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تیودهم نامتفگ 

باتک تاصخشم 

نارکمج سدقم  دجـسم  تاقیقحت  دحاو  شیاریو : قیقحت و   1297، یناگیاپلگیفاص هللافطل  هللا  تیآ  : فیلات تیودـهم  نامتفگ  ناونع :
؛: X-964-6705-09 لاـیر  6250 کـــباش :  246 ص  يرهاـظ :  تاصخــشم   1377 نارکمجسدـقم ، دجـسم  مـق : رـشن :  تاصخـشم 
 : تشاددای  1385 مراهچ : پاچ  تشاددای :   1382 موس : پاچ  تشاددای :  ( 1380 مود : پاچ   : ) تشاددای مراهچ ) پاچ   ) لاـیر 15000
(. مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش  دیاقع  هیماما -  هعیش  عوضوم :  تماما  عوضوم :  تیودهم  عوضوم :  سیونریز  تروص  هب  همانباتک 

297/462 ییوید :  يدـنب  هدر  BP224/ص23گ7 1377  هرگنک :  يدـنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  تاقیقحت  دـحاو 
م10287-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

وا زا  تعاطا  اریز  تسا ، هدـناوخ  ارف  مالـسلا ») هیلع   ) يدـهم ترـضح  زا  تعاطا   » هب ار  قیالخ  همه  ادـخ  اـنکرد ) ناـمّزل ا  بحاـص ا  اـی  )
«، هلالج ّلج  راگدرورپ  زا  تعاطا  ( » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمغیپ زا  تعاطا  تسا و  ملسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ زا  تعاطا  »

يارب زج  ار  رشب  ّنج و  نم  [. » 1 (. ] ِنُوُدبْعَِیل ِّالا  ِْسنِْالاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو  . ) دیرفآ شیوخ  زا  تعاطا  تدابع و  يارب  ار  ملاع  همه  ادـخ  و 
وا ّتبحم  لوصح  يارب  و  تشاد ، لد  رد  ار  وا  تبحم  تیالو و  دـیاب  مالـسلا ») هیلع   ) يدـهم زا  تعاطا   » يارب مدـیرفاین .» شیوخ  تدابع 
وا زا  تیعبت »  » تعاطا و وا  تبحم  نودـب  و  دنیـشن . یمن  لد  رد  وا  ِّتبحم » ( » مالـسلا هیلع   ) يدـهم ِتخانـش »  » نودـب تخانـش . ار  وا  دـیاب 

تاملظ رد  ندناماو  و  تلالض »  » یگتشگرس و يراد  نید  نودب  و  دریذپ . یمن  ققحت  يراد » نید   » وا زا  تیعبت  نودب  و  دریگ . یمن  لکش 
نع تللـض  کتّجح  ینفّرعت  مل  نا  کـّناف  کـتّجح  ینفّرع  مهّللا  : » دـنا هتخومآ  اـم  هب  اـعد  ماـقم  رد  هک  تسا  نینچ  دوب و  دـهاوخ  یعطق 

«. دش مهاوخ  هارمگ  شیوخ  نید  ریسم  زا  یناسانشن ، نم  هب  ار  دوخ  تجح  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  شیوخ  تّجح  ایادخ  [. » 2 «. ] ینید
تام نم  : » دنا هدومرف  و  تسا .» هدیدرگ  رفاک  دنک ، راکنا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم سک  ره  «. » رفک دقف  يدهملا  رکنا  نم  : » دنا هدومرف  و 

«. تسا هدرم  ّتیلهاج  ندرم  هب  دشاب  هتخانشن  ار  شنامز  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  [. » 3 «. ] ۀیلهاج ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  و 
رب زج  ینید  نیمارف  زا  ّتیعبت  و  دریگ . یمن  لکش  تسا  ینید  ّتیعبت  نامه  هک  عّیشت »  » هدودحم رد  زج  مالسا  نید  هک  تسا  ساسا  نیا  رب 

هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  سپ  نارود  رد  يربهر  تماما و  هب  داقتعا  و  دـنک . یمن  ادـیپ  انعم  تسا  یهلا  يربهر  نامه  هک  تماـما »  » ساـسا
بان مالـسا  تقیقح  زج  يزیچ  عّیـشت » . » دـبای یمن  ناماس  تسا  تیادـه  یلومـش  ناهج  نامه  هک  ّتیودـهم »  » لوبق اـب  زج  ملـسو ،) هلآو 

زج يزیچ  ّتیودهم »  » و تسین . ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  تلاسر  رارمتـسا  زج  يزیچ  تماما » . » تسین يدّـمحم 
هک تسا  شرگن  عون  نیمه  تسین . روهظ  رـصع  رد  تلادـع  دـیحوت و  نتفای  یناهج  تیمکاح  و  تبیغ ، رـصع  رد  تماما  ییایوپ  تایح و 

هتخاس راداو  تیودـهم  تماما و  عیـشت و  وحم  يارب  نوگاـنوگ  ياـه  يزرو  هسیـسد  ینیچ و  هئطوت  هب  خـیرات  ّیط  رد  ار  مالـسا  نانمـشد 
هزیگنا هب  دـنا . هتفرگ  رارق  راـشف  تحت  عّیـشت »  » هار ناورهر  قاـفن ، رفک و  ناوریپ  تیلاـعف  يارب  هنیمز  شیادـیپ  روـظنم  هـب  هراوـمه  تـسا .

یبوکرس يارب  و  تسا . هدش  يزیگنا  ههبش  تماما »  » نوماریپ مکاح ، نایامن  ناملسم  ياه  یبلط  تحلصم  هیجوت  تفالخ و  مالـسا  تیوقت 
و تماما » يانغ  «، » عّیـشت تلاصا   » اهنت همه  نیا  اب  تسا . هدیدرگ  عقاو  راکنا  دروم  تیودـهم »  » لصا ناحلـصم ، نتخاس  دـیماان  نازرابم و 

يارگ نامرآ  زاس و  هدـنیآ  فراعم  دـشر  ینآرق و  میلاعت  يریذـپ  ققحت  يربمایپ و  نیتسار  ّتنـس  ياقب  هک  تسا  هدوب  تیودـهم » رابتعا  »
یمظعلا هللا  ۀیآ  مان ، بحاص  ققحم  ردقیلاع و  داتسا  هیامنارگ  تافیلأت  زا  یکی  دیراد ، ور  شیپ  هک  یباتک  تسا . هدومن  نیمضت  ار  ییالو 

هس نوماریپ  تسا  شراگن  یسررب و  ياه  هویش  نیرترثؤم  زا  یکی  هک  خساپ  شسرپ و  هویـش  زا  يریگ  هرهب  اب  هک  تسا  یناگیاپلگ  یفاص 
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خساپ هعومجم ، نیا  رصتخم  لاجم  ترورض و  ّدح  رد  ار  دوجوم  ياه  ههبش  هدش و  هتشاگن  تیودهم »  » و تماما » «، » عّیشت  » یساسا روحم 
یفاک [ 2 . ] هیآ 56 (، 51  ) تایراذ هروس  [ 1  ] یقرواپ نابعش 1419  نارکمج  سّدقم  دجـسم  تاقیقحت  دحاو  قیفوتلا  هللا  نم  و  تسا . هتفگ 

ح 41. ص 368 ، ج 8 ، راونالاراحب ، [ 3 . ] ح 5 ص 337 ، ج 1 ،

فلؤم همدقم 

هب داقتعا  تّما و  يربهر  تماما و  هرابرد  تسا  یتاحیضوت  دنیامرف ، یم  هعلاطم  هلاسر  نیا  رد  مرتحم  ناگدنناوخ  هک  یبلاطم  یلاعت  همـسب 
رد تسا  دیما  دوش . یم  میدقت  خساپ  شـسرپ و  تروصب  هک  هادـفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  رمالا  بحاص  يدـهم  ترـضح  روهظ  تیودـهم و 

روم زا  یخلم  نار  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نامز رـصع و  بحاـص  ناـما و  فهک  نارود و  یلو  ناـهج و  بطق  نآ  ِناـبرد  هتـشرف  ناتـسآ 
بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  ّالا  یقیفوت  ام  و  دیآ . لیان  لوبق  فرش  هب  نابوخ ، ربهر  نآ  تایانع  هب  دنمزاین  ناوتان و  فیعض و  رایسب 

عیشت شیادیپ  رد  یخیرات  لماوع  ریثأت  مدع 

حیرـص تاشیامرف  نآرق و  تایآ  زا  هک  تسا  يداقتعا  همانرب  کی  نییآ  نیا  ای  تسا ؟ هدوب  رثؤم  عّیـشت  شیادـیپ  رد  یخیرات  لـماوع  اـیآ 
هیلع  ) یجنم ماما  دوجو  هب  داقتعا  هعیـش و  شیادیپ  رد  هک  نیا  عوضوم و  ندش  نشور  يارب  اج  نیا  رد  تسا ؟ هدـش  هدافتـسا  ادـخ  لوسر 
عبانم نامه  زا  هک  تسا  یمالسا  رایع  مامت  همانرب  کی  هعیش  تاداقتعا  یمامت  دنا و  هتشادن  یـشقن  چیه  یخیرات  للع  ثداوح و  مالـسلا ،)

یپ فلا  میزادرپ : یم  بلطم  دنچ  حیـضوت  هب  دنا  هدش  ذخا  دنوش ، یم  هدافتـسا  داعم  ات  أدبم  زا  ناناملـسم  تادـقتعم  رئاس  هک  يذـخآم  و 
نامه رد  عیشت  يریگ  لکـش  يزیر و  یپ  رتاوتم  ثیداحا  یخیرات و  مکحم  لیالد  قبط  رب  تلاسر : رـصع  رد  عیـشت  يریگ  لکـش  يزیر و 

حرط قیرط  زا  هدـش و  عورـش  راک  نیا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ توعد  زاغآ  ياه  لاس  زا  تسا و  هتفرگ  ماجنا  تلاـسر  رـصع 
رد ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هتبلا  تسا . هتفای  نایاپ  مخ و ... ریدغ  نایرج  رد  نآ  یناگمه  یمـسر و  غالبا  نیلقث و  ثیدح 

یخیرات و مکحم  هلدا  تداهـش  هب  هک  دوش  هتـشون  مه  یبتک  تروص  هب  نآ  هک  دنتـساوخ  یم  دـش  ناـش  تلحر  هب  رجنم  هک  يراـمیب  نآ 
ياج رد  هعیـش  يداقتعا  لوصا  دنتـشادزاب . نآ  نتـشون  زا  ار  ترـضح  نآ  دش  ادـخ  ربمایپ  هب  هک  یی  یبدا  یب  رمع و  عنم  اب  ربتعم  تایاور 

تـصرف رد  اهراب  مالـسا  تما  يربهر  لاثم  ناونع  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياهدومنهر  ياج 
دیکأت دروم  ترضح  نآ  تاشیامرف  رد  يا  هزادنا  هب  تماما  هلأسم  تیمها  دروخ و  یم  مشچ  هب  لوسر  ترـضح  نانخـس  رد  بسانم  ياه 

«. ۀیلهاجلا ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : » دنا هدومرف  رتاوتم  هکلب  فورعم و  تیاور  کی  نمـض  رد  یتح  هک  تسا  هدش  عقاو 
رد ندرم  اب  ماما  هب  لهج  لاح  رد  گرم  تسا ].» هتفر  ایند  زا  ّتیلهاج  گرم  هب  دـشاب  هتخانـشن  ار  شنامز  ماـما  دریمب و  هک  یـسک  [. ]» 1]

همئا ددـع  هکنیا  تسا و  يا  هفیاط  هچ  زا  ماما  تسیچ و  ماما  طیارـش  هکنیا  اـی  تسا و  هدـش  هدرمـش  نآ  نیع  هکلب  ربارب و  تیلهاـج  هرود 
. تسا هدـش  ناـیب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ صخـش  فرط  زا  رتاوـتم  تاـیاور  بسح  رب  همه  دـنرفن ، هدزاود  مالـسلا ) مـهیلع  )
زا دعب  تما  تماما  ربمایپ و  ینیشناج  هک  بلطم  نیا  زین  دشاب و  همه  زا  لمکا  ملعا و  دیاب  هک  نیا  ماما و  یحور  یملع و  تافص  نینچمه 

رداصم نآرق و  رد  هک  رگید  روما  يرایسب  دوش و  یم  هدیزگرب  ادخ  يوس  زا  تلاسر  لصا  لثم  هک  تسا  یهلا  بصنم  کی  ترـضح  نآ 
نآ رد  یلو  تسا  هدش  يزیر  یپ  مالسا  یلصا  نوتم  ساسا  رب  مالسا  روهظ  لوا  ياه  لاس  نامه  رد  یعیـش  رکف  تسا . هدش  حرطم  ییاور 

هبعش ود  هب  ناناملسم  مالسا و  دوب و  هتفرگن  رارق  دش  هدیمان  ینس  رکف  ناونع  اب  دعب  اه  تدم  هک  یفلاخم  رکف  یعیش  رکفت  ربارب  رد  رـصع 
فوفـص رد  باعـشنا  بجوم  هک  ار  فلاخم  رکف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  هک  يدارفا  اریز  دندوب . هدشن  میـسقت 

یمن دش  فورعم  یعیـش  مالـسا  مان  هب  اهدعب  هک  بان  مالـسا  ربارب  رد  ینلع  روط  هب  ترـضح  نآ  تایح  رد  دـندرک ، حرطم  دـش  نیملـسم 
نییعت هفیقس و  رد  يا  هدع  ِعامتجا  اب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  دعب  یمسر  روط  هب  باعشنا  نیا  دنیامن . يریگ  عضوم  دنتسناوت 
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میرک نآرق  رد  هدـش  هئارا  ياهدومنهر  قبط  رب  هک  مینک  هفاضا  دـیاب  درک . ییامندوخ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ يارب  نیـشناج 
هب ءاسن  هروس  رد  هلمج  زا  ددعتم  تایآ  رد  هدش و  ینیب  شیپ  مالسا  رد  دیاقع  حیرشت  میظنت و  ریـسفت و  روظنم  هب  ربتعم  عبنم  عجرم و  کی 
هب ار  نآ  رگا  هک  یلاح  رد  [. ]» 2 (. ] مُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیذَّلا  ُهَِملََعل  مُْهنِم  ِرمَالا  ِیلُوا  یِلا  َو  ِلوسّرلا  َیِلا  ُهوُّدَر  َول  َو  : )... تسا هدش  حیرصت  نآ 
هک رمألا  یلوا  لوسر و  هب  يربهر  صاصتخا  لصا  هیآ  نیا  زا  دـش ].» دـنهاوخ  هاگآ  لئاسم  ياه  هشیر  زا  دـننادرگزاب ، نایاوشیپ  ربماـیپ و 

نامه هک  ار  حـلاص  عجرم  نیا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتاوتم ، ثیداحا  بسحرب  دوش . یم  هدافتـسا  دـنا  موصعم  ناماما  نامه 
ادـج مه  زا  تساه و  نآ  اب  نآرق  نآرق و  اب  اه  نآ  دـندومرف : دـندرک و  یفرعم  تحارـص  هب  دنتـسه  تیب  لها  همئا  ترـضح و  نآ  ترتع 

لاهتنا نیلاغلا و  فیرحت  هنع  نوفنی  الودع  فلخ  لک  یف  تیبلا  لها  انیف  ناف  : » دندرک هفاضا  ثیدح  کی  نمض  رد  یتح  و  دش . دنهاوخن 
لها هنتف  ناگدننک و  ولغ  فیرحت  هنوگره  دنراوتـسا و  نید  رد  هک  دنتـسه  یناسک  یلـسن ، ره  رد  تیب ، لها  ام  نایم  رد  [. ]» 3 «. ] نیلطبملا
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  هرود  رد  تما  يربهر   » هلأسم تفالخ : هلأسم  حرط  أدـبم  ب  دـننک ].» یم  رود  نید  زا  ار ، لـطاب 

نآ هب  ندروآ  ناـمیا  هک  صخـش  نآ  ناتـساد  یتـح  تسا و  هدوـب  هجوـت  دروـم  شیب  مک و  یحو  لوزن  تثعب و  زاـغآ  ناـمه  زا  ملـسو »)
رد هعیش  هاگدید  لصا  تسا . روهشم  دنتفریذپن  ترضح  یلو  دشاب  وا  اب  يربهر  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  درک  نیا  هب  طورـشم  ار  ترـضح 

یلص  ) ربمایپ صخش  هلیسو  هب  ادخ و  روتسد  هب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  تسا  یبلطم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ینیـشناج  دروم 
نایرج اهدـعب  هک  یناسک  یتح  مدرم  همه  هکلب  درکن  فلاخم  نآ  اب  یـسک  نامز  نآ  رد  دـش و  مالعا  مدرم  همه  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
هظحل نامه  زا  ار  يّرس  ياه  یشک  شقن  اه و  هئطوت  اما  دنتفگ ، کیربت  ار  نآ  تعیب  نمـض  دندرک و  يداش  دندروآ ، دوجو  هب  ار  هفیقس 

نافلاخم دش و  یلجتم  ینارحب  تروص  هب  هلأسم  ربمایپ  زا  دعب  دننک . رورت  ار  ربمایپ  دنتساوخ  یم  هک  دنتفر  شیپ  اج  نآ  ات  دندرک و  عورش 
اب تیاهن  رد  هک  دندروآ  دوجو  هب  ار  ییاضف  يزاسّوج  دـیدهت و  اب  دـندش و  لمع  دراو  تحلـصم  مسا  هب  هداعلا  قوف  تواسق  تّدـش و  اب 

ارهز ترـضح  سُدق  ماقم  هب  تبـسن  هک  اج  نآ  ات  دـندومن  تفلاخم  دـندوب  هدرک  مالعا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  يا  همانرب 
هدرک نیعم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  يریـسم  زا  ار  نیملـسم  خیرات  ریـس  دندش و  تراسج  تناها و  بکترم  مالـسلا ) اهیلع  )
لوا ياه  لاس  رد  هتبلا  دندومن  کته  ار  ربمایپ  دنزرف  هناگی  تمرح  یتح  دنداد  ناشن  هک  يا  هزادـنا  یب  تنوشخ  اب  دـندومن . فرحنم  دوب 

رد هلأسم  طقف  تفرگن و  رارق  ور  رد  ور  ینلع  دیدش و  روط  هب  دنتفرگ ، شیپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  يریبدت  اب  ینس  یعیش و  رکفت  ود 
زا یثحب  دـندوب  مکاح  بزح  هب  هتـسباو  ای  توافت  یب  هک  مه  نیریاس  دوب و  یقاب  دندیـشیدنا  یم  تموکح  تیعورـشم  هب  هک  نانآ  ناهذا 
نآ دوجو  اب  هک  دـندوب  هجوتم  باطخلا  نب  رمع  لثم  يدارفا  یلو  دندرمـش  یم  هتفای  نایاپ  ار  نآ  هک  اسب  هچ  دـندروآ و  یمن  ناـیم  هب  نآ 

دهاوخ رارق  لاوئـس  دروم  تیعورـشم  ظاحل  زا  هراومه  ناش  لمع  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ يوس  زا  هدـش  مـالعا  ياـه  هماـنرب 
ات هک  دوب  تلع  نیمه  هب  دندرک و  یم  يریگولج  یمالسا  لیصا  رکفت  نآ  هب  مدرم  تشگزاب  زا  یصاخ  ياه  تسایس  لامِعا  اب  اذل  تفرگ 

رگا وا  زا  سپ  تسناد  یم  رمع  نوچ  دـندرک و  عونمم  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ زا  ثیدـح  تیاور  مین  نرق و  کـی  دودـح 
تیصو نآ  رگا  تسناد  یم  وا  دیشک . يا  هزات  هشقن  دمآ  دهاوخ  راک  يور  وا  ًامتح  دشیدنین  يا  هراچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ندز  رانک  يارب 
رتدیدش تروص  هب  یعیش  رکفت  رمع  گرم  زا  دعب  دهدن  تبسن  رکبوبا  هب  تشون  همان  تیصو  رد  نامثع  ای  تسا  یعقاو  دشن  مولعم  هک  ار 

ار نآ  همانرب  يروط  درک و  یحارط  ار  يرفن  شـش  ياروش  هلأسم  ور  نیا  زا  دـش . دـهاوخ  بآ  رب  شقن  اه  نآ  ياه  هشقن  حرطم و  هرابود 
هللا یلص   ) ربمایپ يوس  زا  هدش  نییعت  همانرب  زین  اج  نیا  رد  لاح  نیا  اب  دوش . نیشن  هناخ  مه  زاب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هک  دومن  نییعت 
دش وا  هب  تبسن  مومع ، ترفن  مشخ و  بجوم  يو  ملاظم  هک  نامثع  هرود  رخاوا  رد  هرخالاب  دش و  دیدجت  اه  هرطاخ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع 
هب هباحص  زا  يرایـسب  دیدرگ و  حرطم  ون  زا  ربمایپ  ینیـشناج  هلأسم  رگید  راب  بیترت ، نیا  هب  تخیگنارب . وا  هیلع  رب  مایق  هب  ار  ناناملـسم  و 

دندرک و مالعا  ربمایپ  قح  هب  نیشناج  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنتشگزاب و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  یلـصا  روتـسد  نامه 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ینیشناج  هرابرد  هعیش  هدیقع  نیا  ربانب  دنتـسناد . تادابع  نیرتالاب  ار  وا  نامرف  تحت  رد  داهج  تعاطا و 
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بصغ ناشقح  دنا و  هدش  عقاو  مولظم  اه  نآ  هک  نیا  تیب و  لها  هب  رطاخ  قلعت  زا  هشیمه  مدرم  بلق  دشن و  هدرپس  یـشومارف  هب  هاگ  چیه 
راکشآ ار  یعیش  هاگدید  نیا  ندوب  حرطم  ماشه ، ربارب  رد  قدزرف  نوچ  ییارعش  رعـش  اه و  تیـصخش  ياه  هتفگ  دوبن و  یلاخ  تسا  هدش 

تموکح نارازگراک  وزج  هک  نیا  اب  درک  حتف  ار  ایناپـسا  قراط ، وا  مالغ  هک  اقیرفآ  مکاح  ریـصن  نب  یـسوم  لثم  يدرف  یتح  دزاس و  یم 
دش و هرداصم  شلاوما  رطاخ  نیمه  هب  دش  رداص  وا  زا  هک  یتامدخ  همه  نآ  اب  ماجنارس  تسا و  هعیـش  رکفت  ناراد  فرط  زا  دوب  هیما  ینب 

روط هب  هیواعم  نب  دیزی  رسپ  درک و  ذوفن  دیزی  هیواعم و  نادناخ  رد  هاگدید  نیا  هک  دش  رجنم  اجنآ  هب  راک  یتح  و  دیدرگ . رانکرب  راک  زا 
سابع ینب  هرود  رد  و  درک . فارتعا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  قح  هب  موکحم و  ار  شردپ  ّدج و  یمـسر 

نیا ناوریپ  دوش و  حرطم  تسیاب  یمن  یتموکح  تسایس  رظن  زا  هچ  رگا  نآ  تلاصا  یعیش و  رکفت  تیناقح  دوب . عضو  نیمه  هب  هلأسم  مه 
نوراه روصنم و  لثم  سابع  ینب  بصاغ  ملاظ و  ماکح  دوخ  هک  دیسر  اجنآ  هب  راک  یلو  دنشاب ، هتـشاد  یتلود  ياه  تیلوؤسم  دیابن  رکفت 

ینب نامکاح  زا  رگید  یخرب  و  رـصتنم » . » دندرک یم  بوکرـس  ار  نآ  لمع  رد  دنچ  ره  دندش ، یعیـش  رکفت  نیا  تیناقح  هجوتم  نومأم  و 
نامز رد  هک  رـصان »  » دنا هتفگ  یتح  دندرک و  ادیپ  لیامت  هاگدـید  نیا  هب  ربمایپ  ینیـشناج  هنیمز  رد  هعیـش  رکفت  شرتسگ  هجیتن  رد  سابع 

ترضح مهدزاود  ماما  ترـضح  بیان  ار  دوخ  هک  دننک  یم  لقن  درک و  یفرعم  هعیـش  ار  دوخ  دش  يزاسزاب  ارماس  رد  تبیغ  بادرـس  يو 
رصع رد  حرطم  مالسا  یعیش و  رکفت  نامه  هک  نیتسار  مالـسا  دوش  یم  مولعم  بلاطم  نیا  هعومجم  زا  تسناد . یم  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم
دوجو هکلب  تسا  هتشادن  یتلاخد  چیه  هاگدید  نیا  ندمآ  دوجوهب  رد  خیرات  تسا و  هدوب  حرطم  نرق  هدراهچ  نیا  لوط  رد  تسا  تلاسر 
رایـسب دارفا  یخرب  هچ  نآ  سکع  هب  تسا و  هدوب  رثؤم  گرزب  ثداوح  اه و  مایق  اه و  تضهن  اـه و  تکرح  ندـش  ادـیپ  رد  هاگدـید  نیا 

همه هیوفـص  مایق  هرخالاب  قارع و  ناریا و  رد  هملاید  اقیرفآ و  رـصم ، رد  یعیـش  تموکح  تفگ  دـیاب  دـننک  یم  رکف  عـالطا  مک  هداـس و 
ج دنا . هتـشادن  یـشقن  چـیه  هاگدـید  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  رد  اه  نآ  هنرگو  دروآ  دوجو  هب  ار  اه  نآ  یعیـش  هاگدـید  هک  دـندوب  یثداوح 
هتشاد و یسایس  لکش  زاغآ  زا  نّنست  دننام  مه  عّیشت  هک  لیلحت  نیا  تلاسر : رصع  زا  دعب  عّیشت ) ربارب  رد   ) نآ يا  هقرف  حالطـصا  نّنـست و 

هبنج ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ فرط  زا  هدش  مالعا  نیـشناج  اب  تفلاخم  تسین . حیحـص  تسا  هتفای  یبهذم  هناوتـشپ  جـیردت  هب 
دش ثعاب  دروآ و  دوجوهب  تماما  هب  داقتعا  ربارب  رد  ار  يدیدج  رظن  دش و  فالتخا  باعـشنا و  بجوم  تسایـس  نامه  تشاد و  یـسایس 
زا سپ  هعیش  هک  ار  یتسایس  یلو  دنشاب . هتشاد  یـسایس  يریگ  تهج  هعیـش  مان  اب  هقرف و  کی  تروص  هب  بان  لیـصا و  مالـسا  ناوریپ  هک 

لصا کی  دریگب  یـسایس  گنر  هک  نآ  زا  شیپ  دوب و  مالـسا  یعقاو  میلاعت  ساسا  رب  درک  لابند  یـسایس  هورگ  کی  ناونع  هب  نایرج  نیا 
دندرک و یم  تفلاخم  هدیقع  نیا  اب  نارادـم  تسایـس  ور  نیا  زا  دوب . هتفرگ  ارف  زین  ار  تسایـس  هک  دوب  يا  هدـیقع  دوب و  ینید  یتدـیقع و 

ریـسم زا  ار  تفالخ  هک  یتسایـس  هب  قیرط  نیا  زا  دـننک و  حرطم  يا  هزات  يرکف  نایرج  هقرف و  کی  نآ  ربارب  رد  هک  دـندرک  یم  شـشوک 
نیا هتبلا  دـنداد . یبهذـم  لکـش  دـعب  ياه  هرود  رد  باعرا  دـیدهت و  عیمطت و  يرایـسب و  جراخم  فرـص  اب  تخاس  فرحنم  هدـش  نییعت 

دندومن یمن  هضراعم  نآ  اب  دندید  یمن  ار  هبنج  نیا  هعیش  هاگدید  رد  رگا  دوب و  هعماج  تیریدم  نتـشاد  تسد  رد  ناهاوخ  ًافرـص  نایرج 
ربمایپ يوس  زا  هدش  مالعا  همانرب  عیشت و  اب  تفلاخم  لماع  تسایـس ، نیا  ربانب  دنتخادنا . یمن  هار  تنـس  لها  مان  هب  يا  هقرف  نآ  ربارب  رد  و 
هتفـشآ عضو  نآ  رد  دنهد  هئارا  ینـشور  رکفت  هک  نیا  نودـب  تسایـس  نیا  نارادمدرـس  زاغآ  رد  دـیدرگ و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
یـسایس یبهذم  يابقر  دوب  یلخاد  هناحلـسم  يریگرد  زا  مالـسا  يدوبان  رطخ  هظحالم  نآ  هدمع  هک  يدایز  لماوع  دـندش . راک  هب  تسد 

اب داد . يرای  روما  مامز  نتفرگ  تسد  هب  رد  ار  یعیـش  رکفت  فلاخم  ناربهر  راک  نیا  تشاد ، یم  زاب  ندرب  ریـشمش  هب  تسد  زا  ار  اـه  نآ 
هیاپ دندرمـشن  مرتحم  هاگ  چـیه  مه  ار  مدرم  شنیزگ  تعیب و  لصا  دنتـشادن و  دـننک  يوریپ  نآ  زا  لمع  رد  هک  یتباث  رکفت  اـه  نآ  هکنیا 

هک یـصاخ  تظلغ  تنوشخ و  اب  رمع  دش ، رکبوبا  ندمآ  راک  يور  ببـس  هک  هفیقـس  يارجام  زا  دعب  دوب . باعرا  روز و  اه  نآ  تموکح 
یلع زا  هک  دیسر  اج  نآ  ات  رابجا  نیا  راک  دومن و  یم  روبجم  رکبوبا  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  تشگ و  یم  اه  هچوک  رد  هدیشک  ریشمش  تشاد 
اهیلع  ) ارهز ترـضح  هب  ینتفگان  ياه  تراسج  زا  سپ  نتفرگ  تعیب  يارب  زین  ار  ترـضح  نآ  دـندش و  تعیب  ناهاوخ  زین  مالـسلا ) هیلع  )
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لکـش رکبوبا  تیـصو  هب  ناشدوخ ، ياـعدا  قبط  رب  هک  رمع  دوخ  تموکح  دـندرب . دجـسم  هب  روز  اـب  وا  هناـخ  تمرح  کـته  و  مالـسلا )
تیـصو ددص  رد  دمآ  یم  شوه  هب  یهاگ  تفر و  یم  شوه  زا  یهاگ  دوب  نداد  ناج  لاح  رد  رکبوبا  یتقو  دـنتفگ  هک  دوب  نینچ  تفرگ 
رکبوبا یتقو  تشون . همان  تیـصو  رد  ار  رمع  مسا  نامثع  دیامن  یفرعم  ار  دوخ  زا  دعب  مکاح  هک  نآ  یب  يو  لاح  نیا  رد  دـمآرب و  ندرک 

اج نیا  رد  مه  یسک  دمآ و  راک  يور  رمع  لاح  ره  رد  هن ؟ ای  دوب  نایم  رد  تیـصو  الـصا  ایآ  دوب  هچ  ره  درک ! دییأت  ار  نآ  دمآ  شوه  هب 
ربمایپ هناهب  نیمه  هب  اّما  تسین ، يرابتعا  تسا  هداد  تسد  زا  ار  ششوه  هک  ضیرم  نیا  هتفگ  هب  [ 4 « ] عجولا هیلع  بلغ  : » تفگن رکبوبا  هب 

وا دوخ  تفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  رمع  رکبوبا ، نییعت  اب  لاح  ره  رد  دندرک ! عنم  تیصو  نتـشون  زا  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
ینتبم شنیزگ  رد  مدرم  قح  هیاـپ  رب  هک  یمجـسنم  رکفت  چـیه  هک  دـش  مولعم  سپ  درک . نیعم  يرفن  شـش  ياروش  شدوخ  زا  دـعب  يارب 

زا وا  هچ  رگا  دندروآ  موجه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هناخ  ِرد  هب  ناناملـسم  دش ، هتـشک  نامثع  یتقو  یلو  تسا  هدوبن  راک  رد  دـشاب 
یعرـش ییانبم  دندیـشوک  دوخ  ياه  باتک  رد  یعیـش  رکفت  نیفلاخم  هچرگا  اهدعب  دـندرک . تعیب  وا  اب  همه  دوب  قح  هب  هفیلخ  هعیـش  رظن 

یلو دننک  حرطم  ینبم  ناونع  هب  ار  روز  هبلغ و  یتح  رگید و  ضقانتم  ياه  فرح  دقع و  لح و  لها  ای  هماع  تعیب  دنبایب و  تموکح  يارب 
هدرک نیعم  هفیلخ  هک  يدـهع  یلو  اب  تعیب  زا  ریغ  مدرم  هک  دـندرک  لـمع  يا  هنوگ  هب  دوبن و  راـیعم  يرگید  زیچ  روز  زا  ریغ  تقیقح  رد 
نیرت گرزب  زا  یکی  رـصاعم  هرود  رد  یتح  دنتـشادن و  یلک  همانرب  چـیه  تموکح  رد  هعیـش ، نافلاخم  نیا  ربانب  دنتـشادن . يا  هراـچ  دوب 
ینیب شیپ  ار  یـصاخ  شور  مکاح ، نییعت  ِتسایـس  رد  مالـسا  الـصا  دـیوگ : یم  تسا  هتفاـیرد  ار  تقیقح  نیا  هک  اـه  نآ  نارگ  شهوژپ 

میـسقت لماع  د  دوش . یم  يراج  دـنک و  یم  ادـیپ  ینوناق  مکح  تروص ، ناـمه  دـننک  نییعت  مدرم  دوخ  هک  تروص  ره  هب  تسا و  هدرکن 
هک یعضو  اب  دندید  یخرب  دوب . تسایر  هاج و  بح  میسقت  نآ  یلـصا  لماع  هک  تسا  نیا  تقیقح  ینـس : هعیـش و  هورگ  ود  هب  ناناملـسم 

دندروآ يور  اه  يدنب  هتسد  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رصع  نامه  زا  اذل  دنرادن  یمهـس  هدنیآ ، يربهر  رد  اه  نآ  هدمآ  شیپ 
لباقم رد  ار  يدـیدج  يرکف  نایرج  کی  هک  دوب  نیا  اه  نآ  مهم  ياـه  هشقن  هلمج  زا  دـندش و  نادـیم  دراو  ییاـه  هشقن  حرط  قیرط  زا  و 

صوصن رابتعا  زا  ات  دنداد  رس  هللا » باتک  انبسح   » راعـش دندرک و  غیلبت  سپـس  حرط و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هاگدید 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یتقو  ببـس  نیمه  هب  دنیامن ، یفرعم  رابتعا  یب  ار  نآ  تیاهن  رد  دنهاکب و  تماما  لصا  هرابرد  دوجوم 

عنام تّدـش  هب  تسا ، یهافـش  ياه  تیـصو  تیوقت  بجوم  یبتَک  تیـصو  نیا  هک  دنتـسناد  یم  نوچ  دـسیونب ، ار  دوخ  تیـصو  تساوخ 
ربمایپ ار  نانخس  نیا  [. ]» 5 «. ] هللا باتک  انبـسح  عجولا ! هیلع  بلغ  : » تفگ دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  مه  تنـس  لها  هک  يریبعت  هب  رمع  دندش و 

[. 6 «. ] رجهیل لجّرلا  نا  : » تفگ وا  رگید ، یـضعب  لقن  هب  انب  تسا ].» یفاک  اـم  يارب  ادـخ  باـتک  دـیوگ ! یم  ضرم  هبلغ  درد و  تّدـش  زا 
وا تاحیرصت  ربمایپ و  تیصو  هب  ام  ینعی  هللا » باتک  انبسح  : » تفگ دش و  عنام  يو  تروص  ره  رد  هللااب ].  ذوعن  دیوگ » یم  نایذه  ربمایپ  ]»

هداد ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ صخش  طسوت  رصع ، نامه  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ناوریپ  هب  هعیـش  بقل  میرادن . يزاین 
هچرگا دشن . هورگ  ود  هب  ناناملسم  میسقت  بجوم  راک  نیا  یلو  دیمان  هعیش  ار  وا  صلخم  ناوریپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دش .
نیفلاخم مه ، لباقم  رد  دنتشاد و  صاخ  داقتعا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  رـصع  نامه  رد  دادقم و ... رذوبا و  ناملـس و  نوچ  يدارفا 

زا ناگمه  هک  دوب  انعم  نیا  هب  تماما  لـصا  هراـبرد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ياـهدومنهر  نیا  دـندوبن و  یلقتـسم  هورگ  زونه 
هلأسم دش و  ینلع  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  روتسد  نیا  اب  تفلاخم  اما  دنیامن . يوریپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

هللا یلـص   ) ربمایپ حیرـصت  مغر  یلع  يا  هدع  دـش  بجوم  دـندوب  نآ  دـنموزرآ  یخرب  هک  يزیچ  نامه  مدرم  رب  تموکح  تسایر و  ّبح 
رگا و  دـندرک . داـجیا  هقرفت  ناناملـسم  تیعمج  رد  دنتـساوخرب و  تفلاـخم  هب  نآ  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ینیـشناج  هب  ملـسو ) هلآو  هـیلع 

دش عورش  اج  نآ  زا  هقرفت  نیا  مییوگب  دیاب  مینک ، هئارا  یعقاو  ریغ  دنچ  ره  يرگید  هیجوت  میسقت  نیا  يارب  مینک و  یـشوپ  هدرپ  میهاوخب 
رد ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياه  ییامنهار  اه و  هتفگ  تلاصا  دنتـشاد  هک  ینامیا  فعـض  رطاخ  هب  ناناملـسم  زا  یعمج  هک 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ ياه  هتفگ  هب  يزاین  تسا و  یفاک  مدرم  تیاده  يارب  ادخ  باتک  دندرک  یم  نامگ  دنتسناد و  یمن  ربتعم  یحو  دح 
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. دـندید یم  فیدر  مه  نآرق  دـصاقم  ینابم و  كرد  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  ار  دوخ  هک  نیا  لـثم  تسین . ملـسو ) هلآو 
رب دندرک ، یم  كرد  دوخ  هک  ار  يا  هدسفم  تحلـصم و  یـصخش و  رظن  دندشن و  دوب ، هدومرف  نییعت  وا  هک  یهار  همانرب و  عبات  نیا  ربانب 
هب طوبرم  یتموکح و  ار  ترـضح  نآ  ياهروتـسد  زا  یخرب  هک  نیا  ای  دنتـشاد و  مّدـقم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ياهروتـسد 
یم ضرف  روما  نیمه  زا  مه  ار  تفالخ  هلأسم  اه  نآ  دنتـسناد . ریذپ  رییغت  طیارـش  ياضتقم  هب  ار  اه  نآ  دندرک و  داد  ملق  هعماج  تیریدم 

ترضح نآ  لمع  نخس و  نوچ  دشاب  هدومن  بوصنم  ار  دوخ  نیشناج  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دنچ  ره  دندوب  دقتعم  دندرک و 
دارفا نیا  ترـضح  نآ  تلحر  زا  دـعب  ور  نیمه  زا  تسا و  زیاج  نآ  اـب  تفلاـخم  هجیتن  رد  درادـن ، راـبتعا  یحو  هزادـنا  هب  اـه  نآ  معز  هب 

زا ار  تفالخ  تسردان  ياه  يریگ  هناهب  نیا  اب  دندراذگ و  رانک  ار  نآ  دـنتفرگ و  هدینـشان  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ روتـسد 
نآ رب  تفالخ  هک  یتسرد  يرکف  ماظن  طیارـش ، نآ  رد  هعماج  تیریدـم  يارب  هچ  رگا  اه  نیا  دـندرک . جراخ  دوب  هدـش  نیعم  هک  يریـسم 

ای دیابن  تسا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هدیزگرب  هک  یصخش  هک  دندرک  یم  رارـصا  همه  نیا  اب  دنتـشادن ، تسد  رد  دوش  راوتـسا 
ربمایپ زا  يرگید  روتـسد  يارجا  يارب  لئاسم  یـضعب  رد  اه  نآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دشاب . هعماج  تیریدم  راد  هدهع  تسین  تحلـصم 

یلص  ) ربمایپ یتقو  ار  هماسا »  » هک روط  نامه  دندرک ، لمع  سکع  هب  هلأسم  نیا  رد  یلو  دندرک  یم  يراشفاپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
نیا دوخ  يارب  اه  نآ  تروص  ره  رد  دنتـشاذگن . یقاب  شتراـما  رد  ار  يو  اـه  نآ  درک  یفرعم  رکـشل  ریما  ناونع  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
مزال دوخ  نامگ  هب  هک  ار  یلیدبت  رییغت و  ره  دنیامن و  فرـصت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياهروتـسد  رد  هک  دندوب  لئاق  ار  قح 

ناشیا ناوریپ  زا  دنچ  ینت  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  اه  نیا  ربارب  رد  دنوش . لسوتم  هانگ  زا  رتدب  ياهرذع  هب  دنهد و  ماجنا  دنناد  یم 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ مالک  دنتفگ  یم  دندوب و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياهروتـسد  میلاعت و  تیناقح  هب  دقتعم  هک  دندوب 

(. یحُوی یحَو  ّالا  وُه  نِا  يوَهلا  نَع  ُقِطنَی  ام  َو  : ) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  هک  ارچ  تسا  یحو  دوخ  هکلب  دراد  ار  یحو  مکح  ملـسو )
زا دوصقم  و  تسین ].»! هدـش  لزاـن  وا  رب  هک  یحو  زج  يزیچ  دـیوگ  یم  هچ  نآ  دـیوگ ! یمن  نخـس  سفن  ياوـه  يور  زا  زگره  و  [. ]» 7]
نآ زا  دینک و  ارجا  دیریگب و  هدروآ  امـش  يارب  ادـخ  لوسر  ار  هچ  نآ  [. ]» 8 ...(. ] اوُهتناَف هنَع  مکیهَن  ام  َو  ُهوذـخَف  ُلوسّرلا  مُکاتآ  اـم  َو  )...

تاداشرا و زا  زگره  ام  ددرگ و  ارجا  تساـک  مک و  یب  دـیاب  هک  تسا  ترـضح  نآ  ياـه  یهن  رما و  دـییامن ].» يراددوخ  هدرک  یهن  هچ 
روصتم نآ  رد  دوبمک  صقن و  تسا و  لماک  عماج و  تهج  ره  زا  مالسا  نید  و  میتسین . زاین  یب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ میلاعت 
تفالخ تسا و  هتـسب  ثیداحا  نیا  رد  هیجوت  لیوأت و  باـب  دـنتفگ  یم  اـه  نیا  دـنیوگ . یم  صن  لـها  هورگ  نیا  هب  حالطـصا  رد  تسین .

هچ نآ  ربمایپ ! يا  [. ]» 9 ...( ] ّکبَر نِم  َکیِلا  َلزنُا  ام  غَّلب  ُلوسّرلا  اهّیَا  ای   ) ربمایپ هب  یحو  قیرط  زا  ادخ  رما  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
هتـسد ود  هب  هنوگ  نیا  ناناملـسم  لاح  ره  رد  تسا . هدـش  غالبا  ناسرب ].»! مدرم  هب  الماک  تسا ، هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  فرط  زا 

یم لیوأت  فرصت و  نآ  رد  ّدر و  ار  تنس  هک  یهورگ  نآ  دروم  رد  تنس » لها   » ریبعت ندرب  راک  هب  هک  تسا  نآ  تقیقح  دندش و  میـسقت 
هدوب دنب  ياپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ّتنس  نآرق و  هب  هک  دنتسه  یناسک  نامه  ناونع  نیا  هب  راوازس  هکلب  تسین  حیحـص  دننک 
لصا هک  تسا  نیا  دندرک  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  ناناملسم  هللا » باتک  انبسح  : » هلمج هب  کسمت  اب  هک  یناسک  روظنم  نمـض  رد  دنتـسه . و 
يرکف زرط  اب  هتسد  نیا  دنچ  ره  تسین ! ربمایپ  تنس  هب  يزاین  تسا و  هللا  باتک  نامه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تلاسر  عوضوم 

هک نآ  زا  دعب  یلو  دندرک  تفلاخم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هرابرد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ حیرـص  روتـسد  اب  دنتـشاد  هک 
دندید نوچ  دنتشگزاب . ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تنـس  هب  يدایز  دراوم  رد  دندومن  نیـشن  هناخ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

دروآ و تسدـب  ار  زاـین  دروـم  ماـکحا  ناوـت  یمن  هللا » باـتک  انبـسح   » راعـش نداد  رـس  اـب  دور  یمن  شیپ  اـه  نآ  طـلغ  يرکف  ياـنبم  نیا 
هاگآان یماع و  بلغا  هک  ار  يدایز  هورگ  دـندرب و  یفاـک  هرهب  راعـش  نیا  زا  یعیـش  رکفت  ناـفلاخم  هتبلا  درک . ّلـح  ار  هعماـج  تالکـشم 

ربمایپ روتسد  دیاب  دنتفگ  یم  هک  ار  ییاه  نآ  دنتـشادزاب ، تیـصو  نتـشون  زا  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دنداد و  بیرف  دندوب 
لصا دنتشاذگ و  رانک  هناهب  نیا  اب  درمش  مرتحم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یلع ترضح  تفالخ  هرابرد  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )
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دیاین شیپ  رگید  ثیداحا  رادلا و  موی  ریدغ و  ثیدح  زا  نخـس  هک  دوب  نیا  اه  نآ  فده  تسا . روحم  نآرق  طقف  هک  دندراذگ  نیا  رب  ار 
فرـصت ادـخ  ماکحا  رد  دـندز و  تسد  ثیداحا  ربارب  رد  داهتجا  هب  دـننک  هرادا  ار  روما  دـنناوت  یمن  ثیداحا  نودـب  دـندید  هک  اهدـعب  و 

عیـشت بهذـم  شیادـیپ  دـنداد . رارق  دـیدرت  دروم  ار  صوصن  زا  يرایـسب  دـندروآ و  يور  سایق  هب  لمع  هیجوت و  لـیوأت و  هب  دـندومن و 
یـضعب عوقو  دارفا و  یـسایس  ياـه  يریگ  عضوم  رد  ثداوح  هتبلا  درادـن . طاـبترا  یخیراـت  ثداوـح  هب  مالـسا  لـصا  شیادـیپ  نوـچمه 

هیلع  ) نامز ماما  تبیغ  ياه  تمکح  بابسا و  هلمج  زا  لاثم : ناونع  هب  تسین ، یلـصا  تلع  روما  همه  رد  اما  تسه  هدوب و  رثؤم  اهدادیؤر 
تبیغ لصا  ترضح و  نآ  دوجو  اّما  دوشن و ،... التبم  رگمتـس  نامکاح  اب  تعیب  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  رابخا  زا  یـضعب  تلالد  هب  مالـسلا )

هک نیا  هن  تسا . هدـمآ  شیپ  نآ  قبط  دوب و  هدـش  نیعم  شیپ  زا  نآ  همانرب  هک  هدوب  عوقولا  ققحم  رما  کی  رتاوتم  ثیداحا  قبط  رب  ناشیا 
هب یخیرات  ياه  یـسررب  زا  تسا . هتفرگ  مزال  ار  نآ  ترورـض  خـیرات  ریـس  تسا و  هدـمآ  شیپ  نامز  لوط  رد  جـیردت  هب  تماـما  هلأـسم 

هدـمآ دوجو  هب  یخیرات  للع  هلـسلس  کی  هجیتن  رد  هک  تسا  تفالخ  هرابرد  ننـست  لـها  يرکف  ناـیرج  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  ینـشور 
ياهدومنهر ادـخ و  روتـسد  هجیتن  رد  تثعب  زاغآ  نامه  زا  دـش  نایب  اهراب  هک  هنوگ  نامه  تماما  لصا  هراـبرد  یعیـش  رکفت  هنرگو  تسا 

ار نآ  خیرات  هکنیا  هن  دش  زاس  خیرات  هک  دوب  یعیـش  رکفت  نیا  نیا  ربانب  تسا . هدش  يزیر  هیاپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نشور 
زا سپ  اذـل  دوبن ، راک  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  يدومنهر  هراب  نیا  رد  دـنیوگ  یم  یعیـش  رکفت  نیفلاـخم  تسا . هتخاـس 

ناونع هب  ار  یـصخش  اـه  نآ  هک  دـش  بجوم  تفرگارف  ار  ناناملـسم  هک  یـشیوشت  ینارگن و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تلحر 
ینیـشناج هب  رکبوبا  هک  دش  نیا  نآ  هجیتن  هک  تفرگ  ماجنا  يدایز  ياه  شاکنک  ثحب و  زا  سپ  هفیقـس  رد  راک  نیا  دننک و  نییعت  هفیلخ 

رمع هعماج ، رد  جرم  جره و  راوگان و  عیاقو  زا  يریگولج  يارب  مه  رکبوبا  نآ  زا  سپ  دـش و  باختنا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
همه دریگب . میمصت  هراب  نیا  رد  هک  دومن ! نییعت  دوخ  زا  دعب  يارب  ار  يرفن  شش  ياروش  کی  مه  رمع  درک و  نییعت  دوخ  ینیشناج  هب  ار 
مهم داد  خر  نیا  دنراد  یعس  هاگدید  نیا  ناراد  فرط  هچرگ  دوب  اه  نآ  سأر  رد  یسایس  ضارغا  هک  تشاد  یـصاخ  للع  اهدادیور  نیا 

هرابرد هعیـش  هاگدـید  لباقم  رد  و  دزاـس . یم  دراو  هشدـخ  تکرح  نیا  ندوب  یعیبط  رد  اـه  تیعقاو  یلو  دـنهد  هولج  یعیبط  ار  یخیراـت 
يربهر زا  ینابیتشپ  مالـسلا :) مهیلع   ) تیب لها  يربهر  زا  تیامح  یبهذم  ساسا  ه  دـهد . یم  رارق  دـییأت  دروم  فلتخم  قرط  هب  ار  تماما 

یم تفلاخم  رکبوبا  ینیشناج  هفیقس و  اب  هک  یناسک  تفرگ . یم  ماجنا  یمالـسا  میلاعت  ساسا  رب  رما  يادتبا  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها 
هعجارم دنتشادن . ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياهدومنهر  میلاعت و  زا  يراد  ساپ  ینید و  فیلکت  ماجنا  زا  ریغ  يا  هزیگنا  دندرک ،

نیا لقادح  ینـس  هعیـش و  زا  رگید  باتک  اههد  و  خیراتلا » یف  هعیـشلا   » و هعیـشلا » خـیرات  «، » اهلوصا هعیـشلا و  لصا   » نوچ ییاه  باتک  هب 
رد مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ياه  هبطخ  تسا . هتـشاد  یبهذم  هزیگنا  کی  طقف  لّوا  زا  عیـشت  هب  شیارگ  هک  دیامن  یم  تابثا  ار  بلطم 

تـسا هدوب  مدرم  یبهذم  يونعم و  يدام  يربهر  انامه  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  یعقاو  هاگ  ياج  هک  دنک  یم  دییأت  ار  نیا  هغالبلا  جـهن 
(، 4  ) ءاسن هروس  [ 2 . ] یسلجم همالع  نایب  نمض  رد  ص 368 . ج 8 ، راونالاراحب ، [ 1  ] یقرواپ دیآ . یم  رامش  هب  نآ  عورف  زا  تموکح  هک 

ج 2، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  [ 5 . ] ص 55 ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  [ 4 . ] ح 21 ص 92 ، ج 2 ، راونالاراحب ، [ 3 . ] هیآ 83
هیآ 67. (، 5  ) هدئام هروس  [ 9 . ] هیآ 7 (، 59  ) رشح هروس  [ 8 . ] هیآ 4 3 (، 53  ) مجن هروس  [ 7 . ] ص 535 ج 30 ، راونالاراحب ، [ 6 . ] ص 55

هناحلسم مایق  هعیش و 

هعیـش ياه  همانرب  ءزج  یطیارـش  ره  رد  قلطم و  روط  هب  هناحلـسم  مایق  ایآ  و  تسا ؟ هناحلـسم  مایق  ماـما ، تماـما  ياـه  طرـش  هلمج  زا  اـیآ 
هک یطیارش  نامه  زین  عوضوم  نیا  رد  هک  نیا  ای  دشاب ؟ مکاح  رگمتس  ياه  ماظن  اب  هناحلسم  دربن  لاح  رد  هراومه  دیاب  هعیش  ینعی  تسا ؟

هعیش هّیما ، ینب  تموکح  هیلع  هناحلـسم  ياه  مایق  رد  هک  نیا  رگید  و  دشاب ؟ یم  رظن  دروم  تسا  حرطم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 
درادن رگید  همانرب  هدش  نایب  ًاحورشم  هقف  ياه  باتک  رد  هک  مالسا  همانرب  زا  ریغ  رافک  اب  داهج  همانرب  رد  هعیـش  تسا ؟ هتـشاد  یـشقن  هچ 
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نیملسم و سیماون  مالـسا و  نایک  زا  عافد  رد  یلو  دنناد . یم  داهج  هب  وا  توعد  ماما و  روضح  ار  نآ  بوجو  طرـش  اهقف  زا  يرایـسب  هک 
تسا و یناگمه  بجاو  فیلکت  کی  يداصتقا  ای  یگنهرف و  اـی  دـشاب  یکیزیف  نیا  هاوخ  یمالـسا  روغث  دودـح و  زا  نانمـشد  موجه  عفد 
رد ییورین  ره  [. ]» 1 (. ] مُکّوُدَـع ِهللا و  ّوُدَـع  ِِهب  َنوبِهُرت  ِلیَخلا  ِطابِر  نِم  َو  ةُّوق  نِم  ُمتعَطَتـسا  اَـم  مَُهل  اوّدِـعَا  َو  : ) هفیرـش هیآ  مکح  هب  یتح 

ادخ و ِنمشد  نآ ، هلیسو  هب  ات  دربن  نادیم  يارب  هدیزرو  ياه  بسا  نینچمه  و  دیزاس ! هدامآ  نانمشد  اه  نآ  اب  هلباقم  يارب  دیراد ، تردق 
رد یهتنم  تسا . یهلا  بجاو  فیلکت  کی  یگنهرف  یکیزیف و  ياهزرم  زا  تسارح  ظفح و  يارب  یگدامآ  دیناسرتب ].»! ار  شیوخ  ِنمشد 
نآ صاخ  ياهرازبا  ندرک  هدامآ  قیرط  زا  يداصتقا  یگنهرف و  عافد  ههبج  رد  یماظن و  هحلـسا  هیهت  قیرط  زا  یکیزیف  دربن  گنج و  ههبج 

دیاب وا  ناج  لام و  لایع و  ناملسم و  هناخ  هک  روط  نامه  دنک . یمن  قرف  تبیغ  هرود  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما روضح  رـصع  تهج  نیا  رد  و 
ددرگ هتشک  شیوخ  ییاراد  زا  عافد  يارب  هک  سک  ره  و  [. ]» 2 « ] دیهش وهف  هلام  نود  لتق  نم  و  ، » دشاب ناگناگیب  موجه  رطخ و  زا  نومأم 

. تسا یجراخ  نانمشد  اب  دروخرب  رد  همانرب  لامجا  نیا  دشاب . ناما  رد  رطخ  زا  دیاب  تسا  همه  هناخ  هک  مه  یمالـسا  نطو  تسا ].» دیهش 
یم هبرض  نیملـسم  مالـسا و  هب  هنابلط  هاج  دصاقم  يارب  هناقفانم  لخاد  زا  هک  یلماوع  یلخاد و  مالـسا  دض  ياه  نایرج  اب  دروخرب  رد  اّما 
هتبلا دیامن . فرطرب  ار  یمالـسا  دض  تکرح  نآ  دناوتب  هک  دشاب  يّدح  رد  دیاب  دوش  یم  ماجنا  دسافم  نیا  عفد  يارب  هک  یعـضاوم  دـننز ،

دهد و رارق  دیدهت  ضرعم  رد  ار  یمالـسا  هعماج  تینما  مالـسا و  ماکحا  ای  دزادـنا  رطخ  رد  ار  مالـسا  نایک  تکرح ، نیا  هک  يدراوم  رد 
رد یتوافت  یب  یعیـش  رکفت  رد  هصالخ  دوش . یم  بجاو  هناحلـسم  مایق  یطیارـش  نینچ  رد  دنک  ادیپ  زاین  یماظن  تکرح  هب  رطخ  نیا  عفد 
هللا ۀملک  ءالعا  نیملسم و  مالسا و  تکوش  تّزع و  هب  هک  يروما  مامت  هب  دیاب  ناملـسم  تسا . موکحم  هناملاظ  فلاخم و  تانایرج  لباقم 

هب هکنانچ  ماما  تماما  طیارـش  زا  کلذ  عم  دـنک . لمع  دوخ  فیلکت  هفیظو و  هب  دروم  ره  رد  دـهدب  تیمها  دـنک  یم  ادـیپ  طاـبترا  تسا 
هللا یلـص   ) ربمغیپ نادناخ  تاداس و  زا  دنچ  ره  هناحلـسم  هورگ  ربهر  ره  هک  تسین  نینچ  تسین و  هناحلـسم  مایق  دنهد  یم  تبـسن  هّیدـیز 
ماما ریغ  ار  وا  دوش  یمن  هناهب  نیا  هب  تشادـن  هناحلـسم  هزرابم  مایق و  رهاظ  هب  هک  یـسک  دـیایب و  باسح  هب  ماما  دـشاب  ملـسو ) هلآو  هیلع 

اه نآ  هناحلسم  ریغ  تسایس  الوا : نوچ  دوب . نینچ  مالـسلا ) مهیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  دروم  رد  هکنانچ  تسناد ،
هک روط  نامه  ًایناث : تسا . هدوب  رتزاسراک  هناحلسم  مایق  زا  ناشدوخ  نامز  رد  عرش  زا  ینابهگن  قح و  زا  تسارح  مالسا و  هملک  ءالعا  رد 

هفیظو [ 3 « ] یتأی یتؤی و ال  ذا  ۀـبعکلا  لثم  مامالا  لثم   » تسا هدـش  تیاور  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  زا  دـیبل  نب  دومحم  ثیدـح  رد 
روضح مالعا  نید  فادـها  زا  يراد  ساپ  مالـسا و  هملک  ءالعا  وا و  ترـصن  يارب  دـننک و  عامتجا  ماـما  دوجو  عمـش  درگ  هک  تسا  مدرم 
نامثع لتق  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هکنانچ  دنک . یم  يریگ  عضوم  دشاب  یـضتقم  هک  تروص  ره  هب  ماما  تروص  نآ  رد  دننک 

اما و : » دـندومرف دنتـشاذگن . باوج  یب  ار  مدرم  دـندروآ ، موجه  ترـضح  نآ  اب  تعیب  يارب  فرط  ره  زا  قوش  روش و  نآ  اـب  مدرم  یتقو 
ملاظ و ال ۀظک  یلع  اوراقی  الا  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  رـصانلا و  دوجوب  ۀجحلا  مایق  رـضاحلا و  روضح  الول  ۀمـسنلا  أرب  ۀبحلا و  قلف  يذـلا 

هاگآ [. ]» 4 «. ] زنع ۀفطع  نم  يدـنع  دـهزا  هذـه  مکایند  متیفلال  اهلوا و  ساکب  اهرخآ  تیقـسلا  اهبراغ و  یلع  اهلبح  تیقلال  مولظم  بغس 
هب و  هتفرگ ، ار  مدرِگادرِگ  يرایـسب  تیعمج  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دیرفآ ، ار  ناسنا  و  تفاکـش ، ار  هناد  هک  ییادخ  دنگوس ، ادـخ  هب  دیـشاب !

هعماج ره  نادنمشناد  املع و  زا  دنوادخ  هک  یتیلوئسم  دهع و  دوبن  رگا  و  تسا ، هدش  مامت  تجح  تهج  نیا  زا  و  دنا ، هدرک  مایق  ما  يرای 
نآ زا  متخاس و  یم  اهر  ار  تفالخ  رتش  راهم  نم  دننکن ، توکس  ناگدیدمتس  یگنسرگ  نارگمتس و  یگراوخ  مکـش  ربارب  رد  هک  هتفرگ 

شیاه تنیز  همه  اب  امش  يایند  هک  دیدیمهف  یم  بوخ  تقو  نآ  مدرک ، یم  باریـس  شزاغآ  ماج  اب  ار  نآ  رخآ  مدومن و  یم  رظن  فرص 
زا ریغ  هّیما  ینب  هیلع  هناّحلـسم  ياـه  ماـیق  دروـم  رد  اـّما  و  دـیآ ].»! نوریب  يدنفـسوگ  ینیب  زا  هـک  تـسا  یبآ  زا  رت  شزرا  یب  نـم  رظن  رد 

ترضح نالتاق  زا  یهاوخ  نوخ  اه  مایق  رئاس  تلع  هزیگنا و  دیـسرن ، هجیتن  هب  مه  مادکچیه  دش و  اپرب  جراوخ  يوس  زا  هک  ییاه  شروش 
تـسا راتخم  مایق  هدرولا و  نیع  مایق  اه  نآ  هلمج  زا  دوب و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ّتیمولظم  هب  ضارتعا  و  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهّـشلادیس
تبسن تّدوم  ّتبحم و  زا  همه  هک  تسا  رگید  ياه  مایق  دیز و  بانج  مایق  سپس  دنتشاد و  تکرش  نایعیش  زا  يدایز  دادعت  ود  ره  رد  هک 
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ماـیق رد  لـیمک  نوـچ  يدرم  مـینیب  یم  اذـل  دـش ، یم  یـشان  هـّیما  ینب  هـب  تبـسن  راـجزنا  رّفنت و  مـالعا  و  مالـسلا ) مـهیلع   ) تـیب لـها  هـب 
زا اه  نآ  هطلـس  عطق  هّیما و  ینب  تموکح  ضارقنا  هب  یهتنم  هک  ریخا  مایق  رد  ای  دیوج و  یم  تکرـش  ثعـشا  نب  دـمحم  نب  نامحرلادـبع 

هملک کی  رد  ای  و  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  دیز  شارخ  لد  تداهـش  و  البرک ، زوس  ناج  هعقاو  یلـصا  هزیگنا  دـش . مالـسا  کلامم  رثکا 
زا هدافتـسا  هعیـش و  شقن  دوب  مهم  هچ  نآ  هّیما  ینب  دـض  رب  ياه  ماـیق  نیا  رد  نیا  رباـنب  تسا . هدوب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  تیمولظم 

دندماینرب مایق  ماقم  رد  ناماما  رئاس  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلادیس تداهش  زا  دعب  دنچ  ره  تسا . مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هنامولظم  عضاوم 
ماجنا هب  يرگید  ياهرگنس  رد  اذل  دندید ، یمن  بسانم  هناحلسم  مایق  قیرط  زا  یمالـسا  لدع  تموکح  ندش  رارقرب  يارب  ار  عاضوا  نوچ 

زا دـعب  هیما  ینب  هیلع  مایق  نیرخآ  نایرج  رد  یتح  دـنتخادرپ . اه  تعدـب  زا  يرایـسب  عفد  ماکحا و  رـشن  صوصخ  رد  دوخ  یهلا  فیلاـکت 
نیا ترـضح  نآ  هب  هک  نیا  اب  یلو  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  دوب  رتراوازـس  همه  زا  تماعز  يارب  هک  یتیـصخش  اهنت  يزوریپ 

هب يو  بناج  زا  یتسایـس  نینچ  نتفرگ  شیپ  رد  درک و  يراددوخ  نآ  نتفریذـپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  دـندرک ، داهنـشیپ  ار  راـک 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمغیپ يارب  یحو  هلیسو  هب  هک  دوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ بناج  زا  نامرف  کی  هجیتن  رد  هعیـش  داقتعا 

رب ار  رت  مهم  هشیمه  و  دـناد ، یم  همه  زا  رتهب  دوجوم  طیارـش  ربارب  رد  ار  دوخ  فیلکت  یماـما  ره  هوـالع  هب  دوب و  هدـش  هداد  ربخ  ملـسو )
ره رب  نوچ  دـش ، یم  عیاض  مالـسا  مهم  حـلاصم  تفریذـپ ، یم  ار  تماعز  ترـضح  رگا  مه  هلأـسم  نیا  رد  دـیامن ، یم  مدـقم  روما  ریاـس 

یمالـسا لدـع  ماظن  هب  ندیـشخب  تیمکاح  یمالـسا و  ینارون  ماکحا  ارجا  ناـکما  یطیارـش  ناـنچ  نآ  رد  هک  دوب  نشور  يرظن  بحاـص 
هغالبلا جهن  [ 4 . ] ص 352 ج 36 ، راونالاراحب ، [ 3 . ] ص 226 ج 10 ، راونالاراحب ، [ 2 . ] هیآ 60 (، 8  ) لافنا هروس  [ 1  ] یقرواپ دوبن . مهارف 

تمسق 17. خ 3 ، حلاصلا ، یحبص 

عیشت بهذم  قداص و  ماما 

لیصا رکفت  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نآ ؟ هدننک  حیرشت  نییبت و  ای  تسا ، عیـشت  بهذم  رازگ  ناینب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ایآ 
اب يو  دناسانش  ناگمه  هب  دندوب  هتخانشن  دیاب  هکنانچ  ار  نآ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناّبحم  ناتـسود و  زا  يدارفا  اسب  هچ  هک  ار  یعیش 

ققحت مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  يوریپ  اب  هک  نیتسار  مالسا  قیاقح  اب  ار  مدرم  یملع  گرزب  هسردم  نآ  سیـسأت 
رصع رد  هک  يدح  رد  فراعم  شرتسگ  هنیمز  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  لبق  ياه  هرود  رد  هک  یلاح  رد  تخاس ، انـشآ  دبای  یم 
نامه نوچ  دنتسه ، یعیش  رکفت  رازگ  ناینب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  دوب . هدشن  مهارف  دوب  ترـضح  نآ 
رتاوتم ثیداحا  دوب و  صخشم  مجسنم و  روط  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رصع  رد  یعیش  رکفت  دش ، نایب  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ 
ثداوح عوقو  نامز و  تشذگ  دوب و  هدرک  صخشم  ار  نآ  فیک  مک و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مظعا یبن  هنارگ  نشور  تاداشرا  و 

ماـما رـصع  رد  هژیو  هب  يدـعب  ياـه  هرود  رد  نآ  میظنت  جـیورت و  غیلبت و  رد  روما  نیا  هتبلا  تشادـن ، یتلاـخد  هنوگ  چـیه  نآ  لـیمکت  رد 
رتشیب هچره  نافلاخم  رکفت  لباقم  رد  ار  رکفت  نیا  تیناقح  ثداوح ، نیا  دوخ  یتح  دـندوب و  رثؤم  مالـسلا ) اـمهیلع   ) رقاـب ماـما  قداـص و 

زا ار  ییاهراتفر  لامعا و  هیما  ینب  تیمکاح  هرود  رد  مدرم  هک  دوب  نیا  تماما  هلأسم  رد  یعیش  رکفت  يزوریپ  للع  زا  یکی  درک . راکـشآ 
نیا تشادن . یناوخمه  یمالسا  لوصا  ماکحا و  زا  کی  چیه  اب  هک  دندرک  هدهاشم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ینیـشناج  نایعدم 

دروخ و تسکش  روز  هب  لسوت  هطـساو  هب  بلغا  اه  شروش  نیا  هچرگ  دش ، یفلتخم  دراوم  رد  اه  نآ  هیلع  مدرم  شروش  ببـس  یتح  راک 
ياه لد  رد  یعیـش  رکفت  شرتسگ  خوسر و  هنیمز  هک  دـش  ببـس  ثداوح  نیا  لک  رد  یلو  درک ، ادـیپ  همادا  رهاـظ  رد  هیما  ینب  تموکح 

. دوش مهارف  مدرم 

قداص ماما  زا  شیپ 
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میتفگ رتشیپ  هکنانچ  تسا ؟ هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  زین  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  شیپ  ینید  نایاوشیپ  تاشیامرف  رد  عیـشت  بهذم  ایآ 
نیا دناوت  یم  سکره  دوب و  هدش  حرطم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ صخـش  فرط  زا  هک  تسا  یمالـسا  لیـصا  رکفت  کی  عیـشت 

قداص رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  دنک . هدافتـسا  مه  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تاملک  هغالبلا و  جـهن  رد  دوجوم  بلاطم  زا  ار  ینعم 
ياه طیرفت  طارفا و  دندرک و  لماک  هراب  نیا  رد  ار  مدرم  تاعالطا  دنداد و  حرش  مدرم  يارب  ار  رکفت  نیا  فلتخم  داعبا  مالـسلا ) امهیلع  )

عجرم هک  تسا  یمالـسا  رایع  مامت  لیـصا و  رکفت  کی  تماما  لصا  هک  دـندومن  تباث  اه  نآ  دـندومن . فرطرب  ار  هلأـسم  نیا  رد  دوجوم 
تاحالطـصا میهاـفم و  همه  ریـسفت  حیرـشت و  عجرم  ناـنآ  هک  هنوگ  ناـمه  دنـشاب ، یم  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا نآ  دودـح  تقیقح و  ناـیب 

دجاو ناراوگرزب  نآ  هک  دندیمهف  همه  دـش  صخـشم  اه  نآ  یملع  میظع  دـننام و  یب  تیعقوم  یتقو  دنـشاب  یم  ینآرق  تایآ  یمالـسا و 
نادب نیا  هتبلا  دنشاب ، یم  نآ  لیصا  لماک و  موهفم  تماما و  لصا  تخانش  رد  دامتعا  لباق  عبنم  هناگی  لاح  نیع  رد  اه و  تیحالـص  همه 

زا تسا . خیرات  دروآ  تسد  دنرادن  نامیا  بیغ  ملاع  هب  هک  یـضعب  لوق  هب  ای  اه  نآ  یعادبا  رما  تماما  لصا  دوش  نامگ  هک  تسین  ینعم 
هیلع  ) قداص رفعج  ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  تایاور  تنـس  لها  دزن  رد  ربتعم  تایاور  هلمج 

لد رد  ماما  ود  نیا  زا  لبق  همئا  تماما  يونعم و  تیعقوم  تسا ، هتـشون  ثیثحلا » ثعابلا   » حرـش رد  رکاش » دـمحا   » هکناـنچ تسا  مالـسلا )
ماما زا  لبق  دـنناد  یم  ار  نآرق  صاخ  ریباعت  یناعم و  ینعی  دنتـسه  قطان  نآرق  ناماما  هک  داقتعا  نیا  تسا . هدوب  راوتـسا  رایـسب  مدرم  ياه 
ماما نینمؤملاریما و  تایاور  رد  مه  وا  زا  لبق  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  شراوگرزب  ردـپ  تانایب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دـمحم 

دح زا  هک  یثیداحا  نمـض  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ صخـش  دوب و  هدش  حرطم  اهراب  مالـسلا ) مهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و 
باتک رد  دـنا ، هدرک  یفرعم  نآرق  فیدر  مه  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ترـضح  نآ  دـنراد و  هراشا  هلأسم  نیا  هب  تسا  هتـشذگ  مه  رتاوت 

تیب لها  رد  تماما  نتشاد  رارق  زا  تحارـص  اب  نآ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  يا  هبطخ  تنـس  لها  ياه 
. تسا هدش  هتفگ  نخس  لیصفت  هب  دنا  قلخ  رب  یهلا  تجح  عجرم و  هناگی  ناراوگرزب  نیا  هک  نیا  و  مالسلا ) مهیلع  )

هعیش يژولوئدیا  ندوب  یملع 

( مالـسلا مهیلع   ) همئا رایتخا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رـصع  هلاس  جنپ  هاتوک  نامز  کی  رد  زج  هعماج  تیریدـم  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
هعماج رد  نآ  ندرک  هدایپ  رادروخرب و  ندوب  یلمع  تیلباق  زا  ّدـح  هچ  اـت  یعیـش  هاگدـید  ساـسا  رب  ینید  تموکح  هماـنرب  تفرگن ، رارق 

هاگدید دراد . هتـشاد و  دوخ  تامیلعت  نتم  رد  ار  ندش  هدایپ  ناکما  هنیمز و  هک  تسا  یقطنم  رکفت  کی  یعیـش  رکفت  تسا ؟ ریذـپ  ناکما 
هب هک  دشاب  یـسک  هعماج  یـسایس  ینید و  رادـمامز  دـیاب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  سپ  هک  تسا  نیا  تماما  هلأسم  رد  هعیش 
رد دیدرت  یب  هک  دشاب ؛ رتاناد  تسا  هدروآ  مدرم  هب  ادخ  بناج  زا  ار  اه  نآ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  یلوصا  ماکحا و  مامت 
وا ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ اذل  تشادن ، ار  یگژیو  نیا  یسک  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  ریغ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رصع 

ینیشناج هب  ار  اه  نآ  درک و  یفرعم  مدرم  يارب  بیترت  هب  دنرفن  هدزاود  لک  رد  هک  ار  هعیش  همئا  ریاس  سپس  دیزگرب ، دوخ  ینیشناج  هب  ار 
اه نآ  یملع و ... ياه  ییاناوت  يونعم و  ياه  یگژیو  هکلب  دوبن  ربمایپ  اب  اـه  نآ  یببـس  تبـسن  رطاـخب  راـک  نیا  هتبلا  دومن . بوصنم  دوخ 

نانیشناج هرابرد  هکنانچ  دنیزگرب . ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ینیـشناج  يارب  ار  اه  نآ  طقف  مدرم  نایم  زا  دنوادخ  هک  دش  ثعاب 
لآ حون و  مدآ و  دـنوادخ ، [. ]» 1 (. ] َنیَملاـعلا یَلَع  َنارمِع  َلآ  َو  َمیهاربِا  َلآ  َو  ًاـحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهللا  ّنِا  : ) دـیامرف یم  نآرق  مـه  اـیبنا 

يوریپ اـه  نآ  زا  دـیاب  دـنرادرب ، مدـق  تسار  هار  رد  روـما  همه  رد  دـنهاوخب  رگا  مدرم  داد ].» يرترب  ناـیناهج  رب  ار  نارمع  لآ  مـیهاربا و 
نیع رد  دنرامشب ، مرتحم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رماوا  لثم  ار  ناشرماوا  دننادب و  هعاطالا  بجاو  رما و  یلو  ار  اه  نآ  دنیامن و 

اه نآ  ندش  هدایپ  ناکما  دوش  هتفگ  هک  دنتسین  یعقاو  ریغ  یلایخ و  روما  تسا  هدش  حرطم  یعیـش  رکفت  رد  هک  ياه  همانرب  ماکحا و  لاح 
مینیب یم  رگا  دنتسه . ارجا  لباق  يا  هعماج  ره  رد  دوش  مهارف  طئارش  رگا  هک  دنا  یمالسا  تامیلعت  نیرت  لیـصا  اه  نآ  هکلب  درادن ، دوجو 
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نآ ندوب  ققحت  لباق  ریغ  يانعم  هب  نیا  دندروآ  لمع  هب  يریگولج  نآ  یـسایس  دعب  ندرک  ادیپ  ققحت  زا  یناسک  خیرات  زا  شخب  کی  رد 
دنتسه نآ  لابند  هب  يرشب  عماوج  همه  اذل  دنا . هدش  یحارط  ناسنا  دوجو  ياه  تیعقاو  نتفرگ  رظن  رد  اب  ماکحا  نیا  نوچ  هکلب  تسین ، اه 

دریگ و یم  ماجنا  یهلا  تجح  نیرخآ  هلیـسو  هب  نامزلا  رخآ  رد  راک  نیا  دیـسر و  دـنهاوخ  نآ  هب  مه  تیاـهن  رد  هعیـش  داـقتعا  قبط  رب  و 
تاجن هار  قیاقح و  نایب  تسا  لصا  هچ  نآ  ایبنا  توعد  رد  هک  نیا  رب  هوالع  دش . دهاوخ  هرادا  دـحاو  نوناق  ماظن و  کی  اب  يرـشب  هعماج 

اِّما َو  ًارِکاش  اِّما  َلـیبَّسلا  ُهانیَدَـه  اـّنِا  : ) هک دوش  مـالعا  اـه  نآ  هب  دـیاب  مدرم  نتفریذـپن  هب  ملع  اـب  یتح  هک  تسا  يراگتـسر  هب  یهتنم  هار  و 
هک تسا  یهلا  ماکحا  غیلبت  ربمغیپ  هفیظو  اریز  ساپـسان ].»! ای  ددرگ  اریذپ  دـشاب و  رکاش  هاوخ  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  [. ]» 2 (. ] ًاروُفَک

يراکمه مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ایبنا و  اب  نآ  ارجا  رد  دـنریذپب و  ار  ایبنا  توعد  دـیاب  هک  دـنا  مدرم  نیا  تماما ، لصا  تسا  اه  نآ  هلمج  زا 
لاح نیع  رد  شخب و  هجیتن  یلمع و  همه  اه  نآ  ياه  تسایـس  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا درکلمع  ددرگ . مهارف  اه  نآ  ققحت  هنیمز  ات  دننک 

یبتجم ترضح  درکلمع  دوب و  دوجوم  تایعقاو  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما درکلمع  الثم  تسا . هدوب  هنانیب  عقاو 
دنداد یم  ماجنا  دوجوم  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  يراک  ره  تسا  هدوب  هنوگنیا  مه  مالسلا ) هیلع   ) ادهشلا دیس  ترضح  و  مالسلا ) هیلع  )

نآ زا  رتهب  يراک  طیارـش  نآ  رد  تفرگ و  رظن  رد  ار  هلأسم  داعبا  مامت  درک  حلـص  هیواعم  اـب  رگا  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماـما  ـالثم 
رد دش و  اریذپ  ار  هاکناج  ياه  تبیصم  نآ  تفر و  البرک  ات  درک و  عانتما  دیزی  اب  تعیب  زا  هناهاگآ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ای  دیدن و 

ياهرازبا هنیمز و  دندید  یم  ینعی  دندوب  يرگید  طیارش  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رگا  یلب  دیـسر . تشاد  هک  يدصقم  هب  مه  تیاهن 
یم مادـقا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تفالخ  زا  مرحمان  عفد  قح و  بسک  يارب  زاب  تسا  هدامآ  تموکح  مامز  ندروآ  تسد  هب 

کی اب  اذل  تسین ، دصقم  نیا  هب  لین  يارب  دعاسم  هنیمز  تسناد  یم  ترضح  نآ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  طیارـش  ناشیا  هرود  رد  یلو  دندرک 
ِرگایحا زیخاتـسر  نآ  تسا  ایند  ایند  ات  هک  دـندرک  داجیا  مالـسا  ناهج  رد  يزیخاتـسر  دـندروآرد  ارجا  هب  هک  يدـننام  یب  میظع و  همانرب 

زاب تفالخ  بصغ  زا  رهاـظ  هب  هچ  رگا  دـندمآ  وا  زا  دـعب  هک  ار  تفـالخ  نابـصاغ  همه  نایدـیزی و  دـیزی و  وا  دوب . دـهاوخ  هدـنز  مالـسا 
يراک دومن و  بآ  رب  شقن  مالسا  نتخادنارب  رد  ار  هیواعم  ياه  هشقن  درک و  فرـصنم  اه  نآ  زا  ار  مدرم  ِياه  بلق  نطاب  رد  یلو  تشادن 

اب کی  ره  مه  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ریاس  تسا . ءاقبلا » ینیـسح  ثودحلا و  يدـمحم   » مالـسا دـش : هتفگ  اهدـعب  وا  فیـصوت  رد  هک  درک 
مهدزاود و ماما  یجنم و  روهظ  هب  داقتعا  دنداد . ماجنا  یبوخ  هب  دنتشاد  هدهع  رب  مالـسا  ظفح  رد  هک  ار  یتلاسر  دوجوم  طیارـش  هب  هجوت 
یبای و طلست  زا  عنام  دوب و  مدرم  رد  یگداتسیا  ربص و  تمواقم و  حور  هدنزاس  هعیـش و  شخب  یّلـست  مالـسلا ) هیلع   ) نامزلا رخآ  حلـصم 
رد تسا و  هدـش  حیرـصت  نآ  هب  ربتعم  ثیداحا  عیـشت و  میلاعت  نتم  رد  هک  تسا  يداقتعا  کی  نآ  و  دـش ، نید  هب  ییانتعا  یب  يدـیمون و 
هک یتایانج  هب  هجوت  اب  لصا  نآ  هب  مدرم  شیارگ  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  لصا  نیا  مالسلا ) امهیلع   ) قداص رقاب و  ترضح  رصع 

تلحر زا  سپ  ینعی  هباحص  رصع  رد  توافت  یب  دارفا  زا  یـضعب  رگا  هک  دندیمهف  مدرم  دش . رتشیب  دندش  یم  بکترم  بصاغ  نارادمامز 
یمن شیپ  یمالـسا  ياه  همانرب  رد  یتوافت  نادنچ  تماما  لصا  رد  رییغت  داجیا  هک  دـندرک  یم  نامگ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

هدع ینارذگ  شوخ  یشاّیع و  هلیسو  هنابصاغ  تفالخ  درک و  فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  هنوگچ  ار  مالـسا  دروآ و  راب  هب  يا  هعجاف  هچ  دروآ 
لصا هب  اه  نآ  نامیا  تیوقت  ببس  رما  نیا  تسا . هدش  اه  توغاط  رگید  رصیق و  يرـسک و  موسر  تشگزاب  مدرم و  ندیـشک  دنب  هب  يا و 
نایاپ راب  فسا  تیعـضو  نآ  رب  دروآرد و  ارجا  هب  ار  یمالـسا  ياه  همانرب  دناوت  یم  هک  تسا  رکفت  نیا  طقف  هک  دـندیمهف  دـش و  تماما 

ببس رگید  فرط  زا  تفالخ  نابصاغ  هنارگمتس  ياهراتفر  فرط و  کی  زا  مالسلا ) مهیلع   ) همئا هتـسیاش  درکلمع  هریـس و  نیا  ربانب  دهد .
هب ور  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا فرط  هب  اه  نآ  شیارگ  نآ ، لابند  هب  دـنک و  ادـیپ  ذوفن  مدرم  ياه  لد  رد  رتشیب  هچره  یعیـش  رکفت  هک  دـش 

نانچ تموکح  نارادمدرـس  شـالت  مغریلع  دوخ  ناـمز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  مینیب  یم  هک  تسا  اـج  نیا  زا  تشاذـگ و  ینوزف 
(، 76  ) ناسنا هروس  [ 2 . ] هیآ 33 (، 3  ) نارمع لآ  هروس  [ 1  ] یقرواپ دنـسانش . یم  وا  هب  ار  هعیـش  یتح  هک  دنک  یم  ادیپ  یمومع  تیبوبحم 

هیآ 3.
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بصاغ نارادمامز  ربارب  رد  هعیش  عضوم 

ءاقب مالـسا و  حـلاصم  ظفح  ساسا  رب  هشیمه  هعیـش  عضاوم  تسا ؟ هدوب  ییانبم  هچ  رب  هنوگچ و  ناراد  ماـمز  ربارب  رد  هعیـش  يریگ  عضوم 
کی هک  تسا  هدرک  شالت  ضرتعم  ههبج  کی  ناونع  هب  هراومه  تسا و  هدوب  بصاـغ  رگمتـس و  ياـه  تموکح  ّتیعورـشم  یفن  نید و 

اب تسا و  تنس  باتک و  صوصن  عبات  اهنت  تعیرـش  میهافم  نییبت  رد  هعیـش  دیامن . داجیا  هیعرـش  تیالو  هیاپ  رب  یمالـسا  ردتقم  تموکح 
لالدتـسا و تسا ، رتوکین  هک  یـشور  هب  اه  نآ  اـب  و  [. ]» 1 (. ] نَسحَا َیِه  یّتلِاب  مُهلِداَـج  َو  : ) دـیامرف یم  هک  نآرق  روتـسد  قبط  رب  نارگید 
مک و ناکم  نامز و  ره  رد  یصاخ  طئارش  رد  هک  هیقت  لصا  ساسا  رب  مه  یعقاوم  رد  وکین و  هرظانم  وگتفگ و  هویش  هب  ای  و  نک ].» هرظانم 
زا ار  هعماج  دیامن و  تیاده  تعیرـش  یعقاو  میهافم  نیتسار و  مالـسا  هب  ار  نارگید  دناوتب  ات  دنک  یم  راتفر  دنک  یم  ادیپ  ترورـض  شیب 

خیرات لوط  رد  هعیش  مینیب  یم  هک  تسا  اج  نیا  زا  دزاس . جراخ  اه  نآ  محر  یب  نارازگراک  رگمتس و  بصاغ و  نارادمامز  هرطیس  تحت 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ فرط  زا  اهراب  هک  تسا  یناسک  تماما  هب  دقتعم  هعیش  تسا . هتشاد  ّطلسم  ياه  تردق  هیلع  ییاه  مایق  هتـسویپ 

لوسر صخش  هریس  مالـسا و  تامیلعت  ساسا  رب  هشیمه  اه  يریگ  تهج  رد  هعیـش  تسا و  هدش  حیرـصت  اه  نآ  تمـصع  مان و  هب  ملـسو )
هیلع  ) نینمؤملاریما یگدنز  هرود  زا  یشخب  لثم  مزال  طیارش  ندوبن  مهارف  تروص  رد  دنک و  یم  لمع  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا

زا ار  مالـسا  ات  دنک  یم  راتفر  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  لثم  ای  دهد  یم  حیجرت  مایق  رب  ار  يرهاظ  يریگ  هرانک  توکـس و  مالـسلا )
نآ زا  شیپ  هن  هک  دوب  یمایق  کی  دـیزی  اب  تعیب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ادهـشلادیس عانتما  البرک و  هعقاو  اما  دـهد . تاجن  یگدیـشاپورف  رطخ 

ياـشگهار هماـنرب  وـگلا و  کـی  ناناملـسم  يارب  تکرح  نآ  دـش . دـهاوخ  هدـید  نآ  ریظن  نیا  زا  دـعب  هن  تشاد و  هقباـس  یتـکرح  نینچ 
درک هدنز  ار  نیتسار  مالـسا  هک  ارچ  دوب  يزوریپ  مایق  کی  عقاو  رد  یلو  دش  بولغم  بوکرـس و  رهاظ  هب  مایق  نآ  هچرگا  تسا . یتازرابم 
نیب رد  مه  نآ  زا  سپ  تشگ و  اه  نآ  یحور  تّوق  يرکف و  تابث  ببـس  دومن و  فرطرب  نایعیـش  هرهچ  زا  ار  يدـیماان  سأی و  لـماوع  و 

تایاور بسح  رب  هعیش  موصعم  نایاوشیپ  دشن و  عقاو  دشاب  هدومن  لدبم  سأی  هب  ار  اهدیما  هدش و  بوکرس  هک  یمایق  ای  تضهن و  نایعیش 
دیاب مدرم  ياه  لد  رد  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  نامیا  داـقتعا و  دنتـسناد  یم  دـندوب  رادروخرب  نآ  زا  هک  تماـما  ملع  هطـساو  هب  و 

بـصاغ نارادمامز  یگنهرف  یـسایس و  یملع و  ياه  هصرع  رد  دنمناوت  ياهورین  تیبرت  اه و  نآ  یهاگآ  ءاقترا  قیرط  زا  ات  داد  شرتسگ 
لحن هروس  [ 1  ] یقرواپ دـنزاس . مهارف  ار  یمالـسا  لیـصا  ياه  هاگدـید  تیمکاح  هنیمز  بیترت  نیا  هب  دـنرادزاب ، اه  نآ  اب  هضراـعم  زا  ار 

هیآ 125. (، 16)

هعیش هب  ولغ  تمهت 

میناد یم  ام  دنزاس و  یم  مهتم  ّولغ  هب  ار  هعیـش  اسب  هچ  دنهد و  یم  رارق  هعیـش  فیدر  رد  ار ، تالغ  زا  ییاه  هقرف  ناگدنـسیون ، زا  یخرب 
فراعم هب  ناهاگآان  نیب  رد  ییاه  هلاسر  رـشن  پاچ و  هار  زا  رتشیب  اه  یباّهو  فرط  زا  راک  نیا  مه  ام  نامز  رد  هک  تسا  تمهت  کی  نیا 

هقباس مه  هتـشذگ  مما  نیب  رد  زیمآولغ  دـیاقع  هلأسم  دـیهد ؟ حیـضوت  یمک  مه  هراـب  نیا  رد  تسا  نکمم  رگا  دوش ، یم  هدز  نماد  هعیش 
[. 1 (. ] ِهللا ُْنبا  ُحیسَْملا  يراصَّنلا  َِتلاَق  َو  ِهللا  ُْنبا  ُْریَزُع  ُدوُهَْیلا  َِتلاَق  َو  : ) دیامرف یم  يراصن  دوهی و  دروم  رد  دیجم  نآرق  رد  دراد و  يرتشیب 
هک هنوگ  نامه  يرامیب  نیا  مه  ناناملـسم  نایم  رد  تسا ].»»! ادخ  رـسپ  حیـسم  : » دنتفگ يراصن  و  تسا »! ادخ  رـسپ  ریزُع  : » دنتفگ دوهی  ]»

هنیآره [. ]» 2 «. ] هومتلخدل ّبض  رجح  لخد  مهدحا  ّنا  ول  یّتح  ةّذقلاب  ةّذقلا  لعّنلاب و  لعّنلا  اوذح  مکلبق  ناک  نم  لبس  ّنکلـستل  : » ثیدح
هدش دراو  يرامـسوس  خاروس  رد  اه  نآ  زا  یکی  رگا  یتح  شوگ ، ات  شوگ  اپ و  هب  اپ  دندومیپ ، ناینیـشیپ  هک  دومیپ  دـیهاوخ  ار  ییاه  هار 

هب تبسن  هک  یعـضو  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دوش  یم  ادیپ  فلتخم  ياه  تروص  هب  دراد  تلالد  نآ  هب  دش ].» دیهاوخ  دراو  مه  امـش  دشاب 
ناونع هب  دوخ  راعـشا  نمـض  رد  ار  ترـضح  نآ  دـندش و  وا  ییادـخ  تیهولا و  هب  لئاق  یهورگ  دـمآ . شیپ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
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ابر ًاهلا و  هل  اندجـس  یلوم و  ًاماما و  هب  انیـضر  دق  امذج  ربیخ  ناکرا  عزعز  نم  قیالخلا  قلاخ  تنا  دنتفگ : الثم  دندرک ، حدم  دوخ  يادخ 
تسا و ام  ياقآ  اوشیپ و  هک  وا  هب  میدونشخ  ام  دروآرد . هزرل  هب  ار  ربیخ  هعلق  مکحم  ياه  هیاپ  هک  یسک  يدیرفآ ، وت  ار  ناگدش  هدیرفآ  ]

نآ ًاـعقاو  هک  نیا  هن  ییوگ  قارغا  هغلاـبم و  باـب  زا  یخرب  تسا ]. اـم  راـگدرورپ  ادـخ و  هک  ار  وا  مینک  یم  هدجـس  میتفا و  یم  كاـخ  هب 
کله : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مه  ترضح  نآ  دوخ  زا  هوالع  هب  دنا ، هتفگ  ار  راعشا  نانخـس و  نیا  دننادب  دوخ  يادخ  ار  ترـضح 

هک ینمـشد  و  دنک ، يور  هدایز  شیتسود  رد  هک  یتسود  دـندش ، هابت  نم  هرابرد  هورگ  ود  [. ]» 3 «. ] لاق ضغبم  لاغ و  ّبحم  نـالجر ، ّیف 
نیا رد  اه  نآ  همه  هچرگا  دنراد  زیمآولغ  دیاقع  هک  دنتسه  دنا و  هدوب  خیرات  لوط  رد  يدارفا  لاح  ره  هب  دوش ].» رِکنم  ارم  تلزنم  ماقم و 

عیـشت حیحـص  ياه  هاگدید  مالـسا و  زا  فارحنا  یعون  هب  روما  نیا  همه  لاح  ره  رد  دنربب  الاب  ییادـخ  هبترم  ات  ار  یـسک  هک  دـشابن  ّدـح 
، داحتا لولح و  نوچ  يروما  تسا ، هدش  ادیپ  دـنیآ  یم  باسح  هب  تنـس  لها  زا  رثکا  هک  هیفوص  نایم  رد  رتشیب  دـیاقع  زا  هنوگ  نیا  تسا 
اهنت د هن  مالسلا ) مهیلع   ) همئا تیاده  تکرب  هب  هعیش  نیب  رد  فوصت  هلأسم  هناتخبشوخ  دروخ . یم  مشچ  هب  اه  نآ  تاملک  رد  بلغا  و ...

دورطم گرزب  ياملع  اه و  نآ  ناوریپ  و  مالسلا ) مهیلع   ) همئا فرط  زا  هکلب  درکن  ادیپ  عویش  تشاد  قنور  ننست  لها  نایم  رد  هک  يدحر 
توبن و دیحوت و  ياه : هنیمز  زا  کی  ره  رد  هعیش  دیاقع  تسا ، تمهت  کی  هعیش  هب  تبسن  روما  نیا  نداد  تبسن  سپ  دش . مه  موکحم  و 

یهلا نید  ناظفاح  ناونع  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا نوچ  تسا ، یلاخ  یفارحنا  زیمآولغ و  بلاطم  هنوگ  نیا  زا  روما  ریاس  داـعم و  تماـما و 
زا هعیش  يداقتعا  يرکف و  ینابم  روغث  دودح  دش و  هتسب  زیمآ  كرـش  دیاقع  يارب  ذوفن  هار  هک  دندرک  لمع  نانچ  مین  نرق و  ود  لوط  رد 

دیاقع نیا  همه  یسلجم  تاداقتعا  لثم  يداقتعا  ياه  باتک  فیلأت  نیودت و  هار  زا  مه  املع  اهدعب  دیدرگ و  صخـشم  مولعم و  تهج  ره 
تحت هک  دندش  ادـیپ  اهدـعب  مه  هعیـش  نایم  رد  هاقناخ  لها  یفوص و  ناونع  هب  يدودـعم  هدـع  هتبلا  دـنداد . حیـضوت  صخـشم  روط  هب  ار 

ياـه خـساپ  هاـگآ  ياـملع  تّمه  هب  دروم  ره  رد  هک  دـندرک . حرطم  ار  زیمآولغ  يدـیاقع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  تدارا  تیـالو و  ناونع 
یمن کیرـش  ادخ  اب  هیلامج  هیلالج و  تافـص  رد  ار  يدحا  هعیـش  دـنیامن . تمواقم  دایز  دنتـسناوتن  هجیتن  رد  دـش . هداد  اه  نآ  هب  بسانم 

تاذلاب ّینغ  ار  ادخ  اهنت  دنیادخ ، جاتحم  اه  نآ  تهج  ره  رد  هک  دسانـش  یم  ادخ  دـبع  قولخم و  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ربمایپ و  دـناد .
ربتعم تایاور  تایآ و  بسح  رب  ناراوگرزب  نیا  يارب  هعیـش  هک  يا  هیلامک  تاجرد  هیلاع و  تاماقم  لیاضف و  فاـصوا و  هتبلا  دـنناد . یم 

ولغ و يوب  فاصوا  نآ  زا  کی  چیه  زا  دـناد ، یم  تامارک  تازجعم و  بحاص  رما و  ّیلو  ماما و  تجح و  ار  اه  نآ  الثم  دـنک و  یم  رکذ 
. تسا لاعتم  دنوادخ  تاروتـسد  ربارب  رد  اه  نآ  میلـست  نازیم  تیدوبع و  هبترم  جوا  لامک و  زا  یکاح  همه  دوش و  یمن  مامـشتسا  كرش 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ صخـش  زا  هک  یناوارف  ثیداحا  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  هک  تسا  مالـسا  لیـصا  لوصا  زا  تماما  لصا  هصالخ 
هب تسا . هتشادن  يرثا  شقن و  چیه  نآ  لماکت  هعسوت و  رد  اه  حتف  اه و  تسکش  نامز و  تشذگ  دوش و  یم  هدافتسا  هدش  تیاور  ملسو )

نیا اب  یتافانم  تسا  تباث  ماما  يارب  ثیداحا  بسح  رب  هک  یفاصوا  ماـمت  تسین و  يولغ  هنوگ  چـیه  مزلتـسم  لـصا  نیا  هب  داـقتعا  هوـالع 
دوخ نایز  دوس و  ییاناوت  و  [. ]» 4 «. ] اّرـض ًاعفن و ال  هسفنل  کلمی  و ال   » تسا جاتحم  ادخ  هب  ربمایپ  دننام  تسا و  ادخ  هدنب  ماما  هک  درادـن 

وا اب  هکئالم  ینعی  تسا  ثَّدـحم  دـنچره  دوش  یمن  یحو  عرـش  ماـکحا  تعیرـش و  وا  هب  ینعی  تسین  مه  ربماـیپ  ماـما  یتح  و  درادـن ].» ار 
لوصا نوچ  تسین  دـناسر  یم  ربمایپ  هب  ار  یهلا  ماکحا  هک  یحو  هتـشرف  اب  یبن  طابترا  لثم  هکئـالم  اـب  وا  طاـبترا  یلو  دـنیوگ  یم  نخس 
یـسانش ماما  رد  تسا . هدش  متخ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  تلحر  اب  يربمایپ  تلاسر و  هدـش و  نایب  البق  ماکحا  همه 

دنا هدـش  بوصنم  تماما  هب  یفرعم و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هلیـسو  هب  ادـخ  بناج  زا  هک  ار  یناـماما  درف  هک  تسا  نیا  مهم 
زا ریغ  دـنادب و  ایند  نید و  روما  هیلک  رب  قلطم  تیالو  ماع و  تسایر  ياراد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ لثم  ار  اـه  نآ  دسانـشب و 
قح هب  ماقم  مئاق  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا هصالخ  دنادب و  تباث  مه  اه  نآ  يارب  ار  تمـصع و ... ملع و  لثم  ار  ربمایپ  تافـص  ریاس  توبن 

بیغ و ملاع  هب  داقتعا  دـنرادن  نامیا  بیغ  ملاع  هب  هک  یناسک  يدام و  رکفت  ناـبحاص  رظن  زا  دسانـشب . اـیند  نید و  روما  رد  ترـضح  نآ 
تافص و هب  اه  نآ  قح  رد  نانمؤم  نوچ  تسا . زیمآّولغ  همه  دنهد  یم  تبسن  ادخ  يایلوا  ناربمایپ و  هب  نانمؤم  هک  یفاصوا  یهلا و  نایدا 
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باسح هب  ایلوا  ایبنا و  قح  رد  نامیا  لها  ّولغ  ار  اه  نآ  اذل  تسا  زجاع  اه  نآ  كرد  زا  يدام  صخـش  هک  دنراد  هدـیقع  یـصاخ  لامعا و 
یعون همه  دـندقتعم ، نآ  هب  نانمؤم  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) یـسیع یـسوم و  میهاربا و  تازجعم  اه ، يدام  رظن  زا  لاـثم  ناونع  هب  دروآ . یم 
نابحاص يالاو  تلزنم  هک  دنتـسه  ياه  تیعقاو  هلـسلس  کی  همه  اه  نیا  تسین . دیاقع  نیا  رد  يولغ  هنوگ  چـیه  هک  یلاح  رد  تسا . ّولغ 

[1  ] یقرواپ میرامـشب و ... دحتم  اه  نآ  اب  ار  ادـخ  ای  مینادـب  کیرـش  ادـخ  اب  ار  ماما  ای  ربمایپ  هک  تسا  نیا  ّولغ  دـهد ، یم  ناشن  ار  اه  نآ 
ج راونالاراحب ، [ 4 . ] ش 117 راصق ، تاملک  حلاصلا ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 3 . ] ص 257 ج 21 ، راونالاراحب ، [ 2 . ] هیآ 30 (، 9  ) هبوت هروس 

ح 7. ص 167 ، ، 76

هلزتعم اب  هعیش  طابترا 

یمالسا و لئاسم  رد  هعیش  هن ؟ ای  تسا  هتـشاد  یـشقن  نآ  رد  هلزتعم  اب  هعیـش  طابترا  ایآ  و  تسیچ ؟ لصا  جنپ  هب  نید  لوصا  میـسقت  تلع 
زا کی  چیه  رد  یلو  تسا ، هدش  هراشا  اه  نآ  هب  مالک  جاجتحا و  ياه  باتک  رد  هک  تسا  هتشاد  هرظانم  وگتفگ و  اه  هقرف  همه  اب  یبهذم 

، تسا یمالسا  لیصا  رکفت  کی  یعیـش  رکفت  میا  هدرک  هراشا  اهراب  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هتفرگن  رارق  اه  نآ  ریثأت  تحت  يداقتعا  لئاسم 
کی هب  هتبلا  دوش ، یم  مه  يرگید  دایز  لئاسم  لماش  هکلب  تسین ، لصا  جنپ  نیا  رد  رـصحنم  هعیـش  دـیاقع  دـنروهظون . اه  هقرف  رئاس  یلو 

تماما و زا  دـیاقع  رئاس  اریز  درک ، هصالخ  توبن  دـیحوت و  رد  ای  داعم  توبن و  دـیحوت و  رد  ار  یبهذـم  یمالـسا و  دـیاقع  ناوت  یم  نایب 
بسح رب  تسا و  هداد  ربخ  اه  نآ  زا  هدرک و  توعد  نآ  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هک  دنتـسه  يروما  ءزج  اه  نآ  ریغ  داعم و 
توبن هب  داقتعا  «. ]» یبنلا هنع  أبنا  ام  لکب  نامیا  ةوبنلاـب  ناـمیالا  . » تسا هداد  ربخ  نآ  زا  یبن  هچ  نآ  ماـمت  هب  ناـمیا  توبن  هب  ناـمیا  راـبخا 

هلمج زا  داعم  تماما و  توبن ، لدـع ، دـیحوت ، لصا : جـنپ  نیا  نیا ، ربانب  تسا ].» هداد  ربخ  نآ  زا  ربمایپ  هک  هچ  نآ  هب  نامیا  اب  تسا  ربارب 
لصا جنپ  نیا  رد  دیاقع  ندرک  هصالخ  دنک و  یم  دییأت  ار  نآ  مه  عرـش  لقع و  دشاب ، دقتعم  نآ  هب  دیاب  یناملـسم  ره  هک  تسا  يدیاقع 

هب يرعشا  هقرف  ننست  لها  یلو  دناد  یم  مهم  يداقتعا  لوصا  ریاس  فیدر  رد  مه  ار  تماما  ادخ و  لدع  هلأسم  هعیش  هک  تسا  تهج  نادب 
رد تسا و  هدرک  ذخا  مالسلا ) مهیلع   ) همئا ربمایپ و  تایاور  زا  دیجم و  نآرق  زا  میقتسم  روط  هب  ار  یمالسا  دیاقع  هعیش  دنتسین . دقتعم  نآ 

لئاسم یـضعب  رد  مینیب  یم  رگا  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  اهدـعب  لازتعا  بهذـم  هک  ارچ  تسا  هدوبن  هلزتعم  ریثات  تحت  اه  نآ  زا  کی  چـیه 
ذخا هعیش  ناماما  زا  ار  بلاطم  نیا  هطساو  یب  ای  هطساو  اب  اه  نآ  مییوگب : هک  تسا  نآ  حیحـص  دراد ، ناسکی  رظن  هعیـش  اب  لازتعا  بهذم 

نیا دوجو  اب  دـنک . یم  دـییأت  ار  ام  ياعدا  نیا  تسا ، فورعم  هک  نایولع » دـیحوتلا  لدـعلا و  نایوما و  هیبشتلا  ربجلا و  : » لَـثَم دـنا و  هدرک 
هداد رارق  شواک  یسررب و  دروم  ار  هرعاشا  هلزتعم و  بهاذم  دنا و  هدوب  عالطا  یب  نآ  قباوس  هعیش و  بهذم  زا  هک  ناگدنسیون  زا  یضعب 

یلزتعم اه  نآ  هک  دنا  هدرک  نامگ  دـنا ، هدـید  فلاخم  هرعاشا  اب  دـیاقع  زا  یـضعب  رد  ار  یـضترم  دیـس  هلمج  زا  هعیـش  ياملع  نوچ  دـنا 
. دنتسه

ناماما شنیزگ  رس 

هب اهنت  لاؤس  نیا  دربب ؟ یپ  نآ  هب  هک  تسا  رداق  رـشب  لـقع  اـیآ  تسیچ ؟ تیـالو  تماـما و  ماـقم  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) ناـماما شنیزگ  ّرس 
نیما لییربج ، نوچ  يا  هکئالم  یتح  ایبنا و  مامت  ندش  هدیزگرب  دروم  رد  شسرپ  نیا  هکلب  درادن  صاصتخا  مالسلا ) مهیلع   ) همئا باختنا 
ناسنا عون  يرترب  روط  نیمه  و  رگید ، دارفا  ماوقا و  هب  دارفا و  ماوقا و  یضعب  رگید و  ضعب  رب  ناربمایپ  زا  یـضعب  يرترب  دروم  رد  یحو و 

رب ددعتم  تایآ  هک  تسا  ادـخ  ياهراک  زا  یکی  شنیزگ  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا . حرط  لباق  مه  رگید  تاقولخم  عاونا  زا  يرایـسب  رب 
، دنوادخ [. ]» 1 (. ] َنیَملاعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیهاْربِا  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهللا  َّنِا  : ) هیآ  1 تسا : اه  نآ  هلمج  زا  و  دراد ، تلالد  نآ 
! وگب [. ]» 2 (. ] یفَطْصا َنیّذلا  ِهِدابِع  یلَع  ٌمالَـس  َو  ِِهللاُدمَْحلا  ُِلق  : ) هیآ  2 داد ].» يرترب  ناـیناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و 
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ِءاـِسن یلَع  ِكافَطْـصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِکیفَطْـصا  َهللا  َّنِا  ُمَیرَم  اـی  : ) هـیآ  3 شا ].» هدیزگرب  ناگدـنب  رب  مالـس  تسا و  ادـخ  صوصخم  دـمح 
ُهافَطْـصا َهللا  َّنِا  : ) هـیآ  4 تسا ].» هداد  يرترب  ناـهج ، ناـنز  ماـمت  رب  هتخاـس و  كاـپ  هدـیزگرب و  ار  وـت  ادـخ  مـیرم ! يا  [. ]» 3 (. ] نیَملاْعلا

ياه تلاسر  اب  ار  وت  نم  یسوم ! يا  [. ]» 5 (. ] یتالاسِِرب ِساّنلا  یَلَع  َُکتیَفَطْصا  ّینِا  : ) هیآ  5 هدیزگرب ].» امش  رب  ار  وا  ادخ  [. ]» 4 (. ] مُکیَلَع
ینامسآ باتک  نیا  سپس  [. ]» 6 (. ] انِدابِع نِم  انیَفَطْصا  َنیّذلا  َباتِکلا  اَنثَروَا  َُّمث  : ) هیآ  6 مداد ].» يرترب  مدرم  رب  منتفگ  نخـس  اب  شیوخ و 

هیلع  ) قداـص رفعج  ماـما  تفگ : یم  مه  یـسابع  هفیلخ  روـصنم  یتـح  هک  مـیداد ].» ثاریم  هـب  دوـخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  زا  یهورگ  هـب  ار 
ام [. ]» 8 (. ] اْینُّدلا ِیف  ُهانیَفَطْصا  ِدََقل  َو  : ) هیآ  7 دنتسه . «[ هدیزگرب ناگدنب  زا  یهورگ  [ ]» 7 ( ] انِدابِع نِم  انیَفَطصا  َنیذَّلا   ) قیداصم زا  مالسلا )

یمرب ینالوسر  ناگتـشرف  زا  دـنوادخ  [. ]» 9 (. ] ساـّنلا َنِم  َو  الُـسُر  ِۀَِـکئالَملا  َنِم  یفطْـصَی  ُهللاَا  : ) هیآ  8 میدـیزگرب ].» ناـهج  نیا  رد  ار  وا 
: هیآ  10 دنناکین ].» ناگدیزگرب و  زا  ام  دزن  اه  نآ  و  [. ]» 10 (. ] رایخالا َْنیَفَطْصُملا  َنَِمل  انَدنِع  مُهَّنِا  َو  : ) هیآ  9 مدرم ].» زا  نینچمه  دنیزگ و 
ار يدارفا  [. ]» 12 (. ] مُهانیَدَـه َو  مُهانیَبَتْجاَو  : ) هیآ  11 میدـیزگرب ].» میدرک و  تیادـه  هک  یناسک  زا  و  [. ]» 11 (. ] انیَبَتْجاَو انیَدَـه  نَّمِم  َو  )

نایم زا  دنوادخ  یلو  [. ]» 13 (. ] ُءاشَی نَم  ِِهلُسُّر  نِم  یبَتجَی  َهللا  َّنِکل  َو  : ) هیآ  12 میدومن ].» تیاده  تسار  هار  هب  میدیزگرب و  میداد  يرترب 
دراذگ یم  وا  رایتخا  رد  تسا ، مزال  وا  يربهر  ماقم  يارب  هک  ار  ناهن  ِرارـسا  زا  یتمـسق  دنیزگ و  یمرب  دهاوخب  ار  سک  ره  دوخ  نالوسر 

(. َکُّبَر َکیبَتجَی  َِکلذَـک  َو  : ) هیآ  14 دنیزگ ].» یمرب  دـهاوخب  هک  ار  سک  ره  دـنوادخ  [. ]» 14 (. ] ُءاـشَی نَم  ِهَیِلا  یبَـتجَی  ُهللاَا  : ) هیآ  13 «.[ 
ياـهراک زا  شنیزگ  هک  دـنراد  تلـالد  نیا  هب  همه  هک  رگید ، رایـسب  تاـیآ  و  دـنیزگ ].» یمرب  ار  وـت  تراـگدرورپ  هنوـگ  نیا  و  [. ]» 15]

یقاب ةوفـصلا »  » مانب يا  هلاسر  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  دـنزرف  دیهـش  دـیز  بانج  زا  تسا . هیهلا  ياه  ّتنـس  زا  هکلب  هنامیکح و 
بـصانم ءاطعا  مه  نیوکت  ملاـع  رد  تسا . هدرک  یـسررب  ار  ترتع  تیب  لـها  شنیزگ  هلئـسم  يرجه  لوا  نرق  ناـمه  رد  هک  تسا  هدـنام 

اـضعا همه  ای  دـشاب ، ناسنا  عون  رد  رـصحنم  عاونا  دوش  یمن  هک  روط  نامه  تسا . لقع  يارب  كرد  لـباق  ـالماک  نآ  موزل  تسا و  حرطم 
توت هک  دوش  یمن  رجش  مجن و  قاس  یب  قاس و  اب  تاتابن  ناهایگ و  ناتخرد و  اه و  هویم  همه  ای  و  دنـشاب ، زغم  ای  رـس  ای  مشچ  دوش  یمن 

لکـش و تافـص و  اه و  تلـصخ  رد  دوش  یمن  مه  دارفا  همه  دـشاب ؛ هشیر  ای  گرب  خاـش و  دوش  یمن  تخرد  همه  اـی  و  دـشاب ، ودـک  اـی 
. دنشاب مالـسلا ) امهیلع   ) میلک یـسوم  لیلخ و  میهاربا  ای  یلع  ای  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم همه  ینعی  دنـشاب ، لماک  درف  لیامش 
هب ای  تسا و  ینیوکت  بابسا  یهلا و  تاریدقت  هطساو  هب  ای  هک  تسا ، بیترت  نیا  هب  مه  هیلا  ثوعبم  ثوعبم و  تیمومأم و  تماما و  هلئـسم 

اهنت هک  تسا  ییاه  تمکح  رارـسا و  زا  رپ  هک  تسا  یتایآ  زا  همه  لاح  ره  رد  دریگ ، یم  ماجنا  یهلا  میقتـسم  باختنا  عیرـشت و  نییعت و 
الثم ای  مدشن ؟ يرگید  زیچ  ای  رگید  سک  نم  ارچ  دیوگب ، هک  درادـن  قح  يزیچ  ای  یـسک  لئاسم  نیا  رد  تسا . ملاع  اه  نآ  هب  دوخ  ادـخ 
ياه گنس  اه و  هوک  همه  ارچ  ای  و  دندشن ؟ ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یفطـصم دمحم  اه  ناسنا  همه  و  نیما ، لییربج  هکئالم  همه  ارچ 

زا نآ  ءازجا  نیب  رد  دوجوم  یگنهامه  مظن و  دش و  یم  صقن  راچد  َملاع  لامک  داتفا  یم  قافتا  يزیچ  نانچ  رگا  نوچ  دندشن ؟ الط  ملاع 
: دیوگ یم  نخـس  هنوگ  نیا  ملاع  ءازجا  نیب  رد  دوجوم  قیقد  یگنهامه  مظن و  زا  دوخ  میرک  نآرق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تفر . یم  نیب 

نَا اَهل  یغَبنَی  ُسمَّشلا  َال  ِمیدَـقلا ، ِنوُجْرُعلاَک  َداع  یّتَح  َلِزانَم  ُهانرَّدَـق  َرَمَقلا  َو  ِمیلَعلا ، ِزیزَْعلا  ُریدـقَت  َکـِلذ  اـهَّل  ٍّرَقَتْـسُِمل  يرَجت  ُسْمَّشلا  َو  )
يوس هب  هتـسویپ  هک  تسا  یتـیآ  اـه  نآ  يارب  زین  دیـشروخ  و  [. ]» 16 (. ] َنوُحَبْـسَّی کَلَف  یف  ٌّلُک  َو  ِراهَّنلا  ُِقباس  ُلـیَّللا  َـال  َو  َرَمَقلا  َكِردـُت 

ار لزانم  نیا  هک  یماگنه  میداد و  رارق  ییاه  هاگ  لزنم  هام  يارب  تسا و  اناد  رداـق و  دـنوادخ  ریدـقت  نیا  تسا ، تکرح  رد  شهاـگرارق 
هن و  دسر ، هام  هب  هک  تسا  ازـس  ار  دیـشروخ  هن  دیآ  یمرد  امرخ » گنر  درز  لکـش و  یـسوق  هنهک  هخاش   » تروص هب  ماجنارـس  درک  یط 
هن مک  هن  يرگنب  رگ  وکن  تسا  شیوخ  ياـج  رد  ناـهج  زیچ  همه  دنروانـش ].» دوخ  ریـسم  رد  مادـک  ره  و  دریگ ، یم  یـشیپ  زور  رب  بش 

رارسا تسا ، باختنا  رایتخا و  ملاع  ناسنا  ملاع  لاح  نیع  رد  تقلخ  رارـسا  ام  مهف  دباین  تمکح  تسا و  لدع  قح  ریدقت  همه  تسا  شیب 
شواک و مه  رگید  لاس  اـه  نویلیم  رـشب  رگا  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  هدـیچیپ  يداـیز  ّدـح  اـت  اـه  شنیزگ  اهریدـقت و  ینعی  لـئاسم  نیا 
بابسا و ملاع  تقلخ ، ملاع  هک ، نآ  هتشذگ  ثحابم  هصالخ  تشاد . دهاوخ  يور  شیپ  رد  يرایـسب  هتخانـشان  رارـسا  مه  زاب  دنک  قیقحت 
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ندرب یپ  تسا . مکاح  روما  همه  رب  یهلا  هنامیکح  ردـق  ءاضق و  تسا . فیلکت  رایتخا و  ملاع  ناسنا ، ملاع  لاـح  نیع  رد  تسا و  تاببـسم 
هللا لاعفا  رارـسا  مامت  رب  یملع  هطاحا  هب  زاین  لیبق  نیا  زا  يرگید  لئاسم  نآ و  يرایتخا  ینیوکت و  تاهج  ربمغیپ و  ماما و  باختنا  للع  هب 

( مالـسلا مهیلع   ) هّمئا ایبنا و  همه  هک  دـنوش  عقاو  ادـخ  صاخ  تیانع  دروم  هک  دـنرب  یم  یپ  یناسک  اهنت  نآ  قیاقد  هب  هک  دراد  تاـنئاک  و 
نآ دنوادخ  نوچ  دنزادرپب ، باتفآ و ... هام و  ریخست  هب  هک  تسا  هدش  داهنـشیپ  فلتخم  قرط  زا  رـشب  دارفا  همه  هب  هچرگ  دنتـسه .  نینچ 
هب رگا  یلو  دنوش  دنم  هرهب  اه  نآ  دـیاوف  زا  دـنربب و  یپ  روما  زار  هب  هک  دـننک  شالت  دـنناوت  یم  اه  نآ  تسا ، هتخاس  ناسنا  رخـسم  ار  اه 
زا میفظوم  ام  نیا  ربانب  دننک . هدافتـسا  نآ  يدوجو  تاکرب  زا  دننادب و  یهلا  ریدقت  ار  نآ  دیاب  دنربب  یپ  دنتـسناوتن  يا  هدیدپ  للع  ای  تلع 

ار اه  نآ  مینادـب و  یهلا  ياه  تمعن  مظعا  زا  ار  اه  نآ  تیادـه  دوجو و  تمعن  میریگب و  هرهب  ناماما  ناربمغیپ و  ياه  ییامنهار  میلاعت و 
راکنا و هب  دیابن  مینک ، كرد  میتسناوتن  دوخ  صقان  لقع  اب  ار  یهلا  قح  هب  ياه  تجح  نآ  شنیزگ  هفـسلف  رگا  میهد و  رارق  دوخ  يوگلا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ دوخ  نامز  رد  هک  دـش  میهاوخ  بوسحم  یناسک  هلمج  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  میزادرپب ، اه  نآ  تفلاـخم  اـی 
: دنک یم  دای  نینچ  اه  نآ  زا  يا  هیآ  نمـض  رد  مه  میرک  نآرق  دـندش و  رکنم  ار  ترتع  شنیزگ  ندوب  یهلا  هناضرغم  ای  هنالهاج  ملـسو )
هک نیا  اـی  [. ]» 17 (. ] ًامیظَع ًاْکُلم  ْمُهانیَتآ  َو  َۀَـمکِحلا  َو  َباتْکلا  َمیهاربِا  َلآ  انیَتآ  دَـقَف  ِِهلـضَف  نِم  ُهللا  ُمُهاـتآ  اـم  یلَع  َساـّنلا  َنوُدَـسْحَی  ْمَا  )

میداد و تمکح  باتک و  میهاربا ، لآ  هب  ام  دنزرویم ، دسح  هدیشخب ، نانآ  هب  شلـضف  زا  ادخ  هچنآ  رب  شنادناخ  ربمایپ و  مدرم  هب  تبـسن 
قمعت رکفت و  قیرط  زا  دیاب  ام  تسا . هدش  لزان  اه  نآ  نأش  رد  هیآ  نیا  ریـسافت  بسح  رب  میتشاذـگ ].» اه  نآ  رایتخا  رد  یمیظع  تموکح 

کچوک گرزب و  تاقولخم  همه  رد  یهلا  تمکح  ملع و  تسا و  هدش  عقاو  دوخ  صاخ  ياج  رد  زیچ  ره  هک  میمهفب  تانئاک  عاضوا  رد 
دنوادخ [. ]» 18 (. ] ُهََتلاَسِر ُلَعجَی  ُثیَح  ُمَلعَا  ُهللاَا   ) میناوخ یم  میرک  نآرق  زا  يا  هیآ  رد  هک  روط  نامه  اذـل  تسا ؛ نایامن  ملاـع  راـگدرورپ 

ریاـس نوچمه  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  یهلا  ایـصوا  اـیبنا و  باـختنا  نیا  رباـنب  دـهد ].» رارق  اـجک  ار  شیوخ  تلاـسر  هک  تسا  رت  هاـگآ 
یگدیچیپ رارـسا و  هب  هک  دشابن  رداق  دوخ  صقان  لقع  ملع و  اب  رـشب  دنچره  دنرادروخرب ، دوخ  صاخ  تمکح  زا  ملاع  يادـخ  ياهراک 

[4 . ] هیآ 42 (، 3  ) نارمع لآ  هروـس  [ 3 . ] هیآ 59 (، 27  ) لـمن هروس  [ 2 . ] هیآ 33 (، 3  ) نارمع لآ  هروـس  [ 1  ] یقرواـپ دربب . یپ  نآ  ياـه 
هرقب هروس  [ 8 . ] هیآ 32 (، 35  ) رطاف هروس  [ 7 . ] هیآ 32 (، 35  ) رطاف هروس  [ 6 . ] هیآ 144 (، 7  ) فارعا هروس  [ 5 . ] هیآ 247 (، 2  ) هرقب هروس 

هیآ (، 6  ) ماعنا هروس  [ 12 . ] هیآ 58 (، 19  ) میرم هروس  [ 11 . ] هیآ 47 (، 38  ) هروس ص [ 10 . ] هیآ 75 (، 22  ) جح هروس  [ 9 . ] هیآ 130 (، 2)
(، 36  ) سی هروس  [ 16 . ] هیآ 6 (، 12  ) فسوی هروس  [ 15 . ] هیآ 13 (، 42  ) يروش هروس  [ 14 . ] هیآ 179 (، 3  ) نارمع لآ  هروس  [ 13 . ] 87

هیآ 124. (، 6  ) ماعنا هروس  [ 18 . ] هیآ 54 (، 4  ) ءاسن هروس  [ 17 . ] تایآ 40 38

نیموصعم بیغ  ملع  ادخ و  ملع 

لصا نیا  هب  هجوت  اب  نمض  رد  دیهد و  حیضوت  مالسلا ) مهیلع   ) نیرهاط هّمئا  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  بیغ  ملع  هرابرد 
ره دینک ؟ نایب  ار  ربمغیپ  اب  ماما  ملع  ماما و  ملع  اب  ادخ  ملع  قرف  تسین  کیرـش  هیلامج  هیلامک  تافـص  رئاس  ملع و  رد  ادخ  اب  یـسک  هک 

و ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ترـضح  هک  رما  نیا  رد  دنک  هعلاطم  ار  مجارت  هریـس و  ياه  باتک  ثیداحا و  خـیرات و  سک 
دهاوخن کش  تسا  هدش  عقاو  جراخ  رد  هلصاف  یمک  اب  اه  نآ  بلغا  دنا و  هداد  ربخ  يرایسب  یبیغ  روما  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) نیرهاط همئا 

دایز رایـسب  هدیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  صخـش  زا  هچ  نآ  ًاصوصخ  رابخا  نیا  درک .
دراوم رد  نودلخ  نبا  نوچ  يدارفا  قیدـصت  هب  یتح  دـنیآ . یم  باسح  هب  نادـناخ  نیا  گرزب  تازجعم  ءزج  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا 

هک تسا  نیا  ناراوگرزب  نآ  ملع  ادـخ و  بیغ  ملع  نیب  قرف  هتبلا  دـنداد ، یم  ربخ  یبیغ  روما  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  يداـیز 
تافـص همه  رد  ادخ  تسا . هدش  ءاطعا  اه  نآ  هب  دنوادخ  فرط  زا  ینعی  تسا ، یتاذ  ریغ  ماما  ربمغیپ و  ملع  یلو  تسا  تاذـلاب  ادـخ  ملع 

دنیادخ و هب  جاتحم  دنراد  هک  يرگید  هیلامک  تافص  همه  رد  ملع و  رد  ماما  ربمغیپ و  یلو  تسا  ریغ  زا  زاین  یب  اتمه و  یب  اتکی و  هیلامک 
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اما و  دنتسه . وا  هب  دوجوم  رداق و  ملاع و  وا و  هب  مئاق  دنراد . ادخ  زا  ار  همه  دنراد  هچره  تافص  رد  ای  دوجو  هیحان  رد  هچ  مالک  کی  رد 
هک یلاح  رد  تسین  هطساو  بیغ  ملاع  وا و  نایم  يرشب  ربمغیپ  ملع  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  یبیغ  روما  زا  یهاگآ  رد  ماما  ربمغیپ و  قرف 

تـسا مّلـسم  هچ  نآ  تروص  ره  رد  دنا . هدرک  بسک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ زا  ار  ملع  نیا  زا  یـشخب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا
سک ره  دروم  نیا  رد  تسا . تباث  نشور و  نامـسآ  طسو  رد  باتفآ  لثم  هک  تسا  یبیغ  روما  زا  ناشیا  رابخا  ناراوگرزب و  نآ  یهاـگآ 

. دنک عوجر  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا خـیراوت  هریـس و  ياه  باتک  هب  دـیاب  دروآ  تسد  هب  یهاگآ  یبیغ  ياهربخ  زا  لّصفم  روط  هب  دـهاوخب 
، رـصتخم ول  یتاحیـضوت و  دوخ  مهف  ّدح  رد  یعیرـشت » ینیوکت و  تیالو   » و هبدن » ياعد  حرـش  «، » تیالو غورف   » ياه باتک  رد  زین  ریقح 

. ما هداد 

همئا ياهدرکلمع  هولج 

هتفگ هچ  نآ  فالخرب  تسیچ ؟ تسا ، هدوبن  ناس  کی  ناش  فیاظو  ماجنا  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا شور  هریـس و  درکلمع و  هک  نیا  ّرس 
، تسا هدوبن  توافتم  دایز  دنا  هدوب  مه  هب  هیبش  يدودـح  ات  هک  نوگانوگ ، ثداوح  اب  دروخرب  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا درکلمع  دوش  یم 

همه تسا و  هتـشاد  رارق  تسا  یمالـسا  لیـصا  لوصا  نامه  هک  عیـشت ، ياه  همانرب  لوصا و  هدودـحم  رد  اه  نآ  ياـهدرکلمع  همه  نوچ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ مینیب  یم  رگا  تسا و  هدوب  نآ  شخب  تاجن  میلاعت  مالـسا و  تقیقح  رگ  ناشن  اـه  نآ  ياـه  هماـنرب  اـهراک و 

يرگید هویـش  هب  رگید  شخب  رد  يا و  هنوگ  هب  ناش  فیرـش  رمع  زا  ّمهم  شخب  کی  رد  مادک  ره  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما و  ملـسو )
رگم [. ]» 1 ( ] ًةاُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَا  ّالا   ) ِروتسد مه  مالسا  نوچ  تسا . هدوب  نآرق  مالـسا و  ياهروتـسد  هجیتن  رد  همه  اه  نیا  دنا ، هدرک  لمع 

هک اه  نآ  زجب  [. ]» 2 ( ] ِنامیالِاب ٌِّنئَمطُم  ُُهبلَق  َو  َهِرُکا  نَم  ِّالا   ) و دـینک ].» هّیقت  يرت  مهم  ياه  فدـه  رطاخ  هب  دـیزیهرپب و  اه  نآ  زا  هک  نیا 
ُظلغا َو  َنیِقفانُملا  َو  َراّفُکلا  ِدِـهاج  : ) لمعلا روتـسد  مه  دراد و  تسا ].» نامیا  اب  مارآ و  ناـشبلق  هک  یلاـح  رد  دـنا  هدـش  عقاو  راـشف  تحت 

ِنَع ْضِرعَا  َو  ِفرُعلِاب  ُْرما  َو  َوفَعلا  ِذُـخ   ) مه و  دراد ، ریگب ].»! تخـس  نانآ  رب  نک و  راـکیپ  نیقفاـنم  راـفک و  اـب  ربماـیپ ! يا  [. ]» 3 ( ] ْمِهیَلَع
نانآ اب  نادرگب و  يور  نالهاج  زا  و  امن ، توعد  اه  یکین  هب  و  ریذـپب ، ار  ناشرذـع  نک و  ارادـم  اه  نآ  اـب  لاـح  ره  هب  [. ]» 4 ( ] َنیلِهاجلا

عفد یکین  اب  ار  يدب  تسین ، ناسکی  يدـب  یکین و  زگره  [. ]» 5 ( ] ُنَسحَا َیِه  یّتلِاب  عَفِدا  ُۀَئّیّسلا  َو َال  ُۀَنَـسَحلا  يِوَتـسَت  َو ال   !«.[ ) نکم هزیتس 
زواجت امـش  هب  سک  ره  یلک  روط  هب  و  [. ]» 6 ( ] ْمُکیَلَع يدَتْعا  اَم  ِلثِِمب  ِهیَلَع  اوُدَـتعاَف  مُکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف  : ) دـیامرف یم  نینچمه  و  نک ].»

(. ِهللا ِنید  یف  ٌۀَفأَر  امِهب  ْمُکُذُخَأت  َو ال  : ) دـهد یم  روتـسد  ناراکانز  تازاجم  يارجا  هرابرد  مه  و  دـینک ].»! يدـعت  وا  رب  نآ  دـننامه  درک 
همئا رصع  عاضوا  طئارش و  یلک  روط  هب  دوش ].» عنام  یهلا  مکح  يارجا  زا  ار  امش  ود  نآ  هب  تبـسن  بذاک  تبحم  تفأر و  دیابن  و  [. ]» 7]
هتبلا دنا و  هتشاد  لمع  رد  اه  نآ  هک  هدرک  یم  اضاقت  ار  درکلمع  زا  هنوگ  نامه  عیـشت  نایک  مالـسا و  لوصا  ظفح  يارب  مالـسلا ) مهیلع  )

[1  ] یقرواپ دیامن . يوریپ  دنک  یمن  يدعت  يا  هرذ  نآ  زا  دسانـش و  یم  رتهب  سک  ره  زا  ار  نآ  ماما  هک  مالـسا  نیتسار  طخ  زا  دـیاب  هعیش 
[5 . ] هیآ 199 (، 7  ) فارعا هروس  [ 4 . ] هیآ 9 (، 66  ) میرحت هروس  [ 3 . ] هیآ 106 (، 16  ) لـحن هروس  [ 2 . ] هیآ 28 (، 3  ) نارمع لآ  ةروـس 

هیآ 2. (، 24  ) رون هروس  [ 7 . ] هیآ 194 (، 2  ) هرقب هروس  [ 6 . ] هیآ 34 (، 41  ) تلصف هروس 

ماما يربهر  ورملق 

ماظن ظفح  یـسایس و  روما  لماش  تسا  اه  هبـش  عفد  نآرق و  ریـسفت  ماکحا و  نایب  مدرم و  تیادـه  لماش  هکناـنچ  مه  ماـما  يربهر  ورملق 
نایب تماما  لصا  اب  ار  شخب  ود  نیا  طابترا  دشاب . یم  زین  مالـسا  ياهزرم  زا  عافد  تینما و  نیمأت  لدـع و  هماقا  ماکحا و  يارجا  هعماج و 

شخب ود  ره  لماش  يربهر  ورملق  تسا  هدش  هراشا  هک  روط  نامه  دنتفریذپ ؟ ار  هلأسم  نیا  يدح  هچ  ات  نایعیش  هک  دیهد  حیـضوت  دینک و 
نارادـم و تسایـس  عـمط  هجوـت و  دروـم  هک  يا  هلئـسم  یهتنم  دنتـسه ، ریذـپان  کـیکفت  رگیدـکی  زا  شخب  ود  نیا  تـقیقح  رد  تـسا و 

تیودهم www.Ghaemiyeh.comنامتفگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 48زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


لـصا و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا اب  اه  نآ  تفلاخم  اذل  تسا . هدوب  هعماج  مامز  نتفرگ  تسد  رد  یـسایس و  يربهر  هدوب  بصاغ  نایوگروز 
نتخاس قیرط  زا  ینعی  دـندرک  یم  تفلاخم  اـه  نآ  اـب  مه  ینید  روما  تیادـه  شخب  رد  رگا  تسا و  هدـش  زکرمتم  تهج  نیا  رد  تماـما 

مهیلع  ) همئا تیادـه  هب  زاین  ساسحا  رتمک  مدرم  ات  تسا  هدوب  نآ  رطاخ  هب  دـندش  یم  نادـیم  دراو  اه  هسردـم  اه و  بتکم  یملع ، زکارم 
زا هک  دوب  نیمه  يارب  زاب  دـنوشن . عقاو  اه  نآ  يونعم  ینید و  تیبرت  ریثأت  تحت  ات  دـنریگب  هلـصاف  اه  نآ  زا  هجیتن  رد  دـنیامنب و  مالـسلا )
اه نآ  هنارگ  نشور  ياه  تیادـه  یملع و  ناوت  روهظ  دـندید  یم  نوچ  دندیـسرت ، یم  یعامتجا  یملع و  زکارم  رد  اـه  نآ  ندـش  حرطم 

یمالک ياه  باتک  رد  مینیب  یم  هک  نیا  دوش . یم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  مدرم  رتشیب  شیارگ  یعیـش و  رکفت  رادتقا  دشر و  بجوم 
نیا رد  دـسر  یم  رظن  هب  دـنا ، هدرک  فیرعت  رـشب  يایند  نید  روما  لـک  رب  تساـیر  تراـبع : اـب  مالـسلا ) مهیلع   ) ربماـیپ لوق  زا  ار  تماـما 

يربهر و دـعب  نوچ  دـنا . هتـشاد  هجوت  يراد  مامز  رد  ربمایپ  زا  وا  ینیـشناج  هعماـج و  روما  هب  تبـسن  ماـما  تیـالو  هبنج  هب  رتشیب  فیرعت 
رد مدرم  تیاده  داشرا و  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدوبن  راکنا  لباق  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  یملع  تمظع  يونعم و  ینید و  روما  يرادمامز 

نیا رد  دنتـساوخ  یم  رگا  و  تسا . هدوبن  نابلط  هاـج  تفلاـخم  دروم  اذـل  درک ، یمن  ادـیپ  طاـبترا  یـسایس  لـئاسم  هب  يونعم  ینید و  روما 
تیالو هملک  موهفم  زا  دندوب . ربخ  اب  اه  نآ  یملع  ناوت  زا  مدرم  نوچ  دـندرک ، یمن  لوبق  مدرم  دـنزادرپب  اه  نآ  اب  تفلاخم  هب  مه  تهج 

اُونَمآ َنیذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِا  : ) لثم یتایآ  دوش . یم  هدافتسا  مظن  ظفح  تموکح و  هعماج و  نوئش  تیریدم  يراد و  مامز  رتشیب 
هدروآ نامیا  هک  اه  نآ  وا و  ربمایپ  تسا و  ادخ  اهنت  امش  ّیلو  تسرپرـس و  [. ]» 1 ( ] َنوُعِکار ْمُه  َو  َةوکَّزلا  َنُوتُؤی  َو  ةولَّصلا  َنوُـمیُقی  َنیذَّلا 

(. مُکنِم ِْرمالا  ِیلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَا  َو  َهللا  اوُعیطَا   ) هیآ و  دـنهد ].» یم  تاکز  عوکر ، لاح  رد  و  دـنراد ، یم  اپرب  ار  زامن  هک  اه  ناـمه  دـنا 
دییأت ار  تشادرب  نیا  مه  ریدغ  رتاوتم  ثیدح  ریظن  يرایـسب  ثیداحا  و  ار ].» [ ربمایپ ءایـصوا  ]= رمالا ولوا  ادخ و  ربمایپ  دـینک  تعاطا  [. ]» 2]

َو : ) دـیامرف یم  هیآ  نیا  رد  هکنانچ  دراد ، تلالد  ماما  ظـفل  لوا  هجرد  رد  مه  ینید  یملع و  يربهر  يونعم و  تماـما  هبنج  هب  دـیامن . یم 
یم تیادـه  ار  مدرم  ام ، نامرف  هب  هک  میداد  رارق  یناـیاوشیپ  ار  ناـنآ  و  [. ]» 3 ( ] ِتاریَْخلا َلِْعف  ْمِهَیِلا  انیَحْوَا  َو  اَنِرمَِأب  َنوُدـهَی  ًۀَِّمئَا  ْمُهاـنلَعَج 

هنیفس نیلقث و  ثیداحا  لثم  يرگید  رایسب  تایاور  تایآ و  نیا ، رب  هوالع  میدرک ].» یحو  اه  نآ  هب  ار  کین و ... ياهراک  ماجنا  دندرک و 
ولج اه  نآ  زا  دـیریگن و  یـشیپ  تیبلا  لها  رب  : » هک تسا  هدـمآ  نیلقث  تیاور  رد  اذـل  دـنراد . تلالد  ینعم  نیا  هب  تایاور  رگید  ناما و  و 
دعب ود  ره  هب  اه  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  دوشب  روکذم  تایاور  تایآ و  نومـضم  رد  يرتشیب  تقد  رگا  دیـشاب و  اه  نآ  وریپ  ینعی  دیتفین .»

بصاغ ار  نارگید  دنتـسناد و  یم  يونعم  يربهر  یـسایس و  يربهر  ماقم  ود  ره  بحاص  ار  ماما  هشیمه  نایعیـش  اذل  دراد ، تلالد  يربهر 
دنچ ره  عقاوم  یضعب  اذل  دنتسناد و  یم  مه  بصاغ  ناراد  مامز  تسا  قلطم  ماما  يربهر  هعیـش  داقتعا  هب  هک  ار  تقیقح  نیا  دندرمـش . یم 

اب تشاد . ار  هدیقع  نیا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  صخش  هب  تبـسن  روصنم  لاثم : ناونع  هب  درادن ، مایق  دصق  تقو  ماما  هک  دندوب  نئمطم 
وا هب  شیب  مک و  داد و  یم  رارق  دوـخ  يرـس  نارومأـم  تبقارم  تحت  ار  ترـضح  نآ  هراوـمه  داد و  یمن  تـسد  زا  ار  طاـیتحا  لاـح  نـیا 

هتفرگ شیپ  رد  ترضح  هک  ار  يا  هویش  نوچ  دنک ، لمحت  ار  ترـضح  نآ  دوجو  تسناوتن  مه  ماجنارـس  درک و  یم  داجیا  ياه  تمحازم 
، تفرگ شیپ  رد  ار  هویـش  نیمه  مه  نوراـه  درک . دیهـش  ار  ترـضح  نآ  ور  نیمه  زا  دـید ، یم  كاـنرطخ  دوـخ  تموـکح  يارب  دـندوب 

يربهر ماقم  ود  ره  هعیـش  تسناد  یم  نوچ  تشاد . هاگن  رظن  تحت  اه و  نادـنز  رد  اه  لاـس  ار  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح 
ماکحا یعیـش و  رکفت  ظفح  بجوم  هک  ناـماما  درکلمع  شقن و  رگید  يوس  زا  دـناد . یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نآ  زا  ار  يویند  يونعم و 

. دـش یمن  رـسیم  یهلا  صاـخ  میلعت  اـب  زج  مه  راـک  نیا  تسناد و  اـه  نآ  هزجعم  ار  نآ  ناوت  یم  دوـب . تیمها  اـب  رایـسب  دـش  یم  مالـسا 
نآ هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  یلو  دـنتفرگ ، شیپ  رد  ار  صاخ  تسایـس  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
نآ ریز  رد  دـندرک  یمن  نینچ  رگا  دـندرک . لـمع  يا  هنوـگ  هب  کـی  ره  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا هیقب  روـط  نیمه  دز . تسد  میظع  تـضهن 

یقاب عیشت  بهذم  مینیب  یم  یلو  دنامب  یقاب  تسناوت  یمن  دشاب  هنارابج  ياه  تسایـس  نآ  فلاخم  هک  یـشور  هار و  چیه  کلهم  تابرض 
نیا هجوت  نایاش  هتکن  کی  تسا . حرطم  یناهج  لدع  تموکح  شخب  دیون  نیتسار و  مالـسا  لبنـس  ناونع  هب  ایند  رد  مه  زورما  ات  دنام و 
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اب مالسلا ) هیلع   ) يدهم ماما  روهظ  رصع  رد  هدنیآ  رد  یلمع  يرکف و  يونعم و  يربهر  هک  دنداد  یم  هدعو  همه  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا هک 
ققحت مالـسا  فادها  همه  نآ ، هیاس  رد  دش و  دـهاوخ  مأوت  دوب ، هدـش  بصغ  ملاظ  ناراد  مامز  يوس  زا  نیا  زا  شیپ  هک  یـسایس  يربهر 

هیآ 73. (، 21  ) ءایبنا هروس  [ 3 . ] هیآ 59 (، 4  ) ءاسن هروس  [ 2 . ] هیآ 55 (، 5  ) هدئام هروس  [ 1  ] یقرواپ تفای . دهاوخ 

هعیش ناماما  دادعت 

هللا یلص   ) ربمغیپ زا  دعب  دندقتعم  اه  نآ  ناوریپ  هک  دنمان  یم  هیرشع  ینثا  تهج  نآ  زا  ار  هیرـشع  ینثا  هیماما  هّقح  هقرف  میناد  یم  هکنانچ 
اذل دنراد  ار  هدـیقع  نیا  هک  دنتـسه  یهورگ  هناگی  اه  نیا  تّما  مامت  نایم  رد  دـنرفن و  هدزاود  ترـضح  نآ  نانیـشناج  ملـسو ) هلآو  هیلع 
ریغ ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ زا  اه  نآ  رودص  دـنا و  هدرک  تیاور  ار  اه  نآ  ود  ره  یّنـس  هعیـش و  هک  رـشع  ینثا  هّمئا  ثیداحا 
همه نیا  اب  تسا  هورگ  نیا  رد  رصحنم  هقح  هقرف  ًاعبط  دنک و  یم  قدص  هیرشع  ینثا  هعیش  هقرف  رب  طقف  ناناملسم  نیب  رد  تسا  راکنا  لباق 

ناـماما ددـع  هک  دوشب  تشادرب  نیا  تسا  نکمم  تسا  هدـش  دراو  میلـس »  » باـتک رد  هلمج  زا  هک  ثیداـحا  یـضعب  زا  هک  دوش  یم  هتفگ 
هتشاد دوجو  نومضم  نیا  اب  یتیاور  هدش  هتفگ  هکنانچ  رگا  تسا  هدش  هداد  تبـسن  مه  یتخبون  لهـس  یبا  هب  يأر  نیا  تسا و  رفن  هدزیس 
هرابرد ام  تسا ؟ حیحـصت  هیجوت و  لـباق  هنوگچ  نیا  دـسر ) یم  رظن  هب  دـیعب  هتبلا  هک  هتـشاد  ار  يأر  نیا  یتخبون  دوخ  هک  نیا  اـی   ) دـشاب
ینثالا ۀمئالا  یلوتی  نمل  رـصبلا  ءالج   » هلاسر رد  دنرفن  هدزیـس  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا دادعت  هک  نیا  رب  دننک  تلالد  هک  یثیداحا  ای  ثیدح 

نینچ رگا  نآ  رب  هوـالع  درادـن  یجراـخ  دوـجو  ینعم  نیا  هب  یثیدـح  هک  میا  هدرک  نشور  اـج  نآ  رد  و  میا . هداد  یفاـک  حیـضوت  رـشع »
دامتعا تسا  طرش  اه  نآ  رد  نیقی  لیـصحت  هک  يروما  دیاقع و  نید و  لوصا  رد  دحاو  ربخ  هب  تسا و  دحاو  ربخ  نوچ  مه  دشاب  یثیدح 

فرط زا  درک . دامتعا  دوش  یم  موصعم  زا  رودـصلا  یعطق  رتاوتم و  ثیدـح  هب  ای  مکحم  یلقع  لـیلد  هب  اـهنت  يدروم  نینچ  رد  دوش . یمن 
ربارب رد  یعطق  ریغ  ربخ  کی  رگا  يدروم  نینچ  رد  تسا . رفن  هدزاود  همئا  ددـع  هک  دـنراد  تلالد  رتاوت  زا  رتالاب  رتاوتم و  ثیداـحا  رگید 

رد اهنت  هوالع  هب  دنک ؟ دامتعا  دناوت  یم  نآ  هب  ققحم  صخش  هنوگچ  دشاب و  هتشاد  دناوت  یم  يرابتعا  هچ  نآ  دش  ادیپ  ثیداحا  همه  نیا 
رفن هدزاود  مالسلا ) مهیلع   ) همئا دادعت  هک  هدش  تیاور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  قیرط  دنچ  یس و  هب  دمحا  دنسم  رابخا 

رگید ياه  باتک  ننس و  حاحـص و  عماوج و  ریاس  رد  روط  نیمه  تسا و  هدش  لقن  قیرط  تشه  زا  بلطم  نیا  ملـسم  حیحـص  رد  تسا و 
دراد دوجو  تیاور  قیرط  اهدص  اب  ناماما  ندوب  رفن  هدزاود  هب  مه  هعیش  ياه  باتک  رد  تسا . هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  اهراب  تنس  لها 

يدهم ترـضح  مهدزاود  ماما  دلوت  زا  لبق  نرق  ود  یتح  نیعبات  ریهاشم  هباحـص و  زا  يا  هدش  هتخانـش  فورعم و  دارفا  ار  اه  نآ  همه  هک 
هک دش  هتفگ  همه  نیا  اب  دوش . یم  بوسحم  مه  هدنیآ  زا  ربخ  ییوگ و  شیپ  عون  کی  نیا  تقیقح  رد  هک  دـنا  هدومن  لقن  مالـسلا ) هیلع  )
وت لسن  زا  رفن  هدزاود  وت و  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  هدش  لقن  يربخ  میلـس »  » زا

تسا هدوب  املع  رایتخا  رد  ام  رـصع  زا  شیپ  هک  يربتعم  ياه  هخـسن  رد  دوجوم و  هخـسن  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  دنتـسه . قح  رب  ناماما 
تحارـص هب  ار  اه  نآ  یماسا  ناماما و  هک  تسه  سیق » نب  میلـس   » باتک نیمه  رد  مه  يرایـسب  رابخا  هوالع  هب  تسا و  هدوبن  تیاور  نیا 

هک یبیترت  نامه  هب  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  ات  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  ار  رفن  هدزاود  نآ  یماسا  دننک و  یم  رکذ  رفن  هدزاود 
نآ بلاـطم  هعوـمجم  تسا و  داـمتعا  دروـم  تسا  هدـش  هتـشون  يرجه  لوا  نرق  رد  هک  باـتک  نیا  تسا . هدرک  ناـیب  دـنلئاق  هیماـما  هعیش 

هدشن دلوتم  نامز  نآ  رد  زونه  هک  دوش  یم  هداد  یناماما  تماما  زا  ربخ  نآ  رد  اریز  دـیامن  یم  تباث  حوضو  هب  ار  هیماما  بهذـم  تیناقح 
هب هجوـت  اـب  دـشاب  نآ  رد  يربـخ  نینچ  هک  مینک  ضرف  رگا  لاـح  دراد . تلـالد  یمکحم  تاراـما  نئارق و  باـتک  نیا  تحـص  هـب  دـندوب 

لسن زا  اه  نآ  هک  نیا  مه  هدوب و  ناماما  ددع  هب  هراشا  مه  تیاور  نآ  زا  دوصقم  ینعی  تسا  ریسفت  لباق  تیاور  نآ  باتک  رگید  ثیداحا 
يوق لامتحا  هب  هک  ریبعت  نیا  هب  اذل  دنتسه  ترضح  نآ  دالوا  زا  رفن  هدزاود  زا  رفن  هدزای  اه  نآ  رتشیب  نوچ  دنتـسه و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

هک دـهد  یم  تبـسن  مه  یتخبون  لهـس  یبا  هب  میدـن  نبا  ار  رـشع  ینثا  تایاور  فلاخم  يأر  نیا  تسا . هدـش  نایب  هدـشن  لـقن  مه  لـماک 
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رد دـنک و  راهظا  درادـن  ییانتعا  لباق  لیلد  چـیه  هک  ار  ییأر  ناـنچ  هک  تسین  یـسک  یتخبون  لهـس  وبا  نوچ  دـسر ، یمن  رظن  هب  تسرد 
ار يرظن  نینچ  نارگید  لهس و  وبا  لاح  حرش  یسررب  رد  دنا  هدرک  یفرعم  لیـصفت  هب  ار  یتخبون  نادناخ  هک  هعیـش  لاجر  مجارت و  بتک 
رد هک  تسا  یتاهابتـشا  هلـسلس  نامه  زا  اه  نیا  دسر  یم  رظن  هب  دـنا ، هدوتـس  ار  وا  لمع  هدـیقع و  بهذـم و  همه  دـنا و  هدرکن  لقن  وا  زا 

صاخـشا هب  هیاپ  یب  ياه  تبـسن  نیا  نداد  دانـسا  دنا . هتـشذگ  نآ  زا  هحماسم  هب  اه  نآ  نافلؤم  دهد و  یم  خر  قَِرف  مجارت و  ياه  باتک 
تبیغ و تیودـهم و  هلأسم  لاح  ره  رد  درادـن . یپ  رد  يزیچ  عالطا  مک  ای  عالطا  یب  دارفا  نتخادـنا  هابتـشا  هب  زج  يا  هجیتن  هدـش  هتخانش 

لیجنا تاروت و  نیمه  رد  هچ  نآ  بسح  رب  هکلب  و  تسا . هدوب  حرطم  مالـسا  ردص  زا  مالـسلا ) هیلع   ) مهدزاود ماما  هب  صتخم  روما  ریاس 
. دراد هشیر  مه  دیدج  قیتع و  دهع  بتک  مالسا و  زا  لبق  یهلا  نایدا  رد  رواب  نیا  هقباس  تسه  جیار  ياه 

ماما صیخشت  رد  عمس  ای  لقع  تلاصا 

تابثا لباق  یلقع  لئالد  اب  رتشیب  تماما  ثحب  هب  طوبرم  لئاسم  رگید  ترابع  هب  تسا ؟ مدـقم  مادـک  لقن  لقع و  نیب  زا  تماما  هلئـسم  رد 
زا هک  تسا  یلئاسم  اه  نآ  زا  تمـسق  کی  دنتـسه  عون  ود  لئاسم  دوش  یم  هدافتـسا  زین  لاوئـس  دوخ  زا  هکنانچ  یلقن ؟ لئالد  اـب  اـی  تسا 

تابثا لصا  دننام  دنوش  یم  عقاو  لوبق  دروم  تابثا و  یلقع  لئالد  یقطنم و  ياه  شور  لامِعا  هلیسو  هب  دنوش و  یم  ییاسانش  لقع  قیرط 
تابثا لقن  قیرط  زا  ًارـصحنم  هک  تسا  یلئاسم  رگید  شخب  هماع و  توبن  تابثا  ینعی  توبن  موزل  وا و  هیلامک  هیتاذ  تافـص  ادخ و  دوجو 

رد تسین  همامالا  تباث  ماما  ای  هّوبنلا  تباـث  ربمغیپ  ینعی  قداـص ، ربخم  راـبخا  یحو و  زا  ریغ  اـه  نآ  تاـبثا  يارب  رگید  هار  ینعی  دوش  یم 
. دننک یم  یلقع  لئالد  هب  داشرا  یلقن  لیالد  یتروص  نینچ  رد  هتبلا  دنشاب  یم  تابثا  لباق  قیرط  ود  ره  زا  هک  دنتـسه  مه  یلئاسم  نیب  نیا 
ای لقن و  قیرط  زا  اهنت  ار  کیمادک  لقع و  قیرط  زا  ار  ثحب  مادک  دنیبب  دنک و  هجوت  الماک  لئاسم  تهج  نیا  هب  دـیاب  رگ  شواک  صخش 

دـسرب بسانم  هجیتن  هب  ات  دوش  دراو  هلأسم  نآ  دوخ  صاخ  هویـش  قیرط و  زا  دروم  ره  رد  درک و  تابثا  ناوت  یم  لقن  لقع و  هویـش  ود  زا 
نیا یخرب  تسا  نکمم  دیـسر . دـهاوخن  هجیتن  هب  هک  تسا  یعیبط  دوش  دراو  لـقع  قیرط  زا  فرـص  یلقن  هلأـسم  رد  دـهاوخب  رگا  هنرگو 

تماما هلأسم  رد  هک  تسا  نیا  شخـساپ  ریخ ؟ ای  دراد  تیحجرا  لقن  تلاصا  رب  لقع  تلاصا  تماما  هلأسم  رد  هک  دننک  حرطم  ار  شـسرپ 
هتبلا دوش . یم  تباث  لقع  اب  ماما  طیارـش  و  ماما » دوجو  هب  زاین   » لصا تابثا  ینعی  هّماع  تماما  لصا  تابثا  یبن  طیارـش  تّوبن و  هلأسم  لثم 
یلقن لیالد  اب  طقف  درک  یمن  كرد  ار  نآ  لقتـسم  روط  هب  لقع  دوب و  لقع  مهف  هدودـحم  زا  جراخ  هک  دوب  یلئاسم  زا  تماما  هلأسم  رگا 

یلو دشاب  یمن  رود  مزلتـسم  تّوبن  لصا  فالخ  هب  تماما  لصا  دروم  رد  یلقن  لیلد  هب  دانتـسا  اکتا و  اریز  دش  یم  تابثا  یبن  داشرا  ینعی 
. تسناد لقع  مکح  هب  داشرا  تّوبن  لصا  یلقن  لئالد  لثم  مه  ار  تماما  یلقن  لئالد  ناوت  یم  نیا  ربانب  تسا . رود  مزلتسم  توبن  هلأسم  رد 

لیالد و  تسا . یلقع  لصا  کی  تسا  هدـشن  راذـگاو  مدرم  هب  راک  نیا  هک  نیا  ماما و  بصن  یگنوگچ  تمـصع و  طرـش  نوچ  یلئاسم  و 
هار زا  طقف  دنتـسین  دـقتعم  یلقع  حـبق  نسح و  هب  هک  هرعاشا  نوچ  ییاه  هورگ  اـب  تسا  یهیدـب  دـنا . لـقع  مکح  نیا  دـّیؤم  دوجوم  یلقن 
هک هنوگ  نامه  تسا  تابثا  لباق  یلقن  لیلد  اب  طقف  وا  تازایتما  ماما و  دوجو  دـیاوف  راثآ و  زا  یـضعب  دوش . یم  ثحب  یلقن  لـئالد  ناـمه 

ربمایپ حیرـصت  هک  هصاخ  تّوبن  لثم  زین  هصاخ  تماـما  هلأـسم  رد  دوش . یم  تاـبثا  یلقن  لـیلد  هار  زا  زین  ربماـیپ  يارب  صاوخ  راـثآ و  نیا 
تماما رب  لیلد  يدعب ، ماما  تماما  رب  قباس  ماما  حیرصت  نینچمه  ماما و  تماما  رب  ربمایپ  حیرـصت  تسا  يدعب  ربمایپ  تّوبن  رب  لیلد  نیـشیپ 

نیا تسا و  هزجعم  رد  رـصحنم  یبن  نیلّوا  تّوبن  تابثا  یلـصا  هار  اریز  تسا  هزجعم  هار  تّوبن  تابثا  رد  لصا  هک  توافت  نیا  اـب  تسا . وا 
لباق هزجعم  قیرط  زا  مه  یلبق و  ّیبن  حیرـصت  قیرط  زا  مه  ناشتّوبن  وا  زا  دـعب  ایبنا  دـنچ  ره  تسا . توبن  يوعد  رد  دامتعا  لباق  لیلد  اهنت 
يارب هزجعم  قیرط  زا  تّوبن  تاـبثا  نوـچ  دـیامرف ! ثوـعبم  هزجعم  اـب  ار  ناربماـیپ  هک  هدـش  يراـج  نیا  رب  مه  یهلا  ّتنـس  تسا و  تاـبثا 

یم هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  دشاب ، یم  قباس  ربمایپ  نآ  هب  نینمؤم  رب  تّجح  طقف  قباس  ربمایپ  حیرصت  قیرط  یلو  تسا . كرد  لباق  ناگمه 
يدرف يارب  یبن  زا  هزجعم  رودـص  تابثا  کلذ  عم  تسا ، تجح  همه  يارب  هک  تسا  یمومع  هار  کـی  هزجعم  قیرط  زا  تاـبثا  هار  مییوگ 
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نآ تابثا  هک  تسا  يا  هزجعم  هناگی  دـیجم  نآرق  طقف  هتبلا  تسا . لقن  هار  رد  رـصحنم  تسا  هزجعم  رودـص  ناکم  ناـمز و  زا  بیاـغ  هک 
همه رد  نآ  ندوب  هزجعم  رب  نآرق  لثم  ندروآ  ناکما  مدع  هب  نآرق  دوخ  حیرـصت  هکنانچ  تسا . یقاب  نوچ  درادـن ، مه  یلقن  لیلد  هب  زاین 

رد نوچ  دوش و  یم  تابثا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ حیرـصت  اب  طقف  ماما  نیلّوا  تماما  تماما ، هلأسم  رد  دراد . تلالد  اه  نامز 
نامه دوش  یم  رهاظ  ماما  زا  هک  يا  هزجعم  تسا ، دـنوادخ  بناج  زا  یبن  نییعت  هب  ماما  تماـما  هک  تسا  هدـش  تاـبثا  هماـع  تماـما  باـب 
یلـص  ) ربمایپ زا  یحیرـصت  یـصن و  نینچ  رگا  تسه  مه  یبن  صن  رب  لیلد  تسا ، تماما  ياوعد  قدص  رب  لیلد  لقتـسم  روط  هب  هک  هنوگ 

هک نیا  لثم  تسا . صن  دوجو  تابثا  يارب  هصاـخ  تماـما  هلأـسم  رب  یلقع  لـیالد  هب  کـسمت  دـشابن و  سرتسد  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
دوخ زا  دعب  ماما  هدومن  تماما  رب  صیـصنت  هب  رومأم  ار  ربمایپ  تمکح  قبط  رب  میکح  دـنوادخ  هک  نیا  اب  تسا  بجاو  ربمایپ  رب  دوش  هتفگ 

ياعدا نوچ  دوش . ههبـش  نآ  تلالد  رد  ای  دشاب  هدرک  ادیپ  لامجا  ای  هدـش  جراخ  ام  سرتسد  زا  وا  صن  دـنچ  ره  دـنک ، یفرعم  نیعم و  ار 
ادخ بناج  زا  هدش  نییعت  درف  ًالقع  سپ  تسا  هدشن  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  نّیعم  صخـش  کی  زج  يدحا  قح  رد  صن 

ادـخ و بناج  زا  بوصنم  هک  ماما  طرـش  نوچ  دوش  یم  هتفگ  ای  دوب . دـهاوخن  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  ترـضح  زا  ریغ  لوسر  و 
مه مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  زا  ریغ  يدحا  قح  رد  تسا و  تمـصع  تسا  رـشب  يایند  نید و  روما  رد  تماعز  يارب  ربمایپ 

دروم رد  نینچمه  تسا . موصعم  بوصنم و  ماما  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  ًالقع  نیا  رباـنب  تسا ، هدـشن  تمـصع  ياـعدا 
نیا رد  دیابن  و  دوب . دهاوخن  بیاغ  ای  رهاظ  ای  ادخ  تّجح  ماما و  نودب  نیمز  یلقن  هلّدا  بسح  رب  هک  دوش  یم  هتفگ  مهدزاود  ماما  تماما 

، هدش اعدا  رگا  ای  تسا  هدشن  تماما  ياعدا  ای  ترضح  نآ  ریغ  يارب  نوچ  و  دوش . عطقنم  تماما  هلسلس  لاس  رازه  زا  شیب  ینالوط  تدم 
ماما يو  رگا  دنتـسه  ماما  ناشیا  دـشاب و  یمن  ماما  يرگید  صخـش  دنتـسه  بیاغ  هک  ترـضح  نآ  ریغ  سپ  تسا  هدـش  تباث  نآ  نالطب 

اه نآ  حرط  يارب  ییاج  هک  یلاح  رد  دوش . یم  حرطم  هراـبود  تشذـگ  شا  ثحب  هماـع  تماـما  هلأـسم  رد  هک  يرگید  ياـهداریا  دـشابن 
هنوگ نیا  زا  دـنوادخ  تاذ  هک  دوش  یم  رجنم  میکح و ... دـنوادخ  زا  حـیبق  لعف  رودـص  نوچ  يروما  هب  اه  فرح  نآ  هجیتن  نوچ  تسین 

. تسا هّزنم  كاپ و  روما 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  نامیا  تماما و  لصا  هب  داقتعا  یلصا  عبنم 

اهدادیور و و  تسا ؟ هدش  هدافتسا  یمالسا  عبانم  هچ  زا  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  روهظ  هب  نامیا  يربهر و  تماما و  هاگیاج  رابتعا و 
یـساسا لئاسم  زا  هعماج  يربهر  تماما و  لصا  هب  داقتعا  تسا ؟ هتـشاد  يریثأـت  هچ  لـصا  نیا  فلتخم  داـعبا  لـیمکت  رد  ناـمز  تشذـگ 

هیلع  ) لـیلخ میهاربا  ترـضح  هب  هک  تسا  یبـصنم  تماـما  میرک ، نآرق  زا  يا  هیآ  قـبط  رب  دراد . رارق  نآ  میلاـعت  نتم  رد  تـسا و  مالـسا 
نآ ود  ره  ینس  هعیش و  دنتـسه ، مه  رتاوتم  هک  یتایاور  قبط  [، 1  ] تسا هدش  اطعا  تاملک  هب  ءالتبا  گرزب  شیامزآ  نآ  زا  سپ  مالـسلا )

گرزب تبهوم  نیا  هب  نانآ  تسا و  هدش  هداد  رارق  مه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ تیب  لها  رد  بصنم  نیا  دنا ، هدرک  لقن  ار  اه 
هلمج زا  مزال  ياه  تیحالص  دجاو  هک  نادناخ  نیا  زا  يدرف  يرصع ، ره  رد  هک  تسا  هدش  ررقم  ساسا  نیا  رب  دنا . هتفای  صاصتخا  یهلا 

نید نابهگن  مدرم و  يامنهار  نآرق و  لدِع  ادخ و  تجح  یـصخش  نینچ  دشاب . يربهر  تماما و  بصنم  راد  هدهع  تسا  تمـصع  ملع و 
ات ام  نامز  زا  تسا و  هدوب  رارقرب  ام  نامز  ات  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هرود  زا  هک  تسا  یلـصا  تماما  تسا ، تعیرـش  و 

هیلع  ) يدـهم ترـضح  شخب  تّرـسم  روهظ  هرود  رد  نآ  لماک  ییافوکـش  يرهاظ و  لامک  هطقن  تشاد و  دـهاوخ  همادا  مه  ناهج  نایاپ 
راکشآ اه و  هشیدنا  لماکت  يرشب و  ياهدادعتسا  همه  ییافوکش  اب  هک  تسا  ترضح  نآ  یناهج  دحاو  لدع  تموکح  ییاپرب  و  مالسلا )

یهتنم دیاب  هک  یناهج  نیون  تما  لیکشت  همانرب  دش . دهاوخ  تکرب  ریخ و  لدع و  طسق و  زا  رپ  ناهج  ینامـسآ  ینیمز و  تاکرب  نتـشگ 
تسا هدرک  مالعا  ار  نآ  هروس  دنچ  رد  میرک  نآرق  دوش . یم  هدافتسا  مالسا  میلاعت  نتم  زا  ددرگ ، دیحوت  تیمکاح  تلادع و  شرتسگ  هب 

هیلع  ) دوعوم يدهم  روهظ  زا  سپ  نیمز ، يور  رد  لماک  ّتینما  رارقتسا  لدع و  تموکح  مالـسا و  ندش  یناهج  زا  يوبن  تیاور  اهدص  و 
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تـسا ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هینک  مه  مان و  مه  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همطاف یلع و  نادـنزرف  تلاسر و  نامدود  زا  هک  مالـسلا )
حرطم یمالـسا  هیلوا  صوصن  رد  هک  تسا  یبلطم  هدـش  رکذ  فاصوا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم ترـضح  روهظ  هب  داقتعا  تسا . هداد  ربخ 

تساوخرد دوخ  تما  زا  دنا و  هداد  ربخ  كرابم  هعقاو  نیا  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتاوتم ، ثیداحا  بسح  رب  و  تسا . هدش 
رب قح  هبلغ  مالـسا و  ندـش  ریگ  ملاع  هب  طوبرم  یّلک  تاراـشب  زا  روهظ  هلأـسم  هچ  رگا  دنـشاب . گرزب  زور  نیا  راـظتنا  رد  هک  دـنا  هدرک 

نتم و نوچ  تسا . ثیداحا  نومضم  زا  یطابنتسا  موهفم  کی  اهنت  روهظ  هلأسم  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  یلو  دوش ؛ یم  طابنتـسا  لطاب ،
هب تحارـص  اب  هک  تسا  صوصن  نیمه  هب  نامیا  لها  هدـمع  دانتـسا  دـنراد و  تلالد  نآ  رب  لقتـسم  روط  هب  ییاور  صوصن  تاراـبع  نیع 

یّلک و ياه  تراشب  هدـیقع ، نیا  شیادـیپ  يانبم  دـش  مولعم  هک  یتقو  دـنراد . تلالد  نآ  مئالع  و  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم ترـضح  روهظ 
رد داد  خر  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  دـعب  هک  یخیراـت  ياهدادـیور  عاـضوا و  تفگ  ناوت  یم  تسا  ییاور  نوتم  صوصن و 
رد هک  تسا  تیاور  رازه  زا  زواجتم  نآ  هب  طوبرم  ثیداحا  تسا و  تلاسر  رصع  هشیدنا  نیا  أدبم  اریز  تسا . هتشادن  یـشقن  نآ  شیادیپ 

ياه باتک  نآ  هرابرد  مه  ّتنـس  لها  گرزب  ياملع  تسا و  هدـش  لـقن  رگید  ياـه  باـتک  زا  يرایـسب  ریـسفت و  ثیدـح و  ياـه  باـتک 
ناققحم ناگربخ و  نیرت  گرزب  طسوت  درذـگ و  یم  اه  نآ  فیلأت  زا  نرق  هدزاود  زا  شیب  هک  ییاه  باتک  دـنا و  هدرک  فیلأـت  یلقتـسم 

دوعوم يدهم  روهظ  هلأسم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  صخش  هک  دنراد  تلالد  تحارص  اب  دنا  هدش  هتـشاگن  یمالـسا  مولع 
لقن مدرم  زا  رگید  تاقبط  اه  نآ  زا  دعب  هباحـص و  نیعبات  ترـضح و  نآ  هباحـص  ار  اه  تراشب  نیا  دنا و  هداد  تراشب  ار  مالـسلا ) هیلع  )

...(. نهمتاف تاملکب  ّهبر  میهاربا  یلتبا  اذا  : ) هیآ 124 (، 2  ) هرقب هروس  [ 1  ] یقرواپ دنا . هدرک 

تیودهم نآرق و 

زا هیآ  مادک  هب  مالسا  ندش  ریگ  ناهج  و  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  لدع  تموکح  و  مالـسلا ) مهیلع   ) رـشع ینثا  همئا  تیالو  هرابرد 
تیـالو و مهتملک  هللا  یلعا  هیرـشع  ینثا  همئا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اـه  نآ  نومـضم  زا  هک  یتاـیآ  دومن ؟ داهـشتسا  ناوت  یم  میرک  نآرق 

یهورگ ره  يارب  يا و  هدـنهد  میب  طقف  وت  [. ]» 1 ( ] داه مْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَا  امَّنِا  : ) هیآ تسا  اه  نآ  هلمج  زا  تسا . رایـسب  دـنراد  تماما 
وت نادنزرف  زا  هتـسد  نآ  اهنت  و  دسر ! یمن  ناراک  متـس  هب  نم  نامیپ  [. ]» 2 (. ] َِنیِملاّظلا يِدهَع  ُلانَی  ال  : ) هیآ و  تسا ].» يا  هدننک  تیادـه 

يوس هب  تیاده  هک  یسک  ایآ  [. ]» 3 (. ] َعَبَُّتی ْنَا  ّقَحَا  ِّقَْحلا  َیِلا  يدهَی  ْنَمَفَا   ) هیآ و  دنماقم ].» نیا  هتـسیاش  دنـشاب ، یم  موصعم  كاپ و  هک 
ماما زا  هعماج  ندوبن  یلاخ  اه  نآ  زا  هک  دنراد  تلالد  بلطم  نیا  هب  تهج  نآ  زا  تایآ  نیا  تسا ].» رت  هتسیاش  يوریپ  يارب  دنک  یم  قح 

هیآ زا  تسا و  هعیش  یصاصتخا  يداقتعا  لوصا  زا  رما  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نارگید  زا  وا  ّتیملعا  تماما و  ماقم  بحاص  تمـصع  و 
! ار ادخ  دینک  تعاطا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  [. ]» 4 ( ] ْمُْکنِم ِْرمالا  ِیلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَا  َو  َهللا  اوُعیطَا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  : ) هفیرش
. دوش یم  هدافتـسا  دشاب  موصعم  دیاب  رما  یلو  ماما و  هک  هعیـش  يانبم  نیا  ربمایپ ].»] يایـصوا  ]= رمالا ولوا  ار و  ادخ  ربمایپ  دـینک  تعاطا  و 

رمالا یلوا  اب  تسا  روما  قلطم  رد  هک  ار  لوسر  زا  تعاطا  دوش . تعاطا  رمالا  یلوا  زا  هک  هدش  هداد  روتسد  قلطم  روط  هب  هیآ  نیا  رد  اریز 
تعاطا هب  رومأم  قلطم  روط  هب  هنوگ  نیا  نینمؤم  هک  یـسک  تسا  یهیدب  تسا . هدرک  نایب  مه  شیپ  اوُعیطَا  رما  هغیـص  کی  هملک  کی  رد 

هب لئاق  هعیـش  طقف  یمالـسا  ياه  هقرف  مامت  نیب  رد  تسا  مّلـسم  هکنانچ  و  دشاب ، هابتـشا  اطخ و  زا  رانکرب  موصعم و  دـیاب  دـنوش  یم  وا  زا 
، رگید تایآ  و  َهللا )... اوُعیطَا   ) همیرک هیآ  زا  دارم  هک  دنراد  تلالد  نیا  هب  زین  ربتعم  ثیداحا  ریـسافت و  نیا ، رب  هوالع  تسا . ماما  تمـصع 

ناهج دروم  رد  اما  و  تسا . هدش  حیرـصت  مه  ناراوگرزب  نآ  كرابم  ياه  مان  هب  ریـسافت  نیا  رد  تسا و  مالـسلا ) مهیلع   ) رـشع ینثا  هّمئا 
زا هیآ 6 و 8  و  حـتف ، هروس  زا  هیآ 28  و  هبوت ، هروـس  زا  تایآ 32 و 33  هب  تسا  یفاک  نایدا  ماـمت  رب  نآ  هبلغ  مالـسا و  نید  ندـش  ریگ 
اب هک  يا  هدـعَو  تسا  هدـش  هداد  نایدا  ماـمت  رب  قح  ِنید  هبلغ  روهظ و  هدـعو  اـه  نآ  رد  دوش ، هجوت  رگید  ددـعتم  تاـیآ  و  فص ، هروس 

هیلع  ) يدـهم ترـضح  روهظ  صوصخ  رد  اما  و  تسا . ریذـپان  فلخت  نیا  تفاـی و  دـهاوخ  ققحت  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم ترـضح  روهظ 
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همه ۀّجحلا » مئاقلا  یف  لزن  امیف  ۀّجحملا   » باتک تسا و  هیآ  دص  کی  زا  زواجتم  لک  رد  هک  هدـش  ریـسفت  نآ  هب  يرایـسب  تایآ  مالـسلا )
مُهَّنَِفلخَتـسََیل ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  مُْکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهللا  َدَـعَو  : ) همیرک هیآ  نیا  تسا  اـه  نآ  هلمج  زا  و  تسا . هدرک  يروآدرگ  ار  اـه  نآ 

َنوُکِرُشی ینَنوُُدبعَی ال  ًانمَا  مِِهفوَخ  ِدَعب  نِم  مُهََّنلِدَُبَیل  َو  مَُهل  یضَترا  يِذَّلا  ُمُهَنید  مَُهل  َّنَنّکَُمَیل  َو  مِِهلبَق  نِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتـسا  اَمَک  ِضرالا  ِیف 
هداد ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  امـش  زا  هک  یناسک  هب  دنوادخ  [. ]» 5 (. ] َنوُقِسافلا ُمُه  َکئلوُاَف  َِکلذ  َدَعب  َرَفَک  نَم  َو  ًائیَـش  یب 

دیـشخب و ار  نیمز  يور  تفالخ  اه  نآ  ناینیـشیپ  هب  هنوگ  نامه  درک  دهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دـهد  یم  هدـعو  دـنا 
هک یناسک  تخاس و  دنهاوخن  نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپ و  یم  ارم  اهنت  هک  نانچ  نآ  دنک  یم  لّدبم  تینما  شمارآ و  هب  ار  ناشـسرت 

ُمُهَلَعَجن َو  ًۀَِّمئَا  مُهَلَعَجن  َو  ِضرالا  ِیف  اوُفِعُضتسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  نَا  ُدیُرن  َو  : ) همیرک هیآ  نیا  و  دنناقـساف ].» اه  نآ  دنوش  رفاک  نآ  زا  سپ 
: همیرک هیآ  نیا  و  میهد ].» رارق  نیمز  يور  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میهن و  تنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میهاوخ  یم  ام  [. ]» 6 (. ] َنیثِراولا
ما هتسیاش  ناگدنب  میتشون  تاروت  رکذ  زا  دعب  روبز  رد  [. ]» 7 (. ] َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرالا  َّنَا  ِرکِّذلا  ِدَعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  انبَتَک  دََقل  َو  )
هیآ (، 10  ) سنوی هروس  [ 3 . ] هیآ 124 (، 2  ) هرقب هروس  [ 2 . ] هیآ 7 (، 13  ) دعر هروس  [ 1  ] یقرواپ دش ].»! دـنهاوخ  نیمز  تموکح  ثراو 

هیآ 105. (، 21  ) ءایبنا هروس  [ 7 . ] هیآ 5 (، 28  ) صصق هروس  [ 6 . ] هیآ 55 (، 24  ) رون هروس  [ 5 . ] هیآ 59 (، 4  ) ءاسن هروس  [ 4 . ] 35

نایدهمتم شیادیپ  یجنم و  يدهم و  روهظ  هب  هدیقع 

راـنک يارب  یهیجوت  ار  دـماشیپ  نیا  یـضعب  و  تسا ، هدـش  خـیرات  لوط  رد  نایدـهمتم  شیادـیپ  بجوم  یجنم  يدـهم و  روهظ  هب  هدـیقع 
هنرگو تسین  لوبق  لباق  هجو  چیه  هب  هاگدید  نیا  دشاب ؟ لوبق  لباق  دناوت  یم  دـح  هچ  ات  هاگدـید  نیا  دـنهد ، یم  رارق  رکفت  نیا  ندرازگ 

صاخشا همه  نیا  دنا . هتفرگ  رارق  هدافتسا  ءوس  دروم  شیب  مک و  اه  نآ  همه  هک  ارچ  دراذگب . رانک  ار  تبثم  ياه  هاگدید  همه  رـشب  دیاب 
ءوس ادخ  هب  داقتعا  لصا  زا  همه  دنا  هتـسناد  دوخ  رد  ّلاح  ار  ادخ  ادخ و  اب  دحتم  و  ادخ ، رهظم  ار  دوخ  ای  دنا و  هدرک  ییادـخ  يوعد  هک 

يربمایپ ياعدا  هک  نیغورد  ناربمغیپ  همه  نیا  نینچمه  دنز . یمن  يررض  ادخ  هب  داقتعا  هلئسم  هب  هجو  چیه  هب  راک  نیا  دنا  هدرک  هدافتسا 
یم شیپ  یتعنص  نف و  ره  رد  شیب  مک و  هلأسم  نیا  دناسر . یمن  یبیسآ  توبن  لصا  ندوب  حیحص  هب  دنا ، هدرک  هارمگ  ار  یمدرم  هدرک و 

شدض رد  رگا  دراد ، بذاج  بوخ و  يانعم  هک  يا  هملک  مسا و  ره  هصالخ  دناسر . یمن  ررـض  ّنف  نآ  لصا  هب  دـمآ  شیپ  نآ  یلو  دـیآ 
اه و تنایخ  همه  هک  نیا  ای  تسا و  هدش  هتفگ  یقّتم  قساف  هب  و  ملاع ، لهاج  هب  و  لداع ، ملاظ  هب  و  نیما ؛ نئاخ  هب  الثم  هدش  هتفرگ  راک  هب 

ریخ روما  اه و  شزرا  نیا  لصا  هب  مادـک  چـیه  دـنا  هداد  ماجنا  خـیرات  لوط  رد  یبلط  حالـصا  یهاوخریخ و  ياـه  ناونع  تحت  ار  ملاـظم 
. دنز یمن  همدص 

ینید تارکفت  رد  یسایس  يداصتقا و  یعامتجا و  لماوع  ریثأت 

ینیب ناهج  هاگدید  زا  تسا ؟ هتشاد  يرثا  هچ  يدهم  روهظ  هب  داقتعا  ینید و  دیاقع  تارکفت و  رد  یسایس  يداصتقا و  یعامتجا و  لماوع 
نوگانوگ و تارکفت  نیب  زا  ینید  ینیب  ناهج  هاگدـید  زا  اما  داد . تبـسن  يدام  یخیرات و  لـلع  هب  دـیاب  ار  ثداوح  روما و  همه  يداـحلا 
لقع و تیاده  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  رشب  دوخ  يرطف  كرد  ایبنا و  توعد  یحو و  نآ  عبنم  تسا  قح  لیـصا و  هچ  نآ  فلتخم ، دیاقع 

ضارغا یخیراـت و  يداـم و  لـلع  لوـلعم  ّرـضم  راـکفا  یفارحنا و  ياـه  هار  همه  هاگدـید  نـیا  رظن  زا  دوـش . یم  توـبن  یحو و  ترطف و 
رد يا  هنیمز  دنتـسه و  یعقاو  لیـصا و  همه  توبن  یحو و  زا  ذوخأـم  ینید  دـئاقع  تسا و  یتیبرت  یعاـمتجا و  گـنهرف  صقن  یـصخش و 

أدبم نوچ  يروما  هب  داقتعا  أشنم  هکلب  دروآ . یمن  دوجو  هب  ار  اه  نآ  يدام  للع  رـشب و  ملع  نامز و  تشذگ  خیرات و  دنراد . رـشب  ترطف 
شیادیپ رد  یتح  ساسا  نیا  رب  تسا . هللا  نع  یحو  یناسنا و  ترطف  لقع و  هقح  دیاقع  همه  و  مالسلا ) مهیلع   ) همئا تماما  ایبنا و  تلاسر 

ایبنا رابخا  نآ  ذخأم  أشنم و  تسین . هدوبن و  رثؤم  یسایس  ای  يداصتقا  ای  یعامتجا  لماع  چیه  مالـسلا ) هیلع   ) یجنم يدهم  روهظ  هب  داقتعا 

تیودهم www.Ghaemiyeh.comنامتفگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 48زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


نینمؤملاریما و ترضح  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ایبنالا متاخ  ترـضح  صخـش  نانخـس  رابخا و  اهدومنهر و  ینامـسآ و  فحـص  و 
عم تسا . هدوب  یـسایس  ياه  ضرغ  یتسرپ و  ماقم  ساسا  رب  ّتیودـهم  دروم  رد  نیغورد  يواـعد  هچرگ  تسا . مالـسلا ) هیلع   ) همئا رئاـس 

یمّلسم تقیقح  کی  هک  میسر  یم  مه  تیعقاو  نیا  هب  نیغورد  نایعدم  روهظ  يواعد و  نیا  زورب  یلصا  هشیر  نتخانش  لیلحت و  زا  کلذ 
هب داقتعا  لصا  رد  هکنانچ  تسا . هتفرگ  رارق  یـصاخشا  زیوآ  تسد  هدش و  ادـیپ  نآ  فارطا  رد  تافیرحت  يواعد و  نیا  هک  هدوب  راک  رد 

تـصرف يدارفا  هک  تسا  دوجوم  مدرم  لد  رد  مه  اه  نآ  لوبق  هنیمز  دراد و  دوجو  ياه  تیعقاو  کی  هک  مینیب  یم  توبن  یحو و  ادـخ و 
فرط زا  نوچ  زین  مالسلا ) هیلع   ) يدهم هلأسم  و  دنا . هدرک  يربمایپ  ای  ییادخ  ياعدا  خیرات  لوط  رد  هدرک  هدافتـسا  ءوس  رما  نیا  زا  بلط 
لوبق دروم  هک  تسا  یتّیعقاو  کی  دنا  هدرک  وگزاب  هدینش و  ترضح  نآ  زا  هباحص  هدش و  حرطم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دوخ 
هدوب یـسایس  بلغا  رد  هک  فلتخم  ضارغا  يارب  ار  نآ  يدارفا  تسا و  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  ءوس  دروـم  رطاـخ  نیمه  هب  تسا . هدوـب  همه 

نیا سپ  دندز ، یمن  تسد  فیرحت  هب  نآ  فارطا  رد  همه  نیا  يدارفا  تشادن ، تیعقاو  ّتیودهم  هلأسم  رگا  دنا . هداد  رارق  زیواتسد  تسا 
نکمم ثداوح  تسا . هدوب  همه  شریذـپ  دروم  تیعقاو  کی  ناونع  هب  هلأسم  نیا  هک  دـننک  یم  تباث  ار  بلطم  نیا  دوخ  اه  هدافتـسا  ءوس 
ثداوـح زا  هدافتـسا  اـب  گرزب ، دـحوم  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  هـک  روـط  ناـمه  دـنک ، ییاـمنهار  قیاـقح  هـب  ار  رـشب  تـسا 

هراتـس نوچ  یلو  نم . راگدرورپ  تسا  نیا  تفگ : لوا  دید ، ار  يا  هراتـس  دـش  بش  نوچ  ترـضح  نآ  تخومآ . مدرم  هب  ار  یـسانشادخ 
هراتـس بورغ  عوـلط و  هثداـح  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  مرادـن .]»! تسود  ار  ناگدـننک  بورغ  [. ]» 1 (. ] َنیِلفـآلا ُّبُِحا  ـال  : ) تـفگ درک  بورغ 

دنک و یم  بورغ  عولط و  هام  نآ  زا  سپ  دشاب . ادخ  دناوت  یمن  هراتس  هک  نیا  هب  دنداد  یم  میلعت  ار  مدرم  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح 
بیترت نامه  هب  مه  نآ  زا  دـنک و  یم  بورغ  عولط و  باتفآ  سپـس  دـشاب . دـناوت  یمن  ادـخ  مه  هام  هک  دریگ  یم  هجیتن  زین  هثداح  نیا  زا 
ثداوح سپ  دنک . یم  ییامنهار  نایناهج  قلاخ  هب  ار  مدرم  دیوج و  یم  يرازیب  دولآ  كرـش  دیاقع  همه  زا  هلیـسو  نیدب  دریگ . یم  هجیتن 
تـشذگ هک : تفگ  ناوت  یم  ار  نیا  یلب  تسناد . ثداوح  لولعم  ناوت  یمن  ار  يداقتعا  قیاقح  اما  دنناسرب ، قیاقح  هب  ار  ناسنا  دنناوت  یم 

عیشت و دیوگب  یسک  رگا  اما  دش . اه  نآ  ياه  لد  رد  یعیـش  رکفت  خوسر  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لآ  هب  مدرم  داقتعا  تیوقت  بجوم  نامز 
رد اه  نآ  هب  هک  يدایز  ياه  لیلد  نوچ  تسین  حیحـص  فرح  نیا  تسا  هدـش  لیمکت  حرطم و  ناـمز  رورم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تبیغ 

ربمایپ نابز  زا  ار  همه  هک  مالـسلا ) هیلع   ) همئا رابخا  دیوگب  دناوت  یمن  یـسک  دـیامن . یم  بیذـکت  ار  رظن  نیا  دـش  هراشا  یلبق  ياه  ثحب 
ياه هنیرق  دوخ  هارمه  هب  رتاوت  رب  هوالع  اه  نآ  یمامت  هک  ارچ  دنـشاب  یم  یگتخاـس  همه  دـنا ، هدومرف  لـقن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
ۀئفلا کـلتقت  : » دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  دنـشاب  یم  راـمع  تداهـش  زا  ربخ  لـثم  تقیقح  رد  دـنراد ، یجراـخ 
دیهـش شرکـشل  هیواعم و  تسد  هب  راّمع  هک  نیا  زا  دعب  دیوگب  دناوت  یمن  یـسک  تشک ].» دهاوخ  راک  متـس  هورگ  ار  وت  [. ]» 2 «. ] ۀیغابلا

. دندرک یم  لقن  هباحـص  ار  تیاور  نیا  هعقاو  نیا  زا  لبق  هک  ارچ  تسا . هثداح  نآ  لولعم  ثیدـح ، ینعی  دـیدرگ . لعج  ثیدـح  نیا  دـش 
( مالـسلا مهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  یلع و  ینعی  اه  نآ  زا  رفن  هس  نابز  زا  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا تماما  هلأـسم  تسا  روط  نیمه 
[4  ] تسا نم  مان  مه  اه  نآ  نیرخآ  هک  [ 3  ] تسا رفن  هدزاود  همئا  دادعت  دندومرف : ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  هدش  لقن 

نیا عوقو  زا  دعب  دنـشاب و  یم  یگتخاس  ثیداحا  نیا  هک  دـنک  اعدا  دـناوت  یمن  یـسک  لاح  نیا  اب  تسا . هدـش  عقاو  نینچمه  جراخ  رد  و 
ح ص 286 ، ج 36 ، نیشیپ ، كردم  [ 3 . ] ص 123 ج 18 ، راونالاراحب ، [ 2 . ] هیآ 76 (، 6  ) ماعنا هروس  [ 1  ] یقرواپ دنا . هدـش  هتخاس  روما 

ح 233. ص 368 ، نیشیپ ، كردم  [ 4 . ] 106

صاخ حالطصا  موهفم و  هب  يدهم 

ماع بقل  موهفم و  ای  تسا  هدـش  قالطا  صاخ  صیاصخ  فاصوا و  اب  صاخ  صخـش  رب  هک  تسا  صاخ  بقل  ناونع و  کی  يدـهم  اـیآ 
ای یـصخش و  تیودـهم  هب  داقتعا  يدـهم و  رگید  ترابع  هب  دوش و  یم  قـالطا  دـشاب  هدرک  تیادـه  ار  وا  ادـخ  هک  سک  ره  رب  هک  تسا 
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دـشاب هدرک  تیادـه  ار  وا  ادـخ  هک  درفره  هب  نآ  ندرب  راک  هب  تغل  فرع و  رد  هک  تسا  ماع  یموهفم  يدـهم  ظـفل  موهفم  تسا ؟ یعون 
و ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ صخـش  ّقح  رد  نآ  ندرب  راـک  هب  دنتـسه و  يدـهم  ایـصوا  اـیبنا و  همه  موهفم  نیا  اـب  تسا . زیاـج 

راک هب  هکلب  دـندوب . هدـش  تیادـه  يدـهم و  همه  اریز  تسا  زیاج  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ریاس  نیـسح و  ماما  نسح و  ماـما  نینمؤملاریما و 
باحـصا لاثم  ناونع  هب  تسا . زیاج  دـنا  هتفاـی  تیادـه  هدـش و  تیبرت  ناراوگرزب  نآ  بتکم  رد  هک  يرگید  دارفا  هراـبرد  هژاو  نیا  ندرب 

هب هک  سکره  نایعیش و  همه  هکلب  صاخ و  نایعیش  هب  تبسن  شندرب  راک  هب  نینچمه  دندوب . هدش  تیاده  همه  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 
ترـضح كرابم  ناسل  رب  هک  يدـهم  زا  دوصقم  هک  دـنناد  یم  همه  یلو  تسا . زیاج  دـشاب  تیادـه  لاـح  رد  دـشاب و  هدـش  تیادـه  قح 

نم یترتع  نم  يدهملا   » ای [ 1 «.[ ] تسا نم  نادنزرف  زا  يدهم  ] يدلو نم  يدهملا  : » دننام هدش  يراج  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر
کی نیا  [ 3 «.[ ] تسا وت  نادنزرف  زا  يدهم  ] كدلو نم  يدـهملا   » ای [ 2 «.[ ] تسا همطاف  نادنزرف  زا  نم و  تیب  لها  زا  يدهم  ] همطاف دـلو 

هداد تراشب  وا  روهظ  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  يزیزع  هداـعلا  قوف  نّیعم و  صخـش  صتخم  بقل  صاـخ و  ناونع 
يانعم هب  يدهم  دنشاب . ترضح  نآ  روهظ  نارظتنم  فیدر  رد  هک  تسا  هدناوخارف  ار  ناناملسم  همه  و  مالسلا ) مهیلع   ) شتیب لها  تسا و 

دور یم  راک  هب  زین  ناسنا  ریغ  رد  رگید  دراوم  بولطملا و  یلا  لاصیا  قیرط و  هئارا  لیبق  زا  تیاده  ددعتم  یناعم  بسح  هب  هدـش  تیادـه 
همزال ار  هچ  نآ  يدوجوم ، ره  هب  هک  تسا  یـسک  نامه  ام  راـگدرورپ  تفگ : [. ]» 4 ( ] يدَـه َُّمث  ُهَْقلَخ  ءیَـش  َّلُک  یطعَا  يذَّلا  اَنُّبَر   ) هیآ و 

نیا هک  يدراوم  یـسررب  زا  دـسر  یم  رظن  هب  همه  نیا  اب  دراد . تلالد  ینعم  نیا  هب  تسا ].»! هدرک  تیادـه  سپـس  هداد ؛ هدوب  وا  شنیرفآ 
تـسا هدوب  رثؤم  اه  نآ  رد  ادخ  تیاده  هک  يدارفا  رد  بلغا  تیاده ، هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  تسا ، هتفر  راک  هب  اه  نآ  رد  هملک 
تیاده هک  یـسک  ینعی  هقیفوت .» هنم و  ۀیانعب  اهب  يدتها  هتیاده و  لبق  هللا و  هاده  نم  يدهملا  : » تفگ دیاب  ساسا  نیا  رب  دور . یم  راک  هب 

قیفوت تیانع و  هطـساو  هب  تسا و  هدش  وا  هجوتم  قیرط ، هئارا  يانعم  هب  تیاده  رگید  ترابع  هب  تسا . يدـهم  هدـش ، وا  لاح  لماش  ادـخ 
« يدهم ، » ربتعم رابخا  بسح  رب  دنتـسه . مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ایبنا و  نآ  قیداصم  نیرت  یلاع  هک  تسا  هدش  عقاو  شخب  هجیتن  وا  رد  یهلا 

ماـما رب  زج  نآ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هراـشا  دروم  ربـتعم  ثیداـحا  رد  وا  فاـصوا  بسن و  یتـح  هک  تسا  ناـمزلارخآ  دوعوم  ناـمه  بقل 
تیاده دروم  هک  ینعم  نیا  هب  يدهم  بقل  تسین و  قیبطت  لباق  يدـحا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  دـنزرف  مهدزاود 

تفر و راک  هب  ترضح  نآ  دروم  رد  راب  نیلوا  تسا  زاتمم ، تافـص  ياراد  داد و  لدع و  زا  ناهج  هدننک  رپ  مالـسا و  هدننک  ءایحا  ادخ و 
ییاهر یجنم و  ناونع  هب  يدهم  تفرگ و  ماجنا  ترضح  نآ  صخش  طسوت  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دوخ  رـصع  رد  راک  نیا 

هدش لقن  تایاور  زا  کی  چیه  زا  هّیعون  موهفم  هب  تیودـهم  و  تسوا . بقل  اهنت  ادـخ  بناج  زا  لیبق  نیا  زا  رگید  فدارتم  ظافلا  شخب و 
[2 . ] ح 148 ص 309 ، ج 36 ، راونالاراحب ، [ 1  ] یقرواپ تسین . هدافتسا  لباق  مالسلا ) مهیلع   ) همئا و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا 

هیآ 50. (، 20  ) هط هروس  [ 4 . ] ص 78 ج 51 ، راونالاراحب ، [ 3 . ] ص 102 ج 51 ، راونالاراحب ،

يدهم ترضح  تدالو  خیرات  رد  فالتخا 

یلو تسا 256  رون  فورح  ددع  اب  قباطم  یـضعب  هتفگ  هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نامزلا بحاص  يدهم  ترـضح  تدالو  خیرات  رد  فالتخا 
هدش عقاو  یلاس  هچ  رد  ترضح  نآ  تبیغ  تسا ؟ هیجوت  لباق  هنوگچ  نیا  تسا  هدش  عقاو  يرجه  لاس 255  رد  تایاور  یضعب  بسح  رب 

لاـجر و رتـشیب  تدـالو  خـیرات  رد  دروآ . یمن  شیپ  يا  ههبـش  دـنز و  یمن  ررـض  عوضوم  لـصا  هب  روـما  هنوـگ  نیا  رد  فـالتخا  تسا ؟
فالتخا تسا . مولعمان  اه  نآ  تافو  تدالو و  خـیرات  دراوم  زا  یلیخ  رد  هکلب  دراد  دوجو  تافالتخا  هنوگ  نیا  یخیرات  ياـه  تیـصخش 

هیلع هللا  یلص   ) ربمغیپ صخش  همئا و  زا  یضعب  تدالو  خیرات  رد  هک  یفالتخا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رمالا بحاص  ترـضح  تدالو  خیرات  رد 
نامز مه  گرزب و  نیثّدـحم  زا  هک  يروباشین  ناذاش  نب  لضف  هک  تسا  ق  لاس 255 ه ، ربتعم  لوق  تسا . رت  مک  دراد  دوجو  ملـسو ) هلآو 

نب ةزمح  نب  یلع  نب  دمحم   » بانج لثم  یتّیصخش  وا  هطساو  تسا و  هدرک  تیاور  دشاب  یم  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ترـضح 
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زا مالـسلا :) هیلع   ) رمالا بحاص  ترـضح  تبیغ  اّما  و  [. 1 . ] تسا مالـسلا ) امهیلع  « ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  سابع  نب  هللادـیبع  نب  نیـسح 
صاخ نایعیش  باحصا و  طقف  ناشراوگرزب  ردپ  دنتشادن و  ار  ناشیا  ترایز  هب  فّرـشت  نذا  ناگمه  فراعتم  روط  هب  تدالو  عقوم  نامه 

نآ تماما  هرود  زاغآ  هک  يرغـص  تبیغ  عورـش  دندومرف ، یم  دـنم  هرهب  هیقاب » هللا  ۀـملک   » زیزع و دـنزرف  هناگی  نآ  ترایز  تداعـس  زا  ار 
عقاو يرجه  تصـش  تسیود و  لاس  ینعی  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  تداهـش  زور  نامه  رد  تسا  هدوب  مه  ترـضح 

هب نادـقتعم  نایعیـش و  يارب  نآ  عوقو  نامز  رد  ماـما  تبیغ  هلأـسم  حرط  هک : نیا  تسا  رکذـت  هب  مزـال  اـج  نیا  رد  هک  یبلطم  تسا . هدـش 
ترـضح هک  دنتـسناد  یم  مدرم  دوب و  هدـش  هراشا  نآ  هب  يدایز  تایاور  رد  نآ  زا  شیپ  نوچ  تسا ، هدوبن  يا  هرظتنم  ریغ  هلأـسم  تماـما 

 . یلوط يربک و  تبیغ  مان  هب  ینالوط  تبیغ  يرـصق و  يرغـص و  مان  هب  هاتوک  تبیغ  تسا  تبیغ  ود  ياراد  مالـسلا ) هیلع   ) رمـالا بحاـص 
لماک روط  هب  دندوب  هدـش  فیلأت  مالـسلا ) هیلع   ) نامزلا بحاص  ترـضح  تدالو  زا  لبق  هک  هعیـش  لوصا  اه و  باتک  رد  نآ  لصفم  ربخ 

ص 320 347. لوا ، باب  موس ، لصف  رثالا ، بختنم  ك : ر . [ 1  ] یقرواپ دوب . هدش  رکذ 

نسح ماما  تلحر  زا  دعب  رمالا  بحاص  ترضح  تماما  رد  هعیش  رظن  قافتا 

ِهقِرف هدراهچ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  زا  دـعب  اه  هعیـش  تسا  هتـشون  هعیـشلا  قَِرف  ياه  باـتک  رد  یتخبون  هچ  نآ  بسح  رب 
[. 1 : ] دسیون یم  یتخبون  تشذگ ، هک  روط  نامه  دندوب ؟ ینامز  هچ  ات  اه  هقرف  نیا  تسا و  حیحـص  دح  هچ  ات  فرح  نیا  دـندش ، میـسقت 

نیا رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  اما  دش ، میـسقت  هقرف  ای  هورگ و  هدراهچ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  هعیش 
کی طقف  نآ  لئاق  هچرگا  تسا  هدش  ادیپ  هک  ار  ییارآ  همه  قَِرف  هب  طوبرم  ياه  باتک  نافلؤم  ریاس  يو و  اریز  تسا ، هدش  هغلابم  هیرظن 
ندرب راک  هب  هک  دنا  هدرک  دای  ییاه  هقرف  زا  اسب  هچ  دنا و  هدرک  يروآ  عمج  دشاب  هدنامن  مدق  تباث  رخآ  ات  رظن  نآ  رد  مه  وا  دشاب و  رفن 

زا دسر  یمن  رظن  هب  تسین  مولعم  دنا  هدوب  يدارفا  ياراد  رگا  اه  نآ  نیلئاق  دادعت  نوچ  تسین . حیحص  اه  نآ  دروم  رد  هورگ  هقِرف و  ریبعت 
زا اه  نآ  دیابن  اذل  دنا ، هدنام  مدق  تباث  رادـقم  هچ  تدـم و  هچ  ات  دوخ  رظن  رد  اه  نآ  هک  تسین  مولعم  ای  دـشاب و  هدرک  زواجت  رفن  دـنچ 

هنوگ نیمه  رین  امهرس ) سدق   ) یسوط خیـش  دیفم و  خیـش  دیـسر . دهاوخ  اهرازه  اهدص و  هب  اه  هقرف  دادعت  هنرگو  دنوش ، بوسحم  قَِرف 
نیا زا  کی  چیه  دیامرف : یم  درب و  یم  مان  یتخبون  زا  لقن  هب  ار  اه  هقرف  نیا  هراتخملا » لوصفلا   » مود دـلج  رد  دـیفم  خیـش  دـنا . هداد  رظن 

نآ یتیدوجوم  زا  اه  هقرف  نیا  الـصا  هک  دوش  یم  مولعم  نیا  ربانب  دـنرادن . یجراخ  دوجو  لاس 372 ه ق  ام  نامز  رد  هعیـش  زج  هب  اه  هقرف 
دشاب هتشادن  یصخشم  هدننک  راهظا  دنچره  دنهد ، یم  تبـسن  اه  نآ  هب  ییأر  رگا  هتبلا  دنا . هدوبن  رادروخرب  دنـشاب  هراشا  لباق  هک  ینانچ 

اه هقرف  نیا  همه  ياه  هاگدید  نالطب  دنا و  هداد  ماجنا  ار  اه  یسررب  نیا  یسوط  خیش  دیفم و  خیش  هکنانچ  دریگ ، رارق  یـسررب  دروم  دیاب 
راتفرگ اه  هقرف  اه و  هورگ  شرامـش  رد  لحن  للم و  ياه  باتک  هک  نیا  مالک  هصـالخ  و  دـنا . هدومن  تباـث  ار  هیرـشع  ینثا  هیماـما  زا  ریغ 

ربتعم رداصم  خـیرات و  ای  دـندوجوم و  نونکا  مه  هک  یقَِرف  دروم  رد  زج  اه  باتک  زا  لیبق  نیا  بلاطم  هب  اذـل  دـنا . هدـش  هغلابم  هحماسم و 
یـسوم نب  نسحلا  دمحم  یبا  هعیـشلا ، قِرف  [ 1  ] یقرواپ درک . اـنتعا  ناوت  یمن  دـنک  یم  دـییأت  هورگ  کـی  ناونع  هب  ار  اـه  نآ  تیدوجوم 

ص 96. یتخبونلا ،

مهدزاود ماما  باقلا 

زا یـشان  رما  نیا  ای  تسا و  وا  یمـسج  یحور و  یتاذ و  ياه  یگژیو  يدایز  رطاخ  هب  هادـف  انحاورا  رـصع  ماما  ياه  بقل  ندوب  دایز  اـیآ 
، مئاق زا : دنترابع  مالسلا ) هیلع   ) مهدزاود ماما  كرابم  ياه  مان  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  دشاب ؟ یم  وا  یحالـصا  ياهراک  یگرزب 
تسا و هدش  دای  مه  مئاقلا  هللا و  ۀـفیلخ  هللا ، ۀـجح  نوچ : ینیوانع  اب  ترـضح  نآ  زا  فلتخم  ثیداحا  هوالع  هب  تجح . بیاغ و  يدـهم ،
. دنرتروهـشم یـضعب  باقلا  نیا  نایم  رد  هتبلا  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  هک  تسا  یتهج  ود  نامه  ترـضح  نآ  ياه  بقل  ندوب  دایز  تلع 
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زا یـصاخ  هبنج  ای  دوشب و  تافـص  اـی  اـه و  بقل  نیا  زا  یکی  هب  مدرم  رتشیب  هجوت  بجوم  ناـمز  کـی  رد  لاوحا  عاـضوا و  تسا  نکمم 
ریظن دنهد ، رارق  هجوت  دروم  رتشیب  ار  صاخ  هبنج  ای  بقل  نآ  نارعاش  ای  ناگدنسیون و  نانار و  نخس  هجیتن  رد  ددرگ ، حرطم  رتشیب  هلأسم 
مـسا ـالثم  اـه  مسا  نآ  زا  یکی  هب  هک  دوش  یم  بجوم  مدرم  یمومع  اـی  یـصخش  لاوـحا  طیارـش و  هک  لاـعتم  دـنوادخ  ینـسحلا  ءامـسا 

رئاس هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  اما  دـنناوخب ، مسا  نآ  اب  ار  ادـخ  دنـشاب و  هتـشاد  هجوت  رتشیب  قزاّرلا »  » ای ظفاحلا »  » ای مالّـسلا »  » ای یفاّشلا » »
نآ لامعا  ای  فاصوا  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماـما  باـقلا  اـه و  مسا  زا  کـی  ره  نیا  رباـنب  دـنرادن . هیمـست  هجو  ینـسحلا  ءامـسا 

ینعی تسا ، هدـش  دای  دـنا  هدرک  حرطم  ار  شروهظ  مهدزاود و  ماما  هلأسم  لصا  هک  یتایاور  رد  اه  نآ  بلغا  زا  دـنراد و  هراشا  ترـضح 
هک تهج  نیا  رد  و  دنا . هدوب  روهشم  اه  بقل  اه و  مان  نیا  اب  دنشاب  هدش  دلوتم  ناشردپ  دوخ و  هک  نآ  زا  لبق  اه  لاس  یتح  ترـضح  نآ 
زا دنراد و  تقفاوم  هعیش  اب  ننست  لها  گرزب  ناملاع  تسا ، مهدزاود  ماما  نامه  يدهم  ترضح  يدهم و  ترـضح  نامه  مهدزاود  ماما 
نآ باقلا  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدهملا »  » باتک رد  ار  هناگ  هدزاود  ناماما  رابخا  ننـس  باتک  فلؤم  دواد  وبا  لثم  يدارفا  ور  نیمه 

. دوش یم  هراشا  وا  بَسَن  بَسَح و  ندوب و  ایبنا  دوعوم  هب  ترضح ،

مئاقلا بقل 

یتیاور بقل  نیا  هب  ترـضح  نآ  ندش  بقلم  هجو  رد  تسا  مئاق » ( » مالـسلا هیلع   ) يدهم ترـضح  باقلا  زا  یکی  دـنناد  یم  همه  هکنانچ 
زا دـعب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدوب  تهج  نیا  هب  يراذـگ  مان  نیا  هک  دراد  تلالد  نآ  رهاظ  اریز  تسا ، لـمأت  لـباق  هک  تسا  هدـش  لـقن 

تـسد رد  ناشیا  رمع  لوط  تایح و  تبیغ و  ترـضح و  نآ  هب  عجار  تیاور  رازه  زا  شیب  دودح  هک  یلاح  رد  درک  دـهاوخ  روهظ  تافو 
؟ تسا دنمدوس  دوش  هداد  یتاحیضوت  رگا  نآ  نومضم  نتم و  دنـس و  هرابرد  یلو  تسین  دامتعا  لباق  ربخ  نیا  اه  نآ  هب  هجوت  اب  هک  تسا 

مئاق ببـس  نیا  هب  مئاق  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  شرهاـظ  هک  دـنک  یم  لـقن  ار  [ 1  ] يربتعم ریغ  ثیدح  هللا ) همحر   ) یـسوط راوگرزب  خـیش 
نیا رد  ثحب  دراو  هک  نآ  زا  شیپ  ام  یلو  تسا  هداد  یتاحیضوت  ثیدح  نیا  هرابرد  خیش  درک . دهاوخ  مایق  تافو  زا  دعب  هک  هدش  هدیمان 

تابثا ار  نآ  یلقع  لیالد  ثیداحا و  دیجم و  نآرق  تایآ  هک  عیشت  رد  ار  تماما  ینابم  رصتخم ، تروص  هب  هک  میناد  یم  مزال  میوشب  هراب 
نآ ندش  راد  هدهع  یگتـسیاش  هک  يدارفا  ادخ  يوس  زا  هک  یهلا  تسا  يدهع  تماما ،  1 زا : دنترابع  ینابم  نیا  میوش ، رّکذتم  دـیامن  یم 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هلیسو  هب  یهلا  شنیزگ  بصن و  نیا  دنوش و  یم  بوصنم  نیعم و  ماقم  نیا  زارحا  يارب  دنشاب  هتـشاد  ار 
جاتحم وا  داشرا  تیادـه و  ملع و  هب  همه  هک  تسا  ناگمه  زا  وا  تیملعا  تمـصع و  ماـما  طیارـش  نیرت  مهم   2 دوش . یم  مـالعا  مدرم  هب 

( مالـسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تماما  هرابرد  هک  تسا  لـقن  دـمحا » نب  لـیلخ   » زا هک  روط  ناـمه  تسا  زاـین  یب  همه  زا  وا  یلو  دنـشاب 
دنام و دـهاوخن  یقاب  ماما  تّجح و  نودـب  زگره  نیمز   3 [. 2 «. ] ّلکلا ماما  ّهنا  یلع  لیلد  ّلکلا  نع  هؤانغتـسا  هیلا و  ّلـکلا  جاـیتحا  : » تفگ

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ زا  رتاوتم  تایاور  صن  بسحرب  ناماما   4 تسا . هدرم  تیلهاج  ندرم  هب  دریمب ، دسانشن و  ار  دوخ  نامز  ماما  سکره 
رد نیلقث ، رتاوتم  ثیداحا  تلالد  بسحرب  و  مالسلا ) مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها  زا  همه  دنرفن و  هدزاود  اه  نآ   5 دنرفن . هدزاود  ملسو ) هلآو 

هدـش متخ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  هک  توبن  زا  ریغ  هب  ناماما   6 دش . دنهاوخن  ادـج  نآرق  زا  زگره  دنتـسه و  نآرق  فیدر 
ماّوق  » اه نآ  هدومرف  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  روط  نامه  دنتـسه و  اراد  ار ، یتموکح  ینید و  بصانم  همه  تسا 

لخدـی هوفرع و ال  مهفرع و  نم  ّالا  ۀـّنجلا  لخدـی  ال  . » دـنا تما  تاجن  یتشک  اه  نآ  رگید ، تیاور  ربانب  ای  و  دنـشاب . یم  قلخ  رب  [ 3 « ] هللا
ار اه  نآ  هک  یسک  رگم  دوش  یمن  لخاد  تشهب  هب  [. ]» 4 «. ] فالتخالا لالضلا و  نم  ۀّمالا  ناما  ةاجنلا و  نفـس  مه  مهرکنا و  نم  ّالا  راّنلا 

هانپ تاجن و  ياه  یتشک  اه  نآ  هب  و  دیامن ؛ راکنا  ار  اه  نآ  هک  یـسک  رگم  دوش  یمن  لخاد  شتآ  هب  و  دنـسانشب ؛ ار  وا  اه  نآ  دسانـشب و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ يوس  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا تماـما  بیترت  فاـصوا و  مسا و   7 دنتـسه ].» فالتخا  اـه و  یهارمگ  زا  تما 

لـصا هب  داقتعا  مهم  ینابم  هلمج  زا  اه  نیا  تسا . هتخاس  صخـشم  ار  يدـعب  ماما  یماما  ره  نآ  رب  هوـالع  تسا و  هدـش  صخـشم  ملـسو )
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نازیم ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ایبنالا متاخ  ترـضح  تلاسر  ادخ و  هب  ِنمؤم  بیغ و  ِملاع  هب  دقتعم  ناملـسم  ره  يارب  تسا و  تماما 
لباق قیرط  هس  ره  زا  ینابم  نیا  بلغا  و  تسا . رتاوتم  یعطق و  ثیدح  هلیـسو  هب  ای  ینآرق ، هیآ  اب  ای  یلقع ، ناهرب  اب  ای  ینابم ، نیا  تیناّقح 
ّتنـس هب  مه  ینآرق و  مه  یلقع و  لـیلد  هب  مه  دـنک  یم  نیعم  ار  نآ  دـنوادخ  تسا و  یهلا  دـهع  کـی  تماـما  هک  نیا  رب  تـسا . تاـبثا 

دراد و دیحوت  رد  هشیر  هلأسم  نیا  ًاساسا  تسا و  هدرک  هماقا  هلأسم  نیا  رب  لیلد  رازه  نیفلا »  » رد یّلح  همّالع  تسا . هدش  لالدتـسا  رتاوتم ،
وه مکاحلا و  وه  ناطلـسلا و  وه  رمالا و  هل  مکحلا و  هل  : » دوش یم  مه  قلخ  رب  تیالو  ّتیمکاـح و  رد  دـیحوت  لـماش  دـیحوت  لـصا  نوچ 
وا تسا ، رما  یلو  اورنامرف و  هاشداپ و  وا  تسا ، وا  زا  روتـسد  نامرف و  «. ]» هنود دـحأل  یهن  رما و ال  ـال  هداـبع  حـلاصمب  ملاـعلا  وه  یلولا و 

لیالد زین  ماما  ّتیملعا  تمـصع و  موزل  هلأسم  رد  تسین ].» یهن  رما و  وا  زج  یـسک  يارب  دشاب و  یم  شناگدنب  هتـسیاش  ياهزاین  هب  هاگآ 
...(. يدـُهی نَا  ِّالا  يّدـهَی  ـال  نّمَا  عَبُّتی  نَا  ّقَحَا  ّقَحلا  َیِلا  يدـهَی  نمَفَا  : ) هیآ نیا  تساـهنآ  هلمج  زا  تسه  يداـیز  ییاور  ینآرق و  یلقع و 

شتیاده رگم  دوش  یمن  تیادـه  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا  رت  هتـسیاش  يوریپ  يارب  دـنک  یم  قح  يوس  هب  تیادـه  هک  یـسک  ایآ  [. ]» 5]
دهاوخن یقاب  ماما  تّجح و  نودـب  نیمز  هک  لصا  نیا  رب  تسا . هدرک  هماقا  لیلد  رازه  زین ، تمـصع  موزل  هلأسم  رب  همالع  موحرم  دـننک ].»

ام [. ]» 7 (. ] َلوَقلا مَُهل  انلّـصَو  دََقل  َو  «.[ ) تسا يا  هدننک  تیادـه  یهورگ  ره  يارب  و  [. ]» 6 (. ] داه موَق  ّلُِکل  َو  : ) لثم یتایآ  رب  هوالع  دـنام 
یهورگ ره  هک  ار  يزور  دیروآ  دای  هب  [. ]» 8 (. ] مِهِمامِِاب سانُا  ّلُک  وُعدَن  موَی  «.[ ) میدروآ نانآ  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نآرق  تایآ 

نینمؤملاریما زا  دایز » نب  لیمک   » فورعم ربخ  نامه  تسا  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دراد  تلالد  يرتاوتم  رابخا  میناوخ ].»! یم  ناشیاوشیپ  اـب  ار 
رکذ ظاّفحلا » ةرکذت   » لثم تنس  لها  ربتعم  ياه  باتک  یتح  هیماما و  هیدیز و  هعیش  ياه  باتک  ریاس  هغالبلا و  جهن  رد  هک  مالسلا ) هیلع  )
یمن قرف  هتبلا  دـنام  دـهاوخن  یلاخ  تّجح  زا  زگره  نیمز  هک  دـنراد  قاـفتا  بلطم  نیا  رب  همه  هک  دوش  یم  مولعم  اـج  نیا  زا  تسا  هدـش 

هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  زا  ّتنس  لها  ياه  باتک  رگید  و  قعاوص »  » رد و  دشاب . روتسم  بیاغ و  ای  راکشآ و  رهاظ و  تجح  دنک 
نیا رب  تسا . هدش  حیرـصت  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  زا  یماما  زا  نیمز  ندوبن  یلاخ  هلأسم  هب  نآ  رد  هک  دـنا  هدرک  لقن  یمالک  مالـسلا )

ترـضح هفرع  زور  ياعد  زا  یتمـسق  هب  اهنت  هراب  نیا  رد  تسا . هدش  حیرـصت  مه  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  ياهاعد  رد  یتح  لوصا 
هتمقا ماماب  ناوا  ّلک  یف  کنید  تدـّیا  ّکنا  مهّللا  : » دـنیامرف یم  اج  نآ  رد  ترـضح  مینک ، یم  افتکا  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماـما 

، هتیصعم ترّذح  و  هتعاط ، تضرتفا  و  کناوضر ، یلا  ۀعیرذلا  هتلعج  و  کلبحب ، هلبح  تلـصو  نا  دعب  كدالب ، یف  ًارانم  و  كدابعل ، ًاملع 
ةورع نینمؤملا و  فهک  و  نیذئّاللا ، ۀمـصع  وهف  رّخاتم ، هنع  رّخاتی  و ال  مدقتم ، همّدـقتی  ّالا  و  هیهن ، دـنع  ءاهتنالا  و  هرماوا ، لاثتماب  ترما  و 
يارب ار  وا  هک  ییاوـشیپ  ماـما و  هلیـسو  هب  يراـگزور  ناـمز و  ره  رد  ار  دوـخ  نـید  وـت  ایادـخ ! راـب  [. ]» 9 «. ] نیملاعلا ءاـهب  نیکـسمتملا و 

یتسود نامیپ  هک  نآ  زا  سپ  يا  هدرک  کمک  دییأت و  يا ، هتـشاد  اپرب  قح  هار  هناشن  تیاهرهـش  رد  امنهار و  تمالع  تناگدنب  ناهارمگ 
، هدومن بجاو  ار  وا  زا  يربنامرف  تعاط و  و  يا ، هدینادرگ  شیوخ  يدونشوخ  ببس  ار  وا  و  هتـسویپ ، دوخ  یتسود  هب  نامیپ  هب  ار  ماما  نآ 

یشیپ وا  زا  یسک  هک  نیا  هب  و  وا ، نتشادزاب  یهن و  زا  نداتـسیا  زاب  و  شیاه ، نامرف  يرب  نامرف  هب  و  يا ، هدیناسرت  وا  زا  ندربن  نامرف  زا  و 
لامج و و  ناگدز ، گـنچ  زیواتـسد  ناـمیا و  لـها  هاـنپ  ناگدـنهانپ و  راد  هگن  تسا  وا  سپ  يا ، هداد  ناـمرف  دـنامن  سپاو  وا  زا  دریگن و 

دمهف یم  مه  دسانـش و  یم  تماما  لصا  هرابرد  ار  هّیماما  هعیـش  هاگدید  مه  دنک  ّتقد  اعد  زا  شخب  نیا  رد  سک  ره  نایناهج ].» ییوکین 
سکره  » هک هلأسم  نیا  اما  تسا . هدومنن  هفاضا  نآرب  يزیچ  یسک  هدوب و  تباث  مالسلا ) مهیلع   ) همئا يارب  لوا  زا  نوؤش  تلزنم و  نیا  هک 
حیرـصت نآ  هب  يربتعم  ثیداحا  هک  تسا  یلـصا  کی  مه  نیا  تسا » هدرم  ّتیلهاج  ندرم  لثم  دشاب ، هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و 

لها زا  همه  دـنرفن و  هدزاود  ناماما  هک  بلطم  نیا  رب  و  دـنراد . تلالد  بلطم  نیا  هب  همه  ناما ، هنیفـس و  نیلقث و  رتاوتم  ثیداحا  دـنراد ،
سپ تسا و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما اه  نآ  لوا  هک  دنشاب  یم  مالـسلا ) امهیلع   ) همطاف یلع و  لسن  زا  اه  نآ  رفن  هدزای  دنربمایپ و  تیب 

نآ زا  مهن  هک  وا  نادنزرف  زا  رفن  هن  وا  زا  دعب  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ادهّـشلادّیس  وا  زا  سپ  و  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  وا  زا 
اب لوصا  نیا  نوچ  نیا  ربانب  تسا . هدش  حیرـصت  يرتاوتم  ثیداحا  رد  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  تسا  ماما  نیمهدزاود  هک  اه 
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یسک ره  لباقم  رد  مهرس ) سدق   ) یسلجم همّالع  هیوباب ، نبا  دیفم ، خیـش  یـسوط ، خیـش  نوچ  یناگرزب  اذل  دنا  هدش  تباث  یمکحم  هلدا 
تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  یلوبقم  ریغ  ردان و  ثیدح  ای  هتفگ  فالخ  رب  ینخـس  هراب  نیا  رد  اه  نآ  زا  دعب  ای  ناگرزب  نیا  زا  شیپ  هک 

اعدا ناوت  یم  یتح  هک  تسا  ربتعم  يدـح  هب  لوصا  نیا  ياه  لیلد  دنـس  نوچ  دـنا ، هدرک  ّدر  ار  يو  فرح  هتـسج ، کسمت  لوصا  نیا  هب 
هک تسا  هدشن  دقتعم  یعیـش  ملاع  چیه  همه ، نیا  اب  تسین . دامتعا  لباق  هزادنا  نیا  هب  یلـصا  چـیه  توبن  دـیحوت و  لصا  زا  دـعب  هک  درک 
هب هجوت  اب  تسا  هدـش  ضرتعم  ساـسا  یب  تـالامتحا  هب  هنیمز  نیا  رد  مه  سک  ره  و  تفاـی . دـهاوخ  ققحت  يو  گرم  زا  دـعب  مئاـق  ماـیق 

دعب دنرادن . یملع  شزرا  نوچ  دوش  انتعا  اه  نآ  هب  دیابن  اذل  دنتسه ، یملع  ياه  تیعقاو  فالخ  رب  الماک  اه  نآ  نوچ  هدش  هتفگ  بلاطم 
نیا يارب  ییاج  رگید  تسا ، هدـش  تباث  لوصا ، نیا  ساـسا  رب  ناـشیا  ینـالوط  تبیغ  ترـضح و  تاـیح  هتکن  نیا  ناـیب  همدـقم و  نیا  زا 
یلاخ تماما و  هتـشر  عاطقنا  بجوم  فرح  نیا  اریز  دنام ، یمن  درک  دهاوخ  مایق  تلحر  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق دیوگ  یم  هک  تیاور 

زا هتـشذگ  دـش . دـهاوخ  دراد ، ترـضح  نآ  ینالوط  تبیغ  رمع و  رب  تلالد  هک  يرایـسب  رابخا  ّدر  موصعم و  ماما  دوجو  زا  نیمز  ندـنام 
دانتـسا ربخ  نیا  دـننام  هب  یعرف  هلئـسم  کی  رد  یتح  اهقف  اـملع و  زا  یـسک  تسا و  ربتعم  ریغ  دنـس  رظن  زا  روکذـم  ربخ  اـهداریا  نیا  همه 

ار شربخ  هدرک ، فیعـضت  ار  وا  لاجر  ملع  ياملع  هک  تسا  طانح » نادعـس  نب  یـسوم   » نآ ناگدننک  تیاور  زا  یکی  اریز  تسا . هدومنن 
هداد بقل  وگ  غورد  رایـسب  ناولهپ  باّذـکلا » لطبلا   » ار وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مساق  نب  هللادـبع  زا  ار  ربخ  نیا  وا  دـنناد . یم  رابتعا  یب 

تـسار هک  وا  لاح  یلاجر ، رداصم  بسحرب  میرامـشن  لوهجم  ار  وا  دوجو  رگا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یناسارخ  دیعـس  وبا  زا  مه  وا  دنا .
ربخ نیا  هب  ناوت  یم  هنوگچ  ربتعم  ثیدـح  اهدـص  مکحم و  ینابم  نآ  ربارب  رد  دـینک  هظحالم  لاح  تسین . نشور  تسا  وگ  غورد  ای  وگ 
هیلع  ) رـصع ماـما  يارب  مئاـق  بقل  ندرب  راـک  هب  هجو  اـّما  داد . رظن  نآ  قـبط  رب  درک و  داـمتعا  تسا  يزادرپ  غورد  ناـمرهق  شا  يوار  هک 

نآ زا  دعب  ار  ملاع  درک و  دهاوخ  مایق  یعامتجا  ینید و  تافارحنا  یسایس و  عاضوا  ربارب  رد  ترضح  اریز  هدننک . مایق  ینعی  مئاق  مالسلا :)
یم هدافتـسا  زین  هناحلـسم  هزرابم  ریـشمش و  هب  مایق  هلأسم  بقل  نآ  زا  هوالع  هب  دومن . دهاوخ  رپ  داد  لدع و  زا  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک 

اه نآ  همه  رب  دنا و  هدوب  رما  هب  مئاق  ناماما  همه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رابخا  زا  دراد ، يوق  فیعـض و  بتارم  مایق  نوچ  لاح  نیا  اب  دوش .
مایق کی  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  مایق  نوچ  یلو  تسا  اج  هب  حیحـص و  بقل  نیا  ندرب  راک  هب  دنا  هتـشاد  هک  یعـضاوم  تبـسانم  هب 

هدـعو ایبنا و  هب  ادـخ  ياه  هدـعو  دریگ و  یم  ارف  ار  رـشب  يداصتقا  یـسایس و  يدرف و  یعامتجا و  لاوحا  عاضوا و  همه  هک  تسا  یناـهج 
هنیرق دنیوگب و  مئاق »  » اجک ره  اذـل  دور و  یم  راک  هب  ترـضح  نآ  ّقح  رد  قلطم  روط  هب  بقل  نیا  دـشخب  یم  ققحت  ار  مدرم  هب  ایبنا  ياه 
همحر  ) قودص خیش  هک  یثیدح  رد  دوش . یم  هدیمهف  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  نآ ، زا  دشابن ، ناماما  زا  رگید  صخـش  هدارا  رب  يا 

ینبا يدعب  مامالا  ّنا  : » هک تسا  هدمآ  تسا  هدرک  تیاور  مهن  ماما  مالسلا ) هیلع   ) یقت دّمحم  ماما  ترضح  زا  نیّدلا  لامک  باتک  رد  هللا )
يوریپ وا  زا  يوریپ  نم و  نخس  وا  نخس  نم ، رما  وا  رما  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یقنلا یلع  ترـضح  یلع  مرـسپ  نم  زا  دعب  ماما  یلع ؛ ...

وا هتفگ  شردپ و  رما  وا  رما  تسا . هدـش  هداد  رارق  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  نسح  شرـسپ  رد  وا  زا  دـعب  تماما  تسا و  نم  زا 
دنزرف يا  مدرک : ضرع  نم  دـندش . تکاس  ترـضح  دـعب  دـیوگ : یم  يوار  دـشاب . یم  شردـپ  زا  تعاطا  وا  زا  تعاـطا  شردـپ و  هتفگ 

نسح زا  سپ  دندومرف : سپس  دندرک و  هیرگ  يدایز  دح  ات  تسخن  ترـضح  تسیک ؟ مالـسلا ) هیلع   ) نسح زا  دعب  ماما  سپ  ادخ ، لوسر 
نیا يارب  دندومرف : ترضح  تسا ؟ هدش  هدیمان  مئاق »  » ترضح نآ  هچ  يارب  ربمایپ ، رـسپ  يا  متفگ : تسا . رظتنملا » قحلاب  مئاقلا   » وا رـسپ 

. درک دـهاوخ  مایق  دـندرگرب  دوخ  هدـیقع  زا  يو  تماما  هب  نیدـقتعم  رتشیب  دوش و  هدرپس  یـشومارف  هب  شدای  ماـن و  هک  نآ  زا  دـعب  وا  هک 
جورخ و هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ینالوط  رایـسب  نآ  تّدم  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  نوچ  دومرف : تسا ؟ هدش  هدـیمان  رَظتنم  هچ  يارب  متفگ :

یناسک دننک و  یم  ءازهتـسا  وا  هب  ناگدننک  یفن  دنیامن و  یم  راکنا  بیر  کش و  لها  یلو  دنـشک ، یم  راظتنا  یعقاو  نانمؤم  ار  وا  روهظ 
تاجن میلـست  لها  نیملـسم  یلو  دنوش  یم  كاله  تبیغ ، نآ  رد  ناگدننک  هلجع  دندرگ و  یم  ناوارف  دننک  یم  نّیعم  نآ  يارب  تقو  هک 

نآ هک  تسا  نیا  دوـب  هدـمآ  فیعـض  تیاور  نآ  رد  هک  ندرم ، زا  دوـصقم  دـنا : هدوـمرف  هللا ) هـمحر   ) یـسلجم همّـالع  [. 10 «. ] دـنبای یم 
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هیلع  ) قداص ترـضح  زا  ار  یتیاور  داشرا  رد  دـیفم  خیـش  و  درک . دـهاوخ  مایق  شداـی  ماـن و  ندـش  هدرپس  یـشومارف  هب  زا  سپ  ترـضح 
دهاوخ قح  هب  مایق  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا  هدش  هدیمان  مئاق  [ 11 [ ؛ قحلاب همایقل  مئاقلا  یّمس  : » دیامرف یم  نآ  رد  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا )

رد نوچ  هدش  بّقلم  ادـخ  بناج  زا  بقل  نیا  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  هک  يرگید  هجو  رابخا  یـضعب  زا  و  دومن .»
هوجو زین  يدـهملا »  » بقل هب  ترـضح  نآ  يراذـگ  مان  هرابرد  دـندناوخ . یم  زاـمن  دـندوب و  مئاـق  ترـضح  نآ  ملاـع ، نیا  زا  لـبق  ملاوع 

اب يراذگ  مان  تسا و  بقل  ود  ره  دشاب . یعرف  ناونع  يدهملا »  » یلـصا و ناونع  مئاقلا »  » هک تسین  نانچ  هتبلا  تسا و  هدـش  رکذ  یبسانم 
تیاده ار  وا  ادخ  هک  یـسک  ینعی  تسا  هللا » هاده  نم   » يدهم موهفم  نوچ  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دراد . هناگادج  یتلع  اه  نآ  زا  مادک  ره 
تـسین مزال  اّما  دشاب  هللا » هاده  نم   » دیاب مئاق  ینعی  دشاب . هدرک  تیاده  ار  وا  ادخ  هک  دـشاب  مئاق  یـسک  دـیاب  هبتر  بسح  هب  تسا ، هدرک 

لثم دوش  یم  رداص  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم زا  هک  یتضهن  مایق و  تکرح و  تاحالـصا و  لامعا و  اما  دشاب . مئاق  هللا » هاده  نم   » هشیمه هک 
نابز زا  همه  دـنوش و  یمن  میـسقت  یعرف  یلـصا و  هب  باقلا  نیا  تسا . مئاق  بقل  نتفای  ّتیلعف  مایق و  رب  فقوتم  یناهج  تموکح  لیکـشت 

موهفم کی  ره  و  دنرادن . مه  دیدج  میدق و  دنا و  هدش  هدینش  مالسلا ) مهیلع   ) نیرهاط همئا  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ كرابم 
یهاگ دنوش و  یم  رکذ  مه  اب  باقلا  نیا  همه  یهاگ  تارابع  رد  دنا ، هتفر  راک  هب  یصاخ  هبنج  هب  هجوت  اب  مادک  ره  دراد و  اردوخ  صاخ 

هک تسا  یلعف  یتاذ و  فاصوا  ساسا  رب  باقلا  نیا  قالطا  لاح  ره  رد  دوش . یم  رکذ  مدـقم  رگید  بقل  رب  بقل  کی  مه  یناـمز  یکی و 
لاقملا ج 1، حیقنت  ص 76 و  ثیدحلا ج 7 ، لاجر  مجعم  [ 2 . ] ص 282 یسوط ، تبیغ  [ 1  ] یقرواپ تسا . اه  نآ  همه  ياراد  ترضح  نآ 
[6 . ] هیآ 35 (، 10  ) سنوی هروس  [ 5 . ] ص 233 ج 6 ، راونالاراحب ، [ 4 . ] تمسق 7 خ 152 ، حلاصلا ، یحبـص  هغالبلا ، جهن  [ 3 . ] ص 403
ياعد 47. زا  يزارف  هیداّجس ، هفیحـص  [ 9 . ] هیآ 71 (، 17  ) ءارسا هروس  [ 8 . ] هیآ 51 (، 28  ) صصق هروس  [ 7 . ] هیآ 7 (، 13  ) دعر هروس 
ص دیفم ، خیش  داشرا  [ 11 . ] دراد دوجو  نیا  هباشم  یثیدح  زین  رابخالا  یناعم  باتک  رد  ح 3 . ب 36 ، ج 2 ص 378 ، نیدلا ، لامک  [ 10]

(. مالسلا هیلع   ) هتریس یف  لصف  ، 364

تبیغ عون  ود 

اب طابترا  یلّوا  تبیغ  رد  تسا  هدـش  عقاو  تروص  ود  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رمالا بحاص  ترـضح  ِتبیغ  دوجوم  تایاور  نومـضم  بسح  رب 
هرود تسا  هّمات  تبیغ  هک  مود  تبیغ  عورش  هرود و  نیا  ندش  مامت  اب  یلو  تسا  هدوب  نکمم  ناشیا  الکو  باّون و  هلیـسو  هب  ترـضح  نآ 
هدوب جیار  لّوا  زا  يربک  يرغـص و  هب  تبیغ  ود  نیا  زا  ریبعت  ایآ  هک ، تسا  نیا  لاؤس  تسا . هتفای  نایاپ  مه  صاخ  باّون  الکو و  تیرومأم 

هاوخ دشاب  یظفل  ثحب  دیابن  بلاطم  نیا  لثم  رد  ثحب  تسا ؟ هدرک  ادیپ  جاور  هیوفـص  رـصع  لثم  يدعب  ياهرـصع  رد  راک  نیا  ای  تسا 
هک ار  مود  تبیغ  ای  دناوخب  رت  هاتوک  يرصق و  تبیغ  ای  رت  کچوک  يرغـص و  تبیغ  هدوب  رت  مک  رت و  هاتوک  هک  ار  نیتسخن  تبیغ  یـسک 
راک نیا  دـنک  دای  تبیغ  ود  نیا  زا  رگید  ظفل  ره  اب  اـی  دـیوگب  رتزارد  یلوط و  تبیغ  اـی  رت  گرزب  يربک و  تبیغ  تسا  ینـالوط  شتدـم 
یتح تبیغ  ندوب  لکـش  ود  لصا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسا . هدـش  عقاو  تبیغ  ود  نیا  لاح  ره  رد  دـهد  یمن  رییغت  ار  رما  تقیقح  عقاو و 

هتسیز یم  يرغـص  تبیغ  نایاپ  زا  لبق  هک  نارگید  ینامعن و  تسا و  هدوب  حیرـصت  دروم  ثیدح  ياه  باتک  لوصا و  رد  نآ  عوقو  زا  لبق 
هنیمز نیا  رد  ربتعم  تیاور  نیدنچ  دوجو  اب  هوالع  هب  تسا . تبیغ  زا  لکـش  ود  ندوب  حرطم  رب  لیلد  رما  نیا  دـنا و  هدومن  لقن  ار  نآ  دـنا 

هچ رگا  يرغص  تبیغ  هرود  رد  دشاب . یم  ناشیا  ریغ  ای  نایوفـص  هتخاس  يربک  يرغـص و  تبیغ  ریبعت  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  سک  چیه 
باتک رد  مالسلا ) مهیلع   ) همئا زا  هک  ثیداحا  همه  نیا  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  سک  چیه  لاح  نیا  اب  تسا  هدوب  ساسح  هعیـش  تیعقوم 

هدش هتخاس  تبیغ  عوقو  زا  دـعب  لوعجم و  همه  تسا . هدـش  تیاور  قودـص ؛ نیدـلا  لامک  ینامعن و  ای  ناذاش  نب  لضف  تبیغ  نوچ  ياه 
ًامتح دـندرک ، یمن  ار  راک  نیا  لیلد  نودـب  اه  نیا  دـندومن ، یم  باّون  هب  هعجارم  فلتخم  طاقن  اهرهـش و  نایعیـش  مینیب  یم  هک  نیا  دـنا .

نب یلع  دـننام  يدارفا  هک  تسا  لاحم  هنرگو  دـنراد . طابترا  ماما  اب  اه  نیا  هک  هداد  یم  ناـشن  هک  تسا  هدوب  تسد  رد  یلیـالد  میـالع و 
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لثم شیارب  اه  نآ  طابترا  هک  نآ  یب  دیآرب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  طابترا  یپ  رد  باّون  قیرط  زا  يرکف  تمظع  یملع و  ماقم  نآ  اب  هیوباب 
نیا رگید  هلأسم  و  دنا . هتـشاد  تسد  رد  باون  تیناقح  رب  ینـشور  لیلد  اه  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  دوخ  هعقاو  نیا  دشاب ؛ هدش  نشور  زور 

لفاحم و همه  رد  ماما  زا  اه  نآ  تلاکو  دـندوب و  هعیـش  داحتا  هلیـسو  باّون  ریاس  دیعـس و  نب  ناـمثع  يورمع  رفعج  وبا  هچ  رگا  هک  تسا 
ماـما تماـما  هب  داـقتعا  رطاـخ  هب  داـحتا ، نیا  یلو  تسا ، هدوب  همه  لـماک  لوبق  دروم  مق  رهـش  لـثم  رد  صوصخ  هب  نیـشن  هعیـش  قطاـنم 
داحتا ببـس  تماما  هلأسم  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  اـه  نآ  هک  نیا  هن  دوب  هدـش  ارفـس  يونعم  ذوفن  بجوم  هلأـسم  نیا  تسا ، هدوب  مهدزاود 

هدوب مالسلا ) هیلع   ) ماما باون  زا  يوریپ  رد  اه  نآ  داحتا  ببس  مهدزاود  ماما  تماما  هب  داقتعا  رد  هعیـش  قافتا  داحتا و  دنـشاب . هدش  هعیش 
ياه لد  رد  ترـضح  نآ  ماع  بیان  ناونع  هب  اـهقف  اـملع و  يونعم  ذوفن  ببـس  ترـضح  نآ  تماـما  هب  داـقتعا  مه  هزورما  هکناـنچ  تسا .

یناگرزب مینیب  یم  هک  نیا  تسا و  هدوب  مالسلا ) هیلع   ) ماما صخش  طسوت  میقتـسم  روطب  باّون  نییعت  يرغـص  تبیغ  رد  دشاب . یم  نانمؤم 
یگتـسیاش ساسا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما صخـش  طسوت  باختنا  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دـنروآ  یم  دورف  میلـست  رـس  باون  لباقم  رد 

تبیغ هرود  رد  یلـصا  يربـهر  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  یـسایس  یملع و  ياـه  تیـصخش  تاـقبط و  همه  میلـست  لـصا  تسا و  هدوب  باّوـن 
هعیـش و یملع  لاـجر  هک  تسا  هدوـب  هدـننک  عناـق  لـیالد  دـهاوش و  دوـجو  رثا  رد  و  تسا . هدوـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما صخـش  اـب  يرغص 
. دنا هدوب  دقتعم  باّون  تیناقح  هب  هعیش  ناگرزب  رگید  و  یبیـصنانج » نب  نسح   » و لیتم » نبا   » و یتخبون » لهـس  وبا   » ریظن ییاه  تیـصخش 

تسا هدیسر  نایاپ  هب  باّون  صاخ  تباین  تبیغ و  هرود  هک  هلئسم  نیا  زین  يرمسلا  دمحم  نب  یلع  مراهچ  بیان  تشذگرد  زا  دعب  هکنانچ 
تفگ ناوت  یم  ًانمض  دندرک و  یم  بیذکت  ار  وا  لصا  نیمه  ساسا  رب  درک  یم  تباین  اعدا  یـسک  رگا  تفرگ و  رارق  همه  شریذپ  دروم 

ات تسا ، هدوب  ینالوط  تبیغ  رـصع  يارب  يزاس  هنیمز  تبیغ و  هلأسم  اـب  هعیـش  ندرک  انـشآ  هاـتوک ، تبیغ  مهم  ياـه  تمکح  زا  یکی  هک 
اب ار  یهلا  گرزب  ناحتما  نیا  دـهد و  همادا  دوخ  تایح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما يرهاـظ  روضح  نودـب  ینـالوط  يا  هرود  رد  دـناوتب  هعیش 

. دراذگ رس  تشپ  تیقفوم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياسآزجعم  دلوت 

تابثا لباق  هنوگچ  ّدـح و  هچ  رد  تازجعم  نیا  رابتعا  هک  دـنیامن  یم  لقن  یتاداع  قراوخ  تازجعم و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تدالو  هراـبرد 
ماما دنزرف  مهدزاود  ماما  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  تدالو  لصا   1 دـنا ؟ هدرکن  لقن  ار  اه  نآ  ناسیون  خـیرات  یـضعب  ارچ  و  تسا ؟

تدالو رد  هک  تازجعم  یخرب  هرابرد   2 دنا . هدرک  طبض  تبث و  یخیرات  عیاقو  ریاس  لثم  ناراگن  خیرات  ار  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح 
روکذم عبانم  صقن  نیا  دهد . یمن  تسد  هب  يزیچ  لوادتم  یخیرات  عبانم  رگا  تسا  هدش  عقاو  ایصوا  ایبنا و  زا  لاجر  رئاس  ای  ترـضح  نآ 
تیمها ظاحل  هب  هک  دـنا  هدرک  هراشا  یخیراـت  بناوج  یـضعب  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ناـسیون  خـیرات  نیمه  هک  ارچ  دوش  یم  بوسحم 

نیا اما  تسا ، یتدیقع  بصعت  کی  زا  یـشان  یهاگ  هلأسم  کی  بناوج  یـضعب  هب  راگن  خـیرات  یهّجوت  مک  نیا  دـنا ، هدوبن  مهم  نادـنچ 
خیرات دناسر . یمن  ررـض  تسا  هتفرگ  ماجنا  ربتعم ، ذـخأم  رداصم و  هب  دانتـسا  اب  هک  نارگید  ياه  لوق  لقن  هب  دـشاب  هک  یلیلد  ره  هب  راک 
ترضح تدالو  مدآ ، تقلخ  لاثم : ناونع  هب  تسا . هدوب  يداع  ریغ  ایبنا  بلغا  ياهامن  وشن و  تدالو و  تسا و  هزجعم  زا  هدنکآ  ناربمایپ 

هک تسا . يداع  ریغ  ثداوح  هلمج  زا  همه  هراوهگ  رد  شنتفگ  نخس  یسیع و  ییحی و  یـسوم و  قاحـسا و  ّدلوت  مالـسلا ،) هیلع   ) میهاربا
ماما تدالو  لیـصافت  تسا  لیبق  نیمه  زا  دشاب  هدرکن  لقن  ار  اه  نآ  خروم  نالف  دنچ  ره  دـنا ، یخیرات  ثداوح  هلـسلس  کی  همه  اه  نیا 

ناشدـصق ای  دـنا  هدوب  ضرغم  ای  هک  یناراگن  خـیرات  يوس  زا  نآ  لقن  كرت  هک  تسا ، یخیرات  مّلـسم  عیاـقو  زا  هک  مالـسلا ) هیلع   ) رـصع
هیبش دوش  یم  هداد  تبـسن  موصعم : ناماما  هب  هعیـش  يوس  زا  هچ  نآ  دنز . یمن  همدص  هلأسم  لصا  هب  تسا ، هدوب  رگید  روما  ای  راصتخا و 

ياراد همه  هتبلا  هک  تسا  هدش  هتفگ  ییحی و ... یـسیع و  یـسوم و  لیعامـسا و  قاحـسا و  میهاربا و  ترـضح  دروم  رد  هک  تسا  یبلاطم 
ذخأم دنـس و  رظن  زا  دروخ  یم  مشچ  هب  خـیرات  رد  هک  یعیاقو  رتشیب  زا  مهدزاود  ماما  تدالو  هب  طوبرم  عیاـقو  دنتـسه . مه  يربتعم  دـنس 
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. تسا رتربتعم 

طیارش ندوب  مهارف  اب  روهظ  ریخأت  هفسلف 

نید و زا  مدرم  لابقتـسا  الثم  هدش  مهارف  روهظ  هنیمز  دور  یم  نامگ  هک  میروخ  یم  رب  ییاه  تصرف  طیارـش و  هب  یهاگ  خـیرات  لوط  رد 
دصیس اهنت  هن  هک  دیآ  یم  رظن  هب  هک  تسا  ناجیه  روش و  اب  دایز و  يردق  هب  نآ  رطاخ  هب  تداهش  ناج و  لذب  مالـسا و  هار  رد  يراکادف 

؟ تسیچ روهظ  ریخأت  ّرـس  نیا ، دوجو  اب  دنتـسه  مالـسلا ) هیلع   ) ماما باکر  رد  يراثن  ناج  هداـمآ  رفن  اـهرازه  زا  شیب  هکلب  رفن  هدزیـس  و 
همه دـیوگب  ینعی  دـنک  عالّطا  راهظا  نیقی  روط  هب  دـناوت  یمن  یـسک  الوا : مالـسلا ،) هیلع   ) نامز ماما  روهظ  طیارـش  ندوب  مهارف  هب  عجار 

طئارـش همه  نایب  نمـضتم  ثیداحا  تسا  نکمم  نوچ  دراد  طیارـش  عیمج  هب  ملع  هب  جایتحا  اعدا  نیا  دوخ  اریز  تسا ، هدش  مهارف  طیارش 
همحرلا هیلع  قودص  هک  روط  نامه  لاح  نیا  اب  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  دشاب  دراوم  نآ  رد  رصحنم  طیارش ، هک  ضرف  رب  ًایناث : دنشابن .

نوچ دشاب . هدـش  دوجوم  طیارـش  رئاس  صاخ و  باحـصا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نامه  ًاضرف  هک  دوب  نئمطم  ناوت  یمن  ًاعقاو  تسا  هدومرف 
هک ار  یـصلاخ  دارفا  دوجو  الثم  هک  نیا  نودـب  تشاد ، روهظ  هنیمز  ندوب  مهارف  زا  تیاکح  رهاـظ  بسح  رب  طئارـش  عاـضوا و  ماـمت  رگا 
هک مینکب  میناوت  یمن  مه  ار  اعدا  نیا  مینک . راکنا  دنشاب  مالسلا ) هیلع   ) بحاص ترضح  باحصا  زا  رفن  هدزیس  دصیس و  رامش  رد  دنناوتب 
هک ییاهاعدا  همه  اب  ینونک  تیعضو  رد  دنشاب . یم  البرک » باحـصا   » و يرجه » دیـشر   » و دادقم »  » و رذوبا »  » و ناملـس »  » دننام دارفا  همه 
رد ار  یهلا  ماکحا  مینیب  یم  مه  زاب  اما  تسا  راختفا  ثعاب  هتبلا  دوش و  یم  حرطم  یهاوخ  مالـسا  مالـسا و  هب  تشگزاب  يارب  ام  هعماج  رد 
هب صاصتخا  هک  ار  نید  ماکحا  یـضعب  هک  اج  نآ  ات  دـنرب و  یم  لاوئـس  ریز  اه  یلیخ  یعامتجا ، يداصتقا ، یـسایس ، لـئاسم  زا  يرایـسب 

هناش فیلکت  راب  ریز  زا  هناهب  نیا  هب  دنناد  یم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ رـصع  نامه  هب  صتخم  درادن  یّـصاخ  ناکم  ای  نامز و 
نیا هب  دسر  هچ  ات  تسا  هدـش  هدامآ  روهظ  يارب  عاضوا  مییوگب  میناوت  یم  هنوگچ  یثداوح  یـصاخشا و  نینچ  دوجو  اب  دـننک ، یم  یلاخ 

ار روهظ  راظتنا  تلیضف  میشاب و  ملاع  دنوادخ  هدارا  مکح و  میلست  تسا  راوازـس  هلئـسم  نیا  رد  نیا  ربانب  مینک . لاوئـس  ریخأت  تلع  زا  هک 
تبـسن دوخ  لامعا  هب  ار  ترـضح  نآ  ندوب  بوجحم  تسا  هدـش  هراشا  رایزهم » نب  یلع   » تیاور رد  هک  هنوگ  ناـمه  میهدـن و  تسد  زا 

ار شترضح  روهظ  هنیمز  دوخ  لامعا  حالصا  قیرط  زا  مینک  یعس  میرادهگن و  هدنز  نام  ياه  لد  رد  ار  ترضح  نآ  دای  هشیمه  میهدب و 
. مینک مهارف  رت  شیب  هچره 

راوشد تخس و  تاناحتما  تبیغ و  نامز  تدم 

شیپ تخس  تاناحتما  دیـشک  دهاوخ  لوط  رایـسب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  ِتبیغ  هرود  رد  تسا  روهـشم  هک  هچ  نآ  بسح  رب 
اه ناحتما  هنوگ  نیا  ایآ  دوش  یم  دراو  بش  هب  تسا  هدش  رفاک  هک  یلاح  رد  یلو  دنک  یم  حبـص  نامیا  اب  صخـش  هک  يا  هنوگب  دیآ  یم 

لحم ایند  یمالـسا ، لوصا  قبط  رب  دراد ؟ نایرج  ییاه  ناحتما  نینچ  تبیغ  تدـم  لوط  مامت  رد  ای  تسا  روهظ  هب  کیدزن  ياه  ناـمز  رد 
ناوت رد  يریپ ، ای  یناوج ، لاح  رد  دنتـسه . ناحتما  لاح  رد  دـیآ  یم  شیپ  ناشیارب  هک  يا  هعقاو  ره  رد  مدرم  تسا و  شیامزآ  ناـحتما و 

نآ تبیغ  هرود  رد  ای  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روضح  نامز  رد  هچ  تسایر ، رد  تردـق ، رد  يرامیب ، رد  یتسردـنت ، رد  يدـنمزاین ، رد  يرگ ،
اّنَمآ اُولوُقَی  ْنَا  اوُکَرُتی  نَا  ُساّنلا  َبِسَحَا  : ) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دنا . ناحتما  لاح  رد  هشیمه  دنک ، یمن  قرف  دنشاب  ترـضح 

دنهاوخن شیامزآ  دـنوش و  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  میا  هدروآ  نامیا  دـنیوگب  هک  نیمه  دـندرک  ناـمگ  مدرم  اـیآ  [. ]» 1 (. ] نُونَتُْفی َـال  ْمُه  َو 
دوب ناحتما  اهدادـیور  اه و  همانرب  همه  هک  لاـح  نیع  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ دوخ  ناـمز  رد  میناد  یم  هکناـنچ  دـش ].»!؟

يدارفا زا  ریغ  اه  گنج  رد  الثم  دندمآ . یمن  نوریب  ملاس  نآ  هدـهع  زا  كدـنا  يا  هدـع  زج  هک  دـمآ  شیپ  يدـیدش  ياه  ناحتما  یهاگ 
رد نوچ  دـننک  تمواقم  دایز  دنتـسناوت  یمن  ربمغیپ  مالـسا و  زا  عافد  داهج و  رد  هناجد و ... وبا  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نوچ 
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زا یکی  رد  هک  تسا  هدش  لقن  دندرک  یم  رارف  سرت  زا  هک  يدارفا  اسب  هچ  دنراد  يرادـیاپ  ناوت  يدودـعم  دادـعت  تخـس  ياه  شیامزآ 
ناحتما نآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ تلحر  زا  سپ  ای  تشگرب ، زور  هس  زا  دعب  تخیرگ و  گنج  هنحـص  زا  نامثع  اه  گنج 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هک  یطخ  رد  دنیایب و  نوریب  ملاس  نآ  هدهع  زا  دنتـسناوتن  رتشیب  رفن  تفه  ای  هس  هک  دمآ  شیپ  تخس 
ُهللا َزیمَِیل   ) نآرق لوق  هب  ات  تشاد  دهاوخ  همادا  نانچ  مه  تفای و  همادا  تاناحتما  لیبق  نیا  مه  اهدعب  دننامب  مدـق  تباث  دـندوب  هدرک  نیعم 

اه ناـحتما  نیا  دزاـس ].» ادـج  كاـپ  زا  ار  كاـپان  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  همه  اـه  نیا  [. ]» 2 (. ] ِِبیَّطلا َنِم  َثیبَـخلا 
نانمؤم نآ  رد  هک  هوکشاب  روهظ  نآ  يارب  هعماج  ناهج و  دارفا  عبط  ندش  هدامآ  تسا  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دراد  يرایـسب  دئاوف  تمکح و 

اب هارمه  مالـسلا ) هیلع   ) رمالا بحاص  ترـضح  تبیغ  هرود  رد  نامیا  ظفح  دـش ، دـهاوخ  هداد  زییمت  دارفا  ریاس  زا  راد  ياـپ  مدـق و  تباـث 
یم نوریب  يدنلبرـس  راختفا و  اب  رفن  اه  نویلیم  هتبلا  ناحتما  بتکم  هسردم و  نیا  زا  تسا و  ریذپ  ناکما  دیدش  رایـسب  ياه  یتخـس  لمحت 

بـسح رب  دـنیامن . یم  ظفح  ار  دوخ  فرـش  نامیا و  نید و  هدـش  زوریپ  تالکـشم  رب  تماقتـسا  ییابیکـش و  ربص و  قیرط  زا  ینعی  دـنیآ 
داسف و متـس و  ملظ و  دش و  دـهاوخ  رتراوشد  تسد  فک  رد  شتآ  نتـشاد  هاگن  زا  نید  ظفح  هرود  نیا  رد  تایاور  زا  یـضعب  نومـضم 
، دوش یم  هدرمش  رنه  راختفا و  ناهانگ  ددرگ ، یم  بوسحم  شزرا  اه ، شزرا  دض  شزرا و  دض  اه ، شزرا  دنک و  یم  ادیپ  عویش  ءاشحف 

یم شنزرـس  ار  وا  هدرکن  یگنهامه  داسف  هانگ و  ملظ و  لها  اب  هک  نیا  زا  دـنیامن و  یم  قیوشت  بیغرت و  هاـنگ  هب  ار  وا  صخـش  ناتـسود 
يراصنا رباج  تیاور  رد  دیآ . یم  شیپ  يدایز  یعیبط  ياهالب  اه و  گنج  دنوش . یم  دراو  اهدرم  هب  صوصخم  ياهراک  رد  اه  نز  دننک .

و ار ، ادخ  دینک  تعاطا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  [. ] 3 ...(. ] مُکنِم ِْرمالا  ِیلُوا  َو  َلُوسَّرلا  اوُعیطَا  َو  َهللا  اوُعیطَا   ) هیآ ریسفت  هرابرد  هک 
افلخ و زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  ترـضح  تسا  هدش  دراو  ار ].»... ربمایپ  يایـصوا  رمالا  ولوا  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا 

حتف درب و  یم  مسا  کی  هب  کی  ار  همه  دهد و  یم  ربخ  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  ات  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  دوخ  نانیـشناج 
بیغی يذلا  کلذ  : » دیامرف یم  نمض  رد  دهد و  یم  هدژم  مدرم  هب  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  كرابم  تسد  هب  ار  ناهج  قرغ  قرش و 

شناتسود نایعیش و  زا  هک  تسا  یسک  وا  [. ]» 4 «. ] نامیالل هبلق  هللا  نحتما  نم  ّالا  هتماماب  لوقلا  یلع  اهیف  تبثی  ۀبیغ ال  هئایلوا  هتعیـش و  نع 
نتـشاد نامیا  هب  ار  وا  بلق  دـنوادخ  هک  یـسک  نآ  رگم  دـنام  یمن  رادـیاپ  وا  تماما  هب  نامیا  رب  هک  یندـش  ناهنپ  ناـنچ  دوش  یم  ناـهنپ 

: دنیامرف یم  هلمج  زا  دنا و  هداد  ربخ  اه  شیامزآ  دیادش و  نیا  زا  زین  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما و  دشاب ].» هدومن  ناحتما 
رد یتـح  و  وزرآ ].»! دـیما و  نیا  تسا  رود  هچ  تنحم و  جـنر و  نیا  تسا  ینـالوط  هـچ  [. ]» 5 «. ] ءاجرلا اذه  دـعبا  ءانعلا و  اذـه  لوطا  ام  »

نیا بحاص  يارب  انامه  [. ]» 6 ...«. ] داتقلل طراخلاک  هنیدب  اهیف  کسمتملا  ۀبیغ  رمالا  اذه  بحاصل  نا  : » هک تسا  هدش  دراو  رگید  یثیدـح 
زا هک  هنوگ  نامه  سپ  دنکب ].». راخ  تسد  اب  هک  تسا  یـسک  دننام  دـشاب  هدز  گنچ  نید  هب  نامز  نآ  رد  هک  سک  ره  تسا ، یتبیغ  رما 

فلتخم ياه  ناکم  نامز و  رد  اه  شیامزآ  نآ  عون  هتبلا  هک  تسا  شیامزآ  ناحتما و  هرود  تبیغ  تدـم  مامت  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور 
هطلـس ذوفن و  عفد  نیملـسم و  تزع  مالـسا و  هملک  ءالعا  يارب  شالت  نید و  ماکحا  هب  مازتلا  رد  هرود  نیا  رد  نمؤم  دـیاب  تسا ، توافتم 

هب دـشاب و  داهج  هزرابم و  لاح  رد  دـعاسم  ریغ  یفنم و  لاوحا  عاضوا و  مامت  اب  دـشاب و  هتـشاد  مدـق  تابث  ناـگناگیب  یـسایس  یگنهرف و 
طلغ راتفر  قالخا و  هب  دزابن و  ار  دوخ  اه  نآ  يدایا  رافک و  تردق  لباقم  رد  دشاب و  راودیما  ادـخ  ترـصن  نیملـسم و  مالـسا و  يزوریپ 

ریگ ملاع  زوریپ و  مالـسا  هرخالاب  تسا و  قح  ادخ  ربمغیپ  ادخ و  ياه  هدعو  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  نمـض  رد  دنکن و  ادیپ  شیارگ  اه  نآ 
هیآ 37. (، 8  ) لافنا هروس  [ 2 . ] هیآ 2 (، 29  ) توبکنع هروس  [ 1  ] یقرواپ درک . دهاوخ  رپ  ار  ناهج  داد  لدع و  نآ  هجیتن  رد  دش و  دـهاوخ 
ج 52، راونالاراحب ، [ 6 . ] تمسق 4 خ 187 ، حلاصلا ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 5 . ] ص 397 يرولا ، مالعا  [ 4 . ] هیآ 59 (، 4  ) ءاسن هروس  [ 3]

ح 21. ص 111 ،
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ادیپ هعیش  مالک  رد  هدعاق  نیا  هلزتعم  اب  هعیش  طابترا  زا  ای  تسا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  ثیداحا و  زا  دافتـسم  فطل  هدعاق  ایآ 
ریغ هب  يدایز  هلدا  هعیـش  تماما  لصا  هرابرد  هک  اج  نآ  زا  تسا ؟ ینایب  هچ  اب  بیاغ  ماما  دوجو  اب  هدـعاق  نیا  قیبطت  هوحن  و  تسا ؟ هدـش 

طابترا اما  تسا . هلدا  دـییات  روظنم  هب  راک  نیا  دوش  کسمت  مه  فطل  هدـعاق  هب  رگا  لـئالد  نآ  دوجو  اـب  دراد  تسد  رد  فطل  هدـعاق  زا 
زا دعب  هک  هرعاشا  زا  تسا  يا  هقرف  هلزتعم  هک  دشاب  مولعم  دیاب  دوش  یم  هتفگ  هیلدع  اه  نآ  هب  هرعاشا  لباقم  رد  یهاگ  هک  هلزتعم  اب  هعیش 
نآ ریثأت  رب  لیلد  نیا  یلو  دندرک  تقفاوم  یمالک  لئاسم  دیاقع و  زا  یـضعب  رد  هعیـش  اب  هچرگ  تسا  هدش  بعـشنم  تسا  هدش  ادیپ  هعیش 

اهدعب هک  دنتـسه  يا  هقرف  هرعاشا  نوچ  تسا  هعیـش  دیاقع  زا  اه  نآ  يریذپ  ریثأت  رب  لیلد  نیا  سکع  هب  هکلب  تسین  هعیـش  بهذـم  رد  اه 
هتفرگ مالـسلا ) مهیلع   ) ترتع تیب  لها  ثیداحا  دیجم و  نآرق  لقع و  زا  همه  هعیـش  دیاقع  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  هوالعب  دنا  هدش  ادیپ 

بیاغ و ماما  دوجو  هدیاف  رباج ، هک  تسا  ثیدح  رد  تسا . رداصم  ذخآم و  نامه  زا  هتفرگرب  هعیـش و  دوخ  زا  زین  فطل  هدعاق  تسا  هدش 
يا : » دندومرف باوج  رد  ترضح  درک  لاؤس  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  تبیغ  نامز  رد  ار  وا  دوجو  زا  هدافتسا  یگنوگچ 
مسق يرآ ! [. ]» 1 «. ] باحّسلا اهللج  نا  سمّشلاب و  ساّنلا  عافتناک  هتبیغ  یف  هتیالو  رونب  نوئیضتسی  هب و  نوعفتنی  مهنا  ةّوبنلاب ! ینثعب  يّذلا  و 
نامه دـننک  یم  ییانـشور  بسک  وا  تبیغ  نامز  رد  شتیـالو  رون  زا  دـنرب و  یم  هرهب  وا  زا  مدرم  تخیگنارب  يربماـیپ  هب  ارم  هک  یـسک  هب 
عالطا یب  یبیغ  روما  زا  هک  لقاع  صخـش  زا  بیاغ  ماما  دوجو  ندوب  فطل  یّلک  یفن  دنرب ].» یم  هرهب  ربا  تشپ  رد  دیـشروخ  زا  هک  هنوگ 
یماما بصن  اریز  تسا  یمتح  وا  دوجو  رب  هدیاف  ّبترت  فطل و  دوجو  هب  نیقی  وا  تبیغ  تماما و  لصا  توبث  زا  سپ  تسین  حیحـص  تسا 

ماما بصن  سپ  تسا . هّزنم  هدیاف  یب  وغل و  راک  زا  دنوادخ  تسا و  هدیاف  یب  وغل و  دشابن  ناگدنب  هب  فطل  رگا  دشاب  تبیغ  هب  فلکم  هک 
مینک تباث  ار  بیاغ  صخـش  تماما  مه  ماما و  بصن  موزل  مه  فطل  هدـعاق  اب  میهاوخب  رگا  یلب  تسا . فطل  ًاـعطق  ادـخ  يوس  زا  بیاـغ 

دهاوخن تباث  وا  تماما  نآ ، ندوب  فطل  هب  لهج  اب  هنرگو  دـشاب  مولعم  بیاغ  ماـما  ندوب  فطل  لوا  دـیاب  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاکـشا  نیا 
ود نیا  مامـضنا  اب  و  ار ، بیاغ  ماما  تماما  رگید  مکحم  لیالد  اب  مییامن و  یم  تباث  ار  ماما  بصن  موزل  فطل  هدعاق  اب  هک  یلاح  رد  دـش .

ققحم نخـس  دوش و  یم  تباث  بیاـغ  ماـما  تماـما  ندوب  فطل  دوش  یمن  رداـص  دـشاب  ثبع  هک  يراـک  ادـخ  زا  هک  بلطم  نیا  هب  لـیلد 
هاوخ تسا ، فطل  ًاقلطم  ماما  دوجو  هک  تسا  لصا  نیا  رب  ینتبم  اّنم » همدع  رخآ و  فطل  هفّرصت  فطل و  هدوجو  : » دیامرف یم  هک  یـسوط 
ّالئل : » دنیامرف یم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  شیامرف  بسح  رب  هک  تسا  یلـصا  کی  نیا  و  دوش . بیاغ  ای  دـشاب  رهاظ  رد 
نایاش تسا . هدش  تباث  دوش  یم  ظفح  ناهنپ ، ای  دشاب  رهاظ  هچ  ماما ، دوجو  اب  ادخ  ياه  هناشن  اه و  تجح  [. 2 « ] هتانّیب هللا و  ججح  لطبت 
روما رد  فرصت  زا  نکمتم  یلو  تسین  بیاغ  هک  یماما  هب  تبـسن  دشاب  دراو  بیاغ  ماما  هب  تبـسن  فطل  ِدوبن  لاکـشا  رگا  هک  تسا  رکذ 

. دوب دـهاوخ  فطل  یب  دوش  یم  بوسحم  فطل  نودـب  بیاغ ، ماما  تماما  هک  یتلع  نامه  هب  زین  وا  تماما  تسا و  يراـج  دـشاب  یمن  مه 
هنوگ نامه  تسا . هدشن  حرطم  لاکشا  نیا  تسین ، تماما  هب  طوبرم  لامعا  نوئش و  رد  فرصت  هب  رداق  هک  يرضاح  ماما  رد  هک  یلاح  رد 
شا تثعب  هک  يربمایپ  دروم  رد  ای  دوشن و  عقاو  رثؤم  شیاه  تیاده  ای  دشابن  تیاده  زا  نکمتم  یطئارـش  رثا  رد  هک  يربمایپ  دروم  رد  هک 
دروم وا  تلاسر  لصا  ندوب  فطل  هدشن و  لاکـشا  نیا  دنوش  ناگمه  هب  شتوعد  ندیـسر  زا  عنام  نافلاخم  نادناعم و  یلو  دـشاب  یمومع 

زا وا  نییعت  ماما و  بصن  هک  دومن  هماقا  مالـسلا ) هیلع   ) بیاغ ماما  تماما  رب  یلقع  لیلد  نایب  نیمه  هب  تسا  نکمم  دریگ . یمن  رارق  راکنا 
ار یصخش  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  زا  دعب  دنوادخ  نیا  ربانب  تسا . بجاو  ادخ  رب  مه  فطل  تسا و  فطل  ادخ  بناج 
ّتیحالـص و مدع  دنا  هدرک  تماما  اعدا  هک  نارگید  نوچ  دوب . دـهاوخن  وا  دـنزرف  بیاغ  ماما  زا  ریغ  نآ  تسا و  هدرک  بوصنم  تماما  هب 

تبیغ رصع  رد  دوخ  ناگدنب  هب  تبـسن  فطل  زا  ادخ  ای  سپ  درادن . ییاعدا  نینچ  یـسک  مه  رـضاح  لاح  رد  هدش  تباث  ناشیاعدا  نالطب 
ماـما زا  ریغ  وا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدومن  ماـما  نییعت  فـطل  باـب  زا  هک  نیا  اـی  تسا و  ّقـح  تمکح  فـالخ  نیا  هک  هدوـمن  غـیرد 

ص 188. ج 1 ، راونالاراحب ، [ 2 . ] ص 429 ج 1 ، بصانلا ، مازلا  [ 1  ] یقرواپ تسین . يرگید  سک  مهدزاود 

هزمح یبا  ثیدح  ءادب و  هلأسم 
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( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  نآ  قبط  رب  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ترـضح  زا  یلاـمث  هزمح  یبا  هلیـسوب  یتـیاور 
لاس ات  هلأسم  نیا  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  تداهـش  ببـس  هب  یلو  دمآ ، دهاوخ  شیپ  شیاشگ  داتفه  لاس  زا  سپ  دنا  هدومرف 

نآ يارب  ار  یتقو  هک  يا  هنوگب  تخادنا  ریخأت  هب  ار  نآ  زاب  دنوادخ  دندرکن  يرادزار  نایعیـش  نوچ  سپـس  داتفا و  ریخأت  هب  لهچ  دص و 
هب ینالوط  ياه  تدم  زا  دعب  دوعوم  جرف  دنراد  تلالد  هک  رگید  رایـسب  ثیداحا  اب  ثیدح  نیا  دـیهد  حیـضوت  دادـن . رارق  ناماما  دزن  رد 

بجوم دوش  یم  هدافتسا  ربخ  نیا  زا  هک  ادب  عوقو  ایآ  و  تسا ؟ ریـسفت  لباق  هنوگچ  دش  دهاوخ  عقاو  گرزب  عیاقو  ثداوح و  عوقو  لابند 
نآ حیحـص  ریـسفت  لاـح  ره  رد  تسا ؟ هدـش  مولعم  تسا  هدوبن  مولعم  هک  نآ  زا  سپ  هللااـب  ذاـیعلا  ادـخ  رب  يزیچ  هک  دوش  یمن  مهوت  نیا 

تـسا هدوبن  نیثّدـحم  مراهچ  هقبط  زا  یلامث  هزمح  وبا  لاـجر  ياـه  باـتک  بسح  رب  اریز  دراد  داریا  دنـس  رظن  زا  ربخ  نیا  ًـالّوا : تسیچ ؟
مـشش هقبط  زا  تسا  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  زا  ار  ربـخ  نیا  دنـس ، قبط  هک  بوبحم  نب  نسح  هدـش و  عـقاو  يرمق  لاس 150  رد  وا  تاـفو 

لاس کی  هزمح  یبا  تاـفو  لاـس  رد  بوبحم  نب  نسح  نیا  رباـنب  تسا . هتـشذگ  رد  لاس 224 ق  رد  یگلاـس  جـنپ  داـتفه و  رد  هک  تسا 
نوچ هک  هدوب  هطـساو  هزمح  وبا  وا و  نیب  يرگید  صخـش  ًامتح  درادـن و  ناکما  ًالـصا  هزمح  یبا  زا  وا  تیاور  لاح  نیا  اـب  هتـشادن  رتشیب 

لوصا رد  دـشاب  حیحـص  هچ  رگا  دـحاو  ربـخ  هوـالعب  مینادـب و  ربـتعم  ار  ثیدـح  نیا  میناوت  یمن  تسا  هدوـب  یـسک  هچ  وا  تسین  موـلعم 
اب همه  هک  يربتعم  رایـسب  ثیداحا  دوجو  اـب  ًاـیناث : دـشاب . لوهجم  مه  شدنـس  هک  نآ  هب  دـسر  هچ  اـت  دـشاب  تّجح  دـناوت  یمن  يداـقتعا 
ات تفرگ و  دهاوخن  تروص  اه  يدوز  نیا  هب  ناحلاص  لدع  تموکح  و  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  روهظ  هک  دنراد  تلالد  تحارص 
هب ناوت  یم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دوب ، ینالوط  رایـسب  ياه  نامز  ّیط  رد  ریطخ  ثداوح  فرگـش و  تالّوحت  رظتنم  دیاب  ترـضح  نآ  روهظ 

تاـیاور اـه و  هبطخ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  زا  هوـالعب  دومن ؟ داـمتعا  ثیداـحا  همه  نآ  ربارب  رد  لوعجم  دـحاو  ربخ  کـی 
شیپ زا  مه  تسا و  هدـش  هراشا  دوب ، روهظ  نیا  راظتنا  هب  نآ  ّیط  رد  دـیاب  هک  یتدـم  لوط  هب  مه  اـه  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  يداـیز 

یم هک  یلوهجم  دحاو  ربخ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  روطچ  نیا  دوجو  اب  تسا . هدش  هداد  ربخ  نانمؤم  دیدش  تاناحتما  گرزب و  ياهدمآ 
تسا نکمم  يرما  یهلا  تاریدقت  رد  رییغت  هک  نیا  رگید  تسا ؟ حیحص  تسا ، هدرک  نّیعم  داتفه  لاس  ار  روهظ  تقو  ترـضح  نآ  دیوگ 

يا هدیقع  نینچ  دنک  یم  ادیپ  ملع  اه  نآ  هب  سپـس  تسا  عالطا  یب  روما  هب  تبـسن  ادتبا  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  یلو 
هب ادب »  » دنناد یم  اّربم  هّزنم و  ددرگ  راکشآ  افخ  زا  دعب  وا  رب  يرما  هک  نیا  لهج و  زا  ار  ادخ  نایعیـش  همه  نوچ  تسا  لطاب  هعیـش  رظن  زا 
نآ رب  تّوبن  لئاسم  نینچمه  تاّیهلا و  لئاسم  زا  یمهم  شخب  تسا و  یمالـسا  ینآرق و  لصا  کی  دراد  هدیقع  نآ  هب  هعیـش  هک  یموهفم 

َو ِضرَالا  َو  ِءامَّسلا  نِم  تاکََرب  مِهیَلَع  انحتََفل  اوُّقتا  َو  اُونَمآ  يرُقلا  َلـهَا  ّنا  َول  َو  : ) زا دـنترابع  ادـب »  » هب طوبرم  تاـیآ  هلمج  زا  تسا . ینتبم 
تاکرب هب  دندرک  یم  هشیپ  اوقت  دـندروآ و  یم  نامیا  اه ، يدابآ  اهرهـش و  لها  رگا  و  [. ]» 1 (. ] نُوبِـسکَی اُوناک  اِمب  مُهانذخَاَف  اُوبّذَک  نِکل 

َرَهَظ «.[ ) میدرک تازاجم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  مه  ام  دندرک ، بیذکت  ار  قح  اه  نآ  یلو  میدوشگ ، یم  اه  نآ  رب  ار  نیمز  نامسآ و 
هدش راکشآ  دنا  هداد  ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  ایرد  یکـشخ و  رد  داسف  [. ]» 2 (. ] ساّنلا يِدیَا  تَبسَک  اِمب  رحَبلا  َو  ّرَبلا  ِیف  ُداسَفلا 

مُّکبَر اورُفغَتسَا  «.[ ) مریذپب ار  امـش  ياعد  ات  دیناوخب  ارم  تسا  هتفگ  امـش  راگدرورپ  [. ]» 3 (. ] مَُکل بِجَتـسَا  ینوُعدا  مُکُّبَر  َلاق  َو  «.[ ) تسا
رپ ياه  ناراب  ات  تسا  هدـنزرمآ  رایـسب  وا  هک  دـیبلطب  شزرمآ  شیوخ  راـگدرورپ  زا  [. ]» 4 (. ] ًاراردـِم مُکیَلَع  َءامّـسلا  ُلِسُری  ًاراّفَغ  َناَک  ُّهنِا 

میتشاذگ هدعو  بش  یس  یسوم ، اب  و  [. ]» 5 (. ] رشَِعب اهانمَمتَا  َو  ًۀلَیل  َنیثَلث  یسُوم  اندَعاو  َو  «.[ ) دتسرف امش  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ  تکرب 
َباذَـع مُهنَع  انفَـشَک  اُونَمآ  اَّمل  ُسنُوی  َموَق  ِّالا  اُهنامیا  اـهعَفَنَف  تَنَمآ  ٌۀـیرَق  َتناـک  ـالوَلَف  «.[ ) میدومن لـیمکت  رگید  بش  هد  اـب  ار  نآ  سپس 

هب دشاب و  عقوم  هب  ناشنامیا  هک  دندرواین  نامیا  اه  يدابآ  اهرهش و  زا  کی  چیه  ارچ  [. ]» 6 (. ] نیح یِلا  مُهانعّتَم  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  ِيزِخلا 
ات میتخاس و  فرطرب  نانآ  زا  ایند  یگدنز  رد  ار  هدننک  اوسر  باذع  دندروآ  نامیا  اه  نآ  هک  یماگنه  سنوی  موق  رگم  دتفا  دیفم  ناشلاح 

دوخ تمعن  دینک  يرازگرکش  رگا  [. ]» 7 (. ] مُّکنَدیزََال ُمترَکَش  ِنَئل  «.[ ) میتخاس دنم  هرهب  ار  اه  نآ  ناش  لجا  یگدنز و  نایاپ  ینیعم  تدم 
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دنک هـشیپ  یهلا  ياوـقت  سک  ره  و  [. ]» 8 (. ] بِسَتحَی ـال  ُثیَح  نِم  ُهقُزرَی  َو  ًاـجرخَم  َُهل  لَـعجَی  َهللا  ِقـّتَی  نَـم  َو  «.[ ) دوزفا مهاوـخ  امـش  رب  ار 
اهَمَعنَا ًۀمِعن  ًاّریَغُم  ُکَی  َمل  َهللا  ّنَِاب  َِکلذ  «.[ ) دهد یم  يزور  درادن  نامگ  هک  یناج  زا  ار  وا  دنک و  یم  مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دـنوادخ 

هک نآ  زج  دهد ، یمن  رییغت  هداد  یهورگ  هب  ار  یتمعن  چیه  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  [. ]» 9 (. ] مِهِسُفنَِاب ام  اوُّریَُغی  یّتَح  موَق  یلَع 
نیا زا  هک  تسا  ییانعم  تسا  دقتعم  نادـب  یهلا  قلطم  تردـق  ملع و  هب  داقتعا  نمـض  هعیـش  هک  یئادـب  دـنهد ].» رییغت  ار  ناشدوخ  اه  نآ 
اوقت هطساو  هب  ادخ  دوش ؛ یم  ادخ  بناج  زا  تمعن  ندش  دایز  بجوم  رکش  دوش : یم  هتفگ  اه  نآ  رد  الثم  دوش ، یم  هدافتـسا  تایآ  لیبق 

؛ دروآ یمرب  ار  اه  تجاح  اعد  هلیسو  هب  دهد ؛ یم  يزور  درب  یمن  نامگ  هک  یهار  زا  ار  وا  دزاس و  یم  اهر  اه  یتخس  زا  ار  راکزیهرپ  درف 
هتبلا دناتـس . یم  زاب  ناگدـنب  زا  ار  اه  نآ  اه ، تمعن  زا  هدافتـسا  ءوس  تهج  هب  دزاس و  یم  رود  دارفا  زا  ار  باذـع  نامیا ، هبوت و  رطاخ  هب 

رب تسا  هدش  لقن  یمالسا  لیـصا  نوتم  رد  هک  يرایـسب  تایاکح  روط  نیمه  تسا و  هدیـسر  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یناوارف  ثیداحا 
، محر هلـص  هقدص ، هبوت ، لّکوت ، اعد ، لثم  ینید  ياه  همانرب  زا  يرایـسب  دشاب  هتـشادن  تیعقاو  ادب »  » رگا الوصا  دنراد . تلالد  یناعم  نیا 
ام هچ  ناسنا . تایح  رد  روما  نیا  ریثأت  هب  نامیا  ینعی  ادـب » . » دوب دـنهاوخن  ریذـپ  هیجوت  هیکزت  راذـنا و  تراـشب ، هظعوم ، رافغتـسا ، رکش ،
رب دیاب  لاح  رهب  مینامرد ، نآ  تقیقح  ّرـس و  ِمهف  رد  ای  مینک  ریـسفت  ار  ادـب » ، » روما همه  هب  وا  هطاحا  ادـخ و  قلطم  ملع  هب  هجوت  اب  میناوتب 

کی قّقحت  ياه  هنیمز  للع و  همه  هک  نیا  اب  یهاگ  هک  ارچ  میـشاب . دقتعم  ادـب »  » هلأسم هب  رتاوتم  ثیداحا  نآرق و  رایـسب  تایآ  دافم  قبط 
مه یطئارش  نینچ  رد  دنوش ؛ یم  روبزم  رما  عوقو  عنام  هجیتن  رد  اه و  نآ  ریثأت  بلس  ثعاب  يرگید  للع  لاح  نیع  رد  دوش  یم  مهارف  رما 
رد تسا ، هدرک  ررقم  وا  هک  یبیترت  مظن و  اب  یهلا  ریدقت  هب  همه  اه ، نآ  ریثأت  عناوم  مه  و  اه ، نآ  موادـت  مه  و  لماوع ، نآ  ققحت  توبث و 

ینعی دنوش  یم  عقاو  وا  ریدقت  ادخ و  هدارا  هب  دننک  یم  ادیپ  طابترا  مه  رـشب  يرایتخا  لاعفا  هب  هچرگا  روما  نیا  دنا . ظوفحم  باتکلا » ّما  »
هب [. 10 «. ] نیرمالا نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  ـال  . » تسا اـت  ود  نیا  نیب  اـم  یتقیقح  کـی  هکلب  یـضیوفت ، هن  تسا و  راـک  رد  يربج  هن 

شیپ یعنام  رگا  یلو  دنک ، ادیپ  دشر  دوخ  ّصاخ  ریـسم  رد  یقولخم  ره  ای  دنازوسب و  شتآ  هک  تسا  هدومرف  رّدـقم  دـنوادخ  لاثم  ناونع 
يدام دراوم  رد  اه  نآ  ققحت  عناوم  دوجو  طئارـش  رد  ثداوح  تابثا  تاـبجوم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  دـبای . یمن  ققحت  رما  نآ  دـمآ 
هتـشاد تلاخد  يرما  شیادیپ  مدع  ای  شیادیپ و  رد  اعد  محر و  هلـص  هقدص و  ریظن  يروما  هک  يدراوم  رد  اهنت  دوش  یمن  هدـناوخ  ادـب » »

یلاح رد  دنیوگ . یم  ادب »  » ار نآ  فالخ  دراوم  نیا  رد  دنادب ، یعطق  يرهاظ  للع  رظن  زا  ار  نآ  مدع  ای  دوجو  رشب  هک  يا  هنوگ  هب  دنشاب 
يارب تسا و  سوسحم  روما  رد  لوا  هلأسم  رد  تابثا  وحم و  عوضوم  هک  نیا  زج  درادـن  یقرف  نادـنچ  لوا  اـب  مود  دروم  نیا  رهاـظ  هب  هک 

، دنزجاع نآ  كرد  زا  دارفا  بلغا  ای  رتشیب  اذل  تسا ، سوسحم  ریغ  روما  رد  مود  هلأسم  رد  یلو  دـشاب . یم  كرد  لباق  دارفا  همه  ای  رتشیب 
ناـمه ادـب »  » موهفم هصـالخ  تسا . وا  زا  روما  همه  دـنچره  دـنک ، یم  تلـالد  رتشیب  ادـخ  دوجو  بیغ و  ملاـع  ریثأـت  دوجو و  رب  مود  عون 

َو : ) دوش یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دـیامرف  یم  ّدر  ار  دوهی  لطاب  هدـیقع  لاعتم  يادـخ  نآ  نمـض  رد  هک  نآرق  هیآ  نیا  زا  هک  تسا  یموهفم 
اب ادخ  تسد  : » دـنتفگ دوهی  و  [. ]» 11 ...(. ] ُءاشَی َفیَک  ُقِفُنی  ِناتَطوُسبَم  ُهادَی  َلب  اُولاَق  اِمب  اُونُِعل  َو  مِهیِدـیَا  تَّلُغ  ٌۀـَلُولغَم  ِهللا  ُدَـی  ُدوُهَیلا  ِتلاَق 

هداشگ وا ، ِتردـق  ِتسد  ود  ره  هکلب  دـنوش ! رود  یهلا  تمحر  زا  نخـس ، نیا  رطاخ  هب  و  داب ! هتـسب  ناش  ياه  تسد  تسا .» هتـسب  ریجنز 
زا ادخ  تسد  دیوگ  یم  هک  تسا  دوهی  تسردان  داقتعا  نیا  یفن  نآ  حیحـص  يانعم  هب  ادب »  » سپ دـشخب ].»! یم  دـهاوخب  هنوگره  تسا ؛

نیا هک  نیا  نودب  تسوا ، قلطم  تردق  ندوبن  دودحم  ادخ و  تسد  ندوب  زاب  شیانعم  ادب »  » رگید ترابع  هب  تسا ؛ هتسب  روما  رد  فرصت 
ادـخ قلطم  ملع  اـب  مه  هک  يا  هنوـگب  نآ  حیحـص  ياـنعم  هب  ادـب »  » تقیقح رگید  ریبـعت  هب  اـی  دـشاب . هتـشاد  تاـفانم  وا  قـلطم  ملع  اـب  رما 

نارکنم ریاس  دوهی و  تسردان  رظن  اب  قفاوم  مه  دـیامن و  تقباطم  لهج  هنوگره  زا  يراب  تاذ  ندوب  هزنم  اب  مه  دـشاب ، هتـشاد  یگنهاـمه 
ياراد کی  ره  ءایـشا  یهلا  تاردقم  قبط  رب  هک  دوش  فیـصوت  وحن  نیا  هب  دیاب  دشابن  دنناد ، یم  دودـحم  ار  قح  تردـق  هک  ادـب »  » هلأسم
تسا نیا  یهلا  ریدقت  رگید  ترابع  هب  دننک . یم  ادیپ  دوجو  یهلا  ياضق  ياضتقم  هب  راثآ ، نآ  قبط  رب  اهراک  هک  دنشاب  یم  یـصاخ  راثآ 
هلـسلس کی  رگید  فرط  زا  تسا و  یهلا  ياضق  هب  نآ  ققحت  تیـصاخ  نیا  تیلعف  یلو  دشاب ، هتـشاد  ندـنازوس  تیّـصاخ  شتآ  الثم  هک 
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زا کی  ره  لمع  هلحرم  رد  دنراد  یـصاخ  رثا  مادک  ره  هک  میراد  دنا  يدام  يداع  ریغ  روما  هک  اعد  هقدص و  لکوت و  دننام  یبیغ  بابـسا 
رد الثم  دنک ؛ یم  ادیپ  دوجو  نآ  ياضتقم  دوش و  یم  عقاو  رثؤم  روما  ققحت  رد  دشاب  رت  يوق  هک  یبیغ  يرهاظ و  يونعم  يدام و  للع  نآ 
یم زوریپ  رگید  لماوع  همه  رب  تسا  هدـش  رّدـقم  رمع  لوط  لـماع  کـی  ناونع  هب  هک  محر  هلـص  عناوم  دوجو  مغریلع  دراوم  زا  يرایـسب 

[. 12 «. ] ءوسلا ۀـتیم  عفدـت  رمعلا و  یف  دـیزت  محرلا  ۀلـص  : » تسا هدـش  دراو  تیاور  رد  اذـل  ددرگ ؛ یم  ینـالوط  درف  رمع  هجیتن  رد  دوش و 
رصحنم تایضتقم  بابسا و  هک  تسا  نیا  ادب  تقیقح  هصالخ  دنک ].» یم  فرطرب  ار  گرم  ياه  یتخـس  و  ینالوط ، ار  رمُع  محر  هلـص  ]»

دیاب ساسا  نیا  رب  دنراک . رد  یهلا  ریدقت  بسح  رب  زین  يدام  ریغ  بابسا  هلسلس  کی  يدام  بابسا  رانک  رد  هکلب  تسین  يدام  بابـسا  رد 
افش قزر و  رد  وا  فرصت  ریبدت و  رارمتسا  و  [ 13 ( ] نأَش یف  َوُه  موَی  َّلُک   ) هک نیا  یهلا و  هدارا  هب  مه  تشاد و  نامیا  یبیغ  بابسا  هب  مه 

كرد رگیدکی  اب  ار  اه  نآ  طابترا  یهلا و  نوئـش  نیا  تالیـصفت  میناوتن  ام  دنچ  ره  درادن ، ریثأت  دـنوادخ  تساوخ  نودـب  تیادـه و ... و 
هب هک  اعد  ای  اود  هب  افـش  يرامیب و  رثا  وحم  لثم  دشاب . رگید  تاریدـقت  هب  تاریدـقت  نیا  وحم  ادـب ،»  » رد وحم  زا  دارم  تسا  نکمم  مینک .

يرهاظ يدام و  تاببسم  بابسا و  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  یهلا  ّتیشم  هب  زین  يرامیب  ریثأت  ریدقت و  نامه  دریگ . یم  ماجنا  ادخ  تساوخ 
ریثأت اب  لوحت  نیا  مه  یهاگ  دـش . عنام  فداصت  هثداح و  کی  عوقو  ای  يدـنلب  زا  ای  اـیرد  رد  ناـسنا  طوقـس  زا  لـماع  نـالف  هک  مینیب  یم 

هک تسا  دنوادخ  تساوخ  هطـساو  هب  اهنت  دنتـسین  یمتح  تاریدقت  هک  دـشاب  نیا  دارم  تسا  نکمم  دوش . یم  تابثا  ای  وحم  یبیغ  بابـسا 
هک تسا  نیا  مه  [ 14 ( ] باتکلا ّمُا  ُهَدنع  َو   ) زا دارم  دسر و  یمن  هجیتن  هب  يریدقت  چیه  نآ  نودب  دنوش و  یم  تابثا  ای  وحم  تاریدقت  نیا 

باتکلا ّما  رد  همه  دـنک  یمن  ادـیپ  دوجو  نآ  فالخ  دریذـپ  یم  ققحت  هچ  نآ  هک  نیا  اـی  تسا . باـتکلا  ّما  رد  تاریدـقت  طـباور و  همه 
ادـخ رب  لوهجم  یفخم و  رما  روهظ  ینعم  هب  دوش  هتفگ  هک  تسین  نانچ  دراد و  یقطنم  لوقعم و  ینعم  کی  ادـب » ، » تروص ره  رد  تسا .

هب تبسن  شهجوت  تایعقاو  نیا  كرد  قیرط  زا  رشب  هک  تسا  نیا  دش  نایب  هک  يریـسافت  زا  کی  ره  هب  ادب »  » هلأسم نایب  زا  دوصقم  تسا .
مهارف اب  دشابن و  يداع  رهاظ و  بابـسا  هب  اهنت  شدامتعا  هیکت و  روما  همه  رد  دیامنن ، شومارف  ار  ادخ  یلاح  چـیه  رد  دوش و  رتشیب  ادـخ 

اـسب هچ  دوشن  دـیماان  مه  زاب  دـیدن ، مهارف  ار  يدام  بابـسا  رگا  دـنادب و  جاتحم  ادـخ  یلعف  تیانع  هب  ار  دوخ  مه  زاـب  بابـسا  نآ  ندـش 
دقتعم يدیحوت  گرزب  تقیقح  نیا  هب  دنادن و  هتـسب  تسد  ار  ادخ  دوهی ، لثم  هصالخ  دـنک . مهارف  ار  لعف  هنیمز  رگید  قرط  زا  دـنوادخ 
ّکنِا ُریخلا  َكدـیب  ءاشت  نم  ّلذـت  ءاشت و  نم  ّزعت  ءاشت و  نّمم  کلُملا  عزنَت  ءاشت و  نم  کلُملا  یتُؤت  کلُملا  کلام  مهّللا  ِلـُق   ) هک دـشاب 

، یهاوخب سک  ره  زا  و  یشخب ؛ یم  تموکح  یهاوخب ، سکره  هب  ییوت ؛ اه  تموکح  کلام  اهلاراب ! وگب : [. ]» 15 (. ] ٌریدق ءیش  ّلُک  یلع 
وت تسا ؛ وت  تسد  هب  اـه  یبوخ  ماـمت  ینک . یم  راوخ  یهاوخب  ار  هک  ره  و  یهد ؛ یم  تزع  یهاوخب ، ار  سکره  يریگ ؛ یم  ار  تموکح 

یتوکلم تاماقم  هب  جورع  یعقاو و  یقرت  تفرعم و  ملاوع  رد  وا  ریـس  ناسنا و  تیبرت  يداقتعا  نینچ  نودـب  الوصا  يرداق ].» يزیچ  ره  رب 
کمک هب  دوش  رکنم  ار  ادـب »  » هلأسم مه  نابز  اب  رگا  یتح  دراد و  هنیمز  مه  ناـسنا  ترطف  رد  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دوب و  دـهاوخن  رـسیم 

لثم وا  يانسُح  ءامـسا  هب  دناوخ و  یم  ارف  اه  نآ  عفد  يارب  ار  ادخ  كانرطخ  ياهدمآ  شیپ  رد  اذل  دنک ، یم  فارتعا  نآ  هب  دوخ  نادجو 
نآرق رد  هکنانچ  و  دوش . یم  لسوتم  دـننک  یم  ادـیپ  موهفم  ادـب »  » هلأسم هب  داقتعا  اـب  همه  هک  ظـفاحلا و ... یفاـکلا و  یفاّـشلا و  قازّرلا و 

هب : » وگب [. ]» 16 (. ] نوُعدَت ُهاِّیا  َلب  َنیقِداص  متنُک  نِا  نوُعدَت  ِهللا  َریَغَا  ُۀعاّسلا  مُکتَتَا  َوا  ِهللا  ُباذَـع  مُکاتَا  نِا  مُکَتیَاَرَا  ُلق  : ) دـیامرف یم  میرک 
رگا دیناوخ  یم  ار  ادخ  ریغ  دوخ  تالکشم  لح  يارب  ایآ  دوش ، اپرب  ریخاتسر  ای  دیآ ، امـش  غارـس  هب  راگدرورپ  باذع  رگا  دیهد  ربخ  نم 

رد دراد ، وا  هب  هجوت  ادـخ و  شتـسرپ  رد  ءادـب  هب  داقتعا  هک  یتیمها  نیا  ساـسا  رب  دـیناوخ ].» یم  ار  وا  اـهنت  هکلب  هَن  دـییوگ ؟ یم  تسار 
 . تسا هدشن  عقاو  شتسرپ  دروم  ءادب  هب  داقتعا  ریظن  يزیچ  هب  دنوادخ  [ 17 « ] ءادَبلا َلثِم  ءیَِشب  ُهللا  َِدبُع  ام  : » تسا هدش  دراو  هعیش  تایاور 

ءیـش ّلکب   » هک روط  نامه  وا  ینعی  درادن . تافانم  یهلا  قلطم  ملع  اب  دوش  ینعم  يریـسفت  ره  هب  ادـب »  » هلأسم هک  تسا  نیا  ثحب  هصالخ 
دنیوگ یم  هک  تسا  ربج  هب  نیلئاق  فرط  زا  لوا : ههبـش  تسا : هدش  حرطم  ههبـش  ود  ءادب  هلأسم  رد  تسا . ریدـق » ءیـش  ّلکب   » تسا میلع »

هک دشاب  نیا  [ 18 ( ] نأش یف  َوه  موی  ّلک   ) دافم رگا  نیا  ربانب  تسا . نکمماـن  مولعم  زا  ملع  فلخت  تفرگ  قلعت  يزیچ  هب  ادـخ  ملع  یتقو 
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همه دـنک ، یم  عنم  دـهد و  یم  يزور  دـنک و  یم  قلخ  نیا  رباـنب  دوش ، یم  عقاو  نآ  دـنک  ادـیپ  قلعت  وا  ملِع  هچ  رهب  نآ  ره  رد  زور و  ره 
دهاوخن نکمم  زیاج و  یلعف  رودـص  هدودـحم  نیا  زا  جراخ  هکلب  و  دـبای ، یمن  ققحت  يزیچ  وا  ملع  هدودـحم  زا  جراخ  تسا  وا  زا  لاعفا 

وا لهج  مزلتـسم  لاعفا  نآ  ندشن  رداص  اریز  دوب . دهاوخ  بجاو  تسا  هتفرگ  قلعت  اه  نآ  رودص  هب  وا  ملع  هک  یلاعفا  ققحت  هکنانچ  دوب .
ناگدنب یتح  ادخ و  ندوب  روبجم  ههبـش  اج  نیا  زا  تسا . هّزنم  صقن  بیع و  ای  لهج و  عاونا  همه  زا  يراب  تاذ  هک  یلاح  رد  دوب ، دهاوخ 

رد راکـشآ  شور و  يا  هنوگ  هب  سک  ره  هک  ارچ  دوش ، یم  دودرم  نادجو  هب  هعجارم  قیرط  زا  ههبـش  نیا  هتبلا  دـننک . یم  حرطم  ار  ادـخ 
مرگ ای  شتآ  ندـنازوس  رد  یـسک  هک  تسا  نیا  لثم  تسا  تایهیدـب  رد  ههبـش  عون  کـی  عقاو  رد  نیا  دـنیب و  یم  راـتخم  ار  دوخ  اـهراک 

ّدر ار  تابثا  وحم و  و  ادب »  » هلأسم دشاب  دراو  هک  ضرف  هب  ههبـش  نیا  الوا : هک  تسا  نآ  ههبـش  نیا  زا  رگید  خساپ  دـنک . دـیدرت  نآ  ندرک 
ای ربج  هب  لاعفا  ریاس  دننام  رما  تیاهن  رد  تسا  یهلا  لاعفا  هلمج  زا  هک  مه  تابثا  وحم و  رایتخا ، مدـع  ربج و  هب  داقتعا  اب  اریز  دـنک ، یمن 

وحم و دـیوگب  دـناوت  یم  طقف  دـیامن ، یفن  ار  تابثا  وحم و  دـناوت  یمن  ههبـش  نیا  اب  ربج  هب  لئاق  رگید  تراـبع  هب  دوش . یم  عقاو  راـیتخا 
لاعفا زا  ود  ره  تابثا  وحم و  هک  تسا  نیا  ههبـش  لصا  حیحـص  باوج  ًایناث : تسا . رودّـصلا  یمتح  تسا  یهلا  لاعفا  زا  ود  ره  هک  تاـبثا 

يرایتخا اب  یتافانم  دناوت  یمن  رایتخا » هب  نآ  رودص  هب  ادخ  ملع   » دنوش و یم  رداص  رایتخا  اب  وا  زا  لاعفا  ریاس  لثم  تسا و  یهلا  يرایتخا 
ادـخ زین  ناگدـنب  لاعفا  هب  تبـسن  روط  نیمه  تسا و  لاحم  نیا  تسا و  مولعم  رد  ملع  ریثأـت  موزل  شموهفم  اریز  دـشاب . هتـشاد  نآ  ندوب 

هک اج  نآ  یـسوط  ققحم  میکح و  ایوگ  دنک و  یمن  یفن  ار  هدـنب  رایتخا  یملع  نینچ  تسا و  ناگدـنب  زا  اه  نآ  يرایتخا  رودـص  هب  ملاع 
عوقو و هب  ملع  هک  دراد  هراشا  باوج  نیا  هب  دوب  لهج  تیاغ  القع ز  دزن  نتفگ  نایـصع  ّتلع  یلزا  ملع  تسا : هدومرف  مایخ  هب  خـساپ  رد 

هدنیآ یبیغ  روما  زا  ایلوا  ایبنا و  رابخا  هک  تسا  نیا  مود : ههبـش  دناسر . یمن  یبیـسآ  اه  نآ  ندوب  يرایتخا  هب  راتخم  دارفا  زا  لاعفا  رودص 
لباق هنوگچ  اه  نآ  رد  ادب »  » ناکما اب  مالسلا ) مهیلع   ) نیرهاط همئا  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ترـضح  رابخا  صوصخب 

روط هب  دوش  عقاو  ادب »  » دـنهد یم  هک  يربخ  رد  دـیاش  هک  نیا  هظحالم  نودـب  عیاقو  همه  نیا  زا  هنوگچ  نانآ  ینعی  تسا  هیجوت  ریـسفت و 
یبیغ ربخ  نیا  ربانب  تسین . دراوم  همه  رد  نآ  عوقو  ینعم  هب  دراوم ، ضعب  رد  نآ  عوقو  و  ادـب »  » عوقو ناکما  باوج : دـنا ؟ هداد  ربخ  مزج 

« ادـب  » عوقو ناکما  اب  دراد و  تلـالد  ادـب »  » ندـشن عقاو  هب  دریگ  یم  تأـشن  وا  ماـهلا  میلعت و  ادـخ و  ملع  زا  ناـش  ملع  هک  ناراوگرزب  نآ 
عوقو مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ایبنا و  ياهربخ  يدراوم  رد  تایاور  زا  یـضعب  بسح  رب  هک  دوش  حرط  هنوگ  نیا  ههبـش  رگا  و  درادن . یتافانم 

بجوم بذک و  هب  ندش  مهتم  عقاو و  فالخ  زا  رابخا  مزلتـسم  رما  نیا  دـنا و  هدرک  رکذ  رگید  يروما  ای  ادـب »  » عوقو ار  نآ  تلع  هتفاین و 
رد تسین . ملاع  ای  تسا  ادب »  » عوقو هب  ملاع  ای  دـهد  یم  ربخ  نآ  زا  هک  یلو  ای  یبن  صخـش  هوالع  هب  دوش . یم  تیالو  توبن و  ماقم  نهو 
زا هّزنم  ایبنا  ماقم  تسا و  بذـک  نآ  نتفاین  عوقو  زا  هدـنهد  ربخ  ملع  اب  دوش  یمن  عقاو  هک  يرما  عوقو  زا  ربخ  تسا  یهیدـب  یلوا  تروص 

تسا لمتحم  ادب »  » لامتحا ببس  هب  نآ  نتفاین  ای  نتفای  عوقو  هک  يرما  زا  یمزج  ربخ  ادب »  » عوقو لامتحا  اب  زین  مود  تروص  رد  تسا . نآ 
یهاگآ مولع و  زا  دنوادخ  هچ  نآ  ربتعم  رابخا  بسح  رب  الوا : تسین . هّجوم  نادنچ  تماما  توبن و  ماقم  بحاص  يارب  دـشابن  بذـک  رگا 

. تسین اه  نآ  رد  ادـب »  » هک تسا  هیمتح  روما  زا  دـیامن  یم  اه  نآ  زا  رابِخا  رومأـم  ار  اـه  نآ  دـنک و  یم  اـطع  یلو  یبن و  هب  یبیغ  روما  هب 
نینمؤملاریما ترضح  تداهش  زا  ترضح  نآ  ربخ  ای  رگمتس  هورگ  تسد  هب  راّمع  لتق  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ربخ  رد  الثم 

نیا ای  و  دوش ، یم  دراو  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  رب  هک  اه  تبیصم  ریاس  و  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  ترضح  تداهش  و  مالسلا ) هیلع  )
مالسا نید  هک  نیا  و  تسویپ ، دهاوخ  ترـضح  نآ  هب  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  نیلوا  تیب  لها  زا  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  هک 
مّلـسم ربخ  اه  هد  وا و  صیاصخ  تافـص و  نایب  دیامن و  یم  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم ترـضح  و  دوش ، یم  ریگ  ملاع 

دنا و هدرک  تیاور  مه  ّتنس  لها  ار  اه  نآ  زا  يرایـسب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  یبیغ  ياهربخ  تسا  روط  نیمه  رگید و 
دهاوخن عقاو  ادب »  » عیاقو نیا  رد  رت  حیحص  ترابع  هب  دنتسین و  ریذپ  « ادب  » اهربخ نیا  هک  یبیغ  روما  زا  مالسلا ) مهیلع   ) همئا رئاس  ياهربخ 

ردان رایـسب  ای  تسا  هتفگ  نخـس  ناشیا  یبیغ  ياهربخ  رد  ادـب »  » دوجو زا  هک  يرابخا  دـنداد . یمن  ربخ  نآ  زا  ناراوگرزب  نآ  هنرگو  دـش 
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تیاور رگا  تشذـگ . نآ  ثحب  هک  هزمح  یبا  تیاور  نیمه  لاثم  ناونع  هب  تسین . لماک  اه  نآ  تلالد  ای  دـنراد و  دنـس  فعـض  ای  تسا 
روـضح هـب  دـیوگ  یم  هـک  تـسا  مالـسلا ) هـیلع   ) نینمؤـملاریما ترـضح  زا  قـمح  نـب  ورمع  ربـخ  نآ  دـشاب  هـنیمز  نـیا  رد  مـه  حـیحص 

ات دش ... مهاوخ  ادج  امش  زا  نم  ورمع ، يا  دندومرف : ترضح  مدش  بایفرش  دوب  هدروخ  تبرض  هک  یتقو  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
داتفه لاس  ات  دـیدومرف : نینمؤملاریما  ای  مدرک  ضرع  نم  دـندومرف .  رارکت  ار  هلمج  نیا  راـب  هس  دـش  دـهاوخ  عقاو  ییاـهالب  داـتفه  لاـس 

. تسا یـشیاشگ  یناسآ و  ییالب  ره  زا  دـعب  ورمع ، يا  یلب  دـندومرف : تسه ؟ شیاشگ  داـتفه  زا  دـعب  اـیآ  دـمآ ، دـهاوخ  شیپ  ییاـهالب 
ّما دنک و  یم  تابثا  دهاوخب  ار  هچره  و  وحم ، دـهاوخب  ار  هچره  دـنوادخ  [. ]» 20 [ ] 19 (. ] ِباتِکلا ُُّما  ُهدـنِع  َو  ِتبُثی  َو  ُءاشَی  اَـم  ُهللا  اوُحمَی  )
ّنِا  ) هک دهد  یم  یهلا  تنس  کی  زا  ربخ  هکلب  دهد  یمن  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  مایق  روهظ و  زا  ربخ  تیاور  نیا  تسا ].» وا  دزن  باتکلا 

یتروص رد  شیاشگ  نیا  عوقو  هک  دوش  یم  رکذـتم  مه  ار  هتکن  نیا  لاح  نیا  اـب  [ 21 ([ ] تسا یناسآ  یتخس  ره  اب  ًامّلسم  ] ارُسی رـسُعلا  َعَم 
یم تقیقح  رد  [. 22 ( ] ِباتِکلا ُُّما  ُهدنِع  َو  ِتبُثی  َو  ُءاشَی  اَم  ُهللا  اوُحمَی  َو   ) هیآ تئارق  اب  ترـضح  هوالع  هب  دیاین  شیپ  ادب »  » هک دوب  دـهاوخ 

[1  ] یقرواپ [. 23 . ] ددرگ نآ  هنیمز  ندش  مهارف  زا  عنام  دوش و  لصاح  ادب »  » اسب هچ  تسین  یمتح  دص  رد  دص  رما  نیا  دنیامرفب  دـنهاوخ 
هروس [ 5 . ] هیآ 11 10 (، 71  ) حون هروس  [ 4 . ] هیآ 60 (، 40  ) رفاغ هروس  [ 3 . ] هیآ 41 (، 30  ) مور هروس  [ 2 . ] هیآ 96 (، 7  ) فارعا هروس 
لافنا هروس  [ 9 . ] هیآ 3 2 (، 65  ) قالط هروس  [ 8 . ] هیآ 7 (، 14  ) میهاربا هروس  [ 7 . ] هیآ 98 (، 10  ) سنوی هروس  [ 6 . ] هیآ 142 (، 7  ) فارعا

نمحرلا هروس  [ 13 . ] ص 172 ج 77 ، راونالاراحب ، [ 12 . ] هیآ 64 (، 5  ) هدئام هروس  [ 11 . ] ص 197 ج 4 ، راونالاراحب ، [ 10 . ] هیآ 53 (، 8)
ج راونالاراحب ، [ 17 . ] هیآ 40 (، 6  ) ماعنا هروس  [ 16 . ] هیآ 26 (، 3  ) نارمع لآ  هروس  [ 15 . ] هیآ 39 (، 13  ) دعر هروس  [ 14 . ] هیآ 29 (، 55)

نب دمحم  رضنلا  یبا  یـشایعلا ، ریـسفت  [ 20 . ] هیآ 39 (، 13  ) دـعر هروس  [ 19 . ] هیآ 29 (، 55  ) نمحرلا هروـس  [ 18 . ] ح 19 ص 107 ، ، 4
هب رتشیب  عالطا  يارب  [ 23 . ] هیآ 39 (، 13  ) دعر هروس  [ 22 . ] هیآ 6 (، 94  ) حارشنا هروس  [ 21 . ] ح 68 ص 217 ، ج 2 ، شایع ، نب  دوعسم 

هعجارم دـنا  هتـشون  عوضوم  نیا  رد  گرزب  ناققحم  هک  رگید  رایـسب  ياه  باتک  یناگیاپلگ و  یفاص  هللا  ۀـیآ  فیلأت  ادـبلا ،» ّرـس   » باـتک
. دییامرف

تیودهم هب  داقتعا  اب  طابترا  رد  تعجر  هب  هدیقع 

هب داقتعا  ایآ  تشگ . دنهاوخ  زاب  ایند  هب  ناشیا  ریغ  و  مالسلا ) مهیلع   ) همئا زا  تاوما  زا  یعمج  نامزلا  رخآ  رد  يرایـسب  ثیداحا  بسح  رب 
تبیغ هب  داقتعا  لصا  ایآ  رگید  ترابع  هب  دراد ؛ یگنهامه  تعجر  هب  داقتعا  اب  ترضح  نآ  روهظ  و  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  تبیغ 

تعجر زا  يادـج  لقتـسم و  هدـیقع  کی  نیا  ای  دوش  یم  لماش  دـنوش  یم  عقاو  تمایق  مایق  زا  لبق  هک  ار  یعیاقو  رئاس  تعجر و  روهظ ، و 
تسا و نیملـسم  یعامتجا  یمومع و  داقتعا  کی  مالـسلا ) مهیلع   ) همطاف نادنزرف  تیب و  لها  زا  یجنم  يدـهم و  روهظ  هب  هدـیقع  تسا ؟

داـقتعا کـی  هدـیقع ، نیا  لـصا  یلو  دـنک  یم  یفرعم  بسن  بسح و  رظن  زا  زین  ار  وا  صخـش  هعیـش  هچرگا  درادـن ، هعیـش  هب  صاـصتخا 
بهذـم لوصا  بسح  رب  هک  تسا  یلـصا  و  تسا ، هدـش  هداد  تراشب  نآ  هب  زین  روبز  تاروت و  رد  هتـشذگ  ناـیدا  رد  هک  تسا  یناـگمه 

نامیا هلأسم  نیا  هب  دریمب و  هک  یـسک  تسا و  نآ  لوبق  هب  طورـشم  لامعا  یلوبق  ددرگ و  یمن  لماک  نآ  نودـب  نامیا  هیرـشع  ینثا  هعیش 
ۀتیم تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم   » مکح هب  دشاب  هتخانشن  تماما  هب  ار  ادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  يدهم  ترضح  ای  دشاب و  هتـشادن 

مه تعجر  هلأـسم  هب  داـقتعا  تسا . ّدـح  نیا  رد  تیمها  ریثاـت و  تهج  زا  رواـب  نیا  تسا ، هتفر  اـیند  زا  تیلهاـج  گرم  هب  [. 1 « ] ۀیلهاجلا
تماما و لصا  نیا  ربانب  دـشابن . حرطم  نآ  نودـب  تیودـهم  تبیغ و  هلأـسم  هک  تسین  روطنیا  یلو  دراد  تاـیاور  نآرق و  رد  هشیر  هچرگ 

هلئـسم لصا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  همه  نیا  اب  تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  اـه  باـتک  رد  مه  تعجر  هلئـسم  نودـب  تیودـهم  هلأـسم 
، تسا تباث  دیجم  نآرق  ددعتم  تایآ  بسح  رب  هتـشذگ  ياه  نامز  رد  نآ  عوقو  تسا و  یمالـسا  هلئـسم  کی  تاوما  تشگزاب  تعجر و 
. دـشاب راکنا  دروم  دـناوت  یمن  نامزلا  رخآ  رد  نآ  ددـجم  عوقو  ناکما  تسا  هتـشاد  ریظن  هتـشذگ  رد  هک  نیا  لیلد  هب  دـش  روط  نیا  یتقو 
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اوذح مکلبق  ناک  نم  لبس  نکلستل  : » تنس لها  نیب  رد  روهـشم  ربخ  کی  قبط  رب  هداتفا و  قافتا  تاوما  عوجر  هتـشذگ  مما  رد  هک  ینامز 
. دـننادب زیاج  زین  تما  نیا  رد  ار  نآ  عوقو  دـیاب  اه  نآ  [. 2 « ] هومتلخدل بض  رجح  لخد  مهدحا  نا  ول  یتح  ةذـقلاب  ةذـقلا  لعنلاب و  لعنلا 
هک یتایآ  زا  رظن  فرـص  اب  همتاخ  رد  تسین . حیحـص  تیاور  نیا  نومـضم  قبط  رب  هعیـش  ریغ  فرط  زا  نآ  عوقو  ناـکما و  یفن  نیا  رباـنب 
یم روآداـی  تسا  تما  نیا  رد  تعجر  عوقو  رب  دـهاش  هک  ار  يا  هیآ  كّربت  نّمیت و  يارب  دـنا  هداد  ربـخ  هتـشذگ  مما  رد  ار  تعجر  عوقو 

زا ار  یهورگ  یتما ، ره  زا  ام  هک  ار  يزور  روآ  رطاخ  هب  [. ]» 3 (. ] نوُعَزُوی مُهَف  اِنتایِآب  ُبِذکَی  نَّمِم  ًاجوَف  ًۀُّما  ّلُک  نِم  ُرُشَحن  َموَی  َو  : ) میوش
تلالد هیآ  نیا  دنوش ].»! قحلم  رگیدـکی  هب  ات  میراد  یم  هگن  ار  اه  نآ  و  مینک ؛ یم  روشحم  دـندرک  یم  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک 

زا ریغ  زور  نیا  ًاعبط  هک  دنوش  یم  روشحم  دنا  هدرک  ار  یهلا  تایآ  بیذکت  هک  یناسک  زا  یهورگ  یتما  ره  زا  نآ  رد  هک  دراد  يزور  رب 
هروس [ 3 . ] ص 257 ج 21 ، راونالاراحب ، [ 2 . ] یسلجم همالع  نایب  نمـض  رد  ص 368  ج 8 ، راونالاراحب ، [ 1  ] یقرواپ تسا . تمایق  زور 

هیآ 83. (، 27  ) لمن
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