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تاعجارملا
: هدنسیون

( هر  ) نیدلا فرش  نیسحلادبع  دیس 

: یپاچ رشان 

هیاس رشن 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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یملع هرظانم   - تاعجارملا

باتک تاصخشم 

همجرت تارظانم  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  یـسراف ] تاعجارملا .  : ] يدادرارق ناونع   1873  - 1958 نیسحلادبع ، نیدلافرش ، هسانشرس : 
یعیمـس ناویک  همدـقم  اـب  یلباـک  رادرـس  ناخدـمحم  روـن  نبیلقردـیح  مجرتـم  یلماـع ؛ نیدلافرـش  نیـسحلادبع  فیلاـت  تاـعجارملا /

 : یـسیون تسرهف  تیعـضو   x-26-5918-964 کـباش :  ص 531  يرهاـظ :  تاصخــشم  . 1380 هیاس ، رـشن  نارهت : رـشن :  تاصخـشم 
تاعالطا ساسارب  یـسیونتسرهف  تشاددای :  تسا  هدشهمجرت  یـسرافهب  فلتخم  نیوانع  تحت  باتک  نیا  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف 

 : عوضوم اههیدر  اههیعافد و  تنس --  لها  عوضوم :  اههیدر  اههیعافد و  هعیـش --  عوضوم :  تاعجارملا . یلـصا : ناونع  تشاددای :  اپیف .
هرگنک يدنب  هدر  مجرتم  ، 1255  - 1331 یلقردیح ، یلباک ، رادرس  هدوزفا :  هسانش  هیماما  هعیـش --  مالک  عوضوم :  تاجاجتحا  هعیش -- 

م9997-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/4172 ییوید :  يدنب  هدر  BP212/5/ش4م4041 1380  : 

رشان همدقم 

زا شـسرپ  دزاـس , یم  فرطرب  ار  اـه  ماهباودـناسر  یم  قح  هب  ار  ناـسنا  هک  ییاـه  شور  نیرت  هدـنزرا  زا  یکی  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
یم لصاح  دـنمدوسو  دـیفم  تاعالطا  زا  يا  هزات  تاکنو  دوش  یم  فرطرب  ماهبا  هناملاع ,  ياه  خـسا  ـ پرد نام  یب گـ هک  تسا  ناـها  ـ گآ

لئاـسم ناـسنا  دـیاب  هک  رکذـلا ) لـها  اولاـساف   : ) تسا هدوـمرفو  هدـش  بلطم  نیا  رب  هیکت  زین  میرک  نآرق  رد  هک  تـساور  نـیا  زا  ددرگ .
ددرگ فرطرب  هنیمز ـ  نآ  رد  دوجوم ـ  تالکـشم  مه  ات  دسرپب  ینید  نایامنهارو  املع  زا  نانآ ,  زا  سپو  نایاوشیپ  زاار  یبهذمو  یتدیقع 

هدنزراو رت  لدتسم  رت , يوق  خساپ  دشاب , ناملاعو  نایاناد  زا  دوخ  زین  هدننک  شـسر  ـر پـ گا لاح  دیامن , تشادرب  يا  هزات  ياهیهاگآ  مهو 
دیس موحرم  یعیش  گرزب  ملاع  ياه  باوجو  يرـشبلا  میلـس  خیـش  موحرم  رـصم  رهزا  عماج  خیـش  ياه  لاؤسرد  هکنان  چـ دوب , دهاوخ  رت 

تسا اهلاسو  هدمآرد  (( 1  )) تاعجارملادیواج هشیمهو  هدننک  تیاده  زاسناسنا , باتک  تروص  هب  هک  هدـمآ  نیدـلا  فرـش  نیـسحلادبع 
اوتحم رپو  دنمشزرا  رایسب  ياهباتک  زا  یکی  قحب  زین  دوجوم  باتک  دنا . هدش  رـصبتسمو  باریـس  نآ  زا   , تیاده نابلاطو  تفرعم  ناگنـشت 
يرکف تاشوارتادـج  هک  دراد  يوقو  لدتـسم  ياهخـساپ  هب  زاینو  دـیآ  یم  اه  نهذ  هب  هراومه  هک  تسا  یمهم  ياهـشسرپ  يواـحو  تسا 

هنارگنشور ياه  باوج  نیرتهب  يوخ  مرتحم  هعمج  ماما  یمجن  قداص  دمحم  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  بانج  راوگرزب  دنمـشیدنا 
تفرعم ناقاتـشمو  زیزع  ناگدنناوخ  سرتسد  ردو  پاچ  مرتحم  هدنـسیون  رظندـیدجت  اب  راب  نیمود  ياربو  تسا  اهلاوئـس  نآ  هب  دـنمدوسو 

داینب زیئاپ 1375  میراد .  انمت  لاعتم  دـنوادخ  زا  نیملـسمو  مالـسا  هب  تمدـخرد  راوگرزب  فلؤم  نوزفا  زور  تاـقیفوت  تسا .  هتفرگ  رارق 
مق یمالسا  فراعم 

لوا پاچ  همدقم 

لهاو هعیش  يالـضفو  املع  زا  يا  هدع  رایتخاردو  هدیدرگ  ریثکت  يرـضخ  همالع  هب  لاسرا  زا  سپ  همانخـساپ  نیا  دمحلا  هلو  یلاعت  همـسب 
یبتک رکـشت  راهظاو  نانتما  زاربا  نانآ  سار  ردو  تنـس  لها  مرتحم  ياـملع  دـییاتو  لابقتـسا  هعیـش  ياـملعزا  هتـشذگ  تفرگ ,  رارق  تنس 

یتدیقع یملع  لئاسم  ردرظن  لدابت  عون  نیا  یعطق  شریذپ  يایوگ  دوب  تیمیمـص  اب  ماوتو  تبحمزا  هدنکآ  هک  يرـضخ  بانج  یهافـشو 
حیحـص نایب  هک  تسا  هوزج  نیا  یط  رد  ام , دیکاتو  ینیب  شیپ  دیؤمو  ترـسم  هیام  لمعلا  سکع  نیاو  دـشاب  یم  راظتنا  قوف  يدـح  ردو 
ینکفا هقرفتو  قافن  داجیا  رد  نانمـشد  تیلاعف  رابغ  ندودز  ردو  يرداربو  توخا  ساسا  میکحت  رد  دـناوت  یم  قیاقح  شریذـپو  تایعقاو 
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( اوقرفتالو اعیمج  هّللا  لبحب  اومـصتعاو   ) یعقاو موهفم  هک  تسا  لباقتم  شریذپو  بسانم  وج  نیا  يزاس  هدامآو  دیامن  ءافیا  يرثؤم  شقن 
ـگـر ناـشن ـک  چوک هنومن  نیاو  دـنک  یم  يزیر  یپ  ار  يردارب  ریذـپانذوفن  دـسو  یمالـسا  توخا  تمظع  اـب  خاـکو  دـشخب  یم  ققحت  ار 

نیا رد  رگید  نامز  ره  زا  شیب  نادنمشنادو  املع  ياهملقودوش  هتشادرب  يرترثؤم  ياهمدق  يرکفو  یملع  مهافت  داجیا  رد  دیاب  هک  تسنآ 
نیا عبط  دیدجت  هب  هک  دـیدرگ  بجوم  تسا  ناناملـسمو  املع  همه  يارب  قشمرـس  هک  بولطم  شنکاو  نیا  لاح  رهب  دوش . هتفرگراکب  هار 

یمجن قداص  دمحم  هام 1368  دنفسا  يدهلا .  عبتا  نم  یلع  مالسلاو  دوش . مادقا  تسا  هدمآ  لمع  هب  نآ  رد  هک  یتاحالصا  اب  باتک 

مود پاچ  همدقم 

نآ خساپ  رد  وگتفگو  ثحب  هرئاد  اعبط  تسا  هدش  حرط  ناشیا  يوس  زا  هکیتالاوئسو  يرـضخ  بانج  همان  ياوتحم  ساسا  رب  یلاعت  همـسب 
هورگ هعلاـطمو  رکف  هطیح  ردو  صاـخ  رـشق  يارب  هـکلب  موـمع  يارب  هـن  هرظاـنم  نـیاو  دودـحم  دـهدیم  لیکـشت  ار  رـضاح  هوزج  هـک  زین 

اصوصخ يداقتعا ,  ياه  هنیمز  رد  شواکو  ثحب  هب  نادنم  هقالع  زا  ناوارف  ياضاقتو  لابقتـسا  لاح  نیع  رد  یلو  دوب . دهاوخ  صوصخم 
پاچ دیدجت  هبو  بایان  یهاتوک  هلصاف  هب  نآ  لوا  پاچ  ياه  هخسن  هک  دیدرگ  بجوم  تنس  لها  مرتحم  ياملعزا  یهورگ  هقالع  راهظا 
دومن یقلت  یلک  نومزآو  يرگید  شجنس  ناوتیم  دودحمو , هاتوک  یثحبو  رـصتخم  هوزج  کی  دروم  رد  ار  لمعلا  سکع  نیا  دوش . مادقا 
هجوت هک  شخبدیماو  كرابم  تسا  یلوحت  نیاو  تسا .  یمالسا  بالقنا  دنمهوکش  يزوریپ  زا  سپ  هعماج  رد  يرکف  لوحتزا  یکاح  هک 

یخـساپو هدومن  فطعنم  تسادـیلقت ,  زا  زیهر  ـ پو ینید  لئاسم  رد  قیقحت  هک  دوخ  یعقاو  هاـگیاج  هب  ار  دـنمجرا  ياـملعزا  یمیظع  لـیخ 
يراشفاپ دوخ  دومج  ربو  هتسناد  اوران  دشاب  فاصناو  قح  رایعم  رب  هچ  رگ  ار  یبهذم  ثحب  عون  ره  هک  رامـش  تشگناو  لیلقدارفا  هب  تسا 

نیا پاچدیدجت  دهاش  هک  میرازگـساپسو  رکاش  ار  لازی  دـنوادخ ال  لاح ,  رهب  دـیامن . یم  مورحم  اهتیعقاو  هب  لین  زا  ار  یمالـسا  هعماجو 
يا هدرتس  یبهذم گـ یگنهرف  تامدخ  هک  مق  یمالـسا  فراعم  داینب  هکرابم  هسـسؤم  ار  یبهذم  ـگـی  نهرف مادـقا  نیاو  میـشاب .  یم  هوزج 

تفرگ هدهعب  دندرگ  یم  دنم  هرهب  نآ  يونعمو  یملع  تاکرب  زا  ناهج  ناناملسمزا  یمیظع  رـشقو  دهدیم  ماجنا  روشک  جراخو  لخاد  رد 
لظ ردو  تیالو  ياول  ریز  رد  ار  داینب  نیا  شوک  تخس  ناراکمهو  مرتحم  نیلوئسم  تیقفومو  مالسا  هار  رد  نارگـشالت  همه  تیقفوم  ام  . 

هامرهم 1375 یمجن 8  قداص  دمحم  يوخ ـ  میئامن .  یم  تلاسم  نانم  دنوادخ  زا  هادف ,  انحاورا  مظعا  هّللا  ۀیقب  تیانع 

هرظانم عورش 

هبحـصو نیبیطلا  هلآو  نیمالا  یفطـصملادمحم  انالومو  اندیـس  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  نیملاـعلا  بر  هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
يوخ مرکم  هعمج  ماما  مرتحم  دنمـشناد  نیمآ .  مهتاکربب  انیلعو  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  نیدـلا  موی  یلا  ناـسحاب  مهعبت  نمو  نیرهاـطلا 

یلو ترـضح  رمع  لوطو  تحـص  ماود  يوزرآ  اب  هتاکربو .  هّللا  ۀـمحرو  مکیلع  مالـسلا  مکتاکرب .  تماد  یمجن  ياقآ  باطتـسم  بانج 
مک ننست  لها  یتیاور  یثیدح  بتک  همه  رد  هکنیا  عیدصت  هلیسو  یناهج  رفک  رب  مالسا  ناگدنمزر  هبلغو  یلاعلا  هلظ  دم  ینیمخ  ماما  هیقف 

داتسا لبنح ,  نب  دمحم  نب  دمحا  ماما  ریبکلادنسملا  رد  هکنانچمه  تسه  مالسلا  مهیلع  توبن  تیب  لها  زا  ثیداحاو  تایاور  شیب  هکلبو 
ثیدـح ملع  باتک  نیرتمهم  هک  یفاـکلا  رد  اـما  تسه ـ  الـصتم  تیب  لـها  زا  تیاور  یلاعت 769 هّللا  مهمحر  دواد  یباو  ملـسمو  يراـخب 
تیاور کی  مه  هنومن  يارباهنآ  نادالواو  مهنع  هّللا  یـضر  نامثع )  رمع , رکب , وبا   ) هثالث همئا  زا  یتیاور  الـصا  تسا  عیـشت  لـها  یتیاور 

تدـحو ماود  همتاـخ  رد  دـیئامرف  لوذـبمو  موقرم  ار  یباوـج  لاکـشا  لـح  يارب  اـفطل  دنرتفیعـض ـ  مه  ریفع  زا  دروـخ مـگـر  یمن  مشچب 
هیونشا 23/4/1367 هعمج  ماما  يرضخ  یضاق  یمیمـص  بحم  مراتـساوخ .  هناش  لج  لاعتم  دنوادخ  زا  نارفاک  هئطوت  هیلع  رب  ار  نیملـسم 

هّللا ۀـمحرو  مکیلع  مالـس  مکتاکرب  تماد  یمجن  ياقآ  بم  لئاضف  باطتـسم  بانج  يوخ  مرتحم  هعمج  ماـما  یلاـعت  همـسب  يدیـشروخ 
ماما ترضح  ماقم  یلاع  ربهر  دوجو  تحص  ماود  هیاس  ریزرد  ار  یمالسا  يروهمج  نیئآ  تفرشیپو  عیشتو  ننست  داحتا  ماود  البق  هتاکربو 
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طـسوت کنیا  یندشن  شومارفو  ذیذل  تبحـص  نمـضرد  هک  هدعو  بسح  رب  مناهاوخ  هناش  لج  لاعتم  دـنوادخ  زا  یلاعلا  هلظدـم  ینیمخ 
نویناحورو یلاعبانج  تمالسو  تحص  همتاخ  رد  مدرک .  میدقت  ار  نآرقلا  رظن  یف  قالطلا  هلاسر  هخسن  کی  یلیلج  باهـش  مداماد  ردارب 

یمالساو یملع  ردارب  یلاعت  همـسب   1367 يرـضخ 27/8 / یـضاق  نات  یمیمـص  بحم  ریخ  ياعد  رظتنم  مبلط .  یم  ناـنم  یح  زا  ار  يوخ 
هیاس ریز  رد  یمالسا  يروهمج  تلود  ماود  يوزرآ  اب  هتاکرب  تماد  يوخ  يازـسب  هعمج  ماما  یمجن  اقآ  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح 

لج لاعتم  دنوادخ  زا  ار  یلاعبانج  كرابم  دوجو  تحـصو  تمالـس  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح  یـسایسو  یهلا  يایاصوزا  يوریپ 
رظن دننام  ناترظن  مه  یلاعبانج  هک  دیـسر  مرظنب  ناتدوخ  هلاسر  زا  دـندیدرگ . ترایز  شزرا  رپ  باتک  هس  اب  هکرابم  همان  مهاوخیم .  هناش 

یباتک ره  رد  یلاعت  يادـخ  مـالک  زجب  تفگ  دیـشرلا  نوراـه  هب  هنع  یلاـعت  هّللا  یـضر  ترـضح  نآ  هک  دـشاب  یم  سنا  نب  کـلام  ماـما 
هب افطل  یتناما  ای  دنتـسه  یئادـها  منادـیمن   , دنـشزرا رپ  اعقاو  هک  تاعجارملا  داهتجالاو , صنلا  باـتک  ود  نآ  یلو  تسا .  نکمم  ضارتعا 

مالسلاو مهد  عاجرا  اراهنآ  هعلاطمزا  سپ  دشاب  یتناما  هکیتروص  رد  دیئامرف  علطم  ار  ریقح  ( 2465  ) نفلت هرامش  هلیسو  هب  ای  تسپ  هلیسو 
یلع رکـشلا  هلو  هئالآ  یلع  هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب   1368 يرضخ 15/5 / یـضاق  یمیمـص  بحم  مکیدل .  نم  یلعو  مکیلع 

انناوخا ءاملع  رخفمو  مانالا  مذالم  بانج  نیبجتنملا .  هبحصو  نیرهاطلا  هلآو  دمحم  مهمتاخ  امیس  الو  هئایبنا  یلع  مالسلاو  ةالصلاو  هئامعن 
هّللا هدیا  هیونشا  ةدلبب  ۀعمجلا  ماما  يرضخلا  یضاقدمحم  خیشلا  رحلا  يرحتملاو  ۀماهفلا  ۀمالعلا  ناتسدرکو  ناجیابرذآ  ۀقطنمب  ۀنسلا  لها 

ناینب اب  هک  تما  ماما  هب  رمع  لوط  تساوخرد  اب  هتاکربو .  هّللا  ۀمحرو  مکیلع  مالسلا  یـضم .  امم  اریخ  انرماو  هرما  لبقتـسم  لعجو  یلاعت 
میژر فذـح  ابو  دومن  ءایحا  نانآ  لد  قامعارد  ار  دـیحوت  هملکو  ناناملـسم  نایم  رد  ار  هملک  دـیحوت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يراذـگ 
هرجـش هک  ءادهـش  كاپ  ناور  هب  نایا  یب پـ دورد  ابو  دودز . ناناملـسم  بولق  زا  ار  هقرفتو  فالتخاو  ینمـشدو  كرـش  یهاشنهاش  طحنم 

زا هدیـشوج  راعـش  نیا  اب  ماوت  شیابیز  رظانمو  نیریـش  تارمث  همه  اب  ار  روانت  تخرد  نیاو  هدومن  يراـیبآ  دوخ  نوخاـب  ار  بـالقنا  هبیط 
رش زاو  دیشابن  لفاغ  نانمشد  دیک  زا  ناناملـسم  يا  ناه  هک  دنداد  لیوحت  امب  ناشلد  قامعا  زا  هتـساوخرب  مایپ  نیا  ابو  ناشروعـشو  كرد 

شوهب تسا  نمشد  هبرح  نیرت  هدنربو  نیرخآ  هک  فالتخا  داجیا  زاو  هدوب  رذح  رب  دنا  هتـسشن  مالـسا  نیمک  رد  هشیمه  هک  برغو  قرش 
تاشن توخا  نیا  رتشیب  ماکحتسا  تساوخردو  یمیمـص  تسود   , ینامیا ردارب  نآ  هب  رمع  لوطو  تیفاعو  تحـص  تساوخرد  ابو  دیـشاب .

 . يونعم یمالسا  ینتسسگان  قئالع  زا  هتفرگ  ماهلا  تیمیمصو  تقادص  نیا  شرتسگو  یبهذم  يداقتعا  لالزو  لیـصا  همـشچرس  زا  هتفرگ 
رانک ردو  هدادرارق  تبحمو  تیانع  دروم  اردوخ  ردارب  نیا  هکنیا  زادیدرگ  ترایز   1367  / 4 هخروم 23 /  كرابم  طختسدو  فیرش  همان 
دیا هدومرف  حرطم  ار  تنس  لهاو  هعیـش  نیثدحم  زا  یـضعب  نایم  رد  ثیدح  لقن  اب  هطبار  رد  یبهذم  یملع  لاؤس  کی  تبحمو  فطل  نیا 

یقالخا هفیظو  هب  تبـسن  هجوت  مدع  رب  دنمجرا  رورـس  نآ  همان  باوج  ریخات  تسا  نکمم  همان :  خساپ  ریخات  تلع  مرادار .  رکـشت  لامک 
هجوت یب  دوخ , یمالـسا  یقالخا  هفیظو  هب  هن  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  ریخات  نیا  زا  راذـتعا  لامک  اب  یلو  دوش  لمح  ـگـر  ید لئاسمب  ایو 
دیدرت لیذ  تهج  ود  زا  خـساپ  نتـشون  ردو  دوب  زیچ  ود  ریخات  هزیگنا  هکلب  دوب  هفیظو  نیا  ءافیا  زا  عناـم  یـصخش  لـماع  اـنایحا  هنو  مدوب 
یثیدـح یبهذـم  تاعالطاو  تاعلاطمو  یملع  ماقم  اـب  بساـنمو  لاؤس  اـب  بساـنتمو  هدرتسگ  یخـسا  هدـش پـ حرطم  لاؤس  ـالوا : متـشاد . 

زرطو یگدنز  خیرات  اب  هک  تسا  یبلاطم  هلسلس  کی  نتخاس  حرطم  مزلتـسم  اعبط  یخـساپ  نینچو  درک  یم  باجیا  ار  یلاعبانج  یخیراتو 
تالکـشم اب  زورما  ایآ  هک  دمآ  دوجوب  منهذ  رد  لاؤس  نیا  ها  ـگـ نآ دنک . یم  ادیپ  طابترا  نانآ  هقیلـس  فالتخاو  نیثدحم  درکلمعو  رکفت 

زور ره  زیزع  مالساو  هتفرگ  رارق  یناهج  رفک  موجه  دروم  ناهج  حطس  رد  ناناملسم  هدیدرگ ,  نیملسمو  مالـسا  هجوتم  المع  هک  یناوارف 
رد تسارادروخرب .  تیمها  زا  يدـح  هچ  رد  تسا  هتـشذگ  نآ  رب  اهنرق  هک  یبلاطم  نتخاـس  حرطم  ددرگ , یم  هجاوم  يدـیدج  هئطوت  اـب 

مدرم يوروش ,  داحلا  روشک  هب  نآ  ندرک  همیمضو  ناهج  يایفارغجزا  یمالـسا  روشک  کی  ندومن  وحم  يارب  لاس  هن  تدم  هک  یطیارش 
دروم نانبل  هک  یطئارـش  رد  دـهد . یمن  ارف  شوگ  نانآ  هنامولظمدایرف  هب  یـسک  اـما  دوش  یم  هدیـشک  نوخو  كاـخب  ناتـسناغفا  ناملـسم 
ناـنبل بوـنج  هـب  اـکیرما  هدــناشن  تـسدو  بصاـغ  ياهتــسینویهص  یئاوـه  تــالمح  ربـخزور  رهو  دریگ  یم  رارق  مسینویهــص  زواــجت 
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هتفر باوخب  یمالسا  ياهروشک  نارس  همهو  ایند  همه  یئوگ  اما  ددرگ , یم  سکعنم  ناهج  رسارس  رد  ینیطسلف  ناگراوآ  ياههاگودراو 
دـش یم  متخ  اج  نیمه  رد  تبیـصمو  دوب  نیمه  هلئـسم  شاکو  دـننک . یمن  ساـسحا  یتیلؤسم  نیرتکچوک  تاـیانج  همهنیا  لـباقم  رد  هک 

 , هن یلو  دوب . تایانج  نیا  لباقم  رد  توکـس  نیمه  هب  رـصحنم  یمالـسا  ياهروشک  نارـس  حالطـصا  هب  یگدرپسرـسو  یتخبدب  شاکیاو 
اهنرق زا  سپو  دـیمد  ناناملـسم  ناجیبدـبلاکرد  يا  هزاـت  ناـجو  دیـسر  يزوریپ  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  ها  ـگـ نآ میدوبن  دـهاش  رگم 

هرـسکی اردوخ  مغو  مه  مامت  نیملـسمو  مالـسا  هب  نانئاخ  نیاو  نایناج  نیا  دمآ , دوجوب  مالـسا  ناهج  رد  ینیون  تکرح  دوکرو  توکس 
 (. نوکرـشملا هرک  ولو  هرون  متم  هّللاو   ) دـنداد لیکـشت  يدـحاو  فصو  هداد  تسد  هب  تسد  مالـسا  ندـیبوک  ياربو  دـندرپس  یـشومارفب 

یهلا نمام  هکم  دندز , يرت  كانلوهو  دیدج  تایانج  هب  تسددندرک  هدهاشم  یمدق  کی  رد  ار  رفک  تسکـشو  مالـسا  يزوری  نو پـ ـ چو
نیکرـشمو رافکو  دندیـشک  نوخو  كاخب  گرزب  ناطیـشزا  تئارب  مرجب  ار  نمحرلا  فویـض  زا  نتدص  راهچو  هدومن  لیدبت  هاگلتق  هب  ار 

دـش هتفرگ  راک  هب  یقارع  ناناملـسمدروم  ردو  ههبج  رد  یئایمیـش  داوم  هلیـسوب  نرق  راتـشک  نیرتگرزبو  دـندرک . دیفـسورار  ربمایپ  نارود 
اهتیانج نآ  مرازه  کیایآ  دروخن  ناکت  بآ  زا  بآ  یلو  دـندومن , لیدـبت  رتسکاخب  اکیرما  کشوم  هلیـسوب  ار  امیپاوه  نارفاسم  اددـجمو 

دوجو لامتحا  نیا  ایناث : درک ؟ یم  توکـس  نینچنیا  ایند  تفرگ  یم  ماجنا  یکلـسمو  بهذـمره  ناوریپ  ایو  نایدوهیو  نایحیـسم  دروم  رد 
ریفکت هناهب  اهنت  هتـشذگرد  رگا  دارفا  نین  ـ چو دوش  جراخ  ندوب  نینثالا  نیب  زاو  سکعنم  هاگآانو  عالطا  یب  دارفا  هب  همان  بلاطم  هک  دراد 

هک یبهذم  بلاطم  دنهد  یمن  هزاجاو  دنا  هتفرگ  رگید  تسدب  مه  ار  ینکفا  فالتخاو  هقرفت  مانب  يرگ  ـ ید هناهب  زورما  دنتـشاد  تسدـب  ار 
یلاع ترـضح  همان  باوج  نتـشون  رد  اذلو  دریگب . رارق  یـسررب  دروم  دوش  ناونع  يدـیلقت  تروصب  هنو  یقیقحتو  یملع  حطـس  رد  دـیاب 

رود هناهب  ود  نیا  زا  مشاب  یم  سدقمو  گرزب  هعماج  نیا  زا  یکچوک  وضع  هک  ار  هعیش  تیناحور  هکلب  ار  مدوخ  هن  ات  مدیزرو  یم  للعت 
الیذ هک  دنچ  یلئالد  هبو  یتدـم  زا  یلو پـس  مهدـن .  دارفا  نیا  تسدـب  نیحیحـص )  رد  يریـس   ) باتکزا سپ  يرگید  ناونعو  مراد  هگن 

هب هک  مود  همان  تفایرد  1 ـ  مدومن .  مادقا  یقالخا  هفیظو  نیا  ماجنا  هبو  هدیدرگ  ممـصم  یلاعبانج  همان  خـساپ  نتـشون  رد  منک  یم  هراشا 
اریز دـیدوب . هداد  رارق  تبحمو  فطل  دروم  راب  نیمود  يارب  ار  بناجنیا  هدومرف  لاـسرا  نآرقلارظن )  یف  قـالطلا   ) هکراـبم هلاـسر  همیمض 
يا هراـپرب  ـالمع  هفیرـش  هلاـسر  نـیا  رد  امـشو  دـنک . یم  نـشور  رتـشیبار  یلاـعبانج  صخــش  یملع  يرحتو  يرکف  تـیرح  هلاـسر  نـیا 

هتـساخربو تابـصعت  زا  هتفرگ  تاـشن  ياـهداریا  هار  زاادـج  یملع  ياـهثحب  هار  هـک  دـیا  هدرک  نـالعاو  هداد  خـساپ  هناـماوع  ياـهداریازا 
نادنمـشنادو اهقف  تیرثکا  فالخ  ربو  دـیا  هتخاس  حرطم  ار  یلاجنج  یهقف  ثحب  کی  هلاـسر  نیا  رد  یلاـعبانج  يرآ  تسااـهیهاگآانزا . 

کی هفیرش  هیآ  حیرص  موهفم  قبط  دوش  عقاو  سلجم  کی  رد  هک  ار  قالط  هس  هلئسمو  دیا  هداد  اوتف  خیرات  لوطرد  تنـس  لها  نامکاحو 
هتخیرورف ار  میدرک )  نینچ  مهامو  دنا  هدرک  نینچ  نارگید   ) هیاپ یب  راویدو  هتسکش  ار  هنایماع  دیلقت  دس  مادقا  نیا  ابو  دیا  هتـسناد  قالط 

2 ۀیملعلا .  ةددعتملا  مکراثآرئاس  رـشنل  مکقفوو  اریخ  هّللا  مکازج  دیا .  هدرک  زاب  ار  هزات  شرگنودازآ  ثحب  هار  هناروسج  تکرح  نیا  ابو 
هتـشاد دوجو  هشیمه  املع  ریاـس  ناـهذا  رد  هک  تسا  یبلطم  هکلب  یعطقم  یـصخش و  لاؤس  کـی  هن  یلاـعبانج  لاؤس  نیا  هک  مدرک  رکف   ـ

ار یمالـسا  لئاسم  هب  طوبرم  تالاؤس  رگا  هیلع :  یلاعت  هّللا  ناوضر  نیدلا  فرـش  دیـس  دهاجم  همالع  موحرم  لوقب  رگید  فرطزاو  تسا 
هدنبو یلاعترـضح  نیب  باوجو  لاؤس  نیا  رتهب  هچ  سپ  تیحیـسم ؟  ياملع  دیوگب , خساپ  دیاب  یـسک  دـنیوگن چـه  خـساپ  مالـسا  ياملع 

هرظانمو ثحب  کی  دـشاب  هتـشاد  یتدـیقع  هبنج  هکنآزا  شیپ  تسا  هدـش  حرطم  باوجو  لاؤس  تروصب  هک  بلاطم  نیا  3 ـ  دوش . حرطم 
يارب دمآ  دهاوخ  همانخساپ  نیا  رد  هچنآ  اهنیا  زا  هتشذگ  4 ـ  تسا .  مالسا  ناوریپ  همه  نایم  رد  تاکرتشم  زاو  یـساسا  لئاسم  زاو  یملع 

نیخروم هک  تسا  یبلاطم  نامه  هکلب  تسین  یصخش  تاطابنتساو  تارظن  روبق , لهاو  ناها  ـ گآ ان  يارب  هن  تسا  لوقعلا  يوذو  لضف  لها 
دوب دهاوخ  ناگرزب  نیا  هجوتم  وا  داقتنا  دشاب  هتـشاد  داقتنا  رظن  یـسک  انایحا  رگاو  دنا  هدومن  لقن  رود  ياه  هتـشذگ  زا  گرزب  نیثدحمو 

ابو یفاک  تغارفو  تصرف  نتـشادن  اب  هک  دیدرگ  بجوم  بلطم  دنچ  نیاو  مینک .  یم  وگزاب  ار  نانآ  بلاطم  اهنرقزا  سپ  هک  ام  هجوتم  هن 
ياربو دـنمدوسو  دـیفم  یلاعبانجو  هدـنب  يارب  هبتاکم  نیا  تسادـیما   . منک عورـش  یلاعترـضح  همان  باوج  هب  یهلا  تایانع  لیذ  هب  لـسوت 
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لیم لامک  اب  دیشاب  هتشاد  رکذت  عونرهو  یحالـصا  يداقتنا  تارظن  ایو  خساپ  رب  یخـساپ  رگا  همتاخ  رد  ددرگ . قشمرـسو  وگلا  ناگدنیآ 
ماما امش  ردارب  هام 1367  يد  مراد .  یم  میدقت  ناتروضحب  اردوخ  تارکشت  نیرت  هنامیمـص  البقو  هدومن  لابقتـسا  زاب  شوغآ  ابو  هقالعو 

یمجن قداص  دمحم  يوخ  یمالسا  دازآ  هاگشناد  سیئرو  هعمج 

لوا لاؤس 

دادعت 769 هّللا ـ  مهمحر  دواد ـ  یباو  ملسمو  يراخب  داتسا  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  ردو  شیب  هکلبو  مک  ننـست  لها  یثیدح  بتک  همه  رد 
یلاعبانج لاؤس  نتم  هبو  عوضوم  لصا  هب  میدرگ  یمرب  کنیا  لاؤس :  نتم  تسا .  هدـش  لـقن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  الـصتم  ثیدـح 

مهیلع توبن  تیب  لها  زا  ثیداحاو  تایاور  شیب  هکلبو  مک  ننـست  لها  یتیاور  یثیدح  بتک  همه  رد  تسا :  نیا  لاؤس  نتم  نآ .  خساپو 
زا تیاور   769 یلاعت ـ  هّللا  مهمحر  دواد ـ  یباو  ملسمو  يراخب  داتسا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  ریبک  دنـسم  رد  هکنانچمه  تسه  مالـسلا 
ـ  رمع رکب ـ  وبا   ) هثالث همئا  زا  یتیاورالـصا  تسا  عیـشت  لـها  یتیاور  یثیدـح  باـتک  نیرتمهم  هک  یفاـک  رداـما  تسه  الـصتم  تیب  لـها 

لاکشا لح  يارب  افطل  دنرتفیعـض ؟ مه  ریفع  زا  رگم  دروخ  یمن  مشچب  تیاور  کی  مه  هنومن  يارباهنآ  دالواو  مهنع )  هّللا  یـضر  نامثع 
دیاـب اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  هدـیدرگ  لکیـشت  بلطم  راـهچ  زا  یلاعترـضح  لاؤس  نیا  خـسا :  پـ دـیئامرف . لوسرمو  موـقرم  ار  یباوـج 
دنسم ردو  شیبو  مک  تنـس  لها  یثیدح  بتک  رد  1 ـ  بیترت :  نیدب  دوش  هداد  لقتـسمو  هناگادج  خساپو  حرطم  لقتـسم  لاؤس  تروصب 
کی یتح  هناـگ  هس  ياـفلخ  زا  یفاـک  رد  ارچ  2 ـ  تسا .  هدش  لقن  تیب  لها  زا  الـصتمو  ادنـسم  ثیدـح  دادعت 769  هب  لبنح  نب  دـمحا 

مه ریفع  زا  اـفلخ  نادــنزرف  رگم  4 ـ  تـسا ؟  هدـشن  لـقن  ثیدـح  یفاـک  رد  اـفلخ  نادـنزرف  زا  ارچ  3 ـ  تسا ؟  هدـشن  لـقن  مه  ثیدـح 
ثیدح دادعت 769  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  ردو  شیب  هکلبو  مک  تنـس  لها  یثیدـح  بتک  رد  نآ :  خـساپو  لوا  لاؤس  کنیا  دـنرتفیعض ؟

نیا زا  رتمک  یلیخ  دمحادنـسم  رد  هدـش  لقن  ثیداحا  الوا  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  یلامجا  خـسا  پـ تسا .  هدـش  لقن  تیب  لها  زا  الـصتم 
ناوت یمن  مهزابدومن  یم  لقن  تیب  لها  زا  ار  نآ  ربارب  هد  هکلب  ثیدح  دادعت  نیا  اهنت  هن  وا  رگا  ایناثو  دـیا  هدومرف  موقرم  هک  تسادادـعت 
یملع بلطم  دنچ  حرط  هب  دنمزاین  لاؤس  نیا  حورشمو  یلیصفت  خساپ  اماو  تسا .  هداد  ماجنا  تیب  لها  لباقم  رد  اردوخ  هفیظو  هک  تفگ 

رد (ص )  ادخ لوسر  ثیدـح  مالـسا  سدـقم  نیئآ  رد  ثیدـح :  تیمها  1 ـ  میئاـمن .  یم  بلج  بلاـطم  نب  ار  یلاـعبانج  هجوت  هک  تسا 
ینامسآ بهذم  نیا  ماکحا  عورفو  لوصا  ياه  هیاپو  ناکرا  زا  یکیو  دشاب  یم  ناوارف  تیمها  يارادو  هتفرگ  رارق  تسادقزا  یئالاب  حطس 

 . تسا بجاو  یناملـسم  ره  رب  میرک  نآرق  تایآ  موهفم  دننام  نآ  نومـضم  هب  ندرک  لمع  دوش  تباث  نآ  تحـص  هک  یثیدح  رهو  تسا 
هتفرگ رارق  یـصاخ  تیانعو  هجوت  دروم  میئوگیم  شثیدـح  زورما  هک  (ص )  ادـخ لوسر  نخـس  ددـعتم  تایآ  نمـض  رد  دـیجم  نآرق  رد 

ناونعب ار  ثیدـح  لقن  زین  (ص )  ادـخ لوسر  دوخ  (( . 2  ( )) مهیلا لزن  ام  سانلل  نیبتل  نآرقلا  کیلع  اـنلزنا  اـنا  : ) دـیامرفیم هلمج  زا  تسا 
( اهغلبف یتلاقم  عمس  ادبع  هّللا  رضن   : ) تسا هدومرف  نینچو  هدومن  دیکاتو  قیوشت  عوضوم  نیا  ربو  یفرعم  ناناملـسم  مهم  فیاظو  زا  یکی 
زا یکی  ربمایپ  ثیدح  ارچو  دشابن  نینچ  ار  چـ دناسرب . نارگیدبو  دونـشب  ارم  راتفگ  هک  ار  يا  هدنب  دهدرارق  شفطل  دروم  دنوادخ  (( . 3 ))

تسا هدماین  نآرق  رد  هک  يرامشیبو  دایز  عورفو  ماکحا  اهنت  هن  دوبن  ربمایپ  ثیدح  رگا  هک  دیاین  رامشب  مالسا  میظع  نکر  ایو  مهم  ناکرا 
نـشورو مولعم  زین  دراد  دوجو  نآرق  رد  ماکحاو  عورف  هب  عجار  هک  یتایآ  رثکا  قیقد  موهفم  یتح  هکلب  (( , 4  )) دیسریمن ناناملسم  تسدب 

ماهباو لامجاو  قالطا  نامه  رد  هفیرـش  تایآ  رد  دایز  تامهبمو  تالمجم  تاقلطم  دوبن  ادـخ  لوسر  نییبتو  ثیدـح  رگاو  دـیدرگ  یمن 
ثیدـح خـیرات  رد  دـیدرت  لباق  ریغ  تاملـسم  زاو  دـیتسه  علطم  هک  يروطب  یلو  ثیدـح :  لقن  رد  رظن  فالتخا  2 ـ  دـنام . یم  یقاب  دوخ 
تباتکو لقن  عوضوم  رد  دوب  هک  يا  هزیگناو  تلع  رهب  ترـضح  نآ  هباحـصوربمای  تیب پـ لها  نایم  رد  ص )   ) ادخ لوسر  زا  سپ  تسا , 

يراشفاپورارـصا ثیدح  تباتکو  لقن  رب  هباحـص  زا  یهورگو  (ص )  ربمایپ تیب  لهاو  دـمآ  دـیدپ  هقیلـس  توافتو  رظن  فالتخا  ثیدـح 
فالتخا نیاو  دندومن . عنم  زین  ار  نارگیدو  هدرک  يرادوخ  ثیدح  تباتکو  لقن  زا  هباحـص  ریاس  زا  يدادعتو  افلخ  رگید : هورگو  دندرک 
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مودو لوا  لاؤـس  هزی  ـگـ نا دـیاب  هک  هدروآ  راـبب  مالـسا  فـلتخم  داـعبا  ردو  خـیرات  لوـط  رد  یناوارف  تاـعبتو  جـیاتن  هقیلـس  تواـفتو  رظن 
تنس لها  بتک  رد  تیب  لها  ثیدح  ترثکو  درک . وجتسج  لمع  توافتو  هقیلس  فالتخا  نیا  رد  اقیقد  ار  لاؤس  ود  نیا  خساپ  نینچمهو 

ـ  3 دومرف . دیهاوخ  هظحالم  هدنیآ  تاحفـص  رد  ار  نآ  حیـضوت  هک  درادرظن  فالتخا  نیا  رد  هشیر  یفاک  رد  ءافلخ  زا  ثیدح  لقن  مدعو 
ردو مینک  یم  لوکوم  مود  لاؤس  خساپ  هبو  دعب  هحفـص  دنچ  هب  ار  افلخ  ناگدید  زا  ثیدح  ثحب  ام  ع :)   ) تیب لها  ناگدـید  زا  ثیدـح 
ردو ص )   ) ربمایپ تیب  لها  میدومن  هراشا  هک  يروطب  مینکفا :  یم  ع )   ) تیب لها  هاگدـید  زا  ثیدـح  هب  ارذـگو  یلامجا  رظن  کی  اـجنیا 
لقن قبطو  دراد  دوجو  عوضوم  نیا  رب  یناوارف  دهاوش  خیرات  ردو  دندیزرو  یمرارـصا  ثیدح  تباتکو  لقنرب  ع )   ) نانمؤمریما نانآ  سار 

فالغ ردو  دوخ  هارمهب  يا  هفیحـص  رد  ار  نآزا  یتمـسق  هک  دوب  لئاق  تیمها  نانچنآ  ثیداحا  نیا  يارب  ع )   ) نانمؤمریما ملـسمو  يراخب 
نیا (( . 5  )) دنا هدومن  هراشا  دـیآ  یم  تسدـب  هفیحـص  نیا  زا  هک  یفلتخم  ماکحا  هب  گرزب  ثدـحم  ود  نیاودومن  یم  لمح  شریـشمش 

رد اضر : ترـضحو  قداص  ماماو  رقاب  ماما  نامز  رد  اصوصخم  تفای  همادا  هعیـش  ناـیاوشیپو  ناـنمؤمریما  ناراـیو  هباحـص  ناـیم  رد  شور 
یلع سانلا  لزانم  اوفرعا  1 ـ  هک :  دوب  نیا  هعیش  همئا  راعـش  دیـسردوخ . جوا  هب  ثیدح  تباتکو  لقن  بسانم ,  تصرفو  صاخ  طیارـشرثا 

بیغرت نیا  رثا  رد  (( . 6  )) اهیلا نوجاتحت  فوس  مکناف  مکبتکب  اوظفحا  3 ـ  اوبتکت . یتح  نوظفحت  مکناـف ال  اوبتکا  2 ـ  انع . مهتیاور  ردق 
يدازآ هکیئاجردو  دیدرگ  رادروخرب  هداعلا  قوف  جاور  زا  ناشنادرگاشو  ناوریپ  نایمرد  ثیدـح  تباتکو  لقن  هک  دوب  ع )   ) همئا قیوشتو 
يروط هب  دنداد  ماجنا  نسحا  وحن  هب  دوب  هداد  روتـسد  ص )   ) ادخ لوسر  هک  ار  ثیدح  غیلبتو  ظفح  مهم  هفیظو  دندروآ  تسدب  تصرفو 

دجسمرد نامز  کی  رد  ار  هعیش  نیثدحمو  املع  زا  رفن  دصهن  دیوگ , یم  تسا   ( ع  ) اضر ماما  باحـصا  زا  هک  ءاشو  نب  یلع  نب  نسح  هک 
دودح رد  دوخ  جرا  رپ  باتک  رد  يافوتم 450 )  ) یشاجن اهنت  (( . 7  )) دمحم نبرفعج  ینثدح  دنتفگ : یم  نانآ  همه  هک  تسا  هدـید  هفوک 

رد هک  نانآ  زا  کی  ره  فیلات  ياربو  هدروآ  اراهنآ  لاح  حرـشو  همجرتو  هدرب  مسا  ار  هعیـش  لاـجرو  همئا  باحـصا  زا  رفن  تسیودورازه 
حرـش طقف  همئا  باحـصا  زا  باتک  نیا  رد  نم  دـیوگ : یمودـنک  یم  هراشا  هدوب  یهقف  ریغو  یهقف  فلتخم  تاعوضوم  ایو  عوضوم  کی 
عماوج 4 ـ  تسا .)  راورخ  زا  یتشم  نیاو  (( ) 8  . )) ما هدروآ  متشاد  عالطا  نانآ  زاو  دوب  مسرتسد  رد  هک  اراهنآ  ناگدنسیونو  نیفلؤم  لاح 

هک هنوگنامه  تسا  هدومن  رکذ  نانآ  یثیداحا  ياـه  هعومجمو  همئا  باحـصا  تاـفیلات  دروم  رد  یـشاجن  هچنآ  هناگدـص :  راـهچ  لوصاو 
 ( ع  ) نانمؤمریما نامز  زااهنآ  نیفلؤمو  یثیدح  ياه  هعومجم  نیا  یعقاو  دادعت  اماو  دشاب . تافیلات  نیا  زا  یـشخب  دـناوت , یم  هدرک  هراشا 

فلتخم لئاسمو  ماکحا  هرابرد  طـقف  هچنآ  اـهباتک  نیا  زا  یلو  تسین  نییعت  لـباق  قیقدروطب  ترثک  رثا  رد  ع )   ) اـضر ترـضح  نارود  اـت 
ای  ) رفن دصراهچ  هلیسوب  هک  هدوب  دلج  دص  راهچ  دادعت  هدش ,  هتـشون  دامتعا  درومو  فورعمو  سانـشرس  هباحـص  هلیـسوب  یهقفو  یبهذم 

تیفیک رظن  زا  لوصا  نیا  نوچو  دـنتف  یم گـ هئاـمعبرا )  لوصا   ) اـهنآ هبو  دوب  هدـش  يروآ  عمج  ع )   ) قداـص ماـما  نادرگاـش  زا  رتـمک )
باحـصا زا  نتدـنچ  تشادـن ,  دوجو  رگید  یـضعبردو  دوـجوم  اـهنآ  زا  یـضعب  رد  ثیداـحا  زا  یتمـسقو  دـندوب  فـلتخم  مهاـب   , میظنت

عمج گرزب  هعومجمو  باتک  کی  ردار  هئامعبرا  لوصا  نیا  دوخ  صاـخ  هقیلـس  هب  کـی  ره   203 148 ـ  ع )   ) اضر ترـضح  نادرگاشو 
نامز ات  همئا  باحـصا  هک  تسا  یفلتخم  ياهباتک  زا  ریغ  زین  عماوج  نیا  هتبلا  دـندیدرگ . فورعم  عماوج  ماـنب  هک  دـندومن  طبـضو  يروآ 

زا یـضعب  رد  هئاـمعبرا  لوصا  زا  يدادـعت  مهزاـب  نرق  هدزیـس  زا  سپو  ـالعف  هک  دومن  هجوـت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  دـنا . هدوـمن  فیلاـت  تبیغ 
هدوب ماکحاو  ینید  لئاسمرد  هعیـش  اجلمو  عجرم  ع )   ) اـضر ترـضح  زا  دـعب  هدـش  داـی  عماوج  (( . 9  )) تسادوجوم مهم  ياه  هناـخباتک 
کی زا  سپ  ابیرقت  هکنیا  ات  دندومن . یم  ظفح  مالسا  اب  اردوخ  طابترا  اهباتک  نیا  قیرط  زادنتـشادن  ار  ماما  اب  میقتـسم  طابترا  هک  یناسکو 

بقاعتمو دومن  يروآ  عمج  نآ  رد  ار  ثیداحا  یصاخ  شورو  دیدج  بولسا  ابو  فیلاتار  یفاک  باتک  يافوتم 329 )  ) ینیلک موحرم  نرق 
یثیدح باتکود  يافوتم 460 )  ) یسوط خیش  موحرم  يو  زا  سپو  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باتک  يافوتم 381 )  ) قودـص موحرم  ینیلک ,  اب 

ناثدـحم نابز  زاو  همئا  باحـصا  ياهباتک  ریاـسو  لوصاو  عماوج  زا  ار  فلتخم  ثیداـحاو  فیلاـت  ار  راصبتـساو ) بیذـهت   ) دوخ فورعم 
یفاک هک  تسا  ثیدح  هنودونو  رازهکیو  لهچ  ياراد  اعومجم  باتک  راه  نیا چـ دندروآ . درگ  هناگراهچ  بتک  نیا  ردو  هدروآ  تسدـب 
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هک رگید  یثیدــح  ياـه  هعوـمجم  هراـب  رد  حیــضوت  زا  اـم  تـسا .  هـتفرگرارق  لوا  هدر  رد  ثیدــح  رازه  هدزناـش  ندوـب  اراد  اـب  (( 10 ))
 : تسا ص )   ) ادخ لوسر  ثیدـح  هعیـش  همئا  ثیدـح  5 ـ  مینک .  يراددوخ  هتفر  نیب  زا  ناـمز  رورمو  ثداوـح  رثا  رد  اـیو  تسادوـجوم 

تحـصو دوش  لقن  همئا  زا  یکی  زا  هک  یتیاور  ره  ناشنایاوشیپو ,  هعیـشرظن  زا  هک  تسا  نیا  تسا ,  يرورـض  نآ  رکذت  هکیرگید  بلطم 
لئالد اب  مالک  ملع  رد  بلطم  نیاو  تسا  ص )   ) ادخ لوسرراتف  ـ گو ثیدح  یتیاور  نینچ  دشاب , ملسم  یـسانش  ثیدحو  لاجر  رظنزا  نآ 
مردپ ثیدح  نم  ثیدح  دومرف : هک  مینک  یم  افتکا  ع )   ) قداص ماما  زا  تیاور  کی  لقن  هب  اجنیا  رد  تسا .  هدیدرگ  تباث  نقتمو  ناوارف 

نب نسح   ) شردارب ثیدحو  یلع  نب  نیـسح  ثیدح   , مدج ثیدحو  دشاب  یم  نیـسح )  نب  یلع   ) مدج ثیدح  مردپ  ثیدحو  ( رقاب ماما  )
لها 6 ـ  (( . 11  )) تسادخ راتفگ  ربمایپ , ثیدحوربمایپ  ثیدح  نانمؤم ,  ریما  ثیدـحو  تسا  نانمؤم  ریما  ثیدـح  نانآ  ثیدـحو  یلع ) 
کی خـساپ ,  همدـقم  ناونعب  اجنیارد  تسا  مزـال  تسا ,  هدـمآ  ناـیم  هب  تیب  لـها  زا  نخـس  لاؤس ,  رد  نو  چـ تنـسو :  نآرق  رظن  زا  تیب 

یحطـس رد  ار  ربمایپ  تیب  لها  دـیجم  نآرق  دوش : حرطم  تیب  لها  هرابرد  تنـسو  نآرق  رظنودـیایب  لـمع  هب  تیب  لـها  زا  یلاـمجا  یفرعم 
ابو هدوتـس  اریهطت )  مکرهطیو  تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  امنا  نایب ( :  اب  ار  نانآو  هدادرارق  يداع  دارفا  حطـس  زا  رتـالاب 
رد دنشاب ـ  یم  نینـسحو :  همطافو  نانمؤمریما  نانآ  هک  تیب ـ  لها  هرابرد  ریهطت  هیآ  لوزن  تسا .  هدومرف  ناشرختفم  گرزب ,  راختفا  نیا 
ردو نینمؤملا  ما  هشیاع  زا  (( 12  )) ملسم حیحص  رد  هلمج  زا  تسا ,  هدمآ  ددعتم  تایاور  نمض  رد  تنـس ,  لها  يریـسفتو  یثیدح  عبانم 

هفیرـش هیآ  لوزن  دـییات  رب  هوـالع  تیاور  نـیا  رد  نینمؤـملا  ما  يرآ !  (( . 13  )) تسا هدـیدرگ  لقن  ناوارف  عباـنم  زا  روثنملا ) رد   ) ریـسفت
ناوارف ياه  هیـصوت  نایم  زاو  تنـس  هاگدـید  زا  تیب  لها  دروم  رد  تسا .  هدومن  یفرعم  مانبو  اقیقد  مه  ار  نانآ  دوخ  تیب ,  لـها  هراـبرد 

ار تیب  لهاو  نآرق  اهنتو  هدادرارق  نآرق  اب  گنـس  مهو  لدـع  ار  تیب  لـها  ترـضح  نآ  هک  سب  نیمه  ناـنآ  هراـبرد  ص )   ) ادـخ لوسر 
زا ار  یمالسا  تما  تینوصم  یتروص  ردو  تسا  هتـشاذگ  تناما  هب  تما ,  نایم  رد  دوخ , زا  سپ  تناما  نیرت  نیگنـسو  نیرت  ـ گرزب ناونعب 

امهیف ینوفلخت  مب  ینورظناف  تسا :  هدومرف  نینچ  هاگنآ  دنوش . کسمتم  تناما ,  ود  نیا  هب  هک  تسا  هدومرف  نیمـضت  یهارمگو  تلالض 
 , ثیداحا عون  نیا  دروم  رد  دشاب  یم  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  ثحب ,  روحم  العف  نو  چـ دینک . یمراتفر  هنوگچ  اهنآ  اب  نم  زا  دـعب  دـینیبب   ـ

يردخ دیعس  وبا  زا  الصتمو  دنـسم  لبنح  نب  دمحا  مینک :  یم  افتکا  دنـسم  نیمهزا  ثیدح  کی  لقن  هب  هدومن  رظن  فرـص  رگید  عبانم  زا 
ود امـش  نایم  رد  نمو  منک  تباجا  اروا  توعدو  موش  توعد  ادـخ  يوس  هب  هک  تسین  رود  دومرف : ص )   ) ادـخ لوسر  هک  دـنک  یم  لـقن 

تـسا نم  تیب  لها  مترتعو  هتـسویپ  نیمز  رب  نامـسآ  زا  هک  تسا  ینامـسیر  ادـخ  باـتک  اـما  مترتعو .  ادـخ  باـتک  مراذـگ :  یم  تناـما 
سپ دـنوش , دراو  نمرب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  تناما  ود  نآ  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  ریبخو  فیطل  دـنوادخو 

نم هک :  تسا  هتفر  راکب  هلمج  نیا  ير  ـگـ ید ثیدح  ردو  امهیف . ینوفلخت  مب  ینورظناف  . دینک یم  راتفر  هنوگچ  نانآ  اب  نم  زا  دعب  دیرگنب 
لها یفرعم  رد  لبنح  نب  دمحا  هابتشا  7 ـ  (( . 14  )) یتیب لها  یترتعو  هّللا  باتک  تسارتگرزب  يرگید  زا  یکی  مراذگیم  امشدزن  تناما  ود 

زا راکنا  لباق  ریغو  ملسم  لئالد  رب  هوالعو  دنتسه  نینسحو :  همطافو  یلع  زا  ترابع  تیب  لها  هکنیاو  هتشذگ  ثحب  هب  هجوت  اب  ع :)   ) تیب
لبنح نب  دمحا  نشور ,  تقیقح  نیا  مغر  یلع  اما  دنک , یم  نایب  حوضوب  ار  عوضوم  نیا  زین  هشیاع  ثیدح  یتح  هک  تنـس  لها  ثیداحا 
تحت دنک , لقن  ار  تیب  لها  دیناسم  دهاوخ  یم  هکاجنآ  رد  يو  اریز  تسا ,  هدومیپ  اطخ  هارو  هدیدرگ  هابتـشا  راچد  تیب  لها  یفرعم  رد 

نب نیسح  2 ـ  ع )   ) یلع نب  نـسح  1 ـ  دنک : یم  لقن  ریز  رارقب  ار  رفن  جـنپ  دنـسم  نیعمجا )  مهیلع  هّللا  ناوضر  تیبلا  لها  دنـسم   ) ناونع
 ( مشاه ینب  دنـسمو   ) ناونع تحت  سپـس  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هّللادبع  بلاط 5 ـ  یبا  نب  رفعج  بلاط 4 ـ یبا  نب  لـیقع  3 ـ  ع )   ) یلع

هدرک ادـج  تیب  لـها  زا  دنتـسه  تیب  لـها  سار  رد  هک  ار  ارهز : همطاـفو  ناـنمؤم  ریماودروآ  یم  ار  ساـبع  نـب  هّللادـبعو  ساـبع  دـیناسم 
حالطـصا نیاو  تسا .  هداد  رارق  ترـضح  نآ  يابرقاو  نارـسمه  دیناسموادخ  لوسر  باحـصا  دیناسم  رانک  رد  بیترت  هب  اراهنآ  دـیناسمو 
فالخرب یتحو  ثیداحا  حیرـص  نومـضم  فالخ  رب  هنوگچ  وا  هک  تسادـیدرتو  کش  ياجو  لاؤس  ياج  لبنح ,  نب  دـمحا  یـصاصتخا 

رارق ار  رفعج  هّللادـبعو  رفعجو  لیقع  ینعی  رگید  يدارفا  راو  ـ گرزب ود  نآ  ياجبو  هدرک  ادـج  تیب  لها  زا  ار  همطاـفو  یلع  تغلو ,  فرع 

12 المراجعات -مناظره علمى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يا هداـعلا  قوـف  مارتـحا  زا  ص )   ) ادـخ لوـسر  دزن  ردو  مالـسا  رد  هچرگ  بلاـط ـ  یبا  نب  رفعج  اـصوصخم  رفن  هس  نـیا  هـک  تـسا  هداد 
هاگن کی  دـنک ؟ یم  لقن  ثیدـح  یناـسک  هچ  زا  لـبنح  نب  دـمحا  8 ـ  دـنیآ . یمن  رامـشب  تیب  لها  ءزج  لاح  رهباـما  دـندوب ـ  رادروخرب 

ردو دنـسم  نیا  رد  وا  هـک  دـهد  یم  ناـشن  تـسا ,  هدروآ  ریبـک  دنـسمرد  لـبنح  نـب  دـمحا  (( 15  )) هک یثیدـح  رازه  لـهچ  هـب  یلاـمجا 
زا رگید  ثیدـح  نارازه  هکلب  اهدـص  هنافـساتم  تسا ,  هدومن  لقن  ناشلا  میظع  هباحـصو  دامتعا  دروم  دارفا  زا  هک  حیحـص  ثیداـحارانک 

تهج نیا  زا  هن  ثیداحا  نیا  هب  دامتعا  مدـع  تلع  تسا .  هدرک  لقن  دومن , ناـنآ  ثیدـح  هب  ناوت  یمن  يداـمتعا  نیرتکچوک  هک  يدارفا 
یبارعا لـجر   ) ناونع هب  هتخانـشانو  لوهجم  درم  رفن  هسو  لـهچ  زا  ـالثم : تسا  هدوـمن  ثیدـح  لـقن  ۀـیوهلا  لوـهجمدارفا  زا  وا  هک  تسا 

زا ایو  و ...  ( میلـس ینب  نم  ةارما  ( ) راصنالا نم  ةارما   ) ریبعت هب  نز  رفن  هد  زا  الثم  ای  و ... لئاو )  نب  رکب  نم  لجر   ( ) هیدابلا لها  نم  لجر  ()
یملع رظن  زا  یثیدـح  نینچ  میناد  یم  هک  تسا  هدومن  لـقن  ثیدـح  ریمن ) ینب  نم  ةزوجع  و( راـصنالا ) نم  ةزوجع   ) ناوـنع هب  نز  ریپ  ود 

هب دامتعا  مدـع  يرآ !  اهنز !! ریپ  نآ  هنو  دـندوب  هراـک  هچو  یـسک  هچ  هک  دنتـسه  مولعم  اـهدرم  نآ  هن  اریز  درادـن  یـشزرا  نیرتکچوک  ,
لکـشم یلیخ  دوـب , نیا  هلئـسم  ـر  گاو تسا  هدوـمن  لـقن  ثیدـح  هتخانـشان ,  دارفا  زا  هک  تسا  نیا  باـب  زا  هن  لـبنح  نب  دـمحا  ثیداـحا 

لقن يدارفا  زا  يدایز  ثیداحا  وا , هک  تسا  نیا  تسا  یـسرربو  ثحب  لباقو  هدـیچ  ـیـ پو لکـشم  یملع  رظن  زا  هچنآ  دومن , یمن  هدـیچیپو 
 , ناناملسم نوخ  هب  قفرم  ات  ناشتسد  هک  يدارفا  تسین ,  هدیشوپ  یـسک  رب  نیملـسمو ,  مالـسا  اب  نانآ  تیدضو  تفلاخم  هک  تسا  هدومن 

يراد میمت  دننام  هندـیورگ  مالـسا  هب  تیحیـسمو  تیدوهیزا  یـصاخ  للع  يورو  دنتـشادن  يا  هقباس  مالـسا  رد  هک  يدارفا  ای  هدوب  هدولآ 
مالسا نوزوم  تماقو  ثیدح  يابیز  هفایقو  دنا  هداد  ناناملسم  لیوحت  ربمایپ  ثیدح  مانب  اردوخ  تایحیسمو  تایلیئارـساواه  هناسفا  (( 16 ))

, دنا هدیورگ  مالـسا  زا  ریغ  يرگید  نیئآ  هبو  هدیدرگ  دترم  هک  یناناملـسم  یـضعب  زا  یتح  لبنح  نب  دـمحا  دـنا . هتخاس  هوشمو  تشز  ار 
(( , 20  )) صاـعلا نباورمع  (( , 19  )) مکح نـب  ناورم  (( , 18  )) بدنج نب  ةرمـس  دـننام  يدارفا  زا  وا  (( . 17  )) تسا هدومن  لقن  ثیدـح 

یتدیقع عضو  زا  يا  هنومن  9 ـ  تسا .  هدومن  لقن  ثیدح  (( 23  )) نایفس یبا  نب  ۀیواعمو  (( , 22  )) هبقع نب  دیلو  (( , 21  )) هبعش نب  ةریغم 
حورشم ثحب  دنمزاینو  همان  هدودحمزا  جراخ  ثیدح ,  نالقان  عون  نیا  یعقاو  هفایق  یفرعمو  یـسررب  نو  چـ ثیداحا :  نیا  نالقان  یقالخا 

 , تسین ریذپ  ناکما  دیدرگرکذ , هنومن  ناونعب  هک  يدارفا  لاح  نایب  یتحو  دهدب  صاصتخا  دوخ  هبار  يروطق  باتک  دـناوت  یم  هک  تسا 
نیا ثیداحا  زاوریبک  دنـسم  نالقان  زا  هک  ار  نانآ  زا  رگید  یکی  ثیداحاو  تایاور  زا  هنومن  کـی  اـب  دارفا  نیا  زا  یکی  لاـح  حرـش  طـقف 

 ( ص  ) ادخ لوسر  نامرفب  وا  یئانتعا  یبو  بدنج  نب  ةرمس  مینک :  یم  هدنسب  درومود  نیمه  هبو  مینارذگ  یم  فیرش  رظن  زا  تسادنسم , 
هک ینایرج  تسا .  هدومن  لقن  لصتمو  دنـسم  ثیدح  هاجنپو  دصکی  يو  زا  لبنح  نب  دـمحا  هک  تسا  ینایوار  زا  یکی  بدـنج  نب  ةرمس 

ربمایپ دیکاو  حیرص  روتسد  لباقم  رد  اروا  یئانتعا  یبو  تجاجلودانع  تسا ,  هدیدرگ  لقن  يو  دروم  رد  تنس  لها  عبانمو  هعیـش  بتکرد 
راصنا زا  يدرم  غاب  لخاد  رد  یئامرخ  تخرد  ةرمـس  هک :  تسا  نیا  نایرج  نآو  دـناسر  یم  ترـضح  نآ  نامرف  اب  اروا  تفلاخمو   ( (ص

زا هکنیا  نودـب  دوخ  يامرخ  تخرد  زا  هدافتـساو  یـشکرس  يارب  هرمـس  دوب  هتفر .  رارق گـ يراصنا  طایح  لخاد  رد  غابروبع  هارو  تشاد 
هرمـس هب  ربمایپ  درب . ص )   ) ادخ لوسردزن  هب  تیاکـش  يراصنا  دیدرگ . یم  يراصنا  یتحاران  بجومو  غاب  دراو  , دـنک ناذـیتسا   . يراصنا
ربمایپ دومن . تیاکش  اددجم  يراصنا  . دادن شو  ربمایپ گـ روتسدب  وا  یلو  ینکب  ناذیتسا  يراصنا ,  زا  ندشدراو  عقوم  رد  دیاب  هک :  دومرف 

هرمس مهد .  یم  وت  هب  لحم  نالفرد  امرخ  تخرد  هلصا  کی  نآ  لباقم  رد  نمو  شورفب  يراصنا  هب  ارامرخ  تخرد  نیا  دومرف : هرمـس  هب 
هچره ص )   ) ربمایپ دشن . یضار  زاب  وا  مهدب ,  وت  هب  امرخ  تخرد  هلـصا  ود  تخرد ,  نیا  ياجب  مرـضاح  دومرف : ادخ  لوسر  درکن . لوبق 

تخرد هلصا  کی  تخرد ,  هلصا  کی  نآ  لباقم  رد  دومرف  نیمـضت  ترـضح  نآ  هکنیا  اتدیدرگن  یـضار  هرمـس  دومن , هفاضا  ضوع  رد 
يراصنا هب  ور  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  دوب  اجنیا  رد  دیزرو . عانتما  مه  زاب  هرمـس  . دیـسر هلـصا  هس  ات  هرخالابو  دهدب  وا  هب  تشهب  رد  امرخ 

اریز زادنیب  هرمس  يوسبو  نکب  ار  امرخ  تخرد  نآ  ورب  رارض ) الو  ررض  الو  راضم  هناف  ههجو  اهب  برضاو  اهعلقاف  نالف  ای  : ) دومرفو هدرک 
بتک رب  هوالع  تسا ,  ررض ) ال   ) هدعاق یثیدح  يانبم  هک  ثیدح  نیا  تسین .  مالسارد )   ) را ررضو  ررض  هدنناسر و  ررض  تسا  یمدآ  وا 
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(( 25  )) دنا هداد  اوتف  نآ  نومضم  هب  ایو  هدومن  لقن  ار  نآ  تنس  لها  ياملع  زا  يا  هدعو  تسا  هدمآ  زین  تنس  لها  عبانم  رد  (( 24  )) هعیش
الف : ) دیامرف یم  دنوادخ  اریز  تسا  وا  نامیا  مدعو  رفک  رب  لیلد  هکلب  تسا  مرکا  ربمایپ  اب  وا  تفلاخمو  قسف  رب  لیلد  اهنت  هن  ثیدح  نیا  . 

یلیخ یتسار  (( . 26 ( )) امیلست اوملسیو  تیـضق  امم  اجرح  مهـسفنا  یف  اودجی  مث ال  مهنیب  رجـش  امیف  كومکحی  یتح  نونمؤی  کبرو ال 
یتشهب ملسم  ياهتمعنودریذپن  مه  ار  ادخ  لوسر  نامض  سپـس  دشاب , هتـشاد  يدنوادخ  ياه  هدعوو  داعم  هب  نامیا  ناسنا ,  هک  تسادیعب 

رد هکنیا  رب  هوالع  ص )   ) ادخ لوسر  تلحر  زا  دعب  هرمـس  (ص )  ادخ لوسر  زا  دعب  بدنج  نب  هرمـس  دـهدب . تسد  زا  سخب  نمث  هب  ار 
تیب لها  هب  تبسن  دارفا  نیرت  نمشد  زاو  نیرتزیرنوخو  نیرت  یقش  زا  تشاد ,  ترهش  مدرم  نایم  رد  یشورف  بورشمو  يراوخ  بورـشم 
نایرج ملسم ,  حیحصو  يراخب  حیحص  رد  دوب . مدقشیپ  تما  ناکینو  ایربا  نتشکو  يزاس  غوردو  ثیدح  لعج  ردو  دوب  ناشنایعیشو   ( (ع

اب مود  هفیلخ  هـک  (( 27  )) تسا هدـیدرگ  لقن  سابع  نبا  زا  باطخ  نب  رمع  تفـالخ  نارود  رد  هرـصب  رهـش  رد  هرمـس  یـشورف  بورـشم 
تـسا هدومن  لقن  زین  لبنح  نب  دمحا  دوخ  ار  نایرج  نامه  هکنیا  بلاج  دـشکب . ار  وا  ادـخ   ( هرمـس هّللا  لتاق   : ) تفگ نایرج  نیا  ندـینش 

 ) هیآ تسا  هدینـش  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  هک  دـنک  نالعاات  داد  هرمـس  هب  مهرد  رازه  دـصکی  هیواعم  دـیدحلا : یبا  نبا  لقن  هبانب  (( . 28 ))
سانلا نمو  هیآو (  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد   ( ماصخلا دلا  وهو  هبلق  یف  ام  یلع  هّللا  دهشیو  ایندلا  ةایحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نمو 

 . تفریذپن اروا  داهنشیپ  هرمس  (( !! 29  )) تسا هدـیدرگ  لزان  مجلم  نبا  هراب  رد  دابعلاب )  فوؤر  هّللاو  هّللا  تاضرمءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم 
ات دیدرگ  رضاح  هجوت ,  لباق  هجو  نآ  ندید  اب  هرمـس  دیـسر . مهرد  رازه  دص  راهچ  هب  ات  دومن  رتشیب  ار  گرزب  غورد  نیا  ترجا  هیواعم 

, دومن لوحم  بدنج  نب  ةرمس  هب  ار  هرصب  تموکح  هیبا  نب  دایز  هک :  تسا  هدمآ  يربط  خیرات  رد  (( . 30  )) دهدب ماجنا  ار  هیواعم  روتسد 
. دومن تاقالم  هیبا  نب  دایزاب  هفوک  رد  دوب , هدیناسر  لتق  هب  ار   ( نایعیش زا  اهلقن  یضعب  ردو   ) مدرمزا رفن  رازهتشه  هک  هرمـس  یتدم  زا  سپ 
رد یـشاب ؟  هتخیر  هدوهیب  ار  رفن  کی  نوخ  هک  یهد  یمن  لامتحا  يدـناسر ,  لتق  هب  هک  مدرم  همه  نآ  نایم  رد  اـیآ  تفگ :  يو  هب  داـیز 

, دیدحلا یبا  نبا  لقن  هبانب  هرخالابو  (( ! 31  )) متشادن یتشحو  نیرتکچوک  مهزاب  متـشک ,  یم  مه  اردارفا  نیا  ربارب  ود  رگا  تفگ :  خساپ 
ربمایپ دـنزرف  اب  گنج  يارب  ار  هفوک  مدرمو  دوب  دایز  نبا  ياه   ( یطرـش نارایتسد و( زا  هرمـس  ع ,)   ) یلع نب  نیـسح  تداهـش  ناـیرج  رد 

دارفا زا  یکی  یمالـساو  يونعم  تیـصخش  زا  يا  هنومن  دوب  نیا  ثیداـحا :  زا  يا  هنوـمن  10 ـ  (( . 32  )) دومن یم  قـیوشتو  بیغرت  (ص ) 
زا یکی  هک  یثیدـح  هنومن  اماو  تسا .  هدومن  لقن  يو  زا  ثیدـح  هاجنپو  دـصکی  دودـح  رد  هک  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  ثیدـح  ناـیوار 

يرورـض هتکن  نیا  رکذت  ثیدح ,  نیا  لقن  زا  لبق  تسا .  هدومن  لقن  صاع  نب  ورمع  ینعی  هناگـشش  حاحـصو  ریبکدنـسم  ثیدح  نالقان 
لزان وا  يازهتـسا  در  ماقم  رد  رثوک )  ) هروسو تشاد  دیدش  ینمـشد  ص )   ) ادخ لوسر  اب  ورمع  ردپ  لئاو  نب  صاع  هک  هنوگنامه  تسا : 
هلیسو ره  زا  توادع ,  نیا  ندرب  راک  هبردو  درکن  راذگورف  تیب  لها  اب  ینمشد  رد  زین  صاع  ورمع  دوخ  دیمان , شرتبا  دنوادخو , دیدرگ 

لها دض  رب  يزاس  ثیدـحات  و ... ع )   ) نانمؤم ریما  لباقم  رد  گنج  ههبج  رد  ندومن  تکرـش  زا  دومنار . يرادرب  هرهب  رثکا  دـح  نکمم , 
دمحا دوخ  ملـسم ,  حیحـصو  يراخب  حیحـص  رب  هوالع  هنافـساتمو  تسا  هدومن  لعج  هطبار  نیا  رد  وا  هک  یئاهثیدح  هلمج  زاو  ع )   ) تیب

رس ریغ  اراهج  هّللا  لوسر  تعمـس   : ) تسا نیا  تسا  هدومن  لقن  شثیداحا  ریاس  رانکرد  يو  ثیدح  نیمراهچ  ناونعب  ار  نآ  مه  لبنح  نبا 
یم هناـیفخم  هن  اراکـشآ , هک  مدینـش  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  نینمؤملا !)  حـلاصو  هّللا  ییلو  اـمنا  ءاـیلواب  یل  اوسیل  بلاـط  یبا  لآ  نا  لوقی 

ثیدح نیا  اب  وا  دنتسه !! حلاص  نانمؤمو  ادخ  نم  تسودو  یلو  تسین  یتسودو  تیالو   ( ع  ) بلاط وبا  نادنزرفو  نم  نایم  رد  هک :  تفگ 
نانآ اب  ارربمایپ  هطبار  دوخ  لایخ  هبو  جراخ  نانمؤم  فص  زا  ار  ع )   ) نینـسحو رایطرفعجو  لیقع  هکلب  ع )   ) نانمؤم ریما  اهنت  هن  یگتخاس 
نیا ربماـیپ  هک  تسا  هدومن  دـنویپ  نآ  رب  يرگید  غورد  شغورد ,  تیبـثت  ياربو  دنتـسه  بلاـط  یبا  لآ  ناـنآ  همه  اریز  تسا  هدومن  عطق 

هک یئاهثیدح  دادـعت  11 ـ  (( . 33  )) صوصخم دارفا  ابو  يرـس  هسلج  کی  رد  هن  دومن  نـالعا  مدرم  ناـیم  ردو  اراـهجو ) اـنلع   ) ار بلطم 
لقن تیب  لها  زادوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا  هک  یثیداحا  حیحـص  رامآو  یعقاو  دادعت  تسا .  هدومن  لقن  تیب  لها  زا  لبنح  نب  دـمحا 

لصتمو دنسم  ثیدح  طقف 29  دینکن  بجعت  رگاو  رتمک  بتارمب  هکلب  دیا , هدومرف  موقرم  یلاعبانج  هک  تسا  ثیدح  هن 769  تسا  هدومن 
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(7  ) عوضوم رد  هک  تسا  تیب  لها  دروم  رد  لبنح  نبدمحا  دوخ  حالطـصا  هب  انبو  يرارکت  ياهثیدح  فذـحاب  رامآ  نیا  هتبلا  دـشاب . یم 
ثیدح کی  بلاط  یبا  نب  لیقع  ثیدح 3 ـ   6  ( ع  ) یلع نب  نیسح  ثیدح 2 ـ   6  ( ع  ) یلع نب  نسح  1 ـ  بیترت :  نیدب  . دش هداد  حیضوت 
یعقاو حالطـصا  هب  ار  تیب  لها  میهاوخب  ـر  گاو ثیدح  عمج 29  ثیدح  رفعج 15  نب  هّللادبع  ثیدـح 5 ـ  کی  بلاط  یبا  نب  رفعج  4 ـ 
ثیدح دودح 318  رد  اعومجم  هکلب  دیسردهاوخن , دیا  هدومرف  موقرم  هک  يدادعت  نآ  هب  دنـسم  نیا  رد  نانآ  ثیداحا  مهزاب  میریگب  نآ 

: ءارهز همطافو  نینـسح  زا  کیره  زاو  ثیدح  دودح 300  رد  تاررکم  فذح  اب  ع )   ) نانمؤم ریما  زا  ریبک  دنـسمرد  اریز  دیدرگ  دـهاوخ 
يرارکتزا معا  ثیداحا  عومجم  هدش ,  دای  رامآ  زا  یلاعبانج  روظنم  هکنیا  رگ  مـ تسا .  هدش  لقن  ثیدح  شـش  طقف  يرآ  ثیدح .  شش 

رد  ( ع  ) نانمؤم ریما  زا  هدش  لقن  ثیداحا  تاررکم ,  هبساحم  اب  اریز  دسر  یمرظنب  حیحص  رامآ , نیا  تروص  نیا  رد  دشاب , يرارکت  ریغو 
رد دـشاب , هدـش  لقن  فلتخم  دانـسا  اب  ولو  تسا  یکی  اهنآ  نتمو  نومـضم  هک  يرارکت  ثیداحا  یلو  ددرگیم  غلاب  ثیدـح  هب 800  دنسم 
ارف یناـسک  هچ  زاو  هتفرگارف  ثیدـح  یناـسک  هچ  زاو  هدومن  یئاهرفـس  هچ  لـبنح  نب  دـمحا  12 ـ  ددرگیم . بوسحم  ثیدـح  کـی  عقاو 

اب رادیدو  ثیدح  ذخا  ياربو  تشاد  تداع  تمحزرپ  ياهرفـس  يارب  لبنح  نب  دمحا  دیوگ : یم  لهالا )  دیـس   ) زیزعلادبع تسا :  هتفرگن 
هار جنرو  امرگو  امرسو  درک  یم  تکرح  شتلوهکو  يری  نارود پـ رد  یتحو  طاقن  نیرترود  رد  نانآ  رایدو  رهش  يوس  هب  نیثدحمو  املع 

یملع رفـس  نیلوا  هک  دوب  هدیـسرن  یگلاس  تسیب  هب  زونه  وا  اذلو  دنک  يریگ  ولج  يو  میمـصتو  هدارا  زا  تسناوت  یمن  رگید  عنام  چـیهو 
نمی ردو  هنیدمو  هکم  هب  اهدعبو  نیطسلفو  ماش  فلتخم  ياهرهشو  هرصب  هب  سپـس  درک , عورـش  هفوک  يوسبدادغب  شها  ـ گداز زا  اردوخ 

. دومن رادید  نامرکو  سراف  زا  دوخ  ریسمردو  دیدرگ  ير  مزاعو  دومن  قرش  هب  ور  يریپ  نارود  ردو  درک  ترفاسم  هنامرو  اعنـص  رهـش  هب 
اهرفس نیا  زا  یـضعب  ردو  هدوبراب  نیدنچو  ررکم  هفوکو  هرـصبو  هنیدمو  هکم  رفـس  دننام  يو  ياهرفـسزا  یـضعب  دیوگ : یم  لهالا  دیس 
يارب لبنح  نب  دمحا  : دیو یم گـ ـپـس  ـس دـیزگ . تماقا  لاس  ود  هب  کیدزن  نمی  ردو  ترواجمراب  ود  هنیدـم  رد  هتـشاد  ینالوط  ياهتماقا 

یم رومام  ار  يدارفا  هریغو  خیرات  دننام  رگید  مولع  تفایرد  يارب  اما  دومن  یم  تاقالم  ثیدح  خویـش  ابو  ترفاسم  اصخـش  ثیدح  ذـخا 
دزن هب  هکداد  تیرومام  شیومع  رـسپ  لبنح  هب  هک  هنوگنامه  دننک  لقتنم  يو  هب  ار  نانآ  مولعو  تاقالم  مولع ,  نیا  نابحاص  اب  ات  تخاس 
لبنح نب  دمحا  هک  یناسک  (( . 34  )) داد رارق  لبنح  نب  دمحا  رایتخا  ردو  تشاددای  وا  زا  یناوارف  بلاطمو  هتفر  يدقاو )  بتاک   ) دعس نبا 

تاقالم نانآ  اب  هک  یئاملعو  لـبنح  نبا  ثیدـح  خویـش  زا  نتدـصراهچ  زا  شیب  يزوج  نبا  جرفلا  وبا  تسا :  هتفرگ  ارف  ثیدـح  ناـنآ  زا 
 ( یفقث دیز  نب  ناسح  تنب  رمع  ما   ) مانب یئوناب  ناشنایم  رد  هک  دنک  یم  یفرعم  تاصخشمو  مسا  ابو  بیترت  هب  اراهنآو  درب  یم  مان  هدومن 
هک یخویش  اماو  تسا  هتـشون  اراهنآ  ثیدحوا  هک  تسا  لبنح  نبا  یثیدح  خویـش  اهنیا  دیوگ : یم  سپـس  يزوج  نبا  دروخ . یم  مشچ  هب 

هتفرگن ارف  ثیدح  نانآ  زا  لبنح  نب  دمحا  هک  یناسک  اماو  (( . 35  )) تسا اهنیا  زا  شیب  تسا ,  هتشونن  یلو  هتفرگارف  ثیدح  نانآ  زا  يو 
هک دومن  دای  يداه :  ماماو  داوج  ماماو  اضر  ماماو  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هعیـش  نایاوشیپو  همئا  زا  نتراـهچ  زا  دـیاب  هنافـساتم  تسا : 

شیب ابو  هتشاذگاپ  ریز  برغو  قرـش  زا  تشاددوجو  ثدحمو  ملاع  رفن  دنچ  ای  کی  هک  یئاهرهـش  مامت  ایو  مهم  تمـسق  لبنح  نب  دمحا 
زا رفن  راهچ  نیا  زا  کی  چـیه  زا  نیثدـحمواملع  نیا  نایم  رد  یلو  هتفرگارف  ثیدـح  نانآ  زاو  تاقالم  نیثدـحمواملع  زا  نتدـصراهچ  زا 
هب یمسا  36 ـ ))  )) هدوب رواجمو  رـصاعم  نانآ  اب  هک  تیالوو ـ  توبن  هرجـش  ناصغا  زاو  ارهز  ترـضح  ياه  هیرذوادـخ  لوسر  نادـنزرف 
یم تبث  خـیرات  رد  درک  یمذـخا  ناـنآ  زا  یکی  زا  یثیدـح  اـیو  دـش  یم  عقاو  همئاو :  وا  نیب  رد  یتاـقالمرگا  املـسمو  تسا  هدـماین  ناـیم 

هلیـسوب يدـقاو )  بتاک   ) تاعالطاو مولع  ذـخا  یگنوگچ  ایو  هدـش  تبث  يو  خویـش  فیدررد  ناوناب  زا  یکی  مان  هک  هنوگنامه  دـیدرگ 
زا هک  هناگ  هدزاود  تاعوضومو  بلاطم  زا  کنیا پـس  لاؤس :  یلـصا  خـساپ  تسا .  هدـیدرگ  لقن  ام  يارب  لبنح  شا  هدازومعو  هداتـسرف 

عمج تروصب  اما  دیآ  یم  تسد  هب  لاؤس  خساپ  هتشذگ  بلاطم  زا  هچرگ  یلاعترضح :  باوج  لصا  هب  میسر  یم  میدوبریزگان  اهنآ  حرط 
لها قیرط  زا  هک  ثیدـح  نارازهو  نارازه  دوجو  اب  1 ـ  منکیم .  ضرعارامـش  خساپ  هلمج ,  دنچ  ردو  هصالخ  روطبو  بلاطم  نامه  يدنب 

هیصوت دوجو  ابو  2 ـ  تسا .  هدـش  يروآ  عمج  هعبرا )  بتک   ) رد نآ  زا  رازهکیو  لهچ  اـهنت  هدـیدرگ ,  لـقن  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  تیب 
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هکنیارب دیکاتو  تلالضو  یهارمگ  زا  ناماو  تینوصم  هلیسو  اهنت  ناونعب  نانآ  یفرعمو  تیب  لهاو  نآرق  هب  کسمت  رد  ص )   ) ادخ لوسر 
هدومن لقن  هرمـس  دننام  يدارفازا  ثیدـح  نارازه  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  هکنیا  هب  هجوت  ابو  3 ـ  امهیف .) ینوفلخت  مب  ینورظناـف  )

 , يوار نیا  یئوگغورد  تهجب  مود  هفیلخ  هک  (( 37  )) تسا هداد  لیوحت  ثیدح  نارازه  يرآ   , نارازه هریره  وبا  مان  هب  رفن  کی  زا  اهنتو 
ثیدـح ذـخا  يارب  لـبنح  نب  دـمحا  هکنیا  هب  هجوت  اـبو  4 ـ  (( . 38  )) دـیدرگ يراـج  نوخ  شندـب  زا  هک  تخاون  يورب  هناـیزات  ردـقنآ 

نایاوشیپو همئا  زا  نتدنچ  اب  تسناوت  یم  هک  دوب  هتفرگرارق  یناکمو  ینامز  رد  واو  هتشاذ  اپ گـ ریز  ار  يدایز  ياهرهش  ءاملعاب , تاقالمو 
ثیداحا نیریشو  لالز  همـشچرس  زا  ار  یمالـسا  هعماج  نانآ  زا  ثیدح  نتفرگارف  ابو  تاقالم  اصخـش  ص )   ) ادخ لوسر  نادنزرفو  هعیش 

, طیارـش نیا  اب  ایآ  دزاس , انـشآ  ناشمولع  جاومو  میظع  سونایقا  اب  تماـیق  اـتو  رادروخرب  تسا  ادـخ  لوسر  یعقاو  ثیدـح  هک  تیب  لـها 
امـش دوش . یم  لیدـبت  رگید  لاؤس  کـی  هب  یلاـعبانج  لاؤـس  بلطم ,  نیا  هب  هجوـت  اـب  تسا ؟  هداد  ماـجنااردوخ  هفیظو  لـبنح  نب  دـمحا 

رد وا  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  موهفمو  تسا  هدومن  لقن  الصتمو  ادنسم  تیب  لهازا  ثیدح  ریبک 769  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  دیئامرفیم :
زا ثیدح  دصیس  لقن  اب  وا  ایآ  هک .  تسا  نیا  ام  لاؤس  تروص  تسا !  هداد  ماجنا  اردوخ  هفیظو  نیرتمهمو  هتـشادرب  یگرزب  مدق  هار  نیا 
زا یئاه  هنومن  هب  هک  يدارفازا  ثیدـح  نارازه  ندومن  لقن  لباقم  رد  تیب ,  لها  ياضعا  زا  رگید  نت  هس  زا  ثیدـح  هدـجیهو  نانمؤمریما 

دـصیس لقن  اـب  هن  تسا ؟  هداد  ماـجنا  تیب  لـها  دروم  رد  ص )   ) ادـخ لوسر  هیـصوت  لاـبقرد  اردوخ  هفیظو  اـعقاو  دـیدرگ , هراـشا  ناـنآ 
ام تفریذـپ ؟  یم  ماجنا  ساسحو  گرزب  هفیظو  نیا  مه  ثیدـح  رازه  لقن  اـب  یتحو  لقن 769 اب  یلاعترـضح  لوقب  هکلب  ثیدح  هدجیهو 

لبنح نب  دمحا  دنسم  رد  تیب  لها  ثیدح  رگا  هکنیا  هجوت  لباقو  مهم  هتکن  هجوت :  لباق  هتکن  کی  تسا !  امـش  اب  تواضق  مینادیم ؟  هچ 
گرزب ثدـحم  ود  فیلات  هک  نیحیحـص  رد  اصوصخم  هناگـشش  حاحـص  رد  تسا ,  هدـیدرگ  غلاب  ثیدـح  هدـجیهو  دصیـس  هب  اعومجم 

ملـسم حیحـص  رد  الثم  تسا .  هتفای  لزنت  رفـص  هلحرم  هبای  لقا  دح  هب  دنـشاب , یم  لبنح  نب  دـمحا  نادرگاش  زاو  ملـسمو )  يراخب  ) رگید
رگید نتود  زا  اماو  تسا  هدیدرگ  لقن  لصتمو  دنـسم  ثیدح  کی  اهنت  س )   ) ارهز ترـضح  زاو  ثیدح   32 ع )   ) نانمؤم ریما  زا  (( 39 ))
کی یتح  دمآ , لمع  هب  یسررب  هک  اجنآ  ات  ع )   ) ءادهشلا دیس  ترـضحو  یبتجم  ماما  ص )   ) ادخ لوسر  هناحیر  ود  تیب  لها  ياضعا  زا 

دادـعتو هریره  وبا  زا  ثیدـح  هاجنپو  دـصناپ  زا  شیب  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیاو  (( . 40  )) تسا هدیدرگن  لقن  مه  لصتمو  دنـسم  ثیدح 
نیا زا  يا  هشو  گـ هرهز :  وبا  فارتعا  تسا .  هدومن  لقن  بدنج و ... نب  هرمـسو  صاع  نب  ورمع  رگید  يوار  ود  زا  کیره  زا  ثیدح  جنپ 
یمو هدومن  نایب  ع )   ) نانمؤم ریما  دروم  رد  قداصلا )  مامالا   ) دوخ باتک  رد  هرهزوبادمحم )   ) يرصم رـصاعمو  اناوت  هدنـسیون  ار  تیعقاو 
اهنت هن  تسا  هدـش  لـقن  تنـس  لـها  بتک  رد  هکوا  ياواـتف  اـه  تواـضقو  ع )   ) یلع هقف  هک  مینک  فارتـعا  تقیقح  نـیا  هـب  دـیاب  دـیوگ :
یتح هکلب  دهدب , قفو  دوب , ماکحا  میلعتواوتفو  هقف  هب  فورصم  ترضح  نآ  تقو  مامت  هک  هناگ  هس  يافلخ  ناروداب  هک  تسین  يرادقمب 
فقو راوـگرزب  نآ  یگدـنزو  تاـیح  نارود  ماـمت  هک  میناد  یم  اریز  تـسین ,  بساـنتم  مـه  ترـضح  نآ  هلاـس  دـنچ  تفـالخ  نارود  اـب 

 ( ع  ) یلع یکدوک  نارود  زاو  تثعب  زا  لبقو  ص )   ) ادخ لوسر  اب  هباحص ,  همه  زا  شیب  وا  تبحاصمو  دوب  ماکحاو  نید  ملع  فورـصمو 
ثیداحاربارب نیدـنچ  تنـس  لها  بتک  رد  وا  ثیداـحا  دـیاب  هک  تسا  اـجنیا  زاو  تشاد  رارمتـساو  همادا  ص )   ) ربماـیپ تلحر  اـتو  عورش 

هک دیـسر  میهاوخ  هجیتـن  نیا  هب  مینک ,  یـسرربار  عوضوم  نیا  هزیگناو  تلع  میهاوخب  رگاو  دـیوگ : یم  سپـس  هرهز  وبا  دـشاب . دوـجوم 
نعلو بس  ار  یلع  رباـنم , يـالاب  رد  هک  تسین  لوقعم  اریز  تسا  هدومن  ءاـفیا  يرثؤم  شقن  ع )   ) یلع راـثآ  ياـفتخارد  هیما  ینب  تموکح 
یمو دـنیامن  رـشن  تموکحاب  هطبار  رد  اصوصخم  اروا  لاوقاو  ءارآو  لقن  ار  وا  هفقو  ملع  هک  دـنهدب  هزاجا  ءاملع  هب  لاـح  نیع  ردو  دـننک 

نایاورنامرف هطلـس  ریز  رد  اهیوما د  تموکح  نارود  طساواو  لئاوا  رد  تسا  ع )   ) یلع ملع  رـشن  طـیحمو  ـی  گدـنز لـحم  هک  قارع  میناد 
ناناملـسم ناهذا  رد  هکلب  دنداد , یمن  هعماج  نایم  رد  ار  ترـضح  نآ  راکفاوءارآ  رـشن  هزاجا  اهنت  هن  هک  دوب  هتفرگ  رارق  يدادشو  ظالغ 

گرزب نیثدحم  زا  یلاعترـضح  تسا  نکمم  هتبلا  نیثدحم :  زا  عافد  (( . 41  )) دندروآ یم  دوجوب  مه  ینیبدبو  دیدرتو  کش  وا  هب  تبـسن 
درگو لوا  تسد  نیفلؤمو  مانبو  گرزب  نیثدـحم  ناونع  هب  اـهنآ  هک  دـیهدب  خـسا  نینچو پـ هدرک  عاـفد  لـبنح  نبدـمحا  ناـنآ  سار  ردو 

16 المراجعات -مناظره علمى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ لوسر  یعقاو  ثیدحو  دننک  ارجا  شتیب  لها  هرابرد  ار  ربمایپ  روتـسد  هک  دـندوب  ممـصم  یمالـسا  لوا  نورق  رد  ثیدـح  ناگدـنروآ 
دحو دنناسرب  ماجنا  هب  ار  ( اهغلبف یتلاقم  عمـس  ادبع  هّللارـضن   ) حیحـص موهفمو  غالبا  هدنیآ  ناناملـسم  يارب  وا  تیب  لها  نابز  زا  ار  (ص ) 
شیپ نیا   , يدهاوشو نئارقو  دنیامن . لقن  ثیدح  زین  تیب  لها  زا  دنا  هدومن  لقن  ... هرمسو و صاع  ورمع  زا  هک  یثیداحا  دادعتب  هکنیا  لقا 
تیب لها  لئاضف  هرابرد  هک  ار  یثیداـحا  زا  يداـیز  دادـعت  مینیب  یم  1 ـ  اریز : دـنک  یم  دـییات  لبنح  نب  دـمحا  قح  رد  اصوصخم  ار  ینیب 
همئا زا  لبنح  نب  دمحا  هچر  گـ 2 ـ  دروآ . تسدب  لبنح  نب  دمحادنـسم  ثیداحا  يالبال  زا  ناوت  یم  تسا  هدش  لقن  ص )   ) ادخ لوسرزا 

هب رفن  هدفه  دودح  رد  يو  ثیدح  خویـشو  دیتاسا  نایم  رد  یلو  تسا  هدومنن  لقن  ثیدح  امیقتـسم  , دوب رـصاعم  نانآاب  هک  ناشنادـنزرفو 
 ( (ص ادخ لوسر  ثیدح  هک  دنتسناد  یم  فظوم  اردوخ  نیثدحم ,  يرآ !  (( . 42  )) دنتسه هعیش  نیثدحمو  املع  زا  هک  دروخ  یم  مشچ 

لوط رد  تیب  لها  لباقم  رد  نامکاح  درک  لمعو  يریگ  عضوم  هنافـساتماما  دـننک , لقن  ناناملـسم  هبو  دـنریگ  ارف  وا  تیب  لها  نابز  زا  ار 
هک تسا  یبلطم  نامه  نآو  تسا  هتخاس  عونمم  يا  هفیظو  نینچ  ماجنا  زا  ار  نانآو  بوعرم  ار  رگید  نیثدـحمو  لبنح  نب  دـمحا  خـیرات , 

ینبو هیما  ینب  تنطلـس  ایو  تفالخ  ینالوط  نارود  زا  يدودـحمو  صاـخ  عطاـقم  زجب  اریز  تسا :  هدومن  هراـشا  نادـب  هرهز )  وبادـمحم  )
هکلب دیدرگ  یم  يریگولجو  تعنامم  نانآ ,  ثیدح  لقن  زاو  دیدش  تفلاخم  تیب ,  لها  تبحمو  یتسود  اب  اهنت  هن  سابعلا ,  ینبو  ناورم 

شومارف ار  هیواعم  روتـسد  لبنح ,  نبا  دـمحا  مـگـر  دـمآ . یم  باسح  هب  یندونـشخبان  یهانگو  گرزب  یمرج  تیب ,  لها  ماـن  رکذ  یتح 
هب مهتم  هک  ار  یسک  ره  : ) دومن رداص  ار  روتسد  نیا  مالسا  ناهج  رسارس  رد  دوخ  تاضقو  ماکح  مامت  هب  يا  همانـشخب  یط  هک  دوب  هدرک 
 ( دشاب تربع  مه  نارگید  يارب  ات  دـینک  بارخ  شرـس  رب  ار  شا  هناخو  دـیهدب  رارق  دـیدشراشف  تحت  اروا  دـشاب , یلع  نادـناخ  یتسود 
ار یلع  هک  دومن  رداص  دیکا  روتـسد  رگید  طاقن  ریاسو  قارعو  ماش  مدرم  هب  هیواعم  هک  دوب  هدرک  شومارف  لبنح  نب  دمحا  رگم  (( . 43 ))

نب دـیلو  هـک  يروـطب  دـید  یمنرگید  ياـفلخ  رد  ار  تسایـس  نـیا  هعـسوتو  هـمادا  لـبنح  نـب  دـمحا  مـگـر  44 ! ؟ ))  )) دـننک نعلو  بـس 
 ( صل نبا  صل   ) هک درک  هفاضا  مهار  هلمج  نیا  دومن , یم  نعلو  بس  ار  ترـضح  نآ  ربنم  يالاب  رد  هکنیا  رب  هوالع   96 کلملادبع 86 ـ 

یلاو فسوی  نب  جاـجح  هک  یتـشحوو  بعرو  تیاـنج  راـثآ  زونه  مـگـر  45 ! ؟. ))  )) دـندوب نزهارو  قراـس  شردـپ  مهو  دوخ  مه  یلع 
هدیدر وحم گـ اه  هرکاذ  زاو  هدودز  اهلد  زا  دوب , هدروآ  دوجوب  قارع  رد  کلملادبع )  نب  دیلوو  کلملادـبع   ) ماقم الاو  هفیلخ  ود  مکاحو 

رد يزیرنوخو  راتشک  نینچو  درک  اغوغ  تیب ,  لها  ناوریپ  نوخ  نتخیرو  راتـشک  رد   95 شتموکح 74 ـ  لاـس  تسیب  لوطرد  وا  هک  دوب 
همادا نانمؤم  ریما  بس  ردار  کلملادـبع  نب  دـیلوو  هیواعم  تسایـس  نینچمه  فسوی  نب  جاجح  تسا ؟.  هقباس  یباـیو  هقباـس  مک  خـیرات 

داد تیمـسرو  هعـسوت   , موش تسایـس  نیا  رب  دوخ , بس  رد  س )   ) ادـخ لوسر  رتخد  ارهز  ترـضحو  نینـسح  مان  ندومن  هفاضا  اـبو  هداد 
اب (( . 47  )) دـیدرگ يدابع  مسارم  ءزج  زیزعلادـبع , نب  رمع  نارود  ات  تیب  لها  ندومن  بس  هکلب  ع )   ) نانمؤم ریما  بس  اـهنت  هنو  (( 46 ))

نانچنآ جاجح ,  تایانج  یلو  تسا  هدـیدرگ  يراج  خـیرات  نادـنمتردقو  ماکح  تیـصخشو  تسادـق  ظفح  رب  ناخروم  مسرو  هار  هکنیا 
دهد یم  هئارا  اروا  تاـیانج  زا  یئاـه  هشوگ  ریثـک , نبا  ـالثم  تسا .  هدومن  فارتـعا  هب  روبجم  زین  ار  ناـخروم  هک  تسا  هدرتـسگو  عیـسو 

نیرتک ـ چوک اب  هک  تشاد  یقیمع  ضغبو  ینمـشد  شناوریپو  بلاط  یبا  نب  یلع  ابو  دوب  یبصاـن  كافـس  درم  جاـجح  دـیوگ : یم  نینچو 
دارفا اهنت  هن  فسوی  نب  جاجح  (( . 48  )) تساوا داحلاو  رفک  رگناشن  هک  تسا  هدـش  لقن  یتاملک  وا  زاو  تخیر  یمار  ناـنآ  نوخ  تمهت 

رد هکلب  دیناسر , تداهـشب  ار  (( 50  )) ریبج نب  دیعسو  (( 49  )) دایز نب  لیمک  دننام  ع )   ) نانمؤم ریما  باحصا  صاوخو  هعیـش  سانـشرس 
زا هجنکـشاب  اهنادنز  رد  ایو  هدینارذگ  ریـشمش  مد  زا  ار  ع )   ) نانمؤم ریما  نایعیـشزا  درمو  نز  رفن  رازه  تسیبو  دـصکی  شتموکح  نارود 

ناشرازه یس  هک  دیدرگ  یم  غلاب  رفن  رازه  داتـشه  هب  دندیدرگ  دازآ  هک  وا  ياهینادنز  دادعت  جاجح ,  تکاله  زا  سپو  (( . 51  )) درب نیب 
نآ زا  یبلطم  تساوخ  یم   ( ع  ) نانمؤم ریما  نایعیـش  زا  یکی  رگا  هک  دـش  دـیدش  نانچنآ  اهراشف  نیا  (( . 52  )) دنداد یم  لیکـشت  نانز  ار 

دومن یم  دای  ترـضح  نآ  زا  بنیز )  وبا   ) ریبعت هبو  هیانک  اب  هکلب  دنارب  نابز  رب  تحارـص  هب  اروا  مان  تشادـن  تارج  دـنک , لقن  ترـضح 
تیساسح هچ  تیب  لها  هب  تبسن  (( 54  )) یسابع لکوتم  شرـصاعم  هفیلخ  هک  دید  یمن  لبنح  نب  دمحا  رگم  میورن ,  رود  ياج  (( . 53 ))
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مرح بیرخت  روتـسد  هرخالابو  دهد  یم  ماجنا  یتایانج  یلع چـه  نب  نیـسح  ربق  ترایز  زا  تعنامم  هار  ردو  دراد  دیدش  توادعو  بیجع 
هک دهاوخ  یم  تیکـس  نب  بوقعی  زا  هک  هاگنآو  55 ؟ ))  )) دنک یم  ناسکی  كاخاب  ار  شها  ـ گرابو دـبنگورداص  ار  ترـضح  نآ  رهطم 

تـشپ زا  ار  شنابزورداص  ار  شلتق  روتـسد  ددرگ , یم  هجاوم  وا  راکنا  ابو  دـهدب  حـیجرت   ( ع  ) نینـسح رب  ار  دـیؤمو  زتعم  شدـنزرف ,  ود 
 , تسا لئاق  يو  هب  تبسن  هک  يا  هداعلا  قوف  مارتحا  اب  یسابع  لکوتم  هک  دید  یمن  لبنح  نب  دمحا  رگم  (( . 56  )) دشک یم  نوریب  ندرگ 

, دننک یم  شلزنم  رد  يا  هعیش  ندومن  یفخم  هب  ایو  هعیـش  هب  لیامت  هب  مهتم  هفیلخ  دزن  ردو  هدومن  تیاعـس  شنیرـصاعم  زا  یـضعب  نو  چـ
وا هلحم  هرصاحم  روتسدو  هتـشاذگاپریز  دوب , رادروخرب  نآ  زا  لبنح ,  نب  دمحا  هک  ار  هعماج  هقالعو  هجوتودوخ  هقالعو  تامارتحا  همه 

نینچ وا  زا  يزوج  نبا  هک  میونـشب  حـلاص )   ) لبنح نب  دـمحا  دـنزرف  نابز  زا  ار  نایرج  نیا  هصالخ  دـیامن . یمرداص  ار  شلزنم  شیتفتو 
هفیلخ مای  نانآ پـ تفر .  رد  تشپ  هب  تشاد ,  نت  هب  ینهاریپ  طقف  هک  وا  دـندز , ار  مردـپ  هناخ  برد  لکوتم  نیروماـم  تسا :  هدومن  لـقن 

هک نم  تفگ :  عوضوم  نیا  راـکنا  نمـض  دـمحا  يا .  هدرک  یفخم  تا  هناـخ  رد  يا  هعیـش  هک  دـندومن  غـالبا  يو  هب  اردوخ  تیروماـمو 
هفیلخ روتـسد , قبطو  هدیدرگن  عناق  نیرومام  تساریذپ ؟.  ناکما  هنوگچ  يرما  نینچ  مناد ,  یم  بجاو  یطیارـش  ره  رد  ار  هفیلخ  تعاطا 
لزنم ینوریب  . دندش لزنم  دراو  نز ,  رومام  رفن  ود  هارمه  هبو  دندیدرگن , عناق  مهزابدومن  دای  دنگوس  هکنیا  اب  وا  دنداد , دنگوس  ار  دـمحا 

لزنمدننام مه  ارم  لزنم  ینوردناو  ینوریبو  دندروآ  يور  نم  لزنم  شیتفت  هب  سپس  یـسرزاب ,  نز  نیرومام  ار  نوردناو  درم  نیرومام  ار 
یـسرزاب هب  یعمـش  ندومن  نشور  اب  هک  دندوب  قیقد  ردقنآ  دوخ  یـسرزاب  رد  نیرومام  نیا  دـیوگ : یم  حـلاص  دـندومن . یـسرزاب  مردـپ 

يزوج نبا  دـیدرگ . رداصوا  يدازآو  مردـپ  تئارب  هب  هفیلخ  ناـمرف  زور , ود  زا  سپو  دـنتخادرپ  , دوب ملزنم  طاـیح  رد  هک  یها  لـخاد چـ
لکوتم نیرومام  هلیسوب  لبنح  نبا  هلحم  ندمآ  رد  هرـصاحم  هبو  شیتفت  نیا  خیرات  دمحا , نادرگاش  زا  یکی  يربکع )  حیرذ   ) زا سـپـس 

هک تسا  نیا  ناثدـحم ,  حاضیتسا  در  رد  یلاعترـضح  هیعافد  هصالخ  هیعافد  هصالخ  (( . 57  )) دـنک یم  وگزاب  دوب , لاس 236  رد  هک  ار 
باختنا ار  يرگید  هار  دـنا , هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  زجبدنتـسناوت  یم  اهتیانجو , اهملظ  نیا  لباقم  رد  شنادرگاشو  لـبنح  نب  دـمحاایآ 

رارق یـشومارف  هتوب  رد  ار  تیب  لها  ثیدح  الـصاایو  دننک  افتکا  ثیدح ,  دنچ  هب  تیب  لها  زا  ثیدح  لقن  رد  دندوبن  روبجمایآو  دـننک ؟
هدیدرگ بجوم  رگ , ـ ید تیانج  نارازهو  تیکس  نبا  نابز  ندیرب  شارخلد  هنحص  هدهاشم  هک  دیهد  یمن  ار  لامتحا  نیا  امش  ایآو  دنهد ؟

یلع ياـج  رد  ار  هّللادـبعو  رفعجو  لـیقع  تسا ,  ینامـسآ  ینآرق  راـختفا  کـی  هک  تیب  لـها  یفرعم  رد  ـالثم  لـبنح  نب  دـمحا  هک  تسا 
هابتـشا کی  هنو  تسا  هدوب  دـمع  يورزا  تیب  لها  یفرعم  عون  نیاو  دوشن ؟ یکانرطخ  تشونرـس  نانچ  راچددوخ , ات  دـهدب  رارق  همطافو 

یل اوسیل  بلاط  یبا  لآ  نا   ) ثیدح هک  تسا  هدـیدرگ  بجوم  رگید , ياهراشفو  وا  هناخ  شیتفتو  هرـصاحم  هک  دـیهد  یمن  لامتحا  ایآو 
ياهثیدـح نینچ  لقن  میناد  یم  اریز  نآ ؟  دـننام  رگید  بلطم  اه  هدو  دـشکب  یتحار  سفن  دـناوتب  ات  دـنک  لقن  صاع  ورمع  زاار  ءاـیلواب ) 

اه تیدودحم  عفرو  اه  يدازآ  بجوم  هکلب  تشادن ,  یتیعونممو  لاکشا  چیهو  دوب  راگزاس  الماک  هدشدای  طیارـش  اب  اهنت  هن  یگتخاس , 
يوس زا  شتایح  لاح  رد  لبنح  نب  دمحا  میرکتو  لیلجت  هک  دیدرگ  یم  زین  یتموکح  ياهقیوشتو  یتنطلس  زیاوج  ندش  ریزارس  بجومو 

هک (( , 58  )) هدیدرگ لقن  شتافو  زا  وا پـس  هرابرد  هک  یئاهباوخو  تامارک  وا , يرفن  رازهدصتشهو  نویلیم  کی  هزانج  عییـشتو  لکوتم 
ملسمو يراخب  دروم  رد  اماو  تسا .  بلطم  نیا  رب  یئایوگ  دهاش  تسا ,  هدشن  هدیداهباوخو  تامارک  نینچ  هناگ  هس  يافلخ  هرابرد  یتح 

یم زین  نانآ  هجوتم  هک  هدـش  دای  ياـهراشف  رب  هوـالع  اریز  دوشگ , ناـهد  ضارتعاو  در  ربو  دومن  لاکـشا  الـصا  دـیابن  نیثدـحم ,  ریاـسو 
یگنهامه هچرگ  هصالخ :  دنهن . رتارف  مدق  وا  لقن  هریاد  زاو  دنیوج  تقبـس  لبنح  نبدمحا  شیوخ  داتـسا  زا  دنتـسناوت  یمن  اهنآ  دیدرگ ,

تسا هدوب  يا  هرمس  ثیدح  ندش  نیزگ  ـ یاجو یتیب  لها  ثیدح  ياوزنا  رد  یلصا  لماع  اهتموکحاب , يرابرد  نیثدحمو  نیطالـسلا  ظاعو 
هزیگنا هبو  تیب  لها  اب  ماکح  دـیدش  ینمـشدو  توادـع  رثا  رد  هکلب  هدوبن ,  مه  تلع  نودـب  یگنهامه  نیا  هک  درک  شومارف  دـیابن  اـما  , 

هک یعافد  تسا  نیا  يریذـپروزو !!  یئوگروز  هتـشاد :  لماع  ود  فارحنا  نیا  عقاو  ردو  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  نیثدـحم  نیا  رابجاو  مازلا 
ناهج نیا  رد  تمایق  ات  ناناملسم  همه  لباقم  رد  گرزب  نیثدحم  رذع  تسا  نیاو  دومنروصت  گرزب  نیثدحم  يارب  ناوت  یم  رهاظلا  یلع 
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دنناوت یم  هجوم !  ياهرذـع  نیا  ایآ  هک :  تسا  ینتف  یلو گـ میناد ! ؟  یم  هچ  اـم  شلوسرو  ادـخ  هاگـشیپ  ردو  ترخآ  ناـهج  رد  اـماو  , 
ناربج تسا ؟  هدروآ  دوجوب  یمالـسا  هعماج  رد  هک  شنوگانوگ  داعبا  رد  ار  تیب  لـها  ثیدـح  اـب  هطبار  عطق  راـبنایز  بقاوعوءوس  راـثآ 
ثیدح دزاس ؟ نآ  نیزگیاج  ار  یتیب  لها  ثیدح  تبثم  راثآو  هدودز  نیملسم  عامتجا  زا  ار  یفنم  راثآ  نآ  دناوت  یماهرذع  نیا  ایآو  دنک 

هک نارگید  ثیدـحو  تیب  لـها  ثیدـحدروم  رد  يریگ  هجیتن  نیا  هک  دـینک  لاؤس  یلاعترـضح  تسا  نکمم  یتیب :  لـها  ریغو  یتیب  لـها 
تیب لها  ثیدح  اب  هطبار  عطقالاو  تسا  هدیدرگ  یشان  زیمآ , ولغ  یهاگن  زاو  بصعت  اب  هتخیمآ  يرکفتزا  دیدومن , حرطم  لاؤس  تروصب 
دیوگ یم  مه  تیب  لها  هک  تسا  نیا  هن  رگم , دشاب  هتـشاد  دناوت  یم  رابنایزو  میخو  بقاوعو  ءوسراثآ  هچ  نارگید ,  ثیدح  هب  شیارگو 

 : هکنیا خساپ  تسادج .  نآ  هب  لین  هار  هچرگ  تسا  یکی  فده  سپ  ادـخ  لوسر  ثیدـحدنیوگ  یم  مه  نارگید  ادـخ و  لوسر  ثیدـح 
نآرق رد  مالـسا  هچرگ  دـیدرگ  هراـشا  هماـن  نیا  لوا  رد  هک  هنوگناـمه  اریز   , تسا اـج  نـیمه  رد  وـم  زا  رتکزاـنو  مـهم  هـتکن  زیزع  ردارب 

 . تسا مالـسا  شخب  مسجتو  میظع  نکر  مالـسا  نیناوق  نایب  رظنزاو  مهم  ناکرا  زا  یکی  (ص )  ربمایپ ثیدـح  اـما  تسارولبتم ,  ثیدـحو 
تسا لمجمو  مهبم  ربمایپ  نایبو  تنس  نتشاذگ  رانک  ابو  لمع  لباق  ریغ  ص )   ) ادخ لوسر  ثیدح  زا  دیرجت  اب  مالسا  نیناوقو  ماکحارثکا 

یگشیمهو ءاقبو  نشورو  لماک  ار  مالـسا  ماکحا  ینادواج ,  هزجعمو  یهلا  مالک  هب  ندومن  مضنم  اب  هک  تسا  ادخ  لوسر  نایبو  ثیدح  . 
 . میریگب ارف  تنـسو  ثیدح  زا  دـیاب  زین  ار  يداقتعا  لوصا  فلتخم  داعبا  یتح  هکلب  نید  عورفو  ماکحا  اهنت  هن  دـیامن . یم  نیمـضت  ار  نآ 

ثیدح زا  دـیاب  هک  تسا  یتایئزجو  داعبا  ياراد  زین  هناگ  هس  لوصا  نیمه  اما  تسا  ینآرق  ملـسم  لوصا  زا  هک  توبنو  داعمودـیحوت  لصا 
یپ ثیدح  تیمها  هب  اجنیا  زا  مینک .  دادمتـسا  ثیدح  زا  دیاب  مه  ینآرق  تایآ  زا  یمهم  تمـسق  حیـضوتو  ریـسفترد  ینعی  دروآ  تسدب 

دارفا ثیدح  نالقان  رگا  هک  مینیب  یم  یسرربو  دقن  هب  مزلم  اردوخ  ثیدح  نالقان  ردو  هتـسج  کسمت  نآ  هب  مالـسا  تخانـش  ردو  میربیم 
(( , 59  )) دننکن فیرحت  نارق  ریـسفت  ردو  دایزو  مک  توبنو  دیحوت  حیحـص  یفرعمو  ثیدح  لقن  ردو  دنـشابن  مه  زاسغوردو  نئمطم  ریغ 

ایو يرکف  فارحناو  جاجوعا  ياراد  يدارفا  ایو  هقیلـس  جـک  ص )   ) ربماـیپ مـالکو  حور  تخانـش  ردو  سفنلا  فیعـض  يدارفا  طـقف  هکلب 
توبن يونعم  ماقم  میـسرتو  ص )   ) ادـخ لوسر  ثیدـح  یعقاو  هفایق  نداد  ناشنرد  اه  هیحور  نینچ  دنـشاب  يویند  ماقمو  تورث  هب  لیامتم 

جاجوعا نیاو  دومن  دـهاوخ  فرحنم  دوخ  حیحـص  فدـهو  تسردریـسم  زا  ار  قیاقح  نیاو  هدوب  رثوم  مالـسا  ياه  همانرب  حیحـص  هئاراو 
رب میهاوخب  ـر  گا یتیب .  لها  ریغو  یتیب  لها  ثیدح  هاگدید  زا  تموکح  هلئسم  دنام . دهاوخ  یقاب  یمالـسا  هعماج  رد  تمایق  ات  فارحناو 

خیراـتات هتفرگ  ریـسفت  زاو  داـعم  اـت  هتفرگ  دـیحوت  زا  نید ,  عورفو  ماـکحا  اـت  هتفرگدـیاقع  لوصا  زا  شداـعبا  ماـمت  رد  دوخ  راـتفگ  نیا 
یباـتک دـنمزاین  میروآ  لـمع  هب  يا  هسیاـقم  یتـیب  لـها  ریغو  یتـیب  لـها  ثیدـح  نتم  زا  مالـسا  هفاـیق  تخانـش  ردو  مـینک  رکذ  یئاـهلاثم 
هاگدید زا  تسا  مالـسا  مهم  تاروتـسدو  نیناوق  زا  یکی  هکار  تموکح  هلئـسم  اهنت  هنومن  ناونعب  اذل  دوب , دـهاوخ  يرتشیب  تصرفوروطق 
تیمها زا  لاوحاو  عاضوا  لوحتو  نامز  تشذگابودوب  دـهاوخو  هدوب  هشیمه  هک  يا  هلئـسم  مینک .  یم  هسیاقمو  یـسررب  ثیدـح  ود  نیا 

ملاـظ مکاـح  رهو  وگروزودبتـسم  تموکح  ره  یتـیب  لـها  ریغ  ثیدـح  دروـم  نیا  رد  مینیب  یم  دـیدرگ .  دـهاوخ  رادروـخربزین  يرتـشیب 
زا ارنآ  اـب  تفلاـخمو  بجاو  ار  تموکح  نینچ  کـی  زا  ندومن  يوریپو  دـنکیم  دـییاتو  لوبق  تسین  روـصتم  نآ  زا  رتدـب  هک  ار  رگمتـسو 

نتم کـنیاو  دـناد . یم  بجاو  ار  نآ  اـب  هزراـبم  هکلب  دودرم  اـهنت  هن  ار  یتموکح  نینچ  یتـیب  لـها  ثیدـح  یلو  دـنادیم  گرزب  ناـهانگ 
هدلوو همـشحرمع  نبا  عمج  ۀیواعم  نب  دیزی  ۀنیدملا  لها  علخ  امل  لاق  عفان  نع  یتیب :  لها  ریغ  ثیدح  1 ـ  ثیدح :  عون  ود  نیا  همجرتو 

یناو هلوسرو  هّللا  عیب  یلع  لجرلا  اذه  انعیاب  دق  اناو  همایقلا  موی  ءاول  رداغ  لکل  بصنی  لوقی  ملسو  هیلع  هّللا  یلص  یبنلا  تعمـس  ینا  لاقف 
الا رمالا  اذه  یف  عیاب  الو  هعلخ  مکنم  ادـحا  ملعا  یناو ال  لاتقلا  هل  بصنی  مث  هلوسرو  هّللا  عیب  یلع  لجر  عیابی  نا  نم  مظعا  اردـغ  ملعا  ال 

ار شناراکتمدـخو  نادـنزرف  رمع  نب  هّللادـبع  دـندومن  علخ  تموکح  زا  ار  هیواعم  نب  دـیزی  هنیدـم  مدرم  نوچ  هنیبو :  ینیب  لصیفلا  اـتناک 
یفرعم تهج  يا  هدـننک  ردـغره  رـس  يالاب  رب  تمایق  زور  رد  دومرفیم  هک  مدینـش  ص )   ) ادـخ لوسرزا  نم  تفگ :  ناـنآ  هبو  درک  عمج 
هدومن تعیب  میتشاد  لوسرو  ادخ  اب  هک  ینامی  ابو پـ دیزی )  ) درم نیا  اب  ام  هک  دومن  هفاضاو  دشدهاوخ  هتـشارفارب  یمچرپ  هانگ  نیا  تمظع 
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, دوش گنج  نالعا  يو  اب  سپـسو  دقعنم  ینامیپو  تعیب  نینچ  یـصخش ,  اب  هک  منادیمار  نیمه  ینکـشنامیپو ,  ردـغ  نیرتگرزب  نمو  میا 
هطبار عطق  بجوم  يو  مادقا  نامه  هدومن ,  تعیب  وا  نیفلاخم  اب  ایو  هتسکشاروا  تعیب  امـش  زا  یکی  هک  منادب  رگا  دوزفا : رمع  نب  هّللادبع 

دنـسمو يراخب  حیحـص  رد  تسا  هدوزفا  نآ  رب  رمع ) نب  هّللادبع   ) يوار هک  یلیـصفتو  حرـش  اب  ثیدح  نیا  دـیدرگ . دـهاوخ  واو  نم  نیب 
یلع نب  نیسح  یتیب :  لها  ثیدح  2 ـ  میا .  هدومن  دانتسا  يراخب  حیحـص  هب  دوخ  لقن  رد  امو  تسا  هدیدرگ  لقن  (( 60  )) لبنح نب  دمحا 

هب هک  هفوک  نایهاپـس  اب  اـت  تفاـی  تصرف  لزنم  نیا  رد  ترـضح  نآ  دـیدر . هضیب گـ ماـنب  یلزنم  دراو  قارع  يوس  هب  دوخ  ریـسم  رد  (ع ) 
شوگبو نانآ  شوگ  هب  ار  ص )   ) ادخ لوسر  ثیدحو  دـیوگب  نخـس  دـندوب  هدـمآ  ع )   ) ماما تکرح  زا  تعنامم  يارب  رح )  ) یهدـنامرف

لوسر نا  سانلا  اهیا  دومرف : نینچ  نانآ  هب  باطخ  مدرم  نآ  عامتجا  رد  تیب  لها  زا  وضع  نیمراهچو  ربمایپ  دنزرف  دـناسرب . شیوخ  نارای 
ریغی ملف  ناودعلاو  مثالاب  هّللا  دابع  یف  لمعی  هّللا  لوسر  ۀنـسل  افلاخم  هدهع  اثکان  هّللا  مارحلالحتـسم  ارئاج  اناطلـس  يار  نم  لاق  ص )   ) هّللا

داسفلا اورهظاو  نمحرلا  ۀـعاط  اوکرتو  ناطیـشلا  ۀـعاط  اومزل  دـق  ءالؤه  ناو  الا  هلخدـم  هلخدـی  نا  هّللا  یلع  اقح  ناک  لوق  الو  لـعفب  هیلع 
ناطلـس یناملـسم  ره  دومرف : ص )   ) ادـخ لوـسر  مدرم !  (( ... 61  )) هلالح اومرحو  هّللا  مارح  اولحاو  یفلاـب ء  اورثاتـساو  دودـحلا  اولطعو 

ردو هدمآ  رد  تفلاخم  رد  زا  ربمایپ  نوناقو  تنـساب  دنکـش , یم  مهرد  ار  یهلا  نامی  ـ پو هدومن  لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیببار  یئوگروز 
لمع ابو  دـنک  توکـس  یناطلـس  نینچ  لباقم  رد  وا  یلو  دریگ  یم  شیپ  رد  ینمـشدو  ناودـعو  تیـصعمو  هان  هار گـ ادـخ  نا  ـ گدـنب نایم 
لخاد منهج )  شتآ   ) رگنایغط نامه  لحم  هب  ار  تکاـس )   ) درف نیا  هک  تسا  دـنوادخ  رب  دـنکن  ماـیق   , عضو نینچ  رییغت  رد  دوخ  راـتفگو 
یهلا دودحو  جیورتار  داسف  دنا : هدومن  ضرف  دوخ  رب  ار  ناطیـش  يوریپو  كرت  ار  ادخ  تعاطا   ( هیما ینب   ) نانیا دیـشاب  هاگآ  مدرم !  دنک .

ریغ ثیدـحو  یتیب  لها  ثیدـح  زا  يا  هنومن  دوب  نیا  دـنا . هداد  رییغت  ار  ادـخ  مارحو  لالح  صاصتخا ,  دوخ  رب  ار  یئیف  هدرک ,  لیطعت  ار 
ود رهو  رگید  ثدحم  رفن  کی  مهو  دنکیم  لقن  ار  (ص )  ربمایپ ثیدـح  تیب  لها  دارفا  زا  یکی  مه  دـیئامرفیم  هظحالم  کنیا  یتیب .  لها 

هیواعم نب  دیزی  هب  اردوخ  ثیدح  يوار  ود  رهو  دننکیم . ثیدح  لقن  ادـخ  لوسر  زا  يوار  ود  رهو  تسا .  ادـخ  لوسر  ثیدـح   , ثیدـح
ثیدح دانتـسا  هب  دیوگیم  يرگید  یلو  درک . ینابیتشپو  تیامح  دـیزی  زا  دـیاب  ربمایپ  ثیدـح  ساسا  رب  دـیوگیم  یکی  اما  دـننکیم . قیبطت 

هانگ نیرتگرزب  يو  زا  يریگ  هرانک  هکلب  دیزی  اب  هزرابم  هن  ربمایپ  ثیدح  دانتـسا  هب  دیوگیم  یکی  دومن . هزرابم  دـیزی  اب  دـیاب  ادـخ  لوسر 
لوسر ثیدح  دانتـسا  هب  یکی  هرخالابو  تسا .  هانگ  نیرتگرزبدیزی  لباقم  رد  توکـس  ربمایپ  ثیدح  دانتـسا  هب  دیوگیم  يرگیدو  تسا . 

اما دنکیم . دیکاتو  هیـصوت  تعیب  نیا  همادا  رب  ار  شا  هریـشعو  ماوقاو  نادنزرف  هکلب  دنادیم  بجاو  دوخ  رب  اردـیزی  زا  تیامح  اهنت  هن  ادـخ 
تسا نیا  دنکیم . رظن  فرص  مه  شنارایو  نادنزرف  ناج  زا  هکلب  دوخ  ناج  زا  هن  دیزی  اب  هزرابم  هار  رد  ربمایپ  ثیدح  دانتـسا  هب  ير  ـگـ ید

: رگید هنومن  ود  ثیدح .  نالقان  زا  هورگ  ود  رد  داضتم  تشادرب  ود  قرف  تسا  نیاو  یتیب  لها  ریغ  ثیدحو  یتیب  لها  ثیدحو  یلمع  رثا 
کی هب  رـصحنمو  درادن  صاصتخا  ثدحم ,  کیو  نیعم  دروم  کی  هب  ثیدـح  موهفم  زا  تشادربو  یقلت  عون  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

مه زورما  هشیدنا  نیاو  هتـشاد  دوجو  رگمتـسو  ملاظ  نامکاح  همه  دروم  رد  خـیرات  لوط  ردو  رگید  ناثدـحم  نایم  رد  هکلب  تسین  مکاح 
 : میامنیم بلج  ناثدحم  عون  نیا  زا  رگید  هنومن  ود  هبار  یلاعبانج  هجوت  عوضوم  تیمها  ياربو  دراد  همادا  مالـسا  ناهج  رانکو  هشوگ  رد 

هدرب تیاکـش  کلام  نب  سنا  دزن  هب  جاجح  تایانج  زا  هک  دـنکیم  لقن  يدـع  نب  ریبز  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  کـلام :  نب  سنا  1 ـ 
, دینک لمحتو  ربص  دوجوم  عضوب  دیتسه  هدـنز  ات  هک  تفگ  نینچ  ام  خـساپ  رد  وا  میدرک ,  یئوج  هراچ  يو  زا  اهراشف  نیا  زا  تاجنردو 

تفگ نینچو  دیدرگ  لسوتم  ص )   ) ادخ لوسر  ثیدح  هب  شنخس  دییات  ياربو  دوب  دهاوخ  نیـشی  نارود پـ زا  رتدب  دیدج  نارودره  اریز 
ار شیوخ  ياوتفو  هدـیقع  هک  يا  هلاسر  رد  لبنح  نب  دـمحا  لبنح :  نب  دـمحا  2 ـ  (( . 62  )) ما هدینـش  ناتدوخ  ربمایپ  زاار  بلطم  نیا  هک 
رد (( 63  )) تـسا هتـشاگن  ددـسم  ماـنب  شرـصاعم  ياـملع  زا  یکی  خـساپ  رد  ثیداـحا  هـب  دانتـسا  اـبو  مالــسا  عورفو  لوـصا  هـب  تبــسن 

هتفرگ رارق  تموکح  سار  رد  هک  یـسک   ) ار ناـنمؤم  ریما  ناـمرفو  ناـیاوشیپو  ماـکح  ناـمرف  تسا  بجاو  دـیوگیم : نینچ  تموکحدروم 
اب ایو  مدرم  تبغرو  اضراب  ار  تفالخو  تموکح  هک  یـسکره  زا  دـیابو  تفریذـپ  لدو  ناج  اب  راکدـبرجافو  راک  وکینو  رب  زا  معا  تسا ) 
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تمایق ات  رجافو  رب  زا  معا  ماکح  يوس  زا  هرداص  داهج  مکح  يارجاو  دومن  تعاطا  دش  هدیمان  نانمؤم  ریماو  تفرگ  تسدـب  ریـشمش  روز 
رب عازنو  تفلاخم  ماقمب  ایو  داریا  نانآ  رب  درادن  قح  یـسک  تسا ,  اجبو  تسرد  نایاوشیپ  نیا  يوس  زا  دودح  هماقاو  بجاو  ناناملـسم  رب 

ار تموکح  هک  یـسک  رهابو  يو  اب  هعمج  زامن  ندرک  هماـقاو  تسا  ذـفانو  زیاـج  رجاـفو , رب  زا  معا  ناـنآ  رب  تاـکز  نداد  لـیوحتو  دـیآ 
واو هتـشاذگاپریز  ار  ادخ  لوسر  تنـسو  ثیداحا  هک  تسا  يراذگ  تعدب  دنک  هداعا  ارزامن  نینچ  سک  رهو  تسا  زیاج  تفرگ  تسدـب 
هک یـسکو  تشاد  دـهاوخن  يا  هرهب  زامن  تلیـضفو  باوث  زا  , دـنادیمن حیحـص  راک  دـبو  راک  وکین  زا  معا  ار  ماکح  اب  ندـناوخ  زاـمن  هک 
وا گرم  دریمب  هار  نیا  ردو  دنک  مایق  دنا  هتفریذپ  هبلغو  رهق  هارزا  ایو  تبغرو  اضر  يور  زا  اروا  تموکح  ناناملـسم  هک  مکاح  ره  دضرب 

تـسا هدومن  تفلاخم  ربمایپ  راثآو  ثیداحا  ابو  فالتخاو  هقرفت  داجیا  ناناملـسم  نایم  رد  مایق  نیا  اب  وا  اریز  تسا ,  یلهاج  نارود  گرم 
هب زاـینو  ص .)   ) ادـخ لوسر  ثیدـح  زا  رمع  نب  هّللادـبعو  کـلام  نب  سنا  یقلتو  يو  یقلتو  لـبنح  نب  دـمحا  ياوتف  دوب  نیاو  (( . 64 ))

نیـسح ص )   ) ادخ لوسر  دنزرف  وا  هک  تسا  یطیارـش  رد  هیواعم  نب  دیزیزا  رمع  نب  هّللادبع  گرزب  ثدحم  تیاکح  هک  تسین  حیـضوت 
نآو هدومن  ص )   ) لوـسرلا ۀـنیدم  هب  مجاـهتو  هرح )   ) گـنج هب  مادـقا  تیاـمح  نیا  بقاـعتمو  هدـیناسر  تداهـشب  ار  شناراـیو  یلع  نبا 

رب ار  ص )   ) ادـخ لوـسر  هباحـص  سیماوـن  هکلب  هنیدـم  مدرم  تراـغو  لـتق  هن  وا  هک  تـسا  هدروآ  دوـجوب  ار  كاـنلوهو  عـیجف  تاـیانج 
هب کـلام  نب  سنا  مود  ثدـحم  ندومن  توعد  نینچ  ـ مهو دـیدرگ . ناریو  هبعک  وا  رماـب  هلـصاف  ـالبودرک  نـالعا  دازآو  حاـبم  نیمجاـهم 

ار شیوخ  تمه  هکلب  دومن , یم  عمقو  علق  ار  ع )   ) ناـنمؤمریما ناوری  اـهنت پـ هن  فـسوی  نب  جاـجح  هک  تسا  یطیارـش  رد  توکـسوربص 
دوب هدیشک  تلذ  ریجنز  هب  فلتخم  نیوانع  هب  ار  هباحص  هدنامیقابو  هتسب  راکب  ادخ  لوسر  مان  ندرب  نیب  زاو  مالـسا  لصا  ندرکوحم  يارب 

تناهاو یفرعم  يارب  جاجح  هک  دنتـسه  یناسکزا  هّللادـبع  نب  رباجو  يدـعاس  لهـس  مانب  رگید  هباحـص  ودو  کلام  نبا  سنادوخ  اـقافتاو 
هب اوتف  یطیارش  رد  اهیلبنح  مامازابو  (( 65 , )) دوشن لئاق  یمارتحاو  جرا  هباحص  ناونعب  نانآ  هب  یـسک  ات  تسا  هدز  رهم  ناشندرگ  هب  نانآ 

هکلب تراغو  لتق  رد  اهنت  هن  یسابع  لکوتم  هک  دنکیم  رداص  دنا  هدیسر  تردقب  ریـشمش  روز  اب  هکار  رجافو  قساف  ماکح  تعاطا  بوجو 
وا دیوگیم  یطویس  هک  تسا  هدیدرگ  ناراکتیانج  همه  دمآ  رسو  هتسج  تقبـس  يوماو  یـسابع  يافلخ  همه  رب  زین  يراسگیمو  یـشایع  رد 

سلجم رد  هک  تسا  یـسک  لکوتم  (( . 66  )) دوب هدش  رتسب  مه  زینک  رازه  راهچ  ابودوب  هتـشاذگ  مامت  گنـس  يراسگیمو  ینارتوهـش  رد 
لاح (( . 67  )) دومن فراعت  بارـش  ترـضح  نآ  هب  ع )   ) يداه ماما  هب  تناـها  يارب  هکیروطب  دوب  موسرم  يراوخ  بارـش  مه  وا  یمومع 

لخاد ردو  هرـصب  راـنک  رد  هکنیا  ياـجب  فسوی  نب  جاـجح  هراـب  رداردوـخ  لاؤـس  يدـع  نب  ریبز  هک  میئوـگب  خـساپ  لاؤـس  نیا  هب  دـیاب 
روتسدب هکنآ  زا  لبق  ع )   ) داجس ماما  اب  ص )   ) ادخ لوسر  دجسم  رانک  رد  نامز  نامه  رد  (( 68  )) دنک حرطم  يو  اب  کلام  نب  سنارصق 

لکوتم روتسدب  هک  دیسریم   ( ع  ) يداه ماما  تسدب  هلبانح  ماما  ياجب  ددسم  یئاتفتسا  همان  رگاو  دومنیم . حرطم  (( 69  )) دوش مومسم  دیلو 
نیا رگا  ایآ  . دوب هدشن  مومسم  لکوتم  دنزرف  زتعم  روتـسدب  زونهو  دربیم  رـسب  ارماس  هاگدیعبت  رد  (( 70  )) لبنح نب  دـمحا  ـگـی  یاسمه رد 

یلاؤـس نینچ  خـساپ  رد  زین  اـهنآ  دـمآ  یم  لـمعب  دنتـسه  ص )   ) ادـخ لوـسر  ثیدـح  نـالقان  زا  هک  راوـگرزب  ماـما  ود  نیا  زا  لاؤـس  ود 
ماـما ود  نیا  اـیو  دـندادیم ؟ اوتفو  خـساپ  ناـنآ  دـننامو  دـندومن  یم  لـقن  لـبنح )  نباو  سنا   ) ثدـحم ود  نآ  ثیدـح  عون  زا  یئاهثیدـح 

يار نم  : ) دومن لـقن  ص )   ) ادـخ لوسر  شدـج  زا  هضیب  لزنم  رد  ع )   ) یلع نب  نیـسح  هک  دـندرکیم  وگزاـب  ار  ثیدـح  ناـمهراوگرزب 
یهار ایو  دیعبت  دنرب  رسب  اهرصق  رد  کلام  نب  سنادننام  هکنیا  ياجب  نانآ  هک  تسا  لیلد  نیمهب  اقیقدو  هّللا )...  مارحل  الحمارئاج  اناطلس 
نادنز هشوگ  رد  تیمولظمو  تیمومـسم  اب  دـنوش  يرفن  نویلیم  کی  هزانج  عییـشت  ياراد  هلبانح  ماما  دـننام  هکنیا  ياجبودـنوشیم  نادـنز 
ثیدح هسیاقم  زا  هچنآ  هصالخ :  دوشیم . لمح  ناتـسروگ  يوسب  ینابدرن  يور  ردو  رفن  راهچ  هلیـسو  هب  ناشرهطمرکیپو  دنراپـسیم  ناج 

لها ریغ  ثیدح  هک  تسا  نیا  دمآ  تسدب  لوا  عون  ثیدـح  نیثدـحم  ياوتفو  یقلت  زا  هک  يا  هسیاقماب  یتیب  لها  ثیدـحو  یتیب  لها  ریغ 
تنـس اب  ار  هعماجدـهاوخیم  یتیب  لها  ثیدـح  یلو  دـنک  قیبطت  هعماج  دوجوم  عضو  هبار  ص )   ) ربماـی ثیداـحاو پـ تنـس  دـهاوخیم  یتیب 

ربدـیکات اب  هلبانح  ماما  ياوتف  نتم  رد  هک  تسین  یفداـصت  هلئـسم  کـی  نیاو  ثیدـح .  عون  ود  نیا  قرف  تسا  نیاو  دـیامن . قیبطت  نوناـقو 
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مدرم ياضرو  ریشمش  روز  ندوب  رباربو  مکاح  تلادعو  قسف  ندوب  يواسم  تسا  هدش  هتفرگ  ادخ  لوسر  ثیداحاو  راثآ  زا  اوتف  نیا  هکنیا 
سکعنم رابود  اضرو ) روز   ) هتکن نیمودو  راب  راهچ  تلادعو )  قسف   ) لوا هتکن  هک  تسا  هتفرگ  رارق  دیکاتو  هیکت  دروم  تموکحب  لینرد 

ابو تسا .  زورنآ  ياهتموکح  تقیقح  هدـنهد  ناشنو  دوجوم  تایعقاو  هدـننک  سکعنم  اـقیقد  اوتف  نیا  يرآ ,  دوش ! تقد  تسا .  هدـیدرگ 
ینا دومرف : هک  میوش  انـشآ  ص )   ) ادـخ لوسر  راـتفگ  یعقاو  موهفماـب  میناوتیم  ثیدـح  عون  ود  رد  نشورو ,  قیقد  تواـفت  نیا  تفاـیرد 
لاؤس نیا  هب  میدر  یمرب گـ مهزاب  یمئاد :  راثآو  تقوم  راثآ  ادبا . اولضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  یترتعو  هّللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات 
مولعم هتـشذگ  بلاطم  زا  لاؤس  نیا  خساپ  هچرگ  دـشاب ؟ هتـشاد  دـناوتیم  رابنایزو  ءوس  راثآ  هچ  یتیب  لها  ریغ  ثیدـح  هب  شیارگ  ایآ  هک 
نتفرگ رظن  رد  اب  مناسریم :  ناتـضرعب  رتنـشور  يریبعتو  رگید  ینایب  اب  ار  بلاطم  نامه  هصالخ  اددجم  عوضوم  تیمها  يارب  یلو  دیدرگ 

يرگیدو تقوم  یکی  راکنا  لباق  ریغو  یمتح  رثا  ود  یتیب  لها  ریغ  ثیدـح  رد  نیثدـحم ,  ياوتفو  رظن  راـهظاو  یقلت  رد  هتـشذگ  بلاـطم 
رثؤم شیوخ  رصاعم  ناراکتیانج  زا  تیامح  رد  ناثدحم  ياوتفو  رظن  راهظاو  تشادرب  ایآ  تقوم :  رثا  اما  دراد . دوجو  تدم  زاردو  یمئاد 

تراغو لتق  رد  دـیزی  تفالخ  همادا  زا  رمع  نب  هّللادـبع  ینابیتشپو  تیامح  الثم : تسا ؟  هدوبن  ناشتایانج  هماداو  ماـجنا  رد  ناـنآ  قوشمو 
توعدو کلام  نب  سنا  رظن  راهظا  ایآو  تسا ؟  هتـشادن  ناوارف  ریثات  هبعک  بیرختو  ادـخ  لوسر  هباحـص  سومان  هب  زواجتو  هنیدـم  مدرم 

ناونعب ار  سنا  راتفگ  یتحو  هتشاذگنزاب  رتشیب  هچره  شتایانج  رد  اروا  تسد  فسوی ,  نب  جاجح  تایانج  لباقم  رد  توکـسب  وا  ندومن 
وا ياوتفو  لبنح  نب  دمحا  ثیدح  لقن  ایآو  تسا ؟  هدومنن  سکعنم  هعماج  نایم  رد  شیاه  يزیرنوخ  ياربادخ  لوسر  صخش  زا  يدیؤم 

شیمالـسا دـض  لاـمعا  نتـشاذگارجا  هـبو  هعـسوت  رد  لـکوتم  يارب  هناوتـشپ  نیرتـگرزب  رجاـفو  قساـف  مکاـحره  زا  تعاـطا  بوـجو  رد 
میئو دـیابو بـگـ تسا  شنیرفآ  ناهج  مامت  رد  تیلع  نوناق  راکنا  راکنا , لباق  ریغو  حـضاو  بلطم  نیا  رد  کش  نیرتک  ـ چوک دـیدرگیمن ؟
ارـش ةرذ  لاقثم  لمعی  نمو  : ) دیامرف یم  گرزب  يادخ  یلو  درادن  دوجو  یتازاجم  یتیانج  چیه  ياربو  یهانگو  تیلوؤسم  چـیه  ملاع  رد 

رد کلام  نب  سناو  رمع  نب  هّللادـبع  هیرظن  ایآ  رود : ياه  هدـنیآردو  زورما  ات  اهنرق  لوط  رد  اهاوتفو  اهتـشادرب  نیا  یمئاد  رثا  اـماو  هری .) 
دیجم نآرق  زا  سپ  ار  باـتک  نیا  هک  يراـخب  حیحـص  ناگدـنناوخ  زا  ناملـسم  رفن  اـهدرایلیمو  مالـسا  ياـملع  زارفن  اـهنویلیم  رکفت  زرط 

زا ثیداحا  نینچ  ندناوخ  اب  ناناملسم  نیاو  نادنمشنادو  املع  نیا  ایآو  (( . 71  )) درادن ریثات  دنناد  یم  نیمز  يور  رد  باتک  نیرتحیحص 
دوخ رب  اراهجاجح  اب  تعیبو  اهدیزی  لباقم  رد  عوضخ  دنیوگ ) یم  نیرفآ  رازه  ناشدنلب  هشیدنا  ربو  راکفاو  هدیقع  رب  هک   ) ناثدحم نینچ 

نیطالـسو رجاـفو  قساـف  ماـکح  تعاـطا  بوجو  رد  هلباـنح  ماـما  بئاـص  رظنو  قیمع  ياوتف  نآ  اـیآو  تسناد ؟  دـنهاوخن  بجاوو  ضرف 
ار ناـنآو  تشاددـهاوخن  تسا )  یلبنح  بهذـم  هتفاـی  لـماکت  هک   ) تیباـهو نیئآ  ياـه  یتفمراـکفاو  هدـیقع  رد  يرثؤم  شقن  راوخنوخ ,

يدرف ار  یلاعترـضح  نو  ـ چو تخاس ؟  دـهاوخن  زورما  ياهلکوتمو  نیطالـس  نیرت  شایعو  نیرتراوخنوخ  زا  تیامحو  تعاـطا  هب  روبجم 
مناد یم  يرـشق ,  بصعتم  هن  نیب ,  عقاو  فصنم ,  یـصخشو  مسانـش  یم  ص )   ) مرکا لوسر  تنـسو  ثیدـح  هب  دـهعتمو  نمؤم  لـضاف , 

تحت هک  یبلاطم  رد  یفاک  تقدو  هعلاطمو  نیلقثلا )...  مکیف  كرات  ینا   ) هک  ( ص  ) ربمای دـیکاتو پـ هیـصوت  هب  هجوت  اـب  هک  متـسه  دـقتعم 
1 دومرفدیهاوخ . هدش  دای  ناونع  نیزگیاج  ار  ریز  ناونع  ود  زا  یکی  دیدومرف  هظحالم  یتیب )  لها  ریغ  ثیدحو  یتیب  لها  ثیدح   ) ناونع

بلاطم هب  هجوت  اب  رظن : دـیدجت  ياضاقت  یئاکیرمآ !!  مالـسا  ای  ص )   ) يدـمحم بان  مالـسا  2 ـ  يا .  هرمس  مالـسا  ای  یتیب  لها  مالـسا   ـ
تـسد يرابرد  نیثدحمو  وگروزو  دبتـسم  ماکح  هک  یثیدح  ياه  هعومجم  شیادیپطئارـشو  ثیدح  نایوار  زا  یـضعب  دروم  رد  هتـشذگ 

نیا دـنا , هدروآدوجوب  ص )   ) ادـخ لوسر  راتفگ  ساسا  رب  هنو  شیوخ  هشیدـناو  هدـیقع  ساـسا  رب  اراـه  هعومجم  نیاو  هداد  مه  تسدـب 
ياضاقت کی  اب  یلاعبانج  هصاخ  دـنمجرا , ياملع  همه  خـماش  ماقم  زا  لیلجتو  میرکت  ابو  مارتحا  بتارم  میدـقت  اب  ار  دوخ  هماـن  زا  شخب 

مالـسا هب  قشع  زجب  يا  هزیگنا  چـیه  اضاقت  نیا  ردو  مهد  یم  همتاخ  زوسلد  نادنمـشنادو  املع  روضح  زا  هناصلخم  تساوخردو  هنازجاـع 
يرگنزاب ياضاقتو  رظن  دـیدجت  تساوخرد  هنازجاع  ياضاقت  نیاودرادـن  دوجو  يرداربو  توخا  هفیظو  ساـسحا  زجب  یتلع  چـیهو  زیزع 

تماهش اب  یلاعترـضح  هک  هنوگنامه  تسا .  یثیدح  ياه  هعومجمو  نیثدحمو  ثیدح  ساسحو  مهم  عوضوم  ردو  ثحب  دروم  هلئـسمرد 
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نادنمـشنادو املع  همه  رب  دیا , هدروآ  لمعب  رظن  دیدجت  یهقف  عرف  کی  رد  تیلوؤسم  ساسحا  ابو  یلامتحا  خلت  بقاوع  هب  هجوت  نودـبو 
همه يرگنزابو  هدرتسگ  رظن  دیدجت  نیثدـحمو  ثیداحا  دروم  ردو  عوضوم  نیرت  یـساساو  نیرت  یلـصارد  تسا  بجاوو  ضرف  راوگرزب 
ارنآ زا  يا  هنومنو  هدـیدرگ  نیملـسمو  مالـسا  هجوتم  نیثدـحمو  ثیداحا  زا  یعون  يوس  زا  هک  ار  یناوارف  تاعیاضو  دـنروآ  لمعب  هبناـج 
زجبو دنبایرد  ار  نیملـسمو  مالـسا  تیمولظمو  یتیب  لها  ثیدح  ندوب  بوجحم  نآ ,  رانک  ردو  دـننک  یبایزرا  اددـجم  دـیدومرف  هظحالم 
ماوت یمالسا  ياهروشک  رد  يرگنزابو  رظن  دیدجت  نیا  هتبلا  تسین .  روصتم  تیمولظم  زا  نیملـسمو  مالـسا  تاجن  يارب  يرگید  هار  نیا , 

یـسابعو يوما  يافلخ  نارود  رد  هک  یئاهراشف  فسات  لامک  اباریز  دیدرگ  دهاوخ  یناج  تارطخ  اب  هجاومو  تامیالم  انو  اهتیدودـحماب 
 , مالسا لوا  ياهنرق  رد  رگا  دراد , همادا  نوگانوگ  ياه  هفایقردو  رتعیسو  حطس  رد  زورما  دیدرگ  یم  دراو  یتیب  لها  ناثدحمو  ثیدح  رب 

یلئاسو اب  زورما  تسایـس  نیا  دـمآ  یم  لمعب  تعنامم  یتیب  لها  ثیدـح  شرتسگ  زا  یـصاخ  دارفا  هلیـسوبو  يا  هرمـس  ثیدـح  شخپ  اب 
رـسفم مانب  يا  هدع  زورنآ  ـر  گا دریگ . یم  ماجنا  دهد  رارق  دوخ  یغیلبت  شـشوپ  ریز  رد  ار  ناهج  همه  یمک  تدم  رددناوت  یم  هک  ریگارف 

ياه همانرب  هب  لین  هار  دسو  عنامودندومن  یم  لیوات  دوخ  هقیلسو  قوذ  اب  ار  ص )   ) ادخ لوسر  ثیدحو  فیرحت  ار  نآرق  ریسفت  ثدحمو 
نینمؤملاریما نع  قیاقح  و(  ( نایفـس وبا  و( هضیرعلا )  طوطخلا   ) دننام یئاهباتک  فیلات  اب  مه  زورمادـندش  یم  مالـسا  شخب  تایحو  یعقاو 

ـر گا دننک . یم  ارجارتعیـسو  یحطـس  رد  ار  همانرب  نیمه  رگید  باتک  اهدصو  سوجملا )  رودءاج  و( مالظلا )  دیدبت   ) و هیواعم )  نب  دـیزی 
زورما تفرگ  یم  ینابرق  رفن  رازه  هاجن  ـ پو دـصکی  دادـغبو  هفوک  مدرمزا  یتیب  لها  ثیدـح  زا  يریگولج  هار  رد  فسوی  نب  جاجح  زورنآ 

زا رفن  دـص  راهچ  یلعم  ناتـسربقو  نج  دجـسم  هلـصافرد  ادـخ  هناخ  رانک  رد  هکم  رهـش  ردو  هبعک  رانک  رد  فدـه  نیمه  يارب  اـقیقد  مه 
نیا یناکمو ,  ینامز  طیارـش  هب  هجوت  اب  هک  دنیامن  یم  لیدبت  راربا  هاگنابرقو  ینم  هب  ار  هطقن  نیاو  دـنری  یم گـ ینابرقار  نمحرلا  فویض 

شندرگزا ار  تیکـس  نبا  نابز  تیب  لها  زا  عاـفد  هار  ردو  ارماـس  رد  زورنآ  ـر  گاو تسا .  جاـجح  تیاـنجزا  رتکاـنلوه  بتارم  هب  تیاـنج 
هک تسااهفده  نامه  نیمات  يارب  هرخالابو  دنناسر . یم  تداهـشب  هجنکـشاب  ار  شناوریپو  ردص  دیهـش  دادغب  رد  زورما  دندرک  یم  نوریب 

ریبج نب  دیعـس  دننامو  راو  لیمک  ار  مالـسا  یعقاو  ناعفادمو  نآرق  نیتسار  نادـنزرف  زا  رفن  رازه  اهدـصو  دـنروآ  یمدوجوب  یگنج  زورما 
کیربت اـبو  ـالوق  دـشن  رگاو  ـالمعاهلکوتمو  اـهجاجح  اـب  اـهیزیرنوخ  نیا  رد  زین  یمالـسا  ياـهروشک  رثکا  نارـسو  دـننک  یم  هعطق  هعطق 

ره هدامآ  اردوخ  رظندیدجت , تروص  رد  اهروشک  نیا  ياملع  دیاب  هک  تسا  طیارش  نیا  ردو  دندرگ . یم  کیرـشو  میهـس  نتفگ  تینهتو 
اهنت هن  بالقنا  يزوریپ  اب  هتاخبـشوخ  یمالـسا  ناریا  رد  اما  دنـسارهن . رطخو  راشف  چیهزا  يرگنزاب  نیا  ردو  دنیامنب  مادعاو  هجنکـش  عون 
هطبار نیا  رد  دیاب  ار  یلاعترـضح  همانو  ددرگ  یم  مه  قیوشتو  بیغرت  لمع  نیا  رب  هکلب  هدـشزاب  املع  همه  يارب  دازآ  رکفتو  هعلاطم  هار 

نیرتگرزب هب  یـساسا  عوضوم  کـی  ردو  حرطمار  یثـحب  يدازآ  لاـمک  اـب  یلاـعبانج  هک  تسناد  یمالـسا  بـالقنا  تارمثزاو  دومن  یقلت 
دییات ابو  هدمآ  دوجوب  ناریا  رد  زورما  هک  یطیارـش  هب  هجوت  اب  دینک . یم  حاضیتسا  ار  واو  ضارتعا  هر )   ) ینیلک هعیـش  یثیدح  تیـصخش 

ره رد  تنـس  لهاو  هعیـش  زا  معا  نادنمـشنادو  املع  همهرب  میا ,  هدـش  رادروخرب  یمالـسا  میظع  بـالقنا  گرزب  تمعن  زا  لاعتمدـنوادخ 
نیدب یـساپسانو  یهجوت  یب  هک  دننادبو  دنراد  ساپار  نآ  ردقو  هدومن  كرد  ار  مهم  تیعقوم  نیا  هک  تسا  یمالـسا  روشک  نیا  زا  هطقن 

 (. میعنلا نع  ذئموی  نلئستلو   :) هک دوب  دهاوخ  ادخ  هاگشیپ  رد  يراسمرش  بجومو  ازج  زور  رد  تمادن  بجوم  میظع  تمعن 

مود لاؤس 

هـس يافلخ  زا  ثیدح  لقن  مدع  تلع  دـیاب  یلامجا :  خـسا  پـ تسا ؟  هدـشن  لقن  مه  ثیدـح  کی  یتح  هناگ  هس  يافلخ  زا  یفاک  رد  ارچ 
ثیدـح هب  لین  هار  نیرت  نئمطمو  نیرتکیدزن  باختنا  یمودو  اـفلخ  ثیدـح  ندوب  مکو  تلق  لوا  دومن  یباـی  هشیر  هلئـسم  ودرد  ار  هناـگ 

تـسا دنمزاین  یثیدح  یخیرات  بلطم  دنچ  حرط  هب  لوا  لاؤس  خساپ  دننامه  لاؤس  نیا  یلیـصفتو  حورـشم  خساپ  اماو  ص .)   ) ادخ لوسر 
سپ دیدرگ , حرطم  همان  نیا  لوا  شخب  رد  هکیروطب  افلخ  هاگدید  زا  ثیدح  1 ـ  مینک .  یم  بلج  بلاطم  نیا  هبار  یلاعترضح  هجوت  هک 
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رادفرط تیب  لها  هک  دمآ  دوجوب  هقیلس  توافتورظن  فالتخا  ترضح  نآ  ثیدح  لقن  دروم  رد  ناناملـسم  نایم  رد  (ص )  ادخ لوسر  زا 
نیا دندومن  يریگولجو  تعنامم  ثیدـح  تباتکو  لقن  زا  نانآ  زا  يوریپ  هب  هباحـص  زا  يا  هدـعو  افلخ  یلو  ثیدـح  تباتکو  لقن  يدـج 

نیمه هدودـحم  ردو  همان  مجح  بسانت  هب  اما  تسا  يراد  هشیرو  یـساسا  عوضوم  کـیو  راد  هنمادو  هدرتسگ  ثحب  کـی  هچرگ  عوضوم 
تروص هب  لاؤس  حورـشم  خساپ  هب  هاگنآ  یـسررب ,  تنـس  لها  یثیدح  ياهباتک  رد  ارنآ  هجیتنو  افلخ  نارودرد  ار  هلئـسم  نیا  ریـس  خساپ 

ص  ) ادـخ لوسر  تافو  زا  سپ  دـیوگیم : ظافحلا  ةرکذـت  رد  یبهذ  رکبوبا  نارود  رد  ثیدـح  2 ـ  میدرگیم .  لیان  بلاـطم ,  يدـنب  عمج 
عـضو رگاو  دییم  دیدپ  فالتخا  امـش  نایم  رد  یهاگو  دینکیم  لقن  یئاهثیدـح  مرکا  ربمای  زا پـ امـش  تفگو :  دومن  عمج  ار  مدرم  رکبوبا  (

رگاو دینکن  لقن  یثیدح  ربمای  زا پـ نیا  زا  سپاذل  دـیدرگ , دـنهاوخ  راچد  يرتدـیدش  فالتخا  هب  هدـنیآ  ناناملـسم  درذـگب  ناونم  نیدـب 
مهزاب (( . 72  )) دـینادب مارح  ار  شمارحو  لالح  ارنآ  لالح  سب ,  نآرق  نیمه  امـشو  ام  نایم  دـیئوگب  دومن  لاؤس  امـش  زا  یبلطم  یـسک 

تسا تحاران  شباوختخر  نایم  رد  مدید  بشکی  دوب . هدرک  عمج  ادخ  لوسرزا  ثیدح  دصناپ  رکبوبا  مردپ  دنکیم : لقن  هشیاع  زا  یبهذ 
نآ مرتـخد  تفگ :  خـساپ  رد  مدـش .  اـیوج  اروا  یتحاراـن  تلع  دـش , حبـص  نوچ  دـیدرگ . نم  ینارگن  بجوم  يو  یتحاراـن  هکیروطب  , 

دنامب امـش  شیپ  رد  ثیداحا  نیاو  مریمب  مسرتیم  تفگ :  نینچو  درب  نیب  زا  شتآ  هلیـسوب  ار  ثیداحا  نآ  همه  سپـس  رواـیب . ار  ثیداـحا 
نمو دنـشابن  يدامتعا  دروم  دارفا  عقاو  رد  نانآ  یلو  مشاب  هدرک  لقن  دامتعا  دروم  دارفا  زا  نم  هک  دـشاب  یئاهثیدـح  اهنآ  نایم  رد  دـیاشو 

عورـشو لوا  هفیلخ  تفـالخ  هلاـس  ود  اـبیرقت  نارود  تشذـگ  زا  سپ  باـطخلا :  نب  رمع  نارود  رد  ثیدـح  3 ـ  (( . 73  )) مشاـب لوؤسم 
هظرق هکیروطب  تفرگ  دوخ  هب  يرت  يدـج  هلحرم  ثیدـح  تباتکو  لقن  زا  عنم  يو ,  تفالخ  لاس  هد  لوط  ردو  باطخ  نب  رمع  تفـالخ 
ناـنآ هب  ار  ربماـیپ  ثیدـح  اـت  دنتـساوخ  يو  زا  قارع  هب  دوروزا  سپ  دورب  قارع  هب  تفاـی  تیروماـم  مود  هفیلخ  يوس  زا  نوـچ  بعک  نب 

نبا  ) فورعم نیثدـحم  زا  رفن  هـس  مود  هـفیلخ  (( . 74  )) تسا هدومن  عنم  ثیدـح  لـقن  زا  اراـم  رمع  تفگ :  بعک  نبا  هظرق  . دـنک وگزاـب 
رد عضو  نیمه  ناـمثع :  نارود  رد  ثیدـح  4 ـ  (( . 75  )) دادرارق رظن  تحت  ثیدـح  لـقن  زا  تعناـمم  يارب  ار  ( رذوباو ءادرد  وبا  دوعـسم 

ربنم يالاب  رد  وا  هک  تسا  هدـش  لقن  یثیدـح  یخیرات  عبانم  رد  هکیروطب  تفاـی  همادا  زین  ناـفع  نب  ناـمثع  هلاـس  هدزاود  تفـالخ  نارود 
عونمم ادیدش  تسا  هدینـش  هتـشذگ  هفیلخ  ود  نارود  رد  وا  دوخ  هک  یئاهثیدح  زج  هب  ص )   ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  ره  لقن  دومن : نالعا 

عبانم رد  افلخ  ثیدح  تلق  5 ـ  (( . 76 ( )) رمع الو  رکب  یبادهع  یف  هب  عمـسا  مل  هّللا  لوسر  نع  اثیدح  يوری  نا  دح  لحی ال  ال  . ) دـشابیم
هباحص زا  دوخ  هک  لاس 80  يافوتم  دـیزی  نب  بئاس  هک  دوب  نیا  افلخ  يوس  زا  ثیدـح  تباتکو  لقن  رد  تسایـس  نیا  هجیتن  تنـس :  لها 
ثیدح کی  یتح  رفس  نیا  لوط  رد  دعس   , مدش رفس  مه  (( 77  )) کلام نب  دعس  اب  هکم  ات  هنیدم  زا  نم  دیوگیم : تسا   ( ص  ) ادخ لوسر 

هعومجمو دامتعادروم  عبانم  رد  میناوتیم  زورما  هک  تسا  یتقیقح  دـیزی  نب  بئاس  راـتف  گـ (( . 78  )) دومنن لقن  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  مه 
دادـعت هک  دومرف  دـیهاوخ  هظحالم  اه  هعومجم  نیاب  هجوت  ابو  مینک  كردو  سمل  حوضوب  ننـسو  حاحـص  زا  تنـس  لـها  یثیدـح  ياـه 

ياربودوب دهاوخ  روآ  تریحو  زیگنا  باجعا  مه  یلاعترـضح  دوخ  يارب  یتح  هک  تسا  تلق  زا  يدح  رد  هدـش  لقن  افلخ  زا  هک  یثیداحا 
نیرتالاب هناگشش  حاحص  نایم  رد  ثیدح  ظاحل  زا  هک  ار  ملسم  حیحـص  یثیدح  عبانم  نایم  زا  دیایب  تسدب  ثیداحا  نیا  زا  يرایعم  هکنیا 

هک دومن  هظحالم  دـیاب  کنیا  دوش : نشور  حیحـص  نیا  اب  هسیاقماب  ننـسو  حاحـص  ریاس  عضو  اـت  میئاـمن  یم  روظنم  دـشابیم  اراد  ار  مقر 
؟  تساردـق هچ  تسا  هدـش  لقن  افلخ  زا  تنـس  لها  یثیدـح  باتک  نیرتداـمتعا  درومو  نیرتگرزب  ملـسم  حیحـص  رد  هکیثیداـحا  عومجم 
زا ثیدح 2 ـ  رکب 5  وـبا  زا  1 ـ  بیترت :  نیدب  تسا :  ثیدـح  تاررکم 62  فذح  اب  ثیداحا  نیا  عومجم  دـهد  یم  ناشن  قیقد  یـسررب 

نیب يا  هسیاقم  هک  دوش  نشور  ـالماک  دـناوت  یم  تقونآ  ماـقرا  نیا  ثیدـح .  نافع 16  نب  ناـمثعزاو  ثیدح 3 ـ  باـطخلا 41  نب  رمع 
ياهثیدح دادعت  هک  هریره  وبا  الثم : دیآ  لمعب  تسا  هدش  لقن  ملـسم  حیحـص  نامه  رد  رگید  نایوار  زا  یکی  زا  هک  یئاهثیدـح  مقرواهنآ 

زا 19 رتمک  یتح  هناگ  هس  ياـفلخ  ثیداـحا  عومجم  ینعی  تسا ,  هدـیدرگ  غلاـب  ثیدـح  جـنپو  داتـشهو  دـصناپ  هب  ملـسم  حیحـص  رد  وا 
زا رتمکراب  هدزناشو  دصکی  تسا  هدش  لقن  رکب  وبا  زا  ملـسم  حیحـص  رد  هکیئاهثیدح  میئوگب :  نینچ  ای  تسا .  يداع  يوار  کی  ثیدح 
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هریره وبا  ثیداحا  زا  رتمکراب  شـشو  یـسو  هدراهچ  بیترت  هب  موسو  مود  هفیلخ  ثیداحاو  هدـیدرگ  لقن  هریره  وبا  زا  هک  تسا  یثیداحا 
افلخ هاگدـید  زا  ثیدـح  دروم  رد  هک  هناگجنپ  بلاطمب  هجوت  اب  هتـشذگ :  بلاطم  يدـنب  عمجو  لاؤس  ددـجم  خـساپ  دوش !! تقد  تسا . 

ملسم هکیئاج  رد  تسا :  نیا  نآو  دمآ  تسدب  امـش  مود  لاؤس  يارب  يرتحـضاوو  ددجم  تروصب  یلامجا  خساپ  نامه  دیدومرف  هظحالم 
هک دوخ  یثیدـح  هعومجم  رد  تسا  هتـسناوتن  تنـس  لـها  ناردارب  ناـیم  رد  داـمتعادرومو  گرزب  ثدـحم  نیمود  يروباـشین  جاـجح  نب 

ثیدح کیو  لهچ  زا  شیب  مود  هفیلخ  زاو  ثیدح  جنپ  زا  شیب  لوا  هفیلخ  زا  دـشاب  یم  اراد  ار  حاحـص  نایم  رد  ثیدـح  مقر  نیرتگرزب 
نآ لقن  زا  دروآ  یم  تسدب  مقر  نیا  رب  هوالع  يرگید  حیحـص  ثیدـح  رگا  املـسمو  دـیامن  لقن  ثیدـح  هدزناش  زا  شیب  موس  هفیلخزاو 

لاؤس خسا  رد پـ اهنآ  زا  یکی  هک  ناوارف  یملع  لئالدـب  هر )   ) ینیلک هک  دـیراد  راظتناو  عقوت  هچ  یطیارـش  نین  رد چـ دـیزرو . یمن  عانتما 
اهنآ نایوار  هب  ثیدح  دنچ  نیا  دانتـساردو  دنک  دراو  هشدخ  زین  ثیدح  ودو  تصـشو  دودحم  ددع  نامه  رددیدرگ  دهاوخ  حرطم  موس 
هفیلخ هک  يا  هشدخو  دـیدرت  نامه  هنای ؟  تسا  هدـیدرگ  لقن  نانآ  زا  ثیدـح  دـنچ  نیا  اعقاو  ایآ  هک  دـیامندیدرت  هناگ  هس  يافلخ  ینعی 

اهنآ ناـیم  رد  دـیاش  تفگو :  دومن  لالدتـسا  نآ  اـب  دوخ  لـمع  ياربو  حرطم  دوخ  دزن  رد  دوـجوم  ثیدـحدصناپ  ندرب  نیب  زا  يارب  لوا 
نیاو (( . 79  )) مشاب لوؤسم  نمو  دنشابن  دامتعا  دروم  دارفا  عقاو  رد  نانآ  یلو  مشاب  هدرک  لقن  دامتعادروم  دارفا  زا  نم  هک  دشاب  یثیداحا 
ربمایپ صخـش  زا  هن  اهنآ  هک  دراد  دوجو  زین  یئاهثیدـح  دـنا  هدومن  لقنافلخ  هک  یئاهثیدـح  نایم  رد  هک  تسنآ  رگناشن  لوا  هفیلخ  لیلحت 

دنتـشاد دوخ  ياهثیدـح  هب  تبـسن  افلخ  هک  ار  یـشنیبورظن  نامه  ـر  گا نیا  ربانب  دـنا , هتفرگ  ارف  رگید  هباحـصو  دارفا  زا  هکلب  ص )   ) مرکا
اب حاحص  نابحاص  دومن . لمح  بصعت  رب  دیابنار  یلمع  نینچو  تساریدقتو  سیدقت  یـسب  ياج  دنـشاب  هتـشاد  مه  ینیلکدننام  یناثدحم 

لقا دح  هب  یتیب  لها  ثیدح  هناگشش  حاحص  رد  هک  عوضوم  نیا  ندش  نشور  ابو  هتشذگ  بلاطم  هب  هجوت  اب  دنوش : یم  هجاوم  لاؤس  ود 
هـس يافلخ  ثیداحا  هک  عوضوم  نیا  ندش  نشور  ابو  تسا .  هدیدرگن  لقن  مه  ثیدـح  کی  یتح  تیب  لها  دارفا  زا  یـضعب  ردو  هدیـسر 

, دـسر یمن  مه  ثیدـح  نایوار  زا  یـضعب  ثیداحا  مدـص  کی  هب  یها  ـ گو نیئا  یلیخو پـ دودـحم  يدـح  رد  رگید  نایواررانک  رد  هناـگ 
نامه رارکت  ام : لاؤس  اما  امـش . يوس  زا  یلاؤسوام  يوس  زا  یلاؤس  دـندرگ : یم  هجاوم  فلتخم  لاؤس  ود  اـب  دـیناسمو  حاحـص  ناـبحاص 
ماجنا اردوخ  هفیظو  تیب  لـها  دروم  رد  نیثدـحم  ار  چـ هک :  دوب  هجاوم  نآ  اـب  لـبنح  نب  دـمحا  هماـن  نیا  لوا  شخب  رد  هک  تسا  یلاوئس 
هرمـس دننام  يدارفا  زا  نآ  ياجبو  هدیزرو  عانتما  نانآ  ثیدح  لقن  زا  تیب  لها  هرابرد  ص )   ) ادخ لوسر  دـیکاتو  هیـصوتابو  دـنا  هدادـن 
ننسو حاحص  ریاس  يارب  تسا  یـسایقم  هک  ملـسم  حیحـص  رد  اریز  دنا ؟ هدروآ  ناغمرا  هب  ناناملـسم  يارب  ثیدح  همهنیا  هریره و ... وباو 

 ( ص  ) ادخ لوسر  هناحیر  ود  نینسح  زا  اماو  هدمآ  ثیدح  کیطقف  س )   ) ارهز ترضح  زاو  ثیدح  ود  یـس و  دادعت  ع )   ) نانمؤم ریمازا 
لاؤس نیا  لباقم  رد  حاحـص  نابحاص  خساپ  دـیاش  لاؤس :  نیا  خـساپ  (( . 80  )) تسا هدیدرگن  لقن  زین  لصتمو  دنـسم  ثیدـح  کی  یتح 
لها ثیدح  رب  مکاح  راشفو  قانتخا  دوجو  اب  هک :  دیدرگ  نایباحورـشم  امـش  لوا  لاؤس  خساپ  لیذ  ردو  لوا  شخب  رد  هک  دـشاب  نامهام 

دـض رب  یئاهثیدح  دومن  یم  باجیا  طئارـشو  تایـضتقم  هکلب  تشادن  دوجو  تیب  لها  زا  ثیدح  لقن  ناکما  اهنت  هن  خیرات  لوط  رد  یتیب 
ثیدح داتشهو  دصناپ  رانک  رد  ملـسم  حیحـص  رد  رگا  نیا  ربانب  دومن . جیورت  هعماج  رد  ار  اهغوردو  تایلعج  نیاو  هدومن  لعج  تیب  لها 
فلتخم ناوناب  زا  هک  ثیدحاهدصو  اهدص  رانک  ردو  ع )   ) نانمؤمریما زا  ثیدح  ودو  یـس  دادعت  لقن  هب  تسا  هدش  لقن  هریره  وبا  زا  هک 

ودو تیب  لها  وضعود  نیـسحو  نسح  زاو  تسا  هدـیدرگ  افتکا  ص )   ) ادـخ لوسر  یمارگ  تخد  زا  ثیدـح  کی  لقن  هب  اهنت  هدـش  لقن 
نامروذعم تسا  هدشن  لقن  راوگرزب  ود  نیا  زا  لصتمو  دنسم  ثیدح  کی  یتحو  هدماین  نایم  هب  یمـسا  الـصا  ص )   ) ادخ لوسر  هناحیر 

هدومرف ناونع  هعیش  نیثدحم  لباقمرد  هک  تسا  یلاؤس  نامه  حاحص  نابحاص  زا  یلاعترضح  لاؤس  اماو  یلاعترـضح :  لاؤس  اماو  دیراد !!
اب هن  تمیالم  اب  امـش  يوسزا  لاؤس  نامه  کنیا  يرآ ,  تسا ؟  هدومنن  لقن  ثیدـح  هناگ  هس  ياـفلخزا  ارچ  ینیلک  موحرم  ـالثم  هک  دـیا 

هناگ هس  يافلخزا  ارچ  دوخ  یثیدـح  ياه  هعومجم  رد  هک  دیـسر  یم پـ نانآ  زاو  دـشاب  یم  هناگـشش  حاحـص  نابحاص  هجوتم  تاساسحا 
مک یلیخ  تدمب  هک  یناسکو  يداع  نایوار  زا  اما  دنا , هدومن  لقن  ثیدح  تسدکی  ناتـشگنا  دادعت  هب  اقیقد  یهاگو  دودحمو  مک  دادعت 
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میمت زاو  صاع  ورمعو  هریره  وبا  زا  افلخ  رگم  دنا ؟ هدروآ  مهارف  ثیدح  نارازهو  اهدص  دنا , هدومن  كرد  ار  ص )   ) ادخ لوسر  روضح 
یـضعب زا  رتفیعـض  نانآ  هظفاح  اـیو  بدـنج  نبا  ةرمـس  زا  رت  نیئاـپ  هلحرم  رد  ناـمیاو  هدـیقع  رظن  زا  اـفلخ  رگم  دنرتفیعـض ! ؟ يراد و ...

تـسا نیا  امـش  لاؤس  لباقم  رد  حاحـص  نابحاصو  نیثدحم  نیا  خسا  پـ خلت :  تقیقح  کی  نایبو  نیثدحم  خساپ  81 ! ؟ ))  )) دوب ناونابزا 
درکلمع هکلب  میا ,  هتشاد  نانآ  تحاس  هب  بدا  هئاسا  دصق  هنو  میسانش  یم  صاع  ورمعو  ةرمس  دننام  هدیقعو  نامیا  رظن  زا  ار  افلخ  هن  هک 

تـسا هدوب  ریذپان  بانتجاو  یمازلا  روطبو  نانآ  دوخ  هیحان  زا  ثیدح  لقن  تیعونمم  رثا  ردو  افلخ  ثیدـح  هب  یـسرتسد  مدـع  تلع  هب  ام 
زا ارچ  هک  امش  لاؤس  مود  تمـسق  اماو  تسا .  هتفرگ  ماجنا  نانآ  حیرـصروتسد  فالخ  رب  مهرامـش  تشگنا  ثیدح  دنچ  نیا  لقن  یتحو 

خلت تقیقح  کـی  نیبـم  لاـح  نیع  ردو  راـکنا  لـباق  ریغ  تیعقاو  کـی  نیا  میا  هدوـمن  لـقن  ثیدـح  هـمهنیا  ... هریره و وـبا  دـننام  يدارفا 
ثیدح زا  يریگولجوافلخ  هیحان  زا  ثیدح  رـشنو  لقن  تیعونمم  دوجو  اب  اریز  تسا  نشورو  حضاو  یلیخ  مه  نآ  هزیگناو  تساراوگانو 

هتوب رد  یتدم  هکلبو  هدیدر  دودحم گـ تیب )  لها  ناوریپ  زجب   ) ناناملـسم نایم  رد  (ص )  ادـخ لوسر  ثیدـح  ماکح ,  هلیـسوب  یتیب  لها 
ات هتفرگداعمو  دیحوت  زاو  ماکحاو  دـئاقع  زا  یبهذـم  فلتخم  داعبا  رد  ناناملـسم  هک  يا  هداعلا  قوفو  مربم  زاین  ابو  تفرگ  رارق  یـشومارف 
 ( ص  ) ادـخ لوسر  یگدـنز  تیفیک  ات  هتفرگ  شعیـسو  داـعبا  رد  یهقف  ماـکحا  تاـیئزج  زاو  ءاـیبنا  تشذـگ  رـس  خـیراتو  نآرق ,  ریـسفت 

اردوخ کچوک  ات  گرزب  زا  یگدـنز  ياه  همانرب  مامترد  هرخالابو  مالـسا  ناـهج  هدـنیآ  اـت  هتفرگ  هتـشذگ  لـلمو  ماوقا  تشذ  ـ گرـسزاو
دامتعا لباق  نیثدحم  زاو  دودحمو  مک  ثیداحازا  همانرب  همه  نیا  ندروآ  تسدب  نوچو  دندیدیم  ص )   ) ادـخ لوسر  ثیدـح  هب  دـنمزاین 

يا هدـع  هک  تسا  طیارـش  نیا  ردو  دـیدرگ . هجاوم  دـیدش  زاین  کی  ابو  گرزب  ءالخ  کی  اب  یمالـسا  هعماـج  دوبنریذـپ , ناـکما  دوجوم 
ثیدحو مالسا  زا  هک  ار  یناوارف  بلاطمو  دندیدرگ  رهاظ  هنحص  رد  ثیدح  يوار  مانبو  ءالخ  نیا  ندرکرپ  يارب  وگ  هصقو  بلط  تصرف 

بلاطم نیا  زا  دیدش  زاین  نامه  رثا  رد  ناناملسمو  دندومن  رـشتنم  هعماج  نایم  رد  ثیدح  ناونعب  تشاد  يدایز  هلـصاف  ص )   ) ادخ لوسر 
هعومجم هب  حیحـص  ثیدح  مان  هب  اجیردت  بلاطم  نیمهو  دندیدرگ  اریذپ  لد  ناج و  اب  (ص )  ادخ لوسر  یعقاو  ثیدح  دننامو  لابقتـسا 

بلاطم نیا  زا  یـشخب  هک  ار  ماکح  شقن  نایم  نیا  رد  هک  دـیدرگ  میکحتو  تیبثت  ناناملـسم  نایم  رد  هشیمه  ياربو  لقتنم  یثیدـح  ياـه 
نیا دادعت  هک  دید  میهاوخ  دیآ , لمعب  قیقد  هسیاقمو  حیحص  يریگرامآرگاو  تفرگ  هدیدان  دیابن  هتشاد  نانآ  تموکح  اب  میقتسم  طابترا 

نآ هیلاع  میلاعتو  هدش  نوگرگد  مالسا  هفایق  هک  تسا  اجنیا  ردو  تسارادروخرب  یهجوت  لباق  ترثک  زا  هناگشش  حاحـص  رد  اهثیدح  عون 
زاو هدومن  حشرت  يراصنو  دوهی  ياملع  راکفا  زا  هک  یبلاطم  هب  تسا  هدـیدرگ  يراج  ص )   ) ادـخ لوسر  نابز  زا  هک  شینامـسآ  قیاقحو 
نیا رد  هدرتسگو  قیمع  یسررب  نو  چـ اه : هناسفا  نیا  زا  یئاه  هنومن  ددرگیم . لدبم  تسا  هدش  هتفرگ  نایوگ  هناسفاو  نایارس  ناتساد  نابز 
یم فیرـش  رظن  زا  اراهثیدـح  نیازا  هنوـمن  دـنچ  طـقف  هماـن  نیا  بساـنت  هبو  تصرف  نیا  رد  تسادـنمزاین ,  یفاـک  تقو  هب  اهثیدـح  عوـن 

تسا هدومن  لقن  ص )   ) ادخ لوسر  زا  حیحص !  ثیدح  رد  هریره  وبا  شرسمه :  دصکی  اب  نامیلس  ترضح  ندش  رتسب  مه  1 ـ  مینراذگ : 
ایند هب  وجگنج  يدنزرف  نانآ  زا  کیره  هک  دش  مهاوخ  رتسب  مه  منارسمه  زا  نتدصکی  اب  بشما  نم  تفگ :  نامیلس  ترـضح  يزور  هک 
هلمج نیا  نتف  زا گـ ع )   ) نامیلـس یلو  هّللا .  ءاشناوگب  تفگ :  دوب  وا  دزن  رد  هک  يا  هتـشرف  دـننک . داهج  ادـخ  هار  رد  ناـنآ  همهودرواـیب 

ـ  1 (( . 82  )) دروآ ایندـب  یتشوگ  هکت  لماک  ناسنا  ياجب  مهنآ  دـیدرگ  هلماـح  یکی  طـقف  شنارـسمه  ماـمتزا  هجیتن  رد  دـیزرو . عاـنتما 
یسوم دزن  هب  ات  دیدرگ  رومام  ادخ  فرط  زا  توملا  کلم  هک :  تسا  هدومن  لقن  ص )   ) ادخ لوسر  زا  هریره  وبا  زاب  لیئارزع :  ندشروک 

نآ رثا  رد  هک  تخاون  ع )   ) لیئارزع تروص  هب  یمکحم  یلیسو  هدمآ  رب  عافد  ماقم  هب  ع )   ) یسوم یلو  دنک . حور  ضبق  ارواو  هتفر  (ع ) 
ندرم دصق  هک  يا  هداتـسرف  يا  هدنب  دزن  هب  ارم  ایادخ  تشاد  هضرعو  دیدرگ  ادـخ  يوس  هب  تشگرب  هب  روبجموروک  لیئارزع  مشچ  یلیس 

ابو لوجخ  صخـش   ( ع  ) یـسوم ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  هریره  وبا  یـسومو :  گنـس  هقباسم  3 ـ  (( . 83  )) درادن
زا يا  هدع  دنیبباروا . مسج  زا  يا  هطقن  نیرتکچوک  دوب  هتسناوتن  یسک  هک  دیناشوپ  یم  نانچنآ  ار  شیوخ  ندب  تهج  نیمهبو  دوب  یئایح 

هکدراد دوجو  یقتفو  صرب  یـضرمو ,  یبیع  وا  ندب  رد  دـبال  دـنتفگو : دـندمآرب  وا  تیذاو  رازآ  ماقم  هبو  دـنداتفا  کش  هب  لیئارـسا  ینب 
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هعطق يورو  دروآ  رد  اردوخ  ساـبل  یتولخ  لـحم  رد  يزور  اذـلودنک  هئربـت  اروا  تساوـخ  دـنوادخ  یلو  دـناشوپ  یم  نینچ  نیا  اردوـخ 
. داد يرارف  اراهـسابلو  درک  رارف  وا  ولج  زا  گنـس  هعطق  . دـشوپب سابل  تساوخ  هک  ندومن  لسغ  زا  سپ  دـنک . لسغ  اـت  تشاذـگ  یگ  ـ نس

ياهسابل گنس  يآ  ارم , ياهسابل  گنس  يآ  : دز یم  دایرفو  دیودیم  گنـس  رـس  تشپ  ردو  تفرگ  تسدب  ار  شیوخ  ياصع  ع )   ) یـسوم
رد هک  دیدرگ  مولعمو  دندومن  هدهاشم  نایرع  تلاح  نیمه  اب  ارواو  دیسر  لیئارسا  ینب  نارـس  دزن  هب  نایرع  ندب  ابو  عضو  نیا  اب  هدب .  ارم 
اب دوب , هدـمآ  مشخب  نو  ـ چو تفر  سپ گـ اردوخ  ساـبل  ع )   ) یـسومو فقوتم  گنـس  هعطق  درادـن . دوجو  یـصقنو  بیع  ـچ  یه يو  ندـب 

روضحو ادخ  ربمایپ  4 ـ  (( . 84  )) دیدرگ نایامن  گنس  هعطق  رد  هبرـض  رثا  نیدنچ  هک  دنگوسادخبو  دیبوک  گنـسب  مکحم  دوخ  ياصع 
تعامج زامن  هماقا  يارب  ص )   ) ادخ لوسرودیدرگ  مظنم  اهفـصو  دش  هتفگ  زامن  هماقا  زور  کی  دـیوگیم : هریره  وبا  تبانج .  اب  زامن  رد 

دینزن مهب  اراهفـصو  دیـشاب  دوخ  ياجرد  هک  داد  روتـسد  ام  هب  تسا .  بنج  هک  دـیدرگ  رکذـتم  عقوم  نیمه  ردو  تفرگ  رارق  بارحم  رد 
ترـضح نآ  اب  ار  زامنو  تفرگرارق  بارحم  رد  اددـجم  تخیر ,  یم  شتروصورـس  زا  لـسغ  بآ  هک  یلاـح  ردو  تشگرب  لزنمب  هاـگنآ 

ءانا یف  بابذلا  عقو  اذا  تسا :  هدومن  لقن  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  هریره  وبا  شخبافـش :  يوراد  ای  سگم  لاب  5 ـ  (( . 85  )) میدروآ ياجب 
ارنآ همه  داـتفا , امـش  يادـغ  فرظ  رد  سگم  رگا  (( : 86  )) ءاد رخالا  یفو  ءافـش  هیحانجدـحا  یف  ناـف  هحرطیل  مث  هلک  هسمغیلف  مکدـحا 

کـش هنوگره  عفد  يارب  هریره  وـبا  افـش . يرگیدردو  تسادرد  شلاـب  ود  زا  یکی  رد  هک  اریز  دـیزادنایب , رود  هاـگنآ  دـینک  اذـغ  لـخاد 
زا تسا  ضرم  ياراد  هک  یلاب  نامه  اب  اریز مـگـس  ءادلا  هیف  يذلاب  یقتی  هناف  هک  تسا  هدومن  هفاضازین  ار  هلمج  نیا  هدنونش ,  زا  دیدرتو 
رد هک  ءالتبا  دروم  یتشادـهب  هلئـسم  کی  زا  يا  هنومنو  ایبنا  هزجعم  ایو  درکلمع  زا  یئاـه  هنومن  دوب  نیاو  (( . 87  )) دنکیم رطخ  عفد  دوخ 

باب رد  ملسم  حیحص  رد  ع )   ) یسوم هقباسمو  لیئارزع  ندشروک  ناتساد  هکنیا  هجوت  بلاجو  تسا  هدیدرگ  سکعنم  هریره  وبا  ثیداحا 
هب طوبرم  ثیداحارانک  ردو  بط  باتک  رد  هجام  نبا  ننـسو  يراخب  حیحـص  رد  سگم  لاب  ندوب  شخب  افـشو  یـسوم  ترـضح  لـئاضف 

هدومن يراد  دوـخ ـ ثیدـح  دـنچ  نیا  نومـضم  رد  رظن  راـهظاو  ثحب  عوـن  ره  زا  اـم  تسا .  هتفرگ  رارق  شخبافـش  هیوداو  هیذـغاو  هیعدا 
هک تشادـهبو  بـط  نـیا  زاو  تازجعمو  لـئاضف  نـیا  زا  میناوـت  یم  عوـمجم  رد  یلو  میراذـگ  یم  یلاعترــضح  هدــهع  هـب  ار  تواـضقو 

لقن نآرق  ریسفتو  صصق  ردو  ماکحاو  دئاقع  رد  هک  زین  وا  ثیدح  هیقب 5374 ياوتحم  هب  تسا ,  هدـیدرگ  سکعنم  هریره  وبا  ثیداحارد 
همه هکلبو  تیرثکا  لوبق  دروم  هک  ترخآ  رد  دنوادخ  یسح  تیؤر  هلئسم  رد  اروا  ياهثیدح  تحص  هجرد  الثم , میربب ,  یپ  تسا  هدومن 

ربو هدرک  یئامنهار  ار  نارظن  بحاـصو  نیققحم  هریره  وبا  دوخ  هناتخبـشوخ  هریره :  وبا  هسیک  مینک .  یباـیزرا  تسا  تنـس  لـها  ياـملع 
هدومن فارتعا  دهدب  لیوحت  ص )   ) ادخ لوسر  زا  هن  هسیک  نآ  نایم  زا  یثیدـح  تسناوتیم  لاوحاو  عاضوا  بسانت  هب  هک  يا  هسیک  دوجو 

زیگنا بجعتو  لوبق  لباق  ریغ  بلاطم  ثیدـح  نیا  رد  نوچو  هدومن  لـقن  تاـقفن  هراـبرد  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  هک  اـجنآ  تسا : 
؟  يا هدینـش  ص )   ) ادخ لوسر  زا  اعقاو  ار  بلطم  نیا  هریره  ابا  ای  هک  دندومن  لاؤسو  هدرک  ادـیپ  تئرج  تشاد ,  دوجو  ناگدنونـش  يارب 

تعمسا اولاقف  تسا ...  هدوب  هریره  وبا  هسیک  زا  نیا  هن ,  تفگ :  نینچودیامن  راهظا  دوب  وا  هاگ  هیکت  هک  ار  یتقیقح  دش  روبجم  هریره  وبا 
ینعی مود  خساپ  اماو  نآ  لیذ  رد  یبلاطمو  لوا  خـساپ  حورـشم  دوب  نیاو  (( . 88  )) هریره یبا  سیک  نم  اذـه  لاق ال  هّللا ؟  لوسر  نماذـه 
. دیئامرف هعلاطم  موس  لاؤس  خساپ  ردو  هدنیآ  تاحفص  رد  ار  (ص )  ادخ لوسر  ثیدحب  لین  قیرط  نیرت  نئمطمو  نیرتکیدزن  باختنا 

موس لاؤس 

نادنزرف زا  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  ارچ  هک :  یلاعترـضح  موس  لاؤس  اماو  تسا ؟  هدیدرگن  لقن  ثیدـح  افلخ  نادـنزرف  زا  یفاک  رد  ارچ 
هار نیرت  نئمطمو  نیرتـکیدزندوخ  لـمع  نیا  اـب  هر )   ) ینیلک تسا :  نیا  امـش  لاؤس  یلاـمجا  خـسا  پـ تسا ؟  هدومنن  لـقن  ثیدـح  اـفلخ 

نادنزرف 1 ـ  تسا :  بلطم  دنچ  نایب  دنمزاین  زین  خساپ  نیا  لیصفتو  حیضوت  تسا .  هدومن  باختناار  ص )   ) ادخ لوسر  ثیدح  هب  لوصو 
یـسررب ام  هک  اجنآ  ات  اریز  دـشابیم  ءامـساو  هّللادـبعو  نینمؤملا ,  ما  هصفحو ,  هشیاـع  اـفلخ  نادـنزرف  زا  یلاعترـضح  روظنم  دـبال  اـفلخ :
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عومجمو تسا  هدیدرگن  لقن  ص )   ) ادخ لوسر  زا  لصتمودنـسم  ثیدح  نیریاس  زا  نت  راهچ  نیا  قیرط  زا  زجب  افلخ  نادـنزرفزا  میدومن 
ثیدحلا ۀیارد  ملع  رد  دنسلا : لزانو  دنسلا  یلاع  ثیدح  2 ـ  (( . 89  )) تسا هدیدرگ  غلاب  ثیدح  هب 570  ملسم  حیحص  رد  نانآ  ثیداحا 

دنسو هطساو  ياراد  لاصتا ,  نیع  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یثیدح  هب  یلاع  ثیدح  لزان :  ثیدحو  یلاع  ثیدح  مانب  دراد  دوجو  یحالطـصا 
رتشیب شزرا  ياراد  نیثدحم  رظن  زا  یلاع  ثیداحاو  تسارتشیب  نآ  دنسو  هطساو  هک  تسا  یثیدح  سکع ,  رب  لزان  ثیدح  اما  دشاب . مک 

لامتحا املـسم  ثیدح ,  نینچ  رد  دسرب  موصعم  هب  مک  هطـساو  ابو  دشاب  یلاع  شدنـس  هک  یثیدح  ره  اریز  دـشابیم , هداعلا  قوف  تیمهاو 
دیدرگ دهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  توقزاو  هدوب  رتمک  تسا  ثیدح  فیعضت  بجوم  هک  ـگـر  ید تالامتحا  ریاسو  ینعمب  لقنو  یـشومارف 

دنا هدومن  لقن  هناگادجو  لقتـسم  ياه  هعومجمردو  يروآ  عمج  اراهثیدح  عون  نیا  تنـس  لهاو  هعیـش  نیثدحمواملع  هک  تسا  اجنیا  زاو 
ینیلک 3 ـ  (( . 90  )) دنا هدش  هدـیمان  یلاوع  تنـس  لها  نیثدـحم  نایم  ردو  دانـسالا  برق  اه  هعومجم  نیا  هعیـش  نیثدـحم  حالطـصا  ردو 

رگاو دـنکیم  لقن  همئا :  زا  یکیزا  هطـساو  جـنپ  ای  راهچ  اب  ار  ثیداحا  الومعم  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  دنـسلا  یلاـع  ياهثیدـح  باـختناو 
هک ینیلک  موحرم  هکنیا :  حیـضوت  دوب . دنمزاین  هطـساو  ربارب  ود  هب  دنک , لقن  ناشنادنزرف  ایو  افلخزا  یکی  زا  اراهثیدـح  نیمه  تساوخیم 

بیترت هب  ع )   ) قداص ماماابو  اضر  ترـضح  اب  ـالثم , دـشاب , یم  مک  یناـمز  هلـصاف  ياراد  ع )   ) يدـه همئا  اـب  هتفر  اـیند  زا  لاس 329  رد 
هـشیاع ـالثم  اـفلخ  نادـنزرف  دروم  رد  هلـصاف  نیا  هکیتروص  رد  (( . 91  )) دراد ینامز  هلـصاف  لاس  داتـشهودصکیو  جنپو  تسیبودـصکی 

نیمه هبو  (( 92  )) دشابیم هدـش  دای  ینامز  هلـصاف  رباربود  زا  شیب  ینعی  لاس  شـشو  هاجنپو  تسیودو  داتفهو  تسیود  رمع  نب  هّللادـبعو 
افلخ دوخ  دروم  رد  اصوصخم  رفن  هدزاودات  هد  هب  رفن  جنپ  ياج  هبو  ربارب  ود  زا  شیب  هب  نآ  نیلقان  دادـعتو  ینالوط   , ثیدـح دنـس  تبـسن 

دینادیم هابتـشاواطخ  زا  موصعم  امـش  هن  ار  ناشنادنزرفو  افلخ  هکنیا  مهم  بلطم  رت : نئمطم  ثیدحو  نئمطم  ثیدـح  4 ـ  دبای . یم  ءاقترا 
ایو دنتـشاد ؟ نیقیو  ملع  ص )   ) ادـخ لوسر  هب  دوخ  تالوقنم  تبـسن  رد  ناـنآایآ  هک  دراد  دوجو  هشیمه  لاؤس  نیا  سپ  ناـشدوخ ,  هنو 

ثیداحا نیا  نایم  رد  مسرتیم   ) تفگ شرتخد  هب  لوا  هفیلخ  هک  دـنیوگبار  خـساپ  نامه  دراد  دوجو  يوق  لامتحا  نیا  اـهنآ  همه  رد  هکنیا 
اماو مشاب .)  هدرک  تفایرد  رگید  ناسک  زا  عقاو  رد  یلو  ما  هدینـش   ( ص  ) ادخ لوسر  زا  منکیم  رکف  نم  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یئاهثیدح 

یکی هب  نآ  لاصتاو  حیحـص  نآ  دنـس  هک  دشاب  هدش  لقن  نانآ  زا  یتیاوررگا  هک  میرادـن  يدـیدرت  نیرتکچوک  ام  يدـه :  همئا  دروم  رد 
نالعا خسار  هدیقعو  لماک  تحارـص  اب  ار  عوضوم  نیا  زین  همئا :  دوخو  تسا .  ص )   ) ادخ لوسر  راتفگ  ثیدح  نیا  دـشاب  ملـسم  اهنآزا 

لهاو هعیـش  زا  معا  یثدحم  چیه  هکلب  هر )   ) ینیلک اهنت  هن  الوا  هکنیا :  هجیتن  تسا .  ص )   ) ادخ لوسر  ثیدح  ام  ثیدـح  هک  دـنا  هدومن 
اب هک  ار  يدنسلا  لزان  ثیدحو  هدومن  كرت  دسریم  ص )   ) ادخ لوسر  هب  هطساو  جنپ  اب  هک  ار  يدنـسلا  یلاع  ثیدح  تسین  رـضاح  تنس 

دوجو یحجرم  نینچ  ثحب  دروم  ردو  دـنک  ناربج  ار  دنـس  لوزن  هک  يوق  تاـحجرم  اـب  رگم  دـیامن  لـقن  دـسریم  هنع  يورمب  هطـساو  هد 
هب هک  ار  رت  نئمطم  ثیدح  تسین  رضاح  یثدحم  چیه  یلاع  ثیدحدوجو  اب  لزان  ثیدح  لقنو  شور  نینچ  باختنا  ضرف  هب  ایناث  درادن .

نیا باختنا  اب  ینیلک  موحرم  نیاربانب  دـیامن , لقن  تسا  نئمطمولو  دـسریم  موصعم  ریغ  هب  هک  ار  يرگید  ثیدـحو  كرت  دـسریم  موصعم 
ثدـحم ره  يارب  شور  نیا  باـختناو  تسا  هدومن  راـیتخا   ( ص  ) ادـخ لوسر  ثیدـح  هب  لـین  رد  ار  هار  نیرت  نئمطمو  نیرتـکیدزن  شور 

دومن هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  یلو  هجوت !  لباق  هتکن  دشابیمریذپان . بانتجاو  يرورض  یملع  رظن  زا  تنس  لهاو  هعیش  ثدحمزا  معا  رگید 
ثحب هعیـش  يریـسفت  عبانمو  یثیدـح  عماوج  ریاس  دروم  ردو  میورب  رتارف  تسا  یفاک  باتک  ارـصحنم  هک  امـش  لاؤس  روحم  زا  ام  رگا  هک 
یتحو رمع  نب  هّللادبعو  هشیاع  اصوصخو  تنس  لها  نایوار  قیرط  زا  ناوارف  ثیداحا  عبانمو  عماوج  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ام  خساپ  مینک , 

زا هباحص  تسا .  هتـشادن  دوجو  اهنآ  رد  یفاک  ثیداحا  تیدودحمو  طیارـش  اریز  تسا ,  هدیدرگ  لقن  ناشثیدح  تلق  اب  هناگ  هس  يافلخ 
هکنیا ظاحل  هب  اما  دسریم , رظنب  یفاک  یلاعترـضح  لاؤس  موسو  مود  شخب  خساپ  رد  هتـشذگ  بلاطم  ـه  چر تنـس گـ لهاو  هعیـش  هاگدید 

هدش هتفرگ  راکب  هعیـش  دض  رب  هک  یگرزب  ياهتمهت  زاو  هدـیدرگ  حرطم  خـیرات  لوط  رد  هکیئاوران  ياهتبـسنو  ساسا  یب  بلاطم  زا  یکی 
دامتعا نانآ  زا  کی  چیه  ثیدح  هبو  هداد  رارق  نعط  دروم  ار  هباحـص  همه  هعیـش  هّللاب ـ  ذایعلا  هک ـ  تسا  نیا  هدش  غیلبت  نآ  روحم  لوحو 
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نیا اریز  میئامن ,  یم  حرطم  همان  نیا  اـب  بساـنتمو  هصـالخو  لاـمجا  روطب  هکلب  هدرتسگو  عیـسو  دـح  رد  هن  ار  عوضوم  نیا  اذـل  دـنکیمن 
يا هبرح  تروص  هبو  هتـشاد  هارمه  هب  يریذ  ـ پاـن ناربج  تاـعیاضو  راـبنایز  راـثآو  تاـعبت  تسرداـن ,  تواـضق  نیاو  عقاو  فـالخ  شنیب 

غیلبت نیمه  رثا  رد  هاگآ  دوخان  روطب  زین  یلاعترـضح  لاؤس  دیاشو  تسا  هتفرگ  رارق  نانمـشد  تسد  رد  مالـسا  هب  ندز  هبرـض  رد  هدننکش 
نانمـشد ندومن  سویام  هار  نیرتهب  دـیدرگ , هراشا  همدـقم  رد  هکیروطبو  تسا .  هتفرگ  هشیر  ساـسا  یب  رادـنپ  ناـمه  زاو  هدـمآ  دوجوب 

نیرت هدـنرب  هک  هنوگنامهو  تسا  اهنآ  ندومن  هاگآ  ناناملـسم  هتـسوی  مهبو پـ هدرـشف  فوفـص  رد  فالتخاو  هلـصاف  ندرب  نیب  زاو  مالـسا 
تقیقح زا  اهناملسم  زا  هورگ  کی  یعالطا  یبو  يرکف  دومج  ناشموش  فادها  هار  رد  نانآ  يزوریپ  حالـس  نیرت  يراکو  نانمـشد  هبرح 
نیملسم راکفاو  هشیدنا  نتخاس  نشورو  تایعقاو  نایب  هارزا  نانمشد  ندرک  حالس  علخ  زین  املع  هفیظو  نیرتمهم  تسا  رگید  هورگ  تارظن 

ریذپان ذوفن  دس  داجیاو  یگناگیو  داحتا  يابیزو  مکحم  خاک  يزیر  یپ  هب  ناوتیم  هک  تسا  حیحص  قطنمو  یها  ـ گآو ملع  ساساربو  تسا 
هـس ایودراد  دوجو  زیامتم  هیرظن  هسو  فلتخم  هدیقع  هس  هباحـص  دروم  رد  زیامتم : هیرظن  هس  دـیدرگ . نئمطمو  راودـیما  يرداربو  توخا 

2 دنوشیمن . بکترم  ار  یتسیاشان  لمعو  هانگ  چیهو  دنتسه  لداع  ءانثتسا  نودب  هباحص  همه  1 ـ  بیترت :  نیدب  تسا  روصتم  زیامتم  هیرظن 
نکممو دنتسه  ناناملسم  ریاس  دننام  لمعو  رکف  رظن  زا  تسا  (ص )  ادخ لوسر  رادید  هب  لین  هک  تاراختفا  نیرتگرزب  نتشاد  اب  هباحـص   ـ

دارفاو لئان  دوخ  حـلاص  لمعو  یکین  شاداپ  هب  ناشناکین  هکدـشاب  هتـشاد  دوجو  ود  ره  لداع  ریغ  دارفاو  لداع  دارفا  ناـنآ  ناـیم  رد  تسا 
هدـیقع نیاو  دنتـسه . دـترمو  رفاـک  هّللاـب ـ  ذاـیعلا  هباحـص ـ  هـمه  3 ـ  دـیدرگ . دـنهاوخ  تازاجم  ناشهانگو  تیـصعم  لـباقمرد  راـکاطخ 
فلاخم هک  یبلطم  نینچو  دنا  هدیدر  جراخ گـ مالسا  زا  هک  تسا  یناسک  هدیقع  , دشاب هتـشاد  تیعقاو  هکیتروص  رد  زیمآ  رفکو  كانرطخ 

هـس نیا  يرآ  ددرگ . یمن  يراج  مالـسا  زا  رودو  رفاک  صخـش  ملقو  نابزرب  زجب  تسا  نیملـسم  عامجا  اب  فلاخمو  تنـسو  نآرق  صن  اب 
دنراد ینارادـفرطزین  جراخ  رد  اهنآ  زا  یـضعب  ای  همه  املـسمو  تسا  لمتحمو  نکمم  هباحـص  هراـبرد  فلتخمو  زیاـمتم  شنیب  هسو  هیرظن 
لوبق لباقو  تنـسو  نآرق  اب  قباطمو  رتکیدزن  عقاو  هب  دناوتیم  هناگ  هس  تارظن  نیازا  کی  مادک  ایآ  هک  دومن  یـسرربو  لمات  يردق  دـیابو 
تـسا دودرمو  لطاب  ناناملـسم  همه  رظن  زاو  موکحم  تنـسو  نآرق  رظن  زا  میدومن  هراشا  هک  هنوگناـمه  موس  لوق  اـما  دـشاب . لـقعو  ملع 
دوجو الصا  دومرف  دیهاوخ  هظحالم  هدنیآ  تاحفص  رد  هکیروطبو  دشاب . يا  هدیقع  نینچ  ياراد  دناوت  یمن  مالسا  نانمـشد  زجب  یـسکو 

همه رب  تمـصع  عون  کی  ياعدا  هب  تهابـش  یب  هک  هباحـص  همه  تلادـع  هب  لوق  اماو  تسا .  ثحبدرومو  لاؤس  ياـج  يا  هدـیقع  نینچ 
تفریذ ار پـ مود  لوق  دیاب  هجیتن  رد  تسین ,  راگزاس  یخیرات  تایعقاو  ابو  یثیدـحو  ینآرق  قئاقحو  یملع  نیزاوم  اب  دـشاب , یمن  هباحص 

هبو نامیاو  هدیقع  هب  تبسن  هباحص  يارب  هک  تسا  هعیش  هدیقع  نآو  تسا  تنسو  نآرق  دیئات  درومو  طیرفتو  طارفا  زا  رودو  طسو  هار  هک 
نایب هب  میهدـب  حیـضوت  دروم  نیا  رد  ار  هعیـش  رظن  هکنیا  زا  لبق  تنـس :  لها  هیرظن  تسا .  لئاق  راـبتعاو  جرا  ناـشراکفاو  لاـمعا  هزادـنا 
حرج ياملع  ياوشیپو  ماما  يزار  متاح  وبا  ظـفاح  1 ـ  میزادرپ :  یم  ناشنادنمـشنادو  املع  زا  نت  دنچ  نابز  زا  تنـس  لها  هیرظنو  هدـیقع 

لودع اوناکف  : ) دنک یم  يریگ  هجیتن  نینچ  حورشمراتفگو  لصفم  نایب  زا  سپ  هباحص  دروم  رد  سانش  لاجر  دنمشنادو  (( 93  )) لیدعتو
نیئآ رد  ادخ  ياهتجح  تیادـه ,  ناربهر   , تما لودـع  هباحـص  همه  (( 94  (. )) ۀنـسلاو باتکلا  ۀلقنو  نیدلا  ججحو  يدهلا  ۀـمئاو  ۀـمالا 

ملـسمو تباث  هباحـص  همه  تلادع   (. مهعیمج ۀلادع  تبث  : ) دـیوگیم باعیتسا  همدـقم  رد  ربلادـبع  نبا  2 ـ  دنتسه . تنـسو  باتک  نالقانو 
یف نوکراشی  هباحـصلاو  : ) دیوگیم ثیدح  نایوار  تخانـش  موزلو  تیمها  نایب  زا  سپ  هباغلادـسا  همدـقم  رد  ریثا  نبا  3 ـ  (( . 95  )) تسا

نایوار ریاس  اب  ص )   ) ادخ لوسر  هباحـص  دش  هتف  ـچـه گـ نآ رد  حرجلا .)  مهیلا  قرطتی  لودـع ال  مهلک  مهناف  لیدـعتلاو  حرجلا  الا  کلذ 
ظفاح 4 ـ  (( . 96  )) درادن هار  نانآ  رب  يداقتناو  دقن  چیهودنتسه  لداع  هباحـص  همه  اریز  داقتناو , حرج  رد  رگم  دنتـسه  کیرـش  ثیدح 

ۀعدتبملا نم  ذشالا  کلذ  یف  فلاخی  ملو  لودع  عیمجلا  نا  یلع  هنـسلا  لها  قفتا  : ) دیوگیم (( 97  )) هباصا همدقم  رد  ینالقسع  رجح  نبا 
تعدب دارفا  زا  دودعم  هدع  زجب  درادن , دوجو  یفلاخم  هدیقع  نیا  ردو  دنـشابیم  لداع  هباحـص  همه  هک  دنتـسه  لوقلا  قفتم  تنـس  لها  (. 

ره رب  هک  تسا  نیا  دـنراد , قاـفتاو  عاـمجا  نآ  رب  تعاـمجو  تنـس  لـها  هک  هچنآ  نادـب  دـیوگیم : یکم  رجح  نباو  5 ـ  فرحنمراذگ . 
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ناـنآ هب  تبـسن  داـقتناو  نعطزاو  دـیامن  داـی  یکین  هبو  هدوـمن  هیکزت  ناـنآ  تلادـع  تاـبثا  هار  زا  ار  هباحـص  همه  تسا  بـجاو  یناملـسم 
زا نت  دـنچ  هیرظن  زا  یلامجا  دوب  نیا  (( 98  . )) تسا هدومن  فیـصوتو  فیرعت  ار  نانآ  ددعتم  تایآ  رد  دـنوادخ  اریز  دـیامن : يراددوخ 

. داد دهاوخ  لیکشت  یلقتـسمو  گرزب  باتک  میروایب  دروم  نیا  رد  ار  گرزب  ياملع  همه  راتفگ  رگاو  هباحـص  هرابرد  تنـس  لها  ياملع 
سانشانو هدش  هتخانـش  دارفا  اه  هدو  هدیدرگ  صاع  ورمعو  هرمـس  دننام  يدارفا  ياهثیدح  شیادیپ  بجوم  هک  تسا  ینبمو  هیرظن  نیمهو 

حیحـص ثیدح  ناونع  هب  نانآ  همه  ثیدحو  هداد  رارق  ثیدح  نالقان  فیدر  رد  دیدرگ  هراشا  همان  نیا  لوا  شخب  رد  هک  ار  درمو  نز  زا 
هیرظن نایب  یلـصا  فده  نوچ  یلو  دنا  هدومنرکذ  یلئالد  ثیداحاو  تایآ  زا  شیوخ  هیرظن  رب  تنـس  لها  ياملع  تسا .  هدیدرگ  یفرعم 

هعیش میئامن .  یم  بلج  بلطم  لصا  هب  ار  یلاع  ترضح  هجوتو  هدومن  رظن  فرص  تنـس  لها  ياملع  لئالد  یـسرربو  لقن  زا  تسا  هعیش 
دیحوت هملک  يالتعا  ياربو  هدرک  یناشفناج  وا  هار  رد  هک  ار  ص )   ) ادخ لوسر  هباحص  زا  هور  نآ گـ هعیش  ضر :)   ) هباحـص نارادتـسود 

ار نانآو  هتسناد  تابحتسمزا  ار  اهنآ  ربق  ترایزو  دنک  یم  راختفا  نانآ  دوجو  هبو  هتـشاد  تسود  لد  هت  زاو  هناصلخم  دنا  هدومن  يراکادف 
دوخ نایاوشیپو  همئازا  یسرد  تروص  هب  ار  یتسودو  تبحم  نیاو  دهدیم  رارق  عیفـش  ادخ  هاگـشیپ  هب  اه  هتـساوخو  جئاوح  ندش  لوبق  رد 

مراهچ ماما  هک  تسا  هدیدرگ  سکعنم  هتفای  ترهش  دمحم  لآ  روبز  مانب  هک  هیداجس  هفیحص  رد  سرد  نیا  زا  يا  هنومنو  تسا  هتفرگ  ارف 
وا يرایو  دندرک  يرای  وا  هب  هکنانآ  ص )   ) دمحم نارایو  هباحص  صوصخ  هب  ایادخ  دنک : یم  اعد  نینچ  نیا  ار  هباحص  هیلع ـ  هّللا  مالس   ـ
هک یماگنه  هب  ار  وا  توعدو  دنتـسج  تقبـس  نارگید  رب  شنیئآ  نتفریذـپ  ردو  دنتفاتـشوا  يوس  هب  نامیا  هار  ردو  دـندرب  نایاپ  هب  وکین  ار 

ياربودندومن لمحت  شتوعد  نتخاس  راکـشآ  هار  رد  ار  دنزرفو  نز  زا  یئادجودندیدرگ  اریذپ  دـیناسر , ناشـشوگب  لئالد  اب  ار  شتلاسر 
هک یتراـجت  تروص  هب  ار  وا  تبحم  هکناـنآ  دـندش , زوریپ  وا  دوجو  تکرب  هبو  دـندیگنج  شیوـخ  نادـنزرفو  ناردـپ  اـب  شتوـبن  تیبـثت 

برق هیاس  رد  نوچو  دـندیزگ  يرود  ناـشماوقا  زا  دـندیبسچربمایپ , نماد  هب  نوچ  هکناـنآ  دندیـشک , شوغآ  هب  درادـن  هار  نآ  هب  يررض 
امرفن شومارف  دـنا  هداد  تسد  زا  وت  هار  ردو  وت  يارب  هکار  هچنآ  شاداپ  ایادـخ  راب  دـندومن , ناشدرط  ناشیابرقا  دـندرک , تنوکـسربمایپ 
اـضر زا  دـندرک  یهارمه  تیوس  هب  مدرم  توعد  رد  ار  تربمای  وت پـ ياـضر  ياربو  دـندروآ  درگ  وت  نید  هب  ار  مدرم  هکناـنآ  لـباقم  ردو 

رایتخا تحار  یگدنز  رب  ار  تخس  یگدنزو  هدیزگ  ترجه  شیوخ  راید  زا  وت  هار  رد  هکنانآ  ضوع  ردوامرف  ناشدونشوخ  تیدونـشخو 
زا يا  هنومن  دوب  نیا  تنسو :  باتک  هدودحم  رد  هعیش  هدیقع  (( . 99  )) امرف ناشرادروخ  رب  شاداپ  نیرت  یلاعو  رجا  نیرتوکین  زا  دندومن 

یتسود نیا  دوجو  اب  یلو  ص .)   ) ادـخ لوسر  نارایو  هباحـص  هب  تبـسن  هعیـش  تبحمو  یتسود  تسا  نیاو  هباحـص  هرابرد  هعیـش  هدـیقع 
یمن یئاهنتب  اما  تساراختفا ,  نیرتالابو  تلیضف  نیرتگرزب  هکنیا  نیع  رد  ص )   ) ربمایپ رادیدو  تبحـص  هک  تسا  دقتعم  هعیـش  تبحمو , 

هدـیقع تسا  تمایق  باذـع  زا  تاجنو  تداعـس  لماع  هک  هچنآ  هکلب  دوش , تیـصعمو  هانگ  زا  تینوصم  لـیلد  اـی  تلادـع  بجوم  دـناوت 
هکدراد دوجو  دـهعتمو  لداع  دارفا  نانآ  نایم  ردو  دنـشاب  یم  ناناملـسم  ریاسدـننام  زین  هباحـص  اذـلو  تسا  تنـسو  نآرقب  لمعو  نامیاو 

تیصعمو هانگ  لها  نکش ,  نامیپ  دراد  دوجو  یمود  هور  هباحـص گـ نایم  ردو  دریگ  یم  رب  رد  ار  هباحـص  زا  یمیظع  لیخو  مهم  تمـسق 
ناـشراکفاو هدـیقع  تیفیکو  ناـمیا  هجرد  زا  هک  لاـحلا  لوهجمدراد  دوجو  زین  یموس  هور  ـ گو دوـب  مکاـح  ناـشلد  رب  قاـفن  هک  يدارفا  ,

مینادـب ناشمـسرو  هار  زا  يوریپ  رد  ار  شیوـخ  ترخآواـیند  تداعـس  میرادـب ,  تسود  ار  لوا  هورگ  هک  تـسا  اـم  ربو  میرادـن .  عـالطا 
رظن زا  يدارفا  نینچ  تسا ,  هدش  ملسم  اهنآ  ینکـش  نامی  ـ پو قافنو  مرج  هکنانآو  مود  هورگ  اماو  میـشاب  اریذپ  لدو  ناجزا  ار  ناشثیدحو 

يراددوخ نانآ  دروم  رد  رظن  راهظا  زا  لاحلا  لوهجم  دارفا  اماو  درادـن . یئاهبو  جرا  نانآ  ثیدـح  هک  هنوگنامهدنتـسین  مارتحا  ياراد  اـم 
رد نآرق  هک  تسا  یهار  نیاو  دوش . نشور  ناش  هدیقعو  نامیا  تیفیکو  صخـشم  ناشعـضو  ات  مینک  یم  فقوت  ناشثیدح  لوبقو  درردو 

يراج نآ  رب  افلخ  هریس  هک  تسا  یمسرو  هارو  تسا  هدومن  میهفتو  میلعت  ام  رب  تنس  هک  تسا  يا  هشیدناو  رکفو  هداد  رارق  ام  يور  شیپ 
نم  :) هک دنک  یم  دییات  ار  نانآرد  هدیقعو  نامیا  خوسرو  هباحص  زا  یهورگ  تقادص  دیجم  نآرق  نآرق :  رظن  زا  هباحـص  تسا .  هدیدرگ 
دای لامک  هجرد  هب  نانآ  ءاقتراو  لین  زاو  هدوتـس  ار  هباحـص  زا  یهورگ  صالخاو  (( . 100  ( )) هیلع هّللاودهاع  ام  اوقدـص  لاجر  نینمؤملا 
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نم مههوـجو  یف  مهامیـس  اـناوضرو  هّللا  نـم  الـضف  نوـغتبی  ادجـساعکر  مـهارت  مـهنیب  ءاـمحر  راـفکلا  یلع  ءادـشا   : ) هـک تـسا  هدوـمن 
اودـهاجو اوباـتری  مل  مث  هلوسرو  هّللاـباونما  نیذـلا  نونمؤملا  اـمنا   : ) تسا هدوـمرف  نین  هور چـ نیا گـ فـصو  ردو  (( . 101 ( )) دوجسلارثا
يراکادفو داهجو  هدـیقعو  نامیاو  صالخاو  تقادـص  هرابرد  تسا  یتایآ  زا  يا  هنومن  اهنیا  (( . 102  ( )) هّللا لیبس  یف  مهـسفناو  مهلاوماب 

هدـیقعو نامیاو  راتفرو  لمعو  هتـشادرب  هدرپ  هباحـص  زا  رگید  هورگ  قافن  زا  هورگ  نیا  لـباقم  رد  دـیجم  نآرق  یلو  هباحـص .  زا  یهورگ 
لها نمو  نوقفانم  بارعالا  نم  مکلوح  نممو  : ) دـیوگ یم  ییاج  رد  تسا .  هدومن  یفرعم  یمالـسا  حیحـص  ياـهوگلا  فلاـخم  ار  اـهنآ 

(( 104  ( )) نذاوه نولوقیو  یبنلا  نوذؤی  نیذلا  مهنمو   ) دیوگ یم  یهاگو  (( . 103  ( )) مهملعن نحن  مهملعت  قافنلا ال  یلع  اودرم  هنیدملا 
زا زابو  (( . 105  ( )) میلا باذع  مهل  هّللا  لوسر  نوذؤی  نیذلاو  ) دنک یم  دیدهت  تخس  باذع  اب  ار  ص )   ) ربمایپ ناگدننک  ءاذیا  ها  ـگـ نآ . 

مویلاو هّللاب  انمآ  لوقی  نم  سانلا  نمو  : ) دـیامرف یمو  هدومن  دای  نانمؤم  ناگدـننک  ءازهتـساو  ناـمیا  هب  رهاـظتمو  عداـخم  ناونعب  یهور  گـ
نحن امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایش  یلا  اولخ  اذاو  نورعشیامو  مهـسفنا  الا  نوعدخی  امو  اونمآ  نیذلاو  هّللا  نوعداخی  نینمؤمب  مهامو  رخالا 
دهاع نم  مهنمو  : ) دیامرف یمو  دنک  یم  حرطم  تاکز  مکح  اب  ار  اهنآ  زا  یضعب  تفلاخمو  ینکش  نامیپ  یها  ـ گو (( . 106  ( )) نوئزهتسم

یلا مهبولق  یف  اقافن  مهبقعاف  نوضرعم  مهو  اولوتو  هباولخب  هلضف  نم  مهاتآ  املف  نیحلاصلا  نم  ننوکنلو  نقدصنل  هلضف  نم  اناتآ  نئل  هّللا 
سب تسا  یماقم  ص )   ) ادخ لوسر  هب  ندوب  هباحص  ماقم  هصالخ :  (( . 107  ( )) نوبذکیاوناک امبو  هودعو  ام  هّللا  اوفلخا  امب  هنوقلی  موی 
هتفرگ رارق  ناـحتما  هتوب  رد  هک  تسا  یناـسک  لـماش  مه  موـمعروطب  حالطـصا  نیاو  هژاو  نیا  اـما  ـالاو , یـسب  تسا  يراـختفاو  دـنمجرا 
لامک هجرد  نیرت  یلاع  هبو  دندوب  مدقـشیپ  ادخ  لوسر  يرایو  ترـصنو  ادخ  هار  رد  داهج  ردو  دنا  هدیناسر  العا  دحب  ار  لمع  صالخاو 

نیا قیداصم  زا  ار  دوخو  هدـش  نیزگیاج  ناشلد  رد  ادـخ  تیـشخو  فوخو  هدـیدرگ  قالخا  مراکم  زا  يزراب  هنومنو  هتفای  ءاقترا  یناسنا 
 ( نولکوتی مهبر  یلعو  انامیا  مهتداز  هتایآ  مهیلع  تیلت  اذاو  مهبولق  تلجو  هّللا  رکذ  اذا  نیذـلا  نونمؤملا  اـمنا  : ) دـنا هدادرارق  هفیرـش  هیآ 

روضح كرد  نیع  رد  هک  تسا  یناسک  لماش  مهو  تسا  ماقم  یلاع  هباحص  زا  هورگ  نیا  لماش  مه  هباحـص  حالطـصا  يرآ ,  (( . 108 ))
هدرپ تشپ  رد  ار  دوخ  قافنو  كرـش  ابو  (( . 109  ( )) مهبولق یف  سیل  ام  مهتنـسلاب  نولوقی   .) تسا هتفاین  هار  ناشبلق  هب  نامیا  ادـخ  لوسر 

موش فادـها  هب  ندیـسر  هلیـسو  نیرتهب  ار  ناناملـسم  عامتجا  رد  روضحو  ص )   ) ادـخ لوسر  تبحاصمو  هتـشاد  یفخم  مالـسا  هب  رهاـظت 
تایآو نیقفانم  هروسدنک  یم  تیافک  ریخا  هورگ  نیا  دروم  ردو  دـندوب  هداد  صیخـشت  نیملـسمو  مالـسا  هب  ندز  هبرـض  هار  نیرتکیدزنو 

ار اهنآو  تفرگرب  ناشفادهاو  رارسا  زا  هدرپ  دنوادخ  هک  رارض  دجـسم  يانب  گرزب  هئطوت  هب  طوبرم  هیآ  همه  زا  رتالابو  هبوتو  هرقب  هروس 
نآرق هک  هباحـص  زا  يدادـعت  دروم  رد  هفیرـش  تایآ  زا  يا  هنومن  دوب  نیا  قفاـنمو :  نمؤم  تخانـش  هار  دومن . اوسرو  حـضتفم  تماـیق  اـت 

زا لبقو  دـهد . یم  رادـشه  امب  نانآ  رطخ  زاو  علطم  هباحـص  نایمرد  قفانم  يدادـعت  دوجو  زا  ار  ام  رگید  تایآو  تایآ  نیا  یط  رد  میرک 
نتخانش يارب  یکالم  ایآ  هتشذگ  تایآ  نومضمب  هجوت  اب  هک  ددرگ  یم  حرطم  لاؤس  نیا  میسرب  تنس  هاگدید  زا  هباحـص  ثحب  هب  هکنیا 

لوسر هباحص  ریاس  زا  ار  دارفا  نینچ  میناوت  یم  ایآو  دراد ؟ دوجو  دهعتمو  نمؤم  دارفا  زا  نانآ  ندومن  صخشم  يارب  يرایعمو  قفانم  دارفا 
ار نآودراد  دوجو  تخانش  هارو  صیخـشت  هلیـسو  یلب .  هک  تسا  نیا  خساپ  میهد ؟  صیخـشت  دندوب  یعقاو  نامیا  ياراد  هک  ص )   ) ادخ

لقن ع )   ) نانمؤمریما زا  هعیـشو  تنـس  لها  یلوا  عبانم  ردو  یثیدـح  بتکردو  هداد  رارق  شناوریپ  راـیتخا  رد  ص )   ) ادـخ لوسر  دوخ  مه 
(( . 110  ( )) قفانم الا  یـضغبی  الو  نمؤم  الا  ینبحی  نا ال  یمالا  یبنلا  دـهعل  هنا  همـسنلا  اربو  هبحلا  قلف  يذـلاو  : ) دومرف هک  تسا  هدـیدرگ 

تسا نیا  بلاجو  تسا .  هدومن  لقن  قفانملا  ۀمالع  ناونع  تحت  یلقتسم  باب  رد  دوخ  ننـس  رد  یئاسن  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  رکذ  لباق 
اب ار  قفانم  ياه  هره  ناـنآو چـ تفر  ـگـ یم رارق  یعقاو  هباحـص  يرادرب  هرهبو  هدافتـسادروم  ص )   ) ادـخ لوسر  ناـمز  رد  تمـالع  نیا  هک 

فرعن انک  ام   : ) هک تسا  هدش  لقن  هر )   ) رذوبا راوگرزب  هباحص  زا  هکیروطب  . دنتخانش یم  ع )   ) نانمؤمریما هب  تبسن  اهنآ  ینمشدو  ضغب 
انا : ) دیو ـگـ یم يردـخ  دیعـس  وباو  (( . 111  ( )) بلاـطیبا نبا  یلعل  ضغبلاو  ةولـصلا  نع  فلختلاو  هلوـسرو  هّللا  مهبیذـکتب  ـالا  نیقفاـنملا 

هّللادبع دننام  هباحص  زا  رگید  يدادعت  زا  نومـضم  نیمه  (( . 112  ( )) بلاطیبا نب  یلع  مهضغبب  راصنالارـشاعم  نحن  نیقفانملا  فرعنلانک 
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(( . 113  )) تسا هدـیدرگ  لقن  هملـس  ماو  هشیاع  نینمؤملا  ما   , نیـصح نب  نارمع  کلام ,  نب  سنا  يراصنا ,  هّللادـبع  نب  رباج   , سابع نب 
لوـسر باحـصا  شورو  درکلمع  تسا  نیاو  تسا  هدوـمرف  هئارا  ناناملـسم  هب  ص )   ) ادـخ لوـسر  هـک  ناـقفانم  یئاسانـش  هار  دوـب  نـیاو 
هدومرف ص )   ) ادـخ لوسر  هچنآ  زجب  زین  هعیـشو  دـیدومرف . هظحالمارنآ  ثیداحا  زا  يا  هنومن  هک  رایعم  نیا  يریگراک  هب  رد  (ص )  ادـخ
عوضوم لـصا  هب  میدرگیم  رب  کـنیا  تسا .  هدرکن  یطخت  ناـنآ  هار  زاو  هدوـبن  دـقتعم  دـنا  هدرک  لـمع  نآ  رب  هباحـصزا  حـلاص  فلـسو 

هک دنکیم  لقن  (ص )  ادخ لوسر  زا  تمایق  زور  هب  عجار  یلـصفم  ثیدح  رد  سابع  نبا  تنس 1 ـ  رظن  زا  هباحص  تنس .  رظن  زا  هباحـصو 
یم ضرع  ( ادخ هاگشی  هب پـ  ) نانآ زا  تیامح  يارب  نمو  (( 114  )) دنریگیم رارق  لامش  تمس  رد  نم  هباحـص  زا  هدعکی  زور  نآ  رد  دومرف 

نارودو شیوخ  باـقعا  هب  زین  ناـنآ  يدرک  تقراـفم  اـهنیا  زا  وت  هک  يزورزا  دـیوگیم : نم  خـساپ  رد  دنتـسه . نم  باحـصا  اـهنیا  منک : 
عونمم نآ  زا  یلو  دـنوش  یم  رثوک  ضوح  دراو  نم  باحـصا  زا  يا  هدـع  دومرف : ص )   ) ادـخ لوسر  زاـب  2 ـ  (( 115  )) دنتشگرب هتشذگ 
دوجوب وت  زا  دعب  اهنیا  هچنآزا  دیوگ : ـ یم نم  خساپ  رد  دنتسه . نم  نارایو  باحصا  اهنیا  اراگدرورپ   : میوگیم نم  دندرگ , یم  يری  ـ گولجو

رگ ـ ید ثیدح  ردو  3 ـ  (( . 116  )) دندومن يوریپ  ناشناردپ  نیئآ  زاو  هدرک  اهر  ار  دوخ  نیئآوت  زا  سپ  نانآ  اریز  يرادـن ,  ربخ  دـندروآ 
نم زا  هاگنآ  دـنا , هدـش  رـضاح  نم  دزن  رد  هک  منیب  یم  دنتـشاد  تبحاصم  نم  اب  هکار  یناـسک  زا  يا  هدـع  رثوک  ضوح  راـنک  رد  دومرف :

دندروآ راب  هب  یثداوح  هچوت  زا  سپ  ینادـیمن  هک  دوشیم  هتفگ  دنتـسه  نم  ياه  هباحـص  ناـشیا  ایادـخ  منکیم :  ضرع  دـننکیم  ناـشرود 
ابو فلتخم  تاریبعت  اب  ترـضحنآ  هک  دراد  دوجو  ناوارف  ثیداحا  هباحـص  زا  هدـع  کی  زا  ص )   ) ادـخ لوسر  داقتنا  دروم  رد  (( . 117 ))

تیاعر يارب  ام  یلو  تسا ,  هدومرف  دزـشوگ  ناناملـسم  هب  ار  هدـع  نیا  ررـضو  هداد  رارق  شهوکن  دروم  ارنانآ  درکلمع  نوگانوگ  تانایب 
هـس نیا  لقن  هب  تسا  ریـسفتو  لیوات  عون  ره  زارودو  هباحـص  ناونع  هجوتم  اصخـشم  ادخ  لوسر  داقتنا  هک  مینادب  هکنیاظاحل  زاو  راصتخا 

رب ینیع  لیلد  شیوخ  تفالخ  نارود  ردو  هناگ  هس  يافلخ  نارود  رد  ع )   ) نانمؤمریما شورو  هریـس  افلخ : هریـس  میدومن .  افتکا  ثیدـح 
دنتـشاذگیماپ ریز  ار  مالـسا  تاررقمو  دودـحو  دـندومن  یم  ینکـش  نوناـق  هک  ار  هباحـصزا  کـی  ره  ترـضحنآ  اریز  تسا ,  اـم  راـتف  گـ

لمع تنـسو  باتک  فالخ  رب  هباحـص  ناونع  نتـشاد  اب  هک  ار  یناسکو  دح  يارجا  دندوب  هدـش  بکترم  هک  یهانگ  بسانت  هبو  تازاجم 
(( . 118  )) دـندومن یم  نیرفنو  نعل  اـنلع  ربـنم  يـالاب  ردوزاـمن  توـنق  رد  دـندوب  هدـمآ  رب  زیتـسو  گـنج  ماـقم  هب  ترـضحنآ  اـبو  هدرک 

وبا الثم : (( . 119  )) دادیم ناشن  لمعلا  سکع  دنتـشاد  مه  یگباحـصراختفا  هک  يدارفا  تسردان  لامعا  لباقم  رد  مود  هفیلخ  نین  ـچـ مهو
هنایزاتردقنآ يو  ربو  دومن  هرداصم  دوب  هدروآ  دوخ  اب  نیرحب  تیالو  زا  ندـش  لوزعم  زا  سپ  هک  ار  وا  نالک  تورثو  حاضیتسا  ار  هریره 

املعو تسا .  افلخ  هریسو  تنسو  نآرق  زا  ذختم  هباحص  هرابرد  هعیـش  هدیقع  هکنیا :  هصالخ  (( . 120  )) دیدرگ دولآ  نوخ  شندب  هک  دز 
هباحـص ریغو  هباحـصزا  معا  ثیدح  نالقان  مامت  رد  دوخ  ینید  ماکحاو  یبهذم  تاروتـسد  نتفرگ  ارفو  ثیدح  لقن  رد  هعیـش  نیثدـحمو 
روبجم ناشنادـنزرفو  افلخ  زا  ثیدـح  لقن  رد  نیثدـحم  ریاسو  ینیلک  موحرم  دـش  هداد  حیـضوت  ـالبق  هک  يروطبو  دـنربیم  راـکب  طاـیتحا 

هظحالم هک  يروطب  اریز  دـننکن , لقن  دـنرادن  نانآ  همه  زا  یقیقد  تخانـش  هک  ینایوار  زا  ار  ثیداحا  نیا  یناـمز  هلـصاف  ظاـحلب  دنتـسه 
دنا هتفر  رارق گـ لوسرو  ادخ  شهوکن  دروم  هکنانآو  مود  هورگ  مهو  دامتعا  درومو  لداع  دارفاو  لوا  هورگ  نالقان  نیا  نایم  رد  دـیدومرف 
دوب ۀلادعلا )  ۀلاصا   ) ساسا رب  هن  ینیب  عقاو  ساسا  ربو  هعیش  شنیب  دننام  هباحص  هرابرد  تنـس  لها  ناردارب  شنیب  رگا  املـسمو  دراددوجو 

زورما هک  اهثیدح  بلغا  زاو  ذاختا  يرگید  عضوم  تسا  هدیدرگ  لقن  ناشنادـنزرفو  افلخ  زا  فلتخم  نایوار  هلیـسوب  هک  ثیداحارتشیب  رد 
دروم رد  هعیـش  هدـیقع  نایب  زا  پـس  تمهت :  لماع  ود  بصعتو  تسایـس  دـندومن . یم  رظن  فرـص  دوشیم  هدـیمان  حیحـص  ثیدـح  مان  هب 

ار هباحـص  زا  هدع  نآ  درکلمعزا  داقتنا  اهنت  هعیـشو  تسا  افلخ  هریـس  يانبم  ربو  تنـسو  نآرق  ساسارب  هعیـش  هدیقع  هکنیا  تابثاو  هباحص 
تفلاخم ص )   ) مرکا لوسر  رماواو  نآرق  تاروتـسد  اب  يوحن  ره  هب  ایو  دنتـشاد  ینمـشدو  توادـع  ع )   ) نانمؤمریما اب  هک  دـنادیم  زیاـج 

ارف هباحـصدرکلمعو  ص )   ) ادخ لوسر  راتفگو  نآرق  نتم  زا  زین  ار  سرد  نیادیدومرف  هظحالم  هک  يروطبو  دنا  هدومن  راکـشآو  حـیرص 
همهو تسا  نیبدب  هباحـص  همه  هب  هعیـش  هک  زوسنامناخ  يارتفا  نیاو  گرزب  تمهت  نیا  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  کنیا  دنا . هتفرگ 
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نیا هک  تسا  نیا  لامجا  روطب  لاؤس  نیا  خساپ  تسا ! ؟  هتفرگ  هشیر  اجک  زاو  هدـمآ  دوجو  هب  هنوگچ  دـهدیم  رارق  نعطدروم  ار  هباحص 
مدـعو یعالطا  یب  هلاسم  لماع  ود  نیارانک  ردو  بصعت  ير  ـگـ یدو فیرحت  تسایـس  یکی  تسا :  هدـمآ  دوجوب  لـماع  ود  رثا  رد  تمهت 
هراشا مود  بلطم  لیذ  رد  هک  يروطب  فیرحت :  تسایـس  اما  تسا .  هدومن  اـفیا  يرثؤم  شقن  تمهت  نیا  شرتسگو  هعاـشا  رد  زین  قیقحت 

هتفرگ رارق  دیدش  راشف  تحت  تیب  لها  زا  يرادفرط  مرجب  هعیـش  خیرات )  لوط  رد  میئوگن  رگا   ) یـسابعو يوما  يافلخ  نارود  رد  دیدرگ 
رد تایانج  نیا  هیجوت  يارب  هک  تسا  یعیبط  تسا .  هتفریم  رامشب  يداع  لئاسم  زا  نانآ  هرابرد  یعمج  هتسد  راتشکو  هجنکشو  نادنز  هک 

تـسد تایانج  لماوعو  ماکح  هک  تسا  اجنیا  رد  . دوش هئارا  دنـسپ , هعماج  یلئالد  دوب  مزال  یمومعراکفا  یگنهامهو  بلج  ياربو  هعماج 
اب ار  اهنآ  تسا  ربمایپ  نادناخرادتسودو  تیب  لها  رادفرط  هعیش  دنیو  هکنیا بـگـ ياجبو  دنا  هدومن  تایعقاو  بلق  هب  مادقاو  هدز  فیرحت  هب 

تایانج ربو  دنک )  ) گنهامه ماکح  نینچ  اب  ار  هعماج  دـناوتیم  هک  تسا  اهتمهت  نیا  اریز  دـنا . هتخاس  مهتم  هباحـص  اب  ینمـشدو  توادـع 
ناناملـسم لمعلا  سکعو  تفلاخم  اب  ههجاوم  ناکما  هکلب  دوبن  دییات  دروم  اهنت  هن  دیدرگیم  حرطمرما  تقیقح  رگاو  دنزب  دـییات  رهم  نانآ 

 : مینکیم سمل  اقیمع  ار  ماکح  یضعب  يوس  زا  تایعقاو  بلقو  میتسه  اهفیرحت  عون  نیا  دهاش  یلعف  طیارش  رد  دوخ  ام  تشاد .  دوجو  زین 
حورجم رفن  نارازهو  دنـسریم  تداهـشبو  هدـش  هدیـشک  نوخو  كاـخب  مارحلادجـسم  راـنک  رد  ناملـسم  رفن  دـصراهچ  هک  ها  ـگـ نآ ـالثم 

ینکش تب  هکنیا  ياجبو  هدز  فیرحت  هب  تسد  دوخ  یناطیش  لمع  هیجوتو  ناهج  ناناملـسم  راکفا  بلج  يارب  دوعـس  لآ  ماکح  , ددرگیم
تـسایس زا  دـنک  حرطم  هدوب  میظع  راتـشک  نیا  تلع  هک  ار  اهنآ  ياکیرما  رب  گرمو  ربکا  هّللاراعـشو  اـهیناریا  رابکتـساو  رفکاـب  هزراـبمو 

جاجح هک  دـیامن  یم  نالعا  ایند  يربخ  ياه  هناسر  مامت  ردو  ناونع  ار  یلوبق  لباق  ریغو  کحـضم  بلطم  کیو  هدومن  هدافتـسا  فیرحت 
بلطم نیمه  هنافـساتم  هک  دینادیم  ایآ  اما  دننک !!! لقتنم  مق  رهـش  هبو  دننک  رب  دوخ  ياج  زا  ار  هبعک  ای  ! دوسالا رجح  دندوب  ممـصم  یناریا 

غیلبت رثا  ردو  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  دـنا  هدومن  رواب  لـئاسم  همه  زا  ربخ  یبو  هاـگآان  هدـع  کـی  هک  يا  هنوگ  هب  ساـسا  یبو  کحـضم 
کی تروصباه  فراعملا  ةرئاد  هب  نآ  ژاتنومو  یگتخاـس  ياهـسکعو  راـبخا  ساـکعناو  خـیرات  بتک  هب  اـه  هماـنزورو  دـیارج  زا  لاـقتناو 

رورماب اما  هدوب ,  عقاو  فالخو  کحضم  بلطم  کی  هباحص  توادعو  بس  هلئسم  لصا ,  رد  هک  هنو  ـگـ نامه دیآ ! ؟ رد  یخیرات  تیعقاو 
تـسایس هک  ام  یخیرات :  هنومن  کی  دوش . یم  یقلت  تیعقاو  کی  تروص  هب  یهورگ  ناـیم  رد  اـهباتکرد  نآ  ساـکعناو  غیلبت  اـبو  ناـمز 

نیخرومدوخ هک  تسا  یتـقیقح  هکلب  خـیرات ,  زا  تشادربو  یقلت  کـی  هن  میدومن  حرطم  تمهت  نیا  یلـصا  لـماوع  زا  یکی  ار  فـیرحت 
ردو دیوگیم :  407 لاس ثداوح  رد  فورعم  خروم  ریثا  نبا  مینک :  یمافتکا  دروم  کـی  لـقن  هب  هنومن  ناونعبو  دـنا  هدومن  نآ  هب  یتاراـشا 

ياورنامرف سیداب  نب  زعم  مرحم  هام  ردو  ناوریق  رهشرد  هک  دنکیم  نایب  نین  ارنآ چـ تلعو  دندیسر . لتقب  اقیرفا  همه  رد  اه  هعیش  لاس  نیا 
مدرم هاگنآ  دـننکیم . بس  ار  نیخیـش  هکدنتـسه  ضفاور  اهنیا  دـنتفگ : دومن  لاؤس  نانآ  هرابردو  درک  روبع  یتیعمجراـنک  زا  اـقیرفا  لـک 

... دـندیناسر لتق  هب  هورگ  هورگ  اه  هعیـش  زاو  دـندش  هناور  دـندرک  یم  عامتجا  اـجنآ  رد  اـه  هعیـش  هک  یلقم  هزاورد  يوس  هب  نیروماـمو 
مامت رد  راتـشک  نیاو  دندیـسر  لتقب  سپـسو  هرـصاحم  دندوب , هدـش  نصحتم  هیدـهم  رهـش  دجـسم  ردو  روصنم  رـصق  رد  هک  زین  يدارفاو 

رورسمو لاحشوخ  نآ  عوقو  زا  یهورگ  هک  يا  هثداح  دنا . هدومنرکذ  ارنآ  شیوخ  ياه  هدورـس  رد  ارعـش  رثکا  هک  تسویپ  عوقو  هباقیرفا 
هجوت لباق  هتکندنچ  تسا  هدـش  لقن  راصتخاو  لامجا  روطب  هک  خـیرات  زا  هکت  نیا  رد  (( 121 . )) دـندوب نوزحمو  نایرگ  رگید  یهورگو 
يوسب ناشتکرحو  عاـمتجا  2 ـ  مرحم .  هام  رد  نایعیـش  عاـمتجا  1 ـ  دزاـس : یم  نشور  ار  فـیرحتو  تمهت  نیا  تقیقح  هـک  دراد  دوـجو 

هورگ هودناو  نزحو  یهورگ  ینامداش  4 ـ  اقیرفا . طاقن  ریاس  رد  نایعیش  ندش  هتشک  3 ـ  نادیم .  نیا  رد  ناشندش  هتشکو  یلقم )   ) هزاورد
رد نایعیش  (( 122  )) اقیرفاو رـصم  ردو  ایند  طاقن  همه  ردزورما  دننام  خیرات  لوط  ردو  مایالا  میدـق  زا  هک  مینادـیم  هکنیا :  حیـضوت  رگید .
هام رد  نایعیـش  عامتجاو  دـندومن  یم  یئامیپهارو  عامتجا  ص )   ) ادـخ لوسر  هناحیرو  ع )   ) یلع نب  نیـسح  يرادازعروظنم  هب  مرحم  هاـم 
هب یطابترا  نیرتکچوک  اـهیرادازع  نیا  میناد  یمو  تسا .  هدوب  لـصا  نیمه  يور  اـقیقد  رهـش  هزاورد  يوسب  ناـشتکرحو  نواریقرد  مرحم 
نآ نارایو  ع )   ) یلع نب  نیسح  تیمولظم  هدننک  سکعنم  دوش  هدناوخ  يا  هحونو  دوش  هدورس  يرعـش  مسارم  نیا  ردرگاو  درادن  هباحص 
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هتخاس شیپزا  هئطوت  کی  هباحص  بس  ماهتا  هب  ناوریق  ياه  هعیش  ندش  هتـشک  پـس  دشاب . یم  وا  نارایتسدو  دیزی  ملظ  زا  رفنتو  ترـضح 
راتفگ قبطو  تسا .  هدش  ارجا  زین  اقیرفا  طاقن  ریاس  رد  ناوریق )   ) رب هوالع  تسایس  نیا  هک  هدوب  اقیرفا  زورنآ  ماکح  تسایس  يارجا  يارب 
ناـیرگ قیاـقح  فیرحتو  زور  تسایـس  زا  ها  ـ گآ دارفا  ینعی  دـندوب , ناـیرگ  یهورگو  نادـنخ  یهورگ  هثداـح  نیا  رثا  رد  زورنآ  ریثا  نبا 
یهورگ هودـناو  نزح  تشاد ,  تیعقاو  هباحـص  بـس  رگاو  دـندوب . ناـمداشو  لاحـشوخ  رواـبدوزو  عـالطا  یب  یهورگو  نازیر  کـشاو 
هدـهاشم حوضوب  ناوت  یم  خـیرات  لوط  ردورگید  طاـقن  رد  هکلب  سنوت  ناوریق  رد  هن  ار  فیرحت  تسایـس  نیاو  درک . یمنادـیپ  یموهفم 

اب تسا  هدش  دای  لماک  وبا  مانب  یـصخش  زا  هدیدرگ  فیلات  دیاقعو  ءارآو  لحنو  للم  هرابرد  هک  اهباتک  زا  یـضعب  رد  بصعت :  اماو  دومن .
هدوب دقتعم  ع )   ) نانمؤمریما رفک  هب  یتحو  ربمای  نارایو پـ هباحـص  همه  دادتراو  رفک  هب  لاح  نیع  ردو  هدوب  هعیـش  وا  هک  تیـصوصخ  نیا 

نایعیـش زا  نادقتعم  زا  مهو  نایعیـش  زا  مه  ینعی  هدـیقع  نامه  ياراد  هک  هدـش  یفرعمو  میـسرت  هیلماک  مانب  یناوریپ  وا  يارب  هاگنآ  تسا . 
نایعیـشو ناناملـسم  بیرغو  بیجع  ياههورگو  اه  هقرف  رانک  رد  هقرف  نیاو  دـنا  هدوب  ع )   ) ناـنمؤم ریماو  هباحـص  همه  رفک  رب  نادـقتعمو 

وباو بلاج !  ياهمان  اب  هورگ  اههدو  هیلذـه  هیـسنخا ـ  هیدـبعم ـ  هیلوهجم ـ  هیمولعم ـ  هیتلـص ـ  هدراجع ـ  ياه  هقرف  دـننام  تسا  هتفرگ  رارق 
هدیدرگ حرطم  يافوتم 429  يدادـغب  یعفاش  رداقلادـبع  روصنم  وبا  فیلات  قرفلا  نیب  قرفلا  باتک  رد  راـب  نیلوا  يارب  وا  ناوریپو  لـماک 

هک دنتسه  یـضفار  يدرم  ناوریپ  زا  هورگ  نیا  هک :  تسا  نینچ  دیدرگ  هراشا  هکیروطب  نآ  سـسؤمو  هیلماک  زا  وا  یفرعم  هصالخو  تسا 
(( . 123  )) دـنا هتـشگرب  مالـسا  نید  زاو  هدـش  رفاک  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  یتح  ربمایپ  هباحـص  همه  هک  دوب  دـقتعمو  تشاد  مان  لماک  وبا 
للم دوخ , باتک  رد  هتسیز  یم  روصنم  وبا  زا  سپ  نرق  کی  رد  هک   548 يافوتم یناتسرهش  میرکلادبع  نبدمحم  ار  تالمج  نیمه  نیعو 

ساکعنا بجوم  مشـشو  مجنپ  نرق  هب  قلعتم  یمیدـقو  جـیار  باـتک  ود  رد  یبلطم  ساـکعنا  تسا  یهیدـب  (( . 124  )) تسا هدروآ  لـحنو 
هک يافوتم 655  دیدحلا  یبا  نبا  یناتـسرهش  زا  سپ  نرق  کی  مینیب  یم  اذـلو  دـیدرگ  دـهاوخ  زینرگید  تافیلاتو  اهباتک  هب  نآ  تیارـسو 

یسررب نوچو  (( . 125  )) تسا هدومن  لقن  یـسرربو  دقن  نیرتک  ـ چوک نودـب  ار  بلطم  نامه  هدوب  شیوخ  نارود  ناگدنـسیونو  ابدا  ءزج 
بـصعت هدـش  دای  هدـیقع  اب  هورگ  نیا  نتخاس  مهتم  رد  هیلماک  ماـنب  یهورگدوجو  اـب  اـیو  هیلماـک  شیادـی  لـصا پـ رد  مینیب  یم  مینک  یم 

یفرعم تسا .  هدوب  هزیگنا  نیرتـمهم  قیقحت  مدـعو  یهاـگآان  نآ  ساـکعناو  رـشن  ردو  لـماع  نیرتیلـصا  اـیو  نیرتـگرزب  يرگنوـسکیو , 
رد ناـفلؤم  ناونعب  هک  هدنـسیون  ود  نیا  یفرعم  رد  قاروا  نیا  دودـحم  مجح  هب  هجوت  اـب  یناتـسرهشو :  يدادـغب  روـصنم  وـبا  زا  یلاـمجا 

طقف مروبجم  تسا  هدوب  نآ  رـشان  یناتـسرهشو  هدـنزاس  روصنم  وبا  ثحب ,  دروم  هلاسم  ردو  دـنا  هتفای  ترهـش  بهاذـمو  ناـیدا  تخاـنش 
بلطم ود  ره  هب  راتفگ  کـی  رد  هک  ار  يافوتم 606  يزار  رخف  ماما  هیرظنو  مهدـب  رارق  یلاـعبانج  راـیتخا  رد  ار  تیعقاو  نیا  زا  يا  هشوگ 
شیادخ (( 128  )) يدوعـسم يزور  دـیوگیم : دوخ  (( 127  )) تارظانم باـتک  رد  (( 126  )) يزار رخف  ماـما  مرواـیب .  تسا  هدوـمن  هراـشا 

سیفن ياـهباتک  تـف :  مباوـج گـ رد  مدیـسرپ .  ار  وا  یلاحـشوخ  ببـس  دـیدرگدراو . نـم  رب  دوـب  رورــسمو  داـش  هـک  یلاـح  رد  دزرماـیب 
یناتـسرهش لحنو  للم  باتک  هب  ات  درب  مان  باتک  دـنچ  زا  تسیچ ؟  اهباتک  نآ  متفگ :  ما .  هدومن  يرادـیرخو  هدروآ  تسدـب  یـشزرارپو 

اریز تسین ,  دامتعا  يو  باتک  هب  یلو  تسا ,  هدرک  عمج  باتک  نیا  رد  ار  ناهج  بهاذمو  دـیاقع  دوخ  لایخ  هب  وا  يرآ ,   : متفگ دیـسر .
تسا یـسک  روصنم  وباو  تسا  هدومن  لقن  تسا  يدادغب  روصنم  وبا  داتـسا  فیناصت  زا  هک  قرفلا  نیب  مان  هب  یباتک  زا  ار  یمالـسا  بهاذم 

نآ زا  ار  بهاذم  زین  یناتسرهشو  تسا  هدرکن  لقن  تسه  هک  نانچ  ار  نانآ  دیاقعو  بهاذمو  تشاد  بصعت  تخـس  دوخ  نافلاخم  رب  هک 
یم هظحـالم  هک  يروـطب  (( . 129  )) تسین لـلخو  صقن  زا  یلاـخ  وا  بلاـطم  بهاذـم ,  نیا  لـقنرد  تهج  نیا  زا  تسا ,  هـتفرگ  باـتک 

هاگن کی  و  دنک . یم  یفرعم  ققحم  ریغو  دـلقم  درف  ار  یناتـسرهشو  رگنوسکیو  بصعتم  يدرفار  يدادـغب  روصنم  وبا  يزار  رخف  دـیئامرف 
یناتـسرهش يو  تیعبت  هبو  روصنم  وبا  1 ـ  روصنم : وبا  بصعت  دروم  رد  اما  دـیامن : یمدـییات  دروم  ود  ره  رد  ار  يزاررخف  هیرظن  یلاـمجا 

یفرعم هعیش  قرف  زا  یکی  ناونعب  دنتسنادیم  مالسا  زا  جراخو  رفاک  ار  ع )   ) نانمؤمریما یتح  هباحص  همه  نانآ  معز  هب  هک  ار  هیلماک  هورگ 
ای درف  تسین  نکمم  هک  هدـنام  روتـسمو  لوـهجم  روـصنموبا  يارب  هنوـگچ  ضقاـنتمو  داـضتم  بلطم  نیا  هک  تـسا  لاؤـس  ياـج  دـننکیم .
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هعیش دشاب ؟ ع )   ) نانمؤمریما رفک  هب  دقتعم  یتح  هباحـص  همه  رفک  هب  دقتعم  تسا  هعیـش  همئا  ناوریپ  زاو  ناملـسم  هکنیا  نیعرد  یهورگ 
ریغ بلطمرهو  نکمم  ار  لاحم  رما  ره  دـناوتیم  هک  تسا  بصعت  اهنت  اقحو  تسا !!  لئاق  مه  تمـصع  ماقم  هب   ( ع  ) ناـنمؤمریما رد  هک  يا 

هرابردروصنم وبا  زا  لبق  هک  يرگید  ياملعو  نادنمـشناد  تافیلات  رد  2 ـ  دیامن !! عمج  درف  کی  رد  ار  تمـصعو  رفکو  لوقعم  ار  لوقعم 
ـ  يافوتم 300 یتخبون  هعیـشلا  قرف  دـننام  تسا ,  هدـماین  نایم  هب  یمـسا  هیلماـک  ماـنب  یهورگ  زا  دـنا , هدز  فیلاـت  هب  تسد  لـحنو  لـلم 

دنام یمن  رودب  یتخبون  دننام  یعالطا  اب  تیـصخش  دید  زا  هدیقع  نینچ  ابو  مان  نیدب  یهورگ  نینچ  دوجو  تروص  رد  تسا  ملـسمو  320
یـسررب ام  هک  اجنآ  ات  هکلب  دیاقعو  ءارآ  ياهباتک  رد  هن  دومن . یم  نآ  سـسؤمو  هدـیقع  نیا  هب  يا  هراشا  ضارتعاو  در  ماقمرد  لقادـحو 

اجنیا ردو  دماین  تسدب  يرثا  نیرتکچوک  مجارتو  خیرات  بتک  رد  نانآ  یگدنز  لحمو  خـیراتو  شناوریپو  لماکوبا  تیـصخشزا  میدومن 
مهورد زج  هبو  هدیدرگن  قلخ  روصنم  وبا  لایخ  رد  زج  هب  نآ  سسؤمو  هورگ  نینچ  ایوگو  دنکیم  ادیپ  ار  اقنع  لکش  هور  نیا گـ هک  تسا 
روصنم وبا  زا  يزاررخف  لوق  هب  یمالـسا  بهاذم  نایب  ردو  هدوبن  قیقحت  لها  وا  هکنیاو  یناتـسرهش :  هب  عجار  اماو  تسا .  هدماین  دـیدپ  وا 

مومع كرد  لباقو  نشور  لیلد  کی  هب  اهنت  تسا  هدومن  لقن  شیوخ  باتک  رد  هدینـشرازابو  هچوک  مدرمو  ماوع  ءاوفا  زا  هچنآ  ایو  دیلقت 
یف وهو  یقتلادمحم  هدعب  مث  سوطب  هدهشمو  اضرلا  یلع  هنبا  یـسوم  دعب  مامالا  ولاقف  دیوگیم ...: هعیـش  همئا  یفرعم  رد  وا  مینکیم .  افتکا 
یقن دمحم  نب  یلع  ع )   ) یقت دمحم  زا  دعب  ماما  هعیـش  هدیقعب  ینعی  (( 130  ... )) مقب هدهـشمو  یقنلادمحم  نب  یلع  هدعب  مث  شیرق  رباقم 

بهاذـم نیرتـگرزب  همئا  هراـبردو  دـنکیم  فیلاـت  یباـتک  ناـیداو ,  بهاذـم  یفرعم  رد  هک  یـسک  تسا .  عقاو  مق  رهـش  رد  وا  ربـقو  تسا 
هیرظن دنکیم , لقتنم  ناریا  هبو  مق  رهش  هب  قارع  يارماس  زا  ار  ع )   ) يداه ماما  فیرـشدقرمو  دهد  یم  هیرظن  نینچ  نیا  هعیـش )   ) یمالـسا

نیا بلاجو  تسا .  یلاعبانج  اب  تواضق  دوب ! ؟ دـهاوخ  یملع  شزراو  راـبتعا  هچ  ياراد  فورعم  ریغو  فلتخم  دـیاقعو  ءارآ  دروم  رد  وا 
امـش اننامز . یف  هیرـشع  انثالا  اذه ؟ : ) دـیوگیم نینچ  هیرظن  نیمه  لیذ  ردو  هتـساوخار  شرگید  تاهابتـشاو  هابتـشا  نیا  رذـع  وا  هک  تسا 
تسا نیا  هلمج  نیا  يرهاظ  موهفم  تسا ؟  هدوب  یصاخ  هدیقع  ياراد  نامزره  رد  هعیـش  رگم  دیمهف ؟ یم  هچ  هلمج  نیا  زا  زیزع  هدنناوخ 

ماما نفدم  هک  دنهد  یم  هیرظن  نینچ  هعیـش  هدیقع  هرابرد  منکیم ,  وگتفگ  رازابو  هچوک  دارفاو  يداع  مدرم  اب  هک  رـضاح  لاح  رد  نم  هک 
تـسا زاریـش  رد  نایعیـش  مهدزاـی  ماـما  هک  دـنتفگیم  نینچ  رگید  هدـع  ناـیم  رد  ـر  گا دـبالو  تسا .  هتفرگ  رارق  مـق  رهـش  رد  ناـنآ  مـهد 

زا اهنت  هن  هباحص  همه  هب  تبسن  هعیش  ینیبدب  الوا  هکنیا :  هصالخ  زاریشب !! هدهشمو  يرکـسعلا  نسحلا  هدعبو  تشون :  یم  مه  یناتـسرهش 
وبا مانب  یصخش  الصا  ایناثو : تسا .  لوبق  لباق  ریغو  ضقانتم  عوضوم  کی  زین  یلقع  رظن  زا  هکلب  تسا  رابتعا  یبو  دودرم  یلقن  لئالدرظن 
لایخ هتخادرپو  هتخاس  هدـیقع  نینچو  هورگ  نینچ  هکلب  هتـشادن  دوجو  دـشاب  ثحب  دروم  هدـیقع  ياراد  هک  هیلماک  ماـنب  یهورگو  لـماک 
هدیقع هب  یطابترا  هچ  یمالـسا  دض  هدیقع  نینچ  اب  یهورگو  درف  نینچ  دوجو  اثلاثو : تسا .  هدوب  روصنم  وبا  مانب  بصعتم  يدرف  هشیدناو 

هعیش بتکزا  باتک  مادک  رد  لاح  ات  تسین ؟  هعیـش  یخیراتو  یثیدح  بتکو  یتدیقع  عبانم  زا  ولمم  ایند  ياه  هناخباتک  رگم  دراد ؟ هعیش 
نیذلااهیا ای   . ) تسا هدش  هدینش  یبلطم  نینچ  هعیش  داوس  یبو  ماوع  درف  ایودنمشنادو  ملاع  مادک  نابز  زاو  هدیدرگ  سکعنم  هدیقع  نینچ 

هتکن نیا  نایب  زا  پـس  یعقاو :  تنس  لها  ای  هعیش  (( . 131  ( )) مکبونذ مکل  رفغیو  مکلامعا  مکل  حلصی  ادیدس  الوق  ولوقو  هّللا  وقتا  ونمآ 
ننـست دیاب  هک  میناد  یم  مزال  ار  هتکن  نیا  رکذـت  تسا ,  ثیداحاو  تایآو  تنـسو  نآرق  هباحـص  دروم  رد  هعیـش  هدـیقع  هیاپو  ساسا  هک 

اب دروم  نیا  رد  ام  هتبلا  دریذپ . ققحت  عیشت  نودب  دناوت  یمن  ص )   ) ربمایپ لیصا  تنس  زا  ندومن  يوریپو  دروآ  تسدب  عیشت  رد  ار  یعقاو 
زاو میزاس  یمن  حرطم  ار  مسا  ود  نیا  ندمآ  دوجوب  لماعو  نامزو  ننستو  عیـشت  هیمـست  تیفیک  العفو  میرادن  يراک  يراذگمانو  هیمـست 

(( 132  )) هدیدر قالطا گـ ع )   ) نانمؤمریما ناوری  هب پـ ص )   ) مرکا لوسر  صخش  هلیسو  هب  هعیـش  هملک  هک  مینکیم  رظن  فرـص  ثحب  نیا 
ابو هدـمآ  دوجوب  هیواعمو  ع )   ) یبتجم نسح  ماـما  نیب  سب  شتآ  هک  تسا  یناـمز  زاو  لاس 41  زا  تعامجو  تنـس  لها  هملک  شیادیپو 

هاگدـید هباحـص ,  درومرد  هک  هنوگنامه  یلو  مینک ,  یمن  حرطم  ار  ثحب  نیا  العف  ام  يرآ ,  (( 133  . )) تسا هتفای  شرتسگ  ناـمزرورم 
هنومن کی  نامه  زادیناوت  یم  هدوبن  تنس  زا  یفارحناو  جاجوعا  ریسم  نیا  ردو  هدوب  تنـسو  نآرق  ساسا  رب  هک  دیدومرف  هظحالم  ار  هعیش 
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عورف تایئزجات  هتفرگ  دـیاقع  لوصا  زا  ناشتارظن  مامت  رد  هعیـش  هک  دـیبایردو  دـیربب  یپ  هعیـش  تادابعو  لاـمعاو  دـیاقعو  ءارآ  ماـمت  هب 
هدودـحمردو نآرق  روتـسد  هبوچ  راهچ  رد  زین  تیب  لهاو  ع )   ) نانمؤمریما زا  يوری  ـ پو عیـشت  لـصاو  دـشابیم  تنـسو  نآرق  وریپ  ماـکحاو 

یم هک  تسا  اجنیا  زاو  هاداع ...)  نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعاذـهف  هالوم  تنک  نم  : ) دومرف هک  تسا  هدوب  ادـخ  لوسر  نامرف 
حیحصو لیـصا  تنـس  وریپو  یعقاو  تنـس  لها  هک  تسا  عیـشت  نیاو  درک  وجتـسج  عیـشترد  دیاب  ار  یقیقح  یئارگ  تنـسو  ننـست  میئوگ 

. دشاب یم  ادخ  لوسر 

مراهچ لاؤس 

نیا ندومن  حرطم  زا  یلاعبانج  كرابم  رظن  دبال  یلامجا :  خسا  پـ دنرتفیعض ؟ مه  ص ))   ) ادخ لوسر  بکرم   ) ریفع زا  افلخ  نادنزرف  رگم 
ابو دنس  نودبو  لاسرا  تروص  هب  یتیاور  هک  ینیلک  موحرم  هب  تبـسن  تسا  یـضارتعاو  حدق  ریبعت  نیا  يریگراک  هب  زا  ناتروظنمو  لاؤس 

لها بتک  رد  هک  یتـیاور  تسا ,  هدومن  لقندـش  یم  هدـیمان  ریفع  هک  ص )   ) ادـخ لوسر  بکرم  دروم  رد  تبارغ  يارادو  فیعـض  ینتم 
 , خساپ بلطم  نیا  حیضوتو  یسررب  زا  لبق  امو  تسا .  هدیدرگ  لقن  رتفیعض  ینتم  اب  هکلب  فیعض  ینتم  اب  هنودنس  اب  هکلب  السرم  هن  تنس 

املع فالخ  رب  1 ـ  میزادرپ :  یم  نآ  حیضوتو  حرـش  هب  سپـس  مینک  یم  ضرع  هلمج  دنچ  نمـض  رد  هتـشذگ  دننامار  یلاعبانج  یلامجا 
یم یسرربودقن  لباق  ریغو  حیحص  اعقاو  ار  نیحیحص  ياهثیدح  اصوصخم  هناگـشش  حاحـص  ياهثیدح  همه  هک  تنـس  لها  نادنمـشنادو 

ياهثیدح کت  کت  هکلب  دننک , یمن  یقلت  حیحـص  ار  یفاک ,  ثیداحا  همهاهنآ  سار  ردو  هعبرا  بتک  ثیداحا  همه  هعیـش  ياملع  دـنناد 
 ( فیرـش یفاک   ) رد ولو  حیحـص  ریغ  ثیدحو  فیعـض  بلطم  کی  زاو  دـنناد  یم  یـسرربو  قیقحت  لباق  دنـسو  نتم  رظن  زا  ار  باتک  نیا 
هب تسا ,  هدـش  لقن  هعیـش  رگید  بتکو  عبانم  زا  یـضعب  ایو  یفاـک  رد  هک  تیاور  نیا  2 ـ  دـنراذگ . یم  رانک  ار  نآو  هدومنن  عافد  دـشاب 
ـ  3 تسا .  هتفای  هار  هعیـش  بتک  هب  عبانم  نیا  زاو  هدـیدرگ  لقن  نانآ  نایوار  قیرط  هبو  تنـس  لها  بتک  رد  لصا  ردو  یماـع )   ) حالطـصا

نیا 4 ـ  تسین .  لوبق  دروم  یتیاور  نینچ  یملع  رظن  زا  هک  تسا  هدـش  لـقن  دنـس  نودـبو  لاـسرا  روطب  یفاـک  رد  اـصوصخم  تیاور  نیا 
رد تنـس  لها  ياملع  رظن  1 ـ  تسا .  هدـش  یفرعم  یگتخاسو  نوعطم  نتمرظن  زاو  دودرم  دنـس  ظاحل  زا  یمالـسا  ياـملع  رظن  زا  تیاور 

يراخب حیحـص  اـصوصخم  هناگـشش  حاحـص  ثیداـحا  همه  تنـس ,  لـها  فورعم  ياـملع  دـیدرگ  هراـشا  هکیروط  هب  نیحیحـص :  دروم 
راهظا ناوارف  بلاطم  یثیدح ,  ياه  هعومجم  نیا  ثیداحا  همه  تحص  هرابردو  هدومن  یفرعم  یعقاو  يانعم  هب  حیحص  ار  ملسم  حیحـصو 

نیا هیرظن  زا  هنومن  دنچ  هب  ار  یلاعبانج  هجوت  هک  دنا  هدومن  یفرعم  نآرق  اب  رباربو  لدـع  اراهباتک  نیا  زا  یـضعب  یهاگ  یتحو  دـنا  هدومن 
هک دنتسه  هدیقع  مهو  قفتم  بلطم  نیا  رد  املع  دیوگ : یم  ملـسم  حیحـص  حرـش  همدقم  رد  (( 134  )) يوون 1 ـ  میئامن :  یم  بلج  اـملع 
دنا هدومن  دیئات  اراهنآ  یتسردو  تحـصو  لوبق  ار  باتک  ود  نیا  یمالـسا  تماو  تسا  نیحیحـص  دـیجم  نآرق  زا  سپ  اهباتک  نیرتحیحص 
دنا هدومن  لوبق  اراـهنآو  دـنراد  رظن  قاـفتا  باـتک  ود  نیا  تحـص  رب  یمالـسا  تما  ماـمت  دـیوگ  یم  (( 136  )) ینالطـسق 2 ـ  (( . 135 ))

دیجم نآرق  زا  سپ  اـملع  عاـمجا  هبو  قاـفتا  هـب  ملـسم  حیحـصو  يراـخب  حیحـص  دـیوگ : یم  (( 138  )) یکم رجح  نـــبا  3 ـ  (( . 137 ))
قباطم نیحیحص  ثیداحا  مامت  هک  دروخب  مسق  یـسک  رگا  دیوگ : یم  (( 140  )) نیمرحلا ماما  4 ـ  (( . 139  )) دشاب یماهباتک  نیرتحیحص 

تحـصرب یمالـسا  تما  ماـمت  اریز  تسین  وا  رب  يا  هراـفکو  تسا  حیحـص  وا  مسق  تسا ,  ص )   ) ادـخ لوسر  راـتفگ  اـهنآ  همهو  عقاو  اـب 
اب گنـس  مهو  لدع  يراخب  حیحـص  دیوگ : یم  ثیدحتلا )  دـعاوق   ) رد یمـساق  5 ـ  (( . 141  )) دـنراد رظن  قافتا  باتک  ود  نیا  ثیداـحا 

دنهاوخ ناما  رد  نوعاـط  ضرم  زا  هناـخ  نآ  لـها  دوش , هدـناوخ  يا  هناـخ  رد  نوعاـط  ثودـح  ناـمز  رد  باـتک  نیا  رگا  هک  تسا  نآرق 
رگم دوش  یمن  هدناوخ  يدـمآ  شیپو  هثداح  چـیه  ردو  ددرگ  یم  لئان  دوخ  هتـساوخ  هب  دـنک , متخ  یتین  ره  اب  ار  باتک  نیا  سکرهودوب 

دیآ یمن  شیپ  یتشک  يارب  ندـش  قرغ  رطخ  دـشابرفاسم  هارمه  هب  ایرد  رفـس  رد  رگاو  دوش  یم  ادـیپ  تاجن  راوگان  هثداـح  نآزا  هک  نیا 
خیرات لوط  رد  هک  نیحیحص  دروم  رد  تنس  لها  ياملع  هیرظن  زا  یئاه  هنومن  دوب  نیا  حیحـص !!  يراخبلا  حیحـص  یف  ام  لک  (( . 142 ))
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نیا هجوتم  يداریاو  دقن  نیرتکچوک  هک  نیاو  نیحیحص  ثیداحا  مامت  نتسناد  حیحص  هک  دینک  رکف  یلاعترضح  دیاشو  تسا  هدش  راهظا 
رد یملع  بلاطم  مامتو  هدمآ  دوجوب  مولع  عیـسو  داعبا  رد  هک  یلوحت  اب  زورماودـشاب  هتـشذگ  هب  طوبرم  تسین  حاحـص  ریاسو  باتک  ود 

ياه هاگدـید  دـب  الو  هدـمآ  دوجوب  دنـسو  نتم  ظاحل  زا  يرگنزاـب  مه  اـهباتک  نیا  دروم  رد  املـسم  تسا  هتفرگ  رارق  قیقحت  نیب  هرذ  ریز 
لدع هب  هدیقعو  هدیدرگ  ادج  نآرق  زا  هدش  لقن  صاع و ... ورمعو  هرمـس  دننام  يدارفا  هلیـسوب  هک  یئاهثیدحو  هدومن  ادیپ  رییغت  هتـشذگ 
مامت تحـص  هب  هدـیقع  هنافـساتم  اریز  تسین ,  تسرد  رکف  نیا  یلو  تسا .  هدـش  هنهک  نآرق  تایآ  اب  ثیداـحا  نینچ  ندوب  گنـس  مهو 

هدیدرگ زین  رتمکحمو  رتیوق  هدع  کی  نایم  رد  هکلب  هدشن  ضوعاهنت  هن  هتـشذگ  شنیب  نآو  هدومنن  ادیپ  رییغت  اهنت  هن  اهباتک  نیا  ثیداحا 
حالـصا تیعمج  فرط  زا  لوالا 1386 ه ـ  عیبر  هاـم  رد  1 ـ  هلمج :  زا  دوـمن  هئارا  یناوارف  لـئالد  ماکحتـساو  ماود  نیا  رب  ناوـتیمو  تسا 

همه هک  یناسک  درو  يراخب  حیحـص  میرح  زا  عافد  ماـقمرد  (( 143  )) یبرع نابز  هب  مالـسا  ناهج  رـسارس  رد  يا  هوزج  تیوک  یعامتجا 
يراـخبلا حیحـص  یف  اـم  لـک  درک . یم  هجوت  بلج  هلمج  نیا  نآ  دـلج  تشپ  رد  هک  دـیدرگ  رـشتنم  دـنناد  یمن  حیحـصار  نآ  ثیداـحا 

ققحم هدنـسیون  هلاقم  ندرک  موکحمو  در  يارب  هوزج  نیا  راشتنا  تسا .  حیحـص  تسا  هدش  لقن  يراخب  حیحـص  رد  هک  هچره  حـیحص : 
هدش لقن  يراخب  حیحص  رد  هچنآ  مامت  احیحص :  يراخبلا  حیحص  یف  ام  لک  سیل  ناونع  تحت  هک  دوب  ریبک  ثراولادبع  مان  هب  یلـضافو 

هب يراموط  هوزج  نیا  رد  دینادب  هک  تسا  هجوت  بلاج  ددرگ . یمرشتنم  تیوک  پاچ  یمالسالا )  یعولا   ) هلجم رد  تسین .  تسرد  تسا 
 , هدـش دای  هلاقم  هدنـسیون  هب  ضارتعا  ماقم  رد  تیوکریما  هب  باطخ  هیروس  یملع  عماجمو  اـه  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  نت  ودو  یـس  ياـضما 

تـساوخرد تیوک  ریما  زا  عقاو !!  فالخدـص  رد  دـصو  كاـنرطخ  بلاـطم  نینچ  راـشتنا  زا  يریگولجو  اـهملق  عون  نیا  نتـسکشو  جرد 
زا عافد  ماـقم  رد  هک  فلتخم  ياهروشکدـیتاساو  نادنمـشنادو  اـملع  زا  رفن  تشه  زا  هلاـقم  تشه  راـموط  نیا  راـنک  ردو  تسا  هدـیدر  گـ

یئوگخساپ ماقمرد  هک  هدش  هدرب  مسا  یملع  ناگرزبو  دیتاسا  زا  رگید  رفن  هد  زا  ـپـس  ـس تسا .  هدش  سکعنم  هدیدرگ  میظنت  نیحیحص 
 . تسا هدیدرگ  لوکوم  دعب  هب  نانآ  تالاقم  پاچ  هک  دنا  هدومن  حیبقت  رکف  نینچرد  ارواو  هتـشون  یملع  ياه  هلاقم  ثراولادـبع  هلاقم  رب 

ریذپان هشدخو  نآرق  لدع  يراخب  حیحص  هک  تسا  هدیقع  نامه  ماکحتساورکف  نامه  ندوب  رادیاپ  رگناشن  تالاقم  نیا  راشتنا  لاحره  هب 
خوسنمایو تئارق  خـسن  دوجو  هب  ندـش  لئاقو  هدـیدرگ  خوسنم  نادنمـشناد  نیا  رظن  زا  ینآرق  تایآ  زا  يا  هراپ  هک  توافت  نیا  اـب  تسا , 

یندوشخبان هانگ  مه  يراخب  حیحـص  ثیداحا  یـضعب  رد  خسن  دوجو  هب  هدـیقع  یتح  اما  تسا ,  لوبق  لباق  تایآ  زا  یـضعب  مکح  ندـش 
زا یـشخب  رد  يرگنزابو  ریـس  کی  هک  (( 144  )) نیحیحصرد يریـس  باتک  رد  نیحیحـص :  رد  يریـس  هب  تبـسن  يرهم  یب  2 ـ  تسا !!!. 

تـسا هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  باتک  ود  نیا  فیعـض  ياهثیدـح  زا  یتمـسقو  هتفریذـپ  ماجنا  ملـسم  حیحـصو  يراخب  حیحـص  ثیداـحا 
نیا هب  تسا .  هدیدرگ  یفرعم  هدش  لقن  نیحیحـص  رد  هک  توبنو )  دیحوت   : ) ناناملـسم یتدـیقع  مهم  عوضومود  رد  ساسا  یب  بلاطمو 

دهاوخرارق ناناملـسم  همه  لابقتـسا  دروم  راشتنا  زا  سپ  هک  دومن  یم  روصت  نآ  هدنـسیون  باتک ,  نیا  ياوتحم  تیمها  هب  هجوت  ابو  لیلد 
نانآ سار  ردو  ثیدح  يوار  رفن  دـنچ  هلیـسوب  دـیحوت  هلئـسم  هنوگ  هک چـ تسا  هدـش  هداد  ناشن  ینـشور  هب  باتک  نیا  رد  اریز  تفرگ , 

یفرعم تسا  لـماک  ناـسنا  کـی  ياـضعا  همه  ياراد  هک  یمـسج  تروـص  هب  یلعا  یلع  دـنوادخو  هدـش  هدـناشک  فارحنا  هـب  هریرهوـبا 
زور رد  هک  یئادخ  دیآ . یم  دورف  نیئاپ  نامسآ  هب  صوصخم  تاعاسو  اهبش  رد  طقفو  هتسشن  شرع  يالاب  رد  هک  یئادخ  تسا .  هدیدرگ 

تفرگ دـهاوخرارق  تما  قاسفو  ناقفانم  یتحو  ناناملـسم  همه  ياشامت  ضرعم  رددیـشروخو  هاـم  صرق  دـننامهو  دـص  رد  دـص  تماـیق 
ار شیوخ  ناگدنب  یبلاج  تمالع  اب  نابرهمو  فوئر  دنوادخ  دنشاب , هتشادن  وا  هب  تبـسن  يدیدرتو  کش  چیه  نارگاشامت  هک  نیا  ياربو 

عون رهدنوادخ  يا  قاس پـ ندید  اب  ناناملـسمو  داد  دهاوخ  ناشن  نانآ  هب  اردوخ  ياپ  قاس  ینعی  دیـشخب , دهاوخ  تاجن  دـیدرتو  کش  زا 
هک تسا  هدیدرگ  نایب  حوضو  هب  توبن  هلئسم  ردو  دمآ !! دنهاوخرد  تکرح  هب  وا  رـس  تشپ  ردو  یعمج  هتـسدو  هتـشاذگ  رانک  ار  دیدرت 

رارق ثیدح  يوار  مانب  هدع  کی  هچیزابو  هبعلم  ص )   ) ناربمایپ متاخ  تسادقو  تمـصع  اصوصخم  ءایبنا : تیونعمو  تسادقارچو  هنوگچ 
نینچمهو يدرف  ـی  گدـنز یتح  هکلب  هتفرگرارق  لاؤس  دروم  ص )   ) مرکا ربمایپ  تدابعو  نآرقو  یحو  هلئـسم  اـهنت  هن  هک  اـجنآ  اـت  هتفرگ 
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راوگرزب نآ  هک :  نیا  دننام  تسا  هدش  هداد  ترضح  نآ  صخش  هب  یئاوران  ياهتبسنو  عقاو  کته  دروم  ترـضح  نآ  ردامو  ردپ  تسادق 
هکدرک یم  باجیا  یهاگ  اشامت  نیاو  دومن  یم  توعد  ناصاقر  ياشامت  هبار  شرـسمه  درک , یم  لوب  هداتـسیا  ددرگ , یم  عقاو  روحـسم 

دربب يرتشیب  تذـل  دوخ  ياـشامت  زا  وا  هک  نیا  ياربو  يو  مارتـحا  يارب  ادـخ  لوسرو  دریگب  رارق  ص )   ) ربماـیپ نینزاـن  شود  رب  وناـب  نآ 
دوب يدرف  ص )   ) ادخ ربمای  هرخالابو پـ دومن !! یم  لمحتوربص  یعـضو  نینچ  همادا  ربو  تخادنایم  جـنرو  بعت  هب  ار  شیوخ  سیفن  سفن 
ردو لالجا  لوزن  نانآ  سلجم  ردصردو  تکرـش  هنانز  یـسورع  نشج  سلاجم  رد  یتح  هکیروط  هب  یـصاقرو  یگدنناوخ  هب  دـنم  هقالع 

هدـهعب ار  ترـضح  نآ  یئاریذـپ  هفیظو  سورع  دوخ  سلجم ,  نیا  ردو  دومرف  یم  تیادـه  اصخـشار  نانآو  رظن  راهظا  ناگدـنناوخ  هنارت 
ياهتبسن نآ  زا  هزنم  ار  یهلا  سدق  تحاسو  هدمآ  رب  توبنو  دیحوت  زا  عافد  ماقم  هب  هک  نیحیحص  رد  يریس  هدنـسیون  يرآ  تفرگیم و ...
ثیداحا عون  نیا  لعج  ياه  هزیگناو  للع  هبو  یفرعم  اـهارتفاو  اـهتمهت  نیا  زا  اربم  ار  تلاـسر  سدـقم  نمادو  توبندـنمجرا  ماـقمو  اوراـن 

صلاخ دـیحوت  يوس  هب  مه  تسد  رد  تسدو  هدـیدرگ  ادـصمه  يو  اـب  ءانثتـسا  نودـب  زین  اـملع  همه  هکدومن  یم  روصت  تسا ,  هتخادرپ 
اب (( 145  )) جراخو لخاد  رد  نادنمشنادو  املع  تیرثکا  لابقتـسا  فالخ  رب  هنافـساتم  یلو  دومندنهاوخ . تکرح  تمـصعاب  ماوت  توبنو 
 , مه زونه  هک  دش  مولعمو  دیدرگ  هجاوم  روشک  رانکو  هشوگ  رد  تیناحور  کلسرد  ولو  حول  هداسو  یماع  ناردارب  زا  یـضعب  يرهم  یب 
زا رتـالاب  اـه ) هریره  وبا   ) دارفا نیا  رظن  ردو  تساـجرب  اـپو  یقاـب  دوـخ  ماکحتـساو  توـق  رد  نیحیحـص  ثیداـحا  همه  تحـص  هب  هدـیقع 

تلج يدـنوادخ  سدـقم  تحاس  رگا  هک  دـنراد  رارق  (ص )  ادـخ لوسر  زا  رت  یلاع  بتارمب  یحطـس  رد  رگید  ناـیوار  زا  يا  هدـعوادخ 
ـر گاو دنامب  ظوفحم  اه  هریره  وبا  تسادق  دیاب  اریز  , درادن یلاکـشا  دوش  راد  هشدخ  یـسانش  ادخ  هلئـسمو  دریگب  رارق  کتهدروم  هتمظع 
زا اهتمهت  نیا  یفن  اریز  تسین  داریا  ياج  دریگ , ـ برارق اوران  ياهتمهت  ضرعم  رد  ص )   ) مرکا یبن  تیـصخش  اـیو  لاؤسدروم  یحو  هلئـسم 

ياهنرق ماکح  زا  یضعب  تیصخش  انایحا  تسا  نکمم  ترـضح  نآ  كاپ  نماد  زا  اهارتفا  نیا  ندودزو  ص )   ) ادخ لوسر  سدقم  تحاس 
دوجوب ار  لامتحا  نیا  شنکاو ,  نین  ـ چو دـهدب !! رارق  لاوز  ضرعم  رد  ار  دارفا  نیا  زا  یـضعب  یلایخ  تمظعو  لاؤس  دروم  ار  مالـسا  لوا 

هک یهورگ  زورما  اریز  دنـشاب , هتفرگرارق  نایباهو  تائاقلاو  راکفا  ریثات  تحت  مهدارفا  نیا  ادابم  هک  دنک  یم  تیوقت  ار  نآ  ایو  دروآ  یم 
ادخ لوسر  هب  تبـسن  یمارتحاو  تسادق  توبن ,  هلئـسم  ردو  دنک  یم  ینابیتشپو  تیامح  مسجت ,  زااقیمعو  ادـج  یـسانش  ادـخ  هلئـسم  رد 
هورگ نامه  دناد ! یمداحلاو  كرـش  اروا  سدقم  تحاسب  مارتحا  عون  رهو  دنک  یم  یفرعم  رـشبدارفا  ریاس  دـننام  ار  واو  هدوبن  لئاق  (ص ) 

دح یب  يراذگ  هیامرـسو  عیـسو  شالت  هچ  شیوخ  هدـیقع  شرتسگو  لامعا  ياربدـیتسه  علطم  هکیروط  هبو  (( 146  )) دنـشاب یم  نایباهو 
ياهروشک تیاـمح  نیرتگرزب  زا  دوخ  هناـنکفا  هقرفتو  برخم  فادـهادربشیپ  رد  هک  نیا  رتمهمو  دـنیامن  یم  ناـهج  حطـس  رد  باـسحو 

مامت تحـص  درومرد  نانآ  هدـیقعو  نیحیحـص  هرابرد  تنـس  لها  ياملع  هیرظن  دوب  نیاو  دنتـسه ! رادروخرب  یمالـسا  دـضو  يرامعتـسا 
ياه هعومجم  هب  هک  یقیمع  مارتحا  اب  هعیـش  گرزب  ياـملع  هعبرا :  بتک  دروم  رد  هعیـش  ياـملع  هیرظن  2 ـ  اماو : باتک  ود  نیا  ثیداـحا 
نیع رد  یلو  دنسانش , یم  دوخ  یثیدح  عبانم  نیرتمهمزا  ار  باتک  راهچ  نیاو  دنتـسه  لئاق  هعبرا  بتک  هب  تبـسن  اصوصخم  دوخ  یثیدح 

اب دروم  نیا  ردو  دنناد  یمن  حیحـص  دص  رد  دص  ار  یفاک  ثیداحا  همه  اهنآ  سار  ردو  باتک  راهچ  نیا  زا  کیچیه  ياهثیدح  همه  لاح 
هعومجم هعیـش  ياملع  حیحـص )  يراخبلا  حیحـص  یف  ام  لک   ) هک هیرظن  نیا  فالخ  ربو  دـنراد  یملع  رظن  فالتخا  تنـس  لـها  ياـملع 

هنومن دنچ  هب  اجنیا  رد  هک  دنناد  یم  یسرربو  قیقحت  ضرعم  رد  هبنج  ود  ره  زا  ایو  دنس  رظن  زا  ای  نتم  رظنزاو  دقن  لباق  ار  یفاک  ثیداحا 
هر  ) یسلجم رقاب  دمحمالوم  همالع  مالسالا  خیـش  یـسلجم :  همالع  فلا  منک :  یم  هراشا  هعیـش  زورماو  هتـشذگ  فورعم  ياملع  هیرظن  زا 
 ( هعبرا بتک   ) هربتعم لوصا  نیا  رد  ربخ  کـی  دوجو  هک  دـنک  یم  حیرـصت  (( 147  )) لوقعلا تآرم  باتک  همدـقم  رد  هک  نیا  رب  هوـالع  (

هناگراهچ لوصا  نیا  رد  دوجوم  رابخا  دنسرد  یـسرربو  قیقحتو  دومن  دهاوخن  ینغتـسم  نآ  نایوارو  دانـسا  یـسرربو  هعجارم  زا  هاگچیه 
یفاک ثیداحا  کیاکی  حرش  رد  ناشیا  دوخ  (( . 148  )) دننک لمع  تایاور  نیا  موهفم  هب  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  فیاظو  زا  یکی 

رهو دزادرپ  یم  نآ  نتم  نایبو  حرـش  هب  موزل  تروص  رد  سپـسو  دنک  یم  حرطم  ار  ثیدـح  دنـس  فعـضو  توقو  مقـسو  تحـص  لوا  , 
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یم هجاوم  عوفرم و ...  , قثوم نسح ,  لسرم ,  فیعـض ,  حیحـص ,  فلتخم  نیوانع  اب  ثیداـحا  لـیذردو  باـتک  نیا  رـسارس  رد  هدـنناوخ 
اذـلو هتـسناد  یمن  حیحـص  ار  یفاک  ثیداحا  مامت  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  تسا  نیا  لیلد  ناشترثک  هب  هجوت  اب  نیوانع  نیا  هک  ددر  گـ

هعیرذلارد (( 149  )) ینارهت گرزب  اقآ  خیـش  همـالع  هّللا  تیآ  موحرم  ب ـ  تسا .  هداد  رارق  یـسرربو  دـقن  دروم  ار  باـتک  نیا  ثیداـحا 
غلاـب ثیدـح  رازه  هدزناـش  هب  یفاـک  عورفو  لوصا  تادـلجم  ثیداـحا  عوـمجم  دـیو : یم گـ یفاـک  باـتک  تیمها  ناـیبو  یفرعم  زا  سپ 

تـشهو داتفهو  دصکیو  نسح  ثیدح  شـشو  لهچو  دصکیو  حیحـص  ثیدـح  ودو  داتفهو  رازه  جـنپ  دادـعت  نیا  زا  هک  تسا  هدـیدرگ 
هّللا ۀیآ  ترـضح  ج ـ  (( . 150  )) دشاب یم  فیعـض  ثیدح  جنپو  داتفهو  دص  راهچو  رازه  هنو  يوق  ثیدـح  ودو  دصیـسو  قثوم  ثیدـح 

دومن یقلت  حیحـص  ثیدـح  ناونع  هب  ار  هعبرا  بتک  ثیداـحا  همه  ناوت  یمن  هک  نیارب  ددـعتم  لـئالد  ناـیب  زا  سپ  یئوخ  ياـقآ  یمظعلا 
دیؤمو تسا  نشور  شنالطب  هک  تسا  یبلطم  نیموصعم :  زا  هعبرا  بتک  تایاور  عیمج  یعطق  رودص  ياعدا  دنک : یم  يریگ  هجیتن  نینچ 
دندوبن هدـیقع  نین  يارادزین چـ دوخ  یثیدـح  ياـه  هعومجم  رد  دوجوم  ثیداـحا  هراـبرد  هعبرا  بتک  نیفلؤـم  هک  تسا  نیا  عوـضوم  نیا 

مامت تحـصدییات  مدـع  هب  لـیلد  هک  دـنک  یم  لـقن  هر )   ) ینیلک زا  یتـالمج  سپـس  دنتـسناد , یمن  یعطق  ار  اـهباتک  نیا  ثیداـحا  همهو 
رظن هبو  هدومن  هیزجت  ار  هعبرا  بتک  اـملع  زا  یکی  اریخاو  یفاـک :  حیحـص  د ـ  (( . 151  )) دـشاب یم  وا  دوخ  هیحان  زا  باتک  نیا  ثیداـحا 

ثیداحالا حاحـص  هلـسلس  مان  هبو  کیکفت  فیعـضو  نسح  قثوم  ثیداحا  عومجم  نایم  زا  اراـه  هعومجم  نیا  حیحـص  ثیداـحا  شیوخ 
دـص راهچو  رازه  راهچ  دادـعت  یفاک  ثیدـح  رازه  هدزناش  عومجم  زا  باـتک  نیا  رد  هک  تسا  هدومن  رـشتنمو  میظنت  هیماـمالا  ۀعیـشلادنع 
نیا اب  ام  ـه  چر گـ تسا .  هدـش  هتخانـش  حیحـص  ثیدـح  ناونع  هب  نآ  ثیداحا  عومجم  مراهچ  کی  اـبیرقت  ینعی  ثیدـح  تشهو  تسیبو 

نیارگنایب اـهدرکلمعو  تارظن  نیا  عومجم  لاـحره  هب  یلو  میناد ,  یم  یملع  هابتـشا  کـی  ار  نآو  میتسین  قفاوم  کـیکفتو  هیزجت  لـمع 
هدومنن لوقب  یقلت  اراهنآ  همهو  هتـسنادن  حیحـص  دص  رد  دص  ار  یثیدـح  ياهباتک  ریاسو  یفاک  ثیداحا  هعیـش  ياملع  هک  تسا  تقیقح 
تعنامم ثیداـحا  نیا  نوتمو  دانـسا  رد  قیقحت  زا  اـهنت  هنو  دـنا  هتـشاذگزاب  نادنمـشنادو  اـملع  يارب  ار  یـسرربو  ثحب  عون  ره  هارو  دـنا 

هچر گـ دنا . هتـشاد  زاربا  اهباتک  نیا  ثیداحا  هب  تبـسن  ار  شیوخ  تارظنو  دـنا  هدومیپ  ار  هار  نیا  دوخ  یملع ,  ناگرزب  هکلب  دـنا , هدومنن 
زا ـالثم  هک  ثیداـحا  زا  یـضعبو  دـننادب  دودرم  ار  ناـنآ  تارظن  یـضعبرگید  نیققحمو  نادنمـشناد  هک  دراد  دوـجو  زین  تـقیقح  ناـکما 
ایو دوش  یفرعم  حیحـص  ثیدـح  ناونع  هب  رگید  ققحم  کـی  رظن  زا  تسا ,  هدـیدرگ  یفرعم  قثوم  ناونع  هب  یـسلجم  همـالع  موـحرمرظن 

حاحص هلـسلس  دروم  رد  هدمع  لاکـشاو  تسازاب .  نادنمـشنادو  ءاملع  همه  ياربو  هشیمه  یـسرربو  ثحب  باب  لاح  ره  هب  یلو  سکعلاب 
تسا نکمم  هک  یناوارف  ثیداحا  نتشاذگرانک  هبناج  کی  تواضقو  یـصخش  دید  اب  اریز  تسا ,  نیمه  دیدرگ  هراشا  البق  هک  ثیداحالا 

... دوش و رگید  ثیدح  نومـضم  دیؤمدنـس  فعـض  نیع  رد  ایو  هدـیدرگ  بوسحم  دامتعا  لباق  ثیداحا  ءزجرگید  نیققحمو  املع  رظن  زا 
دارفا يارب  هن  خـیرات  لوطرد  نادنمـشنادو  اـملعو  ناناملـسم  همه  يارب  یثیدـح  ياـه  هعومجم  رگید  ناـیب  اـبو  تسین  لوقعم  هجو  چـیهب 

بانتجاو يرورـضرما  کیو  مزال  ثیداحا  رد  رظن  راهظاو  قیقحت  هک  نیا  ابو  تسا  هدیدرگ  نیودتو  فیلات  یـصاخ  عطقم  ياربو  دودعم 
هار هعیش  بتک  هب  تنـس  لها  عبانم  زا  هناسفا  نیا  3 ـ  میناد .  یمن  زیاج  هجو  چیه  هبار  یثیدح  ياهباتک  هیزجتو  کیکفت  اما  تساریذـپان , 

لقتنم هعیـش  بتک  هب  اجیردـتو  هدـش  لقن  تنـس  لها  نایوار  قیرط  هب  هناسفا  ایو  تیاور  نیا  دـیدرگ  هراشا  ـالبق  هکیروط  هب  تسا :  هتفاـی 
ناشن یلامجا  یـسررب  کی  یلو  تسین  مولعم  اقیقد  هناسفا  نیا  ندمآ  دوجوبو  شیادـیپ  خـیرات  هچرگ  هک :  نیا  حیـضوت  تسا .  هدـیدرگ 

هدیدرگ میظنت  نآ  رب  مه  يدنـس  رتشیب , هچره  تیبثتو  میکحت  ياربو  هدمآ  دوجوب  مراهچ  نرق  زا  لبق  نیغورد  ناتـساد  نیا  هک  دـهد  یم 
هداد تبسن  ع )   ) نانمؤم ریما  هب  دنسرکذ  نودبو  امیقتـسم  زین  یهاگو  تسا  هدش  یهتنم  روصنم  وبا  هب  یهاگوذاعم  هب  یهاگدنـس  نیا  هک 

ریـسو نتم  هب  کـنیا  تسارادروخرب .  عونتو  نولت  زا  زین  نآ  نتم  درادـن  هظفاـح  وگغورد  نوچو  رگید ! ناـسک  هب  مه  دـیاشو  تسا  هدـش 
ار ریفع  ناتساد  يافوتم 430  یناهفصا  میعن  وبا  1 ـ  دیئامرف !!... هجوت  یگتسخ  عفرو  سفنت  ناونع  هب  ولو  تنس  لها  بتک  رد  نآ  یخیرات 

نب دمحا  انث  يربنعلا  یـسوم  نب  دمحم  نب  دمحا  رکب  وبا  انث  دـنک : یم  لقن  نینچ  لبج  نب  ذاعم  زا  دانـسا  اب  هوبنلا )  لئالد  ) دوخ باتک  رد 
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نب ذاعم  نع  نادعم  نب  دلاخ  نع  دیزی  نب  روث  نع  یئاطلا  نیذآ  نب  هّللادـبع  ینثدـح  یعوذـجلا  دـیوس  نب  میهاربا  انث  فسوی  نبا  دـمحم 
انبکر انلک  هوخا  هعبـس  انک  نالف  نب  ورمعانا  لاق :  تنا ؟  نم  لاقف ـ :  هیدـی  نیب  فقوف  دوسا  رامح  ربیخب  وهو  ص )   ) یبنلا یتا  لاق :  لبج 
تناف ص : )   ) هّللا لوسر  لاقفابرـض  ینعجویف  هب  توبک  کترکذ  اذا  تنکف  دوهیلا  نم  لجر  ینکلمف  کـل  تنکو  مهرغـصا  اـناو  ءاـیبنالا 

ص  ) یبنلا حتف  امل  دنک : یم  لقن  نینچ  روصنم  وبازا  رگید  دنس  ابو  نتم  اب  ار  ریفع  ناتـساد  يافوتم 571  رکاسع  نبا  2 ـ  (( . 152  )) روفعی
نیتس يدـج  لسن  نم  هّللا  جرخا  باهـش  نب  دـیزی  لاق  کمـسا ؟  ام  هل  لاـقف  راـمحلا   ( ص  ) هّللا لوسر  ملکف  دوسا  اراـمح  باـصا  ربیخ  ( 
لجر دـنع  کلبق  تنک  دـق  كریغ  ءایبنالا  نم  الو  يریغ  يدـج  لسن  نم  قبی  ملو  ینبکرتل  کعقوتا  تنک  دـقو  یبن  الا  اهبکری  ـال  اراـمح 

ال,  : لاق ثانالا  یهتـشت  روفعی  ای  روفعی  تناف  یلاعت :  ص )   ) یبنلا هل  لاقف  يرهظ  بکریو  ینطب  عیجی  ناـک  ادـمع  هب  رثعا  تنکو  يدوهی 
رادـلا بحاـص  هیلا  جرخ  اذاـف  هسارب  هعرقیف  باـبلا  یتاـیف  هباحـصا  نم  ءاـش  نم  فلخ  هثعبی  ناـکو  هتجاـح  یف  هبکری  ص )   ) یبنلا ناـکف 
ناهیتلا نب  مثیهلا  یبال  تناک  رئب  یلا  ءاج  ص )   ) هّللا لوسر  ضبق  املف  ص )   ) یبنلا یتاـیف  هیلا  هلـسرا  ص )   ) هّللا لوسر  نا  ملعیف  هیلااـموا 

ماما  ) تنـس لـها  ياـملع  زا  رگید  یکی  رکاـسع  نبازا  لـبق  ار  ناتـساد  نیمهو  3 ـ  (( . 153  ( )) ص  ) هّللا لوـسر  یلع  اـعزجاهیف  يدرتـف 
یضاقو 4 ـ  (( . 154  )) تسا هدومن  لـقن  روصنم  وبا  زا  دانـسا  هب  نیدـلا )  لوصا  یف  لـماشلا   ) دوخ باـتک  رد  ياـفوتم 478 )  ( ) نیمرحلا

نیمه تسا  فورعم  ءافش  مان  هب  هک  یفطصملا )  قوقح  فیرعت  یف  افـشلا   ) دوخ باتک  رد  رکاسع  نبا  اب  رـصاعمو  يافوتم 544 )  ) ضایع
رکاسع نبا  خیرات  زا  امیقتـسموا  هک  تسا  هدـش  لقن  يریمد  ناویحلا  تایح  رد  ناتـساد  نیمه  زابو  5 ـ  (( . 155  )) تسا هدروآ  ار  ناتساد 

(( . 157  )) تسا هدومن  لقن  سیمخلا  خـیرات  رد  يافوتم 982 )  ) يرکبراید ار  بلاطم  نامه  هرخـالابو  6 ـ  (( . 156  )) تسا هدومن  وگزاب 
هک دوـمن  اـعدا  ناـنیمطااب  ناوـت  یمو  يرجه .  مهد  نرق  اـت  مراـهچ  نرق  زا  نآ  ریـسو  تنـس  لـها  بتک  رد  ریفع  ناتـساد  نتم  دوـب  نـیاو 

شش ردو  فلتخم  نتم  ود  ابو  دنـس  ود  اب  هن  یگتخاس  ناتـساد  نیا  هک  دیدرگ  یم  مولعم  دوب  رگید  عبانم  هب  یـسرتسدو  رتشیب  تصرفرگا 
مود نرق  زا  تسا  لمتحم  هکلب  مراهچ  نرق  زا  هنودراد  دوجو  تنـس  لها  زا  يدایز  بتک  رد  ناوارفو  ددـعتم  نوتمو  قرط  اـب  هکلب  باـتک 
لقن دوخ  ياهباتک  ردو  هتفرگ  ارف  دوخ  زا  شیپ  ياهنارود  هب  قلعتم  عباـنم  زا  ار  نآ  زین  رکاـسع  نباو  میعن  وباو  تسا  هدـیدرگ  لـقن  موسو 
لقن باتک  ودرد  ناتـساد  نیا  میدومن  ادـیپ  یـسرتسد  ام  هک  اجنآ  اـت  هعیـش  بتک  رد  اـماو  هعیـش :  بتک  رد  ریفع  ناتـساد  3 ـ  دنا . هدومن 

رد ناتـساد  نیا  نتم  یفاک :  لوصا  اما  راونالا . راـحب  يرگیدو  هتفرگ  رارق  یلاـعبانج  داـقتنا  دروم  هک  یفاـک  لوصا  یکی  تسا :  هدـیدرگ 
لاقف هّللا  لوسر  ملک  رامحلا  کلذ  نا  لاق  ع )   ) نینمؤملاریما نا  يورو  تسا :  نیا  تسا  هدـمآ  دنـس  نودـبو  لاـسرا  اـب  هک  یفاـک  لوصا 

نم جرخی  لاق  مث  هلفک  یلع  حسمف  حون  هیلا  ماقف  ۀنیفـسلا  یف  حون  عم  ناک  هنا  هیبا  نع  هدـج  نع  هیبا  نع  ینثدـح  یبا  نا  یماو  تنا  یباب 
لقن زا  سپ  ینیلک  موــحرم  (( . 158  )) رامحلا کلاذ  ینلعج  يذـلا  هّلل  دـمحلاف  مهمتاـخو  نییبنلا  دیـس  هبکری  راـمح  رامحلااذـه , بلص 
لقن ع )   ) نانمؤمریمازا دـنک : یم  لقن  ار  نایرج  نیا  دوب  هدـنام  یقاب  ترـضحنآ  زا  هک  (ص )  ادـخ لوسر  بکرمو  حالـس  هرابرد  یتیاور 

هک شردپزا  واو  شدج  زا  شردپ  زا  دومن  لقن  نم  رب  مردپ  تیادفب ,  مردامو  رد  هک پـ تف  نخـس گـ ربمایپ  اب  بکرم  نیا  هک  تسا  هدش 
یمدوجوب يرامح  رامح  نیا  بلص  زا  هک  دنتفگ  نینچو  دیشک  يو  نار  هبار  شتسد  حون  ترضحو  هدوب  یتشک  رد  حون  ترـضح  اب  يو 

دینک یم  هظحالم  هک  يروط  هب  داد . رارق  بکرم  نیا  ارم  هک  مرازگساپسار  دنوادخو  دش  دهاوخ  راوس  وا  رب  ناربمایپ  دیسو  متاخ  هک  دیآ 
لقن ینیلک  موحرم  هک  یتیاوررد  تشاد  دوجو  میدروآ  تنس  لها  عبانم  زا  هک  یلبق  تیاور  ود  رد  هک  یگتخاس  دنس  نآ  هناتخبشوخ  الوا 
نیا هک  نیا  اب  ایناثو  دوش . یم  هتشاذگ  رانک  هب  اسار  تیاور  نیاو  تسین  یسرربو  ثحب  هب  يزاین  تلع  نیمه  هبو  درادندوجو  تسا  هدومن 

تـشاد دوـجو  هتـشذگ  تیاور  ود  رد  هک  يا  هداـعلا  قوـف  داعبتـساو  تبارغ  نآ  زا  لاـح  نیع  رد  یلو  درادـن , یملع  شزرا  چـیه  تیاور 
وبا زا  دنس  اب  تنس  لها  ياملع  رگیدو  ضایع  یـضاقو  رکاسع  نبا  هک  ار  یتیاور  نامه  راونالا : راحب  اماو  دوش !! هجوت  تسین .  رادروخرب 

 . تسا هدومن  لـقن  ار  نآ  يافوتم 1111 )  ) سلجم همـالع  موحرم  نرق 11  ردو  هتفای  هار  راونالا  راحب  هب  اجیردـت  دـنا  هدومن  لـقن  روصنم 
اب ار  ثیداحا  هک  هنوگنامه  ینعی  هصاخ .  قیرطو  هماع  قیرط  دـنراد : قیرط  ود  ثیداـحاو  راـبخا  لـقن  رد  هعیـش  نیثدـحم  بیترت :  نیدـب 
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نیب رد  ار  عوضوم  نیاو  دـنیامن  یم  لقن  تنـس  لها  نایوار  قیرط  هب  ار  یئاهثیدـح  مه  یهاگ  دـننک , یم  لقن  هعیـش  نایوار  دنـس  هلـسلس 
زا ار  نآ  هک  يافوتم 381  هر )   ) قودص موحرم  قیرط  زا  زین  ناتـساد  نیا  اذلو  دومن  هدهاشم  ناوت  یم  ترثک  هب  هعیـش  نیثدـحم  تایورم 

هدیدرگ لقتنم  (( 159  )) ءایبنالا صصق  مان  هب  یباتک  هب  مشـش  نرق  رد  تسا ,  هدومن  لقن  تنـس  لها  نالقان  دنـس  هلـسلس  ابو  هماع  نایوار 
ناتساد نیا  نتم  کنیا  تسا .  هدومن  لقن  دنس  هلسلسو  نتم  نامهاب  ایبنالا ) صـصق   ) باتک نامه  زا  ار  نآ  یـسلجم  همالع  موحرمو  تسا 

نب هّللادبع  نع  دیؤم  نب  دمحم  نع  دمحم  نب  ورمع  نع  نادمح  نب  دـمحا  نب  دـماح  نب  هّللادـبع  نع  قودـصلا  ایبنالا : صـصق  راحب : رد 
ربیخ هیبن  یلع  هّللا  حتف  امل  لاق :  روصنم  یبا  نع  یملـسلا  نمحرلادبع  یبا  نع  یلذهلا  بیبح  نب  هّللادبع  نع  هفیذح  یبا  نع  هبقع  دمحم 

الو يدـج  لسن  نم  قبی  ملو  یبن  الا  اهبکری  ملارامح  نیتس  يدـج  لسن  نم  هّللا  جرخا  لاقو :  هملکف  رامحلا  یبنلا  ملکفدوسا  رامح  هباصا 
کتیمس ص )   ) یبنلا لاقف  يرهظ  برـضیو  ینطب  برـضی  ناکف  ادمع  هب  رثعا  يدوهیل  کلبق  تنک  کعقوتا  تنکدقو  كریغ  ءایبنالا  نم 
دیئامرف یم  هظحالم  هکیروط  هبو  راونالا  راحب  رد  ریفع  ناتـساد  دوب  نیاو  (( . 160 ... )) ال لاق :  روفعی ؟ ای  ثانالا  یهتـشت  لاق :  مث  روفعی 

هتشاددوجو نانآ  عبانم  رد  مراهچ  نرق  زاو  دنا  هدومن  لقن  روصنم  وبا  زا  تنس  لها  نیثدحم  هک  تسا  نامه  دنـسو  نتم  رظن  زا  هناسفا  نیا 
هب دیئامرف . هظحالم  نازیملا )  ناسلو  بیذهتلا  بیذهت   ) دننام تنـس  لها  یلاجر  بتک  رد  ار  نایوار  نیا  لاح  حرـش  دیناوتیم  امـشو  تسا 

لامتحا نیا  هعیش  یثیدح  قرطو  دانسا  اب  نآ  لقن  مدعو  فلتخم  دانساو  نوتم  اب  تنس  لها  بتک  رد  ریفع  ناتـساد  لقن  هب  هجوت  اب  لاحره 
رد هک  هنوگنامه  هتفای  هار  یفاک  هب  تنـس  لها  نایوار  قیرط  زاو  عبانم  زا  موس  نرق  رد  زین  یفاک  رد  ثحب  دروم  نتم  هک  دراد  دوجو  اـیوق 

ریبعتو حدقو  امش  ضارتعاو  لاکشا  الوا : نیاربانب  تسا .  هتفای  هار  راونالا ) راحب   ) هعیـش بتک  زا  یکی  هب  رگید  دنـسو  نتم  اب  مهدزای  نرق 
هـشیر دیدومرف  هظحالم  هکیروط  هب  اریز  هعیـش ,  نیثدـحمواملع  هجوتم  هن  تسا  تنـس  لها  ياملعو  نیثدـحم  هجوتم  ریفعدروم , رد  امش 

مه دنسم  روطبو  هعیش  قیرط  هب  ناتساد  نیا  ـر  گا ایناثو  تسا .  هدمآ  دوجوب  اهنآ  نایوار  هلیسو  هبو  هدوب  تنس  لها  ياهباتکرد  هناسفا  نیا 
ياملعو  ( حیحـص یفاکلا  یف  ام  لک   ) دـنا هتفگن  هاگچیه  هعیـش  ياملع  اریز  دوب . یـسرربو  قیقحت  لباق  هعیـش  ياملع  رظنزا  دـش  یم  لقن 

مسقرب يا  هرافک  تسا ,  يده  همئاو  ص )   ) ادخ لوسر  نابز  زا  تسا  یفاکرد  هک  هچره  دروخب  مسق  یسک  رگا  دنا  هتفگن  هاگچیه  هعیش 
ياملع تنـس  لها  نایوار  قیرط  هب  ریفع  هناسفا  لقن  هب  هجوت  اب  تنـس :  لهاو  هعیـش  ياـملع  هاگدـید  زا  ریفع  ناتـساد  4 ـ  تـسین و . ... وا 
هدماین دنـسو  نتم  ظاحل  زا  نآ  در  ماقم  هبو  دنا  هتـسنادن  نآ  یـسرربو  قیقحت  رب  فظوم  اردوخو  هدومنن  ناتـساد  نیاب  يدایز  هجوت  هعیش 

ترثک تبسانم  هب  تنس  لها  ياملع  زا  نتدن  یلو چـ دنا . هدومن  نآ  نتم  تبارغ  ایو  دنـس  هلـسلس  هب  يا  هراشا  دروم  ود  یکیرد  طقفو  دنا 
دنا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  دنس  تماقتـسا  مدعو  طلخو  نتم  تبارغو  فعـض  ناشتافیلات  رد  نآ  دنـسو  نتم  ددعتو  ناتـساد  نیا  لقن 

لهاو هعیـش  ياملع  هیرظن  هب  کنیا  (( . 161  )) دـنا هدومن  لوبق  هب  یقلت  ار  هناسفا  نیا  زین  ناـنآ  زا  رگید  هدـع  هک  تسا  یطئارـش  رد  نیاو 
رد هک  ناتـساد  نیا  نتم  تبارغ  دروم  رد  هعیـش  نادنمـشنادو  املع  زا  یکی  هعیـش :  ياملع  رظن  دـیئامرف . هجوت  هناـسفا  نیا  دروم  رد  تنس 

ملکت اب  هک  تسین  ترـضحنآ  ابادخ  لوسر  بکرم  ملکت  ظاحل  زا  هلـسرم  نیا  نتم  رد  تبارغو  داعبتـسا  دیوگ : یم  تسا  هدش  لقن  یفاک 
هنوگچ ناویح  نآ  هک  تساظاحل  نیا  زا  هناـسفا  نیا  داعبتـسا  هکلب  دوش , عفترم  تبارغ  نآ  تسا  ینآرق  تقیقح  ود  ره  هک  لـمنو  دـهده 

لباق يانعم  هلـسرم  تیاور  نیا  يارب  الـضف  زا  یـضعب  لوق  هب  دنک : یم  هفاضاو  دنک . لقن  یبلطم  نانآ  زا  ات  تخانـش  یم  ار  شدجو  ردـپ 
هداس نیثدحم  ندومن  هرخسمو  ءازهتسا  يارب  مالـسا  نانمـشدو  نیدحلم  زا  یـضعبار  هناسفا  نیا  هک  تسین  دیعبو  دشاب  یمن  روصتم  یلوبق 

ناناملـسمرایتخا رد  ثیدـح  مان  هب  ار  يدایز  ياهغورد  مالـسا  يابیز  هفایق  نتخاس  هوشم  يارب  هک  هنوگناـمه  دـنا , هتخادرپو  هتخاـس  حول 
ثیدح نیا  دیوگ : یم  تسا  هدومن  لقن  راحبرد  یـسلجم  موحرم  هک  یتیاور  نامه  لیذ  رد  املع  زا  رگید  یکیو  (( . 162  )) دنا هداد  رارق 
تـسا هدومن  لقن  دـسر  یم  تنـس  لها  نایوار  هب  هک  يدنـس  اـب  ار  نآ  مه  هر )   ) قودـصو تسا  هدـش  لـقن  تنـس  لـها  ناـیوار  قیرط  هب 

دنسو نتم  ظاحل  زاو  دودرم  ار  ناتساد  نیا  زین  تنس  لها  ياملع  زا  يدادعت  دیدرگ  هراشا  هکیروط  هب  تنـس :  لها  ياملع  رظن  (( . 163 ))
هدنزاسو تسا  یگتخاسو  عوضوم  ثیدح ,  نیا  دـیوگ : یم  ناتـساد  نیا  لقن  زا  سپ  ياـفوتم 597 )  ) يزوج نبا  1 ـ  دنا : هتسناد  نوعطم 
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اب رکاسع  نبا  ار  ثیدح  نیا  دـیوگ  یم  هک  نآ  زا  سپ  يریمد  2 ـ  (( . 164  )) تسا هتشادن  یفده  مالسا  ندرک  هرخسمو  ءازهتـسا  زج  نآ 
دنس ظاحل  زا  مه  ثیدح  نیا  هک  تسا  هتفگ  یـسوم  وبا  ظفاح  اما  هک :  دنک  یم  هفاضا  ار  هلمج  نیا  تسا  هدومن  لقن  روصنم  وبازا  دانـسا 

ـ  3 دیامن . وگزاب  مه  ار  نآ  ندوب  تسردان  هک  نیا  رگمدنک  لقن  ار  نآ  یـسک  تسین  زیاجو  تسا  یتسردان  ثیدـح  نتم ,  ظاحل  زا  مهو 
هدرک لقن  یـسوم  وبا  زا  هناسفا  نیا  در  رد  مالعالاو )  فیرعتلا   ) دوخ باـتک  رد  زین  یلیهـس  ار  بلطم  نیا  دـنک  یم  هفاـضا  سپـس  يریمد 

, دنریگب رارق  نآ  رد  حیحـص  بیترتو  مظن  اب  نایوار  هلـسلس  هک  یتسرد  دنـس  تیاور  نیا  يارب  دـیوگ : یم  ریثک  نبا  4 ـ  (( . 165  )) تسا
زا زین  نم  دوخو  دـنا  هدومن  راکنا  ار  تیاور  نیا  شردـپو  متاح  یبا  نب  نامحرلادـبع  دـننام  ظافح  زا  يدایز  هدـعو  تسا  هدـشن  هتخاـنش 

لقن ذاعم  نیرطب  هک  ناتساد  نیا  دروم  رد  ریثک  نبا  دومن . یم  راکنا  ادیدش  ار  ناتساد  نیا  هک  مدوب  هدینش  اهراب  جاجحلا  وبا  ظفاح  مداتسا 
نیا شریذپ  مدعو  راکنا  ـه  چر گـ سناشدـب :  هناسفا  (( . 166  )) تسا داعبتـساو  تبارغ  ياراد  ادج  ثیدح  نیا  نتم  : دیوگ یم  تسا  هدـش 

رد ام  هک  تسا  یمسرو  هار  نامهو  تسا  تالوقنم  رد  يرگ  ـ نزابو ینیب  عقاو  کی  تنس  لها  نادنمـشنادواملع  زا  يدادعت  يوس  زا  هناسفا 
عنامو هدوب  نآ  یعطق  شریذپ  بجوم  دیابن  دامتعا  دروم  ياهباتک  رد  ولو  ثیدح  کی  دوجو  هک  میا  هدـیزرو  دـیکات  نآ  رب  همان  نیا  یط 
دروم ماظع  نادنمشنادو  مالعا  ياملع  نیا  يوس  زا  ریفع  هناسفا  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلوددرگ  نآ  دنسو  نتم  رد  یـسرربو  ثحب  زا 

رگا هک  دومن !! یقلت  هناسفا  نیا  هب  تبسن  یـسناشدب  عون  کی  ار  نآ  هزیگنا  دیاب  تسا  هدیدرگ  یفرعم  دودرمو  نوعطمو  هتفرگ  رارق  داقتنا 
هب نتـشاذگ  مدـقو  داقتنا  تارج  یـسک  املـسم  تفای  یم  هار  نیحیحـص  زا  یکی  هبودوب  سناش  زا  یمهـس  نیرتمک  ياراد  مه  هناـسفا  نیا 
رد نیحیحـص  ثیداحا  فص  رد  نتفرگ  رارق  رثا  رد  نآ  زا  رتبلاج  ياه  هناسفاورتبیرغ  ثیداحا  میناد  یم  اریز  دومن  یمن  ادیپ  ار  نآ  میرح 

ثیداحا عون  نیا  زا  یـضعب  هبو  ماکحتـسا  نیا  هب  همان  نیا  رد  هک  دنا  هداتـسیا  مکحمو  اجرباپ  دـیجم  نآرق  تایآ  دـننام  نرق  هدزیـس  لوط 
هب منادیم  مزال  همان  نیا  نایاپ  رد  ضارتعا :  کی  خساپ  تسا .  یلقتـسم  فیلاتدـنمزاینو  لیوطت  بجوم  اهنآ  همه  نایبو  تسا  هدـش  هراشا 

یبهذـم گرزب  هعومجمو  یمالـسا  میظع  هعوسوم  نیااب  هطبار  رد  ار  یبلطم  راونالا  راـحب  رد  دنـس  هلـسلس  اـب  ریفع  ناتـساد  لـقن  بساـنت 
راحب رد  هک :  مزادرپب  دوش  یم  حرطم  گرزب  فراـعملا  هریاد  نیا  دروم  رد  دارفا  یـضعب  يوس  زا  هک  یـضارتعا  خـساپ  هبو  میاـمن  حرطم 

دننک یمافیا  ار  یشقن  لمع  رد  هنو  تسا  یملع  هرمث  ياراد  هن  تایاور  نیا  هکدراد  دوجو  ناوارف  روطب  فیعضو  ضقانتم  تایاور  راونالا 
مولعم نآ  دنـس  ندوب  یگتخاسو  ناتـساد  نیا  ندوب  ساسا  یبو  هناسفا  هک  تسا  ریفع  ناتـساد  ناـمه  فیعـض  تاـیاور  نیا  زا  يا  هنومنو 

قیرط هبو  حوضو  تروص  هب  هعبرا  بتک  دروم  رد  هعیـش  ياملع  هاگدید  نایب  زاو  هتـشذگ  بلاطم  زا  ضارتعا  نیا  خـساپ  هچرگ  دـیدرگ .
هب تسارتهبو  مراد  میدقت  ناتروضحب  هاتوک  دنچره  یبلاطمدروم  نیا  رد  تسا  مزال  عوضوم  تیمها  يارب  یلو  ددرگ , یم  مولعم  تیولوا 
یم نینچ  دروم  نیا  رد  هک  میوش  انـشآ  تسا  هدـمآ  شراوگرزب  فلؤم  نایب  رد  هک  راونالا  راحب  فیلات  تیفیکو  هزیگنا  اـب  همدـقم  ناونع 
هتوب رد  هک  يربـتعم  ياـهباتک  ندرک  عـمج  رد  اردوـخ  شـالت  مدروآ  تسد  هب  ار  فورعمو  لوادـتم  ياـهباتک  هک  نیا  زا  سپ  دـیوگ ... :

متخاس فوطعم  برغو  قرـش  هب  اردوخ  هجوتو  متفر  راک گـ هب  هدـیدرگ  شومارفو  كورتم  يدامتم  ياـهنرق  لوطردو  هتفرگ  رارق  نایـسن 
ناهج رانکو  هشوگ  هبو  فلتخمطاقن  هبو  يراکمه  ام  اب  زین  نادنمشنادو  املع  زا  یهور  فده گـ نیا  ردو  مدیزرو  رارـصا  اهنآ  بلط  ردو 

ام رایتخا  رد  دوب  الـضف , عوجر  لحمو  املع  دامتعا  دروم  هتـشذگ  هنمزا  رد  هک  يدایز  ياـهباتکراگدرورپ  تیاـنع  هب  اـت  دـندومن  تکرح 
اما دیدرگ . لئان  بلاطم  نیا  هب  ناوت  یمن  لوادتمو  لومعم  ياهباتک  رد  هک  مدید  يدیفم  بلاطمو  مهم  دئاوف  اهباتک  نیا  رد  تفرگ .  رارق 

نتفر نیبزاو  کیدزن  ار  عبانم  نیا  یگدنکارپ  رطخ  تایونعمو ,  مولع  هب  نامز  نیا  مدرم  یهجوت  یبو  نارود  بولطم  ان  طئارش  هب  هجوت  اب 
تتشتم  , نوگانوگ لوصف  ردو  قرفتم  فلتخم ,  باوبا  رد  تایاورو  رابخااهباتک  نیا  رد  نوچ  رگید  يوس  زاو  متفای  عوقولا  بیرق  راهنآ ا 

زاو اهباتک  نیا  هب  تبـسن  یتبغر  یب  لـئالد  زا  یکی  دوخ  نیا  هک  دوبنریذ  ناـکما پـ عوضوم  کـی  هب  طوبرم  راـبخا  همه  هب  یباـیتسدو  دوب 
شباوباو مظنم  نآ  لوصف  هک  هعومجم  کی  رد  ار  ثیداحاو  رابخا  نیا  متفرگ  میمـصت  لیلد  ود  نیا  هب  تسا .  اهنآ  ندش  كورتم  لماوع 

لجا رگا  هک  مراد  میمـصتو  میامن ...  يروآ  عمج  هقباس  یبو  فیطل  یفیلاتو  ابیزو  عماج  یبیترت  هب  دـشابطوبرم  مهب  شبلاـطمو  طوبـضم 
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بتک رد  هک  حورـشمو  عبـشمروطب  ار  بلاطمو  مسیونب  زین  یلماک  حرـش  باتک  نیا  رب  دیامن  میرایو  تدعاسم  دنوادخ  لضفو  دهد  متلهم 
فلؤمو راوگرزب  ثدحم  هک  هنوگنامه  راونالا : راحب  تمظع  (( . 167  )) مهدرارق ناگدنیآ  رایتخارد  درادن  دوجو  الضف  تافنصمو  املع 

زا ثیدـح  نارازهو  نارازه  هک  تسا  يا  هعومجم  اهنت  باتک  نیا  ادـج  دـنا  هدومرف  هراشا  هر ,)   ) یـسلجم همـالع  راونـالا  راـحب  ردـقیلاع 
نینچ اب  راثآو  رابخا  همه  نیا  ناوتیمن  یفیلاتو  باتک  چـیه  رد  هک  یبهذـم  فراـعم  زا  یمهمراـثآو  هدـش  يروآ  درگ  نآ  رد  نیموصعم : 

لیـصفتو میظنت  یلیـصفت  تروص  هب  نآرق  تایآ  راب  نیلوا  يارب  باتک  نیا  رد  تسا .  هدیدرگ  سکعنم  دروآ  تسدب  ار  تیفیکو  تیمک 
اهنآ بلغا  هک  باتک  دلج  اهدص  ياوتحم  میظع  هعوسوم  نیا  رد  تسا .  هدش  هئارا  تایآ  تالضعم  لحو  ریسفت  اب  دیجم  نآرق  زا  یتایالا 

یمالـسا فراـعم  زا  يا  هناـخباتکو  هدـش  يروآ  عـمج  بساـنم  باوـباو  لوـصف  ردو  مـظنم  تروـص  هـب  هدوـب  يدوباـنو  فـلت  ضرعمرد 
ینغتسم باتک  نیا  هب  هعجارم  زا  هاگچیه  یمالسا  فراعم  نا  ـ گدنیوج تسا .  هدیدرگ  لیکشت  نادنمـشنادو  املع  راثآو  ثیداحاورابخاو 
دوصقمو دروایب  تسدب  تلوهـس  هب  گرزب  فراعملا  ةریاد  نیا  زا  اردوخ  هتـساوخ  دناوت  یم  ـگـر  ـشواک ققحم  رهو  دنـشاب  یمن  زاین  یبو 

رد سرتسد  زا  رودو  فلتخم  تایاور  همه  باتک  نیا  رد  اریز  دـنک , هدـهاشم  هدرتسگو  ایهم  شربارب  رد  یگنراـگنر  هرفـسدننامه  اردوخ 
اهباتک رد  هدـش  عیطقتو  صقان  ایو  لماکروطب  هچنآو  هدـیدرگ  لقن  دنـس  نودـب  ای  دنـس  اب  هچنآ  لقتـسمو ,  هناگادـجروطب  یعوضوم  ره 

هدش لقن  حیحص  ریغو  حیحصداضتمو  ضقانتم  تایاور  همه  هتفرگ ,  رارق  رگیدکی  رانک  رد  همهو  همه  هتشاد  دوجو  ناگتشذگ  تافلؤمو 
تاملکو هدـش  عیطقت  تایاورو  حیحـصت  ار  نآ  دنـسو  قیقحت  ار  ثیدـح  نتم  اهنآ  عومجم  قیبطتاب  دـناوت  یم  هدـننک  هعجارم  اذـلو  تسا 

دحاو ربخورتاوتو  توقو  فعـض  باتک  نیاب  هعجارم  اب  دـناوتیم  ققحم  هدـنناوخ  دـنک . لیمکترگید  تیاور  لماک  نتم  اـب  ار  هدـش  طـقاس 
داـعبا ناـیبو  حیـضوت  هصـالخ :  دـیامن . فرطرب  رگید  تیاور  نتم  اـب  هسیاـقماب  ار  یتیاور  نتم  بارطـضا  هدروآ  تسدـب  ار  یتیاور  ندوب 

راک نیاو  تساراتـشونو  هماـن  نیا  هدودـحم  زا  رتـالابو  هدنـسیون  یملع  هطیح  زا  جراـخ  راونـالاراحب , یملع  نوگاـنوگ  تاـهجو  فلتخم 
راحب اب  یلامجا  یئانشآ  زا  پـس  ققحم !  یسلجمو  ثدحم  یسلجم  تسا .  یلقتسم  فیلاتدنمزاینو  یصصخت  یملع  تایه  کی  هب  جاتحم 

یم قیقحتو  ملع  درمربا  نیا  دروم  رد  یلامجا  یئانشآ  میوش .  یم  انشآ  الامجا  زین  گرزب ,  یـسلجم   , نآ ردقیلاع  فلؤم  اب  کنیا  راونالا 
هب ندوب :  ثدـحم  رظن  زا  اما  دریذـپ . تروصریظن  یب  یققحم  هفایق  رد  ایو  ردـقیلاع  یثدـحم  تروص  هب  یملع  فلتخمدـعب  ود  رد  دـناوت 

تاجن تشاد  رارق  فلت  ضرعم  رد  هک  ار  یناوارف  عبانمو  اهباتک  هک  نیا  رب  هوـالع  یـسلجم  همـالع  موحرم  دـیدرگ , هراـشا  ـالبق  هکیروط 
هدومن لقن  تاعوضوم  بسانت  هبو  مظنم  روطب  ار  اهنآ  زا  کی  رهو  يروآ  عمج  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  تتـشتم  ثیداحاو  رابخا  هداد , 

ثیداحاو رابخا  مامت  لقنزا  ترابع  هک  ار  یعقاو  ثدـحم  کی  هفیظو  رابخا  نیا  لقن  رد  هک  تسا  نیا  هجوت  لباقو  مهم  هتکن  یلو  تسا , 
دوـخ رب  ار  حیحـص  ریغو  حیحـص  رد  قـیقحتو  میقـس  زا  میلـس  صیخـشتو  تـسا  هدومنءاـفیا  تـسا  دنــسو  نـتم  ره  اـبو  عوـضوم  ره  رد 

حیحـصوا هدیقع  هب  نوچ  یتیاور  هک  هدومنن  تکرح  دوخ  صیخـشتو  هدیقع  ساسا  رب  هاگچیهو  تسا  هدومرف  لوحم  ققحم  ناگدـنناوخ 
تـسا یناوارف  رابخا  حرط  لمع  نیا  هجیتنو  دراذگب  رانک  هدوب  رابتعا  یبو  فیعـض  وا  صیخـشت  هب  هک  ار  رگید  تیاورو  لقن  هدوب  ربتعمو 

هک یلاکـشا  نامه  تیاهن ,  ردو  دشاب  عقاو  فالخو  ضراعتم  تسا  هدومن  لقنوا  هچنآ  نایم  ردو  رتکیدزن  عقاو  هب  انایحا  تسا  نکمم  هک 
رد هکیروط  هب  اریز  دوش . دراو  زین  راوگرزب  ثدـحم  نیارب  میدومن  حرطم  یثیدـح  عماوج  ریاـسو  هناگـشش )  حاحـص   ) نیفلؤـم هب  تبـسن 

يار فالخ  هچنآو  لـقن  هدوب  حیحـص  ناـشرظن  زا  هچنآ  دوخ  یثیدـح  ياـه  هعومجمرد  ناـفلؤم  نیا  هدـش  هداد  حیـضوت  لـبق  تاـحفص 
عبات یتدیقع  لوصاو  ینابم  تخانـش  رد  هدنیآ  ياملع  هک  هدیدر  نآ گـ بجوم  لمع  نیمهو  دنا  هدومن  فذح  هبناج  کی  هدوب  ناشرظنو 
عقاو دودرمو  نوعطم  اهباتک  ریاسو  لوبق  درومو  جیار  املع  نایمرد  نانآ  حاحـصو  اه  هعومجم  هک  هاگنآ  اصوصخم  دندر , نانآ گـ دـلقمو 
رظن زاو  تنـس  لهاو  هعیـش  ناـیم  رد  رتاوتم  ياهثیدـحزا  یکی  هک  ار  ریدـغ  ثیدـح  تنـس  لـها  ياـملع  زا  یـضعب  مینیب  یم  اذـلو  ددرگ .

تـسا هدیدر  لقن نـگـ هنا  ـگـ ـشش حاحـص  رد  هک  لیلد  نیا  هب  دشاب  یم  ص )   ) ادـخ لوسر  یگدـنز  نارود  مهم  ثداوحزا  یکی  یخیرات 
, رتشیب حیـضوت  يارب  اجنیا  رد  تسا  بساـنم  راونـالا : راـحب  دروم  رد  تما  ماـما  رظن  (( 168  )) دـنا هتـسناددودرمو  هدومنراکنا  یلک  روطب 
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تیآ ترضح  ناریا ,  یمالـسا  يروهمجرازگناینبو  ربهر  ناهج ,  ینافرع  یملع  تیـصخش  گرزب  هک  یبلطم  هبار  دنمجرا  هدنناوخ  هجوت 
تـسا هدومرف  راونالا  راحب  اب  هطبار  رد  نیفعـضتسملاو ـ  نیملـسملا  سؤر  یلع  فیرـشلا  هدوجو  تاکرب  تماد  ینیمخ ـ  ماما  یمظعلا  هّللا 
بیرق زا  تسا  يا  هعومجم  تسا  یـسلجم ,  رقاب  دـمحم  , رادـقمیلاع ثدـحمو  راوگرزب  ملاع  فیلات  هک  راونالا  راحب  باتک  میامن :  بلج 

هدید نوچ  باتک  نیا  بحاص  دوش , یم  هدرب  مان  مسا  کی  اب  هک  تسا  یکچوک  هناخباتک  کی  تقیقح  رد  هک  هلاسرو  باتک  دص  راهچ 
هب مازتلا  هک  نآ  نودـب  ار  اهباتک  نآ  مامت  , دور یم  تسد  زا  اهنامز  نتـشذگو  یکچوک  هطـساو  هب  هک  تسا  ثیداحازا  يرایـسب  ياهباتک 

نیناوقو تاروتـسد  ای  دـسیونب  یلمع  باتک  هتـساوخنو  هدرک  مهارف  راونالا  راحب  مسا  هب  هعومجم  کیرد  دـشاب , هتـشاد  اهنآ  همه  تحص 
يرابخا همه  هنازخ  , راحب تقیقح  رد  دنک . ادج  تسرد  ریغ  زا  ار  تسردو  هدرک  یـسررب  نآ  فارطا  رد  ات  دـنک  عمج  اجنآ  رد  ار  مالـسا 

ار اهنآراحب  بحاص  دوخ  هک  تسه  یئاـهباتک  نآ ,  رد  تسرداـن .  اـی  دـشاب  تسرد  هچ  هدـش  هداد  تبـسن  مالـسا  ناـیاوشیپ  هب  هک  تسا 
هک يربخ  ره  ناوتن  سپ  يدرک ,  مهارف  اراهباتک  نیا  ارچ  هک  دنک  لاکـشا  یـسکات  دسیونب  یلمع  باتک  هتـساوخن  واو  دـناد  یمن  تسرد 

هقیلـس قفاوم  هک  درک  در  ار  نآ  رابخا  تهج  یب  ناوتن  هکنانچ   , تسا سح  ای  لقع  فالخ  نآ  هک  دیـشک  نارادنید  خر  هب  تسه  راحبرد 
نالعا ار  نآ  ندوبنای  ندوب  یلمع  دنا  هدرک  نییعت  لوصارد  املع  هک  یئاهنازیم  اب  هاگنآ  دوش , یـسررب  دـیاب  یتیاور  رهرد  هکلب   , تسین ام 

ءافیا ار  ثدـحم  کی  شقن  رابخا  لقن  ماقم  رد  راونالاراحب  رد  یـسلجم  موحرم  دـنا  هدومرف  ماما  ترـضح  هک  هنوگ  ـ ناـمه (( . 169  )) درک
زا یـضعب  يوس  زا  هک  یناوارف  رارـصااب  مینیب  یم  اذـلو  تسا  هدرکن  فیلاـت  یلمع  یثیدـح  باـتک  کـی  ناونع  هب  ارراـحبو  تسا  هدوـمن 

نیا زا  یسلجم  همالع  (( . 170  )) دـیامن لقن  راحب  رد  ار  هعبرا  بتک  رابخا  هک  تسا  هدـمآ  لمع  هبابتک  موحرم  نآ  ناراکمهو  نادرگاـش 
ناونع هب  یسلجم  هفایق  دوب  نیا  ققحم :  یـسلجم  تسا .  هدیزرو  عانتما  دراد  یلمع  هبنج  هک  هعبرا  بتک  ثیداحا  لقن  زاو  يراددوخ  راک 
ناوتن يداع  ياهقروز  اب  هک  تسا  یجاوم  رحب  وا   : قیاقح نایبو  زومر  فشک  ماقم  ردو  قیقحت  دـعب  رد  یـسلجم  هفایق  اماو  ثدـحم .  کی 

اب دیاب  تسین .  ریذپ  ناکما  همه  ياربو  یگداس  نیا  هب  زین  نآ  لحاس  رد  نوکسو  شمارآ  هک  تسا  یمطالت  رپ  يایردودومن  ریـس  نآ  رد 
يرآ دیدرگ . انشآ  لامجا  روط  هب  موحرم  نآ  تافیلات  ریاسو  راحب  باتک  رسارسرد  يو  تاقیقحت  ردو  لوقعلا  تآرم  باتک  رد  هفایق  نیا 

فیلات هب  قفوم  دوب  هداد  هدـعو  هک  هنوگنامه  داد  یم  تلهم  لجا  رگا  هک  میوش  انـشآ  میتسناوت  یم  تقو  نآ  یـسلجم  یقیقحت  هفایق  اـب  , 
نینچ هب  لـین  زا  ار  یمالـسا  هعماـج  گرزب  تیـصخش  نآ  تلحر  هنافـساتم  هک  ددرگ  یم  راونـالاراحب  باـتک  هب  یقیقحتو  طوسبم  حرش 

راونالاراحب دروم  رد  هک  دومن  يریگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  هتـشذگ  بلاطم  زا  دنهابتـشا !! رد  هورگ  ود  تخاس .  مورحم  ناـیاپ  یب  تمعن 
لوا هور  گـ دنراد : رارق  طیرفتو  طارفا  بطق  ود  رد  یهاگآانو  یعالطا  یب  نیع  ردو  دنهابتشا  رد  هورگ  ود  باتک  نیا  فلؤم  تیـصخشو 

دوجوم ضقاـنت  كرد  زاو  فعـضو  توق  صیخـشت  زاو  دـنرادن  دانـساو  لاـجر  رد  تخانـشو  ثیداـحا  نوتم  رد  تیوربـخ  هک  یناـسک  : 
تردابمو هدومن  دانتـسا  نآ  هب  دنک  یم  نیمات  ار  وا  فدهو  قیبطت  وا  رظن  اب  هک  راحب  رد  ثیدح  کی  هدهاشم  اب  اذلو  دـنزجاع  تایاوررد 

رابتعا اب  هکلب  نآ  دنـسو  نتم  اب  هن  ار  یتیاورره  رابتعا  عقاو  ردو  دـنیامن . یم  دوخ  هتـشونو  باتک  رد  نآ  جرد  هب  مادـقاو  یهافـش  لـقن  هب 
دنتـسه يدارفا  مود :  هور  گـ تسا .  مولعمو  حضاو  يرادرب  هرهب  نینچ  رطخ  هتـشذگ  بلاطم  هب  هجوت  ابودـننک  یم  یبایزرا  باتک  فلؤم 

قارـشتسا بتکم  نادرگاش  زا  یتح  یهاگو  هناگیب  یمالـسا  مولع  يابفلا  زا  اسب  هچو  یملع  لئاسم  زا  زین  نانآ  هک  لاـح  نیع  ردو  یطارفا 
مالسا تخانش  رد  صصختم  یـسایس  للع  هب  ایو  هنارکفنـشور  هفایق  ياراد  یلودنتـسه  نآرقو  مالـسا  هنیرید  نانمـشد  ناگدش  تیبرت  زاو 

ار عوضوم  نیا  اـنایحاو  هداد  رارق  نعط  دروم  ضقاـنتمو  فیعـض  ياهثیدـح  لـقن  رثا  رد  ار  نآ  فلؤمو  راونـالاراحب  دـنا  هدـیدرگ  یفرعم 
اما دیدرگ , نشور  هتـشذگ  بلاطم  زا  زین  دارفا  نیا  خساپ  هچرگ  دنیامن . یم  لمح  یـسلجم  همالع  عروت  مدع  ایو  قیقحت  مدعو  فعـضرب 

فـشک ار  یتیاور  فعـض  ایودـنا  هدرب  یپ  تیاور  ود  ضقانت  هب  صـصختمو !  رکفنـشور  دارفا  نیا  ـر  گا میئوگ :  یم  رتشیب  حیـضوت  يارب 
رد هکلب  نانآ  قیقحتو  شالت  رثا  رد  هن  تقیقح  فشک  نیا  دوخ  دـنا , هداد  صیخـشت  رابتعا  یبودودرم  ایو  دامتعا  لباقو  يوق  ار  یتیاورو 

هدومنءافیا ثدـحم  کی  ناونع  هب  هر )   ) یـسلجم هک  تسا  یمهم  شقن  هیاس  ردو  گرزب  باـتک  نیا  تاـکرب  زاو  راونـالاراحب  دوجو  رثا 
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ود یکی  هدـهاشم  اب  تسناوت  یم  هنوگچ  هدـنناوخ  نیا  دومن , یمن  لـقن  ار  عوضوم  کـی  رد  تاـیاور  همه  یـسلجم  همـالع  رگا  هک  تسا 
رد هک  ار  تاـیاور  همه  گرزب  یـسلجم  رگاو  دربب  یپدراد  موهفم  ضقاـنت  اـهنآ  اـب  هک  يرگید  تیاور  دوجو  هب  باـتک  کـی  رد  تیاور 

فعـضو ثیدح  کی  توق  تسناوت  یم  هنوگچ  هدنناوخ  نآ  داد  یمن  رارق  مه  رانک  رد  تسا  هدیدرگ  لقن  فلتخمدانـسا  اب  صاخ  هنیمز 
هب ار  ام  راونالا  راحب  رد  هناسفا  نیا  هب  یـسرتسد  هک  دیدومن  هظحالم  ریفع  ناتـساد  رد  ار  فشک  نیا  هنومن  دنک ؟ فشک  ار  رگید  ثیدح 

يدح ات  هلئسم  دنیب  یم  ققحم  کی  هفایقرد  ار  یـسلجم  همالع  هک  اجنآ  راونالا , راحب  هدنناوخ  هک  نیا  هصالخ  دومن . تیاده  نآ  تقیقح 
هئارا تیاور  کی  موهفمو  ینعم  زاو  دنـسو  نتم  زا  یـسلجم  همالع  هک  یقیقحت  اـب  وا  اریز  تسا ,  ناـسآوا  باـتک  زا  يرادرب  هرهبو  لـهس 
لقن هباهنت  هک  دنیب  یم  ثدـحم  کی  ناونع  هب  ار  یـسلجم  هک  اجنآ  رد  یلو  دـنک , یمادـیپ  یهاگآ  دوخ  تامولعم  هدودـحم  رد  هدومن , 

صـصخت نف  نیا  رد  هک  ینادنمـشنادو  املع  هب  ار  نآ  نایبو  حیـضوتو  هدـیزرو  يراددوخ  رظن  راهظا  زا  دـیاب  تسا ,  هدومن  اـفتکا  راـبخا 
ناوضر یئابطابط ـ  همالع  موحرم  مینیب  یم  اذـلو  راوشد . یـسب  تسا  يراک  زین  نیـصصختم  يارب  هار  نیا  ندومیپ  هک  دـنک  لوحم  دـنراد 

همادا راونالا  راحب  ثیداحا  قیقحتو  یـسررب  هب  نادنمـشنادو  املع  زا  هتـسج  رب  ینادرگاش  روضح  اب  يدامتم  ياهلاس  هک  نیا  اب  هیلع ـ  هّللا 
دـصکی نابدرن  نیا  زا  لوا  هلپ  دنچزا  شیب  تسناوتن  ینالوط  تدـم  نیا  رد  هفـسالفلا  هیقفو  اهقفلا  فوسلیفو  گرزب  رـسفم  نیا  اما  هداد , 

میئوگ یم  هک  تسا  اج  نیا  زاو  دوب . موصعم  مالک  دقن  وا  راکو  ثیداحاو  رابخا  اب  وا  طابترا  اریز  , دیامیپب ار  تلیضف  نامـسآ  يا  هلپ  هدو 
رد اهنت  نارکیب  يایردو  میظع  سونایقا  نیا  زا  اهبرپو  نیمث  رهاوج  ندروآ  تسدـبو  یـسلجم  همالعراونالا  راحب  قاـمعا  رد  ندومن  روغ  : 
الاو یتیـصخش  زا  هدـنزرا  باـتک  دـلج  ود  هماـن ,  خـساپ  ریخاـت  زا  ددـجم  شزوـپ  اـب  همتاـخ  رد  تسا !!  اـه  همـالع  يرکفو  یملع  هطیح 

تبحمزا يا  هناشنو  هیدـه  نیرتهب  ناونع  هب  داهتجالاو  صنلاو  تاـعجارملا  ماـن  هب  هر ,)   ) نیدـلا فرـش  دیـس  همـالع  راوتـسا , يدـهاجمو 
 . هتاکربو هّللا  ۀـمحرو  مکیلع  مالـسلاو  نیملاعلا .  بر  هّلل  دـمحلا  نا  اناوعد  رخآو  امهب . هّللاانعفن  ددرگ . یم  ءادـها  ناتروضح  هب  هقالعو 

یمجن قداص  دمحم 

یقرواپ

هدیـسر پاچ  هب  داینب  نیا  طسوت  سانـش  قحو  وج  قح  ناونع  تحت  فیرـش  باتک  نیا  زا  يا  هصالخ  همجرت  هک  تسارکذـت  هب  مزال  - 1
هجام نبا  ار  ثیدح  نیا  - 3 . 44  : لحن ینک .  نایب  نانآ  رب  میا  هداتـسرف  مدرم  يارب  هک  ار  هچنآ  ات  میداتـسرف  وت  رب  ار  نآرق  ام  - 2 تسا . 
تسا ماکحا  تایآ  ریسفتو  تخانش  رد  صـصختم  هک  دادقم  لضاف  موحرم  - 4 دنا . هدومن  لقن  ملعلا  باتک  رد  يذمرتو  ننـس  همدقم  رد 
یهقف ماکحا  هرابرد  دیجم  نآرقرد  هک  تسا  نیا  نادنمشناد  نایم  رد  روهشم  دیوگ  یم  ج1 ص 5  نافرعلا )  زنک   ) دوخ هدنزرا  باتک  رد 

نیا زا  رتـمک  ماـکحا  تاـیآ  ـالاو  تسا  هنیمز  نیا  رد  ررکم  ياـه  هیآ  هبـساحماب  دادـعت  نیا  هـک  دـنک  یم  هفاـضاو  دراد  دوـجو  هـیآ   500
یلوت باب  ملسم ج4  حیحص  نیملسملا ـ  همذ  باب   4 جو هنیدملا  مرح  باب   4 جو ملعلا  هباتک  باب  دلج 1  يراخب  حیحص  - 5 تسادادعت . 

یشاجن - 7 تسا .  هدمآ  باب 8 تاداهشلا  باتک  هعیشلا ج18  لئاسو  یفاک ج1 ص 51 و  لوصا  رد  تاـیاور  نیا  - 6 هیلاوم .  ریغ  قیتعلا 
زا لصا  دـنچ  لبق  لاس  تسیبرد  ابیرقت  بناجنیا  - 9 یشاجن ص 1 .  لاجر  - 8 ءاـشو . نب  نسح  همجرت  رد  دوخ  لاـجر  رد  يافوتم 450 
هک تسادلج  ياراد 8  یفاک  - 10 ما .  هدرک  ترایز  مق  رد  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  یمومع  هناخباتک  رد  ار  لوصا  نیا 
دلج - 12 ثیدحلاو .  بتکلا  هیاور  باب  دلج 1  یفاک  لوصا  - 11 دشاب . یم  یفاک  هضور  مانب  دلج  عورف و 1  دلج  لوصا و 5  نآ  دلج   2

هحفص 14, دلج 3  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  رد  ثیدح  نتم  هب  - 14 ع .)   ) یبنلا تیب  لها  لئاضف  باـب  دلج 7  - 13  . 199 هحفص 198 ـ   5
زاو 30 فلتخم  ار  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  ثیداحا  دادعت  - 15 دوش . هعجارم   189 هحفص 18 , دلجو 5  هحفص 366  دلج 4  , 56 , 26 , 17

ریغ رازه  يو 30  روظنمارهاظو  تسا  هتسناد  ثیدح  رازه  ار 30  نآ  ثیداحا  عومجم  نونظلا  فشک  بحاص  یلو  دنا  هتفگ  رازه  یلا 40 
يراخب حیحـصو  ریبک  دنـسم  رد  يراد  میمت  ياهثیدـح  - 16 دوش . غلاـب  ثیدـح  رازه  هب 40  تاررکم  اـب  تسا  نـکممو  تـسا  يرارکت 
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درک یم  لقن  ثیدح  وا  زا  مرکا  ربمایپ  زا  سپو  دش  ناملـسم  هکم  حتف  رد  هک  هیما  نب  ۀـعیبر  دـننام  - 17 تسا .  هدش  لقن  ملسم  حیحـصو 
150 - 18 دوش . هعجارم  هحفص 3  دلج 7  يرابلا  حتف  هب  تفریذپ ـ  ار  تیحیـسم  نیئآو  دیدرگ  هدنهانپ  مور  هب  مود  هفیلخ  نامز  رد  سپس 

نیا ثیداحا  رارکت  هب  هجوت  اب  ثیدح ـ   100 - 23 ثیدح .  کی  - 22 ثیدح .   72 - 21 ثیدح .   20 - 20 ثیدح .  22 ـ  - 19 ثیدح . 
نیا دـیوگ : یم  سپـسو  هدومن  لـقن  ار  نآ  باب 12  تاوملا  ءایحا  باتک  هعیـشلا  لـئاسو  رد  یلماـع  رح  خیـش  - 24 تسا .  یبیرقت  ماـقرا 

نب دمحاو  کلام  دـیوگ  یم  نبغ  رایخ  زا  لوا  هلئـسم  رد  هرکذـت  رد  همالع  موحرم  - 25 تسا .  هدرک  لقن  مه  هر )   ) قودـص ار  ثیدـح 
نیا زین  ررض  هدام  هیاهنرد  ریثا  نباو  هحفص 78 دلج 4  رد  دیدحلا  یبا  نبا  رارـض . الو  ررـض  ال  ص )   ) هلوقل دنا  هدش  لئاق  نآ  ربزین  لبنح 
ردو دـننیزگرب  تواضقب  ناشتافالتخا  رد  اروت  هکنیا  ات  دوب  دـنهاوخن  نمؤم  نانآ  دـنگوس  تیادـخب  هن ,  - 26 دنا . هدومن  لقن  ار  ثیدـح 

ملسم حیحص  نتم  رد  نایرج  نیا  - 27  . 65 ءاسن : دنوش . میلـستالماک  وت  لباقم  ردو  دـننکن  یتحاران  ساسحا  دوخ  نورد  رد  وت  تواضق 
ملعی ملا  هرمـس .  هّللا  لتاق  لاقف  ارمخ  عاب  هرمـس  نارمع  غلب  لوقی :  سابع  نبا  عمـس  هنا  سواط  ینربخا  لاق  رانید  نب  ورمع   : ) تسا نینچ 

هتیملاو رمخلا  عیبب  میرحت  باب   5 دلج ملسم  حیحص  اهوعابف ـ ) اهولمحف  موحـشلا  مهیلع  تمرح  دوهیلا  هّللا  لتاق  لاق  ص )   ) هّللا لوسر  نا 
نیرت تخـسرس  هراـبرد  هک  يا  هیآ  ینعی  - 29 هحفص 25 .  دلج 1  - 28 عابیالو .  هتیملا  محـش  باذـی  باـب ال  دلج 3  يراخب  حیحـص  . 
مجلم نبا  يو  نمـشد  هب  هدیدرگ  لزان  ترـضح  نآ  يراکادف  هرابرد  اقیقد  هک  ار  يا  هیآو  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هدش  لزان  ربمایپ  نانمـشد 

دلج 4 هغالبلا  جهن  حرش  - 32 لاس 50 ..  ثداوح  ریثا  نبا  لماکو  يربط  - 31 هحفص 202 .  دلج 4  هغالبلا  جهن  حرش  - 30 دیامن . قیبطت 
بلاط یبا  لآ   ) ياجب بلاج !!  ثیدح  نیا  حالصا  يارب  دنسمو  حاحص  زا  دوجوم  ياه  هخسن  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  - 33 هحفص 79 . 

حالطـصا هب  ياه  هنجلو  پاـچ  تعنـص  زا  زونهو  هتـسیز  یم  يرجه  مشـش  نرق  رد  هک  دـیدحلا  یبا  نبا  یلو  هدـش  هتـشون  نـالف )  لآ  ( )
جهن حرـشب  (. ءاـیلواب یل  اوسیل  بلاـط  یبا  لآ  نا   ) هک تسا  هدـمآ  نیحیحـص  رد  دـیوگ  یم  تحارـص  هب  دوبن  يربخ   ( فیرحت  ) حیحـصت
باتک ملـسم  حیحـص  رد  صاـع  نب  ورمع  یگتخاـس  ثیدـح  هدـش  حالـصا  اـی  فیرحت  نتم  هب  دوش . هعجارم  هحفـص 64  دـلج 4  هغالبلا 

حورشم - 34 دوـش . هعجارم  هحفـص 203  دلج 4  دـمحا  دنـسمو  و 44  ثیدـح 56  بدالا  باتک  يراـخب  حیحـص  ثیدـح 366  نامیالا 
همالا خیـش   ) دوخ باتک  رد  لهالا )  دیـس   ) هتفرگ ماجنا  فلتخم  نیثدـحم  اب  رفـس  نیا  رد  هک  اروا  ياهتاقالمو  لبنح  نبا  یملع  ياـهرفس 

رد وا  تافو  لاس 164  رد  لبنح  نب  دـمحا  تدالو  - 36  . 54 هحفـص 33 ـ  لبنح  نب  دمحا  بقانم  - 35 تسا .  هدروآ  لبنح )  نب  دـمحا 
اضر ترضح  تماما  نارود  مامت  سپـس  هدوب  لاس  ياراد 19  رفعج 183  نب  یسوم  ترـضح  تداهـش  ماگنهب  وا  هک  هدیدرگ  عقاو   241
هریره وبا  ثیداحا  - 37 تسا .  هدومن  كرد  هدوب  ات 254   220 لاس زا  هک  ار  ع )   ) يداه ترضح  تماما  نارود  زا  لاس  داوج و 21  ماماو 

تقو دنمزاین  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  رد  يو  ياهثیدح  تاررکم  کیکفتو  يریگ  رامآ  نوچو  تسا  هدیدرگ  غلاب  دنـسم  ثیدح  هب 5374 
لقن يو  زا  یثیدح  رازه  دنچاملـسم  دشاب  هدماین  دنـسم  رد  مه  وا  ثیداحا  همه  رگا  یلو  میهدب  هئارا  یقیقد  رامآ  میناوتیمن  تسا  يرتشیب 

ندومن حرطم  - 39 هعبرالا ج2 ص 605 .  بهاذـملاو  قداصلا  مامالا  لقن  هب  دیرفلا ج1 ص 26  دقع  - 38 دوش .  هعجارم  تسا .  هدـش 
قفاومو حاحص  ریاس  هب  تبسن  باتک  نیا  ثیداحا  دادعت  ترثک  تلعب  رگید  دراوم  ردو  اجنیا  رد  هناگـشش  حاحـص  نایم  زا  ملـسم  حیحص 

تنس لها  نادنمشنادزا  يا  هدع  رظن  زا  يراخب  حیحص  هب  تبسن  نآ  ندوب  حجرمو  دانساو  ثیداحا  رتشیب  رد  يراخب  حیحـص  اب  نآ  ندوب 
نامه ءزج  هدع  نیا  - 42 هحفص 126 .  قداصلا  مامالا  - 41 دومرف . دـیهاوخ  علطم  ارام  ثیدـح  نینچ  دوجو  تروص  رد  - 40 دشاب . یم 

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 43 تسا .  هدومن  یفرعم  مانبواصخشم  يزوج  نبا  هک  دشاب  یم  لبنح  نب  دمحا  خویـش  نتدص  راهچ 
هحفص دلج 4  قباس  كردم  - 46 هحفص 58 .  دلج 4  قباس  كردم  - 45 هحفص 56 .  دلج 4  قباس  كردم  - 44 هحفص 46 .  دلج 11 

قباس كردم  - 49 هحفص 132 .  دلج 9  هیاهنلاو  هیادبلا  - 48 زیزعلادبع . نب  رمع  لاح  حرش  يربعلا  نبا  لودلا  رـصتخم  خیرات  - 47  . 61
رد دشاب  یم  يو  تعاجـشو  تماهـش  رگناشنو  هدش  عقاو  لاس 83 رد  هک  دایز  نب  لیمک  تداهـش  ناـیرج  حورـشم  هحفص 122 ـ  دلج 9 

يربط خیراتدشاب  یم  شلتاق  تواقـشو  وا  تیمولظم  رگناشن  هک  ار  ریبج  نب  دیعـس  تداهـش  تیفیک  - 50 تسا .  هدمآ  دیفم  خیـش  داشرا 
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 . هحفص 136 دلج 9  هیاهنلاو  هیادـبلا  هحفص 211 ,  2 دلج بیذهتلا  بیذهت  - 51 دـنا . هدومن  لقن  لاـس 94  ثداوح  رد  ریثا  نبا  لـماکو 
رد لبنح  نب  دـمحا  تافو  - 54 هحفص 73 .  دلج 4  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  - 53 هحفص 136 .  دلج 9  هیاهنلاو  هیادـبلا  - 52

قاحـسا نب  بوقعی  تیکـس  نبا  - 56 لکوتم .  لاح  حرـش  یطویـس  يافلخ  خـیرات  - 55 دـیدرگ .  عقاو  رد 247  لکوتم  تکـالهو   241
نمـض نایعالا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  دوب . لکوتم  نادـنزرف  یبرمو  بداو  رعـشو  تیبرع  ياول  لـماحو  تغل  همئا  زا  یکی  یعیـش  يزاوها 

زا یــضعب  دـیوگ  یم  قـطنملا )  حالــصا   ) وا تاـفیلات  زا  یکی  هرابردودـنک  یم  یفرعم  ماـنب  باـتک  دـلج  وا 23  زا  يو  تداهـــش  حرش 
دیـس فیلات  همالا  خیـشو  يزوج  نبا  لبنح  نب  دـمحا  بقانمب  - 58 هحفـص 361 .  لبنح  نب  دـمحا  بقانم  هک 57 - دنا  هتفگ  نادنمـشناد 

 . میدش انشآ  یئاه  هنومن  نینچ  اب  لبق  تاحفص  رد  هک  - 59 دوش . هعجارم  لبنح  نب  دمحا  لاح  حرـش  ناکلخ  نبا  نایعالا  تایفوو  لهالا 
یمراد ننـس  رد  ثیدح  لصا  هتبلا  دمحا ج2 ص 48 و 96  دنـسم  ائیـش ... موق  دنع  لاق  اذا  باب  نتفلا  باتک  دلج 9  يراخب  حیحص  - 60

 . فارشالا ج3 ص 171 باسنا  ریثا ج3 ص 280  نبا  لماک  يربط ج7 ص 300  - 61 تسا .  هدش  لقن  یئاسن  ننس  زجب  حاحـص  همهو 
هدعب يذلا  الا  نامز  مکیلع  یتای  هناف ال  اوربصا  لاقف  جاجحلا  نم  یقلن  ام  هیلا  انوکشف  کلم  نب  سنا  انیتا  لاق  يدع  نب  ریبزلا  نع  - ... 62

نتم - 63 هدـعب ...  يذـلا  الا  نامز  یتای  باب ال  نتفلا  باتک  دـلج 9  يراخب  حیحـص  ص . )   ) مکیبن نم  هتعمـس  مکبر  اوقلت  یتح  هنم  رش 
عمسلاو - ... 64 تسا .  هدومن  لقن  هحفـص  نیدـنچ  یط  رد  لـبنح )  نب  دـمحا  بقاـنم   ) دوخ باـتک  رد  يزوج  نبا  ار  هلاـسر  نیا  لـماک 

یمسو ۀفیلخ  راص  یتح  فیـسلاب  مهبلغ  نمو  هب  اوضرو  هیلا  سانلا  عمتجاف  هفالخلا  یلو  نمو  قسافلاو  ربلا  نینمؤملا  ریماو  ۀمئالل  ۀعاطلاو 
مهیلع نعطی  نادحال  سیل  ضام  ۀمئالا  یلا  دودحلا  ۀماقاو  یفلا  ۀمسقو  رجافلاو  ربلا  ۀمایقلا  موی  یلا  ءارمالا  عم  ضام  وزغلاو  نینمؤملاریما 

یلو نم  لک  فلخو  هفلخ  ۀـعمجلا  ةالـصو  ارجاف  وا  ناک  ارب  هنع  تازجا  مهیلا  اهعفد  نم  ةذـفان  ةزئاج  مهیلا  تاقدـصلا  عفدو  مهعزانی  الو 
اوناک نم  ۀمئالا  فلخ  ةالصلاری  مل  اذا  یش ء  ۀعمجلا  لضف  نم  هل  سیل  ۀنـسلل  فلاخم  راثالل  كرات  عدتبم  وهف  اهداعا  نم  نیتعکر  هتماما 

دقو نیملسملا  ۀمئا  نم  ماما  یلع  جرخ  نمو  کش  كردص  یف  نکی  هماتاهناب ال  نیدتو  نیتعکر  مهعم  یلـصت  نا  ۀنـسلاف  مهرجافو  مهرب 
نع راثالا  فلاخو  نیملـسملا  اصع  جراخلا  اذـه  قش  دـقف  ۀـبلغلاب  وا  یـضرلاب  ناک  هجو  ياب  ۀـفالخلاب  هل  اورقاو  هیلع  اوعمتجا  سانلا  ناک 

عدتبم وهف  کلذ  لعف  نمف  سانلا  نم  دحال  هیلع  جورخلا  الو  ناطلـسلا  لاتق  لحیالو  ۀـیلهاج  ۀـتیم  تام  هیلع  جراخلا  تام  ناف  هّللا  لوسر 
ـ  يدعاس دعس  نب  لهـسو  سنا  همجرت  هباغلا  دسا  - 65 توریب .  پاچ  هحفص 175  لبنح  نبا  دمحا  ماما  بقانم  قیرطلاو ـ  ۀنـسلاریغ  یلع 

تایفو هحفص 93 ـ  دلج 4  بهذـلا  جورم  - 67 لکوتم .  همجرت  اـفلخلا  خـیرات  - 66 ناورم .  نب  کلملادـبع  لاح  حرـش  افلخلا  خـیرات 
ود فط  رد  شیوخ  رـصق  نایم  ردو  دوب  زخ  سابل  ياراد  سنا  دیوگیم  هباغلا  دـسا  رد  يرزج  ریثا  نبا  - 68 هحفص 272 .  دلج 3  نایعالا 
زین ارماس  هب  یلو  تشاد  تماقا  دادغب  رد  لبنح  نب  دمحا  - 70 تفگ .  تایح  دوردب  یگلاس  هسو  دصکی  ردو  لاس 93  رد  هرصب  یخسرف 

ةرکذت - 72 تسا .  هدومن  سکعنم  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  ار  ثدحم  ود  نیا  هیرظن  دـیدومرف  هظحالم  هکیروطب  - 71 دومنیم . ترفاسم 
ـ  باب 3 هجام ج1  نبا  ننـس  ص 102  مکاح ج1  كردتـسم  - 74 هحفص 5 .  دلج 1  ظافحلا  ةرکذـت  - 73 هحفص 3 .  دلج 1  ظافحلا 

مکاح كردتسم  - 75 ظافحلا ج1 ص 3 .  ةرکذت  یمراد ج1 ص 85  ننس  ملعلا ج2 ص 147 ـ  نایب  عماج  دعس ج6 ص 7 نبا  تاقبط 
باعیتسا ج2 لقن  هب  انب  - 77 دعس ق2 ج2 ص 100 .  نبا  تاقبط  لبنح ج1 ص 363 ـ  نب  دمحا  ماما  دنـسم  - 76 هحفص 110 .  دلج 1 

نیا - 79 هحفص 12 .  دلج 1  هجام  نبا  ننـس  - 78 دوب . هتفرگ  ارف  ناوارف  ياهثیدـح  ادـخ  لوسر  زاو  دوب  راصنا  ياـملع  زا  يو  ص 602 
يریس لوا  دلج  هعلاطم  هب  ار  یلاعبانج  هجوت  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  - 80 تشذگ .  رکب  وبا  نارود  رد  ثیدح  ثحب  رد  راتفگ 

لقن رکب  وبا  ثیدح  ربارب  اقیقد 65  ینعی  ثیدح  دادعت 310  نینمؤملا  ما  هشیاع  زا  ملسم  حیحـص  رد  - 81 مینک .  یم  بلج  نیحیحصرد 
نامیالا باتک  ج 8  3 ـ حاکنلا ,  باتک  ج7  2 ـ  داهجلا , باتک  ج4  1 ـ  يراخب :  حیحص  زا  دروم  جنپ  رد  ثیدح  نیا  - 82 تسا .  هدیدرگ 

ود رد  ثیدح  نیاو  - 83 تسا .  هدـش  لقن  نامیالا  باتک  ملسم ج5  حیحص  ردو  دیحوتلا  باتک  ج5  5 ـ  نامیالا ,  تارافک  باـتک  4 ـ  , 
يراخب حیحص  رد  ثیدح  نیا  حورشم  - 84 تسا .  هدش  لقن  ع )   ) یسوم لئاضف  باب   7 جو زئانجلا  باتک  ج2  يراخب ,  حیحص  زا  دروم 
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لقن یـسوم  لئاضف  باب  دـلجو 7  انایرع  لاستغالا  زاوج  باـب  ملـسم ج1  حیحـص  ردو  قلخلا  ءدـب  باتک   4 جو لسغلا  باتک  کـی  دـلج 
باتک يراخب ج7  حیحص  - 86 ةولـصلا .  باتک  ملسم ج2  حیحـصو  ناذالا  ءدب  لسغلا  باتک  يراخب ج1  حیحص  - 85 تسا .  هدـیدرگ 

لبنح ج2 ص 299 و246 و 263 و 340 نب  دمحا  دنسم  همعطالا ـ  باتک  ج2  دواد ـ  یبا  ننس  بطلا ـ  باتک  هجام ج2  نبا  ننس  بطلا ـ 
باب 1 تاقفنلا  يراخب ج7  حیحص  رد  ار  ثیدح  نیا  حورشم  - 88 تسا .  هدمآ  دمحا  دنـسم  رد  یفاضا  هلمج  نیا  - 87 و 355 و 388 . 
نونظلا 14 فـشک  رد  - 90 ثیدـح .  هصفحو 9  ءامـسا 19  هّللادبع 232 ـ  ثیدـح ـ  هشیاـع 310  بیترت :  نیدـب  - 89 دیئامرف . هظحالم 
-91 تسا .  هدـش  یفرعم  هعیـش  نیثدـحم  زا  دانـسالا  برق  ناونعب  فیلات   7 هعیرذـلا )   ) ردو تنـس  لها  نیثدـحم  زا  یلاوع  ناونعب  فیلات 
-93 تسا .  هـتفگ  تاـیح  دوردـب  رد 73  هّللادـبعو  لاـس 57  رد  هشیاـع  - 92 دـشابیم . و 148  لاـس 203  بیترتـب  ماـما  ود  نیا  تـلحر 

ردو هدوب  یتاـفیلءات  ياراد  ثیدـحو  ریـسفترد  هک  تسا  یملع  تیـصخش  نیرتـگرزب  يافوتم 237 ه  يزار  متاـح  یبءا  نب  نامحرلادـبع 
نیودت دلج  رد 8  لیدعتلاو )  حرجلا   ) مان هب  هک  ثیدح  نالقانو  لاجر  دـقنو  یفرعم  ردوا  باتکو  دراد  يرتشیب  تیفورعم  یـسانش  لاجر 

لیدعتلاو حرجلا  - 94 تسوا .  یملع  ماقم  هب  ینـشور  لیلد  ددرگیم ـ تسدـب  تسد  املع  نایم  رد  مه  زورما  نرق  هدزای  تشذـگ  زا  سپو 
هفرعم یف  هباغلادسا  يافوتم 463 96 - ربلادبع  نب  فسوی  ثدحم  ظفاح  فیلات  باحـصالا  ۀـفرعم  یف  باعیتسالا  - 95 هحفص 7 . دلج 1 
فیلات هباحصلا  زییمت  یف  هباصالا  هحفص 3 97 - دلج 1  يافوتمریثا 630 -  نبا  هب  فورعم  يرزجلا  نب  دمحم  نیدـلازع  فیلات  هباحـصلا 
ونسحا نیذلا  هصاخ  دمحم  باحصاو  مهللا  - 99 هقرحملا ص 194 .  قعاوصلا  يرجه ج1 ص 17 98 - يافوتم 825  ینالقسع  رجح  نبا 
هتالاسر هجح  مهعمسا  ثیح  هل  اوباجتساو  هتوعد  یلا  اوقباسو  هتدافو  یلا  اوعرساو  هوفناکو  هرصن  یف  نسحلا  ءالبلا  اولبا  نیذلاو  هباحصلا 

ةراجت نوجری  هتبحم  یلع  نیوطنم  وناک  نمو  هب  اورـصتناو  هتوبن  تیبثت  یف  ءانبالاو  ءابالا  اولتاقو  هتملک  راهظا  یف  دالوالاو  جاوزالا  اوقرافو 
اوکرت ام  مهللا  مهل  سنت  الف  هتبارق  لظ  یف  اونکس  ذا  تابارقلا  مهنم  تفتناو  هتورعب  اوقلعت  اذا  رئاشعلا  مهترجه  نیذلاو  هتدوم  یف  روبت  نل 

راید کیف  مهرجه  یلع  مهرکـشاو  کیلا  کل  ةاعد  کلوسر  عم  اوناکو  کیلع  قلخلا  اوشاح  امبو  کناوضر  نم  مهـضراو  کیفو  کـل 
رد - 100 مراهچ .  ياعد  هیداجس  هفیحـص  مهمولظم ...  نم  کنید  زازعا  یف  ترثک  نمو  هقیـض  یلا  شاعملا  ۀعـس  نم  مهجورخو  مهموق 
ردو دیدشو  تخسرس  رافک  ربارب  رد  - 101 بازحا 23 . . دنداتسیا هناقداص  دنتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  رس  رب  هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم  نایم 

رد اهنآ  هناشن  دـنبلط  یم  ار  وا  ياضرو  ادـخ  لضف  هراومه  اـهنآ  ینیب  یم  دوجـسو  عوکر  لاـح  رد  ار  اـهنآ  هتـسویپ  دـننابرهم  دوخ  ناـیم 
زگره سپس  دنا  هدروآ  نامیا  شلوسرو  ادخ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  نانمؤم  - 102  . 29 حتف تسا .  نایامن  هدجس  رثا  زا  ناشتروص 

نایم زاو  - 103 تارجح 15 . دننایوگ . تسار  اهنآ  دنا  هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ياهناجو  لاوما  ابو  هدادن  هار  دوخب  يدـیدرتو  کش 
اهنآ هک  دندنب  ياپ  قافن  هب  تخس  یهورگ  زین )  ) هنیدم دوخ )  ) لها زاو  دنناقفانم  زا  یعمج  دنتسه  امش  فارطا  رد  هک  نیشن  هیداب  بارعا 
رواب شوخ  وا  دنیوگ  یمو  دـنهد  یم  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  زا  - 104 هبوت 101 . میسانش  یمار  اهنآ  امو  یـسانش  یمن  ار 

یناسک مدرم  ناـیم  رد  - 106 هبوت 61 . دنراد  یکاندرد  باذـع  دـنهد  یم  رازآ  ار  ادـخ  لوسر  هک  اهنآو  - 105 هبوت 61 . تسا  یـشوگو 
 ( یلو  ) دنهدب بیرف  ار  نانمؤمو  ادخ  دنهاوخ  یم  دنرادن . نامیا  هکیلاحرد  میا  هدروآ  نامیا  زیخاتـسر  زورو  ادخب  دنیوگ  یم  هک  دنتـسه 

مینک یم  هرخسم  ار  نانمؤمام  میئامش  اب  ام  دنیوگ  یم  دننک  یم  تولخ  دوخ  نیطایـش  اب  هک  یما  ـگـ نهو دنهد . یمن  بیرفار  ناشدوخ  زج 
هقدـص اعطق  دـنک  يزور  دوخ  لضف  زا  ار  ام  دـنوادخ  رگا  هک  دنتـسب  نامیپ  ادـخ  اب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  زا  - 107 . 14 9 ـ  هرقب 8 ـ  . 
دندش نادرگ  يورو  دندرک  یچیپ  رسو  دندیزرو  لخب  دیشخباهنآ  هب  دوخ  لضف  زا  هک  یماگنه  اما  دوب  میهاوخ  نارکاش  زاو  داد  میهاوخ 

فلخت یهلا  نامیپ  زا  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  تخاس  رارق  رب  دـننک  تاقالم  ار  ادـخ  هکیزور  ات  ناشیاهلدرد  ار  قاـفن  حور )   ) لـمع نیا 
یم ناـسرت  ناـشیاهلد  دوـش  هدرب  ادـخ  ماـن  تقو  ره  هـک  دنتـسه  یناـسک  اـهنت  ناـنمؤم  - 108 . 77 هبوـت 75 -  دـنتفگ . غوردو  دنتـسج 
اهنآ لافنا 2 109 - دـنراد . لکوت  ناشراگدرورپ  هب  اهنتو  ددرگ  یم  نوزفا  ناشنامیا  دوش  هدـناوخ  اهنآ  رب  وا  تایآ  هک  یما  ـگـ نهوددر گـ

زا تسینامیپ  نیا  دیرفآ  ارناسناو  تفاکـش  ار  هناد  هکیئادـخب  دـن  ـ گوس - 110 حـتف 11 . دـنرادن . لد  رد  هک  دـنیوگ  یم  يزیچ  دوخ  نابزب 
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بح نا  یلع  لیلدلا  باب  ملسم ج 1 حیحـص  قفانم .  صخـش  رگم  درادیمن  نمـشدو  نمؤم  رگم  درادیمن  تسود  ارم  هک  نم  رب  یما  ربمایپ 
 . قفانملا ۀـمالع  باب  یئاسن ج 8  ننـس  ثیدح 114  باب 11  همدقم  هجام ج 1 نبا  ننـس  هرامـش 78  ثیدـح  نامیالا  نم  یلعو  راصنالا 

نبا یلع  ینمشدو  توادع  ابو  زامن  زا  فلخت  ابو  شلوسرو  ادخ  ندومن  راکنا  اب  میتخانـش :  یم  فلتخم  هار  هس  زا  ار  نیقفانم  ام  - ... 111
هورگ ام  - 112 ص 100 . نیتسردـملا ج 1  ملاعم  لقنب  ص 19  لاـمعلا ج 15  زنکو  ص 129 نیحیحـص ج 3  كردتـسم  ع .)   ) بلاطیبا

ثیدح 300 باب 83  بقانملا  باتک  دلج 5  يذمرت  ننس   . میتخانش یم  بلاطیبا  نب  یلع  هب  تبـسن  نانآ  ینمـشد  هار  زا  ار  نیقفانم  راصنا 
میمحو مومس  یف  لامشلا  باحصا  ام  لامشلا  باحصاو  - 114 دوش . هعجارم  هحفص 100   1 دلج يرکسع  همالع  نیتسردملا  ملاعم  - 113

ذنم مهباقعا  یلع  نیدترم  اولازی  مل  مهنا  لوقیف  یباحـصا .   . یباحـصا لوقاف  لامـشلا  تاذ  مهب  ذخؤی  یباحـصا  نم  اسانا  ناو  - ... 115 ... 
نا - ... 116 اهمیعن . هفـصو  هنجلا  باتک  ملسم ج8  حیحـص  هدئام -  هروس  ریـسفت  قلخلا ج6  ءدـب  باتک  يراخب ج4  حیحـص   ... مهتقراف

كدـعب اوثدـحا  امب  کل  ملعال  کنا  لوقیف  یباحـصا  بر  ای  لوقاف  ینع  نولحیف  یباحـصا  نم  لاجر  ضوحلا  یلع  دری  لاق  ص )   ) یبنلا
اذا یتح  ینبحاص  نمم  لاـجر  ضوحلا  یلع  ندریل  - 117 ضوحلا .  یف  باب  دلج 8  يراخب  حیحـص   . يرقهقلا مهرابدا  یلع  اودترا  مهنا 

باتک دلج 7 ملـسم  حیحـص  كدـعب .  وثدـحا  ام  يردـت  کنا ال  یل  نلاقیلف  یباحـصا  بر  يا  نلوقالف  ینود  اوجلتخا  یلا  اوعفرو  مهتیار 
رد ندیل  پاچ  دعـس ج2 ص 202  نبا  تاقبط  رد  - 119 هحفص 79 .  4 دلج هغالبلا  جهن  حرـش  - 118 انیبن . ضوح  تابثا  باب  لـئاضفلا 

دومنراتفر تدـش  اب  راکاطخ  دارفا  ابو  دز  هنایزات  هبرـض  داتـشه  رمخ  برـش  يارب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  دـیوگیم  مود  هفیلخ  لاح  حرش 
هبو دیدرگ  هدنهانپ  مور  هب  واو  دومن  دیعبت  ربیخ  هب  دوب  راوخبارـش  درم  هک  ار  فلخ  نب  هیما  نب  هعیبرو  دز  شتآ  ار  یفقث )  دـشیور   ) هناخ

هحفص 110 دلج 9   . لماک - 121 دیرفلا ج1 ص 26 .  دقع  هیاهنلاو ج8 ص 113 ـ  هیادبلا  - 120 دش . دترمو  دروآ  يور  تیحیسم  نیئآ 
ناونع تحت  دادـغب ج1 ص 490  پاچ  يزیرقم  ططخ  رد  اـقیرفاو  رـصم  رد  ار  اـهیمطاف  تنطلـس  نارود  لوط  رد  يرادازع  مسارم  - 122

پاچ 368 یناتسرهش  لحنو  للم  - 124 هحفص 46 . زیربت  پاچ 1333ش  قرفلا  نیب  قرفلا  همجرت  - 123 دیئامرف . هظحالم  اروشاع ) موی  )
ءاـکز سار  يزاررخف  دـیوگیم  لادــتعالا  نازیم  رد  هحفـص 254 126 -  10 دلج هغالبلا  جـهن  حرـش  - 125 هحفـص 291 . دـلج 1  هرهاق 
تافو  . تسا نوگانوگ  مولع  رد  يو  رحبت  دیؤم  وا  ریبک  ریـسفتو  ناوارف  تافیلات  تسا  یلقنو  یلقع  مولع  نادنمـشناد  دمآ  رـسو  یکریزو 

دابآردـیح پاچ  يزار  رخف  فیلات  رهنلا  ءارو  ام  دالب  یف  ترج  تارظاـنم  - 127 دیدرگ . عقاو  لاس 606  رطف  دـیع  رد  تاره  رهـش  رد  وا 
مولعم تارظاـنم )   ) باـتک مهن  هلئـسم  زا  هکیروطب  - 128 . 27 هحفـص 25 ـ  قرفلا  نیب  قرفلا  هـمجرت  رد  روکـشم  رتـکد  لـقنب  1300 ه ـ 

اب هحفـص 16  قرفلا  نیب  قرفلا  همجرت  - 129 تسا .  هتشاد  یملع  تاثحابم  يو  ابو  تسا  يزاررخفرـصاعم  يالـضف  زا  يدوعـسم  دوشیم 
قعاوص هب  درومنیا  رد  - 132  . 71 70 ـ  بازحا :  هروس  - 131 281 هحفص 280 ـ   1 دلج رـصم  پاچ  لحنو  للم  - 130 فرصت .  یمک 
ریسفت هب  روثنم ) رد   ) ریـسفتو حمق )   ) هملک لیذ  رد  ریثا  نبا  هیاهنو  تیب  لها  لئاضف  هب  طوبرم  تایآ  زا  مهدو  متـشه  هیآ  لیذ  رد  هقرحم 
يوون نیدلا  فرش  نب  ییحی  - 134 هیواعم .  لاح  حرـش  ءادفلا  وبا  خیراتو  افلخلا  خیرات  - 133 دوش .  هعجارم  هیربلاریخ  مه  کـئلوا  هیآ 

زاو تسا  هدـش  پاچ  زاجحو  رـصم  رد  امامت  هک  هدومن  فیلات  لاجرو  ثیدـحرد  يدایز  ياـهباتک  یعفاـش  بهذـم  جورمو  يافوتم 576 
ینالطسق نیدلا  باهش  - 136 هحفص 19 .  دلج 1  ملسم  حیحص  حرش  - 135 تسا .  جاهنم )   ) مانب ملسم  حیحص  حرـش  وا  ياهباتک  هلمج 

نیرتهبو اهباتک  نیرتفورعم  زا  يراسلا )  داشرا   ) مان هب  وا  باتکو  تساددـعتم  تافیلات  يارادو  تنـس  لها  ياملع  ریهاـشم  زا  يافوتم 923 
زا ياـفوتم 972  زاـجح  یتفم  یکم  یمتیه  رجح  نبا  - 138 هحفص 19 .  دـلج 1  يراسلا  داشرا  - 137 يراخب .  حیحـص  رب  تسا  اهحرش 

فیلات ار   ( هقرهم مراوص   ) باتک نآ  در  رد  دـنه  راید  دیهـش  هّللارون  یـضاق  موحرم  هک  هقرحم  قعاوصو  هثیدـحلا  يواتفلا  تسوا  تافیلات 
وبا نیمرحلا  ماـما  - 140 هحفـص 15 .  هدـش  پاچ  قعاوص  هیـشاح  رد  هک  نانجلا  ریهطتو  هحفـص 5  هقرحم  قعاوص  - 139 تسا .  هدوـمن 

بقلم نیمرحلا  ماـما  هب  دادـیم  اوتفو  دوـمن  یم  سیردـت  هکمرد  یتدـم  نوـچو  تسا  فورعم  ياـملع  ریاـسو  یلازغ  ماـما  داتـسا  یلاـعملا 
همجرت دب  الو  - 143 ثیدحتلا .  دعاوق  - 142 هحفص 19 .  يوون  حرـش  همدقم  - 141 تسا .  هدش  عقاو  لاس 478 رد  يو  تافو  دـیدرگ .
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قحلاو . دمآ رد  ریرحت  هتشر  هب  یمجن )  هّللا  ۀیآ   ) باتک نیمه  دنمشناد  هدنسیون  هلیسوب  باتک  نیا  - 144 ناهج .  فلتخم  ياهنابز  هب  نآ 
 . تسا هدیسر  پاچ  هب  یبرعو  یسراف  نابز  هب  اهرابواهرابو  تساریظن  مک  دیاشو  یقیقحت  قیقد ,  بلاج ـ  رایـسب  دوخ  عون  رد  فاصنالاو 
 . تسا هدوب  رادروخرب  راظتنا  قوف  لابقتـسا  زا  رـصم  رد  اـصوصخم  یبرع  ياـهروشک  رد  باـتک  نیا  همجرت  هناتخبـشوخ  هک  رشان 145 -
هب دیجملا ) حتف   ) نآ حرـش  اب  روهظون  بهذم  نیا  سـسؤم  باهولادبع  نب  دمحم  دـیحوتلا )  ) باتک هب  اصوصخم  نایباهو  بتک  هب  - 146

فیرـش باتک  هب  هک  تسا  یحرـش  نیرتهب  باـتک  نیا  - 147 دوش . هعجارم  باهولادبع  نبا  نادـنزرف  زا  خیـش  لا  نمحرلادـبع  خیـش  ملق 
 . تسا هدشرشتنم  دلج  ردو 26  هدش  پاچ  دیدجت  ابیز  تروصب  اریخاو  هدیدرگ  پاچ  گرزب  دـلجراهچ  رد  البق  هک  هدـش  هتـشون  یفاک 

1389 ه 1293 ـ  ) ینارهت گرزب  اقآ  خیـش  هّللا  تیآ  موحرم  دهاجم  فلؤم  ریظن , مک  عبتتم  ریبک , همالع  - 149 هحفص 22 .  دلج 1  - 148
هب فلتخم  ناونع  رد 25  باتک  دلج  دصکی  دودحرد  يو  زا  هک  دـشاب  یم  يرجه  مهدراهچ  نرق  رد  هعیـش  ياملع  نیرتگرزب  زا  یکی   )ـ

يرگیدو دلج  رد 11 مهدراهچ  نرق  ات  مراهچ  نرق  زا  هعیش  ياملع  راثآو  لاح  حرش  رد  هعیشلا  مالعا  تاقبط  هلمج  زا  تسا  هدنام  راگدای 
يدنب عمج  قبطو  تسا  مالسا  خیرات  نرق  هدراهچ  رد  هعیش  ياملع  تافیلات  یفرعمو  تسرهف  هک  دلج  رد 29  هعیشلا  فیناصت  یلا  هعیرذلا 

هعیرذلا رد  یفاک  هژاو  هب  - 150 تسا .  دلج  جنپو  یـسو  دصهنو  رازه  راهچو  هاجنپ  باتک  نیا  رد  هدش  یفرعم  ياهباتک  دادـعت  بناجنیا 
ادخ لوسر  دندروآ . ربمایپ  تمدخب  ار  یگنر  هایـس  رامح  ربیخ  رد  - 152 هحفص 25 .   1 دلج ثیدحلا  لاجر  مجعم  - 151 دوش . هعجارم 
دنا هدـش  راوس  اـیبنااهنآ  همهرب  هک  میدوب  ردارب  تفه  اـمو  متـسه  نـالف  نب  ورمع  نم  تفگ :  یتسیک ؟  وت  دومرف : يو  هب  باـطخ  (ص ) 
یم نیمز  رب  اروا  مداتفا  یم  وت  دای  هب  تقو  رهو  مدوب  يدوهی  يدرم  رایتخا  رد  البقو  ما  هدش  امـش  بیـصن  مدوب  اهنآ  نیرتکچوک  هک  نمو 
هایـس رامح  هب  دومن  حـتف  ار  ربیخ  ادـخ  لوسر  نو  چـ - 153 یتـسه .  روـفعی  وـت  سپ  دوـمرف : ربماـیپ  داد . یم  مرازآو  دز  یم  ارم  واو  مدز 

تـصش نم  دـج  لـسن  زا  دـنوادخ  هک  دوـمن  هفاـضا  وا  باهـش  نب  دـیزی  تفگ :  تسیچ ؟  وـت  مسا  دیـسرپ : يو  زاو  تفاـی  تـسد  یگنر 
دزن رد  وت ! زا  لبقو  يوش  راوس  نم  رب  هک  مدیشک  یم  ار  وت  راظتنا  زین  نمو  ناربمایپ  رگم  تسا  هدشن  راوس  اهنآ  هب  هک  هدروآ  دوجوبرامح 

: دومرف ادخ  لوسر  دیـشک  یم  يراوس  نم  زاو  تشاد  یم  هگن  هنـسرگ  ارم  زین  واو  مدز  یم  نیمزب  ادمع  اروا  هک  مدوب  بهذم  يدوهی  درم 
دیدرگ یم  نآ  راوس  زاین  دراوم  ردربمایپ  سپ  هن  تف :  گـ يراد ؟  فلاخم  سنج  هب  لیم  ایآ  روفعی ! ای  دومرف : سپـس  یتسه  روفعیوت  دبال 
بحاص نوچ  دز  یم  ار  برد  شرس  ابو  دمآ  یم  يو  لزنم  برد  هب  روفعیو  داتسرف  یموا  یپ  رد  تساوخ  یم  ار  شباحصا  زا  یکی  رگاو 

ربمایپ يوسبو  تسا  هداتـسرف  وا  ـی  پرد يراک  يارب  ادـخ  لوسر  هک  دـیمهف  یم  واو  دومن  یم  هراشا  يورب  شرـس  اب  دـمآ  یم  نوریب  لزنم 
رثا رد  اردوخو  هدمآ  تشاد  قلعت  ناهیت  نب  مثیهلا  یبا  هب  هک  یها  رانک چـ هب  روفعیو  تفر  ایند  زا  ادخ  لوسر  هک  نیا  ات  دومن  یم  تکرح 

دلج 6 هیاهنلاو  هیادبلا  - 155 هحفص 10 .  دلج 6  هیاهنلاو  هیادبلا  - 154 ۀیارسلا ج6 ص 10 .  تخادنا .  هاچ  نآ  هب  ربمایپ  نادقف  یتحاران 
هب - 159 هحفص 237 .  یفاک ج1  لوصا  - 158 هحفص 187 .  دلج 2  - 157 هحفص 251 .  دـلج 1  ناویحلا  تایح  - 156 هحفص 10 . 

موحرم گرزب  رـسفمو  ثدـحم  تافیلءات  زا  تسا  نکمم  باتک  نیا  تسا  هدومرف  رکذ  راحب  همدـقم  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هکیروط 
هب رخاوا  نیاات  باتک  نیا  دشاب  يافوتم 588  يدنوار  نیدلا  ءایض  هرهد  دیرف  لجا  دیـس  تافیلات  زا  ایو  يافوتم 573 يدنوار  نیدلا  بطق 

-161 دیئامرف . هعجارم  هتشذگ  تاحفص  رد  ناتـساد  نیا  همجرت  هب  هحفص 404  دلج 17  راونالا  راحب  - 160 تسا .  هدوب  یطخ  تروـص 
دلج 17 راونالا  راحب  - 163 هحفص 53 .  یقرواپ  دلج 3  لوقعلا  تآرم  - 162 هحفص 187 .  دلج 2  سیمخلا  خیرات  رد  يرکبراید  دننام 
دلج 6 هیاهنلاو  هیادبلا  - 166 هحفص 251 .  دلج 1  ناویحلا  تایح  - 165 هحفص 284 .  تاعوضوملا ج1  - 164 هحفص 404 .  یقرواپ 

رارسا فشک  - 169 هحفص 12 .  دلج 4  هنـسلا  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  دننام  - 168  . 5 هحفص 3 ـ  دـلج 1  راونالا  راحب  - 167 هحفص 10 . 
يدنفا هب  فورعم  یناهفصا  يزیربت  هّللادبع  ازریم  ققحم  دنمـشنادو  ردقلا  لیلج  ملاع  هب  تسا  قلعتم  همان  نیا  - 170  . 320 هحفص 319 ـ 

 . تسا هدروآ  هحفص 165  دلج 110  راحب  همتاخ  رد  یسلجم  موحرمار  نآ  نتم  هک  يافوتم 1130  املعلا  ضایر  باتک  بحاص 

50 المراجعات -مناظره علمى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


51 المراجعات -مناظره علمى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	المراجعات -مناظره علمي
	مشخصات كتاب
	مقدمه ناشر
	مقدمه چاپ اول
	مقدمه چاپ دوم
	شروع مناظره
	سؤال اول
	سؤال دوم
	سؤال سوم
	سؤال چهارم
	پاورقي

	مؤسسه نور فاطمه زهرا سلام الله علیها



