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ریدغ هبطخ  زا  ییاه  مایپ  دنناسرب :  نابیاغ  هب  نارضاح 

باتک تاصخشم 

 - 1341 يدهم ، روپ ، یلین  هسانشرس : 

روپ یلین  يدهم  ریدغ / هبطخ  زا  ییاه  مایپ  دنناسرب :  نابیاغ  هب  نارضاح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 . 1397 یمالسا ، تاغیلبت  تنواعم  يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم : رشن :  تاصخشم 

.م 12 س   × 19 یگنر )  ) روصم .ص   84 يرهاظ :  تاصخشم 

978  - 622  - 6090  - 20 ناگیار 9 - کباش :

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.ص 83. همانباتک ؛ تشاددای : 

.مخ ریدغ  عوضوم : 

Ghadir عوضوم : 

یمالسا تاغیلبت  تنواعم  .يوضر  سدق  ناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

BP 223  / 5 1397 2ح9ن /  هرگنک : يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

5290795 یلم :  یسانش  باتک  هرامش 

دنناسرب نابیاغ  هب  نارضاح  ناونع :

روپ یلین  يدهم  هدنسیون :

يوضر سدق  ناتسآ  یگنهرف  تادیلوت  ةرادا  دیلوت : هیهت و 

روپاضر مالغ  هیسنا  ینیسح و  تاداس  بنیز  مود : شیاریو  راتساریو 

ینیسح نایورم  دومحمدیس  نیملسملاو  مالسالا  تجح  یملع : بایزرا 

هداز یسوم  نسحدیس  دلج : حارط 

یمچرپ سابع  ارآ : هحفص 

يوضر سدق  ناتسآ  یمالسا  تاغیلبت  تنواعم  رشان :
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يوضر سدق  ناتسآ  تاراشتنا  پاچ و  ۀسسؤم  هناخپاچ :

1398 موس ، پاچ : تبون 

120000 نونک : ات  ناگرامش 

10000 ناگرامش :

978  - 622  - 6090  - 20 - 9 کباش :

( شورف لباقریغ   ) لایر  120000 تمیق :

.یگنهرف تیریدم  ریدغ ، نحص  و  مالسلا ) هیلع   ) يداهلا باب  نیب  یبرغ ، علض  يوضر ، عماج  نحص  رهطم ، مرح  دهشم ، یناشن :

051  - 32002567 نفلت :  91735  - 351 یتسپ : قودنص 

802222 3000 اهداقتنا : اهداهنشیپ و  تفایرد  یکمایپ  ۀناماس 

.تسا ظوفحم  پاچ  قح 

ص:1

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

دنناسرب نابیاغ  هب  نارضاح 

ریدغ ۀبطخ  زا  ییاه  مایپ 

هعلاطم ياعد 

َمَحْرَا اـی  َکـِتَمْحَِرب  َکـِمُولُع  َِنئازَخ  اـْنیَلَع  ْرُْـشنا  َکـِتَمْحَر َو  َباوـْبَا  اـْنیَلَع  ْحَْـتفا  َّمُـهّللَا  ِمـْهَْفلا  ِروـُِنب  ِیْنمِرْکَا  ِمْهَوـْلا َو  ِتاـُملُظ  ْنـِم  ینْجِرْخَا  َّمُـهّللَا  »
(1)« .َنیِمِحاّرلا

ار تمولع  ياه  هنازخ  اشگب و  ام  يور  هب  ار  تتمحر  ياهرد  ایادـخ ، .رادـب  ما  یمارگ  مهف  رون  هب  نک و  جراـخ  مهو  ياـه  یکیراـت  زا  ارم  ایادـخ ، )
!( نانابرهم ِنیرت  نابرهم  يا  تا ، ینابرهم  هب  نک ؛ زاب  نامیارب 

2 ص :

.هعلاطم ياعد  نانجلا ، حیتافم  یمق ، سابع  - 1
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3 ص :
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همدقم

دیع زور  مالسلا ، ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  یمالسا و  نّدمت  خیرات  رد  زور  نیرت  رب  ملـس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ثعبم  زور  زا  سپ 
ریدغ دیع  دندش ، هتخیگنارب  تلاسر  هب  میحر  يادخ  فرط  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ثعبم ، دیع  رد  هک  نانچمه  تسا ؛ مخریدغ 

رد دـندش و  هتخیگنارب  نینمؤم  رب  تیـالو  تماـما و  يارب  میرک ، دـنوادخ  فرط  زا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  ترـضح  هک  تسا  يزور  مه 
.تسا مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تماما  زاغآرس  زور ، نیا  عقاو ،

ره رد  اه  توغاط  ناطیش و  ۀهبج  یمامت  هکارچ  دراد ؛ ّرثکتم  عّونتم و  نانمـشد  دشاب ، هتـشاد  تسود  یماح و  هکنآ  زا  شیب  نآ ، نامرهق  مخریدغ و 
هعقاو نیا  مایپ  ندیسر  زا  يریگولج  ددصرد  اهراکهار ، اهدربهار و  اه و  هسیسد  عاونا  اب  دنا و  هدیشک  فص  ریدغ  تقیقح  ربارب  رد  يرصم ، رصع و 

رد ریذـپان  یگتـسخ  یتدـهاجم  اب  ات  دراذـگ  یم  ناروابریدـغ  شود  رب  ار  یگرزب  تلاسر  اه ، ینمـشد  نیا  .دنتـسه  يدـعب  ياه  لسن  اه و  ناسنا  هب 
هب قوقح  قاقحا  ریدـغ و  يالاو  ياه  ناـمرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  رد  یلمع ، یتفرعم و  راـک  راـنک  رد  یعاـمتجا ، یگداوناـخ و  يدرف و  ياـه  هصرع 

.دنشوکب خیرات  لوط  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ۀتفر  جارات 

4 ص :
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ۀتـسراو ناملاع  زا  تیامح  نید ، ماکحا  يرثکادـح  يارجا  يارب  ندراـمگ  تمه  يدرف و  يراد  نید  يارب  شـشوک  ياـنعم  هب  يروایریدـغ  هزورما ،
دحاو تموکح  لیکـشت  و  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  روهظ  جرف و  يارب  هثاغتـسا  راـظتنا و  هرخـالاب  هیقف و  ّیلو  تموکح  نید و 

، نآ رد  هک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ماقمالاو  ربمایپ  ریدـغ  ۀـبطخ  رب  تسا  يرورم  رـضاح  باتک  .تسا  تماما  ماـظن  ياـنبم  رب  یناـهج 
، مخ ریدغ  دیع  تبسانم  هب  يوضر و  سدق  ناتسآ  تاغیلبت  تنواعم  شرافس  هب  راتـشون ، نیا  .تسا  هدش  يواکاو  هبطخ  نیا  ِیـساسا  عوضوم  هدزاود 

رثوک شون  هعرج  دهاجم و  قداص و  ناروابریدغ  زا  ار  ام  ۀمه  دنوادخ  هکنآ  دیما  .دوش  یم  میدقت  ناراوگرزب  امش  روضح  هیهت و  لاس 1437ق  رد 
.دهد رارق  تیالو 

روپ یلین  يدهم 

ۀجح 1437 يذ  ، 1395 رویرهش

5 ص :
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نآ غالبا  ِيراگن  هعقاو  مخریدغ و  فیرعت 

(1) .دراذگ یم  اج  هب  یلیس  دوخ ، زا  هک  دنیوگ  یبآ  ای  ریگبآ  هب  یبرع  نابز  رد  ریدغ 

(3) .تسا هدش  عقاو  نآ  رد  ریدغ  ریگبآ  هک   (2) هفحج یکیدزن  رد  هنیدم ، هکم و  نایم  تسا  ینیمزرس  مخ 

هک تسا  یهارراهچ  عقاو  رد  ناکم ، نیا  .دراد  رارق  هکم  رهش  يرتمولیک  ۀلصاف 250 رد  غبار (4) و  یقرش  بونج  يرتمولیک  رد 25 مخریدغ  نیمزرس 
زا قارع ، هب  قرـش  زا  هنیدم ، هب  لامـش  زا  مخریدـغ  .دـنوش  یم  ادـج  مهزا  اجنآ  رد  جـح ، زا  تشگزاب  زا  سپ  فلتخم ، ياه  نیمزرـس  لها  نایجاح 

.تسا هکورتم  ینیمزرس  هزورما ، دوش و  یم  یهتنم  نمی  هب  بونج  زا  رصم و  هب  برغ 

نیا هتـشذگ ، ياه  ههد  رد  .دندوب  هدرک  انب  ریدغ  دجـسم  مان  هب  يدجـسم  ناکم  نیا  رد  نایعیـش ، هژیو  هب  ناناملـسم و  ریدغ ، ۀـعقاو  تمظع  لیلد  هب 
.تسا هدنامن  یقاب  نآ  زا  يا  هناریو  زج  نونکا  هدش و  بیرخت  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نانمشد  تسد  هب  دجسم 

6 ص :

ص 1518. ج2 ، نایبیبط ، دیمحدیس  ۀمجرت  سورال ، گنهرف  رج ، لیلخ  - 1
.دنوش یم  مِرُحم  اجنآ  رد  دنورب ، هکم  هب  ماش  هار  زا  دنهاوخ  یم  هک  ینانآ  هک  تسا  يا  هناگجنپ  تیقاوم  زا  هفحج  - 2

ص223. ج4 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نب  مرکم  نبدمحم  - 3
.هفحج ءاوبا و  نیب  تسا  ینیمزرس  غبار  - 4
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ریدغ غالبا  ِيراگن  هعقاو  لودج 

ریوصت

7 ص :
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ریوصت

8 ص :
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ریدغ ۀبطخ  دنس 

نیازا دوش ؛ یبایزرا  هدیجنس و  نآ  رابتعا  دنس و  تسا  مزال  ثیدح ، يانعم  نتم و  زا  يرادرب  هرهب  يریگ و  مایپ  یسررب و  زا  شیپ  ثیدحلا ، ملع  رد 
: درک تابثا  ناوت  یم  هار  هس  زا  ار  ریدغ  ۀبطخ  دنس  تّحص  .دوش  یسررب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ۀیریدغ  ۀبطخ  دنس  دیاب  ادتبا  ور ،

، هنومن يارب  ناخرّوم : ياه  شرازگ  یخیرات و  عیاقو  اب  نآ  نداد  قیبطت  هار  زا  شبلاطم ، مقـس  تحـص و  يواکاو  ریدغ و  ۀبطخ  ياوتحم  یـسررب  . 1
ناوت یم  تسا ، هدش  هدافتسا  هدئام  ۀکرابم  ةروس  موس  ۀیآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تماما  تیالو و  عوضوم  تابثا  يارب  ریدغ ، ۀبطخ  رد  رگا 
نیلوا ندوب و  ناملـسم  نیلوا  دننام  یلئاضف  هبطخ  نیا  رد  رگا  ای  درک  یـسررب  ار  نآ  تحـص  نازیم  هیآ ، نیا  لوزن  نأش  نارّـسفم و  رظن  هب  هعجارم  اب 

يوزارت رد  یخیرات ، لیالد  هب  هعجارم  اب  ار  اه  یگژیو  نیا  ناوت  یم  تسا ، هدش  هداد  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  ندوب ، ادخ  هار  دهاجم 
.تسشن تواضق  هب  ریدغ  ۀبطخ  تیدنس  مقس و  تحص و  ةرابرد  هاگنآ  داد ؛ رارق  شجنس 

ییاه شخب  هب  اه ، لقن  نیا  نایوار  دـنا : هدرک  شرازگ  يدامتم  ياه  نرق  لوط  رد  نایوار  هک  ریدـغ  ثیدـح  ِیخیرات  رتاوتم  ياه  لقن  هب  هعجارم  . 2
ۀبطخ زا 
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هدومرف تیالو  غورف  دنمشزرا  باتک  رد  یلاعت ،) هللا  هظفح  ) یناحبس هللا  تیآ  ترـضح  .تسا  نآ  دّیؤم  یلامجا ، تروص  هب  هک  دنا  هتخادرپ  هیریدغ 
: دنا

تسا هداتفا  عادولا  هجح  رد  هک  یقافتا  ینعی   ] ریدغ ثیدح  یباحـص ، رفن  دودح 110  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  یخیرات ، دادـیور  نیا  تیمها  رد 
دارفا نیمه  اهنت  دایز ، ِهورگ  نآ  زا  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  بلطم  نیا  هتبلا  دنا ؛ هدرک  لقن  ار  مالسلا ] ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تماما  ربخ  مالعا  و 

هللا یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  تسرد  .دروخ  یم  مشچ  هب  نَت  مان 110  نّنـست  لها  نادنمـشناد  ياه  باتک  رد  اهنت  هکلب  دنا ؛ هدرک  لقن  ار  هثداح 
یثیدح نانآ  زا  دندوب و  زاجح  تسدرود  طاقن  زا  نانآ  زا  يدایز  هورگ  یلو  درک ؛ اقلا  يرفنرازهدص  عامتجا  رد  ار  دوخ  نانخس  ملس ) هلآ و  هیلع و 

ام تسد  هب  هدرک ، جرد  مه  رگا  تسا و  هدـشن  نآ  جرد  هب  قـفوم  خـیرات ، دـنا ، هدرک  لـقن  ار  هعقاو  نیا  هک  زین  ناـنآ  زا  یهورگ  .تـسا  هدـشن  لـقن 
.تسا هدیسرن 

املع و زا  یگمه  دـعب ، ياه  نرق  رد  ثیدـح  نایوار  .دـنا  هتخادرپ  ثیدـح  نیا  لقن  هب  نانآ ، زا  نَت   89 تسا ، ناـعبات  رـصع  هک  يرجه  مود  نرق  رد 
فارتعا نآ  يراوتـسا  تحـص و  هب  يدایز  هورگ  دـنا و  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  نانآ  زا  نَت  دنتسه و 360  ننست  لها  نادنمـشناد 

21 متفه ، نرق  رد  دنمـشناد ؛  20 مشش ، نرق  رد  دنمـشناد ؛  24 مجنپ ، نرق  رد  دنمـشناد ؛  43 مراهچ ، نرق  رد  دنمـشناد ؛  92 موس ، نرق  رد.دـنا  هدرک 
12 مهدزای ، نرق  رد  دنمشناد ؛  14 مهد ، نرق  رد  دنمشناد ؛  16 مهن ، نرق  رد  دنمشناد ؛  18 متشه ، نرق  رد  دنمشناد ؛
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یهورگ .دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  دنمـشناد   20 مهدراهچ ، نرق  رد  دنمشناد و   12 مهدزیس ، نرق  رد  دنمشناد ،  13 مهدزاود ، نرق  رد  دنمشناد ،
.دنا هتشون  ییاه  باتک  ًالقتسم  نآ  دافم  ةرابرد  هکلب  دنا ؛ هدرکن  افتکا  ثیدح  لقن  هب  اهنت  زین 

هللا یلـص   ) ربمایپ زا  قیرط  داتفه  زا  زواجتم  زا  ار  ثیدح  نیا  هتـشون و  ریدغلا  ثیدـح  قیرط  یف  هیالولا  مان  هب  یباتک  یمالـسا ، گرزب  خروم  يربط ،
.تسا هدرک  لقن  ملس ) هلآ و  هیلع و 

زا ار  ثیدح  نیا  یناعج ، هب  فورعم  يدادغب ، رمع  نبدـمحم  رکبوبا  .تسا  هدرک  لقن  نَت  زا 105  ار  ثیدح  نیا  تیالو ، ۀلاسر  رد  یفوک  هدقع  نبا 
.تسا رفن   26 زین ] ، ] دنا هتشون  باتک  یخیرات  ۀعقاو  نیا  تایصوصخ  نوماریپ  ًالقتسم  هک  یناسک  دادعت  .تسا  هدرک  لقن  قیرط   25

ياناوت ۀماخ  هب  هک  تسا  ریدغلا  یخیرات  باتک  همه ، زا  رت  عماج  هک  دـنا  هتـشون  يا  هدـنزرا  ياه  باتک  گرزب  هعقاو  نیا  ةرابرد  هعیـش  نادنمـشناد 
(1) .تسا هتفای  شراگن  ینیما ، هللا  تیآ  موحرم  دهاجم ، ۀمّالع  یمالسا ، ِیمان  ةدنسیون 

ۀحفص دلج 1 ، جاجتحِالا ، رد  یسربط  هلمجزا : دنا ؛ هدرک  لقن  يراوگرزب  ناثدحم  ار  هبطخ  نیا  هتسجرب : ناثدحم  يوس  زا  ریدغ  ۀبطخ  نیع  لقن  . 2
ۀحفص 204.(2) دلج 37 ، راونالا ، راحب  رد  یسلجم  ۀمالع  ۀحفص 56 و  دلج 1 ، لامعَالا ، لابِقا  رد  سوواط  نبدیس  55 و 

11 ص :

.هیمئاق لاتیجید  ۀناخباتک  زا : لقن  هب  ص141و142 ؛ تیالو ، غورف  يزیربت ، یناحبس  رفعج  - 1
رگید هباشم  ثیداحا  اب  ریدـغ  ۀـبطخ  تارابع  قیبطت  هب  هک  هباطخ  یکیو  شخب  ریدـغ ، ۀـباطخ  یتنرتنیا  هاـگرد  هب  رتشیب ، قیقحت  حیـضوت و  يارب  - 2

عوضوم رد  نایبت  یتنرتنیا  هاگرد  هب  دیناوت  یم  نینچمه  دییامرف ؛ هعجارم  ریدغ  ۀبطخ  دنس  عوضوم  رد  تالاؤس  هب  خساپ  تمـسق  زین  تسا و  هتخادرپ 
.دینک هعجارم  ریدغ  ۀبطخ  لماک  نتم  كرادم 
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يوضر مالک  ۀنیآ  رد  ریدغ  دیعس  دیع 

مالک رد  اه  نآ  ۀنومن  هدزاود  نایب  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدش  رکذ  یگژیو  هاجنپ  زا  شیب  مخریدغ ، دیع  يارب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  رد 
.مینک یم  هدنسب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

ریوصت
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ریوصت

13 ص :

ریدغ هبطخ  زا  ییاه  مایپ  دنناسرب :  نابیاغ  هب  www.Ghaemiyeh.comنارضاح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت
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ریوصت
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ریدغ ۀبطخ  ریدغ و  ياه  مایپ 

: میزومآ یم  ریدغ  ۀبطخ  زا 

.تسا تلاسر  ّطخ  دادتما  تماما  * 

.تسا یباصتنا  ینایحو و  ینامسآ ، یبیغ ، يا  هلئسم  تّوبن ، نوچمه  تماما  * 

.تسا تناید  نآرق و  زا  تنایص  بجوم  تماما  * 

.تسا تناید  ةدننک  مامت  تماما  ِماظن  * 

.تسا تلاسر  رما  ةدننک  لماک  تماما  * 

.تسا تناید  ِیلصا  طرش  تماما ، اب  دنویپ  * 

.تسا قافن  كرش و  يالیتسا  ببس  تماما ، زا  ندیرب  * 

.تسا ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ۀتساوخ  تماما ، شریذپ  تیالو و  زا  يوریپ  * 

.تسا رشب  تیاده  يارب  موصعم ، ۀلاس  ناسنا 250 ِیفرعم  ریدغ  .تسا * تماما  ۀلئسم  هب  تلاسر  رما  ندز  هرگ  مخریدغ  * 

.تسا تبیغ  نارود  يارب  زاس  تیاده  یمایپ  ریدغ  * 

.تسا تیاده  رمتسم  یّلجت  ریدغ  * 

.تسا تلالض  هاچ  رد  طوقس  ریدغ ، هار  زا  یچیپرس  * 

.تسا تناید  ةدنپت  بلق  تیالو  * 
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: میزومآ یم  ریدغ  ۀعقاو  زا 

.تساه ناسنا  تیاده  يارب  خیرات  رتسب  رد  حلاص  ینایرج  تماما  * 

.تسا تماما  ماجنا  زاغآ و  ِیفرعم  مخریدغ  * 

.تسا تیودهم  مایپ  زورما ، لسن  يارب  ریدغ  مایپ  نیرت  مهم  * 

.تسا تماما  ماظن  اب  مدرم  تعیب  ملس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تساوخرد  نیرت  مهم  * 

.تسا فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) دوعوم يدهم  ات  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  زا  تماما ، ۀبیط  ۀلسلس  یفرعم  ۀعیلط  مخریدغ  * 

.دنتسه ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا مرّکم  لوسر  تناما  ود  راگدای و  ود  رهوگ و  ود  مالسلا ، ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تیالو  نآرق و  * 

.دنا تیالو  تماما و  ماظن  نازرو  هنیک  ناقفانم  * 

ْنَم ...َو  ُهاداع  ْنَم  ِداع  : » دنا هتساوخن  يزیچ  نیرفن ، نعل و  زج  مالسلا ) هیلع   ) یلع نافلاخم  يارب  ادخ  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  * 
« .َُهلَذَخ

.تسا ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مّظعم لوسر  تاشرافس  نیرخآ  ِوزج  تماما ، تیالو و  هب  شرافس  * 

.تسا دمآراکان  صقان و  ینید  تیالو ، تموکح و  نودب  نید  * 

.تساهرصع اه و  لسن  ۀمه  يارب  یناگمه و  يا  هفیظو  مخریدغ ، مایپ  غالبا  * 
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.تسا هنوگربمایپ  يراک  مخریدغ ، مایپ  غالبا  * 

.هناموصعم كاپ و  تسایس  نامه  تیالو  تسا و  تیالو  اب  تعیب  نامه  تماما  * 

.تناید ریغ  تسایس  هفیقس ، ِلها  هاگدید  زا  تسا و  تناید  نیع  تسایس  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رظنم  زا  * 

.تسا تسایس  ةزوح  زا  ماما  ندرکادج  ریذپان  ناربج  ياه  هنیزه  نایسابع ، نایوُما و  تیمکاح  * 

.تسا تسایس  تناید و  تردق  ةزوح  ود  ییازفا  مه  ریدغ ، رثا  نیرت  مهم  .تسا * تناید  زا  تسایس  يریذپان  ییادج  ریدغ ، مایپ  نیرت  یلصا  * 

.دنا تردق  ۀنشت  ِنیقفانم  تیالو ، ریدغ و  ِییارجا  ِحرط  نمشد  نیرت  تخسرس  * 
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تماما ۀتسیاش  ۀلاس  ناسنا 250 یفّرعم  ریدغ ؛

هراشا

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  هک  تسا  يا  هتسیاش  كانبات و  ياه  هرهچ  یفرعم  زور  تماما ، یخیرات  گرزب  شیامه  ای  مخریدغ 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  مخریدغ ، زور  رد  .دنراد  ار  مدرم  رب  ینید  یعامتجا و  یـسایس و  يونعم و  تیالو  زا  يدـنم  هرهب  تقایل  ، 

(1) يا هلاس  ناسنا 250

.دنک يوریپ  وا  زا  دهد و  تعیب  تسد  وا  اب  دیاب  مالسا  تما  دراد و  هدهعرب  ار  یمالسا  تما  يربهر  خیرات ، فلتخم  عطاقم  رد  هک  دندرک  یفرعم  ار 

هکلب دوش ، یمن  باسح  نانآ  تفارش  راختفا و  ریدغ ، طقف  هن  هک  تسا  رامش  یب  تمظعاب و  دح  نآ  ِهب  ات  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ياه  یگتـسیاش 
: دنا هدومرف  هراب  نیارد  هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  .دنریدغ  ۀعقاو  هب  ندیشخب  تفارش  راختفا و  بجوم  ریدغ و  داجیا  ببس  ناشیا ،

دوجو نآ  .تسا  هدرک  داجیا  ار  ریدغ  ۀلئسم  ریما  ترضح  دروایب : شیپ  يا  هلئـسم  کی  ریما  ترـضح  يارب  هسفنب  هک  تسین  يا  هلئـسم  ریدغ ، ۀلئـسم 
دوخ دراد ، شزرا  هک  نآ  .درادـن  شزرا  ناشیا  يارب  ریدـغ  .دـیایب  شیپ  ریدـغ  هک  تسا  هدـش  نیا  بجوم  تسا ، هدوب  تاهج  ۀـمه  عبنم  هک  فیرش 

تسین یـسک  هللا  لوسر  زا  دعب  رـشب  رد  هک  تسا  هدومرف  هظحالم  هک  یلاعتو  كرابت  يادخ  .تسا  هدمآ  ریدغ  شزرا ، نآ  لابند  هک  تسا  ترـضح 
هب ار  تلادع  دناوتب  هک 

19 ص :

.تسا هدش  رشتنم  ناونع  نیمه  اب  مه  یباتک  دنا و  هدرب  راک  هب  تماما  ۀلسلس  يارب  هک  یلاعلا ) هلظدم  ) بالقنا مظعم  ربهر  يابیز  ریبعت  هب  هراشا  - 1
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ار انعم  نیا  تردق  هک  ار  صخش  نیا  هک  ار  هللا  لوسر  دنک  یم  رومأم  دهدب ، ماجنا  تسا ، هاوخلد  هک  يروط  نآ  و ]  ] دهدب ماجنا  دیاب  هک  يروط  نآ 
نیا تفالخ ، هب  ریما  ترـضح  بصن  .نک  بصن  ار  نیا  دـشاب ، هتـشاد  یهلا  تموکح  کی  دـنک و  داجیا  هعماج  رد  انعم  ماـمت  هب  ار  تلادـع  هک  دراد 

تایاور رد  هکنیا  دوشب و  ادیپ  ریدغ  هک  تسا  نیا  وا  عماج  تاماقم  ترضح و  يونعم  تاماقم  زا ]  ] .دشاب ترضح  يونعم  تاماقم  زا  هک  تسین  روط 
تموکح هن ] [ ؛ تسا يا  هلئـسم  کی  تموکح  هک  تسا ]  ] نیا باب  زا  هن  دـنا ، هدرک  لیلجت  نآ ]  ] زا ردـق  نآ  ار  ریدـغ  نیا  الاح ، ات  نامز  نآ  زا  اـم و 

نآ .تسا  لدع  ۀـماقا  تسه ، هچنآ   (1) !« تسین نم  شیپ  مه  تمیق  یب  شفک  نیا  ردـق  هب  : » هک دـیوگ  یم  سابع  نبا  هب  ریما  ترـضح  هک  تسا  نآ 
نآ هب  تسا ...]  ] لدع ۀماقا  دنهدب ] ماجنا  ، ] دنهدب ناشیا  هب  تصرف  هک  یتروصرد  دنتـسناوت  یم  وا  دالوا  و  هیلع ) هللا  مالـس  ) ریما ترـضح  هک  يزیچ 
( ، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ۀیریدغ  ۀبطخ  زا  يدایز  شخب  (2) .دنتفاین تصرف  نکل  دراد ؛... ، اضر  یلاعتو  كرابت  يادـخ  هک  يروط 

نیموصعم يالاو  ياه  یگتسیاش  نایب  نید و  نایاوشیپ  رگید  و  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  لیدب  یب  تیـصخش  یفرعم  نییبت و  ةرابرد 
يزاسرتسب ِیپ  رد  هویش  هس  اب  ریدغ  ۀبطخ  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  .تسا  تما  يربهر  تماما و  ماقم  يّدصت  رد  مالـسلا ) مهیلع  )

: دندوب مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم تماما  تابثا  تیالو و  شریذپ  يارب 
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يدّبعت ةویش  . 1

هب مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما باـصتنا  عوضوم  نییبـت  هب  نآرق ، تاـیآ  زا  يریگ  هرهب  اـب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  شور ، نیا  رد 
: دندومرف هنومن  يارب  دنزادرپ ؛ یم  مهم  نیا  مالعا  موزل  دنوادخ و  بناج  زا  تماما 

َِکتَمِْعِنب َو ْمِْهیَلَع  َتْمَْمتَأ  ْمِِهنیِد َو  ْنِم  َكِدابِِعل  َْتلَمْکَأ  اِمب  ُهاّیِإ  ِیبْصَن  َِکلاذ َو  ِیناـْیِبت  َدـْنِع  َکِِّیلَو  ٍِّیلَِعل  يِدـَْعب  َهَماـمِْإلا  َّنَأ  َّیَلَع  َْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللَأ 
َِکب یَفَک  َكُدِهْـشُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللَأ   (1){ َنیِرِـساْخلا َنِم  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو   } َْتلُقَف ًاـنیِد  َمالْـسِْإلا  ُمَُهل  َتیِـضَر 

(2) .ُْتغََّلب ْدَق  یِّنَأ  ًادیِهَش 

نیا زین  نم  دراد و  صاصتخا  مالـسلا ] ) هیلع   ) یلع  ] وت ّیلو  هب  نم ، زا  دـعب  تماما  ییاوشیپ و  هک  يدومرف  لزان  نم  رب  ار  ناـمرف  نیا  وت  اراـگدرورپ ،
يدرک و مامت  ناشیارب  ار  تتمعن  یتخاس و  لماک  تناگدنب  يارب  ار  تنید  ببس ، نیا  هب  ات  مدرک  بوصنم  ماقم  نیا  هب  ار  وا  مدرک و  نایب  ار  عوضوم 
رد وا  دوش و  یمن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دنک ، يوریپ  مالـسا  زا  ریغ  ینید  زا  هکره  و  : » يا هدومرف  دوخ  هک  دشاب  نانآ  نید  مالـسا  هک  يدش  یـضار  و 

.مداد ماجنا  ار  دوخ  غیلبت  نم  هک  سب  تداهش  نیا  ار  وت  مریگ و  یم  هاوگ  ار  وت  اراگدرورپ ، .تسا » ناراک  نایز  زا  ترخآ 

َّنِإ ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی   } ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب  ََّیلِإ  یَحْوَأ  َو 
ُتْرَّصَق ام  ِساّنلا  َرِشاعَم   (3){ َنیِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهللا ال 

21 ص :

.85 نارمع ، لآ  - 1
ص61. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 2

.67 هدئام ، - 3

ریدغ هبطخ  زا  ییاه  مایپ  دنناسرب :  نابیاغ  هب  www.Ghaemiyeh.comنارضاح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 29 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16597/AKS BARNAMEH/#content_note_21_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16597/AKS BARNAMEH/#content_note_21_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16597/AKS BARNAMEH/#content_note_21_3
http://www.ghaemiyeh.com


اَذَـه ِیف  َمُوقَأ  ْنَأ  ُمالَّسلا  َوُه  یِّبَر َو  ِمالَّسلا  ِنَع  ِینُُرمْأَی  ًاثالَث  ًاراِرم  ََّیلِإ  َطَبَه  مالـسلا ) هیلع   ) َلِیئَْربَج َّنِإ  ِهَیآلا  ِهِذَـه  َبَبَـس  ٌنِّیَبُم  اَنَأ  َُهلَْزنَأ َو  اـم  ِغِیْلبَت  ْنَع 
ْنِم َنوُراه  ُّلَحَم  یِّنِم  ُهُّلَحَم  يِذَّلا  يِدـَْعب  ْنِم  ُماـمِْإلا  ِیتَفِیلَخ َو  یِّیِـصَوَو َو  یِخَأ  ٍِبلاـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  َدَوْسَأ  َرَمْحَأ َو  َضَْیبَأ َو  َّلُـک  َِملْعُأ  ِدَهْـشَْملا َو 

(1) .ِِهلوُسَر ِهللا َو  َدَْعب  ْمُکُِّیلَو  يِدَْعب  َِّیبَن  ُهَّنَأ ال  اَّلِإ  یَسُوم 

نیا رگا  هک  نک  غالبا  مدرم ] هب  ، ] دـش لزان  وت  رب  ادـخ  زا  هچنآ  ربمایپ ، يا  .نابرهم  رگـشیاشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  : » تسا هدومرف  یحو  نینچ  نم  هب  و 
لزان نم  رب  دنوادخ  هچنآ  غیلبت  رد  نم  مدرم ، هورگ  يا  .تشاد » دـهاوخ  ظوفحم  مدرم  زا  ار  وت  ادـخ  يا و  هدرکن  غالبا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، ار  راک 
يوس زا  دـمآ و  نم  روضح  هب  راـب  هس  مالـسلا ) هیلع   ) لـیئربج هک  دـینادب  منک : یم  ناـیب  ناـتیارب  ار  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  مدرکن و  یهاـتوک  دوـمرف ،

هک منک  مالعا  یهایس ، خرس و  دیفـس و  ره  دارفا ، ۀمه  هب  مزیخ و  اپ  هب  ناکم  نیا  رد  هک  درک  رما  نم  هب  تسا ، مالـس  ۀیام  لصا و  هک  نم  راگدرورپ 
یسوم هب  تبسن  نوراه  هاگیاج  تلزنم و  نم ، هب  تبسن  وا  هاگیاج  تلزنم و  هک  تسا  نم  زا  دعب  ماما  ّیصو و  نیـشناج و  ردارب و  بلاط  یبا  نب  یلع 

.تسامش ّیلو  یلع ] ینعی   ] وا ادخ ، لوسر  ادخ و  زا  سپ  تسین و  يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  تسا ؛

يِداْبلا َو یَلَع  ٍناسْحِِإب َو  ْمَُهل  َنیِِعباّتلا  یَلَع  ِراْصنَْألا َو  َنیِرِجاـهُْملا َو  یَلَع  ُُهتَعاـط  ًاـضَرَتْفُم  ًاـمامِإ  ًاـِّیلَو َو  ْمَُکل  ُهَبَـصَن  ْدَـق  َهللا  َّنَأ  ِساـّنلا  َرِـشاعَم  اوُمَلْعاَـف 
ٍضام ٍدِّحَُوم  ِّلُک  یَلَع  ِدَوْسَْألا َو  ِضَْیبَْألا َو  یَلَع  ِرِیبَْکلا َو  ِریِغَّصلا َو  ِكُولْمَْملا َو  ِّرُْحلا َو  ِِّیبَرَْعلا َو  ِّیِمَجْعَْألا َو  یَلَع  ِرِضاْحلا َو 
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ٍرِـضاح َو ِّلُک  یَلَع  ًهَّجُح  ُْتغََّلب  اَم  ُْتغََّلب  ْدَـق  ِهَمایِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِیبِقَع  ِیف  ًهَثارِو  ًهَماـمِإ َو  اـهُعَدَأ  یِّنِإ  ِساَّنلا  َرِـشاعَم   ... (1) .ُهُْرمَأ ٍذـِفان  ُُهلْوَق  ٍِزئاج  ُهُمْکُح 
(2) .ٍِبئاغ

مامت رب  ییوکین  هب  ار  وا  تعاطا  دشاب و  ماما  ّیلو و  امش  رب  ات  درک  بوصنم  ار  بلاط ] یبا  نب  یلع  ینعی   ] وا دنوادخ  هک  دینادب  مدرم ، هورگ  يا  سپ 
ره هایــس و  دیفــس و  رب  گرزب و  کـچوک و  دـبع و  دازآ و  مـجع و  برع و  بئاـغ و  رــضاح و  رب  ناـنآ و  نیعباـت  راـصنا و  رجاـهم و  ياـه  هورگ 
هب ار  تیـالو ] ینعی   ] نآ نم  اـنامه  مدرم ، يا  .تسا ...  ذـفان  شرما  لوـبقم و  شنخـس  ارجا و  ِروـخرد  وا  ناـمرف  .تسا  هدوـمرف  بجاو  تسرپادـخ ،

يارب تسا  تجح  نیا  مدرک و  غیلبت  منک ، غیلبت  دیاب  ار  هچنآ  قیقحت  هب  مراپس و  یم  هعیدو  هب  مدوخ  ۀیرذ  رد  تمایق  زور  ات  تثارو  تماما و  تروص 
.بیاغ رضاح و  ره 

یلّقعت ةویش  . 2

نینمؤملاریما درف  هبرـصحنم  ياه  یگژیو  لیاضف و  نایب  یعانقا و  راکهار  زا  هدافتـسا  اب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  یلّقعت ، شور  رد 
شریذپ ۀنیمز  لوضفم ، رب  لضاف  حوجرم و  رب  حجار  حـیجرت  ةدـعاق  هب  هجوت  اب  زین  و  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  رگید  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

ربمایپ نابز  زا  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نینمؤملاریما و  ياه  یگژیو  زا  یخرب  .دندروآ  مهارف  ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تارـضح  تماما  ییالقُع 
: زا تسا  ترابع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

ِِهلوُسَر ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَأ  ُهَّنِإ  ( : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ییادف  وا و  لوسر  تلاسر  ادخ و  هب  نمؤم  لوا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع . 1.2
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهللا َلوُسَر  يَدَف  يِذَّلا  َو 
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( .درک ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يادف  ار  دوخ  دروآ و  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا   ) (1)« .ِهِسْفَِنب

ِساّنلا َرِـشاعَم  ( : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هب  درف  نیرتراوازـس  نیرت و  کیدزن  نیرتزیزع و  روای و  نیرتهب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع . 2.2
(2)« .ِنایِضار ُْهنَع  اَنَأ  َّلَج َو  َّزَع َو  ُهللا  َّیَلَع َو  ْمُکُّزَعَأ  ََّیلِإ َو  ْمُُکبَْرقَأ  ِیب َو  ْمُکُّقَحَأ  ِیل َو  ْمُکُرَْصنَأ  ٌِّیلَع  اذَه 

ّزع و دنوادخ  نم و  دزن  درف  نیرتزیزع  نیرت و  کیدزن  نم و  هب  امـش  ِنیرتراوازـس  نم و  يارب  امـش  نایم  زا  درف  نیرتروای  تسا : یلع  نیا  مدرم ، يا  )
( .میتسه یضار  وا  زا  نم  لج و 

ِلوُسَر ْنَع  ُلِداجُْملا  ِهللا َو  ِنیِد  ُرِصان  َوُه  ِساّنلا  َرِشاعَم  : » نیـشناج نیرتهب  ریذپ و  تیاده  رگتیاده ، كاپ ، اوقتاب ، نید ، روای  مالـسلا ) هیلع   ) یلع . 3.2
عفادم ادـخ و  نید  راک  کمک  وا  مدرم ، يا   ) (3)« .ِءایِصْوَْألا ُْریَخ  ُهُوَنب  ٍّیِـصَو َو  ُْریَخ  ْمُکُّیِـصَو  ٍِّیبَن َو  ُْریَخ  ْمُکُِّیبَن  ُّيِدْهَْملا  يِداْهلا  ُّیِقَّنلا  ُّیِقَّتلا  َوُه  ِهللا َو 

ایـصوا و ِنیرتهب  وا  ّیـصو  ناربماـیپ و  ِنیرتهب  امـش  ربماـیپ  .تسا  هدـش  تیادـه  هدـننک و  تیادـه  تشرـس ، كاـپ  راـکزیهرپ ، وا  تسادـخ و  لوسر 
( .دنا نانیشناج  نیرتهب  شنادنزرف 

ربـص و هب  هـک  تـسا  یـسک  یلع  اـنامه   ) (4)« .ِرْکُّشلا ِْربَّصلاـِب َو  ُفوُـصْوَْملا  َوُـه  ًاـِّیلَع  َّنِإ  : » رکـش ربـص و  هب  هدـش  فـصو  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع . 4.2
( .تسا هدش  فیصوت  يرازگرکش 

َرِشاعَم : » نارگمتس زا  هدنریگ  ماقتنا  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ّیـصو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع . 5.2
َنیِِملاّظلا َنِم  ُمِقَْتنُْملا  ُهَّنِإ  الَأ  ِنیِّدلا  یَلَع  ُرِهاّظلا  ُهَّنِإ  الَأ  ُّيِدْهَْملا  ُِمئاْقلا  اَّنِم  ِهَِّمئَْألا  َِمتاخ  َّنِإ  الَأ  یِّیِصَو  ٌِّیلَع  ٌِّیبَن َو  یِّنِإ  ِساّنلا 

24 ص :

ص208. ج 37 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقابدمحم  - 1
ص61. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 2
ص61. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 3
ص62. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 4
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، ناماما متاخ  هک  دینادب  .تسا  نم  ّیصو  یلع  متسه و  ربمایپ  نم  مدرم ، يا   ) (1)« .ِكْرِّشلا َنِم  ٍهَلِیبَق  ِّلُک  ُِحتاف  ُهَّنِإ  الَأ  اهُمِداه  ِنوُصُْحلا َو  ُِحتاف  ُهَّنِإ  الَأ 
هدنیاشگ و وا  انامه  .دریگ  یم  ماقتنا  نارگمتـس  زا  و  تسا ] رهاق  طلـسم و  نید  رد  ینعی   ] دنک یم  راکـشآ  ار  نید  هک  تسوا  .تسام  زا  مئاق ، ِيدهم 

( .دهد یم  تسکش  ار  ناکرشم  ياه  هقرف  مامت  هک  تسوا  تساهژد و  رگناریو 

يراذنا يریشبت و  ةویش  . 3

، نازیرگ تیالو  يارب  باذـع  رطخ و  مالعا  يرادـم و  تیالو  گرزب  شاداپ  هب  تراشب  اب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  شور ، نیا  رد 
: دنیامرف یم  دنتسه و  ناگتسیاش  تماما  تابثا  ددصرد 

زا شیپ  هک  متسه  ادخ  ةداتـسرف  نم  هک  مهد  یم  میب  ار  امـش  مدرم ، يا   ) (2)« .لُسُّرلا َِیْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ِهللا  ُلوُسَر  یِّنَأ  ْمُکُرِذـْنُأ  ِساّنلا  َرِـشاعَم  . » 1.3
( .دنا هدوب  یناگداتسرف  زین  نم 

یَفَو َو ْنَم  ُهللا  ُمَحْرَی  َرَدَـغ َو  ْنَم  ُهللا  ُِکلُْهی  ًهَِیقاب  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  َهَِّمئَْألا  َْنیَـسُْحلا َو  َنَسَْحلا َو  َنِینِمْؤُْملا َو  َریِمَأ  ًاِّیلَع  اوُِعیاـب  َهللا َو  اوُقَّتاَـف  ِساـّنلا  َرِـشاعَم  . » 2.3
(4) .« (3){ ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف  َهللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یَفْوَأ  ْنَم  ِهِسْفَن َو  یَلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  }

دینادـب دـنرادیاپ و  هزیکاـپ و  نخـس  دـننام  هک  دـینک  تعیب  ناـماما  نیـسح و  نسح و  نینمؤملاریما و  یلع  اـب  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  مدرم ، هورگ  يا  )
نایز هب  هک  تسین  نیا  زج  دنکـشب ، نامیپ  هکره  سپ  « ؛ دـهد یم  رارق  شتمحر  لومـشم  ار  نارادافو  دـنک و  یم  كاله  ار  نانکـش  ناـمیپ  دـنوادخ 

«( .دشخب یم  وا  هب  گرزب  یشاداپ  ادخ  يدوز  هب  دنامب ، رادافو  ادخ  اب  دوخ  دهع  رب  هکره  دنکش و  یم  شیوخ 

25 ص :

ص97. ج 1 ، نیظعتملا ، هریصب  نیظعاولا و  هضور  يروباشین ، لاتف  دمحا  نبدمحم  - 1
ص62. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 2

.10 حتف ، - 3
ص66. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 4
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ناروایریدغ ناروابریدغ و 

، دنتـشاد ییالو  یهلا و  ییاه  ترطف  هک  یکاپ  سفنلا و  میلـس  ياه  ناسنا  مالـسلا ، ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تماما  یمـسر  مـالعا  زور  نیزاـغآ  زا 
، یهلا يرواب  ینید و  يا  هشیدنا  ناونع  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ینیـشناج  ةرابرد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ینایحو  نخس 

هورگ رد  ترـضح ، نآ  یتسرپرـس  تیـالو و  شریذـپ  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  اـب  هناـقداص  تعیب  اـب  دـندرک و  تیبثت  شیوخ  لد  نهذ و  رد 
قافن و هنیک ، ربک ، دننام  ینورد  عناوم  دنا و  هتفایرد  ینـشور  هب  ار  ریدغ  مایپ  هک  دنتـسه  یناسک  ناروابریدغ  تقیقحرد ، .دنتفرگ  ياج  ناروابریدـغ 

رامش خیرات ، لوط  رد  دنچره.تسا  هتشادن  زاب  مایپ  نیا  تفایرد  زا  ار  اه  نآ  نیطایـش ، ۀهبج  تیالو و  نافلاخم  ِینوریب  ِیتاغیلبت  عناوم  زین  تداسح و 
.دنا هدوب  هتسجرب  راذگریثأت و  ییاه  تیصخش  اه  نآ  ۀمه  تسا ، هدوب  كدنا  ناروابریدغ 

يروایریدغ يروابریدغ ، رانک  رد  تسا ، طبترم  زین  تسایـس  تموکح و  اب  دوش و  یمن  دودحم  یبلق  يداقتعا و  ةزوح  هب  طقف  ریدغ ، مایپ  هکاجنآزا 
نینمؤملاریما و ِيرای  رد  هک  دنتسه  تریصباب  سانش و  نامز  عاجش و  ییاه  ناسنا  ناروایریدغ  .تسا  ریدغ  مایپ  لماک  تفایرد  رگید  طرش  زین 

26 ص :
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ققحت يارب  ناشناج  لام و  زا  دنرضاح  شیوخ  نامز  ۀمئا  اب  تعیب  اب  دننک و  یمن  راذگورف  یـششوک  چیه  زا  مالـسلا ، ) مهیلع   ) نید نایاوشیپ  رگید 
.دنرذگب تماما  ماظن  يالاو  فادها 

دننام يدارفا  تلاسر ، نادناخ  و  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  سدقم  دوجو  رب  هوالع  روایریدغ  ِناروابریدغ  مالـسلا ، ) هیلع   ) نینمؤملاریما ةرود  رد 
باحـصا نامه  خـیرات ، لوط  رد  ناروابریدـغ  نیرتروآ  مان  نیرت و  تمظعاب  يدـعب ، عطاقم  رد  اما  دـندوب ؛ رـسای  رامع  رتشا و  کلام  رذوبا ، ناملس ،

تبث خـیرات  رتفد  رد  ار  يروایریدـغ  رایع ، ماـمت  ییوگلا  ۀـئارا  اـب  راگدـنام ، یتضهن  یـسامح و  یتکرح  رد  هک  دـندوب  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلادیس
.دندرک

هک دنتـسه  ناروایریدغ  ناروابریدغ و  زا  خیرات ، لوط  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  رادتـسود  يادهـش  نادهاجم و  ناحلـصم و  ۀـمه  نانآ ، زا  سپ 
يراکادف و سفن  نیرخآ  ات  مالـسلا ، ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  تیمکاح  جیورت  يارب  شالت  اب  هتـشاذگ و  مدق  لمع  نادیم  رد  تیالو  زا  عافد  يارب 

عافد رد  هک  درک  هراشا  ریذـپان  یگتـسخ  نادـهاجم  نیتسار و  ياملع  ینعی  تلیـضف ، هار  يادهـش  هب  ناوت  یم  ناشیا  ۀـلمجزا  .دـنا  هدرک  یناـشفناج 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  میقتـسم  ياعد  زا  هک  دـنا  یناسک  نامه  رادافو  هورگ  نیا  .دـنا  هتـشاذگ  مامت  گنـس  تیالو ، زا  یلمع  یملع و 

ْنَم ْرُْـصنا  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َّمُهَّللَأ  : » دندومرف هیریدـغ  ۀـبطخ  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اریز  دـنوش ؛ یم  دـنم  هرهب  ملس )
يرای ار  وا  هکره  نک  يرای  درادب و  نمشد  ار  وا  هکره  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  هکره  رادب  تسود  ایادخ ،  ) (1)« .َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخا  ُهَرَصَن َو 

!( درادرب شا  يرای  زا  تسد  دَراذگاو و  ار  وا  هکره  راذگاو  دنک و 

: دنا هدرک  دای  نوگانوگ  ریباعت  اب  ناروایریدغ  ناروابریدغ و  زا  ریدغ ، ۀبطخ  ياج  ياج  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

27 ص :

ص176. ج 1 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرِالا  دیفم ، دمحم  نبدمحم  - 1

ریدغ هبطخ  زا  ییاه  مایپ  دنناسرب :  نابیاغ  هب  www.Ghaemiyeh.comنارضاح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 35 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16597/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
http://www.ghaemiyeh.com


ُْهنِم َو َعِمَـس  ْنَِمل  َُهل َو  ُهللا  َرَفَغ  ْدَقَف  ُهَقَّدَص  ْنَم  ٌنِمُْؤم  ُهَِعبَت  ْنَم  ٌموُحْرَم  ُهََفلاخ  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ...ًامامِإ  ًاِّیلَو َو  ْمَُکل  ُهَبَـصَن  ْدَـق  َهللا  َّنَأ  ِساّنلا  َرِـشاعَم  اوُمَلْعاَف  . » 1
(1)« .َُهل َعاطَأ 

تسا و نوعلم  دنک ، تفلاخم  وا  اب  هکره  ...تسا  هداد  رارق  ماما  ّیلو و  امش  رب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  لاعتم  دنوادخ  هک  دینادب  مدرم ، هورگ  يا  سپ  )
دنوادخ نارفغ  لومـشم  دنک ، تعاطا  وا  زا  دراپـسب و  شوگ  وا  هب  دنک و  قیدصت  ار  وا  هکره  تسادـخ و  تمحر  لومـشم  دـنک ، يوریپ  وا  زا  هکره 

ادخ هک  دیهد  يرترب  ار  مالـسلا ] ) هیلع   ) یلع ینعی   ] وا مدرم ، هورگ  يا   ) (2)« .ُهللا ُهَبَصَن  ْدَقَف  ُهُولَْبقا  ُهللا َو  ُهَلَّضَف  ْدَقَف  ُهُولِّضَف  ِساّنلا  َرِـشاعَم  . » 2 .دوش یم 
( .تسا هدرک  بوصنم  تماما ] هب   ] ار وا  ادخ  هک  دیریذپب  ار  وا  تسا و  هداد  رارق  رترب  ار  وا 

، دَروآ یمن  نامیا  وا  هب  اوقتاب و  ناسنا  رگم  دریذپ ، یمن  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع تیالو   ) (3)« .ٌِصلُْخم ٌنِمُْؤم  ّالِإ  ِِهب  ُنِمُْؤی  ٌّیِقَت َو ال  ّالِإ  ًاِّیلَع  ِیلاُوی  ال  . » 3
( .صالخااب نمؤم  رگم 

َیلِإ اوُریِص  ِِهیْهَِنل َو  اْوُهَْتنا  ِهِْرمَِأل َو  اوُعَمْساَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهِّبَر  ْنِم  ُیْهَّنلا  ُْرمَْألا َو  ِْهیَلَع  ُُهْتیَهَن َو  ًاِّیلَع َو  ُتْرَمَأ  ْدَق  ِیناهَن َو  ِینَرَمَأ َو  ْدَق  َهللا  َّنِإ  ِساّنلا  َرِـشاعَم  . » 4
یلع رب  ما و  هدرک  یهنورما  ار  یلع  زین  نم  تـسا و  هدرک  یهنورما  نـم  هـب  دـنوادخ  اـنامه  مدرم ، يا   ) (4)« .ِِهلِیبَس ْنَع  ُلـُبُّسلا  ُمُِکب  ْقَّرَفَتَت  ـال  ِهِداُرم َو 

دینک و تکرح  وا  ۀتـساوخ  قبط  دیتسیا و  زاب  وا  یهن  زا  هداد و  شوگ  ار  شنامرف  سپ  دراد ؛ زاب  دـهد و  نامرف  لج  ّزع و  يادـخ  بناج  زا  هک  تسا 
« .دنکن هدنکارپ  درادن و  زاب  وا  هار  ندومیپ  زا  ار  امش  نوگانوگ ، ياه  هار 

28 ص :

ص59. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 1
ص93. ج 1 ، نیظعتملا ، هریصب  نیظعاولا و  هضور  يروباشین ، لاتف  دمحا  نبدمحم  ص60 ؛ ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 2

ص585. نیقیلا ، باتک  رابخا  نم  داز  ام  رارسَال  نیصحتلا  سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  - 3
ص62. ج 1 ، جاجتحإلا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  ص96 ؛ ج 1 ، نیظعتملا ، هریصب  نیظعاولا و  هضور  يروباشین ، لاتف  دمحا  نبدمحم  - 4

ریدغ هبطخ  زا  ییاه  مایپ  دنناسرب :  نابیاغ  هب  www.Ghaemiyeh.comنارضاح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 36 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16597/AKS BARNAMEH/#content_note_28_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16597/AKS BARNAMEH/#content_note_28_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16597/AKS BARNAMEH/#content_note_28_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16597/AKS BARNAMEH/#content_note_28_4
http://www.ghaemiyeh.com


و  ) (2) .« (1){ َُهلوُسَر َهللا َو  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخآلا  ِمْوَْیلا  ِهللاِاب َو  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِـجَت  ال   } َلاقَف َنُونِمْؤُْملا  ِِهباتِک  ِیف  ُهللا  ُمُهَرَکَذ  َنیِذَّلا  ُمُهَءاِیلْوَأ  َّنِإ  اـَلَأ  . » 5
دای نانآ  زا  دوخ ، باتک  رد  دنوادخ  هک  دنتسه  ینانمؤم  نامه  دنراد ] تسود  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هک  نانآ  ینعی   ] ناشیا نارادتـسود  انامه 

وا لوسر  ادـخ و  نانمـشد  اب  هک  تفاـی  یهاوخن  دـنا ، هدروآ  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  هک  ار  یهورگ  زگره  لوسر ] يا  : »] تسا هدومرف  هدرک و 
« .دننک یتسود 

مهیلع  ) تیب لها  هک  نانآ  ینعی   ] ناشیا نارادتـسود  انامه   ) (4) .« (3){ ٍباسِح ِْریَِغب  ...َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَـی   } َّلَج َّزَع َو  ُهللا  َلاق  َنیِذَّلا  ُمُهَءاـِیلْوَأ  َّنِإ  ـالَأ  . » 6
«( .دنوش یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  : » تسا هدومرف  نانآ  ةرابرد  لج  ّزع و  يادخ  هک  دنتسه  یناسک  دنراد ] تسود  ار  مالسلا )

29 ص :

.22 هلداجم ، - 1
ص96. ج 1 ، نیظعتملا ، هریصب  نیظعاولا و  هضور  يروباشین ، لاتف  دمحا  نبدمحم  - 2

.40 رفاغ ، - 3
ص63. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  ص96و97 ؛ ج 1 ، نیظعتملا ، هریصب  نیظعاولا و  هضور  يروباشین ، لاتف  دمحا  نبدمحم  - 4
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نایریدغ تلاسر 

هراشا

ُِدلاْولا َِبئاْغلا َو  ُرِضاْحلا  ِغِّلَُبْیلَف  : » دندومرف نآ  لابق  رد  مدرم  تلاسر  ریدغ و  ۀعقاو  تیمها  ةرابرد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوسر 
(1)« .ِهَمایِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ََدلَْولا 

هک دنریدغ  مایپ  ناگدننک  تفایرد  زا  هتـسد  نآ  نایریدغ ، زا  دارم  ( .دناسرب دـنزرف  هب  ردـپ  بیاغ و  هب  رـضاح  ار ] مایپ  نیا   ] تمایق زور  ات  دـیاب  سپ  )
مهیلع  ) تیب لها  هب  هک  تیالو  تماما و  ۀتـسیاش  ماظن  ناراد  فرط  روای و  یلع  ِنارواب  یلع  ینعی  دنا ؛ هتفریذپ  لد  ناج و  اب  ار  راگدنام  تقیقح  نیا 

: دنراد هدهعرب  یخیرات  تلاسر  ود  یلکروط  هب  نایریدغ  .دنرادافو  ناشیا  ِینامسآ  بتکم  و  مالسلا )

یتفرعم یملع و  تلاسر  .لوا 

: دوش یم  تکرح  دنچ  لماش  تسا ، یتفرعم  یملع و  ياه  شالت  هب  رظان  رتشیب  هک  تلاسر  نیا 

؛ تسایس زا  نید  يریذپان  ییادج  هب  داقتعا  تماما و  ماظن  ماما و  یسانش  تفرعم  . 1

30 ص :

ص62. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 1
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؛ یخیرات ینایرج  ناونع  هب  ریدغ  یسانش  تفرعم  . 2

؛ ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ۀیریدغ  ۀبطخ  هژیو  هب  ریدغ ، ۀعقاو  ِییاور  ینآرق و  لیالد  ندناسانش  تخانش و  . 3

.نارگید هب  كاپ ، تسایس  اب  هتخیمآ  تناید  زا  عافد  هنامز و  ياه  توغاط  هب  رفک  ینعی  ریدغ ، یلصا  مایپ  ندناسر  . 4

یلمع تلاسر  .مود 

یم نایب  نآ  ۀـعومجمریز  رد  هک  تسا  هفیظو  دـنچ  لماش  دوخ  داعبا ، نیا  زا  کـیره  دوش و  یم  فیرعت  فلتخم  داـعبا  رد  نایریدـغ  یلمع  تلاـسر 
: دوش

يدرف تلاسر  . 1

؛ هیریدغ ۀبطخ  ریدغ و  ۀعقاو  قیقد  ۀعلاطم  .فلا 

؛ يولع یگدنز  کبس  ندیزگرب  اب  یصخش ، یگدنز  رد  ریدغ  مایپ  يارجا  يارب  شالت  .ب 

؛ زور نیا  رد  ...و  يداش  زاربا  ون ، سابل  زا  هدافتسا  ندزرطع ، اب  یصخش ، یگدنز  رد  ریدغ  ۀعقاو  تشادگرزب  .ج 

؛ ریدغ ۀعقاو  اب  بسانتم  يرنه  راثآ  قلخ  رعش و  ندورس  هلاقم و  باتک و  نتشون  .ه 

( . مالسلا مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  رگید  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  لیاضف  رشن  هعلاطم و  .و 

یگداوناخ تلاسر  . 2

؛ هداوناخ ياضعا  هب  ریدغ  مایپ  غالبا  .فلا 
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يادـها اب  نایفارطا  ندرکداش  تبـسانم و  نیا  هب  یگداوناخ  ياه  نشج  ییاپرب  اب  ناشیوخ ، هداوناـخ و  ناـیم  رد  ریدـغ  دیعـس  دـیع  تشادـگرزب  .ب 
.تّوُخا دقع  ندناوخ  يدنب و  نیذآ  یناغارچ و  ماعطا ، هیده ،

یعامتجا تلاسر  . 3

؛ هعماج حطس  رد  ریدغ  دیعس  دیع  هوکشاب  ياه  نشج  ییاپرب  .فلا 

هب ریدـغ  ۀـعقاو  ةرابرد  ییاه  باتک  هژیو  هب  هیدـه  يادـها  اه و  نابایخ  يدـنب  نیذآ  ماعطا و  نوچ  ییاه  همانرب  يارجا  اب  مدرم  مومع  ندرکداـش  .ب 
؛ نارگید

؛ ریدغ ۀعقاو  مایپ  تخانش  يارب  یمومع  يزاس  گنهرف  غیلبت و  .ج 

؛ مالسا ماکحا  یشخب  تیمکاح  يارب  یلمع  شالت  .د 

؛ تماما ِیناهج  تموکح  لیکشت  و  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رصع ّیلو  ترضح  روهظ  رد  لیجعت  يارب  هثاغتسا  راظتنا و  ۀیحور  تیوقت  .ه 

.تبیغ نارود  رد  لداع  ياه  تموکح  هیقف و  تیالو  ماظن  تیمکاح  زا  یلمع  عافد  .و 

32 ص :
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نازیتسریدغ

هراشا

تماما یمـسر  مالعا  زاغآ  نامه  زا  .تسا  موصعم  یناماما  ِيربهر  هب  ینید ، ییالو و  ِیـسایس  راتخاس  اب  یتلود  ندـمآراک  يور  ریدـغ ، یلـصا  ماـیپ 
، یـسایس یغیلبت ، یگنهرف ، داـعبا  رد  ناـهنپ  راکـشآ و  ییاـه  تفلاـخم  یهلا ، ماـیپ  نیا  ندرب  نیبزا  يارب  مخریدـغ ، رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما

.تفرگ لکش  یماظن  یّتح  یعامتجا و 

ثیداحا رشن  زا  يریگولج  مالسلا ، ) اهیلع   ) ارهز ترضح  ندناسر  تداهـش  هب  تفالخ ، ۀلاس  بصغ 25 كدف ، بصغ  اب  يزیتسریدـغ ، تسخن  ماگ 
یبتجم ماما  ندناسر  تداهش  هب  مالسلا ، ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  ناورهن  نیّفص و  لمج و  زوس  نامناخ  گنج  هس  لیمحت  مالسلا ، ) مهیلع   ) تیب لها 
هسیسد نیا  ۀجیتن  هک  دش  عورش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ۀیرذ  زا  یـشک  لسن  اروشاع و  ۀعجاف  يارب  يزاس  ببـس  و  مالـسلا ) هیلع  )

.دش مالسا  تما  رب  ناشتموکح  ناحلاصان و  رگید  سابع و  ینب  هیما و  ینب  ندیسر  تردق  هب  راد ، هنماد  ياه 

نامه هک  كرتشم  یفده  اب  اما  فلتخم ، ِیماظن  یعامتجا و  یسایس و  ياه  هورگ  يرکف و  بتاکم  بلاق  رد  نوگانوگ و  ياه  لکش  رد  نازیتسریدغ 
نیا ًاعطق ، .دـنتخادرپ  تماما  ماظن  اب  ییورایور  هب  تسا ، تبیغ  رـصع  رد  لداع  ینامکاح  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  یـسایس  تیمکاـح  قح  بلس 

تکرح
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  اتسار ، نیمه  رد  .تسا  هدوب  هارمه  یناوارف  بّرخم  ياهدمایپ  یفنم و  تاریثأت  اب  مالسا  تما  يارب  اه ، نآ  زیتس  و 
: دنا هدرک  دیدهت  يورخا  ياه  باذع  یهلا و  بضغ  اهالب و  عاونا  هب  ار  نازیتسریدغ  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نافلاخم  هیریدغ ، ۀبطخ  رد  ملس )

َُهبِّذَُعی ْنَأ  ِهِیف َو  ُهَْرمَأ  ََفلاخ  ْنَِمب  َِکلاذ  َلَعْفَی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاْمتَح  َُهل  ُهللا  َرِفْغَی  َْنل  ُهَتَیالَو َو  َرَْکنَأ  ٍدَحَأ  یَلَع  ُهللا  َبُوتَی  َْنل  ِهللا َو  َنِم  ٌمامِإ  ُهَّنِإ  ِساّنلا  َرِـشاعَم 
(1) .ُهوُِفلاُخت ْنَأ  اوُرَذْحاَف  ِروُهُّدلا  َرْهَد  ِدابآلا َو  ََدبَأ  ًارُْکن  ًادیِدَش  ًاباذَع 

نیا هک  تسادخ  رب  دزرمآ و  یمن  ار  یـسک  نینچ  نیقی  هب  دریذپ و  یمن  ار  وا  تیالو  رکنم  ۀبوت  ادـخ  تسا و  ماما  ادـخ  بناج  زا  وا  مدرم ، هورگ  يا 
زا سپ  دـنک ؛ باذـع  ار  یـسک  نینچ  دـبا ، ات  تدـش و  هب  هک  تسادـخ  رب  دـنک و  تفلاخم  یلع  ةرابرد  شروتـسد  اب  هک  یـسک  اب  دـنک  راـتفر  هنوگ 

! دینک يرود  یلع  اب  تفلاخم 

ِیلْوَق َّیَلَع  َّدَر  ْنَم  ٌبوُضْغَم  ٌبوُضْغَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  ُْقلَْخلا  َیَِقب  َقْزِّرلا َو  ُهللا  َلَْزنَأ  اِنب  یَْثنُأ  ٍرَکَذ َو  ْنِم  يِدَْعب  ِساّنلا  ُلَْضفَأ  ُهَّنِإَف  ًاِّیلَع  اُولِّضَف  ِساّنلا  َرِشاعَم 
(5).(4){ َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهللا  َّنِإ   } (3){ اِهتُوُبث َدَْعب  ٌمَدَق  َّلِزَتَف   } ُهوُِفلاُخت ْنَأ   (2){ َهللا اوُقَّتا  ٍدَِغل َو  ْتَمَّدَق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  ...ُهِْقفاُوی َف{ َْمل  اذَه َو 

(6) .ْمُْهنِم ِنائیَِرب  اَنَأ  َهللا َو  َّنِإ  ِساّنلا  َرِشاعَم  َنوُرَْصُنی } ِهَمایِْقلا ال  َمْوَی  ِراّنلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَی   } ٌهَِّمئَأ يِدَْعب  ْنِم  ُنوُکَیَس  ُهَّنِإ  ِساّنلا  َرِشاعَم  ...

یم یقاب  ار  قلخ  دتـسرف و  یمورف  يزور  ام  ۀطـساو  هب  دنوادخ  .تسا  رترب  ینز  درم و  ره  زا  نم ، زا  سپ  وا  هک  دیهد  يرترب  ار  یلع  مدرم ! هورگ  يا 
بوضغم تسا ، هدش  نیرفن  تسا ، هدش  نیرفن  .دراد 

34 ص :

ص60. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 1
.18 رشح ، - 2
.94 لحن ، - 3
.18 رشح ، - 4

ص60. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 5

ص62. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 6
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هداتسرف شیپ  زا  يزیچ  هچ  شتمایق  يادرف  يارب  هک  درگنب  هکره   » سپ ! ... دنکن تقفاوم  نآ  اب  دنک و  در  ارم  راتفگ  نیا  هکره  تسا  بوضغم  تسا ،
هب دنوادخ  هک  یتسرد  هب  « ؛ دزغلب يراوتسا  زا  سپ  هک  ییاه  مدق  اسب  هچ  .دینک  تفلاخم  مالسلا ] ) هیلع   ) یلع ینعی   ] وا اب  هک  دیسرتب » ادخ  زا  تسا و 

«. تسا هاگآ  دینک ، یم  هچنآ 

تفاـیرد یکمک  چـیه  تماـیق ، زور  رد  ناـنیا  دـننک و  یم  توـعد  شتآ  يوـس  هب   » هک دـمآ  دـنهاوخ  یناـیاوشیپ  نم  زا  سپ  يدوز  هـب  مدرم ، يا  ...
.میرازیب نانیا  زا  نم  ادخ و  مدرم ، يا  .درک » دنهاوخن 

: دنا هدوب  هدمع  هورگ  ود  رتشیب  خیرات ، لوط  رد  نازیتسریدغ  یخیرات ، یشهوژپ  ساسا  رب 

بلط بصنم  نیقفانم  . 1

رد ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  .درک  هصالخ  قافن »  » ةژاو رد  ار  نازیتسریدـغ  يزیتسریدـغ و  نایرج  ۀـمه  ناوت  یم  هاتوک  ینخـس  رد 
: دنا هدرک  دزشوگ  تما  هب  ار  نید  ِّدض  نایرج  نیا  رطخ  هدرک و  هراشا  ناقفانم  قافن و  موش  عوضوم  هب  اهرابواهراب ، هیریدغ ، ۀبطخ 

ِمالْسِْإلِاب َنِیئِزْهَتْسُْملا  ِْلتَخ  َنیِِمثآلا َو  ِلاغْدِإ  َنیِِقفانُْملا َو  ِهَْرثَک  َنیِقَّتُْملا َو  ِهَّلِِقب  یِْملِِعل  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ْمُْکَیلِإ  َِکلاذ  ِغِیْلبَت  ْنَع  ِیل  َیِفْعَتْسَی  ْنَأ  َلِیئَْربَج  ُْتلَأَس 
ِْریَغ ِیف  ِیل  ْمُهاذَأ  ِهَْرثَک  }(2) َو  ٌمیِظَع ِهللا  َْدنِع  َوُه  ًانِّیَه َو   } ُهَنُوبَـسْحَی }(1) َو  ْمِِهبُوُلق ِیف  َْسَیل  ام  ْمِِهتَنِْسلَِأب  َنُولوُقَی   } ْمُهَّنَِأب ِِهباتِک  ِیف  ُهللا  ُمُهَفَـصَو  َنیِذَّلا 

یَّتَح ِْهیَلَع  ِیلاْبقِإ  َياّیِإ َو  ِِهتَمَزالُم  ِهَْرثَِکل  َِکلاذَک  یِّنَأ  اوُمَعَز  ًانُذُأ َو  ِینْوَّمَس  یَّتَح  ٍهَّرَم 
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ِهللاِاب ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ   } ٌنُذُأ ُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  یَلَع   (1){ ُنُذُأ ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو   } ًانآُْرق َِکلاذ  ِیف  َّلَـج  َّزَع َو  ُهللا  َلَْزنَأ 
ٌهَمْحَر َنِینِمْؤُْمِلل َو  ُنِمُْؤی  َو 

ْنَأ ُتْأَمْوََأل َو  ْمِِهنایْعَِأب  ْمِْهَیلِإ  َیِموُأ  ْنَأ  ُْتیَّمََسل َو  ْمِِهئاَمْسَِأب  َیِّمَسُأ  ْنَأ  ُْتئِش  َْول  }(2) َو  ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  ِهللا  َلوُسَر  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو  اُونَماَء  َنیِذَّّلِل 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) اَلَت َُّمث  ََّیلِإ  َلَْزنَأ  اَم  َغَِّلبُأ  ْنَأ  اَّلِإ  یِّنِم  ُهللا  یَضْرَی  َِکلاذ ال  َّلُک  ُْتمَّرَکَت َو  ْدَق  ْمِهِرُومُأ  ِیف  ِهللا  یِّنَِکل َو  ُْتَللََدل َو  ْمِْهیَلَع  َّلُدَأ 

(4).(3){ ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو   } ٍِّیلَع ِیف  َکِّبَر } ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  : }

گنرین ناقفانم و  ِيدایز  ناگـشیپاوقت و  ِیمک  زا  اریز ] [ ؛ درادـب روذـعم  مدرم  امـش  هب  ماـیپ  نیا  غـالبا  زا  ارم  هک  متـساوخ  لـیئربج  زا  رما  يادـتبا  رد 
ناشیاه نابز  اب  : » دـیامرف یم  تسا و  هدرک  ناشفـصو  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  اه  نامه  مدوب : هاگآ  مالـسا  ِناگدـننک  هرخـسم  بیرف  ناراـکهانگ و 

، راب کی  هن   ] و تسا » میظع  دـنوادخ ، دزن  هک  یلاـحرد  تسا ؛ کـچوک  ینخـس  نآ   » دنتـشادنپ یم  و  تسین » ناـشیاه  لد  رد  هک  دـنیوگ  یم  يزیچ 
دایز ِیهارمه  تلع  هب  دندرک ، نامگ  دندیمان و  روابدوز ) { ) نُذُأ  } ارم هک  دندناسر  اجنآ  هب  ار  مرازآ  تدش  دـندرزآ و  یم  رایـسب  ارم  هراومه  هکلب ]

یم ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  زا  و  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  لـج  ّزع و  دـنوادخ  هکنیا  اـت  متـسه ؛ نینچ  نیا  وا ، هب  نم  تیاـنع  نم و  اـب  یلع 
دراد و نامیا  ادخ  هب  وا  دینادب ]  ] .تسا ناتعفن  هب  وکین و  امش  يارب  وا  ِيروابروز  : ‘ وگب .تسا ’ روابدوز  ِونش  فرح  وا  : ‘ دنیوگ یم  دنرازآ و 
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باذع دـنهد ، یم  رازآ  ار  ادـخ  لوسر  هک  اه  نآ  تسا و  تمحر  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  يارب  دـنک و  یم  قیدـصت  ار  نانمؤم  طقف ] ]
!« دنراد یکاندرد 

اه نآ  ةرابرد  مسق ، ادخ  هب  یلو  منک ؛ نایب  ار  ناشلماک  تایـصوصخ  هدرک و  هراشا  اه  نآ  هب  مربب و  مان  دارفا  نیا  کیاکی  زا  مناوت  یم  مهاوخب ، رگا 
، ربمایپ يا  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  مناسرب ؛ ار  تسا  هدرک  یحو  نم  هب  هچنآ  رگم  دوش ؛ یمن  یـضار  نم  زا  ادخ  همه ، نیا  اب  .منک  یم  يراوگرزب 
يا و هدرکن  غالبا  ار  شتلاسر  ینکن ، ار  راک  نیا  رگا  هک  تسا  هدـش  لزان  وت  هب  تراگدرورپ  يوس  زا  بلاط ] یبأ  نب  یلع  ةراـبرد   ] ار هچنآ  ناـسرب 

« .دنک یم  ظفح  مدرم  دنزگ ] هنتف و   ] زا ار  وت  ادخ  هک ] نکن  اورپ  ]

تناید زا  تسایس  ِییادج  هب  نیلئاق  . 2

هراشا

هتـشارفارب ار  ریدـغ  اب  زیتس  ِمچرپ  خـیرات ، لوط  رد  دنتـسه و  بلط  تحار  نارکف  نشور  بلطاوزنا و  نیـسّدقم  نامه  هک  هورگ  نیا  يرکف  ياه  هگر 
ار نید  دنـشوک  یم  دنرادنپ و  یم  مهزا  ادج  عوضوم  ود  ار  تناید  تسایـس و  هک  دارفا  نیا  .دوش  یم  هدید  هعیـش  تنـس و  لها  نایم  رد  هزورما  دنا ،

: دنا هتسد  ود  دوخ  دننک ، دودحم  یصخش  یعوضوم  بوچراهچ  رد 

تّنس لها  زا  ینایرج  .فلا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ترتع  تیب و  لها  فذح  »(1) و  ِهللا ُباتِک  اُنبْسَح  :» راعش اب  مالسا ، ردص  رد  تناید  زا  تسایس  ِییادج  موش  يادن  نیلوا 
ۀنحص زا  ملس )
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تفرگ رارق  تماما  ماظن  ربارب  رد  هک  دش  رجنم  تفالخ  مان  هب  یسایس  ینایرج  لیکشت  هب  یناطیش ، يادن  نیا  .دوب  هارمه  هعماج ، تیمکاح  تسایس و 
: دنا هدومرف  هراب  نیارد  هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  .دش  خیرات  رتسب  رد  نایسابع  نایوما و  تموکح  يریگ  لکش  زاس  هنیمز  و 

تّوق ساـبع  ینب  ناـمز  رد  دـش و  حرط  هیما  ینب  ناـمز  رد  هلئـسم  نیا  .تسین  يا  هزاـت  زیچ  تیناـحور ، نید و ]   ] زا تسایـس  ندوبادـج  ۀلئـسم  حرط 
یضعب فسالا ، عم  هک  يروط  هب  دندز ؛ نماد  هلئسم  نیا  هب  مه  اه  نآ  دش ، زاب  کلامم  رد  هناگیب  ياه  تسد  هک  مه  ریخا  ياه  نامز  نیا  رد  .تفرگ 

(1)! تسا هدمآ  ناشرواب  مه  دهعتم  نویناحور  نیّدتم و  صاخشا  زا 

هعیش نورد  رد  ینایرج  .ب 

ماـما .لاربیل  نارکف  نشور  . 2 ناکلسم ؛ فراع  نیـسّدقم و  . 1 دـنا : هدروخ  ار  نید  زا  تسایـس  ِییادـج  راعـش  بیرف  هورگ ، ود  مه  نایعیـش  نایم  رد 
: دنا هدومرف  دارفا  نیا  یفارحنا  رکفت  نییبت  رد  هرس ) سدق   ) ینیمخ

تکرح يرَـس  کی  دیوگب و  يرکذ  کی  دوشب و  ادیپ  یلحم  کی  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نافرع  يانعم  هک  يدایز  ۀتـسد  کی  دـندرک  لایخ 
هدوبن اهزیچ  نیا  چیه ، تسا و  هتشاد  هیلع ) هللا  مالس  ) یلع ماما  ار  نافرع  يالعا  ۀبترم  تسا !؟ نافرع  يانعم  نیا  اه ! نیا  دنکب و  یـصقر  کی  دهدب و 

دیوگب و رکذ  يردق  کی  دنیـشنب و  رانک  دورب  زیچ و  همه  زا  دریگ  هرانک  یلک  هب  رگید  دیاب  تسا ، فراع  هک  یـسک  هک  دـندرک  یم  لایخ  .راک  رد 
دوشب و یّنغت  يردق  کی 
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« یلاعت قح  هب  هللا  قلخ  فرعَأ  ، » تما نیا  رد  هللا » لوسر  زا  دعب  هللا  قلخ  فرعَأ   » هک یلاح  نیعرد  نینمؤملاریما  يرادناکُد ! دـنکب و  هچ  يردـق  کی 
مه نآ  یلو  شیاهراک ؛ هب  دوب  لوغـشم  .تشادن  رکذ  ۀقلح  مه  تقو  چیه  دشاب ! هتـشادن  یچیه  هب  يراک  چـیه  دنیـشنب و  رانک  تفرن  کلذ  عم  دوب ،

دهاوخ یم  هچره  رهـش  رد  دـشاب : هتـشادن  راک  رگید  مدرم  هب  دـیاب  كولـس  لها  تسا ، كولـس  لها  هک  یـسک  هک  دوش  یم  لایخ  یهاگ ]  ] اـی .دوب 
زا رتدایز  ایبنا  رد  كولس  نیا  .دنک  ادیپ  شدوخ  لوق  هب  كولـس  میوگب و  درِو  منیـشنب و  يا  هشوگ  کی  مورب  مکولـس ، لها  نم  درذگب !] درذگب ،[ 
هب هک  میراد  راک  هچ  میکولس و  لها  ام  هک  دنیوگب  دننیشنب و  ناش  هناخ  يوت  دنتفرن  نکل  تسا ؛ هدوب  نارگید  زا  رتدایز  ایلوا  رد  تسا ، هدوب  نارگید 

! دنکب دهاوخ ، یم  يراکره  هکره  و ]  ] درذگ یم  هچ  تلم 

عم یلو  دوب ؛ كولـس  لها  نارمع  نب  یـسوم  .دندرکن  دننکب و  ار  راک  نیمه  مه  ایبنا  دیاب  سپ  دننیـشنب ؛ رانک  دـنورب  كولـس  لها  هک  دـشاب  انب  رگا 
رد ینالوط  ياه  لاس  هک  ییادخ  لوسر  میناد : یم  همه  هک  مه  ادـخ  لوسر  روط ، نیمه  مه  میهاربا  .درک  ار  اهراک  نآ  نوعرف و  غارـس  تفر  کلذ 

ادیپ تصرف  تلادع ، داجیا  عبت  .دوشب  داجیا  تلادع  هکنیا  يارب  درک ؛ داجیا  یـسایس  تموکح  کی  درک ، ادـیپ  تصرف  هک  یتقو  تسا ، هدوب  كولس 
ناشنافرع نافرع  لها  هک  دوش  یمن  هتفشآ  طیحم  کی  رد  .دنناوت  یمن  تسا ، هتفـشآ  هک  یتقو  .دروایب  دراد ، يزیچره  سکره ، هکنیا  يارب  دوش  یم 

درک و يراج  ار  تلادـع  دـش و  یهلا  لدـع  تموکح  کی  تموکح ، یتقو  نکل  ار ؛ ناش  هقف  هقف  لها  ار ، ناش  هفـسلف  هفـسلف  لـها  دـننک ، هضرع  ار 
، دنسرب ناشدوخ  دصاقم  هب  اه  بلط  تصرف  هک  تشاذگن 
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رما نیا  تسا و  هدشن  توعد  یـسایس  ِرما  نیا  لثم  زیچ  چـیه  هب  دوش ... ؛ یم  ادـیپ  زیچ  همه  مارآ ، طیحم  نیا  رد  و ]  ] دوش یم  ادـیپ  مارآ  طیحم  کی 
.ار انعم  نیا  دنتشاد  مه  اه  نآ  دش ، یم  ادیپ  تصرف  کی  رگا  مه  اهدعب  تسا ، هدوب  نینمؤملاریما  نامز  تسا ، هدوب  ربمغیپ  نامز  تسا : هدوب  یسایس 

رضم تلادع  هب  و ]  ] تسا ترهش  سابل  تسا : مارح  يدنُج  سابل  : » دنراد ار  یناعم  نیمه  مه  نامدوخ  ِملع  لها  زا  یضعب  .تسا  هدش  دایز  تافارحنا 
مرکا ربمغیپ  تسا ؟]  ] هدوبن لداع  مه  نسح  ماما  ترـضح  تسا ؟]  ] هدوبن لداع  مه  ادهـشلادیس  ترـضح  تسا ؟]  ] هدوبن لداـع  ریما  ترـضح  .تسا »

اهام هک  دندرک  قیزرت  رگ  هئطوت  ياه  تسد  روط  نآ  ام  هب  .ام  هب  دندرک  قیرزت  ار  اه  نیا  دنتـشاد ! يدنُج  سابل  هکنیا  يارب  تسا ؟]  ] هدوبن لداع  مه 
لوغشم وت  شاب ! تا  هقف  لوغـشم  وت  شاب ! تسرَد  لوغـشم  وت  درذگ ! یم  هچ  هکنیا  هب  يراد  راک  هچ  وت  دنیوگ ]: یم  ًالثم   ] .تسا هدمآ  نامرواب  مه 

ام ياقفر  زا  یکی  دمآ ، یم  شیپ  لئاسم  نیا  هک  یلیاوا  تقو ، نآ  رد  درذـگ ! یم  هچ  هک  يراد  راک  هچ  شاب ! تنافرع  لوغـشم  وت  شاب ! تا  هفـسلف 
، مینک قیقحت  دیاب  ام  هیضق  نیا  رد  هک  مدرک  تبحص  ار  هیضق  کی  یتقو  نم  نکل  دوب ؛ مه  راک  لها  دوب و  یحلاص  درم  رایسب  دوب ، بوخ  رایـسب  هک 
هب هجوتم  ِرکف  نشور  ِملاـع  درم  کـی  هک  دوب  هدـش  قیرزت  روط  نیا  دراد »! راـک  هچ  اـم  هب  .تسا  یـسایس  رما  لـصاح  دراد ؟ راـک  هچ  اـم  هب  : » تفگ
،... تشاد تموکح  هک  مه  نینمؤملاریما  دراد ؟ راـک  هچ  اـم  هب  تسایـس  تفگ  یم  مه  ربمغیپ  .دراد  راـک  هچ  اـم  هب  هک  دـیوگ  یم  روط  نیا  لـئاسم ،

ندناوخزامن يارب  ندناوخ و  نآرق  يارب  نتفگرکذ و  يارب  تشاد  یتموکح 

40 ص :
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تـسایس شاـهمه  .دوب  اـه  نیا  ندرک  بصن  رد  اـه  تموکح  منک  یم  ضرع  .دوب   (1) شویج زیهجت  دوب و  تیـالو  دوب ، تموـکح  رگید !؟ نیمه  و 
.اه نیا  تسا 

دراذگب رانک  ار  دنوخآ  دهاوخ  یم  .تسا  دب  مالسا  اب  نیا  تسین ، بوخ  دنوخآ  اب  هک  ینآ  تسایس ، هب  دراد  راک  هچ  دنوخآ  هک  دیوگ  یم  هک  ینآ 
رد ام  ياملع  هتبلا  دش ؛ روط  نیا  اذهل  دننکب و  دهاوخ ، یم  ناشلد  يراکره  ناشدوخ ] هجیتنرد ،  ] دهدب و ماجنا  مدرم  يوت  يراک  کی  دناوت  یم  هک 

تلاخد نآ  رد  ام  ياملع  ناگرزب  دوب و  یـسایس  ۀلئـسم  کی  تیطورـشم ، ۀلئـسم  .دنـشاب  تسایـس  زا  لزعنم  هک  تسا ] ه   ] دوبن روط  نیا  خیرات ، لوط 
ریخا ياه  نامز  رد  .داد  ماجنا  ار  انعم  نیا  هللا ) همحر   ) يزاریش يازریم  دوب و  یسایس  ۀلئسم  کی  وکابنت  میرحت  ۀلئسم  .دندرک  شـسیسأت  و ]  ] دنتـشاد
رکف زا  دش  یمن  هک  رگ  هئطوت  ِيوق  تسد  نیا  تشاد  تردق  يردق  هب  اما  دندوب ؛ راک  لوغـشم  دندوب و  یـسایس  مدرم  اه  نیا  یناشاک ، سردـم ، مه 

(2) .تسین روط  نیا  هلئسم  هن ، هکنیا  هب  درک  نوریب  مه  مرتحم  ِملع  لها  یتح 

: دنا هدومرف  هراب  نیارد  زین  یلاعلا ) هلظدم  ) يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

هب ملع و  هب  ریـسفت و  هب  فورعم  دندوب و  ملع  لها  دندوب و  دـهز  لها  افلخ ، نامز  ۀـعماج  رد  هعماج ، رد  یناسک  هک  داتفا  یم  قافتا  تاقوا ، زا  یلیخ 
شیپ دـندرک ، یم  اه  نآ  هب  تبـسن  تدارا  راهظا  دـندوب ، اه  نآ  صلخم  یتح  هکلب  دـندرک ، یمن  يا  هضراعم  طقف  هن  اه  نآ  اب  مه  افلخ  .اهزیچ  نیا 

تحیصن اه  نآ  زا  دنتفر ، یم  اه  نآ 

41 ص :

.اهرکشل زیهجت  - 1
ۀخسن 3. ماما ، ۀفیحص  رازفا  مرن  زا : لقن  هب  ، 118 ات ص116 ج20 ، ماما ، ۀفیحص  هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  ۀسسؤم  - 2
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ییاملع زا  ناگرزب  نیا  دیَبُع ، نبورمَع  ای  همُربُش و  نبا  يرصب و  نسح  لاثما  .دنتشادن  یسایس  ۀیعاد  افلخ  لباقم  رد  اه  نآ  نوچ  ارچ ؟ .دنتـساوخ  یم 
ربمغیپ و مولع  ياعدا  ریـسفت و  ياعدا  تیونعم و  ياعدا  دـهز و  ياعدا  ملع و  ياعدا  هک  دـندوب  یناسک  اه  نیا  دـندوب ، افلخ  لوبق  هجوت و  دروم  هک 

(1) .تشادن دوجو  یسایس  تردق  ۀیعاد  نوچ  ارچ ؟ .دوبن  یضرعت  افلخ  فرط  زا  هنوگ  چیه  اه  نآ  هب  تبسن  اما  دنتشاد ؛ ار  اهاعدا  نیا  ۀمه 

: دنا هدومرف   (2)« ِدابِْعلا َهَساس  َو   » ترابع لیذ  هریبک و  ۀعماج  ترایز  ریسفت  رد  یلاعت ) هللا  هظفح  ) یلمآ يداوج  هللا  تیآ  ترضح 

نشور بلط و  تیفاع  ناتسد  هب  حیبست  لهج  دومج و  ۀتخادرپ  زاب و  لغد  ِراک  یسایس  نویسایس  گنرین  ۀتخاس  تسایـس » زا  نید  ییادج   » موش راعش 
مه هب  ًالماک  ار  ود  نآ  هکلب  دناد ؛ یمن  ادج  نید  زا  ار  تسایـس  یمیکح ، رادـم  تسایـس  چـیه  هنرگو  تسا ؛ هتـسباوریغ  ای  هتـسباو  لفاغ ، نایامنرکف 

اب هلباقم  يارب  دوخ ، ِیگنهرف  يرکف و  تیمکاح  یسایس و  ۀطلس  لامِعا  ياتسار  رد  تسرپ  سوه  رادَماوه و  ِنویـسایس  .درمـش  یم  طبترم  هتـسویپ و 
مان اب  یهلا  نیتسار  نایدا  فارحنا  یشارت و  بهذم  يزاس ، نید  هب  مادقا  دنراد ، مجاهت  يرگشاخرپ و  تلاح  نارگ  هطلس  هب  تبسن  هک  یقیقح  نایدا 
دوخ ۀـنارگ  هطلـس  ِیـسایس  يرکف و  روـضح  زاـس  هنیمز  ناوـنع  هب  نآ ، زا  دـنرامگ و  یم  تّمه  هار ، نیا  رد  دـننک و  یم  نآ  لاـثما  دـیدج و  تئارق 

.دننک یم  هدافتسا 

42 ص :

نیموصعم ۀـمئا  یتازرابم  یـسایس  یگدـنز  ةرابرد  يربهر  مظعم  ماقم  تاـنایب   ) هلاـس ناسنا 250 ابهـص ، يداـهج  ناـمیا  يرنه  یگنهرف  ۀسـسؤم  - 1
ص24. مالسلا ،) ) مهیلع  )

ص96. ج6 ، ماکحالا ، بیذهت  یسوط ، نسح  نبدمحم  - 2
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بهذـم ياه  هنومن  نّنـست ، يایند  رد  تیباهو  هعیـش و  َملاع  رد  تیئاهب  تسا و ]  ] نایدا فیرحت  ۀـنومن  ییاکیرمآ (1)  تیحیسم  ییاکیرمآ و  مالـسا 
يداصتقا یماظن ، یگنهرف ، يرکف ، یسایس ، ياه  حالس  عاونا  هب  حلسم  هتـسب و  ور  زا  ار  رجنخ  راک ، یـسایس  نادنب  هراّدغ  وس  کی  زا  .تسا  یـشارت 

باوخ تلفغ و  زا  هدافتـسا  اب  یلخاد و  نایامنرکف  نشور  نابلط و  تیفاع  ِيرکف  مه  يراکمه و  تدـعاسم ، زا  هدـمآ  مهارف  هیهت  شتآ  هاـنپ  رد  ...و 
زاغآ نارواب  نیدو  نانّیدـتم  ۀـهبج  يداـقتعا  ینید و  ياـهداینب  نتخیر  مهرد  يارب  ار  دوخ  ۀـبناج  همه  ریگارف و  هدرتسگ ، ۀـلمح  اـه ، تلم  یگدولآ 

ار اه  تسد  هداهن ، نیمز  رب  حالـس  هفرط ، کی  سب  شتآ  مالعا  اب  يا  هدـع  زین ]  ] وس رگید  زا  .دـنا  هتخادرپ  لسن  ثرح و  كالِها  داـسِفا و  هب  هدرک ،
.دنا هدش  هناگیب  میلست  المع  دنتفرگ و  الاب 

، نالفاغ ۀناهاگآان ] زیمآ و  هغلابم  و   ] هنافرحنم حدم  هب  یگتسب  لد  اب  يا  هدع  ناکریز و  ۀنافرحنم  حدق  یگنهرف ، مجاهت  اب  یهورگ  موس ، يوس  زا  ...
هتفرگن تسد  هب  ار  هناگیب  هب  موجه  حالس  اهنت  هن  اه  نیا  .دنتفگ  كرت  ار  یملع  ةرظانم  هرواحم و  قابس و  نادیم  هدرک و  اهر  ار  بان  گنهرف  ۀنحص 

تیفاع سابل  هدروآرد ، ار  مزر  سابل  هتفرگ ، تسد  هب  رّجحت  حـیبست  ای  تلفغ  ملق  لباقم ، رد  و ]  ] دـنداهن نیمز  زین  ار  دوخ  زا  عافد  حالـس  هکلب  دـنا ،
ِهللا َو َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدَعَأ  َو  : } ۀیآ اه ] نیا   ] .دنا هدرک  نت  هب  تسا ، ّتلذم  بوث  عقاو  رد  هک  بذاک 

43 ص :

، دوخ ِیهّللا  حور  مَد  اب  صاخ و  ییاکیرمآ  مالـسا  ّرـش  زا  ار  ناناملـسم  دوخ ، مادـقا  مایق و  اب  هرـس  سدـق  نأشلا  میظع  لحار  ماما  هک  هنوگن  امه  - 1
مد اب  هک  دراد  یهللا  حور  هب  جایتحا  زین  مالـسلا  اهیلع  میرم  نب  یـسیع  ِنیتسار  تیحیـسم  درک ، یفرعم  ایند  هب  ایحا و  ار  ص )  ) يدـمحم باـن  مالـسا 

.دناسانشب نایناهج  هب  ار  يوَسیع  بان  تیحیسم  دشخب و  تاجن  ییاکیرمآ  فرحنم  فّرحم و  ِتیحیسم  داسف  هنتف و  زا  ار  برغ  يایند  دوخ ، ِيوَسیع 
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اب زین  یخرب  دنا و  هدروآ  يور  درادن ، نآ  زا  يا  همهاو  سرت و  سک  چیه  هک  یصخش  داروا  راکذا و  هب  هدرک ، شومارف  ار  نآ  لاثما  }(1) و  ْمُکَّوُدَع
.دنا هدرک  كاپ  ار  هلئسم  تروص  هلئسم ، لح  ياج  هب  هصالخ  دننک و  یم  رارکت  ار  مالسا  گنهرف  زا  هناگیب  یفارحنا و  ياهراعش  ناشنانب ، نایب و 

يولع و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) يدمحم بان  مالـسا  یـسایس  لوصا  ًاّقح  هک  یعخن  رتشا  کلام  ۀـماندهع  .دـنهدب  باوج  دـیاب  هورگ ، ودره 
يارب ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  مادـقا  ناوت  یم  روطچ  تسا ؟ عمج  لباق  هنوگچ  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  نوزومان  ۀـمغن  اب  تسا ،

نآ تلحر  زا  سپ  تفالخ  رما  يدصت  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما شالت  ترجه و  زا  سپ  نکمم  تصرف  نیلوا  رد  یمالسا  تموکح  لیکـشت 
(2) !؟ داد هئارا  تسایس  ياهنم  ِمالسا  زا  یحیحص  ریوصت  دید و  ار  ترضح 

44 ص :

.60 لافنا ، - 1
ص260و261. ج1 ، نابرقم ، يانف  بدا ؛ یلمآ ، يداوج  هللادبع  - 2
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تبیغ نارود  رد  ریدغ  نایرج  رارمتسا  هیقف ؛ ِّیلو  تموکح 

اب يزاس  تلود  ینعی  نآ ، ِیـسایس  ماـیپ  هبطخ ، نیا  ماـیپ  نیرت  یلـصا  نیرت و  مهم  ملـس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ۀـیریدغ  ۀـبطخ  دانتـسا  هب 
.تساه نآ  ۀنالداع  تموکح  تیالو و  شریذپ  و  مالسلا ) مهیلع   ) ناشیا موصعم  نادنزرف  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تماما  ماظن  تیروحم 

ۀناملاظ تموکح  ییالوریغ و  مالـسا  تیمکاح  ای  نیملـسم  مالـسا و  تشونرـس  رب  ناـگناگیب  تیمکاـح  ببـس  ریدـغ ، زا  یخیراـت  ِیچیپرـس  دّرمت و 
.دیماجنا ینامسآ  ياوشیپ  نیمهدزاود  تبیغ  هب  مهدزای ، ماما  تماما  ةرود  نایاپ  رد  کیرات ، موش و  هار  نیا  هک  دش  دساف  بصاغ و  ینامکاح 

مالعا ریدـغ و  ربارب  رد  دوخ  فیاظو  لقادـح  ماـجنا  يارب  ریدـغ  نادـنزرف  اـما  تساـسرف ؛ تقاـط  هنتفرپ و  باـهتلارپ و  رایـسب  ینارود  تبیغ ، نارود 
یتدـهاجم اب  روهظ ، يارب  یعامتجا  ِيزاس  هنیمز  نمـض  تسا  مزال  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدـهم ماما  تلود  ییاـپرب  روظنم  هب  یگداـمآ 

لمع ۀـماج  ریدـغ  ۀـعقاو  مایپ  هب  تعاطتـسا ، ناوت و  ّدـح  رد  ات  دـنرامگ  تمه  هیقف  ِّیلو  تموکح  تیمکاح و  ِيرای  ققحت و  يارب  ریذـپان  یگتـسخ 
.دوش هدیناشوپ 

(1)« .ْمِْهیَلَع ِهللا  ُهَّجُح  اَنَأ  ْمُْکیَلَع َو  ِیتَّجُح  ْمُهَّنِإَف  اِنثیِدَح  ِهاوُر  َیلِإ  اهِیف  اوُعِجْراَف  ُهَِعقاْولا  ُثِداوَْحلا  اَّمَأ  َو  : »... دنا هدومرف  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ماما 

45 ص :

ص484. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نبدمحم  - 1
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هزورما .اه ) نآ  رب  ادـخ  تجح  نم  دنیامـش و  رب  نم  تجح  اه  نآ  اریز  دـینک ؛ عوجر  ام  ثیدـح  ناـیوار  هب  هزاـت  ياهدـماشیپ  مکح ]  ] ةراـبرد و  )...
لد و نهذ و  رب  نید  نانمشد  ّطلست  تموکح و  تیمکاح و  ۀلئسم  تسا ، هدش  اه  نآ  ینادرگرس  ببس  هک  نایعیش  ناناملسم و  لکـشم  نیرت  گرزب 

نیناوق ۀتسیاش  يارجا  نانمشد و  ياه  هسیـسد  تاکرحت و  يزاس  یثنخ  يارب  یگمه  تسا  مزال  ور ، نیازا  تسا ؛ مالـسا  ناهج  ِيونعم  يدام و  عبانم 
ناگدننک تفایرد  راموط  رد  لمع ، ماقم  رد  ار  شیوخ  ۀعماج  دوخ و  میناوتب  رذـگهر  نیا  زا  تسا  دـیما  .مینک  ینابیتشپ  هیقف  تیالو  ماظن  زا  مالـسا ،
تموکح لیکـشت  ینعی  ریدـغ ، ییاهن  فدـه  يارجا  يارب  ار  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رـصع ماما  روهظ  ياه  هنیمز  میهد و  رارق  ریدـغ  مایپ 

.میزاس مهارف  مالسلا ) هیلع   ) موصعم ماما  تیروحم  اب  یناهج 

: دنا هدومرف  هنیمز  نیا  رد  هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما 

مرکا ربمغیپ  دوشب ، تیاده  تما  نیا  دیاب  هک  مه  دعب  بتارم  رد  نکل  دوب ؛ دهاوخن  تسین و  ییانعم  چیه  رد  وا  زا  لضفا  یسک  مرکا  لوسر  زا  دعب  ...
ماما نییعت  اه  نیشناج  نامه  درک و  تبیغ  نامز  ات  ار  اه  نیشناج  نیشناجنییعت و  دربب ، فیرشت  تساوخ  یم  ایند  زا  هک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
ۀمئا ات  .دـندرک  نییعت  ربهر  دـندرک ، نییعت  ماما  اه  نآ  يارب  دنـشاب : ریحتم  هک  دنتـشاذگناو  دوخ  هب  ار  تما  نیا  یلکروط  هب  و ]  ] دـندرک مه  ار  تما 

و]  ] دنراد دـهز  هک  ییاه  نآ  دـنا ، سانـش  مالـسا  هک  ییاه  نآ  دـندهعتم ، هک  ییاه  نآ  اهقف : دـعب  دـندوب و  اه  نآ  دـندوب ، مهیلع ) هللا  مالـس  ) يدـه
هک ییاه  نآ  و ]  ] تلم يارب  دـن ] ] زوسلد هک  ییاه  نآ  دـنرادن ، ایند  قربو  قرز  هب  هجوت  هک  ییاه  نآ  دـنراد ، ایند  زا  ضارِعا  هک  ییاه  نآ  دـندهاز ،

(1) .تما نیا  زا  يرادساپ  يارب  دندرک  نییعت  ار  اه  نآ  دنناد ، یم  ناشدوخ  نادنزرف  لثم  ار  تلم 
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ۀیرظن رد  عوضوم ، ود  نیا  ۀناملاع  کیکفت  نمض  مالـسلا ، ) هیلع   ) موصعم اب  هیقف  ِّیلو  ِيزارط  مه  رد  نانکفا  ههبـش  مّهوت  عفد  يارب  راوگرزب  نیمه 
: دنا هدومرف  هیقف  تیالو 

چیه يارب  دراد ، لداع  هیقف  تبیغ ، زا  دعب  دنتشاد ، مالسلا ) مهیلع   ) همئا و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هک  ار  یتیالو  مییوگ  یم  یتقو 
تبحص اجنیا  اریز  تسا ؛ ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ماقم  نامه  اهقف  ماقم  هک  دوش  ادیپ  دیابن  مّهوت  نیا  سک 

؛ تسا مهم  نیگنس و  ۀفیظو  کی  سدقم ، عرش  نیناوق  يارجا  روشک و  ةرادا  تموکح و  ینعی  تیالو  .تسا  هفیظو  زا  تبحـص  هکلب  تسین ؛ ماقم  زا 
ینعی ثحبِدروم ، ِتیالو  رگید ، ترابع  هب  .دربب  رتـالاب  يداـع  ناـسنا  ّدـح  زا  ار  وا  درواـیب و  دوجو  هب  يداـعریغ  ماـقم  نأـش و  یـسک  يارب  هکنیا  هن 

تسا و ییـالقُع  يراـبتعا  روما  زا  .تسا  ریطخ  يا  هفیظو  هکلب  تسین ؛ زاـیتما  دـنراد ، دارفا  زا  یلیخ  هک  يروصت  فـالخرب  هرادا ، ارجا و  تموکح و 
ماما هک  تسا  نیا  لثم  .درادن  یقرف  چـیه  تیعقوم  هفیظو و  ظاحل  زا  راغـص ، مّیق  اب  تلم  مّیق  .راغـص  يارب  مّیق  لعج  دـننام  درادـن ، لعج  زج  یتیعقاو 

هیلع و هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هک  تسین  لوقعم  دراوم ، نیا  رد  .دـنک  نییعت  بصانم  زا  یبصنم  ای  تموکح  تناضح ، يارب  ار  یـسک  مالـسلا ) هیلع  )
.دشاب هتشاد  قرف  هیقف  اب  ماما  و  ملس ) هلآ و 

و ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نیب  دودح ، يارجا  رد  ایآ  .تسا  دودح  يارجا  تسا ، نآ  تیالو  ِيدصتم  هیقف  هک  يروما  زا  یکی  ًالثم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  رگا  تسا ، هنایزات  دص  هک  یناز  ّدح  دنزب ؟ رتمک  دیاب  تسا ، رت  نییاپ  هیقف  ۀـبتر  نوچ  ای  تسا  يزایتما  هیقف  ماما و 
ةوق يدصتم  مکاح ، هکنیا  ای  هنایزات ؟ هاجنپ  هیقف ، هنایزات و  دـص  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  دـنز و  یم  هنایزات   150 دنک ، يراج  ملـس ) و 

هییارجا
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هدنیامن و ای  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  هچ  دـشاب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هچ  دـنک ؛ يراج  ار  ادـخ  ّدـح  دـیاب  تسا و 
ذخا مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکالوسر نوئـش  زا  رگید  .رـصع  هیقف  ای  هفوک  هرـصب و  رد  ترـضح  نآ  ِیـضاق 

یم ردـقچ  دریگب ، تاـکز  رگا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  اـیآ  .تسا   (1) هیجارخ ِیـضارا  جارخ  هیزج و  تاکز ، سمخ ، تاـیلام ،
بانج دـننک ؟ یم  هچ  دـندش ، هفیلخ  هک ] ( ] مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  دریگ ؟] یم   ] کی تسیب  اج ، کی  زا  کی و  هد  اج ، کی  زا  دریگ ؟

ترـضح تیـالو ]  ] اـب ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تیـالو  روما ، نیا  رد  اـیآ  روـطچ !؟ دـیدُش ، هملکلاذـفان  رـصع و  هیقف  هک ]  ] یلاـع
؟ دراد قرف  هیقف  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

ترضح رب  یتح  دنشاب ، ترضح  نآ  یتقو  ات  و  تسا ]  ] هداد رارق  ناناملسم  ۀمه  ّیلو »  » ار ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  لاعتم  دنوادخ 
وا ِیتموکح  رماوا  ینعی  دراد ؛ تیالو  دوخ ، زا  دـعب  ِماما  رب  یتح  ناناملـسم و  ۀـمه  رب  ماما  ترـضح ، نآ  زا  سپ  .دـنراد  تیـالو  مالـسلا ) هیلع   ) ریما

و ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  يارب  هک  یتیالو  نیمه  .دنک  لزع  بصن و  یلاو  یـضاق و  دناوت  یم  تسا و  يراج  ذـفان و  همه  ةرابرد 
رتالاب و ۀـبترم  رد  یکی  هک  تسین  تاجرد  بتارم و  اـنعم ، نیا  رد  ...تسه  مه  هیقف  يارب  تسه ، هرادا  ِيدـصت  ارجا و  تموکح و  لیکـشت  رد  ماـما 

(2) .دشاب رت  یلاو  يرگید  یلاو و  یکی  هک ] انعم  نیا  هب  [ ؛ دشاب رت  نییاپ  ۀبترم  رد  يرگید 
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هعیش یسایس  یخیرات  دربهار  هشیدنا و  نییبت  مخریدغ و 

ماما و رد  نآ ، ِیعیرشت  یحو  يانثتسا  هب  هتبلا  شیاهزایتما ، اه و  هصخشم  اه و  نامرآ  ۀمه  توبن و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  هعیش و  هاگن  رد 
و ییاضق »  » و ینید »  » ماقم نأش و  هس  ربمایپ ، دـننام  عیـشت ، گنهرف  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناـماما  .تسا  هتفاـی  یّلجت  رارقتـسا و  تماـما ، ماـظن 

تارایتخا تیالو و  هدش ، هتفگ  ۀصرع  هس  ره  رد  هنیدم ، رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  هنوگ  نامه  دنراد و  ییارجا » یتموکح و  »
ساسا رب  لیلد و  نیمه  هب  .دنرادروخرب  هناربمایپ  نأش  هس  نیا  زا  زین  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  حلاص  يافلخ  ناماما و  دنتـشاد ، لماک 

تیمکاح و قح  هب  يدابع ، ینید و  روما  رانک  رد  ماما  ات  دنک  تیبثت  ار  ماما  ِیهلا  عورشم و  ِیـسایس  تیمکاح  قح  هک  دراد  رارـصا  هعیـش  ریدغ ، مایپ 
يا هفیظو  مهم ، نیا  هتبلا  دـنک ؛ يراج  ناهج  هعماج و  رتسب  رد  ار  نید  ماکحا  دـناوتب  دـبای و  تسد  یهلا  یـسایس و  یماظن  رارقتـسا  يزاـس و  یتلود 

نییبت و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  ییالو  ماظن  ۀعیلط  مخریدغ.تساه  نآ  ناوریپ  و  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  يارب  ینید 
خیرات و ۀشیمه  يارب  يدمحم  بان  مالسا  دربهار  یسایس و  ۀشیدنا  ةدننک 
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: دندومرف ریدغ  ۀبطخ  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  نانچ  تسا ؛ تمایق  مایق  ات 

ْوَأ َدِهَـش  ْنَّمِم  ٍدَحَأ  ِّلُک  یَلَع  ٍِبئاغ َو  ٍرِـضاح َو  ِّلُک  یَلَع  ًهَّجُح  ُْتغََّلب  اَم  ُْتغََّلب  ْدَق  ِهَمایِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِیبِقَع  ِیف  ًهَثارِو  ًهَمامِإ َو  اهُعَدَأ  یِّنِإ  ِساّنلا  َرِـشاعَم 
(1) .ِهَمایِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ََدلَْولا  ُِدلاْولا  َِبئاْغلا َو  ُدِهاّشلا  ِغِّلَُبْیلَف  َْدلُوی  َْمل  ْدَهْشَی َو  َْمل 

ار هچنآ  قیقحت  هب  مراپـس و  یم  هعیدو  هب  مدوخ  ۀـیرذ  رد  تمایق  زور  ات  تثارو  تماما و  تروص  هب  ار  تیالو ] ینعی   ] نآ نم  انامه  مدرم ، هورگ  يا 
؛ تسا هدـشن  دـلوتم  زونه  تسا و  هدوبن  دـهاش  ای  هدوب  دـهاش  سکره  رب  بیاغ و  رـضاح و  ره  يارب  تسا  تجح  نیا  مدرک و  غیلبت  منک ، غیلبت  دـیاب 

.دننک غالبا  تمایق  زور  ات  نادنزرف  هب  ناردپ  دنناسرب و  نابیاغ  هب  نادهاش  سپ 

زین یمالـسا  نورد  فرحنم  نایرج  ود  مالـسا ، زا  جراخ  لطاب  تاـنایرج  رب  هوـالع  یـسایس ، ۀـشیدنا  نیا  ربارب  رد  دـش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  ناـنچ 
: دراد دوجو 

، ریگ هشوگ  ِناکلسم  فراع  نارّجحتم ، هب  طوبرم  یفارحنا ، ۀشیدنا  نیا  یتموکحریغ : مالسا  تسایس و  نودب  تناید  یـسایسریغ و  مالـسا  ۀشیدنا  . 1
.تسا نابلط  تحار  لاربیل و  نارکف  نشور  اهامن ، سدقم 

رد تفالخ  ماظن  دننام  هاگدید  نیا  نیملـسم : مالـسا و  تشونرـس  رب  یمکاح  تیمکاح و  عون  ره  شریذپ  هناموصعمریغ و  ِیـسایس  مالـسا  ۀشیدنا  . 2
رب اما  .دوش  یم  رجنم  ییاکیرمآ  مالسا  مالک ، کی  رد  یسابع و  يوَما و  مالسا  تیمکاح  شریذپ  هب  يرکفت ، نینچ  شریذپ  تسا و  ّتنـس  لها  نایم 

نید مالسا و  بتکم  مخریدغ ، ةراو  حرط  يانبم 
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دیاب مکاـح  هکلب  دـبات ؛ یمنرب  ار  یتیمکاـح  تموکح و  عون  ره  ًاـیناث  دراد و  یـسایس  ییارجا و  ماـظن  یمالـسا ، ماـکحا  دودـح و  يارجا  يارب  ًـالوا 
دیع رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نخـس  اـنبم ، نیا  رب  .دـشاب  لداـع  دـیاب  مکاـح  زین ، موصعم  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  هدوب و  موصعم 

(1)« ُهالْوَم ٌِّیلَع  اذَهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » دندومرف هک  مخریدغ 

اب مه  نآ  تسا ، تفالخ  تماما و  ماقم  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) ناشیا موصعم  نادـنزرف  یلع و  نینمؤملاریما  باصتنا  یـسایس و  تیالو  تاـبثا  ياـنعم  هب 
هللا یلـص   ) ربمایپ كرابم  مالک  نیا  رد  ار  تیالو  تیالو ، نافلاخم  فّسأت ، لامک  اب  اما  ملـس ؛ ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تاراـیتخا  ماـمت 

یسایس و تیالو  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نخس  رد  یلو  تیالو و  زا  دارم  : » دنتفگ دندرکلمح و  رگید  يانعم  رب  ملس ) هلآ و  هیلع و 
!« تسا ّبح  طقف  ءالو ، نآ  زا  روظنم  هکلب  تسین ؛ ییارجا  یتموکح و 

تغل و ملع  ناـیاوشیپ  زا  رفن  نخس 42  هب  ریدغلا  دنمـشزرا  باتک  مود  دلج  رد  هللا ) همحر   ) ینیما ۀمالع  زیمآ ، تنطیـش  تشادرب  ههبـش و  نیا  ّدر  رد 
تلالد یـسایس  یتسرپرـس و  يالو  نامه  ای  فرـصّتلاب » یلُوا   » يانعم هب  ءالو »  » تابثا رب  الوم  اه ، نآ  یگمه  ۀـتفگ  رب  انب  هک  دـنا  هدرک  دانتـسا  یبرع 

: تسا یسایس  يالو  روظنم ، هک  دیمهف  ناوت  یم  هجو  جنپ  رکذ  اب  يوغل ، تادانتسا  رب  هوالع  اما  دراد ؛

، اه یبصان  زج  هب  تنـس  لها  زا  يرایـسب  اریز  دنامب ؛ یقاب  یفالتخا  ینـس  هعیـش و  نایم  دیابن  رگید  سپ  دشاب ، یتسود  تبحم و  يالو  روظنم  رگا  . 1
( مالسلا هیلع   ) یلع ّبح  نتشاد  رب  هوالع  هعیش ، هاگدید  زا  هک  تسا  نآ  تنس  لها  هب  تبسن  هعیش  زایتما  اما  دنتسه ؛ مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بحم 

.تفریذپ نیملسم  لوا  ۀفیلخ  ماما و  ناونع  هب  ار  ترضح  نآ  دیاب 

نینمؤملاریما هب  يزرو  تبحم  موزل  مالعا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ روظنم  رگا  . 2
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يداو رد  نایجاح  ِيرفنرازهدص  زا  شیب  روضح  عادولا و  هجح  دننام  یتیعقوم  زا  مالعا ، نیا  يارب  هک  تشادـن  یلیلد  چـیه  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع
.دننک هدافتسا  مخریدغ 

نید ياقب  ةدـننک  نیمـضت  هدـننک و  لماک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  يزرو  تبحم  طقف  تسا ، تلاـسر  ةدـننک  لـیمکت  تیـالو  هکاـجنآزا  . 3
هب دور و  یم  رامش  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  تلاسر  نید و  ةدننک  لماک  مالسلا ، ) هیلع   ) یلع ِیـسایس  تیالو  شریذپ  هکلب  تسین ؛

َو : } تسا هدومرف  هتسناد و  تلاسر  ۀفیظو  نتـشاذگ  مامتان  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ینیـشناج  مالعا  زا  يراددوخ  لاعتم  دنوادخ  لیلد ، نیمه 
!( يا هدرکن  ادا  ار  یهلا  تلاسر  یناسرن ، ماجنا  هب  ار ] نینمؤملاریما  تیالو  مالعا   ] رگا و   ) (1){ ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنإ 

، فلتخم عضاوم  رد  مالسلا ، ) مهیلع   ) ناماما رگید  ات  هتفرگ  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  یلع و  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ۀمه  . 4
دنا هدرک  دانتـسا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نخـس  هب  دوخ ، هب  نارگید  تبحم  بوجو  تابثا  هن  شیوخ و  ِیتموکح  قح  تابثا  يارب 

(2)« ُهالْوَم ٌِّیلَع  اذَهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » دندومرف هک 

یجراخ يرما  یتموکح ، قح  یـسایس و  يالو  اـما  درادـن ؛ اـنعم  نآ  بصغ  هک  تسا  یبلق  ینورد و  یعوضوم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  تبحم  . 5
مهیلع  ) تیب لها  ِیتموکح  قح  نیا  بصغ  ةرابرد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هکاـجنآزا  دراد و  دوجو  نآ  بصغ  ناـکما  هک  تسا 

دندرک و مالعا  یمسر  تروص  هب  مخریدغ  رد  مدرم ، ۀمه  روضح  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تماما  تیالو و  دندرک ، یم  رطخ  ساسحا  مالسلا )
يوس زا  قح  نیا  نآ ، زا  سپ  هنافـسأتم  یلو  دـنتخادرپ ؛ مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ِیـسایس  تیمکاـح  قح  تیبـثت  هب  مدرم ، زا  تعیب  تساوخرد  اـب 

.دش بصغ  نالهاان 
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ماظن راتخاس  رد  عورشم  ِیسایس  تکرح  زاغآ  ۀطقن  ریدغ  هکنیا  نییبت  رد  دندوب ، ریدغ  مایپ  ناگدننک  تفایرد  زا  دوخ  هک  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما 
: دنا هدومرف  تسا ، تماما 

كرابت يادـخ  .تسا  تسایـس  يانعم  مامت  تسا ، تسایـس   (1) ِلْدِع ْتموکح  تسا ، تسایس  ۀلئـسم  هلئـسم ، .تسا  تموکح  ۀلئـسم  ریدغ ،]  ] هلئـسم
ِتموکح تشاد و  تسایس  ادخ  لوسر  دوخ  هک  نانچ  دننک ؛ راذگاو  ریما  ترـضح  هب  ربمغیپ  هک  درک  رما  ار  تسایـس  نیا  ار و  تموکح  نیا  یلاعتو 

رد هکنیا  .دش  تباث  ریما  ترـضح  يارب  ریدغ ، دیع  زور  رد  تسا ، تسایـس  اب  نیجع  هک  یتموکح  نیا  تسایـس و  نیا  تسین ! نکمم  تسایـس  نودب 
یمن لوبق  و ]  ] تسین لوبقم  یلمع  چـیه  هک  یتماما  نآ  .تسین  تماـما  ِیّلک  تیـالو  تیـالو ، نیا   (2)« ٍسْمَخ یَلَع  ُمالـسْإلا  َِیُنب   » هک تسه  تایاور 

.تسین تموکح  نیا  شیانعم  نیا  تماما ، هب  داقتعا  هب  ّالا  دوش ،

مه نسح  ماما  ترضح  دیسر ، تموکح  هب  نامز  زا  ههرب  کی  رد  ریما  ترضح  هک  میدقتعم  نالا  ام  .دنتشادن  تموکح  نام  همئا  زا  يرایسب  ام  بخ ،
يارب مه  شلابند  درک و  لعج  یلاعتو  كرابت  يادخ  هچنآ  .دنتـشادن  تموکح  همئا  ِیقاب  یلو ] [ ؛ دیـسر تموکح  هب  یمک  رایـسب  رایـسب  ِتدـم  کی 
يارب تسا  هدرک  لعج  ادخ  ار  تموکح  نیاربانب ، دنکب ؛ ادـیپ  رمث  تموکح  نیا  هک  دنتـشاذگن  نکل  تسا ؛ تموکح  تسا ، هدـش  لعج  يدـه  ۀـمئا 
هک تسا  نیا  فسألا  عم  تسا ، هدش  ادیپ  هک  ییاه  جاجوِعا  زا  .تسایس  اب  نیجع  ینعی  تسایس ، ینعی  تموکح  نیا  هیلع .) هللا  مالس  ) ریما ترضح 
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مهیلع ) یـسابع يافلخ  يوَُما و  يافلخ  نامز  زا  قباس ، نامز  زا  ییاه  تسد  هک  تسا  نیا  شنیرت  گرزب  اما  تسا ؛]  ] هدـش ادـیپ  داـیز  جاـجوعا  ینعی 
هچره .تسا  تموکح  زا  هدح  یَلع  تسایـس  تسا و  لئاسم  زا  هدـح  یَلع  نید  هک  دـنیوگب  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  ییاه  تسد  نامز ، نآ  زا  هللا ،) هنعل 

دندمآ و اهرگیزاب  نیا  داد ، رارق  يدـّبعت  زیچ  کی  ار  نید  دـیاب  دـندید  هک  ایند  ياهرگیزاب  یتقو  ات  تسا  هتفرگ  تّوق  نیا  تسا ، هدـمآ  نییاپ  فرط 
هئطخت هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  تسا .]  ] اهروتارپما لام  تسایس  تسایـس ؟ هب  دراد  راک  هچ  نید  هک  دوب  هدمآ  نامرواب  مه  اهام  دندرک و  روط  نیا 

، تسین زامن  هک  تموکح  تسین ، ندـناوخاعد  هک  تموکح  .تسا  تسایـس  تموکح  هکنیا  يارب  ار ؛ نینمؤملاریما  ار و  ادـخ  لوسر  ار و  ادـخ  مینک 
.تسا یسایس  هاگتسد  کی  تموکح ، ِدوخ  اما  دوشب ؛ هماقا  اه  نیا  هک  دوش  یم  نیا  بابسا  لدع ، تموکح  ینعی ]  ] تموکح .تسین  هزور  تموکح 

هدرک ار  يدـه  ۀـمئا  بیذـکت  تـسا ، هدرک  ار  ادــخ  لوـسر  بیذــکت  هدرک ، ار  ادــخ  بیذــکت  تسادــج ، تسایــس  زا  نـید  دــیوگ  یم  هـک  نآ 
خیرات رتسب  رد  ریدغ  ِيراج  هشیمه  نایرج  تسایـس و  زا  نید  ِيریذپان  ییادـج  ینعی  ریدـغ ، مایپ  نیرت  یلـصا  ةرابرد  راوگرزب  نیا  ةدومرف  (1) .تسا

: تسا یندینش  زین  رشب 

دناوتب هک  هنالداع  تسایس  اهتنم  تسایس ؛ اب  دشاب  یتموکح  دیاب  يرـصع  ره  رد  و ]  ] تسا طوبرم  همه  هب  تسایـس  هک  دنامهفب  هک  تسا  هدمآ  ریدغ 
زاب ار  هار  دنکب و  ار  فراعم  ۀمه  ۀماقا  دنک ، جح  ۀماقا  دنک ، موص  ۀماقا  دنک ، هالص  ۀماقا  تسایس ، نآ  ۀطساو  هب 
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(1) .دنهدب هئارا  شمارآ  اب  یمرگلد و  اب  ار  ناشراکفا  راکفا ، بحاص  هک  دنک  مارآ  ینعی  راکفا ، بحاص  هکنیا  يارب  دراذگب 

: دنا هدومرف  نینچ  عوضوم  نیا  نییبت  رد  دنتسناد ، یم  مخریدغ  زا  هتفرگرب  ار  هیقف  تیالو  ِیسایس  ۀیرظن  هک  هرس ) سدق   ) ماما ترضح 

نامز ات  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  تلحر  ةرود  رد  دنوش ، نآ  راد  هدهع  دیاب  یناسک  هچ  هکنیا  تموکح و  زرط  درومرد  هعیش  ۀیرظن 
هیلع  ) ماما تبیغ  نارود  هک  نونکا  .دـشاب  لداـع  نآ  يارجا  رد  نیناوق و  ماـکحا و  هب  ِملاـع  لـضاف و  دـیاب  ماـما  نآ ، بجوم  هب  .تسا  حـضاو  تبیغ 
.دیآ یم  مزال  تموکح  لیکـشت  تسین ، اور  جرمو  جره  دنک و  ادـیپ  رارمتـسا  دـنامب و  یقاب  مالـسا  ِیتموکح  ماکحا  تسانب  هدـمآ و  شیپ  مالـسلا )
دیاب ایآ  تسیچ ؟ فلیکت  تسا ، هدـشن  نییعت  تبیغ  ةرود  رد  تموکح  رما  زارحا  يارب  یلاعتو  كرابت  يادـخ  فرط  زا  ینّیعم  صخـش  هک  نونکا  ...

فیلکت یلو  تسا ؛ هدرک  نّیعم  ار  فیلکت  مالـسا  هکنیا  ای  دوب ؟ لاـس  تسیود  يارب  طـقف  مالـسا  میهاوخ ؟ یمن  مالـسا  رگید  دـینک ؟ اـهر  ار  مالـسا 
میراذگب تسد  يور  تسد  یلاح ، یب  اب  ام  دورب و  تسد  زا  نیملـسم  روغث  دودح و  مامت  هک  تسا  نیا  تموکح  ِنتـشادن  يانعم  میرادن ؟ یتموکح 

رگا تسا و  مزال  تموکح  هکنیا  ای  دشاب  روط  نیا  دیاب  ایآ  مینک ! یمن  در  مینکن ، اضما  ار  اه  نآ  ياهراک  رگا  ام  دننکب و  دنهاوخ ، یم  يراکره  هک 
ترـضح ناـمز  اـت  مالـسا  ردـص  زا  هک  ار  یتـموکح  تیـصاخ  نآ  نکل  تسا ، هدرکن  نییعت  تبیغ  ةرود  رد  تموـکح  يارب  ار  ینّیعم  صخـش  ادـخ 

ملع زا  ترابع  هک  تیصاخ  نیا  تسا ؟ هداد  رارق  مه  تبیغ  زا  دعب  يارب  دوب ، دوجوم  بحاص 
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رد ار ]  ] یمومع لدع  تموکح  دنناوت  یم  دننک ، عامتجا  مهاب  رگا  .تسا  دوجوم  ام  رـصع  ياهقف  زا  يرامـش  یب  ةدع  رد  دـشاب ، تلادـع  نوناق و  هب 
مرکا لوسر  ترضح  هک  ار  یتیالو  نامه  داد ، تموکح  لیکشتو  تساخ  اپ  هب  دشاب ، تلصخ  ود  نیا  ياراد  هک  یقیال  درف  رگا  .دنهد  لیکـشت  ملاع 

(1) .دننک تعاطا  وا  زا  هک  تسا  مزال  مدرم  ۀمه  رب  دشاب و  یم  اراد  تشاد ، هعماج  ةرادا  رما  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

لیـصا و نایرج  نیا  ندرکدازآ  يارب  شالت  خیرات و  زا  يا  ههرب  رد  ریدغ  تقیقح  ندش  ینادنز  عوضوم  هب  دوخ ، تانایب  رد  هرـس ) سدق   ) تما ماما 
: دنا هتخادرپ  زین  يوبن  مالک  یحو و  زا  هتساخرب 

تلم شور  دیاب  تسا ، هتفرگ  شیپ  تموکح  نیا  رد  ریما  ترضح  هک  یشور  دشاب و  دیاب  راصعا  ۀمه  رد  ریدغ  .تسین  نامز  نآ  هب  رـصحنم  ریدغ  ...
کی تسین : بصن  لباق  يونعم  تاماقم  ّاِلاو  تسا ؛ بصن  لباق  هک  تسا  نیا  .تسا  تموکح  لعج  ۀیـضق  ریدغ ، ۀیـضق  .دشاب  ناراکردنا  تسد  اه و 

(2) .دوشب ادیپ  ماقم  نآ  بصن ، اب  هک  تسین  يزیچ 

سپ ِخیرات  لوط  رد  تموکح  لیکشت  يارب  ناشیا  شالت  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  یـسایس  رکفت  نییبت  رد  زین  یلاعلا ) هلظدم  ) بالقنا مظعم  ربهر 
: دنا هدومرف  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما اب  دساف  نامکاح  ییورایور  مخریدغ و  زا 

هیضق نیمه  رس  رب  دینک ، یم  هدهاشم  روج  ملظ و  ياه  هاگتسد  اه و  نآ  نیب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا یگدنز  نارود  لوط  رد  امـش  هک  یعازن  نیا  مامت 
هرصاحم و ]  ] دنتخادنا یم  نادنز  دندرک ، یم  لوتقم  دندرک ، یم  مومسم  ار  اه  نآ  دندرک ، یم  تفلاخم  ام  ۀمئا  اب  هک  ییاه  نآ  .تسا 

56 ص :

ص48و49. هیقف ، تیالو  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حوردیس  - 1
ۀخسن 3. ماما ، ۀفیحص  رازفا  مرن  زا : لقن  هب  ص112و113 ، ج20 ، ماما ، ۀفیحص  هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  ۀسسؤم  - 2
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هب مه  ار  نیرخآ  نیلوا و  مولع  ولو  دنتـشادن ، تموکح  ۀـیعاد  همئا  رگا  .دوـب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا تموـکح  ۀـیعاد  رـس  رب  ناـشیاوعد  دـندرک ، یم 
[ ای  ] تفرگ یمن  ماجنا  اه  نآ  هب  تبسن  یضرعت  هنوگ  چیه  دوبن ، یسایس  تردق  ۀیعاد  دوبن ، یسایس  تردق  ثحب  رگا  و ]  ] دنداد یم  تبسن  ناشدوخ 

تماما ۀملک  يور  مالسلا ) مهیلع   ) همئا تاغیلبت  اه و  توعد  نیب  رد  دینیب  یم  امش  اذل  تسا ! نیا  هلئسم  ًالصا  تفرگ ؛ یمن  ماجنا  تدش  نیا  هب  لقاال 
یم دـنکب ، یـسایس  تردـق  یمالـسا و  تیمکاح  ياعدا  دـهاوخ  یم  مه  قداص  ماما  هک  یتقو  ینعی  تسا ؛ ییالاب  رایـسب  تیـساسح  تماما  ۀلئـسم  و 

«. َمامْإلا َناک  ِهللا  َلوُسَر  َّنإ  : » دـیوگ یم  و ]  ] مدرم نایم  رد  دتـسیا  یم  تافرع ، رد  مدرم  عامتجا  رد  «! ... َمامْإلا َناک  ِهللا  َلوُسَر  َّنإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  دـیوگ « :
هب دسر  یم  ات   (1)« ُْنیَـسُْحلا َُّمث  ُنَسَْحلا  َُّمث  ٍِبلاط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َناک  َُّمث  ، » دوب ادخ  لوسر  هعماج ، رب  مکاح  هعماج ، ربهر  هعماج ، ياوشیپ  هعماج ، ماما 
رب هماع  هقلطم و  تیالو  تیمکاح و  تموکح و  ۀلئـسم  نیمه  ناشتازرابم ، رد  همئا  باحـصا  ثحب  ناشنیفلاخم و  اـب  همئا  ثحب  ماـمت  ینعی  .شدوخ 

: دنا هدومرف  رگید  ینخس  رد  ناشیا  (2) .دنتشادن ییاوعد  همئا  اب  اه  نآ  يونعم ، تاماقم  رس  رب  .دوب  یسایس  تردق  نیملسم و 

هزرابم و دوب و  تماما  ۀلئـسم  ادـخ ، لوسر  تیب  لها  نایم  هیما و  ینب  ساـبع و  ینب  ینعی  تردـق ، نارادمدرـس  نیب  یلـصا  فـالتخا  یلـصا و  ۀلئـسم 
هتشذگ نرق  ود  رد  صوصخ  هب  ریخا و  نارود  رد  .دوب  نیملسم  تماما  باب  رد  مالسلا ) مهیلع   ) همئا رکف  زا  یـشان  بوکرـس ، هضراعم و  يریگرد و 

ۀیام مالسا ، يایند  رد  مه ،

57 ص :

ص466. ج4 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  - 1
نیموصعم ۀـمئا  یتازرابم  یـسایس  یگدـنز  ةرابرد  يربهر  مظعم  ماقم  تاـنایب   ) هلاـس ناسنا 250 ابهـص ، يداـهج  ناـمیا  يرنه  یگنهرف  ۀسـسؤم  - 2

ص23. مالسلا ،) ) مهیلع  )
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(1) .تسا یمالسا  تموکح  ۀلئسم  رگرامعتسا ، ياه  تردق  نیملسم و  نایم  عازن  ِیلصا 

: دنا هدومرف  شیوخ  ِیسایس  قح  قاقحا  ۀنیمز  رد  مالسلا ) مهیلع   ) نیرهاط ۀمئا  شالت  عورشم و  ۀتساوخ  نایب  رد  راوگرزب  نیا 

مهیلع  ) همئا هک  تسا  نیا  دراد ، دوـجو  نآ  رب  يداـیز  دـهاوش  دـیآ و  یم  تسد  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا یگدـنز  هب  طوـبرم  ِتاـیاور  زا  هـک  هـچنآ 
ًاعقاو اه  نآ  .درادن  تافانم  ماما  تفرعم  ملع و  اب  دوش ، یم  روصت  هک  روط  نآ  راک ، نیا  .دنروآ  دوجو  هب  یمالـسا  ماظن  دنتـساوخ  یم  ًادج  مالـسلا )

طیارـش اب  راگدرورپ ، ملع  رد  اه  يریگ  هزادنا  یهلا و  ریدقت  .دوب  نامه  یهلا  ریدـقت  دـندرک ، یم  رارقرب  رگا  .دـننک  رارقرب  یهلا  ماظن  دنتـساوخ  یم 
یکـش تسا ، هدوب  دوصقم  نیا  يارب  اه  نآ  تکرح  هکنیا  رد  ًالامجا  .مینک  یمن  ثحب  ار  عوضوم  نیا  ـالاح  هک  دـنک  یم  ادـیپ  فـالتخا  نوگاـنوگ 

(2) .میا هدروآ  دوجو  هب  ار  ماظن  نیا  نامدوخ  ۀعماج  رد  تضهن ، نآ  ۀیحور  گنهرف و  ظفح  تضهن و  نآ  تکرب  هب  زورما ، ام  .تسین 

58 ص :

ربهر و  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  نایب  رد  یمظع  تقیقح  ۀـیاس  هیقف ؛ تیالو  مالـسلا ، ) مهیلع   ) همئالا رخف  هار  يرنه  یگنهرف  ۀسـسؤم  - 1
.نیبم طارص  یتاعلاطم  ۀسسؤم  تیاس  لاتیجید  ۀناخباتک  زا : لقن  هب  ص ،؟؟؟ ج2 ، یلاعلا ،) هظدم  ) بالقنا مظعم 

.1368 دادرم 11 مرحم ، هام  ۀناتسآ  رد  زرابم ، تیناحور  ۀعماج  ياضعا  اب  رادید  رد  تانایب  - 2
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خیرات يازارد  هب  هناموصعم  ِییاوشیپ  یفرعم  مخریدغ ؛

ماظن یفرعم  زور  تسا ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ینیـشناج  تماما و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما یفرعم  زور  هکنآ  رب  هوالع  مخریدغ 
ناسنا یگدنز  خـیرات  رد  تماما  نشج  يرازگرب  زورلاس  نخـس ، رگید  هب  تسا و  تمایق  زور  ات  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ِيدـعب  نانیـشناج  تماما و 

.تساه

هیلع  ) يدهم ترضح  هژیو  هب  ناماما ، رگید  زا  هیانک ، ای  تحارص  اب  عضوم ، نیدنچ  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هیریدغ ، ۀبطخ  رد 
َّنِإ ِساّنلا  َرِشاعَم  . 1: دنامن یقاب  مالـسلا ) مهیلع   ) نینمؤملاریما زا  دعب  ِناماما  مسَرو  مسا  ةرابرد  يا  ههبـشو  کش  چیه  ياج  ات  دـنا  هدرک  دای  مالـسلا )

(1) .َضْوَْحلا َّیَلَع  ادِرَی  یَّتَح  اقَّرَفَتَی  َْنل  َُهل  ٌِقفاُوم  ِِهبِحاص  ْنَع  ٌنِّیَبُم  ْمُْهنِم  ٍدِحاو  ُّلُک  ُرَبْکَْألا َو  ُلَقَّثلا  ُنآْرُْقلا  ُرَغْصَْألا َو  ُلَقَّثلا  ُمُه  يِْدلُو  ْنِم  َنِیبِّیَّطلا  ًاِّیلَع َو 

تـسوا اب  قفاوم  دهد و  یم  ربخ  يرگید  زا  کیره  تسا و  گرزب  لقث  نآرق  دنا و  کچوک  لقث  نم  ةزیکاپ  نادـنزرف  یلع و  انامه  مدرم ، هورگ  يا 
.دنیآ نم  شیپ  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  ود  نیا  و 

59 ص :

ص94. ج 1 ، نیظعتملا ، هریصب  نیظعاولا و  هضور  يروباشین ، لاتف  دمحا  نبدمحم  - 1
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(1) .اَنل َوُه  ٍّقَح  ِّلُِکب  ِهللا َو  ِّقَِحب  ُذُخْأَی  يِذَّلا  ِّيِدْهَْملا  ِِمئاْقلا  َیلِإ  ُْهنِم  ِلْسَّنلا  ِیف  َُّمث  ٍِّیلَع  ِیف  َُّمث  ٌكُولْسَم  َِّیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهللا  َنِم  ُروُّنلا  ِساّنلا  َرِشاعَم  . 2

ینعی مئاق : ِيدـهم  اـت  تسوا  لـسن  رد  وا ، زا  سپ  یلع و  رد  نم ، زا  سپ  هک  تسا  هدـش  هداـهن  نم  رد  لـج  ّزع و  دـنوادخ  يوس  زا  يرون  مدرم ، يا 
.درک دهاوخ  ادا  ار  ینمؤم  ره  قح  ادخ و  قح  هک  نامه 

(2) .ِهَمایِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِیبِقَع  ِیف  ًهَثارِو  ًهَمامِإ َو  اهُعَدَأ  یِّنِإ  ِساّنلا  َرِشاعَم  . 3

.مراپس یم  هعیدو  هب  مدوخ  ۀیرذ  رد  تمایق  زور  ات  تثارو  تماما و  تروص  هب  ار  تیالو ] ینعی   ] نآ نم  انامه 

(4) {. (3) َنُولِدْعَی ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدْهَی   } ٌهَِّمئَأ ِِهْبلُص  ْنِم  يِْدلُو  َُّمث  يِدَْعب  ْنِم  ٌِّیلَع  َُّمث  ِهِعابِّتِاب  ْمُکَرَمَأ  يِذَّلا  ُمیِقَتْسُْملا  ِهللا  ُطارِص  انَأ  . 4

دنتسه یناماما  دنیوا ، بلص  زا  هک  نم  نادنزرف  سپـس  یلع ، نم ، زا  سپ  دینک و  يوریپ  نآ  زا  تسا  هدرک  رما  هک  میادخ  میقتـسم  طارـص  نم  انامه 
.دنزرو یم  تلادع  نآ  هب  دننک و  یم  مکح  قح  هب  هک 

ُِحتاف ُهَّنِإ  الَأ  َنیِِملاّظلا  َنِم  ُمِقَْتنُْملا  ُهَّنِإ  الَأ  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُرِهاّظلا  ُهَّنِإ  الَأ  ُّيِدـْهَْملا  ُِمئاْقلا  اَّنِم  ِهَِّمئَْألا  َِمتاخ  َّنِإ  ـالَأ  یِّیِـصَو  ٌِّیلَع  ٌِّیبَن َو  یِّنِإ  ِساـّنلا  َرِـشاعَم  . 5
ٍرَْحب ْنِم  ُفاّرَْغلا  ُهَّنِإ  الَأ  ِهللا  ِنیِدـِل  ُرِـصاّنلا  ُهَّنِإ  الَأ  َّلَج  َّزَع َو  ِهللا  ِءاِیلْوَِأل  ٍراث  ِّلُِکب  ٌكِرْدـُم  ُهَّنِإ  الَأ  ِكْرِّشلا  َنِم  ٍهَلِیبَق  ِّلُک  ُحـِتاف  ُهَّنِإ  الَأ  اهُمِداه  ِنوُصُْحلا َو 

ٍلْضَف يِذ  َّلُک  ُمِسَی  ُهَّنِإ  الَأ  ٍقیِمَع 

60 ص :

ص61و62. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  [ 2 - ] 1
ص96. ج 1 ، نیظعتملا ، هریصب  نیظعاولا و  هضور  يروباشین ، لاتف  دمحا  نبدمحم  - 2

159و181. فارعا ، - 3
ص96. ج 1 ، نیظعتملا ، هریصب  نیظعاولا و  هضور  يروباشین ، لاتف  دمحا  نبدمحم  - 4
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[ ُدِّیَشُْملا  ] هبشْملا َیلاعَت َو  ِهِّبَر  ْنَع  ُِربْخُْملا  ُهَّنِإ  الَأ  ٍمْهَف  ِّلُِکب  ُطیِحُْملا  ٍْملِع َو  ِّلُک  ُثِراو  ُهَّنِإ  الَأ  ُهُراتُْخم  ِهللا َو  ُهَرَیِخ  ُهَّنِإ  الَأ  ِِهلْهَِجب  ٍلْهَج  يِذ  َّلُک  ِِهلْـضَِفب َو 
َُهل َو ال َِبلاغ  ُهَّنِإ ال  الَأ  ُهَدـْنِع  ّالِإ  َرُون  ُهَعَم َو ال  ّالِإ  ُهَعَم  َّقَح  ُهَدـَْعب َو ال  َهَّجُح  الَو  ًهَّجُح  ِیقاْبلا  ُهَّنِإ  الَأ  ِْهَیلِإ  ُضَّوَفُْملا  ُهَّنِإ  ـالَأ  ُدیِـشَّرلا  ُهَّنِإ  ـالَأ  ِِهناـمیِإ  ِْرمَأـِل 

(1) .ِِهتَِینالَع ِهِّرِس َو  ِیف  ُُهنیِمَأ  ِهِْقلَخ َو  ِیف  ُهُمَکَح  ِهِضْرَأ َو  ِیف  ِهللا  ُِّیلَو  ُهَّنِإ  الَأ  ِْهیَلَع  َروُْصنَم 

رد ینعی   ] دـنک یم  راکـشآ  ار  نید  هک  تسوا  .تسام  زا  مئاق ، ِيدـهم  ناماما ، متاخ  هک  دـینادب  .تسا  نم  ّیـصو  یلع  متـسه و  ربمایپ  نم  مدرم ، يا 
تـسکش ار  ناکرـشم  ياه  هقرف  مامت  هک  تسوا  تساهژد و  رگناریو  هدنیاشگ و  وا  انامه  .دریگ  یم  ماقتنا  نارگمتـس  زا  و  تسا ] رهاق  طلـسم و  نید 

تـسد هب  تفرعم ]  ] قیمع يایرد  زا  وا  دـینادب  .تسا  دـنوادخ  نید  ناسر  يرای  وا  .دریگ  یم  ار  ادـخ  ياـیلوا  ۀـمه  نوخ  ماـقتنا  وا  دـینادب  .دـهد  یم 
.تسا دنوادخ  ۀنیزگ  هدیزگرب و  وا  هک  انامه  .دیازفا  یم  لهاج  ره  لهج  یتلیـضف و  بحاص  ره  لضف  رب  هک  تسوا  دـینادب  .دراد  یمرب  بآ  شیوخ 
راوتـسا يامنهار  وا  .دـهد  یم  ربخ  نامیا  هب  طبترم  روما  دوخ و  يادـخ  زا  هک  تسوا  .تسا  نآ  ۀـمه  هب  هریچ  هاگآ و  مولع و  ۀـمه  ثراو  وا  دـینادب 

سپ تسا و  دنوادخ  ِیقاب  تجح  وا  .دنا  هداد  هدژم  شدوجو  هب  دنا ، هدوب  وا  زا  شیپ  هک  یناسک  ۀمه  دینادب  .تسا  هدـش  ضیوفت  وا  هب  اهراک  .تسا 
شنیمز و رد  ادـخ  ِّیلو  وا  اـنامه  .دوش  یمن  زوریپ  هریچ و  وا  رب  سک  چـیه  .تسین  وا  دزن  رد  زج  يرون  تسوا و  اـب  طـقف  قح ، تسین و  یتجح  وا  زا 

.تسا شراکشآ  ناهن و  رد  ادخ  نیما  شقلخ و  نایم  رد  ادخ  مکح 
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ُْهنِم یِّنِم َو  ْمُه  َنیِذَّلا  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِهَِّمئَْألا  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِیف  َّلَـج  َّزَع َو  ِهللا  ِنَع  ِِهب  ُْتئِج  اـم  ِلُوبَِقب  ْمَُکل  َهَقْفَّصلا  ْمُْکنِم َو  َهَْعیَْبلا  َذُـخآ  ْنَأ  ُتِْرمُأَـف  . 6
(1) .ِّقَْحلِاب یِضْقَی  يِذَّلا  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُّيِدْهَْملا  ُمُْهنِم  ٌهَِمئاق  ٌهَِّمئَأ 

.ما هدروآ  وا  زا  سپ  ناماما  یلع و  نینمؤملاریما  ةرابرد  لج  ّزع و  يادخ  بناج  زا  هچنآ  نتفریذـپ  يارب  مریگب  تعیب  امـش  زا  هک  ما  هدـش  رومأم  سپ 
.تسا نانآ  زا  دنک ، یم  مکح  قح  هب  هک  نم ] تما   ] يدهم دنیاوشیپ و  ماما و  تمایق ، زور  ات  دنتسه و  یلع  نم و  زا  اه  نآ 

(2) .یِّنِم ْمُهَّنَأ  ْمُُکْتفَّرَع  ُهُْدلُو َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َهَِّمئَْألا  َّنَأ  ْمُُکفِّرَُعی  ُنآْرُْقلا  ِساّنلا  َرِشاعَم  . 7

هب مه  نم  دنیوا و  نادنزرف  نایم  زا  مالـسلا ،] ) هیلع   ) یلع زا  سپ  ناماما  ینعی   ] وا زا  سپ  ۀمئا  هک  تسا  هدرک  نایب  امـش  يارب  نآرق  مدرم ، هورگ  يا 
.دنتسه نم  لسن  زا  نانآ ، هک  مدناسانش  امش 

(3) .ًهَِیقاب ًهَِملَک  َهَِّمئَْألا  َْنیَسُْحلا َو  َنَسَْحلا َو  َنِینِمْؤُْملا َو  َریِمَأ  ًاِّیلَع  اوُِعبات  َهللا َو  اوُقَّتاَف  ِساّنلا  َرِشاعَم  . 8

یهلا رادـیاپ  كاـپ و  ۀـملک  هک  ناـماما  رگید  نیـسح و  نسح و  زا  تسا و  نینمؤملاریما  هک  دـینک  تیعبت  یلع  زا  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مدرم ، هورگ  يا 
.دنتسه
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هیریدغ ۀبطخ  رد  هیالولا  تایآ 

.تسا هیالولا » تایآ   » هب روهـشم  تسا ، هدـمآ  تیالو  عوضوم  ةرابرد  نآرق  رد  هک  یتایآ  .تسا  نآرق  يداقتعا  ثحابم  زا  تیالو ، تماما و  عوضوم 
ترابع هیالولا  تایآ  ةدنرادربرد  بتک  زا  یخرب  .تسا  هدـش  نیودـت  هناگادـج  یباتک  تروص  هب  يروآ و  عمج  نیقّقحم  زا  یخرب  طسوت  تایآ  نیا 

: زا دنا 

؛ يداژن نایلع  مساقلاوبا  میظنت  هب  يزاریش ، مراکم  رصان  ۀتشون  نآرقلا ، یف  هیالولا  تایآ  . 1

؛ عفرا مظاکدیس  ۀتشون  مالسلا ، ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  لیاضف  وترپ  رد  هیالولا  تایآ  . 2

؛ يرکسع یضترم  ۀتشون  هّنسلا ، باتکلا و  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع مامالا  هیالو  . 3

؛ عیرد دمحم  یلع  ۀمجرت  یلیلخ و  داوجدمحم  نیودت  یناشاک ، یبرثی  دمحمدیس  ۀتشون  همامالا ، هیالولا و  تایآ  باحر  یف  . 4

؛ ناگدازراجن هللا  حتف  ۀتشون  نیقیرف ، هاگدید  رد  تیالو  تایآ  ریسفت  یقیبطت  یسررب  . 5
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؛ يوضترم دمحمدیس  ۀتشون  نآرق ، رد  تیالو  تایآ  . 6

.یلیلخ داوجدمحم  نیودت  یناشاک و  یبرثی  دمحمدیس  ۀتشون  تماما ، تیالو و  تایآ  رد  يریس  . 7

اب ای  حیرص  تروص  هب  ار  هیالولا  تایآ  تبون ، نیدنچ  رد  شیوخ و  نانخـس  لالخ  رد  هیریدغ ، ۀبطخ  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
: زا دنا  ترابع  هبطخ  نیا  رد  تیالو  تایآ  زا  سابتقا  ییارآ و  هیآ  لیالد  زا  یخرب  .دنا  هدرک  نایب  هیانک 

؛ تیالو تماما و  عوضوم  ِینایحو  ياه  هشیر  ۀئارا  . 1

؛ ربکا لقث  قیرط  زا  رغصا  لقث  تابثا  هماع و  هصاخ و  ِتماما  عوضوم  ِینآرق  تادنتسم  لیالد و  ۀئارا  . 2

؛ دنک ادج  ادخ  باتک  زا  ار  تیالو  ِهللا » ُباتِک  اُنبْسَح   » راعش حرط  اب  دناوتن  یسک  ات  تیالو ، ِنافلاخم  ناقفانم و  ةدافتسا  ءوس  هنوگره  هار  نتسب  . 3

.قیرط نیا  زا  تماما  ثحب  حرط  یمالسا و  ياه  هلحن  اه و  هقرف  ۀمه  نایم  نآرق  ِیمومع  تیلوبقم  . 4

تیالو تابثا  يارب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هک  میزادرپ  یم  هیالولا  تایآ  زا  هنومن  هدراهچ  لقن  هب  طقف  ثحب ، ندشرت  نشور  يارب 
.دنا هدرک  دانتسا  اه  نآ  هب  تماما  و 

یَحْوَأَف ُمیِرَْکلا  ِیفاْکلا  ُهللا  َوُه  َهَمْصِْعلا َو  َیلاعَت  َكَرابَت َو  ِیل  َنِمَـض  ْدَق  ُهََتلاسِر َو  ُْتغََّلب  امَف  ََّیلِإ  َلَْزنَأ  ام  ْغَِّلبُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنَأ  ِینَمَلْعَأ  ْدَقریدغ  غالبا  ۀیآ  . 1
َْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  { } ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب   } ََّیلِإ
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(3).(2) ِساّنلا } َنِم  َکُمِصْعَی  ُهللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  ( } مالسلا هیلع   ) ٍِبلاط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ِهَفالِْخلا  ِیف  ِینْعَی  ٍِّیلَع  ِیف   (1){ َکِّبَر ْنِم 

یلاعتو كرابت  دـنوادخ  هنیآره  ما و  هدرواین  اج  هب  ار  تلاـسر  قح  منکن ، غـالبا  تسا ، هدـش  لزاـن  نم  رب  هچنآ  رگا  هک  درک  هاـگآ  ارم  ادـخ  اـنامه 
.نابرهم ةدنشخب  دنوادخ  مان  هب  : » درک یحو  نم  هب  سپ  تسا ؛ هدنشخب  هدننک و  تیافک  وا  اهنت  تسا و  هدرک  تنامض  میارب  ار  نانمشد  زا  تینوصم 

غالبا تسا ، هدش  لزان  وت  رب  مالسلا ] ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ینیشناج  ینعی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ةرابرد   ] تراگدرورپ بناج  زا  هچنآ  لوسر ، يا 
« .دراد یم  هاگن  نامدرم  ّرش  زا  ار  وت  دنوادخ  يا و  هدرکن  غالبا  ار  قح  ترضح  تلاسر  ینکن ، نینچ  رگا  نک و 

نینمؤملاریما تماما  غالبا  یگنوگچ  هب  هدئام ، ۀکرابم  ةروس  ۀیآ 67  زا  هدافتسا  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هبطخ ، زا  شخب  نیا  رد 
نیا رد  تقد  زا  .دنا  هدرک  حیرـصت  نید  لامکا  رد  ود  نیا  دـصرددص  یگتـسویپ  تلاسر و  لیمکت  رد  تماما  تیالو و  شقن  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
دیابن یعامتجا  عناوم  یسایس و  تاظحالم  میشاب و  عاجش  دیاب  نآ ، زا  عافد  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تیالو  رما  غالبا  رد  هک  دوش  یم  مولعم  هیآ 

.دوش مهم  نیا  هب  لمع  زا  عنام 

تیالو ۀیآ  . 2

اُونَمآ َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : } ِِهباتِک ْنِم  ًهَیآ  َِکلاِذب  َّیَلَع  َیلاعَت  َكَرابَت َو  ُهللا  َلَْزنَأ  ْدَق  ِِهلوُسَر َو  ِهللا َو  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکُِّیلَو  َوُه  َو 

65 ص :

.67 هدئام ، - 1

.67 هدئام ، - 2
ص59. ج 1 ، جاجتحِالا ، یسربط ، یلع  نبدمحا  - 3
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َنیِذَّلا

ِیف َّلَج  َّزَع َو  َهللا  ُدیُِری  ٌعِکار  َوُه  َهاکَّزلا َو  یَتآ  َهالَّصلا َو  َماقَأ  مالسلا ) هیلع   ) ٍِبلاط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  }(1) َو  َنوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُِقی 
(2) .ٍلاح ِّلُک 

انامه : » تسا هدرک  لزان  ار  شباتک  زا  يا  هیآ  هراب  نیارد  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  انامه  تسامـش و  يالوم  شلوسر  ادخ و  زا  سپ  یلع ] ینعی   ] وا و 
تسا یسک  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نبا  یلع  و  .دنهد » یمتاکز  عوکر  لاحرد  هتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  هک  دنا  یناسک  نینمؤم  وا و  لوسر  ادخ و  ّیلو 

.تسادخ ياضر  لابند  هب  یلاح ، ره  رد  هک  تسوا  تخادرپ و  تاکز  عوکر ، لاحرد  تشاد و  اپ  هب  ار  زامن  هک 

هیآ نیا  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تیالو  تابثا  عوضوم  رد  فورعم  رایسب  تایآ  زا  تسا ، روهـشم  تیالو  ۀیآ  هب  هک  هدئام  ۀکرابم  ةروس  ۀیآ 5 
رتشگنا زامن ، عوکر  لاحرد  ترـضح ، نآ  هک  تسا  يا  هعقاو  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ةرابرد  نیرـسفم ، ۀتفگ  یخیرات و  دانـسا  ساسا  رب 

.دراد حیرصت  زین  تماما  عوضوم  ندوب  ینایحو  هب  ناشیا ، ياه  یگتسیاش  تابثا  رب  هوالع  تقیقح ، نیا  .دندرک  قافنا  ار  دوخ 

( روابدوز  ) نُُذا ۀیآ  . 3

ِمالْسِْإلِاب َنیِءِزْهَتْسُْملا  ِْلتَخ  َنیِِمثآلا َو  ِلاغْدِإ  َنیِِقفانُْملا َو  ِهَْرثَک  َنیِقَّتُْملا َو  ِهَّلِِقب  یِْملِِعل  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ْمُْکَیلِإ  َِکلاذ  ِغِیْلبَت  ْنَع  ِیل  َیِفْعَتْسَی  ْنَأ  َلِیئَْربَج  ُْتلَأَس 
: ْمُهَّنَِأب ِِهباتِک  ِیف  ُهللا  ُمُهَفَصَو  َنیِذَّلا 
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یِّنَأ اوُمَعَز  ًانُذُأ َو  ِینْوَّمَس  یَّتَح  ٍهَّرَم  ِْریَغ  ِیف  ِیل  ْمُهاذَأ  ِهَْرثَک  }(2) َو  ٌمیِظَع ِهللا  َْدنِع  َوُه  ًانِّیَه َو   } ُهَنُوبَسْحَی }(1) َو  ْمِِهبُوُلق ِیف  َْسَیل  ام  ْمِِهتَنِْسلَِأب  َنُولوُقَی  }
(3){ ُنُذُأ ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو  : } ًانآُْرق َِکلاذ  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ُهللا  َلَْزنَأ  یَّتَح  ِْهیَلَع  ِیلاْبقِإ  َياـّیِإ َو  ِِهتَمَزـالُم  ِهَْرثَِکل  َِکلاذَـک 

ٌباذـَـع ْمَُـهل  ِهللا  َلوُـسَر  َنوُذْؤـُی  َنـیِذَّلا  ْمُْـکنِم َو  اوـُنَمآ  َنـیِذَِّلل  ٌهَـمْحَر  َنِینِمْؤُْـمِلل َو  ُنِمْؤـُی  ِهللاـاـِب َو  ُنِمْؤـُی  ْمَُـکل  ٍْریَخ   } ٌنُذُأ ُهَّنَأ  َنوـُـمُعْزَی  َنـیِذَّلا  یَلَع 
(5).(4){ ٌمِیلَأ

گنرین ناقفانم و  ِيدایز  ناگـشیپاوقت و  ِیمک  زا  اریز ] [ ؛ درادـب روذـعم  مدرم  امـش  هب  مایپ  نیا  غالبا  زا  ارم  هک  متـساوخ  لـیئربج  زا  رما ، يادـتبا  رد 
نابز اب  : » دـیامرف یم  تسا و  هدرک  ناشفـصو  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  اـه  ناـمه  مدوب : هاـگآ  مالـسا  ِناگدننکرخـسمت  ِيراـک  بیرف  ناراـکهانگ و 

هن  ] و تسا » گرزب  دـنوادخ ، دزن  هک  یلاحرد  تسا ؛ کچوک  ینخـس  نآ   » دنتـشادنپ یم  و  تسین » ناشیاه  لد  رد  هک  دـنیوگ  یم  ینخـس  ناـشیاه 
تلع هب  دـندرک ، نامگ  دـندیمان و  روابدوز ) { ) نُذُأ  } ارم هک  دـندناسر  اجنآ  هب  ار  مرازآ  تّدـش  دـندرزآ و  یم  رایـسب  ارم  هراومه  هکلب ] راـب ، کـی 

هک دنتـسه  یناسک  ناشیا  زا  و  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  لج  ّزع و  دـنوادخ  هکنیا  ات  متـسه ؛ نینچ  نیا  وا ، هب  نم  تیانع  نم و  اب  یلع  ِرایـسب  ِیهارمه 
نامیا ادخ  هب  وا  دینادب ]  ] .تسا ناتعفن  هب  وکین و  امـش  يارب  وا  ِيروابروز  : ‘ وگب .تسا ’ روابدوز  ِونـش  فرح  وا  : ‘ دنیوگ یم  دـنرازآ و  یم  ار  ربمایپ 

تمحر دنا ، هدروآ  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  يارب  دنک و  یم  قیدصت  ار  نانمؤم  طقف ]  ] دراد و
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!’« دنراد یکاندرد  باذع  دنهد ، یم  رازآ  ار  ادخ  لوسر  هک  اه  نآ  تسا و 

تلع نایب  اب  هبوت ، ۀکرابم  ةروس  ۀیآ 61  رون و  ۀکرابم  ةروس  ۀیآ 15  زا  هدافتسا  نمض  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هبطخ ، زا  تمـسق  نیا  رد 
تارابع و نیا  زا  .دنا  هدرک  شهوکن  ار  نانآ  ناقفانم ، ِینکشراک  رازآ و  ینعی  مالسلا ، ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ِتماما  ِیمسر  مالعا  زا  دوخ  عانتما 

هللا یلص   ) ربمایپ ربارب  رد  یشکرس  ۀقباس  یتح  هک  دنا  بلط  تردق  وجارجام و  شکرس و  يدارفا  ناقفانم  دوش  یم  مولعم  نآ ، اب  طبترم  تایآ  يانعم 
( ! مالسلا هیلع   ) یلع ماما  ربارب  رد  یشکرس  هب  دسر  هچ  ات  دنراد ، دوخ  ۀمانراک  رد  زین  ار  ترضح  نآ  هیلع  يزاس  هعیاش  و  ملس ) هلآ و  هیلع و 

هللا بنج  ۀیآ  . 4

انامه مدرم ، يا   ) (2) .« (1){ ِهللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یَلَع  ِیتَرْـسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  : } َیلاعَت َلاقَف  ِِهباـتِک  ِیف  َرَکَذ  يِذَّلا  ِهللا  ُْبنَج  ُهَّنِإ  ِساـّنلا  َرِـشاعَم  »
’ هللا ُْبنَج   ‘ ّقـح رد  هک  یهاـتوک  زا  اترـسحاو  دـیوگب  یـسک  اداـبم  اـت  : » تسا هدرک  داـی  نینچ  وا  زا  شباـتک  رد  دـنوادخ  هک  تسا  هللا » ُبـْنَج   » یلع

!«( مدش بکترم 

هب درف  نیرت  کیدزن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  ترـضح  نآ  .تسا   (3) یهللا بنج  ماقم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يالاو  ماقم 
( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما يارب  هللا  بنج  ریبـعت  .تسا  هدیـسر  ...و  یهللا  هجو  یهللا ، نُُذا  یهللا ، فیـس  یهللادـی ، نوچ  یتاـماقم  هب  هک  تسادـخ 

ام یَلَع  ِیتَرْسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  : } دیامرف یم  هک  تسا  رمز  ۀکرابم  ةروس  ۀیآ 39  زا  هتفرگرب 
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نآ زا  تعاـطا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما هب  تبحم  تفرعم و  رد  یهاـتوک  ساـسا ، نیا  رب  َنـیرِخاَّسلا .} َنَِـمل  ُتـْنُک  ْنِإ  ِهللا َو  ِبـْنَج  ِیف  ُتْـطَّرَف 
.ایند ود  رد  نیرفآ  هعجاف  راب و  ترسح  تسا  یتراسخ  راوگرزب ،

ریدغ تایآ  زا  سابتقا  . 5

َِکتَمِْعِنب َو ْمِْهیَلَع  َتْمَْمتَأ  ْمِِهنیِد َو  ْنِم  َكِدابِِعل  َْتلَمْکَأ  اِمب  ُهاّیِإ  ِیبْصَن  َِکلاذ َو  ِیناـْیِبت  َدـْنِع  َکِِّیلَو  ٍِّیلَِعل  يِدـَْعب  َهَماـمِْإلا  َّنَأ  َّیَلَع  َْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللَأ 
رب ار  نامرف  نیا  وت  اراگدرورپ ، (2).(1){ َنیِرِساْخلا َنِم  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  : } َْتلُقَف ًانیِد  َمالْـسِْإلا  ُمَُهل  َتیِـضَر 
هب ار  وا  مدرک و  نایب  ار  عوضوم  نیا  زیت  نم  دراد و  صاصتخا  مالـسلا ] ) هیلع   ) یلع  ] وت ّیلو  هب  نم ، زا  دـعب  تماما  ییاوشیپ و  هک  يدومرف  لزان  نم 

نید مالـسا  هک  يدـش  یـضار  يدرک و  مامت  ناشیارب  ار  تتمعن  یتخاس و  لماک  تناگدـنب  يارب  ار  تنید  ببـس ، نیا  هب  ات  مدرک  بوصنم  ماقم  نیا 
« .تسا ناراک  نایز  زا  ترخآ ، رد  وا  دوش و  یمن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دنک ، يوریپ  مالسا  زا  ریغ  ینید  زا  هکره  و   : » يا هدومرف  دوخ  هک  دشاب  نانآ 

َمْوَْیلَأ  } ینعی هدئام ، ۀکرابم  ةروس  ۀیآ 3  زا  یشخب  هب  هبطخ ، زا  تمسق  نیا  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ 

، تایآ نیا  رد  .دنا  هدرک  دانتـسا  نارمع  لآ  ۀکرابم  ةروس  ۀیآ 85  زین  و  ًانیِد } َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 
ِیگـشیمه ِیهارمه  ناشیا و  تیالو  تکرب  هب  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  تماـما ،  ماـقم  هب  ادـخ  يوس  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  باـصتنا 

.تسا هدش  نایب  تحارص  هب  مالسا ، اب  تیالو 
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لامعا طبح  ۀیآ  . 6

َّزَع َو ِهللا  یَلَع  ِضْرَْعلا  ِهَمایِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِِهْبلُص  ْنِم  يِْدلُو  ْنِم  ُهَماقَم  ُموُقَی  ْنَِمب  ِِهب َو  َّمَتْأَی  َْمل  ْنَمَف  ِِهتَمامِِإب  ْمُکَنیِد  َّلَج  َّزَع َو  ُهللا  َلَمْکَأ  امَّنِإ  ِساّنلا  َرِشاعَم 
(4).(3){ َنوُرَْظُنی ْمُه  ُباذَْعلا َو ال  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  ال   * } (2){ َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراّنلا   } ِیف }(1) َو  ْمُُهلامْعَأ ْتَِطبَح  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ  َّلَج َف{

ددنویپن شنانیشناج  وا و  هب  سکره  سپ  تسا ؛ هدرک  لماک  مالسلا ] ) هیلع   ) یلع ینعی   ] وا تماما  اب  ار  امـش  نید  لج  ّزع و  دنوادخ  انامه  مدرم ، يا 
یفیفخت ناشباذع  رد  هن  « » .دنا هنادواج  خزود  شتآ  رد  هدش و  طبح  ناشلامعا  ناشیا  سپ  ، » دنتسه وا  بلـص  زا  نم و  نادنزرف  زا  تمایق ، زور  ات  هک 

« .دوش یتمحرم  رظن  اه  نآ  هب  هن  دشاب و 

یم هک  هبوت  ۀـکرابم  ةروس  ۀـیآ 17  هب  دـنا  هدرک  هراشا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تسا ، تیالو  نیفلاخم  ةراـبرد  هک  شخب  نیا  رد 
ۀیآ 162 زین  و  َنوُِدلاخ } ْمُه  ِراّنلا  ِیف  ْمُُهلامْعَأ َو  ْتَِطبَح  َِکَئلوُأ  ِْرفُْکلِاب  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  َنیِدِهاش  ِهللا  َدِجاسَم  اوُرُمْعَی  ْنَأ  َنیِکِرْـشُْمِلل  َناک  ام  : } دـیامرف

حلاص لامعا  دوش  یم  مولعم  تایآ  نیا  ساسا  رب  َنوُرَْظُنی .} ْمُه  ُباذَْعلا َو ال  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  اهِیف ال  َنیِِدلاخ  : } زا تسا  ترابع  هک  هرقب  ۀـکرابم  ةروس 
ادـخ و یگـشیمه  بضغ  فیفخت و  نودـب  باذـع  نآ ، یترخآ  ۀـجیتن  دوش و  یم  دوبان  طبح و  تیالو ، طخ  زا  ناسنا  جورخ  تروصرد  يداـبع ، و 

.دوب دهاوخ  منهج  رد  هنادواج  تنوکس 
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ناوضر تایآ  ۀمه  . 7

وا ةرابرد  هکنیا  رگم  دشاب ؛ نآ  رد  قح  تیاضر  هک  تسا  هدشن  لزان  يا  هیآ  چـیه  مدرم ...، يا   ) (1)« .ِهِیف اَّلِإ  یًضِر  ُهَیآ  َْتلِْزنُأ  اَم  ...ِساّنلا َو  َرِـشاعَم  »
( .تسا بلاط ] یبا  نبا  یلع  ینعی  ]

: زا دنا  ترابع  ینارون  تایآ  نیا  زا  يدادعت 

ْمُْهنَع ُهللا  َیِـضَر  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُُهقْدِص  َنِیقِداّصلا  ُعَْفنَی  ُمْوَی  اذَه  ُهللا  َلاق  : } هدئام ۀکرابم  ةروس  ۀیآ 119  .فلا 
{ ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلاذ  ُْهنَع  اوُضَر  َو 

ْمَُهل َّدَعَأ  ُْهنَع َو  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهللا  َیِـضَر  ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراْصنَْألا َو  َنیرِجاهُْملا َو  َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  َو  : } هبوت ۀـکرابم  ةروس  ۀیآ 100  .ب 
{ ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلاذ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَهَتْحَت  يِرْجَت  ٍتاَّنَج 

ًاْحتَف ْمَُهباثَأ  ْمِْهیَلَع َو  َهَنیِکَّسلا  َلَْزنَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اـم  َِملَعَف  ِهَرَجَّشلا  َتْحَت  َکـَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهللا  َیِـضَر  ْدََـقل  : } حـتف ۀـکرابم  ةروس  ۀیآ 18  .ج 
{ ًابیِرَق

ْوَأ ْمُهَناوْخِإ  ْوَأ  ْمُهَءاْنبَأ  ْوَأ  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َُهلوُسَر َو  َهللا َو  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخآلا  ِمْوَْیلا  ِهللاِاب َو  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِجَت  ال  : } هلداجم ۀکرابم  ةروس  ۀیآ 22  .د 
ُْهنَع اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهللا  َیِـضَر  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخْدـُی  ُْهنِم َو  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َنامیْإلا َو  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکَئلوُأ  ْمُهَتَریِـشَع 

{ َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهللا  ُبْزِح  َِکَئلوُأ 

هب تمدخ  فرص  ار  دوخ  دوجو  مامت  هدوب و  یناسنا  دشر  تاجرد  نیرت  یلاع  هنئمطم و  سفن  بحاص  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نبا  یلع  هکاجنآزا 
مالسا
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ًهَیِـضار ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا *  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای   : } باطخ هک  تسین  لیلد  یب  دـنتفای و  تسد  یهلا  ناوضر  يالاو  ماقم  هب  دـندرک ، نیملـسم  و 
.تسا ترضح  نآ  ةدنبیز   (1){ ًهَّیِضْرَم

تسا هدش  زاغآ  اُونَمآ } َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   } اب هک  یتایآ  ۀمه  . 8

وا هکنیا  رگم  تسا ؛ هدومرفن  رداص  ار  دیا » هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » باطخ هاگ  چیه  دـنوادخ  و   ) (2)« .ِِهب َأََدب  اَّلِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهللا  َبَطاخ  ام  «َو 
لوسر ادخ و  هب  نامیا  رد  نارگید  زا  نتفرگ  یشیپ  لیلد  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ( .تسا باطخ  نآ  لصفرـس  مالـسلا ] ) هیلع   ) یلع ینعی  ]
نآرق زا  هیآ  دون  زا  شیب  .تسا  نانمؤم  هب  ینآرق  ياه  باطخ  ۀمه  لصفرـس  یهلا ، نیمارف  ۀناقاتـشم  شریذـپ  زاتمم و  ِصالخا  زین  يروابداعم و  وا و 

يا { ) ...ِطْسِْقلِاب َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } ءاسن ۀـکرابم  ةروس  ۀـیآ 135  هلمجزا  تسا ؛ هدـش  زاغآ  اُونَمآ } َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   } باطخ اب  میرک 
 .( ...دینک تلادع  هب  مایق  ًالماک  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

دنک یم  شیاتس  ار  نانمؤم  هک  یتایآ  ۀمه  . 9

ینعی  ] وا ةرابرد  هکنآ  زج  دشاب ؛ هدوتـس  ار  یـسک  نآ ، رد  هک  تسا  هدشن  لزان  نآرق  رد  يا  هیآ  چیه   ) (3)« .ِهِیف ّالِإ  ِنآْرُْقلا  ِیف  ٍحْدَـم  ُهَیآ  َْتلََزن  «َو ال 
( .تسا مالسلا ] ) هیلع   ) یلع

ترضح نآ  .دنرادروخرب  ینامیا  تاجرد  نیرترب  نیرت و  یلاع  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 
هرامه نامیا ، لها  لیخ  رد 
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، تسا نانمؤم  شیاتس  زا  تبحص  نآرق  رد  اجکره  درادن و  دوجو  ناشیا  نامیا  ۀمانراک  رد  کش  یتح  كرش و  زا  يا  هقباس  نیرتمک  هدوب و  زاتـشیپ 
: زا دنا  ترابع  ینارون  تایآ  نیا  ۀلمجزا  .دنا  هیآ  دارم  نامیا ، لها  ۀمه  سأر  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع

يادـخ ناگدـنب  و  { ) ًامالَـس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  ًاـنْوَه َو  ِضْرَأـْلا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنَمْحَّرلا  ُداـبِع  َو  : } ناـقرف ۀـکرابم  ةروس  ۀـیآ 63  .فلا 
( .دنهد یم  خساپ  تمیالم  اب  دنهد ، رارق  بطاخم  ار  ناشیا  نانادان  نوچ  دنراد و  یمرب  ماگ  یمرن  هب  نیمز  يور  هک  دنا  یناسک  نامحر 

يرترب میظع  یـشاداپ  اب  نانیـشن ، هناخ  رب  ار  نادهاجم  ادـخ  { ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِـعاْقلا  یَلَع  َنیِدِـهاجُْملا  ُهللا  َلَّضَف  : } ءاسن ۀـکرابم  ةروس  ۀیآ 95  .ب 
( .تسا هدیشخب 

( .دنا مدقم  ناگدنریگ  تقبس  و  { ) َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلا  َو  : } هعقاو ۀکرابم  ةروس  ۀیآ 10  .ج 

زا { ) ًالیِْدبَت اُولَّدـَب  ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یَـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهللا  اوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  : } بازحا ۀـکرابم  ةروس  ۀیآ 23  .د 
دنراظتنا نیمه ]  ] رد ناش  یخرب  دندیسر و  تداهش  هب  نانآ  زا  یخرب  .دندرک  افو  هناقداص  دنتـسب ، دهع  ادخ  اب  هچنآ  هب  هک  دنا  ینادرم  نانمؤم ، نایم 

( .دندرکن لیدبت  ار ] دوخ  ةدیقع  زگره   ] و

« یَتَأ ْلَه   » ۀکرابم ةروس  تایآ  . 10

رد دنوادخ  و   ) (1) «. َُهل ّالِإ  ِناْسنِْإلا } یَلَع  یَتَأ  ْلَه   } ِیف ِهَّنَْجلِاب  ُهللا  َدِهَش  «َو ال 
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( [. مالسلا هیلع   ) یلع ینعی   ] وا يارب  رگم  تسا ، هدادن  یهاوگ  تشهب  هب  یَتَأ » ْلَه   » ةروس

نیا رد  هک  تسا  نانآ  یترخآ  شاداپ  صالخا و  راثیا و  ماقم  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نأش  رد  نآ  تایآ  تسا و  راربا  ةروس  ناسنا  ۀکرابم  ةروس 
.دنشخرد یم  ینیگن  نانوچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  نایم ،

رصع ۀکرابم  ةروس  . 11

 .( ...تسا هدش  لزان  یلع  ةرابرد  رصع  ةروس   ) (1)  .« ...ِرْصَْعلا َهَروُس  ُهللا  َلَْزنَأ  ٍِّیلَع  ِیف  «َو 

یلمع رگا  دشاب و  هتـشاد  هارمه  مه  ار  هنامز  ِّیلو  تیاضر  دییأت و  دیاب  یهلا ، دییأت  تیاضر و  كالم  رب  هوالع  هک  هتـسیاش  یلمع  ینعی  حلاص  لمع 
یم كدی  ار  حلاص  لمع  ناونع  هکنیا  اب  داهج ، ای  حلـص  دننام  یلامعا  انبم ، نیا  رب  .دوب  دهاوخن  حـلاص  عقاو  رد  دـشابن ، رما  ِّیلو  رظن  قباطم  هتـسیاش 

هب ماما  روتسد  نامز  رد  هک  دنا  یناسک  نامه  نارسخ  لها  ناراک و  نایز  .دوب  دنهاوخن  حلاص  لمع  دنشابن ، ماما  رظن  قباطم  یتیعقوم  رد  رگا  دنـشک ،
هک تسا  هدید  مشچ  هب  ار  يرایـسب  جراوخ  هنیمز ، نیا  رد  خـیرات  .دـنداهج  لابند  هب  حلـص ، هب  ماما  نامرف  تقو  رد  دـننیزگ و  یمرب  ار  حلـص  داهج ،

.دنا هتشادن  حلاص  لمع  زا  يا  هرهب  كدنا 

رون هب  نامیا  ۀیآ  . 12

ِساّنلا َرِشاعَم   (2){ اهِرابْدَأ یَلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم   } ُهَعَم َلِْزنُأ  يِذَّلا  ِروُّنلِاب  ِِهلوُسَِرب َو  ِهللاِاب َو  اُونِمآ  ِساّنلا  َرِشاعَم 
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(1)  . ...ِّيِدْهَْملا ِِمئاْقلا  َیلِإ  ُْهنِم  ِلْسَّنلا  ِیف  َُّمث  ٍِّیلَع  ِیف  ٌكُولْسَم  َُّمث  َِّیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهللا  َنِم  ُروُّنلا 

يا مینک »! هنوگژاو  ای  دوبان  كاله و  ار  ییاه  هرهچ  هکنآ  زا  شیپ  ، » تسا هدـش  لزان  وا  اب  هک  يرون  شلوسر و  ادـخ و  هب  دـیروایب  نامیا  مدرم ، يا 
 . ...مئاق ِيدهم  ات  تسوا  لسن  رد  وا ، زا  سپ  یلع و  رد  نم ، زا  سپ  هک  تسا  هدش  هداهن  نم  رد  لج  ّزع و  دنوادخ  يوس  زا  يرون  مدرم ،

يِذَّلا ِروُّنلا  ِِهلوُسَر َو  ِهللاِاب َو  اُونِمآَف  : } دیامرف یم  هک  نباغت  ۀکرابم  ةروس  ۀیآ 8  زا  سابتقا  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تارابع ، نیا  رد 
ْنَأ ِْلبَق  ْنِم  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  اْنلََّزن  اِمب  اُونِمآ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } ینعی ءاـسن ، ۀـکرابم  ةروس  ۀـیآ 47  زین  و  ٌرِیبَخ }  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهللا  اـْنلَْزنَأ َو 

نادـنزرف لسن  رد  تیادـه  تیالو و  ِرون  یفرعم  هب  ًالوُعْفَم } ِهللا  ُْرمَأ  َناک  ِْتبَّسلا َو  َباحْـصَأ  اَّنََعل  امَک  ْمُهَنَْعَلن  ْوَأ  اهِرابْدَأ  یَلَع  اـهَّدُرَنَف  ًاـهوُجُو  َسِمْطَن 
دادترا ۀیآ  زا  سابتقا  . 13! تمایق ۀنماد  ات  مه  نآ  دنا ، هتخادرپ  شیوخ  موصعم 

ًاْئیَش َو َهللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یَلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یَلَع  ُْمْتبَلَْقنا  ُْتِلُتق  ْوَأ  ُِّتم  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  َِیْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ِهللا  ُلوُسَر  یِّنَأ  ْمُکُرِْذنُأ  ِساّنلا  َرِـشاعَم 
(2) .ِرْکُّشلا ِْربَّصلِاب َو  ُفوُصْوَْملا  َوُه  ًاِّیلَع  َّنِإ  الَأ َو  َنیِرِکاّشلا  ُهللا  يِزْجَیَس 

هک متسه  ادخ  ةداتسرف  نم  هک  مهد  یم  میب  ار  امش  مدرم ، يا 
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ادخ هب  زگره  ددرگزاب ، شرفک  ۀتـشذگ  هب  سکره  و  دیوش ؟ یم  دترم  امـش  ایآ  موش ، هتـشک  ای  مریمب  رگا  سپ  دـنا ؛ هدوب  ینالوسر  زین  نم  زا  شیپ 
.تسا هدش  فیصوت  يرازگرکش  ربص و  هب  هک  تسا  یسک  یلع  دینادب  .داد  دهاوخ  شاداپ  ار  نارکاش  يدوز  هب  ادخ  دناسرن و  ینایز 

ُلُـسُّرلا ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  : } دـیامرف یم  هک  نارمع  لآ  ةروس  ۀـیآ 144  هب  هراشا  اب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
ِیعامتجا تفرشیپ  عنام  نیرت  گرزب  َنیِرِکاّشلا ،} ُهللا  يِزْجَیَس  ًاْئیَـش َو  َهللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یَلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یَلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتاّم  ْنیِإَفَأ 

.دنا هدرک  یفرعم  دّرمت  دادترا و  قافن و  نایرج  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تماما  دوخ و  نارود 

ناقفانم هاگیاج  ۀیآ  . 14

فرط ناوریپ و  ناراـی و  ناــقفانم و  اــنامه  مدرم ، يا   ) (1)« .ِراّنلا َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدـلا  ِیف  ْمُهُعایْـشَأ  ْمُهُعاـْبتَأ َو  ْمُهُراـْصنَأ َو  ْمُهَّنِإ َو  ِساـّنلا  َرِـشاعَم  »
( .دنا خزود  تاقبط  نیرت  نییاپ  رد  ناشناراد 

ناشناراد فرط  ناوریپ و  ینعی  اه ، نآ  ِیخیرات  ّدتمم  نایرج  ناقفانم و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نآ ، رد  هک  هیریدغ  ۀبطخ  زا  ترابع  نیا 
ِكْرَّدـلا ِیف  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  : } دـیامرف یم  هک  ءاـسن  ةروس  ۀـیآ 145  هب  تسا  يا  هراـشا  دـنا ، هداد  رارق  یهلا  باذـع  نعل و  لومـشم  هدرک و  نـیرفن  ار 

{. ًاریِصَن ْمَُهل  َدِجَت  َْنل  ِراّنلا َو  َنِم  ِلَفْسَْألا 
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همانباتک

.میرک نآرق  . 1

: مق چ1 ، ینیئوخ ، یناجنز  يراـصنا  لیعامـسا  حیحـصت  قیقحت و  هب  نیقیلا ، باـتک  نم  داز  اـم  رارـسَال  نیـصحتلا  یـسوم ، نب  یلع  سوواـط ، نبا  . 2
.ق 1413 باتکلا ، راد  هسسؤم 

.ق 1409 هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت : چ2 ، ج1و2 ، لامعَالا ، لابِقا  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  . 3

.ق 1414 عیزوتلا ، رشنلا و  هعابطلل و  رکفلا  راد  توریب : چ1 ، ج4 ، برعلا ، ناسل  مرکم ، نبدمحم  روظنم ، نبا  . 4

.ش 1391 ریبکریما ، نارهت : چ20 ، ج2 ، نایبیبط ، دیمحدیس  حیحصت  همجرت و  سورال ، گنهرف  لیلخ ، رج ، . 5

.ش 1382 ءارسا ، رشن  زکرم  مق : چ3 ، ج1 ، ییافص ، دمحم  میظنت  قیقحت و  هب  نابرقم ، يانف  بدا ؛ هللادبع ، یلمآ ، يداوج  . 6

.هیمئاق لاتیجید  ۀناخباتک  زا : لقن  هب  1387ش ، مالسلا ، ) مهیلع   ) تیب لها  یناهج  عمجم  مق : چ1 ، تیالو ، غورف  رفعج ، يزیربت ، یناحبس  . 7
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: نارهت چ2 ، ج2 ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحـصت  قیقحت و  هب  همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  یمق ، هیوباب  نب  یلع  نبدـمحم  قودـص ،) خیـش   ) قودـص . 8
.ق 1395 هیمالسا ،

.ق 1403 یضترم ، رشن  نارهت : چ1 ، ج1 ، ناسرخ ، يوسوم  رقابدمحم  حیحصت  قیقحت و  هب  جاجتحِالا ، یلع ، نبدمحا  یسربط ، . 9

.ش 1381 هیمالسا ، نارهت : چ1 ، ج1 ، يرفعج ، دارهب  ۀمجرت  جاجتِحا ، فیرش  باتک  ۀمجرت  نتم و  یلع ، نبدمحا  یسربط ، . 10

.ق  1407 هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت : چ4 ، ج6 ، ناسرخ ، يوسوم  نسح  حیحصت  قیقحت و  هب  ماکحالا ، بیذهت  نسح ، نبدمحم  یسوط ، . 11

.ق 1411 هعیشلا ، هقف  هسسؤم  توریب : چ1 ، ج2 ، دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم  نسح ، نبدمحم  یسوط ، . 12

.ش 1379 روهشم ، مق : چ1 ، یتشد ، دمحم  ۀمجرت  یضرلا ، فیرش  نیسح  نبدمحم  ششوک  هب  هغالبلا ، جهن  مالسلا ، ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  . 13

.ش 1366 ین ، رشن  نارهت : چ1 ، ج1 ، یناغماد ، يودهم  دومحم  یسیون  هیشاح  همجرت و  هب  نیظعاولا ، هضور  دمحا ، نبدمحم  يروباشین ، لاتف  . 14

.ش 1375 یضر ، مق : چ1 ، ج1 ، نیظعتملا ، هریصب  نیظعاولا و  هضور  دمحا ، نبدمحم  يروباشین ، لاتف  . 15

، هیمالسالا بتکلا  راد  نارهت : چ4 ، ج1و2و3و4 ، يدنوخآ ، دمحم  يرافغ و  ربکا  یلع  حیحـصت  قیقحت و  هب  یفاکلا ، بوقعی ، نبدمحم  ینیلک ، . 16
.ق 1407

ءایحا راد  توریب : چ2 ، ج37 ، ناققحم ، زا  یعمج  حیحـصت  قیقحت و  هب  راهطالا ، همئالا  رابخا  رردـل  هعماجلا  راونالا  راحب  رقابدـمحم ، یـسلجم ، . 17
.ق 1403 یبرعلا ، ثارتلا 
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ةرگنک مق : چ1 ، ج1 ، مالسلا ، ) مهیلع   ) تیبلا لآ  هسسؤم  حیحـصت  قیقحت و  هب  دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرِالا  دمحم ، نبدمحم  دیفم ، . 18
.ق 1413 هللا ، ) همحر   ) دیفم خیش 

( ، هللا همحر   ) دیفم خیـش  ةرگنک  مق : چ1 ، يرافغ ، ربکا  یلع  یلوداتـسا و  نیـسح  حیحـصت  قیقحت و  هب  یلامَالا ، باتک  دمحم ، نبدمحم  دـیفم ، . 19
.ق 1413

رشن پاچ و  ۀسـسؤم  نارهت : چ30 ، هرـس ، ) سدـق   ) ینیمخ ماما  تانایب  ریرقت  یمالـسا :) تموکح   ) هیقف تیالو  هللا ، حوردیـس  ینیمخ ، يوسوم  . 20
.ش 1394 (س ،) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  ۀسسؤم  هب  هتسباو  جورع ، . 21

ماما راثآ  رشن  میظنت و  ۀسـسؤم  نارهت : (س ،) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  هیملع  ياه  هزوح  تیناحور و  هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  ۀسـسؤم  . 22
.ش 1368 هر ،) ) ینیمخ

ۀخسن 3. ماما ، ۀفیحص  رازفا  مرن  زا : لقن  هب  ج11و20 ، ماما ، ۀفیحص  هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  ۀسسؤم  . 23

نیموصعم ۀـمئا  یتازرابم  یـسایس  یگدـنز  ةرابرد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب   ) هلاـس ناسنا 250 ابهـص ، يداـهج  ناـمیا  يرنه  یگنهرف  ۀسـسؤم  . 24
.ش 1392 ابهص ، يداهج  نامیا  يرنه  یگنهرف  ۀسسؤم  نارهت : چ27 ، مالسلا ،) ) مهیلع  )

ربهر و  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  نایب  رد  یمظع  تقیقح  ۀیاس  هیقف ؛ تیالو  مالـسلا ، ) مهیلع   ) همئالا رخف  هار  يرنه  یگنهرف  ۀسـسؤم  . 25
.نیبم طارص  یتاعلاطم  ۀسسؤم  تیاس  لاتیجید  ۀناخباتک  زا : لقن  هب  ج2 ، یلاعلا ،) هظدم  ) بالقنا مظعم 
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دنناسرب نابیاغ  هب  نارضاح  یگنهرف  ۀقباسم 

هقباسم رد  تکرش  تاحیضوت 

.دننک تکرش  هقباسم  رد  دنناوت  یم  لاس  هدزاود  يالاب  دارفا  تسا و  هدش  حرط  دوجوم  نتم  زا  اه  شسرپ  * 

: دینک تکرش  یگنهرف  ياه  هقباسم  رد  دیناوت  یم  ریز  ياه  شور  هب  * 

هب ار  اه  شـسرپ  حیحـص  ياه  هنیزگ  ةرامـش  هقباسم و  مان  بیترت  هب  تسا  یفاک  راـک ، نیا  يارب  یکمایپ 3000802222 : ۀناماس  هب  خـساپ  لاسرا  . 1
.دینک لاسرا  یکمایپ 3000802222  ۀناماس  هب  دوخ ، یگداوناخ  مان  مان و  اب  هارمه  تسار ، هب  پچ  زا  یمقر  جنپ  ددع  کی  تروص 

یمیظع دمحم  دنناسرب 12342  نابیاغ  هب  نارضاح  لاثم :

: یناشن هب  يوضر  سدق  ناتسآ  عماج  لاترپ  تاقباسم  شخب  هب  هعجارم  . 2

www.razavi.aqr.ir

یناسر عالطا  ياه  هاگیاپ  رد  رقتـسم  صوصخم  ياه  قودنـص  هب  دـیناوت  یم  ار  هدـش  لیمکت  ۀـمان  خـساپ  هماـن : خـساپ  رد  اـه  شـسرپ  هب  خـساپ  . 3
.دینک لاسرا   91735 یتسپ 351 – قودنص  هب  ای  دیزادنیب  یگنهرف 

.دینک هدافتسا  ربمت  تکاپ و  زا  تسین  مزال  تسا و  هدش  تخادرپ  لوبق » باوج  تسپ   » دادرارق قیرطزا  همان  خساپ  لاسرا  ۀنیزه  * 

.تسا باتک  تفایرد  زا  سپ  هام  کی  هقباسم ، رد  تکرش  تلهم  نیرخآ  * 

عالطا هب  هدش  هتفگ  یکمایپ  ۀـناماس  قیرطزا  زین  نآ  ۀـجیتن  دوش و  یم  ماجنا  هنازور  تروص  هب  حیحـص و  لماک و  ياه  خـساپ  نیب  زا  یـشک  هعرق  * 
.دسر یم  ناگدنرب 

.دینک لاسرا  هناگادج  یکمایپ  رد  ار  دوخ  ياهداقتنا  اهداهنشیپ و  رکذت :

051  – 32002569 نفلت :

80 ص :

ریدغ هبطخ  زا  ییاه  مایپ  دنناسرب :  نابیاغ  هب  www.Ghaemiyeh.comنارضاح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 94زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


اه شسرپ 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  بتکم  یمالسا و  ندمت  خیرات  رد  زور  نیرت  رب  ملس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ثعبم  زور  زا  سپ  لوا : شسرپ 
؟ تسا مادک  ، 

نابرق دیع  . 1

هفرع زور  . 2

مخریدغ دیع  . 3

رطف دیع  . 4

؟ تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  مالک  رد  ریدغ  زور  ِیگژیو  هنیزگ ، مادک  رد  مود : شسرپ 

ادخ گرزب  دیع  . 1

ملع راشتنا  زور  . 2

شابداش تینهت و  زور  . 3

اه هنیزگ  ۀمه  . 4

تماـما تاـبثا  تیـالو و  شریذـپ  يارب  يزاـسرتسب  ِیپ  رد  هویـش  هس  اـب  ریدـغ  ۀـبطخ  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  موـس : شـسرپ 
موزل دنوادخ و  بناج  زا  تماما  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما باصتنا  عوضوم  نییبت  هب  هنوگچ  يدبعت ، ةویش  رد  .دندوب  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم

؟ دنا هتخادرپ  مهم  نیا  مالعا 

( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  درف  هبرصحنم  لیاضف  نایب  اب  . 1

يرادم تیالو  گرزب  شاداپ  هب  تراشب  اب  . 2

میرک نآرق  تایآ  زا  يریگ  هرهب  اب  . 3

نازیرگ تیالو  يارب  باذع  رطخ و  مالعا  اب  . 4
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؟ تسا نایریدغ  ِیتفرعم  یملع و  تلاسر  رب  رظان  هنیزگ  مادک  مراهچ : شسرپ 

یخیرات ینایرج  ناونع  هب  ریدغ  یسانش  تفرعم  . 1

یصخش یگدنز  رد  ریدغ  مایپ  يارجا  يارب  شالت  . 2

ریدغ دیع  تبسانم  هب  یگداوناخ  ياه  نشج  ییاپرب  . 3

مالسا ماکحا  یشخب  تیمکاح  يارب  یلمع  شالت  . 4

یمالسا ياه  هلحن  اه و  هقرف  ۀمه  نایم  نآرق  یمومع  تیلوبقم  ؟1 . تسا هدش  سابتقا  تیالو  تایآ  زا  هیریدغ  ۀبطخ  رد  ارچ  مجنپ : شسرپ 

تیالو تماما و  عوضوم  ِینایحو  ياه  هشیر  ۀئارا  . 2

تیالو ِنافلاخم  ناقفانم و  ةدافتسا  ءوس  هنوگره  هار  نتسب  . 3

اه هنیزگ  ۀمه  . 4
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ریوصت
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ریوصت
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