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اه تلم  دیما  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

باتک تاصخشم 

يدهم ماما  روآدیدپ : مان  ناونع و  بوعشلا . لما  مالسلاهیلع  يدهملا  مامالا  يدادرارق : ناونع  م . - 1956 یسوم ، نسح  رافص ، هسانشرس :
تاصخشم . 1382 قافآ ، نارهت : رشن : تاصخشم  نایدیجم . یلعدمحم  مجرتم  رافصلا ؛ یسوم  نسح  هدنـسیون  اهتلم / دیما  مالـسلاهیلع ،

: تشاددای  : 964-6058-09-4 متـشه پاچ  لایر :   16000 لایر ؛  8000 کباش : . 9 يداـقتعا ؛ ياهتخانـش  تسورف : 124 ص . يرهاظ :
: عوـضوم 255ق -  مهدزاود ، ماـما  جـع ،)  ) نسح نبدـمحم  عوـضوم : سیوـنریز . تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی : . 1387 متـشه : پاچ 
297/959 ییوید : يدـنب  هدر   1382 8041 فلا BP51/ص7 هرگنک : يدنب  هدر  مجرتم  یلعدمحم ، نایدـیجم ، هدوزفا : هسانـش  تیودـهم 

م27911-82 یلم : یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

هدارا ام  و  « 5  - صـصق . » نیثراولا مهلعجن  ۀـمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب 
ناـج کـلم و  ثراو  میهد و  رارق  قـلخ  ناـیاوشیپ  ار  ناـنآ  هدراذـگ و  تنم  نیمزرـس  نآ  رد  لـیلذ  فیعـض  هفئاـط ي  نآ  رب  هک  مـیدرک 
ياعد قداص -  ماما  ....« ) هجرف لجع  هیلا و  ینم  ةرظنب  يرظان  لـحکاو  ةدـیمحلا  ةرغلا  ةدیـشرلا و  ۀـعلطلا  اـنرا  مهللا  . » مینادرگ ناـینوعرف 

هک یتالکـشم  ایالب و  هچ  راچد  دوخ  یگدـنز  خـیرات  لوط  رد  تقلخ ، هدرورپ ي  زان  شنیرفآ و  هنادرد ي  نیا  ناسنا ، هک  یتسار  دـهع )
یگدنز تاذل  هدوب و  وا  ریگنابیرگ  زاب  رید  زا  همه  همه و  ... رقف يداژن و  تاضیعبت  گنج و  رامعتـسا و  یگدرب ، رامثتـسا و  تسا ؟ هدـشن 

هک میبای  یمن  ار  یگرب  هتشذگ ، دانـسا  قاروا و  نایم  رد  میرگنب  تیرـشب  خیرات  يافرژ  هب  هک  ماگنه  نآ  تسا . هدرک  مارح  وا  رب  ار  يدام 
مالآ و هک  یئوگ  دشابن . یتخبدب  تقـشم و  روج ، ملظ و  جنر ، درد و  دهاش  نیمز -  رد  ادـخ  هفیلخ ي  تادوجوم و  فرـشا  نیا  یمدآ - 

لوئـسم اه  جاجح  اهزیگنچ و  هنعارف و  تسا و  هدوب  رـشب  یگدـنز  ياه  هنحـص  یـساسا  هدولاش ي  هدـنهد و  هحفص 14 ]  ] لیکـشت اهجنر 
هدومن و هدامآ  ایالب  نیا  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  لئاسم ، نیا  اب  ریگرد  یلـصا و  لماع  ناونعب  ناسنا ، اه . هنحـص  نیا  ینادرگراک  یئاـپرب و 

يدیماان سای و  زج  يا  هجیتن  اما  دهد ؛ تاجن  ار  شیوخ  یگدنز  دـشخب و  نایاپ  ار  لادـج  نیا  دـیاش  ات  تسا  هدوب  زیتس  رد  موادـم  روطب 
یتخبشوخ شخب  دیون  نشور و  يا  هدنیآ  روآ  مایپ  هک  یهار  يوجتسج  رد  يرشب  عماوج  نادنمشیدنا  نیحلصم و  تسا . هتـشگن  شدیاع 

هنافـساتم هک  دنزاس  یم  مسجم  دیـشروخ » رهـش   » و هلـضاف » هنیدم ي   » نوچ لآ  هدیا  یعماوج  رد  ار  شیوخ  ياهوزرآ  دشاب  یماکداش  و 
یم کیدزن  يرـشب  ندمت  گنهرف و  هرود ي  هب  نهک ، خیرات  زا  تشذـگ  اب  تسا . هدومنن  هولج  شیب  یئایور  یلمع و  ریغ  حرط  کی  زج 

يدازآ لدـع و  شرتسگ  ضیعبت و  ملظ و  نتفر  نیب  زا  دـهاش  کینکت ، روآ  تفگـش  ياهتفرـشیپ  ملع و  یئافوکـش  اب  هک  دـیاش  اـت  میوش 
هک هتفرگ  رارق  ملظ  زواجت و  هلمح و  دروم  شیپ  زا  شیب  يروطب  تیرـشب  دـبای و  یمن  ققحت  زین  وزرآ  نیا  رابدرد ، یفـسات  اب  اما  میـشاب .

یمخز و هتـشک و  اهنویلیم  نتـشاذگ  ياجب  اب  یناهج  مود  لوا و  گنج  راب  تیانج  راتـشک  درب . یم  دای  زا  ار  شیوخ  کیرات  هتـشذگ ي 
، رگید ياهدربن  زین  ناـنبل و  نیطـسلف و  لیئارـسا و  ماـنتیو ، اـکیرما و  هسنارف ، رئازجلا و  نیچ ، ریبک و  هحفـص 15 ]  ] يایناتیرب نیب  ياهگنج 
ار تقـشم  یتخبدب و  یگنـسرگ و  تراسا و  درد ، يرامیب و  ینادرگرـس ، یگراوآ و  دومن و  دیپس  ار  خیرات  هتـشذگ  ناراک  تیانج  يور 
زج يرشب  عماوج  نیحلصم  هتشذگ  رد  هک  هنوگنامه  و  تسام . رصع  یندوشخبان  تایانج  یتسارب  هک  دروآ  ناغمرا  هب  رصاعم  ناسنا  يارب 

نوچ نانآ  يوس  زا  هدـش  لیکـشت  عماوج  رـصاعم و  نارکفتم  نارکفنـشور و  دنتـشادن ؛ يدروآ  هر  ناسنا  يارب  شیوخ  ياهوزرآ  نایب  اـب 
لقع هناهاوخریخ و  فادـها  اب  هک  رگید  هتـسد ي  هورگ و  نامزاس و  اهدـص  یللملا و  نیب  وفع  نامزاس  یتینما و  ياروش  لـلم و  ناـمزاس 

ياهمخز رب  یمحرم  هک  دنا  هدادـن  رـس  یئاون  زگره  هک  دـنا  هدوب  یلاخ  وت  یلبط  نوچمه  یمدآ  يارب  زین  دـنا  هدومن  راکب  زاغآ  هنادنـسپ 
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هظحل هب  هظحل  زور و  هب  زور  تروص  رهب  دنیب . یم  ناوتان  شمارآ  تینما و  یتخبـشوخ و  نیمات  رد  ار  نانآ  هک  تساذل  و  دـشاب ، وا  رکیپ 
همه نیا  راب  ریز  هدـید  متـس  هدیـشک و  رجز  ناسنا  نیا  هکنآ  هنیمز ي  یتسیاب  دوش  یم  رت  هریت  تیرـشب  راب  تقـشم  کـیرات و  عضو  هک ،

نورد رد  ار  دیما  هلعـش ي  هدشن و  سویام  زونه  عاضوا  ندش  رت  میخو  هظحالم ي  شا و  یناسنا  تیثیح  ندش  لامیاپ  اب  درد و  هجنکش و 
زا دیماان  سویام و  ددرگ و  عطق  یمدآ  دیما  هتشر ي  دراذگ  یمن  هک  تسا  یئورین  هچ  نیا  هک  دید  دیاب  تسا . هتشادهگن  نشور  شیوخ ،

نیمورحم و شیوخ ، ششک  اب  هک  تسا  يا  هبذاج  هچ  نیا  دیامن ؟ راگزور  ثداوح  هب  میلـست  ار  دوخ  هحفص 16 ]  ] یئورین ره  اج و  همه 
هک تسا  يدیون  مایپ و  هچ  نیا  دزاس ؟ یم  راودیما  نیبشوخ و  وکین ، يا  هدنیآ  هب  ار  اهنآ  دـناوخ و  یم  دوخ  يوسب  ار  ناهج  نیفعـضتسم 

تاـظحل نیا  ماـمت  یتسیاـب  نآ  راـظتنا  رد  و  تسا ؟ رجا  لـباق  ربـتعم و  اـهناسنا  رظن  رد  زوـنه  تالکـشم ، اـه و  یتحاراـن  همه ي  مـغریلع 
نینچ یتراشب  هدعو و  مادک  دشاب  هداد  تراشب  رـشب  رب  ارنآ  كاپ  ینامـسآ و  يروآ  مایپ  هک  یهلا  يدـیون  زج  دومن ؟ لمحت  ار  دولآدرد 

لآ هدیا  وکین و  یماجرف  هب  ار  شیوخ  هدیـشک  متـس  تما  هراومه  خیرات  لوط  رد  یهلا  ناروآ  مایپ  یلب ، تشاد ؟ دـهاوخ  یتردـق  ذوفن و 
هدعو ي رد  تسادخ و  هدعو ي  نیا  هک  اریز  دـنا  هتـسناد  نیفعـضتسم  نآ  زا  ار  یبایماک  تداعـس و  يزوریپ و  ماجنارـس ، هداد و  تراشب 
هک میدرک  هدارا  نینچ  ام  و  .« » نیثراولا مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و  : » تسین یفالخ  ادـخ 

بالقنا یهلا و  هدـعو ي  نیا  راد  هیالط  کش ، نودـب  میهد ». رارق  نآ  ناثراو  اوشیپ و  ار  ناـنآ  هدراذـگ و  تنم  نیمز  ناگدـش  ناوتاـن  رب 
 - هدنیآرد تسا ؛ هدیشوپن  لمع  هماج ي  نونک  ات  تفاین و  هحفص 17 ]  ] ققحت تیرشب  هتشذگ ي  رد  هک  نآ  شخب  یئاهر  ربهر  یناهج و 
لاح همه  رد  ینابر  تاضویف  یهلا و  دییات  هک  تسازس  ار  يدرم  تکرب  رپ  تردق و  اب  تسد  دبای  ققحت  یتسیاب  رود -  يا  هدنیآ  دنچ  ره 

، مدرم رب  ادـخ  تجح  ص ،)  ) مالـسا مظعم  ربمایپ  نیـشناج  نیرخآ  وا  انامه  يرآ  دوش . هدز  وا  مانب  یئادـخ  هعرق  ددرگ و  شلاوحا  لماش 
. دش دهاوخ  یلمع  وا  تیافک  اب  تسد  هب  یهلا  تراشب  نیا  هک  تسا  نیمز  رد  ادخ  راگدای  قح و  ياناوت  تسد  اونش و  شوگ  انیب و  مشچ 

نامز یلو  هناگی  يرکسعلا ، نسحلا  نب  ۀجح  وا  تسارهز ؛ همطاف ي  رـسپ  وا ، تسا ؛ یـضترم  یلع  روپ  وا ، تسادخ ؛ ربمایپ  دنزرف  وا ، یلب 
هتـسشنن و اپ  زا  هظحل  کی  شماـما ، رادـید  زا  تیمورحم  اـب  نرق ، هدزاود  نیا  لوط  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  وریپ  هورگ  نیا  هعیـش ، تساـم .

يا هدنیآ  هب  دیما  هرارـش ي  هدرب و  شرطاخ  زا  ار  شبوبحم  دای  راگزور ، ناتفـص  ناطیـش  هک  تسا  هتـشاذگن  هدـیزگن و  تلزع  هشوگ ي 
نآ یهلا و  گرزب  نامرآ  نآ  ندیـسر  ارف  هارب  مشچ  هظحل  ره  هعیـش ، هحفص 18 ] . ] دنیامن شوماخ  شلد  رد  ار  تداعـس  اب  هارمه  نشور 

. دیامن زاغآ  ار  لآ  هدیا  یتایح  ع )  ) يدهم ترـضح  يربهر  هب  يربارب ، لدع و  زا  ولمم  یطیحم  رد  تیرـشب  هک  يزور  تسا ؛ دوعوم  زور 
رـس تشپ  دـندرتسگ ، یمالـسا  لیـصا  رواب  نیا  ندومن  یـشالتم  فیرحت و  تهج  هک  ار  نانمـشد  هنتف ي  هلیح و  هنوگره  ریـسم  نیا  رد  و 

دوبن یگتسیاش و  مدع  رطاخ  هب  شربهر  ماما و  هکنیا  رب  هدیقع  اب  یفرط  زا  هعیش ، تسا . هدومنن  غیرد  راثیا  يراکادف و  هنوگره  زا  هداهن و 
یگدـنبوک همه ي  مغریلع  هتخاـس و  دوخ  هشیپ ي  ار  بیذـهت  يزاـسدوخ و  [ 1 ، ] هتفاترب خر  ناـنآ  زا  تما ، نیب  یگچراـپکی  تدـحو و 

دوخ هدرک و  شالت  تقو ، فالتا  هنوگچیه  نودـب  تسوا ؛ داقتعا  لزلزت  وا و  هشیر ي  هحفص 19 ]  ] ندنکرب راتساوخ  هک  نمشد  تالمح 
يارب مادقا  شالت و  زج  شترـضح ، راظتنا  ریـسم  رد  مدق  نیلوا  هعیـش  سوماق  رد  هک  یتسار  دیامن و  یم  يدهم  روهظ  ياریذپ  هدامآ و  ار 
ناسنا ره  هفیظو  هدوب و  هعماج  يزاس  هدامآ  هجیتنلاب  يزاسرگید و  هار ، نیا  رد  يدعب  مدـق  اما  دوب . دـهاوخن  شیوخ  تیبرت  يزاسدوخ و 

نیا اـت  دـشاب  یم  هعماـج  نارگید و  رکیپ  رب  شتآ  نیا  نداد  تیارـس  تـفرگ  ارف  ار  شدوـجو  نـمرخ  راـظتنا ، شتآ  هـکنآ  زا  سپ  نموـم 
هک تسا  یـشالت  يایوگ  زین  دیراد  ور  شیپ  نونکا  مه  هک  یباتک  دسر . ارف  روهظ  نامز  دریگارف و  ار  ناگدـنیآ  جـیردت  هب  میظع  تلاسر 
هب یبرع  زا  نایدیجم  یلع  دمحم  ياقآ  اشوک  مجرتم  هلیسوب ي  هک  دراد  مان  بوعشلا » لما  يدهملا  مامالا   » هتفرگ و تروص  هنیمز  نیا  رد 
رد یلامجا  يریس  اب  باتک ، تسا . هدش  هتـشون  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نوماریپ  هک  تسا  یـشزرا  رپ  راثآ  زا  هدش و  همجرت  یـسراف 

تیعـضو رگنایب  همه  همه و  هک  ددرگ  یم  زاغآ  تسا  هتفر  یمدآ  رب  لاح  هتـشذگ و  رد  هک  یئاهمتـس  اهملظ و  یـسررب  تیرـشب و  خیرات 
. تسا تکرح  رد  هدنیآ  زا  يدیمون  سای و  اب  ایند  بئاصم  یمامت  زا  هتسخ  ماکان و  هدش و  هدنامرد  هتـشگرس و  هک  تسام  راگزور  ناسنا 
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هحفـص 20]  ] اب سپـس  دشخب . یم  ترارح  ار  یناسنا  درـس  حور و  یب  دـبلاک  هدـش و  حرطم  مالـسا  هاگدـید  زا  تیرـشب  هدـنیآ ي  هاگنآ 
حرط اب  اهتنا  رد  اـت  دزاـس  یم  رـسیم  هنیمز  نیا  رد  ار  يرتشیب  تخانـش  شترـضح ، رمع  لوط  دـالیم و  نوماریپ  یئانـشآ  ناونعب  یئاهـشخب 
رتشیب هچ  ره  ریـسم  رد  باتک ، نیا  رـشن  هکنآ  دـیما  درب . یم  نایاپ  هب  ار  شیوخ  نخـس  تبیغ  نامز  رد  ناـنموم  هفیظو  راـظتنا و  هلئـسم ي 
مالسلا و  دشاب . روای  امنهر و  دراد  شود  رب  هک  ینیگنس  تیلوئسم  رد  ار  هعیش  دریگ و  رارق  شترضح  لوبقم  تیرشب ، ملاع  یجنم  تفرعم 
نامزلا بحاص  اندیـس  انالوم و  ناما  قلخلل  نیما و  قحلل  وه  يذلا  نامزلا  یلوم  تقولا و  یبا  رـشع ، یناثلا  مامالا  ربکالا و  هللا  سومان  یلع 

هحفص 23]  ] نارهت ود  تصش و  دصیس و  رازهکی و  لاس  هام  نیدرورف  رشان  هناوعا . هراصنا و  هتعیش و  نم  انلعج  ادفلا و  هل  نیملاعلا  حاورا 
نم عامتجا  یلع  هتعاطل -  هللا  مهقفو  انعایـشا -  نا  ولو  : » دومرف هک  تسا  خـلت  تیعقاو  نیا  رگتیاکح  نامنابرهم  يالوم  مـالک  [ 1  ] یقرواپ
امف انب . مهنم  اهقدص  ۀـفرعملا و  قح  یلع  انتدـهاشمب  ةداعـسلا  مهل  تلجعتلو  انئاقلب  نمیلا  مهنع  رخات  امل  مهیلع  دـهعلاب  ءافولا  یف  بولقلا 

هار رد  دهد -  قیفوت  دوخ  تعاط  رب  ار  نانآ  ادخ  هک  ام -  نایعیـش  رگا  انامه  .« » مهنم هرثون  ههرکن و ال  امم  انب  لصتی  ام  الا  مهنع  انـسبحی 
تفرعم رطاخب  نانآ -  يارب  ام  رادید  تداعـس  داتفا و  یمن  ریخات  ناشیا  زا  ام  تاقالم  تکرب  دندوب  لدـمه  تسا  اهنآرب  هک  ینامیپ  هب  افو 

زا هک  اـه  هدیدنـسپان  اهیدونـشخان و  زا  هچنآ  رگم  دراد ، یمن  رود  ناـنآ  زا  ار  اـم  سپ  داد . یم  تسد  رتدوز  دـنراد -  اـم  هب  هک  ینیتـسار 
(. دلج 53 راونالا ، راحب  .« ) دسر یم  ام  هب  ناشیا 

اهتلم دیما 

ات شدیرفآ  ادخ  هک  یمدآ  نیمه  تسا !؟ هدیشکن  نارود  ياهیتخس  اهمتس و  تامیالمان و  اهگنج و  زا  هک  اه  هچ  یمدآ  نیا  اراگدرورپ ...
ءامدلا و کفـسی  اهیف و  دسفی  نم  اهیف  لعجتا  اولاق  ۀـفیلخ  ضرالا  یف  لعاج  ینا  ۀـکئالملل  کبر  لاق  ذا  و  : » دـشاب نیمز  رد  وا  هفیلخ ي 

هفیلخ نیمز  رد  نم  دومرف  ار  ناگتشرف  راگدرورپ  هک  هاگنآ  رآ  دایب  [. » 1 « ] نوملعت ام ال  ملعا  ینا  لاق  کل  سدقن  كدمحب و  حبسن  نحن 
ارت دوخ  ام  هکنآ  لاح  دـنزیر و  اهنوخ  دـننک و  داـسف  نیمز  رد  هک  تشاـمگ  یهاوخ  یناـسک  اـیآ  اراـگدرورپ  دـنتفگ : تشاـمگ . مهاوخ 
هک یناـسنا  دـیناد ». یمن  امـش  هک  مناد  یم  رـشب  تقلخ  رارـسا  زا  يزیچ  نم  دوـمرف : هحفـص 24 ]  ] دنوادخ مینک . یم  سیدـقت  حـیبست و 
وا رایتخا  رد  شا  یتخبشوخ  تحلـصم و  رطاخب  ار  تادوجوم  شنیرفآ و  یمامت  هداد و  یتسه  ملاع  نیا  رب  یئاورنامرف  ناوت  ار  وا  دنوادخ 

يرجتل کلفلا  مکل  رخس  مکل و  اقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخاف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنا  ضرالا و  تاوامـسلا و  قلخ  يذلا  هللا  : » تسا هداد  رارق 
نا هومتلاسام و  لک  نم  مکاتآ  و  راهنلا ، لیللا و  مکل  رخـس  نیبئاد و  رمقلا  سمـشلا و  مکل  رخـس  و  راهنالا ، مکل  رخـس  هرماـب و  رحبلا  یف 

تابوبح تارمث و  عاونا  ات  دیراب  ورف  نامسآ  زا  ار  ناراب  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامسآ و  هکنآ  تسادخ  [. » 2 ...« ] اهوصحت هللا ال  تمعن  اودعت 
دیشروخ و و  دینادرگ ، يراج  امـش  رایتخا  هب  نیمز  يور  هب  ار  اهرهن  ایرد و  يور  هب  دوخ  رما  هب  ار  اهیتشک  دروآرب و  امـش  يزور  يارب  ار 

یب ياهتمعن  رگا  هک  دومرف  اـطع  امـش  هب  دـیدرک  تساوخرد  وا  زا  هک  یئاـهتمعن  عاونا  زا  و  درک ، رخـسم  امـش  يارب  ار  زور  بش و  هاـم و 
نیرتالاب هب  ار  وا  راـگدرورپ  هک  یمدآ  ناـمه  هحفـص 25 ] ....« ] درک دیناوتن  نآ  باسح  زگره  دیروآ  هرامـش  هب  دیهاوخب  ار  ادـخ  ياهتنا 

انقلخ نمم  ریثک  یلع  مهانلـضف  تابیطلا و  نم  مه  انقزر  رحبلا و  ربلا و  یف  مه  انلمح  مدآ و  ینب  انمرک  دقل  و  : » تسا هدـیناسر  ماقم  هاج و 
ناسنا رخسم  ار  ناج  مسج و  ناهج   ) میدرک راوس  رحب  رب و  بکرم  هب  ار  اهنآ  میتشاد و  یمارگ  رایسب  ار  مدآ  نادنزرف  ام  و  [. » 3 « ] الیضفت

اسب هچ  میدیشخب .» گرزب  تلیضف  يرترب و  دوخ  تاقولخم  زا  يرایـسب  رب  میداد و  يزور  ار  اهنآ  هزیکاپ  ذیذل و  ياذغ  ره  زا  و  میتخاس )
یتسرپداژن و هقرفت و  رامثتـسا و  یگدرب و  زا  اه  هچ  و  تسا ؟ هدـش  لمحتم  دوخ  خـیرات  لوط  رد  اهدرد  اـهجنر و  ادـخ ، زیزع  ناـسنا  نیا 
هب اپ  هکینامز  نامه  زا  ار  یمدآ  نیا  خـیرات  تاحفـص  هچناـنچ  و  تسا !! هدیـشک  ناـیغط ، متـس و  یموق و  ياـهگنج  ینید و  ياـه  بصعت 

نیا هک  دزاس  نئمطم  ار  ام  هک  تفای  میهاوخن  دـتمم  ینالوط و  خـیرات  نآ  رد  ار  هحفـص  کـی  یتح  مینز ، قرو  هدراذـگ  نیمز  هصرع ي 
هدش يزیمآ  گنر  درد  جنر و  اب  رساترس  تیرشب  خیرات  تاحفص  هچ ، دشاب !! هدرک  يرپس  یماکداش  یشوخ و  هب  مه  ار  زور  کی  یمدآ 
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تسا و هدمآرد  هحفص 26 ]  ] ریرحت هتـشرب ي  هدش  هتکید  فارحنا  يرگمتـس و  متـس و  هلیـسوب ي  هک  تقـشم  یتخبدب و  زا  یفورح  اب  و 
شیاسآ و زا  یتاملک  اب  دـنک  یمن  رپ  زین  يرـشب  دولآدرد  خـیرات  رد  ار  یئاج  ابیرقت  هک  تافـص  نیا  زا  دودـحم  هاـتوک و  يروطـس  اـهنت 
[1  ] یقرواپ تسا . زیامتم  دـنا  هدروآ  مهارف  ارنآ  مه  زا  رود  هاتوک و  یناـمز  لـصاوف  رد  ینامـسآ  ياـهمایپ  یهلا و  ناـیدا  هک  یتخبـشوخ 

هیآ ي 70. ءارسا  هروس ي  میرک ، نآرق  [ 3 . ] هیآ ي 34-32 میهاربا  هروس ي  میرک ، نآرق  [ 2 . ] هیآ ي 30 هرقب  هروس ي  میرک ، نآرق 

نهک خیرات  قاروا 

هنحـص تاحفـص ، نیا  زا  یکی  رد  و  میروخ .... یمرب  یتخبدب  جـنر و  درد و  زا  یئاه  هنحـص  هب  مینز  یم  قرو  ار  نهک  خـیرات  هکیماگنه 
هک مینک  یم  هدهاشم  دنا  هدمآ  هوتـس  هب  هدز  رامثتـسا  راو و  هدرب  یگدنز  زا  هک  ار  مدرم  زا  يریثک  هورگ  مینک : یم  هدـهاشم  ار  ریز  ياه 
نآ دـنبایب و  تسد  ملاس  تسرد و  رواب  کی  هب  الام  ات  دـننک  یم  رظن  دـیدجت  تایح  یتسه و  هب  تبـسن  دوخ  دـیاقع  اهرواب و  هراـبرد ي 

مدرم ندومن  هدرب  هب  رداـق  یلعاـف  مکاـح و  يدوبعم  ناونعب  ار  دوـخ  هک  تسا  يرادـمامز  یفن  یلاـعت و  دـنوادخ  دوـجو  هب  ناـمیا  ناـمه 
رفح گرزب  قدنخ  کی  هورگ  نیا  يارب  هدش  دای  نارادمامز  دش !؟ هچ  مدرم  زا  هورگ  نیا  تشونرـس  هک  دیدید  سپ  دـننک ... یم  لیمحت 

ات دـندرک  نازورف  قدـنخ  نآ  هناور ي  ار  نامیا  اـب  هورگ  هحفـص 27 ]  ] نآ دارفا  دـنتخاس و  رو  هلعــش  هدرک و  مزیه  زا  رپ  ارنآ  دـندومن و 
نآ دـننک و  یم  يوریپ  ینیعم  هدـیقع ي  کـی  زا  هورگ  نیا  هکنیا  رگم  درادـن  یلیلد  لـمع  نیا  و  ددرگ !! شتآ  نآ  رتسکاـخ  ناشیاهندـب 

هکیلاح رد  دـنزوس ، یم  شتآ  ياه  هلعـش  رد  یهاـنگ  یب  بوخ و  مدرم  اـسب  هچ  تسا  یکاـندرد  رایـسب  هرظنم ي  تسا !! ادـخ  هب  ناـمیا 
میکح و نآرق  رد  ارنآ  دمآ و  مشخ  هب  گرزب  تیانج  نیا  زا  زین  راگدرورپ  دـننانآ !! رگ  هراظن  هدوسآ  لایخ  اب  نانز و  دـنخبل  ناراکتیانج 
، دوهشم دهاش و  و  دوعوملا ، مویلا  و  جوربلا ، تاذ  ءامـسلا  و  : » دیامرف یم  یلاعت  قح  درک . هنادواج  تفگـش ، كانلوه و  سب  یی  هویـش  اب 

هللااب اونموی  نا  الا  مهنم  اومقن  ام  و  دوهـش ، نینموملاب  نولعفی  ام  یلع  مه  و  دوعق ، اهیلع  مهذا  دوقولا ، تاذ  راـنلا  دودـخالا ، باحـصا  لـتق 
قیـالخ هاـگ  هدـعو  هک  تماـیق   ) دوعوم زور  هب  مسق  و  تسا ، تمظع  اـب  ياـهخاک  ياراد  هک  دـنلب  نامـسآ  هب  مسق  [. » 1 « ] دـیمحلا زیزعلا 
دودـخا باحـصا  هک  نانیا  هب  مسق  تما ،) و   ) تماـیق وا  دوهـشم  هب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربمغیپ   ) ملاـع دـهاش  هب  مسق  و  تسا ،)

دوبان هتـشک و  همه  دندنکفا ) رد  شتآ  ياه  قدنخ  هب  ار  اهنآ  دـندش و  هحفـص 28 ]  ] طلـسم رکم  هب  نانموم  رب  هک  يرفاک  موق  نآ  ینعی  )
نتخوس دنتـسشنب و  شتآ  ياهقدـنخ  نآ  رانک  رب  هنامحریب )  ) هک دـنتخورفارب ، قلخ  ناج  هب  یتخـس  شتآ  هک  یملاظ  مدرم  نامه  دـندش ،

ردتقم يادخ  هب  نانآ  هک  نآ  زج  دنتـشادن  یتوادع  چیه  دنتخوسب  هک  نانموم  نآ  اب  و  دندرک ، یم  هدهاشم  دندنکفا  شتآ  هب  هک  ینانموم 
رد یبش  نوعرف  مانب  رگمتـس  رابج و  یهاشداپ  هک : میناوخ  یم  ناتـساب  خیرات  رگید  هحفـص ي  رد  و  دندوب ». هدروآ  نامیا  تافـص  هدوتس 

ششخب تذل  تحارتسا  باوخ و  هک  ار  هدننک  تحاران  يایور  نآ  ریبعت  نارحاس  نانهاک و  زا  تفشآرب ، ار  وا  هک  دید  ار  ییایور  باوخ ،
فعـضتسم هورگ  زا  یناوج  هک  دندرک : ریبعت  نینچ  ار  شباوخ  نانآ  دـش .... ایوج  تسا  هدـش  وا  یتحاران  بجوم  هدومن و  بلـس  وا  زا  ار 

نآ اب  رگمتـس  رابج و  نوعرف  هک  دیناد  یم  ایآ  دهد . نایاپ  وا  یـشکرس  نوعرف و  تموکح  هب  ات  دمآ  دهاوخ  لیئارـسا ) ینب  موق  زا   ) مدرم
ار لیئارـسا  ینب  روکذ  نادـنزرف  همه ي  وا  درک ؟ هچ  شتموکح  ماقم و  هاج و  ءاقب  ظفح و  رطاخ  هب  هدیـشک  ریجنز  هب  فیعـض و  هقبط ي 

ینبم درک  رداص  هناکولم  ياهروتسد  و  تشاد ، رظن  ریز  تبقارم و  تحت  ار  نانآ  دروآ و  درگ  اج  کی  رد  ار  رادراب  نانز  هاگنآ  و  تشک ،
رماوا و نیا  يارجا  رد  و  دوش ! هداد  تایح  قح  تسین  زیاج  دریگ  یم  تقو  وا  نتشک  هک  هظحل  دنچ  زا  شیب  يرسپ  دازون  چیه  هب  هکنیا  رب 

ناس نیدب  و  دـندناسر !! لتقب  ناینوعرف  جات  تخت و  ظفح  رطاخب  ار  هانگ  یب  كدوک  اهدـص  هنارباج ، هناکولم و  تاروتـسد  هحفص 29 ] ]
ام زاوشیپ  هب  خـیرات  قاروا  تاحفـص و  يوجتـسج  ماگنهب  تسیز ، نآ  اب  خـیرات  يافرژ  رد  ناـسنا  هک  باذـع ، درد و  ملظ و  ياـه  هرظنم 

تـسیب تدم  هب  ار  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هیما  ینب  تاماقم  میناوخ : یم  ار  كاندرد  يدژارت  نیا  رگید  یگدرب  رد  زاب  و  دمآ ... دـهاوخ 
یم بهذلا  جورم  باتک  رد  روهشم  خروم  يدوعـسم  ق ، -. لاس 95 ه جاجح  گرم  یپ  رد  و  دـندرک ، لیمحت  قارع  رب  یلاو  ناونعب  لاـس 
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رازه هاجنپ  نادنز  رد  رفن و  رازه  تسیب  دصکی و  رب  غلاب  اهگنج  ناگدش  هتـشک  نایهاپـس و  زا  ریغ  هب  جاجح  ناگتـشک  شرامـش  : » دسیون
روطب لحم و  کی  رد  ار  نادرم  نانز و  يو  دـندوب ) سابل  شـشوپ و  زا  يراع  هدـع  نیا  زا  نز  رازه  هدزناش   ) دـندوب نز  رازه  یـس  درم و 

ناراب و زا  اهناتسمز  باتفآ و  زا  اهناتسبات  ار  ناینادنز  هک  یظافح  شـشوپ و  هنوگ  چیه  هاگتـشادزاب  درک ! یم  ینادنز  تشادزاب و  طلتخم 
ار یئوهایه  دوب  هعمج  زامن  هماقا ي  لحم  هناور ي  هراوس  جاـجح  هکیماـگنه  اـهزور  زا  یکی  رد  تشادـن !! دراد  ظوفحم  نوصم و  اـمرس 

سپ دننک . یم  تیاکش  هوکش و  هحفص 30 ]  ] دوخ يراتفرگ  زا  دننک و  یم  نویش  ناینادنز  دنتفگ : تسا ؟ یئادص  هچ  نیا  دیـسرپ : دینش 
، بهذلا جورم  [ 2 . ] تایآ 8-1 جوربلا  هروس ي  میرک ، نآرق  [ 1  ] یقرواپ [. 2 !!( ] دینزن فرح  دـیوش ... هفخ  تفگ : درک و  نانآ  هب  يور 

. يدوعسم

دیدج خیرات  ياه  هدنورپ 

یتخبشوخ يداش و  روآ  مایپ  كرادم  اه و  هدنورپ  نیا  ایآ  ون .... خیرات  ياه  هدنورپ  هب  عجار  اما  دوب ؛ نهک  خیرات  هب  عجار  تشذگ  هچنآ 
شهاک هدژم ي  امب  مک  تسد  ایآ  و  دنک ؟ یم  لاحـشوخ  تسا  هدراذگ  رـس  تشپ  ار  جنر  یتخبدب و  نارود  ناسنا  هکنیا  زا  ار  ام  تسا و 

ون خیرات  زاغآ  رد  ناسنا  ياه  يراتفرگ  هرابرد ي  ام  اب  قیمع  یتحاران  اب  خیرات  ای ؟.... و  دهد ؟ یم  ار  یتخبدـب  درد و  باذـع و  هجرد ي 
یم دورف  شرس  رب  هجنکش  ياهرجنخ  هتـسویپ  تفرگ و  یمرب  رد  ار  وا  تخـس  مالآ  یتخبدب و  ياهربا  هک  ماگنه  نآ  رد  دنز !! یم  فرح 

زادنارب و ناینب  هجنکش و  ياهرازبا  تسد  تالآ و  دیلوت  هنیمز ي  رد  یهجوت  لباق  ینوگرگد  فرگش و  تفرشیپ  کی  دهاش  خیرات  دمآ ؛
امش يارب  نونکا  و  هحفص 31 ] . ] دوب شیامزآ  دروم  ناسنا  نامه  زین  تفرـشیپ ، نآ  ینابرق  نیتسخن  و  دوب ، راب  تکالف  ياه  حالـس  رگید 

ندراذگ ياجب  اب  یناهج  لوا  گنج  عیجف  راتـشک  مینک : یم  وگزاب  ار  بذعم  تیرـشب  هزات ي  یتخب  نوگن  هچخیرات ي  زا  يرطـس  دـنچ 
زا شیب  هک  یناهج  مود  گنج  شتآ  دـعب  یلاس  دـنچ  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  زونه  رامـش  یب  ياه  یمخز  هتـشک و  نویلیم  ود  تسیب و 
زا سپ  هکیروطب  درب  یم  جـنر  گنج  نیا  راثآ  زا  نانچمه  رـشب  هتـشذگ  نآ  زا  دیـشک ! هنابز  درب  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  ناسنا  نویلیم  داتفه 
وزج نت ، رازه  هدزون  مان  هک  دـندرک  مالعا  يرامآ  راشتنا  اب  امیـشوریه  رهـش  هژیو ي  تاماقم  گنج ، نیا  زا  لاـس  یـس  زا  شیب  تشذـگ 

لهچ و هک  تسا  یهایـس  ناراب  نآ  تلع  و  دوش ! یم  هدید  نانچمه  دـش  باترپ  رهـش  نیا  يور  لاس 1945  هب  هک  یبمب  ناگدید  بیـسآ 
نیا اما  دوب ! هدش  ژراش  یمتا  هعـشا ي  اب  هدش  دای  ناراب  دومن . ندیراب  هب  عورـش  امیـشوریه  رهـش  يور  راجفنا  نیا  زا  سپ  طقف  هقیقد  جنپ 

ياهیرامیب دندرب . یم  رسب  امیـشوریه  هموح ي  رد  بمب  باترپ  ماگنه  هب  اریز  دنا  هدماین  باسح  هب  ناگدید  بیـسآ  وزج  زین  امـسر  دارفا 
شیب زین  ریبک  يایناتیرب  [. 1 . ] غارفتسا هجیگرس و  یلک ، فعـض  زا : دنترابع  دنلان  یم  نآ  زا  لاحبات  شیپ  لاس  هن  تسیب و  زا  هک  دارفا  نیا 

رامعتـسا يولج  تخـس  هحفـص 32 ]  ] هـک رئازجلا  تـلم  هدارا ي  مـغریلع  درک و  دوباـن  نـیچ  لاغــشا  رطاـخب  ار  ناـسنا  نوـیلیم  تـسیب  زا 
یهجوت نیرتـکچوک  دادـیم  رـس  رئازجلا  تلم  هک  يدازآ  يادـن  هب  دروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  روشک  نیا  هسنارف  دومن  یم  یگداتـسیا 

زا هسنارف  نارادـمامز  رئازجلا ، گنج  اب  نامزمه  تشک ! هناـمحریب  ار  هدیدمتـس  تلم  نیا  زا  نت  نویلیم  ود  هب  کـیدزن  هکنیا  اـت  درک  یمن 
هدومن باختنا  ار  یلروا  هلحم ي  رد  هراشق  دجسم  وا  دنک . لیدبت  اسیلک  هب  ار  رئازجلا  دجسم  نیرتابیز  ات  دنتـساوخ  شترا  لک  هدنامرف ي 

هک دوب  ینارازگ  زامن  زا  ولمم  دجـسم  ماگنه  نیا  رد  دومن . دجـسم  هناور ي  برغم  زامن  ماـگنه  ار  هسنارف  شترا  یـسدنهم  هورگ  کـی  و 
هکنآ ات  دـنتخادرپ  نارازگزامن  راتـشک  هب  بش  همین  ات  دـندش و  دجـسم  دراو  هدـش  دای  هورگ  دـشیم . دروآرب  نت  دودح 1400  نانآ  ددـع 
همادا مامت  لاس  یـس  داد و  يور  یبونج  مانتیو  یلامـش و  مانتیو  نیب  یتخـس  گـنج  نیچ  دـنه و  رد  [. 2 !! ] دـندرب نایم  زا  ار  نانآ  یمامت 

رازه تـسیود  نوـیلیم و  هـس  زا  شیب  تـسا : رارق  نـیا  زا  دـش  نآ  لـمحتم  ناـسنا  هـک  يرامعتـسا  گـنج  نـیا  كاـندرد  جـیاتن  و  تفاـی .
و یماظن ، ریغ  یماـظن و  یمخز  ( 7453000  ) رازه هس  هاجنپ و  دـصراهچ و  نویلیم و  تفه  یماـظن ، ریغ  یماـظن و  هتـشک ي  ( 3200000)
، اکیرمآ یئاوه  يورین  هحفص 33 ]  ] يدالیم و 1972  ياهلاس 1961  هلـصاف ي  رد  انمـض  ناوتاـن !! لولعم و  ( 400000  ) رازه دـص  راهچ 
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ياـهامیپاوه و  درک ! باـترپ  نیچ  دـنه و  هقطنم ي  رب  بمب  نـت  ( 6727000  ) رازه تفه  تسیب و  دـصتفه و  نوـیلیم و  شـش  هب  کـیدزن 
دنلریا تحاـسم  اـب  ربارب  ماـنتیو و  بونج  رد  هقطنم  يور  ار  یئایمیـش  یمـس  داوم  زا  رتـیل  ( 71000000  ) نویلیم کی  داـتفه و  یئاـکیرمآ 

هحفص ي یسردم ، يداه  دیس  مالسالل ، معن  [ 2 . ] هحفص ي 29 هرامش 926 ، ثداوحلا ، هلجم ي  [ 1  ] یقرواپ [. 3 !! ] دنتخیر ورف  یلامش 
. يدالیم  1975 راهنلا ، همانزور ي  [ 3 . ] 25

رضاح رصع  رد  تیعقاو 

شوگ مشچ و  لباقم  رد  هک  یئاهتلم  دنرایسب  هچ  تکاله ؛ یناریو و  یتخبدب و  زا  تسترابع  هک  رصاعم ؟ ناسنا  تیعـضو  هرابرد ي  اما  و 
، دوخ ياه  هئطوت  ار  اهتردـقربا  هک  منیب  یم  ار  نیطـسلف  تلم  نیمه  دنـشاب ؟ یم  یماـکان  یگراوآ و  رامعتـسا و  ناـبیرگب  تسد  ناـیناهج 
یئایور و روشک  داجیا  روظنم  هب  ار  نادرگرـس  يرارف و  تسینویهـص  دـنچ  اب  دـندومن  ناـش  هراوآ  هدرک و  بصغ  ار  ناشنیمزرـس  نطو و 
ار نیطسلف  نادرگرس ، نایدوهی  ناسنیدب ، هحفص 34 ] ! ] دننک نآ  نیزگیاج  سدقم  نیطسلف  رد  دوخ  هنیرید ي  يوزرآ  هب  ندیشخب  ققحت 

زاب يارب  هک  یتازرابم  رارـصا و  مغریلع  نیطـسلف  تلم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنروآ و  یمرد  هحلـسا  رابنا  کی  تروصب  ار  نآ  لاغـشا و 
لاس زا  تلم  نیا  درب . یم  رـسب  دوخ  نهیم  نیمزرـس و  زا  رود  نادرگرـس و  هراوآ و  درب ؛ یم  راکب  شا  هدش  بصغ  نیمزرـس  نتفرگ  سپ 
تلم نیا  ات  تسا  هدرک  هدارا  رامعتـسا  نکیل ، دـهدیم ؛ ینابرق  دیهـش و  هتـشک و  نیطـسلف  لخاد  رد  موادـم  روطب  لاـحبات  يدـالیم   1948
هاوگ هک  تسین  یتیانج  اهنت  نیطسلف  هلاسم ي  اما  تسام . رـصع  یندوشخبان  تیانج  نیا  هک  اعقاو  درب ! رـسب  متـس  یگراوآ و  رد  نانچمه 

هک مینک  یم  هدهاشم  ار  هرتیرا  تلم  دنرادن ... نآ  زا  یمک  تسد  هک  دنتـسه  يرگید  عیاجف  دشاب  رـصاعم  ناسنا  ياه  یتخـس  یتخبدـب و 
رهـش دـشک . یم  جـنر  درب  یم  راکب  یبوخب  ار  هانگیب  مدرم  یعمج  هتـسد  راتـشک  نف  هک  رگمتـس  یپویتا  هطلـس ي  رامعتـسا و  زا  نانچمه 
شیب ندش  ینابرق  هب  رجنم  هک  دوب  یعیجف  راتشک  دهاش  يدالیم  لیروآ 1975  مهد  رد  عوصم  ردنب  بونج  يرتمولیک  هدزاود  رد  وقیقرح 

، رهش هب  نوخیبش  اب  هاگرحس  یپویتا  ياهورین  راتـشک ، نیا  رد  دندوب . كدوک  نزریپ و  ناوتان و  دارفا  نانآ  رتشیب  هک  دیدرگ  نت  دصناپ  زا 
[. 1 ! ] دـندش رقتـسم  اجنآ  رد  دوخ  هدرک و  اهر  نیمز  يور  مامت  هتفه  کی  ار  داـسجا  سپـس  دـندز . یعمج  هتـسد  راتـشک  کـی  هب  تسد 

ادـخ دـنا . مدرم  تیثیح  قوقح و  هب  زواجت  لوغـشم  ناـنچمه  یبونج  ياـقیرفآ  اـی و  زدور  رد  مکاـح  تسرپداژن  ياـهمیژر  هحفص 35 ] ]
ناینادنز زا  ولمم  روشک  نیا  ياهنادنز  اکیرمآ : هدحتم ي  تالایا  تاعوبطم  هتفگب ي  انب  ار !؟ ملاع  نیا  يارـسا  ناینادـنز و  دادـعت  دـنادیم 

زواجت نویلیم  تفه  زا  نآ  هنکس ي  هک  اهروشک  زا  یکی  شیپ  يدنچ  [. 2 . ] دسر یم  رازه  جنپ  یس و  دودح  رد  نانآ  شرامش  هک  تسا 
ینادـنز ردـقچ  کچوک  روشک  نیا  رگم  درک . دازآ  ار  ینادـنز  رازه  تفه  دوب  هدرک  اپرب  هک  یئاهنـشج  زا  یکی  تبـسانم  هب  دـنک ، یمن 

تیاهن یب  ناهج  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  اهنآ  عاضوا  لاح و  دنراد ؟ یعاضوا  لاح و  هچ  ناینادنز  دـیناد  یم  ایآ  هتـشذگ  نآ  زا  دراد ؟
یمدآ و هجنکش  ياه  هویش  هنیمز ي  رد  زین  یگرزب  ینوگرگد  تفرشیپ و  کی  تعنص ، شناد و  تفرشیپ  اب  ماگمه  تسا . كاندرد  دب و 
، ینادـنز ندرک  شوهیب  نینوخ و  ندز و  قالـش  زا : دـنترابع  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  وا  باـصعا  ندرک  درخ  تیثـیح و  ندوـمن  لاـمیاپ 
، يو ندب  مامت  زا  نوخ  ندش  يراج  همست و  قالش و  هلیسوب ي  يو  ندز  کتک  سپس  اپ و  تسد و  زا  دنفسوگ  نوچ  يو  ندرک  نازیوآ 
، هباشون ياه  هشیش  لامعتـسا  اهبالـضاف ، اههاچ و  هحفـص 36 ]  ] هدولآ ي فیثک و  روش و  رایـسب  ياهبآ  ندیـشون  هب  ینادـنز  ندرک  راداو 

اههاگتسد رگید  و  [ 3 !! ] نآ ندرک  یمخز  وا و  یلسانت  هاگتسد  ندیشک  دنب  هب  ینادنز ، روجنر  ندب  ساسح  قطانم  هب  قرب  نایرج  لاصتا 
یتیوک همانزور ي  [ 1  ] یقرواپ درب . یم  جنر  نآ  زا  ایند  ياه  نادنز  اه و  هاگتشادزابرد  رصاعم  رشب  هک  یخزود  دب و  رایسب  ياه  هویـش  و 

[3 . ] يدالیم  1975 / 8 هخروم ي 24 / هرامـش ي  سبقلا  یتـیوک  هماـنزور ي  [ 2 . ] يدالیم  1975 / 4 هخروم ي 25 / هرامـش ي  ۀسایـسلا 
. هدییات ماد  يزاریش  قداص  دیس  همالع  مالسالا » یف  تابوقعلا   » باتک
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؟ تیرشب هدنیآ  هرابرد  اما 

ار ناـسنا  حلـص ، شیاـسآ و  تینما و  وترپ  هک  نشور  یئادرف  هب  نیبشوخ و  تیرـشب  هدـنیآ  هب  تبـسن  هک  تسا  دـنیاشوخ  بلاـج و  یـسب 
هب عجار  ياهربخ  رگناریو و  هدنـشک و  ياه  هحلـسا  دیلوت  هنیمز ي  رد  دـیدش  تباقر  هب  طوبرم  ياهربخ  نکیل  میـشاب . راودـیما  دریگارف ،

شوخ و هدنیآ  هار  رد  یمدآ  هک  يدیما  رون  هنوگ  ره  ینژورتین  ینژوردیئ و  یمتا و  نیون  بمب  ياه  لدـم  یمتا و  نیگمهـس  تاشیامزآ 
میسن هنوگره  دنزاس و  یم  یشالتم  ار  لد  يامنرود  رد  لصاح  نانیمطا  تارذ  کت  کت  دنرب و  یم  نایم  زا  دنارورپ  یم  دوخ  دنمتداعس 
دروم هک  تسا  یئامنرود  کین و  لاـف  مادـک  نآ  سپ  هحفـص 37 ] [ ؟ دراد یمرب  نایم  زا  دزو  یم  لایخ  هشیدـنا و  لحاس  رب  هک  یمیـالم 
بمب رادقم  درادهگن . هدوسآ  درک  میهاوخ  وگزاب  ار  نآ  زا  یی  هراپ  هک  یـشحوم  ياهربخ  ندوب  اب  ار  یمدآ  نادـجو  دـشاب و  سفن  لوبق 

لاـس 1974 رد  [. 1 ! ] دـنک ناریو  راـب  مین  هدزاود و  ار  نیمز  یماـمت  هک  تـسا  یفاـک  دراد  تـسد  رد  زورما  رـشب  هـک  ینژوردـیئ  یمتا و 
درب اب  کشوم  طسوتم و 200  درب  اب  کشوم   700 اه ، یئایرد  ریز  هژیو ي  یمتا  کشوم   270 امیپ ، هراق  کشوم  يوروش 1520  يدالیم 

طسوتم و 1000 درب  اـب  کـشوم  اـه و 1000  یئاـیرد  ریز  هژیو ي  کـشوم  امیپ و 544  هراـق  کـشوم  اکیرمآ 1054  اما  تشاد !! هاـتوک 
روظنم هب  ایآ  دش ؟ دهاوخ  هتفرگ  راکب  هک  هیلع  هک و  يارب  کلهم  ياهکشوم  نیا  مناد  یمن  [. 2 !! ] تشاد رایتخا  رد  هاتوک  درب  اب  کشوم 

رد ندـنل  یکیژارتسا  تاعلاطم  نمجنا  دـنور ؟؟ یم  راـکب  وا  یتسه  یتخبـشوخ و  هیلع  هدـیدجنر و  ناـسنا  نیا  یگدـنز  ندرک  ور  ریز و 
 - نا یت -   ) یمتا داوـم  زا  نت  رب 15  غلاب  یکاخ  ناـسنا  ره  هریخذ ي  رادـقم  هحفـص 38 ] : ] دیوگ یم  دوخ  يدالیم  لاس 1972  شرازگ 

نینچمه شرازگ  نیا  رد  دـنک !! یمن  زواجت  نت  مین  زا  صخـش  ره  يارب  هریخذ  یئاذـغ  داوم  نازیم  هک  تسیلاح  رد  نیا  دـشاب و  یم  یت )
ات 60 هدـنام 30  بقع  ياهروشک  و  تسا ؛ ربارب  موس  ناهج  ياهروشک  یلم  دـمآرد  اب  ناهج  یماـظن  ياـه  هنیزه  مجح  هک  تسا : هدـمآ 

ینورتون بمب  ینعی  هزاـت  عارتخا  نیمه  همه ، زا  رت  بیجع  رتدـب و  [. 3 . ] دنهد یم  صاصتخا  تاحیلـست  رما  هب  ار  دوخ  هجدوب ي  دـصرد 
رد ار  هدنز  تادوجوم  ریاس  ناسنا و  اما  دناسر ؛ یمن  یبیسآ  دنزگ و  هنوگچیه  تاودا  تالآ و  تاج و  هناخراک  اهنامتخاس و  هب  هک  تسا 
هک تفگ  دیاب  احیرـص  دشک !؟ یم  ایند  نیا  رد  هک  اه  هچ  درب و  یم  رجز  جنر و  ردـقچ  ناسنا  هک  دـیدید  دـنک . یم  دوبان  ینامز  كدـنا 

یئایمیـش و هحلـسا ي  کـی  دـشاب !! یم  اـه  هناـخراک  اـهنامتخاس و  یتمالـس  تسا  مـهم  هـچنآ  درادـن و  شزرا  تـسین و  مـهم  وا  دوـجو 
ببـس ـالومعم  هک  دوـش  یم  هیهت  ( botulimus chlostridium : ) ماـنب يرتکاـب  کـی  زا  هک  تسه  یکانتـشحو  یمـس  یکیژولویب 
هحفص  ] دوبان ار  نیمز  يور  هنکـس ي  مامت  ات  تسا  یفاک  نآ  سنوا ) تشه   ) مرگ دودح 225  و  دوش . یم  یئاذغ  هدنشک ي  تیمومـسم 

يور ات  تسا  یفاک  رهـش  کی  بآ  نزخم  رد  نآ  مرگولیک  کی  ندش  لخاد  اب  هک  ( L.S.D  ) يد سا -  لا -  هدام ي  اما  [. 4 . ] دنک [ 39
یئاکیرمآ ياهلارنژ  یسیلگنا : رولیات » ندروج   » رتکد لوق  هب  دزادنیب و  راک  زا  ارنآ  یگمه  دراذگب و  رثا  نآ  هنکس ي  یمامت  لقع  ندب و 

هک لیلد  نیدب  دنا ، هدرک  هیصوت  دراذگ  یم  ءوس  رثا  نانمشد  مواقم  هدارا ي  میمصت و  يور  هک  گنج  رد  ار  )D.S.L(هدام ي زا  هدافتسا 
هدنـشک ي یبصع  ياهزاگ  رادـقم  عبانم : زا  یخرب  هتفگب ي  دوش !! یمن  يزیرنوخ  ببـس  یناسنا و  تسا  یحالـس  هدـش ، داـی  حالـس  نیا 

تیعمج ربارب  یـس  هب  اهناسنا  دادعت  رگا  هکلب  تسا  یفاک  ناهج  مدرم  همه  يدوبان  يارب  اهنت  هن  اکیرما  هدحتم ي  تالایا  رد  هدـش  هریخذ 
یبورکیم یئایمیـش و  تاحیلـست  هنیمز ي  رد  يوروش  تردق  نازیم  و  دنک . یم  تیافک  اهنآ  يدوبان  يارب  زاگ  رادـقم  نیا  دوش  غلاب  یلعف 

ناوت یم  هنوگچ  كاندرد  ياهـشرازگ  عاـضوا و  نینچ  ندوب  اـب  ادـخ  هب  ار  امـش  [. 5 . ] تسا نیمز  برغم  تردـق  ربارب  تـشه  یلا  تـفه 
سورلا [ 2 . ] هحفـص ي 8 یـسردم ، يداه  دیـس  اضف ، رـصعرد  ءایبنا  تلاسر  [ 1  ] یقرواپ هحفـص 40 ] [ ؟ دوب مارآ  نیبشوخ و  راودـیما و 

، یبورکیم یئایمیش و  تاحیلـست  [ 4 . ] يدالیم هخروم ي 9/5/1975  هرامـش  ثداوحلا  یناـنبل  هماـنزور ي  [ 3 . ] هحفـص ي 273 نومداق ،
هحفص ي 19. یبورکیم ، یئایمیش و  تاحیلست  [ 5 . ] هحفص ي 19

؟ تفای تاجن  ناوت  یم  هنوگچ 
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هزیگنا و نآ  هناوتـشپ ي  هکنیا  رگم  دوش ؛ رادیدپ  لافت  لایخ و  رکفت و  ألخ  رد  درادن  ناکما  دـیما  هک  مهم  هتکن ي  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
ياـه ناـمرآ  قـقحت  تهج  يا  هتفاـی  لـماکت  روـصت  اـیآ  دـنادرگ . یمدآ  رکف  لوـبق  دروـم  دراو و  يا  هلاـسم  ارنآ  هـک  دـشاب  یتـالامتحا 

اب ناسنا  هک  دراد  دوجو  ریگارف  هشیدنا ي  کی  ایآ  دوش ؟ یم  تفای  حلـص  اب  ماوت  مارآ  نما و  یگدنز  کی  نتخاس  رد  ناسنا  یتخبـشوخ 
نآ زا  خیرات  راصعا  اهلاس و  یط  هک  ار  یشیاسآ  تیثیح و  یتخبـشوخ و  هک  دنک  ادیپ  ار  یبلق  نانیمطا  نیا  شندومن  هدایپ  نآ و  هب  داقتعا 

تاجن و هب  نآ  يانبم  رب  ناوتب  هک  ناسنا  هدـنیآ ي  يارب  یلامتحا  هشقن ي  نآ  رگید : تراـبع  هب  و  دروآ ؟ تسدـب  دـناوت  یم  هدوب  مورحم 
عافد هک  دوب  هدش  یللملا  نیب  ياهنامزاس  تاسسوم و  هجوتم  مدرم  راظنا  شیپ  يدنچ  تسا ؟ مادک  دوب  راودیما  دوخ  يراگتـسر  یئاهر و 

دـحتم و للم  نامزاس  دـننام : دـندوب . هداد  رـس  ار  یمدآ  لالقتـسا  تینما و  رـشب و  قوقح  ياهراعـش  هتفرگ و  هدـهعب  ار  یناسنا  لـئاسم  زا 
هک یللملا  نیب  تاسـسوم  زا  نآ  رئاظن  و  بونج .... لامـش و  سنارفنک  اـی  یللملا و  نیب  وفع  ناـمزاس  دـهعت ، مدـع  شبنج  تینما ، ياروش 

گنج و درد و  دنتسناوت  تاسسوم  نیا  ایآ  اما  درک .... دوخ  هجوتم  زارد  یتدم  يارب  ار  هدیشک  جنر  هدیدمتـس و  هحفص 41 ]  ] مدرم راظنا 
يدیمون زا  یتسب  نب  رد  هکنیا  ای  هدنام و  یقاب  يدـیما  نیرتمک  ناسنا  يارب  ایآ  و  دـننک ؟ رود  یمدآ  یگدـنز  زا  ار  تالکـشم  رامعتـسا و 

تینما و یتخبـشوخ و  نیمات  هب  قفوم  تاسـسوم  نیا  هک  تسا  هدـش  تباـث  ناـسنا  يارب  میئوگب  هک  تسا  یفاـک  نیمه  تسا ؟ هتفرگ  رارق 
و تسا ؟ مادک  تیرـشب  تاجن  ناهج و  حالـصا  یلامتحا  هشقن ي  سپ  تسا . هدش  دیمون  اهنآ  زا  لیلد  نیدـب  هدـشن و  ناهج  للم  شمارآ 

یناگدـنز کی  دـسر  ارف  زیخاتـسر  زور  هکینامز  ات  هداـهن  دوجو  هصرع  هب  اـپ  هک  يزور  ناـمه  زا  هک  تسا  هدـش  ردـقم  ناـسنا  يارب  اـیآ 
ساسحا نیمز  هرک  يور  رب  دوخ  یماکداش  یتخبـشوخ و  تاظحل  زا  رـشب  هدنیآ ، رد  ایآ  دشاب ؟ هتـشاد  درد  اب  هارمه  يدوبان و  هب  موکحم 

؟ دومن دهاوخ  تداعس  تیاضر و 

شخب دیما  بتکم  مالسا 

هک یی  هشیدنا  ارجا و  لباق  یی  هشقن  هب  تبـسن  ار  ام  دـناوتب  تسا  راودـیما  نیبشوخ و  تیرـشب  هدـنیآ ي  هب  هک  یـصخش  ره  میرادـن  رواب 
دـیما و همـشچرس ي  هناگی  هحفـص 42 ] . ] دـنک دـعاقتم  دروآ  دوجو  هب  یناهج  حطـس  رد  هبناج  همه  ینوگرگد  حالـصا و  کی  ـالامتحا 
تلادع و یمتح  يزوریپ  رب  دیکات و  ار  تیرشب  خیرات  رد  یتخبـشوخ  مد  هدیپس  ندمآرب  موزل  روفو ، هب  نآ  ماکحا  لوصا و  هک  ینیبشوخ 

انامه دهد  یم  دـیون  هتفرگ  ارف  خـیرات  لوط  رد  ار  ناسنا  یگدـنز  هک  درد  یتخبدـب و  متـس و  نارادمدرـس  هیلع  یقیقح  شمارآ  تینما و 
هبناج و همه  یحالصا و  حرط  کی  کمک  هب  ار  وا  ات  تسا  رشب  يارب  یتخبـشوخ  دیما و  روآ  مایپ  یئاهنت  هب  مالـسا  مالـسا ، تسا . مالـسا 

. دشخب یئاهر  هدنشک  يدیمون  زا  لصاح  یناشیرپ  زا  هتفای  لماکت 

نآرق هاگدید  زا  تیرشب  هدنیآ 

دهاوخ ارف  ار  ناهج  همه ي  انیقی  هک  دهد  یم  دیون  ار  تینما  یـشوخ و  نارود  تسا و  تقیقح  نیا  دـیوم  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  دش . دهاوخ  رادروخرب  هنادنموربآ  یگدنز  کی  جاتحیام  مامت  زا  يدازآ و  تلادع و  هافر و  زا  تیرـشب  تفرگ و 
میتشون و دواد  روبز  رد  تاروت  زا  دعب  ام  و  [ » هحفص 43 [. ] 1 « ] نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقل  «و 
همادا ي مالـسا  سپ  دـش ». دـنهاوخ  فرـصتم  ثراو و  ار  نیمز  کلم  نم  راکوکین  ناگدـنب  هتبلا  هک  میداد  هدـعو  فلـس  ءاـیبنا  بتک  رد 
نیمز و یئاورنامرف  ات  نیمز  یئاورنامرف  ات  دنهد  یم  دیون  ار  يراب  تداعس  هدنیآ ي  تیرشب ، هب  یگلمج  هک  تسا  ینامـسآ  نیـشیپ  نایدا 

یتصرف دـتفیب  راکوکین  نامیا و  اب  ناراد  هیالط  تسدـب  یئاوارنامرف  نیا  هک  ینامز  ددرگ و  راکوکین  نامیا و  اب  ناراد  هیالط  نآ  زا  ناهج 
موی ایندلا و  ةایحلا  یف  اونمآ  نیذلا  انلـسر و  رـصننل  انا  : » دیامرف یم  گرزب  دـنوادخ  داد . دـهاوخ  تسد  هافر ، هرود  کی  تداعـس و  يارب 

میهد و یم  ترـصن  رفظ و  ناشنانمـشد ) رب   ) ایند رد  مه  ار  نامیا  لها  دوخ و  نالوسر  هتبلا  میئاناوت ) يادـخ  هک   ) اـم [. » 2 « ] داهشالا موقی 
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تلادع و یتخبـشوخ و  ناهاوخ  دوخ ، هک  ناربمایپ  تسا  یهیدـب  دـنزیخرب ». تداهـش  هب  دـب ) کین و  لامعا   ) ناهاوگ هک  تمایق  زور  مه 
هچنآ دنا . هدوبن  ناما  رد  بیسآ  دنزگ و  زا  دنا  هدرک  هدش  دای  سدقم  ياه  نامرآ  تمدخ  فقو  ار  نتـشیوخ  هک  ناشناوریپ  دنا و  يدازآ 

ههبج ي نانآ  اریز  دندیـشک ؛ مدرم  ریاس  هک  تسا  یئاـه  جـنر  زا  رت  تخـس  هحفـص 44 ]  ] بتارم هب  دـندش  لمحتم  ناشناوریپ  ناربمایپ و 
هناور نانآ  ياه  هنیس  يوسب  نایغط  متس و  ياه  هزینرس  اذل  دندرک ، یم  يربهر  وا  تیثیح  تیرـشب و  یتخبـشوخ  رطاخب  ار  داهج  هزرابم و 

ناربمایپ و هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نکل  و  دوب . هدش  ادخ  هار  رد  بعت  جنر و  درد و  هچراپکی  هب  لدـبم  نانآ  یئایند  یگدـنز  تشگ و 
ار ترخآ  رد  شباوث  رجا و  تذل  ایند و  رد  عیرس  يزوریپ  نیریش  معط  ندیشچ  ناشیالاو و  ياهنامرآ  ندش  هدروآرب  هدعو ي  نامیا  لها 
[. 3 « ] نوکرـشملا هرک  ول  هلک و  نیدـلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدـهلاب و  هلوسر  لسرا  يذـلا  وه  : » یلاـعت يادـخ  هدومرفب ي  تسا . هداد 

ملاع نایدا  همه ي  رب  ات  داتـسرف  قلخ  تیادـه  هب  قح  نید  اب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم   ) دوخ لوسر  هک  یئادـخ  تسوا  »
هدعو ي ات  تسا  هدش  رارکت  میرک  نآرق  رد  راب  هس  هیآ  نیا  دنشاب .» فلاخم  یضاران و  نارفاک  ناکرـشم و  دنچره  دهد  يرترب  طلـست و 
بتاـکم و همه ي  یماـکان  یپ  رد  ارنآ  ندرب  راـکب  یقیقح و  شیادـیپ  یتـیگ و  هنهپ ي  رد  مالـسا  نید  شرتـسگ  دروم  رد  ار  راـگدرورپ 
ضرالا و یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و  : » یلاـعت كراـبت و  يادـخ  هدومرفب ي  هحفـص 45 ] . ] دـناسرب توبث  هب  رگید  نایدا 
میهد و رارق  قلخ  نایاوشیپ  ار  اهنآ  هدراذـگ و  تنم  نیمز  ناگدـش  ناوتان  رب  هک  میدرک  هدارا  اـم  [. » 4 « ] نیثراولا مهلعجن  ۀـمئا و  مهلعجن 

نانآ ياه  هنومن  نیرتهب  هک  نیمز  هدیدجنر ي  فعـضتسم و  هدیدمتـس و  ياه  هورگ  راگدرورپ ، مینادرگ ». ناینوعرف  هاج  کلم و  ثراو 
هانپ رد  دنریگ و  هدهعب  ار  ناهج  يربهر  المع  ات  دراذگ  دهاوخ  تنم  دنتسه  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  دمحم  تیب  لها  قحرب و  همئا ي 

ماجنارـس قح  هک  دنراد  نیا  رب  دیکات  هک  تسا  ینـشور  ياه  هناشن  یتسار  هب  همه  اهنیا  دـنوش . یئاهتورث  ناثراو  نامیا  لدـع و  تموکح 
رد اه  هدـعو  نیا  کش  یب  دـش . دـنهاوخ  نومنهر  ناما  نما و  لـحاسب  ار  نآ  هتفرگ و  تسدـب  ار  ناـهج  ماـمز  قح  ناوریپ  هدـش و  زوریپ 

نیا یتسردـب  هکنیا  ای  تسین : يا  هراچ  هار  ود  زج  تسا و  هدیـشوپن  لمع  هماج  زین  زورما  هب  اـت  تفاـین و  ققحت  ناـسنا  هتـشذگ ي  خـیرات 
تفای دنهاوخ  ققحت  هدنیآرد  اه  هدعو  نیا  هک  میشاب  هدیقع  نیا  رب  هکنیا  ای  درب  ادخ  رب  هانپ  رکفت  نیا  زا  دیاب  هک  میـشاب  كوکـشم  هدعو 
هدعو نیا  [. 5 « ] هدعو هللا  فلخی  هللا ال  دعو  : » هک اریز  دومن  کیکـشت  اه  هدعو  نیا  یتسرد  تحـص و  هحفص 46 ]  ] رد ناوت  یمن  انیقی  و 

هب [. 6 « ] داعیملا فلخی  هللا ال  نا  : » دیامرف یم  هک  نآرق  هفیرـش ي  هیآ ي  يانبم  رب  زین  و  دنک . یمن  هدعو  فالخ  زگره  ادخ  تسا و  یهلا 
یعقاو تقیقح  کی  تروصب  هدنیآ  رد  اه  هدـعو  نیا  هک  میـشاب  نئمطم  هک  میریزگان  درک . دـهاوخن  هدـعو  فالخ  دـنوادخ  هک  یتسرد 

هیآ ي رفاـغ  هروس ي  میرک ، نآرق  [ 2 . ] هیآ ي 105 ءاـیبنا  هروس ي  میرک ، نآرق  [ 1  ] یقرواپ دشاب . رود  هدنیآ  نیا  هک  دـنچ  ره  دـنیآرد 
هیآ ي 6. مور ، هروـس ي  میرک ، نآرق  [ 5 . ] هیآ ي 5 صـصق  هروس ي  میرک ، نآرق  [ 4 . ] هیآ ي 33 هبوت  هروـس ي  میرک ، نآرق  [ 3 . ] 51

هیآ ي 9. نارمع ، لآ  هروس ي  میرک ، نآرق  [ 6]

ددنویپ یم  عوقوب  وزرآ  نیا  هنوگچ 

هنوگچ دریگ  یم  رارق  ناـیغط  متـس و  ملظ و  دروم  هک  یعقاوم  رد  هژیوـب  تسا  هتخود  مشچ  نادـب  تیرـشب  هک  یگرزب  يوزرآ  نآ  اـما  و 
و تسا ؟ مادک  رظن  دروم  ینوگرگد  یحالـصا و  همانرب ي  نآ  و  دش ؟ دهاوخ  هحفص 47 ]  ] یلمع ینامز  هچ  یک و  تفای ؟ دهاوخ  ققحت 
ار یمدآ  رکف  شیپ  راصعا  نورق و  زا  زاب و  رید  زا  نانچمه  هک  تسا  یئاه  شـسرپ  اه  نیا  تفرگ ؟ دهاوخ  تروص  یـسک  هچ  هلیـسوب ي 
هک  ) تنـس دراد  تیرـشب  تشونرـس  ناسنا و  یگدنز  رد  تالاوس  نیا  هک  یتیـساسح  تیمها و  رطاخب  اذـل  و  دـنا . هدومن  لوغـشم  دوخ  هب 

نیا مامت  لماک  لصفم و  خـساپ  دنتـسه ) نآ  يایوگ  شتیب  لها  موصعم  نایاوشیپ  تایاور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  ثیداـحا 
رازه شش  زرم  زا  هلئـسم  نیمه  هرابرد ي  هدش  تیاور  ثیداحا  دادعت  هک  دوریم  شیپ  یئاجبات  تسا و  هتفرگ  هدهع  هب  ار  ریطخ  ياهلاوس 

. دوش لقن  ثیدح  دادعت  نیا  یمالسا  هلئسم ي  کی  هرابرد ي  هک  دوش  یم  هدید  تردنب  درذگ و  یم 
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؟ دنیوگ یم  هچ  ثیداحا 

ایند نیا  رد  تفرشیپ  زین  نامیا و  زا  ولمم  ملظ و  نودب  يا  هعماج  لیکشت  داجیا و  هک  دنا  سدقم  نآرق  هدعو ي  نآ  دیوم  هنارصم  تایاور 
ردـقنارگ نیئآ  انامه  ینوگرگد  داجیا  یحالـصا و  همانرب ي  نآ  و  دـهد . یم  دـیون  ار  نیمز  هرک  يور  رب  قح  یناهج  تموکح  یئاپرب  و 

نیا رد  یمدآ  یگدنز  ماگ  نیرخآ  هک  تسا  تمایق  زور  هناتسآ ي  هحفص 48 ]  ] ات ایند و  نایاپ  اب  نامزمه  همانرب  نیا  نایاپ  تسا و  مالسا 
ربمایپ نادناخ  زا  تسا  يدرم  هبناج ، همه  ینوگرگد  شخب و  یئاهر  تایلمع  نیا  ربهر  یناهج و  بالقنا  نیا  راد  هیالط  دوب . دـهاوخ  ایند 

نب دمحم  ترـضح  وا  انامه  يرآ  دراد . هلـصاف  ردپ  هد  طقف  مرکا  ربمایپ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ترـضح  مالـسا 
نب یلع  دـنزرف  داوجلا )  ) یلع نب  دـمحم  دـنزرف  يداهلا )  ) دـمحم نب  یلع  دـنزرف  يرگـسعلا )  ) یلع نب  نسح  دـنزرف  يدـهملا )  ) نسحلا

نیسحلا نب  یلع  دنزرف  رقابلا )  ) یلع نب  دمحم  دنزرف  قداصلا )  ) دمحم نب  رفعج  دنزرف  مظاکلا )  ) رفعج نب  یسوم  دنزرف  اضرلا )  ) یـسوم
. دشاب داب  اهنآ  یگمه  رب  دورد  مالس و  نیرتهب  هک  نینموملا ) ریما   ) بلاطیبا نب  یلع  دنزرف  دیهشلا )  ) یلع نب  نیسح  دنزرف  داجسلا ) )

تما مامتها 

هجوت دروم  يدهم  مایق  هراومه  دومن  حرطم  هعماج  رد  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکینامز  زا  زین  هلاسم و  ریطخ  تیمها  رطاخب 
هللا یلص  ربمایپ  نارای  هباحص و  زا  نت  اههد  هحفص 49 ] . ] تسا هدوب  ثیدح  نایوار  ات  هتفرگ  نویناحور  زا  ناملسم  تما  بقاعتم  ياهلـسن 

زا نت  اهدص  دنا و  هدرک  لقن  دندوب  هدینـش  شترـضح  زا  ار  وا  تسدب  ناهج  یئاهر  و  جع )  ) يدـهم ماما  مایق  هرابرد ي  هچنآ  هلآ  هیلع و 
ظفح هب  نادـنم  هقالع  ثیدـح و  نایاوشیپ  همه ي  دـنا و  هدومن  وگزاب  دوخ  باقعا  يارب  هباحـص  نآ  زا  ار  هدـش  دای  ثیداحا  ناـشناوریپ 

هرابرد ي ناملـسم  ياملع  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  هورگ  دـنا . هدرک  طبـض  تبث و  دوخ  بتک  رد  ار  هدـش  لـقن  تاـیاور  سدـقم  تنس 
رگناشن اهـشالت  نیا  همه ي  هک  دـنا  هتـشون  یی  هدـنزرا  بتک  هدرک و  يا  هژیو  ياه  یـسررب  یهلا  هدـعو ي  نیا  ققحت  تاـبثا  تاـیئزج و 

هماج ي هب  نآ  ندومن  سبلم  تیرشب و  گرزب  يوزرآ  بلـس  روظنمب  دهاوخب  هک  یمادقا  ره  يورب  ار  هار  زین  هدوب و  هلاسم  ریطخ  تیمها 
باتک رد  يدودوملا  یلعالاوبا  خیش  هکیئاج  ات  ددنب . یم  دوش ؛ یم  یمالسا  هدیقع ي  نیا  راکنا  ثعاب  يدیماان  سای و  هدنـشک ي  هایس و 

هللا یلـص  یبنلا  نا  یه  و  اهیف ، كرتشملا  ردقلا  یه  ۀیـساسا  ۀقیقح  لمحت  يدـهملا -  جورخ  تایاور  اهنا -  : » دـسیون یم  دوخ  تانایبلا » »
نلعی و  ناودعلا ، ملظلا و  بابـسا  اههجو  نع  وحمی  و  الدع ، ضرالا  المی  ۀنـسلاب  لماع  میعز  نامزلا  رخآ  یف  رهظیـس  هنآ  ربخا  هلآ  هیلع و 
يایوگ هدنهدناشن و  يدـهم ، مایق  جورخ و  هدـنهد ي  دـیون  تایاور  [ » هحفص 50 [. ] 1 .« ] هللا قلخ  یف  ةافرلا  معی  و  مالـسالا ، ۀـملک  اـهیف 

دـنب و ياپ  يربهر  ناـمزلا ، رخآ  رد  هک : تسا  هدومن  ناـیب  ارنآ  ریز  تـالمج  اـب  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  یکرتشم  هجو  یـساسا و  یتیعقاو 
یم نیب  زا  یتیگ  هنهپ ي  رد  ار  زواجت  متـس و  نیببـسم  همه ي  دنک و  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دش  دـهاوخ  رهاظ  تنـس  هب  لماع 
لقن ثیدح  عون  ود  هنیمز  نیا  رد  دنوش . یم  رادروخرب  شیاسآ  هافر و  زا  ادـخ  ناگدـنب  و  دـنک ، یم  هدایپ  ارجا و  نآ  رد  ار  مالـسا  درب و 

يرگید تسا و  هدـش  دای  تحارـص  حوضو و  هب  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ماـن  زا  اـهنآ  رد  هک  یثیداـحا  یکی  تسا : هدـش 
مود هتـسد ي  ثیداحا  عوضوم  هکیئاـجنآ  زا  و  دنـشاب . هدرب  جـع )  ) يدـهم زا  یماـن  هکنیا  نودـب  رگداد  يا  هفیلخ  روهظ  زا  هک  یثیداـحا 

[. 2 . ] دشاب یم  يدهم )  ) يرکـسعلا نسحلا  نب  دمحم  نامه  رگداد  هفیلخ ي  ناثدحم ، هدیقع ي  هب  ورنیا  زا  دـشاب  یم  لوا  هورگ  اب  هباشم 
هیف ثیداحالا  مولعم و  رما  يدهملا  رما  نا  : » دیوگ یم  هلئـسم  نیا  تیعطق  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  یمان  دنمـشناد  زاب  نب  زیزعلا  دـبع  خـیش 

هلاسم [. » 3 .« ] قح هجورخ  تباث و  هحفص 51 ]  ] هرما هب ، دوعوملا  صخـشلا  اذه  نا  یلع  لدت  قحب  یهف  ةدضاعتم ... ةرتاوتم  لب  ۀضیفتـسم 
نآ هک  دنک  یم  تلالد  اتقیقح  نآ  و  تسا ... هدضاعتم  رتاوت  هکلب  هضافتـسا  دح  رد  ناوارف و  هراب  نیا  رد  ثیداحا  تسا و  نشور  يدـهم 

تـسا هدـش  حرطم  هلاـسم  نیا  تاـبثا  رد  هک  يدـج  ياـهثحب  نیرخآ  زا  و  دراد ». تقیقح  شجورخ  تسا و  قحب  شرما  دوـعوم ، صخش 
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نیا رد  ار  دوخ  بلاطم  هک  دابعلا  نیـسحلا  دبع  خیـش  هرونم ، هنیدم ي  یمالـسا  هاگـشناد  داتـسا  رـصاعم و  دنمـشناد  زا  بلاج  تسا  یثحب 
نیموس رد  لاس 1389 ه - رد  تسا و  هدرک  داریا  رظتنم » يدهم  رد  نآ  رثا  تنـس و  لها  هدیقع   » ناونع تحت  ینارنخـس  کی  رد  هاگـشناد 

زا تشاد : نایب  ار  ریز  قیاقح  رامآ و  دوخ ، ثحب  نیا  رد  وا  دـش . رـشتنم  ات 164  تاحفص 126  رد  هیمالـسالا » ۀعماج   » هلجم ي هرامش ي 
هک مدروخرب  ریز  ياهمان  هب  دـنا  هدرک  لـقن  يدـهم  ترـضح  هراـبرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  یتاـیاور  هک  یناـسک  هلمج 
نب ۀحلط  نافع 6 - نب  نامثع  رمع 5 - نب  هللادبع  سابع 4- نب  هللادبع  - 3 ع )  ) یلع نب  نیـسح  - 2 ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  - 1 زا : دنترابع 

دیعسوبا ورمع 12- نب  هللادـبع  دوعـسم 11 - نب  هللادبع  ۀـبیبح 10 - ما  - 9 هحفص 52 ]  ] ۀملـس ما  فوع 8 - نب  نمحرلادـبع  هللادیبع 7 -
یلوم نابوث  سایا 19- نب  ةرق  کلام 18- نب  فوع  رسای 17- نب  رامع  کلام 16- نب  سنا  هریرهوبا 15- هللادبع 14 - نبرباج  يردخ 13-

نب نارمع  یفدصلا 25- رباج  هزمح 24- نب  ثراحلا  نب  هللادـبع  لیفطلاوبا 23- نامیلا 22- نب  ۀـفیذح  یلالهلا 21- یلع  هللا 20- لوسر 
تایاور ثیدـح ، ناگدـننک  عمج  زا  يرایـسب  دـنا : هدروآ  ناشیاهباتک  رد  ار  يدـهم  هب  عجار  راثآ  ثیداحا و  هک  یناـسک  دادـعت  نیـصح 
ياهمان ای  باتک و  هب  اصخـش  هک  دنا  هدرک  يروآ  عمج  هریغ  دیناسم و  مجاعم و  ننـس  حاحـص و  ياهباتک  زا  ار  يدهم  ترـضح  هب  عجار 

تهج هب  تما  نیا  نادنمشناد  دنا : هتشون  جع )  ) يدهم تلزنم  ماقم و  رد  هک  یئاهباتک  ما . هدومن  دروخرب  دوش  یم  غلاب  نت  هب 38  هک  اهنآ 
زا هدـش  لقن  تایاور  حرـش  فیلات و  يروآ و  عمج  هب  تسا  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  جـع )  ) يدـهم هلاـسم  هب  عجار  ثیداـحا  هکنآ 

ننـس و رد  هک  هنوگناـمه  ار  ثیداـحا  نیا  نادنمـشناد  نیا  زا  یخرب  هک  تفگ  دـیاب  دـندرامگ و  تمه  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ناـشربمایپ 
نیا هرابرد ي  يا  هژیو  بتک  نانآ  زا  یـضعب  دـنا و  هدرک  دراو  هحفـص 53 ]  ] زین دوخ  یمومع  یلک و  راثآ  رد  تسا  دمآ  هریغ  دـیناسم و 

نت هد  نایم  رد  داب . اهنآ  رب  یهلا  ياهشاداپ  تمحر و  ناناملسم  تحیصن  تیاده و  ادخ و  نید  زا  ینابیتشپ  رطاخب  هک  دنا  هتـشون  ثیداحا 
: دـنا هدرک  لقن  ار  يدـهم  هب  عجار  ثیداحا  رتاوت  هک  دـنوش  یم  تفای  یناـسک  دـندرامگ ؛ تمه  هراـب  نیا  رد  هک  یگرزب  نادنمـشناد  زا 
ار جع )  ) يدهم هب  عجار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ثیداحا  رتاوت  هک  ثیدح  گرزب  ءاملع  نادنمـشناد و  زا  نت  شـش  مان  هاگنآ  )

هرامش هیمالسالا ، ۀعماج  هلجم ي  [ 3 . ] هحفص ي 161 تانایبلا ، [ 2 . ] هحفص 116 تانایبلا ، [ 1  ] یقرواپ تسا .) هدش  هدرب  دـنا  هدرک  تباث 
هحفص 161 و 162. موس 

ثیداحا زا  ییاه  هنومن 

مایالا و یـضقنت  نل  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  - 1 مینک : یم  هراشا  ثیدـح  دـنچ  نیا  هب  فورعم ، هرتاوتم ي  ثیداحا  نایم  زا 
ربمایپ [ » هحفص 54 [. ] 1 «. ] اروج املظ و  تئلم  امک  اطسق  الدع و  اهولمی  یمـسا  همـسا  یطاوی ء  یتیب  لها  نم  الجر  هللا  ثعبی  یتح  یلایللا 

زا رپ  ار  ایند  ات  درک  دـهاوخ  ثوعبم  تسا  نم  مانمه  هک  نم  نادـناخ  زا  ار  يدرم  هکنیا  ات  دـنوش  یمن  يرپس  اهبـش  اهزور و  دومرف : (ص )
هللا ثعبل  موی  الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  - 2 دشاب ». هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنیا  زا  دعب  دنک  داد  لدع و 

دنوادخ دشاب  هدنام  مه  زور  کی  طقف  ایند  رمع  زا  رگا  دومرف : ص )  ) ربمایپ [. » 2 .« ] اروج تئلم  امک  الدع  اهولمی  یتیب  لها  نم  الجر  هیف 
لاق - 3 دشاب ». هدـش  رپ  متـس  زا  هک  هنوگنامه  دـنک  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  ات  دومن  دـهاوخ  ثوعبم  ار  منادـناخ  زا  يدرم  زور  نآ  رد 
امک الدـع  اطـسق و  ضرالا  المیف  لزالز  ساـنلا و  نم  فـالتخا  یلع  یتما  یف  ثعبی  يدـهملاب  مکرـشبا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
مامت اب  متما  نایم  رد  يدـهم  روهظ  هب  ار  امـش  ومرف : ص )  ) ربمایپ [. » 3 .« ] ضرالا نکاس  ءامـسلا و  نکاس  هنع  یـضری  املظ ، اروج و  تئلم 

نامسآ نیمز و  نانکاس  دشاب و  هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگنامه  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  ات  مهد  یم  هدژم  دنراد  هک  یتافالتخا 
یمساک و همسا  يدلو  نم  لجر  نامزلا  رخآ  یف  جرخی  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  -4 هحفص 55 ] .« ] دوب دنهاوخ  دونشخ  وا  زا 
هک منادنزرف  زا  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  دومرف : ص )  ) ربمایپ [. » 4 .« ] يدهملا وه  کلذف  اروج ، تئلم  امک  الدع  ضرالا  المی  یتینکک  هتینک 
وا انامه  دـشاب ، هدـش  متـس  روج و  زا  رپ  هک  هنوگنامه  درک  دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  دوشیم و  رهاظ  تسنم  هینک ي  مه  ماـنمه و 
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نم لجر  کلمی  یتح  مویلا  کلذ  هللا  لوطل  دـحاو  موی  ـالا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  - 5 تسا ». يدهم 
رمع زا  رگا  دومرف : ص )  ) ربمایپ [. » 5 .« ] باسحلا عیرـس  وه  هدعو و  هللا  فلخی  ال  مالـسالا ، رهظی  و  هیدـی ، یلع  محالملا  يرجت  یتیب  لها 

هب دیدش  یئاهدربن  یئاپرب  اب  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  ات  درک  دهاوخ  ینالوط  ردقنآ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دنامب  مه  زور  کی  طقف  ایند 
[1  ] یقرواپ هحفص 59 ] .« ] تسا باسحلا  عیرـس  وا  هدوبن و  ریذپ  فلخت  ادخ  هدعو ي  هک  دنک  یم  راکـشآ  ار  مالـسا  دسریم و  تموکح 

يدهم ماما  [ 4 . ] لیخد یلع  دمحم  یلع  يدهم ، ماما  [ 3 . ] لیخد یلع  دمحم  یلع  يدهم ، ماما  [ 2 . ] لیخد یلع  دمحم  یلع  يدهم ، ماما 
. لیخد یلع  دمحم  یلع  يدهم -  ماما  [ 5 . ] لیخد یلع  دمحم  یلع  - 

دیما وترپ  شبات 

اهنآ تسا . نانآ  دادبتسا  هطلس و  اب  ینمشد  هشیدنا ي  دنک  یم  نارگن  ار  دبتسم  ماکح  دناساره و  یم  ار  نایتوغاط  هک  يا  هلئسم  نیرتمهم 
رتمامت هچ  ره  یلاحـشوخ  رطاخ و  بیط  اب  هک  دـنراد  راظتنا  زین  مدرم  زا  دـننانآ و  ياهتورث  تشونرـس و  اب  يزاب  مدرم و  یگدرب  ناـهاوخ 

مدرم مسج  رب  اهنت  هن  اریز  دننارورپب . رـس  رد  ار  مکاح  میژر  اب  ندرک  هضراعم  تفلاخم و  رکف  یتح  دنهدن  هزاجا  دوخ  هب  و  دنریذپب ! ارنآ 
يا هشیدنا  هک  دومن  ساسحا  رگمتس  میژر  هک  هاگنآ  و  تسه . زین  نانآ  ساسحا  رکف و  لقع و  رب  هطلس  راتساوخ  هکلب  دنک  یم  تموکح 

شیارب اـنف  گرم و  زج  يا  هراـچ  نیمز و  لد  رد  زج  وا  يارب  یئاـج  تسا ... شرورپ  لاـح  رد  یهورگ  اـی  یـصخش و  نـهذ  رد  فلاـخم 
. درادن تایح  قح  فلاخم  هچ  دریگ ؛ تروص  یهیبنت  تخس  هلحرم  کی  یپ  رد  دیاب  مهنآ  و  هحفص 60 ]  ] تسین

ریگ یپ  هزرابم  تفلاخم و  تیب  لها 

تما و نیا  يربهر  يارب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ادـخ  لوسر  كاپ  هیرذ ي  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها 
مزال تسا ؛ هدرک  هدامآ  فارحنا  فیرحت و  یگدولآ و  زا  نآ  نتشادهگن  رود  یکاپ و  تلاصا و  ظفح  بتکم و  تیلوئسم  نتفرگ  شودب 

ار هزرابم  تفلاـخم و  ههبج ي  نیرتمهم  بتکم ، زا  یناـبیتشپ  دوخ و  هدـننک ي  رادـیب  یهیجوت و  شقن  ياـفیا  ناـشروضح و  اـب  هک  تسا 
هلزنم هب  دندش  طلسم  تما  نیا  رب  یگتسیاش  تقایل و  نودب  قحانب و  هک  یـسابع  يوما و  یتوغاط  ماکح  ربارب  رد  نانآ  هچ  دنهد . لیکـشت 

زا شیب  اذل  دنا و  نیغورد  تیمکاح  دادبتسا و  زا  نانآ  نتشاد  رذح  رب  مدرم و  ندش  هارمگ  هار  رد  تخسرس  یعنام  كانسرت و  یحبش  ي 
رباج ماکح  هک  یعمق  علق و  متـس و  هنوگره  لمحتم  ناش  هدـیزگرب  ناوریپ  تیب و  لها  دـنا . هدوب  ماـکح  بوکرـس  متـس و  دروم  نارگید 
مامت زا  دوخ  بتکم  يرای  هب  دنتسناوت  هدیجنس  یبتکم و  ياه  هشیدنا  هنامیکح و  یتسایـس  يرادیاپ و  اب  هدش و  دندرب  یم  راکب  نانآ  هیلع 
داجیا روظنم  هب  نارادمامز  هک  یعناوم  همه ي  زا  دـنوش و  هریچ  تخـس  عاضوا  طیارـش و  نآ  رب  هحفص 61 ]  ] دنرذگب و هایـس  ياه  هرود 

زا شیب  تشذگ  اب  دـنیامن . روبع  دـندوب  هتخاس  یعقاو  نیتسار و  ناربهر  میظع و  نید  هدولاش ي  تما و  ياه  هدوت  نیب  یئادـج  فاکش و 
نایاوشیپ هنابلط و  قح  هشیدنا ي  هیلع  ار  دوخ  ياه  ششوک  تاناکما و  همه ي  نآ  یط  نارادمامز  هکیا  هناتخـسرس  هزرابم ي  زا  نرق  ود 

و تفای ؛ شرتسگ  ناملـسم  للم  تما و  ياه  هدوت  نیب  رد  تفلاخم  هنماد ي  همادا و  نابلط  قح  ههبج ي  دـندرب  راکب  داشرا  تیادـه و  هار 
ناوریپ موس  نرق  همین  رد  تفرگ . ینوزف  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ینعی  یبتکم  ناربهر  هرابرد ي  نانآ  يرکفمه  مهافت و  مدرم و  نانیمطا 

روشک زا  یمهم  شخب  تسناوت  هک  دنتـشاد  یمیظع  روشک  برغم  رد  دـندوب و  هدـش  هدـنکارپ  یمالـسا  ياهروشک  همه ي  رد  تیب  لـها 
میژر نارادمدرس  رب  تسناوت  هک  دندروآ  دوجو  هب  گرزب  یبالقنا  ناتسربط  رد  دروآ . ردب  یـسابع  شکرـس  ماکح  گنچ  زا  ار  یمالـسا 

تامدـقم اه و  هناشن  هفوک ، رد  دـیامن . سیـسات  ار  يولع  تموکح  کی  یـسابع  تموکح  زا  هطخ  نآ  لاصفنا  مالعا  اـب  زوریپ و  مکاـح ،
یبالقنا هشیدـنا ي  کـی  هدـیئاز ي  همه  همه و  ناـفلاخم ، دوجو  نمی  رد  شروش و  داـجیا  هار  رد  یئاهـشالت  زاـجح  رد  بـالقنا و  کـی 

هحفص 62] . ] دنداد جاور  ناملسم  تما  نایم  تیب  لها  هک  تسا  یبتکم 
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میکح اناد و  يربهر  يرکسع  نسح  ماما 

یلع نب  نسح  ماما  ترـضح  تیب  لها  همئا ي  زا  مهدزای  ماما  انامه  تشاد ، هدـهعب  نامز  نآ  رد  ار  تما  ناراد  هیـالط  يربهر  هک  یماـما 
اهراشف و همه ي  مغریلع  اما  دـنک . یگدـنز  یـسابع  يافلخ  تختیاپ  ءارماس  رد  اـت  دـش  روبجم  تقو  ماـکح  فرط  زا  هک  دوب  يرکـسعلا 

هیجوت رد  ار  دوخ  شقن  نانچمه  دش ، یم  لامعا  نادنز  ای  هاگتشادزاب  رد  یتح  ترـضحنآ و  هیلع  ماکح  قیرط  زا  هک  یقیقد  ياه  تبقارم 
هب هنامرحم  رایـسب  یتروصب  ةوکز ، سمخ و  زا  معا  یعرـش  قوقح  درک . یم  افیا  هعماج  نآ  نازاتـشیپ  يربهر  تما و  يرادـیب  داـشرا و  و 

ماما نکیل  دیسر ؛ یم  گرزب  ياملع  زا  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  مانب  دوخ  نانیمطا  دروم  يالکو  زا  یکی  هلیـسو ي  يرکـسع ، نسح  ماما 
یلکـش هب  ار  ترـضح  تباین  لاوما و  ندناسر  مهم  راک  يور  يرهاظ ، یـشوپرس  تروصب  لغـش  نیا  ات  تشاداو  نغور  تراجت  هب  ار  يو 

رپ یعرش  قوقح  ینعی  هدش  يروآ  عمج  لاوما  زا  ار  نغور  ياه  کیخ  شورف ، نغور  کی  ناونعب  يو  دناشوپب . هنامرحم  یفخم و  رایـسب 
تسا یهیدب  داتسرف . یم  يرکسع  نسح  ماما  لزنم  هب  ار  اهنآ  دندوب  نغور  هب  هتـشغآ  رهاظ  هب  اه  کیخ  نآ  هکیلاح  رد  سپـس  درک ، یم 
نسح ماما  ترضح  هکنیا  امک  [. 1 . ] درک یمن  هحفص 63 ]  ] داجیا ناسوساج  يارب  یکش  ههبـش و  ماما  لزنم  هب  اه  کیخ  نیا  ندرک  دراو 
ببس هب  هک  ار  تیب  لها  همئا ي  زا  هدنام  یقاب  تایاور  ات  داد  تیرومام  یشایع  دوعسم  نب  دمحم  مانب  دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  يرکـسع 
مهم نیا  فرـص  ار  شیوخ  يردپ  نالک  تورث  یـشایع  بیترت  نیدب  و  دـنک . يروآ  عمج  دوب  هدیـشاپ  مه  زا  تشحو  دولآ و  ناقفخ  وج 
نیا هجیتن ي  رد  دوب ... رـسفم  هدـنناوخ و  هدـننک و  هلباقم  رادرب و  هخـسن  نت  اه  هد  عمجت  لـحم  دجـسم  نوچ  شلزنم  هک  یئاـج  اـت  دومن 
عمج نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  نانآ  ياهدومنهر  تیب و  لها  ثیداحا  رب  لمتـشم  باتک  دـلج  تسیود  زا  شیب  ناوارف ، شـشوک  شالت و 

رد نامیا  ناراد  هیالط  ینارگن  اما  دـندوب  رادروخرب  يرتشیب  راکتـشپ  یگدامآ و  زا  ناملـسم  ياه  هدوت  هکنیا  نیع  رد  و  [. 2 . ] درک يروآ 
روتسد هب  شیمارگ  ءابآ  نوچمه  انیقی  هک  يرکسع  نسح  ماما  زا  سپ  ینید  حیحص  يرادیب  تشونرس  اهشالت و  نیا  هدنیآ ي  هک  دوب  نیا 

تیلوئسم هک  یئاوشیپ  نآ  و  تسا ؟ یسک  هچ  هدهعب  يربهر  ترـضحنآ ، زا  دعب  دوب و  دهاوخ  هچ  دش  یم  هداد  نایاپ  شیگدنز  هب  ماکح 
دای هب  يدوزب  یلو  دنسرپ ... یم  دوخ  زا  ار  تالاوس  نیا  نینموم  هحفص 64 ] [ ؟ تسیک دریگ  هدهعب  ار  ناملسم  هعماج ي  يربهر  بتکم و 

دنوادخ هک : تسا  هدمآ  راکشآ  كر و  يا  هنوگب  نآ  رد  هک  دنداتفا  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  يرتاوتم  دکوم و  ثیداحا 
میظع تلاسر  رـشن  تعیرـش و  ظفح  ریـسم  رد  تمدـخ  فقو  ار  دوخ  هک  تسا  هتفرگ  رظن  رد  موصعم  ماـما  هدزاود  تما  نیا  يارب  لاـعتم 

هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  لقن  هب  لاس 1355 ) رصم ، پاچ  هحفص ي 175  مراهچ  ءزج   ) يراخب حیحص  باتک  رد  زین  و  دنا . هدرک  یمالـسا 
نیا ریظن  و  دـنا ». شیرق  لـها  یگلمج  هک  دـنیآ  یم  ریما  هدزاود  .« » شیرق نم  مهلک  اریما  رـشع  اـنثا  نوـکی  : » هک تسا  هدـمآ  هلآ  هـیلع و 
ماما هدزای  يربهر  تماما و  لاحب  ات  یمالسا  هعماج ي  [. 3 . ] تسا هدش  لقن  ثیدح  بتک  همه ي  يذمرت و  ملسم و  حیحـص  رد  ثیداحا 
ماما نیمهدزاود  نیا  اما  درب و  یم  رسب  اوشیپ  نیمهدزای  هحفص 65 ]  ] ناونعب يرکـسع  نسح  ماما  ياهدومنهر  وترپ  رد  هدومن و  كرد  ار 
نـسح ماما  تسیک ؟ هدش  هدیزگرب  ناملـسم  تما  ربهر  نیرخآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانیـشناج  ءایـصوا و  متاخ  ناونعب  هک 
دوجو هب  ثیداحا  هک  اریز  هتـشاد  رظن  ریز  اـقیقد  ار  هلئـسم  نیا  مه  تقو  تموکح  تسا و  هدـشن  يرـسپ  بحاـص  نونک  اـت  هک  يرکـسع 

. دوش یم  رارقرب  نامیا  تینما و  تموکح  ددرگ و  یم  عمق  علق و  یـشک  ندرگ  متـس و  ياه  هشیر  يو  تسدب  هک  دنا  هداد  تراشب  یماما 
اب باتک  رد  [ 3 . ] مالسالا مولعلا  ۀعیشلا  سیسات  ۀمئالا و  ةریـس  [ 2 . ] هحفص ي 227 ردص ، دمحم  دیس  يرغـص ، تبیغ  باتک  [ 1  ] یقرواپ

یگمه تسا و  هدش  يروآ  عمج  دیناسم  عماجم و  حاحص و  زا  ثیدح  دصیـس  زا  شیب  یناگیاپلگ  یفاص  همالع ي  رثالا » بختنم   » شزرا
. دنک یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  سپ  نیشناج  ماما و  هدزاود  دوجو  زا  تیاکح 

رجف ياه  هولج 
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يزینک اب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دـهد ... عطاق  خـساپ  کی  اه  شـسرپ  نیا  همه ي  هب  ات  دیـسر  ارف  يرجه  جـنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس 
ات دومرف  هدارا  دنوادخ  و  درک ... جاودزا  دوش  یم  یهتنم  حیسم  ترضح  نیشناج  نوعمش  هب  وا  تبسن  هک  مور  رـصیق  نادناخ  زا  نمادکاپ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ءایصوا  متاخ  ردام  دنا ؛ هتفگ  نخـس  ازارد  هب  وا  نامیا  تفرعم و  ینمادکاپ و  هرابرد ي  تایاور  هک  زینک  نیا 
هفیلخ ي زتعم  نامز  رد  نیا  دش و  هلماح  دوعوم  ماما  هب  وا  ددرگ . تجح  اوشیپ و  نیمهدزاود  شنید و  نابیتشپ  شناگدنب و  شخب  یئاهر 

ياوشیپ دلوت  زا  شیپ  ار  ترضحنآ  هک  تشاد  یعـس  دوب و  لدگنـس  ادیدش  يرکـسع  نسح  ماما  هب  تبـسن  هک  دوب  یـسابع  هحفص 66 ] ]
لامک دـح  هب  نارفاک  یتیاـضران  تفلاـخم و  مغریلع  ار  دوخ  رون  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  هکیناـمز  اـت  یلو  دـنک ... دوباـن  دوعوم 

ناـسوساج رظن  ریز  ع )  ) يرکـسع ترـضح  ناـنز  رگید  نوچمه  هک  شرداـم  مکـش  رد  نینج  دوـبن . هتخاـس  شتـسد  زا  يراـک  دـناسرب ؛
تسایس نامـسآ  ترـضح  نآ  دلوت  هناتـسآ ي  رد  تشادن . يرهاظ  هناشن ي  رثا و  هنوگچیه  دوب و  ناهنپ  هدیـشوپ و  تشاد  رارق  یتموکح 

دیـشک یم  هنابز  یـسابع  مکاح  نادـناخ  دارفا  زا  یکی  رد  یئاوارنامرف  تموکح و  توهـش  هاگ  ره  هک  دـیدرگ  یمـسوم  ياـهربا  زا  ولمم 
رد يا  هعقاو  انیع  هکنیا  امک  دش ... یم  هئطوت  لوغـشم  يو ، ماقم  نتفرگ  تسدـب  مکاح و  هفیلخ ي  يزادـنارب  يارب  شترا  نارـس  اب  هارمه 

لکوتم دـنزرف  زتـعملا  دوخ  هدازوـمع ي  هیلع  یـسابع  يدـهملا  دـمحم  خـیرات  نآ  رد  داد و  خر  يرجه  لاـس 255  بجر  متفه  تـسیب و 
دادیور نیا  اعبط  دش . هتفرگ  تعیب  يدتهملا  يارب  علخ و  زتعملا  هجیتن  رد  دز و  هئطوت  کیب  تسد  كرت  شترا  نارس  قیوشت  اب  یـسابع و 

زا هلحرم  کی  ع )  ) يرکسع ترضح  نادناخ  يارب  دنک و  لوغشم  دوخ  هب  یتدم  يارب  ار  دیدج  هفیلخ ي  ات  تشاد  یـسایس  یئاهدمآ  یپ 
مهدزناپ بش  همین  رد  ادـص  یب  مارآ و  یلیخ  دـلوت  نیا  مه  المع  دوش و  يرپس  دوعوم  ماـما  دـلوت  هکنیا  اـت  دـنیامن  نیماـت  یبسن  شمارآ 

. تفرگ تروص  يدتهملا  ندیسر  تردق  هب  زا  سپ  بش  هدجیه  تسرد  هحفص 67 ]  ] نابعش و

دیشخرد يرون 

تخا داوجلا ، یلع  نب  دـمحم  تنب  ۀـمیکح  ینتث  دـح  : » مینک یم  وگزاـب  ناگدـنناوخ  يارب  هک  تشاد  یبلاـج  ناتـساد  دازون ، نیا  دـالیم 
یلعجا ۀمع  ای  لاقف : مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  دـمحم  وبا  یلا  ثعب  مالـسلا . مهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  مامالا  ۀـمع  يداهلا  یلع  ماماللا 

. هضرا یف  هتجح  وه  و  ۀجحلا ، ۀلیللا  هذه  یف  رهظیـس  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  نابعـش  نم  فصنلا  ۀـلیللا  اهناف  ۀـلیللا  هذـه  اندـنع  كراطفا 
تملـس املف  تئجف  تلاق : کل  لوقا  ام  وه  لاقف : رثا !! اهب  ام  هللا  كادف و  هللا  ینلعج  هل : تلق  سجرن . یل : لاق  هما ؟ نم  و  هل : تلقف  تلاق :

ةدیس یتدیـس و  تنا  لب  تلقف : تیـسما ؟ فیک  یلها  هحفـص 68 ]  ] ةدیـس یتدیـس و  ای  یل : تلاق  یفخ و  عزنت  سجرن  تئاجف  تسلج ، و 
ایندلا و یف  ادیـس  امالغ  هذه  کتلیل  یف  کل  بهیـس  یلاعت  هللا  نا  ۀینب  ای  اهل : تلقف  ۀمع ؟ ای  اذـه  ام  تلاق : و  یلوق ، ترکناف  تلاق : یلها .
، لیللا فوج  یف  ناک  نا  املف  تدقرف  یعجـضم  تذخا  ترطفا و  ةرخالا ، ءاشعلا  ةولـص  نم  تغرف  ذا  املف  تیحتـسا . تلجخف و  ةرخالا ...

مث ةدقار . یه  ۀـعزف و  تهبتنا  مث  تعجطـصا  مث  ۀـبقعم  تسلج  مث  ۀـثداح !! اهب  سیل  ۀـمئان  یه  یتولـص و  نم  تعزفف  ةولـصلا  یلا  تمق 
کشلا ینلخدف  ۀمئان ! یه  ناحرسلا و  بنذک  لوالا  رجفلاب  انا  اذاف  رجفلا ، دقفتا  تجرخ  و  ۀمیکح : تلاق  تمان . تلـصف و  سجرن  تماق 

امنیبف سی ، ةدجسلا و  ملا  تارق  تسلجف و  تلاق : برق ! دق  رمالا  كانهف  ۀمع  ای  یلجعت  ال  سلجملا : نم  مالسلا  هیلع  دمحم  وبا  یب  حاصف 
کسفن و یعمجا  اهل : تلقف  ۀـمع . ای  معن  تلاق : ائیـش ؟ نیـسحتا  کیلع ، هللا  مسب  تلقف : اـهیلا  تبثوف  ۀـعزف ، سجرن  تهبتنا  کلذـک ، اـنا 
! رظتنملا ماـمالا  يدیـس  سحی  تهبتنا  ةرتف و  اهتذـخا  و  ةرتـف ، ینتذـخاف  ۀـمیکح : تلاـق  هحفـص 69 ] . ] کـل تلق  اـم  وهف  کـبلق  یعمجا 

دمحم وبا  یل  حاصف  فظنتم ! فیظن  هب  انا  اذاف  مالسلا ، هیلع  هتممضف  هدجاسمب  ضرالا  یقلتی  ادجاس  مالسلا  هیلع  هب  انا  اذاف  اهنع  تفشکف 
هیف و یف  هناسل  یلدا  مث  هردـص ، یف  همدـق  عضو  هرهظ و  هیتیلا و  تحت  هیدـی  عضوف  هیلا . هب  تئجف  ۀـمع . اـی  ینبا  یلا  یمله  مالـسلا : هیلع 

ینیتأ مث  هما ... یلا  هب  یبهذا  ۀمع  ای  ۀمیکح : هتمعل  لاق  ۀصاخ ، میـسارم  هیلع  يرجا  نا  دـعب  و  [. 1 . ] هلصافم هعمـس و  هینیع و  یلع  هدیرما 
رتسلا ال تفـشک  مالـسلا و  هیلع  دمحم  یبا  یلع  ملـسال  تئج  تحبـصا  املف  ۀمیکح : تلاق  انیتأف . عباسلا  موی  ناک  اذا  ۀمع  ای  لاق : مث  هب ...
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يذلا هانعدوتـسا  ۀـمع  ای  يرکـسعلا : مامالا  لاقف  هحفـص 70 ] [ ؟ يدیـس لعف  ام  كادـف  تلعج  تلقف : هرا . ملف  مالـسلا  هیلع  يدیـس  دـقفت 
نیا رد  مالـسلا  مهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  همع ي  يداه و  ماـما  رهاوخ  داوج و  ماـما  رتخد  نوتاـخ  همیکح  [. » 2 ... ] یسوم ما  تعدوتـسا 
همین بش  نآ  هچ  شاب  ام  دزن  راطفا  بشما  دومرف : داتسرف و  نم  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  دیوگ : یم  دروم 
ضرع ودـب  تفگ : نیمز . رد  تسادـخ  تجح  وا  تخاس و  دـهاوخ  رهاظ  ار  تجح  بش  نیا  رد  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  تسا و  ناـبعش 

یم وت  هب  هک  تسا  نیمه  دومرف : ماـما  منیب !! یمن  وا  رد  يرثا  موـش  تناـبرق  مدرک : ضرع  سجرن . دوـمرف : نمب  تسیک ؟ شرداـم  مدرک :
نم و يوناب  يا  تفگ : نم  هب  دمآ و  نم  يوسب  منیلعن  ندروآرد  يارب  سجرن  هاگنآ  متـسشن ، مدرک و  مالـس  مدمآ و  سپ  تفگ : میوگ .

ینخس هچ  نیا  همع  تفگ : درک و  در  ار  منخـس  ما . هداوناخ  يوناب  نم و  يوناب  یئوت  نیا  متفگ : يدرب ؟ رـسب  هنوگچ  ار  بش  ما ، هداوناخ 
يو سپ  دوب ... دـهاوخ  اقآ  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  هک  دومرف  دـهاوخ  اطع  يرـسپ  وتب  بشما  یلاعت  يادـخ  مرتخد  شمتفگ : تسا ؟

مدناوخ زامن  متساخرب و  دش  بش  همین  نوچ  مدیباوخ  رتسب  رد  مدرک و  راطفا  ءاشع ، زامن  زا  تغارف  زا  سپ  نم  دیدرگ . راسمرش  لجخ و 
سپ مدیشک ، زارد  مدناوخ و  اعد  متسشن و  سپـس  دوبن !! وا  رد  يرثا  چیه  دوب و  باوخ  نانچمه  وا  مدش  غراف  زامن  هحفص 71 ]  ] زا یتقو 

همیکح دیباوخ . هرابود  بش  ياه  هلفان  ندناوخ  زا  دعب  دش و  رادیب  سجرن  سپـس  دوب . باوخ  زونه  وا  مدـیرپ و  باوخ  زا  ناساره  نآ  زا 
کـش هب  دوب ! باوخ  رد  نانچمه  وا  مدومن و  هدهاشم  ار  بذاک  رجف  ای  لوا  رجف  هک  مدمآ  نوریب  قاطا  زا  مد  هدـیپس  ندـید  يارب  دـیوگ :

. تسا کیدزن  رما  نآ  هک  تساجنیا  نکم  باتش  ناج  همع  دومرف : دروآرب و  گناب  دوخ  لحم  زا  مالـسلا  هیلع  دمحموبا  هرابکی  هک  مداتفا 

. دش رادیب  باوخ  زا  ناساره  سجرن  نایم  نیا  رد  مدش  سی »  » و هدجـس » ملا   » ياه هروس  ندناوخ  لوغـشم  متـسشن و  سپ  دیوگ : همیکح 
هدوسآ لد  نک و  عمج  ار  تدوخ  متفگ : همع . يرآ  تفگ : ینک ؟ یم  ساسحا  يزیچ  ایآ  داب ، وت  رب  ادـخ  ماـن  متفگ : متفاتـش و  وا  فرطب 
دوعوم ماما  مرورس  يادص  هب  هک  داد  تسد  وا  نم و  هب  يروتف  شمارآ و  تلاح  کی  دیوگ : همیکح  متفگ : وتب  هک  تسین  نامه  اریز  راد 

ار وا  تسا . نیمز  رب  شدوجس  عضاوم  هدجس و  لاح  رد  هک  مدید  ار  دوخ  يالوم  هک  مدز  رانک  سجرن  يور  زا  هماج  سپ  مدمآ ! دوخ  هب 
شدزن ار  وا  روایب . نم  دزن  ار  مدـنزرف  ناج ، همع  دز : ادـص  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا  هاگنآ  تسا . هزیکاپ  كاپ و  مدـید  مدیـشک  شوغآ  هب 

ود داهن و  شناهد  رد  نابز  دراذـگ و  دوخ  هنیـس ي  رب  ار  وا  ياـهاپ  داد و  هحفـص 72 ]  ] رارق شتـشپ  رمک و  ریز  ار  شکرابم  تسد  مدرب .
همع دومرف : هدومن و  نوتاخ  همیکح  شا  همع  هب  يور  هژیو ، یمسارم  يارجا  زا  سپ  دیشک . شلصافم  اهشوگ و  اهمـشچ و  رب  ار  شتـسد 

مدمآ و مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  دمحموبا  ترضح  دزن  مالس  يادا  يارب  دش  هک  حبـص  دیوگ : همیکح  ایب . ام  غارـس  هب  متفه  زور  ناج 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  دنا ؟ هدرک  هچ  ار  مرورـس  مدرگ ، تیادـف  مدرک : ضرع  متفاین . ار  وا  اما  منیبب ... ار  دوعوم  ات  مدز  رانک  ار  هدرپ 

دالیم ناسنیدـب  و  میدراذـگ ». هعیدو  هب  ار  وا  زین  اـم  دراذـگ ؛ هعیدو  هب  ار  شدـنزرف  یـسوم ، رداـم  هک  هنوگناـمه  ار  وا  ناـج  همع  دومرف :
؛ دوب هدروآ  مهارف  یـسایس  ياه  ینوگرگد  هک  یبسن  تینما  شمارآ و  اب  هارمه  یناهنپ و  هنامرحم و  تروصب  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم 
هدـحو ال هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  لاقف  ینب  اـی  ملکت  لاـق  مث  دـبای ...« : یم  همادا  بیترت  نیدـب  ثیدـح  هلاـبند ي  [ 1  ] یقرواپ تفای . ناـیاپ 

مث هیبا  یلع  فقو  نا  یلا  مالسلا  مهیلع  ۀمئألا  یلع  نینموملا و  ریما  یلع  یلص  مث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ادمحم  نا  هل و  کیرش 
هحفص 322. رثالا ، بختنم  [ 2 ...«. ] مجحا

مارآ مالعا 

زا یتح  دـلوت ، زور  نیتسخن  رد  و  شیمارگ ، ردام  يرادراب  ماگنه  ار  ع )  ) يدـهم ماما  یناهنپ  ءافتخا و  هعماج ، طئارـش  عاضوا و  هک  یتقو 
نموم و ياـه  هدوت  هنوگچ  سپ  دـنک ؛ یم  باـجیا  دـشاب ، یم  زین  شدـلوت  هحفـص 73 ]  ] ياه هظحل  دـهاش  هک  نوتاـخ  همیکح  شا  همع 
علطم و مایق  نآ  ربهر  ناونعب  شترـضح  دوجو  دالیم و  زا  یناهج  ریطخ و  بـالقنا  یناـگمه و  ماـیق  تشونرـس  بتکم و  هدـنیآ ي  نارگن 

دنا هدرک  دای  نآ  زا  ادکوم  ینامسآ  بتاکم  ثیداحا و  هک  مهدزاود  ماما  روهظ  قشع  شتآ  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دنـشاب ؟ نئمطم 
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رود و  ع )  ) يدهم دالیم  ندرک  ناهنپ  یکی  دشاب : مهم  رما  ود  نیا  راد  هدهع  هک  دوب  مزال  زین  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  رب  و  دنتخوس . یم 
ماما ور  نیا  زا  دوعوم . يدهم  دالیم  عوقو  زا  دقتعم  نموم و  دارفا  ندومن  علطم  رگید  یتموکح و  ناسوساج  دید  زا  شترضح  نتشادهگن 

تشوگ نان و  يدایز  رادقم  ات  داد  تیرومام  دوخ  نئمطم  نارای  زا  یکیب  - 1 دومن : زاغآ  ناسنیدب  ار  مارآ  مالعا  راک  ع )  ) يرکسع نسح 
نانآ هب  ار  دوعوم  ماما  دلوت  هدژم  عیزوت و  دیامنن  هجوت  بلج  هک  يا  هنوگ  هب  نامیا  اب  سانشرس و  دارفا  مشاه و  ینب  ياهتیصخش  نایم  ار 

هل لاقف  هیلا . راصف  هیلا ، ثعبف  رمع و  یبا  یلا  اوثعبا  دمحموبا  لاق  مالـسلا  هیلع  دیـسلا  دلو  امل  : » تسا هدش  لقن  يرمعلا  رفعجوبا  زا  دـهد .
هنع قع  مشاه و  ینب  یلع  ۀبسح  هقرف  هحفص 74 ]  ] محل و لظر  فالآ  ةرشع  زبخ و  لظر  فالآ  ةرشع  رتشا  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامالا 
سپ دیتسرفب . ورمعوبا  لابند  دومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دمحموبا  دش  دـلوتم  ع )  ) يدـهم ترـضح  هکینامز  [. » 1 .« ] ةاش اذک  اذـکب و 

هار رد  ارنآ  رخب و  تشوگ  لطر  رازه  هد  نان و  لطر  رازه  هد  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دمآ . ماما  دزن  دنداتـسرف و  شلابند 
: هک تسا  هدش  لقن  یفوک  میهاربا  نب  دمحم  زا  نک . هقیقع  ار  دنفـسوگ  سار  رادقم  نیا  مدنزرف  يارب  نک و  میـسقت  مشاه  ینب  نایم  ادخ 

نسح دمحموبا  ترضح  [. » 2 .« ] دمحم ینبا  ۀقیقع  نم  هذه  لاق : ۀـحوبذم و  ةاش  یل  هامـس  نم  ضعب  یلا  ثعب  مالـسلا  هیلع  دـمحمابا  نا  »
هقیقع ي زا  نیا  دومرف : داتـسرف و  ار  يا  هدـش  حـبذ  دنفـسوگ  درک ؛ رکذ  نم  يارب  ار  ناشمان  هک  دارفا  یخرب  يارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

هحفـص  ] دلو ةراشبلا  یل  لاقف : اسلاج  اموی  ناک  : » تسا هدش  لقن  حتفلا  یبا  نب  ةزمح  زا  لقن  هب  رذنم  نب  نسح  زا  و  تسا ». دـمحم  مرـسپ 
[. 3 .« ] ادمحم یمـسی  لاق : همـسا ؟ ام  تلق و  ةاش  ۀـئامثالث  هنع  قعی  نا  رمأ  و  هنامتکب ، رما  مالـسلا و  هیلع  دـمحم  یبال  دولوم  ۀـحرابلا  [ 75

ناهنپ زار  نیا  هک  داد  روتسد  دمآ و  ایند  هب  ع )  ) دمحموبا يارب  يدازون  بشید  هدژم ... تفگ : درک و  نم  هب  ور  دوب  هتسشن  هک  زور  کی  »
يرکسع ماما  باحصا  زا  میهاربا  نب  یلع  دمحم ». تفگ : تسیچ ؟ شمان  مدیسرپ : دننک  هقیقع  دنفـسوگ  سار  دصیـس  يو  يارب  دنامب و 

ائینه لک  يدهملا و  دمحم  ینبا  نع  هذه  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  یلا : بتک  شبکا و  ۀعبراب  دمحموبا  يالوم  یلا  ۀجو  : » دیوگ یم  (ع )
هدنـشخب ي دـنوادخ  مانب  تشون : داتـسرف و  نم  يارب  چوق  راـهچ  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا  میـالوم  [. » 4 .« ] انتعیـش نم  تدـجو  نم  معطا  و 
.« ناروخب يدـید  هک  مه  ام  نایعیـش  زا  کی  ره  هب  روخب و  تدوخ  داـب  تیاراوگ  تسا  يدـهم  دـمحم  مدـنزرف  هقیقع ي  زا  نیا  ناـبرهم ،

دوخ دامتعا  دروم  نارای  زا  یخرب  هب  اهافش  ار  ع )  ) يدهم ترضح  شدنزرف  تدالو  ربخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترـضح  - 2 هحفص 76 ] ]
يرکسع ترـضح  زا  دعـس  نب  قاحـسا  نب  دمحا  دومن . هاگآ  تدالو  نیا  زا  زین  ار  [ 6  ] یلالب رهاـط  وبا  و  [ 5  ] يرفعج مشاـهوبا  يو  داد .

، اقلخ اقلخ و  هللا ، لوسرب  سانلا  هبـشا  يدعب ، نم  فلخلا  ینارا  یتح  ایندلا  نم  ینجرخی  مل  يذـلا  هللادـمحلا  : » دـنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع 
نوریب ایند  نیا  زا  ارم  هک  رکـش  ار  يادـخ  رم  [. » 7 .« ] املظ اروج و  تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرألا  ـألمیف  هرهظی  و  هتبیغ ، یف  هللا  هظفحی 

تبیغ ماگنهب  دنوادخ  تسا . ادـخ  ربمایپ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  تقلخ ، يوخ و  ظاحل  هب  وا  داد . مناشن  ار  مدوخ  زا  سپ  فلخ  هکنیا  ات  دربن 
ماما - 3 دشاب ». هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگنامه  دیامن  داد  لدع و  زا  لامالام  ار  نیمز  ات  دـنک  یم  رهاظ  ار  وا  سپـس  تسوا ، نابهگن 

. داد ار  دوعوم  ماما  تدالو  ربخ  ابتک  دندوب  تیب  لها  رادفرط  هک  يا  هقطنم  رهش و  ره  ناناملسم  عماوج  ناربهر  هب  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع 
لسنلا و اذه  نوعطقیف  یلتق  نودیری  مهنا  اومعز  : » تسا هدمآ  تشون ؛ يدادغب  بهو  نب  رفعج  نب  یـسوم  هب  هک  يا  همان  رد  هحفص 77 ] ]

دنوادـخ نکیل  دـش ؛ یم  عطق  لسن  نیا  دـندوب  نم  نتـشک  ددـص  رد  هک  نانآ  ناـمگ  هب  [. » 8 .« ] هللادمحلا مهلوق و  لجوزع  هللا  بذـک  دـق 
هب یناریا  گرزب  ملاع  قاحـسا  نب  دمحا  يارب  هک  يا  همان  رد  و  میوگ ». یم  ساپـس  ار  ادخ  درک و  بیذکت  ار  نانآ  هتفگ ي  نیا  لجوزع 

یلولا هتبارقل و  برقالا  الا  هیلع  رهظن  مل  اناف  ابوتکم ، سانلا  عیمج  نع  و  اروتـسم ، كدنع  نکیلف  دولوم  انل  دـلو  : » تشون نینچ  داتـسرف  مق 
همه زا  دنامب و  روتسم  وت  دزن  بلطم  نیا  دیاب  دش و  دلوتم  مدنزرف  [. » 9 .« ] مالسلا هب و  انرس  ام  لثم  هب  هللا  كرسیل  کمالعا  انببحا  هتیالول ،

زا ار  وت  هک  میدوب  لیام  مینک و  یمن  هاگآ  رما  نیاب  ار  وا  تیالو  ياریذپ  ناتـسود  کیدزن و  ناشیوخ  زج  ام  اریز  دشاب . هدیـشوپ  مدرم  ي 
نب یلع  زا  و  هحفص 78 ] .« ] مالـسلاو دزاس  دونـشخ  لاحـشوخ و  زین  ار  وت  دومن  دونـشخ  ار  ام  هک  هنوگنامه  ادخ  ات  میزاس  علطم  ربخ  نیا 

جرخا مث  هدعب ، نم  فلخلاب  ینربخی  نیتنـسب  هیـضم  لبق  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دـمحم  یبا  نم  ةرم  یلا  جرخ  : » تسا هدـش  لقن  لالب 
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شتافو زا  شیپ  لاس  ود  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  بناـج  زا  [. » 10 .« ] هدـعب نم  فلخلاب  ینربخی  مایا  ۀـثالثب  هیـضم  لبق  ةرم  یلا 
دوخ زا  سپ  نیشناج  زا  دیسر و  یمایپ  شتافو  زا  شیپ  زور  هس  رگید  راب  داد و  ربخ  نم  هب  دوخ  زا  دعب  نیشناج  زا  هک  دیسر  نم  هب  یپایپ 

يرکسع ماما  - 4 [. 11 . ] دناسر شیمارگ  ردام  عالطا  هب  ابتک  ار  ع )  ) مئاق تدالو  ربخ  ع )  ) يرکسع ترـضح  نینچمه  و  داد ». ربخ  نم  هب 
نانآ هب  ار  يدـهم  ماما  هلیـسونیدب  ات  دومن  یم  عمج  دوخ  سلجم  رد  ار  نانآ  ادـمعت  ای  هدرمـش و  تمینغ  ار  شـصاخ  ناوریپ  روضح  (ع )

نامثع نب  دـمحم  حون و  نب  بویا  نب  دـمحم  میکح و  نب  ۀـیواعم  تسا . ناشمهدزاود  ماما  وا  هک  دـنک  دـیکات  ناـشیا  رب  هدومن و  یفرعم 
: لاقف الجر ، نیعبرا  انک  هلزنم و  یف  نحن  هدلو و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  دمحم  وبا  انیلع  ضرع  [ » هحفص 79 : ] دنا هدرک  لقن  يرمع 
: اولاق اذـه . مکموی  دـعب  هنورت  مکنا ال  اما  اوکلهتل  مکنایدا  یف  يدـعب  نم  اوقرفتت  ـال  اوعیطا و  مکیلع ، یتفیلخ  يدـعب و  نم  مکماـما  اذـه 

میدوب مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  لزنم  رد  رفن  لهچ  [. » 12 .« ] دمحم وبا  یضم  یتح  لئالق  امایا  الا  تضم  امف  هدنع  نم  انجرخف 
دوخ نید  رد  نم  زا  دعب  دینک و  تعاطا  وا  زا  دوب ، دـهاوخ  امـش  هفیلخ ي  ماما و  نیا  نم  زا  سپ  دومرف : داد و  ناشن  امب  ار  شرـسپ  وا  هک 

يزور دنچ  میدمآ  نوریب  يو  دزن  زا  سپ  دنتفگ : دید  دیهاوخن  ار  وا  زور  رگد  دیدرگ و  یم  دوبان  كاله و  هک  دیوشن  قرفتم  هدنکارپ و 
نم مکبحاص  اذه  لاق  هنبا و  مالسلا  هیلع  دمحم  وبا  ینارا  : » تسا هدش  لقن  يزاوها  رمع و  زا  تشذگرد ». ع )  ) دمحموبا هک  دوب  هتـشذگن 
زین و  هحفـص 80 ] .« ] تسامـش بحاص  الوم و  نیا  نم  زا  سپ  دومرف : داد و  ناـشن  اـمب  ار  شرـسپ  ع )  ) يرکـسع ترـضح  [. » 13 « ] يدعب
موی هباحصا  یلع  هضرعف  ادمحم ، هامـسف  دولوم  مالـسلا  هیلع  دمحم  یبال  دلو  : » دیوگ نینچ  شتادهاشم  زا  یکی  هرابرد ي  مداخ  مناغوبا 

اروج و ضرألا  تألتما  اذاف  راظتنالاب ، قانعالا  هیلع  دـتمت  يذـلا  مئاقلا  وه  و  مکیلع ، یتفیلخ  يدـعب و  نم  مکبحاص  اذـه  لاـق : ثلاـثلا و 
هب ار  وا  موس  زور  سپ  داهن ، دمحم  ار  شمان  هک  دمآ  ایندب  يدازون  مالسلا  هیلع  دمحموبا  يارب  [. » 14 .« ] الدع اطسق و  اهألمیف  جرخ  املظ 

هدیشک شیوس  هب  راظتنا  هب  اه  ندرگ  هک  تسا  یمئاق  وا  دوب . دهاوخ  امش  هفیلخ ي  رورـس و  نیا  نم ، زا  سپ  دومرف : داد و  ناشن  شنارای 
يدهم دالیم  ربخ  ناس  نیدب  و  درک ». دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ارنآ  هدش و  رهاظ  دیدرگ  متس  روج و  زا  لامالام  نیمز  هکینامز  دوش و  یم 

هتشاک نانآ  ياهلد  رد  دیدرگ  یم  نازورف  شترضح  تسدب  هک  ار  بتکم  هدنیآ ي  هب  دیما  رذب  ات  هدش  رشتنم  نامیا  اب  ياه  هدوت  نایم  رد 
بختنم [ 2 . ] هحفـص ي 341 رثالا ، بختنم  [ 1  ] یقرواپ هحفـص 81 ] . ] دـیادزب اهنآ  بولق  زا  ار  یلدود  کـش و  هدـننک  نارگن  ياـهربا  و 

راحب زا  لـقنب  هحفـص ي 126  لیخد ، یلع  دـمحم  یلع  يدـهملا ، مامالا  [ 4 . ] هحفـص ي 343 رثـالا ، بختنم  [ 3 . ] هحفـص ي 343 رثالا ،
[8 . ] هحفص ي 342 رثالا ، بختنم  [ 7 . ] هحفص ي 176 نیدلا ، لامک  [ 6 . ] هحفص ي 342 ۀمغلا ، فشک  [ 5 . ] یسوط خیش  تبیغ  راونالا و 
زا لقن  هب  هحفـص 127  لیخد ، یلع  دمحم  یلع  يدهملا ، مامالا  [ 10 . ] هحفـص ي 344 رثالا ، بختنم  [ 9 . ] هحفـص ي 342 رثالا ، بختنم 

هحفص ي 355. رثالا ، بختنم  [ 12 . ] نیدلا لامک  زا  لقن  هب  هحفص 127  لیخد ، یلع  دمحم  یلع  يدهملا ، مامالا  [ 11 . ] ۀینسلا سلاجملا 
هحفص ي 132. لیخد ، یلع  دمحم  یلع  يدهملا ، مامالا  [ 14 . ] یفاک یسوط و  تبیغ  زا  لقن  هب  هحفص 356  رثالا ، بختنم  [ 13]

؟ تسا لاس  هس  لهچ و  دص و  رازهکی و  وا  رمع  نونکا  مه 

يارب مجرتم .) . ) تسا لاـس   1148 شترـضح ، رمع  نونکا  مه  هک  تفگ  دـیاب  تسا  يرجه  هک 1403  باتک  همجرت ي  لاـس  هب  هجوت  اـب 
هب گرم  مانب  یلپ  هلیسوب ي  هدرک و  كرت  ارنآ  سپس  هدومن و  یگدنز  نیعم  دودحم و  یتدم  يارب  ایند  نیا  رد  هک  هدش  ردقم  نینچ  رشب 

رگا یلو  دـسر ؛ یم  لاس  دـص  زا  شیب  هب  یهاگ  لاس و  داتفه  ات  تصـش  نیب  ایند ، نیا  رد  یمدآ  رمع  نیگنایم  دوش . لـقتنم  رگید  ياـیند 
ناونعب نانآ  زا  خیرات  ددرگ و  یم  یئانثتـسا  یتلاح  دراو  دیدرگ ، تایح  مود  نرق  ياه  ههد  نابیرگب  تسد  تشذـگ و  دـص  زا  ناسنا  نس 

هدش و دلوتم  يرجه  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  هب  هک  شترـضح  دوجو  هب  هنوگچ  نیاربانب  [. 1 . ] دنک یم  دای  لاسنهک  دارفا  ای  نیرمعم 
نیا هک  دراد  ناکما  رـشب  يارب  ایآ  دروآ . نامیا  ناوتیم  درذگ ؛ یم  لاس  شفیرـش 1143  رمع  زا  دشاب  یم  يرجه  لاس 1397  هک  لاحبات 

ارچ هک  میدرگب  گرم  تلع  لاـبند  هب  مینک و  لاوس  دوـخ  زا  دـیاب  ینـالوط  رمع  نیا  تاـناکما  تخانـش  يارب  عـقاو ، رد  دـنک ؟ رمع  همه 

اه تلم  دیما  مالسلا  هیلع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 37زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


سلاجم لـفاحم و  رد  اـسب  هچ  هک  گرم ) هحفـص 82 ]  ] تلع  ) ریطخ لاوـس  نیا  يارب  خـساپ  تسیود  هب  کـیدزن  دـیآ ؟ یم  شیپ  گرم 
جوسن و ندیکـشخ  داـمجنا و  یبیکرت  ءازجا  لـمع  نتفاـی  ناـیاپ  ندـب  تیلاـعف  نادـقف  هلمج : نآ  زا  تسا ، دوجوم  دوش  یم  حرطم  یملع 

هحـشرتم موس  راشتنا  طبار  ياهتفاب  جوسن و  فعـض  كرحترپ  یلالز  داوم  ياجب  كرحت  مک  یلالز  داوم  ندش  نیزگیاج  یبصع  ياهتفاب 
ناونعب ندب ، تیلاعف  نادقف  نوماریپ  نخس  دوش . یم  هتفگ  گرم  هدیدپ ي  هرابرد ي  هک  رگید  يرایسب  ياهخساپ  هدور و  رد  اهیرتکاب  ي 

هدافتـسا دروم  هک  ینیعم  نامز  زا  سپ  یگمه  يا  هچراپ  یمرچ و  ینهآ و  تالآ  رازبا  هچ  تسا .... هجوت  بلاج  لـقع  رظن  زا  گرم  تلع 
ار دوخ  تیلاعف  مینک ؛ یم  نتب  اهناتسمز  رد  هک  ینیتسوپ  نوچمه  زین  ام  ندب  دسر . یم  نایاپ  هب  ناشرمع  هدش و  کلهتسم  دنریگ  یم  رارق 

یمدآ ندـب  هک  دـنک  یم  تباـث  ناـسنا  ندـب  هراـبرد ي  یملع  تادـهاشم  اریز  دـنک  یم  در  ار  رظن  نیا  ون  شناد  اـما  دـهد . یم  تسد  زا 
دومن هیبشت  نادـب  ار  ناسنا  ندـب  ناوت  یم  هک  يزیچ  نیرتکیدزن  هکلب  تسین . اههوک  دـننام  یتح  یمرچ و  ای  ینهآ و  تـالآرازبا  نوچمه 

یم هحفـص 83 ]  ] یـسک ایآ  تسا و  يراج  نیمز  حطـس  يور  رب  شیپ  لاس  نارازه  زا  موادـم  روطب  نانچمه و  هک  تسا  هناـخدور  ناـمه 
هدـنرب ي جـنلاب » سنل   » رتکد هدـیقعب ي  ساسا  نیا  رب  و  دور ؟ یم  نیب  زا  هدـش و  ناوتان  ناور ، يراج و  هناخدور ي  هک  دـنک  اعدا  دـناوت 
هجلاعم و ار  يرامیب  هنوگره  دوخ  هب  دوخ  وا  ندب  ياهلولـس  نوچ  تسا  يدبا  يدایز  دودح  ات  ناسنا  يروئت ، رظن  زا  لبون  مولع  هزیاج ي 
ار نادنمـشناد  يرارـسا  اهزار و  تروصب  گرم  هدـیدپ ي  للع  و  دریم ؛ یم  دوش و  یم  ناوتان  مه  زاب  ناسنا  همه  نیا  اب  دـنک  یم  ناـمرد 
ون زا  زین  هتفر و  نیب  زا  نامنوخ  رد  دوجوم  ياهلولـس  یلالز  داوم  تسا ؛ يزاسون  لاـح  رد  هتـسویپ  اـم  ندـب  تسا . هتخاـس  ریحتم  جـیگ و 
زا دـنریگ . یم  هزات  ياهلولـس  ار  اهنآ  ياج  دـنریم و  یم  یبصع  ياهلولـس  زجب  ندـب  ياهلولـس  ماـمت  بیترت  نیمه  هب  دـنوش . یم  هتخاـس 

ندـب تارذ  یمامت  هک  هنوگنامه  دوش  یم  ضوع  امامت  رابکی  لاس  راهچ  ره  ابیرقت  ناسنا  نوخ  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  یملع  ياه  یـسررب 
یتلکـسا تباث و  يا  هعومجم  نوچمه  یمدآ  ندـب  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیدـب  نیاربانب  ددرگ . یم  ون  ضیوعت و  لاـس  دـنچ  فرظ  ناـسنا 

ار گرم  تلع  هک  یئاهیروئت  همه ي  هجیتن  رد  دشاب و  یم  تیلاعف  لاح  رد  هتسویپ  هک  تسا  ناور  يا  هناخدور  دننامه  هکلب  تسین  دماج 
ای دساف و  یناوج  ای  یکدوک و  رد  یمدآ  ندب  زا  هچنآ  سپ  دیامن . یم  در  دـنناد  یم  نآ  تردـق  نداد  تسد  زا  ندـب و  یناوتان  زا  یـشان 

هحفص 84]  ] هچ مینادب ، گرم  هزیگنا ي  ار  اهنآ  هک  درادن  ینعم  هدش و  جراخ  وا  ندب  زا  هک  تسا  ینامز  رید  دوب ؛ هدش  تیمومسم  راچد 
هک دنتـسه  یعدـم  نادنمـشناد  زا  یخرب  تسا . يرگید  زیچ  رد  هکلب  تـسین  بـلق  ندـب و  ياـهتفاب  جوـسن و  اـه و  هدور  رد  گرم  تـلع 

دوخ یبصع  متسیس  هک  هتفگ  نیا  رگا  دنوش . یمن  يزاسزاب  دننام و  یم  یگدنز  نایاپ  ات  هک  لیلد  نیاب  تسا  گرم  تلع  یبصع  ياهتفاب 
شیب امتح  دشاب  باصعا  هاگتسد  دقاف  هک  یندب  ره  میئوگب  هک  دراد  ناکما  ام  يارب  دشاب  هتشاد  تحص  تسا  یمدآ  ندب  فعض  هطقن ي 

اریز دنراذگ  یمن  هحـص  ام  رظن  هتفگ و  نیا  رب  یملع  تادهاشم  اما  دنام . دهاوخ  هدنز  یبصع ، متـسیس  ياراد  تادوجوم  زا  هتـسد  نآ  زا 
هکنیا اب  بیمآ  نوچ  یتادوجوم  رد  دنام . یمن  هدنز  لاسکی  زا  شیب  مدنگ  دـننام  یخرب  تسین و  دوجوم  ناتخرد  رد  یبصع  متـسیس  الثم 

هدر ي رظن  زا  هک  نارادـناج  نیا  یتسیاب  لومعم  روطب  هکیتروص  رد  تسین  هدـنز  تعاـس  مین  زا  شیب  اذـهعم  تسا  یبصع  هاگتـسد  دـقاف 
رت و نیئاپ  هدر ي  نارادناج  زا  شیب  دنشاب ؛ یم  يرتهب  رت و  لماک  یبصع  متسیس  ياراد  دنیآ و  یم  رامـش  هب  يرتالاب  فیدر  رد  يدوجو 
ره زا  کیتاب »  » یهام حاسمت و  تشپ و  كـال  رمع  هچ  تسا ؛ يرگید  زیچ  تیعقاو  نکیل  دـننامب  هدـنز  رت  فیعـض  یبصع  متـسیس  ياراد 
ارچ سپ  هحفص 85 ] [. ] 2 . ] دنشاب یم  یفیعـض  متـسیس  ياراد  نیئاپ و  هدر ي  رد  لسن  رظن  زا  همه  هکیلاح  رد  تسا  رتشیب  يرگید  ناویح 

راچد هکنیا  نودـب  دـشاب  یم  گرم  یناهنپ  یلوصا و  لـلع  هنوگره  زا  رود  هتـشاد و  یگنادواـج  یتسه و  یگداـمآ  هکنیا  اـب  یمدآ  ندـب 
دنوادـخ هدارا ي  تساوخ و  هب  گرم  هک  تسنآ  یعقاو  خـساپ  اـهنت  دریم ؟ یم  ددرگ  وا  يدوباـن  گرم و  ببـس  هک  یجراـخ  هضراـع ي 

: دـیامرف یم  هک  تسا  نآرق  يادـن  نیا  دـیامن و  یم  نییعت  ار  وا  گرم  هظحل ي  یمدآ و  رمع  هک  تسوا  دریگ و  یم  تروص  ناسنا  قلاخ 
زا و  دزادـنا ». یمن  ریخات  هب  ار  نآ  دـنوادخ  دیـسر  ارف  یناسنا )  ) یـسفن گرم  نامز  هاگره  [. » 3 ...« ] اهلجا ءاـج  اذا  اـسفن  هللا  رخوی  نل  «و 
ره رمع  هک  تسا  راگدرورپ  تمکح  يانبم  رب  اذـل  دراد ، یگتـسب  وا  تیـشم  هدارا و  ناحبـس و  دـنوادخ  تساوخب  گرم  هلاسم  هکیئاجنآ 
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رد ایند  رد  یصخش  یگدنز  هب  هک  دنک  باجیا  لاعتم  دنوادخ  تمکح  نیا  تسا  نکمم  دیامن . نییعت  یتحلصم  یتمکح و  هب  انب  ار  يدرف 
اهدص رگید ، یـصخش  یگدنز  هک  دـیامن  باجیا  وا  تمکح  تسا  نکمم  و  دـهد ... نایاپ  رمع  راهب  یناوج و  زاغآ  ای  یکدوک و  نارود 

دقل و  : » دـیوگ نینچ  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هحفـص 86 ]  ] ادـخ ربمایپ  یگدـنز  هرابرد ي  نآرق  هکنیا  امک  دـشاب ... هتـشاد  همادا  لاس 
هاجنپ دصهن و  نانآ  دزن  سپ  میداتسرف  شموق  يوسب  ار  حون  قیقحتب  و  [. » 4 « ] اماع نیسمخ  الا  ۀنس  فلا  مهیف  ثبلف  هموق  یلا  احون  انلسرا 

گنهامه یملع  يروئت  اب  درادن و  راکنا  بجعت و  ياج  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو  هک  دـسر  یم  رظنب  ور  نیا  زا  دومن ». گنرد  لاس 
خیرات هکنیا  ای  دـنکن و  کمک  هدـننک  عناق  لئالد  اب  ار  اـم  یملع  يروئت  نیا  رگا  یتح  تسا . هدـش  دـییات  یخیراـت  دـهاوش  رظن  زا  هدوب و 
نوناق هب  میناوت  یم  مالـسلا ) هیلع  يدـهم  ماما  رمع  ندوب  ینالوط   ) هدـیدپ ي نیا  ریـسفت  يارب  دـشاب ؛ هدادـن  هئارا  امب  یهباشم  ياه  هنومن 

تمکح اب  طابترا  رد  ار  هلاسم  ره  ماجنا  هنیمز ي  شیارب  دـننز و  یم  وناز  نآ  لباقم  رد  هدـش  هتخانـش  یعیبط  نیناوق  مه  هک  یهلا  زاـجعا 
هب نموم  درف  کی  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دیبای . تسد  دراذگ ؛ یمزاب  هنادازآ  یگدـنز ، هدـش ي  هتخانـش  ياه  تنـس  تریاغم  ینامـسآ و 
نآ رد  هک  يا  هتخادـگ  شتآ  زا  ار  لـیلخ  میهاربا  تیاـمح  ینامـسآ ، بتک  هچ  دـنک ، یمن  ثـحب  رج و  هراـب  نـیا  رد  ینامـسآ  تـعیرش 

ار اهنآ  عوقو  لئاسم و  عون  نیا  همه ي  یسوم و  يارب  هحفص 87 ]  ] ایرد بآ  ندش  تخس  و  ار ، یسیع  میرم ، ندروآ  ایندب  دش و  هتخادنا 
تشذگرس يواح  نورمعملا »  » باتک [ 1  ] یقرواپ هحفص 91 ] . ] دنک یم  دیکات  هتـشاد و  مالعا  یملع ، لدتـسم  نیناوق  اب  تریاغم  مغریلع 

، میرک نآرق  [ 3 . ] هحفص ي 80 يدحتی ، مالـسالا  [ 2 (. ] مجرتم . ) تسا هدش  هتـشاگن  دروم  نیا  رد  القتـسم  هک  تسا  خـیرات  نارمع  زارد 
هیآ ي 14. توبکنع ، هروس ي  میرک ، نآرق  [ 4 . ] هیآ ي 11 نوقفانم ، هروس ي 

؟ یک ات 

رب مکاح  فارحنا  داسف و  و  دزاس ، ناوتان  هتـسخ و  هنامز  نایغط  روج و  و  دـندروآ ، دردـب  ملظ  متـس و  ياه  هناـیزات  ار  یمدآ  هک ، هاـگنآ 
هثاغتسا و اب  دناوخ و  یم  ار  شرصع  ماما  تیرشب و  ملاع  یجنم  راظتنا ، رد  ینامـشچ  قایتشا و  رپ  یبلقاب  درب ؛ ار  وا  تیثیح  وربآ و  هعماج ،

رهاظم هجوتم  نموم  یناسنا  هک  هاگ  ره  و  درک . دـهاوخ  تساوخرد  ار  شماما  رتدوز  هچ  ره  روهظ  نازوس و .... ياـه  هلاـن  هآ و  نداد  رس 
قانتخا و طیارش  دنیبب و  مالسا  ماکحا  ندرک  لامیاپ  يارب  ار  رگمتس  ياهمیژر  ندش  نامیپ  مه  نداد و  تسدب  تسد  دوش و  قافن  رفک و 
وا زا  دروآ و  یم  هانپ  ادـخ  هب  هک  تسا  تروص  نآ  رد  دـننک ... تحاران  ار  وا  دـنرب  یم  رـسب  نآ  رد  كاپ  صلخم و  نینموم  هک  یتشحو 

لکشب هثاغتسا  نیا  یهاگ  هحفص 92 ] . ] دنک روهظ  نامز  رصع و  یلو  قحرب و  ماما  تیناسنا و  دیما  رتدوز  هچ  ره  هک  دنک  یم  تساوخرد 
مالسلا هیلع  رصع  ماما  نتخاس  راکـشآ  اب  ات  دروآ  یم  دوخ  میکح  يادخ  يوسب  ور  نامیا  اب  درف  نآ  هلیـسوب ي  هک  دنک  یم  یلجت  یئاعد 

انیبـن دـقف  کـیلا  وکـشن  اـنا  مهللا  : » دـناشوپب لـمع  هماـج ي  شیوخ  هدـعو ي  هب  هماـج  شیوخ  هدـعو ي  هب  دوخ  لدـع  قـحرب و  نید  و 
انعا دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لصف  انیلع ، نامزلا  رهاظت  انب و  نتفلا  ةدش  انددع و  ۀلق  انودـع و  ةرثک  انیلو و  ۀـبیغ  هلآ و  هیلع و  کتاولص 

اهانـسبلت کـنم  ۀـیفاع  اـهانللجت و  کـنم  ۀـمحر  هرهظت و  قح  ناطلـس  و  هزعت ، رـصن  و  هفـشکت ، رـضب  و  هلجعت ، کـنم  حـتفب  کـلذ  یلع 
یلو و تبیغ  و  داـب ، شنادـناخ  وا و  رب  تیاـهدورد  هک  ناـمربمایپ  ندوبن  زا  وت  هاگردـب  اـم  اـهلاراب ، [. » 1 .« ] نیمحارلا محرا  ای  کـتمحرب 
رب سپ  میرب ، یم  تیاکـش  ام  هیلع  هنامز  رهاظت  هبلغ و  تخـس و  ياه  هنتف  راـشف  زا  ناـمتارفن و  یمک  نامنانمـشد و  يرایـسب  و  ناـمماما ،

ترصن یتخس و  جنر و  نتخاس  فرطرب  دوخ و  بناج  زا  عیرس  یحتف  اب  یناوتان  همهنیا  لباقم  رد  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و 
؛ دـناشوپب ار  ام  هک  یتیفاع  سابل  ددرگ و  لماش  اـم  همه ي  رب  هک  یتمحر  يزاـس و  شراکـشآ  هک  یقحرب  تموکح  تزع و  رادـتقا و  اـب 

ياهدـیما اب  تیعقاو  يدژارت  رگید ، یئاعد  رد  ینامز  و  هحفـص 93 ] .« ] ملاع نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  تتیاهن  یب  تمحر  قحب  نک  يراـی 
؟ یقلتف لیبس  دمحا  نبای  کیلا  له  : » ددـنویپ یم  مهب  دوعوم  ماما  مایق  نتـساوخ  اب  ادـخ  زا  يرای  بلط  دزیمآ و  یم  مهرد  هدـنیآ  كانبات 
تیداغن و یتم  يدـصلا ؟ لاط  دـقف  کئام  بذـع  نم  عقتنن  یتم  يورنف ؟ ۀـیورلا  کلهانم  درن  یتم  یظحتف ؟ هدـغب  کنم  انموی  لصتی  لـه 
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تقذا الدع و  ضرالا  تألم  دـق  ألملا و  مات  تنا  کب و  فحن  انارتا  رـصنلا ؟ ءاول  ترـشن  دـق  کیرن و  انارت و  یتم  اننویع ؟ رقتف  کحوارن 
بر دـمحلا هللا  لوقن  نحن  نیملاـظلا و  لوصا  تثثتجا  نیربکتملا و  رباد  تعطق  قحلا و  ةدـحج  ةاـتعلا و  تربا  و  اـباقع ، اـناوه و  کئادـعا 

ثاـیغ اـی  ثغاـف  یلوـالا ، ةرخـالا و  بر  تنا  و  يودـعلا ، كدـنعف  يدعتـسا  کـیلا  و  يوـلبلا ، برکلا و  فاـشک  تـنا  مـهللا  نیملاـعلا ،
هیلا نم  و  يوتسا ، شرعلا  یلع  نم  ای  هلیلغ  درب  و  يوجلا ، یسالا و  هب  هنع  لزا  و  يوقلا ، دیدش  ای  هدیس  هرا  و  یلتبملا ، كدیبع  نیثیغتسملا 

اذاعم و اماوق و  انل  هتمقا  و  اذالم ، ۀمـصع و  انل  هتقلخ  کیبنب  کب و  رکذملا  کیلو ، یلا  نوقئاتلا  كدـیبع  نحن  مهللا  یهتنملا ، یعجرلا و 
ایآ تسه ؟ یتاقالم  هار  وت  يوس  هب  اـیآ  ص ،)  ) ربماـیپ رـسپ  يا  [ » هحفص 94 [. ] 2 ...« ] امالـس ۀـیحت و  انم  هغلبف  اماما ، اـنم  نینموملل  هتلعج 
یک میوش ؟ باریـس  میئآرد و  تتمحر  ياهرابیوجرب  هک  دوش  یک  میوش ؟ ظوظحم  تلامج  رادـید  هب  هک  دـسر  یم  یئادرف  هب  اـم  زورما 
دوش یک  تسا ؟ هدیشک  ازارد  هب  ام  شطع  هک  میدرگ  دنم  هرهب  تلاصو ) هعرج ي  ناگنشت   ) ام وت  روهظ )  ) لالز بآ  همـشچ  زا  هک  دوش 

مچرپ هک  یماگنه  مینیبب  ارت  ام  ار و  ام  وت  هک  دوش  یک  ینادرگ ؟ رونم  نشور و  ترادـیدب  ار  نامنامـشچ  ات  مینک  ماش  حبـص و  وت  اـب  هک 
رپ ار  نیمز  هکیلاح  رد  ینک  یم  يربهر  ار  مدرم  هدز و  هقلح  تدرگ  هب  ام  هک  دید  یهاوخ  ایآ  يا ؟ هتشارفارب  ملاع  رد  يزوریپ  ترـصن و 

هشیر ي هدرک و  دوبان  ار  ادخ  نارکنم  نارفاک و  ناشکرس و  يا و  هدناشچ  باقع  يراوخ و  رفیک  ار  تنانمـشد  يا و  هدرک  داد  لدع و  زا 
فرطرب یئوت  اراگدرورپ  راب  مینک . یم  شیاتس  دمح و  ار  نایناهج  راگدرورپ  ام  يا و  هدنک  خیب  زا  ار  ناهج  ناراکمتـس  ملاع و  ناربکتم 

يا سرب  ام  دادب  سپ  یترخآ  ایند و  يادخ  وت  و  یئوت ، هدـننک  يرای  هک  مبلط  یم  يرای  تهاگرد  زا  اهمغ و  اه و  یتخـس  همه  هدـننک ي 
وا يارب  ار  تناوتان  فیعـض و  هدنب ي  ياقآ  دیـس و  اناوت ، ردتقم و  يادخ  يا  و  تراتفرگ ، فیعـض و  ناگدنب  ناهاوخ و  دایرف  سردایرف 

رارقتـسا شرع  رب  هک  یئادـخ  يا  ناشنورف  ار  شبلق  ترارح  شتآ و  و  نک ، راـنکرب  وا  زا  ار  لد  زوس  هودـنا و  هار  نیا  زا  نادرگ و  رهاـظ 
وت لوسر  وت و  روآدای  هک  میاوت  یلو  رادـید  روهظ و  قاتـشم  هناربص  یب  تریقح  ناگدـنب  ام  اهلاراب  تست . يوسب  همه  تشگزاـب  يراد و 

ار وا  دـشاب و  قلخ  هانپ  ظفاح و  ماوق و  ات  يا  هتخیگنارب  ار  وا  يدـیرفآ و  اـم  ناـمیا  نید و  هاـنپ  يرادـهاگن و  تمـصع و  يارب  ار  وا  تسا 
لد رد  درد  ساسحا  هاگ  و  ناسرب »... وا  هب  ار  ام  تیحت  دورد و  سپ  يداد  رارق  اوشیپ  ماما و  تناگدنب  ام  زا  نامیا  لها  هحفص 95 ]  ] يارب

هودنا قوش و  تارطق  هک  دزیر  یم  نوریب  شنورد  زا  یبالقنا  یـسامح و  رعـش  زا  یئاه  همـشچ  هک  دزاس  یم  رادیدپ  يراجفنا  نامیا  لها 
یم ماقتنا  خیرات  ياهتوغاط  نیمز و  نارگمتس  زا  تموکح ، نآ  رد  ادخ  هک  تینما  لدع و  تلود  روهظ  قوش  دیامن ؛ یم  داجیا  رامـش  یب 

بحاص يا  : » دیارس یم  نینچ  نیا  هک  تسنایارس  هسامح  نآ  زا  یکی  کنیا  دهن و  یم  تنم  نانموم  نامورحم و  نافعضتسم و  رب  دریگ و 
بش ایآ  ناکاپ  دنزرف  يا  دندیشک  ازارد  هب  ام  راظتنا  ياهبش  مارآ . یگدنز  هن  میراد و  یئاراوگ  بآ  همـشچ ي  هن  هک  بایرد  ار  ام  نامز ،

تیناسنا مشچ  تبیغ  یکیرات  زا  هک  تسا  کیدزن  هک  شکب  ینـشور  همرـس ي  ام  نامـشچ  هب  تدوخ  رادـید  اب  دراد ؟ یئادرف  مه  راـظتنا 
نارگمتـس اسب  هچ  دراد ؟ يدوس  تسا  نینهآ  یهرز  دوخ  هک  یئابیکـش  ایآ  میا  هتفرگ  رارق  اهتبیـصم  ریت  جاـمآ  هک  میئاـم  نیا  دوش . اـنیبان 

دندرگ تیادـف  ناگدـنامزاب  هک  يا  نک  ماـیق  سپ  دوـش . یم  هدیـشاپ  مه  زا  ناتنانمـشد  تسدـب  امـش  عـمج  دـنیآ و  مـه  درگ  امـش  هـیلع 
ماما هب  يرگید  نیا  و  [. 3 .« ] دنا هدروآرد  ياپ  زا  ار  نانآ  اهتبیصم  هحفص 96 ]  ] هدیسر و نایاپ  هب  نانآ  یئابیکـش  ربص و  هک  یناگدنامزاب 
نارگ تخس  وا  رب  هچ ، دنک  روهظ  تیناسنا  نید و  تلادع و  مانب  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  هنارصم  نینچ  دنک و  یم  هثاغتسا  مالسلا  هیلع  يدهم 

يا دننک . تموکح  اهتلم  تشونرس  رب  ات  دنناتس  یم  ار  دوخ  ناتسدریز  فرـش  يدازآ و  نایلابا ، ناراوخ و ال  بارـش  زا  یهورگ  هک  تسا 
متس ناریو و  تیاده  نوتس  هتسبرب و  تخر  تلادع  دنز ؟ رود  نامرس  رب  میوش و  هل  بئاصم  گنس  ریز  هک  یتسه  یضار  ایآ  رـصع ، یلو 

تـسنیا دنا . هدش  گنت  وا  رب  نابایب  تشد و  ياه  هنهپ  هک  بایرد  ار  تیعر  نیا  داب  وت  روای  رای و  ادخ  تسا . هدـش  طلـسم  هریچ و  نید  رب 
دنتفا و راکب  اه  هزین  ینامز  هچ  دـنیآ و  نوریب  فالغ  زا  اهریـشمش  یک  تسا . هدومن  بآ  ارنآ  راظتنا  قوش  هک  نامدرم  ياهلد  تیعر ، لد 

دنک یم  یتحاران  یگنتلد و  راهظا  تسا  امرفمکح  هعماج  رد  هک  یفارحنا  نایغط و  رطاخب  یمدآ  رگید ، يوس  زا  [. 4 [ ؟ دشک هنابز  گنج 
ارچ هک  دـشاب  یم  شترـضح  روهظ  نداتفا  ریخاـت  هب  هحفـص 97 ]  ] تلع يایوج  تینما ، تداعـس و  اـب  ماوت  یگدـنز  کـی  ندوبن  تلعب  و 
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ارف نآ  نامز  ایآ  تسین ؟ سب  تسا  هتفر  خیرات  لوط  رد  تیناسنا  رب  هک  جـنر  درد و  يراتفرگ و  همه  نیا  ایآ  تسا ؟ هدومنن  روهظ  نونکات 
هک روآ  تفگش  ياهـشسرپ  نیا  هب  هک  تسا  نیارب  ام  یعـس  اجنیا  رد  دوش ؟ هداد  نایاپ  مورحم  ناسنا  نیا  ياهیراتفرگ  هب  ات  تسا  هدیـسرن 

(1 [ ) هحفـص 98 . ] میهد خـساپ  دروآ ؛ یم  نابزب  دـشک  یم  هک  یئاهدرد  هجیتن ي  رد  دـنریگ و  یم  همـشچرس  ناسنا  نورد  نادـجو و  زا 
ریخ  ) دب کین و  نایم  هزرابم  نتفرگ  الاب  هار  زا  ناسنا  شیامزآ  يارب  يراتفرگ  هنحـص ي  ات  دیرفآ  رطاخ  نیدب  ار  یتسه  گرزب ، دنوادخ 

يذلا ریدق  ییـش ء  لک  یلع  وه  کلملا و  هدیب  يذلا  كرابت  : » دیامرف یم  هک  تسا  یلاعت  يادخ  راتفگ  نیا  ددرگ . لطاب  قح و  و  رـش ) و 
اناوت زیچ  همه  رب  تسوا و  تردق  تسدب  یتسه  کلم  تنطلس  هکیئادخ  راوگرزب  [. » 5 « ] المع نسحا  مکیا  مکولبیل  ةایحلا  توملا و  قلخ 

ناهانگ هدنزرمآ ي  ردـتقم و  وا  تسا و  رتراکوکین  مادـک  ات  دـیامزایب  ار  ناگدـنب  امـش  ات  دـیرفآ  ار  یناگدـنز  گرم و  هکیئادـخ  تسا ،
یتسرد هب  [. » 6 .« ] اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا ، هانیده  انا  اریصب ، اعیمس  هانلعجف  هیلتبن  جاشما  ۀفطن  نم  ناسنالا  انقلخ  انا  .« » تسا ناگدنب 
تـسار هارب  ار  وا  ام  هک  یتسرد  هب  میدـینادرگ  انیب  اونـش و  ار  وا  سپ  میئامزایب  ار  وا  ات  میدـیرفآ  طـلتخم  هفطن ي  بآ  زا  ار  ناـسنا  اـم  هک 

.« دنک تمعن  نارفک  هاوخ  دـیوگ و  تمعن  نیا  رکـش  دریذـپ و  تیادـه  هاوخ  لاح  میداد ) ناشن  وا  هب  ار  لطاب  قح و  هار   ) میدرک تیادـه 
میئامزایب و ات  میدرک  التبم  ریخ ) رـش و   ) کین دـب و  هب  ار  امـش  اـم  [. » 7 .« ] نوعجرت اـنیلا  ۀـنتف و  ریخلا  رـشلاب و  مکولبن  و  هحفص 99 ...« ] ]

ناسنا هب  ادخ  تسا ؛ راکیپ  هزرابم و  نادـیم  شیامزآ و  يراتفرگ و  يارـس  تایح ، یتسه و  هکینامز  ات  و  تسا ». ام  يوسب  امـش  تشگزاب 
ناسنا و هیجوت  رد  ارـصحنم  ینامـسآ  ناـیدا  شقن  و  دـنیزگرب . یگدـنز  هصرع ي  رد  ار  دوخ  هزراـبم ي  ههبج ي  اـت  هداد  لـماک  يدازآ 

همغن اب  یئورایور  قح و  ههبج ي  هب  نتـسویپ  هب  ناسنا  توعد  و  لـطاب ) قح و   ) یگدـنز رواـنهپ و  ههبج ي  ود  تقیقح  هب  يو  یئاـمنهار 
نانچمه نونکات  زاغآ  زا  ناسنا  یگدنز  رش  ریخ و  لماوع  نایم  ریطخ  هزرابم ي  بایـسآ  دوش . یم  هصالخ  رـش  نارادمدرـس  لطاب و  ياه 

ار لطاب  زا  قح  نارادفرط  صخشم و  ار  دارفا ، ياهریسم  کیکفت و  نآ ، زا  رذگ  ماگنه  هب  ار  یلـسن  ره  رـصانع  تسا و  شخرچ  لاح  رد 
زیمیل : » دشاب وا  یگدنز  رد  ناسنا  هارمه  یگـشیمه و  هزرابم ي  ات  تسا  هدومرف  هدارا  یلاعت  يادـخ  و  دزاس . یم  ادـج  مه  زا  هداد و  زیمت 

« نیبذاکلا نملعیل  اوقدص و  نیذلا  هللا  نملعیلف  هحفـص 100 ...« ] .« ] دزاس ادج  كاپان  زا  ار  كاپ  دنوادخ  ات  [. » 8 « ] بیطلا نم  ثیبخلا  هللا 
هزراـبم ي نیا  دزاـس ». ادـج  مه  زا  ار  نموـم  قفاـنم و  ماـقم  دـنک و  صخـشم  ـالماک  نایوگتـسار  زا  ار  ناـیوگغورد  دـنوادخ  سپ  [. » 9]

نامیا اب  مدرم  زا  یتیلقا  يرادـیاپ  رـش و  ياههاگـشزغل  لـطاب و  بـالجنم  رد  مدرم  قاـفتا  هب  کـیدزن  تیرثکا  طوقـس  زا  هدرپ  یگـشیمه 
رثکا تاـقوا و  رتـشیب  رد  يزوریپ  اـبلاغ  ورنیا  زا  تشادرب . تقیقح  قح و  يور  يراـشفاپ  هناـهاوخریخ و  بوخ و  ياـهراک  ماـجنا  روظنمب 

ات داد  تخـس  یتسکـش  هدـعو ي  ار  لطاب  دـنوادخ  اما  تسا . هدوب  رارـشا  هتـسد ي  راد و  لطاب و  ههبج ي  نامیپ  مه  رای و  خـیرات ، دراوم 
تـسرد نیا  ایآ  دراذـگن . لطاب  زا  يرثا  دناتـسب و  زاس  تشونرـس  هزرابم ي  کی  رد  نآ  ياه  هلاـفت  لـطاب و  زا  ار  شناوریپ  قح و  ماـقتنا 

دریگ یم  نایاپ  هزرابم  تروصنیا  رد  ریخ ! دریگ ؟ رارق  نآ  هار  همین  رد  یگدنز و  لوط  رد  زاس ) تشونرـس   ) هزرابم ي نآ  نامز  هک  تسا 
وترپ تقیقح  تیادـه و  دیـشروخ  ددـنبرب و  تخر  ناهج  زا  رفک  متـس و  هچناـنچ  یلو  تفر  دـهاوخ  تسد  زا  نومزآ  ءـالتبا و  تصرف  و 
سپ دبای . یمن  دش ؛ دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  هک  یکاخ  هرک  نیا  رد  دوخ  يارب  یئاج  هدروخ  تسکش  ملاظ  هک  تسا  تقونآ  دوش  نکفا 

زور هناتسآ  رد  ایند و  رمع  مایا  نیسپاو  تیرشب و  یگدنز  نارود  رخاوا  هحفص 101 ]  ] هب زاس ) تشونرس   ) هزرابم ي نآ  نامز  تسا  مزال 
هزرابم و نآ  ربهر  ات  دـنیزگرب  ار  يدـهم  ماما  هک  دـش  نیا  رب  یلاـعت  قح  هدارا ي  ورنیا  زا  دـتفا . قیوعت  هب  تماـیق  ندیـسرارف  زیخاتـسر و 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  عجار  یمالـسا  ثیداحا  رتشیب  دیکات  اذل  دشاب . لطاب  قح و  هزرابم ي  نیـسپاو  نآ  نامرهق 
هدومرفب ي هک  زیخاتسر ... زور  زا  شیپ  و  ایند ... رمع  زور  نیسپاو  رد  و  نامزلا ... رخآ  رد  رگم  دنک  یمن  روهظ  يو  هک  تسا  هتکن  نیا  رب 

امش [. » 10 .« ] اطـسق الدع و  ضرالا  هل  هللا  عسی  لازلز  ةدش و  یلع  نامزلا  رخآ  یف  یباب  هناف  يدهملاب  اورـشبا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دنوادخ دنک و  یم  روهظ  تسا  هتفرگ  ارف  یتابث  یب  یتخـس و  ار  اج  همه  هک  یماگنه  هب  نامزلا  رخآ  رد  وا  میهد ... یم  هدژم  يدـهم  هب  ار 
کلمی یتح  مویلا  کلذ  هللا  لوطل  دحاو  موی  الا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  .« » درک دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  وا  يارب  ار  یکاخ  هرک ي  هنهپ ي 
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تیب لها  زا  يدرم  ات  درک  دهاوخ  ینالوط  ردقنآ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـشاب  هدـنام  زورکی  ایند  رمع  زا  رگا  [. » 11 ...« ] یتیب لها  نم  لجر 
[. 12 .« ] اروج هلبق  تئلم  امک  الدع  ضرالا  ءالمی  یتیب  لها  نم  لجر  کلمی  یتح  ۀعاسلا  موقت  ال  [ » هحفص 102 ...« ] دوش نآ  رادمامز  نم 

هدش متـس  ملظ و  زا  رپ  البق  هک  هنوگنامه  دیامن  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  رگم  دیـسر  دـهاوخن  ارف  زیخاتـسر  زور  »
ظاحل هب  یمدآ  هتـشذگ ، رد  هچ  تسا . یعامتجا  یگدنز  رترب  متـسیس  داجیا  تیرـشب  خیرات  هدمع ي  لکـشم  ( 2 [ ) هحفص 103 .« ] تسا

دارفا رگید  رب  هعماج  دارفا  یخرب  زواجت  زا  يرـشب  هعماج ي  دارفا  نایم  رد  دوجوم  ياهزرم  نتفر  نیب  زا  قوقح و  داـضت  عفاـنم و  دروخرب 
همه قوقح  هدنریگرب ي  رد  هکنیا  نمض  هک  دنک  مهارف  دوخ  یگدنز  يارب  ار  رترب  متـسیس  نیا  تسا  رداق  ناسنا  ایآ  اما  درب . یم  جنر  نآ 
ياه هبرجت  همه  نآ  اب  ناسنا  دیامن ؟ صخشم  میـسرت و  هناگادج  ار  دارفا  نیا  یکاکی  زرم  دنک و  تیامح  زین  نانآ  عفانم  زا  دشاب  دارفا  ي 

رد ار  دوخ  یناوتان  وا ، گنهرف  نازیم  هشیدـنا و  فالتخا  توهـش و  یهاوخدوخ و  زین  شناد و  نازیم  ندوب  دودـحم  لیلدـب  شا  یخیراـت 
توهرب یهارمگ و  يداو  رد  اهنت  هکی و  ار  یمدآ  دنوادخ ، نکیل  تسا . هدناسر  توبث  هب  یعامتجا  یگدـنز  رترب  ماظن  نیا  ندروآ  مهارف 

يارب زا  تشاد و  هگن  رود  نیگنـس  تیلوئـسم  راب  زا  ار  یمدآ  دیدرگ و  مهم  تیلوئـسم  نیا  راد  هدهع  دوخ  هکلب  تسا ؛ هدرکن  اهر  ینادان 
وا تالکـشم  لئاسم و  همه ي  ياشگ  هرگ  یتخبـشوخ و  نماـض  رت ، هدیدنـسپ  رتوکین و  يا  هویـش  هب  هک  دومن  عیرـشت  عضو و  یماـظن  وا 
رد وپاکت  هب  و  تفرن ، ینامسآ  نید  یهلا و  تلاسر  نیا  راب  ریز  توهش ، عمط و  هتفیرف ي  و  ینیبدوخ ، هارمگ  هتفیـش و  ناسنا  نکیل  دشاب .

هحفـص 104]  ] هک دـبایب  دوخ  يارب  يرگید  لح  هار  هک  دوب  نآ  یپ  رد  توهـش  ینیبدوخ و  نیا  هزیگنا  هب  تخادرپ و  وس  همه  اـج و  همه 
یئاه یتخبدب  اه و  جنر  مغریلع  ناسنا ، دـیامن . نیمات  رترب  رتهب و  يا  هنوگ  هب  ار  یتخبـشوخ  هدرک و  زاین  یب  یهلا  تلاسر  زا  ار  نتـشیوخ 

يورجک و رد  نانچمه  هدوب ؛ شماـجرفان  ياـه  شـشوک  دـمآ  یپ  هک  یئاـه  یناوتاـن  هدرک و  يور  وا  هب  تخـس  ياـه  هبرجت  لابندـب  هک 
یعامتجا نیون و  یگدنز  متـسیس  هب  دناوت  یم  هک  نامگ  نیا  اب  دهد  یم  همادا  شا  یگماک  دوخ  رورغ و  هب  يراشفاپ و  شیوخ  یـشکرس 

یتصرف دنوادخ  هک  دـیامن  یم  يرورـض  ور  نیا  زا  دـشاب . ینامـسآ  یهلا و  ياهدومنهر  زا  رودـب  ادـج و  هک  یمتـسیس  دـبای ؛ تسد  شا 
ارجا هب  هراب  نیا  رد  ار  شیاهرادـنپ  اهنامرآ و  همه ي  هدومزآ و  هنیمز  نیا  رد  ار  شیاهـششوک  همه ي  ات  دـیامرف  تیانع  ناسنا  هب  لـماک 

تـسکش یناوتان و  دوخ ، دـیما  نداد  تسد  زا  اب  هتفرگ و  رارق  تسب  نب  یهار  ربارب  رد  هک  دـسر  یم  یئاجب  ناـسنا  هرخـالاب  اـما  دروآرد .
یم ارف  یهلا  ماکحا  ندرک  هدایپ  مالـسا و  نیئآ  شیادـیپ  يارب  يدـج  روطب  هنیمز  هک  تسا  یماـگنه  نینچ  رد  دـنک . یم  رواـب  ار  شیوخ 

ات دتفا  بقع  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  هک  تسا  یعیبط  ورنیا  زا  دوب . دهاوخ  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تسدب  رما  نیا  ماجنا  هک  دسر 
یباـیزرا نومزآ و  ضرعم  هب  هدـش  هضرع  درورپ  یم  شیوخ  زغم  رد  ناـسنا  هک  ینیناوق  اـه و  متـسیس  اـه ، يژولوئدـیا  اـه ، حرط  همه ي 

الا هللا  نم  اجلم  ـال  نا  اونظ  و  مهـسفنا ، مهیلع  تقاـض  و  هحفـص 105 ] ، ] تبحر امب  ضرالا  مهیلع  تقاـض  اذا  یتح  دوش و ...« : هدراذـگ 
فطل هب  زج  ادخ  مشخ  زا  هک  دنتـسناد  دـندش و  گنتلد  زین  دوخ  زا  دـش و  گنت  نانآ  رب  شیخارف  همه ي  اب  نیمز  هکنآ  ات  [. » 13 ...« ] هیلا

یلص شربمایپ  ياهدومنهر  یهلا و  ماکحا  ندرک  هدایپ  اب  ات  دنک  یم  روهظ  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هک  تسا  تقونآ  تسین ». یهاگهانپ  وا 
ام : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هلاسم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هراشا ي  دزاس . اورماک  تخبشوخ و  ار  تیرشب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

، انلدعل انیلو  ول  انا  لئاق : لوقی  یتح ال  سانلا ، نم  اولو  دق  الا و  سانلا  نم  فنـص  یقبی  یتح ال  يدهملا -  ۀـلود  ینعی  رمالا -  اذـه  نوکی 
ره زا  مدرم  همه ي  هکنیا  رگم  ع - )  ) يدهم ترضح  تلود  روظنم  دریگ -  یمن  تروص  رما  نیا  [. » 14 .« ] لدعلا قحلاب و  مئاقلا  موقی  مث 

مدرم اب  دوب  ام  نآ  زا  تموکح  رگا  دیوگب : هک  دوشن  تفای  یسک  رگید  ات  دنـسرب  یئاورنامرف  تموکح و  هب  دنتـسه  هک  يا  هقبط  هورگ و 
انتلود نا  : » ترضحنآ هدومرف ي  هب  زین  و  هحفص 106 ] .« ] درک دهاوخ  مایق  لدع  قح و  رب  مئاق  سپس  میدرک . یم  راتفر  فاصنا  لدع و  هب 

ام تموکح  [. » 15 .« ] ءالوه ةریس  لثم  انرـس  انکلم  ول  انتریـسا ، وار  اذا  اولوقی  الئل  انلبق ، اوکلم  الا  ۀلود  مهل  تیب  لها  قبی  مل  و  لودلا ، رخآ 
هکینامز ادابم  ات  دنک ؛ تموکح  ام  زا  شیپ  هکنیا  رگم  دش  دـهاوخن  تفای  يا  هفیاط  لها و  چـیه  بحاص  دوب و  دـهاوخ  اهتموکح  نیرخآ 

.« میتفرگ یم  شیپ  رد  ار  راتفر  نیمه  میدیـسر  یم  تموکح  هب  ام  رگا  دـنیامن : راهظا  دـندید  ار  اـم  یئاورناـمرف  تموکح و  زرط  راـتفر و 
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هک ریطخ  سب  تسا  یتیروماـم  املـسم  دـشک ؟ یم  راـظتنا  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  روهظ  هک  تسا  یمهم  رما  هچ  ( 3 [ ) هحفص 107 ]
هک یتیرومام  مهم و  رما  نآ  درادـن . ارنآ  قیقحت  یـسررب و  ناوت  تصرف و  ای  كرد و  یئوگزاب ، بات  شیخارف  همه ي  اب  تیرـشب  خـیرات 

ربهر و ياول  ریز  ار  يرـشب  عماوج  للم و  یمامت  هک  تسا  ریگملاع  یناهج و  تموکح  کی  یئاپرب  انامه  تسا  دوعوم  يدـهم  راـظتنا  رد 
، مالسلا هیلع  يدهم  تلود  ندوب  یناهج  هرابرد ي  دریگربرد . تسا  یمالـسا  تموکح  ماظن  نامه  هک  درفب  رـصحنم  یتموکح  ماظن  کی 
.« هللا لوسر  ادـمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  ةداهـشب  اهیف  يدون  الا  ضرا  یقبت  يدـهملا ال  مئاقلا  ماق  اذا  : » دـیامرف یم  نینچ  ع )  ) قداص ماما 

نکفا نینط  نآ  رد  هللا  لوسر  دـمحم  هللا و  الا  هلا  گناب ال  هکنیا  رگم  دـش  دـهاوخن  تفای  ینیمزرـس  دـنک  ماـیق  مئاـق  يدـهم  نوچ  [. » 16]
و اهبراغم ، و  هحفص 108 ]  ] ضرالا قراشم  هللا  مهکلمی  هباحصا  يدهملا و  : » هک تسا  هدش  لقن  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  زین  و  دشاب ».
زع و يادخ  [. » 17 .« ] ملظلا نم  رثا  يری  یتح ال  قحلا  ۀهفسلا  تاما  امک  لطابلا ، عدبلا و  هباحصاب  هب و  لج  زع و  هللا  تیمی  نیدلا و  رهظی 
تعدـب و هنوگ  ره  ترـضحنآ  تسدـب  دـیامن و  یم  مکاح  ار  دوخ  نید  دـنک ، یم  شنارای  يدـهم و  نآ  زا  ار  نیمز  رتخاب  رواـخ و  لـج 

ثیداحا زا  يا  هراپ  هب  دوشن ». هدید  ملظ  متس و  زا  يرثا  رگید  ات  ار ، قح  نادرخ  یب  نارسکبس و  هک  دنک ، یم  دوبان  يا  هنوگ  هب  ار  یلطاب 
هدهع یئاهنت  هب  يدئاق  هنوگچ  اما  دنک . یم  لدـع  طسق و  زا  ولمم  ار  نیمز  رـسارس  ترـضحنآ  هک  دـناسریم  توبث  هب  هک  میدرک  دروخرب 

همه هک  دراد  ارنآ  یئاناوت  تلود  کی  اهنت  ایآ  دوب ؟ دناوت  ناهج  يرشب  عماوج  ماوقا ، کلامم ، همه ي  يربهر  يرادساپ و  تیلوئـسم  راد 
موسر و اـه ، تیلم  اـب  یناـهج  رد  ار  یکرتشم  نیئآ  ناوتیم  هنوگچ  و  دـنک ؟ نیماـت  ار  ملاـع  هنکـس ي  یماـمت  ياـه  هتـساوخ  اـهزاین و  ي 
رد نکیل  دنک ؛ یم  ناسآ  يدـح  ات  ار  راک  نآ  نتفرگ  رایتخا  رد  ملاع و  ندرک  رخـسم  هک  تسا  تسرد  درک ؟ هدایپ  نوگانوگ  تالکـشم 

دوخ هشیدـنا ي  رد  ارنآ  دـیاب  هک  میروخ  یمرب  یعیبـط  عناوم  تالکـشم و  زا  يرـس  کـیب  هاوخلد  هدـنیآ ي  یتخبـشوخ و  نآ  ققحت  هار 
يرارقرب لکـشم  یگدـنز ، ياه  هتـساوخ  اهزاین و  ترثک  اههار ، اه و  هلـصاف  يرود  اهنابز ، فـالتخا  تسا  هلمج  نآ  زا  دروآ ... باـسحب 

هچ دنهن ؛ زاجعا  ندرگب  ارنآ  تیلوئسم  دارفا  یـضعب  دیاش  هک  یگدنز و ... لئاسم  یگدیچیپ  ربهر و  کی  اب  ناگمه  سامت  هحفص 109 ] ]
دـشاب تالکـشم  همه  نیا  ياشگ  هرگ  هزجعم ، کمک  هب  یهلا و  ددم  يرای و  اب  ات  تسا  رداق  دریگ و  یم  ددم  ورین و  ادـخ  فرط  زا  ماما 

مهنآ یعیبط  نیناوق  اهتنـس و  هار  زا  زج  بیغ  هچرگ  درک  دـهاوخ  هرادا  ارنآ  هزجعم  بیغ و  هک  دوب  دـهاوخ  یتـموکح  تروص  نآ  رد  هک 
دریگ و یم  ماجنا  میقتـسم  هلخادم ي  هک  تسا  یتلاح  نینچ  رد  و  دـنک . یمن  تلاخد  یگدـنز  روما  رد  تقوم  یئانثتـسا و  دروم  دـنچ  رد 
هدارا ي تیـشم و  فـالخ  رب  نیا  دـشاب و  هتـشاد  ار  ناـهج  هـمه ي  رب  مکاـح  ینوناـق  مـکح  هزجعم  هـکنیا  اـی  داد . دـهاوخ  يور  هزجعم 

هرادا یعیبط  روطب  يدهم  یناهج  تموکح  هک  میوش  دقتعم  دیاب  نیاربانب  دـشاب . یم  لیدـبت  لباق  ریغ  ریذـپان و  رییغت  هک  تسا  يدـنوادخ 
تموکح کی  يارب  مزال  تاناکما  مامت  دیاب  دشاب  نینچ  رگا  و  مالـسلا . هیلع  يدهم  ترـضح  هلیـسوب ي  هزجعم  هار  زا  هن  دـش و  دـهاوخ 

رد ار  تاناکما  لئاسو و  نیا  ندوب  رایتخا  رد  یگلمج  تسا  تسد  رد  هک  یمالسا  نوتم  همه ي  دنک . هرادا  ار  ناهج  ناوتب  ات  دشاب  مهارف 
ناهج یعیبط  عبانم  مامت  هتشگ و  ناسآ  شترضح  تسدب  اهیتخس  مامت  تلاح  نآ  رد  دنک و  یم  دییات  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نامز 

شترضح اب  سامت  يرارقرب  ددرگ ، یم  لح  لقن  لمح و  لکشم  دش ، دهاوخ  هاتوک  اه  هلـصاف  تفرگ . دهاوخ  رارق  سرتسد  رد  فشک و 
ماما ترضح  هحفص 110 ] . ] دوب دهاوخ  نکمم  ناسآ و  لئاسو  نیا  یمامت  ندوب  مهارف  لیلدب  وا  تموکح  رد  يرگید  لوئـسم  ره  اب  ای  و 

و ضرالا ، زونک  هل  رهظی  و  بعص ، لک  للذی  و  رسع ، لک  هل  یلاعت  هللا  لهسی  انم ، رشع  یناثلا  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
شیپ زا  ار  عناوم  اهیتخـس و  دینادرگ و  دهاوخ  ناسآ  مهدزاود  ماما  رب  ار  تالکـشم  یمامت  لاعتم  دنوادخ  [. » 18 .« ] دیعب لک  هیلع  برقی 

زا درک ». دـهاوخ  هاتوک  وا  يارب  ار  هلـصاف  تفاسم و  داد و  دـهاوخ  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  ناـهج  ياـه  هنیجنگ  تشاد و  دـهاوخرب  وا  ياـپ 
و نامزلا ، رخآ  یف  الجر  هللا  ثعبی  : » هک تسا  هدمآ  هیلع  هللا  مالـس  ناشراوگرزب  ردـپ  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح 

اعوط اونیدی  یتح  ضرالا  لها  یلع  هرهظی  و  هتایآب ، هرـصنی  و  ةراصنا ، مصعی  هتکئالمب و  هللا  هدـیوی  سانلا ، نم  لهج  و  رهدـلا ، نم  بلک 
و حلـص ، الا  حـلاط  و ال  نمآ ، الا  رفاک  یقبی  ال  اهلوط ، دـالبلا و  ضرع  هل  نیدـی  اـناهرب ، ارون و  اطـسق و  الدـع و  ضرـالا  ـالمی  اـهرک ، وا 
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ماگنه نآ  هب  نامزلا  رخآ  رد  دنوادخ  [. » 19 .« ] زونکلا هل  رهظت  و  اهتکرب ، ءامسلا  لزنت  و  اهتبن ، ضرالا  جرخت  و  عابسلا ، هکلم  یف  حلطـصت 
دییات شیوخ  ناگتـشرف  هب  ار  وا  تخیگنا و  دـهاوخرب  ار  يدرم  دـنطلغرد ؛ ینادان  هب  مدرم  و  راشف ، هحفص 111 ]  ] رپ تخـس  راگزور  هک 

لیم و يور  زا  هکنیا  ات  دزاس  شرهاظ  نایامن و  نیمز  نانکاس  رب  دـنادرگ و  شزریپ  شیوخ  تایآ  هب  هدومن و  ظفح  ار  شناروای  دـیامن و 
ار ملاع  دالب  همه ي  دیامن و  یئانشور  رهم و  يربارب و  داد و  زا  رپ  رـسارس  ار  نیمز  هاگنآ  دنهن و  شنامرف  هب  رـس  اهرک ) اعوط و   ) هارکا ای 
هتـسیاش و هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  یتسیاشان  درآ و  نامیا  هکنیا  رگم  دـنامن  يرفاک  دراپـس . وا  هب  بونج  ات  لامـش  زا  برغم و  ات  قرـشم  زا 
و دوش ». راکشآ  وا  رب  اهجنگ  دروآ و  دورف  دوخ  تکرب  نامسآ  نیمز و  و  دندرگ ، مار  وا  یئاورنامرف  رد  نادد  اهوخ و  هدنرد  ددرگ . وکن 
و دش ». دهاوخ  هدـیدرونرد  وا  يارب  زا  نیمز  هک  تسوا  [. » 20 .« ] ضرالا هل  يوطتس  يذلا  وه  : » هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
، دـیرب مئاقلا  نیب  مهنیب و  نوکی  یتح ال  مهراصبا . مهعامـسا و  یف  انتعیـشل  هللا  دـم  ماق  اذا  انمئاق  نا  : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هدومرفب ي 
هحفـص 112]  ] تریـصب یئاونـش و  تردق  رب  دنوادخ  دـنک  مایق  ام  مئاق  نوچ  [. » 21 .« ] هناـکم یف  وـه  هیلا و  نورظنی  نوعمـسیف و  مهملکی 

یئاج نامه  زا  دنونش و  یم  ار  شنانخس  دیوگ  یم  نخس  نانآ  اب  دنشاب ، هتـشادن  يا  هلـصاف  مئاق  اب  سپ  نآ  زا  ات  دوزفا  دهاوخ  ام  نایعیش 
اذک و  برغملا ، یف  يذلا  هاخا  يری  قرـشملاب  وه  مئاقلا و  نامز  یف  نموملا  نا  : » دـیامرف یم  زین  و  دـنک ». یم  هاگن  نانآ  هب  دراد  رارق  هک 
زین دنیب و  یم  تسا  برغم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  نیمز  قرشم  زا  مئاق  نامز  رد  نموم  [. » 22 .« ] قرشملاب يذلا  هاخا  يری  برغملا  یف  يذلا 

هکیتروص رد  تسا  دعاسم  يدهم  ماما  تیرومام  تیقفوم  يارب  طیارـش  نیا  دنیب ». یم  قرـشم  رد  ار  شردارب  تسا  نیمز  برغم  رد  هکنآ 
ناکما نیا  یمدآ  هب  هک  رشب  تفرشیپ  یئآراک و  هیاس ي  رد  اعطق  و  دبای . ققحت  یعیبط  يا  هنوگ  هب  دشابن و  هزجعم  ساسا  رب  شا  هناوتـشپ 
یـضعب هک  میلئاسو  نآ  زا  یخرب  دـهاش  زورما  ام  دـش . دـهاوخ  مهارف  دـیامن ؛ هیهت  ار  هدـش  دای  تاناکما  لئاسو و  همه ي  ات  دـهد  یم  ار 

یمرد شیارب  نیمز  هکنیا  ای  دوش و  یم  هاتوک  وا  يارب  اه  هلـصاف  : » اب نآ  زا  هک  اههار  ندـش  هاتوک  دـننام  دـنا  هدرک  هراشا  نادـب  ثیداحا 
، شناد فرگـش  ياهتفرـشیپ  هیاس ي  رد  تسین و  راوشد  يراک  هزورما  هحفـص 113 ]  ] هک طابترا  هلاسم  نینچمه  تسا . هدش  دای  ددرون ».

قرـشم لها  هک  تسا  هدـش  نآ  رب  تداع  هک  يوحن  هب  دـناسرب ؛ ناهج  رـسارس  رد  دوخ  دارفا  شوگب  ار  شراـتفگ  تسا  رداـق  ربهر  کـی 
يرگید تافاشتکا  تاعارتخا و  دیاش  دنونـش و  یم  ار  نیمز  قرـشم  نانکاس  يادـص  نیمز  برغم  نانکاس  سکعلاب  برغم و  لها  يادـص 

روای و دراد  هدهع  هبار  ناهج  همه ي  يربهر  هک  ماما  دحاو  تموکح  يارب  ات  دبای  تسد  اهنآ  هب  هدنیآرد  یمدآ  شناد  لقع و  هک  دـشاب 
مالـسلا هیلع  يدـهم  ماما  روهظ  نداتفا  بقع  هب  ياه  هزیگنا  زا  یکی  هک  میهدـب  ار  لامتحا  نیا  هک  میراد  قح  اـم  ورنیا  زا  دـشاب . ناـبیتشپ 

شقن تیرومام و  دـناوتب  ماما  هلیـسو  نادـب  ات  تسا  یعامتجا  ینیـشام و  يدام ، بسانم  ياه  تیعقوم  ندـمآ  مهارف  رطاـخب  راـظتنا  اـنامه 
[1  ] یقرواپ هحفـص 117 ] . ] دـنک افیا  هجو  نیرتهب  هب  یناسنا  میظع  ياهدروآ  تسد  نیون و  شناد  ياـه  تفرـشیپ  ددـم  هب  ار  دوخ  ریطخ 
[6 . ] ياه 1 و 2 هیآ  کـلملا ، هروس ي  میرک ، نآرق  [ 5 . ] یلح حلاص  دیس  زا  [ 4 . ] يدنه اضر  دیس  زا  [ 3 . ] هبدن ياعد  [ 2 . ] حاتتفا ياعد 
[9 . ] هیآ ي 35 ءاـیبنا ، هروس ي  میرک ، نآرق  [ 8 . ] هیآ ي 35 ءاـیبنا ، هروـس ي  میرک ، نآرق  [ 7 . ] تاـیآ 2و3 رهد ، هروس ي  میرک ، نآرق 
هحفص 69. قباس ، كردم  [ 11 . ] هحفـص ي 104 لیخد ، یلع  دمحم  یلع  يدهم ، ماما  [ 10 . ] هیآ ي 2 توبکنع ، هروـس ي  میرک ، نآرق 

خیرات [ 15 . ] هحفص ي 389 يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  [ 14 . ] هیآ ي 118 هبوت ، هروس ي  میرک ، نآرق  [ 13 . ] هحفص 106 قباس ، كردم  [ 12]
هحفص 239. رثالا ، بختنم  [ 18 . ] هحفص ي 47 رثالا ، بختنم  [ 17 . ] هحفـص ي 66 ماما ، راظتنا  رد  [ 16 . ] هحفص ي 389 يربکلا ، ۀبیغلا 

هحفص 483. رثالا ، بختنم  [ 22 . ] هحفص 483 رثالا ، بختنم  [ 21 . ] هحفص 220 رثالا ، بختنم  [ 20 . ] هحفص 487 رثالا ، بختنم  [ 19]

راظتنا رد 

هیلع رـصع  یلو  ترـضح  یلاعت  يادـخ  تمکح  ياضتقم  هب  میرب و  یم  رـسب  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  نونکا  مه  اـم 
ود نآ  نایم  سب  شتآ  مالعا  دربن و  نایاپ  لطاب و  قح و  یتشآ  ماما ، تبیغ  ینعم  ایآ  تسا . هداتفا  بقع  هب  شروهظ  ناهنپ و  ام  زا  مالسلا 
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تـسا هدرک  يریگ  هرانک  ینالوط  هلحرم ي  نیا  رد  شیوخ  شقن  زا  قح  هداد و  نایاپ  دوخ  تیلاعف  هب  لطاب  ایآ  تسا ؟ رازراک  نادـیم  رد 
هب نانچمه  لطاب  هچ  دشاب ، گنج  كرت  یعدم  دـناوت  یمن  سکچیه  دراد ؟ همادا  نانچمه  لطاب  قح و  ههبج ي  ود  نایم  هزرابم  هکنیا  ای 
ایآ دـیامن . یم  يزاـسزاب  ار  دوـخ  ياـه  هویـش  رازبا و  تـالآ و  لـئاسو و  شرتـسگ و  ار  شتیلاـعف  هنماد ي  هداد و  همادا  دوـخ  تازواـجت 

ناوت ورین و  ندش  یشالتم  عضاوم و  يدوبان  دهاش  دتسیاب و  لطاب  نآ  هحفص 118 ]  ] لباقم رد  تکرح  یب  توافت و  یب  قح  هک  تساور 
دوخ شسرپ  تسا  مزال  سپ  دریگ ، یم  تروص  ود  نآ  ناوریپ  ناورهر و  هلیسوب ي  لطاب  قح و  شکمـشک  هک  اجنآ  زا  دشاب ؟ نتـشیوخ 

هکنیا اـی  دـنا  هداتـسیا  زاـب  نآ  ذوفن  ورملق و  شرتسگ  هعـسوت و  شیوخ و  لـطاب  يراـی  زا  لـطاب  ناوریپ  اـیآ  مینک : حرطم  هنوگ  نیا  هب  ار 
ره دنـشاب ؟ یم  حوطـس  یمامت  اه و  هنیمز  همه ي  رد  لطاب  نداد  هولج  نآ و  لباقم  رد  يریگ  ههبج  قح و  اب  یئوراـیور  مرگرـس  هتـسویپ 

دننک سب  شتآ  مالعا  قح  لها  هک  تسا  تسرد  ایآ  دنـشاب  لاعف  اشوک و  هار  نیا  رد  دندنبب و  دوخ  لطاب  تمدخ  هب  رمک  لطاب  لها  هاگ 
رظتنم ماما  روهظ  ات  نآ  ياهزواجت  لباقم  رد  دـندرگ و  نآ  ياه  هبرـض  لطاب و  ياه  هزینرـس  ياریذـپ  دـنهد و  نایاپ  هزرابم  هب  هبناجکی  و 
توعد هک  مالـسا  ماکحا  دشاب ! تبیغ  نامز  رد  نانموم  هفیظو ي  ای  راظتنا و  ینعم  دـناوت  یمن  زگره  يزیچ  نینچ  دـننک ؟ رایتخا  توکس 

يرابدرب قح و  رگشرافس  ات  دهاوخ  یم  نانآ  زا  نومنهر و  تسار  هار  هب  ار  مدرم  دنک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادخ و  يوسب 
دنک و یم  ماکحا  نیا  زا  يوریپ  هب  مزلم  ار  اهلسن  همه ي  و  اهنامز ، همه  هدنریگربرد ي  ریگارف و  یلک ، تسا  یماکحا  دنـشاب  رگیدکی  هب 

هچنآ رفظم : همالع  هتفگب ي  هحفـص 119 ] . ] تسین نآ  دربراک  ندرک  رثا  یب  ای  لوصا و  نیا  خسن  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تبیغ  موهفم 
ینعم نادـب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  شخب  تاجن  حلـصم  نیا  رطاخب  ندـنام  رظتنم  هک  تسا  نآ  تسیروآداـی  نتفگ و  روخ  رد  هراـب  نیا  رد 

فورعم و هب  رما  شماکحا و  هب  لمع  و  نآ ، هار  رد  داهج  يراـی و  رد  ناـشفیاظو  و  شیوخ ، نید  قیاـقح  هب  تبـسن  ناناملـسم  هک  تسین 
رد یتسیاب  هدوب و  یعرـش  ماکحا  همه ي  ندرک  هدایپ  هب  مزلم  هراومه  ناملـسم  درف  کی  هکلب  دـننامب  توافت  یب  شوماخ و  رکنم  زا  یهن 

یهن فورعم و  هب  رما  دراد  ناوت  رد  هچنآ  رودقم و  دح  ات  هک  تسوا  رب  دشاب و  اشوک  تسرد  ياه  هویـش  شور و  اب  نآ  حیحـص  تخانش 
هک تسین  اور  سپ  لوئسم . وا  ناگدنب  هب  تبسن  یگمه  دینانابهاگن و  امـش  یگمه  هتیعر » نع  لوئـسم  مکلک  عار و  مکلک   » دنک رکنم  زا 

گنرد تسا  تیرشب  هدنهد ي  دیون  امنهار و  حلصم  نیا  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  رظتنم  هکنیا  فرص  هب  دوخ  ياهتیلوئسم  فیاظو و  رد 
لمهم شزرا و  یب  ناروتـس ، نوچ  ار  مدرم  هن  دزادنا و  یم  بقع  هب  ار  يراک  هن  دـنک و  یم  طقاس  ار  یفیلکت  هن  نیا  هک  دزرو  یهاتوک  و 

ناملسم يدارفا  دیاب  نتشیوخ  زا  - 1 تسیچ ؟ میتسه  شترـضح  هارب  مشچ  هک  ام  هفیظو  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  سپ  [. 1 .« ] دراگنا یم 
يولج یمالسا ، هدیدنـسپ ي  هحفـص 120 ]  ] وکین و قالخا  هب  ندوب  دـنب  ياپ  یتدـیقع و  یهاگآ  ندرب  الاب  اب  میناوتب  اـت  میزاـسب  رادـیب  و 
بیرف اه و  يرگاوغا  زا  یشان  ياهرطخ  رـصاعم و  يدام  يرکف و  ياهدیدهت  تردق  هب  میتسناوت  هاگ  ره  میریگب : ار  نانمـشد  ياهدیدهت 

موصعم ناماما  زا  لوقنم  تایاور  ورنیا  زا  تسناد . میهاوخ  ار  شیدنبیاپ  دهعت و  نازیم  نموم و  ناسنا  تیلوئسم  نازیم  میربب ؛ یپ  اه  يراک 
داهج و ار ، تبیغ  نامز  هنامصخ  ياهدیدهت  اب  شراکیپ  شیوخ و  یبهذم  تادقتعم  نامیا و  هب  نموم  ناسنا  ندوب  دنب  ياپ  مالسلا  مهیلع 

هیلع نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  دـناد . یم  درادـن ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارای  داهج  زا  یمک  تسد  هک  گرزب  يا  هزراـبم 
ره [. » 2 .« ] دحا وردب  ءادهـش  نم  دیهـش  فلا  رجا  لج  زع و  هللا  هاطعا  انمئاق ، ۀبیغ  یف  انتالاوم  یلع  تبث  نم  : » هک تسا  هدـش  لقن  مالـسلا 

ار دحا  ردب و  ءادهـش  زا  دیهـش  رازه  شاداپ  يو  هب  لج  زع و  دـنوادخ  دـنامب  مدـق  تباث  ناممئاق  تبیغ  نامز  رد  ام  اب  دوخ  تعیب  رد  هک 
هبلق عزی  ملف  هحفـص 121 ]  ] انمئاق ۀـبیغ  یف  انرماب  کسمت  نمل  یبوط  : » هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دومرف ». دـهاوخ  اطع 

نامیاوشیپ ددرگن ». هارمگ  تیادـه  زا  سپ  دـنامب و  دـهعتم  ام  تیالو  هب  ناممئاق  تبیغ  نامز  رد  هکنآ  لاـحب  اـشوخ  [. » 3 .« ] ۀیادهلا دعب 
ياپ تیمها  داتسرف  دوخ  نامیا  اب  ناوریپ  يارب  همحرلا  هیلع  دیفم  خیش  هلیسوب ي  هک  یمایپ  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ترـضح 
نانآ هب  هداد و  رارق  دـیکات  دروم  ار  هدـننک  هارمگ  یناوهـش  یناـسفن و  ياـهاوه  زا  يوریپ  مدـع  هدیدنـسپ و  وکین و  قـالخا  هب  ندوب  دـنب 

هک دینکب  يراک  امـش  کی  ره  [. » 4 .« ] انطخـس انتهارک و  نم  هیندـی  ام  بنجتی  انتبحم و  نم  هبرقی  امب  مکنم  يرما ء  لـک  لـمعیلف  : » دومرف

اه تلم  دیما  مالسلا  هیلع  يدهم  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 37زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دـشر نموم ، ناـسنا  هاـگ  ره  دـینک ». يرود  دزیگنارب  ار  اـم  مشخ  يرازیب و  هک  یئاـهراک  زا  دـنک و  کـیدزن  اـم  تبحم  رهم و  هب  ار  اـمش 
حطـس نیا  رد  ساسح  طئارـش  نیا  رد  ار  شراتفر  قالخا و  و  دنیب ؛ هجاوم  شترـضح  اب  ار  دوخ  هک  درب  الاب  يدح  رـس  ات  ار  دوخ  يرادـیب 
دنتسیز یم  هتـشذگرد  هک  ینامیا  اب  ياه  لسن  همه ي  زا  دمآرـس و  شیوخ  يالاو  تیعقوم  لامک و  شناد ، هیاس ي  رد  هاگنآ  دهد . رارق 

نیرظتنملا و  هتماماب ، نیلئاقلا  هتبیغ  نامز  لها  نا  : » مالـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هدومرفب ي  هحفـص 122 ] . ] دوب دهاوخ  رتالاو  رترب و 
ۀلزنمب مهدـنع  ۀـبیغلا  هب  تراص  ام  ۀـفرعملا ، ماهفالا و  لوقعلا و  نم  مهاطعا  یلاعت  كرابت و  هللا  نال  نامز ، لک  لـها  نم  لـضفا  هروهظل ،

ارـس و هللا  نید  یلا  ةاعدلا  اقح و  نوصلخملا  کئلوا  فیـسلاب ، هللا  لوسر  يدی  نیب  نیدهاجملا  ۀـلزنمب  نامزلا  کلذ  یف  مهلعج  و  نایعلا ،
زا رتهب  دنتـسه  شروهظ  هارب  مشچ  هتـشاد و  لوبق  ار  شترـضح  تماما  دـنرب و  یم  رـسب  تبیغ  نامز  رد  هک  یناـمدرم  اـنامه  [. » 5 .« ] ارهج

هلزنمب ي ناشیارب  تبیغ  هک  تسا  هدومرف  اطع  كاردا  مهف و  لقع ، ردقنآ  ار  نانآ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  نوچ  دـنرگید  نامز  ره  مدرم 
نارادافو نانآ  هک  یتسردـب  تسا  هداد  رارق  دـندز  یم  ریـشمش  ادـخ  لوسر  راـنک  رد  هک  ینیدـهاجم  فیدر  مه  ار  ناـنآ  و  تسا ، ندـید 

داهج راثیا و  يراکادف و  هار  رد  نآ  بیذهت  تیبرت و  سفن و  ندرک  هدامآ  - 2 دننک ». توعد  راکشآ  ناهن و  رد  ادخ  نید  هب  دنا و  یعقاو 
یتسیاب البق  هکلب  ددرگ  یمن  يراکادـف  داهج و  هدامآ ي  نوگرگد و  یندز  مهب  مشچ  کـی  رد  ناـهگان و  یمدآ  شقن  هچ  ادـخ : هار  رد 

تـسد زا  ار  دوخ  مه  هنرگ  ددرگ و  زارفرـس  زوریپ و  نومزآ  زاین و  ماـگنهب  اـت  دـیامن  بیذـهت  دـنک و  هداـمآ  ار  نتـشیوخ  هحفص 123 ] ]
مایق ماما و  روهظ  راظتنا  هب  تبیغ  نامز  رد  هک  ینامیا  اب  ناسنا  دوب . دـهاوخ  ناگدـنوش  كاله  رامـش  رد  و  ار ؛ تصرف  مه  داد و  دـهاوخ 

. دنک هدامآ  وا  ياول  ریز  تیلاعف  راک و  ترضحنآ و  ههبج ي  هب  دورو  ماما و  زا  لابقتسا  يارب  ار  نتشیوخ  دیاب  درب  یم  رـسب  یهلا  دئاق  نآ 
هدارا ي سفن و  راـیتخا  ماـگنه  نآ  رد  هک  دوـعوم  تعاـس  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  نوـنکا و  مه  زا  هکنیا  رگم  تسین  رـسیم  ناـسنا  يارب  نیا 

سپ تسا  صخـشمان  ناسنا  يارب  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  روهظ  نامز  هکیئاجنآ  زا  دنک و  هدامآ  دهد ؛ یم  تسد  زا  ار  شیوخ 
ص)  ) مرکا ربماـیپ  زا  دـهدب . هظحل  کـی  ره  رد  ارنآ  عوـقو  لاـمتحا  دـنک و  رما  نیا  هداـمآ ي  ار  دوـخ  دـیاب  لاوـحا  همه ي  رد  هشیمه و 

مکیتات ال  لج ، زع و  هللا  الا  اهتقول  اهیلجی  ۀعاسلا ال  لثم  هلثم  : » دومرف دنک ؟ یم  روهظ  یک  وت  نادناخ  مئاق  ادـخ ، ربمایپ  يا  دـش : هدیـسرپ 
روطب هرابکی و  دوش و  یمن  نیعم  لج  زع و  يادـخ  هدارا  هب  زج  شنامز  هک  تسا  تماـیق  هلاـسم  نوچمه  وا  روهظ )  ) لـثم [. » 6 .« ] ۀتغب الا 

.« ءاسم احابـص و  جرفلا  اوعقوتف  اهدنع  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هحفص 124 ] .« ] دسر یم  ارف  امـش  رب  یناهگان 
ۀتغب اـنرما  نا  : » هک تسا  لوقنم  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  زا  و  دیـشاب ». جرف  هارب  مشچ  بش  حبـص و  ماـگنه ، نآ  رد  [. » 7]

یم داهج  يراکادف و  هدامآ ي  دوعوم  ماما  روهظ  رطاخب  ار  دوخ  نامیا  اب  ناسنا  ناس  هچب  اما  تسا ». یناهگان  ام  روهظ  انامه  [. » 8 .« ] ةاجف
تیب لها  ياهدومنهر  ثیداحا و  هغالبلا ، جهن  نآرق ، نوچ  یبهذم  رگنایب  ایوپ و  گنهرف  قیرط  زا  سفن  بیذـهت  هیذـغت و  فلا -  دـنک ؟
هیعدا لاثم : ناونعب  دریگ . یم  راکب  هدرک و  جیـسب  هار ، نیا  رد  ار  ناسنا  تاساسحا  همه ي  درادـیم و  او  يراکادـف  راثیا و  هب  ار  یمدآ  هک 

زا يراکادف و  هب  قشع  هک  یئاعد  دهع ، ياعد  رد  ار  اهنآ  نامیا  اب  ناسنا  تسا  بحتسم  هک  اهاعد  نیرتهب  زا  تسیا  هعومجم  هک  یمالـسا 
يا هدیکچ  قافتا  هب  سپ  تسا . بحتسم  هحفص 125 ]  ] دادماب ره  رد  اعد  نیا  ندناوخ  اذل  دنک  یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  یگتـشذگ  دوخ 
نع نیرهاطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  كرماب  مئاقلا  يدـهملا  يداـهلا  ماـمالا  اـنالوم  غلب  مهللا  : » میناوخ یم  ار  میظع  ياـعد  نیا  زا 
هللا شرع  ۀنز  تاولصلا  نم  يدلاو  نع  ینع و  اهرحب و  اهرب و  اهلبج و  اهلهس و  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  یف  تانموملا  نینموملا و  عیمج 

هل ۀعیب  ادقع و  ادهع و  یمایا  نم  تشعام  اذه و  یموی  ۀحیبص  یف  هل  ددـجا  ینا  مهللا  هباتک . هب  طاحا  هملع و  هاصحا  ام  هتاملک و  دادـم  و 
نیلثتمملا هجئاوح و  ءاضق  یف  هیلا  نیعراسملا  هنع و  نیباذـلا  هناوعا و  هراصنا و  نم  ینلعجا  مهللا  ادـبا . لوزا  اهنع و ال  لوحا  یقنع ال  یف 

امتح كدابع  یلع  هتلعج  يذلا  توملا  هنیب  ینیب و  لاح  نا  مهللا  هیدی . نیب  نیدهشتسملا  هتدارا و  یلا  نیقباسلا  هنع و  نیماحملا  هرماوال و 
ۀعلطلا ینرا  مهللا  يداـبلا ، رـضاحلا و  یف  یعادـلا  ةوعد  اـیبلم  یتاـنق ، ادرجم  یفیـس ، ارهاـش  ینفک ، ارزتوم  يربـق  نم  ینجرخاـف  ایـضقم ،

هرما ذفنا  هتجحم و  یب  کلساو  هجهنم  عسوا  هجرخم و  لهس  هجرف و  لجع  و  هیلا ، ینم  ةرظنب  يرظان  لحکا  و  ةدیمحلا ، ةرغلا  و  ةدیـشرلا ،
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هدننک ي مایق  (، ص  ) دمحم لآ  يدهم  تما و  يداه  رـصع ، ماما  ترـضح  ام  يالوم  رب  وت  اراگدرورپ  [ » هحفص 126 [. ] 9 .« ] هرزا ددشا  و 
رد دنتـسه و  نیمز  ياه  برغم  قرـشم و  رد  هک  نامیا  لها  نز  درم و  مامت  زا  وا  رهوگ  كاپ  ناردپ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  وت  نامرف  هب 

یئادـخ و تمظع  اب  شرع  ربارب  تسرف  یتیحت  دورد و  وا  رب  نم  ردام  ردـپ و  نم و  زا  دـنملاع و  ياهایرد  اهیکـشخ و  اـههوک و  ارحص و 
ات مزور و  نیمه  حبـص  رد  اراگدرورپ  تسا . هدومن  نآ  رب  هطاحا  قح  شنیرفآ  باـتک  ءاـصحا و  ادـخ  ملع  هک  هچنآ  شتاـملک و  هزادـناب 
ات مدرگنرب و  تعیب  دهع و  نیا  زا  زگره  هک  تسا  نم  ندرگ  رب  هک  ار  وا  تعیب  دقع  دوخ و  دـهع  منک  یم  دـیدجت  وا  اب  ما  هدـنز  هکیزور 

شدصاقم ماجنا  یپ  زا  دننک و  یم  عافد  وا  زا  هک  نانآ  زا  هد و  رارق  راوگرزب  نآ  نارای  راصنا و  زا  ارم  ایادخ  مشاب . مدـق  تباث  نآ  رب  دـبا 
رد تداهـش  ضیف  هب  هک  ینادیهـش  زا  شهاـگرد و  دـنمتدارا  ناتوسکـشیپ  زا  هدرک و  تیاـمح  يو  زا  لاـثتما و  ار  شرماوا  دنیاتـش و  یم 

شترـضح نم و  نیب  يا  هداد  رارق  یمتح  ياضق  تناگدـنب  ماـمت  رب  ارنآ  هک  گرم  رگا  اراـگدرورپ  هدـب . رارق  دـنا ؛ هدـمآ  لـئان  شباـکر 
هک ار  شتوعد  نایوگ  کیبل  هنهرب و  يا  هزین  اب  و  هدیـشکرب ، ماین  زا  ریـشمش  و  نت ، رب  نفک  مروگ  زا  هک  یلاح  رد  ارم  سپ  دنکفا  یئادج 

ار نیبج  نشور  هدوتـس ي  نآ  دیـشر و  يابیز  تعلط  نآ  امب  اهلاراب  رآ . نوریب  منک ؛ تباجا  تسا  ۀباجالا  مزال  راید  رهـش و  مدرم  مامت  رب 
هعسوت و ار  وا  قیرط  ریسم و  زاس و  ناسآ  ار  شجورخ  کیدزن و  ار  ترـضح  نآ  جرف  نک و  نشور  وا  رب  رظن  کیب  ار  منامـشچ  يامنب و 

زین حاتتفا  ياعد  رد  هحفـص 127 ] .« ] نادرگ حتاف ) ار  شهاپـس   ) يوق ار  شتـشپ  ذفان و  ار  شنامرف  ناشک و  وا  هارب  ارم  نک و  اطع  یخارف 
هب ار  وا  رادـیب و  ار  نامیا  اب  ناسنا  نادـجو  هک  تسا  یئاه  هشوگ  تسا ؛ بحتـسم  ناضمر  كرابم  هام  ياهبـش  همه ي  رد  شندـناوخ  هک 

دنک و یم  هاگآ  تسا  مالسلا ) هیلع  رصع  ماما  تموکح   ) تلادع قح و  تموکح  دقاف  هعماج ي  رد  یگدنز  نامه  هک  یکاندرد  تقیقح 
انا مهللا  : » ددرگ هدـنز  یمدآ  رد  ادـخ ، هار  رد  راثیا  يراکادـف و  هب  قشع  ات  دوش  یم  ببـس  تسا  نشور  لیذ  تـالمج  رد  هک  هنوگناـمه 

کلیبس و یلا  ةداقلا  کتعاط و  یلا  ةاعدلا  نم  اهیف  انلعجت  هلها و  قافنلا و  اهب  لذت  هلها و  مالسالا و  اهب  زعت  ۀمیرک  ۀلود  یف  کیلا  بغرن 
هیلع و کتاولص  انیبن  دقف  کیلا  وکشن  انا  مهللا  هانغلبف . هنع  انرصق  ام  هانلمحف و  قحلا  نم  انتفرع  ام  مهللا  ةرخالا . ایندلا و  ۀمارک  اهب  انقزرت 

کنم حتفب  کلذ  یلع  انعا  هلآ و  دمحم و  یلع  لصف  انیلع  نامزلا  رهاظت  انب و  نتفلا  ةدـش  انددـع و  ۀـلق  انودـع و  ةرثک  انیلو و  ۀـبیغ  هلآ و 
.« نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  اهانـسبلت  کنم  ۀـیفاع  اهانللجت و  کنم  ۀـمحر  هرهظت و  قح  ناطلـس  هزعت و  رـصن  هفـشکت و  رـضب  هلجعت و 

هحفص 128]  ] تزع نآ  هب  ار  ناناملسم  مالـسا و  یناسر و  روهظ  هب  ار  نامز  ماما  نآ  تمارک  اب  تلود  هک  میراد  دیما  وت  زا  ایادخ ، [. » 10]
یهد و رارق  تیادـه  هار  ناـیاوشیپ  زا  تتعاـط و  هب  توعد  لـها  هقح  تلود  نآ  رد  ار  اـم  ینادرگ و  راوـخ  ار  نیقفاـنم  قاـفن و  یـشخب و 
هب يدناسانـش  امب  هک  قح  زا  هچنآ  اراگدرورپ  یئامرف . اطع  ترخآ  ایند و  تمارک  تزع و  امب  شیناهج ) تلود   ) راوگرزب نآ  هطـساوب ي 

شنادـناخ وا و  رب  تیاهدورد  هک  نامربمایپ  ندوبن  زا  وت  هاگردـب  ام  اهلا ، راب  ناسانـشب . امب  میا  هتخانـشن  هچنآ  نک و  راداو  مه  نآ  لـمع 
تیاکـش ام  هیلع  هنامز  رهاظت  هبلغ و  تخـس و  ياه  هنتف  راشف  زا  نامتارفن و  یمک  نامنانمـشد و  يرایـسب  و  نامماما ، یلو و  تبیغ  و  داب ،

جنر نتخاس  فرطرب  دوخ و  بناج  زا  عیرـس  یحتف  اب  یناوتان  همهنیا  لباقم  رد  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  دـمحم و  رب  سپ  میرب ، یم 
یتیفاع سابل  ددرگ و  لماش  ام  همه ي  رب  هک  یتمحر  يزاس و  شراکـشآ  هک  یقح  رب  تموکح  تزع و  رادتقا و  اب  ترـصن  و  یتخـس ، و 

نموم ناسنا  کی  اهاعد ، نیا  هنوگچ  هک  دـینیب  یم  ملاع ». نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  تتیاهن  یب  تمحر  قحب  امرف  يرای  دـناشوپب ؛ ار  ام  هک 
ارنآ دـهاوخب  تیدـحا  هاگرد  زا  ددرگ و  وا  يوزرآ  ادـخ ، هار  رد  تداهـش  هکیئاج  اـت  دـنک  یم  راـثیا  يراکادـف و  هب  قیوشت  هداـمآ و  ار 

. طئارش تاناکما و  دودح  رد  ادخ  ریسم  رد  راثیا  يراکادف و  لذب و  هب  یعقاو  مادقا  و  نامورحم ، ارقف و  هب  لام  شـشخب  اب  ب -  دروآرب ؟
هحفـص 129]  ] روم اب  و  دـینک ، يرادـبناج  ینابیتشپ و  یعامتجا  تلادـع  قح و  زا  دیـشوکب و  یمالـسا  هیریخ  ياهتیلاعف  اهراک و  رد  سپ 
ره درک و  ناوت  لکشم  ششخب  ادرف  دزرو  لخب  دوخ  لام  رد  هزورما  هک  ره  هنرگ  و  دیشاب . هتشاد  هجوت  ناهج  ثداوح  عاضوا و  هعماج و 

هنامز لاوحا  عاضوا و  هب  هکنآ  و  دوب ، دهاوخ  رازراک  نادیم  يرارف  نیتسخن  هدنیآرد  دنز ؛ زابرس  کین  ياهراک  رد  تکرش  زا  نونکا  هک 
مالـسا مچرپ  هیاس ي  ریز  یناـهج ، تموکح  يرارقرب  ناـهج و  تدـحو  نیح  رد  زگره  دـنکن ، رکفت  دوخ  هعماـج ي  قیاـقح  رد  هجوت و 
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یموق هرابرد ي  امب  دیجم  نآرق  هچ  دشاب ؛ هنادجم  راک  نیزگیاج  دـناوت  یمن  شهاوخ  فراعت و  یخوش و  زگره  دومن . دـهاوخن  گنرد 
رییغت اب  نامزمه  دندرگ و  شـشخب  اطع و  هب  قفوم  هدـنیآرد  هک  دـیما  نیا  هب  دـندرک ، یم  يراددوخ  ادـخ  هار  رد  شـشخب  لذـب و  زا  هک 

اطع و يوسب  شیارگ  هتـشادن و  يراکادـف  راثیا و  هقباس ي  ناـنآ  هیحور ي  نوچ  نکیل  دـهد . یم  ربخ  دـبای ؛ دوبهب  ناـشعاضوا  طـئارش ،
هلـضف نم  اناتآ  نئل  هللا  دـهاع  نم  مهنم  و  : » یلاعت يادـخ  هدومرفب ي  دوب . دـنهاوخن  قفوم  رما  نیا  رد  تسا  هدادـن  ناشن  دوخ  زا  شـشخب 
نامیپ ادخ  اب  ناسنیدـب  نانآ  زا  یخرب  [. » 11 .« ] نوضرعم مه  اولوت و  هباولخب و  هلـضف  نم  مهاتآ  املف  نیحلاـصلا . نم  ننوکنل  نقدـصنل و 

نوچ زاب  نامیپ  دهع و  نیا  اب  و  میوش . یم  ناکین  زا  هدرک و  قیدصت  ار  ص )  ) ربمغیپ هتبلا  دـشاب  ام  بیـصن  یتمحر  تمعن و  زا  هک  دنتـسب 
-3 دـندرک ». ضارعا  قح  زا  هدـینادرگ و  يور  نید  زا  دـندیزرو و  لـخب  نآ  رب  تشگ  ناـنآ  بیـصن  ادـخ  تمعن  هحفـص 130 ]  ] لضف و
و تلادـع ، قح و  راشتنا  انامه  روهظ ، ماگنهب  يدـهم  ماـما  یـساسا  تیروماـم  مالـسلا : هیلع  يدـهم  ماـما  روهظ  يارب  هنیمز  ندومن  مهارف 

تیرومام نیا  ماجنا  يارب  تسا  بجاو  نموم  ناـسنا  رب  سپ  تسا . مدرم  همه ي  يارب  یمالـسا  یناـهج  تلود  تموکح و  کـی  سیـسات 
هنیمز تسا ؛ ماما  تساوخ  هک  یمالسا  هعماج ي  هتسه ي  داجیا  یناهج و  حطس  نیرت  عیـسو  رد  یمالـسا  تسرد  یهاگآ  راشتنا  اب  ریطخ ،

یعامتجا هدنز ي  تینیع  کیب  نآ  ندرک  لدبم  ادخ و  مایپ  ققحت  يارب  ار  هزرابم  شالت و  ریـسم  نامیا ، اب  مدرم  هاگ  ره  سپ  دنک . يزاس 
. دز دهاوخ  یناهج  عطاق  تاحوتف  هب  تسد  شنارای  هارمه  هدرب و  نایاپ  هب  هار  نآ  روهظ  ماگنه  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دندرک ؛ زاغآ 

هدش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  یتیاور  نوچمه  دنک  یم  هراشا  تقیقح  نیاب  هک  تسا  دوجوم  یمالسا  تایاور  زا  هتـسد  کی 
هنولبقی الف  هولأس ، ام  نوظعیف  نورـصنیف ، نولتاقیف  هنوطعی ، الف  ریخلا  نولاسیف  دوس ، تایار  مهعم  قرـشملا و  لبق  نم  موق  یتای  : » هک تسا 

یلع اوبحول  هحفـص 131 ]  ] مهتایلف و مکنم  کلذ  كردا  نمف  اروج ، اهولم  امک  اطـسق  اهولمیف  یتیب ، لـها  نم  لـجر  یلا  اهوعفدـی  یتح 
دوش یمن  ناشبیصن  یلو  دنریگ  یم  ار  یکین  ریخ و  غارس  سپس  تسد و  رد  هدایس  ياهمچرپ  اب  دنیآ  یم  قرـشم  زا  یمدرم  [. » 12 .« ] جلثلا

زا يدرم  تسدـب  ارنآ  ات  دـننک  یم  ضارعا  نآ  لوبق  زا  یلو  دنـسر  یم  دوخ  هتـساوخ ي  هب  دـنوش و  یم  زوریپ  هتـساخرب و  گنج  هب  سپ 
كرد ار  نامز  نآ  امش  زا  هک  ره  سپ  دوب . هتفرگرب  رد  ارنآ  ملظ  هکنآ  زا  سپ  دنارتسگ  یم  نیمز  رد  ار  لدع  وا  سپ  دنهد . یم  متیب  لها 

ینأک : » هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زین  و  دروآ ». يور  ناـنآ  يوسب  هدـش  هک  مه  زیخ  هنیـس  یتح  هک  تسا  مزـال  وا  رب  دومن 
ام نوطعیف  مهقتاوع ، یلع  مهفویـس  اوعـضو  کلذ  اوأر  اذاف  هنوطعی ، الف  هنوبلطی  مث  هنوطعی ، ـالف  قحلا  نوبلطی  قرـشملاب  اوجرخ  دـق  موقب 

منیب یم  نارواخ  رد  ار  یموق  .« » ءادهـش مهالتق  رظتنملا ) مامالا  ینعی   ) مکبحاـص یلا  ـالا  اهنوعفدـی  ـال  و  اومیقی ، یتح  نولبقی  ـالف  اولأـس ،
ياهریـشمش  ) هدیـشک ریـشمش  دـننیب  نآ  نوچ  دوش . یمن  هداد  نانآ  هب  مه  زاب  دـنهاوخ  زاب  نوچ  دوش ، یمن  هداد  نانآب  یلو  قح  ياـیوج 

یم ضارعا  نآ  لوبق  زا  یلو  دنبای  یم  تسد  شیوخ  هتـساوخ ي  هب  هاگنآ  دـنراذگ ) یم  دوخ  ياه  هناش  يور  گنج  هناشن ي  هب  ار  دوخ 
و دناءادهش ». رامش  رد  نانآ  ناگتشک  هدننک  مایق  مالـسلا ) هیلع  يدهم  ترـضح   ) امـش بحاص  يربهر  هب  هکنیا  رگم  هحفص 132 ]  ] دننک

کئلوا : » دومرف نینچ  تبیغ  رصع  نامیا  اب  مدرم  هرابرد ي  شترضح  هک  میتشاد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  لوقنم  هتشذگ  تایاور  رد  زین 
زا ار  ام  ایادخ  دننک ». ادخ  هب  توعد  راکـشآ  ناهن و  رد  دنا و  یعقاو  نارادافو  نانآ  «. » ارهج ارـس و  هللا  یلا  ةاعدلا  و  اقح ، نوصلخملا  مه 

[4 . ] هحفـص ي 514 رثالا ، بختنم  [ 3 . ] هحفص 513 رثالا ، بختنم  [ 2 . ] هیمامالا دئاقع  رفظملا ، اضر  دمحم  خیـش  [ 1  ] یقرواپ رادب  نانآ 
خیرات [ 7 . ] هحفـص ي 427-428 يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  [ 6 . ] هحفـص 448 يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  [ 5 . ] هحفـص 427 يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات 
يزاریش دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  ةرایزلا ، ءاعدلا و  باتک  [ 9 . ] هحفص 427-428 يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  [ 8 . ] هحفص 427-428 يربکلا ، ۀبیغلا 

رد [ 12 . ] تاـیآ 75و76 هبوت ، هروس ي  میرک ، نآرق  [ 11 . ] هلظ ماد  يزاریـش  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  ةرایزلا ، ءاعدلا و  باتک  [ 10 . ] هلظ ماد 
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