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مالسلا هیلع  ماما  تفرعم  نوماریپ 

باتک تاصخشم 

رشن تاصخشم  یناگیاپلگیفاص . هللافطل  ماما / تفرعم  نوماریپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هللافطل 1297 -  یناگیاپلگ ، یفاص  هسانشرس : 
10000 کـباش :  . 8 تیودـهم ؛ تماما و  ثحابم  هلـسلس  تسورف :  96ص . يرهاظ :  تاصخـشم  نارکمج 1390 . سدـقم  دجـسم  مق : : 

هـسانش تماـما  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  اـپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   9-302-973-964-978 لاـیر : 
 : یلم یـسانشباتک  هرامـش   297/45 ییوـید :  يدـنب  هدر  BP223/ص2پ9 1390  هرگنک :  يدـنب  هدر  مـق )  ) نارکمج دجــسم  هدوزفا : 

2194969

همدقم

هلآو دـمحم  مساقلا  یبأ  دومحملا  ماقملاو  دـمحلا  ءاول  بحاص  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  نیملاعلا  بر  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
يدـهملا مامالا  ربکالا  کسومانو  کتملکو  کتجح  نیکتـسملا  رطـضملا  ثاـیغو  نیـصحلا  فهکلا  یلع  لـص  مهللا  نیرهاـطلا . نیبیطلا 

فرعی ملو  تام  نم  مالسلا : هیلع  هللا  لوسر  لاق  هءاقلب . نیزئافلاو  هناوعأو ، هراصنأ  نم  انلعجاو  هجرخم  لهسو  هجرف ، لجع  مهللا  رظتنملا .
دشاب هتخانشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  [. 1  ] اینارصن ءاش  ناو  ًایدوهی  ءاش  نا  تمیلف  هنامز  ماما 
هلاسر نیا  47 ـ  هلأسم يزار ، رخف  نوسمخلا » لئاسملا   » هلاسر [ 1  ] یقرواپ ینارـصن .» تساوخ  رگا  يدوهی و  تساوخ  رگا  دریمب  دیاب  سپ 
هحفـص رد  ثیدح  نیا  هدـش و  پاچ  ناتـسدرک  یملع  هعبطم  رد  يرجه  رد 1328  رـصم  رد  لئاسرلا » ۀـعومجم   » مان هب  یباتک  نمـض  رد 

. تسا باتک  نیا   484

راتفگشیپ

یمالسا لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  ربتعم ، تایاور  یلقع و  مکحم  لئالد  بسح  رب  تّما  ربهر  رصع و  یلو  نامز و  ماما  تفرعم  کش  نودب 
، ماما تفرعم  دراد . هدـننک  نییعت  شقن  مالـسا  یتموکح  ماظن  رد  نآ  یـسایس  دـُعب  هدوب و  هجوت  دروم  راـصعا  راودا و  ماـمت  رد  هک  تسا 

تعاط چیه  رما  یلو  ماما و  تفرعم  نودب  و  تسا ، سفن  لامک  یّقرت و  لاعتم و  دنوادخ  هب  بّرقت  بجوم  و  یهارمگ ، تلالـض و  زا  ناما 
دراو سک  چیه  و  دنام ، دـهاوخن  یلاخ  ماما  ای  ربمغیپ  ینعی  تجح  دوجو  زا  نیمز  ینامز ، رـصع و  چـیه  رد  [. 1  ] تسین لوبقم  یتدابع  و 
لماک تفرعم  زا  هکنیا  هب  فارتعا  ابو  تیمها  نیا  هب  هجوت  اب  دسانشب . ار  وا  زین  ناماما  دسانـشب و  ار  ناماما  هکنآ  رگم  دش  دهاوخن  تشهب 

تفرعم بلطم  ددرگ  تریـصب  دیزم  شنیب و  شیازفا  بجوم  ماما  تفرعم  داعبا  یحاون و  ضعب  رد  راتـشون  نیا  هکنآ  دیما  هب  میزجاع  ماما 
تایاور [ 1  ] یقرواپ میئامن . یم  یـسررب  هصاخ  تماما  هماع و  تماما  ناونع  ود  تحت  دـنا  هدومرف  حرطم  ءاملع  ناگرزب و  هکنانچ  ار  ماما 

ام رمع  ًالجر  نأ  ول  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  هلمج  زا  تسا . رتاوتم  رایسب و  ینعم  نیا  رد 
ریغب هللا  یقل  مث  ماقملاو ) نکرلا  نیب  ینعی   ) عضوملا کلذ  یف  لیللا  موقیو  راهنلا ، موصی  ًاـماع  نیـسمخ  ـالإ  ۀنـس  فلأ  هموق  یف  حون  رمع 
هزور ار  اهزور  دیامن و  رمع  لاس ) هاجنپ  دـص و  هن   ) درک رمع  دوخ  موق  رد  حون  هچنآ  ردـقب  یـصخش  رگا  ًائیـش =  کلذ  هعفنی  مل  انتیالو 

عفن وا  هب  ار  يزیچ  لامعا  نیا  ام  تیالو  نودـب  دـنک  تاقالم  ار  ادـخ  دتـسیاب و  تدابع  زاـمن و  هب  ماـقم  نکر و  نیب  رد  ار  اهبـش  دریگب و 
هللا ناوضر  یّلح  همّالع  مجنپ و  دـلج  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  بقاـنم و  رد  مزراوخ  بطخا  هک  تسا  یثیدـح  هلمج  زاو  داد .» دـهاوخن 
هیلع هللا و  یلص  لوسر  ترـضح  زا  تسا  هدومرف  هیماما  بهذم  زا  يوریپ  بوجو  رب  همارکلا  جاهنم  رد  هک  یلیلد  نیمـشش  رد  هیلع ، یلاعت 

مالسلا هیلع  ماما  تفرعم  www.Ghaemiyeh.comنوماریپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 33زکرم  هحفص 6 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


دُحا هوک  لثم  وا  يارب  دوب و  شموق  رد  حون  هچنآ  لثم  دیامنب  ار  ادخ  یگدـنب  يا  هدـنب  رگا  یلع  ای  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  و 
دوش هتـشک  مولظم  هورم  افـص و  نیب  سپـس  دروآ و  اج  هب  هدایپ  جح  رازه  ات  دوش  ینالوط  شرمع  و  دیامن ، قافنا  ادخ  هار  رد  دشاب و  الط 

رد هک  تسا  رایـسب  تایاور  هنوگنیا  زا  دش .» دهاوخن  نآ  لخاد  درک و  دـهاوخن  مامـشتسا  ار  تشهب  يوب  دـشاب  هتـشادن  ار  وت  تیالو  رگا 
نیا اب  رتمک  هک  یناسک  و  تیب : لها  نانمـشد  بصاون و  داعبتـسا  هک  يوحن  هب  اهنآ  نیماضم  ریـسفت  حرـش و  اـهنآ و  لـقن  ماـقم  رد  اـجنیا 

هب دهاوخب  یـسک  رگا  دوش و  یم  مولعم  مالـسا  رد  تیالو  رما  تیمها  تایاور  نیا  زا  ًالامجا  میتسین . دوش  عفترم  دنراد  یئانـشآ  ثیداحا 
اجنیا دیامن . هعلاطم  دلج 27  راونالا  راحب  تماما  باتک  رد  ار  اهنآ  زا  تیاور  کی  داتفه و  دـناوت  یم  دوش  لیان  تایاور  نیا  هعلاطم  ضیف 

نومضم هک  همحرلا ـ  هیلع  یسوط ـ  هجاوخ  لکلا  داتـسا  زا  ار  یتایبا  تیب : لها  نایعیـش  ناتـسود و  بولق  ندش  نشور  يارب  تسا  بسانم 
ماق ام  ماقو  للم  الب  ماوص  ماص  ام  ماصو  یلو  لسرم و  یبن  لک  ّدوو  ادـغ  تاحلاصلاب  یتأ  ًادـبع  نا  ول  میوش : روآ  داـی  تسا  تاـیاور  نیا 
نم ًاموصعم  بنذـلا  نم  راع  ۀـفلؤم  ًافالآ  سانلا  یف  شاعو  یلحتنم  ریغ  فاط  تیبملاب  فاطو  ۀـبجاو  ۀـجح هللا  مک  جـحو  لـسک  ـالب  ماوق 

. دوش هعجارم  تانجلا  تاضور  رد  تایبا  نیا  مامت  هب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  بحب  الا  اعفتنم  ثعبلا  موی  رشحلا  یف  ناک  ام  للزلا 

هماع تماما 

یبن نآ  هب  هک  قلخ  ادخ و  نیب  هطساو  ریفس و  دوجو  هب  ارچ  هک  دوش  یم  شسرپ  نیا  زا  هّماع  تّوبن  ثحب  رد  تّوبن  باب  رد  هک  هنوگنامه 
تماما باب  رد  تخانـش ؟ ار  ربمغیپ  دیاب  یهار  هچ  زا  و  دشاب ؟ یفاصوا  هچ  دجاو  دـیاب  ربمغیپ  و  میدـنمزاین ، میئوگ  یم  ربمغیپ  لوسر و  و 

هچ دـیاب  ماما  و  تسیچ ؟ تماما  موهفم  و  تسا ؟ ماـما  تّجح و  دوجو  هب  دـنمزاین  ارچ  هعماـج  هک  دوش  یم  حرطم  تـالاؤس  نیا  زین  هّماـع 
دوش یم  حرطم  تماما  تّوبن و  باب  رد  هک  ّماع  ياه  شسرپ  هنوگنیا  رد  تسا  یهیدب  تخانـش ؟ ار  ماما  دیاب  ارچ  دشاب و  هتـشاد  یفاصوا 
اذل تسین  حرط  لباق  ماما  صخش  زا  شسرپ  دوشن  هداد  خساپ  ماع  ياهشسرپ  نیا  هب  ات  اریز  تسین  رظن  دروم  ماما  ربمغیپ و  صخش  تفرعم 

هّـصاخ تماما  هّصاخ و  تّوبن  ثحب  نآ  ساسا  رب  تسا  هّماع  تماما  هّماع و  تّوبن  ثحبم  رد  هک  یئاه  شـسرپ  هب  خـساپ  تفاـیرد  زا  سپ 
لاؤس شـسرپ و  ریز  هّماع  تماما  ثحب  رد  هک  يدراوم  بلطم و  هدمع  دوش . یم  ناونع  ماما  ربمغیپ و  صخـش  زا  شـسرپ  دیآ و  یم  ولج 

تماما 3ـ موهفم  تخانـش  مومع 2 ـ حـلاصم  نابهگن  یئارجا و  يربهر و  زکرم  هب  هعماـج  زاـین  1 ـ تسا : ریز  شـسرپ  دـنچ  دریگ  یم  رارق 
تسا یهیدب  ماما  تخانش  ياههار  ماما 7 ـ تفرعم  بوجو  ماما 6 ـ تعاطا  بوجو  ماما 5 ـ نییعت  بصن و  همانرب  ماما 4 ـ فاصوا  طیارش و 
عماوج تّجح  ياهباتک   ) ثیداحا دـیجم و  نآرق  تاـیآ  هب  عجارم  اـب  هک  دریگ  یم  رارق  لاؤس  ریز  يرایـسب ، لـئاسم  تماـما ، باـب  رد  هک 

رد صوصخلاب  ار  شـسرپ  دـنچ  نیا  هکنیا  ّتلع  دوش و  یم  هداد  خـساپ  تالاؤس  نآ  همه  هب  گرزب  ياملع  تارظن  تاملک و  و  ثیدـح )
نیا هب  یتقو  تسا و  اهـشسرپ  نیا  هب  خـساپ  رـس  رب  تماما  بهاذـم و  فالتخا  رظن و  فالتخا  هدـمع  هک  تسا  نیا  مینک  یم  حرطم  اـجنیا 
تهج زا  هناگتفه  ياهـشسرپ  نیا  زا  یخرب  هب  خساپ  دـیدرگ . دـهاوخ  مولعم  رگید  تالاؤس  باوج  تفایرد  هار  دـش  هداد  خـساپ  اهـشسرپ 

ماما و شنیزگ  موزل  و  ربهر ، ریدـم و  هب  هعماج  زاین  هلأسم  لثم  تساـیر ـ  لـها  تسایـس  اـب  ضراـعت  مدـع  ّتلع  هب  دـنراد و  هک  یحوضو 
یـسایس دـُعب  هب  طوبرم  هکنیا  هطـساو  هب  رگید  یخرب  یلو  درادـن . زاین  دایز  شواک  یـسررب و  هب  ماما ، تعاـطا  بوجو  تفرعم و  بوجو 

موهفم تخانـش  ثحب  لثم  تسا . هدش  ضراعتم  بهاذم  ءارآ و  رایتخا  رظن و  ثحب و  دروم  هتفای و  شرتسگ  نآ  رد  یـسررب  تسا  تماما 
تسا تاظحالم  نیا  هب  اهثحب  نیا  ماما . تفرعم  تخانش و  ياههار  و  ماما ، طیارش  فاصوا و  ثحب  و  ماما ، شنیزگ  همانرب  ثحب  تماما و 

هشیدنا هک  یسوط  هجاوخ  دننام  یناگرزب  و  هتفرگ ، رارق  مالک  لوقعم و  مولع  ياهتیصخش  نیرتگرزب  ءارآ  راکفا و  حرطم  بلاطم  نیا  هک 
لقع ار  وا  لثم  دیاب  هدومن و  فرط  رب  ار  اهنآ  ياه  یگدیچیپ  تالضعم و  هدرک و  لح  ار  یـضایر  یفـسلف و  لئاسم  نیرتراوشد  شیاناوت 

قیقحت و نآ  نوماریپ  هدومن و  یئاسانش  یسررب و  ددعتم  ياهباتک  رد  ار  تماما  لئاسم  هک  تسناد  يرظن  تمکح  هفسلف و  رولبت  مسجم و 
، افـش باتک  رد  دـشاب  یم  ریگناهج  بط ، لوقعم و  هفـسلف و  رد  شترهـش  هک  انیـس  یلع  وبا  سیئرلا  خیـش  لثم  و  تسا ، هدرک  رظن  راـهظا 
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تماما رد  و  [ 1  ] تسا يرـشب  رکف  گرزب  غباون  زا  هک  یّلح  همّالع  زین  و  تسا . هدومن  دـییأت  بیوصت و  ماما  شنیزگ  رد  ار  هعیـش  بهذـم 
بـصن موزل  هک  لئاسم  نیا  زا  هلأسم  کی  رد  نیفلا »  » باتک رد  تسه  هدوب و  هدافتـسا  دروم  هراومه  شیاوتحم  رپ  قیقحت و  ددعتم و  راثآ 

یم تیب : لها  بتکم  تازجعم  زا  یّلح  همّالع  تفگ  دـیاب  قحلا  هک  تسا  هدرک  هماقا  لیلد  رازه  کی  تسا  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  ماما 
تحت ار  هّماع  تماما  ثحب  کنیا  تسا . لیلد  رازه  کی  تسین ، لیلد  دـص  لیلد و  هد  لیلد و  دـنچ  لیلد و  کی  لیلد ، رازه  کـی  دـشاب .

[1  ] یقرواپ میبلط . یم  يرای  قیفوت و  لاعتم  دـنوادخ  زا  میئاـمن و  یم  یـسررب  رـصتخم  روطب  دـش  هراـشا  نآ  هب  هک  يا  هناـگتفه  اـهناونع 
دیاب یتسار  هب  دـیوگ : یم  دراد و  فیطل  یمالک  یّلح  همالع  یملع  ماقم  تمظع  ناـیب  فیـصوت و  رد  ینارعـش  رـصاعم  دنمـشناد  موحرم 

اب يزار  رخف  ماما  میسانش . یمن  وا  دننام  زین  تنـس  لها  نایم  رد  هکلب  هدماین  وا  یگرزب  هب  یملاع  هعیـش  رد  نیموصعم : همئا  زا  سپ  تفگ 
اّما يدب  نیا  رادزار  يزار  رخف  يدب  نیکمت  اب  ملع  زا  یسک  رگ  دنا : هتفگ  هکنانچ  هدوب و  ریظن  مک  لثملا  برض  مولع  هب  هطاحا  رد  هکنیا 

ار ملع  ره  قیاقح  تقد  هب  همالع  هک  تیزم  نیا  اب  تسا  رتشیب  يزار  رخف  زا  رایـسب  وا  ملع  تعـسو  مینک  سایق  وا  اـب  ار  یّلح  همـالع  نوچ 
دیـس اب  دیاب  هقف  رد  ار  همالع  تسا . هدرک  کیکـشت  هدـنام و  دّدرم  ینعم  رد  هدرک و  ظفح  ار  تاحالطـصا  ظافلا و  يزار  رخف  اّما  هتفای و 

رد و  درمش ، ینوریب  ناحیر  وبا  ياتمه  یـضایر  رد  یـسوط و  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  اب  تمکح  رد  هدرک و  سایق  یـسوط  خیـش  یـضترم و 
هعیـش یّنـس و  زا  مالـسا  ياـملع  نیرتـگرزب  ههبـش  یب  سپ  ّنف . نآ  درم  نیرتـگرزب  نیرق  نف ، ره  رد  وطـسرا و  نیرق  هّبنت ، یلقع و  قیقحت 
تما فرـش  برع و  تاراختفا  زا  یکی  و  دوبن ، هقف  زا  رتمک  نف  چیه  رد  وا  يداتـسا  هک  دنناد  تقد  اّما  تشاد  زّربت  هقف ، رد  هچ  رگ  تسا ،

. تسا مالسا 

ریدم زکرم و  هب  هعماج  زاین 

تـسد لدابت  لباقتم و  قوقح  نتـشاد  اب  دنهاوخب  رگا  يرفن  دنچ  هلئاع  یّتح  هعماج و  هک  تسا  هتـشاد  تخانـش  هلأسم  نیا  هب  هشیمه  رـشب 
رب مزال  هافر  تینما و  بیترت و  مظن و  زا  هدرک و  یگدـنز  شخب ، شیاسآ  و  لداعتم ، طباور  هدـنزاس و  ملاـس و  ياـهیراکمه  و  اـه ، جـنر 

دروم یئارجا  يریگ و  میمصت  زکرم  يرادمامز و  تیریدم و  یفاک 2 ـ ياه  همانرب  عماج و  نوناق  1 ـ دنراد : زاین  زیچ  ود  هب  دنشاب  رادروخ 
یمن لصاح  ناسنا  ترخآ  ایند و  یـساسا  دـصاقم  تینما و  هافر و  هرادا ، ماظن  عطاق و  حـلاص و  تیریدـم  نودـب  هک  تسا  یهیدـب  دامتعا 
مظن ظفاح  هک  ار  یتیریدم  اذل  تسا ، هدید  ار  بیترت  مظن و  دعاسم  قفاوم و  رثا  مه  تسا و  هدیشچ  ار  یمظن  یب  خلت  معط  مه  رشب ، دوش .

لیکـشت یتقو  هلـضاف  هنیدم  دیامن . یم  لابقتـسا  نآ  زا  دناد و  یم  مزال  دشاب  مومع  قوقح  رادساپ  حلاصم و  ناهبگن  و  تلادع ، يرجم  و 
يورین کی  اـب  ناشتدـحو  دـنراد و  رارق  لـقع  تیریدـم  هرادا و  تحت  هک  دـحاو  ناـسنا  ياوق  ءاـضعا و  دـننام  هعماـج  دارفا  هک  دوش  یم 

روما نایرج  هک  دوش  هرادا  لداع  لقاع و  نئمطم و  تیریدـم  تحت  رد  دزاس  یم  رومأم  بسانم  راـک  هب  ار  يا  هّوق  وضع و  ره  هک  يزکرم 
رد ار  اهنآ  ای  دیامن  لیمحت  نیرئاس  رب  ار  شدوخ  هکنیا  نودـب  دـنک  داجیا  يراکمه  ءاضعا  نیبو  دـهد ، رارق  بسانتم  یقطنم و  ریـس  رب  ار 

، مزال یهاگآ  زا  تیریدم  هچ  ره  دوش و  یلمع  رتشیب  هشقن  نیا  هچ  ره  تسا  حضاو  دنک . دراو  ناشتیحالص  زا  جراخ  بسانم و  ریغ  ریسم 
یم رتشیب  نیوکت  ماظن  هب  عیرشت  هرادا و  تسایس و  ماظن  تهباشم  و  ددرگ ، یم  نیمأت  رتشیب  یناسنا  حیحص  ضارغا  دشاب  رادروخرب  رتشیب 

. دوش

تیریدم لکش 

رظن و لحم  فالتخا و  دروم  هچنآ  تسا . ناگمه  قافتا  دروم  ًابیرقت  درادن و  دوجو  یّهجوت  لباق  فالتخا  تیریدم ، موزل  لصا  رد  ًارهاظ 
یم نیمأت  دراد  تیریدم  زا  رشب  هک  يدصاقم  ضارغا و  همانرب  لکش و  هچ  هب  هنوگچ و  هکنیا  تسا و  تیریدم  لکـش  تسه  هدوب و  عازن 

و دوـش ، یم  رهاـظ  اـه  هماـنرب  ءارآ و  فـالتخا  و  تیریدـم ، هلأـسم  تیمها  تیـساّسح و  هک  تسا  هطقن  نیا  رد  هک  تـسا  یهیدـب  ددرگ .
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یم راهظا  فلتخم  تارظن  فلتخم ، ياه  ینیب  ناهج  ینابم و  بسح  رب  و  دنیامن ، یم  افیا  ار  یمهم  شقن  زین  یبلط  هاج  یـسایس و  ضارغا 
هلاسر نیا  رد  هدرک  ادـیپ  دوجو  جراخ  رد  ای  هدـش  هضرع  نونک  ات  هک  یئاـه  تروص  اهلکـش و  لیـصفت  طـسب و  حرـش و  لاـجم  هک  دوش 

ای هک  یناسک  طیحم  رد  تسخن ، تفگ : نخـس  ناوت  یم  ّوج  ود  طـیحم و  ود  رد  اـجنیا  رد  میئوگ . یم  راـصتخا  هدرـشف و  روطب  و  تسین ،
هتـشاد یملع  يرکف و  یّقرت  یلیخ  رگا  دنتـسه و  نادرگرـس  ریحتم و  داحلا  ياه  یکیرات  رد  دنرادن و  داقتعا  بیغ  ملاع  أدـبم و  هب  ًالـصا 

ایند یگدـنز  يرهاـظ  روما  هب  ( » مدرم رثـکا  [ = ) 1 ( ] نولفاغ مه  ةرخـالا  نع  مهو  ایندـلا  ةاـیحلا  نم  ًارهاـظ  نوملعی  : ) ّدـح زا  شیب  دنـشاب 
ایند و لئاسم  دـندقتعم  ینامـسآ  تالاسر  یتح  و  بیغ ، ملاـع  أدـبم و  هب  رگا  اـیو  تسین ، دـنربخ .» یب  یلکب  ترخآ  ملاـع  زا  دـنهاگآ و 

تیناحور حالطصا ، هب  دنرامش و  یم  راذگاو  دوخ  هب  لقتسم و  روما  نیا  رد  ار  رـشب  دنناد و  یمن  طبترم  نآ  هب  ار  روما  هنوگنیا  صوصخ 
رد مّود ، دنـشاب . یمن  دـقتعم  روما  نیا  رد  ینید  مازلا  بیترت و  هنوگ  چـیه  هب  هصالخ  و  دـنناد . یم  ادـج  اـیند  زا  ار  نید  و  تسایـس ، زا  ار 

صقن یهاتوک و  دوبمک و  ره  زا  ار  مالسا  دوش و  یم  یسررب  یمالـسا  ینیب  ناهج  اب  اهـشور  اههار و  همه  زیچ و  همه  هک  یمالـسا  طیحم 
يّوج نینچ  رد  دسانش  یم  رشب  یگدنز  لئاسم  همه  ریگارف  ار  مالـسا  دزاس و  یمن  ادج  مالـسا  زا  ار  تموکح  تسایـس و  دناد و  یم  هّزنم 
ناما اهنآ  هب  کّسمت  دندیجم و  نآرق  لدع  هک  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  میلاعت  تنـس و  باتک و  زا  ار  تموکح  ماظن  دـیاب 

رد ار  تیریدـم  لکـش  لّوا  مینک و  یم  زاغآ  ار  یـسررب  هناگادـج  ّوج ، ود  نیا  زا  کی  ره  بسح  رب  ام  اذـهیلع  تفرگ . تسا  تلالـض  زا 
ابو هدرک  یـسررب  دـنناد  یم  ادـج  تیناحور  تناید و  زا  ار  تسایـس  و  ایند ، زا  ار  نید  هک  ینامیا  ياـهطیحم  نآ  يداـحلا و  ياـه  طـیحم 

تسا انب  ریز  حالطصا  هب  هک  ام  يرکف  یتدیقع و  ینابم  يژولوئدیا و  میئوگ  یم  طیحم  نیا  رد  مینیـشن . یم  هثحابم  هب  راکفا  نیا  نابحاص 
دشاب و یمن  دنشاب  هچ  ره  رگید  ءایشا  نارادناج و  کلام  شدوخ و  کلام  شدوخ  ناسنا  میئوگ  یم  دراد ، يداینب  يرهوج و  قرف  امش  اب 

قلاخ هک  تسا  وا  اب  یقیقح  تیریدم  دراد و  تیالو  روما  لک  سک و  همه  زیچ و  همه  رب  تسا و  همه  رایتخا  بحاص  همه و  کلام  ادـخ 
ياراد میحر و  نامحر و  نسحم و  معنم و  فیطل و  ریبخ و  میکح و  تسا و  دسافم  حلاصم و  همه  هب  ملاع  هدـنهد و  يزور  هدـننیرفآ و  و 

نارگید روما  رد  فّرـصت  هلخادـم و  ره  شدوخ و  رب  یّتح  سک ، ره  تیالو  تهج  نیا  زا  تسا . ینـسحلا  ءامـسا  هیلامک و  تافـص  ماـمت 
هتـشادن رابتعا  دشاب  وا  يربنامرف  تعاط و  يارب  وا و  بناج  زا  لمعو  وا  تاعیرـشت  رماوا و  ذافنا  وا و  بناج  زا  ادخ و  نذا  هب  هکنیا  نودـب 

هک ینامـسآ  تالاسر  هک  میراد  ار  نخـس  نیا  دندقتعم  زین  ینامـسآ  تالاسر  بیغ و  ملاع  هب  هکنانآ  اب  تسین . هیجوت  لباق  هجو  چیه  هبو 
، ینامسآ تالاسر  رد  رگا  و  دومن ، ضرف  یصقن  ینامسآ  تالاسر  رد  ناوت  یمن  دشاب و  لماک  دیاب  تسا  وا  لیمکت  رـشب و  حالـصا  يارب 
لمع و رکف و  ماظن  تسایـس و  تدابع و  نید  مالـسا  تسا . یمالـسا  یتدـیقع  ینابم  فالخ  دـشاب  هدـشن  روظنم  رـشب  يایند  روما  حالص 
اب دّـحوم  تفلاخم  ام  تفلاخم  تسخن ، رکفت  اب  میراد : تفلاخم  رکفت  زرط  ود  نیا  زا  کی  ره  اب  سپ  تسا  نوؤش  همه  هرادا و  عامتجا و 

دحاو ینیب  ناهج  يژولوئدـیا و  تخانـش  رد  فالتخا  مّود ، رکفت  ابو  تسا . داضتم  ینیب  ناهج  ود  فالتخا  دـحلم و  اـب  نمؤم  كرـشم و 
ادخو یمالـسا  ینیب  ناهج  دوش . یم  عفترم  فالتخا  مینک  لماک  ار  دوخ  ینیب  ناهج  يژولووئدیا و  دش و  لماک  تخانـش  یتقو  هک  تسا 
رهاظ تسا  ادـخ  تیمکاح  دـیحوت و  زا  کفنم  هک  اهماظن  هنوگنیا  نالطب  دوخ  هب  دوخ  دوش  كرد  رگا  دـیحوت  هب  نامیا  داـعبا  یـسانش و 

اهنآ رد  ینید  دّـهعت  هک  یئاهمیژر  نیا  هک  تسا  هجوت  ناـیاش  یتدـیقع ، يداـینب و  فـالتخا  نیا  زا  رظن  فرـص  اـبو  کـلذ  عم  دوش . یم 
دادبتـسا اـی  مدرم  رب  مدرم  تموکح  حالطـصا  هبو  یـسارکومد  اـی  هقلطم  تنطلـس  يروتاـتکید و  دنـشاب  هک  ناونع  لکـش و  ره  هب  تسین 
ياهماظن رد  هکنانچ  شتاباختنا  هکنیا  رب  هوالع  یـسارکومد  میژر  یتح  دـشاب و  یمن  دامتعا  لـباق  رگید  تروص  ره  یبزح و  اـیراتلورپ و 

اه یپسور  شحاوف و  دوش و  یمن  ماجنا  هنارگ  فاعضتسا  دیلپ و  ضارغا  تاوهـش و  زا  رود  دازآ و  طیحم  رد  دوش  یم  هدید  یـسارکومد 
ار تاباختنا  زین  اه  هناخراک  نابحاص  ناراد و  هیامرس  هکنانچ  دنراد . رثؤم  شقن  اهدزمان  يزوریپ  رد  زیگنا  توهـش  تاغیلبت  اه و  هصاّقر  و 
اهکناب و اه و  هناخراک  یناگرزاب و  رب  هک  تسا  ینیعم  ناراد  هیامرـس  نیب  هزراـبم  یتاـباختنا  تازراـبم  عقاو ، رد  دـنریگ و  یم  راـیتخا  رد 

شّتیوه نتم و  رد  مه  ماظن  نیا  تسا  هدولآ  نآ  هب  یسارکومد  حالطـصا  هب  ماظن  ره  هک  بیاعم  نیا  رب  هوالع  دنراد  هطلـس  يداصتقا  روما 
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نیناوق اینرفیلاک  رد  تسا  مزلم  یـسک  ره  ًـالثم  تسا . لـیمحت  دـنریذپ  یمن  ار  ماـظن  نیا  هک  یناـسک  نآ  رب  تسا و  يدادبتـسا  يّدـح  رد 
دیاب ارچ  و  تسا ؟ یئأـشنم  ساـسا و  هچ  هیاـپ  رب  مازلا  نیا  اـّما  دوش  یمن  راـبتعا  وا  يارب  يریذـپ  فلخت  قح  دـیامن و  تیاـعر  ار  اـکیرمآ 

میلست هب  مزلم  دناد  یمن  حیحص  ار  ماظن  نیا  هک  ار  یتیّلقا  تسا  هتفریذپ  ار  تیرثکا  تیلقا و  ماظن  هک  یتیرثکا  ینعی  ماع  يانعم  هب  تیرثکا 
یتباث موهفم  قح ، اهماظن ، نیا  رد  دنرادن . خساپ  دوش  یم  طوبرم  تیرثکا  تاوهـش  عفانم و  ظفح  هب  هک  ینانخـس  هلـسلس  کی  زج  دزاس ؟
تباث قح  موهفم  هک  دشاب  دقتعم  تیلقا  دنچ  ره  دنک  یم  لیمحت  تیلقا  رب  ار  نآ  اذل  دنادب و  قح  ار  نآ  تیرثکا  هک  تسا  نامه  درادـن و 
ناسنا ترطف  قالخا و  فرع  رد  هک  یقیقح  فّلختم  یعقاو و  مرجم  نوناق  زا  شتافّلخت  رد  اـهماظن  نیا  رد  تیلقا  تسا . رییغت  لـباق  ریغ  و 

درک شهوکن  تسا  شهوکن  لـباق  ینید  تاـماظن  رد  هکناـنچ  ار  فلختم  درف  ناوت  یمن  مه  تیرثکا  رظن  هب  یتح  تسین و  دـشاب  موکحم 
لمع نآ  هب  هک  دناد  یم  دّهعتم  ار  دوخ  شدوخ  حلاصم  هظحالم  هب  تیرثکا  هک  تسا  يدادرارق  رما  کی  شهوکن ، رفیک و  هب  مکح  هکلب 

ساسا هب  زین  ماـظن  نیا  هصـالخ  دـنک و  یم  لـیمحت  دـناد  یم  تیرثکا  هکلب  شدوخ و  تحلـصم  فـالخ  ار  نآ  هک  مه  تیلقا  هب  و  دـنک ،
يژولوئدـیا ساسا  رب  هک  یئاه  ماظن  نیا  ّلک  رگید  لاکـشا  و  دـنک . یم  ادـیپ  طابترا  دـشاب  تیرثکا  روز  دـنچ  ره  تسا  روز  اب  قح  هکنیا 

نیمه رد  مینیب  یم  اذل  و  دنرادن ، دوش  دوخ  شیپ  یسفن و  دهعت  بجوم  هک  يونعم  هناوتـشپ  هک  تسا  نیا  دشابن  [ 2  ] ینامیا تبثم و  ياه 
ماظن هک  لاح  دوب و  رییغت  لباق  ریغ  ماظن  نیا  هک  دـیوگ  یمن  مه  سک  چـیه  دوش و  یم  ضوع  عضو  یماظن  ياـتدوک  کـی  اـب  اـهروشک ،

یم هظحالم  هک  تماما  ماظن  لثم  ینید  ياهماظن  سکع  هب  دشاب  عبتم  عاطم و  دـیاب  دراد و  رابتعا  نانچ  مه  ماظن  نآ  هدـش  رقتـسم  دـیدج 
هیلع یلع  تموکح  لاس  جنپ  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ادخ  لوسر  صخش  رصع  رد  زج  تسا و  هتـشذگ  نآ  رب  نرق  هدراهچ  هکنیا  اب  دینک 

تاماظن میلست  ماظن  نیا  هب  نادقتعم  تقو  چیه  تسا و  یقاب  نانچمه  تفاین  رارقتسا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تموکح  هام  شـش  مالـسلا و 
هکنیا نیع  رد  مه  اهتموکح  نیمه  رد  دندنام و  راوتـسا  هدیقع  نیا  رب  هکلب  دنتـسنادن  هدش  ضرقنم  طقاس و  ار  تماما  ماظن  و  هدشن ، رگید 

لماع و ياـملع  هب  مه  يربک  تبیغ  هرود  رد  و  دـندرک ، یم  يوریپ  تماـما  ماـظن  زا  دـندوب  روج  ماـکح  يروتاـتکید  روز و  هطلـس  تحت 
: دشاب یم  عون  ود  رب  يژولوئدیا  یتدـیقع و  ینابم  [ 2 . ] 7 هیآ مور ، هروس  [ 1  ] یقرواپ دندومن . یم  هعجارم  دوخ  روما  رد  لداع  نیدـهتجم 

یبلـس يدام ، ياه  يژولوئدیا  يّدام . يژولوئدیا  او  يونعم  يژولوئدـیا  رگید  ترابع  هب  و  یبلـس ، یفنم و  ینابم  و  ینامیا ، تبثم و  ینابم 
تارییغت و هّداـم و  رهاـظم  تسه  هچ  ره  تسین و  يزیچ  نآ  ءارو  اـم  تسا و  يّداـم  ملاـع  نیع  زیچ  همه  هک  تـسین  نـیا  زا  شیب  تـسا و 
فلتخم و رهاظم  هدام و  ناـهج  اریز  درادـن  یموهفم  بلـس  یفن و  زج  يژولوئدـیا ، هنوگ  نیا  دوش . یم  رهاـظ  نآ  رد  هک  تسا  یتـالدابت 

هکلب تسین  يژولوئدـیا  بیغ  ملاـع  هب  نیلئاـق  لـباقم  رد  يّداـم  ملاـع  دوـجو  تـسین و  راـکنا  لـباق  دوـش  یم  رهاـظ  نآ  رد  هـک  یتارییغت 
یمن يداـم  هک  تسا  نیمه  تسین و  رگید  زیچ  نآ  ءارو  اـم  تسا و  هداـم  نیمه  تسه  هچ  ره  هک  تسا  نیا  يداـم  درف  کـی  يژولوئدـیا 
یفرح نآ  رد  ار  یـسک  تسا و  تباث  يدام  ناهج  دوجو  درادب . هضرع  ار  نآ  يژولوئدیا  ناونع  هب  دناوت  یمن  دـنک و  تابثا  ار  نآ  دـناوت 
تـسا فـالتخا  دروـم  هچنآ  دـنادب . دوـخ  يژولوئدـیا  ار  نآ  نآ ، دوـجو  هب  لـئاق  هک  دـشاب  یمن  یفـالتخا  نآ  تاـبثا  یفن و  رد  تسین و 

دنک یم  ّدر  ار  نآ  تسرپ  ادخ  دحوم و  دراد و  رارـصا  نآرب  يدام  هک  تسا  بیغ  ملاع  یفن  هدام و  ملاع  هب  یتسه  دوجو و  ملاع  راصحنا 
رارق انب  ریز  ار  نآ  ناوت  هب  ات  تسین  تابثا  لباق  دشاب  بیغ  ملاع  راکنا  هک  يدام  يژولوئدیا  ًالوا  نیا  ربانب  تسا  دـقتعم  زین  بیغ  ملاع  هب  و 

نآ ساسا  رب  داد و  رارق  انب  ریز  مه  تابثا  ضرف  هب  تسین ، يزیچ  نوچ  بلس  یفن و  ًایناث  درک و  داهنشیپ  نوناق  ماظن و  نآ  ساسا  رب  داد و 
هب هدیقع  انب  ریز  دنیوگب  رگا  و  دوش ، یمن  انب  ریز  مه  تابثا  ضرف  هب  تسین ، يزیچ  نوچ  بلـس  یفن و  ًایناث  درک و  داهنـشیپ  نوناق  ماظن و 

ریـسفت نیا  هب  يدام  ملاع  دوخ  يارب  دروآ و  یمن  يدهعت  هنوگ  چیه  ناسنا  رد  هدـیقع  نیا  میئوگ  یم  تسا  يّدام  ملاع  هب  دوجو  راصحنا 
. نآ هب  هدیقع  يارب  دسر  هچ  ات  درک  تباث  ناوت  یمن  یمارتحا 

رگید تاماظن 
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تاماظن اّما  دنتـسه  نآ  یعّدـم  ناهج  ینونک  تاماظن  رتشیب  ًابیرقت  هک  تسا  یـسارکومد  حالطـصا  هب  تاـماظن  نوماریپ  دـش ، هتفگ  هچنآ 
هب یئانتعا  یب  يروتاـتکید و  تاـماظن ، نیا  رد  تسا . اـهنیا  زا  شیب  ناشدـسافم  بیاـعم و  یبزح  کـت  یتسینومک و  تاـماظن  لـثم  رگید 

دسر یمن  نارگید  دص  رد  هد  هب  اهنآ  هرامش  هاگ  هک  يا  هدع  دراد و  نایرج  يا  هقباس  یب  هنوگ  هب  ناسنا  تیرح  تمارک و  رـشب و  قوقح 
رد رگا  و  دـنراد ، یم  لومعم  نارگید  قوـقح  هب  ار  تازواـجت  نیرتدـب  یّقرت ، بزح و  مسا  هب  و  دنتـسه . ناـنعلا  قـلطم  باـقرلا و  کـلام 

لیمحت تیرثکا  رب  راوخ  نوخ  رگ و  هطلس  دنمروز و  تیلقا  اهاجنیا  رد  دننک  یم  دوخ  تامیمصت  لوبق  هب  مزلم  ار  تیلقا  تیرثکا ، اهاجنآ 
تالاح نیرتدـب  اهماظن ، نیا  نایوج  هطلـس  نیب  رد  ایند  هصالخ  و  تسا . هداد  رارق  تیرثکا  رایتخا  بحاص  کلام و  میق و  ار  دوخ  هدـش و 

دوش یم  دساف  ياهتموکح  نیا  زا  يرادساپ  تاحیلست  تیوقت  فرص  نارگراک ، نازرواشک و  ناشکتمحز و  جنر  تسد  دنراذگ و  یم  ار 
نوگانوگ ياهیرامیب  یگنسرگ و  درد  جنر و  اب  ناسنا  نویلیم  اهدص  زورما  دیسر  یم  رشب  ياهیدنمزاین  فرـصم  هب  رگا  هک  یئاه  هنیزه  و 

دسافم بیاعم و  زا  نتفگ  نخس  هک  دسر  یم  رظن  هب  دندوبن . نابیرگ  هب  تسد  یئادتبا  شاعم  نیمأت  ياسرف  تقاط  ياهراشف  اهدوبمک و  و 
نیا هب  يدحا  دوب ، ملاس  راکفا  و  اهناسنا ، رایتخا  رد  تاعوبطم  یهورگ و  ياه  هناسر  رگا  و  دشاب ، حضاو  حیضوت  اه  بتکم  اهماظن و  نیا 

هرتیرا ناتسهل و  ناتسناغفا و  نیطـسلف و  لثم  ناهج ، زا  يا  هطقن  رد  زور  ره  هک  ار  اهنآ  نارادمامز  بیرف  درک و  یمن  ادیپ  شیارگ  اهماظن 
هتـسد نآ  هراب  رد  دوش  هداد  حیـضوت  دـیاب  هچنآ  اجنیا  رد  طقف  [. 1  ] دروخ یمن  دـننز  یم  تسد  تایانج  نیرت  یـشحو  هب  رگید  طاـقن  و 

زا مارتحا  یبهذـم و  دـیاقع  هب  ضّرعت  مدـع  ناشدوخ  لوق  هب  نید و  ظفح  اب  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  یـسارکومد  یتسیلایـسوس و  تاماظن 
يدرف و قالخا  هب  نتخادرپ  دباعم و  رد  ار  نید  دنشاب و  هتشاد  تیدوجوم  دباعم ، هب  نتفر  نید و  غیلبت  يدازآ  یقالخا و  يدابع و  تاماظن 

دننالوبق هب  زین  ناناملسم  هب  ار  نآ  دننک  یم  ششوک  نارگرامعتـسا  هک  تسا  نرق  کی  هب  کیدزن  و  دنزاس . سوبحم  رـصحنم و  تادابع ،
حیضوت اجنیا  رد  دنناوخ . یم  یقرتم  ددجتم و  دهعتم و  رکفنـشور و  دننک  یم  يرادفرط  یمالـسا  دض  ءارآ  اهرظن و  نیا  زا  هک  ار  نانآ  و 

ياپ هب  اپ  دنناوت  یم  ود  ره  دنرادن و  يا  هضراعم  نید  اب  یلم ، تیمکاح  یسارکومد و  مسیلایـسوس و  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  میهد  یم 
تسایـس و تموکح و  دـشاب  هک  هنوگ  ره  ماظن  ورملق  دـنرادن  طابترا  مه  اب  اهنآ  هلخادـم  تدایـس و  ورملق  اریز  دـنورب  شیپ  هب  رگیدـکی 
يرورپ و عون  قـالخا و  دـبعم و  اـسیلک و  نید ، ورملق  و  تسا ؛ روـما  هنوـگنیا  نوناـق و  تواـضق و  هناـخراک و  هرادا و  ناـبایخ و  رازاـب و 

نیا دیئامن و  یم  نید  زا  امش  هک  تسا  یتسردان  ریـسفت  بسح  رب  نیا  میهد  یم  خساپ  تسا . شتـسرپ  شیاین و  هناتـسود و  رـشب  ياهراک 
دشاب قباطم  دنناد  یم  حیسم  تامیلعت  ار  نآ  دندقتعم و  نآ  هب  نایحیسم  هچنآ  اب  رگا  ریسفت  نیا  تسا . نید  ورملق  هب  زواجت  یّطخت و  نیع 

يروما هب  طوبرم  نآ  تامیلعت  ماکحا و  رتشیب  تسا و  یناهج  هک  مالسا  تلاسر  اب  ًاصوصخ  حیسم و  تلاسر  هلمج  زا  ینامسآ  تالاسر  اب 
هزاجا زگره  مالـسا  دـنک . یم  ّدر  ار  نآ  تیعطاق  اب  یناملـسم  ره  تسا و  فلاخم  دیرامـش  یم  جراخ  نید  ورملق  زا  ار  نآ  امـش  هک  تسا 

مارح ای  بجاو  ار  نآ  هورکم  بحتسم و  مکح  یتح  دوش و  هداد  يرییغت  فیرحت و  شیاه ، همانرب  ماکحا و  نیرتکچوک  رد  هک  دهد  یمن 
هلآ هیلع و  هللا و  یلص  دمحم  مارحو  ۀمایقلا  موی  یلا  لالح  هلآ  هیلع و  هللا و  یلص  دمحم  لالح  دنیوگب : بحتـسم  ای  هورکم  ار  شحابم  ای 

دشاب و يراج  مالسا  نوناق  روما ، هیلک  یئاضق و  یلام و  تاماظن  ماکحا و  نیناوق و  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  و  ۀمایقلا . موی  یلا  مارح 
رظن نیا  و  دنورب ، مدرم  رب  مدرم  تموکح  یلم و  تیمکاح  یـسارکومد و  شور  هب  دنروایب و  ار  تیرثکا  ماظن  تموکح ، باختنا  رد  طقف 

تسا بجاو  دیجم  نآرق  حیرص  هب  رمالا  یلوا  زا  تعاطا  هک  لاح  نیع  رد  تسا و  تکاس  هرادا  ماظن  میژر و  رما  رد  مالسا  هک  دنریذپب  ار 
ّتنس لها  نارکف  نشور  حالطصا  هب  یضعب  مه  ًاریخا  هکنانچ  درادن . يروتسد  داهنشیپ و  هعماج  تیریدم  شور  رما و  یلو  نییعت  زرط  رد 

ای هتساوخ  یمن  زین  رگید  يوس  زا  دنهد و  رارق  نیعم  همانرب  کی  هیاپ  رب  دنا  هتسناوتن  مالسا  ردص  رد  ار  تفالخ  نایرج  هکنیا  هب  رظن  زین  و 
هدومن راهظا  ار  رظن  نیمه  دننک  مالعا  یعرـش  ریغ  دیدرگ  صوصنم  ماما  ینیـشن  هناخ  بجوم  هک  ار  اهنایرج  نآ  هک  دنا  هدیدن  تحلـصم 
دندید حالص  هک  یلکش  ره  هب  رصع  ره  رد  ار  لکشم  نیا  دیاب  دوخ  مدرم ، درادن و  دوجو  یعرـش  همانرب  روتـسد و  يرادمامز  رما  رد  هک 

حالطصا هب  ياه  هداز  هعیش  یضعب  هک  تسا  نیا  زیگنا  تفگـش  و  دشاب . یم  تیرثکا  ماظن  مه  اهلکـش  نیا  زا  یکی  ًاعبط  هک  دنیامن  جالع 
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ینیـشناج هب  ترـضح  نآ  نییعت  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  تفالخ و  رب  هک  ار  يرایـسب  صوصن  دنا  هدید  نوچ  زین  رکف  نشور 
راکنا دنناوت  یمن  دزاس  یم  عوضوم  یب  مالسا  رد  ار  مدرم  رب  مدرم  تموکح  یئاروش و  ماظن  دراد و  تلالد  هلآ  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ 

ار کیتارکومد  تیرثکا و  یئاروش و  ماظن  ناگتفیـش  اه و  هدز  برغ  مه  هک  دـنا  هدومن  راهظا  يرگید  رظن  هتخیر و  يرگید  حرط  دـننک ،
هک دوش  یم  هدافتـسا  صخـش  نیا  نانخـس  زا  دنیامن . لافغا  دنناوتب  رگا  ار  تماما  ماظن  هب  نادقتعم  هعیـش ، طیحم  رد  مه  و  دننک ، یـضار 

، تحارص لمک  رد  هک  ترـضح  نآ  ررکم  ياه  مالعا  یمـسر و  ياه  نییعت  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  دّدعتم  ياه  شنیزگ 
ًالصا تسین و  نییعت  بصن و  تسا و  یفّرعم  تسا  هتشاد  بوصنم  تیالو  تماما و  نینمؤم و  تراما  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 

ار شراتفگ  قرش  برغ و  تاحالطصا  هب  انـشآ  ياه  هچب  هکنیا  يارب  تسا و  یئاروش  ماظن  همدقم  تسا و  ّتقوم  میژر  کی  تماما  میژر 
زونه هعماج  هکنیا  يارب  بالقنا  ربهر  هک  هدرک  هیبشت  کنودـناب »  » سنارفنک رد  هدـش  شرافـس  یبالقنا  ياـهمیژر  هب  ار  تماـما  دـنریذپب 

دناوتب دشاب و  نآ  فادها  بالقنا و  هب  هاگآ  رتشیب  همه  زا  هک  ار  رفن  کی  دوش  راذگاو  شدوخ  هب  شراک  هک  تسا  هتفاین  ار  نآ  یگدامآ 
اّما تسا . عیـشت  یّنـس و  طیحم  رد  هنارکف  نشور  رظن  ود  نومـضم  نیا  دیامن . یم  یفّرعم  مدرم  هب  دـنک  يربهر  بالقنا  ریـسم  رد  ار  مدرم 
هب يرما  مدرم  ترخآ  هکلب  اـیند و  روـما  رد  هک  یمهم  رما  نینچ  ندراذـگ  لـمهم  هک  تسا  نیا  لّوا  رظن  هب  خـساپ  رظن : ود  نیا  هـب  خـساپ 

حیرـص هب  هک  تسا  نید  صقن  هب  رارقا  هوالع ، تسا و  ادخ  یئادخ  ادخ و  هیلامک  فاصوا  فطل و  فالخ  دوش  یم  ادـیپ  مک  نآ  تیمها 
دـشاب و هدـش  بجاو  دـیکأت  همه  نیا  اب  ماـما  تفرعم  هک  دوش  یم  هنوگچ  تسا و  هدـیدرگ  لـماک  [ 2 ( ] مکنید مکل  تلمکأ  موـیلا   ) هـیآ

یفرعم دوش  هتخانـش  دیاب  هک  یماما  اّما  دشاب  هدش  بجاو  [ 3 ( ] مکنم رمالا  یلُواو  لوسرلا  اوعیطأو  هللا  اوعیطأ  : ) بسح رب  زین  ماما  تعاـطا 
یم هراشا  مه  دعب  هدرک و  هراشا  نآ  هب  ًالبق  هکنانچ  رظن  نیا  دـشاب  هدـشن  مولعم  تسا  بجاو  نآ  زا  تعاطا  هک  يرما  یلو  دـشاب و  هدـشن 

رب مدرم  تموکح  یسارکومد و  ماظن  ًالوصا  ًالوا  هک  تسا  نیا  مّود  رظن  هب  خساپ  اّما  و  تسین . لوبق  لباق  تسا و  یقطنم  ریغ  ًالماک  میئامن 
زا رود  صلاخ و  شدیحوت  توعد  هداد و  طسب  حرش و  ار  دیحوت  نوگانوگ  داعبا  هک  مالسا  ًاصوصخ  يدیحوت  یمیهاربا و  عیارش  اب  مدرم 

كرش نیب  قیفلت  لثم  مالسا  تاماظن  رئاس  لوبق  اب  اه  میژر  هنوگ  نیا  لوبق  دراد و  تافانم  دراد  رارق  تیرشب  رایتخا  رد  كرـش  ياه  هبئاش 
هاش تموکح  مدرم و  رب  ادخ  تموکح  نیب  هک  تسا  هلـصاف  نامه  مدرم  رب  مدرم  تموکح  مدرم و  رب  ادخ  تموکح  نیب  تسا . دـیحوت  و 
ادخ تموکح  مالسا ، ماظن  [. 4 ( ] توغاطلا مهئایلوأ  اورفک  نیذلاو  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذـلا  یلو  هللا  : ) تسا مدرم  رب 
ریما هکنانچ  تسین و  تقوم  ماظن  تماما  ماظن  ًایناث  دـشاب . وا  عیرـشت  نذا و  هب  وا و  بناـج  زا  دـیاب  مه  اـه  تیـالو  تسا و  ادـخ  ماـکحا  و 

تّجح و دوجو  زا  یلاخ  نیمز  ینامز  رصع و  چیه  [ = 5  ] ۀجحب مئاق هللا  نم  ضرالا  اولخت  یلب ال  مهللا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
کلعاج ینا   ) و [ 7 ( ] ضرالا یف  ۀـفیلخ  كانلعج  انا  دوادای   ) و [ 6 ( ] ۀـفیلخ ضرالا  یف  لعاج  ینا  : ) لثم یتایآ  ًاثلاث  و  دوب . دـهاوخن  ماما 

صوـصن و همه  نیا  ًاـعبار  و  تسا . یهلا  باـصتنا  لـعج و  هکلب  تسین  هداـس  یفرعم  تماـما  هـکنیا  رب  دـنراد  تحارـص  [ 8 ( ] ًاماما ساـنلل 
زا هچنآ  هک : تروص  نیا  هب  زگره  دراد و  تماما  هب  اهنآ  باصتنا  رب  تلالد  تحارـص  هب  تسا  هدیـسر  همئا : تماما  دروم  رد  هک  تاـیاور 

دوش یم  لاؤس  اریز  تسین  هیجوت  لباق  دـشاب . مدرم  بناج  زا  دـیاب  شنیزگ  نییعت و  اّما  تسا  یفّرعم  دوش  یم  ماـجنا  ربمغیپ  ادـخ و  يوس 
هب مدرم  شنیزگ  نودب  هدش  یفّرعم  صخش  ایآ  و  هن ؟ ای  تشاد  دهاوخ  تعاطا  بوجو  ایآ  دندیزگرب  يرادمامز  هب  ار  يرگید  مدرم ، رگا 

اهنیا هن ؟ ای  دنک  تعاطا  مدرم  هدیزگرب  زا  دیاب  هدش  یفّرعم  صخـش  دوخ  ایآ  و  هن ؟ ای  دراد  تعاطا  بوجو  يرگید ، شنیزگ  اب  صوصخ 
نیا هیلع  دهاوخب  يدنمتفارش  ناسنا  رگا  [ 1  ] یقرواپ تسا . هنارکف  نشور  حالطصا  هب  هیرظن  نیا  ّدر  شحیحـص  خساپ  هک  تسا  یتالاؤس 
مهد  ) زورما نیمه  نارتوهش !! هدنرد و  تاناویح  ملاع  هب  نیرفآ  دص  دیوگب  ماجنا  رـس  دسیونب و  اهباتک  دیاب  دنک  رداص  همان  اعّدا  اهماظن ،

دایتعا هب  اکیرمآ  هرگنک  ناگدنیامن  زا  يا  هدع  هک  داد  عالطا  یس  یب  یب  ویدار  مسیون  یم  اجنیا  رد  ار  یقرواپ  نیا  هک  ( 1402 كرابم هام 
نیرتگرزب ناگدنیامن  نیا  دنا . هدش  مهتم  دنا  هدوب  طابترا  رد  رگید  ياه  لغش  ناسر و  همان  ناونع  هب  هرگنک  اب  هک  یئاهناوج  اب  شزیمآ  و 

رامعتـسا ياهنایرج  دـنرثؤم و  اکیرمآ  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یگنهرف و  ماـظن  یناـهج و  ياهتـسایس  نییعت  رد  هک  ناـهج  یـسایس  عمجم 
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عیفرت هدعو  هب  هداد و  بیرف  ار  اهناوج  نیا  دـننک  یم  راختفا  تعنـص  کینکت و  تردـق  هب  دـنیامن و  یم  يربهر  ار  نآ  تایانج  اکیرمآ و 
تربلآ میونش . یم  هدینـش و  رایـسب  یّقرتم  ندّمتم و  قرـش  برغ و  زا  اهربخ  هنوگ  نیا  زا  دنیامن . یم  دراو  داسف  بالجنم  رد  هبتر  ماقم و 

ياهماظن دراد . مه  دنزرف  ود  نز  نآ  زا  دـنک و  یم  یگدـنز  يرگید  درف  ینوناق  نز  اب  هک  تسا  اهلاس  هسنارف  ياه  تسینومک  ربهر  هشام 
ناتسناغفا و نانبل و  نیطـسلف و  تایانج  دنروآ و  یم  رد  رـس  اهنآ  زا  رچات  نارتیم و  فنژرب و  ناگیر و  لاثما  هک  تسا  یئاه  ماظن  ینونک ،

تسینومک اکیرمآ و  نارگرامعتسا  مامت  زا  ناشدرف  کی  تمیق  تیناسنا  رد  هک  یئاه  ناسنا  رامثتـسا  یبلط و  هعـسوت  يارب  ار  رگید  طاقن 
[2 . ] دنوش یم  بکترم  یتسیزمه  حلص و  مسا  هب  هتفگ و  یّقرت  دّدجت و  ار  تایانج  نیا  همه  دنوش و  یم  بکترم  تسا  رتشیب  هیسور  ياه 
؛ درب رون  ملاع  هب  درآ و  نوریب  ناهج  ياه  یکیرات  زا  ار  نانآ  تسا ، نامیا  لها  رای  ادـخ  [ 4 . ] 59 هیآ ءاسن ، هروس  [ 3 . ] 3 هیآ هدئام ، هروس 
. دـننکفا یهارمگ  ياهیکیرات  هب  هدروآ و  نوریب  رون  ملاع  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نزهر  وید  ناطیـش و  ناشرای  دـندیزرو  رفک  هار  هک  نانآ  و 

.124 هیآ هرقب ، هروس  [ 8 . ] 26 هیآ هروس ص ، [ 7 . ] 30 هیآ هرقب ، هروس  [ 6 . ] 139 تمکح هغالبلا ، جهن  [ 5 . ] 257 هیآ هرقب  هروس 

یمالسا طیحم  رد  تیریدم  لکش  یسررب 

دیاب تسا  یهلا  باصتنا  ای  مدرم  باختنا  هب  تسا و  یعمج  ای  يدرف  هک  تیریدم  لکش  نتخانش  رد  دش  هتفگ  هکنانچ  یمالـسا  طیحم  رد 
مالـسا رد  هک  دندقتعم  همه  طیحم  نیا  رد  دومن . هعجارم  دندیجم  نآرق  لدـع  هک  تیب : لها  ياهیئامنهار  تامیلعت و  ّتنـس و  باتک و  هب 

ماجنا دشاب  رـشب  زاین  دروم  هک  یعیرـشت  ره  هدشن و  یهاتوک  دشاب  هتـشاد  طابترا  رـشب  یعقاو  تداعـس  اب  هک  يداشرا  میلعت و  ره  نایب  رد 
چیه تیعورشم  تماما ، ماظن  زا  ریغ  هفیرش ، ثیداحا  دیجم و  نآرق  تایآ  مالسا و  خیرات  هب  هعجارم  ابو  یمالـسا  شنیب  نیا  اب  تسا . هدش 

لباقم فرط  رد  هکنانآ  1 ـ تسین : تابثا  لباق  دـنا  هتفای  تموکح  نیملـسم  رب  ریز  لئالد  هب  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هک  یئاه  ماـظن  زا  کـی 
هک یناسک  دننام  تسین  لوبق  لباق  زگره  هک  یتاهیجوت  ابو  دنزجاع  مالـسا  ماظن  ناونع  هب  يدحاو  ماظن  یفرعم  زا  دنراد  رارق  تماما  ماظن 

هدرمش یعرـش  دنا  هدوب  هنومن  ریظن و  مک  داسف  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  ار  نوگانوگ  تاماظن  دننیب  یم  هدش  عقاو  يایاضق  لباقم  رد  ار  دوخ 
یکی تسا : تهج  ود  هب  دحاو  ماظن  یفّرعم  زا  اهنآ  یناوتان  زجع و  نیا  دننک . یم  مالعا  یعرش  فیلکت  کی  ار  اهنآ  زا  تعاطا  لقا  ّدح  ای 

یتح درک و  ادـیپ  يا  هدـننک  عناق  حیحـص و  دنتـسم  ناوت  یمن  تماما  ماظن  زا  ریغ  رگید  تاماظن  يارب  ّتنـس  باتک و  هب  هعجارم  اـب  هکنیا 
تسا یمالسا  یعرـش و  ماظن  دنا  هدرک  رارقرب  هک  ار  یماظن  هکنیا  ناونع  هبو  دندرکن  یئاعدا  نینچ  زین  تاماظن  نیا  ناگدننک  رارقرب  دوخ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  رگید  و  دنتخاسن . حرطم  ار  تاماظن  نآ  هدش  نیعم  عرـش  يوس  زا  نآ  عون  لکـش و  و 
ات تفاین  يدـحاو  دـنور  شور و  تفرگ و  فلتخم  ياه  لکـش  تموکح ، تماـما ، ریـسم  زا  مالـسا  تسایـس  فارحنا  رثا  رد  هلآ  هیلع و  و 
ره رد  نیملـسم  رب  تفرگ و  دوخ  هب  تموکح  هک  ینوگانوگ  ياـهتروص  رثا  رد  هکلب  دومن  هیجوت  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  ندوب  یعرـش  ناوتب 

مدرم يارب  درادن ، یتموکح  ماظن  مالـسا  هک  عوضوم  نیا  ًالماک  درک  یمن  ّدر  ار  نآ  یـسک  تماما  ناوریپ  زج  دـش و  یم  لیمحت  تروص 
اهتیمورحم و اهیراتفرگ و  ات  دنیوگن  يزیچ  عوضوم  نیا  زا  دننزب و  نهد  رب  یشوماخ  لفق  ریـشمش ، سرت  زا  دندش  راچان  ای  دش  لوبق  لباق 

یبزح یـسایس  ياهدـنب  تسب و  هلـسلس  کی  لابند  هب  میناد  یم  هکنانچ  2 ـ دننیبن . دندید  هعیـش  هک  ار  یئاه  هجنکـش  اهنادـنز و  اهراشف و 
رد نیملسم و  رب  ّطلست  يارب  ترضح  نآ  تایح  ریخا  ياهلاس  رد  ًاصوصخ  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  رصع  زا  هک  يا  هّدع  زا  بکرم 

تلحر زا  سپ  دـندمآرب و  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  لتق  ماقم  رد  یتح  هک  تفرگ  لکـش  دنتـشاد  يراکمه  تموکح ، نتفرگ  رایتخا 
یمن ناوـنع  هک  ار  یبـلطم  دـندرک  یم  هرادا  ار  عاـمتجا  نآ  هک  یـصاخشا  دـنروآ و  شیپ  ار  [ 1  ] هدعاس ینب  هفیقـس  نایرج  ترـضح  نآ 

هک دنتسناد  یم  ار  نیا  همه  نوچ  دوب . ترضح  نآ  یمسر  ياهنالعا  تاداشرا و  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  تنس  هب  لالدتسا  دندرک 
تـسایر يارب  هن  دـنام و  یم  یقاـب  یعوـضوم  عاـمتجا  نآ  يارب  هن  ددرگ  رقتـسم  ساـسا  نآ  رب  تموـکح  دوـش و  حرطم  لـئاسم  نآ  رگا 

هک مه  اـهنیا  تشادـن و  تکرـش  هفیقـس  رد  دوب  هدرک  مولعم  بوصنم و  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربـمغیپ  هک  ار  سک  نآ  نوـچ  ناـشدوخ ،
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ربمغیپ یمـسر  ینلع و  تاغالبا  اه و  هیـصوت  تادـیکأت و  نآ  تموکح ، ناقـشاع  نابلط و  هاج  نیا  اذـل  دـندوبن  بوصنم  دنتـشاد  تکرش 
اه و ینابت  اب  دنیامن  صخشم  دوش  مکاح  دیاب  هک  ار  یماظن  عون  ًالبق  هکنیا  نودب  هفیق و  رد س  دنتفرگ و  هدیدان  ار  هلآ  هیلع و  هللا و  یلص 

تالاؤس دـندرک و  تعیب  رکب  وبا  اـبو  [ 2  ] دـندز رانک  دوب  عامتجا  نآ  رد  ناـش  مهم  بیقر  هک  ار  هداـبع  نب  دعـس  یـسایس ، ياـه  شزاـس 
ینب ًاصوصخم  نارگید ، هکنیا  نودب  دندیزرو و  دادبتسا  هّدع  نیا  ارچ  1 ـ دنام : باوج  یب  نایرج  نیا  رد  ریز  ياهشسرپ  هلمج  زا  يرایسب 
نیا زا  ریغ  ایآ  دندومن !؟ یتسد  شیپ  دـنوش  هاگآ  ناشرظن  زا  دـننک و  توعد  عامتجا  نآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  یتیـصخش  مشاه و 
یم شیازفا  دنـسرن  دوخ  دـصاقم  هب  یـسایس  ياه  کهورگ  هکنآ  ناکما  تفای  یم  روضح  عامتجا  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  دوب 
رظن يأر و  ناگمه  ات  دـندادن  عالطا  ینلع  هسلج  دجـسم و  رد  نیملـسم ، ریاس  هب  ار  هجیتن  يروص  ياـه  تروشم  زا  دـعب  ارچ  2 ـ تفای .!؟
مومع عامجا  ساسا  رب  ای  دوب !؟ اهنآ  تیرثکا  ای  هفیقس  لها  عامجا  ساسا  رب  ایآ  دوب ؟ یساسا  هچ  رب  تفالخ  هب  رکب  وبا  نییعت  3 ـ دنهدب !؟

عامجا ساسا  رب  رگا  دوب ؟ نیملسم  تیرثکا  ای  همه  عامجا  ساسا  رب  ای  دقع !؟ ّلح و  لها  تیرثکا  ای  مشاه  ینب  هلمج  نم  دقع  لح و  لها 
نیا رد  نیا  رب  انب  دـشن  لصاح  یتدـم  ات  لقا  دـح  اه  عامجا  نیا  زا  کی  چـیه  هک  دوب  نیملـسم  عامجا  ای  دـقع  ّلح و  لها  ای  هفیقـس  لـها 
یم تعیب  هبلاـطم  دـیدهت  هارکا و  روز و  هب  صاخـشا  زا  وا  يارب  ارچ  و  درک !؟ یم  هعماـج  روما  رد  لخادـم  یـساسا  هچ  رب  رکب  وبا  تدـم 

تیرثکا رگا  و  تخوس !؟ دنهاوخ  شتآ  هب  اهیلع ـ  هللا  مالس  ارهز ـ  ترضح  هناخ  رد  ار  مشاه  ینب  هک  دندرک  یم  دیدهت  یتح  و  دندرک !؟
مولعم نایرج  هکنیا  اب  دنشاب  هدرک  تعیب  رکب  وبا  اب  تیرثکا  هفیقس  رد  هکنیا  ضرف  هب  درک و  ادیپ  یعرـش  رابتعا  اجک  وا  تیرثکا  نیا  هدوب 

زا نخـس  دـننک و  تعیب  وا  هب  دـندش  روبجم  نارگید  دـش و  راک  ساسا  دـندوب  تیلقا  نیملـسم  بنج  رد  هک  تیرثکا  نآ  تعیب  ارچ  تسین 
هللا مالـس  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیدص  نیملاعلا ، ءاسن  ةدیـس  ترـضح  تنـس  لها  قافتا  هب  هک  عوضوم  نیا  دیدرگ !؟ عونمم  نتفگ  نارگید 
دوب هدنز  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ات  دننک  یم  لقن  یتح  هک  تشاد  تفلاخم  وا  تموکح  ابو  دوب  یـضاران  رکب  وبا  تموکح  زا  اهیلع 

دوجو ابو  نآ  اب  فلاخم  زاوج  تموکح و  تیعورـشم  مدع  رب  یلیلد  دـندرکن ، تعیب  رکب  وبا  اب  اهنآ  هب  ناگتـسباو  مشاه و  ینب  زا  يدـحا 
همطاف ترضح  عضوم  دنـشارتب  نآ  يارب  یلمحم  هکنیا  ضرف  هبو  دوش  یم  هتـسب  رکب  وبا  تموکح  يارب  یعرـش  هیجوت  هنوگ  ره  هار  نیا ،

لثم یتموکح  نتـسنادن  یعرـش  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نآ  زا  مشاه  ینب  تیعبت  عضوم و  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  بیوصت  مالـسلا و  اهیلع 
روط نامه  تسا و  هتفرن  اطخ  هب  دنادن  یعرش  ار  نآ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  تیعبت  هب  مه  سک  ره  تسا و  زیاج  رکب  یبا  تموکح 

« ۀمطاف ةدیقع  هذه  تناک  : » هک تسا  هتفگ  رکبوبا  تفالخ  ّدر  رب  هعیش  رذع  رد  نیملـسملا  ناوخا  ربهر  ءانب  نسح  خیـش  فورعم  ملاع  هک 
يا هراچ  لوسر  ادخ و  هب  دقتعم  ناملـسم  چیه  بیوصت ، ضارتعا و  مدع  میلـست و  زج  نآ  ربارب  رد  تسا و  همطاف  هدیقع  هدـیقع ، نیا  [ 3]

هک يا  همانرب  يارجا  زا  يریگولج  يارب  مشاه و  ینب  هیلع  هک  یـسایس  ياه  ینابت  اهدـنب و  تسب و  نیا  ناـیم  زا  هرخـالاب  تشاد . دـهاوخن 
دومن و رب  رد  ار  تموکح  تفالخ و  نهاریپ  تسشن و  تموکح  یسرک  رب  رکبوبا  دش  ماجنا  دوب  هدرک  رّرقم  هلآ  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ 

تیعرـش هب  تاـضارتعا  جـیردت  هب  هک  اهدـعب  دـش  لـیمحت  مدرم  رب  وا  تموکح  یـساسا  هچ  رب  هک  دـشن  مولعم  میتـفگ  هکناـنچ  هکنیا  اـب 
روتسد هب  دنزاس  مکحم  ار  ساسا  گنس  نآ  دندوب  راچان  هک  یئاه  تسایـس  ناراوخ  هریج  تخاس  لوغـشم  دوخ  هب  ار  راکفا  وا ، تموکح 

ّثبـشتم ءاطخ » یلع  یتما  عمتجت  ال  : » ثیدح و  عامجا ، هب  دـنداتفا و  اپ  تسد و  هب  نآ  تیعورـشم  رب  لیلد  ندرک  ادـیپ  يارب  دوخ  نابابرا 
نیا رودص  تّحـص  ًالوا : هک : یتروص  رد  دـش . ققحم  تّما  عامجا  هب  رکبوبا  تفالخ  دـننک و  یمن  عامجا  ءاطخ  رب  تما  دـنتفگ  دـندش و 
کی تفلاخم  ابو  تسا ، اهنآ  نیب  رد  موصعم  دوجو  هطـساو  هب  ءاطخ  رب  تما  عامتجا  مدع  رودص ، ضرف  هب  ًایناث : و  تسین . تباث  ثیدـح 
تسا نیا  دوصقم  ایآ  تسا  تّجح  تّما  عامجا  دنیوگ  یم  هکنیا  ًاثلاث : درادن . رابتعا  عامجا  تسا  موصعم  ماما  نامه  دشاب  لمتحم  هک  درف 

یمن نامگ  تسا !؟ عورـشم  یهلا  عیرـشت  یحو و  ضرع  رد  عامجا  هکنیا  ای  تفر  دنهاوخن  اطخ  رب  دندومن  عامجا  رگا  تاعوضوم  رد  هک 
عضو دنناوت  یم  عامجا  هلیسو  هب  تما  هک  دنک  نیا  هب  تشگرب  هک  دنشاب  لئاق  عامجا  يارب  ار  يرابتعا  نینچ  عامجا  تیجح  هب  نیلئاق  منک 

دوب یعامجا  هنوگچ  نیا  ًاعبار : و  تسا . عیرـشت  ّصن و  زا  فشاک  تما  عامجا  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  رما  تیاهن  اجنیا  رد  دنیامن . نوناق 
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زین رگید  یعمج  مشاه و  ینب  دوب و  فلاخم  نآ  اب  دوبن و  دراو  نآ  رد  تشهب  لها  ناوناب  هدیـس  ارهز  همطاف  هّماـع ، تاـیاور  بسح  رب  هک 
تیاکش نآ  زا  شتایح  نارود  نایاپ  ات  مالسلا  هیلع  یلع  صخش  دندوبن و  نآ  رد  دوب  هدرکن  تلحر  ایند  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ات  لقا  دح 
راذـگاو تما  عامجا  هب  تموکح ، هک  مینک  یم  ضرف  نانچ  تفرگ . یم  داقتنا  داب  هبو  موکحم  ار  نآ  هیقـشقش  هبطخ  لـثم  رد  درک و  یم 

اب میراذگ و  یم  رـس  تشپ  اهـشسرپ  همه  نیا  اه و  یکیرات  نیا  اب  ار  رکبوبا  تفالخ  تفای و  تموکح  تما ، عامجا  هب  مه  رکبوبا  هدـش و 
شوه زا  یهاگ  هک  یلاح  رد  شیرامیب  رد  رکبوبا  دیوگ  یم  خـیرات  اجنیا  رد  میـسر . یم  رکبوبا  توم  ضرم  هب  ات  میور  یم  شیپ  خـیرات 

وا زا  دعب  هک  دنک  نیعم  ار  رفن  کی  شدوخ  دراذگن و  نادرگرـس  دوخ  وا  دعب  تموکح  رما  رد  ار  تما  هک  داتفا  هشیدنا  نیا  رد  تفر  یم 
تیاـعر يارب  رکبوـبا  دادـن  ماـجنا  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربـمغیپ  نازاـب ، تسایـس  نیا  هتفگ  هب  هـک  ار  يراـک  ینعی  دـیاین  شیپ  یفـالتخا 

رد هک  شبزح  رمع و  اجنیا  رد  دنک و  لیجـست  دسیونب و  ار  دوخ  تیـصو  ات  تساوخ  هدنـسیون  ملق و  ذغاک و  داد و  ماجنا  تما  تحلـصم 
عنام دندرگن  هارمگ  زگره  نآ  زا  سپ  هک  دسیونب  ار  يزیچ  تما  يارب  ات  دـیبلط  ذـغاک  ملق و  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  يرامیب 

امو : ) دومرف شقح  رد  ادخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا و  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  یندشن  شومارف  تراسج  یبدا و  یب  نآ  هب  ار  نابز  و  دندش ،
یهاگ هک  ار  رکبوبا  و  دـنتفگن !؟ هللا » باـتک  انبـسح  : » دـنتفرگن و يداریا  چـیه  هدرک  زاـب  [ 4 ( ] یحوی یحو  ـالا  وه  نا  يوـهلا  نع  قـطنی 

: دنتفگن دندشن و  عنام  تیصو  زا  تسین  ربتعم  شنخس  دیوگ و  یم  نایذه  يرامیب  نینچ  ًاعبط  دمآ و  یم  شوهب  یهاگ  دش و  یم  شوهیب 
بوصنم هک  یـصخش  مان  هب  یتقو  [ 5  ] درک نتشون  هب  عورـش  دش و  هدامآ  رکبوبا  تیـصو  نتـشون  يارب  نامثع  يراب  رجهیل !؟» لجرلا  ّنا  »

شوهب زگره  نم  نامگ  هب  هک   ) دـمآ شوهب  هکنآ  زا  سپ  تشون  ار  ارمع  مان  دوخ  شیپ  زا  نامثع  تفر  شوه  زا  رکب  وبا  دیـسر  دوش  یم 
، هسیـسد هشقن و  نیا  اب  میئوگب  ای  تروص  نیا  هب  و  درک . بیوصت  مه  رکبوبا  متـشون  ار  رمع  تفگ  نامثع  دیـسرپ  نامثع  زا  درم ) دـماین و 

تدم نیا  یط  هک  دوب  یمّود  تروص  نیا  دش و  لیمحت  هللا  قلخ  هب  عامجا ، هب  هعجارم  وگتفگ و  چیه  نودب  رمع  يدـهعتیالو  تموکح و 
رگا 1 ـ دشاب : یم  خساپ  نودب  ریز  تالاؤس  هلمج  زا  یئاه  شسرپ  مه  دروم  نیا  رد  دومن . ضوع  ار  ماظن  درک و  نوگرگد  ار  میژر  هاتوک 

باـختنا قح  زا  ار  تما  و  دومن ؟ دـیدجت  ار  يدـهعتیالو  شیور  درک و  لودـع  نآ  زا  رکبوبا  ارچ  تسا  تما  عاـمجا  هب  یعرـش  تموکح 
تفالخ و هب  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  اهنیا  هتفگ  هب  رگا  3 ـ دراد !؟ يرابتعا  هچ  ًاعرش  نیشناج  نییعت  نیا  2 ـ درک !؟ مورحم 

تیاـعر رد  ار  دوـخ  ارچ  و  درکن !؟ یـسأت  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هب  رکبوـبا  ارچ  درکن  نیعم  بوـصنم و  شدوـخ  ینیـشناج 
رد رمع  ارچ  4 ـ داد !؟ هوـلج  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربـمغیپ  زا  رتّربدـم  هکلب  رتزوـسلد و  فـالتخا  عوـقو  زا  يریگوـلج  تما و  تحلـصم 

نایذـه هب  ار  رکبوبا  و  تفگن !؟ هللا » باتک  انبـسح   » درکن و داریا  دوب  كرد  شوه و  لاوز  يرامیب و  تدـش  لاـح  رد  هک  رکبوبا  تیـصو 
هک دوب  نیا  يارب  زج  اـیآ  تشون ؟ ار  وا  مسا  دوخ  شیپ  زا  دربـب  ار  رمع  ماـن  رکبوبا ، هکنیا  زا  شیپ  ناـمثع  ارچ  5 ـ تخاسن !؟ مهّتم  یئوگ 
رب لیلد  نیرتهب  نیا  ایآ  و  دیامن ؟ لیمحت  مدرم  هب  ار  رمع  دهد و  هئارا  رکبوبا  تیصو  ناونع  هب  ار  هتـشون  درم ، دماین و  شوهب  رکب  وبا  رگا 

تروص نیا  هب  هدرپ  اجنیا  يراب  دندوبن ؟ یعرش  ياهرایعم  تناما و  تقیقح و  دنباپ  تسایر ، یسایس و  لئاسم  رد  دارفا  نیا  هک  تسین  نیا 
هیاپ چیه  رب  نآ  تیعورشم  داد و  لکش  رییغت  يدهعیلو  ماظن  هب  مادک ، چیه  ای  تیرثکا  ای  یعامجا  ای  یئاروش  ياعدا  هب  ماظن  دش و  ضوع 

راک يور  زا  هک  یقباوس  ابو  دـنداد  رارق  هدـش  عقاو  دـمآ  شیپ  ربارب  رد  تشاد  مکاـح  بزح  هک  يا  هطلـس  اـب  ار  مدرم  دـشن و  تاـبثا  يا 
هلآ هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  دنزرف  هناگی  و  دندرک ، زواجت  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  یتیـصخش  مارتحا  میرح  هب  یتح  هک  دوب  رکبوبا  ندمآ 

دوب و رتـشیب  بتارم  هب  مدرم  رب  مکاـح  هورگ  تردـق  هک  عقوم  نیا  رد  یـسک  دـندرزآ  شارخلد  عضو  نآ  هب  ماـقم  تمظع  همه  نآ  اـب  ار 
ضارتعا و تأرج  دوب  هدش  فیعض  تخس  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  هطساوب  نیتسار  مالسا  ناوریپ  قح و  بزح  یسایس  عضوم 

هدرپ نیا  دش و  هتـشاذگاو  تشاد  هک  یحوضو  هب  نایرج  ءوس  دنتـسناد و  یم  هجیتن  یب  ار  ضارتعا  لاؤس و  ایو  تشادن ، لاؤس  شـسرپ و 
یلوتسم روما  نایرج  یسایس و  عضو  رب  هک  نارگ  فاعـضتسا  دروخ  تبرـض  ؤلؤلوبا »  » زا رمع  هک  یعقوم  ات  دش . هتـشاذگ  شیامن  هب  مّود 
هلخادم نودب  رمع  رگا  هک  دوب  مولعم  مه  تیعقوم  نیا  رد  دـش . هضرع  رگید  میژر  ماظن و  دـندراذگ و  شیامن  هب  ار  يرگید  هدرپ  دـندوب 
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مّلسم یمتح و  رما  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  يرادمامز  تفر و  دنهاوخ  رانک  تموکح  تسایـس و  هنحـص  زا  وا  هورگ  دریمب  هدنیآ  عضو  رد 
خیرات دندوب  هدزن  دیدج  يزاب  نیا  هب  تسد  دنرادرب  تسایر  زا  تسد  هجو  چیه  هب  دندوبن  رضاح  هک  ینارگ  هطلس  رگا  عطق  روطب  هک  دوب 

هن و  نامثع ، هیلع  شروش  بالقنا و  هن  و  ناورهن ، گنج  هن  نیفـص و  گنج  هن  لمج و  گـنج  هن  دوبن  تسه  نونکا  هک  نینچ  نیا  مالـسا 
زاغآ رـس  رکبوبا  ندـمآ  راک  يور  تموکح و  لـصا  فارحنا  زا  سپ  رمع  تیـصو  زاـس  هنتف  ناـیرج  نیا  و  دـش ، یم  عقاو  هیما  ینب  هطلس 

دوب اهناملـسم  یتخبدب  زا  هک  دنک  یم  فسأت  راهظا  بطق  دیـس  یتح  هک  داد  يور  مالـسا  ناهج  رد  هک  دش  یکانرطخ  نینوخ و  ثداوح 
يارب یـسک  هچ  ار  یتخبدب  نیا  دیوگ  یمن  اّما  دمآ  راک  يور  نامثع  دنام و  رانک  مالـسلا  هیلع  یلع  مه  زاب  رمع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک 

تروشم اب  ای  ًاصخش  دیامن  تقرافم  تسایر  تموکح و  زا  دیاب  هدمآ و  رس  هب  شزور  هک  درک  ساسحا  یتقو  رمع  درک . مهارف  اهناملـسم 
داهنشیپ ار  یمّوس  حرط  دید ) یمن  هدامآ  دشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  هک  یـسک  ره  نییعت  لوبق  يارب  ار  راکفا  نوچ   ) دوخ نارکف  مه  اب 

رد دوشن . باختنا  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دومن  نیعم  نانچ  نآ  راک  همانرب  درک و  راذگاو  يرفن  شش  ياروش  هب  ار  تموکح  دومن و 
ناناملسم داد و  ار  بیترت  نیا  یعرـش  رایتخا  هچ  اب  رمع  1 ـ دشاب : یم  باوج  یب  ریز  ياه  شـسرپ  هلمج  زا  ناوارف  ياه  شـسرپ  زین  اجنیا 

یلص ربمغیپ  رگا  هک  دوش  یم  لاؤس  مه  زاب  2 ـ درک !؟ عونمم  دننک  رظن  وا  گرم  زا  سپ  صوصخ  هب  دوخ ، روما  رد  ناشدوخ  هکنیا  زا  ار 
!؟ دندرکن یّـسأت  ترـضح  نآ  هب  رکبوبا  رمع و  ارچ  تشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  تما  و  درک ، تلحر  نیـشناج  نییعت  نودب  هلآ  هیلع و  هللا و 
هب رفن  هس  دنداد و  يأر  رفن  کی  هب  رفن  هس  اروش  نیا  رد  رگا  ارچ  4 ـ تشاد !؟ یعرش  هجو  هچ  يرفن  شش  ياروش  نیا  تیرثکا  رابتعا  3 ـ

هجو هچ  نیا  و  دـیدرگ !؟ ربتعم  دـشاب  اـهنآ  رد  ناـمثع  کـیدزن  دـنواشیوخ  فوع  نب  نمحرلادـبع  هک  يرفن  هس  نآ  يأر  رگید ، صخش 
6ـ دـندشن !؟ روظنم  اروش  نیا  رد  سابع  نب  هللادـبع  شدـنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  يومع  سابع  لثم  ارچ  5 ـ تشاد !؟ یعرش 

یم ناشن  روما ، نایرج  7 ـ دندشن !؟ هداد  تکرش  اروش  نیا  رد  ماقم  تمظع  نآ  اب  مالسلا  امهیلع  نینسح  تشهب  لها  ناناوج  دیس  ود  ارچ 
لئاق يرایتخا  یّقح و  زین  تّما  مدرم و  يارب  دـندراذگ  رانک  ار  تماما  یهلا  ماـظن  هکنآ  رب  هوـالع  بلط  هاـج  نارادمتـسایس  نیا  هک  دـهد 
ماظن عبات  دـندرک و  یم  لمع  ءالعتـسا  دادبتـسا و  لامک  رد  تشاد  تفلاخم  اـهنآ  یتموکح  یـصخش  تسایـس  اـب  هک  هچنآ  رد  دـندوبن و 

، تالاؤس نیا  زا  سپ  8 ـ تشاد !؟ يرگید  زا  ریغ  يا  هیور  هعماج  تیریدم  يربهر و  لثم  یمهم  هلأسم  رد  مادـک  ره  اذـل  دـندوب و  لگنج 
تعیب طرش  زین  ار  نیخیـش » هریـس   » زا تعباتم  دروآ و  يرگید  تعدب  نامثع  ای  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  ماقم  رد  فوع  نمحرلادبع  ارچ 

تفریذپ نامثع  درک و  در  ار  طرش  نآ  داد  یمن  رد  نت  مالسا  فیرحت  هب  و  دوب ، قح  درم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هجیتن  رد  هک  درک !؟ دوخ 
کی زا  ریغ  نمحرلادبع  گنرین  نیا  ایآ  تسیچ !؟ نیخیش  هریسو  تسا  سب  ار  ام  ادخ  باتک  هللا » باتک  انبسح  : » تفگن یـسک  اجنیا  رد  و 

هب زگره  یلع  هک  تسناد  یم  درواـیب و  ار  ناـمثع  دراذـگب و  راـنک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تساوخ  یم  نوچ  هک  دوب  هنارّوزم  یبـیرف  ماوـع 
هیلع یلع  بناج  زا  ار  نآ  ّدر  درک و  همیمـض  ار  داهنـشیپ  نیا  دوش  یمن  یـضار  تسا  هللا » لزنأ  ام   » فـالخ هک  نیخیـش  زا  تعباـتم  طرش 

هب هنو  ادـخ  باتک  هب  هن  نامثع  دـندید  نیملـسم  همه  هکنانچ  دومن و  تعیب  نامثع  ابو  هدرک  هناهب  نامثع  بناـج  زا  ار  نآ  لوبق  مالـسلا و 
ماوع يارب  ار  طرش  نیا  نمحرلادبع  هک  تسناد  یم  مه  شدوخ  نیخیش ؛ هریس  هب  هنو  درک ، لمع  هلآ  هیلع و  هللا و  یلص  ادخ  لوسر  تنس 

تماما ناناملـسم  تعامج  هب  یتسم  لاح  اب  یتح  هک  شراک  تنایخ  لاّمع  نامثع و  لثم  مه  نمحرلادبع  دوخ  هنرگ  هدرک و  هفاضا  یبیرف 
ماظن نآ  نتخادنارب  نیتسار ، ناناملسم  هک  دندرک  نآ  ءافعض  قوقح  نیملسم و  لاملا  تیب  ابو  دندومن  یم  هرخسم  ار  مالـسا  دندرک و  یم 

روطنامه دندادن و  اهنآ  هب  دنراذگب  شیامن  هب  ار  یمراهچ  هدرپ  هکنیا  تصرف  دندید و  دوخ  یعرش  فیلکت  بجاو و  ار  داسف  ملظ و  موش 
نآ اـب  تعیب  رد  ناـنچ  نآو  دـنتفر ، مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  عبطلاـب  مدرم  دـش ، یم  ینیب  شیپ  مه  رمع  رکبوـبا و  گرم  ماـگنه  رد  هک 

ماـحدزا زا  هک  يروطب  [ 6  ] يافطع قشو  نانـسحلا  ءیطو  دـقل  یتح  دومرف : هک  دنتـسج  یم  تقبـس  رگیدـکی  هب  هدروآ و  راشف  ترـضح 
هاگآ و يربهر  زا  يرود  لاس  جـنپو  تسیب  يرآ  دـش . هراپ  نم  يادر  هماـج و  فرط  ود  دـنتفر و  اـپ  تسد و  ریز  نیـسح  نسح و  ناـشیا 

ّطلـست اهلاس  مالـسا ، قیاقح  فراعم و  زا  عالطا  یب  نادان و  لهاج و  یهورگ  ءالعتـسا  الیتسا و  لاس  جـنپ  تسیب و  یهلا ، ملاع و  لداـع و 
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يدرم تیافک  اب  فک  رد  تموکح  هک  دندوب  يزور  نینچ  راظتنا  رد  دوب و  هدروآ  هوتـس  هب  ار  مدرم  نامثع  لاّمع  متـس  ملظ و  هیما و  ینب 
تامیلعت تاهیجوت و  تاداشرا و  هب  رت  هدنسانش  مالـسا و  ربمایپ  اب  رتراک  مه  ماگ و  مه  مالـسا و  رد  رت  هقباس  اب  وا  زا  هک  دریگ  رارق  یهلا 

توعد بسانم  هک  ار  یخیرات  هعیلط  دندش و  راودـیما  هدـنیآ  هب  همه  دـش و  هداعلا  قوف  تاساسحا  زاربا  ناجیه و  روش و  اذـل  دوبن  مالـسا 
دندش هدراذگ  مالسلا  هیلع  یلع  لابق  رد  يرفن  شش  ياروش  رد  باختنا  رثا  رد  هک  اهنامه  هنافـسأتم  اّما  دندید . یم  مشچ  هب  دشاب  مالـسا 
نامه دوب و  هداد  داب  رب  ار  ناشنامیا  لاملا ، تیب  دیفـس  درز و  ياهلوپ  هک  یئاه  ناـمه  و  ناـبلط ، هاـج  ناـمه  و  دـنداتفا ، تسایـس  عمط  هب 

هتشاد و هاگن  لد  رد  دنتشاد  فقاوم  تاوزغ و  ریاس  بازحا و  دحا و  ردب و  زا  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  اب  هک  ار  یئاه  هنیک  هک  یئاه 
مالسلا هیلع  یلع  ندمآ  راک  يور  اب  هک  یئاه  نامیپ  دنتـشاد و  يراک  مه  دندوب  طلـسم  هک  یئاه  میژر  اب  لاس  جنپ  تسیب و  تدم  نیا  رد 

و دوش ، یم  نوگرگد  یلکب  عضو  هک  دنتسناد  یم  دندید و  یم  رطخ  رد  دنتـشاد  هک  ار  یتاماقم  نالک و  ياه  هدافتـسا  اج و  یب  تازایتما 
هلآ و هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  یقیقح  هفیلخ  قح و  ماما  اب  تفلاخم  هبو  دـنداتفا  ساره  هب  تخـس  دـبای ، یم  همادا  ون  زا  مالـسا  بـالقنا 

یئاج یمالسا  ماظن  رد  دنتسناوت  یمن  داسف  تنایخ و  راتفر و  ءوس  هطساو  هب  هک  یناسک  هیلک  هیما و  ینب  ابو  دنتـساخرب  یمالـسا  تموکح 
يریگرد یلخاد و  ياهیناماسبان  راتفرگ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دندرک و  اپ  رب  ار  ناورهن  نیفص و  لمج و  گنج  دندش و  دّحتم  دنشاب  هتشاد 

هک مالـسا  بات  ملاع  باتفآ  ارآ و  لد  هرهچ  مالـسلا  هیلع  یلع  يرادمامز  هاتوک  تّدم  نیمه  رد  دنچ  ره  دـندومن . اه  هنتف  اه و  بوشآ  اب 
نآ رثا  رد  هک  اغیرد  اّما  دـش  راکـشآ  دوب  هدـش  ناهنپ  اه  یتسرپ  هاـج  نیقفاـنم و  ياـه  قاـفن  اهبـصعت و  اـه و  تلاـهج  ياـه  هدرپ  ریز  رد 
هیلع یلع  تداهش  زا  سپ  تسین  شنایب  لاجم  اجنیا  رد  هک  یللع  عاضوا و  ریس  روما و  قیاقح  هب  يرایـسب  تلاهج  تاکیرحت و  سیاسد و 

تشپ رد  مالسا  يارآ  ناهج  دیـشروخ  هیواعم ، ّطلـست  اب  يدوزب  دوبن و  ترـضح  نآ  ياه  همانرب  تامادقا و  بیقعت  يداع  ناکما  مالـسلا 
ملاظم حرـش  زا  يرـصتخم  هک  دـش  زاغآ  ینالوط  دـتمم و  اّما  یناملظ  کـیرات و  يا  هرود  تفرگ و  رارق  هیواـعم  تنطیـش  رکم و  ياـهربا 

دندز یم  ریت  هب  ار  نآرق  هک  دندمآ  راک  يور  حالطـصا  هب  یئافلخ  درک . هعلاطم  دیاب  خیراوت  رد  ار  اهنآ  ياهتنایخ  اهداسف و  نارادمامز و 
ار اهتموکح  عون  نیا  دـناوتب  هک  تسا  فاصنا  اب  مادـک  دنداتـسرف . یم  دجـسم  هب  تعامج  رب  تماما  يارب  تبانج  لاح  اـب  ار  دوخ  زینک  و 

دنمتفارش مادک  دناوخب !؟ یعرـش  ار  هیما  ینب  ياه  توغاط  ریاس  کلملادبع و  دیلو و  تموکح  هک  تسا  دنمتریغ  مادک  دنادب !؟ یمالـسا 
هک میفـسأتم  ام  دـنادب !؟ هعاطالا  بجاو  ار  نرق  هدراهچ  نیا  راکمتـس  نیطالـس  ینامثع و  ياـفلخ  روصنم و  نوراـه و  تموکح  هک  تسا 

ءاشحف داسف و  یـشایع و  زکارم  هنارگمتـس و  راثآ  اهخاک و  هب  مه  زورما  دـنناد و  یم  یمالـسا  خـیرات  لوط  رد  ار  اهتموکح  نیا  هک  نانآ 
سپ نانیا  هک  میفسأتم  ام  دنا . هدرکن  كرد  اهماظن  هنوگنیا  نتخادنارب  رد  ار  مالسا  تلاسر  دنا و  هتخانشن  ار  مالـسا  دننک  یم  راختفا  اهنآ 

اهناـیرج عاـضوا و  ياـپ  هب  اـپ  و  دـننک ، یفّرعم  یمالـسا  ماـظن  ناونع  هب  ار  یماـظن  دـنا  هتـسناوتن  تسا  زونه  هک  مه  زونه  نرق  هدراـهچ  زا 
ماظن لّوا  ینعی  دنتسه  دنوش  یم  هدش و  یم  ّطلسم  هک  یئاه  ماظن  رگ  هیجوت  دنـشاب  مالـسا  ماظن  فرعم  هکنیا  ياج  هبو  دنا  هدرک  تکرح 

مالـسا ناهج  هک  هدیـسر  یئاج  هب  عضو  نونکا  ددرگ و  یم  زاـب  ناراوخ  هریج  نیا  بیوصت  هیجوت و  ناـمز  دـعب  دوش  یم  رارقرب  هطلـس  و 
راک تیانج  برغ  هطلـس  ایو  تیناسنا  فرـش  دـض  دـحلم و  قرـش  هطلـس  ریز  ای  هک  یمالـسا  ریغ  فلتخم  ياه  میژر  اب  هتفای  لماک  هیزجت 

دسرپ هب  تسین  یسک  دنا و  هدرک  لیمحت  مالـسا  ناهج  رب  ار  رگیدکی  ضراعم  فیعـض و  تموکح  هاجنپ  دودح  دنراد . رارق  رگرامثتـسا 
عـضو نیاو  تسا ؟ هعاطالا  بجاو  یعرـش و  اهتموکح  نیا  زا  کی  مادـک  و  تسا !؟ اـجک  یمالـسا  هدـحاو  تموکح  هدـحاو و  تما  سپ 

هچ تلاصا و  هچ  دـنا  هدروآ  دـیدپ  مالـسا  ناهج  رد  عجترم ، یقرتم و  حالطـصا  هبو  برغ  قرـش و  هب  هتـسباو  نارـس  نیا  هک  يا  هرخـسم 
رد دنچ  ره  دـش  هتفگ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  دـنراد . نیملـسم  تفارـش  مالـسا و  ماکحا  هب  ندز  هبرـض  مالـسا و  اب  ینمـشد  زا  ریغ  یتیوه 

تموکح دمآ و  ولج  نیملسم  عماوج  رد  هک  یئاه  تروص  رب  هعماج  هرادا  تیریدم و  لکش  هک  دوش  یم  مولعم  نکیل  دوب  راصتخا  تیاهن 
هطبار مالسا  اهنآ و  نیب  تسین و  یعرش  یمالـسا و  دومن  یم  هیجوت  ار  رگید  ياه  هلـسلس  نامثع و  لآ  سابع و  ینب  هیما و  ینب  لثم  یئاه 

یملع و شرگن  حالطصا  هب  ساسا  رب  هک  زین  ایند  ینونک  تاماظن  هک  دش  مولعم  مه  نیا  هکنانچ  تسا  رتشیب  یگنهآ  مه  هطبار  زا  تیدض 
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ار اهنآ  دیابن  ناملـسم  یمالـسا و  زین  دـنیوگ  یم  یّقرتم  ار  اهنآ  هناگیب  دـّلقم  لهاج و  ناناملـسم  یـضعب  تسا و  نید  زا  تسایـس  یئادـج 
و دشاب ، مالـسا  شیامنهار  زیچ  همه  رد  هک  دوش  یم  لماک  یتقو  هعماج  کی  یمالـسا  تیـصخش  هک  دـش  مولعم  زین  هتکن  نیا  و  دریذـپب .
ینواعت و روما  اهترـشاعم و  تادابع و  تایقالخا و  رد  دنچ  ره  دشابن  یمالـسا  يروشک ، یعمج و  روما  هرادا و  تسایـس و  رد  هعماج  رگا 
هب هعماج  لک  هک  یماد  ام  دـنیامن  يوریپ  مالـسا  تاروتـسد  زا  روما ، هنوگنیا  تاوما و  مسارم  قالط و  حاکن و  یعاـمتجا و  ياـهیراک  مه 

کی ره  هعماج  دارفا  دنچ  ره  درادن ، یمالسا  تیصخش  هعماج  نآ  دشاب  هتشادن  یمالسا  تکرح  یعرش  تموکح  یمالسا و  ماظن  هطـساو 
ماکحا هب  مازتلا  هطساو  هب  هناگادج  کی  ره  هعماج  دارفا  دنچ  ره  درادن ، یمالـسا  تیـصخش  مالـسا ، ماکحا  هب  مازتلا  هطـساو  هب  هناگادج 

همه دیاب  هک  یهلا  ماظن  هناگی  هک  میسر  یم  تقیقح  نیا  هب  هتـشذگ  بلاطم  مامت  رب  انب  دنیامن . ظفح  ار  دوخ  یمالـسا  تیـصخش  مالـسا ،
تیاعر و تحت  هک  تسا  تماما  ماظن  لقع ، تیادـه  هبرجت و  شیامازآ و  هفیرـش و  ثیداحا  دـیجم و  نآرق  بسح  رب  دنـشاب  ماظن  نآ  رد 

انیحوأو انرمأب  نودـهی  ۀـمئا  مهانلعجو  : ) دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  رد  هکنانچ  تسا  یبیغ  یلاوتم  رتاوتم و  ياهددـم  یهلا و  هصاخ  تیانع 
ياهماظن هچ  هدوب و  هتشذگ  رد  هک  یئاه  ماظن  هچ  رگید  ياهماظن  [. 7 ( ] نیدباع انل  اوناکو  ةاکزلا  ءاتیاو  ةالصلا  ماقاو  تاریخلا  لعف  مهیلا 

هللا يوس  هب  ار  وا  ریـس  دنتـسین ، ناسنا  یقیقح  ياهتـساوخ  هدـنروآ  رب  مادـک  چـیه  یبرغ  يراد و  هیامرـس  اـی  یقرـش  یتسینومک و  ینونک 
برغ قرش و  هناشنمدد  رابکتسا  نامه  اهنآ  هنومن  هک  دنرادن  هضراعم  یگزیتس و  رابکتسا ، العتسا و  فاعضتسا و  ابو  دنیامن  یمن  نیمضت 

یب نارود  یگدرب ، نارود  دوش . ذـغاک  نم  داتفه  يونثم  درامـش  رب  ار  تاماظن  نیا  دـسافم  دـهاوخب  ناسنا  رگا  هک  تسا  اکیرمآ  شور  و 
ریخـست رهـش و  نآ  رهـش و  نیا  يرامیب  اهیئاشگ و  روشک  نارود  اهنز ، شورفو  دـیرخ  نارود  اهارـسمرح ، نارود  رـشب ، قوقح  هب  یئانتعا 

ون تروص  هب  اه  میژر  نیا  رد  همه  همه و  اه ، یمحر  یب  اه و  یگزره  اه و  یـشایع  نارود  ندومن ، ماع  لـتق  ندرک و  بارخ  اـیو  ندرک 
هدرک بلـس  رـشب  زا  ار  تینما  شیاسآ و  هک  ینونک  ياهراد  ایند  شّحوت  دـناوت  یمن  ناسنا  ًاعقاو  تسا . رولبتم  یّقرتم ، ناـشدوخ  لوق  هبو 

یهلا و لدـع  رولبت  تماما ، ماظن  سکع ، هب  دـهد . حرـش  دـنا ، هدراذـگ  تاحیلـست  جرخ  رد  ار  افعـض  جـنر  تسد  نویلیم  اـهرازه  و  دـنا ،
ار نآ  زا  يا  هشوگ  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  عضاوتم  هداس و  یگدنز  نآ  لمکا  هنومن  تسا  ناهج  رد  قح  تموکح 

تاماظن دـنک . یم  راطخا  تاماقم  نابحاص  روما و  نیلوؤسم  همه  هب  و  دـهد ، یم  حرـش  تسا  هغالبلا  جـهن  رد  هکناـنچ  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دنتـسین شخب  نانیمطا  ًـالوصا  دـبای  یمن  لوصح  هکنآ  رب  هوـالع  دـشاب  مدرم  رب  مدرم  تموکح  مه  ناونع  تروص و  رد  رگا  یتح  رگید 
رد ار  ناسنا  دیامن و  یم  رتشیب  رتشیب و  ار  لزلزت  سکع  هب  هکلب  دـهد  یمن  بلق  شمارآ  تسین و  شخب  شیاسآ  زگره  يّدام  ینیب  ناهج 

یمالـسا ینیب  ناهج  هیاپ  رب  تماما  ماظن  دزاس . یم  قرغ  دیامن  یم  دیدهت  ار  وا  هک  یتارطخ  لامتحا  دراد و  هچنآ  لاوز  تشحو  فوخ و 
همه هب  ماـظن  نیا  دـناد . یم  نآ  لوبق  هب  مزلم  مه  ار  نارگید  دـنک و  یم  هیجوت  لوقعم  روطب  ار  دوخ  هیاـپ  نیا  رب  و  تسا ، هللا  تموـکح  و 

فده ماظن ، نیا  رد  تموکح  ًالوصا  و  مینک . تعاطا  ار  وا  مکح  میـشاب و  وا  ماظن  نامرف و  عبات  دیاب  میتسه و  ادخ  هدـنب  همه  دـیوگ : یم 
غیلبت ای  ماقم  لاغشا  ای  شاعم  رارما  هلیسو  ار  نآ  هکنیا  ناونع  هب  سک  چیه  هک  نیگنس  رایـسب  تیلوؤسم  لّمحت  تسا و  هلیـسو  هکلب  تسین 

دـش فّلکم  نآ  هب  سک  ره  هک  تسا  گرزب  یفیلکت  دورب . نآ  لابند  دیابن  دزاس  قلمت  حدم و  انث و  دمح و  نتفرگ  لیوحت  دوخ و  عفن  هب 
مامت دـیاب  نآ  يرادـهگن  ظفح و  رد  دـندرپس  سک  ره  تسد  هب  هک  تسا  اهبنارگ  سب  یتناما  دـنک و  لمع  دوخ  یعرـش  فیلکت  هب  دـیاب 
ًامتح دـنیوج  یم  يرترب  نآ  زا  دـنیامن و  یم  هاگن  یلالقتـسا  رظن  هب  تموکح  تراما و  ماقم و  هب  هک  اهنآ  دـیامن  فرـص  ار  دوخ  تردـق 

هدنناوخ [. 8 ( ] نیقتملل ۀبقاعلاو  ًاداسف  الو  ضرالا  یف  ًاولع  نودـیری  نیذـلل ال  اهلعجن  ةرخالا  رادـلا  کلت  : ) دـنرادن ار  ماقم  نآ  یگتـسیاش 
اجنیا رد  مالسا  ماظن  رد  نآ  تخانش  تیریدم و  لکش  زکرم و  ریدم و  هب  هعماج  زاین  تخانش  هلأسم  رد  ار  نخـس  ترذعم ، ضرع  اب  زیزع 

مّود رما  تخانـش  ثحبم  رد  عورـش  اب  تسا  رما  شـش  تخانـش  نآ ، رد  بلطم  هدـمع  میتفگ  هک  ار  هّماع  تماـما  ثحب  میهد و  یم  ناـیاپ 
هللا هازج  رفظم  اضر  دمحم  خیش  موحرم  ریبک  همالع  فیلأت  هفیقسلا »  » باتک هب  هفیقس  بیجع  نایرج  هب  عجار  [ 1  ] یقرواپ میهد . یم  همادا 
دیس ياقآ  هللا  تیآ  داتسا  موحرم  [ 3 . ] دنداد تبسن  هّنجا  هب  ار  شلتق  دنتـشک و  اروا  مه  دعب  و  [ 2 . ] دوش هعجارم  ءازجلا  ریخ  مالـسالا  نع 
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یم لقن  دوب  ریظن  مک  مالـسا  میرح  زا  عاـفد  نید و  هار  رد  يراکادـف  یمالـسا و  تریغ  يوقت و  سدـق و  رد  هک  يراـسناوخ  یقت  دـمحم 
يددـعتم سلاجم  تسا ) بناجنیا  زا  دـیدرت   ) همظعم هکم  ای  هبیط  هنیدـم  رد  ءانب  نسح  خیـش  اـب  مارحلا  هللا  تیب  جـح  رفـس  رد  هک : دومرف 

رد درک و  ینارنخس  ءانب  نسح  خیش  تسا ) ریقح  زا  دیدرت  مه  زاب  هک   ) مارحلا دجسم  ای  هنیدم  دجسم  رد  هرخالاب  متـشاد و  ثحب  رادید و 
تسا هدوب  نیا  شدوصقم  ۀمطاف » ةدیقع  هذه  تناک  : » تفگ دیسر  رکبوبا  تفالخ و  عوضوم  رد  اهنآ  هدیقع  هب  ات  دومن  عافد  هعیـش  زا  نآ 

اهیلع ارهز  همطاف  هدـیقع  اریز  دـنک  هذـخاؤم  نآ  رب  ار  اهنآ  دـناوتب  یـسک  هک  تسین  يا  هدـیقع  تفـالخ ، بصغ  رب  هعیـش  هدـیقع  نیا  هک 
[6 . ] دیئامن هعلاطم  ریثا  نبا  خیرات  لثم  خـیرات  بتک  رد  ار  هعقاو  نیا  لماک  نایرج  لیـصفت و  [ 5 . ] 3 و4 هیآ مجن ، هروس  [ 4 . ] تسا مالسلا 
زامن و هماقا  صوصخب  و  وکین ، راک  ره  و  دـننک ، تیادـه  ام  رما  هب  ار  قلخ  ات  میتخاس  مدرم  ياوشیپ  ار  ناـنآ  و  [ 7 . ] 3 هبطخ هغالبلا ، جهن 
ار يدبا ) تشهب   ) ترخآ هناخ  نیا  ام  [ 8 (. ] 72 هیآ ءایبنا ، هروس  . ) دـنتخادرپ ام  تدابع  هب  مه  اهنآ  میدرک و  یحو  اهنآ  هب  ار  تاکز  يادا 

هروس . ) تسا ناراگزیهرپ  ّصاخ  تبقاع  نسح  مینادرگ و  یم  صوصخم  دـنرادن  یـشکرس  داـسف و  ولع و  هدارا  نیمز  رد  هک  ناـنآ  يارب 
(. 83 هیآ صصق ،

تماما موهفم  تخانش 

هب دراد و  تیعورشم  هک  یماظن  هناگی  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نآ  یمالـسا  ماظن  تیریدم و  هب  هعماج  زاین  یـسررب  هتـشذگ و  ثحب  رد 
مالـسا ینادواج  یناهج و  ماظن  تسا  يدبا  یناهج و  نید  هک  مالـسا  لک  لثم  هک  تسا  تماما  ماظن  درادن  صاصتخا  ناکم  نامز و  چـیه 

رد هناگادج و  يا  هلاسر  رد  نآ  یحالطصا  يوغل و  موهفم  نوماریپ  نوچ  هک  تسا  تماما  موهفم  تخانـش  دوصقم ، ثحب ، نیا  رد  تسا .
موهفم هب  طقف  اـجنیا  رد  میا  هداد  حیـضوت  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداـحا  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  زا  هچنآ  ساـسا  رب  رگید  ياـه  هلاـسر  نمض 

ناققحم نارظن و  بحاص  نادنمشناد و  هک  یتافیرعت  زا  یکی  مینک . یم  افتکا  دنا  هدومرف  تاداقتعا  مالک و  ملع  ءاملع  هک  نآ  یحالطصا 
، فیرعت نیا  [. 1 « ] ربمغیپ هطـساو  هب  تسا  مدرم  يایند  نید و  روما  رب  هّماع  تسایر  تماما  : » هک تسا  نیا  دنا  هدومرف  تماما  زا  مالک  ملع 

يایند نید و  روما  رب  تسایر  زا  ریغ  نآ  ياعتم  داعبا  ریاس  ندناسانـش  زا  دوش و  یمن  تماما  داعبا  مامت  لـماش  یقباـطم  تلـالد  هب  هچ  رگا 
یسایس و زیگنا و  ثحب  يا  هلأسم  ار  تماما  هلأسم  هک  هچنآ  هب  تهج  نیا  هب  اّما  تسا  رصاق  یّنمضت  یقباطم و  تلالد  هب  صوصخ  هعماج 

نآ ای  دنیامن  یفن  ار  نآ  و  دنشاب ، زیتس  رد  نآ  اب  بصاغ  نرارادمامز  نارادمتسایس و  هک  تسا  هدش  بجوم  هداد و  رارق  لوبق  ّدر و  دروم 
هلآ هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  ّصن  هب  ار  تماما  هک  نایعیـش  اذـل  تسا . فیرعت  نیمه  موهفم  دـنیامن  هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  هدرک و  لوبق  ار 

هدـش هداد  حرـش  حیحـص  ثیداحا  رد  هک  اهنآ  تماما  تیـالو و  و  رـشع : ینثا  هّمئا  نوؤش  ماـمت  ياـیوگ  هچرگ  ار  فیرعت  نیا  دـنناد  یم 
مدرم يایند  نید و  روما  رب  تماعز  تسایر و  هک  تماـما  هدـمع  مهم و  طاـقن  زا  یکی  رد  ار  اـهنآ  هدـیقع  رظن و  اریز  دـنریذپ . یم  تسین 

بـصن ّصن و  هب  تیالو  تماما و  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  مامت  اجنیا  رد  دزاس . یم  نشور  تسا  تیالو  رابخا  تاـیآ و  زا  رداـبتم  تسا و 
هدیقع دراد و  طابترا  تسا  هعیش  بهذم  حور  هکنانچ  هقلطم  تیالو  زا  دریذپ و  یم  تروص  ادخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ 
ءاشنا ربمغیپ و  ّصن  نادب  هکنیا  ای  دـنادرگ . یم  لماک  تیبوبر  تیهوُلا و  نوؤش  مامت  رد  کیرـش  زا  ار  ادـخ  هّزنت  دـیحوت و  هدـیقع  نآ  هب 
فرح نیا  مزال  هک  دـننک  نییعت  ار  ایند  نید و  روما  رب  تیالو  هّماع و  تسایر  نیا  بحاص  دوخ ، دـنناوت  یم  مدرم  ادـخ  بناج  زا  تیـالو 

دیق اب  فیرعت  نیا  دشاب و  یم  وا  نذا  نودب  هیهلا  هقلطم  نوؤش  زا  ینأش  رد  هلخادم  لقا  دشابن ال  رما  نیا  رب  ادخ  تیالو  یفن  كرش و  رگا 
هب افتکا  دیق و  نیا  لثم  نودب  هکنانچ  تسا  تماما  رد  هعیش  بهذم  هدننک  نایب  دناسر  یم  ار  یبن  بصن  ّصن و  نامه  هک  یبن » هطـساو  هب  »

هطقن تسا و  یفاک  فیرعت  نیا  رـشع : ینثا  همئا  تماما  فیرعت  ماقم  رد  اذل  تسا  نارگید  بهذم  نایب  ایند » نید و  روما  رب  هّماع  تسایر  »
، دیامن یم  نشور  دراد  تلاخد  دیحوت  هب  هدیقع  لامک  رد  دوش و  یم  یهتنم  نآ  هب  نیقیرف  نیب  فالتخا  هدمع  هک  یتهج  رد  ار  هعیش  رظن 

تماما لماش  هک  یعیسو  يانعم  هب  ار  نآ  میهاوخب  رگا  تماما  فیرعت  رد  هک  دنامن  هتفگان  کلذ  عم  تسا . نیمه  مه  فیرعت  زا  ضرغ  و 
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هک روطنامه  ماما  اریز  دوش . حالـصا  دشاب  ینعم  يارب  بسانم  هک  يا  هلمج  هب  یبن » هطـساو  هب   » دیق دـیاب  مینک  فیرعت  دوش  یم  مه  ءایبنا 
ترـضح دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  دـشاب  ربمغیپ  تسا  نکمم  دنتـشادن  يربمغیپ  ماقم  هک  نیرهاط : همئا  لثم  دـشاب  ربمغیپ  ریغ  تسا  نکمم 
ترـضح لثم  يا  هیاپ  دـنلب  ربمغیپ  هب  تماما  ماقم  ياطعا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـنا و  هدـش  هدـناوخ  ماما  ناربمایپ  زا  رگید  یعمج  میهاربا و 

هلآو و انیبن  یلع  دوواد ـ  ترـضح  دروم  رد  هکنانچ  و  تسا ، هدوب  ّتلِخ  ماقم  هب  وا  ندیـسر  تّوبن و  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ناـمحّرلا  لـیلخ 
سپ میداد  تفالخ  ماقم  نیمز ، رد  ار  وت  ام  انامه  ( = » قحلاب سانلا  نیب  مکحاف  ضرالا  یف  ۀفیلخ  كانلعج  انإ  : ) دیامرف یم  مالسلا ـ  هیلع 

ار تسایر  نیا  دشاب و  ربمغیپ  یصخش  تسا  نکمم  رگید  يوس  زا  رابخا . هن  تسا  ءاشنا  نآ  رهاظ  هک  [ 2 « ] نک مکح  قح  هب  مدرم  نیب  رد 
هکنانچ ءایبنا  ریغ  تماما  دروم  رد  دنچ  ره  درادن  یموزل  ربمغیپ » هطساو  هب   » دیق نیا  رب  انب  لیئارسا . ینب  يایبنا  زا  یضعب  لثم  دشاب  هتـشادن 

زین تماما  ماقم  بحاص  تسا  وا  عبات  ماما  هک  يربمغیپ  تسا و  یبن  عرش  عبات  زین  ماما  دشاب و  یم  یبن  یفّرعم  صیـصنت و  هب  تفگ  مهاوخ 
بـسح رب  هکلب  درادن  دـنوادخ  بناج  زا  لقتـسم  بصن  لعج و  ماما  تیالو  تماما و  هک  تسین  نیا  یبن » هطـساو  هب   » ینعم اّما  دـشاب . یم 

لعج و زین  يردپ  ّدج  ردپ و  تیالو  هک  روطنامه  دـشاب  یم  لّوحم  ادـخ  بناج  زا  ًالقتـسم  یبن  تماما  لثم  ماما  تماما  ثیداحا ، تایآ و 
یم یحو  ربمغیپ  هب  ماما  تماما  اما  دوش  یم  یحو  شدوخ  هب  ربمغیپ  تماما  هک  توافت  نیا  اب  تسا  ادـخ  بناـج  زا  دراد و  لقتـسم  ءاـشنا 

و [ 4 ...( ] مکنید مکل  تلمکأ  موـیلا   ) و [ 3 ...( ] کبر نم  کیلا  لزنُا  ام  غّلب  : ) لثم یتاـیآ  زا  هکناـنچ  تسا  غـالبا  هب  رومأـم  ربمغیپ  دوش و 
روما رب  هیلک  تسایر  معا ، يانعم  نیا  رد  تماما  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  اـنب  دوش . یم  هدافتـسا  [ 5 ...( ] اونمآ نیذـلاو  هلوسرو  هللا  مکیلو  امنا  )

رد ماـما  ربـمغیپ و  تاـیاور ، تاـیآ و  بسح  رب  دوش و  یم  یحو  ربـمغیپ  هب  هک  یعرـش  راـبتعا  یهلا و  ءاـشنا  هب  تسا  مدرم  ياـیند  نید و 
یتیاور [ 6 ( ] عقاو باذـعب  لئاس  لأس  : ) ریـسفت رد  هکنانچ  دـنرادن  رایتخا  دنتـسین و  لقتـسم  دوخ  زا  دـعب  ماما  نیـشناج و  هفیلخ و  باختنا 

ثراح دش  رازگرب  مخ  ریدـغ  رد  تفالخ  تیالو و  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بصن  مسارم  یتقو  هک  یّنـس  هعیـش و  ياهباتک  رد  تسا 
میهدب وت  تلاسر  ادـخ و  تینادـحو  هب  تداهـش  هک  يدرک  رما  ام  هب  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ  يرهف  نامعن  نب 

هب تفگ  سپـس  میدرک . تعاطا  يدرک  رما  ضئارف  تابجاو و  هب  میدرک ، تعاطا  میناوخب  زامن  هک  يدرک  رما  میدرک ، تعاطا  میدـینش و 
ترضح ادخ ؟ بناج  زا  ای  یئوگ  یم  تدوخ  بناج  زا  ار  نیا  ایآ  يداد  حیجرت  ام  رب  يدرک و  دنلب  ار  تیومع  رـسپ  ات  يدرکن  افتکا  اهنیا 

متفگ هچنآ  هک  تسین  وا  زا  ریغ  هک  یئادخ  هب  دنگوس  هللا =  رمأ  نم  هنا  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللاو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا و  یلص  ادخ  لوسر 
انتآ وأ  ءامـسلا  نم  ًةراجح  انیلع  رطماف  ًاقح  دـمحم  لوقی  ام  ناک  نا  مهللا  : » تفگ یم  تشگرب و  ثراـح  دوب .» ادـخ  رما  هب  مداد  ماـجنا  و 

تیاور بسح  رب  تسرفب .» ام  رب  ار  یکاندرد  باذع  ای  رابب  گنـس  نامـسآ  زا  ام  رب  تسا  قح  دیوگ  یم  هچنآ  رگا  ایادخ  میلأ =  باذـعب 
بـسح هب  تماما  موهفم  دش  نایب  تماما  فیرعت  رد  هچنآ  عومجم  زا  [. 7  ] دش كاله  دمآ و  شرس  رب  نامسآ  زا  یگنـس  نامز  نامه  رد 

يربک تهج  زا  هک  یساسح  ّمهم و  هطقن  هک  دش  هتسناد  دش و  هتخانـش  تسا  ءایبنا  تماما  لماش  هک  نآ  معا  يانعم  بسح  هب  حالطـصا و 
نیا تخانش  اب  اذل  تسا و  نآ  یحالطصا  موهفم  نامه  تسا  هدوب  راظنا  فالتخا  ءارآ و  هکرعم  رظن و  دروم  قادصم  یلک و  يرغـص و  و 

هصالخ دوش و  یم  مولعم  نیملسم  رگید  فئاوط  زا  هیماما  هّقحم  هقرف  زایتما  هطقن  ثحب و  دروم  عوضوم  نیرتمهم  تماما  هلأسم  رد  موهفم 
هلیـسو هب  هک  تسا  ادـخ  باصتنا  ءافطـصا و  هب  مدرم  يایند  نید و  روما  هیلک  رب  تسایر  تماما و  یمالـسا و  تیریدـم  هک : تسا  نیا  نآ 

زا سپ  نیملـسم  نیب  رد  هک  یئاـه  لکـش  هب  هرادا  ماـظن و  تیریدـم و  رد  رگید  ياـه  نشور  دوش و  یم  غـالبا  مـالعا و  وا  ّصن  ربمغیپ و 
یقرواپ دشاب . یمن  یعرش  دراد  دوجو  رـصاعم  ناهج  رد  هک  ینوگانوگ  ياه  لکـش  هب  دمآ و  ولج  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  تلحر 

ۀباین صاخشالا  نم  صخشل  ایندلاو  نیدلا  روما  یف  ۀماع  ۀسایر  ۀمامالا  : » دیامرف یم  تماما ) ثحب   ) رـشع يداح  باب  رد  یّلح  همالع  [ 1]
یناسنا صخـشل  ایندلاو  نیدـلا  یف  ۀـماع  ۀـسایر  : » تسا هدومرف  ص254 )  ) تماـما ثحب  ۀـیهلالا » عماوللا   » رد دادـقم  لـضافو  یبنلا .» نع 
تفالخ رد  دنیوگب  هک  دشاب  هیجوت  لباق  زین  هماع  بهذم  هب  انب  تسا  نکمم  مّود  فیرعت  ًاصوصخ  فیرعت  ود  نیا  هتبلا  یبنلا .» نع  ۀفالخ 

تسا و ینیـشناج  تفالخ  هکلب  دشاب  هدش  هدیزگرب  تسا  هدش  وا  هفیلخ  هک  یـسک  بناج  زا  تسا  هدـش  هفیلخ  هک  یـصخش  تسین  طرش 
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هک تسین  مزال  یبن  زا  تفالخ  رد  دـنیوگب  نیا  رب  انب  دوب  دـهاوخ  وا  نیـشناج  هفیلخ و  دنیـشنب  يرگید  ياـج  هب  یـصخش  هک  ردـق  نیمه 
هب هبلغ  رهق و  هب  یصخش  ای  دندرک  بوصنم  وا  ینیشناج  هب  ار  یسک  رگا  مه  نارگید  هکلب  دهد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  یسک  دوخ ، ربمغیپ 

فالخ يانعم  کی  نیا  هک : تسا  نیا  شباوج  دنیوگب  نینچ  تنس  لها  ینعی  هّماع  رگا  دوب . دهاوخ  وا  هفیلخ  نیشناج و  تسـشن  وا  ياج 
ياج هب  هک  یـسک  رب  مه  بیان  هفیلخ و  تغل  هکنیا  ضرف  هب  تسا و  ظفل  حیرـص  فالخ  تباین  رد  تسین  دنـسپ  فرع  هک  تسا  يرهاـظ 
روما رب  هماع  تسایر  تماما و  دوش  قالطا  دـشاب  هدـشن  بئان  هفیلخ و  وا  بناج  زا  یلو  دـشاب  هدـش  وا  راک  يّدـصتم  ریغ ، تباین  هب  ریغ و 

یبن و هطـساو  هب  هک  فیرعت  نیا  زا  دوش و  هدـیزگرب  بوصنم و  ادـخ  يوس  زا  نآ  بحاص  دـیاب  یهلا و  تسا  یبصنم  مدرم  يایند  نید و 
رد ام  رظن  هب  دـنچ  ره  دـشاب  یمن  معا  هب  فیرعت  رگید ، فیرعت  ود  لثم  تسا و  قباطم  تماما  رما  تقیقح  تیعقاو و  اب  دـشاب  یم  وا  ّصن 

تراگدرورپ يوس  زا  هچنآ  [ 3 . ] 26 هیآ هروس ص ، [ 2 . ] تسین معا  هب  فیرعت  ًاتغل ، ًافرع و  تسا و  دارم  تیعقاو  نیمه  زین  فیرعت  ود  نآ 
یلو انامه  [ 5 (. ] 3 هیآ هدئام ، هروس  ... ) میدرک لماک  ناتیارب  ار  امـش  نید  زورما  [ 4 (. ] 67 هیآ هدئام ، هروس  ... ) نک غالبا  هدـش  لزان  وت  رب 

یمتح هک   ) تمایق باذـع  زا  یلئاس  [ 6 (. ] 55 هیآ هدئام ، هروس  . ) دنـشاب یم  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  شلوسر و  ادـخ و  اهنت  امـش  رما 
لیزنتلا و دهاوش  همارکلا و  جاهنم  لثم  یئاه  باتک  رد  دیناوت  یم  ار  هزجعم  نیا  نتم  لیـصفت و  [ 7 (. ] 1 هیآ جراعم ، هروس  . ) دیسرپ تسا )

(. ص633 ج1 ، یفاص ، ریسفت  . ) دیئامن هظحالم  ریسفت  ياهباتک  ریدغلا و 

ماما فاصوا  طئارش و 

رد لقا  دح  و  تسا ، مزال  نآ  بسانم  تیحالـص  تیلباق و  يرگید  هب  راک  ره  ندرپس  ماقم و  تسپ و  ره  يراد  هدهع  رد  هک  تسین  یکش 
قوثو و دروم  هکنیا  مّود  دشاب . هاگآو  ملاع  راک  نآ  رد  سک  نآ  هکنیا  تسخن  دوش : تیاعر  دیاب  طرـش  هس  سک  ره  هب  لمع  ره  عاجرا 
زا هکنانچ  دشاب  هتشاد  ار  راک  نآ  ماجنا  يورین  تّوق و  هکنیا  موس  دیامن . یمن  تنایخ  دهد و  یم  ماجنا  یتسرد  اب  ار  راک  هک  دشاب  دامتعا 

مدرم يا  [ = 1  ] هللا رمأب  مهملعأو  هیلع  مهاوقأ  رمالا  اذـهب  سانلا  قحأ  نا  : » تسا هدـش  تیاور  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ءاه رب  میم  میدـقت  هب  رگا  دـنوادخ .» ماکحا  رما و  هب  نآ ، رد  تسا  نانآ  نیرتاناد  نآ و  رب  تسا  مدرم  نیرتاـناوت  تفـالخ  رما  هب  رتراوازس 

بتارم تیاعر  هتبلا  دشاب . يوقا  مه  لمعا و  مه  ملعا و  مه  دـیاب  لاح  رهب  دـشاب  مال  رب  میم  میدـقت  هب  رگا  هللا » رما  هب  مهلمعا   » ایو دـشاب .
ریغ روما  رد  ًالثم  دـشاب . یمن  ناسکی  هدوب و  توافتم  دوش  یم  راذـگاو  هک  یماقم  راک و  بسح  هب  لمع  ماجنا  رب  تردـق  تناما و  ملع و 

ار یلمع  یملع و  لماک  تیافک  تلادـع و  رت  مهم  روما  رد  و  دوش ، یم  افتکا  فراعتم  یئانـشآ  عالطا و  و  داـمتعا ، قوثو و  درجم  هب  مهم 
اذل تسا . هدش  هتفریذپ  شیب  مک و  اهماظن  رد  دـنراد و  لوبق  ًالمع  ار  نآ  همه  تسا و  قفاوم  نیمه  اب  مه  رـشب  ترطف  دـنیامن و  یم  طرش 

هب دامتعا  مه  هک  دنشاب  هتـشاد  یئوس  هقباس  هک  ادابم  دنیامن  یم  قیقحت  زین  اهنآ  ياه  هتـشذگ  قباوس و  رد  دارفا  ندرامگ  راک  هب  ماقم  رد 
لک رد  يربهر  هک  تماما  رما  لثم  يرما  رد  درب . یم  نیب  زا  هعماـج  رد  ار  اـهنآ  لوبق  شریذـپ و  هنیمز  مه  و  دـیامن ، یم  فیعـض  ار  اـهنآ 

بجاو قلطم  روطب  هک  ماما  دـیاب  دـشاب . لصاح  تهج  ره  زا  دـیاب  تیحالـص  رت و  لماکتم  دـیاب  طیارـش  تسا  هعماج  ياـیند  نید و  روما 
ّلک و ربهر  هک  ماما  نینچ  مه  دشاب . وا  تکرح  لماع  زیچ  همه  رد  وس  همه  زا  یهلا  یعاود  هک  دشاب  نانچ  دـشاب و  موصعم  تسا  هعاطالا 
و دشاب ، هملاس  سوفن  رد  صخـش  تراقح  یناسنا و  عبط  ترفانم  بجوم  هچنآ  زا  دشاب و  همه  زا  لضفا  ملعا و  دـیاب  تسا  ّلک  رب  تجح 
زا داتسا  مّلعتم و  زا  مّلعم  هک  تسا  يرطف  یهیدب و  مکح  نیا  دشاب . هّزنم  یقلُخ  یقلخ و  صقاون  بیاعم و  ءوس و  قباوس  عیمج  زا  هصالخ 

دشاب لهاج  عیطم  ملاع  و  لضفا ، عاطم  لضفا  ریغ  دیابن  دشاب و  لمکا  ملعا و  ّابرم  زا  ّیبرم  يدتقم و  زا  ادتقم  وجهر و  زا  امنهار  درگاش و 
و [. 2 ( ] نومکحت فیک  مکلامف  يدـهی  نأ  الا  يدـهی  نّمأ ال  عبتی  نأ  قحأ  قحلا  یلا  يدـهی  نمفأ  : ) دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  رد  هکنانچ 
[. 4 ( ] نوملعی نیذلاو ال  نوملعی  نیذلا  يوتـسی  له  لق  [. ) 3 ( ] رورحلا الو  لظلا  الو  ریـصبلاو ... یمعالا  يوتـسی  ال  : ) دیامرف یم  نینچمه 

يدـهع لانی  ال   » و ًاماما » ساـنلل  کـلعاج  ینا   » و ۀـفیلخ » كاـنلعج  اـنا  : » لـثم یتاـیآ  زا  میدرک  هراـشا  نآ  هب  نیا  زا  شیپ  هک  روطناـمهو 
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ناگدـنب قباوس  لاوحا و  مامت  هب  ملاع  دـنوادخ  و  تسا ، ادـخ  لعج  هب  تماما  هکنیا  ظاحل  زا  ًالوا  هک : دوش  یم  هدافتـسا  ًالماک  نیملاظلا »
شتیحالـص تاظحالم  تاهج و  همه  زا  هک  دـیامن  یم  بوصنم  تماما  هب  ار  یـصخش  تسا ، فطل  تمکح و  قباطم  شیاـهراک  تسا و 

زا رود  اریز  دـشابن  ملاظ  لعفلاب  دـنچ  ره  دـش  دـهاوخن  هداد  رگمتـس  ملاـظ و  هب  تسا ، ادـخ  دـهع  نوچ  ًاـیناث  و  دـشاب . زرحم  صخـشم و 
رد هدرک و  ناطیـش  تدابع  تب و  شتـسرپ  يراگزور  هک  دـنک  اـطع  یـسک  هب  ار  دوخ  دـهع  هک  تسا  وا  فطل  میکح و  يادـخ  تمکح 
قح هار  هب  ار  قـلخ  هکنآ  اـیآ  [ 2 . ] 172 هبطخ مالـسالا ، ضیف  هغالبلا  جـهن  [ 1  ] یقرواپ دـشاب . هدرب  رـسب  قح  زا  يرود  لـهج و  یکیراـت 

نینچ هنوگچ  هدش و  هچ  ار  ناکرـشم  امـش  دوش . تیاده  دوخ  هکنآ  رگم  دنک ؟ یمن  هکنآ  ای  تسا  يوریپ  هب  رتراوازـس  دـنک  یم  يربهر 
هروس . ) تسین ناسکی  هیاس  باتفآ و  و  تسین ... يواسم  انیب  روک و  زگره  [ 3 (. ] 35 هیآ سنوی ، هروس  . ) دینک یم  اهتب  يارب  لطاب  تواضق 

(. 9 هیآ رمز ، هروس   ) زگره دنناسکی ؟ دنناد  یمن  هک  نانآ  اب  دنناد  یم  هک  نانآ  ربمایپ ) يا   ) وگب [ 4 (. ] 19 و21 هیآ رطاف ،

ماما نییعت  بصن و  همانرب 

ادخ لوسر  صخش  یّتح  نارگید  هک  تسا  یهلا  قح  ماما  نییعت  بصن و  یلقن ، یلقع و  لئالد  بسح  رب  هک  دش  مولعم  هتشذگ  بلاطم  زا 
نییعت هبو  یهلا ، تسا  یماظن  ماظن ، نیا  هک  تسا  نیمه  رد  اهماظن  رئاس  اب  تماما  ماظن  يرهوج  قرف  و  تسین ، یـساسا  هلخادـم  نآ  رد  ار 

ّمها زا  تماما  هلأسم  هکنیا  يارب  سپ  لقع ، اّما  دشاب . ادخ  يوس  زا  دیاب  ًالقن  ًالقع و  تسا و  ادخ  دهعو  دشاب ، یم  ادخ  بناج  زا  بصن  و 
رد ار  اهنآ  هنوگچ  تسا  هدومرف  تیاـنع  فطل و  همه  نیا  دوخ  ناگدـنب  هب  تبـسن  هک  يدـنوادخ  و  تسا ، رـشب  لاـمک  هب  طوبرم  لـئاسم 

ءامـسا هلماـک و  فاـصوا  تسا . بترتـم  نآ  كرت  رب  هک  یگرزب  دـسافم  اـب  دراذـگ ، یماو  دوخ  هبو  دـیامرف  یمن  يراـی  یمهم  رما  نینچ 
نیا دنراد  تلالد  همه  نسحم ، فوئر و  لضفم و  میحر و  نامحر و  میلع و  میکح و  معنم و  فیطل و  نیملاعلا و  بر  لثم  یهلا  يانسحلا 

تسین ینیوکت  تاهج  رد  روصحم  تسا و  قلطم  ایلع  تافص  ینسح و  يامسا  نیا  موهفم  و  تسا ، هدش  ماجنا  یلاعت  قح  بناج  زا  تیانع 
یعیرشت ای  ینیوکت  تاهج  رد  نآ  رصح  تسین و  ینیوکت  مامت  توبث  هب  هدیقع  اب  تماما  ریغ  یعیرـشت  ای  ینیوکت  تاهج  رد  نآ  رـصح  و 

لازنا  » و لسر » ثعب   » هک روطنامه  و  دراد . تافانم  ادـخ  يارب  هیلعف  هیتاذ و  هیلامج  هیلامک و  تافـص  مامت  توبث  هب  هدـیقع  اب  تماـما  ریغ 
تشذگ و هچنآ  بسح  رب  هک  تسا  نیا  هلدا  هلمج  زا  تسا . مزال  زین  وا » نییعت  ماما و  بصن   » تسا بجاو  هیهلا  تمکح  بسح  رب  بتک »
دشاب و رشب  دارفا  مامت  زا  لمکا  دمآرس و  لامک ، تافص  رئاس  رد  موصعم و  دیاب  ماما  تسا  هدش  رکذ  مالکیاه  باتک  رد  هک  رگید  لئالد 

هاگآ یـسک  دـنراد  طابترا  بیغ  ملاع  اب  هک  یناـسک  ادـخ و  زا  ریغ  تسا  یناـهنپ  یناـهن و  روما  زا  هک  تمـصع  صوصخ  تاـهج  نیا  رب 
زا ماما  بصن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  ثیداحا  دـیجم و  نآرق  تایآ  زا  لقن  اّما  و  دـشاب . ادـخ  بناج  زا  ماـما  بصن  دـیاب  اذـل  تسین 

رارمتسا ادخ و  زا  تیاده  بلط  هب  دنراد و  نآ  لامک  تیمومع و  یهلا و  تیاده  رب  تلالد  هک  یتایآ  زا  هلمج  زا  دشاب و  یم  یهلا  نوؤش 
يوس هب  ار  شناگدـنب  هک  دراد  اضتقا  یهلا  تیوداه »  » تفـص هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـنیامن  یم  داشرا  هنمزا ، مامت  رد  نآ  عاطقنا  مدـع  و 

هیعیرـشت هینیوکت و  تیوداه   » تفـص تسا  یهیدـب  دـیامرف . تیادـه  مکاحلا »  » و یلولا »  » و يداهلا »  » مسا هولج  لماک و  يوگلا  نآ  ماـما 
یلع ضایف  أدـبم  رد  دوش و  یمن  ضرف  یـصقن  هنوگ  چـیه  اهنآ  رد  تسا و  لامک  تیاهن  رد  یهلا  هیلعف  هیتاذ و  تافـص  مامت  لـثم  یهلا »
ماما يوس  هب  ار  شناگدـنب  مه  هک  دراد  اضتقا  وا  تیوداه  تیـضایف و  لامک  نیا  رب  انب  تسین  ضیف  كاسما  لـخب و  هنوگ  چـیه  قـالطالا 

، لوقنم لوقعم و  مولع  ملاع  هغبان  دش : هراشا  مه  ًالبق  هکنانچ  دیامرف  رگید  ياه  تیاده  لوؤسم  ار  اهنآ  ماما  هلیـسو  هب  مه  دنک و  تیاده 
لها هک  تسا  هدومرف  نایب  تسا  تیهولا  نوؤش  زا  ینأش  هکنیا  ادـخ و  رب  ماـما  بصن  موزل  رب  لـیلد  رازه  نیفلا ،»  » باـتک رد  یّلح  همّـالع 

هبو هدش  عبط  ررکم  هک  باتک  نآ  هب  ًامیقتـسم  دنوش  هاگآ  تماما  ماظن  عیـشت و  بهذم  ماکحتـسا  زا  هکنیا  يارب  دـنناوت  یم  هعلاطم  رظن و 
هلمج زا  و  دـنیامن . هعجارم  یفاشلا  صیخلت  باتک  هبو  یـضترم  دیـس  مالـسا  ياملع  رخفم  نأشلا  میظع  دیـس  یفاش »  » لثم رگید  ياـهباتک 

. دش عقاو  [ 2  ] يرصب دیبع  نب  ورمع  و  [ 1  ] مکحلا نب  ماشه  نیب  هک  تسا  یفورعم  هثحابم  هدش  عقاو  عوضوم  نیا  رد  هک  یفیرظ  تاثحابم 
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داد و رارق  یـسررب  لاؤس و  ریز  ار  وا  ياضعا  ناسنا و  دوجو  ینعی  ریغـص  ملاع  فیطل ، یئاه  شـسرپ  اسر و  ینایب  اب  ماشه  هثحابم  نیا  رد 
ینعی بلق  تفگ  دیبع  نب  ورمع  درک . لاؤس  ندب  یهدنامرف  لّقعت و  زکرم  ینعی  بلق  زا  تسد ، شوگ و  مشچ و  هدئاف  زا  شـسرپ  زا  سپ 

ياهراک اهتیلاعف و  تاکرح و  مامت  هک  هداد  رارق  ناسنا  دوجو  ّربدـم  ریدـم و  رایتخا و  بحاـص  سیئر و  زکرم و  لاـعتم  دـنوادخ  ار  لـقع 
ندـب نیا  يارب  ادـخ  هک  یتروـص  رد  تفگ  ماـشه  دراد . تموـکح  تنطلـس و  همه  رب  تسا و  وا  هرادا  تحت  وا و  ناـمرف  رما و  هب  ءاـضعا 

، ریبک ملاع  نیا  يارب  هنوگچ  دـشاب  ماظتنا  تحت  دوشن و  لتخم  اهنآ  روما  هک  تسا  هداد  رارق  رایتخا  بحاص  ّربدـم و  سیئر و  وت  کچوک 
هک هثحابم  لکـش  قیقد و  فیطل و  تانایب  نیا  زا  دیبع  نب  ورمع  تسا . هدراذگ  لمهم  ار  اهنآ  روما  هدادن و  رارق  يّربدـم  ریدـم و  سیئر و 

هیلع قداص  رفعج  ماما  ترضح  بتکم  نادرگاش  عیـشت و  مکحم  قطنم  قطنم ، نیا  هک  تسناد  دنک  یم  مکح  نآ  هب  سک  ره  میلـس  لقع 
فورعم باحـصا  زا  [ 1  ] یقرواـپ [. 3  ] دروآ لـمع  هب  مزـال  مارتـحا  وا  زا  تخانـش و  دوـب  ماـشه  هک  ار  دوـخ  ثحب  فرط  تـسا . مالـسلا 

حرـش هداتفا و  قافتا  يرجه   199 لاس رد  یـضعب  لقن  بسح  رب  شتافو  هک  تسا  هدوب  مالـسلا  امهیلع  مظاک  ترـضح  قداص و  ترـضح 
حرش تسا  هتشذگ  رد  يرجه   144 لاس هب  هک  تسا  ّتنس  لها  روهشم  ياملع  زا  [ 2 . ] تسا هدش  رکذ  ًالصفم  لاجر  ياهباتک  رد  شلاح 

. دینیبب ناکلخ  نبا  نایعالا » تایفو   » يزار و لیدعتلاو » حرجلا   » رجح و نبا  بیذهتلا » بیذهت   » لثم مجارت  لاجر و  ياهباتک  رد  ار  شلاح 
رضحم رد  ماشه  ار  هثحابم  نیا  دیئامرف . هظحالم   1 دلج  195 هحفص عیارشلا ب152  للع  باتک  رد  ار  یقطنم  نیریش و  ثحب  نیا  نتم  [ 3]

نب ماشه  قاطلا و  نمؤم  نیعأ و  نب  نارمح  لثم  ترضح  نآ  باحصا  گرزب  ياملع  زا  یعمج  درک و  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
دیفم خیش  دننام  ردقیلاع  ياملع  ناراوگرزب و  نآ  نادرگاش  باحـصا و  و  همئا : تاجاجتحا  هک  دنامن  یفخم  و  دنتـشاد ، روضح  زین  ملاس 

هعلاطم عوضوم  نیا  هب  طوبرم  ياهباتک  رئاس  راونـالا و  راـحب  رد  ار  تاـجاجتحا  نیا  دـنناوت  یم  نادـنمقالع  تسا  رایـسب  تماـما  نوماریپ 
. دنیامن

ماما تعاطا  بوجو 

هک روطنامه  هکنیا  يارب  ًالقع  تسا . تباث  نآ  بوجو  ًاعرـش  ًالقع و  تسین و  نیملـسم  نیب  یفـالتخا  رما  یلو  ماـما و  تعاـطا  بوجو  رد 
تلادع تینما و  لثم  نسحتسم  روما  زا  يرایسب  دیامن و  یم  مکح  ریدم  يربهر و  تماعز و  موزل  هبو  دیامن  یم  حیبقت  ار  يزکرم  لقع ال 

نآ تعاطا  رگا  ّالاو  دـناد  یم  بجاو  زین  ار  رما  یلو  ریدـم و  زا  تعاطا  دـناد  یم  اـهنآ  نیمأـت  لوؤسم  میعز و  دوجو  رب  فّقوتم  ار  مظن  و 
هک روطنامه  دش و  دهاوخن  لصاح  تسا  روظنم  روما  تیالو  زکرم و  دوجو  زا  هک  يدـئاوف  جـیاتن و  دوش و  یم  ضرغ  ضقن  دـشابن  مزال 
زین رمالا  یلوا  زا  تعاطا  دـنیامن  یم  مکح  اهنآ  ترورـض  هب  قع : لقع و  هک  تسا  يروما  قّقحت  نیمأت و  همّدـقم  ربهر  دوجو  تیریدـم و 

ّربدـم ریدـم و  تعاطا  زا  هک  ار  یـسک  ًالقع  تسین و  تعاطا  نیا  بوجو  رد  یکـش  چـیه  ًالقع  اذـل  تسا  هیلاع  دـصاقم  نیا  مامت  همدـقم 
يرایسب هک  تسا  مّلسم  ًالّوا  زین  ًاعرش  دنناد . یم  یئالقع  ریغ  ار  وا  لمع  دنیامن و  یم  شنزرس  خیبوت و  دیامن  فّلخت  دنز و  زابرـس  حلاص 

متی ام ال   » حالطـصا هبو  بجاو  همدـقم  باـب  زا  دـش و  دـهاوخن  قّقحم  رما  ّیلو  زا  تعاـطا  نودـب  یمالـسا  فادـها  یعرـش و  دـصاقم  زا 
عرـش نآ  هّمدـقم  یلقع  بوجو  رد  تسا و  یعرـش  همّدـقملا  يذ  نوچ  اّما  دـشاب  یلقع  بوجو  نیا  دـنچ  ره  تسا  بجاو  هب » الا  بجاولا 

حیرـص و حضاو و  لیلد  ًایناث  دومن و  دهاوخن  نآ  همدـقم  بوجو  هب  مکح  لقع  همدـقملا ، يذ  یعرـش  بوجو  نودـب  ینعی  دراد  تلاخد 
ادـخ و دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  [ = » 1 ( ] مکنم رمالا  یلُواو  لوسرلا  اوعیطأو  هللا  اوعیطأ  اونمآ  نیذـلا  اـهیأای  : ) هفیرـش هیآ  مکحم 

یلوا تعاطا  دـیامن و  یم  رمالا  یلوا  تعاطا  هب  رما  تحارـص ، هب  هیآ  نیا  دـشاب . یم  دـیئامن .» تعاطا  ار  ناشیا  زا  رما  ناـبحاص  لوسر و 
یلوا هب  تبـسن  اوعیطا »  » هملک رارکت  مدع  نارتقا و  نیمه  زا  هک  تسا  هدومن  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ادخ  لوسر  تعاط  هب  نورقم  ار  رمالا 
ظاحل نیا  زا  اذل  و  تسا . بجاو  قلطم  روطب  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ادـخ  لوسر  تعاطا  لثم  رمالا  یلوا  تعاطا  هک  دوش  یم  مولعم  رمالا 

، رمـالا یلوا  هیآ  رد  روکذـم و  رمـالا  یلوا  نیا  زا  دارم  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  تـسا  قـلطم  رمـالا  یلوا  تعاـطا  هـب  رما  هـکنیا  تـهج  زا  و 
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لوسر تمدخ  رباج  همیرک ، هیآ  نیا  لوزن  ماگنه  هک  تسا  هدش  دراو  زین  تایاور  رد  هکنانچ  دنـشاب  یم  رـشع : ینثا  همئا  ینعی  نیموصعم 
ار و ادـخ  میتخانـش  کتعاطب =  مهتعاط  هللا  نرق  نیذـلا  رمالا  اولُوا  نمف  هلوسرو  هللا  اـنفرع  دـق  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ادـخ 

مه : » دومرف شخـساپ  رد  ترـضح  وـت »؟ تعاـطا  هب  ار  ناـشتعاطا  ادـخ  تسا  هدرک  نیرق  هک  يرمـالا  اوـلوا  دنتـسیک  سپ  ار ، وا  هداتـسرف 
یف فورعملا  یلع  نب  دمحم  مث  نیـسحلا  نب  یلع  مث  نیـسحلا  مث  نسحلا  مث  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهلوأ  يدـعب  نیملـسملا  ۀـمئأو  یئافلخ 

ناشیا لّوا  دنتـسه  نم  زا  دعب  نیملـسم  ناماما  یم و  نانیـشناج  ناشیا  [ = 2  ] مالـسلا ینع  هأرقأف  هتیقل  اذاف  رباجای  هکردتـسو  رقابلاب  ةاروتلا 
رقاـب هب  تاروـت  رد  هک  یلع  نب  دـمحم  سپـس  نیـسحلا و  نب  یلع  وا  زا  سپ  نیـسح و  وا  زا  سپ  نـسح و  وا  زا  سپ  بلاـطیبا و  نـب  یلع 
ادـخ لوسر  نآ  زا  سپ  ناـسرب .» مالـس  وا  هب  نم  زا  يدرک  تاـقالم  ار  وا  یتـقو  سپ  ینک  كرد  ار  وا  وت  هک  دـشاب  دوز  تسا و  فورعم 

تبیغ و زا  سپـس  دومرف و  رباج  يارب  جع )  ) يدـهم ترـضح  ات  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ار  هّمئا  ریاس  مان  هلآ  هیلع و  هللا و  یلص 
هک دنشاب  یم  رشع : ینثا  همئا  رمالا ، اولوا  زا  دارم  نیا  رب  انب  داد . ربخ  رباج  هب  مالسلا  هیلع  رصعلا  بحاص  ترضح  هب  طوبرم  رگید  بلاطم 

يأر هب  ریسفت  ءاهقف ) یتح   ) دشاب سک  ره  ناشیا  ریغ  رب  هیآ  نیا  رد  رمالا  اولوا  ریـسفت  تسا و  بجاو  سک  همه  رب  قلطم  روطب  ناشتعاطا 
قلطم و روطب  موصعم  ریغ  تعاطا  هک  تسا  یهیدب  دـشاب . یم  [ 3 « ] رانلا نم  هدعقم  أوبتیلف  يأرلاب  نآرقلا  رّـسف  نم  : » دـیدهت دروم  هدوب و 

عفد لباق  موصعم  ریغ  رد  هابتشا  ءاطخ و  تیصعم و  ناکما  اریز  دوب  دهاوخن  بجاو  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  تعاطا  هب  نورقم  روطب 
مکح هب  دشاب  ادـخ  تیـصعم  هک  یتروص  رد  تسا  بجاو  هچ  رگا  تسا  تباث  ناشتیالو  هک  يدراوم  رد  ءاهقف  تعاطا  یتح  اذـل  تسین و 

. تسا مارح  دشاب .» نآ  رد  ادخ  ینامرفان  هک  ییاج  رد  تسین  راوازس  قولخم  يوریپ  تعاطا و  [ = 4  ] قلاخلا ۀیصعم  یف  قولخمل  ۀعاط  «ال 
، ءاسن هروس  [ 1  ] یقرواپ درادـن . تسا  موصعم  ماما  نوچ  یطرـش  دـیق و  هنوگ  چـیه  هدوب و  بجاو  ماـما  تعاـطا  هکنیا  نخـس  هصـالخ  و 

ضیف هغالبلا  جـهن  [ 4 . ] نآرقلا ةوــالت  بادآ  ص250 ، ج2 ، اضیبلا ، ۀـجحم  [ 3 . ] 4 ثیدح ، 8 باب ج1 ، فارـشالا ، بختنم  [ 2 . ] 59 هیآ
.156 مکح مالسالا ،

ماما تفرعم  بوجو 

رما تعاطا  هکنیا  هب  هجوت  ابو  دراد ، ادخ  ماکحا  يارجا  ادخ و  يوس  هب  وا  ریس  رشب و  لامک  ماظن و  ظفح  رد  تماما  هک  یشقن  هب  هجوت  اب 
مه اریز  تسین  يا  ههبش  دیدرت و  هنوگچیه  ياج  عرش  لقع و  مکح  بسح  رب  زین  ماما  تفرعم  بوجو  رد  تسا  بجاو  ًالقع  ًاعرش و  ماما 

ضعب رد  هچنآ  بسح  رب  مه  و  دـش ، دـهاوخ  هدوهیب  ماما  بصن  تعاـطا و  نآ ، بوجو  نودـب  و  تسا ، بجاو  هک  تسا  تعاـطا  همدـقم 
ناماما و نتخانـش  رادـم  رئاد  تشهب  رد  لوخد  تسا  هغالبلا  جـهن  رد  هکنانچ  و  تسا ، بجاو  زین  صوصخلاـب  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور 

[ = 1  ] هورکنأو مهرکنأ  نم  الا  رانلا  لخدـی  الو  هوفرعو  مهفرع  نم  الا  ۀـنجلا  لخدـی  ال  : » تسا اـهنآ  راـکنا  رادـم  رئاد  زین  شتآ  رد  دورو 
هک یسک  رگم  دوش  یمن  شتآ  لخاد  دنسانشب و  ار  وا  زین  اهنآ  دسانشب و  ار  راهطا ): همئا   ) اهنآ هکنیا  رگم  یـسک  دوش  یمن  تشهب  لخاد 

ادـخ لوسر  زا  فورعم  ربخ  بسح  رب  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  رما  نیا  رد  نانچ  و  دـننادن .» شیوخ  نآ  زا  ار  وا  زین  اهنآ  دـشاب و  اهنآ  رکنم 
نآ زا  يزار  رخف  هک  یثیدح  رد  و  تیلهاج . ندرمب  تسا  هدرم  دشاب  هتخانشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک  ره  هلآ : هیلع و  هللا و  یلص 

دهاوخ رگا  يدوهی و  دهاوخ  رگا  دریمب  دـیاب  سپ  دسانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک  ره  دـیامرف  یم  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح 
هکنانچ دش . دهاوخن  لصاح  ماما  تفرعم  نودـب  لماک  حیحـص و  روطب  هللا  تفرعم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  ضعب  زا  هکلب  ینارـصن .

ۀفرعم : » دومرف ترضح  ادخ »؟ تفرعم  تسیچ  سپ  هللا =  ۀفرعم  امف  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  هک  تسا  ثیدح  رد 
بجاو ناشیا  رب  وا  تعاطا  هک  تسا  ناشیا  ماـما  تفرعم  ناـمز ، ره  لـها  تفرعم  [ = 2  ] هتعاط مهیلع  بجی  يذـلا  مهتماما  نامز  لک  لهأ 

تخانـش ماما  قیرط  زا  دیاب  حیحـص  تخانـش  هبو  هیلامک  فاصوا  هب  ار  ادخ  هک  دشاب  نیا  فیرـش  ثیدـح  نیا  حیـضوت  دـیاش  هک  تسا .
یمن هتخانـش  ام  دوبن  یهلا  ياهتیادـه  اهتیانع و  اهتلالد و  رگا  [ = 3  ] هللا فرُع  ام  نحن  الولو  انفرُع  اـم  هللا  ـالول  : » تسا تیاور  رد  هکناـنچ 
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. دش یمن  هتخانـش  هیلامک  تافـص  ینـسح و  ءامـسا  هب  تسا  وا  تفرعم  قح  هکنانچ  ینعی  دش .» یمن  هتخانـش  ادخ  میدوبن  ام  رگا  میدش و 
هک تسا  نیا  نایب  نیا  موهفم  تسا و  لصاح  ترطف  بسح  هب  سک  ره  يارب  هک  تسا  يرطف  تفرعم  قوف  تفرعم  نیا  تسا  یهیدـب  هتبلا 

هکنآ رب  هوالع  نامز  رصع و  ره  رد  زین  ماما  دنتـسه ، وا  تایآ  قح  دوجو  لئالد  تسا  اهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  مامت  هک  روطنامه 
ربکأ یه  ۀـیآ  لجوزع  هللاام  : » تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هکنانچ  هکلب  تسا  هناشن  تیآ و  دّدـعتم  تاهج  زا  ًاـنیوکت 
یهلا ءامـسا  تایآ و  ربکا  زین  ًاعیرـشت  تسین .» نم  زا  رتگرزب  يربخ  هناشن و  لج  زع و  دنوادخ  يارب  [ = 4  ] ینم مظعأ  ءابن  نم  الو هللا  ینم 

دش دهاوخن  لماک  وا  ياهیئامنهار  مولع و  راونا  زا  هضافتـسا  وا و  یئاسانـش  نودب  ادخ  تفرعم  يدارا ، تیاده  رایتخا و  طیحم  رد  تسا و 
زا یکی  نوچ  هک  دـشاب  نیا  ثیداحا  هنوگنیا  يانعم  تسا  نکمم  و  تفرگ . ارف  ماما  زا  دـیاب  ار  يرطف  فراعم  تایّهلا و  ریـسفت  حرـش و  و 

دوش رتشیب  شتعاطا  تدابع و  دنک و  تکرح  ریس و  تعاطا  نادیم  رد  فراع  صخش  هچ  ره  هک  تسا  هللا  تعاطا  تفرعم ، لامک  بابـسا 
تداـبع و هب  تبغر  قوش و  دوش  رتداـیز  هچ  ره  مه  تفرعم  هکناـنچ  دـسر  یم  وا  هب  رتشیب  یبیغ  ياهددـم  ددرگ و  یم  رتداـیز  شناـفرع 
تعاـطا و نوچ  تهج  نیا  زا  ددرگ . یم  رثا  یب  ناـسنا  رد  یهلا  ریغ  یعاود  همه  هک  يدـح  اـت  دوش  یم  رتداـیز  ناـسنا  رد  یهلا  تعاـطا 

تفرعم زا  هبترم  نیا  دوش  یمن  لصاح  وا  زا  تعاطا  ماما و  زا  نآ  لـمعلا  روتـسد  هماـنرب و  تفاـیرد  نودـب  نآ  یگنوگچ  ادـخ و  تداـبع 
دراد هک  يزاین  رقف و  بسح  هب  یـسک  ره  هک  اعد  یّتح  هکلب  دش . دهاوخن  قّقحم  ماما  تفرعم  نودـب  دراد  بتارم  مه  لامک  رد  هک  لماک 

دنوش و یم  طبترم  وا  اب  همه  تسه  مه  روط  نیمه  دـهاوخب و  تجاح  دـیوگب و  نخـس  وا  اب  دـناوت  یم  دراد و  ارنآ  نابز  دـنک  یم  نامگ 
ياهیئامنهار رگا  اعد  نیمه  رد  ایآ  دونـش . یم  ار  همه  هلان  ادخ  تسین و  یباجح  عنام و  دـناوخب  ار  وا  دـهاوخب  تقو  ره  ادـخ  هدـنب و  نیب 

یمن زواجت  يّدام  ياهتجاح  تساوخرد  زا  لزان و  رایـسب  يا  هبترم  رد  اعد  دوبن  ام  رایتخا  رد  لمع  ماقم  رد  اهنآ  هریـس  اهاعد و  و  ناـماما :
ياهتلالد عوضوم  نیا  رد  اذـل  دوب  تفرعم  صقن  زا  یکاح  بدا و  فالخ  و  دوبن ، بسانم  یبوبر  نوؤش  اب  هک  اه  شیاین  اـسب  یتح  درک و 

یم تینارون  يردقب  اهاعد  نآ  زا  هلمج  کی  اسب  هک  تسا  هدومن  رـشب  زا  يریگتـسد  يردـقب  تسا  هدیـسر  ناشیا  زا  هک  یئاهاعد  و  همئا :
وا يرهاظ  دید  بات ، ناهج  باتفآ  هک  دنک  یم  دنم  هرهب  يونعم  ذئاذل  زا  ار  ناسنا  يردقب  دزاس و  یم  عیـسو  ار  ناسنا  شنیب  قفا  دشخب و 
یم لصاح  اهاعد  نآ  زا  هلمج  کی  ندینـش  ایو  ندناوخ  زا  هک  یتّذـل  اب  ناوت  یمن  ار  يّدام  ذـئاذل  مامت  و  دزاس ، یمن  عیـسو  نانچ  نآ  ار 

ار وا  دهد و  یم  دنلب  ياهزاورپ  ناسنا  حور  هب  هک  ار  اهاعد  نیا  زا  یخرب  دـش  یمن  هلاسر  نیا  دودـح  زا  جراخ  رگا  هک  تفرگ  ربارب  دوش 
یب ماما  تفرعم  هب  عجار  شرافـس  همه  نیا  هک  دوش  مولعم  ات  میدـش  یم  روآدای  اجنیا  رد  دـناشن  یم  تیناسنا  ماقم  ياه  هّلق  نیرتدـنلب  رد 

لامعا رد  نآ  رثا  هللا و  تفرعم  هدـئاف  هدـمع  هک  تسا  نیا  میئاـمن  یم  ثیداـحا  نیا  يارب  هک  یهیجوت  حیـضوت و  نیمّوس  و  تسین . تهج 
نآ لماک  رهظم  و  دوش ، یم  رهاظ  ادـخ  تاروتـسد  زا  وا  يربناـمرف  میلـست و  یهلا و  تعاـطا  هب  وا  مازلا  نازیم  زا  دوش و  یم  رهاـظ  ناـسنا 
زا لماک  تعاطا  هب  ناسنا  ینافرع  ریـس  تسا . ادـخ  تعاطا  زین  وا  تفرعم  دوخ  دراد و  وا  تفرعم  رب  فقوت  هک  تسا  هللا  ۀـفیلخ  زا  تعاطا 

مالـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  دننام  دنیبن و  ار  دوخ  دـبع  هکنانچ  دوش  یم  یهتنم  وا  نامرف  ربارب  رد  صلاخ  میلـست  و  یهلا ، یهاون  رماوا و 
شردپ یتقو  هک  مالـسلا ـ  هیلع  هلآو و  انیبن  یلع  حیبذ ـ  لیعمـسا  دننام  ددرگ و  ریذپ  نامرف  ارچ  نوچ و  یب  دش  دنزرف  حـبذ  هب  رومأم  رگا 

هدش رومأم  هچنآ  هب  ردپ  يا  [ = » 5 ( ] رمؤت ام  لعفا  تبأ  ای  : ) تفگ لّمأت  نودب  شـسرپ و  نودب  درک  غالبا  وا  هب  وا  حبذ  رد  ار  یهلا  نامرف 
. دوش یم  نوصم  نوگانوگ  ياه  یهارمگ  زا  دـسر و  یم  دـصقم  هب  وا  تعاطا  ماما و  تفرعم  قیرط  زا  یهناـفرع  ریـس  نیا  هد .» ماـجنا  يا 

باب هک  مالـسلا  هیلع  يدـهملا  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  تقو ، یلو  نامز و  ماما  تفرعم  هبو  شئاـیلوا  تفرعم  هب  ار  اـم  لاـعتم  دـنوادخ 
تفرعم زا  سپـس ، ماما و  تفرعم  هب  ربمغیپ  تفرعم  زا  ربمغیپ و  تفرعم  هب  شدوخ  تفرعم  زا  دـیامرف و  یئاـمنهار  مهلم و  تسا  وا  تفرعم 

، راونالا راحب  [ 2 . ] 152 هبطخ مالـسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  [ 1  ] یقرواپ دـناسرب . ادـخ  تفرعم  هب  ربمغیپ  تفرعم  زا  ربمغیپ و  تفرعم  هب  ماما 
ینامز ره  لها  ینعی  دیامرف : یم  هلمج  نیا  ریسفت  حرـش و  رد  همحرلا  هیلع  قودص  ص9 ، ج1 ، عیارشلا ، للع  ح1 و  ب15 ، ص312 ، ج5 ،

رب هک  دیامن  شتسرپ  ار  یئادخ  هک  یسک  سپ  دراذگ  دهاوخن  موصعم  ماما  نودب  نامز  ره  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  یسک  نآ  ادخ  هک  دننادب 
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رد یسلجم 1  همالع  تسا و  هدومن  ار  لج  زع و  يادخ  ریغ  شتسرپ  تدابع و  سپ  دیامنن  تّجح  هماقا  موصعم  ماما  بصن  هلیـسو  هب  قلخ 
دوش یمن  لصاح  ادخ  تفرعم  هک  دشاب  هتکن  نیا  نایب  يارب  ماما » تفرعم   » هب ادخ » تفرعم   » ریسفت دیاش  دیامرف : یم  ص83 ، ج23 ، راحب ،
هیلع یکجارک  زا  رد ص93 ، مالـسلا و  هیلع  ماما  تفرعم  هب  تسا  طورـشم  ادخ  تفرعم  زا  عافتنا  هکنیا  نایب  يارب  ایو  ماما ، تهج  زا  رگم 

رب تسا  ینتبم  ماـما  تفرعم  هک  دـشاب  تهج  نیا  زا  تسا  نکمم  ریقح  نیا  رظن  هبو  تسا . هدومرف  لـقن  زین  یفاو  روطب  ار  ناـیب  نیا  محرلا 
دـشاب یم  نآ  رب  ینتبم  هیهلا و  هیلک  هقلطم و  تیالو  زا  يروهظ  زین  وا  تیالو  تماما و  و  دابع ، لک  رب  تیمکاح  تیالو و  هب  ادـخ  تفرعم 

و تسا ، ادـخ  تیادـه  تیمیحر و  تینامحر و  هلماک و  تیبوبر  تیمکاح و  هب  رارقا  یهلا و  تفرعم  ءانتبا  طابترا و  نیا  هب  ماـما  تفرعم  و 
تیالو و رد  ادخ  يارب  کیرـش  یفن  ادخ و  هیلامج  هیلالج و  تافـص  تابثا  تفرعم  نیا  دوش  یمن  لصاح  ماما  تفرعم  طابترا  نیا  نودـب 

.102 هیآ تافاص ، هروس  [ 5 . ] ص207 ج1 ، یفاک ، [ 4 . ] ص290 دیدج ، عبط  قودص ، دیحوت  [ 3 . ] تسا تیمکاح 

ماما تخانش  ياههار 

تخانـش ياههار  زا  یهار  زا  دشاب ـ  هیلقع  روما  زا  ای  دشاب  هتـشاد  یجراخ  یبیغ  دوجو  هاوخ  یتیعقاو ـ  تقیقح و  ره  هک  دسر  یم  رظن  هب 
هک تسین  ینعم  نیا  هب  رظن  نیا  تسا  یهیدب  دشاب . یم  تخانش  لباق  یحو  باوخ و  لقع و  ترطف و  هبرجت و  ّسح و  دننام  دوخ  بسانم 
زا رتشیب  ای  کی  زا  قیاقح  ءایشا و  زا  کی  ره  تفرعم  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دنا  هدش  هتخانـش  هار  نیا  زا  قیاقح  ءایـشا و  همه  میئوگب 
رد دوش . یم  هتخانـش  دـشاب  هدومرف  یحو  هلیـسو  هب  ار  نآ  ندناسانـش  هدارا  ادـخ  هک  يزیچ  ره  یحو  هار  زا  ًالثم  دراد  ناـکما  اـههار  نیا 
نآ زا  و  هتفرگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  هک  یئاههار  هدـمع  و  دراد ، ناکما  وا  تخانـش  تسا  رـشب  رایتخا  رد  هک  یئاههار  زا  مه  ماـما  تفرعم 

ای یهلا  بصن  لعج و  زا  نداد  ربخ  شدافم  هک  ربمغیپ  مالعا  حیرصت و  نییعت و  ینعی  تسا ، صن  لّوا  تسا : هار  هس  دوش  یم  هتخانش  ماما 
تـسا یهلا  لعف  هدش و  ماجنا  هطـساو  نودـب  بصن  لعج و  لّوا  رد  هک  تسا  نیا  لّوا  اب  نآ  قرف  هک  تسا  یهلا  رما  هب  ماما  بصن  لعج و 

یم ماجنا  یهلا  رما  هب  هک  تسا  ربمغیپ  هطـساو  هب  تسا  یهلا  لـعف  مّود  رد  و  تسا . نآ  زا  نداد  ربخ  لـثم  ربمغیپ  ّصن  یلو  هطـساو  نودـب 
رب عّرفتم  ّبترتم و  دنهد و  یم  ماجنا  ادخ  رما  هب  نوچ  تسا  حیحـص  ادخ  هب  هکئالم  لاعفا  زا  يرایـسب  لثم  زین  ادـخ  هب  نآ  دانتـسا  دوش و 

دنسپ درخ  یفرع و  یقطنم و  رایسب  رما  کی  تماما ، رب  ّصن  تلالد  رابتعا و  شدوخ . زا  دعب  ماما  تماما  رب  ماما  ره  ّصن  تسا ، بلطم  نآ 
زا ینأش  ره  زیچ و  ره  همه و  یقیقح  راـیتخا  بحاـص  تسا و  هللا  صوصخم  تیمکاـح  میتفگ  هک  هتـشذگ  ياـهثحب  هب  هجوت  اـب  هک  تسا 
نآ هب  عجار  همانرب  رارق و  هنوگ  ره  نییعت  تسا و  وا  هب  طوبرم  هچنآ  رد  سک  ره  فّرـصت  اریز  دوش  یم  حـضاو  ًـالماک  تسا  قلخ  نوؤش 

هتخانش ناشدوخ  قیرط  زا  هکنیا  زا  ریغ  هب  هک  دشاب  یم  ناشدوخ  لام  ای  سفن  هب  تبـسن  مدرم  ياهرارقا  رابتعا  ریظن  رما  نیا  تسا و  ربتعم 
يدـیدرت هشدـخ و  هنوگ  چـیه  ياج  هار  نیا  رب  رابتعا  رد  نیا  رب  اـنب  تسین . نتفگ  ارچ  نوچ و  قح  نآ  رد  ار  یـسک  درادـن و  یهار  دوش 

، تسا هزجعم  ماما  تفرعم  ياههار  زا  مّود  دیایب . شیپ  راظنا  فالتخا  دشاب  هدش  وا  رب  ّصن  هک  یـسک  هیلع » صوصنم   » رد دـنچ  ره  تسین 
زا وا  بصن  ّصن و  رب  لیلد  ناگرزب ، ضعب  نایب  هب  ای  تسا  وا  ياعّدا  قدص  رب  لیلد  دشاب  تماما  یعّدم  هک  یـسک  تسد  هب  نآ  روهظ  هک 

، یلـصا لـیلد  هکنیا  يرگید  تسا و  تماـما  رب  لـیلد  ًالقتـسم  هزجعم  هکنیا  یکی  تسا  رظن  ود  هلأـسم  نـیا  رد  اریز  [ 1  ] تسا ادـخ  بناج 
رب دراد  تلالد  هزجعم  دـشاب  هزجعم  دـشاب و  دوقفم  ّصن  رگا  هک  تسا  بصن  رب  لـیلد  هزجعم  تسا و  قباـس  ماـما  اـی  ربمغیپ  ّصن  بصن و 

هئایبنأ لجوزع  هللا  یطعأ  ۀـّلع  يال  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبال  تلق  . » تسا هدیـسرن  ام  تسد  هب  تسا و  هدوب  هزجعم  بحاص  رب  ّصن  هکنیا 
هب فرعیل  هججحو  هلـسرو  هئایبنأ  الا  اهیطعی  ۀمالع هللا ال  ةزجعملاو  هب  یتأ  نم  قدص  یلع  ًالیلد  نوکیل  لاقف : ةزجعملا ؟ مکاطعأو  هلـسرو 

ناربـمغیپ و هب  لاـعتم  دـنوادخ  یتـّلع  هچ  هـب  مدرک  ضرع  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  هـب  [ = 2  ] بذاکلا بذـک  نم  قداـصلا  قدـص 
یتمالع هزجعم  و  تسا ، هدروآ  ار  نآ  هک  یسک  یئوگ  تسار  رب  دشاب  لیلد  هکنیا  نیارب  دومرف : درک ؟ اطع  هزجعم  امش  هبو  شناگداتسرف 

نآ هلیـسو  هب  دوش  هتخانـش  ات  شدوخ  ياهتجح  نـالوسر و  ءاـیبنا و  هب  رگم  ار  نآ  دـیامرف  یمن  اـطع  ادـخ ، يارب  زا  تسا ) یناـشن   ) تسا
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تارداـص یگدـنز و  عضو  راـتفر و  شور و  رادرک و  قـالخا و  ماـما : تخانـش  ياـههار  زا  مّوس  هار  وگغورد .» غورد  زا  وگتـسار  یتسار 
كولس رشاعم و  لابقا و  قالخا و  زا  دنناوتب  و  دنشاب ، هتشاد  ار  صیخشت  تیلها  هک  نانآ  يارب  تسا  ماما  تخانـش  ياههار  زا  یکی  یملع 
يالوم یگدـنز  رد  قیمع  قیقد و  هعلاطم  رثا  رد  ًالثم  دنـسانشب  ار  ماقم  نیا  بحاـص  نوگاـنوگ ، ياـهدروخرب  اهینارنخـس و  اـهراتفگ و  و 

يراکادف تعاجش و  دهز و  تلادع و  تایهلا و  فراعم و  رد  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ءایلوا  رورـس  نایقّتم و 
همه باحـصا و  همه  رب  ار  وا  تماـما  شناد  یهاـگآ و  شنیب و  لـها  ترـضح ، نآ  عیـسو  گرزب و  تیـصخش  داـعبا  ریاـس  قح و  هار  رد 

یفیرـش ثیدح  ینعم  دشاب  نیمه  دیاش  و  تسا . لصاح  ًالماک  ینعم  نیا  ناماما : ریاس  یگدنز  رد  نینچ  مه  دنیامن  یم  قیدصت  نیملـسم 
، ۀـلاسرلاب لوسرلاو  هللااـب ، هللا  اوفرعا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک 

هراشا اهنآ  هب  لامجا  روطب  هک  تسا  لامتحا  دـنچ  فیرـش  ثیدـح  نیا  يانعم  رد  [. 3 « ] ناسحالاو لدـعلاو  فورعملاب  رمالاب  رمالا  یلُواو 
هیبلس هیتوبث و  تافص  هبو  تسه  هکنانچ  ار  وا  ینعی  وا  نوؤش  لامج و  لالج و  تافص  یئادخ و  هب  دیـسانشب  ار  ادخ  هکنیا  لوا  دوش : یم 
لوسر هک  دیـسانشب  يربمغیپ  ماقم  تلاسر و  نأش  هب  زین  ار  ربمغیپ  و  دنک ) لیـصحت  یتفرعم  نینچ  دـیاب  ینعی   ) دیـسانشب تسا  اراد  هک  يا 

یم فورعم  هب  رما  هکنیا  هب  ار  رمالا  یلوا  و  تسا . وا  ناگدنب  ادخ و  نیب  هطـساو  قولخم و  قلاخ و  نیب  طبار  تسا و  ادخ  هداتـسرف  ادخ و 
یئادخ ادخ ، هک  دیهد  خساپ  دش  لاؤس  امش  زا  رمالا  یلوا  ربمغیپ و  ادخ و  زا  رگا  هک  دیـسانشب  دننک  یم  لمع  ناسحا  لدع و  هب  دنیامن و 

زا هّزنم  و  لامک ، تافـص  عیمج  عماج  زاین و  یب  همه  زا  وا  و  دنمزاین ، وا  هب  همه  دراد و  ار  همه  تیکلام  یهاشداپ و  يرایتخا و  بحاص  و 
هدـنناسر مایپ و  هدـنروآ  دراد و  تلاسر  ادـخ  يوس  زا  هلآ ) هیلع و  هللا و  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح   ) ربمغیپ تسا و  صقاون  مامت 

رب لامتحا ، نیا  رب  انب  دنیامن . یم  ناسحا  لدـع و  فورعم و  هب  رما  هک  دنتـسه  یناراوگرزب  رمالا ، یلوا  ماما و  هدزاود  و  تسا . ادـخ  یحو 
. دوش یم  مولعم  ثیدـح  ترابع  فطل  هدـش و  هدروآ  عمج  ظـفل  هب  رمـالا » یلوا   » درفم و ظـفل  هب  لوسر »  » هکنیا ّتلع  نّطفت ، نف و  لـها 

روصنم زا  هکنانچ  تسا  زیچ  ره  زا  رت  فورعم  رت و  نشور  وا  هک  دیـسانشب  شدوخ  تاذ  هبو  شدوخ  هب  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  مّود  لامتحا 
دنوادخ انامه  [ = 4  ] هللااب نوفرعی  دابعلا  لب  هقلخب  فرعی  نأ  نم  مرکأو  زعأو  لجأ  هلالج  لج  هللا  نا  : » تفگ هک  تسا  هدش  لقن  مزاح  نب 

و دنوش .» یم  هتخانـش  وا  هلیـسو  هب  شناگدـنب  هکلب  دوش  هتخانـش  شتاقولخم  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  یمارگ  رتزیزع و  رتراوگرزب و  لاعتم ،
سیل ام  روهظلا  نم  كریغل  نوکیأ  : » دراد یم  هضرع  دـنوادخ  هاگرد  هب  مالـسلا  هیلع  نیدـحوملا  ءادهـشلا  دیـس  هفرع ، ياعد  رد  هکنانچ 

 = کیلا لصوت  یتلا  یه  راثالا  نوکت  یتح  تدـعب  یتمو  کیلع  لدـی  لیلد  یلا  جاتحت  یتح  تبغ  یتم  کل  رهظملا  وه  نوکی  یتح  کل 
وت رب  هک  یـشاب  ناهرب  دـنمزاین  ات  یتسه  ناهنپ  یک  ددرگ  وت  ندومن  رهاظ  هلیـسو  وا  ات  دـشاب  وت  دوخ  زا  رترهاظ  دـناوت  یم  رگید  زیچ  ایآ 
هب یپ  رثؤم  زا  نم  مرب  نابایب  ردنا  یسک  ادیپ  دنک  نابات  دیشروخ  یک  عمش  رونب  دنـسرب . وت  رب  راثآ  هلیـسو  هب  ات  يرود  یک  دنک و  تلالد 
دش رگ  هولج  یّمل  ناهرب  رگا  تسا  روهظ  رد  اهنآ  زا  رون  هنوگچ  تسا  رونب  ایشا  هلمج  روهظ  راک  نیا  تسا  سکع  رب  هچ  رگ  رهاظب  راثآ 

ینعی شتلاسر  هب  ار  ربمایپ  و  [. 5  ] تسیچ رگید  یّمل  ّینا و  ظفل  زجب  تسین  رذـگ  نوچ  اجنیا  رد  ار  رّوصت  دـش  رگج  نوخ  ّینا  رهب  دـیابن 
راـتفر و هریـس و  لـمع و  زا  ینعی  دیـسانشب  ناـسحا  لدـع و  فورعم و  هب  رما  هب  ار  رمـالا  یلوا  دیـسانشب و  شتعیرـش  توعد و  یگنوگچ 

سفنا قافآ و  رد  هک  وا  تایآ  هبو  وا  لاعفا  اهراک و  هب  ینعی  ادـخ ، هب  دیـسانشب  ار  ادـخ  هک  تسا  نیا  موس  لامتحا  دیـسانشب . ناـشرادرک 
تهج نیا  زا  تسا ، وا  تیآ  هدـننیرفآ  لعف و  لـعاف  نوچ  اـّما  تسا  لـعاف  ریغ  دوش  یم  لـصاح  نآ  زا  هچنآ  و  لـعف ، هچ  رگا  نوچ  تسا 
تایآ ادخ و  راثآ  زا  ریغ  يرگید  زیچ  نوچ  میا  هتخانشن  رگید  زیچ  هبو  میا  هتخانـش  ادخ  هب  میـسانشب  شراثآ  هبو  شلاعفا  هب  ار  ادخ  یتقو 

هظحالم تلاسر  هفیظو  ماجنا  رد  ار  شـشور  لامعا و  هناربمایپ و  ياهراک  ینعی  شتلاسر  هب  دیـسانشب  ار  ربمغیپ  و  درادـن . دوجو  ناکما  وا 
ود لّوا و  لامتحا  نیب  قرف  و  دیسانشب . ناشناسحا  تلادع و  کین و  ياهراک  هب  مدرم  نتشاداو  رد  ناشیاهراک  هب  زین  ار  رمالا  اولوا  دینک و 

تخانـش و دـیاب  ینوؤش  فاصوا و  هچ  هب  ار  رمالا  اولوا  ربمغیپ و  ادـخ و  هک  تسا  نیا  هب  عجار  لّوا  لاـمتحا  هک  تسا  نیا  رگید  لاـمتحا 
هک یفاصوا  نوؤش و  نامه  هب  ار  ماما  ربمغیپ و  ادـخ و  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  مّوس  مّود و  لاـمتحا  اـما  درک ! لیـصحت  دـیاب  یفرعم  هنوگچ 
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تافـص نیا  دـجاو  اراد و  دـیاب  ار  رمالا  یلوا  هک  دـشاب  نیا  نآ  داـفم  رگا  فیرـش  ثیدـح  نیا  رب  اـنب  تخانـش . دـیاب  یهار  هچ  زا  دـنراد 
دیاب کلذ  عم  دـشاب  یم  وا  ياعدا  قدـص  رب  لیلد  تماما  ماقم  ياعّدا  اـب  یـصخش  رد  لـماک  قلطم و  روطب  تافـص  نیا  دوجو  تخاـنش ،

هار مّوس  هار  دـنا  هدومرف  مردـپ ـ  هللا  تیآ  موحرم  لـثم  یـضعب ـ  هکناـنچ  تسا و  هزجعم  ّصن و  ناـمه  موـمع  يارب  هار  هک  تشاد  هجوـت 
صاخـشا رادرک  قـالخا و  رب  لـماک  هطاـحا  نوچ  تسا و  نّطفتم  روما و  فارطا  بناوج و  هب  هجوتم  هاـگآ و  رایـسب  صاخـشا  صاوخ و 

ماقم رد  صوصخ  نآ  هب  دیاب  هچنآ  اذـل  تسا  فلتخم  صاخـشا  يونعم  ماقم  زا  راتفر  قالخا و  تیاکح  رد  اهرظن  و  تسین ، ریذـپ  ناکما 
تـسا نکمم  اریز  درادـن  يدـبعت  يروف و  تیعبت  رب  مازلا  موس  هار  نیا  رب  هوـالع  تسا . هزجعم  صن و  ناـمه  درک  داـمتعا  رتشیب  جاـجتحا 

ّصن و فالخ  هب  میروایب  نامیا  ات  میئامنب  ترـشابم  تسلاجم و  مینک و  یـسررب  دـیاب  هک  دـنروایب  رذـع  نامیا  ندرکن  لوبق  رد  صاخـشا 
یعّدـم قدـص  رب  لیلد  هک  هزجعم  دروم  رد  هکنیا  رب  هوالع  دوش  یم  بجاو  نآ  بحاص  هب  ناـمیا  دـش ، قّقحم  هکنیا  درجم  هب  هک  هزجعم 

ناهرب لیلد و  اب  ار  نامناگداتـسرف  ام  اـنامه  [ = » 6 ( ] تانیبلاب انلـسر  انلـسرأ  دقل  : ) هیآ نیا  لثم  دراد . تلالد  يددـعتم  تایآ  تسا  تّوبن 
: دـننام دـنراد  تلـالد  یتاـیآ  زین  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  توبن  رب  فلـس  ناربمغیپ  تراـشب  ّصن و  رب  و  میداتـسرف .»

یم هتـشون  تسا  اـهنآ  دزن  هک  یلیجنا  تاروـت و  رد  ار  وا  مسا  هک  يربـمغیپ  [ = » 7 ( ] لیجنالاو ةاروتلا  یف  مهدنع  ًابوتکم  هنودـجی  يذـلا  )
شمسا دیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  يربمایپ  هب  ار  امـش  مهد  یم  هدژم  [ = » 8 ( ] دمحأ همسا  يدعب  نم  یتأی  لوسرب  ًارـشبمو  : ) دننام و  دنبای .»
هنوفرعی باتکلا  مهانیتآ  نیذلا  : ) دننام و  تسا . هدومرف  تیاکح  مالسلا ـ  هیلعو  هلآو  انیبن  یلع  یـسیع ـ  ترـضح  لوق  زا  هک  تسا » دمحا 

ار دوخ  نادـنزرف  هک  هنوگ  نادـب  دنـسانش  یم  ار  دـمحم  يراصن ) دوهی و   ) میداد اهنآ  هب  باتک  هک  یهورگ  [ = » 9 ( ] مهئانبأ نوفرعی  امک 
دوش هدافتـسا  نآ  زا  تحارـص  هب  هک  مرادـن  رظن  رد  يا  هیآ  لدـتعم  ملاس و  رادرک  راتفر و  همیرک و  قالخا  دروم  رد  اّما  و  دنـسانش .» یم 

زا دنچ  ره  دومن . جاجتحا  نآ  هب  ناوت  یم  هزجعم  ّصن و  دـننام  و  تسا ، تخانـش  هار  دـشابن  هزجعم  ّصن و  هچ  رگا  همیرک  قالخا  فرص 
رد قیمع  عیـسو و  تاعلاطم  ای  هتـشاد  تّوبن  یعدم  اب  مات  ترـشاعم  هک  یناسک  لثم  دوش  یم  لصاح  نیقی  یّـصاخ  دارفا  يارب  مه  هار  نیا 
هلآ هیلع و  هللا و  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  تّوبن  تیناّقح  تّحص و  هب  لالدتسا  ماقم  رد  هجیدخ  ترضح  هکنانچ  دنشاب  هدرک  وا  خیرات 

ار مالسلا  اهیلع  هجیدخ  زین  رگید  لئالد  قباوس و  هتبلا  درکن  هلآ  هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  راتفگ  قدص  رد  یکش  دومرف و  لالدتسا  نآ  هب 
لالدتـسا نیا  کلذ  عم  دوب  یفاک  کی  ره  دومن و  یم  یئامنهار  ددرگ  تلاسر  هب  ثوعبم  شردـقیلاع  رهوش  هک  دوب  يزور  راـظتنا  هب  هک 

و تسا ، هزجعم  ّصن و  نامه  همه  يارب  لیلد  لاح  ره  هبو  تسا ، هدـش  لقن  تالامتحا  ضعب  ّدر  رد  نیب  نشور  لد و  هاـگآ  يوناـب  نآ  زا 
مدـع تّوبن و  مدـع  لیلد  نآ  نادـقف ، تسا و  ماما  یبن و  طیارـش  زا  نارگید  زا  ندوب  رترب  لمکا و  لـضفا و  هدـیمح و  تافـص  قـالخا و 

تیآ و بلط  موق ، هک  یماـگنه  يّدـحت و  ماـقم  رد  ربمغیپ  زا  هک  یتداـع  قرخ  رب  ًاحالطـصا  یـضعب  ار  هزجعم  [ 1  ] یقرواپ تسا . تماـما 
هب ندـش  ثوعبم  زا  شیپ  ربمغیپ  زا  هک  یتاداـع  قراوخ  هب  و  دـنیامن ، یم  قـالطا  دـنهاوخب  يربمغیپ  یعدـم  قدـص  یتـسار و  رب  تمـالع 

ار همئا : زا  رداص  تاداع  قراوخ  و  دـنیوگ ، یم  تاصاهرا » صاهرا و   » دوش یم  هدرمـش  وا  تّوبن  رب  لـیلد  دـنچ  ره  دوش  رداـص  توعد ،
[3 . ] 100 باب ص122 ، ج1 ، عیارـشلا ، للع  [ 2 . ] دـنیوگ یم  تمارک  ار  نارگید  زا  رداـص  تاداـع  قراوخ  و  دـنیامن ، یم  قـالطا  هزجعم 

دمحم الم  دنوخآ  ياقآ  هللا  تیآ  مردپ  موحرم  شناد  جنگ  زا  [ 5 . ] ص86 ج1 ، یفاک ، [ 4 «. ] هب الا  فرعی  هنا ال   » باب ص66 ، ج1 ، یفاک ،
، هرقب هروس  [ 9 . ] 6 هیآ فص ، هروس  [ 8 . ] 157 هیآ فارعا ، هروس  [ 7 . ] 25 هیآ دـیدح ، هروس  [ 6 . ] هناوضر هللا و  ۀـمحر  هیلع  یفاـص  داوج 

.146 هیآ

هصاخ تماما 

عومجم هب  هک  رگید  یلک  ثحابم  ادـخ و  بناج  زا  نآ  نییعت  موزل  ماما و  فاصوا  طئارـش و  ماما و  هب  هعماج  زاـین  هلأـسم  یـسررب  زا  سپ 
رد هّصاخ  تماما  رد  ثحب  دوش . یم  حرطم  هّصاخ  تماما  میدرک ، هراشا  نآ  ثحابم  هب  لامجا  روطب  دـنیوگ و  یم  هّماع  تماما  ثحب  نآ 
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رب ماما  بصن  نییعت و  هک  دـش  تباث  دـیدرگ و  مولعم  ماما  طیارـش  فاصوا و  دـش و  تباث  ماما  هب  هعماج  زاـین  هکنیا  زا  دـعب  هک  تسا  نیا 
دارفا تعاطا  ماما و  یئاسانش  تفرعم و  دشاب و  یمن  ماما  دوجو  زا  یلاخ  ینامز  رصع و  چیه  تسا و  مزال  ادخ  رب  فطل  تمکح و  بسح 

ار وا  ادـخ  هک  ار  دوخ  رـصع  ماما  ناـمز و  یلو  تقو و  بحاـص  تسا  مزـال  سک  ره  رب  سپ  تسا  بجاو  همه  رب  نداد  رارق  وگلا  ار  وا  و 
هّقحم و هقرف  میئوگ  یم  اجنیا  رد  دسانـشب . تسا  هدـش  تباث  وا  بصن  لبق ، ماما  اـی  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  ّصن  هبو  هدرک  بوصنم 

رفن هدزاود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  تّما  نیا  رد  هک  دندقتعم  هیرشع  ینثا  هّقح  هفیاط 
یلو ماما و  مالسلاو ـ  ةالصلا  مهیلع  نسحلا ـ  نب  ۀجح  يدهم  ترـضح  مهدزاود  ماما  ات  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  بیترت  هب 

رایسب ناراوگرزب  نآ  تماما  رب  نیهارب  لئالد و  و  دنشاب . یم  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ادخ  لوسر  یـصو  هفیلخ و  نامزلا و  بحاص  تقو و 
تماما دـش  تباث  هکنیا  هب  هجوت  اـب  1 ـ مینک : یم  هراـشا  هلّدا  يدادـعت  هب  هراـشا  نآ  هب  هّماـع  تماـما  ثحب  رد  هچنآ  هب  هجوت  اـب  هک  تسا 

هلآ هیلع و  هللا و  یلـص  ربـمغیپ  ّصن  ادـخ و  نییعت  بصن و  هبو  تسا  یهللا  ۀـفیلخ  ماـقم  ادـخ و  بناـج  زا  تیـالو  یهلا و  تـسا  یبـصنم 
وا هیلامج  تافـص  ریاس  ملع و  تمکح و  تیمیحر و  تینامحر و  تینابر و  هیهلا و  تیادـه  اب  هک  بصن  نیا  ًامتح  تسا و  ریذـپ  تروص 

ینییعت صیـصنت و  رـشع ): ینثا  همئا   ) رفن هدزاود  نیا  زا  ریغ  رب  نیملـسم  قافتا  هب  میئوگ  یم  تسا  هدش  ماجنا  ادـخ  يوس  زا  دراد  طابترا 
نودب نیمز  ماما و  نودب  تّما  دنشابن  بوصنم  زین  اهنآ  رگا  نوچ  دنشاب  یم  ادخ  بناج  زا  بوصنم  رفن  هدزاود  نیا  اذهیلع  تسا . هدیـسرن 

روما نیا  نوچ  دوب و  دـهاوخ  یهلا  تینامحر  تینابر و  تیادـه و  صقن  ضرغ و  ضقن  ضیف و  عطق  هوالع  دـنام و  دـهاوخ  یقاـب  تّجح 
تـسا هدش  تباث  هماع  تماما  رد  هکنانچ  2 ـ تسا . تباث  قح و  ناـشتماما  ناراوگرزب و  نآ  ندوب  بوصنم  سپ  تسا  لـطاب  دـساف و  همه 

ترـضح هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ادخ  لوسر  ياوس  يدـحا  يارب  رفن  هدزاود  نیا  زا  ریغ  يارب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـشاب  موصعم  دـیاب  ماما 
یعّدم ای  دنتفای  يرادمامز  هک  يدارفا  همه  رفن  هدزاود  نیا  زا  ریغ  نیملسم  قافتا  هبو  تسا  هدشن  تمصع  ماقم  ياعدا  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
دهاوخ دادتما  راصحنا و  رفن  هدزاود  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  راصعا  مامت  رد  تماما  دـندوبن  موصعم  دـندوب  نآ 

هلآ هیلع و  هللا و  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  زا  یصخش  زا  نیمز  هاگ  چیه  رگید  تایاور  ناما و  ثیداحا  نیلقث و  ثیداحا  بسح  رب  3 ـ تشاد .
لدع رفن  هدزاود  زا  ریغ  ار  یسک  نیملسم  هتـشذگ  مالـسا  رب  هک  يدنا  نرق و  هدراهچ  لوط  رد  دنام و  دهاوخن  یلاخ  دشاب  نآرق  لدع  هک 

نیا رب  انب  دنا . هتخانشن  تفص  نیا  هب  رفن  هدزاود  نیا  زا  ریغ  ار  یسک  هتفگن و  یـسک  قح  رد  ار  نآرق  زا  قارتفا  مدع  و  دنا ، هدرمـشن  نآرق 
هیلع و هللا و  یلص  مرکا  لوسر  ّتنس  لها  هعیش و  رتاوتم  حیحص و  ربتعم و  تایاور  بسح  رب  4 ـ دراد . دادتما  رفن  هدزاود  نیا  رد  نأش  نیا 

صیصنت دوخ  زا  دعب  ناماما  رب  هکلب  دوخ و  زا  دعب  ماما  رب  یماما  ره  هوالع  دومرف و  رشع : ینثا  همئا  تماما  هب  صیـصنت  ررکم  ملـس  هلآ و 
ترـضح شزیزع  دـنزرف  تماما  زین  وا  هک  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  ترـضح  مهدزای  ماما  هب  دیـسر  تبون  اـت  هدومرف  حیرـصت  و 

ادخ ربمغیپ  يوس  زا  رمالا  بحاص  ترضح  عقاو  رد  هک  درک  صیـصنت  لیجـست و  شراوگرزب  ناردپ  دننام  ار  مالـسلا  هیلع  هللا  ۀیقب  يدهم 
اذل دنا و  هدش  یفرعم  تماما  هب  تسا  تباث  ناشتماما  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  هک  یماما  هدزای  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص 

ترـضح نآ  زا  لبق  همئا  تماما  مالعا  رد  هک  یـصوصن  همه  تسا و  رتشیب  همئا : ریاس  تماما  رب  ّصن  زا  ترـضح  نآ  تماما  رب  ّصن  ًاعبط 
تسا نیا  بلاج  دشاب و  یم  هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  تماما  رب  ّصن  میقتسم  ریغ  ایو  میقتـسم  روطب  نیلقث  ریدغ و  صوصن  یتح  تسا 

ریما ترـضح  زا  ناراوگرزب  نیا  تماـما  رب  زین  دـیدج  قیتـع و  دـهع  بتک  رد  رـشع  ینثا  همئا  تماـما  رب  یمالـسا  صوـصن  رب  هوـالع  هک 
هدش صیصنت  هراشا  تحارص و  هب  ددعتم  دراوم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  هللا  یلو  ترضح  ات  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
همئا زا  هک  يرامـش  یب  رایـسب و  تازجعم  ساسا  نیا  رب  تسا و  هزجعم  ماما ، تخانـش  ياـههار  زا  یکی  دـش  هتفگ  هکناـنچ  5 ـ [. 1  ] تسا
سک ره  تسا . ناراوگرزب  نآ  تماما  یعطق  لئالد  زا  تسا ، مّلـسم  یعطق و  رتاوتم  تایاور  بسح  رب  اهنآ  رودص  هدش و  رداص  نیرهاط :

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تازجعم  زا  يرایـسب  دوش  یم  نشور  باتفآ  لثم  وا  رب  عوضوم  نیا  دیامن  هعجارم  خیرات  ثیدح و  ياهباتک  هب 
هنوگچیه لباق  تسا و  طبـض  تباث و  زین  ّتنـس  لها  ياهباتک  رد  همئا : ریاس  تازجعم  و  هدنیآ ، عیاقو  و  بیغ ، زا  ترـضح  نآ  ياهربخ  و 
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مه و  شراوگرزب ، ردپ  دهع  رد  یتازجعم  مه  تسا  تباث  زین  هزجعم  قیرط  زا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تماما  دنشاب و  یمن  دیدرت 
اهدص تسا و  رایسب  تسا  هدش  رداص  ترضح  نآ  زا  يربک  تبیغ  رصع  رد  هک  یتازجعم  سپـس  يرغـص و  تبیغ  نامز  رد  هک  یتازجعم 
يارب تسا  یهیدـب  میا . هدینـش  ای  هدـید  نامرمع  هرود  رد  ناـمدوخ  هچنآ  رب  هوـالع  درک  اـصحا  ناوت  یم  ربتعم  ياـهباتک  رد  ار  نآ  دروم 

و همئا : تازجعم  دروم  رد  هک  تسین  ندـید  هدـهاشم و  ایو  رتاوت ، دامتعا و  دروم  قثوم و  دارفا  ربخ  زج  یهار  هزجعم  لـثم  يرما  تخاـنش 
لوط رد  نارگید  لقن  هلیسو  هب  مه  تسا  دوجوم  شخب  تخانش  روآ و  رواب  روطب  ًالماک و  هرود  نیا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  صخش 

ناراوگرزب و نأ  زا  همئا : ریاس  يدهم و  ترضح  هب  تالّسوت  رثا  رد  هک  یتازجعم  هب  نامدوخ  ینیع  تادهاشم  هلیسو  هب  مهو  نرق  هدراهچ 
زا رفن  کی  تازجعم  دـیامن و  یـسررب  دوش و  دراو  هار  نیا  رد  مه  سک  ره  و  میراد ، نیقی  ملع و  تسا  هدـش  رداص  ناگداز  ماما  زا  یتح 
نآ همه  تماما  رد  یکش  ههبش و  وا  يارب  دروآ  رد  هعلاطم  تحت  تسا  هدش  رداص  ام  رصع  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  لثم  همئا 

هداعلا قوف  یگتـسجرب و  ماـما  تفرعم  ياـههار  زا  یکی  هک  میتفگ  ماـما  تفرعم  ياـههار  رد  6 ـ دنام . دـهاوخن  یقاب  ادـخ  هاگرد  نازیزع 
ناهاگآ قالخا و  گرزب  نایبرم  تیبرت و  ناداتـسا  یلمع و  تمکح  رد  ناصـصختم  هک  تسا  هیلاع  تافـص  همیرک و  قالخا  رد  وا  ندوب 

یم كرد  دوش  یم  ادـیپ  طیرفت  ای  طارفا  تهج  زا  هک  یتافارحنا  قالخا و  لداعت  هب  طوبرم  تاهج  سفن و  تالامک  هلـضاف و  تاـکلم  هب 
هتفرگ رارق  تیمدآ  لئاضف  تیناسنا و  ماقم  جوا  رد  هک  یتوکلم  تسا  يرـشب  و  یهلا ، تسا  یناسنا  راتفر  شور و  نیا  بحاص  هک  دـنیامن 

هعلاطم زا  تسا . تداع  قراخ  نارگید  هب  هسیاقم  اب  اهنآ  قالخا  عضو  هک  دنراد  جوا  يّدـح  هب  تلیـضف  نیا  رد  اهناسنا  ضعب  هاگ  تسا و 
نانمشد و ناتسود و  اب  فلتخم  تابسانم  بسح  رب  هک  یفقاوم  عضاوم و  و  همئا : تالاح  قالخا و  ترشاعم و  كولس و  هریس و  یسررب  و 

لماکت لمکا  شیامن  مالـسا و  تلاسر  نآرق و  توعد  مّسجت  ناـنآ  زا  کـی  ره  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  دنتـشاد  راـفک  ناناملـسم و 
تین و صولخ  ینمادکاپ و  یکاپ و  تشذـگ و  يوقت و  دـهز و  رد  دـندوب . تاقولخم  ّلک  هب  رـشب  یلاعت  قوفت و  هنومن  نیرتیلاع  ناسنا و 
ملع و تقادص و  تناما و  تعاجـش و  مالـسا و  يارب  يراکادف  یگتـشذگ و  دوخ  زا  هعماج و  يارب  يزوسلد  ادخ و  زا  تعاطا  تدابع و 
و راثیا ، لدع و  قح و  زا  تیامح  هللا و  یف  ضغب  هللا و  یف  ّبح  يرادیاپ و  تماقتـسا و  و  يراد ، نتـشیوخ  یئابیکـش و  يرابدرب و  ملح و 
. دنشاب یم  یهلا  یلاعفا  تیاده  لئاضف و  مامت  قشمرس  رشب و  عون  ینب  مامت  دمآرس  ضیوفت ، لّکوت و  میلـست و  اضر و  عضاوت و  تعانق و 

یکی رایسب و  زا  یکدنا  دنا  هتشون  دنا و  هتفگ  هچ  ره  و  تسین ، یفاک  ناشلیاضف  یتوکلم و  يایاجـس  قالخا و  حرـش  رد  گرزب  ياهباتک 
: رگید فراع  رعاش  هتفگ  هبو  دمآ  ترابع  رد  نآ  نارازه  زا  تسا  یفرح  دـنتفگ  رای  فصو  زک  تیاهن  یب  حرـش  نیا  تسا . رامـش  یب  زا 
زا دنوادخ  هب  ار  اهنآ  بّرقت  تفرعم و  ماقم  يدنلب  دنرامـشب  هحفـص  تشگنا و  رـس  دـننک  رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

دنتـساوخ و یم  ادـخ  زا  هچنآ  زا  ناشاهاعد و  نیماضم  زا  ناشـشیاتس و  شیاین و  ناشیاه و  تاـجانم  ادـخ و  هاـگرد  هب  ناشعّرـضت  شور 
نآ و  ناراوگرزب ، نآ  دوجو  هک  يراکمتـس  راّبج و  نارادمتـسایس  ناشنانمـشد و  تخانـش . ناوت  یم  دـندیبلط  یم  وا  زا  هک  یئاه  تجاح 
زین دندید  یم  رطخ  دوخ  رابکتسا  هطلـس و  تموکح و  يارب  ار  نافعـضتسم  اب  یئادص  مه  یئاون و  مه  یهاوخ و  ریخ  یکاپ و  رهاظم  همه 

قدزرف و لاثما  هک  تسا  یحیادم  راعشا و  راعـشا ، حیادم و  نیرت  تسار  دندومن . یم  فارتعا  ناشقالخا  لامک  ناشملع و  اهنآ و  لضف  هب 
دیوگب قدزرف  هب  تسناوتن  سکچیه  دنا ، هدورس  ناراوگرزب  نآ  حدم  رد  قانتخا  راشف و  ياهنارود  نآ  رد  يریمح  دیـس  تیمک و  لبعد ،

اویش و راعشا  نیماضم  دنتـسناوتن  اّما  دندرک  ینادنز  ار  وا  هچ  رگا  هیما  ینب  یتح  تسا  هغلابم  نیدباعلا  نیز  ماما  حدم  رد  وت  هیمیم  هدیـصق 
بقانم رد  هک  ّتنس  لها  ياهباتک  صوصخ  ّتنس ، لها  هعیش و  باتک  اهرازه  اهدص و  هب  دیناوت  یم  باب  نیا  رد  دننک . راکنا  ار  وا  ياسر 

هحلط نب  دمحم  لوئسلا  بلاطم  باتک  یعفاش و  یجنگ  بلاطلا  ۀیافک  باتک  دننام  دیئامن  هعجارم  دنا  هتـشون  رـشع : ینثا  همئا  تیب و  لها 
فاـحتالا يزوج و  نبا  طبـس  صاوـخلا  ةرکذـت  یعفاـش و  یلزاـغم  نبا  بقاـنم  و  یکلاـم ، غابـص  نبا  هّمهملا  لوـصفلا  باـتک  و  یعفاـش ،

و هقرحملا ، قعاوصلا  و  ملع ، وبا  قیفوت  تیبلا  لها  باـتک  و  یجنلبـش ، راـصبالا  رون  و  اـسراپ ، دـمحم  هجاوخ  باـبحالا  هضور  و  يواربش ،
یم نایاپ  تسا  هدرک  لقن  ملع  لها  زا  یکی  زا  رهزا  قبـسا  خیـش  یعفاش  يواربش  هک  يراتفگ  اـب  ار  نخـس  اـجنیا  رد  اذـل  رگید . ياـهباتک 
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، سرد رارکت  یلع  فقوتت  مهمولعف ال  ۀعاجـشو  ًادوجو  ۀـهیدبو  ءاکذو  ۀـحاصفو ، ًاملحو  ًاملع  اهلک  لئاضفلا  اوزاـح  تیبلا  لآ  نا  : » میهد
امف سمـشلا  هجو  رتس  دارأ  نمک  ناک  اهرتس  دارأو  اهرکنأ  نم  مهالوم  نم  بهاوم  یه  لب  سمالاب  ناـک  اـم  یلع  اـهیف  مهموی  دـیزی  ـالو 

ًاروما لادـجلاو  دالجلا  یف  اونیاـع  مکو  اوفلختو  اوزجع  ـالا  موق  لـضفلا  رامـضم  یف  مهعم  يرج  ـالو  اوفقوو ، دیفتـسم  مولعلا  یف  مهلأـس 
ًایاجس مهقطان  قطنو  مهلئاق  لاق  اذا  عامسالا  یغصتو  مهقئاقش  ترده  اذا  قئاقـشلا  ّرقت  اوفعـض  امو  اوناکتـسا  امو  لیمجلا ، ربصلاب  اهوقلتف 

تحاصف و تعاجش و  تواکذ و  دوج و  ملح و  ملع و  زا  ار  لئاضف  همه  تیب  لها  هک  تسا  نیا  راتفگ  نیا  نومضم  مهقلاخ .» اهب  مهصخ 
مولع نیا  هکلب  دیازفا  یمن  ناشزورید  مولع  رب  ناشزورما  و  تسین ، یلیصحت  یسرد و  ناشیا  مولع  دندش ، اراد  ار  یئوگ  ههیدب  تحابص و 

رد هک  یسک  زگره  دناشوپب  ار  باتفآ  دهاوخب  هک  تسا  یسک  دننام  دیامنب  ار  اهنآ  مولع  راکنا  سک  ره  تسا  ناشیادخ  زا  یئاه  تبهوم 
نادـیم رد  ناشیا  اب  یهورگ  موق و  چـیه  دـنوش ، زجاع  دـننامب و  رد  باوج  رد  ناـنآ  هک  درکن  یـشسرپ  اـهنآ  زا  دوب  یملع  هدافتـسا  ماـقم 

هک یئاه  لادـج  تالمح و  اه و  یخاتـسگ  اه و  یکباچ  رایـسب  هچ  و  دـنام ، بقع  دـش و  ناوتان  هکنآ  رگم  درکن  تکرـش  لـضف  هقباـسم 
اهـشورخ و همه  دـیآرب  اهنآ  شّرغ  شورخ و  هک  نامز  ره  دنتـشگن  فیعـض  هراچیب و  دـندومن و  دروخرب  نآ  اـب  لـیمج  ربص  اـبو  دـندید 
هب ناگمه  دنیآرد و  اغـصا  هب  اهـشوگ  همه  دیامن  ینارنخـس  دنک و  زاب  یناشفّرد  هب  نابز  ناشقطان  هدنیوگ  هک  یتقو  دریگ و  مارآ  اهـشّرغ 

تروص نارگید  تیور  شیپ  تسا . هدینادرگ  صوصخم  اهنآ  هب  ار  ناشیا  ادخ  هک  تسا  یئاه  تیصوصخ  اهتیجس و  دنهد  ارف  شوگ  نآ 
رخآ دنرایغ و  ار  ای  همه  متفرگ  رای  ار  وت  ات  دنراخ  اهلگ  همه  مدید  وت  يور  لگ  ات  دنراد  يراد  وت  هک  یّنسو  تروص  نانچ  هن  دنراوید  رب 

هدنسیون زا  يا  هتشون  هبو  همالا  فیس  مالعالا و  سینا  لثم  یئاه  باتک  هب  عوضوم  نیا  رد  [ 1  ] یقرواپ نیملاعلا . بر  دمحلا هللا  نأ  اناوعد 
. دوش عوجر  دیدج  قیتع و  دهع  بتک  دوخ  هب  میقتسم  روطب  و  تیودهم » تلاصا   » مان هب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
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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 
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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