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یمالسا تدحو  ریسمرد  ربمایپ  یشزرا  ياهدربهار  هب  یهاگن 

باتک تاصخشم 

15743-78 ناریا  : یلم یسانشباتک  هرامش 
هلاقم اشنم  نیسح  ینیسح  یمالسا  تدحو  رد  مرکا  ربمایپ  یشزرا  ياهدربهار  هب  یهاگن   : روآدیدپ مان  ناونع و  نیسح  ینیسح   : هسانشرس

.38 ص 19 -  ناتسمز 1377 :) زییاپ ،  ، ) 61 هوکشم ش 60 ، : ، 
 : رگفیـصوت یلم  تدحو  رگفیـصوت :  مالـسا  ربمایپ  (ص ،  دمحم رگفیـصوت :  یمالـسا  هعماج  رگفیـصوت :  یمالـسا  تدحو  رگفیـصوت : 

رگفیصوت یموق  ییارگیلم  رگفیصوت :  یتسرپداژن  رگفیصوت :  نآرق  رگفیصوت :  مالسا  خیرات  رگفیصوت :  نایدوهی  رگفیصوت :  ناناملسم 
بارعا : 

همدقم

هب یمالسا  تدحو   » لماع يریگراک  هب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ریثات  شقن و  یسررب  هب  یعامتجا  یشزرا و  ياهدربهار   » ناونع
رد هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  شقن  یلک  يدنبمیـسقت  کـی  رد  . دزادرپیم ناـمز  نآ  یمالــسا  هعماـج  رد  اـهرازبا  زا  یکی  ناوـنع 

يریگراک هب  نامز و  نآ  یبرع  هعماج  تیعـضو  رد  شالت  تسخن  دوشیم : نیداینب  بلطم  هس  لماش  یمالـسا  تما  تدـحو  يراذـگهیاپ 
ناناملسم و يارب  هدحاو  تما  يامنرود  میسرت  ریـسم  رد  یگنهرف   » ياهيزیرهمانرب سپـس  مزال ; ياهيزاسهنیمز  تهج  یـسایس   » لماوع

یلصمرکا ربمایپ  هک  ییاهلحهار  نتسب  راک  هب  تیاهن ، رد  دوخ ;و  ياهتیلوؤسم  هبتبـسن  مدرم  مهف  ياقترا  يرکف و  دشر  ياضف  داجیا 
یـشزرا توـعد   » ناوـنع تحت  ناوـتیم  ار  ییاـهدربهار  نینچ  نیا  . تفرگیم هرهب  تدـحو  قـقحت  رازبا  ناوـنع  هب  اـهنآ  زا  هلآو  هیلع  هللا 

زین ینهیم و  یموق و  یشزرا  ياهدربهار   ، » یبهذم یلم و  یشزرا  ياهدربهار   » لماش اهنآ  زا  ياهراپ  هک  درمشرب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
. درک میهاوخ  ارذگ  ياهراشا  شخب  ره  هب  کنیا  و  دوب . دنهاوخ  يدرف  یعامتجا و  یشزرا  ياهدربهار  »

یبهذم یلم و  ياهدربهار 

ینامیا یگتسبمه  یلم و  تدحو  داجیا 

زا یکی  ناوتیم  ار  اهنامیپ  نیا  دوب . نوگانوگ  ياههورگ  نیب  ییاهدادرارق  دقع  اب  هارمه  هنیدم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دورو 
نیا نیرتمهم  زا  یکی  هنیدـم : یمومع  هماننامیپ  . درمـش نامز  نآ  هعماـج  رد  یمالـسا  تدـحو  تفاـیهر  يریگراـک  هب  دـهاوش  نیرتزراـب 

نیتسخن  » ار نآ  یـضعب  دش و  هتـسب  برثی  دوجوم  لیابق  فیاوط و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  نیب  هک  دوب  يدادرارق  نیلوا  اهنامیپ ،
هک ارچ  دوب  ینید  یگتـسبمه  یلم و  تدـحو  ندروآ  دوجو  هب  يارب  هلوقم  نیرتـهب  ریبدـت  نیا  دناهتـسناد . ناـهج  بوتکم  یـساسا  نوناـق 

تامدقم اهنامیپ  نیا  رگید ، يوس  زا  درکیم و  نیمصت  ار  ناناملسم  نارجاهم  زین  نایدوهی و  یعامتجا  قوقح  ریگرد ، لیابق  نایم  تدحو 
هک دوب  هدـش  دـیق  ینـشورب  نیملـسم  نیب  دادرارق  دافم  رد  همومن  ناونع  هب  . دروآیم مهارف  ار  یتموکح  یـسایس و  تدـحو  کـی  لیکـشت 

تسین و نارفاک  ناناملـسم و  نیب  یطابترا  و  سانلا ،) نود  نم  ةدحاو  ۀـما  مهنا  : ) دنتـسه رگید  مدرم  زا  يادـج  ياهدـحاو ، تما  نیملـسم 
دربهار تهج  رد  یمالـسا  تدـحو  رازبا  يریگراک  هب  انامه  اـهنامیپ  نیا  رب  مکاـح  حور  هچ  رگا  دـشاب . دـیابن  ملـسم  ملـسم و  نیب  يرود 

هب یلو  دـنراد ، رارق  رما  نیا  قادـصم  نآ  دراوـمز  ماـمت  ورنیمه  زا  تسا و  یمالـسا  هعماـج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  یـشزرا 
نودب ینمؤم  چیه  دوب -. دنهاوخ  دحتم  مه  اب  داسف  هئطوت و  زواجت و  ملظ و  ربارب  رد  نیملـسم  [ .- 1 : ] مینکیم هراشا  دراوم  نآ  زا  یضعب 
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گنج هب  هک   ) اههورگ یمامت  دـش -. دـهاوخن  ارجا  ناگمه  يارب  زج  حلـص  دـنکیمن و  حلـص  هللالیبس  یف  داهج  رد  نانمؤم  ریاس  هراـشا 
هبتبسن هللا  ۀمذ  .- » دش دهاوخن  لیمحت  مهرـستشپ ) هبترمود   ) هورگ کی  هب  ندیگنج  دش و  دنهاوخ  گنج  دراو  بیترت  هب  دنالوغـشم )

ضورقم و درف  نیملـسم ، دوب -. دـنهاوخ  لوسر  ادـخ و  نآ  لح  عجرم  درک ، زورب  نیملـسم  نیب  یفـالتخا  رگا  تسا -. ناـسکی  دارفا  همه 
هک یخیرات  هماندهع  نیا  زا  يرگید  تمـسق  رد  .و  دننکیم کمک  روا ا  هکلب  تخاس ، دنهاوخن  اهر  تسا  نیگنـس  وا  نید  هک  ار  ینویدم 

ربمایپ طسوت  یلم  تدحو  ققحت  هزیگنا  زا  یکاح  نآ  دافم  هب  هجوت  هک  دش  يروادشیپ  يروما  دـندوب ، هنیدـم  نایدوهی  نآ  باطخ  فرط 
نید کی  ره  درک و  دنهاوخ  یگدنز  هنیدم  رد  تلم  کی  دننام  دـناهدحاو و  تما  نایدوهی  ناناملـسم و  تسا -: هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

نایدوهی دـنناوخیم ، هحلاصم  هب  ار  اهنآ  نیملـسم  یتقو  الباقتم  دـش و  دـهاوخ  کمک  یهارمه و  نامیپمه ، نایدوهی  هب  دـنراد -. ار  دوخ 
يرای اب  دیاب  ود  ره  دننک -. هزرابم  دنزیخیمرب ، همصاخم  هب  دادرارق  نیا  اب  هک  یناسک  دض  رب  دیاب  ود  ره  دوهی  نیملسم و  دنریذپب -. دیاب 

هب . دشاب هورگ  ود  ره  تحلصم  هب  هک  نیا  رگم  دوشن  ریجا  فرط  ود  هیحان  زا  يرفاک  چیه  دنگنجب -. برثی  هب  نامجاهم  ربارب  رد  رگیدکی 
ربماـیپ ياـهلحهار  نیرتصخاـش  زا  یکی  یلم  ینید و  كرتشم  تیـساسح  داـجیا  يارب  شـشوک  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  دـیاب  لاـح ، ره 

رد زین  اهدعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینامیا : تدحو  تیبثت  . دوشیم هدرمش  یمالـسا  تدحو  ققحت  تهج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
رد هکم و  حـتف  زا  سپ  ترـضح  نانخـس  زا  یـشخب  رد  دوـمرف . دـیکات  عوـضوم  نیا  رب  اررکم  نیملـسم  یناـمیا  یگتـسبمه  تیبـثت  ریـسم 

مهبنذب یعسی  مهئامد  اوفاکتت  مهاوس  نم  یلع  دحاو  دی  مه  نوملسملاو  ملسملا  خا  ملسملا  : » دومرف هک  دناهدرک  لقن  نینچ  مارحلادجـسم 
روهشم الماک  ترضح  هب  بوسنم  ییابیز  مالک  رد  نانمؤم  نیب  دحاو  یبهذم  یگتـسویپ  ینید و  كرتشم  سح  نینچ  داجیا  [ . 2  . ] مهاندا

همه دـشاب  کـی  کـیل  اـههناخ  نحـص  هبتبـسن  دوش  دـص  امـس  دیـشروخ  رون  کـی  نآ  نوچمه   . ةدـحاو سفنک  نوـنمؤملا  : » هک تسا 
رد زین  ینارون  وترپ  نیا  زمر  هتبلا  وهدحاو  سفن  دننام  نانمؤم  هدـعاق  ار  اههناخ  دـنامن  نوچ  نایم  زا  راوید  وت  يریگرب  هک  نوچ  ناشراونا 
مه زا  ناگـس  ناـگرگ و  ناـجداب  حور  زا  داـحتا  نیا  وجم  وت  داـحتا  درادـن  یناویح  ناـج  : هک دوـب  دـهاوخ  ناـنمؤم  یهلا  یناـسنا و  حور 

( يولوم ) تسادخ ناریش  ياهناج  دحتم  تسادج 

يردارب توخا و  حور  دنویپ 

مهم ياهدربهار  اهراکتبا و  نیرتمهم  زا  یکی  هنیدـم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دورو  لاـس  نیتسخن  رد  یعاـمتجا : قلعت  شیادـیپ 
هلیبق ود  : نز درم و  زا  معا  ناناملـسم  هیلک  نیب  تاخاوم  دقع )  ) دـنویپ ینعی  دوشیم ; عقاو  ینید  تدـحو  لماع  يریگراک  هب  رد  ترـضح 

ناوخا الواافـص  مالـسا و  رون  رد  دش  وحم  یفطـصم  زا  ناشهنهک  ياهنیکتـشاد  ماشآ  نوخ  ناج  رگید  کی ز  تشاد  مان  جرزخ  سواک و 
تسب و گنس  وک  ياهروغدندش  دحاو  نت  دنتـسکشرد و  دنپ  هب  هوخا ، نونمؤملا  مد  زوناتـسوب  رد  بنع  دادعا  وچمه  نانمـشد  نآ  دندش 

داتـسوا لک  قشع  رب  نیرفآوا  دشاب  دحلم  سحن  تواقـش  ردوا  دشاب  دحاو  سفن  ین  یخا  یندناوخ  شیلـصا  رفاک  قح  لزا  رد  دـنام  ماخ 
 . نیوخا نیوخا  هللا  یف  اوخآت  : » دیامرفیم یمومع  سلجم  کی  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( يولوم ) داحتا داد  ار  هرذ  نارازه  دص 
هچ تفرگ  لکـش  یعامتجا  يراکمه  قح و  روحم  رب  ياهلیبق و  یموق و  ياههزیگنا  یفن  ساسارب  اـهنت  یناـگمه  يردارب  ناـمیپ  نیا  [ . 3]
ره نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  (10  / تارجح  . ) نومحرت مکلعل  هللا  اوقتاو  مکیوخا  نیب  اوحلـصاف  ةوخا  نوـنمؤملا  اـمنا  : » هک نیا 

: هک دـناوخ  دوخ  ردارب  ترخآ  ایند و  رد  ار  یلع  ترـضح  یخیرات ، هراگنا  کی  رد  تسب و  يردارب  دـقع  هنیدـم  مدرم  زا  یکی  رجاـهم و 
همه زا  ناشن  هک  دوب  نامز  نآ  هعماـج  رد  ریگارف  تفلا  ققحت  رازبا  نیرتدـمآراک  هناـیهاد ، میمـصت  نیا  بیترت ، ره  هب   . هنم اـنا  ینم و  هنا  »

لیکشت هیاپ  یهلا  تبحم  . تشاد ادخ  هب  نامیا  روحم  رب  هدنلاب  یعامتجا  قلعت  کی  شیادیپ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  شـشوک 
دنویپ يدـیحوت ، تناید  روحم  رب  نآ  ياضعا  یمامت  هک  تسا  یماـظن  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  بولطم  هعماـج  یناـمرآ : هعماـج 

هب  ) ار اهلد  تدحو  تفلا و  ياههنیمز  زین  میکح  زیزع  دـنوادخ  ات  دـنراد  هگن  راوتـسا  ار  نآ  دنتـسه  فلکم  دـنراد و  رگیدـکی  اب  يردارب 
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کبـسح ناف  كوعدخی  نا  اودیری  ناو  : » ددرگ مکحم  یمالـسا  هعماج  یعامتجا  مهافت  ياههیاپ  ناسنیدب  دزاس و  رادیاپ  دوخ ) تردـق 
هنا مهنیب  فلا  هللا  نکل  مهبولق و  نیبتفلا  ام  اعیمج  ضرالا  یف  ام  تقفنا  ول  مهبولق  نیب  فلاو  نینمؤملابو -  هرـصنب  كدیا  يذـلا  وه  هللا 
نیا ققحت  ایناث  درک ; هعماج  زا  نخس  ناوتیمن  یعامتجا  تفلا  ققحت  نودب  الوا  یهلا  تایآ  دافم  ساسارب  62 و63)  / لافنا .« ) میکح زیزع 

دنوادـخ نیتسار  مالک  [ . 4 . ] دـنروآ مهارف  ار  یعامتجا  تدـحو  ياههنیمز  طیارـش و  دـنرداق  زین  نانمؤم  اـثلاث  تسادـختس ، هب  اـهنت  رما 
ءادـعا متنک  ذا  مکیلع  هللا  ۀـمعن  اورکذاو  اوقرفتالو  اعیمج  هللا  لبحب  اومـصتعاو  ;  » تساـیوگ سب  زین  یبرثی  لـیابق  يردارب  هلاـسم  نوماریپ 

توخا و حور  نآ  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  ینامرآ  هعماج  (103  / نارمع لآ  ... ») اناوخا هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف 
لوسر دمحم  : » ینعی دنباییم ، تدحو  روحم ، کی  لوح  نامیا ، هبتمحر  رفک و  رب  تدش  رد  هک  تسا  ياهعماج  دـنزیم ، جوم  يردارب 

یطابترا رد  نآ  دارفا  ماـمت  تسا و  دـحاو  ياهرکیپ  دـننام  هک  ياهعماـج  (29  / حـتف  . ) مهنیب ءاـمحر  راـفکلا  یلع  ءادـشا  هعم  نیذـلا  هللا و 
مهداوت یف  نینمؤملا  لـثم  : » دراد ناـیرج  نآ  دوپ  راـت و  رد  یبهذـم  ناـمیا  قـشع و  حور  دـننامیم و  رادـیاپ  رگیدـکی  اـب  شخبتدـحو 

ياهتیفرظ زا  يروهرهب  [ . 5  . ] یمحلاو رهـسلاب  ءاضعالا  رئاس  هل  یعادت  وضع  هنم  یکتـشا  اذا  دـحاو  دـسج  لثمک  مهفطاعتو  مهمحارتو 
هعماج یعامتجا  بوچراچ  صاختیفرظ  زا  نارجاهم ، راصنا و  يردارب  نامیپ  حرط  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هجیتن  رد  یعامتجا :

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زرابتیقفوم  نیا  درب و  هرهب  هدحاو  تما  ققحت  فادـها  تهج  رد  هدوب ) دوخ  نانامیپمه  زا  تیامح  هک   ) یبرع
اهییاراد لاوما و  نتـشاد  مدـقم  ات  یمالـسا  تاواسم  نیا  ياهدـمایپ  راثآ و  یتح  هک  دـش ، نایفـسوبا  نوچ  يدارفا  بجعت  ثعاـب  اـهنت  هن 

رد تکراشم  لماش  هک  دـش  هتـسب  ینامیپ  راصنا ، رجاهم و  يردارب  نایرج  رد  هک  دـننکیم  لقن  ناـخروم  تفر . شیپ  رگیدـکی  هبتبـسن 
مالسا خیرات  عیاقو  رسارس  لاح ، ره  هب  . تساههنومن نیرتهب  زا  ریضنلاینب »  » یگنج میانغ  میسقت  دادیور  اتـسار  نیمه  رد  دوب و  مه  ثاریم 

رازبا يربهرهب  ـالباقتم  نیملـسم و  فوفـص  قارتفا  زا  يریگولج  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  شقن  هک  تسا  يدـهاوش  ياـیوگ 
ربمایپ شالت  (105  / نارمعلآ ...« ) اوفلتخاو اوقرفت  نیذلاک  اونوکتالو  : » هک دوب  نآرق  راکشآ  روتسد  نیا  دهدیم و  ناشن  یمالسا  تدحو 
یهلا ياهتلاسر  زا  یکی  ار  تدـحو  نامرآ  نوچ  دـسریم و  نکمم ، ياهشـشوک  جوا  هب  تدـحو  داـجیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

ار دوخ  ناوت  مامت  هار  نیا  رد  سپ  تسا ، نانآ  هاوخاوه  نابرهم و  تخـس  دیآیم و  نارگ  وا  رب  نانمؤم  قرفت  جنر  دـنادیم ;و  دوختثعب 
هب دیاش  و  ( 128/ هبوت  . ) میحر فوءر  نینمؤملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکءاج  دـقل  : » هک دربیم  راـک  هب 

نیبلا و تاذ  حالـصا   » عوضوم یلدمه : يراگزاس و  راکهار  [ . 6 .« ] تیذوا ام  لثم  یبن  يذوا  ام  : » دـیامرفیم دوخ  هک  تسا  لـیلد  نیمه 
:»... دریگیم رارق  يردارب  داـجیا  ياـهراکهار  فیدر  رد  زین ، نآ  نوماریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  ياهيریگعـضوم  اهـشرافس و 
لاقف یلب . لاق : هلوسر  هللا و  اهبحی  ۀـقدص  یلع  کـلدا  ـالا  بویا  اـبا  اـی  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهللالوسر  لاـق  لاـق : بویایبا  نع  ربخلا  یفو 

زین و  [ . 7 «. ] اوضغابت اذا  مهنیب  برقت  اودسافت و  اذا  نیبلا  تاذ  حالـص  یف  یعـست  هیوار  یف  و  اودـسافت ... اذا  سانلا  نیب  حلـصت  هللالوسر :
نایم یتشآ  يرارقرب  رد  هک  سک  نآ  دزم  دومرف : دـندرک ، شـسرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  زا  توخا  هیآ  هراـبرد  هک  هدـش  لـقن 

ربماـیپ هک  یمیمـصت  رد  ار  اههویـش  نیا  زا  یکی  بیترتنیدـب  [ . 8 . ] دـنک راکیپ  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  دزم  ربارب  دـشوکب ; ناـمدرم 
نوناق نادقف  اعطق  مینکیم . هدـهاشم  دریگیم ، ردـب  گنج  میانغ  میـسقت  دروم  رد  نیبلا  تاذ  حالـصا   » رب ینبم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

یمالـسا هعماج  يایوپ  تدـحو  رد  ات  دوب  یلماوع  هرود ، نآ  ناناملـسم  لماک  یقالخا  یتیبرت و  یگدامآ  مدـع  زین  میانغ و  میـسقت  صاخ 
هب فظوم  زین  نانمؤم  دوشیم و  تلم  یگچراپکی  ظفح  روما و  حالـصا  هب  رومام  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ورنیا ، زا  دـنک . لـلخ  داـجیا 
 . نینمؤم متنک  نا  هلوسرو  هللاوعیطاو  مکنیب  تاذ  اوحلـصاو  هللا  اوقتاـف  : » هک هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  زا  تیعبت  یلدـمه و  تیاـعر 
رس نیملـسم  ینید  تدحو  هرکیپ  رد  زیچان ) دنچ  ره   ) یقاقـش هک  دنکیم  ییادزفالتخا  ياهنوگ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  (1  / لافنا )
زا یمهس  دندوبن  رضاح  گنج  رد  هک  مه  یهورگ  يارب  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  دناهدرک ، لقن  ناخروم  هک  نانچ  درواینرب ;

ياهدع تیامح  مالعا  دوجو  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  ردب ، گنج  زاغآ  زا  شیپ  هک  تسا  هجوت  بلاج  [ . 9 . ] دادیم رارق  تمینغ 
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هللا یلـصربمایپ  اب  راصنا  دادرارق  ياوتحم  نوچ  تسا ; نمـشد  اب  دربن  داهج  یگدامآ  رب  ینبم  راصنا  تیاضر  مالعا  راظتنا  رد  نارجاهم ، زا 
رظن يار و  لابند  هبتکرح  زا  شیپ  اذل  جراخ ، ياهگنج  رد  یهارمه  هن  دوب و  هنیدم  رهش  لخاد  رد  ترـضح  زا  عافد  هرابرد  هلآو  هیلع 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  مامتها  زا  ناشن  عقاو  رد  رما  نیا  . ددرگیم رازراک  هداـمآ  ناـنآ  يراـی  زا  ناـنیمطا  زا  سپ  دوب و  راـصنا 
ناـیرج رد  هک  يرگید  دادـیور  قرفت : ياـج  هب  قوـفت  [ . 10 . ] دراد نامز  یـسایس  صاخ  طیارـش  هظحالم  یعاـمتجا و  ياهتنـستیاعر 

رارف ببس  هب  ناناملـسم  يا  هراپ  تمالم  مدع  رب  ینبم  دهدیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  نآرق  هک  تسا  يروتـسد  میدهاش  دحا  گنج 
ریـسم رد  دـنوش و  یمالـسا  هعماج  بذـج  هک  ياهنوگ  هب  يراکمه  نتخاـس و  راودـیما  رد  یعـس  اـهنآ و  ندوشخب  ربارب ، رد  گـنج و  زا 
یلصا ياههشیر  زا  یکی  اعطق  (159  / نارمعلآ ...« ) رمالا یف  مهرواشو  مهل  رفغتـساو  مهنع  فعاف  : » دنریگ رارق  یحور  تیبرت  حالـصا و 

نیب قارتفا  هنیمز  شیپاشیپ  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  هدوب  مالسا  تما  یسایس  یگچراپکی  تدحو و  اب  یناوخمه  ياهدیدنـسپ ، میمـصت  نینچ 
وحم هعماج ، راـشقا  ریاـس  و  دـندش ) فلخت  اـطخ و  راـچد  گـنج  ناـیرج  رد  هک  نیزراـبم  زا  يدارفا  درط  تلع  هب   ) ناملـسم ياـههورگ 
اهذخ : » دیوگیم نمشد  هاپس  دارفا  رب  ياهبرض  ندروآ  دراو  زا  سپ  یناریا  ناملسم  ناوج  خیرات ; لقن  هب  هک  تسا  گنج  نیمه  رد  . دوش
باتع باطخ و  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  اما  یناریا ) ناوج  کی  منم  هک  ریگب  لـیوحت  ار  تبرـض  نیا   ) یـسرافلا مـالغلا  اـنا  و 
یموق تابـصعت  ندـش  هتخیگنارب  گـنهآ  مه ، هلیـسو  نیا  هب  هک  تسا  نآ  روظنم  و  يراـصنا !؟ ناوج  کـی  منم  ییوگیمن  ارچ  هک  دومن 
بتکم نید و  هبتیلم  داژن و  موق و  روحم  زا  ار  شزرا  راختفا و  كالم  مه ، دنک و  ظفح  ار  مالـسا  فوفـص  تدحو  و  شوماخ ، ار  رگید 
درکیم هدافتسا  قرفت  زا  يریگولج  یعامتجا و  قوفت  يرادهگن  يارب  یلماع  ره  زا  ترـضح  ناسنیدب  . دنادرگزاب يدیحوت  ياهـشزرا  و 

اقیقد رارض  دجسم  ندرک  ناریو  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  تسایس  یلم : قافو  ظفح  ! رارض دجسم  بیرخت  نایرج  رد  یتح  و 
کی . دـنیبن بیـسآ  یلم  قافو  یپایپ ، ات  دوب  یمالـسا  هعماج  رد  یـسایس  فاکـش  روهظ  زا  يریگولج  يارب  رثؤم  عنام  کی  داجیا  دـصق  هب 

فقـس و شرف و  دنتخاس  وا  دجـسم  زج  يدجـسم  دنتخابیم  ییزاب  ژک  نینچ  نیا  يونـشب  نآرق  لقن  زا  را  دیاش  يورژک  ردنا  رگید  لاثم 
ربمایپ ساـسا ، نیا  ربلوضف  ره  دسانـش  یک  ار  قح  لـضف  لوسر  باحـصا  قیرفت  ناشدـصق  هتـساوختعامج  قرفت  کـیل  هتـسارآ  شاهبق 

مکءاـمد و نا  ساـنلا ، اـهیا  : » دـیوگیم نینچ  زین  یمالـسا  تما  هب  دوخ  ياهـشرافس  نیرخآ  رد  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  راوگرزب 
سانلا اهیا  هک ...« : دراد  هبطخ  رخآ  رد  زین  و  اذه »... مکرهـش  ۀـمرحک  و  اذـه ، مکموی  ۀـمرحک  مکبر ، اوقلت  نا  یلا  مارح  مکیلع  مکلاوما 

[ . 11 .« ] ةوخا نیملسملا  نا  ملسملل و  خا  ملسم  لک  نا  اوملعا  هولقعا ، یلوق و  اوعمسا 

ینهیم یموق و  ياهدربهار 

ییارگ تیموق  یتسرپ و  داژن  یفن 

یفن تفرگیم ، راک  هب  یمالسا  تما  تدحو  يراذگناینب  ریسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  مرکم  ربمایپ  هک  ییاهلحهار  زا  رگید  یکی 
اب هلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  هزراـبم  یلهاـج : ياهـشزرا  نتـسکش  . دوـب دنـسپان  اوراـن و  ياـهضیعبت  ییارگتیموـق و  یتـسرپداژن ،

دهاش نیرتهب  دوب ، ماوت  زین  ینوزفازور  تیعطاق  اب  ترـضح  یعامتجا  یـسایس و  تردـق  یجیردـت  شیازفا  هارمه  هک  نامز  نآ  يرادهدرب 
ارچ دیآیم  رامـش  هب  هرود  نآ  راکـشآ  ملظ  ربارب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یهاوختلادع  ياهتکرح  زا  یـشخب  شبنج ، نیا  تسا .

هلداجم  ) نوحلفملا مه  هللا  بزح  نا  الا  : » هک تسا  ناراگتسر  بزح  يراذگهیاپ  ینید و  دنسپحالف  هعماج  سیـسات  لابند  هب  ترـضح  هک 
زا یکی  (35  / ماعنا  . ) نوملاظلا حـلفیال  هنا  تسین ..« : عمج  لباق  تواقـش  ملظ و  اـب  تداعـس  حـالف و  هک  هتخومآ  نآرق  زا  کـین ، و  ( 22/

هعماج رب  مکاح  یـشزرا  ماظن  ینابم  نتـسسگ  همرکم ، هکم  هلاـس  هد  روضح  ییادـتبا  هرود  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  ياهـشالت 
لقتسم يریگمیمـصت  هنوگچیه  قح  دوخ ، نابحاص  نذا  نودب  ناکزینک  ناگدرب و  ياهریـشع ; ياهدنویپ  تفاب  رد  دوب . نامز  نآ  یلهاج 
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نانآ دوختسد  هب  زین  شیوخ  ینید  تادقتعم  شریذـپ  مدـع  ای  شریذـپ  رد  اهدرب  هزاجا  دنتـشادن . صاخ  یعامتجا  تکراشم  راهظا  ای  و 
یعامتجا بح  ینید و  قلعت  داجیا  هب  ترضح  یشزرا  توعد  زین  و  دیحوت ، هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  یگنهرف  توعد  . تسا هدوبن 

تیاهن رد  هتفرنیب و  زا  یبسن  طباور  یلهاج  ياهرایعم  ددرگ ، مهارف  ياهناملاظ  ياهضیعبت  نینچ  نتسکش  هنیمز  ات  دش  ببـس  يدیحوت ،
هیلع هللا  یلصمرکا  ربمایپ  قیفوت  لصاح   . مالسالا یف  ۀیبصعال  : » هک ارچ  دنیارگب  دیدج  نید  هب  ییارگموق  یموق و  یگتـسباو  نودب  دارفا ،

، سپس ياهلیبق و  ماظن  نیناوق  زا  نانآ  درمت  نیکرـشم و  ددعتم  لیابق  اههریـشع و  زا  يدارفا  ندش  ناملـسم  هار ، نیا  يریگراک  هب  رد  هلآو 
ناکرـشم و لد  رد  تشحو  سای و  داجیا  ینعی  یعامتجا  یـشزرا و   » يراذـگریثات رب  هوالع  شور ، نیا  دوب . نانمؤم  فوفـص  هب  نتـسویپ 

ربماـیپ اهدـعب  يدـیحوت : تاواـسم  شزرا  . دروآ دـیدپ  دـیدج  یعاـمتجا  ماـظن  شیاز  يارب  ياهـنیمز  مکاـح ، شزرا  لوـصا  ندـش  ناریو 
نینچ زین  دوخ  دزاسیم و  ناـگدرب  يزاـسدازآ  هب  نومنهر  ار  اهناملـسم  تحیـصن ، اـی  داـشرا  ناـمرف ، بلاـق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

گنـسمه رگید  ياهناسنا  يدازآ  تهج  رد  لام  شـشخب  اب  ار  ناربمایپ  ترخآ و  دوخ و  هب  نامیا  هک  دوب  يادـخ   » ناـمرف نیا  دـنکیم و 
...« باقرلا و یفو  یبرقلا و ... يوذ  هبح  یلع  لاملا  یتاو  نییبنلاو  باـتکلاو  ۀـکئلملاو  رخـآلا  مویلاو  هللااـب  نمآ  نم  ربلا  نکلو  دـنادیم ..« :

یسراف ناملس   » زا دهدیم و  رارق  هژیو  نذؤم  ار  یشبح  لالب  ، » مالسا هاپس  هدنامرف  ار  هثراح  نب  دیز   » دننام يدارفا  ترـضح ، (177  / هرقب )
انمؤم قتعا  نم  : » دزیخرب هزرابم  هب  دوجوم  ياهضیعبت  اب  مه  بیترت  نیا  هب  ات  دـشخبیم  الاو  تلزنم  ماقم و  وا  هب  دـنکیم و  لیلجت  یناریا 

هللادـنع مکمرکا  نا  : » هک دـیامن  یفرعم  یعامتجا ، ياهتلزنم  اهبصنم و  كالم  ار  اوقت  شزرا  جـیردتب  مه  و  ...» راـبجلا زیزعلا  هللا  هقتعا 
نم دزن  رد  ود ) ره   ) یشیرق دیس  نیا  یشبح و  مالغ  نآ  درکیم  مالعا  اراکـشآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  (13  / تارجح ...« ) مکیقتا

سیل بارت  نم  مدآ  مدآل و  مکلک  : » هک نیا  هچ  دناهتـسناد . يدیحوت  تاواسم  قح  هب  يدانم  ار  ترـضح  نآ  ناسنیدـب  دنتـسه و  ناسکی 
رد اقیقد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  طسوت  تلادـع  يواست و  تیاـعر  لاـح  ره  هب  [ . 12  . ] يوقتلاب ـالا  لـضف  یمجع  یلع  یبرعل 
رد . دوب راگزور  نآ  هدیدبیـسآ  هعماج  رد  یمالـسا  تدـحو  داجیا  ياهراکهار  نیرترثؤم  زا  تشاد ، رارق  جـیار  ياهضیعبت  ملظ و  ربارب 
قح نیریـش  معط  ماکحا ، يارجا  رد  زین  دوخ  تشاذگیمن و  هدربریغ  هدرب و  نیب  یتوافت  ترـضح  هک  میناوخیم  ییاور  یخیرات و  نوتم 

ینامز ره  دوب و  ادیپان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هاگیاج  ناناملـسم ، عمج  رد  یتح  هک  دیناشچیم ; نارگید  هب  ار  تلادع  تاواسم و 
نیا ششخرد  جوا  دنبایب . مدرم  دزن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهللالوسر  روضح  دنتـسناوتیمن  یگداسب  سانـشان  دارفا  تسـشنیم  سلجم  رد 

رظنیو اذ  یلا  رظنی  هباحصا ، نیب  هتاظحل  مسقی  هللالوسر  ناک  : » هک دوب  نایامن  زین  تمحر  لوسر  كرابم  نامـشچ  رد  یتح  یبلطتاواسم 
کی رد  ترضح  تسا . هدوب  رثؤم  رایسب  مدرم  هدوت  تیامح  بلج  رد  یهلا  بادآ  نیا  همه  هک  تسین  یکـش  هتبلا  [ . 13  . ] ۀیوسلاب اذ  یلا 

دوسالا یلع  رمحالل  الو  یمجعلا  یلع  یبرعلل  لضف  طشملا ال  نانـسا  لثم  اذه  انموی  یلا  مدآ  دهع  نم  سانلا  نا  : » دـیامرفیم ایوگ  لیثمت 
دوشیم لابند  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  تموکح  نارود  رد  هنافاکشوم  يریبدت  صاخ و  یتیارد  اب  هریس  نیا  [ . 14 .« ] يوقتلاب الا 

همه اـت  تسا  ددـصرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـنک . اـفیا  زاستدـحو  یـشزرا  ياـهرازبا  زا  یکی  ناونع  هب  ار  دوـخ  شقن  هراوـمه  اـت 
مکحفا : » هک دزاس  نکممان  ار  یهلاریغ  ماکحا  دنـسپ  تیلهاـج و  دـهع  هبتشگزاـب  درادرب و  ناـیم  زا  ار  یلهاـج  ياـهيرباربان  ياـههیاپ 

ره زا  تـسا و  یـشزرا  یعاـمتجا -  گرزبتـکرح  نـیا  رگزاـغآ  دوـخ ، هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصهللا  لوـسر  (50/ هدئام ...« ) نوغبی ۀـیلهاجلا 
مامت ییاـبیز  هب  ییاـج  رد  دربیم . هرهب  ناـمز  نآ  ياـپون  هعماـج  رد  یناـسنا  تلادـع  تاواـسم و  حور  تیبثت  اـقلا و  تهج  رد  يدادـخر 
عون ره  ییارگتیموق و  یفن  تفرگ : هجیتـن  ناوـتیم  بیترتنیدـب  [ . 15  . ] هباحـصا نیب  ازیمم  هاری  نا  هدـبع  نـم  هرکی  هللا  نا  : » دـیامرفیم

بسح هک  یناسک  هب  زین  ترضح  ياهرادشه  تسا و  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  یمارگ  ربمایپ  رظندم  هشیمه  یلهاج ، دنسپان  بصعت 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  دجسم  رد  یسراف  ناملس  :» تسا هدشتبث  مالـسا  خیرات  رد  دنتـسنادیم ، اهـشزرا  تاراختفا و  كالم  ار  بسن  و 
دوخ بسن  لصا و  هرابرد  یـسک  ره  دـمآ  نایم  هب  بسن  لصا و  زا  نخـس  دـندوب و  رـضاح  زین  باحـصا  ناـگرزب  زا  ياهدـع  دوب . هتـسشن 
الئاع تنک  دمحمب ، لجوزع  هللا  ینادهف  الاض  تنک  هللادبع ، نب  ناملس  انا  تفگ : وا  دندرک ... لاؤس  ناملس  زا  هک  نیا  ات  تفگیم  يزیچ 
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هب ار  نایرج  شرازگ  ناملـس  دـندش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  سپـس  دـمحمب . هللا  ینقتعاـف  اـکولمم  تنکو  دـمحمب  هللا  یناـنغاف 
هنید و لجرلا  بسح  نا  شیرق  رشعم  ای  دومرف : دندوب  شیرق  زا  همه  هک  تعامج  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  دناسر . ترـضح 

منهج شتآ  زا  ار  یموـق  تابــصعت  روــحم  رب  یــشورفرخف  راــختفا و  يرگید ، تـیاور  رد  نـینچمه  [ . 16 . ] هلقع هلـصا  هـقلخ و  هـتئورم 
ربمایپ هداـس  رایـسب  یگدـنز  رب  دـیاب  فیدر  نیمه  رد  [ . 17 ...« ] منهج محف  نم  محف  مه  اـمنا  ماوقاـب  مهرخف  لاـجر  نعدـیل  : » درامـشیم

هناخ رد  رب  ار  یلومعم  راگن  شقن و  اب  ياهدرپ  بصن  هزاجا  یتح  مالـسلاهیلعنینمؤملاریما  لقن  هب  هک  درک  هراشا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصزیزع 
ینید تدحو  ققحت  لماع  نامز و  نآ  هدیـشک  تیمورحم  ياهناسنا  بذج  يارب  هنیمز  نیرتیلاع  دهاش و  نیرتهب  رما ، نیا  دهدیمن . دوخ 
نامه ناربمایپ  یشزرا  شقن  نوماریپ  ریبعت  نیرتابیز   . ۀنوؤملا فیفخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصهللالوسر  ناک  : » ترضح نآ  هباحص  لقن  هب  دوب .

زا تیامح  [ . 18  . ] يذا عامـسالا  راصبالا و  المت  ۀـصاصخ  ینغ و  نویعلاو  بولقلا  ـالمت  ۀـعانق  عم  : » میناوخیم هغالبلاجـهن  رد  هک  تسا 
زا یناگدرب  اتدـمع  هک  هورگ  نیا  دراد . رارق  زین  ناگراچیب  نیمورحم و  زا  تیاـمح  یـشمطخ  یموق ، تابـصعت  یفن  تهج  رد  نیمورحم :

مورحم یـسایس  یعامتجا و  قوقح  هیلک  زا  اذـل  دـندوبن و  ياهلیبق  موق و  چـیه  یتیامح  شـشوپ  ریز  مکاح ، نیناوق  قبط  دـنانانز  نادرم و 
مه ار  لقتسم  ياهعماج  يزیریپ  ناکما  دارفا ، نیا  نوگانوگ  ياهیناوتان  زین  یلهاج و  نارود  صاخ  یـسایستخاس  لیلد  هب  دندشیم و 

، نامورحم زا  تیامح  رگید ، يوس  زا  اهییارگموق و  اهضیعبت و  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  تفلاخم  یطیارـش ، نینچ  رد  . دنتـشادن
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  روحم  رب  يریثک  هورگ  بیترتنیدب  دشیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مالـسا و  هب  هورگ  نیا  بذج  ببس 

زین یناسنا و  تمارک  اوقت و  تلاصا  مالعا  رد  ترـضح  توعد  يرکف  ياوتحم  عقاو ، رد  دـندروآیم . دـیدپ  یـسایس  یعامتجا و  تدـحو 
جیردـتب هک  يرادـبناج  تیامح و  مالعا  نیا  . درک افیا  ار  نیون  یمالـسا  تدـحو  داجیا  يارب  ایوپ  رازبا  کـی  شقن  وا ، درکلمع  ياـضتقم 

دحاو يزکرم  هب  ار  يرکف  ياهدـیدرت  ریگرد  هدیدمتـس و  نازیرگ ، هتـسخ و  ياـهورین  تسناوـت  دـشیم ، هدرتـسگ  زین  نآ  شـشوپ  هنماد 
. دزاس راوتسا  ار  ینید  تدحو  ياههیاپ  دنک و  تیاده 

هللاتیب شقن 

دوجوم تایـضتقم  تیفرظ و  زا  يوحن  هب  اهنآ  رد  هک  دیآیم  مشچ  هب  زین  رگید  ياهلحهار  یـضعب  مالـسا  خیرات  ياهدادیور  هب  يرظن  اب 
ربماـیپ هدافتـسا  تیفیک  همرکم و  هبعک  ریثاـت  هراـبنیا  رد  . تـسا هدـش  يرادربهرهب  یمالـسا  تدـحو  قـقحت  تـهج  رد  ناـمز  نآ  هعماـج 
سانلل عضو  تیب  لوا  نا  : » هک نیا  هچ  تسا  هجوت  نایاش  زاستدحو  یـشزرا  ياهرازبا  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

رد جـح  ماـیا  یناـمز  تصرف  هکم و  یناـکم  تیعقوم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  (96  / نارمعلآ  . ) نیملاعلل يدهو  اکرابم  ۀـکبب  يذـلل 
. دـهد هئارا  لیابق  ناگرزب  نارتهم و  هب  ار  دوخ  يدـیحوت  توعد  ات  دربیم  هرهب  دـندمآیم  اج  نآ  هب  برعلاةریزج  مدرم  مامت  هک  یعطقم 

شیارگ یتح  مینیبیم و  ترـضح  ناوخارف  رد  ار  نارگید  بلک و   ، » هعـصعصینب  ، » هدـنک  ، » هفینحینب  » ياههلیبق ماـن  یخیراـت  نوتم  رد 
مارحلا تیبلا  ۀبعکلا  هللا  لعج  : » تسا هدوبجح  مسوم  ادـخ و  هناختیعقوم  زا  هدافتـسا  رد  ریبدـت  نیمه  قیرط  زا  مه  مالـسا  هب  برثی  مدرم 

رافک هک  دوب  يردق  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يوس  هب  اههدوت  ششک  لیامت و  رد  لماع  نیا  يدمآراک  نازیم  (97  / هدئام  . ) سانلل امایق 
هللا یلـصیبن  مایپ  ذوفن  عاعـش  زا  يریگولج  يارب  مسارم  زاغآ  زا  شیپ  هک  هنوگ  نآ  دادیم . رارق  یلاعفنا  عضوم  رد  الماک  ار  ناکرـشم  و 

. دـنریگ راـک  هب  مدرم  ناـبطاخم و  ناـهذا  رییغت  يارب  ار  یناور  یغیلبت و  ياههویـش  نیرتبساـنم  اـت  دـنتخادرپیم  تروـشم  هب  هلآو  هـیلع 
رد هک  تـسا  نـیا  مـهم  /6)و  رجح  . ) نوـنجمل کـنا  رکذـلا  هیلع  لزن  يذـلا  اـهیا  اـی  اولاـقو  : » دوـب نیا  اـهنآ  یـسایس  یناور -  ياـهراعش 

(36  / تافاص  . ) نونجم رعاشل  انتهلا  اوکراتل  انئا  نولوقیو  : » دزیم جوم  یموق  يداژن و  ياهبصعت  حور  ناشتاغیلبت ،

يدرف یعامتجا و  ياهدربهار 
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كرتشم سح  یبرع و  تیمح 

ققحت هژیوب  يدـیحوت و  فادـها  تهج  رد  یلهاـج  برع  یحور  تایـصوصخ  قـالخا و  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  يرادربهرهب 
یعامتجا طیارـش  یمامت  رد  نامز  نآ  هعماج  یحور  ياهتیفرظ  . دـیآیم رامـش  هب  یـشزرا  ياهدربهار  زا  رگید  یکی  یمالـسا ، تدـحو 

هب ار  اهتیلباق  هک  دوب  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یعس  تشاد ; شایخیرات  هنیـشیپ  اب  مکحتـسم  يدنویپ  دوب و  هدش  هدینت  دوخ  صاخ 
هیلع هللا  یلـصزیزع  ربمایپ  ناسنیدـب  دروآ . دوجو  هب  ینیون  یقالخا  ياـههزیمآ  یعون ، هب  دـنک و  تیادـه  رظندروم  ياـهتیبولطم  تمس 

ياهنامرآ تهج  رد  بارعا  كرتشم  قیالع  ماکحتـسا  ینید و  ییارگمه  کی  يروآدـیدپ  يارب  یحور  یقـالخا و  تاـناکما  نیا  زا  هلآو 
، يزاوننامهیم اـی  يروـالد  تعاجـش و  ناـمیپ ، دـهع و  هب  ياـفو  دـهعت و  یبرع ، تیمح  بصعت و  هیحور  . دـنکیم هدافتـسا  هدـحاو  تما 
رد 26)و   / حتف ...« ) ۀیلهاجلا ۀیمح  ۀـیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیذـلا  لعج  ذا  : » تسا هدـش  یلهاج  بارعا  یعامتجا  ياههصخاش  رگنایامن 

ياهدیلک زا  یکی  ار  مالسا  یشزرا  ماظن  بوچراچ  رد  مکاح  ياهشزرا  يزاسهب  حالصا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تکرح  نیمه 
نآ و ناگرزب  اسؤر و  هریـشع و  تلزنم  تشادـگرزب  ظفح و  هلیبق ، موق و  هب  بصعت  هک  تروص  نیا  هب  دـنادیم . یمالـسا  داحتا  درکیور 

خیرات رد  اهراب  اهراب و  دوب ) نامیپ  دـهعت و  ياهنوگ  اب  ماوت  ینمـض  ای  حیرـص  وحن  هب  الومعم  هک   ) هفیاط دارفا  زا  تیامح  رد  شنکاو  زین 
. ددرگیم یقلت  مالـسا  ینلع  یـسایس و  تدـحو  نیلوا  لیکـشت  هنیمز  ـالوصا ، فـلتخم و  عـضاوم  رد  ترـضح  زا  تیاـمح  ببـس  مالـسا 
هن ییاهتعیب  نینچ  لاـح ، ره  هب  [ . 19 .« ] بلاطوبا تام  یتح  ههرکا  ائیـش  شیرق  ینم  تلان  اـم  : » دومرفیم دوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

فارـصنا مالعا  نامز  ات  یلهاـج  موسر  قبط  تشاد و  دربراـک  زین  رگیدـکی  هبتبـسن  لـیابق  دـهعت  رد  رتشیب  هک  یلخاد  هدودـحم  رد  اـهنت 
مالـسا هب  توعد  ار  نارگید  قیرط  نیمه  زا  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  و  تسا . هدـنامیم  یقاـب  دوخ  توق  هب  ناـنامیپمه  اـی  ناـمیپمه 
یلـصاح نآ  رارکت  هک  دیدرگیم  دقعنم  ینوگانوگ  ياهنامیپ  نارای ، زا  یهورگ  ای  دارفا  ترـضح و  نیب  ررکم  خیرات  لوط  رد  درکیم و 

اهنآ ریغ  ناوضر و  تعیب  «، » ردب هوزغ  رد  تعیب   ، » هیناث هبقع   ، » یلوا هبقع   » رد هچنآ  هیبش  تشادـن . یمالـسا  تدـحو  هنماد  يریگارف  زج 
تروص هب  هاگچیه  تشاد ، یعیبط  ییایفارغج و  لیاسم  زین  هعماج و  نآ  صاختیعـضو  رد  هشیر  هک  بارعا  يریلد  تعاجـش و  . داد يور 

هدیدنسپ و روما  حالصا و  ریسم  رد  زین  صاخهیحور  نیا  هکلب  دشن  هتسناد  مومذم  دورطم و  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هیحان  زا  قلطم 
هیرس هوزغ و  داتـشه  زا  شیب  لاس ، هد  یط  رد  طقف  هک  مالـسا  یـسایستیمکاح  شرتسگ  رد  رما  نیا  دیدرت  نودب  و  تفرگ . رارق  حیحص 

تعاجـش و هیحور  زا  دیجمت  لیلجت و  نمـض  يرایـسب  ياهگنج  رد  ترـضح ، . تسا هتـشاد  ییازـسب  ریثات  هداد ، ياج  دوخ  هدـنورپ  رد  ار 
هویش ناسنیدب  دادیم و  رارق  هسیاقم  شجنس و  دروم  یهلا  ياوقت  تدابع و  هدودحم  رد  ار  نآ  يدنمشزرا  مالسا ، نازابرـس  يروشحلس 

، رگید يوس  زا  نیلقثلا  ةدابع  نم  لضفا  قدـنخلا  موی  یلع  ۀبرـض  : » دـننام دـیزگیمرب  ار  بارعا  یقالخا  ياـهیگژیو  حیحـصت  لیدـعت و 
ورملق هب  دارفا  رتنوزف  بذج  ببـس  زین  نیا  هک  دـشوکیم  زین  بارعا  يزاوننامهم  هیحور  حالـصا  تیوقت و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

: يانبم رب  درکیم  دوخ  ياهییاراد  قافنا  لاوما و  ششخب  تواخـس و  هب  رما  ار  نیملـسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  . تسا ناناملـسم 
نوکت هیلوا  هرود  رد  زین  ءاخسلاب »... مالسلا  ۀبحص  اونـسحاف  : » دومرفیم دوخ  و  ( 92  / نارمعلآ ...») نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل  »
صاـخ هیحور  ناـمه  هب  هجوت  اـب  مه  یندـم  ناناملـسم  دـنهد و  رارق  تیاـمح  دروم  ار  نارجاـهم  تساوـخیم  راـصنا  زا  یمالـسا  هعماـج 

یشکهعرق هب  دوخ  ياههناخ  رد  نارجاهم  ناکسا  يارب  هک  اج  نآ  ات  دندرک  نینچ  دوب ) هدرک  ادیپ  مه  ینید  هغبـص  نونکا  هک  ، ) یعامتجا
یلع نورثؤیو  اوتوا  امم  ۀجاح  مهرودص  یف  نودجیالو  مهیلا  رجاه  نم  نوبحی  مهلبق  نم  نامیالاو  رادـلا  وءوبت  نیذـلاو  : » دـندروآ يور 
هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  يربهرهب  بیترتنیدب  (9  / رـشح  . ) نوحلفملا مه  کئلواف  هسفن  حـش  قوی  نمو  ۀـصاصخ  مهب  ناک  ولو  مهـسفنا 

يرتشیب رادـتقا  اب  زور  ره  یمالـسا ، تدـحو  ات  دـش  ببـس  دوب ، هارمه  ینید  لیدـعت  نتـشاذگ و  هحـص  اب  هک  یحور  تیفرظ  نیا  زا  هلآو 
رد تتشت  داجیا  ییوجهزیتس و  اما  دوشیمن  یفن  ماوقا  تیلم و  رد  ددعت  لصا  مالسا ، دزن  هتبلا  دبای . يرـست  ینامز ، رورم  هب  دشاب و  هارمه 

لئابقو ابوعش  مکانلعجو  یثناو  رکذ  نم  مکانقلخ  انا  : » هک نیا  هچ  تسین . لوبق  دروم  زین  یمالـسا  هعماج  یمومع  قافو  یـسایس و  تدحو 
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هب اهنت  یناسنا و  ینید و  ياهـشزرا  زا  ندش  یهت  قح و  ریغ  رب  يدنبیاپ  ریـسم  رد  بصعت  هچنانچ  بیترتنیدب  ( 13  / تارجح ...« ) اوفراعتل
 . ۀیبصع یلا  یعد  نم  انم  سیل  : » تسین هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  نید و  شریذپ  دروم  دـشاب ، ییارگیلم  تیموق و  رب  هیکت  فرص 

[ . 20]

یقالخا بادآ 

ناسنا یقالخا  یهلا و  لیاضف  لیمکت  کین و  قالخا  مامتا  ار  دوختلاسر  یلاع  فادـها  زا  یکی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربمایپ 
ياـهدربهار هعوـمجمریز  رد  ناوـتیم  هک  يرگید  دراوـم  زا  یکی  ناـینب  نیا  رب  و  [ 21  ] قالخالا مراـکم  ممتـال  تثعب  ینا  : » هک دـنادیم 

نآ زا  هک  تسا  یـصاخ  بادآ  يدرف و  راتفر  هوحن  درک ، دای  یمالـسا  تدـحو  هنیمز  داـجیا  تهج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یـشزرا 
هبذاج رپ  يوخ  مرن و  قالخا  هبذاجرپ : ياهدروخرب  (4  / ملق  . ) میظع قلخ  یلعل  کناو  : » هک نیا  هچ  دناهدروآ  یخیرات  نوتم  رد  ترـضح 

ياــهناسنا بذــج  اــهعازن و  اــهفالتخا و  ندــناشنورف  ینید و  تدــحو  یــشزرا  ياــهرازبا  نیرتــمهم  زا  یکی  هراوـمه  قـح  لوـسر 
ياهدادیور (159/ نارمعلآ ...« ) کلوح نم  اوضفنال  بلقلا  ظـیلغ  اـظف  تنک  ولو  مهل  تنل  هللا  نم  ۀـمحر  اـمبف  : » تسا هدوبتشرـسكاپ 

كردص کل  حرشن  ملا  : » هک نیا  هچ  دنرادن  یلیلحت  نامجرت  هب  يزاین  چیه  هک  تسایوگ  راکـشآ و  نانچ  نآ  مالـسا  خیرات  هدنهدناکت 
نم : » تفگ تفرگ و  تسد  رد  ریـشمش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربارب  رد  ثراـحلا  نب  ثروغ   » ماـن هب  يدرف  نارازه : زا  یکی  ( 1  / حرش )
دازآ ار  وا  ربمایپ  سپس ، تخادنیبتسد . زا  ریشمش  داتفا و  وا  مادنا  رب  هزرل  هللا .  : » دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ینم ،  کیجنی 

دوـجاو ۀمیـش  نیرهطملا  رهطا  : » ناوـنع عـقاو  هب  و  [ . 22  . ] ساـنلا ریخ  دـنع  نم  مـکتئج  : » دـیوگیم دوریم  اـج  ره  صخـش  نـیمه  درک .
لماک ناسنا  رترب  هنومن  هنسح و  هوسا  ار  وا  هک  تسا  یهلا  يوکین  قالخا  كولس و  نیا  دوب . هدنبیز  وا  رب  اهنت  [ 23 ...« ] ۀمید نیرطمتسملا 
بادآ نیا  و  [ 24  ] دنبای قوس  نمؤم  ناتـسود  فص  هب  شتخـسرس  نافلاخم  دشیم  ببـس  وا  ياسآهزجعم  تبحم  هک  اج  نآ  ات  دـننادیم 

تخاسیم وا  بوذجم  ار  یهاوخقح  ره  هنشت  ناج  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يرطف  توعد  دریگ . رارق  اهلد  تدحو  عمج و  روحم  یهلا ،
زا ربمیپ  نوچتـسهزجعم  ربمیپ  زاوآ  يور و  تسا  هزم  قح  زک  یتما  ره  لد  رد  : دوب ینید  تدحو  حور  ندیمد  يارب  رازبا  نیرتوکین  نیا ، و 

هفـسلف هب  ناوـتیم  ربماـیپ  هژیو  بادآ  فـیدر  رد  یگداوناـخ : ياهدـنویپ  ( يوـلوم ) دـنک هدجـس  نورد  رد  تـما  ناـج  دـنز  یگناـب  نورب 
زا یکی  زور ، نآ  هعماج  رد  ياهلیبق  ماظن  صاخ  هاگیاج  هب  هجوت  اب  دـیدرت  نودـب  درک . هاتوک  ياهراـشا  ترـضح  یگداوناـخ  ياهدـنویپ 

( یعون هب   ) ياهلیبق ياهدـنویپ  عون  نیا  تسا . هدوب  یعامتجا  ياههیال  تدـحو  و  لیابق ، نیب  دـنویپ  تفلا ، داـجیا  رما  نیا  یعاـمتجا  راـثآ 
هب تخاسیم . لیدبت  یتسود  هب  ار  اهینمشد  لباقتم ، ياهجاودزا  زین  مالسا  زا  شیپ  دوشیم و  هتخانش  یمـسر  ینوناق و  ياهفلح  لیدب 

نیا ببـس  هب  ناناملـسم ، هک  دوب  قلطـصمینب  هفیاـط  زا  ثراـح  رتـخد  هیریوج   » اـب هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  جاودزا  هنوـمن  ناوـنع 
نب یح  رتخد  هیفـص   » اب ترـضح  جاودزا  ای  دنتـسویپ و  مالـسا  هب  وا  هفیاط  مامت  تیاهن  رد  دـندرک و  دازآ  ار  وا  ماوقا  هیقب  يدـنواشیوخ ،

رد دنیزگیمرب و  دوخ  هداوناخ  هب  قاحلا  يدازآ و  ربارب  رد  ار  ادخ  ربمایپ  يرسمه  تراسا ، زا  سپ  هک  هظیرقینب  رادرـس  يدوهی ،  بطخا 
. دنروآیم مالسا  ماوقا ، زا  یهورگ  هارمه  هب  رخآ ،

ینید تدحو  یمالسا و  تما 

هرهوج تدـحو ،  :» میربیم نایاپ  هب  یمالـسا ، تدـحو  ققحت  ات  يوبن  تمحر  موادـت  رد  یمالـسا  تما  تلاسر  هب  يرظن  اـب  ار  ثحب  نیا 
زا تانئاک  زاس  گرب و  : یناسنا يایند  رد  یهلا  هقلطم  تمحر  يایحا  تسرپرـس  رومام و  ناربمایپ ، تسا و  یتسه  تایح  يرادـیاپ و  ماوق ،

: تمحر لوسر  تدحو و  ربمایپ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمتاخ  دـمحم  )و  يروهال لابقا  ) تسا تدـحو  زا  تایح  ملاع  نیردـنا  تسا  تدـحو 
نوـمحرت مکلعل  لوـسرلاو  هللا  اوـعیطاو  : » هتفاـی ناـیرج  وا  اـب  یهلا ، هعـساو  تمحر  [ . 25  . ] محـالملا لوـسر  ۀـمحرلا و  لوـسر  ینلعجو  »
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نییبنلا متاخو  هللا  لوسر  نکلو  مکلاجر  نم  دـحا  اـبا  دـمحم  ناـک  اـم  : » دـنیآیم درگ  وا  تیمتاـخ  لوح  يرـشبتما  و  ( 132/ نارمعلآ )
، وا تدحو  يادن  (159  / نارمعلآ ...« ) مهل تنل  هللا  نم  ۀمحر  امبف  : » هک تسا  یهلا  تمحر  ناشوج  همـشچ  همه ، نیا  اب  و  ( 40  / بازحا )

مان دـمحا  مان  : دـسریم دوخ  ییاهن  لامک  هب  وا  كرابم  موقلح  رد  نیریـش  گنهآ  نیا  تسا و  یهلا  يایبنا  یماـمت  یبلطتدـحو  يادـص 
; تسا یهلا  تدـحو  تمحر و  ناـیدانم  هلـسلس  زا  ناربماـیپ  نیرخآ  وا  ( يولوم ) تساـم شیپ  مه  دون  دـمآ  دـص  هک  نوچ  تساـیبنا  هلمج 

كالول هجاوخ  رخآ  ردنا  دوب  كالفا  نآ  زغم  هک  يرـس  سپ   . كالفالا تقلخ  امل  كالول  : » ینعی دراد  تبون  رد  رخات  تیاغ و  رد  مدقت  »
; هبیط هرجـش  نیا  ياهگرب  خاـش و  ماـمت  هب  ورنیا ، زا  )و  يولوم ) تفگ كـالول  ادـخ  وا  قشع  رهب  تفج  كاـپ  قشع  دوب  دـمحم  اـبدوب 

تحت الا  هاوس  نم  مدآ و  یبن  نم  ام  : » هک دـباییم  انعم  یهلا  توبن  تخرد  وا ، تیمتاخ  اب  دـشخبیم و  يدـبا  تایح  هویم  و  رطع ، گنر ،
یـسیع یـسوم و  لیلخ و  حون و  مدآ و  ( يولوم «!) دنیوا هیاس  دنراد و  وا  سکع  زا  همه  نایرخآ  نایلوا و  دـنراد  هچ  ره  :» ینعی [ 26  ] یئاول
نیرخآ زین ، و  نوقباـسلا ،  نورخآ  ۀـما   » ۀـموحرم و ۀـما  ;  » وا يدـمحم  تـما  سپ ، نـیا  زا  )و  يدعــس ) دـمحم لـالظ  رد  عوـمجم  هدــمآ 

مداک و تفگ  نیز  یفطصمدالو  شدوب  رجش  زا  تروص  هب  رگ  داز  هویم  زا  رجش  نآ  ینعم  هب  سپ  ; دنیوا روضح  ياریذپ  هک  دنایناگبخن 
هب نم  ماهداز  مدآ  نم ز  تروص  هب  رگنوقباـسلا  نورخـآلا  نحن  زمر  نونفوذ  نآ  تسا  هدومرف  نیا  رهباوـل  ریز  رد  دنـشاب  نم  فـلخ  ءاـیبنا 
رد یهلا  هدحاو  تما  هعـسوت  ات  ار  وا  توعد  شرتسگ  تلاسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تما  کشیب  )و  يولوم ) ماهداتفا دـج  دـج  ینعم 

، نانآ ریغ  دنیادخ و  ناگدیزگرب  هک  دننانامه  و  ( 110  / نارمعلآ ...« ) سانلل تجرخا  ۀما  ریخ  متنک  : » هک ارچ  دـنراد  شود  هب  ضرا  هنهپ 
تدـحو هک  يزور  يوزرآ  هب  (85  / نارمعلآ  ) نیرـساخلا نم  ةرخـالا  یف  وه  هنم و  لـبقی  نلف  اـنید  مالـسالا  ریغ  غـتبی  نمو  : » ناراـکنایز

یلا اوعدی  هللاو  : » هک ناسمه  يادخ ،   » توعد اب  تما   » توعد ددرگ و  یهلا  هدحاو  تما  هب  یمالـسا ، عماوج  دنویپ  يارب  یهار  یمالـسا ،
هب مالـسا  زیزع  تما  يارب  تدـحو  ربمایپ  هک  ناـشخرد  نشور و  قفا  نآ  ( 25  / سنوی  . ) میقتسم طارـص  یلا  ءاشی  نم  يدهیو  مالـسلاراد 

هدـحاو تما  ياـیحا  هنیمز  ار  تما  تدـحو  هـک  یقیرط  [ . 27  . ] کتمالو دـمحم  ای  کـل  یبوطف  : » هتـسیاش دومن و  میـسرت  ماـمت  ییاـبیز 
اناو ةدحاو  ۀما  مکتما  هذه  نا  هدرمش ...« : فیدرمه  یهلا ) تیدوبع  اوقت و   ) نید هماقا  هرهوج  اب  ار  هدحاو  تما  ءایحا  هک  ارچ  تسنادیم 

هب یصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرـش  : » ددنویپیم تدحو  هب  زین  ار  ءایبنا ) هلـسلس  رد   ) قح نید  هماقا  ییوس ، زا  و  ( 92  / ءایبنا  ) نودبعاف مکبر 
تباجتسا دیدرت  نودب  13)و   / يروش ...« ) هیف اوقرفتت  الو  نیدلا  اومیقا  نا  یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب  انیـصو  ام  کیلا  انیحوا  يذلاو  احون 

اونمآ نیذـلا  اهیا  اـی  : » هک تسوا  تما  یهلا  یناـسنا و  يدـبا  تاـیح  ياـیحا  لوبق و  ینید ، تدـحو  هب  تدـحو  ربماـیپ   » يادـن شریذـپ  و 
اوعیطاو هللا  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : » هک تسا  یهلا  یعطق  روتـسد  نیا  و  ( 24  / لافنا  ) مکییحی امل  مکاـعد  اذا  لوسرللو  اوبیجتـسا هللا 
هلوسرو هللا  صعی  نمو  : » دراد لابند  هب  اراکـشآ ، یهایـس  یهابت و  نآ ، زا  فلخت  هک  يروتـسد  ( 33  / دـمحم  ) مکلامعا اولطبتالو  لوسرلا 

تفر ناوت  افص  هار  هک  يدعس  رادنپمدیسر  دهاوخن  لزنم  هب  زگره  هک  دیزگ  هر  یسک  ربمیپ  فالخ  (36  / بازحا «. ) انیبم الالض  لض  دقف 
هرهظیل قحلا  نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذلا  وه  : » مامت قوفت  ات  تسا  یهار  هدحاو ، تما  بیترت ; نیا  هب  )و  يدعس ) یفطصم یپ  رب  زج 

هللا لوسر  دمحم  : » هک هتفخ  ياهنادجو  همه  هب  یهولا  هتفهن  تقیقح  نیا  يرست  سپس  و  ( 26  / حتف .« ) ادیهش هللااب  یفکو  هلک  نیدلا  یلع 
راوتـسا و يربص  زین  یلومعم و  لیامت  کی  یعمج  هدارا  کی  نازیم  هبتسا  يدنیارف  هدحاو  تما  هدنیآ  ات  لاح  زا  تیاهن  رد  29)و   / حتف )

نا ربصاف  : » یهلا هدعو  تایح  بآ  دمایپ  هاگ  نآ  و  ( 153  / هرقب  ) نیرباصلا عم  هللا  نا  ةولصلاو  ربصلاب  اونیعتسا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : » رادیاپ
تـالیامت هدارا و  ییارگمه  دـنمزاین  رتـشیب  ینورد ، ياـههیام  و  ریـسم ، دـصقم ، ياـج  هب  هک  تسا  یتفاـیهر  نیا  (60/ مور  ) قح هللا  دـعو 

ادج ام  ياههمیخ  تسا  یکی  يوعد  تجح و  ار  قح  رما  . تسا نآ  هب  ندیـشخب  ماظن  عمج و  روحم  لوح  ناهج  ناناملـسم  هنابلطتدـحو 
هک تسا  يدهاجم  نانمؤم  نآ  زا  نشور ، هدنیآ  )و  يروهال لابقا  ) ام مینادنخ  حبص  کی  منبش  ام  میناریا  نیچ و  زاجح و  زاتـسا  یکی  اهلد 
هرک ولو  هرون  متی  نا  ـالا  هللا  یباـیو  مههاوفاـب  هللا  رون  اوـئفطی  نا  نودـیری  : » هکنیا هچ  دـنناشفایم  نآ  لاـمک  دـنناشنیم و  تدـحو  روـن 

(72/ هبوت  . ) میظعلا زوفلا  وه  کلذ  ربکا  هللا  نم  ناوضر  و  : » یهلا ساپس  زا  دونشخ  هاگنآ  و  ( 32/ هبوت  ) نورفاکلا
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يریگ هجیتن 

ربمایپ توعد  مهم  ياهروحم  زا  یکی  ناینب ، نیا  رب  هدـشیم و  دادـملق  يدـیحوت  ناربمایپ  ینید  ياـهنامرآ  زا  یکی  هراومه  تما  تدـحو 
تهج رد  هک  تسا  نآ  يایوگ  مالسا  خیرات  ياهدادیور  لیلحت  . تسا هدوب  نآ  شیادیپ  ياههلکاش  يزیریپ  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

تخانش اب  هک  اج  نآ  ات  دناهتشاد  صاخ  ییآراک  زین  یشزرا  ياهدربهار  ، » فده نیا  ققحت  يارب  ترضح  یگنهرف   » یسایس و  » ياهشالت
تدـحو داجیا  يوس  هب  ار  یناگمه  شیارگ  شریذـپ و  هنیمز  ات  هدـش  هدـیزگرب  ییاهرازبا  هعماج ، رب  مکاح  یعامتجا  ياهتیفبرظ  قیقد 

رد دوب و  ینید  یگتـسبمه  هیحور  ياقلا  یمومع و  تدحو  کی  داجیا  يارب  هار  نیرتهب  هنیدم  یلم  هماننامیپ  حرط  . دـنادرگ لیامتم  تما 
یبهذم یلم و  ياهدربهار  زا  هدافتـسا  دمآیم . باسح  هب  يردارب  حور  دنویپ  يارب  یبهذـم  يراکهار  نیملـسم ، هژیو  نامیپ  اتـسار  نیمه 

يریگراک هب  ای  ییارگموق و  یتسرپداژن و  اب  هزرابم  نایم  نیا  رد  اما ، دزاس ; نایامن  ار  هعماج  یعامتجا  يراوتسا  ياههیاپ  تسناوتیم  اهنت 
هدرمـش یبلطتدـحو  هب  یباـیتسد  تهج  مزـال  ینهیم  یموق و  ياـهراکهار  هلمج  زا  زین ، یمومع  عمجت  ياـهناکم  اـهتیعقوم و  هنـالقاع 

هجوت لباق  يرما  يدرف ، قالخا  ناوت  زین  یعامتجا و  قـالخا  ياـهتیفرظ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يریگهرهب  همه ، نیا  اـب  دـشیم و 
یشزرا تالیامت  اههدارا و  یگنهامه  یمالسا ، گرزبتما  رد  ینید  تدحو  يزیریپ  ياههار  نیرتيرورـض  زا  یکی  بیترتنیدب ، . تسا

 . يدرف یعامتجا و   » زین ینهیم و  یموق و   ، » یبهذم یلم و  ياهدربهار  : » ینعی تسا ; قوف  هناگهس  ياهرازبا  يزاس  دننامه  داینب  رب  عماوج 

یقرواپ

ص 64-55. ، 1365 تثعب ، تاراشتنا  نارهت ، يدیعس ، اضرمالغ  همجرت  ناهج ، رد  بوتکم  یساسا  نوناق  نیلوا  دمحم : هللادیمح ، [ 1]
ص149. ج 1 ، 1985م ، ۀلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لاعفالا ، لاوقالا و  ننس  یف  لامعلازنک  نیدلاءالع ، يدنه ، همالع  [ 2]

ص235. ، 1366، نارهت هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، مالسا ، ربمایپ  خیرات  میهاربا ، دمحم  یتیآ ، [ 3]
تدحو ققحت  يانبم  یمالسا ، یناسنا  مولع  : » نیسح دیس  ینیـسح ، دینک : هاگن  درک ; لابند  دیاب  دوخ  ياج  رد  ار  نخـس  نیا  لیـصفت  [ 4]

. ملق نیمه  زا  ینید  نافرع   » یسرد هوزج  زین : 29 و  هرامش ، 1377 راهب گنهرف ، همان  یگنهرف ، 
ص149. دلج 1 ، لامعلازنک ، رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیاور  [ 5]

ص56. ، 39 دلج ،1403 ق ، هیمالسالا بتکلاراد  نارهت ، راونالاراحب ، یقتدمحم ، یسلجم ، همالع  [ 6]
ص ، 9 دلج ، 1361 ریبکریما ، نارهت ، تمکح ، رغـصایلع  مامتها  هب  راربالاةدـع ، رارـسالافشک و  نیدلادیـشر ، لضفلاوبا  يدـبیملا ، [ 7]

.267-271
ص243. دلج 1 ، ، 1366، عیشت فراعملاةریاد  نامزاس  نارهت ، عیشت ، فراعملاةریاد  نارگید ، يداوج و  دیس  جاح  [ 8]

. ] ص272 مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ 9]
ص147. ، 1367، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، مالسا ، شیادیپ  طیحم  دمحم ، دیس  یتشهب ، [ 10]

ص250. دلج 4 ، ، 1363، ناریا تاراشتنا  مق ، هیوبنلا ، ةریسلا  کلملادبع : دمحموبا  ماشهنبا ، [ 11]
ص110. دلج 2 ، ،1883م ، ندیل یبوقعی ، خیرات  بوقعی : یبا  نبدمحا  یبوقعی ، [ 12]

ص268. دلج 8 ، ، 1363، هیمالسالا بتکلاراد  نارهت ، یفاکلا ، نم  لوصالا  قاحسا : نب  بوقعی  نب  دمحم  رفعجوبا  يزار ، ینیلک  [ 13]
ص348. ، 22 دلج راونالاراحب ، [ 14]

. تسا هدروآ  ار  تیاور  ناتساد  بابحالا  هیده   » زا لقن  هب  ، 1367، اردص تاراشتنا  نارهت ، يوبن ، هریس  یضترم ، يرهطم ، [ 15]
ص75 و76. ، 1362 اردص ، تاراشتنا  نارهت ، ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ  یضترم ، يرهطم ، [ 16]
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ص74. نیشیپ ، عبنم  لقن  هب  ص624  دلج 2 ، دووادیبا ، ننس  [ 17]
ص215. هبطخ 192 ، ، 1371 لماع ، یماهس  تاراشتنا  نارهت ، يدیهش ، رفعجدیس  رتکد  همجرت  هغالبلاجهن ، [ 18]

ص168. مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ 19]
ص283. ، 73 دلج ، راونالاراحب [ 20]

ص210. ، 16 دلج نامه ، [ 21]
ص539. دلج 2 ، اتیب ، رشنلاو ، ۀعابطلل  ۀفرعملاراد  توریب ، يدلج ، راهچ  يراخبلا ، حیحص  لیعامسا ، نب  دمحم  يراخبلا ، [ 22]

هبطخ 105. هغالبلاجهن ، [ 23]
ابتیاهن رد  تفر و  ینامهم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هناخ  هب  هک  دننکیم  لقن  دناعم  نشخ و  يرفاک  زا  یناتساد  ناخروم  ياهراپ  [ 24]

، بوـکنیرز دـینک : هاـگن  تسا . تـمحر  ربماـیپ  صاـخ  یهلا  یقـالخا و  ریثاـت  نـیمه  زا  یبلاـج  هنوـمن  ناـیرج  نـیا  دـش . جراـخ  ناـمیا 
ص104 و 105. ، 1367، یملع نارهت ، هزوک ، رد  رحب  نیسحلادبع ،

ص51. ،1399 ق ، تاعوبطملل فراعتلاراد  توریب ، يرافغ ، ربکایلع  حیحصت  رابخالایناعم ، رفعجوبا ، قودص ، خیش  [ 25]
ص115. هزوک ، رد  رحب  [ 26]

ص51. رابخالایناعم ، [ 27]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
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یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
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زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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