هس  تقلخ  يوناب  هناـگی  نآ  زا  تشگ ( .

هچوک مدرم  نایم  رد  زیمآ  شهوکن  هنارگرادیب و  يا  هبطخ  . 3 لزنم ؛ رد  راصنا  رجاهم و  نانز  عمج  رد  زیمآرادشه  هنارگاشفا و  يا  هبطخ 
یگنهامه و جوا  رد  تغالب ، تحاصف و  هاـگرظن  زا  ربماـیپ  دجـسم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یخیراـت  هبطخ ي  لزنم . کـیدزن  رد 
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قیاقح نانچ  شهاتوک ، ياهزارف  رد  هک  يا  هبطخ  یگدرتسگ ؛ ییاشگ و  هرگ  لاـمک  رد  تمکح  تفرعم و  هاگدـید  زا  تسا و  یگناـگی 
رد ام  زورما  هدیچیپ ي  تالکشم  زا  يرایـسب  ياشگ  هرگ  دناوت  یم  اهنآ  يریگراک  هب  فشک و  هک  تسا  هدش  هدیناجنگ  یقیمع  فرژ و 

دهن و ام  رایتخا  رد  ار  تکرب  ریخ و  ياهرد  دـیلک  دـناوت  یم  شا ، هنوگ  زمر  ياه  يزومآ  تمکح  اب  هک  يا  هبطخ  ددرگ ؛ اه  هصرع  مامت 
. ددرگ یعامتجا  يدرف و  ياه  هعسوت  ریسم  رد  ام  يامنهر 

تمدخ نیرت  میظع  یناب  همطاف ،

ناونع هب  شرـسمه  هب  مه  ادخ و  لوسر  ناونع  هب  شردپ ، هب  مه  وا  تسین . یفـصو  چیه  لباق  یتسه ، ملاع  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  تمدخ 
شیاتمه هناگی  یتح  یـسک ، چـیه  هدـهع ي  زا  هک  یتمدـخ  درک ؛ تمدـخ  ادـخ ، لوسر  ناوریپ  ناونع  هب  مالـسا  تما  هب  مه  ادـخ و  یلو 

اب قح  هک  میدرک  یمن  رواب  زین  ام  زورما  دوب ، یمن  شا  هنارگ  تیاده  ياه  هبطخ  نآ  مالـسلااهیلع و  ارهز  رگا  دمآ . یمنرب  زین  نانمؤمریما 
هب تسد  اه  فیرحت  اه ، غیلبت  اه ، عیمطت  اه ، يزاب  تسایـس  اه ، يراگنا  هداس  اه ، ییارگایند  اه ، هنیک  اه ، قاـفن  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  یلع 
زا يدـحا  شوگ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ییوج  قح  دایرف  داد  یمن  هزاـجا  یتح  هک  دوب  هدـناشک  اوزنا  هب  ناـنچ  ار  تماـما  هداد و  مه  تسد 

هیام ي ار  تلاسر  دیشخب ، رگید  یتایح  ار  تماما  هک  دوب  همطاف  نیا  دوب و  تقلخ  فده  شخب  ققحت  تماما ، تلاسر و  دسرب . ناگدنیآ 
ملاع ود  هب  ییاغ  تلع  شرع  يادـنلب  ناشخر ز  وت  رهم  روراب  دـش  وت  توبن ز  لخن  دـینادرگ : کیدزن  فدـه  هب  ار  تقلخ  دـیدرگ و  رمث 

هرهوج ییوت . مدآ  ملاع و  هرهوج  شرف  شرع و  هرتسگ ي  وت  هرفـس ي  رجـش  رپ  دـش  وت  تماـما ز  غاـب  ییوت . مدآ  ملاـع و  هرهوج  ییوت 
. ( ص 22 یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  يرجه . مهدزای  هدس ي  نارونخـس  زا  یـسدق  ناج  دمحم  یجاح  زا  رعـش  ییوت ( . مدآ  ملاع و 
هب مالسلااهیلع  ارهز  یهلا  شخب  یهاگآ  دمآ . یمرب  شدوخ  هدهع ي  زا  اهنت  هک  دوب  يا  هسامح  مالـسلااهیلع ، همطاف  یگنهرف  مایق  يرآ ،

. دنام دـهاوخ  زادـنا  نینط  ناهج ، ناج  شوگ  رد  تمایق ، مایق  ات  نآ  شخب  حور  كاوژپ  هک  تسا  یلاثم  یب  جوا  رد  نانچ  یمالـسا ، تما 
وا نانخس  زا  يریذپ  تربع  تقایل  تریغ ، یب  نایامن  ناملسم  نآ  تسناد  یم  تخانش و  یم  ار  شیوخ  هنامز ي  مدرم  مالسلااهیلع ، همطاف 
نم دیامن : مامت  ار  تجح  المرب و  ار  تقیقح  اوسر ، ار  تلالـض  ناگدـنیآ ، يارب  تساوخ  یم  اما  دـنرادن ؛ ار  وا  هارمه  هب  مایق  تراسج  و 
یب ربا  هتفرگارف و  ار  ناتدوجو  ندرکن  يرای  راتفرگ . ینوبز  لاگنچ  رد  دـیراوخ و  هک  مناد  یم  اما  متفگ . امـش  اب  تسا  غالب  طرـش  هچنآ 

رب تجح  مامتا  يارب  میوگ  یم  نوریب . تقاط  زا  تیاکـش  نابز  نتـشادزاب  تسا و  نوخ  لد  هک  منک  هچ  هدرتسگ . هیاس  ناتبولق  رب  ییاـفو 
نات هدوسآ  هک  دینادب  نیقی  ینادواج !! امش  رب  یشوپ  تقیقح  یـشک و  قح  گنن  ینازرا و  امـش  هب  ریگولگ  همقل ي  نیا  دیریگب  نامدرم .

دـنیب و یم  ادـخ  دـینک  یم  هچنآ  دزوسب . ار  ناج  لد و  دزورف و  مد  ره  هک  یـشتآ  درازایب ؛ ادـخ  هتخورفا ي  شتآ  هب  ار  امـش  ات  دراذـگن 
راظتنا هب  مناسرت . یم  ادـخ  باذـع  زا  ار  امـش  مردـپ  نوچ  منارگن و  ار  ناـتراک  ماـجرف  دنیـشن . یم  اـجک  رد  هک  دـناد  يدوز  هب  راـکمتس 

هلذخلاب ینم  هفرعم  یلع  تلق  يذلا  تلق  دق  الأ و  دینیبب ( . دیدرک ، هک  ار  يراک  رفیک  دینیچب و  دیتشک ، هک  ار  یتخرد  هویم ي  ات  دینیـشنب 
هبقان رهظلا ، هربدم  اهوبقتحاف  اهومکنودـف  هجحلا . هرذـعم  ردـصلا و  هثب  هانقلاروخ و  ظیغلا و  هثفن  سفنلا و  هضیف  اهنکل  و  مکترماخ . یتلا 

ملعیـس و   » نولعفت ام  هللا  نیعبف  هدـئفألا . یلع  علطت  یتلا  هدـقوملا  هللا  رانب  هلوصوم  دـبالا  رانـش  رابجلا  بضغب  هموسوم  راعلا ، هیقاـب  فخلا ،
فشک نورظتنم . انا  اورظتنا  نولماع و  انا  اومعاف  دیدش . باذع  يدی  نیب  مکل  ریذن  هنبا  انا  ( 227 ءارعش : « ) نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا 

يرگاشفا و زا  يا  هظحل  شا ، یگنهرف  هسامح ي  ُرپ  مایق  رد  همطاـف  ص 37 ) . همالا : لئالد  ص 102 . جاجتحالا : ص 491 . ج 1 ، همغلا :
نامجاهم لباقم  رد  توکـس  هک  دنامهفب  خیرات  لوط  ناناملـسم  همه ي  هب  ات  تشادـنرب  تسد  شیوخ  شخب  تیادـه  ياه  يرگ  نشور 

یتلیضف یلخاد  ناقفانم  لباقم  رد  یـشوپ  هدرپ  تسین ؛ ییالقع  يربهر  تیالو و  ِناریگ  فده  لباقم  رد  تلفغ  تسین ؛ ینتفریذپ  یگنهرف 
رطخ هطرو ي  هب  مالـسا  ساسا  لصا و  هک  ماگنه  نآ  تسین و  یندرک  لمحت  يزادـنارب ، باتـشرپ  حرط  لباقم  رد  يراـگنا  هداـس  تسین ؛
ربارب رد  یتسیاب  دروآرب ؛ دایرف  دیاب  تساخاپ ؛ هب  دیاب  تسین . یعرـش  درم  هچ  نز و  هچ  يدـحا ، يارب  يا  هناهب  هیقت و  چـیه  دـشاب ، هداتفا 
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یگدوسآ هک  میجوم  میریگن  مارآ  هک  مینآ  زا  هدنز  ام  دیـشورخ : قافن  ياهراخ  هریت  رب  نک  ناینب  یلیـس  نوچمه  درک و  ملع  دق  تلالض 
، مالـسا فیرحت  تعدب و  لباقم  رد  همطاف ، تسام . مدـع  ام  یگدوسآ  هک  میجوم  تسام . مدـع  ام  یگدوسآ  هک  میجوم  تسام . مدـع  ام 

ربخ هدنیآ  زا  لییاربج  ثیدحت  یهلا و  ماهلا  اب  هک  ارچ  درک ؛ يرگنشور  دومن و  يرگاشفا  دیشورخ ، دیـشوج و  تساخرب ، تسـشنن ، مارآ 
يزاس ققحم  یناـسررمث و  هب  رد  ار  يریظن  یب  شقن  تفاـی و  دـهاوخ  یقیـال  ياـه  لد  تبقاـع  اـه  يرگنـشور  نیا  تسناد  یم  تشاد و 

. دومن دهاوخ  افیا  تقلخ  فده 

اه هوسا  تیصخش  رب  راذگریثأت  لماوع 

هراشا

هوسا تیصخش  رگا  دیآ . یم  رامش  هب  مهم  رایسب  هدننک و  نییعت  يرما  اه  هوسا  تیصخش  رب  راذگریثأت  لماوع  يریذپ ، هوسا  هصرع ي  رد 
هوسا يارب  یهاگیاج  ًاساسا  مینادـب ، وا  یعامتجا  طیحم  يایفارغج و  طیحم  ینینج ، طـیحم  تثارو ، نوچ  یلماوع  عباـت  زیچ  ره  زا  شیب  ار 

، هزیرغ ربج  ءیحم  ربج  تثارو ، ربج  نوچ  يربج ، لماوع  رذگهر  زا  ار  هوسا  تیصخش  يریگ  لکـش  هک  ارچ  دنام ؛ دهاوخن  یقاب  يریذپ 
لماـکت يزیر و  یپ  رد  لـماع  نیرترثؤم  نس و ... ءیحم  ثرا ، نوچ  یلماوع  ریثأـت  هب  داـقتعا  نیع  رد  رگا  اـما  میا . هتـسناد  نس و ... ربـج 

نامز اه و  ناکم  رد  هک  دنچره  يا ، هوسا  ره  دبای و  یم  يا  هژیو  زاتمم و  هاگیاج  يریذپ  هوسا  مینادـب ، دازآ  رایتخا  هدارا و  ار  تیـصخش 
ياه تیصخش  رب  راذگریثأت  لماوع  هعومجم  هب  ادتبا  لصف  نیا  رد  يور  نیا  زا  تشگ . دهاوخ  یسأت  ادتقا و  لباق  دشاب ، هتسیز  رود  ياه 

تیـصخش یهد  لکـش  لماوع  یـسررب  هب  لماوع  نیا  زا  کی  ره  يراذـگریثأت  نازیم  نییعت  زا  سپ  هاگ  نآ  مینک و  یم  یتاراشا  یناـسنا ،
، ناوارف قیمع و  ياه  فالتخا  دوجو  اب  ناسانش  ناور  میزادرپ . یم  ناشیا  زا  يریذپ  هوسا  ياه  هویش  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاف  ترـضح 

یلصا لماع  ناونع  هب  طیحم »  » و تثارو »  » لماع ود  یمدآ  تیصخش  لوحت  يریگ و  لکش  رد  هک  دنراد  رظن  قافتا  هلأسم  نیا  رب  یگلمج 
نیا رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دـنیازفا ( . یم  زین  ار  یقالخا » نادـجو   » و نس » نامز  تشذـگ   » لماع ود  ًاضعب  ناشیا  دـنراد . ریثأـت  تلاـخد و 

.175 ص 199 )  يدزی ، حابصم  هللا  تیآ  خیرات ، هعماج و  باتک  هب  دییامرف  هعجارم  هنیمز 

تثارو

اب هتفرگ ، دوخ  دادجا  ردام و  ردپ ، زا  یمدآ  زا  هک  یمزومورک  یکیتنژ و  ياهدادعتسا  اه و  تیفرظ  مامت  يانعم  هب  تثارو  تیمها  ریثأت و 
ناونع هب  تثارو  لماع  دوش ( . عقاو  دیدرت  کش و  دروم  دناوت  یمن  ناسنا  تیـصخش  لیکـشت  يراذـگ و  هیاپ  رد  دروآ - یم  ایند  هب  دوخ 
مالسا يوس  زا  لماع  نیا  شریذپ  رب  يدهاوش  ناونع  هب  دشاب . یم  لوبق  لباق  لماع ، اهنت  ناونع  هب  هن  و  ناسنا ، تیـصخش  رد  رثؤم  لماوع 

زا لبق  ناشیا  یحور  یمسج و  تراهط  یکاپ و  نیدلاو ، ياذغ  تراهط  یکاپ و  رـسمه ، باختنا  هب  عجار  یمالـسا  ياه  هیـصوت  ناوت  یم 
ای يدنلب  وم ، مشچ و  تسوپ و  گنر  دننام  ینامسج ، تایـصوصخ  رب  تثارو  لماع  ص 183 ) . خیرات ، هعماج و  درمشرب . ار  هفطن  داقعنا 

اه و هدغ  باصعا و  هلسلس ي  هدعم ، زغم ، بلق ، دننام  ندب ؛ ینورد  ياضعا  درکراک  یگنوگچ  رب  زین  يرغال و  ای  یهبرف  تماق ، یهاتوک 
تثارو لماع  ریثأت  تحت  دناوت  یم  هک  ندب  ياه  هدغ  حشرت  نازیم  لاثم  ناونع  هب  تسا . رثؤم  هظفاح .... شوه ، نوچ  یتایـصوصخ  رب  زین 

ام يونعم  يدام و  یگدـنز  رد  یناور و  ياه  تیلاعف  تاـناجیه و  فطاوع و  رد  جازم و  تمالـس  تحـص و  رد  یمیظع  ریثأـت  دریگ ، رارق 
اه و شنکاو  تاکرح و  يرایتخا  یب  یمـشخدوز و  ییوخدنت و  ببـس  دیئوریت )  ) ددغ زا  یکی  هزادنا ي  زا  شیب  حشرت  هک  نانچ  دـنراد .
رب یگتفراو  يدـیق و  یب  یتسـس ، بارطـضا ، نوچ  یفلاخم  راثآ  هدـغ  نیا  شوارت  یتساک  ددرگ و  یم  صخـش  راتفر  یتاـبث  یب  هجیتن  رد 

. دراذگ یم  ياج 
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طیحم

طیحم فلا ) یجراخ . طیحم  یلخاد و  طیحم  ددرگ : یم  میـسقت  مسق  ود  هب  اه  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  رثؤم  یلماع  ماـقم  رد  طـیحم 
یم رب  رد  ار  محر  نورد  نینج  رب  رثؤـم  لـماوع  همه ي  هک  تـسا  يرادراـب  تدـم  رد  رداـم  مـحر  نورد  یلخاد ، طـیحم  زا  دارم  یلخاد :
یم فرـص  هک  ییاهاذـغ  عون  وا ، یناور  یجازم و  عضو  ردام ، نس  نوچ  یلماوع  تسا ، رداـم  نوخ  زا  نینج  هیذـغت  هک  اـج  نآ  زا  دریگ .

كدوک تیـصخش  لیکـشت  رد  مهم  يریثأت  دلوت ، زا  لبق  طیحم  هک  نآ  هصالخ  دراد . ییازـس  هب  ریثأت  نینج  دشر  یگنوگچ  رد  دنک و ...
ب) دنک . یم  تمحازم  داجیا  اهنآ  يارب  سکعرب  ای  دنک  یم  کمک  یثرا  ياهدادعتـسا  زا  یـضعب  ییافوکـش  هب  ای  هک  هنوگ  نیدب  دراد ؛
: دبای یم  ماسقنا  مسق  ود  هب  دوخ  تسا ، دلوت  زا  دعب  رثؤم  ینوماریپ  لماوع  هعومجم  هدـنراد ي  رب  رد  هک  یجراخ  طیحم  یجراخ : طیحم 
بآ و عون  ییایفارغج ، هقطنم ي  لماش  لماع  نیا  ییایفارغج : یعیبط و  طیحم  یعامتجا - . یناسنا و  طیحم  ییاـیفارغج و  یعیبط و  طـیحم 
رد یتح  ومن و  دـشر و  یگنوگچ  رد  هک  تسا  دروخ و ... یم  ناسنا  هک  ییاهاذـغ  یگنوگچ  يریـسدرس ،) اـی  لدـتعم  يریـس ، مرگ   ) اوه

یعیبـط و طـیحم  یلخاد و  طـیحم  لـماع  ود  شفن  دـنراد ( ؛ ناوارف  ریثأـت  غوـلب و ... نـس  یـشوه ، ياهدادعتـسا  هفاـیق ، یندـب ، ناـمتخاس 
یلقن دهاوش  ییایفارغج ، یعیبط و  طیحم  یلخاد و  طیحم  تلاخد  ریثأت و  هنیمز  رد  هک  ارچ  تسا ؛ شریذـپ  لباق  هلمجلا  یف  زین  ییایفارغج 

نایاوشیپ يوس  زا  یناوارف  ياهدـیکأت  تسا ، یعیبط  لـماوع  هلمج  زا  هک  ناـسنا  هیذـغت  عون  هراـبرد ي  ًاـصوصخم  میراد . یناوارف  ینید  و 
رابدرب ار  هچب  هک  هدریش  ردام  يارب  امرخ  ندروخ  بابحتسا  ای  هیاد  باختنا  هرابرد ي  یناوارف  ياه  هیصوت  لاثم  ناونع  هب  تسا . هدش  نید 

غراف لمح  عضو  زا  هزات  هک  مالسلااهیلع  میرم  ترضح  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  دراد ) . تلالد  لماع  نیا  تیمها  رب  دزاس ، یم  روبـص  و 
يا هزات  بطر  هد ، ناکت  دوخ  فرط  هب  ار  لخن  هنت ي  نیا  و  اینج : ابطر  کیلع  طقاست  هلخنلا  عذجب  کیلا  يزه  و  دـیامرف : یم  دوب ، هدـش 

بولطم يرثا  كدوک  تیـصخش  رد  هدریـش ، ردام  ندوخ  امرخ  هک  تسا  نیا  الامتحا  شتمکح  هک  . 25 (: 19  ) میرم دزیر . یم  ورف  وـت  رب 
هداوناخ و طیحم  هلمج  زا  يرایسب  ياهطیحم  لماش  دوخ  ءیحم  نیا  یعامتجا : یناسنا و  طیحم  ص 183 - . خیرات : هعماج و  دراذگ . یم 
رب هداوناخ  طیحم  ریثأت  اهطیحم ، نیا  نایم  زا  تسا . یگنهرف و ... یملع ، یـسایس ، یعامتجا ، ياه  هصرع  رد  هداوناخ  زا  نوریب  ياـهطیحم 
هچ ات  ردام  ردپ و  هک  نیا  ؛ دشاب طاشن  روش و  زا  رپ  هداوناخ  طیحم  هک  نیا  تسا . ریگ  مشچ  رتشیب و  یـسب  ناسنا ، تیـصخش  يریگ  لکش 
...، دنشاب و یقالخا  ياه  تلیذر  ای  اه  تلیضف  هچ  ياراد  نیدلاو  هک  نیا  دنـشاب ؛ يراذگ  تمرح  يراگزاس و  مهافت ، نسح  ياراد  نازیم 
یپ ار  يو  تیـصخش  دراذگ و  یم  ياج  رب  كدوک  رد  ار  راثآ  نیرت  ماوداب  نیتسخن و  درذگ ، یم  هداوناخ  طیحم  رد  هچنآ  ره  هصالخ  و 

، هداوناخ لیکشت  جاودزا و  یگنوگچ  ات  ... راک طیحم  تیبرت ، میلعت و  طیحم  نوچ  رگید ، نوگانوگ  ياهطیحم  هداوناخ ، زا  دعب  دزیر . یم 
عقاو رثؤم  دنناوت  یم  تیصخش  رییغت  ای  لیکشت  رد  یگلمج  یسایس و ... ياهتکراشم  ینید ، یملع و  لفاحم  سلاجم و  رـسمه ، تیـصخش 

. دنوش

( نس  ) نامز تشذگ 

راتفگ و ناسنا ، ناور  نت و  رد  نامز  تشذگ  کش  یب  تسا . نس  دراد ، تلاخد  تیصخش  لوحت  رد  هک  يرگید  لقتـسم  لماوع  زا  یکی 
اهتیـصخش ینوگرگد  ثعاب  يدـح  ات  دراد و  ریثأت  وا  ياه  تیلاعف  اه و  شالت  یگنوگچ  رد  وا و  ياهوزرآ  اه و  هتـساوخ  عون  وا ، رادرک 

هیآ رد  تسه . يدـهاوش  بلطم  نیا  رب  میرک  نآرق  رد  تسام . لوبق  دروم  هلمجلا  یف  زین  نس )  ) نامز تشذـگ  لماع  ریثأت  ددرگ ( ( . یم 
نیا دارم  مینک . نوگژاو  هنوگرگد و ) ) ار شـشنیرفآ  میهد  زارد  رمع  ار  هک  ره  قلخلا ؛ یف  هسکنن  هرمعن  نم  و  تسا : هدمآ  سی  هروس   68

یتسیز و ياه  هنیمز  زا  يا  هراپ  رد  هک  نآ  زا  سپ  دوش ، یم  هدروخلاس  ریپ و  دـبای و  یم  زارد  رمع  هک  ار  یناسنا  لاعتم  يادـخ  هک  تسا 
یم شیپ  رد  یتساک  صقن و  هار  نانچ  یهاگ  ناگدروخ  لاس  دـنادرگ : یمزاـب  شقباـس  ياـه  صقن  ناـمه  هب  تسا ، هتفاـی  لاـمک  یناور 
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يارب يدّیؤم  دناوت  یم  هیآ  نیا  دننک . یم  ادیپ  ناکدوک  لاح  هب  هیبش  یلاح  یحور  ياه  فعض  یندب و  ياه  یناوتان  ظاحل  زا  هک  دنریگ 
ياه تیلاعف  رد  صقن  بیع و  یجیردـت  روهظ  ار  یگدروخ  لاس  يریپ و  هلحرم ي  یلـصا  تفـص  هک  دـشاب  ناسانـش  ناور  هیرظن ي  نیا 

زین ناسانش  ناور  نخـس  نیا  دوش . یم  رادومن  هتفای  ماجنا  راک  تیفیک  يدب  لیلد  هب  دعب  ناوارف و  یگتـسخ  تلع  هب  ادتبا  هک  تسا  یناور 
ددجم روهظ  تشگزاب و  ینعی  ییارقهق ؛ ریس  ببس  ناگدروخ  لاس  رد  یتایح  يورین  لیلقت  یناسفن و  ياهدادعتـسا  اوق و  نتفر  لیلحت  هک 

نم مکنم  :و  میناوخ یم  لـحن  هروس ي  زا  هیآ ي 70  رد  تسا . روکذـم  هیآ ي  دـییأت  دروم  دوش ، یم  یکدوک  نارود  صوصخم  تاـفص 
یهاگآ ملع و  زا  دعب  ات  دنـسر  یم  رمع  يالاب  نینـس  نیرت  بولطمان  هب  امـش  زا  یـضعب  ائیـش ؛ ملع  دـعب  ملعی  یکل ال  رمعلا  لذرا  یلا  دری 

هیآ نیا  تسا . هدمآ  دعب ) ياج  هب  دـعب » نم   » اب هلمج  نیمه  زین  جـح  هروس ي  هیآ ي 5  رد  دننک .) شومارف  ار  زیچ  همه  و   ) دـنادن يزیچ 
دادعتـسا زین  دوش و  یم  راوشد  رایـسب  ناگدروخ ، لاس  يارب  هزات ، هقیلـس ي  ای  دیدج  يأر  نتفریذپ  هک  نیا  هب  دـشاب  يا  هراشا  دـناوت  یم 

دور و یم  فعـض  هب  ور  نانآ  رد  دوش ، یم  ضراع  ار  نهذ  هک  يروما  يرادهگن  طبـض و  هوق ي  نینچ  مه  تقد و  ینعی  ساوح ؛ زکرمت 
تلاخد زا  یکاح  زین  نیموصعم : تاـیاور  ینآرق ، تاـیآ  رب  هوـالع  دـنزومایب . دـیدج  یبلطم  دـنناوتن  ناـنآ  هک  دوش  یم  بجوم  همه  نیا 

؛ لمألا صرحلا و  ناتلصخ  هیف  بشت  مدآ و  نبا  بیشی  دیامرف : یم  هک  يوبن  ثیدح  نیا  لثملا ، یف  تسا . یمدآ  تیـصخش  رد  نس  لماع 
يریگ و هرهب  لیم  يریپ  هک  دوب  دهاوخ  ناسانش  ناور  نخـس  نیا  دیؤم  وزرآ . زآ و  دوش : یم  ناوج  شتلـصخ  ود  دوش  ریپ  نوچ  دازیمدآ 

یلعا دح  هب  تاذ  بح  یصخش و  تالیامت  تدش  رظن  زا  هک  هلحرم  نیا  يور  نیا  زا  دنک و  یم  دیدشت  تخـس  ار  یگدنز  زا  ندرب  تذل 
. ( ( ص 183 و 184 خیرات : هعماج و  تسین . یناوج  نارود  هب  تهابش  یب  دسر ، یم 

یقالخا نادجو 

هراشا

ناور تسا . رش  زا  زیرگ  ریخ و  يوس  هب  وا  یعیبط  شیارگ  رش و  ریخ و  صیخشت  رد  یمدآ  يرطف  ياهدادعتـسا  یقالخا » نادجو   » زا دارم 
رانک رد  ام ، هدیقع ي  هب  اما  دننک ؛ یم  يراشفاپ  هتفگ  شیپ  لماع  راهچ  رب  ًالومعم  ناسنا ، تیصخش  رب  رثؤم  لماوع  يرامشرب  رد  ناسانش 

دراد و ریثأت  اه  ناسنا  همه ي  تیـصخش  لوحت  يریگ و  لکـش  رد  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  دنراد  دوجو  زین  يرگید  مهم  لماوع  قوف ، لماوع 
: دنلیخد دودعم  ییاه  ناسنا  تیصخش  رییغت  نیوکت و  رد  رگید  یضعب 

تایرطف

یم ار  تایرطف  دریذپ . یم  فعض  تدش و  دنچ  ره  تسا ؛ كرتشم  نایمدآ  همه ي  نایم  رد  هک  تسا  يدادادخ  يروما  تایرطف ، زا  دارم 
؛ تسا كرتشم  تاناویح  ریاس  ناسنا و  نیب  يور  نیا  زا  تسا و  یناویح  هبنج ي  هب  طوبرم  هک  زیارغ : فلا ) درک : میسقت  هتسد  ود  هب  ناوت 

مدآ ینب  هژیو ي  ناسنا و  یناسنا  هبنج ي  هب  قلعتم  هک  صخالا ، ینعملاب  تایرطف  ب ) تاذ ؛ تنایـص  ییوج و  تفج  اذـغ ، هب  لـیم  دـننام 
. ییوج تقیقح  یتسود ، لامج  یبلط ، تردق  ریظن  تسا ؛

یبیغ لماوع 

ياروام یبیغ و  لماوع  دریذپن ، ققحت  اه  ناسنا  تیرثکا  رد  تسا  نکمم  درادن و  تیمومع  هتبلا  هک  رگید  زاس  تیـصخش  لماوع  هلمج  زا 
یحو لماع  هتشاد ، ازسب  یمهـس  مالـسلا  مهیلع  یهلا  يایلوا  ایبنا و  تیـصخش  رییغت  نیوکت و  رد  هچنآ  تسا . ماهلا  یحو و  لیبق  زا  یعیبط 
ربمایپ تسا . هدیدرگ  يرـشب  خیرات  ياه  ناسنا  رگید  ناگرزب و  نآ  یناگدـنز  رد  میظع  یلوحت  رگداجیا  هک  یلماوع  تسا ؛ هدوب  ماهلا  ای 
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.6 (: 41  ) تلصف 110 و  (: 18  ) فهک یلا ( ؛ یحوی  مکلثم  رشب  انأ  امنا  دیامرفب : مدرم  هب  هک  دوب  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ 
. دوش یم  یحو  نم  هب  هک  قرف ) نیا  اب   ) میامش نوچ  يرشب  نم  ( 

دازآ هدارا ي  رایتخا و 

لماع زا 6  کی  چـیه  ام  هدـیقع ي  هب  تسوا . دازآ  هدارا ي  رایتخا و  ناسنا ، ره  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  راذـگریثأت  لـماع  نیرت  مهم 
ریخا ءزج  دوب . دناوت  یمن  یمدآ  تیـصخش  رییغت  يریگ و  لکـش  همات  تلع  رگید ، لماع  عومجم 5  رانک  رد  هن  ییاـهنت و  هب  هتفگ ، شیپ 

مهم تلاخد  ریثأت و  زا  رگا  تسا . ناسنا  رایتخا  دـشاب ، یم  زین  لماع  نیرترثؤم  هک  یمدآ  تیـصخش  لوحت  يریگ و  لکـش  هماـت ي  تلع 
ربج دـنچ  ای  زیچ  ود  ای  کی  میلـست  ار  ناسنا  عقاو ، رد  مینک ، راکنا  ای  لفاغت  ای  تلفغ  ناسنا  تیـصخش  رد  رایتخا » دازآ و  هدارا ي   » لـماع
نیا رد  میا . هتـشاگنا  يربج  لماع  دـنچ  اـی  ود  دـنیآرب  لولعم  اـی  يربج  لـماع  کـی  لولعم  ار  وا  راـتفر  هدارا و  تیـصخش ، میا و  هتـسناد 

هن یتیلوؤسم ، هن  تشاد و  دهاوخ  یفیلکت  هن  نیاربانب  دوب و  دـهاوخ  تاناویح  ریاس  تاتابن و  تادامج ، نوچمه  يدوجوم  ناسنا  تروص ،
ینید یقالخا و  یقوقح ، زا  معا  یشزرا ، ياه  ماظن  همه ي  هصالخ  يرفیک . هن  یشاداپ و  هن  یحیبقت ، شهوکن و  هن  ینیـسحت ، هن  شیاتس 

، نس ربج  ءیحم  ربج  تثارو ، ربج  تشاد  دـهاوخ  هرطیـس  تیمکاح و  یناسنا  ياه  هدـیدپ  ورملق  رب  هک  يزیچ  اهنت  تخیر و  دـهاوخ  ورف 
: يدزی حابـصم  هللا  تیآ  خـیرات ، هعماـج و  یعاـمتجا ( . و  یناور ، یتسیز ، یکیزیف ، ياـهربج  زا  يا  هعومجم  ینعی  تسا ؛ هزیرغ و ... ربج 

. ( ص 187

راذگریثأت لماع  نیرت  مهم  رایتخا ،

- رگید لماوع  هعومجم ي  ریثأـت  تسوا . دازآ  راـیتخا  هدارا و  يورین  ناـمه  ناـسنا ، تیـصخش  راـتفر و  رد  راذـگریثأت  لـماع  نیرت  عطاـق 
زگره ناسنا  تیصخش  راتفر و  رد  نامز - تشذگ  و  یعامتجا ، یناسنا و  طیحم  ییایفارغج ، یعیبط و  طیحم  ردام ، محر  تثارو ، نوچمه 
لولعم هن  تسا ، لماوع  نیا  زا  کی  چیه  لولعم  هن  دارفا ، هدارا ي  درک . دناوتن  يربارب  اه  شیارگ  اه و  تخانش  زا  هتـساخ  رب  هدارا  ریثأت  اب 

اه و شیارگ  هب  هجوت  اب  يو  ات  دـنزاس  یم  مهارف  ناسنا  رایتخا  هدارا و  لامعا  يارب  ار  هنیمز  طقف  اه  لماع  نیا  اهنآ . عومجم  زا  يدـنیآرب 
نس طیحم و  تثارو ، لماوع  زا  کی  چیه  ربارب  رد  درف  ره  سپ  دنک . راتفر  هتساوخدوخ  هنادازآ و  شیوخ ، یحور  يرطف و  ياه  تخانش 
ياه یگژیو  نیرت  مهم  زا  رایتخا  تسا . ناسنا  تیـصخش  راتفر و  عطاق  هدـننک ي  نییعت  هک  تسا  هدارا  نیا  درادـن . ضحم  یلاعفنا  تلاح 

نییعت زگره  یعامتجا  یناور و  یتسیز ، یکیزیف ، لماوع  تسا . درف  تافالتخا  داجیا  ناـسنا و  تیـصخش  نتخاـس  یـساسا  لـماع  یمدآ و 
تمعن نیا  زا  رـشب  دارفا  هدافتـسا ي  نازیم  کش ، نودب  دنیوا . رایتخا  شنیزگ و  زاس  هنیمز  طقف  هکلب  دنتـسین ؛ رـشب  يرایتخا  لاعفا  هدننک 

ار نآ  روتف  فعـض و  تابجوم  جـیردت ، هب  ورین ، نیا  لامعا  مدـع  اب  هک  دنتـسه  یناسک  تسین . ناسکی  یهلا ، معن  ریاـس  دـننام  هدادادـخ ،
یم هک  دـنزاس  یم  شدـنمورین  يوق و  نانچ  نآ ، حیحـص  رمتـسم و  يریگراک  هب  اـب  هک  دنتـسه  زین  يرگید  ناـسک  و  دـنروآ ، یم  مهارف 

، دـشابن وا  يرایتخا  راتفر  هجیتن ي  درف ، کی  صیاصخ  زا  یکی  رگا  نیاربانب ، دنتـسیاب . رگید  تایـضتقم  لماوع و  همه ي  ربارب  رد  دـنناوت 
ای يرغال  يدـق ، هاتوک  ای  یتماق  دـنلب  دـننام   ) یتسیز لماوع  ياضتقم  هاوخ  دـشاب ، يو  هتـساوخان ي  يراـیتخاریغ و  راـتفر  هجیتن ي  هاوخ 

ییرایتخا لمع  چیه  أشنم  يرما  رگا  نینچ ، مه  دوب . دـهاوخن  وا  تیـصخش  تاموقم  زا  هصیـصخ  نآ  مشچ و ،)... گنر  وم ، گنر  یقاچ ،
نوچ تسوا و  يرایتخا  راتفر  هتخادرپ ي  هتخاس و  ناسنا  تیـصخش  هک  نآ  هصالخ  تشاد . دـهاوخن  تیـصخش  رد  یتلاخد  ریثأت و  دوشن 

لوحت يریگ و  لکش  رد  ار  لوا  هجرد ي  یساسا و  مهـس  هدارا  تفگ  دیاب  تسا ، صخـش  دازآ  هدارا ي  يرایتخا ، راتفر  رد  رـشابم  لماع 
. ( ص 190 يدزی : حابصم  هللا  تیآ  خیرات ، هعماج و  دراد ( . تیصخش 
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همطاف تیصخش  يریگ  لکش  رد  رثؤم  لماوع 

لماع زا  ناشیا - تیـصخش  رب  راذـگریثأت  لماوع  همه ي  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاـف ي  نوچ  يا  هوسا  هناـگی  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد 
دوجو ناتـسلگ  رد  يریظن  یب  لگ  نانچ  هدنهد ي  شرورپ  دـنا و  هداد  مه  تسد  هب  تسد  یبیغ - لماوع  طیحم و  لماع  ات  هتفرگ  تثارو 

ردام محر . هب  تیدبا  درادن  هنوگ  نیا  رهوگ  بایان  تیلزا  بلـص  هب  هنوگ  نیا  رتخد  وت  ییاتکی  هب  هک  اتکی  رهوگ  نآ  وت  يا  دنا : هدیدرگ 
ص 63. امندزیا : هنیآ ي  محر ( . هب  تیدبا  درادـن  هنوگ  نیا  رهوگ  محر . هب  تیدـبا  درادـن  هنوگ  نیا  رهوگ  مکـش  هب  دراین  درواین و  رهد 

نیرت فیرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  همطاـف ، ردـپ  ناوضر ) .)  ) رطاـش دومحم  ازریم  هب  فورعم  یموـق  گرزباـقآ  زا  رعش 
ترـضح تباجن  تفارـش و  تمظع ، راـگزور ( (  ناـنز  نیرت  بیجن  نیرت و  كاـپ  زا  دـلیوخ ، تنب  هجیدـخ  وا ، رداـم  یهلا و  هدـیرفآ ي 

يوناب نوچ  ینیوانع  اب  مالـسلااهیلع  هجیدخ  زا  اهراب  ناراگن  خیرات  تسا . هدـیدرگ  مالـسا  خـیرات  تاحفـص  شخب  تنیز  اربک ، هجیدـخ 
ذئموی یه  ریخلا و  همارکلا و  نم  اـهب  هللا  دارا  اـم  عم  هفیرـش  هلقاـع  هأرما  هجیدـخ  تناـک  دـنا : هدرک  داـی  دـنمدرخ  شیدـنارود و  كریز ،
هدومرف هدارا  وا  يارب  ار  ریخ  تمارک و  دنوادخ  هک  دوب  تفارشاب  دنمدرخ و  ینز  هجیدخ ، الام ؛ مهرثکا  افرـش و  مهمظعا  ابـسن و  مهلـضفا 

اه تورث  نیرتـشیب  اـه و  تفارـش  نیرترب  نـیرت و  گرزب  اـه ، بـسن  اـه و  هـشیر  نـیرت  تلیـضفاب  زا  شیوـخ  راـگزور  رد  هجیدـخ  دوـب .
نداد بیترت  اـب  تزع  تمـشح و  تساـیر ، تدایـس ، زا  يرادروخرب  نیع  رد  هجیدـخ  ص 263 .) ج 1 ، سیمخ : خـیرات  . ) دوب رادروـخرب 

تراجت هب  دوب ، هنامز  نآ  مسر  هک  يراوخابر  زا  رود  هب  قـالخ و  یتیریدـم  اـب  وا  تخادرپ . یم  يزور  بسک  هب  يراـجت  ییاـه  ناوراـک 
رد تواخس و .... تمارک ، تفع ، نوچ  یتافص  دوب ؛ ابیز  یتافص  الاو و  یقالخا  دجاو  مالـسلااهیلع  هجیدخ  دوب . هدروآ  يور  يا  هبراضم 

، مالسا ماقم  الاو  ربمایپ  شرسمه ، رایتخا  رد  مالسا  تفرـشیپ  يارب  ار  دوخ  تنکم  تورث و  مامت  هک  سب  نیمه  شتمارک  تواخـس و  ماقم 
، دـش یم  بای  فرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  هب  هک  ماگنه  ره  لیئربج  هک  سب  نیمه  زین  شتفارـش  تمظع و  ماـقم  رد  داـهن .

نم کئرقی  لیئربج  اذه  هجیدخ ! ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  دومن . یم  غالبا  هجیدخ  هب  ربمایپ  هطـساو  هب  ار  راگدرورپ  مالس 
! هجیدخ يا  دومرف : یم  هجیدخ  هب  باطخ  ادخ  لوسر  سپ  مالـسلا ؛ لیئربج  یلع  مالـسلا  هنم  مالـسلا و  هللا  هجیدـخ : تلاق  مالـسلا  کبر 
رب تسوا و  زا  مالـس  تسا و  مالـس  دـنوادخ ، تفگ : یم  هجیدـخ  دـناسر . یم  مالـس  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هک  تسا  لـیئربج  نیا 

نیمز يور  ياه  ناسنا  نیرت  كاـپ  نیرت و  حـلاص  زا  یگلمج  وا  دادـجا  و  تیاور 12 ) ) . ص 8 ، ج 16 ، راونالاراحب : داب . مالـس  لیئربج 
مام رد  مام  مشح . زازعا و  بحاص  همه  وت  ناردام  مما  تاجاح  هلبق ي  همه  باـب  رد  باـب  لزا  رون  هقراـب ي  همه  نطب  رد  نطب  دـنا : هدوب 

زازعا و بحاص  همه  وت  ناردام  مشح . زازعا و  بحاص  همه  وت  ناردام  دوجو  ناراوس  هکی  همه  وت  ناردـپ  تمـشح  هاـج و  بحاـص  همه 
نیدلاو هک  ددرگ  یم  دقعنم  یلاح  رد  مالسلااهیلع  همطاف  هفطن ي  یمق ) . گرزباقآ  میکح  زا  رعـش  ص 81 . ج 1 ، بدا : نارتخا  مشح ( .

زا هیذغت  اب  ار  هفطن  نآ  هیام ي  ریمخ  دنا و  هتفای  تسد  یحور  تراهط  جوا  هب  دنوادخ  اب  هناصلاخ  طابترا  زور  هنابـش  لهچ  رذگهر  زا  وا 
همطاف يور  نیا  زا  ص 15 ) . ج 16 ، ملاوع : ص 78 . ج 16 ، راونالاراحب : دـنا ( . هدیـشخب  نیوکت  یتشهب  ياه  هویم  نیرتهب  نیرت و  كاپ 

: دییوج یم  وا  دوجو  رد  هرامه  ار  تشهب  هحیار ي  متاخ  ربمایپ  دش و  یم  هدیمان  ناسنا ، تروص  هب  یتریـس  هیروح  ینعی  هیـسنالا ؛ ءاروح 
لخن ودب  دـیلابب  هک  یلـصا  تمارک . رحب  رهگ  نافرع  هنیجنگ ي  تمایق  داز  شمدـق  دـیلوت  هک ز  یلخن  تماقا  لصا  ببـس  اروح  هیـسنا ي 
يافص میکح  زا  رعـش  ص 77 . ج 1 ، بدا : نارتـخا  تمارک ( . رحب  رهگ  ناـفرع  هنیجنگ ي  تمارک . رحب  رهگ  ناـفرع  هـنیجنگ ي  تماـما 
وکین ردام ، تافو  زا  دـعب  هتفای و  شرورپ  افـص  یکاپ و  ءاشن  قشع ، روش ، رـسارس  يا  هداوناخ  طیحم  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  یناهفـصا ) .
نوناک هک  هتشگ  راوتسا  يردپ  يرانک  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تیـصخش  تسا . هدیدرگ  وا  تیبرت  شرورپ و  راد  هدهع  نایبرم ، نیرت  قلخ 

هک هدینارذگ  يرسمه  رانک  رد  ار  شیوخ  رمع  زا  یمین  مالسلااهیلع ، همطاف  تسا . هدوب  شیوخ  راگزور  رد  تالوحت  تاهجوت و  همه ي 
لوزن نوـچ  یبـیغ ، لـماوع  قوـف ، لـماوع  هعوـمجم ي  رب  يدـمحم و  يوـخ  قـلخ و  راد  ثاریم  تسا و  لوـسر  ناـماد  هتفاـی ي  شرورپ 

. دوزفا دیاب  زین  ار  یبیغ و ... ياه  ماهلا  ناگتشرف ،
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. دوزفا دیاب  زین  ار  یبیغ و ... ياه  ماهلا  ناگتشرف ،

یمطاف هریس ي  زا  يریذپ  هوسا  هویش ي 

زا هک  يا  همطاف  دزاس ؟ یمن  دراو  مالـسلااهیلع  همطاـف  يرگ  هوسا  هب  یللخ  لـماوع ، هعومجم ي  اـیآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  لاـح 
لماوع تباجن و  تفارش و  جوا  رد  يردام  تراهط ، تمصع و  تیاهن  رد  يردپ  یتشهب ، هیام ي  ریمخ  نوچ  يرایـسب ؛ یهلا  ياه  تبهوم 

ياه ناسنا  يارب  یبوخ  يوگلا  هوسا و  دـناوت  یم  ایآ  تسا ، هتفرگ  لکـش  اه  تبهوم  نیا  هیاس ي  رد  شتیـصخش  هدوب و  رادروخرب  یبیغ 
؟ دریگ رارق  اه  تبهوم  نیا  زا  هرهب  یب 

يریذپ هوسا  رد  رایتخا  لماع  هب  هجوت 

رد یبیغ و -... یتیبرت ، یتسیز ، یطیحم ، یثرا ، زا  معا  لماوع - نیا  هعومجم ي  يراذگریثأت  تفگ  دـیاب  اه  لاؤس  هنوگ  نیا  هب  خـساپ  رد 
هک ارچ  دزاس ؛ دراو  یللخ  هشدخ و  چیه  ناشیا  يرگ  هوسا  ماقم  هب  دناوت  یمن  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  نوچمه  ياه  هوسا  تیـصخش 

نداد تیمها  رسمه ، باختنا  رد  تقد  نوچ  یطیارـش  تسا ؛ يریگوگلا  لباق  دوخ  حطـس  رد  طیارـش  لماوع و  نیا  زا  يا  هراپ  داجیا  ًالوا ،
هدیاف و  لالح ، ياهاذغ  زا  نیدلاو  هیذغت ي  ترورـض  نآ ، زا  دعب  هفطن و  داقعنا  زا  لبق  نیدلاو  یحور  تراهط  بیذـهت و  هب  هداعلا  قوف 

ییافوکـش هـب  یـشخب  تعرـس  لـماوع ، نـیا  ریثأـت  تیاـهن  اـیناث ، یهدریــش و ؛... يرادراـب و  نارود  رد  زین  هـفطن و  داـقعنا  زا  لـبق  شخب 
زا ار  درف  دناوت  یمن  زگره  راذـگریثأت  لماوع  نیا  هعومجم ي  دـنرادروخرب . نآ  زا  ناگمه  هک  ییاهدادعتـسا  تسا ؛ يرطف  ياهدادعتـسا 

روآدای هک  نانچ  دنشاب . مورحم  نآ  زا  یلک  روط  هب  نارگید  دشاب و  هتشادن  يرطف  هیام ي  چیه  هک  دنزاس  رادروخرب  يدادعتسا  ییاناوت و 
لماوع هعومجم  ریثأت  تیاهن  تسوا و  دازآ  هدارا ي  رایتخا و  ناسنا ، ره  تیـصخش  راتفر و  نییعت  رد  لماع  نیرت  عطاق  نیرترثؤم و  میدش 
ناسنا هنادازآ  رایتخا  شنیزگ و  يارب  ار  هنیمز  هجیتن  رد  دـننک و  فیعـضت  ای  تیوقت  ار  يرطف  ياهـشیارگ  اهتخانـش و  هک  تسا  نیا  رگید 

محر  ) یلخاد طـیحم  تثارو ، نوچ  یلماوع  مالـسلااهیلع  همطاـف  نوچ  ییاـه  هوسا  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  کـش  یب  دـنروآ . مهارف 
عقاو رثؤم  یبیغ  ياه  ماهلا  و  جاودزا و )... یگنوگچ  یگداوناخ ، تیبرت   ) ینوماریپ ياهطیحم  رگید  ییاـیفارغج ، یعیبط و  طـیحم  رداـم ،)

يرطف ياهدادعتسا  ییافوکش  هب  یشخب  تعرس  لماوع ، نیا  ریثأت  تیاهن  تشاد . هجوت  لماوع  نیا  ریثأت  دودح  هب  دیاب  یم  اما  تسا ؛ هدش 
زگره یتعرس  نینچ  ناشیا ، زا  يریذپ  هوسا  رد  دشاب و  یم  ترضح  نآ  هژیو ي  هک  ریظن  یب  الاو و  یتعرس  تسا  هدوب  مالسلااهیلع  همطاف 

زین ناـشیا  ياـپ  درگ  هب  دـیاش  دـنچ  ره  هرهاـط ، هقیدـص ي  نوچمه  یناـموصعم  زا  يریذـپ  هوسا  هصرع ي  رد  تسین . دوصقم  بولطم و 
همطاف جورع  جوا  ددرگ . ناشیا  زا  يریذـپ  هوسا  رد  یعناـم  رگداـجیا  يدـیماان و  سأـی و  ثعاـب  دـیابن  زگره  یـشرگن  نینچ  اـما  میـسرن ؛

هیام ي نیرت  یلصا  هک  ارچ  دشاب ؛ نیرفآ  طاشن  هدننکراودیما و  ناریذپ  هوسا  يارب  دیاب  یم  هرامه  یناسنا  ماقم  نیرت  عیفر  هب  مالسلااهیلع 
. تسا هدوب  وا  دازآ  رایتخا  هدارا و  همطاف ، تیصخش  يریگ  لکش  ماوق و 

یهلا ياه  تبهوم  زا  هن  یناسنا ؛ تاکرتشم  زا  يریذپ  هوسا 

تسا و هدش  یشان  یهلا  ياه  تبهوم  زا  اهنت  هک  دوخ  صاخ  ياه  یگژیو  زا  هتسد  نآ  رد  ناموصعم  هک  تسا  يرورض  زین  هتکن  هب  هجوت 
دنکرتشم ناگمه  اب  یناـسنا  هصرع ي  نارازه  رد  ناـشیا  اـما  دنـشاب ؛ یمن  وگلا  هوسا و  دـشاب  یم  ناـشیا  درف  هب  رـصحنم  تایـصوصخ  زا 

ییاه هصرع  دنـشاب ؛ یم  یناگدـنز  يوگلا  قشمرـس و  اه  هصرع  نیمه  رد  تسین و  راکنا  لباق  اـهنآ  تاـجرد  بتارم و  فـالتخا  دـنچره 
.... یعامتجا و طباور  تدابع ، یگدنب و  لقع ، ترطف ، یناسفن ، ياهاوه  تاوهش ، زیارغ و  نوچ :

اه هریس  ياوتحم  بلاق و  نایم  کیکفت 
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هک تسا  نآ  میقتسم  يریذپوگلا  میقتسمریغ . میقتسم و  دریذپ : تروص  دناوت  یم  تروص  ود  هب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  يریذپ  هوسا 
يراتفر ای  صاخ  يراتفگ  دراوم  زا  يرایـسب  رد  میهد . رارق  شیوخ  یناگدـنز  مسر  هار و  همانرب و  انیع  ار  ناراوگرزب  نآ  رادرک  راتفگ و 

همطاف ي ترـضح  هک  میونـش  یم  هنومن  يارب  دریگ . رارق  ام  يوگلا  هوسا و  دناوت  یم  يراتفر  بلاق  لکـش و  نامه  اب  ناشیا  زا  صخـشم 
يرکذ هللا ؛) ناحبس  هبترم   33 هللادمحلا ، هبترم   33 ربکا ، هللا  هبترم   34  ) دنتشاد یصوصخم  رکذ  بجاو  زامن  ره  یپ  رد  مالـسلااهیلع  ارهز 

هک ینامز  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دندوب (  هدرک  تفایرد  ناشراوگرزب  ردپ  زا  میظع  يا  هیده  ناونع  هب  ار  نآ  روتـسد  هک 
یم بلط  يراکتمدـخ  وا  زا  یتفر و  یم  تردـپ  دزن  شاک  يا  متفگ ، وا  هب  دوب ، هدـینادرگ  تقاط  یب  ار  ارهز  مسج  هناخ ، رد  ناوارف  راـک 

بلطم نایب  زا  یلو  دیـسر ؛ ربمایپ  تمدخ  همطاف  دـید . یمن  بیـسآ  همه  نیا  تمـسج  دـیناسر و  یم  کمک  هناخ  راک  رد  وت  هب  ات  يدرک 
نآ هب  نم  دوـب ؟ هچ  ردـپ  دزن  هب  تتجاـح  زورید  همطاـف ! يا  دوـمرف : دـمآ و  اـم  هناـخ  هـب  ربماـیپ  زور ، نآ  يادرف  تشگزاـب . درک و  مرش 

: دومرف ادخ  ربمایپ  دیایب . امش  دزن  هک  متساوخ  وا  زا  دهد . یم  جنر  ار  وا  هتشاذگ و  رثا  همطاف  مسج  رب  هناخ  رد  راک  یتخس  متفگ  ترضح 
ادخ و زا  دومرف : هبترم  هس  همطاف  هاگ  نآ  تخومآ . ناشیا  هب  ار  تاحیبست  سپس  تسا !؟ رتهب  رازگتمدخ  زا  هک  مزوماین  امش  هب  يزیچ  ایآ 

هیصوت زین  شیوخ  نایعیـش  هب  دندیزرو و  یم  تموادم  نآ  رب  هراومه  و  تیاور 5 ) . ص 82 ، ج 43 ، راونالاراحب : مدش . یضار  شلوسر 
تلیضفاب ناونع  هب  بجاو  زامن  ره  زا  دعب  بیترت  نامه  اب  ار  رکذ  نامه  مییامن و  یم  ادتقا  ترـضح  نآ  هب  زین  ام  يور  نیا  زا  دنومرف ؛ یم 

هک تسا  نآ  میقنسمریغ  يریذپوگلا  اما  دوب . دهاوخ  میقتسم  يریذپ  هوسا  راوگرزب ، نآ  هب  ییادتقا  نینچ  مییوگ . یم  زامن  تابیقعت  نیرت 
، ناراوگرزب نآ  یلمع  یملع و  هریـس ي  زا  طابنتـسا  لیلحت و  اب  مییامن و  كرد  ار  یهلا  ياـه  هوسا  نآ  رادرک  اـی  راـتفگ  تقیقح  حور و 
اـه و لکـش  زا  يرایـسب  میباـیرد . يداـصتقا و )... یـسایس ، یگنهرف ، یعاـمتجا ، يدرف ،  ) یگدـنز داـعبا  همه ي  رد  ار  شیوخ  هفیظو ي 

تـسین نیا  اهراتفر  نآ  زا  يریذـپ  هوسا  زا  روظنم  يور  نیا  زا  تسا ؛ هدوب  ناشدوخ  نامز  رـصع و  نامه  هژیو ي  اه  هوسا  يراتفر  ياهبلاق 
هریـس ي نآ  ياوتحم  حور و  هک  تسا  نیا  دوصقم  بوـلطم و  هکلب  مینک ؛ دـیلقت  ساـبتقا و  ار  صاـخ  يراـتفر  لکـش  بلاـق و  ناـمه  هک 
رد هنومن  يارب  میمدـب . شیوخ  یناکم  ینامز و  طیارـش  ياضتقا  قبط  نیون ، ییاهدـبلاک  اه و  لکـش  رد  ار  نآ  مییامن و  كرد  ار  يراتفر 

کی زا  دـننک ، یم  یگدـنز  نیلگ  کچوک و  يراوید  راهچ  کی  رد  مالـسلا  مهیلع  یـضترم  یلع  ارهز و  همطاف ي  هک  مینیب  یم  تایاور 
امرخ فیل  زا  يرداچ  مالسلااهیلع  ارهز  دننک . یم  هدافتسا  ناشزادناور  يارب  مه  ناشندنفـسوگ و  ِروخ  فلع  يارب  مه  دنفـسوگ ، تسوپ 
هچنآ اما  دشاب ؛ یمن  یـسأت  لباق  رـضاح ، رـصع  رد  هجو  چیه  هب  اهراتفر  هنوگ  نیا  لکـش  بلاق و  دنک و ... یم  هدافتـسا  نآ  زا  دفاب و  یم 

كرد و ار  اهراتفر  نیا  حور  هک  دننانآ  یقیقح  ناریذپ  هوسا  تساهراتفر . نیا  حور »  » و اوتحم » «، » تقیقح ، » تسا یسأت  لباق  دنمشزرا و 
ییاسراپ و حور  نآ ، هدنبیرف ي  رهاظم  ندرامـش  ریقح  ایند و  هب  ییانتعا  یب  حور  دننامدب : شیوخ  یناگدـنز  دـبلاک  رد  دـنیامن و  سابتقا 

درآ مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدـص ي  ترـضح  مینیب  یم  یتقو  ییارگ . لمجت  زا  دـیدش  زیهرپ  یتسیز و  هداس  حور  اـیند ، بح  زا  یگتـسر 
ناشفیطل تسد  یگنـس ، يایـسآ  اب  راک  تدـش  زا  دـنیامرف و  یم  هیهت  یتسد ) یگنـس  يایـسآ   ) ساتـسد اب  زور  ره  ار  هداوناخ  زاـین  دروم 

روما ریبدت  رسمه ، هب  کمک  ییافکدوخ ، دیلوت و  يارب  شالت  يراد ، هناخ  شزرا  لمع ؛ نیا  ياوتحم  مایپ و  ددرگ ، یم  حورجم  هدرزآ و 
، دیلوت هب  رگید  یبلاق  هویش و  هب  رگا  درادن و  یتیـصوصخ  چیه  ساتـسد ) زا  هدافتـسا   ) راتفر نیا  لکـش  هک  یلاح  رد  دشاب ؛ یم  لزنم و ...

ارهز ترضح  یگنهرف  یسایس - مایق  رد  دهاک . یمن  يریذپ  هوسا  ياوتحم  شزرا و  زا  يزیچ  دوش ، کمک  هداوناخ  داصتقا  ییافکدوخ و 
لباق رتشیب  هچنآ  زین  تغالب ، تحاصف و  جوا  رد  يا  هبطخ  اب  ار  مدرم  یهار  مگ  نالماع  يزاساوسر  همکاحم و  نایرج  رد  مالـسلااهیلع و 
ياه هئطوت  اـب  هلباـقم  تیـالو ، میرح  زا  عاـفد  تیمها  قح ، زا  عاـفد  ترورـض  تسا : يراـتفر  هریـس ي  نیا  ماـیپ  حور و  دـشاب ، یم  ادـتقا 

یم ازف  ناج  جور  نیا  یهلا و ... فراعم  قیاقح و  ندناسانش  یهارمگ ، تلالض و  نالماع  يزاساوسر  یلخاد ، ناقفانم  یـسایس  یگنهرف -
هبطخ اه ، هباطخ  یهورگ ، ياه  هناسر  یمومع  تاعامتجا  اه ، ییامیپهار  اـه ، هاگـشناد  نوچ  يرگید  ياـهطیحم  رد  اـی  دجـسم  رد  دـناوت 
مهیلع ناموصعم  ياهراتفگ  یتح  اهراتفر و  زا  يرایـسب  رد  يرآ ، دوش . هدـیمد  نیون  ییاـه  لکـش  اـه و  بلاـق  رد  هعمج و ... زاـمن  ياـه 
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نآ لکش  و  دبلاک ، بلاق ، دشاب و  یم  راتفگ  ای  راتفر  نآ  حور  تقیقح و  اوتحم ، مایپ ، تسا ؛ يریذپ  هوسا  لباق  دنمـشزرا و  هچنآ  مالـسلا 
. تسین یسأت  دروم  ًاموزل  راتفگ  ای  راتفر 

هنامز طیارش  هب  هتسباو  يریذپ ، هوسا  عون 

رد رگا  تسا . دحاو  زین  ناشیا  راتفگ  رادرک و  يرون  تقیقح  تسا و  دـحاو  يرون  زا  مالـسلا  مهیلع  كاپ  موصعم  هدراهچ  همه ي  دوجو 
. تسا ینامز  یطیحم و  طیارـش  رد  فـالتخا  لـیلد  هب  دوش  یم  هدـید  یتواـفت  مه  هب  تبـسن  ناـشیا  ياـهراتفر  يرهاـظ  تروص  لـکش و 

ناشیا هنامز ي  رصع و  يداصتقا  ای  یـسایس  یگنهرف ، یعامتجا ، طیارـش  هب  هتـسباو  ناموصعم  ياهراتفگ  ای  اهراتفر  زا  يرایـسب  ترورض 
اـهراتفر و یناـکم ، یناـمز و  طیارـش  ياـضتقم  هب  اـت  دـنا  هتـشاد  هفیظو  یلقع  یعرـش و  رظنم  زا  ناراوگرزب  نیا  زا  کـی  ره  تسا . هدوـب 

ناـموصعم همه ي  یلمع  یملع و  هریـس ي  تقیقح  نطاـب و  هک  یلاـح  رد  يور  نیا  زا  دـنهد . زورب  روهظ و  دوخ  زا  يا  هژیو  ياـهراتفگ 
. دـشاب توافتم  ناشیا  ياهراتفگ  ای  اهراتفر  بلاـق  لکـش و  هک  دوش  یم  ثعاـب  هناـمز  تاـئاضتقا  رد  تواـفت  ، تسا دـحاو  مالـسلا  مهیلع 
زا هناقشاع  عافد  هب  دنک و  مایق  شیوخ  ینامز  هژیو ي  طیارـش  رد  هک  دناد  یم  شیوخ  هفیظو ي  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  ترـضح 
اب شیوخ  هناـمز ي  رد  هک  دـنیب  یم  شیوخ  هفیظو ي  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  هک  یلاـح  رد  دزادرپـب ؛ موـلظم  بیرغ و  رما  یلو 

نیا رد  ار  شیوخ  نارای  هداوناخ و  یتسه ، مامت  دنیب و  یم  رطخ  رد  ار  نید  هشیر ي  لصا و  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  دیامن . حلص  هیواعم 
نومأم يدهع  تیالو  راوگرزب  نآ  ات  دنک  یم  اضتقا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نامز  یطیحم  ینامز و  طیارش  هک  یلاح  رد  دزاس ؛ یم  ادف  هار 

اه و بلاق  يوسارف  رد  هشیمه  میریگب و  قشمرـس  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  يراتفر  هویـش ي  نیمه  زا  دـیاب  ام  نیارباـنب  دریذـپب . ار  نوعلم 
رـصع و مینادب  ات  میـشوکب  هرامه  زین  میـشاب و  اهراتفر  نآ  یعقاو  تقیقح  حور و  فشک  يوپاکت  رد  ناشیا ، راتفر  نوگانوگ  ياه  لکش 
هب يرگید  نامز  ره  زا  شیب  هک  تساج  نیا  دـنک . یم  اضتقا  ار  ناموصعم  زا  کی  مادـک  یعامتجا  هریـس ي  زا  يریذـپ  هوسا  ام ، هنامز ي 

درک و هعجارم  نیتسار  ناسانش  مالسا  هب  دیاب  یم  تیمهاُرپ ، هصرع ي  نیا  رد  دوش . یم  زاین  ساسحا  ناسانش ، مالسا  یخیرات  ياه  لیلحت 
اب دنناوت  یم  نیتسار  ناسانـش  مالـسا  اهنت  تسج . زاب  ایبنا  ناراد  ثاریم  نیا  زا  ار  ناموصعم  هریـس ي  زا  بولطم  يریذـپ  هوسا  عون  هویش و 

هوسا هویـش ي  نیرتهب  همئا ، زا  کی  ره  یناگدنز  هرود ي  اب  هنامز  رـصع و  طیارـش  هسیاقم ي  مالـسا و  خـیرات  رب  لماک  طلـست  یهاگآ و 
ار مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هریـس ي  زا  يریذپ  هوسا  عون  نییعت  زا  زراب  يا  هنومن  دننک . یفرعم  هعماج  هب  ار  ناموصعم  هریـس ي  زا  يریذپ 

ًاعقاو نم  : » میدوب دـهاش  ناناوج  ناناوجون و  زا  نت  رازه  اه  هد  عمج  رد  بالقنا ، هنازرف ي  ربهر  همطاف ، هیرذ ي  ییاروشاع  ینارنخـس  رد 
هبرجت اه و  سرد  خیرات ، زا  ناوت  یم  تسا . سرد  خـیرات ، دـیوش . انـشآ  خـیرات  اب  هک  منک  یم  هیـصوت  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  امـش  هب 
خیرات زا  هدافتـسا  لباق  هجو  چیه  هب  هک  ییانثتـسا  ثداوح  کی  ار  ام  راگزور  ثداوح  ات  دننک  یم  یعـس  يا  هدع  تخومآ . یناوارف  ياه 
يدنب ههبج  رـشب و  یگدنز  یلـصا  ياه  هیاپ  اما  دوش ؛ یم  ضوع  یگدـنز  ياه  شور  اه و  گنر  تسا . طلغ  نیا ، دـننک . دومناو  تسین ،

تموکح هک  دوب  نیا  دش ، دراو  مالـسا  رب  هک  يا  هبرـض  نیرت  مهم  نیرتگرزب و  مالـسا ، ردص  رد  دـنک . یمن  ادـیپ  يرییغت  وا  یلـصا  ياه 
. دش لیدبت  ماش  تنطلس  هب  مالسلا ، مهیلع  نسح  ماما  تموکح  بلاط و  یبا  نب  یلع  تموکح  دش . لیدبت  تنطلـس  هب  تماما  زا  یمالـسا 
ار لیمحت  نیا  دش  روبجم  دوب ، مالسا  لصا  ظفح  هک  رتگرزب  تحلصم  کی  لیلد  هب  راگزور  نآ  رد  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هتبلا 

رایتخا رد  دش و  جراخ  شدوخ  ینید  زکرم  زا  تموکح  هنوگ  نیا  یتقو  دـنتفرگ . مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  ار  تموکح  دریذـپب . ناج  هب 
هک دوخ  یلـصا  روحم  زا  تموکح  هک  نآ  زا  سپ  لاس  تسیب  دوش . یم  ریذپان  بانتجا  البرک  هثداح  دش ، هتـشاذگ  نارادایند  نابلطایند و 

ساسا دوش . یم  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربمایپ ، دـنزرف  دـش ، جراخ  تسا ، تماما 
عمج شرطاخ  نآ  زا  دعب  دنادرگ ؛ جراخ  نید ، روحم  تماما و  روحم  یلصا ، روحم  زا  ار  تموکح  هک  تسا  نیا  نمشد  هلمح ي  هشقن و 

هتخیگنارب راکفا  تکرب  هب  ناریا ، تلم  لثم  يرایـشوه  تلم  تکرب  هب  زورما  هک  منک  ضرع  امـش  هب  نم  درک . دـهاوخ  راک  همه  هک  تسا 
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رداق اکیرمآ - زا  رتگرزب  هن  اکیرمآ و  هن  ینمـشد - چیه  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  لثم  یگرزب  بالقنا  تکرب  هب  ناریا ، تلم  راکفا  لثم  يا 
قافتا البرک  هثداح ي  دروایب ، راشف  یلیخ  نمشد  رگا  اج  نیا  دیامن ؛ لیمحت  مالسا  يایند  رب  ار  نسح  ماما  حلـص  لثم  يا  هثداح  ات  تسین 

/2 / 1 ناوج ، هتفه ي  زور  نیتسخن  رد  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  تیالو ، يامظع  ماقم  یخیرات  ینارنخـس  زا  یـشخب  داتفا ( ». دـهاوخ 
. ( 1379

یمطاف هریس ي  زا  ییاه  هولج  ابیز 

ههبج رد  ارهز  یگشیپ  شالت  هصرع ي  رد  ارهز  یگتسراو  هاگ  هولج  رد  ارهز  یگدیشوپ  هاگ  هلجح  رد  ارهز  یگدنب  هداجـس ي  رد  ارهز 
ارهز يرادرسمه  یگداوناخ  فیاظو  هنهپ ي  رد  ارهز  یگنهرف  داهج  ي 

یگدنب هداجس ي  رد  ارهز 

خیرات تاحفص  هب  هچنآ  اهتدابع ، یمامت  نایم  رد  تسا . هدوب  یهلا  يایلوا  زا  تفگـش  سب  ییاهتدابع  دهاش  لاح  هب  ات  خیرات ، هفیحص ي 
. تسا هدیدرگ  نادباع  تاهابم  رخف و  هیام ي  یناوج ، جوا  رد  هک  تسا  يراوگرزب  يوناب  ياهتدابع  هدیـشخب ، ریظن  یب  يا  هولج  تنیز و 
؛ دوش یمن  تفای  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  رتدباع  ایند ، مامت  رد  تسا : هدمآ  نینچ  شتدابع  فصو  رد  هک  تسومه  اتمه ، یب  هدـباع ي  نیا 

موقت تناک  ۀمطاف . نم  دبعا  ایندلا  یف  ناک  ام  يرصبلا : نسحلا  لاق  درک ( . یم  مرو  شیاهاپ  هک  داتـسیا  یم  اپرب  تدابع  يارب  يدح  هب  وا 
شرازگ مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف ي  ترـضح  زا  هک  ییاهتدابع  يراـب ، تیاور 62 ) . ص 75 ، ج 43 ، راونالاراحب : اهامدـق . مروتت  یتح 

ریظن یب  ییاه  تدابع  اب  ناشرمع ، هاتوک  نارود  رد  ترـضح  نآ  تسا . توافتم  رایـسب  میا ، هدینـش  ای  هدید  لاح  هب  ات  هچنآ  اب  تسا  هدش 
ناتـسود رگید  ایلوا و  ءایبنا ، ياهتدابع  اـب  ناـشیا  تاداـبع  هک  يا  هنوگ  هب  دـندمآ ؛ لـیان  تیدوبع  یگدـنب و  ياـه  هلق  نیرت  عیفر  حـتف  هب 

بوراج رخف  ییحی  تدـهز  هداجـس ي  هحبـس ي  زا  لجخ  تسین : هسیاـقم  لـباق  تیفیک ، ظاـحل  زا  هچ  تیمک و  ظاـحل  زا  هچ  دـنوادخ ،
. مدآ اب  ترد  كاخ  یگدـنب  فرـش  میرم  تزینک  یـسیع و  وت  سدـق  هدـنب ي  مدآ . اب  ترد  كاخ  یگدـنب  فرـش  اوح  اب  تمرح  یـشک 
همطاف ي تیفیک  تیمک و  فیـصوت  ج 1 ص 82 ) . بدا : نارتخا  یمق . گرزباقآ  موحرم  زا  رعـش  مدآ ( . اب  ترد  كاخ  یگدـنب  فرش 
وا تدابع  تمظع  رد  دـیآ . یمن  رب  وا  صاـخ  ناگدـیزگرب  دـنوادخ و  هدـهع ي  زا  زج  هک  ناـکما  يارو  تسا  يراـک  مالـسلااهیلع  ارهز 

همطافل ناک  ام  هللا  و  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شیاتمه ( ، وفک و  هناـگی  وا و  تاداـبع  فصو  هب  ناـیملاع  دـنوادخ  هک  سب  نیمه 
نیرخآ رد  ترـضح ، نآ  تداـبع  جوا  يرآ ، دزادرپ . یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیاور 22 ) . ص 107 ، ج 43 ، راونـالاراحب : یلع . ریغ  وفک 

یف نورکفتی  مهبونج و  یلع  ًادوعق و  ًامایق و  هللا  نورکذی  نیذلا  تسا : هدومن  هولج  نامحر ، دنوادخ  مالک  زا  نارمع ، لآ  هروس ي  تایآ 
دای ناشاهولهپ  رب  هتفخ  هتسشن و  هداتسیا ، لاح )؛ همه  رد   ) ار يادخ  هک  نانآ  . ( 191-195 (: 3  ) نارمع لآ  ضرألا ( ؛... تاومسلا و  قلخ 
یپ رد  ع )  ) یلع هکم ، زا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هنوـگ ي  رارف  ترجه  زا  سپ  دنـشیدنا ( ( .... یم  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  دـننک و  یم 

یناوراک نافیعض ، نانز و  زا  دنچ  ینت  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاف ي  هارمه  هب  هلـصافالب  دوب  هدرک  تفایرد  ربمایپ  بناج  زا  هک  یتیرومأم 
دنتفرگ میمصت  دوب ، هتخیگنارب  ار  ناشمشخ  ربمایپ ، نداد  فک  زا  هک  هکم  ناکرشم  تفرگ . تعرـس  هنیدم  يوس  هب  ناباتـش  داد و  بیترت 

رب ار  وزرآ  نیا  غاد  مالسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  یگنادرم  تعاجـش و  اما  دنریگ ؛ ناشناگورگ  هب  دننادرگزاب و  هار  هنایم ي  زا  ار  نانآ  هک 
یلع و دورو  ضحم  هب  دـش . دراو  ربمایپ  رب  تمالـس  هب  اسرف ، تقاـط  ياـهزیرگ  گـنج و  زا  سپ  ناوراـک  نیا  تبقاـع  داـهن و  ناـشیاهلد 

ارم دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  امش  ياپ  شیپ  دومرف : درشف و  شوغآ  رد  ار  یلع  تفاتش . ناشلابقتسا  هب  ریظن  مک  يرورـس  اب  ربمایپ  همطاف ،
رکفت زا  ناتموادم ، ياه  تاجانم  زا  ناتیاه ، بش  دـجهت  زا  ناتهار ، نایم  ياه  تدابع  زا  تخاس ؛ ربخاب  رفـس  نیا  رد  امـش  لاوحا  مامت  زا 
هدروآ دورف  امش  لابقتسا  هب  نامحر ، دنوادخ  بناج  زا  ار  شخبناج  تایآ  نیا  وا  اج . نیدب  ات  ناتیاهزیرگ  گنج و  زا  زین  ناتی و  هتـسویپ 
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وت ایادخ  دنیوگ ): یم  و   ) دننک یم  هشیدنا  نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  رد  ولهپ و  رب  هتـسشن و  هداتـسیا ، دننک ؛ یم  ادـخ  دای  هک  نانآ  تسا :
نآ یگتـسخ  مامت  هرابکی  هب  یحو ، يازف  حور  رطع  راد .... هاگن  منهج  باذـع  زا  ار  ام  یهزنم ؛ كاپ و  وت  يا ، هدـیرفاین  ثبع  هب  ار  اـهنیا 

، تاجانم دـجهت ، زامن ، رب  تایآ  نیا  اب  لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  درتس ؛ همطاف  یلع و  هتـسخ ي  نت  زا  ار  اـسرف  تقاـط  ياـهزیرگ  گـنج و 
زا مالـسلااهیلع  همطاف  تداـبع  ص 539 ) ) . ۀـمئالا : ۀـفرعم  یف  ۀـمغلا  فشک  زا  ماهلا  اب  دوب . هداـهن  یلوبق  رهم  ناـنآ ، مادـم  رکذ  رکفت و 

، وا شالت  وا ، هاگن  وا ، راتفگ  وا ، راتفر  دراد ؛ روهظ  روضح و  وا  یگدنز  هظحل ي  هظحل  رد  هک  تسا  هدرتسگ  دح  نادـب  ات  تیمک ، ظاحل 
اـهبلق و هللا  ـألم  ۀـمطاف ، نا  نامیلـس ! اـی  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دوـب ( . تداـبع  وا  زور  بش و  هـظحل ي  ره  وا و  ندیـشک  سفن 
رب يراد ، هناـخ  فیاـظو  رگید و  زا  تغارف  اـه و  هچب  ندـیناباوخ  زا  دـعب  بش  ره  وا  هللا ) . ۀـعاطل  تغرفت  اهـشاشم  یلا  اـنامیإ  اـهحراوج 

نینچ اتمه ، یب  هدـباع ي  نآ  جاودزا  بش  دـش . یم  مروتم  دوبک و  شکرابم  ياهاپ  هک  ییاج  ات  داتـسیا ؛ یم  زاـمن  هب  تداـبع  هداـجس ي 
نایاپ رد  ار  دوخ  لاح  دومرف : همطاف  دیسرپ . ار  تلع  دید . نایرگ  نارگن و  ار  شرسمه  بش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تسا : هدش  هبـساحم 

رد ایب  مسق  ادخ  هب  ار  وت  تخادنا . ربق  هب  ملاقتنا  دای  هب  ارم  مدوخ ، لزنم  هب  مردـپ  هناخ ي  زا  لاقتنا  هک  ارچ  مدروآ ؛ دای  هب  ربق  ملاع  رمع و 
دنع یلاح  یف  ترکفت  مالـسلااهیلع : ارهز  همطاف  میزادرپب ( . ادـخ  تدابع  هب  ار  بشما  میزیخرب و  زامن  هب  یگدـنز  نیزاـغآ  تاـعاس  نیا 
هللا دبعنف  ةولـصلا  یلا  تمق  نا  هللا  كدـشنأف  يربق  یلا و  یلوخدـک  یلزنمب  یـشارف  یف  یلوخد  تهبـشف  يربق  یف  یلوزن  يرمع و  باهذ 

رد ناهج ، ناوناب  هنادرُد ي  لماک و  هوسا ي  نیا  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف ي  يرآ ، ص 481 ) . ج 4 ، قحلا : قاقحا  ۀلیللا .... هذه  یلاعت 
نآ زا  هک  دـهاوخ  یم  شرـسمه  زا  دوش و  یمن  لفاغ  شیوخ  تقلخ  فدـه  زا  زین  یگدـنز  ياه  هظحل  نیرتزیگنا  هرطاخ  نیرت و  نیریش 

هولج مالسلا  هیلع  یلع  يارب  نانچ  لوا  بش  نامه  زا  مالسلااهیلع  راهطا  يارهز  تیصخش  دننک . هدافتـسا  دنوادخ  هب  برقت  يارب  زین  بش 
: دیوگ یم  گنرد  یب  یتفای !؟ هنوگچ  ار  ترسمه  دسرپ : یم  یلع  زا  بش  نآ  يادرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  هک  دبای  یم 
راونالاراحب ج هللا .... ۀـعاط  یلع  نوعلا  معن  لاق : کلها ؟ تدـجو  فیک  ًایلع : لأسف  امهتحیبص  یف  امهاتأ  مث  هللا ( ؛ ۀـعاط  یلع  نوعلا  معن 

ماما شلد ، هویم ي  نابز  زا  ار  همطاف  تدابع  فصو  میونـشب  اما  دـنوادخ . تیدوبع  تعاـطا و  يارب  رواـی  راـی و  نیرتهب  ص 117 ) . ، 42
عوکر و دوعق و  ماـیق و  هب  ار  بش  ماـمت  مدرک . یم  هراـظن  تداـبع  بارحم  رد  ار  مرداـم  يا ، هعمج  بش  رد  : » مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح 

یم ناشیاعد  ناوارف  درب و  یم  مان  کیاکی  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  هک  مدینش  یم  دز . رس  حبص  يدیپس  هک  هاگ  نآ  ات  دوب  لوغشم  دوجس 
یم اعد  نارگید  يارب  هک  هنوگ  نامه  ارچ  ردام ! مدرک : ضرع  ناشیا  تمدخ  سپ  درک . یمن  دوخ  يارب  ییاعد  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنک ؛
یف تماق  همطاف  یما  تیأر  مالسلا : هیلع  نسحلا  مامالا  هناخ ( ». سپس  هیاسمه ، ادتبا  مدنزرف ! دومرف : دینک . یمن  اعد  ناتدوخ  يارب  دینک ،

ءاعدلا رثکت  مهیمـست و  تانمؤملا و  نینمؤملا و  اوعدت  اهتعمـس  حبـصلا و  دومع  حضتا  یتح  ةدجاس  ۀعکار  لزت  ملف  اهتعمج ، هلیل  اهبارحم 
ج راونالاراحب : رادلا . مث  راجلا  ینب ! ای  تلاقف : كریغل . نیعدت  امک  کسفنل  نیعدت  مل ال  هاما ! ای  اهل : تلقف  یشب ء  اهسفنل  وعدت  مهل و ال 

چیه همطاف  دوب . هنوگ  نیا  شیاین ، اعد و  ماگنه  هب  همطاف  لومعم  هویش ي  يرآ ، تیاور 19 ) . ص 313 ، ج 89 ، تیاور 3 ، ص 81 ، ، 43
یمن ام  لایخ  لقع و  رد  زگره  همطاـف  تداـبع  تیفیک  اـما  و  شـشخب . قشمرـس  نیرتاـبیز  دوب و  ضحم  راـثیا  دـید ؛ یمن  ار  شدوخ  هاـگ 

، همطاف تادابع  هبترم ي  تمظع  شیدنا ، هتوک  نایـشرف  ام  يارب  سب . دـناد و  یم  ادـخ  تدابع ، هماگنه ي  رد  ار  وا  یحور  لاح  دـجنگ .
زا يا  هشوگ  دیاش  ات  میروآ  هانپ  یحو  نانیما  مالک  هب  هک  دوب  دهاوخ  نآ  هصرع ، نیا  رد  ام  عسو  مامت  تسین . روصت  كرد و  لباق  زگره 
هک تساتمه  یب  دـنلب و  نانچ  نآ  همطاف ، تدابع  میرگنب ، هک  تایاور  لالز  هنیآ ي  رد  میوش . رگ  هراـظن  ار  وا  تاداـبع  لاـثم  یب  تمظع 

، دتـسیا یم  زامن  هب  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  تدابع ، بارحم  رد  همطاف  هک  هاگ  نآ  دنک : یم  تاهابم  شیوخ  هکئالم ي  رب  نادب  دـنوادخ ،
باطخ تلالج ، تزع و  رپ  دنوادخ  نیمز و  لها  يارب  ناگراتس  رون  ناس  هب  دریگ ؛ یم  ندیشخرد  نامـسآ  هکئالم ي  يارب  شتدابع  رون 
دنبدـنب هک  یلاـح  رد  هداتـسیا  نم  هاـگرد  رب  دـینک ؛ رظن  منازینک ، رورـس  همطاـف ، ما  هدـنب  رب  نم ! هکئـالم ي  دـیامرف : یم  شناگتـشرف  هـب 

زا ار  شنایعیش  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  تسا . هداهن  يور  نم  تدابع  هب  شبلق  مامت  اب  تسا و  نازرل  شعترم و  نم  فوخ  زا  شدوجو 
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هلالج لج  اهبر  يدی  نیب  اهبارحم  یف  تماق  یتم  ۀمطاف ... یتنبا  اما  هلآ ... هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدیـشخب ( ... ینمیا  تاجن و  شتآ ،
، ۀمطاف یتما  یلا  اورظنا  یتکئالم ! ای  هتکئالمل : لج  زع و  هللا  لوقی  ضرألا و  لهأل  بکاوکلا  رون  رهزی  امک  ءامـسلا  ۀـکئالمل  اهرون  ارهز 

.... رانلا نم  اهتعیـش  تنمآ  دـق  ینا  مکدهـشا  یتدابع . یلع  اهبلقب  تلبقا  دـق  یتفیخ و  نم  اهـضئارف  دـعتری  يدـی  نیب  همئاـق  یئاـما ، ةدـیس 
یم رهاظ  شندـب  رد  یهلا  تیـشخ  فوخ و  نانچ  تدابع ، ماگنه  هب  يرهاظ  تیفیک  ظاـحل  زا  تیاور 1 ) . ص 38 ، ج 28 ، راونالاراحب :

تیفیک ظاـحل  زا  همطاـف ، تداـبع  اـما  تشگ . یم  نازرل  ناـسرت و  شحراوج  اـضعا و  ماـمت  داـتفا و  یم  هزرل  هب  شدوجو  ماـمت  هک  دـش 
داتفه هک  ییاج  ات  ددرگ ؛ یم  یهلا  برقم  هکئالم ي  تذـل  تریح و  ثعاب  نآ  رون  یگدنـشخرد  هک  تسا  دـننام  یب  ناـنچ  نآ  يونعم ،

نم کـلم  فلا  نوعبـس  اـهیلع  ملـسیف  اـهبارحم  یف  موقتل  اـهنا  هلآ ... هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  یهلا (  برقم  ناگتـشرف  زا  هتـشرف  رازه 
ءاـسن یلع  كافطـصا  كرهط و  كافطـصا و  هللا  نا  همطاـف ! اـی  نوـلوقیف : میرم  هکئـالملا  هـب  تداـن  اـمب  اـهنودانی  نـیبرقملا و  هکئـالملا 

هب دنتـسرف و  یم  تیحت  مالـس و  وا  رب  یگلمج  تیاور 20 ) . ص 24 ، زین ج 43 ، تیاور 52 و  ص 84 ، ج 37 ، راونالاراحب : نیملاعلا ....
رهزی امک  ءامسلا  ۀکئالمل  اهرون  رهز  هلالج  لج  اهبر  يدی  نیب  اهبارحم  یف  ۀمطاف  یتنبا  اما  هللا ... لوسر  دنزادرپ ( . یم  وا  قیوشت  دییأت و 

كافطصا هللا  نا  ۀمطاف ! ای  لوقتف : نارمع  تنب  میرم  هب  تدان  امب  اهتدانف  ۀکئالملاب  هرکذ  یلاعت  هللا  اهسنؤی  ضرالا ... لهال  بکاوکلا  رون 
تیاور ص 37 ، ج 28 ، راونالاراحب : نیعکارلا . عم  یعکرا  يدجساو و  کبرل  یتنقأ  ۀمطاف ! ای  نیملاعلا . ءاسن  یلع  كافطـصا  كرهط و  و 

یم یهلا  برقم  ناگتشرف  تجهب  تذل و  تهب ، بجوم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تدابع  يرآ ، تیاور 3 ) . ص 172 ، زین ج 43 ، 1 و 
ار ادخ  يا  هظحل  رگا  تساهنآ و  حور  ياذغ  نوچ  تدابع  هک  ارچ  دـنا ؛ هدـنارذگ  تدابع  هب  ار  دوخ  رمع  مامت  هک  یناگتـشرف  نآ  دوش ؛
، تسا موادم  تدابع  ناشدوخ  راک  اهنت  هن  هک  یتاقولخم  درادن ؛ ییاذغ  چیه  هک  دوب  دنهاوخ  يا  هنسرگ  دننامه  دننکن ، سیدقت  حیبست و 

رون یتقو  یمیظع ، ماقمالاو و  تادوجوم  نینچ  دنا . هدید  ادـخ  ناتـسود  ایبنا و  زا  ار  يرامـشرپ  ياه  تدابع  يرـشب  خـیرات  لوط  رد  هکلب 
اذا تناک  اهنال  ارهز :»؟ ۀـمطاف ، تیمـس  مل   » باوج یف  مالـسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  دریگ ( ، یم  ندیـشخرد  اه  نامـسآ  رد  ارهز  تداـبع 
نآ تمظع  زا  تیاور 6 ) . ص 12 ، ج 43 ، راونالاراحب : ضرالا . لهال  بکاوکلا  رهزی  امک  ءامـسلا  لهال  اهرون  رهز  اهبارحم  یف  تماـق 

دنا و هنوگچ  ناگتـشرف  تسا ؟ يرون  هچ  نیا  لاح ، دندرگ . یم  تذل  ترـسم و  قرغ  نآ ، ییابیز  هدهاشم ي  زا  دـنوش و  یم  تفگـشرد 
یم یهلا  برقم  هکئالم ي  شخب  تذل  هک  تسا  هزادنا  هچ  ات  همطاف  تدابع  رون  ییابیز  لامج و  تسا ؟ تروص  هچ  هب  ناشتذل  تریح و 
نآ خساپ  هک  تسا  ییاه  لاؤس  ددرگ ؟ یم  یمیظع  تادوجوم  نانچ  يازف  تریح  هک  تسا  یتمظع  هچ  تیفیک و  هچ  ار  وا  تدابع  دوش ؟
مهف دح  رد  هک  تسا  رایـسب  ییاه  تقیقح  اه و  تمکح  هدنرادرب ي  رد  اهبُرپ ، تایاور  هنوگ  نیا  تسا . نوریب  ام  ياه  لقع  هرتسگ ي  زا 
ارهز همطاف ي  يدوجو  هبترم ي  جوا  رب  قیمع  فرژ و  سب  یتلالد  دـیاش  فیرـش ، تیاور  نیا  رد  تسا . هدـش  نایب  هنوگ  نیا  ام ، صقاـن 
هبتر لامک و  هچ  ره  تسا . نآ  بحاص  يدوجو  هبترم ي  تدش  ورگ  رد  یلمع  ره  يونعم  لامج  نازیم  هک  ارچ  دشاب ؛ هتفهن  مالـسلااهیلع 
هولج هچره  دوب و  دـهاوخ  رتشیب  رت و  هدرتسگ  یهلا  لالج  لامج و  زا  دوجو  نآ  ییامن  هولج  دـشاب ، رتالاب  رتالاو و  يدوجوم  ِيدوجو  ي 

. دوب دهاوخ  رت  شخب  تذل  رتازفا و  تریح  نآ ، تاقلعتم  دوجو و  نآ  هدهاشم ي  دشاب ، رتشیب  ییادـخ  يابرلد  لامج  زا  يدوجوم  ییاُمن 
مالـسلااهیلع ارهز  همطاف ي  يونعم  تاماقم  جوا  هراظن ي  ص 31 ) . يدزی : حابـصم  هللا  تیآ  يزاسدوخ ، يارب  یـسانشدوخ  زا  ماهلا  اب  ) 

زا درم ، نز و  درادن . دوجو  یـسنج  تیدودحم  قح ، يوس  هب  كولـس  ریـس و  رد  هک  دراذگ  یمن  یقاب  يدیدرت  کش و  چیه  ياج  رگید 
تیزم چیه  يونعم  یلاع  تاماقم  هب  ندیسر  ناکما  یگدنب و  ریـس  رد  دنناسکی و  یهلا  هاگـشیپ  رد  یناسنا ، تقیقح  یتاذ و  شزرا  تهج 

راک سک  ره  . ( 97 (: 16  ) لحن ۀـبیط ( ؛... ةویح  هنییحنلف  نمؤم  وه  یثنا و  وأ  رکذ  نم  احلـص  لمع  نم  دـنرادن : رگیدـکی  رب  یناـحجر  و 
یتایآ نینچ  میراد .... یم  هدنز  هدیدنسپ  كاپ و  یتایح  هب  ار  وا  تسا ، نمؤم  هک  یلاح  رد  نز ، ای  دشاب  درم  هاوخ  دهد ، ماجنا  يا  هتسیاش 

چیه قـح  هب  برقت  رد  دـنرادروخرب و  تیناـسنا  رهوـج  زا  ناـسکی  روـط  هب  نز ، درم و  هک  تسا  تقیقح  نیا  هاوـگ  دوـخ  میرک ، نآرق  زا 
. تسا هدـش  هداهن  یهلا  تافـص  یناسر  روهظ  هب  رد  يا  هژیو  دادعتـسا  ییاناوت و  نز  درم و  زا  کی  ره  رد  اما  تسین ؛ ناشیا  نایم  یتواـفت 
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يرتشیب ییاناوت  یگدامآ و  لامج  تافـص  ندـناسر  روهظ  هب  رد  ناـنز  لـالج و  تافـص  یناـسر  روهظ  هب  رد  نادرم  یهلا ، شنیرفآ  قبط 
یتافص تسا ؛ هدش  هداد  رارق  یهلا ، تافـص  زا  صاخ  هتـسد ي  کی  روهظ  یلجت و  يارب  يا  هژیو  دادعتـسا  نز  فیطل  حور  رد  دنا . هتفای 

لامج يوس  هب  زاورپ  رد  یماگنه  نز ، و ... تفاطل ، تفارظ ، تیارد ، تمکح ، تمارک ، تشذـگ ، تفأر ، تفوطع ، تبحم ، تمحر ، ریظن 
خیرات لوط  رد  هراومه  دـناسر . ییافوکـش  هب  و  دسانـشب ، شیوخ  دوجو  رد  ار  يدادادـخ  دادعتـسا  نیا  هک  دریگ  یم  جوا  قلطم  لامک  و 

ینانز دنا . هدمآ  لیان  تیدوبع  تفرعم و  ياه  هلق  حـتف  هب  ریگ  مشچ  یتعرـس  اب  دادعتـسا ، نیا  زا  لماک  هدافتـسا ي  اب  هک  دـنا  هدوب  ینانز 
زا هک  یبرع  نب  نیدـلا  ییحم  باـنج  هنومن  يارب  دـنا ؛ هدـنارورپ  ار  یگرزب  ناـفراع  دـنا ، هدیـسر  ناـفرع  جوا  هب  دوخ  اـهنت  هک  دـنا  هدوـب 

هرهچ ي  » ار یبرع  نب  نیدـلا  ییحم  فچاـبروگ  هب  دوخ  یخیراـت  هماـن ي  رد  هللاۀـمحر  ماـما  ترـضح  ناـشخرد (  هتـسجرب و  ياـهرهچ 
همطاف  » و ارهزلا » ما  . ) » تسا ییایناپـسا  فراع  يوناب  ود  هدرورپ ي  تسد  تسا ، یمالـسا  نافرع  دناوخ ) . یم  یمالـسا » نافرع  ناشخرد 
قیفوت ناشرادـید  هب  هیلیبشا  رد  یبرع  نبا  هک  دـنا  هدوب  تریـصباب  نافراع  زا  تقیرط و  هدومزآ ي  ناکلاس  زا  ینثملا » نبا  تنب  یبطرق ، ي 

هب نایفوص  خـیاشم  هرمز ي  رد  هتـسناذ و  نامحرلا » سفن  لزنم   » رد ناققحم  زا  تسا و  هدوتـس  ار  ناـنآ  يونعم  ماـقم  شراـثآ  رد  هتفاـی و 
هب یبرع  نبا  تسا . هتـشاد  میطع  يریثأـت  يو  رد  هدروخلاـس ، همطاـف ي  هژیو  هب  یفوص ، يوناـب  ود  نیا  تاـقالم  تسا . هدروآ  ناـشرامش 

ناوارف یناوریپ  نادـیرم و  هک  نیا  اب  همطاف  تسا . هتخاـس  شیارب  ین  زا  يا  هناـخ  دوخ ، تسد  هب  هدرک و  تمدـخ  ار  يو  لاـس  ود  تدـم 
یم يو  یهلا  ردام  ار  دوخ  هداد و  یم  يرترب  شنادـیرم  رگید  رب  ار  وا  هدـیزرو و  یم  دـیدش  یتبحم  تیانع و  یبرع  نبا  هب  تسا ، هتـشاد 

ار يو  يرهاظ  لامج  ینطاب و  لامک  ناوارف  لالجا  مارتحا و  اب  یبرع  نبا  تسا . هدرک  یم  باطخ  ردام  ار  وا  مه  یبرع  نبا  تسا . هدناوخ 
هرهچ ي یبرع ، نب  نیدـلا  ییحم  . » تسا هتـشون  هدـناوخ و  نایملاع  تمحر  تامارک و  بحاص  ار  وا  شلامک ، شیاتـس  ماقم  رد  هدوتس و 

نآ رگا  ص 347 ) . و ج 2 ، ص 247 ، ج 1 ، هیکم : تاحوتف  هب  دانتـسا  اب  ص 32 . يریگناهج : نسحم  رتکد  یمالسا ،» نافرع  هتـسجرب ي 
. دیسر یمن  دوخ  جوا  هب  یمالسا  نافرع  دش و  یمن  هدرورپ  یبرع  نبا  دیاش  دندوب ، یمن  ییایناپسا  فراع  نز  ود 

یگدیشوپ هاگ  هلجح  رد  ارهز 

هراشا

کجاوزأل و لق  یبنلا  اهیأ  ای  تسا : نامیااب  ناـنز  نارتخد و  همه ي  هب  ناـبرهم  دـنوادخ  هیـصوت ي  روتـسد و  لـماک ، فاـفع  باـجح و 
يا . ( 59 (، 33  ) بازحا امیحر ( ؛ اروفغ  هللا  ناک  نیذؤی و  الف  نفرعی  نأ  یندأ  کلذ  نهبیبلج  نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کـتانب و 

هک نیا  يارب  راک  نیا  دننکفاورف . شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب ) ياه  يرسور   ) ياه بابلج  وگب : نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب  ربمایپ !
هراومه دـنوادخ  و  دـننک ) هبوت  هدز  رـس  اـهنآ  زا  یهاـتوک  اـطخ و  نونکاـت  رگا  و  ( ؛ تسا رتهب  دـنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخاـنش 

هار نیرت  مهم  هکلب  تسا ، هعماج  تفع  ظفح  يارب  یعامتجا  ترورـض  کی  اهنت  هن  فافع  باجح و  هب  روتـسد  تسا . میحر  هدنزرمآ ي 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوجو  هراپ ي  و  دشاب . یم  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  نانز  یناسنا  تیـصخش  تمارک و  تفع ، ظفح  راک 

- یـسایس ثداوح  همه ي  نوناک  شردـپ  هک  يا  همطاف  تسا ؛ همطاـف  زا  نخـس  تسا . باـجح  تفع و  اـیح ، يوگلا  هوسا و  نیرت  لـماک 
رد همطاف  يرآ  تشاد . رمتـسم  يروضح  اه  هنحـص  نیا  همه ي  رد  نابرهم ، يردام  نوچ  ردـپ ، رانک  رد  وا  دوب و  راگزور  نآ  یعاـمتجا 
رد يداصتقا  رصح  هکم و  ياسرف  تقاط  طیارش  رد  یکدوک  نارود  رد  هچ  تشاد ؛ روضح  یعامتجا  نوگانوگ  ياه  هنحص  رد  رمع  مامت 

یلع هناخ ي  رد  هچ  و  رامـش ، یب  ثداوح  رامـشُرپ و  ياه  گنج  شکاشک  هنیدـم و  هب  ترجه  زا  دـعب  نارود  رد  هچ  بلاـط ؛ یبا  بعش 
روضح اه  هنحص  نیا  همه ي  رد  هرهاط  هقیدص ي  ترضح  دوب . لوسر  صاخ  نارای  باحصا و  ناوارف  دش  دمآ و  لحم  هک  مالـسلا  هیلع 
یکاپ زا  یکاپ  ادخ  رون  هقراب ي  زا ، تتفع  رداچ  دوب : یلاثم  یب  یگناگی و  جوا  رد  وا  باجح  فافع و  لاوحا ، نیا  همه ي  اب  اما  تشاد ؛
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وت تمصع  زا  تمصع  مدق  رهش  هشمقا ي  زا ، تتمـصع  هدرپ ي  ملق . هب  شنانب  تسد و  وت  تمـصع  زا  تمـصع  سب  وت  ریهطت  هیآ ي  وت 
نارتخا رطاش .) دومحم  ازریم  یمق (  گرزباقآ  موحرم  زا  رعـش  ملق ( . هب  شناـنب  تسد و  وت  تمـصع  زا  تمـصع  ملق . هب  شناـنب  تسد و 

فافع باجح و  هصرع ي  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  راـتفگ  راـتفر و  زا  یندـید  اـبیز و  رایـسب  ییاـه  هولج  ص 81 ) . ج 1 ، بدا :
: دریگ رارق  یگدنز  رد  ام  نانز  نارتخد و  قشمرس  دیاب  یم  اهراتفگ  اهراتفر و  نیا  زا  کی  ره  تقیقح  هک  تسا  هدش  شرازگ 

نامرحمان همه ي  زا  زیهرپ 

هداد رارق  شیوخ  راتفر  هحولرس ي  ار  دنوادخ ، تیاضر  تساوخ و  دروم  تلیضف  نیا  فافع ، بجح و  نانچ  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
هیلع یلع  ماـما  لزنم  دراو  نتفرگ  هزاـجا  زا  سپ  اـنیبان  يدرم  دـناشوپ : یم  ار  دوخ  زین  اـنیبان  نادرم  زا  یتـح  ناـمرحمان  همه ي  زا  هک  دوب 
درم نیا  مرتخد ! دندومرف : ربمایپ  دندناشوپ .  ار  دوخ  دنتفرگ و  هلصاف  دنتساخرب و  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  دندید  ربمایپ  دش . مالسلا 

ار وب  یلو  دنیب  یمن  وا  هچ  رگا  یهگناو  منیب ؛ یم  ار  وا  نم  دـنیب ، یمن  ارم  وا  رگا  دـندومرف : خـساپ  رد  ارهز  همطاف ي  ترـضح  تسانیبان .
ص ص 91 و ج 101 ، ج 43 ، راونالاراحب : حیرلا . مشی  وه  هارأ و  یناف  یناری  نکی  مل  نا  مالـسلااهیلع : همطاف  تلاق  دنک ( . یم  مامـشتسا 
: یلزاغم نبا  بقانملا ، ینم ( . نت  هراپ ي  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  دندومرف : همطاف  نابی  قیدصت  هناشن  هب  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  . ( 38

. ( ص 258 ج 10 ، قحلا : قاقحا  ص 289 . ج 14 ، لئاسولا : كردتسم  ثیدح 428 . ص 380 ،

ناوناب يارب  هریس  نیرتهب 

يارب يا  هریس  شور و  هچ  ءاسنلل ؛ ریخ  یش ء  يا  هک  دندرک  لاؤس  دجسم  رد  رضاح  ناناملسم  عمج  زا  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نیا رد  تخاـس . یمن  عناـق  ار  ربماـیپ  یباوج  چـیه  اـما  داد ؛ یم  یباوج  شیوخ  تفرعم  روخارف  هب  سک  ره  تسا ؟ رتهب  ناوناـب  یناگدـنز 
دوخ اب  دوب ، رتالاب  تفرعم  نامیا و  ظاحل  هب  عمج ، نآ  نایم  رد  تواکذُرپ و  راقواب و  يدرمریپ  راگزور  نآ  رد  هک  یـسراف  ناملـس  ماگنه 

، نوگانوگ ياهرظنراهظا  هحوبحب ي  رد  يور ، نیا  زا  تسا . رتارف  نادرم  هشیدنا ي  یمومع  حطـس  زا  قیقد  لاؤس  نیا  خساپ  هک  دیـشیدنا 
ترضح دش . ایوج  شرتخد  هناگی  زا  ار  ربمایپ  لاؤس  خساپ  دیناسر و  دوب ، ربمایپ  دجسم  هب  لصتم  هک  مالسلااهیلع  ارهز  هناخ ي  هب  ار  دوخ 

ص 43 و ص ج 14 ، هعیشلا : لئاسو  لاجرلا ( ؛ نهاری  لاجرلا و ال  نیریال  نأ  ءاسنلل  ریخ  دندومرف : ردپ  لاؤس  خساپ  رد  مالسلااهیلع  ارهز 
زین مرحمان  نادرم  دـننیبن و  ار  مرحماـن  نادرم  هک  تسا  رتهب  ناـنز  يارب  ص 54 ) . ج 43 ، راونالاراحب : ص 233 . قالخالا : مراـکم  . 172

زا تسین ؛ ناملس  دوخ  زا  خساپ  نیا  هک  دنتسناد  ربمایپ  دومن . حرط  ار  خساپ  تشگزاب و  دجسم  رد  رضاح  عمج  هب  ناملس  دننیبن . ار  ناشیا 
. مدینش خساپ  نینچ  مدیسرپ و  ارهز  ناترتخد  زا  ار  امـش  لاؤس  تشاد : هضرع  ناملـس  یتخومآ ؟ هک  زا  ار  باوج  نیا  دندیـسرپ : يور  نیا 

دوجو زا  يا  هراپ  همطاف  هک  یتسار  هب  داب ... شیادف  هب  شردپ  ینم ؛ هعـضب  همطاف  نا  اهوبأ ... اهادف  تلعج  دندومرف : ماگنه  نیا  رد  ربمایپ 
ینـس هعیـش و  یخیرات  یقالخا و  یثیدـح ، ياه  باـتک  زا  يرامـشرپ  عباـنم  رد  یفلتخم ، ياـه  تراـبع  اـب  فورعم  تیاور  نیا  تسا . نم 

ج راونالاراحب : ص 267 . قالخالا : مراکم  میدق .) ط   ) ص 466 و ج 1 ، ص 23 ، ج 2 ، همغلا : فشک  تسا : هلمج  نآ  زا  تسا ( . دوجوم 
ص ج 8 ، لامعلازنک : ص 341 . ج 3 ، بوشآ : رهـش  نبا  بقانم  ص 84 . ص 69 و ج 43 ، ص 238 و ج 37 ، ص 36 و ج 100 ، ، 101
ج 3 هسمخلا : لئاضف  ص 202 . ص 255 و ج 9 ، ج 4 ، دئاوزلا : عمجم  ج 10 ص 223 و 257 . قحلا : قاقحا  ص 601 . 315 و ج 16 ،

. ( ص 381 یلزاغم : نبا  بقانم  ص 71 . رئابکلا : باتک  ص 43. ج 14 ، هعیشلا : لئاسو  ج 1 ص 149 . يردلا : بکوک  ص 153 و 154 .
ههبش زا  یخرب  هیام ي  تسد  دشاب ، یم  ترضح  نآ  یلمع  هریس ي  مالسلااهیلع و  همطاف  یقالخا  گنهرف  رگنایامن  هک  ربتعم ، تیاور  نیا 

نیرتهب هک : همطاف  راتفگ  نم  رظن  هب  شورـس : میرکلادبع  دـییامن . تقد  هنومن  نیا  رد  هنومن ، يارب  تسا ( . هدـش  ام  راگزور  رد  اه  ینکفا 
. دشاب ام  نانز  يراتفر  يوگلا  دـناوت  یمن  انیبان ، درف  لباقم  زا  ندـش  ناهنپ  رد  وا  راتفر  و  نهاری » ًادـحا و ال  نیری  ال   » هک دـنا  یناسک  نانز 
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هک دننک  یم  جیورت  هعماج  حطـس  رد  ار  ساسا  یب  رادنپ  نیا  تایاور  هنوگ  نیا  هب  دانتـسا  اب  یخرب  هام 78 ) . يد  ش 59 ، نانز : هلجم ي 
نیا رهاظ  هک  اج  نآ  زا  دـشاب . یبسانم  يوگلا  هوسا و  دـناوت  یمن  ام  راـگزور  ناـنز  نارتخد و  يارب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  هریس ي 

یلمع هریس ي  رد  يرگن  فرژ  ثیدح و  نتم . رد  لماک  تقد  نآ ، تقیقح  مهف  يارب  تسا ، زیگنارب  ثحب  زیگنا و  لاؤس  يدح  ات  تیاور 
: تسا يرورض  مالسلااهیلع  همطاف 

ثیدح نتم  رد  تقد 

تیزم ناحجر و  کی  روکذـم  هریـس ي  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  دوخ  ریخ ،»  » هملک ي زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  هدافتـسا ي 
ناحجر نآ  تیاعر  هک  يرما  دنشاب ؛ یم  یحیجرت  یلآ و  هدیا  رما  کی  نایب  ماقم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  نخـس ، رگید  هب  تسا .

هک تسا  نیا  رادربمان  تیاور  ود  حور  مایپ و  تسا . رتبولطم  رتهب و  نآ  هب  لمع  تسا ، هدماین  شیپ  یترورـض  هک  یمادام  دراد و  يرترب  و 
، ناوناب يارب  هریس  نیرت  بولطم  درادن ، یترورض  نامرحمان  اب  ناشیا  طابترا  عامتجا و  هصرع ي  رد  نانز  روضح  هک  یلآ  هدیا  طیارش  رد 

هصرع رد  دشاب و  هتشادن  يداصتقا  تیلاعف  هب  یجایتحا  نز  رگا  تسا . نامرحمان  زا  لماک  زیهرپ  هداوناخ و  لیاسم  ریبدت  لزنم ، رد  روضح 
تیافک ردق  هب  نز  کشزپ  نانز ، ياه  يرامیب  نامرد  يارب  دشابن ؛ طلتخم  ياه  سالک  رد  تکرش  ای  درم  داتسا  هب  يزاین  ملعت  میلعت و  ي 

لزنم رد  هک  دوب  دهاوخ  نیا  ناوناب  يارب  یناگدنز  هریس ي  نیرتهب  دشاب و ... هتشادن  یترورض  چیه  درم  کشزپ  هب  عوجر  هتشاد و  دوجو 
هب کـمک  يرادرـسمه ، دـنزرف ، تیبرت  لزنم ، ریبدـت  زا  معا  یگداوناـخ - نوؤـش  هب  دـنریگ و  رارق  شیوـخ  شمارآ  تنوکـس و  لـحم  و 

میلعت و هب  يزاین  رگا  دنروآ و  مهارف  لزنم  رد  ار  نآ  روهظ  ماجنا و  هنیمز ي  دنراد ، مه  يرنه  رگا  دـنزادرپب و  هداوناخ و -... ییافکدوخ 
طابترا هب  يزاین  هک  یطیارش  رد  دنناسر . ناماس  هب  اه  مناخ  صوصخم  زکارم  رد  ینید و  نارهاوخ  رگید  اب  طابترا  رد  ار  نآ  دنراد ، ملعت 

زا . تسین ینوناق  تیعونمم  يانعم  هب  زگره  نیا  دـشاب و  هتـشادن  سامت  یمرحمان  درم  چـیه  اب  نز  هک  تسا  نآ  رتهب  تسین ، نادرم  اب  نانز 
چیه دنوش و  دراو  یعامتجا  ياه  هصرع  هب  یقالخا  یمالـسا و  ياه  شزرا  تیاعر  اب  زاین ، تروص  رد  دنناوت  یم  نانز  یمالـسا  هاگدـید 

ینوناق مکح  کـی  هن  تسا ؛ یحیجرت  یقـالخا  هیـصوت ي  کـی  تیاور ، رد  هدـش  ناـیب  مکح  رگید ، تراـبع  هب  دـشاب . یمن  نآ  زا  یعنم 
. یفیلکت

یقالخا یقوقح و  لیاسم  نایم  زرم  هب  هجوت 

ماکحا ینوناق ؛ یقوقح و  ماـکحا  یهقف ؛ یعرـش و  ماـکحا  دـنوش : یم  هئارا  حرطم و  یفلتخم  ياـه  هصرع  رد  یمالـسا  لـیاسم  ماـکحا و 
نیا هب  هجوت  مدع  هک  ارچ  تسا ؛ يرورض  رایـسب  لیاسم ، نیا  زا  هتـسد  ره  نایم  دوجوم  ياهزرم  اه و  توافت  هب  هجوت  یقالخا . یـشزرا و 

لیاسم زا  هتسد  نآ  مالسا ، ینوناق  یقوقح و  ماکحا  ددرگ . ینید  فراعم  هرتسگ ي  رد  ییاه  ماهبا  اه و  لاکشا  رگداجیا  دناوت  یم  اهزرم 
، دوش فلخت  نآ  زا  رگا  دنروآ و  مازلا  هک  یماکحا  دشاب ؛ یم  ناسنا  یعامتجا  ياهطابترا  اهراتفر و  هب  رظان  هک  تسا  یی  یعرـش  یهقف و 

تابحتسم مکح  رتشیب  یهقف  هاگرظن  زا  هک  یقالخا  یشزرا و  ماکحا  اما  دننک . تیاکـش  ینوناق  عجارم  هب  فلختم ، زا  دنراد  قح  نارگید 
روآ فیلکت  دنچره  هک  یماکحا  دشاب ؛ یم  ادخ  قلخ  ادـخ و  دوخ ، اب  طابترا  رد  ناسنا  يراتفر  لامک  نسح و  تاهج  هب  رظان  دـنراد ، ار 
هللا تیآ  تسایـس ، قوقح و  هب  دـییامرف  هعجارم  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا ( . رثؤم  رایـسب  یمدآ  حور  لماکت  رد  اهنآ  تیاعر  اـما  دنتـسین ،
مه مجـسنم و  یتروص  هب  تایاور  نآرق و  رد  تاروتـسد  لیاسم و  نیا  هعومجم ي  قوقح ) .) اب  قـالخا  تواـفت   ) ص 22 يدزی : حابصم 
یم هجوتم  دوخ  بجاو  ياه  هفیظو  هب  مه  ار  بطاخم  هک  ارچ  دـشاب ؛ یم  یتیبرت  هویـش ي  نیرتهب  شور ، نیا  تسا و  هدـش  نایب  گـنهآ ،
یم وا  حور  رتشیب  لماکت  هجیتن  رد  وا و  ياهراتفر  لامک  بجوم  هک  دـهد  یم  قوس  یقـالخا  ياـه  تلیـضف  يوس  هب  ار  وا  مه  دـنادرگ و 

کی درم ، يوس  زا  نز  يرورـض  جراـخم  تخادرپ  دـنک : یم  رت  نشور  ار  هلأـسم  یقـالخا ، یقوقح و  لـیاسم  زا  ییاـه  هنومن  ناـیب  دوش .
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هداوناخ و شاعم  تیعـضو  رد  هعـسوت  اما  دنک ؛ تیاکـش  هاگداد  هب  وا  زا  دـناوت  یم  نز  درم ، فلخت  تروص  رد  هک  تسا  یقوقح  بجاو 
تنیز و اما  تسا ، یقوقح  بجاو  کی  درم ، لباقم  رد  نز  نیکمت  تسا . یقـالخا  یـشزرا و  يا  هیـصوت  نآ ، ياـضعا  يارب  هیدـه  دـیرخ 
اب باجح  اما  تسا ؛ یعرـش  بجاو  کی  ناوناب  يارب  بسانم  شـشوپ  باجح و  تسا . یقالخا  تلیـضف  کی  رهوش ، يارب  نز  ییارآدوخ 

رهوش لباقم  رد  وا  لماک  دایقنا  تعاطا و  نز ، ياه  تدابع  نیرت  گرزب  زا  یکی  تایاور ، رد  هک  نیا  تسا . یقالخا  شزرا  کـی  رداـچ ،
ییوگروز و مالـسا  هک  دـنرادنپب  یخرب  اداـبم  ینوناـق . یقوقح و  یمکح  هب  هن  دراد ؛ رظن  یقـالخا  شزرا  تلیـضف و  هب  دوش ، یم  یفرعم 
، نانز يارب  هریـس  ناـیب  رد  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هدومرف ي  تسا . هتـسناد  زاـجم  نادرم  يارب  هداوناـخ  رد  ار  نز  قوقح  عییـضت 

يارب هریـس  نیرت  بولطم  نیرتهب و  ترورـض ، ناحجر و  دوجو  مدـع  تروص  رد  هک  تسا  یقالخا  یـشزرا  تلیـضف و  هدـننک ي  نشور 
- دـشابن راـک  رد  یحجرم  دـشاب و  نکمم  رگا  ناـمرحمان - همه ي  زا  وا  يرود  لزنم و  رد  نز  نتفرگ  رارق  هک  اـنعم  نیدـب  تـسا ؛ ناوناـب 

لامک زاس  هنیمز  نیرتهب  هجیتن ، رد  هداوناخ و  هصرع ي  رد  وا  هناردام ي  هنانز و  فیاظو  ماـجنا  يارب  مزـال  شمارآ  ماود  داـجیا و  ثعاـب 
هب نز  تلاح  نیرت  کیدزن  دومرف : هک  ترـضح  نآ  رگید  نایب  تمکح  تسا  نیمه  و  دوب . دـهاوخ  ادـخ  هب  برق  ياتـسار  رد  نز  يونعم 

یمارگ ربمایپ  يزور  دزادرپ ( .) یم  دـنزرف  تیبرت  هداوناخ و  روما  هب  و   ) دـنام یم  شیوخ  هناخ ي  رد  هک  تسا  ینامز  نآ  شراـگدرورپ ،
ارهز ترضح  هک  نیا  ات  دندیدنسپن  ار  یخساپ  چیه  ربمایپ ، تسا ؟ رت  کیدزن  ادخ  هب  نز  هظحل ، مادک  رد  دیسرپ : شیوخ  نارای  زا  مالسا 

ص 92 و ج ج 43 ، راونالاراحب : اهتیب .» رعق  مزلت  نأ  اهبر  نم  نوکت  ام  یندأ  : » دومرف خساپ  هنوگ  نیا  دینـش و  ار  ردـپ  لاؤس  مالـسلااهیلع 
. ( ص 381 یلزاغم : نبا  بقانم  ص 202 . ج 9 ، دئاوزلا : عمجم  ص 250 . ، 100

همطاف یلمع  هریس ي  رد  يرگن  فرژ 

عامتجا هصرع ي  رد  ترـضح  نآ  لاعف  روضح  زا  ییاه  هنحـص  هدنهد ي  ناشن  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  ترـضح  يراتفر  هریس ي 
يادهش رگید  مالـسلا و  هیلع  هزمح  يارب  تفاتـش و  یم  دحا  يادهـش  رازم  يوس  هب  هبنـش  ياهزور  هتفه ، ره  ناشیا  هنومن  يارب  دشاب ؛ یم 

زا تیامح  ردـپ ، نارجه  زا  سپ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ص 9 ) . ج 43 ، راونـالاراحب : دومن ( . یم  تاـجرد  ولع  شزرمآ و  بلط  دـحا 
رهاظ هعماج  هصرع ي  رد  اهراب  اهراب و  درکن و  غیرد  يزاـب  ناـج  يراکادـف و  چـیه  زا  هار  نیا  رد  تسناد و  شیوخ  هفیظو ي  ار  تماـما 

ار برع  روآ  مان  ناغیلب  ناحیـصف و  هک  تغالب  تحاصف و  جوا  رد  ییاه  هبطخ  دومرف ؛ داریا  ریظن  یب  ییاه  هبطخ  نامدرم ، عمج  رد  دش و 
تلحر زا  دعب  ینارنخس  هبطخ و   3 تغالب ، تحاصف و  ياه  هلق  حتاف  نآ  راوگرزب ، يوناب  نآ  زا  تسا ( ( . هتشاداو  یگتفیش  یتفگش و  هب 

.2 راـصنا ؛ نارجاـهم و  زا  يریثـک  عـمج  روـضح  رد  هنیدـم و  دجـسم  رد  همطاـف  نازرل  شرع  ینارنخــس  . 1 تسا : هدـش  شرازگ  ربماـیپ ،
زا یعمج  نیب  رد  همطاف  زیمآداقتنا  ینارنخـس  . 3 يرامیب ؛ تخـس  ياهزور  رد  راصنا  رجاهم و  نانز  عمج  رد  همطاف  زیمآدـیدهت  ینارنخس 
هاگ نآ  ار ، وا  يدرم  چیه  هن  دـنیبب و  ار  يدرم  چـیه  وا  هن  هک  تسا  رتهب  نز  يارب  دـیامرف : یم  هک  ییارهز  نامه  رازاب ) ) . هچوک و  مدرم 

، راصنا رجاهم و  نادرم  زا  يریثک  عمج  روضح  رد  دباتش و  یم  دجـسم  يوس  هب  دنیب ، یم  رطخ  رد  ار  یمالـسا  هعماج ي  یلک  حلاصم  هک 
هدومرف ي هک  تسا  تقیقح  نیا  رگدییأت  ترضح ، نآ  يراتفر  هریس ي  زا  ییاه  هنحص  نینچ  دناشک . یم  همکاحم  هب  ار  تفالخ  نابصاغ 

. دبای یم  قادصم  حجرم ، دوجو  مدع  لآ و  هدیا  طیارش  رد  هک  تسا  یناحجر  رما  کی  ناشیا  هتفگ ي  شیپ 

ربمایپ دییأت  دروم  نانز  رگید  هریس ي  رد  تقد 

نانز یعامتجا  طباور  هرابرد ي  مالسا  هاگدید  تقیقح  هب  ار  ام  دناوت  یم  دنا ، هدوب  ربمایپ  دییأت  دروم  هک  يرگید  نانز  هریـس ي  رد  تقد 
هجیدـخ ترـضح  تسا . هجوت  بلاـج  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  ترـضح  یناگدـنز  هریـس ي  یـسررب  دـیامن . رتـکیدزن 
ناوراک ردص  رد  هجیدخ و  هیامرـس ي  اب  ربمایپ  دندوب . ناشیا  هبراضم ي  رازگراک  مرکا ، ربمایپ  هک  دوب  يربتعم  رایـسب  رجات  مالـسلااهیلع 
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لـصا دوس و  هدـنامیقاب ي  تشاد و  یمرب  ار  دوخ  لمع  قح  تراجت ، دوس  زا  هاـگ  نآ  تخادرپ و  یم  تراـجت  ترفاـسم و  هب  وا  يراـجت 
اقب و رد  یمیظع  شقن  هجیدخ ، هیامرـس ي  تبقاع  دوب و  ربمایپ  دـییأت  دروم  ًالماک  يا  هریـس  نینچ  دـنادرگ . یمزاب  هجیدـخ  هب  ار  هیامرس 
رد یلع . ریـشمش  هجیدخ و  تورث  دوب : زیچ  ود  هب  هتـسباو  مالـسا  تفرـشیپ  هک  تسا  هدش  فورعم  هک  ییاج  ات  درک  افیا  مالـسا  شرتسگ 

یمناخ نانز  نیا  زا  یکی  دوب . ربمایپ  دـییأت  دروم  ناشراک  دنتـشاد و  يداصتقا  ياه  تیلاـعف  هک  دـندوب  زین  يرگید  ناوناـب  نارود ، ناـمه 
راطع بنیز  هب  خـیرات  رد  هک  وا  دـندیرخ . یم  وا  زا  رطع  يدایز  ریداقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  بنیز  ماـن  هب  شورفرطع 
هبعج اب  هک  دوب  نیا  بنیز  لغـش  تسا . هدرک  شرازگ  تیاور و  ار  یبلاج  ثیداحا  ًاقافتا  هک  دـشاب  یم  ثیدـح  ناـیوار  زا  تسا ، فورعم 
یلغش ترورض  هب  رطع ، شورف  دیرخ و  يارب  و  دروآ ، یم  رطع  ربمایپ  صخـش  يارب  تفر . یم  نایرتشم  لزنم  هب  فلتخم  ياهرطع  زا  يا 

رد دوب . ربمایپ  دییأت  دروم  وا  هریـس ي  دش و  یمن  یـضارتعا  چـیه  وا  هب  ربمایپ  بناج  زا  درک و  یم  وگ  تفگ و  مرحمان  نادرم  اب  شیوخ ،
یم حرط  ار  شیوخ  تالاؤس  بلاطم و  نادرم ، روضح  رد  دندمآ و  یم  ربمایپ  دجسم  هب  ینانز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  نامز 

ردـص ياه  گنج  رد  دـنداد . یم  باوج  شمارآ ، تناتم و  لامک  اب  زین  ترـضح  دنتـساوخ و  یم  داشرا  ییامنهار و  ربماـیپ  زا  دـندرک و 
، نارگداهج هب  نآ  ندناسر  كاشوپ و  اذغ و  هیهت ي  ریظن  ییاه  تمدخ  دوب ؛ ناوناب  هژیو ي  اه  یناسردادما  اهراک و  زا  يرایـسب  مالـسا ،

تردـق هک  ینانز  دودـعم  ، یعافد ياه  گنج  زا  یـضعب  رد  یتح  يدـنب و .... هتـسکش  یحارج ، اه ، مخز  نتـسب  اـه ، یمخز  زا  يراتـسرپ 
همطاف و هریس ي  دنتخادرپ . یم  ربمایپ  مالسا و  زا  عافد  هب  دنتفاتش و  یم  مالسا  ههبج ي  يرای  هب  دنتشاد  ینزریـشمش  تراهم  يرواگنج و 

یـسایس یگنهرف و  يداصتقا ، یعامتجا ، ياه  تیلاعف  ترورـض ، تروص  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  ربمایپ ، دییأت  دروم  نانز  رگید 
هک تشاد  هجوت  دیاب  اما  تسا ؛ وگلا  هوسا و  ینامز  رـصع و  ره  يارب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  راتفگ  رادرک و  درادن . یعنم  چـیه  نانز 

طیارـش تیاعر  اب  ناـنز ، يارب  یعاـمتجا  ياـه  تیلاـعف  لـصا  یمالـسا ، هاگدـید  زا  دراد . یناـحجر  يرما  هب  هراـشا  ترـضح ، نآ  مـالک 
یعامتجا یـسایس - ياه  عمجت  نوچ  ییاه  هصرع  رد  تسا ؛ بولطم  حودمم و  اه  تیعقوم  یخرب  رد  هکلب  تسین ، مومذم  اهنت  هن  ، یقالخا
صـصخت بسک  ناوناب ، ملعت  میلعت و  ناوناب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اه و ،)... ییامیپهار  تاـباختنا ، هعمج ، زاـمن  ربهر ، اـب  تعیب  )

عونمم ناوناب  یعامتجا  ياه  تیلاعف  هصرع ي  رد  هچنآ  مالسا  رد  ارجا و .... يزیر و  همانرب  ناوناب ، روما  رد  هرواشم  نانز ، زاین  دروم  ياه 
مه هرابرد ي  لاعتم  دـنوادخ  تسا . فافع  باـجح و  ظـفح  رد  یتـالابم  یب  ییاـمندوخ و  هکلب  تسین ؛ عاـمتجا  رد  روضح  لـصا  هدـش ،

هنوگ هب  سپ  32 و 33 ) . (: 33  ) بازحا ضرم ( ؛ هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضخت  الف  دیامرف : یم  نانز  هب  باطخ  نادرم ، اب  یتبحص 
زگره ناـشیا  روضح  لـحم  رد  اـی  نادرم  اـب  دـیامرف  یمن  هیآ  نیا  دـننک .... عمط  امـش  رد  نـالدرامیب  هک  دـییوگم  نخـس  زیگنا  سوه  يا 
هوشع یمرن و  اب  دییوگب و  نخـس  هداس  يداع و  نامرحمان ، اب  تبحـص  ماگنه  هک  دراد  هراشا  یقالخا  شزرا  نیا  هب  هکلب  دـینکن ؛ تبحص 

و دیامرف : یم  ربمایپ ، نانز  نداد  رارق  بطاخم  اب  زین  و  دنتفا . عمط  هب  ، دنراد لد  رد  یـضرم  هک  نانآ  ادابم  ات  دـییوگم  نخـس  نانآ  اب  يرگ 
تجاـح و یب  و   ) دـیریگ مارآ  رارق و  ناـتیاه  هناـخ  رد  و 33 ) .  32 (: 33  ) بازحا یلوـألا ( ؛ هیلهجلا  جربـت  نجربـت  ـال  نکتویب و  یف  نرق 
ییاـمندوخ و ییارآدوخ ، ياـنعم  هب  جربـت » .... » دـینکم ییارآدوـخ  نیـشیپ ، تیلهاـج  هرود ي  دـننام  و  دـیورن ) نوریب  لزنم  زا  ترورض 
: دیامرف یم  هکلب  دینکن ؛ تکرش  نامرحمان  روضح  لحم  عامتجا و  رد  هاگ  چیه  دیامرف  یمن  نآرق  تساه . تنیز  اه و  ییابیز  يزاسرهاظ 

دراو ییامندوخ  ییارآدوخ و  زا  رود  هب  فافع و  باجح و  تیاعر  اب  دیاب  دراد ، دوجو  ییالقع  هجو  عامتجا ، رد  امـش  روضح  يارب  رگا 
رد صاخ  ییاه  هبذاج  اه و  تفاطل  ناسنا ، لسن  ياقب  شنیرفآ و  ماـظن  يراوتـسا  يارب  شیوخ  تمکح  يور  زا  دـنوادخ  دـیوش . هعماـج 

، تسا هداد  رارق  هژیو  ییاه  هبذاج  اه و  ییابیز  نانز ، دوجو  رد  ملاع ، ینیوکت  حلاصم  قبط  هک  يدـنوادخ  نامه  تسا و  هداهن  نز  دوجو 
طباور هداوناخ و  هصرع ي  اه ، ییابیز  اه و  هبذاج  نیا  روهظ  هاـگیاج  هک  ارچ  دـناوخ ؛ یمارف  یقـالخا  ياـه  شزرا  تیاـعر  هب  ار  ناـشیا 

ینیریـش تیباذج و  يارب  دیاب  یم  نز  درم و  زا  کی  ره  نامرحمان . اب  یمومع  طباور  عامتجا و  هدرتسگ ي  هن  تسا ؛ نارـسمه  یـصوصخ 
زا يا  هدافتسا  نینچ  دیازفیب . شیوخ  ياه  تنیز  رب  یتح  دریگ و  هرهب  شیوخ  يدادادخ  ياه  ییابیز  زا  ، ناشکرتشم یگدنز  رتشیب  هچره 
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تیعونمم رد  دـنادرگ . یم  فعاضم  ار  اه  تدابع  باوث  هک  تسا  حودـمم  یتلیـضف  هکلب  تسین ، مومذـم  اهنت  هن  اه ، تنیز  اـه و  ییاـبیز 
دنوادخ دزن  اه  نوناک  نیرت  بوبحم  هک  اه  هداوناخ  يراوتسا  يرادیاپ و  . 1 تسا : هتفهن  تمکح  ود  مرحمان  نادرم  يارب  نز  ییارآدوخ 

. یعامتجا ياه  تیلاعف  هصرع ي  رد  یناور  شمارآ  ظفح  يرارقرب و  . 2 تسا ؛ نوناک  نیا  تمالس  ورگ  رد  هعماج  درف و  تمالس  تسا و 
شمارآ اب  تسناوت  دـهاوخ  هنوگچ  دوش ، یم  تبحـصمه  دـنک و  یم  دروخرب  باجح  یب  هدرک و  شیارآ  نز  اه  هد  اـب  هنازور  هک  يدرم 

شیوخ تیلوؤسم  ددنبب و  لد  شا  هداوناخ  رـسمه و  هب  دـناوت  یم  هنوگچ  دـناسر و  ماجنا  هب  ار  شیوخ  یعامتجا  ياه  تیلوؤسم  يرکف ،
يدادادـخ ياه  هبذاج  مامت ، ییامندوخ  ییارآدوخ و  اب  نانز  هک  اکیرمآ  اپورا و  عماوج  رد  دـهد . ماجنا  رطاخ  بیط  اب  ناشیا  لاـبق  رد  ار 

؛ دزیر یم  مهرد  تبقاع  ددرگ و  یم  فیعض  تسس و  جیردت  هب  هداوناخ  هزاریش ي  دنراذگ ، یم  مدرم  همه ي  دید  ضرعم  رد  ار  شیوخ 
ماجل دازآ و  ردـق  نآ  اه  هعماج  نیا  رد  یـسنج  طباور  دـنامب . راوتـسا  نآ  رب  هداوناـخ  ياـنب  اـت  دـنام  یمن  یقاـب  يا  هبذاـج  رگید  هک  ارچ 
نادرم هک  تساج  نیا  دنام . یمن  یقاب  كرتشم  ياه  یگدنز  همادا ي  ای  لیکـشت  يارب  يا  هزیگنا  هبذاج و  چـیه  رگید  هک  تسا  هتخیـسگ 

... تاناویح و ناکدوک و  هب  زواجت  يزاب ، سنج  مه  نوچ  ییاهداسف  هب  دـنوش و  یم  هدز  لد  نانز  ياه  ییابیز  اه و  هبذاـج  زا  جـیردت  هب 
نانز یتح  دنیامن . بذـج  دوخ  هب  ار  يرتشیب  نادرم  دـننک  یم  یعـس  ییامندوخ  ییارآدوخ و  هقباسم ي  کی  رد  نانز  دـنروآ . یم  يور 

یم تولخ  ناشیا  اب  تسا ، رواجم  قاـتا  رد  ناـشرهوش  هک  یلاـح  رد  دـننک  یم  توعد  یـصوصخ  تاـقالم  هب  ار  مرحماـن  نادرم  لـهأتم ،
ینوناق رظن  زا  شرـسمه  دیایب ، هناخ  هب  هاگ  نآ  دشاب و  لوغـشم  داسف  یگزره و  هب  بش  همین  ات  نز  رگا  ییاکیرمآ ، هعماج ي  رد  دنیامن .

رارق برغ  لذتبم  گنهرف  ریثأت  تحت  هک  هشیپ  توهش  نالفاغ  زا  یخرب  زین  ام  هعماج ي  رد  درادن . یـضارتعا  ییوج و  یپ  هنوگ  چیه  قح 
اهر دازآ و  ـالماک  مرحماـن  نادرم  يارب  ییاـمندوخ  ییارآدوخ و  رد  ناـشیا  هک  دوش  یم  ادا  یتـقو  ناـنز  قوقح  دـنیوگ  یم  دـنا ، هتفرگ 
یم نز  يدازآ  فلاخم  ار  یمالسا  فافع  باجح و  دنرادنپ و  یم  يدازآ  ار  یبرغ  نانز  یگراب  توهش  یگتخیسگ و  ماجل  نانیا  دنـشاب .

دنرادن ار  تقیقح  نیا  مهف  يارای  ناشیا  تسا . هتفرگ  نانآ  زا  ار  تقیقح  ندید  ییاناوت  هتخاس و  روک  ار  ناشلقع  مشچ  توهش ، دنراگنا .
نز یبرغ ، هعماـج ي  رد  تسا . نز  قح  رد  ملظ  نیرتـالاب  تیاـهن  رد  تیناـسنا و  قح  رد  ملظ  نیرتـالاب  ناـنز  یتفع  یب  یباـجح و  یب  هک 

؛ دوش یم  عقاو  ییوج  هرهب  هجوت و  دروم  تسا ، ییاـبیز  تفاـطل و  جوا  رد  هک  یتقو  اـت  نز  عماوج  نیا  رد  تسا . درم  توهـش  هچیزاـب ي 
ار وا  نادرم  دش . دهاوخ  فرـصم  یب  شزرا و  یب  يدوجوم  دوش ، یم  هتـساک  وا  یناوج  ییابیز  تفاطل و  زا  یکدنا  هکنیا  ضحم  هب  یلو 

یباداش جوا  یناوج و  هرود ي  زا  هک  يرتخد  عماوج ، نیا  رد  دـنوش . یم  ناور  هدیـسر ، نارود  هب  هزات  نارتخد  لابند  هب  دـننک و  یم  اـهر 
یم ار  یبرغ  عماوج  رد  هدـیراب  ورف  ياه  تبکن  اهدرد و  رگا  اـم  دزاـسب . دزوسب و  تبکن  تلذ و  رد  اـهنت  هدزاو و  دـیاب  درذـگ ، یم  دوخ 

نارتخد و شزیمآ ، تمکح  ياهروتـسد  اب  هک  تسا  مالـسا  نیا  میدرک . یم  كرد  رتهب  تیناسنا  هعماج ي  هب  ار  مالـسا  تمدخ  میتسناد ،
. دزاس یم  لدـبم  تیمیمـص  تبحم و  جوا  رد  یتشهب  هب  ار  اـه  هداوناـخ  نوناـک  دـهاوخ و  یم  تمارک  تفارـش و  تزع ، جوا  رد  ار  ناـنز 

نانز هطبغ ي  ترسح و  دروم  هک  دروآ  یم  مهارف  ناملسم  نانز  يارب  يا  هنوگ  تشهب  تیعقوم  نانچ  مالسا ، یقالخا  ياهروتسد  تیاعر 
یم یلاجم  دـنیآ و  یم  دوخ  هب  يرادـقم  هک  اپورا  اکیرمآ و  ياه  هعماج  ناوناب  زا  هتـسد  نآ  دـنوش . یم  عقاو  ییاپورا  ییاکیرمآ و  ملاس 

هب دنوش و  یم  قایتشا  روش و  رد  قرغ  دنرگن ، یم  ار  یناریا  ناوناب  تمارک  تزع و  یتقو  دنروآ ، نوریب  داسف  بالجنم  زا  ار  دوخ  ات  دنبای 
شیوخ نامـشچ  اب  هدنب  ار  نیتال  ییاکیرمآ  عماوج  ناوناب  قایتشا  روش و  زا  یندـشان  فصو  ییاه  هنومن  دـنروخ ( . یم  هطبغ  ناشیا  لاح 
هداوناخ رد  نانز  تیعقوم  مالسا و  هاگدید  زا  نز  تلزنم  هرابرد ي  یقیاقد  نیتناژرآ  ياه  هاگشناد  زا  یکی  رد  یتقو  هنومن  يارب  ما . هدید 

اپرب دندوب ، هاگشناد  نآ  نایوجـشناد  ای  دیتاسا  زا  یگلمج  هک  رـضاح  نانز  تیعمج  رد  یفعـش  روش و  نانچ  مدرک ، تبحـص  یناریا  ياه 
هب رکـشت  زاربا  يارب  یندرکنرواب  یقایتشا  اب  نانآ  زا  يداـیز  عمج  هاـگ  نآ  دـنتخادرپ و  قیوشت  هب  موادـم  ندز  فک  اـب  هقیقد  هک 20  دش 

تدـش هب  هک  یلاح  رد  دوب ، هدـناسر  ولج  هب  تیعمج  يال  هبال  زا  ار  دوخ  تمحز  هب  هک  ییوجـشناد  رتخد  دـندروآ . موجه  هاگیاج  يوس 
تأیه ياضعا  زا  یکی  تشاد  یم  زاربا  ار  شیوخ  ینادردـق  یلویناپـسا  نابز  هب  هدـیرب  هدـیرب  یتاملک  ناتـسد و  هراشا ي  اـب  تسیرگ  یم 
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هب دـناوتب  رتدوز  هچ  ره  هک  درک  یم  وزرآ  تساوخ و  یم  یلویناپـسا  نابز  هب  ینآرق  ام  زا  نیتال  ياـکیرمآ  ياـه  هاگـشناد  زا  یکی  یملع 
. ( دزادرپب قیقحت  هب  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ماما  ترضح  یگدنز  هرابرد ي  دیایب و  ناریا 

یگتسراو هاگ  هولج  رد  ارهز 

دنناوخ یمارف  نادب  ار  نامدرم  هک  تسا  یمارم  کلـسم و  هب  یبلق  نامیا  یهلا ، ياه  هوسا  هریـس ي  ییابرلد  يراگدنام و  ياهزار  زا  یکی 
هویـش ي نیرتدمآراک  نیرتذوفنرپ و  لمع ، اب  توعد  ًالوصا  دنـشاب . یم  کلـسم  نآ  هب  لمع  هصرع ي  رد  قشمرـس  نیرتهب  دوخ  نانیا  و 
. تسا رارقرب  لماک  یگنهآ  مه  یگناگی و  یهلا ، ياه  هوسا  نیرترب  نیا  ناموصعم ، راتفر  راـتفگ و  نیب  يور  نیا  زا  تسا . غیلبت  توعد و 
ایند و زا  یگتـسراو  يوگلا  نیرتهب  دوخ  دـندناوخ ، یم  ارف  ایند  رهاظم  زا  یگتـساریپ  یناسفن و  ياـهاوه  زا  يرود  هب  ار  مدرم  رگا  ناـشیا 

هرامه شیوخ  یناگدـنز  لوط  رد  یهلا ، لاثم  یب  هوسا ي  نیا  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف ي  دـنا . هدوب  اـه  سوه  اـه و  یگدولآ  زا  یکاـپ 
هک یتوعد  لمع ؛ رد  دوجو و  مامت  اب  یتوعد  هک  نابز ، اب  یتوعد  هن  اما  دوب ؛ ادخ » هب  يراپس  لد  ایند و  زا  ییاهر   » يوس هب  هدننک  توعد 

هویـش نیا  زراب  يوگلا  همطاف  هریـس ي  يرآ ، تسا . رترثؤم  رتشیب و  ینابز  ِتوعد  نارازه  زا  ناوریپ  تیبرت  تیاده و  رد  شریثأت  شزرا و 
يراگزیهرپ یتسار و  شالت ، اهنت  امـش  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دینک ؛ توعد  یبوخ  هب  ار  مدرم  ناتیاه  نابز  ریغ  اب  هک : دوب  یتیبرت  یغیلبت و  ي 

ج 2، یفاک : لوصا  عرولا . قدصلا و  داهتجالا و  مکنم  اوریل  مکتنـسلا  ریغب  ریخلاب  سانلا  ةاعد  اونوک  مالـسلا : هیلع  قداصلا  مامالا  دننیبب ( .
. دناوخ یمارف  ادـخ  ناوضر  هب  نتـسب  لد  ایند و  زا  نتـسر  هب  ار  ام  هراومه  هک  تسا  ینآرق  يالاو  فراعم  نامه  همطاف ، نامرآ  ص 86 ) .
تسار و يارـس  هکلب  یناف  تسپ و  يایند  هب  ناگدنب ؛ يارب  ادـخ  دنـسپ  تسادـخ و  دنـسپ  تیاضر و  لابند  هب  هشیمه  مالـسلااهیلع  همطاف 
ار ترخآ  امش  يارب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیدنسپ  یم  ار  ایند  عاتم  امش   ( 67 (: 8  ) لافنا ةرخآلا ( ؛ دیری  هللا  ایندلا و  ضرع  نودیرت  یقاب :
. تسالاو فدـه  نیدـب  ندیـسر  عنام  ییارگایند  هک  یلاح  رد  تسادـخ ؛ هب  رتشیب  یکیدزن  یپ  رد  هرامه  مالـسلااهیلع  همطاف  ددنـسپ . یم 
الب و هناخ ي  ریگ  نیمز  ار  ناشیا  یتوکلم  حور  دـبیرف و  یم  ار  نایمدآ  شیوخ  يابرلد  رهاظم  اـب  اـیند  رتسگ . ماد  تسا و  راـکبیرف  اـیند ،

. ( 230 ص 213 - يدزی : حابـصم  هللا  تیآ  نآرق ، رد  قالخا  باتک  هب  دیامرف  هعجارم  نآرق  هاگدید  تخانـش  يارب  دـنک ( . یم  يراتفرگ 
هب ییانتعا  یب  رب  ار  شیوخ  یناگدنز  هریـس ي  هدیزگرب و  ار  یقاب  يارـس  ترخآ ، ایند و  نیب  باختنا  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  يور  نیا  زا 

، یگداس نیع  رد  تالمجت و  تافیرـشت و  زا  رود  هب  وا  یناگدـنز  دوب . هتخاس  انب  يرورـض  ياهزاین  لقادـح  هب  تعانق  ییایند و  فراخز 
یحور يانغ  تفرعم و  جوا  زا  هتساخرب  هک  يرادان  رقف و  يور  زا  هن  همطاف  یتسیز  هداس  دوب . يونعم  ياه  ییابیز  طاشن و  افـص ، زا  زیربل 

، كدـف دوب . ناشیا  رایتخا  رد  كدـف  هک  تسا  مالـسلااهیلع  همطاـف  یناگدـنز  زا  نارود  نآ  اعدـم ، نیا  دـهاش  نیرتهب  دوب . ترـضح  نآ 
ار كدف  دنوادخ ، نامرف  هب  ربمایپ ، هک  نآ  زا  دعب  دنک . نیمأت  ار  هنیدم  زاین  دروم  مدنگ  مامت  تسناوت  یم  هک  دوب  يزیخ  لصاح  نیمزرس 
ج راونالاراحب : دنا . هدرک  تبث  الط  هکـس ي  ات 120000  نیب 70000  ار  كدف  هنایلاس ي  دمآرد  نآ (  دـمآرد  مامت  دیـشخب ، شرتخد  هب 

ارچ دزاس ؛ نوگرگد  ار  ناشیا  یگدنز  یگداس  افـص و  تسناوتن  دایز  ِدـمآرد  نیا  اما  تفرگ ؛ یم  رارق  همطاف  رایتخا  رد  ص 118 ) . ، 29
همطاف میدـقت  كدـف  دـمآرد  مامت  درک ( . یم  دـنوادخ  يدونـشخ  تیاضر و  يادـف  ار  كدـف  لصاح  مامت  هدـیهر ، ایند  زا  همطاف ي  هک 

. دومرف یم  میسقت  نادنمزاین  نیب  ار  هیقب  تشاد و  یمرب  نآ  زا  دوخ  يرورـض  زاین  هزادنا ي  هب  اهنت  ترـضح  نآ  اما  دش ؛ یم  مالـسلااهیلع 

. دوب هنافراع  یباختنا  درواهر  هک  راگزور ، لیمحت  ربج و  دمایپ  هن  همطاف  یتسیز  هداس  يراب ، ثیدح 25 ) . ص 123 ، ج 29 ، راونالاراحب :

. دنتـسین ریقف  وت  رهوش  ردـپ و  مرتخد ! دومرف : یم  شرتخد  تیکزت  بیذـهت و  ماقم  رد  هک  دوب  هتخومآ  يردـپ  زا  ار  ایند  زا  یگتـسراو  وا 
رگا مرتخد ! مدیزگرب . دنام ، یم  یقاب  مراگدرورپ  دزن  ار  هچنآ  نم  یلو  درک ؛ هضرع  نم  هب  ار  نیمز  هرقن ي  الط و  ياه  هنیجنگ  دنوادخ ،

ام ۀـینب ! ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـتفا ( . یمورف  تمـشچ  زا  ایند  يوش ، هاـگآ  دـناد  یم  اـیند ) تقیقح  زا   ) تردـپ هک  هچنآ  زا 
ام نیملعت  ول  هینب ! ای  لجوزع . یبر  دنع  ام  ترتخاف  ۀضفلا  بهذلا و  نم  ضرالا  نئازخ  یلع  تضرع  دقل  ریقفب و  کلعب  ریقفب و ال  كوبا 
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یتسیز هداس  سرد  دوب و  لوسر  هتفای ي  شرورپ  همطاف ، يرآ  ص 133 ) . ج 43 ، راونالاراحب : کینیع .... یف  ایندلا  تجمسل  كوبا  ملع 
هک دوب  نینچ  ربمایپ  تداع  تساعدم : نیا  هاوگ  لیذ  یخیرات  شرازگ  دوب . هتفرگارف  هنـسح  هوسا ي  نآ  زا  ار  ایند  رهاظم  زا  یگتـسراو  و 
زا يدنبتسد  دوخ  يارب  رسمه ، ردپ و  موُدق  نُمی  هب  همطاف  اهرفـس ، نیا  زا  یکی  رد  درک . یم  متخ  عورـش و  همطاف  رادید  اب  ار  شیاهرفس 

همطاف هناخ ي  هب  ادتبا  یگـشیمه  تداع  قبط  ربمایپ  تخیوآ . هناخ  رب  نیگنر  يا  هدرپ  دروآ و  مهارف  دنب  ندرگ  کی  هراوشوگ و  ود  ، هرقن
هناور ي جراخ و  همطاف  لزنم  زا  دوب  ادـیوه  شا  هرهچ  رد  یتحاران  یگتفرگ و  راثآ  هک  یلاح  رد  یهاـتوک  فقوت  زا  سپ  اـما  دـش ؛ دراو 

ربمایپ دزن  تالآ  رویز  هارمه  هب  درک و  زاب  ار  هدرپ  هلصافالب  دوب ، هتفایرد  ار  ردپ  یتحاران  تلع  شیوخ ، تسایک  اب  هک  همطاف  دش . دجسم 
تفرگ لیوحت  ار  اهنآ  ربمایپ ، ناسرب . فرصم  هب  دنوادخ  هار  رد  ار  اهنیا  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالـس  ترتخد ، هک : داد  ماغیپ  داتـسرف و 

يارب هک  ایند ، يارب  هن  ناشیا  راک !؟ هچ  ایند  اب  ار  دمحم  لآ  داب ! شیادف  هب  شردپ  داب ! شیادف  هب  شردپ  داب ! شیادف  هب  شردپ  دومرف : و 
یم شزرا  دنوادخ  دزن  يا  هشپ  لاب  هزادنا ي  هب  ایند  رگا  تسا . هدش  هدیرفآ  ناشیا  رطاخ  هب  ایند  مامت  دنچره  دـنا ؛ هدـش  هدـیرفآ  ترخآ 

( تارم ثالث   ) اهئبا اهادف  تلعج  دق  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دیناشون (  یمن  يرفاک  چـیه  هب  ار  نآ  بآ  زا  يا  هعرج  تشاد ،
نم ایندلا  تسیل  تارم  ثالث  اهوبا  اهادـف  تلعج  : » رگید یتیاور  هب  و  مهل » ایندـلا  تقلخخ  هرخالل و  اوقلخ  مهناف  ایندـلل  دـمحم و  لال  ام 

«. اهیلع لخدف  ماق  مث  ءام ، هبرـش  ارفاک  اهیف  یقـسأ  ام  هضوعب  حانج  ریخلا  نم  هللادنع  لدـعت  ایندـلا  تناک  ول  دـمحم و  لآ  نم  دـمحم و ال 
ارهز همطاف ي  هتسجخ ي  جاودزا  تفاتـش . همطاف  يوس  هب  تساخرب و  هاگ  نآ  و  زین ص 86 ) . تیاور 7 و  ص 20 ، ج 43 ، راونالاراحب :

يا هیزیهج  اب  دـیدرگ ؛ رازگرب  یگیاریپ  یب  یگداـس و  جوا  رد  یمالـسا ، ناراـگن  خـیرات  ماـمت  یهاوگ  هب  مالـسلا ، هیلع  یـضترم  یلع  اـب 
هب همطاف  ربمایپ . دجـسم  راوج  رد  هیاریپ  یب  کچوک و  يا  هناخ  رد  اهدعب  يا و  هراجا  يا  هناخ  رد  یمومع ، یماعطا  ینامهیم و  اب  كدنا ،

هیزیهج ي یتح  دروآ - یم  تسد  هب  هچنآ  ره  يور  نیا  زا  دوب و  هدرک  وا  تیاضر  دـنوادخ و  فقو  ار  شیوخ  یناگدـنز  یلع ، یهارمه 
رادید هب  هک  دنیب  یم  امرخ  فیل  زا  هلـصوُرپ  هداس و  يرداچ  اب  ار  همطاف  یـسراف  ناملـس  يزور  درک . یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار - شیوخ 

یم الط  ياه  تخت  رب  مور  ناریا و  ناهاشداپ  نارتخد  داـب ! اـم  رب  هودـنا  مغ و  دـیوگ : یم  ناـنک  هیرگ  دـنک و  یم  بجعت  تفر . یم  ردـپ 
همطاف یتقو  دراد . رس  رب  هلصو  هدزاود  اب  هداس  يرداچ  هک  تسا  دمحم  رتخد  نیا  دننک و  یم  نت  هب  ریرح  تفبرز و  ياه  هچراپ  دننیشن و 

هب دنگوس  دنک . یم  بجعت  نم  سابل  یگداس  زا  ناملـس  ادـخ ! لوسر  يا  دـنک : یم  حرطم  ار  ناملـس  یتفگـش  دـسر ، یم  ردـپ  تمدـخ 
فلع نآ  يور  رب  نامرتش  اهزور  هک  تسا  يدنفسوگ  تسوپ  ام  هناخ ي  شرف  هک  تسا  لاس  جنپ  تدم  دومرف ، ثوعبم  ار  وت  هک  ییادخ 
انامه دومرف : ناملـس  هب  ادـخ  لوسر  هاگ  نآ  . اـمرخ فیل  زا  هدـش  رپ  تسا  یتسوپ  اـم  شلاـب  میباوخ و  یم  نآ  يور  اـه  بش  دروخ و  یم 

يذلاوف یسابل ، نم  بجعت  ناملس  نا  هللا  لوسر  ای  مالسلااهیلع : همطاف  تلاق  تسادخ ( ) . يوس  هب  ناگدنریگ  تقبـس  هرمز ي  رد  مرتخد 
مدأ نمل  انتقفرم  نا  هانـشرتفا و  لیللا  ناک  اذا  انریعب و  راهنلاب  اهیلع  فلعت  شبک  کسم  الا  نینـس  سمخ  ذـنم  یلعل  یلام و  قحلاـب  کـثعب 

ج 2، ناهربلا : ریسفت  ص 88 . ج 43 ، راونالاراحب : قباوسلا . لیخلا  یفل  یتنبا  نا  ناملس ! ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  فیل .» اهوشح 
نیرب دـلخ  فرـشلا  تیب  رتسب و  رد  تسوپ  طاـسب  شرع  هرگنک ي  رـس  شرف و  نیمز ، رد  ص 148 ) . ج 1 ، هعیرـشلا : نیحایر  ص 346 .

رس ریز  تشخ  مدق . رهم  هم و  قرف  رب  رس و  ریز  تشخ  مرح  سودق ، مراط  رـس  كاخ و  رد  هناخ  مدق . رهم  هم و  قرف  رب  رـس و  ریز  تشخ 
نیـشیپ شخب  رد  هکنانچ  هتبلا  ص 82 ) . بدا : نارتـخا  رطاـش ،)  ) یمق گرزباـقآ  ازریم  موحرم  ازریم  زا  رعـش  مدـق ( . رهم  هم و  قرف  رب  و 

مایپ و كرد  تسا ، يرورض  مهم و  راتفر ، بلاق  لکـش و  يارو  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هریـس ي  زا  يریذپ  هوسا  رد  هچنآ  میدش ، رکذتم 
هک یحور  تسا ؛ یتسیز  هداس  ایند و  زا  یگتـسراو  همطاف ، هریـس ي  حور  مایپ و  دشاب . یم  ناشیا  هریـس ي  زا  يریذپوگلا  اهراتفر و  حور 
ادخ هب  ندرپس  لد  ایند و  زا  ییاهر  سرد  شیوخ  هریس ي  اب  همطاف  دوش . هدیمد  ناسنا  یناگدنز  دبلاک  رد  دناوت  یم  ناکم  نامز و  ره  رد 

هچ یناگدـنز ، لوط  مامت  رد  هک  تسا  یتلیـضف  هکلب  يرادان ، رقف و  نامز  هژیو ي  هن  یتسیز  هداس  هک  دـنامهف  یم  ناگمه  هب  دـهد و  یم 
راتفر اب  هنـسح  هوسا ي  نیا  تسادـخ . هب  برقت  یگدـنب و  رد  تیقفوم  يرکف ، شمارآ  زاس  هنیمز  يرادان ، ماگنه  هچ  ییاراد و  ناـمز  رد 
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هکلب تسین ؛ يرهاظ  ياه  شیارآ  رخاف و  سابل  تافیرـشت ، تـالمجت ، هب  یمدآ  تلزنم  شزرا و  هک  دراد  یم  مـالعا  ناـیناهج  هب  شیوخ 
نم نسحأ  نم  هللا و  هغبص  تساه : ییابیز  اهگنر و  نیرتهب  ادخ  گنر  هک  ارچ  تسا ؛ نتفرگ  ییادخ  گنر  حور و  یلاعت  هب  ناسنا  شزرا 

نایمدآ دوجو  کحم  ارهز  هاگن  زا  تسا ؟ رتهب  ییادـخ  گنر  زا  یگنر  هچ  و  یهلا ! يزیمآ  گـنر  اـشوخ  . ( 138 (: 2  ) هرقب هغبـص ( ؛ هللا 
یگدـنب و رد  یمدآ  هچ  ره  و  رتـالاو ، رتـشیب و  نآ  راـیع  شزرا و  رت ، صلاـخ  رت و  فاـص  ناـسنا  دوـجو  رهوـگ  هچ  ره  تـسا ؛ صـالخا 

صلاـخ هللا  یلا  دعـصا  نم  رتشیب : وا ، ترخآ  اـیند و  يارب  دـنوادخ  يرگ  تلاـفک  ییوج و  تحلـصم  رت ، صلاـخ  دـنوادخ  یگدرپـسرس 
هیلع يرگسع  نسح  ماما  ریسفت  ص 623 . ج 11 ، ملاوع : ص 249 . ج 67 ، راونالاراحب : هحلـصم ( ؛ لضفا  هیلا  لج  زع و  هللا  طبها  هتدابع ،

، تلالج تزعرپ و  دـنوادخ  دتـسرف ، ارف  ادـخ  يوس  هب  ار  دوخ  هناصلاخ ي  یگدـنب  تداـبع و  هک  ره  ثیدح 177 ) . ص 327 ، مالسلا :
. دتسرف یم  ورف  شیوس  هب  ار  وا  ( ترخآ ایند و   ) تحلصم نیرترب 

یگشیپ شالت  هصرع ي  رد  ارهز 

. دراد يا  هداـعلا  قوف  تیمها  فلتخم ، ياـهربج  یفن  ناـسنا و  دازآ  هدارا ي  راـیتخا و  ياـه  ییآراـک  هب  هجوت  یمالـسا  تیبرت  ورملق  رد 
رکتبم لاعف ، يدوجوم  هب  ار  ناسنا  دروآ و  یم  دیدپ  ناسنا  رد  ار  تیلوؤسم  ساسحا  هدرک ، بلس  ار  اه  هناهب  یمدآ  يدنمرایتخا  هب  هجوت 

زا هاوخدوخ ، لوؤسمریغ ، انتعا ، یب  ییاه  ناسنا  ارگربج ، ياه  بتکم  لـباقم ، رد  دـنک . یم  لیدـبت  یناگدـنز  هصرع ي  رد  رگ  شـالت  و 
یخیرات و لماوع  ای  نارگید  ندرگ  رب  ار  شیوخ  هانگ  يراک و  مک  هشیمه  هک  ییاه  ناسنا  دـنروآ ؛ یم  راـب  هب  ریگ  هناـهب  یـضار و  دوخ 
امنهار و اهنت  هک  ارچ  دنک ؛ یلاخ  هناش  اه  تیلوؤسم  راب  ریز  هک  دهد  یمن  هزاجا  هب  هاگ  چیه  یعقاو  ناملـسم  کی  دنزادنا . یم  یعامتجا 

ییاهن تشونرس  هک  دنک  یم  یفرعم  لوؤسم  راتخم و  يدوجوم  ار  ناسنا  شتایآ  رـساترس  رد  نادیواج ، نآرق  وا ، یناگدنز  لمعلاروتـسد 
لک داؤفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقت  و ال  تسا : فلتخم  ياه  هصرع  رد  وا  يریذـپ  تیلوؤسم  شـالت و  ورگ  رد  وا 

دروم یگمه  لد ، مشچ و  شوگ و  هک  ارچ  نکم ؛ يوریپ  يرادـن ، یهاگآ  نآ  هب  هچنآ  زا  . ( 36 (: 17  ) ءارسا الوئسم ( ؛ هنع  ناک  کئلوأ 
(: 53  ) مجن یفوألا ( ؛ ءازجلا  هازجی  مث  يری  فوس  هیعـس  نأ  یعـس و  ام  الا  نسنالل  سیل  نأ  يرخأ و  رز  هرزاو و  رزت  الأ  دـنا . تساوخزاب 
هب وا  شالت  و  تسین ، وا  شـشوک  یعـس و  زج  يا  هرهب  ناسنا  يارب  و  دریگ ، یمن  شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راـب  سک  چـیه  هک  . ( 38-41
رد یهلا  ناربمایپ  همه ي  هک  تسا  یملسم  لوصا  زا  یکی  هدرب  مان  لصا  دش . دهاوخ  هداد  یفاو  يازج  وا  هب  سپس  دوش ، یم  هدید  يدوز 

هناهاگآ هنادازآ و  شالت  هتخادرپ ي  هتخاس و  ار  یمدآ  تشونرـس  دننک و  غالبا  نامدرم  هب  ار  نآ  ات  دـنا  هتـشاد  تیرومأم  نایدا ، همه ي 
تیلوؤسم هیحور ي  شرورپ  داـجیا و  ناـسنا ، تیکزت  تیبرت و  هصرع ي  رد  لـیاسم  نیرت  مهم  زا  یکی  لاـح  ره  رد  دـیامن . یفرعم  وا  ي 

هیحور ي يزاسافوکـش  ياه  هار  نیرتهب  زا  ات 39 ) . ص 35  لوا ، ج  نآرق : رد  قالخا  هب : دـییامرف  هعجارم  هنیمز  نیا  رد  تسا ( . يریذـپ 
بیـشن زارفرپ و  یناگدـنز  تسا . ناشیا  هریـس ي  راتفر و  حور  هب  ادـتقا  هصرع و  نیا  رد  هتـسیاش  ياـهوگلا  ییاسانـش  تیلؤسم ، ساـسحا 

هتشگ نیجع  اه  يریذپ  تیلوؤسم  نیرتابیز  نیرتالاو و  اب  نآ ، هظحل ي  نیماجرف  ات  نیزاغآ  نارود  نامه  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
نیرت ساـسح  رد  ربماـیپ  تاـیح  هظحل ي  نیرخآ  اـت  تیلوـفط  هرود ي  ناـمه  زا  خـیرات  یهاوـگ  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  تسا .

تفاتـش و یم  ردـپ  يرای  هب  ینارحب  طیارـش  نیرت  نیگمهـس  نیرت و  تخـس  رد  دوب . ربمایپ  یحور  هناوتـشپ ي  نیرت  گرزب  اـه ، تیعقوم 
ابیز و ینایب  هب  ماقم  نیا  رد  تشاد . یمرب  وا  شود  زا  ار  اه  هصغ  نیگنـس  راب  تخادرپ و  یم  ردـپ  حور  رامیت  هب  ردام  رازه  زا  رت  ناـبرهم 

هرهاـط هقیدـص ي  يریذـپ  تیلوؤـسم  جوا  زا  ییاـه  هشوـگ  هک  یمـالک  میراپـس ؛ یم  لد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هیرذ ي  زا  عماـج 
: دـناشچ یم  ترـضح  نآ  ناگدرپس  لد  هنـشت ي  ناج  هب  ار  رثوک  تقیقح  زا  يا  هعرج  دـشک و  یم  ریوصت  هب  هنادـنمرنه  ار  مالـسلااهیلع 
رازه و رد  شیوخ  يوگلا  زا  دینک ، یم  یگدنز  يدام  ندمتم  يایند  يژولونکت و  یتعنـص ، یملع ، تفرـشیپ  هرود ي  رد  هک  یناوج  امش 

نآ زا  ات  دشاب  هتـشاد  ار  امـش  ینونک  عضو  هباشم  شخب ، مادک  رد  امـش  يوگلا  هک  دیراد  عقوت  دیراد ؟ يراظتنا  هچ  شیپ ، لاسدصراهچ 
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هدرک یم  رکف  هنوگچ  یناهج  تسایـس  لیاسم  هصرع ي  رد  ای  تسا ؟ هتفر  یم  هاگـشناد  هب  هنوگچ  دینیبب  دـیهاوخ  یم  ایآ  دـیریگب ؟ هرهب 
اهنآ رد  ار  وگلا  دینک و  صخـشم  ار  اهنآ  دـیاب  یم  هک  دراد  دوجو  یلـصا  یتایـصوصخ  ناسنا ، ره  تیـصخش  رد  تسین . هک  اهنیا  تسا ؟

. انتعا یب  يرگید  هنالوؤسم و  یکی  دـیامن : دروخرب  شیوخ  نوماریپ  ثداوح  لیاسم و  اـب  دـناوت  یم  هنوگ  ود  هب  ناـسنا  دـییامن . وجتـسج 
هک یـصخش  نآ  رد  ار  یلـصا  طوطخ  نیا  دـیاب  ناسنا  هدـنیآ . هب  یـشرگن  عون  هچ  اب  يا ، هیحور  هچ  اب  دراد ؛ ماسقا  عاونا و  مه  هنالوؤسم 

مالـسلااهیلع ارهز  همطاف ي  سدقم  دوجو  صوصخ  رد  دیامن . يوریپ  اهنآ  زا  دـنک و  وجتـسج  دـشاب ، دـناوت  یم  وا  يوگلا  دـنک  یم  رکف 
رد مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  دوش : ناگرزب  رگید  ناموصعم و  هیقب ي  هریس ي  رد  رکفت  يارب  يا  هتشر  رـس  دیاش  میوگب ؛ يا  هلمج  دنچ 

مالسا ردص  خیرات  رد  یتخس  رایسب  نارود  بلاط  یبا  بعش  دمآ . شیپ  بلاط  یبا  بعش  هیـضق ي  هک  دندوب  یگلاس  تفه  شـش - نینس 
ناـگرزب دـندیورگ . یم  ترـضح  نآ  هب  ناـگدرب - ناـناوج و  صوـصخ  هب  هکم - مدرم  دوـب و  هدـش  عورـش  ربماـیپ  ینلع  توـعد  تـسا .

زا ار  شرب  رود و  هعومجم ي  همه ي  ربمایپ و  هکنیا  زج  دـنرادن  يا  هراچ  چـیه  هک  دـندید  نارگید ، لـهجوبا و  بهلوبا ، لـثم  توغاـط ؛
نادنواشیوخ ربمایپ ، هارمه  هب  دـندش  یم  راوناخ  اه  هد  هک  ار  ناناملـسم  زا  يدایز  دادـعت  دـندرک . مه  ار  راک  نیمه  دـننک . جارخا  هنیدـم 

رد هکم  یکیدزن  رد  بلاطوبا ، باـنج  دـنورب ؟ اـجک  اـما  دـنتفر ؛ نوریب  هکم  زا  اـهنیا  دـندرک . نوریب  هکم  زا  بلاـطوبا  ترـضح  ربماـیپ و 
نآ هب  دنتفگ  کچوک . هرد ي  کی  هوک ، فاکش  نیمه  ینعی  بعش » . » دوب بلاط » یبا  بعـش   » شمـسا هک  تشاد  یکلم  یهوک  فاکش 

ار يدرـس  تیاهن  یب  ياه  بش  مرگ و  رایـسب  ياهزور  لمحت ، لباقریغ  یتیعـضو  رد  بلاط  یبا  بعـش  رد  لاس  هس  ناناملـسم  میورب . اـج 
تخـس ياه  هرود  زا  یکی  دناد . یم  ادخ  دندرب ، تنحم  ردـق  هچ  دندیـشک ، یتخـس  ردـق  هچ  دندیـشک ، یگنـسرگ  ردـق  هچ  دـندنارذگ .

یم دـیاب  هکلب  دوبن ؛ تیعمج  کی  هرادا ي  يانعم  هب  يربهر  تیلوؤسم  طقف  شتیلوؤسم  نارود ، نیا  رد  مرکا  ربماـیپ  دوب . اـج  نآ  ربماـیپ ،
رود هک  یناسک  تسا ، بوخ  عاضوا  هک  یتقو  دـیناد  یم  دـنک . عافد  دـنا ، هدـش  تنحم  راچد  هک  ییاـهنیا  شیپ  شدوخ  راـک  زا  تسناوت 
یتقو اما  درک . بوخ  ار  ام  عضو  دزرمایب ، ار  شردـپ  ادـخ  دـنیوگ : یم  دـنا و  یـضار  عاضوا  زا  همه  دـنا ، هدـش  عمج  يربهر  کی  روحم 

نیا هب  میتساوخ  یمن  هک  ام  دنتخاس ، راچد  تیعـضو  نیا  هب  ار  ام  ناشیا  دنیوگ : یم  دنوش و  یم  دـیدرت  راچد  همه  دوش ، یم  ادـیپ  یتخس 
هک یتقو  انثا  نیمه  رد  دروآ . یم  راشف  ربمایپ  شود  هب  اه  یتخـس  همه ي  هرخالاب  دنتـسیا . یم  يوق  ياـه  ناـمیا  هتبلا  میوش ! راـچد  عضو 

کمک نیرت  گرزب  زا  مه  وا  هک  يربک  هجیدخ ي  و  دوب ، وا  دیما  ربمایپ و  نابیتشپ  هک  بلاطوبا  بانج  دوب ، ربمایپ  رب  یحور  راشف  تیاهن 
، یطیارـش نینچ  رد  دش . اهنت  ياهنت  ربمایپ  ینعی  تسا ؛ یبیجع  یلیخ  هثداح ي  دنتفر ؛ ایند  زا  هتفه  کی  فرظ  رد  دوب ، ربمایپ  يارب  یحور 

کی لثم  نیگمهس ، ریطخ و  طیارـش  نآ  رد  ارهز  همطاف ي  دینیبب . ار  ارهز  همطاف ي  شقن  ءيارـش  نیا  رد  دوش . یم  هراچ  یب  اعقاو  ناسنا 
نیا تسا . شردپ  ردام  اهیبا ؛» ما   » همطاف دندومرف : ربمایپ  هک  دوب  اج  نآ  تسا . هدوب  ربمایپ  يارب  راتسرپ  کی  لثم  رواشم ، کی  لثم  ردام ،

یمـسج دشر  رتدوز  نارتخد  مرگ ، یبرع و  ياهطیحم  رد  هتبلا  تسا . هدوب  هلاس  تفه  شـش - رتخد  کی  همطاف  هک  تسا  یتقو  هب  طوبرم 
نیا تسا . هدوب  ام  يالاح  هلاس ي  هدزاود  هد - رتخد  کی  دشر  هزادنا ي  هب  هلاس  تفه  شـش - رتخد  کی  دشر  الثم  دـننک ؛ یم  یحور  و 

، دنک تیلوؤسم  ساسحا  شدوخ  نوماریپ  لیاسم  هب  تبـسن  هک  دشاب  وگلا  ناوج  کی  يارب  دـناوت  یمن  نیا  ایآ  تسا . تیلوؤسم  ساسحا 
هرهچ زا  ار  مغ  ترودک و  رابغ  هک  نیا  يارب  دنک  جرخ  تسه ، وا  دوجو  رد  هک  ار  طاشن  میظع  هیامرـس ي  نآ  دنک ؟ طاشن  ساسحا  دوز 
مهم یلیخ  نیا  دشاب ؟ وگلا  ناوج  کی  يارب  دناوت  یمن  نیا  ایآ  دنک . كاپ  تسا ، هتـشذگ  یم  شنـس  زا  لاس  هاجنپ  دودح  هک  يردـپ  ي 

یمالسا و هاگشناد  . 1377 / 2 / 7 ناوج ، هتفه ي  تبـسانم  هب  ناناوج  اـب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  ياـه  هدومرف  زا  هتفرگرب  تسا ( .
. ( ات 20 مراهچ ص 18  دلج  ناملسم : يوجشناد  تلاسر 

یگنهرف داهج  ههبج ي  رد  ارهز 

لقع و يزاسافوکش  نامدرم و  تلاذر  لهج و  ینک  هشیر  يارب  شالت  یهلا ، ناحلصم  رگید  ناماما و  ناربمایپ ، ياهراک  نیرت  یـساسا  زا 
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یگنهرف قالخا و  زا  نآ  دارفا  کیاکی  هکنآ  رگم  دیـسر ، دـهاوخن  ناماس  هب  حالـصا  ریـسم  رد  يا  هعماج  چـیه  تسا . هدوب  ناشیا  ترطف 
. تسا مدـقم  تاحالـصا  رگید  رب  یگنهرف  یقالخا و  تاحالـصا  هعماج ، درف و  حالـصا  ریـسم  رد  يور  نیا  زا  دـندرگ . دـنم  هرهب  یلاعتم 

هیکزت هتایاء ؛ مهیلع  اولتی  نآرق : تایآ  توالت  درامش : یمرب  هنوگ  نیا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  فیاظو  نیرت  مهم  میرک  نآرق 
نیرت مهم  زا  ریخا ، هـفیظو ي  ود  . ( 2 (: 62  ) هعمج همکحلا ( . بتکلا و  مهملعی  و  تمکح : نآرق و  میلعت  مهیکزی ؛ و  قـالخا : بیذـهت  و 

نیا دراد . هراشا  ناشیا  گنهرف  لقع و  يزاسروراب  هب  يرگید  نایمدآ و  قالخا  ترطف و  يزاسافوکـش  هب  یلوا  هک  تسا  ربماـیپ  فیاـظو 
همئا ي هب  ناشیا  زا  دعب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هژیو ي  تاماقم  هلمج  زا  نآرق ، یملعم  قالخا و  يرگ  یبرم  ماقم ، ود 

مهیلع ناماما  زا  کـی  ره  ص 5 و 6 ) . يدزی : حابـصم  هللا  تیآ  (، 3-1  ) نآرق فراعم  زا  ماهلا  اب  دوش ( . یم  لقتنم  مالـسلا  مهیلع  راـهطا 
، اتـسار نیمه  رد  دـنا . هداد  زورب  دوخ  زا  ناـمدرم  تیکزت  میلعت و  هصرع ي  رد  ناـما  یب  یـشالت  شیوخ ، تکربرپ  رمع  لوط  رد  مالـسلا 

ِدرف درف  یقالخا  یگنهرف و  حالصا  يارب  شالت  زین  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  همطاف  يادیپان  فسوی  يرشب ، حلصم  نیرخآ  راک  نیرت  یساسا 
؛ دراد هژیو  یتلزنم  هاگیاج و  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  همئالا ، ما  یگنهرف  داهج  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نایم  رد  دوب . دهاوخ  هعماج 

لوسر هریـس ي  نامه  زا  وا  هریـس ي  ربمایپ و  ملع  زا  وا  ملع  تسا ؛ وا  دوجو  رارمتـسا  ادـخ و  لوسر  میقتـسم  هدرورپ ي  تسد  وا  هک  ارچ 
رمع هک  تسادخ  لوسر  شنم  نامه  وا ، شنم  نآرق . نیبم  رسفم و  نیرتهب  وا ، یبرم  هناگی  تسا و  نآرق  وا  تمکح  ملع و  عبنم  تسادخ .

. ( 2 (، 62  ) هعمج همکحلا ( ؛ باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایاء و  مهیلع  اولتی  هک  ومه  دومن ؛ اـه  ناـسنا  تیکزت  میلعت و  فقو  ار  شیوخ 
هب ار  تمکح  نآرق و  تخادرپ و  یم  ناشیا  بیذهت  هیکزت و  هب  دنریگب ،) دای  ار  شظافلا  ات   ) دومرف یم  توالت  مدرم  يارب  ار  نآرق  تایآ 

فرـص نآرق ، میلعت  نآرق ( ؛ ملعم  دوـب و  قـالخا  یبرم  شردـپ ، نوـچمه  وا  يرآ ، دـنزومایب .) ار  نآرق  تقیقح  اـت   ) داد یم  میلعت  مدرم 
ندـینامهف نآرق ، میلعت  زا  روظنم  تسا . توالت  نامه  نارگید ، يریگدای  يارب  نآرق  ندـناوخ  هک  ارچ  تسین ؛ ظافلا  شزومآ  ندـناوخ و 

و : » دیامرف یم  يرگید  هیآ ي  رد  ( 151 (: 2  ) هرقب « ) نوملعت اونکت  مل  ام  مکملعی  دـنمهف : یمن  مدرم  دوخ  هچنآ  میلعت  تسا و  نآ  یناـعم 
.(: 44 (: 16  ) لحن  ) ییامن نییبت  مدرم  يارب  ار  شتایآ  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق  نیا  ام  مهیلا ؛ لزن  ام  سانلل  نیبتل  رکذـلا  کـیلا  اـنلزنا 

نییبت نیا  هک  تساهنآ  نییبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هفیظو ي  دراد و  جاـیتحا  نییبت  هب  نآرق  تاـیآ  هک  دوش  یم  مولعم  تاـیآ  نیا  زا 
ِنآ زا  نآرق ، یملعم  ماقم  تسا و  تباث  مه  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  يارب  ماقم  نیا  هک  میدـقتعم  نایعیـش  ام  تسا . توالت  زا  ریغ  ًاملـسم 

یقرواپ يدزی : حابصم  هللا  تیآ  (، 3-1  ) نآرق فراعم  زا  ماهلا  اب  تسا . مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
هب يزوسلد  ینابرهم و  تیاهن  رد  ناما ، یب  یـشالت  اب  ار  يرمع  وا ، تسا . وا  داهن  كاپ  تیب  لها  ربمایپ و  نآ  زا  اهنت  هک  یماـقم  ص 6 ) .
وا فصو  رد  نامحر  دنوادخ  هک  تسا  یحور  نامه  سنج  زا  وا  حور  هک  ارچ  تخادرپ ؛ نارواب  نید  تیبرت  نید و  فراعم  غیلبت  میلعت و 
هب . ( 128 (: 9  ) هبوت میحر ( ؛ فوئر  نینمؤملاـب  مکیلع  صیرح  متنع  اـم  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوـسر  مکءاـج  دـقل  دـیامرف : یم  نینچ 

تیادـه هب  لیام  تخـس  تسا ؛ نارگ  تخـس  وا  رب  امـش  ياـه  جـنر  هک  تسا  هدـمآ  امـش  يوس  هب  ناـتدوخ  ناـیم  زا  يربماـیپ  هک  یتسار 
، ادـخ لوسر  دوجو  نوچمه  وا ، دوجو  تسا . يوبن  تمکح  تفوطع و  راد  ثاریم  ارهز ، تسا . ناـبرهم  فوـئر و  ناـنمؤم  رب  تساـمش و 
هراـپ ي وا  هک  ارچ  تسا ؛ تفرعم  رون و  همـشچرس ي  تیارد و  تمکح و  نیع  همه  وا  راـتفگ  تسا . تفوطع  زا  زیربل  تینارون و  رـسارس 

نع قطنی  اـم  و  تسین : يزیچ  یهلا  ماـهلا  یحو و  زج  وا  مـالک  دـیوگ و  یمن  نخـس  سفن  ياوه  يور  زا  زگره  هک  تسا  يدوجو  ناـمه 
دیوگ یم  هچنآ  دـیوگ . یمن  نخـس  سفن  ياوه  يور  زا  زگره  . ( 3-5 (: 53  ) مجن يوقلا ( ؛ دـیدش  هملع  یحوی  یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا 

، سنا هبذج ي  وا ؛ يوب  سدق ، هخفن ي  تسا . لیئربج )  ) اناوت رایـسب  هتـشرف ي  نامه  وا ، راگزومآ  تسین . هدش ، لزان  وا  رب  هک  ییحو  زج 
. ) دـنک يوه » نع  قطنی  ال   » ربخ ز وا  قطنم  دـنک . يوه » نع  قطنی  ال   » ربخ ز وا  قطنم  دـنک . يوه » نع  قطنی  ـال   » ربخ ز وا  قطنم  وا  يوخ 

تمحر زا  يا  هولج  هدنیامن ي  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  نآ ، رگشرازگ  هک  لیذ  تیاور  یناهفصا ) . يورغ  هللا  تیآ  زا  رعش 
ارهز ترضح  تمدخ  هنیدم  نانز  زا  یکی  يزور  دشاب : یم  تیبرت  میلعت و  ماقم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ریذپان  یگتسخ  شالت  هنارک و  یب 
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زا ار  یعرـش  لیاسم  نآ  ات  تسا  هداتـسرف  ارم  دراد و  یناوارف  تالاؤس  زامن ، لیاسم  رد  هک  مراد  يریپ  رداـم  تفگ : دیـسر و  مالـسلااهیلع 
همادا ي رد  دینش . خساپ  اهنآ ، زا  کی  ره  يارب  درک و  حرط  يدایز  لیاسم  نز ، نآ  سرپب ! دومرف : مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  مسرپب . امش 
اب مسر و  یم  تمدـخ  ناوارف  هکنیا  زا  ادـخ ! لوـسر  رتـخد  يا  تفگ : دیـشک و  تلاـجخ  اـه  شـسرپ  ترثـک  زا  نز  نآ  دونـش ، تـفگ و 

شیپ تیارب  لاؤس  هچنآ  ره  ایب و  مه  زاب  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  مهاوخ ! یم  ترذعم  مزادـنا ، یم  تمحز  هب  ار  امـش  يدایز  تالاؤس 
يراک نینچ  دریگب ، دزم  الط  رانید  رازه  دص  لباقم ، رد  دربب و  ماب  يالاب  هب  ار  ینیگنس  راب  هک  دوش  ریجا  یـسک  رگا  ایآ  سرپب ! دیآ ، یم 

ات نیمز  نیب  هلصاف ي  زا  شیب  مهد ، یم  خساپ  هک  يا  هلأسم  ره  يازا  رد  نم  داد : همادا  ترضح  ریخ . تفگ : دوب ؟ دهاوخ  راوشد  وا  يارب 
، کل ادب  امع  یلسو  یتاه  مالسلااهیلع : همطاف  تلاق  دیاین ( . نیگنس  نم  رب  هک  تسا  راوازـس  سپ  مریگ ، یم  شاداپ  ؤلؤل  رهاوج و  شرع ،

يرثلا نیب  ام  لم  نم  رثکأب  هلأسم  لکب  انأ  تیرثکا  هیلع ؟ لقثب  رانید  فلا  ةأم  هارک  لیقث و  لمحب  حطس  یلا  دعصی  اموی  يرتکا  نم  تیارأ 
ص مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ریـسفت  ص 254 . ج 2 ، رابخالا : یلائل  ص 3 . ج 2 ، راونالاراحب : یلع . لـقثی  نا  يرحاـف  اؤلؤل  شرعلا  یلا 

تیبرت میلعت و  ماقم  رد  ابیز  ییاه  هولج  زا  تسا  ُرپ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  یلمع  هریس ي  يراب  ص 30 ) . ج 1 ، ءاضیبلا : ۀجحم  . 340
نـالوؤسم ناداتـسا و  ناـملعم ، ناـغلبم ، ناـیناحور ، زا  معا  یگنهرف  تاحالـصا  ناراد  هیعاد  هـمه ي  رب  ناـمدرم . گـنهرف  نداد  دـشر  و 

دـنوش و دراو  یگنهرف  رازراـک  هصرع ي  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  هریـس ي  زا  يریذـپ  هوـسا  اـب  هـک  تـسا  مزـال  روـشک  یگنهرف 
ینتفریذـپ یگنهرف  موجه  لباقم  رد  توکـس  اـهنت  هن  زورما  دـنزاس . رپس  هنیـس  مدرم ، گـنهرف  ناـمیا و  نارگتراـغ  لـباقم  رد  هنوگارهز 

هک یماظن  گنج  هن  زورما ، گنج  تسام . فیلکت  هفیظو و  نیرت  بجاو  یگنهرف ، یملع و  رازراک  هصرع ي  رد  تدـهاجم  هکلب  تسین ،
بتارم هب  یگنج  اب  هک  مینک  رواب  همه  دیاب  تسا . یگنهرف  حالس  هک  یماظن  حالـس  هن  مه ، زورما  دمآراک  حالـس  تسا . یگنهرف  یگنج 
يدوبان فدـه  گنج ، نیا  رد  اما  دوب ؛ ام  كاخ  زا  بجو  دـنچ  لاغـشا  فدـه ، گنج ، نآ  رد  میهجاوم . هلاس  گنج 8  زا  رت  كاـنرطخ 

هصرع ي رد  تسا . یماظن  گنج  نآ  زا  رتریطخ  رت و  مهم  یگنهرف  گنج  نیا  كاخ ، هب  تبـسن  نامیا  تیمها  هزادنا ي  هب  تسام . نامیا 
ياهزرم ات  دندرک  میدـقت  ار  شیوخ  كاپ  نوخ  دنتـشذگ و  شیوخ  ناج  زا  هتـسراو ، ییادـف  دیهـش و   598000 یماظن ، عافد  رازراـک و 

يورین دادعت  نامه  هب  تسا ، رتراب  تراسخ  رت و  تخـس  یـسب  هک  یگنهرف  عافد  رازراک و  هصرع ي  رد  ایآ  دنامب . ظوفحم  ام  ییایفارغج 
هب حیحص  قطنم  تفرعم و  ملع ، حالس  اب  ناوت  مامت  اب  دیاب  قح  ههبج ي  ریخ ؟ ای  میراد  زاین  فک  رب  ناج  ییادف  تداهـش و  قیال  هدامآ و 

مارآ و ییاه  تکرح  هب  داسف  تلالـض و  جاوما  ناما  یب  موجه  اب  هزرابم  رد  هک  تسین  نآ  ياـج  زگره  دباتـشب . ناطیـش  بزح  اـب  هلباـقم 
نید جارات  لباقم  رد  هک  مینک  رکف  رگا  دوب  دهاوخ  راب  تراسخ  رایسب  مینک . شوخ  لد  یعطقم  یحطـس و  ياه  تیلاعف  هب  ای  راو  هچروم 

یماظن حالـس  دربراک  تارهاظت ، اب  اهنت  نمـشد ، يوس  زا  هعماج  لاعف  ياه  نهذ  هب  تاهبـش  هوبنا  لیـسگ  اب  هجاوم  رد  نامدرم و  ناـمیا  و 
هب رازبا  نیا  اب  زین  نمـشد  هک  دـنیآ  یم  راک  هب  یتقو  اهرازبا  هنوگ  نیا  میناسر . ماجنا  هب  ار  شیوخ  تلاسر  میـشاب و  قفوم  میناوت  یم  ای ...

هلباقم ي هب  گنهرف  حالس  اب  دیاب  زین  ام  تسا و  هدمآ  رازراک  هصرع ي  هب  یگنهرف  حالس  اب  نمـشد  رـضاح ، لاح  رد  دشاب . هدمآ  نادیم 
؛ دنباتـشب یگنهرف  داهج  مدقم  طخ  رد  یمـسر  ياهورین  کمک  هب  دنوش و  جیـسب  دـیاب  اهورین  اهدادعتـسا و  همه ي  زورما ، میزیخرب . نآ 
ارهز و ترضح  هب  ادتقا  اب  هک  تسا  مزال  ناگمه  رب  يرآ ، میدیـسر . يزوریپ  هب  میدرک و  نینچ  یماظن  دربن  هصرع ي  رد  هک  هنوگ  نامه 
، میظع داهج  نیا  تالکـشم  تامدص و  لباقم  رد  دنتـسیاب و  هنادرم  گنهرف ، هصرع ي  رد  نمـشد  عیـسو  نوخبیـش  لباقم  رد  وا  نادنزرف 

يا هناصلاخ  ماگ  ره  هک  دننادب  دنوشن و  هتسخ  یگنهرف  روما  يورملق  رد  یلمع  یملع و  تادهاجم  زا  هاگ  چیه  دنـشاب و  ابیکـش  روبص و 
رداـم هب  رتشیب  هچ  ره  برقت  هیاـم ي  گرزب و  يرجا  هدـنراد ي  یپ  رد  دـننازومآ ، یم  هک  يا  هملک  ره  دـنراد و  یمرب  هصرع  نیا  رد  هک 

تهابـش تیخنـس و  یگنهرف  داهج  نیا  رذگهر  زا  هک  ارچ  تسا ؛ دنوادخ  هب  یکیدزن  مالـسلااهیلع و  هرهاط  هقیدـص ي  نایعیـش ، نابرهم 
ره تیخنـس  تهابـش و  ياتـسار  رد  هک  تسا  نیا  مه  لصا  و  دوش ... . یم  رت  کیدزن  ناشیا  هب  انعم  ملاع  رد  دنبای و  یم  ناشیا  هب  يرتشیب 

، لامک ریـسم  رد  میبای ، تهابـش  ناشیدـب  راتفگ  رادرک و  رد  رتشیب  هچ  ره  هک  مینادـب  مینک و  شالت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اـب  رتشیب  هچ 

رثوک لالز  زا  www.Ghaemiyeh.comیماج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


يوریپ قیفوت  هک  دـیما  نادـب  میا . هتـشگ  ناشیا  میرک  دوجو  هیحاـن ي  زا  يرت  صوصخم  تاـیانع  راوازـس  میا و  هتـشاد  يرتشیب  تفرـشیپ 
میلعت ورملق  رد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  یناشفارون  زا  رگید  يا  هولج  اب  ار  راتفگ  نیا  ددرگ . ام  يزور  تمسق و  نادناخ ، نیا  زا  لماک 

بایفرش مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تمدخ  هنیدم ، رهـش  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  زا  یکی  رـسمه » : » میرب یم  نایاپ  هب  تیبرت  و 
امب لمعت  تنک  نا  دندومرف : وا  باوج  رد  ترـضح  هن ؟ ای  دشاب  یم  امـش  نایعیـش  هرمز ي  رد  وا  ایآ  هک  دـسرپ  یم  مرهوش  تفگ : دـش و 

ار امـش  هچنآ  زا  ینک و  یم  لمع  مینک ، یم  رما  ار  امـش  هچنآ  هب  رگا  ـالف ؛ ـالا  انتعیـش و  نم  تنأـف  هنع  كاـنرجز  اـمع  یهتنت  كاـنرمأ و 
ناساره و رایـسب  دیـسر ، درم  نآ  هب  ارهز  ترـضح  باوج  هک  یتقو  زگره ! هنرگو  ییاـم  نایعیـش  زا  ینک ، یم  يرود  میراد ، یم  رذـحرب 

تمدـخ هرابود  درم ، نآ  رـسمه  دوب . مهاوخ  منهج  شتآ  رد  هشیمه  هک  نم  رب  ياو  تفگ : یم  بترم  يراز  هیرگ و  اـب  دـش و  برطـضم 
مالسلااهیلع ارهز  ترضح  كاپ  ناسل  ماگنه ، نیا  رد  داد . شرازگ  ناشیا  هب  ار  شرسمه  راز  لاح  تشگزاب و  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

دـیما و راختفا ، هیام ي  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نابحم  همه ي  يارب  تمایق  ات  هک  دـیدرگ  رابرهگ  تمکح ، تفوطع و  زا  زیربل  یمالک  هب 
زین دنتـشهب و  لها  ياه  نیرتهب  زا  ام  نایعیـش  تسا . هدرک  ناـمگ  وا  هک  تسین  نینچ  وگب : ترـسمه  هب  نم  بناـج  زا  تسا : هتـشگ  رورس 
لها ام  میلست  نابز  بلق و  اب  هک  یناسک  دوب . دنهاوخ  تشهب  رد  یگلمج  ام  نانمشد  نانمشد  ام و  ناتسود  ناتسود  ام و  ناتـسود  همه ي 

یقیقح و نایعیـش (  زا  دنچره  دنیامن ، زیهرپ  تاکلهم ، رگید  ام و  یهاون  زا  دننک و  یچیپرـس  ام  ياه  نامرف  زا  هچنانچ  دنـشاب ، هدش  تیب 
ياه يراتفرگ  اهالب و  اب  ای  دنوش : رهطم  كاپ و  ناشناهانگ  زا  هک  نآ  زا  دعب  اما  دوب ؛ دنهاوخ  نایتشهب  زا  تبقاع  یلو  دنتـسین ، ام  لماک ) 

تبحم رطاخ  هب  تبقاع  و  منهج . یحطـس  هقبط ي  رد  باذـع  ندیـشچ  زا  سپ  ای  تمایق  زور  تالکـشم  اـه و  یتخـس  عاونا  اـب  اـی  ییاـیند 
سیل هل : یلوق  مالـسلااهیلع : همطاف  تلاق  درک (  میهاوخ  لقتنم  ناـمدوخ  هاگـشیپ  هب  ار  ناـشیا  میهد و  یم  ناـشتاجن  اـم ، اـب  ناـش  یتسود 
اوفلاخ اذا  انتعیش  نم  اوسیل  انل ، هناسل  هبلقب و  ملسملا  و  انئادعأ . يداعم  انئایلوأ و  یلاوم  انیبحم و  لک  هنجلا و  لهأ  رایخ  نم  انتعیـش  اذکه ،
همایقلا تاصرع  یف  وأ  ایازرلا  ایالبلاب و  مهبونذ  نم  نورهطی  ام  دعب  نکل  و  هنجلا ، یف  کلذ  عم  مه  تاقبوملا و  رئاس  یف  انیهاون  انرماوأ و 

یلائل ص 155 . ج 65 ، راونالاراحب : انترضح . یلا  مهلقنن  انبحب و  مهذقنتسن  نا  یلا  اهباذعب  منهج  نم  یلعألا  قبطلا  یف  وأ  اهدئادش  عاونأب 
. ( ص 21 ج 4 ، ناهربلا : ریسفت  ص 308 . مالسلا : هیلع  يرگسع  نسح  ماما  ریسفت  ص 156 . ج 5 ، رابخالا :

یگداوناخ فیاظو  هنهپ ي  رد  ارهز 

یم ناغمرا  هب  نز  درم و  يارب  یـشزرارپ  ياـهدرواهر  هداوناـخ ، لیکـشت  تسا . هعماـج  يزکرم  هتـسه ي  هداوناـخ ، یمالـسا ، هاـگرظن  زا 
چیه هب  اهنت  هن  ، یـسنج ياهزاین  تسرد  نیمأت  مالـسا  هاگدید  زا  تسا . نز  درم و  ياهزاین  حیحـص  ياضرا  جاودزا ، درواهر  نیلوا  دروآ .

يزیرغ و ياهزاین  زا  کی  ره  نیمأت  تسا و  رگن  عماج  ینید  مالسا ، دیآ . یم  رامش  هب  هدیدنـسپ  سدقم و  یلمع  هکلب  تسین  مومذم  هجو 
ماـجل يراـب و  دـنب و  یب  مالـسا  يور  نـیا  زا  درواـین . دراو  رگید  ياـهزاین  هـب  يررـض  هـک  درامـش  یم  زیاـج  ییاـج  اـت  ار  ناـسنا  يرطف 

؛ دوش یم  لصاح  هداوناخ  لیکشت  زا  هک  تسا  يرثا  نیلوا  یـسنج ، هزیرغ ي  حیحـص  ياضرا  دراد . یمن  اور  ار  یـسنج  ياه  یگتخیـسگ 
هب يزاین  چـیه  هک  تسا  نیا  هتفای ، جاور  برغ  رد  هزورما  هک  يرادـنپ  تسا !؟ هزیرغ  نیا  يارب  اهنت  نز  درم و  كرتشم  یناگدـنز  ایآ  اـما 

لیکشت هدیاف ي  اهنت  رگا  یتسار  هب  درک . نیمأت  ناوت  یم  زین  هداوناخ  لیکـشت  نودب  ار  یـسنج  ياهزاین  هک  ارچ  تسین ؛ هداوناخ  لیکـشت 
نیرتمک نیلوا و  درواهر ، نیا  یمالـسا ؛ زادنا  مشچ  زا  دوب ؛ یمن  لوقعمان  رادنپ ، نیا  دـیاش  ، دوب یـسنج  ياهزاین  ندرک  فرطرب  هداوناخ ،

کی ره  دوجو  رد  یناور  یحور - شمارآ  شیادیپ  هداوناخ ، درواهر  نیمود  دوش . یم  بترتم  یگداوناخ  یگدـنز  رب  هک  تسا  يا  هدـیاف 
هک نـیا  وا  ياـه  هناـشن  زا  و  . ( 21 (: 30  ) مور اـهیلا ( ؛... اونکـستل  اـجاوزأ  مکـسفنا  نم  مکل  قـلخ  نأ  هتاـیاء  نـم  و  تـسا : نز  درم و  زا 

هراشا جاودزا  یناور  یحور - رثا  هب  فیرش  هیآ ي  نیا  رد  دیبای .... شمارآ  اهنآ  رانک  رد  ات  دیرفآ  امش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارسمه 
راس هیاس  رد  یفطاع  شمارآ  هداوناخ ، لیکشت  درواهر  نیموس  دیبای . شمارآ  اهنآ  رانک  رد  ات  میدیرفآ  ینارـسمه  امـش  يارب  تسا : هدش 
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قشع وا  هب  دزروب و  قشع  دهاوخ  یم  هک  دوش  یم  رادیدپ  ساسحا  نیا  یسنج ، غولب  زا  سپ  صوصخ  هب  ناسنا ، رد  تسا . تبحم  قشع و 
یتدم زا  سپ  اما  ددنب ؛ یم  لد  هب  دوش و  یم  ناور  یسک  یپ  رد  زور  ره  يور  نیا  زا  دوش . هتـشاد  تسود  درادب و  تسود  دوش ؛ هدیزرو 

رد ار  ناشرمع  هک  یناناوج  دنتـسین  مک  ددرگ . یم  هجاوم  یفطاع  یحور و  ییاه  تسکـش  اب  وا  دزیر و  یم  مهرد  یتسود  نآ  هزاریش ي 
، باصعا فعـض  یبلطاوزنا ، یناشیرپ ، یگدرـسفا ، نوچ : ینت  ناور - ياـه  يراـمیب  هب  هجیتن  رد  دـنهد و  یم  ردـه  هب  لـیاه  بادرگ  نیا 

هیاس رد  زج  نآ  لماک  ياضرا  هک  تسا  ناسنا  يرطف  ياه  شیارگ  زا  يزرو » قشع  تیبوبحم و  هب  لیم  . » دـنوش یم  ـالتبم  بارطـضا و ...
وا هب  دیایب ؛ ار  شیوخ  بوبحم  دناوت  یم  هدـش  باسح  هدیجنـس و  جاودزا  کی  اب  یناوج  ره  تسین . ریذـپ  ناکما  یگداوناخ  یگدـنز  ي 

لعج و  تسا : هدـش  دـیکأت  دروم  هداوناخ ، لیکـشت  مهم  درواهر  نیا  رب  روکذـم  هیآ  همادا ي  رد  دـنیبب . قشع  وا  بناـج  زا  دزروب و  قشع 
رد تمحر  تدوم و  نیا  یلاـعت  يزاسراوتـسا و  يارب  مالـسا  تخاـس . رارقرب  قیمع  يرهم  یتسود و  امـش  ناـیم  رد  همحر ؛ هدوم و  مکنیب 

تبحم تیمیمـص و  افـص ، زا  یتشهب  هب  ار  هداوناخ  نوناک  اـت  تسا  هدومرف  هئارا  یناوارف  یقـالخا  یقوقح و  ياهروتـسد  نارـسمه ، ناـیم 
، دوش یم  راوتسا  مالسا  یقالخا  ياه  شزرا  هیاپ ي  رب  هک  ییاه  هداوناخ  رد  ندش  هتشاد  تسود  نتـشاد و  تسود  هب  زاین  دنادرگ . لیدبت 

یمن تیاعر  اهنآ  رد  یقالخا  ياه  هیـصوت  یمالـسا و  ياهروتـسد  هک  ییاه  هداوناخ  یبرغ و  عماوج  رد  ددرگ . یم  نیمأت  هجو  نیرتهب  هب 
یم یفطاع  دـیدش  ياهألخ  یحور و  ياهبارطـضا  راچد  ًالومعم  اه ، هداوناخ  نیا  رد  نانز  دوش . یمن  تفای  یماودرپ  یعقاو و  قشع  دوش ،

نیمراـهچ دـنک . یم  یناور  تـالالتخا  راـچد  نآ  زا  سپ  یهدریـش و  يرادراـب ، نارود  رد  ار  اـه  هچب  ناور  حور و  رما ، نیمه  هک  دـنوش 
دراو هداوناخ  دنزرف ، دلوت  اب  تسا . نادرم  رد  يردپ  لیم  نیمأت  ناوناب و  رد  يردام  لیم  ياضرا  دنزرف و  دـلوت  هداوناخ ، لیکـشت  درواهر 

هجیتن رد  دـنزرف و  هبناـج ي  همه  تیبرت  نیمأـت و  تیلوؤسم  دریگ ؛ یم  رارق  نآ  شود  رب  ریطخ  یتیلوؤسم  دوش و  یم  يدـیدج  هلحرم ي 
يا هعماج  ره  تمالـس  هک  ارچ  تساه ؛ هداوناخ  رد  تیلوؤسم  نیا  لامعا  ورگ  رد  يا  هعماج  ره  هدـنیآ  هعماج . تمالـس  نیمأت  تیلوؤسم 
نیب اه  توافت  هک  تسا  مراهچ  هدـیاف ي  نیمه  هب  هجوت  اب  دـنبای . یم  شرورپ  تیبرت و  اه  هداوناخ  رد  هک  تسا  يدارفا  تمالـس  ورگ  رد 

ره يارب  یفطاع ) شمارآ  یحور و  شمارآ  یـسنج ، هزیرغ ي  ياضرا   ) لوا هدـیاف ي  هس  دوش . یم  رادـیدپ  درم ، نز و  قوقح  فیاظو و 
هفیظو و يردـپ ) لیم  نیمأت  يردام و  لیم  ياضرا   ) مراهچ دروم  رد  اما  دوش ؛ یم  لـصاح  ناـسکی  كرتشم و  روط  هب  نز  درم و  زا  کـی 

ياه جـنر  لمحت  یهدریـش و  دـیلوت ، یعیبط  روط  هب  هصرع ، نیا  رد  ردام  شقن  دـبای . یم  توافت  رگیدـکی  اب  درم  نز و  زا  کی  ره  شقن 
شمارآ دـیاب  یم  ناردام  تسین . درم  هب  لاقتنا  لباق  دـیآ و  یمرب  ردام  هدـهع ي  زا  اهنت  هک  یـشقن  تسا ؛ دـنزرف  شرورپ  ياـسرف  تقاـط 

هدش تباث  ییاور  رظن  زا  مه  یملع و  رظن  زا  مه  دنهد ( ؛ شرورپ  دنروآ و  ایند  هب  یملاس  نادنزرف  دنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  یناور  لماک -
یطیحم رد  ردام  رگا  تسا . رثؤم  دـنزرف  یحور  تمالـس  رد  یهدریـش  هرود ي  يرادراب و  ماگنه  هب  ردام  یناور  یحور - عضو  هک  تسا 
یبوـلطم شمارآ  تمالــس و  زا  زین  دـنزرف  ناور  حور و  دــنارذگب ، ار  نارود  نـیا  یگتــسخ  ناـجیه و  ینارگن ، زا  رود  افــصاب و  مارآ ،

زا یشان  ياه  یگتسخ  راچد  نز  ات  دوش  هداهن  درم  هدهع ي  رب  دیاب  يداصتقا  ياهزاین  نیمأت  هفیظو ي  يور  نیا  زا  دوش ) . یم  رادروخرب 
دلوت  ) هداوناخ یناسررمث  هب  هرتسگ ي  رد  نز  درم و  ینیوکت  ياه  توافت  دیاب  نیاربانب  دنوشن . دمآرد  بسک  يارب  هنازور  تیلاعف  راک و 

، لقادح دوش و  هتفرگ  رظن  رد  نز  عفن  هب  یقوقح  دیاب  هصرع  نیا  رد  دراذـگب . ریثأت  ردام  ردـپ و  فیلاکت  قوقح و  رد  دـنزرف ) شرورپ  و 
. دنک لمع  وحن  نیرتهب  هب  يردام  يرـسمه و  ماقم  رد  شیوخ  فیاظو  هب  دناوتب  ات  دوش  هتـشادرب  وا  شود  زا  یگدـنز  يداصتقا  نیمأت  راب 

هناخ لـخاد  دوش ، یم  ملظ  نز  هب  هک  ییاـج  نیلوا  دوشن ، هتفرگ  رظن  رد  نز  يارب  یتازاـیتما  نینچ  مالـسا  ياـه  يراذـگ  شزرا  قبط  رگا 
تـساهنآ ینیوکت  ياهفالتخا  زا  هتـساخرب  یگلمج  تسا ، هدش  لیاق  درم  نز و  قوقح  فیاظو و  نایم  مالـسا  هک  ییاهتوافت  دوب . دـهاوخ 

، مالسا رد  تسا ( . يرورض  مزال و  رایسب  هعماج  یتمالس  هجیتن  رد  هداوناخ و  هزاریش ي  يراوتسا  تمالس و  يارب  اهتوافت  نیا  تیاعر  هک 
يداصتقا نیمأت  هفیظو ي  تسا ، ردام  هدـهع  رب  دـنزرف  شرورپ  یهدریـش و  لمح ، زین  يراد و  هناخ  ياسرف  تقاـط  هفیظو ي  هک  اـجنآ  زا 

ار درم  ثرا  نز ، درم و  زا  کی  ره  فیاظو  هب  هنانیب  عقاو  یهاگن  اب  مالـسا  رگید  يوس  زا  دریگ . یم  رارق  ردـپ  هدـهع ي  رب  دـنزرف  ردام و 
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هنیزه نیمأت  يداصتقا و  ياه  تیلاعف  هصرع ي  رد  دریگ و  رارق  نادرم  رایتخا  رد  يرتشیب  تاناکما  هیامرس و  ات  دهد  یم  رارق  نز  ربارب  ود 
هاگن اب  یلو  دـنراگنیب ؛ نانز  قح  رد  یملظ  ار  نآ  دـیاش  دـنرگن ، یم  ثرا  نوناق  هب  رودارود  هک  یناـسک  دنـشاب . رت  قفوم  هداوناـخ  ياـه 

رد یبوـلطم  لداـعت  تلادـع و  رذـگهر  نیا  زا  هکلب  هتفرگن ، تروـص  یملظ  اـهنت  هن  درم ، نز و  زا  کـی  ره  فیاـظو  هرتـسگ ي  هب  فرژ 
یگنوگچ ثحب  نز ، درم و  ینیوکت  ياهدادعتـسا  توافت  ساـسا  رب  هک  تساـج  نیا  تسا ) . هدـش  رارقرب  یگداوناـخ  فیاـظو  هصرع ي 

. دیآ یم  شیپ  فیاظو  میسقت 

هداوناخ رد  راک  میسقت 

میسقت هب  زاین  ساسحا  زا  یناسنا  ندمت  تسا . راک » میسقت  ، » یناسنا نوناک  ره  يراوتسا  رد  لماع  نیرت  يرورض  ناسانـش ، هعماج  رواب  رد 
رد هک  يا  هنوگ  هب  دنـشاب ؛ هژیو  يا  هفیظو  راد  هدهع  نآ  دارفا  زا  کی  ره  هک  دـیمان  ندـمتم  ناوت  یم  ار  يا  هعماج  دوش . یم  عورـش  راک 
رد راـک  میـسقت  نیلوا  ددرگ . یم  عـیزوت  فاـصنا  تلادـع و  هـب  هعماـج  نآ  دارفا  هـمه ي  نـیب  اـهراک  هـمه ي  هرمث ي  هدزاـب و  تیاـهن ،

کچوـک هـصرع ي  رد  نز  درم و  ناـیم  فیاـظو  میـسقت  یگنوـگچ  دریذـپ . یم  تروـص  هداوناـخ  ینعی  یعاـمتجا ، دـحاو  نیرتـکچوک 
هرتسگ ي رد  راک  میسقت  یگنوگچ  زا  ثحب  يور  نیا  زا  ددرگ . یم  هعماج  عیـسو  هنهپ ي  رد  رگید  ياه  يدنب  میـسقت  يانبریز  هداوناخ ،

لک نم  دوش : هدـیرفآ  تفج  تروص  هب  ملاع  رد  يزیچ  ره  هک  هتفرگ  رارق  نآ  رب  یهلا  تمکح  دراد . يا  هژیو  تیمها  هاگیاج و  هداوناخ 
نیا تادوجوم  زا  يا  هنوگ  ره  ندش  هدیرفآ  تفج  میدیرفآ . تفج  تروص  هب  ار  یئیـش  ره  . ( 49 (: 51  ) تایراذ نیجوز ( ؛ انقلخ  یش ء 

توافت نینچ  ورگ  رد  ملاع  نیا  ياقب  هک  ییاج  اـت  تسا ؛ شنیرفآ  ینیوکت  تایرورـض  تقلخ و  مزاول  زا  اـهنآ ، ناـیم  ياـهتوافت  ملاـع و 
باجیا اه  شقن  اه و  هفیظو  میـسقت  رد  ار  ییاه  توافت  رکذـم  ثنؤم و  سنج  ود  نایم  دوجوم  ینیوکت  ياه  یگناگود  دـشاب . یم  ییاه 

اه و هرمث  دـشاب ، بسانتم  گنهآ و  مه  ناشیا  ینیوکت  يرطف و  ياهدادعتـسا  اب  هک  نازیم  ره  هب  نز ، درم و  ناـیم  راـک  میـسقت  دـنک . یم 
. تشاد دهاوخ  یپ  رد  يرتشیب  ياه  هرهب 

ارهز هناخ ي  رد  راک  میسقت 

هرهب نودب  يرظن  تقد  نینچ  تشاد و  رظن  نز  درم و  ینیوکت  ياهدادعتـسا  هب  دبای  یم  زیچ  ره  زا  شیب  راک ، میـسقت  یگنوگچ  نییعت  رد 
دهاوخن زگره  قلاخ ، زا  ماـهلا  نودـب  ییاـهنت و  هب  رـشب  شیدـنا  هتوک  لـقع  هک  ارچ  دوب ؛ دـهاوخن  ریذـپ  ناـکما  یحو  رترب  قفا  زا  يریگ 

هداوناخ هصرع ي  رد  راک  میسقت  يوگلا  نییعت  رد  يور  نیا  زا  دسانشزاب . ار  یمدآ  ریمـض  رد  هدش  هداهن  تفگـش  ياهدادعتـسا  تسناوت 
یم يور  یهلا  ياه  هوسا  نیرتهب  یناگدنز  هریس ي  هب  هتکن ، نیا  هب  رظن  اب  دنراد . ینایحو  ییاه  هناوتشپ  هک  دوب  ییاه  هنومن  لابند  هب  دیاب 

مالـسلا مهیلع  همطاف  یلع و  كرتشم  یگدـنز  میـشاب . یگداوناخ  ياهراک  میـسقت  هرتسگ ي  رد  هویـش  نیرت  لماک  رگوجتـسج  ات  میروآ 
نارک یب  تمکح  زا  یگلمج  تفریذـپ ، یم  تروص  مالـسلااهیلع  ارهز  هناخ ي  رد  هچنآ  تسا . یگداوناخ  لـیاسم  رد  هوسا  نیرت  لـماک 

هدهع ي رب  لزنم  ياهراک  ریبدت  تفرگ : یم  همشچرس  يوبن  تمکح  ملع و  زا  ینارون  هناخ ي  نیا  رد  راک  میـسقت  دوب . هتفرگ  ماهلا  یهلا 
يراک میسقت  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ  مالسلا . هیلع  یلع  شود  رب  لزنم  نوریب  روما  ریبدت  مالسلااهیلع و  ارهز 

هک دناد  یمن  یسک  ادخ  زج  دومن : زاربا  هنوگ  نیا  ار  شیوخ  تیاضر  یلاحشوخ و  همطاف  دومرف ، داهنشیپ  مالـسلااهیلع  ارهز  یلع و  هب  ار 
. ) تشادزاب تسا ، نادرم  هب  طوبرم  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  ارم  ادخ  لوسر  هک  ارچ  ملاحشوخ ؛ رورـسم و  هزادنا  هچ  ات  راک  میـسقت  نیا  زا 

ص 81 و ج 43 ، راونالاراحب : لاجرلا . باقر  لمحت  هللا  لوسر  یئافکاب  هللا  الا  رورـسلا  نم  ینلخاد  ام  ملعی  الف  مالـسلااهیلع : همطاف  تلاـق 
یلص ادخ  لوسر  يداهنشیپ  حرط  ص 151 ) . ج 1 ، يردلا : بکوک  ص 282 . ج 1 ، ناهربلاریسفت : ص 123 . ج 14 ، هعیشلا : لئاسو  . 31

فیاـظو هصرع ي  رد  هک  یحرط  تسا ؛ نز  درم و  زا  کـی  ره  ینیوـکت  یعیبـط و  ياهدادعتـسا  هب  رظاـن  زیچ  ره  زا  شیب  هـلآ  هـیلع و  هللا 
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راـثیا و راـس  هیاـس  رد  هنـالداع  يراـک  میـسقت  هدـنرادرب ي  رد  هکلب  ار ؛ يرـالاس  درم  هن  دـنک  یم  زیوجت  ار  يرـالاس  نز  هن  یگداوناـخ ،
تزع و نز  هب  تسکـش و  مهرد  ار  ییارگدرم  تب  نیا  مالـسا ، دوب . هدش  انب  يرالاس » درم   » هیاپ ي رب  تیلهاج  هعماج ي  تسا . تیمیمص 

هفیظو ار  هناخ  ياهراک  درگنب و  راکتمدخ  کی  مشچ  هب  ار  شیوخ  رسمه  درادن  قح  درم  مالسا ، هاگدید  زا  دومرف . اطع  ریظن  یب  یتفارش 
هناخ نوچ : ییاسرف  تقاط  ياهراک  شریذـپ  هنیمز ي  هک  تسا  نز  تفوطع  تفأر و  تیمیمـص ، راـثیا ، افـص ، نیا  دراـگنیب . وا  بجاو  ي 

شیوخ رسمه  زا  اهبرپ  یلگ  نوچمه  هک  دنک  یم  فظوم  ار  درم  مالسا  يور  نیا  زا  دروآ . یم  دیدپ  ار  يرادرسمه  يراددنزرف و  يراد ،
هب فظوم  هداوناخ ، هصرع ي  رد  نز  دـندرک  یم  ناـمگ  ینیباـطخ  ياـه  مشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  دـنک . تبقارم 
( ؛ هنام رهقب  تسیل  هناحیر  هأرملا  دـندومرف : دزـشوگ  ینارون  نایب  نیا  هب  ربماـیپ  ار  شرگن  نیا  ندوب  اـطخ  تسا . یتمدـخ  هنوگ  ره  ماـجنا 
هن تسوبشوخ ، یلُگ  نز  ص 288 ) . نیدلا : مالعا  ص 313 . ج 20 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 253 . ج 103 ، راونالاراحب :

هداوناخ هصرع ي  رد  ار  نز  ، تسا هتشگ  راوتـسا  نز  مسج  حور و  ینیوکت  ياه  تفاطل  ساسارب  هک  ربمایپ  شیامرف  نیا  دنمورین . ینامرهق 
رد هن  تسا ؛ هداوناخ  نوناـک  رد  نز  ندوب  لـگ  هتبلا  تسا . دـنمزاین  تبقارم  تفطـالم و  هب  هک  درامـش  یم  وب  گـنر و  شوخ  یلگ  نوچ 

همطاف ترضح  تداعس  اب  تدالو  زورلاس  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياه  هدومرف  زا  ماهلا  اب  یـسایس و ( .... يداصتقا ، یعامتجا ، ياه  نادیم 
. ( 79 / 6 / 30 مالسلااهیلع ، ارهز  ي 

ینافرع زادنا  مشچ  زا  راک  میسقت 

رد ییاـمن  هولج  نیا  ناـکما  تسا . قح  ترـضح  تافـص  زا  يوترپ  ياـمن  هولج  شیوخ ، يدوجو  ياـه  تیفرظ  روخارف  هب  يدوـجوم  ره 
لالج لامج و  رون  زا  یعاعـش  رگ  نایامن  یناسنا  ره  دوجو  تسا . رتشیب  يرگید  دوجوم  ره  زا  یهلا ، هدیرفآ ي  نیرترب  نیا  ناسنا ، دوجو 

نآ زا  دوش . یم  رادـیدپ  نآ  رد  يرتشیب  يامن  هولج  یناشفاوترپ و  ناوت  رون ، نارک  یب  عبنم  هناـگی  نیا  هب  وا  برق  نازیم  هب  هک  تسا  یهلا 
دیاب یم  تسا ، یهلا  تافص  امسا و  لماک  روضح  یلجت و  هب  هتـسباو  یناسنا  عامتجا  هصرع ي  رد  یهلا  نسحا  ماظن  يریگ  لکـش  هک  اج 

دادعتـسا و نیا  دوش . هداهن  دنـشاب ، یم  یناسنا  عماوج  ياـنبریز  هک  یناـسنا  ياـه  هنوگ  زا  کـی  ره  رد  ییاـمن  هولج  نیا  دادعتـسا  ناوت و 
ود زا  کی  ره  یهلا  تیـشم  قبط  تسا . هدش  هداد  رارق  درم ) نز و   ) يرـشب ياه  هنوگ  دارفا  کیاکی  دوجو  رد  یهلا  تمکح  قبط  ، ییاناوت

لامج تافص  یلجت  دادعتسا  دنا ؛ هتشاد  تفایرد  شیوخ  ترطف  رد  ار  یهلا  تافص  امـسا و  مامت  ییامن  هولج  دادعتـسا  نز ، درم و  سنج 
زاس هنیمز  هک  ییرطف  ياه  هیام  نورد  نخس ، رگید  هب  دریذپ . یم  فعـض  تدش و  یناسنا  ياه  هنوگ  زا  کی  ره  دوجو  رد  یهلا  لالج  و 

تیرهظم يارب  رتشیب  ییارای  تیفرظ و  ياراد  نز ، تسا : توافتم  درم  نز و  سنج  ود  رد  تسا ، ناسنا  رد  یهلا  تافص  امـسا و  تیرهظم 
دنتقیقح نیا  يایوگ  يرامـشرپ ، تایاور  تایآ و  یهلا . لالج  تیرهظم  يارب  رت  نوزف  ییاناوت  تقایل و  دـجاو  درم ، یهلا ؛ لامج  تاـفص 

تفارظ تفاطل ، تبحم ، تشذگ ، تمحر ، تفوطع ، تفأر  نوچ : یتافص  تسا ؛ رتاناوت  یهلا  لامج  تافص  يامن  هولج  رد  نز  دوجو  هک 
رب نوزفا  تردق و .... تیعطاق ، تبالص ، دننام : یتافـص  دراد ؛ يرتشیب  ییارای  یهلا  لالج  تافـص  زورب  رد  هک  درم  دوجو  فالخرب  و ؛...
هب لیم  تیعطاق و  تردـق ، تبالـص ، هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناشن  زین  هبرجت  رامآ و  یـسانش و  ناور  ملع  ياهدرواهر  تایاور ، تاـیآ و 

نانز دوجو  رد  فیرظ  قیقد و  ياهراک  هب  لیم  و  تیـساسح ، تفارظ ، تفاطل ، لـباقم ؛ رد  نادرم و  دوجو  رد  نیگنـس  تخـس و  ياـهراک 
دیاـب روـخرد ، تـالامک  نیرتـالاب  هـب  لــین  رمع و  هیامرــس ي  زا  اــه  يرو  هرهب  نیرتـهب  يارب  درم ، هـچ  نز و  هـچ  یمدآ ، تـسا . رتـشیب 

هب رد  شا  هژیو  ياهدادعتسا  ییاسانش  اب  یمدآ ، رگا  دنک . شالت  اهنآ  دشر  ییافوکش و  يارب  دسانش و  زاب  ار  شیوخ  يرطف  ياهدادعتسا 
هب كولـس  هصرع ي  رد  ریگ  مشچ  یتفرـشیپ  دشر و  هب  دـیامن ، تکرح  اهدادعتـسا ، نیا  ییافوکـش  يارب  یهلا ، تافـص  ندـیناسر  روهظ 

طارفا و ای  نآ  حیحـصان  يریگراک  هب  نآ ، يزاسافوکـش  رد  یلهاک  اهدادعتـسا ، نیا  یگتخانـشان  اما  تفای ؛ دهاوخ  تسد  دنوادخ  يوس 
. دش دهاوخ  وا  یلماکت  ریسم  زا  یمدآ  طوقس  ای  فارحنا  دوکر ، بجوم  اهنآ  زا  کی  ره  يریگراک  هب  رد  طیرفت 
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ارهز يرادرسمه 

ایند و رد  شیوخ  لامک  تداعـس و  جوا  هب  دهاوخ  یم  هک  ره  تسا . ریذپ  ناکما  هفیظو  ماجنا  هیاس ي  رد  اهنت  یهلا  برق  ماقم  هب  لوصو 
: تخاس حرطم  یلک  هتـسد ي  هس  رد  ناوت  یم  ار  ناسنا  یهلا  فیاظو  تسا . هتـساوخ  هچ  وا  زا  دنوادخ  هک  درگنب  دیاب  دیآ ، لیان  ترخآ 

ییاهن لامک  هب  ار  شیوخ  ات  دـهد  ماجنا  لقتـسم  روط  هب  دـیاب  یم  نز  درم و  زا  کی  ره  هک  یفیاظو  درم ، نز و  نیب  كرتشم  فیاظو  . 1
صتخم فیاظو  . 2 هنـسحلا و ؛... ضرق  هقدص ، قافنا ، يزومآ ، ملع  جـح ، سمخ ، تاکز ، هزور ، زامن ، نوچ  یفیاظو  دـننادرگ ؛ کیدزن 

نز فیطل  یحور  یندـب و  نامتخاس  تسا . هتفای  صاصتخا  ناشیا  هب  نانز  هژیو ي  ياهدادعتـسا  اـه و  یگژیو  ببـس  هب  هک  یفیاـظو  نز ؛
، يراد هناخ  نوچ : ییاهراک  دوش ؛ لوحم  وا  هب  تشذـگ  تیارد و  تقد ، تفأر ، تفارظ ، تفاـطل ، دـنمزاین  ياـهراک  هک  دـنک  یم  اـضتقا 

ینیوکت ياه  تیفرظ  اه و  ییاناوت  ساـسا  رب  هک  یفیاـظو  درم ؛ صتخم  فیاـظو  . 3 دنزرف و ؛... شرورپ  یهدریـش و  لمح ، يرادرـسمه ،
تخـس و ياهراک  هک  دـنک  یم  اضتقا  درم  حور  مسج و  ینیوکت  یعیبط و  ناـمتخاس  تسا . هتفاـی  صاـصتخا  ناـشیا  هب  نادرم  صوصخم 

ياهزاین نیمأت  يارب  يداصتقا  تیلاعف  نوچ : ییاهراک  دریگ . رارق  شا  هدهع  رب  تسا  تبالـص و ... تیعطاق ، تردـق ، دـنمزاین  هک  نیگنس 
نادرم يارب  دـنوادخ  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  لاح  يرواگنج .... داهج و  یـسایس ، یعامتجا و  ياـه  تیلاـعف  هداوناـخ ، يداـم 

، دـنوادخ هب  برقت  ياه  هار  نیرت  عیرـس  نیرتهب و  زا  یکی  تسا !؟ هتخاس  مورحم  نآ  زا  ار  نانز  هک  تسا  هدوشگ  شیوخ  يوس  هب  یهار 
مکح نیا  زا  نانز  تسا و  نادرم  هژیو ي  اـهنت  تداهـش  داـهج و  مکح  ارچ  دـنمورحم . نآ  زا  ناـنز  هک  تسا  وا  هار  رد  تداهـش  داـهج و 

هک یناوناب  نامز  نآ  رد  دـش و  یم  حرط  یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـمز  رد  هلأـسم  نیا  دـنا !؟ هتـشگ  فاـعم 
درگ دنبای ، هار  ناشراگدرورپ  هاگراب  هب  تداهش ، ربنایم  زا  دنتساوخ  یم  دنوش و  دنم  هرهب  داهج  میظع  باوث  زا  ات  دنتـشاد  وزرآ  هناصلاخ 
هراچ ناشیا  زا  دـنراذگ و  نایم  رد  ربماـیپ  اـب  ار  هلأـسم  هک  دـش  نآ  هجیتن  تبقاـع  دنتـسشن . وگتفگ  ثحب و  هب  هراـب  نیا  رد  دـندمآ و  مه 

، شیوخ هدـنیامن ي  ماقم  رد  ار  وا  دـندرک و  باختنا  دوب ، زاتمم  يرونخـس  هباطخ و  رد  هک  ار  تلیـضفاب  ینز  دوخ  ناـیم  زا  سپ  دـنیوج .
باذج و اویـش و  رایـسب  ینایب  اب  ار  ناوناب  لاؤس  بدا ، مالـس و  ضرع  زا  سپ  تفر و  ربمایپ  دجـسم  هب  وناب  نیا  دنداتـسرف . ربمایپ  تمدخ 

تلیضف همه ي  هللا ! لوسر  ای  هک  دوب  نیا  وا  نخس  نومضم  درک . حرط  دجسم  رد  رـضاح  نادرم  عمج  رد  قیقد ، فیرظ و  رایـسب  یتاملک 
هب تداهـش  داهج و  باب  هک  یلاح  رد  هللا ! لوسر  ای  میا . هتـشگ  مورحم  تداعـس  لماکت و  هار  نیا  زا  ناـنز  اـم  تسا و  نادرم  هژیو ي  اـه 

ربمایپ دراد !؟ دوجو  نانز  يارب  یناربج  هار  ایآ  میوش ؟ دنم  هرهب  امظع  تلیـضف  نیا  باوث  زا  میناوت  یم  هنوگچ  تسا ، هدش  هتـسب  ام  يور 
: قالخالا مراکم  ص 60  لوقعلا : فحت  لعبتلا ( ؛ نسح  هأرملا  داهج  دندومرف : وناب  نیا  نانخـس  قیقد  ندینـش  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هب دـیناوت  یمن  اه  ههبج  رد  گنج  هار  زا  تسین و  بجاو  امـش  رب  داـهج  هک  تسا  تسرد  تسا . ییوکین  يرادرـسمه  نز ، داـهج  . ( 215

شیوخ ياه  هناخ  رد  دـیناوت  یم  امـش  دیـشاب . هدـنام  مورحم  زین  داهج  باوث  تلیـضف و  زا  هک  تسین  نینچ  اما  دـیوش ؛ لیان  داـهج  باوث 
بوخ و يرادرـسمه  ، » لمع نآ  دنادرگ و  کیرـش  مالـسا  ياه  ههبج  نارواگنج  نادـهاجم و  باوث  رد  ار  امـش  هک  دـیهد  ماجنا  یلامعا 
ج نازیملا : ك . ر . دنا ( . هتخاس  مالسا  يادف  ار  شیوخ  یتسه  هک  دیوش  لیان  ینادهاجم  باوث  هب  هار  نیا  زا  دیناوت  یم  امش  تسا . وکین »

يرادرـسمه ، » هدش بجاو  نادرم  رب  هک  داهج  لباقم  رد  ارچ  تسیچ ؟ يرادرـسمه »  » هلأسم ي رب  دیکأت  همه  نیا  تلع  اما  ص 350 ) . ، 4
قبط تسیچ !؟ درم » یگتشذگ  ناج  زا  داهج و   » اب نز » هتسیاش ي  يرادرـسمه   » يزارت مه  تمکح  تسا !؟ هتـشگ  مزال  نانز  يارب  وکین »
نیا دـناوت  یم  هک  تسا  یکرتشم  دـحاو  هداوناخ ، تسا . هدـش  هتـسباو  مه  هب  ینیوکت ، یعیبط و  روط  هب  نز  درم و  یگدـنز  یهلا ، تشیم 

ماجنا رد  نز  درم و  زا  کی  ره  تیقفوم  دـناسرب . تداعـس  لماکت و  جوا  هب  ار  درم  نز و  دـنک و  نیمأت  هجو  نیرتهب  هب  ار  یعیبط  ياـضتقا 
دناسر ناماس  هب  ار  شیوخ  هژیو ي  فیاظو  دناوت  یم  یماگنه  نز ، تسا . یگداوناخ  طباور  تمالس  ورگ  رد  دوخ ، یـصاصتخا  فیاظو 

هب هدوسآ  مارآ و  يرطاخ  اب  دـناوت  یم  یماگنه  زین ، درم  دـشاب . رادروخرب  شرـسمه  بناج  زا  يداصتقا و ... ، یحور ياـه  هناوتـشپ  زا  هک 
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طیحم رد  هتـشذگ  دوخ  زا  هتـسیاش و  يراـی  دوجو  هب  هک  دراـمگ  تمه  ادـخ ، هار  رد  داـهج  هلمج  زا  شیوخ ، صوـصخم  ياـه  تیلاـعف 
یگتفشآ نانچ  نآ  دشاب ، مکاح  ... يرد و هدرپ  یمارتحا ، یب  ییوخدنت ، یهاوخدوخ ، یگداوناخ ؛ طباور  رد  رگا  دشاب . مرگ  لد  هداوناخ 
یناگدـنز يونعم  يداـم و  ياـه  يزور  اـه و  هرهب  زا  ار  ود  ره  هک  تفاـی  دـهاوخ  هرطیـس  نز  درم و  دوـجو  رب  یناور  یناـشیرپ  یحور و 

دهاوخ لتخم  یناگدنز  يونعم  ریـس  مه  يدام و  ریـس  مه  دنکفا ، هیاس  نارـسمه  طباور  رب  یگنهامهان  یناماسبان و  رگا  دنک . یم  مورحم 
دنک و لمع  یبوخ  هب  يراد و ... هچب  يرادرـسمه ، يراد ، هناخ  هرتسگ ي  رد  شیوخ  یـصاصتخا  فیاظو  هب  تسناوت  دهاوخ  نز  هن  دش ؛

یگداوناخ طـباور  رد  طاـشن  افـص و  یلک ، روط  هب  دـناسر . ماـجنا  هب  هعماـج  هصرع ي  رد  ار  شیوخ  هژیو ي  فیاـظو  دـناوت  یم  درم  هن 
رتریگ مشچ  رترثؤم و  یسب  نانز  شقن  تیمیمص ، افص و  نیا  يرارقرب  رد  هک  دور  یم  رامـش  هب  نز  درم و  تیقفوم  يارب  هناوتـشپ  نیرتهب 
یناور یحور - شمارآ  رطاخ و  یگدوسآ  يور  نیا  زا  تسا و  نانز  تسد  رد  هداوناخ  تیمیمـص  طابـضنا و  مظن ، شمارآ ، دیلک  تسا .

فیاظو همه ي  ورملق  رد  هدعاق  نیا  دوب . دـهاوخ  هناخ  رد  نز  شنم  راتفر و  عون  هب  هتـسباو  یعامتجا ، ياه  تیلاعف  هصرع ي  رد  زین  درم 
، ملع لیصحت  تراجت ، دننام  یعامتجا ؛ ياه  تیلاعف  هصرع ي  ات  هتفرگ  يدرف  تادابع  هرتسگ ي  زا  دراد ؛ نایرس  درم ، یعامتجا  يدرف و 

یم هک  دنتـسه  ناوناب  نیا  دنـشاب . یم  ناشنارـسمه  رادـماو  يونعم ، يدام و  ياـه  تیقفوم  زا  یمین  لقادـح  رد  نادرم  يرآ ، داـهج و ....
دزاس و لدبم  افص  تیمیمص و  ءاشن  روش ، زا  یتشهب  هب  ار  هداوناخ  نوناک  شیوخ ، هتسیاش ي  راتفر  تشذگ و  تسایک ، تیارد ، اب  دنناوت 

مهارف یعاـمتجا  يدرف و  يونعم ، يداـم ، ياـه  هصرع  همه ي  رد  ار  ناـشکرتشم  یگدـنز  تفرـشیپ  تیقفوـم و  هنیمز ي  رذـگهر  نیا  زا 
هب دـننک ، شالت  هداوناخ  نوناک  رد  یمیمـص  طاشنرپ و  افـصاب ، مارآ ، یطیحم  يروآ  مهارف  رد  هک  نازیم  ره  هب  ناوناـب  نیارباـنب  دـنروآ .

لیاضف زا  اـهنت  هن  ناوناـب  يور  نیا  زا  دوب . دـنهاوخ  کیرـش  ناـشنارهوش  ياـه  تیلاـعف  اـه و  تداـبع  باوث  تلیـضف و  رد  نازیم  ناـمه 
دنوش کیرش  نانآ  لیاضف  همه ي  رد  هداوناخ  نوناک  رد  هناصلخم  یشالت  رذگهر  زا  دنناوت  یم  هکلب  دنتسین ، مورحم  نادرم  هدرمشرب ي 

هجرد ي ورگ  رد  یلمع  ره  شزرا  هک  ارچ  دنـشاب ؛ مورحم  نآ  زا  نادرم  هـک  دـنبای  تـسد  یباوـث  هـب  دـنریگ و  تقبـس  ناـشیا  رب  یتـح  و 
شوخ اب  دـنوادخ  ياضر  لیـصحت  يارب  كاپ و  یتین  اب  شرـسمه  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  یـصلاخان  درم  تین  تسا  نکمم  تسا . نآ  صالخا 
باوث رد  مه  هناصلخم ، شالت  نیا  هیاس ي  رد  دروآ و  مهارف  هداوناخ  رد  ازفا  حور  شخب و  يژرنا  یطیحم  یگتـشذگدوخ ، زا  يراتفر و 

؛ تسا رنه  نف و  کی  يرادرهوش » . » دـبای تسد  شـصالخا  رذـگهر  زا  میظع  یباوث  هب  مه  دوش ، کیرـش  رـسمه  ياه  تیلاعف  تادابع و 
، ریطخ هصرع ي  نیا  رد  تیقفوـم  يارب  ناوناـب  تسا . تساـیک  تیارد و  تقد ، ، تـفارظ جاـتحم  يرگید  رنه  نـف و  ره  زا  شیب  هـک  يرنه 

هصرع رد  دننک . لمع  لکـش  نیرتهب  هب  وا  یلمع  هریـس ي  هب  هبناج  همه  يادتقا  اب  ات  دنراد  زاین  عماج  يا  هوسا  نتفای  هب  يزیچ  ره  زا  شیب 
هناخ هب  مدق  هک  ماگنه  نآ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  دوش . یمن  ادیپ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  زا  رت  عماج  رت و  هناگی  يا  هوسا  رنه ، نیا  ي 

يونعم يدام و  صاخ  طیارش  اب  ار  دوخ  تسناوت  يدوز  هب  تفایرد و  تسایک  اب  ار  شرـسمه  هژیو ي  تیعقوم  تایحور و  داهن ، رهوش  ي 
لد يدرد و  مه  یهارمه ، ینابرهم ، افـص ، جوا  رد  نانچ  يرادرهوش  هصرع ي  رد  ناهج  يوناب  نیرترب  نیا  راتفر  دنک . راگزاس  شرهوش 

ماهلا اب  دیآرد ( . هب  شرـسمه  مسج  حور و  زا  اه  یگتفرگ  اه و  یگتـسخ  مامت  ات  دوب  یفاک  وا  زیگنارهم  هاگن  کی  اهنت  هک  تسا  يزوس 
مامت متسیرگن ، یم  شا  هرهچ  هب  هک  هاگره  نازحالا ؛ مومهلا و  ینع  فشکنتف  اهیلا  رظنأ  تنک  دقل  و  مالـسلا : هیلع  یلع  ماما  هدومرف ي  زا 

تیاضر بلج   » نوچ یفیرظ  رنه  هک  تسا  هناگی  يوناب  نیا  هریـس ي  رد  ص 492 ) . ج 1 ، ۀمغلا : فشک  دش . یم  فرطرب  مهودـنا  مغ و 
نآ ات  ارهز  دنگوس ...! دنوادخ  هب  دیامرف : یم  وا  نأش  رد  شرسمه  هک  ییاج  ات  دبای ؛ یم  ار  دوخ  قادصم  نیرت  عماج  رسمه » يدونشخ  و 
وف مالـسلا : هیلع  یلع  مامالا  دنک ( . دونـشخان  ارم  هک  دادن  ماجنا  یلمع  تخاسن و  تحاران  ارم  درب ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  نامز 

هولج ص 492 ) . ج 1 ، همغلا : فشک  ارما . یل  تبـضغ  ینتبـضغا و ال  لج و ال  زع و  هللا  اهـضبق  یتح  یلع  اهتهرکأ  اهتبـضغأ و ال  اـم  هللا 
ییاه هولج  دبلط ؛ یم  هناگادـج  عیـسو و  رایـسب  یلاجم  اهنآ  هب  نتخادرپ  هک  دراد  دوجو  ناوناب ، هنادرد ي  یناگدـنز  زا  ابیز  رایـسب  ییاه 

رد یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  لامک  رـسمه ، هژیو ي  ياهتیلوؤسم  يونعم و  تایحور  هب  لماک  هجوت  رهوش ، اب  یهارمه  بدا و  جوا  نوچ :
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رد رـسمه  رطاخ  يزاس  هدوسآ  داهج ، يارب  رـسمه  یناور  یحور - زیهجت  رهوش ، اب  يراتفگ  شوخ  يراتفر و  شوخ  جوا  رـسمه ، لـباقم 
هداوناخ يداصتقا  لالقتـسا  ییافکدوخ و  هب  کمک  يدام ، ياهدوبمک  لـباقم  رد  ربص  لـمحت و  نادـنزرف ، شرورپ  بیذـهت و  هصرع ي 

امـش میراپـس : یم  لد  هدـید و  شداهن ، كاپ  دـنزرف  مالک  هنیآ ي  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  يرادرهوش  زا  ابیز  یلیلحت  هب  ماقم ، نیا  رد  و ....
ترـضح ارهز و  ترـضح  شلاس  هن  دودح  دـندوب ، هنیدـم  رد  ربمایپ  هک  یلاس  هد  لوط  رد  دوب . هنوگچ  ارهز  همطاف ي  يرادرهوش  دـینیبب 

گنج تصـش  دودح   ) دنا هدرک  رکذ  یگرزب  کچوک و  ياه  گنج  لاس ، هن  نیا  رد  دندوب . رهوش  نز و  رگیدمه  اب  مالـسلا  مهیلع  یلع 
رد بترم  شرهوش  هتـسشن و  هناخ  رد  هک  تسا  یمناخ  وا  دـینیبب ، امـش  ـالاح  تسا . هدوب  مه  نینمؤملاریما  اـهنآ  بلغا  رد  هداـتفا ،) قاـفتا 

یهار هب  ور  عضو  مه  یگدـنز  ظاـحل  زا  تسا - وا  هب  هتـسباو  ههبج  ردـق  نیا  دـنام - یم  گـنل  ههبج  دـشابن ، ههبج  رد  رگا  تسا و  ههبج 
یگدنز اتقیقح  ینعی  هللا ؛ هجول  مکمعطن  امنا  اریـسا  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  میا : هدینـش  هک  ياهزیچ  نامه  دنرادن ؛

هچ ناسنا  دـینیبب  دـنک . یم  مه  تیلوؤسم  ساسحا  عون  کـی  تسا ، ربماـیپ  رتخد  تسا ، ربهر  رتخد  هک  یلاـح  رد  دنتـشاد . ضحم  هناریقف 
یگدـنز ياه  يراتفرگ  لایع و  لها و  هسوسو ي  زا  ار  وا  لد  دـنک ، زیهجت  ار  رهوش  نیا  دـناوتب  اـت  دـشاب  هتـشاد  دـیاب  یی  يوق  هیحور ي 

تنیط دـندوب و  ماما  نیـسح ، ماما  نسح و  ماما  دـییوگب  امـش  الاح  دـنک . تیبرت  یبوخ  نآ  هب  ار  اه  هچب  دـهدب ؛ یمرگ  وا  هب  دـنک ، یلاخ 
روحم روط  نیا  دندرک و  ییونابدک  يرادرهوش و  يراد ، هناخ  هنوگ  نیا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  دوبن . ماما  هک  بنیز  دنتـشاد ؛ تماما 
يراد هناخ  هب  فرـشم  ای  راد  هناخ  مناخ  کی  ناوج ، رتخد  کی  يارب  دناوت  یمن  اهنیا  ایآ  دنتفرگ . رارق  خیرات  رد  راگدنام  لیماف  یگدنز 

.1377 / 2 / 7 ناوج ، هتفه ي  تبـسانم  هب  ناناوج  اب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  ياـه  هدومرف  زا  تسا ( . مهم  یلیخ  اـهنیا  دـشاب ؟ وگلا 
. ( ص 20 و 21 يربهر : مظعم  ماقم  تانایب  رد  ناملسم  ییوجشناد  تلاسر  یمالسا و  هاگشناد 

نآ ياه  تربع  یمطاف و  هسامح ي 

گنس هفیقـس ، تمدخ  نیرت  میظع  یناب  مالـسلااهیلع ، همطاف  تحاصف  غیتس  حتاف  مالـسلااهیلع ، همطاف  تیالو  ییادف  مالـسلااهیلع ، همطاف 
مالـسلااهیلع ارهز  همطاف ي  قح  رد  اه  متـس  نیرت  گرزب  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  قح  رد  اه  ملظ  نیرت  گرزب  تیانج  تعدـب و  يانب 

رظنم زا  كدـف  بصغ  هفیقـس و  هعجاف ي  ياه  هشیر  كدـف  بصغ  لباقم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  گرزب  مایق  زار  كدـف  ماـجرف  هنیـشیپ و 
ياه یتریغ  یب  اه و  يرگن  یحطس  هتفخ 3 . ياه  هنیک  اه و  قافن  يروآربرس  هناگی 2 . یماما  فارطا  زا  یگدنکارپ  مالسلااهیلع 1 . ارهز 

هنافرحنم ینید  ياه  تئارق  اه و  لیوأت  هنالفاغ 4 .

تیانج تعدب و  يانب  گنس  هفیقس ،

هراشا

یگریت هب  ار  یمالسا  هعماج ي  ینکش  نامیپ  هایس  ربا  هک  دوب  هتشذگن  یفطصم  یـصو  اب  ناگمه  تعیب  عادولاۀجح و  زا  یهام  دنچ  زونه 
رب دندیشکرب و  قافن  هنیک و  ماین  زا  یشک  قح  غیت  وا  تما  هک  دوب  هتـشذگن  ربمایپ  نیرخآ  جورع  زا  یتعاس  دنچ  زونه  دیناشک . یهایـس  و 

رتخد هناگی  نت و  هراپ ي  شناوریپ ، هک  دوب  هتشذگن  تمحر  ربمایپ  رهطم  ندب  لسغ  زا  يا  هظحل  دنچ  زونه  دندناشن . وا  یصو  هناگی  بلق 
نیلوا یـضترم و  یلع  اب  تعیب  ناماگـشیپ  هک  درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ  دـنداد . رارق  اه  ملظ  اـه و  يرهم  یب  نیرت  كاـندرد  دروم  ار  وا 
نمؤم لک  الوم  يالوم و  تبحصا  یلع ! ای  کل  خب  خب  لاق : امیف  لاق  الماک و  ارورس  کلذب  رمع  رهظا  و  یلع ... ( ! ای  کل  خب  خب  نایدانم 

زا ار  شیوخ  یخیرات  ینامیپ  دـهع و  نانچ  ص 177 ) . ج 1 ، داشرالا : ص 132 . يرولا : مالعا  ص 237 . ج 1 ، همغلا : فشک  هنمؤـم . و 
! ریدغ مخ  هنیک  زک  نکش  نامیپ  نآ  زا  هآ  دنیآرد : یهارمگ  ینکش و  نامیپ  نارادمدرس  یـشک و  قح  نایاوشیپ  هرمز ي  رد  هک  دنربب  دای 
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هنامیپ مه  ّمخ و  مه  ات  تخورفا  یشتآ  تخوس . هنامیپ  مه  ّمخ و  مه  ات  تخورفا  یشتآ  تخوس . هنامیپ  مه  ّمخ و  مه  ات  تخورفا  یـشتآ 
هک ینانامه  ربماـیپ ؛ نارواـی  درک  رواـب  ناوت  یم  هنوگچ  ص 36 ) . ناوید : یناهفـصا . يورغ  نیـسح  دـمحم  هللا  تیآ  زا  رعـش  تخوس ( .

یهاوخدوخ بادرگ  رد  نانچ  تسادخ ، هب  یناسررازآ  وا ، هب  یناسررازآ  تسادخ و  مشخ  همطاف ، مشخ  هک  دندوب  هدینش  ربمایپ  زا  اهراب 
اور ربمایپ ، هشوگرگج ي  قح  رد  ار  اه  تراسج  اه و  یتمرح  یب  نیرت  عیجف  دنراپس و  یشومارف  هب  ار  زیچ  همه  هک  دنیآ  راتفرگ  تلفغ  و 

دننز و یلیس  ار  شتروص  ، دننکـش مهرد  ار  شیولهپ  دنناشن ، نوخ  رد  ار  شا  هنیـس  دنناشک ، نیـشتآ  يرد  راوید و  خلـسم  هب  ار  وا  دنراد ؛
تمـصع داد ! تسا  دادیب  هچ  نیا  شتآ ، لیربج و  طبهم  راگزور ! يافج  تسد  زا  هک  تعاس  نآ  زا  هآ  دنناسر : تداهـش  هب  ار  شنـسحم 

رد برـض  زا  تسکـش  تیولهپ  درـسفا و  تارطاخ  رَمَـش . یب  ياطخ  نیز  باسح و  یب  يافج  نیز  غیرد ! يا  نسحم  طقـس  ادـخ و  كاپ 
یب ياطخ  نیز  باسح و  یب  يافج  نیز  رَمَـش . یب  ياطخ  نیز  باسح و  یب  يافج  نیز  ررـش  دز  قحاـن  تسد  قحاـن  هب  ار  قح  هناـخ ي 

هک دش  یتعدب  هاگ  هفطن  هفیقس ، ص 138 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  رصاعم . نایارس  نخس  زا  ینادرم  یلعدمحم  زا  رعـش  رَمَش ( .
اه و فارحنا  همه ي  يارب  هک  دـش  یهار  هروک  هدـنیاشگ ي  هفیقـس ، دـیدرگ . يوق  يا  هناوتـشپ  ار  مالـسا  رد  اـه  يراذـگ  تعدـب  ماـمت 

ملظ هلمج ي  يارب  هک  دش  یملظ  یـشک و  قح  نانچ  هاگ  هئطوت  هفیقـس ، دیدرگ . لدب  یمیاد  یهاگرذگ  هب  خـیرات  لوط  رد  اه  یهارمگ 
اه و یتمرح  یب  اه ، متـس  مامت  يارب  هک  دش  یتراسج  متـس و  نانچ  راذگ  هیاپ  هفیقـس  دیدرگ . ریظن  یب  يا  هیامتـسد  اه ، یـشک  قح  اه و 

نت هراپ ي  هک  دش  هتسب  یفارحنا  داسف و  تعدب ، نامه  هفطن ي  هفیقس ، رد  دیدرگ . مکحتسم  ییانبریز  مالسا  خیرات  لوط  رد  اه  تراسج 
! دنگوس مدوخ  ناج  هب  اما  تشاد : یم  رذحرب  تدش  هب  نآ  كانلوه  موش و  راثآ  زا  ار  مالسا  تما  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یفطـصم ،

ياج هب  رتش  ناتسپ  زا  سپ  نیا  زا  دروآرد !!! ياپ  زا  ار  یمالسا  هعماج ي  رکیپ  داسف ، ضرم  ات  دیشک  راظتنا  دیاب  دش . هتـسب  داسف  هفطن ي 
هدنیآ ناناملسم  و  دنا . هدننک  نایز  لطاب ، هار  ناگدنور  هک  تساجنیا  تسا ! هدننک  كاله  تعرـس  هب  هک  يرهز  دیـشود و  یم  نوخ  ریش 

. تفرگ دـهاوخ  مارآ  اه  هنتف  اب  امـش  ياه  بلق  سپ ، نیا  زا  تسا !؟ هدوب  هچ  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  لاـمعا  ماجنارـس  تسناد ، دـنهاوخ 
یعامتجا روما  ندـش  هتخیر  مه  هب  و  ناراکمتـس ! یپرد  یپ  ياه  مجاهت  هلمح و  هب  و  نارب ! هدیـشک و  ياهریـشمش  هب  ار  امـش  داب  تراشب 

اب ار  امـش  عمج  و  دـننک . یم  تخادرپ  كدـنا  ار  امـش  قوقح  میاـنغ و  هک  اـهنآ  ناـملاظ ؛ يوس  زا  يروتاـتکید  دادبتـسا و  هب  و  ناـگمه !
، دیرادن نیب  تقیقح  هدید ي  هک  اغیرد  دیماجنا ؟ دهاوخ  اجک  هب  ناتراک  امش ! رب  هودنا  ترسح و  سپ  دیامن . یم  رود  دوخ  ياهریـشمش 

اوبلتحا مث  جتنت  امثیر  هرظنف  تحقل  دقل  يرمعل  اما  مینک ( . مازلا  دیراد  تهارک  هک  يراک  هب  ار  امـش  میناوت  یمن  تسین و  یناوات  مه  ام  رب 
اسفنا و مکایند  نع  اوبیط  مث  نولوألا ، سـسا  ام  بغ  نولاـتلا  فرعی  نولطبملا و  رـسخی  کـلانه  ادـیبم ، اـفاعذ  اـطیبع و  اـمد  بعقلا  لـم ء 

مکعمج ادـیهز و  مکئیف  عدـی  نیملاظلا  نم  دادبتـسا  لماش و  جره  مشاغ و  دـتعم  هوطـس  مراص و  فیـسب  اورـشبا  و  اشاج ، هنتفلل  اوناـمطا 
جهن حرش  ص 40 . ۀمامالا : لئالد  (. 28 دوه : « ) نوهراک اهل  متنا  اهومکمزلنا و  مکیلع  تیمع  : » دق مکب و  ینا  مکل و  هرـسح  ایف  ادیـصح .

قح رد  اه  تراسج  اه و  ملظ  همه ي  روآ  مایپ  هفیقـس ، يراـب  ص 158 ) . راونالاراحب ج 43 ، ص 233 . ج 16 ، دـیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا 
یلع یناشن  نوخ  رد  تیمولظم و  يانبریز  مالسلااهیلع ؛ ارهز  همطاف ي  یناسر  تداهـش  هب  ینکـشولهپ و  روآ  مایپ  دیدرگ : ربمایپ  هیرذ ي 

رـس ندـش  ین  رب  البرک و  هعجاف ي  يانب  گنـس  مالـسلا ؛ هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یگراپ  رگج  تبرغ و  زاس  هنیمز  مالـسلا ؛ هیلع  یـضترم 
رد رگا  مصخ  دش  یمن  رد  تشپ  لوتقم  رگ  ههام  شش  نسحم  دز  یمن  ذفنق  رگا  ارهز  يوزاب  رب  اه  هبرض  مالسلا : هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا 

نود رمش  دز  یمن  رطضم  دیاع  نآ  نت  رب  لغ  سک  چیه  هتسب  تسد  دجـسم  هب  ار  الوم  دندرب  یمن  رگ  دز  یمن  ردام  خر  رب  یلیـس  هچوک 
سک چـیه  دز  یمن  رهطا  بنیز  رب  یـسک  زگره  ین  بعک  دز  یمن  رغـصا  یلع  موقلح  هب  يریت  هلمرح  دز  یمن  رجنخ  ینب ، طبـس  رجنح  رب 

هک دوب  هتـشذگن  عادولاۀجح  زا  ینرق  مین  زونه  يرآ ، دز  یمن  رطـضم  دیاع  نآ  نت  رب  لغ  سک  چیه  دز  یمن  رطـضم  دیاع  نآ  نت  رب  لغ 
دوخ قافن  هنیک و  ياهرجنخ  اه و  غیت  اهریت ، فده  تسا ، ماما  هک  ار  مالسا  بلق  مالسا ، مان  اب  دندیشک و  وا  يایـصوا  رب  غیت  دمحم ، تما 

مهرد ار  اهنآ  یلع  يرای  هب  دـمحم  هک  دـندیتسرپ  یم  ار  ییاه  تب  نامه  نطاب  رد  اـما  دـندوب ؛ هدـش  تسرپ  هناـگی  رهاـظ  هب  دـنداد . رارق 
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نورد رد  هشیر  تیلهاج  يراب ، دندرک . یم  راکیپ  تسا ، تماما  هک  هلبق  نطاب  اب  هک  یلاح  رد  دندراذگ ؛ یم  زامن  هلبق  هب  ور  دوب . هتسکش 
نیبب ار  ناهج  ابجع ! دنارب !؟ هللا  الا  هلا  نابز ال  رب  هک  دوس  هچ  درواین  نامیا  تسا ، یمدآ  نورد  رد  هک  تسرپاوه  كرـشم  نآ  رگا  دراد و 

. تلالض تعدب و  نایاوشیپ  هگرج ي  رد  زور  رگید  تعیب و  ترجه و  ناماگشیپ  فص  رد  يزور  دوش : یم  هنوراو  هچ  هک 

یضترم یلع  قح  رد  اه  ملظ  نیرتگرزب 

تیب لها  هب  تبـسن  ام  ياه  تفرعم  اه و  تبحم  حطـس  ناوارف ، ياه  غیلبت  اه و  هتفگ  اه ، هتـشون  یپ  رد  ناریا و  دنمفده  بالقنا  تکرب  هب 
هدرتسگ ار  اه  تفرعم  اه و  تبحم  نیا  هک  میشاب  نآ  يوپاکت  رد  یتسیاب  هرامه  دوجو ، نیا  اب  اما  تسا ؛ هداهن  ینوزف  هب  ور  مالـسلا  مهیلع 

نیرت مولظم  هک  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  تبـسن  صوصخ  هب  ایلوا و  ایبنا ، هب  تبـسن  نامیاه  تخانـش  رد  یتسیاب  مییامن . رت  فرژ  رت و 
قح میناوت  یمن  رگا  ات  مییامن  رظندـیدجت  موادـم  روط  هب  تسا ، ملاع  ناوناب  نیرت  همولظم  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ملاـع و  نادرم 
ریما قح  رد  خـیرات  لوط  رد  هک  ییاـه  ملظ  نیرت  گرزب  زا  میـشاب . هدرکن  ملظ  ناـشقح  رد  لـقاال  مییاـمن ، ادا  ار  ناراوگرزب  نیا  تفرعم 

نارـصاعم و هک  یملظ  دوش ، یم  راوـگرزب  نیا  هب  ناریا  روـشک  رد  زورما  هک  تسا  یملظ  هتفریذـپ ، تروـص  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـنمؤم ،
ناگدنــسیون و زا  یخرب  يوـس  زا  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  رد  زورما  دـنا . هدـماینرب  شا  هدـهع  زا  زگره  مالــسلا  هـیلع  یلع  ناگدـنیآ 
؛ تسا هتفریذپن  تروص  يدحا  قح  رد  یملظ  نینچ  خیرات  لوط  رد  هک  میا  هتشگ  مالسلا  هیلع  یلع  قح  رد  یملظ  نانچ  دهاش  ناگدنیوگ 

دـص ناشهانگ  رت و  عیجف  ناورهن ، جراوخ  راک  زا  ربارب  نارازه  ناناملـسم ، رهاظ  هب  نیا  راک  تشادـن . ار  نآ  ییاناوت  مجلم  نبا  هک  یملظ 
یتبرـض اـب  داد و  رارق  فدـه  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مسج  مجلم ، نـبا  رگا  تـسا . رت  نیگمهـس  رتارف و  مـجلم  نـبا  ناـهانگ  زا  راـب  نارازه 

نیگآرهز ییاه  ههبش  اب  دنا و  هداد  رارق  فده  ار  مالسلا  هیلع  یلع  حور  ناتفص ، نود  نیا  تفرگ ؛ ار  وا  يدام  يویند و  تایح  نیگآرهز 
رورت یپ  رد  ناـنیا  دـندوب ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  صخـش  رورت  یپ  رد  ناورهن ، جراوخ  رگا  دـنا . هدـمآرب  وا  يوـنعم  تاـیح  نتفرگ  ددـصرد 

تیناقح و دنیوگب : دنبای و  ندز  ملق  نادیم  هنادازآ  یناسک  ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد  هک  دوش  یم  نامرواب  ایآ  دنشاب . یم  وا  تیصخش 
تعیب تساوخ و  هب  ار  شیوخ  تموکح  تیعورشم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  تسا . مدرم  تساوخ  باختنا و  ورگ  رد  یتموکح  ره  تیعورشم 

قح مدرم ، تعیب  زا  شیپ  اـت  هنرگو  دـندروآ ؛ يور  وا  هب  مدرم  هک  تفاـی  تموـکح  قـح  ماـگنه  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  تسناد . یم  مدرم 
تـساوخ عبات  يزیچ ، ره  تیعورـشم  تشادـن . تیمکاـح  قح  هجو ، چـیه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب و  هناـگ  هس  ياـفلخ  نآ  زا  تیمکاـح 

ياه هنومن  رد  لاثم  ناونع  هب  دور ( ( . یم  نیب  زا  تقیقح  نآ  تیعرـش  دنـشاب ، فلاخم  زین  یعرـش  یتقیقح  اـب  مدرم  رگا  تسا و  یمومع 
رگا تسین و  عراش  تسد  هب  مادـک  چـیه  وا ، تافـص  نییعت  هن  يربهر و  تیعورـشم  لصا  هن  يدـبیم : لضاف  یقتدـمحم  دـینک : تقد  ریز 

یم مدرم  تعیب  هب  ار  دوـخ  تموـکح  تیعورـشم  مه  نینمؤـملاریما  یتـح  . تسا لـقع  مکح  هب  داـشرا  تسه ، هنیمز  نیا  رد  مـه  یتاـیاور 
یعون تیالو  درادن . الاب  ملاع  هب  طابترا  تسا و  مدرم  يأر  هب  طقف  يربهر  تیعورشم  یقاب : نیدلادامع  . 77 / 07 / 26 يرهشمه ، تسناد .

هچنآ ره  یجنگ : ربکا  . 1377 / 05 / 31 هرامـش ي 39 ، ناـبآ ، موصعم . ناـماما  يوس  زا  هبرح  کـی  هن  تسا ؛ يربهر  مدرم و  نیب  دادرارق 
حبص تسا . عورشمان  دشاب ، یمومع  راکفا  فالخ  هک  دهدب  یمکح  رگا  یـضاق  یتح  تسا ؛ عورـشمان  دشاب ، نآ  فلاخم  یمومع  راکفا 

رویرهـش ون ، هار  دراد . يا  هدیدع  تاضقانت  تالاکـشا و  تسا و  مهف  لباقریغ  يرما  یباصتنا  تیالو  يرون : هللادبع  . 1378 / 09 / 7 زورما ،
اذل ماکحا . يارب  مدرم  هن  دنمدرم ، يارب  ماکحا  تسین . ریغتیال  دنوش و  یم  نامز  رورم  لومشم  تعیرش  هقف و  شورس : میرکلادبع  . 1377

اب یخرب  هک  تـسا  یـشوپ  مـشچ  ضاـمغا و  لـباق  اـیآ  نمهب 1377 ) ) . ناـیک ، دوش . ضوع  دـیاب  مه  ماـکحا  دـنوش ، ضوـع  مدرم  رگا 
: دنیوگب دنهد و  تیارـس  تسا ، موصعم  تیالو  رارمتـسا  هک  هیقف  تیالو  هب  ار  شیوخ  هناضرغم ي  ياهراگنا  اهرادـنپ و  مامت ، یخاتـسگ 

هیقف تیالو  مه  مدرم  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ مدرم  تساوخ  باختنا و  عباـت  موصعم ، تموکح  نوچمه  زین  هیقف  تموکح  تیعورـشم 
مدرم تساوخ  هدارا و  يرجم  ارچ ، نوچ و  یب  یتسیاـب  هک  دوب  دـهاوخ  یلیکو  اـهنت  هکلب  تشاد ؛ دـهاوخن  یتیـالو  چـیه  وا  دـنهاوخب ، ار 
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نیا رد  هنومن  ناونع  هب  دـنیامن ( ( . لزع  تموکح ، زا  ار  وا  دـنناوت  یم  مدرم  دـتفا و  یمورف  تلاـکو ، ماـقم  زا  دـشابن ، نینچ  رگا  دـشاب و 
. هقلطم هب  دسر  هچ  دهاوخ  یمن  ار  تیالو  یتح  دهاوخ ؛ یمن  ار  هقلطم  تیالو  یندم ، هعماج ي  یجنگ : ربکا  دـیرگنب : تقد  هب  اه ! هضافا 
1376 / 06 / 27 امـش ، زا  لقن  هب  دندرگ . یم  ردپ  لابند  هب  اه  تسیـشاف  دـنهاوخب . ردـپ  هک  دـنمیتی  مدرم  رگم  میرادـن . ربهر  هب  جایتحا  ام 

حبـص مدرم . یلو  هن  تسا  مدرم  لیکو  مه ، باختنا  زا  سپ  دنک و  یم  ادـیپ  تموکح  تیعورـشم  مدرم ، باختنا  هب  هیقف  رویدـک : نسحم 
، یهلا باصتنا  هب  هن  دیناد ؛ یم  مدرم  باختنا  عبات  ار  تماما  تیالو و  تیعورشم  هک  امـش  دوش  لاؤس  ناشیا  زا  یتسیاب  يد 77 ) ). زورما ،

یهلا تیالو  غالبا  رگم  نایامش  دینک !؟ یم  هچ  دراد ، حیرـص  یتلالد  دنوادخ  بناج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یباصتنا  تیالو  رب  هک  یتایآ  اب 
: دـیهد رارق  هجوـت  دروـم  ار  هنوـمن  نیا  دـیرادن ( ( !؟ لوـبق  ریدـغ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوـس  زا  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع 

تیالو متاخ  توبن و  متاخ  وا  دبای ؛ یم  همتاخ  زین  تیالو  وا ، نتفر  اب  تسا و  مرکا  یبن  صخش  رد  رـصحنم  تیالو ، شورـس : میرکلادبع 
نخس نینچ  هک  دیا  هتشگ  هفیقـس  راد  ثاریم  رگم  نمهب 77 ) ) . نایک ، همانهام  تسا . هدشن  لقتنم  یـسک  هب  وا  زا  دعب  ربمایپ  تیالو  دوب .
ییوج هزیتس  هب  تماما ، تیالو و  حور  اب  نانیا  دینز !؟ یم  ملق  نینچ  هک  دـیا  هتـشگ  اونمه  زارمه و  هفیقـس ، نایاوشیپ  اب  رگم  دـینار !؟ یم 

دنا هتسناد  ناشیا  دننیب . یم  شیوخ  یناطیش  ياهوزرآ  یناسفن و  ياهاوه  هب  ندیسر  رد  عنام  نیرت  گرزب  ار  تیالو  هک  ارچ  دنا ؛ هتخادرپ 
ورنیا زا  تفاـی ؛ دـنهاوخن  تسد  شیوخ  هناـبلط ي  هاـج  فادـها  هب  تساـمرف ، مکح  اـم  مدرم  بوـلق  رب  یلع  قـشع  تبحم و  هک  یماداـم 

عم قحلا  قحلا و  عم  یلع  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ضحم (  قح  تیناقح  دـنا . هتفرگ  شیپ  رد  ار  ییادز  یلع  تساـیس 
ص 297. ج 2 ، هغالبلا : جـهن  و 135 . ص 97  ةراـتخملا : لوصفلا  ص 247 . ج 1 ، میقتـسملا : طارـصلا  رادام .... ثیح  هعم  رودـی  یلع 

نابـصاغ اب  مدرم  هک  یماگنه  نآ  رد  ینعی  دنناد ؛ یم  مدرم  باختنا  تساوخ و  عبات  هک  یهلا  تیـشم  عبات  هن  ار  ص 62 ) . ج 3 ، بقانملا :
تیالو و دیدرگ . بلس  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یتیعورشم  تیناقح و  هنوگره  تشگ و  تباث  ناشتموکح  تیعورـشم  دندومن ، تعیب  تفالخ 

تعیب اب  و  دندش ، مالـسلا  هیلع  یلع  هجوتم  هناگ ، هس  يافلخ  زا  دـعب  مدرم ، هک  تفای  تیعورـشم  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح 
یتسیاب دنا . هفیقس  رد  یـشک  قح  ناراد  ثاریم  نانیا  دنبتکم . نامه  نادرگاش  هفیقـس و  هارمگ  ناور  هلابند  نانیا  دندیزگرب . ار  وا  شیوخ 

رگید يا  هفیقـس  ادابم  ات  مییامن  ناشیاوسر  میـسانشب و  ار  تماما  تیالو و  اب  وج  هزیتس  ناقفانم  میریگب . تربع  سرد  هفیقـس ، هعجاف ي  زا 
ناگمه رب  یلو  ظفح  دـنکن  دوش ! رارکت  هدـعاس  ینب  رکم  دـنکن  دروآ : موجه  ام  رب  وس  ره  زا  اهداسف  اـه و  هنتف  دوش و  رارکت  خـیرات  رد 

زار مرحم  دوش  راتفرگ  هناخ  سفق  رد  یلع  هک  دوش . رای  خر  شقن  نوبز ، مصخ  یلیـس  دوش ! راـکنا  لـمع  رد  یلع  قح  دـنکن  دوش ! راـع 
نود یناقفانم  رگید  يوس  زا  دوش . رای  خر  شقن  نوبز ، مصخ  یلیـس  دوش . رای  خر  شقن  نوبز ، مصخ  یلیـس  دوش  هاـچ  لد  لـخن و  یلع 

مالـسلا هیلع  یلع  ًالوصا  هک  دـننک  دومناو  نینچ  دـنا  هدرک  یعـس  يونعم  ياه  فیرحت  یتاغیلبت و  ياهدرگـش  عاونا  زا  هدافتـسا  اب  تفص 
زا یکدنا  تشاد ، يا  هرهب  ینارمکح  ياهدرگـش  زا  وا  رگا  تشادن . یهاگآ  يراد  تموکح  هویـش ي  تسایـس و  زا  دوب و  ینـشخ  ناسنا 
زا مادک  ره  هب  دومن و  یم  راتفر  ارادـم  يریگ و  لهـس  اب  دـندوب ، هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  همه ي  اب  دـمآ و  یم  هاتوک  شیوخ  لوصا 
یب ناملـسم  همه  نآ  ناج  دمآ و  یمن  شیپ  يزیر  نوخ  گنج و  همه  نآ  تروص  نیا  رد  درک . یم  اطع  ار  شتموکح  زا  یمهـس  ناشیا ،

تساج نیا  بجع  دوبن . يراک  تسایس  حماست و  لهاست و  لها  هک  ارچ  تسا ؛ یلع  ندرگ  رب  اه  نوخ  مامت  هانگ  تفر . یمن  رده  هب  هانگ 
هب اهارتفا  نیرتگرزب  اتفگـش ! دنـشاب !؟ یم  زین  مالـسلا  مهیلع  یلع  لآ  یتسود  یعدم  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  يرادفرط  راد  هیعاد  نانیا  هک 

ناگرزب و زا  ود  نیا  رگم  تفرگن ؟ لیوحت  ار  ریبز  هحلط و  مالسلا ، هیلع  یلع  ارچ  دنیوگ  یم  وا !؟ يرادفرط  هیعاد ي  مالـسلا و  هیلع  یلع 
هدرک یفرعم  تفالخ  ياهدزمان  ءزج  مالـسلا  هیلع  یلع  زارط  مه  ار  ناشیا  مود  هفیلخ ي  هک  دندوب  یناسک  زا  دندوبن ؟ نامز  نآ  ناذوفنرپ 

رد مه  مشاه و  ینب  نایم  رد  مه  هک  دوب  گرزب  یتیـصخش  ریبز ، دوب . هدرک  اـعد  وا  قح  رد  ربماـیپ  هک  دوب  ناوضر  باحـصا  زا  ریبز  دوب .
زا مالـسلا ، هیلع  یلع  اب  تعیب  زا  سپ  زور  دنچ  روشک ، مهم  تیـصخش  ود  نیا  دوب ! رادروخرب  میظع  یتلزنم  ردق و  زا  فیاوط  رگید  نایم 

ار غارچ  مالسلا  هیلع  یلع  قاتا ، هب  ناشدورو  ضحم  هب  دندیـسر . شتمدخ  هب  ترـضح  هزاجا ي  اب  دنتفرگ و  یـصوصخ  تاقالم  تقو  وا 
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نآ دومرف : تسیچ !؟ نایرج  دندیـسرپ : هاگنآ  دـندرک و  رگیدـکی  هب  زیمآ  بجعت  یهاـگن  ود  نیا  دـندومن . نشور  ار  یعمـش  شوماـخ و 
ار غارچ  نآ  تسا ، یـصخش  امـش  هلأسم ي  نوچ  منک . یم  هدافتـسا  نآ  زا  لاـملا  تیب  یـسرباسح  يارب  هک  دوب  لاـملا  تیب  لوپ  زا  غارچ 

هدافتـسا یـصخش  ياهوگتفگ  يارب  لاملا  تیب  غارچ  زا  مرادن  قح  نم  مدرک . نشور  دشاب ، یم  مدوخ  نآ  زا  هک  ار  عمـش  نیا  شوماخ و 
دوش یم  رگم  میا ؟ هدمآ  هچ  يارب  ام  دنتفگ : دوخ  اب  دندرک ، هدـهاشم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  یعطاق  راتفر  نینچ  هک  ریبز  هحلط و  میامن .

ار مالـسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  هشقن ي  اج  نامه  زا  دـندمآ و  نوریب  یلع  هناـخ ي  زا  درک !؟ هلماـعم  یمالـسا  تموکح  رـس  رب  درم  نیا  اـب 
نیرتذوفناب زا  نت  ود  اب  وا  ارچ  هک  دـنیامن  یم  ضارتعا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هریـس ي  هب  یبهذـم ، یلم و  نارکفنـشور  دـندرک . یحارط 

اب گنج  هب  دنار و  دوخ  زا  ار  ناشیا  تیعطاق ، تدـش و  اب  ارچ  درکن !؟ راتفر  ارادـم  لهاست و  اب  شیوخ  هنامز ي  یعامتجا  یـسایس  لاجر 
ار هرـصب  هفوک و  تموکح  دـندوب ، هداد  يأر  وا  هب  هکنیا  هنارکـش ي  هب  تفرگ و  یم  لیوحت  ار  ناشیا  رگا  تخاـس !؟ ناـشراداو  شیوخ 

هنیدم رد  يزیر ، نوخ  گنج و  هنوگره  زا  رود  هب  یگدوسآ ، لامک  اب  هاگ  نآ  تشگ و  یم  تحار  ناشرش  زا  دندرک ، یم  میسقت  ناشنیب 
داد و یمن  صیخـشت  ار  شیوخ  هفیظو ي  تسناد . یمن  يراد  تموکح  هویـش ي  دوب و  بلط  تنوشخ  ًاعبط  یلع ، اـما  درک . یم  تموکح 
، یلع تنوشخ . تدش و  نید  هن  تسا ؛ تفوطع  تفأر و  نید  مالسا ، میسانش . یم  یلع  زا  رتهب  ار  مالسا  زورما ، ام  تشادن . یـسایس  ریبدت 

نوخ تبیـصم  نیا  رب  یتسیاـب ، دوب . هدرکن  حالـصا  ار  شیوـخ  بلط  تنوـشخ  عـبط  تشادـن ؛ ار  یمالـسا  هعماـج ي  يربـهر  یگتـسیاش 
ناریا رد  يا  هعجاف  نینچ  رب  یتسیاـب  مییرگ ، یم  هفوک ، دجـسم  بارحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ندروخ  تبرـض  تبیـصم  رب  رگا  تسیرگ !

یلع قرف  رب  هک  مجلم  نبا  هانگ  ای  دنشک  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیصخش  تقیقح و  هک  تسا  رتشیب  نانیا  هانگ  مییرگب !! نوخ  یمالـسا ،
!!؟ وا مسج  هکنآ  ای  دریگ  رارق  فده  مالسلا  هیلع  یلع  حور  هک  نیا  تسا ؛ رت  نیگنس  تبیصم  نیمادک  دروآ !؟ دورف  ریشمش  مالـسلا  هیلع 
اب راکیپ  عورـش  زا  شیپ  ترـضح  ور  نیا  زا  تشاد ؛ دوجو  ییاه  ضارتعا  زین  ناـمز  ناـمه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یهلا  تسایـس  هب  تبـسن 
دق و  دندومرف : نییبت  نینچ  ار  ناراکبان  نآ  اب  گنج  میمصت  تلع  دندرک و  ینارنخس  ناناملسم  زا  يریثک  عمج  رد  لمج ، نازورفا  گنج 

: هغالبلا جهن  ملـس ( ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  ینءاج  امب  دوحجلا  وا  مهلاتق  الا  ینعـسی  ینتدجو  امف  هرهظ  هنطب و  رمألا  اذه  تبلق 
ای مریگ و  شیپ  ار  نانآ  اب  گنج  اـی  هک  مرادـن  یهار  نیا  زج  هک  متفاـیرد  متـسیرگن و  کـین  ار  راـک  نیا  يور  تشپ و  ي 54 . ) . هبطخ 
نآ رفیک  رب  ار  ناهج  نیا  جـنر  مدـید و  رت  ناسآ  باقع ، لمحت  زا  ار  راکیپ  سپ  میامن ؛ راکنا  تسا ، هدروآ  نم  يارب  دـمحم  هک  ار  هچنآ 

. دوبن لمأت  رکف و  نودـب  یعفد و  زگره  ناجراخ ، نید  زا  ناقفانم و  نیا  اـب  رازراـک  گـنج و  رب  نم  میمـصت  مدرم ! يا  مدـیزگرب . ناـهج 
نید موش و  رفاک  یتسیاب  ای  مگنجب  نانیا  اب  دیاب  ای  درادن : یموس  هک  تسا  ریاد  زیچ  ود  نیب  رما  نیا  هک  مدـید  مدیجنـس و  ًالماک  ار  هلأسم 

دنچره درک ؛ راتفر  تیعطاق  تبالص و  جوا  رد  دیاب  يدراوم  رد  مالسا  نییآ  قبط  يرآ  میامن . راکنا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
دراو لمج  نازورفا  هنتف  اب  رگا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنوش . هتـشک  ناملـسم  رازهدـص  زا  شیب  نیفـص  نوچ  یگنج  رد  هک  دـیآ  مزـال 

. دش یم  گنج  دراو  تسیاب  یمن  یلع  دنیوگ : یم  رصاعم ! ناسانش  مالـسا  اما  مدومن ؛ یم  راکنا  ار  مالـسا  نید  یتسیاب  مدش ، یمن  گنج 
یم شزاون  تسد  همه  رـس  رب  نابرهم ، يردپ  نوچمه  تفرگ . یم  شیپ  رد  ار  تفوطع  تفأر و  تشاذـگ و  یم  رانک  ار  تنوشخ  یتسیاب 
نینچ شادیپ  هتبلا  دنا ! هدش  رت  سانش  مالسا  مه  مالسلا  هیلع  یلع  زا  نانیا  هک  اتفگش  دومن . یم  میـسقت  ناشیا  نیب  ار  شتموکح  دیـشک و 

يا هخـسن  ناونع  هب  ار  نآ  برغ  يایند  هک  يا  هشیدنا  نامه  تسا ؛ حماست  لهاست و  هشیدنا ي  جـیورت  درواهر  ام ، هعماج ي  رد  یـشرگن 
هن رگم  تسا . یمالـسا  تزع  هدنـشاپورف ي  ینید و  تریغ  هدنهدداب ي  رب  هک  يا  هشیدـنا  تسا ؛ هدومن  لیمحت  مالـسا  ملاع  هب  شخبافش 
قح دـشاب ، هزاـجا  نذا و  ياراد  وا  بناـج  زا  هک  ره  تسادـخ و  نآ  زا  اـهنت  تیمکاـح ، تیـالو و  يدـیحوت ، هاگدـید  قبط  هک  تسا  نیا 

یلـصا لکـشم  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  مینک ، تقد  ناشیا  ياه  هتفگ  رد  رتفرژ  يردـق  رگا  تساراد !؟ ار  مدرم  رب  تیمکاح  تیالو و 
هب دنـشاب (  یمن  لیاق  یتیمکاح  تیالو و  قح  زین  دنوادخ  يارب  اتـسار ، نیا  رد  ات  دنـشاب  دازآ  دازآ  دـنهاوخ  یم  نانیا  تسادـخ . اب  نانیا ،

تالاکشا ادخ ، يارب  نآ  یقوقح  يانعم  هب  تیمکاح  قح  تابثا  يرتسبـش : دهتجم  دمحم  درمـشرب ) : ناوت  یم  ار  دراوم  نیا  لاثم ، ناونع 
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هچ هب  ار  قح  نیا  هک  دوش  ثحب  ات  دراد  مدرم  رب  تیمکاـح  قح  دـنوادخ  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  ـالا هللا » مکحلا  نا   » هیآ ي دراد . یناوارف 
و تسا ؛ عیطم  شریذپ  هب  طورشم  هدییاز و  ندش ، تعاطا  قح  شورـس : میرکلادبع  ص 4 . ش 121 ، نابآ ، همان  هتفه  تسا . هدرپس  یسک 
/02 / 06 ناهیک ، درک ... تارهاظت  ناوت  یم  مه  ادخ  هیلع  یتح  هدازرغـصا : میهاربا  . 78 / 06 / 03 نیبم ، تسین . یتعاط  قح  یسک  يارب  ّالا 
/02 زورما ، باتفآ  ادـخ ... هیلع  یتح  درادـن  لاکـشا  دوش ، هداد  نوناق  ساسا  رب  هورگ  ره  هب  ییامیپهار  زوجم  رگا  هدازرغـصا : میهاربا   77

هنتف ار  وا  ناوت  یم  نآ  زا  رتارف  تسج ... ضارتعا  ناوت  یم  شخب ... یتسه  قلاخ و  يادخ  هب  یناهفـصا : يدـمحم  مظاک  دـمحم  . 78 / 06
چیه نودب  دـشاب و  دازآ   ) دـهاوخ یم  ناسنا  هکلب  5 ؛ ) . (: 75  ) تمایق همامأ (  رجفیل  نسنالا  دـیری  لـب  .: 79 / 04 / 24 ناریا ، دـناوخ . رگ 

مالسلااهیلع همطاف  نارود  رد  یتریغ  یب  نارادمدرس  هفیقس و  نازورفا  هنتف  نخس  نوچمه  ینانخس ، نینچ  دنک . هانگ  رمع  مامت  رد  یسرت )
رب یمکحم  تشم  نینهآ ، یلالدتـسا  اب  تساخ و  اـپ  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  ناـنوچ  یتسیاـب  ییاـه ، هواـی  نینچ  لـباقم  رد  تسا .
یم لمع  شیوخ  یناسفن  ياه  هتـساوخ  ارآ و  قبط  رب  اهنت  دنا و  هدیزگرب  ار  سفن  ياوه  توهـش و  هار  هک  نانآ  رب  ياو  دیبوک : ناشناهد 

و تسین : لوبقم  يا  هتساوخ  يأر و  چیه  شلوسر ، ادخ و  تساوخ  لباقم  رد  هک  دنا  هدینشن  ار  ادخ  مالک  ایآ  نانیا ! رب  ياو  نارازه  دننک .
دهاوخب ار  هک  ره  دنیرفآ و  یم  دـهاوخب  ار  هچ  ره  تراگدرورپ  . ( 68 (: 28  ) صـصق هریخلا ( ؛ مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و  ام  قلخی  کبر 

: دیامرف یم  ناحبـس  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  اما  دنا ؛ هدینـش  ارچ  تسین . يرایتخا  قح و  چیه  دنوادخ ، ربارب  رد  ناشیا  يارب  دنیزگ . یمرب 
هدـنارتسگ و ایند  رد  ار  ناشیوزرآ  طاسب  ناـشیا ! يریذـپدنپ  تسا  رود  هچ  تسا . هدـیدرگ  روک  ناـشیاهبلق  نکیلو  تساـنیب  ناشنامـشچ 
و  » لوقی هللا  اوعمسی  ملوا  مهل ! ابت  مهئارآب . اولمع  مهتوهـشب و  راتخا  و  مالـسلااهیلع ...: همطاف  تلاق  دنا ( . هدرپس  یـشومارف  هب  ار  ناشگرم 

بولقلا یمعت  نکلو  راصبالا  یمعت  اهناف ال  : » هناحبـس هللا  لاق  امک  مهنکل  اوعمـس و  لب  هریخلا » مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و  اـم  قلخی  کـبر 
ص 199. رثألا : هیافک  تیاور 224 . ص 353 ، ج 36 ، راونالاراحب : مهلاجآ .... اوسن  مهلامآ و  ایندلا  یف  اوطـسب  تاهیه  رودصلا » یف  یتلا 
: هک دنک  یم  ناشیادن  نآرق  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هداهن  يور  شیوخ  تساوخ  يوس  هب  هدنادرگرب و  يور  شلوسر ، ادخ و  رایتخا  زا  نانیا  ( 

ینامیااب نز  درم و  چیه  . ( 36 (: 33 بازحا (  مهرما ( ؛ نم  هریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هلوسر  هللا و  یـضق  اذا  هنمؤم  نمؤمل و ال  ناک  اـم  و 
ثیدـح زا  ماـهلا  اـب  دـنراد ( . اور  شیوخ  زا  يراـیتخا  ارچ و  نوچ و  دـنراد ، ررقم  ار  يرما  شلوسر  ادـخ و  نوچ  هک  دـشابن  نآ  قـح  ار 

و : » مهیدانی نآرقلا  مه و  رایتخا  یلا  هلوسر  رایتخا  هللا و  رایتخا  نع  اوبغر  و  تیالو ...: نارکنم  شنزرس  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ینارون 
. ( ص 198 ج 2 ، مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  مهرمأ .» نم  هریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هلوسر  هللا و  یضق  اذا  هنمومل  نمؤمل و  ناک  ام 

یضترم یلع  قح  رد  اه  ملظ  نیرتگرزب 

ارهز همطاف ي  قح  رد  اه  ملظ  نیرتگرزب 

لد ناتـسود و  یتـح  هـک  تـسا  هدـنام  هتخانـشان  بـیرغ و  ناـنچ  ییاـیربک ، توـلخ  يوناـب  یهلا و  سوماـن  هـنارک ي  یب  تـلزنم  ردـق و 
مایق هسامح و  یهاگ  دـنا . هدـنام  ناوتان  زجاع و  یمالـسا  هعماـج ي  قح  رد  وا  ریظن  یب  ياـه  تمدـخ  ریـسفت  ریرقت و  زا  زین  شناـگدرپس 

هب ار  نآ  یتسیاب  يدـنمدرد  لامک  اب  هک  دوش  یم  هئارا  بویعم  صقان و  ییاهتـشادرب  اب  هارمه  اـسران و  هاـتوک و  ناـنچ  یمطاـف  نیگمهس 
اهنت كدف  ناتساد  هک  میراگنیب  رگا  میا  هدوب  رگن  یحطس  راگنا و  هداس  رایسب  تشاذگ . مالـسلااهیلع  ارهز  یگتخانـشان  تبرغ و  باسح 

همطاف دندروآرد . فرـصت  هب  ریوزت  روز و  اب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  یـصخش  کلم  يا  هدـع  دـش : ضارعا  نآ  رب  هک  دوب  یبصغ  هصق ي 
هب ورنیا  زا  دـنک ؛ لـمحت  ار  نآ  بصغ  تسناوتن  تساوخ ، یم  شنادـنزرف  رـسمه و  دوخ ، يارب  ار  کـلم  نیا  هک  اـج  نآ  زا  مالـسلااهیلع 
هب یتفرعم  كدنا  دوجو  ایآ  دـیدرگ . لامیاپ  شقح  دیـسرن و  ییاج  هب  شا  یهاوخداد  دایرف  تبقاع ، دوشگ . ضارتعا  هب  نابز  تساخاپ و 

ییاسراپ هب  تبسن  یتخانش  كدنا  نابحاص  ایآ  دهد !؟ یم  ییامن  خر  هزاجا ي  یلیلحت  نینچ  هب  ایند  زا  وا  یگدیرب  لد  ارهز و  یگتـسراو 
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رد دیایب و  دجـسم  هب  ایند  هب  یگتـسبلد  يور  زا  هللا  يوس  زا  هتـسراو  يارهز  هک  دنباترب  ار  رادـنپ  نیا  دـنناوت  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
مایق هب  ار  هتفخ  تلفغ  رد  نامدرم  دناشک و  همکاحم  هب  ار  تفالخ  نابصاغ  ، دیامن تئارق  ار  نیـشتآ  هبطخ ي  نآ  راصنا ، نارجاهم و  عمج 

نآ مالـسلااهیلع  هیـضرم  يارهز  قح  رد  اه  ملظ  نیرتگرزب  ادـخ  هب  دـبایزاب !؟ ار  شیوخ  هتفر ي  تسد  زا  قح  طقف  ات  دـناوخارف  وپاکت  و 
بـصغ هناملاظ  ار  وا  ثاریم  نوچ  دوش  نامگ  هک  میناشکورف  نانچ  نام  یـشرف  ياه  هشیدـنا  هاتوک  اب  ار  شا  یـشرع  ماـقم  جوا  هک  تسا 

نآ و  دیشورخ . كدف  نابصاغ  رب  ناناملسم  عمج  رد  تفشآرب . داد و  فک  زا  لمحت  بات  دندومن ، لامدگل  هناروسج  ار  شقح  دندرک و 
درک و قد  ات  تسیرگ  دروخ و  هصغ  ردق  نآ  كدف ، نتفر  تسد  زا  مغ  ردپ و  نارجه  زوس  رد  درب و  هانپ  هناخ  هب  دینـشن ، یکیبل  هک  هاگ 
؛ تشادن یگتـسبلد  يا  هرذ  ایند  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هللا ! و  تشادـن ؛ كدـف  هب  یقـشع  چـیه  مالـسلااهیلع  همطاف  هللاو ! تخیرگ . ایند  زا 
ار وا  رظن  یک  تسادخ  قشع  قرغتسم  وا  هک  نآ  لاثم : یب  لامج  نآ  دوهش  رد  قرغ  دوب و  هتشگ  لاصو  رحب  قرغتسم  مالسلااهیلع ، همطاف 
هنییآ ي یناـبر . اـضر  دـمحم  زا  رعـش  تساوـس ( . اـم  هلمج  هب  ار  وا  رظن  یک  تساوـس . اـم  هلمج  هب  ار  وا  رظن  یک  تساوـس . اـم  هلمج  هب 

ارهز همطاـف ي  هب  ربماـیپ  بناـج  زا  نآ  شـشخب  تـلع  رد  یـشهوژپ  كدـف و  هنیـشیپ ي  رب  یـشرگن  ماـقم ، نـیا  رد  ص 193 ) . اـمندزیا :
. دزاس رت  کیدزن  كدف ، نابصاغ  لباقم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  گرزب  مایق  یقیقح  للع  فشک  هب  ار  ام  دناوت  یم  مالسلااهیلع ،

كدف ماجرف  هنیشیپ و 

، راشرس يا  همشچ  مکحتسم ، گرزب و  يا  هعلق  هک  دوب  هنیدم  لامـش  رد  عقاو  ربیخ ، یبیـشارس  رد  دابآ  عیـسو و  رایـسب  ینیمزرـس  كدف ،
، هدوب طابترا  رد  ربیخ  لها  اب  هک  دندوب  ینایدوهی  نیمزرـس ، نیا  نانکاس  دـیدرگ . یم  لماش  ار  رامـشرپ  ییاه  غاب  رابرپ و  ياه  ناتـسلخن 

تهج نآ  زا  كدـف »  » هب نیمزرـس ، نیا  يراذـگ  مان  دـندنارذگ . یم  راگزور  هقطنم  نآ  رد  نون » نب  عشوی   » ماـن هب  يدرم  تساـیر  تحت 
، روانهپ دابآ و  نیمزرـس  نآ  زا  ص 238 ) . ج 4 ، نادـلبلا : مجعم  تسا ( . هدوب  ماه » نب  كدـف   » مسا هب  يدرم  نآ ، نکاـس  نیلوا  هک  هدوب 

. تسا هدنام  ياج  رب  هنیدم  لامش  يرتمولیک  رد 100  يددعتم  ياه  غاب  زین  نونکا  مه 

كدف حتف  یگنوگچ 

زا سپ  زور  کی  دمآرد . ناناملسم  فرصت  هب  ربیخ  زیخ  لصاح  هقطنم ي  ربمایپ ، تلحر  زا  لبق  لاس  راهچ  دودح  ترجه ، متفه  لاس  رد 
یتسیاب كدف  هک  دوب  هدش  حیرـصت  نامرف ، نیا  رد  دروآ . ار  كدف  حتف  نامرف  دش و  لزان  ربمایپ  رب  دنوادخ  بناج  زا  لییاربج  ربیخ ، حتف 

ود نآ  دیـسرارف ، بش  هک  یماگنه  دـنیامن . تکرـش  نآ  رد  یتسیاـبن  ناناملـسم  ددرگ و  حـتف  مالـسلاامهیلع  یلع  ربماـیپ و  تسد  هب  اـهنت 
رد ار  ربیخ  میظع  هعلق ي  حتف  ربخ  هک  كدف  نانکاس  دندیناسر . كدف  هعلق ي  هب  ار  دوخ  هدش و  ادج  رگشل  زا  بش  یکیرات  رد  راوگرزب 

، قیقد يا  هشقن  یپ  رد  دـندینارذگ . یم  ار  بارطـضارپ  یبـش  هتـسب ، ياـهرد  تشپ  كدـف و  هعلق ي  رد  دـندوب ، هدرک  تفاـیرد  لـبق  زور 
، تفرگ رارق  هعلق  راوید  زارف  رب  هک  ماگنه  نآ  تفر و  الاب  هعلق  دنلب  راوید  زا  یهلا  دادـما  ربمایپ و  کمک  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ،
هب ور  ناباتش  دنتشادنپ ، ناناملـسم  هرـصاحم ي  رد  ار  شیوخ  هک  كدف  هعلق ي  نانکاس  تخادرپ . ریبکت  ناذا و  نتفگ  هب  اسر ، ییادص  اب 

هارمه هب  دـمآ و  نییاپ  هعلق  راوید  زا  ناـنمؤم  ریما  ماـگنه ، نیا  رد  دـندرگ . هدـنکارپ  نآ  نوماریپ  ياـه  نیمز  رد  اـت  دـنداهن  هعلق  رد  يوس 
هب ار  ناـنآ  نادرم  ریلد  زا  رفن  هدـجیه  هکنآ  زا  سپ  دـندش و  ریگرد  ناـنآ  اـب  دنتـسب و  ار  ناـیرارف  هار  دوـب ، رظتنم  هـعلق  رد  رب  هـک  ربماـیپ 

ص 110 و 114 ج 29 ، راونالاراحب : دندروآ ( . هنیدم  هب  دوخ  اب  میانغ ، هارمه  هب  هدروآرد ، تراسا  هب  ار  كدـف  لها  دـندناسر ، تکاله 
. ( ص 159 یفوک : تارف  ریسفت  ص 424 . ج 1 ، ماکحالا : بیذهت  و 348 .

كدف تیکلام 
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لماک حـتف  هب  نارگید ، بناج  زا  یتلاخد  نیرتکچوک  نودـب  مالـسلاامهیلع و  ناـنمؤم  ریما  ربماـیپ و  تسد  هب  اـهنت  كدـف ، هک  اـج  نآ  زا 
ناگدنام هار  رد  نانیکسم و  نامیتی ، هب  زین  وا و  يابرقا  ادخ و  لوسر  دنوادخ ، هب  نیمزرـس  نیا  نآرق ، حیحـص  هدومرف ي  هب  دوب ، هدمآرد 

یلع هللا  ءاشی و  نم  یلع  هلـسر  طلـسی  هللا  نکلو  باکر  لیخ و ال  نم  هیلع  متفجوا  اـمف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءاـفأ  اـم  و  تفرگ : یم  قلعت 
هب يارب  امش  هک  تسا  يزیچ  هدیـشخب ، هدنادرگزاب و  شلوسر  هب  نایدوهی  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  و  6 و 7 ) . (: 59  ) رشح ریدق ( . ءیش  لک 
زیچ ره  رب  ادخ  دزاس و  یم  طلـسم  دهاوخب  سک  ره  رب  ار  شیوخ  نالوسر  دـنوادخ  یلو  يرتش ؛ هن  دـیتخات و  یبسا  هن  نآ  ندروآ  تسد 

ءاینغألا نیب  هلود  نوکیال  یک  لیبسلا  نبا  یمتیلا و  یبرقلا و  يذـل و  لوسرلل و  هللف و  يرقلا  لـها  نم  هلوسر  یلع  هللا  ءاـفأ  اـم  تساـناوت .
وا و نادنواشیوخ  لوسر و  ادخ و  نآ  زا  دـنادرگزاب ، شلوسر  هب  اه  يدابآ  نیا  لها  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ  6 و 7 ) . ( 59  ) رشح مکنم ( ....
، یهلا یحو  قبط  ددرگن .... تسد  هب  تسد  امـش  نادـنمتورث  نایم  رد  میظع ) لاوما  نیا   ) ات تسا  ناگدـنام  هار  رد  نادنمتـسم و  نامیتی و 
ار شلاوما  سمخ  دوش ، ناملسم  كدف ، لها  زا  سک  ره  هک  دش  رارق  دمآرد و  ادخ  لوسر  تیکلام  هب  هچراپکی ، روط  هب  كدف  نیمزرس 

هزاجا نانآ  هب  ات  دـندرک  اضاقت  ربمایپ  زا  كدـف  نایدوهی  دـیامن . تخادرپ  ربمایپ  هب  ار  شلاوما  ماـمت  دـنامب ، یقاـب  تیدوهی  رب  سک  ره  و 
ربمایپ دنیامن . تفایرد  ار  نآ  ترجا  اهنت  هدومن ، میلـست  ترـضح  هب  ار  نآ  دمآرد  مامت  دننک و  راک  كدف  یعراز  ياه  نیمز  رد  ات  دـهد 
ربمایپ هب  كدـف  دـمآرد  ناونع  هب  الط  رانید  هنایلاس 120000  دـش  رارق  تفرگ ، ماجنا  هک  يا  هبـساحم  زا  سپ  تفریذـپ و  ار  داهنـشیپ  نیا 

. ددرگ میلست 

همطاف هب  كدف  ششخب  تمکح 

یبرقلا اذ  تاء  و  دزادرپب : ناشیدب  ار  شیوخ  يابرقا  قح  ات  تفای  تیرومأم  دـنوادخ  بناج  زا  ربمایپ  كدـف ، حـتف  زا  سپ  یتدـم  كدـنا 
ناـشیا قـح  دـشاب و  یم  یناـسک  هچ  یبرقلااذ »  » زا روـظنم  دیـسرپ : لـیئربج  زا  ربماـیپ  هیآ ، نـیا  لوزن  یپ  رد  . ( 25 (: 17  ) ءارـسا هقح ( .

: لاق وه !؟ ام  و  لاق : هقح .» یبرقلا  اذ  تآ  و  : » لزنف نک ( »! اطع  همطاف  هب  ار  كدـف  : » تشاد هضرع  دـنوادخ  بناـج  زا  لـیئربج  تسیچ !؟
ج راونالاراحب : هیآلاب . اهربخا  هنم و  ذخا  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  اهیلا  لمحف  ۀجیدخ ... اهما  نم  اهثاریم  نم  یه  اکدف و  ۀـمطاف  طعا 

تردپ يارب  ار  كدف  دنوادخ  دومرف : دناوخارف و  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هلصافالب  ربمایپ  ص 142 ) . ج 1 ، بقانملا : ص 118 . ، 29
نم نآ  زا  دنوادخ  نذا  هب  نآ  تیکلام  دنرب و  یمن  نآ  زا  یبیـصن  مهـس و  چیه  دنا ، هدرکن  حتف  ار  اج  نآ  مالـسا  رکـشل  نوچ  درک و  حتف 

، رگید يوس  زا  هدش و  لزان  وت  رب  كدـف  ياطع  رب  دـنوادخ  روتـسد  نونکا  مه  منادرگ . ارجا  نآ  هرابرد ي  ار  دـنوادخ  تساوخ  ات  تسا 
اطع وت  هب  ار  كدف  تردام ، هیرهم ي  لابق  رد  دنوادخ و  روتـسد  هب  تردپ  تسا . هدنام  تردـپ  هدـهع ي  رب  هجیدـخ ، تردام ، هیرهم ي 
یهف اهب ، هصتخاو  كدفب  کیبا  یلع  ءافا  دق  هللا  نا  ینب  ای  ص )  ) لاقف شاب ( ! نآ  کلام  رادرب و  تنادنزرف  دوخ و  يارب  ار  نآ  دـنک . یم 

کل و اهکتلحنا  کل و  اهلعج  دـق  كابأ  نا  رهم و  کیبا  یلع  ۀـجیدخ  کمال  ناک  دـق  هنا  ءاشاام و  اـهب  لـعفا  نیملـسملا  نود  ۀـصاخ  هل 
نم لام  ناج و  رب  امـش  تشاد : هضرع  ردـپ  هب  س )  ) ارهز همطاـف ي  ص 25 ) . جئارخلا : ص 116 . ج 29 ، راونالاراحب : كدعب . كدـلول 

فرـصت نالهاان ، هک  تسا  نآ  زا  نم  سرت  دومرف  ربمایپ  مشاب . هتـشاد  یفرـصت  نآ  رد  مهاوخ  یمن  دیا ، هدنز  امـش  ات  دیرایتخا و  بحاص 
حالـص هک  هنوگ  نآ  سپ  تشاد : هضرع  همطاف  دـنیامن . عنم  وت  زا  ار  نآ  نم ، زا  دـعب  دـنهد و  رارق  يا  هناهب  متایح  نامز  رد  ار  وت  ندرکن 
کیلا اهولعجی  نا  هرکا  لاقف : کل . یلام  یسفن و  نم  یب  یلوا  تنا  یح  تنا  اثدح و  اهیف  ثدحا  تسل  تلاقف : دییامن ( . لمع  دیناد ، یم 

، ربمایپ ص 142 ) . ج 8 ، بقانملا : ثیدح 11 . ص 118 ، ج 29 ، راونالاراحب : كرما . اهیف  ذـفنا  تلاقف : يدـعب  نم  اـهایا  كوعنمیف  هبس 
ناونع هب  س ،)  ) ارهز ترضح  يارب  ار  كدف  تیکلام  دنـس  ات  تساوخ  وا  زا  دناوخارف و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تساوخ و  يا  هقرو 

ما یهد  تداهـش  زا  سپ  تفرگ و  دـهاش  رما  نیا  رب  ار  نمیا  ما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ص ،)  ) ربمایپ هاگ  نآ  و  دـیامن . میظنت  ربمایپ ، ییاطعا 
ۀمطاـفل بتکا  لاـقف : بلاـط  یبا  نبا  یلع  اـعد  میداـب و  اعدـف  تـسا ( .» تـشهب  لـها  ناـنز  زا  ینز  نـمیا  ما  : » دوـمرف وا  نأـش  رد  نـمیا ،

رثوک لالز  زا  www.Ghaemiyeh.comیماج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


ما نا  هللا : لوسر  لاقف  نمیا . ما  هللا و  لوسرل  الوم  و  ع )  ) بلاط یبا  نبا  یلع  کلذ  یلع  دهـشف  هللا ، لوسر  نم  ۀـلحن  كدـفب  مالـسلااهیلع 
هب دناوخارف و  ارهز  ترضح  لزنم  هب  ار  مدرم  ربمایپ ، سپس  ص 25 ) . جئارخلا : ص 116 . ج 29 ، راونالاراحب : ۀنجلا . لها  نم  ةأرما  نمیا 

میـسقت مدرم  نیب  مالـسلااهیلع  همطاف  ییادها  ناونع  هب  ار  كدف  دمآرد  نیلوا  اج  نامه  رد  تسا و  همطاف  نآ  زا  كدـف  هک  داد  ربخ  نانآ 
لاملا اذه  نأ  مهربخا  اهلزنم و  یلا  سانلا  عمجف  دندیـشخب ( . تیمـسر  ار  كدف  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  تیکلام  تروص  نیدب  دندومرف و 

نیا یپ  رد  ص 142 ) . ج 1 ، بقانملا : ص 118 . ج 29 ، راونالاراحب : اهتوق .... هنم  ذخأت  کلذک و  ۀنـس  لک  ناک  مهیف و  هقرفف  ۀـمطافل .
زا سپ  ات  درپس  وا  نامرف  تحت  ار  ینادنمراک  دومن و  نییعت  كدف  يارب  شیوخ  بناج  زا  يا  هدنیامن  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  شـشخب 

لاـس راـهچ  لوط  رد  دـنیامن . میدـقت  ترـضح  نآ  تمدـخ  ار  نآ  صلاـخ  دوس  نارگراـک ، همحزلا ي  قح  تخادرپ  قـیقد و  هبـساحم ي 
كدف لها  ءاج  و  دش (  یم  الط  هکس ي  رب 120000  غلاب  هک  كدف  هنایلاس ي  دمآرد  مامت  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  راختفا  رپ  تیکلام 
ثیدح ص 378 ، ثیدح 10 و ج 17 ، ص 116 ، ج 29 ، راونالاراحب : هنس . لک  یف  رانید  فلا  نیرـشع  هعبرا و  یلع  مهعطاقف  یبنلا ، یلا 

نادنمزاین یگدنز  هب  یشخب  ناماس  ریخ و  روما  رد  ترضح  نآ  دنمتواخس  تسد  هب  . ( ، ثیدح 515 ص 116 ، ج 2 ، تادهلا : تابثا  . 46
. تشگ یم  فرصم 

كدف بصغ  تلع 

يرامیب رتسب  رد  هتـسکش  يولهپ  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  هک  یلاـح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  زور  هد 
كدـف زا  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هدـنیامن ي  وا  روتـسد  هب  رکبوبا  نارومأم  تفر . تسد  زا  كدـف  هک  دـندروآ  ربخ  دوب ، هدـیمرآ 

تـسا نیا  دـنک  یم  روطخ  نهذ  هب  هک  یلاؤس  نیرت  گرزب  دـندوب . هدروآرد  شیوخ  فرـصت  هب  تفالخ  نوچ  مه  ار  نآ  هدرک و  جارخا 
زا ار  لمحت  بات  هک  دوب  هتفهن  يزار  هچ  كدـف  رد  رگم  دـنا !؟ هتخادرپ  كدـف  بصغ  هب  هنالوجع  یمادـقا  رد  تفالخ  نابـصاغ  ارچ  هک 

همطاـف تیکلاـم  دزیرورف !؟ مهرد  ار  ناـش  هنابـصاغ  تموـکح  ناـینب  دوـب  نکمم  هـک  دوـمن  راداو  یمادـقا  هـب  ار  ناـنآ  دوـبر و  نابـصاغ 
بصغ هب  مامت  باتـش  اب  تفالخ  هاگتـسد  ، دوجو نیا  اب  ارچ  اما  دیامن ؛ راکنا  ار  نآ  دناوتب  يدحا  هک  دوبن  یتعیقاو  كدف ، رب  مالـسلااهیلع 

هب كدف  يراذگاو  دنتسناد  یم  نابصاغ  هک  دوب  نیا  رد  كدف  بصغ  زار  دومن !؟ مادقا  نآ  رب  مالسلااهیلع  همطاف  تیکلام  راکنا  كدف و 
یم دـهن . یم  ياج  رب  شناگدـنامزاب  يارب  ینادـناخ  گرزب  هک  تسا  يداع  يراذـگ  ثاریم  کی  زا  رتارف  يرما  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

، كدـف دوب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هژیو ي  ادـخ  مکح  هب  تفـالخ  تماـما و  تسا ؛ تماـما  هکـس ي  رگید  يور  كدـف  هک  دنتـسناد 
كدـف و ود ، نیا  كدـف و  یـسایس  دـعب  تفـالخ ، تسا و  تفـالخ  يداـصتقا  دـعب  كدـف ، هک  دنتـسناد  یم  دوب . ادـخ  مکح  هناوتـشپ ي 

ناوت یمن  نامأوت ، ود  نیا  بصغ  نودب  دنتسناد  یم  یبوخ  هب  نانآ  تسا . توبن  شخبرارمتسا  تماما و  ياه  هناوتشپ  نیرت  يوق  تفالخ ،
هدش و باسح  ًالماک  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  هب  كدف  شـشخب  يرآ ، تخاس . اپرب  ار  هناملاظ  یتموکح  نیـشن و  هناخ  ار  قح  رب  ماما 
. دـشاب تفالخ  یلام  تاـجایتحا  زاـس  فرطرب  تماـما و  يداـصتقا  هناوتـشپ ي  نیرت  يوق  اـت  دوب  هتفریذـپ  تروص  یهلا  تمکح  يور  زا 

مهرد روظنم  هب  كدف  بصغ  يراب ، اجک !؟ كدف  هب  تشادمشچ  اجک و  تیب  لها  مالـسلا : هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هدومرف ي  هب  هنرگو 
قفانم زا  يا  هدع  هزورما  هک  تسا  یتسایـس  نامه  نیا  تفریذپ و  تروص  تماما  تیالو و  هناوتـشپ ي  نیرت  مکحتـسم  بحاصت  ینکش و 
تیالو يداصتقا  یلام و  ياه  هناوتشپ  یهاو  ياه  یـشارت  لیلد  اب  ات  دنیامن  یم  شالت  دنا و  هتفرگ  شیپ  یمالـسا  ناریا  رد  یلخاد  ناتفص 

نآ زا  هک  دوش  یم  هئارا  اتـسار  نیا  رد  نوگانوگ  ياهداهنـشیپ  دننادرگ ( . جراخ  يربهر  رایتخا  تحت  زا  تیاهن  رد  دنیامن و  فیعـضت  ار 
تلود هنازخ ي  هب  یمالـسا  بالقنا  نافعـضتسم  نازابناج و  داینب  هلمج  زا  يربهر ؛ رایتخا  تحت  یلام  عبانم  لاقتنا  حرط  هب  ناوت  یم  هلمج 

. ( درک هراشا 
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كدف نابصاغ  لباقم  رد  ارهز  گرزب  مایق  زار 

نآ شیوخ  کلم  بصغ  لباقم  رد  ارچ  تسا ، هدیسر  ایند  زا  یگتسراو  جوا  هب  هک  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نوچ  يا  هناگی  تیـصخش 
نینچ هب  ییوگ  خـساپ  يارب  دـناوخ !؟ یمارف  مایق  هب  ار  ناناملـسم  مامت  كدـف  يریگ  سپزاب  يارب  ارچ  دـهد !؟ یم  ناـشن  تیـساسح  همه 
بانج نآ  یناگدنز  هویش ي  رد  تقد  تسا ؛ يرورض  ناهج  هناگی ي  نآ  یلمع  یملع و  هریـس ي  رد  يرگن  فرژ  تقد و  ییاه  شـسرپ 

نآ گرزب  مایق  یقیقح  زار  زمر و  ياشگ  هرگ  دـناوت  یم  يوس  رگید  زا  ناـشیا  ياـه  هدومرف  هعومجم ي  رد  يرگن  فرژ  وس و  کـی  زا 
وترپ رد  وا  تسا . هداد  يزیرگایند  ییارگادخ و  سرد  وا  هب  هرامه  هک  تسا  يربمایپ  هدرورپ ي  تسد  مالـسلااهیلع  ارهز  دشاب . ترـضح 
شیپ رد  دـش ، یم  لدـب  ـالط  هب  شیارب  مه  ناـهج  ياـه  هوـک  ماـمت  رگا  هک  دوـب  هتفاـی  تسد  یتریـصب  تفرعم و  ناـنچ  هـب  یهلا  میلاـعت 

وا ياپ  ِكاخ  کَلَم ، راختفا  هب  دنز  هسوب  كدـف  رد  هک  ناز  كدـف ؛ دوب  كاخ  وا  شیپ  درک : یمن  توافت  رتسکاخ  يا  هرذ  اب  شنامـشچ 
رد یمطاف  بقانم  ینامرک . هدازرظان ي  رتکد  زا  رعش  وا (  ياپ  ِكاخ  کَلَم ، راختفا  هب  دنز  هسوب  وا  ياپ  ِكاخ  کَلَم ، راختفا  هب  دنز  هسوب 

؛ تسا تقیقح  نیا  هاوگ  نیرت  قداص  كدف  هلاسراهچ ي  تیکلام  نارود  رد  مالسلااهیلع  همطاف  یلمع  هریس ي  ص 103 ) . یسراف : رعش 
ناریقف نیب  ار  نآ  یقاب  تشاد و  یمرب  شیوخ  ترورـض  هزادنا ي  هب  اهنت  دش ، یم  میلـست  وا  هب  كدـف  هنایلاس ي  دـمآرد  هاگره  هک  ارچ 

نیا ص 23 ) . ج 21 ، راونالاراحب : دنا . هدومن  تبث  الط  هکـس ي  ات 120000  نیب 70000  ار  كدف  هنایلاس ي  دمآرد  درک ( . یم  میـسقت 
يرایسب يور  نیا  زا  ثیدح 25 ؛ ) . ص 123 ، ج 29 ، راونالاراحب : تشاد (  همادا  دوب  همطاف  رایتخا  تحت  كدـف  هک  ماگنه  نآ  اـت  هویش 

شیوخ یگدنز  راوگرزب ، نآ  قافنا  زا  ات  دندوب  همطاف  دنمتواخس  ناتسد  هب  كدف  دمآرد  ندیسر  هار  هب  مشچ  هرامه  هنیدم  نادنمزاین  زا 
زار زا  هدرپ  فورعم ، هبطخ ي  نیشتآ  نآ  هژیوب  زین ، مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ياه  هباطخ  عومجم  رد  يرگن  فرژ  دنـشخب . یناماس  ار 

شتبیصم يدوب ، شدهاش  وت  رگا  هک  داد  خر  ییاه  هنتف  اه و  هعجاف  وت  نارجه  یپ  رد  ردپ ! يا  دراد : یمرب  بانج  نآ  یخیرات  هسامح ي 
ِهر یگلمج  وت  موق  هک  یلاح  رد  ناراب . نادقف  رد  يا  هدیتفت  نیمز  نانوچ  میتسـشن ؛ گوس  هب  وت  نادـقف  رد  ام  دـمآ . یمن  گرزب  نامیارب 
رب یب  تفرگ و  نازخ  غاب ، نیا  دش  اپرب  اه  هنتف  وت  زا  سپ  یتفر و  شابم ! بیاغ  ناشنایم  زا  شاب و  نانیا  دـهاش  سپ  دـندومیپ ؛ هنتف  داسف و 

اهنت داتف و  مه  هب  عمج ، نیو  دـش . اهنت  داتف و  مه  هب  عمج ، نیو  دـش  اراکـشآ  هتفهن  ياه  نیک  دـش . اهنت  داـتف و  مه  هب  عمج ، نیو  تشگ 
بغت مهدهـشاف و ال  کموق  لتخا  اهلبا و  ضرالا و  دقف  كاندقف  انا  هثبنه  ءابنا و  كدعب  ناک  دق  تلاق ) : اهیبا و  ربق  یلا  تفتلا  مث  دش ( .

ص 195 ج 43 ، راونالاراحب : بغت  مهدهشاف و ال  کموق  لتخا  بغت و  مهدهـشاف و ال  کموق  لتخا  بطخلا و  رثکت  مل  اهدهاش  تنک  ول 
ناینب نآ  دید  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  يرآ  ص 35 . ۀمالا : لئالد  ص 46 . ج 6 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  ص 18 . و ج 53 ،
یناریو مادـهنا و  ضرعم  رد  يو  ینیـشناج  نیغورد  ناراد  هیعاد  هلیـسو ي  هب  دوب ، هتـشاذگ  ار  نآ  ياـنب  گنـس  شردـپ  هک  یمکحتـسم 
ینانامه بناج  زا  هکلب  اهزرم ، يوسارف  زا  هن  ناگناگیب و  فرط  زا  هن  ناکرشم ، يوس  زا  هن  ناناملـسم  دنمتزع  عامتجا  هک  دید  یم  تسا .

رد مالسا  تکربرپ  تخرد  هشیر ي  تسا . هتفرگ  رارق  نیگمهـس  يا  هقرفت  هنتف و  ضرعم  رد  دنراد ، ار  تما  ییاوشیپ  يربهر و  ياعدا  هک 
رارق بیهم  یهاگترپ  نانچ  هبل ي  رد  مالسا  ساسا  لصا و  ینوگرگد . فارحنا و  یبیشارس  رد  مالسا  تقیقح  دوب و  یگدیسوپ  هناتسآ ي 

هب زگره  مالـسلااهیلع  ارهز  یهلا  مایق  دـنام . یمن  یقاب  مالـسا  تقیقح  زا  يزیچ  دـش ، یمن  یماـیق  دـش و  یم  توکـس  رگا  هک  دوب  هتفرگ 
نودـب مالـسلااهیلع  همطاف  رگا  نامدرم . يرادـیب  يارب  دوب  يا  هیامتـسد  هکلب  دوبن ؛ تکلمم  تسایر  کلم و  هکت  نآ  هب  یگتـسبلد  رطاخ 

یملع تیحالـص  دجاو  هن  تفالخ  راد  هیعاد  نیا  نامدرم ! يا  هک  دیـشک  یمرب  دایرف  دـش و  یم  يرگاشفا  نادـیم  دراو  كدـف  هب  کسمت 
زا ربمایپ  رارف  رد  هک  تسا  ناروآ  نامیا  نیلوا  هرمز ي  رد  وا  دـنتفگ : یم  مدرم  ییاوشیپ ، يارب  مزال  ياوقت  ياراد  هن  تسا و  يربهر  يارب 

، شرتخد هک  تسا  نامه  وا  تسا . هدوب  ربمایپ  يارب  ادز  تشحو  ینیـشن  مه  رای و  روث ، راغ  رد  نئمطم و  يزارمه  هارمه و  هنیدم ، هب  هکم 
رد ناشخرد  ییاه  هقباس  ياراد  تقادص و  هب  روهشم  يدرمریپ  مالسا ، ربمایپ  نز  ردپ  هرابرد ي  تسا . هدروآرد  ربمایپ  دقع  هب  ار  هصفح ،
رـس رد  ماـقم  هاـج و  لاـیخ  سفن ، ياوه  يور  زا  اـهنت  ییاوقت ، یملع و  تیحالـص  چـیه  نودـب  هک  درک  رواـب  ناوـت  یم  هنوـگچ  مالـسا ،
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رـس رد  ماـقم  هاـج و  لاـیخ  سفن ، ياوه  يور  زا  اـهنت  ییاوقت ، یملع و  تیحالـص  چـیه  نودـب  هک  درک  رواـب  ناوـت  یم  هنوـگچ  مالـسا ،
، دشاب مه  لاس  نس و  هب  رگا  دینیب !؟ یم  هرهب  یب  رود و  تفالخ ، دنـسم  زا  ار  دوخ  هک  تسور  نآ  زا  امـش  ضارتعا  نیا  دیاش  دـنارورپب !؟
هب تبون  ات  دییامن  لمأت  ربص و  يردق  ! تسا مدقم  ربمایپ ، ناوج  داماد  یلع ، رب  ربمایپ ، نز  ردـپ  دیفـس و  شیر  درمریپ  نیا  قیدـص ، رکبوبا 

یحطـس نامدرم و  یعامتجا  یـسایس و  كدنا  روعـش  لباقم  رد  درک ؟ دـیاب  هچ  راب ، مغ  تلاهج  تقامح و  نیا  لباقم  رد  دـسرب ! مه  امش 
ربمایپ ياسرف  ناج  شالت  لصاح  خیرات و  لوط  ناحلاص  ناربمایپ و  مامت  تدهاجم  هراصع ي  دیشیدنا !؟ دیاب  يا  هراچ  هچ  ناشیا ، يرگن 

اپب نک  ناینب  ینافوط  نوچ  دیاب  دیشیدنا !؟ دیاب  يریبدت  هچ  کنیا  تسا ، یشاپورف  هناتسآ ي  رد  یگلمج  شتکربرپ ، رمع  لوط  رد  مالسا 
مهرد دنکشب و  اه  لد  هرخص ي  دیاش  ات  دمآ  دورف  هدش ، گنس  ياه  هنیس  رب  موادم  مارآان و  نیگمهس ، یجاوما  يروآدیدپ  اب  تساخ و 

یحطـس زا  نامدرم  تاجن  يارب  دوب  يا  هیامتـسد  كدـف ، يزاس  حرطم  دزاغایب . یناشفاوترپ  ناـیم  نآ  زا  ترطف  ینارون  رهوگ  دزیرورف و 
كدـف ندرک  زاس  دـندوب . هتفخ  راب  مغ  یتوکـس  رد  ناگدرم ، نوچ  امن ، ناسنا  نیطایـش  ياوغا  هب  هک  ینامدرم  يراـگنا ؛ هداـس  يرگن و 

ناماس هب  تلالض  نایاوشیپ  دض  رب  ار  یمایق  دنزیخ و  اپ  هب  توهـش  تلفغ و  باوخ  زا  ات  نامدرمان  نآ  دبلاک  رد  دوب  یحور  ندنامد  يارب 
هیعاد نآ  هک  دنادرگ  تبث  خیرات  هنادواج ي  هفیحص ي  رب  كدف ، نابصاغ  ییامن  موکحم  اب  هک  تساوخ  یم  مالسلااهیلع  همطاف  دنناسر .

یم بآ  يرآ ، دنرادن . یتیحالـص  چیه  تما  ییاوشیپ  يارب  دنتـسایر و  تسپ و  ترهـش  یپ  رد  زیچ  ره  زا  شیب  تفالخ ، ِنز  غورد  ناراد 
هب كدـف  زگره  دـنک . یمرب  نب  هشیر و  زا  ار  مالـسا  هک  تشگ  یم  لدـب  نک  ناینب  یلیـس  هب  هنرگو  دـش ؛ یم  هتـسب  همـشچرس  زا  تسیاب 

رایع رب  يراذـگ  شزرا  يارب  دـش  یم  یکحم  كدـف ، کحم ؛ تیالو ، دوب و  تیالو  ناـشن  كدـف ، دوبن . حرطم  کـلم  هکت  کـی  ناونع 
نآ کلف  رب  اوس و  ام  رب  هدز  اپ  کحم . هدرک  وت  رهب  را  كدـف  نآ  كدـف  رب  ییانتعا  درادـن  وا  کلم  کشر  دروم  وا  تمـصع  یناملـسم :

. دوبن حرطم  كدف ، ص 193 ) . امندزیا : هنیآ ي  ینابر ، اضردـمحم  کحم ( . هدرک  وت  رهب  را  كدـف  نآ  کحم . هدرک  وت  رهب  را  كدـف 
هیلع متلود  هاگـشیپ  هب  دنک  ياولج  هچ  كدف  ناناملـسم : مامت  رب  دـش  یتجح  مامتا  كدـف ، تجح ؛ تماما ، دوب و  تماما  لبمـس  كدـف ،
داهج ُرپ  هار  هک  مردـیح  وچ  دوب  فک  هب  نانج  تیکلام  هک  موریپ . هب  مهد  ناشن  قح  داهج  ُرپ  هار  هک  ما  هدرک  مایق  نآ  زا  كدـف  بصاـغ 

(. ( ناسح  ) نایچیاچ هللا  بیبح  موریپ ( . هب  مهد  ناشن  قح  داهج  ُرپ  هار  هک  موریپ . هب  مهد  ناشن  قح 

ارهز رظنم  زا  كدف  بصغ  هفیقس و  هعجاف ي  ياه  هشیر 

ایآ اما  دیدرگ ؛ مالـسا  خیرات  لوط  رد  اه  يرگمتـس  اه و  ملظ  مامت  يانب  گنـس  كدـف  هناملاظ ي  بصغ  نآ ، یپ  رد  هفیقـس و  هعجاف ي 
تعاجـش و هنحـص ي  نادرمروالد  زا  ارچ  دوب !؟ هفیقـس  نایاوشیپ  يرالاساغوغ  يزاـب و  تسایـس  لوصحم  اـهنت  لـیاه ، ناـنچ  يا  هعجاـف 
هب مخ  ریدغ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  اب  رامـش  یب  ناگدـننک  تعیب  نآ  دوبن !؟ يربخ  تلالـض  گنن و  زا  يا  هیاس  زج  تماهش 

تراسج وا  قح  رد  ات  دنداد  تیاضر  هنوگچ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  ِلیاضف  نارک  یب  زا  ناهاگآ  نآ  دـندوب !؟ هدـیزخ  هنال  نیمادـک 
نیرت و نشور  راـصنا  رجاـهم و  نادـنمتریغ  ناروـالد و  مشچ  شیپاـشیپ  هک  دوش  یم  هنوگچ  ددرگ !؟ بصغ  وا  قح  نیرت  یعطق  دوـش و 

شرتخد هب  ربماـیپ  هک  ار  یکلم  دوش  یم  هنوگچ  دزیخنرب !؟ ناـنآ  عمج  زا  ضارتعا  کـی  یتـح  ياون  دور و  جاراـت  هب  قوقح  نیرت  یعطق 
شوگ هب  نانآ  زا  رابگرم  یتوکـس  ياون  زج  دـنیامن و  تراغ  ناناملـسم  مامت  نامـشچ  شیپ  تسا ، هدـناسر  ناگمه  نالعا  هب  هدیـشخب و 

، تسا راکنا  لباقریغ  ملـسم و  لوصا  زا  خـیرات  رد  يریذـپرارکت  لصا  هک  اـج  نآ  زا  دوب !؟ هچ  میظع  هعجاـف ي  نیا  ياـه  هشیر  دـسرن !؟
تموکح نآ ، ققحت  زا  يریگولج  لماوع و  نآ  زا  زیهرپ  اب  ات  ددرگ  ام  زومآ  تربع  دـناوت  یم  یخیرات  هعجاف ي  نیا  ياه  هشیر  ییاسانش 
. هللاءاش نا  میناسر . تاجن  لحاس  هب  ار  نآ  میناهرب و  یعیاجف  نانچ  گنن  زا  تسا ، يوبن  تموکح  رارمتسا  هک  ار  شیوخ  یمالسا 

هناگی یماما  فارطا  زا  یگدنکارپ 

بلاطم مامت  تفگ  ناوتب  دـیاش  هک  دـنک  یم  ییاـمن  هولج  ینارون  يزارف  مالـسلااهیلع  هرهاـط  هقیدـص ي  ترـضح  یخیراـت  هبطخ ي  رد 
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: جاجتحالا هقرفلل ( . اناما  انتماما  هلملل و  اماظن  انتعاط  لعج  و  تسا : هدـش  نایب  نآ  نتخادـنااج  ندـنامهف و  يارب  زارف  نیا  نیـسپ  نیـشیپ و 
ات هتفرگ  یهلا  يانث  دمح و  زا  دنیاشگ : یم  ار  يرایسب  ياه  قفا  دوخ  یـسامح  ینارنخـس  رد  ترـضح  ص 33 ) . ۀمامالا : لئالد  ص 97 .
رد يرگن  فرژ  اب  اما  رگید ؛ زیمآ  تمکح  ياه  هبوجعا  ناوارف  یمالـسا و  ياهروتـسد  تمکح  برع ، یخیراـت  لوحت  رد  تلاـسر  شقن 

ماظن رد  تماـما  تیـالو و  هاـگیاج   » يزاـس نشور  ياتـسار  رد  هدـش  حرطم  ياـه  ثحب  ماـمت  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  هبطخ  نیا  ياـهزارف 
هب تقیقح  نیا  ندـنامهف  دوـش  یم  لاـبند  ریظن  یب  هبطخ ي  نیا  رد  هک  یفدـه  نیرت  مهم  يراـب ، تسا . هتفاـی  ناـماس  شنیچ و  یمالـسا »

نادب یلمع  یگدرپسرس  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیالو  شریذپ  تدحو ، روحم  هناگی  تعیرـش و  یـشخبرمث  هار  اهنت  هک  تسا  نامدرم 
یناماس ار  ام  تعاطا  دنوادخ ، ص 33 ) . همامالا : لئالد  ص 97 . جاجتحالا : هقرفلل ( ؛ اناما  انتماما  هلملل و  اماظن  انتعاط  لعج  و  دـشاب : یم 

مدرم و يانعم  هب  یـسراف  نابز  رد  دـنچره  تلم ،»  » هژاو ي تسا . هداد  رارق  فالتخا  هقرفت و  زا  یناـما  ار  اـم  تماـما  مالـسا و  نییآ  يارب 
؛ ) . 125 (: 4  ) ءاسن ًافینح (  میهاربا  ۀـلم  عبتا  و  تسا : ییادـخ  نییآ  نید و  ياـنعم  هب  ییاور  ینآرق و  گـنهرف  رد  اـما  دـشاب ، یم  هعماـج 

یتـقیقح حور و  ياراد  یهلا  هاگدـید  زا  هک  ینییآ  نید و  تسا . فارحنا  یب  راوتـسا و  ینید  هک  دـینک  يوریپ  مـیهاربا  نـییآ  زا  یگلمج 
(: 3  ) نارمع لآ  ملسالا ( ؛ هللا  دنع  نیدلا  نا  لاعتم : رداق  لباقم  رد  ضحم  میلست  مالـسا و  زج  تسین  يزیچ  دحاو  حور  نیا  تسا و  دحاو 

تما امش  شیپ  نیا  زا  دنوادخ  . ( 78 (: 22  ) جح لبق ( ؛... نم  نیملسملا  مکمس  وه  تسا . مالسا  نییآ  ادخ  دزن  هدیدنسپ  نید  انامه  . ( 19
هعومجم هب  ار  مالسا  نییآ  ینارون  زارف  نیا  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تسا . هدیمان  ناملـسم  نآرق ، نیا  رد  میهاربا و  فحـص  رد  ار 

تسا یهدنامرف  ماظن  کی  دنمزاین  تسخن  هجرد ي  رد  نآ ، یشخبرمث  هک  دنیامرف  یم  هیبشت  ددعتم  ياه  ناگرا  اهوضع و  زا  لکشتم  يا 
اب اـه  هعومجمریز  ماجـسنا  هب  هتـسباو  مود  هجرد ي  رد  دزاـس و  رارقرب  شخب  هجیتـن  ینزاوت  لداـعت و  اـه  هعومجم  ریز  همه ي  ناـیم  هک 

هرهب یب  ربدم  قالخ و  یهدنامرف  ماظن  کی  زا  رگا  يا  هعومجم  ره  تسا . یهدنامرف  ياه  هتـساوخ  اب  اهنآ  لماک  یگنهآ  مه  رگیدـکی و 
دهاوخن ناماس  فده و  هب  زگره  دشابن ، رارقرب  بولطم  يداحتا  یهدنامرف ، اه و  هعومجمریز  نیب  بسانم ، یهدنامرف  دوجو  اب  ای  دـشاب و 

يا هنوـمن  ناوـنع  هب  ناـسنا ، ندـب  مزیناـگرا  هعوـمجم ي  رد  هک  تساـجب  تقیقح ، نیا  زا  رت  فافـش  يریوـصت  هـب  ندیـسر  يارب  دیـسر .
زا ار  راظتنا  دروم  راـثآ  دـناوت  یمن  رگید  هک  دوش  یم  لکـشم  صقن و  راـچد  ناـنچ  یهاـگ  ناـسنا  یندـب  متـسیس  مییاـمن : رظن  سوسحم 
لک دنملاس ، ندـب  ياهوضع  اه و  مادـنا  مامت  هک  نیا  اب  یهاگ  تسا : هنوگ  ود  ناسنا  ندـب  رد  ییاه  فالتخا  نینچ  دـیامن . رهاظ  شیوخ 

لالتخا صقن و  یعون  راچد  ندب ، یهدنامرف  هاگتسد  هک  تسور  نآ  زا  نیا  دهد و  یم  تسد  زا  ار  شیوخ  نزاوت  لداعت و  ندب  مزیناگرا 
هدغ ي حشرت  رد  ای  باصعا  هلـسلس ي  رد  یلالتخا  كدنا  هکنیا  دـننام  دـیامن ؛ یمن  رداص  یتسرد  هب  ار  مزال  ياه  نامرف  تسا و  هتـشگ 

ندـب یهدـنامرف  هاگتـسد  هکنآ  اب  یهاگ  اما  ددرگ ؛ یم  نآ  ياه  تیلاعف  ندـب و  لک  نزاوت  لداـعت و  يزیر  مهرد  ثعاـب  يزغم ، زیفوپیه 
کی هک  تسور  نآ  زا  نیا  دوش و  یمن  هدهاشم  یبولطم  لداعت  یندب  ياه  تیلاعف  رد  تسا ، تمالس  جوا  رد  باصعا ) هلـسلس ي  رغم و  )

نیا دننام  دنیامن ؛ یمن  ارجا  یتسرد  هب  ار  یهدنامرف  ياهروتـسد  دنا و  هتـشگ  لالتخا  صقن و  یعون  راچد  ندـب  ياضعا  زا  وضع  دـنچ  ای 
نیمه هب  ددرگ . یم  مزیناگرا  لک  مظن  يزیرورف  هجیتن  رد  اهوضع و  رگید  ندروخ  مه  هب  ثعاب  مشچ ، رد  یـشزوس  درد و  يرادیدپ  هک 

یهدـنامرف ناربنامرف و  نیب  یگنهامهان  ماجرف  ای  یهدـنامرف و  ماظن  رد  صقن  لـالتخا و  دروآ  هر  اـی  يا  هعماـج  ره  روما  یناـماسبان  ناـس 
مـسق ره  ای  ربنامرف  ياه  هعومجمریز  نیب  یفالتخا  هنوگ  ره  ای  یهدنامرف  هاگتـسد  رد  یفعـض  عون  ره  نیاربانب  ود . ره  هجیتن ي  ای  تسا و 

راـجنهبان و يا  هعوـمجم  هب  ار  نآ  دـهد و  رارق  ریثأـت  تـحت  ار  هعماـج  لـک  دـناوت  یم  يربناـمرف  یهدـنامرف و  هـطبار ي  رد  یگنهاـمهان 
قیال و ماظن  کی  نآ  دارفا  هک  دسر  یم  ناماس  ماجـسنا و  هب  دـهر و  یم  یناماسبان  یگنهامهان و  زا  هاگنآ  هعماج  دزاس . لیدـبت  لداعتمان 

تمه نآ  ياه  هتـساوخ  اه و  ناـمرف  يارجا  هب  لـماک  یگنهآ  مه  داـحتا و  اـب  یگلمج  دـننیزگرب و  شیوخ  یهدـنامرف  يارب  ار  دـمآراک 
. دنیآ لیان  ترخآ  تداعس و  هب  هعماج  دارفا  مامت  رذگهر  نیا  زا  ات  دنرامگ 

تما ياوشیپ  تیقفوم  زمر 
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تما ياوشیپ  تیقفوم  زمر 

ییاـپرب زا  لاـس  تسیب  زا  شیب  هک  نآ  اـب  ارچ  دـنیوگ : یم  یگداـس  تـلفغ و  يور  زا  یخرب  هـک  میدـهاش  دوـخ  یمالـسا  هعماـج ي  رد 
هدـهاشم یـسایس و ... يداصتقا ، یگنهرف ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  يدایز  ياه  يراجنهبان  زونه  درذـگ ، یم  ناریا  رد  یمالـسا  تموکح 

ضرم ضرغ و  يور  زا  رگید  یخرب  و  تسا !؟ هتفاین  ققحت  تموکح  نیا  یلاعتم  ياه  فدـه  یمالـسا و  ياهراعـش  زونه  ارچ  دوش !؟ یم 
ناسنا یناسر  تداعس  هب  رد  ییالو  تموکح  يدمآراکان  رب  ینبم  شیوخ  ياعدم  رب  يدهاش  دنس و  ار  هعماج  رد  دوجوم  ياه  یناماسبان 

مییامن و یم  هراشا  اـه  ینکفا  ههبـش  هنوگ  نیا  زا  راـب  تلذ  هنومن ي  دـنچ  هب  اـهنت  ناگدـنناوخ  رتشیب  یهاـگآ  يارب  دـنراگنا ( ( . یم  اـه 
« نکفا ههبـش  تاعوبطم  همانراک  هب  یهاگن  هئطوت ، ای  يدازآ   » باتک هب  دنـشاب  یم  اه  ههبـش  نیا  رتشیب  يوجتـسج  رد  هک  ار  یناگدـنناوخ 

هناـهام تسا . هدـیدرگ  نشور  ناـگمه  رب  ینید  تموکح  ییاراـک  مدـع  لاـس  تسیب  تشذـگ  زا  سپ  يروصح : یلع  میهد : یم  عاـجرا 
رگم تسا . هتخیرورف  بالقنا  ياه  نامرآ  همه ي  لاـس ، تسیب  تشذـگ  زا  سپ  نونکا  يریـشلگ : گنـشوه  هامریت 1377 . ملاس ، هعماـج 

هب نامراک  زورما  سکعرب  میربب ؛ نیب  زا  ار  لیئارسا  مینک و  ریخـست  ار  ناهج  همه  دوبن  رارق  رگم  مینک ، اپرب  یلع  لدع  تموکح  دوبن  رارق 
همانزور مینک . سامتلا  میتشاد  ار  ناشیدوبان  دـصق  هک  اه  نامه  هب  دـیاب  تفن  ياهب  رد  تنـس  کی  شیازفا  يارب  هک  هدـش  هدیـشک  ییاـج 

چیه یمالسا  بالقنا  ینالقع ... مالسا  هن  هدش  انب  يا  هروطسا  مالسا  ساسا  رب  ام  بالقنا  شورـس : میرکلادبع  دنفسا 1377 . ناوج ، ناریا 
فالخ یمالسا ، بالقنا  يروکشا : یفـسوی  دادرخ 1378 . ءاشن  همانزور  تسا . هتـشادن  ینید  ياه  هزومآ  یقالخا و  جـیورت  رد  یتفرـشیپ 

رورپ و لقاع  ام  بـالقنا  یلک  روط  هب  یباحـس : هللا  تزع  تشهبیدرا 1378 . ءاشن  همانزور  تسا .... هدرک  لمع  دوخ  فادـها  اه و  هدـعو 
نیا لاس  تسیب  تشذگ  زا  سپ  دوش . یم  هتـسب  هنادنمـشیدنارکفت  ياضف  رتزاب و  هناماوع  رکف  يارب  اضف  زور  هب  زور  هدوبن و  رورپرکفتم 

،1378 / 12 / 02 حتف ، همانزور  تسا . هداد  شرورپ  ار  یساسحا  ییاه  مدآ  هکلب  درک ؛ بذج  هن  تیبرت و  يدنمشناد  فوسلیف و  هن  بالقنا 
هاگدید زا  تفای . ناوت  یم  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ ي  زا  هاتوک  زارف  نامه  رد  ار  اه  ینکفا  ههبـش  نیا  مامت  باوج  هحفص 8 ) ) .

رد فلتخم  ياـه  ناـگرا  تمالـس  زین  يربـهر و  تقاـیل  تروص  رد  زج  هک  تسا  يا  هعوـمجم  مالـسا  نییآ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي 
یهدنامرف ییاوشیپ و  يارب  نامدرم  نیرت  قیال  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دسر و  یمن  یعطق  هجیتن ي  ییاهن و  فده  هب  يربهر ، زا  يربنامرف 

اه و یبلط  ماقم  اه ، ییوج  تورث  اه ، توهش  اه ، سوه  زا  هک  دنا  هداوناخ  نیا  اهنت  نوچ  دنـشاب ؛ یم  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تما ،
تیبلا و لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  دنا : هتـشگ  نیزم  ییادخ  تراهط  یکاپ و  هب  دـنا و  هتـسر  لماک  روط  هب  اه  یهاوخدوخ 

امش دربب و  توبن  تیب  لها  امش  زا  ار  یکاپان  شیالآ و  هنوگ  ره  هک  تسا  هتساوخ  نینچ  دنوادخ  . ( 33 (: 33  ) بازحا اریهطت ( ؛ مکرهطی 
یگدنگارپ فالتخا و  زا  ار  هعماج  دـناوت  یم  هک  تسا  تیب  لها  يربهر  ییاوشیپ و  اهنت  دـنادرگ . هزنم  كاپ و  یگدولآ  بیع و  ره  زا  ار 

تداعـس ینعی  دوخ ؛ ییاهن  فده  هب  ار  مالـسا  نییآ  دناوت  یم  هک  تسا  ناشیا  زا  هبناج  همه  تعاطا  اهنت  هقرفلا و  نم  اناما  انتماما  دناهرب :
بیـصن تبقاـع  هک  تسا  ناـپوچ  یب  هلگ ي  ناـنوچ  ماـما ، یب  تما  ۀَّلملل . ًاـماظن  اـنتعاطا  دـناسرب : هعماـج ، دارفا  همه ي  يورخا  يویند و 

ماظن يا  هعماج  رد  هک  درک  اـعدا  ناوت  یم  یتروص  رد  اـهنت  اـما  دـیطلغ . دـهاوخ  ورف  اـهالب  اـه و  هنتف  بادرگ  رد  دـش و  دـهاوخ  گرگ 
ملاس و يا  هطبار  یهلا  يربهر  اب  زین  هعماـج  ناـکرا  ماـمت  يربهر ، یهدـنامرف و  هاگتـسد  ندوب  یهلا  رب  هوـالع  هک  تسا  مکاـح  یمالـسا 
اب ماظن  ياه  مادـنا  اه و  ناگرا  هک  تشاد  راظتنا  ار  یمالـسا  ماظن  لماک  هرمث ي  شقن و  تسیاب  یماگنه  نآ  دـنیامن . رارقرب  هنادنـسپادخ 

یتقو اما  دنروآرد . ارجا  هب  هناقـشاع  دوش و  اریذپ  هناصلاخ  ار  یهلا  يربهر  ياهروتـسد  مامت  یحانج  یـصخش و  تافالتخا  يراذـگرانک 
ای دـنوشن و  اریذـپ  ار  یهلا  ياهنامرف  یناسفن  ياهاوه  ریثأت  تحت  دنـشاب و  لالتخا  راچد  یهدـنامرف  زکارم  نیا  اب  طابترا  رد  ییاه  ناگرا 

يربهر و نیب  مزال  ماجسنا  یگنهآ و  مه  یلخاد  ناتفـص  ناطیـش  یهارمه  یجراخ و  نانمـشد  اهیراذگ  هیامرـس  اه و  هشقن  نوچ  یلماوع 
اما تسا ؛ مالـسا  نییآ  یناسر  ناماس  هب  لماع  اهنت  تماما  تیالو و  يرآ ، تشاد . يا  هنانیب  عقاو  ریغ  راظتنا  یتسیاـبن  دـنزب ، مه  رب  ار  تما 

. تما یلدمه  یهارمه و  طرـش  هب  اما  تسا ؛ تلادع  تینما و  تدحو ، روحم  هناگی  تماما  تیالو و  يراب ، تما . يریذپ  تیالو  طرـش  هب 
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نیا تیالو ، هبعک ي  فاوط  تما ، رگا  سوسفا  دـص  ود  يا  دراذـگاو ! اهنت  ار  نآ  دسانـشن و  ردـق  ار  تماما  تما ، رگا  سوسفا ، دـص  يا 
تما رگا  هک  سوسفا  نارازه  يا  دروآ !! يور  تلذ ، روحم  نیرت  نیگنن  نیا  ناطیـش ، تارمج  هب  دراذـگاو و  ار  تزع ، روحم  نیرت  هناگی 

ار مالـسا  هعماج ي  ناماس  ناینب و  دروآ و  دهاوخ  موجه  وا  رب  وس  ره  زا  اه  هقرفت  اه و  هنتف  نافوط  دراد ، اور  تماما  قح  رد  ییافج  نینچ 
ندیـسر هار  هناگی  زومآ ، تمکح  هبطخ ي  ریظن  یب  نآ  رد  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  هک  تسور  نیمه  زا  تسکـش !!! دهاوخ  مهرد 

یم یفرعم  تما  یهلا  ياوـشیپ  اـب  ناـشیا  یلمع  یهارمه  تماـما و  تیـالو و  هب  ناـمدرم  يروآ  يور  ار  یعاـمتجا  تلادـع  هعـسوت و  هـب 
هداهناو وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  يراک  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دنداهن و  یم  نایم  رد  ياپ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دنیامرف :

ینایز یـسک  هک  نانچ  درپس ؛ یم  ودـب  ار  کی  ره  قح  درب و  یم  تسار  هار  هب  ار  ناشیا  ناـسآ  ناـسآ  دـندرک ، یم  یهارمه  يراـی و  دوب 
ناگنشت دوبن . روآ  جنر  یسک  يارب  شتکرح  دناسر و  یم  دصقم  هب  ملاس  ار  رتش  نیا  دنیچب . تسا ، هتـشک  هچنآ  هویم ي  سک  ره  دنیبن و 

هک تسا  يراج  فرط  ره  زا  نانز  هراوف  نآ  لالز  بآ  هک  يا  همشچ  درک ؛ یم  باریـس  تقیقح  لالز  راشرـس  همـشچرس ي  زا  ار  تلادع 
يرتسگ و تلادع  یـشخب ، تدحو  زمر  هب  هلـصافالب  هاگنآ  و  دننیبن . یگنـشت  جنر  هدوب ، باریـس  هراومه  دریذپن و  ترودک  گنر  زگره 

تفالخ هب  دوب ، نامدرم  هدننک ي  تحیصن  راکشآ  ناهنپ و  رد  هراومه  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  دنیامرف : یم  هراشا  تیالو  يروآ  تینما 
هک یکدنا  بآ  هزادـنا ي  هب  تشاد ؛ یمرب  زاین  هزادـنا ي  هب  ایند  تورث  زا  دومن و  یمن  هریخذ  دوخ  يارب  لاملا  تیب  لاوما  زا  دیـسر ، یم 

زاـب وگغورد  زا  وگتـسار  اـیند و  هب  صیرح  زا  دـهاز  ماـگنه ، نآ  رد  دـیامن . یگنـسرگ  عـفر  هک  يرـصتخم  ماـعط  دـناشنورف و  ار  شطع 
نیمز نامـسآ و  زا  تمحر  ياهرد  دندرپس ، یم  یعقاو  ماما  هب  ار  قح  دنتخاس و  یم  هشیپاوقت  هدروآ ، نامیا  مدرم  رگا  دش . یم  هدناسانش 

ول هللاات  و  دومرف ( . دهاوخ  باذـع  ار  نانآ  دـنا ، هدرک  هچنآ  رفیک  هب  ادـخ  يدوز  هب  دـنتفگ و  غورد  اما  تشگ ؛ یم  هدوشگ  نانآ  يور  هب 
مهدرل ۀحـضاولا  ۀجحلا  لوبق  نع  ولاز  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیلا  ةذبن  مامز  نع  اوؤفاکت  ۀـحئاللا و  ۀـجحملا  نع  اولام 

حفطت ًایور ، ًایفاص  ًاریمن  الهنم  مهدروأل  و  هبکار ، لمیال  هرئاس و  لکی  هشاشخ و ال  ملکی  ال  ًاحجس ، اریـس  مهبراسل  اهیلع و  مهلمح  اهیلا و 
ریغ لئانب  ایندـلا  نم  یظحیال  لئاطب و  ینغلا  نم  یلحی  نکی  مل  و  ًانالعإ ، ًارـس و  مهل  حـصن  اناطب و  مهردـصأل  و  هابناج ، قنرتیال  هاتفض و 

تاکرب مهیلع  انحتفل  اوقتاو  اونمآ  يرقلا  لها  نا  ول  و   » بذاکلا نم  قداصلا  بغارلا و  نم  دـهازلا  مهل  نابل  و  لفاکلا ، ۀعبـش  لهانلا و  ير 
اوبسک و ام  تائیس  مهبیـصیس  ءالؤه  نم  اوملظ  نیذلاو  ( » 96 فارعا : « ) نوبسکی اوناک  امب  مه  انذخاف  اوبذک  نکلو  ضرألا  ءامـسلا و  نم 
ص 32. ءاسنلا : تاغالب  ص 39 . ۀـمامالا : لئالد  ص 492 . ج 1 ، ۀـمغلا : فشک  ص 354 . رابخالا : یناـعم  (. 51 رمز : « ) نیزجعمب مه  اـم 

. ( ص 108 جاجتحالا :

تماما رارمتسا  هیقف ، تیالو 

زا هعماج  ناکرا  هبناج ي  همه  گنهآ و  مه  تعاطا  هیاـس ي  رد  اـهنت  مالـسا  لـماک  ینیرفآ  شقن  مالـسلااهیلع  ارهز  ییادـخ  هاگدـید  زا 
اج نآ  زا  اما  تسوا ؛ یهلا  نیمارف  زا  لماک  يوریپ  موصعم و  میقتسم  تیمکاح  یتموکح ، هویش ي  نیرت  بولطم  دوش . یم  لصاح  تماما 

، یلاو هدـنیامن ، بیاـن ، ناونع  هب  شیوخ  زا  تباـین  هب  ار  یناـسک  موصعم  اـما  تسین ، روسیم  دـالب  همه ي  رد  موصعم  میقتـسم  روضح  هک 
نیرت کیدزن  نیرت و  هیبش  یلمع ، یملع و  هریس ي  ظاحل  زا  هک  ینابیان  دتـسرف ؛ یم  فلتخم  ياهرهـش  هب  رادنامرف و ... رادناتـسا ، لماع ،
رـصع رد  هکلب  درادـن ؛ تبیغ  رـصع  هب  یـصاصتخا  چـیه  هیقف  تیالو  موهفم  هک  دوش  یم  نشور  نایب ، نیا  اب  دنـشاب . یم  موصعم  هب  دارفا 

نامز نامه  رد  هک  اربک  تبیغ  نارود  رد  اهنت  هن  هیقف ، تیالو  هنیـشیپ ي  ورنیا  زا  تسا . هتـشاد  جاور  زین  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  روضح 
یم ار  هیقف  تیالو  موهفم  قادصم  نیرتزراب  تسا . هدـهاشم  لباق  زین  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  روضح 
یبا نب  دمحم  نوچ : ار  یناسک  ناشتیمکاح  نامز  رد  ترضح  نآ  درک . هدهاشم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تموکح  نامز  رد  ناوت 
هیلع یلع  ترـضح  صاخ  بوصنم  دارفا ، نیا  دـندرامگ . یم  تموکح  هب  یمالـسا  ياهروشک  فلتخم  طاقن  رد  ار  رتشا و ... کلام  رکب ،
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بوصنم عقاو ، هب  دارفا ، نیا  هک  ارچ  دوـب ؛ بجاو  ترـضح  نآ  دوـخ  زا  تعاـطا  دـننام  ناـشیا  زا  تعاـطا  دـندمآ و  یم  رامـش  هب  مالـسلا 
هزاجا دـنوادخ  فرط  زا  موصعم ، هطـساو ي  هب  هیقف  تسا و  هطـساواب  بصن  تقیقح  رد  مه  هیقف  تیالو  دـندوب . ادـخ  فرط  زا  هطـساواب 

هب دـییامرف  هعجارم  نآ  یلقن  یلقع و  لیالد  هیقف و  تیالو  هنیـشیپ ي  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  دوش ( . راد  هدـهع  ار  تموکح  روما  اـت  دراد 
یسایس ماظن  زین  و  یمالسا ) تموکح   ) لصف 6 يدزی : حابصم  هللاۀیآ  تسایس ، قوقح و  زین  ج 1 و  يدزی : حابصم  هللاۀیآ  خساپ ، شسرپ و 

سک چیه  تسادخ . نآ  زا  اهنت  یهلا و  تیبوبر  نوؤش  زا  تیمکاح ، هعیـش ، یتدـیقع  هاگدـید  ساسا  رب  يزورون ) . داوجدـمحم  مالـسا ،
تسا و روهـشم  بصن » هیرظن   » هب هاگدید  نیا  دشاب (  هداد  يا  هزاجا  نینچ  وا  هب  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  درادـن ؛ ار  یناسنا  رب  تموکح  قح 

هژیو لوا ، هجرد ي  رد  مدرم  رب  تیمکاح  قح  ینعی  تسا ؛ ) . هعیش  ياهقف  همه ي  قافتا  دروم  رـصاعم ، خیرات  رد  يدودعم  دادعت  زج  هب 
دییأت دروم  ناموصعم و  هیبش  تهج  ره  زا  هک  تسا  یتیحالـص  بحاص  ِصاخـشا  ِنآ  زا  دـعب ، تیولوا  رد  مالـسلا و  مهیلع  ناـموصعم  ي 

زا تعاطا  هب  مزلم  ار  دوخ  دنریذپب و  ار  موصعم  هب  قیالخ  نیرت  هیبش  ای  موصعم  ییاورنامرف  یمالسا  هعماج ي  دارفا  رگا  دنشاب . یم  ناشیا 
تسب و دـهاوخرب  تخر  هعماج  زا  همه  اه و ... ییوج  ماقم  اه ، يزاب  حانج  اه ، شکمـشک  اه ، يزوت  هنیک  اه ، یگدـنکارپ  دـننادب  ناشیا 

کیاکی ندناسر  هک  مالـسا  نییآ  ییاهن  فده  رذگهر ، نیا  زا  درپس و  دهاوخ  تفرـشیپ و ... تدـحو ، یگناگی ، داحتا ، هب  ار  دوخ  ياج 
ناوارف مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا  تفریذپ و  دـهاوخ  ققحت  تسا ، يونعم  يدام و  ياهتداعـس  مامت  هب  دارفا 

فلخ فلس و  نع  فلس  اهثرول  نانثا و  یلاعت  هَّللا  یف  فلتخا  امل  هیبن  ةرتع  اوعبتاو  هلها  یلع  قحلا  اوکرت  ول  هَّللاو  اما  درشف (  یم  اپ  نآ  رب 
تیاور ص 353 ، ج 36 ، راونالاراحب : هللا .... همدق  نم  اورخا  هرخا و  نم  اومدق  نکلو  نیـسحلا  دلو  نم  عساتلا  انمئاق  موقی  یتح  فلخ  نع 

یفالتخا دنوادخ  دروم  رد  يرفن  ود  چیه  نیب  دـش ، یم  يوریپ  ربمایپ  ترتع  زا  هداهناو و  شلها  هب  قح  رگا  دـنگوس  دـنوادخ  هب  . ( : 224
یم مایق  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  دنزرف  نیمهن  ام ، مئاق  ات  دـش  یم  هداهن  ثاریم  هب  تشپ ، هب  تشپ  یگناگی ، داحتا و  نیا  دـمآ و  یمن  دـیدپ 

یسک نآ  دنتخاس  شیوخ  رادولج  دوب ، هتخادنا  بقع  دنوادخ  هک  ار  یـسک  نآ  هک  تفرگ  هشیر  اج  نآ  زا  یگدنکارپ  هقرفت و  اما  دومن .
.... دنز بقع  دوب ، هتشاد  مدقم  ار  وا  دنوادخ  هک  ار 

هتفخ ياه  هنیک  اه و  قافن  يروآربرس 

راب تلذ  خیرات  رب  يرذگ  ییادخ ، تاروتسد  زا  یخرب  تمکح  هب  هراشا  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  مالسلااهیلع  همطاف  یسامح  هبطخ ي 
هفیقـس هنتف ي  ياه  هشیر  لیلحت  اب  مالـسلا ، هیلع  یلع  ياهتداشر  يوبن و  تلاسر  رذـگهر  زا  برع  یبای  تزع  ریـس  هب  یهاگن  یلهاـج و 

هنهک نید  يالاک  راکـشآ و  اه  ییورود  دیزگرب  شیوخ  لوسر  يارب  ار  ناربمایپ  یگیاسمه  یلاعت  يادـخ  هک  ماگنه  نآ  دوش : یم  لابند 
دادرد و زاوآ  لطاب  لها  ياوشیپ  دیـسر . يرالاس  هب  نامانمگ  نیرتمک  دیـشک و  هنابز  ناهارمگ  هدروخورف ي  مشخ  تشگ . رادیرخ  یب  و 

دیدومن شتباجا  دوز  هچ  هک  دید  درک و  توعد  دوخ  هب  ار  امش  دروآرب و  رس  شیوخ  هاگ  نیمک  زا  ناطیـش  دیدرگ . امـش  نادیم  زات  هکی 
بضغ مشخ و  هب  قح  لباقم  رد  ار  امش  نوچ  تفایرد و  ار  امـش  کیبل  دناوخارف ، یـشک  قح  هب  ار  امـش  نوچ  دیدیزخ . شبیرف  ماد  رد  و 

قطن نیدلا و  بابلج  لمس  قافنلا و  ۀکیسح  مکیف  رهظ  هئایفصا  يوأم  هئایبنا و  راد  هیبنل  هللاراتخا  املف  تفای ( . كانبضغ  ار  امـش  دروآرد ،
هتوعدل مکافلاف  مکب  ًافتاه  هزرغم  نم  هسأر  ناطیشلا  علطا  مکتاصرع و  یف  رطخف  نیلطبملا  قینف  رده  نیلقالا و  لماخ  غبن  نیواغلا و  مظاک 

ج 16، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ًاباضغ . مکافلأف  مکـشمحاو  ًافافخ  مکدجوف  مکـضهنتسا  مث  نیظحالم ، هیف  ةَّرغلل  نیبجتـسم و 
یفرعم هتفخ  ناهن  رد  ياه  قافن  ار  هنتف  يرو  هلعـش  لماع  نیرت  يا  هشیر  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ص 39 ) . ۀمامالا : لئالد  ص 233 .

هنیک اه و  بصعت  شتآ  هدش ، تیاده  رهاظ  هب  ناهارمگ  هتفایدشر ، رهاظ  هب  ناگدنام  بقع  هدش ، ناملسم  رهاظ  هب  نادنمتواسق  دنک . یم 
ار دوخ  ياه  تفرعم  حطـس  دنا ، هتخادرپن  شیوخ  سوفن  تیکزت  بیذهت و  هب  دنا ، هدـناشنن  ورف  نتـشیوخ  داهن  رد  ار  يا  هلیبق  یموق  ياه 

دنا هتشگ  یتصرف  دصرتم  هراومه  هداد ، رارق  ناش  ینورد  تواسق  تملظ و  يارب  یششوپ  ار  نامیا  نید و  هیعاد ي  نکیلو  دنا  هدادن  یقرت 
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ناهن رد  لام ، ناگدننک  قافنا  ناج و  نارگادوس  داهج ، گنج و  نازاتشیپ  هک  درک  یم  رواب  یـسک  هچ  دننزب . زجنخ  مالـسا  رب  تشپ  زا  ات 
هب اه  ترفن  اه و  هنیک  وا  زا  ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  نازاتشیپ  هک  درک  یم  رواب  یـسک  هچ  دننارورپب !؟ ییورود  ناشیاهلد 

تماهش یسک  هچ  دیامن !؟ باطخ  قفانم  ار  ادخ  هار  رد  يزابناج  ناراد  هیعاد  درک  یم  تأرج  یسک  هچ  نامز  نآ  رد  دنشاب !؟ هتـشاد  لد 
نید نیغورد  ياه  هدرپ  تسناوت  یم  یسک  هچ  دناوخب !؟ ناطیـش  ناگدروخ  بیرف  ار  ادخ  هار  رد  لام  ناج و  نازاسادف  هک  تشاد  ار  نآ 
ارهز زج  یــسک  هـچ  رهطا !؟ يارهز  زج  تسناوـت  یم  یــسک  هـچ  دـیامن !؟ ـالمرب  ار  تلالــض  تـملظ و  نطاـب  دــنکفاورف و  ار  ناـمیا  و 

!؟ تسابیزان تشز و  ناتراک  تقیقح  اما  ابیز ؛ بیرف و  مدرم  ناتیاهراعـش  اه و  هناهب  دـنچ  ره  هک  دروآرب  دایرف  تسناوت  یم  مالـسلااهیلع 
، لمع رد  اما  دیناد ؛ یم  ارگ  نآرق  ار  دوخ  دنچ  ره  دییامـش . یقیقح  نازورفا  هنتف  اما  دیناوخ ؛ یم  هنتف  ناگدننک  شوماخ  ار  دوخ  دنچ  ره 

يزیچ يرارق  دهع و  زا  زونه  گنن : هنتف و  هدننازورفارب ي  ناتیاهراک  گنرین و  غورد و  یگلمج  ناتیاهراعـش  دـینازیرگ . ناطیـش  نماد  هب 
دـیدرک و تسیابن  هچنآ  هک  دوب  هدـیدرگن  نفد  زونه  ربمایپ  هتفرگن و  مایتلا  ام  لد  مخز  دوب ؛ هتـشگن  شوماخ  ام  هنیـس ي  زوس  هتـشذگن و 

هنتف شتآ  رعق  هب  ار  دوخ  هک  دینادب  اما  میـسرت ؛ یم  هنتف  زا  هک  دیدروآ  هناهب  دیروآ . دـیدپ  گرزب  یتعدـب  دـیدرب و  دوبن ، ناتنآ  زا  هچنآ 
هار زج  یهار  دـییوگ و  یم  غورد  اجک !؟ ندـناباوخ  هنتف  اجک و  امـش  دریگ . یمارف  وس  ره  زا  ار  نارفاـک  خزود ، شتآ  هک  ارچ  دـیدنکفا ؛

! تساراکـشآ نشور و  نآ  یهن  رما و  ادـیوه و  تساک  مک و  هب  شیاه  هناشن  امـش ! نایم  رد  تسادـخ  باتک  نیا  هنرگو  دـییوپ ! یم  قح 
یسک دییامن !؟ مکح  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ریغ  هب  ای  دینادرگ  ور  نآ  زا  دیهاوخ  یم  ایآ  امش ! رب  ياو  دیا . هدومن  تشپ  یباتک  نینچ  هب  امش 

ریغ متمـسوف  دنیـشن ( . ناراکنایز  اب  ترخآ  رد  دنیبن و  راگدرورپ  ياضر  يور  دیریذپ ، ینییآ  دـنوادخ ، لباقم  رد  ضحم  میلـست  زج  هک 
ۀنتفلا یف  الا   » متمعز اراذـتعا  ربقی  امل  لوسرلا  لمدـنی و  اـمل  حرجلا  بیجر و  مکلاو  بیرق  دـهعلاو  اذـه ! مکبرـشم . ریغ  متدروأ  مکلبا و 
ةرهاظ هروما  مکرهظا ، نیب  هللا  باتک  و  نوکفؤت ؟ ینا  و  مکب ؟ فیک  و  مکنم ؟ تاهیهف  ( 49 هبوت : « ) نیرفاکلاب ۀطیحمل  منهج  نا  اوطقس و 

؟ نومکحت هریغب  ما  نودیرت  هنع  ۀبغرا  مکروهظ ، ءارو  هومتفلخ  دق  و  ۀحـضاو ، هرماوا  ۀحئال و  هرجاوز  ةرهاب و  همالعا  ةدهاز و  هماکحا  و 
ص 108. جاجتحالا : (. 85 نارمع : لآ  .« ) نیرـساخلا نم  ةرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  ًانید  مالـسإلا  ریغ  غتبی  نم  و   » ًالدـب نیملاظلل  سئب 

نیا مالـسلااهیلع  همطاف  شخب  یهاگآ  تاـملک  هدـش و  هدوشگ  اـم  يور  شیپ  رد  نینچ  نیا  خـیرات  هفیحـص ي  ص 39 )  ۀـمامإلا : لئالد 
هتـسکش مهرد  اه ، يرگنـشور  نیا  ياهب  تسا . هدشن  ققحم  كدنا  ياهب  هب  هرمث ، نیا  و  تسا . هتـشگ  زادنا  نینط  اهناج  شوگ  رد  نینچ 

هدنشک ي توکس  تیمولظم و  لاس  رهطم و 25  هرهچ ي  نآ  ندش  یلین  ندروخ و  یلیس  مالسلااهیلع ، رهطا  يارهز  يولهپ  هنیـس و  ندش 
تربع يارب  اهب  نارگ  ياه  نایب  نیا  يراب ، میرهطا . يارهز  هتسکش ي  يولهپ  هنیس و  نوخ  راد  ثاریم  ام  يرآ ، تسا . مالـسلا  هیلع  ردیح 

سوفن و بیذـهت  هب  رگا  هشیدـنا ! نابحاص  يا  دـیریگب  تربع  دـنپ و  سپ  . ( 2 (: 59  ) رـشح رـصبألا ( ؛ یلوأ  ای  اوربتعاف  تسا : نایعیـش  ام 
زا میدرگ ، ادـج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يا  هظحل  رگا  میا ! هتفرگن  تربع  خـیرات  زا  میرامگن ، تمه  ناملامعا  تاین و  يزاس  صلاـخ 

تربع دـنوش ، نادـیم  نازات  هکی  دـنروآ و  نوریب  هنال  زا  رـس  زورید  هدـیزخ ي  هنـال  هب  ناـقفانم  میتشاذـگ  رگا  میا ! هتفرگن  تربع  خـیرات 
کهورگ هرابرد ي  ماما ، ترـضح  هدومرف ي  هب  هراشا  دـنرتدب (  زین  ناقفانم  زا  ماما  هدومرف ي  هب  هک  نانآ  میداد  هزاـجا  رگا  میا ! هتفرگن 

دیاـب هچنآ  تسا . داـیز  تقو  هب  جاـتحم  نآ  یـسررب  هک  تسا  یناوارف  لـئاسم  يدازآ ، حالطـصا  هب  تضهن  عوـضوم  رد  يدازآ : تضهن 
تضهن هک  دهد  یم  تداهـش  بالقنا ، لوا  تقوم  تلود  رد  نآ  درکلمع  روط  نیمه  تضهن و  نیا  هدنورپ ي  هک  تسا  نآ  تفگ  ًالامجا 

هب تسا ... هدرکن  راذـگورف  یـششوک  چـیه  زا  هراب  نیا  رد  تساکیرمآ و  هب  ناریا  روشک  یگتـسباو  يدـج  رادـفرط  يدازآ ، حالطـصا  هب 
هدـنام یقاب  تقوم  تموکح  رد  یتدـم  دوب و  هدومرفن  تیاـنع  لاـعتم  يادـخ  رگا  ما ، هدرک  هدـهاشم  اـهنآ  تاـفارحنا  زا  نم  هچنآ  بسح 

یلیس نانچ  زیزع  مالـسا  دنز و  یم  اپ  تسد و  وا  ناراشتـسم  اکیرمآ و  لاگنچ  ریز  رد  نونکا  ام  زیزع  تلم  هژیو  هب  مولظم  ياهتلم  دندوب ،
چیه يارب  تیحالص  يدازآ ، حالطصا  هب  تضهن  رگید ، رایسب  روما  بسح  هب  و  درک . یمن  دنلب  رس  اهنرق  هک  دروخ  یم  ناراکمتس  نیا  زا 

ام زیزع  ناناوج  هبرح  نیا  اب  دنتسه و  مالسا  هب  رهاظتم  نآ  رابتعا  هب  اهنآ  ررـض  دنرادن و  ار  ییاضق  ای  يراذگنوناق  ای  یتلود  روما  زا  يرما 
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يداسف بجوم  تسا  نکمم  هنالهاج  ياهلیوأت  هفیرـش و  ثیداحا  نآرق و  ریـسفت  رد  دروم  یب  تلاخد  اـب  زین  درک و  دـنهاوخ  فرحنم  ار 
ص ج 22 ، رون : هفیحـص ي  تسا . رتالاب  رتشیب و  ناگرزاب - زیزع  نادـنزرف  نیا  نیقفانم - یتح  رگید  ياهکهورگ  ررـض  زا  دـنوش ، میظع 

یمالسا روشک  روما  زا  یخرب  هدرپ ي  تشپ  ناراذگ  تسایس  هام 1366 ، ) . نمهب  روشک ، تقو  ریزو  همان ي  هب  ماما  ترضح  خساپ  . 384
یتلود و ياه  دنـسم  رب  ار  ناشیا  ات  دـش  ثعاب  داد و  ناـمبیرف  ناتفـص ، قفاـنم  ياهراعـش  اـه و  ناونع  رگا  میا ! هتفرگن  تربع  دـنوش  ناـم 

نیرتدب یناملـسم  نیغورد  هیعاد ي  اب  رـصنع  تسـس  يدارفا  ات  میداد  هزاجا  میتسـشن و  تکاس  رگا  میا . هتفرگن  تربع  میناشنب ، یتموکح 
، هدرک تأرج  یسک  ناییادف ، ناریلد و  دهم  ناریا ، یمالسا  روشک  رد  هک  تسا  هدش  هچ  میا ! هتفرگن  تربع  دنیامن ، مالسا  هب  ار  اه  نیهوت 

یم لماک  ار  وا  نخـس  ام  تساه ؛ هعماج  اه و  هدوت  نویفا  نید ، هک  تسا  هتفگ  ار  تقیقح  زا  یـشخب  يزیتس ، نید  ردپ  سکرام ، دـیوگب :
، سکرام یمالـسا : بالقنا  نامزاس  نادـهاجم  نامزاس  وضع  يرجاـغآ ، مشاـه  تساـهتموکح ( . اـهتلم و  نویفا  نید  مییوگ : یم  مینک و 

اهتموکح نویفا  نید ، هک  میوگب  زین  ار  نآ  زا  يرگید  شخب  مهاوخ  یم  نم  تساـهتلم ؛ نوـیفا  نید  هک  تسا  هتفگ  ار  تقیقح  زا  یـشخب 
یخاتسگ و نینچ  هزاجا ي  دناوت  یم  هنوگچ  دشاب ، هتشاد  لد  رد  نامیا  ینزوس  رس  يدرف  رگا  . ( 79 / 05 / 20 امش ، همان  هتفه  تسه . مه 

ارهز ترـضح  هبطخ ي  زا  تمـسق  نیا  تلاـسر  نیرتگرزب  دـنارب !؟ ناـبز  رب  ار  يزیمآ  تناـها  نخـس  نینچ  دـهدب و  دوخ  هب  ار  یتراـسج 
ار هنیمز  هک  نیا  ضحم  هب  دنتصرف و  دصرتم  هراومه  ناقفانم ، تسا . ناقفانم  هنایذوم ي  درکلمع  قافن و  هرهچ ي  ندناسانش  مالـسلااهیلع 
يرایـشوه و هب  ناقفانم  يراد  نادیم  نازیم  دـننکفا . یمرب  شیوخ  ینطاب  ياهتثابخ  اهتواسق و  زا  هدرپ  دـنیآ و  یم  نادـیم  هب  دـننیبب  هدامآ 

شیوخ ياه  هرهچ  رب  هرابود  دـنک ، ملع  دـق  ناشیا  لباقم  رد  ناـمدرم  تریغ  تماهـش و  يرایـشوه ، رگا  تسا . هتـسباو  ناـمدرم  یهاـگآ 
نادیم زات  هکی  ناقفانم  دشاب ، هتفر  داب  رب  ینید  تریغ  تماهـش و  يرایـشوه ، رگا  اما  دـنزخ ؛ یم  شیوخ  ياه  هنال  هب  دـننکفا و  یم  باقن 

سنارفنک نایرج  رد  ناوت  یم  ار  تقیقح  نیا  زراب  قادصم  داد . دنهاوخ  قوس  تکاله  تلالـض و  بادرگ  هب  ار  نامدرم  دـش و  دـنهاوخ 
شیوـخ هیرک  ياـه  هرهچ  زا  باـقن  دنتـشادنپ ، هداـمآ  ار  هنیمز  نوـچ  سنارفنک  نـیا  رد  هدـننک  تکرـش  ناـقفانم  دوـمن . هدـهاشم  نـیلرب 

رادـیب و رویغ ، ار  ناریا  نامدرم  نوچ  اما  دنتـشاد ؛ اور  ییـالو  تموکح  تیـالو و  نید ، ماـکحا  نید ، هب  ار  اـهتناها  نیرتدـب  و  دنتـشادرب ؛
هشیر رب  هشیت  زورید  ات  هک  نانامه  تسا  نکمم  دنتفرگ . سپ  ار  ناشیاه  هوای  دندنکفا و  باقن  ناش  ینطاب  قافن  رب  هرابود  دنتفای ، رایشوه 

یخاتـسگ اب  زورید  ات  هک  نانامه  دـننزب ؛ مد  هیقف  یلو  تیمکاح  تیالو و  مالـسا ، زا  زورما  دـندز ، یم  تیالو  تماـما و  مالـسا ، نید ، ي 
نوناق ناشراعـش  دنچ  ره  نانیمه  دننارب . نخـس  يرادم  نوناق  زا  زورما  دندرک ، یم  دادـملق  یـساسا  نوناق  ار  مدرم  یـساسا  لکـشم  مامت ،
لوصا هیاپ ي  رب  ام  یـساسا  نوناق  دنراد و  ینمـشد  مالـسا  اب  نانیا  هک  ارچ  تسین ؛ يزیتس  نوناق  زج  يزیچ  ناشرادرک  اما  دـشاب ، يرادـم 

، قافن تقیقح  تسا . هتفرگ  لکش  هیقف  تیالو  روحم  رب  ام  یـساسا  نوناق  دنرادن و  لوبق  ار  تماما  تیالو و  نانیا  تسا . هدش  انب  یمالـسا 
، زور کی  ییادز . مالـسا  رگید ، زور  يرادـم و  مالـسا  زور ، کی  يزیتس . تیـالو  زور ، رگید  ییاتـس و  تیـالو  زور ، کـی  تسا : نیمه 
. مییامن ناشیاوسر  میـسانشب و  ار  ناـقفانم  یتسیاـب  میروخن . بیرف  میـشاب و  شوه  هب  یتسیاـب  يزیرگ . نوناـق  زور ، رگید  ییارگ و  نوناـق 
ار شیوخ  هابتـشا  نآ  زا  سپ  دنتـشگ و  بکترم  یهابتـشا  دنتـشادن . یـضرغ  مییوگب : مینک و  تیامح  ناـقفانم  زا  يرواـب  شوخ  اـب  اداـبم 
، مییوگب نینچ  رگا  دینک ! ارادم  رگیدکی  اب  دینکن ! اپرب  هقرفت  هنتف و  دیزاسن ! راد  هشدخ  ار  یلم  تدحو  دیوشن ! ناشـضرعتم  دنا . هتفریذـپ 

یتدـحو یناـسک ؟ هچ  اـب  يروحم و  هچ  رب  یتدـحو ؟ هچ  اـما  تسا ؛ بولطم  تدـحو ، میا . هتفرگن  تربـع  خـیرات  زا  میا و  هدروخ  بیرف 
قفاـنم و هن  ارگ ؛ نوناـق  دنـشاب و  نموـم  هک  تسا  بوـلطم  یناـسک  اـب  تدـحو  یلع . نمـشد  هن  دـشاب ؛ یلع  شروـحم  هک  تسا  بوـلطم 
رب هشیت  قافن ، نایاوشیپ  اب  تدحو  تسا ؟ بولطم  ییارادم  يریگ و  لهـس  ره  رگم  تسا ؟ بولطم  یتدحو  ره  رگم  اکیرمآ . هدرپسرس ي 

. تسا مالسا  ساسا  لصا و  هزادنارب ي  قافن ، نارس  اب  يارادم  . تسا نامیا  نید و  هشیر ي 

نارفاک زارط  مه  ناقفانم ،
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قیاقح ورگ  رد  ناسنا  تواقـش  تداعـس و  هک  اجنآ  زا  تسین و  يرهاـظ  ناـمیا  ینطاـب و  رفک  زج  يزیچ  قاـفن ، تفگ : ناوت  یم  عقاو  رد 
اریز دنرتدب ؛ رافک  زا  ظاحل  کی  هب  یتح  دنور و  یم  رامش  هب  نارفاک  هرمز ي  رد  دراد ، دوجو  رفک  ناشنطاب  رد  هک  ناقفانم  تسا ، ینطاب 

زا تسا . رتشیب  یمالسا  هعماج ي  رب  ناشررض  دنوش و  یمن  هتخانش  مدرم  يارب  هتفرگ ، رگنس  يرهاظ  مالسا  تشپ  رد  هدز ، هرهچ  رب  باقن 
كردلا یف  نیقفنملا  نا  ریظن : دنراد . ار  اهباذع  نیرتدب  هکلب  دنتـسه ؛ باذع  لها  ناقفانم  هک  نیا  رب  دـننک  یم  تلالد  يدایز  تایآ  ورنیا 

منهج یف  نیرفکلاو  نیقفنملا  عماج  هللا  نا  و  دنـشتآ . تاجرد  نیرت  تسپ  نیرت و  نییاپ  رد  ناـقفانم  . ( 145 (: 4  ) ءاسن رانلا ( ؛ نم  لفسألا 
هب رفک  زا  يادج  يزیچ  قافن  قوف ، هتکن ي  هب  هجوت  اب  دهد . یم  ياج  منهج  رد  ار  نارفاک  ناقفانم و  دنوادخ ، . ( 140 (: 4  ) ءاسن ًاعیمج ( ؛

تنوشخ تدش و  هب  ار  تمحر  ربمایپ  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسور  نیا  زا  نامیا . ای  تسا  رفک  ای  تسه  هچنآ  تقیقح  رد  دیآ و  یمن  رامش 
مهیلع و ظلغاو  نیقفنملا  رافکلا و  دهج  یبنلا  اهیا  ای  دناوخ : یم  منهج  لها  زا  نارفاک  اب  زارط  مه  ار  نانآ  دنادرگ و  یم  رومأم  ناقفانم  اب 
! ریگب تخـس  اهنآ  رب  نک و  داـهج  ناـقفانم  نارفاـک و  اـب  ربماـیپ  يا  . ( 9 ( 66  ) مـیرحت . 73 (: 9  ) هبوـت ریـصملا ( ؛ سئب  منهج و  مهیوأـم 

كاله زا  نارفاک  زارط  مه  ار  ناـقفانم  زین  ربماـیپ  دوجو  هراـپ ي  هک  تسور  نیمه  زا  تسا ! یتشونرـسدب  هچ  تسا و  منهج  ناـشهاگیاج 
يارب رگید  ات  دنکفا . یمورف  ناشتـشز  ياه  هرهچ  زا  باقن  دـشورخ و  یم  ناقفانم  نارـصنع  تسـس  رب  درامـش ، یم  منهج  شتآ  ناگدـش 

ار دوخ  هک  دینادب  اما  میـسرت ؛ یم  هنتف  زا  هک  دیدروآ  هناهب  دنامن : یقاب  یبیرف  باعل و  گنر و  خـیرات ، هشیمه ي  ات  قافن ، هنهک ي  باقن 
بـسا نیا  هک  دـیدرکن  گـنرد  نادـنچ  تسا .... هدرک  هطاـحا  وـس  ره  زا  ار  نارفاـک  منهج  شتآ  هک  ارچ  دـیا ؛ هدـنکفا  هنتف  شتآ  رعق  رد 
تباجا ار  ناطیـش  ياوغا  دـیتخاس . نازورف  ار  هنتف  ياـه  هلعـش  دـیدرک و  زاـس  رگید  ییاون  دـبای . رارق  تسد  رد  شراـسفا  مار و  شکرس ،

نید زا  يرادفرط  رهاظ  هب  دیتشاد . اور  یتسس  لامها و  ربمایپ ، تنس  هماقا ي  رد  دیتشامگ . تمه  نید ، راونا  يزاس  شوماخ  رد  دیدومن و 
اراذتعا دـیراد ( . یم  اور  گنرین  هلیح و  شنادـنزرف  ربمایپ و  تیب  لها  هب  تبـسن  دـینک و  یم  لمع  شیوخ  عفن  هب  نطاب  رد  دـییامن و  یم 
سلسی اهترفن و  نکـست  نا  ثیر  الا  اوثبلت  مل  مث  ( 49 هبوت : «... ) نیرفاکلاب ۀطیحمل  منهج  نا  اوطقـس و  ۀنتفلا  یف  الا  « ؛ ۀنتفلا فوخ  متمعز 

یبنلا ننـس  لامها  یلجلا و  نیدلا  راونا  ءافطا  يوغلا و  ناطیـشلا  فاتهل  نوبیجتـست  اهترمج و  نوجیهت  اهتدق و  نوروت و  متذخأ  مث  اهدایق 
رد و  ص 32 ) . ءاسنلا : تاغالب  ص 29 . ۀمامالا : لئالد  ءارـضلا . رمخلا و  یف  هدلو  هلهال و  نوشمت  ءاغترا و  یف  اوسح  نوبرـشت  یفـصلا ،
یم رارق  شهوکن  دروم  هنوگ  نیا  ار  راگزور  ِيورود  نادرمان  دـندوب  هدـمآ  شتاقالم  هب  هک  راصنا  رجاهم و  ناـنز  ناـیم  رد  رگید  ییاـج 

ناشنوریب نورد و  مرازیب . كانمشخ و  امـش  نادرم  زا  مراد و  یمن  تسود  ار  امـش  يایند  دنگوس  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  دهد :
تحبصأ و و  اهریشمش ( . يدنک  تسا  تشز  هچ  مدونشخان . دنا ، هدرک  هچنآ  زا  مدنکفا . رود  هب  شیوخ  ناهد  زا  ار  ناشمان  مدومزآ و  ار 

عرق دـجلا و  دـعب  بعللا  دـحلا و  لولفل  احبقف  مهتربس ، نا  دـعب  مهتئنـش  مهتمجع و  نا  دـعب  مهتظفل  نکلاجرل ، ۀـیلاق  نک  ایندـل  ۀـفئاع  هللا 
« نودـلاخ مه  باذـعلا  یف  مهیلع و  هللا  طخـس  نا  مهـسفنا  مهل  تمدـق  ام  سئب  و  : » ءاوهألا للز  ءارآلا و  لـطخ  ةاـنقلا و  عدـص  ةافـصلا و 
ص جاجتحالا : نیملاظلا . موقلل  ًادـُعبو  ًارقع  ًاعدـجف و  اهتاراغ ، مهیلع  تننـش  اهتقوا و  مهتلمح  اهتقبر و  مهتدـلق  دـقل  مرجال  ( 80 هدئام : )

هنیک اه و  یـشک  قح  زار  زا  هدرپ  هاگنآ  و  ص 492 ) . ج 1 ، ۀمغلا : فشک  ص 233 . ج 16 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  . 108
توبن ياه  هیاـپ  رب  تفـالخ  دـبای و  رارق  دوخ  زکرم  رد  قح  دنتـشاذگن  ارچ  ناـنآ ! رب  ياو  دـنکفا : یم  ورف  ناتفـص  نود  نیا  ياـه  يزوت 

روما هب  ملاع  هک  یلع  تسد  زا  ار  قح  و  دـندرب ؟ رگید  هناخ ي  هب  دـمآ  یم  ورف  نآ  رد  لییربج  هک  يا  هناخ  زا  ار  قح  ارچ  دـنام ؟ راوتـسا 
؟ دنریگ ماقتنا  دنیامن و  يزوت  هنیک  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دش  ثعاب  هچ  تسا ! يراکـشآ  گرزب و  نایز  نیا  هک  دینادب  دنتفرگ ؟ تسایند 
اب دنزات و  یم  نانآ  رب  هنوگچ  هک  دـندید  دوب . انتعا  یب  گرم  هب  تبـسن  هک  دـندید  ار  وا  يرادـیاپ  دـنا و  هدیـشچ  ار  وا  غیت  شزوس  نوچ 
نع اهوعزعز  ینا  مهحیو  دنک ( . یم  راتفر  تیعطاق  تدش و  اب  ادخ  ياضر  هار  رد  دنک و  یم  تبوقع  ار  نانآ  دزاس و  یمن  ادخ  نانمـشد 

يذلا ام  و  نیبملا ! نارـسخلا  وه  کلذ  الا  نیدلا : ایندلا و  رومأب  نیبطلا  نیمألا و  حورلا  طبهم  ۀـلالدلا و  ةوبنلا و  دـعاوق  ۀـلاسرلا و  یـساور 
: رابخالا یناعم  هللا . تاذ  یف  هرمنت  هتعقو و  لاکن  هتأـطو و  ةدـش  هفتحل و  هتـالابم  ۀـلق  هفیـس و  ریکن  هللاو  هنم  اومقن  نسحلا ؟ یبا  نم  اومقن 
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ج راونالاراحب : ص 108 . جاجتحالا : ص 171 . ج ، میقتسملا : طارـصلا  ص 233 . ج 16 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  ص 354 .
دییایب نونکا  دنادرگ : یم  زادنا  نینط  خـیرات ، ناج  شوگ  رد  هشیمه  يارب  ار  ناقفانم  لاح  تقیقح  راتفگ ، نیا  یپ  رد  و  ص 158 ) . ، 43
بجعت رگا  دروآ ! یم  نوریب  يرگید  زا  سپ  یکی  اـه  هچیزاـب  هچ  دراد و  هدرپ  سپ  رد  اـه  یتفگـش  هچ  راـگزور  هک  اتفگـش  دیونـشب : و 

هیکت یهاگهانپ  هچ  هب  متـسناد  یم  شاک  يا  دـندرک ؟ نینچ  ارچ  امـش  نادرم  یتسار  هب  تسا . روآ  بجعت  ناـنآ  ياـه  هتفگ  سپ  ییاـمن ،
دنتفرگ و یـشیپ  ینادناخ  دنزرف و  مادک  رب  و  دندز ؟ گنچ  نامـسیر  نیمادک  هب  و  دندومن ؟ باختنا  ار  راوتـسا  نوتـس  مادک  و  دـنا ؟ هداد 

نیزگیاج هک  ناراکمتس  ماجنارـس  تسا  تشز  هچ  و  دندرک ! باختنا  ار  یلهاان  ناتـسرپرس  نیغورد و  ناتـسود  هچ  اتفگـش  دندومن ؟ هبلغ 
دـنراکداسف و هـک  ناداـن  یمدرم  رب  نـیرفن  دندیـسرپن ! ملاـع  زا  دـنتفر و  یماـع  یپ  دـندیبسچ ؛ مد  هـب  هتـشاذگ  ار  رـس  دـندیزگرب ! يدـب 
ار مدرم  هک  نآ  ایآ  نانآ ! رب  ياو  دننادن ! دساف  ار  شیوخ  دنچ  ره  دـندساف ، نانآ  هک  دـینادب  ! دـنرادنپ یم  يراکوکین  ار  دوخ  يراکداسف 

عمتساف مله  الا  دینک ( ( ؟ یم  يرواد  هنوگچ  هراب  نیا  رد  دناد ؟ یمن  ار  هار  دوخ  هک  نآ  ای  تسا  يوریپ  راوازس  دناوخ ، یم  تسار  هار  هب 
يابو اودمتعا ؟ ٍدامع  يا  یلع  و  اودنتسا ؟ دانس  يا  یلا  يرعش  تیل  ( 13: دعر !« ) مهلوق بجعف  بجعت  نا  و   » ابجع رهدلا  كارا  تشعام  و 
هَّللاو اولدبتسا  ( 50 فهک : « ) الدـب نیملاـظلل  سئب  ریـشعلا و  سئبلو  یلوملا  سئبـل  « ؟ اوکنتحاو اومدـقا  ۀـیرذ  ۀـیا  یلع  و  اوکـسمت ؟ ةورع 

: هرقب « ) نورعشی نکلو ال  نودسفملا  مه  مهنا  الا  ًاعنص  نونـسحی  مهنا  نوبـسحی   » موق سطاعمل  امغرف  لهاکلاب ، زجعلا  مداوقلاب و  یبانذلا 
(. 35 سنوی : ( »؟ نومکحت فیک  مکل  امف  يدـهی  نا  الا  يدـهی  ـال  نم  ما  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا   » مهحیو ( 104 فهک : . 12

. ( ( ص 158 ج 43 ، راونالاراحب : ص 233 . ج 16 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش 

هنالفاغ ياه  یتریغ  یب  اهیرگن و  یحطس 

دجسم عامتجا  همه  رد  نامدرم  يرواب  شوخ  یحول و  هداس  يرگن ، یحطـس  يریگ ، لهـس  زا  مالـسا  رد  اهطاطحنا  اه و  تبیـصم  همه ي 
ار تاـملک  نآ  راکـشآ  بیرف  ناـمدرم  زا  دادـعت  هچ  داد ، تبـسن  ربماـیپ  هب  ار  نیغورد  یثیدـح  رکبوـبا  هـک  هاـگ  نآ  دـش . عورـش  ربماـیپ 

دنچ تخاس ، ادـیوه  یبوخ  هب  ار  ثیدـح  نآ  ندوب  غورد  یلعج و  نآرق ، تایآ  هب  دانتـسا  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  هاـگ  نآ  دـنتفایرد !؟
هدنزادگ ي نانخـس  ترارح  زا  هدرم  لد  دـنچ  ربق  گنـس  دیـشک !؟ هنابز  اهلد  زا  هعدـخ  نیا  گنن  ندـنازوس  يارب  هقرج  ای  هقراب  هرارش ،
هک تسا  یثیدح  هچ  نیا  رخآ  هک  دشن  ایوج  ار  ثیدح  دنـس  تساخنرب و  یـسک  ارچ  دـش !؟ بوذ  تسکـش و  مهرد  مالـسلااهیلع  همطاف 

نیا ربمایپ  ایآ  دنا !؟ هدینـشن  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نایباحـص  ناهارمه و  رگید  زا  کی  چیه  يا و  هدینـش  وت  اهنت 
ياه لد  هرخص ي  تساخرب ، يرگاشفا  هلباقم و  هب  مالسلااهیلع  همطاف  هک  هاگ  نآ  ارچ  و  تسا !؟ هدرک  اوجن  وت  شوگ  رد  اهنت  ار  ثیدح 
نیمز اـه و  نامـسآ  شخبرون  هک  ومه  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاـف ي  یناـشفارون  ارچ  تخیرن !؟ ورف  مهرد  دـیزرلن و  مدرم  نآ  دـنمتواسق 
دوجو یفاک  یهاگآ  تخانش و  هک  تفرگ  یم  تأشن  نآ  زا  همه  نیا  تخاسن !؟ ینارون  دیپس و  ار  ناشیا  هایس  یناملظ و  ياه  هنیس  تسا ،

یحول و هداس  دنتـشادن ، یـضرم  ضرغ و  هک  مه  مدرم  هدوت ي  دندوب و  هتفای  يزاتکرت  هصرع ي  نالد ، ضیرم  نازرو و  ضرغ  تشادن .
هچ دوب . هدرب  ناشورف  تلفغ  یتریغ و  یب  شوخ  باوخ  هب  يرگن ، یحطس  يراگنا و  هداس  دوب و  هتخاس  روک  ار  ناشلقع  مشچ  ینیبرهاظ 

مکاح ناونع  هب  ناـمدرم  هک  ناـشخرد  یقباوس  دیفـس و  نساـحم  اـب  يدرمریپ  ربماـیپ ، نز  ردـپ  قیدـص ، رکبوبا  هک  درک  یم  رواـب  یـسک 
دانتـسا نادـب  كدـف  بصغ  هیجوت  يارب  دـیامن و  لعج  ار  یثیدـح  دوخ  شیپ  زا  دـندوب ، هدرک  تعیب  وا  اـب  ناناملـسم  ياوشیپ  یمالـسا و 

دندوب هتـسشن  رمث  هب  حماست  لهاست و  تخرد  دوب . هداد  داب  رب  ار  ینید  ياه  تریغ  اه ، يراگنا  هداس  اه و  يرگن  یحطـس  يراب ، دیامن !؟
ياهلد تسناوت  یمن  مه  مالـسلااهیلع  همطاف  نازرل  شرع  هبطخ ي  هک  دوب  نیا  دوب و  هدـناروخ  نامدرم  همه ي  هب  یتریغ  یب  هویم ي  زا  و 

هبطخ ي اب  مالـسلااهیلع  همطاف  دراداو . یهابت  تعدب و  داسف ، لباقم  رد  مایق  هب  دزاس و  رادـیب  ار  مدرم  هتفرگوخ ي  یتریغ  یب  تلفغ و  هب 
رد نانآ  هک  یلاح  رد  دناوخ ؛ یمارف  تلالض  قافن و  نایاوشیپ  هیلع  شزیخ  مایق و  هب  ار  ربمایپ  نارای  راصنا و  شیوخ ، نیـشتآ  یـسامح و 
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یم راصنا  هلیق ،» نارسپ   » زا روظنم  هَلیق (  نارـسپ  امـش ! رب  ياو  دندوب : هتفخ  رابگرم  یتوکـس  رد  يراگنا ، لهـس  یتریغ و  یب  نما  هیاس ي 
امـش زا  دش ! ) . یم  یهتنم  لبق ، لسن  نیدـنچ  رد  هلیق »  » مان هب  ینز  هب  ناشکرتشم  بسن  دـندوب و  جرزخ  سوا و  هلیبق ي  ود  زا  هک  دنـشاب 

ارم یبلط  ترـصن  دایرف  ناشوهیب  نوچمه  امـش  دـنرگنن و  ار  متمرح  دـنربب و  هناـملاظ  ار  مردـپ  ثاریم  ناتنامـشچ  شیپ  هک  تسا  رود  هچ 
ياه هناخ  ثاثا و  دیراد و  ناوارف  گرب  زاس و  تسا ، مجسنم  ناتعامتجا  هک  یلاح  رد  دسر ، یم  امش  هب  نم  یهاوخداد  دیراذگ !! هدینشن 

. دیرب یم  هلمح  رپس  هرز و  نودب  نمـشد ، رب  هک  دیتسه  یناریلد  امـش  دیباتـش . یمن  ما  يرای  هب  دیریگ و  یم  هدینـشن  ارم  دایرف  اما  نادابآ ؛
دییامش . دیشاب یم  نیرهاط  تیب  لها  نایماح  نینمؤم و  ربمایپ و  ناروای  نید ، نانابیتشپ  ادخ ، ناگدیزگرب  حالص ، ریخ و  هب  ناروهشم  امش 

ار مالسا  مان  دیدوب ، رادیاپ  قح  هار  رد  رادربنامرف و  ام  زا  هک  نادنچ  دیداتسیا . نارگ  ياهرگشل  ربارب  دیداتفارد و  برع  ناتسرپ  تب  اب  هک 
شوـگ رد  تلذ  هقلح ي  ار  نارفاـک  شوماـخ و  ار  گـنج  شتآ  رارقرب ، ار  مظن  راـم و  راـت و  ار  ناکرـشم  دـنمجرا ، ار  ناناملـسم  دـنلب و 

هک یمدرم  ربارب  رد  مه  نآ  دـیا ؛ هتـسشن  سپاو  يور  شیپ  زا  سپ  دـیا و  هتـسب  ورف  بـل  يروآ ، ناـبز  هـمه  نآ  زا  سپ  نوـنکا  دـیدومن .
هب دنبیاپ  نانآ  هک  دیگنجب  رفک  ناماما  اب  دنا . هدومن  دراو  هنعط  امش  نید  رد  دنا و  هتسسگ  ار  دوخ  نامیپ  دنا ، هتـسکش  ار  شیوخ  دنگوس 

هتفرگ هدیدان  ار  دوخ  ياهدنگوس  هک  یهورگ  اب  ایآ  دندرگزاب ! شیوخ  ياهراک  زا  دیاش  ات  دیگنجب  ناشیا  اب  دنشاب ! یمن  ناشیاهدنگوس 
نانیا زا  ایآ  دـندومن !؟ عورـش  ار  گنج  ادـتبا  ناشیا  هکنآ  لاح  دـییامن و  یمن  رازراـک  دـنراد ، ار  یهلا  لوسر  ندومن  نوریب  دـصق  دـنا و 

مکسبلت عمسم  ینم و  يأرمب  متنا  و  یبا ؟ ثارت  مضها  ۀلیق ! ینب  اهیا  دیتسرپ ( . قح  رگا  دیسرتب ، ادخ  زا  اهنت  دیرادم و  میب  دیراد !؟ ساره 
انل تریتخا  یتلا  ةریخلا  تبختنا و  یتلا  هللا  ۀبخن  یلوالا  متنا  و  ننجلا . رادـلا و  مکل  ددـعلا و  ةدـعلا و  مکیف  ةربخلا و  مکلمـشت  ةدوعدـلا و 

مالـسالا و یحرانب  مکل  تراد  یتح  نورمتأتف . مکرمان  نوحربت ، وا  حربنال  مهبلا . متحفاک  ممالا و  متـضهانو  برعلا ، متیدابف  تیبلا ، لـها 
ینأف نیدلا . ماظن  قسوتسا  جرهلا و  ةوعد  تاده  برحلا و  نارین  تبخ  کفالا و  ةروف  تنکس  و  كرشلا ، ةرعن  تعـضخ  مایالا و  بلح  رد 
ۀمئا اولتاقف  . » مکنید یف  اونعط  مهدهع و  دعب  نم  مهنامیا  اوثکن  موق  نع  مادقإلا  دعب  متـصکن  نالعالا و  دعب  متررـسأ  نایبلا و  دـعب  مترج 

ٍةَّرم لَّوا  مکوؤدب  مه  لوسرلا و  جارخاب  وُّمه  مهدهع و  دـعب  نم  مهنامیأ  اوثکن  اموق  نولتاقت  الا  «. » نوهتنی مهَّلعل  مهل  نامیأ  مهنا ال  رفکلا 
ج 16، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 30 . ءاسنلا : تاغالب  12 و 13 .) هبوت : « ) نینمؤم متنک  نا  هوشخت  نأ  قحا  هَّللاـف  مهنوشختا 

تخـس دالوف  همطاف ، مالک  هدـنزادگ ي  مرُه  زا  هک  غیرد  نارازه  اما  ص 158 ) . ج 43 ، راونالاراحب : ص 206 . ج 2 ، بقانم : ص 236 .
همطاف رگا  ادخ ، رب  هانپ  دشن . هدنک  اج  زا  دـیزرلن و  یلد  چـیه  ربق  گنـس  وا ، ِنخـس  نازرل  شرع  هلزلز ي  زا  تفریذـپن و  ریثأت  یلد  چـیه 

یم ناـگدرم  نفک  رب  يرادـیب  بوچ  نیا  رگا  دوب . یم  رتـشیب  هدـیاف  دـیما  دوب ، هتفگ  نخـس  هنوگ  نیا  ماـشحا  ماـعنا و  يارب  مالـسلااهیلع 
همطاـف روـص  هخفن ي  هک  درـشف  یم  مه  هب  ار  عـمج  نآ  ناـبیرگ  یگرم  هـچ  رگم  تساـخ . یمرب  یـضارتعا  كاـخ  نآ  زا  دـیاش  دروـخ ،

هراپ ي دـناوت  یم  هک  دـنک  یم  هچ  ناسنا  اب  ییوج  شیاسآ  یتیلوؤسم و  یب  یتریغ ، یب  رگم  داد !؟ یمن  ناشناکت  اج  زا  مه  مالـسلااهیلع 
هدومرف ي هب  هک  يراگنا ! لهـس  زا  ناما  و  یبلط ! تحار  زا  ناما  دزیخنرب !؟ مایق  هب  دـنیب و  راتفرگ  ناراتفک ، لاگنچ  رد  ار  ادـخ  لوسر  نت 

نت هب  هک  منیب  یم  ار  امـش  دنگوس  ادـخ  هب  تسا : هتفرگ  همـشچرس  نآ  زا  اه  هنتف  اه و  فارحنا  اهداسف ، مامت  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
زا دیا و  هتشگرب  نید  زا  دیا . هدومن  رود  شهاگیاج  زا  تسا ، روما  يربهر  بصنم  راوازس  هک  ار  نآ  دیا . هدرکوخ  یبلط  تحار  ییاسآ و 

الأ و تسا ( ( . زاین  یب  اهنآ  همه ي  زا  دنوادخ  دندرگ  رفاک  زین  نیمز  لها  مامت  رگا  هک  دیشاب  هاگآ  دیا . هتـشگ  هتـسخ  ادخ  هار  رد  داهج 
متیع و يذلا و  متججم  نیدلا و  نع  متجعف  هعدلا  یلا  متنکرو  ضبقلا . طسباب و  قحا  وه  نم  متدعبأ  ضفخلا و  یلا  متدلخأ  دـق  يرأ  دـق 
، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا : جهن  حرش  (. 6 میهاربا ، « ) دیمح ینغل  هللا  ناف  اعیمج  ضرالا  یف  نم  متنأ و  اورفکت  ناف  . » متغوس يذـلا  متعـسد 

لئالد ص 159 . ج 43 ، راونـالاراحب : ص 102 . جاـجتحالا : ص 491 . ج 1 ، همغلا : فـشک  ص 206 . ج 2 ، بقاـنم : ص 213 . ج 16 ،
لباـقم رد  ار  ناـسنا  هک  یتریغ  یب  زا  ناـما  تسا . يرگن  یحطـس  يرورپ و  نت  هجیتـن ي  هک  یتـیلوؤسم  یب  زا  ناـما  ص 37 ) ) . ۀمامالا :

هیلع یـضترم  یلع  يارب  تماما  قح  قح ، نیا  رگا  یتح  دـناوخ ؛ یمارف  یبلط  تیفاع  توکـس و  گـنن  هب  زین  قوقح  نیرتاراکـشآ  بصغ 
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قلخ و توکـس  ار  الوم  قح  ندرک  بصغ  دناوت  نت  کی  اجک  دـشاب : مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  يارب  كدـف  تیکلام  قح  ای  مالـسلا و 
ار ارهز  تشک  نمشد  یهارمه  قلخ و  توکس  ار  ارهز  تشک  نمشد  یهارمه 

حماست لهاست و  راعش  يزیخرطخ 

. تسا یمالسا  عماوج  ناناملسم و  ینید  تریغ  ینکش  مهرد  يارب  اه  یبرغ  هدش ي  هدیچیپ  ياه  هخـسن  زا  یکی  حماست » لهاست و   » راعش
تیفرظ و دیهدب ! يزاتکرت  نالوج و  هزاجا ي  دیاقع  ارآ و  همه ي  هب  دینزب ! دنخبل  ناگمه  يور  هب  يریگ  لهـس  ارادـم و  اب  دـنیوگ : یم 

یسوم دوخ  نید  هب  یسیع  دیباترب ! ار  اه  هریس  اه و  هدیقع  همه ي  دیریذپب ! ار  ییادص  دنچ  هعماج ي  دیشخب و  تعـسو  ار  شیوخ  لمحت 
! دنک ینارچ  سفن  ینارتوهـش و  تساوخ  هچره  تساوخ و  هکره  دیامن ! لمع  هنادازآ  یـسک  ره  دـیراذگب  ییور  هداشگ  اب  دوخ . نید  هب 
اب اون  مه  زین ، یلخاد  ناتریغ  یب  هاگ  نآ  و  دریگرب ! تساوخن  هک  ره  دریگ و  باجح  تساوخ  هک  ره  دیراذگب  دیشاب و  هتشاد  رظن  تعسو 

گنج و شرتسگ  زا  هک  ارچ  تسا ؛ يرورـض  بولطم و  ینامز  رـصع و  ره  رد  حماست  لهاست و  هک : دنهد  یم  رد  ادـن  یجراخ ، نانمـشد 
چیه رگید  داد ، یم  ناـشن  شوخ  ناکرـشم  يور  هب  دوب و  یم  ارادـم  يریگ و  لهـس  لـها  رگا  زین  ربماـیپ  دـیامن . یم  يریگولج  تنوشخ 

ناناملـسم دنتـسرپب و  ار  دوخ  ياه  تب  ناشیا  هک  دیـسر  یم  قفاوت  هب  ناکرـشم  اب  ربمایپ  رگا  دوب . یمن  راتـشک  گنج و  همه  نآ  هب  يزاین 
شدنزرف داد ، یمن  ناشن  تنوشخ  درک و  یم  ارادم  ناکرـشم  اب  ربمایپ  رگا  دش . یمن  هدوشگ  تنوشخ  گنج و  هار  رگید  ار ، دوخ  يادخ 

ياه گنج  رگید  نینح و  دحا ، ردب ، رد  شدج  ياه  یبلط  تنوشخ  ینابرق  تقیقح  رد  نیسح ، دیدرگ . یمن  الب  تشد  ینابرق  زین  نیسح 
راـفک و رب  قح  هب  نینح و ... ردـب و  رد  ربماـیپ  یجنگ : ربـکا  دـیرگنب : تقد  هب  هنوـمن  نیا  رد  لاـثم ، ناوـنع  هب  دـیدرگ ( ( . مالـسا  ردـص 

لطاب هیلع  قح  ههبج ي  ياه  گنج  ایآ  اما  تسا . تجح  لیلد و  یبن ، راتفر  رادرک و  راتفگ و  عقاو  رد  دز و  ریـشمش  نادناعم  ناکرـشم و 
راب هب  تنوشخ  زج  ییاه  هویم  تنوشخ  تخرد  تسا و  تنوشخ  دنزرف  تنوشخ ، درادن ...؟ لابند  هب  هیعـضو  راثآ  ای  هتـساوخان  ياهدمایپ 

/2 / 23 زورما ، حبص  دنزب . تنوشخ  هب  تسد  دناد ، یم  لطاب  ار  نارگید  قح و  ار  دوخ  هکنیا  فرـص  هب  درادن  قح  سک  چیه  دروآ . یمن 
نآ نارادذوفن  وا و  دوخ  نایانشآ  زا  هک  ریبز  هحلط و  اب  وا  رگا  تسناد . یمن  ار  يراد  تموکح  هویـش ي  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  . ( ( 1378

یمالسا ناریا  بجعللای ! دمآ . یمن  راب  هب  هعیاض  همه  نآ  تفرگ و  یمن  رد  یگنج  درک ، یمن  دروخرب  یکشخ  تیعطاق و  اب  دندوب ، نامز 
دنیاـجک نادرم !؟ رویغ  نآ  دـنیاجک  نادیهـش !؟ دـنیاجک  یلع ! رب  تراـسج  ناـیولع و  دـهم  اـم ! رب  ياو  نارازه  یهاو ! ياـه  هتفگ  نیا  و 

زا يریگ  تربع  اب  هک  تسام  همه ي  رب  ارهز !؟ ترضح  ناییادف  دنیاجک  ناییالو !؟ دنیاجک  نادنمتریغ !؟ دنیاجک  نادیهـش !؟ ناگدنامزاب 
لهاست و راعش  یشخب  هجیتن  هک  میـشاب  هاگآ  مییامن . یگداتـسیا  هنادنمتریغ  حماست ، لهاست و  یهاو  راعـش  لباقم  رد  مالـسا  ردص  عیاجف 

یتریغ یب  حـماست ، لهاست و  تخرد  هویم ي  هک  میـشاب  شوه  هب  و  تسا . بالقنا  مالـسا و  نانمـشد  هنیرید ي  يوزرآ  ناریا  رد  حـماست 
چیه رگید  میدش ، حماست  لهاست و  لها  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نایباحص  نوچمه  رگا  هک  میشاب  نئمطم  تسا . ینید 

یشیوخ موق و  هطبار ي  يدحا  اب  ار  ادخ  دنام . دهاوخن  یقاب  یمالسا  ماظن  رادتقا  تزع و  يارب  يا  همیب  چیه  مالسا و  ياقب  يارب  یتنامض 
دهد ناشن  تماقتـسا  يدـنمتریغ و  شهار ، رد  هناقداص  هک  ره  ص 241 ) . ، 7 ج ، راونـالاراحب : هبارق ( . دـحا  نیب  هللا و  نیب  سیل  تـسین ؛

هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  . ( 7 (: 47  ) دمحم مکمادقأ ( ؛ تبثی  مکرصنی و  هللا  اورصنت  نا  اونماء  نیذلا  اهیا  ای  دوش : یم  يرای  ترـصن و 
، دزرو یتریغ  یب  یتسس و  هناقفانم  هک  ره  و  دراد . یم  راوتسا  ار  ناتیاه  ماگ  دنک و  یم  يرای  ار  امش  دینک ، يرای  ار  ادخ  نید )  ) رگا دیا ،
لـهاست و  » نوچ ییاـبیز  ياهراعـش  بیرف  میـشاب و  شوهب  یناـمیا  روعـش  تریغ و  رب  هیکت  اـب  یتسیاـب  اـم  همه ي  دوش . یم  راوخ  درط و 

کی هشقن و  کی  اب  زور  ره  دننک و  یمن  نامیاهر  دنریگن ، ار  نامنامیا  نید و  ات  ناقفانم  نارفاک و  هک  مینادـب  نیقی  میبایرد و  ار  حـماست »
نئمطم نانآ  یتریغ  یب  ینید و  یب  زا  هک  نآ  رگم  دنراد ؛ گنجرـس  نامیا ، لها  اب  یمیاد  روط  هب  نانیا  دنیآ . یم  نادـیم  هب  دـیدج  راعش 

رگا ات  دننک  یم  راکیپ  امـش  اب  نانچمه  نانیا  و  217 ؛ ) . (: 2  ) هرقب اوعطتـسا (  نا  مکنید  نع  مکودری  یتح  مکنولتقی  نولازی  و ال  دندرگ :
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رد ار  مالسا  هنیک ي  دنا و  هدروخ  یلیس  مالسا  زا  ماما  هدومرف ي  هب  دنیامش و  نید  نانمـشد  نانیا ، دننادرگزاب . ناتنییآ  زا  ار  امـش  دنناوتب 
فذـح یـساسا  نوناق  زا  یمالـسا ، ماکحا  اب  نیناوق  تقباـطم  دـیق  هک  دـنزرو  یم  ناوارف  رارـصا  هک  تسور  نیمه  زا  دـنا . هدـنارورپ  لد 

. ددرگ

هنافرحنم ینید  ياه  تئارق  اه و  لیوأت 

تـسایس نیرت  كریز  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يراک  بیرف  يزاب و  تسایـس  ردق  نآ  ربمایپ ، رتخد  هناگی  اب  كدـف  نابـصاغ  هلداجم ي  رد 
هنارگنـشور ي هدـنزادگ و  هباطخ ي  اب  مالـسلااهیلع ، همطاف  هک  ماگنه  نآ  دـناوخ . یمارف  شیوخ  بتکم  رد  ندزوناز  هب  ار  ملاع  ناراـک 

ییوگ باوـج  هب  يراـک  لـغد  اـب  تقو  هفیلخ ي  داد ، رارق  بیهم  یهاـگترپ  هبل ي  رد  ار  تفـالخ  نابـصاغ  یعاـمتجا  تیعقوـم  شیوـخ 
نت هراپ ي  زا  دیجمت  فیرعت و  هب  ینابز  برچ  اب  ادتبا  مدرم ، بیرف  يارب  وا  دروآرد . ارجا  هب  ار  هدـش  نییعت  شیپ  زا  يا  هشقن  تساخرب و 

نانمؤم هب  تبسن  ردپ  ییوگ . یم  تسار  وت  لوسر ! تخد  يا  تفگ : هنابدؤم  ینحل  اب  تخادرپ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نیب رد  وت و  ردـپ  اهنت  ار  وا  نانز  مامت  نیب  رد  میرگنب ، وا  بسن  رد  رگا  تبالـصرپ . دـیدش و  نارفاـک  هب  تبـسن  دوب و  تفوطعرپ  میرک و 

هک یسک  دیزگرب ؛ شا  یمیمص  ناتسود  مامت  رب  ار  یلع  ربمایپ ، میبای . یم  یلع ، تیومع ، رسپ  ردارب  طقف  ار  وا  شیافواب  ناتـسود  همه ي 
كاپ ترتع  امش  دنراگنا . یمن  ار  امش  نادنمتواقش  زج  دنراد و  یمن  تسود  ار  امش  نادنمتداعـس  زج  دوب . وا  رگیرای  یگرزب  راک  ره  رد 

ناک دقل  هللا  لوسر  تنب  ای  دـیتشهب ( . يوس  هب  ام  ناگدـنهد  قوس  ریخ و  راک  رب  ام  نایامنهر  امـش  دـییوا . بختنم  ناگدـیزگرب  لوسر و 
هرثآ ءالخالا . نود  کمع  نبا  اخأ  ءاسنلا و  نود  كابأ  هاندـجو  هانوزع  اذا  امیلا و  اباذـع  نیرفاکلا  یلع  امیحر و  افوؤر  نینمؤملاـب  كوبأ 
هتریخ نوبیطلا و  هللا  لوسر  هرتع  متنا  و  دـیعب !! یقـش  الا  مکـضغبی  دیعـس و ال  الا  مکبحی  ال  میظعلا . رمالا  یلع  هدـعاس  میمح و  لـک  یلع 

ار یلعج  نیغورد و  یثیدـح  ءایتحا  لامک  تیاعر  اب  هاگ  نآ  و  ص 102 ) . جاجتحالا : . انکلاسم هنجلا  یلا  اـنتلدأ و  ریخلا  یلع  نوبجتنملا ،
ییوگ یم  هچنآ  رد  ناربمایپ ! نیرتهب  رتخد  يا  و  نانز ! مامت  رورـس  يا  وت  تخاس : دنتـسم  نادـب  ار  كدـف  بصغ  داد و  تبـسن  ربماـیپ  هب 

زا هک  ادخ  هب  مسق  يدرگ . یمن  بیذکت  تتقادص  رد  يوش و  یمن  هتـشادزاب  تقیقح  زا  قباس . ناگمه  رب  تلقع  يراشرـس  رد  یقداص و 
. دـیوگ یمن  غورد  نانآ  هب  تما  ره  ياوشیپ  مدـناسرن . ماجنا  هب  يراک  وا  هزاـجا ي  نذا و  هب  زج  متـشاذگن و  رتارف  اـپ  ربماـیپ ، رظن  يأر و 

ناربمایپ هورگ  ام  دومرف : یم  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  دوخ  هک  تسا - یفاک  یهاوگ  يارب  وا  و  مریگ - یم  هاوگ  شیوخ  رب  ار  دـنوادخ 
زا ایند  لام  زا  هچنآ  تسا و  توبن  ملع و  تمکح ، باتک ، ام  ثاریم  اهنت  میراذگ . یمن  ثرا  هب  هعرزم  هناخ و  نیمز ، هرقن ، الط ، هاگ  چیه 
هنبا ءاسنلا و  هریخ  ای  تنأ  و  دـیامن ( . مکح  نآ  رد  شیوخ  دـید  حالـص  هب  وا  ات  دوب  دـهاوخ  ام  زا  سپ  رما  یلو  نآ  زا  دـنامب ، ياج  رب  ام 

لوسر يأر  تودع  ام  هللاو  و  کقدص . نع  هدودـصم  کقح و ال  نع  هدودرم  ریغ  کلقع ، روفو  یف  هقباس  کلوق  یف  هقداص  ءایبنالا  ریخ 
ءایبنالا ال رشاعم  نحن  : » لوقی هللا  لوسر  تعمس  ینا  ادیهش - هب  یفک  و  هللا - دهشا  ینا  و  هلهأ . بذکی  دئارلا ال  و  هنذاب ! الا  تلمع  هللا و ال 

نأ اندـعب  رمالا  یلولف  همعط  نم  انل  ناک  ام  ةوبنلا و  ملعلا و  ۀـمکحلا و  بتکلا و  ثرون  اـمنا  اراـقعال و  ارادـال و  هضف و  ـال  اـبهذ و  ثرون 
نطاب اما  تسا ؛ مالـسلااهیلع  همطاف  تقادص  تیناقح و  رگدییأت  هنامرتحم و  مالک ، نیا  رهاظ  ص 102 ) . جاجتحالا : همکحب !» هیف  مکحی 

هک مرادن  دصق  زگره  نم  تسا و  مولعم  ناگمه  رب  امش  ریظن  یب  تیعقوم  تقادص و  هک  دنچره  وا : هدننک ي  بیذکت  زیمآ و  تناها  نآ ،
يَرب ثرا  رب  ینبم  امش  ياعدا  اب  هک  ما  هدینش  امش  راوگرزب  ردپ  زا  یثیدح  هک  منک  هچ  اما  متـسیاب ، تتقادص  لباقم  رد  مریگب و  ار  تقح 

فالخ هک  مرادن  ار  هزاجا  نیا  یمالـسا  مکاح  ناونع  هب  اما  میامن ، تباجا  ار  امـش  ياضاقت  هک  ملیام  دنچ  ره  درادـن . يراگزاس  ربمایپ  زا 
نیا رب  راکـشآ  بیرف  ضقانت و  ادابم  نآ  سرت  زا  هک  هاگنآ  و  یکینورتکلا > ) عبنم   ) رثوک لالز  زا  یماج  میامن > . لمع  ربماـیپ  ثیدـح 
يارب ینآ ، یپ  رد  وت  هک  هچنآ  تفگ : دومن و  دـیکأت  شیوـخ  اـب  مدرم  ییأر  مه  یهارمه و  رب  هلـصافالب  ددرگ ، نشور  مدرم  يارب  نخس 
ریشمش رجاف  ناشک  ندرگ  رب  دننک و  داهج  نارفاک  اب  دنزادرپب ، نانمشد  اب  هلباقم  هب  نآ  اب  ناناملـسم  ات  میا  هداد  رارق  هحلـسا  بسا و  هیهت 
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عیمج تیاضر  اب  هکلب  نم ؛ تیاضر  هب  طقف  هن  لمع  نیا  ما . هدرکن  لمع  شیوخ  يأر  هب  اـهنت  هنادبتـسم  نم  لـمع ، نیا  ماـجنا  رد  دـننزب .
هریخذ يرگید  يارب  مینک و  یمن  غیرد  وت  زا  ار  نآ  ام  وت ، راـیتخا  رد  وت و  يارب  نم ، تورث  لاـم و  نیا  تسا  هتفریذـپ  تروص  ناناملـسم 

، تسا هدش  لیـضفت  وت  هب  هک  ار  یلام  میهاوخ  یمن  ام  تنادنزرف ! يارب  كاپ  یتخرد  یتسه و  تردـپ  تما  يوناب  نیرترب  وت  مییامن . یمن 
یم ذـفان  رثؤم و  تسا ، نم  کلم  رد  هک  هچنآ  رد  وت  نامرف  میرامـش . كدـنا  ار  تنادـنزرف  دادـجا و  يالاو  ماقم  میریگ و  سپزاـب  وت  زا 

هب لباقی  حالـسلا . عارکلا و  یف  هتلواح  ام  انلعج  دق  و  میامن ( !؟ تفلاخم  تردپ  روتـسد  اب  دروم  نیا  رد  هک  يدنـسپ  یم  وت  ایآ  اما  دشاب ؛
يأرلا ناک  امب  دبتـسا  مل  يدحو و  هب  درفتا  مل  نیملـسملا  نم  عامجاب  کلذ  راجفلا و  ةدرملا  نودلاجی  رافکلا و  نودـهاجی  نوملـسملا و 
ۀبیطلا هرجـشلا  کیبا و  هما  ةدیـس  تنا  کنا  و  کنود . رخدـن  کنع و ال  يوزن  کیدـی ال  نیب  کل و  یه  یلام  یلاـح و  هذـه  و  يدـنع .

کلذ یف  فلاخأ  نا  نیرت  لهف  يادـی ، تکلم  امیف  ذـفان  کمکح  کلـصأ . کعرف و  نم  عضوی  ال  کلـضف . نم  کلام  عفدـن  کـینبل ال 
ییوگ ضقانت  ناتهب و  نیا  رب  تساـخاپ و  هب  راـب  رگد  مالـسلااهیلع  همطاـف  دیـسر ، اـج  نیا  هب  هک  نخـس  ص 102 ) . جاجتحالا : كاـبأ !؟
شقن ار  مدرم  نامیا  نید و  نارگامغی  هدش ي  نییعت  شیپ  زا  هشقن ي  مکحتسم ، نآرق  هب  مکحم  يدانتسا  اب  هاگ  نآ  دیـشورخ و  راکـشآ 
هکلب دومن ؛ یمن  تفلاخم  نآ  ماکحا  اب  دوبن و  نادرگور  ادـخ  باـتک  زا  زگره  ادـخ  لوسر  مردـپ ، تمهت ! نیا  زا  اـبجع  تخاـس : بآ  رب 

رد ار  ناترذع  دیا و  هدرک  عامتجا  ربمایپ  هیلع  هئطوت  ییافو و  یب  رب  امش  ایآ  دومن . یم  تعباتم  نآ  هیآ ي  هیآ  زا  دوب و  نآرق  وریپ  هشیمه 
ییاه ماد  نامه  دـننام  وا  تافو  زا  سپ  امـش  راک  نیا  دـیا !؟ هتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  شیوخ  هک  دـیا  هداد  رارق  یناتهب  غورد و  هراـب ، نیا 

لداع و ایوگ و  يا  هدـننک  مکح  ماقم  رد  هک  تسادـخ  باـتک  نیا  کـنیا  دـیدنارتسگ . یم  شکـاله  يارب  وا  تاـیح  ناـمز  رد  هک  تسا 
اطع نم  هب  يدنزرف  : » دیامرف یم  ایرکز ، ادـخ ، ناربمایپ  زا  يربمایپ  نابز  زا  دـنک و  یم  يرواد  امـش  نم و  نیب  لطاب  زا  قح  هدـننکادج ي 

، هتشاد ررقم  ثرا  رد  یتامیسقت  لجوزع  دنوادخ  درب .» ثرا  دوواد  زا  نامیلـس  : » دیامرف یم  زین  و  دربب » ثرا  بوقعی  لآ  نم و  زا  هک  امرف 
هتخاس و لطاب  ار  لطاب  لها  هناهب ي  هنوگ  نیا  تسا و  هدومرف  نایب  ار  نز  درم و  زا  کـی  ره  مهـس  هدومن ، نیعم  ار  ثاریم  بجاو  دودـح 
ار يراک  نات  هراما  سفن  هکلب  دـییوگ ؛ یم  امـش  هک  تسین  نینچ  تسا : هتـشاذگن  یقاب  یـسک  يارب  يا  ههبـش  دـیدرت و  هنوگ  چـیه  ياج 
ام هللا ! ناحبـس  تسا ( . هدننک  کمک  دنوادخ  دییوگ ، یم  امـش  هچنآ  ربارب  رد  هک  دـیاب  وکین  يربص  سپ  تسا ؛ هتخاس  رگ  هولج  ناتیارب 

؟ روزلاب هیلع  ًالالتعا  ردغلا  یلا  نوعمجتفأ  هروس . وفقی  هرثأ و  عبتی  ناک  لب  ًافلاخم  هماکحال  ًافداص و ال  هللا  باتک  نع  هللا  لوسر  یبأ  ناک 
« بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  : » لوقی ًالـصف  ًاقطان  ًالدع و  ًامکح  هللا  باتک  اذه  هتایح . یف  لئاوغلا  نم  هل  یغب  امب  هیبش  هتافو  دـعب  اذـه  و 

نم حابأ  ثاریملا و  ضئارفلا و  نم  عرـش  طاسقالا و  نم  عزو  امیف  لجوزع  نیبف  (. 16 لمن : « ) دوواد نامیلـس  ثرو  و  : » لوقی و  ( 6 میرم : )
لیمج و ربصف  ًارما  مکـسفنأ  مکل  تلوس  لب  الک  . » نیرباغلا یف  تاهبـشلاو  ینظتلا  لازأ  نیلطبملا و  ۀلع  هب  حازا  ام  ثانالا  نارکذلا و  ظح 

ارهز هدنبوک ي  لالدتـسا  لباقم  رد  رکبوبا  ص 106 ) . جاجتحالا : ص 36 . ۀمامالا : لئالد  (. 18 فسوی : « ) نوفصت ام  یلع  ناعتـسملا  هللا 
هنامیکح ي مالک  لباقم  رد  داد و  رارق  شیوخ  زیواتـسد  ار  يدـیدج  لیوأت  دوب ، هداـتفاورف  یگدـنامرد  زجع و  هطرو ي  رد  مالـسلااهیلع 

تـساوخ لـقتنم و  مدرم  هب  ار  يرواد  قح  دومرف ، یم  یفرعم  لـطاب  زا  قح  صیخـشت  راـیعم  رواد و  هناـگی  ار  نآرق  هک  مالـسلااهیلع  ارهز 
ار وت  ییوگ  تسار  در  ییوگ و  باوج  ناوت  یتمکح ! نابز  لیلد و  نیع  وت  ربمایپ ! رتخد  يا  دومن : یفرعم  شیوخ  تیناقح  دنس  ار  ناشیا 
اب ما ، هتفرگ  وـت  زا  هچنآ  دـنا و  هتخیوآ  مندرگ  هب  ناـشیا  ار  تفـالخ  هدـالق ي  دـنیامن . يرواد  وـت  نم و  نیب  ناناملـسم  نـیا  یلو  مرادـن ؛

دـهاش و بلطم  نیا  رب  دوخ  ناـمدرم ، نیا  ما و  هتفرگ  یهاوخدوخ  ییوگروز و  دادبتـسا ، هنوگ  ره  زا  رود  هب  ناـشیا و  قـفاوت  تیاـضر و 
ینیب و نوملـسملا  نکلو  کباوص  نع  کعفدأ  ـال  کـباوجب و  یلدأ  ـال  همکحلا  قطنم  ۀـجحلا و  نیع  تنا  هللا  لوسر  تنب  اـی  دـنهاوگ ( .
ص جاجتحالا : دوهـش . کلذب  مه  رثأتـسم و  دبتـسم و ال  رباکم و ال  ریغ  تذخأ ؛ ام  تذخأ  مهنم  قافتاب  تدلقت و  ام  ینودلق  مه  کنیب !

تناتسدمه شیوخ و  هانگ  ارچ  هک  دنتفـشآ  یم  رکبوبا  رب  هنارویغ  دنتـساخ و  یم  اپ  هب  یتسیاب  مدرم  هک  دوب  ییاج  نامه  اج ، نیا  . ( 106
ياهاوه وریپ  ناـشرتشیب  هک  ار  مدرم  ینکفا و  یم  رـس  تشپ  هب  تسا ، نارواد  نیرت  میکح  هک  ار  نآرق  ارچ  يراذـگ ؟ یم  اـم  شود  رب  ار 
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يارب ارچ  سپ  سب ؛ تسا و  نآرق  ربمایپ ، نخـس  یتح  ینخـس ، ره  تحـص  كـالم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  یبلط !؟ یم  يرواد  هب  دنـشیوخ 
نشور زور  رد  وت ! رب  ياو  يا  يزیوآ ؟ یم  تسد  ناگشیپ  تلفغ  ناماد  هب  ینک و  یم  رارف  نآرق  زا  شیوخ  نیغورد  مالک  یتسرد  تابثا 

ای تسا  تیناقح  رایعم  ادخ ، تیاضر  یهن !؟ یم  ارف  راکشآ  یتعدب  نید و  زا  دیدج  یلیوأت  تئارق و  ناناملـسم ، همه ي  مشچ  شیپ  رد  و 
هک غیرد  نارازه  و  دوب ! هدوبر  ار  یگنادرم  فرـش و  لقع و  رهوگ  گـنرین ، بیرف و  هعدـخ و  هک  سوسفا  دـص  اـما  ناـمدرم !؟ تیاـضر 

دومن و نامدرم  يوس  هب  ور  راب  نیرخآ  يارب  همطاف  هک  دوب  اج  نیا  دوب ! هدـناشک  نفعت  هب  ار  تریغ  تماهـش و  هکرب ي  تلفغ ، توهش و 
( < یکینورتکلا عبنم   ) رثوک لالز  زا  یماج  دوشگ > : هدـنزادگ  يرادـشه  ضارتعا و  هب  دایرف  یفارحنا ، ياه  لیوأت  تعدـب و  لباقم  رد 

هشیدـنا و نآرق  رد  دـیرذگ ! یمرد  تحار  راب  نایز  تشز و  رادرک  رانک  زا  دـیروآ و  یم  يور  لـطاب  لوبق  هب  تعرـس  اـب  هک  یمدرم  يا 
شوگ و هایـس و  ار  ناتیاه  لد  تشز ، ياـهراک  لـب  تسا ؛ نینچ  هن  تسا !؟ هدـش  هداـهن  لـفق  ناـتیاه  لد  رب  هک  نآ  اـی  دـینک  یمن  ریبدـت 

دیتفرگ شلها  زا  ار  قح  هک   ) دیداد ییأر  هیرظن و  دب  هچ  و  دیدرک ! ( نییآ نید و  زا   ) يریسفت لیوأت و  دب  هچ  و  تسا . هتسب  ار  ناتنامـشچ 
! دـنگوس ادـخ  هب  دـیداد . تسد  زا  ار  ترخآ  دـیتفرگ و  ار  ایند  هک  دـیدرک  يا  هلماعم  هضواعم و  دـب  هچ  و  دـیدرپس ) نـالهاان  تسد  هب  و 
هک يرفیک  دوش و  هتشادرب  امـش  راک  زا  هدرپ  هک  هاگ  نآ  تفای . دیهاوخ  باذع  ینامیـشپ و  ار  شتبقاع  نیگنـس و  ار  هانگ  نیا  راب  يدوزب 
هک هک  تسا  ماگنه  نآ  دهن ، امش  يوس  هب  ور  دنوادخ ، بناج  زا  دسر ، یمن  ناتنامگ  هب  هک  یباذع  دیدرگ و  راکشآ  تسا ، ناتراظتنا  رد 

نوربدتی الفأ  رساخلا . حیبقلا  لعفلا  یلع  هیضغملا  لطابلا ، لیقلا  یلا  ۀعرسملا  سانلا  رـشاعم  دنوش ( . راک  نایز  هدز و  تراسخ  لطاب ، لها 
ام ءاس  متلوأت و  ام  سئبل و  مکراصبا و  مکعمـسب و  ذـخأف  مکلامعا  نم  متاسأ  نم  مکبولق  یلع  نار  لب  الک  اهلافقأ  بولق  یلع  مأ  نآرقلا 

مکبر نم  مکل  أدب   » ءارضلا و هءاروام  ناب  ءاطغلا و  مکل  فشک  اذا  الیبو  هبغ  الیقث و  هلمحم  هللا  ندجتل و  متبصتغا  هنم  ام  رـش  مترـشأ و  هب 
. ( ص 106 جاجتحالا : ص 206 . ج 2 ، بقانملا : (. 78 رفاغ : « ) نولطبملا کلانه  رسخ  نوبستحت و  اونوکت  مل  ام 

نید زا  دیدج  ياه  تئارق  ياول  رد  يزیتس  نید 

ییاه تربع  تسا ؛ هدینادرگ  زادنا  نینط  ناهج ، ناج  شوگ  رد  ار  میظع  ییاه  تربع  ياون  مالسلااهیلع  همطاف  یسامح  هباطخ ي  كاوژپ 
هنتف و نیگمهس  جاوما  ربارب  رد  ار  یمالسا  هعماج ي  دیامن ، مکحتسم  ار  یمالسا  تموکح  ياه  هیاپ  دناوت  یم  شا  يرادینـش  هک  نینطرپ 

نیـشتآ هبطخ ي  نیا  زا  هک  ییاه  تربع  نیرت  هدنزادگ  زا  دیازفیب . ناهج  حطـس  رد  نآ  ذوفن  رادـتقا و  رب  زور  هب  زور  دـیامن و  همیب  داسف 
تئارق اب  عطاق  هزرابم ي  ترورـض  دناشک ، یم  تینارون  هب  ار  نآ  دنارات و  یم  یمالـسا  هعماج ي  نامـسآ  زا  ار  تملظ  دـشک و  یم  هنابز 

ماگ هناطاتحم  یتسیاب  نید ، رما  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ ي  زا  زارف  نیا  مایپ  دشاب . یم  نید  زا  یفارحنا  ياه 
ترتع نآرق و  هب  ار  نآ  دیاب  دش ، هداد  تبسن  نید  هب  يا  هدیقع  رگا  تفریذپ . دش ، هداد  تبسن  نید  هب  هک  ار  يا  هوای  ره  دیابن  تشادرب و 

سپ تفالخ ، نابـصاغ  دیبوک . بیذکت  راوید  هب  ار  هدیقع  نآ  تشادن ، تقباطم  ترتع ، نآرق و  میلاعت  اب  هک  یتروص  رد  تشاد و  هضرع 
دراو گنرین  يزاب و  تسایـس  يراک ، لغد  نادیم  هب  نید  نآرق و  زا  دیدج  یلیوأت  اب  مدرم  نامیا  نید و  يرگامغی  يارب  كدـف ، جارات  زا 

ناراگنا هداس  بیرف  يارب  یکسمتسم  ار  نآ  هتخاس و  دنتسم  غورد  هب  ار  یثیدح  شیوخ ، هناملاظ ي  يرگتراغ  هیجوت  يارب  نانیا  دندمآ .
ام نایم  رد  هک  تسا  نآرق  نیا  دومرف : نآرق  تایآ  هب  هدـنبوک  يدانتـسا  یپ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هاـگ  نآ  و  دـنداد . رارق  نارواـبدوز  و 

تئارق قبط  رب  میراد . ار  نامدوخ  تئارق  نآرق ، زا  ام  : دنتفگ دـیهن !؟ یمن  ندرگ  ار  نآ  مکح  دـیرگن و  یمن  نآ  رد  ارچ  دـنک . یم  يرواد 
تئارق دیمهف ، یم  نآرق  زا  یلع  وت و  هک  هچنآ  دراذگ . یمن  ثرا  هب  شیوخ  نادنزرف  يارب  ار  يا  هعرزم  ای  هناخ و  لام ، يربمایپ  چیه  ام ،
كالم تحـص و  دنـس  میهن . یماو  ناـتدوخ  يارب  ار  امـش  تئارق  مییاـمن و  یم  لـمع  نآ  قبط  رب  هک  میراد  يرگید  تئارق  اـم  تساـمش .

ناونع اـب  هزورما  هک  تسا  يراعـش  ناـمه  نیا  و  تسا . ناـمدرم  دزن  رد  نآ  دنـسپ  هک  دـنوادخ  دزن  نآ  تیلوـبقم  هن  یتـئارق ، ره  تیناـقح 
ییوج ماقم  اه ، یبلط  هاج  ياتسار  رد  يا  هدع  هک  مینآ  دهاش  یمالـسا ، ناریا  رد  هزورما  دسر . یم  شوگ  هب  نید » زا  دیدج  ياه  تئارق  »

رثوک لالز  زا  www.Ghaemiyeh.comیماج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دنهن ( ( . یم  مان  نید  زا  دیدج  یتئارق  ار  نآ  دنهد و  یم  تبـسن  نید  هب  ار  نیغورد  ییاه  هراگنا  شیوخ ، ياه  یگـشیپ  توهـش  اه و 
هیلع یلع  ماما  هتفگ ي  هب  یناحبـس : هللا  تزع  دـشاب : یم  هجوت  بلاج  لیذ ، ياه  هنومن  نوچ  يدراوم  نید ، زا  فلتخم  ياه  تئارق  ورملق 

. درادـن انعم  ینیدریغ ، ینید و  مهافت  تسا و  دـنوادخ  ياضر  دروم  ناـمه  دـننک ، مهاـفت  نآ  رد  مدرم  هک  یتموکح  هویـش ي  ره  مالـسلا 
تیمـسر هب  دـیاب  ار  همه  دنتـسین و  یندودز  نید  زا  فلتخم  ياه  تئارق  شورـس : میرکلادـبع  ص 5 . : 78 / 08 / 06 دادرخ ، هماـنزور ي 

ام ياهقف  هنافسأتم  تسا ؛ مدقم  رشب  قوقح  رـشب ، قوقح  ینید و  فیلاکت  ضراعت  رد  شورـس : میرکلادبع  . 78 / 10 / 12 ناریا ، تخانش .
ًاحیرـص نآرق ، تایآ  یقاب : نیدلادامع  رویرهـش 78 . زورما ، حبـص  همانزور ي  دنتـسین . تاکن  نیا  هجوتم  دنرادن و  ینید  نورب  تاعالطا 
همانزور دنک . یمن  درط  ار  ناکرـشم  نارفاک و  یتح  ای  باتک  لها  زگره  دنک و  یم  دییأت  ار  دوخ » نید  هب  یـسوم  دوخ ، هب  یـسیع   » لصا
فلاخم يدازآ  اب  نوچ  هک  تسا  یتنـس  نید  نیا  تسا . راگزاس  مسیلاربیل  اب  یقیقح  نید  يدـمحم : دـیجم  ص 6 . : 78 / 08 / 19 دادرخ ،

ریت 78. ملاس ، هعماج ي  همانهام ي  دشاب . راگزاس  مسیلاربیل  اب  هک  تسا  حیحـص  نید  زا  یتئارق  اذـل  تسا ؛ فلاخم  مه  مسیلاربیل  اب  تسا ،
نید اب  یبرغ  یـسارکومد  اذـل  تسادـخ ؛ باختنا  نامه  مه ، مدرم  باـختنا  تسادـخ و  هدارا ي  ناـمه  مدرم ، هدارا ي  يروکـش : زرمارف 

هب نآ  اـب  هک  تسا  يا  هبرح  ناـمه  نیا ، یکینورتـکلا > ) عبنم   ) رثوک لـالز  زا  یماـج  رویرهـش 77 > ) ) . نابآ ، همانهام  تسا . راگزاس 
نآرق هک  دنوش  یم  هجاوم  ینامدرم  اب  دنروآ  یم  فیرشت  فیرـشلا - هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز - ماما  یتقو  دنور . یم  نامز  ماما  گنج 

ار نآرق  وت  دـنیوگ : یم  دـنزیخ و  یمرب  هلداجم  هب  نامز  ماـما  اـب  دـنیامن و  یم  هئارا  نید  نآرق و  زا  يدـیدج  تئارق  دـننک . یم  لـیوأت  ار 
نب لیـضف  دراد !! قرف  ام  تئارق  اب  تسا و  یمیدـق  تئارق  کی  ییوگ ، یم  وت  هک  ییاـنعم  نآ  میمهف . یم  تسرد  اـم  یمهف ، یمن  تسرد 

ماـما نیمهدزاود  هک  یتیذا  رازآ و  ص 537 : ) . ج 2 ، ۀمغلا : فشک  دومرف (  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  راسی 
نآ دوخ  موق  زا  ربمایپ  هک  میناد  یم  تسا . رتشیب  دیـشک  تیلهاج  لاهج  زا  مرکا  ربمایپ  هک  یتیذا  جنر و  زا  دنیب  یم  شیوخ  روهظ  زا  سپ 
نا لوقی : مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تعمـس  لاق : راسی  نب  لیـضف  نع  تیذوا (  ام  لثم  یبن  يذوا  ام  دومرف : هک  ییاج  ات  دید  رازآ  جنر و  ردق 

!؟ كاذ فیک  تلق و  هیلهاجلا . لاهج  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هلبقتـسا  امم  دـشا  سانلا  لهج  نم  لبقتـسا  ماق  اذا  انمئاق 
اذا انمئاق  نا  هتوحنملا و  بشخلا  نادیعلا و  روخصلا و  هراجحلا و  نودبعی  مه  سانلا و  یتأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  : لاق

؛ رقلا رحلا و  لخدی  امک  مهتویب  فوج  هلدع  مهیلع  نلخدیل  هللا  اما و  لاق : مث  هب ؛ هیلع  جـتحی  هللا  باتک  هیلع  لوأتی  مهلک  سانلا و  یتأ  ماق 
هرود ي نالهاج  زا  ربمایپ  هک  یتیذا  رازآ و  زا  دـنیب ، یم  نامدرم  یناداـن  تلاـهج و  زا  هک  يرازآ  دـیامن ، یم  ماـیق  اـم  مئاـق  هک  یماـگنه 

ثوعبم ینامدرم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  انامه  دومرف : هنوگچ ؟ مدرک : ضرع  تسا . رتدـیدش  رتشیب و  دـید ، تیلهاج 
مدرم دیامن ، یم  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  اما  دـندیتسرپ ؛ یم  ار  یبوچ  ياه  همـسجم  بوچ و  گرزب ، ياه  گنـس  هتخت  گنـس ، هک  دـش 

تبقاـع یلو  دـنزادرپ ؛ یم  لادـج  ثحب و  هب  ترـضح  نآ  اـب  دوخ  دانتـسا  اـب  دـنیامن و  یم  لـیوأت  دوخ  شیپ  زا   ) ار نآرق )  ) ادـخ باـتک 
.. ص 96 هبیغلا : دوش . یم  لخاد  امرـس  امرگ و  هک  هنوگ  نامه  درک ؛ دـهاوخ  دراو  اهنآ  ياه  هناخ  رد  اـهنآ و  رب  ار  دوخ  لدـع  ترـضح ،

یهلا لوسر  نایم 124000  زا  ثیدح 131 و 133 ؛ ) . ص 362 ، ج 52 ، راونالاراحب : ج 630 . راربالاۀیلح : ص 544 . ج 3 ، هادهلا : تابثا 
ماما روهظ  زا  سپ  نامدرم ، بناج  زا  هک  یتیذا  رازآ و  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اما  دشن . تیذا  نم  هزادنا ي  هب  يربمایپ  چـیه 

یم ماما  زا  نانک  بجعت  راسی ، لیـضف  ثیدـح ، يوار  تسا . رت  نوزف  زین  ربماـیپ  یگدـید  جـنر  رازآ و  زا  دوش ، یم  ناـشیا  هجوتم  ناـمز ،
هک تسا  نیا  شرـس  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنیب !؟ یم  ریظن  یب  یتیذا  جنر و  رـصع  ماما  هک  تسیچ  بلطم  نیا  رـس  دسرپ :

نینچ لمع  هدـیقع و  یتسردان  تابثا  دـندیتسرپ . یم  ار  هدیـشارت  ياه  بوچ  هرخـص و  گنـس ، هک  دوب  هجاوم  لهاج  یناـمدرم  اـب  ربماـیپ 
یم جـنر  یلیخ  شیوخ  نامز  ناتـسرپ  تب  هناروکروک ي  ياه  بصعت  تلاهج و  زا  ربمایپ  دـنچره  تسین . یلکـشم  یلیخ  راـک  یناـمدرم 

اب هک  لهاج  ناتـسرپ  تب  اب  هن  دنروآ  یم  فیرـشت  نامز  ماما  هک  ماگنه  نآ  اما  تشادن . یلکـشم  لالدتـسا  ثحب و  ماقم  رد  یلو  دیـشک ،
تـسا یمیدق  تئارق  کی  ینک ، یم  هضرع  نآرق  زا  وت  هچنآ  دـنیوگ : یم  دـیامن و  یم  لیوأت  ار  نآرق  هک  دـنوش  یم  وربور  ینایامن  ملاع 
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هچ ره  . دوش عقاو  ایند  مدرم  دنیاشوخ  ات  درک  هضرع  نید  زا  يدـیدج  تئارق  یتسیاب  زورما  . تسا هدروخ  یم  شیپ  لاس  درد 1400  هب  هک 
و . ( 59 (: 4  ) ءاسن مکنم (  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  ونما  نیذـلا  اـهیای  تسا : هدومرفن  نآرق  رگم  هک  دـنیامرفب  ناـمز  ماـما 
زا امش  تشادرب  نیا  دنیوگ : یم  تسا ، بجاو  امـش  رب  متعاطا  میامـش و  رمالا » یلوا   » نم متاخ ، ربمایپ  هدومرف ي  هب  هک  تسا  نآ  هن  رگم 

میوـگ یم  نم  هچنآ  منآرق و  رـسفم  نم  مقطاـن ؛ ماـما  نم  هک  دـنیامرفب  ناـشیا  هچ  ره  تسا . يرگید  زیچ  هیآ  زا  اـم  تشادرب  تـسا . هـیآ 
وت یمیدـق  تئارق  هک  مولعم  اجک  زا  تسا . يرگید  زیچ  ام  تئارق  تسوت و  نآ  زا  تئارق ، نیا  دـنیوگ  یم  لـباقم  رد  تسا ، نآرق  تقیقح 

تئارق نآرق ، زا  ام  دوش . یمن  عقاو  دنـسپدروم  تسا و  هدش  هنهک  اه  تئارق  هنوگ  نیا  رگید  تسردان !؟ ام  دـیدج  تئارق  دـشاب و  تسرد 
لیلد ناشیارب  ماما  ات  میرادـن  لوبق  ار  ادـخ  ام  دـنیوگ  یمن  دندنـسپ . یم  ار  نآ  ناهج  نامدرم  رتشیب  هک  میراد  ینیون  ياه  تشادرب  اـه و 
ربمایپ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  هک  دروایب  لیلد  ات  میرادن  لوبق  ار  ربمایپ  ام  دنیوگ  یمن  دنک . تابثا  ار  ادخ  دروایب و 

؛ تسادـخ فرط  زا  نآرق  هک  دروایب  لیلد  ات  تسین  ادـخ  مالک  نآرق ، دـنیوگ  یمن  دوب . هدـش  ثوعبم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  دوب  یقح  رب 
ریغ ادخ  موهفم  اما  میراد ؛ لوبق  ار  ادخ  سب . مییامن و  یم  لوبق  ار  شیوخ  تئارق  لیوأت و  اهنت  اما  تسادخ ، مالک  نآرق  دنیوگ  یم  هکلب 

اه یبوخ  همه ي  هک  تسا  ینهذ  یتروص  هکلب  درادن ؛ یجراخ  دوجو  ادخ  یقالخا . لآ  هدیا  ینعی  ادخ  دییوگ ؛ یم  امش  هک  تسا  نآ  زا 
ار مالسا  ربمایپ  تساه . یبوخ  همه  عماج  هک  تسا  ینهذ  تروص  کی  هللا »  » زا ام  تئارق  یلو  میراد ؛ لوبق  ار  هللا » الا  هلا  ال  . » دشاب نآ  رد 

بناج زا  لیئاربج  مان  هب  يا  هتشرف  هک  تسا  نیا  امـش  رادنپ  دییوگ . یم  امـش  هک  تسا  يزیچ  زا  ریغ  يربمایپ ، يانعم  اما  میراد ؛ لوبق  مه 
عون کی  یناـحور و  یبلق  تلاـح  کـی  توبن  تسین . هنوگ  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ؛ هدـینادرگ  لزاـن  ربماـیپ  بلق  رب  ار  نآرق  دـنوادخ ،

یبرجت يرما  یحو ، يرتسبـش : دـهتجم  دـمحم  تسا ( . ریذـپ  ناکما  یناـمز  ره  رد  یـسک و  ره  يارب  نآ  ققحت  هک  تسا  ینید  هبرجت ي 
زا يدرک و  یقلت  ار  یحو  وت  دـیوگ  یم  مه  نآرق  تفای . درک و  هبرجت  ار  یحو  مه  ربمایپ  تسا . ینتفای  یحو ، يا . هرازگ  يرما  هن  تسا ؛

يربمایپ ص 68 ) . ش 4 ، تشهبیدرا 79 ، نیدرورف و  ناریا ، زادـنا  مشچ  همانهام ي  دـننک . یقلت  ار  یحو  هک  هتـساوخ  زین  دوخ  نابطاخم 
دنچره دـنز ؛ یم  فرح  وا  اب  یـسک  دـنک  یم  لایخ  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  صخـش  يارب  ینافرع  تلاح  کی  تسا . یـصخش  هبرجت ي  کی 
تـسا یتشادرب  ریـسفت و  تقیقح ، رد  نآرق  دنیوگ : یم  تسیچ ، نآرق  نیا  سپ  هک  دوش  لأوس  رگا  دشابن . راک  رد  مه  یـسک  چیه  دیاش 

تالوبفم و اب  دهد ، حیضوت  شیوخ  نامز  مدرم  يارب  ار  ینافرع  تلاح  نآ  هتـساوخ  یتقو  ربمایپ  تسا . هتـشاد  شیوخ  تلاح  زا  ربمایپ  هک 
ناگژاو و اهنت  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  نآرق  یبرع  لوزن  هاوخ : تسارف  دوصقم  تسا ( ؛ هتفگ  نخـس  ناـمز  نآ  هدـش ي  هتفریذـپ  گـنهرف 

یلیخ يور  نیا  زا  لوا ) . ءاشن ش  دراد .... مئالت  برع ، نامز  نآ  تادقتعم  تایبدا و  تامولعم و  اب  نآرق  هکلب  دـشاب ؛ یبرع  نآ  تالمج 
توعد يرایسب  تایآ  رد  زین  نآرق  دوخ  تسا و  یبرجت  یلقع و  دقن  لباق  نآرق ، نامیپ : هللا  بیبح  دشاب ( . یم  دقن  لباق  نآرق ، بلاطم  زا 
خـساپ هعماج  ياهزاین  هب  رگا  مینک ؛ هبرجت  ار  نآرق  تاروتـسد  یتسیاب  ص 6 ) . ، 78 / 09 / 23 رجاه ، مایپ  هماـن  هتفه  تسا . هدومن  نآ  هب 

ناریا رد  یمالـسا  يروهمج  هلاس ي  تسیب  هبرجت ي  هک  اج  نآ  زا  دـنیوگ  یم  مینک . یم  در  ار  نآ  دادـن  هجیتن  رگا  مینک و  یم  لوبق  داد 
درد هب  شماکحا  تسا و  هتشذگ  نآرق  فرصم  خیرات  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا ، ناوتان  یعامتجا  تالکشم  لح  رد  نآرق  هک  هداد  ناشن 

دـسرب بیوصت  هب  مدرم  يأر  اب  دوش و  عضو  يزودنا  هبرجت  يزرودرخ و  ساسا  رب  یماکحا  یتسیاب  يور  نیا  زا  دروخ ؛ یمن  ام  راگزور 
هتشون دنا و  هتفگ  ناریا  یمالسا  يروهمج  تختیاپ  رد  هک  فاق  هوک  تشپ  هن  ار  بلاطم  نیا  دیآرد . ارجا  هلحرم ي  هب  هعماج  رد  هاگنآ  و 

یم یفاک  تسا ؛ هدش  سکعنم  یمالـسا  ناریا  تاعوبطم  رد  هک  ار  یفارحنا  ياه  تئارق  زا  رگید  هنومن ي  دـنچ  رکذ  لاثم ، يارب  دـنا ( ( ؛
هب الا هللا » مکحلا  نا   » هیآ ي دراد . ناوارف  تالاکـشا  ادخ  يارب  نآ  یقوقح  يانعم  هب  تیمکاح  قح  تابثا  يرتسبـش : دهتجم  دمحم  میناد :

هللا و اوعیطا   » هیآ ي زا  تسا .... هدرپس  یـسک  هچ  هب  ار  قح  نیا  هک  دوش  ثحب  ات  دراد  مدرم  رب  تیمکاح  قح  دنوادخ  هک  تسین  انعم  نیا 
ناـمه هب  دنتـسه  فظوم  ناناملـسم  مه  زورما  اـیآ  دوش .... یمن  هدـیمهف  هریغ  ربماـیپ و  يارب  یتیمکاـح  قـح  چـیه  لوـسرلا ،»..... اوـعیطا 

؛ دنک یم  موزل  هب  مکح  ییاوتف  باوج  دننک ؟ لمع  صاصق  هیآ ي  نومضم  هب  دیاب  مه  نونکا  ایآ  ًالثم  دننک ؟ لمع  نآرق  تایآ  نومـضم 
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همان هتفه  دـشاب . هیلع  عمجم  ولو  درک ؛ رظن  فرـص  نآ  زا  ناوت  یم  یتحارب  دـشاب ، تلادـع  هعماج و  زور  ياهزاین  یفانم  ییاوتف  رگا  نکل 
یغلم دوشب  ناسنا  یحور  ای  یمسج  تقاط  قوف  هک  یمکح  ره  نآرق  رظن  قبط  شورـس : میرکلادبع  ص 4 . ش 121 ، : 79 / 01 / 26 نابآ ،
يارب لمحت  لباق  یمالـسا  ماکحا  زا  یمکح  نامز ، رورم  بسح  رب  رگا  اذـل  دـنک ، یم  رییغت  اه  ناـمز  بسح  هب  مه  عسو  تقاـط و  تسا .
تیالو هطیح ي  رد  شورـس : میرکلادبع  ص 33 . ش 59 ، يد 78 : نانز ، هماـنهام  تسا . طـقاس  مکح  نآ  یحور ، رظن  زا  ولو  دوبن  مدرم 

. هیقف هب  دـسر  هچ  دـنرادن ؛ تعاطا  بوجو  مه  همئا  یتح  یـسایس ، تیالو  هطیح ي  رد  اما  تسا ؛ رارقرب  يدارم  دـیرم و  هطبار ي  ینطاـب ،
یتح نابآ 78 ) ) . نایک ، همانهام  دننکن . تعاطا  ار  شنامرف  ییاج  رد  دـننک و  داقتنا  دـنریگب ، هدرخ  مه  موصعم  ماما  رب  دـنناوت  یم  مدرم 

!! دـننک یم  راـختفا  ناـشدوجو  هب  دـییأت و  ار  اـهنآ  مه  روشک  نـالوؤسم  زا  یـضعب  دـننک و  یم  سیردـت  اـه  هاگـشناد  رد  ار  بلاـطم  نیا 
- نامز ماما  تسا !؟ هدماین  ینج  یسنا و  نیطایش  زا  يدحا  نهذ  هب  رشب  خیرات  لوط  رد  ینانیرفآ  ههبش  هنیـس ي  رب  راختفا  لادم  بجعللای !

هقراسلا قراسلا و  و  دیرب : دیاب  ار  دزد  تسد  هک  دروایب  لیلد  رازه  دیامن !؟ دروخرب  هنوگچ  نایامن  ناملسم  نیا  اب  هجرف - یلاعت  هللا  لجع 
يارب یهار  چـیه  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  روـظنم  دـنیوگ  یم  دـییامن ، عـطق  ار  دزد  نز  درم و  تـسد  . ( 38 (: 5  ) هدئام امهیدـیا ( ؛ اوعطقاف 

ینادنز نوچ  يرتهب  رازبا  اب  رگا  تسا و  رازبا  نایب  ماقم  رد  هیآ  نیا  دیرب . دیاب  ار  دزد  تسد  هاگ  نآ  تشادن ، دوجو  يدزد  زا  يریگولج 
یم راـکانز  نز  درم و  هراـبرد ي  نآرق  دـیوگب  رگا  دـش . لـسوتم  تسد  عطق  تنوشخ و  هب  دـیابن  تفرگ ، ار  يدزد  يوـلج  ناوـتب  ندرک 

رد ار  راکانز  درم  نز و  . ( 2 رون ،)(  هللا ( ؛ نید  یف  هفأر  امهب  مکذخأت  هدلج و ال  هئام  اهنم  دحاو  لک  اودلجاف  ینازلا  هینازلا و  و  دـیامرف :
اه هراچیب  دـییوگب  ادابم  دـییامن . يراددوخ  ادـخ  نید  ماکحا  يارجا  زا  فطاوع  ریثأـت  تحت  اداـبم  دـینزب ، هناـیزات  دـص  مدرم  مشچ  شیپ 

، لباقم رد  ینید  نارکفنشور  دوش !؟ هدناشک  نجل  هب  رهش  مامت  هکنآ  ای  رتهب  دوش  هتخیر  ناوج  ود  يوربآ  دزیر ؛ یم  ناشیوربآ  دنناوج و 
رظن تقد  هب  تئارق ، نیا  رد  تسا ( ( . نابلط  تنوشخ  هژیو ي  دهد و  یم  تنوشخ  يوب  تئارق ، نیا  تسامـش . تئارق  نیا  تفگ : دنهاوخ 

تبالـص و هنوگ  ره  زا  يراـع  دـیاب  یموکح ، باـطخ  هن  تسا ؛ قلطم  باـطخ  یهلا ، تاـباطخ  نوـچ  يرتسبـش : دـهتجم  دـمحم  دـینکفا :
هزاجا هاگ  چیه  تسا و  ینابرهم  تفأر و  نید  مالسا ، نیدرورف 78 ) ) . نایک ، همانهام  دهدب . زاون  ماشم  ییوب  دشاب و  لیمحت  تنوشخ و 

؟ درک دیاب  هچ  یمالـسا  ماکحا  نیا  يارجا  ياج  هب  هک  دوش  لأوس  رگا  دوش . هتخیر  هابتـشا  کی  رطاخ  هب  ناوج  ود  يوربآ  هک  دهد  یمن 
: دوش هتفگ  رگا  میهن . ندرگ  نامه  هب  تسیچ ؛ مدرم  تساوخ  دنـسپ و  میرگنب  یتسیاب  درک . لـیمحت  مدرم  رب  ار  يزیچ  دـیابن  دـنیوگ : یم 

دوجو اـب  میمهف . یم  يرگید  هنوگ ي  هب  اـم  تسامـش ؛ تئارق  مهف و  نیا  دـنیوگ : یم  يروـحم ، مدرم  هن  تسا ؛ يروحمادـخ  نآرق ، ماـیپ 
دـشاب هک  یـسک  ره  زا  تنوشخ  تفگ : دنهاوخ  هلـصافالب  دشکب  ریـشمش  دـهاوخب  رگا  دروخب !؟ لد  نوخ  دـیاب  ردـقچ  نامز  ماما  نانیا ،

ینابز هچ  اب  ینامدرم  نینچ  اـب  ناـمز  ماـما  دـیروایب ! يور  یقطنم  يوگو  تفگ  ثحب و  هب  دـیراذگب و  راـنک  ار  تابـصعت  تسا . موکحم 
ینامدرم اـب  هک  تسا  رتشیب  یماـما  نینچ  جـنر  راـمیب !؟ دـنزرو و  ضرغ  اـی  هابتـشا و  رد  دـنلهاج و  ناـنیا  هک  دوش  تباـث  اـت  دـیامن  ثحب 
یناتـسرپ تب  اب  هک  يربمایپ  نآ  جـنر  ای  دـنیامن  یم  لوبق  نید  ماـن  هب  ار  شیوخ  یناـسفن  ياـه  هتـساوخ  اـهنت  هک  تسور  هبور  تسرپاوه 

!؟ دنتسرپ یم  ییادخ  هب  دنا  هتخاس  دوخ  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  هجاوم 

نایعیش بولق  زا  ینابزرم  ناملاع ، هفیظو ي  نیرتالاو 

، ناهج حطس  رد  فیرـشلا - هجرف  هللا  لجع  - رـصع ماما  قح  تموکح  شرتسگ  ققحت و  يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  هنوگ  نیا  زا 
يارب هک  نآ  رگید  هتکن ي  تسا . مزـال  ناوارف  ياـه  ندروخ  لد  نوخ  یتخـس و  يراکادـف ، صـالخا ، ترـضح  نآ  روهظ  زا  سپ  یتـح 

. تسا جایتحا  زایندروم و  زین  يرگید  ياه  ییاناوت  اه و  تراهم  یماظن ، یگنج و  ياه  تراهم  رب  هوالع  دوعوم ، یناـهج  تموکح  ققحت 
میتفایرد یتقو  دوب . دهاوخ  زاین  دروم  هتسراو  هنازرف و  یناملاع  تیارد  تمکح و  هدیزرو ، یگنج  نارادرس  تماهش  تعاجش و  رب  هوالع 

مولعم دـننک ، یم  هئارا  نید  زا  يدـیدج  ياه  تئارق  هک  تسا  ینانکفا  ههبـش  اب  یگنهرف  یملع و  داهج  نامز ، ماما  لکـشم  نیرت  مهم  هک 
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داهج رد  ار  نامز  ماما  ات  میدـنمزاین  اـناوت  هتـسراو و  یناـملاع  هب  یماـظن  داـهج  هصرع ي  رد  هدـیزرو  ینادرمریلد  رب  هوـالع  هک  دوش  یم 
میناوتب شترـضح  روهظ  ضحم  هب  هک  میناسرب  یگدامآ  جوا  هب  ار  دوخ  نانچ  دیاب  ام  هتبلا  دـنناسر . يرای  امن  ناسنا  نیطایـش  نیا  اب  یملع 

مهم تیلوؤسم  نامز  ماما  میدـیمهف  هک  لاح  اما  مییامن ؛ هدافتـسا  زین  یماظن  ياـه  حالـس  نیرت  هتفرـشیپ  زا  مینزب و  ریـشمش  وا  باـکر  رد 
ملع حالس  هب  ار  شیوخ  ترضح ، نآ  يرای  يارب  یتسیاب  تسا ، رت  هدنـشک  رتشیب و  يرگید  زیچ  ره  زا  شا  هصغ  جنر و  هک  دراد  يرگید 
نیا ماد  زا  ار  ترـضح  نآ  نایعیـش  ناتـسود و  میناوتب  ات  مییامن  شالت  تاهبـش  هنوگ  نیا  عفر  رد  ناوت  مامت  اـب  هدومن و  زهجم  یهاـگآ  و 

نوطبارم انتعیـش  ءاملع  تسا : ینابر  ياملع  هدهع ي  رب  ترـضح  نآ  نایعیـش  بولق  زا  ینابزرم  هک  مینادب  میناهرب و  نکفا  ههبـش  نیطایش 
نم کلذل  بصتنا  نم  الا و  انتعیش . ءافعض  یلع  طلستلا  جورخلا و  نم  مهنوعنمی  بصاونلا ، هتعیـش  هتیرافع و  سیلبا و  یلی  يذلا  رغثلا  یف 

طارـصلا مهنادـبا ( ؛ نع  کـلذ  اـنیبحم و  ناـیدا  نع  عفدـی  هنـال  ةرم  فلا  فلا  رزخلا  كرتـلا و  مورلا و  دـهاج  نمم  لـضفا  ناـک  اـنتعیش 
ص 18. ج 1 ، یلاــئللا : یلاوـع  ص 343 . مالـسلا : هـیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما  ریـسفت  ص 17 . جاــجتحالا : ص 55 . ج 3 ، میقتـسملا :

یـسنا ینج و  ناوریپ  سیلبا و  هاگذوفن  هک  دنـشاب  یم  ییاهزرم  نآ  نابهگن  ظـفاحم و  اـم ، نایعیـش  ناـملاع  ص 5 ) . ج 2 ، راونالاراحب :
يارب سک  ره  هک  دیشاب  هاگآ  دنراد . یم  رود  ناطیش ، هبلغ ي  ینامیا و  یب  زا  ار  ام  فیعض  نایعیش  نامیا ، هدیقع و  نانابزرم  نیا  تسوا .

ار الب  رش و  هک  ارچ  تسا ؛ رتشیب  مالسا  نانمشد  مامت  اب  رازراک  گنج و  تلیضف  زا  هبترم  رازه  رازه  شتلیـضف  دزیخ ، اپب  یمهم  رما  نینچ 
. دزاس یم  رود  ام  نابحم  ندب  نید و  زا 

رای لامج  راونا  تسویپ : 

هنییآ دوخ  فطل  لامک  زا  تخاس . هنییآ  دوخ  فطل  لامک  زا  تخاس . هنییآ  دوخ  فطل  لامک  زا  تخاب  قشع  ناوتن  هک  نوچ  شلامج  اـب 
هتفرگ رارق  اه  هتـشون  اه و  هتفگ  زا  يرایـسب  عوضوم  لاح ، هب  ات  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  تلزنم  تمظع و  يروباشین  راـطع  تخاـس .

هیرذ ي جرارپ  الاو و  نانخـس  هیاپ ي  هب  هک  تسا  ینایب  رتمک  هصرع ، نیا  رد  يراتـشون  يراتفگ و  ياه  ناـیب  یماـمت  ناـیم  رد  اـما  تسا ؛
زیمآ تمکح  ياـه  هدوـمرف  فرژ و  نانخـس  ماـمت  ناـیم  رد  هک  تفگ  ناوـت  یم  یتـح  دـسرب . هللا  هـمحر  ینیمخ  ماـما  مالـسلااهیلع  ارهز 

نآ دشاب . هدش  کیدزن  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  هرابرد ي  ناشیا  نایب  يانفرژ  هب  هک  تسا  ینخس  رتمک  زین  هللا  همحر  ماما  ترـضح 
، ترـضح نآ  تفرعم  نامـسآ  رد  نانچ  نآ  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف ي  يالاو  ماقم  زا  نتفگ  نخـس  هماگنه  هب  نارامج ، نابرهم  فراع 

فرتعم هراومه  بانج ، نآ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا ، دـسرب و  وا  ياـپ  درگ  هب  یتح  هک  دوب  نآ  ياراـی  ار  یـسک  رتمک  هک  دـنتفرگ  یم  جوا 
، لزا دهاش  تروص  تسا : زجاع  رصاق و  ترضح ، نآ  يونعم  عیفر  ماقم  زا  يا  هشوگ  یتح  نایب  مهف و  زا  يرشب  نابز  هشیدنا و  هک  دندوب 

فـصو هنوگچ  مه ، و  دـنک . اـمن  قح  هنییآ ي  فصو  هنوگچ  مه ، و  دـنک . اـمن  قح  هنییآ ي  فـصو  هنوـگچ  مه ، لزی و  مل  نسح  ینعم 
رب شیوخ  ياهدومرف  رد  يدزی ، حابـصم  هللا  تیآ  ترـضح  اـم ، هنازرف ي  داتـسا  هک  اـج  نآ  زا  یناهفـصا  يورغ  دـنک . اـمن  قح  هنییآ ي 
ازس رایسب  دنا ، هدیزرو  دیکأت  ناوارف  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تیصخش  هرابرد ي  هللا ، همحر  ماما  ترضح  ناشداتـسا ، ینافرع  هاگدید 
هب باتک ، نیا  تسویپ  رد  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نوماریپ  ماما  ترـضح  ياه  هتـشون  اه و  هتفگ  لماک  هعومجم ي  هک  میدید  اجب  و 

شخب هک  تسا  هتفای  ناماس  یلیصفت ، یلامجا و  شخب  ود  رد  هعومجم ، نیا  مییامن . میدقت  ادخ  هبیبح ي  نآ  نارادتسود  همه ي  هاگشیپ 
دشاب و یم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يدوجو  تمظع  هرابرد  ماما  ترـضح  يازف  حور  ابیز و  رایـسب  ریباعت  هدنرادربرد ي  نآ ، یلامجا 
هب دـیدج و  یبلاق  رد  هک  دـشاب  یم  رادربمان  عوضوم  رد  ناشیا  ياه  مایپ  ای  اه  هتفگ  اه ، هتـشون  یمامت  هتفای ي  ناـماس  نآ ، يدـعب  شخب 

. تسا هدیدرگ  باتک  نیا  شخب  تنیز  یعوضوم ، يا  هنوگ 

رثوک لاثم  یب  لالز  زا  يا  هعرج 
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ییوت نوچ  ملاع . ضیف  عبنم  مه  رثوک و  ییوت  نوچ  ملاع . ضیف  عبنم  مه  رثوک و  ییوت  نوچ  ضیف  همـشچرس  هب  وت  يوکز  تسا  زاـب  هار 
همطاف ترضح  ناتسآ  نادنمتدارا  نابحم و  همه ي  هاگـشیپ  هب  لیذ  تسرهف  رد  هک  یتارابع  یمق  گرزباقآ  ملاع . ضیف  عبنم  مه  رثوک و 

هدش ذخا  هللا ، همحر  ماما  ترضح  ياه  مایپ  اه و  هتشون  اه ، هتفگ  هعومجم ي  زا  هک  تسا  يریباعت  دوش ، یم  میدقت  مالـسلااهیلع  ارهز  ي 
رامش رد  تسا و  هدش  هدافتسا  يرییغت ، چیه  نودب  ماما ، ترضح  ریباعت  نیع  زا  هتـشاد ، ناکما  هک  ییاج  ات  هعومجم ، نیا  میظنت  رد  تسا .

زا هژیو  یتایانع  تیاهن و  یب  یباوث  رذگهر ، نیا  زا  هک  تسا  دیما  تسا . هدش  نایب  يردصم  یبلاق  رد  مالک  روظنم  ریباعت ، نیا  زا  یکدـنا 
یب لـالز  زا  زین  ازف  حور  يا  هعرج  ددرگ و  لـصاو  دـیاع و  ناـم ، هدرک  رفـس  دارم  ریپ و  حور  هـب  مالـسلااهیلع  هرهاـط  هقیدـص ي  بناـج 

. هللاءاش نا  دوش . ام  دنمزاین  هنشت و  حاورا  يزور  رثوک ، دننامه 

ارهز ترضح  تیصخش  هرابرد ي  ماما ، ترضح  يازف  حور  ابیز و  ریباعت  تسرهف 

/26 ناسنا . تقیقح  مامت  تیناسنا ، هخـسن ي  مامت  ناسنا ، انعم  مامت  هب  یناـسنا   1358 / 1 / 22 مالـسا . يارب  شیوخ  دوجو  هدننک ي  فقو 
هب یتوربـج  یهلا و  يدوجوم  ناـسنا ، تروص  هب  یتوکلم  يدوـجوم   58 / 2 نز 26 / تقیقح  ماـمت  یتوـکلم ، ینز  یناـحور ، ینز   58 / 2

58 / 2 / 26 ایبنا . تایـصوصخ  مامت  دجاو   58 / 2 ناسنا 26 / يارب  روصتم  یلامک  ياه  تیوه  ماـمت  ياراد   58 / 2 / 26 نز . کی  تروص 
/26 یتوسان . یتوکلم و  یتوربج ، یهلا ، یتوکلم ، ياه  هولج  تایونعم و  عمتجم   58 / 2 / 26 نز . تیصخش  مامت  تیثیح و  مامت  رگ  هولج 
زا ناگمه  تسد   58 / 2 هلآ 26 / هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هتفای ي  تیبرت   58 / 2 / 26 یهلا . تردق  یبیغ و  تسد  هتفای ي  تیبرت   58 / 2

يدیشروخ نوچ   59 / 2 یحو 15 / نادناخ  راختفا   58 / 3 / 8 ناگمه . يوگلا   58 / 2 دوجو 26 / ملاع  راختفا   58 / 2 / 26 هاتوک . وا  هبتر ي 
59 / 2 / 15 تراهط . تمـصع و  نادناخ  مرکا و  ربمایپ  تیاهن  یب  لیاضف  زارط  مه  شلیاضف ،  59 / 2 زیزع 15 / مالسا  كرات  رب  هدنشخرد 
كانبات 25/ يرصنع   59 / 2 / 27 یناسنا . تیوه  ياُمن  هولج   59 / 2 / 27 ناسنا . هنومن ي   59 / 2 / 15 وا . تبترم  كرد  زا  ماهفا  یهاـتوک 
/25 دوجو . ملاع  تاراختفا  خیرات و  تازجعم  زا   61 / 1 / 25 ناهج . رد  هللاۀفیلخ  يالاو  ياه  شزرا  یناسنا و  ياه  تلیضف  يانبریز   61 / 1

هرجح  61 / 1 / 25 یلعا . توکلم  يوس  نآ  ات  کلم  ملاع  زا  كالفا و  يوس  نآ  ات  كاخ  طیسب  زا  شناگتفای  تیبرت  رون  ششخرد   61 / 1
ادتقم و  63 / 12 / 21 قالخا . بیذـهت  هوسا ي   61 / 1 / 25 مدآ . دـالوا  ناگدـبز  هاگـشرورپ  یهلا و  تمظع  رون  هاـگ  هولج  شرقحم ، ي 
هزور ي هاگ 75  جورع  هاگدورف و  شرضحم ،  64 / 12 / 11 نانز . راختفا  لامک   64 / 12 / 11 مظعا . دولوم   63 / 12 / 21 ناگمه . يوگلا 
64 / 12 / 11 مظعا . حور  اب  وا  یحور  لـماک  بساـنت   64 / 12 / 11 مالـسلا . هیلع  یلع  نانمؤمریما  وا ، یحو  بتاـک   64 / 12 / 11 لییاربج .
، وا هفیحـص ي   67 / 11 / 9 مادـعا . هب  موکحم  وا ، هب  هدـننک ي  نیهوـت   64 / 12 / 11 فافع . اوقت و  دـهز ، تبطاخم ، تدـهاجم ، يوگلا 
. ردـقلاۀلیل نطاب  تقیقح و  ص 43 . هیقف : تیالو  مالـسلا . مهیلع  راهطا  همئا ي  يونعم  تاـماقم  ماـمت  دـجاو   68 / 3 / 15 نایعیش . راختفا 

ص 337. ةولصلا : بادآ  زامن . تابیقعت  لضفا  وا ، تاحیبست  ص 329 و 330 . ةولصلا : بادآ 

ارهز هیرذ ي  نایب  رد  ارهز  يامیس 

هنارک یب  لیاضف  تسا . ررکمان  يونـشب  هک  نابز  ره  زا  ار  ارهز  يازف  حور  تالامک  ارهز و  رامـش  زا  نوریب  لیاضف  ارهز ، يابیز  فاـصوا 
يا هنیآ  ره  زا  وا  يارآ  لد  لامج  ساکعنا  رت . یندینـش  وا ، كاپ  هلالـس ي  ینارون  ناـیب  زا  تسا و  یندینـش  یناـبز  ره  زا  هراومه و  وا  ي 

هک دوب  هدـش  بوذ  یمطاـف  يوخ  قـلخ و  رد  ناـنچ  هک  يدرمدار  رت ؛ یندـید  وا ، هیرذ ي  زا  يدرم  فاـص  هشیدـنا ي  زا  تسا و  یندـید 
، تسا هتفای  رارق  ترضح ، نآ  نارادتسود  امش  يور  شیپ  رد  هچنآ  دوب . هتشگ  وا  داهن  كاپ  نادنزرف  ارهز و  یهلا  لامج  راد  هنییآ  دوخ ،
، باتک نیا  لوا  لصف  فادـها  ياتـسار  رد  نیون ، یمظن  اب  هک  تسارهز  هیرذ ي  نآ  يازفا  تمکح  ازف و  ناـج  ياـه  هدومرف  هعومجم ي 

تـسد هتـشاد ، لابند  هب  ار  بانج  نآ  تیاـنع  تمحر و  هاـگن  کـچوک ، تدارا  ضرع  نیا  هک  تسا  نآ  رب  نامدـیما  تسا . هتفاـی  ناـماس 
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. هللاءاش نا  دیامن . نام  هدیشکرپ  ناوضر  هب  دارم  ام و  يزور  ار  شا  هناردام  شزاون 

ارهز تبتر  تلزنم و  كرد  زا  ماهفا  یناوتان 

هک ارچ  تسا ؛ هدـماینرب  وا  شیاتـس  هدـهع ي  زا  یـسک  لاح  نیا  اب  دراد و  يراتفگ  وا  هراـبرد ي  یـشنیب ، ره  اـب  یـسک  ره  هک  ینز  .... 1
هتفگ هچره  نارگید  و  دناجنگ ، ناوتن  يا  هزوک  رد  ار  ایرد  تسا ، هدوب  ناعمتـسم  مهف  هزادنا ي  هب  هدیـسر ، یحو  نادناخ  زا  هک  یثیداحا 

، نز لیاضف  هب  میرذـگرد و  تفگـش ، يادو  نیا  زا  هک  نآ  رتهب  سپ  وا . تبترم  هزادـنا ي  هب  هن  تسا ؛ هدوب  ناشدوخ  مهف  رادـقم  هب  دـنا ،
تکرح وا  .... 2 ص 72 ) . ج 12 ، رون : هفیحـص ي  . 1359 / 2 خـیرات 15 / نز ، زور  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماـما  ماـیپ  زا  هک ( .... میروآور 

هدرک یط  ار  يونعم  لحارم  یمامت  عورـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیبرت  اـب  یبیغ و  تسد  اـب  یهلا ، تردـق  اـب  ار  دوخ  يونعم 
.1358 / 2 خـیرات 26 / نز ، زور  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  تسا ( .... هتـشگ  هاتوک  وا  زا  همه  تسد  هک  هدیـسر  يا  هبترم  هب  ات  تسا 
زا منکب ( .... يرکذ  هک  مناد  یم  رـصاق  ار  مدوخ  مالـسلااهیلع  هقیدـص  ترـضح  هب  عـجار  نم ، .... 3 ص 185 ) . ج 6 ، روـن : هفیحص ي 

. ( ص 278 ج 19 ، رون : هفیحص ي  . 64 / 12 / 11 نز ، زور  تبسانم  هب  نارهاوخ  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  ینیمخ  ماما  ياه  هدومرف 

ارهز هب  یملاع  راختفا 

هفیحص . 58 / 2 خـیرات 26 / نز ، زور  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  دراد ( . راختفا  وا  هب  ملاع  هک  تسا  ینز  زور  تسا ؛ نز  زور  ادرف  . 1
هب ماما  مایپ  زا  دـشخرد ( . یم  زیزع  مالـسا  كرات  رب  يدیـشروخ  نوچ  یحو و  نادـناخ  راختفا  هک  ینز  .... 2 ص 187 ) . ج 6 ، روـن : ي 

. ( ص 72 ج 12 ، رون : هفیحص ي  . 59 / 2 / 15 نز ، زور  تبسانم 

نز زور  شتدالو ، زور 

.2 تسا . مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  تداعـس  اـب  تدـالو  زور  زا  رتزیمآراـختفا  رتـالاو و  يزور  هچ  دـشاب ، نز  زور  دـیاب  يزور  رگا  . 1
ياه تلیـضف  يانبریز  هک  یکانبات  رـصنع  دنمتفارـش  زور  نز ؛ كرابم  زور  راوگرزب ، نانز  هژیوب  ناریا  نأـشلا  میظع  تلم  رب  داـب  كراـبم 
زور تسا ؛ یناثلا  يدامج  متـسیب  زور  يالاو  رایـسب  باختنا  رتاهبرپ ، رت و  كرابم  تسا و  ناهج  رد  هللاۀفیلخ  يالاو  ياه  شزرا  یناسنا و 

.61 / 1 / 25 نز ، زور  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماـما  ماـیپ  زا  تسا ( . دوجو  ملاـع  تاراـختفا  خـیرات و  تازجعم  زا  هک  ینز  تدـالو  راـختفا  رپ 
راختفا دنا ، هداد  رارق  نز  زور  ار  هقیدـص  ترـضح  دـلوت  زور  هک  تسا  راختفا  لامک  اه  نز  يارب  . 3 ص 125 ) . ج 16 ، رون : هفیحص ي 

امـش رگا  دیریگب . هدهع  هب  مه  ار  شتیلوؤسم  هک  دـیاب  دـنا و  هداد  رارق  نز  زور  ار  زور  نیا  هک  دـینک  راختفا  امـش  و  تیلوؤسم ... تسا و 
رگا دروآ . یم  امش  هدهع ي  هب  ار  لیاسم  یلیخ  دشاب ، نز  زور  تسارهز ، ترـضح  دلوت  زور  هک  هیناثلا  يدامج  متـسیب  زور  هک  دیتفریذپ 

هتفریذپن دشن ، هدهاجم  لوغـشم  یـسک  رگا  دوشب . هدهاجم  لوغـشم  زور  نآ  رد  دیاب  تسا ، داهج  زور  زور ، نالف  هک  تفریذپ  یتلم  کی 
ار تیعـضو  نآ  لامک و  نآ  هک  ارهز  ترـضح  دـلوت  زور  ینعی  زورما ، هک  دـیتفریذپ  همه  امـش  رگا  تسا . داـهج  زور  زور ، نآ  هک  تسا 

فرظ نیا  رد  شدوخ  هزادنا ي  هب  ترضح  هک  ارچ  هدهاجم ؛ لیبق  زا  دروآ ؛ یم  ار  یگرزب  لیاسم  امـش  هدهع ي  رب  تسا ، نز  زور  دراد ،
هب دیاب  امش  تسا . هدرک  یم  همکاحم  ار  تقو  ياه  تموکح  تسا . هتـشاد  هبطاخم  تقو ، ياه  تموکح  اب  تسا . هتـشاد  هدهاجم  هاتوک ،

فافع و اوقت و  دهز و  دیاب  دیدش ، اریذپ  رگا  امـش  تسا . نز  زور  ترـضح ) نآ  دلوت  زور   ) زور نیا  هک  دیـشاب  هتفریذپ  ات  دینک  ادـتقا  وا 
تفریذپن سک  ره  دیتسین . زور  نیا  رد  لخاد  امش  هک  دینادب  دیدرکن ، تیعبت  رگا  و  دینک ، تیعبت  تسا ، هتشاد  وا  هک  ار  ییاهزیچ  همه ي 

خیرات 11/ نز . زور  تبـسانم  هب  نارهاوخ  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  ماما  ياه  هدومرف  زا  تسا ( . هدشن  دراو  تفارـش ، نیا  رد  نز و  زور  رد 
نز زور  باختنا  يارب  زور  نیرتالاو  هک  هرهاط  هقیدص ي  تداعس  رـساترس  تدالو  زور  . 4 ص 278 ) . ج 19 ، رون : هفیحص ي  . 64 / 12
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عقاو یطیحم  نامز و  رد  تداعـس  اب  تدالو  نیا  منک . یم  ضرع  تینهت  کـیربت و  مرتحم ، ناـنز  ًاـصوصخ  ناریا ، فیرـش  تلم  هب  تسا ،
یم رامـش  هب  تیلهاـج  فلتخم  ماوقا  دزن  رد  شنادـناخ  یگدنکفارـس  بجوم  وا  دوجو  دوبن و  حرطم  ناـسنا ، کـی  ناونع  هب  نز  هک  دـش 

. دیـشخب تاجن  تیلهاج  تاداع  بـالجنم  زا  تفرگ و  ار  نز  تسد  مالـسا  گرزب  ربماـیپ  ییاز ، تشحو  دـساف و  طـیحم  نینچ  رد  تفر .
يا هژیو  یگرزب  نز ، هک  دهد  ناشن  ات  تسا  فیرش  دولوم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دح  یب  تامارتحا  هاوگ  مالـسا ، خیرات 

رد وا  گرزب  شقن  راختفا و  يراذـگ  هیاپ  زور  نز و  تایح  زور  زور ، نیا  سپ  تسین . رتمک  دـشابن ، درم  زا  رترب  رگا  هک  دراد  هعماج  رد 
ص ج 14 ، رون : هفیحص ي  . 60 / 2 خـیرات 4 / ییاوه : يورین  نانابلخ  زا  یهورگ  اب  رادـید  رد  ینیمخ  ماما  ياه  هدومرف  زا  تسا ( . هعماج 

تموکح لباقم  رد  شرتخد  شدوخ و )  ) هک تسا  ینز  زور  دراد ، راـختفا  وا  هب  ملاـع  هک  تسا  ینز  زور  تسا ؛ نز  زور  ادرف ، . 5 . ( 200
. دنتسه اه  نامه  هب  هیبش  هللادمحب ، ام ، رـصع  ياه  نز  دیناد ... یم  همه  هک  دز  ار  اه  فرح  نآ  دناوخ و  ار  هبطخ  نآ  داتـسیا و  رابج  ياه 
هب ینیمخ  ماـما  ماـیپ  زا  دـندرک ( . کـمک  تضهن  هب  دنداتـسیا و  هتفرگ  شوـغآ  رد  ياـه  هچب  اـب  هدرک و  هرگ  تشم  اـب  راـبج  لـباقم  رد 

. ( ص 187 ج 6 ، رون : هفیحص ي  . 58 / 2 خیرات 26 / نز . زور  تبسانم 

نایناهج يوگلا  هنومن و  همطاف 

یناعم نیا  مامت  هک  میراد  یمالـسا  يروهمج  هک  مینک  اعدا  میناوت  یم  یتقو  اـم  تسا . مالـسا  ربمغیپ  وگلا ، تسارهز . ترـضح  وگلا ، . 1
زور . 2 ص 17 ) . ج 7 ، رون : هفیحص ي  . 58 / 3 خیرات 8 / نارادساپ . عمج  رد  ماما  ياه  هدومرف  زا  دنک ( . ادیپ  ققحت  تسا ، مالسا  رد  هک 
دمآ ایند  هب  نز  کی  تسا . ناسنا  هنومن ي  هک  دـمآ  ایند  هب  نز  کی  تسا . نادرم  همه ي  لباقم  هک  دـمآ  ایند  رد  نز  کی  تسا . یگرزب 

ج رون : هفیحص ي  . 59 / 2 خیرات 27 / ناوناب . زا  یهورگ  اب  رادید  رد  ماما  ياه  هدومرف  زا  تسا ( . رگ  هولج  وا  رد  یناسنا  تیوه  مامت  هک 
همه ي زا  ام  همه ي  هکلب  ناشنادرم ؛ زا  ام  نادرم  ناشناوناب و  زا  ام  ناوناـب  میریگب . قشمرـس  نادـناخ ، نیا  زا  دـیاب  اـم  . 3 ص 72 ) . ، 12
ار دوخ  یگدـنز  مینک و  تیعبت  دـیاب  ام  . دـندرک فقو  یهلا ، تنـس  يایحا  نامولظم و  زا  يرادـفرط  يارب  ار  ناشدوخ  یگدـنز  اهنآ  اهنآ .
، رتالاب هکلب  لماک ؛ ناسنا  کی  لثم  نادـناخ - نیا  زا  کی  ره  هک  دـناد  یم  دـناد ، یم  ار  مالـسا  خـیرات  هک  یـسک  میهد . رارق  اـهنآ  يارب 

ماما ياه  هدومرف  زا  دندرک ( . مایق  دنربب ، نیب  زا  ار  نافعضتسم  دنتـساوخ  یم  هک  یناسک  لباقم  رد  یناحور - یهلا و  ناسنا  کی  نوچمه 
ارهز همطاـف ي  هبطخ ي  . 4 شیاریو ) . یکدـنا  اب  ص 283 . ج 5 ، رون : هفیحـص ي  . 58 / 1 خـیرات 22 / ییاوه ، يورین  لنـسرپ  عمج  رد 

دوجوم و تموکح  هب  يراک  کمک  لاح  نیع  رد  لاـس و  دـنچ  تسیب و  تدـم  رد  نینمؤملاریما  ربص  تموکح و  لـباقم  رد  مالـسلااهیلع 
يوما رباج  تلود  هک  مالسا ) هب   ) یبتجم ماما  گرزب  رایـسب  تمدخ  شزیزع : دنزرف  ود  يراکادف  زین )  ) مالـسا و هار  رد  يراکادف  مه  دعب 

اب میناد . یم  دیناد و  یم  همه  هک  تسا  ییاهزیچ  ادهشلادیس ، ترضح  شدنمجرا ، ردارب  گرزب  تمدخ  دومرف و  اوسر  تمدخ ، نآ  اب  ار 
هدـنز ار  مالـسا  ناشدوخ  رـصع  ناراکمتـس  همه ي  رب  نامیا ، حور  یهلا و  حور  نکل  دوب ، مک  اهنآ  گـنج  رازبا  بابـسا و  هدـع و  هکنیا 

تردق مامت  لباقم  رد  میـسارهن و  گنج  رازبا  یمک  هّدُع و  هّدِع و  یمک  زا  ام  هک  دـندش  وگلا  زیزع ، ياهردارب  امـش  ام و  يارب  دـندرک و 
لباقم رد  دـیاب  دـنداد ، ناشن  مالـسلا  مهیلع  ام  يایلوا  هک  يروط  ناـمه  مینک . تمواـقم  دـنا ، هتـساخرب  گـنج  هب  اـم  اـب  زورما  هک  ییاـه 

یم ار  اهنآ  زا  تیعبت  اهنآ و  يوگلا  مه  ام  دناشن . ناشدوخ  ياج  هب  ار  ناربکتـسم  داتـسیا و  هحلـسا  اب  یهاگ  غیلبت و  اب  یهاگ  ناربکتـسم ،
رد . 5 ص 67 ) . ج 16 ، رون : هفیحص ي  . 60 / 12 خیرات 18 / هاپـس ، شترا و  ناگدنمزر  عمج  رد  ینیمخ  ماما  ياه  هدومرف  زا  میریذـپ ( .
. ( اتکی هناـگی ، دـیرف : دـیرف ( ، نز  هک  يروط  نآ  ... دـینک شـشوک  قـالخا ، بیذـهت  هب  ناتناتـسود  ندرک  راداو  دوخ و  قـالخا  بیذـهت 

نامه میریگب . وا  نادنزرف  وا و  هلیسو ي  هب  مالسا ، زا  ار  نامروتسد  دیاب  همه  مینک و  ادتقا  وا  هب  دیاب  همه  دوب . مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
. تسامش ام و  همه ي  هفیظو ي  اوقت ، ملع و  هب  ندیسر  يارب  ششوک  دینک ... شـشوک  اوقت  ملع و  رد  دیـشاب و  تسا ، هدوب  وا  هک  يروط 
، ترضح .... 6 ص 120 ) . ج 19 ، رون : هفیحص ي  . 63 / 12 خیرات 21 / نز ، زور  تبسانم  هب  ناوناب  عمج  رد  ینیمخ  ماما  ياه  هدومرف  زا  ) 
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ار تقو  ياه  تموکح  تسا . هتـشاد  هبطاخم  تقو ، ياه  تموکح  اب  تسا . هتـشاد  هدـهاجم  هاـتوک ، فرظ  نیا  رد  شدوخ ، هزادـنا ي  هب 
هدومرف زا  دینک ( .... تیعبت  تسا ، هتـشاد  وا  هک  ار  ییاهزیچ  همه ي  فافع و  اوقت ، دهز ، دینک . ادتقا  وا  هب  دیاب  تسا . هدرک  یم  همکاحم 

. ( ص 279 ج 19 ، رون : هفیحص ي  . 64 / 12 / 11 نز . زور  تبسانم  هب  نارهاوخ  زا  یهورگ  اب  راید  رد  ینیمخ  ماما  ياه 

همطاف تیاهن  یب  ياه  تلیضف 

تیاهن یب  لیاضف  زارط  مه  وا  لیاضف  هک  ینز  دشخرد ؛ یم  زیزع  مالسا  كرات  رب  يدیشروخ  نوچ  یحو و  نادناخ  راختفا  هک  ینز  .... 1
ج 12، رون : هفیحص ي  . 59 / 2 خیرات 15 / نز . زور  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  دوب ( .... تراهط  تمـصع و  نادـناخ  مرکا و  ربمغیپ 
زا دوب ( . هللا  لوسر  ياج  هب  دوب  درم  رگا  هک  ینز  دوب ، یبن  دوب ، درم  رگا  هک  ینز  تسوا ؛ رد  ایبنا  ياه  هصاخ  مامت  هک  ینز  . 2 ص 72 ) .

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ًالوصا  . 3 ص 185 ) . ج 6 ، رون ، هفیحص ي  . 58 / 2 خیرات 26 / نز ، زور  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ 
هیقب ي زا  تنیط  هفطن و  داقعنا  رد  ناشیا ) . ) دنا هدوب  يراونا  شرع ، لظ  رد  ملاع ، نیا  زا  لبق  میراد ، هک  یتایاور  قبط  مالسلا ، مهیلع  همئا 
؛ تقرتح هلمنا ال  توند  ول  دـنک : یم  ضرع  لیئربج  جارعم ، تیاور  رد  هک  نانچ  هللاءاشام ؛ یلا  دـنراد  یتاماقم  دـنا و  هتـشاد  زاـیتما  مدرم 

ادخ هب  ام  لسرم ؛ یبن  برقم و ال  کلم  هعـسی  تالاح ال  هللا  عم  انل  نا  هک : شیامرف  نیا  اب  مدوب . هتخوس  مدـش ، یم  رت  کیدزن  یمک  رگا 
نینچ همئا  هک  تسا  ام  بهذم  ءزج  نیا ، یلسرم . ربمایپ  چیه  هن  دشاب و  هتشاد  ار  نآ  دناوت  یم  یبرقم  هتشرف ي  چیه  هن  هک  میراد  یتالاح 

هن ترـضح  هک  نیا  اب  تسه ؛ مه  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  يونعم  تاماقم  نیا  تاـیاور ، بسح  هب  هک  ناـنچ  دـنراد ... یتاـماقم 
. ( ص 43 ینیمخ : ماما  هیقف ، تیالو  تسا ( . تموکح  هفیظو ي  ياوس  تاماقم  نیا  هفیلخ . هن  یضاق و  هن  تسا و  مکاح 

ارهز ترضح  تلیضف  نیرتالاو 

هدش لقن  ربتعم  دنس  اب  فیرش و  هک  تیاور  نیا  هب  طقف  مناد . یم  رصاق  يرکذ  ره  زا  ار  مدوخ  مالسلااهیلع ، هقیدص  ترـضح  هب  عجار  . 1
نزح و دـندوبن و  ایند  نیا  رد  زور   75 شردپ ، زا  دعب  مالسلااهیلع  همطاف  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  منک . یم  افتکا  تسا ،
، تیاور رهاظ  دومرف . یم  لقن  هدنیآ  زا  یلیاسم  درک و  یم  ضرع  تیزعت  ناشیا  هب  دـمآ و  یم  نیما  لیئربج  تشاد . هبلغ  ناشیا  رب  تدـش 
زا لوا  هقبط ي  زا  زیغ  هک  مرادـن  نامگ  تسا . هدوب  دایز  لیئربج  دـمآ  تفر و  ینعی  تسا ؛ هدوب  يا  هدوارم  زور  نیا 75  رد  هک  تسا  نیا 

، لییاربج دشاب . هتـشاد  يدـمآ  تفر و  نینچ  نیما  لیئربج  زور  فرظ 75  رد  هک  دـشاب  هدـش  دراو  روط  نیا  یـسک  هرابرد ي  ماظع  يایبنا 
هتشون یم  ار  اهنآ  مه  ریما  ترضح  هدرک و  یم  رکذ  تسا ، هدیسر  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  هیرذ ي  هب  هک  ار  هچنآ  هیتآ و  رد  عقاو  لیاسم 
لوسر نتفر  اب  ماـکحا ، ندروآ  ياـنعم  هب  یحو  نآ  هتبلا  و  تسا - هدوب  ادـخ  لوسر  یحو  بتاـک  هک  يروط  ناـمه  ریما ، ترـضح  تسا .

؛ تسین هداس  هلأسم ي  کی  لیئربج ، ندمآ  دورف  هلأسم ي  تسا . هدوب  زین  زور  نیا 75  رد  هقیدص  ترضح  یحو  بتاک  دش - مامت  ادخ ،
ماقم دوش و  یم  دراو  وا  رب  لیئربج  هک  یسک  نآ  حور  نیب  لماک  بسانت  کی  دیایب و  دراد  ناکما  یسک  ره  يارب  لیئربج  هک  دوشن  لایخ 

ای یلو  دوخ  حور  هطساو ي  هب  لیئربج ، لزنت  هیضق ي  هک  میوش  لیاق  رظن  لها  نوچمه  ام  هچ  تسا . مزال  تسا ، مظعا  حور  هک  لیئربج ،
یلاعت قح  مییوگب  رهاظ ، لها  ضعب  نوچمه  ای  دـنک  یم  دراو  نییاپ  هبترم ي  ات  دـهد و  یم  لیزنت  ار  لیئربج  یلو ، حور  هک  تسا  ربمغیپ 

حور هک  لیئربج  نیب  دـیآ و  یم  وا  دزن  هب  لیئربج  هک  یـسک  نیا  حور  نیب  یبسانت  ات  وگب ، ار  لیاسم  نیا  ورب و  هک  دـنک  یم  رومأـم  ار  وا 
لثم تسا ؛ هدوب  لوا  هجرد ي  يایبنا  تسا و  مظعا  حور  هک  لـیئربج  نیب  اـهنت  بساـنت ، نیا  درادـن . ناـکما  اـنعم  نیا  دـشابن  تسا ، مظعا 
عقاو يرگید  سک  يارب  مه ، نیا  زا  دـعب  تسا و  هدوبن  سک  همه  يارب  بسانت  نیا  اـهنیا . لاـثما  میهاربا و  یـسیع ، یـسوم ، ادـخ ، لوسر 

ترـضح يارب  طقف  ما  هدید  نم  هک  يزیچ  نآ  قبط  دشاب . هدـش  دراو  يرما  نینچ  هک  ما  هدـیدن  نم  مه  همئا  هرابرد ي  یتح  تسا ، هدـشن 
یم وا  هیرذ ي  رب  هـک  ار  هـیتآ  لـیاسم  هدـش و  یم  دراو  زور  لوط 75  رد  ررکم  روـط  هب  لـیئربج  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلااهیلع  ارهز 
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هک تسا  هدوب  یلیاسم  هب  عجار  تسا ، هتفگ  هک  یلیاسم  زا  یکی  دیاش  تسا ، هدرک  یم  تبث  مه  ریما  ترضح  هتفگ و  یم  تسا ، هتـشذگ 
، میناد یمن  ام  دـشاب ؛ لیاسم  نآ  وزج  مه  ناریا  لیاسم  هک  دوش  یم  عقاو  مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  وا  هیاپدـنلب ي  هیرذ ي  دـهع  رد 

یم رتالاب  دـنا ، هدرک  رکذ  ارهز  ترـضح  يارب  هک  یمیظع  لیاضف  همه ي  زا  ار  تلیـضف  تفارـش و  نیا  نم  تروص  ره  رد  تسا . نکمم 
ییایلوا زا  یـضعب  مالـسلا و  مهیلع  ایبنا  يالاب  هقبط ي  يارب  هکلب  ایبنا ، همه ي  هن  مه  نآ  مالـسلا ، مهیلع  ایبنا  ریغ  يارب  هک  یتلیـضف  مناد ؛

هدوارم زور  دـنچ  داتفه و  لوط  رد  لیئربج  هک  تیفیک  نیا  اب  و  تسا . هدـشن  لصاح  يرگید  سک  يارب  دنـشاب ، یم  اـهنآ  هبتر ي  رد  هک 
ياه هدومرف  زا  تسا ( . مالسلااهیلع  هقیدص  ترـضح  تاصتخم  زا  تلیـضف ، نیا  تسا . هدشن  عقاو  نونکات  سک  چیه  يارب  دشاب ، هتـشاد 

یکدنا اب  ص 278 . ج 19 ، روـن : هفیحـص ي  . 62 / 12 خـیزات 11 / نز ، زور  تبـسانم  هب  نارهاوخ  زا  یهورگ  اـب  رادـید  رد  ینیمخ  ماـما 
. ( شیاریو

یهلا لالج  لامج و  ياه  هولج  عمجم  همطاف ،

هدوبن یلومعم  نز  کی  تسا . هدرک  هولج  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  رد  تسا ، روصتم  ناسنا  کی  يارب  نز و  يارب  هک  يداعبا  ماـمت  . 1
تقیقح مامت  نز ، تقیقح  مامت  تیناسنا ، هخـسن ي  مامت  ناسنا ، انعم  مامت  هب  ناـسنا  کـی  یتوکلم ، نز  کـی  یناـحور ، نز  کـی  تسا ؛
یتوربج یهلا و  يدوجوم  هکلب  تسا ؛ هدش  رهاظ  ناسنا  تروص  هب  ملاع  رد  هک  تسا  یتوکلم  يدوجوم  وا  تسین . یلومعم  نز  وا  ناسنا .

نز نیا  رد  ماـمت  تسا ، روصتم  نز  کـی  رد  ناـسنا و  رد  هک  یلاـمک  ياـه  تیوـه  ماـمت  تسا .... هدـش  رهاـظ  نز  کـی  تروـص  رد  هک 
عمتجم دوجوم  نیا  رد  همه  یتوسان  یکلم و  ياـه  هولج  یتوربج ، ياـه  هولج  یهلا ، ياـه  هولج  یتوکلم ، ياـه  هولج  تاـیونعم ، .... تسا

.58 / 2 خـیرات 26 / نز . زور  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  ماـیپ  زا  نز ( . اـنعم  ماـمت  هب  تسا  ینز  ناـسنا و  اـنعم  ماـمت  هب  تسا  یناـسنا  تسا .
. ( ص 185 ج 6 ، رون : هفیحص ي 

ردقلاۀلیل نطاب  تقیقح و  همطاف ،

لقن فیرـش  یفاک  زا  ناـهرب  ریـسفت  رد  هک  ینـالوط  فیرـش  ثیدـح  میداد ، لاـمتحا  ردـقلاۀلیل  تقیقح  زا  هچنآ  رب  دـنک  یم  تلـالد  . 1
انا نیبملا ، باتکلا  و  مح ، تایآ : نیا  نطاب  ریسفت  هک  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ینارـصن  يدرم  هک  تسا  هدومرف 
اما تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مح ،»  » اما دومرف : تسیچ ؟ میکح ، رما  لک  قرفی  اهیف  نیرذـنم ، اـنک  اـنا  ۀـکرابم ، ۀـلیل  یف  هاـنلزنا 

. ( ص 329 ینیمخ : ماما  ةولصلا ، بادآ  تسا ( . مالسلااهیلع  همطاف  ۀلیل »  » اما تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نیبم ،» باتک  »

نیملاعلا ّبر  شرع  همطاف ، هناخ ي  فقس 

؛ مینک یم  رکذ  ًانّمیت  تسا ، هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ص 478 ) . ج 4 ، ناهرب : ریـسفت  ناهرب (  ریـسفت  رد  هک  ار  یتایاور  . 1
مالـسلا هیلع  رفعج  ابا  تعمـس  تسا ... : هدومرف  فشک  یمهم  رارـسا  زا  هدومرف و  هراشا  يدـنچ  فراعم  هب  تسا و  یفیرـش  تیاور  نوچ 

یلا هطوشکم  ۀجرف  مهتویب  رعق  یف  و  نیملاعلا . بر  شرع  مهتیب  فقـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر هللا  هرجح  همطاف  یلع و  تیب  لوقی :
لزنی و جوف  مهجوف : عطقنی  هکئالملا ال  نیع و  هفرط  هعاس و  لک  ًائاسم و  ًاحابص و  یحولاب  مهیلع  لزنت  هکئالملا  و  یحولا ؛ جارعم  شرعلا 

نودجی شرعلا و ال  نورصبی  اوناک  مالسلا و  مهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  دمحم و  رظان  ةوق  یف  داز  هللا  نا  و  دعـصی ..... جوف 
ماما هک  مدینـش  رما ...؛ لک  نم  مهبر  نذءاب  اهیف  حورلا  هکئالملا و  جراعم  و  ناـمحرلا . شرعب  ۀفقـسم  مهتویبف  شرعلا ؛ ریغ  ًافقـس  مهتویبل 
بر شرع  شا ، هناـخ  فقـس  تسا و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هرجح ي  همطاـف ، یلع و  هناـخ ي  دـیامرف : یم  مالـسلا  هـیلع  رقاـب 

ماش و حبص و  ره  هکئالم  تسا و  هدش  هتـشادرب  یحو  جارعم  زا  هدرپ  شرع ، ات  نآ  زا  هک  تسا  یفاکـش  ناشاه  هناخ  ياهتنا  رد  نیملاعلا .
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یم دورف  یهورگ  دوش : یمن  عطق  هدـنیآدورف  هکئالم  جوف  هتـشر ي  دـنوش و  یم  لزان  ناـنآ  رب  یهلا  یحو  اـب  يا  هظحل  ره  یتعاـس و  ره 
ار شرع  ات  دوزفیب  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دمحم ، هدید ي  تّوق  رب  دنوادخ  انامه  و  دنور .... یم  الاب  يا  هتسد  دنیآ و 

ياه جارعم  تسا و  فقـسم  نامحر  شرع  هب  ناشاه  هناخ  دـندید . یمن  ناشیاه  هناـخ  يارب  یـشوپرس  شرع ، زج  دـندرک و  یم  هدـهاشم 
. مالس رما  لک  نم  ناشراگدرورپ ؛ نذا  هب  تسا ، ناشیا  ياه  هناخ  رد  حور  هکئالم و 

نایعیش راختفا  هیمطاف ، هفیحص ي 

ناماما و هینابعـش ي  تاجانم  تسا . ام  نیموصعم  همئا ي  زا  دنناوخ ، یم  دعاص  نآرق  ار  نآ  هک  شخب  تایح  هیعدا ي  هک  میرختفم  ام  . 1
زا هدش  ماهلا  باتک  هک  هیمطاف  هفیحـص ي  و  دمحم ، لآ  روبز  نیا  هیداجـس ، هفیحـص ي  مالـسلاامهیلع و  یلع  نب  نیـسح  هفرع ي  ياعد 

ص 171. ج 21 ، رون : هفیحص ي  ینیمخ . ماما  یهلا  یسایس  همانتیـصو ي  زا  تسا ( . ام  زا  تسا ، هیـضرم  يارهز  هب  یلاعت  دنوادخ  بناج 
(

زامن تابیقعت  لضفا  ارهز ، ترضح  تاحیبست 

میلعت همظعم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  مالـسلااهیلع  ارهز  هقیدـص ي  تاحیبست  هفیرـش ، تابیقعت  هلمج ي  زا  و  . 1
هب ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب ، یم  نآ  زا  لـضفا  يزیچ  رگا  هک  تسا  ثیدـح  رد  تسا . تاـبیقعت  لـضفا  نآ ، و  دوـمرف .

. ( ص 377 ینیمخ : ماما  ةولصلا ، بادآ  دومرف ( . یم  اطعا  مالسلااهیلع  همطاف 

همطاف يونعم  نادنزرف  نایعیش ،

، مالـسلااهیلع همطاف  ترـضح  رثوک ، يونعم  نادـنزرف  تاکرب  تاریخ و  اه ، تداشر  اه ، هساـمح  زا  هک ... تسا  زجاـع  نم  ناـیب  ملق و  . 1
هب ینیمخ  ماما  مایپ  زا  تسا ( . هتفرگ  همـشچرس  اروشاع  ماما  يوریپ  تاکرب  زا  تیب و  لها  مالـسا و  رنه  زا  اهنیا  همه ي  هک  دیوگب  نخس 

. ( ص 61 ج 20 ، رون : هفیحص ي  . 65 / 11 خیرات 16 / تداهش . یمالسا و  بالقنا  زور  تبسانم 

مدآ دالوا  ناگدبز  هاگشرورپ  همطاف ، هرجح ي 

زا كالفا و  يوس  نآ  ات  كاخ  طیـسب  زا  ناـشرون  هک  درک  تیبرت  ار  ییاـه  ناـسنا  رقحم ، يا  هناـخ  کـچوک و  يا  هرجح  رد  هک  ینز  . 1
یهلا و تمظع  رون  هاگ  هولج  هک  رقحم  هرجح ي  نیا  رب  دـنوادخ  مالـس  تاولـص و  دـشخرد . یم  یلعا  توکلم  يوس  نآ  ات  کلم  ملاـع 
.2 ص 125 ) . ج 16 ، رون : هفیحص ي  . 26 / 1 خیرات 25 / نز . زور  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  تسا ( . مدآ  دالوا  ناگدبز  هاگـشرورپ 

نآ يرفن  دنچ  خوک  نیا  تاکرب  تسا . مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  خوک  نآ ، میا و  هتـشاد  مالـسا  ردص  رد  يرفن  جنپ  راهچ - خوک  کی 
تـسد هک  دـندوب  الاب  ردـق  نآ  يونعم  بتارم  رد  رّقحم ، خوک  نیا  ِنانیـشن  خوک  تسا . هدرک  رپ  تینارون  زا  ار  ملاع  هک  تسا  داـیز  ردـق 

ًاـصوصخ نیملـسم ، دالب  رد  تاکرب  همه ي  هک  تسا  هدوب  الاو  ردـق  نآ  خوک ، نیا  یتیبرت  ياه  هبنج  دـسر . یمن  اهنآ  هب  مه  اه  یتوکلم 
ص ج 17 ، رون : هفیحص ي  . 62 / 1 / 1 خیرات : روشک . نالوؤسم  عمج  رد  ماما  ياه  هدومرف  زا  تساهنآ ( . تاکرب  زا  همه  ام ، دالب  لثم  رد 
، عقاو بسح  هب  دندوب و  رفن  جنپ  راهچ - ددع  بسح  رب  دـندش  تیبرت  مالـسلااهیلع  همطاف  کچوک  هناخ ي  رد  هک  يدارفا  نیا  . 3 . ( 216

هدومرف زا  تسا ( . هدروآرد  باجعا  هب  ار  رـشب  همه ي  امـش و  ام و  هک  دنا  هدرک  ییاه  تمدـخ  دـنداد . یلجت  ار  یلاعت  قح  تردـق  مامت 
زا هک  میظع  یتیصخش  ناهگان  . 4 ص 67 ) . ج 16 ، رون ، هفیحـص ي  . 60 / 12 خیرات 18 / هاپـس . شترا و  ناگدنمزر  عمج  رد  ماما  ياه 

هقیدص ي نماد  رد  هتفای و  تیبرت  یـضترم ، یلع  ایلوا ، دیـس  و  یفطـصم ، دمحم  ، لُسُر دیـس  نادـناخ  رد  هیذـغت و  یهلا  یحو  هراصع ي 
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ار ناراکمتـس  خاک  هک  دروآ  دوجو  هب  یگرزب  هعقاو ي  دوخ ، یهلا  تضهن  ریظن و  یب  يراکادـف  اب  درک و  مایق  دوب ، هدـش  گرزب  هرهاـط 
خیرات 26/ مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  دلوت  زور  تبسانم  هب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  دیـشخب ( . تاجن  ار  مالـسا  بتکم  تخیرورف و 

. ( ص 181 ج 12 ، رون : هفیحص ي  ، 59 / 3

ارهز همطاف ي  یتسیز  هداس 

يرادقم اقیرفآ و  رصم و  ات  زاجح  زا  دوب ؛ ناریا  ربارب  هد  دیاش  هک  یتکلمم  هفیلخ ي  دوب ؛ نیملسم  هفیلخ ي  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  . 1
ترـضح شدوخ و  بش  ماگنه  هب  هک  دنتـشاد  ینیتسوپ  ناش  هناخ  رد  لـقن ، بسح  هب  تسیز و  یم  هداـس  رایـسب  هفیلخ  نیا  اـپورا . زا  مه 

ار هویـش  نیمه  مه  ربمغیپ  تخیر . یم  تسوپ  نیمه  يور  ار  شرتش  هفولع ي  زور ، ماگنه  هب  دـندیباوخ و  یم  نآ  رب  مالـسلااهیلع  همطاـف 
هفیحص ي ، 58 / 4 خیرات 13 / یتسیزهب . يرادهب و  هرادا  نانکراک  عمج  رد  هرـس  سدـق  ماما  ياه  هدومرف  زا  تسا ( . نیا  مالـسا ، تشاد .

. ( ص 18 ج 8 ، رون :

ارهز رظنم  زا  تماما 

، تماما : » دیامرف یم  دوخ  هبطخ ي  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  نانچ  تسا ؛ نیملـسم  تدحو  ماظن و  ظفح  يارب  تموکح  لیکـشت 
: دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ي  جهن  حرش  ۀقرفلل . اناما  انتماما  ۀلملل و  اماظن  انتعاط  تسا ( .» داحتا  هب  نیملسم  قارتفا  لیدبت  ماظن و  ظفح  يارب 

. ( ص 27 هرس : سدق  ینیمخ  ماما  هیقف ، تیالو  ص 211 -. ج 16 ،

همطاف هب  نیهوت  تازاجم  مادعا ،

مرـش نآ  ندرک  وگزاب  زا  ناسنا  هک  تسا  هدـش  شخپ  نز  يوگلا  دروم  رد  یبلطم  یمالـسا  يروهمج  يادـص  زا  رثأت  فسأت و  لامک  اـب 
ریزعت نآ  ناراکردــنا  تـسد  ددرگ و  یم  جارخا  ریزعت و  تـسا ، هدرک  شخپ  ار  بـلطم  نـیا  هــک  يدرف  . ( 1367 / 11 / 8 هبنـش ، دراد ( .

راب رگا  تسا . مادعا  هب  موکحم  هدننک  نیهوت  درف  کش  نودب  تسا ، هدوب  راک  رد  نیهوت  دصق  دوش ، تباث  هک  یتروص  رد  دش . دـنهاوخ 
رد هتبلا  دش و  دهاوخ  امیـس  ادص و  يالاب  نالوؤسم  يدج  دـیدش و  تازاجم  خـیبوت و  هیبنت ، بجوم  ددرگ ، رارکت  ایاضق  هنوگ  نیا  رگید 

. ( ص 76 ج 21 ، رون : هفیحص ي  ، 67 / 11 / 9 امیس ، ادص و  لماع  ریدم  هب  همان  دیامن ( . یم  مادقا  هییاضق  هوق ي  اه  هنیمز  یمامت 

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 
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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
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
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نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 
ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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