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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رمع  لوط 

هلاقم تاصخشم 

همانزور هلاقم : اشنم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رمع  لوط  روآدیدپ : مان  ناونع و   35594-83 ناریا یلم : یسانشباتک  هرامش 
راثآ زا  هتفرگرب : یجنم  روهظ  رگفیصوت : مهدزاود  ماما  جع ،) ) نسحنب م ح م د ) : ) رگفیـصوت روشنم  ص 10  رهم 1383 :)  14 ، ) تلاسر

يدراهتشا يدمحم  دمحم  مالسالا  ۀجح  ردص و  اضر  دیس  هللا  ۀیآ  موحرم  ینیوزق ،  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ 

لوا شخب 

همدقم

دروم رد  وگتفگ  ثحب و  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  هدنراگن  زیچ ، ره  زا  شیپ  ینیوزق * * * * *  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
هیامنارگ دوجو  هب  هدیقع  لصا  نتخاس  راد  هشدخ  يارب  هک  یناسک  تسین و  يرادفده  هدنزاس و  ثحب  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  رمع  لوط 

دوخ يراوتـسا ، تباث و  تقیقح  دروم  رد  هتخادرپ و  يزیتس  قح  یعون  هب  ام  رظن  زا  دننز ، یم  تسد  اه  ییوج  هناهب  نیا  هب  ترـضح ، نآ 
هیلع رـضخ  ترـضح  رمع  لوط  دروم  رد  ارچ  تسا  حرطم  یناـسک  نینچ  يارب  رمع ، لوط  هلءاـسم  یتسارب  رگا  دـننز . یم  یهاـگآان  هب  ار 
همه اهنت  و  دننک ؟ یمن  ارچ  نوچ و  تسا ، هدـنز  نونکات  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  زا  دیـشون و  اقب  تایح و  بآ  زا  هک  مالـسلا 

هب ار  دوخ  زات و  تخات و  ییوج و  هناـهب  نیا  تسا ؟ مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  رمع  لوط  دروم  رد  اـه  یـشارت  لاکـشا  ارچ و  نوچ و 
ینمشد ییوج و  هنیک  هزیگنا  هب  دنسپان  لمع  نیا  ایآ  ارچ ؟ نداد ، رارق  ازهتسا  دروم  ار  ییاور  ینآرق و  ملـسم  لصا  کی  ندز و  یهاگآان 

یهاگآان و زا  هک  ینکفا  دیدرت  نینچ  کیمادک ؟ نیرفآ ؟ ناهج  يادخ  نارک  یب  تردق  رد  دیدرت  ای  تسا ؟ مالسلا  هیلع  ربمایپ  نادناخ  اب 
هک یماـگنه  مروآ  یم  داـی  هب  یعطق  تیعقاو  کـی  دـشاب ؟ هتـشاد  دـناوت  یم  یـشزرا  هچ  یعطق  تقیقح  کـی  ربارب  رد  دزیخ  یمرب  داـنع 

همانزور هدنتسرف و  ياههاگتسد  یمامت  دش و  هرباخم  ناهج  رسارس  هب  هام ، رد  ناسنا  دورف  شرازگ  دندش و  هدایپ  هام  هرک  رد  نادروناضف 
یعونصم ياه  هراوهام  دش و  رادیدپ  اهنویزیولت  هحفص  رب  هام  هرک  حطس  رد  دورف  هماگنه  هب  نادروناضف  سکع  دنتفگ و  نخس  نآ  زا  اه 

دنتفرگ و هرخـسم  داب  هب  ار  گرزب  دادخر  نیا  مسانـش ، یم  ار  نانآ  هک  يرایـسب  اهنیا  همه  اب  دنداد  لاقتنا  ناهج  رـسارس  هب  ار ، هرظنم  نآ 
رد رایسب  امـش  زا  : » تفگ نم  هب  باطخ  نانآ  زا  یکی  هک  منک  یمن  شومارف  دندروآ . باسح  هب  یخیرات  هناسفا  غورد و  نیرتاوسر  ار  نآ 

راکنا ایآ  کنیا ! دنیآ »؟ دورف  هام  هرک  رد  نارفاک  نایحیـسم و  تسا  نکمم  هنوگچ  رخآ  ینک ؟ یم  رواب  ار  غورد  نیا  هنوگچ  هک  متفگش 
: هک تسا  یعیبط  دنک ؟ یم  يریگولج  هام ، هرک  هب  ناسنا  ندیسر  تیعقاو  زا  نانآ ، هلیـسوب  تقیقح  کی  نتـشادنپ  تقیقح  زا  رود  نانآ و 

دیدرت يارب  یتصرف  هن  دراد و  راـکنا  يارب  یهار  هن  هک  تسا  یتباـث  یعطق و  تقیقح  کـی  زین  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  رمع  لوط  زگره !
رد دـیدرت  هاگتـشاچ و  رد  دیـشروخ  رون  شتآ و  ترارح  رد  دـیدرت  هک  ارچ  تسا ، شزرا  یب  نآ  نوماریپ  اه  یـشارت  هناهب  همه  ینکفا و 

هاگدـید هس  زا  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  رمع  لوط  عوضوم  کنیا  هاتوک ، همدـقم  نیا  اب  تسا . هنوگنیا  زا  یعطق ، ملـسم و  قیاقح 
دیدج شناد  وترپ  رد  یتدیقع 3 . هاگدید  زا  نآرق 2 . وترپ  رد  . 1 مییامن : یم  حرط  هدرشف  تروصب 

نآرق وترپ  رد  يدهم  ترضح  رمع  لوط  عوضوم  حرط  -1

دروم رد  نیرفآ  ناهج  يادـخ  هک  میبای  یم  ار  اهناسنا  زا  ییاه  هنومن  میرب  یم  فیرـش  نآرق  هاگـشیپ  هب  ار  رمع  لوط  هلءاسم  هک  یماگنه 
کی مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  رمع  لوط  اهنت  هن  هک  تساجنیا  دـننک و  یگدـنز  ینالوط  ياـهنرق  هک  تسا  هدومرف  ررقم  نینچ  ناـنآ 
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زا ییاه  هنومن  کنیا  دـیامن ، یم  هولج  یعیبط  هدـیدپ  کی  زین  يداع  یلومعم و  ياـهناسنا  رمع  لوط  هکلب  دـنک ، یم  هولج  یعیبط  هدـیدپ 
هب ار  حون  ام  ینعی : َنوُِملاظ ». ْمُه  َو  ُناَفوطلا  ُمُهَذَخَأَف  ًاماَع  َنیِسْمَخ  الِإ  ٍۀَنس  ْفلَأ  ْمِهِیف  ِثبَلَف  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اَْنلسْرَأ  ْدََقل  َو   » 1 فیرش : نآرق 

هاگنآ و  دـناوخ ... ارف  تلادـع  قح و  يوس  هب  ار  نانآ  درک و  گنرد  لاس   950 شیوخ ، هعماج  نایم  رد  وا  سپ  میداتـسرف ، شموق  يوس 
ار ینارود  اهنت ، هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هفیرـش  هیآ  نیا  تفرگ . ارف  نافوط  دندوب ، هشیپ  دادیب  راکمتـس و  هک  یلاح  رد  ار  هعماج  نآ 

تثعب هماگنه  هب  وا  رمع  لاح ، دوب ، لاس   950 دومن ، توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  درک و  گنرد  شیوخ  هعماج  رد  مالـسلا  هیلع  حون  هک 
نآ رمع  ات  دوش  هدوزفا  لاس  هب 950  دیاب  هک  تسا  يرگید  صخـشمان  هرود  ود  اهنیا  تسا ؟ هتـسیز  ردقچ  نافوط  زا  سپ  و  هدوب ؟ ردقچ 

نیا 2300 تسا . هدرک  یگدنز  لاس  ربمایپ 2300  حون  هک : تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  ددرگ . مولعم  گرزب  ربمایپ 
نافوط و زا  سپ  مه  لاـس  دـینارذگ و 500  یناسر  مایپ  هب  لاس  تسیز و 950  شیوخ  تثعب  زا  شیپ  لاـس   850 هک : دوب  هنوگنیدـب  لاس 

نادـنزرف داهن و  ار  نیون  یگدـنز  اهرهـش و  يانب  درک و  شکورف  بآ  دـمآ . دورف  شیوخ  فورعم  یتشک  زا  هک  دوب  ناراکمتـس  يدوبان 
تسا نشور  لاح  ره  هب  تسیز ». لاس  مالسلا 2500  هیلع  حون  : » هک تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  داد . تنوکس  اهرهـش  رد  ار  شیوخ 

ترضح زا  و  تسا . هدومن  یگدنز  شنارک  یب  تردق  وا و  هدارا  وترپ  رد  ادخ و  تساوخ  هب  ار  ینالوط  ياهنرق  نیا  مالـسلا  هیلع  حون  هک 
ناشن و تلاسر ، یحو و  نادناخ  ام  مئاق  رد  ینعی : رمعلا ». لوط  یه  حون و  نم  ۀنـس  مئاقلا  یف  : » دومرف هک  دـنا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  داجس 

نامرف هب  شا و  هنامیکح  تساوخ  ققحت  رد  ادخ  نارک  یب  تردـق  زین  2 و  دشاب . یم  رمع  لوط  نآ  تسا و  مالـسلا  هیلع  حون  زا  يا  هویش 
َنِم َناک  ُّهنَأ  ْوَلَف ال  ٌمِیُلم  َوُه  َو  توُْحلا  ُهَمَقَْتلا  : » دیامرف یم  هک  دنک  یم  یلجت  مالسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  ناتـساد  رد  تعیبط ، ندروآ  رد 

هن رگا  دندرک و  یم  شتمالم  مدرم  هکیلاح  رد  درب  ورف  دوخ  ماک  هب  ار  وا  ایرد  یهام  و  ینعی : َنُوثَْعُبی ». ِمْوَی  یلِإ  ِِهنَطب  یف  ِثبََلل  َنیِحِّبـسُْملا 
ددرگ یم  تفایرد  هفیرـش  هیآ  نیا  رهاظ  زا  دنامب . یهام  مکـش  رد  تسیاب  یم  تمایق  ات  دیدرت  یب  دوب ، ادـخ  نارگـشیاتس  زا  هک  دوب  نیا 

ات هدنیاپ  هدنز و  اجنامه  رد  درک ، یمن  شیاتـس  ار  ادخ  یهام  مکـش  رد  دوبن و  ادخ  نارگـشیاتس  زا  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  رگا  هک 
تمایق ات  اجنآ  رد  شدسج  دوب و  وا  هاگمارآ  یهام  مکـش  هک : دنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یخرب  هکنیا  و  دنام . یم  ادخ  هدارا  هب  زیخاتـسر  زور 

هب ندنام  هنطب » یف  ثبلل  : » دیامرف یم  هک  هفیرش  هیآ  رهاظ  هک : تسا  هدروآ  فاشک  ریسفت  رد  هیآ . رهاظ  فالخرب  تسا  ینخس  دنام ، یم 
يانعم دیاش  لاح  ره  هب  دراد . زین  يواضیب  ریسفت  ار  بلطم  نیا  ریظن  و  دشاب . یم  زیخاتـسر  زور  ات  اجنآ  رد  یگدنز  تسا و  هدنز  تروص 

نیا زا  ناس  نیدب  و  تشگ . یم  ینادنز  یهام  ندنام  هدنز  اب  یهام و  مکش  رد  زیخاتسر  زور  ات  گرزب  ربمایپ  نآ  هک  دشاب  نیا  هفیرش  هیآ 
یگدنز و تایرورـض  زا  يزیچ  هن  اذغ و  هن  دراد و  نایرج  ییاوه  هن  هک  ییاج  رد  دـناوت  یم  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش ، هیآ 
ندش و هیزجت  یهام و  مکـش  رد  ندش  مضه  زا  هک  درادب  هدنز  ار  وا  اهنت  هن  دـنک و  ظفح  گرم  زا  ار  یناسنا  تسا ، دوجوم  تایح  همادا 

رداق ایآ  اناوت ، يادـخ  نیا  کنیا ! دـنک . تظافح  تسارح و  لاس ، اهنویلیم  یط  زین ، ندـش  يزبآ  ییاـیرد و  گرزب  دوجوم  نآ  رکیپ  وزج 
؟ دیاشخبب وا  هب  الاو  یفادها  روظنم  هب  راختفارپ  رمع  لاس  اهدص  تظفاحم و  گرم  زا  ار  شیوخ  یلو »  » هک تسین 

یتدیقع هاگدید  زا  يدهم  ترضح  رمع  لوط  عوضوم  حرط  -2

رب ینامیااب  ناسنا  ره  هک  ارچ  مینیب ، یم  يداع  رما  کی  ار  نآ  میرگنب ، رمع  ینـالوط  رمع و  هدـیدپ  هب  هک  یماـگنه  یتدـیقع ، هاگدـید  زا 
هک تسا  یتسه  ياناوت  راگدیرفآ  نیا  هک : دوب  دهاوخ  نیا  نخس  نیا  يانعم  تسادخ . تسد  هب  ناسنا  رمع  دمآ  رـس  هک  تسا  هدیقع  نیا 

هاتوک هب  مه  تساناوت و  اـهرمع  نتخاـس  ینـالوط  رب  مه  هک  تسوا  مه  و  دـنک . یم  يریگ  هزادـنا  ار ، يا  هدـنز  دوجوم  ناـسنا و  ره  رمع 
نـشور دومرف ، ررقم  ینالوط  يرمع  شیوخ ، ناگدـنب  زا  یکی  يارب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  نیارباـنب ، سردوز . گرم  رب  اـهنآ و  نتخاـس 
ینـالوط رمع  يارب  هک  تسا  نکمم  و  دروآ . یم  مهارف  نآ  ندـش  ینـالوط  يارب  زین  ارنآ  یعیبـط  يداـع و  تاـناکما  بابـسا و  هک  تـسا 

تعیبط نیناوق  نتـسکش  هن  نیا  دروآ و  مهارف  مه  اب  ار ، یعیبط  ياروام  یعیبط و  بابـسا  روما و  زا  شخب  ود  ره  ناسنا  کـی  هب  ندیـشخب 
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گرم يارب  يرایـسب  لماوع  لیاسو و  تعیبط ، ناهج  رد  هک  هنوگنامه  نیاربانب ، تقلخ . يداـع  شور  اـب  يراـگزاسان  داـضت و  هن  تسا و 
نداتفا ریخءات  هب  رمع و  ندش  ینالوط  بجوم  هک  دراد  دوجو  زین  یلماوع  لیاسو و  هنوگ  نیمه  دراد ، دوجو  رمع  ندش  هاتوک  سردوز و 

ندـش ینالوط  یعیبط  ياروام  یعیبط و  لماوع  بابـسا و  نیا  زا  شخب  ود  ره  ندروآ  مهارف  تسا و  سررید  گرم  ای  صخـشمان و  لـجا 
راچد یعیبط  روطب  گرم  زا  سپ  ناسنا  مسج  هک  تسا  نشور  هکنیا : حیضوت  تسا . ناسکی  اناوت ، يادخ  يارب  نآ ، نتـشگ  هاتوک  ای  رمع 
کی نیا  ددرگ ، یم  لیدبت  تارشح  كاخ و  هب  هدمآ و  رد  هدنکارپ  يازجا  تروص  هب  دشاپ و  یم  مه  زا  ددرگ و  یم  یگدیـسوپ  داسف و 

زا هک  میوش  یم  وربور  هدش  ییایموم  دسج  اههد  اب  هرهاق  رهش  رد  ام  لاح ، نیمه  رد  اما  تسا ، هدش  هدید  رایـسب  هک  تسا  یعیبط  تیعقاو 
هدیشاپن مه  زا  هتسویپ و  مه  هب  نانآ  ياهمادنا  اضعا و  نانچمه  فصو  نیا  اب  تسا  هتشذگ  اهنآ  رب  لاس  نارازه  نونکات ، اهنوعرف  راگزور 

اب دسج  ندرک  ییایموم  ینعی  تسا ، تعیبط  رب  تعیبط  يراذگ  رثا  هکلب  تسین ، شنیرفآ  یمومع  دنور  یعیبط و  نایرج  نتسکش  نیا  دنا ،
زا رگا  و  ددرگ . یم  نآ  ندیسوپ  نتخیسگ و  مه  زا  دسج و  يریذپ  دساف  عنام  دریذپ و  یمن  شزاس  نآ  ندش  یـشالتم  يریذپ و  تنوفع 

ناگدـنب زا  یخرب  روبق  هنومن  يارب  دزاـس . یم  هدز  تفگـش  ار  اـم  هک  مینیب  یم  دوـخ  ناگدـید  ربارب  رد  ار  یقیاـقح  میرذـگب  هلحرم  نیا 
رکیپ هنومن : يارب  تسا . هدماین  دیدپ  نآ  رد  يرییغت  چیه  هک  دـنا  هتفای  يا  هزات  رت و  تروصب  ار  نانآ  دـسج  هتـشگ و  ناریو  ادـخ  حـلاص 

هزات رت و  نانچمه  وا  ندب  تشذگ ، یم  وا  گرم  زا  لاس  دودح 900  هکنیا  اب  دنتفای ، نارهت  قطانم  زا  یکی  رد  ار  قودـص »  » موحرم كاپ 
راوگرزب یباحـص  راوج  هب  دادغب و  هب  هلجد  رهن  لحاس  زا  ار  نامی » نب  هفیذح   » ردقنارگ یباحـص  دقرم  دنتـساوخ  نامدوخ  نامز  رد  دوب .

هتفر ایند  زا  يرجه  لاس 36  رد  هکنیا  اب  تشگ  رهاظ  وا  رکیپ  دش ، هتفاکـش  ربق  هک  یماگنه  اما  دنهد ، لاقتنا  نئادم  رد  یـسراف » ناملـس  »
نیا هک  میناد  یم  ام  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هتفر  ایند  زا  زورما  نیمه  ییوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، ملاس  هزات و  رت و  شدـسج ، یلو 
نایم رد  تسا . هدنام  هزات  رت و  هنوگنیا  یتسه  راگدیرفآ  هدارا  ادخ و  تساوخ  هب  اهنت  هدشن و  ییایموم  فراعتم  لومعم و  لکـش  هب  ندـب 

. ددرگ یمن  یـشالتم  شدـسج  گرم  زا  سپ  دـشاب ، هتـشاد  تموادـم  هعمج  لـسغ  ماـجنا  رب  سک  ره  هک  تـسا  فورعم  ناـمیا  اـب  مدرم 
یلصا ادخ  تیشم  تسا و  يزیچ  هدام  نآ . رب  مکاح  نیناوق  تعیبط و  زا  رتارف  تسا  یتیعقاو  ادخ ، تساوخ  تسا و  يزیچ  تعیبط  نیاربانب 

یم داجیا  ینوگرگد  دهاوخب  هک  هنوگره  نآ  رد  تسا ، هدام  تعیبط و  راگدیرفآ  ادخ ، هک  ارچ  تسا ، تایدام  هدام و  رب  مکاح  هک  تسا 
. تسا هتـشاد  ینازرا  اهنادب  ار ، اه  هدیدپ  تعیبط  اهیگژیو و  صاوخ و  وا  هک  ارچ  دیامن  یم  فرـصت  دنک  هدارا  هک  یتروص  ره  هب  دـنک و 
هب طوبرم  تاـکن  روما و  یتشادـهب و  لـیاسم  شیوـخ ، یگدـنز  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  دوـش  هتفگ  تسا  نکمم  نیارباـنب ،

هچنآ زا  درب و  یم  هرهب  تسا  دیفم  تمالـس  يارب  هک  هچنآ  زا  نآ ، ساسارب  دنک و  یم  تیاعر  یلماک  تروصب  ار ، ناج  مسج و  یتمالس 
نآ یمـسج  ياههاگتـسد  اـضعا و  دـنک و  یم  یگدـنز  ملاـس  حیحـص و  اـهیرامیب ، همه  زا  هجیتـن ، رد  دـیوج و  یم  يرود  تسا  راـبنایز 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  دـنهد . یم  ماجنا  نکمم  تروص  نیرتهب  هب  ار  شیوخ  فیاظو  طاشن ، شالترپ و  باداش ، توارطرپ ، ترـضح ،

ناسب تسرد  تسا ، رادروخرب  یباداش  طاشن و  توارط ، زا  هراومه  درادن و  هار  وا  دوجو  نامزاس  هب  یناوتان  فعض و  یلاسنهک و  يریپ و 
ياناوت راگدـیرفآ  هک  تسا  ییاهدادعتـسا  اهتیلباق و  اهییاناوت و  رطاخب  اهنیا  همه  و  تمالـس . تحـص و  جوا  رد  دـنمناوت و  لماک ، یناوج 

تـسادخ هکنیا : نخـس  هاتوک  تسا . هداهن  تعیدو  هب  ترـضح ، نآ  دوجو  نامزاس  اههاگتـسد و  اهمادنا ، اضعا ، نارک  ات  نارک  رد  یتسه 
یم تنایص  راگزور  ثداوح  زا  ار  ترضح  نآ  هک  تسوا  تسا و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هیامنارگ  دوجو  هدنرادهاگن  ظفاح و  هک 

. دراد یم  ظوفحم  نوصم و  يرامیب  تفآ و  ره  زا  ار  وا  دوجو  نامزاس  تمالس  دیازفا و  یم  شرمع  رب  دهاوخب  هچنآ  دنک و 

دیدج شناد  وترپ  رد  يدهم  ترضح  رمع  لوط  عوضوم  حرط  -3

یخرب هک  تسا  نیا  ام  رـصع  ياهتفآ  نیرتراب  فسأت  زا  هک : تسا  نیا  نآ  منک و  يروآدای  ار  يا  هتکن  تساجب  ثحب ، نیا  زاغآ  زا  شیپ 
ینخس نانآ  رگا  هک  دننک  یم  هیکت  اهنادب  دنریذپ و  یم  تعرس  اب  هدزباتش و  يا  هنوگ  هب  ار  اهیبرغ  نانخس  یمالسا ، عماوج  رد  ناناوج  زا 
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رد ناناوج  نیمه  اـما  دـنریذپ . یم  زین  ار  نآ  تفاـیرد ، لـیلحت و  هیزجت و  نودـب  گـنرد و  یب  دـنیوگب  زین  ناـنیا  مهف  هشیدـنا و  زا  رتارف 
نآ دروم  رد  دـننک و  یم  ارچ  نوچ و  درذـگ ، یم  تعیبط  هدام و  ياهزرم  زا  هک  یبیغ  قیاـقح  تعیبط و  يارواـم  ياـه  تیعقاو  شریذـپ 
هک تـسا  یموـش  یگنهرف  يرکف و  رامعتــسا  یگتخاـبدوخ و  رگناـشن  ناـنآ ، دروـخرب  یگناـگود  نـیا  دـنراد . یم  اور  دــیدرت  قیاـقح ،

یفاکـش هدودز و  هدز  تلفغ  ناـناوج  زا  يرایـسب  بلق  زا  ار ، وا  میلاـعت  ادـخ و  هب  نیقی  ناـمیا و  تسا . هتفرگ  ارف  ار  یمالـسا  ياـهروشک 
لسن دیلپ ، رامعتسا  تسا . هدروآ  دیدپ  ینامسآ ، یهلا و  يونعم و  قیاقح  دادبتسا و  رامعتسا و  ناینابرق  نیا  هدرتسگ ، يا  هلـصاف  گرزب و 

، تسا هداد  قوس  هدام ، ياروام  یبیغ و  قیاقح  اهشزرا و  تایونعم و  هب  ندز  اپ  تشپ  فرـص و  تایدام  هب  نامیا  هدام و  يوس  هب  ار  ناوج 
ای یناملآ  فشتکم  ای  فوسلیف  روسفورپ ، رتکد ، ای  ویـسوم  ای  نالف  رتسم  هک : دوش  هتفگ  ناـناوج  زا  شاـمق  نیا  هب  هک  یماـگنه  ور  نیا  زا 

نینچ ... تسرپ تب  ربهر  نالف  ای  یحیسم  دنمشناد  ای  يدوهی  هدنسیون  ای  دابآ  اجکان  هاگشناد  داتـسا  ای  تفگ  نینچ  ییاکیرمآ  ای  يوسنارف 
هنیس ناکما و  ناوت و  همه  اب  ار  نآ  تسا . ینامسآ  یحو  یناوج ، نینچ  دزن  نانیا ، يارآ  اههاگدید و  راتـشون و  راتفگ و  تشون ، ای  تفگ 

هزجعم ای  میناوخب  ار  یتیاور  ای  دومرف  نینچ  نانمؤملاریما  ای  ربمایپ  ایادخ  مییوگب  ادخ ، ناگدنب  نیمه  هب  رگا  اما  دریذپ ، یم  زاب ، هداشگ و 
، لکشم تخـس و  نآ  لوبق  تسا و  نارگ  نانیا ، يارب  اهنیا ، قیدصت  یهاوگ و  شریذپ و  میروایب ، عیـشت  نیتسار  ناماما  زا  یکی  زا  یعطق 
اب طبترم  فشتکم ، هاگآ  فوسلیف ، میکح ، دنمشناد ، مالسا ، یمارگ  ربمایپ  ایآ  ارچ ؟ ناگدازآ ! نافـصنم ! ناناملـسم ! نیا  هچ ؟ يارب  ارچ ؟

دیابن وا ، نیرفآراختفا  زادرپ و  تیصخش  زاسناسنا و  راتفگ  ارچ  دوبن !؟ یتسه  راگدیرفآ  شنیرفآ و  هاگتـسد  اب  دنویپ  ياراد  یهلا و  یحو 
ترـضح هیامنارگ  رمع  : » مییوگب هک  یماگنه  يرآ ؟ ارچ ؟ رخآ  دریگ ؟ رارق  امـش  قیدصت  دروم  دیابن  وا ، رابخا  تایاور و  دوش و  هتفریذپ 

نینچ هنوگچ  : » دـنیوگ یم  گنرد  یب  تسا ». طاشناب  هدـنز و  ادـخ  تساوخ  هب  وا  تسا و  رتارف  لاس  زا 1200  کنیا  مالـسلا  هیلع  يدهم 
دنک و یگدـنز  لاس  نارازه  دـناوت  یم  ناسنا  هک : دومرف  رتسم  نالف  دوش  هتفگ  رگا  اما  دـننک . یم  دـیدرت  نآ  رد  و  تسا »؟ نکمم  يزیچ 

هداس ردقچ ؟ یهاگآان  يرکف و  هاتوک  هچ ؟ يارب  ارچ ؟ دنریذپ ، یم  وا  زا  دننک و  یم  قیدصت  ار  وا  گنرد  یب  دراد ، ار  يدادعتـسا  نینچ 
هیلع نانمؤملاریما  هب  گرزب ، روآ  مایپ  هب  مینک ، راختفا  مالسا  هوکشرپ  ياهتیصخش  نیا  هب  هک  تسام  رب  اجک ؟ ات  یگدز  تلفغ  یشیدنا و 

راکفا و هعماج و  هب  رامعتسا  هک  ار  هدرک  كزب  ياه  هرهچ  يذوفن و  رـصانع  نیا  هک  تسامرب  تلاسر . یحو و  گرزب  نادناخ  هب  مالـسلا 
نادرم ناناملـسم ، هک  مینکن  شومارف  هک  تسا  مزـال  اـم  رب  مینک . در  مینزب و  سپ  ار  همه  تسا ، هداد  ذوفن  خوـسر و  اـم  ناـهذا  اـهزغم و 

ار شناد  ياه  همـشچرس  شیوخ ، دنلب  راکفا  قیقد و  هشیدنا  اب  هک  دـندوب  نانآ  دـندوب و  نیون  ملع و  گنهرف و  نانامرهق  دـیدج و  شناد 
دوـخ تفآ  هب  دـیاب  اـم  ارچ  دنتـشاد . میدـقت  مینک  یم  یگدـنز  نآ  رد  اـم  هک  یناـهج  هب  دـنتخاس و  رـشتنم  هتـشون و  ار  اـهنآ  دـندوشگ و 

یشقن و هچ  اهیبرغ  اههاگدید  راتفگ و  میراپـس ؟ یـشومارف  هتوب  هب  ار  شیوخ  هوکـش  تلاصا و  مییآ و  راتفرگ  یگتخابدوخ  یـشومارف و 
هک یماگنه  هنافسأتم  يرآ ! میـشاب ؟ نانآ  عیطم  هتـسب  شوگ  مشچ و  و  میریذپب ؟ ار  همه  هشیدنا ، رکفت و  نودب  ام  هک  دراد  یعقاو  شزرا 

ار یتسه  راگدـیرفآ  هک  شامق  نیا  زا  رـصانع  زیتس و  قح  ارگیداـم و  رتراـس  يدوهی و  نیاتـشنیا  دـیورف ، نیوراد ، نوچمه : يرـصانع  زا 
دنراذگ یم  رانک  دوخ  مالـسا  فلاخم  هدروخ و  تسکـش  ياههاگدید  اب  ار  ینامـسآ  نایدا  همه  یفن و  ار  ناهج  هدـنروآ  دـیدپ  راکنا و 

ارچ نوچ و  دـیدرت و  چـیه  هک  دـنروآ  یم  رامـشب  یقیاقح  زا  دـنریذپ و  یم  ار  نانآ  ياه  هتفاب  ناناوج  زا  هورگ  نیا  دوش ، لـقن  يراـتفگ 
اهیبرغ نانخس  زا  ریزگانب  هورگ ، نیا  نتخاس  عناق  يارب  شیوخ  ياهثحب  رد  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسین . ریذپ 

نیا ناـه  دـشاب ؟ هنوگنیا  دـیاب  ارچ  یتسار  دـننک . یم  هضرع  ناـنآ  دـییأت  رهم  اـب  ار  شیوخ  بلاـطم  تاـعوضوم و  دـنریگ و  یم  کـمک 
نایناهج همه  رب  نادب  دیدرگزاب و  شیوخ  نیرفآ  راختفا  مالسا  هب  هچ ؟ يارب  نآرق ! زارفرس  لسن  يا  ناناوج و  نیا  ارچ ؟ مالـسا ! نادنزرف 

هراشا ییاه  هنومن  هب  هک  اه  هرهچ  نیا  اه و  هتفاب  نیا  هک  دـینک  اهر  ار ، برغ  ياوتحم  یب  ياه  هرهچ  طحنم و  ياه  هشیدـنا  دـینک . راختفا 
. دنیازفا یمن  اهیراتفرگ  طاطحنا و  فارحنا و  رب  زج  دنرادن و  يراسنوگن  زج  یناغمرا  تفر ،

ناسنا رمع  هتخانشان  ياهزرم 
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هدشن تباث  نآ  يارب  یصخشم  زرم  هک  تسا  یلیاسم  زا  رمع  لوط  هلءاسم  ینیوزق * * * * *  مظاک  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
هجرد نیرخآ  ات  وا  هک  تسا  نیا  هن  نخس  نیا  يانعم  تسیز ، لاس  نارازه  ای  لاس و  اهدص  تیصخش  نالف  دنیوگ  یم  هک  یماگنه  تسا .

هک هنوگنامه  تسا ، هتخانـشان  شیاهزرم  ناسنا  يارب  نکمم ، رمع  هک  ارچ  زگره ! تسا ، هتـسیز  تسا ، نکمم  اهناسنا  يارب  هک  ار  رمع  زا 
تسین يرایعم  كالم و  زین  هتـشذگ  رـصاعم و  ناهج  رد  هاتوک ، ياهرمع  اما  دنک . یم  نایب  ار  تیعقاو  نیمه  زین  یملع  تایفـشک  نیرخآ 

هک تسا  دازمه  هارمه و  ییاهدرد  عیاجف و  ثداوح و  اب  رتشیب  اـهناسنا  یگدـنز  هک  ارچ  دیجنـس ، ار  اـهناسنا  رمع  راـیعم ، نآ  اـب  ناوتب  هک 
، رابگرم ياهیرامیب  یتشادهب ، نیزاوم  تسرد  تیاعر  مدع  هدولآ ، ياوه  بسانمان ، هیذـغت  نوچ : یلماوع  ددرگ . یم  رمع  یهاتوک  ثعاب 

يرگناریو یناور  ياه  هدقع  دنراد و  یگدنز  مادهنا  رد  يرابگرم  رثا  همه  همه و  هک  یلماوع  رگید  هودـنا و  مغ و  ندـش  هتـشابنا  راشف و 
ریغ رد  دنهد  یم  قوس  يدوبان  يوس  هب  ار  ناسنا  تمالـس  یگدنز و  دندرگ و  یم  یکانرطخ  يرامیب  ثعاب  اهنآ  هک  دنروآ  یم  دیدپ  ار ،
نیا رد  دراد . ار  صقان  هاتوک و  ياهیگدنز  نیا  زا  رتارف  رایـسب  یگدنز  دادعتـسا  شـشک و  ناسنا ، دوجو  نامزاس  اههاگتـسد و  تروصنیا 
همه دنیوگ : یم  درک ، دامتعا  ناوت  یم  نانآ  یهاگآ  شناد و  هب  هک  یگرزب  نادنمـشناد  : »... دسیون یم  فطتقملا »  » يرـصم هلجم  دروم ،

رد ار  دوخ  دـناوتب  رگا  ناسنا  دـنراد و  ار  تیاهن  یب  ینالوط و  رایـسب  یگدـنز  کی  تیلباق  ناسنا ، دوجو  نامزاس  یلـصا  مهم و  ياـهتفاب 
رایـسب يرمع  دنک و  یگدـنز  لاس  نارازه  هک  تسا  نکمم  شیارب  الماک  دـنهدن ، رارق  درب ، یم  ار  وا  تایح  هتـشر  هک  یـضراوع  سرریت 

: هک تسا  نیا  دیآ  یم  تسدـب  هدـش  دای  ياه  هبرجت  زا  کنیا  هک  يزیچ  تیاهن  : » دـسیون یم  هحفص 240  رد  زین  و  دشاب » هتـشاد  ینالوط 
دزاب یم  ار  یگدنز  لاس  نس و  نیا  رد  لیلد  نادـب  هکلب  دریم ، یمن  شیوخ  رمع  زا  یگلاس  دـص  ای  داتـشه  زرم  هب  ندیـسر  لیلد  هب  ناسنا 

یخرب طابترا  رطاخب  هاگنآ  دزاس و  یم  فلت  ار  اهنآ  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  اهمادنا  اضعا و  یخرب  ریگنماد  اهتفآ ، ضراوع و  زا  یخرب  هک 
نیا هـک  دوـش  قـفوم  دـیدج  شناد  رگا  ور  نـیا  زا  دریم . یم  ددرگ و  یم  وربور  يدـج  رطخ  اـب  ناـسنا  تاـیح  رگید ، یخرب  اـب  اـضعا  زا 

باداش لاس ، اهدص  دناوت  یم  دـنام و  یمن  ناسنا  تایح  همادا  هار  رد  یعنام  رگید  دوش ، اهنآ  شیادـیپ  عنام  ای  درادرب  نایم  زا  ار  ضراوع 
میکح و فوسلیف ، کشزپ ، چیه  زا  هدناوخن و  صـصخت  هلجم  ای  یقیقحت  یملع و  باتک  چیه  رد  زین  ام  دوخ  دنک ». یگدنز  توارطرپ  و 

تسا نکممان  لاحم و  هکنآ  ای  دنامب  هدنز  نآ ، زا  رتارف  دناوت  یم  وا  تسا و  هدش  صخشم  رشب ، رمع  ياهزرم  هک  میا  هدینشن  يدنمشناد ،
دروآ و تسدب  رمع  لوط  يارب  ییوراد  هک  تسا  راودیما  دیدج ، بط  هک  مینیب  یم  سکع  هب  هکلب  دیامن . یگدـنز  لاس  رازه  یناسنا  هک 

رظنب انشآ  ان  تسا ، هاتوک  نانآ  رمع  اهناسنا و  یگدنز  هک  لیلد  نادب  ام ، نامز  ینالوط و  رمع  يرآ ! دنک . يریگولج  یلاسنهک  يریپ و  زا 
رد ار  يرتمولیک  رازه  تفاسم  هتـشذگ ، رد  مدرم  دروآ . باسح  هب  نکممان  لاـحم و  ار  نآ  دـیابن  دوب  انـشآ  اـن  يزیچ  رگا  اـما  دـسر ، یم 

رگا دـننک . یم  یط  تعاس  کی  نوچ  یهاتوک  تدـم  هب  امیپاوه ، هلیـسوب  ار  تفاـسم  نیمه  هکنیا  اـما  دـندرک ، یم  یط  هاـم  کـی  تدـم 
ار نآ  دـنتفریذپ و  یمن  ار  وا  فرح  تسا ، نکمم  تعاس  کی  رد  رتمولیک  رازه  ندومیپ  هک  داد  یم  ربخ  مدرم  هب  شیپ  لاس  دـص  یناسنا 

ياه هعماج  تسا . هدوب  تسرد  حیحص و  يربخ  نیا  هکیلاح  رد  دوب  هتخانـشان  انـشآان و  نانآ  يارب  هک  ارچ  دنتـشادنپ  یم  نکممان  يراک 
هرهب شنیب  شناد و  زا  هک  مه  نانآ  حیحـص . شنیب  شناد و  ساسارب  هن  دنـسانش  یم  يراج  ياهتداع  ساسارب  ار  اه  هدیدپ  زورما ، يرـشب 

فارتعا دوخ  هکلب  دنسانش ، یم  ار  لماوع  للع و  همه  دنا و  هتفای  تسد  تاببسم  بابسا و  همه  هب  هک  دنتسین  نیا  یعدم  زگره  دنراد ، يا 
هب تسا ، هدیشوپ  نادنمـشناد  شناد و  يارب  هک  یقیاقح  هتخانـشان و  یملع  لوصا  زومر و  هک  دننک  یم  رارقا  دنهار و  زاغآ  رد  هک  دنراد 

هطاحا اهنادـب  تسا  هتـسناوتن  نونکات  ناسنا  تسا و  هتخانـشان  یتسه  ناهج  رد  یملع  ياهـسایقم  رتشیب  تسا . رتارف  اـه  هتخانـش  زا  بتارم 
هدیدپ ره  هک  دبایرد  دنک ، كرد  دسانـشب  ار  اهنآ  للع  بابـسا و  هکنآ  نودب  ار  يرهاظ  ياه  هدیدپ  تسا  هتـسناوت  اهنت  دنک ، ادـیپ  یملع 

ببس دناوت  یمن  اما  دبای ، یم  رد  لسلست  روطب  ار  تاببـسم  بابـسا و  هنوگ  نیمه  و  يرگید . ببـس  دوخ  زین  ببـس  نیا  دراد و  یببـس  يا 
« رگید زیچ  هن  تسوا  هدارا  ادخ و  نارک  یب  تردق  یلصا  تلع  اشنم و  همشچرس و  نآ ، : » دیوگ هکنیا  زج  دسانشب  ار  للعلا  تلع  یلصا و 
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دنا هتشاد  ینالوط  رمع  هک  یناسک 

، ناهج نیا  رد  هک  مینک  یم  دروخرب  يرایـسب  ياهمان  هب  ناسنا ، خیرات  رد  ینیوزق * * * * *  مظاک  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
رد ءاملع  زا  یخرب  هک  هنوگنامه  دـنا ، هتـشون  زین  ار  یخرب  تشذگرـس  هدرمـشرب و  ار  نانآ  مان  نیخروم  هک  دـنا  هتـسیز  ینالوط  ياـهنرق 

میسرت هب  دنا » هتشاد  ینالوط  رمع  هک  یناسک  تشذگرـس   » ناونع تحت  هداد و  صاصتخا  اهنادب  اهنت  ار  یـصاخ  شخب  شیوخ ، ياهباتک 
يارب ینالوط  رمع  هک  دنا  هدش  روآدای  ار  تیعقاو  نیا  دنا و  هدروآ  ار  نانادب  طوبرم  روما  زا  یخرب  هتخادرپ و  نانآ  یگدـنز  تشذـگرس 

زا یخرب  مان  اجنیا  رد  ام  تسا . هدوب  يداع  یعیبط و  هدـیدپ  کی  ناراگزور  یخرب  رد  هکلب  تسین ، یبیرغ  بیجع و  هدـیدپ  کـی  ناـسنا 
3 درک . یگدنز  لاس  زین 930  نامیلس  ترضح   2 تسیز . ناهج  نیا  رد  لاس  هک 930  مدآ  ترضح   1 میروآ : یم  هدرـشف  روطب  ار  نانآ 
800 رماع ، نب  رمع   6 . 900 رماع ، نب  دادش   5 لاس .  380 عبض ، نب  عیبر   4 دنا . هتشون  لاس  زین 400  یخرب  لاـس و   4000 میکح ، نامقل 

رایسب و  لاس . يداع 560  نامقل   10 لاس . 1700 رـصم ، زیزع  ردپ  ناّیر  لاس 9   700 رصم ، زیزع   8 لاس .  600 هدـعاس ، نب  سق   7 لاس .
هب میرگن و  یمن  نانآ  مان  میـسرت  هب  يزاین  ام  هک  دنا  هتـسیز  ناهج  نیا  رد  لاس  اهدص  مادک  ره  هتـشاگن و  ار  نانآ  مان  خیرات  هک  يرگید 

. تسا هدنسب  ینامیا ، اب  يوج  تقیقح  ره  يارب  هک  مینک  یم  هدنسب  مالسلا  هیلع  حون  ناتساد  فیرش و  نآرق  نایب  نامه 

مود شخب 

تسا راگزاس  ناسنا  تعیبط  اب  تسین و  تعیبط  فالخ  رب  رمع ، لوط 

دنزرف یتسیاـب  تـفر و  اـیند  زا  يرمق  لاـس 260  رد  يرکـسع  ترـضح  ردـص * * * * *  اـضر  دیـس  هللا  ۀـیآ  موـحرم  راـثآ  زا  هتفرگرب 
نآ تــسا و  يرجه  لاس 256  هک  تسا  رون  لاس  يدـهم ، ترـضح  تدـالو  لاـس  دـشاب . هتفاـی  تدـالو  لاـس ، نیا  زا  شیپ  شراوگرزب ،

ینـالوط زارد و  يرمع  هک  ( 1  ) تسا لاس  شفیرـش 1157  رمع  نونکا  تسا . هدوب  هلاسراهچ  شراوگرزب ، ردـپ  تافو  ماگنه  ترـضح ،
تاذ اب  شترـضح  میقتـسم  طابترا  رب  تسا  یلیلد  تاداـع و  قرخ  زا  تسا  یتداـع  قرخ  تازجعم و  زا  تسا  يا  هزجعم  دوخ  نیا  تسا و 

تعیبط فالخ  رب  رمع ، لوط  هتبلا  دراد . قح  ترـضح  دوجو  اب  يدوجو  طابترا  شترـضح  هک  ینیوکت  هطبار  تیدحا . ترـضح  سدـقم 
ققحت رشب ، يرطف  هتساوخ  نیا  هک  دسرب  يزور  هدنیآ  رد  دیاش  تسا و  زین  رشب  يرطف  هتـساوخ  تسا و  راگزاس  ناسنا  تعیبط  اب  تسین و 
هچنانچ دنک ؛ یم  عافد  دوخ  ناج  زا  هاگآان  دوخ  يرـشب ، ره  تسا . زین  تاناویح  بوبحم  هکلب  تساهناسنا ، بوبحم  اهنت  هن  تایح ، دـبای .

زیچ رمع  لوط  زجب  هک  تسا  تایح  ماود  ندوب  يرطف  مزلتـسم  تاـیح ، بح  ندوب  يرطف  دـنک . یم  عاـفد  دوخ ، تاـیح  زا  زین  یناویح  ره 
رمع نافوت ، زا  شیپ  حون ، رـصع  رد  دـنرادن . اطخ  هک  تسا  رـشب  تایرطف  رگید  نوچ  یقیقح ، یعقاو و  يرما  رمع ، لوط  تسین و  يرگد 

و دیـشک . لوط  لاس  هاجنپ  دـصهن و  ترـضح  نآ  توعد  هدوب ، ینالوط  شرمع  زین  حون  ترـضح  دوخ  هچنانچ  تسا ؛ هدوب  ینالوط  رـشب 
نایاپ زا  سپ  و  دـسرب . شلاس  نهک  ناـمدرم  ناـمز و  نآ  يربمغیپ  ماـقم  هب  هک  دـسرب  يا  هزادـنا  هب  شترـضح  رمع  دـیاب  توعد  زا  شیپ 

رمع نافوت ، زا  سپ  یلو  تسا . هدنز  زین ، نافوت  زا  سپ  هدید و  مشچ  هب  ار  نآ  هداد و  خر  نافوت  هدوب و  يدنچ  حون  ترـضح  زین ، توعد 
نآ تماما  هکلب  تسا ، هزجعم  يدهم ، ترـضح  رمع  لوط  اهنت  هن  دوش . نشور  يزور  دیاب  هک  تسا  يرـس  نیا  و  تسا ، هدـش  هاتوک  رـشب 

لیان یهلا  سدقم  بصنم  نیدب  یگلاس  راهچ  رد  يدهم ، ترضح  تسا . هزجعم  زین ، مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  توبن  ریظن  ترـضح ،
اب ار  تماما  ینیوکت  هطبار  زین ، هزجعم  نیا  و  دـنرادن . هتـشادن و  ار  یتقایل  نانچ  نالاسگرزب  هک  تشاد  ار  یبصنم  نینچ  تقاـیل  دـیدرگ و 

، يدـهم ترـضح  هک  تفرگ  قلعت  قح ، ریذـپان  للخ  هدارا  دزاس . یم  نشور  نیوکت  اب  ار  عیرـشت  طابترا  دـهد و  یم  ناـشن  قح  ترـضح 
هب رداق  حون  نافوت  زا  سپ  یعیبط  للع  دشاب . قح  هدارا  رگا  صوصخ  هب  تسا ؛ لاحم  دارم ، زا  هدارا  کیکفت  دـشاب و  هتـشاد  زارد  يرمع 

ناربج ار  هصیقن  نیا  یپ  رد  یپ  یللع  هک  نآ  رگم  دنراد  هاتوک  يرمع  دنتـسه و  تقو  هب  دودـحم  ناشدوخ  نوچ  دنتـسین  رمع  لوط  نداد 
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سپ میدق . ینادواج و  يدـبا و  تسا و  یلزا  قح ، سدـقم  دوجو  دراد . یهلا  للع  يدـهم ، ترـضح  رمع  لوط  تسا ، یعطق  هچنآ  دـنک .
هتـساوخ هک  دوش  هتـسناد  ات  دـشاب ، هارمه  زیگنا  زاجعا  یقیاقح  اب  یتسیاب  نید ، دـشاب . زارد  يرمع  ياراد  یتسیاب  شا  هطـساو  ـالب  لولعم 

ياهکلـسم زا  یکلـسم  ریظن  دنام و  یم  لوهجم  قح  ترـضح  اب  شطابترا  دشاب ، زاجعا  دقاف  دـص  رد  دـص  نید  رگا  تسا . قح  ترـضح 
هللا یلـص  دمحم  ترـضح  توعد  دوب . ناوتان  زجاع و  اهنآ  ندروآ  زا  رـشب  هک  دندوب  یتازجعم  ياراد  ناربمایپ ، مامت  دوب . دهاوخ  يرـشب 

اب یتسیاب  تسا ، يدـهم  ترـضح  هلیـسو  هب  هک  مه ، توعد  نآ  ماجنا  دـش و  زاغآ  رایـسب  یتازجعم  اب  يدـهم ، ترـضح  دـج  هلآ ، هیلع و 
. تسا یتازجعم  هکلب  هزجعم  دوخ  يدهم ، ترضح  كرابم  دوجو  هک  دشاب  هارمه  هزجعم 

رمع لوط  موزل 

دراد و يدوجو  هلاحتـسا  یعون ، يدـهم  دـش  تباـث  هک  یعاـمتجا  رظن  زا  ردـص * * * * *  اـضر  دیـس  هللا  ۀـیآ  موحرم  راـثآ  زا  هتفرگرب 
هتفرگ هشیر  هزیکاپ  ینامدود  زا  هتشاد و  یجراخ  دوجو  یتسیاب  نیعم و  تسا  یـصخش  يدهم ، هک  دش  تباث  تسا و  نکمم  ریغ  شعوقو 

زا يدهم  یتسیاب  دوش و  یمن  هدشن و  تفای  تراهط  تلیـضف و  رد  ینادناخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادـناخ  ریظن  نوچ  دـشاب و 
ره هک  دنک  تیانع  يرمع  لوط  يدهم ، هب  یلاعت  يراب  ترـضح  یتسیاب  سپ  تسا . ترـضح  نآ  مهدزاود  هفیلخ  وا  دشاب و  نامدود  نیا 
رد ار  ییادخ  لدع  مچرپ  دنک و  مایق  يدهم  دیدرگ ، ینادواج  نامیا  یناهج و  لدع  هتـسیاش  رـشب  دیدرگ و  شروهظ  دعاسم  نامز  تقو ،

. دزاس ققحم  ار  ایبنا  لاسرا  زا  تیاغ  دنک و  اطع  ودب  ار  تیرشب  يرطف  هتساوخ  دروآ و  زازتها  هب  یتیگ  رسارس 

زاتمم درف 

بیـس نادنچ  هک  یبیـس  تخرد  دراد . تقیقح  ناشدوخ  عون  نایم  زاتمم  دارفا  دوجو  تاناویح ، تاتابن و  عاونا  نایم  رد  هک  تسا  یهیدـب 
دقاف تخرد ، رگید  ياه  بیس  تسا و  زاتمم  مجح  وب و  معط و  گنر و  رظن  زا  هک  دوش  یم  ادیپ  یبیـس  شیاه  بیـس  نایم  رد  هاگ  دراد ،

. یتخرد هاوخ  دنشاب ، يا  هتوب  تاتابن  هاوخ  رابکشخ ؛ هاوخ  دنـشاب ، راب  هرت  هاوخ  تسا ؛ نینچ  تاتابن  عیمج  رد  لاح  دنتـسه . تالامک  نیا 

. دننک یم  هدافتسا  زاتمم  دارفا  زا  يریگمخت  يارب  شحو  غاب  نارازگتمدخ  نارادماد ، نانابش ، دراد  همادا  تنس  نیا  زین ، تاناویح  نایم  رد 
، روکنک يرسارس  تاناحتما  ناگدنرب  تسا . سالک  نادرگاش  نایم  زاتمم  درف  سالک ، لوا  درگاش  تسا : نینچ  لاح  زین ، اهناسنا  نایم  رد 
هب يداع  درف  رگید ، نامز  ای  رگید  رهـش  رد  یلو  تسا ، زاتمم  درف  ینامز ، ای  رهـش و  رد  يدرف  هاگ  دنتـسه . نابلطواد  نایم  رد  زاتمم  دارفا 

مدوب و نادرگاـش  فیدر  مه  مدوب ، ناریا  رد  هک  یماـگنه  تفگ : یم  دوـب ، هدرک  لیـصحت  ناـنبل  ناریا و  رد  هک  یناوـج  . دـیآ یم  راـمش 
؛ تسا زاتمم  درف  ناهج ، لک  رد  ینامز  رد  يدرف  هاگ  مدـمآ . یم  رامـش  هب  سـالک  زاـتمم  درف  مدرک  یم  لیـصحت  ناـنبل  رد  هک  یماـگنه 

درف ییابیز  رد  يدرف  دنتـسه ؛ نوگانوگ  يرـشب ، زاتمم  دارفا  دنریگ . یم  زنرب  هرقن و  ای  الط و  لادم  کیپملا  ياهیزاب  رد  هک  یناسک  دننام 
، ددرگ یم  ناهج  نامرهق  نامز و  متـسر  دوش و  یم  زاـتمم  درف  یندـب  يورین  رد  يدرف  دریگ . یم  بقل  تهاـج  هکلم و  دوش و  یم  زاـتمم 
زا يدرف  كرامسیب .»  » دننام دوش  یم  نینچ  تسایـس  یکریز و  رد  يرگد  ددرگ ، یم  انیـس  نبا  دوش و  یم  نینچ  شنیب  شناد و  رد  يدرف 

همه هدهاشم  دروم  تسا و  یهیدب  بلطم ، نیا  دوش . یم  هدیمان  نارود  رذوبا  نامز و  ناملـس  ددرگ و  یم  زاتمم  درف  تلیـضف ، اوقت و  رظن 
یمن تیرـشب ، زاتمم  دارفا  تسین و  ینادـیواج  یناگمه و  یناهج و  دراد و  ناکم  نامز و  هب  صاـصتخا  ناـشندوب  زاـتمم  یلو  تسا ، قلخ 

صوصخم و ینامز  رد  دنچ  ره  دنرادن ؛ دننام  لثم و  ناهج  قلخ  همه  نایم  رد  هک  دنتسه  تیرشب  زاتمم  دارفا  یهورگ  یلو  دنـشاب . دنناوت 
رترب و دـنچ  ره  دـنرترب ؛ قلخ  همه  زا  ناگمه  هک  دنتـسه  ادـخ  ناربمایپ  نادرم ، گرزب  نیا  دـنا . هتـشاد  تسیز  صوصخم  یناـکم  رد  اـی 

يوس زا  سدقم  بصنم  نیدب  هک  دنتشاد  یگتسیاش  نوچ  دنتسه ؟ تیرـشب  زاتمم  دارفا  نانیا ، ارچ  دراد . دوجو  ناشدوخ  نایم  رد  يرتالاب 
تسا و رتالاب  رترب و  ناگمه  زا  هک  نآ  نادرم ، گرزب  نیا  نایم  رد  دنتـشادن . ار  تیلباـق  یگتـسیاش و  نینچ  نارگد  دـندرگ و  لـیان  ادـخ 
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زاتمم درف  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ایبنا  متاخ  سدقم  دوجو  تسا ، رتشیب  يراوگرزب  تلیـضف و  یگتـسیاش و  ياراد 
ایصوا و دیدرگ . ناربمایپ  فرشا  ایبنالادیس و  ور ، نیا  زا  تسا . رتالاب  رترب و  ناگدنیآ ، ناگتشذگ و  ناهج ، قلخ  همه  زا  تسا و  تیرـشب 

دننام لثم و  ناهج  قلخ  نایم  رد  دنتسه و  هدوب و  تیرـشب  هعماج  زاتمم  دارفا  یگمه  هک  دنتـسه  نینچ  ترـضح ، نآ  هناگ  هدزاود  يافلخ 
اهناـسنا همه  ییاـمرف  ناـمرف  هب  ادـخ  يوس  زا  تسا و  هدـیدرگ  ضیوفت  اـهنآ  هب  یهلا  بصنم  نیرت  سدـقم  نیرتیلاـع و  هک  اریز  دـنرادن .

، يدهم ترـضح  ینعی  ایـصوا ، متاخ  ترـضح  هب  دنوش و  یم  زاغآ  ایبنا  متاخ  ترـضح  زا  نیرترب ، زاتمم و  هورگ  نیا  دنا . هدش  هدیزگرب 
دنناـم ریظن و  دنـشاب و  یم  هدوـب و  رترب  یبقاـنم  لـیاضف و  رترب ، يدرخ  لـقع و  رترب ، یـشنیب  رترب ، یـشناد  ياراد  یگمه  دوـش . یم  مـتخ 

نآ و  هدیدرگ ، ادخ  يوس  زا  یصوصخم  تیانع  ياراد  هدش و  زاتمم  يدرف  يرظن  زا  يدهم  ترضح  نادرم ، گرزب  نیا  نایم  رد  دنرادن .
یناهج و یناـسنا و  زاـتمم  درف  تسا و  سدـقم  دوجو  نآ  ياـهزایتما  زا  دراد و  شترـضح  هب  صاـصتخا  تلیـضف ، نیا  تسا و  رمع  لوط 

شک تبیـصم  یتسیاب  تسا و  تقـشم  جنر و  بجوم  رمع ، لوط  درادن . ریظن  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  رد  هک  دـیآ  یم  رامـش  هب  ینادواج 
ار تقـشم  تبیـصم و  نیا  جنر و  نیا  ادخ ، رطاخ  يارب  شترـضح ، یلو  دنارذگب . قارف  جنر  رد  زارد  ینایلاس  دشاب و  ناتـسود  نازیزع و 

دهاوخ ترـضح  نآ  لیاضف  نیرتگرزب  زا  یکی  ییابیکـش  ربص و  نیا  تساراد و  العا  دـح  هب  ار  ربص  يرادـیاپ و  نوچ  دـنک ؛ یم  لـمحت 
. تسا لاس   1164 ترضح ، نآ  فیرش  رمع  ( 1420  ) نونکا یقرواپ : دوب * * * * * .

موس شخب 

؟ دینک یم  لح  هنوگچ  ار  جع  مئاق  ماما  رمع  لوط 

هب هجوت  اب  تسا  يرمق  يرجه  لاس 1417  هک  نونکا  دنسرپ : یم  يدراهتـشا * * * * *  يدمحم  دمحم  مالـسالا  ۀجح  راثآ : زا  هتفرگرب 
رتشیب ای  ردق  نیا  یصخش  تسا  نکمم  ایآ  تسا ، هتشذگ  ترـضح  نآ  رمع  زا  لاس   1162 هدوب ، لاس 255  هک  جع )  ) مئاق ماما  دلوت  لاس 
طوبرم تالاؤس  زا  یکی  نونکا  مه  تسا و  حرطم  دعب  هب  هّللا  همحر  قودص  موحرم  نامز  زا  خیرات  لوط  رد  لاؤس  نیا  خساپ : دنک ؟ رمع 

یعنام هچ  میئوگ  یم  هاگنآ  تسین ، لاحم  ینینچ  نیا  ینـالوط  رمع  هک  مینک  تباـث  شناد  نید و  رظن  هک  یتقو  اـم  تسا . ترـضح  نآ  هب 
رظن زا  اما  دـنک ؟ رمع  رتشیب  ای  لاس  نارازه  هک  دروآ  دوجو  هب  یـصخش  رد  ار  یطیارـش  دوخ  لازیال  تردـق  نآ  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  دراد 

، ددرگ عفر  دوش  یم  وا  رمع  یهاتوک  بجوم  دـسر و  یم  ناسنا  هب  هک  ییاهبیـسآ  اه و  لـالتخا  رگا  دـنیوگ : یم  ناسانـش  تسیز  شناد :
رب دنک ، یم  رمع  لاس  ای 80  ینیب 70  یم  هک  نیا  دـنک  رمع  لاس  دیاب 300  ناسنا  دنیوگ  یم  یضعب  دیـسر . دهاوخ  لاس  هب 200  وا  رمع 

تارشح و يور  نادنمشناد ، هک  یتاشیامزآ  زا  و  دنک . یم  تیارـس  رگید  ياهوضع  هب  دوش و  یم  هدوسرف  وا  زا  يوضع  هک  تسا  نآ  رثا 
یلپداتسا فوکلایف » يروی  . » دنا هدناسر  ربارب  اهرازه  هب  هکلب  اهدص  هب  ار  اهنآ  رمع  یهاگ  هک  دهد  یم  ناشن  دنا  هدرک  ناهایگ  اهلولس و 

، دریم یمن  زگره  تسا و  دیواج  دشاب  یم  نارادناج  يانب  یلـصا  لوا و  گنـس  هک  لولـس  دـیوگ : یم  قباس  يوروش  رد  فیک »  » کینکت
دشاب دیواج  هدنز و  دیاب  ناسنا  دنک : یم  هفاضا  يو  دوشن . شتکاله  ببس  دیدش  يامرگ  امرس و  دشاب و  هتـشاد  اذغ  هک  نیا  رب  طورـشم 

رب یلیلد  هنوگچیه  اهنت  هن  ینید  رظن  زا  ثیداحا  نآرق و  رظن  زا  اما  تسا . دیواج  وا  ندب  هدنهد  لیکشت  ياهلولـس  اریز  دورن  نیب  زا  زگره 
مالسلا و هیلع  سایلا  مالسلا و  هیلع  سیردا  میناوخ : یم  یبهذم  تایاور  خیراوت و  رد  هکلب  میرادن ، یئانثتـسا  دارفا  رد  ینالوط  رمع  راکنا 
مالسلا و هیلع  داع  مالسلا و  هیلع  حون  مالسلا و  هیلع  نامقل  ترضح  نینچمه  دنا و  هدنز  زونه  مالـسلا ، هیلع  ییـسع  مالـسلا و  هیلع  رـضخ 
: دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هرابرد  لمن  هروس  هیآ 4  رد  نآرق  هک  اجنآ  ات  دـنا ، هدرک  ینالوط  رایـسب  ياهرمع  رگید ، ناربماـیپ 

لاس داع 3500  ترـضح  تایاور  قبط  و  درک ». گنرد  لاس ) ینعی 950   ) لاس هاجنپ  زج  لاس  رازه  دوخ  موق  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  حون  »
، نآ نتفرگ  راکب  اب  وا  دـشاب و  هتخومآ  شنامز  ماما  هب  ار  یگدوسرف  يریپ و  للع  ماـمت  دـنوادخ  هک  دراد  یعناـم  هچ  نیارباـنب  درک . رمع 
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هجوت هتکن  نیا  هب  دیاب  انمض  درک . دهاوخ  تسرد  ار  روما  هیقب  دنوادخ  هدارا  تردق و  دوبن ، لاحم  هلئسم  لصا  هک  یتقو  دنک  رایـسب  رمع 
، مدنگ هتوب  کی  زا  هناد  فشک 000/4  هلاس و  ياهیهام 000/000/3  فشک  دننام : دراد  رایسب  ياه  هنومن  ناهج  رد  اهئانثتـسا  هک  تشاد 

ناهج هک  تسین  روط  نیا  هک  تسا  یکاح  دـنک و  یم  یهلا  لازیال  تردـق  زا  تیاکح  مه  اهنیا  هک  دـنز و ... یمن  خـی  هک  یبآ  فشک  و 
، تسا ادـخ  راک  مه  نآ  هک  تسا ، راک  رد  یعیبط  للع  قوفام  للع  یهاـگ  هکلب  ددرگب ، یلومعم ، یعیبط  لولعم  لـلع و  روحم  رد  هشیمه 

«. تساناوت زیچ  ره  رب  دنوادخ  امتح  دینادب  : » دیامرف یم  ارارکا  نآرق  هکنانچ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
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