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خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  لقع و 

: هدنسیون

هدازرهاط رغصا 

: یپاچ رشان 

نازیملا بل 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  11لقع و 

باتک 11تاصخشم 

11هراشا

بلاطم 15تسرهف 

37همدقم

فلؤم 41همدقم ي 

نید يامعز  یخیرات  روضح  هب  75رظن 

75هراشا

یخیرات یب  77يانعم 

نید ياملع  یخیرات  شقن  تخانش  83هار 

هتشذگ لاح و  نایم  85ییوگتفگ 

دوخ رد  رکفت  88لاجم 

نید رد  هقفت  نید و  90ناملاع 

نید ءاملع  هار  92هشقن ي 

« هللا  » مسا یلجت  نید و  95يامعز 

هعماج تایح  98زار 

تبیغ نامز  رد  یهلا  99تیالو 

نید يامعز  روعش  101زار 

يرون 106تیریدم 

میعز دوجو  110ترورض 

اه نایرج  هاگیاج  هب  رظن  و  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ 111ماما 

یمالسا بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هب  114رظن 

نید ریذپان  كاکفنا  ءزج  118تسایس 
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لیلحت ألخ  122هشیر 

دیور یمن  ییاج  ره  رد  124دیما 

ام ندوب  126يانعم 

رصاعم يایند  رد  هاگن  نیرت  كرابم  و  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ 131ماما 

131هراشا

هنامز خیرات  رد  134روضح 

ترضح نآ  رتشیب  يراودیما  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  136ترضح 

تشاذگ رس  تشپ  دیاب  ار  هچ  138نآ 

یمالسا بالقنا  تایح  همادا  140زار 

یخیرات ياهانگنت  144تخانش 

مهافت رکفت و  هب  عوجر  148هار 

هاگن نیرت  152یعقاو 

باجح نودب  دنوادخ  هب  155رظن 

یمالسا بالقنا  هب  رظن  رد  بلق  لقع و  159لادج 

159هراشا

تسا مکاح  نهذ  رب  هک  161یمَهو 

هفیقس زا  روبع  165خیرات 

سأی رطخ  فادها و  171ِندوبدنلب 

میمهفب ار  رگیدمه  173ات 

یمسر نافرع  تمکح و  زا  رترب  177یلقع 

خیرات نیا  رد  روضح  يارب  مدق  179نیلوا 

یمالسا تلود  ِترتف  181هرود ي 

ترتف هرود ي  كرد  184تاکرب 

میهاوخ یم  ام  هک  187ییادخ 

نارود نیا  رد  راظتنا  191يانعم 

دنک یم  كرد  ار  يربهر  تاراشا  هک  192ههبج يا 
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تسین یندش  شوماخ  هک  یغارچ  یمالسا ، 195بالقنا 

ام ياه  یهاتوک  199سنج 

یمالسا بالقنا  يامن  مامت  ياه  202هنیآ 

یهلا هدارا ي  روهظ  204هار 

یخیرات تعانق  208يانعم 

نآ رد  دارفا  راکفا و  هاگیاج  ام و  نارود  211تقیقح 

211هراشا

یمالسا بالقنا  هب  تبسن  اه  هشیدنا  ریاس  مهف  213تیلوئسم 

؟ میتسه بالقنا  زا  هیال يا  هچ  رد  218ام 

لماعت 221هزجعم 

یملع تاعوضوم  هب  یصصخت  هاگن  اب  یفسلف  هاگن  226توافت 

نارود نیا  تقیقح  هب  تبسن  سک  ره  231يانعم 

ملاع ياه  تنس  رد  یمالسا  بالقنا  233يانعم 

افلخ اب  مالسلا  هیلع  یلع  لماعت  237زار 

؟ میشابن ییاج  چیه  هک  میشاب  241اجک 

؟ تسا یناسک  هچ  یلاعت  رتسب  یمالسا  243بالقنا 

هراّما سفن  تیمکاح  زا  روبع  یمالسا و  245بالقنا 

یمالسا بالقنا  یقارشا  هجو  روهظ  هیلاعتم و  245تمکح 

ددرگ یمرب  ام  خیرات  هب  رکفت  253هنوگچ 

253هراشا

مهافت ياضف  256تایصوصخ 

هتشذگ خیرات  258ساسحا 

یخیرات یهیدب  ِكرد  261یگنوگچ 

ددرگ یمرب  ام  خیرات  هب  رکفت  268یتقو 

خیرات رد  یهلا  هدارا ي  270ساسحا 

تسین تسه و  ِتریح  272رد 
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خیرات نیا  صوصخم  277يابفلا 

هراشا رکذت و  278نابز 

رشب هبوت ي  281رصع 

هتفر تسد  زا  تیوه  هب  287تشگزاب 

هدش هدوشگ  رگید  291یقفا 

هدنیآ رد  یسایس ، تانایرج  یمالسا و  بالقنا  یخیرات  293هاگیاج 

293هراشا

خیرات رد  اه  هثداح  ینطاب  ياه  هیال  هب  295رظن 

نآ فذح  ای  رکف  کی  زا  298روبع 

یفارحنا ياه  نایرج  زا  روبع  ییاناوت  یمالسا و  301بالقنا 

یمالسا بالقنا  يراد  303هدنیآ 

اه گنهرف  یخیرات  307هاگیاج 

یخیرات یحتف  یمالسا ، 310بالقنا 

هاگن ود  توافت  313زار 

خیرات رد  مالسلا  هیلع  یلع  317همادا 

بالقنا رد  اه  شزیر  322زار 

موصعم ماما  اب  نینمؤم  یقارشا  326هطبار ي 

نید ياملع  330توافت 

هنازات شیپ  333یتکرح 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هریس ي  ياهنم  یمالسا  بالقنا  337رطخ 

اه هثداح  یخیرات  هاگیاج  هب  339رظن 

عناوم زا  روبع  عورش  هنامز  تیفرظ  342تخانش 

یمالسا بالقنا  یگنهرف  ههبج ي  رد  يرادیاپ  ياه  349شور 

یمالسا بالقنا  غولب  يوس  هب  355یهار 

355هراشا

چیه ای  همه  360هفالک 
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یمالسا ندمت  روخ  رد  364یلمع 

تسین هارمگ  یسک  لد  میقتسم يا  طارص  367رد 

رکفت يارب  370یباب 

یمالسا بالقنا  ینیوکت  هاگیاج  زا  تلفغ  376رطخ 

یمالسا بالقنا  هعس ي  زا  377تلفغ 

یمالسا بالقنا  رد  ینیرفآ  شقن  381لاجم 

یمالسا بالقنا  غولب  زا  383هلحرم يا 

نردم گنهرف  ندش  یشالتم  390زار 

تسین کیدزن  نادنچ  هک  هدنیآ يا  هب  391زاورپ 

یمالسا تیوه  ظفح  رد  يرابکتسا  گنهرف  ياه  زبس  غارچ  زا  تینما  394مدع 

ینهذ ياه  هتخاس  رد  برغ  398تیدودحم 

نارود نیا  رد  نارکفتم  یلصا  402راک 

یتسه نوگانوگ  ِملاوع  رد  روضح  یمالسا و  407بالقنا 

407هراشا

نوگانوگ ملاوع  رد  روضح  411يانعم 

؟ رابتعا ای  تقیقح  یمالسا ؛ 415بالقنا 

ددرگ یمرب  خیرات  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  418دمحم 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تّمه  قولخم  یمالسا  419بالقنا 

افرع ریاس  اب  ام  425تبسن 

« امهیلع هللا  همحر  » یئابطابط همالع  ماما و  ترضح  َملاع  426توافت 

نویسایس فعض  429هشیر ي 

ام زورما  یخیرات  ياه  434باجح 

نتشاد همادا  لاح  رد  یمالسا  437بالقنا 

یمالسا بالقنا  رد  یگنهرف  ياه  نوناک  یخیرات  روضح  442یگنوگچ 

442هراشا

یگنهرف ياه  هعومجم  یتالیکشت  444تلاسر 
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هدنیآ رد  یمالسا  بالقنا  450تائاضتقا 

اوه اب  یگنهرف  راک  452تهابش 

؟ مینک وجتسج  ار  دوخ  خیرات  مادک  454رد 

یتاغیلبت راک  اب  یگنهرف  راک  456توافت 

ددرگرب هعماج  هب  رکفت  458ات 

فص ای  داتس  رد  یگنهرف  459تیلاعف 

دروخب هبرض  نامیا  رهوگ  هک  461راهنز 

یخیرات روضح  463يانعم 

هار همادا ي  465ناکما 

دنوش یم  دبعم  اه  لّکشت  469یتقو 

یمالسا بالقنا  ناِزو  رد  تالیکشت  470يانعم 

؟ مینک یم  یگدنز  خیرات  مادک  رد  475ام 

؟ دیشابن ادرف  سپ  يارب  476ارچ 

زاس ندمت  یئرمان  479تالیکشت 

بالقنا يادرف  یساسا  484زاین 

زکرم 498هرابرد 
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خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  لقع و 

باتک تاصخشم 

 - 1330 رغصا ، هدازرهاط ، : هسانشرس

.نازیملا یگنهرف  هورگ  راتساریو  هدازرهاط ؛ رغصا  خیرات / نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  لقع و  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1395 نازیملا ، بل  ناهفصا : : رشن تاصخشم 

.ص  463: يرهاظ تاصخشم 

 : لایر 2609581-964-978  150000: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  460 ؛ .ص 459 -  همانباتک : : تشاددای

1357 یمالسا ، بالقنا  خیرات --  ناریا --  : عوضوم

Iran -- History -- Islamic Revolution, 1979: عوضوم

للع  -- 1357 یمالسا ، بالقنا  خیرات --  ناریا --  : عوضوم

Iran -- History -- Islamic Revolution, 1979 -- Causes: عوضوم

نازیملا یگنهرف  هورگ  : هدوزفا هسانش 

:DSR1553/ط2ع7 1395 هرگنک يدنب  هدر 

955/083: ییوید يدنب  هدر 

4221766: یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  ِبدا  لقع و 

هدازرهاط رغصا 

2 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


3 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


4 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


بلاطم تسرهف 
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..یخیرات 51 یب  يانعم 

..نید 57 ياملع  یخیرات  شقن  تخانش  هار 

.هتشذگ 59 لاح و  نایم  ییوگتفگ 
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...بالقنا 295 رد  اه  شزیر  زار 

.موصعم 299 ماما  اب  نینمؤم  یقارشا  هطبار ي 

..نید 304 ياملع  توافت 

.هنازات 306 شیپ  یتکرح 

310 هیلع .» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هریس ي  ياهنم  یمالسا  بالقنا  رطخ 

اه 312 هثداح  یخیرات  هاگیاج  هب  رظن 

.عناوم 316 زا  روبع  عورش  هنامز  تیفرظ  تخانش 

..یمالسا 322 بالقنا  یگنهرف  ههبج ي  رد  يرادیاپ  ياه  شور 

..یمالسا 329 بالقنا  غولب  يوس  هب  یهار 

..چیه 333 ای  همه  هفالک 

..یمالسا 337 ندمت  روخ  رد  یلمع 

...تسین 340 هارمگ  یسک  لد  يا  میقتسم  طارص  رد 

.رکفت 343 يارب  یباب 

..یمالسا 349 بالقنا  ینیوکت  هاگیاج  زا  تلفغ  رطخ 

..یمالسا 350 بالقنا  هعس ي  زا  تلفغ 

..یمالسا 354 بالقنا  رد  ینیرفآ  شقن  لاجم 

..یمالسا 356 بالقنا  غولب  زا  يا  هلحرم 

..نردم 363 گنهرف  ندش  یشالتم  زار 

...تسین 364 کیدزن  نادنچ  هک  يا  هدنیآ  هب  زاورپ 
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..یمالسا 367 تیوه  ظفح  رد  يرابکتسا  گنهرف  ياه  زبس  غارچ  زا  تینما  مدع 

..ینهذ 371 ياه  هتخاس  رد  برغ  تیدودحم 

..نارود 375 نیا  رد  نارکفتم  یلصا  راک 

..یتسه 381 نوگانوگ  ِملاوع  رد  روضح  یمالسا و  بالقنا 

..نوگانوگ 384 ملاوع  رد  روضح  يانعم 

388 رابتعا .؟ ای  تقیقح  یمالسا ؛ بالقنا 

.ددرگ 391 یمرب  خیرات  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

392 هیلع .» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تّمه  قولخم  یمالسا  بالقنا 

افرع 398 ریاس  اب  ام  تبسن 

399 امهیلع .» هللا  همحر  » یئابطابط همالع  ماما و  ترضح  َملاع  توافت 

..نویسایس 402 فعض  هشیر ي 

ام 407 زورما  یخیرات  ياه  باجح 

..نتشاد 410 همادا  لاح  رد  یمالسا  بالقنا 

..یمالسا 415 بالقنا  رد  یگنهرف  ياه  نوناک  یخیرات  روضح  یگنوگچ 

..یگنهرف 417 ياه  هعومجم  یتالیکشت  تلاسر 

.هدنیآ 423 رد  یمالسا  بالقنا  تائاضتقا 

اوه 425 اب  یگنهرف  راک  تهابش 

427 مینک .؟ وجتسج  ار  دوخ  خیرات  مادک  رد 

..یتاغیلبت 429 راک  اب  یگنهرف  راک  توافت 

.ددرگرب 431 هعماج  هب  رکفت  ات 

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


....فص 432 ای  داتس  رد  یگنهرف  تیلاعف 

.دروخب 434 هبرض  نامیا  رهوگ  هک  راهنز 

..یخیرات 436 روضح  يانعم 

.هار 438 همادا ي  ناکما 

..دنوش 442 یم  دبعم  اه  لّکشت  یتقو 

..یمالسا 443 بالقنا  نازِو  رد  تالیکشت  يانعم 

448 مینک .؟ یم  یگدنز  خیرات  مادک  رد  ام 

449 دیشابن .؟ ادرف  سپ  يارب  ارچ 

.زاس 452 ندمت  یئرمان  تالیکشت 

...بالقنا 457 يادرف  یساسا  زاین 
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ام 100 ندوب  يانعم 

.رصاعم 105 يایند  رد  هاگن  نیرت  كرابم  و  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 

.هنامز 108 خیرات  رد  روضح 

...ترضح 110 نآ  رتشیب  يراودیما  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

...تشاذگ 112 رس  تشپ  دیاب  ار  هچ  نآ 

..یمالسا 114 بالقنا  تایح  همادا  زار 

..یخیرات 118 ياهانگنت  تخانش 

..مهافت 122 رکفت و  هب  عوجر  هار 

.هاگن 126 نیرت  یعقاو 

...باجح 129 نودب  دنوادخ  هب  رظن 

..یمالسا 133 بالقنا  هب  رظن  رد  بلق  لقع و  لادج 

...تسا 135 مکاح  نهذ  رب  هک  یمهَو 

.هفیقس 139 زا  روبع  خیرات 

...سأی 145 رطخ  فادها و  ِندوبدنلب 

..میمهفب 147 ار  رگیدمه  ات 

..یمسر 150 نافرع  تمکح و  زا  رترب  یلقع 

..خیرات 153 نیا  رد  روضح  يارب  مدق  نیلوا 

..یمالسا 155 تلود  ِترتف  هرود ي 

...ترتف 158 هرود ي  كرد  تاکرب 

..میهاوخ 160 یم  ام  هک  ییادخ 
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..نارود 164 نیا  رد  راظتنا  يانعم 

..دنک 166 یم  كرد  ار  يربهر  تاراشا  هک  يا  ههبج 

...تسین 168 یندش  شوماخ  هک  یغارچ  یمالسا ، بالقنا 

6 ص :
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ام 173 ياه  یهاتوک  سنج 

..یمالسا 175 بالقنا  يامن  مامت  ياه  هنیآ 

..یهلا 178 هدارا ي  روهظ  هار 

..یخیرات 181 تعانق  يانعم 

.نآ 185 رد  دارفا  راکفا و  هاگیاج  ام و  نارود  تقیقح 

..یمالسا 187 بالقنا  هب  تبسن  اه  هشیدنا  ریاس  مهف  تیلوئسم 

192 میتسه .؟ بالقنا  زا  يا  هیال  هچ  رد  ام 

..لماعت 195 هزجعم 

..یملع 200 تاعوضوم  هب  یصصخت  هاگن  اب  یفسلف  هاگن  توافت 

..نارود 205 نیا  تقیقح  هب  تبسن  سک  ره  يانعم 

..ملاع 207 ياه  تنس  رد  یمالسا  بالقنا  يانعم 

افلخ 211 اب  مالسلا  هیلع  یلع  لماعت  زار 

215 میشابن .؟ ییاج  چیه  هک  میشاب  اجک 

217 تسا .؟ یناسک  هچ  یلاعت  رتسب  یمالسا  بالقنا 

.هراّما 219 سفن  تیمکاح  زا  روبع  یمالسا و  بالقنا 

..یمالسا 220 بالقنا  یقارشا  هجو  روهظ  هیلاعتم و  تمکح 

ددرگ 227 یمرب  ام  خیرات  هب  رکفت  هنوگچ 

..مهافت 230 ياضف  تایصوصخ 

.هتشذگ 232 خیرات  ساسحا 

..یخیرات 235 یهیدب  ِكرد  یگنوگچ 
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.ددرگ 242 یمرب  ام  خیرات  هب  رکفت  یتقو 

..خیرات 244 رد  یهلا  هدارا ي  ساسحا 

...تسین 246 تسه و  ِتریح  رد 

7 ص :
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..خیرات 251 نیا  صوصخم  يابفلا 

.هراشا 252 رکذت و  نابز 

.رشب 255 هبوت ي  رصع 

.هتفر 261 تسد  زا  تیوه  هب  تشگزاب 

.هدش 265 هدوشگ  رگید  یقفا 

هدنیآ 267 رد  یسایس ، تانایرج  یمالسا و  بالقنا  یخیرات  هاگیاج 

..خیرات 269 رد  اه  هثداح  ینطاب  ياه  هیال  هب  رظن 

..نآ 272 فذح  ای  رکف  کی  زا  روبع 

..یفارحنا 275 ياه  نایرج  زا  روبع  ییاناوت  یمالسا و  بالقنا 

..یمالسا 277 بالقنا  يراد  هدنیآ 

اه 281 گنهرف  یخیرات  هاگیاج 

..یخیرات 284 یحتف  یمالسا ، بالقنا 

.هاگن 287 ود  توافت  زار 

..خیرات 290 رد  مالسلا  هیلع  یلع  همادا 

...بالقنا 295 رد  اه  شزیر  زار 

.موصعم 299 ماما  اب  نینمؤم  یقارشا  هطبار ي 

..نید 304 ياملع  توافت 

.هنازات 306 شیپ  یتکرح 

310 هیلع .» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هریس ي  ياهنم  یمالسا  بالقنا  رطخ 

اه 312 هثداح  یخیرات  هاگیاج  هب  رظن 
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.عناوم 316 زا  روبع  عورش  هنامز  تیفرظ  تخانش 

..یمالسا 322 بالقنا  یگنهرف  ههبج ي  رد  يرادیاپ  ياه  شور 

..یمالسا 329 بالقنا  غولب  يوس  هب  یهار 

8 ص :
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..چیه 333 ای  همه  هفالک 

..یمالسا 337 ندمت  روخ  رد  یلمع 

...تسین 340 هارمگ  یسک  لد  يا  میقتسم  طارص  رد 

.رکفت 343 يارب  یباب 

..یمالسا 349 بالقنا  ینیوکت  هاگیاج  زا  تلفغ  رطخ 

..یمالسا 350 بالقنا  هعس ي  زا  تلفغ 

..یمالسا 354 بالقنا  رد  ینیرفآ  شقن  لاجم 

..یمالسا 356 بالقنا  غولب  زا  يا  هلحرم 

..نردم 363 گنهرف  ندش  یشالتم  زار 

...تسین 364 کیدزن  نادنچ  هک  يا  هدنیآ  هب  زاورپ 

..یمالسا 367 تیوه  ظفح  رد  يرابکتسا  گنهرف  ياه  زبس  غارچ  زا  تینما  مدع 

..ینهذ 371 ياه  هتخاس  رد  برغ  تیدودحم 

..نارود 375 نیا  رد  نارکفتم  یلصا  راک 

..یتسه 381 نوگانوگ  ِملاوع  رد  روضح  یمالسا و  بالقنا 

..نوگانوگ 384 ملاوع  رد  روضح  يانعم 

388 رابتعا .؟ ای  تقیقح  یمالسا ؛ بالقنا 

.ددرگ 391 یمرب  خیرات  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

392 هیلع .» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تّمه  قولخم  یمالسا  بالقنا 

افرع 398 ریاس  اب  ام  تبسن 

399 امهیلع .» هللا  همحر  » یئابطابط همالع  ماما و  ترضح  َملاع  توافت 
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..نویسایس 402 فعض  هشیر ي 

ام 407 زورما  یخیرات  ياه  باجح 

..نتشاد 410 همادا  لاح  رد  یمالسا  بالقنا 

9 ص :
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.همدقم 11

...فلؤم 15 همدقم ي 

..نید 49 يامعز  یخیرات  روضح  هب  رظن 

..یخیرات 51 یب  يانعم 

..نید 57 ياملع  یخیرات  شقن  تخانش  هار 

.هتشذگ 59 لاح و  نایم  ییوگتفگ 

.دوخ 62 رد  رکفت  لاجم 

..نید 64 رد  هقفت  نید و  ناملاع 

..نید 66 ءاملع  هار  هشقن ي 

69 هللا »  » مسا یلجت  نید و  يامعز 

.هعماج 72 تایح  زار 

...تبیغ 73 نامز  رد  یهلا  تیالو 

..نید 75 يامعز  روعش  زار 

..يرون 80 تیریدم 

..میعز 84 دوجو  ترورض 

اه 85 نایرج  هاگیاج  هب  رظن  و  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 

..یمالسا 88 بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هب  رظن 

..نید 92 ریذپان  كاکفنا  ءزج  تسایس 

..لیلحت 96 ألخ  هشیر 

..دیور 98 یمن  ییاج  ره  رد  دیما 
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ام 100 ندوب  يانعم 

.رصاعم 105 يایند  رد  هاگن  نیرت  كرابم  و  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 

.هنامز 108 خیرات  رد  روضح 

...ترضح 110 نآ  رتشیب  يراودیما  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

...تشاذگ 112 رس  تشپ  دیاب  ار  هچ  نآ 

..یمالسا 114 بالقنا  تایح  همادا  زار 

..یخیرات 118 ياهانگنت  تخانش 

..مهافت 122 رکفت و  هب  عوجر  هار 

.هاگن 126 نیرت  یعقاو 

...باجح 129 نودب  دنوادخ  هب  رظن 

..یمالسا 133 بالقنا  هب  رظن  رد  بلق  لقع و  لادج 

...تسا 135 مکاح  نهذ  رب  هک  یمهَو 

.هفیقس 139 زا  روبع  خیرات 

...سأی 145 رطخ  فادها و  ِندوبدنلب 

..میمهفب 147 ار  رگیدمه  ات 

..یمسر 150 نافرع  تمکح و  زا  رترب  یلقع 

..خیرات 153 نیا  رد  روضح  يارب  مدق  نیلوا 

..یمالسا 155 تلود  ِترتف  هرود ي 

...ترتف 158 هرود ي  كرد  تاکرب 

..میهاوخ 160 یم  ام  هک  ییادخ 
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..نارود 164 نیا  رد  راظتنا  يانعم 

..دنک 166 یم  كرد  ار  يربهر  تاراشا  هک  يا  ههبج 

...تسین 168 یندش  شوماخ  هک  یغارچ  یمالسا ، بالقنا 

ام 173 ياه  یهاتوک  سنج 

..یمالسا 175 بالقنا  يامن  مامت  ياه  هنیآ 

..یهلا 178 هدارا ي  روهظ  هار 

..یخیرات 181 تعانق  يانعم 

.نآ 185 رد  دارفا  راکفا و  هاگیاج  ام و  نارود  تقیقح 

..یمالسا 187 بالقنا  هب  تبسن  اه  هشیدنا  ریاس  مهف  تیلوئسم 

192 میتسه .؟ بالقنا  زا  يا  هیال  هچ  رد  ام 

..لماعت 195 هزجعم 

..یملع 200 تاعوضوم  هب  یصصخت  هاگن  اب  یفسلف  هاگن  توافت 

..نارود 205 نیا  تقیقح  هب  تبسن  سک  ره  يانعم 

..ملاع 207 ياه  تنس  رد  یمالسا  بالقنا  يانعم 

افلخ 211 اب  مالسلا  هیلع  یلع  لماعت  زار 

215 میشابن .؟ ییاج  چیه  هک  میشاب  اجک 

217 تسا .؟ یناسک  هچ  یلاعت  رتسب  یمالسا  بالقنا 

.هراّما 219 سفن  تیمکاح  زا  روبع  یمالسا و  بالقنا 

..یمالسا 220 بالقنا  یقارشا  هجو  روهظ  هیلاعتم و  تمکح 

ددرگ 227 یمرب  ام  خیرات  هب  رکفت  هنوگچ 
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..مهافت 230 ياضف  تایصوصخ 

.هتشذگ 232 خیرات  ساسحا 

..یخیرات 235 یهیدب  ِكرد  یگنوگچ 

.ددرگ 242 یمرب  ام  خیرات  هب  رکفت  یتقو 

..خیرات 244 رد  یهلا  هدارا ي  ساسحا 

...تسین 246 تسه و  ِتریح  رد 

..خیرات 251 نیا  صوصخم  يابفلا 

.هراشا 252 رکذت و  نابز 

.رشب 255 هبوت ي  رصع 

.هتفر 261 تسد  زا  تیوه  هب  تشگزاب 

.هدش 265 هدوشگ  رگید  یقفا 

هدنیآ 267 رد  یسایس ، تانایرج  یمالسا و  بالقنا  یخیرات  هاگیاج 

..خیرات 269 رد  اه  هثداح  ینطاب  ياه  هیال  هب  رظن 

..نآ 272 فذح  ای  رکف  کی  زا  روبع 

..یفارحنا 275 ياه  نایرج  زا  روبع  ییاناوت  یمالسا و  بالقنا 

..یمالسا 277 بالقنا  يراد  هدنیآ 

اه 281 گنهرف  یخیرات  هاگیاج 

..یخیرات 284 یحتف  یمالسا ، بالقنا 

.هاگن 287 ود  توافت  زار 

..خیرات 290 رد  مالسلا  هیلع  یلع  همادا 
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...بالقنا 295 رد  اه  شزیر  زار 

.موصعم 299 ماما  اب  نینمؤم  یقارشا  هطبار ي 

..نید 304 ياملع  توافت 

.هنازات 306 شیپ  یتکرح 

310 هیلع .» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هریس ي  ياهنم  یمالسا  بالقنا  رطخ 

اه 312 هثداح  یخیرات  هاگیاج  هب  رظن 

.عناوم 316 زا  روبع  عورش  هنامز  تیفرظ  تخانش 

..یمالسا 322 بالقنا  یگنهرف  ههبج ي  رد  يرادیاپ  ياه  شور 

..یمالسا 329 بالقنا  غولب  يوس  هب  یهار 

..چیه 333 ای  همه  هفالک 

..یمالسا 337 ندمت  روخ  رد  یلمع 

...تسین 340 هارمگ  یسک  لد  يا  میقتسم  طارص  رد 

.رکفت 343 يارب  یباب 

..یمالسا 349 بالقنا  ینیوکت  هاگیاج  زا  تلفغ  رطخ 

..یمالسا 350 بالقنا  هعس ي  زا  تلفغ 

..یمالسا 354 بالقنا  رد  ینیرفآ  شقن  لاجم 

..یمالسا 356 بالقنا  غولب  زا  يا  هلحرم 

..نردم 363 گنهرف  ندش  یشالتم  زار 

...تسین 364 کیدزن  نادنچ  هک  يا  هدنیآ  هب  زاورپ 

..یمالسا 367 تیوه  ظفح  رد  يرابکتسا  گنهرف  ياه  زبس  غارچ  زا  تینما  مدع 

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


..ینهذ 371 ياه  هتخاس  رد  برغ  تیدودحم 

..نارود 375 نیا  رد  نارکفتم  یلصا  راک 

..یتسه 381 نوگانوگ  ِملاوع  رد  روضح  یمالسا و  بالقنا 

..نوگانوگ 384 ملاوع  رد  روضح  يانعم 

388 رابتعا .؟ ای  تقیقح  یمالسا ؛ بالقنا 

.ددرگ 391 یمرب  خیرات  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

392 هیلع .» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تّمه  قولخم  یمالسا  بالقنا 

افرع 398 ریاس  اب  ام  تبسن 

399 امهیلع .» هللا  همحر  » یئابطابط همالع  ماما و  ترضح  َملاع  توافت 

..نویسایس 402 فعض  هشیر ي 

ام 407 زورما  یخیرات  ياه  باجح 

..نتشاد 410 همادا  لاح  رد  یمالسا  بالقنا 

..یمالسا 415 بالقنا  رد  یگنهرف  ياه  نوناک  یخیرات  روضح  یگنوگچ 

..یگنهرف 417 ياه  هعومجم  یتالیکشت  تلاسر 

.هدنیآ 423 رد  یمالسا  بالقنا  تائاضتقا 

اوه 425 اب  یگنهرف  راک  تهابش 

427 مینک .؟ وجتسج  ار  دوخ  خیرات  مادک  رد 

..یتاغیلبت 429 راک  اب  یگنهرف  راک  توافت 

.ددرگرب 431 هعماج  هب  رکفت  ات 

....فص 432 ای  داتس  رد  یگنهرف  تیلاعف 
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.دروخب 434 هبرض  نامیا  رهوگ  هک  راهنز 

..یخیرات 436 روضح  يانعم 

.هار 438 همادا ي  ناکما 

..دنوش 442 یم  دبعم  اه  لّکشت  یتقو 

..یمالسا 443 بالقنا  نازِو  رد  تالیکشت  يانعم 

448 مینک .؟ یم  یگدنز  خیرات  مادک  رد  ام 

449 دیشابن .؟ ادرف  سپ  يارب  ارچ 

.زاس 452 ندمت  یئرمان  تالیکشت 

...بالقنا 457 يادرف  یساسا  زاین 
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همدقم

یلاعت همساب 

رد ینیمخ  ماما  ترضح  یقارشإ  تیصخش  هب  رظن  و  هیلع »» یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیصخش  لیذ  كولس   » باتک زا  دعب  - 1
و هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما   » باتک زا  دعب  تسا و  هتفر  هیـشاح  هب  خـیرات  نیا  رد  هک  يرکفت  ندروآ  هنحـص  هب  ياتـسار 

بدا شور و  عوضوم  رد  دوب  مزال  هداد ، لکـش  ار  نآ  یمالـسا  بالقنا  هک  یخیرات  تخانـش  رد  هنامز » يدیحوت  ریدقت  رد  كولس 
هدازرهاط داتـسا  اب  باوج  لاؤس و  تروص  هب  ییاه  تسـشن  هلـسلس  هطبار  نیا  رد  اذـل  .دوش  هتفگ  نخـس  یخیرات  نینچ  رد  روضح 

دندرک یعس  داتسا  .تسا  روکذم  ياه  تسـشن  لصاح  همه ، اه  تمـسق  هیقب ي  باتک ، نیا  لوا  تمـسق  زج  هب  هک  دش  هداد  بیترت 
، هتینردم گنهرف  ياروام  تسا  انب  هک  یگنهرف  ناونع  هب  هنامز  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  ندناود  هشیر  يرادیاپ و  يارب  دننک  نشور 

تاذ صوصخم  هک  دـیآ  هنحـص  هب  صاخ  یبدا  تینـالقع و  زا  یعون  دـیاب  دـیامن ، یگدـنز  زا  يرگید  هوحن ي  هجوتم  ار  اـه  نهذ 
یمالسا بالقنا 

11 ص :
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دیما یلو  .تسین  لهـس  نادنچ  نآ  ساسحا  هتبلا  هک  دنک  یم  روهظ  نارود  نیا  خـیرات  حور  تخانـش  اب  هک  یبدا  تینالقع و  .تسا 
یمالـسا بالقنا  همادا  مزاول  زا  هک  ار  بدا  لقع و  نآ  ناوتب  تسا  نآ  رکذـتم  باـتک  نیا  هک  یتاـعوضوم  حرط  اـب  دور  یم  ناوارف 

.دروآ هنحص  هب  رتدوز  هچره  تسا 

ناونع تحت  ددـعتم  ياه  هرامـش  رد  هک  تسا  یتاکن  کت  کـت  رد  تقد  دـنراد ؛ دـیکأت  نآ  رب  زین  مرتحم  فلؤم  هک  یعوضوم  - 2
رایتخا رد  ار  دوخ  یلصا  يانعم  دنراد ، تامدقم  نیا  هک  یتاراشا  هب  رظن  اب  باتک  یلـصا  درکیور  اریز  هدش ، حرطم  باتک  همدقم ي 
ریدـقت رد  كولـس  ینیمخ و  ماـما   » باـتک رد  یمالـسا  بـالقنا  یخیراـت  روـضح  هب  رظن  هک  ناـنچمه  .دـهد  یم  رارق  ناگدـنناوخ 

.دوش یم  هتفگ  نخس  باتک  هدنناوخ ي  اب  عوضوم ، نآ  ضرف  اب  باتک  نیا  رد  هدیدرگ ، نییبت  هنامز » يدیحوت 

ِرکفت هـک  تـسا  هناـمز  مـهف  دوـش و  هتخاـس  خـیرات  نآ  اـت  دـیآ  یم  هنحــص  هـب  يدرخ  یمهف و  یخیراـت ، ره  رد  میریذـپب  رگا  - 3
نارکفتم همه ي  هک  نانچمه  درک ، لمأت  یمک  رکفت  یمالسا و  بالقنا  نیب  تبسن  رد  دیاب  دهد ؛ یم  ام  هب  ار  نارود  نآ  صوصخم 

یم رب  ام  خیرات  هب  رکفت  هنوگچ   » تمسق رد  .دنیوگ  یم  نخس  نآ  زا  دنا و  هتـساخرب  دوخ  هنامز  ِنّیعم  ِلقع  زا  دوخ  نامز  رد  خیرات 
یب يانعم  تسا و  هدمآ  نایم  هب  یلقع  هچ  یمالـسا  بالقنا  روهظ  اب  دنـشاب  هجوتم  ناگدنناوخ  هک  تسا  نآ  هدنـسیون  یعـس  ددرگ »

تـسا لقع  مادک  درک و  نیمأت  ار  یمالـسا  بالقنا  فادها  ناوت  یم  هک  تسا  لقع  مادـک  اب  تسا و  انعم  هچ  هب  هنامز  نیا  رد  یلقع 
نیا زا  .درادن  یگتسب  ام  خیرات  هب  ام و  هب  هک 
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.دیآ هنحص  هب  دیاب  بالقنا  مراهچ  ههد ي  رد  هک  تسا  یغولب  هب  ندیسر  رد  یمدق  باتک ، نیا  تفگ  ناوت  یم  تهج 

نودب يداع و  تموصخ  هنوگره  ياروام  ات  تسا  هدـش  هراشا  اه  نایرج  ثداوح و  یخیرات  كرد  هب  باتک ، نیا  ِياج  ياج  رد  - 4
، مینک يزیر  همانرب  اه  نآ  عفر  رد  میـسانشب و  ار  دوخ  یخیراـت  ياـه  صقن  دوش  شـالت  میدرگب ، رـصقم  لاـبند  هب  میهاوخب  هک  نآ 

.مییامن لودع  دوخ  لیصا  ياه  شزرا  زا  میهاوخب  هک  نآ  نودب 

یم لابند  هتکن  نیا  دـهد ؛ یم  لیکـشت  ار  باتک  تمـسق  نیمود  هک  یمالـسا » بالقنا  هب  رظن  رد  بلق  لـقع و  لادـج   » ثحب رد  - 5
داجیا یمالـسا  بالقنا  هک  ییاضف  رد  ناوت  یم  ایآ  تساجک ، زا  هدش ، رـشب  ِریگ  نابیرگ  هنامز  نیا  رد  هک  یتالکـشم  هشیر ي  دوش 

نیا رد  هک  ار  يرکفت  باجح  دـیاب  تهج  نیا  زا  دـش ؟ دازآ  اـه  نآ  دـنب  رد  ندـشراتفرگ  زا  لـقاال  اـی  درک و  روبع  اـه  نآ  زا  هدرک 
.میزادنیب رظن  باجح  نآ  هب  یخیرات  ِیهاگآدوخ  اب  میسانشب و  میراد ، زاین  نادب  خیرات 

رکف کی  اب  دوش و  عافد  رکف  کی  زا  یمالـسا ، بالقنا  هب  عوجر  ياضف  رد  تسین  انب  باـتک  نیا  رد  هک  درک  دـیهاوخ  هظحـالم  - 6
نایم هب  ار  رکفت  میتسه  نآ  رد  هک  یخیراـت  هب  تبـسن  تالکـشم  نیا  حرط  اـب  تسا  ددـص  رد  مرتحم  فلؤم  هکلب  ددرگ ، تفلاـخم 

.سأی نودب  ییارگ و  لآدیا  نودب  هتبلا  میشیدنیب ، دوخ  هنامز ي  تاناکما  هب  میناوتب  دنک و  روهظ  یخیرات » لقع   » ات دروآ 
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نیا میدقت  قیرط  زا  تسه  نآ  رد  بالقنا  همادا ي  ییاناوت  هک  يا  هشیدنا  ءاقترا  ياتسار  رد  دشاب  هتـسناوت  هورگ  نیا  هک  تسا  دیما 
.دشاب هتشادرب  کچوک  دنچره  یمدق  مرتحم ، ناگدنناوخ  هب  باتک 

نازیملا یگنهرف  هورگ 
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فلؤم همدقم ي 

یلاعت همساب 

بالقنا ِیتسیچ  هب  رظن  اب  دـنک و  تبحـص  امـش  اب  خـیرات  نیا  رد  یهلا  هدارا ي  هب  رظن  لیذ  دراد  اـنب  دـیراد  ور  شیپ  رد  هک  یباـتک 
هدنناوخ ي دریگ و  رارق  ناگدـنناوخ  رظن  ّدـم  باتک  حور  ات  هدـش  میظنت  يروط  تامدـقم  .دروآ  نایم  رد  ار  دوخ  نانخـس  یمالـسا 

یتاکن کت  کت  رد  دوش  یم  اضاقت  تهج  نیا  زا  تسا و  هدمآ  همدقم  رد  هک  دشاب  یتارکذـت  يوجتـسج  رد  باتک  نتم  رد  مرتحم 
یبدا هچ  یلقع و  هچ  بالقنا  همادا ي  تهج  مزال  بدا  لقع و  هک  دیـشاب  ساسح  عوضوم  نیا  رد  دوش و  لمأت  هدمآ  همدقم  رد  هک 

.تسا

: دنیامرف یم  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  نآ ، یخیرات  هاگیاج  و  یمالسا » بالقنا  یتسیچ   » اب هطبار  رد  - 1

یمالـسا بالقنا  اّما  دنامب  درواین  تقاط  تسناوتن و  هقلطم  تردق  ِندش  دودحم  ِیّلقاّدح  تساوخرد  نآ  اب  ّتیطورـشم  تضهن  ارچ  »
نیا اب 
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»؟ دـنام دـش و  ّقفوم  دـمآ ، دوب  روشک  رد  یهاشداپ  میژر  تنطلـس و  ینک  هشیر  هک  يرثکاّدـح  هبلاطم ي  يرثکاّدـح و  تساوخرد 
.دوش لیلحت  یمالسا  بالقنا  يرادیاپ  زار  تسا  مزال  دندومرف  (19/10/94)و 

یم خیرات 13/6/93  رد  ناگربخ  سلجم  ياضعا  اب  تبحـص  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  میتسه  نآ  رد  هک  یخیرات  تخانـش  هب  هجوت  اب 
هاگن نیا  میـشاب ؛ هتـشاد  عماج  نالک و  هاگن  دـیاب  نامروشک ، لئاسم  هلمج  زا  يا و  هقطنم  لئاسم  یناـهج و  لـئاسم  هب  اـم  : » دـنیامرف

رد ار  نامدوخ  هاگتـسیا  ار ، نامدوخ  هاگیاج  ار ، نامدوخ  تیعقوم  ًـالوا : هک  دـنک  یم  اـطع  ار  یتریـصب »  » و تفرعم »  » اـم هب  نـالک ،
«. مینکب دیاب  هچ  هدنیآ  يارب  هک  دهد  یم  میلعت  ام  هب  مه  دعب  میراد ؛ رارق  یعضو  هچ  رد  میمهفب  مینک و  یبایزاب  ینونک  عضو 

یمالسا بالقنا  هک  نیا  و  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  یخیرات  شقن  ياتـسار  رد  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم 
ناوضر » ماما ترضح  ًاعقاو  : » دنیامرف یم  دهد ؛ رییغت  ار  رصاعم  ِخیرات  تهج  دناوت  یم  تسا و  نارود  نیا  رد  یخیرات  ِتقیقح  کی 
لّضفت مییوگب  هک  نیا  زج  تسین  لیلحت  لباق  چیه  داعبا ، نآ  اب  ناسنا  نیا  دوجو  شیادیپ و  ًالصا  دوب  یبیجع  ناسنا  هیلع » یلاعت  هّللا 

، دش یم  رهاظ  بیغ  زا  دیاب  یتسد  دروآ ، دوجو  هب  يرـشب  میظع  هلفاق ي  تکرح  رد  خـیرات و  رد  یـشخرچ  هک  نیا  يارب  دوب  یهلا 
(1/3/1369 «.) درک رهاظ  ار  تسد  نیا  لاعتم  يادخ 

نیون خـیرات  رد  گرزب  يرثا  تسناوـت  ینیمخ  هّللا  تیآ  : » دـنک یم  رارقا  فچاـبروگ  هک  تسین  باـسح  یب  قوـف ، رما  هب  هجوـت  اـب 
.(1)« دراذگب ناهج 
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نوریب ام  ات  مینک  هچ  تسا : نیا  لاؤس  هدمآ ؛ هنحـص  هب  يدیدج  خیرات  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  دـهاوش  همه ي 
؟ میرادرب مدق  بالقنا  يرادیاپ  ریسم  رد  میسانشب و  ار  نآ  ِيرادیاپ  زار  میربن و  رس  هب  هدش ، عورش  بالقنا  اب  هک  یخیرات  زا 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  ار  ام  يدیحوت  هتـشذگ ي  هدش و  عورـش  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  یخیرات  رد  روضح 
یلاعت هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  یخیرات  هاگیاج  تخانـش  : » یکی دراد ، یلحارم  هب  جاـیتحا  دـنادرگ ، یم  لـصتم  فیرـشلا 

برغ تخانش  : » رگید و  تسا » هداد  رارق  زورما  رشب  لباقم  رد  هتینردم  گنهرف  هک  یخیرات  زا  يادج  تسا  یمالسا  بالقنا  و  هیلع »
.درک روبع  نآ  زا  ناوت  یم  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ماما ترضح  بتکم  قیرط  زا  هک  تسا  هتیویتکژبوس ا ي  حور  و 

قارـشا و  هتینردم ، ِرالوکـس  ِخـیرات  رییغت  تهج  نآ  ِندوب  یقارـشا  ِتقیقح  هب  رظن  یمالـسا و  بالقنا  یتسیچ  تخانـش  عوضوم  رد 
: منک یم  بلج  ریز  تایآ  هب  ار  نازیزع  رظن  مدرم ، و  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ماما ترضح  بلق  هب  یمالسا  بالقنا 

َنوُّیِراوَْحلا َلاق  ِهَّللا  َیلِإ  يراـْصنَأ  ْنَم  َلاـق  َْرفُْکلا  ُمُْهنِم  یـسیع  َّسَحَأ  اَّمَلَف  : » دـیامرف یم  نارمع  لآ  هروس ي  هیآ ي 52  رد  دـنوادخ 
رفک وا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  ناـمیا  ياـج  هب  لیئارـسا  ینب  نوـچ  َنوُِملْـسُم ؛» اَّنَأـِب  ْدَهْـشا  ِهَّللاـِب َو  اَّنَمآ  ِهَّللا  ُراـْصنَأ  ُنَْحن 
هّللا یلإ  ریسم  رد  دیرضاح  ناتمادک  امش  تفگ : اه  نآ  هب  باطخ  ترضح  دندیشک ، ار  وا  ندناسر  لتق  هب  هشقن ي  یتح  دندیزرو و 

ناونع هب  میا  هدامآ  ام  دنتفگ : ترضح  هب  باوج  رد  نویراوح  دینک ؟ يرای  ارم 
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ترـضح نیب  هک  تسا  ینانخـس  زا  ربخ  اج  نیا  ات  .میدروآ  مالـسا  ام  هک  شاب  هاوگ  زین  وت  میروآ و  ناـمیا  دـنوادخ  هب  ادـخ  ناراـی 
اُونِمآ ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو  : » دیامرف یم  هدئام  هروس ي  هیآ ي 111  رد  یلو  هدش ، ماجنا  نویراوح  مالسلا و  هیلع  یـسیع 
نامیا نم  لوسر  هب  نم و  هب  هک  نویراوح  هب  مدرک  یحو  هک  هاـگ  نآ  روآ  داـی  هب  َنوُِملْـسُم » اـنَّنَِأب  ْدَهْـشا  اَّنَمآ َو  اُولاـق  یلوُسَِرب  یب َو 

.میدروآ مالسا  ام  هک  دشاب  هاوگ  میدروآ و  نامیا  دنتفگ  اه  نآ  دیروآ ؛

یحَو مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  اهنت  هن  لیئارـسا  ینب  تیمکاح  ینوگرگد  يارب  خیرات  نآ  رد  دنوادخ  هنوگچ  دینک  هظحالم 
دوخ رد  ار  خـیرات  نآ  رد  یهلا  هدارا ي  مهف  تهج  مزال  روعـش  اـت  دوش  یم  یحَو  عون  کـی  زین  ترـضح  ناراـی  هب  هکلب  دـنک ، یم 

.دنشاب هتشاد  دیدج  یخیرات  روهظ  تهج  یخنسمه  عون  کی  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  اب  دننک و  ّسح 

هروس ي هیآ ي 84  رد  هک  اج  نآ  دوش ، یم  هظحالم  ترـضح  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تبـسن  رد  عوضوم  نیمه 
هظحالم .میدروآ  نامیا  دش  لزان  ام  رب  هچ  نآ  هب  ادخ و  هب  وگب  ربمایپ  يا  ...اْنیَلَع »  َلِْزنُأ  ام  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  ُْلق  : » دـیامرف یم  نارمع  لآ 

هیآ ي رد  هک  تسا  هطبار  نیمه  رد  تشگ و  لزان  ادخ  لوسر  ِنم  رب  طقف  هچ  نآ  هن  دـش ، لزان  ام  رب  هچ  نآ  دـیامرف  یم  هک  دـینک 
رب صخـشم  روط  هب  ار  نآرق  ام  نوُرَّکَفَتَی ؛» ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ َو  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  : » دـیامرف یم  لحن  هروس ي   44

.دنسرب رکفت  هب  تسا  دیما  ینک ، نییبت  ناشیارب  ار  تسا  هدش  لزان  مدرم  رب  هچ  نآ  ات  میدرک  لزان  وت 

نم رگا  : » دنیامرف یم  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ماما ترضح  تسا ؛ هدش  مدرم  بلق  رب  هک  یقارشا  كرد  قوف و  هلئسم ي  هب  هجوت  اب 
مالسا تلم  مدرگرب  مه 

18 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


ص303) ج1 ، ماما ، هفیحص  «. ) دنک یمن  شزاس  امش  اب  مالسا  تلم  دنک  شزاس  امش  اب  مه  ینیمخ  رگا  دینکن ، هابتشا  .ددرگ  یمنرب 

نیا زا  دـهد و  یم  خر  اه  لد  رد  ادـتبا  یخیرات  تالوحت  دـنوش : یم  رکذـتم  هشیدـنا  رکف و  ناگرزب  هک  تسا  قوف  تایآ  هب  رظن  اـب 
دنشاب و یم  دوخ  نارود  رد  قح  ترضح  صاخ  هدارا ي  زا  ّرثأتم  اه  لد  اریز  دوش  یم  ضوع  اه  نتساوخ  نوگرگد و  اه  لد  تهج 
ات یهلا ، هدارا ي  ياتـسار  رد  تسا  اه  ناسنا  ندرکرّکذتم  دـنّرثأتم ، یهلا  هدارا ي  تایلجت  زا  زین  اه  نآ  هک  نادنمـشیدنا ، هفیظو ي 

یلاعت هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  یلـصا  راک  دنکن و  مورحم  یهلا  تایّلجت  زا  ار  نامدرم  هراّما ، سفن  لایما  یلبنت و  یتسس و 
هطبار نیا  رد  .دـشاب  هجوت  لباق  دـناوت  یم  اضف  نیا  رد  ام  همه ي  هفیظو ي  ناـمز و  نیا  رد  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماـقم  و  هیلع »
ًاِظفاَـح ِِهنْأَـش  یَلَع  اًِـلبْقُم  ِِهناَـمَِزب  ًاـفِراَع  َنوُکَی  ْنَأ  ِلـِقاَْعلا  یَلَع  « ؛ تسه دواد  تمکح  رد  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

دوخ نابز  دـنک و  دروخرب  شا  هنامز  اب  شنأش  ساسارب  دسانـشب و  ار  شا  هنامز  هک  تسا  لقاع  رب  ص 116 ) ج 2 ، یفاکلا ، «) ِِهناَِسِلل
َال ِِهناَمَِزب  ُِملاَْعلا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنیامرف : یم  ای  .دراد و  زاب  تسین  شا  هنامز  قباطم  هک  نتفگ  نخس  هنوگره  زا  ار 

(1) ؛» ِسباَوَّللا ِْهیَلَع  ُمُجْهَت 

.دروآ یمن  موجه  تاهابتشا  تساناد ، دوخ  هنامز ي  هب  هک  سک  نآ  رب 

هب رظن  اب  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  هک  سب  نیمه  دهد  یم  خر  اه  لد  رد  یهلا  هدارا ي  هب  ادتبا  یخیرات  لوحت  هک  نآ  مهف  رد 
هک یمیظع  درم  نآ  ِيربهر  اب  ناریا  تلم  : » دنیامرف یم  دنا  هتفای  ماما  ترضح  زا  هک  یهاگیاج  نینچ 
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/11 / 21 «.) تفرگ راـک  هب  ار  هار  ناـمه  هلاـبند ي  دوب ، هداد  رارق  وا  دوجو  رد  هبیط  راوـنا  زا  يا  هحمل  يا و  هعمل  دـنوادخ  کـشالب 
.دوش هدوشگ  يرکفت  باب  تسا  دیما  دوش ، یم  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  یمالسا » بالقنا  یتسیچ   » اب هطبار  رد  ( 1390

هتخانـشن ار  خـیرات  نیا  صوصخم  ِرکفت  هک  تسا  یعماوج  صوصخم  هک  سرتسد  لباق  ریغ  ياهایؤر  رد  ندرک  یگدـنز  صقن  - 2
اب بلاطم  مناد  یمن  یلو  تسا  يدوصقم  نینچ  هب  رکذـت  يارب  باتک  حور  دـش ؟ دـهاوخ  هتـشادرب  ام  هعماـج ي  ندرگ  زا  اـیآ  دـنا ،
رد زونه  دوش و  یمن  ما ، هدوب  نآ  ددص  رد  هدنب  هک  يا  هجیتن  هب  جتنم  هدـش  حرطم  تامدـقم  لمع ، رد  ای  دـنراد و  یناوخمه  جـیاتن 
رد ندرک  یگدنز  صقن  هب  مشاب  هتسناوت  متـسه  راودیما  لقاّدح  میرب ؟ یم  رـس  هب  تسا  ام  ِیخیرات  ياهانگنت  هب  طوبرم  هک  ییایؤر 

.دشاب رکفت  عورش  دناوت  یم  نیا  مشاب و  هدرک  يا  هراشا  دوخ  هعماج ي  رد  اهایؤر  نآ 

هک یخیراـت  ِیهاـگآدوخ  نیا  رد  اـم  دـننیب ، یمن  ار  اـپ  ِشیپ  زج  اـه  مشچ  هک  میا  هتفرگ  رارق  یخیراـت  رد  میدـش  هجوتم  یتـقو  - 3
دیـشیدنا دیاب  یهار  هب  اهنت  تالکـشم  نیا  رد  تسا ؟ مادک  تسا  ام  ریدقت  هک  یهار  مینکب ؟ دیاب  هچ  میدـش ، یفعـض  نینچ  هجوتم 

دـصقم يوس  هب  میناوت  یم  میراد  رارق  نآ  رد  نامدوخ  هک  یهاگیاج  زا  مینک و  میـسرت  میناوت  یم  دوخ  هدنیآ ي  يارب  نامدوخ  هک 
یـساسا لاؤس  نیا  ات  تسا  هدـش  یعـس  باتک  نیا  رد  دـشاب ؟ هتـشاد  دـیاب  یتایـصوصخ  هچ  هار  نآ  میـسرپ  یم  لاح  مینک ، تکرح 

.دریگ رارق  ناگدنناوخ  رظن  ّدم  نآ  هب  ییوگباوج  يارب  يزادنا  مشچ  نکمم  ّدح  رد  دوش و  نییبت  تسرد 
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زا تسا  اه  لاس  ام  دنریگ و  رارق  مه  رانک  رد  لماک  یگناگی  رد  خیرات »  » و گنهرف »  » و ملع »  » هک دوش  یم  ققحم  یندـمت  یتقو  - 4
هاـگیاج مهف  لـیذ  هس ، نیا  یگناـگی  هنیمز ي  یمالـسا ، بـالقنا  روهظ  اـب  دـیآ  یم  رظن  هب  میرب و  یم  جـنر  هلوقم  هس  نیا  ییادـج 

رد هک  دوش  لابند  یملع  دراد ، راک  رـس و  میهافم  اب  اهنت  هک  یلقع  همادا ي  ياج  هب  ات  تسا  هدـش  مهارف  یمالـسا  بالقنا  یخیراـت 
رکذتم یمالسا  بالقنا  حور  هک  یطیارش  دریگ ؛ رارق  یخیرات  دیدج  طیارش  تمدخ  رد  یموهفم  لقع  دیآ و  یم  راک  هب  خیرات  نیا 

لکش میتسه  نآ  رد  هک  یخیرات  كرد  اب  تسین و  مه  هتشذگ  هب  تشگرب  یلو  دشاب  ددجت  همادا ي  تسین  مزال  ملع  نیا  .تسا  نآ 
دوش ادیپ  میتسه  نآ  رد  هک  یخیرات  زا  یتسرد  كرد  رگا  .دیآ  یم  هنحـص  هب  خیرات  نیا  ِبسانم  ِگنهرف  نآ ، رانک  رد  دریگ و  یم 

هجوتم هنامز  تالداعم  رد  تقد  اب  هدـش و  رّدـقم  اـم  يارب  تسین ، برغ  همادا ي  هک  يرگید  خـیرات  یمالـسا ، بـالقنا  اـب  میمهفب  و 
اریز دیآ ، یم  هنحص  هب  ام  ياه  ییاناوت  دنک و  یم  روهظ  رکفت » ، » تلاح نیا  رد  تسا ؛ نشور  نادیم  نیا  رد  ام  هدنیآ ي  قفا  میـشاب 

تسد و طیرفت و  طارفا و  لاجم  تسین ، رکفت »  » یتقو .دنا  مه  اب  ییاناوت »  » و رکفت »  » ینعی .تسین  مه  ییاناوت  تسین ، رکفت »  » اج ره 
تلاح نآ  رد  .دـیامن  یم  لیلع  هدرـسفا و  ار  اهدرخ  هدرمژپ و  ار  اه  ناـج  دـنک و  یم  راـت  هریت و  ار  هدـنیآ  دوش و  یم  مهارف  ندزاـپ 

(13/2/1395 «.) مینک دیلوت  زاس  لمع  زاس و  نایرج  میهافم   » میناوت یم  هللا  هظفح  يربهر  مظعم  ماقم  ریبعت  هب  هک  تسا 

ار قح  ترضح  هب  عوجر  ِهار  رت ، مهم  نآ  زا  دندومن ؛ نشور  تسا ، قح  ترـضح  اب  سنُا  هک  ار  اه  ناسنا  فده  اهنت  هن  ناربمایپ  - 5
لباقم رد  زین 
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لیذ كولـس   » باـتک رد  .دـندومن  هیدـه  تیرـشب  هب  ار  يدربراـک  ياـه  ناـمرآ  یهلا ، ناـیدا  تـهج  نـیا  زا  دـنداد و  رارق  تیرـشب 
رارق نآ  رد  هک  یخیرات  رد  یگدوشگ  يارب  دـیاب  اهنت  هن  دـش  نشور  زین  هیلع »» یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  تیـصخش 

ترضح صخش  هب  رظن  دیاب  یکولس  نینچ  شور  هار و  هکلب  داد ؛ رارق  رظن  ّدم  ار  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » هّللا حور  ترضح  میراد ،
همادا ي هب  دـیما  ات  دـننک  لماعت  رگیدـمه  اب  دـیاب  هنوگچ  ییالِو ، ياهورین  میرگنب و  دوخ  هب  دـیاب  هنوگچ  دوش  مولعم  ات  دـشاب  ماما 

رظن رگیدـمه  اب  ییالو  ياهورین  لماعت  هوحن ي  رب  ناـکما  ّدـح  رد  باـتک  نیا  .دـنک  روهظ  ناـگمه  رب  یمالـسا  بـالقنا  هدـنیآ ي 
.تسا هتخادنا 

ره رد  صاـخ  يروضح  اـب  دـنوادخ  ٍنْأَـش » یف  َوُه  ٍمْوَـی  َّلُـک   » مکح هب  دروآ و  یم  هنحـص  هب  ار  یـصوصخم  لـقع  یخیراـت  ره  - 6
زا دازآ  تسا  ددص  رد  یسک  رگا  لاح  .دش  سونأم  ادخ  اب  خیرات  نآ  رد  ناوت  یم  خیرات  نآ  ِلقع  اب  اهنت  دنک و  یم  روهظ  یخیرات 

بالقنا ندید  رد  یکی  دیامن ؛ وجتـسج  زیچ  ود  رد  ار  طابترا  نیا  ِراک  هار  دیاب  دوش  طبترم  خـیرات  نیا  ِيادـخ  اب  یموهفم ،   ِ يادـخ
مهف كرد و  اب  رگید  و  دش - هتخادرپ  نادب  هیلع »» یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس   » باتک رد  هک   - یمالـسا

هب ار  مود  عوضوم  رد  روضح  دراد  یعـس  باتک  نیا  .دنـشاب  هک  يا  هقیلـس  ناونع و  ره  اـب  بـالقنا  هب  راداـفو  ياـه  ناـیرج  تسرد 
.دوش رکذتم  دوخ  هدنناوخ ي 

.دراد رارق  ام  ِینید  يامعُز  یخیرات  روضح  رد  ام ، تلم  ِتیوه  تسا و  هتفهن  تلم  نآ  خـیرات  رد  یتلم  ره  ِتیوه  نیرت  یـساسا  - 7
هتینردم هاوخ  تیمامت  ِحور  لاگنچ  زا  نید ، يامعُز  ِیخیرات  روضح  هب  يّدج  هاگن  اب  ور  نیا  زا 
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میراذگ یم  انب  دوخ  هعماج ي  رد  ار  رکفت »  » هنیمز ي میزادرپ و  یم  دوخ  همادا ي  هب  هتینردم ، همادا ي  ياج  هب  دش و  میهاوخ  دازآ 
نیلوا رد  عوضوم  نیا  .دـندوب  نآ  رکذـتم  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  تسا و  خـیرات  نیا  صوصخم  هک  يرکفت 

.تسا هتفرگ  رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  ّدم  باتک  تمسق 

فرط زا  دنربب و  یپ  تسا ، هدروآ  خیرات  هب  ددجت  گنهرف  هک  یلقع  نآ  یناوتان  هب  دنا  هتسناوتن  زونه  فرط  کی  زا  هک  یناسک  - 8
رادرک راتفر و  ددجت  لقع  شریذپ  اب  دننکن  نامگ  دـنا ، هتفاین  تسد  تسا  هدروآ  خـیرات  نیا  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  یلقع  هب  رگید 

زا ددجت  گنهرف  راتفر  لقع و  اب  دنا ، هداد  لکـش  دوخ  هدنیآ ي  يارب  ییاج  تسا و  یبالقنا  ياهورین  راتفر  زا  رترب  يراتفر  اه ، نآ 
.دنشاب هتشاد  یهاگیاج  ییاج و  ددجت  هاگودرا  رد  هک  نآ  نودب  دنریگ  یم  هلصاف  دوخ  تلم 

ار ندـمت  نآ  لزلزت  للع  میـشاب  هتـسناوتن  میئور و  هبور  ددـجت  گنهرف  هرطیـس ي  اـب  هک  مینک  یم  یگدـنز  يا  هناـمز  رد  یتقو  - 9
عبات هک  نآ  رگم  تسا ؛ هدوشگ  خیرات  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  هک  دش  یخیرات »  » روضح هجوتم  ناوت  یم  تمحز  هب  مینک ، ساسحا 

گنهرف يارواـم  هک  يا  هدـنیآ  هب  میـشیدنیب و  تسا  هتفهن  یمالـسا  بـالقنا  تاذ  رد  هک  یتاـناکما  هب  میـشابن و  نارود  ِتاروهـشم 
بیرغ تسا ، هدرک  اـنعم  ددـجت  گـنهرف  ار  نآ  تابـسانم  همه ي  هک  یَملاـع  رد  دـنچره  مینک ، رظن  تسا  عوـلط  لاـح  رد  ددـجت ،

.تسین ام  لباقم  رد  ددجت  هار  زج  یهار  مینکن  نامگ  یلو  مینامب ؛
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ِنادـنز رد  دـیاب  دـنتفریذپ  همه  درک و  يوریپ  برغ  زا  ناـهج  همه ي  تـفرگ و  رارق  برغ  هدـهع ي  هـب  خـیرات  یحارط  یتـقو  - 10
بالقنا و  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  قیرط  زا  يدیما  هطقن ي  دنناسرب ؛ نایاپ  هب  ار  دوخ  ِیگدنز  یگتفاین ، هعسوت 

یم یمالسا  بالقنا  رتسب  رد  یتروص  رد  یلو  .تفرگ  لکش  یمالـسا  بالقنا  درک و  روهظ  نادنز  نیا  زا  تفر  نورب  يارب  یمالـسا 
هک یتینالقع  ياروام  تسا  یلقع  نادـنز ، نآ  زا  تفر  نورب  ِلقع  میـشاب  هجوتم  هک  تفاـی  ییاـهر  یگتفاـین  هعـسوت  نادـنز  زا  ناوت 
قح ترضح  هدارا ي  نآ  کمک  هب  دناوتب  ناسنا  هک  یلقع  .میا  هدرکن  دورو  یلقع  نینچ  هب  زونه  ام  هداد و  رارق  رـشب  رظن  ّدم  برغ 

.درگنب دوخ  خـیرات  هب  بلق  ِمشچ  اب  هک  انعم  نیدـب  دزادـنا ، رظن  ملاع  هب  یموهفم  لـقع  يارواـم  دـنک و  ساـسحا  خـیرات  نیا  رد  ار 
.دندومن یط  هبش  کی  ار  هلاس  دص  هر  دندرک و  ساسحا  ار  نآ  ادهش  هک  يزیچ 

زا ریغ  يا  هدنیآ  میا ، هدرک  عورش  یمالسا  بالقنا  اب  ام  هک  یناهج  تسین و  هدنیآ  قفا  یگریت  زج  يزیچ  ینونک  ناهج  لکشم  - 11
لباقم رد  ًالعف  هک  دوش  ور  هبور  یتالکـشم  نامه  اب  یبرغ  شور  هب  یگتفای  هعـسوت  اـب  دـهاوخ  یمن  دراد و  برغ  ناـهج  هدـنیآ ي 

، اـنعم کـی  هب  ددرگ و  یمرب  نارود  نیا  تیرـشب  هب  یمالـسا  بـالقنا  نتم  رد  يراودـیما  ياـنعم  هک  تساـج  نـیا  .دراد  رارق  برغ 
ِینیزگیاج تهج  مالـسا  ردـص  رد  هک  يا  هغدـغد  اب   i هیـضرم يارهز  هک  ییانعم  نامه  هب  دنیـشن ، یم  تحلـصم »  » ياـج تقیقح » »

یمـسر ِنافرع  تمکح و  ياروام  لقع ، نآ  هک  دروآ  نادیم  هب  ار  یلقع  دوخ  یخیرات  روضح  اب  تشاد ، تقیقح  ياج  هب  تحلـصم 
رد نایجیسب  هک  یلقع  .تسا 
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زا روبع  تهج  یمالسا  بالقنا  هک  يا  هدوشگ  ِهار  تسا  نیا  .دندوب  رّونم  نادب  «، i ارهز ای   » زمر اب  مالسا  نانمشد  هب  هلمح  ياه  بش 
.دنک یم  بلط  ار  صوصخم  یلقع  صاخ و  یبادآ  هار ، نیا  رد  نتـشاذگ  مدق  یلو  تسا ؛ هدوشگ  ام  يولج  ددـجت  ِگنهرف  دامجنا 

.دشاب هدش  لقع  نآ  بادآ و  بدا و  نآ  رکذتم  باتک  نیا  تسا  دیما 

روهظ نامز  نآ  رد  هک  دش  یلقع  هجوتم  هک  دوب  تهج  نآ  هب  درک  تمدـخ  مدرم  هب  هنادنمـشیدنا  دوخ  خـیرات  رد  هک  سکره  - 12
یگتفکش و ياراد  هفـسلف  هک  مینک  یم  دروخرب  ییاه  نامز  هب  هفـسلف  خیرات  رد  رگا  درپس و  شوگ  لقع  نآ  هب  هناعـضاوتم  هدرک و 

ِنالوسر هکلب  دندوبن ، یعازتنا  میهافم  هب  دودحم  دنتشاد و  رظن  نامدرم  یگدنز  هب  نادنمـشیدنا  هک  تسا  ییاه  نامز  تسا ؛ یگزات 
هچ زا  تسا و  اجک  ناشدصقم  دنشاب ؟ هتشاد  هدنیآ  هتشذگ و  دوخ و  ناهج  اب  دیاب  یتبسن  هچ  خیرات  نآ  رد  : » هک دندوب  شسرپ  نیا 

.دنراذگن موهوم  ياه  هار  رد  ماگ  ات  دیسر »؟ نآ  هب  ناوت  یم  یهار 

هب میشیدنیب و  مامت  ِتیدج  اب  یمالسا  بالقنا  نتم  رد  دوخ  هاگیاج  هب  تبـسن  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  ام  قوف ، عوضوم  هب  تیـساسح 
تیوه میناوت  یم  نآ  رد  نتـشاذگ  اپ  اب  هک  یهار  .مینک  رکف  هداد ، رارق  ام  لـباقم  رد  یمالـسا  بـالقنا  قیرط  زا  دـنوادخ  هک  یهار 

نیرتمهم تردـق و  رازبا  نیرتمهم  بالقنا : ربهر  هتفگ  هب  .مینک  ظـفح  رابکتـسا  لـباقم  رد  دوخ  یبـالقنا  هیحور  روضح  رد  ار  دوخ 
(13/2/1395) .تسا یبالقنا  تیوه  دارفا  تیصخش  تسا ، یلم  تیصخش  ملع و  زاس ، تردق  رصنع 
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یمن فرط  کی  زا  .میا  هدراذـگ  رـس  تشپ  هک  يا  هتـشذگ  خـیرات  هن  تسا و  ددـجت  خـیرات  هن  هک  میراد  رارق  یخیرات  رد  اـم  - 13
، میراد ددـجت  هب  هک  یقلعت  تهج  هب  رگید  فرط  زا  و  تسا ، هتـشذگ  نارود  ددـجت و  نیب  قـّلعم  هک  میـشاب  ینوـنکا »  » رد میهاوـخ 

هتشذگ كرد  اب  هک  تسا  ام  نارود  درد  نیا  .میریگ و  یمن  يّدج  تسا  هدش  عورش  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  ار  يا  هدنیآ  ِیگدوشگ 
تقیقح  » ثحب اب  تسا  دـیما  .میوش  دازآ  درد  نیا  زا  میناوت  یم  هدـمآ ، دـیدپ  یمالـسا  بالقنا  اـب  هک  یتاـناکما  هب  هجوت  دوخ و  ي 

.دریگ رارق  نازیزع  رظن  ّدم  درد  نآ  نامرد  درد و  نآ  نآ » رد  دارفا  راکفا و  هاگیاج  ام و  نارود 

شود رب  دنتسه  بالقنا  هب  رادافو  هک  ییاه  هشیدنا  ریاس  مهف  رد  یگرزب  تیلوئسم  یمالـسا  بالقنا  هک  میتسین  هجوتم  زونه  ام  - 14
یمالسا بالقنا  هنامز ي  رد  اه  لقع  هنوگچ  میناد  یمن  اریز  .میلفاغ  راکفا  نیا  دارفا و  نیا  اب  لماعت  هزجعم ي  زا  تسا و  هدراذگ  ام 

تروص نآ  رد  دننایامن و  یم  ار  یمالـسا  بالقنا  یقیقح  تروص  لماک ، یگتـسویپ  رد  اهنت  راکفا  نآ  همه ي  دنا و  هتـسویپ  مه  هب 
دوب میهاوخ  يرکفت  ناـبهگن  همه  تروص  نیا  رد  .میـشاب  میناوت  یم  هنوگچ  میراد و  هچ  میتسه و  هچ  اـم  دوش  یم  مولعم  هک  تسا 

هیاس ي ریز  رد  هک  تسا  ییاه  هشیدنا  مهف  هب  رکف  نیا  ماوق  .دنیشنب  ییافوکش  هب  هک  دور  یم  هدش و  عورـش  یمالـسا  بالقنا  اب  هک 
ربهر .دـنا  هدرکن  یبزح  یگلیبق و  یهورگ و  يا و  هقرف  تاـمهوت  راـتفرگ  ار  دوخ  دنتـسین و  رگیدـکی  زا  لقتـسم  یمالـسا  بـالقنا 

ار فلاخم » لمحت   » هیحور هطبار ، نیا  رد  بالقنا 
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.نمشد اب  شزاس  يانعم  هب  هن  و  مُهَنَیب » ُءامَحُر   » يانعم نامه  هب  دنوش  یم  رکذتم 

هنامیکح شور  میوش و  یمن  نادرگرس  دوخ  هفیظو ي  تسرد  كرد  رد  میشاب  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  روضح  هجوتم  یتقو  - 15
رد درادن و  یمالـسا  بالقنا  حور  اب  یتبـسانم  هک  يرکف  نآ  فذـح  ياج  هب  ات  مینک  یم  هشیپ  یخیرات  ياهانگنت  زا  روبع  يارب  يا 

ياـج هب  مینک و  یم  هشیپ  ار  رکف  نآ  زا  روـبع  هار  تسا ، هتفرگ  لکـش  نآ  رد  هتیلاربـیل  اـی  هتیرالوکـس  هـک  درب  یم  رـس  هـب  ییاـضف 
بالقنا مینک  نامگ  ات  دوش  یمن  تلالم  یگتسخ و  هب  رجنم  هک  يریسم  میریگ ؛ یم  شیپ  رد  ار  يرگید  ریـسم  یبزح ، ياه  مصاخت 

.تسا هدش  ور  هبور  يروبع  لباق  ریغ  ياه  يراوشد  تالکشم و  اب  دوخ  ریسم  رد 

لکش رگید  یخیرات  رد  رگید و  ینیمز  رد  ددجت  اریز  تسا ، هدرک  اه  یگتسسگ  عاونا  راتفرگ  ار  ام  ددجت  هیاس ي  رد  یگدنز  - 16
یلو دشابن - یسدقم  فادها  يوجتسج  رد  دنچ  ره  تسا -  اراد  ار  مزال  یگتسویپ  دوخ  خیرات  دوخ و  نیمز  رد  ددجت  .تسا  هتفرگ 
دوخ تناید  گنهرف و  ملع و  نیب  یگتـسسگ  رظان  لاس  رازه  زاب  مینک  شـالت  روشک  نیا  رد  ددـجت  ققحت  يارب  مه  لاـس  رازه  رگا 

اب اهنت  ام  .میروآرد  تیلعف  هب  یمالـسا  بالقنا  نتم  رد  ار  دوخ  خـیرات  حور  میدرگرب و  دوخ  هب  مییآ و  دوخ  هب  هک  نآ  رگم  میتسه 
تسد دراد  زاین  نادب  هعماج  ره  هک  یماجسنا  هب  میسانشب و  ار  دوخ  میناوت  یم  میراد  هک  ینافرع  هفـسلف و  هقف و  یمالـسا و  فراعم 

؟ تشاذگ دهاوخ  ناگدنناوخ  لباقم  رد  مهم  نیا  يوس  هب  یهار  باتک  نیا  رد  هدش  حرطم  ثحابم  ایآ  .میبای 
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رود یقفا  رد  ار  دوخ  میـشاب  رما  نیا  هجوتم  رگا  دـنک و  یم  بالقنا  نآ  هعـس ي  هجوتم  ار  ام  یمالـسا  بـالقنا  تسرد  كرد  - 17
ِيراتفرگ زا  اـت  مییاـمن  یم  يزیر  هماـنرب  دوخ  هعماـج ي  يارب  اـنبم  نیا  رب  مینک و  یم  ساـسحا  لوبق  لـباق  یماکحتـسا  اـب  تسد و 

مولع ياه  تیرومأم  زا  یکی  .میـشابن  تسـسگ  نیا  هلاس ي  تسیود  جـنر  رظان  میوش و  دازآ  تناید  گنهرف و  ملع و  نیب  ِتسـسگ 
ياه هدرک  لیـصحت  اه و  شهوژپ  زا  میناوت  یمن  ام  ارچ  دـهد  ناشن  دـبایب و  ار  تسـسگ  نیا  تلع  هک  تسا  عوضوم  نیا  رد  یناسنا 

.درادن ام  يرادا  تامیمصت  رد  لاعف  يروضح  ام  یسدق  گنهرف  ارچ  میربب و  ار  مزال  هدافتسا ي  روشک  روما  رد  دوخ  ياه  هاگشناد 
روهظ نآ  رد  ددـجت  هک  یخیرات  ینیمز و  رد  هن  مینک و  وجتـسج  ار  دوخ  دوخ ، نیمز  رد  دـیاب  رما  يادـتبا  رد  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ 

لقع و  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  كولـس  هب  رظن  اب  یمالـسا و  بالقنا  یخیرات  روضح  هب  هجوت  اب  نیا  و  درک ؟
.تسا نکمم  روضح ، نیا  بسانم 

لوحت لوحت ، نآ  هیاس ي  ریز  رد  ات  دیامن  داجیا  مدرم  لد  ناج و  حور و  رد  یلوحت  هک  دراد  ار  نآ  دادعتسا  یمالـسا  بالقنا  - 18
هب تبـسن  يراشفاپ  تیدـج و  نآ  هدز و  مقر  ام  يارب  دـنوادخ  هک  يریدـقت  هب  رظن  اب  تهج  نیا  زا  دریگ و  لکـش  ام  مولع  رد  مزـال 

ینیرفآ شقن  لاجم   » ثحب قیرط  نآ  زا  ات  دراد - رارق  نآ  رد  ام  همادا ي  راک  زاـس و  هک  يرتسب  ناونع  هب  تسا -  یمالـسا  بـالقنا 
.دریگ لکش  تسا ، هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  باتک  رد  هک  یمالسا » بالقنا  رد 
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هب دراد ، یمالـسا  بالقنا  یقارـشا  هاگیاج  هب  رظن  هک  تسا  یثحب  ناونع  یتسه » نوگانوگ  ملاوع  رد  یمالـسا  بالقنا  روضح  - » 19
ِملاع رد  تسا  بلاط  هک  ار  هچ  نآ  سدق  ملاع  هب  رظن  اب  دنم  هغدغد  ِفراع  ِهتَّمِِهب » ُُقلخَی  ُفراعلا   » دن دـقتعم  افرع  هک  ییانعم  نامه 

یمالـسا بالقنا  هب  عوجر  اب  نامدرم  رابتعا  نیا  هب  .دراد  یم  هگن  یقاب  ار  نآ  دـشاب  هتـشاد  رظن  نآ  هب  ات  و  دـنک ، یم  داجیا  توساـن 
قح یملاع  ره  رد  دـنوش و  رـضاح  یتسه  نوگانوگ  ملاوع  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  توکلم  اب  دـنناوت  یم 
ِملاع هب  روضح  زا  هن ، دوش و  یم  تلفغ  رهاظ  َِملاع  هب  رظن  زا  هن ، نآرد  هک  یقیقح  لادـتعا  نآ  تسا  نیاو  دـنیامن  ءادا  ار  َملاـع  نآ 

.یمالسا بالقنا  هیاس ي  ریز  تسا  خیرات  هدنیآ ي  رد  روضح  يرادیاپ و  لادتعا ، نآ  لصاح  .نطاب و 

هن یمالسا  بالقنا  تسا ، هللا  حور  ترضح  هتسراو ي  بلق  نامه  هک  میتفریذپ  نآ  يدابم  اب  تبسن  رد  رگا  ار  یمالـسا  بالقنا  - 20
همه رد  دیاب  هک  دـناسر  یم  یمزال  یگنهامه  هب  توسان  ملاع  رد  ار  ام  هکلب  دوب ، دـهاوخ  توکلم  ملاع  هب  ام  عوجر  هچیرد ي  اهنت 
هجو زا  یمالـسا  بالقنا  یتوکلم  هجو  اریز  میرب ؛ یم  جنر  نآ  نادقف  زا  نونکا  مه  میبای و  تسد  نادـب  نام  یعامتجا  ماظن  داعبا  ي 

.دوش یم  نومنهر  رگید  هجو  هب  ار  ام  مادک ، ره  هب  رظن  دنشاب و  یم  مه  مزالم  ود ؛ نآ  هکلب  تسین ، ادج  نآ  یتوسان 

ام درک و  دشر  دز و  هناوج  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  دنم  هغدغد  ِحور  ِیناحور  ياضف  رد  یمالسا  بالقنا  - 21
، میراذگب مدق  دریگ  یم  رارق  ام  لباقم  رد  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  يا  هدوشگ  هار  هب  مینک و  باختنا  ار  نآ  ای  میناوت  یم  نآ  لابق  رد 

رد یلو  میشاب  توافت  یب  نآ  هب  تبسن  میناوت  یم  ای  و 
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تـسد میراد  زاین  دوخ  عامتجا  يارب  هک  يرکفت  یگنهامه و  مظن و  ياّنمت  هب  میناوت  یمن  يریـسم  ره  رد  مینادب  تسا  مزال  لاح  ره 
.مینک باختنا  دیاب  ار  یصاخ  ریسم  مزال  ِرکفت  هب  ندیسر  يارب  هکلب  میبای ،

یم ددص  رد  میراد و  ملع  یسدق  رهوج  هب  رظن  ملع ، هب  رظن  رد  ًالوا : هدش ، هدوشگ  ام  لباقم  یمالسا  بالقنا  قیرط  زا  هک  یهار  رد 
تناید هب  تلاصا  یگنهرف  یتکرح  رد  هک  تسا  نآ  رب  یعس  تفرـشیپ ، يانعم  رد  ًایناث : .ددرگرب  ملع  هب  ملع ، یـسدق  هجو  ات  میـشاب 

« یگنهرف ياه  هعومجم  یتالیکـشت  تلاسر   » شخب رد  هک  لاعفا  لامعا و  ندـش  يروص  کیژولوئدـیا و  هاگن  اـب  هن  یلو  دوش  هداد 
باسح هب  ملع  هشیدنا و  ءایشا ،» مظن   » اهنت دریگب و  ار  کینکت  ِلقع  ياج  تمکح  هک  یتروص  رد  اهنت  اریز  تسا ؛ هدش  هجوت  نادب 

.دوش یم  اهر  دوخ  یخیرات  ِینادرگرس  زا  ام  هعماج ي  ، دباین

اب یناحور  يرکفت  دـیاب  دـنک ؛ یمن  نّیعم  صاخـشا  لیم  تسا ، هدـش  مکاح  ناـهج  رب  هک  ار  یمهَو  اـی  یکینکت  لـقع  فیلکت  - 22
نآ رد  .تسا  هتفر  نآ  لابقتسا  هب  شیپاشیپ  یمالسا  بالقنا  هک  یناهج  دوش ، زاغآ  يرگید  ناهج  ات  دنز  مه  هب  ار  نآ  دوخ  تاحفن 

، دـشاب راتفرگ  رترب  ِکینکت  داـجیا  تهج  رد  ملع  زورما  لـثم  هک  نآ  اـت  دـیامن  یمن  نییعت  ار  ملع  فیلکت  کـینکت  رگید  تروص ،
.یتقیقح چیه  هب  رظن  نودب 

مدرم اهنت  ار  یسدق  ياه  شزرا  هک  میا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  یبوخ  هب  هدرک ، رفس  رای  نآ  ياهدومنهر  اب  یمالسا و  بالقنا  رد  - 23
هدـهع ي زا  هنوگچ  اه  تموکح  دـشابن ، اه  شزرا  نآ  هب  تبـسن  اه  ناـسنا  نورد  رد  یبلق  دـهع  رگا  دـننک و  يرادـساپ  دـنناوت  یم 

ناهج هچ  نآ  یفرط  زا  دنیآرب ؟ نآ  ظفح 
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نآ ياج  یکینکت  ِیگدنز  دشر  يارب  رگا  لاح  درادن ؛ ینعم  نآ  رد  قالخا  نید و  هب  مازتلا  هک  تسا  یملع  هداد ، لکش  ار  یکینکت 
عبات ارچ  نوچ و  یب  هرس و  کی  رگا  دوب  هجوتم  دیاب  هک  تسا  اج  نیا  .میهد  نت  یگنهرف  مسیلاربیل  هب  میروبجم  ، مییامن خارف  ار  ملع 

تارطاخم هب  ار  دوخ  یگدنز  تلفغ ، نیا  اب  ًالمع  میهد ، همادا  ار  یمالـسا  بالقنا  هنادازآ  میناوت  یم  مینک  نامگ  میـشاب و  کینکت 
یم یملع  عبات  ار  یـسدق  ياه  شزرا  یلو  دـناسر  یمن  یبیـسآ  یکینکت  ِلقع  کینکت و  ِتردـق  هب  هاگن ، نیا  .میا  هدرب  يرت  نوزفا 

.درادن قالخا  نید و  هب  یمازتلا  هک  دنک 

ار یملع  مزاول  دیاب  دندش  کینکت  هتفیش ي  رگا  هک  دنشاب  رکف  نیا  رد  دیابن  بالقنا  هب  رادافو  ياه  نایرج  قوف ، رما  هب  هجوت  اب  ایآ 
هعماج هعماـج ، نآ  هک  دـندش  وربور  يا  هعماـج  اـب  یتدـم  زا  سپ  رگا  تروص  نآ  رد  دـنریذپب ؟ زین  دوش  یم  کـینکت  هب  رجنم  هک 

؟ دننک تمالم  دیاب  ار  دوخ  زج  یسک  هچ  دوبن ، اه  نآ  بولطم 

یهلا ياـه  شزرا  هب  هک  سک  نآ  .تسا  اـه  شزرا  نتـسناد  داـینب  یب  هناـشن ي  اـه ، شزرا  ظـفح  يارب  ییاـمن  تردـق  اوعد و  - 24
نیا دسرپب  دوخ  زا  تسا  فظوم  دبایب  تسـس  ار  یگتـسب  نیا  ییاجرد  رگا  دـناد ، یم  اه  ناج  هب  هتـسب  ار  اه  نآ  دراد و  یبلق  داقتعا 

ار نآ  درادب و  تسود  ار  نآ  یسک  هک  تسین  يزیچ  اه  شزرا  یتسـس  .درک  جالع  ار  نآ  دیاب  هنوگچ  دش و  لصاح  هنوگچ  یتسس 
زا اه  شزرا  دض  هک  مینک  عوجر  یخیرات  هب  درک و  ادیپ  ار  نآ  هاگیاج  هنادنمـشیدنا  دیاب  دـمآ  شیپ  یتسـس  نآ  یتقو  یلو  دیاتـسب 

هداتفا تیمسر 

31 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیبایب یمالسا  بالقنا  رد  خیرات  نیا  روضح  هب  یتاراشا  دیناوتب  باتک  نیا  ياج  ياج  رد  دیاش  .دنشاب 

ات تسا  هدنایامن  ام  هب  یمالسا  بالقنا  کمک  هب  ار  تاملظ  نآ  زا  تفر  نورب  هار  ار و  ددجت  ناهج  ندید  تسرد  هار  دنوادخ  - 25
هناخ مه  ملع  اب  ام  نامز  رد  هک  یتسایـس  ًاملـسم  .مینامن  زاب  یعقاو  ریـسم  زا  اـج ، یب  ياـهدایرف  زا  رپ  بوشآ و  زا  رپ  ناـهج  نیا  رد 

هب يدنمدرخ  ار  تسایـس  نیا  ناوت  یمن  اذل  دشاب و  يژولونکت  ملع و  زا  لقتـسم  يا  هدنیآ  نتخاس  ددص  رد  دناوت  یمن  تسا ، هدـش 
ریبدت ار  نآ  مان  دـهد و  ماجنا  هک  دـناد  یم  دوخ  قح  دـنکب  دـناوت  یم  هک  ار  يراک  ره  سک  ره  اضف  نیا  رد  .تسناد  یعقاو  يانعم 
ناهج رد  مکاح  تردق  نابهگن  رتشیب  هکلب  دیآ  یمن  رـشب  دـنیآ ه ي  حالـص  ریخ و  راک  هب  ریبدـت  عون  نیا  هک  یلاحرد  دراذـگ  یم 

هداد رس  ناهج  نیا  رد  ار  رگید  یتوعد  تسا و  هدرک  ادج  يزرو  تسایس  عون  نیا  زا  ار  دوخ  هار  یمالـسا  بالقنا  ور  نیا  زا  .تسا 
بـالقنا هیاـس ي  ریز  رد  اـم  اـب  هک  ییاـه  نآ  ِتسرد  كرد  یتـح  ندرک ، كرد  تسرد  ار  دوـخ  ندـمآ و  دوـخ  هب  ِتوـعد  تسا ،

جراخ رد  هچ  روشک و  لخاد  رد  هچ  يا ، هقیلـس  مسا و  ره  اب  دنتـسه  رـشب  حالـص  ریخ و  بلط  رد  یلو  دننک  یمن  یگدنز  یمالـسا 
.میمهفب ار  اه  نآ  تسا  مزال  یلو  مینک  دییأت  ار  اه  هقیلس  عون  نیا  تسین  مزال  نآ ،

ياه زاین  ندروآ  رب  يارب  لـقع  يریگ  راـک  هب  زا  یتروص  هتفاـی و  ماوق  ناـیمدآ  ِکـیژولویب  ِیگدـنز  هب  رظن  اـب  دـیدج  ياـیند  - 26
ینیمز ار  تیرـشب  ًامامت  هک  تسا  یلقع  دـشاب ، هتـشاد  سدـق  َملاع  قیاقح  هب  رظن  هک  تسین  یلقع  گنهرف ، نیا  ِلـقع  .تسا  یتسیز 

یناهج هاگن ، عون  نیا  لصاح  درگن و  یم 
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لقع دیاب  یناهج  نینچ  زا  روبع  يارب  هک  دنا  هدیـسرن  هجیتن  نیا  هب  یمالـسا  بالقنا  هب  نیدـقتعم  ایآ  .مییور  هبور  نآ  اب  ام  هک  تسا 
ترضح دراد و  دوجو »  » هب رظن  هک  تسا  یلقع  ددجت ، لقع  هن  تسا و  یمالک  یموهفم و  ِلقع  هن  هک  یلقع  دیآ ، هنحص  هب  يرگید 
.درک روبع  ددجت  لقع  زا  ناوت  یم  لقع  نیا  اب  دنراد ، دیکأت  نآ  رب  ییاردص  لقع  ناونع  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 

هب هن  تشاد و  يراک  مدرم  بآ  نان و  هسردم و  هب  هن  نید ، دوجو  اب  دوب و  اهزرم  ظفح  هب  دودحم  هتشذگ ، خیرات  رد  تسایـس  - 27
هب درک  ادیپ  يدیدج  يانعم  هعماج  دش و  ادج  تسایـس  زا  نید  دیدج ، تسایـس  دـیدج و  خـیرات  رد  یتقو  یلو  ناشیا ؛ نایم  طباور 

یتسایـس نینچ  رد  دوخ  يراد  نید  ظفح  يارب  هک  دنرادن  يا  هراچ  ناراد  نید  درادن ، یتیلخدم  هعماج  نآ  ماوق  رد  نید  هک  یلکش 
شزومآ شرورپ و  شزومآ و  تیریدـم و  يداصتقا و  زکارم  اه و  هاـگداد  ینعی  دـیدج  هعماـج ي  مزاول  هب  تبـسن  دـننک و  تکرش 

.تسا انعم  نیمه  هب  خیرات  نیا  رد  تموکح  کی  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  روضح  يانعم  دـنهد و  ناشن  تیـساسح  دوخ  زا  یلاع ،
ددـجت ناهج  همادا ي  بالقنا  نآ  دـنکن ، داجیا  نینیدـتم  ناج  حور و  رکف و  رد  یلوحت  دوخ  بسانت  هب  یمالـسا  بالقنا  رگا  لاـح 

زا مادک ، ره  مهف  رگیدـمه و  هب  هاگن  رد  دوخ و  طباور  رد  مامت  تیدـج  اب  یمالـسا  بالقنا  هب  نیدـقتعم  هک  نآ  رگم  دـش  دـهاوخ 
هک دوخ  ّتیدوخ  هنرگو  .دـنیآرب  دوخ  ناج  رکف و  حور و  رد  بالقنا ، نیا  ِبسانتم  یلوحت  ددـص  رد  دـنوش و  دازآ  یگلیبق  تیوه 

، مینک شالت  نآ  همادا ي  هب  تبـسن  هتفرگ و  لـصا  ار  بـالقنا  هک  نآ  هن  میهد ، یم  همادا  بـالقنا  ناونع  هب  ار  تسا ، ّتیناـنا  ناـمه 
.دوخ ِیفن  تمیق  هب  یتح 
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شرظن رد  عفانم  حـلاصم و  دـیآ ، دوجو  هب  شتفرعم  مهف و  رد  یمدآ و  دوجو  رد  یـساسا  لوحت  یمالـسا  بالقنا  قباطم  یتقو  - 28
؛ دور یمن  ولج  راک  ییأر  دوخ  اب  دشخب  هزات  یتروص  ار  دوخ  خیرات  تفرگ  میمـصت  رگا  دمهف  یم  وا  .دنک  یم  ادیپ  يرگید  يانعم 

رکفت اب  دـیدج  ناهج  .دوش  یمن  ضوع  يزیچ  اهوزرآ  اب  اـهنت  دریگ و  لکـش  ناـیمدآ  دوجو  رد  لوحت  اـت  درک  مهارف  يرتسب  دـیاب 
رد یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  میناوت  یم  ام  .دـبای  یم  ناـیاپ  رگید  يرکفت  اـب  و  دـشاب - یمیقع  رکفت  دـنچ  ره  تسا -  هدـمآ  دـیدپ 

.تسا يا  هدوهیب  راک  رکفت ، عولط  رتسب  هب  تبسن  ندیشیدنا  نودب  اه  يأر  ندناشن  یسرک  هب  رد  رارـصا  .میـشاب  دیدج  رکفت  راظتنا 
یتقو .تشادن  دوجو  یقالخا  داسف  اج  چیه  رد  زورما  دـیاب  دوب ، یفاک  لمع  يارب  یقالخا  ياه  لمعلا  روتـسد  داهنـشیپ  فرِـص  رگا 
فعض هجوتم  هک  نآ  رگم  دوش  یم  رتشیب  رابدا  دوش ، رتشیب  ظعو  هزادنا  ره  تسا ، هدرکن  روهظ  نایمدآ  دوجو  رد  لوحت  ِمزع  زونه 

حور ترـضح  دوخ و  تاذ  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  يراک  مییامنن ، هتـسجرب  ار  نآ  هزادنا  نیا  میـشاب و  هدش  یکینکت  لقع  یـساسا 
.تسا نآ  رکذتم  دوخ  هریس  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا

نیمه هب  دـنا و  هدـش  رود  رایـسب  ییانیـس  نبا  ییوطـسرا و  ملع  زا  نامدرم  تسین و  ییوطـسرا  قطنم  ماظن  ینونک ، ناهج  ماـظن  - 29
رد دـننز و  یم  فرح  اهنت  اه ، نآ  لح  لئاسم و  تسرد  حرط  ياج  هب  دـنا  فقوتم  دوخ  ِیعازتنا  لقع  رد  زونه  هک  ییاـه  نآ  تهج 

هاگآدوخان درذگب ، ددـجت  ِتینالقع  زا  ات  دور  یم  هدرک و  روهظ  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  ینامیا  زا  دـندرگ و  یم  لیالد  يوجتـسج 
يانعم ات  دنتسین  کینکت  لقع  يانعم  هجوتم  ًاساسا  دنا و  هناگیب 
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هشیدنا نآ  زا  روبع  رما  رد  ات  دنسانش  یمن  تسا ، ملاع  رد  فرصت  نیع  هک  ار  نردم  لقع  اه  نیا  .ندننارورپب  رس  رد  ار  نآ  زا  روبع 
ار میتسه  نآرد  هک  یخیرات  مهف  بسانم  لقع  ات  میـشاب  دوخ  یخیرات  ياه  ناکما  هجوتم  یکینکت  لقع  يانعم  مهف  اب  دیاب  ام  .دننک 

.میروآ هنحص  هب 

بجوـم اـه  هفرح  نآ  .دوـب  هداد  روـهظ  ار  نارود  نآ  تعنـص  هفرح و  هتـشذگ  نارود  رد  هک  تسین  یلقع  نآ  یکینکت ، لـقع  - 30
یم دندوب  هدروآ  دیدپ  هک  يزیچ  رد  ار  دوخ  دوجو  دننک و  یم  هچ  دنتـسناد  یم  اه  نآ  اریز  دـندش  یمن  یگدـنز  اب  دارفا  یگناگیب 
یم یگدنز  دوخ  راک  لصاح  اب  دارفا  دوب و  ندرک  یگدنز  يارب  راک  هکلب  دوبن  ندنام  هدـنز  يارب  اهنت  راک » ، » نامز نآ  رد  .دـندید 

همادا ي یکینکت  لـقع  تفگ  ناوت  یمن  تهج  نیا  زا  .دـندومن  یم  يراذـگ  شزرا  دوخ  جـنر  تسد  هنیآ ي  رد  ار  دوخ  دـندرک و 
هک نانچمه  دـناسر ؛ یم  رواـب  نیدـب  ار  اـم  رما  نیا  .دـندوب  لوغـشم  نادـب  هتـشذگ  نارود  رد  نارگ  تعنـص  هک  تسا  یلقع  ناـمه 

تاراشا اب  دـیاب  دـش ، مکاح  اه  نآ  ناور  حور و  رب  یکینکت  لقع  لوحت ، نآ  هجیتنرد ي  دـمآ و  شیپ  اـه  ناـسنا  دوجو  رد  یلوحت 
رخآ تاحفـص  رد  هطبار  نیا  رد  .دـیاشگب  ناشلباقم  رد  ار  يرگید  قفا  ات  میـشاب  اه  ناسنا  دوجو  رد  یلوحت  رظتنم  یمالـسا  بالقنا 
لوپ یتقو  : » دیوگ یم  هک  دیوش  یم  هجاوم  ینیوآ  دیهـش  هلمج ي  نیا  اب  ددرگ » یم  رب  ام  خیرات  هب  رکفت  هنوگچ   » ثحب رد  باتک ،

یبجاو ّرـش  هب  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  شیوخ  یقیقح  ياـنعم  راـک  رگید  دراد ، یماو  راـک »  » هب ار  ناـسنا  هک  دـشاب  يا  هزیگنا  اـهنت 
يارب یکینکت  لقع  هب  دنناوت  یم  زونه  بالقنا  هب  نیدـقتعم  ایآ  تفای .» یـصالخ  نآ  زا  رت  عیرـس  رتشیب و  دـیاب  هک  دوش  یم  لیدـبت 

روما حالصا 
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؟ تسا هدماین  هوتس  هب  لقع  نیا  زا  دنم  تریغ  ياه  ناج  ایآ  دنشاب ؟ راودیما  یمالسا  هعماج ي 

رد ندـش  کیرـش  یکی  دراد : دوـجو  هار  ود  تسا ، هدروآ  دـیدپ  ار  نآ  يژوـلونکت ، ملع و  زورما  هک  يرابکتـسا  اـب  هطبار  رد  - 31
روصت فالخ  رب  نیا  هک  مینک  هیدـه  یکینکت  ِلقع  هب  ار  دوخ  ِینامیا  ِبلق  نپاژ ، لـثم  دـیآ  یم  مزـال  هک  يژولونکت  ملع و  ِتردـق 

نآ ّتیهام  كرد  قیرط  زا  تسا  تردق  نیا  رد  ندرک  هنخر  رگید  هار  .درادن  یناوخ  مه  ّتلم  نیا  حور  اب  هدز ، برغ  نارکفنـشور 
بالقنا هک  یتروص  رد  .دـشاب  ییادـج  همدـقم ي  دـناوت  یم  اما  تسین ، ادـج  ددـجت  زا  هک  ینارود  صاخ  عضو  هب  یهاگآ  دوخ  و 

اب رگیدـکی و  هب  دامتعا  افـص و  تعانق و  اب  ، دوجو تقیقح  هب  رظن  اـب  ماـظن  نآ  رد  مدرم  اـت  دـهد  بیترت  ار  یماـظن  دـناوتب  یمالـسا 
رد تسا  یتسه  ملاع  قیاقح  اب  دهع  دـیدجت  یمالـسا  تموکح  هک  هاگن  نیا  اب  هتبلا  .دـننک  یگدـنز  یتسرپ  قح  یتسرد و  یتسار و 

هنرگو تسا  نکمم  يدـهع  نانچ  ققحت  ناکما  یبالقنا  يا  هیحور  اب  یطیارـش و  نینچ  رد  اهنت  .کینکت  مامت  ّماـت و  هبلغ ي  نارود 
راتفرگ ای  مینک و  یم  یلاخ  یبرغ  ياه  شزرا  يارب  ار  نادیم  یتّدم  زا  سپ  درک و  یگداتـسیا  یبرغ  تردـق  رهق  ربارب  رد  ناوت  یمن 

.مییامن یم  رات  هریت و  ار  یمالسا  نّدمت  ققحت  قفا  میوش و  یم  یطارفا  یهورگ و  ياه  يریگ  عضوم 

نآ لیذ  هک  دوب  یلقع  يوجتسج  رد  دیابن  دنا  فلتخم  قیالس  ياراد  یمالسا  بالقنا  هب  ّقلعت  نیع  رد  هک  ییاه  نایرج  نیب  رد  - 32
ار يرگید  مظن  لقعت و  بناج  هک  درک  عناق  ثحب  اب  ناوت  یمن  ار  مظن  لقع و  ناـبحاص  زا  کـی  چـیه  .دـنورب  نیب  زا  قیالـس  لـقع ،

یبلاغ لقع  اه  نآ  زا  کی  ره  اریز  دنریگب 
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رب یعامتجا و  مظن  ظفح  موزل  رب  ینید ، ياه  شزرا  راکنا  مدـع  نیع  رد  یکی  اذـل  دنراپـس  یم  شوگ  لـقع  نآ  نخـس  هب  دـنراد و 
رد اهنت  ار  نوناق  یعامتجا و  مظن  داجیا  دنک و  یم  دیکأت  ینید  ياه  شزرا  ظفح  رب  يرگید  دراد و  دیکأت  نوناق  هب  يراذـگ  شزرا 

لقع میرح  دـمهفب و  ار  يرگید  نخـس  مادـک  ره  هک  تسا  نکمم  تروص  نیا  هب  اهنت  هاـگن  ود  نیا  عمج  .دـناد  یم  قـالخا  ظـفح 
تهج مزال  بدا  لقع و   » ياتسار رد  رضاح  باتک  هک  تسا  یمهم  تاعوضوم  زا  نیا  دراد و  هگن  ار  بناج  دنک و  ظفح  ار  يرگید 

.دراد رظن  نآ  هب  یمالسا » بالقنا  همادا ي 

لغـش و اه ، شزرا  ظفح  زا  ریغ  هک  میا  هدـش  دراو  یناهج  رد  ام  مینکن  شومارف  یلو  تسا  مهم  رایـسب  اـه  شزرا  ظـفح  هک  یتسار 
ار رگیدمه  نابز  رتهب  رکّذلا  قوف  قیالس  هطبار  نیا  رد  دناد و  یم  يرورض  یگدنز  يارب  زین  ار  هناخ  هسردم و  ّتینما و  تشادهب و 

.میمهفب

هاگیاج هک  دسانـش  یم  یلقع  ار  ام  ِناهج  تقیقح  هک  روط  ناـمه  تسا  هتخاـس  ار  نآ  هک  دسانـش  یم  یلقع  ار  نردـم  ناـهج  - 33
میهاوخ ار  نردم  ناهج  هزادنا  هچ  دوخ  لقع  اب  ام  هک  تسا  اج  نیا  لاوس  لاح  .دشاب  هدرک  كرد  نآ  يایاوز  رد  ار  مالسا  تعیرش 

هدرک روهظ  هدـیلاب و  ام  نیمزرـس  رد  میا و  هدرب  ثرا  هب  دوخ  ناکاین  زا  ام  هک  یلقع  اب  نردـم  ناهج  ِیخیراـت  عضو  اـیآ  تخاـنش ؟
هب لقع  نیا  دراد و  راک  رـس و  یلک  یناعم  میهافم و  اب  رتشیب  میرب  یم  رـس  هب  نآ  اب  ـالعف  اـم  هک  یلقع  تسا ؟ تخانـش  لـباق  تسا ،

هتفگ تهج  نیا  زا  دراد و  ار  دوخ  صاخ  لقع  یناهج  ره  .درادن  يراک  تسا  روما  رادم  رئاد  نآ  رد  یمدآ  هک  دیدج  ناهج  كرد 
ناوت یمن  میدق  ملاع  لقع  اب  ار  ددجت   » دوش یم 
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(1) «. تخانش

ناوضر » ینیمخ ماما  ترـضح  توکلم  هب  رظن  اب  یمالـسا و  بالقنا  رد  ار  دوخ  هدنیآ ي  دیاب  ام  هک  تسا  یعوضوم  نینچ  هب  رظن  اب 
.مینام یم  یقاب  برغ  دّلقم  هتشذگ  لاس  تسیود  لثم  هنرگو  مینک  وجتسج  هیلع » یلاعت  هللا 

اب یتوافتم  لوصا  یناهج  ره  یفرط  زا  دـنک و  یم  كرد  نآ  اـب  تبـسن  رد  ار  اـهزیچ  دوخ و  دوجو  هک  دراد  یناـهج  هراومه  یمدآ 
، تسا هدرک  روهظ  یمالسا  بالقنا  اب  هک  دوخ  یخیرات  لقع  اب  ام  ارچ  .دزاس  یم  ار  ناهج  نآ  لقع  لوصا ، نیا  دراد و  رگید  ناهج 

؟ مینکن دیکأت  رما  نیا  رب  میزاسن و  ار  دوخ  ناهج 

اب رگید  فرط  زا  دراد و  تعیرـش  هب  اه  ناسنا  مازتلا  هب  رظن  فرط  کـی  زا  شا  یخیراـت  صاـخ  تیعقوم  رد  یمالـسا  بـالقنا  - 34
ياـه نارود  لـقع  هن  هک  دراد  ار  دوخ  صاـخ  لـقع  یمالـسا  بـالقنا  تهج  نیا  زا  تسا و  ور  هبور  نردـم  ناـهج  ِیخیراـت  لـقع 
لقع هرطیس ي  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یطرش  هب  نیا  و  خیرات ، نیا  صوصخم  تسا  یلقع  نردم ، ناهج  لقع  هن  تسا و  ام  هتشذگ ي 

؛ دیآ یمن  دیدپ  بولطم  مظن  دوخ ، هعماج ي  دوجوم  مظن  ِنتـسناد  بولطمان  فرِـص  هب  مینادب  ددرگن و  ریـسفت  نردم  لقع  نردـم ،
یناسآ راک  راک ، نیا  دنچره  .میهد  لکش  ار  دوخ  هعماج ي  صوصخم  مظن  میناوت  یم  یمالـسا  بالقنا  صوصخم  لقع  اب  ام  هکلب 

.تسا هار  اهنت  یلو  تسین ،

رد دیاب  ار  لقع  نیا  .تفرگن  هابتـشا  هتـشذگ  ياه  نارود  لقع  ِیعازتنا  تروص  اب  ار  نامز  ره  رد  هدنز  ِلقع  دوب  بظاوم  دـیاب  - 35
تفای نامز  تقو و 
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هک تسین  یعازتنا  ًافرص  لقع  درک ، روهظ  یمالسا  بالقنا  اب  هک  یلقع  .دوب  هناگیب  هتشذگ  ياه  نارود  لقع  هب  تبسن  هک  نآ  نودب 
دنک انعم  ار  دوخ  یبرغ  ِنامز  هیاس ي  رد  هک  ییانعم  نآ  هب  هن  یلو  تسا  زاس  ناهج  لقع  هکلب  دـنک  افتکا  ناـهج  ییاسانـش  هب  اـهنت 

یگتسویپ نماض  دنک و  یم  انعم  دنشاب  هتشاد  دیاب  اه  ناسنا  هک  یـسدق  يدرکیور  اب  ار  ناهج  اب  ام  تبـسن  هک  تسا  یلقع  نیا  هکلب 
خیرات نیا  ِبسانم  ییانعم  ار  نام  هعماجو  یگدـنز  نوئـش  هک  دور  یم  دوب و  دـهاوخ  نامدوخ  ینید  گنهرف  اب  رگیدـمه و  اـب  ّتلم 

یط رد  يا ، هناخلگ  ِلقع  هک  مینک  هجوت  دشاب و  هتـشاد  هشیر  اج  نیا  ِیگدنز  نیمز  رد  دیاب  لقع  ، » ناگرزب هتفگ ي  هب  اریز  دشخبب 
رد دیاب  دشاب  یلقع  ره  لقع ،  » (1)« دمآ دهاوخن  رب  نآ  زا  يراک  مه  سپ  نیا  زا  تسا و  هدرکن  يراک  ریخا  لاس  هاجنپ  دـص و  کی 

تخانش و زاب  ار  هتشذگ  ناوت  یم  هک  تسا  یخیرات  رکذت  زا  باریس  نیمز و  رد  هدرک  هشیر  لقع  اب  اریز  دشاب  هتشاد  هشیر  ام  نیمز 
(2) «. درک هدنیآ  هب  يرظن  اج  نآ  زا 

روبع کیژولوئدیا  یـسایس و  ياه  طیرفت  طارفا و  زا  هک  دیـشیدنا  یطیارـش  ققحت  هب  دیاب  یمالـسا  بالقنا  ِیخیرات  روضح  اب  - 36
تسد مزال  یگنهامه  هب  نید  گنهرف و  ملع و  ات  میهن ، رتارف  یمدق  دوخ  هعماج ي  یگتسسگ  زا  رگیدمه  كرد  اب  میـشاب و  درک ه 
تیاعر زین  نوناق  مظن و  لقع ، نیا  اب  .دنک  یم  روهظ  دـشاب  ام  عامتجا  لئاسم  نوئـش  ءازجا و  دـنویپ  نماض  هک  یلقع  اب  نیا  دـنبای و 

زا هک  میشاب  یتیشم  هدارا و  هجوتم  هک  یتروص  رد  دوش  یم 
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ینتخومآ هدارا  نیا  .دنک  یم  روهظ  تیشم  هدارا و  نآ  هب  رظن  اب  ام  یخیرات  روعش  .تسا  هدمآ  نایم  هب  خیرات  نیا  رد  دنوادخ  فرط 
یب هنامز ي  تسا  مولعم  تسا و  هعماج  نیا  حور  هدارا ، نآ  .مییاـمن  ساـسحا  ار  نآ  دوخ  ِنطاـب  رد  مینک و  رظن  نآ  هب  دـیاب  تسین ،

زا دنک ، انب  يا  هزات  ناهج  دناوت  یمن  نامز  زا  هدش  هناگیب  لقع  .تسین  يرکفت  چـیه  رتسب  دوب و  دـهاوخ  روآ  لالم  کشخ و  حور ،
.درک رظن  یمالسا  بالقنا  ِیخیرات  لقع  هب  دیاب  تهج  نیا 

قیرط زا  رگا  لاح  .تسا  ینید  ریغ  هعماج ، نآ  رد  یـسایس  یعامتجا و  مظن  یلو  دراد  دوجو  نید  یبرغ ، نردـم  هعماـج ي  رد  - 37
تلم و نیا  هب  طوبرم  دیدج  یعامتجا  مظن  هک  ییاج  نآ  زا  میروآ ، نایم  هب  ار  نید  یشخب  تدحو  دادعتسا  میناوتن  یمالسا  بالقنا 

نیا رد  رگا  نید  مینادب  دـیاب  هک  تسا  نیا  .دوب  میهاوخ  ور  هبور  ماکحتـسا  نودـب  هتخیـسگ و  ياه  دـنویپ  اب  ًالمع  تسین ، نیمزرس 
یم هیقف  تیالو  اب  نآ  دنک و  ینید  ار  ام  ناهج  دناوتب  هک  دشاب  هتـشاد  یحرط  دیاب  دشاب  هتـشاد  شقن  تموکح  رد  دـهاوخب  خـیرات 

رد ام  رگا  یلو  .تسا  هتفریذـپ  ار  یهلا  تیـالو  هک  یناـهج  ینعی  دراد ، ّقلعت  ینید  ناـهج  هب  ینید  تموکح  اریز  دوش  ققحم  دـناوت 
.دوش یم  هجاوم  ییاه  يراوشد  اب  ینید  تموکح  دننک ، تیریدم  ار  نآ  مظن  ینید  ریغ  لماوع  هک  مینک  یگدنز  یناهج 

دنک یم  روهظ  دیآ  یم  شیپ  اه  ناسنا  ناج  رد  هک  یتالوحت  اب  تسا و  مسیرالوکس  زا  روبع  نارود  تموکح  ینید ، تموکح  - 38
رد نآ  حرط  تسین و  تلم  نیا  هب  ّقلعتم  دـیدج  ِیعامتجا  مظن  دـنوش  هجوتم  ینید  هعماج ي  دارفا  هک  دـیآ  یم  شیپ  لوحت  یتقو  و 

بجوم كاخ  بآ و  نیا 
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نودب دریگ  یم  لکـش  رگید  یناهج  ندمآ  ناهج و  کی  نتفر  نید ، اب  دهع  دـیدجت  نیا  هجیتن  رد  .دوش  یم  اه  دـنویپ  یگتخیـسگ 
.درک دهاوخ  روهظ  میتسه  نآ  لابند  هب  ام  هک  يرگید  ناهج  اه  لمعلا  روتسد  رودص  اب  نارادم و  تسایس  اب  مینک  نامگ  هک  نآ 

اب نیا  دوش و  یم  نوگرگد  ام  هدز ي  برغ  هعماـج ي  ِتاـیاغ  دـصاقم و  اـه و  بولطم  طـباور و  اهدـنویپ و  دـیایب ، ینید  حور  رگا 
.تسا يرورض  ینید  هعماج ي  هب  ندیسر  باب  رد  همدقم  ناونع  هب  یبرغ  لمع  ملع و  تایضتقم  نآ و  ماظن  ددجت و  ناهج  رد  لّمأت 

.داد رارق  اهرظن  دم  دنک  روهظ  دیاب  هک  ار  یلقع  یمالسا و  بالقنا  یقیقح  هاگیاج  ناوت  یم  هاگن  نیا  اب 

هیاس ریز  هعماج  گنهرف  هک  نآ  ياج  هب  هنرگو  دوش  یم  عورـش  نآ  یخیرات  هاگیاج  هب  رظن  اب  یمالـسا  بالقنا  همادا ي  بدا  - 39
یم دودحم  اه  لمعلاروتسد  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  ياه  نامرآ  نارادم ، تسایـس  دوش ، دازآ  ددجت  گنهرف  زا  یمالـسا  بالقنا  ي 

ات ارچ  دنـسرپب  دوخ  زا  هک  نآ  نودب  درک  دنهاوخ  کیدزن  یمالـسا  بالقنا  فادها  هب  ار  مدرم  قیرط  نیا  زا  هک  نامگ  نیا  اب  دننک 
ره لکـش و  ره  هب  ار  نامدرم  ناوتب  هک  تسین  نینچ  هک  نیا  زا  لفاغ  دندرگ ، یم  رـصقم  لابند  هب  هدـشن ، ارجا  ناش  تاروتـسد  لاح 

.دنالوبق اه  نآ  هب  ار  يا  هدیقع  ره  دروآ و  رد  تروص 

ياهراک .دیآ  یمنرب  اهراک  همه ي  هدهع ي  زا  تسایـس ، دنناد  یمن  اما  دننکب  دنناوت  یم  يدایز  ياهراک  رهاظ  هب  نارادـم  تسایس 
هاـگیاج یتـقو  مه  نآ  دوش ، یم  هدروآرب  تلم  کـی  ِیبـالقنا  هیحور ي  هیاـس ي  رد  اـهنت  یخیراـت ، داـمجنا  زا  روبع  يارب  یـساسا 

.دوش هتخانش  تلم  نآ  طسوت  بالقنا  یخیرات 
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دننکب و دنناوت  یم  دـنهاوخب  هچره  نارادـم  تسایـس  مینک  یم  نامگ  میا ، هدـشن  یـسایس  رما  اب  یخیرات  رما  توافت  هجوتم  زونه  ام 
ياـج هب  ار  یمالـسا  يروهمج  دـنهاوخب  هک  ددرگ  یم  بجوم  رما  نیمه  دوش و  یم  هبتـشم  رما  نیا  زین  نارادـم  تسایـس  رب  یهاـگ 

نارادم تسایس  هب  هزادنا  زا  شیب  زین  ام  درک و  دنهاوخ  يربهر  ار  مدرم  هدارا ي  نانیا  دننک  یم  نامگ  .دنهد  رارق  یمالـسا  بالقنا 
.میلفاغ هدمآ  دوجو  هب  مدرم  رد  هک  یلوحت  زا  میتسه و  راودیما 

نیا رد  دور و  شیپ  تداهـش  زرم  ات  مسیرالوکـس  زا  روبع  يارب  دش  رـضاح  هک  یتلم  يارب  تسا  یهلا  ریدقت  یمالـسا  بالقنا  - 40
تسایس رد  تردق  مینک  یم  نامگ  ددجت  گنهرف  ياضف  رد  ام  هک  یلاح  رد  درک ، یهلا  بالقنا  نیا  میدقت  ار  يدایز  نادنزرف  هار ،
تسایس ار  مسیرالوکس  زا  روبع  هیحور ي  مینادب  تسا  مزال  .تسا  تسایس  هب  طوبرم  تسا ، هعسوت  تفرشیپ و  هچره  تسا و  هتفهن 

طبر نارادـم  تسایـس  هب  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  ناهج  تسایـس  ّلک  رد  نونکا  هک  يروتف  فعـض و  هک  روط  ناـمه  درواـین ؛ دوجو  هب 
هچ نآ  .تسا  هدش  رهاظ  رتشیب  زورما  هک  تسا  تسایس  یتاذ  فعـض  ِندشرهاظ  تسین ، صاخـشا  یناوتان  تسایـس ، ِیناوتان  .درادن 

ار ام  هچ  نآ  اـم  تلم  رد  دـننک و  یم  وجتـسج  نآ  رد  ار  دوخ  اـه  تلم  هک  يزیچ  نآ  تسا و  يرگید  زیچ  درب  یم  ولج  ار  اـه  تلم 
تسد مسیرالوکس ، ِفلتخم  داعبا  اب  دوخ  یخیرات  مهف  اب  دیاب  هک  یناهج  رد  تسا  يونعم  یسدق و  ِیگدنز  هب  عوجر  درب ، یم  ولج 

.داد ناشن  یمالسا  بالقنا  ققحت  اب  ار  مزع  نیا  ناریا  تلم  .مییامن  روبع  یکینکت  ِلقع  ياهوزرآ  زا  مینک و  مرن  هجنپ  و 
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زا یـضعب  هـک  دوـش  یمن  هجوـتم  اذـل  دـنک ، ساـسحا  هـبرجت و  ار  دوـخ  هناـمز ي  خـیرات  حور  دـناوت  یمن  یخیراـت  ریغ  مـهف  - 41
ارچ دـسرپب  دوخ  زا  هک  نیا  نودـب  دـنک  یم  ظفح  ار  وزرآ  تساوخ و  کـی  لاـس  اـه  هد  .تسین  وا  خـیرات  هب  طوبرم  شیاـهوزرآ ،

.تسا هدیسرن  تساوخ  وزرآ و  نآ  هب  وا  هعماج ي 

هب یطبر  نیا  تفرگ و  لکـش  دـنک ، روهظ  خـیرات  نآ  ات  تفرگ  یم  لکـش  نیمزرـس  نآ  رد  دـیاب  هچ  نآ  همه ي  ددـجت  ِخـیرات  رد 
هک یمدرم  نایم  رد  دوخ و  هاگیاج  تقو و  رد  اما  دنتـسه ، ینتفای  ققحت  یندش و  عقاو  روما  یخیرات ، روما  يرآ ! .تشادن  ام  خـیرات 

، رابخالا ررد  « ) اَِهتاَقْوَِأب ٌهَنوُهْرَم  ُرُومُْألا  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ییانعم  ناـمه  هب  دـنا ، خـیرات  نآ  هب  طوبرم 
هب رداق  اج  همه  رد  هشیمه و  میشاب  هجوتم  دیاب  یهاگآ  نیا  اب  .تسا  اه  نآ  صاخ  خیرات  تقو و  ورگ  رد  اه  هثداح  عوقو  ص532 )

، تسام تحلـصم  ریدقت و  میـسرب و  دیاب  هچ  نآ  هب  ام  تسا ، هدوشگ  ام  لباقم  رد  ام  خـیرات  هک  يرتسب  رد  اهنت  و  میتسین ، يراک  ره 
میهاوخ زین  ام  دش ، عقاو  ددجت  ناهج  رد  هچ  نآ  هب  میشاب  هتشاد  رارـصا  نانچمه  دوخ ، یخیرات  ریغ  مهف  اب  هک  نآ  رگم  میـسر ؛ یم 

.دز میهاوخن  تسا ، نامدوخ  خیرات  هب  طوبرم  هک  یبسانم  راک  چیه  هب  تسد  وزرآ  نیا  رد  لاس  اه  هد  زاب  دیسر و 

رد .تسا  ققحت  لباق  یتلم  ره  يارب  یخیراـت  ینیمزرـس و  هنوگره  زا  دازآ  یبرغ ، هعـسوت ي  هار  دـنک  یم  ناـمگ  یخیراـت  ریغ  مهف 
فرـصم رد  رگم  دـشن  کیدزن  یبرغ ، ِیگتفای  هعـسوت  اب  اـم  تلم  هلـصاف ي  رکفت ، نیمه  تهج  هب  ریخا  هلاسدـص ي  رد  هک  یلاـح 

.دنک یم  هضرع  هتفای  هعسوت  ناهج  هچ  نآ  ِندرک 
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دوخ خـیرات  گنهرف و  هب  دیـسر  نآ  هب  برغ  هچنآ  هب  ندیـسر  يارب  میناوت  یمن  میتسه و  خـیرات  ود  ياراد  برغ  هب  تبـسن  ام  - 42
دوخ ناـمز  نیمز و  رد  راوتـسا  ییاـهاپ  رگید  هن  میوش و  یم  دراو  ددـجت  خـیرات  رد  یتـسرد  هب  هن  تروص  نیا  رد  اریز  مینک  تشپ 

نآ زا  ناوت  یم  یبوخ  هب  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  تسا  یخیرات  یب  ِجـنر  نامه  نیا  و  هدـنام - اج  نآ  زا  هدـنار و  اج  نیا  زا  میراد - 
هک ددجت  خیرات  رانک  رد  رضاح  لاح  رد  میـشاب  هجوتم  دیاب  .دنام  رادیاپ  تسا  نامدوخ  خیرات  هب  طوبرم  هک  يدهع  هب  درک و  روبع 
زا ریغ  هک  تفگ  نخـس  ناوت  یم  یلوصا  زا  نآ  رد  تسا و  هدرک  روهظ  يرگید  خـیرات  یمالـسا  بالقنا  اـب  تسا ، کـینکت  نارود 

یهاگن هب  هشیدنا و  هب  ناش  نّیعت  هکلب  دننک ، یمن  ادیپ  نّیعت  روهظ و  یتحار  هب  یخیرات  ياه  هرود  يرآ  .تسا  یبرغ  ددـجت  لوصا 
یمالسا بالقنا  اب  هک  يدیدج  خیرات  رد  دش  هجوتم  دیابن  ایآ  لاح  .دوش  یم  یگدنز  ِتایاغ  هب  ناهج و  هب  نارود  نآ  رد  هک  تسا 

یب جـنر  زا  لـقع  نیا  اـب  قـیرط و  نیا  زا  اـهنت  تسا و  هدـش  هدوـشگ  اـم  لـباقم  رد  ددـجت  هار  زا  ریغ  يرگید  هار  تسا  هدـش  عورش 
؟ میوش یم  اهر  یخیرات 

کی ره  دـمآ ، دـیدپ  هفـسلف  رکفت و  رد  هک  یلوحت  اب  رگیدـکی و  اب  بسانت  رد  تسایـس  گنهرف و  ملع و  یبرغ  هعماـج ي  رد  - 43
ناوت یمن  دـنا ، هدـماین  دوجو  هب  نآ  نیا و  هدارا ي  اب  دـنا و  یخیرات  ثداوح  اه  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـندرک و  ادـیپ  صاخ  نّیعت 

تروص نامه  هب  ار  ام  هعماج ي  دنناوت  یم  زین  نارادم  تسایس  مینک  نامگ  ات  تسناد  یسایس  تامیمصت  لصاح  ار  یبرغ  هعماج ي 
رد یتـقو  تسا  هدـییور  برغ  هناـمز ي  نیمز و  رد  هک  يددـجت  .دـنیامن  تسایـس  گـنهرف و  ملع و  نآ  دراو  تسه ، برغ  رد  هـک 

رگید ياهاج 
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رگیدکی اب  بسانتم  هتسویپ و  هعومجم ي  کی  تروص  هب  شملع  تسایـس و  گنهرف و  تلم ، نآ  گنهرف  اب  ضراعت  رد  دوش  دراو 
ار دوخ  هدرک  عورـش  دوخ  هک  یخیرات  اب  تساوخن  تلم  نآ  اریز  دـنک  یم  یگتفـشآ  راـچد  ار  ّتلم  نآ  هجیتن  رد  دوش و  یمن  دراو 

میرب یم  رـس  هب  یخیرات  رد  ام  تفگ  ناوت  یمن  ایآ  درک ؟ دیاب  هچ  بسانت  مدـع  یگنهامهان و  نیا  اب  دیـسرپن  دوخ  زا  دـهد و  همادا 
دوخ زا  هک  تسا  نآ  رد  لاکـشا  دـیآ  یمن  باسح  هب  یگداتفا  بقع  یگنهامهان ، نیا  تسین ؟ ددـجت  لقع  اـب  یگنهاـمه  لـباق  هک 

.تسین برغ  زا  دیلقت  ام  یقیقح  هدنیآ ي  میتسین  هجوتم  میا و  هدرکن  عورش 

ّدم دـیاب  هطبار  نیا  رد  هچ  نآ  یلو  دور  یم  نیب  زا  دوجوم  ياه  نارحب  دوش  حالـصا  مدرم  داقتعا  ناـمیا و  رگا  میناد  یم  همه  - 44
اه نآ  بلق  رب  هک  یقارـشا  هب  تسا و  یمدرم  عوضوم  کی  تسین ، یـسایس  رما  کی  داقتعا ، نامیا و  هک  تسا  نیا  دریگرارق  اه  رظن 

ياج هب  ار  شزرا »  » ظفل ددـجت  لـها  ناـیب  ناـبز و  زا  يوریپ  رد  اـم  .تسا  طوبرم  دراد ، دـنویپ  اـه  نآ  ناـج  لد و  اـب  تسا و  هدـش 
دـبای و یم  انعم  تقیقح  هب  رظن  اب  داقتعا  .تسین  داقتعا »  » اب فدارتم  شزرا » ، » یبرغ گنهرف  رد  هک  یلاح  رد  میا  هتـشاذگ  داقتعا » »

تلفغ اب  هک  ار  ییاه  نارحب  ناوت  یم  هنوگچ  رما  نیا  هب  هجوت  اب  .دراد  انعم  مه  تقیقح  ِندوب  یبسن  اب  شزرا  یلو  دـنام  یم  رادـیاپ 
اب ایآ  دومن ؟ عفر  تسا ، شوغآ  مه  يراگنا  تسین  اب  هک  نردـم  ناهج  ياـه  شزرا  هب  رظن  اـب  تسا  هدـمآ  شیپ  داـقتعا  ناـمیا و  زا 

؟ دش تلم  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  تلاصا  هجوتم  ناوت  یمن  رما  نیا  هب  هجوت 
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هک ییاـنعم  ناـمه  هب  درک  رارقرب  تقیقح  اـب  دـیاب  هک  تسا  يدـهع  ورگ  رد  یمالـسا  بـالقنا  هـب  يراداـفو  ندوـب و  یبـالقنا  - 45
رب ار  وا  ياضر  هک  ما  هتـسب  نامیپ  دوخ  يادـخ  اب  نم  : » دومرف هیلع » یلاـعت  هّللا  ناوضر  » هّللا حور  ترـضح  ینعی  بـالقنا  راذـگناینب 

ج21، ماما ، هفیحص  «. ) مراد یمنرب  تقیقح  قح و  زا  تسد  دننک  مایق  نم  هیلع  ناهج  مامت  رگا  مراد ، مدقم  ناتـسود  مدرم و  ياضر 
هب تبـسن  اه  ناـسنا  تواـفتم  تعـسو  زا  یلو  مینک ، یم  روبع  دـناد  یم  یبسن  ار  تقیقح  هک  یخیراـت  زا  اـم  هاـگن  نیا  رد  ص330 )
هب رظن  نیع  رد  تسناد و  ییادـصدنچ  یمدرم و  یماظن  ار  یمالـسا  ماظن  میناوت  یم  انعم  نیدـب  مینام و  یمن  لفاغ  تقیقح  هب  عوجر 

.دومن نییعت  ار  اه  نایرج  دارفا و  هاگیاج  تقیقح ،

يراج صاخ  ینامرآ  رکف و  خـیرات ، نیا  رد  ناریا  مدرم  ِینیمی  داعبا  روهظ  اب  یناحور و  ییاضف  رد  ینید ، يرـالاس  مدرم  هب  رظن  اـب 
.دـنتفای نابز  مه  دوخ  اب  ار  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  مدرم  تشگ و  یمالـسا  بالقنا  كرد  هب  رجنم  هک  هدـش 

نیا رد  تموکح  رد  تموکح  تنس  ساسا  رب  هعیـش  مدرم  درکن ، روهظ  روشک  یعامتجا  ياهداهن  رد  بالقنا  هک  يا  هزادنا  هب  لاح 
نامکاح نامز  رد  هعیـش  هک  روط  نآ  تموکح  اب  داضت  تروص  هب  هن  اـهتنم  دـنهد ، یم  همادا  رگید  يا  هیـال  رد  ار  بـالقنا  خـیرات ،

یناهج بالقنا  هب  دقتعم  هعیـش ي  اریز  .یـسایس  ًافرـص  هن  یگنهرف و  دـُعب  رد  بالقنا  همادا ي  اب  هکلب  دوب ، هدرک  يزیر  همانرب  ملاظ 
تناید هنیآ ي  هک  تسا  یتسایس  بلاط  یلو  تسین ، توافت  یب  تسایـس  هب  تبـسن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
زکارم اه و  تلود  رد  ار  دوخ  ياه  نامرآ  دنناوت  یمن  مدرم  هدشن  هتساکورف  ایند  رد  هتینردم  گنهرف  هرطیـس ي  زونه  نوچ  دشاب و 

رد هک  يزیچ  دننک ، وجتسج  یمسر 
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یم هبرجت  ار  دوخ  یگتخپ  نارود  بالقنا ، هک  یمالـسا  بالقنا  مراهچ  ههد ي  رد  یلو  .دـش  یم  روصتم  یمالـسا  بـالقنا  يادـتبا 
ياهداهن زا  هتینردم  گنهرف  یّلک  نتفرن  بقع  اب  دنربب و  یپ  تلود  رد  تلود  يانعم  هب  زین  خیرات  نیا  رد  دنناوت  یم  رتهب  مدرم  دنک 

راذگاو نارادم  تسایـس  هب  ناوت  یمن  ار  یمالـسا  بالقنا  فادها  همه ي  ققحت  دنا  هجوتم  هک  یمدرم  اریز  دـنروخن  اج  یعامتجا ،
تسا و هدوب  رگنس  نیرت  یـساسا  هشیمه  هعیـش  يارب  نیا  هک  دنهد  یم  همادا  بالقنا  ِندوب  یمدرم  نتم  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  درک 
، دهد همادا  یمسر  ياهداهن  رد  اهنت  ار  دوخ  تسا  روبجم  هعیـش  یتلفغ  نینچ  تروص  رد  اریز  تسا ، یگرزب  تراسخ  نآ  زا  تلفغ 

.دنوش یم  لیامتم  رگید  يا  هقیلس  يوس  هب  رگید  تاباختنا  اب  دننک و  یم  ادیپ  قوس  تهج  کی  هب  تاباختنا  کی  اب  هک  ییاهداهن 

زا یـشان  ار  یمالـسا  يروهمج  يریذپان  بیـسآ  تینوصم و  يراگدـنام و  زار  خـیرات 5/12/88  رد  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماـقم 
ییاه هیواز  یتح  هک  دوش  یم  یمیظع  تیفرظ  بجوم  نیا  هک  دنناد ، یم  یمالـسا  ینید و  يرالاس  مدرم  تیمالـسا و  تیروهمج و 
باتک نیا  رد  .دنک  یم  بوذ  دوخ  هروک ي  رد  میظع  تیفرظ  نآ  دننک ، یم  ادیپ  بالقنا  فادها  هب  تبـسن  اه  تلود  یـضعب  هک  ار 

نینچ تسا  دیما  .دشاب  یمالسا  ماظن  یمـسر  ياهداهن  رانک  رد  دوخ  يارب  يروضح  نینچ  هجوتم  بالقنا  ياهورین  حور  هدش  یعس 
.دوش حرطم  رکُذ  نهذ و  رد  تسا ، تداع  ِدمآ  ْفالخ  هک  يرکذت 

هب رتشیب  دیاب  دنهاوخ ، یم  ار  نآ  جاور  دنراد و  هقالع  یمالـسا  بالقنا  همادا ي  نید و  هب  هک  یناسک  تسا ؛ نآ  راک  هدعاق ي  - 46
ناکما طیارش 
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دننک تیاضر  ساسحا  دوخ  نورد  رد  رگا  زیمآرهق  تاکرح  اب  دننادب  دیاب  دنتسه  نید  جاور  بلاط  هک  اه  نآ  دنـشیدنیب ؛ جاور  نیا 
.دنا لفاغ  دنرادرارق  نآ  رد  هک  یخیرات  زا  اریز  دـنا  هدرکن  کمک  بالقنا  همادا ي  نید و  ِبدا  يوس  هب  هعماج  ینوگرگد  رد  یلو 
نیا همه ي  هک  يرکف  دـیاب  دـنناد و  یم  همه  زورما  تسا ، هتـشذگ  دـننک  يرادرب  نامرف  هیقب  دـنادب و  یکی  هک  نیا  هرود ي  زورما 

اب ندوب  یبالقنا  رد  رگا  دـنک و  رییغت  میا  هتـشاد  مه  اب  هک  ییاه  راتفر  دـیاب  .تشاذـگ  نایم  رد  اـه  نآ  اـب  دـنک  یم  عناـق  ار  ناـیاناد 
هک یخیرات  حور  هب  تبـسن  هنرگ  میـشاب و  رظن  مه  رگیدمه  لمحت  رگیدمه و  مهف  رد  لقاال  میتسین  هدیقع  مه  اه  نایرج  زا  یـضعب 

.دنام میهاوخ  هناگیب  تسا  هدش  عورش 

يارب نآ  رد  دورو  هک  دنام  یهار  ياّنمت  رد  درک و  اهر  هدمآ ، نایم  هب  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  ار  یندوشگ  ای  هدش  هدوشگ  هار  دیابن 
.تسا هدرک  راومه  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  برغ  هک  یهار  هن  تسا و  هتـشذگ  هار  هن  هک  تسا  ام  لباقم  رد  یهار  .تسین  ام 

هن دوش و  یم  شومارف  نام  ِنیزورید  لقع  ًامامت  هن  هار ، نآ  رد  هک  تسا  نآرکذتم  یمالـسا  بالقنا  هب  طوبرم  ِلقع  هک  تسا  یهار 
هب لمع  هنحص ي  رد  تسا و  یمالـسا  بالقنا  هب  طوبرم  هک  یلقع  هب  دیاب  هکلب  میوش ، یم  فقوتم  لالدتـسا  رد  یگدنز ، زا  هناگیب 
هک تسا  نآ  ام  یعـس  .دش  زهجم  دناسر  تیلعف  هب  دوخ  فادها  لمع و  رد  يدربراک  تروص  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  دیآ و  یم  راک 

نیا یلـصا  بحاص  هک  نامیالوم  میـشاب و  هدـش  قفوم  رما  نیا  رد  تسا  دـیما  .میـشاب  رما  نیا  هب  رکذـتم  باتک  نیا  ِياـج  ياـج  رد 
.دریذپب ام  زا  ار  نآ  تسا ، بالقنا 

هدازرهاط
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نید يامعز  یخیرات  روضح  هب  رظن 

هراشا

49 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یخیرات یب  يانعم 

رد ام  ياملع  هک  دوش  مولعم  ات  مشاب  هتـشاد  نید  ياـملع  یخیراـت  روضح  هوحن ي  اـب  هطبار  رد  یثحب  هک  تسا  نآ  هدـنب  هزیگنا ي 
دص راهچ  رازه و  خیرات  رد  ام  هشیر ي  دنا و  هتـشاد  ییاهروضح  اهدومن و  هچ  خیرات  فلتخم  ياه  هاگتـسیا  رد  دوخ  یخیرات  ریس 

.تسا لصو  اهاجک  هب  دراد و  رارق  اجک  رد  هلاس 

لکشم ام ، تلم  راکفا  رب  هتینردم  گنهرف  هبلغ ي  زا  لبق  .تسا  هتفهن  وا  خیرات  رد  یتلم  ره  تیوه  نیرت  یـساسا  هک  میناد  یم  همه 
گرزب ردپ  .دندوب  هدرک  انعم  هعیش  تیعجرم  هب  رظن  اب  ار  دوخ  یخیرات  تیوه  ام  مدرم  میتشادن ، یخیرات  یگتـسسگ  یخیرات و  یب 

يا هدـیدپ  نوچ  دـندوب و  هداد  لکـش  نید  ياملع  مالـسا و  هک  دـنتفای  یم  یخیرات  رد  ار  دوخ  یتحار  هب  ام  ياه  گرزب  ردام  اه و 
عیاقو یخیرات  هاگیاج  میهاوخب  مینک و  دـیکأت  دوخ  یخیرات  ياه  هشیر  يور  رب  میتشادـن  زاین  دوبن  حرطم  یخیرات  یب  ناونع  تحت 

.میسانشب ار 

هب ینعی  .دنک  یم  نشور  ار  ام  يولج  رس  تشپ  زا  رون  نوچمه  هک  يا  هتشذگ  اب  ام  زورما  تبسن  تسا و  داینب  زا  شـسرپ  اج  نیا  رد 
انعم کی 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یخیرات یب  يانعم 

رد ام  ياملع  هک  دوش  مولعم  ات  مشاب  هتـشاد  نید  ياـملع  یخیراـت  روضح  هوحن ي  اـب  هطبار  رد  یثحب  هک  تسا  نآ  هدـنب  هزیگنا ي 
دص راهچ  رازه و  خیرات  رد  ام  هشیر ي  دنا و  هتـشاد  ییاهروضح  اهدومن و  هچ  خیرات  فلتخم  ياه  هاگتـسیا  رد  دوخ  یخیرات  ریس 

.تسا لصو  اهاجک  هب  دراد و  رارق  اجک  رد  هلاس 

لکشم ام ، تلم  راکفا  رب  هتینردم  گنهرف  هبلغ ي  زا  لبق  .تسا  هتفهن  وا  خیرات  رد  یتلم  ره  تیوه  نیرت  یـساسا  هک  میناد  یم  همه 
گرزب ردپ  .دندوب  هدرک  انعم  هعیش  تیعجرم  هب  رظن  اب  ار  دوخ  یخیرات  تیوه  ام  مدرم  میتشادن ، یخیرات  یگتـسسگ  یخیرات و  یب 

يا هدـیدپ  نوچ  دـندوب و  هداد  لکـش  نید  ياملع  مالـسا و  هک  دـنتفای  یم  یخیرات  رد  ار  دوخ  یتحار  هب  ام  ياه  گرزب  ردام  اه و 
عیاقو یخیرات  هاگیاج  میهاوخب  مینک و  دـیکأت  دوخ  یخیرات  ياه  هشیر  يور  رب  میتشادـن  زاین  دوبن  حرطم  یخیرات  یب  ناونع  تحت 

.میسانشب ار 

هب ینعی  .دنک  یم  نشور  ار  ام  يولج  رس  تشپ  زا  رون  نوچمه  هک  يا  هتشذگ  اب  ام  زورما  تبسن  تسا و  داینب  زا  شـسرپ  اج  نیا  رد 
انعم کی 
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دوخ یهاگآ  هناخ  هب  مینک و  روبع  رکفت  ياه  باجح  زا  دوش و  لابند  عوضوم  هناسانش  رادیدپ  یهاگن  اب  ات  تسا  لصا  هب  تشگزاب 
هب هدوب ، تقیقح  رـضحم  رد  تلم  کی  روضح  هنیآ ي  هک  ار  دوخ  یخیرات  راـبرپ  تنـس  میدرگرب و  دراد  ناـم  خـیرات  رد  هشیر  هک 

.مینیشنن هراظن  هب  ار  دوخ  دنک  یم  یفن  ار  اه  تلم  ریاس  تیوه  هک  یبرغ  لقع  اب  مینیشنب و  اشامت 

هزورما هک  يروط  هب  دندش ، یخیرات  یب  راتفرگ  اه  تلم  اه ، تلم  رب  نردـم  خـیرات  لیمحت  ياتـسار  رد  هتینردـم و  گنهرف  دورو  اب 
گنهرف رایتخا  رد  ار  دوخ  یتحار  هب  ات  دوش  یم  رجنم  رما  نیمه  دنراد و  رارق  دوخ  خیرات  ياجک  رد  دنناد  یمن  اه  تلم  زا  يرایـسب 

تلم نآ  رب  دـناوت  یمن  دریگن  تلم  نآ  زا  ار  تلم  کی  خـیرات  ات  یبرغ  گنهرف  اریز  دـنوش  گـنهرف  نآ  مضه  دـنهد و  رارق  برغ 
.دوش مکاح 

رکفت اب  ام  تبـسن  رد  یخیرات  يا  هلئـسم  هب  نآ ، یلخاد  یجراخ و  ياه  هنیمز  زا  رتارف  ناریا  رد  ام  یگنهرف  تالکـشم  مدقتعم  هدنب 
گنهرف اب  میناوت  یمن  رگید  یفرط  زا  میناد و  یم  ینونک  ناهج  زا  هدـنام  بقع  ار  دوخ  فرط  کـی  زا  هک  اـنعم  نیدـب  .ددرگ  یمرب 

میبایب و گنهرف  رکفت و  یلاع  حطس  رد  ار  دوخ  میناوت  یمن  اریز  میریگب  ددم  نآ  زا  میشاب و  هتـشاد  وگتفگ  دوخ  هتـشذگ  ناشخرد 
.مینک یم  ساسحا  هداتفا  بقع  یبرغ  گنهرف  هب  تبسن  ار  دوخ 

اه تلم  خیرات  دوخ ، ناسانش  قرش  قیرط  زا  تسا  هتسناوت  هک  تسا  نیا  یبرغ  گنهرف  مهم  ياه  ییاناوت  زا  یکی  تفگ  ناوتب  دیاش 
.تسا تلم  کی  ندش  خیرات  یب  نامه  نیا  دنیامن و  یبایزرا  برغ  خیرات  اب  ار  دوخ  خیرات  دیاب  دننک  ساسحا  همه  ات  دنک  ریسفت  ار 
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ماجنا یماما  هدزاود  هعیش ي  بهذم  هرابرد ي  یقیقحت  هسنارف - ياهرهـش  زا  گروبـسارتسا -  رد  یمالـسا  لیاسم  ِتاعلاطم  عمجم 
هب طوبرم  هعیـش » ناهج  رکفتم  زغم   » مان هب  یباتک  ات  دنا  هتـشاد  تکرـش  قیقحت  نآ  رد  عمجم  نآ  وضع  نادنمـشناد  زا  نت   25 هداد ،

، دننک واک  دنَک و  قرش  ندمت  گنهرف و  نوماریپ  هک  یناسانش  قرش  میناد  یم  هک  یلاح  رد  .دنسیونب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
هک دنـشاب  یم  برغ  گنهرف  ِرظن  دروم  ياه  شزرا  ياقلا  ددص  رد  دنراد و  ناهج  همه ي  هب  برغ  خـیرات  لیمحت  اب  قیثو  يدـنویپ 

باتک نآ  رد  عمجم  نآ  اتسار  نیمه  رد  .تسا  یبرغ  هتینردم ي  سناسنر و  تضهن  هب  یـشخب  تیعورـشم  اه  نآ  ياهراک  هلمج  زا 
نآ میلاعت  مولع و  هک  دننک  یفرعم  يرـشب  نادنمـشیدنا  رگید  نوچ  يدنمـشیدنا  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیـصخش  دنراد  یعس 

رهاـظ تسا ! هدوب  ترـضح  نآ  یبرجت  يرکف و  ياـه  شـالت  لوصحم  هکلب  یهلا ، ملع  عبنم  بیغ و  یحَو و  قـیرط  زا  هن  ترـضح ،
ناگرزب نیا  اپورا  زا  لبق  دنیوگب  دننک و  لیلجت  مالسلاامهیلع » » قداص ترـضح  رقاب و  ترـضح  زا  دنهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  هیـضق 

تـسد نآ  هب  هتینردـم  هچ  نآ  هب  رتدوز  مالـسلاامهیلع » » قداص ماما  رقاب و  ماما  یتراـبع  هب  دـنا ، هدوب  موجن  ملع  لـثم  یمولع  هجوتم 
ماـما رقاـب و  ماـما  قـیرط  زا  اـم  هـشیر ي  هـک  دــنناسرب  هجیتـن  نـیا  هـب  ار  اـم  اـه  لـیلجت  هنوـگ  نـیا  اـب  دــنا و  هتفاــی  تـسد  هتفاــی ،

.تسا لصو  هتینردم  هب  مالسلاامهیلع » » قداص

اب زورما  هدمآ و  ولج  لماکت  يوس  هب  خیرات  نانچمه  دنتـسه  یعدم  دـنناد و  یم  یطخ  خـیرات  ار ، خـیرات  اه  یبرغ  هک  ییاج  نآ  زا 
دشاب رادافو  ناماما  نآ  هب  دهاوخب  هک  يا  هعیش  ره  دنریگ  یم  هجیتن  تسا ، هدیـسر  دوخ  لامک  جوا  هب  رـشب  هتینردم ، گنهرف  روهظ 

هک دشاب  رادافو  یبرغ  گنهرف  هب  دیاب 
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هب ار  تلم  کی  خـیرات  دـننک  یم  یعـس  تروص  نیا  هب  هک  يدارفا  هب  .دـنا  هتـشاد  ناماما  هک  تسا  یگنهرف  هتفای ي  لماکت  تروص 
برغ هیاپ  رب  یتّیوه  قلخ  اب  ار  قرش  خیرات  هک  دنتـسه  ییاه  ییاپورا  اه  نیا  دنیوگ ، یم  قرـشتسم  دننک  هرداصم  دوخ  گنهرف  عفن 
رگید هک  دنوش  یم  هتشاذگ  شیامن  هب  يا  هنهک  هچراپ ي  نوچ  یمالسا  ءاملع  مالـسا و  هاگدید  نیا  رد  دننک و  یم  ریـسفت  ام  يارب 

ار يروحم  برغ  ًالمع  دراد و  برغ  زورما  ار  نآ  زا  رتهب  دنا  هتشاد  یتبثم  تاکن  دوخ  نامز  رد  مه  رگا  دنیآ و  یمن  یگدنز  راک  هب 
.دنک یم  هیصوت  قرش  هب 

.تسا یخیرات  تسـسگ  لکـشم  دـننک ، روبع  نآ  زا  نامناوج  لسن  تسا  زاـین  هک  دوخ  گـنهرف  رد  اـم  یـساسا  تالکـشم  زا  یکی 
هدـنب هک  تسا  نآ  زا  رت  يدـج  لکـشم ، نیا  .تسا  هدرک  مورحم  نامدوخ  هتـشذگ ي  خـیرات  رد  روضح  زا  ار  ام  هتینردـم  گـنهرف 

راودیما دوخ  هدنیآ ي  هب  دیاب  ارچ  دننادب  ات  درک  زاب  نازیزع  لباقم  رد  ار  یقفا  ناوتب  دـیاش  منک ، نشور  ار  نآ  هسلج  نیا  رد  مناوتب 
.میشاب

نیا ناتدوخ  لباقم  رد  امـش  دشاب ؟ هتـشاد  دیاب  یتایـصوصخ  هچ  مینک  یگدنز  نآ  رد  دیاب  ام  هک  ییاضف  دیـسرپب  دوخ  زا  دیاب  ادتبا 
یم سفنت  نآ  رد  دیتسه و  نآ  رد  هک  ییاوه  تیمها  هک  یتروص  رد  دینیب  یمن  ار  اوه  یلو  دینیب  یم  ار  ولبات  نیا  زیم و  نیا  راوید و 

هک نیا  نودب  میریم ، یم  یتدم  زا  دعب  میریگ و  یم  سفن  یگنت  دوشب  مومـسم  اوه  رگا  .تسا  ولبات  زیم و  نیا  زا  رتشیب  رایـسب  دـینک 
ام یگدنز  ياضف  دوش  بارخ  رگا  ام  خیرات  .دـش  بارخ  ام  يور  راوید  هن  دز و  ام  هب  يا  هبرـض  یـسک  هن  نوچ  میدرم ، ارچ  میمهفب 

هب امش  تریصب  .دنکب  سفنت  تسرد  دناوت  یمن  ام  تلم  تروص  نآ  رد  دش ، دهاوخ  بارخ 
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ام ِنید  دهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  يانعم  ام  ِنید  اب  ام  خیرات  .دنکن  مومـسم  ار  امـش  خیرات  ياضف  یـسک  دیـشاب  بظاوم  هک  تسا  نآ 
.تسا هتشاد  همادا  ناکما  هداد و  روهظ  ار  دوخ  هراومه  هعیش  ِتیعجرم  هاگتسد  رد 

رایـسب دوخ  ياـج  رد  هک  تسا  اـه  نآ  يدرف  ِتیـصخش  هب  هاـگن  تسا ، هدرک  روهظ  ءاـملع  زا  هک  ییاـه  تمارک  قـالخا و  هب  هاـگن 
هعماج ي رب  مالـسا  دـیکأت  تهج  هب  یلو  دـنک ، یم  هدرک و  تیبرت  ییاـه  ناـسنا  هنوگچ  مالـسا  دـهد  یم  ناـشن  تسا و  دنمـشزرا 

رظن مالـسا  ناگدـش  تیبرت  هب  زین  رظنم  نیا  زا  تسا  مزال  تسا و  رت  مهم  رایـسب  هعماج  رد  ءاـملع  یخیراـت  روضح  هب  رظن  یمالـسا ،
.تخادنا

هب اه  نآ  راتفگ  تاکرح و  رد  هک  ییاوقت  اه و  نآ  يدرف  تیـصخش  هب  دیاب  یمالـسا  ياملع  تیـصخش  هب  رظن  رد  هک  تسا  تسرد 
یتح دننک ، یفن  ار  ءاملع  یقالخا  يایاجس  هک  دنرادن  انب  نیقرشتسم  یبرغ و  گنهرف  دیـشاب  هجوتم  یلو  مینک  رظن  دروخ  یم  مشچ 

ناملاع مینک  تداع  ام  هک  تسه  هدوب و  نآ  نیقرـشتسم  شالت  .میـسانشب  رتهب  ار  اه  نآ  ام  هک  دننکب  مه  کمک  تهج  نیا  زا  دیاش 
هب ام  هاگن  ات  درک  کمک  یمالـسا  بالقنا  هک  نیا  اب  .میوشن  اه  نآ  یخیراـت  شقن  هجوتم  مینیبب و  یحیـسم  ياـملع  دـننامه  ار  نید 

خیرات ات  مینیبب  تسرد  ار  نید  يامعز  یخیرات  هاگیاج  اـم  دراذـگ  یمن  زونه  هتـشذگ  تداـع  یلو  دوش  ضوع  نید  ياـملع  نید و 
رد شهج  بجوم  دیآ و  یم  نوریب  هتـشذگ  ياهزاغآرـس  لد  زا  اهنت  دیدج  ياهزاغآرـس  هک  یلاح  رد  مینک  عورـش  ار  دوخ  دیدج 

.ددرگ یم  هدنیآ 
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سردـم و موحرم  يرون و  هللا  لضف  خیـش  موحرم  تیـصخش  رب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  بـالقنا ، يادـتبا  رد 
ناراوگرزب نآ  یخیرات  شقن  هجوتم  ار  مدرم  دنتـشاد  یعـس  دندرک و  یم  يدایز  دیکأت  مهیلع » هللا  همحر  » یناشاک هللا  تیآ  موحرم 

نوچ یلو  دنا  هدوب  دزنابز  يدرف  ِقالخا  تهج  زا  ناگرزب  نآ  هک  نیا  اب  .دننک  هعلاطم  ار  اه  نآ  یعامتجا  يایاجـس  مدرم  ات  دنیامنب 
فیعض ءاملع  هیقب ي  زا  اه  نآ  یقالخا  هبنج ي  دننک  یم  نامگ  اه  یـضعب  دنداد  یم  ناشن  تیـساسح  دوخ  زا  یعامتجا  لئاسم  رد 

دـندوب و ییاضق  یلاع  ياروش  وضع  بـالقنا ، يادـتبا  رد  يا  هرود  کـی  رد  یلاـعت » هللا  هظفح  » يداوج هللا  تیآ  ترـضح  .تسا  رت 
فعض زا  یکی  زین  نیا  .دنشاب  هتشادن  ار  یفاک  هجوت  ناشیا  ینافرع  یملع و  هاگیاج  هب  تبـسن  مدرم  هک  دوب  هدش  بجوم  رما  نیمه 

هب ینالیگ  يدـمحم  هللا  تیآ  .میناد  یم  رت  یقالخا  دـنا  لاـعف  رتمک  یعاـمتجا  روما  رد  هک  ار  یناـملاع  هک  تسا  اـم  یخیراـت  ياـه 
دندوب و هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع  صاخ  نادرگاش  زا  هک  نیا  اب  دندرک و  یم  تکرـش  ییاضق  یلاع  ياروش  رد  هفیظو  مکح 
اب دندوب ، هنومن  قالخا  یمالـسا و  هفـسلف ي  رد  دنا و  هدرک  حرـش  ار  هینابعـش  تاجانم  هک  دناّدح  نآ  رد  ینافرع  تالامک  تهج  زا 

هظحالم ات  تسا  هنومن  اه  نیا  .دش  هجوت  رتمک  ناشیا  یکولس  تیـصخش  هب  دندش  دراو  یعامتجا  ییارجا و  روما  رد  نوچ  همه  نیا 
یم نامگ  ًامومع  .میراذـگب  جرا  ار  اـه  نآ  یخیراـت  شقن  میرگنب و  تسرد  ار  دوخ  ياـملع  میناوت  یمن  زونه  اـم  هنوگچ  دـیئامرفب 

هب .دنراد  ءاملع  رگید  هب  تبسن  يرتمک  شزرا  هجرد و  دنا  هدش  دراو  هعماج  یسایس  روما  رد  هک  ییاملع  مینک 
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.مینک انعم  ار  دوخ  هدنیآ  میناوت  یم  اهزاغآرس  نآ  هب  رظن  اب  هک  تسا  ییاهزاغآرس  زا  تلفغ  عون  کی  نیا  انعم  کی 

نآ هب  رظن  اـب  اـت  هداد  لکـش  ار  دوخ  اـه  نآ  کـمک  هب  تلم  نآ  هک  تسا  یتلم  ياـه  شـسرپ  هب  تشگزاـب  زاغآرـس ، هب  تشگزاـب 
(1) .مینک روبع  ینونک  نارود  هدنهدرازآ  ِمسیلیهین  زا  مینزب و  مقر  ار  دوخ  ینونک  تشونرس  اه  شسرپ 

نید ياملع  یخیرات  شقن  تخانش  هار 

ياـضف لـثم  مینیبـب و  تسرد  ار  ءاـملع  یخیراـت  هاـگیاج  میناوـت  یمن  اـضف  نآ  رد  هک  میراد  رارق  ییاـضف  رد  مـیناد  یمن  زوـنه  اـم 
نآ نودب  میتسه ، یخیرات  تسسُگ  راچد  میا ، هدش  سفن  یگنت  راتفرگ  لاح  نیع  رد  میتسین و  نآ  تیمومـسم  هجوتم  هک  یمومـسم 

جراخ بکرم  لهج  زا  تسا و  مومسم  نامیاضف  میمهفب  رّکذت  رکفت و  اب  ات  دشک  یم  لوط  اه  تدم  .میـشاب  لکـشم  نیا  هجوتم  هک 
همالع هتسجرب ي  درگاش  ار  ناشیا  رگید  میدید  یئاضق  یلاع  ياروش  رد  ار  يداوج  هللا  تیآ  ًالثم  رگا  هک  تسا  نآ  لکـشم  .میوش 

نب نیدلا  یحم   » مکحلا صوصف  حراش  نآرق و  رسفم  و  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط
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.تسا يژولوئت  ای  مالک و  ملع  هب  دودحم  يرهطم  دیهش  تیصخش  میونش  یم  اه  یـضعب  نابز  زا  هک  تسا  بجعت  ياج  یـسب  - - 1
تیصخش هدرتسگ  داعبا  زا  رگید  فرط  زا  دنتسین و  نامز  نآ  ياه  شسرپ  هب  وا  ییوگ  باوج  ترورـض  هجوتم  فرط  کی  زا  اهنیا 

نوقاب ءاملعلا   » مکح هب  هراومه  وا  تهج  نیا  زا  دندیمان و  ترطف  فوسلیف  ار  وا  هشیدنا ، ناگرزب  هک  یلاح  رد  دـنزرو  یم  تلفغ  وا 
یتسرد هب  دوخ  خیرات  ِزورما  رد  هداد و  لکش  ار  دوخ  وا  هشیدنا  کمک  هب  میناوت  یم  تسا و  رضاح  رکفت  خیرات  رد  رهدلا » یقب  ام 

.میوش رضاح 
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میتسین و لئاق  ناـشیا  یخیراـت  روضح  يارب  یـشقن  میدـید  نآرق  رـسفم  قـالخا و  ملعم  ناونع  هب  ار  ناـشیا  رگا  مینیب و  یمن  یبرع »
ناملاع یخیرات  روضح  هب  تبـسن  هک  تسا  ام  یـساسا  لکـشم  نیا  .دنتـسین  رـضاح  دوخ  هنامز ي  ِخیرات  رد  ناشیا  مینک  یم  نامگ 

دندش یم  فظوم  دندنام و  یم  ناشیا  دندرک و  یمن  دیهش  ار  هیلع » هللا  همحر  » يرهطم دیهش  رگا  هک  يروط  هب  میتسین  ساسح  نید 
ياملع زا  یکی  ناونع  هب  ار  ناشیا  میراد و  ناشیا  زا  هزورما  هک  روصت  نآ  رگید  دنریگ ، هدهع  هب  یتیلوئـسم  روشک  یئارجا  روما  رد 

.میتشادن میسانش ، یم  مالسا  گرزب 

رایـسب َملاع  نآ  هب  هجوت  نوچ  یلو  میـسانشب  دنتـشاد  شقن  نآ  رد  نید  ناِملاع  هک  ار  یَملاع  تسا  مزال  قوف  لکـشم  زا  روبع  يارب 
ار اه  نآ  َملاـع  دـیاب  هطبار  نیا  رد  اریز  میراد ، اـبِا  نید  ناـملاع  یخیراـت  روضح  تخانـش  يداو  هب  دورو  زا  هنافـسأتم  تسا  تخس 

یتخس میراد و  هفسلف  رد  ار  لکـشم  نیمه  ام  .نآ  هنهرب ي  هجَو  هن  مینک و  رظن  خیرات  يروتـسم  هجو  هب  انعم  کی  هب  مینک و  كرد 
یم ار  تیهام  .تسین  راکـشآ  رادرب و  فیرعت  دوجو »  » هک یلاـح  رد  دـیوگب  نخـس  دوجو »  » زا دـهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  هب  هفـسلف 

، تسا ام  رانک  رد  هک  تسا  يراکشآ  ياه  ترثک  نیمه  ِموهفم  تیهام ، .دومن  فیرعت  ناوت  یمن  ار  دوجو »  » یلو درک  فیرعت  ناوت 
نوچ هک  دوش  نشور  هتکن  نیا  تسا  هدش  یعس   (1)« ینید ناسنا  َملاع   » باتک رد  .تسا  اه  هدـیدپ  نیا  تاذ  رهوگ و  دوجو ،»  » یلو

.دومن ساسحا  ار  نآ  ناوت  یم  یلو  درک  فیرعت  ار  نآ  دوش  یمن  یلوصح ، هن  تسا و  يروضح  تلاح  کی  نتشاد  َملاع 
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عجار دیهاوخب  زامن  رد  رگا  .دروآ  تسد  هب  ندرکرکف  اب  ار  زامن  رد  بلق  روضح  دهاوخب  یسک  هک  تسا  نیا  لثم  َملاع ، زا  فیرعت 
کی تروص  هب  هک  نآ  هن  دینک  سح  قح  رـضحم  رد  ار  ناتدوخ  روضح  دیاب  دور ، یم  نات  بلق  روضح  دـینک  رکف  بلق  روضح  هب 

.دینک رکف  نآ  هب  یلوصح  ِموهفم 

هتشذگ لاح و  نایم  ییوگتفگ 

وحن نیرتهب  هب  ار  دوخ  شقن  َملاع ، نآ  قباطم  دـندرب و  یم  رـس  هب  نآ  رد  خـیرات  زا  هرود  ره  رد  ینید  ناِملاع  هک  یَملاـع  تخاـنش 
ار دوخ  هشیر ي  اـم  اـت  دوش  یم  بجوـم  دـندرک ، یم  لـمع  هلحرم  ناـمه  اـب  بساـنم  خـیرات ، زا  هلحرم  ره  رد  دـنداد و  یم  ماـجنا 

تـشگزاب نیا  تسا  هدرک  لیمحت  ام  رب  هتینردم  هک  ییاضف  رد  رگا  .میهد  لکـش  ار  دوخ  دـنیآ ه ي  دوخ  خـیرات  قباطم  میـسانشب و 
یم هنامز  ياه  يژولوئدیا  ِدنب  رد  میهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  هدنیآ ي  هب  ندوبراودـیما  هار  میوش و  یم  فقوت  راتفرگ  دـهدن  خُر 

.دریگ تروص  یعقاو  ییوگتفگ  هتـشذگ  لاح و  نایم  ات  مینک  هجوت  اه  نآ  تاـّین  هب  میـسانشب و  ار  نید  ياـمعز  ِناـهج  دـیاب  .میتفا 
.میرگنب تسا  هدوب  يراج  تاکرح  نآ  رد  هک  یحور  اب  ناشدوخ و  خیرات  رد  دیاب  ار  نید  ناملاع  تاکرح 

هک یباجح  زا  يرادقم  زاب  مزادرپب  تسا  هدوب  مالـسا  ياملع  هریـس ي  هک  نید  رد  هّقفت  عوضوم  هب  هک  نآ  زا  لبق  هدنب  دـیهد  هزاجا 
: دـنیامرف یم  يرواد  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  ارچ  دوش  مولعم  اـت  میوگب  نخـس  دـنا  هدرک  داـجیا  اـم  خـیرات  رد  یبرغ  ناسانـش  قرش 

لاحره هب  یبرغ  گنهرف  رظن  زا  دنا .» هدوب  قرش  رب  برغ  تردق  يالیتسا  یپ  رد  یگمه  یبرغ  ِناسانش  قرش  »
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دیدج و ندمت  زا  لبق  هک  ییاجره  رد  يزیچره و  رد  دناوتب  ات  دمآ  دوجو  هب  یـسانش  قرـش  نارود  نیا  رد  دوش و  یبرغ  دیاب  ناهج 
.دزاس مولعم  اه  نآ  يارب  ددـجت  زا  لبق  ِخـیرات  هتـشذگ ي  رد  ییاج  دـنک و  کّلمت  تسا ، هدوب  ددـجتم  ناهج  ندـمآدیدپ  زا  لـبق 

.دوش نیمز  يور  رسارس  نامدرم  همه ي  ناهج و  همه ي  خیرات  یبرغ  خیرات  ات  تسا  هدیسر  نایاپ  هب  اج  همه  رد  خیرات  ییوگ 

ریس و أدبم  هاگیاج و  تخانش ، نیا  نودب  میسانشب ، یبوخ  هب  ار  ناهج  همه ي  هب  برغ  یشکودرا  يارجام  خیرات و  نیا  میناوتب  دیاب 
دوخ رد  ار  تبیـصم  زا  تاجن  هار  شیاشگ  دـیما  هک  دراد  ار  ناوت  نآ  اـم  ناـج  لد و  اـیآ  .دوش  یمن  مولعم  هدـنیآ  يوس  هب  تکرح 

تسا یمدرم  يارب  مهم  رایـسب  زاین  نیا  دوش و  یم  نشور  یبرغ  ِیلادج  ِخیرات  ام و  یـسدق  ِخیرات  هاگیاج  شـسرپ ، نیا  رد  درورپب ؟
.تسین نانآ  هناخ  نارگید  هناخ ي  هک  دنناد  یمن  دنا و  هدش  نادرگرـس  یبرغ  خیرات  هیـشاح ي  رد  هداتفا و  ادج  دوخ  خـیرات  زا  هک 
ترورض کی  ام  يارب  لقاال  هکلب  دشاب ، اشگ  هار  یتح  اشگراک و  دناوت  یم  طقف  هن  یخیرات  عضو  نیا  رد  اه  هتفگان  اه و  هدناوخان 

هب دبایب ، ناهج  نیا  هنحـص  رد  روهظ  هب  یهار  ام  هشیدنا  دوش و  هتـشادرب  ام  هشیدنا ي  يور  زا  دیدج  ناهج  باجح  رگا  اریز  .تسا 
.میبای ییاهر  ینادرگرس  زا  مینک و  لمأت  رکفت و  میناوت  یم  نآ  اب  هک  دشخب  یم  يا  هنینأمط  ام 

هار دنک و  یم  هنارایشوه  یبرغ ، یگدنز  هب  ار  ام  هاگن  دوخ ، یگنهرف  ياه  هیامرـس  هب  رظن  نید و  يامعُز  یخیرات  روضح  هب  عوجر 
میمهف یم  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  .دزومآ  یم  ام  هب  یبرغ ، یگدنز  هب  تبـسن  ندش  هتفیـش  نودب  ار  دیدج  خیرات  رد  ندرک  یگدنز 

ِناهج ناملاع  زا  يرایسب  دیدج و  رشب 
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تابـسانم طباور و  نیمه  اـهنت  هتینردـم  گـنهرف  رد  یلـصا  ملع  اریز  دـنا ، یـضایر  یّمک و  تابـسانم  طـباور و  زا  یتروص  ددـجتم 
هب مه  تاـّیّمک و  هب  مه  یگدـنز  رد  رـشب  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، هتـشاد  رظن  ملاـع  تاـیفیک  هب  هک  نآ  نودـب  تسا  یکینکت  یـضایر 

.تسا جاتحم  تاّیفیک 

دوب دهاوخ  يدنم  شزرا  عبنم  ام  خـیرات  ِیمالـسا  فراعم  نافرع و  هفـسلف و  ینونک ، ياه  ناکما  كرد  یخیرات و  رثآم  هب  رکذـت  اب 
ناملاع هریس  رد  يراج  ياه  هتشونان  اه و  هدناوخان  ریسم  نیا  رد  .دزاس  یم  نشور  ار  هدنیآ  هار  دیآ  نورب  ددجت  باجح  زا  رگا  هک 
یملاع ِحرط  دزاس و  راکـشآ  ار  نردـم  ِیتحاس  کی  ِناهج  ياه  ناصقن  اه و  ییاسران  ات  دـنیآ  یم  نابز  هب  مک  مک  نید  ياـمعز  و 

قامعا و هب  هک  نیا  رب  هوالع  شنانکاس  دوش و  رارقرب  هراـبود  نامـسآ  نیمز و  ناـیم  هتخیـسگ  دـنویپ  ملاـع  نآ  رد  هک  دوش  هدـنکفا 
.دشابن یقفا  حطس  رد  ًافرص  ناشریس  دنشاب و  هتشاد  الاب  هب  مه  يرظن  دنرگن ، یم  دوخ  ِناهج  فارطا 

هدنیآ نامز و  هک  مینادب  هک  تسا  نیا  حرط  نیا  هب  ندیسر  طرش  .دوش  انشآ  توکلم  اب  نیمز  تسا  هدش  یعس  یمالسا  هفسلف ي  رد 
لـصاح یب  ِیگدنز  نیا  دریگب  ار  تفرعم  تمکح و  رکفت و  ياج  هیعاد ، يوعد و  لاق و  لیق و  رگا  دـنک و  یم  ادـیپ  ققحت  رکفت  اب 

رپ ار  ناهج  دـندرگ و  یم  شیوخ  درگ  هب  دنتـسه ، یگدز  کلف  عون  کی  راتفرگ  عقاو  رد  هک  هدز  نونکا  ِنایمدآ  دوش و  یم  رارکت 
.دوشن هدینش  تسه  مه  ینخس  رگا  ات  دننک  یم  وهایه  اغوغ و  زا 

رگا ام  .دوش  ماـجنا  دـیاب  راوشد  هفیظو ي  نیا  اـما  تسین  ناـسآ  اـغوغ  وهاـیه و  هحوبحب ي  رد  نید  ياـمعز  هریـس ي  هب  ندرکرظن 
يامعز هریس ي  میناوتب 

61 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


، رکفت ِنامز  .میـسانشب  میناوت  یم  زین  ار  دوخ  نامز  میوش ، کیرـش  نانآ  اب  تقو ،»  » رد رگا  ینعی  دـندوب ، هک  میبایرد  ناـنچ  ار  نید 
هکلب دنک  افتکا  یناف  نامز  تخانـش  هب  دیابن  دـناوت و  یمن  سانـش  نامز  .دـنا  یقاب  نامز  هیاس ي  یناف  ياه  نامز  تسا و  یقاب  ِنامز 

تّمه و تبیه و  تریح و  نامز  یقاب  نامز  تسین و  ینتخانش  یناف  نامز  یقاب  نامز  كرد  نودب  ًالـصا  .دسانـشب  ار  یقاب  نامز  دیاب 
ندوب « تقو » یب نامه  هک  یخیرات  یب  زا  دوش و  یم  ساسحا  یبوخ  هب  نید  ياـمعز  ِیـسدق  خـیرات  رد  روضح  اـب  نیا  تسا و  رکفت 

.میبای یم  ییاهر  تسا 

دوخ رد  رکفت  لاجم 

تالکشم نآ  زا  تفر  نورب  هار  تسا و  ینید  تنس  زا  یـشان  ام  تالکـشم  هک  میدوب  هدرک  رواب  ام  زا  يا  هدع  خیرات  زا  یعطقم  رد 
ًالمع میتشاد و  برغ  اب  ندوب  ییایرآ  رد  هتـشذگ  رد  هک  يدنویپ  هب  میتشگرب  میدید و  ندش  یبرغ  رد  ار  طاطحنا  اه  نیا  ریبعت  هب  و 

یخیرات روضح  هب  میتسناوتن  هک  دوب  اتسار  نیا  رد  .میتفرگ  رارق  دندوب ، مالسا  زا  لبق  نارود  هتفیش  هک  ناسانش  قرـش  رکفت  لیذ  رد 
زونه زورما  اـت  هک  تسا  نیا  .میتفاـین  دوخ  يور  شیپ  رد  یبرغ ، میهاـفم  هب  ندز  گـنچ  زج  یهار  ًـالمع  مینک و  رظن  نید  ياـمعز 
هجوت هدوب ، يراج  دـعب  هب  هیوفـص  زا  صوصخ  هب  یمالـسا  ناریا  رد  هک  يا  هشیدـنا  هب  ات  میا ، هدرکن  ادـیپ  ار  دوخ  رد  رکفت  لاـجم 
هراظن میدـناسر ، روهظ  هب  نید  يامعز  ءاملع و  قیرط  زا  هناخ  تلادـع  وکابنت و  لثم  ییاه  شبنج  اب  هک  دوخ  یلم  تیوه  هب  مینک و 

يریسم رد  ار  یمالسا  بالقنا  همادا  تیلوئسم  مینک و 
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.میریگ هدهع  هب  تسا  هدوشگ  یبرغ - گنهرف  زا  نوریب  ام -  لباقم  رد  بالقنا  نارود ، نیا  رد  هک 

یم دوش و  یم  نام  خـیرات  زورما  رد  ام  تریـصب  بجوم  تفایرد  نیا  میـسانشب ، تسرد  نآ  ِتقو »  » اب ار  نید  ياـمعز  هریـس ي  رگا 
.میوش فرصم  ِصرح  ِیتحاس  کی  ِملاع  زا  ندش  نورب  ِدعتسم  میسانشب و  ینونک  ناهج  رد  ار  دوخ  هاگیاج  میناوت 

.دور و یمن  رد  هب  نادیم  زا  لاق  لیق و  ثحب و  فرح و  اب  يراگنا  تسین  نیا  .تسا  هدش  راگنا  تسین  یتحاس و  کی  ینونک  ناهج 
.مییآ یمن  رب  نآ  زا  جورخ  هدهع ي  زا  تسا ، هدرک  نوگرگد  ار  ناهج  میوقت  هدیسر و  ارف  هنوگچ  يراگنا  تسین  ِنامز  مینادن  رگا 

عفد رد  دشاب  هجوتم  دیاب  ادتبا  دبای ، تاجن  ناهج  رسارس  رد  هتفای  شرتسگ  برغ و  رد  هدیئور  ِيراگنا  تسین  يالب  زا  دیاب  رشب  رگا 
قباطم ار  دوخ  ناهج  دنتسناوت  دوخ  هنامز ي  رد  هک  دنک  رظن  ییاه  هنومن  هب  دیاب  .دیآ  یمن  رب  لضف  ملع و  زا  يراک  نادنچ  الب  نیا 

اب ام  لاصتا  هطقن ي  شا  همـشچرس  هک  تسا  یتمه  رکفت و  ندمآ  شیپ  هب  لوکوم  فوقوم و  نیا  دننک ، تیریدم  ینید  ياه  هزومآ 
اب دهع  دـیدجت  هار  رکذـتم  دـنناوت  یم  دتـسین ، هناگیب  لاصتا  هطقن ي  نیا  اب  هک  نید  يامعز  تهج  نیا  زا  تسا و  دوجو »  » ِنامـسآ
هک تسا  يا  هفیظو  راک و  نتفرگ  هدهع  هب  هکلب  تسین  يرگ  یفلس  تروص  هب  هتشذگ  هب  تشگزاب  دهع ، دیدجت  .دنـشاب  انعم  َملاع 

تـسین يدهع  چیه  تسا و  هدنیآ  هب  رظان  ینتـسب ، دهع  ره  .دوش  ماجنا  دـیاب  سپ  نیا  زا  تسا و  هدیـسرن  مامتا  هب  نآ  همادا ي  زونه 
رد نید  يامعز  هب  رظن  اب  دهع  دیدجت  رکفت و  قباوس  هب  عوجر  .دشاب  هتشادن  يا  هقباس  هتشذگ  رد  هک 
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يامعز اب  ندش  نابزمه  یخیرات ، ِدهع  دیدجت  .دزاس  یم  گنهامه  ار  اه  نابز  اه و  تسد  دروآ و  یم  دیدپ  تمه  رطاخ و  قلعت  ام 
یقلت نیا  .تفرگارف  ناوت  یم  ار  هتخومآان  ياه  سرد  یـضعب  اه  نآ  هریـس ي  زا  هک  تسا  یناـبزمه  نیا  رد  .تسا  هتـشذگ  رد  نید 

گنهرف طسوت  هک  ار  يا  هتـشذگ  مینک و  رظن  دـیدجت  یّلک  هب  دوخ  هتـشذگ ي  هب  عوجر  هوحن ي  هماـنرب و  رد  هک  دـنک  یم  اـضتقا 
.میراد ساپ  تسا ، ام  يرادیاپ  زار  هدش و  هرداصم  یبرغ 

نید رد  هقفت  نید و  ناملاع 

هورگ دـهعتم  ِناملـسم  ناناوج  میتسه و  ور  هبور  مور  ِدـنمتردق  نمـشد  اب  كوبت ، گـنج  رد  هک  یتقو  رد  تسرد  مالـسا  ردـص  رد 
هب هک  تسین  بجاو  نانمؤم  همه ي  رب  ( 122 هبوت / «) ًهَّفآَک ْاوُرِفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناَک  اَمَو   » هک دمآ  هیآ  دـندش ، یم  ههبج  هناور ي  هورگ 

یمن تکرح  يا  هفئاط  ره  زا  هورگ و  ره  زا  يا  هدع  ارچ  ٌهَِفئآَط » ْمُْهنِّم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  نِم  َرَفَن  َالْوَلَف  ، » دـننک تکرح  گنج  ههبج ي  فرط 
دروخرب اب  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  دننک ؟ هّقفت  نید  رد  دـنمهفب و  قیقد  ار  نید  دـنورب  هک  نیا  يارب  ِنیِّدـلا » ِیف  ْاوُهَّقَفَتَِیل  ، » دـننک
.دـنمهفب ار  نید  ًاـقیمع  دـنورب و  دـیاب  يا  هدـع  سپ  .دروآ  رد  تکرح  هب  نید  قیرط  زا  ار  خـیرات  روتوم  ناوت  یمن  نید  هب  یحطس 

هیقف ًاحالطـصا  هدرک  قمعت  نید  ماکحا  رد  هک  ار  یـسک  .ماکحا  قالخا و  دیاقع و  زا  معا  نید ، رهوگ  رد  قّمعت  ینعی  نید  رد  هّقفت 
هللا همحر  » یئاـبطابط همـالع  هک  روط  نیمه  تسا ، هدرک  قـمعت  هقفت و  نید  مارح  لـالح و  ماـکحا و  رد  هک  اـنعم  نیا  هب  دـنمان ، یم 

رد نآرق  تایآ  مهف  تهج  زا  نید  رهوگ  ینعی  دنا ، هیقف  نآرق  ریسفت  رد  هیلع »
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ماـما ترـضح  لـثم  اـی  دـننک و  ریـسفت  دـنا  هتخانــش  نآرق  زا  هـک  يرهوـگ  نآ  بساـنم  دـنناوت  یم  ار  يا  هـیآ  ره  تـسوا و  تـسد 
.دنراد تسد  رد  ار  یمالسا  نافرع  رهوگ  ندوب ، رّسفم  ندوب و  هیقف  رب  هوالع  هک  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

ظفح يارب  تسا و  گـنج  تسا  تسرد  دـنزادرپ ، یمن  نید  رد  هّقفت  هب  امـش  زا  يا  هدـع  ارچ  دـیامرف  یم  روکذـم  هیآ ي  رد  نآرق 
ار یمالـسا  گنهرف  دیاب  یمالـسا  تکلمم  ياه  هراوید  ظفح  زا  شیب  يا  هدع  اما  دننک  شالت  همه  دـیاب  یمالـسا  تکلمم  ياهزرم 

دوخ رهش  يوس  هب  دندرگرب  َنوُرَذْحَی » ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  ْاوُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَق  ْاوُرِذُنِیلَو   » دندش انشآ  نید  رهوگ  هب  هک  دعب  دنسانشب و  ًاقیمع 
و دنوشب ، شخپ  یمالسا  تکلمم  رساترس  رد  .دنریگب  هلصاف  تافارحنا  زا  اه  نآ  هک  دیما  نآ  هب  دننک ، هاگآ  تافارحنا  زا  ار  مدرم  و 

تایح دنوش  رکذتم  مدرم  هب  هک  تسا  انعم  نآ  هب  ندرک  راذنا  .دنراد  رذح  رب  اه  تلفغ  اه و  یگّرمزور  رد  ندش  راتفرگ  زا  ار  مدرم 
هک الاح  دینک  رکف  هک  نیا  هن  دیامرف : یم  همادا ي  رد  .دنهد  رارق  نآ  ینادابآ  هلیـسو ي  ار  ییایند  یگدـنز  دـیاب  هک  تسه  يرگید 

ْمُهَّلََعل  » .دور یم  ولج  اـهراک  یتـحار  هب  دـش و  دـنهاوخ  امـش  ناـمرف  هب  شوـگ  همه  مدرم ، نیب  دـیتشگرب  دـیدناوخ و  سرد  دـیتفر 
یم هظحالم  .دـنرادرب  تسد  ناش  طلغ  ياهراک  نآ  زا  دـینک  یم  راذـنا  ار  اـه  نآ  امـش  هک  ییاـه  نآ  زا  يا  هدـع  دـیاش  َنوُرَذْـحَی »

.دنک یمن  مه  سویأم  دنک ، یمن  راودیما  ار  ام  يدوخ  یب  دیوگ ، یم  مدآ  هب  ار  تسه  هچ  نآ  همه ي  نآرق  هنوگچ  هک  دییامرف 

نآ تانکـس  تاکرح و  دیاب  هراومه  تسا و  نید  ناملاع  زا  يرایـسب  تکرح  لماع  روکذم  تایآ  دیـشاب  هجوتم  هک  تسا  مهم  نیا 
هب هنیآ  نیا  رد  ار  اه 
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یعقاو يانعم  هب  رکفت  ناکما  میوش و  یم  بوجحم  میشاب  هتشاد  خیرات  رد  دیاب  هک  يروضح  نینچ  زا  یلک  هب  هنرگو  تسـشن  هراظن 
لاذـتبا راـتفرگ  دـشاب و  هتـشاد  رکفت  دـناوت  یمن  درادـن  خـیرات  هک  یتّلم  اریز  .داد  میهاوخ  تسد  زا  تسا  یخیراـت  ِرکفت  هک  ار  نآ 

.دوش یم  یگنهرف 

ناـهج زا  هدـنام  بقع  ار  دوخ  وس  کـی  زا  دوـخ  خـیرات  ِندـیدن  تسرد  تهج  هب  زورما  مینادـب : هک  تسا  نآ  هدـنب  دـیکأت  همه ي 
اـه و نارحب  عفر  يارب  نآ  زا  مینک و  وگتفگ  دوخ  هتـشذگ ي  ناـشخرد  گـنهرف  اـب  میناوت  یمن  رگید  فرط  زا  میناد و  یم  ینونک 

یگنهرف يرکف و  یلاـعتم  حطـس  رد  ار  دوخ  میناوـت  یمن  نید  ناـملاع  خـیرات  رد  روـضح  زا  تلفغ  اـب  اریز  میریگب ، ددـم  هار  همادا 
ماما ترضح  اب  تلم  نارادرس و  ادهش و  هک  یتبـسن  لثم  دریگب -  لکـش  نید  يامعز  اب  ام  تبـسن  رگا  هک  یلاح  رد  میئامن  هظحالم 

.دیآ یم  هنحص  هب  رگید  ییادخ  ناسنا و  َملاع و  دنداد -  لکش 

نید ءاملع  هار  هشقن ي 

اب هعماـج  اریز  .دـناد  یم  رت  مهم  لـیبس هللا  یف  داـهج  زا  یتح  ار  نآ  رد  هقفت  نید و  شزومآ  روکذـم  هیآ ي  هک  دـیدومرف  هظحـالم 
زا دورب و  ولج  شفادها  يوس  هب  دنک  یم  یگدـنز  هک  یخیرات  رد  دـناوت  یم  دریگ و  یم  ناماس  رـس و  هک  تسا  يدـیحوت  گنهرف 

تنـس باتک و  مهف  هب  نآ  هدمع ي  هک  تسا  نید  مهف  هیملع  ياه  هزوح  ِتسخن  هفیظو ي  .دنک  روبع  كرـش  لهج و  ياه  باجح 
دعب تسا ، تنـس  باتک و  مهف  هطیح  رد  دنهد  یم  ماجنا  فلتخم  ياه  هطیح  رد  املع  نیدـهتجم و  اهقف ، هک  ییاهراک  .ددرگ  یمرب 

مهف زا 

66 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنروآ رد  ارجا  هب  یتموکح  یسایس و  ماظن  رد  دنا  هدیمهف  هک  ار  ینید  دیاب  تنس  باتک و 

تاـیآ نیا  قـبط  دـندمآ و  هیملع  ياـه  هزوـح  فرط  هب  قوـف  هیآ  ساـسارب  نید  ياـملع  مینادـب  هک  تسا  یمهم  رایـسب  هتکن ي  نیا 
خیش سردم و  هللا  تیآ  یناهفصا و  یفجن  هللا  تیآ  اردصالم و  دامادریم و  ییاهب و  خیـش  لثم  ییاملع  تیاهن  رد  دندرک و  تکرح 

اه نیا  .دندرک  روهظ  ام  خیرات  رد  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  يرهطم و  دیهش  یئابطابط و  همالع  ینیمخ و  ماما  ترضح  يرون و  هللا  لضف 
هب یهاـگن  نینچ  دوب  بظاوم  دـیاب  تخـس  دـنتفرگ و  نآرق  زا  ار  دوخ  هار  هشقن ي  دـندمآ و  هنحـص  هب  نآرق  هیـصوت ي  هب  اـنب  همه 
یم یخیرات  رقف  راتفرگ  میا و  هدرک  هاگن  دوخ  یگنهرف  ياه  هیامرس  هب  ناسانـش  قرـش  هاگن  اب  هنرگو  دورن  باجح  رد  نید  ناملاع 

.میوش

امـش .دـندش  نید  رد  هقفت  دراو  نآ  ساـسا  رب  دـنک و  یم  هیـصوت  روکذـم  هیآ ي  هک  دوب  يزیچ  نآ  نید  ياـملع  یلـصا  هزیگنا ي 
تضهن باتک  دنک  یـسررب  ار  خیرات  دهاوخ  یم  مه  یتقو  تسا ، نید  رد  هقفت  لها  ناشیا  دینک ، هظحالم  ار  يرهطم  دیهـش  موحرم 

دنز و یم  جوم  اه  باتک  نیا  رد  نید  رد  ِهقفت  حور  هک  دنک  یم  فیلأت  ار  ناریا  مالـسا و  لباقتم  تامدخ  باتک  ای  هلاسدص و  ياه 
ِروضح ریـسفت  نآ  رد  نید  رد  هقفت  حور  دنک  یم  ریـسفت  ار  نآرق  یتقو  .دـهدب  ناشن  ار  تقیقح  هک  تسا  نیا  ناشیا  شالت  همه ي 

کی انعم  کی  هب  میریگب و  دراد  هک  ییایاوز  همه ي  اـب  ار  بلطم  لـصا  هک  مینک  هداـمآ  ار  دوخ  ینعی  هقفت  هیحور ي  .دراد  لـماک 
تائاقلا ریثأت  تحت  ات  مینکب  ار  راک  نیمه  میراد  هفیظو  مه  یسایس  لئاسم  رد  یتح  .تسا  یسانشرادیدپ  ای  يژولونمونف  عون 
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یم شخپ  هعیاـش  تشپ  هعیاـش  ربخ و  تشپ  ربخ  دـنزاس ، یم  ربخ  عوضوم  کـی  زا  مادـم  تقیقح ، ِنانمـشد  .میریگن  رارق  نانمـشد 
هک تسا  ام  هفیظو ي  میوش ، یم  راتفرگ  اه  نآ  ياه  هلیح  ماد  رد  میـشاب  هتـشادن  یباـی  تقیقح  هّقفت و  هیحور  اـم  رگا  لاـح  دـننک ،
رد مدرم  .دشاب  دناوت  یم  هچ  دننک  یم  حرطم  هک  یعوضوم  نیا  ناینب  زغم و  میـسرپب  دوخ  زا  مینک ، ادیپ  ار  ایاضق  رهوگ  مینک  یعس 

، دوـب هداـتفا  هدز  برغ  نارکفنـشور  تسد  رد  هک  يا  هطورـشم  اـب  ار  خیـش  تفلاـخم  رهوـگ  يروـن  هللا  لـضف  خیـش  موـحرم  ناـمز 
موحرم .تسا  هطورشم  نآ  هساک ي  مین  ریز  يا  هساک  هچ  دیمهف  دوب  هقفت  لها  هیقف و  نوچ  گرزب  درم  نآ  هک  یلاح  رد  دندیمهفن 

هللا تیآ  موحرم  .تسا  یسنج  هچ  زا  ناخاضر  دیمهف  دوز  یلیخ  دوب  هداد  دشر  دوخ  رد  ار  هقفت  هیحور ي  دوب و  هیقف  نوچ  سردم 
ار یناـشاک  هللا  تیآ  شقن  تسا  هتـسناوتن  خـیرات  زونه  مرظن  هب  دریگب ، ار  عضوم  نیرتـهب  تسناوت  هدـیچیپ  طیارـش  نآ  رد  یناـشاک 
هب ار  دوخ  یخیرات  شقن  مالـسا  نایئادـف  قدـصم و  رتکد  ِیلم  ههبج ي  رابرد و  نیب  رد  تسناوت  هنوگچ  هک  دـنک  یناوخزاب  تسرد 

.دهد ماجنا  خیرات ، زا  هلحرم  نآ  رد  میعز  کی  ناونع 

حور اـب  اـه  نآ  دـندوب ، اـم  تلم  میعز  دوخ  ناـمز  رد  یناـشاک  هللا  تیآ  موحرم  سردـم و  موـحرم  يروـن و  هللا  لـضف  خیـش  لاـثما 
تکاله زا  هکلب  مالسا  نتفر  هیشاح  هب  زا  اهنت  هن  دنتفرگ و  هدهع  هب  یبوخ  هب  ار  هعماج  ییامنهار  هفیظو  دوخ  نامز  صاخ  ِيدیحوت 

یحطس یسایس  هاگن  کی  اب  میسانشن و  تسرد  خیرات  نآ  رد  ار  يدیحوت  حور  نآ  ام  رگا  .دندرک  يریگولج  هعیـش ، ناملـسم  مدرم 
یبایزرا ناگرزب ، نیا  یخیرات  شقن  زا  ادج  ار  نامز  نآ  ياه  هثداح 
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نید يامعز  همه ي  .دناسر  یمن  نامز  نآ  یخیرات  تقیقح  هب  ار  ام  زگره  هک  میوش  یم  ور  هبور  يا  هدـنکارپ  ياه  هثداح  اب  مینک ،
لحم شبلق  یـسک  ات  ًاساسا  .تسا  هدش  اه  نآ  یـسامح  تیـصخش  هب  رجنم  هک  دنا  هدوب  ینافرع  بان  هیحور ي  ياراد  انثتـسا  نودب 
ندش قالخا  داتسا  يارب  .دوش  یمن  هنحص  دراو  دندمآ ، هنحـص  هب  نید  يامعز  هک  یلکـش  نآ  هب  دوشن ، هللا »  » ترـضح راونا  یلجت 

یـضراعت هنوگ  ره  نودب  دیامن و  هشیپ  ار  مدرم  اب  ارادـم  شور  دـنک و  نامحر  مسا  یلجت  هدامآ ي  ار  دوخ  بلق  ناسنا  تسا  یفاک 
دـنک و یلجت  وا  رب  هللا »  » مسا اـت  تسا  هداـمآ  هک  یبلق  یلو  تسا ، مزـال  شدوخ  ياـج  رد  هک  دـنک ، هیـصوت  يراـکوکین  هب  ار  همه 

.دشاب هتشاد  مدآ  ملاع و  هب  يرگید  هاگن  دیاب  دریگ ، هدهع  هب  ار  یمالسا  هعماج ي  تماعز 

« هللا  » مسا یلجت  نید و  يامعز 

یم هاگ  ره  نآرق  نوچ  .تسا  یهلا  تالامک  همه ي  عماج  هللا ،»  » مسا دنـشاب  هجوتم  دور  یم  راظتنا  نازیزع  زا  هللا »  » مسا رد  هقفت  اـب 
« هللا  » هب ار  ءامسا  نیا  ینعی  تسا  میکح  زیزع و  هللا » : » دیوگ یم  ًالثم  دروآ ، یم  ار  هللا »  » ادتبا دیوگب  ار  یهلا  ءامسا  زا  یمسا  دهاوخ 
تسا و هدش  تیعماج  هب  ءامـسا ، نآ  همه ي  رون  بحاص  بلق ، نآ  دش ، هللا  مسا  یلجت  هب  رونم  یـسک  بلق  رگا  دـهد و  یم  تبـسن 
اب هک  تسا  نآ  دـیراد  یبای  تقیقح  هغدـغد  هک  یناسک  ناونع  هب  امـش  رنه  .دوب  دـهاوخ  تما  میعز  شدوخ  نامز  رد  یـسک  نینچ 

لیذ رد  ای  دـیوش و  تما  میعز  ای  ات  دـنک  یلجت  امـش  بلق  رب  هللا »  » مسا رون  اـب  قح  ترـضح  اـت  دـینک  هداـمآ  ار  دوخ  نید ، رد  هقفت 
هنیآ ي دیناوتب  تما  میعز  تیصخش 
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دیهد دشر  دوخ  رد  ار  نید  رد  هقفت  هیحور ي  رگا  .دیهد  شرتسگ  ار  وا  تامدخ  وا  تیـصخش  ياتـسار  رد  دیدرگ و  وا  تیـصخش 
دیناوت یمن  رگید  دینادب  دینک  لابند  ار  یحطـس  اوتحم و  یب  ياهراک  رگا  .دـینک  یمن  هجیتن  یب  چوپ و  روما  لوغـشم  ار  دوخ  زگره 

ار شزامن  دـیاب  دـنچ  ره  تسین  لوبق  شزامن  زور  دروخب 40  بورـشم  یـسک  رگا  دنیامرف  یم  هک  دیا  هدینـش  .دییامن  هقفت  نید  رد 
تلاح هب  ات  دشک  یم  لوط  زور  لهچ  هدـش و  جراخ  یلـصا  ریـسم  زا  شناور  حور و  هک  تسین  لوبق  شزامن  تهج  نآ  زا  دـناوخب ،

ات نوچ  دیوش  یم  راتفرگ  تلاح  نامه  هب  دیدش  اوتحم  یب  یحطس و  روما  لوغشم  مه  امـش  رگا  میوگب  مهاوخ  یم  .ددرگرب  لداعت 
.يا هداتفا  بقع  دصقم  زا  اه  تدم  يورب  دوخ  بلق  لقع و  غارس  هب  يدرگرب و  تدوخ  هب  ییآ  یم 

چوپ و روما  هب  تسین  لیام  رگید  ناسنا  هک  دنایامن  یم  ناسنا  ناج  رظنم  رد  ار  یتاعوضوم  دهد و  یم  مدآ  هب  یتردق  نید ، رد  هّقفت 
انـشآ ملاع  سیماون  اب  ریـسم  نیا  رد  ناسنا  اریز  .دهد  یم  تاجن  يرگن  یحطـس  زا  ار  وا  یبوخ  هب  تهج  نیا  زا  ددنبب و  لد  یحطس 

نودـب یگدـنز  اریز  دوش ، سونأم  یتسه  ملاع  ِقیاقح  اب  اـت  دـنک  ادـف  ار  دوخ  یتحار  یگدـنز و  تسا  رـضاح  یتحار  هب  دوش و  یم 
مهارف یتقو  نوگانوگ  ياه  يراکادف  اه و  یتحار  نتـشاذگ  اپ  ریز  یگدـنز و  ققحت  ناکما  .تسین  یگدـنز  یتسه ، قیاقح  اب  سنُا 

ار یگدنز  ناوت  یم  هک  ار  يزیچ  نآ  نید  رد  هقفت  دریگ و  رارق  ناسنا  رظن  ّدـم  رد  اه  یتحار  نآ  زا  رت  شزرا  اب  يزیچ  هک  دوش  یم 
نودب تایح ، دوجو و  هک  تسا  ییاغ  قلعت  نامه  ملاع  سیماون  .دهد  یم  رارق  ناسنا  رظنم  رد  درک  ادف  شیارب 
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.تسا هقفت  هیحور ي  مدع  دوش ، هتسخ  قیمع  ِروما  هب  عوجر  رد  ناسنا  دوش  یم  بجوم  هچنآ  .دوش  یم  انعم  یب  نآ  هب  قلعت 

بوخ یلیخ  هک  دوش  یم  سردم  دیهـش  موحرم  نوچمه  ییامعز  شرورپ  بجوم  ملاع ، سیماون  هب  قلعت  نید و  رد  هقفت  هیحور ي 
هبرجت رصاعم  خیرات  رد  رگا  ام  .دنک  یم  دیدهت  ار  هطورشم  بالقنا  مالسا و  وا  بناج  زا  يرطخ  هچ  دیمهف  تخانـش و  ار  ناخاضر 

ریثأت تحت  مدرم  درک و  یمن  روبع  ردص  ینب  زا  یتحار  هب  نامبالقنا  ًانیقی  میتشادـن  ار  ناخاضر  اب  سردـم  هلباقم ي  ياه  تیلاعف  ي 
ار یناخاضر  ردـص ، ینب  هرهچ ي  رد  دوخ  یخیرات  هبرجت ي  اب  ام  مدرم  .دـندنام  یم  زاب  بـالقنا  همادا ي  زا  ردـص  ینب  ياـهراعش 

دوخ یهلا  هفیظو ي  درک و  دیاب  راک  هچ  دیمهف  یم  بوخ  سردم  دیهش  موحرم  .دنک  روبع  ماما  ترـضح  زا  دهاوخ  یم  هک  دندید 
شقن میناوتن  زورما  ام  رگا  درک و  يزیر  هیاـپ  ار  اـه  ناـخاضر  ناـخاضر و  زا  روبع  هنیمز ي  داد و  ماـجنا  یبوخ  هب  هلحرم  نآ  رد  ار 

يرگید ياه  ناخاضر  زا  مینیبب  دوب ، هدرک  یلجت  شبلق  رب  هللا  مسا  رون  هک  دوخ  نامز  يدـیحوت  میعز  ناونع  هب  ار  سردـم  یخیرات 
زا روبع  یخیرات  ِراک  هار  یبوخ  هب  سردـم  موحرم  هک  یلاح  رد  مینک  روبع  میناوت  یمن  دـنارورپ  یم  ام  يارب  هتینردـم  گـنهرف  هک 

نامز رد  روما  داینب  هکلب  تسین ، ام  رـس  تشپ  رد  يا  هتـشذگ  خـیرات ، تفگ : ناوت  یم  ظاحل  نیدـب  .دـنایامن و  ام  هب  ار  اه  ناخاضر 
ناملاع هریـس ي  خـیرات و  هب  هاگن  عون  نیا  .تفگ  نخـس  دوخ  يادرف  ِخـیرات  زا  ناوت  یم  هتـشذگ  هب  رظن  اـب  تسا و  هدـنیآ  لاـح و 

اب هکلب  تسین  یلمع  راک  نیا  یخیرات  ره  هب  رظن  اب  دـهد ، یم  تهج  اهاپ  اه و  تسد  اه و  لقع  اه و  شوگ  اه و  مشچ  هب  يدـیحوت 
نآ رد  نید  يامعز  هک  یخیرات  هب  رظن 
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یخیرات یگدوشگ  هب  داد و  ار  دوخ  هنامز ي  ياه  شـسرپ  باوج  درک و  یگدنز  هدنیآ  لاح و  رد  ناوت  یم  دنا ، هدوب  نیرفآ  شقن 
قیرط نآ  زا  دـنیوگب و  نخـس  ام  اب  ات  تسا  اه  نآ  اب  ینخـسمه  يانعم  هب  نید  ياملع  هریـس ي  یناوخزاب  .درک  رظن  دوخ  لـباقم  رد 

زاب ار  مینک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یخیرات  هب  تبـسن  رکفت  ناکما  میراذـگب و  رـس  تشپ  ار  هتـشذگ  ياـه  لاـس  ترودـک  میناوتب 
یبرغ و گنهرف  زا  روبع  يارب  ام  .دوش  یم  هدـنیآ  رد  شهج  بجوم  دـیآ و  یم  نوریب  هتـشذگ  ِلد  زا  رگید  يزاغآرـس  اریز  .میبای 

تخانش قیرط  زا  رگم  تسین  نکمم  نیا  میسانشب و  تسرد  ار  دوخ  يدیحوت  هتـشذگ ي  هک  نآ  زج  میرادن  يا  هراچ  مسیلیهین  رهز 
.دنا هدوب  اه  نامز  همه ي  رد  دیحوت  نیعتم  تروص  هک  نید  يامعز 

هعماج تایح  زار 

حور مان  هب  يدرجم  ِتقیقح  ِتیمکاح  تهج  هب  ندـب  تایح  هک  روط  ناـمه  مینادـب  دـیاب  نید ، ناـمیعز  یهلا  هاـگیاج  اـب  هطبار  رد 
هدـنهد همادا  ناماما  دوش و  یم  ارجا  حرط و  یهلا  ءایبنا  طسوت  هک  تسا  یهلا  تیالو  تیمکاح و  ورگ  رد  زین  هعماـج  تاـیح  تسا ،

طیارشلا عماج  ياهقف  هدهع ي  هب  راک  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  دنتسه و  یهلا  تیالو  ققحت  ي 
ینادحو تقیقح  کی  اه  ترثک  رب  هشیمه  هک  تسا  هدعاق  کی  نیا  نوچ  .ددرگن  مورحم  یهلا  تیالو  زا  هعماج  زور  کی  ات  تسا ،

ياه لولـس  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  يدحاو  تقیقح  امـش  حور  .دنـشاب  دنم  هرهب  مزال  ماجـسنا  زا  اه  ترثک  ات  دشاب  مکاح  دـیاب 
زا يا  هعومجم  مکح  رد  مادکره  دنشاب و  هتشاد  تیوه  امش  ندب 
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تقیقح کی  ناونع  هب  امش -  حور  رگا  .دشاب  مکاح  نآ  رب  امش  حور  هک  تسا  هدنز  امش  ندب  یعقوم  ات  دننک و  تیلاعف  وضع  کی 
نارحب راتفرگ  دراد و  تایح  ناکما  یتقو  تسا ، روط  نیمه  مه  هعماج  .دریم  یم  ندب  نیا  دوش  فرصنم  امـش  ندب  زا  دحاو - ِدرجم 

رب ادخ  دیاب  هشیمه  دوش  یم  هتفگ  انعم  نیا  هب  دشاب و  مکاح  نآ  رب  تیدحا  ترـضح  مکح  نامه  ینعی  يدحاو  تقیقح  هک  تسین 
تیاده رون  ًامیقتـسم  هک  تسا  نازیزع  نآ  سدقم  دوجو  موصعم ، ماما  ربمایپ و  نامز  رد  .دوشن  ناریو  هعماج  ات  دـشاب  مکاح  هعماج 
داهتجا اب  هک  تسا  هیقف  نیا  تبیغ ، نامز  رد  یلو  دننک  یم  مکاح  هعماج  رب  ار  تیدحَا  ترـضح  مکح  دنریگ و  یم  قح  زا  ار  یهلا 

.دنک یم  مکاح  ار  نآ  دریگ و  یم  تیاور  نآرق و  زا  ار  دحا  ترضح  مکح  دوخ 

تبیغ نامز  رد  یهلا  تیالو 

املع ناماما و  ربمایپ و  تیالو  سپ  تسا ، ّیلو  هللا »  » ترضح طقف  ( 9/ يروش «) ُِّیلَْولا َوُه  ُهَّللاَف  : » دیامرف یم  نآرق  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
يامعز ِتیالو  سپ  تسا  ّیلو  ادـخ  طقف  ینعی  ُِّیلَْولا » َوُه  ُهَّللاَف  : » دـیامرف یم  یتقو  .تسا  هللا  تیالو  تیمکاح و  ققحت  ياتـسار  رد 

.دشاب یم  یهلا  تیالو  نامه  میقتسم  ریغ  تروص  هب  ماما ، ّیبن و  تیالو  لیذ  رد  هک  تسا  هیهلا  تیالو  تروص  نید 

همه ي عماج  هللا ،»  » مسا دـش  نشور  نوچ  درک ، رظن  دـحَا  ترـضح  ِعماج  مسا  هب  دـیاب  ینعی  تسا  ّیلو  هللا »  » دومرف قوف  هیآ ي  رد 
(58/ تایراذ «) قازّرلا َوُه  َهّللا  َّنا  : » دیامرف یم  یتقو  دش  ضرع  هک  نانچمه  .تسا  یهلا  ءامسا 
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لاعتم ریبک و  هولج ي  رد  تسا ، هللا  هک  نآ  ینعی  لاـعتملا » ریبکلا  وه  هللا  : » دـیامرف یم  یتقو  اـی  تسا ، قاّزر  تسا ، هللا  هک  نآ  ینعی 
سپ .دنک  یم  هولج  صاخ  یمسا  اب  ینطوم  ره  رد  دراد و  تیعماج  هب  ار  یهلا  ءامسا  همه ي  هللا  مسا  میمهف  یم  دیآ ، یم  هنحص  هب 

همه ي درک ، یلجت  میلع  مسا  رگا  هک  یلاـح  رد  هدرک  یلجت  وا  بلق  رب  یهلا  ءامـسا  همه ي  درک  یلجت  یـسک  بلق  هب  هللا  مسا  رگا 
ِهِذـه ْلـُق  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  هطبار  نیمه  رد  .تـسا و  هدرکن  یلجت  بـلق  نآ  رب  ءامـسا 

زا ار  اـم  مشچ  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  نوچ  منک ، یم  توـعد  هللا  هب  هک  تسا  نیا  نم  هار  وـگب  ( 108/ فسوی «) ِهَّللا َیلِإ  اوُعْدَأ  یلیبَـس 
ُهَْلبَق هَّللا  ُْتیَأَر  َِّالا َو  ًاْئیَش  ُْتیَاَر  اَم  : » دنیامرف یم  انبم  نیمه  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  .دزادنیب و  هللا » مسا   » هب مالسا  قیرط 

نینمؤملاریما بلق  رب  هللا  مسا  ینعی  .مدید  ار  هللا » ، » نآ زا  دـعب  زیچ و  نآ  زا  لبق  هک  نآ  رگم  مدـیدن  ار  يزیچ  چـیه  نم   (1)« ُهَدَْعب َو 
تیعماج .تسا  هدرک  یلجت  ترـضح  كرابم  بلق  رب  یهلا  ءامـسا  همه ي  هللا  مسا  یلجت  اب  ًـالمع  تسا و  هدرک  یلجت  مالـسلا  هیلع 

هب اـهتنم  تسه  اـهرون  همه ي  ياراد  گـنر  یب  روـن  گـنر ، یب  روـن  رد  تسا  روـن  تـفه  تیعماـج  لـثم  هللا  مـسا  رد  یهلا  ءامـسا 
.یگناگی

َوُه ُهَّللاَف   » تقیقح ات  تسا  هدـمآ  مالـسا  تعیرـش  .تفای  تیمکاح  ناکما  شتیعماـج  همه ي  اـب  هللا  مسا  مالـسا ، تعیرـش  ندـمآ  اـب 
تعیرش هللا و  تیمکاح  اب  .دنک  رهاظ  یعیرشت  تروص  هب  يرشب  عماوج  روما  رد  ار  ُِّیلَْولا »
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تبیغ نامز  رد  اهقف  تباین  هب  هجوت  اب  دـنریگ و  یم  رارق  یهلا  ءامـسا  همه ي  تیمکاح  لیذ  رد  يرـشب  هعماج ي  روما  مامت  مالـسا ،
.دریگ یم  رارق  هللا  مسا  تیمکاح  لیذ  رد  هعماج  تسا  هعماج  میعز  هک  یهیقف  تیمکاح  اب  موصعم ، ماما 

رارق یهلا  ءامـسا  راونا  تحت  رد  هعماج  روما  مامت  هک  تسا  انعم  نیمه  هب  دـشاب  هیقف  دـیاب  هعماـج  میعز  دراد  رارـصا  مالـسا  هک  نیا 
نیمه رد  .دنامن  باوج  یب  عامتجا  دارفا  ياهدادعتـسا  زا  يدادعتـسا  چـیه  ات  دـیآ  هنحـص  هب  عماج  یتروص  هب  یهلا  تیالو  دریگ و 

یمالـسا هعماـج ي  تانوئـش  همه ي  رد  دـیاب  میعز  مکح  طیارـشلا ، عماـج  ِهیقف  تیمکاـح  تروص  رد  هک  دـیریگ  یم  هجیتن  هطبار 
یم ار  هللا  یمالـسا ، هعماج ي  يامعز  .دشاب  يراج  يدابع  ماکحا  يدرف و  روما  رد  طقف  وا  مکح  هک  تسین  روط  نیا  دشاب و  يراج 

.دننک مکاح  ار  هللا  دنراد  هفیظو  دنسانش و 

نید يامعز  روعش  زار 

هب عیرـشت  ملاع  رد  يدـیحوت »  » ات دنـشاب  یم  هعماج  رد  یهلا  ءامـسا  همه ي  تیمکاح  رومأـم  مالـسا ، هب  رظن  مکح  هب  نید  ياـمعز 
ياـه هنحـص  رد  گرزب  ياـهقف  یخیراـت  روضح  زار  تسا  نیا  .دریگ و  رب  رد  ار  اـه  ناـسنا  یگدـنز  داـعبا  همه ي  هک  دـیآ  هنحص 
تهج هظحل  کی  دنتـشاد  هدـهع  هب  ار  هعماج  تماعز  تیلوئـسم  هک  گرزب  ياهقف  هک  هدـش  بجوم  رما  نیمه  ام و  خـیرات  یـساسا 
نیمه هب  دیآ و  رد  مالـسا  ریغ  تیمکاح  لیذ  رد  یمالـسا  هعماج ي  دنهدن  هزاجا  ناونع  چیه  هب  دننیـشنن و  ياپ  زا  مالـسا  تیمکاح 

یندمت ره  اب  تهج 
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: دنیامرف یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  .دننک  یم  هلباقم  دشاب  مکاح  نآ  رد  هللا »  » ترضح هک  یندمت  زا  ریغ 

ام .دـنک  تموکح  ام  رب  نآرق  میهاوخ  یم  ام  .میهاوخ  یم  ار  ادـخ  تموکح  تسا ، هللا  تموکح  میهاوخ ، یم  هک  ار  يزیچ  نآ  اـم  »
هک ار  یهاگتـسد  چیه  و  میریذپب ، میناوت  یمن  هللا  تموکح  زج  ار  یتموکح  چیه  ام  .دنک  تموکح  ام  رب  مالـسا  نیناوق  میهاوخ  یم 

(1) «. میریذپب میناوت  یمن  دشاب  مالسا  نیناوق  فالخ  رب 

شیب دیدرک ؟ تفلاخم  هطورشم  رد  هدز  برغ  نارکفنشور  تیمکاح  اب  ردقنیا  ارچ  میـسرپب  يرون  هللا  لضف  خیـش  موحرم  زا  ام  رگا 
ار نیا  .دندش  یم  لمحت  دیابن  هظحل  کی  دندوب و  هللا  ترـضح  باجح  اه  نیا  دـنیامرف : یم  دـنهد ، یمن  ار  ام  باوج  هملک  کی  زا 

یهاوخ هطورشم  جوم  زا  ناتسلگنا  هدرورپ ي  تسد  ياهرکفنشور  هنوگچ  هک  دمهف  یم  ناشیا  لثم  یهیقف  ِکلاس  ِفراع  درم  کی 
مکاح هللا »  » دـننک شالت  هک  تسا  نید  ياملع  هفیظو ي  هک  ییاج  نآ  زا  دـندش و  هللا »  » رون باـجح  دـندرک و  هدافتـسا  ءوس  مدرم 
دیوگ یم  هللا  لضف  خیش  ینامز  ار  نخـس  نیا  .دننک  یم  هلباقم  دشاب  هعماج  رد  هللا »  » رون یلجت  باجح  هک  ینایرج  ره  اب  سپ  دشاب 

.دننک ییاپورا  دوخ  معز  هب  ار  ام  ات  دندوب  هدز  برغ  نارکفنشور  تیمکاح  هتفیش ي  يا  هدع  هک 

رون باجح  هک  ینایرج  اب  سپ  دـشاب  مکاح  هللا »  » دـیاب طـقف  دـنا  هجوتم  هک  تسا  نآ  رد  فارحنا  مهف  رد  نید  ياـمعز  روعـش  زار 
ناخاضر هک  نیا  زا  لبق  سردم  موحرم  هک  نیا  زمر  تسا  نیمه  .دننک  یم  هلباقم  تسا  هللا » »
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کی داتـسیا و  شیور  هبور  نانچمه  دش  هاش  هک  مه  دعب  .دتـسیا  یم  شیوربور  شندوب  هپـس  رادرـس  هرود ي  رد  دنک  يراذگ  جات 
زا دنک و  یمن  كرد  ار  روضح  هوحن  نیا  تسا  یبرغ  بتاکم  هتفیش  هک  ییاج  نآ  زا  يرکفنـشور  نایرج  یلو  دماین  هاتوک  مه  مدق 
هب دوخ  خـیرات  كرد  زا  روشک  نیا  نارکفنـشور  هک  تسا  ام  یخیرات  ياهانگنت  زا  یکی  نیا  تسا و  مورحم  یخیرات  ِلقع  نیا  مهف 

 . .دنا مورحم  نآ  یعقاو  يانعم 

عوجر هللا »  » زا ریغ  هب  هک  دننکب  لمحت  ار  یندمت  تسا  لاحم  دنا و  سانـش  « هللا ، » ام ینید  يامعز  هک  دوب  هجوتم  دیاب  هملک  کی  رد 
.دراد

دشاب و مکاح  دیاب  هللا  اهنت  تسا  هجوتم  ناشبلق  هک  تسا  نیا  ام  خـیرات  یـساسا  ياه  هنحـص  رد  گرزب  ياهقف  یخیرات  روضح  زار 
میتسین دنتشاد  نام  خیرات  رد  املع  هک  روضح  عون  نیا  هجوتم  تسا  هتسیاش  هک  روط  نآ  ام  هنافـسأتم  و  دنا ، هللا  باجح  اه  ناخاضر 
دنمهف یمن  ار  يدیحوت  روضح  يانعم  زگره  اهنت  هن  هک  میناوخ ، یم  یبرغ  ناسانـش  قرـش  اه و  هدز  برغ  هاگن  اب  ار  دوخ  خـیرات  و 

، دوب هچ  يژر  هدهاعم ي  اب  يزاریـش  يازریم  هلباقم ي  يانعم  میا  هدیمهفن  زونه  ام  .دـننک  يزاس  تیوه  ام  يارب  دـنراد  شالت  هکلب 
دنراد رظن  هللا  ترضح  عماج  رون  رد  دیحوت  روضح  هب  اهنت  اه  نآ  هک  میریگ  یمن  رظن  رد  ار  ءاملع  يریگ  عضوم  هیواز  نیا  زا  نوچ 

.رگید زیچ  هن  و 

نید نتم  زا  هک  دـندرک  یم  لمع  يدـعاوق  هب  رظن  اـب  اـه  نآ  تشاد و  یهلا  هبنج ي  اـهنت  نید  نانمـشد  اـب  مالـسا  ءاـملع  هلباـقم ي 
ذوفن اب  ینآرق ، دعاوق  نیا  هب  هجوت  اب  رافک .» هب  هّبشت  یفن   » و رافک » تّدوم  یفن   » و هطلس » یفن  هدعاق ي   » لثم دندوب  هدرک  جارختسا 

.دندرک یم  تفلاخم  نیملسم  روما  رب  ناملسم  ریغ 
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نآ تراجت  شیاعم و  هوجو  رب  ار  هرَفَک   » هک دندرک  یم  لیلحت  روط  نیا  دراد  یپ  رد  هک  ار  ینایز  ررض و  يژر و  دادرارق  ام  ياملع 
.دیامن رایتخا  ار  اه  نآ  يرکون  تلذ  تبغر ، ای  فوخ  هب  دننک و  هّداُوم  هطلاخم و  اه  نآ  اب  رارطـضالاب  ات  هدرک  طلـسم  مدرم -  اه - 

هب ناریا  قلخ  هتـشگ و  ماظّنلا  ُلتخم  مالـسا  تعیرـش  دساف و  ناشدـیاقع  هتفر  هتفر  دوش و  رهاظتم  عیاش و  تارکنم ، ِرتشیب  مک  مک  و 
(1)« .دندرگرب دوخ  میدق  رفک 

هـشقن کی  تسین  يداصتقا  دادرارق  کی  نیا  دـنا  هجوتم  یبوخ  هب  اهنآ  .دـیآ  یم  دوجو  هب  هللا »  » مسا رون  اب  طـقف  تریـصب  همه  نیا 
.دریگب تسد  رد  ار  هعماج  تیریدـم  ییاپورا  داصتقا  مالـسا ، تیریدـم  ياج  هب  ات  یمالـسا  هعماـج ي  ماـظن  رد  لـالتخا  يارب  تسا 

عماوج رد  ام  یناسنا  مولع  تیریدم  زورما  تشگ  بجوم  دش و  هک  دش  نآ  دـندرک و  تلفغ  نآ  زا  ام  نارکفنـشور  هک  يزیچ  نامه 
.دوش هئارا  ام  ناناوج  هب  یبرغ  هاگن  اب  یشزومآ ،

، تخانش دهاوخ  شیاه  هولج  همه ي  اب  ار  رفک  همه ي  یتشز  دیمهف و  دهاوخ  ار  تقیقح  همه ي  تشاد  عوجر  هللا »  » هب یسک  رگا 
شالت تسا و  هللا  ترضح  هب  اه  نآ  عوجر  تهج  هب  نیا  تسه و  هدوب و  نید  يامعز  دزن  رد  یقیقح  تریصب  تفگ : ناوت  یم  سپ 

ًامتح مهف ، نآرق  ياملع  تسا و  هللا  ترضح  لامج  نآرق  هک  تروص  نیا  هب  هعماج ، تانوئش  همه ي  رد  ادخ  مکح  تیمکاح  يارب 
میرحت هزیگنا ي  يزاریـش  يازریم  هک  دـینک  هظحالم  .دـشاب  مکاح  هعماـج  رد  نآرق  ماـکحا  دـیاب  هک  دنـسر  یم  یتریـصب  نینچ  هب 

راک نیا  اب  دنیامرف : یم  دننک و  یم  مالعا  تلم » هملک ي  يالِعا   » ار وکابنت 
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هطورـشم بالقنا  یناملاع  نینچ  لیذ  دنناوت  یم  دندید  مدرم  هک  دش  نیا  مه  شا  هجیتن  .دش  رترب  نیدتم  ِمدرم  نید  ادـخ و  هملک ي 
خیرات تفگ : دیاب  تهج  نیا  زا  .دیـسر  یمالـسا  بالقنا  هب  راک  مه  تیاهن  رد  دننک و  روبع  راجاق  يروتاتکید  زا  دنهد و  لکـش  ار 

ساسحا دوخ  خـیرات  رد  نونکا  مه  ار  نید  يامعز  یخیرات  روضح  ریثأت  میناوت  یم  اـم  تسا و  هدـنیآ  لاـح و  ناـمز  رد  روما  داـینب 
هب اه  نآ  طسوت  هک  دوب  ینیملاعلا  بر  هاگن  هکلب  هدوبن  یـصخش  هاگن  هعماج  روما  هب  اـه  نآ  هاـگن  میمهف  یم  هک  يا  هنوگ  هب  مینک 
نآ زا  نانآ  .دـننک  یم  ینازرا  ار  نانخـس  ندینـش  تردـق  هعماـج  هب  دـنراد و  ماود  خـیرات  رد  هراومه  تهج  نیا  زا  هدـمآ و  هنحص 

مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  هک  ییانعم  نامه  هب  دنـشاب  یم  یهلا  دییأت  هب  دیؤم  دنیادخ  ناگدنب  روما  تهج  هدش  باختنا  هک  تهج 
باختنا مدرم  روما  تهج  ار  شناگدـنب  زا  يا  هدـنب  دـنوادخ  رگا  ُهَرْدَـص » َحَرَـش  ِهِداَبِع  ِرُومُِأل  ُهَّللا  ُهَراَتْخا  اَذِإ  َدـْبَْعلا  َّنِإ  :» دـنیامرف یم 

رظن تعسو  اب  ار  ناگدنب  روما  دشاب و  هتـشادن  یـشزغل  نیرت  کچوک  دوخ  تیریدم  رد  ات  .دنادرگ  یم  هداشگ  ار  وا  هنیـس ي  درک ،
چیه هب  ییوگ  باوج  رد  هک  دوش  یم  اناوت  نانچنآ  هجیتن  رد  ٍباَوَص » َْریَغ  ِهِیف  ْدِـجَت  َْمل  ٍباَوَِجب َو  ُهَدـَْعب  َیْعَی  ْمَلَف  » .دـهد ناماس  رس و 

ٌدَّدَـسُم ٌقَّفَوـُم  َوُـهَف  » .دریگ یم  رظن  رد  ار  مدرم  تحلــصم  یبوـخ  هـب  تفاـی و  یهاوـخن  وا  زا  باوـص  زا  ریغ  دـنام و  یمن  رد  يزاـین 
.تسا یهلا  دییأت  دروم  مکحم و  قفوم و  دوخ  راک  رد  وا  سپ   (1)« ٌدَّیَُؤم
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يرون تیریدم 

عون کـی  هللا »  » تیمکاـح هب  رظن  اـب  اـه  نآ  میـشاب  هجوتم  هک  تسا  نآ  میرگنب  نید  ياـمعز  هب  رظن  رد  خـیرات  لوط  رد  دـیاب  هچنآ 
ًارُون َُهل  اْنلَعَج  ُهاـْنیَیْحَأَف َو  ًاـْتیَم  َناـک  ْنَم  َوَأ  : » دـیامرف یم  تیریدـم  عون  نآ  اـب  هطبار  رد  نآرق  هک  دـنراد  هدـهعرب  ار  يرون  ِتیریدـم 
یسک نآ  ایآ  ( 122/ ماعنا «) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َنیِرفاْکِلل  َنِّیُز  َِکلذَـک  اْهنِم  ٍجِراِخب  َْسَیل  ِتاـُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یـشْمَی 
يرون وا  يارب  و  میوشب - هدـنز  ناـمیا  رون  هب  هک  نیا  رگم  میا  هدرم  اـم  همه ي  تسا  مولعم  میدرک - هدـنز  ار  وا  اـم  دوـب و  هدرم  هک 
تاملظ رد  هک  تسا  یـسک  لثم  دشاب ، هتـشاد  هدوارم  مدرم  اب  رون  نآ  کمک  هب  دنک و  تکرح  مدرم  نیب  دـناوت  یم  هک  میداد  رارق 
تاملظ رد  ًاـیناث : تسا  هدرم  ًـالوا : تسین  یهلا  رون  رد  یـسک  رگا  هک  اـنعم  نیا  هب  دوش ؟ جراـخ  تاـملظ  نآ  زا  دـناوت  یمن  تسا و 

مه ار  مدرم  دوش  یم  طقاس  شدوخ  .دـهدب  تکرح  مه  ار  مدرم  دـنک و  تکرح  مدرم  نیب  دورب و  ولج  مدرم  اـب  دـناوت  یمن  تسا و 
ار اه  نآ  دـننک و  تکرح  مدرم  نیب  رد  دـنناوت  یم  هک  تسه  یـضعب  يارب  یناحور  ینافرع  رون  کـی  دـیامرف  یم  .دـنک  یم  طـقاس 

ایادخ  (1)« ِساَّنلا ِیف  ِِهب  یِْشمَأ  ًارُون  ِیل  ْبَه  َو   » دنک یم  اضاقت  ادخ  زا  مالسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  اتـسار  نیمه  رد  .دنیامن  تیاده 
.میامن لماعت  هعماج  اب  منک و  تکرح  مدرم  نیب  رد  رون  نآ  کمک  هب  مناوتب  هک  نک  تمحرم  نم  هب  يرون 
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رد هظحل  کـی  دنتخانـش  یم  ار  هللا » مسا  ، » نید ياـمعز  هک  تهج  نآ  زا  دنـشاب  هجوـتم  نازیزع  هک  تسا  نآ  هدـنب  فرح  هـمه ي 
همزال ي تسین ، لئاق  هللا  ریغ  يارب  یتیمکاح  چیه  دسانش  یم  ار  هللا  مسا  هک  یسک  .دنتـسشنن  ياپ  زا  یناهج  بالقنا  ققحت  ياتـسار 

فلاخم اه  نیا  هک  دـنوش  مهتم  هدز  برغ  نارکفنـشور  طـسوت  دـنچ  ره  تسا ، يرابکتـسا  ماـظن  تابـسانم  ماـمت  یفن  یماـیق  نینچ 
اهدنوخآ میدرک  یم  روصت  میدید  یم  نید  تیمکاح  هب  تبسن  ار  ءاملع  رارـصا  یتقو  ییوجـشناد  هرود ي  رد  ام  .دنتـسه  تفرـشیپ 

دنک یم  ءاـضتقا  يرظن  نینچ  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  هللا »  » مسا هـب  رظن  تـسین ، ناـیم  رد  بـصعت  ثـحب  میتـسناد  یمن  دـنا ، بـصعتم 
: دنیامرف یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  .دشاب  ادخ  نآ  زا  يرشب  ِروما  همه ي  رد  تیمکاح 

یمالـسا میژر  میژر ، هک  الاح  دیاب  هک  مینک  یم  شرافـس  انعم  نیا  هب  عجار  ًامئاد  ام  هکنیا  میتساوخن ؛ یظفل  ِیمالـسا  يروهمج  ام  »
هک دننک  یم  اعدا  شدارفا  متسه ، ملْسُم  نم  تسا  یعدم  یتکلمم  کی  هک  تسا  نیا  يارب  دشاب ، یمالسا  ياوتحم  اوتحم  تسا  هدش 

، دننک یم  مالسا  ياعدا  صاخشا  زا  يرایسب  .دنتسین  مالسا  ماکحا  دنبیاپ  هک  دوش  یم  هدید  اهاج  يرایـسب  رد  نکل  میتسه  ملْـسُم  ام 
نامه تموکح  مییوگ  یم  هک  ام  .تسین  مالـسا  زا  يربخ  هک  دـینیب  یم  دـینکب  هدـهاشم  هک  یتقو  لمع  رد  رگید  تساـعدا ؛ ناـمه 

هک هرادا  ره  رد  دیورب ، امش  هک  هناخترازو  ره  رد  دیورب ، امش  هک  اجره  ینعی  دشاب ، یمالسا  مه  شیاوتحم  تسا ، یمالسا  هک  روط 
اجنآ دیورب ، امـش  هک  هاگـشناد  هسردـم و  ره  رد  دـیورب ، امـش  هک  رازاب  ره  رد  دـیورب ، امـش  هک  نزرب  هچوک و  ره  رد  دـیورب ، امش 

تموکح ام  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  .دینیبب  ار  مالسا  ماکحا  دینیبب ؛ ار  مالسا 
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ریاـس رد  هَّللا  ءاـش  نا  و  ناـمتکلمم - رد  هَّللا  تموکح  هک  میتساوخ  اـم  .میتساوخن  یظفل  ِیمالـسا  يروهمج  اـم  .میتـساوخ  یمالـسا 
(1)« .دوشب ارجا  مه - کلامم 

هعماج تابسانم  رب  هللا  ترضح  دشاب و  یمالسا  شا  همه  دیاب  یمالسا  هعماج ي  دنراد ، رارصا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح 
ایآ دـیآ ، باسح  هب  بصعت  نارکفنـشور ، رظنم  رد  اه  فرح  نیا  تسا  نکمم  .تسا  هللا  مسا  تسرد  كرد  ناشیانبم  .دـشاب  مکاح 

داصتقا و هرادا و  هاگشناد و  هناخ و  زا  دشاب و  مکاح  هعماج  تابـسانم  همه ي  رد  دیاب  قح  اهنت  دیوگب  یـسک  هک  تسا  بصعت  نیا 
؟ دوش هرادا  ادخ  مکح  تحت  دیاب  همه  تسایس ،

ار هللا » مسا   » ینعم دـیاب  دـینادب ، اربـم  اـه  نآ  زا  ار  بّصعت  تمهت  دیـسانشب و  تسرد  خـیرات  رد  ار  نـید  ياـمعز  دـیهاوخ  یم  رگا 
نید ياملع  هب  هتینردم  گنهرف  هک  تسا  تمهت  کی  دنهد ، یم  تبسن  نید  يامعز  هب  نارکفنشور  هک  ییانعم  هب  بّصعت  .دیسانشب 

یمالـسا هعماج ي  يامعز  .دـنک  خـیرات  یب  هشیر و  یب  ار  ام  دزادـنیب و  اه  مشچ  زا  ار  نید  ياملع  یخیراـت  مهم  شقن  اـت  دـنز  یم 
یئزج لئاسم  رد  دندرک  هیصوت  مه  سلجم  ناگدنیامن  هب  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  دنا ، هدوب  هعماج  یلک  يریگ  تهج  هجوتم 
تخـس یلیخ  یئزج  روما  رد  یناهفـصا  یفجن  هللا  تیآ  موحرم  ارچ  هک  دینک  بجعت  دیاش  .دـینیبب  ار  نایرج  لک  دـننامن  کچوک  و 

زا یضعب  .دناودب  هشیر  هعماج  رد  مالسا  لصا  ات  دنداد  رتش  دص  نایفسوبا  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لثم  دنتفرگ ، یمن 
نالف لباقم  رد  ینید  میعز  نالف  ارچ  هک  دننک  یم  داقتنا  نارکفنشور 
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مالسا باجح  راد  هیامرس  نآ  خیرات ، زا  هلحرم  نآ  رد  میعز  نآ  رظنم  رد  هک  نیا  زا  لفاغ  درکن ، ار  مزال  يریگ  تخـس  راد  هیامرس 
دیابن هک  تساج  نیا  تسا  مالـسا  باجح  برغ ، گنهرف  یلو  دنک  یم  ضوع  ار  شراتفر  وا  دـنهد و  یم  وا  هب  رکذـت  دـنچ  تسین ،
هظفح » يربهر مظعم  ماقم  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  یشم  رد  ار  هیور  نیا  امـش  .دیآ  یمن  هاتوک  دیایب و  هاتوک 
هاتوک ناوت  یم  اجک  يدیحوت  هاگن  رد  دینیبب  هک  دینک  لیلحت  تسرد  ار  اه  نآ  تاکرح  دیناوت  یم  یتقو  .دینک  یم  هدهاشم  زین  هللا »
مالسا يوس  هب  بالقنا  يربهر  یمالـسا و  ماظن  يریگ  تهج  دیا  هجوتم  هک  ییاجنآ  زا  مه  امـش  .دمآ  هاتوک  ناوت  یمن  اجک  دمآ و 
ناتراک ًامئاد  دینک و  ادج  یمالسا  ماظن  زا  ار  دوخ  هار  دیآ  یم  شیپ  هعماج  رد  هک  یئزج  ياه  فعـض  تهج  هب  دیابن  زگره  تسا ،

ار نآ  ياهداهن  یمالسا و  ماظن  اه  هدز  برغ  هاگن  اب  دیشاب  بظاوم  .دیریگب  لاکـشا  یئاضق  ماظن  سلجم و  تلود و  هب  هک  دوش  نآ 
حرطم رگید  ياه  شـشوپ  رد  ار  دوخ  لاکـشا  دنچ  ره  تسا ، ماظن  يدـیحوت  تکرح  لصا  هب  ناشلاکـشا  اه  هدز  برغ  دـینکن  هاگن 

رگا .دنک  یم  حرطم  رگید  ياه  شـشوپ  ریز  رد  ار  نآ  یلو  تسا  فلاخم  دراد  رظن  ّدم  مالـسا  هک  یتلادع  اب  یبرغ  حور  .دننک  یم 
دنم هرهب  نآ  زا  هعماج  هّفرم  هقبط ي  هک  تسا  ییاه  تخاسریز  میمرت  ناشروظنم  دـنراد  روشک  ياـه  تخاـس  ریز  میمرت  هب  رظن  مه 

رد ار  دوخ  نید  ياـملع  هک  ییاـج  نآ  زا  .دوش  یم  نشور  اـه  هلیح  نیا  یبوـخ  هب  هللا »  » مسا هب  عوـجر  اـب  هک  یلاـح  رد  دـنوش  یم 
ياه همانرب  لد  رد  اه  نآ  هک  یتروص  رد  دـنوش  یم  مهتم  یگداس  ینادان و  هب  دـنا  هدادـن  رارق  یبرغ  گـنهرف  ياـه  هماـنرب  راـیتخا 

اه همانرب  نآ  زا  اذل  دننیب و  یمن  ار  تلادع  هب  عوجر  یبرغ ، ِگنهرف 
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نودب تسا  هدز  نید  ياملع  هب  ریخا  هلاس ي  تسیود  رد  هدز  برغ  يرکفنـشور  نایرج  هک  تسا  یماهتا  نیا  دننک و  یمن  لابقتـسا 
هعسوت ي اهنت  ار  هعسوت  دشیدنیب و  تسا  نآ  راتفرگ  هک  يرکفت  بایغ  هب  یخیرات  یهاگآدوخ  کی  رد  يرکفنشور  نایرج  هک  نآ 

.دنادن نردم  لقع  اهنت  ار  لقع  یبرغ و 

میعز دوجو  ترورض 

ماظن نآ  دش ، تلادع  يوس  هب  اه - تینم  همه ي  یفن  و  هللا »  » ترضح هب  رظن  اب  ماظن -  کی  يریگ  تهج  رگا  ناملـسم  کی  رظن  زا 
برغ هک  یطیارـش  رد  تلادع -  يارجا  يارب  دنچره  تسا ، ینتفریذپ  دشاب ، هتـشاد  هدهع  هب  ار  ماظن  نآ  تیریدم  هک  یمیعز  نآ  و 

.درادرب تسد  ماظن  لصا  زا  ییارجا ، تالکشم  هب  رظن  اب  ناملسم  درف  دیابن  رگید  تسا و  ور  هبور  یعناوم  اب  تسا -  مکاح  یگدز 

« هللا  » رون باجح  تلود  مادک  ای  همانرب و  مادک  دهد  یم  صیخـشت  دـنیب و  یم  ار  اهداهن  یلک  يریگ  تهج  هعماج ، يدـیحوت  میعز 
مظعم ماقم  هک  تسا  رما  نیا  هب  هجوت  اب  تسین ، نینچ  تلود  همانرب و  مادک  دـنک و  یم  رود  نامفادـها  زا  ار  ام  دوش و  یم  بوسحم 

کی اما  دنراد ، هگن  ار  اه  نآ  دنهاوخ  یم  نوچ  دنهد ، یم  رکذت  دننک و  یم  تحیـصن  اه  یـضعب  هب  یهاگ  یلاعت » هللا  هدیا  » يربهر
هّقفت اب  يرایشوه  نیا  تسا و  هللا  هب  عوجر  ِباجح  نایرج  نآ  رکف و  نآ  نوچ  دننک  یم  هلباقم  تخس  اه  نایرج  زا  یضعب  اب  مه  اج 

دیآ یم  تسد  هب  نید  رد 
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مکاح تامیمـصت  رب  تمکِح  تسا و  هتفهن  تینـالقع  هّقفت  رد  اریز  دراد  قرف  بّصعت  اـب  هّقفت  ارچ  دوب  هجوتم  دـیاب  ظاـحل  نیدـب  و 
.دومج هن  تسا 

هب یناحور  کی  ای  سلجم  هدـنیامن ي  کی  تبحـص  تهج  هب  یهاگ  بالقنا  زا  دـعب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح 
رت فعضتسم  فعضتسم ، رتربکتسم و  ربکتسم ، یمالسا  بالقنا  ندمآ  اب  : » هتفگ هدمآ  اقآ  نالف  ارچ  هک  دندش  یم  كانبضغ  تدش 
هب رظن  زا  ماظن  يریگ  تهج  دنمهف  یمن  ارچ  هدنب  ریبعت  هب  .تسا  هداتفا  قافتا  يزیچ  هچ  دنمهف  یمن  اه  نیا  ارچ  دـندومرف  یم  هدـش »

مولعم دوش و  یم  ققحم  یمالـسا  ماظن  نیمه  همادا ي  اب  اهنت  میهاوخ  یم  هچنآ  هداد و  تهج  رییغت  هللا  ترـضح  هب  رظن  هب  توغاـط ،
تسا و ور  هبور  شلاچ  اب  شیاه  نامرآ  ققحت  يارب  یمالـسا  ماظن  تسا  يرابکتـسا  ياه  شزرا  اب  تیمکاـح  هک  یناـهج  رد  تسا 
زا يرایـسب  هک  يروط  هب  داتـسیا  یمن  نآ  لـباقم  رد  نینچ  نیا  يرابکتـسا  ماـظن  زگره  تشادـن  ار  خـیرات  رییغت  ناوت  ماـظن  نیا  رگا 

.دوش تسدمه  هقطنم  ياه  تموکح  نیرتروتاتکید  اب  یمالسا  ماظن  اب  هلباقم  يارب  دراذگب و  اپ  ریز  ار  شا  هنادنموربآ  ياهراعش 

اه نایرج  هاگیاج  هب  رظن  و  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 

ینارنخس نآ  رد  دنراد و  یلصفم  ینارنخس  لاس 1356  رد  یفطصم  اقآ  جاح  تداهش  زا  دعب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح 
یمن لمحت  ار  رگیدمه  دننک  لابند  دیاب  هک  یفده  هب  رظن  اب  ارچ  هک  دننک  یم  هیالگ  یبهذم  ياهرکفنشور  یناحور و  ِهورگ  ود  زا 

زین نویناحور  زا  دینیب و  یمن  خیرات  لوط  رد  ار  نید  يامعز  یگرزب  ارچ  هک  دنراد  هیالگ  رکفنشور  ياه  یبهذم  زا  .دنیامن 
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اج نیا  رد  ار  ینارنخس  نآ  زا  یتمـسق  هدنب  .دینک  یمن  ظفح  مالـسا  يارب  ار  نایهاگـشناد  دینک و  یم  یگداس  ارچ  هک  دنراد  هیالگ 
هب عوجر  لماع  يزیچ  هچ  تسا و  مالسا  باجح  يزیچ  هچ  دوش  یم  هجوتم  هنوگچ  سانش  هللا  ِمیعز  کی  دیوش  هجوتم  ات  مروآ  یم 

: دنیامرف یم  ینارنخس  نآ  رد  ماما  ترضح  .مالسا 

هچ دنا و  هدرک  تمدخ  الاح  ات  لوا  زا  هک  یناحور  ياه  حانج  هچ  دننک ، یم  تمدـخ  مالـسا  يارب  هک  ییاه  حانج  نیا  مامت  اب  نم  »
نیا همه ي  زا  مراد و  هقالع  اه  نیا  همه ي  هب  نم  دننک ، یم  تمدخ  مالسا  يارب  هک  اهرکفنشور  زا  نویسایس ، زا  رگید ، ياه  حانج 

رد دنتـسه ، تیناسنا  تمدخ  رد  دنتـسه ، ناسنا  تمدـخ  رد  ییاه  هورگ  دـنیبب  ناسنا  یتقو  نوچ  مراد  هقالع  اما  .مراد  هیالگ  مه  اه 
يارب تسه  مه  هیالگ  فرط  نآ  زا  نآ ، هب  دشاب  هتـشاد  هقالع  هک  نیا  ّالا  درادن  هراچ  دنتـسه ، تسا  زاس  ناسنا  هک  مالـسا  تمدـخ 
کی دنا ، هدرک  يور  هدایز  يردق  کی  اهنیا  مالسا ، هقف  هب  عجار  مالسا ، ياملع  هب  عجار  ناشیاه ، هتشون  یضعب  رد  منیب  یم  هک  نیا 
ینعی دـنا ، هدرک  ظفح  نویناحور  شداعبا  همه ي  رد  ار  مالـسا  نیا  مینیب  یم  ام  .تسا  هدوبن  بساـنم  هک  دـنا  هدز  ییاـهفرح  يردـق 
ظفح یناحور  ار  شهقف  هدرک ، ظفح  یناحور  ار  شقالخا  هدرک ، ظفح  یناحور  ار  شا  هفـسلف  هدرک ، ظفح  یناـحور  ار  شفراـعم 

دندوب هعیش  ياملع  نیا  همئا ، نامز  شلابند  تسا و  هدوب  ربمغیپ  نامز  هک  لوا  زا  .هدرک  ظفح  یناحور  ار  شا  یسایس  ماکحا  هدرک ،
تـسا هدوب  باتک  ات  دص  راهچ  هک  یلوصا  رد  دندرک و  یم  ذخا  اه  نآ  زا  ار  ماکحا  مالـسلا و  مهیلع  همئا  رود  دـندش  یم  عمج  هک 
نآ دراد ، نآرق  دراد و  مالسا  هک  يداعبا  مامت  .تسا  هدش  تسرد  هعیش  ياهقف  هعیش ، ياملع  تمحز  اب  همه  اه  نیا  ...دنا  هتشون 

86 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا راد - شیر  رس و  هب  همامع  نایاقآ ، نیا  لوق  هب  رس - هب  همامع  تعامج  نیا  ار  اه  نیا  مامت  تسا ، رـشب  مهف  روخرد  هک  يرادقم 
زا یکی  هدوب ؛ دنوخآ  مه  ربمغیپ  .دوش  یمن  ًالـصا  دنوخآ  یب  مالـسا  دنا ، هدناسر  اه  نیا  ار  مالـسا  اج  نیا  ات  .دـنا  هدرک  تسرد  اه 

مالـسا ياملع  زا  یکی  مه  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ترـضح  .تسا  ربمغیپ  ءاـملع  همه ي  سأر  .تسا  ربمغیپ  ْگرزب  ياهدـنوخآ 
.تسا

يا هیفاص  ناهذا  کی  هکنیا  باب  زا  مه  اهنیا  .دنراد  روما  زا  يرایسب  زا  تلفغ  مه  اهنیا  .مراد  هلگ  مه - مالعا  ياملع  مه - نایاقآ  زا 
یم تسرد  يزیچ  کی  هک  تسه  ییاهتـسد  .دـنوش  یم  عقاو  دزادـنا  یم  هار  هاگتـسد  هک  یئوس  تاغیلبت  کـی  ریثأـت  تحت  دـنراد ،

، مرتحم ظاعو  مامت  .ناریا  رد  دوش  یم  تسرد  يا  هلئـسم  کی  هعفدکی  تقو  دنچ  ره  .دنزادنا  یم  هار  ییادص  کی  شلابند  دـننک ،
نیا تسد  تکلمم  نیا  تاردـقم  ادرف  مالـسا ... ، یـسایس  لئاسم  کی  رد  دـننکب  فرـص  دـیاب  هک  ار  ناشتقو  مـالعا ، ياـملع  ماـمت 

ار اهنیا  امـش  .دنوش  یم  هچ  منک - یم  ضرع  ای - دنوش  یم  ریزو  ای  دنوش  یم  لیکو  ای  دـنیآ  یم  هک  دنتـسه  اهنیا  .تساهیهاگـشناد 
.دینک (1) تحیصن  دیورب و  ربنم  .دییوگب  دب  دیورن و  ربنم  یه  دینکن ؛ درط  یه  .دینک  ظفح  ناتدوخ  يارب 

میئامن و دازآ  ار  دوخ  یخیرات  یگتـسبورف  زا  مینک  شالت  میرگنب و  میتسه  نآ  رد  هک  یخیراـت  هب  دـیاب  اـم  هنوگچ  دـینک  هظحـالم 
دیاب هک  يا  هدـنیآ  ات  میوش  دازآ  تسا  رکفت  باجح  بجوم  هچنآ  زا  دـیاب  راک  نیا  يارب  میـشخب و  ییاـهر  رطخ  زا  ار  دوخ  تاـیح 

.دشابن نامزورما  يرکف  یب  همادا  میزاسب 
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زا لاکشا  دنچ  حرط  اب  هنارکفنـشور و  هاگن  اب  .دنا  هداد  رکذت  ام  هب  قوف  نانخـس  رد  ماما  ترـضح  هک  تفر  یتیلوئـسم  راب  ریز  دیاب 
ندمآ هب  رواب  مدع  یعون  راتفرگ  دوش و  یمن  هدوشگ  ام  لباقم  رد  یشخبدیما  هدنیآ  چیه  یسایس ، تامهوت  رابغ  رد  تیناحور  راک 

تیعورشم هب  هک  میریگ  یم  رارق  ناضرتعم  هاگیاج  رد  هعماج ، رد  تکراشم  مدع  یـسایس و  ییاوزنا  رد  میوش و  یم  بولطم  هدنیآ 
دنور یم  ولج  زین  اهراک  رد  لالخا  ات  دوخ  رواب  تیناقح  تابثا  يارب  دننام و  یم  نآ  ینوگنرـس  رظتنم  دننک و  یم  دراو  هشدخ  ماظن 

.دشاب دیاب  هچ  دنناد  یمن  هک  دنتسه  یمهبم  هدنیآ ي  رگ  هراظن  اهنت  يا  هدنهد  رازآ  ِیلمع  یب  رد  ای  و 

یمالسا بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هب  رظن 

مظعم ماقم  .درک  راک  هچ  بالقنا  سپ  دنیوگ  یم  يراجنهان  هنومن  دنچ  ندید  اب  دنسانشن  ار  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  يا  هدع  یتقو 
دنم هلگ  مهد  مهن و  تلود  ياهراک  زا  یضعب  زا  اه  نآ  دنتشاد و  یمالـسا  بالقنا  نویـسکارف  اب  هک  يرادید  رد  هللا » هظفح  » يربهر

: دنیامرف یم  دندوب 

تابثا و ما ؛ هتفگ  اهراب  ار  نیا  نم  .درک  يدنب  عمج  دیاب  اهتنم  دشاب ؛ دراو  شا  یضعب  تسا  نکمم  دیتفگ ، امش  هک  یتالاکـشا  نیا  »
نایرج نیا  هب  تبسن  ای  تلود  نیا  هب  تبـسن  ای  مدآ  نیا  هب  تبـسن  ام  هک  تسا  يا  يدنب  عمج  زا  یـشان  صاخـشا ، هب  تبـسن  ام  یفن 

هطقن ي ارچ ، بوخ ، تسین ؛ مینک ، یم  شدییأت  میراد  ام  هک  ییاج  نیا  رد  يا  یفنم  هطقن  چـیه  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  نیا  .میراد 
ادیپ حیجرت  تبثم  طاقن  نآ  هک  منیب  یم  تبثم ، طاقن  نآ  یفنم و  هطقن  نآ  نیب  منک  یم  هسیاقم  یتقو  نم  اهتنم  تسه ؛ مه  یفنم 

88 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


رگا .دیهدب  ار  نات  تارکذت  مه  امـش  .درک  لمع  يروج  نیا  دـیاب  نم  رظن  هب  .نیا  دوش  یم  يدـنب  عمج  هجیتن ي  بوخ ، .دـنک  یم 
هک دوشن  بجوم  نیا  اما  دینک ؛ فورعم  هب  رما  هدـنام ، نیمز  هک  تسه  یفورعم  هچنانچ  رگا  دـینک ؛ رکنم  زا  یهن  دـینیب ، یم  يرکنم 

ضراعت ای  دوش ، داجیا  هلـصاف  هک  دینک  ضرف  ای  دـنک ، ادـج  ار  شهار  دـهدب و  رارق  هناهب  ار  یفنم  هطقن ي  نیا  ای  ار  رکنم  نیا  مدآ 
دنیآ یم  یـضعب  تسه ؛ نوگانوگ  تاعجارم  هدنب  هب  اج  همه  زا  .دـنروج  نیمه  مه  اه  یـضعب  هک  نیا  امک  دـنک ؛ بیرخت  ای  دـنک ،

وا اب  دیاب  هک  نیا  يارب  دـنهد  یم  رارق  لیلد  کسمتـسم و  ار  نآ  دـنریگ ، یم  یتلود  کی  رد  یـصخش ، کی  رد  ار  یفنم  هطقن  کی 
نیا هلب ، درک ؛ يدنب  عمج  دیاب  تسین ؛ تسرد  نیا  .درک  هچ  دـیاب  درک ، ینمـشد  وا  اب  دـیاب  درک ، تفلاخم  وا  اب  دـیاب  درک ، هضراعم 

يدـنب عـمج  رد  دـیاب  لاـح  نیع  رد  اـهتنم  دـشاب ؛ مه  گرزب  تسا  نکمم  تـسین ، مـه  کـچوک  یخرب  تـسه ؛ یخرب  تالاکـشا ،
طاقن رب  دراد  هبلغ  تبثم  طاقن  نآ  يدـنب ، عمج  نیا  رد  اـم  رظن  هب  .دوش  یم  هچ  شا  هجیتن  يدـنب  عمج  نیا  هک  دـید  درک ، هظحـالم 

بالقنا ياهراعـش  دراد  دوش ، یم  هدیـشک  تمحز  دراد  دوش ، یم  راک  دراد  بوخ ، .تسا  نیا  میدـیمهف ، الاح  ات  ام  هک  ینآ  .یفنم 
مه يا  یفنم  زیچ  هچرگا  دراد ؛ جایتحا  اهنیا  هب  روشک  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  تسا ؛ یبوخ  ياهزیچ  اهنیا  دـنک ؛ یم  ادـیپ  شرتسگ 

(1)« .تسه دشاب و  تسا  نکمم 
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ادـج ار  ناتهار  سپ  دور  یم  ولج  دراد  یمالـسا  ماظن  ياه  شزرا  يوس  هب  اه  يریگ  تهج  یلک  دـنیآرب  کـی  رد  رگا  دـنیامرف  یم 
يا هدنیآ  هچ  زا  ار  دوخ  درک و  رواب  دیاب  ار  يا  هدنیآ  هچ  میـشاب  هجوتم  دیاب  .دـیوشن  یگدـنیآ  یب  عون  کی  راتفرگ  ًالمع  دـینکن و 

تامهوت رد  نردم  گنهرف  هک  ینامرآ  رد  هن  میـسر  یم  هجیتن  هب  تسا  هتفهن  ینید  گنهرف  رد  هک  ینامرآ  رد  اهنت  ام  .دیناهر  دـیاب 
ریغ هنایارگ و  نامرآ  رتشیب  هک  دنک  یمن  دیکأت  ییاهوزرآ  رب  دـیاشگ  یم  ام  لباقم  رد  نامیا  هک  يدـیما  .دـهد  یم  لکـش  نآ  هب  ام 

.تسا یعقاو 

رد نید  يامعز  تاکرح  هب  هاگن  اب  هطبار  رد  صوصخ  هب  یمالـسا و  بالقنا  هب  هاگن  اب  هطبار  رد  میـشاب  هجوتم  هک  تسا  نآ  هدمع 
یگدنز هب  برغ  هک  یهاگن  زا  ریغ  یهاگن  اب  میوش و  یم  دازآ  سرتسد  لباق  ریغ  ياه  هلضاف  هنیدم  اهایپوتا و  زا  ام  هتـشذگ ، خیرات 
ياتـسار رد  اه  نآ  تاکرح  تسا  انب  ایآ  درک ؟ هاگن  هیواز  نیا  زا  ار  نید  ناملاع  تاکرح  ینعم  دـیابن  اـیآ  .میرگن  یم  دوخ  هب  دراد 

يریگ تهج  دراد ؟ رشب  یگدنز  تایعقاو  هب  رظن  هک  یهلا  تعیرـش  گنهرف  تیمکاح  ياتـسار  رد  ای  دشاب  برغ  گنهرف  تیمکاح 
یلم ههبج  هب  باطخ  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  تسا ؟ هدوب  وس  مادک  هب  یناشاک  هللا  تیآ  هللا و  لضف  خیـش  هللا  تیآ 

: دنیامرف یم  دندرک  یم  داقتنا  ءاملع  هب  هک 

هک دوب  نیا  هَّللا  لضف  خیش  مرج  .دشاب  یمالـسا  دیاب  نوناق  هک  دوب  نیا  هَّللا  لضف  خیـش  مرج  دوب ؟ هچ  هراچیب  هَّللا  لضف  خیـش  مرج  »
.روط نیمه  مه  یناشاک  ياقآ  .تسا  یناسنا  تسین ، یناسنا  ریغ  صاصق  ماکحا 
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یقرتم برغ  ماکحا  هک  دییوگ  یم  امش  .دوشب و  هدایپ  ناریا  رد  مالسا  دیاب  هک  تسا  نیا  ناش  هدیقع  اهنیا  هک  تسا  نیمه  اهنیا  مرج 
(1)« تسا

: دنیامرف یم  یناشاک  هللا  تیآ  دروم  رد 

اب هزرابم  .دندوب  زرابم  یناحور  کی  دندوب و  فجن  رد  یناوج  زا  یناشاک  ياقآ  .میدید  ار  یناشاک  ياقآ  مه  نامدوخ  نامز  رد  ام  »
زا نم  دـش و  انعم  نیمه  فرـص  ناش  یگدـنز  ماـمت  دـندمآ  هک  مه  ناریا  رد  .وا  اـب  هزراـبم  دوب  ناتـسلگنا  هتبلا  تقو  نآ  رامعتـسا ،

دینک ضرف  دـنک  تکرح  تساوخ  یم  لزنم  زا  هک  یتقو  هک  دـش  يروط  ناشیا  عضو  تقو  کی  رد  .متخانـش  یم  ار  ناشیا  کیدزن 
رگا هک  دندید  شدعب  .ناشیا  عضو  دوب  روط  نیا  دش ، یم  مالعا  دنتـشاد ، رظن  رد  دش ، یم  علطم  هاش  دجـسم  هاش ، دجـسم  هب  دـنیایب 

دندرک عورـش  تهج  نیا  زا  .دوب  مه  روط  نیمه  تسا و  یمتح  نیا  دروآ ، یم  راک  رد  ار  مالـسا  ّدبال  دشاب  نادیم  رد  یناحور  کی 
فرط زا  دندز و  کنیع  مدینش - نم  هک  روط  نآ  و  دندز - نآ  هب  کنیع  ار  یگـس  کی  هک  دندرک  يزاسّوج  روط  نآ  .يزاسّوج  هب 

نآ رد  دـش  دراو  یناـشاک  ياـقآ  موحرم  هک  مدوـب  یـسلجم  کـی  رد  مدوـخ  نم  .هَّللا و  تیآ  مسا  هب  فرط و  نیا  دـندروآ  سلجم 
اج ناشیا - هب  مداد  اج  نم  دنتـسه و  مه  نآلا  هک  نارهت  ياملع  زا  یکی  مدشاپ و  نم  .دشناپ  سک  چیه  دوب ، هضور  سلجم  سلجم ،

یقاـتا کـی  رد  دـیایب ، نوریب  تسناوت  یمن  شلزنم  زا  رگید  هک  یناـشاک  ياـقآ  يارب  دـندوب  هدرک  تسرد  ار  ّوج  نیا  دـندادن - مه 
نوریب تسناوت  یمن  هک  يروط  شلزنم  رد  دوب  سوبحم 
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(1)« .دنداد تسکش  ار  نیملسم  دنداد ، تسکش  مه  اجنآ  .دندرک  هچ  دنتفرگ  مه  هعفد  دنچ  .دیایب 

نید يامعز  ياپ  هب  ار  نآ  ققحت  مدع  تلع  یلو  تسین  یندش  ققحم  ًاساسا  هک  دراد  رظن  يرهـش  ياه  نامرآ  هب  هدزبرغ  رکفنـشور 
هدوب نآ  لابند  هب  اه  لاس  نردـم  هعماج  تسا و  هدرک  میـسرت  دوخ  روهمج  باتک  رد  نوطالفا  هک  هچنآ  دـهاوخ  یم  دراذـگ و  یم 

هلاس تسیود  رد  نید  يامعز  هک  یلاح  رد  دراد  هلـصاف  تایعقاو  زا  هزادـنا  نیا  ات  دـنک و  هدایپ  اـم  روشک  رد  هدـشن ، یلمع  تسا و 
هب نید  زا  هنابلط  تقیقح  یتفایرد  عضوم  زا  دیاب  هکلب  درک  رظن  نید  هب  نردم  ياه  شزرا  شریذپ  عضوم  زا  دیابن  دـنداد  ناشن  ریخا 

نید ناملاع  هنابلط  تقیقح  عضوم  هجوتم  هدز  برغ  رکفنشور  نوچ  تفر و  ولج  یناسنا  یمالسا  هعماج  ياه  شزرا  رارقتـسا  يوس 
.دنک یم  نید  زا  ییادج  هب  توعد  ار  ام  ًالمع  فرح  نیا  اب  دشاب و  تسرد  نید  زا  ناملاع  تشادرب  هک  اجک  زا  دیوگ : یم  تسین 

نید ریذپان  كاکفنا  ءزج  تسایس 

ناوضر » ماما ترـضح  .دندماین  هاتوک  دنتخادرپ و  مه  ار  نآ  هنیزه ي  دندرک و  شالت  هللا »  » تیمکاح ياتـسار  رد  نید  يامعز  مامت 
: دنیامرف یم  هیلع » یلاعت  هللا 

دنهاوخ یم  دنتـساوخ و  یم  هک  ییاهنآ  کـچوک و  گرزب و  نیطایـش  هک  تسا  نیا  میناد ، یم  دـیناد و  یم  همه  هک  یبلطم  کـی  »
ياه لاس  زا  دننک ، لواپچ  ار  اه  تلم  عفانم  مامت  دننک و  هضبق  اجره  رد  ار  اه  تردق  مامت 
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رد نویناحور  هک  بلطم  نیا  هلمج  زا  دـندوب ؛ لفاغ  يدایز  ياهرـشق  فسألا  عم  و  دـنا ، هتـشاد  یبیرغ  بیجع و  ياه  هشقن  ینـالوط 
نآ لغـش  اه و  نآ  ياج  و  دننک ، تیاده  اه  نیا  لاثما  هزور و  زامن و  نیا  رد  ار  مدرم  دیاب  اه  نآ  .دننک  تلاخد  دیابن  یـسایس  روما 
همه هک  دوب  هدـش  غیلبت  نیا  يروط  هب  و  دـننک ، تحارتسا  دـنورب و  لزنم  دـنناوخب ، زامن  دـنیایب و  دجـسم  لزنم ، تسا و  دجـسم  اـه 

هب نیا  تسا ، یسایس  دنوخآ  نالف  دنتفگ  یم  رگا  .ملع  لها  يارب  دوب  یشحف  کی  تسایس  رد  تلاخد  و  ًابیرقت ، دوب  هدمآ  ناشرواب 
عجار رگا  .دوب  هدمآ  ناشرواب  ار  هلأسم  نیا  ناشیرایسب  مه  نویناحور  دوخ  هکلب  مدرم و  دوخ  .دش و  یم  یّقلت  شحف  کی  هلزنم ي 
یمن تلاخد  یـسایس  روما  رد  ام  هک  دنتفگ  یم  اه  یـضعب  دـش ، یم  هتفگ  تسا  تلم  هب  عجار  هک  يرما  کی  یعامتجا ، رما  کی  هب 

فالخ رب  تسا و  یـسایس  نیا  هک  دـنتفگ  یم  درک ، یم  تبحـص  روشک  حـلاصم  تلم و  تسایـس  رما  رد  ییاـّلم  کـی  رگا  .مینک و 
نهذ زا  دـش  یمن  يدوز  نیا  هب  هک  جراخ  لخاد و  رد  دـندوب  هدرک  تاـغیلبت  شیور  ردـق  نیا  هک  دوب  يا  هلئـسم  نیا  .تسا  نیزاوم 

هب ناشدوخ  دننک و  يوزنم  تسه - اهنآ  عَبَت  مه  هعماج  هک  ار - هعماج  زا  یگرزب  رشق  کی  هک  دنتساوخ  یم  اهنآ  .درک  نوریب  مدرم 
.امش لام  مه  دشابن  یسایس  یعامتجا و  زا  تبحص  اًلصا  نآ  رد  هک  یکشخ  ِتعامج  زامن  ام ، لام  تموکح  .دننیشنب  اهنآ  ياج 

ار هللا » همحر  » یناشاک ياقآ  موحرم  .مراد  مدوخ  مه  هصق  کی  مدینش و  يدابآ  مرخ  هّللا  حور  اقآ  جاح  موحرم  زا  يا  هصق  کی  نم 
یم هّللا  حور  اقآ  جاح  ياـقآ  اـجک ، اـی  كـالفالا  کـلف  هعلق ي  رد  دـندوب و  هدرک  سوبحم  داـبآ و  مرخ  هب  دـندوب  هدرک  دـیعبت  هک 

هک یسک  نآ  زا  نم  هک  دندومرف 
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، ناخاضر نامز  رد  سوبحم  میوگ  یم  یتقو  الاح  نم  دوب - سوبحم  دوب و  وا  رظن  تحت  مه  یناشاک  ياقآ  و  اـج ، نآ  شترا  سیئر 
دش یم  راتفرگ  هک  یسک  نآ  نکل  دوب  ردپ  لثم  مه  شرـسپ  هتبلا  دوب ، رگید  ياه  نامز  يداع  ياه  سبح  لثم  دینک  یم  لایخ  امش 
نآ رد  هک  یـسک  نآ  ای  تلود  ًالثم  فالخ  رب  هک  يا  هملک  کی  سبح  رد  هک  دش  یم  بوعرم  وچمه  دوب  يداع  یـصاخشا  زا  رگا 

شهاوخ دوب  اجنآ  رد  هک  شترا  سیئر  نیا  زا  نم  هک  دنتفگ  هّللا  حور  اقآ  جاح  موحرم  ناشیارب - تشادـن  ناکما  دـننزب ، تسه  اج 
مدوب و مه  نم  دوب و  اج  نآ  سیئر ، نآ  .ناشیا  شیپ  دندرب  ار  ام  درک و  لوبق  یناشاک ، ياقآ  موحرم  تمدـخ  دربب  ار  نم  هک  مدرک 

نیا هب  بیرق  ار - ناتدوخ  ارچ  امـش  اقآ  هک  یناشاک  ياـقآ  هب  درک  ور  و  ندرک ، تبحـص  درک  عورـش  صخـش  نآ  .یناـشاک  ياـقآ 
؟ دینک یم  تلاخد  امش  ارچ  تسین ، امش  نأش  تسایس ، دینک ؟ یم  تلاخد  تسایس  رد  ارچ  امـش  رخآ  دیتخادنا ؟ تمحز  هب  یناعم -
اب قواسم  تقو  نآ  رد  هملک  نیا  هک  دیناوت  یمن  امش  يرخ - !» یلیخ  : » دندومرف یناشاک  ياقآ  .نتفگ  درک  عورـش  اه  فرح  نیا  زا 

؟ دنکب تلاخد  یک  منکن  تسایس  رد  تلاخد  نم  رگا  يرخ -» یلیخ  وت  دنتفگ : ناشیا  .دوب  لتق 

رد هّیرطیق و  میورب  مییاـیب و  نوریب  سبح  زا  رگید  ـالاح  هک  دوب  اـنب  میدوب و  سبح  رد  اـم  هک  یتقو  .مراد  مدوخ  نم  مه  هّصق  کـی 
نمـض وا  .وا  شیپ  دـندرب  ار  اـم  میورب ، سلجم  نآ  زا  دوب  اـنب  اـم  دوب و  رـضاح  اـجنآ  رد  تقو  نآ  تینما  سیئر  نآ  میـشاب ، رـصح 

زا ترابع  تسا ، بیرف  زا  ترابع  تسا ، هعدُـخ  زا  تراـبع  تسا ، ییوگغورد  زا  تراـبع  تسایـس  اـقآ ! هک : تفگ  شیاـه  تبحص 
یغورد دمآ  شدعب  هتبلا  تسامش ! لام  تسایس  نیا  متفگ : وا  هب  نم  .ام  يارب  دیراذگب  ار  نیا  تسا ، یگتخوسردپ 
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نآ هب  تسایـس  هتبلا  تسا ، نیا  هلأسم  .میداد  ار  شباوج  مه  ام  دـننکن و  تلاـخد  تسایـس  رد  هک  دنتـشاذگ  اـنب  ینـالف ]  ] هک تفگ 
لاوما و رب  طلـست  اهزیچ ، ریاس  ریوزت و  هلیح و  اـب  مدرم و  لواـپچ  ییوگغورد ، اـب  ییوگغورد ، هک  دـنیوگ  یم  اـه  نیا  هک  ییاـنعم 

هعماج هک  نیا  يانعم  هب  تسایس  اما  .تسا و  یناطیش  تسایس  نیا  درادن ، یمالسا  تسایس  هب  یطبر  چیه  تسایـس  نیا  مدرم ، سوفن 
« تسایـس  » ظفل اب  مرکا  ّیبن  يارب  ام  ِتایاور  رد  نیا  تسه ، دارفا  حالـص  هعماج و  حالـص  هک  ییاجنآ  هب  دنک  تیاده  دربب و  هار  ار 

ربمغیپ هک  تسه  مه  تیاور  نآ  رد  .تسه  مه  دابعلا » ُهَساس   » هک تسه  ًارهاـظ  هعماـج  تراـیز  رد  ياـعد ، رد  .تسا و  هدـش  تباـث 
يایلوا يارب  ایبنا و  يارب  نویناحور و  يارب  تسایـس  هک  منک  ضرع  دـیاب  .دشاب (1)  لّفکتم  ار  تما  تسایـس  هک  دـش  ثوعبم  مرکا 

(2)  « .دراد قرف  دنراد  اه  نیا  هک  یتسایس  اب  شا  هنماد  دنراد ، اه  نآ  هک  یتسایس  نکل  تسا ، یّقح  ادخ 

نید نتم  رد  هک  یتاناکما  هب  هجوت  دـنراد و  شود  رب  قح  هب  تبـسن  هک  يا  هفیظو  تسا و  قح  هب  رظن  نید  ياملع  هاگن  رد  تساـیس 
برغ رکفنشور  هاگن  رد  هک  یلاح  رد  تسین  هدش  اهر  اهنت و  تقو  چیه  ناسنا  هاگدید  نیا  رد  .تسا  هتفهن  يرشب  هعماج  هرادا  يارب 

رارق رظن  ّدـم  نآ  یعامتجا  تروص  رد  نید  تسا و  یقالخا  يدرف و  تحاس  کی  دوش  یم  ضرف  ناسنا  يارب  هک  یتحاـس  اـهنت  هدز 
ارچ ددرگ  مولعم  دوش و  هدیمهف  نید  يامعز  شقن  ات  دریگ  یمن 
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هب اریز  .درک  هدنهدرازآ  يدیماان  راتفرگ  لاس  اه  هد  ار  یناریا  هعماج  دادرم  ياتدوک 28  اب  تفن  ندش  یّلم  رد  هدمآ  شیپ  ياهدیما 
دوخ تاذ  رد  هک  میتسب  ییاه  حرط  هب  دیما  نید ، يامعز  تیریدم  قیرط  زا  هعماج  هرادا ي  يارب  دوخ  ینید  هیامرس ي  هب  رظن  ياج 

، دنا هدمآ  راک  رـس  رب  رکفنـشور  ياه  تلود  هک  ییاه  هرود  رد  دـینک  هظحالم  میتسه  هک  یخیرات  نیمه  رد  امـش  .دـندوب  رالوکس 
هچ ات  الاح  دنتـسب و  یم  دـیما  اجک  هب  اه  تلود  دنتـشادن  هدـهع  هب  ار  یلک  ياه  تیادـه  يربهر  مظعم  ماقم  ینعی  هناـمز  میعز  رگا 

.میدوب یهت  دوخ  هدنیآ  هب  يراودیما  زا  ام  هزادنا 

لیلحت ألخ  هشیر 

هب تشگرب  تاملظ و  زا  روبع  راک  نیا  یهلا  ِنید  رظنم  زا  یلو  تسا  یعاجترا  تکرح  کی  هللا  ِتیمکاـح  هب  عوجر  یبرغ  هاـگن  رد 
یماظن اب  هلباقم  ناشراک  دندیمهفن و  ار  یمالسا  بالقنا  هاگیاج  یناحور ، سابل  رد  یتح  يا  هدع  هلئـسم  نیا  زا  تلفغ  اب  .تسا  رون 

روشک رد  تیـصعم  هانگ و  هک  نآ  هناهب ي  هب  اـه  نآ  یلو  تسا  هللا »  » تیمکاـح ياتـسار  رد  ماـظن  نآ  یلک  يریگ  تهج  هک  تسا 
دـنراذگ و یم  تسد  تایئزج  يور  رب  اه  نیا  .دـننک  یم  یفن  ار  ماظن  لصا  ددرگ ، یم  عیاـض  دارفا  یـضعب  قوقح  دوش و  یم  عقاو 
هانگ و زا  ثحب  رهاظ  هب  .تسه  هدوب و  يدیحوت  يامعز  هب  تبسن  هشیمه  یفاصنا  یب  نیا  دنریگ و  یم  هدیدان  ار  یلک  يریگ  تهج 

يریگ تهج  ارچ  هک  تسا  نآ  ناشلد  فرح  تسا و  برغ  يوس  هب  ناش  یلک  درکیور  نطاب  رد  یلو  تسه  هک  دننک  یم  یتیـصعم 
دوب انب  میسرپ  یم  نایاقآ  نیا  زا  ام  تسین ؟ اپورا  يوس  هب  اه 
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هب رظن  اب  يدیحوت  يامعز  فیرشلا ؟  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يوس  هب  ای  دنک  يریگ  تهج  اپورا  يوس  هب  یمالـسا  بالقنا 
ار يا  هدنیآ  هچ  دنوادخ  دندوب  هجوتم  یبوخ  هب  دشاب  هتـشاد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  دـیاب  هعماج  هک  یعوجر 

رایـسب هتکن ي  نید  يامعز  یخیرات  هاگیاج  لیلحت  رد  هتکن  نیا  .دندوبن  لفاغ  ملاع  يونعم  ياهدادعتـسا  زا  هدز و  مقر  ناهج  يارب 
تخانـش تهج  هب  نید  ناملاع  درب و  یم  ولج  تسرد  ار  دوخ  هناـمز ي  دسانـشب ، ار  یلـصا  فدـه  ناـسنا  یتقو  نوچ  .تسا  یمهم 

دنتخانـش و یم  یبوخ  هب  زین  ار  هار  عناوم  دـندرب و  یم  ولج  ار  دوـخ  هناـمز ي  وـحن  نیرتـهب  هب  ناـمز  ره  رد  یلـصا ، فدـه  تسرد 
دیکأت نآ  رب  ام  ِتایاور  رد  هک  یـسانش  نامز  نآ  تسا  نیا  دـندرک و  یم  يریگ  عضوم  عناوم  هب  تبـسن  یلـصا ، فدـه  اب  بساـنتم 

مدرم نیرتاناد   (1)« ِهثاَدْحَأ ْنِم  ْبَّجَعَتَی  َْمل  ْنَم  ِناَمَّزلِاب  ِساَّنلا  ُفَرْعَأ  : » دنیامرف یم  نآ  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدش و 
.دزابن ار  نتشیوخ  دوشن و  یتفگش  راچد  نآ  تالّوحت  زا  هک  تسا  یسک  نامز  هب 

هچ نامز  نآ  ياضتقم  دناد  یم  دسانشب  ار  دوخ  هنامز ي  ناسنا  هچنانچ  دننک  یم  نشور  قوف  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
تـسین هرظتنم  ریغ  وا  يارب  دشاب ، هرظتنم  ریغ  نیریاس  يارب  تسا  نکمم  هک  ییاهدادیور  ندمآدیدپ  اذل  دوب و  دهاوخ  ییاهدادیور 

ره رد  میهاوخ  یم  ام  هچنآ  ره  میمهفب  ات  میشاب  سانش  هنامز  دننک  یم  قیوشت  ار  ام  قیرط  نیا  زا  و  دوش ، بجعت  یتفگش و  راچد  ات 
نیا زا  مینک و  رظن  دیاب  دوخ  ياه  هتـشاد  هب  ینعی  میراد  هچنآ  هب  یمهَو  ياهدابآاجکان  هب  هاگن  ياج  هب  سپ  .دوش  یمن  عقاو  ینامز 

ار دوخ  هنامز  تهج 
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نوچ یلو  دوش  داجیا  هعماج  رد  یتکرح  تقوم  روط  هب  تسا  نکمم  دوش  هتـشاذگ  مهوت  کـی  رب  دـیما  ياـه  هیاـپ  یتقو  .میـسانشب 
رب هدز  برغ  نارکفنشور  قیرط  زا  ررکم  رد  ررکم  هک  يزیچ  .دوش  یم  وربور  تسکـش  اب  هلـصافالب  درادن  ام  ياه  هتـشاد  رد  هشیر 

.تسا هدش  لیمحت  تلم  نیا 

دیور یمن  ییاج  ره  رد  دیما 

رظن زا  یتـلم  اـت  اریز  تسا  مهم  رایـسب  یگنهرف  روما  رد  صوصخ  هب  دـنوش ، یم  رکذـتم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  قوف  هاـگن 
تبسن ام  تلم  هاگیاج  میمهف  یم  یفرط  زا  دنک و  یمن  ادیپ  ار  دنلب  ياه  نامرآ  ققحت  طیارش  دسرن ، لامک  زا  يا  هلحرم  هب  یگنهرف 

اریز .تسه  هدوب و  یمالسا  هعماج ي  میعز  یلصا  ياه  هصخاش  زا  یکی  يا  هتکن  نینچ  تخانـش  تساجک و  نامرظن  ّدم  ِفادها  هب 
مهوت لایخ و  رد  هک  دراد  ییاوه  هب  زاین  ندز ، هناوج  يارب  دیما  .دنک  یمن  دـشر  دـنام و  یمن  یقاب  دـیور و  یمن  ییاج  ره  رد  دـیما 
کمک هب  نید و  قیرط  زا  دیاب  هک  يا  هعماج  زا  تلفغ  برغ و  هب  دیما  .دشاب  هتفرگ  لکـش  وا  خـیرات  تایعقاو  رد  هکلب  دـشابن  تلم 

درک دهاوخ  دوبان  زین  ار  تسیرگن  یم  نآ  هب  دیما  هک  يدیشروخ  هکلب  دنک  یم  لامیاپ  ار  دیما  لُگ  اهنت  هن  دوش ، هرادا  نید  يامعز 
.دید دهاوخن  تسا  يرشب  هعماج  هرادا ي  رد  لماع  نیرت  مهم  هک  ساسا  زا  ار  نید  شقن  و 

لآ هنامیکح ي  ياهروتسد  رد   (1)« ِِهناَمَِزب ًافِراَع  َنوُکَی  ْنَأ  ِِلقاَْعلا  یَلَع  َدُواَد  ِلآ  ِهَمْکِح  ِیف  دـنیامرف « : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک تسا  هدمآ  نینچ  دواد 
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يزیر هماـنرب  دـناوت  یم  ناـسنا  هک  تسا  هناـمز  تخانـش  رد  اریز  .دسانـشب  ار  شیوخ  هناـمز ي  هک  تسا  دـنمدرخ  ِناـسنا  هفیظو ي 
نآ هب  دیاب  هک  یخیرات  ياجک  رد  دمهف  یم  زین  دسرب و  ییاهن  دصقم  هب  ات  دربب  ولج  ار  اهراک  مدـق  هب  مدـق  دـشاب و  هتـشاد  حـیحص 
نآ زا  روبع  مزع  میوش و  هاگآ  دوخ  یگدز  برغ  زا  میناوتب  هک  میا  هدیسرن  يا  هلحرم  نآ  هب  زونه  دمهف  یم  ًالثم  .دراد  رارق  دسرب ،

تابحتسم تیاعر  زا  رتشیب  یمالسا  هعماج ي  تدحو  هب  تبـسن  هک  میا  هدیـسرن  یهاگآدوخ  زا  هلحرم  نآ  هب  زونه  ای  مینک ، ادیپ  ار 
.تسا ییاهزیچ  هچ  ًاتقیقح  اـم  هناـمز  ياـهزاین  میمهفب  میئاـمن و  هدافتـسا  یبوخ  هب  دوخ  يونعم  ياـه  هریخذ  زا  اـت  .میـشاب  ساـسح 

.مییاینرب تسین  ام  تالکشم  ًامومع  هک  یتالکشم  ددص  رد  یبرغ  ياه  لح  هار  اب  مینادن و  دوخ  تالکشم  ار  برغ  تالکشم 

، دـشاب ملاع  دوخ  نامز  هب  تبـسن  هک  سک  نآ   (1)« ِسباَوَّللا ِْهیَلَع  ُمُجْهَت  َال  ِِهناَمَِزب  ُِملاَْعلا  :» دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
یم ورف  لیلحت  ألخ  رد  دنسانشن  ار  دوخ  هنامز ي  حور  هک  ییاه  ناسنا  .دنروآ  یمن  موجه  وا  هب  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  مولعمان و  روما 
یم دسانشب  ار  دوخ  هنامز ي  حور  ناسنا  رگا  هک  یلاح  رد  .دنرادن  لیلحت  دیآ ، شیپ  دندرک  یمن  رواب  هک  يروما  لباقم  رد  دنتفا و 

ِمدرم اب  اهاجک  ات  تلم  ناگبخن  میتسناد  یم  دـیاب  میدوب و  یم  مدرم  طـسوت  يریگ  عضوم  نینچ  رظتنم  دـیاب  اـم  هرخـالاب  هک  دریذـپ 
رما نیمه  هب  هجوت  اب  گرزب  ناربهر  .دندرگ  یم  فقوتم  اجک  زا  دننک و  یم  یهارمه  یبالقنا 
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اج ناگبخن  زا  یـضعب  ندـشدودرم  زا  دـننک و  یم  ارادـم  زین  ناگبخن  اب  دـنرب و  یم  ولج  ار  مدرم  تلم ، ییاناوت  ساـسا  رب  هک  تسا 
.دنروخ یمن 

ام ندوب  يانعم 

يا هدنیآ  هب  دیما  میدرک ، میدقت  نآ  هب  صالخا  قبَط  رد  ار  میتشاد  هچنآ  ام  دش و  دراو  ام  خیرات  هب  یبرجت  ملع  اب  يزاب  قشع  یتقو 
دوبن و نایم  رد  قباس  یلاعتم  دـیما  نآ  رگید  .تخیر  ورف  ام  يولج  زا  میدرب ، یم  رـس  هب  نآ  اب  اه  لاس  ینید  یگدـنز  اـب  هک  نئمطم 

ياج ملع  .درک  بارخ  ار  دیما  يافـص  رگ  هبـساحم  ِملع  ياه  تنوشخ  اه و  تظلغ  .درواین و  اج  هب  ار  نآ  هب  يراودیما  قح  زین  ملع 
رظن اب  هک  دیما  هنیمز  تشگ و  ناریو  رشب  دیما  هناخ  دنتفرگ و  رارق  نید  يامعز  ياج  رد  اه  تارکونکت  نیـسدنهم و  تسـشن و  نید 
ملاع هب  رظن  اب  دیما  هشیمه  هک  یلاح  رد  .تشگ  لیدبت  کیناکم  ِدرس  ِنیمز  هب  دش و  هدنازوس  رـسارس  دوب ، رادیاپ  یـسدق  قیاقح  هب 

ملع ياج  هب  یبرجت  ملع  هب  دیما  دـندرگن و  دوخ  نمـشد  بوعرم  ات  دراد  یم  هگن  رادـیاپ  ار  تلم  کی  دـنام و  دـهاوخ  رادـیاپ  الاب 
هب زاین  رگید  اـت  داد  لـیلقت  يدرف  روما  هب  دودـحم و  ار  نید  درک و  یفن  هعماـج  زا  نید  ياـمعز  فذـح  اـب  ار  يدـیما  نینچ  یـسدق 

.دنک تیریدم  مدرم  یعامتجا  تایح  نتم  رد  ار  يرادنید  دهاوخب  هک  دشابن  یمیعز 

دراد روضح  حطـس ، رد  طقف  ینطاب  ره  نودب  هک  میا  هتـسب  لد  یناهج  هب  هک  میدوب  لفاغ  نیا  زا  میتسب  دیما  اه  تارکونکت  هب  یتقو 
هشیر يارب  ییاج  و 
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رمث هب  هنوگچ  دنام و  دهاوخ  زبس  هنوگچ  یناهج  نینچ  ِتخرد  ياه  گرب  میدیـسرپن  دوخ  زا  هدراذـگن و  یقاب  دوخ  يارب  ندـناود 
؟ دننیشن یم 

تسا تسرد  .دنک  یم  یفن  ار  ام  بآ  كاخ و  نطاب و  دیشروخ و  نآ ، ملع  هک  میدنب  یم  یناهج  هب  دیما  ًالمع  نید  يامعز  یفن  اب 
نیب زا  ار  نیمز  كاخ و  بآ و  تسناوت  رگا  اما  هدز ، بیـسآ  تایح  هب  دنز ، یم  شتآ  ار  يا  هخاش  ای  درب  یم  ار  یتخرد  هک  یـسک 

هب ار  یگدـنز  هب  دـیما  تساوخ  نید  يامعز  یفن  اب  هک  یملع  درک ؟ دـهاوخ  هچ  ناـتخرد  ِدوخ  اـب  هک  دراد  یتیمها  هچ  رگید  دربب ،
، هدومن لیدـبت  يدام  تادوجوم  هب  ام  مشچ  رد  ار  زیچ  همه  درک و  دـهاوخ  یفن  ار  ام  دیـشروخ  كاـخ و  بآ و  دـنادرگرب ، هعماـج 

نماض تایح و  هیام ي  دناوت  یم  هنوگچ  تسا  نژوردیه  نژیـسکا و  زا  بکرم  هک  یبآ  .دنک  هجوت  ملاع  تایفیک  هب  هک  نآ  نودـب 
تیادـه يارب  سدـنهم  کی  ای  دـنریگ و  رارق  نید  يامعز  ياج  رد  اه  تارکونکت  هک  تسا  نآ  هیبش  نیا  .دـشاب  شطع  عفار  ءاقب و 

.دنیشنب هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ياج  هب  هعماج 

هب تسین ، خـیرات  رد  نید  يامعز  هاگیاج  هجوتم  هک  ییاـجنآ  زا  یلو  درادـن  دـیما  ملع  هب  نرق 18 و 19  لثم  هچ  رگا  ام  رکفنـشور 
دیما راتفرگ  زاب  .ددـنب  یم  دـیما  نید  يامعز  هاگیاج  زا  ریغ  ییاج  هب  زاـب  نویناـحور ، زا  یـضعب  یهاوخدوخ  يرظن و  گـنت  تهج 
یقفا ره  یبرجت ، ملع  اریز  تسا  هتسب  دوخ  يوس  هب  ار  تیونعم  نامسآ  هار  اریز  دش  دهاوخ  ررکم  ياه  يدیماان  ررکم و  ياه  نتسب 
يوب ار  هچ  ره  تسا و  هداد  ناشن  اـم  هب  هک  دـناد  یم  نیمه  ار  ناـهج  ددـنب و  یم  ناـسنا  يوس  هب  دـنایامن  یم  دوخ  هچنآ  زا  ریغ  ار 

.دنک یم  یغلم  دراد  یهلا 
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نیا اب  تسه ، زین  تیناحور  رد  رـشق  ره  لثم  اه  یهاوخدوخ  اـه و  يرظن  گـنت  هچرگا  دنـسرپ  یمن  دوخ  زا  هدز  برغ  نارکفنـشور 
تبسن ار  ام  ملع ، مان  هب  اه  يزرو  ملع  زا  یضعب  لثم  دندرب و  ولج  ار  ام  خیرات  هک  دندوب  تیناحور  رـشق  رد  نید  يامعز  نیمه  همه 

.دنتشادن هگن  رت  نادان  نامخیرات  تیعقاو  هب 

ساسحا دوخ  رد  یمالـسا  بالقنا  فادها  اب  یتیخنـس  چیه  هک  دنک  یم  تیبرت  ار  یناسنا  ام  ياه  هاگـشناد  رد  دوجوم  ِیناسنا  مولع 
هب یهاگآ  دنهد ؟ یم  برغ  هب  ار  تلاصا  هک  دش  ییاه  هدرک  لیـصحت  روضح  درکیور  رظتنم  یمولع  نینچ  لیذ  دیابن  ایآ  دنک  یمن 
ام نانمشد  هک  میـشاب  ییاه  هثداح  رظتنم  دوش  یم  بجوم  تسا  نینچ  نیا  شا  یناسنا  مولع  هک  میراد  رارق  يا  هنامز  رد  هک  رما  نیا 

.دشاب یمالسا  بالقنا  ِنآ  زا  هدنیآ  ات  مینکب  يرکف  یمالسا  یناسنا  مولع  هب  تبسن  ییانبریز  یتروص  هب  دیامن و  یم  لاحشوخ  ار 

رد هللا » مسا   » روضح هب  هاگن  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ناملاع  یخیرات  روضح  هب  هاـگن  تسا ، هدـنب  دـیکأت  دروم  وگتفگ  نیا  رد  هچنآ 
« هللا  » ترـضح رتشیب  تخانـش  هب  هک  تسا  ناملاع  خیرات  هب  رظن  اب  .خیرات  ِفلتخم  ياه  فرظ  رد  مه  نآ  دنراد ، ام  هدنیآ ي  خـیرات 

رفک ياه  هطرو  رد  طوقـس  زا  ار  خـیرات  هشیمه  هک  تسا  يراد  هشیر  تکرح  کی  تیناحور  تکرح  میمهف  یم  میوش و  یم  لـیان 
شومارف خـیرات  رد  ار  دوخ  ندوب  يانعم  ات  مینادرگ  یم  لـصتم  دوخ  یخیراـت  هشیر ي  هب  ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  تسا و  هداد  تاـجن 

هتـشذگ خیرات  رد  نید  يامعز  تکرح  رگا  .مینکن  تلفغ  دوخ  یخیرات  عیفر  ماقم  زا  میوشن و  راتفرگ  یخیرات  یب  جنر  هب  مینکن و 
مینک یمن  ساسحا  تسرد  زونه  ار 
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« هللا هظفح  » يا هنماخ  هللا  تیآ  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  نیمزرس ، نیا  رد  ریخا  ياه  لاس  رد  رگا  دیئامرفب  روصت  لقاال 
زورما هدـش و  یمن  تیریدـم  نید  يامعز  طـسوت  لکـش  نیمه  هب  زین  اـم  هتـشذگ  اـیآ  میتشاد ؟ یتشونرـس  هچ  اـم  دـندوبن  ناـیم  رد 

؟ دنا هدرب  هیشاح  هب  ام  رظنم  زا  مالسا ، زا  رفنت  تهج  هب  ار  هتشذگ  نآ  نیقرشتسم 

دوخ یخیراـت  هتـشذگ ي  رد  هک  ار  یناـحور  ینطاـب و  تبـسن  میناوتب  هک  میراد  هگن  ار  دوخ  یقیقح  تیوه  میناوـت  یم  یتـقو  اـهنت 
برغ نارکفنـشور  هک  موهوم  هدـنکارپ و  ياه  هشیدـنا  بالیـس  زا  میئامن و  رارقرب  هطبار  نآ  اب  مینک و  ساسحا  دوخ  رد  میا  هتـشاد 

هک نآ  يارب  تسا و  هدوب  روما  ندوب  قح  يدازآ ، ِنازیم  نید  يامعز  هریس ي  رد  میمهفب  میبای و  ییاهر  دنا  هدرک  لیمحت  ام  هب  هدز 
تـسین نایم  رد  یقح  یتقو  اریز  .دـنا  هتـسناد  يدازآ  رب  مدـقم  ار  تلادـع  قح و  نید  ناملاع  میوشن  دوخ  هراـما  سفن  يدازآ  ریـسا 

دوش یم  (1) مسیشرانآ هب  لیدبت  يدازآ  دنام ، یمن  يدازآ  شجنس  يارب  ینازیم 

یلاعتم ياه  ناسنا  اهنت  هک  یلاح  رد  دـندش  مهتم  يدازآ  اب  تفلاخم  رّجحت و  هب  دـندرک و  هلباـقم  يدازآ  عون  نیا  اـب  اـم  ياـمعز  و 
هعماج دارفا  ناج  رب  ار  یهلا  راونا  دنشاب و  یم  یسدق  یحور  هب  دیؤم  هک  ییاه  نآ  دنهن ، یم  داینب  ار  یلاعتم  ياه  خیرات  هک  دنتـسه 

ار يدازآ  عون  نیا  ایآ  .دـنراذگب  مارتحا  نارگید  يدازآ  هب  ات  دـننک  یم  دازآ  هراّما  سفن  لاگنچ  زا  ار  اه  ناسنا  ادـتبا  دـنناشن و  یم 
ریز رد  ناوت  یم 
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موصعم و ياه  ناسنا  يوس  هب  ور  دـیاب  ای  دروآ  تسد  هب  رالوکـس  گنهرف  ياضف  رد  نردـم و  يایند  هدروخ ي  كرت  ياه  فقس 
ياه شـشوک  زا  يدـنیارف  هجیتن ي  موق  ره  روطت  لـماکت و  مینادـب  ینعی  دـننک ؟ یم  لـمع  موصعم  ناـماما  لـیذ  هک  درک  ییاـمعز 
يراد نتـشیوخ  هشیر ي  هک  ینورد  دـیاشگ ، یم  شیوخ  نورد  زا  ار  دوخ  لماکت  هار  موق  ره  اذـل  تسا و  موق  نآ  ناـگرزب  يونعم 

.دنک یم  دزشوگ  وا  هب  شخیرات  لوط  رد  ار  وا  ياه 

هـضرع تیرـشب  هب  نید  يامعز  نانآ  عبت  هب  مالـسلا و  مهیلع  وا  تیبلا  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتینارون  قح  هب  ایادـخ 
.یشاب هتشادن  غیرد  ام  زا  ار  رکفت  ات  رادم  غیرد  ام  زا  یعامتجا  يدرف و  روما  رد  ار  تدوخ  اب  سنُا  هار  دنا ، هدرک 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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رصاعم يایند  رد  هاگن  نیرت  كرابم  و  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

لیذ كولـس   » باـتک زا  ییاـمنور  هسلج  رد  دـندومرف و  فـطل  هـک  مرتـحم  دـیتاسا  صوـصخ  هـب  نازیزع  روـضح  زا  رکـشت  نـمض 
باتک نوماریپ  تسانب  هک  هسلج  نیا  رد  دیابن  هدـعاقلا  یلع  هدـنب  .دـندرک  تکرـش  هیلع »» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش 

مالسالا و تجح  بانج  نخس  رب  مناوت  یم  اهنت  ما ، هدز  باتک  رد  ار  میاه  فرح  نوچ  مشاب ، هتشاد  ینخـس  دوش ، تبحـص  روکذم 
هدش هدوشگ  ماما  ترضح  یخیرات  هاگیاج  هب  تبسن  هک  یقفا  ات  مینک  يراک  دندومرف  هک  منک  دیکأت  يرقابریم  اقآ  جاح  نیملـسملا 

یلاعت هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح  یخیراـت  هاـگیاج  هب  رظن  يروضح  هبنج ي  هک  تسا  نآ  رب  دـیکأت  هاـگن  نیا  رد  .دوشن  مگ  تسا ،
يروضح ساسحا  یعون  رد  باتک  هدنناوخ ي  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  ساسا  نیمه  رب  دشاب و  هتـشاد  هبلغ  یلوصح  هبنج ي  رب  هیلع »

هاگیاج هب  رظن  همزال ي  نوچ  .دوشن  فقوتم  تاعالطا  زا  يا  هعومجم  ّدـح  رد  اهنت  دریگب و  رارق  هدـش  حرطم  تاعوضوم  هب  تبـسن 
.دنک ریس  اه  نآ  نطاب  هب  اه  هثداح  رهاظ  زا  قیرط  نآ  زا  دناوتب  ناسنا  ات  تسا ، یهاگن  نینچ  اه  هثداح  یخیرات 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

لیذ كولـس   » باـتک زا  ییاـمنور  هسلج  رد  دـندومرف و  فـطل  هـک  مرتـحم  دـیتاسا  صوـصخ  هـب  نازیزع  روـضح  زا  رکـشت  نـمض 
باتک نوماریپ  تسانب  هک  هسلج  نیا  رد  دیابن  هدـعاقلا  یلع  هدـنب  .دـندرک  تکرـش  هیلع »» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش 

مالسالا و تجح  بانج  نخس  رب  مناوت  یم  اهنت  ما ، هدز  باتک  رد  ار  میاه  فرح  نوچ  مشاب ، هتشاد  ینخـس  دوش ، تبحـص  روکذم 
هدش هدوشگ  ماما  ترضح  یخیرات  هاگیاج  هب  تبسن  هک  یقفا  ات  مینک  يراک  دندومرف  هک  منک  دیکأت  يرقابریم  اقآ  جاح  نیملـسملا 

یلاعت هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح  یخیراـت  هاـگیاج  هب  رظن  يروضح  هبنج ي  هک  تسا  نآ  رب  دـیکأت  هاـگن  نیا  رد  .دوشن  مگ  تسا ،
يروضح ساسحا  یعون  رد  باتک  هدنناوخ ي  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  ساسا  نیمه  رب  دشاب و  هتـشاد  هبلغ  یلوصح  هبنج ي  رب  هیلع »

هاگیاج هب  رظن  همزال ي  نوچ  .دوشن  فقوتم  تاعالطا  زا  يا  هعومجم  ّدـح  رد  اهنت  دریگب و  رارق  هدـش  حرطم  تاعوضوم  هب  تبـسن 
.دنک ریس  اه  نآ  نطاب  هب  اه  هثداح  رهاظ  زا  قیرط  نآ  زا  دناوتب  ناسنا  ات  تسا ، یهاگن  نینچ  اه  هثداح  یخیرات 
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هنامز خیرات  رد  روضح 

زا نوریب  ام  هک  مینک  هچ   » تسا حرطم  لاؤس  نیا  هداد ، لکـش  ار  ام  تلم  خـیرات  یمالـسا  بالقنا  میدـقتعم  همه  هک  نیا  رب  ضرف  اب 
»؟ میربن رس  هب  نامدوخ  خیرات 

يزیچ هدش  عورـش  ناهج  رد  يدـیدج  خـیرات  یمالـسا  بالقنا  اب  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  دـنیامرف : یم  زورما  رظن  لها  هک  نیا 
رد يرـصم  روهـشم  خروم  نیـسح  اهاط  رتکد  .درک  یگدـنز  دوخ  هناـمز ي  خـیرات  رد  زاـب  تفرگ و  هدـیدان  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین 
هک يزور  نآ  درک  یمن  رواب  سک  چیه  دیوگ : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تعیب  اب  هطبار 

هدوشگ نیمز  يور  رب  يدـیدج  خـیرات  تفرگ ، رارق  هلاـس  لـهچ  درم  نآ  تسد  رد  هلاـس   11 ِناوج 10 - نآ  کـچوک  ياـه  تسد 
ییاه هثداح  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  مالسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  تعیب  نامز  نآ  رد  تسا  نکمم  رهاظ  هب  .دوش 

هاـگیاج هب  اـه  هثداـح  ِرهاـظ  ءارواـم  یـسک  رگا  یلو  دـیآ  رظن  هب  یکچوک  هثداـح ي  دـندنایامن ، یم  رت  گرزب  رایـسب  ار  دوخ  هک 
رب کچوک  هثداح  مادـک  تسا و  خـیرات  یب  رهاظ ، فالخ  رب  هثداـح  مادـک  دـمهف  یم  یبوخ  هب  دـنک ، رظن  يا  هثداـح  ره  یخیراـت 

.دنک یم  هیذغت  ار  رشب  هدنیآ ي  دراد و  خیرات  شرهاظ ، فالخ 

یناملظ يایند  میوش  هجوتم  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  شیپ  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ترـضح  تیـصخش  هب  رظن  رد  هک  یتکرب 
، هدرک عولط  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  ادـص  رـس و  یب  هک  یتقیقح  لباقم  رد  شدوخ ، نداد  ناـشن  گرزب  يارب  شـالت  همه  نآ  اـب 

یگدنز سکره  تسا و  خیرات  یب  جوم  کی 
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هفیظو هیلع »» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس   » باتک .دوش  یم  یخیرات  یب  راـتفرگ  دـنز  هرگ  نآ  هب  ار  دوخ 
زا رت  یلاعتم  رایسب  یتیونعم  هب  ار  رشب  تایح  ات  هدش  عورـش  يدیدج  خیرات  نردم ، يایند  ياه  یغولـش  ياروام  ددرگ  رکذتم  دراد 

هکلب دهاک  یمن  نآ  لاعف  تایح  زا  يزیچ  نردـم ، يایند  طسوت  نآ  نتفرگ  هدـیدان  دـناسرب و  دسانـش ، یم  زورما  رـشب  هک  یتیونعم 
یگدنیآ یب  راتفرگ  دنا  هتشاذگ  مه  رب  مشچ  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  یمالـسا و  بالقنا  لباقم  رد  هک  یناسک 

.دنوش یم 

مـشچ رهاظ  هب  ياه  هثداح  ياروام  دنراد و  رارق  خـیرات  ياجک  رد  دـنوش  هجوتم  نازیزع  ات  هدـش  لیکـشت  دـصق  نیا  اب  تسـشن  نیا 
: ًـالوا هک  تسا  ناـیم  رد  عوضوم  نیا  مهف  يارب  یبوـخ  ياهدـیلک  درذـگ ؟ یم  هچ  یناـهج  هعماـج ي  نیریز  ياـه  هیـال  رد  نکرپ ،

مامت .تسا  هدـش  عورـش  لیـصا  یخیرات  یمالـسا  بالقنا  اـب  ارچ  ًاـیناث : تسا و  یخیراـت  یب  هب  موکحم  برغ  گـنهرف  ارچ  میمهفب 
یب یخیراـت و  یب  راـتفرگ  فرط  کـی  زا  اـم  ناوج  لـسن  اـت  تسناد  هتکن  ود  نیا  نییبت  تهج  ناوت  یم  ار  كولـس  باـتک  تلاـسر 

ار ناتتقو  .دزاس  افوکش  شا  یناسنا  داعبا  مامت  رد  ار  دوخ  ددرگ و  رضاح  لیـصا  یخیرات  رد  دناوتب  رگید  فرط  زا  دوشن و  یگدنیآ 
رارق یـساسح  یخیراـت  طیارـش  رد  رگا  هک  دـینادب  ردـق  نیمه  یلو  مهد  یم  عاـجرا  باـتک  هب  ار  امـش  مریگ و  یمن  هـطبار  نـیا  رد 

تسکش يارب  تسا  یشالت  رابکتسا  ناهج  رکذ  رکف و  همه ي  ارچ  تسین ، يزیچ  یبرغ  گنهرف  معز  هب  یمالـسا  بالقنا  میرادن و 
؟ یمالسا بالقنا  نداد 
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هلئـسم ناریا  ایوگ  هدش و  دایز  يروصت  لباق  ریغ  ّدح  رد  یناهج  تارواحم  رد  ناریا  هملک ي  ندرب  راک  هب  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت 
هچ ایند  رد  تسا ؟ لاح  ناشیرپ  هزادـنا  نیا  ناریا  هب  تبـسن  يرابکتـسا  ناهج  ارچ  میتسین  يرکذ  لـباق  زیچ  اـم  رگا  .تسا  ناـهج  ي 

ندش هتـسکش  اب  تسا  يواسم  يداع - ياه  يروانف  رد  یتح  ناریا -  دشر  دـنک  یم  ساسحا  يرابکتـسا  ناهج  هک  تسا  هدـش  ربخ 
نآ هب  ناوت  یم  یمالـسا ، بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هب  قیقد  هاگن  رانک  رد  هک  تسا  ینادیم  قیقحت  کی  نیا  رابکتـسا ؟ رمع  هشیش ي 

هدرک داجیا  ام  لباقم  رد  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ هللا  حور  ترـضح  رون  هک  یقفا  دوش  نشور  نازیزع  يارب  اـت  تشاد  هجوت 
مینک هچ   » هک منک  یم  حرطم  ار  دوخ  لوا  لاؤس  هدنب  زاب  هطبار  نیا  رد  و  دشخب ؟ یم  يرگید  يانعم  ار  ناهج  ام و  هدنیآ ي  همه ي 

»؟ میربن رس  هب  نام  خیرات  زا  نوریب  ام  ات 

یلاعت هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  اب  اـم  خـیرات  دنـشاب ، هجوتم  نازیزع  منک  دـیکأت  مهاوخ  یم  مدرک  ضرع  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
لجع يدهم  ترـضح  سدقم  دوجو  هب  عوجر  هدنیآ ي  هب  ار  ءایبنا  اب  ام  یگدنز  هتـشذگ ي  هک  یخیرات  هدش  يدیدج  خیرات  هیلع »

.دراد روهظ  نآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  يا  هدنیآ  دنک ، یم  لصتم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

ترضح نآ  رتشیب  يراودیما  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

رب اه  هتفه  رگا  هک  تسا  مهم  نانچنآ  دراد  روهظ  نآ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  يا  هدـنیآ  رد  روضح 
یتیوه دنک ، یم  رهاظ  ار  دوخ  حیحص  يانعم  هطبار  نیمه  رد  ام  یلصا  تیوه  اریز  میا  هدرکن  ررض  مینک  ثحب  نآ  يور 
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هتـشذگ یـسدق  خیرات  ءایبنا و  هب  تیونعم ، یخیرات  یفن  هتینردـم و  گنهرف  ياروام  تسا و  لصتم  یهلا  ءایبنا  هب  فرط  کی  زا  هک 
ریسم نیا  کش  نودب  هک  هدش  باختنا  تسرد  نآ  رد  هدنیآ  يوس  هب  تکرح  ریسم  نانچنآ  رگید  فرط  زا  دراد و  تشگرب  رـشب  ي 

نآ تبیغ  مغ  دـنک و  یم  روهظ  هب  راودـیما  ار  ناـشیا  دوـش و  یم  متخ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  روـهظ  هب 
تهج هب  ام  تسا  دـقتعم  دـنک و  كرد  دـناوت  یمن  يرکفنـشور  نایرج  زگره  هک  تسا  یهاگن  هاـگن ، نیا  .دـهاک  یم  ار  ترـضح 
دیکأت یمالسا  یناسنا  مولع  رب  میا و  هدرک  حرط  ار  یمالسا  ندمت  یمالسا و  بالقنا  میا ، هدش  برغ  گنهرف  قیرط  زا  هک  يریقحت 

(1) .میراد

فیح هدنب  هک  تسا  نیا  تقیقح  منک ، یم  دیکأت  یمالسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هب  نینچنیا  هدنب  ارچ  دننک  لاکشا  ناتسود  دیاش 
هب ءایبنا ، اب  یگدنز  ینارون  يافـص  رد  یناملظ ، يایند  ياه  یغولـش  نیا  ياروام  ار  ام  دـناوت  یم  هک  دوش  تلفغ  يزیچ  زا  مناد  یم 

ار نردـم  يایند  یلایخ  ياه  ناـمرآ  يزاـب  اـم  ناـناوج  زاـب  یطیارـش  نینچ  ندوب  اـب  تسا  فیح  دـنک ، لـصو  ناـشخرد  يا  هدـنیآ 
یمالسا بالقنا  قیرط  زا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هک  یقفا  رد  رضاح  لاح  رد  ام  مدرم  رگا  متسه  نئمطم  هدنب  .دنروخب 

رظن اب  ام  ِمدرم  اریز  .رترید  ای  دوش  ضرقنم  رتدوز  رابکتـسا  يایند  هک  تسین  مهم  ناشیارب  رگید  دندرک  یگدـنز  هدوشگ ، ناشیولج 
نآ رد  هک  زاس  خیرات  ِلاعف  یگدنز  دنا ، هتخانش  ار  يرگید  یگدنز  ینیمخ ، ماما  تیصخش  لیذ  كولس  یمالسا و  بالقنا  هب 
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همه ي .تشاد  دنهاوخن  یـساره  رابکتـسا  يایند  ياه  تمحازم  زا  دـننک و  یم  یحارط  ناشدوخ  ار  دوخ  هدـنیآ ي  ماظن  یگدـنز ،
تشز يارب  تاغیلبت  همه  نیا  میوشن و  نآ  يزاس  ندمت  شقن  یمالسا و  بالقنا  رهوگ  هجوتم  ام  هک  تسا  نآ  رابکتـسا  يایند  دیما 

هک تسا  یماظن  لباقم  رد  یـشارت  عنام  يارب  اه  میرحت  همه  هدرک و  يزیر  هیاپ  ار  نآ  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  یماظن  نداد  هولج 
رد دراد  یعـس  دشابن و  عطقنم  توکلم  زا  نیمز ، رد  یگدنز  نیع  رد  هک  دبای  تسد  یماظن  هب  دراد  شالت  برغ ، هاگودرا  زا  نوریب 

.دنک رادروخرب  ار  مدرم  زین  یتوکلم  هدرتسگ ي  ياه  هرفس  زا  ینیمز ، هرفس ي  رانک 

تشاذگ رس  تشپ  دیاب  ار  هچ  نآ 

تسا تسرد  .میـسانشب  میراذگب ، رـس  تشپ  دیاب  هک  ار  یلحارم  تسا  مزال  یخیرات  نینچ  رد  روضح  يارب  منک ؛ ضرع  مهاوخ  یم 
اریز میـشاب  رـضاح  خـیرات  نیا  رد  ام  همه ي  تسین  مولعم  یلو  هدـش  زاغآ  دـیدج  یخیرات  هدـش  نشور  یمالـسا  بـالقنا  قیرط  زا 

! تسا اه  یـسیلگنا  راک  مه  بالقنا  نیا  دنتفگ  یم  اه  یـضعب  .دبلط  یم  ار  نآ  اب  یحور  ِطابترا  عون  کی  دیدج  خـیرات  رد  روضح 
يرگید تالداعم  دنک ، یم  تیریدم  رابکتسا  هک  یتالداعم  ءاروام  دنتسناوت  یمن  هک  دوب  هدروآ  اه  نآ  رـس  رب  ییالب  رابکتـسا  نوچ 

« هللا هظفح  » بالقنا مظعم  ربهر  هزادنا  ره  هک  يروط  هب  هدشن  كاپ  تابوسر  نیا  زا  یلک  هب  اه  نهذ  مه  زونه  هنافـسأتم  .دـنریذپب  ار 
ناتسناغفا رد  ار  شیاه  یناوتان  امش  درک و  روهظ  مود  یناهج  گنج  زا  دعب  هک  تسین  یئاکیرمآ  نآ  رگید  اکیرمآ  دننک  یم  دیکأت 

دیوش هجوتم  دینیبب و  دیناوت  یم  قارع  و 
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اه یـضعب  دهد  یم  ناشن  نیا  .دنمهفب  ار  اکیرمآ  ياه  یناوتان  دیدج  طیارـش  رد  دنناوت  یمن  همه  نیا  اب  هدش ؛ عقاو  يدیدج  طیارش 
خیرات رد  روضح  يارب  ام  هک  تسا  نآ  هدنب  ضرع  دنتسین و  رضاح  دیدج  خیرات  رد  یلو  دننک  یم  یگدنز  نامز  نیا  رد  هک  نیا  اب 

: زا دنترابع  هک  مینادب  ار  ییاهزیچ  میراذگب و  رس  تشپ  ار  یلحارم  دیاب  دیدج 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  یخیرات  هاگیاج  تخانش  فلا -

میـسانشب و ار  اه  هثداح  یخیرات  هاگیاج  دـیاب  یخیرات ، ياه  هثداح  تسرد  ِیباـیزرا  يارب  اـم  هک  مراد  دـیکأت  هتکن  نیا  يور  هدـنب 
یم اه  نآ  ياه  هیـشاح  هب  دنـسانشب ، ار  اه  نایرج  دارفا و  یخیراـت  هاـگیاج  هک  نیا  ياـج  هب  اـه  یـضعب  ارچ  هک  مروخ  یم  فسأـت 
ياه تواضق  مینیبن و  تسرد  ار  هثداح  نآ  ام  ات  دوش  یم  بجوم  نیا  یفنم -  ياه  هیـشاح  هچ  تبثم و  ياه  هیـشاح  هچ  دـنزادرپ - 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  .ددرگ  یعقاو  ریغ  هثداح  نآ  اب  هطبار  رد  ام 
و نویطارفا ، فیرحت  لطاب و  لها  ِلیوأت  هنوگره  هدومن و  لمح  ار  نید  نیا  هک  دنتـسه  یلودـع  لداـعتم و  ياـه  ناـسنا  نرق  ره  رد 
اب  (1) .دـنک یم  كاـپ  ار  نهآ  یکرچ  يدـیلپ و  نارگنهآ  هروک ي  هک  روط  ناـمه  دـننادرگ ، یم  رود  نآ  زا  ار  نیلهاـج  ياـهاعدا 

رومأم هک  تسا  یلودع  نآ  هرمز ي  رد  ناشیا  هک  میمهف  یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  یخیرات  هاگیاج  هب  هجوت 
يروضح نینچ  نیا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  .تسا  هدـمآ  شیپ  نید  يارب  هک  تسا  یتاـفارحنا  زا  نید  ظـفح 

دش و یم  ینوسامارف  حور  کی  راتفرگ  یبرغ  ِسناسنر  لیذ  تشاد  هک  مالسا  نید  ات  دنراد  ام  خیرات  يارب 
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دشاب و ندمت  کی  دناوت  یم  دوخ  يدوخ  هب  مالـسا  دننک : مالعا  دنک و  تایح  دیدجت  تشگ ، یم  لیمحت  نآ  رب  یبرغ  ياه  شزرا 
راهچ هقباس ي  هک  داتـسیا  یندمت  لباقم  رد  ناوت  یم  دندرک  تباث  دنتخادرپ و  یبرغ  ندـمت  اب  هلباقم  هب  قیرط  نیا  زا  ماما  ترـضح 

هدیـشک نآ  يارب  یبرغ  نمـشد  هک  يزادنارب  ياه  هشقن  نیرت  تخـس  زا  بالقنا ، لوصا  رب  تمواقم  اب  دراد و  یندمت  هلاس ي  دـص 
یم ور  هبور  شلاچ  اب  ار  ام  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  رابکتـسا  يایند  تسین و  يا  هداـس  ِراـک  روبع ، نیا  هک  تسا  مولعم  .درک  روبع 

اه هراوهام  اه و  هلیح  عاونا  اب  تسا و  تعیرـش  تناید و  هب  عوجر  یبرغ و  ندمت  زا  روبع  يارب  یمالـسا  بالقنا  ساسا  نوچ  دنک و 
رد هچ  نآ  نتفرگ  هدیدان  اب  ام  رکفنـشور  هک  تسا  نیا  زا  فسأت  هداد ، رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  اه  یـضعب  هتفر و  هناشن  ار  ساسا  نیا 

.تسا يرتشیب  تدش  اب  يولهپ  نارود  هب  تبسن  بالقنا ، زا  دعب  هدشداجیا  ِمسیرالوکس  دنک  یم  اعدا  تسا  عوقو  لاح 

یمالسا بالقنا  تایح  همادا  زار 

سیژ  » یناـمز کـی  .دـنک  فذـح  ار  یمالـسا  بـالقنا  تسناوـتن  شیاـه  ییاـناوت  همه ي  اـب  برغ  ياـیند  هک  تـسا  نـیا  تـقیقح 
یگنوگچ اب  هطبار  رد  اکیرمآ ، روهمج  سیئر  رتراک »  » ناتـسلگنا و ریزو  تسخن  رچات »  » مناـخ هسنارف و  روهمج  سیئر  نتـسدراگ »

رازه اب  سپس  دندز و  دیلک  ار  یموق  ياه  فالتخا  عوضوم  ادتبا  .دنتـشاد  زینو »  » رد یتسـشن  ناریا ، یمالـسا  ماظن  نتـشادرب  نایم  زا 
هرـسکی ار  راک  ناریا  هب  مادص  هلمح ي  اب  دنتـساوخ  دندشن ، قفوم  هک  دـعب  دـندرک و  یحارط  ار  هژون  دیهـش  ناگداپ  ياتدوک  دـیما 

رواب .دننک 
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هک نیا  اب  دـنک ، تمواقم  هئطوت  همه  نیا  لباقم  رد  دـناوتب  هدـش ، عورـش  یبرغ  گنهرف  هاگودرا  زا  نوریب  هک  یبالقنا  دـندرک  یمن 
ندرک هزیرالوکـس  اب  یتح  دنک - ، یم  مضه  شدوخ  رد  ار  یتکرح  ره  هک  دراد  ییاهراک  زاس و  هداد  ناشن  هراومه  یبرغ  گنهرف 

هدرک روضح  نالعا  برغ ، هاگودرا  زا  نوریب  هک  هدـش  ور  هبور  یبـالقنا  اـب  ـالاح  یلو  دـیامن - یم  مضه  دوخ  رد  زین  ار  نید  نید ،
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدعو ي  تروص  بالقنا ، نیا  تفگ : ناوت  یم  تهج  نیا  زا  .دهد  یم  تایح  همادا ي  نانچمه  تسا و 

دـش ضرع  هک  یتیاور  ساسارب  ار  نآ  هاگیاج  ات  تسا  زاین  نآ  مهف  يارب  شا و  یلـصا  ریـسم  رد  مالـسا  ندنادرگرب  يارب  تسا  هلآ 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  تسا  یتیاور  ناـمه  تسه - هک  يدـهاوش  هب  هجوت  اـب  منانخـس -  هناوتـشپ ي  .مینک  نییبت 

رد دـهد و  یم  تاجن  اه  لیوأت  اه و  تلاهج  اه و  طیرفت  اه و  طارفا  زا  ار  نید  دـیآ و  یم  یـسک  تما  نیا  زا  ینرق  ره  رد  دـنیامرف :
ُهَدـَْعب َیْعَی  ْمَلَف  ُهَرْدَـص  َحَرَـش  ِهِداَبِع  ِرُومُِأل  ُهَّللا  ُهَراَـتْخا  اَذِإ  َدـْبَْعلا  َّنِإ  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  يرگید  تیاور 

دهد یم  هدنب  نآ  هب  ردص  حرش  داد ، رارق  یـسک  رایتخا  رد  ار  شناگدنب  روما  ادخ  هک  یتقو   (1)« ٍباَوَص َْریَغ  ِهِیف  ْدِجَت  َْمل  ٍباَوَِجب َو 
باوص و زا  ریغ  وا  لامعا  وا و  تیصخش  رد  امش  دنام و  یمن  رد  حیحـص  ياهراک  هار  هئارا ي  اهزاین و  هب  ییوگ  باوج  رد  وا  سپ 
« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  تیـصخش  اب  یتیـصخش  نینچ  قیبطت  رب  لیلد  نیرتهب  .دیبای  یمن  عقاو  قباطم  ياهراک 

ولج هچ  ره  تدم  نیا  لوط  رد  هیقف  تیالو  یمالسا و  بالقنا  ناونع  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  حرط  هک  نیا 
هتسناوت هداد و  ناشن  ار  دوخ  تیناقح  رتشیب  هتفر 
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یم ناشن  نیا  دنک ، روبع  هدرک ، یحارط  شیارب  اه  لاس  نیا  لوط  رد  نمـشد  هک  یعناوم  زا  یطیرفت ، طارفا و  هنوگ  ره  نودـب  تسا 
.تسا هدـش  قارـشا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  بلق  رب  یهلا ، يا  هیطع  ناونع  هب  یمالـسا  بـالقنا  تقیقح  دـهد 

رد بناوج  همه ي  دراد و  دوخ  اب  ار  دوخ  همادا ي  ِبناوج  مامت  تشاد  ار  یهلا  هیطع ي  مکح  دوب و  یقارـشا  حرط  کـی  یتقو  اریز 
ترـضح سدـقم  دوجو  روهظ  هب  دـهدب و  همادا  دوخ  ریـس  هب  دـناوتب  ناـمز  نیا  رد  نآ  قـیرط  زا  مالـسا  اـت  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نآ 

.دوش متخ  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 

یقارشا يروعش  اب  لصاو ، یفراع  ناونع  هب  ناشیا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما تیـصخش  هک  نیا  رب  هوالع 
نآ ندوب  یقارـشا  رب  لیلد  دراد  دوخ  رد  ییاهراک  هار  عناوم ، زا  روبع  يارب  لـبق ، زا  یمالـسا  بـالقنا  هک  نیمه  دـندرک ، یم  لـمع 

عضوم نیرتهب  ماجنا  رد  دور و  یم  ولج  هدش و  يزیر  حرط  نآ  قباطم  دسانش و  یم  ار  هنامز  حور  بناوج  مامت  تسا  مولعم  تسا و 
دوب هدیـشک  ام  يارب  یکانرطخ  هشقن ي  اکیرمآ  روهمج  سیئر  رـسپ » ِشوب   » هک دیناد  یم  ًامتح  .دیآ  یم  نوریب  دـنلب  رـس  اه  يریگ 

دـشاب و یمن  مدرم  بختنم  يربـهر  داـهن  تسا و  هناـگود  تیمکاـح  ياراد  تسین و  یمدرم  یمالـسا  بـالقنا  هک  نیا  ناونع  تحت 
، دنهد تاجن  هدـش  لیمحت  مدرم  رب  هک  ماظن  نیا  تسد  زا  ار  ناریا  مدرم  دـنا  فظوم  لخاد  رد  شناتـسود  کمک  هب  اکیرمآ  تلود 

هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  هک  ییاه  ینیب  شیپ  اب  .دنـشکب  ام  يارب  دنتـساوخ  ادتبا  دندیـشک  هیروس  يارب  ًادعب  هک  ار  يا  هشقن 
یساسا نوناق  دندرک  دیکأت  مه  دعب  دوش و  مدنارفر  یمالسا  يروهمج  ماظن  نتفریذپ  يارب  دنتشاد  دیکأت  دندوب و  هدرک  هیلع » یلاعت 

ناگربخ سلجم  ءاضعا  دوش و  هتشاذگ  يأر  هب 
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هولج قطنم  یب  شوب  حرط  ردقنآ  هک  يروط  هب  دندرک  یثنخ  شیپاشیپ  ار  اه  هشقن  نیا  عجارم ، بختنم  هن  دنشاب و  مدرم  بختنم  زین 
هللا ناوضر  » ماما ترـضح  بلق  رب  یمالـسا  بالقنا  رون  نوچ  .دـننک  دـیکأت  نآ  يور  دنتـسناوتن  ناـشدوخ  نارادـفرط  یتح  هک  درک 

یمالـسا بالقنا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  نیا  تشاد ، رظن  رد  زین  ار  دوخ  هدنیآ ي  ِبناوج  هزادنا  نیا  ات  دوب  هدش  قارـشا  هیلع » یلاعت 
قیبطت دنناوت  یمن  دنمهف و  یمن  ار  اه  نیا  شوب  لاثما  و  دوب ، هدش  قارـشا  نآ  راذگناینب  بلق  رب  نامز ، تیدودحم  ياروام  یعبنم  زا 
لکـش مدرم  يأر  ساـسارب  نآ  ياـهداهن  همه ي  دـشاب و  یمدرم  ندوب ، یبهذـم  نیع  رد  بـالقنا  کـی  دوش  یم  هنوگچ  هک  دـننک 

.دشاب هتفرگ 

هب دـنک و  مهتم  ندوب  یمدرم  ریغ  هب  ار  اه  ماظن  زا  يرایـسب  دـناوت  یم  هک  الاح  درک  رکف  یبرغ  ماظن  قیبطت ، رد  ياـطخ  ياتـسار  رد 
نیمه دنناوت  یم  مه  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  دـهد ، ماجنا  دـهاوخ  یم  يراک  ره  دـیامن و  تلاخد  اه  نآ  رد  مدرم  زا  عافد  مسا 

نآ رد  هک  نیا  اب  .دریگ  لکـش  تاباختنا  اب  زیچ  همه  دیاب  دنتـشاد  رارـصا  عقوم  هچ  ماما  ترـضح  دـییامرفب  هظحالم  .دـننکب  ار  راک 
یم هچره  هک  دندوب  تسادق  زا  یطیارش  رد  دنتفریذپ و  یم  مدرم  دندومرف  یم  ماما  ترـضح  ار  هچره  هک  دوب  يروط  طیارـش  نامز 
ربهر تیمکاح  ات  دریگ  ماجنا  تاباختنا  اب  ناگربخ  سلجم  ءاضعا  باختنا  یتح  دنتـشاد  رارـصا  یلو  دش  یم  نوناق  نامه  دـندومرف 

.دنشک یم  ام  يارب  يا  هشقن  نینچ  دعب  لاس  دوب 20  هاگآ  ناشیا  بلق  نوچ  دشابن ، نوریب  تاباختنا  ماظن  زا  زین  بالقنا  مظعم 
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هچ ناشیا  تایاور ، دـید  زا  میمهفب  مینک و  رظن  ماـما  ترـضح  یخیراـت  هاـگیاج  هب  میراد  هفیظو  اـم  منک  یم  ضرع  قوف  لـیالد  هب 
دنمـشناد کـی  اـهنت  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح  مینک  روـصت  دـیابن  منک  یم  ضرع  اتـسار  نیمه  رد  .دـنراد  یهاـگیاج 

دربب و ولج  ار  ام  خیرات  ات  تسا  هدمآ  هک  تسا  ینارون  بلق  کی  مدقتعم  هکلب  تسا - یمالسا  دنمشناد  هک  دنچره  تسا -  یمالسا 
موصعم ماما  لیذ  هک  یصخش  دیاب  درب ، ولج  هفـسلف  سرد و  باتک و  اب  ناوت  یمن  ار  خیرات  اریز  دنک  کیدزن  نآ  یلاعتم  فادها  هب 

تیصخش لیذ  كولس   » باتک یـساسا  ياه  ثحب  زا  نیا  هک  دنادرگرب  تلم  هب  ار  بولطم  یلمع  يرظن و  يدابم  دنک و  روهظ  تسا 
يارب هک  تسا  نآ  هدـنب  ضرع  هتکن ي  نیلوا  سپ  .مرذـگ  یم  نآ  زا  اج  نیا  رد  هدـنب  تسا و  هیلع »» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 

هظحالم هک  تسا  یتاـیاور  تاـکن  نآ  هلمج ي  زا  هک  مینک  هجوت  یتاـکن  هب  تسا  مزـال  ماـما  ترـضح  یخیراـت  هاـگیاج  تخاـنش 
.دیدومرف

یخیرات ياهانگنت  تخانش 

.تسا یخیرات  ياهانگنت  تخانش  دیدج ، خیرات  رد  روضح  يارب  يدعب  هتکن ي  ب -

ام ارچ  میـسرپب  رگیدمه  زا  میراد  هفیظو  .مینک  عوجر  دیاب  بیبط  مادک  هب  میناد  یمن  میهدن  صیخـشت  تسرد  ار  دوخ  يرامیب  ات  ام 
فلاخم هک  دـنک  یمن  یقرف  چـیه  دروم  نیا  رد  میرادـن ؟ یهاـگآ  دوخ  ندرکنرکف  تسرد  هب  ارچ  مینک و  رکف  تسرد  میناوت  یمن 

مزال میتسه و  وربور  نآ  اب  یخیرات  يانگنت  کی  ناونع  هب  هک  تسا  يرکف  یب  لکشم  .هدنب  قفاوم  ای  دنکن  رکف  تسرد  هدنب 
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میناوتن هک  تسین  روط  نآ  دشاب  نایم  رد  مه  یفالتخا  رگا  تروص  نآ  رد  ددرگرب ، هعماج  هب  ندرکرکف  ناکما  ات  مینک  يراک  تسا 
يرگید يانبم  دـنمهف  یم  مادـک  ره  اـما  دنـشاب  هتـشاد  رظن  ود  عوضوم  کـی  رد  تسا  نکمم  دـهتجم  ود  .مینک  كرد  ار  رگیدـمه 

روـحم هک  تسا  نآ  دـننک  كرد  ار  رگیدـمه  دـنناوت  یم  دـهتجم  ود  نآ  هک  نـیا  تـلع  دراد ، دـیکأت  رظن  نآ  رب  وا  ارچ  تـسیچ و 
دروخرب عون  نیا  ساسا  دنا ، لئاق  مارتحا  رگیدمه  يارب  ًالماک  مه  تهج  نیمه  هب  تسا و  هقفت  رکف و  عوضوم ، نآ  رد  ناش  طابترا 

.دنمهف یم  ار  رگیدمه  رظن ، فالتخا  نیع  رد  هطبار  نیمه  رد  دننک و  یم  رکف  رگیدمه  رظن  هب  تبسن  هک  تسا  نآ  تهج  هب 

زا لضعم و  نیا  زا  میتساوخ  رگا  تسا و  يرکف  یب  یعون  راتفرگ  رـضاح  لاـح  رد  اـم  هعماـج ي  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  زیچ  همه 
رد هچنآ  .دز  تسد  یـساسا  راک  هار  هب  دروم  نیا  رد  دـیاب  مینادرگرب  هعماج  هب  ار  ندرکرکف  تردـق  مینک و  ادـیپ  تاجن  اـنگنت  نیا 
اب ندرکرکف  تردـق  هشیمه  هک  تسا  نیا  هتفرگرارق  ثحب  دروم  هیلع »» هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  تیـصخش  لـیذ  كولـس   » باـتک

ياه تیـصخش  رانک  رد  دنچره  هسردم ، سرد و  باتک و  اب  هن  دیآ و  یم  تسد  هب  یـسدق  ياه  تیـصخش  لمع  هریـس و  هب  عوجر 
تامولعم و نامه  مینک ، یمن  ادـیپ  تاجن  يرکف  یب  زا  میتسب  لد  اه  نآ  هب  رگا  یلو  تسا  مزـال  هسردـم  سرد و  باـتک و  یـسدق ،

ِعجارم شور  لثم  رگا  یناسنا  مولع  رد  یملع  ياه  هقلح  هنوگچ  دـیا  هدرک  هبرجت  مه  ناتدوخ  .دوش  یم  رکفت  باجح  تاـظوفحم ،
هجوتم ار  دوخ  لد  دنراد  زاین  اه  ناسنا  .دنمهف  یمن  ار  رگیدمه  مادک  چیه  دنشاب ، هتشادن  رظن  یسدق  ياه  ناسنا  هریس ي  هب  ام 
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نیمه رد  دـنیامن و  لمع  دـننک و  رکف  انبم  نآ  رب  ات  دـشاب  هتـشاد  تقیقح  رد  هشیر  ناش  نخـس  هریـس و  هک  دـننکب  ییاه  تیـصخش 
« ُْمْتلَْطبَأ اَِمل  ٌلِْطبُم  ُْمتْقَّقَح ، اَِمل  ٌقِّقَُحم   » دـیراد یم  راهظا  موصعم  ءایلوا  سدـقم  دوجو  هب  باـطخ  هریبک  هعماـج ي  تراـیز  رد  هطبار 

یم .مناد  یم  لطاب  نم  دیناد  یم  لطاب  دوخ  نخس  لمع و  هریس و  رد  امـش  ار  هچنآ  مناد و  یم  قح  نم  دیناد  یم  قح  امـش  ار  هچنآ 
رظن ّدم  ار  اه  تیصخش  نآ  دینک  یم  یعـس  اذل  دریگ و  یم  لکـش  اه  نآ  هریـس ي  هب  رظن  رد  اهنت  ندرک  رکف  جوا  هک  نیا  هب  دیـسر 

یم رگیدمه  هب  تبسن  رکفت  كالم  ار  ماما  هریـس ي  هجیتن  رد  دیئامن و  لمع  دینک و  رکف  اه  نآ  تیـصخش  ریثأت  تحت  دیهد و  رارق 
َهّللا ْاوُقَّتاَف  : » دنیامرف یم  اه  نآ  هب  باطخ  دنهد  تاجن  يرکف  یب  زا  ار  لیئارسا  ینب  دنرومأم  هک  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  .دیبای 

ياهانگنت زا  روبع  يارب  یهلا ، ياوقت  تیاعر  رانک  رد  ینعی  .دیئامن  تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  ( 50/ نارمع لآ  «) ِنوُعیِطَأَو
.تسا مزال  طرش  زین  ترضح  نآ  زا  تعاطا  دندوب ، راتفرگ  نادب  هک  یخیرات 

ملع زا  رتالاب  يزیچ  رکفت  هک  ییاجنآ  زا  دوش  نشور  هدش  یعـس  هیلع »» هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس   » باتک رد 
هتـشاد رارق  موصعم  ماما  لیذ  ای  دشاب و  موصعم  شدوخ  هک  یتیـصخش  هب  عوجر  يرکف ، یب  لضعم  زا  ییاهر  يارب  تسا  میهافم  هب 

میمهفب و ار  رگیدمه  فرح  میناوت  یمن  هجیتن  رد  دیآ و  یمن  ام  غارـس  هب  رکفت  یـصخش  نینچ  هب  عوجر  نودب  تسا و  مزال  دشاب ،
اه هنارای  لوپ  رادـقم  روهمج  سیئر  ياقآ  هک  یتقو  نآ  اب  هطبار  رد  هداس  لاثم  کی  هتکن  نیا  ندـش  نشور  يارب  هدـنب  .مینک  مهافت 

: دندومرف هبحاصم  نآ  رخآ  رد  هک  ما  هدز  باتک  رد  دندرک  مالعا  نویزیولت  رد  ار 
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هنوگچ هک  دـیدرک  هظحالم  .دراد  مه  تکرب  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  طوبرم  انعم  کی  هب  لوپ  نیا  نوچ 
مظعم ماقم  تمدـخ  یتقو  هک  دـندرک  هراشا  یتبـسانم  هب  ناشیا  دـعب  هتفه ي  دـندرک ، هرخـسم  ار  فرح  نآ  اه  تیاس  اه و  همانزور 
شالت همه  دش و  ضوع  زیچ  همه  دیدرک  هظحالم  .دراد  تکرب  تسا  نامز  ماما  لوپ  لوپ ، نیا  نوچ  دـندومرف  ناشیا  میدوب  يربهر 

هک دش  حرطم  روشک  ینویلیم  هاجنپ  دص و  ِتیعمج  تیفرظ  دروم  رد  هلئـسم  نیا  نیع  .دنمهفب  ار  يربهر  مظعم  ماقم  روظنم  دـندرک 
ماقم یتقو  یلو  دننک  رکف  نآ  دروم  رد  دـندوبن  رـضاح  دـنتفرگ و  عضوم  يا  هدـع  دـندرک ، حرطم  ار  نآ  روهمج  سیئر  ياقآ  یتقو 
نیا دینکن  رکف  .دنـسرب  مهافت  هب  نآ  هب  تبـسن  دننک و  رکف  نآ  دروم  رد  دندرک  یعـس  همه  دـندومرف  ار  بلطم  نامه  يربهر  مظعم 

يداحتا هوحن  کـی  هب  يربهر  مظعم  ماـقم  لـیذ  مدرم  ياـه  لد  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا ، یـسایس  هلئـسم ي  کـی  ًافرـص  هلئـسم 
دوش یم  دیکأت  ارچ  دوش  مولعم  ات  مدرک  ضرع  ار  لاثم  ود  نیا  .دنمهفب  يرگید  لقع  اب  ار  ناشیا  نانخس  دننک  یم  یعس  هک  هدیسر 
لمع ملع و  رد  میریذپب  همه  دشاب و  نایم  رد  یسدق  تیصخش  کی  دیاب  رگیدمه ، هب  تبـسن  مهافت  ِعورـش  يارب  رکف و  ِعولط  يارب 

.میسرب مهافت  هب  مینک و  رکف  رگیدمه  هب  تبسن  میناوتب  ات  میشاب  هتشاد  عوجر  وا  هب 

تیلعف روهظ و  هب  لمع  رد  رکفت  هک  ییاج  نآ  زا  مینیب و  یمن  ادج  رگیدمه  زا  ار  لمع  رظن و  یـسدق  ياه  تیـصخش  هب  رظن  رد  ام 
یم روهظ  رکفت  دریگ ، یم  رارق  رظن  ّدـم  اه  نآ  لمع  هریـس و  هب  رظن  هک  یـسدق  ياه  تیـصخش  هب  رظن  رد  دـسر ، یم  دوخ  یقیقح 

.دنک
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مهافت رکفت و  هب  عوجر  هار 

ندش نشور  اب  .دنک  یم  عولط  تدـحو  نآ  یـسدق ، یناسنا  هب  عوجر  اب  اریز  تسا  یـسدق  تدـحو  زا  تلفغ  مهافت ، مدـع  هشیر ي 
لیذ اهنت  یـسدق  تدحو  مّلـسم  روط  هب  .میهد  یم  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  شالت  یـسدق  تدحو  ققحت  هب  تبـسن  هک  تسا  هتکن  نیا 
َْنَیب َفَّلَأَو  : » دـیامرف یم  دوخ  ربمایپ  هب  هطبار  نیا  رد  دـنوادخ  دوش و  یم  ققحم  تسا  قلطم  ِدـحَا  هک  هللا »  » ترـضح سدـقم  دوجو 
بلق نیب  هک  دوب  دـنوادخ   (1)« ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّنِإ  ْمُهَْنَیب  َفَّلَأ  َهّللا  َّنَِکلَو  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َتفَّلَأ  اَّم  ًاـعیِمَج  ِضْرَـألا  ِیف  اَـم  َْتقَفنَأ  َْول  ْمِِهبوـُُلق 
تفلا اه  نآ  بولق  نیب  یتسناوت  یمن  يدرک  یم  جرخ  ار  دوب  نیمز  رد  تورث  هچنآ  ره  وت  رگا  درک و  داـجیا  تفُلا  ناناملـسم  ياـه 

یم مالسلا  مهیلع  ناماما  هب  باطخ  هعماج  ترایز  رد  امش  یتقو  .تسا  میکح  زیزع و  وا  اریز  درک  نینچ  دنوادخ  نکل  ینک و  داجیا 
موصعم یناماما  قیرط  زا  دنوادخ  هک  دیراد  یـسدق  تدـحو  نآ  هب  رظن  ًالمع  مناد ، یم  قح  نم  دـیناد  یم  قح  امـش  هچره  دـیئوگ :

یم وا  رد  ار  دوخ  لماک  ماقم  سکره  تسا ، یناسنا  ره  هتفای ي  تیلعف  لماک و  ماقم  موصعم  ماما  هک  ییاـجنآ  زا  دـنک و  یم  ققحم 
.دهد یم  رارق  دوخ  لمع  رکفت و  أشنم  ار  وا  دبای و 

هب دـنیامرف  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تهج  نیمه  هب  دـیا و  هدرک  عوجر  ناترترب  ِدوخ  هب  موصعم  ماما  هب  عوجر  اب  اـمش 
ییاج هب  ّبُحم  یتقو  اریز  دینکب ، موصعم  ماما  دوجو  قرغ  ار  دوخ  دوجو  مامت  ات  دیشاب  هتشاد  تبحم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها 
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ماـما شبوبحم  هک  سکره  اـب  دـمآ ، دوجو  هب  بوبحم  ّبُحم و  نیب  يداـحتا  هوحن  کـی  دـش و  موـصعم  ماـما  شبوـبحم  هک  دیـسر 
تیصخش هریـس ي  رگا  منک  یم  ضرع  رما  نیا  هب  هجوت  اب  .دنک  یم  داحتا  یگناگی و  ساسحا  يا  هداعلا  قوف  وحن  هب  تسا  موصعم 

رهاظ مهافت  دوش و  یم  عورش  رکفت  ییاضف  نینچ  رد  مینک و  كرد  ار  رگیدمه  مینک  یم  یعس  دنوشب  ام  رکفت  يدابم  یسدق ، ياه 
تیـصخش یطیارـش  نینچ  رد  .دوش  یم  مهارف  دریگب ، لکـش  ینید  هعماج ي  ات  میراد  زاین  ام  هک  یتدحو  ِققحت  ناکما  ددرگ و  یم 

هک نیا  رب  هوالع  .دریگ  یم  دوخ  هب  تیلعف  تروص  نمؤْملا » ُتآرم  ُنمؤملا   » هدـعاق ي تسا و  يرگید  تیـصخش  ساکعنا  سکره 
ترـضح ًالمع  دوش  تدـحو  هب  رجنم  هک  یهار  نتفاـی  اـب  سپ  تسا  یگناـگی  نیع  دوجو »  » ِتاذ تسا و  هتفهن  دوجو »  » رد تقیقح 

.دنایامن یم  خُر  تسا  دوجو  نیع  هک  قح 

هملک دـنچ  اب  هک  تسین  ییاـهزیچ  اـه  فعـض  نیا  میدـیمهف  میدـش و  دوخ  یخیراـت  ياـه  فعـض  هجوتم  دوجو  ماـمت  اـب  اـم  یتقو 
ماما ترـضح  دنوادخ  هک  مینک  رکف  عوضوم  نیا  هب  میناوت  یم  الاح  میداتفا  یـساسا  يا  هراچ  رکف  هب  دشاب و  فذح  لباق  تحیـصن 

.دناسرب مزال  ِتدحو  مهافت و  هب  ار  ام  ات  هداد  رارق  ام  ینید  هعماج ي  رکفت  يدابم  ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

ناوت یم  یبوخ  هب  یمالـسا  بالقنا  لیذ  یتقو  .مینک  یمن  هدافتـسا  دوخ  گرزب  ياه  هیامرـس  زا  ارچ  هک  منارگن  امـش  لثم  مه  هدنب 
دیکأت ماما  ترضح  تیـصخش  رب  هک  تسین  فیح  دناسر ، مهافت  هب  دنراد ، لوبق  ار  يربهر  بالقنا و  ماما و  ترـضح  هک  ار  يدارفا 

يدابم ار  وا  تیصخش  میسرب و  مزال  مهافت  هب  میمهفب و  ار  رگیدمه  نخس  ناشیا  تیصخش  لیذ  ات  مینک  یمن 
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ماما و ترضح  نتفریذپ  نیع  رد  همه  اه  نآ  هک  منیب  یم  ار  ییاه  همانزور  اه و  تیاس  زا  یضعب  یهاگ  هدنب  میهد ؟ رارق  دوخ  رکفت 
یبوخ هب  میریگب  رارق  ماما  ترـضح  تیـصخش  لیذ  میناوتب  همه  رگا  هک  یلاح  رد  دـنا ، هداتفا  مه  ناج  هب  هنوگچ  يربهر  بالقنا و 

.میهد روهظ  ار  رگیدمه  هب  تبسن  ندرکرکف  تردق  مینک و  كرد  ار  رگیدمه  میناوت  یم 

لیذ دوخ ، یتوکلم  هبنج ي  اب  دیدرک  شالت  ًاعقاو  رگا  دـیدرک و  رکف  مهافت  رـصنع  عوضوم  هب  رگا  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  لاح 
اهاوعد نآ  رد  دوب و  دهاوخ  رت  نیریش  لسع  زا  ناتیاهاوعد  دینکب ، مه  اوعد  مه  اب  رگا  دیریگ ، رارق  ماما  ترضح  یقارشا  تیصخش 

ار رگیدـمه  میناوتب  رگا  دـندومرف : یم  هیلع » هللا  همحر  » يرفعج یقتدـمحم  همـالع  .دوش  یم  رهاـظ  همْحَر » یتَُّما  ُفـالتخا   » تروص
، مینکن كرد  ار  رگیدمه  رگا  یلو  مینک - یم  ضامغا  رگیدمه  ياطخ  زا  و  دوش -  یم  مه  شش  ود ، هفاضا ي  هب  ود  مینک ، كرد 

نیا مینک -  یم  لادج  رگیدمه  اب  تسا  نشور  یبوخ  هب  هلئـسم  هک  مه  دروم  نیا  رد  یتح  و  دوش -  یمن  مه  راهچ  ود  هفاضا  هب  ود 
تاکرح و ِرهاظ  رد  دـننک و  كرد  ار  دوخ  بطاخم  ناهنپ  ياه  هیال  دـنناوت  یم  دـنراد و  تعـسو  اـه  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تهج  هب 

.دنوشن فقوتم  اه  نآ  راتفگ 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  یقارـشا  تیـصخش  هب  دریگب  میمـصت  ام  هعماج ي  یتقو  منک  نشور  مراد  شالت  هدنب 
هک یمهافت  نآ  هب  دـناوت  یم  دزاس ، لدـب  يونعم  طابترا  کی  هب  قیرط  نیا  زا  ار  نارگید  دوخ و  نیب  ِطاـبترا  دـنک و  یـسدق  ِعوجر 

هک ار  يونعم  ِمهافت  عون  نآ  ام  همه ي  .دبای  تسد  تسا ، هتشذگ  یخیرات  ياهانگنت  تاملظ و  زا  روبع  همزال ي  دراد و  زاین 
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تخـس زا  هنوگچ  دیدید  میا و  هدرک  هبرجت  دمآ ، دیدپ  هلاس  تشه  سدقم  عافد  رد  بالقنا ، نادـنزرف  نیب  رد  ماما  تیـصخش  لیذ 
هک یماظن  ياهدیدهت  مه  نآ  میتشاذگ ، رـس  تشپ  ار  يرابکتـسا  يایند  یماظن  ياهدیدهت  هشیمه  يارب  میدرک و  روبع  عناوم  نیرت 

: دـنداد یم  ربخ  ام  هب  یلیمحت ، گنج  زا  شیپ  لاس  رگا 40  .دشاب  یم  یلاعتم  فادها  هب  ندیـسر  يارب  اه  تلم  فقوت  لماع  ًامومع 
رد دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  میداد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  دنک ، هلمح  ام  هب  دهاوخ  یم  دـنله  یتح  ای  ناتـسلگنا و  ای  اکیرمآ و 

نامدوخ ياه  هناخ  رد  اه  بش  ام  رثکا  دندرک ، یم  دیدهت  ار  ام  طقف  شیپ  لاس  لهچ  رگا  .مییایب  هاتوک  اه  نآ  ياه  هتـساوخ  لباقم 
ترضح تیصخش  لیذ  ام  تلم  درک و  هلمح  ام  هب  مادص  یماظن  هلمح ي  شـشوپ  رد  رابکتـسا  ناهج  مامت  یلو  درب ، یمن  نامباوخ 

ام هب  رگا  زورما  هک  يروط  هب  دومن ، روبع  یخیراـت  ياـنگنت  نیا  زا  هشیمه  يارب  درک و  عاـفد  دوخ  زا  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما
ناملایخ نیع  تسا ، اه  نآ  زیم  يور  ام  هب  هلمح  هشقن ي  اـی  دـننک و  هلمح  امـش  هب  دـنهاوخ  یم  اـکیرمآ  اـپورا و  ماـمت  دـنهدب  ربخ 

یم یماظن  هلمح ي  هب  دـیدهت  ار  ناریا  مئاد  شوب  ياقآ  دوب  هتـشون  یئاکیرمآ  ياه  هماـنزور  زا  یکی  رـسپ » ِشوب   » ناـمز رد  .تسین 
نیا .دنریگ  یمن  يزیچ  هب  ار  اهدیدهت  نآ  دنتـسه و  یخوش  هدنخ و  دید و  زاب  دید و  لاح  رد  زورون  دیع  رد  ناریا  مدرم  یلو  دـنک 

روشک کی  ینامز  رگا  هک  ییاـنگنت  شا ،» یخیراـت  ياـهانگنت  زا  یکی  زا  تلم  کـی  روبع   » یگنوگچ روصت  يارب  دوب  لاـثم  کـی 
.میتخاب یم  ار  نامگنر  ام  درک  یم  دیدهت  ار  ام  مه  ییاپورا  يداع 
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زا دوب و  دـهاوخ  وا  ییاوسر  بجوم  رتشیب  ِدـیدهت  هب  لـمع  دـمهف  یم  درب  یمن  ییاـج  هب  راـک  وا  دـیدهت  دوش  هجوتم  نمـشد  یتقو 
الاح .میربب  ولج  میراد  شیپ  رد  هک  یلاعتم  فادـها  هب  ندیـسر  رد  ار  دوخ  خـیرات  میناوت  یم  ام  دوش و  یم  سویأم  یماـظن  دروخرب 

ياـهانگنت زا  روـبع  رد  ار  دوـخ  هفیظو ي  مینک  سویأـم  ار  نمـشد  میناوـتب  یگنهرف - روـما  رد  صوـصخ  هـب  روـما -  ریاـس  رد  رگا 
، تسا ام  تایح  همادا ي  ساسا  هک  یـسدق  تدـحو  نآ  هب  میا و  هدـناسر  ماجنا  هب  تسا  هدرک  لـیمحت  اـم  رب  رابکتـسا  هک  یخیراـت 

رثا رد  هک  یخیرات  ياهانگنت  نیرت  مهم  زا  میناوتب  ماما  ترضح  یقارشا  تیصخش  هب  رظن  اب  مراودیما  تدش  هب  هدنب  .میا  هتفای  تسد 
.مینک روبع  هتشگ ، تدحو  مدع  مهافت و  مدع  هب  رجنم  هدش و  داجیا  رکفت  مدع 

هاگن نیرت  یعقاو 

مه رایـسب  میـسانشب و  ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  یخیرات  هاگیاج  ات  دنک  یم  کمک  هک  یتاعوضوم  هلمج  زا 
.تسا برغ  گنهرف  حور  تخانش  تسا ، مهم 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  بتکم  رد  طـقف  دوش  یم  برغ  زا  روبع  هب  رجنم  هک  یعقاو  یـسانش  برغ  هزورما  مینادـب  دـیاب 
یعدم هک  ییاه  نایرج  رثکا  زا  دسانش ، یم  ار  برغ  یخیرات  هاگیاج  اهنت  هن  هک  دیونش  یم  دیراد  یسک  نابز  زا  ار  نیا  دراد و  رارق 

دقن برغ و  دـقن  رد  ار  رگدـیاه  هاـگن  هک  نآ  نیع  رد  هدـنب  .دراد  عـالطا  دـنا ، هدـنام  مـیقع  راـک  نـیا  رد  دنتـسه و  یـسانش  برغ 
برغ و حور  تخانش  رد  ناوت  یم  مدقتعم  مناد و  یم  دیفم  کیزیفاتم 
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تلفغ رگدـیاه  هاگن  مهف  زا  منک  یم  هیـصوت  دوخ  یبهذـم  ياـقفر  هب  هشیمه  درک و  هدافتـسا  رگدـیاه  رکفت  زا  نآ  یتسیلیهین  هجو 
ماجنا هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هّللا حور  ماما  ترـضح  بتکم  ياضف  رد  دـیاب  ناـمز  نیا  رد  برغ  دـقن  مدـقتعم  همه  نیا  اـب  دـننکن ؛

هک ار  تقیقح  ات  دـش  دـهاوخ  یباـجح  دوخ  يدوخ  هب  برغ  دـقن  عون  نآ  هنرگو  درک ، دـیدرف  رتکد  موحرم  هک  يراـک  لـثم  دریگ 
تیاهن نیا  هک  مینک  نامگ  هتینردـم  طسب  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  ّدـح  نآ  رد  مینیبن ، تسا  هدرک  روهظ  یمالـسا  بـالقنا  رد  زورما 
یعازتنا برغ  دـقن  تاعوضوم  رد  ًادـیدش  هدـشن و  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  دـیدج  یخیرات  روهظ  هجوتم  اریز  تسا  یگدز  کلف 

.مینک یم  رکف 

بتکم نیب  یـساسا  داضت  ات  هدـش  ناوارف  یعـس  هیلع »» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس   » باـتک رد  هللادـمحب 
قیاقح هب  رظن  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رون  هب  عیـشت  گنهرف  میناد  یم  تهج  کی  زا  .دوش  نایامن  یبرغ  گنهرف  اب  عیـشت  هدنز ي 

تلاصا  » ناونع تحت  ییاردص ، بتکم  رد  تاروتسد  نآ  یفـسلف  ینابم  هک  درگن  یم  نید  تاروتـسد  يدوجو  ياه  هبنج  هب  دراد و 
یم لیدـبت  هژبوس  هب  ار  زیچ  همه  هک : تسا  یگنهرف  یبرغ ، گـنهرف  رگید  تهج  زا  هدـش و  نیودـت  نآ » ندوب  یکیکـشت  دوجو و 

تشگرب ناسنا  نورد  هب  تقیقح  دوش و  یم  تقیقح  عبنم  ناسنا  تاذ  تراکد ، هشیدنا ي  وریپ  دهد و  یم  نهذ  هب  ار  تلاصا  دنک و 
نآ رد  .ددرگ  یم  نهذ  راـک  زیچ  همه  هب  یهد  تروـص  یهد و  اـنعم  دریگ و  یم  تأـشن  ناـسنا  نهذ  زا  زیچ  همه  دـنک و  یم  ادـیپ 

یلاعت هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  تیصخش  رد  لاح  .دننک  یم  ادیپ  انعم  نهذ  طسوت  هک  دنتسه  یتروص  نآ  هب  ءایشا  گنهرف 
تقیقح و هب  رظن  هتیویتکژبوس ، لباقم  رد  هیلع »
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کی زا  .تفای  تسد  نآ  هب  ناوت  یم  ماما  تیـصخش  لیذ  هک  تسا  یهاـگن  نیرت  یعقاو  نیا  هتفرگ و  رارق  دوجو »  » هب نداد  تلاـصا 
هتیویتکژبوس رب  دـیکأت  اب  ار  برغ  رگید  فرط  زا  هدومن و  كرد  نآ  ییاردـص  يانعم  هب  دوجو  تلاصا  رب  دـیکأت  اب  ار  عیـشت  فرط 

هب یبرغ  گنهرف  تخانـش  تهج  رد  یمادقا  دـشاب و  هتـشاد  راک  رـس و  تاحالطـصا  نیا  اب  هک  نآ  نودـب  تسا ، هدـیمهف  نآ  ندوب 
.دشاب ناشرظن  ّدم  زورما  حلطصم  يانعم 

یم مولعم  دـنک و  یم  ادـیپ  ار  دوخ  یخیرات  يانعم  یبوخ  هب  هتیویتکژبوس  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  بتکم  هب  هجوت  اـب 
ملاع هب  دراد  نهذ  رد  ار  هچنآ  دهاوخ  یم  هک  هدش  ادـیپ  یندـمت  نآ  لیذ  تسا و  گنهرف  کی  تسین ، هداس  هژاو ي  کی  نیا  دوش 

(1) .دشاب لئاق  تقیقح  يارب  یمیرح  هک  نآ  نودب  دشاب و  هتشاد  یبای  تقیقح  هغدغد ي  هک  نآ  نودب  دنک ، لیمحت  مدآ  و 

دیکأـت .یناـسنا  ياـه  تینهذ  هب  هن  دـشاب و  دوـجو »  » هب نآ  عوـجر  هک  دریگب  لکـش  یندـمت  تسا  نآ  ییاردـص  بتکم  رد  شـالت 
تیجراخ نیع  هک  يدوجو  هب  دـنراد ، فوطعم  دوجو »  » هب ار  تلم  هشیدـنا  رظن و  هک  تسا  نآ  ناـش  یملع  راـثآ  رد  ماـما  ترـضح 

موصعم ماما  يدوجو  ماقم  هب  میناوت  یم  دوجو  هب  رظن  ياتـسار  رد  دوب و  دهاوخ  یبرغ  گنهرف  هتیویتکژبوس و  لباقم  ًالماک  تسا و 
نیرتابیز هب  تسا و  ِءاَمَّسلا » ِضْرَْألا َو  َْنَیب  ُلِصَّتُْملا  ُبَبَّسلا   » ماقم هک  مینک  رظن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ینعی 

بحاص ترضح  دوخ ، يالوم  ماقم  لکش 
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تریـصب و  » باتک رد  هک  میوش  لئان  یخیرات  تریـصب  نآ  هب  میهد و  رارق  دوخ  رظن  ّدـم  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمزلا 
نیرتهب ًاتقیقح  هک  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  هاگن  باتک  نآ  رد  دش  یعس  تفرگ و  رارق  ثحب  دروم  جرف » راظتنا 

.ددرگرب ام  خیرات  هب  لمع  هشیدنا و  نیب  داحتا  دوش و  نییبت  لمع  نیرتهب  يارب  تسا ، هاگن 

باجح نودب  دنوادخ  هب  رظن 

ِهاگن اب  میهد و  رارق  رظن  ّدم  ار  دوخ  خیرات  یلصا  تهج  برغ ، زا  روبع  اب  ات  دوش  یم  بجوم  ماما ، ترضح  هاگن  لیذ  یسانش  برغ 
نیا رب  مضیارع  همه ي  .میوش  دازآ  مسیلیهین  مسیلاـنیمون و  ینعی  هتیویتـکژبوس  راـثآ  زا  دـهد  یم  اـم  هب  دوجو  تلاـصا  هک  يدوجو 

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هب  عوجر  بـالقنا  نیا  تاذ  میناد  یم  تسا و  یمالـسا  بـالقنا  یلـصا  فدـه  هجوتم  اـنبم ،
عون ناـمه  میئآ ، یم  رد  وا  روضح  هب  میوش و  یم  سونأـم  يدوجو  يادـخ  اـب  موصعم  ماـما  هب  عوجر  ياتـسار  رد  دراد و  فیرـشلا 

ِهَّللا َو َیلِإ  َرُْظنَی  یَّتَح  ٌباَجِح  ِهَّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  َنوُکَی  َال  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم  : » دنیامرف یم  شا  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  يروضح 
(1)« هَّللا َیلِإ  َرَظَن  ِْهَیلِإ َو  ُهَّللا  َرَظَن  َِکلَذَـک  َناَـک  اَذِإ  ُهَّنِإَـف  ْمُْهنِم  ِماَـمِْإلِاب  َّمَتْأَـی  ْمِهِّوُدَـع َو  ْنِم  ْأَّرَبَـتَی  ٍدَّمَُحم َو  َلآ  َلاَوَـتَْیلَف  ِهـَْیلِإ  ُهَّللا  َرُْظنَی 
درادب و تسود  ار  دّمحم  لآ  دیاب  دنک  هدهاشم  ار  وا  زین  دنوادخ  دنیبب و  ار  ادخ  ات  دشابن  یباجح  ادخ  وا و  نیب  تسا  لیام  سکره 

.دنیب یم  ار  وا  زین  ادخ  دنیب و  یم  ار  ادخ  وا  دوب  نینچ  رگا  .ددرگ  هداوناخ  نیا  زا  یماما  وریپ  دشاب و  رازیب  ناشنانمشد  زا 
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درک و رظن  یهلا  ءامـسا  ینعی  دوجو  ِیلاـمک  رهظم  هب  دوجو ، هب  رظن  زا  سپ  دـیاب  قح  هب  عوجر  ِندـش  يدربراـک  رتشیب  هچره  يارب 
تفرعم زا  هطبار  نیمه  رد  و  تسشن ، اشامت  هب  دشاب ، مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هریـس ي  نامه  هک  یلماک  رهاظم  رد  ار  یهلا  ءامـسا 
ترـضح نامیالوم  سدـقم  دوجو  رون  لیذ  رد  ًافاصنا  میراد و  زاـین  هک  یتیونعم  نآ  بسک  ریـسم  تسا  نیا  .مینک  یم  عورـش  سفن 

رارق یماما  سدـقم  دوجو  لـیذ  هعماـج  یتقو  اریز  .میباـی  تسد  نآ  هب  میناوت  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمزلا  بحاـص 
ات دراد  یم  ینازرا  نینمؤم  هب  ار  دوخ  اـب  داـحتا  هوحن  کـی  تسا ، نینمؤم  ياـه  ناـج  بوبحم  تمـصع ، ماـقم  تهج  هب  هک  تفرگ 

ماـما ترـضح  هاـگیاج  هجوـتم  ناوـت  یم  یهاگتـسد  نینچ  لد  رد  میدـقتعم  اـم  .دـنرگنب  ماـما  نآ  تیـصخش  وـترپ  رد  ار  رگیدـمه 
یلاعت هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  اب  ار  یتبسن  نینچ  بالقنا  هب  ِنینمؤم  موصعم ، ماما  رون  لیذ  رد  دش و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

هظحالم .دننک  كرد  ار  رگیدمه  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  تیـصخش  وترپ  رد  دنناوتب  ات  دننک  یم  رارقرب  هیلع »
ماما ترضح  تیصخش  بتکم و  لیذ  رد  اضف ، نآ  رد  سدقم  عافد  نارادرس  دنتشاذگ ، مدق  هار  نیا  رد  هنوگچ  ادهـش  هک  دیدومرف 
هنحص يروضح  نینچ  وترپ  رد  دنتشاد و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  عوجر  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

.دوب لاحم  هب  کیدزن  يداع ، تلاح  رد  اه  هنحص  نآ  ققحت  هک  دندیرفآ  ییاه 

بحاص ترـضح  سدقم  دوجو  هب  عوجر  نیع  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  بتکم و  لیذ  یگدنز  زا  يدومن 
ام خـیرات  رد  هک  تقیقح  نیا  میراذـگن  میتسه  فظوم  همه  دـیدید و  اه  ههبج  رد  امـش  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمزلا 

زا ار  اه  یجیسب  هیفچ ي  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  دیاش  .دورب  هیشاح  هب  درک  عولط 
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.دورن هیشاح  هب  دنامب و  هنحص  رد  درک  روهظ  سدقم  عافد  ياه  ههبج  رد  هک  ینارون  یسدق  دهع  نآ  ات  دنراد  یمنرب  دوخ  شود 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  سدقم  دوجو  هب  عوجر  ار  بالقنا  فده  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  یتقو 
نآ رب  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دنهد و  یم  رارق  ام  رظنم  رد  ار  دنوادخ  تسا و  دنوادخ  يانسح  ءامسا  رهظم  هک  دنناد  یم  فیرشلا 
ادخ دیهاوخ  یم  رگا  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دینک  هظحالم  میراد ؟ يرگید  هار  ادخ  اب  سنُا  يارب  ایآ  دنراد ، دیکأت 
نیا زا  دیهد ، لکـش  ناتدوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  تبحم  دیاب  دـنیبب ، ار  امـش  مه  ادـخ  دـینیبب و  باجح  نودـب  ار 
دورو نیا  ام  تسا و  نکمم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بح  قیرط  زا  طقف  باجح ، نودب  ادخ  هب  ِعوجر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور 

هک تسا  نآ  هدنب  ضرع  همه ي  .میـسرب  نآ  هب  مینک و  ادـیپ  میناوت  یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  بتکم  رد  ار 
نآ هب  مینک و  یم  یط  ار  لحارم  نیا  ماـمت  میرگنب  تسرد  ار  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  یخیراـت  هاـگیاج  رگا 

.میوش یم  لیان  تسا  هللا  یلا  عوجر  هک  یساسا  هجیتن 

بالقنا رابکتـسا  يایند  دـنکن  دوش و  یم  هچ  ادرف  هک  اه  فرح  نیا  رگید  میـسانشب  ار  ماما  ترـضح  یخیرات  هاگیاج  میتسناوت  رگا 
رـس هب  دوخ  خیرات  زا  نوریب  رد  ات  مینک  يراک  هک  دوب  دهاوخ  نآ  ام  هغدغد ي  دور و  یم  رانک  دنک ، فذح  خـیرات  زا  ار  یمالـسا 

ترـضح اب  یگدنز  هب  ار  یهلا  ءایبنا  اب  یگدنز  دـیریگ و  یم  رارق  دوخ  يرون  تایح  رد  مزع  مامت  اب  نانچنآ  تروص  نیا  رد  .میربن 
، هدرک نآ  راتفرگ  ار  اه  تلم  هتینردم  هک  یخیرات  یگتسسگ  يارب  ییاج  هک  دینک  یم  لصتم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

فیح .دنام و  یمن  یقاب 
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.میشاب اه  یگّرمزور  یئزج و  ياه  هثداح  راتفرگ  میریگن و  رارق  یتایح  نینچ  رد  میشاب و  مورحم  یگدنز  نینچ  زا  هک  تسا 

هک تسا  یهاگن  نیرت  كرابم  نیا  میهد و  تاجن  ار  تیرـشب  دوخ و  میناوتب  هک  میوش  دراو  یتاـیح  رد  اـت  هدـمآ  دوجو  هب  یطیارش 
.تسا هدوشگ  ام  لباقم  رد  هللا  حور  ترضح  زورما 

.نادرگب دونشخ  یضار و  ام  زا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  كرابم  بلق  اراگدرورپ !

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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یمالسا بالقنا  هب  رظن  رد  بلق  لقع و  لادج 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

تسا مکاح  نهذ  رب  هک  یمهَو 

عقاو رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس  هک  دوب  نیا  میتشاد  ناتـسود  زا  یـضعب  اب  هک  یتبحـص  لاؤس :
بـالقنا هب  دـهعتم  ياـهورین  نیب  دـیاب  هک  تسا  يرکذـت  نیمه  ورگ  رد  اـم  يدوـجو  هفـسلف ي  خـیرات و  نیا  رد  تسا  رکذـت  کـی 

هب یتقو  .درک  ساسحا  یمالـسا  بالقنا  هب  دهعتم  ياهورین  نیب  ار  نآ  ألخ  ناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  .دـتفیب  قافتا  یمالـسا 
هک یلاح  نیع  رد  مینک  یم  هاگن  دـنوش ، یم  عمج  مه  رود  ناونع  نیمه  تحت  دـنراد و  روضح  بالقنا  رد  هک  يرکف  ياه  ناـیرج 

هجو دـنچ  ره  دـنبلط ، یم  لح  هار  نآ ، عفر  يارب  دـنرب و  یم  جـنر  زین  یگناگیب  یعون  زا  ییوگ  اـما  دراد  دوجو  ناـش  نیب  یتدـحو 
هتـشاد دوخ و  طقف  نایرج  ره  هک  تسا  يروط  اه  هاگن  .درک  ساسحا  ار  نآ  ناوت  یم  هیـضق  ِنطاب  رد  یلو  تسین  سوملم  یگناگیب 

هیقب هب  دیاب  هک  یمارتحا  ّدح  رد  اهنت  .دریگ  یمن  يزیچ  هب  ار  یبالقنا  ياه  نایرج  هیقب  ياه  نتـشاد  ًامومع  دـنیب و  یم  ار  دوخ  ياه 
.دنادودحم دنراذگب ، يرکف  ياه  تیصخش  ي 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

تسا مکاح  نهذ  رب  هک  یمهَو 

عقاو رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس  هک  دوب  نیا  میتشاد  ناتـسود  زا  یـضعب  اب  هک  یتبحـص  لاؤس :
بـالقنا هب  دـهعتم  ياـهورین  نیب  دـیاب  هک  تسا  يرکذـت  نیمه  ورگ  رد  اـم  يدوـجو  هفـسلف ي  خـیرات و  نیا  رد  تسا  رکذـت  کـی 

هب یتقو  .درک  ساسحا  یمالـسا  بالقنا  هب  دهعتم  ياهورین  نیب  ار  نآ  ألخ  ناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  .دـتفیب  قافتا  یمالـسا 
هک یلاح  نیع  رد  مینک  یم  هاگن  دـنوش ، یم  عمج  مه  رود  ناونع  نیمه  تحت  دـنراد و  روضح  بالقنا  رد  هک  يرکف  ياه  ناـیرج 

هجو دـنچ  ره  دـنبلط ، یم  لح  هار  نآ ، عفر  يارب  دـنرب و  یم  جـنر  زین  یگناگیب  یعون  زا  ییوگ  اـما  دراد  دوجو  ناـش  نیب  یتدـحو 
هتـشاد دوخ و  طقف  نایرج  ره  هک  تسا  يروط  اه  هاگن  .درک  ساسحا  ار  نآ  ناوت  یم  هیـضق  ِنطاب  رد  یلو  تسین  سوملم  یگناگیب 

هیقب هب  دیاب  هک  یمارتحا  ّدح  رد  اهنت  .دریگ  یمن  يزیچ  هب  ار  یبالقنا  ياه  نایرج  هیقب  ياه  نتـشاد  ًامومع  دـنیب و  یم  ار  دوخ  ياه 
.دنادودحم دنراذگب ، يرکف  ياه  تیصخش  ي 
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« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  تیـصخش  لـیذ  كولـس  هک  دوب  نیا  بـالقنا  يرکف  فلتخم  ياـه  ههبج  ياـقفر  هب  اـم  ضرع 
ره ات  میهد  لکش  دوش ، یم  ققحم  ماما  ترـضح  یقارـشا  تیـصخش  لیذ  هک  ییانبم  اب  ار  تدحو  هجو  دییایب  هک  تسا  نیا  شفرح 

زاین هک  تسا  يزیچ  نیا  .دنک  یم  ادیپ  زین  ار  دوخ  هاگیاج  سک  ره  یکولس  نینچ  ساسارب  دوش و  هدید  شدوخ  هاگیاج  رد  یـسک 
.دتفیب قافتا  بالقنا  يرکف  ياه  نایرج  نیب  تسا 

.تسا یگنهرف  ياـه  تیلاـعف  نتم  رد  یمالـسا  بـالقنا  هب  رظن  دریگ ، رارق  تلفغ  دروم  دـیابن  قوف  عوـضوم  زا  غراـف  هک  يزیچ  نآ 
ياضف رد  دنرادن و  رظن  یمالسا  بالقنا  ياه  ثحب  هب  ًامومع  دنتسه  يا  هشیدنا  يرکف و  ياهراک  لوغشم  هک  ییاه  نآ  زا  يرایـسب 

یگناگیب نآ  زا  ریغ  نیا  دنا و  هدرکن  فیرعت  یمالسا  بالقنا  اه و  تیلاعف  نآ  نیب  يّدج  تبسن  کی  دنا و  لوغشم  ناشدوخ  يرکف 
.دنریگب تسد  رد  دیاب  ار  يرکف  ماظن  هدنیآ ي  هک  تسه  يرکف  ههبج  ياهورین  نیب  هک  تسا 

حرطم يّدـج  خـیرات  نیا  رد  ار  ماما  یقارـشا  تیـصخش  هب  رکذـت  ار و  ماما  میدـمآ و  ام  هک  دـینک  ضرف  قوف  تاعوضوم  رب  هوـالع 
تسا و توافت  یب  بالقنا  یلـصا  فادها  هب  تبـسن  یفـسلف ، ینافرع و  ياه  هفلؤم  هب  رظن  نیع  رد  هک  يا  ههبج  نآ  اب  لاح  میدرک ،

تدم ات  ام  ایوگ  ریخا  رما  نیا  هب  هجوت  اب  درک ؟ دروخرب  دـیاب  روطچ  دـنز ، یم  مدـق  ماما  تیـصخش  فیرحت  ياضف  رد  انعم  کی  هب 
تاموزلم نوچ  دـش ، میهاوخ  سأی  راچد  یتحار  هب  مینادـن  ار  هار  نیا  تاـموزلم  عناوم و  رگا  میراد و  ور  شیپ  رد  هار  يداـیز  ياـه 

دوخ زا  میورب  ولج  هک  يرادقم  میا و  هتخانشن  تسرد  ار  میراد  شیپ  رد  هک  یهار 
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ات هک  میا  هدیـسرن  یهاـگآدوخ  نیا  هب  زوـنه  لاـثم  ناوـنع  هب  هار ، نیا  ِتاـموزلم  زا  تلفغ  ياتـسار  رد  دـش ؟ هچ  هجیتـن  میـسرپ  یم 
یقارشا ِكولس  يانعم  نآ ، ياتسار  رد  دوش و  هدیمهف  قارـشا  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  دیاین  هعماج  فک  هب  اردصالم  ِدوجو  تلاصا 

مه یقافتا  ضرف  رب  .دتفیب  یقافتا  نآ ، ندوب  یکیکـشت  هب  رظن  دوجو و  تلاصا  مهف  زا  لبق  میـشاب  راودیما  دیابن  سپ  .ددرگ  هنیداهن 
تامیمصت ًالمع  دنک و  یم  لفاغ  هلئسم  لصا  زا  ار  ام  قافتا  نامه  مینک ، انعم  تسرد  بالقنا  نتم  رد  ار  نآ  ياج  میناوتن  رگا  دتفیب 

اپ هب  ییاولب  یبهذـم  ياـهورین  زا  یـضعب  نیب  هک  شعاد  هدـیدپ  روهظ  لـثم  .مینک  یم  ضوع  ار  ناـم  عضوم  میریگ و  یم  یهابتـشا 
ار شروصت  امش  هک  ییاضف  رد  دنور  یم  دنوش و  یم  یـساسحا  تحار  یلیخ  .تسا  ینایفـس  نامه  ایوگ  اه  نآ  نامگ  هب  هک  هدرک 

هعماج رد  دیاب  هک  يریس  رد  ار  ماما  تیصخش  لیذ  كولس  ياه  ماگ  شا  یـساسحا  ياه  هصخاش  نیا  اب  هاگن  نیا  .دیدرک  یمن  مه 
هب تبـسن  تسا  کیدزن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  تقو  هک  نآ  دیما  هب  دریگ و  یم  هدیدن  دـنک ، داجیا 

ماما ترـضح  دـمح  هروس  ریـسفت  هب  رظن  هن  دـنام و  یم  نازیملا  ریـسفت  هب  رظن  هن  رگید  دوش ، یم  توافت  یب  یگنهرف  ِقیمع  راک  ره 
ام نهذ  يور  رب  یمهَو  اـیوگ  .میراد  دروخ  رب  ینید  ياـه  هزومآ  اـب  لاـیخ  ّدـح  رد  زوـنه  هک  اریز  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ

مهن و تلود  یگنهرف  ياضف  رد  ًاضعب  هک  يزیچ  .میهد  لیکـشت  ار  دوخ  ینامرآ  هعماج  مهَو  ناـمه  اـب  میهاوخ  یم  تسا و  مکاـح 
هب یتقو  .دـش  ادـیپ  اه  نآ  رد  سأی  عون  کی  دندیـسرن  راـظتنا  دروم  هجیتن  هب  هک  دـعب  دروخ و  یم  مشچ  هب  دارفا  زا  یـضعب  رد  مهد 

هجیتن رد  دوش و  یم  ساسحا  تلاح  نیا  دینک  یم  رظن  يرکف  ههبج  ناتسود  زا  یضعب  عمج 
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هعماج ِیخیرات  ياهانگنت  هوبنا  اب  هک  دعب  دـنیآ  یم  نادـیم  هب  هیلوا  طاشن  روش و  اب  .دـیبای  یم  ار  دـیآ  یم  یپ  رد  هک  مه  یـسأی  نآ 
هاـگیاج هک  نیا  نودـب  دـندرک ، یم  رکف  هک  تسا  ییاـه  فرح  نـیا  زا  رت  هدـیچیپ  عاـضوا  راـگنا  دـننیب  یم  دـنوش و  یم  ور  هـبور 

هک دنراد  تلفغ  عوضوم  نیا  زا  .دنزاب  یم  ار  دوخ  دننکب ، دـیاب  راک  هچ  یخیرات  ِطیارـش  نینچ  رد  دـننادب  دـنمهفب و  ار  ناشتاکرح 
نیا رد  .تشادـن  ار  رخآ  ياه  مدـق  جـیاتن  ققحت  راظتنا  لوا  مدـق  رد  تفرگ و  رظن  رد  ار  اه  تیلاـعف  دـنیآرف  یگنهرف  روما  رد  دـیاب 

؟ درک راک  هچ  دیاب  راکفا  دارفا و  عون  نیا  اب  هطقن 

اب هطبار  رد  ام  ياه  ندرکن  یهارمه  اه و  یهاتوک  ایآ  .دوب  دهاوخ  هنوگچ  نایرج  نیا  ریـسم و  نیا  اب  ام  تبـسن  هک  تسا  نیا  لاؤس 
لثم یقافتا  ناکما  ردـقچ  دور ؟ باجح  رد  بـالقنا  دارفا ، نیمه  قیرط  زا  دوش  یمن  بجوم  بـالقنا  هب  بوسنم  ياـه  ناـیرج  همه 

بالقنا تقیقح  تاذ و  بالقنا و  تبثم  ياه  هبنج  يور  دیا  هدرک  هراشا  الاح  ات  امش  هک  هچنآ  تسه ؟ یمالسا  بالقنا  يارب  هفیقس 
نیبشوخ مه  یلیخ  هک  نیا  یکی  تسا ، حرطم  هاگدید  ود  تسا ؟ روط  نیا  ًاعقاو  ایآ  .داتفا  دهاوخن  يدب  قافتا  چـیه  ُهَّنَأَک  تسا  هدوب 

هک تسا  نیا  مود  هاگدید  .دننک  ریس  يرگید  تمس  هب  اه  نایرج  دورب و  باجح  رد  تقیقح  نیا  تسا  نکمم  تحار  نوچ  میـشابن 
رتشیب دوش ، یم  هراشا  لوا  هاگدید  هب  امش  تاملک  يال  هبال  رتمک  .دور  یم  ولج  بالقنا  یلو  دنتفا  یم  نوریب  بالقنا  زا  اه  مدآ  هن ،

ییاه شلاچ  هب  بالقنا و  يور  شیپ  ياهدیدهت  هب  یساسا  يّدج و  تروص  هب  امش  تاملک  رد  یلو  دینک  یم  هاگن  بالقنا  تاذ  هب 
.دوش یمن  هتخادرپ  دوش ، یم  هجاوم  اه  نآ  اب  بالقنا  هک 
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هفیقس زا  روبع  خیرات 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس  ثحب  ات  دوش  یم  بجوم  تسا و  بوخ  رایـسب  تاعوضوم  نیا  حرط  باوج :
کی دیهاوخب  رگا  .دوش  یم  کمک  رت  قیقد  ياه  لح  هار  روهظ  هب  دنک  روهظ  اه  هغدـغد  یتقو  اریز  دـیآرد ، لیـصفت  هب  لامجا  زا 

رد لماک  یهاگآ  اـب  دوش  یم  قیرط  نیا  زا  عقاو  رد  .دوشب  نآ  هب  یتواـفتم  ياـهدورو  دـیاب  ًاـمتح  دوش  رادروخرب  لیـصفت  زا  ثحب 
حرطم ار  یمهم  لاؤس  تساجک ؟ هدنیآ  هب  تبـسن  ام  ینیبشوخ  هشیر  دینک  یم  لاؤس  هک  نیا  .میراذگب  مدـق  دوخ  ِخـیرات  هدـنیآ ي 

هدنب ات  دوش  یم  هناهب  تالاؤس  عون  نیا  میا ؟ هتـسب  درذـگ  یم  بالقنا  فارطا  رد  هچنآ  هب  تبـسن  ار  ناممـشچ  ام  ایآ  هک  دـینک  یم 
.دینکن یهاتوک  دیئامرفب  دیاب  هک  تسه  يزیچ  رگا  منک  یم  دیکأت  تهج  نیمه  هب  .منک  حرط  ار  دوخ  ضیارع 

ددرگ و یم  اهزاس  هفیقـس  راتفرگ  دوش و  یم  وربور  هفیقـس  ياضف  اب  یمالـسا  بالقنا  ایآ  هک  دـیدرک  حرطم  هک  یهاگدـید  ود  رد 
رد دنوادخ  فرط  زا  يریدـقت  هک  دراد  شیارگ  هتکن  نیا  هب  ام  هاگدـید  .هن  ای  دور  یم  باجح  هب  بان  مالـسا  روهظ  خـیرات  هرابود 

بـسانم ار  دوخ  ام  رگا  دنچ  ره  تسین  ینتفر  نیب  زا  هک  تسا  عوقو  لاح  رد  یقافتا  ریدقت ، نیا  رد  تسا و  هدـش  عورـش  خـیرات  نیا 
نایم رد  هاگدید  نیا  دییأت  رد  يدایز  نئارق  هتبلا  میوش و  یم  جراخ  یخیرات  ياضف  نیا  زا  هک  میئام  نیا  میهدن ، لکـش  یهلا  ریدـقت 

یمالـسا ماظن  طوقـس  رظتنم  هام  ره  هتفه و  ره  تهج  نیمه  هب  هدـنام و  ناهنپ  اه  بلط  تنطلـس  لاـثما  هاگدـید  زا  هک  ینئارق  تسا ،
بالقنا نیا  دینکن  یهارمه  هچ  دینکب و  یهارمه  هچ  اهامش  هک  دوب  نیا  هاپس  ناهدنامرف  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ریبعت  دنتسه ،
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(1) .دیبای یم  تسد  مزال  تیوه  هب  امش  دوش و  یم  ققحم  رتدوز  رما  نیا  دییایب  هنحص  هب  رگا  طقف  دریگ  یم  ار  شدوخ  هجیتن 

سنج هدـنیآ ، سنج  فرط  کی  زا  دوش ، یم  رکذـتم  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس  باـتک  هک  یهاـگن  اـب 
فرط زا  میوش و  یم  وربور  یقارشا  نادرم  اب  اذل  میا و  هدرک  روبع  کیزیفاتم  نارود  زا  ام  تسا و  یـسدق  قیاقح  اب  یقارـشا  طابترا 

هتـشون رد  دوخ  زا  هک  يراثآ  اب  ماما  ترـضح  هک  يراک  درک ، مهارف  مزال  فراعم  حرط  اب  ار  يروضح  نینچ  تامدـقم  دـیاب  رگید 
.دنا هدرک  مهارف  ار  نآ  یلصا  هدام  ناشدوخ  دنا  هدراذگ  یقاب  ناشیاه 

هتینردم گنهرف  نتم  رد  هک  دوجوم  ياهراکهار  میشاب  هجوتم  ًایناث : میشاب و  هتشاد  ار  هعماج  تالکـشم  دوجو  هغدغد ي  دیاب  ًالوا :
زا ات  مینک  هنامز  ِقارـشا  هدامآ  ار  نامبلق  اه ، هغدغد  نآ  هب  هجوت  اب  دـیاب  اذـل  دـشاب و  وگباوج  هک  تسین  ییاهراکهار  تسا ، حرطم 

، ریدقت نآ  نتم  رد  ات  هدرک  ریدقت  ار  يزیچ  هچ  نامز  نیا  رد  دنوادخ  میمهفب  میوش و  ییامنهار  دوخ  هنامز  خیرات  مهف  هب  قیرط  نآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـالیم  زور  هک  نیا  : » دـنیامرف یم  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح  .دـیامزایب  ار  اـه  ناـسنا 

دهاوخ ورف  یهاشنهاش  ياـه  هرگنک  ماـمت  نرق  هدراـهچ  هک  تسین  نآ  رب  ناـشن  اـیآ  تخیر ، ورف  يرـسک  قاـط  زا  هرگنک  هدراـهچ 
دوخ هنامز  ریدـقت  هجوتم  هدرک و  یلجت  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  بلق  رب  هک  تسا  قارـشا  عون  کـی  نیا   (2) »؟ تخیر

نیا رد  هک  دنوش  یم 
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يارب ناهاشداپ  ردـقچ  ره  الاح  درک ، دـهاوخ  روهظ  مدرم  بلق  رب  ادـخ  تیمکاح  نارود  دـنک و  یم  طوقـس  یهاشنهاش  ماظن  نرق ،
.دروخ یمن  هبرض  راک  لصا  هب  دیامن  يزیگنا  هنتف  رابکتسا  ای  دننک و  شالت  دوخ  ءاقب 

هیآ ي هک  یـشور  نامه  هب  رظن  اب  هدنب  هکلب  دنوش  تایقوذ  دراو  یمکِح  يانبم  نودب  هک  منک  توعد  ار  ناتـسود  مهاوخ  یمن  هدنب 
، دراد نایرج  رشب  خیرات  رد  هچنآ  هب  ندرکرظن  اب  دیامرف  یم  هک  میوگ  یم  نخـس  امـش  اب  دهد  یم  رارق  اهرظن  ّدم  جح  هروس ي   46
: دیامرف یم  .تسین  بلق  زا  کفنم  لقع  لقع ، نیا  هک  دیآ ، یم  هنحص  هب  لقع  یبلق ، روعـش  نآ  نتم  رد  هک  دیوش  یم  یبلق  بحاص 

ِیف ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  نَِکلَو  ُراَْصبَْألا  یَمْعَت  َال  اَهَّنِإَف  اَِـهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناَذآ  ْوَأ  اَِـهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَفَأ  »
رد دنونـشب ، نآ  اب  هک  ییاه  شوگ  ای  دـننک ، لقعت  نآ  اب  هک  دنـشاب  هتـشاد  ییاه  بلق  ات  دـنا  هدرکن  شدرگ  نیمز  رد  ایآ  ِروُدُّصلا »

نیا دنیامرف : یم  ماما  ترضح  یهاگتسد  نینچ  رد   (1) .تسا روک  تساه  هنیس  رد  هک  ییاه  لد  نکیل  تسین  روک  اه  مشچ  تقیقح 
.تسا نیربکتسم  رب  نافعضتسم  هبلغ  نرق  نرق ،

عولط یمالسا  بالقنا  هک  دتفا  یم  یقافتا  کی  دراد  میمهف  یم  هیراج  ننـس  تایآ و  ساسارب  دینک  یم  هاگن  ار  ناهج  طیارـش  یتقو 
باجح هب  دوخ  نتم  رد  یمالسا  بالقنا  تسین  انب  منک  یم  ضرع  دید  نیا  اب  دوب ، قافتا  نآ 
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رد یلو  دنازیگنا  رب  ار  اه  ناسنا  تفرـشیپ ، يدازآ و  تلادع و  هافر و  يزور و  هب  هدعو ي  اب  هک  تسا  هتینردـم  گنهرف  لقع  نامه 

.دروآ راب  هب  يزور  هیس  تیاهن 
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نیا هب  لئاق  هدنب  .میهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  يدیحوت  تایح  میهدن  رارق  یهلا  ریدـقت  نیا  هیاس ي  ریز  رد  ار  دوخ  ام  رگا  یلو  دورب 
مامت و  میهد ، لکـش  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  دیآ ، یم  هنحـص  رد  هک  یقارـشا  حور  هب  رظن  اب  هدـنیآ و  هب  تبـسن  دـیاب  هک  متـسه  هتکن 
هدـنیآ رد  ییاـج  دنتـسین  عوضوم  نیا  هجوتم  یلو  دـنا  هتفریذـپ  ار  یمالـسا  بـالقنا  دـنراد و  ار  ماـما  زا  يوریپ  يوعد  هک  یناـسک 

.دنرادن

زا .دریگب  ناج  يرگ  یفلـس  دنک و  روهظ  هفیقـس  کی  نآ  نتم  رد  هک  تسین  هتـشذگ  هب  تشگزاب  خیرات  هدش ، عورـش  هک  یخیرات 
دوخ هدش  عورش  هک  یقارـشا  حور  نیا  اب  هعماج  دیاب  اریز  مراد ، هغدغد  رگید  تهج  زا  یلو  مراودیما  هدنیآ  هب  هک  تسا  تهج  نیا 

یقارـشا حور  رکذـتم  ماما ، ترـضح  راثآ  کمک  هب  ات  تسا  اـم  هفیظو  دوش و  نکمم  شیارب  یهلا  ریدـقت  كرد  ناـکما  دـبایب و  ار 
ام يارب  هطبار  نیا  رد  خیرات  نیا  زا  یمهم  زار  تسا و  زاسراک  رایسب  دیهـش  نارادرـس  ءادهـش و  هب  هاگن  هار  نیا  رد  میـشاب و  هعماج 

(1) .دوش یم  هدوشگ 

دنراد و هدجـس  رد  رـس  اه  تدم  دوخ  ياهزاین  زار و  رد  نایجیـسب  هک  دریگ  یم  تروص  هلمح  ياه  بش  رد  یتوکلم  ِفاشکنا  هچ 
ناما اه  نآ  هب  یهلا  ءاقل  کشا  بالقنا ، نیا  يزابرس  یمالسا و  بالقنا  زا  عافد  ياتسار  رد 
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یف َبَتَک  َِکئلوُأ  دیامرف « : یم  دنک و  یم  فیـصوت  هلداجم  هروس ي  هیآ ي 22  هک  تسا  یناسک  ماقم  دیهش ، نارادرـس  ماقم  - - 1
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.دناسر يرای  تسا ، رترب  نامیا  رون  نامه  هک  دوخ  حور 
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شوغآ دنوادخ  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  رد  یمالـسا  بالقنا  تسرد  مهف  ياتـسار  رد  ایوگ  دهد ؟ یمن 
هدش و ققحم  نآ  یخیرات  هاگیاج  یمالـسا و  بالقنا  هب  رظن  ياتـسار  رد  زج  یگدوشگ  نیا  ایآ  .تسا  هدوشگ  اه  نآ  يارب  ار  دوخ 

دراو لاس  ياه  لاس  زا  سپ  ار  اه  نآ  كراـبم  دـسج  یتقو  رت  مهم  نآ  زا  هدروآ ؟ هنحـص  هب  نارود  نیا  رد  ار  یلاـعتم  سب  یقارـشا 
رون لیذ  دزیر و  یم  کشا  رهـش  کی  هک  دوش  یم  هدوشگ  رهـش  نآ  مدرم  بلق  رب  تیونعم  ِنامـسآ  ياهرد  نانچنآ  دـننک  یم  رهش 

هفیقـس هفیقـس و  زا  هدش و  عقاو  خیرات  نیا  رد  هک  یمهم  قافتا  نآ  تسا  نیا  .دنک  یم  دیدجت  ار  دوخ  يرابکتـسا  دـض  مزع  ادـهش 
اه یضعب  .مینک  روبع  اسآ  هزجعم  یتروص  هب  تالکشم  زا  يرایـسب  زا  ات  میربب  ینابم  يور  رب  دیاب  ار  اه  هغدغد  .هدرک  روبع  نازاس 
مه رگا  هک  دنمهف  یم  دوش  نشور  هتکن  نیا  بالقنا  ياهورین  يارب  رگا  منک  یم  رکف  دنراذگ ، یم  تشگنا  تایئزج  يور  دنیآ  یم 

.دننک دیکأت  نآ  رب  دنهد و  لکش  ار  دوخ  ياه  هغدغد  دیاب  ییاه  تمسق  هچ  رد  دنشاب  هتشاد  هغدغد  بالقنا  هب  تبسن  دنهاوخ  یم 

موحرم شالت  قوش و  تاکرح و  .میشاب  هتشاد  یمالـسا  بالقنا  هب  رظن  اب  دیاب  هک  تسا  يروضح  ساسحا  نآ  رـس  رب  هدنب  تبحص 
اب هعیـش  تموکح  نتم  رد  رورم  هب  دوـب  عوـقو  لاـح  رد  هک  يزیچ  نآ  تسا  هجوـتم  دوـخ  ناـمز  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  اردـصالم 

فیلأت شالت و  همه  نیا  دندنویپب و  عوقو  هب  دوش  عقاو  دیاب  هچنآ  ات  دتفیب  دیاب  يدایز  تاقافتا  تسا و  ققحت  لباق  يدایز  تامدـقم 
رثکا .تفرگ  یم  لکـش  دیاب  دوب و  هدش  عورـش  نامز  نآ  رد  یعیـش  تموکح  لد  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  ققحت  يارب  داد  ماجنا  هک 

رصع مه  ياملع 
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یهاگن اب  تسا  لاس  دصراهچ  هعیـش  .دوب  اردصالم  قوش  روش و  درک  هیذغت  ار  نامز  نآ  خـیرات  هچنآ  یلو  دـنراد  ار  هاگن  نامه  وا 
هجوتم امش  الاح  دش و  یمالـسا  بالقنا  هب  رجنم  هاگن  نآ  هرخالاب  هک  نآ  ات  تسا  هداتـسیا  نادیم  رد  دروآ  هنحـص  هب  اردصالم  هک 

.دوش هدیمهف  یمالسا  بالقنا  حور  ات  دروآ  هعماج  فک  هب  ار  نآ  ندوب  یکیکشت  دوجو و  تلاصا  عوضوم  دیاب  دیا  هدش 

یقافتا نامز  نآ  رد  اردـصالم  اب  .تسا  هتفهن  شا  یخیرات  تلاسر  ساـسحا  رد  دوش  یم  هدـهاشم  اردـصالم  رد  هک  یـشالت  روش و 
نیا هک  تسه  رظن  قافتا  اهام  رثکا  نیب  .تسا  عوقو  لاح  رد  ام  خـیرات  رد  ینیوآ  دیهـش  موحرم  راـثآ  اـب  هک  یقاـفتا  سنج  زا  داـتفا 

نآ رد  دراد ، یتـقو »  » مه ناـخ  کـچوک  ازریم  یتـح  تفگ  ناوـتب  دـیاش  .دور  یم  شیپ  دراد  شا  یخیراـت  هشیر  نـتم  رد  بـالقنا 
خیش موحرم  ًاتقیقح  هک  روط  نامه  تسا ، هتسب  دیما  یبالقنا  نینچ  ققحت  هب  دوش ، یم  مامت  اه  فرب  هوبنا  نایم  رد  نازوس و  يامرس 
نوچ هک  تسا  نیمه  مه  یمالسا  بالقنا  ناتـساد  .تسا  یبالقنا  نینچ  ققحت  هجوتم  یقارـشا  تروص  هب  دوخ  راک  قفا  رد  هللا  لضف 

، تسا يودـهم  بالقنا  بـالقنا ، نآ  نیعتم  تروص  دراد و  ار  نآ  ياـضتقا  رـشب  ترطف  هک  يداـعبا  سنج  زا  تسا  یناـمرآ  هجوتم 
هک يا  هفیقـس  زا  تسا  هتفهن  نآ  رد  هک  یتیودهم  حور  تهج  هب  دراد و  یم  هگن  هدـنز  دوخ  نتم  رد  ار  ییارگ  نامرآ  يراودـیما و 

.تسا هفیقس  زا  روبع  نایرج  عیشت ، هک  روط  نامه  تسا  هدرک  روبع  دمآ ، شیپ  مالسا  نتم  رد 
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رظن ّدم  ار  بالقنا  موادت  تاموزلم  دوخ  هاگن  رد  دـیاب  ًالوا : یلو  دـنیوگب  نخـس  یمالـسا  بالقنا  همادا ي  زا  تسا  نکمم  اه  یلیخ 
لاح رد  ام  هک  نیا  .دنـشاب  هتـشادرظن  ّدـم  دـیاب  زین  ار  دـنام  یم  یقاب  شور  نآ  قباطم  بـالقنا  هک  یقارـشا  شور  ًاـیناث : .دـنهد  رارق 

، یمالـسا بالقنا  تقیقح  میئوگ  یم  یتقو  .تسا  مهم  رایـسب  مینکب  دـیاب  ییاهراک  هچ  بالقنا  زا  هلحرم  نیا  رد  میئاجک و  رـضاح 
نیا .دراد  يدایز  تامدقم  هب  زاین  دـسرب  روهظ  هب  دـهاوخب  یتیوه  نینچ  اب  بالقنا  رگا  هک  تسا  مولعم  تسا  يدوجو  تقیقح  کی 

تخاسریز نوچ  ام  میدرگ ! دـیماان  رگید  یـسایس  شخرچ  کی  اب  میوش و  راودـیما  یـسایس  شخرچ  کی  اـب  اـم  هک  تسین  تسرد 
هراومه میشیدنین  يا  هراچ  یمالسا  بالقنا  زارت  ِناسنا  تیبرت  رد  رگا  .میریگ  یمن  رارق  مزال  هنینأمط  رد  میرادن  ار  مزال  يرکف  ياه 

هشیر تالکشم  تسا و  يرگید  زیچ  ناتساد  هک  یلاح  رد  میناد ، یم  رـصقم  ار  رگیدمه  میوش و  یم  ینزدوخ  یمگردرـس و  راچد 
.دراد ام  یخیرات  ياهانگنت  رد 

سأی رطخ  فادها و  ِندوبدنلب 

رد اردصالم  هاگیاج  رد  دیاب  ًانایحا  رگا  مینادب  دینک  یم  میـسرت  اردـصالم  يارب  هک  یلاح  روش و  هب  رظن  اب  میراد  زاین  رتشیب  لاؤس :
هک یبلق  ياضف  نآ  رد  صوصخ  هب  میـشاب ؟ هتـشاد  لاّعف  روضح  دـیاب  بالقنا  ياه  هیال  زا  هیـال  مادـک  رد  میریگ  رارق  بـالقنا  نیا 

ار مزال  شمارآ  نام  بلق  درذگ ، یم  بالقنا  فارطا  رد  هچنآ  هب  مینک  یم  هاگن  یتقو  ام  نوچ  .دیایب  ولج  اضف  نآ  رد  دـیاب  بالقنا 
دیآ یم  شیپ  رهاظ  رد  ار  هچنآ  تحار  دناوت  یمن  درادن و 
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زا ثحب  .تسه  مزال  شمارآ  نام  لقع  يارب  دهد ، یم  بالقنا  ندوب  یهلا  زا  ربخ  هک  يدـهاوش  یلقع و  هاگن  رد  دـنچ  ره  دریذـپب ،
رد يراـج  تاـقافتا  اـب  یتقو  یلو  تسا  لدتـسم  ثحب  مه  ًـالماک  دور ، یم  ولج  ثحب  مه  هناراودـیما  مینک و  یم  یمالـسا  بـالقنا 

یمالـسا بالقنا  اـب  یلقع  رظن  زا  ناـمدوخ  دـنچ  ره  دـبای ، یمن  همادا  دـیما  نآ  میوش  یم  هجاوم  نآ  فارطا  رد  یمالـسا و  بـالقنا 
رگید لمع و  نادیم  هعماج و  ِتبـسن  یکی  تسا ، حرطم  یمالـسا  بالقنا  اب  هطبار  رد  تبـسن  ود  رگید  ترابع  هب  .میرادـن  یلکـشم 

هب میشاب ، هتشاد  بالقنا  نتم  رد  دیاب  هک  یلاّعف  روضح  هب  هجوت  اب  .يرکف  نایرج  نیا  رد  لاّعف  روضح  یگنوگچ  نامدوخ و  ِتبـسن 
مینیبب و کیدزن  زا  ار  راک  جـیاتن  هک  دوش  یم  داـیز  يراودـیما  یتقو  یلو  .میرب  یم  یپ  رتهب  نویـسایس  یگدز  لاـیخ  یگدز و  مهَو 

نآ هب  رظن  اب  نیا  دننک ، یم  بلط  هجیتن  لوصح  ات  ار  يدایز  تامدـقم  گرزب  ياه  مدـق  .دـیآ  یمن  شیپ  گرزب  ياه  مدـق  رد  نیا 
کی ناونع  هب  جرف  رما  هک  دـیدرک  هراشا  ناتدوخ  تیودـهم ، ثحب  رد  .دریگ  یم  رارق  تلفغ  دروم  درذـگ  یم  هعماج  رد  ًـالعف  هچ 
کی هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  جرف  هب  عجار  هک  ییاهزیچ  نیرت  تخـس  زا  یکی  .دوش  یم  ققحم  هبـش  کی  ناـهگان و  گرزب  راـک 
بلق .دبای  یم  همادا  نانچمه  تاملظ  نآ  دـننک  یم  نامگ  ًارثکا  تسا و  نامزلارخآ  تاملظ  اب  هبلغ  جرف ، زا  لبق  نوچ  تسا  يا  هعفد 

هب هاـگن  اـب  فرط  نآ  زا  یلو  دراد  ور  شیپ  رد  هک  یتـیعقوم  یمالـسا و  بـالقنا  تیعقوـم  هـب  تـسا  کـیدزن  یلیخ  رظن  نـیا  زا  اـم 
گنهرف نتم  رد  هک  بالقنا  ياه  هشیر  هجوتم  میراد و  هلصاف  یلیخ  فادها  هب  ندیسر  يارب  مینیب  یم  میراد  هک  یخیرات  ياهانگنت 

، میتسین تسا  ندناود  هشیر  لاح  رد  ام 
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ماد نآ  زا  دـهاوخ  یم  هنوگچ  بالقنا  میدوب  هدـنام  دوب  هدرک  نمـشد  هک  يزیر  هماـنرب  نآ  اـب  هنتف 88  رد  .مینیب  یم  ار  رهاـظ  اـهنت 
نآ .دـنیایب  هنحـص  هب  روط  نآ  مدرم  هعفد  کـی  مدرم  نیب  رد  بـالقنا  ياـه  هشیر  هب  هجوت  اـب  میدرک  یمن  رکف  .دـنک  روـبع  گرزب 
یم شیپ  هبترم  کی  دـیئامرف  یم  هک  یـساسا  لوحت  نآ  هب  تبـسن  ار  ام  نیا  دوب و  سوملم  اجنآ  رد  دـیدرک  حرطم  هک  یهلا  قارـشا 
یم روشک  یـسایس  ياضف  رد  اه  یـضعب  هک  ییاه  همانرب  هب  هن  میـشاب و  راودیما  نامدوخ  ياهراک  هب  هک  نآ  هن  .هدرک  راودیما  دیآ ،

يرگید ریدقت  دهدب و  هجیتن  یسایس  نازیر  همانرب  ِراک  هک  تسین  يا  هنامز  هنامز ، رگید  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  میشاب  راودیما  دنزیر 
سح نیا  هن  ات  مینک  عمج  مه  اب  ار  ود  نیا  دیاب  منک  یم  رکف  .دور  یم  ولج  دراد  ریدقت  نآ  ساسا  رب  اهراک  تسا ، هدـمآ  هنحـص  هب 

زا فادـها ، ندوبدـنلب  تهج  هب  هن  دـنک و  راـتفرگ  یگدز  تسایـس  هرمزور و  ياـهراک  یگدز و  نونکا  کـی  هب  ار  اـم  يراودـیما ،
.میوشب هناگیب  نام  هدنیآ  زا  میئاینرب و  مزال  تامدقم  نیودت  ددصرد  میوش و  سویأم  سردوز  هجیتن ي  هب  ندیسرن 

میمهفب ار  رگیدمه  ات 

ات دوش ، یم  راـکفا  یمرگ  هلیـسو  هک  مناد  یم  دـیفم  تهج  نآ  زا  ار  متـسه  نازیزع  تمدـخ  رد  هدـنب  هک  تاـسلج  عون  نیا  باوج :
هب ثحب  مشاب و  رکف  روحم  هدنب  هک  دشابن  روط  نیا  .مینزب  رگیدمه  اب  ار  نامیاه  فرح  میناوتب  دـنور و  ولج  طاشن  اب  لاّعف و  اهرکف 

دوخ ياج  هدنب  .دینک  یم  ررض  ًامتح  تروص  نیا  رد  هک  منک  یم  يدنب  عمج  هدنب  ًالثم  هک  دوشب  متخ  ییاجنآ 
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اتسار نیا  رد  میسرب و  لیصفت  هب  لامجا  زا  فلتخم  تاعوضوم  رد  ات  مینک  ثحب  رگیدمه  اب  هک  منک  فیرعت  مناوت  یم  روط  نیا  ار 
یم یعس  هدنب  مه  دینزب و  هلـصوح  اب  ار  ناتیاه  فرح  امـش  مه  .میامن  راهظا  منک  یم  یعـس  ار  مراد  دوخ  ریمـض  رد  هدنب  هچنآ  ره 

رت لاّـعف  روضح  عون  کـی  دوش ، یم  لـصاح  هک  يا  هجیتن  .میمهفب  ار  رگیدـمه  اـت  منک  حرط  ار  دوخ  راـکفا  فلتخم  ياـیاوز  منک 
.میسرب يدنب  عمج  هب  ًاعیرس  میهاوخب  هک  نآ  نودب  دوش  یم  رکفت  هنیمز  دوخ  يدوخ  هب  تسا و  رگیدمه  هب  تبسن 

بالقنا ماظن و  تلود و  هاگیاج  دروم  رد  .دوش  یم  زاب  مه  هدنب  نابز  دـینک ، یم  زاب  ار  یعوضوم  هرابرد  ثحب  باب  امـش  هک  نیمه 
.دوب يدـیدج  میظنت  یلو  مدرکن  ضرع  هدـنب  يدـیدج  زیچ  یمالـسا » بالقنا  یمالـسا و  ماظن  تلود و  هاگیاج   » هلاقم رد  یمالـسا 

لاس زا  سپ  رـضاح  لاح  رد  دیابن  ام  ایآ  هک  دنک  یم  رت  تحار  خـیرات  نیا  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  ِعوضوم  يور  ندرک  رکف  ناکما 
رکف خیرات  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  هاگیاج  ناریا و  رد  یمالسا  بالقنا  رد  تلود  هاگیاج  دروم  رد  تسا  هتـشذگ  بالقنا  زا  هک  اه 

؟ دیآ شیپ  نامیارب  تلود  هاگیاج  هب  تبسن  یناوخزاب  نامز  دیابن  میدرک  ادیپ  مهد  مهن و  تلود  زا  دعب  هک  يا  هبرجت  اب  ایآ  مینک ؟

i ارهز ترضح  هفیقـس ، رد  تفالخ  نتفرگ  لکـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  دش  روطچ  هک  دینک  رکف  نیا  هب 
مالسلا هیلع  یلع  اب  تفالخ  ریدغ  نایرج  قبط  دندرک  یم  نامگ  همه  هک  دوب  نیا  زج  دندمآ ؟ نادیم  هب  میقتسم  لکش  هب  هبترم  کی 
i ارهز هب  هنیدم  مدرم  هک  دعب  و  دندمآ ؟ نادیم  هب   i ارهز ترضح  دندش  ریگلفاغ  مدرم  داتفین و  قافتا  نیا  هک  دعب  دبای و  یم  همادا 
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یهاتوک هنیدم  مدرم  هک  نایرج  نیا  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ایآ  دیراد ، روذـعم  ار  ام  میا  هدرک  تعیب  رکبابا  اب  رتدوز  نوچ  دـنتفگ 
هب ًابیرقت  هک  ّدح  نآ  رد  دـندشن ، دراو  يدـیدج  یناوخزاب  کی  اب  دـمآ ، شیپ  تجح  مامتا  زا  سپ  هک  يدـیدج  ياضف  رد  دـندرک 

؟ دنیایب رانک  افلخ  اب  دندرک  یعس  رهاظ 

هنیدـم مدرم  دـش  مولعم  یتقو  یلو  دور  ولج  مالـسلا  هیلع  یلع  تیمکاح  اب  تفالخ  ناـیرج  هک  دـندوب  نیا  لاـبند  هب   i ارهز ترضح 
يارهز هب  تبـسن  هک  اه  یفاصنا  یب  همه  نآ  اب  یناوخزاب  کی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنرادن ، یمادـقا  نینچ  يارب  ار  مزال  یگداـمآ 

مود هفیلخ  هب  اهنت  هن  و  دوش ، تموصخ  راتفرگ  یمالـسا  هعماج  دنتـشاذگن  دندش و  راک  دراو  يدیدج  يدـنب  عمج  اب  دـش ،  i هیضرم
دننک یم  شالت  هکلب  دوش ، فیعض  اه  یمور  لباقم  رد  مالسا  تبیه  هک  دوشن  دراو  اه  یمور  اب  گنج  رد  شدوخ  دننک  یم  هیصوت 

تسین و یلمع  دوش  ققحم  دیاب  ًالعف  هک  یقفا  نآ  دننیب  یم  هک  تسا  نآ  تهج  هب  ندمآرانک  نیا  .دـنهد  تاجن  لتق  زا  ار  نامثع  ات 
همه نایوما  افلخ  نامز  رد  لقاال  دوشن و  فیعض  مالسا  ناهج  ات  دننک  یمن  غیرد  دنشاب  هتشاد  هفیلخ  هس  هب  دیاب  هک  ییامنهار  زا  اذل 

هریـس ي هزورما  ام  دریگن و  هلـصاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  افلخ  هریـس  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دندرگن و  روما  هراک ي 
نیمه درادن و  هلصاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس ي  زا  نادنچ  نایوما ، اب  هسیاقم  رد  هک  میراد  مالسا  ناهج  رد  ار  يا  هفیلخ  هس 

.تسا یگرزب  هیامرس ي  مالسا  همادا  يارب  نیا  هتشاد و  هگن  شنانمشد  هئطوت ي  زا  يدح  ات  ار  مالسا  ناهج  رما 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  هب  رظن  اب  نآرق و  ینعی  هدرک  لزان  ادـخ  هک  یگرزب  هریخذ ي  نآ  اب  هک  دوب  نیا  i هیضرم يارهز  راظتنا 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیریدم  اب  هلآ و 
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رظن ّدم  دیاب  ار  يرگید  هار  دشن  هک  الاح  یلو  .دمآ  یم  هنحـص  هب  یلاعتم  سب  يا  هرهچ  اب  مالـسا  تروص  نآ  رد  دورب ، ولج  اهراک 
یلع رگا  یتح  تسین و  تسب  نب  ینید  تایح  رد  میتسه  نئمطم  همه  هک  یلاح  رد  میا ، هدیـسر  تسب  نب  هب  دوشن  روصت  ات  داد  رارق 

؛ دیوش یم  نآ  هجوتم   i هیضرم يارهز  قطن  رد  امـش  هک  دننک  لیمحت  خیرات  هب  ار  ینانچ  نآ  يا  هعجاف  دننزب و  رانک  ار  مالـسلا  هیلع 
و هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما   » لثم ییاـه  ثحب  .دـسر  یمن  تسب  نب  هب  ینید  تاـیح  زاـب  یلو  گرزب ، ناـنچنآ  يا  هعجاـف 

رکذتم باتک  نآ  هک  تسب  نب  مدع  خیرات و  نیا  رد  ینید  ياه  هار  هب  تبـسن  تسا  رکذـت  کی  هنامز » يدـیحوت  ریدـقت  رد  كولس 
يا هجیتن  .دنناسرب  هجیتن  هب  ار  دننک  یم  هک  ییاهراک  نامه  دـنناوت  یم  هاگن  نیا  اب  دنـشاب  هجوتم  دـیاب  بالقنا  ياهورین  تسا و  نآ 

.دننکن مُگ  ار  دنوشب  کیدزن  نآ  هب  دیاب  هک  یصخاش  نآ  بالقنا  یگنهرف  ههبج ي  ياهورین  هک  تسا  نآ  دیآ  یم  شیپ  هک  مه 

تـسا مزال  هک  دنـسر  یم  ساسحا  نیا  هب  دیدج  طیارـش  اب  ندشور  هبور  رد  بالقنا  يرکف  ياهورین  دهد  یم  ناشن  هدـنب  هبرجت ي 
هجوتم دیاب  تهج  نیا  زا  تسا و  یمالسا  بالقنا  نأش  رد  هک  دننک  رکف  یکولـس  هب  ات  دوش  یم  بجوم  رما  نیمه  دننک و  رکف  رتهب 

ره زا  دـننک -  یم  رکف  دـنراد  مئاد  هک  ییاه  نآ  .دـنا  هدرکن  رکف  دـنریگ  رارق  نآ  رد  دـیاب  هک  یهاگیاج  هب  اـه  یلیخ  زونه  میـشاب 
یم ناشیا  تیصخش  لیذ  هک  یکولس  ماما و  هب  رتشیب  تسا  بوخ  هک  نیا  هب  دنسر  یم  مارآ  مارآ  دنـشاب - دنهاوخ  یم  هک  يا  ههبج 

.دننک رکف  تشاد ، ناوت 
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یمسر نافرع  تمکح و  زا  رترب  یلقع 

يرکف ياه  هلحن  دیـشاب  رظتنم  تسا ، یمـسر  نافرع  تمکح و  زا  رترب  لقع  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  میدـقتعم  اـم  رگا 
.تسه بوخ  نیا  دیوش ، یم  اردصالم  دیناوخ  یم  تمکح  هک  یتدـم  زا  دـعب  امـش  .دـنیامن  عوجر  ماما  هب  يّدـج  روط  هب  یگنهرف 

رد تسا  هدـمآ  هتخانـش  ار  رکف  ود  نیا  هک  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما لاح  .دـیوش  یم  نیدـلا  یحم  دـیناوخب  نافرع  دـییایب  یتقو 
یلاعت هللا  ناوضر  » ماما ترضح  ياه  باتک  .نیدلا  یحم  هیبش  هن  تسا و  اردصالم  هیبش  هن  هک  هدروآ  هنحص  هب  ار  ییاهراک  عامتجا 
ناـفرع تمکح و  زا  رترب  ِلـقع  یلو  .تسا  موـلعم  هک  مه  هقف  رد  .تسا  ملـسم  دـهتجم  ناـفرع  تمکح و  رد  دـهد  یم  ناـشن  هیلع »

رد خـیرات  نیا  رد  دـیهاوخب  امـش  رگا  اذـل  .تسا  روهظ  لاح  رد  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  تسا  تاـیح  زا  یعون  شا  هجیتن  وا  ِیمـسر 
نیا دوخ  ياج  رد  دیاب  هدنب  .دـینک  انعم  ار  دوخ  دـندروآ  َملاع  هب  ماما  ترـضح  هک  یلقع  نینچ  اب  دـیاب  دـیریگب  رارق  یتسرد  تایح 
دعب هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما دوش  یم  روطچ  هک  دیهد  رارق  لمأت  هجوت و  دروم  ار  هتکن  نیا  لقادـح  اما  منک  نییبت  ار  ما  ضیارع 

هتـشذگ ءاملع  زا  کی  چـیه  هک  دوش  یم  خـیرات  دراو  روط  نیا  هبترم  کی  یملع ، عماجم  رد  روضح  همه  نیا  تیلاعف و  همه  نیا  زا 
انعم نادب  هن  تسین  یلبق  تمکح  همادا ي  یتهج  زا  ییاردص  تمکح  ما  هدرک  ضرع  ییاج  رد  هدـنب  دـندماین ؟ هنحـص  هب  روط  نیا 

ره هدرک ، یناوخزاب  ار  اه  نآ  هک  انعم  نیدب  هکلب  هتشاذگ  اپ  ریز  ار  قارـشا  خیـش  سیئرلا و  خیـش  یباراف و  هشیدنا ي  اردصالم  هک 
دوجو تلاصا  هب  تشگرب  ِتایح  هب  دنک ، یم  هراشا  يرگید  تایح  کی  هب  دراد  اما  تسا  هداتسیا  اه  هشیدنا  نآ  هلق ي  يور  رب  دنچ 

و
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یم روبع  لبق  ياه  هفـسلف  زا  اردصالم  تفگ  دـیاب  انعم  کی  هب  دنتـشادن و  اه  یلبق  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دوجو  یکیکـشت  تدـحو 
(1) .دنک

یمدرم درک ، یم  روهظ  ناشرظنم  رد  مدرم  هاگیاج  ات  دومن  یم  روبع  دـیاب  اـهزیچ  یلیخ  زا  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح 
یهلا راونا  تایلجت  اب  دـیوگب و  نخـس  ادـخ  اب  دـهاوخ  یم  یتقو  ماما  ترـضح  ایوگ  .تسا  هدـش  ام  هنامز  ریدـقت  لحم  ناـشبلق  هک 

ثحابم نیا  میشاب  بظاوم  دیاب  هتبلا  .درگن  یم  خیرات  نیا  رد  ار  یهلا  هدارا  مدرم  هنیآ  رد  دنک و  یم  هاگن  ار  مدرم  نیا  دوش  سونأم 
.دیامنن لودع  یقوذ  تلاح  هب  رترب  ِلقع  تلاح  زا  دریگن و  دوخ  هب  فرص  یقوذ  تلاح 

هک تسا  ییألخ  کی  نیا  ینالقع و  هن  دنروآ و  یم  رامـش  هب  یقوذ  ای  دنناد و  یم  لمع  لباق  ریغ  ار  ام  نخـس  ای  ام  نابطاخم  مومع 
دنا و هدرکن  رکف  ثحابم  عون  نیا  يور  هک  دـنرب  یم  رـس  هب  یطیارـش  رد  يرکف  ياه  تسـشن  ًامومع  اریز  .درک  رکف  نآ  يور  دـیاب 

میوگ یمن  .درک  هدامآ  درک ، کمک  بالقنا  يرکف  ههبج ي  هب  ناوتب  هک  يا  هدنیآ  يارب  ار  دوخ  دیاب  دمآ و  اه  نآ  کمک  هب  دـیاب 
ترضح تیصخش  لیذ  كولس  نییبت  رد  دیاب  ار  هچنآ  دینک و  ینیشن  هشوگ  سکعرب  ای  فرط و  نآ  فرط و  نیا  دیتفیب  هار  الاح  زا 

هک تسا  نآ  هدنب  ضرع  میهدن ، ماجنا  داد  ماجنا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
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موهفم هرطیـس  دـنچ  ره  دروآ  نایم  هب  ار  دوجو » تلاصا   » عوضوم ات  تشاد  نآ  رب  ار  اردـصالم  جراـخ ، هب  رظن  نودـب  ءاـشم  هفـسلف 
تیعقاو هب  رظن  هک  اردصالم  يدوجو » ناکما  » نیب ام  يرکف  هعماج  زونه  تخادـنا و  بقع  هب  ار  نآ  زورب  ناکما  ءاشم  هفـسلف  يزاس 

نب نیا  زا  دریگ  یم  لکش  یمالسا  بالقنا  رد  هک  يرتسب  اب  تسا  دیما  تسا و  هدرکن  کیکفت  ءاشم  هفـسلف  يوهام » ناکما   » دراد و
.میوش جراخ  تسب 
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بالقنا یگنهرف  يرکف  هدنیآ  دروم  رد  دهاوخب  هک  یسک  نآ  .دیـشاب  هتـشادن  مومع  يارب  هاگن  عون  نیا  ندرک  حرطم  يارب  یـشالت 
هاگن نیرتهب  هب  ار  ام  ادخ  تسا و  ادـخ  تسد  تیادـه  .دـهد  یم  ماجنا  دـنک  عوجر  نآ  هب  دـنیبب و  دـیاب  ار  هچنآ  شدوخ  دـنک  رکف 
يور هدایپ  رد  هچنآ  زا  رتابیز  ایآ  یلو  دوشن  هدـید  هعیـش  دـننک  یم  شالت  ردـقچ  دـیدرک  هظحالم  .تسا  امنهار  بـالقنا  هب  تبـسن 

؟ ناهج يارب  تسا  هعیـش  يژتارتسا  نیعبرا  تفگ : دـیابن  ایآ  تسا ؟ نکمم  هعیـش  ندـید  يارب  دوش ، یم  ماـجنا  اـه  لاـس  نیا  نیعبرا 
نتم رد  تکرح  نیا  اریز  دـنریگب ، هدـیدان  ار  هلئـسم  نیا  تسا  نکمم  ریغ  دـعب  هب  نـیا  زا  یلو  دـننیبن  ار  نآ  دـننک  یم  شـالت  یلیخ 
هدرک ادـیپ  ار  تضهن  نآ  رت  قیمع  ياه  هیال  هب  دورو  یگداـمآ  هک  زورما  رـشب  .دوب  هتفهن  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابا  ترـضح  تضهن 

.تسا رارق  نیمه  زا  هیضق  زین  یمالسا  بالقنا  دروم  رد  .دراد  عوجر  هیال  نآ  هب  تسا ،

خیرات نیا  رد  روضح  يارب  مدق  نیلوا 

هک تسا  نیا  مدـق  نیلوا  دـسر  یم  رظن  هب  میـشاب ؟ هتـشاد  دـیاب  یتایح  عون  هچ  خـیرات  نیا  رد  دـییامرف  یم  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد 
یهلا صاخ  هدارا  یلجت  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  ییاضف  رد  ینعی  مینک ، فیرعت  هدـش ، عقاو  یمالـسا  بالقنا  هک  ییاضف  رد  ار  دوخ 

ساسحا ار  یهلا  هدارا  بالقنا ، نیا  لد  رد  يدوجو  تروص  هب  ناوتب  هک  میزاسب  يروط  ار  دوخ  بلق  حور و  مینادـب و  نامز  نیا  رد 
تیصخش عون  نیا  میراد  هفیظو  ام  .تسا  خیرات  نیا  رد  روضح  تهج  مدق  نیلوا  نیا  .میوش  سونأم  دنوادخ  اب  قیرط  نیا  زا  مینک و 

هچ هب  دنادب  دنک  عوجر  ام  هب  تساوخ  یسک  رگا  ات  مینک  داجیا  دوخ  رد  ار 
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دنناوت یم  دـننک  سح  نارود  نیا  رد  ار  یلاعف  تایح  دـنهاوخ  یم  هک  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  ورین  اـیآ  تسا ؟ هدرک  عوجر  یـسک 
عناق هنامز  نیا  ياه  ناسنا  ناج  یمالـسا  بالقنا  اب  يرـسرس  یحطـس و  طابترا  رد  ًاساسا  دنرذگب ؟ يرـسرس  عوضوم  نیا  هب  تبـسن 
رون هنامز و  حور  نیب  اریز  دینک ، عوجر  یحطـس  ياهریـسفت  هب  دـیناوت  یمن  دـیریذپب  ار  نآرق  دـیهاوخب  رگا  هک  نآ  لثم  .دوش  یمن 

زا یقیمع  ياهریسفت  لابند  هب  دینکن  تشپ  دوخ  تقیقح  هب  دیشاب  هتـشاد  انب  رگا  تهج  نیمه  هب  تسه و  یگنهامه  طابترا و  نآرق 
نخس تسادخ و  نخس  نخـس ، نیا  دیا  هجوتم  دیـسانش و  یم  ار  نآرق  هاگیاج  نوچ  دراد  هراشا  دوجو  لصا  هب  هک  دیور  یم  نآرق 
قیمع ریسفت  لابند  هب  یتدم  زا  دعب  دیدرک  یگدنز  هداس  ریـسافت  اب  ادتبا  رد  رگا  تهج  نیمه  هب  دنک ، هیذغت  ار  امـش  ناج  دیاب  ادخ 
یمن تسا ، تاملظ  زا  نارود  نیا  ِرـشب  تاجن  يارب  یهلا  هدارا ي  یمالـسا  بالقنا  هک  نیا  هب  دیدیـسر  رگا  .دیور  یم  نآرق  زا  يرت 

اب دـیراد  زاـین  بـالقنا  هب  تبـسن  هک  یباوـج  نآ  اریز  دـیربب  رـس  هب  بـالقنا  اـب  بـالقنا ، زا  یحطـس  یفرع و  ياهریـسفت  اـب  دـیناوت 
.دیروآ یمن  تسد  هب  یحطس  ياهدروخرب 

دنیوگب دـیاب  ای  دـننک  یم  راک  ود  میراد ، یمالـسا  بالقنا  یـسدق  هبنج  هب  رظن  هک  بالقنا  زا  ام  ریـسفت  ام و  نخـس  لـباقم  رد  دارفا 
ًالمع دیشاب و  هتشاد  فرح  دیناوت  یمن  اه  نآ  اب  امـش  هتبلا  هک  دنتـسه  ور  هبور  نآ  اب  هعماج  رد  ًالعف  هک  تسا  هزادنا  نیمه  بالقنا 

بالقنا تقیقح  تاذ و  دنراد  لوبق  ای  دراد و  رارق  نآ  رد  برغ  هک  دنرب  یم  رس  هب  یَملاع  نامه  رد  یمالـسا  بالقنا  مسا  هب  اه  نآ 
يراک .میئاشگب  اه  نآ  لباقم  رد  ار  بالقنا  رت  قیمع  هجو  میراد  یعس  میراد و  فرح  اه  نآ  اب  ام  تسا ، رتالاب  تسه  ًالعف  هچنآ  زا 

باتک رد  هک 
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یم هک  دنتـسه  ییاه  نآ  باتک  بطاخم  .میا  هتفرگ  هدـهع  هب  هنامز » يدـیحوت  ریدـقت  رد  كولـس  و  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  »
دنریگ و رارق  خیرات  نیا  رد  يرگید  ياضف  رد  قح  ترضح  هیاس ي  ریز  رد  دنزادنیب و  یمالسا  بالقنا  هب  يرت  قیمع  هاگن  دنهاوخ 

.دنهد همادا  يروضح  تلاح  اب  ار  يرادنید 

نآ دننک ، روهظ  اه  ینیوآ  تاعوضوم  نآ  لد  زا  هک  دـیراذگب  نایم  رد  ار  تاعوضوم  يروط  بالقنا  يرکف  ههبج  ياهورین  اب  دـیاب 
هب زا  ریغ  نیا  ددرگرب و  هعماـج  هب  بـالقنا  مهف  ِبساـنم  رکفت  نآ ، رثا  رد  مینک و  هراـشا  بـالقنا  حور  هب  میناوـتب  هک  یناـبز  اـب  مه 

رـضاح لاح  رد  يا  هدـع  .دنـسانش  یمن  ار  نآ  رگید  داعبا  یلو  دـنمهف  یم  ار  بالقنا  دـُعب  کـی  هک  تسا  ییاـهورین  ندروآ  هنحص 
.دنهدب همادا  ار  بالقنا  اب  یهارمه  دنناوتن  دنوش و  ضوع  اه  نیا  تسا  نکمم  ییاهن ، یناوخزاب  رد  اما  دنا  بالقنا  رادفرط 

یمالسا تلود  ِترتف  هرود ي 

ییاهزیچ زا  هک  انعم  نیدب  میتسه  ترتف  هرود  رد  یمالسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  مهف  اب  هطبار  رد  ام  ًالعف  هک  تسا  نآ  هدنب  روصت 
هک میدرک  یم  رکف  يا  هلحرم  ات  ام  .میرادن  مینک  لابند  یمالسا  بالقنا  رد  دیاب  هچنآ  هب  تبسن  یتسرد  روصت  یلو  میا  هدرک  روبع 
هللا تیآ  ترـضح  هک  یمالـسا  تلود  هب  ًابیرقت  دروآ ، هنحـص  هب  داژن  يدمحا  ياقآ  هک  مهن  تلود  لثم  ییاه  تلود  هب  میـسرب  رگا 

ناگمه ار  اه  يژرنا  همه  .میا  هداد  لیکـشت  ار  یمالـسا  تلود  یمالـسا ، بالقنا  زا  دـعب  میا و  هدیـسر  دوب  ناـشرظن  ّدـم  يا  هنماـخ 
نآ تیقفوم  يرادیاپ و  يارب  زین  بالقنا  يربهر  دش و  لیکشت  تلود  نآ  ات  دندرک  فرص 
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تاغیلبت تهج  ار  شیاهالط  اه  مناخ  دـندرک و  جرخ  تاغیلبت  تهج  ار  ناشیاه  هیرهـش  اه  هبلط  .دـندمآ  هنحـص  هب  دـق  ماـمت  تلود 
ره هب  ام و  لـیم  فـالخ  رب  یلو  تسا  روهظ  لاـح  رد  بـالقنا  رگید  هرهچ  دـندوب  هجوتم  همه  .دـنتخورف  داژن  يدـمحا  ياـقآ  يارب 

ناشن هب  راک  هک  اجنآ  ات  میدش  ور  هبور  روهمج  سیئر  ياه  يور  کت  اب  مهد  تلود  رد  دشن و  ققحم  دش  یم  دـیاب  هچ  نآ  یلیلد ،
دش مولعم  .دوب و  عرش  فالخ  راک  نآ  دندرک  حرطم  مامت  یتحاران  اب  يربهر  دش و  هدیشک  هایس  هبنـش  کی  نآ  رد  وئدیو  نآ  نداد 
ارچ میراذگب ؟ یسک  شود  هب  ار  ریـصقت  هک  میـشاب  نآ  لابند  هب  ارچ  .دوب  يا  هدنزغل  هاگیاج  یمالـسا ، ماظن  رد  مهن  تلود  هاگیاج 

.تشادن میدروآ ، تسد  هب  مهن  تلود  رد  میدرک  یم  نامگ  هک  ار  يزیچ  نآ  ققحت  تیفرظ  رضاح  لاح  رد  ام  خیرات  میشابن  هجوتم 
رظن اب  ار  هلئسم  .میسر  یمن  میهاوخ  یم  هک  يا  هجیتن  هب  هنرگو  دینکن  دروخرب  کیژولوئدیا  هاگن  اب  هلئسم  اب  منک  یم  شهاوخ  هدنب 
دیاب میا  هدرک  روبع  یماظن  دـیدهت  زا  میتسه  نآ  رد  هک  یخیرات  هاگیاج  رظن  زا  ام  هک  روط  ناـمه  .دـینیبب  شا  یخیراـت  هاـگیاج  هب 

هچ دـمآ ، شیپ  رگید  فرط  زا  ارگ  لوصا  ياـه  ناـیرج  اـب  فرط و  کـی  زا  روهمج  سیئر  فرط  زا  مهد  تلود  رد  هچنآ  زا  مینیبب 
.دندرگ ریثأت  یب  یجراخ  یلخاد و  ياه  هئطوت  دشابن و  مهد  تلود  مهن ، تلود  همادا ي  ات  مینک  یم  روبع  عقوم 

رد .مینک  روبع  هدمآ  شیپ  تاحالصا  تلود  یگدنزاس و  تلود  رد  هک  یتالکـشم  نآ  زا  هشیمه  يارب  یمالـسا  تلود  اب  ام  دوب  انب 
یمن ار  راـک  نیا  شاـک  يا  تفگ و  یمن  ار  نیا  تلود  شاـک  يا  هک  درب  یمن  ناـمباوخ  هک  دوـب  ییاـه  بش  هچ  یگدـنزاس  تلود 

شاک يا  هک  دوب  نیا  نامیوزرآ  همه  .درک 
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يربهر هک  يروط  هب  دش  مک  اه  یسپاولد  نیا  دمآ  هک  داژن  يدمحا  ياقآ  .میشاب  هتشادن  ار  اه  یـسپاولد  نیا  رگید  هک  دیایب  یتلود 
هب تبـسن  يا  هغدغد  چیه  هدنب  دور  یم  روشک  جراخ  داژن  يدمحا  ياقآ  یتقو  دـندوب  هدومرف  نیـسردم  هعماج  اب  هسلج  رد  بالقنا 
اب اه  تلود  نوچ  همه  نیا  اب  .دشاب  هتشادن  یناوخمه  بالقنا  فادها  اب  هک  دیوگب  ینخس  دنکن  هک  مرادن  ناشیا  ياه  يریگ  عضوم 

هبترم کی  .دـینک  ینیب  شیپ  ار  اه  نآ  ياه  يریگ  عضوم  دـیناوت  یمن  زگره  تسین ، نآ  زا  مه  يزیرگ  دـنوش و  یم  نیعم  تاباختنا 
ترتف هرود  .نیمه  ینعی  ترتـف  هرود ي  میوگب  مهاوخ  یم  .دربـب  ولج  ار  بـالقنا  دـناوت  یمن  عضاوم  نآ  هک  دـنریگ  یم  یعـضاوم 

زونه فرط  کـی  زا  .میا  هدیـسرن  میـشاب  هدیـسر  نآ  هب  دـیاب  هک  يا  هدـنیآ  هب  و  میا ، هدرکن  روبع  هتـشذگ  ياـهانگنت  زا  زونه  ینعی 
هدنب تسا  بوخ  .تسا  هتفرگن  لکـش  تسرد  میراد  ور  شیپ  رد  هک  يا  هدنیآ  رگید  فرط  زا  میراد و  ار  هتـشذگ  تاداع  تابوسر 

عرـسا رد  زیچ  همه  مینک و  یم  تبحـص  ناممدرم  اب  ام  دورب  هاش  رگا  هک  میدرک  یم  رکف  اـم  منک : ضرع  نازیزع  امـش  يارب  ار  نیا 
هک نیا  زا  لفاغ  دننک ، یم  باختنا  دراد ، یناوخمه  بالقنا  یلـصا  فادـها  اب  هک  ار  اه  نیرتهب  مدرم  ًالمع  دوش و  یم  تسرد  تقو 

نویزیولت ویدار  دندومرف  ماما  هک  تسین  لاس 42  رگید  هدش و  بالقنا  زا  مدرم  تسرد  مهف  عنام  تخـس  توغاط  گنهرف  تابوسر 
ام تسد  نویزیولت  ویدار  ینامز  .دننک  یم  عفر  مک  نامز  نامه  رد  ار  لئاسم  زا  يرایـسب  دندوب  دـقتعم  دـیهدب و  ام  هب  تعاس  مین  ار 

هدیقع هب  مدرم  .دوب  هتفرگن  لکـش  لمع  هدـیقع و  نیب  ییادـج  زونه  نامز  نآ  .دوب  هداد  رییغت  یلک  هب  ار  اه  هقئاذ  اه  هناسر  هک  داتفا 
دورو اب  یلو  دندرک  یم  لمع  دنتسناد  یم  قح  هک  يا 
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نادیم هب  هراّما  سفن  لایما  قباطم  ِییارگ  لمع  عون  کی  دش و  فیعـض  تدش  هب  حیحـص  هدیقع  يور  تیـساسح  هتینردـم  گنهرف 
هکلب دور ، یمن  ولج  یمالـسا  بالقنا  فادها  يوس  هب  اهنت  هن  هتینردـم  گنهرف  ریثأت  تحت  زورما  مدرم ، ياه  تسد  اه و  لد  .دـمآ 
هچنآ هب  تبسن  نات  یبلق  ياضف  دیدومرف  هک  نیا  .تسا  هدرک  هتشغآ  ار  اه  قاذم  یبرغ  ياه  هقیلس  یمالسا ، بالقنا  هب  رظن  نیع  رد 

.دریگ تروص  دیاب  يدایز  شالت  نآ  زا  روبع  يارب  تسا و  هنامز  نیا  مسر  تهج  هب  دنک  یمن  یهارمه  هتفریذپ  نات  لقع 

ترتف هرود ي  كرد  تاکرب 

میتسه ترتف  هرود  رد  هک  نیا  كرد  اب  .دراد  ار  دوخ  مزاول  دوش و  یم  تریـصب  يرایـشوه و  بجوم  ترتف  هرود ي  تسرد  كرد 
ات اه  هاگن  دـش  هدامآ  طیارـش  یتقو  دـشاب و  هتـشاد  ققحت  ناکما  دـمآ  یهلا  تمحر  یتقو  هک  مینک  هداـمآ  ار  هنیمز  دـیاب  میمهف  یم 

.دورب ولج  تقیقح  قمع 

يدـهم بالقنا  هب  رظن  دـیوش و  رقتـسم  یمالـسا  بالقنا  رد  دـینک و  روبع  هتینردـم  زا  هنوگچ  هک  تسا  نیا  زج  امـش  فرح  تایلک 
يدهم بالقنا  عوضوم  رکذتم  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  ایآ  هک  تسا  نآ  هدنب  ضرع  و  دیزادنیب ؟ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

نیا رد  ام  رگم  مدرک  ضرع  دندرک  لاؤس  هک  نازیزع  زا  یکی  هب  ًاریخا  میتسه ؟ يروضح  تروص  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
میراد هچره  هک  یلاح  رد  مینک ، یم  تلفغ  عوضوم  نیا  زا  مه  نامدوخ  یهاگ  میرادن ؟ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ملاع 

ملاع هب  زیزع  ربهر  قیرط  زا  ترـضح  نآ  رون  زا  يا  هرذ  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  سدـقم  دوجو  زا 
قیرط نیا  زا  ترضح  نآ  رون  .دنک  یم  اغوغ  دوش  یم  هدناشفا 

158 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


رگم هزات  .دیتسه  مرگ  لد  يربهر  ياهدومنهر  هب  هزادنا  هچ  دـینک  یم  هظحالم  هدـمآ ، هنحـص  هب  سوملم  تروص  هب  ام  خـیرات  رد 
همه قیرط  زا  ناشیا  تسا ؟ طبترم  ام  اب  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  قیرط  زا  اهنت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 

ترـضح کمک  رگا  .دـننک  یم  کمک  ام  هب  تسا و  طـبترم  اـم  اـب  یهللا  بزح  ياـهورین  تما و  نیا  زوسلد  دارفا  قیرط  زا  اـملع و 
.نکن نامیاهر  يا  هتفرگ  ار  ام  تسد  هک  لاح  هک  تسا  نآ  ناشیا  زا  ام  ياضاقت  .دوب  میهاوخ  هایسور  زین  ام  دشابن 

میورب ولج  هزادنا  ره  دشاب ، حیحص  هار  نآ  رگا  هک  مزادنا  یم  یهار  هب  ار  اهرظن  مراد و  یم  هگن  اج  نیمه  ار  ترتف  هرود ي  هب  رظن 
هتفگ هب  .میراد  فده  هب  تبسن  هک  میشاب  یماهبا  نارگن  دیابن  دشاب  حیحـص  هار  رگا  .دهد  یم  نام  ناشن  رتهب  ار  دوخ  قح  ترـضح 

هک هار  نیا  ایآ  هک  مینامب  هتکن  نیا  يور  رب  رتشیب  دیاب  منک  یم  رکف  هدنب  تفر .» دیاب  نوچ  هک  تدیوگب  هار  دوخ  « ؛ راطع بانج  ي 
تسرد ای  تسا  تسرد  ًاعقاو  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  یقارـشا  تیـصخش  لیذ  كولـس  ناونع  تحت  تسا  ام  رظن  ّدم 
تیبرت خیرات  نیا  رد  دورو  يارب  ار  دوخ  تسا  نکمم  هک  هزادـنا  ره  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  ام  هغدـغد  تسا  تسرد  ًاعقاو  رگا  تسین ؟
ناوضر » ماما ترـضح  .میوش  عناوم  ندرب  نیب  زا  تالکـشم و  عفر  تهج  هار  نآ  تیناقح  هجوتم  رتهب  میتفر  ولج  هزادـنا  ره  اـت  مینک 

یم دـسرب و  هجیتن  هب  ریـسم  نیا  دـهاوخ  یم  ادـخ  مدـش  یم  نئمطم  رتـشیب  دـمآ  یم  شیپ  هک  یتاـنایرج  رد  دـندومرف  یم  هیلع » هللا 
نیرتهب هب  ار  هار  نآ  هک  دوب  نیا  رد  هار ، تیناقح  هب  ناـنیمطا  زا  دـعب  ماـما  ترـضح  هغدـغد  .مربب  ولج  ار  هار  نیمه  دـیاب  میدـیمهف 

وحن هب  ار  هغدغد  نیمه  .دننک  یط  لکش 
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رد هک  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  .دینک  یم  هظحالم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  سدقم  دوجو  رد  دوخ  ِصاخ 
يدوجو ناش  هاگن  نوچ  دـندش ، یم  رت  مرگ  لد  هار  تیناقح  هب  تبـسن  رتشیب  دـیآ  یم  شیپ  هک  يا  هثداح  ره  ًامئاد  اـما  دنتـسه  هار 

نیا نیع  رد  يدوجو ، هاگن  رد  یلو  .دـش  مامت  رگید  تسا و  ناویل  نیا  میئوگ  یم  یتیهام  هاـگن  رد  دـننک ، یمن  رکف  یتیهاـم  تسا ،
هتکن نیا  .دـنک  روهظ  ناتیارب  رتشیب  ینـشور  اـب  عوضوم  اـت  دـیراد  روضح  نآ  زا  يرتدـیدش  هبترم ي  هب  رظن  دـیتسه  روضح  رد  هک 

یتح ای  دیـسرن و  میتساوخ  ام  هچنآ  هب  بالقنا  زور  کی  رگا  هنرگو  میـشاب  يدوجو  قیاـقح  ياـفخ  روهظ و  هجوتم  هک  تسا  یمهم 
یم رهاوظ  نیمه  هب  ار  بالقنا  اهنت  نوچ  .تسا  هتینردم  گنهرف  طسب  یمالسا  بالقنا  میئوگ  یم  تفر ، افخ  رد  شفادها  هب  تبـسن 

اـشامت هب  یمالـسا  بالقنا  هنیآ  رد  ار  یهلا  هدارا  هدـش و  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هجوتم  هک  تسا  يرکف  نآ  زا  ریغ  نیا  میـسانش و 
هک تسا  هدش  روطچ  .دندروآ  هنحـص  هب  ام ، نارکفنـشور  هاگن  زا  ادج  ار  یخیرات  هچ  دندرک و  راک  هچ  ادهـش  دمهف  یم  هتـسشن و 
ره تفگ : یم  فرط  دنهد ؟ یم  تبـسن  بالقنا  هب  ار  رهاظ  نآ  تسا و  بالقنا  باجح  عقاو  رد  هک  دنا  هدش  يرهاظ  راتفرگ  یـضعب 

دیهاوخ یم  امش  هک  یمالـسا  بالقنا  نآ  زا  هدنیآ  سپ  تسا ، ندشدوبان  لاح  رد  هک  مه  هداوناخ  دوش ، یم  رتشیب  قالط  رامآ  زور 
اه نیا  هب  تبـسن  ار  ناتدوخ  عضوم  دیاب  امـش  دنتـسه و  دوخ  خیرات  ياجک  رد  دـنناد  یمن  دارفا  نیا  .تسین  دیـشاب ، راودـیما  نآ  هب 

یئزج ياه  هثداح  دیابن  رگید  تسا  یتسرد  رایسب  هار  دیا  هتفرگ  شیپ  رد  یمالسا  بالقنا  اب  تبـسن  رد  هک  یهار  رگا  .دینک  نشور 
.دننک ناملزلزتم  دنیابرب و  دوخ  يوس  هب  ار  ام 
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میهاوخ یم  ام  هک  ییادخ 

، هار نیا  دوش  صخشم  ات  دنک  یم  کمک  هنامز » يدیحوت  ریدقت  رد  كولـس  و  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما   » باتک منک  رکف  هدنب 
دیاـب سپ  تسا ، هدرک  روـهظ  یمالـسا  بـالقنا  رد  هک  تسا  ییادـخ  نیمه  میهاوـخ  یم  اـم  هک  ییادـخ  رگا  .تـسا و  یتـسرد  هار 

هک ییادخ  رگا  .مینک  یم  یگدنز  ادخ  مادک  اب  ام  تسین  مولعم  زونه  .مینک  نشور  یمالسا  بالقنا  قیرط  زا  ادخ  اب  ار  نام  فیلکت 
ادـیپ هک  ار  یهار  دـیاب  سپ  یلایخ ، ینهذ و  يادـخ  هن  تسا و  یعقاو  يادـخ  هدرک  روهظ  خـیرات  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا 

حیحـص هار  رگا  هک  مرذـگب  دوز  مهاوخ  یمن  هلمج  نیا  زا  هدـنب  .دـناسر  یم  یعقاو  يادـخ  هب  ار  ام  نوچ  میریگب  مکحم  میا  هدرک 
امش .دهد  یم  ناشن  هار  ِدوخ  ار  هار  نیا  تیناقح  تاموزلم  هک  تسا  نآ  هدنب  هیلوا ي  باوج  .دهد  یم  ناشن  ار  دوخ  هار  ِدوخ  تسا 

یمالسا بالقنا  يارب  هشقن  همه  نیا  ًاعقاو  .دور  یم  ولج  یبوخ  هب  راک  هنتف ، همه  نآ  اب  دینیب  یم  دعب  .دینک  نییعت  تسرد  ار  ناتیاج 
لیدبت هشقن  نامه  دننک  يوزنم  ار  امـش  ات  دنـشک  یم  هک  يا  هشقن  ره  دـیریگ ؟ یم  هداس  ار  اه  هشقن  نیا  لد  رد  يزوریپ  همه  نیا  و 

دنراد ییانشآ  مالسا  اب  هک  ایند  نادنمشناد  .خیرات  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  رتشیب  هچ  ره  ِروضح  تهج  لاعف  تایح  کی  هب  دوش  یم 
ندمت لیذ  تیرـشب  بوخ  ردقچ  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  و  .تسا » زاس  ندمت  بتکم  کی  دوخ  يدوخ  هب  مالـسا   » دننک یم  رارقا 

رد امش  هک  اهارجام  نیا  درک  تیوقت  یفارحنا  هقرف  کی  ناونع  هب  ار  تیباهو  ناتسلگنا  یتقو  زا  .تسا  هدرک  هیذغت  ار  دوخ  یمالـسا 
دمآ هنحص  هب  مالسا  لیصا  تروص  زا  ریغ  یتروص  هدش و  تسرد  دینیب  یم  مالسا  ناهج 
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هتکن نیا  هب  امش  نابز  ات  تسا  روهظ  لاح  رد  زین  هلئـسم  نیا  مهف  خیرات  هللادمحب  درادن و  مالـسا  هب  یطبر  چیه  اه  نیا  هک  یلاح  رد 
رد دیناوتب  دوشب و  عورش  یخیرات  ات  دیدوبن  یخیرات  تصرف  نیا  رظتنم  امش  رگم  .درادن  لیصا  مالـسا  هب  یطبر  تیباهو  هک  دوش  زاب 

ار یخیرات  تصرف  نیا  اکیرمآ  کمک  هب  شعاد  دهد ؟ یم  هئارا  تیباهو  هک  نیا  زا  ریغ  تسا  يزیچ  مالـسا  دینک  نشور  خیرات  نآ 
ار دوخ  یبرغ  ندمت  لیذ  هک  تیباهو  هب  یطبر  چیه  زاس  ندمت  ِمالسا  دینک  نشور  هک  دیتساوخ  یم  ار  نیا  زج  امش  ایآ  .درک  داجیا 

تـسرد يریفکت  مالـسا  لباقم  رد  ار  دوخ  هفیظو  یهلا  فطل  هب  میناوتب  ام  رگا  مهد  یم  لوق  امـش  هب  هدـنب  .درادـن  تسا ، هدرک  انعم 
ددرگ و یمرب  قرو  هک  درذگ  یمن  يزیچ  میوشن ، دراو  هتخادنا  هار  مالـسا  نانمـشد  هک  ینـس  هعیـش و  نیب  گنج  رد  میهد و  ماجنا 
هک یتمکح  يوس  هب  ددرگ  یمرب  تیرشب  همه  دهد و  یم  ناشن  خر  خیرات  نیا  رد  هرابود  ( 1/ رصن « ) ُْحتَْفلاَو ِهَّللا  ُرْصَن  ءاَج  اَذِإ   » تنس

ْحِّبَسَف  » زا تسا  ترابع  نامز  نآ  رد  امش  هفیظو ي  لاح  .دنتشاذگ  شیامن  هب  خیرات  نیا  رد  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح 
هب زج  هب  ار  تالامک  دینک و  دـیمحت  حـیبست ، نتم  رد  دـیوش و  ناتراگدرورپ  تمظع  هجوتم  هنحـص  نآ  رد  ( 3/ رصن « ) َکِّبَر ِدْمَِحب 

؟ دینک هیذغت  ار  تیرشب  طیارش  نآ  رد  هک  نآ  يارب  دیا  هدرک  هدامآ  ار  دوخ  ایآ  .دیهدن  تبسن  نیملاعلا  بر  ترضح 

یمن فرطرب  ام  يرکف  ياهانگنت  میرواین ، هعماج  فک  هب  ار  دوجو  تلاصا  ام  ات  دنیامرف : یم  هک  متـسه  نازیزع  رظن  نیا  قفاوم  هدنب 
زا دازآ  مدرم  دیـشاب  نئمطم  .دـینزب  فرح  مدرم  اـب  دوـجو  تلاـصا  هب  تبـسن  یهاـگآدوخ  اـب  هک  تـسا  نـیا  هدـنب  داهنـشیپ  .ددرگ 

.دننک یم  كرد  ار  اه  هراشا  یفسلف ، تاحالطصا 
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.دییوگب نخس  اه  نآ  اب  تایهام ، ندوب  لیـصا  ریغ  دوجو و  تلاصا  يانبم  رب  دیهدب ، سرد  مدرم  هب  دوجو  تلاصا  امـش  تسین  مزال 
زا ار  دوخ  دیئوگب و  نخـس  مدرم  اب  یکیزیفاتم  هاگن  اب  دییاین  امـش  .دـنداد  ماجنا  هیلع » هللا  ناوضر  » هللا حور  ماما  ترـضح  هک  يراک 

قیاقح هب  یکیزیفاتم  هاگن  اب  هک  دنک  یمن  توافت  یلیخ  نارود  نیا  رد  .دـینک  مورحم  تسا  مزال  خـیرات  كرد  تهج  هک  يروضح 
تهج نیا  زا  میا و  هدرک  مورحم  قیاقح  كرد  زا  ار  مدرم  لاح  ره  رد  .مینزب  فرح  اه  نآ  اب  يدام  هاگن  اب  ای  میئوگب  نخس  مدرم  اب 

یم مورحم  قیاقح  كرد  زا  ار  مدرم  ام ، یملع  زکارم  رثکا  ياـه  هماـنرب  نویزیولت و  یتدـیقع  ياـه  هماـنرب  ًاـمومع  منک : یم  ضرع 
اضتقا یخیرات  یهاگآدوخ  .دنک  یمن  دازآ  نارود  ِمیسیلیهین  زا  ار  ام  دیاقع ، ماکحا و  قالخا و  سرد  یکیزیفاتم ، ياضف  رد  .دیامن 

ینایفـس دـنیوگ  یم  شعاد  روهظ  اب  دنـسانش  یمن  ار  هار  دارفا  نیا  نوچ  هک  تسا  نیا  هدـنب  ضرع  .میـشاب  رما  نیا  هجوتم  دـنک  یم 
(1) ینامی دیس  عوضوم  نمی  عوضوم  رد  ای  هدرک و  روهظ 

رابکتسا اب  لباقم  رد  يربهر و  بالقنا و  هب  تبسن  ام  هفیظو  تسا و  صخـشم  هار  رـضاح  لاح  رد  هک  یلاح  رد  .دنـشک  یم  شیپ  ار 
زین یمالسا  بالقنا  فرط و  نیا  مه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تسا و  فرط  نآ  اکیرمآ  .تسا  نشور  یناهج 

میشاب و ینامی  دیس  لابند  هب  هک  میتسین  یعوضوم  راتفرگ  ام  .تسا  ترضح  نآ  روهظ  یتامدقم  هلحرم 
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دنشاب ینایفس  لابند  هب  هک  دنتشاد  ار  تالکشم  عون  نیا  دوخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ایآ  .مینک  ادیپ  ار  ینایفس  میدرگب  ای 
ناشیارب زیچ  همه  دنتخانـش ، یم  تسرد  ار  دوخ  خـیرات  ترـضح  نوچ  اـی  دـنهد و  لکـش  وا  دوبن  دوب و  قباـطم  ار  دوخ  فیاـظو  و 

میناوت یمن  روط  نیمه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لیذ  ام  زورما  ایآ  دندوب ؟ تیلاعف  جوا  رد  دوخ  هنامز  ياضتقا  قباطم  دوب و  صخـشم 
ادیپ ار  هار  فرط  تقو  کی  يرآ  .تسا  نشور  ًالماک  میریگب  رارق  نآ  رد  دیاب  هک  ییایند  اب  نام  تبـسن  رـضاح  لاح  رد  ام  میـشاب ؟
يارب قفا  ات  درادرب  مدق  نآ  رد  شدوخ  دیاب  رگید  درک  ادـیپ  ار  هار  یتقو  یلو  میوش ، رکذـتم  وا  هب  ار  هار  میراد  هفیظو  تسا  هدرکن 

ار دوخ  ریمـضلا  یف  ام  مناوت  یم  مناد  یمن  هدنب  .دسرب  دصقم  هب  وا  یلو  دـینزب  مدـق  وا  ياج  هب  دـیناوت  یمن  هک  امـش  دوش ، ادـیپ  وا 
هک منک  یم  ضرع  اه  هغدغد  نیا  دوجو  اب  .دـیراد  امـش  هک  مراد  ار  يا  هغدـغد  نامه  مه  هدـنب  .هن  ای  منک  ضرع  نازیزع  تمدـخ 

نیمه رگا  هدنب  رظن  هب  .درک  لابند  دیاب  ار  يا  هفیظو  هچ  میراد ، رارق  نآ  رد  هک  یخیرات  تیفرظ  صیخـشت  اب  خیرات و  نیا  رد  دینیبب 
ندوب اب  هک  مینکب  دیاب  ار  يراک  نیمه  ًاقیقد  هدمآ  هنحـص  هب  رگید  فرط  زا  ینایفـس  فرط و  کی  زا  ینامی  دیـس  دنهد  ربخ  زورما 
يربهر لیذ  رگید ، فرط  زا  ینامیلـس  مساق  رادرـس  ياقآ  لاـثما  هللارـصن و  نسح  دیـس  فرط و  کـی  زا  اـکیرمآ  يدوعـس و  تلود 

، میراد رارق  تایعقاو  نیرت  یعقاو  نتم  رد  زورما  ام  .میهد  یم  ماجنا  میراد  رـضاح  لاح  رد  هللا » هظفح  » يا هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح 
.دینک هاگن  لئاسم  هب  يدوجو  هاگن  اب  امش  تسا  یفاک 
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نارود نیا  رد  راظتنا  يانعم 

ییامنهار اب  دنک  یم  شالت  هک  تسا  یسک  نآ  رـضاح  لاح  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  يدوجو ، هاگن  رد 
هاگن اب  رگا  .دنزب  مه  رب  ار  یناهج  تالداعم  ات  دیامن  خـیرات  نیا  دراو  یفیرحت  هنوگ  ره  نودـب  ار  یمالـسا  بالقنا  دوخ  یبیغ  ياه 

تسا و فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تقیقح  نآ  مامت  ّمات و  تروص  دـیرگنب ، عوضوم  هب  يدوجو  یکیکـشت و 
نینچ لماک  ناسنا  بیان  زا  زج  هک  فصو  لباق  ریغ  يرایـشوه  نامه  اب  تسا ، بـالقنا  ربهر  رـضاح  لاـح  رد  نآ  هلزاـن ي  تروص 

میشاب يدهم  لابند  هب  مینک و  اهر  بالقنا  نتم  رد  ار  ناملاعف  تایح  یمالسا و  بالقنا  هلئسم ي  ام  هک  نیا  .تسین  راظتنا  يرایشوه 
ارچ .تسا  خـیرات  نیا  رد  تقیقح  روهظ  روضح و  هوحن ي  زا  ندرک  تلفغ  يدوـجو و  هاـگن  زا  ندوـب  مورحم  هناـشن  دـیآ ، یم  هک 

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  میـشاب  رظتنم  اـه ، یبهذـم  زا  یـضعب  لـثم  میزادـنیب و  اـه  يا  هیتجح  نمجنا  تسب  نب  هب  ار  ناـمدوخ 
زورما دنتسین  هجوتم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  راظتنا  نیع  رد  اه  یضعب  دنک ؟ لح  ار  لکشم  دیایب و  فیرـشلا 
قیاقح هب  یتسرد  هاگن  هک  تسا  هلئـسم  نیا  رد  هدـش ، دراو  ام  خـیرات  هب  يدـهم  رون  ًاـقیقد  بـالقنا ، يربهر  یمالـسا و  بـالقنا  اـب 

مامت اب  لاح  نیع  رد  دنرب و  یم  ولج  یمالسا  بالقنا  يربهر و  اب  ار  دوخ  هلئسم  زورما  نیمه  ام  هتخیهرف  مدرم  هک  یلاح  رد  .دنرادن 
لاح رد  هک  تسا  لکـش  نیمه  هب  راظتنا  يانعم  .دـنراد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ناـشیالوم  هب  رظن  دوجو 

.دنا هدش  دراو  نآ  رد  یمالسا  بالقنا  هتخیهرف  ياهورین  رضاح 

ترـضح درک  دـیهاوخ  هظحالم  دـشاب  همیرک  تلود  ققحت  ام  درکیور  میوش و  ریگرد  یناهج  رفک  اب  حیحـص  یتروص  هب  اـم  یتقو 
نیمه فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 
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همه نآ  اب  تاملظ ، هئطوت و  همه  نیا  جوا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هک  تسا  اتـسار  نیا  رد  و  دـننک ، یم  لـح  ار  لـئاسم  دـنراد  ـالاح 
شزیر هعرزم ي  دعتـسم ، ياه  بلق  هک  يروط  هب  دنرب ، یم  ولج  ار  راک  دنوش و  یم  رکذـتم  ار  تقیقح  هار  اه ، بلق  رد  مالک  ذوفن 

شیپ تالکشم  زا  ار  ام  دننک و  یم  لح  ار  لئاسم  ینارنخس  ره  رد  هنوگچ  ناشیا  دینک  هظحالم  امش  .دندرگ  یم  تقیقح  ياه  هناد 
رگا .دـنهد  یم  شیازفا  شیاه  همانرب  ندـشرمث  یب  رد  ار  نمـشد  سأی  دـننک و  یم  نشور  ار  هدـنیآ  ياه  قفا  دـنهد و  یم  روبع  ور 

يربهر کمک  هب  تسا و  ملاع  نیا  رمالا  بحاص  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  رون  اـب  یلخاد  دارفا  زا  یـضعب  تبحص 
نآ لماح  یمالسا  بالقنا  هک  یسدق  ِلقع  رون  زا  میدوب و  راتفرگ  رابکتـسا  ياه  همانرب  لاگنچ  رد  زورما  ام  دش  یمن  یثنخ  بالقنا 

.میدش یم  مورحم  دوب 

دیاب هک  دیتسه  نیمه  امش  .درادن  امش  هب  یطبر  دوش » یم  هتفرگ  هدیدان  اه  فرح  نیا  هک  تسا  يروط  طیارش  : » دیئامرف یم  هک  نیا 
نیا رد  ادخ  اب  ار  دوخ  تبـسن  هللادمحب  دیـشاب و  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  ملاع  نیا  رد  قح  روضح  رکذـتم  دـیراد  شالت  دیـشاب و 
هدید امش  هچ  لاح  دیسانش ؟ یم  نیا  زا  رتهب  یهار  رگم  دیور ، یم  ولج  بالقنا  نیا  ياپ  هب  اپ  هراومه  اذل  دیا و  هدرک  فیرعت  هطبار 

.دیوشن هدید  هچ  دیوش و 

دنک یم  كرد  ار  يربهر  تاراشا  هک  يا  ههبج 

دوش صخشم  دیاب  میروآ ، هنحص  هب  خیرات  نیا  رد  ار  بالقنا  نیا  فادها  قباطم  يرکف  ههبج  دیاب  بالقنا  نیا  هدنیآ  رد  هرخألاب  ام 
تایصوصخ
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، دـشاب هتـشاد  دـیاب  هک  یتایـصوصخ  يرکف و  ههبج  نینچ  بـالقنا  تاذ  رد  میهاوـخن  هچ  میهاوـخب و  هچ  .تسیچ  يرکف  ههبج  نآ 
یم كرد  ار  يربهر  تاراشا  دـمهف و  یم  ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  یخیرات  هاـگیاج  هک  يا  ههبج  دوش ، یم  دـلوتم 

هجوتم تسا ، هدرک  ردقم  خیرات  نیا  رد  برغ  هب  تبـسن  قح  ترـضح  هک  يریدقت  یمالـسا و  بالقنا  اب  تبـسن  رد  ار  برغ  دنک و 
؟ دروآ هنحص  هب  ار  يرکف  ههبج  نآ  نارسفا  بسانم  نخس  دیابن  ایآ  .دوش  یم 

مادک ره  ات  دـنمهف  یمن  ار  رگیدـمه  رتدـب  نآ  زا  ای  دنـسانش و  یمن  ار  رگیدـمه  يرکف  ياه  نایرج  هک  تسا  نیا  ام  زورما  لکـشم 
هب دوشن  عفر  لکـشم  نیا  رگا  دنراد و  شزرا  بالقنا  داعبا  زا  دُعب  مادـک  يارب  مادـک  ره  دـنیبب  دـنک و  صخـشم  ار  يرگید  هاگیاج 

هاگیاج رکف و  نتفرگ  هدـیدان  لکـشم  .دوش  یم  ور  هبور  ألخ  اب  بـالقنا  يرکف  ههبج  مینک  یهاـتوک  نآ  عفر  رد  هک  هزادـنا  ناـمه 
نیا رد  روضح  مزع  دـیاب  هک  میوش  یم  هجوتم  میـسانشب  ار  دوخ  خـیرات  یلـصا  حور  رگا  تسا ، ام  خـیرات  زورما  لکـشم  رگیدـکی ،

زا یـضعب  طسوت  رکف  نیا  دییامرف  یم  هک  لکـشم  نیا  .مینک  روبع  لکـشم  نیا  زا  میناوت  یم  مینادب  میهد و  توق  دوخ  رد  ار  خیرات 
بالقنا يرکف  ههبج  ءاضعا  ریاس  ترورض  هاگیاج و  هجوتم  هک  تسه  مه  امـش  ام و  رد  دوش  یم  هتفرگ  هدیدان  یگنهرف  ياه  ههبج 

مزال هک  تسین  یئاه  هاگن  عون  نآ  زا  تسا  ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس  لابند  هب  هک  یهاگن  ناونع  هب  بالقنا  هب  امـش  هاگن  .میتسین 
ترورـض اریز  درادن ، مه  هدیاف  تسین ، رکف  عون  نیا  ءاضتقا  اهراک  نیا  .میراد  ار  هاگن  عون  نیا  ام  دیئوگب  دیورب و  دیوش  دنلب  دشاب 

هچ امش  دننیبب  دننک  شالت  يرکف  ياه  ههبج  ریاس  دیاب  دوش ، یمن  ساسحا  زونه  رکف  نیا  ققحت 
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هدش مامت  ار  بلطم  یلک  هاگن  کی  فرص  دیشاب و  هتـشاد  ار  یـشالت  نینچ  نیریاس  هب  تبـسن  دیاب  امـش  هک  روط  نامه  دیئوگ ، یم 
رکفت زا  تیفاعم  یخیرات و  یگتسب  ورف  عون  کی  كاکـشریم  ياقآ  ریبعت  هب  ای  تسا و  یخیرات  ِيرکف  طوقـس  عون  کی  نیا  .دینادن 

یم اه  نیا  دیونشب  باوج  و  دنیوگ ؟ یم  هچ  ناتـسگنهرف  لوئـسم  يرقابریم  ياقآ  بانج  دیـسرپب  یلک  هاگن  کی  اب  امـش  ًالثم  .تسا 
اب دروخرب  عون  نیا  .دننک  یم  دیکأت  ندش » هفـسلف   » يور رب  ناشدوخ  تسین و  یمهم  زیچ  هفـسلف  یّلک  روط  هب  اردـصالم و  دـنیوگ :
ار نآ  هاگیاج  دـیمهفب و  ار  رکف  کی  دـیا  هدرکن  شـالت  هک  ارچ  تسا  یبیرفدوخ  عون  کـی  نیا  و  رکفت ، زا  تیفاـعم  ینعی  رکف  نآ 

میا هدیسرن  مزال  غولب  هب  زونه  تهج  نیا  زا  ام  ًاتقیقح  دییامن و  هرس  کی  رکف  نآ  اب  ار  دوخ  فیلکت  دیا  هتـساوخ  هکلب  دینک  نشور 
رگا هک  تسین  نیا  رگم  امـش  راظتنا  .مینک  مولعم  ار  مادک  ره  ياج  يرگید ، تابثا  یکی و  یفن  ياج  هب  دـعب  میمهفب و  ار  راکفا  هک 
نیا هب  هیقب  هب  تبسن  ارچ  دنناوخب ؟ مه  ار  اه  باتک  نیرخآ  هزات  دنناوخب و  بوخ  ار  باتک  نیدنچ  لقاال  دنسانشب  ار  امش  دنتـساوخ 

تروص نآ  رد  .مادـک  ره  يرکف  هاگیاج  مهف  هب  دوش  یم  لیدـبت  راکفا  تاـبثا  یفن و  ثحب  تروص  نآ  رد  مینکن ؟ دروخرب  لـکش 
رد ار  بالقنا  يرکف  ياه  ههبج  هک  تسا  نیا  زا  رت  گرزب  رکفت ، هلئـسم ي  دینادب  دیوشب و  یگنهرف  ياه  ههبج  رکذتم  دـیناوت  یم 

.مینک فیرعت  صاخ  تالیکشت 
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تسین یندش  شوماخ  هک  یغارچ  یمالسا ، بالقنا 

هب ار  بالقنا  هزادـنا  هچ  ام  ياه  یهاتوک  دـشاب ، دـیاب  روطچ  يرکف  ياـه  ههبج  اـب  اـم  تبـسن  دـیئامرف  یم  هچنآ  هب  هجوت  اـب  لاؤس :
؟ درب یم  باجح 

بالقنا ياهورین  دنشاب ، هک  حطس  ره  رد  ار  اه  نآ  هک  دشاب  يروط  دیاب  بالقنا  ياه  ههبج  ریاس  اب  امش  تبـسن  هدنب  رظن  هب  باوج :
هزادنا نامه  .دیمهفب  ار  اه  نآ  دینک  یعـس  دیئامن و  یهارمه  اه  نآ  اب  دینک ، يزوسلد  ارادـم و  اه  نآ  اب  لکـش  نیرتهب  هب  دـینادب و 

دوخ یخیرات  هصیقن ي  رد  هنرگو  بالقنا ، رادفرط  ياه  يرگدیاه  اه و  يدیدرف  اب  هک  دیـشاب  طبترم  ییالِو  ياهارگ  لوصا  اب  دیاب 
يارب مه  امش  دیسانشب  ار  هیواز  نآ  رگا  رگید و  يا  هیواز  زا  یلو  دنراد  فرح  بالقنا  اب  تبـسن  رد  مه  اه  يدیدرف  .مینام  یم  یقاب 

دوخ خیرات  هب  تبـسن  يرکف  یب  هب  هزادـنا  نامه  هب  دوب و  دـیهاوخ  هناگیب  رگیدـمه  هب  تبـسن  هنرگو  تشاد  دـیهاوخ  فرح  اه  نآ 
نابز اب  رگا  یلو  دـشاب  یتنـس  ییارگ  لوصا  نابز  دـناوت  یمن  ام  نابز  مسیلیهین ،»  » هلباقم رد  دـیدومرف  هظحـالم  .دـیوش  یم  راـتفرگ 

یم تسد  هب  مسیلیهین  زا  روبع  ياتـسار  رد  ماما  ترـضح  بالقنا و  هاگیاج  نییبت  يارب  یبوخ  جیاتن  مینک  دـقن  ار  مسیلیهین  رگدـیاه 
دیاب مدقتعم  میـشاب و  هتـشاد  بالقنا  رادفرط  ياه  يرگدیاه  اب  ینابز  مه  یعون  دوش  یعـس  هک  مناد  یم  مزال  ار  راک  نیا  هدنب  .دیآ 

مه نابز و  مه  دنک  یم  روهظ  هدنیآ  هک  يرکف  ههبج ي  اب  دیـسانشن  ار  رگدیاه  نابز  امـش  رگا  .میوش  دراو  رت  يدج  هیـضق  نیا  رد 
.تشاد دیهاوخن  مهافت  دنک ، یم  روهظ  بالقنا  نتم  رد  هرورضلاب  هک  يا  ههبج  اب  هدنیآ  رد  میوگب  رتهب  ای  دیتسین  رکف 
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.منز یم  فرح  سناتسیزگا  نابز  اب  دینکب ، یقالخا  ای  یتفرعم و  ثحب  کی  تسانب  یتقو  ارچ  هک  دنریگب  لاکـشا  هدنب  هب  اقفر  دیاش 
یم ار  ینید  نوتم  رد  خیرات و  رد  دوجوم  قیاقح  زا  يرایسب  تسا و  رکفت  هدنیآ  نابز  نابز ، نیا  مدقتعم  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا 

هب تسا و  نابز  نیا  رکفت ، هدـنیآ ي  ياه  نابز  زا  یکی  تفگ : ناوت  یم  لقادـح  .دروآ  رد  باجح  زا  درک و  نایب  نابز  نیا  اب  ناوت 
رد ار  هژبا  هژبوس و  ثحب  بترم  يرواد  رتکد  ارچ  مدیـسرپ  یم  دوخ  زا  شیپ  لاـس  تسیب  .تفرگ  هدـیدان  ار  نآ  دـیابن  تهج  نیمه 

نیا اب  ناشیا  مدش  هجوتم  ًادـعب  دـنوش ؟ یم  هجوتم  ار  اه  هژاو  نیا  میهافم  ناشیا  ياه  بطاخم  رگم  دروآ ، یم  نایم  هب  دوخ  نانخس 
یم زورما  امش  ایآ  .دنک  دازآ  دوب ، هتیویتکژبوس  زا  تلفغ  هک  یخیرات  یگتسبورف  زا  ار  ام  دربب و  ولج  ار  ام  خیرات  دنتساوخ  یم  راک 

طوبرم اه  هژاو  نیا  دـیراذگب ؟ يرگید  ياه  هژاو  اه ، نهذ  رب  مکاح  ِیبرغ  حور  نییبت  يارب  هژبوس  هژبا و  ياه  هژاو  ياج  هب  دـیناوت 
هب ناوت  یمن  هک  تسا  زامن  هژاو ي  لثم  .مینک  يزاس  لدـم  شیارب  دوخ  گـنهرف  اـب  اـت  تسین  هژاو  کـی  تسا و  گـنهرف  کـی  هب 

هژاو ي هک  دهد  یم  ار  شدوخ  صاخ  ینعم  یسراف  رد  زامن  یبرع و  رد  تالص  ياه  هژاو  اریز  .دیراذگب  ار  شیاین  هژاو ي  شیاج 
.دنک یعادت  ار  انعم  نآ  دناوت  یمن  شیاین 

یمرب خـیرات  هب  یمالـسا  بالقنا  اب  تقیقح  نیا  دـیتسه  هک  یتقیقح  نآ  لاـبند  هب  امـش  میوش  رکذـتم  بـالقنا  يرکف  ههبج  هب  دـیاب 
دنسانش یم  هک  ار  یتقیقح  یمالسا ، بالقنا  رتسب  رد  دنهاوخ  یم  اه  یضعب  .دروآ  یم  نایم  هب  زین  ار  دوخ  صوصخم  نابز  ددرگ و 

.دشاب یم  نارود  نیا  ِقیاقح  شیامن  هنیآ ي  تسا و  تقیقح  کی  یمالسا  بالقنا  ِدوخ  هک  یلاح  رد  دنهد ، هئارا  خیرات  هب 
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.درب یم  باجح  رد  رظنم  نیا  زا  ار  یمالسا  بالقنا  هزادنا  هچ  ام  ياه  یهاتوک  دیدومرف 

نکمم دنچ  ره  تسین ، یندش  شوماخ  هدرک  روهظ  خیرات  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  هک  یتقیقح  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ادتبا 
ولج دوش و  یم  رت  هتخپ  زور  ره  خـیرات ، نتم  رد  یلو  دور  باجح  هب  یتهج  زا  انعم  کی  هب  دـتفیب و  ریخأت  هب  نآ  لماک  روهظ  تسا 

دنریگب و تسد  رد  ار  زیچ  همه  دنناوت  یم  رگید  دندرک  باسح  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  تداهـش  زا  دعب  نایوما  .دیآ  یم 
نیسح ماما  تداهش  اب  هک  روصت  نیا  اب  .دوب  اه  نآ  ماک  هب  روما  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  لاس  دص  دودح  مه  ًالمع 
.دندرب نیب  زا  دراد ، دوخ  رد  گنهرف  نآ  هک  یـصاخ  تیفرظ  نآ  اب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف  يراد  هدـنیآ  مالـسلا  هیلع 
همانرب دندرک ، داجیا  البرک  زا  دعب  نایوما  هک  یئاضف  نیمه  نورد  رد  هنوگچ  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  دیـسرپ  دوخ  زا  دیاب  لاح 

ماما ترضح  نانچنآ  هک  ییاج  نآ  ات  دش  هدیشک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یخیرات  روضح  هب  راک  هرخألاب  هک  دندومن  نیودت  ار  يا 
ای دیا  هنیدم  مکاح  امش  تسین  مولعم  دیوگ  یم  دیـشرلا  نوراه  هب  فرط  هک  دندش  هنیدم  رد  مدرم  عوجر  لحم  مالـسلا  هیلع  مظاک 
هب هک  دیما  نیا  هب  درک  ینالوط  ياه  نادـنز  نآ  راتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دیـشرلا  نوراه  هطبار  نیا  رد  رفعج و  نب  یـسوم 

، دنزادنیب نادنز  هب  ار  ترضح  هک  دنتـشاد  تردق  هزادنا  نیمه  .دنک  نوریب  مالـسا  خیرات  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  دوخ  معز 
ترورـض هب  اـنب  هک  یتکرح  دـندوبن ، رادروخرب  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لـها  یگنهرف  تکرح  اـب  هلباـقم  تهج  مزـال  روعـش  زا  نوچ 

یتقو یتح  دنک ، یم  زاب  ار  دوخ  ياج  یطیارش  ره  رد  هراومه  یخیرات 
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لها هریس  ياتسار  رد  ار  دوخ  ياج  دیاب  امش  .دنوش  دیهش  ترضح  نآ  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ینعی  تکرح  نآ  نارسفا 
.دینک ادیپ  خیرات  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلا 

اب فلتخم و  ياه  هیواز  زا  دیاب  میناشکب  بطاخم  ساسحا  هب  شا  يدوجو  هرهچ ي  رد  ار  عوضوم  کی  میهاوخب  رگا  مدـقتعم  هدـنب 
ظافلا اب  هدمآ  تسد  هب  ینالوط  هبرجت  اب  هک  ییاضف  .تسا  ناریپ  نتفگ  نخـس  ینالوط  زار  نیا  میهد ، ناشن  ار  نآ  دـتمم  ياه  لاثم 

ارچ سپ  دنیوگ  یمن  دنا ، فرحرپ  ناریپ  دنیوگ  یم  اذل  دنک  یمن  روهظ  دنتـسه  نآ  لابند  هب  اه  ناوج  ًامومع  هک  هدـش  يدـنب  عمج 
قباطم ار  دوخ  تالاؤس  باوج  دیهاوخ  یم  رگا  دـیرادن  يا  هراچ  لاح  ره  رد  .دـشاب  هتـشاد  ینالوط  ياه  توکـس  دـنراد  یگدامآ 
رکفت تهج  ثحب  باب  هکلب  ات  دیراپـسب  شوگ  هدـنب  لاثما  هدـنب و  یهجو  دـنچ  ینـالوط و  ضیارع  هب  دـیبایب ، نآ  یخیراـت  ياـضف 

.تسا هدش  مهارف  رکفت  طیارش  نوچ  منک ، یم  یتحار  ساسحا  هدنب  تروص  نآ  رد  .دوش  هدوشگ 

هنرگو تفای  ار  نآ  ناوت  یم  هناسانـش  رادیدپ  لقع  اب  تسا و  قیقد  هداعلا  قوف  خـیرات ، رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بیجع  روضح 
روضح نآ  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .دوش  یم  رکفت  باجح  میروآ  یم  تسد  هب  تیبلا  لها  زا  هک  یخیرات  تاعالطا  نامه 

.دوش یم  هدیشک  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  يدهع  تیالو  هب  راک  یلو  دننک  یم  ینادنز  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ِریگ  مشچ 

هک دنیامن  نیودت  دیاب  ار  يا  همانرب  هچ  دننک و  یم  دنراد  راک  هچ  دـنناد  یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هک  دوب  نآ  هدـنب  ضرع 
متخ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  یخیرات و  روهظ  هب  ًامتح  دوش و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  شا  هجیتن 

همه اب  .ددرگ 
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رگا .دنوش  یم  رضاح  دنوش ، رضاح  دیاب  هک  یخیرات  رد  ترـضح  دوشن  هدید  ترـضح  ياه  شالت  ات  دننک  یم  نایوما  هک  یـشالت 
دیناوت یم  ییاضف  ره  رد  دـینک  یم  هظحـالم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  هریـس  رد  هک  ییاـنعم  ناـمه  هب  دـشاب  تسرد  امـش  درکیور 
تـسین ییاه  فرح  اه  فرح  نیا  .دیـشاب  نایم  رد  ناتدوخ  دشاب  زاین  هک  نآ  نودب  .دـیهد  هئارا  ار  دوخ  یگنهرف  يرکف و  تمدـخ 

هیلع قداص  ماما  شلـصاح  هک  دزاسب  یگنهرف  دـناوت  یم  هک  تسا  ییاه  فرح  دزاسب ، ریگ  هشوگ  ِيوزنم  ياه  ناسنا  هریـس  اـب  هک 
يدهم شیاهتنا  تسا و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  گنهرف ، نآ  همادا ي  و  ینـس ، هعیـش و  زا  معا  درگاش ، رازهراهچ  اب  دشاب  اه  مالـسلا 

هب زاب  دندرک و  دنتسناوت ، یم  هک  ار  يراک  تیاهن  ماما  تداهش  اب  نایوما  هک  دیشاب  هتـشاد  رظن  رد  فیرـشلا .  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
خیرات نیا  هب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  هک  يرکفت  نانمـشد  زا  مییوگ  یم  هک  تسور  نیا  زا  .دندیـسرن  هجیتن 

ییاه تداهـش  اب  رگم  .ام  خـیرات  نیزورما  تئارق  اب  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف  نامه  نیا  اریز  .دـیوشن  بوعرم  دروآ ،
زیچ چیه  هک  تسا  یـسنج  ياراد  یگنهرف  رظن  زا  یمالـسا  بالقنا  دنتفرگ ؟ هجیتن  دندرک ، لیمحت  ام  رب  زورما  ات  بالقنا  زا  دعب  هک 

هک نیا  رگم  .بالقنا  نارای  همه ي  تداهـش  یتح  دوش ، یمن  خیرات  نیا  زا  نآ  ندرک  شوماخ  ندرک و  نوریب  نآ و  ياوزنا  بجوم 
.مینکن هاگن  تسرد  بالقنا  عوضوم  هب  نامدوخ 

ام ياه  یهاتوک  سنج 

نآ راتفرگ  میـشاب  هجوتم  دراد و  یتایـصوصخ  هچ  ام  ياه  یهاتوک  مینیبب  دـیاب  هدرک  داجیا  یمالـسا  بالقنا  هک  ییاضف  هب  هجوت  اب 
عون
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ار مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تکرح  .میرواین  باسح  هب  گنهرف  نیا  لد  رد  یهاتوک  ار  یهاتوک  عون  ره  هتبلا  میدرگن و  اه  یهاتوک 
نآ کچوک  هنومن  .دننک  يزیر  هیاپ  هجیتن  همه  نآ  اب  ار  یتکرح  دنناوت  یم  يوما  ناقفخ  جوا  رد  ترضح  هنوگچ  هک  دیریگن  هداس 
رد .دـندرک  مالعا  نما  لحم  ناونع  هب  ار  داجـس  ترـضح  هناخ  اهنت  دـندرک ، هلمح  هنیدـم  هب  نایوما  یتقو  هک  نآ  یخیراـت ، روضح 

یتح ار ، مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هناخ  رگم  دندرک  لالح  ار  هنیدم  مدرم  سومان  لام و  ناشنازابرـس  يارب  نایوما   (1) هّرح هعقاو ي 
درف نآ  میناوت  یمن  مینک  هلمح  ترضح  نآ  هناخ  هب  میرادن  روتسد  نوچ  دندوب  هتفگ  دوب  هدرب  هانپ  ترـضح  هناخ  هب  رفن  کی  یتقو 
تفگ للم  نامزاس  رد  امابوا  دوش ؟ یم  ادیپ  خیرات  نآ  رد  اضف  نیا  هنوگچ  مینک  یسررب  هک  تسا  نآ  هدنب  ضرع  .میئامن  بیقعت  ار 
مهتم یمتا  تاحیلـست  نتخاس  هب  ار  ناریا  ناوت  یمن  تسین  زیاج  یمتا  هحلـسا  زا  هدافتـسا  نتخاس و  يا  هنماخ  ياقآ  ياوتف  رد  نوچ 

هچ ام  یگنهرف  شور  دـهد  یم  ناشن  نیا  یلو  دز ، يرگید  فرح  دـندروآ و  راـشف  وا  هب  اـه  تسینویهـص  ًادـعب  تسا  تسرد  .درک 
رد وا  فرح  نامه  امابوا  فرح  هدنب  رظن  هب  .اهرکف  قمع  رد  هن  تسا و  ظافلا  رهاظ  رد  نآ  نتفرگ  هدیدان  دراد و  اج  ملاع  رد  هزادنا 

.دز اه  تسینویهص  راشف  ریز  هک  یفرح  هن  تسا و  للم  نامزاس 
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مان هب  هنیدم  فارطا  رد  يرازگیر  رد  هک  نآ  لیلد  هب  ار  هعقاو  نیا  .دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هب  لمعلا  سکع  ياتـسار 

، يدوعـسم فارـشإلاو ، هیبنتلا  .دنا  هدرک  تبث  هّرح » هعقاو   » مان هب  خیرات  رد  دوب ، اج  نآ  رد  زین  دیزی  رکـشل  هاگیاپ  دش و  عقاو  هّرح » »
هحفص 262

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 200 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14756/AKS BARNAMEH/#content_note_174_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناوضر » ماما ترضح  تیصخش  لیذ  هک  ار  گنهرف  رکف و  نیا  ياج  امش  هک  مریگب  ار  هجیتن  نیا  متشاد  هک  یضیارع  زا  مهاوخ  یم 
تسرد ناتهار  رگا  .دنداد  لکـش  نامز  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هک  دینک  نییعت  يروطنیا  دیـسانش ، یم  هیلع » یلاعت  هللا 
مینادب میـسانشب و  تسرد  ار  نام  هفیظو  ام  رگا  .دربب  باجح  هب  ار  نآ  دناوت  یمن  مه  نردـم  گنهرف  یگتخاس  ياه  هفیقـس  دـشاب ،
يروط دـیهاوخ  یم  ار  نات  هفیظو  تقو  کی  امـش  .دـهد  یمن  اـنعم  یهاـتوکرگید  دـشاب  دـیاب  هچ  ناـیرج  نیا  هب  تبـسن  اـم  هفیظو 

يرتشیب قمع  اب  دهاوخ  یم  یسک  رگا  هک  دینک  یم  فیرعت  يروط  ار  نات  هفیظو  تقو  کی  یلو  دیوشب  هدید  ًالثم  هک  دینک  فیرعت 
ام رگا  هک  تسا  اتـسار  نیا  رد  .دیوش  هدـید  دـشاب  مزال  هک  نآ  نودـب  دـیتسه  وا  تمدـخ  رد  امـش  دـنک  عوجر  یمالـسا  بالقنا  هب 

.میتسه رـصقم  بالقنا  نتفر  باجح  هب  رد  میا و  هدرک  یهاتوک  ًاتقیقح  مینکن ، مهارف  يا  هفیظو  نینچ  ماجنا  يارب  ار  راک  تامدـقم 
ار دوخ  یعقاو  كولس  تسا ، هدش  عورـش  هک  یخیرات  لیذ  دهاوخ  یم  هک  میوش  یم  ییوج  تقیقح  ِلسن  ینادرگرـس  بجوم  اریز 

.دنک عورش 

ياه یهاتوک  اب  امـش  یلو  دوب  مهارف  ام  تیمکاح  يارب  طیارـش  دـنیامرف  یم  نایعیـش  هب  انعم  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
میدرک یهاتوک  ام  رگا  اما  دوش  یم  مه  ریگملاـع  دوشب ، ریگملاـع  دـیاب  هک  تسا  یتقیقح  کـی  ینعی  دـیتخادنا  بقع  ار  راـک  دوخ 

.دنک یمن  روهظ  دنک ، روهظ  رتدوز  هچ  ره  ات  تسا  هتسیاش  یمالسا  بالقنا  نتم  رد  هچنآ  میتفا و  یم  بقع 
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یمالسا بالقنا  يامن  مامت  ياه  هنیآ 

؟ دینک یم  هظحالم  یخیرات  ِیتسس  ناکما  دننک ، لمع  بالقنا  حور  قباطم  دیاب  هک  ّدح  نآ  رد  بالقنا  نارای  رد  هزادنا  هچ  لاؤس :

دنا و بالقنا  رای  ًاتقیقح  و  دنرظن ، ّدم  بالقنا  نارای  ناونع  هب  هک  ییاه  نآ  یلک  روط  هب  تسا ، ام  زورما  یساسا  لکشم  نیا  باوج :
شور زا  تلفغ  رتشیب  اه  نآ  ياهاطخ  .دنراد  ار  دوخ  صاخ  ياهاطخ  دـننک ، تشپ  بالقنا  هب  هک  تسین  ییاهاطخ  اه  نآ  ياهاطخ 

هب ار  بالقنا  دـیاب  هک  ییاه  شور  سنج  دنـشاب  هجوتم  دـنرب و  راک  هب  ار  اه  شور  نآ  بالقنا  فادـها  قباطم  دـیاب  هک  تسا  ییاه 
ییاه فرح  اه  فرح  نیا  هتبلا  دراد ، قرف  درب ، یم  راک  هب  دوخ  ندنام  يارب  هتینردم  گنهرف  هک  ییاه  شور  نینچ  اب  دروآ  نادـیم 

یخیرات شزرا  بالقنا و  حور  هجوتم  هک  ییاه  نآ  ینعی  تسا  بـالقنا  ناراـی  هب  طوبرم  دراد و  ثحب  ياـج  نیا  زا  شیب  هک  تسا 
همادا ناکما  دنکب و  يراک  دناوت  یمن  رگید  بالقنا  دنیوگ  یم  تحار  ارجا  رد  فعـض  دنچ  ندـید  اب  هک  ییاه  نآ  هن  دنتـسه ، نآ 

.دنراد رظن  یعطقم  ياهاطخ  یئزج و  ياه  فعض  هب  اهنت  دننیب و  یمن  ار  بالقنا  یّلک  حور  اه  نیا  درادن ،

رد ام  ياه  یهاتوک  زا  یکی  مینک ، کیدزن  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  لقع  هب  ار  هعماج  هک  تسا  نآ  اـم  یلـصا  هفیظو ي 
هاگیاج دـمهفب و  ار  بالقنا  نیا  حور  لقع ، نآ  هک  میـسرب  یلقع  هب  اـت  میا  هدرکن  مهارف  ار  راـک  نیا  تامدـقم  هک  تسا  اـج  نیمه 

رد ار  دوـجو »  » كرد ّسح  سفن » تفرعم   » حرط اـب  ناوـت  یم  يدرکیور  نینچ  اـب  .دـنک  كرد  یهلا  تنـس  لد  رد  ار  نآ  یخیراـت 
توکلم كرد  ياتسار  رد  ار  دوخ  یخیرات  تلاسر  درک و  رادیب  نابطاخم 
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لیصفت هب  رظن  ادهش  نارادرس و  تانکس  تاکرح و  هب  رظن  اب  دناسر و  ماجنا  هب  ناشیا  هریـس ي  تیـصخش و  هب  رظن  اب  ماما  ترـضح 
رد .دوب  يراج  ماما  ترضح  توکلم  رد  هک  دنتسه  یتقیقح  كرد  رما  رد  اسر  فافش و  رایـسب  يا  هنیآ  ادهـش  .تشاد  ماما  هریس ي 

یبالقنا تقیقح  هب  اه  هزجعم  نآ  هک  دیبای  یم  ییاه  هزجعم  نارادرس  ادهش و  ارسا و  تانکـس  تاکرح و  رد  سدقم و  عافد  هنیآ ي 
اب ینانچنآ  ياه  هاگودرا  رد  ارسا  روصت  لباق  ریغ  ِتمواقم  نیا  دیسرپ  یم  دوخ  زا  .تسا  هدش  عورش  خیرات  نیا  رد  هک  دنراد  هراشا 
نآ بلق  رب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ماما  كرابم  بلق  زا  هک  تسین  يرون  نیا  اـیآ  دراد ؟ اـجک  رد  هشیر  هجنکـش ، همه  نآ 
همه نیا  دوـشگ  اـه  نآ  يور  رب  ار  هار  نآ  گرزب  درم  نآ  هک  دـنتفرگ  رارق  یهار  رد  نوـچ  ناـگرزب  نیا  تسا ؟ هدـش  سکعنم  اـه 
ناوج رفن  .دـنیآرب 23  نآ  ماجنا  زا  دـنناوتب  دـمآ  یمن  ناشرواب  مه  ناشدوخ  هک  ییاـه  یگرزب  دـنداد ، ناـشن  ناـشدوخ  زا  یگرزب 
دنکن یمالسا  بالقنا  هیلع  یتاغیلبت  هدافتـسا  اه  نآ  زا  مادص  تلود  هک  نآ  يارب  دننک  اذغ  باصتعا  زور  جنپ  هلاس ، هدزناش  هدزناپ ،

(1) .دنرخب ناج  هب  اتسار  نیا  رد  ار  تارطخ  همه ي  و 

يارب تسشن و  اشامت  هب  اه  نآ  رد  ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ماما  ترـضح  توکلم  دش و  هریخ  ًالماک  اه  هنیآ  نیا  هب  دیاب 
نینچ ياج  یبلط  تحار  ای  رگید و  لایما  میراذگن  دشن و  هتـسخ  زگره  درک و  هیهت  ار  مزال  رازفا  مرن  دوش  عورـش  دـیاب  هک  یخیرات 

.دریگب ار  یتلاسر 
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هتفگ هب  اهنت  هن  هک  درک  اپ  هب  ییاغوغ  دوخ  راثآ  اب  دـش و  دوخ  خـیرات  دراو  صاخ  يروش  اب  اردـصالم  دـینک  یم  هظحـالم  هک  نیا 
نهپ وا  هک  دـنا  هتـسشن  يا  هرفـس  رـس  رب  همه  لاح  هب  ات  نامز  نآ  زا  نافرع  تمکح و  لها  همه ي  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع 
هلسلس اب  دیمهف  هک  تسا  نآ  تهج  هب  همه  مینک ، هیذغت  ار  دوخ  خیرات  وا  راثآ  هب  عوجر  اب  دیاب  ام  خیرات ، هدنیآ ي  رد  هکلب  هدرک ،

تـسناوت لاّعف  یتایح  رد  وا  .دهد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  تلاسر  خیرات  نآ  نتم  رد  وا  دیاب  هک  تسا  هدـش  عورـش  یخیرات  هیوفص 
رکذتم دیاب  زین  امـش  .دوب  هدرک  زاغآ  ندـیزو  نامز  نآ  رد  نآ  میـسن  هک  داد  رارق  یقارـشا  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـهد و  همادا  ار  دوخ 
خیرات نیا  رد  گرزب  تقیقح  هجوتم  نامز  نیا  رد  سکره  دـینزب و  فرح  مدرم  اب  یخیرات  یهاگآدوخ  اب  دیـشاب و  یخیراـت  نینچ 

، تسا هداد  ياج  ار  دوخ  یخیرات  روضح  کی  رد  هک  نآ  تهج  هب  يرارکت ، تاملک  هن  دراد و  یحطـس  ياـه  نخـس  هن  دـش ، دوخ 
.دراد هراشا  یلاعتم  گرزب و  يا  هدنیآ  هب  هک  یخیرات 

یهلا هدارا ي  روهظ  هار 

لکـش دراد ، هک  یـصاخ  تیوه  نیا  اب  خیرات  نیا  مینک  یعـس  هک  تسا  ام  هفیظو ي  منک  ضرع  مناوت  یم  يدنب  عمج  کی  رد  هدنب 
هب تسا  هدرک  هدارا  قح  ترضح  هچنآ  ات  مینک  نیودت  ار  نآ  یگنهرف  يرکف و  ياه  تخاسریز  مینک  شالت  هک  انعم  نیا  هب  دریگب ،

ات دنیبب  دیهش  ار  وا  دهاوخ  یم  ادخ  دندش  هجوتم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  یتقو  هک  نآ  لثم  .دنک  روهظ  یبوخ 

178 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندرک خیرات  دراو  ار  قح  ترضح  هدارا  لکش  نیرتهب  هب  دوش ، عورش  نایوما  زا  روبع  ِخیرات 

نیا تسا و  ءامـس  ضرَا و  ِنیب  ضیف  هطـساو ي  ناونع  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  عوجر  هنامز ي  هنامز ،
هدهع ي هب  .داد  عوجر  دوجو »  » هب ار  دارفا  ناوت  یم  سفن  تفرعم  قیرط  زا  تسا و  نکمم  ترـضح  نآ  هب  يدوجو  ِعوجر  اب  عوجر 

نادرگرس دندید  دوخ  رد  ار  دوجو »  » هب عوجر  یگدامآ  دارفا  یتقو  ات  دینک  هدامآ  ار  عوجر  عون  نیا  ياه  تخاسریز  هک  تسا  امش 
نآ هک  دـنهاوخ  یم  ار  یتاراشا  فراعم و  امـش  زا  .دینیـشنب  یـسایس  نارگ  لیلحت  هاگیاج  رد  درادـن  راظتنا  امـش  زا  یـسک  .دنـشابن 
ياه تیلاعف  ریاس  لثم  ار  نآ  دـنناوتب  دارفا  هک  تسین  یـسوملم  راـک  نیا  دـهد و  لکـش  ار  خـیرات  کـی  دـناوتب  تاراـشا  فراـعم و 

رد تهج  نیمه  هب  میا و  هدرکن  مهارف  ار  اـه  تیلاـعف  عون  نیا  بساـنم  يرکف  ياـه  تخاـسریز  زوـنه  اـم  .دـننک  ساـسحا  یگنهرف 
بـالقنا هب  یـشخب  تیوه  هک  اـه  تلود  یـضعب  لـثم  .تسا  برغ  خـیرات  همادا ي  هک  میریگ  یم  رارق  يا  هداـج  رد  دراوـم  یـضعب 

رکف نیا  هیلوا  تخانش  تهج  ییاسر  يدنب  عمج  زونه  .دننک  یم  لابند  روشک  نیا  رد  برغ  خیرات  همادا ي  ياتـسار  رد  ار  یمالـسا 
.دیشک نوریب  ار  دوخ  یلـصا  فرح  قیرط  نآ  زا  ناوت  یم  هک  تسه  تسد  رد  یبوخ  تاکن  دنچ  ره  تسا ، هدشن  نیودت  گنهرف  و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  عوجر  رد  ار  يروضح  نینچ  هک  میا  هدیـسرن  دوخ  خیرات  زا  هلحرم  نآ  هب  زونه  ام 
نآ شیاشگ  زا  ناتدوخ  هک  دیـسرب  يزیچ  هب  دبای و  شیاشگ  خیرات  نآ  ات  دینک  عورـش  دـیاب  مینک ، مالعا  یمالـسا  بالقنا  نتم  رد 

.دینک بجعت 
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ادا مه  بلطم  قح  لاح  نیع  رد  مینک و  نیودت  یـشاوح  نودـب  ار  رکف  کی  یلـصا  طوطخ  میناوتب  ات  تسا  زاین  يرترب  روضح  کی 
.دوش

عوجر ام  هب  دـنهاوخ  یم  دارفا  یتقو  هک  يروط  هب  مینک  میـسرت  هنامیکح  سب  ییاضف  رد  ار  دوخ  هفیظو ي  ات  تسا  اـم  هدـهع ي  هب 
ياج ار  تایئزج  رکفت  نآ  نتم  رد  دنسرب و  رکفت  هب  ام  اب  تبحاصم  رد  دنشاب ، هتشادن  ام  زا  یـسایس  ِیئزج  ياه  لیلحت  راظتنا  دننک 
تسا ینارود  نارود ، میریذپب  رگا  .دیوش  رضاح  دیناوتن  ییاج  ره  رد  دیـشابن و  روهـشم  ًامومع  هک  دوش  یم  بجوم  نیمه  دنهدب و 

هب دـیریذپب  دـیاب  ای  تسین ، مهف  لباق  بالقنا  یـسدق  هاگیاج  نییبت  رد  نابز  نیا  زونه  هتینردـم ، گـنهرف  حور  هبلغ ي  تهج  هب  هک 
رد يا  هجیتن  دوخ  راک  زا  دـننک و  یم  ار  راک  نیا  هک  يرایـسب  لثم  دـینزب ، فرح  اه  نآ  اب  اـه  نآ  تاروهـشم  قباـطم  مدرم و  ناـبز 

هراشا یمالـسا  بالقنا  یـسدق  قیاقح  هب  دناوتب  هک  دیئوگب  نخـس  ینابز  اب  دیهاوخب  رگا  ای  دنریگ و  یمن  بالقنا  فادـها  ياتـسار 
بیرغ امـش  یلو  دوش  یم  هیذغت  نآ  رد  خیرات  هک  تسا  ییاوزنا  اوزنا ، نیا  دنچ  ره  دیوش  یم  يوزنم  یتهج  زا  دینادب  دشاب ، هتـشاد 

.دوش یم  رظن  رکف  نیا  هب  یبوخ  هب  یلو  دـیوش  یمن  هدـید  رهاـظ  رد  هک  نیا  نیع  رد  دـیوش ، دراو  يداو  نیا  رد  رگا  .دوـب  دـیهاوخ 
لکش نیمه  هب  هیضق  زاب  درک ، هبلغ  دوخ  تبیغ  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هدنیآ  رد  رگا  میوگب  مهاوخ  یمن 
نامه دوش ، یم  ضوع  عوضوم  هزادنا  نامه  هب  دریگب  لکش  روهظ  هوحن  کی  دوش و  فیعض  ترـضح  ياربک  تبیغ  رگا  .دنام  یم 
تهج هب  ار  ینیمخ  یفطـصم  اـقآ  موحرم  بآ  فرظ  رگید  .درک  ساـسحا  هتـشذگ  هب  تبـسن  خـیرات  نیا  رد  ناوت  یم  هک  يروـهظ 

بآ شردپ  ندوب  فوسلیف  ای  میکح 
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یـسدق تحاس  هب  رظن  ساسا  رب  لـماک  روط  هب  ناـمز  نیا  رد  مدرم  دیـشاب  هتـشاد  راـظتنا  هک  تسین  مه  اـهربخ  نآ  اـما  .دنـشک  یمن 
ناتلقع دـیدومرف : هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  هدـش و  ققحم  عوجر  نآ  تاهج  یـضعب  زا  دـنچره  .دـننک  عوجر  بالقنا  هب  بـالقنا 

رد ار  یـصاخ  تعاـنق  عوـن  کـی  دـیتسناوت  رگا  مدـقتعم  هدـنب  .درادـن  ار  روـضح  نآ  ناـتبلق  زوـنه  یلو  تسا  هدرک  لـح  ار  هلئـسم 
یگدـنز رکف و  عوـن  نیا  هب  رگا  هک  دـیتسه  یطیارـش  رد  امـش  .دـینک  روـبع  لکـشم  زا  دـیناوت  یم  دـینک  فـیرعت  دوـخ  تیـصخش 
يروضح خیرات  نیا  رد  دیا  هتـسناوت  تاهج  همه  زا  دیـشاب ، عناق  دیآ ، یم  شیپ  رکف  نآ  وترپ  رد  هک  یتیـصخش  نآ و  هب  صوصخم 

یهیقف دـننام  هعماج ، رد  روضح  رظن  زا  يداـصتقا و  رظن  زا  هک  دـیرادن  ار  نآ  هغدـغد  رگید  هک  تساـج  نیا  .دـینک  ادـیپ  هناـمیکح 
نیمه هب  .دـینک  لابند  هدـعاق  نیمه  رد  ار  امکح  هب  تبـسن  اهقف  راک  قنور  زار  .تسا  مدرم  یهقف  ياـهزاین  يوگ  باوج  هک  دیـشاب 

لثم .دـش  رکذـتم  ناوـت  یم  شا  یقارـشا  تیوـه  اـب  ار  رکف  عوـن  نیا  هـک  هدـمآ  شیپ  نآ  تـصرف  ًـالعف  هـک  دوـب  عناـق  دـیاب  لـکش 
ترـضح هناـمز ي  مدرم  همه ي  دـینک  یم  رکف  هغـالبلا ؛ جـهن  رد  ناـش  هناـمیکح  دـنلب و  نانخـس  نآ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملاریما 

نیفص گنج  زا  تشگرب  زا  دعب  تسا  ترضح  ياه  هبطخ  نیرخآ  ءزج  هک  ار  هعـصاق  هبطخ  ترـضح  دندوب ؟ نانخـس  نآ  بطاخم 
روهظ ناکما  رکف  نیا  هک  دندوب  عناق  ترـضح  ینعی  هداعلا ، قوف  ِتعـسو  نآ  اب  يا  هبطخ  .دـندناوخ  دنداتـسیا و  یگنـس  کی  يور 

یسدق هبنج  هب  هک  رکف  نیا  نیب  یتبسن  هک  تسا  نآ  هدنب  روصت  .تسا  هدرک  ادیپ 
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(1) .دبلط یم  ار  يرتشیب  ثحب  دوخ  يدوخ  هب  هتبلا  تسه ، مدرک  ضرع  هک  ییانعم  نامه  هب  تعانق  دراد و  هراشا  یمالسا  بالقنا 

یخیرات تعانق  يانعم 

، تسین نئمطم  زونه  بلق  یلو  دریذـپ  یم  بـالقنا  يارب  ار  یخیراـت  روضح  نیا  لـقع ، دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  رد  امـش  هغدـغد ي 
رگید میدش  ثحابم  عون  نیا  دراو  هک  لاح  میریذپب  رگا  .دـیتسین  عناق  رکف  نیا  يارب  روضح  زا  هزادـنا  نیا  هب  هک  دراد  نیا  رد  هشیر 

، دـنهد یمن  تیمها  نآ  هب  ًامومع  تسین و  هجوت  ندـید و  لباق  نادـنچ  بـالقنا  هب  هاـگن  عون  نیا  ناگدـنیوگ  یعاـمتجا  تیـصخش 
مه رگا  هزات  تسا ، هدرکن  روهظ  اهرکف  نیا  ياونـش  شوگ  نادـنچ  یگدز ، نونکا  ياضف  رد  رـضاح و  لاح  رد  .تسا  لح  لکـشم 

اب رکف  هک  دنریذپب  روطچ  .دنـسانش  یم  تیمـسر  هب  رکف  ناونع  هب  ار  یکیزیفاتم  یمالک و  رکف  اهنت  دننک  رظن  رکف  هب  دنهاوخب  مدرم 
تیمـسر هب  یعازتنا  رکفت  اهنت  زونه  .تسا  یخیرات  رکف ، ًاساسا  هک  دـنا  هتفریذـپ  رگم  ددرگ ، یمرب  خـیرات  هب  صخـش  کـی  هب  رظن 

قیرط زا  رگا  اذل  .تسا  دوجولا  نکمم  تلع  دوجولا  بجاو  هشیمه  .درادن  خیرات  هب  یطبر  چیه  مه  رکف  عون  نآ  دوش و  یم  هتخانش 
یمدرم يارب  امـش  .دیوش  یم  مهتم  لقع  فعـض  هب  دینک  حرطم  اضف  نآ  رد  ار  ثحابم  عون  نیا  دیهاوخب  دیدش و  توعد  نویزیولت 
ریدـقت نیا  .دـنک  یم  يرکف  یب  هب  مهتم  ار  امـش  یعازتنا ، لـقع  اـضف ، نآ  رد  .دـیرادن  فرح  دنتـسه  نویزیولت  ياـضف  راـتفرگ  هک 

ياه تخاسریز  میشاب  عناق  هک  تسا  ام  یخیرات 
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دور و یم  ناـت  تائیـس  نآ  یهلا  فطل  هب  دـشاب  تسرد  ناـت  تانـسَح  رگا  هطبار  نیا  رد  و  دریگب ، لکـش  دوجو »  » هب رظن  اـب  يرکف 
تهج نیمه  هب  ( 114/ دوه «) ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ  : » دومرف هک  دیـشاب  دیابن  دیتشاد  هک  ییاهاطخ  اه و  یهاتوک  نارگن  رگید 

تسرد يریگ  تهج  یتقو  .تسا  هدیشخب  دنوادخ  هک  روط  نامه  دور ، یم  مه  اه  نهذ  زا  یتدم  زا  دعب  امش  ياهاطخ  اه و  فعض 
ار ام  زین  دنوادخ  میرادن ، لوبق  ار  نام  هتشذگ  ياه  يدنت  رـضاح  لاح  رد  هک  انعم  نیمه  هب  دیوش  یم  رگید  سنج  کی  امـش  دوشب 

نیب ترهـش  ییایند و  ياه  هبذـج  هک  دـهد  یم  بالقنا  ناراـی  هب  یلد  یهلا  فطل  هب  .دـهد  یم  رارق  يرگید  هاـگیاج  رد  َملاـع ، رد 
.دشاب هتشادن  هبذاج  ناش  يارب  مدرم 

اب هک  دنک  یم  روهظ  يرتهب  ياه  هیال  میتشذگ ، يا  هیال  زا  رگا  اریز  دینادن  هدش  مامت  امش  ار  اه  ثحب  نیا  هک  تسا  نآ  هدنب  دیکأت 
.مینزب يرگید  ياه  فرح  میناوت  یم  رگیدمه 

لیذ مینک و  رظن  یهلا  هدارا  هب  اضف  نآ  رد  میریگ و  رارق  دوخ  یخیرات  ياضف  رد  ام  دـشاب و  تسرد  هار  رگا  هک  میریگب  هجیتن  سپ 
نیعبرا يور  هدایپ  البرک و  تراـیز  هدـنب  .دـنک  یم  یلجتم  اـم  بلق  رب  يدـیدج  تاولج  قح  ترـضح  میهد ، رارق  ار  دوخ  هدارا  نآ 

يا هیال  دیور  یم  ولج  هچره  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  عوجر  ریسم  ریسم ، نوچ  دینیبب  امش  .تسا  مهم  یلیخ  میارب 
یم رتمک  تقیقح  نآ  روهظ  دوش  رتشیب  لـیاسو  هب  ناـم  هیکت  ردـقچ  ره  .دـنک  یم  روهظ  لـبق  تقیقح  ءارواـم  یتـقیقح  رت ، ینارون 
راک نآ  یتقو  سپ  تسا  تسرد  راک  کی  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هیصوت ي  هب  نیعبرا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  .دوش 

هیـضق لصا  نوچ  دـنز  یمن  هبرـض  یلـصا  راک  هب  اه  نیا  تفرگ ، درد  ناـمیاپ  اـی  تفر و  ناـمباوخ  رادـقم  کـی  رگا  تسا ، تسرد 
دوخ ناورهر  ( 16/ هدئام «) روُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  : » نآرق هتفگ ي  هب  هک  یهار  میئور ، هبور  مالـس  ُلبُـس  اب  تسا و  تسرد 

يوس هب  تاملظ  زا  ار 
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راوخ ار  لطاب  هملک ي  رهاظ و  ار  قح  هملک ي  ام  قیرط  زا  دنوادخ  هک  میریگ  رارق  يریـسم  رد  هک  نآ  دیما  هب  .دنک  یم  جراخ  رون 
.دشاب یتنس  نینچ  رتسب  یمالسا  بالقنا  دنادرگ و 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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نآ رد  دارفا  راکفا و  هاگیاج  ام و  نارود  تقیقح 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ار نیدلا  یحم  نافرع  ییاردص و  تمکح  یتح  .تسا  هنامز  ِرترب  ِلقع  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  دییامرف  یم  امـش  لاؤس :
هب هجوت  اب  نخس و  نیا  هب  هجوت  اب  تسیچ و  نخس  نیا  زا  امش  دوصقم  دیناد ؛ یم  انعم  ياراد  ناشیا  تیـصخش  لیذ  نارود ، نیا  رد 

اـه و تیـصخش  يارب  دـیا ، هدرک  حرط  هیلع »» یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  تیـصخش  لـیذ  كولـس   » باـتک رد  هک  یهاگدـید 
عون هچ  دنرادن ، رظن  بالقنا  يایاوز  زا  یـضعب  هب  یتهج  زا  یلو  دـنا  هتفریذـپ  یبوخ  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  یتاهج  زا  هک  یتارکفت 

؟ دینک یم  داهنشیپ  یطابترا  شور  هچ  ینامتفگ و  هطبار ي 

یمالسا بالقنا  هب  تبسن  اه  هشیدنا  ریاس  مهف  تیلوئسم 

هتـشاد نامتفگ  یخیرات  ياه  تیـصخش  اب  رظن  کی  زا  دیناوت  یم  امـش  هک  موش  رکذتم  هدنب  ار  هتکن  نیا  دـیهد  هزاجا  ادـتبا  باوج :
یم شیپ  زورما  هک  ار  يا  هثداح  ره  دنهد و  یم  ماجنا  خیرات  هعلاطم  اب  اه  یضعب  هک  يراک  لثم  یقیبطت ، تروص  هب  مه  نآ  دیـشاب 

تروص ار  هتینردم  دنناد و  یم  هتـشذگ  همادا ي  ار  زورما  هک  دنا  هتفر  شیپ  اج  نآ  ات  يا  هدع  یتح  دنهد  یم  قیبطت  هتـشذگ  اب  دیآ 
هک یناسک  دنتسه  یلو  .دنروآ  یم  رامش  هب  لبق  نارود  رت  لماک 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ار نیدلا  یحم  نافرع  ییاردص و  تمکح  یتح  .تسا  هنامز  ِرترب  ِلقع  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  دییامرف  یم  امـش  لاؤس :
هب هجوت  اب  نخس و  نیا  هب  هجوت  اب  تسیچ و  نخس  نیا  زا  امش  دوصقم  دیناد ؛ یم  انعم  ياراد  ناشیا  تیـصخش  لیذ  نارود ، نیا  رد 

اـه و تیـصخش  يارب  دـیا ، هدرک  حرط  هیلع »» یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  تیـصخش  لـیذ  كولـس   » باـتک رد  هک  یهاگدـید 
عون هچ  دنرادن ، رظن  بالقنا  يایاوز  زا  یـضعب  هب  یتهج  زا  یلو  دـنا  هتفریذـپ  یبوخ  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  یتاهج  زا  هک  یتارکفت 

؟ دینک یم  داهنشیپ  یطابترا  شور  هچ  ینامتفگ و  هطبار ي 

یمالسا بالقنا  هب  تبسن  اه  هشیدنا  ریاس  مهف  تیلوئسم 

هتـشاد نامتفگ  یخیرات  ياه  تیـصخش  اب  رظن  کی  زا  دیناوت  یم  امـش  هک  موش  رکذتم  هدنب  ار  هتکن  نیا  دـیهد  هزاجا  ادـتبا  باوج :
یم شیپ  زورما  هک  ار  يا  هثداح  ره  دنهد و  یم  ماجنا  خیرات  هعلاطم  اب  اه  یضعب  هک  يراک  لثم  یقیبطت ، تروص  هب  مه  نآ  دیـشاب 

تروص ار  هتینردم  دنناد و  یم  هتـشذگ  همادا ي  ار  زورما  هک  دنا  هتفر  شیپ  اج  نآ  ات  يا  هدع  یتح  دنهد  یم  قیبطت  هتـشذگ  اب  دیآ 
هک یناسک  دنتسه  یلو  .دنروآ  یم  رامش  هب  لبق  نارود  رت  لماک 
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رد طاطحنا  عون  کی  ریخا  نارود  رد  هکلب  تسین ، نآ  هدـش ي  لماک  تروص  هتـشذگ و  خـیرات  همادا ي  اهنت  هن  هتینردـم  دـندقتعم 
نیا تسا  تسرد  .دنوش  یمن  هدید  نادنچ  نآ  نابحاص  هشیدنا و  نیا  هک  هتخاس  ییاضف  هتینردم  دنچره  هتفرگ ، تروص  رشب  خیرات 

هک ییاهاج  نیا  زا  ییاج  کی  هک  تسه  میناد ، یمن  هتـشذگ  خـیرات  هدـش ي  لماک  تروص  ار  هتینردـم  هک  اـم  لاـثما  يارب  ناـکما 
، میـشاب رادیاپ  دوخ  هدیقع ي  رب  میهدن و  بیرف  ار  دوخ  رگا  یلو  میریگب  ياج  هتخاس ، هک  ییاهداهن  هداد و  لکـش  نردـم  گنهرف 
هب تسا ، لکـشم  نامیارب  خـیرات  نیا  اب  دوخ  قیبطت  ناکما  تسین و  ام  ياج  هداد ، لکـش  هتینردـم  مظن  هک  ییاـهاج  زا  ییاـج  چـیه 
اه نآ  نردم  گنهرف  دنک و  یم  حرطم  نردم  گنهرف  اب  ار  اه  هیحور  زا  یضعب  قیبطت  مدع  عوضوم  وکوف  لشیم  هک  یلکـش  نامه 

.دیامن یم  یفرعم  هناوید  ناونع  هب  ار 

هثداح زا  یضعب  هدنیآ ي  ناوت  یم  تسه  ملاع  رد  هک  یتباث  ياه  تنـس  تهج  هب  دوش و  یم  رارکت  تاهج  یـضعب  زا  خیرات  مّلـسم 
قیبطت هتبلا  .تسا  هدوب  ولج  هب  ور  هراومه  تسا و  یطخ  خیرات  تکرح  مینک  نامگ  هک  ییانعم  نآ  هب  هن  یلو  درک ، ینیب  شیپ  ار  اه 
تخانش ياتسار  رد  اه ، نآ  اب  یخیرات  نامتفگ  ناکما  مینک و  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  يا  هنامز  اب  یخیرات  ياه  تیصخش  زا  یضعب 

« ًالیوْحَت ِهَّللا  ِتَّنُِـسل  َدِجَت  َْنل  ًالیْدبَت َو  ِهَّللا  ِتَّنُِـسل  َدِـجَت  ْنَلَف  : » دـیامرف یم  هک  تسا  يا  همیرک  هب  رظن  تسا و  یهلا  تباث  ياه  تنس 
هک یخیرات  هب  رظن  اب  دـییامرف ، یم  هک  ییاـه  تیـصخش  هاـگیاج  هب  هاـگن  .دـیبای  یمن  یلیوحت  لیدـبت و  یهلا  تنـس  رد  ( 43/ رطاف )

هب تسا ، هدرک  داجیا  یمالسا  بالقنا 
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یمالـسا بالقنا  هاگیاج  دنا  هتـسناوت  هزادنا  هچ  هک  مینک  صخـشم  میناوت  یم  خیرات  نیا  رد  ار  دارفا  هزادنا ي  تسا و  مهارف  یبوخ 
.دنهد صیخشت  ار 

لکـش ار  یحرط  هتینردـم  گنهرف  لباقم  رد  دنتـشاد  هک  یخیرات  یهاـگآدوخ  ياتـسار  رد  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح 
گنهرف نارادفرط  هک  یلاح  رد  دراد  ام  تلم  بولطم  هب  هراشا  حرط  نیا  میدرک  ساسحا  ام  درک و  یمن  قیبطت  هتینردم  اب  هک  دنداد 

هتبلا هک  دنهد  قیبطت  گنهرف  نآ  اب  ار  نید  دوخ و  ات  دنهد  رارق  هتینردم  تیمکاح  ياضف  رد  ار  ءاملع  ریاس  دنتـشاد  یعـس  هتینردـم 
.دندش یمن  قفوم  مه  يدراوم  رد  دندش و  یم  قفوم  اه  یضعب  دروم  رد 

هن ات  دننک  لماعت  ءاملع  اب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  طیارـش  نآ  رد  هک  دوب  نیا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  شالت  همه ي 
.دنشاب نآ  فلاخم  يا  هدع  هتینردم و  قفاوم  يا  هدع  دیآ و  شیپ  یگناگود  ءاملع  نیب  هن  و  دوش ، یلمع  نیددجتم  همانرب ي 

بالقنا نیا  رد  دـش  یعـس  همه  نیا  اب  دـشن ، لصاح  تیقفوم  لماک  روط  هب  دـنچ  ره  دـش ، راک  یلیخ  ءاملع  نیب  لماعت  هیـضق  يور 
ولج نانچمه  یمالـسا  بالقنا  رگا  .تسا  بالقنا  ياه  ییاناوت  نیرت  قیقد  زا  یکی  نیا  دوش و  صخـشم  تیـصخش  رکف و  ره  ياج 

اب یناـگیاپلگ  هللا  تیآ  یـشعرم و  هللا  تیآ  لـثم  یناـگرزب  درک  نشور  هک  دوب  نآ  تهج  هب  دـشن  فـقوتم  ادـتبا  ناـمه  رد  تفر و 
.دنتسین هاگیاج  یب  بالقنا  نیا  رد  دنتشاد ، نردم  يایند  اب  دروخرب  هوحن  اب  هطبار  رد  ماما  هاگدید  هب  تبسن  هک  ییاه  توافت  دوجو 

« هیلع هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  رگا  .درادن  ییاج  دـنکن  لمع  بزح  فادـها  قباطم  سکره  یبزح  نایرج  کی  رد  هک  یتروص  رد 
لثم گرزب  بزح  کی  دنتساوخ  یم 
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هدنیآ یب  ماما  ترـضح  راک  هزادنا  نامه  هب  دنتـشادن و  ییاج  نآ  رد  راشقا  دارفا و  زا  يرایـسب  دنهد  لیکـشت  درک ، نینل  هک  يراک 
.دنتشاد یمرب  مدق  دوخ  یگدنیآ  یب  يوس  هب  ًالمع  هک  دننک  ظفح  ار  دوخ  تیعقوم  یتینما  ياهورین  راشف  اب  دیاب  دش و  یم 

ام فرط  زا  مزال  یگدوشگ  دـیاب  ام ، تشادرب  شریذـپ  اب  هطبار  رد  دارفا  رظن  یمالـسا و  بالقنا  زا  ام  تشادرب  هاگیاج  اـب  هطبار  رد 
هک دنتسین  ییاه  مدآ  اه  نآ  .دشاب  مهم  نامیارب  دنراد  ار  بالقنا  هغدغد  هک  يدیتاسا  رظن  دیآ و  نایم  رد  نازیزع  نآ  رظن  هب  تبسن 

ترـضح هریـس  قباطم  مینادب  بالقنا  هب  اه  هاگن  ریاس  زا  رترب  ار  دوخ  هاگن  هک  نآ  نودب  ام  .دنریگب  رظن  رد  ار  دوخ  عفانم  دـنهاوخب 
دوخ رد  ار  نازیزع  نآ  رظن  شریذـپ  یگداـمآ  میهد و  قیبطت  ار  دوخ  اـه  نآ  هاـگن  اـب  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  میراد  یعـس  ماـما ،

نآ هک  يراظتنا  دـنچ  ره  .میئامن  صخـشم  ار  تارظن  نآ  هاگیاج  میراگنا ، هدـیدان  ار  اه  نآ  تارظن  هک  نآ  ياج  هب  مینک و  فیرعت 
هک یهاگن  نآ  میـسر و  یم  تسب  نب  هب  ًاضعب  تسین و  یناسآ  راک  مینک  لیلحت  ار  تاعوضوم  اه  نآ  یخیرات  رکف  اـب  اـت  دـنراد  اـه 

کی اب  هن  میئوربور و  اه  لقع  اب  بالقنا  هب  هاگن  رد  ام  دـیا  هدرک  هظحـالم  لاـح  ره  رد  .دور  یم  هیـشاح  هب  دـتفیب  عوضوم  هب  دـیاب 
.دنشاب ام  بطاخم  دیاب  اه  نآ  همه  لقع و 

نطاب هیال و  مادک  رد  میراد ، ماما  ترـضح  هب  هک  یهاگن  اب  دوخ و  هاگیاج  رد  ام  هک  تسا  نیا  هدنب  ضرع  قوف ، همدقم  هب  هجوت  اب 
کی ناونع  هب  بالقنا  نیا  مینک ؟ لماعت  دنا  بالقنا  هب  دقتعم  هک  ییاه  هیال  ریاس  اب  مینک و  تکرح  دیاب  بالقنا  نطاوب  اه و  هیال  زا 

ياه هیال  تسا و  یکیکشت  یسدق ، تقیقح 
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هیال هچ  رد  ام  دیـسرپ  دوخ  زا  دیاب  لاح  تسا ، یتوافتم  ياه  هبترم  ياراد  دنچ  ره  تسا ، یقیقح  اه  هیال  نآ  همه  هک  دراد  یتوافتم 
نآ میهاوخب  هک  نآ  نودب  میشاب ، لماعت  رد  بالقنا  هب  دقتعم  دارفا  اب  هک  مینک  تکرح  دیاب  بالقنا  نیا  ياه  هیال  زا  يا  هبترم  يا و 
رد هتبلا  مینک ؟ رکف  اه  نآ  لثم  میراذـگب و  رانک  بالقنا  هب  تبـسن  ار  دوخ  رکفت  ای  میئامن  قبطنم  بالقنا  زا  دوخ  تشادرب  اب  ار  اـه 

زاـغآ ناـکما  مـیا و  هدرکن  سفنت  هدروآ  ناـغمرا  هـب  یـشیدنادازآ  ناوـنع  تـحت  یمالـسا  بـالقنا  هـک  ییاـضف  رد  ریخا ، تروـص 
.دوش یمن  مهارف  میشاب  هتشاد  اه  هشیدنا  ریاس  اب  دیاب  هک  ییوگتفگ 

اهرکف هیقب  هن  هک  دنک  رکفت  ییاضف  رد  دراد  زاین  دنک  رکف  یمالـسا  بالقنا  طسوت  هدـش  داجیا  ياضف  رد  دـهاوخ  یم  هک  يرکفتم 
دیاب هک  دـنک  یم  روطخ  نهذ  هب  هشیدـنا  نیا  موق  نیا  نارکفتم  اـب  ییانـشآ  رد  .دراذـگب  اـپ  ریز  ار  دوخ  رکف  هن  دریگب و  هدـیدان  ار 

اه هشیدنا  ریاس  مهف  هب  تبسن  تیلوئسم  ساسحا  اب  نیا  دشاب و  هتشاد  یهاگیاج  نآ  رد  اه  هشیدنا  همه  هک  دروآ  نایم  رد  ار  یحرط 
ياه جرب  رد  ار  دوخ  میناوت  یمن  ام  .دریگ  یم  لکـش  رگید  ياـه  هاـگن  كرد  هبرجت و  اـب  هک  یتیلوئـسم  ساـسحا  دـنک ، یم  روهظ 

تقیقح تسا و  يرگید  زیچ  یمالسا  بالقنا  .میتسه  یبالقنا  میشاب  هتشاد  اعدا  زاب  مینک و  روصحم  بالقنا  مهف  هب  تبـسن  نامجاع 
.دنک یمن  روهظ  خیرات  نیا  هیذغت  يارب  اه  ندوب  یتحاس  کت  اه و  يرظن  گنت  عون  نیا  اب  زگره  نآ 

هاگن اب  ار  هیقب  میهاوخب  مینادب و  بالقنا  همه ي  ار  دوخ  هاگن  ام  هک  تسا  نآ  زا  رت  عونتم  رت و  عیسو  رایسب  یمالسا  بالقنا  هرتسگ 
اب نیا  .دنا  هتفریذپ  ار  ام  هاگن  هک  مینادب  يا  هزادنا  هب  ار  اه  نآ  شزرا  ای  مینک و  قبطنم  دوخ 
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یگدز برغ  اب  هک  یهاگن  نآ  يرآ  .تسین  راگزاس  رصع ، نیا  رد  یهلا  ریدقت  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  تقیقح  ندوب  یکیکـشت 
یعیـسو رایـسب  هرتسگ  ياراد  دوخ  تاذ  رد  بالقنا  مینکن  شومارف  یلو  تسین  شریذـپ  لباق  درب  یم  باـجح  رد  ار  بـالقنا  دوخ ،

.مینک تلفغ  تسا ، هتفهن  یمالسا  بالقنا  تاذ  رد  هک  تیصوصخ  نیا  زا  دیابن  تسا 

يزیچ بالقنا ، هب  تبسن  كرتشم  يرکف  قطانم  هب  رظن  اه و  هاگن  رگید  اب  یهارمه  لاح  نیع  رد  یمالـسا و  بالقنا  تیوه  هب  مازتلا 
رب میربب و  رکفت  فک  هب  ار  ثحب  هک  تسا  نآ  هدنب  فرح  .تسا  بالقنا  هب  تبـسن  یقالخا  مسیلاربیل  ای  یتفرعم و  مسیلارولپ  زا  ریغ 

خیرات نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  هاگیاج  میـسرپب  مینک و  وگتفگ  دراد  فرح  یمالـسا  بالقنا  هب  تبـسن  هک  يرکفتم  ره  اـب  اـنبم  نیا 
بلاق همادا  اـت  دوش  یم  زاـغآ  اـجک  زا  تسا ، برغ  گـنهرف  زا  ریغ  دوخ ، یتسه  هریاد  رد  هک  يزیچ  ناونع  هب  بـالقنا  .تسا  اـجک 

؟ دشاب هتشاد  یسدق  قیاقح  هب  رظن  دشابن و  برغ  ِکیئال  ِگنهرف  ياه 

؟ میتسه بالقنا  زا  يا  هیال  هچ  رد  ام 

نآ نودب  دننک و  حرطم  یهلا  تعیرش  زا  دوخ  مهف  قباطم  ار  مدآ  ملاع و  هب  دوخ  هاگن  دندرک  یعس  هیلع » هللا  ناوضر  » ماما ترـضح 
دوخ فرح  دننک ، قبطنم  نردم  يایند  ياهداهن  اب  ار  دوخ  هاگن  دنهاوخب  ای  دنشاب و  هتشاد  هاگن  نیا  اب  هیقب  نداد  قیبطت  رد  یعس  هک 
انعم نیا  هب  .دشاب  هتشاد  ناشیا  اب  دناوت  یم  یطابترا  هوحن  کی  درک  سح  تشاد  دوخ  رد  هک  ینامیا  نآ  قباطم  سک  ره  دندز و  ار 

اب دوب ، هدش  مدرم  بلق  هب  هک  ار  یقارشا  نآ  ماما  ترضح  هک 
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ار دوخ  تبـسن  هک  دوب  یمدرم  قیرط  زا  رتشیب  یلدمه  نیا  دش و  مدرم  اب  ینخـسمه  بجوم  نیا  دنتـشاد و  دوخ  رد  هجو  نیرت  یلاع 
ملاع رد  هک  دوب  يا  هدـیدپ  نیا  .ار  ماما  مه  مدرم  دنتخانـش و  ار  مدرم  نآ  ماما  ترـضح  .دـندوب  هدرکن  انعم  یبرغ  گنهرف  اب  ًاـمامت 

تبسن تسا  یفاک  میـسرب ، نآ  هب  ناهرب  لیلد و  اب  هک  تسین  جایتحا  نآ  نتفریذپ  يارب  هک  تسا  راکـشآ  نانچنآ  داتفا و  قافتا  عقاو 
مالـسا تلم  مدرگرب  مه  نم  رگا  دـندومرف «: ینیمخ  ماما  ارچ  میمهفب  دـیئامن و  دامتعا  دـش  عقاو  امـش  ياه  مشچ  لباقم  رد  هچنآ  هب 

(1)« .ددرگ یمنرب 

ماما ترـضح  یقارـشا  تیـصخش  لیذ  كولـس  رد  ار و  ماما  مه  مدرم  تخانـش و  ار  مدرم  ماما  دی ، درک  هظحالم  خیرات  نیا  رد  امش 
همادا بالقنا و  یخیرات  روضح  يانعم  میناوت  یمن  مینیبب  ار  تسه  مدرم  نیا  رد  هچنآ  میناوتن  رگا  دوش و  ظاحل  هتکن  نیا  دیاب  ًامتح 

ات تسا  نیا  ام  هفیظو  .میوش  یم  لعفنم  دـننک  یم  داـجیا  بـالقنا  لـباقم  هک  ییاـه  شلاـچ  ربارب  رد  ًـالمع  میمهفب و  ار  نآ  نتـشاد 
(2) .دریگب رارق  تلفغ  دروم  هّرمزور  ياه  يراتفرگ  رد  تسا  هدش  قارشا  اه  نآ  بلق  هب  دنمهف و  یم  مدرم  هک  هچنآ  میراذگن 

تقیقح رِّکذم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تیعبت  ياتسار  رد  میـشاب  یمالـسا  بالقنا  حور  رِّکذم  ام  دیاب  هک  انعم  نیا  هب 
هک ییاج  نآ  زا  تسا و  نیملاعلا  بر  ترضح  ینعی  یتسه 
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ِربارب رازه  دندید ، ناشتلحر  زا  دعب  ار  ناشیا  یلاخ  ربنم  مدرم  یتقو  دندوب  یناسنا  ره  تقیقح  رِّکذم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ 
زا دوب  کیدزن  دـنداد و  ناشن  دوخ  زا  دـنداد ، ماجنا  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  تلحر  هب  تبـسن  مدرم  هک  يراـک  نآ 

لوسر تلحر  اب  مدرم  تفر ؟ ناشنایم  زا  ملاع  تقیقح  اب  طابترا  هار  دـندرک  ساسحا  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  .دـننک  یهت  بلاـق  هصغ 
ناوضر » ینیمخ ماما  ترضح  میدقتعم  ام  .دندوب  هداد  تسد  زا  داد  یم  ربخ  تقیقح  زا  هک  ار  دوخ  رِّکذم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

لیذ ار  دوـخ  میمهف و  یم  ار  مدرم  ناـشیا  زا  تیعبت  هب  زین  اـم  دـندوب و  تقیقح  رِّکذـم  نارود  نیا  رد  اـنعم  نیمه  هـب  مـه  هـیلع » هللا 
.میهد یم  لکش  بالقنا ، رِّکذم  ناونع  هب  هیلع » هللا  ناوضر  » ماما

رِّکذم دـیاب  بالقنا  هب  یهاگن  عون  هچ  اب  مینک و  تکرح  دـیاب  بالقنا  زا  يا  هیال  هچ  رد  ام  هک  هطبار  نیا  رد  تسا  هدـنب  ضرع  نیا 
بالقنا هب  تبسن  ام  هک  یمهف  هب  تبسن  هن  مینیبب و  دراد  بالقنا  هک  يا  هرتسگ  هب  تبسن  ار  سک  ره  ياج  میشاب و  یمالـسا  بالقنا 

نآ هجوتم  میـشاب ، نامکرتشم  طاقن  هجوتم  دیاب  مراد  لوبق  ار  بالقنا  زا  امـش  ِمهف  نم 50 % دیوگب  امـش  هب  یـسک  رگا  اذل  میراد و 
زا شدوخ  هک  يا  هیال  رد  روضح  نیع  رد  یمرتحم  داتسا  .میا  هتفریذپ  بالقنا  یخیرات  روضح  ياتسار  رد  ود  ره  هک  یعورـش  هطقن 

میتسین هناگیب  وا  اب  اهنت  هن  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  مراد ، لوبق  بالقنا  هب  تبسن  ار  امـش  هاگن  دیوگب 80 % دیایب و  دسانش  یم  بالقنا 
هدید وا  کیمداکآ  رظنمرد  میتسه  نآ  رکذتم  ام  هک  ار  یهاگن  هک  میرادن  مه  راظتنا  هک  یلاح  رد  .میتسه  کیدزن  وا  هب  رایسب  هکلب 

.دشاب رضاح  هنحص  نآ  رد  دیابن  هاگن  نیا  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  ندشن  هدید  نیا  دنچ  ره  دوش ،
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مه سک  چـیه  اما  دوش  یمن  هدـید  رکف  .صخـش  کی  لثم  هن  بزح و  کی  لثم  هن  تسا ، رکف  کی  لثم  یمالـسا  بـالقنا  هب  هاـگن 
یتح تسا  لاـحم  نیا  یلو  دـننیبن  ار  تراـکد  دـنهاوخ  یم  يرایـسب  یبرغ  ياـه  فوسلیف  لوق  هب  .دریگب  هدـیدان  ار  نآ  دـناوت  یمن 
دنک روبع  اه  نآ  يود  ره  زا  ات  دیآ  یم  ًادعب  لگه  دراد ، دوخ  يولج  ار  تراکد  ًامئاد  دنک  روبع  تراکد  زا  دـهاوخ  یم  هک  تناک 

ياضف رد  ًالماک  هک  یلاح  رد  دـننیبن  ار  لگه  دـنهاوخ  یم  يرایـسب  لـگه  زا  دـعب  تسوا و  يولج  رد  ًـالماک  اـه  نآ  يود  ره  یلو 
زا دـیاب  دـینک  هاگن  ار  رگدـیاه  دـیهاوخب  رگا  یتح  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  یتسرد  فرح  نیا  .دنتـسه  ریگرد  لگه  اب  لگه  رکفت 
انب همه  نیا  اب  دیدج ، خیرات  يارب  تسا  يدیدج  یناوخزاب  رگدیاه  رکفت  .دیا  هدیدن  ار  رگدـیاه  هنرگو  دـینیبب  ار  لگه  ات  تراکد 

ترضح ِهاگن  هب  ار  دیدرف  رتکد  لاثما  هدنب  دنچ  ره  میـشاب ، قبطنم  دنراد  هک  يا  هدرتسگ  فیط  نآ  اب  اه  يرگدیاه  همه  اب  ام  تسین 
رد مه  یمالـسا  بالقنا  دروم  رد  .دنک  یم  هاگن  رگدیاه  هب  یناریا  هعیـش  کی  ناونع  هب  دیدرف  هک  انعم  نآ  هب  منیب  یم  کیدزن  ماما 

.دنیبن ار  نآ  دناوت  یمن  یسک  هک  تسا  رارق  نیمه  زا  هیضق  نارود  نیا 

لماعت هزجعم 

ترـضح تمظع  دور و  یمن  ولج  اه  ندرک  قیبطت  اب  بالقنا  یخیراـت  روضح  میراذـگب ، قرف  لـماعت  قیبطت و  نیب  دـیاب  رخآ  اـت  اـم 
ماما ترضح  رد  یتمظع  هچ  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  دیا  هدیسرپ  دوخ  زا  .دور  یم  باجح  رد  یمالسا  بالقنا  و  هیلع » هللا  ناوضر  » ماما

دندناوخ ار  ماما  تیم  زامن  یتقو  هک  دننیب  یم 
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رگا میرادن و  غارس  یبوخ  زج  وا  زا  ام  دمآ و  وت  يوس  هب  وت ، هدنب  ایادخ  دوش  یم  هتفگ  هک  تمـسق  نآ  زا  دعب  مراهچ  ریبکت  زا  دعب 
هک یلاح  رد  .دـنتفگن  ار  رخآ  تمـسق  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  رذـگ ، رد  وا  زا  تسا  راکهانگ  رگا  ازفیب و  وا  ناسحا  رب  تسا  نسحم  وا 

دناشک اجنآ  هب  ار  راک  قیبطت ، رب  رارصا  مدع  لماعت و  هزجعم  یلو  دنتشادن  روما  هب  يدحاو  هاگن  راوگرزب  ود  نآ  هک  میناد  یم  همه 
اریز .دـننک  تئارق  ماـما  ترـضح  يارب  دوش  یم  هدـناوخ  نیملـسم  موـمع  يارب  هک  ار  هلمج  نآ  دنتـسناوتن  یناـگیاپلگ  هللا  تیآ  هک 

موحرم نآ  تسا و  لئاق  هاگیاج  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  لاثما  يارب  هک  تسا  يروط  هیلع » هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هاـگن  رد  بـالقنا 
ار يروضح  نینچ  میناوت  یمن  ام  ایآ  .دورن  ولج  روما  ناشیا  تارظن  قباطم  دنچ  ره  دنک ، یمن  ساسحا  بالقنا  زا  هناگیب  ار  دوخ  مه 
هب یبزح  هاـگن  هک  مینک  تیبرت  یـشنیب  نینچ  يارب  ار  ناـمدوخ  میـشاب و  لـئاق  دـنراد  ار  بـالقنا  هغدـغد ي  هک  يدارفا  هـمه  يارب 

؟ مینیبن بیقر  ار  هیقب  ات  میشاب  هتشادن  بالقنا 

زا .دنک  یم  نشور  رتشیب  ار  بالقنا  تهج  یبالقنا ، فلتخم  تانایرج  اب  لماعت  ِسفن  هک  دوش  نییبت  رتشیب  بالقنا  زا  هجو  نیا  دـیاب 
تـسرد دناد ، یمن  یبالقنا  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  درادن و  بالقنا  هب  تبـسن  یـضرغ  عون  چـیه  هک  یبطاخم  اب  ًاضعب  ام  هتـشذگ  نیا 

تـسه مه  اه  نآ  ِنآ  زا  روشک  نیا  دننک  ساسحا  دیاب  يدارفا  نینچ  ایآ  .دراد  ییاج  روشک  نیا  رد  دنک  نامگ  ات  میا  هدرکن  لماعت 
نآ یمالسا  ندمت  یمالسا و  بالقنا  ياضتقا  دیراد  لوبق  رگا  تسا ؟ نویبالقنا  ِنآ  زا  اهنت  روشک  ای  دنراد و  ییاج  روشک  نیا  رد  و 

بزح ءاضعا  هب  طوبرم  هن  دناد و  یم  نادنورهش  همه  هب  طوبرم  ار  روشک  هک  تسا 
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روشک نیا  رد  اه  نآ  ياج  درک و  دروخرب  دـیاب  هنوگچ  دـناعم  ریغ  یلو  بالقنا  زا  هناگیب  نادنورهـش  اب  دـیئوگب  یمالـسا ، بـالقنا 
يا هراچ  میرادـن  ار  اه  نآ  روضح  ِتعنامم  تردـق  نوچ  ای  تسا و  مه  اه  نآ  قح  اهامنیـس  اه و  كراپ  رد  روضح  ایآ  تسا ؟ اجک 

؟ مینک یمن  ساسحا  اه  نآ  روضح  يارب 

هب هنافـسأتم  دـینادرگرب و  شور  رد  فعـض  هب  مینک  نییبت  تسرد  بـالقنا  هب  تبـسن  ار  دارفا  هاـگیاج  عوضوم  میا  هتـسناوتن  هک  نیا 
.مینک یم  تباقر  اه  نآ  اب  مینک  نییبت  يدارفا  نینچ  يارب  ار  دوخ  هاگن  هک  نآ  ياج 

راکفا و ریاس  هاگیاج  هکلب  میا ، هدرکن  نییبت  تسرد  روشک  رد  ار  دارفا  ریاس  هاگیاج  اهنت  هن  یمالسا  بالقنا  ياضتقا  فالخرب  زونه 
یلیخ .تسیچ  دراد  هراشا  نادـب  یمالـسا  بالقنا  هچنآ  اب  رگدـیاه  تبـسن  ًالثم  میناد  یمن  میا و  هدرکن  انعم  تسرد  زین  ار  نارکفتم 

بـالقنا تسا و  تقیقح  هب  هناـیارگ  یبسن  هاـگن  کـی  کـیتونمره  تسا و  کـیتونمره  هب  دـقتعم  رگدـیاه  نوچ  میئوگ  یم  تحار 
دارفا نیا  معز  هب  درادـن و  یمالـسا  بالقنا  اب  یتبـسن  چـیه  رگدـیاه  رکفت  سپ  تسین ، هنایارگ  یبسن  تقیقح  هب  هاـگن  رد  یمالـسا 

اردـصالم یمالـسا و  بالقنا  زا  ای  تسا ، هدرک  هدافتـسا  برغ  دـقن  رد  رگدـیاه  تاراشا  زا  یمالـسا  بالقنا  هب  هاگن  رد  هک  یـسک 
يدـیحوت ریدـقت  رد  روضح  و  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما   » باتک رد  هک  یلاح  رد  تسا ! هدـیمهفن  ار  رگدـیاه  ای  تسا و  هناـگیب 

زا ریغ  رگدـیاه  یعازتـنا ، رکفت  رد  يرآ  .تسا  هدـش  هدروآ  دـهاش  رگدـیاه  زا  عوضوم  نیا  صوـصخ  رد  هنوـمن  ناوـنع  هب  هناـمز »
مه رگدـیاه  هشیدـنا  تروص  نآ  رد  مینک ، یم  هاگن  ار  هشیدـنا  کی  یمالـسا  بـالقنا  ياـضف  رد  تقو  کـی  اـما  .تسا  اردـصالم 

نیا رد  یمالسا  بالقنا  هاگیاج  رکذتم 
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تـسا نارود  نیا  یخیرات  حور  رکذتم  رگدیاه  هک  ییاج  رد  اما  .دوشب  ینیمخ  ماما  رادفرط  رگدیاه  میرادـن  راظتنا  ام  .تسا  نارود 
دیوگ یم  دیدرف  رتکد  تسین ؟ رگدیاه  رظن  دییأت  هنیآ ي  یمالسا  بالقنا  روضح  ایآ  دناد ، یم  کیزیفاتم  زا  روبع  هنامز  ار  هنامز  و 

، تسا تیـشم  هب  دقتعم  تخـس  رگدیاه  .دید  یم  نارود  نیا  هب  دوخ  هاگن  دیؤم  ار  یمالـسا  بالقنا  ات  دوب  هدنز  رگدـیاه  شاک  يا 
روگِکری یِک  دـیوگ  یم  يرواد  رتکد  ياقآ  .دـشاب  ملکتم  هک  نآ  ياـج  هب  دـنک ، یفوسلیف  تسا  بظاوم  يرواد  رتکد  لوق  هب  طـقف 

مهاوـخ یمن  هدـنب  هک  روـط  ناـمه  تسین ، ملکتم  اـنعم  نآ  هب  تسا و  فوـسلیف  رگدـیاه  یلو  دراد  نـید  هغدـغد  و  تـسا ، مـلکتم 
لگه نیرتیوق  زا  یکی  روگکری  یک  روط  نامه  .مینادب  ار  هفسلف  دیاب  ام  میشاب ، فوسلیف  هدنب  لاثما  هدنب و  تسین  انب  .منک  یفوسلیف 

اردـصالم ای  رگدـیاه و  زا  ینید  تاعوضوم  زا  یـضعب  نییبت  رد  زین  هدـنب  .دـنک  رکفت  لگه  لیذ  تسین  رـضاح  یلو  تسا  ناـسانش 
ار یلقع  تسا و  يرگید  زیچ  هدنب  هغدغد ي  .متسه  ییاردص  ای  يرگدیاه  هدنب  دنیوگب  هک  تسین  یفاک  نیا  یلو  مروآ ، یم  دهاش 

.دنتسه نآ  رکذتم  نارود  نیا  رد  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  هک  منک  یم  لابند 

ِدب کین و  يوسارف  دیاب  هک  ینید  تسا ، نید  یناوخزاب  ام  راک  تسا  هدرک  هریت  نید  هب  هاگن  رد  ار  اه  مشچ  هتینردـم  هک  ییاضف  رد 
ینعی تسا ، رتراگزاس  نید  هب  ینافرع  هاگن  هداد  رارق  اهرظن  ّدم  ار  نید  یمالـسا  بالقنا  هک  يزادنا  مشچ  رد  دوش ، هدـید  هتینردـم 

شیاـه هرهچ  همه ي  اـب  ار  تقیقح  دـیاب  یگدـنز  همادا  يارب  دـناد  یم  هکلب  تسین  تقیقح  زا  هبنج  کـی  هـب  دودـحم  هـک  یهاـگن 
.دسانشب

198 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


لاح رد  تفرگن ، هدیدان  ار  تقیقح  هب  اه  هاگن  ریاس  دیاب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  يزادنا و  مشچ  نینچ  هب  هجوت  اب  دیئامرفب  تسا  نکمم 
رد یمالـسا  بالقنا  هب  تبـسن  دوخ  هاگیاج  زا  ینـشور  فیرعت  هک  نیا  زا  دعب  هک  تسا  نآ  هدنب  باوج  درک ؟ دیاب  راک  هچ  رـضاح 

میراد هک  یخیرات  هفیظو  هب  تبـسن  دوخ  ءایحا  تهج  میناوت  یم  بالقنا  ياه  هیال  زا  هیال  مادـک  رد  میدـیمهف  میتشاد و  نارود  نیا 
رگید میوش ، یم  لوغـشم  دوخ  هفیظو  دوخ و  راـک  هب  تروص  نیا  رد  دوش و  یم  هدوشگ  رکفت  يارب  قفا  رگید  مینک ، هفیظو  ماـجنا 

.میا هتفای  ار  دوخ  هدش  مگ  اریز  میشاب  تسایس  نآ  ای  نیا  ّدر  ای  دییأت و  رد  اج  نآ  ای  اج و  نیا  زور  ره  میرادن  هفیظو 

رد .تسین  ام  شود  رب  هار  نآ  همادا  زج  يا  هفیظو  رگید  میور  یم  ولج  میراد  بالقنا  ياه  هیال  زا  يا  هیال  هچ  رد  دـش  نشور  یتقو 
نیع رد  هک  تسا  یکرابم  عورـش  هتفرگ  رارق  اهرظن  ّدـم  هک  يراک  ماما ، ترـضح  تیـصخش  لیذ  كولـس  هب  رظن  اب  ریخا  ياه  لاس 

هک نیا  اب  دشابن و  نامزورید  يواسم  نامزورما  هجیتن  رد  ات  مینک ، یم  رکف  دوخ  یناوخزاب  رد  مئاد  بالقنا ، هب  تبـسن  مئاد  هغدـغد 
ادـیپ دـیاب  ار  هداج  نیا  رد  نتفر  ولج  ياه  هار  هراومه  اذـل  میتسه و  هار  لوا  میا  هجوتم  یلو  میا ، هدرک  فیرعت  دوخ  يارب  ار  هداـج 

، هداج نیا  رگا  .تسا  هداد  رارق  ام  لباقم  رد  ار  هداج  یمالـسا  بالقنا  روهظ  اب  هک  تسا  نیا  هدرک  ام  مدرم  هب  ادخ  هک  یفطل  .مینک 
هداج ندرک  ادـیپ  راتفرگ  ار  امـش  دوخ  فطل  رد  دـنوادخ  اریز  .تسا  هداـج  نیا  اـب  دوخ  قاـبطنا  اـم  هغدـغد  تسا ، یبوخ  هداـج ي 

.میهد ماجنا  دیاب  ام  هک  يراک  نآ  تسا  نیا  .تسا  هدرکن 
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یملع تاعوضوم  هب  یصصخت  هاگن  اب  یفسلف  هاگن  توافت 

نف کی  رد  هک  یسک  رب  یلو  مدرک  هبلغ  دوب  عونتم  نونف  ياراد  هک  یسک  ره  رب  نم  دومرف : هک  ییاهب  خیش  نخس  هب  هجوت  اب  لاؤس :
نآ ای  میرظن و  بحاـص  زیچ  همه  رد  هک  میتسه  ینونف  يذ  نآ  اـم  هرخـألاب  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  .مدـشن  زوریپ  تشاد  رحبت 

خیراـت دـیهاوخ  یم  هک  هلئـسم  نیا  رد  امـش  دـنریگ  یم  لاکـشا  اـم  هب  میهد ؟ یم  هئارا  ار  دوخ  رظن  نف  کـی  رد  هک  میتـسه  یـسک 
یم ایآ  دـیهد  یم  رظن  مه  روما  نیا  رد  تسا  عونتم  نونف  ياراد  هک  یـسک  لثم  یلو  دـیتسین  صـصختم  دـیهدب  شرازگ  ار  بـالقنا 

؟ تسناد دراو  ار  لاکشا  نیا  ناوت 

تسا اج  نآ  رد  لاکشا  درادن ، عوضوم  نیا  اجنیا و  هب  مه  یطبر  تسا ، یتفرعم  ثحابم  رد  یـساسا  عوضوم  کی  نیا  ًاقافتا  باوج :
ای ناد و  کیزیف  یلاعبانج  تسا  نکمم  .دـنبات  یمنرب  ار  ناش  صـصخت  هب  يدوجو  هاگن  ای  یفـسلف و  هاگن  صـصخت ، ناـبحاص  هک 
هب کیزیف  ملع  دنمـشناد  .دـینک  صخـشم  ملع  هفـسلف ي  يانبم  رب  ار  یمیـش  ملع  ای  کیزیف و  ملع  هاـگیاج  یلو  دیـشابن  ناد  یمیش 

یملع هاگن  کی  عوضوم  نآ  هب  ام  هاگن  هک  یلاح  رد  دریگ  یم  لاکشا  امش  هب  تسا  لفاغ  عوضوم  هب  یفـسلف  هاگن  زا  هک  نآ  تهج 
خیرات ملع  صصختم  امش  رگم  هک  تسا  سنج  نیا  زا  دراد  امش  هب  خیرات  داتسا  هک  یلاکشا  .تسا  یفسلف  هاگن  هکلب  تسین  یبرجت 

هب يدوجو  هبنج  زا  هک  یهاگن  هب  تبسن  خیرات  ملع  صـصختم  ناونع  هب  وا  اریز  دیهد  یم  رظن  یمالـسا  بالقنا  دروم  رد  هک  دیتسه 
هک یلاح  رد  .دیرادن  ملع  للملا  نیب  روما  هب  امش  هک  دنتفرگ  یم  لاکشا  ماما  ترضح  هب  .تسا  هناگیب  درگن ، یم  یمالسا  بالقنا 
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رد .داد  دید »  » نم هب  درک  نم  هب  وا  هک  یکمک  دـیوگ  یم  دـیدرف  رتکد  فیـصوت  رد  يرواد  رتکد  .دوب  دـید »  » کی نداد  ماما ، راک 
اب هطبار  رد  روما  نآ  هاگیاج  هب  تبسن  مینک و  یم  هاگن  درذگ  یم  ملاع  نیا  رد  هچنآ  همه ي  هب  دنداد  ام  هب  ماما  ترضح  هک  يدید 

نیا رد  ار  ناینوعرف  ياج  دـینک و  یم  هاگن  نآرق  هب  هنامز  نیا  ياه  ترورـض  زاین و  هب  رظن  اب  امـش  .میهد  یم  رظن  یمالـسا  بالقنا 
یتاراشا نامه  مینک  یم  حرط  ام  هک  ینآرق  ثحابم  رگم  .دیـشاب  خیرات  صـصختم  دشاب  مزال  هک  نآ  نودب  دیئامن  یم  مولعم  خیرات 

هک یهاگن  زا  میمهف و  یم  یمالسا  بالقنا  لیذ  ار  ریسفت  نامه  یلو  دنتسه ؟ نآ  رکذتم  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع  هک  تسین 
همـالع رگا  يرآ  .میا  هدرکن  یگدـنز  خـیرات  نیا  رد  هنرگو  مینک  یمن  تـلفغ  تـسا  هداد  اـم  هـب  هـیلع » هللا  ناوـضر  » ماـما ترـضح 

یلاخ زورما  قباطم  ِینآرق  هار  نتفای  يارب  زورما  ام  تسد  دـندوب  هدرکن  نیودـت  تقد  نآ  اب  ار  ریـسفت  نآ  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط
.میتسین نآرق  ریسفت  صصختم  دنچ  ره  .دوب 

اب هطبار  رد  رگدـیاه  هاـگیاج  هب  رظن  میرگن ، یم  رگدـیاه  هب  یتـقو  میراد  شیپ  رد  هک  یهار  ناونع  هب  یمالـسا  بـالقنا  هب  رظن  رد 
هک برغ  هفـسلف ي  داتـسا  کـی  زا  رتـهب  ار  وا  تهج  نیا  زا  دـیاش  میمهف و  یم  تـهج  نـیا  زا  ار  وا  تاراـشا  مـیراد و  یهار  نـینچ 

رگدیاه هب  یتقو  دیراد  یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  هک  یخیرات  یهاگآدوخ  اب  امـش  .مینک  كرد  تسا  رگدیاه  راثآ  مهف  صـصختم 
زا دیناوت  یم  هتکن  اهدـص  دـعب  هب  نیا  زا  دـیمهف ، یم  ار  رگدـیاه  هک  دـینک  یم  ساسحا  یتدـم  زا  دـعب  دـینک  یم  عوجر  وا  لاثما  و 

.درادن حیرصت  نادب  رگدیاه  صخشم  روط  هب  هک  دیروایبرد  یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  رد  رگدیاه 
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ار مزال  ياه  ییامنهار  داد و  ماجنا  نآرق  هب  عوجر  اب  نردـم ، يایند  حور  هب  رظن  اب  ییابطابط  همـالع  هک  تسا  يراـک  رت  مهم  نآ  زا 
همـالع تـفگ  ناوـت  یم  اـیآ  .تـسین  نیرـسفم  ریاـس  نخـس  رد  تـسه و  نازیملا  ریــسفت  رد  هـک  یتاراـشا  ناـمه  تـفرگ ، نآرق  زا 
نارود رّکذتم  هک  ییاه  نآ  هشیمه  تسا ؟  هدز  ار  روهظون  ياه  فرح  نیا  نوچ  تسین ، هفسلف  صصختم  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط

دنا هتفای  دارفا  نیمه  قیرط  زا  ار  دوخ  هار  مدرم  هشیمه  یلو  دندش  یمن  هتخانش  تیمسر  هب  هنامز  یمـسر  مولع  طسوت  دنا  هدوب  دوخ 
.یمسر مولع  قیرط  زا  هن  و 

رد ای  هفـسلف و  رد  صـصختم  کی  زیامت  هجو  تخانـش ، ار  هثداح  اـی  رکف  کـی  هاـگیاج  دـیاب  دـیئامرف  یم  هک  نیا  دروم  رد  لاؤس :
؟ تسا اجک  رد  دسانشب  ار  هثداح  نآ  ای  رکف  نآ  هاگیاج  دیاب  هک  یسک  نآ  اب  خیرات 

تسین فوسلیف  وا  عقاو  رد  دراد و  یهاگآ  یفسلف  تاعوضوم  هب  تبسن  هفسلف  صـصختم  تسا ، هاگن  توافت  رد  زیامت  هجو  باوج :
رظن اب  تسا و  يراج  نامز  نآ  رد  هک  تسا  یحور  هب  هاگن  رگدیاه ، ای  اردصالم  هاگن  یلو  تسا  یفـسلف  تاعوضوم  هب  هاگآ  هکلب 

هک ییاه  هثداح  هب  خیرات ، صـصختم  .میبایرد  ار  دوخ  یخیرات  هاگیاج  ام  ات  دننک  یم  نیودت  ار  دوخ  هشیدـنا  حور ، نآ  هاگیاج  هب 
تسا یتاعوضوم  همه  اه  نیا  .درادن  اه  هثداح  نآ  هب  يدوجو  هاگن  شا  صصخت  فرص  هب  دراد و  یهاگآ  دوش  یم  عقاو  خیرات  رد 

دییآ یم  نآ  زا  دعب  دیسانش  یم  ار  روما  هب  یمالسا  هاگن  ًابیرقت  هک  نیا  هب  دیدیـسر  امـش  تقو  کی  .مینک  رکف  اه  نآ  يور  دیاب  هک 
هکلب تسین  دنک  یم  ملکتم  کی  هک  يراک  لثم  رکف  کی  هاگن  نیا  رگید  دـینک ، یم  نییعت  ار  روما  همه  هاگیاج  هاگن  نیا  هب  تبـسن 

رد يزیچ  ره  هک  تسا  هاگن  کی 
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یضعب لثم  تقو  کی  یلو  دینک  یم  هعلاطم  ار  یباراف  نوطالفا و  هفـسلف ، يوجـشناد  ناونع  هب  تقو  کی  .دریگ  یم  رارق  نآ  نادیم 
رد صـصختم  تسین  مزال  امـش  اج  نیا  رد  .دینیب  یم  نوطالفا  هاگن  اب  ار  زیچ  همه  دیا و  هتفریذـپ  مدآ  ملاع و  هب  ار  نوطالفا  هاگن  اه 

یمن .دننک -  یم  هاگن  ینوطالفا  مه  ار  مالسا  اه  یضعب  .دیـشاب  دیناوت  یمن  مه  نوطالفا  زا  هناگیب  دنچ  ره  دیـشاب  یـسانش  نوطالفا 
ربمغیپ .دننیبب  دنک  یم  مولعم  شیارب  نوطالفا  هک  یهاگیاج  رد  ار  یـسک  ره  دیاب  هک  نیا  هب  دـنا  هدیـسر  تسا -  دـب  میوگب  مهاوخ 
کمک هب  مه  اه  نآ  تسا  شیاین  رکذتم  نوطالفا  نوچ  اما  دنراد ، لوبق  مه  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

یلاح رد  .تسا  هلیسو  اجنیا  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلا ،  هیلع  یلع  هب  هن  تسا و  نوطالفا  هب  هاگن  نیا  دننک ، یم  شیاین  لیمک  ياعد 
هک نیا  هب  رظن  اب  توافتم و  ِفعض  تدش و  اب  دیا ، هتفریذپ  ار  مالـسا  همه ي  دیـشاب ، هک  يا  هیال  ره  رد  دیریذپب ، ار  مالـسا  رگا  هک 

نیمه رد  .دـینک  یم  مولعم  دـیا  هتفرگ  مالـسا  زا  هک  یهاگن  اب  ار  زیچ  ره  سک و  ره  ياج  داتـسا ، کی  هن  تسا و  نید  کـی  مالـسا 
میئوگ یم  هطبار  نیا  رد  مینک و  یم  مولعم  ار  دارفا  هاگیاج  ام  هدرک  روهظ  مالـسا  لـیذ  هک  یمالـسا  بـالقنا  هب  تبـسن  رد  هطبار و 

یکیزیفاتم حور  هب  تبـسن  یهاگآ  عون  کـی  رگدـیاه  .تسا  اـم  رکذـتم  برغ  زا  روبع  ِعوضوم  رد  هک  تسا  نیا  رگدـیاه  هاـگیاج 
هن دهد  یم  رارق  امـش  رظنم  رد  ار  یـسدق  رما  .درادن  اعدا  وا  دوخ  مه  نیا  زا  شیب  .یـسدق  رما  هب  لیامت  تهج  دـهد  یم  ام  هب  برغ 

.تسا اج  نیمه  رد  رگدیاه  یگرزب  .دنک  ادیپ  همادا  کیزیفاتم  ات  دنک  فیرعت  ار  نآ  هک  نآ 
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همالع هاگیاج  زا  معا  .مینک  نییعت  ار  راکفا  دارفا و  هاگیاج  دیاب  مالسا  يانبم  رب  تسا و  نامرظن  ّدم  مالـسا  هک  میتسه  یخیرات  رد  ام 
هک یتبسن  رد  ار  راکفا  همه  .دنراد  یهاگیاج  هچ  نآرق  مالسا و  هب  تبـسن  دارفا  نیا  میـسرپب  دیاب  یباراف ، اردصالم و  ای  یئابطابط و 

رثأتم اردصالم  زا  همالع  میئوگب  هک  نآ  ياج  هب  مینک ، یـسررب  دیاب  تسا  هدرک  داجیا  دارفا  اب  دوخ  روضح  ِخـیرات  لوط  رد  مالـسا 
تسا نرق  هدزناپ  ینآرق  حور  کی  .دنک  یم  روهظ  ام  يارب  مالـسا  اب  هطبار  رد  دارفا  نیا  یلـصا  هاگیاج  .یباراف  زا  اردصالم  تسا و 

فتـسیرک طـسوت  اـکیرمآ  فشک  زا  لـبق  ناریا » ياـه  تسوپ  خرـس   » باـتک رد  هداز  عیفـش  رتکد  لوق  هب  یتح  هتفرگارف  ار  خـیرات 
هک مینک  یم  یگدنز  یملاع  رد  ام  .تسا  هدرک  دروم  نیا  رد  يدنتـسم  قیقحت  ناشیا  .تسا  هدوب  رـضاح  اکیرمآ  رد  مالـسا  بملک ،

میارب مدرک  یم  هعلاطم  ار  یبرغ  نافوسلیف  راـثآ  هک  نوگاـنوگ  دراوم  رد  هدـنب  .تسه  هدوب و  رـضاح  ملاـع  نآ  رد  يوحن  هب  مالـسا 
شناربلام نانخس  رد  هچ  تسا ، یمالسا  نافرع  سنج  زا  دهد و  یم  ار  یبرع  نب  نیدلا  یحم  نانخـس  يوب  اه  فرح  نیا  دوب : لاؤس 

دنا و هتشاد  یلماعت  یمالسا  نافرع  اب  میقتسم  ریغ  روط  هب  اه  نیا  مدش  هجوتم  دعب  اه ، نآ  لاثما  لگه و  ای  هتخیف و  نانخـس  رد  هچ  و 
.تسا مالسا  حور  نآ  تسا و  رضاح  ملاع  رد  گرزب  حور  کی  منک  یم  ضرع  انعم  نیمه  هب 

هتـشاد دوخ  يارب  یفیرعت  دـنهاوخب  رگا  اه  نایرج  همه  هک  تسا  رـضاح  ملاـع  رد  زورما  ناـنچنآ  یـسایس  رظن  زا  یمالـسا  بـالقنا 
دش ماجنا  هک  یتارکاذم  اه و  میرحت  نایرج  رد  نیا  دننک و  نییعت  یمالـسا  بالقنا  اب  ار  دوخ  تبـسن  دیاب  یم  ًایفن ، ای  ًاتابثا و  دنـشاب 

.دش ساسحا  یبوخ  هب 
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نارود نیا  تقیقح  هب  تبسن  سک  ره  يانعم 

تسا هتسناوت  مالسا  نودلخ  نبا  لوق  هب  هتشاد و  میقتسم  روضح  ناکلاب  ات  مالـسا  هنوگچ  دینیب  یم  دینک  رظن  هتـشذگ  خیرات  هب  رگا 
.دشاب الیتسا  لابند  هب  هک  فرص  یسایس  نایرج  کی  هن  تسا  رکف  کی  مالسا  .دوش  رضاح  رترب  لقع  ناونع  هب  هطخ  نآ  رد 

يدرف رکف و  ره  ات  دش  رـضاح  ملاع  طاقن  اصقا  رد  یهلا  تیاده  رون  هب  مالـسا  روهظ  زا  دعب  هک  تسا  یهاگن  هاگن ، نیرت  هنانیب  عقاو 
هک تهج  نآ  زا  هکلب  مینک  نییعت  مالـسا  هب  تبـسن  ار  دارفا  نیدـت  میهاوخب  هک  تهج  نآ  زا  هن  اما  میجنـسب  مالـسا  اـب  تبـسن  رد  ار 

توافت .دنیبب  دارفا  راکفا و  نآ  رد  ار  دوخ  دناوت  یم  مالـسا  هزادنا  هچ  ای  دنـشاب و  مالـسا  رکذتم  دنناوت  یم  هزادنا  هچ  دارفا  راکفا و 
باتک فلؤم  هک  یهاگن  اب  دنراد  رگدیاه  هب  روپددم  دمحم  موحرم  فراعم و  سابع  دیس  موحرم  نآ  عبت  هب  ای  دیدرف و  هک  یهاگن 
قیرط نیا  زا  دنیب و  یم  ار  رگدیاه  یناریا  هعیـش ي  ِناملـسم  کی  هاگیاپ  زا  دـیدرف  لاثما  هک  تسا  نیا  رد  دراد  ناریا » رد  رگدـیاه  »

هب تبـسن  بصعت  هن  دوش و  یم  مالـسا  باجح  رگدیاه  هن  اذل  دنک و  داجیا  یمالـسا  بالقنا  رگدیاه و  رکفت  نیب  یتبـسن  دناوت  یم 
ام هب  تبـسن  هک  دنایامن  یم  ار  يرگدیاه  کی  ناریا » رد  رگدـیاه   » باتک فلؤم  یلو  ددرگ  یم  رگدـیاه  باجح  یمالـسا  بالقنا 
هک دنک  یم  یفرعم  يا  هریزج  کی  لثم  زین  ار  دـیدرف  هک  نانچمه  درادـن ، ام  یخیرات  روضح  رد  ییانعم  چـیه  تسا و  یثنخ  ًالماک 

قفوم تهج  هچ  زا  مالـسا  بالقنا و  اب  شتبـسن  رد  دیدرف  دیوگب  هک  نآ  ياج  هب  اهنت ، تسا  يا  هناگیب  نیرکفتم ، ریازجلا  عمجم  رد 
تبسن سک  ره  يانعم  ات  قفومان  تهج  هچ  زا  دوب و 
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مینک و لیطعت  ار  رکفت  یگدز  يژولوئدیا  سرت  زا  ای  میوش و  هدز  يژولوئدیا  هک  نآ  نودـب  دوش ، صخـشم  نارود  نیا  تقیقح  هب 
.دریگن رارق  اهرظن  ّدم  تقیقح ، هب  یعوجر  چیه 

نییعت رکفت  اب  دارفا  هاگیاج  هک  تسا  نآ  هدـنب  باوج  مینک ؟ نییعت  روطچ  ار  دارفا  راکفا و  هاگیاج  هک  درک  لاؤس  ناوت  یم  هراـبود 
رد یمالـسا  بالقنا  .تسا  نیعتم  بالقنا  مالـسا و  رد  دوجو »  » زورما هک  دـیآ  یم  هنحـص  هب  دوجو »  » هب عوجر  اـب  رکفت  دوش و  یم 

تمـسق نییبت  رد  مراد  لوبق  .دشاب  رکفت  لماع  دناوت  یمن  زورما  زیچ  چیه  یمالـسا  بالقنا  زا  ریغ  تسا و  مالـسا  همه ي  هنامز  نیا 
مینک نشور  میناوت  یمن  مینک و  یم  یگدنز  یعازتنا  ِمالسا  اب  ام  زونه  اریز  دیوش ، یم  راد  هلئـسم  دارفا  اب  وگتفگ  رد  هلمج  نیا  مود 

نارود نیا  رد  یهلا  هدارا  روهظ  یمالـسا  بالقنا  هک  تهج  نآ  زا  دـندرکن -  نییعت  یمالـسا  بالقنا  اب  ار  ناش  تبـسن  هک  یناـسک 
راکفا دارفا و  نیا  اـب  یتبـسن  هچ  مینادـب  هک  تسا  نیا  ثحب  .تسا  يرکف  یب  نیع  نآ  دـنرب و  یم  رـس  هب  دوخ  تاـمهوت  رد  تسا - 

هللا تیآ  لاـثما  اـب  هیلع » هللا  ناوـضر  » ماـما ترـضح  هک  درک  لاـبند  ار  یـشور  ناـمه  دـیابن  اـیآ  .میریگب  هجیتـن  مینک و  رارقرب  دـیاب 
؟ قیبطت مدع  نیع  رد  لماعت  زا  دوب  ترابع  هک  دندرک  لابند  یناگیاپلگ 

ساسارب یلو  دنتسین  یمـسر  ییارگ  لوصا  هاگودرا  رد  هک  يدارفا  اب  میناوتب  هک  دیآ  یم  نادیم  هب  ثحابم  نیا  نتم  رد  یتقو  ام  رنه 
لماعت تسا ، توافتم  ام  اب  یمالـسا  بالقنا  هب  تبـسن  ناش  هاگن  لاح  نیع  رد  دـنراد و  بالقنا  مالـسا و  هب  رظن  دوخ  ياه  هاگدـید 

شزرا کی  تسا  يراج  یمالسا  بالقنا  قیرط  زا  ملاع  رد  یتیشم  هک  نیا  هب  دنا  هدیسر  دارفا  نیا  هک  نیمه  مینک ،

206 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com


ییادخ هب  ار  تلاصا  اریز  دندرگ  یم  ادج  لگه  زا  یتهج  زا  یلو  دنشاب  ندوب  یلگه  هب  مهتم  تسا  نکمم  یتهج  زا  دنچ  ره  تسا ،
نآ ام  زا  ناشراظتنا  دنیآ و  یم  ولج  ماما  اب  دنراد  دارفا  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  .تسا  هداد  رارق  اهرظن  ّدـم  مالـسا  هک  دـنهد  یم 

بالقنا دوش  نشور  ات  مینک  نهربم  یمالـسا  بالقنا  اـب  نآ  تبـسن  هناـمز و  یخیراـت  ریدـقت  اـب  هطبار  رد  ار  دوخ  نانخـس  هک  تسا 
.تسا یهلا  هدارا  تروص  صخا  وحن  هب  خیرات  نیا  رد  یمالسا 

ملاع ياه  تنس  رد  یمالسا  بالقنا  يانعم 

نآ دصق  هب  مینک و  یم  لمحت  ار  يدایز  راشف  تسا ، ماما  ترـضح  هب  یکولـس  هاگن  هک  هاگن  نیا  اب  نابطاخم  ِنداد  هجوت  رد  لاؤس :
ریگرد نامز  نیمز و  اب  ًالمع  دور و  یمن  ولج  راک  ارچ  میـسرپ  یم  دوخ  زا  میـسر و  یمن  هجیتن  هب  ًامومع  میـشاب ، یکی  همه  دیاب  هک 

رد ار  لاکشا  .میـشک  یم  تسب  نب  هب  ار  اهراک  میربب  ولج  ار  اهراک  بالقنا  رادفرط  ياهورین  کمک  هب  هک  نآ  ياج  هب  میوش و  یم 
؟ دیناد یم  هچ 

.میئامن روبع  اه  تسب  نب  نآ  زا  مینک و  رکف  دیآ  یم  شیپ  هک  ییاه  تسب  نب  هب  تبـسن  هک  میبای  تسد  يا  هشیدنا  هب  دـیاب  باوج :
رد هک  ییاه  هلئاغ  زا  میدوب ، وربور  اه  تسب  نب  عاونا  اب  بالقنا  لوا  دینک ، هسیاقم  ینونک  طیارش  اب  ار  یمالـسا  بالقنا  لوا  طیارش 
نب نآ  همه  زا  بالقنا  حور  تهج  هب  ام  یلو  دش  هفاضا  مه  مادص  هلمح  یلخاد ، بالقنا  دض  ات  دـمآ  شیپ  ناتـسزوخ  ناتـسدرک و 

تقیقح هجوتم  هک  رکف  نیا  .دـش  تالکـشم  نآ  همه  عفد  لماع  دوب  لـئاق  تلاـصا  بـالقنا  يارب  هک  يرکف  .میدرک  روبع  اـه  تسب 
تسا بالقنا 
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دـننیب و یمن  نارگید  هک  دـنیب  یم  ار  ییاـه  تنـس  قیاـقح و  تسا  یمالـسا  بـالقنا  تقیقح  هجوـتم  هک  يرکف  .تسا  یبـیجع  زیچ 
تریـصب لها  ات  دـنرادن  خـیرات  نیا  رد  ییاج  اه  هثداح  اهزیچ و  نآ  هک  دـننک  یم  دامتعا  ییاهزیچ  هب  دوخ  ییارگرهاظ  اـب  نارگید 

.دننک زاب  اه  هثداح  نآ  يارب  نامز  نیا  رد  ییاج  دنهاوخب 

ار یمالسا  بالقنا  هک  ما  هدیـسر  رکف  نیا  هب  تسا  لاس  هد  دندوب  هدومرف  دنراد  یبوخ  تالمأت  خیرات  رد  هک  مرتحم  دیتاسا  زا  یکی 
و هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما   » باتک نسُح  میوگب ، مدرکن  تأرج  الاح  ات  یلو  منک  انعم  ملاع  رد  يراج  ياه  تنـس  قیاـقح و  اـب 

باتک رد  رظن  نیا  يارب  یفاک  دهاوش  زونه  ناشیا  رظن  زا  دنچ  ره  هدرک  ار  راک  نیا  هک  تسا  نیا  هنامز » يدیحوت  ریدقت  رد  كولس 
هک دـنک  یم  نشور  یبوـخ  هب  یخیراـت  ياـه  لاـثم  رد  زیزع  داتـسا  نیا  .تـسا  یتـسرد  فرح  باـتک  فرح  یلو  هدـشن  هداد  هـئارا 
نآ زا  ام  هاگن  یلو  دراد  دوخ  دزن  رد  هنومن  اهدص  .تسا  هدوب  ینید  دض  هتساوخان  ای  هتساوخ  هشیمه  يرکفنـشور  نایرج  تیرومأم 

رکفت حور  هب  هاـگن  دـشاب ، هناـگیب  یخیراـت  ياـه  هثداـح  زا  دـیابن  هک  نآ  نیع  رد  تـسا ، اـه  هثداـح  هاـگیاج  هـب  هاـگن  هـک  تـهج 
تاذ هب  تبـسن  رکفت  اب  ار  نیا  تسا و  هتفهن  تعیرـش  هب  زرو ي  هنیک  عون  کی  نونگ » هنر   » لوق هب  هاگن  نیا  رد  .تسا  مسیرالوکس 
شور نیا  هتبلا  رکفت و  نآ  لماع  هن  دنارکفت  نآ  رب  دهاش  يدایز  یخیرات  ياه  هنومن  میروآ و  تسد  هب  میناوت  یم  رالوکس  هشیدنا 

يادتبا رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا ، رت  یـساسا  یلو  تسا  سوملم  ریغ  رت و  لکـشم  تسا  هدرک  هشیپ  خیرات  داتـسا  هک  یـشور  اب 
هک مینک  هدافتسا  شور  نامه  زا  دشاب  مزال  رما 
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رابتعا زا  ناوت  یم  هک  ییانعم  نامه  هب  .میهن  یم  جرا  شور  نآ  هب  ام  تهج  نیا  زا  مینک و  نشور  یخیرات  ياه  هنومن  اب  ار  عوضوم 
نیا زا  عطقم  نیا  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  دـش و  ملاع  رد  يراـج  تقیقح  هجوتم  یخیراـت  ياـه  هنومن  هب  رظن  اـب  دیـسر و  تقیقح  هب 

بالقنا هب  میئوگ  یم  غورد  هنرگو  دـیزرو  قشع  خـیرات  ِدـیتاسا  زا  عون  نیا  هب  دـیاب  بالقنا  هب  قشع  ياتـسار  رد  تسیرگن و  هیواز 
تـشاد یلاعبانج  هب  هدنب و  هب  مه  ییاهداقتنا  بالقنا  ياه  تلاصا  شیامن  ياتـسار  رد  خیرات  داتـسا  نآ  رگا  .میراد  هقالع  یمالـسا 

قشع بالقنا  هب  میشاب ، هتـشاد  نامدوخ  هب  قشع  هک  نیا  زا  شیب  عقاو  هب  رگا  دوش ، یم  بالقنا  نوُُطبلا  ِیف  ام  ییافوکـش  بجوم  هک 
.تفریذپ ار  اهداقتنا  نآ  رطاخ  بیط  اب  دیاب  میزروب ،

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  ترضح  نآ  هک  دوب  هزادنا  نآ  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  مالـسا  هب  قشع 
اب هلباقم  طیارـش  نآ  رد  دندرک  ساسحا  یتقو  هنیدم ، مدرم  طسوت  ترـضح  نآ  اب  یهارمه  مدع  رد  یخیرات  یناوخزاب  کی  زا  سپ 

.دننک یم  کمک  افلخ  هب  هنوگچ  دینک  یم  هظحالم  دنتشاد  اه  نآ  شور  هب  هک  يداقتنا  نیع  رد  تسا ، مالسا  ررض  هب  ءافلخ 

هیلع یلع  ترـضح  لیذ  ًاحور  ناملـس  هک  نیا  اب  هدوب  هفالخلاراد  رد  یمئاد  روضح  ناملـس  بانج  ياهراک  زا  یکی  دیناد  یم  ًامتح 
ناملـس دناد  یم  یـسک  ره  هک  نیا  اب  تسا  اه  نآ  رانک  هشیمه  مود  لوا و  هفیلخ  نارواشم  زا  یکی  ناونع  هب  یلو  دراد  رارق  مالـسلا 

يارب مالسا  هک  تهج  نآ  زا  تسا  افلخ  ندرک  يرای  مالسلا  هیلع  یلع  تسایـس  دهد  یم  ناشن  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  سنج 
مالسا ات  دنتشذگ  اهافج  زا  يرایسب  زا  ترضح  اذل  تسا و  مهم  ترضح 
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يرآ .دنرادن  ار  ءافلخ  اب  هلباقم  يانب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دهد  یم  نآ  زا  ربخ  افلخ  رانک  رد  ناملـس  بانج  روضح  .دـنامب 
يارب ترـضح  تروص  نآ  رد  دوب  مهارف  تیمکاـح  سأر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  روضح  ناـکما  هک  دوب  يروـط  طیارـش  تقو  کـی 
کت هناخ ي  هب   i هیـضرم يارهز  رانک  رد  ترـضح  یتقو  یلو  دـندرک  یم  لمع  يرگید  وحن  هب  تلادـع  قح و  رتشیب  هچ  ره  ققحت 

يا دـنیوگ  یم  همه  دـنرادن و  ترـضح  نآ  تیمکاح  زا  عافد  تهج  ار  مزال  یگدامآ  اه  نآ  دـندید  دـندرک و  عوجر  راـصنا  کـت 
ترـضح دوب ، هدـش  ًاروکذـم » ًًائیَـش  نکی  َمل   » اه نآ  يارب  ریدـغ  ایوگ  میدرک و  یم  تعیب  امـش  اب  ات  دـیدمآ  یم  رتدوز  امـش  شاک 

هک نیا  اب  دندیبلط  يرای  اه  نآ  زا  دنتفر و  راصنا  کت  کت  هناخ  رد  راوگرزب  ود  نیا  ارچ  .دندرک  فیرعت  دوخ  يارب  يرگید  هفیظو 
؟ هدوب تموکح  لابند  هب  همطاف  کمک  هب  یلع  هک  دوب  هارمه  هیواعم  هلمج  زا  يدارفا  قیرط  زا  ییاهداقتنا  اب  اهدـعب  راـک  نیا  رهاـظ 

نیع رد  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دش  يراج  مالسا  خیرات  رد  گرزب  مایپ  کی  راک  نیا  نتم  رد  نوچ 
اب زورما  ام  هنرگو  دندش  قفوم  ترـضح  مه  ًاتقیقح  دننک و  يراکمه  مالـسا  ییافوکـش  ریـسم  رد  اه  نآ  اب  نیخیـش ، شور  هب  داقتنا 

ماما تضهن  شریذـپ  یمالـسا و  بـالقنا  مهف  تیفرظ  دوخ  تاذ  رد  اـه ، یباـهو  شـالت  مغر  یلع  هک  میدوبن  وربور  یمالـسا  نینچ 
نیمه لمحت  اب  دیاب  هک  متفای  تسد  نادب  ییارجا  تیلوئـسم  دنچ  زا  دـعب  هدـنب  هک  يا  هجیتن  لثم  .دراد  ار  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ
رییغت یلک  هب  ار  يرادا  ماـظن  میناوتب  هک  نآ  نودـب  داد ، لکـش  ار  یمالـسا  بـالقنا  مهف  یگنهرف  ياـهانب  ریز  دوجوم ، يرادا  ماـظن 

یفراعم دنمزاین  بالقنا  همادا  يارب  مدرم  مدیمهف  هبرجت  هب  هدنب  .میهد 
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لمجت زاب  تسه و  يزاب  یتراپ  زاب  هنرگو  دـنبایب  دـنیوربور  نآ  اب  ًالعف  هچنآ  زا  رت  ناشخرد  ار  قح  ِدـیحوت  هک  دنتـسه  رتدـنلب  سب 
.دوش یمن  ضوع  يزیچ  لوئسم  دنچ  رییغت  اب  دوب و  دهاوخ  نایم  رد  اه  سالتخا  عاونا  هنافسأتم  ییارگ و 

افلخ اب  مالسلا  هیلع  یلع  لماعت  زار 

هجوتم دندرک و  یناوخزاب  ریدغ  قیرط  زا  مالـسا  همادا  ياتـسار  رد  دندید  راصنا  زا  هک  يدروخرب  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
شالت طیارـش  نآ  ندروآ  مهارف  يارب  دیاب  دنچ  ره  دنک  زورب  نآ  رد  دـیاب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  یخیرات  نآ  خـیرات ، دـندش 

يارب عطقم  نیا  رد  اه  نآ  ًالعف  انعم  نیا  هب  تسا و  مالسا  عفن  هب  میقتـسم  ریغ  یتروص  هب  افلخ  اب  يراکمه  دندرک  باسح  یلو  درک 
ءافلخ لباقم  يا  ههبج  ترـضح  تهج  نیمه  هب  .دنـشاب  مالـسا  باجح  ًاقلطم  هک  دـندوبن  هیواـعم  لـثم  ءاـفلخ  اریز  دـندیفم ، مالـسا 

.دندادن لیکشت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  دنا  هتـشادن  يدیدرت  چیه  راصنا  یمامت  نارجاهم و  هماع  قاحـسا : نبا  لقن  هب  انب 
هدنام ریحتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زا  سپ  هک  یتما  يا  دیوگ : یم  رذابا   (1) .دوب دهاوخ  رما  بحاص  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ار تثارو  تیالو و  دیتشاد و  یم  رخؤم  هتشاد ، رخؤم  ادخ  هک  ار  یسک  دیتشاد و  یم  مدقم  هتشاد ، مدقم  ادخ  هک  ار  یسک  رگا  دیا ،
رگید ياج  رد   (2) .دیدش یم  دنم  هرهب  يوسره  زا  اه  تمعن  همه  زا  دیداهن ، یم  ناتربمایپ  تیب  لها  رد 
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کّسمت مالسلا  هیلع  یلع  ادخ و  باتک  هب  دیدش  شراتفرگ  رگا  دش ، دهاوخ  رادیدپ  ییاه  هنتف  هدنیآ  رد  مدرم ! يا  دیوگ : یم  رذابا 
هب تفگ : یم  دروخ و  یم  فسأت  دنیوج ، یمن  هرهب  وا  زا  مدرم  تسا و  هدنز  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  نیا  زا  ناملـس   (1) .دینک
ادخ لوسر  تلحر  زا  دعب  رگا  دـیامرف : یم   (2) .درک دهاوخن  هاگآ  ناتربمایپ  رارـسا  زا  ار  امـش  سک  چیه  وا  زا  سپ  دنگوس ، ادـخ 

هعماج تموکح  هفیلخ  هک  لاح  همه  نیا  اب  .دنتفریذپ  یم  ار  وا  یتحار  هب  مدرم  دش  یم  مکاح  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
مالسا يارب  هفیلخ  هب  ندرک  کمک  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  يدنب  عمج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هتفرگ  تسد  رد  ار  یمالـسا 

هعماج يارب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  تیمکاح  هک  يّدح  نآ  رد  هن  یلو  دینک  انعم  ار  ندوب  دیفم  هک  ییانعم  ره  هب  تسا  دیفم 
ترضح اذل  دنا و  هدرک  زیت  نادند  هیضق  ِفرط  کی  نایوما  نایرج  نایفسوبا و  هک  تسا  هدمآ  شیپ  هچنآ  هب  تبـسن  هکلب  دوب  دیفم 

هب کمک  دندرک ، مه  ناش  کمک  هکلب  دـندرکن  يدـنت  دروخرب  ءافلخ  اب  اهنت  هن  مالـسا  نتـشاد  تسود  رابتعا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
دجـسم هب  ناشک  ناشک  هتـسب و  تسد  ار  ترـضح  دوخ  دنتـشاد و   i ارهز ترـضح  سدـقم  دوجو  اـب  ار  دروخرب  نآ  هک  ییاـه  مدآ 

هک دـنک  یم  لمحت  ار  ییاه  هبرـض  دـنراد  یم  تسود  ار  مالـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نوچ  یلو  هفیلخ ! اب  تعیب  يارب  دـندرب 
تقافر هک  دینکب  دروم  نیا  رد  یقیقحت  رگا  امـش  .دـنراد  لماعت  همه  نیا  اه  نآ  اب  زاب  دـشاب و  هدروخن  يدـحا  هب  خـیرات  رد  دـیاش 

میا هدید  ار  اه  فالتخا  هشیمه  ام  دیوش ، یم  ناریح  تسا  هدوب  ردقچ  هفیلخ  هس  نیا  مالسلا و  هیلع  یلع  نیب  ياه 
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: دیوگ یم  خیرات  .دنامن  لطعم  مالسا  روما  ات  دنداد  لکش  يدنمقالع  نیا  تهج  ار  ییاضف  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یلاح  رد 
: تفگ نامثع  .تسا  هتسب  لامتسد  دوخ  رس  رب  دنک و  یم  درد  تّدش  هب  شرـس  تسا ؛ دجـسم  رد  یلع  دید  دمآ و  دجـسم  هب  نامثع 

وت رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  ار !؟ وت  یگدـنز  يوزرآ  ای  مشاب  هتـشاد  ار  وت  گرم  يوزرآ  اـیآ  مناد  یمن  نسحلاوبا  يا  ادـخ  هب  دـنگوس 
کی هتـسویپ  یـشاب  هدنز  رگا  و  مبای ، یمن  ار  یـسک  وت  دننامه  نوچ  مشاب ! هدـنز  وت  ریغ  يارب  وت  زا  سپ  مرادـن  تسود  نم  يریمب 

نم يارب  یعنام  چـیه  تسا ؛ هداد  رارق  دوخ  هانپ  أجلم و  فهک و  تسا و  هتفرگ  دوخ  يوزاـب  ناـبدرن و  ار  وت  هک  مباـی  یم  ار  یغاـط 
، وت اـب  نم  لاـثم  نیارباـنب  و  يراد ! وا  دزن  رد  وت  هک  یتیعقوم  دراد و  وت  دزن  رد  وا  هک  یتـیعقوم  رگم  تسین  وا  ندرب  نیب  زا  هب  تبـسن 
تفلاخم و دشاب  هدنز  رگا  و  دنک ، یم  كاندرد  هدز و  تبیصم  دوخ  قارف  هب  ار  وا  دریمب ، رسپ  رگا  .دوخ  ردپ  اب  تسا  ّقاع  رسپ  لثم 
گنج و هب  ام  ات  ار ، زیتس  گنج و  هار  ای  و  مییامیپب ! ار  تملاسم  هار  زین  ام  ات  ریگ  شیپ  تمالس  هار  ای  رخآ  .دیامن  یم  ار  وا  نایـصع 

ياج هب  هک  یبای  یمن  ار  یسک  نم  دننامه  یشکب  ارم  رگا  ادخ  هب  دنگوس  راذگم ! فیلکتالب  نیمز  نامسآ و  نیب  ارم  میئآ ! رد  زیتس 
ادتبا ار  هنتف  هک  سک  نآ  و  دشاب ! هتشاد  ار  وت  تیعقوم  ماقم و  هک  مبای  یمن  ار  یـسک  وت  دننامه  مشکب  ار  وت  نم  رگا  و  دنیـشنب ! نم 

! دسر یمن  تما  رما  تیالو  هب  هاگچیه  تسا  هدرک 

زا متـسه  مدوخ  دردرـس  راتفرگ  نم  کـنیا  نکیلو  تسا ، یخـساپ  ار  کـیره  یتشاد  هک  ینانخـس  نیا  رد  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع 
ُهللاَو ٌلیمَج  ٌْربَصَف  تفگ « : حلاص  دبع  هک  میوگ  یم  ار  يا  هلمج  نامه  نم  وت ! راتفگ  هب  نتفگ  خساپ 
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(1) «. َنوُفِصَت ام  یَلَع  ُناعَتْسُْملا 

دندرک مهارف  ار  طیارش  يروط  ترضح  هک  دینک  یم  هظحالم  .تسا  هدش  هفالک  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  ياهداقتنا  تسد  زا  نامثع 
یلیخ عوضوم  مود  هفیلخ  دروم  رد  .تسا  هدرکن  هبلغ  مارتحا  ياضف  رب  تموصخ  ياضف  دـنراد ، نامثع  هب  هک  يداقتنا  همه ي  اب  هک 
تبث ار  هفیلخ  ود  نآ  زا  هدرک  تبث  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  اـب  مود  هفیلخ  ياـه  تقاـفر  هک  ردـق  نآ  خـیرات  .تسا  رت  بـیجع 

حاتفلادـبع زا  یلع » ماما   » لثم ییاه  باتک  هلمج  زا  و  تسا -  هدـنب  يرکف  عبنم  نیرتشیب  هک  ریدـغلا -  رد  ینیما  همالع  .تسا  هدرکن 
نآ مالـسلا و  هیلع  یلع  مود و  هفیلخ  نیب  ياـه  تقاـفر  اـب  هطبار  رد  ییاـیاضق  ینارهت ، هللا  تـیآ  زا  یـسانش » ماـما   » دوصقملادـبع و
نآ نوچ  مریگب  هجیتن  مهاوخ  یم  اـه  تقاـفر  نیا  زا  .دـنا  هدرک  لـقن  دوب  هدرک  ادـیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  مود  هفیلخ ي  هک  یتدارا 

مارتحا اه  نآ  هب  انعم  کی  هب  دندیفم  مالسا  يارب  عطقم  نآ  رد  هفیلخ  هس  نآ  دننک  یم  هظحالم  دنراد و  تسود  ار  مالـسا  ترـضح 
رد هرامـش ي 162  هبطخ ي  رد  ترـضح  .تسا  نتـشادن  داقتنا  زا  ریغ  ندرازگ  مارتحا  نیا  .دـننک  یم  ناـش  کـمک  دـنراذگ و  یم 

ینعی نایفس -  یبا  نبا  لوغشم  ارچ  دنیامرف  یم  دناشکب ؛ افلخ  هب  تبسن  يراذگ  هلگ  هب  ار  عوضوم  دهاوخ  یم  هک  یسک  نآ  باوج 
.دور یم  باجح  رد  یّلک  هب  مالسا  هیواعم  تیمکاح  رد  اریز  نایفس » یبا  نبا  یف  َبطَخلا  َُّملَه  « ؟ یتسین هیواعم - 

هزادـنا هچ  دراد  هارمه  هب  بـالقنا  لـصا  هب  دـقتعم  ياـهورین  نیب  یگناـگود  هک  يا  هنیزه  هک ، نیا  هب  دـینادرگرب  ار  قوـف  عوـضوم 
كولس هعس ي  رد  بالقنا  ياهورین  ات  مینک  هچ  هک  تسا  نآ  رس  رب  ثحب  تسا و  راب  تراسخ 
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لباقت ههبج ، نآ  تیوه  هک  دننکن  انعم  يا  ههبج  رد  ار  دوخ  دننیبب و  ار  رگیدمه  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیصخش  لیذ 
دنادرگ یمرب  ام  هعماج  هب  ار  یسدق  یعقاو و  داحتا  حور  هک  یفیرعت  نآ  تسا  نیا  .دنک  یم  رکف  نآ  زا  ریغ  هک  تسا  ینایرج  ره  اب 

رارق دحاو  یمزع  رد  رابکتسا  اب  هلباقم  رد  ات  دناسر  یم  رگیدمه  هب  تبسن  مزال  تعـسو  هب  دهد و  یم  تاجن  يرظن  گنت  زا  ار  ام  و 
.میوش نمشد  یگنهرف  ذوفن  عنام  میریگ و 

؟ میشابن ییاج  چیه  هک  میشاب  اجک 

رب دـیکأت  اب  مادـک  ره  هک  دـنا  هداتفا  لکـشم  نیا  هب  بالقنا  نارادـفرط  تسا  یـشزرا  هشیدـنا  کی  یمالـسا  بالقنا  هک  ییاجنآ  زا 
رگم .دننکن  دروخرب  مه  اب  مزال  ردص  هعـس  اب  ًالمع  دـنمهفن و  بالقنا  هب  تبـسن  ار  يرگید  هاگن  دوخ  هاگن  رد  یبالقنا  ياه  شزرا 

اب دنمهف ؟ یمن  ار  رگیدمه  دنتسین و  مزال  لماعت  رد  دوخ  هب  تبـسن  یمالـسا  بالقنا  ياهورین  هک  تسا  یمک  لکـشم  لکـشم ، نیا 
نیا زا  ات  مینکب  دـیاب  يراک  هچ  میـسرپب  دوخ  زا  تسا و  گنل  نامراک  ياج  کـی  هک  مییآ  دوخ  هب  میناوت  یم  لکـشم  نیا  هب  هجوت 

یمالـسا بالقنا  لیذ  مادـک  ره  هک  میـسرب  یتعـسو  هب  میبای و  ییاـهر  دـنا ، هدـش  يا  هریزج  کـی  مادـک  ره  بـالقنا  ياـهورین  هک 
؟ مینک كرد  ار  رگیدمه 

باوج يارب  میناسرب ؟ هجیتن  هب  ار  تلاسر  نیا  میناوت  یم  هنوگچ  دیئامرفب  لاؤس  دیاش  .تسا  ساسح  رایسب  قوف  هیضق  رد  ام  تلاسر 
ار رگیدـمه  بالقنا  ياهورین  هک  مینک  يراک  یلو  میـشابن » اـج  چـیه  اـت  میـشاب  اـجک   » هک بلطم  نیا  هب  میدرگ  یمرب  لاؤس  نیا  هب 

تعسو هب  ار  رگیدمه  دننیبب ، تسرد 
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تـسا نیا  زج  ایآ  دنیآ ؟ رد  ندوب  یحطـس  اه و  يرظن  گنت  اه و  یهاوخدوخ  زا  ات  دننک  كرد  هدش  عورـش  بالقنا  اب  هک  یخیرات 
یهورگ رگا  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دننک ؟ رکف  هنادنمـشیدنا  هک  دنمهفب  تسرد  ار  نارگید  رگیدـمه و  دـنناوت  یم  یهورگ  اهنت  هک 

؟ دنک یگناگی  ساسحا  وا  اب  دنراد  یم  رب  مدق  هار  کی  رد  رگا  ات  دمهف  یمن  ار  لباقم  فرط  ِرکفت  دوش ، یگدز  لمع  راتفرگ  ًافرص 

هک تسا  نآ  زا  ریغ  ندشن  هدـید  نیا  دـنوشن و  هدـید  دـننک  یعـس  هک  دوب  نآ  یگنهرف  ياه  هورگ  يارب  يربهر  مظعم  ماقم  دـیکأت 
ات دینک  حرطم  ار  نات  یساسا  فرح  ناتدوخ  ندرک  حرطم  ياج  هب  دیشاب و  هتشاد  یساسا  فرح  امش  .دنشاب  هتشادن  یـساسا  فرح 
ار دوخ  ياهراکهار  راک  نیا  هتبلا  دوش و  کیدزن  نآ  هب  دیاب  دراد و  زاین  سک  ره  هک  یکولـس  يارب  دـشاب  رکذـت  کی  امـش  ِدوجو 
اب تیلاعف  عون  نیا  دهاوخ ، یم  ار  دوخ  كولـس  رکذـت ، نیا  میـشاب ، رکذـت  کی  بالقنا  ياهورین  ریاس  يارب  تسانب  رگا  .دـبلط  یم 
رد ًامتح  دشاب ، رکذت  کی  دهاوخ  یم  هک  یکولس  درک ، لدج  امش  اب  یکی  رگا  هک  اجنآ  ات  دراد ، قرف  یگنهرف  ِرگید  ياه  تیلاعف 

یلدج شور  هب  هک  ار  یفرط  باوج  دیهاوخب  رگا  هک  یتروص  رد  دیآ ، یم  هاتوک  هنحص  نآ 
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هب ار  راک  نیا  دیاب  يا  هدع  تسا و  مزال  دوخ  ياج  رد  نیا  دیوش و  هدـید  دیـشاب و  نادـیم  رد  دـیاب  دـیهدب  تسا  هدرک  داجیا  ههبش 
.دنریگب هدهع 

هک دوش  یم  نآ  هصق  ام  هصق ي  هکلب  تسین  میراد  هدهع  هب  هک  يا  هراشا  هب  تبسن  یهاتوک  منک  یم  ضرع  هدنب  هک  یندمآ  هاتوک 
: تفگ

باوج لاکشا و  لوغشم  موشرگ 

بآ داد  مناوت  یک  ار  ناگنشت 

یمن مه  ار  شروصت  هک  دنک  یم  روهظ  ناتیارب  یبیجع  ياهدادعتـسا  دیدش  لابتوف  يزاب  دراو  لماک  ِتیّدـج  اب  رگا  هک  روط  نامه 
، دیدرک هشیپ  یصاخ  یگدنز  اب  هطبار  نیا  رد  ار  مزال  كولـس  دیتخانـش و  مدرک  ضرع  هک  ار  ینادیم  نآ  هب  دورو  هار  رگا  دیدرک ،
هک نآ  لثم  تسین  تخانش  لباق  دینک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  يا  هنامز  رد  ًادبا  هک  دنک  یم  روهظ  ناتیارب  يا  هتخانشان  ياهدادعتسا 

.دنا هناگیب  هللااب  ِناملاع  تالاوحا  زا  لابتوف  نارادفرط 

؟ تسا یناسک  هچ  یلاعت  رتسب  یمالسا  بالقنا 

رد زین  ام  لیلق ، يا  هدـع  يارب  رگم  تسا ، تداع » ِدـمآ  ْفـالخ   » رما نردـم  ِناـهج  هب  تبـسن  یمالـسا  بـالقنا  هک  روط  ناـمه  اـیآ 
ییایند رد  یمالسا  بالقنا  لیلق ؟ يا  هدع  يارب  رگم  میتسین  تداع » ِدمآ  فالخ  ، » ماما ترضح  یکولس  شور  رد  یمالـسا  بالقنا 

تسا و رکذـت  کی  تسا ، یـصاخ  سنج  ياراد  نارود  نیا  رد  بالقنا  نیا  .تسا  تداع  ِدـمآ  فالخ  تسا ، یفاّرح  هب  شماوق  هک 
دوخ و يارب  يدایز  ررـض  ام  ياه  یهاتوک  میئایب ، هاتوک  هنامز  نیا  رد  شدوخ  ِصاخ  شور  هب  رکذت  نیا  ندروآ  روضح  هب  رد  رگا 

هچنآ هب  تبـسن  لقادـح  دوش و  یم  ناتبیـصن  گرزب  ییاه  ییافوکـش  دـیوش  دراو  تسرد  هار ، نیا  رد  رگا  یلو  دراد  نارگید  يارب 
.تسا هتشاذگ  امش  يولج  ار  یبوخ  هار  دنوادخ  هک  دوب  دیهاوخ  رکاش  دنا ، هتفای  بالقنا  هب  يرادافو  رد  هیقب 

یم دوخ  یگدـنز  اب  ام  هک  تسا  یکولـس  هب  تبـسن  یهاتوک  نآ  دراد و  ار  دوخ  سنج  ام  ياه  یهاـتوک  هک  تسا  نآ  هدـنب  دـیکأت 
ناشن میناوت 
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یگدنز عون  نیا  نتم  رد  هک  ییاهدادعتـسا  ات  مییآ  نادیم  هب  تاراشا  عون  نآ  یگدنز و  عون  نآ  يارب  دوجو  مامت  اب  دیاب  ام  .میهدب 
مه شدوخ  هک  درک  روهظ  وا  زا  ییاهدادعتـسا  دمآ  هنحـص  هب  يرایرهـش  دیهـش  یتقو  هک  دوب  نیا  زج  رگم  .دنک  روهظ  تسا  هتفهن 

ییاهدادعتسا میشاب ، هتـشاد  یمالـسا  بالقنا  هب  تبـسن  دیاب  هک  یتاراشا  هب  دوش  لیدبت  ام  یگدنز  هک  یکولـس  رد  درک ؟ یمن  رکف 
هزجعم ایوگ  هک  دوش  یم  ناریح  نآ  دشر  تدـش  زا  زین  تخرد  نآ  ِناقهد  ( 29/ حـتف «) َعاَّرُّزلا ُبِْجُعی   » نآرق ریبعت  هب  هک  تسا  هتفهن 

رد تسناوت  نوچ  تسا ؟ هزجعم  کی  دوخ  يدوخ  هب  بیرغ  بیجع و  ياضف  نآ  رد  يولوم  يونثم  روطچ  .تسا  هتفرگ  تروص  يا 
تسا و هدرک  مهارف  ام  يارب  ار  ییاضف  نینچ  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نآ  هدـنب  رظن  .تفرگ  یم  رارق  دـیاب  هک  دریگ  رارق  يریـسم 

.تسا توافتم  میسانش  یم  ًالومعم  هچنآ  اب  اریز  مینک  یم  بجعت  مه  نامدوخ  هک  دهد  یم  ام  هب  ار  يزیچ  اضف  نآ  رد  نتفرگ  رارق 

رد اه  یلیخ  هک  دیسر  یم  یکولس  رظن  زا  ییاه  هجیتن  هب  دوز  یلیخ  یمالسا  بالقنا  هب  يرادافو  هاگتـسد  رد  هک  تسا  نیا  هدنب  رظن 
.دنا هتشاد  ار  شیوزرآ  خیرات 

امش یخیرات  صاخ  يانعم  ناتیاه  نتـشاد  تسود  هک  دینارورپب  دوخ  رد  ار  یتیـصخش  دیاب  یمالـسا  بالقنا  خیرات  رد  روضح  يارب 
هب هک  ییاه  نایرج  ًاعقاو  رگا  یتح  دیـشاب ، دنمقالع  دوخ  نیدقتنم  ابقر و  هب  ًاضعب  دـیاب  يروضح  نینچ  نتم  رد  دـهدب و  امـش  هب  ار 

دهاوخ یم  تباقر  نآ  هک  يوحن  ره  هب  دـندرک -  تباقر  امـش  اب  دـندیفم ، بالقنا  يارب  دـنراد و  بالقنا  نیا  رد  ییاج  يوحن  کی 
اب اهنت  میسانش و  یمن  اه  نآ  اب  هلباقم  يارب  ییاج  ام  دشاب -
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.مناد یم  تیصخش  عون  نیا  زراب  هنومن  ار  بالقنا  يربهر  هدنب  .ددرگ  یم  امش  یلاعت  هلیسو  یمالسا  بالقنا  رتسب  كولـس  عون  نیا 
اب ار  دوخ  تبـسن  هراومه  دننک و  روبع  اه  یـضعب  یطارفا  ياه  يرهم  یب  زا  دنناوت  یم  یتحار  هب  هک  دنراد  بالقنا  هغدـغد  نانچنآ 

.منک ماهبا  عفر  ای  مریگب و  سپ  ار  مضیارع  ای  تسه ، نآ  رد  یلاکشا  رگا  ات  دیئامرفب  ار  ثحب  تاماهبا  .دنهدب  لکش  بالقنا 

هراّما سفن  تیمکاح  زا  روبع  یمالسا و  بالقنا 

؟ درک دیاب  هچ  هراّما  سفن  اب  هطبار  نیا  رد  لاؤس :

كولـس هنوگ  نآ  رد  ار  دوخ  یخیرات  تلاـسر  مینک و  ادـیپ  قشع  مدرک  ضرع  هک  ییاـنعم  نآ  هب  یمالـسا  بـالقنا  هب  رگا  باوج :
هب رگید  خیرات  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزابرـس  ياضف  رد  .دوب  دـهاوخ  موم  لثم  امـش  تسد  رد  هراّما  سفن  ادـخ  فطل  هب  میبایب ،

ار یلئاضف  نینچ  رگا  تسین ، اه  فرح  نیا  راکهدب  ًادبا  ناتـشوگ  دنیوگ ، یم  هچ  ناترـس  تشپ  هک  دـیتسین  نیا  لابند  هب  هجو  چـیه 
، دنا هتـشاد  ور  شیپ  رد  هک  یمهم  یخیرات  تلاسر  ياتـسار  رد  مه  اه  نآ  دیا ، هدـید  خـیرات  لوط  رد  نید  ياملع  افرع و  هریـس  رد 

.دنریگن يزیچ  هب  ار  هراّما  سفن  ياه  شیارگ  دنا  هتسناوت 

یمالسا بالقنا  یقارشا  هجو  روهظ  هیلاعتم و  تمکح 

، اـضف نوچ  میراد ، یم  تسود  ار  نیدـقتنم  اذـل  .تسین  هناـضرغم  ناـتدوخ  لوق  هب  دوش  یم  هک  ییاـهداقتنا  دـیآ  یم  رظن  هب  لاوس :
.تسا يرکف  ياضف 
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رظن هک  یفـسلف  حور  اب  ار  اردصالم  یتح  ام  .تسا  ام  نیزورما  ریدـقت  هک  میراد  صاخ  روضح  هب  زاین  یلو  دراد  هبلغ  یفـسلف  حور 
اب هک  نیا  اب  خیرات  نیا  رد  نیدقتنم  زا  یضعب  اب  یلو  میمهف  یمن  شیپ  لاس  ياردصالم 400  ار  اردصالم  .میمهف  یم  دراد  خیرات  هب 

فرح ییاه  نامه  اب  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  ایوگ  .میـشاب  نابزمه  رگیدـمه  اب  دـنهد  یمن  هزاجا  دـنراد  طابترا  اردـصالم  هفـسلف 
یتح هک  ییاه  مدآ  ات  میورب  ولج  میناوت  یم  رت  تحار  رتمولیک  رفـص  ياه  مدآ  اب  ینعی  دنناد ، یمن  زیچ  چیه  اهزیچ  نیا  زا  هک  مینزب 

.مالسا بالقنا  روهظ  خیرات  رد  هن  یلو  دنا  هدناوخ  اردصالم 

دنناوت یمن  مه  نیریاس  دراد و  ار  دوخ  بطاخم  دوخ  یمکِح  تیوه  نامه  اب  بالقنا  ناـمتفگ  تسا و  نشور  هار  هللادـمحب  باوج :
یم نایم  رد  ار  دوخ  نخـس  بالقنا ، تقیقح  كرد  يارب  يروضح  ِرکفت  هدامآ  ياهورین  اب  اـم  .دـننکن  رکف  ناـمتفگ  نیا  هب  تبـسن 
نیا هک  تسا  نیمه  اردصالم  هیلاعتم ي  تمکح  هفسلف  دوش  مولعم  ات  مینک  یم  حرط  اتسار  نامه  رد  ار  اردصالم  هفـسلف  میراذگ و 
نیا هشیمه  تسین و  اردصالم  دوش  یم  هداد  سرد  ًاضعب  هک  ییاردـصالم  هک  تسا  اجنیا  لکـشم  .دـنک  یم  انعم  ام  يارب  ار  خـیرات 

.تسا هدوب  لکشم 

مدرم اب  مدرم  ساسحا  اب  هن  مینادرگرب و  هعماج  هب  ار  رکفت  مینزب و  فرح  مدرم  اب  مدرم  لقع  اب  ات  دـنک  یم  کمک  هیلاـعتم  تمکح 
یفاک نیا  دیرب ، یم  هیشاح  هب  ار  مدرم  لقع  یبالقنا ، روش  مسا  هب  امش  تقو  کی  .مینارب  هیشاح  هب  ار  لقعت  رکفت و  میئوگب و  نخس 

رد رکفت ، نیع  رد  هک  تسا  یهاگتسد  هیلاعتم  تمکح  یلو  دروآ  یم  نادیم  هب  ار  يزاب  دیرم  عون  کی  تسین ،
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، دنا فقوتم  ییاردـص  تمکح  یموهفم  ياضف  رد  هک  ییاه  نیا  .دراد  مه  یقارـشا  هبنج  هکلب  تسین  فقوتم  یعازتنا  یفـسلف  ِرکفت 
رد هک  تسا  هدروآ  نایم  هب  ار  يراتفگ  دیوگ ، یم  نخس  هیشرعلا  ُهمکح  زا  رافسا  رد  ررکم  هک  ییاردصالم  .دنا  هتفاین  ار  اردصالم 

.دوش یم  دارفا  نیب  یلدمه  عون  کی  بجوم  دنک و  یم  كرد  ار  نخس  نآ  مه  قوذ  لقع ، رانک 

ترـضح راثآ  رد  رتشیب  تسا و  هدـش  بلاـغ  نآ  یقارـشا  هجو  رب  هیلاـعتم  تمکح  یفـسلف  هجو  يّدـح  اـت  هتـشذگ  لاـس  دـصراهچ 
هیلاعتم تمکح  هب  رظن  دراو  قیرط  نیا  زا  ام  رگا  تسا و  گنررپ  هیلاعتم  تمکح  یقارـشا  هجو  هک  دـینیب  یم  هیلع » هللا  ناوضر  » ماـما

ناشن رد  ات  مینک  هیلاعتم  تمکح  يروضح  یقارشا و  هجو  هجوتم  میناوت  یم  رتهب  ار  ناوخ  هیلاعتم  تمکح  نایوجشناد  هبلط و  میوش 
بالقنا هب  رظن  اـب  یتقو  روطچ  .دوش  تلفغ  یبـالقنا  قوش  روش و  زا  هن  مینک و  لودـع  یمکِح  ياـنبم  زا  هن  یمالـسا  بـالقنا  نداد 

رد دوش ؟ یم  انعم  امـش  يارب  یمالـسا  بالقنا  ًالمع  دراد و  ار  دوخ  صاخ  يانعم  یخیرات  تاراشا  دیناوخ ، یم  ار  خیرات  یمالـسا ،
یلاح رد  دنک  یم  روهظ  امـش  يارب  بالقنا  یقارـشا  یمکِح و  هجو  دشاب  رظن  ّدـم  یمالـسا  بالقنا  رگا  زین  هیلاعتم  تمکح  هب  هاگن 

.دیدوبن یمالسا  بالقنا  يارب  یهوجو  نینچ  هجوتم  ًالبق  ات  هک 

یم یمالـسا  بالقنا  تلاـصا  هجوتم  مناوخب  مه  خـیرات  اـی  ناـفرع و  یمالـسا  بـالقنا  هب  هاـگن  اـب  یتقو  ما  هتفاـیرد  هبرجت  رد  هدـنب 
(1) .موش

يزیچ دنا  هدرک  عورش  یمالسا  بالقنا  هب  رظن  اب  ار  رافسا  نامز  نیا  رد  هک  ینازیزع 
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یم دهاش  عوضوم  نیا  رد  اردصالم  یخیرات  شقن  یمالـسا و  بالقنا  یخیرات  روضح  دییأت  رد  ییاردص  هفـسلف  زا  هک  درذگ  یمن 
.دنروآ

نیا مارآ  مارآ  تسا و  عولط  لاح  رد  يرگید  ياردصالم  هاگشناد ، هزوح و  ِکیمداکآ  ياه  ماظن  رد  حرطم  ِياردصالم  ضرع  رد 
.دنریگ یم  رارق  رگیدمه  رانک  رد  اردصالم  هب  هاگن  ود 

خیرات هب  وا  یعازتنا  هجو  رانک  رد  اردصالم  یقارـشا  هجو  ات  دینک  زاب  خـیرات  نیا  رد  ار  اردـصالم  ياج  میئوگب  مارآ  مارآ  تسا  انب 
يانعم هب  ار  یمالـسا  بالقنا  ماما و  ترـضح  دـنناوتب  همه  دریگارف و  ار  ام  هعماج  رـسارس  هیلاعتم  تمکح  بساـنم  یتکرح  دـیایب و 

یم هک  دشاب  هتـشاد  رارق  ینیقرـشتسم  لباقم  رد  هک  تسین  ییاردـصالم  نآ ، کیمداکآ  هاگن  اب  اردـصالم  .دـننک  كرد  نآ  یعقاو 
رارق برغ  لیذ  اه  تلم  خیرات  ات  تسا  برغ  شـشوک  یـسانش  قرـش  میناد  یم  همه  .دننک  انعم  یبرغ  هاگن  اب  ار  ام  همه ي  دنهاوخ 

اردصالم هب  عوجر  اب  ام  دنربب و  برغ  هزوم  هب  ار  قرش  ات  دنتسه  هدوب و  برغ  تسایس  ياکرش  ناسانش  قرـش  تهج  نیا  زا  دریگ و 
، هدـنمزر ناوـنع  هب  دـنا و  هدـیمهف  ار  یمالـسا  بـالقنا  هک  يدارفا  هطبار  نیمه  رد  مینک و  یم  روـبع  رطخ  نیا  زا  لکـش  نیرتـهب  هب 
، یبالقنا هیحور ي  نامه  اب  دنا و  هتفر  اردصالم  غارـس  سدقم  عافد  زا  دعب  هداد ، ناشن  یمالـسا  بالقنا  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادافو 

هنومن اه  نیا  دنا ، هداتسیا  دنناد ، یم  مالسا  نوریب  ار  اردصالم  هاگن  هک  يدارفا  ولج  هدومن و  لصتم  یمالسا  بالقنا  هب  ار  اردصالم 
اردـصالم دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  اردـصالم  راثآ  هب  رظن  اب  .دنـشاب  یم  اردـصالم  قیرط  زا  بالقنا  همادا  اب  هطبار  رد  یبوخ  ياـه 

وا یندمت  هاگن  درک و  یم  يرکف  یندمت 
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.تسا هدوب  حرطم  یتراکد  هفسلف  لباقم  دوخ  نامز  رد  ًالمع  هاگن  نآ  هدوب و  قارشا  اب  هارمه 

نانخـس رد  تقد  اـب  فرط و  کـی  زا  تاـیاور  تاـیآ و  رد  ّربدـت  اـب  دراد ، فرح  اـم  يارب  زورما  اردـصالم  هک  میـشاب  هجوتم  دـیاب 
هغالبلا جهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نانخـس  لیـصفت  اردصالم  هیلاعتم ي  تمکح  تفگ  ناوت  یم  رگید  فرط  زا  اردـصالم 

لثم ینید  نوتم  هب  يرتشیب  تقد  اب  اه  نآ  ات  مینک  کمک  مدرم  هب  هعماج  رد  ییاردص  هشیدنا  حرط  اب  هک  تسام  هفیظو  نیا  تسا و 
انشآ ییاه  ثحب  اب  هک  دعب  دنتشاد و  یمالسا  هفسلف  يارتکد  هک  دندوب  ینازیزع  .دننک  عوجر  نآرق  هب  رت  مهم  نآ  زا  هغالبلا و  جهن 
لاس .دراد  هراشا  یتاکن  هچ  هب  هیلاعتم  تمکح  دنا  هدش  هجوتم  هزات  ناشدوخ  رارقا  هب  هدش ، یم  هئارا  ییاردـص  قاذـم  اب  هک  دـندش 
انعم نیا  هب  ضرع  رهوج و  لثم  یعازتنا  ياه  هژاو  زا  منک ، عورش  ار  هفـسلف  سیردت  مهاوخب  هدنب  رگا  مدرک  ضرع  اقفر  هب  شیپ  اه 

هب ام  عوجر  بجوم  ًاتقیقح  هک  میهدـب  هفـسلف  هب  يرگید  تایح  میناوت  یم  منک  یم  رکف  درک و  مهاوخ  روبع  تسا  حرطم  ًـالعف  هک 
نآ میهاوخب  هک  نآ  نودـب  ار -  رگدـیاه  نانخـس  میناوت  یم  تروص  نآ  رد  .دریگ  رارق  لـقع  رظنم  رد  دوجو »  » اـت دـشاب ، دوـجو » »
هک نآ  نودـب  اه  یـضعب  ارچ  تسین  مولعم  تسا ! بیجع  یلیخ  .مینک  كرد  میهد -  قیبطت  اردـصالم  دوجو  تلاـصا  اـب  ار  ناـنخس 

ساکعنا فوسلیف  ود  نیا  دندقتعم  دننیب و  یمن  اردصالم  رگدـیاه و  نیب  یکیدزن  هنوگ  چـیه  دـنا  یعدـم  دنـشاب  هدـناوخ  رگدـیاه 
هک یشور  هب  دوجو »  » هب رظن  رما  رد  رگدیاه  هک  دوب  نآ  ام  ثحب  میهد ، قیبطت  رگیدمه  رب  ار  ود  نآ  میتساوخن  ام  دنتسین ، رگیدمه 

رکذتم دراد  شدوخ 
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هظحالم همه  نیا  اب  .تسا  ام  رکف  سنج  ییاردـص  هاـگن  اریز  میدـنب ، یم  اردـصالم  اـب  ار  دوخ  يرکف  هاگتـسد  دـنچ  ره  تسا ، اـم 
(1)« رگدیاه اب  ینابزمه  رد  مسیلیهین  زا  روبع  یمالسا و  بالقنا   » ناونع تحت  هک  يا  هبحاصم  رد  دیدرک 

ار هیلع » هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  یمالـسا و  بالقنا  زا  یبوخ  يایاوز  ناوت  یم  رگدیاه  هاگن  رد  هنوگچ  دـش  نشور  تفرگ  لکش 
موق نآ  يونعم  ِشـشوک  زا  يدـنیارف  هجیتن  موق  ره  رّوطت  لماکت و  : » لگه هتفگ  هب  میـشاب  هجوتم  دـیاب  دـنچ  ره  .تسـشن  اـشامت  هب 

.ددرگ یم  هدوشگ  ام  دوخ  نورد  زا  ام  تلم  لماکت  هار  دوش و  یم  لصاح  هیلاعتم  تمکح  اب  سنُا  اب  ام  يارب  نیا  و  تسا »

رما نیا  رد  هیلاـعتم  تمکح  شقن  درک و  روهظ  یعقاو  تروص  هب  یعقاو  ریغ  تلاـح  زا  یمالـسا  بـالقنا  قیرط  زا  اـم  ياـه  ناـمرآ 
دنمهف یم  بوخ  بالقنا  يربهر  .دندش  رکذتم  ار  نیا  دنتـشاد  اردـصالم  داینب  اب  هک  یتسـشن  رد  زین  بالقنا  يربهر  دوب و  هتـسجرب 
مالسا  (2) .تسا رولبتم  ییاردص  تکح  رد  هک  میراد  زاین  یصاخ  يانعم  هب  بالقنا  تیوه  ظفح  يارب  ام  بالقنا ، همادا  ياتسار  رد 

دوش یم  رهاظ  یبالقنا  تروص  هب  تمکح  نآ  قیرط  زا  مالـسا  دـهد و  یم  ناشن  رتهب  ار  دوخ  ییاردـص ، تمکح  اـب  نارود  نیا  رد 
رظن یتفرـشیپ  هب  یبالقنا  نینچ  لیذ  اه  ناسنا  دـنراد و  هدـهع  هب  هتـشذگ  هب  تبـسن  يرتشیب  شقن  ینید  ياهرواب  بالقنا  نآ  رد  هک 

ياـهروشک ِتردـق  طـسب  برغ و  نتفاـی  تردـق  زا  سپ  دـنچ  ره  .تسا  ندـش  ییاـپورا  ياـنعم  هب  هک  يا  هعـسوت  زا  ریغ  دـننک  یم 
ماوقا و نیتال ، ياکیرمآ  اقیرفآ و  ایسآ و  رد  ییاپورا 
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عون اب  اهنت  هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ایند  ناهوژپ  گنهرف  یلو  دندرکن  فیرعت  دوخ  يارب  اپورا  هار  ندومیپ  زج  یهار  اه  گنهرف 
هب ناسنا  زا  يرگید  فیرعت  هیلاعتم ، تمکح  هاگن  اـب  رگا  لاـح  تفرگ ، لکـش  هعـسوت  عون  نآ  درک  ناـسنا  يارب  برغ  هک  یفیرعت 
اریز دننک  یمن  انعم  ندش  ییاپورا  اب  ار  دوخ  اه  ناسنا  رگید  دوشن  هتفرگ  هدیدان  ناسنا  یـسدق  هوجو  فیرعت  نآ  رد  هک  دیآ  هنحص 

بالقنا اب  لکـشم  نیا  دنزرو و  رارـصا  داصتقا  رـصنع  مدـقت  رب  نارگ  هعـسوت  هک  ددـنویپ  یم  عوقو  هب  یماگنه  تسردان  هعـسوت ي 
.دوش یم  فرط  رب  هیلاعتم  تمکح  ینابم  اب  یمالسا و 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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ددرگ یمرب  ام  خیرات  هب  رکفت  هنوگچ 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

، تشاد هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  تیـصخش  لیذ  دـیاب  هک  یکولـس  اب  هطبار  رد  هنوگچ  هک  تسا  نیا  اـم  نخـس  لاؤس :
زا دـیناد و  یم  ناتدوخ  فیاظو  ءزج  ار  ماما  ترـضح  يرکف  ینابم  نییبت  امـش  هک  نیا  هب  رظن  اـب  دوش ؟ یم  ققحم  يزاـس  ناـمتفگ 
هب هجوت  اب  یفرط  زا  دیناد ؟ یم  يرورض  يزاس  نامتفگ  يارب  ار  یشور  هچ  دییوگ ، یم  نخس  یمالـسا » بالقنا  زارت  ِناسنا  تیبرت  »

يدابم یلقع  نییبت  درک ؟ هراـشا  ماـما  ترـضح  يرکف  يداـبم  هب  دـیاب  هنوگچ  یخیراـت » ياـهانگنت  ِتخانـش   » و بطاـخم » طیارـش  »
نییبت ار  ماما  هب  رظن  يدابم  لـقع  نآ  کـمک  هب  میهاوخب  هک  یلقع  دراد ، یتایـصوصخ  هچ  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح 

نیا دـنناوت  یم  ییاه  تیـصخش  عون  هچ  تسا ؟ ییاردـص  لقع  ای  تسا  یئاشم  لـقع  اـی  تسا  یلزتعم  لـقع  تسا ، یلقع  هچ  مینکب 
رد دیاب  هطبار  نیا  رد  ام  بطاخم  مییوگب ، نخـس  دوخ  بطاخم  يانبم  ساسا  رب  دیاب  هک  نیا  عوضوم  رد  دـننک ؟ تیوقت  ار  نامتفگ 

ینابز هچ  بالقنا  فلتخم  ياـه  ناـیرج  اـب  لـماعت  ناـبز  هک  نیا  لاؤس  نیرخآ  و  صاوخ ؟ زا  اـی  دـشاب  ماوع  زا  .دـشاب  یحطـس  هچ 
؟ تسا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

، تشاد هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  تیـصخش  لیذ  دـیاب  هک  یکولـس  اب  هطبار  رد  هنوگچ  هک  تسا  نیا  اـم  نخـس  لاؤس :
زا دـیناد و  یم  ناتدوخ  فیاظو  ءزج  ار  ماما  ترـضح  يرکف  ینابم  نییبت  امـش  هک  نیا  هب  رظن  اـب  دوش ؟ یم  ققحم  يزاـس  ناـمتفگ 
هب هجوت  اب  یفرط  زا  دیناد ؟ یم  يرورض  يزاس  نامتفگ  يارب  ار  یشور  هچ  دییوگ ، یم  نخس  یمالـسا » بالقنا  زارت  ِناسنا  تیبرت  »

يدابم یلقع  نییبت  درک ؟ هراـشا  ماـما  ترـضح  يرکف  يداـبم  هب  دـیاب  هنوگچ  یخیراـت » ياـهانگنت  ِتخانـش   » و بطاـخم » طیارـش  »
نییبت ار  ماما  هب  رظن  يدابم  لـقع  نآ  کـمک  هب  میهاوخب  هک  یلقع  دراد ، یتایـصوصخ  هچ  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح 

نیا دـنناوت  یم  ییاه  تیـصخش  عون  هچ  تسا ؟ ییاردـص  لقع  ای  تسا  یئاشم  لـقع  اـی  تسا  یلزتعم  لـقع  تسا ، یلقع  هچ  مینکب 
رد دیاب  هطبار  نیا  رد  ام  بطاخم  مییوگب ، نخـس  دوخ  بطاخم  يانبم  ساسا  رب  دیاب  هک  نیا  عوضوم  رد  دـننک ؟ تیوقت  ار  نامتفگ 

ینابز هچ  بالقنا  فلتخم  ياـه  ناـیرج  اـب  لـماعت  ناـبز  هک  نیا  لاؤس  نیرخآ  و  صاوخ ؟ زا  اـی  دـشاب  ماوع  زا  .دـشاب  یحطـس  هچ 
؟ تسا
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مهافت ياضف  تایصوصخ 

هک انعم  نیدب  درک ، هاگن  رت  قیمع  ار  هلئـسم  دیاب  هک  نآ  نیع  رد  منک ؛ یم  ضرع  ار  یتایلک  ادتبا  تالاؤس  هب  باوج  زا  لبق  باوج :
؟ میـشابن لـفاغ  یخیراـت  روضح  نیا  ِفلتخم  بناوج  زا  لـقاال  اـت  میوش  دراو  تسا  اـم  لـباقم  هک  یخیراـت  رد  هنوگچ  دوش  نشور 

نآ زا  ًالمع  مینک ، ادـیپ  تسا  هدـش  عقاو  نآ  رد  اهربخ  نآ  هک  ار  ییاضف  مینکن  شالت  رگا  یلو  میونـش  یم  خـیرات  رد  ار  ییاهربخ 
دندش سلجم  دراو  یطارفا  پچ  یبهذم و  یلم  ياه  نایرج  هک  بالقنا  لوا  ياه  لاس  رد  .مینک  یم  ربخ  لقن  اهنت  میا و  هناگیب  ربخ 
هنرگو دننیـشنب  ناشدوخ  ياج  رـس  نیطایـش  : » دـندومرف هک  دـیراد  سلجم  هب  باطخ  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما زا  ار  هلمج  نیا 

رظن نآ  هب  شا  یخیرات  ياضف  زا  نوریب  رگا  یلو  دش  كرد  یبوخ  هب  دش  هتفگ  هک  یخیرات  نآ  رد  هلمج  نیا  .منک » یم  ناشیاوسر 
، دیـشابن اضف  نآ  رد  امـش  رگا  هدـش ، هتفگ  ییاضف  هچ  رد  نخـس  نیا  مینیبب  دـیاب  .دوش  هدـیمهف  تسرد  نآ  يانعم  تسا  دـیعب  دوش 

تـسا نیا  هار  نیرتهب  .دیهدب  صیخـشت  تسرد  ار  شتاراشا  دیناوت  یمن  دیبای و  یم  یعازتنا  يا  هلمج  ار  نآ  دیهاوخن  ای  دیهاوخب و 
یم هلمج  نیا  اب  ار  اضف  نآ  لک  یتح  ار ، هلمج  نیا  اهنت  هن  میوشب  دراو  اـضف  نآ  رد  رگا  .مینک  رـضاح  اـضف  نآ  رد  ار  ناـمدوخ  هک 

.دینک یم  ادیپ  هدیدپ  اب  یکیتکلاید  هطبار ي  ینعی  .میمهف 

يراکفا هاگیاج  زا  میناوت  یمن  زورما  هک  منک  نشور  ار  نیا  مدرک  یعس  برغ » هفسلف  خیرات   » تاوزج رد  کیتونمره  ثحب  رد  هدنب 
ملع هک  يدیتاسا  زا  یضعب  دسر  یم  رظن  هب  .میوش  لفاغ  هدوب  حرطم  هتشذگ  نارود  رد  هک 
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ملع هب  زاـین  اـم  هـک  دـش  روـطچ  دیـسرپ  دوـخ  زا  دـیاب  .دـنرادن  مـلع  نآ  یخیراـت  هاـگیاج  هـب  رظن  دـنهد  یم  سرد  ار  کـیتونمره 
نیع هک  میا  هتفرگ  رارق  یخیرات  رد  ام  تسا ؟ هدرک  روهظ  نآ  رد  نتم  نیا  هک  یخیرات  هب  میدرگرب  دیاب  هک  میدرک  ادیپ  کیتونمره 
یم کیتونمره  ملع  هچره  میوگب  مهاوخ  یمن  هدـنب  .دـینک  ادـیپ  شدوخ  خـیرات  رد  ار  نتم  تاراشا  دـیاب  امـش  .تسین  یلبق  خـیرات 
رگا تسا  هدـش  ضوع  نام  خـیرات  هک  الاح  دـنا  هدـش  هجوتم  هک  تسا  ییاه  نآ  هغدـغد ي  کیتونمره  ملع  اما  تسا  لوبق  دـیوگ 
نیا هیاس ي  میـشاب ، دازآ  خیرات  نیا  زا  دیاب  ًامتح  مینک ، ادیپ  روضح  هتـشذگ  خیرات  رد  مینک و  هدافتـسا  هتـشذگ  خیرات  زا  میهاوخب 

یـساسا لکـشم  کی  نیا  هدنب  رظن  هب  .میمهفب  تسرد  تسا  هدش  نیودت  يرگید  خیرات  رد  هک  ار  یبلطم  نآ  ام  دراذگ  یمن  خـیرات 
تایاور زا  یـضعب  هب  رظن  هقف  رد  .تسا  هدشن  ادیپ  تسه ، اه  نآ  زا  يراظتنا  نینچ  هک  اه  یبهذـم  نیب  رد  هغدـغد  نیا  ایوگ  تسا و 

تسا یبوخ  راک  نیا  مینک ، یم  یسررب  ار  نآ  تیاور  نآ  یخیرات  هاگیاج  هب  هجوت  اب  تسا و  هدش  هتفگ  هیقت  طیارـش  رد  هک  میراد 
ات مینک  يزاسزاب  ار  اضف  نآ  دیاب  هک  انعم  نیا  هب  دـنک  یبایزرا  شدوخ  ياضف  رد  دـیاب  ار  تیاور  نیا  تسا  هجوتم  یعیـش  ِهیقف  اریز 
ام دـنیوگ  یم  مئاد  يداوج  هللا  تیآ  لاثما  هک  نیا  تهج  .میدرکن  ار  راـک  نیا  روما  هیقب ي  رد  اـم  .دوشب  ادـیپ  شیاـنعم  تیاور  نآ 

.تسا هدشن  ناشیا  دصقم  هجوتم  زونه  ناشیا  بطاخم  ایوگ  .تسا  نیمه  مینک  یسررب  يداهتجا  هاگن  اب  هقف  لثم  مه  ار  خیرات  دیاب 

231 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 257 

http://www.ghaemiyeh.com


هتشذگ خیرات  ساسحا 

دیـشاب هتـشاد  تیانع  مینک و  مهافت  لماعت و  رگیدمه  اب  یئاضف  هچ  رد  دیاب  دوش  مولعم  ات  مدرک  ضرع  تهج  نیا  هب  ار  همدقم  نیا 
ام خیرات  رد  دیناوت  یم  هدنب  لاثما  قیرط  زا  ام  لسن  اب  امش  متسه و  يرگید  لسن  زا  هدنب  .مینک  یم  تبحص  امش  اب  یخیرات  هچ  زا  ام 

هدنب هک  یلسن  هک  نیا  یکی  میراد  لکـشم  ود  رـضاح  لاح  رد  ام  .دیریگب  میمـصت  ناتدوخ  خیرات  قباطم  تقو  نآ  دیوشب و  رـضاح 
هک یخیرات  رد  دیایب و  وا  زا  دـعب  لسن  ینعی  دـننک ، رکف  دـنک  یم  رکف  وا  هک  ییاضف  رد  دـیاب  همه  دراد  راظتنا  متـسه  نآ  هب  قلعتم 

زاین ار  یلبق  خیرات  تسین  هجوتم  دیدج  لسن  هک  تسا  نآ  رگید  لکـشم  .تسا  نکمم  ریغ  نیا  هک  دـننک ، رکف  تسین  اه  نآ  خـیرات 
دنناوتب ام  لسن  هک  انعم  نیا  هب  دنوشب  لصتم  مه  هب  دنناوتب  لسن  ود  نیا  رگا  .دسانـش  یم  ار  زیچ  همه  شدوخ  دـنک  یم  نامگ  دراد ،

تقو نآ  تسا ، هتـشذگ  خـیرات  مهف  هب  طونم  هدـنیآ  رد  شروضح  هک  دوـشب  ساـسح  مه  دـیدج  لـسن  دـنمهفب و  ار  دـیدج  لـسن 
.دنشاب ناشدوخ  خیرات  رد  هتشذگ ، زا  هدافتسا  نیع  رد  ات  دوش  کمک  دیدج  لسن  هب  هک  دوب  دهاوخ  نیا  دور  یم  ام  زا  هک  يراظتنا 
رکذـت نامدوخ  هب  ًامئاد  دـیاب  ام  .تشاد  هگن  یلبق  لسن  خـیرات  رد  ار  يدـعب  لسن  دوش  یم  مینک  رکف  اـم  هک  تسا  نآ  طـلغ  راـظتنا 

یم ام  هک  دشاب  هتشاد  ام  زا  ار  روصت  نیا  دیابن  مه  دیدج  لسن  .دنک  سفنت  ام  خیرات  رد  يدعب  لسن  میـشاب  هتـشادن  راظتنا  هک  میهد 
.میراد هگن  دوخ  هتشذگ  ِخیرات  رد  ار  اه  نآ  میهاوخ 

نآ رد  روضح  اب  اه  امـش  ینعی  يدـعب  لسن  هک  دـننک  نییبت  يروط  ار  ناشدوخ  خـیرات  هک  تسا  نیا  لبق  لـسن  نادنمـشیدنا  شـالت 
یتعسو اب  خیرات ،
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باتک و اب  .دینک  ساسحا  ار  هتـشذگ  خیرات  دیناوتب  اهامـش  هک  تسا  یـساسح  هتکن  نیا  .دیوشب  رـضاح  ناتدوخ  خیرات  رد  هتـسیاش 
نآ دیدوب  رضاح  مهد  مهن و  تلود  یخیرات  ياضف  رد  امـش  .دش  رـضاح  هتـشذگ  رد  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  ناوت  یمن  همانزور 

مدرم همه ي  دندوب و  رـضاح  خیرات  نآ  رد  دندرک  سح  ار  اضف  نآ  هک  یناسک  طقف  دیراد  لوبق  مرظن  هب  دـیدرک ، هبرجت  ار  تلود 
همه ي یلو  دندرک  یم  یگدنز  نامز  نآ  رد  هورگ  هس  .دندوبن  رـضاح  یخیرات  ِياضف  نآ  رد  دندرک  یم  یگدنز  نامز  نآ  رد  هک 

لوغـشم یّلک  هب  تشاد  نایرج  نامز  نآ  خیرات  رد  یتالداعم  هک  یطیارـش  رد  تسرد  يا  هدع  دندوبن ، رـضاح  خـیرات  نآ  رد  اه  نآ 
طلغ و ياه  كالم  اب  هک  دـندوب  مه  يرگید  دارفا  .دـندرکن  تکرـش  مه  تاباختنا  رد  دـیاش  دـندوب ، ناشدوخ  هّرمزور ي  یگدـنز 

دیهاوخب رگا  هک  نیا  لثم  .دندوب  رـضاح  خیرات  نآ  رد  ًاعقاو  هک  دندوب  مه  يدارفا  دندرک و  یم  سفنت  خـیرات  نآ  رد  یبرغ  ًاتدـمع 
مالـسلا هیلع  یلع  هب  نایفوک  هنیک ي  يانعم  ات  دینک  رظن  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  روضح  هب  دـیاب  دـیبایب  تسرد  ار  البرک 

لـصتم مالـسلا  هیلع  یلع  تلادـع  اب  لباقت  هیحور ي  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هلباقم  نایرج  دـینک و  ساـسحا  ار  ـالبرک  رد 
هنیک لثم  دوب ، تلادع  هب  تبسن  يوما » تیفارشا   » هنیک ي سنج  زا  دنتشاد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  نایفوک  هک  يا  هنیک  .دیئامن 
یمن دارفا  هنوگ  نیا  تسا  مولعم  .دنراد  بالقنا  قداص  ياهورین  اب  بالقنا و  فادـها  اب  بالقنا  ياه  هدیـسر  نارود  هب  هزات  هک  يا 

ياضف رد  روضح  يانعم  امـش  هک  نیا  يارب  دوب  یلاثم  نیا  .دننک  لمحت  تسا  مالـسا  یلـصا  رکذتم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنناوت 
.دینادب ار  یخیرات 
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امـش هب  دینک  ساسحا  هتـشذگ  لسن  قیرط  زا  ار  یخیرات  ياضف  نآ  دیناوتب  رگا  تسا ، هدوب  رـضاح  دوخ  یخیرات  ياضف  رد  ام  لسن 
نآ زا  عطقنم  هن  دـیریگب و  رارق  یخیرات  ياضف  نآ  همادا ي  رد  دـشاب و  تسرد  نامز  نیا  رد  نات  یلک  درکیور  ات  دـنک  یم  کـمک 
نبا قارشا و  خیـش  دیمهفب  هک  دیمهف  دیهاوخ  بوخ  ار  اردصالم  یتقو  اذل  دیراد  هفـسلف  رد  ار  یخیرات  روضح  نیا  نیع  امـش  .اضف 

يروضح نآ  دیاب  تروص  ره  رد  .دوش  اردصالم  همادا  رد  دناوت  یم  راکفا  نآ  هک  دـندرک  نیودـت  ار  راکفا  نآ  ییاضف  هچ  رد  انیس 
امـش هب  ار  دوخ  يانعم  خـیرات  نآ  دیـشاب و  هتـشاد  تسرد  يروضح  ناتدوخ  خـیرات  رد  اـت  دـینک  ادـیپ  هدوب  نآ  رد  اـم  لـسن  هک  ار 

.دینام یم  یقاب  دلقم  دیتسه  نآ  رد  هک  یخیرات  مهف  هب  تبسن  هنرگو  دنایامنب 

اب يدنویپ  زونه  هک  تسا  نآ  تهج  هب  مینک ، راکچ  دیاب  تسه  كولـس  باتک  رد  هک  یلئاسم  حرط  يارب  دوش  یم  هدیـسرپ  هک  نیا 
هن یلو  دیبایب  شا  یخیرات  فرظ  رد  ار  باتک  رد  هدش  حرطم  تاعوضوم  دیتسناوت  رگا  یلو  هدشن ، ادیپ  یمالسا  بالقنا  هتـشذگ ي 

نیا رد  ار  هچنآ  منک  یم  یعس  هدنب  .دیبای  یم  ار  اه  نآ  هئارا  ناکما  دینک و  یم  قیدصت  یتحار  هب  ار  تاعوضوم  عطقنم ، تروص  هب 
ییاور و هشیر  ثحاـبم  عون  نیا  مدـقتعم  نوچ  منک و  راـهظا  دراد  عوضوم  هب  هراـشا  هک  یتاـیاور  لاـثم و  اـب  منک  یم  سح  خـیرات 
هب هک  تسا  نآ  فرط  ِشـالت  يأر  هب  ریـسفت  رد  هک  تسا  نیا  يأر  هـب  ریـسفت  اـب  شقرف  .مـنک  یم  هدافتـسا  اـه  نآ  زا  دراد ، ینآرق 

نآرق و زا  تسا و  قح  دینک  یم  رکف  هک  یکرد  نآ  اب  دـنک  یم  قرف  نیا  دـنایامنب ، ار  دوخ  ّتینم  ّتینانَا و  تایاور  تایآ و  کمک 
.دیروآ یم  دهاش  شیارب  تیاور 
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دیهد هئارا  تسرد  ار  تاعوضوم  نآ  دیناوت  یمن  زگره  دیوشب  دّلقم  كولس ، باتک  رد  هدش  حرطم  تاعوضوم  هب  تبـسن  امـش  رگا 
رگید دـیدرک  ادـیپ  روضح  تاـعوضوم  نآ  هب  تبـسن  یتـقو  یلو  .دـیا  هدرکن  ساـسحا  هک  دـینک  ناـیب  دـیهاوخ  یم  ار  يزیچ  نوچ 

.دینک یم  راهظا  نوگانوگ  ياه  لاثم  اب  ار  ناتدوخ  ساسحا  دیتسه و  ناتدوخ 

؟ مینک ققحم  هنوگچ  ار  يزاس  نامتفگ  دیدا  هدیسرپ 

نایم هب  ار  عوضوم  نیا  تسا و  يزاین  هچ  تسا  هدش  عورش  هک  یخیرات  رد  روضح  تهج  ام  زاین  مینک  نشور  هک  نیمه  هدنب  رظن  هب 
.میا هدرک  يزاس  نامتفگ  راک  نیا  اب  ًالمع  دوش و  یم  عورش  عوضوم  نآ  يور  رب  رکفت  میروآ ،

یخیرات یهیدب  ِكرد  یگنوگچ 

ینعی كولس  باتک  لوصا  زا  یکی  هسلج  دنچ  یط  ناتسود  اب  ام  يّدج  ثحب  دیدوب ، رـضاح  نآ  رد  هک  یخیرات  اب  هطبار  رد  لاؤس :
، تسا هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  ام  همه ي  يدابم  دیئامرف  یم  امـش  .دوب  خـیرات  نیا  يدابم  ینابم و  هب  طوبرم  ثحابم 
ار ام  تفگ  ناوتب  دـیاش  رظنم  نیا  زا  .دـنا  هدـمآ  هنحـص  هب  ماما  اب  هاگآدوخان  هچ  هاـگآدوخ و  هچ  دـهاوخن ، دـهاوخب و  امـش  لـسن 
ام دیئامرف  یم  ایآ  .تسا  قح  روضح  ِخیرات  زا  یشخب  امش  خیرات  هک  انعم  نیا  هب  میشاب ، هتـشاد  ار  امـش  خیرات  هک  دیهد  یم  تلاوح 

؟ میریگب تربع  امش  خیرات  زا  مینک  یعس  هن ، ای  میوشب  َملاع  مه  امش  اب  مینک  یعس 

صخـشم ار  میبای  روضح  نآ  رد  دیاب  هک  يدابم  نآ  ادتبا  دـیهدب  هزاجا  .تسا  ام  ثحب  زا  نوریب  ًالعف  يریگ  تربع  مرظن  هب  باوج :
هب نآ  زا  دعب  ات  مینک 
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وطـسرا .رـضاح  نامز  ات  دیریگب  وطـسرا  زا  تسا ، هدش  ثحب  لیـصا  ِیملع  عماجم  رد  عوضوم  نیا  هللادمحلا  .میزادرپب  ثحب  هیقب ي 
روط نیا  .دـیزاس  یم  نآ  قباطم  ار  يا  هیـضق  دـییآ  یم  دـعب  دیـسر  یم  يا  هجیتن  کی  هب  امـش  لوا  يرکفت  ره  رد  دـنک  یم  نشور 

رد .دـینک  یقطنم  دـیراد  رارق  نآ  رد  هک  ار  يرکف  دـینک  یم  یعـس  سکعرب ؛ هکلب  دـینک ، رکف  قطنم  ملع  قیرط  زا  امـش  هک  تسین 
زا سک  چـیه  یمدرم ! بجع  دوب  هتفگ  دوب  هدـناوخ  قطنم  هک  مود  لوا و  هسلج ي  رد  هبلط  نآ  هک  دـیدناوخ  یم  قطنم  ياه  سرد 

يوجـشناد .دننز  یم  فرح  یقطنم  مدرم  همه  تفگ  شداتـسا  هب  دوب ، هدش  لماک  قطنم  مهف  رد  هک  دـعب  دروآ ، یمن  رد  رـس  قطنم 
درک كرد  ار  قطنم  ملع  حور  یتـقو  یلو  هیـضق ، ياربـک  يرغـص و  تسا و  قطنم  ملع  ِدوـخ  راـتفرگ  هلحرم  کـی  رد  قـطنم  سرد 

ناسنا رکفت  رد  هک  ار  یحور  نآ  وطسرا  .دننک  یم  تیاعر  هلمج  کی  رد  ار  یقطنم  هیـضق  دنچ  یتح  مدرم  هنوگچ  دوش  یم  هجوتم 
نیودت یملع  لکـش  هب  دیراد  ناتدوخ  رد  اهامـش  همه ي  هک  ار  یلوصا  نآ  ینعی  درک ، نیودت  قطنم  ملع  تروص  هب  دوب  يراج  اه 
ناتدوخ ساسحا  رد  ناتدوخ  هک  نیا  يارب  .تسا  ناتدوخ  ساسحا  هصق ي  نآ  نوچ  تسا ، رتهب  لوا  عون  هیضق ي  دیئوگ  یم  .درک 
وطـسرا تقو  نآ  .دیداد  لکـش  نآ  هب  دیدرک و  یملع  نیودت  ار  ناتدوخ  ساسحا  قطنم ، اب  امـش  عقاو  رد  سپ  .دیراد  ار  يدابم  نآ 

یم يدابم  ار  نآ  مسا  ام  هک  تسا  یـساسحا  هدـمآ  رد  قطنم  ملع  لکـش  هب  هچنآ  دـیوگ  یم  دراد و  اج  نیا  يرت  قیمع  ثحب  کـی 
دـشک یم  شیپ  ار  ییایاضق  ثحب  اذل  یقطنم  يایاضق  تروص  هب  هن  اما  تسه  ام  دزن  رد  يروضح  تروص  هب  يدابم  نآ  میراذگ و 

هک ییایاضق  ناونع  ایاضق  نآ  هب  حالطصا  هب  هک 

236 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 262 

http://www.ghaemiyeh.com


دـنیوگ و یم  تاـیرطف  مه  اـیاضق  نآ  هب  تسا و  ناـشدوخ  اـب  ناـشتاسایق  هک  ییاـیاضق  ینعی  .دـنرب  یم  ماـن  تسا  اـهَعَم » اـُهتاسایق  »
هوقلاب تسا و  اه  نآ  دوخ  اب  ایاضق  نآ  لیلد  هکلب  دـنرادن  طسو  ّدـح  هب  زاین  هک  تسا  یهیدـب  یلّوا و  يایاضق  نآ ، نشور  قادـصم 

رد ام  تسه و  ملاع  نیا  رد  دـهد  یم  ربخ  نآ  زا  قطنم  ملع  هچ  نآ  زا  رتـالاب  یتاـعوضوم  دـیوگب  دـهاوخ  یم  .تسه  همه  نهذ  رد 
ار عوضوم  ناتدوخ  ات  منزب  فرح  امـش  اب  يروضح  هاگتـسد  ناـمه  اـب  مدرک  یعـس  كولـس  باـتک  رد  هدـنب  .میرـضاح  اـیاضق  نآ 

.دیراد ار  یـساسحا  نینچ  دوخ  نورد  رد  هک  تسا  نآ  تهج  هب  تسا  عنتمم  نیـضیقن  عامتجا  دیئوگ  یم  یتقو  امـش  .دینک  ساسحا 
یم قیدـصت  دـینک  روصت  ار  نآ  رگا  ینعی  تسا  تاـیلوا  زا  تسا » رت  کـچوک  شلک  زا  زیچره  ِءزج   » هیـضق ي دـنیوگ  یم  هک  نیا 

يدابم ِعوضوم  رد  دارفا  هب  یتسرد  روصت  دـیناوتب  رگا  تسا  نآ  هدـنب  ضرع  تسیچ  ام  تلاـسر  دیـسرپ : یم  هطبار  نیمه  رد  .دـینک 
نآ زا  قطنم  رد  امکح  هک  تسا  اه  نیمه  رـشب  تایهیدب  تایلوا و  ایآ  دیـسرپب  دوخ  زا  .دننک  یم  قیدصت  ًامتح  دیهدب  ناش  یخیرات 

اهامـش دزن  رد  اه  نآ  قیدصت  یقطنم  ِياربک  يرغـص و  هب  زاین  نودب  هک  دیراد  مه  يرگید  ياهزیچ  دوخ  ساسحا  رد  ای  .دندرب  مان 
؟ دینک یم  ساسحا  تایهیدب  لثم  ار  اه  نآ  دوخ  ِخیرات  رد  تسه و 

نیا .میایب  دیاب  هک  تسا  نآ  شفرح  مینز  یم  ام  هک  اه  فرح  نیا  نودب  يدمآ ؟ ارچ  دیسرپب  فرط  زا  رگا  نمهب  يور 22  هدایپ  رد 
نآ دـشاب  تخـس  شا  يداصتقا  طیارـش  هزادـنا  ره  مه  تهج  نیمه  هب  دـنک ، یم  ساـسحا  ار  نآ  هک  تسا  یخیراـت  یهیدـب  ناـمه 

هک نآ  رگم  دنک  یمن  كرت  ار  روضح 
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زا دعب  .دننک  یم  دوخ  ِتایهیدب  اب  اه  كاکش  هک  يراک  دشاب ، هدرک  نفد  دوخ  رد  ار  یخیرات  ساسحا  نآ  اهرکفنشور  یضعب  لثم 
برغ نارکفنـشور  یلو  دـنمهف  یم  ار  روضح  نیا  يانعم  مدرم  ارچ  هک  مدرک  زاب  ار  عوضوم  نیا  باـب  هدـنب  يا  هسلج  رد  نمهب   22

بالقنا زا  توافتم  یتهج  زا  ار  اه  تلود  یئارجا  لئاسم  ِتبسن  مدرم  هک  میدرک  حرط  روط  نیا  ار  هلئسم  ام  اج  نآ  .دنمهف  یمن  هدز 
يدابم زا  بالقنا  هلئـسم ي  هک  نیا  هب  دـنا  هدیـسر  مدرم  .دـننک  یم  ساسحا  یخیرات  تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  بالقنا  دـنناد و  یم 
دنشاب يزیچ  لابند  هک  نآ  نودب  اذل  دنتشاد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  اب  هک  یتبسن  البرک و  يادهش  لثم  تسا  ناش  تیـصخش 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  ار  ناش  تبسن  دنهاوخ  یم  هک  نیا  زج  دنهاوخ  یمن  زیچ  چیه  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رانک  رد 

، تسا ام  موصعم  ماما  ام  هیلاع ي  تروص  هک  مینک  یم  ساسحا  یهیدب  ناونع  هب  ار  نیا  ام  .دنوش  یم  دیهـش  تحار  اذل  دننک  ظفح 
هچ و ینعی  بالقنا  نیا  دنمهف  یم  مدرم  تسا و  رظن  ّدم  روعش  نیا  یمالسا  بالقنا  رد  .تسا  لمع  رد  یناسنا  ره  تایلوا  نامه  نیا 
رد دندش و  رکذتم  دوخ  باحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يروضح  نامه  لثم  .دوش  یم  رکذـتم  اه  نآ  هب  ار  يروضح  هچ 
رد دوشب  هک  یملع  ِلقع  ناـبز  هب  ار  گـنهرف  رکف و  نیا  زونه  هک  تسا  نآ  اـم  لکـشم  .دـنتفرگ  تقبـس  تداهـش  رد  اـه  نآ  هجیتن 
ای تسا  هدـش  یحارط  یثحابم  نینچ  حرط  يارب  ام  یـشزومآ  ماظن  ایآ  هک  نآ  زا  جراخ  .میا  هدرواینرد  داد ، هئارا  کیمداکآ  عماجم 

؟ هن

هدنب میهدب ؟ رارق  یتیصخش  هچ  ار  نام  بطاخم  هک  كولس  باتک  رد  هدش  حرطم  ثحابم  هئارا ي  یگنوگچ  رد  دیدرک  لاؤس  امش 
رگا مدقتعم 
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یخیرات ياضف  میئوگب و  تسرد  دیاب  .دنونش  یم  ناشدوخ  يا  هقبط  حطس و  ره  رد  اونش  ياه  شوگ  میهد  هئارا  ار  عوضوم  تسرد 
تیناحور توسک  هدـنب  .دـنک  یم  کمک  تیناحور  توسک  لاثم  یخیرات  ياضف  هب  نداد  هجوت  اـب  هطبار  رد  .مینک  نییبت  تسرد  ار 

یم لوبق  ًامومع  مدرم  اهنت  هن  دیوگب  ار  ینخس  یناحور  کی  هک  نیمه  ارچ  هک  دینک  بجعت  دیاش  مناد ، یم  یخیرات  ياضف  کی  ار 
رکذتم دننک  یم  یعـس  دوخ  ِيروضح  هجو  اب  اریز  .دنـشاب  نآ  لالدتـسا  لابند  هب  هک  نآ  نودب  دـنمهف  یم  ار  وا  نخـس  یتح  دـننک 

ار يروضح  نینچ  هک  دوب  نآ  تخادنا  نارکفنـشور  ناج  هب  هتینردم  هک  یلکـشم  هنافـسأتم  .دنراد  دوخ  نورد  رد  هک  دنوش  يزیچ 
دنرـضاح و دوخ  تایرطف  رد  هنوگچ  هک  دینک  یم  هظحالم  ار  نامیا  لها  زا  یـضعب  .تفرگ  اه  نآ  زا  دنتـشاد  دوخ  تایرطف  رد  هک 

نانخـس دـیراد  ناشیا  هب  تبـسن  هک  يا  هقلع  اب  امـش  هک  تسا  یفاک  ناش  تیـصخش  يافـص  دـننک و  یم  لمع  هنامیکح  انبم  نآ  رب 
یتنس دینک ، یم  قیدصت  ار  نآ  یتحار  هب  هنوگچ  هک  تسا  يربهر  مظعم  ماقم  نانخـس  نآ  نشور  هنومن ي  .دینک  قیدصت  ار  ناشیا 

نیا .میمهفب  تنس  نآ  رد  ار  ناشیا  نانخس  ام  دوش و  لقتنم  ام  هب  تنس  نامه  حور  هک  تسا  یفاک  دنرضاح  تنس  نآ  رد  ناشیا  هک 
ءاروام روضح  نآ  رد  هک  درب  یم  يروضح  هب  ار  ام  دزاس و  یم  یناـحور  توسک  هک  ییاـضف  ناـمه  لـثم  منک  ضرع  اـت  دوب  لاـثم 

، رما نیا  هب  هجوت  اب  .میـشاب  یمالـسا  بـالقنا  رکذـتم  اونـش  ياـه  شوگ  يارب  میناوت  یم  مینک ، یم  قیدـصت  ار  وا  نخـس  لالدتـسا ،
هدش عورش  هک  یخیرات  هب  رظن  اب  دوش و  یم  عورش  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما تیصخش  لیذ  كولـس  اب  هطبار  رد  يزاس  نامتفگ 

يدابم ناونع  هب  ار  ماما  ناوت  یم 
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هچ خـیرات  نیا  رد  روـضح  تایرورـض  میراد و  رارق  یخیراـت  هچ  رد  مـینک  نـشور  دـیاب  .مـیهد  رارق  اـهرظن  ّدـم  خـیرات  نـیا  رکفت 
کی روضح  لباقم  ام  مدرم  دیآ ، یم  هعماج  رد  یناحور  سابل  اب  فرط  هک  نیمه  تیناحور  هلئسم ي  رد  امـش  .دشاب  دیاب  ییاهزیچ 

نیدلاریـصن هجاوخ  یلح و  همالع  يرون و  هللا  لضف  خیـش  سردم و  موحرم  ینیمخ و  ماما  ترـضح  روضح  خیرات  رد  ینعی  خـیرات 
هک تقیقح  نانمـشد  هطبار  نیمه  رد  تسا و  َملاع  کی  تیناحور  توسک  منک  یم  ضرع  تهج  نیا  زا  دـنریگ و  یم  رارق  یـسوط 

یخیرات روضح  نآ  رکذتم  هک  دنهد  ناشن  يروط  ار  تیناحور  دننک  یم  شالت  دشاب  نایم  رد  ناش  يرابکتـسا  گنهرف  دنهاوخ  یم 
.دشابن

نیا هب  رظن  اب  هنامز ، نیا  رکفت  يدابم  ناونع  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  نداد  ناشن  ياتـسار  رد  امـش  بطاخم 
، دنا هدرکن  اونشان  دوخ  تایرطف  هب  تبسن  ار  دوخ  ياونـش  شوگ  هک  دنا  ییاه  نآ  دیوش ، یم  رکذتم  وا  هب  دیراد  ار  خیرات  کی  هک 

.تسا یگدـنز  رد  اه  نآ  روضح  هیلاـع ي  تروص  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ارچ  هک  دنونـش  یم  ار  امـش  نخـس  ًاـمتح  اـه  نآ 
رد ار  اه  نآ  ( 91/ ماعنا «) َنُوبَْعلَی ْمِهِضْوَخ  ِیف  ْمُهْرَذ   » هک تسا  نیا  دنرادن  اونش  شوگ  هک  مه  ییاه  نآ  اب  هطبار  رد  نآرق  هیصوت ي 

دننک یم  هجوت  دراد  رظن  دابآاجکان  هب  هک  دوخ  تامهوت  هب  اریز  دنتـسین  ندـید  لباق  اه  نآ  .نک  اهر  اه  یمرگرـس  رد  ناشنتفر  ورف 
.تسا تقیقح  نیرترادیاپ  نیرت و  یعقاو  هک  دنوادخ  هب  هن 

، دنتسه یلامجا  تروص  هب  دنوادخ  يارب  روضح  عون  نیا  هجوتم  هک  ییاه  هیحور  سپس  تسا  هدش  رـضاح  خیرات  نیا  رد  ادخ  ادتبا 
دنا هدمآ  هنحص  هب 

240 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


َو  » .رتشیب هن  غالبا و  ِّدح  نامه  رد  یلو  نک  غالبا  اه  نآ  هب  هدش  یحَو  وت  هب  ادخ  روضح  زا  ار  هچنآ  دیوگ  یم  دوخ  ربمایپ  هب  دعب  و 
، میشاب هدرکن  يزاسدوخ  ًاعقاو  رگا  میراد و  فعض  نیبم  تروص  هب  ندرک  غالبا  رد  ام  (، 54/ رون «) ُنیبُْملا ُغالَْبلا  َّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام 
هک یمارتحا  تهج  هب  يرهطم  دیهـش  موحرم  لثم  ام  ياملع  .میتسین  نیبم  نام  غالبا  رد  مینکن  تیاـعر  ار  ناـم  بطاـخم  مارتحا  رگا 

يدنب میـسقت  ار  ناش  ثحب  یلاع  رایـسب  يوحن  هب  دـندرک و  یم  هعلاطم  دوخ  ثحابم  هئارا ي  يارب  دـندوب  لئاق  دوخ  نابطاخم  يارب 
« نیبُْملا ُغالَب   » رد ام  .دندید  یم  دوخ  ناج  هصق ي  ار  بلاطم  نآ  ناشیا  نابطاخم  هک  یتروص  هب  دـنهد  هئارا  تسرد  ات  دـندومن  یم 

.میراذگب تقو  دیاب 

صاخ يروضح  نآ  رد  میهد و  رکذت  رگیدمه  هب  ار  نآ  حور  دیاب  هک  ار  یخیرات  هک  مینک  لح  ار  هلئسم  نیا  دیاب  ادتبا  لاح  ره  رد 
یم هچ  یخیرات  ياضف  نیا  رد  میـسانشب  دیاب  ادـتبا  .میهد  همادا  ار  دوخ  میناوتب  یخیرات  حور  نآ  هب  لاصتا  اب  ات  تسیچ ؟ مینک  ادـیپ 
ناش لاصتا  لماع  دنک و  یم  خـیرات  یب  ار  اه  تلم  هک  تسا  نیا  هتینردـم  تایانج  زا  یکی  .تسا  زیچ  هچ  ام  لاصتا  لماع  درذـگ و 

اقیرفآ مدرم  رـس  رب  اه  یبرغ  هک  یئالب  هب  تبـسن  هطبار  نیا  رد  نوناف  ستنارف  رزـس و  ُّما  لثم  يدارفا  درب ، یم  نیب  زا  ار  رگیدـمه  هب 
میرب یمرس  هب  نآ  رد  هک  یخیرات  رد  روضح  هچ و  ینعی  یخیرات  یب  میـشاب  هجوتم  هک  تسا  نآ  هدمع  .دنا  هدرک  ثحب  دنا  هدروآ 
رتکد هشیمه  هدنب  .دریگب  تروص  دیاب  ییاضف  هچ  رد  رگیدـمه  اب  نامطابترا  هک  دوشب  لح  هلئـسم  نیا  دـیاب  ادـتبا  .تسا  انعم  هچ  هب 

هب طوبرم  ًارهاظ  هک  ییاه  باتک  هعلاطم ي  هب  تبسن  یتح  ار  ناشیا  تاعلاطم  زار  مراد و  رظن  ّدم  هنامز  ِخیرات  مهف  رد  ار  يرواد 
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رضاح دنک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  یخیرات  فلتخم  ياه  هیال  رد  دهاوخ  یم  هک  منیب  یم  نیا  رد  تسین ، ناشیا  یصصخت  هتـشر ي 
دوـخ ياـه  ینتـسناد  هب  دـهاوخب  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  نیا  .درذـگ  یم  هچ  هدرک  روـهظ  هک  یحور  لد  رد  دـنیبب  دـهاوخ  یم  .دـشاب 

رد ات  دنک  ساسحا  تسرد  درب  یم  رـس  هب  نآ  رد  هک  ار  یخیرات  دهاوخ  یم  دریگب ، دای  يزیچ  دهاوخ  یمن  اج  نیا  .دـیازفیب  يزیچ 
یبات یب  نانچنآ  وا  تداهـش  رد  دبای  یم  خیرات  نیا  لالز  تروص  ار  ینیوآ  دیهـش  موحرم  نوچ  دنک و  سفنت  دوخ  یخیرات  ياضف 

.دنک یم 

ددرگ یمرب  ام  خیرات  هب  رکفت  یتقو 

وا تسا و  ماما  ترضح  امش  خیرات  يدابم  دیونش  یم  باوج  تسیچ ؟ خیرات  نیا  رد  ام  يدابم  هک  شسرپ  نیا  باوج  رد  امش  یتقو 
دیاب دیناسرب  شا  خیرات  بسانم  ِرکفت  هب  ار  هعماج  کی  دیهاوخب  رگا  هک  دیشاب  رما  نیا  هجوتم  دیاب  تسا ، ام  یخیرات  رکفت  تروص 

ام رگا  دنراد  یـسح  ینامز  ره  رد  اه  مدآ  دینادب : ار  نیا  هشیمه  .دراد  روهظ  خـیرات  نآ  رد  هک  دـینادرگب  یحور  هجوتم  ار  اه  نهذ 
رد ار  دوخ  یخیرات  ّسح  هشیمه  دوش و  یم  افوکش  یخیرات  ّسح  نآ  اب  اه  نآ  رکف  میهدب ، باوج  تسرد  میسانشب و  ار  ّسح  نآ 

یلمع تروص  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  خـیرات  نیا  رد  هک  تسا  نآ  هدـنب  ضرع  دـنیوج و  یم  ناـمرآ  کـی 
هب رکفت  هک  تسا  اج  نیا  زا  دـنریذپ و  یم  دوخ  یلمع  يدابم  ناونع  هب  ار  ماـما  ترـضح  تهج  نیا  زا  دنتـسه و  اـه  ناـسنا  ناـمرآ 

.ددرگ یمرب  ام  خیرات 
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ساسحا دوخ  رد  ار  دنراد  خـیرات  نیا  رد  مدرم  هک  یـساسحا  نآ  زین  ماما  ترـضح  میتسه ، نآ  رد  هک  یخیرات  ساسحا  اب  هطبار  رد 
نیموس رد  .دـیمهف  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  ماـما  رنه  دـنا : هتفگ  هبترم  نیدـنچ  لاـح  اـت  يربـهر  مظعم  ماـقم  ظاـحل  نیا  زا  دـننک و  یم 

: دندومرف دوب  نز  اب  هطبار  رد  هک  يدربهار  ياه  هشیدنا  تسشن 

دوب ام  راوگرزب  ماما  دیمهف ، ار  شقن  نیا  هک  یسک  لوا  منک ؛ فارتعا  منک ، رارقا  نم  درک و  هبساحم  ار  نانز  شقن  دوش  یمن  ًالصا  »
ار مدرم  شقن  ماما  هک  نانچمه  میدیمهف -  یمن  اهام  زا  مادک  چـیه  هک  یلاح  رد  دـیمهف ، وا  لوا  هک  يرگید  ياهزیچ  یلیخ  لثم  - 

یم ام  هب  یتشز  تاریبعت  کی  اب  یناگرزب  .درک  یمن  كرد  سک  چـیه  هک  یتقو  نآ  درک ، كرد  ار  مدرم  روضح  ریثأت  ماما  .دـیمهف 
ناسنا ًالصا  ّهنأک  دندز ، یم  فرح  ریقحت  اب  نانچنآ  داد !؟ ماجنا  یگرزب  راک  دوش  یم  مدرم  نیمه  اب  دینک  یم  رکف  امـش  هک  دنتفگ 

، درک كرد  ار  اه  نآ  ياه  یئاناوت  تخانش ، ار  مدرم  تسناد ، ار  مدرم  ردق  ماما  هن ؛ ماما  دننک ! یم  هراشا  وا  هب  هک  یـسک  نآ  تسین 
(1) «. درک فشک 

ار مدرم  ینامز  ام  ِزیزع  ماما  دنراد  رارـصا  دنیامرف : یم  يربهر  مظعم  ماقم  ارچ  ًالوا  .منک  یفاکـش  دبلاک  ار  عوضوم  نیا  ملیام  هدـنب 
ِعوضوم ماما  تیـصخش  لیذ  ناشدوخ  دننک  یم  نشور  ناشیا  هک  نیا  رگید  و  درک ، یمن  كرد  ار  مدرم  سک  چیه  هک  درک  كرد 

ینعی نیا  تسا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح  نآ ، بحاـص  دراد و  بحاـص  فشک ، نیا  ینعی  .دـش  نشور  ناـشیارب  مدرم 
درک و سح  ار  نآ  مدرم  بلق  هک  هدش  يراج  ملاع  رد  یتقیقح  کی 
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درک عورش  مدرم  بلق  اب  ار  راک  ادخ  تفگ  دیاب  ینعی   (1) دندرک عورش  ار  راک  مدرم  یخیرات  روعش  ساسارب  دندمآ و  ماما  ترضح 
اب هطبار  رد  ار  مدرم  نیا  ات  تسا  نآ  ام  تلاـسر  ددرگ  یم  مولعم  دوش  نشور  هتکن  نیا  رگا  .دـندرک  فشک  ار  نآ  ماـما  ترـضح  و 
قح ترضح  هک  دندوب  یخیرات  روضح  نابز  ماما  ترضح  هک  روط  نامه  .میهد  رارق  بطاخم  دنراد  هک  یفیاظو  یمالسا و  بالقنا 

.تسا هدرک  هدارا  ار  خیرات  نآ 

خیرات رد  یهلا  هدارا ي  ساسحا 

يا هداـس  زیچ  نآ  درک و  ساـسحا  تسا  خـیرات  نیا  هب  طوبرم  هک  ار  یهلا  هدارا ي  دوـش  یم  هک  تسا  نیا  اـج  نیا  اـت  هدـنب  ضرع 
يربهر مظعم  ماقم  تبسن  .دینک  سح  دوخ  هب  صوصخم  درکیور  اب  ار  نآ  دیئایب  .دوش  لصاح  ثحب  سرد و  هعلاطم و  اب  هک  تسین 

یبوخ هب  ار  نآ  دـنراد  روهظ  ماما  ترـضح  هک  یخیرات  هلق ي  رد  دـنا  هتـسناوت  ناشیا  هنوگچ  .دـینک  هظحـالم  ماـما  ترـضح  اـب  ار 
هدنب 12 لاس 42  دادرخ  رد 15  .دنا  هدوب  رـضاح  تضهن  رد  رت  قیمع  یلیخ  دنرت و  نسُم  هدنب  زا  يربهر  مظعم  ماقم  .دـننک  ساسحا 

ماما مهف  اب  دنراد  هک  دنیوگ  یم  نخـس  يروط  همه  نیا  اب  دندوب ، هنحـص  رد  ًالماک  ینعی  .دـنا  هتـشاد  لاس  ناشیا 20  متشاد و  لاس 
نئمطم بیجع  دنشاب و  هتـشاد  صاخ  یفـشک  مدرم  روضح  هب  تبـسن  خیرات  نیا  رد  دنا  هتـسناوت  ماما  .دنهد  یم  همادا  ار  خیرات  نیا 

ار ماما  فرح  دننام و  یم  هنحص  رد  مدرم  نیا  دنتسه 
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رب ار  امـش  نخـس  دیهد  رارق  بطاخم  ار  مدرم  امـش  رگا  اتـسار  نیا  رد  دنهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  اه  نآ  یتحار  هب  اذل  دـنمهف  یم 
دیآ شیپ  امـش  يارب  تسا  نکمم  هک  یتاماهبا  زا  یکی  .دـنمهف  یم  دـنا ، بالقنا  حور  زا  نوریب  هک  صاوخ  نارکفنـشور و  فالخ 

ِتاغل نیا  ءاروام  یلو  دـنمهفن  ار  ام  ياه  تغل  تسا  نکمم  دـنمهف ؟ یمن  ای  دـنمهف  یم  ار  ثحابم  عون  نیا  مدرم  اـیآ  هک  تسا  نیا 
.تسه اه  نآ  دزن  رد  هک  میتسه  يزیچ  رکذتم  ام  اریز  .دیئوگ  یم  هچ  امش  دنناد  یم  بوخ  دنمهف و  یم  ار  امش  تاراشا  یصصخت ،

ترـضح هک  تسا  يزیچ  نیا  .دـنک  روهظ  نامتفگ  نآ  ات  دـیریگ  رارق  نآ  رد  دـیبایب و  دـیاب  امـش  هک  یخیرات  روضح  نآ  تسا  نیا 
ییاهزیچ زا  يرایسب  ءاروام  هک  دینیبب  ار  مدرم  هاگتـسد  نیا  رد  دیتسناوت  بوخ  یلیخ  لاسما  نمهب  رد 22  امش  دندش و  هجوتم  ماما 

رد یهلا  هدارا ي  هب  تبسن  یفشک  کی  اه  نآ  .دندمآ  نادیم  هب  مدرم  دروآ ، یم  هنحـص  هب  ار  مدرم  اهزیچ  نآ  مینک  یم  رکف  ام  هک 
.دنشخبب انعم  بالقنا  نیا  رد  روضح  اب  ار  ناشدوخ  دنا  هدیمهف  هک  تسا  نیا  شیانعم  فشک  نآ  دنراد ، خیرات  نیا 

؟ دیآ یم  باسح  هب  مدرم  یلمع  يدابم  دیئامرف  یم  هک  یفشک  نیا  ایآ  لاؤس :

تمحز هب  نآ  ناـیب  هئارا و  رد  تسا  نکمم  .دنـشاب  هتـشاد  دـنناوت  یم  همه  ار  فشک  نیا  تسا و  روط  نیمه  اـنعم  کـی  هب  باوج :
هئارا لـباق  یلوصح  ملع  اـب  یتـحار  هب  تسا و  يدوجو  عوضوم  کـی  اریز  متـسه ، تمحز  هب  نآ  هئارا ي  رد  هک  هدـنب  لـثم  دـنتفیب 

ظاحل نیا  زا  درک و  ار  راک  نیا  ماما  ترضح  هک  تسا  يراک  دینک  شیادیپ  دینک و  هاگن  هک  نیا  اما  .تسین 
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تمواقم ًاعقاو  .دینیب  یم  نمهب  تیعمج 22  رد  مدرم  زا  امش  هک  یمدرم  روضح  نآ  ینعی  بوخ  مدرم  .ام  ِبوخ  ِمدرم  دندومرف : یم 
دیهـش همه  نیا  دـنوش و  رـضاح  دوخ  خـیرات  رد  تلم  کی  میهد ؟ ناشن  میتسناوت  یم  هنوگچ  مدرم  نیا  ياهنم  ار  سدـقم  عاـفد  رد 

زا ریغ  هک  تسا  نیا  هدنب  رظن  دنیامن ! ساسحا  هدش  عورـش  هک  یخیرات  حتف  رد  ار  دوخ  يزوریپ  دننکب و  يزوریپ  ساسحا  دـنهدب و 
لیذ هک  ییاه  نآ  داب  هدـنز  .تسا  ماما  زا  یخیرات  نینچ  فشک  .هچ  ینعی  گـنج  نیا  دـمهفب  تسناوت  یمن  يدـحا  ماـما  ترـضح 
ینعی ام  تلم  ِسدقم  عافد  .دوش  عورش  عوضوم  قمع  ات  دینک  لیلحت  ار  سدقم  عافد  .دنـشخبب  تیوه  دوخ  هب  دنتـسناوت  ماما  فشک 
.دشاب رضاح  دوخ  خیرات  رد  ات  دریگب  چیه  هب  ار  همه  خیرات ، رد  ناشروضح  ظفح  يارب  تلم  نآ  دتسیاب و  تلم  کی  لباقم  رد  ایند 

دندیمهف ماما  ترضح  ار  نیا  تسا و  يا  هداعلا  قوف  زیچ  مدرم  روضح  لصا  دندنام ، یضعب  دندش و  دیهش  مدرم  نیا  زا  یضعب  لاح 
.میوش یمن  بالقنا  دراو  دنا ، هدش  بالقنا  دراو  يربهر  مظعم  ماقم  هک  یصاخ  لکش  نیا  هب  میمهفن ، ار  نیا  ام  ات  و 

تسین تسه و  ِتریح  رد 

؟ تسا اجک  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس  باتک  هب  رظن  رد  ام  ياه  تلفغ  ًالوا : دییامرفب  ًافطل  لاؤس :
تـسا هباطخ  انعم  کی  هب  مه  رگا  و  مینک ؟ ادـج  هباـطخ  ناـبز  زا  ار  نآ  هنوگچ  تسا  رکذـت  ناـبز  باـتک  ناـبز  هک  قطنم  نیا  اـب  و 

ماقم ماقم ، سپ  هدرک ؟ قارـشا  ام  بطاخم  بلق  رب  دنوادخ  هک  یحور  نامه  هب  تسا  رکذـت  باتک  نآ  یلک  درکیور  میـشاب  هجوتم 
مهف و
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درکیور نیا  اب  تسا و  نآ  رکذتم  باتک  هک  ینابم  نآ  هب  تبـسن  ندـشرکذتم  يارب  تاراشا  نتفرگ  تسا و  ینخـس  مه  ینابز و  مه 
هک یشخب  نآ  ًایناث : .دوش  رظن  هلصوح  اب  هلجع و  باتش و  نودب  دیاب  كولـس  باتک  هب  راب  کی  لقادح  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب 

هداس نادنچ  ام  راک  تمـسق  نیا  رد  .تسا  هئارا  ماقم  رد  ثحابم  کیمداکآ  میظنت  یگنوگچ  دوش  نشور  هسلج  نیا  رد  دـیاب  رتشیب 
نایم هب  یئوگ  هدـنکارپ  عون  کی  میهد  هئارا  ار  ثحب  میهاوخ  یم  یتقو  .دـنا  هدرک  هبرجت  ار  نیا  اـقفر  همه ي  منک  یم  رکف  .تسین 

دهدب بطاخم  هب  دهاوخ  یم  باتک  هک  ار  روضح  لاح و  نآ  تریح ، ساسحا  نیع  رد  بطاخم  اه  فرح  نیا  همه  اب  هتبلا  .دیآ  یم 
هئارا ار  بلاطم  نیا  یمـسر  کیمداکآ و  نابز  اب  میهاوخ  یم  اـم  هک  دوش  یم  تخـس  اـج  نآ  رد  راـک  .دـنک  یم  ادـیپ  يدودـح  اـت 
رارق نآ  رد  مادـک  ره  اـه  ناـسنا  هک  تسا  َملاـع  ناـمه  يداـبم ، زا  روظنم  اـیآ  هک  منک  یم  لاؤس  روط  نیا  رطاـخ  نیمه  هب  میهدـب ،

میناوت یم  رت  تحار  فلتخم  ًالامتحا  ِظافلا  اب  .تسا  يواست  تبـسن  َملاـع ، يداـبم و  تبـسن  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  رگا  دـنراد ؟
.میروآ رد  کیمداکآ  تروص  هب  نیودت و  ار  ثحابم 

زا يا  هبترم  رد  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دینکن  تلفغ  عوضوم  ندوب  یکیکـشت  زا  يدابم ، هب  هاگن  رد  هک  تسا  نآ  هدنب  ياضاقت  باوج :
روهظ و تلاح  رد  یلو  دینک  یم  ساسحا  تیلک  رد  ار  نآ  دنچ  ره  دیتسه ، ماهبا  رد  نآ  زا  يرتالاب  هبترم ي  هب  تبسن  دیرـضاح  نآ 
هک تساج  نیا  دوش  یمن  تلفغ  دیئوگب  َملاع  يدابم ، نآ  هب  هک  نیا  زا  دینک  هاگن  يدابم  هب  یکیکشت  یتقو  .دینک  یم  ساسحا  افخ 

زا دیتسه و  َملاع  نآ  رد  یتهج  زا  تفگ  ناوت  یم 
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هدومنن خر  هدرکن و  روهظ  امـش  يارب  زونه  عوضوم  ِرتالاب  هجَو  نآ  حالطـصا ، هب  دـیراد و  رارق  ماـهبا  رد  نآ  هب  تبـسن  زونه  یتهج 
.تسا

طلـست عوضوم  همه ي  هب  زونه  نوچ  هک  دـیتسین  نارگن  رگید  دـش  یکیکـشت  يدوجو و  يداـبم ، هب  تبـسن  ناـتروضح  سح  یتقو 
ار اـم  یتـهج  زا  رگا  هک  تسا  یهلا  تیادـه  هیبـش  نیا  .دـیرادن  روضح  یهاـگآ و  زین  عوضوم  ِهوجو  زا  کـی  چـیه  هب  سپ  دـیرادن 
زا یکی  .دـنک  یم  روهظ  هوجو  نآ  تیادـه ، رون  ِرگید  تاـیلجت  اـب  تسا و  هدـنام  تیادـه  رگید  هوـجو  زوـنه  دـیامرف  یم  تیادـه 

کی هک  يداد  تاجن  ار  نم  ایادخ  هک  منک  هدجـس  مدمآ  مدـناوخ  ار  ّرح  هلاقم  یتقو  نم  دوب : هتـشون  تیاس  رد  هدـنب  يارب  ناربراک 
متساوخ یم  هک  نیا  نیع  رد  دوب  هتشون  منک ؟ ادیپ  تاجن  مناوت  یم  ناهانگ  نیا  اب  ایآ  مدیسرپ  دوخ  زا  دمآ و  میولج  مناهانگ  هبترم 

ار نم  ارچ  داد و  تاجن  ار  ّرح  هک  ینیـسح  ماما  نآ  وک  سپ  دیـسرپ  یم  .تفر  دیما  نآ  همه ي  مناهانگ  هب  رظن  اب  منک  رکـش  هدجس 
هانگ زا  ّرح  رگا  ینک  یم  نامگ  هچ ؟ ینعی  ّرح  نداد  تاجن  یناد  یمن  امـش  هک  دوب  نیا  زیزع  نآ  هب  هدنب  باوج  دـهد ؟ یمن  تاجن 
یتقو هک  یلاح  رد  تسین  وا  رد  یفعـض  بیع و  چـیه  رگید  دیـسر و  تمـصع  ماقم  هب  تفای  تاـجن  موصعم  ماـما  اـب  هلباـقم  گرزب 

.تسا یکیکشت  يرما  تیاده  اریز  دنک ، هبوت  نانچمه  دوش و  هانگ  راتفرگ  نانچمه  تسا  نکمم  تفرگ  رارق  تاجن  ریسم  رد  ناسنا 
یم نیمز  رگید  هیواز ي  زا  هراـبود  دـعب  دـنک ، یم  دـنلب  دریگ و  یم  هاـنگ  کـی  رد  ندرک  طوقـس  زا  ار  تتـسد  یهلا  تیادـه  رون 
هدنب ریبعت  يوشب ! موصعم  دعب  هب  نآ  زا  رگید  دننک و  تدنلب  راب  کی  دیاب  ینک  یم  رکف  وت  .دـننک  یم  تدـنلب  مه  هرابود  يروخ و 

نیا زیزع  نآ  هب 
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نایرـس اـی  ار و  َملاـع  هک  منک  یم  ضرع  تهج  نیا  هب  ار  عوـضوم  نـیا  ینک ؟ یم  وجتـسج  تمـصع  باـق  رد  ار  تدوـخ  ارچ  دوـب 
زا میروضح و  رد  میراد و  ماما  هب  عوجر  ًامئاد  فرط  کی  زا  اضف  نیا  رد  تقونآ  .دـیریگب  یکیکـشت  ار  ملاع  رد  يدـیحوت  روضح 

ِنتفرافخ روهظ و  رد  هب  تبسن  دیسانش  یم  دیحوت  رد  هچ  نآ  هیبش  میراد ، رارق  ماهبا  رد  رتالاب  هبترم ي  هب  تبـسن  ًامئاد  رگید  فرط 
ندوبافخ روضح و  رد  ِحرط  اب  وا  .میکرتشم  رگدـیه  اـب  هک  تسا  ییاـه  تمـسق  زا  نیا  َملاـع ، ندوب  یکیکـشت  اـی  يدوجو  ِعوضوم 

هک دیا  هجوتم  ار  هلئسم  نیا  منک  یم  رکف  مینز و  یم  ار  دوخ  فرح  عوضوم  ِندوب  یکیکشت  اب  ام  دیوگ و  یم  ار  دوخ  نخس  دوجو 
رد یطیارـش  نینچ  رد  ناسنا  اـنعم  کـی  هب  .تسا  اـفخ  رد  تقو  ناـمه  تسا  روهظ  رد  یکیکـشت ، ِعوضوم  هک  تقو  ناـمه  تسرد 

بادآ مامت  هک  یتقو  نآ  یتح  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  تالاح  دوخ و  زا  یـصخشم  فیرعت  دـناوت  یمن  دریگ و  یم  رارق  تسین  تسه و 
، هدناسر ماجنا  هب  یبوخ  هب  ار  راک  هک  دـنک  عناق  ار  دوخ  یتحار  هب  دـناوت  یمن  تسا  روضح  رد  يوحن  هب  دروآ و  یم  اج  هب  ار  زامن 

ياه باتک  ناگدـنناوخ  يارب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  .دـنک  دوجو  ساـسحا  هک  تسین  ییاـج  رد  رتـالاب  هبترم ي  هب  تبـسن  اریز 
دوب نشور  شیارب  ًالماک  مرحمان  هب  ندرک  هاگن  يانعم  لثم  هانگ  لکـش  دوب و  صخـشم  شیارب  اه  بلاـق  ًـالبق  .دـیآ  یم  شیپ  هدـنب 

نآ زا  دوش ، یم  هتـسکش  تشاد  یم  هگن  ار  وا  تحار  هک  ییاهزرم  نآ  اذل  .میوشب  لفاغ  قح  زا  هک  تسا  نیا  هانگ  میئوگ  یم  لاح 
هب هاگن  هک  یماکحتسا  نآ  رگید  فرط  کی  زا  ددرگ ، یم  ّقلعم  یگدنز  عون  کی  راتفرگ  دوش  لقتنم  اضف  نیا  هب  دیآ  یم  ات  فرط 

زا هتخیر و  مه  هب  دوب  هانگ  شیارب  مرحمان 
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يدـیحوت هطیح ي  رد  دـنک و  عمج  ار  دوخ  ات  هدرکن  روهظ  شیارب  دـشاب ، هتـشاد  صخـشم  بلاق  کـی  هک  يدـیدج  ياـضف  یفرط 
.دتفا یم  ندز  اپ  تسد و  هب  تهج  نیمه  هب  دریگ  رارق  يرتالاب 

نآ زا  تیاده  لثم  دیریگ  یم  رارق  تسین  تسه و  رد  دینک  هاگن  یکیکشت  عوضوم  کی  ناونع  هب  ثحب  دروم  ِعوضوم  هب  امـش  رگا 
اه و صقن  زا  رگید  فرط  زا  دـیتشذگ و  یهلا  تیادـه  تهج  هب  يدایز  ناهانگ  زا  فرط  کی  زا  اذـل  تسا و  یکیکـشت  هک  تهج 
زا دننک  یم  سح  هچره  .دنریگ  یم  رارق  اضف  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  ءایلوا  هیرگ  یبات و  یب  زار  دیا ، هتشذگن  يدایز  ياه  فعض 
زا هن  هک  دـیا  هجوتم  ار  ترثک  نیع  رد  تدـحو  هک  ییانعم  نامه  هب  .تسا  روضح  نیع  رد  هک  ییافخ  اما  تسا  افخ  رد  تهج  کی 
هن تسا و  ضحم  يافخ  هن  .درادن  روهظ  نآ  رد  یترثک  چیه  هک  دیا  هدش  ور  هبور  یتدـحو  اب  هن  دـیتسه و  مورحم  تدـحو  هب  هاگن 
نآ دـیا و  هدرب  تسین  تسه و  اـب  ندـشور  هبور  ِتریح  رد  روضح ، يداو  رد  ندروآ  اـب  ار  ناـبطاخم  عـقاو  رد  سپ  .ضحم  روـهظ 

اب هک  یلاح  رد  دیهد  ناشن  وا  هب  هدـش  مامت  ار  بلطم  امـش  هک  دراد  راظتنا  روط  نیمه  .دسانـش  یمن  ار  يداو  نیا  ادـتبا  رد  بطاخم 
ینیبدوجو و دادعتـسا  دیناوت  یم  اهنت  دیروآ  نایم  رد  یـصخشم  فیرعت  دیناوت  یمن  امـش  هدـش و  ور  هبور  یکیکـشت  عوضوم  کی 

يدابم هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  دیئوگ  یم  تهج  هچ  زا  امـش  دمهفب  ات  دـینک  افوکـش  ار  لباقم  فرط  ینیبزار 
تسا و يدوجو  عوضوم  کی  هک  ماما  ترـضح  توکلم  اب  دـیاب  هکلب  دـشاب  ماما  زا  فیرعت  کـی  لاـبند  هب  دـیابن  وا  تسوا و  رکفت 

.دوش طبترم  تسا ، انشآ  نآ  اب  زین  شدوخ 
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خیرات نیا  صوصخم  يابفلا 

نیع رد  اریز  .دـنک  یم  ادـیپ  روضح  لاح  اـب  هارمه  ِتریح  ساـسحا  کـی  امـش  ِبطاـخم  دـیدومرف  دوب ، یبوخ  ریبعت  ناـتدوخ  ریبعت 
یتاذ کیکـشت ، میتفگ  تسین ؟ روط  نیا  دوجو »  » هشیمه رگم  .تسا  افخ  رد  عوضوم  نآ  دنک  یم  سح  عوضوم ، هب  تبـسن  روضح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیشاب و  وا  کلام  هک  دیتسین  طلسم  قح  رب  ًامامت  دینک  یم  ساسحا  لاح  همه  رد  ینعی  .تسا  دوجو 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   (1)« َِکتَداَبِع َّقَح  َكاَنْدَبَع  اَم  َِکتَفِْرعَم َو  َّقَح  َكاَْنفَرَع  اَم  : » دـنراد یم  راهظا  ییاضف  نینچ  رد 
رد هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  قح  ترـضح  تقیقح  دننک  یم  ساسحا  یبوخ  هب  دننک  یم  تدابع  ار  ادـخ  ادـخ ، تفرعم  اب  هک  نیا  نیع 

.دننکن ساسحا  قح  رضحم  رد  ار  دوخ  هک  تسین  مه  روط  نیا  یلو  دریگ  رارق  ناگدنب  رایتخا 

يزیچ رِّکذم  دیناوت  یم  اهنت  امش  منک  یم  ضرع  تسا  يروضح  يدوجو و  هک  رکفت  يدابم  هب  رظن  ینعی  ثحب ، هاگیاج  هب  هجوت  اب 
نینچ اب  هک  درادـن  تداع  یلو  تسین  هناگیب  نآ  هب  تبـسن  امـش  بطاخم  رگید  فرط  زا  تسا و  يدوجو  فرط ، کی  زا  هک  دیـشاب 
نهذ رد  یملع  فیرعت  کی  اب  ار  نآ  موهفم  هک  دـشاب  هتـشاد  راـک  رـس و  یتاـعوضوم  اـب  هدرک  تداـع  وا  دوش ، ور  هبور  یعوضوم 

هب دنتـسه ، يدوجو  هک  یتاعوضوم  اب  هن  هتـشاد و  راک  رـس و  یلوصح  ملع  تاـیهام و  اـب  هراومه  حالطـصا  هب  دـهد و  لکـش  دوخ 
هب وا  يارب  مه  ار  يدوجو  تاعوضوم  هتشذگ  خیرات  رد  هک  صوصخ 
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هنحـص رد  خیرات  نیا  بسانم  دیاب  هنوگچ  دیراد و  رارق  یخیرات  هچ  رد  دیـشاب  هجوتم  دیاب  امـش  .دنا  هدرک  لیدـبت  یلوصح  میهافم 
.درک هاگن  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هب  دیاب  هنوگچ  دیوش و  رضاح 

هب بالقنا  يدابم  يور  رب  رتشیب  هدـش  یعـس  هنامز » يدـیحوت  ریدـقت  رد  كولـس  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما   » باـتک رد 
نآ رگا  منک  یم  روصت  دـهدب ، لکـش  دـنک و  ساسحا  دوخ  رد  ار  يدابم  نآ  دـناوتب  بطاـخم  اـت  دوش  هداد  رکذـت  يروضح  شور 
نیا رد  رکفت  يداـبم  ناونع  هب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما توکلم  اـب  دـهاوخب  هدـنناوخ  هک  دوش  هعلاـطم  درکیور  نیا  اـب  باـتک 

هتشادرب مشود  زا  يراب  مدرک  ساسحا  باتک  نیا  حرط  زا  دعب  هدنب  .دنک  یم  روهظ  شیارب  عوضوم  مارآ  مارآ  دوش ، سونأم  نارود 
نیا هب  دورو  مزع  دـیاب  مدـقتعم  دـنچره  .دوش  رکفت  دراو  تسا  خـیرات  نیا  صوصخم  هک  ییابفلا  اب  دـناوت  یم  نم  بطاخم  هدـش و 

.دوش هتفرگ  رت  يّدج  هدش  حرطم  ثحابم  ات  دریگب  يرتشیب  توق  ام  هعماج ي  رد  خیرات 

هراشا رکذت و  نابز 

هب امش  هک  راک  نیا  .دینک  میظنت  کیمداکآ  نابز  هب  ار  ثحابم  عون  نیا  هنوگچ  هک  دیدومرف  ثحب  يادتبا  رد  هچنآ  هب  میدرگ  یمرب 
مالک ملع  قیرط  زا  دندیـشیدنا  یم  هچنآ  هئارا ي  يارب  ام  ینید  نارکفتم  هک  تسا  يراک  نامه  هیبش  انعم  کی  هب  دـیتسه  نآ  لابند 

.دیئامن تابثا  ار  یبلاطم  دیهاوخ  یم  رگید  هجو  زا  دینک و  یفن  ار  یتاکن  دیهاوخ  یم  تهج  کی  زا  مالک  ملع  رد  امش  دنداد ، هئارا 
رارق دوخ  بطاخم  ار  نینمؤم  مالک  ملع  رد 
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ملع .دنـشاب  داعم  توبن و  ادـخ و  دوبن  دوب و  هب  تبـسن  یتاهبـش  راتفرگ  هک  نآ  هن  دـنرتشیب  برق  لاـبند  هب  نینمؤم  اریز  دـیه  یمن د 
رارصا دنتشاد  تسد  رد  هک  ییاه  هناهب  قیرط  زا  دوخ  راکنا  رب  دندوب و  ینید  ياه  هزومآ  رکنم  هک  دش  نیودت  ییاه  نآ  يارب  مالک 

کی هک  نآ  لثم  .دـیئامن  یم  تابثا  ار  دوخ  ياعدا  سپـس  دـینک و  یم  یفن  ار  اه  هناهب  نآ  ادـتبا  مالک  ملع  رد  امـش  .دـندیزرو  یم 
ییاناوت هبرجت  ّسح و  دینک  یم  نشور  ادـتبا  امـش  .دـنک  یم  راکنا  ار  وا  دـنک  هبرجت  ّسح و  ار  ادـخ  دـناوت  یمن  نوچ  يدام  ِناسنا 

شور ًالمع  دـینک  هظحالم  .تسه  يدوجولا  بجاو  دـینک  یم  تباث  یلالدتـسا  شور  هب  سپـس  درادـن و  ار  تایعقاو  همه ي  كرد 
.دـیئامن ییاـمنهار  ار  وا  دـیهاوخب  هک  نآ  هن  دـینک ، حالـس  علخ  ار  لـباقم  فرط  دـیهاوخ  یم  ینعی  تسا  یلدـج  رتـشیب  مـالک  ملع 

رد اـم  .درادـن  دوخ  راـکنا  رب  يرارـصا  دـبایب  ار  تقیقح  رگا  تسا و  تقیقح  لاـبند  هب  هک  تسا  یـسک  هب  طوبرم  ندرک  ییاـمنهار 
نید نارکنم  زا  یگمه  نایوجـشناد  ایوگ  میدرک ، حرطم  یمالک  شور  هب  ار  دـیاقع  لوصا  ثحابم  اه  هاگـشناد  رد  بالقنا  يادـتبا 

ثحابم متسناوت  هک  ییاجنآ  رد  هدنب  .میتفرگ  لسن  نآ  زا  ار  ینید  یلاعت  تصرف  ًالمع  مینک و  حالس  علخ  ار  اه  نآ  دیاب  ام  دنتسه و 
ناسنا ًاتدمع  هک  دندش  ینایوجـشناد  اه  ثحب  نآ  لصاح  متفرگ و  یبوخ  جـیاتن  منک  حرطم  يروضح  تروص  هب  ار  سفنلا  تفرعم 

دنبایب و ار  تقیقح  دننک و  هاگن  بالقنا  ماما و  ترضح  هب  یبای  تقیقح  هاگن  اب  دنتـسناوت  اریز  .دندوب  بالقنا  ماما و  هب  دهعتم  ياه 
.دندش بالقنا  زابرس  ًالمع 

رد ار  تاعوضوم  شور  نآ  رد  ام  تسا ، صخـشم  دـنراد  ههبـش  هک  ییاه  نآ  اب  نارکنم و  يارب  ثحابم  میظنت  رد  مالک  ملع  شور 
یلقع میهافم  ّدح 

253 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 279 

http://www.ghaemiyeh.com


امـش كولـس  باتک  رد  هدـش  حرطم  ثحابم  رد  یلو  میهد  رارق  بطاخم  ار  لباقم  ِفرط  یلالدتـسا  لقع  میناوتب  ات  میهد  یم  لیلقت 
هک تسا  هدماین  مه  امـش  بطاخم  تسین و  یعازتنا  تاعوضوم  ًافرـص  هک  دینک  حرط  دیهاوخ  یم  ار  یتاعوضوم  دیـشاب  هجوتم  دیاب 
ات تسا  هراشا  رکذت و  ِنابز  تحاس ، عون  نیا  رد  امش  نابز  تسین ، انشآ  ثحابم  عون  نیا  نابز  اب  دنچ  ره  .دنک  راکنا  ار  تاعوضوم 

دنا هتـشاد  هدنب  ثحابم  زا  یـضعب  هب  هشیدنا  رکف و  لها  زا  یـضعب  هک  ار  ییاهداقتنا  ًامتح  .دبایب  دوخ  نورد  رد  ار  عوضوم  شدوخ 
ینید ياه  هزومآ  هب  تبسن  دندوب و  هفسلف  يرتکد  يوجشناد  هک  دندرک  یم  لاکشا  باتک  ثحابم  زا  یـضعب  هب  یناسک  .دیا  هدینش 
فرح نیا  ام  دندومرف  یم  تحار  یلیخ  .هناضرغم  هن  دندرک و  یم  لاکـشا  دننک ، ءارم  دنهاوخب  هک  نآ  نودـب  دـندوبن و  هناگیب  مه 

ار ثحابم  ياج  دنتـساوخ  یم  قطنم  ملع  هاگتـسد  رد  اه  نآ  .دریگ  یمن  ياج  اـم  يرکف  هاگتـسد  رد  یتحار  هب  میمهف و  یمن  ار  اـه 
تاکاردا همه ي  تسا  هتـساوخن  وطـسرا  هک  دـمآ  یم  ناشدای  دـندوب  هدرک  تقد  قطنم  ملع  دوخ  هب  رگا  هک  یلاـح  رد  دـننک  ادـیپ 

ياه سایق  هک  دشک  یم  شیپ  ار  ییایاضق  ثحب  شدوخ  .دـهد  ياج  یقطنم  يایاضق  رد  يروضح - یلوصح و  زا  معا  ار -  يرـشب 
يدعب باتک  كولـس و  باتک  رد  هدش  حرطم  ياه  ثحب  هک  تسین  نیا  هدنب  فرح  همه  نیا  اب  .تسا  ناشدوخ  نورد  رد  ایاضق  نآ 

شور هب  دیـشاب  بظاوم  هک  تسا  نآ  ما  ضرع  اهنت  دـیاین ، رد  کیمداکآ  مظن  هب  تسا ، كولـس  باتک  ثحاـبم  حرـش  عقاو  رد  هک 
اب .مناد  یم  بسانم  ثحابم  هئارا  تهج  ار  بتکم  نآ  يدیحوت  هاگن  هیلاعتم و  تمکح  نابز  هدـنب  .دـیربن  ولج  ار  ثحابم  مالک  ملع 

هب ار  ثحابم  امش  همه  نیا 
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.دننک رکف  عوضوم  هب  ناشدوخ  هک  دیهد  رارق  اه  نآ  لباقم  رد  زادنا  مشچ  کی  ناونع 

رشب هبوت ي  رصع 

سپ تسا  نینچ  رگا  هک  تسا  نیا  دیآ  شیپ  امـش  يارب  هدـش  مدرم  رب  هک  یقارـشا  ثحابم و  نیا  اب  تسا  نکمم  هک  یمود  هتکن ي 
هنامز مدرک  یعـس  مرحم  هام  رد  لاسما  هدـنب  هک  دـیتسه  نایرج  رد  ًامتح  دوش ؟ یم  هچ  مینیب  یم  مدرم  رد  ام  هک  یگدولآ  هانگ  نیا 

میسانش و یمن  تیمسر  هب  ار  لسن  نیا  یگدولآ  هانگ  اتسار  نیا  رد  ام  دش  ضرع  منک و  لیلحت  يزاس  ندمت  ياتـسار  رد  ار  دوخ  ي 
مینک یم  یعـس  میا و  هدرک  زاب  مه  باـسح  یمالـسا  ندـمت  ققحت  تهج  اـه  نآ  يور  هکلب  میلئاـق  تیـصخش  اـه  نآ  يارب  اـهنت  هن 
نیا یگدولآ  هانگ  اهنت  هک  يا  هدع  سکعرب  تسرد  .میهدب  باوج  میا  هدرک  زاب  باسح  نآ  يور  هک  ار  یلـسن  کت  کت  تالاؤس 

زا هنوگچ  دوش  نشور  ات  دمآ  نایم  هب  ّرح  ثحب  .میوش  یم  بکترم  ام  هک  تسا  یگرزب  ياطخ  نیا  هدنب  رظن  هب  دـننیب و  یم  ار  لسن 
تـسا هدولآ  هانگ  هانگ ، راتفرگ  ِلسن  نیا  .دوش  دازآ  تسا  هانگ  اهراورخ  ریـسا  هک  یـسک  دوش  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  قیرط 

هب .تسا  یگدولآ  هانگ  خیرات  زا  ندـشدازآ  یمالـسا و  بالقنا  فادـها  وا  یقیقح  بلط  یلـصا و  تهج  اریز  تسین ، راک  هنگ  یلو 
یبوخ هاگن  نارود  نیا  ندـید  تسرد  اب  هطبار  رد  درک ، روهظ  ماما  ترـضح  یتوکلم  هوجو  هب  رظن  اـب  هک  ینیوآ  دیهـش  هاـگن  مرظن 

شـشوک هب  هک  تسا  نانچ  نآ  هن  زین  رکذ  تسا و  رکذ  هک  تسا  يروضح  رکفت  نامه  یقیقح ، رکفت  « ؛ تسا دـقتعم  وا  ًالوا : .تسا 
لصاح دوخ 
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روهظ دـمان و  یم  تیرـشب  هبوـت ي  رـصع  ار  ینوـنک  رـصع  ًاـیناث : .تسا » دـُعب  نیع  تلفغ  تسا و  بّرقت  رکذ و  نیع  روـضح  .دـیآ 
هبوت ي کـی  ناـسنا و  یخیراـت  زیخاتـسر  ار  یمالـسا  بـالقنا  وا  .دسانـش  یم  يونعم  یخیراـت و  هبوـت  نیا  مسجت  ار  ینید  بـالقنا 

یگنهرف یبالقنا  هکلب  تسین ، یـسایس  یعامتجا و  يداصتقا ، زگره  نآ  تایاغ  هک  یبالقنا  .دیمان  یم  طوبه  اه  نرق  زا  دعب  یخیرات 
(1) .تسا هدمآرد  برغ ، گنهرف  ینعی  دحاو  گنهرف  کی  اب  هدکهد  کی  تروص  هب  هک  یناهج  رد  مه  نآ  تسا ؛

دهع دراو  رشب  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  نوچ  یلماک  ِناسنا  روهظ  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  اب  هک  دوب  رواب  نیا  رب  ینیوآ  دیهش 
یلاعت هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  بالقنا  هب  هک  يرـصع  .دیمان  یم  تیرـشب » هبوت ي  رـصع   » ار نآ  هک  تسا  هدش  يدیدج  یخیرات 

نآ تسا و  هدیدرگ  بکترم  برغ  خیرات  اب  رشب  هک  ییاطخ  زا  هبوت  .دش  دهاوخ  یهتنم  قح » رادیاپ  تلود   » روهظ فیرـشلا و  هجرف 
دوخ تسوپ  تشوگ و  اب  ار  يراگنا  تسین  نیا  ام  ناناوج  .تسا و  يراگنا  تسین  ِتوغاـط  زا  تیعبت  یهلا و  تیـالو  نداـهناو  اـطخ 
نیا هب  تسا  یتراشا  تلالد و  راد ، هعیلط  ِبالقنا  کی  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  روهظ  هک  دوب  هتفایرد  ینیوآ  .دـننک  یم  ساـسحا 

یخیرات ِراذـگ  ِزاغآ  نیا  تکرح و  نیا  وا  تسا و  هدرک  زاغآ  ار  تکرح  قح ، زا  ضارِعا  ِهانگ  طوبه و  زا  روبع  روظنم  هب  رـشب ، هک 
.دیمان تیرشب » هبوت  رصع   » ار

وا نادنزرف  دریگب ؛ رارق  يراگتسر  ریسم  رد  درک  یعـس  درک و  هبوت  نآ  زا  سپ  طوبه و  مدآ  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  تفگ  یم  وا 
زا دعب  زین  رشب  و 
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تـشاد راظتنا  دـیابن  تهج  نیمه  هب.دـش  ماهلا  نارود  نیا  رـشب  هب  هبوت  تاملک  یمالـسا  بالقنا  اب  درک و  یخیرات  طوبه  سناسنر ،
.دور نوریب  اه  یگدنز  زا  هبش  کی  یگدولآ ، هانگ  خیرات  کی 

رد یمالـسا  بالقنا  تلاسر  دروم  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ياه  هاگدید  یلیـصفت  ِتروص  ینیوآ ، دیهـش  هشیدنا ي 
تلاـسر يزاـس و  ندـمت  رب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما بلاـطم  اـه و  تبحـص  رتشیب  مینیب  یم  مینک ، هجوت  رگا  .تسا  اـیند  ربارب 

نامرآ زا  تسد  هجو  چیه  هب  دیابن  ام  هک  دنتشاد  داقتعا  ماما  تسا ؛ هدش  زکرمتم  ملاع  نیفعضتسم  تاجن  یمالـسا و  بالقنا  یناهج 
يداصتقا و ياهزاین  هب  دیاب  طقف  دننک  رکف  نیلوئسم  ادابم  دنیامرف : یم  هفیحص  دلج 21  رد  میرادرب و  یمالسا  بالقنا  یناهج  ياه 
هک تسا  مزال  دـنیوگ  یم  همادا  رد  دـنرادرب و  نیفعـضتسم  هب  کمک  ناـش و  یناـهج  تیلوئـسم  زا  تسد  دـنزادرپب و  مدرم  لـئاسم 

يزاسرتسب بالقنا و  یلـصا  تلاسر  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  اما  دـننک  مهارف  مدرم  يارب  ار  يداصتقا  بولطم  طیارـش  ام  نیلوئـسم 
.مینک شومارف  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  يارب 

دوب دقتعم  تشاد و  هژیو  دـیکات  یمالـسا  بالقنا  یناهج  تلاسر  رب  راهن  لَیل و  رکم  زا  ناناوج  نیا  تاجن  ياتـسار  رد  ینیوآدـیهش 
.تسناد یم  یمالسا  بالقنا  ریذپان  کیکفت  هجو  ار  بالقنا  یناهج  تلاسر  هجو  دوش و  یم  افوکش  تلاسر  نیا  اب  بالقنا  تقیقح 

هتـسجرب اب  دراد  دصق  هک  تسا  يا  هشیدنا  بالقنا ، یلـصا  هرهوج ي  نتفرگ  هدـیدان  بالقنا و  ياه  نامرآ  خـسم  ياه  هار  زا  یکی 
.دراد زاب  یمالسا  بالقنا  يزاس  ندمت  ِمزع  زا  ار  ام  لخاد ، رد  يداصتقا  تالکشم  ندرک 
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ناشهانگ زا  رتشیب  همه  زا  ناشدوخ  هک  دولآ  هانگ  ناناوج  نیا  دراد و  نتـشاد  همادا  ِناـکما  خـیرات ، نیا  يداـبم  هب  رظن  اـب  هک  یمزع 
زا لبق  امـش  ار  نآ  هنومن ي  .تسا  زورما  رـشب  یخیرات  هبوت ي  نامه  هک  دنریگب  هدهع  هب  ار  یبالقنا  يزابرـس  ات  دنا  هدامآ  دـنرفنتم 

(1) .دینیب یم  اه  ماغرض  خرهاش  دیهش  رد  بالقنا  زا  دعب  اه و  ییاضر  جاح  بیط  دیهش  رد  بالقنا 

و هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح 
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همه لها و …  ان  ياقفر  امنهار ، دوبن  تعاجـش ، یندب ، تردق  دنا : هتفگ  روط  نیا  شدروم  رد  ماغرـض  خرهاش  دیهـش  ياقفر  - - 1
مه یسک  زا  تشادن  ردپ  یـشکوقاچ ، اوعد ، هراباک ، بشره  دوبن  شرادولج  یـسک  هک  دمآ  دوجوب  یناسنا.داد  مه  تسد  هب  تسد 

: تفگ یم  زور  بش و  .دوـب  نمهب 57  .درکرییغت  خرهاش  یگدنز  ریـسم  وا  شوخ  سافنا  زا  دمآ و  یـسفن  احیـسم  .درب  یمن  باسح 
.تسشن یم  مارتحا  اب  دش ، یم  شخپ  ماما  ترضح  ياه  تبحص  نویزیولت  رد  یتقو  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ طقف  ماما ، طقف 

همامع ابع و  کی  اـب  ینیمخ ، دوش  یم  دـهدب ، ادـخ  رگا  ار  تمظع  تفگ : یم  .درک  یم  شوگ  ناـج  لد و  اـب  تخیر و  یم  کـشا 
باطخلا ُلصف  وا  يارب  ماما  فرح  .تسا  نامه  دـیوگب  ماما  هچره  تفگ : یم  هشیمه  .دُرب  نیب  زا  ار  هاش  یلاـشوپ  تمظع  اـما  .دـمآ 

یم حیضوت  شیاقفر  يارب  هنایماع  نابز  هب  ار  هیقف  تیالو  .ینیمخ  موش  تیادف  دوب : هدرک  یبوکلاخ  شا  هنیس  يور  نیمه  يارب  .دوب 
ناتسدرک رد  نارادساپ  يرای  هب  دومرف : ماما  ترضح  یتقو  .داد  شرورپ  بالقنا  يارب  ینارای  بالقنا ، زا  لبق  ناتسود  نامه  زا  .داد 

ناتـسزوخ و… ناجیهال و  دبنگ و  رد  اهدعب  نیـشن و  هاش  زقـس ، جدننـس ، رد  وا  ياه  هسامح  .تخانـش  یمن  اپ  زا  رـس  رگید  .دیورب 
هبـش کی  ار  هلاس  دـص  هر  نانیا  دومرف : ناشیاسر  رد  نارامج  ریپ  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  خرهاش  .تسا  یقاب  اه  هرطاـخ  رد  زونه 
یتقو .دنادرگ  روشحم  منایجیسب  اب  ارم  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مسوب و  یم  ار  یئاهر  ناماگشیپ  امش  يوزاب  تسد و  نم  .دندرک  یط 

رُح تفگ : یم  .تسناد  یم  ماما  تضهن  رُح  ار  شدوخ  درک ، یم  وگزاب  ار  رُح  ناتساد  دز  یم  فرح  شدوخ  یگدنز  هتشذگ ي  زا 
همه زا  گنج  لوا  ياه  زور  نامه  رد  .مشاـب  اـه  نیلوا  ءزج  دـیاب  مه  نم  دیـسر ، تداهـش  هب  تفر و  ـالبرک  نادـیم  هب  همه  زا  لـبق 

یگدنز لاس  کی  یس و  زا  سپ  .دندرک  نییعت  هزیاج  شرس  يارب  نانمشد  هک  دیگنج  هناروالد  ردقنآ  .تشاذگ  هصرع  هب  اپ  رتولج 
یـسک .ناج  مسج و  اب  يزاورپ  .درک  تبث  ار  زاورپ  نیا  نادابآ  لامـش  ياه  تشد  رد  هن  هاـجنپ و  رذآ  مهدـفه  رد  بیـشن  زارف و  رپ 

ات بالقنا  زا  لبق  ِثداوح  نایرج  رد  یحور  یلوحت  زا  دیهـش ، همان ي  یگدـنز  تیاور  .دـشن  ادـیپ  شرکیپ  یتح  دـیدن ؛ ار  وا  رگید 
هب تشگزاب  دراد و  مالسا  قیمع  فراعم  میهافم و  رد  هشیر  هک  یلوحت  .دنک  یم  تیاکح  یلیمحت  گنج  عورش  یمالسا و  بالقنا 
هک تساوخ  ادخ  اما  .درک  يرپس  تلاهج  رد  ار  یتدم  وا  .دـنک  یم  وگزاب  تقیقح  ِبلاط  ِناسنا  ره  يارب  ار  حوصن  هبوت  نتـشیوخ و 

خرهاش دوب ، هتـشذگ  گنج  زا  هام  ود  .ناهدنامرف  يارب  دوب  یتمعن  گنج  لوا  ياهزور  رد  خرهاش  دننام  يرادرـس  دوجو  .ددرگرب 
يادـص اب  لسوت  ياعد  لیمک و  ياعد  رد  .دـش  یمن  كرت  وا  تقو  لوا  تعامج و  زاـمن  دز ، یم  فرح  مک  دوب ، هدرک  رییغت  یلیخ 

ار شا  هتشذگ  همه  دوب  هتساوخ  ادخ  زا  وا  .دوش  دیهـش  هک  دننک  اعد  وا  يارب  دوب  هتـساوخ  شهورگ  تاداس  زا  .درک  یم  هیرگ  دنلب 
باجتـسم ار  شیاعد  مه  ادـخ  .رگید  زیچ  چـیه  هن  رازم و  هن  ربق ، هن  ناشن ، هن  ماـن ، هن  .دـنامن  وا  زا  يزیچ  تساوخ  یم  .دـنک  كاـپ 
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ءاروام تهج  نیمه  هب  تسین ، راک  هنگ  یلو  تسا  يا  هدولآ  هاـنگ  لـسن  لـسن ، نیا  رگا  دـنمهف  یم  بوخ  هّللا » هظفح  » زیزع يربهر 
يدیدج خیرات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  اب  هک  روط  نامه  .دنا  هدرک  هاگن  مه  تسرد  دـننک و  یم  هاگن  اه  نآ  هب  ناشهانگ 

هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  رون  هب  امـش  .دـیمهف  البرک  رد  ار  نیا  ّرح  باـنج  درک و  روبع  ناـیوما  زا  مالـسا  ناـهج  ًـالمع  دـش و  عورش 
.دینادب راهن  لیل و  یگدولآ  ریسا  هکلب  دینیبن  راک  هانگ  ار  اه  نآ  ات  دیرگنب  هدولآ  هانگ  ار  ناناوج  نیا  یمالسا  بالقنا  و  هیلع » یلاعت 

هداتـسیا و ّرح  تسا ، هفوک  يوس  هب  ماما  تکرح  عنام  هداتـسیا و  ّرح  هک  اجنآ  دـننک  یم  تبحـص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ابیز  هچ 
ِهَّللا ِدـْهَِعل  ًاثِکاَن  ِهَّللا  ِمُرُِحل  الِحَتْـسُم  ًاِرئاَج  ًاناَْطلُـس  يَأَر  ْنَم  : » دومرف ادـخ  ربمایپ  مدرم ! يا  ناه  دـنیامرف : یم  ماما  هک  دـهد  یم  شوگ 

(1)« هَلَخْدَم ُهَلِخْدـُی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاقیِقَح  َناَک  ٍلِْعف  َال  ٍلْوَِقب َو  ْرِّیَُغی  َْمل  َُّمث  ِناَوْدـُْعلا  ِْمثِْإلِاب َو  ِهَّللا  ِداَبِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاِفلاَُخم 
ار ینکش  نوناق  هشیپ و  دادیب  رادمامز  سکره 
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هناتـسودرشب ي هنالداع و  شور  کبـس و  اب  دنکـش و  یم  ار  وا  نامیپ  دهع و  و  دزاس ، یم  اور  لالح و  ار  ادخ  مارح  هک  دنک  هراظن 
تفلاخم هب  شدرکلمع  راتفگ و  اب  زیرگ ، نوناق  هماـکدوخ و  رـصنع  نآ  ربارب  رد  فصو  نیا  اـب  و  دزرو ؛ یم  تفلاـخم  ادـخ  ربماـیپ 

نآ هـک  یهار  ناـمه  زا  ار  وا  هـک  تسادـخ  رب  دــنزن ، شتآ  بآ و  ره  هـب  ار  دوـخ  تموـکح ، هعماـج و  حالــصا  هار  رد  دزیخنرب و 
نآ ماما  دـننک و  یم  هراشا  يزیچ  هچ  هب  دـنراد  ماـما  دـمهف  یم  ّرح  يرآ  .دروآ  رد  خزود  هب  دروآ ، یم  رد  خزود  هب  ار  هشیپدادـیب 
هک یخیرات  هب  وا  نداد  هجوت  ياتسار  رد  دوب  ّرح  لثم  یناراکهانگ  تاجن  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دنریگب  دنتـساوخ  یم  هک  ار  يا  هجیتن 

ماما روضح  خیرات  هب  ینعی  ماما  هب  اروشاع  بش  يا  هدع  یتح  يا  همانرب  نینچ  اب  .دنتفرگ  دنتـشاذگ ، وا  يور  شیپ  رد  ترـضح  نآ 
یم هیذغت  ار  تیرشب  تسا  زونه  هک  زونه  دش و  عورش  البرک  رد  ماما  تضهن  اب  هک  یخیرات  .دنتسویپ  ملاع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

رکـشل رد  هک  ییاه  نامه  گرزب ، رایـسب  دندید  ار  یتکرح  دوخ  رظنم  رد  اریز  دنتـسویپ  تضهن  نآ  هب  اروشاع  زور  يا  هدـع  .دـنک 
میسرت اه  نآ  يارب  ار  هدنیآ  يدیحوت  خیرات  دنتسناوت  ماما  یتقو  دنتشاد ، رارق  لطاب  ههبج ي  نیرتدب  رد  رهاظ  هب  دندوب و  دعس  رمع 

.دنتسویپ ماما  هب  دوخ  ِناج  زا  نتسش  تسد  ّدح  رد  دننک 

، مینک هاگن  مدرم  هب  میراد  شیپ  رد  هک  يزاس  ندمت  ياتـسار  رد  رگا  میئوگ  یم  ارچ  هک  مینک  هدنـسب  هزادنا  نیمه  هب  منک  یم  رکف 
نیمه رد  رگید  هلاقم  دنچ  ّرح  هلاقم  زا  دعب  .میناد  یم  ادج  ناهانگ  نآ  گنهرف و  نآ  زا  ار  هتینردـم  دولآ  هانگ  ياضف  رد  ناراتفرگ 

مزع تشون  یم  .مینز  یم  فرح  وا  اب  میراد  درک  یم  سح  هانگ ، رد  يراتفرگ  نیع  رد  فرط  هک  دش ، هتشون  هطبار 
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نآ ياتـسار  رد  هدنب  .منک  هانگ  هرابود  هک  متـسه  سپاولد  یلو  دنا  هدش  دراو  نامز  نیا  ياهّرح  هک  موش  یهاگودرا  دراو  ما  هدرک 
راظتنا دیدش  دازآ  هانگ  کی  زا  رگا  هک  متـشاد  ییاه  هیـصوت  ناشیارب  دنتـسین  راک  هانگ  یلو  دـنا  هدولآ  هانگ  دارفا  نیا  مناد  یم  هک 

هب ار  تداعس  هار  دیرفنتم  هانگ  زا  هک  نیمه  دیـشاب ، هتـشاد  تمـصع  راظتنا  دوخ  زا  دیوش و  دازآ  ناهانگ  همه ي  زا  دیـشاب  هتـشادن 
ییامنهار اه  نآ  زا  هبوت  هب  شناهانگ  زا  ار  رـشب  يدمحم  دـیحوت  روهظ  خـیرات  ناونع  هب  خـیرات  نیا  اریز  دـیبایب  هدوشگ  دوخ  يوس 

.دنک یم 

هتفر تسد  زا  تیوه  هب  تشگزاب 

زا هک  یمدرم  اب  مینک ؟ تبحص  ینابز  هچ  اب  دهد  یم  ییایند  ياه  تورث  ایند و  هب  ار  تلاصا  تسا و  ارگ  تیّمک  هک  یلسن  اب  لاؤس :
.مییوگب نخـس  هنوگچ  دننک ، یمن  كرد  تسرد  ار  يربهر  مظعم  ماقم  رگید  ییاه  هیواز  زا  یلو  دنتـسه ، بالقنا  اب  رخآ  ات  یتهج 

ِثحب رد  میناوـت  یم  روـطچ  اـم  .میا  هدرکن  ثحب  زوـنه  گـنهرف  يور  میا ، هدرکن  ثحب  یتمواـقم  داـصتقا  هـصق  يور  رب  اـم  زوـنه 
؟ مینک تبحص  اه  نآ  اب  رصع  نیا  ِرکفت  يدابم  ناونع  هب  ماما  ترضح  هب  هاگن  اب  ماما و  تیصخش  لیذ  كولس 

يدادعتـسا میدـش  هجوتم  سدـقم  عافد  رد  ام  میتخومآ ، سدـقم  عافد  رد  ام  تسارگ  تیّمک  هک  ار  یلـسن  ِندادروبع  ِناـبز  باوج :
، دمآ شیپ  سدقم  عافد  رد  دادعتـسا  نآ  زورب  ِطیارـش  نوچ  یلو  .مینیبب  ار  نآ  دراذگ  یمن  نردم  يایند  راهن  لیل و  رکم  هک  میراد 

رارق یخیرات  رد  ام  میوگب  مناوت  یم  یتحار  هب  هدنب  سدقم  عافد  هنیآ ي  هب  هاگن  اب  میدرک و  هدافتسا  میدید و  ار  نآ 
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ترـضح هب  هاگن  اب  دنرـضاح  هک  یمدرم  .دینـش  بساـنم  باوج  تفگ و  نخـس  ناوت  یم  مدرم  اـب  يداـم  عفاـنم  زا  رتـالاب  هک  میراد 
ییاهزیچ ندینـش  هدامآ ي  هک  تسا  مولعم  دـنهدب  ار  ناشناج  تشاد ، گرزب  درم  نآ  هک  یتاراـشا  و  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما
دیئامرفن شومارف  .داد  باوج  مه  یبوخ  هب  میا و  هدرک  هبرجت  ار  نیا  بالقنا  نیا  اب  ام  .تسا  اه  نآ  ِيدام  عفاـنم  ءارواـم  هک  دنتـسه 

تـسرد تسا  یگدز  برغ  هب  هدولآ  هک  دوخ  هتـشذگ ي  دهع  زا  هن  ینعی  دنتـسه ، تْرتَف  هرود ي  راتفرگ  رـضاح  لاح  رد  مدرم  هک 
ینیمی هجو  کی  اه  ناسنا  .دنا  هدش  دراو  تسرد  تسا  دهع  نآ  رکذتم  ماما  ترـضح  هک  دنوادخ  اب  دوخ  دـهع  رب  هن  و  دـنا ، هدـیُرب 

هجو هک  تسا  نآ  هرود  نیا  یبوخ  .تسا  دوخ  همَئْـشَم ي  هجو  نداد  هبلغ  يّالقت  رد  هدز  برغ  رـشب  يا ، همَئْـشَم  هجو  کی  دنراد و 
هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  هب  رظن  اب  .دیهدب  رارق  باطخ  دروم  ار  هجَو  نآ  دیناوت  یم  هدش و  ندید  لباق  مه  زورما  ِرشب  ینیمی 

رکذتم وا  هب  ار  یتواقم  داصتقا  ياضف  رد  یگدنز  يانعم  قیرط  نیا  زا  میـشاب و  اه  ناسنا  ینیمی  هجَو  رکذـتم  میناوت  یم  هیلع » یلاعت 
یم نات  ناوختسا  هب  دراک  اه  میرحت  نیا  رد  هللادمحب  دیهاوخن  هچ  دیهاوخب و  هچ  منک  ضرع  امـش  هب  هدنب  .میریگب  باوج  میوش و 

هک یتایح  عون  نامه  دنک ، یم  روهظ  دندرک  یمن  ینیب  شیپ  نمـشد  تسود و  هک  یتایح  هوحن  کی  اه  میرحت  نیا  نتم  رد  دـسر و 
دادعتـسا بالقنا  نیا  هک  دندیمهف  ادـتبا  نامه  زا  اه  نارمچ  رتکد  لاثما  درک و  روهظ  سدـقم  عافد  رد  نمـشد  اب  هلباقم  اب  هطبار  رد 
دنتـسشنن بقع  اهنت  هن  اذل  دیدرک و  هظحالم  سدقم  عافد  رد  امـش  هک  دـسرب  یتایح  نانچنآ  هب  نمـشد  اب  هلباقم  رد  هک  دراد  ار  نآ 

سدقم عافد  اب  هک  یتایح  ِّدلوت  تهج  مامت  ِيراودیما  اب  هکلب 
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.دراد ار  ییاهدادعتسا  نینچ  بالقنا  نیا  درک  یمن  رکف  زگره  ردص  ینب  .دندرب  ولج  ار  راک  درک  روهظ 

تسا هتفهن  خیرات  نیا  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  روهظ  اب  هک  میوش  ییاهدادعتسا  رکذتم  هدش  یعس  كولس  باتک  رد 
دنک هتسجرب  ام  يارب  ار  اه  تیّمک  دهاوخ  یم  يداصتقا  ياه  میرحت  اب  ایند  هزادنا  ره  دینک  یم  هظحالم  هک  تسا  هطبار  نیمه  رد  و 

اب اـم  مدرم  .تسا  ناوتاـن  نآ  ندـید  زا  نمـشد  هک  دـننیب  یم  ار  يرگید  زیچ  اـم  مدرم  اریز  .تـسین  اـه  نآ  راکهدـب  ناتـشوگ  اـمش 
.دوش یم  تیونعم  بولغم  تیّمک  درادن و  ییاج  نآ  رد  یئارگ  تیّمک  رگید  هک  دنتسه  یقفا  هجوتم  خیرات  نیا  رد  ناشروضح 

ایآ هک  هدروآ  نایم  هب  فلتخم  ياه  گـنهرف  رد  ار  نآ  هاـگیاج  و  راـک »  » ثحب هرامـش ي 78 و 79  رد  هشیدنا » هروس ي   » هلجم ي
یم هک  هدرک  عورـش  ینیوآ  دیهـش  هلمج ي  اـب  ار  هلجم  تیوه ؟ یگدـنز و  اـی  دـهد  یم  اـم  هب  تورث  دوس و  هک  تسا  یلمع  راـک ،

دهد و یم  تسد  زا  ار  شیوخ  یقیقح  يانعم  راک  رگید  دراد ، یم  او  راک »  » هب ار  ناسنا  هک  دشاب  يا  هزیگنا  اهنت  لوپ  یتقو  : » دیوگ
نآ زا  دیاب  ًاقافتا  امش  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  ینعی  تفای .» یصالخ  نآ  زا  رت  عیرس  رت و  شیب  دیاب  هک  دوش  یم  لیدبت  یبجاو  ِّرـش  هب 

تنس رد  راک  .دشاب  تورث  ندروآ  تسد  هب  يارب  اهنت  راک  تسین  انب  .تسا  تورث  ندروآ  تسد  هب  نیع  هک  تسا  يراک  دینک  روبع 
بالقنا اب  هک  دینک  یم  هظحالم  هدرب و  هیـشاح  هب  ار  نآ  هتینردـم  هک  دراد  یـصاخ  كولـس  بدا و  گنهرف و  دوخ  يدوخ  هب  رـشب 

رد یگنهرف  ياه  تیلاعف  لاح  رد  هک  ینازیزع  نیمه  شا  هنومن  .ددرگ  یمرب  ام  خیرات  هب  گنهرف  بدا و  نآ  دراد  یمالسا 
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يایند قباطم  یگدـنز  تورث و  نیا  هنوگچ  درک  دـیهاوخ  هظحـالم  میهد  ناـشن  تسرد  ار  نیا  میتسناوت  رگا  .دنتـسه  بـالقنا  لـیذ 
لابند هب  دننک  یم  راک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هنوگ  نیا  هک  یمدرم  نیا  دیا  هدیسرپ  دوخ  زا  .دتفا  یم  ام  مدرم  مشچ  زا  نردم 

دنروخب و نان  ات  دـننک  یم  راک  ناگمه  : » كاکـشریم ياقآ  لوق  هب  هک  هدرک  داجیا  ییاضف  هتینردـم  تیوه ؟ لابند  هب  ای  دـنا  تورث 
(1) «. دروآ یم  دیدپ  يرت  هزات  ياهزاین  زور  هب  زور  نردم  یگدنز  دننک و  نیمأت  ار  نردم  یگدنز  ياه  هنیزه 

تورث هک  اه  تسیلابتوف  لثم  تسا  يراک  یب  اه  نآ  راک  اذل  .دنتسین  دنک  یضار  ار  ناش  حور  هک  یتیوه  لابند  هب  دوخ  راک  زا  اریز 
یب ناـشیاهراک  همه ي  تهج  نیمه  هب  تسا و  يراـک  یب  نیع  اـه  نآ  راـک  یلو  دـنروآ  یم  تـسد  هـب  لاـبتوف  قـیرط  زا  یتـفگنه 

هب هنوگچ  هک  تسا  يرکذت  نینچ  ندیشوین  ندینش و  هدامآ  زورما  رشب  تسا و  لاکشا  نیا  رکذتم  یمالسا  بالقنا  تسا و  ماجنارس 
نیا زا  یمالسا  بالقنا  .دوش  فرصم  ای  دنک و  فرصم  دیاب  ای  هک  دشابن  یئیـش  کی  رگید  ددرگرب و  دوخ  هتفر ي  تسد  زا  ِتیوه 

.دروآ یمن  تورث  شیارب  شراک  هک  تسا  ینایرج  یمالـسا  بالقنا  رد  لیـصا  تیناحور  تسا و  تیّمک  هبلغ ي  زا  روبع  هار  قیرط 
.دنک وجتسج  يدنمتورث  رد  ار  شتیوه  هک  نیا  نودب  تسا  راک  کی  شیارب  شلغش 

راک یتقو  تسا و  فرصم  يارب  هکلب  تسین  دیلوت  يارب  هتینردم  گنهرف  ياضف  رد  دارفا  ِراک   » هک دیوشب  رما  نیمه  رکذتم  رگا  امش 
بسک فرصم  قیرط  زا  ار  دوخ  تیوه  دنتساوخ  اه  ناسنا  دش و  فرصم  يارب 
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دریگ یم  رارق  فرصم  تمدخ  رد  راک  تسا و  فرصم  هکلب  تسین  راک  رگید  یگدنز ، دوش و  یم  ادج  مه  زا  یگدنز  راک و  دننک 
یلّالد و درک و  ییارگ  تیّمک  تالاکشا  هجوتم  ار  مدرم  ناوت  یم  یتحار  هب  .دوخ » هب  ندیشخب  تیوه  يارب  هن  یگدنز و  يارب  هن  و 

نآ رد  هک  هتفر  تسد  زا  تیوه  هب  تشگزاب  ياتـسار  رد  دش  دهاوخ  يدیدج  دـلوت  نیا  تخادـنا و  مدرم  مشچ  زا  ار  يرگ  هطـساو 
زا راک ، ًالوصا  دنمهف  یم  دـننک و  یم  وجتـسج  یتمواقم  داصتقا  راک و  رد  ار  دوخ  هشیر ي  مدرم  دوش و  یم  مدـقم  تورث  رب  فرش 

یعامتجا بیـسآ  کی  ناونع  هب  ار  لاؤس  نیا  امـش  دراد و  زاین  نآ  هب  دوخ  حور  هیذـغت  يارب  سکره  هک  تسا  یعبانم  نیرت  يداینب 
؟ تسا هدش  رت  مهم  راک  ِدوخ  زا  ندروآرد  لوپ  ارچ  هک  دینک  یم  حرطم 

هدش هدوشگ  رگید  یقفا 

هدش هچ  دننک ؟ یگدنز  ات  دنوش  صالخ  ناشراک  زا  دیاب  ای  دننک  یم  مه  یگدنز  دننک  یم  راک  یتقو  اه  ناسنا  رضاح  لاح  رد  ایآ 
داجیا یمالـسا  بالقنا  هک  يراثیا  ياضف  ایآ  تسا ؟ اجک  لکـشم  نیا  ّلح  هار  هدرک و  رییغت  راک  هب  تبـسن  اه  ناسنا  هاـگن  هک  تسا 

رد ار  دوخ  دیاب  ام  هدش و  زاب  ام  يولج  رد  يرگید  قفا  دهد  یمن  نآ  زا  ربخ  دندش ، دراو  نآ  رد  بالقنا  ياهورین  هللادـمحب  درک و 
شالت بالقنا  مالسا و  هب  تمدخ  ياتـسار  رد  نازیزع  زا  یـضعب  هنوگچ  منیب  یم  هدنب  مینک ؟ هیذغت  تورث ، ءاروام  يرگید  تحاس 

نایم رد  تورث  رگا  ًاقافتا  .دنریذپ  یمن  دننک  ضوع  نآ  اب  ار  يرگید  راک  ات  یهدب  اه  نآ  هب  ناموت  درایلیم  اهدص  رگا  هک  دننک  یم 
روما نیا  ماجنا  يارب  دشاب 
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هدمآ نادیم  هب  نینچ  نیا  اه  تیّمک  هک  ملاع  نیمه  رد  دوش  یم  تسا  مولعم  سپ  .دـنک  یمن  روهظ  عوضوم  یقیقح  هرهچ ي  زگره 
ضرع هدنب  هک  تسا  اه  فرح  نیا  زا  رت  قیمع  رایسب  عوضوم  میا ، هدادن  لکـش  تسرد  ار  نامراک  هار  زونه  ام  .درک  هبلغ  اه  نآ  رب 
میناوتب رگا  تسا  هدش  هدامآ  دنوادخ  فرط  زا  مینک  یم  یگدنز  هک  یخیرات  لد  رد  ام  يدام  زاین  هشیمه  میـشاب  هجوتم  دیاب  .مدرک 

يارب دیاب  میشاب ، هتشاد  ار  دوخ  قزر  هغدغد ي  دیابن  زگره  میریگب ، رظن  رد  زین  ار  مزال  تعانق  میوش و  دراو  خیرات  نآ  رد  تسرد 
نردـم یگدـنز  تسب  نب  زا  هنرگو  اه  تیّمک  يارواـم  دـشاب  يرگید  زیچ  دـیاب  خـیرات  نیا  رد  وا  هغدـغد ي  درک  نشور  لـسن  نیا 

.دور یمن  نوریب 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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هدنیآ رد  یسایس ، تانایرج  یمالسا و  بالقنا  یخیرات  هاگیاج 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

خیرات رد  اه  هثداح  ینطاب  ياه  هیال  هب  رظن 

هب دنتـسه ، رظن  بحاص  مشاب ، هتـشاد  مهاوخ  یم  هک  یـضیارع  رد  مادک  ره  هک  يزیزع  بالط  الـضف و  رـضحم  رد  مرادـن  انب  هدـنب 
یماقم نینچ  رد  هدنب  هن  .دشاب  نازیزع  شناد  هب  یشناد  ندوزفا  رهاظ ، هب  هک  منک  حرط  ار  یعوضوم  هتفُر  هتـسُش  ثحب  کی  تروص 
رضحم رد  مناوت  یم  هک  موش  یم  ور  هبور  يدارفا  اب  یتقو  مقاتشم  هدنب  .مناد  یم  هتسیاش  نازیزع  رضحم  رد  ار  شور  نیا  هن  متسه و 

عون نیا  تاکرب  هب  مراذـگب و  نایم  رد  اـه  نآ  اـب  ار  یثحب  تهج  نیا  زا  منک ، ثحب  اـه  هثداـح  یخیراـت  هاـگیاج  هب  تبـسن  اـه  نآ 
.مراد ناوارف  دیما  طابترا 

نآ رد  میراد و  رارق  نآ  رد  هک  ینامز  ناهنپ  ياه  هیال  اب  هک  تسا  نیا  اه  هثداـح  یخیراـت  هاـگیاج  مهف  تاـکرب  نیرت  مهم  زا  یکی 
ار اـه  هثداـح  مییاـمن و  یم  رظن  نآ  نطاـب  هب  میرب  یم  رـس  هب  نآ  رد  هـک  یخیراـت  رهاـظ  زا  میوـش و  یم  طـبترم  مـینک ، یم  سفنت 

نآ زا  مینیب و  یمن  مه  زا  ادج  هشیر و  یب  ياهزیچ 
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دروخرب يا  هثداح  ره  اب  میهاوخب  هک  روط  ره  میناوت  یم  دوش  یم  روصت  دریگن  رارق  رظن  ّدـم  ثداوح  یخیرات  هاـگیاج  رگا  رت  مهم 
(1) .مینک

مینک فذـح  ار  هثداح  نآ  میهاوخب  رگا  یتح  دـش  میهاوخ  هجوتم  مینک  یبایزرا  یخیرات ا ش  هاگیاج  ساـسا  رب  ار  يا  هثداـح  رگا 
.مینک يزیر  همانرب  نآ  زا  روبع  ياتسار  رد  میشاب و  نآ  زا  روبع  رکف  رد  میروبجم 

اب خـیرات  کی  لد  رد  هک  ار  ییاه  هبرجت  هنومن  ناونع  هب  مهاوخ  یم  تسا  رتشیب  مرتحم  راضح  زا  هدـنب  نس  ًارهاظ  هک  تهج  نیا  زا 
رارق هدـنیآ  هار  غارچ  ار  هتـشذگ  ات  مراذـگب  نایم  رد  امـش  اـب  ثداوح ، یخیراـت  هاـگیاج  هب  هاـگن  هیواز ي  زا  ما ، هدوب  ور  هبور  نآ 

.دیهد

نآ ياقب  يارب  هک  یشالت  همه ي  اب  هتشادن و  رارق  دوخ  یخیرات  هاگیاج  رد  نایرج  مادک  دهد  یم  ناشن  هتشذگ  ياه  هثداح  هب  رظن 
.تسا هدمآ  ولج  هدومن و  دشر  نانچمه  هدرک و  روهظ  شدوخ  یخیرات  هاگیاج  رد  نایرج  مادک  هدنامن و  یقاب  هدش ،

ار تلاصا  اه  هورگ  زا  یضعب  دندوب ، لاّعف  فلتخم  ياه  شیارگ  اب  یبهذم  هورگ  نیدنچ  بالقنا  زا  لبق  ام ، روشک  زا  يرهش  ره  رد 
رکفت هب  کیدزن  هک  ییاه  هورگ  لـثم  دـشاب ، برغ  اـب  گـنهامه  هک  دـننک  حرطم  ار  یمالـسا  دنتـشاد  یعـس  دـنداد و  یم  برغ  هب 

هورگ سکعرب  .دندوب  يا  هیتجح  نمجنا 
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تیعقوم ًالوا  هک  دـنک  یم  اطع  ار  یتریـصب  تفرعم و  ام  هب  نالک ، هاـگن  نیا  میـشاب ؛ هتـشاد  عماـج  نـالک و  هاـگن  دـیاب  ناـمروشک ،

مه دـعب  میراد ؛ رارق  یعـضو  هچ  رد  میمهفب  مینک و  یبایزاب  ینونک  عضو  رد  ار  نامدوخ  هاگتـسیا  ار ، نامدوخ  هاگیاج  ار ، نامدوخ 
«. مینکب دیاب  هچ  هدنیآ  يارب  هک  دهد  یم  میلعت  ام  هب 
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اتـسار نیا  رد  دـنروایب و  ناماس  هب  ار  زیچ  همه  هاتوک  تدـم  ضرع  رد  دنتـساوخ  یم  یلو  یبالقنا  رهاظ  هب  دـندوب  ییاـه  هورگ  لوا 
زا .دندنام  خیرات  یب  هورگ  ود  ره  هنوگچ  دیدرک  هظحالم  دندرک ، یم  یفرعم  بالقنا  دض  ناونع  هب  دوب  اه  نآ  عنام  هک  ار  سکره 

، تموکح هن  دـنکب  تنطلـس  دـیاب  هاـش  هک  درکیور  نیا  اـب  دوـب ، ناـگرزاب  سدـنهم  ياـقآ  ِيدازآ  تضهن  لوا  هورگ  عوـن  زا  هلمج 
ام دننک و  یم  لمع  نید  نآ  هب  يدرف  روما  رد  دنتـسه و  یحیـسم  اه  یبرغ  هک  توافت  نیا  اب  دنداد  یم  برغ  گنهرف  هب  ار  تلاصا 

.میتسه دیقم  مالسا  هب  يدرف  روما  رد  مه 

دندرک یم  رکف  اه  يا  هیتجح  .دنتسه  خیرات  ياجک  رد  دنتسناد  یمن  دنتخانش و  یمن  ار  دوخ  خیرات  مادک  چیه  اه  هورگ  نیا  ًامومع 
اه یبهذم  یلم  دنهد و  ناماس  رـس و  ار  دوخ  گنهرف  نآ  لیذ  دیاب  درک و  دهاوخ  بحاصت  ار  خـیرات  هدـنیآ  همه ي  یبرغ  گنهرف 

ماظن فلاخم  هک  نآ  نودب  دننک ، لرتنک  ار  یهاشنهاش  ماظن  دندرک  یم  یعس  برغ ، هب  تبـسن  اه  يا  هیتجح  هاگن  نتفریذپ  نیع  رد 
رد دننادب  هک  نآ  نودب  دنهاوخ و  یم  هچ  دـننادب  هک  نآ  نودـب  هک  دنتـسه  ییاه  نایرج  نایرج ، ود  نیا  زا  ریغ  .دنـشاب  یهاشنهاش 

تبـسن دنهاوخ ، یم  هچ  نآ  ساسارب  دیاب  هک  نآ  زا  لفاغ  دندوب ، هداد  دشر  دوخ  رد  ار  زیچ  همه  هب  ضارتعا  دنتـسه ، خیرات  ياجک 
نآ دمآ و  قلخ  نیدهاجم  رس  رب  هک  ییالب  نامه  دنک ، یم  نییعت  ناشیارب  ار  ریسم  نمـشد  هنرگو  دننک  يریگ  عضوم  اه  تسیابن  هب 

.درب ولج  قلخ  نیقفانم  ات  ار  اه 

نامدوخ هاگیاج  میناوت  یم  مینک  یبایزرا  تسرد  ار  اه  هورگ  نآ  یخیرات  هاگیاج  میناوت  یم  لاس  لهچ  زا  دـعب  ام  هک  ییاج  نآ  زا 
هب تبسن  زین  ار 
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.میئامن یبایزرا  دراد ، ریدغ »  » هعقاو ي رد  هشیر  تسا و  خیرات  رد  راد  هشیر  نایرج  کی  هک  یمالسا  بالقنا 

نآ فذح  ای  رکف  کی  زا  روبع 

نیا زا  تسا ، اه  نآ  اب  لماعت  ای  دروخرب  یگنوگچ  تسا  تیمها  زئاح  رایـسب  يرکف  ياه  ناـیرج  هاـگیاج  تخانـش  رد  هک  يا  هتکن 
کی ندوب  هدـنیآ  یب  ای  ندوب  راد  هدـنیآ  كالم  دـنا و  هدـنیآ  یب  ای  دـنا و  يراد  هدـنیآ  ياه  نایرج  اـه ، ناـیرج  نآ  اـیآ  هک  هیواز 

؟ مینک دروخرب  اه  نآ  اب  ناش  یخیرات  هاگیاج  ساسا  رب  ات  درک  دروخرب  دیاب  هنوگچ  مادکره  اب  تسیچ و  يرکف  نایرج 

هخاش ناونع  هب  ادتبا  هنوگچ  هک  دینک  یسررب  ریخا  هلاس ي  هاجنپ  رد  ار  يدازآ  تضهن  دوش ، سوملم  یمک  نام  ثحب  هک  نآ  يارب 
هن دنک  تنطلـس  دیاب  هاش  دوب  دقتعم  هک  قدصم  رتکد  ياه  نامرآ  زا  هک  نآ  نودب  درک ، فیرعت  ار  دوخ  یلم ، ههبج ي  یبهذـم  ي 

رکفت زا  دنتشاد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  هک  یشور  کمک  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  .دریگب  هلـصاف  تموکح ،
ياـقآ فادـها  نآ  ساـسا  رب  داد و  رارق  رظن  ّدـم  ار  يرگید  فادـها  یمالـسا  بـالقنا  هک  اـنعم  نیا  هب  درک ، روـبع  يدازآ  تـضهن 

فادها اب  يدازآ  تضهن  هلـصاف ي  هجوتم  يا  هدـع  .دریگ  هدـهع  هب  ار  تقوم  تلود  تیریدـم  ات  درک  توعد  ار  ناگرزاب  سدـنهم 
ناگرزاب سدنهم  ياقآ  لاثما  هک  دنتخانش  یم  هنوگ  نامه  هب  ار  یمالسا  لآدیا  هعماج ي  دنتفریذپ و  ًالماک  ار  اه  نآ  دندوبن و  ماظن 

زا ردـقنآ  اذـل  دنتـشادن و  ار  تقوم  تلود  ياـهراک  لـمحت  ًادـبا  يرظتنم  دـمحم  دیهـش  موحرم  لـثم  مه  يا  هدـع  .تشاد  رظن  ّدـم 
تلود ياهراک 
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تیصخش .تسا  هدرک  ادیپ  يرکف  لالتخا  كاواس  ياه  هجنکـش  تهج  هب  هک  درک  مهتم  ار  وا  شردپ  هک  دوب  هدش  ینابـصع  تقوم 
نآ رد  ناگرزاب  سدنهم  لاثما  ياه  هشیدـنا  دنتـسناد  یم  دـندوب  يدازآ  تضهن  يرکف  هاگیاج  هجوتم  هک  یتشهب  دیهـش  لثم  ییاه 

سدنهم ياقآ  هب  نیهوت  نودب  وا  نارکفمه  یتشهب و  دیهـش  موحرم  .دراد  هدرک  لیـصحت  ياه  یبهذـم  نیب  رد  ییاه  بطاخم  نامز 
ریـسم رد  ار  یعناوم  اه  نآ  راکفا  دریگ و  تسد  هب  رخآ  ات  ار  بالقنا  ییارجا  تیریدـم  دـناوت  یمن  رکف  نیا  دـنداد  ناـشن  ناـگرزاب 

دیاب هنوگچ  هک  نیا  هب  رظن  دنتـشاد و  بالقنا  یلـصا  فادـها  رب  رظن  تقوم ، تلود  اب  ارادـم  نیع  رد  اذـل  دـنک و  یم  داجیا  بالقنا 
روبع ِگنهرف  هریس و  دیاش  تشادن و  ار  ییارادم  نینچ  لمحت  يرظتنم  دمحم  دیهش  موحرم  .دنک  روبع  رکف  نیا  زا  یمالسا  بالقنا 
هتبلا هک  دز  ناشیا  هب  يدـنت  ياه  تمهت  درک و  تفلاخم  یتشهب  رتکد  رظن  اب  اذـل  تخانـش و  یمن  ار  يرکف  نایرج  کی  زا  یخیرات 
دیهش فقس  کی  ریز  رد  یمالسا  يروهمج  بزح  راجفنا  رد  ود  ره  درک و  ادیپ  شیارگ  ناشیا  هب  دش و  دوخ  يوردنت  هجوتم  ًادعب 

هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  دوب ، بالقنا  فادها  هب  رتشیب  هچ  ره  ِندیـسر  روش  يرظتنم  دمحم  روش  هک  ییاج  نآ  زا  دـندش و 
(1) .دندرب راک  هب  ار  امش » ام و  دمحم   » ِریبعت ناشردپ  هب  تیلست  رد  وا  تداهش  زا  دعب  هیلع » یلاعت 

زا هلحرم  کی  هتینردـم ، گنهرف  لیذ  رکف ، کـی  ناونع  هب  ناـگرزاب  هک  تشادـن  هجوت  هتکن  نیا  هب  يرظتنم  دـمحم  دیهـش  موحرم 
دنسانشب و ار  رکف  نآ  هاگیاج  یمالسا  بالقنا  هب  دقتعم  ِمدرم  هک  مینک  يراک  دیاب  تسا و  ام  خیرات 
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« هللا هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  یتشهب و  دیهش  موحرم  هک  يزیچ  دننک ، روبع  رکف  نآ  زا  یتسرد  هب  دنناوتب  ات  دنشچب  ار  درکیور  نآ 
فذح ار  نآ  هبـش  کی  دنریگب و  هدیدان  ار  رکف  نآ  دنهاوخب  دنوش و  ینابـصع  هک  نآ  نودب  دنتـسناد و  یم  یبوخ  هب  نامز  نآ  رد 

.دندوب لئاق  توافت  رکف  نآ  فذح  اب  رکف  کی  زا  روبع  نیب  نوچ  دندرک ، یم  مهارف  ار  رکف  نآ  زا  روبع  رتسب  دننک ،

تلود ندـمآراک  يور  اـب  میدوب ، هدرکن  روـبع  حیحـص  وـحن  هب  ناـگرزاب  ياـقآ  رکف  زا  تیارد  نآ  اـب  بـالقنا  يادـتبا  رد  اـم  رگا 
هب مدرم  ِعوجر  ِجوـم  رد  تفرگ و  یم  تسد  رد  یّلک  هب  ار  تاحالـصا  ناـیرج  يرکف  تیادـه  يدازآ  تضهن  ناـیرج  تاحالـصا ،

یبهذم یلم  نیب  تسا  قرف  رایـسب  یتاهج  زا  هک  یلاح  رد  .میدـش  یم  ور  هبور  اه  یبهذـم  یلم  راکفا  تیمکاح  اب  ام  یمتاخ ، ياقآ 
هدودـحم ي رد  ار  هیقف  تیالو  یـساسا ، نوناق  رب  دـیکأت  اب  هک  تاحالـصا  نایرج  ناربهر  اـب  دـنا  هیقف  تیـالو  رکنم  یلک  هب  هک  اـه 

نآ رد  یبرغ  گنهرف  ياه  شزرا  هک  دننک  یم  وجتـسج  یماظن  رد  ار  دوخ  رهـش  نامرآ  لاح  نیع  رد  دـنریذپ و  یم  یـساسا  نوناق 
هدیـسر هجیتن  نیا  هب  يدنب  عمج  کی  رد  درادن  ار  روما  نیا  رد  ندرکرکف  هلـصوح ي  هک  یـسک  تسا  نکمم  .تسا  هدـش  هتـسجرب 
یخیرات هاگیاج  تسین  هجوتم  یـسک  نینچ  دنتـسه ، یکی  ود  ره  تاحالـصا  نایرج  يرکف  نارادـفرط  اـه و  یبهذـم  یلم  هک  دـشاب 

ناربهر دسر  یم  رظن  هب  دنچ  ره  دنک ، یم  قرف  رایسب  اه  نآ  زا  روبع  یگنوگچ  رد  اه و  نآ  تیعقوم  لیلحت  رد  اه  نآ  ِراکفا  دارفا و 
فادها هب  تبسن  تاحالصا  ههبج  يرکف 
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(1) .دشاب هتشاد  هیواز  دنرب ، یم  ولج  ار  بالقنا  يربهر ، مظعم  ماقم  هک  تهج  نآ  زا  بالقنا 

یفارحنا ياه  نایرج  زا  روبع  ییاناوت  یمالسا و  بالقنا 

طیارش رد  یمالسا  بالقنا  دوب  هجوتم  دیاب  منک  ضرع  متساوخ  یم  مدروآ  يرظتنم  دمحم  دیهـش  موحرم  اب  هطبار  رد  هک  یلاثم  رد 
فادها رب  دیکأت  اب  هک  تسا  ام  هفیظو ي  دنک و  روبع  يدازآ  تضهن  لثم  ییاه  نایرج  زا  دـناوت  یم  هک  تسا  يروط  دوخ  یخیرات 

يارب هک  یلاؤس  نیلوا  .مینک  مهارف  نایرج  نیا  زا  ار  بالقنا  ِروبع  طیارـش  دراد ، یبرغ  درکیور  هک  ینایرج  دقن  یمالـسا و  بالقنا 
نینچ ماد  رد  دـنک و  روـبع  راـکفا  عوـن  نیا  زا  دـناوت  یم  هک  دراد  یتایـصوصخ  هـچ  بـالقنا  هـک  تـسا  نآ  دـیآ  یم  شیپ  نازیزع 

: دندومرف یمتاخ  ياقآ  یمشاه و  ياقآ  ياه  تلود  زا  دعب  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  .ددرگن  هلاحتسا  يراکفا 

نیا تسناوت  بالقنا  تیفرظ  اما  دنتشاد ؛ بالقنا  ینابم  اب  یئاه  هیواز  لاس  یس  نیا  ياه  ههرب  زا  یـشخب  رد  اه  تیریدم  زا  یـضعب  »
دوخ هبرجت ي  رب  دوخ ، تیفرظ  رب  بالقنا  دـنک و  مضه  دـنک ؛ بوذ  دوخ  هروک ي  رد  ار  اه  نآ  دـهدب ؛ رارق  دوخ  نورد  رد  ار  اـه 
هبرض یمالسا  يروهمج  ماظن  هب  ماظن ، نیا  ِنورد  زا  دنتساوخ  یم  هک  یناسک  نآ  .دهدب  همادا  ار  دوخ  هار  رتشیب  تردق  اب  دیازفیب و 

هار بالقنا  .دنوشب  قفوم  دنتسناوتن  دننزب ،
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نورد رد  فلتخم  ياه  هزیگنا  اب  هک  یناسک  همه ي  تسا و  هداد  همادا  زورما  ات  نوزفازور  تردق  اب  ار  دوخ  میقتسم  ریـسم  ار ، دوخ 
؛ درک هاگن  تقد  اب  یتسیاب  تقیقح  نیا  هب  .دندرک  کمک  ماظن  نیا  ياه  یئاناوت  هب  هتـساوخان ، ای  هتـساوخ  دنا ، هتفرگ  رارق  ماظن  نیا 

نیا هک  تسا  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ینید و  يرالاس  مدرم  نیمه  زا  تسا ؛ تیمالـسا  تیروهمج و  نیمه  زا  یـشان  میظع ، تیفرظ  نیا 
ار نیا  تسا و  نیا  مه  یمالـسا  يروهمج  يریذپان  بیـسآ  تینوصم و  يراگدـنام و  زار  .تسا و  هدروآ  دوجو  هب  ار  میظع  تیفرظ 

(1)« .درک دهاوخ  ظفح  هراومه  ار  نآ  هللاءاش  نإ  دراد و  دوخ  تاذ  رد  یمالسا  يروهمج 

ماقم هدـمآ ، شیپ  بالقنا  يارب  اـه  تلود  زا  یـضعب  قیرط  زا  لـئاسم  نآ  ارچ  هک  میدوب  بـالقنا  هدـنیآ ي  نارگن  اـم  هک  یتقو  نآ 
ياتـسار رد  دنهد و  روبع  لحارم  نآ  زا  ار  بالقنا  دنتـشاد  یعـس  دوخ  هنامیکح ي  ِتیریدم  تریـصب و  اب  هللا » هظفح  » يربهر مظعم 
هنامیکح ریغ  ياه  شور  هب  ار  راکفا  اه و  هورگ  نآ  دنهاوخب  هک  نآ  نودب  دندرک ، یم  تیاده  ار  مدرم  لحارم ، نآ  زا  هعماج  روبع 
یمالـسا بالقنا  دندوب  هجوتم  فرط  نآ  زا  دنتـشاد و  رظن  ّدم  ار  یبلط  حالـصا  نایرج  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  .دننک  فذح 

ّدم مدرم  هچنآ  نوچ  .دشاب  هتـشاد  روضح  دناوت  یمن  رکف  عون  نآ  بالقنا  هدنیآ ي  رد  هک  انعم  نیا  هب  دراد ، ار  نآ  زا  روبع  ییاناوت 
.دوبن یکی  دهد  ماجنا  تساوخ  یم  تاحالصا  تلود  هچنآ  اب  دنراد  رظن 

یگدـنزاس و تاحالـصا و  نایرج  لثم  ییاه  نایرج  هاگیاج  یتحار  هب  میـسانشب  ار  یمالـسا  بـالقنا  یخیراـت  هاـگیاج  میناوتب  رگا 
ییارگ لوصا 
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نامز نآ  رد  يرظتنم  دیهـش  موحرم  .دش  میهاوخ  بالقنا  رد  اه  نآ  ندوب  هدـنیآ  یب  هجوتم  تخانـش و  میهاوخ  ار  یگلیبق  یبزح و 
ات دنک  روبع  نایرج  نآ  زا  یمالـسا  بالقنا  هک  دوب  نآ  یهلا  ریدقت  یلو  دنک  فذح  بالقنا  لباقم  زا  ار  تقوم  تلود  تساوخ  یم 

نیا رد  نایرج  نآ  فذـح  اب  يرکف  نایرج  کی  زا  روبع  قرف  میـشابن ، يرکف  نینچ  راتفرگ  هرابود  بـالقنا  خـیرات  هدـنیآ ي  رد  اـم 
.تسا هتفهن  مهم  هتکن ي 

هب هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یـسأت  اب  ام  .مینک  يریگولج  بالقنا  ياهورین  شزیر  زا  هک  دشاب  نیا  دیاب  ام  همه ي  يانب 
برغ ياه  نایرج  هک  هدش  عورش  یخیرات  مینادب  دیاب  دیدازآ ، امش  دیورب  ءاقَلُْطلا » ُمْتنَا  اُوبَهِْذا َو  : » دندومرف شنارکفمه  نایفسوبا و 

نابز و تسد و  هک  هدمآ  دوجو  هب  يدیدج  خیرات  یمالـسا  بالقنا  روهظ  اب  .دنرادن  ییاج  نآ  رد  رگید  دـنهاوخن  دـنهاوخب و  ارگ 
یم میـسانشب  شا  یخیرات  طیارـش  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  هاـگیاج  اـم  رگا  دراد و  رظن  برغ  زا  ریغ  يرگید  زیچ  هب  مدرم  لد  رکف و 

میئوگب و نخـس  مینک و  رکف  میناوت  یم  ییاضف  نینچ  رد  اهنت  دوش ، یم  متخ  اجک  هب  تسا و  اجک  شهاگیاج  يا  هثداـح  ره  میمهف 
.میسرب مهافت  هب 

یمالسا بالقنا  يراد  هدنیآ 

ترـضح زا  ار  نیا  امـش  میتسه ؟ نام  خـیرات  ياـجک  رد  اـم  میـسرپب  رگیدـمه  زا  اـت  مدرک  زاـب  ار  ثحب  نیا  باـب  تین  نیا  اـب  هدـنب 
یکالم هچ  اب  ناشیا  دیـسرپب  دوخ  زا  تسا » اه  تردقربا  يدوبان  ِنرق  نرق ، نیا  : » دـندومرف هک  دیدینـش  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما

عولط رد  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  دنتفگ ؟ ار  نخس  نیا 
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« تسا مالـسا  ِنرق  نرق  نیا  : » دـندومرف هدـش ، عورـش  یبرع  راـهب  دـنتفگ  هـک  ییاـه  نآ  لـباقم  رد  یمالـسا  يرادـیب  ياـه  تـضهن 
هب تسا و  اجک  شهاگیاج  خیرات  رد  يا  هثداح  ره  دیمهفب  ات  دنک  یم  کمک  امش  هب  نانخـس  نیا  هاگیاج  ندیمهف  يارب  تیـساسح 

.دیهد رارق  هیاس  مادک  ریز  رد  دیاب  ار  دوخ  یگدنز  رما  نیا  هب  هجوت  اب  دوش و  یم  متخ  اجک 

زگره  (1)« َنوُرِخْأَتْـسَی اَمَو  اَهَلَجَأ  ٍهَّمُأ  ْنِم  ُِقبْـسَت  اَم  : » نآرق هتفگ  هب  دـش  مهارف  خـیرات  رد  گنهرف  رکف و  کی  يدوبان  طیارـش  یتقو 
مالسا هک  دیمهف  بوخ  نایفسوبا  : » تفگ یم  یتعیرش  رتکد  .دماجنا  یم  ریخأت  هب  هن  دتفا و  یم  ولج  هن  گنهرف  نآ  تما و  نآ  لجا 
لباقم رد  تخـس  ادتبا  رد  نایفـسوبا  تهج  نیمه  هب  يرادن » ییاج  رگید  خـیرات ، نیا  رد  وت  نایفـسوبا : يا  دـیوگب  هک  تسا  هدـمآ 
خیرات دراو  يدیدج  نایرج  ناونع  هب  مالسا  دیمهف  هک  نآ  زا  سپ  درک ، تیریدم  مالسا  يدوبان  يارب  ار  گنج  دنچ  داتسیا و  مالسا 

ار دوخ  ياه  فعض  هطقن  نوچ  نایفسوبا  .دز  اج  ناناملسم  لخاد  ار  دوخ  دریذپب ، ار  مالسا  بلق  هت  زا  زور  کی  هک  نآ  نودب  هدش ،
نودب دهد  همادا  دیدج  خیرات  رد  ار  دوخ  دوش و  دیدج  خـیرات  دراو  دوخ  رظن  هب  تساوخ  درک ، كرد  ار  مالـسا  ياه  توق  هطقن  و 

جرخ هب  هک  یگنرز  همه ي  اب  یلو  دنداد  ماجنا  زین  بالقنا  خیرات  رد  اه  یضعب  ار  يرگ  یـشان  نیا  .دشاب  هداد  تیوه  رییغت  هک  نآ 
هکلب دنتـسویپن  دراد  تسد  رد  ار  خـیرات  هدـنیآ ي  هک  یمالـسا  هب  نوچ  دنـشخبب ، ییاهر  یگدـنیآ  یب  زا  ار  دوخ  دنتـسناوتن  دـنداد 

زا یمسا  چیه  ات  دنراد  رارصا  همه  نیا  نایوما  هک  نیا  .دننزب  دنویپ  دوخ  هب  ار  مالسا  دنتساوخ 
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هیلع نینمؤملاریما  مالـسا و  هک  یلاح  رد  دننزب ، دنویپ  دوخ  هب  ار  مالـسا  دنهاوخ  یم  نوچ  دشابن  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دنناوت یم  دندرک  رکف  نایوما  .دنا  يراد  هدنیآ  نیع  مالسا ، دننام  ترضح  نآ  تهج  نیا  زا  دنا و  هدروخ  دنویپ  رگیدمه  هب  مالـسلا 
تیالو يارب  هیواعم  شالت  دـنوش و  راد  هدـنیآ  مالـسا ، ِيراد  هدـنیآ  اب  دـننزب و  دـنویپ  مالـسا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ياـج  هب  ار  دوخ 

، دور یم  ولج  دنک و  یم  هیذغت  ار  خیرات  هدنیآ ي  هک  یمالـسا  سنج  زا  اه  نیا  هک  نآ  زا  لفاغ  دوب ، اتـسار  نیمه  رد  دیزی  يدـهع 
.دش (1) هتسب  نایوما  راموط  هرخألاب  ندنام  رب  رارصا  هام  رازه  زا  سپ  تهج  نیمه  هب  دنتسین و 

زا تسا ؟ اه  نآ  ِنآ  زا  هدنیآ  هک  دنراد  نانیمطا  ردقنیا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ارچ  دیـسرپ  یم  دوخ  زا  دینک  هاگن  ار  خیرات  یتقو 
میتسه تبقاع  لها  ام  هَِبقاَْعلا » ُلْهَا  ُنَْحن  : » دندومرف  (2)« َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاَْعلا  َو  : » هیآ ي حرش  رد  هک  میراد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح 

ِهِدابِع َو ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَِّلل  َضْرَْألا  َّنِإ   » مالـسلا هیلع  ٍِّیلَع  ِباَـتِک  ِیف  اَنْدَـجَو  : » دـنیامرف یم  .تسا  اـم  نآ  زا  خـیرات  هدـنیآ ي  و 
هک نیا  میتفای ، مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  باتک  رد   (3)« َنوُقَّتُْملا ُنَْحن  َضْرَْألا َو  ُهَّللا  اَنَثَرْوَأ  َنیِذَّلا  َِیْتَیب  ُلْهَأ  اـَنَأ َو  َنیِقَّتُْمِلل » ُهَِبقاـْعلا 

لها نم و  تسا » نیقتم  نآ  زا  تبقاـع  میهاوـخ و  یم  هـک  مـیهد  یم  رارق  نامناگدـنب  زا  یناـسک  يارب  ار  نـیمز  : » دـیامرف یم  نآرق 
نآ میئام  داد و  رارق  اه  نآ  يارب  ار  نیمز  هک  دنا  ییاه  نآ  نم  ِتیبلا 

279 ص :

مهیلع تیبلا  لـها  یـسانش  ناـمز  اـب  هطبار  رد  هک  عیرـشت » نیوکت و  رد  تماـما  ماـما و   » باـتک رخآ  تمـسق  هب  هطبار  نیا  رد  - - 1
.دییامرف عوجر  تسا ، مالسلا 

هیآ ي 128. فارعا ، هروس ي  - - 2
ص 407. ج 1 ، یفاکلا ، - - 3
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یم تبقاع ، لها  میئام  دـنیوگ : یم  هک  مینک  هاگن  ترـضح  ِنخـس  نیا  هب  يدوجو  دـید  اب  رگا  .تسا  نانآ  ِنآ  زا  تبقاع  هک  ینیقتم 
هک دنتـسه  اه  نآ  دنتـسناد  یم  دنتخانـش و  یم  ار  اه  تیمکاح  اه و  هثداـح  یخیراـت  هاـگیاج  هک  تسا  نآ  ناـنیمطا  نیا  زار  میمهف 
هب دینک  یم  هدهاشم  خیرات  رد  ار  یتایح  اج  ره  تهج  نیمه  هب  دننک و  یم  تیریدم  شا  ییاهن  فادـها  يوس  هب  ار  خـیرات  هراومه 

روهظ مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف  تیریدم  اب  هک  یمالسا  بالقنا  لثم  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف  روضح  تهج 
اهتنا هب  یسابع  نومأم  لاثما  نیغورد  تسادق  دنراذگ  یمن  دنرضاح و  خیرات  رـسارس  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  .دبای  یم  همادا  و 

دناوـت یمن  رگید  مالـسا  ناـهج  اـهنت  هـن  هـک  داد  رارق  زورما  رـشب  لـباقم  رد  ار  یناـمرآ  یمالـسا  بـالقنا  اتـسار  نـیمه  رد  دـسرب ،
هک ییاه  شلاچ  تلع  دـنیامن و  لمحت  ار  يراد  هیامرـس  ماظن  دـنناوت  یمن  زین  برغ  ناهج  مدرم  یتح  دـنک  لـمحت  ار  اـهروتاتکید 

نیا رد  یمالـسا  بالقنا  روضح  رد  دیاب  ار  دنا  هدرک  داجیا  یمالـسا  بالقنا  يارب  هقطنم  نآ  ناگدـناشن  تسد  يرابکتـسا و  ناهج 
.تسناد خیرات 

تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیبُحم  ندناسر  لتق  هب  ترضح ، نآ  ِتداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یخیرات  روضح  لیلد 
یعس مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  هک  تسا  نیا  بیجع  .تسا و  هدیـسرن  نایاپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و 

نآ لد  زا  لطاب  اب  قح  ههبج ي  هلباـقم ي  روصت  اـت  دنـسرب  لـتق  هب  نیدـتم  رهاـظ  هب  دارفا  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نیبحم  دـنراد 
، دـنا نآرق  ظفاح  هک  اه  یفقث  فسوی  نب  جاجح  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نیّبحم  دـنراد  یعـس  نایوما  .دـیاین  نوریب  اـه  تداـهش 

نیبحم .دشابن  نایم  رد  لطاب  قح و  ِعوضوم  ات  دنوش  هتشک 
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تسد هب  ار  اه  نآ  يرگ ، هلیح  ِتیاهن  رد  دندیـسرن ، لتق  هب  ناخزیگنچ  لثم  یـشحو  ياه  ناسنا  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
سکعرب هجیتن  یلو  دنتسین ، یـصاخ  تسادق  ياراد  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  دنیوگب  ات  دندناسر  لتق  هب  حالـصلارهاظ  ياه  ناسنا 

.دندش جراخ  دوخ  نیغورد  تسادق  ششوپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نیبحم  نالتاق  دش و 

اه گنهرف  یخیرات  هاگیاج 

ینعی نیا  دننیب ، یم  دوخ  نمشد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نیّبُحم  نایسابع ، سپـس  نایوما و  یتقو  دیـشاب  هجوتم  هک  تسا  نآ  هدنب  ضرع 
جرخ هب  هلـصوح  یخیرات ، روضح  نینچ  هب  هجوت  اب  مه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  رـضاح  خیرات  همه ي  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
ماما تماما  نامز  رد  ینثم  نسح  نب  هللادـبع  .دـیامن  روبع  دـنک ، روبع  نآ  زا  دـیاب  هچنآ  زا  دـناوتب  یمالـسا  هعماـج ي  اـت  دـنهد  یم 

تیمکاح رب  میریگب و  تسد  رد  ار  راـک  مشاـه  ینب  اـم  دـندش  فیعـض  ناـیوما  هک  ـالاح  دـیوگب  دراد  رارـصا  مالـسلا  هیلع  قداـص 
يا وت  هدیـسرن و  نآ  نامز  زونه  اریز  دینکن  ار  راک  نیا  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .تشاد  دیکأت  دـمحم  شدـنزرف 
نیا دومرف  دز و  حافس  سابعلاوبا  تشپ  رب  تسد  ترضح  .تسین  وا  هک  نادب  تسا  وت  دنزرف  دوعوم  يدهم  يراد  نامگ  رگا  هللادبع 

(1) .دنسر یم  تنطلس  هب  شنادنزرف  شناردارب و  درم و 

تقیقح زا  هک  ار  یماما  تیمکاح  تیفرظ  هعماج  طیارـش ، نآ  رد  دـنا  هجوتم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریاـس  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما 
ارچ نوچ و  یب  هک  ار  یماما  یسدق  ماقم  كرد  ناوت  زونه  مدرم  درادن و  دیوگب  نخس 

281 ص :
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یّقرلا نومأم  هک  تسه  بوشآ  رهـش  نبا  ِبقانم  رد  .دورب  ولج  هعماج  روما  یتیریدم  نینچ  قیرط  زا  ات  دنرادن  دـنریذپب ، ار  وا  نیمارف 
تسشن و درک و  ضرع  مالس  دش و  دراو  یناسارخ  نسح  نب  لهس  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  میاقآ  رـضحم  تفگ :

قح زا  هک  دوش  یم  امـش  عنام  يزیچ  هچ  دـیا ، تّما  تیب  لها  امـش  دـیتسه و  یناـبرهم  تبحم و  لـها  امـش  ربماـیپ ، رـسپ  يا  تفگ :
یناسارخ يا  دومرف : دننز !؟ یم  ریشمش  امش  شیپ  رد  هک  دیراد  هعیـش  رازهدص  کی  هک  یلاح  رد  دینیـشنب  دینک و  ضارعا  ناتدوخ 

ات درک  نشور  ار  رونت  وا  نک ، نشور  ار  رونت  دومرف : هفینح  مان ] هب  نازینک  زا  یکی   ] هب سپس  دنک ، تیاعر  ار  امش  قح  ادخ  نیـشنب ،
رونت رد  وش  دنلب  یناسارخ  يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ  دش ، نشور  دیفـس و  نآ  يالاب  تخادگ و  الماک  هک  نیا 
ماما .درذگرد  امـش  زا  ادخ  رذـگرد ، نم  زا  نکن ، بذـعم  شتآ  اب  ارم  ادـخ ، ربمایپ  دـنزرف  يا  میاقآ ، يا  تفگ : یناسارخ  نیـشنب ،

ضرع .دوب  شا  هبابـس  تشگنا  رد  شیاه  شفک  دش و  دراو  یکَم  نوراه  انثا ، نیا  رد  تفگ : یّقر  نومأم  متـشذگرد ، وت  زا  دومرف :
دوخ ياه  شفک  وا  .نیشنب  رونت  رد  نک و  اهر  ار  تیاه  شفک  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  داب ، امش  رب  مالس  ربمایپ ! رسپ  يا  درک :

یناسارخ يا  دومرف : سپس  دش ، یناسارخ  اب  وگتفگ  لوغـشم  ناسارخ  اب  هطبار  رد  ماما  دش و  رونت  لخاد  سپـس  تشاذگ و  رانک  ار 
رـس ملاس و  سپـس  .تسا  هتـسشن  رونت  لخاد  رد  وناز  راهچ  دید  ار  یکم  نوراه  دش و  دـنلب  یناسارخ  نک ، هاگن  رونت  هب  وش و  دـنلب 

.ینک یم  ادـیپ  ار  نیا  لثم  رفن  دـنچ  ناسارخ  رد  تفگ : یناسارخ  درم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  .تفگ  مالـس  اـم  هب  دـمآ و  نوریب  لاـح 
ماما دوش ، یمن  ادیپ  مه  رفن  کی  یتح  دنگوس  ادخ  هب  داد : باوج 

282 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 308 

http://www.ghaemiyeh.com


هک مینک  یمن  ادیپ  ار  رفن  جنپ  نآ  رد  هک  ینامز  رد  مینک  یمن  جورخ  ام  اما  تفگ : سپـس  و  رفن ! کی  یتح  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف :
(1)« .میتسه رتاناد  جورخ  تقو  هب  ام  دشاب ، ام  روای  رای و 

ره مینکن  نامگ  ات  دراد ، خیرات  رد  یصاخ  هاگیاج  یگنهرف  ره  ققحت  طیارش  دننک  نشور  دنهاوخ  یم  هنحص  نیا  داجیا  اب  ترضح 
نامرآ ققحت  عنام  هک  یخیرات  ياهانگنت  زا  میئامن  یعـس  ناماما  لثم  دـیاب  يرآ  .مینک  ققحم  میناوت  یم  ینامز  ره  رد  ار  يا  هثداـح 
دناوتب یمالسا  تما  هک  تسا  يروعـش  ِرظتنم  هعیـش  .مینک  مهارف  اه  نامرآ  نآ  ققحت  تهج  ار  طیارـش  میئامن و  روبع  تسا  نامیاه 
تبـسن هک  رـسای  رامع  ای  رتشا و  کلام  لثم  دنا  هدوب  يرفن  دـنچ  هشیمه  هنرگو  دـنک  فیرعت  تسرد  موصعم  ماما  اب  ار  دوخ  تبـسن 

نآ رد  اه  ناـسنا  هک  تسا  يا  هعماـج  رظتنم  هعیـش  گـنهرف  یلو  دنـشاب  هدرک  فیرعت  تسرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اـب  ار  دوخ 
.دـننک فیرعت  دوب ، هدرک  فیرعت  ماما  هب  تبـسن  دوخ  يارب  رتشا  کلام  هک  ییانعم  لثم  ار  دوخ  يانعم  تما ، کی  ناونع  هب  هعماـج 

هن هدش و  هاگودرا  نیا  دراو  دوخ  لیلحت  اب  سابع  نبا  یلو  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگودرا  رد  سابع  نبا  هک  تسا  تسرد 
هب دربب ، ولج  یهلا  تیادـه  اب  ار  یمالـسا  هعماج ي  ات  تسا  ادـخ  بوصنم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـشاب  دـقتعم  هک  هاگن  نآ  اـب 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  اب  ار  يدروخرب  نامه  دنتفرگ  تسد  هب  نایـسابع  هلـسلس ي  رد  ار  تیمکاح  وا  نادنزرف  یتقو  تهج  نیمه 
.دنداد ماجنا  هیما  ینب  هک  دندرک 
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.بلاط یبا  لآ  بقانم  بوشآ - رهش  نبا  - - 1
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یخیرات یحتف  یمالسا ، بالقنا 

حتف کی  ناونع  هب  ار  نآ  میراد ، یمنرب  نآ  فادها  زا  ار  دوخ  مشچ  هک  نآ  نیع  رد  یمالسا  بالقنا  عورـش  اب  هک  تسا  نآ  ام  رنه 
هب راودـیما  مینک و  روبع  نآ  یخیرات  عناوم  زا  یتسرد  هب  میناوتب  ات  میـسانشب  ار  بالقنا  فادـها  هب  ندیـسر  لحارم  مینیبب و  یخیرات 
هک ار  نامز  نآ  خیرات  ياضف  یسک  رگا  .تسا  ریذپان  فلخت  دیدج ، یخیرات  ققحت  رد  یهلا  هدعو ي  هک  میـشاب  دنوادخ  هدعو ي 
هب تخانـش  یم  دننک ، یفرعم  مالـسا  همادا ي  ناونع  هب  ریدغ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دندش  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
يا دـیامرف : یم  ادـخ  هک  اجنآ  .تسین  مهارف  يداهنـشیپ  نینچ  شریذـپ  هنیمز ي  دـیمهف  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لثم  یبوخ 

نک و یفرعم  ار  یلع  نکن و  یهاـتوک  وا  یفرعم  رد  یلو  تسین  مهارف  زونه  یلع  شریذـپ  هنیمز ي  هک  یمهف  یم  تسرد  وت  ربمغیپ 
هب ات  دنک  عورـش  مالـسا  همادا ي  رد  ار  يدیدج  خیرات  دهاوخ  یم  دـنوادخ  .يا  هدـناسرن  اهتنا  هب  ار  دوخ  تلاسر  ینکن  یفرعم  رگا 

.دسر ارف  نآ  نتفای  تیلعف  هنیمز ي  رورم 

اب یلو  دنریگ  یم  هدیدان  ار  ریدغ  یگلیبق ، یسایس و  ياه  نایرج  هک  دندوب  هداد  صیخشت  یبوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
َنِم َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  همه  نیا 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتاراشا  تایاور و  قبط  نوچ  یتسه ؟ لـطعم  ارچ  ربماـیپ  يا   (1)« َنیِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا 

عوضوم دنوادخ  ًالبق  هک  تسا  مولعم  دنراد ، انم  هکم و  رد  ریدغ  زا  لبق  ناشنانخس  رد  هلآ  هیلع و 
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َو : » دیامرف یم  دنک و  یم  دیدهت  هیآ  نیا  رد  اذل  هتشاذگ و  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیاصو 
.يا هدرکن  غالبا  ار  دوخ  تلاسر  ًالمع  يریگ و  یمن  دوخ  تلاسر  زا  يا  هجیتن  چـیه  یهدـن ، ماـجنا  ار  لـمع  نآ  رگا  ْلَـعْفَت » َْمل  ْنِإ 

هب ار  رون  نیا  ادـخ  ِدوخ  تسین ، مهارف  مالـسلا  هیلع  یلع  یفرعم  یخیراـت  هنیمز ي  هک  دوـب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لـیلحت 
طیارش دش  نشور  دش  حرط  عوضوم  هک  مه  دعب  تسین ، مهارف  عوضوم  نیا  یخیرات  هنیمز ي  دمهف  یم  ترـضح  هک  هداد  شربمایپ 
ندینـش اـب  هدـلک  نب  ثراـح  نبرـضن  هک  يروط  هب  .دـندرک  یم  ینیب  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  يروط  ناـمه 

میلا یباذـع  هب  ار  ام  ای  رابب  ام  رب  یگنـس  سپ  تسا  وت  دزن  زا  دـیوگ  یم  هچنآ  تسا و  قح  دـمحم  رگا  ایادـخ  تفگ : ریدـغ  نایرج 
(2) .دش لزان   (1)« ٍِعقاو ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس   » هیآ ي .داتفا و  نوعلم  نآ  رب  دمآ و  نامسآ  زا  یگنس  هک  نک ، التبم 

ُهَّللا َو   » هک دیامرف  یم  ریدـغ  نایرج  هب  طوبرم  هیآ  همادا  رد  ار  هتکن ا ي  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رظن  دـییأت  نیع  رد  ادـخ 
دـنک و یم  ظفح  مدرم  تسد  زا  ار  وت  تلاسر  ار و  وت  دـنوادخ  ربمایپ ! يا  َنیِرفاـْکلا » َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی 

دوش یم  موـلعم  دـیربب ، شدوـخ  خـیرات  رد  ار  هیآ  نیا  رگا  .دـسرن  دـنهاوخ  یم  هک  یتیاـهن  نآ  هب  ناـش  هشقن  هک  دـنک  یم  يراـک 
هیلع یلع  تیریدـم  لباقم  رد  هک  ییاه  نیا  ًالوا : هک  دـهدب  یلـست  هدژم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ  ربمایپ  هب  دـهاوخ  یم  دـنوادخ 

هجیتن ناشیاه  هشقن  یلو  دنـشک  یم  ییاه  هشقن  نارفاک  نیا  تسا  تسرد  ًایناث : دنرفاک ، دـنا  هداتـسیا  هعماج  تیادـه  تهج  مالـسلا 
تیاده ناشیاه  هشقن  رد  ار  اه  نآ  دنوادخ  دهد و  یمن 
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هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  باطخ  .دش  دهاوخ  رمث  یب  ناشراک  درکن  تیاده  ار  یناسک  دنوادخ  یتقو  تسا  مولعم  دـنک و  یمن 
وت هب  یلو  دننک  فیرحت  ار  نآ  دور و  هیشاح  هب  ریدغ  مایپ  ات  دنشک  یم  هشقن  يا  هدع  يا  هدش  هجوتم  تسا  تسرد  دیامرف : یم  هلآ 

دحتم روهشم  هفیحص ي  نآ  رد  مه  نآ  زا  لبق  ریدغ و  نتفرگ  هدیدان  يارب  دنتخاس  ار  هفیقـس  .دنریگ  یمن  هجیتن  هک  مهد  یم  هدژم 
حتف کی  ناونع  هب  ریدغ  گنهرف  دندیـسرن و  دنتـساوخ  یم  هک  يا  هجیتن  نآ  هب  یلو   (1) .دریگب اپ  ریدغ  نایرج  دنراذگن  هک  دندش 

هب هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تسا  دنوادخ  هدعو ي  تروص  یمالـسا  بالقنا  تفای و  همادا  ادخ  هدژم ي  هدعو و  اب  یخیرات ،
باـجح رد  دـیحوت  اـت  دوب  توبن  همادا ي  ریدـغ  هک  ییاـنعم  ناـمه  هب  ناـمزورما ، خـیرات  نطوـم  رد  تسا  دـیحوت  حور  اـنعم  کـی 

هب هکلب  دیا  هدرک  افج  بالقنا  هب  اهنت  هن  دـیئامرفب ، روصت  نیا  زا  ریغ  ار  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  رگا  .دریگن  رارق  تیلهاج 
هچ دندرک ، افج  دوخ  هب  يا  هلیبق  ياه  بزح  نویـسایس و  زا  یـضعب  ردـص و  ینب  لاثما  هک  روط  نامه  دـیا ، هدرک  افج  مه  ناتدوخ 

(2)، دنشاب ارگلوصا  ریغ  هچ  دنشاب و  ارگلوصا  بازحا ، نآ 

طلغ هاگن  اب  اه  نیا 
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يارجام زا  سپ  هک   ، هدـمآ ص 454  ج 4 ،  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص 33 و  ج 8 ،  راحب ، رد  هفیحـص  ناـیرج  - - 1
هیلع یلع  تموکح  دض  رب  تردق  مامت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  یهورگ  مخ  ریدغ 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  هک  نیا  رب  ینبم  دنداد  حاّرج  هدیبعوبا  هب  ار  نآ  هیهت و  رفن  ءاضما 34  اب  يا  همان  نامیپ  دننک و  هزرابم  مالسلا 
یثوروم تلم  يربهر  ات  هدراذگ  تلم  هدهع ي  هب  ار  تموکح  رایتخا  دادن و  رارق  نیشناج  ار  یسک  داد و  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  هلآ 

...دوشن
هصخاش هلمج  زا  نیا  دنناد و  یم  فلاخم  لمحت  ردص و  هعـس ي  ار  ییارگ  لوصا  ياه  هصخاش  زا  یکی  بالقنا  مظعم  ربهر  - - 2

.دوش عوجر  خـیرات 6/6/1385  رد  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  تبحـص  هب  .تسا  ییارگ  لوصا  ياه  هیاـپ  وزج  هک  تسا  ییاـه 
مالـسا زا  رگید  تشادرب  رکف و  ره  دراد و  رظن  ّدم  ار  بالقنا  مالـسا و  زا  دوخ  تشادرب  دوخ و  اهنت  يا  هلیبق  یبزح و  ییارگ  لوصا 

.دنک یم  یفن  ار  بالقنا  و 
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هاگیاج میناوتب  هک  تسا  نآ  یعقاو  ییارگلوصا  .درک  دـنهاوخ  هدـنیآ  یب  خـیرات و  یب  ار  دوخ  ِنایرج  دوخ و  یمالـسا ، بـالقنا  هب 
.میسانشب نامز  نیا  رد  دیحوت  حور  روضح  ناونع  هب  ار  یمالسا  بالقنا 

هاگن ود  توافت  زار 

یگتـسیاش هک  یناسک  ناونع  هب  مالـسلا ،  مهیلع  تیبلا  لها  هب  مالـسا  ِناهج  ناناملـسم  ات  دـندرک  شـالت  رایـسب  نایـسابع  ناـیوما و 
مهیلع تیبلا  لها  هب  تراسج  رد  سابع  ینب  رابرد  رد  كُرت  رصنع  دننکن و  عوجر  دنراد ، ار  مالـسا  ناهج  یـسایس  ینید و  تیریدم 

هصخاش ي یلو  ومع ، رـسپ  دـنتفگ  یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نومأم  نوراـه و  یلیلد  ره  هب  لاـح و  ره  رد  .دوب  روهـشم  مالـسلا 
هلسلس روهظ  اب  ینامثع ، ناکرت  تیمکاح  جوا  رد  تسرد  همه  نیا  اب  .دوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دالوا  اب  تیدض  ینامثع  ناکرت 
صاخ یخیرات  حتف  هب  انعم  کی  هب  دومن و  ادیپ  یصاخ  یخیرات  روضح  هعیش  درک و  روهظ  تلود  کی  ناونع  هب  عیـشت  هیوفـص ، ي 
هلـسلس هک  تهج  نیا  زا  میتفای و  تسد  دوخ  صاخ  یخیرات  حـتف  هب  یمالـسا  بالقنا  روهظ  اب  ام  هک  روط  نامه  .تفای  تسد  دوخ 
هلـسلس نیا  رـصانع  زا  یـضعب  دنچ  ره  دراد ، ام  خـیرات  رد  یتمیقیذ  هاگیاج  تسا ، یعیـش  ِیتموکح  روهظ  یخیرات  حـتف  هیوفـص  ي 

رتکد ياقآ  هک  یتلفغ  هدـنب  رظن  هب  .دروخ  یم  مشچ  هب  اـه  نآ  زا  یـضعب  زا  تسیاـشان  لاـمعا  یـضعب  اـی  دـندرکن و  لـمع  تسرد 
، دندوب تلفغ  نآ  هجوتم  يربهر  مظعم  ماقم  لاثما  یلو  تشاد  یتعیرش 
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یئزج ياه  فعض  غارس  يوفـص ، عیـشت  يولع و  عیـشت  حرط  اب  یتعیرـش  رتکد  .تسا  يوفـص  هلـسلس ي  یخیرات  هاگیاج  زا  تلفغ 
نیا زا  لفاغ  تسا ، هدرک  دیجمت  ار  يوفص  هاشداپ  یسلجم  موحرم  ارچ  هک  دریگ  یم  لاکشا  دور و  یم  يوفص  ناهاشداپ  زا  یضعب 

زا یکرک  ققحم  ییاهب و  خیـش  لاثما  اذل  هدش و  عورـش  يدـیدج  خـیرات  يوفـص  تلود  روهظ  اب  دـنا  هدـش  هجوتم  نید  يامعز  هک 
دنمهف یم  نوچ  دـننک ، تیریدـم  ار  خـیرات  هدـنیآ ي  ریـسم  ات  دـنیآ  یم  يوفـص  رابرد  يوس  هب  دـننک و  یم  تکرح  نانبل  کـبلعب 

دوش و یم  یهتنم  مالسلا  هیلع  یلع  گنهرف  اب  عیشت  تیمکاح  هب  ریـسم  نیا  تسا و  یهاگیاج  هچ  خیرات  رد  يوفـص  تلود  هاگیاج 
رتکد ياقآ  لثم  یناناد  خـیرات  .دوب  هیوفـص  هلـسلس  هب  هاگن  ود  نیا  توافت  تلع  هجوتم  دـیاب  .يوفـص  ساـبع  هاـش  تیمکاـح  هب  هن 

هب هجوت  اب  دنا و  هدش  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  مالسا  لیذ  يوفص  هلسلس ي  يزاس  ندمت  هیحور ي  هجوتم  یبوخ  هب  یفجن  یـسوم 
هک یلاح  رد  دنبوک  یم  ًادیدش  ار  راجاق  هلسلس ي  راجاق ، اب  هیوفص  هسیاقم ي  رد  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  هک  تسا  هتکن  نیا 

عون نیا   (1) .دنا لئاق  شزرا  هیوفص  يارب 
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رد سپـس  بلح و  سلبارط و  تاماش و  رد  هعیـش  هیملع ي  هزوح ي  دـنیامرف : یم  هراب  نیا  رد  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماـقم  - - 1
ظوفحم و هعیـش  تهاقف  میظع  ياه  هناخباتک  رد  ناشراثآ  خیرات و  رد  ناشمـسا  ام ، ِیّلح  ياهقف  ناگرزب  هک  دوش  یم  لیکـشت  هّلح 

یم دوجو  هب  میظع  یعطقم  دوش و  یم  لیکشت  ناریا  رد  هیوفـص  تنطلـس  هک  ینامز  ات  دنک  یم  ادیپ  همادا  دنور  نیا  تسا و  دوجوم 
هیوفص نیطالس  دننک ، یفرعم  ینید  ياه  شزرا  میهافم و  مالسا و  هعیش و  ّدض  ار  هیوفص  دندرک  یعـس  هک  یناسک  مغر  یلع  .دیآ 

يا یندشن  شومارف  ِراگدنام  ِگرزب  ياه  تکرح  دنتشاد ، ناشدوخ  ياه  تیصخش  تموکح و  بناج  رد  هک  ییاه  يدب  همه ي  اب 
مق ناسارخ و  ناهفصا و  هیملع ي  هزوح ي  تقو ، نآ  رد  هک  تسا  هعیش  یملع  ِياه  هزوح  شرتسگ  اه  نآ  زا  یکی  هک  دنداد  ماجنا 
رگا .دـید  دـهاوخ  ار  یمیظع  ياه  یتفگـش  دوش ، هعلاطم  دراو  یـسک  رگا  هک  دـش  دابآ  اه  نآ  تکرب  هب  قطانم ، هیقب ي  فجن و  و 

ناگرزب زا  مادکره  هیوفص ، زا  دعب  اّما  تسا ؛ رامش  تشگنا  نایناریا  دادعت  دینک ، هاگن  ار  هعیش  ياهقف  هیوفص ، نارود  زا  لبق  ات  امش 
هذمالت روضح  البرک و  فجن و  هزوح ي  جوا  هرود ، نیا  زا  دعب  .دنتسه  یناریا  ياهقف  نانآ  دصرد  دون  دیاش  دینک  هاگن  هک  ار  املع 

تیزکرم دعب  .تسا  ریخا  هرود ي  ات  ناراوگرزب  نیا  هذـمالت ي  و  رهاوج » بحاص   » و خیـش »  » سپـس و  یناهبهب » دـیحو   » موحرم ي 
ات دوش و  یم  لقتنم  مق  هب  زاب  يدرجورب ،» هّللا  تیآ   » موحرم دعب  و  يرئاح » هّللا  تیآ   » موحرم هلیسو ي  هب  تهاقف  هزوح ي  يامظع 

تسا یملع  میظع  تکرح  نیا  همه ي  ِنیزُگ  هدبز  لصحتسم و  هجیتن و  یخیرات و  ریـس  نیا  لوصحم  هزوح ، نیا  .دراد  همادا  زورما 
یخیرات و ثحب  کی  عوضوم  هیملع ، ياه  هزوح  .تسامـش  راـیتخا  رد  زورما  تسا و  هدوب  هارمه  ملع ، قیقحت و  ترجاـهم و  اـب  هک 

یقّقحم نقتم و  لکـش  هب  هلئـسم  نیا  هب  رظن ، لـها  زا  یناـگرزب  هزوح و  يالـضف  زا  یناـسک  تساـجب  هک  تسا  یّمهم  رایـسب  ِیملع 
هزوح ي ناگبخن  زا  یعمج  اب  رادـید  رد  بالقنا  ربهر  نانخـس  « ) .دوش یم  هتخادرپ  لـئاسم  نیا  هب  هّللادـمحب  منیب  یم  هک  دـنزادرپب 

دوب يروشک  ناریا  نایقوجلس ، نارود  زا  دعب  هّیوفص و  عولط  زا  لبق  : » دنیامرف یم  رگید  ياج  رد  ای  و  ( 1374 / 09 مق 13 / هیملع ي 
هّیوفـص ار  تّزع  نیا  .دوبن  يربخ  اهنارود  نآ  رد  ناریا  تمظع  تّزع و  زا  تخاون و  یم  يا  هناگادـج  گنهآ  نآ  زا  یـشخب  ره  هک 

هنیمز نیا  دنتسناوت  یلیبدرا  نیّدلا  یفص  خیش  دالوا  ینعی  زرابم  دهاجم و  يافرع  نادناخ  دندرک و  عولط  لیبدرا  زا  هّیوفص  .دنداد و 
یفرعم هتفرشیپ  دنلبرس و  زیزع ، ردتقم ، دّحتم ، زور ، نآ  يایند  رد  نایملاع  همه ي  هب  ار  ناریا  اه  نآ  نادنزرف  ات  دنروآ ، دوجو  هب  ار 

لها بهذم  هعیـش ، بهذم  يایحا  ینعی  دوش ؛ یم  بوسحم  لّوا  لماع  ِيونعم  ینابیتشپ  عقاو  رد  هک  دوب  یلماع  مود ، تمدخ  .دـننک 
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، نیسح ماما  مان  اب  نینمؤملا ، ریما  مان  اب  نیمزرس  نیا  زا  رویغ  ریاشع  نیمه  عاجش ، مدرم  نیمه  مدرم  .ربمایپ  نادناخ  هب  تدارا  تیب و 
هقف مالـسا و  سدقم  نیئآ  تیب و  لها  دای  ادخ ، مان  دنورب و  دنتـسناوت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  مان  اب  البرک ، يادهـش  مان  اب 
(1379 / 05 / 03 .دنروآ ( دوجو  هب  ردتقم  مکحم و  هچراپ ، کی  يروشک  دننک و  رقتسم  روشک ، نیا  رساترس  رد  ار  يرفعج  نیتم 
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هن دنراد  هیوفص  هلسلس ي  یخیرات  هاگیاج  هب  تبسن  هک  تسا  یتخانش  تهج  هب  دنراد  هیوفـص  هب  تبـسن  ناشیا  هک  يراذگ  شزرا 
.اه نآ  دارفا 

هاگیاج دنناوت  یمن  هک  دنراد  یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  اه  یضعب  زورما  نیمه  ار  هیوفص  هلسلس ي  هب  تبسن  یتعیرش  رتکد  لکـشم 
ار بالقنا  یخیرات 
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لفاغ هتکن  نیا  زا  اه  نیا  تسین ، یمالـسا  ام  تارادا  تسه و  یباجح  یب  زونه  ارچ  هدش  یمالـسا  بالقنا  رگا  دـنیوگ  یم  دـنمهفب ،
َملاع اب  یلبق  ندمت  ياج  هب  يدیدج  ندمت  ات  دـشک  یم  لوط  دوش و  یم  عقاو  دـنیارف  تروص  هب  اه  ندـمت  طاطحنا  هشیمه  هک  دـنا 

.نآ ناـیاپ  رد  هن  میتسه و  ینید  گـنهرف  هب  یبرغ  گـنهرف  زا  یخیراـت  ِراذـگ  هعیلط ي  رد  اـم  .دوش  مکاـح  شدوخ ، هب  صوصخم 
هلـسلس یخیرات  تمظع  زا  .تسا  هدـیدپ  نیا  یخیرات  هاگیاج  ِمهف  تسا  مهم  اج  نیا  رد  هک  يزیچ  زاـغآ ، کـی  زاـغآ  ینعی  هعیلط ،
یمسر بهذم  هیوفـص  هک  نیا  زا  هاشردان  هک  طرـش  نیا  هب  دیایب  رانک  هاشردان  اب  دش  رـضاح  ینامثع  تلود  هک  سب  نیمه  هیوفص 

هب دوب  روهشم  یلم  رادرس  هب  مدرم  ناهذا  رد  هک  یهاشردان  هاشردان ، ندمآ  هاتوک  اب  دیایب و  هاتوک  دوب ، هدرک  مالعا  عیشت  ار  روشک 
.دش لیدبت  یلم  گنن 

خیرات رد  مالسلا  هیلع  یلع  همادا 

ناونع هب  ار -  هیوفص  یخیرات  روضح  دیایب و  دهد  یمن  هزاجا  هاشردان  هب  هک  هدش  تیبثت  يروط  يوفص  هلسلس ي  یخیرات  هاگیاج 
رگا : » دندومرف یمالـسا  بالقنا  اب  هطبار  رد  انعم  نیمه  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  دهد و  رییغت  یعیـش - تلود  عورش 
یمن شزاـس  امـش  اـب  مالـسا  تلم  دـنک  شزاـس  امـش  اـب  مه  ینیمخ  رگا  دـینکن ، هابتـشا  .ددرگ  یمنرب  مالـسا  تلم  مدرگرب  مه  نم 

(1) ؟» دنک

مالسا ِباجح  ًالمع  دش و  لیمحت  ام  رب  شا  یلوغم  داژن  اب  هیوفص  زا  دعب  راجاق  هلسلس ي  مالسا  ِنانمـشد  شالت  اب  هک  تسا  تسرد 
یعیش
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حرط اب  دنتـساوخ  دـنداد و  ناشن  ار  راجاق  زا  روبع  مزع  هطورـشم ، حرط  اـب  تصرف  نیلوا  رد  مدرم  هک  دـیدرک  هظحـالم  یلو  تشگ 
دنیشن و یمن  راکیب  نمشد  هک  تسا  تسرد  .دنارادافو  عیشت  مالـسا و  هب  هک  دشاب  مکاح  هعماج  رد  یمدرم  ءارآ  ناملراپ ، هب  عوجر 

حرط اب  هک  دینک  یم  هظحالم  یلو  دنک  هرداصم  هطورـشم  تضهن  رد  ار  مدرم  بالقنا  دراد  یعـس  هدز  برغ  يرکفنـشور  نایرج  اب 
ره دیاب  هک  دـش  دـیکأت  عوضوم  نآ  رب  تسـشنن و  ورف  عیـشت  دـهع  رب  دـیکأت  هیحور ي  هللا ، لضف  خیـش  طسوت  یـساسا  نوناق  ممتم 

.دسرب نیدهتجم  دییأت  هب  درذگ  یم  سلجم  زا  هک  ینوناق 

خیش رس  رب  سابع  هاش  يوفص ، تلود  رد  .دنرگن  یم  اه  بیع  هب  طقف  دنتـسین  هطورـشم  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هجوتم  هک  يا  هدع 
دمآ یم  باسح  هب  تواضق  بسنم  هک  ار  یمالـسالا  هجح  مکح  دشاب و  مالـسالا  هجح  وا  دهد  یم  هزاجا  دراذگ و  یم  ّتنم  ییاهب 

سلجم ناگدنیامن  رانک  رد  هک  دنا  عجارم  نیا  الاح  میدـمآ و  رتولج  مدـق  کی  ام  هطورـشم  رد  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  ذـیفنت  وا  هب 
ییاج نآ  ات  دمآ  ولج  نانچمه  گنهرف  نیا  دسرب و  مالـسا  دییأت  هب  سلجم  بوصم  ِنیناوق  ات  دننک  یم  نییعت  هدنیامن  یلم ، ياروش 

فذـح رد  هک  هشقن  همه  نآ  اـب  هک  اـنعم  نیا  هب  .دـنک  ذـیفنت  هیقف  یلو  دـیاب  مه  ار  روـهمج  سیئر  مکح  یمالـسا  بـالقنا  رد  هـک 
زج دـیوگ  یمن  يزیچ  شدوخ  زا  هیقف  اریز  تشگرب ، خـیرات  هب  رتشیب  لیـصفت  اب  ترـضح  نآ  دندیـشک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

هطبار نیمه  رد  دنتشاد  نویناحور  زا  یضعب  نیسدقم و  یضعب  زا  ماما  ترضح  هک  يا  هیالگ  .دنیوگ  یم  ماما  لوسر و  ادخ و  هچنآ 
نانز زا  یضعب  هدشن و  تسرد  تارادا  زونه  ارچ  دنتفرگ  یم  لاکشا  اه  نآ  هک  دوب 
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بالقنا یخیرات  هاگیاج  همه  هدش و  عورـش  يدیدج  خیرات  دـنوش  هجوتم  نایاقآ  هک  دنتـشاد  راظتنا  ماما  ترـضح  .دـنا  باجح  یب 
زاف دراو  صاخ ، روط  هب  ناریا  رد  یناهج و  سایقم  رد  رـشب  یمالـسا  بـالقنا  عولط  اـب  هک  دـننک  هظحـالم  هیواز  نیا  زا  ار  یمالـسا 

اب ًاعیرـس  هک  تسین  یناهگان  يرما  رگید  یخیرات  تالوحت  همه ي  لثم  یخیرات  ِزاف  نیا  اهتنم  هدـش ، نردـم  ملاـع  زا  روبع  یخیراـت 
ات لقادح 200  هتینردم  هب  یطـسو  نورق  زا  لاقتنا  هک  روط  نامه  تسا ، یخیرات  ینالوط  دـنیارف  کی  هکلب  میوش  وربور  نآ  تارمث 
زا يرعـش  رد  ار  هتینردـم  روهظ  ياـه  هعیلط  نرق 14 . مود  هـمین ي  اـت  يدـالیم  نرق 12  مود  هـمین ي  زا  دیــشک -  لوـط  لاـس   250

روهظ زا  رگا  ساسا  نیمه  رب   (1)- تفای ناوت  یم  نورماک  یقشع  هزره و  ياه  ناتساد  ات  نردم  نارعاش  نیلوا  زا  كازتب  وکسچنارف 
یم مسینردـم  طاطحنا  زا  ثحب  یتقو  روط  ناـمه  تسین ، يا  هظحل  یناـهگان و  روهظ  ياـنعم  هب  میئوگ  یم  نخـس  خـیرات  رد  يرما 

هب طاطحنا  یتقو  هزات  دشک ، یم  لوط  لاس   300 - 200 ضارقنا ، ِققحت  ات  طاطحنا  نآ  عورش  هک  میراد  رظن  طاطحنا  دنیارف  هب  مینک 
هک تسا  نآ  مهم  .تسا  هلاس  دص  دنچ  دنیآرف  کی  زین  دـیدج  ندـمت  ندـش  ققحم  دـش ، مکاح  دـیدج  ندـمت  دـیماجنا و  ضارقنا 

طاشن زا  یخیرات  رد  ندمت ، نآ  ندمآ  هنحص  هب  ِدنیآرف  تدم  لوط  رد  دنتشاد  دیدج  ندمت  هب  رظن  يدارفا  ای  هعماج و  یتقو  مینادب 
.دنرب یم  رس  هب  تیونعم  يرادفده و  و 
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رد راذـگ ،» نارود  رد  يریوصت  هناسر ي  تیهام  رد  یلمأـت   » ناونع تحت  سانـشرز  رایرهـش  رتکد  ینارنخـس  هب  دروم  نیا  رد  - - 1
.دوش عوجر  ریت 1391   21 هبنشراهچ خیرات  رد  زوین  اجر  تیاس 
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هب عوجر  هک  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هجوتم  نیـسدقم  هک  دنتـشاد  راـظتنا  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح 
دیتاسا زا  یـضعب  هدشن و  یمالـسا  ندمت  ِدـنیآرف  دراو  هبناج  همه  يوحن  هب  ام  ياه  هاگـشناد  ياضف  دـنچره  .دـنوشب  دراد ، دـیحوت 
بالقنا یخیرات  هاگیاج  هجوتم  نایوجـشناد  ات  دـنراد  دوخ  یـسایس  ياه  يروئت  رد  نردـم  ناـهج  تابـسانم  ندرک  مکحم  رب  یعس 

لباقم رد  ار  دوخ  هدز ، برغ  نارکفنـشور  حالطـصا  هب  راکفا  ریثأت  تحت  دننادب و  هدنیآ  یب  ار  بالقنا  هجیتن  رد  دـنوشن و  یمالـسا 
ناـیرج .درب  یمن  شیپ  زا  يراـک  اـه  شـالت  نـیا  هـک  دراد  رارق  خـیرات  زا  یلحم  رد  یمالـسا  بـالقنا  یلو  دـنزابب ، برغ  گـنهرف 

ماظن رانک  رد  تسا  يا  هثداح  یمالـسا  بالقنا  هک  دـندرک  ءاـقلا  نینچ  یگدـنزاس  تلود  يادـتبا  ناـمه  زا  هدز  برغ  يرکفنـشور 
تفر ولج  راک  اج  نآ  ات  دنتفرگ و  رارق  رکف  نیا  ریثأت  تحت  يا  هدع  هنافسأتم  دنک و  فیرعت  ار  دوخ  ییاضف  نینچ  رد  دیاب  نردم و 
ماظن دنناوتب  یمالـسا  ماظن  هدـنیآ ي  نارازگراک  ناونع  هب  ات  دـنتفرگ  جراخ  هب  لیـصحت  هیـسروب ي  اه  نامز  نامه  رد  يا  هدـع  هک 

.دنهد ياج  نردم  گنهرف  رانک  رد  ار  ناریا 

دنتسه و یمالسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هجوتم  فرط  کی  زا  اه  نآ  زا  یضعب  هک  دوب  نیا  رد  بالقنا  هب  تبـسن  اه  تلود  توافت 
رد یتلود  عون  هچ  دیمهف  ناوت  یم  كالم  نیا  اب  دشاب و  یمن  ناهنپ  ناشمشچ  زا  زین  برغ  ندمت  ضارقنا  طاطحنا و  رگید  فرط  زا 

.دریگ رارق  بالقنا  فادها  ققحت  رتسب  دناوت  یمن  یتلود  عون  هچ  دشاب و  یمالسا  بالقنا  فادها  ققحت  رتسب  دناوت  یم  هدنیآ 
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نورد رد  رـضاح  لاـح  رد  اـم  يداـصتقا  یگنهرف و  راـتخاس  اریز  دـنراد ، اـه  تلود  همه ي  هک  تـسا  يزیچ  ییارجا  ياـه  فـعض 
نیا اب  میرب ، یم  رس  هب  نام  خیرات  کیرات  تمسق  رد  تهج  نیا  زا  رضاح  لاح  رد  ام  دراد و  رارق  نآ  ریثأت  تحت  هتینردم و  گنهرف 

ِنارکفنـشور تعنامم  اب  هک  تسین  يزیچ  نیا  هدرک و  روهظ  ام  رد  یخیرات  ياه  صقن  زا  روبع  مزع  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  تواـفت 
.دنک رییغت  برغ  ریثأت  تحت 

اب هارمه  دنیایب و  جراخ  زا  دنناوت  یم  دندرک  باسح  دوخ  دزن  يا  هدع  هک  دـش  بجوم  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  ِندـیمهفن 
ار زیچ  کی  یلو  .دـندرک  ذوفن  اه  تلود  زا  یـضعب  رد  تین  نیا  اـب  دـننک ، نوگرگد  ار  بـالقنا  ياـه  شزرا  یلخاد ، ِنارکفنـشور 
« هللا هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  هک  یلاح  رد  .تسا  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  نآ  دنتـسین و  هجوتم  مه  زونه  دندوبن و  هجوتم 

نتشاد هگن  هدنز  اب  دنشاب ، هتشاد  اه  نآ  اب  یمیقتسم  دروخرب  هک  نآ  نودب  دنتـسه و  هدوب و  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  ریـسم  هجوتم 
ناوـت یم  هک  تسا  هاـگن  نیا  ساـسا  رب  .دـننک  یم  رت  تیـصاخ  یب  زور  ره  ار  هدز  برغ  يرکفنـشور  ناـیرج  ذوـفن  بـالقنا ، حور 

اه مشچ  یمالسا  بالقنا  روهظ  اب  اریز  ناتسبرع ، روشک  رد  يدوعس  نامکاح  هن  دنا و  یندنام  ناریا  رد  ارگ  برغ  بازحا  هن  دیمهف ؛
نایرج .دـنک  یم  لابند  ناراد ، هیامرـس  ای  لیابق و  تیمکاح  ياج  هب  ار  مدرم  تیمکاح  دـنیارف  هک  تسا  هداـتفا  ییاـج  هب  اـه  بلق  و 
دیدج خیرات  دنیآرف  رد  دنهد ، رارق  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ترـضح  تیـصخش  لیذ  ار  دوخ  دـنناوتن  رگا  مه  یلخاد  ياه 

تسد رد  مه  ار  تردق  زکارم  همه ي  دنهد و  لیکشت  مه  بزح  اهدص  رگا  دنتفا ، یم  نوریب  خیرات  زا 
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.دنریگ یمن  دوخ  تامحز  زا  تدمزارد  يا  هجیتن  دننکن  نشور  تسرد  بالقنا  هب  تبسن  ار  دوخ  فیلکت  ات  دنریگب ،

ادـتبا مینادـب  دـیاب  دـش  میهاوخ  هجوتم  میـسانشب  ار  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  رگا  منک : ضرع  مناوتب  ات  مدز  ار  اه  لاثم  نیا 
نویسایس هک  روط  نآ  هن  تسه و  هک  روط  نآ  ار  ماما  دیاب  رگید  ریبعت  هب  مینک و  ادیپ  ار  ماما  ترضح  یقارشا  تیـصخش  تسا  مزال 

مظعم ماقم  لثم  يدارفا  مراد  لوبق  یلو  میا  هدرک  ادـیپ  ار  ماـما  اـم  همه ي  مرادـن  لوبق  هدـنب  .مییاـمن  ادـیپ  دـننک ، یم  یفرعم  اـم  هب 
ضرع مه  امش  دوب  تسرد  رگا  ات  منک  ضرع  میاعدا  نیا  يارب  يدهاوش  لیالد و  تسا  مزال  هتبلا  هک  دنا  هدرک  ادیپ  ار  ماما  يربهر 

.دینک قیدصت  ار  هدنب 

بالقنا رد  اه  شزیر  زار 

نآ ما ، هدروآ  تسد  هب  هک  يا  هبرجت  رـصتخم  رتـشیب و  نس  هب  هجوـت  اـب  مشاـب ، هدرک  یتمدـخ  نازیزع  امـش  هـب  مهاوـخب  هدـنب  رگا 
ناشن امش  هب  تسرد  ار  ماما  تیصخش  دیاب  راک  نیا  يارب  دیراد و  رارق  نات  خیرات  ياجک  رد  امـش  منک  مولعم  هک  تسا  نآ  تمدخ 

رد هدنب  یعس  .ما  هتفرگ  هدهع  هب  هیلع »» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس   » باتک رد  يّدح  ات  هک  يزیچ  مهد ،
دننک تیبرت  ار  دوخ  يروط  دنشاب و  هیلع »» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یقارـشا  تیـصخش  هجوتم  نازیزع  هک  هدوب  نآ  باتک  نآ 

تـشونرس يادـج  یتشونرـس  هنرگو  دـنزادنیب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح  توکلم  هب  رظن  دوخ ، توکلم  اـب  دـنناوتب  هک 
.تشاد دیهاوخن  راک  یسایس  نویسایس 
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ناشیا هک  دوب  یتاریبعت  تهج  هب  دـندرک  ادـیپ  ار  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماـقم  مدرک  ضرع  هک  نیا 
رد يربهر  مظعم  ماقم  زا  هلمج  کی  هدنب  .دنک  یم  ماما  هب  تبـسن  ناشیا  شنیب  قمع  زا  تیاکح  هک  یتاریبعت  دـنراد ، ماما  هب  تبـسن 

ياه ههد  زا  مه  هلمج  کی  مروآ و  یم  دـندرک  تلحر  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هک  ییاهزور  نیلوا  رد  ماما  فیـصوت 
.مراذگ یم  ناتدوخ  هدهع ي  هب  ار  ناشیا  ياه  تبحص  هیقب ي  رد  تقد  دعب ؛

: دنیامرف یم  ماما  ترضح  تلحر  زا  دعب  زور  دنچ  لاس 1368  رد  بالقنا  ربهر 

هب نیموصعم  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  زج  هب  خـیرات  ناـهج و  ناربـهر  ناـگرزب و  ناـیم  رد  هک  دوـب  گرزب  ناـنچنآ  یتیـصخش  ینیمخ  ماـما  »
هدارا ي حـلاص و  لمع  اـب  ار  ناـمیا  تّوق  راوگرزب  نآ  .درک ..  روصت  تایـصوصخ  نیا  داـعبا و  نیا  اـب  ار  یـسک  ناوت  یم  يراوشد 
يونعم و يافـص  تناتم و  قدـص و  نایب  اب  ار  هجهل  تحارـص  تمکح و  مزح و  اب  ار  یقالخا  تعاجـش  دـنلب و  تمه  اب  ار  نیدالوپ 
تفوطع و ّتقر و  اـب  ار  يربـهر  تبالـص  تهبا و  تیعطاـق و  تعرـس و  اـب  ار  عرو  اوـقت و  تساـیک و  يدنمـشوه و  اـب  ار  یناـحور 

عمج یگرزب  ناسنا  رد  تسا  نکمم  تردن  هب  اه  نرق  اه و  نرق  رد  اه  نآ  هعومجم ي  هک  ار  بایمک  سیفن و  لاصخ  یـسب  هصالخ 
یهاگیاج وا  یناسنا  يالاو  هاگیاج  ینتفایان و  تسد  یتیصخش  هناگی  زیزع  نآ  تیـصخش  قحلا  .تشاد  مه  اب  ار  همه  همه و  دوش و 

(1)« .تسا هنوگ  ریطاسا  روصت و  زا  رود 

: دنیامرف یم  لاس  تسیب  تشذگ  زا  سپ  ینعی  خیرات 21/11/90  رد  و 
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« دوب هداد  رارق  وا  دوجو  رد  ار  اه  توبن  هبیط ي  راونا  زا  يا  هحمل  يا و  هعمل  دنوادخ  کش  الب  هک  یمیظع  درم  نآ  ام  زیزع  ماما  »

هب هداد  ناشن  ًایناث : .تسا  ماع  صاخ و  دز  نابز  تسارف  شوه و  رد  ًالوا : هک  دـیوگ  یم  ار  نانخـس  نیا  دراد  یـسک  دـینک  هظحـالم 
هب داد  دوخ  ءاـیبنا  هب  هک  يروـن  ناـمه  زا  دـنوادخ  دـیوگ : یم  يدرف  نینچ  ـالاح  .درب  یم  راـک  هب  دوـخ  ياـج  رد  ار  ظاـفلا  یبوـخ 
یم ار  رکف  لها  زا  رفن  دـنچ  .هچ  ینعی  ءاـیبنا  رون  دـمهفن  هک  دـیوگ  یمن  یماـع  مدآ  کـی  ار  نخـس  نیا  .تسا  هداد  ماـما  ترـضح 

رد ییاهزیچ  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  میریذپب  دیابن  ایآ  دشاب ؟ هدرب  راک  هب  ماما  ترـضح  يارب  ار  یتاریبعت  نینچ  هک  دیـسانش 
لباقم رد  دندید و  ار  نآ  زا  یکدنا  نارادرـس ، ادهـش و  هک  ییاهزیچ  نامه  تسا ، هدید  یـسک  رتمک  هک  دـنا  هدـید  ماما  تیـصخش 

رنه دنرونم ، توبن  رون  هب  هک  هدرک  مالسا  رد  يدارفا  دوجو  هجوتم  ار  ام  زین  تایاور  دندرک ؟ یفن  ار  دوخ  تیصخش  ماما  تیـصخش 
نآرق گنهرف  نآرق و  اـب  رگا  ناـسنا  هک  میراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  .مینک  كرد  ار  اـه  نآ  میناوتب  هک  تسا  نآ  اـم 

وا يولهپ  ود  نیب  رد  توـبن  اـیوگ   (1)« ْهَیلِإ یَحُوی  َال  ُهَّنَِکل  ِْهیَْبنَج َو  َْنَیب  ُهَُّوبُّنلا  ِتَجِرْدُأ  اَمَّنَأَکَف  : » هک دـسر  یم  ییاـج  هب  دـش  سونأـم 
.دوش یمن  یحَو  وا  هب  یلو  هدش  جرد 

هاگن اب  اه  نآ  هاگن  توافت  رد  ار  نویناحور -  زا  یـضعب  شزیر  بالقنا و  زا  لبق  نازرابم  شزیر  زا  معا  بالقنا -  ياـه  شزیر  زار 
رد ماما  ترضح  تیصخش  دندرک  رکف  يرظتنم  ياقآ  لثم  اه  یضعب  .درک  وجتسج  دیاب  ماما  ترـضح  هب  تبـسن  يربهر  مظعم  ماقم 

: دنتفگ تسا ، دودحم  ناشندوب  دهتجم 

297 ص :

ص 604. ج 2 ، یفاکلا ،» - - » 1

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 324 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14756/AKS BARNAMEH/#content_note_297_1
http://www.ghaemiyeh.com


رب يرـشب  ناهج  مالـسا و  ناهج  تاجن  زار  هک  تسا  یقارـشا  تیـصخش  کی  وا  دندشن  هجوتم  .مدهتجم و  مه  نم  دـنادهتجم ، ماما 
قالخا دنریگ  رارق  ماما  ترضح  تیصخش  لیذ  دیلقت  عجارم  قالخا و  دیتاسا  همه ي  رگا  اتـسار  نیا  رد  تسا و  هدش  قارـشا  شبلق 

: » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نآ  هیبش  رایسب  نیا  .دنتفا  یمن  نوریب  خیرات  زا  دنک و  یم  ادیپ  انعم  ناش  هقف  و 
اب .تسا  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سکره   (1)« ًهَِّیلِهاَج ًهَتیِم  َتاَم  ِِهناَمَز  َماَمِإ  ْفِْرعَی  َْمل  َتاَم َو  ْنَم 
ار دوخ  ناـمز  ماـما  رگا  یلو  دـشاب  هتـشاد  ناـمیا  نآرق  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  توـبن  هب  فرط  تسا  نکمم  هک  نیا 

لاح رد  انعم  نامه  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  .تسا  هتخانـشن  دوخ  نامز  رد  ار  دوخ  یمالـسا  تیوه  دسانـشن 
زورما هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  ماما ، ترضح  تیصخش  لیذ  اتسار و  نیمه  رد  دنیآ و  یم  باسح  هب  ام  یمالسا  تیوه  رضاح 

.میسانشب ار  یمالسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هک  مینک  یم  كرد  تسرد  یتقو  ار  نیا  دنوش و  یم  بوسحم  ام  یمالسا  تیوه 

یلع تیـصخش  زا  تلفغ  اب  ًالمع  دنتخانـشن  دوب  نامز  نآ  تیلهاج  زا  روبع  هلحرم ي  هک  ار  مالـسا  یخیراـت  هاـگیاج  هک  ییاـه  نآ 
یلع تیـصخش  رد  هک  دوب  نآ  هعیـش  رنه  دـندرک و  راومه  يوما  بزح  يارب  ار  هار  دـندنام و  نامز  نآ  تیلهاـج  رد  مالـسلا ،  هیلع 

رد ار  ام  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هب  عوجر  تسا و  رارق  نیمه  زا  هصق  زین  نونکا  .درک  عوجر  بان  مالسا  هب  مالسلا  هیلع 
.دش عورش  ریدغ  اب  هک  دهد  یم  رارق  یخیرات  نامه  همادا ي 

298 ص :

ص 442. يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  - - 1

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 325 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14756/AKS BARNAMEH/#content_note_298_1
http://www.ghaemiyeh.com


موصعم ماما  اب  نینمؤم  یقارشا  هطبار ي 

هدنب تسا ، راک  رد  يّولغ  دننک  روصت  یضعب  تسا  نکمم  ینک  یم  حرطم  ار  ماما  هک  روط  نیا  دومرف  یم  هدنب  هب  ناتـسود  زا  یکی 
: ظفاح لوق  هب  .میا  هداد  تسد  زا  ار  یسانش  سیدق  رگید  ام  هک  تسا  هدروآ  ام  رس  رب  ییالب  هتینردم  مدقتعم 

سک دهد  یمن  یبآ  ار  بل  هنشت  نادنر 

تیالو نیا  زا  دنتفر  ناسانش  یلو  ییوگ 

كاژ ناژ  كال و  ناج  لثم  دنـشاب ، هدـش  هدـیرورپ  هتینردـم  گنهرف  رد  هک  دـناد  یم  ییاه  ناسنا  ار  گرزب  ياـه  ناـسنا  هتینردـم 
زگره هاگن  نآ  رد  هک  هدرک  مکاح  ام  رب  ار  اه  ناسنا  هب  هاگن  عون  نیا  دـناد و  یم  ّدـح  نامه  رد  مه  ار  ینیمخ  ياـقآ  ًاـتیاهن  وسور ،
دیوگ یم  ام  نید  .میهد  رارق  اه  نآ  تیصخش  لیذ  ار  دوخ  مینک  شالت  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دنـشاب  هتـشادن  انعم  یـسدق  ياه  ناسنا 

ناش یقارـشا  تیـصخش  اب  دـنا و  هدرک  ادـیپ  یقارـشا  تیـصخش  مالـسلا ،  مهیلع  همئا  گنهرف  لیذ  هک  دنتـسه  ملاع  نیا  رد  یناسک 
نبا هک  میراد  تیاور  رد  .دـنرب  یم  ولج  شا  یلـصا  فدـه  يوس  هب  ار  هعماج  دـنیاشگ و  یم  هعماج  لـباقم  رد  ار  يدـیدج  خـیرات 

ناـسنا يرایـشوه  تسارف و  زا  ینعی  ِهَّللا » ِرُوِنب  ُرُْظنَی  ُهَّنِإَـف  ِنِمْؤُْملا  َهَساَِرف  اوُقَّتا   » هیآ ي دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  ساـبع 
يا َّلَـج » َّزَع َو  ِهَّللا  ِروـُِنب  ُرُْظنَی  َفـْیَک  َنِینِمْؤُْـملا  َریِمَأ  اَـی  : » درک لاؤـس  .درگن  یم  زیچ  هـمه  هـب  ادـخ  روـن  هـب  وا  اریز  دیــسرتب  نمؤـم 

اَنِرُون ِعاَعُـش  ْنِم  اَُنتَعیِـش  َِقلُخ  ِهَّللا َو  ِرُون  ْنِم  اَنِْقلُخ  اَّنَِأل  مالـسلا  هیلع  َلاَق  « ؟ درگن یم  ملاع  هب  ادـخ  رون  هب  نمؤم  هنوگچ  نینمؤملاریما !
ِیف ِرْدَْبلاَک  ْمُهاَوِس  ْنَم  یَلَع  یُِضی ُء  ْمُهُرُون  َنوُمِّسَوَتُم  ٌراَهْطَأ  ٌراَْربَأ  ُءاَیِفْصَأ  ْمُهَف 
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هدیزگرب اه  نآ  دنا ، هدش  هدیرفآ  ام  رون  وترپ  زا  ام  نایعیش  میا و  هدش  قلخ  ادخ  رون  زا  ام  اریز  دندومرف : ترضح   (1)« ءاَْملَّظلا ِهَْلیَّللا 
یناملظ هریت و  یبش  رد  هک  هدراهچ  هام  دننام  دراد  ششخرد  نارگید  رون  رب  يروط  اه  نآ  رون  دنتسه ، صخشم  هزیکاپ و  كاپ و  و 

.دراد ششخرد 

سدـقم تاوذ  نآ  هب  نداد  لد  مالـسلا و  مهیلع  تیبـلا  لـها  فراـعم  مهف  رد  ار  دوخ  يروط  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما 
ناماما هک  اجنآ  .دنا  موصعم  ناماما  نخـس  قادصم  ًاتقیقح  هکلب  دننیب  یم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رون  هب  اهنت  هن  هک  دندرک  تیبرت 
.دنتسه ام  اب  دنک - یم  روهظ  زیچ  ره  تقیقح  هک  تمایق -  رد  اه  نیا  دنیامرف  یم  دننک و  یم  رکذ  ار  نایعیش  زا  یضعب  تایصوصخ 

ْنِم ِهَءاَرَْبلا  اَِنتالاَُوم َو  یَلَع  َنِیِتباَّثلا  اَنِِمئاَق  ِهَْبیَغ  ِیف  اَِنْلبَِحب  َنیِکِّسَمَتُْملا  اَِنتَعیِِشل  َیبوُط  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترضح  ای  و 
هب اشوخ   (2)« هَماَیِْقلا َمْوَی  اَِنتَجَرَد  ِیف  اَنَعَم  ِهَّللا  ْمُه َو  ْمَُهل  َیبوُطَف  ًهَعیِش  ْمِِهب  اَنیِضَر  ًهَِّمئَأ َو  اَِنب  اوُضَر  ْدَق  ْمُْهنِم  ُنَْحن  اَّنِم َو  َِکَئلوُأ  اَِنئاَدْعَأ 

يرازیب ام  نانمـشد  زا  دـننام و  یم  تباث  ام  تبحم  رب  و  هدز ، ام  یتسود  هب  گنچ  ام  مئاق  تبیغ  رد  هک  ام  نایعیـش  زا  هتـسد  نآ  لاح 
اه نآ  زا  میناد و  یم  دوخ  نایعیـش  ار  اه  نآ  زین  ام  دنا و  هتـسب  لد  ناماما  ام  هب  اه  نآ  .میتسه  اه  نآ  زا  ام  ام و  زا  اه  نآ.دنیوج  یم 

 . دوب دنهاوخ  ام  هجرد ي  رد  تمایق  زور  رد  اه  نآ  مسق  ادخ  هب  اه  نآ  لاح  هب  اشوخ  .میشاب  یم  دونشخ 

، دوش یم  ماما  اب  داحتا  عون  کی  بجوم  بتارم ، ظفح  نیع  رد  دنک ، یم  ادیپ  ماما  هب  ناسنا  هک  یّبح  رانک  رد  موصعم  ماما  اب  ّتیعم 
هک يروط  هب 
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داحتا و نیع  رد  هک  ییالاب  گنر  یب  رون  اب  ینیئاپ  ِگنر  یب  رون  هطبار ي  لثم  دریگ ، یم  رارق  ماما  يرون  ماقم  لیذ  رد  ناـسنا  ناـج 
گنر یب  رون  هطبار ي  زا  ریغ  يرون  فیط  رد  شفنب  یلین و  یبآ و  درز و  زبـس و  رون  هطبار ي  .تسا  يرگید  لـیذ  یکی  یگناـگی ،

درادن و یبآ  رون  هک  دراد  يزیچ  کی  زبس  رون  عقاو  رد  دنتسه و  مه  ضرع  رد  زبس  درز و  رون  تسا ، ینیئاپ  گنر  یب  رون  اب  ییالاب 
ینیئاپ رون  دراد ، ییالاب  رون  هک  هچنآ  همه ي  یلو  تسا  فعض  تدش و  رد  ناشتوافت  ینیئاپ  ییالاب و  گنر  یب  رون  اما  .نآ  سکع 

موصعم و ماما  اب  یقارـشا  تبـسن  نایم  توافت  زا  دـیابن  .تسه  اه  نآ  نیب  هک  یطابترا  هوحن  کی  نیع  رد  دراد ، رت  لزاـن  تروص  هب 
یم رارق  ناشیا  يرون  دوجو  لیذ  موصعم ، ماما  هب  یبلق  عوجر  اب  ناسنا  یقارشا ، تبسن  رد  .دوش  تلفغ  موصعم  ماما  اب  یملع  تبـسن 

میراد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدنمـشزرا  رایـسب  تیاور  رد  انعم  نیمه  هب  .دوب  دهاوخ  ماما  راونا  ِرت  لزان  تروص  ًالمع  دریگ و 
ُفِْرعَت َال  ُهُمَهْفَت َو  َال  ٌْرمَأ  َْکیَلَع  َدَرَو  اَذِإَف  َکِّفَک  ِیف  َكُدـْهَع  ُلوُقَی  اًلُجَر  ٍمِیْلقِإ  ِّلُک  ِیف  ِضْرَْألا  ِمِیلاَـقَأ  ِیف  َثََعب  ُِمئاَْـقلا  َماَـق  اَذِإ  : » هک

دیوگ یم  دتسرف و  یم  ار  یسک  نیمز  یحاون  زا  هیحان  ره  هب  دنک  مایق  مئاق  یتقو   (1)  « اَهِیف اَِمب  ْلَمْعا  َکِّفَک َو  َیلِإ  ْرُْظناَف  ِهِیف  َءاَضَْقلا 
نآ ماجنا  رد  ینادن و  ار  نآ  وت  هک  دروآ  يور  وت  هب  یمهم  رما  نوچ  تسا ، وت  تسد  فک  رد  وت - لمعلاروتـسد  تنامیپ -  دـهعت و 

قارـشا لـیذ  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  تیاور  نیا  .نـک  لـمع  ریگب و  ار  دوـخ  میمـصت  رگنب و  تتـسد  فـک  هـب  يوـش ، نادرگرس 
ناشبلق رب  انعم  بیغ و  ملاع  هک  دنوش  یم  يا  هچیرد  ترضح  نارای  زا  مادک  ره  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 
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.تسا يدنم  شزرا  هداعلا  قوف  زیچ  دش ، عقاو  یقارشا  تروص  هب  یتقو  ینید  گنهرف  لیذ  نتفرگرارق  .ددرگ  یم  هدوشگ 

ِقیاقح ِرون  یلجت  ِعناوم  میهد و  رارق  گنهرف  نآ  عاعّـشلا  ُتحت  ار  بلق  ناج و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  نتفرگرارق  ینید  ِگنهرف  لـیذ 
.میئادزب دوخ  ناج  زا  ار  یسدق 

یحَو هک  دوش  ترـضح  نآ  تاروتـسد  ماجنا  رومأم  دریگ و  رارق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  رون  لیذ  دـناوت  یم  یـسک 
ار موصعم  ماما  تیالو  هتفریذـپ و  لد  ناج و  اـب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـمحم  تعیرـش  دـشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  یهلا 

شناج رب  بیغ  ملاـع  ياـه  هچیرد  هک  تسا  یطیارـش  رد  ناـسنا  نیا  .یلقع  ًافرـص  هن  یقارـشا و  تروص  هب  مه  نآ  دـشاب ، هدـیمهف 
.دوش یم  هدوشگ 

امش هک  نیا  .دش  یم  قارشا  مه  ام  یجیـسب  ناناوج  بلق  هب  تفرعم  راونا  هنوگچ  دیدومرف  یم  هظحالم  هلاس  تشه  ِسدقم  عافد  رد 
اه نآ  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  هک  دوب  یقارـشا  تهج  هب  دـینک  یم  تریح  یجیـسب  نارادرـس  مهف  زا 
نآ رکذتم  هدـئام  هروس  هیآ 111  رد  نآرق  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نویراوح  بلق  هب  هک  يرون  نآ  لـثم  .دیـسر  یم 

.تسا

ییاج هب  موصعم  ماما  تیصخش  لیذ  ناسنا  هک  دنامهفب  ام  هب  دهاوخ  یم  دش  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  قوف  تیاور 
اب زین  امـش  دشاب و  اج  رب  اپ  دـناوت  یم  نانچمه  هدـعاق  نیا  دـنک و  یم  روهظ  زین  ناسنا  يارب  هلزان  تروص  هب  ماما  رون  هک  دـسر  یم 

راونا رهظم  رت  لزان  تروص  هب  دـیناوت  یم  دـینک  یم  رارقرب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ترـضح  اب  هک  یتوکلم  یبلق و  تبـسن 
تیاور نآ  هراشا ي  هب  هک  تسا  نآ  هدمع  .دیشاب  وا  یقارشا  تیصخش 
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ناشیا هک  میرگنب  هیواز  نیا  زا  ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  میـشاب و  ملاع  رد  يا  هدعاق  نینچ  نایرج  هجوتم ي 
هب مه  نآ  دنتسه ، مالسا  ناهج  دوخ و  هعماج ي  نداد  ناماس  رس و  هلیسو ي  مالـسلا ،  مهیلع  تیبلا  لها  عماج  راونا  رهظم  ناونع  هب 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـنهد  یم  ناماس  رـس و  ار  ناهج  دوخ  یـسدق  لقع  اب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  هک  یـشور 

اه نآ  اب  ناگتشرف  دنونـش و  یم  ار  ناگتـشرف  يادص  هک  دنتـسه  یناسک  نم  تما  رد   (1)« نیمّلکُم نیثدحم  یتُّما  یف  َّنإ  : » دـنیامرف
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تما  زا  يدارفا  نینچ  قادصم  ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  رگا  .دـنیوگ  یم  نخس 
(2)« نویبَنلا ُمُهُِطبْغی  ءایبنِأب  اوُسَیل  ًادابع  ِهِّلل  َّنإ  : » دنیامرف یم  ترضح  نآ  زین  و  مینادب ؟ تیاور  نیا  قادصم  ار  یناسک  هچ  مینادن ، هلآ 

هللا ناوضر  » هللا حور  ماما  ترـضح  ایآ  .دـنروخ  یم  ار  اـه  نآ  هطبغ ي  ءاـیبنا  یلو  دنتـسین  ربماـیپ  هک  تسا  یناگدـنب  دـنوادخ  يارب 
؟ میهد رارق  نرق ، نیا  لودع  ناونع  هب  وا  تیصخش  لیذ  رد  ار  دوخ  ام  ات  دنتسین  یناگدنب  نینچ  قادصم  هیلع » یلاعت 

نید ياملع  توافت 

یقارـشا يا  هطبار  تروص  هب  موصعم ، ماما  اب  ار  ناش  هطبار  دـنناوت  یم  دـنراد  هک  یـصاخ  فراعم  تهج  هب  نید  ياـملع  زا  یـضعب 
هطبار هک  ییاملع  اب  اه  نیا  نیب  ناملاع ، نیا  اب  هطبار  ياتـسار  رد  دیاب  دـننک ، لصو  موصعم  ماما  هب  ار  دوخ  توکلم  دـنهد و  لکش 

رارقرب مالسلا  مهیلع  همئا  تایاور  اب  یملع  ي 
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رارقرب ناماما  سدـقم  راونا  اـب  یتوکلم  هطبار ي  دنتـسناوت  نید  ناـملاع  زا  یـضعب  یتقو  میـشاب  هجوتم  میراذـگب و  قرف  دـننک ، یم 
همئا رون  دـنراد ، ناماما  اب  دوخ  ِعوجر  رد  هک  ییاضاقت  بلط و  هزادـنا ي  هب  دـنا و  هدرک  رارقرب  ناماما  اـب  داـحتا  هوحن  کـی  دـننک ،
مهیلع همئا  اب  یقارـشا  هطبار ي  هک  ییاملع  هب  رظن  اب  ریخا و  حیـضوت  نیا  اب  .دوش  یم  قارـشا  ءاـملع  عون  نیا  بلق  رب  مالـسلا  مهیلع 

یقارـشا هطبار ي  مالـسلا و  مهیلع  همئا  هب  هیلع » هللا  همحر  » تجهب هللا  تیآ  یقارـشا  عوجر  نیب  تواـفت  هجوتم  دـیاب  دـنراد ، مالـسلا 
دنهاوخ یم  هیلع » هللا  همحر  » تجهب هللا  تیآ  ترضح  .دیـشاب  هدش  مالـسلا  مهیلع  همئا  اب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ترـضح 

ییاضاقت بلط و  نینچ  دنوش  یم  فرـشم  فجن  هب  هک  یگلاس  هدراهچ  زا  دـننکب ، یهلا  هاگرد  هتخادرپ  هتخاس و  ًاعقاو  ار  ناشدوخ 
یلو .دنتفرگ  ار  اه  یلیخ  تسد  مه  ناشیا  دنریگ و  یم  ار  ناشتسد  مه  مالسلا  مهیلع  ناماما  دنـسر و  یم  هجیتن  هب  هللادمحب  دنراد و 

.تسا توافتم  دوخ - حالصا  يارب  شالت  نیع  رد  مالسلا -  مهیلع  همئا  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  عوجر 

.دروایب ام  رـس  رب  دـهاوخ  یم  برغ  گنهرف  هک  دـنا  هداد  رارق  یموجه  زا  مالـسا  ناـهج  تاـجن  ار  دوخ  هغدـغد ي  ماـما  ترـضح 
هدز برغ  نارکفنشور  هلیسو ي  هب  ناشیا  تداهش  يرون و  هللا  لضف  خیـش  نایرج  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح 

ار هعماج  لئاسم  سردم  موحرم  نایرج  ياپ  هب  اپ  دننیـشنب ، هزوح  رد  اهنت  هک  نیا  ياج  هب  دـندرک ، هرداصم  ار  هطورـشم  بالقنا  هک 
یتقو هک  هسلج  نآ  رد  نم  دـنیامرف : یم  ناشدوخ  یناشاک ، هللا  تیآ  موحرم  یـسایس  ياه  تیلاعف  هب  دـسر  یم  اـت  دـننک  یم  لاـبند 

، دندرکن زاب  شیارب  اج  وا - زا  نوی  یلم  یفنم  تاغیلبت  تهج  هب  دش -  دراو  یناشاک  موحرم 
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برغ و گنهرف  رد  نانز  هلاحتسا ي  هشقن ي  یتیالو و  یتلایا و  ياه  نمجنا  نایرج  هب  تبسن  ناشیا  تیساسح  مه  دعب  .مدوب  رضاح 
نینچ ِعوجر  لاح  .دیا  هدینش  ار  ماما  ضارتعا  يادص  یگمه  دیناد و  یم  ار  نویـسالوتیپاک  نایرج  مه  دعب  لاس 1341 و  تاضارتعا 

مالسا ایادخ  هک  تسا  نآ  وا  ياضاقت  بلط و  یتقو  دوب ؟ دهاوخ  یسنج  هچ  زا  تیساسح ، یهاگآ و  زا  حطـس  نیا  اب  ادخ  هب  یفراع 
(1)، دوش یفن  ات  دور  یم  هیشاح  هب  یسایس  يداصتقا  یتیبرت  تابسانم  رد  رشب  تایح  ماظن  زا  دراد 

دیاب هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دنک و  یم  قارشا  ناش  بلق  رب  ار  مالسا  تاجن  هار  ناشیا ، یگدامآ  ساسارب  دنوادخ  هک  تسا  مولعم 
کی هک  یتیعماج  ِتلاح  نامه  اب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ترضح  بلق  هب  تسا  یهلا  قارـشا  کی  یمالـسا  بالقنا  مینادب 

.دراد قارشا 

بـالقنا هک  دـیتفریذپ  هدـنب  زا  یتقو  هزاـت  تسا  مولعم  درک و  حرطم  ار  تاـعوضوم  ناوت  یم  لـصف  رـس  ّدـح  رد  هسلج  نیا  رد  هتبلا 
تهج امش  مزع  دوشن  هداد  باوج  تالاؤس  نآ  ات  هک  دیآ  یم  شیپ  ناتیارب  لاؤس  اهدص  هدش  قارشا  ماما  ترضح  بلق  هب  یمالـسا 

.دریگ یمن  لکش  هیواز  نیا  زا  یمالسا  بالقنا  اب  یگنهامه 
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نم مالـسا ! عجارم  يا  ناریا ! ياملع  يا   ... .منک یم  رطخ  مـالعا  نم  ناـیاقآ ! : » دـندروآرب داـیرف  هاـمرهم 43  رد  ینارنخـس  رد  - - 1
رطخ مالعا  نم  زاریش ! يا  نارهت ! يا  دهشم ! يا  مق ! يا  فجن ! يا  هیملع ! ياه  هزوح  يا  بالط ! يا  الضف ! يا.منک  یم  رطخ  مالعا 

مه اجنیا  رد  دش ؟ هفخ  دیاب  دنیوگ  یم  مه  دروم  نیا  رد  ایآ  درواین  رد  مد  دـش و  هفخ  دـیاب  دـنیوگ  یم  هک  ینایاقآ  نآ  .منک و  یم 
راکهانگ هّللاو  میشاب !؟ تکاس  ام  دنـشورفب و  ار  ام  لالقتـسا  میـشاب ؟ تکاس  ام  دنـشورفب و  ار  ام  میرواین !؟ رد  مد  میـشاب و  تکاس 

! فجن ياملع  يا  .دیسرب  مالسا  دادب  مالـسا ! نارـس  يا  .دنزن  دایرف  هک  یـسک  تسا  هریبک  بکترم  هّللاو  دنزن ، داد  هک  یـسک  تسا 
ماما ج1.ص418. هفیحص  ..مالسا .» تفر  .دیسرب  مالسا  دادب  مق ! ياملع  يا  .دیسرب  مالسا  دادب 
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دیاب یمالسا  بالقنا  اب  ام  تبسن  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  شیپ  یمالسا  بالقنا  یقارشا  هاگیاج  مهف  زا  دعب  هک  يّدج  رایسب  هلئـسم ي 
یمن دیاب  هک  روط  نآ  زگره  مینکن  یقارـشا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  اب  ار  دوخ  تبـسن  ات  دش  ضرع  هک  دـشاب ؟ هنوگچ 

.میریگب هرهب  نآ  تاکرب  زا  میدرگ و  دراو  هدش  عورش  هک  يدیدج  خیرات  رد  میوش و  ماما  رای  میناوت 

هنازات شیپ  یتکرح 

یلاعت هللا  ناوضر  » هللا حور  ترـضح  هک  میناسرب  روهظ  هب  میناوت  یم  یخیرات  لیذ  رد  اهنت  ار  دوخ  ینید  تیوه  ام  دـش  نشور  یتقو 
تکرح تسا  مزال  دیاشگب ، خیرات  رد  دهاوخ  یم  یمالسا  بالقنا  هک  ییاه  قفا  يزاس  هنیمز  يارب  مینادب  دیاب  تسا ، هدوشگ  هیلع »

ینیع نشور و  يریوصت  یتح  هن  میراد و  ار  اه  قفا  نآ  هب  یبای  تسد  ياهرازبا  هن  هک  یطیارش  رد  مه  نآ  میشاب  هتـشاد  هنازات  شیپ 
هاگن رگا  میدرک و  فیرعت  تسرد  ماما  یقارـشا  تیـصخش  اب  ار  دوخ  ِتبـسن  رگا  هتبلا  .لامجا  هب  رگم  دـهدب ، خر  تسا  انب  هچنآ  زا 
نیرت تخـس  رد  زیزع  يربهر  لثم  دـنا ، هتفای  ماما  زا  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماـقم  هک  دـش  یهاـگن  سنج  زا  ماـما  هب  تبـسن  ناـم 

ینانمشد ياه  همانرب  بوعرم  هک  نآ  نودب  میریگ ، یم  ار  تامیمصت  نیرتهب  یبرغ ، گنهرف  اب  مرن  گنج  ناروک  رد  یتح  طیارش ،
.دنا هدمآ  یمالسا  بالقنا  گنج  هب  ناشیاهراک  زاس و  همه ي  اب  دنراد و  یندمت  هبرجت ي  لاس  دص  راهچ  هک  میوش 

زا هک  میشاب  یقارـشا  هب  رادافو  ام  هک  یطرـش  هب  یلو  تسا  تسکـش  هب  موکحم  هدام  ًامتح  دوش  عقاو  انعم  هدام و  نیب  هک  یگنج  رد 
ات هدمآ  نامسآ 
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هدیدپ کی  ناونع  هب  امش -  هدارا ي  لباقم  رد  يدام - هدیدپ ي  کی  ناونع  هب  امش -  تسد  هک  روط  نیمه  .دنک  ینامسآ  ار  نیمز 
هوحن چـیه  امـش  تسد  دـیروایب ، الاب  ار  دوخ  تسد  دـینک  هدارا  امـش  رگا  دـهد و  ناشن  دوخ  زا  دـناوت  یمن  یتمواقم  چـیه  يونعم -

حور ترـضح  قیرط  زا  يا  ههبج  نینچ  .دوش  یم  متخ  انعم  ملاع  يزوریپ  هب  انعم  هداـم و  نیب  گـنج  مّلـسم  درادـن ، دوخ  زا  یتردـق 
ِزوریپ راثیا ، نامیا و  شیامن  اب  هلاس  تشه  عافد  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  هدـش  هدوشگ  دـیدج  ِخـیرات  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا

هب یتوکلم  ِعوجر  نامه  اب  رگا  لاح  .دـنک  یثنخ  ار  هنتف  نآ  يونعم ، یتریـصب  نامیا و  شیامن  اب  لاس 88  هنتف ي  رد  دشاب و  نادـیم 
یگنهرف و تاعوضوم  رد  مرن -  گنج  كاـنرطخ  ههبج ي  رد  میهد ، همادا  ار  راـک  «، هیلع یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح  ِقارـشا 

طسوت دوش - یمن  هتخانـش  یتحار  هب  نمـشد  زا  تسود  هک  ههبج -  نیا  رد  هک  نآ  نودب  دوب ، میهاوخ  نادیم  زوریپ  زین  يداصتقا - 
ییارگ نامرآ  زا  ییارگ  تیعقاو  مسا  هب  مینک و  کیلـش  نامدوخ  هب  تفرگ ، هدیدان  ناوت  یمن  ار  اکیرمآ  دـنراد  رارـصا  هک  یناسک 

.تسا نآ  يوگلا  برغ  هک  مینکب  یگدنز  زا  یکبس  موکحم  ار  دوخ  میرادرب و  تسد  دوخ  یقطنم 

وا هک  لاح  نیع  رد  دوب و  يا  هتـسراو  بوخ و  ناسنا  ماما  هک  تسا  نیا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  هب  هاگن  کـی 
دیکأت دوخ  رکف  يور  رب  ام  هک  تسا  نآ  تقو  هدش ، ضوع  هنامز  دـنا و  هدرک  تلحر  ناشیا  هک  الاح  میراد و  رکف  مه  ام  دراد  رکف 

نیا رد  يربهر  مظعم  ماـقم  دـنیوگب  دـنهاوخ  یم  یناـبز  یب  ناـبز  هب  میهد و  تاـجن  ار  روشک  اـکیرمآ ، ِتیعقاو  هب  رظن  اـب  اـت  مینک 
رب ناشرارصا  زا  ات  درک  ناش  کمک  دیاب  دننک ، یمن  لمع  هنانیب  عقاو  عوضوم 
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دناد یم  يربهر  ماما و  تسود  ار  دوخ  هک  تسا  ماما  ترضح  هب  هاگن  کی  نیا  .دننیبب  ار  تایعقاو  دننک و  لودع  ماما  ترضح  هاگن 
یم مارتحا  يربهر  ماما و  هب  درک ، یم  ار  دوخ  راک  یلو  مدـمحم ، تسود  نم   (1)« دَّمَُحم ُلیمَز  اَنَا  : » تفگ یم  هک  یـسک  نآ  لثم  و 

هرود ي مه  مالـسا  دراد ، يریپ  یناوج و  هرود ي  رتش  هک  روط  نیمه  دوب  دـقتعم  مود  هفیلخ ي  .دـننک  یم  ار  دوخ  راک  دـنراذگ و 
دـمآ و مالـسا  کمک  هب  دـیاب  هلحرم  نیا  رد  دـش ، عورـش  مالـسا  يریپ  هرود ي  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  دراد و  يریپ  یناوج و 

(2) .داد رییغت  ار  نآ  ياهدرک  لمع  ماکحا و  زا  یضعب 

ماقم .درک  لودع  دنا  هدرک  فیرعت  بالقنا  يارب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما هک  یفادها  زا  دیاب  دندقتعم  اه  یـضعب  اتـسار  نیا  رد 
حرطم یمالـسا  ماـظن  نارازگراـک  يارب  ار  ییارگ  تیعقاو  ییارگ و  ناـمرآ  ثـحب  خـیرات 3/5/91  رد  هطبار  نیا  رد  يربـهر  مـظعم 

.تسا ام  ییارگ  تیعقاو  نیع  ام  ییارگ  نامرآ  دوش  نشور  ات  دندرک 

هّللا ِلوُسَر  ِدْهَع  یلَع  اتَناک  ناتَْعتُم   » دیوگ یم  مود  هفیلخ ي  دوش ، یم  مامت  مالـسا  هرود ي  هک  مالـسا  زا  یتشادرب  نینچ  هب  هجوت  اب 
ار ود  نآ  نم  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هعتم  ود   (3) ؛» امِْهیَلَع بقاعُأ  امُْهنَع َو  یْهنَأ  اـَنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ماما هب  فقوتم  ار  دوخ  لقع  يربهر  مظعم  ماقم  ارچ  دـنیوگ  یم  هک  یناـسک  .میاـمن  یم  هیبنت  دـهد  ماـجنا  سک  ره  منک و  یم  یهن 
هدرک هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

308 ص :

ص122-121. ج12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - - 1
.دوش عوجر  فلؤم  نیمه  زا  نید » ندش  يدام  رطخ   » باتک هب  - - 2

ِِهب ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَـمَف   » هیآ ریـسفت  نمـض  يزار ، رخف  ریبک  ریـسفت  ص 281 ، قدـصلا ، فشک  قـحلا و  جـهن  لاـسنهک ، اـضر  یلع  - - 3
« ..نُْهنِم
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ماقم اذل  تسا و  نارود  تقیقحرکذتم  هک  تسا  یقارـشا  تیـصخش  کی  ماما  دـندقتعم  ناشیا  هک  دـنرادن  هجوت  هتکن  نیا  هب  تسا ،
، مهد یم  ماجنا  مه  نم  دنداد  ماجنا  ار  راک  نآ  زیزع  ماما  نوچ  دنیامرف : یم  اهراک  زا  یـضعب  ماجنا  رد  رّرکم  روط  هب  يربهر  مظعم 

.دنهد یم  رارق  كالم  ار  ماما  ینعی 

تسا نآ  تهج  هب  دنا  هداد  ماجنا  رصاعم  نارود  رد  ار  لمع  نیرتهب  باختنا و  نیرتهب  يربهر  مظعم  ماقم  دینک  یم  هظحالم  هک  نیا 
مظعم ماقم  .دـننک  یم  ار  ناشدوخ  راک  ماما  هب  مارتحا  نیع  رد  يا  هدـع  هک  دـنداد  رارق  یتبـسن  نآ  زا  ریغ  ماما  اب  ار  ناش  تبـسن  هک 

ام خیرات  تسا و  هدرک  هدارا  دنوادخ  ار  هاگیاج  نآ  هک  دنراد  ام  خـیرات  رد  یهاگیاج  ماما  ترـضح  تیـصخش  دـنمهف  یم  يربهر 
هک لکـش  نامه  هب  ار  ماما  یخیرات  هاگیاج  دـیتسناوت  رگا  اذـل  دـسر و  یم  دوخ  صاخ  شیاشگ  هب  ماـما  ترـضح  تیـصخش  لـیذ 

ماما هب  ار  نامهاگن  ادهـش  لثم  هک  یطرـش  هب  دینک  یم  یگدـنز  ادهـش  اب  هک  تسا  نآ  لثم  دـیمهفب  تسا  هدـنارورپ  ار  وا  دـنوادخ 
تروص نیا  رد  .دریگ  رارق  ماـما  ترـضح  توکلم  لـیذ  دـناوتب  هک  مینارورپب  ار  دوخ  توکلم  يروط  میهد و  رارق  یقارـشا  یهاـگن 

همه ي بولطم  هک  میوش  یم  رگیدـمه  اـب  یـسدق  داـحتا  عون  کـی  دراو  درک و  میهاوخ  لـمع  تسرد  نارود  نیا  رد  اـم  هک  تسا 
كرد ار  رگیدمه  یتحار  هب  ماما  ترضح  یقارشا  تیصخش  لیذ  رد  يا ، هقیلس  ره  اب  اه  هورگ  یطیارـش  نینچ  رد  .تسا  هدوب  ءایبنا 
زگره اه  هقیلـس  توافت  تقو  نآ  دیتفرگ  رارق  وا  تیـصخش  لیذ  دـینک و  ادـیپ  ار  هللا  حور  ترـضح  دـیتسناوت  رگا  يرآ  .دـننک  یم 

.دوش یم  رگیدمه  رکف  كرد  هب  رجنم  هکلب  دروآ  یمن  نایم  هب  ترودک 
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« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هریس ي  ياهنم  یمالسا  بالقنا  رطخ 

یمالسا بالقنا  يروئت  هب  ًافرص  هطبار  نیا  رد  دنریگب و  ام  زا  ار  ماما  صخـش  هک  دنا  هدیـشک  ام  يارب  یبیجع  ياه  هشقن  اهزور  نیا 
لاس 88 هنتف ي  رد  ار  نآ  هنومن ي  هک  دننک  ریـسفت  ار  ماما  دنتـساوخ  روط  ره  ًادعب  ات  ماما ، ترـضح  هریـس ي  هن  دننک و  یم  دـیکأت 

.دندرک دیدهت  يزادنارب  ّدح  ات  ار  یمالسا  ماظن  یلو  دندز  یم  هنیس  هب  ار  ماما  ترضح  گنس  يا  هدع  هک  دیدید 

، دارفا اب  میناوت  یمن  میوش و  یم  مورحم  میتسه  نآ  لابند  هب  هک  یسدق  داحتا  نآ  زا  دنریگب  ام  زا  ار  وا  هریـس ي  ماما و  صخـش  رگا 
هیلع نینمؤملاریما  ترضح  هک  دینک  هاگن  هغالبلا  جهن  همان ي 77  هب  امش  .مینک  مهافت  دنشاب ، هدوب  یمالسا  بالقنا  نارای  زا  دنچره 

لوسر هریس ي  هب  هکلب  نکن  دانتـسا  نآ  تایآ  نآرق و  هب  ینک  ثحب  جراوخ  اب  یهاوخ  یم  یتقو  دنیامرف : یم  سابع  نبا  هب  مالـسلا 
ٍهوُجُو وُذ  ٌلاَّمَح  َنآْرُْقلا  َّنِإَف  ِنآْرُْقلِاب  ْمُهْمِصاَُخت  َال  : » دنیامرف یم  .نک  دانتـسا  تسا ، نآرق  ققحت  دومن  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

اذل دنک و  یم  لمحت  ار  یفلتخم  هوجو  نآرق  اریز  نکن ، هثحابم  هجاحم و  اه  نآ  اب  نآرق  تایآ  نآرق و  هب  دانتسا  اب  َنُولوُقَی » ُلوُقَت َو 
ْنَِکل َو   » .دـنروآ یم  هیآ  کـی  مه  اـه  نآ  يروآ ، یم  هیآ  کـی  وـت  دـنیوگ ، یم  رگید  زیچ  مه  اـه  نآ  ییوـگ و  یم  زیچ  کـی  وـت 

هب هک  نک  هجاحم  اه  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  اب  وت  نکل  و  ًاصیِحَم » اَْهنَع  اوُدِـجَی  َْنل  ْمُهَّنِإَـف  ِهَّنُّسلاـِب  ْمُهْجِجاَـح 
ینآرق لماک  هنومن ي  ناونع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  صخش  ینعی  .دننک  رارف  نآ  زا  دنناوت  یمن  ینیع  یتکرح  ناونع 

ًالمع هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیصخش  هریـس و  نودب  یمالـسا  بالقنا  منک  یم  ضرع  اتـسار  نیمه  رد  .روایب  نایم  رد 
تسا و یمالسا  بالقنا  ياهنم  یمالسا  بالقنا 
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زاین نآ  هب  ًادیدش  هک  یـسدق » تدحو   » نآ هب  زگره  دور  هیـشاح  هب  دنراد - دـیکأت  نآ  رب  يربهر  هک  ماما -  ترـضح  هریـس ي  رگا 
هجوتم یتقو  یلو  .تسا  ام  یلـصا  فعـض  هطقن  نیا  هک  دوش  یم  دارفا  نیب  مصاخت  هب  رجنم  اـه  هقیلـس  تواـفت  میـسر و  یمن  میراد 

اه شوگ  زا  دـناوت  یم  هک  تسا  اه  نآ  ِشخب  ناج  ياه  سَفَن  دـنهن و  یم  داـینب  ار  یلاـعتم  ِخـیرات  یلاـعتم ، ياـه  ناـسنا  هک  میدوب 
« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ترـضح  زا  میناوت  یمن  زگره  میمهف  یم  دـشاب ، يراگتـسر  يدانم  دنیـشنب و  اه  ناج  رب  درذـگب و 

(1) .تسا هدرک  تیبرت  رون  يوس  هب  ام  يریگ  تهج  يارب  خیرات  نیا  رد  ار  وا  دنوادخ  اریز  میرذگب 

لباقم رد  دروم  نیا  رد  رکفت  تهج  یباب  تسا  دـیما  یلو  دـنام  صقان  اه  هثداح  یخیرات  هاـگیاج  هب  هاـگن  اـب  هطبار  رد  هدـنب  فرح 
(2) .میزادرپب نآ  هب  زاب  هدنیآ  رد  ات  دشاب  هدش  زاب  نازیزع 
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تایح هب  میناوت  یم  وا  تیصخش  لیذ  اهنت  هک  دراد  خیرات  نیا  رد  ماما  ترضح  تیصخش  تلاصا  زا  ناشن  نیا  .میروخ و  یم  یلیس 
.میبای تسد  دوخ  لوقعم 
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اه هثداح  یخیرات  هاگیاج  هب  رظن 

نآ زا  میناوتب  ات  میـشچب  ار  اه  نآ  دنرادن ، رظن  ّدم  ار  یمالـسا  بالقنا  فادها  هک  ییاه  هشیدنا  زا  روبع  يارب  دیاب  دـیدومرف  لاؤس :
؟ میشچب ار  اه  نآ  میناوت  یم  هنوگچ  مینک ، روبع  اه 

نام بطاخم  هب  يرایسب  کمک  نتـشاد ، رظن  دم  يا  هرود  ره  رد  ار  یهلا  ءامـسا  روضح  اه و  هدیدپ  هب  ندرک  هاگن  یخیرات  باوج :
بجوم هلئـسم  نیا  زا  تلفغ  .دنک  روبع  دوخ  یخیرات  ياهانگنت  زا  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  دـناوت  یم  هنوگچ  دـمهفب  ات  دـنک  یم 

لباق دوشن  مهارف  نآ  زا  روبع  طیارـش  ات  دراد و  خـیرات  رد  یـصاخ  ياج  يا  هثداح  ره  میـشابن  هجوتم  مینک و  هلجع  ام  هک  دوش  یم 
بالقنا راک  کمک  ینامز  کی  ات  هک  یبزح  ییارگ  لوصا  زا  اه  هثداح  یخیرات  هاگیاج  هب  رظن  اب  یتح  ام  .تسین  خـیرات  زا  فذـح 

دیکأت نآ  رب  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماـقم  هک  يرت  لیـصا  ییارگ  لوصا  هب  مینک و  روبع  میناوت  یم  هتـشاد ، هگن  ار  بـالقنا  دوب و 
فذح دنریگ  یمن  رظن  ّدـم  ار  بالقنا  یلـصا  فادـها  هک  ار  اه  نایرج  ریاس  ای  یبزح  ییارگ  لوصا  میناوت  یمن  یلو  میـسرب  دـنراد 

دیاب تسین ، یمالـسا  بالقنا  زارت  رد  هک  ینایرج  ره  اـی  یگلیبق  یبزح و  ییارگ  لوصا  زا  روبع  يارب  منک  یم  ضرع  هک  نیا  .مینک 
مینک شالت  دننک و  نشور  ار  دوخ  نطاب  اه  نایرج  نیا  ردـص  هعـس ي  اب  میهد  هزاجا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  میـشچب  ار  اه  نآ  میناوتب 

یمالـسا بالقنا  قیرط  زا  ام  اریز  .دناسر  یم  اجک  هب  ار  ام  اهرکف  نآ  تیاهن  دوش  نشور  ناشیارب  ات  دـننیبب  ار  راکفا  نآ  نطاب  مدرم 
.عیشت ناونع  تحت  يا  هقرف  نتخاس  هن  تسا و  یمالسا  ندمت  نآ  میراد و  رظن  يرتالاب  زیچ  هب 
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اه نآ  زا  دندیـشچ و  ار  يدازآ  تضهن  ناگرزاب و  ياقآ  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح  کـمک  هب  ناریا  تلم  مدرک  ضرع 
مدقتعم هدنب  .دـنک  روبع  اه  نآ  زا  تساوخ  یم  ماما  یلو  دـنک  فذـح  ار  اه  نآ  تساوخ  یم  يرظتنم  دـمحم  دیهـش  .دـندرک  روبع 

عون نیا  زا  روبع  طیارـش  نوچ  دنتـسین  نارگن  دـیآ  یم  شیپ  اه  نایرج  نیب  روشک  رد  ًاضعب  هچنآ  زا  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم 
.دنراد دیکأت  یشیدنادازآ  رب  ساسا  نیمه  رب  دنسانش و  یم  ار  لیصا  رکف  هب  راکفا 

عفد ار  دوخ  عناوم  تسا و  ذفان  دوخ  تاذ  رد  دـیحوت  تسا و  يدـیحوت  تکرح  کی  یمالـسا  بالقنا  میناد  یم  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
یم هک  ییاـه  ناـیرج  نارگن  هن  دـیآ و  یم  شیپ  شیارب  هک  میـشاب  یعناوم  زا  بـالقنا  روبع  هجوتم  دـیاب  دور ، یم  ولج  دـنک و  یم 

.دنک یم  نوریب  خیرات  زا  ار  اه  نایرج  نیا  یمالسا  بالقنا  .دنهد  رییغت  دوخ  عفن  هب  ار  بالقنا  تهج  دنهاوخ 

هن مینک  هاگن  خیرات  نیا  ِّلک  رد  ار  وا  میسانشب و  ار  ماما  ترضح  یخیرات  هاگیاج  دیاب  میدش  هجوتم  هک  لاح  تسا : نیا  هدنب  ضرع 
ءایلوا و ِخیرات  نوچ  .درک  هاگن  یقارـشا  هاگن  اب  ار  یمالـسا  بالقنا  ماما و  دیاب  ًامتح  میـشاب  هجوتم  خیرات ، زا  يا  هشوگ  رد  دودحم 

رگا هک  تسا  مولعم  دنایامن و  یم  خر  دنک و  یم  روهظ  ام  يارب  هدش  ناشبلق  هب  هک  یقارشا  هب  رظن  اب  خیرات ، رد  اه  نآ  روضح  هوحن 
نیا و  دروآ ، نایم  هب  ار  دوخ  بلق  توکلم و  دوشب و  یقارـشا  شدوخ  دیاب  دـنک ، هاگن  وا  یقارـشا  ِبالقنا  ماما و  هب  دـهاوخب  یـسک 

ترـضح هب  میناوتب  میریگن و  رارق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیـصخش  رون  لیذ  هک  تسا  لاـحم  تسین ، مه  رادرب  یخوش  عوضوم 
« دوش یم  چوپ  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  هاگنآ   » باتک رد  .میوش  کیدزن  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
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يروخ رپ  اب  دنام و  یم  یگنسرگ  اب  دنک - یم  روهظ  اه  ناسنا  بلق  رب  یلجت  اب  هک  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يادخ  دش ، ثحب 
ءایبنا يادخ  سنج  زا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  يادخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسین و  روط  نیا  یموهفم  يادخ  اما  .دور  یم 

رگا هک  نیا  روظنم  .مییامن  توعد  ماـما  ترـضح  یقارـشا  تیـصخش  هب  ار  مدرم  میناوتب  اـت  مینک  حالـصا  ار  دوخ  ادـتبا  دـیاب  تسا ،
نامدوخ توکلم  نداددـشر  اب  ار  ماما  توکلم  دـیاب  مینک ، رظن  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هب  یقارـشا  هاـگن  اـب  میتساوخ 

حرش تاسلج  رد  هدنب  .دریگ  یم  رارق  نامرظن  ّدم  یکولس  ِبرغ  دقن  یکولس و  داعم  یکولـس و  ِسفن  تفرعم  هطبار  نیا  رد  میبایب و 
هیصوت نینچ  نآرق  ریسفت  هسلج  رد  هک  متشاد  بَطاخم  ِتیونعم  كولس و  هب  هیـصوت  هزادنا  نامه  مّهوت » هتینردم و  گنهرف   » باتک

رون هب  تملظ  کی  زا  دراد  بطاخم  یهلا  فطل  هب  هک  دوب  نآ  مهوت » هتینردم و  گنهرف   » باتک حرش  رد  هدنب  ساسحا  مراد ، ییاه 
.دور یم 

کیمداکآ لفاحم  رد  هک  تسا  یبرغ  دقن  زا  ریغ  نیا  مینک و  لابند  یتوکلم  هاگن  اب  ار  برغ  زا  روبع  دیاب  ماما ، ترـضح  بتکم  رد 
يدـمحم دـیحوت  هصخاش ي  هک  یـسدق  يرون  اب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ترـضح  تیـصخش  لیذ  یتقو  .دوش  یم  لاـبند 

زا دنک ، یمن  كرد  ار  نآ  برغ  دقتنم  ِيرکفنشور  نایرج  هک  میسر  یم  یندمت  هب  میدرک  روبع  برغ  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هیزجت و دنناوت  یمن  هک  میشاب  ییاه  نآ  دییأت  ای  مهف  لابند  هب  دیابن  زگره  زین  ام  مینک و  یم  راک  هچ  ام  دمهف  یمن  زگره  تهج  نیا 

.دننیبب یبرغ  ياه  كالم  زا  نوریب  ار  روما  لیلحت 
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یقارشا و یعوجر  ماما  ترضح  هب  عوجر  نوچ  تسا و  نآ  زا  روبع  برغ و  خلت  معط  ندیـشچ  نیع  ماما ، ترـضح  هب  عوجر  ًاساسا 
هتشاد اردصالم  بتکم  هب  دیاب  هک  یعوجر  لثم  .دشاب  یتوکلم  یسدق و  دیاب  زین  عوجر  نآ  مزاول  همه ي  تسا ، یتوکلم  یـسدق و 

ار یعوضوم  دنک و  یم  حرطم  ار  هیشرع » ٌهمکح   » ناونع شباتک  ياه  تمسق  زا  یضعب  رد  هک  میمهف  یم  ار  ییاردص  الم  ام  میشاب ،
شبلق هب  هک  يا  هیهلا  فراعم  زا  هیبلقلا ،» ُتادراولا   » باتک رد  وا  .تسا  كرد  لباق  یـسدق  لقع  اـب  هک  دراذـگ  یم  ناـیم  رد  اـم  اـب 

یتقو زا  لکشم  تسا ، یشرع  یتمکح  وا  تمکح  میـشاب  هجوتم  ام  هک  دراد  رارـصا  اردصالم  .دهد  یم  شرازگ  تسا  هدرک  یلجت 
ياهدادعتسا یتوکلم ، هاگن  اب  رگا  هملک  کی  رد  سپ  .میا  هدرک  لیدبت  یلوصح  یملع  هب  ار  وا  یشرع  ياه  تمکح  هک  دش  عورش 

نآ زا  میناوت  یم  مینایامنب ، لمع  رد  ار  رکف  نآ  مزاول  دوخ  هعماج ي  يارب  میریگب و  رظن  رد  ار  نآ  تیلعف  میبایب و  ار  برغ  گنهرف 
.مییامنن تشگزاب  نآ  هب  رگید  يا  هلحرم  رد  ات  مینک  روبع 

عناوم زا  روبع  عورش  هنامز  تیفرظ  تخانش 

اجک راـک  عناوم  دور ؟ یمن  ولج  اـهراک  ارچ  میراد ، شیپ  رد  یمالـسا  بـالقنا  نتم  رد  اـم  هک  یـسدقم  فادـها  هب  هجوت  اـب  لاؤس :
؟ مینک روبع  عناوم  نیا  زا  میناوت  یمن  ارچ  و  تسا ؟

یم تبحـص  رگیدـمه  اـب  نیا  زا  شیب  دـیاب  دراد  یـصاخ  ياـج  یخیراـت  رظن  زا  یـصخش  ره  رکف و  ره  هک  نیا  دروـم  رد  باوـج :
شیپ هچنآ  زا  نتفرگ  تربع  اب  هک  درک  روهظ  یفلتخم  ياه  هدیدپ  نامدوخ  خیرات  رد  .میدرک 
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رظن هب  .دییامن  یناوخزاب  ار  تشذگ  اه  لاس  نیا  رد  هچنآ  دیئامرفب  یعـس  دینک و  یبایزرا  ار  دوخ  یگنهرف  هاگیاج  دیناوت  یم  دـمآ 
ماقم فرط  کی  زا  میریگ ، یمن  رظن  رد  مینک ، هدایپ  نآ  رد  ار  ناـمیاه  هماـنرب  میهاوخ  یم  هک  ار  يا  هناـمز  تیفرظ  اـم  ًاـضعب  هدـنب 

تدـش هب  هک  دنتـسه  یمدرم  رگید  فرط  زا  مینک و  روبع  نام  یخیرات  يانگنت  زا  ام  دـنا  لیام  رایـسب  هک  دـنراد  رارق  يربهر  مظعم 
سدقم فادها  دیاب  هشیمه  ناسنا  هک  نآ  نیع  رد  میتسین  هجوتم  یلو  دنتـسه ، يداصتقا  يرادا و  ماظن  رد  یـساسا  یلوحت  هدامآ ي 

زار دیئایب  هک  تسا  نیا  هدنب  ضرع  .دنک  هجوت  زین  دراد  فادها  نآ  ققحت  يارب  هنامز  هک  یتیفرظ  هب  دیاب  دـشاب ، هتـشاد  رظن  ّدـم  ار 
.دیسانشب دیآ  یم  شیپ  بالقنا  ياه  همانرب  زا  یضعب  هب  تبسن  ارگ  لوصا  ياه  نایرج  قیرط  زا  یتح  هک  ار  ییاه  تعنامم 

یم رس  تشپ  ار  عناوم  هتـسیاش  یـشهج  اب  دزاس و  یم  یگرزب  نابدرن  هتـشذگ  اه ي  هبرجت  زا  هللادمحب  یمالـسا  بالقنا  هک  نیا  رد 
یبهذم ياهورین  نیب  رد  ام  یگنهرف  ياه  هاگن  زونه  ارچ  هک  دیرذگن  هداس  عوضوم  نیا  زا  هرخألاب  اما  .دیشاب  هتشادن  کش  دراذگ ،

ياه همانرب  هب  نئمطم  نادـنچ  هن  ییاه  هناهب  حرط  اب  تسین و  تسا ، هتـسیاش  هک  روط  نآ  یمالـسا  بالقنا  یخیراـت  هاـگیاج  هجوتم 
زونه ارچ  تسا  نیا  لاؤس  لاح  .دننک  لابند  ییارجا  ماظن  رد  ار  ماما  دصاقم  دنهاوخ  یم  همه  هک  یلاح  رد  مینک ، یم  تشپ  یبالقنا 
شیپ تربع  نیا  زین  يربهر  ِدوخ  يارب  منک  یم  رکف  درادن ، ار  بالقنا  یلاعتم  فادها  ققحت  تیفرظ  ینید  ناگبخن  نیب  رد  ام  خیرات 

دننک و یمن  یهارمه  دنورب ، ولج  دنهاوخ  یم  ناشیا  هک  اهاج  نآ  ات  زین  ام  ياه  یبهذم  ایوگ  هک  دمآ ؛
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ار ام  دنهد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  ام  یبهذـم  ياهورین  دـنا  هدرک  هناخ  ام  خـیرات  رد  هک  ییاه  نایرج  قیرط  زا  دـنناوت  یم  ناهاوخدـب 
تکرح کی  زا  میقتـسم  ِعافد  ِخیرات  زونه  مه  ارگ  لوصا  ياه  نایرج  نیب  رد  هک  دنا  هتفرگ  ار  تربع  نیا  زین  يربهر  .دننک  فقوتم 
يربهر مظعم  ماقم  .دنراذگ  یم  اهنت  ار  اقآ  یبهذم  ياهورین  نامه  دننک  لمع  یبالقنا  ًامامت  دنهاوخب  ناشیا  رگا  هدیـسرن و  یبالقنا 

تخاسریز نتخاس  رد  هک  میریذپب  دیاب  مه  ام  درک و  ارادم  بالقنا  ياهورین  اب  دیاب  زونه  دنا  هجوتم  دنراد  هک  یهلا  تریـصب  نآ  اب 
.میراد يدایز  هدنام ي  نیمز  ياهراک  بالقنا  فادها  بسانتم  يرکف  ياه 

نادنز و هدهاجم و  هقباس ي  و  بالقنا ، دض  هن  دنا و  نید  دض  هن  هک  ینید  ِراد  هقباس  ِبازحا  زا  یـضعب  هک  میـشاب  هجوتم  دیاب  همه 
هک نآ  نودب  ار  هتینردم  زا  نوریب  یندمت  ققحت  یگدامآ  هک  تسا  يروط  بالقنا  بهذم و  هب  ناشهاگن  عون  دنراد ، زین  ار  هجنکش 

هدادن دشر  دوخ  رد  دنهد  ییاهر  دوجوم  ِنیداینب  تالکشم  زا  ار  ام  دنهاوخب  دننک و  رکف  بالقنا  هب  طوبرم  یـساسا  ياهراتخاس  هب 
روط هب  دیاب  بالقنا  هک  یفادها  هب  تبسن  زونه  هنامز  ارچ  هک  میسانشب  ار  دوخ  هنامز ي  تیفرظ  ام  دیاب  هک  تساتسار  نیمه  رد  .دنا 
ياه تیـساسح  زا  رتالاب  ییاه  تیـساسح  زا  دسانـش و  یمن  ار  دوخ  یـساسا  ياهانگنت  تسین و  ساسح  دراذگب ، رـس  تشپ  يّدـج 

اب هدنب  هک  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رظن  زا  یسانش  تقو  ثحب  يا  هدع  یتح  .دور  یمن  رتولج  یتنس  ییارگ  لوصا 
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(1) .تسین لمع  لباق  ینامز  ره  رد  يراک  ره  هک  هچ  ینعی  دنتفگ  دندیباتنرب و  مدرک ، حرطم  دیما  همه  نآ 

یـضعب یتقو  .دینزب  دـیناوت  یمن  دـشابن  مهارف  یقح  ِفرح  ره  تیفرظ  ات  هک  تسا  رارق  نیمه  زا  عوضوم  یگنهرف  ثحابم  دروم  رد 
اب زاب  دنـسیون ، یم  ار  نازیملا  طایتحا ، همه  نآ  اب  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع  هک  نامز  نآ  رد  مق  هیملع  هزوح  رد  اه  نایرج  زا 

: دنیوگ یم  دوخ  لد  درد و  رد  ماما  ترضح  .دیریگب  رظن  رد  ار  هنامز  شریذپ  دیاب  زین  امش  دننک  یم  هلباقم  وا 

يا هدع  تسا ! هعیش  هاش  هک  يدینش  یم  باوج  هلـصافالب  تسا ، نئاخ  هاش  ییوگب  یتساوخ  یم  رگا  یمالـسا  تازرابم  عورـش  رد  »
نوخ .دنک  ملع  دق  اه  نآ  لباقم  رد  هک  تشادن  ار  نیا  تردق  سک  چـیه  دنتـسناد و  یم  مارح  ار  زیچ  همه  ارگـسپاو  ِيامن  سدـقم 
راعـش یتـقو  .تسا  هدروخن  نارگید  ياـه  یتخـس  اـهراشف و  زا  زگره  تسا ، هدروـخ  رجحتم  هتـسد ي  نیا  زا  ناـتریپ  ردـپ  هک  یلد 
دوبن زاجم  مه  هیقف  ًارهق  دش و  يدابع  يدرف و  ماکحا  رد  ندش  قرغ  ناهاگآان ، قطنم  رد  تهاقف  داتفا و  اج  تسایس  زا  نید  ییادج 

.دش تلیضف  مدرم  اب  ترـشاعم  رد  یناحور  تقامح  دیامن ، تلاخد  تموکح  تسایـس و  رد  دور و  نوریب  راصح  هریاد و  نیا  زا  هک 
ِیناحور ساّیس و  ِملاع  ّالإ  درابب و  شدوجو  ياپارـس  زا  تقامح  هک  دوب  میرکت  مارتحا و  لباق  ینامز  تیناحور  دارفا ، ضعب  معز  هب 

.دوب رت  نیدتم  تفر  یم  هار  جک  سکره  هک  دوب  اه  هزوح  جیار  لئاسم  زا  نیا  .تشاد و  هساک  مین  ریز  يا  هساک  كریز ، نادراک و 
، یجراخ نابز  نتفرگدای 
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بآ يا  هزوک  زا  یفطصم  موحرم  ملاسدرخ ، دنزرف  هیضیف  هسردم ي  رد  .تفر  یم  رامش  هب  كرـش  هانگ و  نافرع ، هفـسلف و  رفک و 
تیناحور و عضو  تفای ، یم  همادا  دنور  نیمه  رگا  مرادـن  يدـیدرت  .متفگ  یم  هفـسلف  نم  هک  ارچ  دندیـشک ، بآ  ار  هزوک  دیـشون ،

(1)« .دش یم  یطسو  نورق  ياهاسیلک  عضو  اه ، هزوح 

ناوضر » ماما یقارـشا  تیـصخش  لیذ  هک  تشاد  یـصاخ  يرکف  هسدنه ي  ناوت  یم  دیهد  ناشن  دیناوتب  نامز  نیا  رد  امـش  رگا  لاح 
هب ناتراک  هک  یطرـش  هب  یلو  دیا  هدرک  یبوخ  راک  دـینک ، حرطم  اهرکف  ریاس  رانک  رد  ار  نیا  دربب و  ولج  ار  بالقنا  هیلع » یلاعت  هللا 

تـسد هکلب  ءاملع  تسد  اهنت  هن  هک  دـینامهفب  ینیمخ  هللا  حور  ترـضح  لثم  هک  یطرـش  هب  دوشن و  هدیـشک  اهرکف  ریاس  اب  ضراعت 
؟(2) دیتفر يرادمتعیرش  ياقآ  هناخ ي  هب  ارچ  دنتفرگ  داریا  ماما  هب  .مسوب  یم  مه  ار  بالط 

ناشیا هک  دوب  نآ  تهج  هب  دز ، بقع  بالقنا  ولج  زا  ار  یگرزب  عناوم  داد و  ماما  ترضح  هب  هک  یـشاداپ  ادخ  تسا ؛ نیا  مرظن  هدنب 
ياقآ لیذ  ییاه  نایرج  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  زور  نآ  یخیرات  طیارـش  امـش  .دـنتفر  يرادمتعیرـش  هناخ  هب  یخیرات  ِطیارـش  نآ  رد 

تینما اه  نیا  هب  دنورب و  دندید  دوخ  هفیظو ي  ماما  .دندش  یم  یگنهرف  نایرج  کی  دنتشاد  يرادمتعیرش 
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تکرش دوب  هدش  یحارط  یمالـسا  بالقنا  لباقم  رد  اتدوک  تهج  هک  يا  هشقن  یط   1361 لاس رد  وا  هرخالاب  یلو  دنراد ، یترودک 

.درک توف  ات  دش  یگناخ  رصح  هب  موکحم  نس  تلوهک  تهج  هب  يریگتسد  زا  سپ  دومن و 
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ات دش  هداز  بطق  طسوت  ماما  رورت  هب  رـضاح  ًادعب  هک  دنداد  یـسک  هب  تینما  دورب ، نیب  زا  اه  نآ  رد  ماظن  اب  هلباقم  هزیگنا  ات  دـنهدب 
هار رـس  زا  وا  ات  درک  کمک  ادـخ  هک  دـش  نآ  يرادمتعیرـش  اب  ماما  تاقالم  هجیتن  دـنناشنب و  ماـما  ياـج  هب  ار  وا  اـتدوک  کـی  یط 

متـسه نآ  لابند  هب  هچنآ  .تسا  امـش  هدـهع ي  هب  عوضوم  اب  نآ  قابطنا  مدـع  قابطنا و  دوب ، لاثم  کی  نیا  .دوش  هتـشادرب  بـالقنا 
، مناد یم  یمهم  هتکن ي  ار  نیا  درک و  روهظ  ام  خیرات  رد  هک  ییاه  هدیدپ  زا  يریگ  تربع  رد  دشاب  یم  ما  ینورد  تانونکم  راهظا 

.تسین هراشا  لباق  سوسحم و  بلطم  تقیقح  كرد  دنچره 

تردق مامت  اب  دوش  یم  یفن  اه  نآ  يانعم  همه ي  یبالقنا  تکرح  کی  روهظ  اب  دنوش  هجوتم  یتقو  یبالقنا  ریغ  يرکف  ياه  نایرج 
يدـعب هژورپ ي  لابند  هب  دندیـسرن  هجیتن  هب  یتقو  دـننک و  مامت  ار  راک  اـت  دـنیآ  یم  نادـیم  هب  یبـالقنا  تکرح  نآ  اـب  هلباـقم  يارب 

.دوب دنهاوخ 

هجوتم هتخادـنا و  رظن  دراد ، رظن  رد  یتنـس  يارگ  لوـصا  ناـیرج  هچنآ  زا  رتـالاب  يزیچ  هب  یمالـسا  بـالقنا  حور  هک  تسا  تسرد 
هب نایرج  ود  نیا  زا  روبع  ناـیرج  رد  هک  تسا  یعیبط  دـنک و  یم  روبع  شیپ  زا  شیب  زین  یبهذـم  مسیلاربیل  زا  تهج  نیا  زا  تسا و 

رایسب هدیدپ  کی  نیا  دنوش و  یم  راچد  هجیگرس  کی  هب  یبهذم  ياه  نایرج  یتدم  يارب  هرخألاب  یلو  دسر  یم  رت  هدرتسگ  يزیچ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .میریگب  رظن  رد  ار  هنامز  لمحت  دیاب  زین  یگنهرف  روما  رد  میـشاب  هجوتم  ام  ات  تسا  يزومآ  تربع 

روتسد ءایبنا  هورگ  ام   (1)« ْمِِهلوُقُع ِرْدَق  یَلَع  َساَّنلا  َمِّلَُکن  ْنَأ  اَنِْرمُأ  ِءاَِیْبنَْألا  َرِشاَعَم  اَّنِإ  : » دنیامرف یم 

320 ص :

ص 85. ج 1 ، راونألا ، راحب  - - 1

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 347 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14756/AKS BARNAMEH/#content_note_320_1
http://www.ghaemiyeh.com


یگنهرف روما  رد  دـندوب  رومأم  نادـب  یهلا  ءاـیبنا  هک  شور  نیا  زا  میناوتن  رگا  .میئوگب  نخـس  اـه  نآ  هب  مدرم  لـقع  ّدـح  رد  میراد 
.میوش یم  میقع  دندراذگ ، اج  هب  ماما  ترضح  هک  يا  هیلاع  فراعم  هئارا ي  رد  میریگب  تربع 

ترضح زا  هک  یتیاعـس  تهج  هب  یقیناود  روصنم  هک  ییاج  نآ  .دندرک  یم  لمع  هنامز  تیفرظ  هب  هجوت  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ترضح هب  شمـشچ  هفیلخ  یتقو  .دننک  رـضاح  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  داد  روتـسد  بجاح  ِعیبر  هب  دندوب  هدرک  وا  دزن  رد 
تنطلس هراب  رد  وت  ایآ  مشکن ! ار  وت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  ِلئاَوَْغلا » َِینیِْغبَت  ِیناَْطلُس َو  ِیف  ُدَْحلَت  َْکُلْتقَأ َأ  َْمل  ْنِإ  ُهَّللا  َِینَلَتق  : » تفگ داتفا 

هجوت اب  ییاضف و  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  یـشک ؟ یم  نم  يارب  هشقن  و  یناروش ، یم  ار  مدرم  هتخادرپ و  لادج  هب  نم 
ْدََقل ُْتلَعَف  ُْتنُک  َْول  ٍبِذاَک َو  ْنِمَف  َکَغََلب  َناَک  ْنِإ  ُتْدَرَأ َو  َال  ُْتلَعَف َو  اَم  ِهَّللا  َو  : » دنیامرف یم  دـنرب  یم  رـس  هب  نآ  رد  هک  يا  هنامز  هب 

ْعِفَتْرا ْلَجَأ  ُروُْصنَْملا  َُهل  َلاَقَف  َُکبَسَن  ُعِجْرَی  ْمِْهَیلِإ  ِهَّللا َو  ُءاَِیْبنَأ  ِءَالُؤَهَف  َرَکَـشَف  ُناَْمیَلُـس  َیِطْعُأ  َرَبَصَف َو  ُبوُّیَأ  َِیُلْتبا  َرَفَغَف َو  ُفُسُوی  َِملُظ 
زا هدیـسر  وـت  هب  هراـب  نـیا  رد  ینخـس  رگا  و  ما ! هتـشاد  يدـصق  نـینچ  هـن  هدرکن و  نـینچ  نـم  دـنگوس  ادـخ  هـب   (1)« عَفَتْراَف اَنُهاَه 

بویا و  دیشخب ، وا  دش و  متـس  فسوی  هب  انامه  سپ  یتفگ  هچنآ  درک  یهاوخ  رگا  هتـسب و  غورد  نم  هب  هک  تسا  هدوب  یئوگغورد 
.دسر نانآ  هب  زین  وت  داژن  دنتسه و  ادخ  ناربمغیپ  نانیا  و  درک ، رکش  وا  دش و  هداد  تمعن  نامیلس  هب  و  درک ، ربص  دش و  راچد  الب  هب 

دزن هب  ار  ترضح  داد و  هیحور  رییغت  یّلک  هب  روصنم 
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اب دننیب  یمن  حالـص  هک  ینامز  رد  دننک ، یم  لمع  دـنهد و  یم  صیخـشت  ار  طیارـش  هنوگچ  ترـضح  دـینک  هظحالم  .دـناوخ  دوخ 
لفاغ دـنرادن  ار  موصعم  ماـما  تموکح  یگداـمآ  هک  یمدرم  زا  دـنوش و  ریگرد  ساـبع  ینب  تموکح  اـب  هطبار  رد  یقیناود  روصنم 

تیمکاح تیفرظ  زونه  هنامز  دـنمهف  یم  یلو  دنتـسه  دوخ  هدـنیآ  نارگن  هن  دنـسرت و  یم  یقیناود  روصنم  زا  هن  ماما  هنرگو  دنتـسین 
.دنداهن ناینب  ار  يرفعج  هعیش ي  یگنهرف  هیاپ ي  دنتخادرپ و  یمالسا  فراعم  نیودت  هب  تهج  نیمه  هب  درادن و  ار  موصعم  ماما 

یمالسا بالقنا  یگنهرف  ههبج ي  رد  يرادیاپ  ياه  شور 

ترضح بتکم  ياه  هصخشم  زا  یکی  ماما ، ترـضح  مرح  رد  هک  لاس 1390  دادرخ  مهدراهچ  رد  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماـقم 
، دندرک نشور  ناشیا  دوشن ، مگ  فرح  نیا  مینک  یعـس  دیاب  همه  دـندرک ، یفرعم  تینالقع  ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 

هاتوک سپ  میقح  رب  ام  هک  نوچ  دندومرفن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیدرک  هظحالم  .نامز  نتخانـش  ینعی  ماما  بتکم  رد  تینالقع 
دروخرب زا  دنک ، زاب  هدنیآ  خـیرات  رد  ار  دوخ  ياج  تسا  قح  دـیدقتعم  هک  هچنآ  دـنامب و  بالقنا  نیا  دـیهاوخ  یم  رگا  .مییآ  یمن 

تسا تینالقع  تسین ، يراک  هظفاحم  راک  نیا  مسا  .دیریگب  ار  مزال  هجیتن ي  نآ  هب  هیبش  ياه  هنومن  مالسلا و  هیلع  قداص  ترضح 
نآ يارب  ار  طیارـش  هنانامرهق ، شمرن  ناونع  هب  تفرگ و  رظن  رد  ار  طیارـش  دـیاب  یلاعتم  فادـها  گرزب و  ياهراک  ماجنا  يارب  هک 
مه هدـنب  درادـن ؛ قیبـطت  تسا  حرطم  هک  یعوضوم  اـب  مدرک ، ضرع  هک  لاـثم  نیا  دـینک  لاکـشا  تسا  نکمم  .درک  هداـمآ  اـهراک 

اب نم  لاثم  ًامتح  هک  نیا  رب  مرادن  يرارصا 
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لثم تسا  ربیخ »  » و ردب »  » طیارـش ام  طیارـش  هک  ینامز  نآ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هدـنب  ضرع  هک  روط  نیمه  تسا ، قبطنم  عوضوم 
ولج راک  هک  مینک  لمع  هنوگچ  ربیخ »  » و ردب »  » تیعقوم رد  مینادب  دیاب  یلو  دوب ، بلاط  یبا  بعِـش  ام  طیارـش  هک  مینک  لمع  یتقو 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هریـس ي  رد  یگنهرف  نینچ  هک  تسا  نیا  مینک  شومارف  دیابن  هچنآ  .دنراذگن  نامیاهنت  ام  ِناهارمه  دور و 
دشاب يروط  دیابن  یگنهرف  ههبج  رد  امش  ياه  فرح  منک  یم  دیکأت  ساسا  نیا  رب  دندوب و  دوخ  هنامز ي  تیفرظ  هجوتم  هک  تسه 

یگنهرف يرکف و  تیـصخش  لیذ  رگا  ای  دـنراد و  رارق  يربهر  ماما و  لیذ  هک  ددرگ  یگنهرف  ياه  نایرج  ریاس  یفن  نآ  لصاح  هک 
.دنرادن ار  يربهر  ماما و  اب  هلباقم  يانب  راکشآ  روط  هب  لقاّدح  دنتسین  يربهر  ماما و 

يروط یلو  دـنام  یمن  هدز  برغ  ياه  ناـیرج  برغ و  يارب  يزیچ  میوش  زکرمتم  ماـما  نانخـس  يور  رب  تقد  اـب  رگا  تسا  تسرد 
هب هنرگو  مینکن  شومارف  ار  دوخ  هتـشذگ ي  زا  يریگ  تربع  تهج  نیا  زا  مییاـمن و  هاـگآ  ار  لـفاغ  ِناـگدز  برغ  هک  مینک  لـمع 

مینک مادـقا  نآ  رد  دـیاب  هک  ار  یخیرات  هاگیاج  تیفرظ  رگا  .میوش  یم  ترپ  جراخ  هب  بـالقنا  یگنهرف  ههبج ي  نادـیم  رد  یتحار 
یهاوخ و تلادع  ياه  نامرآ  ًالمع  میناسر و  یم  بیسآ  دنراد  رظن  ّدم  يربهر  هک  ییاه  نامرآ  زا  يرایـسب  هب  اتـسار  نیا  رد  مینیبن 

.دور یم  هیشاح  هب  یبرغ  گنهرف  زا  روبع  روشک و  يرادا  روما  حالصا 

یم ار  ناشدوخ  راک  يربهر ، هب  مارتحا  نیع  رد  هک  دنتسه  ور  هبور  بالقنا  نورد  رد  ییاه  نایرج  اب  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم 
لابند هب  هناقداص  ینایرج  هچ  دنیامن  یم  نشور  یپ  رد  یپ  تارکذت  اب  يربهر  هللادمحب  دننک و 
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.دراد ار  يربهر  زا  يوریپ  ياعدا  ًافرص  ینایرج  هچ  تسا و  يربهر  ياهدومنهر 

رد دیـشاب  بظاوم  یلو  دـینک  حرطم  دـیهد و  لکـش  دـیهد  یم  صیخـشت  هک  یتروص  ره  هب  ار  ثحاـبم  ییاـضف  نینچ  هب  هجوـت  اـب 
يوس هب  ار  هعماج  دیاب  دوش ، یمن  رکف  یگنهرف - ای  یـسایس و  زا  معا  تاعوضوم -  يور  رب  دراوم  يرایـسب  رد  هک  میتسه  یطیارش 

.اه هتسد  ریاس  رانک  يا  هتسد  کی  میوشب  مه  ام  اه و  يدنب  هتسد  يوس  هب  هن  درب و  ولج  رکفت 

ناشیاه باتک  رخآ  رد  هک  ینافرع » يراک  یفخم   » مان هب  میراد  يزیچ  اردـصالم  موحرم  ماما و  ترـضح  لثم  ییافرع  شور  رد  اـم 
: دـندومرف يداوج  هللا  تیآ  اتـسار  نیمه  رد  .يزروب و  لخب  شلها ، هب  تبـسن  زج  ار  بلاطم  نیا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دنـسیون : یم 

یضعب حرط  رد  ام  منک  یم  رکف  هدنب  و  تسا » هدیـسرن  اه  هزوح  رد  داعم  حرط  نامز  دندوب  دقتعم  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع  »
نیا نآ  رگید  هبنج ي  تسا ، هیـضق  هبنج ي  کـی  فراـعم  نآ  ندوب  قح  هک  يروط  هب  میتـسه  یطیارـش  نینچ  رد  یهلا  فراـعم  زا 

يربهر .میراد  رارق  دوخ  خـیرات  ياجک  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  مینک  رکف  دـیاب  .درک  هجوت  مه  ناـبطاخم  تیفرظ  هب  دـیاب  هک  تسا 
زا دنسانش و  یم  ار  یمالسا  بالقنا  هاگیاج  نوچ  .میئولج  هب  ور  ام  هللادمحب  دنیامرف : یم  روما  نیا  همه ي  هب  هجوت  اب  بالقنا  مظعم 

.دنتسین لفاغ  بالقنا  حور  ذوفن 

یم روبع  دنتسین  رادافو  بالقنا  فادها  هب  هک  ییاه  نایرج  همه ي  زا  رورم  هب  هک  تسا  رـضاح  یمالـسا  بالقنا  نورد  رد  یتقیقح 
نآ گنهرف  رد  تسایس و  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ترضح  هک  دراد  عوجر  یطیارش  هب  دنک و 
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لاس دادرخ  رد 14  يربهر  مظعم  ماقم  .دنام  یم  میقع  هّللا » لیبس  نع  ّدص   » ناونع هب  نمشد  ياه  هشقن  مّلسم  درک و  يراذگ  هیاپ  ار 
هب ارچ  تسا ، هدـش  فیعـض  بـالقنا  يوـنعم  تاـیح  دـیئوگ  یم  ارچ  هک  دـنداد  رکذـت  ار  هـتکن  نـیا  ماـما  ترـضح  مرح  رد   1391
هک دیوش  یم  وربور  اورپ  یب  ِرـسپ  رتخد و  دنچ  اب  هاگـشناد  رد  فرط  کی  زا  دینک ؟ یمن  هاگن  دوش  یم  لیکـشت  هک  ییاه  فاکتعا 
زا فاکتعا  ماـجنا  تهج  هک  دـینک  رظن  باـن  ناـناوج  هب  دـیورب و  هاگـشناد  ناـمه  رد  یلو  دـننک  یمن  تیاـعر  ار  یمالـسا  نیزاوم 
امش هک  تسا  نیا  بالقنا  لصاح  دینادب  دیریگن و  هدیدان  ار  تیونعم  هب  عوجر  همه  نیا  دیشاب  بظاوم  دنریگ ، یم  تقبس  رگیدمه 

.تسا ینتفر  برغ  گنهرف  نوچ  تسا ، ینتفر  اه  ییاورپ  یب  نآ  دینیب و  یم  اه  فاکتعا  رد 

تمکح تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  ام  شور  .دوش  ریگرد  ام  اب  دوجو  مامت  اـب  تسا  رـضاح  دـبای  یم  هدـنیآ  یب  ار  دوخ  برغ  یتقو 
نآ زا  هدـنیآ  .دـنرادن  يا  هدـنیآ  نوچ  دـننک ، ظفح  ار  ناـشیالاح  نیمه  دـنروبجم  هک  اـه  يدوعـس  سکع  رب  يریگرد ، هن  تسا و 

یمن تسرد  ههبج  کی  یباجح  یب  نایرج  اب  هلباقم  رد  ام  .دراد  هراشا  نآ  هب  تاـیاور  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  گـنهرف 
یم رـس  تشپ  ار  یباجح  یب  دوخ  طاشن  اب  ِیگنهرف  تایح  اب  ام  خـیرات  میناد  یم  میهدـب ، شزرا  اه  نآ  هب  هک  نیا  نودـب  یلو  مینک 

زا نایوجـشناد  لابقتـسا  دنورب و  هیـشاح  هب  اه  نیا  یهلا  فطل  هب  هک  دنک  یم  يراک  دوخ  يونعم  حور  اب  یمالـسا  بالقنا  .دراذـگ 
نیا دیوشن  طیرفت  طارفا و  راتفرگ  دیـسانشب و  تسرد  ار  نام  هنامز  هک  نیا  يارب  .دـهد  یم  ناشن  ار  نیا  فاکتعا  مسارم  رد  روضح 

ار مزال  یگنهامه  بالقنا  اب  هک  ییاهداهن  فرط و  کی  زا  ار  اه  فاکتعا 
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.دیشاب هتشادن  رظن  ّدم  ار  اه  یماکان  اهنت  دینک و  یسررب  رگید  فرط  زا  دنرادن ،

هک روط  نامه  میزاسب ، یگرزب  هیامرـس ي  دوخ  ياه  تسکـش  زا  میناوت  یم  هک  میتسه  یطیارـش  رد  دوخ  یخیرات  طاشن  رظن  زا  اـم 
.مینک لیدبت  تصرف  هب  ار  اه  میرحت  میناوت  یم 

نافرع يرگ و  یفوص  هب  تیوه  يوجتـسج  ریـسم  رد  دعب  دنوش و  یم  ور  هبور  دوخ  یتیوه  یب  اب  نید ، ندنار  هیـشاح  هب  اب  يا  هدع 
هن يزاب و  تسایس  یگدزایند و  هن  تسین ، اه  نآ  یقیقح  ندیسر  تیوه  هب  لماع  اه  هار  نیا  زا  مادک  چیه  دنرب ، یم  هانپ  يدرف  ياه 

اتـسار نیا  رد  دننک و  وجتـسج   (1)« ِهِیف اُوقَّرَفَتَت  َالَو  َنیِّدـلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ   » رد دـیاب  ار  دوخ  تیوه  اه  ناـسنا  هناـیارگدرف ، یبآـم  سدـقم 
ماـما یقارـشا  تیـصخش  لـیذ  كولــس  دـنا  هدـش  یتـیوه  یب  راـتفرگ  ًارثـکا  هـک  يرــصع  رد  تیوـه  نتفاـی  يارب  مـنک  یم  ضرع 

رد ار  دوخ  هک  نآ  دنک و  یم  تیدرف  رد  روصحم  ار  دوخ  هک  یسک  نآ  .سب  تسا و  هراچ  هار  اهنت  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ
.دنلفاغ دوخ  ياه  یگوقلاب  ندروآ  تیلعف  هب  زا  دنراتفرگ و  یتیوه  یب  شتآ  رد  ود  ره  ، دیامن یم  رجفنم  يراب  دنب و  یب 

مامت اب  ار  یهلا  نید  ینعم  مینک و  دوخ  بیصن  ناربمایپ  رون  لیذ  رد  يدوهـش  فشک و  ات  درک  یگدنز  ناربمایپ  يادخ  اب  دیاب  يرآ 
.میئامن كرد  نآ  داعبا 

اه یبایزرا  همه ي  مینک و  توعد  يرادنید  نید و  هب  ار  رگیدمه  همه  دشاب و  نید  هب  هیصوت  اه  هیصوت  همه ي  هک  تسا  نآ  هدمع 
اه و كالم  ساسارب 
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كالم هک  دوش  یم  نکمم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هب  عوجر  اب  اـهنت  رـضاح  لاـح  رد  نیا  دـشاب و  ینید  ياـه  شزرا 
.تسا هدش  عورش  ریدغ  رد  هک  تسا  یگنهرف  همادا ي  تیلهاج و  ياهزرم  زا  ییادج  يارب  ام  زورما  يرادنید 

.میسرب مزال  هرمث ي  هب  مینک و  لمع  یگدنز  رد  یهلا  رون  هب  ات  دنک  نام  کمک  هللاءاش  نإ  ادخ 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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یمالسا بالقنا  غولب  يوس  هب  یهار 

هراشا

328 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالسا بالقنا  غولب  يوس  هب  یهار 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

: دیئامرف یم  هحفص 351  هنامز » يدیحوت  ریدقت  رد  كولس  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما   » باتک رد  یلاعبانج  لاؤس :

رس هب  نآ  اب  ناریا  مان  هب  يا  هریزج  رد  میناوت  یم  هک  هتسویپ  عوقو  هب  هداس  يرما  یمالسا  بالقنا  ققحت  اب  مینک  یم  نامگ  زونه  ام  »
زاـب اـه  ناـیرج  رگید  اـب  میراد و  رارق  هورگ  کـی  رد  هک  یناـیفارطا  اـب  ار  دوخ  تبـسن  اـت  مینیب  یمن  يزاـین  تهج  نیمه  هب  میربب و 

زگره .میا و  هدش  دراو  یمالسا  بالقنا  ینعی  میظع  هعقاو ي  نیا  رد  دوخ  تالایخ  اب  ام  میریذپب  دیاب  تروص  نیا  رد  .مینک  فیرعت 
هن میدـنمزاین و  نآ  هب  هدـنیآ  رد  هک  میا  هدرک  يردـص  هعـس  هب  زهجم  ار  دوخ  هن  اریز  میـشاب  هتـشاد  يزوریپ  دـیما  دوخ  يارب  دـیابن 

حانج ریـسا  نانچمه  مینک ؛ جراخ  دـندقتعم ، بالقنا  فادـها  هب  هک  ییاه  حاـنج  نیب  ندوب  یبطق  ود  زا  ار  هعماـج  مینک  یم  شـالت 
یمن هجوتم  تسا  هدروخ  مقر  ام  يارب  اه  تلم  ریاس  نایم  رد  هک  ار  يا  هدـنیآ  رد  روضح  ياـنعم  اریز  میتسه ، هتـشذگ  ياـه  يدـنب 

« .میشاب

نیا بالقنا و  باحـصا  نیب  دینادرگ  یمرب  ار  عوضوم  تسا و  اهاجک  ات  یمالـسا  بالقنا  قفا  هک  دیهد  یم  هجوت  قوف  نتم  رد  امش 
: دـیوش یم  رکذـتم  گرزب » هفیظو   » ناونع تحت  باتک  نامه  هحفـص 350  رد  .دشاب  دیاب  هنوگچ  ناشدوخ  اب  ناش  تبـسن  ادتبا  هک 

زیچ ود  نارود  نیا  رد  ام  گرزب  هفیظو 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

: دیئامرف یم  هحفص 351  هنامز » يدیحوت  ریدقت  رد  كولس  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما   » باتک رد  یلاعبانج  لاؤس :

رس هب  نآ  اب  ناریا  مان  هب  يا  هریزج  رد  میناوت  یم  هک  هتسویپ  عوقو  هب  هداس  يرما  یمالسا  بالقنا  ققحت  اب  مینک  یم  نامگ  زونه  ام  »
زاـب اـه  ناـیرج  رگید  اـب  میراد و  رارق  هورگ  کـی  رد  هک  یناـیفارطا  اـب  ار  دوخ  تبـسن  اـت  مینیب  یمن  يزاـین  تهج  نیمه  هب  میربب و 

زگره .میا و  هدش  دراو  یمالسا  بالقنا  ینعی  میظع  هعقاو ي  نیا  رد  دوخ  تالایخ  اب  ام  میریذپب  دیاب  تروص  نیا  رد  .مینک  فیرعت 
هن میدـنمزاین و  نآ  هب  هدـنیآ  رد  هک  میا  هدرک  يردـص  هعـس  هب  زهجم  ار  دوخ  هن  اریز  میـشاب  هتـشاد  يزوریپ  دـیما  دوخ  يارب  دـیابن 

حانج ریـسا  نانچمه  مینک ؛ جراخ  دـندقتعم ، بالقنا  فادـها  هب  هک  ییاه  حاـنج  نیب  ندوب  یبطق  ود  زا  ار  هعماـج  مینک  یم  شـالت 
یمن هجوتم  تسا  هدروخ  مقر  ام  يارب  اه  تلم  ریاس  نایم  رد  هک  ار  يا  هدـنیآ  رد  روضح  ياـنعم  اریز  میتسه ، هتـشذگ  ياـه  يدـنب 

« .میشاب

نیا بالقنا و  باحـصا  نیب  دینادرگ  یمرب  ار  عوضوم  تسا و  اهاجک  ات  یمالـسا  بالقنا  قفا  هک  دیهد  یم  هجوت  قوف  نتم  رد  امش 
: دـیوش یم  رکذـتم  گرزب » هفیظو   » ناونع تحت  باتک  نامه  هحفـص 350  رد  .دشاب  دیاب  هنوگچ  ناشدوخ  اب  ناش  تبـسن  ادتبا  هک 

زیچ ود  نارود  نیا  رد  ام  گرزب  هفیظو 
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هب میمهفب  هک  نیا  مود  دراد و  يدـج  ثحب  ياـج  دوخ  يدوخ  هب  نیا  هک  میمهفب  ار  دوـخ  هناـمز  ياـه  تیفرظ  هک  نآ  یکی  تسا ،
هورگ و هیاـس  ریز  هک  ییاـه  ناونع  ناـمه  یفن  .تسا  نکمم  ترهـش  ّتیناـنا و  هنوگ  ره  یفن  اـب  ناـمز  نیا  رد  دوخ  نتخادـنا  رطخ 

ِزورما يراکادـف  نیرت  مهم   » ناونع تحت  باتک  نامه  هحفـص 348  رد  تهج  نیمه  هب  .میا  هداد  لکـش  دوخ  يارب  بزح  نوناـک و 
نیرت مهم  دـیآ و  شیپ  دـعب  هب  نیا  زا  دـیاب  دـمآ  شیپ  سدـقم  عافد  هرود  رد  هک  يراکادـف  عون  نآ  زا  رتشیب  دـینک  یم  دـیکأت  اـم »

رد دییامرف : یم  .تسا  هتفهن  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  لثم  ینوتم  رد  هک  تسا  ام  یگنهرف  ياه  هیامرـس  ریـسم  نیا  رد  هیامرس 
هب ات  دیایب  دوجو  هب  میظع  یلوحت  دیاب  نارگید  اب  شا  تبـسن  رد  دـنک  یم  ساسحا  هدـننک  اعد  نآ ، لاثما  نوتم و  نیا  رد  اعد و  نیا 

.دسرب دوخ  یلصا  فده 

هعـس ي اب  ام  دوشب و  هدید  دیاب  بالقنا  ياه  هیامرـس  همه  هک  دیا  هدرک  دیکأت  دـیا و  هتـشاذگ  تسد  عوضوم  نیا  يور  ررکم  امش 
هاگیاج هب  رظاـن  مینیبب و  میراد ، خـیرات  نیا  رد  هک  یهاـگیاج  رد  ار  رگیدـمه  میناوتب  دـیاب  تسا ، یلاـعتم  هداـعلا  قوف  هک  يردـص 

نیا رد  هرخألاب  هک  يدارفا  اب  دـیدقتعم  .مینک  روبع  یئزج  ياه  فالتخا  زا  یمالـسا ، بـالقنا  گرزب  فادـها  اـب  هطبار  رد  سکره 
بالقنا اب  ییاه  هیواز  مینک  یم  ساسحا  الاح  هدـش و  هدروآ  بالقنا  باحـصا  ءزج  ناشمان  يوحن  کـی  هب  هتـشاد و  شقن  بـالقنا 

اب افلخ  نیب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  روط  نامه  دـیدقتعم  تشاد و  لماعت  دـیاب  دـنرادن -  میقتـسم  تفلاخم  هک  نآ  نیع  رد  دـنراد - 
يدیکأت .درک  هاگن  نیدناعم  لثم  دیابن  دنراد  هک  یتوافت  همه  اب  مه  ار  بالقنا  باحصا  دنتشاذگ ، یم  قرف  مَکَح  ِناورم  هیواعم و 

332 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 359 

http://www.ghaemiyeh.com


ياج ات  مییایب  رانک  اه  نایرج  دارفا و  عون  نیا  اب  دـیاب  اجک  ات  ام  هک  تسا  وربور  ماهبا  هطقن  کی  اب  دـیراد  عوضوم  نیا  رد  امـش  هک 
.میوشن رگید  فرط  زا  مسیلاربیل  فرط و  کی  زا  مسیرالوکس  هب  مهتم  دوشن و  مگ  دناعم  لباقم و  ياه  نایرج  دقن 

چیه ای  همه  هفالک 

عورش یمالـسا  بالقنا  اب  هک  یخیرات  قباطم  دیاب  هک  تسا  نیا  ام  یلـصا  هلئـسم ي  یلاعبانج  نانخـس  قبط  اج  نیا  رد  رگید : لاؤس 
تدمزارد و فادها  یمالسا و  بالقنا  اب  هطبار  رد  ار  اه  نآ  تبـسن  مینیبب و  دنراد ، هک  ار  یهاگیاج  فلتخم  ياه  هورگ  يارب  هدش 
زا ریغ  نیا  میوشن و  دنتسه ، نآ  راتفرگ  بازحا  هک  یطیرفت  یطارفا و  ياه  هاگن  راتفرگ  ات  مینک ، نشور  دوخ  يارب  نآ  تدم  هاتوک 
زا .دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یم  يددـعتم  ياه  لاـثم  ثحب  دروم  عوضوم  .دوش  رارقرب  نینمؤم  نیب  دـیاب  هک  تسا  یبلق  ینورد و  تبـسن 

فرط زا  دنراد و  هیواعم  لاثما  اب  هک  یتوافت  مینک و  یم  اه  نآ  هاگیاج  هب  رظن  فرط  کی  زا  هک  مینک  یم  عورـش  افلخ  ثحب  نامه 
لئاق اه  نآ  يارب  یبلق  هاگیاج  چیه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  هسیاقم  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  اه  نآ  اب  دیاب  هک  یبلق  ِتبـسن  رگید 
ینب هب  تبـسن  يرظتنم  دـمحم  دیهـش  یتشهب و  دیهـش  موحرم  هاگن  توافت  یمالـسا ، بالقنا  ِدوخ  رد  رخأتم  ياـه  هنومن  رد  .میتسین 

دسانش یم  ار  یهاگیاج  وا  يارب  یخیرات  هلحرم ي  نآ  رد  یلو  درادن  ردص  ینب  هب  یبلق  تدارا  چیه  مّلسم  یتشهب  دیهش  .دوب  ردص 
راتفرگ ار  اپون  یمالسا  بالقنا  دوش و  ریگرد  وا  اب  ًامیقتسم  دناوت  یمن  بالقنا  تدم  هاتوک  فادها  هب  تبسن  هک 
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ود ره  هک  زین  ار  هاگن  ود  نیا  هاگیاج  دـیاب  اـم  تسین و  طیارـش  نآ  هجوتم  ًارهاـظ  يرظتنم  دـمحم  دیهـش  هک  یلاـح  رد  دـنک  جنـشت 
.مینک کیکفت  دننک ، یم  دروخرب  تاعوضوم  اب  هنازوسلد 

ار دوخ  تبـسن  بالقنا  ِفک  رب  ناج  نازابرـس  بالقنا و  نادـنزرف  اب  دـیاب  تقو  کی  هک  میمهف  یم  ار  نیا  امـش  ياه  هیـصوت  زا  اـم 
ياه ناـیرج  اـب  تقو  کـی  دـنا و  هدرک  دازآ  يزاـب  بزح  یبلط و  تردـق  ياـضف  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  هک  یناـسک  مینک ، صخـشم 
.مینک فیرعت  ار  دوخ  تبسن  میهاوخ  یم  دنتـسه ، دوخ  هورگ  يارب  تردق  رکف  هب  بالقنا  هب  باستنا  نیع  رد  هک  یبازحا  یـسایس و 
(1) .میرادن یلکشم  دنزادنیب  هار  بزح  تردق  يارب  دنهاوخ  یم  هک  ییاه  نیا  اب  دندومرف  يربهر  مظعم  ماقم  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

رد اه  نیا  دوشب  صخـشم  دیاب  .دوشب  نییبت  دیاب  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  مادـک ، ره  ندـش  صخـشم  اه و  هاگن  عون  نیا 
طابترا تسین  مزال  یلو  مینک  نوریب  بالقنا  زا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  ار  یسک  میهاوخ  یمن  ام  دنراد و  رارق  یمالـسا  بالقنا  لد 

ِرما کی  نیا  میورب  ولج  هچ  ره  لاح  ره  هب  ْمُکََملاَس .» ْنَِمل  ٌْملِس  ّینإ  : » میئوگب اه  نآ  هب  هک  لکـش  نآ  هب  مینک  رارقرب  اه  نآ  اب  یبلق 
کی اب  دنتـسین و  یتفرعم  يرکف و  هاگتـسد  کی  رد  بالقنا  نارادـفرط  همه ي  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  یمالـسا  بـالقنا  يّدـج 

هک مینام  یم  چـیه » ای  همه   » فالک رد  هنرگو  دوش  اـنعم  اـم  يارب  مادـک  ره  هاـگیاج  دـیاب  دـننک  یمن  يرادـفرط  بـالقنا  زا  هزیگنا 
يا هجیتن  یب  تمحزرپ و  رایسب  فالک 

334 ص :

.دوش عوجر  رد 24/7/1390  هاشنامرک  ناتسا  نایوجشناد  عمج  رد  هک  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  ینارنخس  هب  - - 1

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 361 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14756/AKS BARNAMEH/#content_note_334_1
http://www.ghaemiyeh.com


دروخرب اه  بلط  تردق  نیا  اب  ام  رگا  یهتنم  یبلط ، تردق  يارب  دنا  هدمآ  بالقنا  نیا  رد  يا  هدع  دیوگ : یم  نارمچ  دیهـش  .تسا 
تیصخش ناونع  هب  اه  نیا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  میـسرت ، یم  تمهت  زا  هک  تسین  نیا  هلئـسم  یبلط ، تردق  هب  میوش  یم  مهتم  مینکب 

: زا تسا  ترابع  وا  تالمج  نیع  .دش  لئاق  ناشیارب  یتمرح  کی  دیاب  تهج  نیا  زا  دنوش و  یم  یقلت  بالقنا  ياه 

زا ار  یبلط  تحلـصم  رورغ  ِداسف  ِتافاثک  هک  دناوتب  دـیاب  دـنمرنه  تسا ، مزال  رت  یـساسا  رت و  كانرطخ  رت ، تخـس  يدربن  اج  نیا  »
اه و يژک  هنادنمرنه  دیاب  دیامن ، مسجم  اه  نهذ  رد  بالقنا  فده  ناونع  هب  ار  یناسنا  هعماج  لآدیا  دیاب  دنک ، كاپ  بالقنا  ناماد 

نابز هب  دشاب ، رود  هب  یـسایس  ياه  يریگرد  زا  دنیـشنب و  اه  لد  رب  هک  رنه  نابز  اب  .دـنایامنب  ار  اه  طوقـس  اهرورغ و  اه و  فارحنا 
« .دنایامنب ار  قح  دنارنه  یلجت  همه  هک  نافرع  نابز  هب  يراکادف ، نابز  هب  توکس ، نابز  هب  اعد ، نابز  هب  رعش ، نابز  هب  رنه ،

یسانش هاگیاج  کی  تردق ، ياهدناب  هب  تبسن  ام  هک  دشاب  فوطعم  هتکن  نیا  يور  دیاش  امـش  نانخـس  هب  تبـسن  هدنب  ثحب  هدمع 
نام تیـساسح  دراد و  یـسنج  نینچ  افلخ  دروم  رد  امـش  فرح  دوشب و  کیکفت  دیاب  ود  نیا  تسا و  یبلق  تبـسن  زا  ریغ  هک  میراد 

.میسانشب دیاب  ار  ناشهاگیاج  هک  نآ  نیع  رد  دوش ، مک  دیابن  اه  نآ  ياه  يدب  هب  تبسن 

دوجو ینارگن  نیا  اما  .تسا  یقح  ياعدا  کی  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیصخش  لیذ  كولـس  ياعدا  هک  نیا  اب  رگید : لاؤس 
، بالقنا هب  تبسن  اه  نآ  هاگیاج  ندید  بازحا و  صاخشا و  دارفا و  اب  لماعت  رد  هک  دراد 
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يداهنـشیپ هچ  يرطخ  نینچ  يارب  .مینک  تلفغ  میـشاب  هتـشاد  دـیاب  هک  یکولـس  زا  میوش و  ینیبرتربدوخ  عون  کی  راتفرگ  نامدوخ 
؟ دیراد

هب لاصتا  رد  يدوجو  رظن  زا  همه  تسا و  قح  روهظ  اـنعم  کـی  هب  ملاـع  همه ي  ینیوکت  تهج  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  رگید : لاؤس 
دراد انب  یمالسا  بالقنا  هک  ییاجنآ  زا  دوب و  دنهاوخ  هللا  روهظ  همه  دنوشب ، قح  رب  قبطنم  همه  مه  عیرشت  رد  رگا  دنـشاب ، یم  قح 

هزادنا نامه  هب  دنک  ادیپ  قیبطت  یمالـسا  بالقنا  اب  يا  هقیلـس  ره  اب  سک  ره  ات  دوشب  مهارف  يرتسب  رگا  دهدب  ناشن  ملاع  هب  ار  هللا » »
یمالـسا بالقنا  عفادم  ِنایرج  ره  اب  هبنج  نیا  زا  ام  تسا و  هجوت  لباق  لوبق و  لباق  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  هللا  شیامن  ياضف  رد 

هب دـیاب  تهج  نیا  زا  تفرگ و  دـهاوخ  لکـش  اضف  نآ  رد  ینید  تفأر  عون  کـی  تروص  نآ  رد  میـشاب و  هتـشاد  یـسنُا  میناوت  یم 
نانخس زا  هدنب  تشادرب  نیا  ایآ  .دوب  راودیما  دننک  یم  انعم  یمالسا  بالقنا  اب  ار  دوخ  يوحن  هب  هک  ییاه  هورگ  دارفا و  زا  يرایـسب 

؟ تسا هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  نآ  رد  یتاکن  ای  و  تسا ؟ تسرد  امش 

یم ضرع  اه  هطبار  نیا  رد  ار  دوخ  ياه  هبرجت  .دنا  هدش  ساسح  تاعوضوم  نیا  هب  تبسن  نازیزع  هک  مدش  لاحشوخ  هدنب  باوج :
.دیریگب میمصت  زورما  طیارش  هب  هجوت  اب  ناتدوخ  یلو  دنشاب ، هتشاد  ار  هدنب  ياه  هبرجت  نازیزع  مراودیما  منک و 

ِهورگ کی  ام  میهد  ناشن  میـشاب و  هتـشاد  طابترا  دـنا  هدرک  فیرعت  بالقنا  لیذ  ار  دوخ  هک  يرکف  ياه  نایرج  اب  دـیاب  اـم  هک  نیا 
اب هک  یخیرات  رد  يرکف  ره  دیشاب  هتشاد  تیانع  یلو  .تسا  یتسرد  تکرح  میتسین ؛ بلطاوزنا 
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یمن هک  نانچمه  مینک  یگدنز  خیرات  زا  نوریب  میهاوخ  یمن  ًادبا  ام  .دراد  ار  دوخ  صاخ  روضح  هوحن  دش  عورش  یمالـسا  بالقنا 
رد میـشاب  بظاوم  دیاب  هک  تسا  نآ  هدنب  ضرع  .میناد  یم  اوزنا  عون  کی  زین  ار  هتینردم  زا  رارف  اریز  مینکب  رارف  هتینردم  زا  میهاوخ 

فارحنا نآ  همعط ي  درک  یعـس  دـیاب  میدـش  ور  هبور  بالقنا  نتم  رد  یفارحنا  اـب  رگا  .تسا  اوزنا  زا  ریغ  نیا  میـشاب و  دوخ  ياـج 
یـضعب هک  نیا  دبلط و  یم  ار  دوخ  ثحب  هک  میئامن  لرتنک  ار  نآ  هنوگچ  مینک  هاگن  دـیاب  هکلب  مینزن  نماد  نآ  هب  نامدوخ  میوشن و 

هک یفده  هب  تبـسن  اه  یهاتوک  نیا  یلو  تسا  یتسرد  فرح  میـسانشب  تسرد  دـیاب  ار  دوخ  ياه  یهاتوک  دـنیامرف  یم  نازیزع  زا 
كولـس رد  دیاب  هک  نانچمه  .دنوش  صخـشم  دـیاب  نامدوخ  ناوت  ياتـسار  رد  میا و  هدرک  فیرعت  بالقنا  هب  تبـسن  نامدوخ  يارب 

.میهد لکش  زین  ار  نام  یبلق  یلقع و  هطبار  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  تیصخش  لیذ 

یمالسا ندمت  روخ  رد  یلمع 

یم ادـتبا  رد  بالقنا  هب  رادافو  ياـهورین  رگا  ًاـعقاو  هک  تسا  نآ  منک  حرطم  نازیزع  تمدـخ  دـیاب  هبرجت  ناونع  هب  هک  یـضیارع  زا 
الاح هک  دمآ  یمن  شیپ  دمآ ، شیپ  بالقنا  ياهورین  نیب  هک  ییاه  يریگرد  زا  يرایـسب  دیآ  یم  اجنیا  ات  یمالـسا  بالقنا  دنتـسناد 
روما هب  تیساسح  يروط  دوب ، دهعتم  ماما  طخ  هب  تبـسن  دوخ  رظن  هب  هک  ینایرج  .دنتـسیاب  مه  يوربور  بیقر  ياه  هورگ  ناونع  هب 

رد یعس  حلص  ياج  هب  دینک ، حلص  دراوم  نیا  رد  رگیدمه  اب  دندرک  یم  هیصوت  ماما  ترضح  هچره  هک  داد  یم  ناشن  یئزج 
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یمالـسا ندمت  نأش  رد  هک  مینک  رکف  یگنهرف  هب  ات  دوبن  نیب  رد  بالقنا  هب  تبـسن  یندمت  درکیور  اریز  .دنتـشاد  رگیدـمه  فذـح 
هب تبـسن  و  رـشتنم » درف   » ای سک »  » کی ناونع  هب  دوب  شدوخ  سکره  .دـبلط  یم  ار  دوخ  تابـسانم  مظن و  یمالـسا  ندـمت  تسا و 

یمالسا بالقنا  اب  هک  یسدقم  هنامز ي  دوخ ، تابقارم  تالمأت و  رد  ات  میدیشوک  یم  دیاب  .دوبن  ساسح  یناسنا  یلصا  ياه  هغدغد 
یکرد نینچ  هب  ندیـسر  يارب  شـشوک  نودـب  .مینک  كرد  ار  نآ  ات  تخیر  یم  نامماک  رد  ار  دوخ  رون  زا  يا  هعرج  هدـش ، عورش 

رد ریس  فرص  ار  یتاقوا  دیاب  بالقنا  یسدق  حور  كرد  يارب  .میشاب  هتـشاد  یمالـسا  بالقنا  روخ  رد  ینخـس  یلمع و  میناوت  یمن 
رکذ رکف و  هدمع  نویسایس ، زا  يرایسب  لثم  هنرگو  میوشب  ینوریب  تایلوغشم  ریگرد  طقف  میـشابن و  نازیرگ  ییاهنت  زا  ات  مینک  دوخ 

.مینک یم  فرص  شیوخ  ینهذ  ياه  هتخاس  ورملق  رد  ار  دوخ 

ناش هراّما  سفن  يوت  رد  وت  داـعبا  رد  ار  اـه  ناـسنا  درادـن و  رـشب  تداعـس  يارب  یعماـج  حرط  هتینردـم  گـنهرف  هک  میناد  یم  همه 
رد .دننک  یم  هنایماع  ار  زیچ  همه  دنهد و  یم  شزاون  ار  اه  هدوت  هراّما  سفن  داعبا  طقف  زین  نردـم  ياه  تلود  دـنک و  یم  نادرگرس 

یمن يوریپ  يا  هدـش  نییعت  شیپ  زا  ِنوناق  چـیه  زا  یگدـنز ، رد  ًاتعیبط  تسا  هدـمآ  ایند  هب  هچ  يارب  دـناد  یمن  هک  یناسنا  لاح  نیا 
میراد و رارق  خیرات  زا  یعطقم  هچ  رد  میمهفب  دیاب  ام  لاح  .درادـن  انعم  شیارب  دراد  دـیکأت  یهلا  ياه  تنـس  رب  هک  یندـمت  دـنک و 

.میریگب نآ  زا  بالقنا  هدنیآ ي  رد  یگدنز  همادا ي  يارب  يا  هبرجت  مینیبب و  ار  دوخ  هتشذگ ي 
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عیشت نتم  رد  دنبای و  یم  عیشت  رد  ار  يدادعتسا  دنریذپ و  یم  ار  عیشت  دندوب  بهذم  ینـس  هک  یلیبدرا  نیدلا  یفـص  خیـش  هفیاط ي 
(1) دنوش یم  رضاح  خیرات  رد  دیناد  یم  همه  هک  روط  نآ 

ِرود یلیخ  هدنیآ  هیوفـص  رگا  .تسا  هدش  تبث  خیرات  رد  هک  دنهد  یم  نادیم  روط  نآ  اه  یکرک  فورعم  ییاهب و  خیـش  لاثما  هب  و 
نآ راثآ  ناهفـصا  رهـش  رد  يا  هناخ  ره  رد  هک  ار  یندـمت  هن  تخاس و  یم  ار  ماما  نادـیم  لـثم  يراـثآ  هن  دـید  یمن  ار  دوخ  خـیرات 

(2) .دینک هدهاشم  دیناوت  یم  ار  ندمت 

تشاذگ و رانک  ار  يا  هقرف  هاگن  هک  دوب  نآ  تهج  هب  دش ، ادیپ  هیوفص  رد  هک  یندمت  هاگن  منک : يریگ  هجیتن  روط  نیا  مهاوخ  یم 
ِحور رظن  زا  یمالـسا  بالقنا  میوگ  یم  هدـنب  تسا  تسرد  .تفاین  همادا  یبوخ  هب  هنافـسأتم  هک  دـش  لئاق  هاگیاج  زین  نارگید  يارب 

بالقنا هک  نیا  دوجو  اب  و  میدش ، هقرف  کی  يرکف  راتخاس  رظن  زا  هیوفـص  زا  دعب  اه  تدـم  ام  یلو  تسا  هیوفـص  همادا ي  یخیرات 
رب مینک و  یمن  ساسحا  َملاع  رد  ار  دوخ  دوجو  زونه  .میتسین  دازآ  ندرک  رکف  يا  هقرف  تداع  زا  زونه  یلو  دمآ  هنحـص  هب  یمالـسا 

ساسا .دوش  داجیا  ام  رد  هتشذگ  هب  تبسن  یتوافتم  كرد  دیاب  ناهج  اب  دوخ  تبسن  رییغت  اب  .میرادن  دیکأت  دوخ  یخیرات  ياهداینب 
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ملاع رد  هداد ، رارق  اهرظن  ّدم  هتینردم  هچنآ  زا  ریغ  صاخ ، یفادها  اب  دیاب  میدیمهف  هک  تفرگ  لکش  فده  نیا  اب  یمالـسا  بالقنا 
دراو اه  گنهرف  رگید  اب  هاگیاپ  نیا  زا  ددرگ و  یمرب  ام  هعماج ي  هب  يا  هنامز  نینچ  ِندـمآ  رد  كاردا  هب  اب  رکفت ، میوش و  رـضاح 

ام ولج  رد  یمالسا  بالقنا  هک  روضح  عون  نیا  هتبلا  دنک و  تیریدم  ار  ام  يایند  رابکتسا  داد  میهاوخن  هزاجا  دش و  میهاوخ  وگتفگ 
نیا اب  .برغ  هن  تسا و  هدوشگ  ام  لباقم  یمالـسا  بالقنا  هک  دراد  زاین  ییاهزادنا  مشچ  هب  دراد و  ار  دوخ  صاخ  دـعاوق  داد ، رارق 

.مینک كرد  ار  دوخ  هنامز  میناوت  یم  اهزادنا  مشچ 

تسین هارمگ  یسک  لد  يا  میقتسم  طارص  رد 

هدع میهدب »؟ همادا  ار  یمالـسا  بالقنا  میناوت  یم  یقیرط  هچ  زا   » هک میا  هدادن  لماک  باوج  شـسرپ  نیا  هب  زونه  ام  مدـقتعم  هدـنب 
اب دنچ  ره  دنا ، هدرکن  صخشم  ًالماک  بالقنا  اب  ار  ناش  تبسن  بالقنا ، فادها  هب  رظن  ياتـسار  رد  بالقنا  زا  يرادفرط  مسا  هب  يا 

یتئارق دنراد ، يربهر  مظعم  ماقم  تارکذت  اهدومنهر و  زا  ار  دوخ  صاخ  تئارق  یلو  دننک  یمن  يزاب  يربهر  مظعم  ماقم  تارکذـت 
یم يزیچ  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هک  یتقو  مه  ًالبق  .ددرگن  یبرغ  ندـمت  یمالـسا و  بالقنا  نیب  یلباقت  هب  رجنم  هک 

ریسفت دوخ  تئارق  قباطم  ار  نانخس  نآ  یلو  دنرذگن  توافت  یب  نانخس  نآ  هب  تبسن  دنریگب و  ار  ماما  رظن  دندرک  یم  یعس  دنتفگ 
لباقم اما  دنـشاب ، اهارگ  لوصا  هاگودرا  رد  دـنهاوخ  یمن  دـنراد و  رارق  پچ  حانج  رد  حالطـصا  هب  هزورما  هک  نیا  اـب  دـندرک ، یم 

یندمت هاگن  همه  نیا  اب  .دنداتسیا  یمن  مه  یمالسا  بالقنا  يربهر 
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ربهر رظن  ّدـم  هک  یتدـحو  نآ  هب  ات  مینیبب  ار  اه  نیا  هناقداص  میناوتب  تسا  بوخ  .دـنرادن  رواب  ار  برغ  لباقم  رد  یمالـسا  بـالقنا 
.دوشن دراو  يا  همطل  تسا  بالقنا 

دوخ و رکف  سکره  هک  دـشاب  یم  نآ  تسا ، بالقنا  ربهر  ماما و  ترـضح  رظن  ّدـم  هک  یتدـحو  نآ  رب  يرادـیاپ  ققحت و  همزال ي 
.دـنرگنب ار  رگیدـمه  بـالقنا  نادـیم  رد  همه  یلو  بـالقنا ، هب  تبـسن  هاـگن  ِتواـفت  نیع  رد  هتبلا  درگنن ، يا  هریزج  ار  دوخ  هورگ 

ماما ترضح  میدرک  یم  روصت  تسا  ناطیش  نم ،»  » دیوگب سک  ره  مینک و  ظفح  ار  تدحو  دنتشاد  رارصا  ماما  ترضح  هک  ینامز 
، یهورگ هاگن  زا  رت  عیـسو  ییاضف  رد  ام  دندوب  ددصرد  دوب و  رت  عیـسو  ناشدصقم  منک  یم  رکف  یلو  دنراد  رظن  ردـص  ینب  هب  اهنت 
ناطیـش و ياه  هسوسو  زا  هک  فالتخا  زا  : » دندومرف یم  .تسین  ناطیـش  هسوسو  زا  اربم  دشاب  هجوتم  سک  ره  میمهفب و  ار  رگیدمه 
، میراد دـیکأت  اه  شزرا  يور  رب  مینک و  یم  لـمع  تسرد  هک  دوب  نیا  ناـمز  نآ  رد  اـم  روصت   (1)« دیزیهرپب تسا  نیطایـش  دوس  هب 

یتح دز ، یم  مه  هب  ار  یمالـسا  هعماـج  تدـحو  هک  دوب  یتـکرح  هنوگره  ماـما  رظن  هک  یلاـح  رد  تسا  لـباقم  فرط  روظنم ، سپ 
.اه شزرا  يور  رب  يدُعب  کی  دیکأت 

هعماج مینک  شالت  دیاب  میدـنمزاین و  دـنراد ، دـیکأت  نآ  رب  يربهر  مّظعم  ماقم  هک  یتدـحو  هب  تخـس  هدـنیآ  رد  هکلب  زورما  اهنت  هن 
تبحـص رد  يربهر  مظعم  ماقم  رما ، نیا  هب  هجوت  اب  .دوشن  دندقتعم ، بالقنا  فادها  هب  هک  ییاه  حانج  نیب  ندـش  یبطق  ود  راتفرگ 

ياه نویزیولت  عمجم  تیبلا و  لها   » سالجا اب 
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تلع .تسا  تدـحو »  » ناریا ياه  هبرجت  زا  یکی  دـندومرف : میراذـگب و  نایم  رد  رگیدـمه  اب  ار  اه  هبرجت  دـیاب  دـندومرف : یمالـسا »
اب يریگرد  هب  رجنم  ناـمهاگن  تواـفت  اـهروشک  زا  یـضعب  لـثم  اـم  هک  تسا  نآ  عوـضوم  نیا  هب  يربـهر  مظعم  ماـقم  نداد  هجوـت 
هب .میـسرب  دوخ  ِخیرات  زا  هلحرم  نیا  هب  میتسناوت  ماما  ترـضح  ياهدومنهر  اب  هک  تسا  يدنمـشزرا  هبرجت ي  نیا  دشن و  رگیدـمه 
زا یـضعب  .مییایب  رانک  مه  اـب  میناوت  یم  میتسین و  رگیدـمه  هب  تبـسن  ظـیلغ  ینهذ  ياـه  يدـنب  حاـنج  ریـسا  زورما  اـم  تهج  نیمه 

ار یلمحت  لباق  ریغ  يدـنب  ههبج  دوخ  لباقم  فرط  اب  یلو  دـننک  یم  دـیکأت  اه  شزرا  يور  ارگ  لوصا  ياه  ناـیرج  اـه و  هماـنزور 
، دراد لوبق  ار  بالقنا  هتفر  مهیور  هک  ام  لباقم  فرط  ایآ  .تسا  دـب  ردـقچ  ام  لباقم  فرط  میـسرپب  دوخ  زا  دـیاب  .دـنهد  یم  لکش 

قبط هک  یتروص  رد  تسا ؟ دـب  شدوخ  هزادـنا  هب  ای  دـید و  رابکتـسا  هاگودرا  رد  ار  وا  دـیاب  تسا و  راکتیانج  ام ، تئارق  هب  هن  یلو 
، دنک یم  تکرح  يراد  نید  ریـسم  رد  تسین و  اطخ  ًاقلطم  شتین  نوچ  دـنکب ، اطخ  مالـسا  نادـنزرف  زا  یکی  رگا  ینید  ياه  هزومآ 

ریثأت درب و  یم  نیب  زا  ار  وا  دـب  ياـهراک  وا  بوخ  ياـهراک  ( 114/ دوه «) ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَـسَْحلا  َّنِإ   » دومرف هک  ادخ  نخـس  قبط 
بالقنا مالـسا و  زا  نوریب  ار  وا  اما  میراد  داقتنا  درف  نآ  ِراک  نالف  هب  هک  مینک  راهظا  میناوت  یم  ام  .دوب  دهاوخن  نادنچ  وا  طلغ  راک 

طارـص زا  وا  اریز  مینک ، فذـح  بـالقنا  نارادـفرط  تسیل  زا  ار  وا  یّلک  هب  درف ، نآ  طـلغ  راـک  اـب  هک  تسین  روط  نیا  میناد و  یمن 
: ظفاح لوق  هب  .تسین  نوریب  بالقنا  میقتسم 

تسین هارمگ  یسک  لد  يا  میقتسم  طارص  رد  .....تسوا  ریخ  دیآ  کلاس  شیپ  هچره  تقیرط  رد 

342 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 369 

http://www.ghaemiyeh.com


ناونع هب  یمالـسا  بالقنا  تمظع  هجوتم  اه  نآ  ایوگ  مراد ، هیالگ  هیواز  نیا  زا  ارگ  لوصا  ياه  ناـیرج  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هدـنب 
تقیقح دنـشاب  هجوتم  دـننادب و  يدوخ  ار  وا  تشاد ، رطاـخ  قلعت  بـالقنا  هب  تبـسن  سکره  اـت  دنتـسین  هناـمز  نیا  میقتـسم  طارص 
رگیدمه لباقم  بالقنا ، هب  هقالع  نیع  رد  هک  یفلتخم  ياه  نایرج  بالقنا  يادتبا  رد  رگا  .تسا  هدش  قارـشا  زین  وا  بلق  رب  بالقنا 

یم ولج  اهاجک  ات  بالقنا  دنتـسناد  یم  دندرک و  یم  روصت  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  بالقنا  یخیرات  روضح  دنتـسناد  یم  دـندوب 
عمج ناوتن  رگید  هک  دوش  ظیلغ  اه  فالتخا  ردـقنیا  رـضاح  لاح  رد  هک  ییاجنآ  ات  دـنداد  یمن  شیاسرف  ار  رگیدـمه  ردـقنیا  دور ،

، دش کیدزن  برغ  هب  درک و  تشپ  اه  شزرا  هب  یتح  فرط  کی  هک  دـش  دایز  ردـقنآ  اه  فالتخا  یتقو  هک  تسا  یعیبط  .درک  شا 
هب راک  دراوم  یـضعب  رد  میدرک  یمن  دروخرب  ظیلغ  ردـقنآ  ام  رگا  یلو  دـننک  عافد  نایرج  نآ  زا  دـنناوت  یمن  رگید  يربهر  ماـما و 

.دیشک یمن  اهاج  نیا 

رکفت يارب  یباب 

« هیلع هللا  ناوضر  » ماما هریس  هک  تسا  نآ  هدنب  ضرع  یلو  مینک  کیکفت  بالقنا  ّدِمُم  بالقنا و  ِباجح  نیب  دیاب  ام  هک  نآ  نیع  رد 
ّدح رد  .دوشن  رت  ظیلغ  شباجح  لـقاال  دوب ، بـالقنا  باـجح  هک  وا  اـت  دـنراد  هگن  ار  ردـص  ینب  دوش  یم  هک  اـجنآ  اـت  هک  دوب  نآ 

نارای دیاب  دوش  یم  ات  فرط  نآ  زا  دنوشن و  لیدبت  بالقنا  باجح  هب  ات  میراد  هگن  تشاد ، هگن  دوش  یم  هک  ییاه  نآ  دـیاب  ناکما 
تـسا یبوخ  باب  نیا  .بالقنا  لباقم  هن  دـننامب  بالقنا  ّدـمُم  رتشیب  هچ  ره  ات  تشاد ، هگن  دـنراد ، مه  ییاه  فعـض  هک  ار  بـالقنا 

.رکفت يارب 
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دراد و ییاه  فعض  دنچ  ره  دمهف ، یم  ار  بالقنا  مسا و  هک  تسا  يروط  شا  يرکف  راتخاس  نایرج  کی  ای  صخش و  کی  یهاگ 
هک نایرج  نآ  ای  صخـش و  نآ  اب  دنک  یم  قرف  نیا  دوشن ، هدنار  شیاه  يدب  بوچ  اب  درف  نیا  درک  شالت  دیاب  دنک ، یم  مه  يدـب 
هک دوب  بظاوم  دیاب  ار  نایرج  ای  صخش و  نیا  تسا ، بالقنا  ررـض  هب  هک  دنک  یم  لابند  ار  یفده  اما  دنک  یمن  مه  يدب  راک  چیه 

ییاه فعض  هک  نیا  اب  سابع  نبا  دینک ، هسیاقم  يرعشا  یسوموبا  اب  ار  سابع  نبا  امش  .دننکن  ءاقلا  بالقنا  نتم  رد  ار  دوخ  فادها 
ار هیواعم  لمع ، رد  اما  دوشن  بکترم  مه  اطخ  کی  دیاش  يرعشا  یسوموبا  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگودرا  رد  یلو  دراد  مه 

تئارق يانبم  رب  نایوما  لباقم  رد  مالـسا  زا  وا  تئارق  اریز  دـنراد  یم  هگن  ار  ساـبع  نبا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـنک  یم  تیوقت 
.تسا تنس  لها  ییاور  عبانم  زا  یکی  وا  دراد ، ندوب  هعیش  ياعدا  هن  تسا و  هعیش  هن  دنچ  ره  تسا ، تیب  لها 

لوا و هفیلخ  رگا  .تشاد  داقتنا  اه  نآ  هب  دیاب  ردقچ  دوش  مولعم  ات  درک  صخشم  مه  ار  افلخ  هاگیاج  ناوت  یم  قوف  هاگن  هب  هجوت  اب 
، دـمآ شیپ  هک  یطیارـش  تهج  هـب  ییاـج ، کـی  زا  یلو  دـندرک  لـمع  دـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  تیمکاـح  هـب  تبـسن  اـج  کـی  مود 
زا ار  مالـسا  فرح  هلحرم  نآ  رد  دوش  یم  دـنناد و  یم  دـیفم  مالـسا  يارب  ار  افلخ  یخیرات ، هطقن  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دنوشن مالسا  يارب  یظیلغ  باجح  هب  لیدبت  ات  دننک  یم  ارادم  اه  نآ  اب  اذل  دز  اه  نآ  قیرط 

هک اج  نآ  دوب و  ییارگ  هورگ  هیحور ي  رطاخ  هب  توبن ، مالسا و  زا  ناشتشادرب  اهرواب و  زا  رظن  فرـص  دندرک  دب  هک  اج  نآ  افلخ 
هک دینک  هبرجت  دیناوت  یم  مه  بالقنا  ياهورین  رد  ار  نیا  .دوب  مالسا  رطاخ  هب  دندرک  تمدخ 
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تاقلعت ياهنم  نایاقآ  نیا  زا  یـضعب  .دـننک  یمن  لمع  تسرد  یهورگ ، تاقلعت  تهج  هب  اهاجک  دـننک و  یم  لـمع  بوخ  اـهاجک 
رب ناش  یهورگ  عفانم  دنریگ  یم  رارق  دوخ  هورگ  رد  یتقو  یلو  دنا  بالقنا  زوسلد  دهد  یم  ناشن  هک  دـنراد  ییاه  فرح  یهورگ ،

.دــنک یم  قرف  هـجرد   180 ناورم ، نودـب  ِناـمثع  اـب  ناورم  راـنک  ناـمثع  تیــصخش  هـک  روـط  ناـمه  .دراد  هـبلغ  بـالقنا  عفاـنم 
نیا ناونع  هب  ار  اه  نآ  ترضح  .دننک  هاگن  روطچ  ار  هفیلخ  هس  نیا  دنا  هجوتم  لئاسم  نیا  هب  هجوت  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
یلیخ .دـننک  یم  مه  ناـش  کـمک  دنرامـش و  یم  مرتحم  دوشب ، دـنمرهب  اـه  نآ  زا  یخیراـت  هلحرم ي  نآ  رد  دـناوت  یم  مالـسا  هک 

روط نیا  مالسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترضح  دنکب و  ار  تراسج  نآ   i ارهز ترضح  هب  هک  دیایب  ولج  ییاج  ات  یسک  تسا  تخس 
اَی َكَدَْعب  ُهَّللا  َِیناَْقبَأ  َال  : » دیوگب ررکم  مود  هفیلخ  نامه  هک  اجنآ  ات  يزوسلد  تشپ  يزوسلد  ارادم ، تشپ  ارادـم  دـنک ، ارادـم  وا  اب 

هاگن .منیب  یم  ردص  ینب  اب  یتشهب  دیهـش  موحرم  دروخرب  رد  هدـنب  ار  نیا  .دراذـگن  یقاب  ارم  وت  زا  دـعب  دـنوادخ  یلع ! يا   (1)« ِیلَع
یم هک  دـینیب  یم  هماـن  نآ  رد  ار  یتشهب  دیهـش  یگرزب   (2) .دنتـشون ماما  هب  ردـص  ینب  هب  عجار  یتشهب  دیهـش  هک  يا  همان  هب  دـینک 
یم ماما  ترـضح  دوب  هدرک  ّسح  ناشیا  .دنکن  نوریب  بالقنا  زا  ار  ردص  ینب  دوخ ، هقیلـس  اب  دـیامنن و  تواضق  هفرط  کی  دـهاوخ 

 - درم نیا  نم  دندومرف : ماما  ترضح  مه  ًادعب  .دنراد  هگن  ار  ردص  ینب  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  دنهاوخ 
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هنال رد  شا  هدنورپ  دروم  رد  .درکن  شوگ  تحیصن  یلو  دریگب  هلصاف  نیقفانم - اه -  نیا  زا  هک  مدرک  تحیصن  ار  ردص - ینب  ینعی 
کی رد  هک  ییاهراک  نادداصتقا  ناونع  هب  امش  هک  دندوب  هتشاذگ  رارق  وا  اب  دندوب  هدمآ  مینک ، تواضق  تسرد  دیاب  مه  یـسوساج 

هناهاگآ هک  تسا  نآ  زا  ریغ  نیا  دنک و  یم  يزاب  نادـیم  مادـک  رد  دراد  دـیمهفن  ردـص  ینب  دـیهدب و  هرواشم  ام  هب  میراد  تکرش 
زا معا  درک ، ذوفن  بالقنا  فلتخم  ياه  نایرج  نیب  رد  قافن  نایرج  بـالقنا  يادـتبا  ناـمه  زا  .دوش  اـکیرمآ  يارب  یـسوساج  دراو 

ار دوخ  ریثأت  دـید  بساـنم  ار  هنیمز  اـج  ره  تفرگ و  لکـش  ناـیرج  ود  ره  نورد  رد  یطیرفت  یطارفا و  هگر  کـی  تسار و  پچ و 
ناگرزاب سدنهم  .دینک  لابند  يدارفا  نینچ  روضح  رد  دینیب ، یم  بالقنا  ياهورین  نیب  هک  ار  يدیدش  ییادج  هشیر ي  تشاذـگ و 

بالقنا اب  ات  تسا  نیا  رب  انب  تسین  هجوتم  وا  درواین ، راـشف  مدرم  هب  یهاـشنهاش  دادبتـسا  دورب و  هاـش  اـت  دـنک  بـالقنا  دـهاوخ  یم 
یم هبرـض  بالقنا  هب  اکیرمآ  هب  یکیدزن  اب  دـنک  یمن  روصت  تهج  نیمه  هب  دریگ و  لکـش  برغ  گنهرف  لـباقم  یندـمت  یمالـسا 

یمن هطبار  نیمه  رد  .دـنراد  بـالقنا  ياـهورین  ماـما و  ترـضح  هک  تسا  يروصت  زا  ریغ  دراد  بـالقنا  زا  هک  يروصت  اریز  دروخ 
يدنت اب  دیاب  دوب  بالقنا  فادها  هجوتم  ناگرزاب  رگا  .دنک  یم  هلباقم  اه  یبهذـم  یّلم  اب  يرظتنم  دـمحم  دیهـش  موحرم  ارچ  دـمهف 

ناگرزاب ياقآ  هک  تهج  نآ  زا  .درک  یم  ارادم  تسا  بالقنا  میقتـسم  طارـص  رد  هک  یـسک  ناونع  هب  يرظتنم  دـمحم  موحرم  ياه 
لثم يدارفا  اه ، یبهذم  یّلم  ینعی  يدازآ  تضهن  لد  رد  تسا و  بالقنا  باجح  تسین ، هجوتم  ار  یمالسا  بالقنا  یندمت  درکیور 

ههبج اب  يدزی  میهاربا  ياقآ 
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تهج نیمه  هب  دشاب و  بالقنا  يارب  ظیلغ  نینچ  نیا  یباجح  دوبن  مولعم  رما  يادـتبا  رد  يدازآ  تضهن  .دـنوش  یم  یکی  تکراشم 
یعـس هک  دـیدید  یم  ماما  ترـضح  تیـصخش  رد  ار  هیحور  نیا  .دـندرک  یم  لمحت  هرخألاب  ار  ناـگرزاب  ياـقآ  بـالقنا  ياـهورین 
دورب ددرگرب  دـنتفگ  تفر ، سیراپ  هب  درک و  رارف  ردـص  ینب  یتقو  یتح  دـندرگرب ، اه  نیا  هک  دـننک  مهارف  يروط  ار  رتسب  دنتـشاد 
دیاب ار  دـنا  بالقنا  ّدِـمُم  هک  ییاـه  نآ  رگید  فرط  زا  .دوش  مک  بـالقنا  هب  تبـسن  شندوب  باـجح  تظلغ  اـت  .دـهدب  ار  شـسرد 
ياقآ اهارگ  لوصا  ارچ  هک  مناد  یم  تراسخ  کی  ار  نیا  تسا  زونه  هک  مه  زونه  هدـنب  .دـنک  دـشر  ناشندوب  ّدـمُم  ات  درک  تیوقت 

یلو دـندید  ار  داژن  يدـمحا  ياقآ  ياه  فعـض  ییارگ  لوصا  ههبج  .دـنتفریذپن  شیاـه ، فعـض  ندـید  گرزب  اـب  ار  داژن  يدـمحا 
هب تساوخ  شدوخ  دیمهفن و  ار  اهارگ  لوصا  هاگیاج  هک  تشاد  داژن  يدـمحا  ياقآ  ار  لاکـشا  نامه  نیع  .دـندیدن  ار  شهاگیاج 

توق تسا  بالقنا  ّدِمُم  هک  ار  سک  ره  دنراد  یعس  هک  دننک  لمع  يربهر  لثم  دنتسناوتن  مادک  چیه  .دنک و  هرادا  ار  روشک  ییاهنت 
یحانج یبزح و  سک  چـیه  اب  يربهر  نوچ  .دـننک  مک  ار  شندوب  باـجح  تظلغ  تسا ، بـالقنا  باـجح  هک  ار  سک  ره  دـنهد و 

.ماما ترضح  نتفای  تعسو  بالقنا و  نداد  تعسو  ینعی  دنا  بالقنا  ّدمم  هک  يدارفا  زا  کی  ره  تیوقت  .دندرکن  دروخرب 

بالقنا و ًالمع  دـننک  ادـیپ  تردـق  دـننک و  دـشر  رگا  دـنراد ، قلعت  یمالـسا  بالقنا  هب  هک  تهج  نآ  زا  بالقنا  ِدارفا  اه و  ناـیرج 
یم امـش  هک  نیا  لثم  هتفرگ  تردق  درف  نیا  ای  نایرج و  نیا  ارچ  هک  مینک  يریگ  تخـس  ام  دیابن  تهج  نیا  زا  هتفای و  دـشر  مالـسا 

دینک و تمدخ  رتهب  ات  دیوش  دنمتردق  دیهاوخ 
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(1) .میشابن تیدام  تسپ  يایند  زا  يرهاظ  تسکش  نارگن  یتح  دیشابن و  نایم  رد  ناتدوخ  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  نیا 

هک نآ  نودـب  ار  اه  نایرج  دارفا و  زا  یـضعب  راگزور ، هنوگچ  میمهفب  میـشاب و  نامدوخ  راگزور  رد  راهَن  ُلـَیل و  رکَم  هجوتم  یتقو 
نآ يریگ  تهج  هک  يدرف  هورگ و  نآ  نیب  مینک و  یمن  یفن  ار  هورگ  ره  یتـحار  هـب  دـناشک ، یم  فارحنا  هـب  دـنهاوخب  ناـشدوخ 

، تسا برغ  دییأت  شا  یلک  يریگ  تهج  هک  يدرف  هورگ و  نآ  اب  دراد  ییاه  فعـض  یلو  تسا  تسرد  بالقنا  فادـها  هب  تبـسن 
.تسا رابکتـسا  اب  ام  فالتخا  زا  ریغ  ناشدوخ ، نیب  رد  مسیلاربیل  اب  مسیـسکرام  نیب  فالتخا  هک  روط  نامه  .میوش  یم  لئاق  توافت 

هطبار نیمه  رد  .تسا  هاگدید  ود  فالتخا  رابکتسا  اب  ام  فالتخا  یلو  هیواز ، ود  اب  ایند  هب  تسا  هاگن  کی  نتم  رد  ود  نآ  فالتخا 
ار اه  نآ  فارحنا  دینک و  اعد  فرحنم -  نایعیش  ینعی  ناتدوخ -  زا  نیفرحنم  يارب  دنیامرف : یم  ام  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

یم بورشم  ًانلع  دناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  ار  دوخ  هک  یـسک  ناونع  هب  هفیلخ  یتقو  .دیئامنن  اه  نآ  درط  هناهب 
نیا زا  ریغ  اضف  نآ  تسا ، هدوب  نانچنآ  یخیرات  ياضف  .درادن  مه  ینس  هعیش و  دنروخن ؟ بورشم  مدرم  دوش  یم  ایآ  تسا ، هدروخ 

جاودزا رگیدمه  اب  دنتـشاد  طالتخا  مه  اب  ینـس  هعیـش و  هک  هدوب  ییاضف  .تسا  يراوخ  بورـشم  هب  هدولآ  فرط  مییوگب  هک  تسا 
یناراکهانگ هب  دنیامرف  یم  اضف  نیا  رد  ترضح  دندرک ، یم 
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باجح ًالمع  هک  تسا  یعرشتم  نآ  زا  رتهب  روخ  قرع  هعیـش ي  نیا  اریز  دینک  اعد  دنمهف  یم  ار  ماما  تیالو  دنیامـش و  دوخ  زا  هک 
.دوش یم  مالسا 

یمالسا بالقنا  ینیوکت  هاگیاج  زا  تلفغ  رطخ 

تدم زارد  رد  ار  اه  فعض  نیا  هک  دراد  ار  نیا  تیفرظ  تسا  هدرک  میسرت  یمالسا  بالقنا  يارب  دنوادخ  هک  یعیسو  ذوفن  تایح و 
یم لوه  دوز  یلیخ  میتسین  یمالسا  بالقنا  یخیرات  تعسو  هجوتم  نوچ  ام  .دوشن  اه  فارحنا  مضه  شدوخ  دنک و  مضه  دوخ  رد 

.میتـسین ماـظن  نیا  ینیوکت  هاـگیاج  هجوتم  دور ، یم  رد  یمالـسا  ماـظن  تسد  زا  راـک  لکـشم ، نیرتـمک  اـب  مینک  یم  رکف  میوـش و 
يدب راک  ًاعیرشت  دنچ  ره  دنداد ، ماجنا  ار  ملظ  نآ  دوخ  ردارب  هب  تبـسن  یهلا  هدارا  تمدخ  رد  ًانیوکت  مالـسلا  هیلع  فسوی  ناردارب 

فسوی ترضح  نوچ  .دناسر و  یم  رصم  يزیزع  هب  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هک  دوب  يریسم  نامه  اه  نآ  لمع  یلو  .دندرک 
رد ماظن  نیا  ینیوکت  هاگیاج  هجوتم  رگا  ام  .دیـشخب  ار  اه  نآ  تحار  یلیخ  دوب  ناشناردارب  لمع  ینیوکت  هبنج  هجوتم  مالـسلا  هیلع 

تصرف میرادرب و  دوخ  هار  ولج  زا  ار  دارفا  تقو  عرسا  رد  میهاوخ  یم  میوش و  یم  لوه  فارحنا  نیرتکچوک  زا  میـشابن  خیرات  نیا 
ياقآ لاثما  یتح  دـندوب  لیام  رایـسب  يربهر  مظعم  ماقم  هدـنب  رظن  هب  .دـننایامنب  ار  دوخ  ات  میهد  یمن  دارفا  اـه و  ناـیرج  هب  ار  مزـال 
ياقآ يوبن و  دازهب  ياقآ  یمتاخ ، ياقآ  تلود  يادـتبا  نامه  رد  .دـنوشن  فذـح  ماظن  زا  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  اـه  يوبن  دازهب 

رب یعـس  دـندومن و  تبحـص  اه  نآ  اب  زیمآ  تبحم  ياضف  کی  رد  دـندرک و  توعد  ار  دارفا  عون  نیا  ینارجاهم و  ياقآ  نایتمالس و 
دارفا نیا  اب  هک  دوب  نآ 
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نآ هب  يربهر  هاگن  هزادنا  هچ  درک  دیهاوخ  هظحالم  دینیبب ، دینک  لابند  ار  هنحص  نآ  ملیف  رگا  دنیایب ، رانک  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات 
يراکمه ییاجر  دیهش  اب  هک  یتقونآ  هچ  دنتخانش ، یم  ار  يوبن  دازهب  ياقآ  ام  همه ي  زا  رتهب  ناشیا  .دوب  زیمآ  تبحم  هناتسود و  اه 

هک تسا  یساسا  هلئسم  کی  نیا  .داتـسیا  بالقنا  يور  هبور  هبترم  کی  دش و  یفارحنا  ياه  هاگن  راتفرگ  هک  یتقونآ  هچ  درک و  یم 
میتسناوتن ام  ارچ  .میدرک  یهاتوک  ام  هزادـنا  هچ  دنتـشاد و  هنیمز  ناشدوخ  هزادـنا  هچ  تفرگ و  ام  زا  ار  دارفا  نیا  اـم  نمـشد  روطچ 

؟ مینادرگرب ار  اه  نیا  هرابود 

یمالسا بالقنا  هعس ي  زا  تلفغ 

نآ رد  يرفنـضغ  ياـقآ  هک  یهجو  نآ  میوگب  مه  ار  نیا  یلو  تسه  نآ  رد  یبوـخ  تاـکن  مدـناوخ  ار  هماـنعطق » زار   » باـتک هدـنب 
همه ي هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  طسوت  همانعطق  شریذـپ  تلع  اب  هطبار  رد  تسین و  فرح  همه ي  دـیامرف  یم  باـتک 
اب اهنت  تسا و  لمأت  لباق  هدمآ  باتک  نآ  رد  يوبن  دازهب  ياقآ  یلک  یفن  يارب  هک  يدـهاوش  .تسا  هدـشن  هدز  باتک  نآ  رد  فرح 

روبع تسا  نآ  ددـص  رد  باتک  نآ  هک  یقلطم  جـیاتن  زا  ناوت  یم  مدرک ، ضرع  ًالبق  ددرگرب و  هعماـج  هب  دـیاب  هک  يرکفت  کـمک 
رد دارفا  نیا  دـنک  یم  شالت  رگا  يربهر  .مینیبب  تسرد  ار  ثداوح  هاگیاج  ات  میـسانشب  ار  ثداوح  ياـضف  مینک  شـالت  دـیاب  .درک 

نارادنید قیالس  زا  هقیلس  عون  کی  راتفرگ  بالقنا  دنک و  روهظ  بالقنا  زا  رگید  يا  هرهچ  هک  تسا  نآ  يارب  دننامب  بالقنا  هطیح 
نیع رد  دراد  يا  هقرف  یبزح و  هاگن  هک  یسک  نآ  .دوشن  نویبالقنا  و 
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دـننامب و اـه  نیا  دراد  تسود  يربهر  یلو  دـنوش  فذـح  شا  یبزح  ِبیقر  ناونع  هب  دارفا  نیا  دراد  تسود  بـالقنا ، زا  يرادـفرط 
زا دـننک و  ساسحا  یگنهرف  مسیلاربیل  ههبج  رد  ار  دوخ  هک  نآ  نودـب  ناشدوخ  هب  صوصخم  هقیلـس  نامه  اب  دنـشاب  بـالقنا  رواـی 

.دنیامن لودع  بالقنا  يرابکتسا  دض  لیصا  فادها 

عوـن نیا  هب  يرـشب  ناـهج  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  هدروآ و  هنحـص  هب  خـیرات  نیا  رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  یگرزب  فادـها  هـب  رظن  اـب 
اه و نایرج  میشاب  هجوتم  میناوت  یم  دروآ  تسد  هب  دوجوم  عضو  همادا  اب  دناوت  یمن  ار  دوخ  تداعس  هک  تسا  هدیـسر  یهاگآدوخ 

بالقنا نانمـشد  اب  يدهع  هک  ار  ینیدقتنم  میناوتب  هک  تسام  رنه  نیا  .دننک  یم  یهارمه  یمالـسا  بالقنا  اب  اجک  ات  مادک  ره  دارفا 
بالقنا قیرط  زا  یحور  اریز  میهدن ، تسد  زا  دنز  یم  فلاخم  زاس  هک  ار  سکره  یتحار  هب  میریگب و  نمـشد  تسد  زا  دـنا  هتـسبن 
یبالقنا ینعی  یمالسا  بالقنا  ياه  شزیر  مدقتعم  هدنب  .دناد  یمن  نآ  زا  زاین  یب  ار  دوخ  سک  چیه  هک  هتـشگرب  خیرات  هب  یمالـسا 
گنهرف زا  مدرم  يدـیماان  ياضف  رد  مّلـسم  یلو  تسا  یعیبط  رما  کـی  هتینردـم ، تیمکاـح  ياـضف  رد  دراد ، اـنعم  ملاـع  هب  رظن  هک 

یم هک  ییاه  هرهچ  اب  ام  منک  یم  ضرع  هطبار  نیمه  رد  تسا و  رتشیب  بـالقنا  ياـه  شیور  هدـش ، عورـش  نآ  ِخـیرات  هک  هتینردـم 
رظن رد  ار  بالقنا  هعـس ي  ییاهاج  کی  اـم  تفگ  ناوت  یم  اـیآ  .میدرک  یم  دروخرب  تسرد  دـیاب  دنـشاب  بـالقنا  راـنک  دنتـسناوت 

؟ میدشن بالقنا  یخیرات  روضح  هجوتم  میدرک و  دروخرب  بیقر  اب  يا  هلیبق  یبزح و  هیحور  اب  میتفرگن و 
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دنتسناوت یم  هک  ییاه  هرهچ  میتفرگن و  رظن  رد  ار  بالقنا  هعس ي  ام  هک  تسا  رتشیب  هعجاف  اج  نیا  هک  تسا  نیا  هدنب  ضرع  لاؤس :
کی دیئامرف ، یم  هک  هاگدید  نیا  رب  دیکأت  اب  تسا  نکمم  هک  ییاج  نآ  ای  میدرک ، فذح  ار  دنشاب  بالقنا  رانک  زیرم  راد و  جک  اب 

زا ار  ارگ  لوصا  ریغ  ياـه  ناـیرج  میهاوخ  یم  هک  نآ  مسا  هب  میروآ و  شیپ  بـالقنا  زوـسلد  ياـهورین  دوـخ و  نیب  ییادـج  هوـحن 
؟ دوش داجیا  فاکش  بالقنا  یلصا  ياهورین  نیب  میهدن ، تسد 

ار يرهـش  یهد  ندرکداـبآ  يارب  دـیابن  نوچ  .تسا  يرت  گرزب  هعجاـف ي  هعجاـف ، ود  نآ  زا  کـی  مادـک  تفگ  دوش  یمن  باوج :
روبع لکشم  کی  زا  بالقنا  ات  مینکب  نآ  یخیرات  هاگیاج  بالقنا و  هعـس ي  هجوتم  ار  اه  نهذ  هک  تسا  نآ  ام  یعـس  .درک  بارخ 

هب تبـسن  ار  يدوـخ » ریغ  يدوـخ و   » ثحب يربـهر  مظعم  ماـقم  یتـقو  يا  هدـع  .ددرگ  یگنهرف  مسیلاربـیل  راـتفرگ  هک  نآ  هن  دـنک 
ثحب ناشیا  اذل  دنتـسین  لئاق  دـنرادن ، قلعت  یمالـسا  بالقنا  هب  هک  یناسک  يارب  ییاج  يربهر  دـندرک  رکف  دـندومن  حرطم  بالقنا 
توافت یب  دارفا  يدنورهـش  قح  هب  تبـسن  دیاب  دـننک  نامگ  ییالِو  ياهورین  هن  ات  دـندومن  حرطم  دارفا  نیا  يارب  ار  يدنورهـش  قح 

رد هطبار  نیمه  رد  تسین و  ناشیارب  روشک  نیا  رد  ییاج  دننک  رکف  دنرادن ، یتبثم  هاگن  بالقنا  هب  تبـسن  هک  ییاه  نآ  هن  دنـشاب و 
: دندومرف دندومن و  انعم  صاخ  یتروص  هب  تسا  حرطم  روشک  نیا  رد  هک  ار  یتدحو  دنتشاد  جح  نارازگراک  اب  هک  یتبحص 

رد یـسایس ، لـئاسم  رد  تسا ؛ مک  هقیلـس  فـالتخا  اـم  روـشک  رد  رگم  بخ ، .تسا  داـّحتا  داـجیا  ناریا  ّتلم  ياـه  هبرجت  زا  یکی  »
، تافالتخا نیا  دوجو  اب  مدرم  اّما  تسا  دایز  فالتخا  یتدیقع  لئاسم  رد  يرکف ، لئاسم 
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رد مه  اه  تیموق  نآ  دننک ؛ یم  یگدنز  یـصّخشم  ياه  تیموق  ام  روشک  ياه  شخب  زا  یـضعب  .دندرک  ظفح  ار  ناشدوخ  تدحو 
هک دننک  یم  تکرش  يروج  نامه  تسا ، بالقنا  رهظم  هک  ینوگانوگ  مسارم  رد  سدق ، زور  مسارم  رد  نمهب ، مّودو  تسیب  مسارم 

، میراد ناـبز ] ] برع هقطنم ي  میراد ، ناـبز ] ] چولب هقطنم ي  میراد ، ناـبز ] ] درُک هقطنم ي  .دـننک  یم  تکرـش  روشک  داـحآ  هیقب ي 
ياهاج زا  رت  هتسجرب  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  عفن  هب  بالقنا و  عفن  هب  اه  نیا  تاکرح  تاقوا  یهاگ  میراد ؛ نابز ] ] كرت هقطنم ي 

لاس شـش  جنپ  یـس و  ام  .تسا  هدرک  هبرجت  ار  نیا  ناریا  ّتلم  تسا و  یمالـسا  تدحو  نآ  نیا  .میا  هدـید  مه  ار  نیا  تسا ؛ رگید 
ياه تیقفوم  قافّتا  داّحتا و  نیا  تکرب  هب  و  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  قافّتا  داّحتا و  ّتلم  داحآ  لخاد  دیاب  هک  میراد  ار  هبرجت  نیا  تسا 

فالتخا کی  رثا  رب  .دنمهف  یمن  مه  زونه  دندیمهفن و  دنتـسنادن ، رگید  ياهروشک  زا  یـضعب  ار  نیا  میدروآ ؛ تسد  هب  مه  یگرزب 
مه و ناج  هب  دـنتفا  یم  ناش  ياهروشک  لـخاد  رد  یبزح - فـالتخا  یّتح  اـی  یموق  فـالتخا  اـی  یبهذـم ، فـالتخا  اـی   - کـچوک
اًرفُک َو ِهللا  َتَمِعن  اولَّدـَب  َنیذَّلا  َیِلا  َرَت  َملَا  .دریگ  یم  اه  نیا  زا  ار  شتمعن  لاعتم  يادـخ  بخ ، دـنبوک ؛ یم  نمـشد  لثم  ار  رگیدـمه 

هدرک لاضفا  تسا ، هدرک  لّضفت  هک  ار  ادخ  تمعن  یتقو  میهاربا ) 28 و29/ (؛ ُرارَقلا َسِئب  اهَنوَلصی َو  َمَّنَهَج  ِراوَبلا *  َراد  مُهَموَق  اّولَحَا 
اب ار  شدوخ  راتفر  مه  لاعتم  يادـخ  بخ  میدرک ، نارفک  ار  تمعن  نیا  میدرکن ، يرازگرکـش  میتخانـشن ، تسا  هدرک  ماـعنا  تسا ،

ام اوریَغی  یّتَح  ٍموَق  یلَع  اهَمَعنَا  ًهَمِعن  اًریَغُم  ُکی  َمل  « ؛ داد دهاوخ  رییغت  ّتلم  نیا 
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هدارا قبط  رب  ار  نامدوخ  مینک ، تکرح  میقتـسم  هّداج ي  رد  مینک ، تکرح  تسار  هار  رد  امـش  نم و  یتقو  ات  لافنا ) /53 (؛» مِهِسُفنَِاب
ار شتمعن  لاعتم  يادخ  میتسه - اهفرح  نیا  زا  رت  کچوک  یلیخ  اهام  هک  لماک  روط  هب  الاح  نکمم ؛ ّدـح  هب   - مینک قیبطت  یهلا  ي 

هئطوت مه  هیلع  نامدوخ  میدرک ، فالتخا  داجیا  ناـمدوخ  میدرک ، بارخ  ار  ناـمدوخ  ناـمدوخ  یتقو  اـّما  درادـیم ، هگن  یقاـب  اـم  رب 
َمل َهللا  َّنَِاب  َِکلذ  .درادن  یشیوخو  موق  یسک  اب  ادخ  درادیمرب ؛ ار  شتمعن  لاعتم  يادخ  میدش ، هقی  هب  تسد  مه  اب  نامدوخ  میدرک ،

یتقو ات  دریگیمن  امـش  زا  ادـخ  ار  تمعن  نیا  هداد ، امـش  هب  هک  ار  یتمعن  مِهِـسُفنَِاب ؛ ام  اوریَغی  یّتَح  ٍموَق  یلَع  اـهَمَعنَا  ًهَمِعن  اًریَغُم  ُکـی 
هتسناوت هک  تسا  ناریا  ّتلم  هبرجت ي  نیا  .دش  دهاوخ  بلس  تمعن  دیدرک ، بارخ  ار  هنیمز  یتقو  دینک ؛ بارخ  ار  هنیمز  امـش  دوخ 

(1) «. دوشب لقتنم  اه  هبرجت  نیا  بخ ، .دننک  ظفح  ناشدوخ  يارب  ار  یهلا  تمعن  دنا 

.دهد یمن  خر  هتشذگ  تاقافتا  زا  یضعب  مینیبب  ار  رگیدمه  نآ  یخیرات  هاگیاج  یمالسا و  بالقنا  هعس ي  هب  رظن  اب  ام  رگا 

یمالسا بالقنا  رد  ینیرفآ  شقن  لاجم 

ام زا  سک  ره  میئوگب  مینادـب و  اـه  شزرا  همه ي  روحم  ار  دوـخ  تشادرب  هک  نیا  هن  یلو  تسا  بوـخ  اـه  شزرا  يور  تیـساسح 
مدرک و ساسحا  دوخ  تسوپ  تشوگ و  اب  ار  لکشم  نیا  هدنب  .تسا  بالقنا  نوریب  تسین ،
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يروهمج بزح  عضاوم  باتک  رد  یتشهب  دیهش  موحرم  .ما  هدرک  هبرجت  تسا ، هدشن  ناربج  مه  زونه  میدروخ و  هک  ار  ییاه  هبرض 
ناشیا هیـصوت  تسناوتن  یبزح  هیحور ي  یلو  .تسا  كرـش  تسین ، انتعا  لباق  تسین ، ام  زا  ینالف  نوچ  دنیوگب  رگا  دـندوب : هدومرف 
لوصا دـش و  شومارف  دـشاب  يروهمج  بزح  رد  یتشهب  دیهـش  هیـصوت ي  اب  تفر  یم  راظتنا  هک  يردـص  هعـس ي  دـنک و  لـمع  ار 
ییارگ لوصا  .دوب  راب  تراسخ  بالقنا  يارب  هک  دـش  هاگن  ِتیدودـحم  عون  کی  راتفرگ  ًاضعب  اـه  شزرا  رب  دـیکأت  نیع  رد  ییارگ 

زا ات  دنیبب  دوخ  هاگدید  رد  دـننک ، یمن  رکف  اه  نآ  لثم  هک  ار  بالقنا  هب  رادافو  نادنمـشیدنا  زا  ییاه  ههبج  دـناوت  یمن  زونه  یتنس 
طلست هدارا ي  زا  ییارگ  لوصا  مان  هب  رگا  .دوش  دنم  هرهب  بالقنا  یخیرات  قیمع و  داعبا  نداد  ناشن  ياتـسار  رد  اه  نآ  صاخ  هاگن 

یم هدـید  دـنجنگ ؛ یمن  یتنـس  ییارگ  لوصا  بلاق  رد  یلو  دـنراد  بالقنا  هب  يرطاخ  قلعت  هک  ییاـه  یلیخ  دوش ، روبع  نارگید  رب 
.دش دهاوخ  رت  هدوشگ  اه  قفا  ددرگ و  یم  هدینش  بالقنا  نازوسلد  ناونع  هب  ناشنانخس  یتح  دنوش و 

بالقنا یخیرات  قمع  هب  دـناوت  یمن  دـشاب  هتینردـم  نارود  رد  رـشب  یناـماس  رـس و  یب  هجوتم  دـنک و  رکفت  خـیرات  نیا  رد  سکره 
یمالـسا بالقنا  یخیرات  قمع  هب  ناهج  مدرم  هاگن  عنام  ناـمدوخ  هک  دوش  یم  عورـش  ییاـجنآ  زا  اـم  ینارگن  دـنکن ، رکف  یمالـسا 

.میئامنن مهارف  ار  یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  رکفت  ساسا  میوش و 

یم توافتم  زین  دبلط  یم  هک  یخساپ  دوخ و  زا  ناسنا  ِشسرپ  هوحن  دش ، يرگید  ناسنا  هتینردم ، گنهرف  زا  يدیماان  اب  ناسنا  یتقو 
دیابن رگید  .دوش 
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هدـیدان دوش ، یم  لصاح  بالقنا  هب  رگید  یهاگن  اب  هک  ار  ییاه  مهف  هیقب  میراد و  ام  هک  تسا  یمهف  نآ  اهنت  بالقنا  زا  مهف  تفگ 
دنریگب هلصاف  دوخ  ياه  هتشادنپ  اه و  هتشاد  زا  دنناوت  یمن  هک  تسا  يدارفا  هب  طوبرم  بالقنا  زا  تشادرب  کی  روصت  اهنت  .میریگب 

هعـس ي يارب  مزال  یگدوشگ  مینک و  دـقن  ار  نارگید  دوخ و  میـشیدنیب و  دوخ  هراـبرد ي  اـت  دوش ؛ یم  عفر  یهاـگآدوخ  اـب  نیا  و 
تـسا يردص  هعـس  هکلب  تسا ، هتینردم  گنهرف  هب  تبـسن  یگدادلد  زا  ریغ  هک  يردص  هعـس ي  دوش ، مهارف  ام  رد  بولطم  ردـص 

مزال یگتسراو  اب  دیاب  هک  تسا  هتفهن  نآ  رد  یلاعتم  سب  ییاه  هیال  یسدق  تقیقح  ره  لثم  دراد و  یهلا  أشنم  هک  یبالقنا  هب  تبسن 
لاجم ات  میبایرد  ار  رگیدـمه  میراچان  دوخ ، ياه  تیدودـحم  هب  هجوت  اب  تهج و  نیا  زا  میئاشگب و  دوخ  لباقم  رد  ار  اـه  هیـال  نآ 

زا ربـخ  دراد  یمالـسا  بـالقنا  هـب  رظن  هـک  یناـیرج  هـهبج و  ره  اریز  .دوـش  مـهارف  یمالــسا  بـالقنا  داـعبا  هـمه  رد  ینیرفآ  شقن 
روهظ وا  دوجو  نیمزرـس  رد  یمالـسا  بالقنا  رون  هک  تهج  نآ  زا  دـهد  یم  یمالـسا  بـالقنا  هب  تبـسن  دوخ  تاذ  رد  يدادعتـسا 

؟ میشاب مهم  هتکن ي  نیا  نتفرگ  هدیدان  هب  تبسن  گرزب  یتراسخ  هجوتم  دیابن  ام  ایآ  .هدرک 

یمالسا بالقنا  غولب  زا  يا  هلحرم 

دیاشگ یم  ار  ییاه  ههبج  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  تیـصخش  لیذ  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نآ  هدـنب  ضرع  همه ي 
هعـس نآ  .تسا  یمالـسا  بالقنا  غولب  لحارم  زا  یکی  نیا  دننک و  یفن  ار  رگیدمه  دیابن  بالقنا ، هب  توافتم  ياه  هاگن  نیع  رد  هک 

ره .تسا  نیا  میشاب  نآ  لابند  هب  دیاب  ام  هک  يردص 
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هب ییارگ  لوصا  ههبج  رد  یلو  دنتـسه  یمالـسا  بالقنا  هب  دقتعم  هک  یئاه  نایرج  دولآرابغ ، ياضف  نیا  رد  رـضاح و  لاح  رد  دنچ 
نردم لقع  زا  هتسناوتن  ییارگ  لوصا  ههبج  دننک  یم  نامگ  دنناد و  یمن  يدوخ  ار  ییارگ  لوصا  ههبج  دنتسین ، نآ  حلطـصم  يانعم 

روط نیمه  یـسایس و  یعامتجا ، یگنهرف ، ياه  نارحب  دناد  یم  تسا  یمالـسا  بالقنا  هب  دـقتعم  سکره  هک  یلاح  رد  دـننک  روبع 
.تسا هدش  یمالسا  بالقنا  هب  دقتعم  تهج  نیمه  هب  تسین و  یندش  عفر  نردم  لقع  اب  رصاعم  ناهج  رد  یکینکت  یملع و 

؟ میتسه نونکا  هک  میدش  نآ  هنوگچ  ام  میـسرپب  رگیدمه  زا  میمهفب و  ار  رگیدمه  میناوتب  هک  نیا  يارب  میراد  زاین  يردـص  هعس ي 
دوخ غولب  هب  ًاتقیقح  ار  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  یگرزب  راک  نیا  .میسرب  رگیدمه  مهف  هب  فلتخم  ياه  تروص  رد  قیرط  نیا  زا  ات 
ههبج ره  ندوب  ّدِمُم  هجو  ًایناث : .دنریذپب  ار  دوخ  ياج  ًالوا : یمالسا  بالقنا  هب  دقتعم  ياه  ههبج  زا  مادکره  یتقو  .دنک  یم  کیدزن 

دننکن شومارف  دشاب و  مهد  هلپ ي  رد  تسا  موس  هلپ ي  رد  ًالعف  هک  یهورگ  نیا  ًالثم  دنـشاب  هتـشادن  راظتنا  دنهد و  رارق  رظن  ّدـم  ار 
هب هک  ییاه  نایرج  ِندوب  هناگیب  لکـشم  دوش و  ادـج  نردـم ، ملاع  رهاـظم  زا  یتحار  هب  تسین  نکمم  هدـش  نردـم  ِیناریا  گـنهرف 

دسانـش و یم  نافرع  نآرق و  هک  تسین  یناسنا  نردم  ناسنا  تسا  مولعم  .دورب  نیب  زا  یمالـسا  بالقنا  اب  دـنراد  رظن  یبرغ  گنهرف 
بالقنا رگا  اذـل  دراد و  هدوشگ  یناهج  هک  تسا  نآ  ناـسنا  تیـصوصخ  نیرت  مهم  دیـشاب  هتـشاد  تیاـنع  یلو  دـنک  یم  فیـصوت 

یگدنز ياضف  رد  دناوت  یمن  دریگ  رارق  وا  رظن  ّدم  یعقاو  يانعم  هب  یمالسا 
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.دنزن مد  تسا ، گنهرف  نآ  روحم  ادخ  هک  یگنهرف  هب  تشگرب  ناکما  زا  دهد و  بیرف  ار  دوخ  نردم 

نایرج دارفا و  یمسوم ، یئزج و  تاعوضوم  رطاخ  هب  ارچ  هک  تسه  هدنب  يارب  تربع  هبرجت و  نیا  یلاعبانج  نخس  دییأت  رد  لاؤس :
یم تلاجخ  منیب  یم  نابایخ  رد  ار  اه  نآ  یتقو  مدرک ؟ یفن  دـنروایب ، دوجو  هب  ینـشور  هدـنیآ ي  دنتـسناوت  یم  هک  ار  یلالز  ياـه 

یمن مه  ناشرواب  .دوش  یمن  لالز  مه  هب  تبـسن  نامرطاخ  اـه  يدوز  نیا  هب  هک  یلاـح  رد  دـش ! يرظن  گـنت  ردـقنآ  ارچ  هک  مشک 
میشکب تمحز  یلیخ  دیاب  .يداژن  يدمحا  ياه  مدآ  هن  میدوب و  یبزح  هن  ام  .مینک  كاپ  ار  هایـس  هطقن ي  نیا  میا  هدامآ  ام  هک  دوش 

یم هک  مهم  هتکن ي  نیا  زا  اریز  متـسه  داژن  يدـمحا  ياـقآزا  يرادـفرط  هب  مهتم  مه  زوـنه  .نامرفـص  هطقن ي  رـس  رب  میدرگرب  اـت 
میراذگن هک  تسا  ام  هفیظو  زورما  میدرک و  بارخ  ار  يرهـش  یهد ، يدابآ  يارب  امـش  لوق  هب  دـش و  تلفغ  هلحرم  نآ  رد  دـیئامرف 

دش اجنیا  هک  یثحب  نیا  .دشاب  هتشاد  دوجو  دننک ، انعم  ار  دوخ  ماما  ترـضح  لیذ  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  نیب  ییاه  ترودک  نینچ 
تیلوئـسم کی  هرخألاب  هدش  دـیکأت  نآ  رب  هنامز » يدـیحوت  ریدـقت  رد  كولـس  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما   » باتک رد  و 

.دراذگ یم  ام  هدهع ي  هب  یساسا 

دنک یم  کمک  هتکن  نیا  مهف  .تسین  ام  تقو  تسا ، عوضوم  نآ  تقو  تقو ، ًالصا  دنک ، یم  قرف  عوضوم  هک  تسه  ییاهاج  کی 
نایعیـش زا  یـضعب  یتقو  اذـل  دـتفا  یم  قافتا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  يارب  هک  ییاـضف  لـثم  .مینکن  ریگرد  ار  دوخ  دوخیب  اـت 

مردپ زا  هک  تسا  نیا  ترضح  نخس  ياضف  دیتفریذپ ؟ ار  حلص  ارچ  هک  دنریگ  یم  داریا  دنیآ و  یم  ناشیا  تمدخ 
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اجنیا رد  هکلب  دـنرادن  اج  ای  دـنراد  اج  اه  نیا  هک  میئوگب  هک  تسین  نیا  وضوم ع  اج  نیا  رد  .دـسر  یم  تموکح  هب  هیواعم  مدـینش 
وا هب  ومع  رسپ  ظفل  اب  ترضح  هک  تقو  هفیلخ ي  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دروخرب  لثم  .دوش  یم  فیرعت  نامیارب  رگید  راک  کی 
رد ییاـهاج  یلو  .دـنراد  هدـهع  هب  يرگید  راـک  ترـضح  تسین و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تقو  تقو ، نوچ  دـننک ، یم  باـطخ 
رت ظیلغ  باجح  نآ  میراذگب  دـیابن  هدـش  مه  بالقنا  باجح  فرط  رگا  یتح  دـنک و  یم  قرف  ناتـساد  هک  تسه  یمالـسا  بالقنا 

میتسناوتن دراوم  نیا  رد  رگا  عقاو  رد  .دـیامن  هناگیب  فادـها  نآ  هب  تبـسن  اـی  دزادـنیب  بقع  شفادـها  هب  تبـسن  ار  بـالقنا  دوشب و 
میا و هدادـن  ماجنا  ار  دوخ  یخیرات  تلاسر  ًالمع  مینک ، هلباـقم  ًامیقتـسم  میتساوخ  میتفرگ و  تسد  ریـشمش  مینک و  دروخرب  تسرد 

ندشن رت  ظیلغ  ياتـسار  رد  میهد و  ناشن  تسا  بالقنا  باجح  هک  ار  ینایرج  هاگیاج  میتسناوتن  اریز  مینک  تمالم  ار  نامدوخ  دـیاب 
.میشاب هداد  هعماج  هب  ار  مزال  یهاگآ  دوخ  هک  نآ  نودب  میتخادنا  هار  دادیب  داد و  اهنت  هکلب  میتشادن  رب  یمدق  نآ 

دوش یم  مه  بالقنا  ياه  باجح  لماش  هک  عیـسو  يا  هنماد  اب  مینک  یم  فیرعت  ار  یهاوخریخ  زا  یتبـسن  تسا  تقو  کـی  باوج :
بکترم رمش  دنتساوخ  یمن  هک  ّدح  نآ  رد  دنداد ، ماجنا  رمش  اب  تاظحل  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  هک  يراک  لثم 

تکرح هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  .دـندرک  یم  تحیـصن  هاش  هب  ردـقچ  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ِدوخ  ای  .دوش  یتیاـنج  نینچ 
رارق تکرح  نآ  لیذ  اه  هقیلس  همه  دور و  ولج  هنیزه  نیرتمک  اب  ینیمخ  ماما  ترضح  تکرح  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح 

گنر هک  نآ  نودب  دنریگ ،
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رد ثحب  تقو  کـی  یلو  تسه  هدوب و  یـسدق  ياـه  ناـسنا  رد  هشیمه  یهاوخریخ  عون  نیا  .دـننک  لـیمحت  تکرح  نآ  رب  ار  دوخ 
.تسا بالقنا  ياهّدِمُم  هزادنا  ای  اه و  باجح  هزادنا 

ناشن رد  یتهج  زا  افلخ  هک  نیا  ولو  دـنریگ  یم  ار  افلخ  فرط  ًامتح  افلخ  اـب  دـیزی  نیب  هسیاـقم  رد  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح 
.دنوش بوسحم  باجح  مالسا  تقیقح  نداد 

هجوتم مالسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترضح  دندادن ، ار   i هرهاط هقیدص  ترضح  باوج  دوب  هتسیاش  هک  روط  نآ  هنیدم  مدرم  یتقو 
نایوما هب  تبسن  ًالعف  افلخ  تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  بوبحم  مالـسا ، هک  نیا  تهج  هب  تسا و  اه  نآ  تقو  دندش ،

تهج هب  مه  دیاش  هتبلا  دنتشاذگ ؛ ار  افلخ  هب  کمک  يانب  یخیرات  یناوخزاب  کی  رد  دنوش ، یم  بوسحم  مالـسا  يارب  يّدِمُم  کی 
مالسا يارب  نامز  نآ  رد  دنناوت  یم  اه  نیا  میئوگ  یم  تسا  تقو  کی  .دندرک  یم  کمک  اه  نآ  هب  دوشب  رت  مک  ناشررـض  هک  نیا 

ود نیا  کیکفت  هتبلا  هک  دوشب  مک  ناشررـض  هکلب  مینک  کمک  سپ  تسین  يا  هراچ  میئوگ  یم  تسا  تقو  کی  یلو  دنـشاب  دـیفم 
.میشاب هتشاد  ءافلخ  اب  میشاب  هتـشاد  هیواعم  هب  تبـسن  دیاب  هک  ار  یعـضوم  نامه  میهاوخ  یمن  هک  نآ  نیع  رد  تسین  ناسآ  عوضوم 
.تسا ّرش  شتیدوجوم  اریز  دنک  یم  قرف  عوضوم  هیواعم  دروم  رد  یلو  میراد  مه  یـساسا  ياهداقتنا  میراد ، داقتنا  ءافلخ  هب  تبـسن 

زور هتشک  هتـشک ، نیا  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  تداهـش  دروم  رد   i بنیز ترـضح  هک  اجنآ  هب  میـسر  یم  دعب 
نامفرح هفیقس  هب  دوخ  داقتنا  رد  لاح  .تسشن  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  ياج  تفالخ  هک  يزور  ینعی  تسا  هبنشود 
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ردارب یتقو  دناد  یم  هفیلخ  ایآ  .دماجنا  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هب  شراک  لصاح  تسناد  یم  هفیلخ  ایآ  هک  تسا  نیا 
هب راک  تسشن ، شردارب  ياج  هب  مود  هفیلخ  نامز  رد  هیواعم  دوخ  هک  مه  دعب  درک و  ماش  مکاح  ار  نایفـسوبا  نب  دیزی  ینعی  هیواعم 
رد رگید  ترابع  هب  .دش  هدیشک  اجنیا  هب  ناشراک  لصاح  هتـسنادان  میریذپب  دیاب  هک  نآ  ای  دشک ؟ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق 

ار مود  لوا و  هفیلخ ي  صخـش  ای  دنتـشاد و  رارق  نآ  رد  زین  مود  لوا و  هفیلخ ي  هک  مینک  دـقن  ار  یگنهرف  نآ  دـیاب  ایآ  هطبار  نیا 
نیا شا  هدارا  نایرج  کی  .میراد  نایرج  ود  زین  یمالـسا  بالقنا  رد  ام  میـشابن ؟ نآ  تاعبت  گنهرف و  نآ  شقن  هجوتم  مینک و  دقن 

هدارا مزع و  مامت  رگید  نایرج  دنا و  هتسویپ  هدارا  نآ  هب  هتسنادان  مه  یضعب  دناسرب و  رالوکـس  یگدنز  عون  کی  هب  ار  ام  هک  تسا 
مزاول اب  هک  دـعب  دنتـسه  رالوکـس  ياه  هدارا  لابند  هب  هتـسنادان  هک  ییاـه  نآ  .دوش  ظـفح  بـالقنا  یـسدق  هجو  هک  تسا  نآ  ا ش 

هفیلخ هس  ره  .تسا  ریخا  ِعون  نیا  زا  افلخ  هاگیاج  دش و  نامرس  هب  یکاخ  هچ  هک  دننز  یم  رـس  رب  دندش  ور  هبور  رالوکـس  یگدنز 
راتفرگ نادب  هک  یتاینهذ  تهج  هب  یلو  دننک  لمع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هریس  دوخ  معز  هب  هک  دوب  نیا  ناش  هدارا 

.دننادرگرب ار  تیلهاج  دنتساوخ  یم  دنتشاد و  رس  رد  نایوما  هک  دوب  ییانب  ریغ  نیا  دندرک و  یم  هابتشا  دندوب ،

ار هشیاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ارچ  دیـسرپب  دوخ  زا  تسا  بوخ  تسا  مهم  رایـسب  خیرات  رد  دارفا  اه و  نایرج  هاگیاج  تخانش 
رگا .تسا  تنس  لها  تایاور  نیرتهب  يوار  ًابیرقت  هشیاع  دیناد  یم  ًامتح  دنراد ؟ یم  هگن  دنتشاد  غارس  وا  زا  هک  یتایـصوصخ  نآ  اب 

تسا مود  هفیلخ ي  یکی  دنراد  عبنم  دنچ  تنس  لها  مییوگب 
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ربمایپ ياه  تیاور  نیع  دراد  مناخ  نیا  هک  يا  هداعلا  قوف  هظفاح  تهج  هب  هک  تسا  هشیاـع  مه  یموس  رمع و  نب  هللادـبع  يرگید  و 
ررکم .دنامب  هک  تسا  مالـسا  عفن  هب  تهج  نیا  زا  و  تسا ، ینتـشاد  هگن  تهج  نیا  زا  هشیاع  دنک و  یم  لقن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دومن و یم  دـقن  درک ، یم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  وا  هک  ار  یتیاور  داتـسیا و  یم  مود  هفیلخ  لـباقم  هک  دـمآ  یم  شیپ 
مالـسلا هیلع  نسح  ماما  ترـضح  رهطم  ندـب  اب  هک  يدروخرب  اب  هطبار  رد  هشیاع  اب  ام  تبـسن  .درک  یم  لـقن  ار  تیاور  نآ  حـیحص 
فقوتم مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  وا  هلباقم ي  هجو  رد  دـیابن  تسا و  يرگید  هجو  وا  رگید  هوجو  هب  تبـسن  تسا و  هجو  کی  درک 

هیلع نینمؤملاریما  هیالگ  هک  هیقشقش  هبطخ  لثم  ینانخـس  تهج  نیمه  هب  هدوبن ، مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هریـس ي  نیا  اریز  میوش ،
تلفغ نآ  زا  هک  فیح  یلو  هدوب  ناراوگرزب  نآ  رد  هریس  نیا  .تسا  ردان  رایسب  مالسلا  مهیلع  همئا  نانخس  رد  افلخ  زا  تسا  مالـسلا 
هـشیاع زا  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نایرج  طقف  دننک ، هصالخ  هشیاع  اب  يریگرد  رد  ار  ام  دـنهاوخ  یم  هک  ییاه  نایرج  .دوش  یم 

یخیرات طیارـش  نآ  رد  یتهج  زا  وا  اریز  تسین ، نیا  هشیاع  اب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تبـسن  هیـضق  هک  یلاح  رد  دـنهد  یم  ناشن 
يزیر همانرب  رکبابا  نب  دمحم  شردارب  هشیاع و  لتق  تهج  هیواعم  هک  تسا  روهشم  خیرات  رد  هدوب و  اه  نایرج  زا  یضعب  ذوفن  عنام 

زا رت  عیـسو  سب  یهاگیاج  یمالـسا ، بالقنا  هب  رطاخ  قلعت  اب  میدـش  هجوتم  هک  تسا  اتـسار  نیا  رد  یلاـعبانج  هجوت  تسا و  هدرک 
.میا هدرک  ادیپ  موق  کی  هقرف و  کی 
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نردم گنهرف  ندش  یشالتم  زار 

ره رد  ار  بالقنا  فادها  هک  نآ  رگم  تسین  ناسآ  هشیمه  بالقنا ؛ باجح  مادک  دنا و  بالقنا  ّدِـمُم  مادـک  هک  اه  فیط  صیخـشت 
کی زا  دنراد  برغ  هب  تبـسن  هک  یهاگن  هب  هجوت  اب  ناگرزاب  سدنهم  لاثما  تسا  مولعم  لوا  زا  .میـسانشب  بالقنا  ِخیرات  زا  هلحرم 

اهنآ هاگن  ات  مینک  یم  کمک  مینک و  یم  مهارف  ار  طیارـش  ام  ای  لاح  دنهد ، همادا  ار  بالقنا  اب  ناش  یهارمه  دنناوت  یمن  دـعب  هب  اج 
ود رد  یمالسا  بالقنا   » باتک هک  تفرگ  هلصاف  بالقنا  ماما و  زا  اجنآ  ات  ناگرزاب  سدنهم  هنافسأتم  .دنهد  افعتسا  ای  دوش و  ضوع 

ترـضح هک  یلاح  رد  درک  هلباقم  رهـشمرخ  حتف  زا  دـعب  گنج ، همادا ي  اب  هطبار  رد  ماظن  ياه  تسایـس  اب  ًانلع  تشون و  ار  تهج »
هب یبالقنا  کی  دـیهاوخ  یم  هک  یهاگن  نآ  اب  ماما  تیـصخش  لیذ  امـش  .تشاد  ار  ناشیا  اـب  ارادـم  رب  یعـس  یمالـسا  ماـظن  ماـما و 

.دراد هک  يا  هقیلس  ره  اب  دنورهش  کی  ناونع  هب  رگم  دیوش  لئاق  ییاج  ناگرزاب  يارب  دیناوت  یمن  رگید  دینک ، داجیا  خیرات  تعسو 
دوخ ندمت  رد  اه  ییاپورا  هک  يراک  دراد  لاکـشا  هچ  .دنراد  اج  یمالـسا  ندمت  رد  مه  دارفا  عون  نیا  درک  لوبق  دیاب  تهج  نیا  زا 

تـسد ار  ناهج  خـیرات  مسیرالوکـس ، لوصا  ظفح  اب  قیرط  نیا  زا  دـنهد و  یم  ياج  دوخ  ندـمت  رد  ار  ینید  ره  هک  دـندرک  اـعدا 
.تسا صخـشم  ام  لوصا  میهد ؟ همادا  یمالـسا  لوصا  ظفح  اـب  اـم  دـنهد ، همادا  دنتـسناوتن  هراـّما  سفن  روضح  تهج  هب  دـنتفرگ و 
ترطف قباطم  یمالسا  ماظن  نوچ  دنـشاب و  نآ  رد  دنورهـش  ناونع  هب  دنناوت  یم  راکفا  عون  نیا  هک  تسا  يروط  شتهج  ماظن  تیّلک 

زا سپ  دریگ و  یمن  تروص  نآ  اب  دارفا  نیا  قیرط  زا  قیمع  يا  هلباقم  تسا  اه  ناسنا 
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ندرک عناق  تردـق  هتینردـم  گنهرف  هک  تسا  يا  هنامز  هنامز ، منک  یم  دـیکأت  زاب  صوصخ ؛ هب  دـنوش ، یم  ریگرد  دوخ  اـب  یتدـم 
همه ي اب  نردم  گنهرف  نوچ  تسا و  یگنهرف  ياه  هدیدپ  هب  نداد  لکـش  لاح  رد  يرگید  حور  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  اه  حور 

قیرط زا  یمالـسا  بالقنا  لباقم  رد  هک  ییاه  تمواقم  هک  تشاد  دـیما  دـیاب  هدـمآ ، یمالـسا  بالقنا  اب  لباقت  هب  شتاموقم  ِرـصانع 
.میشاب هدش  دازآ  نام  یخیرات  ياه  يرظن  گنت  زا  هک  نیا  رب  طورشم  دشابن  رادیاپ  نادنچ  دوش  یم  یبرغ  گنهرف 

ياه گنهرف  سکعرب  اریز  تسا  ندش  یشالتم  لاح  رد  زین  دوخ  اتسار  نامه  رد  درک و  یشالتم  ار  اه  گنهرف  همه  نردم  گنهرف 
هیال ات  دوش  یم  بجوم  نیا  تسا و  يرورض  رایـسب  هنامز  رـصع و  نیا  مهف  يارب  هتکن  نیا  كرد  دیباتنرب ، ار  یتباث  زیچ  چیه  ینید ،

.دیشاب هتشاد  ار  عضوم  نیرتهب  یمالسا  بالقنا  هاگیاپ  رد  دیبایرد و  ار  رصاعم  گنهرف  نیریز  ياه 

تسین کیدزن  نادنچ  هک  يا  هدنیآ  هب  زاورپ 

كرد تسرد  ار  دوخ  تیعقوم  ات  دنشاب  هتشاد  ار  مزال  ردص  هعس ي  دیاب  نردم  گنهرف  ياه  هیال  كرد  اب  ام  یگنهرف  ياه  نوناک 
هب ار  هاگن  نیا  میراد  هفیظو  ام  .میراذگب  تقو  عوضوم  نیا  يور  دـیاب  ام  دنـشاب و  هدرک  كرد  تسرد  زین  ار  هیقب  تیعقوم  دـننک و 

.مینایامنب و ار  برغ  نآ  نتم  رد  میهدب و  ناشن  ار  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  دیاب  ادـتبا  .میوش  رکذـتم  یگنهرف  ياه  نوناک 
تـسین کیدزن  نادنچ  هک  تسا  يا  هدنیآ  هب  زاورپ  عون  کی  نیا  مینک و  مولعم  یمالـسا  ندـمت  هب  رظن  اب  ار  اه  نایرج  دارفا و  ياج 

یقفا یلو 
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ار یباجح  یب  ار و  داسف  میتسناوتن  لاس  یس  زا  سپ  نوچ  دنیوگ  یم  یضعب  هک  میونش  یم  اهزور  نیا  .یعقاو  یلاعتم و  رایسب  تسا 
لثم میئایب  سپ  تسین ، ققحت  لباق  خیرات  نیا  رد  هک  درب  یم  رـس  هب  یفادـها  رد  بالقنا  مالـسا و  هک  تسا  مولعم  سپ  میربب  نیب  زا 

هک نیا  زا  لفاغ  .میهدـب  زایتما  يراد  هیامرـس  ماظن  هب  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  میوش و  یلاـباال  دارفا  سوه  لـیم و  میلـست  هتیلاربیل 
اهنت ریدغ ، هب  اه  لاس  ام  هک  نیا  هن  رگم  .تسا  یعقاو  یلاعتم و  یلو  تسین  کیدزن  نادـنچ  هک  تسا  يا  هدـنیآ  هب  زاورپ  ام  تکرح 

ات دشک  یم  لوط  ردقچ  هیقف  تیالو  لیذ  .تسا  ریدغ  حور  نامه  ًانیع  هیقف  تیالو  حور  .میتشاد  رظن  يروئت ، حرط و  کی  ناونع  هب 
اهنت هتفرگ و  ارف  ار  برغ  گنهرف  هک  یمیظع  هعجاف  هب  رظن  اب  ایآ  دریگب ؟ لکـش  گنهرف  ناونع  هب  دنک و  ادیپ  تیلعف  ریدغ  فادها 

تشونرس اب  رگا  ام  دوب ؟ راودیما  هدنیآ  هب  دیابن  دیرفآ ، گنهرف  نآ  يارب  ینیزگیاج  ناوت  یم  هعیش  مالـسا  يراوتـسا  هب  یگنهرف  اب 
هب سأی  هدمآ ، شیپ  ام  ییارجا  روما  رد  هک  اه  فعض  عون  نیا  هب  تبسن  دیابن  ارچ  میمهف  یم  میـشاب  طابترا  رد  ناهج  مدرم  همه ي 

ینعی ندید ، هک  تسا  نیا  زج  رگم  .میشاب  هتشاد  هلاس  يا 1400  همانرب  ینید  ياه  نوناک  يارب  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  .داد  هار  دوخ 
بیرخت لاح  رد  نردم » ِنَم   » نروت نلآ  هتفگ  هب  یتقو  سب ؟ نتـسناد و  زادنا  مشچ  زا  ینعی  نتـسناد ، و  سب ، ندید و  زادنا  مشچ  زا 

یم ردص  هعـس  مدرک  ضرع  هک  نیا  یلو  .دنام  یمن  هدنیآ  خیرات  رد  یمالـسا  بالقنا  روضح  هب  تبـسن  يدـیماان  يارب  ییاج  تسا 
.تسا هدشن  نییبت  تسرد  زونه  هدنب  رظن  زا  دبلط  یم  هلصوح  دهاوخ و 
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یلاـع رایـسب  يونعم  یگدـنز  عون  کـی  دوش  یم  زورما  نیمه  دـینک  یمن  سح  ارچ  هک  منک  دـیکأت  ار  هتکن  نیا  مهاوـخ  یم  زورما 
، دوب رترب  تایح  کی  ياتسار  رد  ّسح  عون  کی  ياراد  درک و  یم  یگدنز  دوخ  هرجح ي  رد  شیپ  لاس  هک 150  يا  هبلط  تشاد ؟
هب تبسن  هدنب  یخیرات  سح  .دوش  یم  ققحم  شا  هیقف  تیالو  تروص  رد  دراد  ریدغ  درک  یم  ساسحا  وا  هدنب  رظن  هب  دید ؟ یم  هچ 

دراد تسا  هجوتم  یخیراـت ، یهاـگآدوخ  کـی  رد  ًاـبلق  راونـالاراحب  بحاـص  یـسلجم  موحرم  منک  یم  سح  .تسا  نیا  نارود  نآ 
یخیرات دنادب  هک  نآ  رگم  دنک  فرص  يژرنا  همه  نیا  دناوتب  یقیقحت  راک  کی  فرص  هب  یـسک  تسا  نکمم  ریغ  .دنک  یم  راکچ 

یم بوخ  هیوفـص  روهظ  اـب  یـسلجم  اردـصالم و  موحرم  .دـنک  اـفیا  ار  دوـخ  شقن  خـیرات  نآ  رد  دـیاب  وا  تسا و  عوـقو  لاـح  رد 
راکچ دنراد  دندیمهف  یم  اه  نآ  دیوش  یم  هجوتم  دیـسانشب  ار  هتـشذگ  یخیرات  تکرح  رگا  امـش  دننک ، یم  راکچ  دنراد  دندیمهف 
رگید منک  نییبت  تسرد  ار  عوضوم  نیا  مناوتب  هدنب  رگا  .دش  هنامز  نیا  رد  ریدغ  ینعی  یخیرات  ِهیقف  تیالو  نیا  شا  هجیتن  هک  دـننک 
دیهفب هک  تسا  نیا  دییایب  رانک  هلئسم  نیا  اب  دیناوت  یم  هک  ییاه  هار  زا  یکی  .دینک  یم  ادیپ  ماهبا  هن  دیوش و  یم  هتسخ  اهراک  زا  هن 

.دیتسه رضحتسم  هک  تسا  راهن  لیل و  لکشم  لکشم ، هک 
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یمالسا تیوه  ظفح  رد  يرابکتسا  گنهرف  ياه  زبس  غارچ  زا  تینما  مدع 

هجوتم يرظن  یتفرعم و  هاگن  اب  تسا  مزـال  تسا ، هدـش  هناـمز  نیا  رد  رـشب  ریگناـبیرگ  هک  نارود  ِراـهن  لـیل و  رکم  زا  ییاـهر  يارب 
رد تسوا  ناکما  گرم  ناملسم ، کی  ِگرم  میشاب ، هجوتم  یتقو  هک  انعم  نیدب  .دوب  يرابکتـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  نیب  لباقت 

، دریگ یم  لکش  هداد  رارق  ناسنا  لباقم  رد  دنوادخ  هک  یهار  اب  یگدنز  حور  .دسرب  یلاعت  هب  تسناوت  یم  ریسم  نآ  رد  هک  يریسم 
یلاعت یگدوشگ و  هب  یهلا  ياه  هار  اب  اهنت  هک  تسا  يرادیاپ  تقیقح  وا  تقیقح  یلو  هدش  یتوافتم  ناسنا  رـصاعم ؛ ِناسنا  دـنچره 

هک تسا  ناسنا  نیا  زاب  یلو  هدرک  ادیپ  يرت  هدیچیپ  تروص  مه  حلص  گنج و  ندمت ، گنهرف و  ندش  هدیچیپ  اب  دنچره  دسر ، یم 
قلاخ مایپ  اب  دوخ و  قلاخ  اب  یگدنز  ياه  هصرع  همه ي  رد  ار  دوخ  تبـسن  هراومه  دیاب  تسا و  هنحـص  رد  دوخ  رادـیاپ  تقیقح  اب 

.دنز یم  مه  رب  ار  زیچ  همه  شمارآ ، تداعس و  ِنتفای  ِمُّهوت  رد  هنرگو  دبای ، همادا  یگدنز  ات  دنک ، میظنت  دوخ 

هک نآ  ياج  هب  یبرغ  گنهرف  ریثأت  تحت  رـصاعم  ناسنا  تهج  نیمه  هب  تسا ؛ هدـش  زیچ  همه  رـصاعم  ناـسنا  يارب  یحور  شمارآ 
مهبم و ياه  یتیاضران  اه و  یگدرـسفا  اه و  بارطـضا  زا  ات  تسا  ینهذ  شمارآ  ناهاوخ  دـشاب ، ادـخ  اب  سنُا  حور و  یلاعت  بلاـط 
زا دنیوگب و  هن » ، » یگدنز زا  عون  نیا  هب  اه  ناسنا  ات  دمآ  یمالسا  بالقنا  هطبار  نیا  رد  دوش و  تحار  ینورد  ألخ  زا  یـشان  ِیّـسح 

مالسا ساسا  .دنبای و  تاجن  دوخ  فده  یب  لکش و  یب  ِیگدنز 

367 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 394 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش هضرع  تیرشب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  قیرط  زا  دنوادخ  طسوت  باتک ، لها  ِنید  يدمآراکان  ياتسار  رد  زین 

یخرب يارب  .دوش  یم  شمارآ  بلاـط  نآ ، زا  ییاـهر  يارب  تسا ، هدرک  دـیلوت  ْدوخ  هک  درک  یَملاـع  راـتفرگ  ار  دوخ  تیرـشب  یتقو 
لمحت ِیحور  راشف  کی  زا  رارف  يارب  هکلب  نامیا ، رـس  زا  یلمع  ناونع  هب  هن  هتبلا  تسا ؛ بلط  نیا  هب  خـساپ  نید  هب  تشگزاب  مدرم ،

یلاح رد  .دـننک  یم  ذاختا  یحور  ینمیا  هب  نتفای  تسد  يارب  هکلب  يراکزیهرپ ؛ نامیا و  تهج  زا  هن  ار  میمـصت  نیا  اه  نآ  .ریذـپان 
هک دراد  یتاعبت  دوخ  ياج  رد  نید  هب  تشگزاـب  هنوگ  نیا  اریز  .دروآ  دـهاوخ  دوجو  هب  ار  يرگید  یبصع  یتحاراـن  لـمع  نیا  هک 

.تسا نآ  درکراک  رییغت  نید و  زا  كرد  رییغت  اه  نآ  زا  یکی 

.تقیقح هب  لین  دـصق  هب  شمارآ  هن  راشف ، شنت و  عفر  زا  تسا  ترابع  هک  دوش  یم  تساوخرد  یـشمارآ  شمارآ ، بلط  ياضف  رد 
ار تمالس  .دنهاوخ  یم  تمالس  هک  يروط  نامه  .تسا  شمارآ  اهنت  هک  یشمارآ  دنهاوخ ؛ یم  اوتحم  نودب  ِشمارآ  ام  نامز  مدرم 
نآ ءاروام  یمالـسا ، بالقنا  هک  یلاح  رد  .تسام  نارود  یگژیو  هک  تسا  هتیویتکژبوس  نامه  نیا  .دنهاوخ  یمن  رگید  يزیچ  يارب 

ییاهر یندمت  زا  ار  اه  ناسنا  لماک  تیدج  اب  ات  دش  هئارا  تیرـشب  هب  درادن ، یبای  تقیقح  هیاپ ي  چیه  هک  تیونعم  هب  تشگرب  عون 
هیلخت کی  اب  دهاوخب  هک  نآ  هن  دیامن  لصتم  نامسآ  هب  ار  ینیمز  یگدنز  تسا و  يرـشب  زورما  ياه  نارحب  همه ي  لماع  هک  دهد 

.تسا یبرغ  گنهرف  نامه  همادا ي  عقاو  رد  هک  دهدب  ار  یموهوم  شمارآ  باوج  یناور  ي 
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همه ي زاغآ ، زا  هتینردـم  .دـندرک  یم  دامتعا  نانیمطا و  داجیا  دـنوادخ ، قیرط  زا  ملاع ، رد  ریگارف  یحرط  هب  داقتعا  اـب  یهلا  ناـیدا 
ار رگید  ياه  گنهرف  همه ي  ناوریپ  دوب ، هتفرگ  لکـش  هژوس  ساسارب  هک  صاخ  یتینالقع  رب  هیکت  اب  دـناوخ و  نوسفا  ار  اه  تنس 
درک و داـجیا  دـیدرت  اـهرواب  همه ي  رد  دـش و  یناـهج  اـه ، گـنهرف  رگید  ندرک  نوسفا  اـب  هتینردـم  ِدوـخ  و  تسناد ؛ هدز  نوـسفا 

دراد هگن  ار  ینکر  انبم و  دناوت  یم  یتلـصخ  نینچ  اب  هتینردم  ایآ  تسا ؛ نیا  لاؤس  لاح  .تخاس  لزلزتم  ار  یناکرا  ینابم و  هنوگره 
؟ میدنبب لد  نآ  هب  دوخ  تایح  همادا ي  يارب  ام  هک 

هظفح » يربهر مظعم  ماقم  يرابکتسا  ماظن  اب  نارود ، نیا  رد  مالسا  هدنیامن ي  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  نیب  ییانبم  لباقت  ساسا  رب 
: دنیامرف یم  هّللا »

ماظن یلیمحت  ياه  هشیلک  ریسا  ناسنا ]  ] هک تسا  نیا  هدمع  »

دراد ملاع  رساترس  رد  يزور  هنابـش  روط  هب  هطلـس ، ماظن  مجحُرپ  تاغیلبت  يوس  زا  یمیهافم  کی  یتارّکفت ، کی  .دوشب  دیابن  هطلس 
اب .تسین ....  ناگربخ  سلجم  هب  طقف  شرافـس  نیا  .میوشن  ریـسا  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  لئاسم  نیرت  مهم  زا  یکی  دوش ؛ یم  هدنکارپ 

رارکت ار  نامه  مینک ، حرطم  ار  نامه  میوشب و  تعامج  گنرمه  یتسیاب  مه  اـم  راـچان  دـننک ، یم  ناـیب  ار  نآ  فلتخم  ياـه  ناـبز 
مدرم همه ي  هب  ار  شدوخ  رظن  دروم  ياه  هشیلک  هک  تسا  نآ  ددص  رد  رابکتسا  .میراد  رکف  ام  میراد ، ینابم  نامدوخ  ام  هن ، مینک ؛

، سلاجم ناگدـنیامن  اه ، تلود  ینعی  اهروشک ؛ ناّرثؤم  نالوئـسم و  هب  صوصخلاـب  مه  اـه ، ّتلم  داـحآ  هب  مه  دـنک ؛ لـیمحت  اـیند 
لیمحت ار  ناشدوخ  ياه  هشیلک  نآ  دنهاوخ  یم  اه  نیا  همه ي  هب  رکف ، ياه  قاتا  ناشدوخ  لوق  هب  نازاس ، میمصت  ناریگ ، میمـصت 

دراو ار  نآ  دننک و 
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یم هیکت  نآ  يور  رب  اهنآ  هک  ار  یمیهافم  دـننیبب ؛ اه  نآ  رظنم  زا  ار  ناـهج  همه ، دـنلیام  .دـننکب  اـه  نآ  ینهذ  ياـضف  اـهنآ و  نهذ 
نیا اب  تسا ؛ هنابلط  هطلـس  درکیور  درکیور  نیا  .دنـسانشب  دـنهدب و  صیخـشت  اه  نآ  هاگن  نامه  اب  اهنآ ، درکیور  ناـمه  اـب  دـننک ،
نیا اهنآ  يانعم  قبط  همه ، دنلیام  دننک و  یم  انعم  دـننک و  یم  يراک  تسد  ای  دـننک  یم  لعج  ای  ار  یمیهافم  هنابلط  هطلـس  درکیور 

(1)« .دننک هدافتسا  اه  نآ  زا  ناشتایبدا  رد  دنریگب و  راک  هب  دنمهفب و  ار  میهافم 

تینما ساسحا  دوخ  یمالسا  تیوه  ظفح  يارب  يرابکتسا  گنهرف  ياهزبس  غارچ  زا  یلاح  چیه  رد  دهد  یم  ربخ  ام  هب  نانخس  نیا 
نآ رد  دننک و  بحاصت  دوخ ، ياه  هشیلک  اه و  كالم  نداد  هولج  ابیز  اب  ار  ام  ینهذ  ياضف  دنراد  رفاو  یعس  اه  نآ  مینادب  مینکن و 

، تسا هدرک  داـجیا  اـیند  رد  هلزلز  هک  ناـمدوخ  يرکف  هموظنم ي  زا  اریز  .دوش  یم  ناـسآ  رایـسب  اـم  نیب  رد  ذوفن  هک  تسا  تروص 
تداعس ناهاوخ  ایند ، ياه  تردق  هب  ندش  نازیوآ  اب  میا و  هدرک  لودع  دادبتسا ؛ رابکتسا و  ملظ و  یفن  یمالـسا و  بالقنا  زا  ینعی 

ام لباقم  رد  ام  یلاعت  تهج  دـنوادخ  هک  یتاـناکما  همه ي  گرم  ینعی  دوب  دـهاوخ  اـم  لالقتـسا  يدازآ و  گرم  نیا  میا و  هتـشگ 
.درک دهاوخ  روهظ  یمالسا  یبالقنا  یخیرات  حور  كرد  اب  اهنت  تسا و  هدوشگ 

هب تبـسن  ییاپورا  رکفت  رد  ینیبدـب  میـشاب  هجوتم  هک  مینک  فیرعت  تسرد  يرابکتـسا  گنهرف  اـب  ار  دوخ  تبـسن  میناوت  یم  یتقو 
هب تسا  روهشم  هک  یفوسلیف  رواهنپوش  .دش  عورش  هدزون  نرق  همین ي  زا  دوخ ، هدنیآ ي 
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، یبرغ ملاع  رد  تسا  هجوتم  وا  .تسا  نردم  گنهرف  ِروآ  سأی  هجَو  زاغآ  زا  يا  هناشن  وا  هکلب  دوبن ، نیبدب  طقف  وا  نیبدب ؛ فوسلیف 
.ینهذ ياه  هتخاس  رب  هیکت  هنامز و  هب  یهجوت  یب  رـس  زا  ای  تسا و  تهالب  رـس  زا  ای  اه  ناینب  زا  نتفگ  نخـس  هتخیر و  ورف  اه  ناینب 

هب تبـسن  یقلعت  یب  تیـصاخ  یبرغ  هشیدنا ي  گنهرف و  رهوج  رد  دیآ و  یمن  رب  راک  رادیاپ ، ِتقیقح  هب  تبـسن  یقلعت  یب  زا  اریز 
؟ دیآ رانک  یگنهرف  رکف و  نینچ  اب  دـناوت  یم  دراد  ملاع  رادـیاپ  قیاقح  هب  رظن  هک  یمالـسا  بالقنا  ایآ  .تسا  هدـش  هنیداهن  قیاقح 

هدرک روهظ  یبرغ  گنهرف  يرابکتسا  تیصخش  رد  ًامامت  راگزور  نیا  رد  خیرات و  نیا  رد  رادیاپ  قیاقح  هب  تبسن  یقلعت  یب  رهوج 
مظعم ماـقم  ریبـعت  هـب  دنـشاب و  هتـشاد  ار  مزـال  یهاـگآ  یبرغ  حور  هـب  تبــسن  هـک  دـنریگ  یم  رارق  يرایــشوه  نـیا  رد  یناـسک  و 
نمشد تّدم  هاتوک  تدعاسم  کی  ًانایحا  اب  نمـشد ، دنخبل  اب  دنک ... ؛ راک  هچ  دهاوخ  یم  نمـشد  دننادب  همه  «: » هّللا هظفح  » يربهر

(1) «. میروخن بیرف  ... 

ینهذ ياه  هتخاس  رد  برغ  تیدودحم 

یقلت رییغت  بجوم  نیا  دـنک و  یم  یگدـنز  يزاجم  ناهج  رد  دـشاب ، هتـشاد  روضح  یعقاو  ناـهج  رد  هک  نآ  زا  شیب  یبرغ  ناـسنا 
دـسانش یمن  یلوصا  هشیر و  ًاساسا  هدرک و  مگ  ار  لوصا  اه و  هشیر  تسا ، يزاجم  َملاع  بولغم  نوچ  هدـش و  دوخ  زا  یبرغ  ناسنا 

تهج هب  تسین و  یبرغ  گنهرف  یبرغ و  ناسنا  هب  ینانیمطا  چیه  .مینک  باسح  اه  نآ  يور  لوصا  نآ  رب  ینتبم  ام  ات 
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.دهد یم  ماجنا  یمالسا  بالقنا  دض  رب  دیآرب  شتسد  زا  يراکره  دراد ، یعقاو  ِیسدق  رما  ره  اب  گنهرف  نآ  هک  یلباقت 

نیمه هب  درادن و  شیوخ  هاگیاج  نییعت  يارب  یعجرم  تسا  هتـشاذگ  يزاجم  ناهج  تاناکما  رب  ار  دوخ  تابـسانم  ساسا  هک  یـسک 
تهج هب  همه  نآ ، تادهعت  ضقن  گنهرف و  نآ  هتفـشآ ي  ياه  تروص  زورب  دـشاب و  نآ  یـشاپورف  هدامآ ي  دـیاب  هراومه  تهج 

.تسا هدش  دودحم  دوخ  ینهذ  ياه  هتخاس  هب  برغ ، هک  تسا  نآ 

هچ هدنیآ ، هب  ینیب  شوخ  یلـصا  لماوع  هباثم  هب  کینکت  ملع و  هک  داد  ناشن  همه  دـش ، عقاو  ریخا  هلاسدـص ي  رد  هک  ییاه  گنج 
رد دـیدج  ياه  ناکما  شیاشگ  راظتنا  لقادـح ، ام ، نامز  رد  هنامیکح  راظتنا  .دـشاب  ناـسنا  يدوباـن  تکـالف و  رازبا  نیرترثؤم  اـسب 

یتقو تسا  مولعم  درک و  مایق  یبرغ ، تشونرـس  زا  شیوخ  تاجن  يارب  هطبار  نیا  رد  ناریا  تلم  .تسا و  رـشب  هشیدنا ي  یگدنز و 
هدـش هجوتم  اریز  .تسین  نآ  یگدز  برغ  هتـشذگ ي  همادا ي  هک  دـنک  یم  عافد  يا  هدـنیآ  زا  دـنک  مایق  شیوخ  تاجن  يارب  یتلم 

هدـنیآ ریـسم  رد  هدرک ، دوخ  لئاسم  ریگرد  ار  ماوقا  همه ي  هتخاس و  نوگرگد  ار  اه  گنهرف  همه ي  هک  یلاـح  رد  یبرغ  گـنهرف 
دوش یم  عورش  يرگید  يریگ  تهج  لوصا و  اب  نارود  نآ  هک  دش  دراو  ینارود  هب  دیاب  هجیتن  رد  هتفرگ و  رارق  یناملظ  ْتخـس  يا 
نیا زا  تسین و  موهوم  لباقت  کی  نیا  هک  تسا  مولعم  تسا و  هتفرگ  لکـش  اضف  نیا  رد  یبرغ  گنهرف  اب  یمالـسا  بالقنا  لباقت  و 

: دنیامرف یم  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  تهج 

قیداصم ياراد  تسا و  یعقاو  رما  کی  تسین ؛ موهوم  رما  کـی  مه  یناـهج  رابکتـسا  .تسا  یناـهج  رابکتـسا  نمـشد ، هّتبلا  زورما  »
؛ تسا ینشور 
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ِناراد هیامرـس  اه و  لتراک  اه و  تسارت  اه و  یناپمک  اکیرمآ ، همکاح ي  تئیه  ِرـس  تشپ  تسا و  شقادـصم  نیرت  گرزب  اکیرمآ 
تّدش هب  اه  نیا  مه  اپورا  رد  تسین ؛ مه  اکیرمآ  صوصخم  دنا ؛ هدرتسگ  مه  اج  همه  رد  هک  دنتسه  تسینویهـص  ًابلاغ  ِراوخ  ناهج 
تکرح نانچ  کی  اب  رابکتـسا  نیا  رمع  هشیـش ي  .تسا  رابکتـسا  يانعم  نیا  روج ؛ نیمه  مه  رگید  ياهاج  یـضعب  رد  دنراد ، ذوفن 

موادت یمالـسا و  يروهمج  اب  نآ  همادا ي  هتفرگ ، ماجنا  یمالـسا  بالقنا  اب  تکرح  نیا  ِشیادیپ  هک  دش  دهاوخ  هتـسکش  یمالـسا 
(1) «. دور یم  شیپ  دراد  روط  نیمه  مه  هدنیآ  و  هدش ، نیمأت  بالقنا  ّطخ  رد  یمالسا  يروهمج  تکرح 

هنوگره راظتنا  دیاب  تسا ، قلعم  اضف  رد  هک  تسا  یناسنا  هتـشادن و  هگن  دوخ  يارب  ار  یتیوه  چیه  یبرغ  ناسنا  میدـش  هجوتم  یتقو 
یتح ات  درک ، هدامآ  زهجم و  ینآرق  هیـصوت ي  هب  انب  ار  دوخ  دـیاب  تدـش  هب  هطبار  نیا  رد  تشاد و  وا  زا  ار  يا  هنالقاع  ریغ  تکرح 

يا هدـع  دنداتـسیا و  زامن  هب  نمـشد ، اب  لباقت  نیح  رد  يا  هدـع  يا  هیـصوت  نینچ  هب  انب  .میوشن و  ریگ  لفاغ  ندـناوخ  زامن  نیح  رد 
ًهَدِحاو َو ال ًهَْلیَم  ْمُْکیَلَع  َنُولیمَیَف  ْمُِکتَِعْتمَأ  ْمُِکتَِحلْسَأ َو  ْنَع  َنُولُفْغَت  َْول  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّدَو   » اریز دندوب ، دوخ  ياه  هحلسا  هیقب و  بظاوم 

ًاباذَـع َنیِرفاـْکِلل  َّدَـعَأ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَرْذِـح  اوُذُـخ  ْمُکَتَِحلْـسَأ َو  اوُعَـضَت  ْنَأ  یـضْرَم  ُْمْتنُک  ْوَأ  ٍرَطَم  ْنِم  ًيذَأ  ْمُِکب  َناـک  ْنِإ  ْمُْـکیَلَع  َحاـنُج 
هلمح ي کی  اب  اسآ و  قرب  ات  دـیوش  لفاغ  نات  تاناکما  اه و  هحلـسا  زا  امـش  شاک  يا  هک  دـنراد  تسود  راـفک  ( 102/ ءاسن «) ًانیهُم

بظاوم رگا  هک  یلاح  رد  دننک ، هلمح  امش  هب  زاس  تشونرس 
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هنامز نیا  رد  ار  اه  نآ  تبیه  دنک و  هدامآ  امش  نانمشد  يارب  يا  هدننکراوخ  باذع  هک  هتشاذگ  نیا  رب  ار  انب  دنوادخ  دیشاب  نمشد 
: دنیامرف یم  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  تهج  نیا  زا  .دزیر  ورف 

دیاب ار  اه  فعـض  نیا  دـنک ؛ یم  هدافتـسا  ام  ياه  فعـض  زا  يدایز  دراوم  رد  نمـشد  میراد ؛ ییاه  فعـض  ناـمدوخ  نورد  رد  اـم 
راچد یلبنت و  راچد  یهاگ  میراد ؛ شالت  رد  فعـض  میراد ؛ ارجا  رد  فعـض  میراد ؛ يراذگ  تسایـس  رد  فعـض  ام  .مینک  فرطرب 

، یئزج زیچ  کی  رس  تاقوا  یهاگ  میراد ؛ روشک  ياه  تیولوا  صیخشت ]  ] رد فعـض  میوش ؛ یم  نامدوخ  ياه  تکرح  رد  یلهاک 
؛ درادن مه  یموزل  درادن ، مه  یترورـض  هک  يرما  کی  رـس  دنوش ، یم  ریگرد  رگیدـمه  اب  نامدوخ  زا  روشک  نورد  رد  ییاه  هورگ 
هک ینمشد  نمشد -  دوجو  نکل  .درک  فرطرب  یتسیاب  ار  اه  فعض  نیا  تسا ؛ ام  ياه  فعض  اه  نیا  میوش ؛] یم   ] لفاغ نمـشد  زا 

دیابن هک  تسا  يزیچ  کی  دنک - یمن  راذگورف  یتیانج  چیه  زا  دناوتب  رگا  هک  ینمشد  دنک ، یم  جرخ  لوپ  هک  ینمشد  تسا ، هاگآ 
یم شومارف  ار  اکیرمآ  دننک ، یم  شومارف  ار  یجراخ  نمـشد  یلخاد ، یئزج  لئاسم  نیمه  هناهب ي  هب  اه  یـضعب  .دنامب  هنع  ٌلوفغم 
نیا رطاخ  هب  دیـشکب ، اکیرمآ  رـس  رب  دـیراد  دایرف  هچره  هک  دـندرک  یم  رارکت  رّرکم  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما هک  نیا  .دـننک 

، دندازآ راکفا  تسا ، يدازآ  هعماج ي  هعماج ، هرخالاب  هن ، مینکن ؛ داقتنا  میوگ  یمن  .دیـشکب  دایرف  رتمک  رگیدـکی  رـس  رب  هک  تسا 
اه نآ  اب  هک  یناتـسود  اب  ود و  هجرد ي  نانمـشد  اب  ار  یلـصا  نمـشد  اّما  تسا  تفرـشیپ  هیام ي  مه  داـقتنا  دراد ، دوجو  داـقتنا  ّقح 

تسا ینمشد  نآ  یلصا  نمشد  .تسا  رگید  ياج  یلصا  نمشد  میریگن ؛ هابتشا  دنتسین ، یّتح  مه  نمشد  میراد و  رظن  فالتخا 
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، ّتلم روضح  زا  تسا  تراـبع  درواتـسد  نیا  دریگب ؛ وا  زا  ار  ناریا  ّتلم  میظع  درواتـسد  هک  تسا  نیا  ددـصرد  ناوت  همه ي  اـب  هک 
ات دـناسر ؛ یم  تفرـشیپ  هب  ار  ام  هک  تسا  گرزب  درواتـسد  نآ  نیا  مدرم ؛ ناـیم  رد  یمالـسا  ینآرق و  راـکفا  ذوفن  یّلم ، تیمکاـح 

تسد زا  دنهاوخ  یم  ار  نیا  .دناسر  دهاوخ  نامیاه  نامرآ  هب  ار  ام  نیمه  مه  نیا  زا  دعب  میا ، هدرک  يدایز  ياه  تفرشیپ  مه  زورما 
بوعرم برغ و  میلـست  برغ و  هب  هتخاـبلد ي  یتـموکح  هدـناشن ، تسد  تموکح  هناـملاظ ، تموـکح  دـنهاوخ  یم  دـنریگب ؛ مدرم 

(1) .میشاب هتشاد  رظن  رد  ار  نمشد  نیا  میربن و  دای  زا  یتسیاب  ار  نیا  تسا ؛ نیا  ناشفده  دنروایب ، دوجو  هب  برغ 

سکره تسا و  هدـمآ  هنحـص  هب  خـیرات  نیا  رد  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هّللا  حور  ترـضح  طسوت  هک  تسا  یطخ  نیا 
یمالـسا و بالقنا  نیب  هک  ییانبم  لباقت  زا  هظحل  کـی  دـیابن  دـهد ، همادا  ار  ینارون  طـخ  نآ  دـهاوخ  یم  دراد  اـعدا  تسا و  لـیام 
هب یهاگآدوخ  اـب  ناـسنا  اریز  دـیامن  هبرجت  اـضف  نیا  رد  ار  ندوب  هناـمز  هب  ِِملاـع  دراد  هفیظو  دـنک و  تلفغ  تسه ، یبرغ  گـنهرف 

.ندوباه یگ  هّرمزور  ریسا  هن  تسا و  نتشاد  قفا  هنامز ، هب  یهاگآدوخ  طرش  دوش و  یم  لیصا  هنامز ،

نارود نیا  رد  نارکفتم  یلصا  راک 

نتفر هدنیآ  هب  ور  عون  نیا  یلو  دوش  یم  هدناشک  هدنیآ  يوس  هب  هتبلا  دشاب ، هتـشادن  هدنیآ  هب  ور  دنکن و  ّسح  ار  هدـنیآ  هک  یـسک 
هدنیآ یب  ناسنا  درادن ، یهاگآدوخ  هنامز ، هب  تبسن  هک  روط  نامه  یناسنا  نینچ  درادن ، تلاصا 
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یم داجیا  فوخ  یمدآ ، دوجو  رد  یهلا  لالج  هباثم ي  هب  یهاگ  هدـنیآ  .دـهاوخ  یم  رکف  حور و  تردـق  هدـنیآ ، اـب  ههجاوم  .تسا 
رد رـشب  یلاعت  ناکما  هک  تسا  يا  هدنیآ  هراب ي  رد  ندیـشیدنا  مزال ، ياه  یگدامآ  زا  سپ  رکفتم  یلـصا  ِراک  فصو ، نیا  اب  .دنک 
یم دنتـسه و  نآ  رکذـتم  بالقنا ، ریـصب  ربهر  هک  تسا  يرابکتـسا  گنهرف  يرکف  ياه  هشیلک  زا  ییاهر  زار  نیا  تسا و  هتفهن  نآ 

: دنیامرف

يدـیدرت چـیه  نیا  رد  تسا ؛ یمالـسا  ياه  نامرآ  فادـها و  تمـس  هب  تکرح ، هک  دـننادب  روشک  رـساترس  رد  ام  نمؤم  ياهورین  »
هک  - روشک رساترس  رد  دقتعم  لیـصا و  ياهورین  نمؤم ، ياهورین  دنـشاب ؛ هدامآ  همه  دنرادب ، هگن  هدامآ  ار  ناشدوخ  همه  .تسین و 

؛ تسین گنج  هدامآ ي  يانعم  هب  راک  هب  هدامآ  .دنـشاب  راک  هب  هدامآ  دـنهد - یم  لیکـشت  مه  ار  روشک  نیا  عطاق  تیرثکا  هللادـمحب 
روضح هدامآ ي  مه  دنـشاب ، یـسایس  راک  هدامآ ي  مه  دنـشاب ، یگنهرف  راک  هدامآ ي  مه  دنـشاب ، يداصتقا  راک  هدامآ ي  مه  ینعی 

هک  - نانمـشد ياه  يریگ  تهج  نیا  لباقم  رد  .میـشاب  هدامآ  دیاب  همه  ام  دنـشاب ، هدامآ  دنـشاب ؛ فلتخم  ياه  هصرع  اهنادـیم و  رد 
؛ تسا تسار  مه  یهلا  هدعو ي  .میـشاب و  هدامآ  همه  میـسانشن و  زور  بش و  یتسیاب  مه  ام  دنـسانش - یمن  زور  بش و  ام  نانمـشد 
هب دیاب  هک  مدرک  ضرع  اج  نیا  نم  راب  کی  .میشاب  هتـشاد  دیابن  یهلا  هدعو ي  هب  ّنظءوس  ام  تسا ، تسار  شا  هدعو  لاعتم  يادخ 

ِءوَّسلا َو ُهَِرئآد  مِهیَلَع  ِءوَّسلا  َّنَظ  ِهللاِاب  َنّینآّظلا  « ؛ هدرک تنعل  لاعتم  يادخ  .میشاب  هتـشادن   ] یهلا هدعو ي  هب  ّنظءوس  میربب و  هانپ  ادخ 
هب هک  ار  یناسک  هدرک  تنعل  ادخ  ینعی  اًریصَم » تَءآس  َمَّنَهَج َو  مَُهل  َّدَعَا  مُهَنََعل َو  مِهیَلَع َو  ُهللا  َبِضَغ 
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نیا نک ؛ رواب  ار  نیا  مُکرُـصنی ،» َهللا  اوُرُـصنَت  نِا   » هک دیوگ  یم  یتقو  هک  تسا  نیا  ادـخ  هب  ّنظ  نسُح  .دنـشاب  هتـشاد  نظءوس  ادـخ 
تسا یهلا  نید  ترصن  ام  تین  ًاتقیقح  رگا  .مینک  رواب  ار  نیا  هُرُـصنی ،» نَم  ُهللا  َّنَرُـصنَیل  : » دیامرف یم  یتقو  تسا ؛ ادخ  هب  ّنظ  نسح 
ناسنا یتقو  میشاب ؛ هتشادن  هنیمز  نیا  رد  يدیدرت  درک و  دهاوخ  ترصن  لاعتم  يادخ  هک  مینادب  تسا - نیمه  ادخ  ترصن  يانعم  - 

(1)« .دش دهاوخ  لزان  هللاءاش  نا  ام  ياه  لد  رب  میدرک  ضرع  هک  يا  هنیکس  نآ  تقو  نآ  درک ، تکرح  هیحور  نیا  اب 

اب يرادیاپ  نیا  رگا  .هدش  هدوشگ  هّللا  حور  ترـضح  قیرط  زا  هک  تسا  یخیرات  رد  يرادـیاپ  دـیآ  یمرب  ام  زا  هک  يراک  نیرت  مهم 
عولط رـشب  تاجن  ِهار  یمالـسا  بالقنا  هب  قلعتم  ِناسنا  ِقفا  زا  دنکب و  دیاب  هک  درک  دـهاوخ  نآ  دـنوادخ  دریگ  لکـش  مامت  تیّدـج 
هناتسآ رد  ناسنا  هک  دهد  یم  نآ  زا  ربخ  هتـشاد ، لاح  ات  هک  یتکرح  ریـس و  خیرات و  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  روضح  .درک  دهاوخ 

.دوب دهاوخ  يرگید  نامسآ  نامسآ ، رگید و  ِنیمز  نیمز ، تبسن ؛ نآ  کمک  هب  هک  تسا  دنوادخ  اب  صاخ  یتبسن  يرارقرب  ي 

راتفرگ هتـشذگ  زا  شیب  دراد  هک  يریظن  یب  تاـعالطا  تردـق و  دوجو  اـب  تسا  یبرغ  گـنهرف  هطلـس ي  تحت  هک  رـصاعم  ناـسنا 
رشب تابسانم  رد  یمالسا  بالقنا  رتشیب  هچره  روهظ  اب  .دراد  رارق  اه  تیمک  هطلس ي  ریز  هشیمه  زا  شیب  تسا و  بارطضا  هرهلد و 

یبرغ گنهرف  ددرگ و  یمرب  خیرات  هب  اه ، تیفیک  تیمکاح  بلق و  نانیمطا  شمارآ و  دنک و  یم  رییغت  ریس ، نیا  هک  تسا 
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رییغت ددـصرد  تسا ، هداد  تسد  زا  رگید  ار  يرییغت  نینچ  ناوـت  هک  دوـخ  رییغت  ياـج  هب  اذـل  تسا و  هدرک  ساـسحا  بوـخ  ار  نیا 
دهاوخ ور  هبور  يرتشیب  یماکان  اب  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  راک  نیا  اب  هک  یلاح  رد  تسا ، خـیرات  نیا  رد  یمالـسا  بـالقنا  هاـگیاج 
نانمشد لباقم  رد  راوگرزب  ماما  ینابم  نایب  اب  یتسیابردور و  ِنودب  یبالقنا ، عضاوم  ذاختا  رد  ام  هک  تسا  یطرش  هب  نیا  هتبلا  دش و 

اج نآ  رد  يرابکتسا  ماظن  اب  لباقت  هیحور ي  هک  دنک  یم  ذوفن  ییاج  زا  نمشد  اریز  میوش ، رضاح  خیرات  نیا  رد  یمالـسا ؛ بالقنا 
روما رد  رافک  ندمآ  نادیم  هب  يارب  یهار  چیه  دنوادخ  مینک  شومارف  ددرگ و  فیعض  لباقت  نیا  رد  یّلک  مزع  دشاب و  هدش  هتساک 
بذج ریـسم  رد  دیامرفب  تسا  هتـساوخ  ( 141/ ءاسن «) ًالیبَس َنینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَـعْجَی  َْنل   » هیآ ي اـب  هتـشاذگن و  نیملـسم 

یمن ّلح  برغ  طسوت  ام  زا  یلکـشم  چـیه  دـیرادن و  نارفاک  قیرط  زا  تاجن  هار  ندوشگ  هب  يزاین  چـیه  ناتروما ، رد  یهلا  تیـالو 
یبرغ نمشد  رگا  اریز  .دش  دیهاوخ  اه  نآ  رمث  یب  چوپ و  ياه  یگتفیش  راتفرگ  هنرگو  تسا ، یمالسا  بالقنا  یلصا  مایپ  نیا  دوش ،

.داد ام  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتّزع  ندش  گنر  یب  ِعورش  نیا ، دنک و  یم  عورش  ار  دوخ  یـشورفرخف  میراد ، زاین  وا  هب  دنک  ساسحا 
هک اکیرمآ  اب  یمالـسا  بالقنا  ِیندـمت  لباقت  دوش و  یم  عورـش  تّزع  نآ  ندـش  گنر  یب  اکیرمآ  اب  اـم  طـباور  ِندـش  يداـع  اـب  و 

اهنت تسا و  هناهب  همه  ماجرب ؛ الوکاکوک و  دلانود و  کم  .ددرگ  یم  فیعضت  تسا ، هقطنم  تمواقم  ّطخ  رد  ناریا  روضح  بجوم 
هجوت دـیاب  .تفای و  ییاهر  یناطیـش  ياه  ماد  نینچ  زا  ناوت  یم  یمالـسا  بالقنا  یـسدق  هاگیاج  یبرغ و  گنهرف  تاذ  هب  هجوت  اـب 

بالقنا یسدق  هاگیاج  هک  تشاد 
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بان مالسا  : » زا دنترابع  يربهر  مظعم  ماقم  ریبعت  هب  هک  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  بتکم  لوصا  رد  ناوت  یم  ار  یمالـسا 
يدامتعا یب   » و یهلا » هدعو ي  ِقدص  هب  دامتعا   » و ییاکیرمآ » مالسا  یفن   » و يدمحم »

فیرحت دشاب ، یم  راوگرزب  نآ  تیصخش  فیرحت  عون  کی  هک  عوضوم  نیا  زا  تلفغ  مینادب  دیاب  زین  دومن و  لابند  ناربکتـسم » هب 
هب ًادمع  هدرکان  يادخ  ای  شومارف و  ای  مگ  ماما  هار  رگا  هّللا ؛» هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب  تسا و  ناریا  تلم  میقتـسم  طارص 

.دروخ دهاوخ  یلیس  ناریا  تلم  دوش ، هتشاذگ  رانک 

ياه لاس  رد  هک  ار  ینافرع  نآ  تسناد  یم  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  منک  یم  ضرع  هک  دـینادن  باـسح  یب  مه  ار  نیا 
یبالقنا ققحت  يارب  تاهج  همه ي  زا  ار  وا  بلق  دنوادخ  .تسا  هدافتسا  لباق  ردقچ  ًادعب  دنک  یم  يراذگ  هیاپ  لکـش  نآ  هب   1320

یم ام  ِنآ  زا  بالقنا  نآ  میسانشب ، ار  نآ  یخیرات  هاگیاج  هک  یتروص  رد  میتسه و  بالقنا  نآ  رد  زورما  ام  دوب و  هدنارورپ  گرزب 
.دوش ام  ِنآ  زا  اه  تنس  نآ  دوش  یم  بجوم  اه  نآ  هب  یهاگآ  میتسه و  اه  نآ  رد  هک  یتسه  رد  يراج  ياه  تنس  لثم  دوش ؛

اب نام  تبـسن  نآ ، لـیذ  مینک و  رظن  یمالـسا  بـالقنا  عوضوم  هب  رتشیب  تقد  اـب  دوش  یم  بجوم  اـه  ثحب  نیا  دـینک  یم  هظحـالم 
.دوشب رت  کیدزن  کیدزن و  رگیدمه 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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یتسه نوگانوگ  مِلاوع  رد  روضح  یمالسا و  بالقنا 

هراشا
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یتسه نوگانوگ  ِملاوع  رد  روضح  یمالسا و  بالقنا 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ور شیپ  رد  هک  يریـسم  نییبت  و  هیلع »» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس   » ثحب هب  رت  يّدج  ِعوجر  رد  لاؤس :
لیـصفت اب  تاعوضوم  تسا  زاین  دراوم  زا  یـضعب  رد  میربب ، ولج  ار  راک  هبناج  همه  يدورواب  هک  نآ  يارب  دوش  یم  ساسحا  میراد ،

ماما ترـضح  یتوکلم  هاگیاج  هب  هجوت  اب  تسا  مزال  دـهد  یم  ناشن  هک  دـیآ  یم  شیپ  یتالاؤس  هطبار  نیا  رد  دوش و  هئارا  يرتشیب 
: دوـش یم  هتفگ  ییاـنبم  هچ  رب  مینک  نشور  میزادرپـب و  یمالـسا  بـالقنا  هـب  يرت  قـیقد  هاـگن  اـب  هـیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ
هک یعوجر  ره  رد  اـنعم  نیدـب  و  دـنا » بـالقنا  بحاـص  دوجو  ِملاوـع  همه ي  رد  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  »
یم میـسرت  بالقنا  ماما و  ترـضح  يارب  امـش  هک  تسا  یتبـسن  نآ  نیا  .میوش  یم  هارمه  ماما  اب  میـشاب  هتـشاد  بالقنا  هب  میهاوخب 

.تسا رضاح  دوجو  ِملاوع  همه ي  رد  هک  دینیب  یم  یسدق  تقیقح  کی  ار  بالقنا  دینک و 

عوجر اب  بالقنا  هب  عوجر  .میتشادن  رظن  باتک  هب  تفارظ  تقد و  نیا  هب  ماما ، تیصخش  لیذ  كولس  باتک  هعلاطم ي  يادتبا  رد  ام 
يرکف يدابم  لئاسم و  زا  يرایـسب  مهف  دیلک  تسا و  یمهم  هتکن ي  دـنچ  ره  دـیدقتعم  امـش  هک  روط  نیا  ماما  ترـضح  توکلم  هب 

زا يرایسب  دش و  دهاوخ  ام  زورما 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ور شیپ  رد  هک  يریـسم  نییبت  و  هیلع »» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس   » ثحب هب  رت  يّدج  ِعوجر  رد  لاؤس :
لیـصفت اب  تاعوضوم  تسا  زاین  دراوم  زا  یـضعب  رد  میربب ، ولج  ار  راک  هبناج  همه  يدورواب  هک  نآ  يارب  دوش  یم  ساسحا  میراد ،

ماما ترـضح  یتوکلم  هاگیاج  هب  هجوت  اب  تسا  مزال  دـهد  یم  ناشن  هک  دـیآ  یم  شیپ  یتالاؤس  هطبار  نیا  رد  دوش و  هئارا  يرتشیب 
: دوـش یم  هتفگ  ییاـنبم  هچ  رب  مینک  نشور  میزادرپـب و  یمالـسا  بـالقنا  هـب  يرت  قـیقد  هاـگن  اـب  هـیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ
هک یعوجر  ره  رد  اـنعم  نیدـب  و  دـنا » بـالقنا  بحاـص  دوجو  ِملاوـع  همه ي  رد  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  »
یم میـسرت  بالقنا  ماما و  ترـضح  يارب  امـش  هک  تسا  یتبـسن  نآ  نیا  .میوش  یم  هارمه  ماما  اب  میـشاب  هتـشاد  بالقنا  هب  میهاوخب 

.تسا رضاح  دوجو  ِملاوع  همه ي  رد  هک  دینیب  یم  یسدق  تقیقح  کی  ار  بالقنا  دینک و 

عوجر اب  بالقنا  هب  عوجر  .میتشادن  رظن  باتک  هب  تفارظ  تقد و  نیا  هب  ماما ، تیصخش  لیذ  كولس  باتک  هعلاطم ي  يادتبا  رد  ام 
يرکف يدابم  لئاسم و  زا  يرایـسب  مهف  دیلک  تسا و  یمهم  هتکن ي  دـنچ  ره  دـیدقتعم  امـش  هک  روط  نیا  ماما  ترـضح  توکلم  هب 

زا يرایسب  دش و  دهاوخ  ام  زورما 
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.دراد يرتشیب  نییبت  حرش و  هب  جایتحا  یلو  دوش ، یم  لح  هلئسم  نیا  اب  میتشاد  هک  یتالاؤس 

تقیقح بحاص  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  رگا  هک  دوب  نیا  تفرگ  رارق  ثحب  دروم  ناتـسود  عمج  رد  هک  رگید  هتکن ي 
هب عوجر  هار  اهنت  مییوگب  میناوت  یم  ایآ  تسا ؟ یتبسن  هچ  بالقنا  ماما و  اب  يربهر  مظعم  ماقم  تبسن  تسا ، یمالسا  بالقنا  یسدق 

هاـگیاپ نآ  زا  دنرـضاح و  بـالقنا  توکلم  رد  يربـهر  دوخ  اـیآ  تسا ؟ هتفهن  يربـهر  هب  عوجر  رد  رـضاح  لاـح  رد  ماـما  توکلم 
اجک هاگدید  نیا  رد  دنراد ، لوبق  ار  ماما  یلو  دنراد  هیواز  يربهر  مظعم  ماقم  اب  هک  یناسک  هاگیاج  دننک ؟ یم  تیریدـم  ار  بالقنا 

؟ تسا

نوگانوگ ملاوع  رد  روضح  يانعم 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب  باوج :

نیا رگا  .دنا  ملاوع  همه ي  رد  بالقنا  بحاص  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  میئوگ  یم  ارچ  دوش  نشور  دیاب  ادتبا 
رد هک  تسا  نشور  .تشاد  بـالقنا  هب  تبـسن  یتشادرب  نینچ  دوش  یم  هک  دـینک  یم  قیدـصت  ناـتدوخ  دوش  نییبت  تسرد  عوضوم 

تیعقاو رمألا و  سفن  رد  هشیر  نوچ  یعامتجا  ِتایرابتعا  قیاقح .»  » هب یهاـگ  میراد و  تاـیرابتعا »  » هب عوجر  یهاـگ  دوخ  یگدـنز 
رد هشیر  هکلب  دریگ  یمن  تروص  ام  هقطاـن ي  سفن  رد  اـه  نآ  یـسدق  عبنم  زا  يدوجو  یلجت  تروص  هب  اـه  نآ  ساـکعنا  درادـن ،

تـالایخ و رد  قاّزر ، اـی  دـیئوگ  یم  دـینک و  یم  عوجر  قـح  ترـضح  هب  امـش  یتـقو  هک  یلاـح  رد  دراد ، اـم  تاـمّهوت  تـالایخ و 
نات عوجر  هکلب  دیرادن  یعوجر  نینچ  دوخ  تامّهوت 
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رب قاّزر  مسا  اب  امش  عوجر  قباطم  هّللا  ترـضح  تسا  یتسرد  عوجر  نات  عوجر  نوچ  تسه و  ملاع  رد  هک  تسا  یتقیقح  هب  عوجر 
ساسحا رگید  هک  دیـسر  یم  ییاج  هب  دیوش و  یم  ور  هبور  وا  تیقاّزر  رون  اب  امـش  دـنک و  یم  یلجت  امـش  یگدـنز  رب  امـش و  ناج 

ییاج نآ  دیوش  یم  هجوتم  هک  يروط  هب  دریگ ، یم  هدهع  هب  ار  امش  روما  قازر  ترـضح  تحار  دیتسه ، ناتقزر  لوئـسم  دینک  یمن 
.دـینز یمن  صرح  دوـخ  قزر  ِندروآ  تسد  هب  يارب  هجیتـنرد  دـسر و  یمن  دـسرب ، امـش  يارب  قزر  ناوـنع  هب  يزیچ  دـیابن  هک  مه 
قاّزر ترـضح  هک  ییاجنآ  دننک  شالت  رتشیب  رگا  دـننک  یم  رکف  دنتـسین  یتسه  رد  قازر  ترـضح  روضح  هجوتم  نوچ  اه  یـضعب 
رتشیب قزر  نتفرگ ، هوشر  نداد و  هوشر  لثم  یعرـش  ریغ  روما  هب  لسوت  اب  ای  شالت  اب  دنناوت  یم  درادـن ، ناشیارب  يرتشیب  قزر  يانب 

ار تقیقح  ساکعنا  دوب و  دهاوخ  تقیقح  هب  ِعوجر  قزر ، دروم  رد  نات  عوجر  قاّزر ، ترضح  هب  رظن  رد  امش  یلو  دنروآ  تسد  هب 
.دینز یمن  صرح  قزر ، ندروآ  تسد  هب  يارب  دینک و  یم  سح  ناتدوخ  رد  امش 

اب امش  ینعی  .دیوش  یم  رـضاح  ملاع  رد  ناتدوخ  تیقوزرم  قباطم  رگید  دیتشاد  ناتدوخ  شیپ  ار  قازر  ترـضح  روضح  یتقو  لاح 
قزر عون  نیا  بحاص  امـش  هک  نیا  تهج  زا  دـیوشب  رـضاح  اج  ره  دـیراد ، ملاوع  مامت  رد  صاخ  دوجو  عون  کی  رما  نیا  هب  هجوت 

اب دیتسه  رضاح  امش  هک  ملاوع  همه ي  رد  قح  ترـضح  ینعی  .دیرـضاح  اهاج  نآ  رد  دیـشاب ، یم  قاّزر  ترـضح  قوزرم  دیتسه و 
رضاح نوگانوگ  ملاوع  رد  يروضح  نینچ  اب  امش  تسا و  رضاح  امش  اب  دیتسه ، قح  قوزرم  هک  دراد  امش  هب  تبـسن  هک  یلجت  نیا 

رد امش  میئوگ  یم  یتقو  هدش  ضرع  مه  داعم  ثحابم  رد  .دیشاب  یم 
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رظن رد  ار  دوخ  تیقوزرم  قح و  ترـضح  ِتیقاّزر  لاـثم  نیا  .دیرـضاح  ناـت  تماـیق  اـت  یتح  نونکا  مه  ینعی  دیرـضاح  ملاوع  همه 
اب فلتخم  ملاوع  رد  امش  ظاحل  نیا  زا  تسه و  امش  اب  هراومه  امـش  تیقوزرم  هب  رظن  اب  ادخ  تیقازر  دیـشاب  هجوتم  دیـشاب و  هتـشاد 

هدارا هک  یتقو  ات  .دراد  طابترا  امش  اب  شتیقزار  اب  امش  تیقوزرم  رابتعا  هب  قح  ترضح  دیور  یم  اج  ره  .دیتسه  رـضاح  تیوه  نیا 
هاگتسد نیمه  رد  .تسه  امـش  يارب  قح ، تیقزار  یلجت  صاخ  هوحن ي  ناونع  هب  نات  تیقوزرم  تسه ، امـش  رد  قاّزر  هب  عوجر  ي 

بلق رب  امـش  بلط  ساسارب  قح  دیـشاب و  هتـشاد  عوجر  قح  هب  یعامتجا  هاگن  کی  رد  قاّزر ، ترـضح  هب  عوجر  ياج  هب  امـش  رگا 
يراـبتعا ینهذ و  امـش  عوجر  اـت  دـینادب  تقیقح  ار  نید  هک  نآ  رب  طورـشم  .دوب  دـهاوخ  رارق  نیمه  زا  عوضوم  دـنک ، یلجت  اـمش 

.دشابن

خیرات نوریب  ًالماک  مینک  تلفغ  عوضوم  نیا  زا  رگا  .تسا  تقیقح » رابتعا و  نیب  کـیکفت   » میـشاب هجوتم  دـیاب  اـم  هک  يزیچ  نیلوا 
هک هاگ  نآ   » باتک رد  .دیوش  یم  ور  هبور  قح  يدیحوت  یلجت  اب  دیتشاد  یبلق  يدوجو و  ِعوجر  قح  ترـضح  اب  رگا  .دنام  میهاوخ 

یلجت هب  رجنم  دینک  ادیپ  صاخ  يدـیحوت  ِعوجر  قح  ترـضح  هب  تبـسن  یتقو  هک  دـش  ثحب  دوش » یم  چوپ  یگنهرف  ياه  تیلاعف 
ْمُکِّبَِرل َّنِإ  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هطبار  نیا  رد  و  دوش ، یم  عوجر  نآ  قباطم  قح ، ترـضح  فرط  زا  یـصاخ 

نآ ضرعم  رد  ار  دوخ  امش  تسه  یتاحفن  امـش  یگدنز  رد  امـش  راگدرورپ  فرط  زا   (1)« اََهل اوُضَّرَعَتَف  َالَأ  ٍتاَـحَفَن  ْمُکِرْهَد  ِماَّیَأ  ِیف 
یحور یگدامآ  قباطم  سکره  .دیهد  رارق  تاحفن 
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شا هرهب  تسا ، یلقع  موـهفم  تفاـیرد  رظتنم  هک  یمیکح  .دریگ  یم  رارق  یهلا  تمحر  میـسن  ضرعم  رد  هدرک  داـجیا  دوـخ  رد  هک 
قیرط زا  ناتدوخ  َملاع  رد  امـش  .ددرگ  یم  وا  هرهب ي  یبلق  میـسن  تسا  یبلق  دوهـش  دـصرتم  هک  یفراـع  دوش و  یم  ییـالقُع  میـسن 

نآ تسین ، دارفا  فرح  لصا  اه  لالدتسا  .دینک  تابثا  ار  نآ  ات  دیتسه  لالدتـسا  لابند  هب  دعب  دیـسر و  یم  یتقیقح  هب  یهلا  تاحفن 
هک یناسک  هب  تسا  تقیقح  نآ  نداد  ناـشن  شور  لالدتـسا ، .تسا  لـصا  دـنا  هدیـسر  یتقیقح  هب  َملاـع  نآ  رد  اـه  نآ  هک  یَملاـع 

.دننک یمن  ساسحا  ار  تقیقح  نآ  ناشدوخ 

عوجر قح  هب  بالقنا  ظفح  يارب  یمالـسا  بالقنا  نورد  رد  رگا  دـش و  یمالـسا  بـالقنا  امـش  َملاـع  رگا  قوف  هتکن ي  هب  هجوت  اـب 
یم یتشهب  دیهش  تعسو  هب  شتعسو  یکی  .ددرگ  یم  یلجتم  دنک و  یم  دروخرب  امـش  اب  امـش  عوجر  يانبم  رب  قح  ترـضح  دینک ،

يروهمج بزح  لیکـشت  گرزب  راک  هب  مادـقا  هک  دوش  یم  نیا  شا  هجیتن  تشاد ، وا  هک  یخیرات  روضح  نآ  هطیح و  نآ  اب  دوش و 
دش کیژولوئدیا  دودحم  ياه  هاگن  راتفرگ  ًادعب  هک  دوب  یبزح  نآ  زا  ریغ  دنتخادنا  هار  یتشهب  دیهـش  هک  یبزح  .دنک  یم  یمالـسا 

اب ار  بالقنا  ياهورین  دناوتب  هک  تشاد  تعسو  هطیح و  ردق  نآ  یتشهب  دیهـش  .تشگ  بالقنا  تسار  ياهورین  لحم  حالطـصا  هب  و 
.دـینیب یم  يربهر  مظعم  ماقم  رد  رـضاح  لاـح  رد  امـش  هک  يزیچ  .دـنک  عمج  بزح  رد  گرزب  یفادـها  يارب  فلتخم  ياـه  هقیلس 

نآ رد  دنناوت  یم  دننک  یم  سح  دننیب و  یم  بالقنا  ربهر  رد  ار  ناشدوخ  َملاع  همه  يرکف  فلتخم  ياه  فیط  اب  بالقنا  ياهورین 
راک دهاوخ ، یم  ار  دوخ  صاخ  تعسو  تیصخش  عون  نیا  .دننک  سفنت  َملاع 
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ات منک  یم  ضرع  تهج  نیا  هب  ار  نیا  .دنتسین  یتعـسو  نینچ  ياراد  یلو  دنا  یبوخ  ياه  مدآ  هک  یناسک  دنتـسه  تسین ، یـسک  ره 
دوش و یم  یلجتم  امش  رب  ساسا  نامه  رب  قح  ترضح  دیـشاب ، هتـشاد  روضح  َملاع  رد  هک  یتعـسو  هب  هناقداص  يروضح  رد  میوگب 

.دیوش یم  رضاح  ملاع  رد  رون  نآ  اب  امش 

َملاـع نیا  رد  یبلق  يداـقتعا و  روضح  اـب  یتقو  اـم  .دـینیبن  تقوم  یمـسوم و  ار  روضح  نیا  هک  منک  ضرع  ار  نیا  مهاوخ  یم  هدـنب 
دهد یمن  اـنعم  رگید  میا ، هدرک  رارق  رب  طاـبترا  تسه  هشیمه  هک  قح  ترـضح  اـب  نوچ  میرـضاح  َملاـع  رد  هشیمه  میـشاب  رـضاح 

هک دریگ  یم  رارق  یتایح  رد  یهلا  فطل  هب  ناسنا  قح ، ترـضح  اـب  يروضح  طاـبترا  رد  .میتسه  َملاـع  نیا  رد  عقوم  هچ  اـت  میئوگب 
.تسا هنحص  رد  روضح  نآ  تسا  هنحص  رد  عوجر  نآ  تهج  وا  مزع  ات  دنک و  یم  یگدنز  دراد  هراومه  روضح ، نآ  هب  تبسن 

؟ رابتعا ای  تقیقح  یمالسا ؛ بالقنا 

رظن رد  ناشیا  تیصخش  لوصا  ناونع  هب  دیاب  مرظن  هب  هک  تسا  زیچ  ود  طقف  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  دروم  رد 
ءامـسا و  هللا »  » ترـضح هب  عوجر  تقیقح ، هب  ناـشیا  عوجر  هک  نآ  رگید  دـنا ، هتـشاد  تقیقح  هب  ناـشیا  هک  یعوجر  یکی  .تفرگ 

لکـش هب  نارود  نیا  رد  هک  هللا  تقیقح  يوس  هب  تسا  ناشیا  شـالت  لـصاح  یمالـسا  بـالقنا  اتـسار  نیمه  رد  و  هدوب ، یهلا  رگید 
ياه هدیدپ  اما  دنناد  یم  تقیقح  ناشدوخ  هب  تبسن  ار  ادخ  تیقازر  اه  یضعب  هک  تسا  بیجع  .تسا  هدرک  روهظ  یمالسا  بالقنا 

عون ود  هک  یتروص  رد  .دنناد  یمن  تقیقح  تسا  طبترم  هعماج  تشونرس  هب  هک  ار  یعامتجا 
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تقیقح تروص  یمالسا  بالقنا  .تسا  هللا  ترضح  هیهلا ، هیلک ي  تقیقح  .هیهلا  هیلک ي  تقیقح  هیئزج و  تقیقح  میراد ، تقیقح 
صاـخ و ياـه  تروـص  هب  دارفا  کـت  کـت  يارب  هک  دـشاب  یم  هللا  ترـضح  ّتیقزار  تقیقح  زا  ریغ  نیا  تسا و  هللا  ترـضح  هیلک 

.دنک یم  روهظ  یئزج 

هب وا  و  دوش ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ناسنا  نآدـنک  روهظ  یناـسنا  رد  یهلا  ءامـسا  همه ي  یتقو  هک  نیا  هب  میـسرب  رگا 
خیرات نیا  رد  یهلا  هدارا  قیرط  زا  هک  تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  یمالسا  بالقنا  ارچ  ددرگ ، یم  هضرع  ملاع  هب  تقیقح  کی  ناونع 
تقیقح صخـش  کی  دنیوگب  هک  تسا  تخـس  هتکن  نیا  رـشب  گنهرف  يارب  هک  روط  نامه  میهدن ؟ رارق  رظن  ّدم  تسا  هدرک  روهظ 

رظن رد  تقیقح  کـی  تسا - يراـبتعا  رما  کـی  يا  هدـع  معز  هب  هک  ار -  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  تخـس  مه  هتکن  نـیا  تـسا ،
ملاع رد  مدآ  ملاـع و  تقلخ  زا  لـبق  هک  تسا  یتقیقح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  میراد  دوخ  یناـبم  رد  اـم  هک  یلاـح  رد  .دـنریگب 
دوخ تالایخ  رد  رـشب  هک  يراـبتعا  رما  کـی  هب  عوجر  هن  تسا و  تقیقح  هب  عوجر  هک  تهج  نآ  زا  یمالـسا  بـالقنا  .دوب  رـضاح 
ماـما ترـضح  .دـش  یلجتم  لـماک  قارــشا  تروـص  هـب  ینیمخ  ماـما  ترــضح  بـلق  رد  تـقیقح ، کـی  ناوـنع  هـب  هدرک ، میــسرت 

ترـضح هنیآ ي  رد  تساوخ  یم  دوب و  تیرـشب  تاـجن  هار  بلاـط  هک  درک  عوجر  قح  هب  یبلق  اـب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ
اب یلماک  فراع  رگا  .دهد  روبع  نارود  تاملظ  زا  ار  تیرشب  قح ،
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(1) .دنک یم  یلجت  وا  رب  هللا  ِعماج  مسا  رون  هب  قح  ترضح  دنک  عوجر  قح  هب  اضاقت  نیا  مزع و  نیا 

یلجت وا  رب  قح  تسه  عوجر  نآ  نتم  رد  هک  یتـیفرظ  بلط و  ساـسارب  دـشاب ، قح  تقیقح  هب  عوجر  قح ، هب  شعوجر  یـسک  رگا 
سک ره  بلق  هدرک و  یلجت  ماما  بلق  رب  بالقنا  هک  تهج  نآ  زا  و  دـیامن ؛ یم  یلجت  امـش  رب  وا  ّتیقازر  هک  روط  نیمه  دـنک ، یم 

رد .دوب  دهاوخ  یمالسا  بالقنا  یلیصفت  هبنج  ماما  ترـضح  هریـس  دوش و  یم  بالقنا  نیع  ماما  تیـصخش  تسوا ، تیـصخش  مامت 
تیـصخش بالقنا و  نیب  داحتا  اب  هطبار  رد  هنامز » يدیحوت  ریدـقت  رد  كولـس  و  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما   » باتک متفه  هسلج 

یقتم ياه  ناسنا  بلق  رب  یهلا  راونا  یلجت  اب  هطبار  رد  .تسا  هدـش  ثحب  تسا  شبلق  ناـمه  ناـسنا  هک  تهج  نآ  زا  ماـما  ترـضح 
روما رد  و  دـینک -  هشیپ  اوـقت  رگا   ( 29/ لافنا «) ًاـناقُْرف ْمَُکل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  : » دـیامرف یم  هک  دـینک  رظن  هیآ  نیا  هب  تسا  بوخ 

َهَّللا اوُقَّتا  َو  : » دیامرف یم  ای  .دنک  یم  داجیا  امش  لباقم  رد  ار  مزال  شیاشگ  دنوادخ  دیشاب - هتشاد  عوجر  قح  ترـضح  هب  اهنت  دوخ 
هتشاد عوجر  قح  ترـضح  هب  تالکـشم  عفر  تهج  دوخ و  تاروما  رد  اهنت  و  دینک -  هشیپ  یهلا  ياوقت  ( 282/ هرقب «) هَّللا ُمُکُمِّلَُعی  َو 

هتشاد ملاع  راگدرورپ  فرط  زا  یصاخ  هدارا  تیفرظ  هنامز  رگا  لاح  .دیدرگ  دنم  هرهب  یهلا  میلعت  زا  و  دیشاب -
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.دیامن یلجتم  هنامز  نآ  رد  هدرک  هدارا  قح  ترضح  هک  تسا  يزیچ  نامه  زین  وا  هغدغد  هک  تسا  هدارا  نآ  یلجت  لحم  یبلق  دشاب 

ددرگ یمرب  خیرات  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

وا عوجر  تسا و  قح  هب  عوجر  شا  یبلق  كولس  هک  تسا  یلماک  فراع  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  میشاب  هجوتم  یتقو 
ناـمتفگ نآ  هجیتن  رد  میئاـشگب و  رگیدـمه  يارب  ار  یمهم  بلطم  باـب  میناوت  یم  تسا ، هللا »  » ترـضح هب  عوجر  قح  ترـضح  هب 

.دیآ نادیم  هب  دوخ  یلصا  حطس  رد  یمالسا  بالقنا 

دنک یئوگ  شیپ  ار  ثداوح  یسک  رگا  هک  هدش  يروط  هنافسأتم  .دشاب  هّللا  ترضح  عماج  مسا  رهظم  هک  تسا  یـسک  لماک  فراع 
یبوخ هب  زونه  دـیحوت  ياـنعم  شزرا و  اریز  .دـهد  روهظ  ملاـع  رد  ار  هللا  مسا  ِدـیحوت  هک  یـسک  هب  تبـسن  دوش  یم  هتفریذـپ  رتشیب 

رب ای  دنشاب  هتشاد  ییوگ  شیپ  هک  هدوب  نیا  يونعم  ياه  ناسنا  تالامک  تیاهن  یلومعم ، ِنینیدتم  تارواحم  رد  .تسا  هدشن  هتخانش 
ترـضح دـهاوخب  دـیآ و  هنحـص  هب  یلماک  فراع  هک  اجک  راک  نآ  اجک و  اهراک  نیا  .دـنک  ادـیپ  افـش  ات  دنـشکب  تسد  راـمیب  رس 
ياهراک هن  دننک و  یم  دادملق  یـسایس  ياهراک  ار  نافراع  عون  نیا  راک  مدرم  .دـنادرگرب  خـیرات  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

- تسا سوسحم  ًالماک  اریز  مینادـب -  فراع  ار  یفاش  مسا  رهظم  هک  دـیآ  یم  شیپ  مه  اـم  يارب  ًاـضعب  فعـض  نیا  .يونعم  یهلا و 
هک دیسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ثحب  مود  تمسق  رد  دیوشب  سانش  هللا  رگا  ماما  ترـضح  دروم  رد  .مینادن  فراع  ار  هللا  مسا  رهظم  یلو 

کی ًاعقاو  ناشیا 
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دوخ ياج  رد  مادکره  هک  یئزج  ءامسا  نیا  لاثما  ای  یفاش و  ترـضح  هب  هن  هدرک و  عوجر  هللا  ترـضح  هب  اریز  تسا  لماک  فراع 
.دندنمشزرا

، ناش ینافرع  روضح  هزادـنا  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هک  مینک  رکف  عوضوم  نیا  هب  میناوت  یم  قوف  تاکن  هب  رظن  اب 
عقاو رد  سپ  تسا  رـضاح  ملاوع  همه ي  رد  تسا  ماما  تقیقح  نیع  هک  مه  یمالـسا  بالقنا  دنوش و  یم  رـضاح  ملاوع  همه ي  رد 

ار وا  رعش  دیوگ : یم  هدعاق  نیمه  زا  یهاگآ  اب  ظفاح  .دوش  یم  یکی  ملاوع  رد  یمالـسا  بالقنا  روضح  اب  ملاوع  رد  ناشیا  روضح 
: تفگ .دنسانش  یم  سدق  ملاع  رد  مه  نایسدق 

تفگ لقع  یشورخ ، دمآ  یم  شرع  زا  مد  حبص 

دننک یم  رب  زا  ظفاح  رعش  هک  ییوگ  نایسدق 

دهاوخ یم  ظفاح  .دـنراد  یم  ظوفحم  سدـق  ملاع  رد  هکئـالم  مه  ار  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  بـالقنا  اـنعم  ناـمه  هب 
هک تهج  نآ  زا  .تسا  رضاح  ملاوع  مامت  رد  هک  تسا  ظفاح  بانج  بلق  شبحاص  دراد و  بحاص  سدق  ملاع  رد  شراعشا  دیوگب 

.دنرضاح ملاوع  نآ  رد  مه  وا  راعشا  تسا و  رضاح  ملاوع  همه ي  رد  ظفاح  بانج  دنراد  داحتا  ظفاح  تیصخش  اب  ظفاح  راعشا 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تّمه  قولخم  یمالسا  بالقنا 

ُُقلْخَی ُفراـعلا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  حرطم  یفیرظ  زرط  هب  ار  قوف  عوـضوم  مکحلا ، صوـصف  زا  یقاحـسا  ّصف  رد  نیدـلا  یحم 
هچنانچ دـنک و  یم  ظفح  هراومه  ار  قولخم  نآ  فراع  تّمه  هُظُفْحَت » ُهَّمِْهلا  ُلازت  ال   » دـنک و یم  قلخ  دوخ  تّمه  اب  فراع  هَّمِْهلِاب »

رد رگا  دشاب  یلماک  فراع  فراع ، نآ 
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هب هک  يرظن  اب  وا  ِقولخم  تسا  رضاح  تارـضح  رگید  رد  نوچ  ضرا - ملاع  زا  تلحر  لثم  دشابن -  رـضاح  تارـضح  زا  یترـضح 
: دهد یم  همادا  روط  نیا  نیدلا  یحم  .دنام  یم  ظوفحم  دراد ، رگید  تارضح  زا  قولخم  نآ 

اهُـضَعب ُظَفْحَت  ُروُّصلا  تَراص  و  ٍهِرـضَح ، ُّلُک  یف  ِِهتِروُِصب  ُْقلَخلا  کـلذ  َرَهَظ  ُهَطاـحإلا  ِهِذـه  َُهل  َقَلَخ و  اـم  ِِهتَّمِِهب  ُفِراـعلا  َقَلَخ  اذِإـف  »
نآ تسه ، تارـضح  هب  يا  هطاحا  نینچ  وا  يارب  دـنک و  یم  قلخ  ار  هچنآ  دـنک  یم  قلخ  دوخ  تمه  اـب  فراـع  نوچ  سپ  .ًاـضَعب »

تروص هک  لکـش  نیا  هب  .دـیامن  یم  ظفح  ار  رگید  ضعب  اه  تروص  نآ  زا  یـضعب  دوش و  یم  رهاظ  تارـضح  همه ي  رد  قولخم 
فلتخم ملاوع  رد  اه  تروص  مامت  هب  فراع  تّمه  نوچ  دـنک ، یم  ظفح  ار  ّسح  ملاع  رد  دوجوم  تروص  لاثم ، ملاـع  رد  دوجوم 

هب دوخ  نودام ، تروص  دراد  رتـالاب  تروص  هب  رظن  یتقو  تسا » تلع  ِدوجو  مزلتـسم  لولعم  ِدوجو   » هدـعاق ي قبط  هدرک و  تیارس 
قولخم نآ  دوش  لفاغ  ریغ ، هب  لاغتشا  تهج  هب  تارـضح  عیمج  رد  تروص  نآ  زا  یلماک  ِفراع  رگا  يرآ  .دنام  یم  ظوفحم  دوخ 

رد .تسا  رضاح  تارضح  زا  یکی  رد  هرخالاب  اریز  دوش  یمن  عقاو  سک  چیه  يارب  تارـضح  عیمج  زا  تلفغ  یلو  دوش ، یم  مودعم 
: دیامرف یم  همادا  رد  هطبار  نیمه 

ْتَظَفَْحنِا ِهِْقلَخ ، ِهَروُص  نِم  اهیف  اِمل  ٌظفاح  ِتارَضَحلا ، َنِم  اّم  ٍهَرـضَح  َدَهاش  َوُه  ٍتارَـضَح و  نَع  ْوأ  اّم  ٍهَرـضَح  نَع  ُفِراعلا  َلَفَغ  اذِإف  »
رد دش  لفاغ  یتارضح  ای  یترضح  زا  فراع  نوچ  سپ  اهنَع » َلَفَغ  ام  یتَّلا  ِهَرـضَحلا  ِیف  َهَدِحاولا  َهَروُّصلا  َکلت  ِهِظْفِِحب  ِرَوَّصلا  ُعیمَج 

بتارم همه ي  هدرک و  قلخ  هک  یتروص  نآ  ظفح  يارب  تسا  یفاک  دشاب ، رضاح  تارضح  زا  یترضح  رد  هک  یلاح 

393 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 420 

http://www.ghaemiyeh.com


رگیدـمه اب  فلتخم  ملاوع  رد  اه  تروص  نیا  اریز  .دوش  یم  ظـفح  درکن ، تلفغ  نآ  زا  هک  يدـحاو  تروص  نیمه  ظـفح  اـب  روُص 
.یلامجا تروص  هب  هیقب  دشاب و  یلیصفت  تروص  هب  فراع  نآ  يارب  اه  نآ  زا  یکی  دنچره  دنا  طبترم 

تسا و هللا  ترـضح  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  عوجر  تروص  هک  یمالـسا  بالقنا  منک  یم  ضرع  اـنبم  نیا  رب  هدـنب 
تسا و ماما  ترـضح  رظن  ّدم  هراومه  یتوکلم  تقیقح  کی  ناونع  هب  هدرک ، قلخ  ار  بالقنا  نآ  یهلا ، یلجت  ددم  هب  ماما  ترـضح 

یلاعت هللا  لجع  تجح  ترـضح  هک  شا  یلـصا  بحاـص  هب  ار  نآ  هدرک  هک  یتّمه  قباـطم  اـت  دـنام  یم  ظوفحم  وا  تّمه  ياـنبم  رب 
ملاع نیا  رد  یهاگیاج  هچ  یمالـسا  بالقنا  دناد  یم  هک  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  دوخ  .دراپـسب  تسا  فیرـشلا  هجرف 

: دیامرف یم  یمالسا  بالقنا  فصو  رد  دراد 

زا لاـس  ود  زا  شیب  یمالـسا  يروـهمج  دـیاب  ناریا ، ریلد  مدرم  هب ] انـشآ  ریغ   ] مالـسا و هب  انـشآ  ریغ  ياهرـشق  ياـه  ییوگـشیپ  اـب  »
دـندوب و هدـید  نانآ  یجراخ  ياه  هناوتـشپ  یلخاد و  نافلاخم  هک  ینیریـش  ياه  باوخ  دـشاب ! هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  دوخ  تسکش 

ناناوج نأشلا و  میظع  تلم  يالاو  تّمه  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  دندوب  هدومن  انب  ناشیارب  ییالط  ياهخاک  هک  یشخبدیما  ياهایؤر 
بالقنا دننک و  رواب  دنناوت  یمن  ار  یهلا  ياه  هدعو  دندوب و  لفاغ  دنوادخ  ترـصن  زا  هک  نالدروک  نیا  .تخیرورف  مالـسا  دـنمورب 

زا دـنرگن و  یم  یهلا  هدـیدپ ي  نیا  هب  طلغ  تابـساحم  يدام و  دـید  اب  دـنناد و  یم  رتزیچان  هکلب  تابالقنا  ریاـس  نوچ  ار  یمالـسا 
 .... دنرادن يربخ  هدش  ادیپ  ناریا  یبالقنا  تلم  رد  رداق  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  یلوحت  نامیا و  تردق  مجح  یناسنا و  ياه  شزرا 

کچوک نز ، درم و  زا  مجسنم  ِتلم  کی  مایق  دنناد  یمن  نانیا 
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، هدومن ماـیق  ناـمورحم  ناـمولظم و  تاـجن  وا و  ینامـسآ  ماـکحا  ترـصن  ادـخ و  يارب  هک  یتلم  دـنناد  یمن  و  هچ ، ینعی  گرزب ، و 
(1)« .دراد دوخ  اب  ار  رداق  دنوادخ  ترصن 

بـالقنا هب  ندرک  رظن  عون  نیا  اریز  مینک  نییبت  ار  یمالـسا  بـالقنا  هب  هاـگن  عون  نیا  روطچ  هک  دـشاب  نیا  امـش  لاؤس  تسا  نکمم 
هاگن اب  مدرم  مومع  اـت  دوش  یم  مهارف  راـک  نیا  هنیمز ي  مارآ  مارآ  منک  ضرع  دـیاب  تسین ؟ نکمم  یناـفرع  هاـگن  نودـب  یمالـسا 

یلع دیـس  هّللا  تیآ  موحرم  دیناوتب  هک  دیآ  یم  شیپ  یطیارـش  دیدرک  یم  نامگ  شیپ  لاس  دـص  ایآ  .دـننک  رظن  بالقنا  هب  ینافرع 
یملع و عماجم  رد  هک  دوبن  اهربخ  نیا  بالقنا  زا  لبق  دشاب  ناتدای  دـینک ؟ خـیرات  نیا  دراو  ینافرع  رکفت  روحم  ناونع  هب  ار  یـضاق 
هب ینافرع  هاگن  دیناوت  یم  دـیرادرب  رگید  مدـق  کی  رگا  .دـشاب  حرطم  تسا ، حرطم  زورما  هک  ییانعم  نیا  هب  نافرع  ثحب  ام  يرکف 

رگید فرط  زا  تسا و  یمالسا  بالقنا  نامه  ماما  ترضح  بلق  فرط  کی  زا  دوش  نشور  ات  دینکب  خیرات  دراو  ار  یمالسا  بالقنا 
یعوجر ماما  ترـضح  نوچ  هدش و  یلجتم  ماما  ترـضح  تّمه  رد  هک  دنا  هیهلا  یلک  ءامـسا  تهج  کی  زا  بالقنا  یلـصا  بحاص 

هب ماما  ترضح  تفگ  ناوت  یم  هدرک ، یلجت  ناشیا  بلق  رب  ماما  تّمه  قباطم  قح  ترضح  دنا و  هتـشاد  قح  ترـضح  هب  نینچ  نیا 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  بلق  رب  دراد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  یبلق  هطبار ي  هک  یهلا  ءایلوا  زا  یکی  ناونع 

(2) هدرک قلخ  ار  بالقنا  نیا  دوخ  تّمه  اب  دشاب ،

بالقنا نآ  هب  رظن  ات  و 
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.تسا ظوفحم  بالقنا  نیا  دنرضاح ، توکلم  رد  هک  الاح  هچ  دندوب و  رضاح  ایند  رد  هک  یعقوم  رد  هچ  دراد ،

دوش یم  نشور  عوضوم  مزال  تامدـقم  کمک  هب  هللااـشنا  .دراد  رارق  دوخ  تامدـقم  رد  بـالقنا  هاـگیاج  عوضوم  نییبت  ِتالکـشم 
، انعم ملاع  اب  وا  هدوارم ي  سپ  تسا ، یبلق  قح ، ترضح  هب  ناشریس  رـسارس  گرزب  ِفراع  کی  ناونع  هب  ماما  ترـضح  یتقو  ًالوا :

قباطم دش ، طبترم  انعم  ملاع  اب  اه  هغدغد  نیا  هب  رظن  اب  دش و  یعامتجا  وا  ياه  هغدغد  یتقو  ًایناث : .تسا  یقارشا  یبلق و  يا  هدوارم 
نآ داعبا  همه ي  لماح  تسا  وا  تیـصخش  نامه  هک  وا  بلق  اذـل  دوش و  یم  قارـشا  وا  بلق  رب  یهلا  تیادـه  رون  اه  هغدـغد  نامه 
هب رظن  اب  دوب و  دیهاوخ  یمالسا  بالقنا  تقیقح  لیـصفت  هجوتم  ناشیا  هریـس  رد  امـش  دوب و  دهاوخ  یمالـسا  بالقنا  ینعی  قارـشا 

ینعی بالقنا  بحاص  هک  تهج  نآ  زا  دـیهد  همادا  دـیناوت  یم  یـسدق  تقیقح  کـی  ناونع  هب  ار  یمالـسا  بـالقنا  ناـشیا  هریس ي 
.تسا رضاح  ملاوع  همه ي  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح 

ام يارب  یـسدق  قیاقح  اب  داحتا  عون  کی  دـناسر و  یم  تیفیک  هب  تیّمک  زا  ار  اـم  دـش  ضرع  هک  یتامدـقم  اـب  هارمه  اـه  ثحب  نیا 
اَمَّنِإ ِْهَیلِإ  هاَْنیَدْـسَأ  ٍفوُْرعَِمل  َال  ُهَْنَیب َو  اَنَْنَیب َو  ٍَهباَرَِقل  اَنَّبُِحی  َْمل  اَنَّبَحَأ  ْنَم  دـنیامرف « : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  یتقو  .دـیآ  یم  دـیدپ 

َْنَیب َنَرَق  ِْنیَتاَهَک َو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  اَنَعَم  َءاَج  ِِهلوُسَر  ِهَِّلل َو  اَنَّبَحَأ 
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، درادب تسود  ادخ  لوسر  ادـخ و  يارب  طقف  هکلب  وا  هب  ام  ناسحا  یکین و  يدـنواشیوخ و  تهج  هب  هن  ار  ام  هک  یـسک   (1)« ْهیََتباَّبَس
نیع هک  ییاج  ینعی  ِهَماَیِْقلا » َمْوَی   » دـیامرف یم  ًـالوا : .دوب  دـهاوخ  اـم  اـب  مه ) راـنک  رد  هبابـس  تشگنا  ود   ) ود نیا  نوچ  تماـیق  زور 

دـنریگ و یم  رارق  ماـما  لـیذ  رد  دارفا  نآ  ینعی  ِْنیَتاَـهَک » : » دـنیامرف یم  یتـقو  ًاـیناث : .دـنک  یم  روـهظ  يزیچ  ره  تقیقح  تیعقاو و 
ثحب طقف  دـنا  سنج  کی  زا  همه  تسا و  گنر  یب  مه  شلیذ  هک  گنر  یب  رون  لثم  .دوب  دـهاوخن  ماـما  اـه و  نآ  نیب  یگناـگود 

هک تسین  نآ  يانعم  هب  دنتـسه  ام  راـنک  رد  يروط  نیا  اـم  ناراـی  دـنیامرف  یم  موصعم  ماـما  یتقو  .تسا  ناـیم  رد  فعـض  تدـش و 
تمـسق رد  ًاـمومع  اـم  لکـشم  .تسین  نینچ  هک  میرادـن  یکـش  چـیه  دـنریگ ، یم  رارق  اـه  نآ  ضرع  رد  سدـقم  تاوذ  نآ  نیّبحم 

زا یحیحـص  يانعم  چـیه  مینکن  روبع  رابتعا  ِعوضوم  زا  دراوم  نیا  رد  ام  ات  میریگ و  یم  يراـبتعا  ار  یکیدزن  نیا  هک  تسا  يرگید 
ام هب  هک  تسا  نآ  نازیملا  رد  یئابطابط  همالع  راک  تمظع  ما  هدرک  ضرع  ررکم  .میروآ  یمن  تسد  هب  دوخ  يارب  تایاور  عون  نیا 

سونأم نازیملا  ریـسفت  اب  هک  یتدم  زا  دعب  امـش  اذل  .دنک  لقتنم  تقیقح  هب  رابتعا  زا  نآرق  تایآ  هب  تبـسن  ار  ام  ات  دـنک  یم  کمک 
.دیسانش یم  تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  یمالسا  بالقنا  هک  يّدح  نآ  رد  دیبای ، یم  هدوشگ  ار  دوخ  نیب  تقیقح  مشچ  دیدش 
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افرع ریاس  اب  ام  تبسن 

لماک فراع  کی  دوخ  ياج  رد  مه  یفراع  ره  دـندوب ، یلماـک  فراـع  ماـما  ترـضح  هک  روط  ناـمه  دـنیوگ  یم  يا  هدـع  لاؤس :
ارچ لاثم  ناونع  هب  میریذپب ؟ دوخ  كولس  يارب  ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  یقارـشا  تیـصخش  دیاب  ارچ  .تسا 
هک یلاح  رد  دوش ؟ یم  هچ  افرع  ریاس  اب  ام  تبسن  میتفریذپ  ار  ماما  ترضح  رگا  ًاساسا  میریذپن و  ار  یئابطابط  همالع  یکولـس  شور 

هولج لماح  زیزع  ود  نیا  زا  مادک  ره  میئوگن  ارچ  تسا ، توافتم  ماما  ترضح  اب  یئابطابط  هللا  تیآ  یـشم  شور و  دسر  یم  رظن  هب 
زا یکی  تیصخش  لیذ  رد  كولس  نودب  درک  هدافتسا  اه  نآ  يود  ره  زا  دیاب  هک  دنتسه  نارود  نیا  رد  رما  تقیقح  زا  یمیظع  ياه 

؟ اه نآ 

یمن تقو  چیه  تسا  تایرابتعا  راتفرگ  زونه  هک  یسک  دراد و  ار  دوخ  صاخ  گنهرف  یـسانش  فراع  هک  تسا  مولعم  هتبلا  باوج :
رد یئابطابط  همالع  ًاعقاو  هک  نیا  غارس  مییآ  یم  دش ، صخـشم  ِملاع  زا  فراع  تخانـش  هوحن  یتقو  سپ  دوش  سانـش  فراع  دناوت 
قح ترـضح  زا  هچنآ  لاقتنا  رد  اـیآ  دـنا و  هدرک  هدارا  ار  يزیچ  هچ  دنتـشاد  قح  ترـضح  هب  یبلق  تروص  هب  هک  یعوجر  عون  نآ 
دراد ار  دوخ  شدوخ  هک  تسا  یـشاقن  نوچمه  لماک  ناسنا  درم و  ربا  : » هچین هتفگ  هب  دـنا ؟ هتـشاذگ  مک  يزیچ  دـنا  هتفرگ  ام  يارب 

دیدجت نآ  رد  دـهاوخ  یمن  زگره  رخآ  رد  هک  دـنک  یم  یـشاقن  ار  دوخ  يروط  یلومعم ، مدرم  سکعرب  وا  یلو  .دـنک  یم  یـشاقن 
تبسن قح و  ترضح  هب  ناش  عوجر  رد  یئابطابط  همالع  .تسا  هدیـشک  دشکب  هتـساوخ  یم  هک  ار  ینامه  دنیب  یم  نوچ  .دنکب » رظن 

دندوب و ساسح  هک  يزیچ  نآ  هب 
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رد .دنشاب  روط  کی  افرع  همه ي  دنراد  راظتنا  اه  یضعب  هنافسأتم  هک  تسا  اجنآ  لکشم  .دنرادن  مک  يزیچ  تسا  هدوب  ناش  هغدغد 
رد یبوـخ  هب  امـش  ار  نآ  لـصاح  هک  دـندرک  لاـبند  ار  يزیچ  دـنوادخ  هب  عوـجر  رد  هیلع » هللا  همحر  » یئاـبطابط همـالع  هـک  یلاـح 
هب هک  یعوجر  نآ  هب  تبسن  دیاب  ار  ماما  ترـضح  دیبای و  یم  نازیملا  ریـسفت  دنمـشزرا  رایـسب  هیامرـس ي  رد  صوصخ  هب  ناشراثآ 

ترضح هک  انعم  نیا  هب  .میرگنب  دننک ، یـشاقن  ار  دوخ  تیـصخش  دنتـساوخ  یم  نآ  قباطم  هک  یفادها  نآ  دنتـشاد و  قح  ترـضح 
همالع منیب  یم  منک  یم  هاگن  هچ  ره  هدنب  .داد  رارق  یصاخ  شیارگ  یـششک و  مادک  ره  بلق  رد  نارود  نیا  ِرـشب  تیاده  يارب  قح 

، دنداد یم  رارق  ام  رایتخا  رد  دندرک  یم  لابند  هک  یصاخ  تاعوضوم  رد  ام  تیاده  تهج  دیاب  ار  هچ  ره  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط
کی ناونع  هب  دنتـشاد  یعـس  دـندرک  یم  حرطم  دـیاب  هک  یتاعوضوم  هب  هجوت  اب  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع  .تسا  هداد  اـم  هب 
هدهع هب  هک  ار  يراک  دنناوتب  ات  دنوشن  یئزج  یسایس  لئاسم  ریگرد  هک  دوب  نیا  ناشیا  شالت  همه ي  .دنـشابن  حرطم  یـسایس  هرهچ 

، دنـشکب یگدنز  يولبات  يور  رب  دوخ  تیـصخش  زا  دـنهاوخ  یم  ناشیا  هک  یـشاقن  نآ  یلو  دـنناسرب  لزنم  رـس  هب  یبوخ  هب  دـنراد 
.تسین دوخ  يارب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  تیصخش  یشاقن 

« امهیلع هللا  همحر  » یئابطابط همالع  ماما و  ترضح  مَلاع  توافت 

دنشاب و هتشاد  هغدغد  کی  دیاب  دندرک  یم  یگدنز  رصع  کی  رد  نامز و  کی  رد  راوگرزب  ود  نیا  نوچ  دوش  روصت  تسا  نکمم 
ود راوگرزب  ود  نیا  انعم  کی  هب  منک  ضرع  دیاب  .دندرک  یم  ادیپ  هعماج  رد  روضح  عون  کی 
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دندرک و لصو  هطورشم  هب  ار  دوخ  ماما  ترضح  .دنراد  قح  ترـضح  هب  عوجر  عون  ود  تهج  نیا  زا  دنتـشاد و  توافتم  هغدغد ي 
یناشاک و هللا  تیآ  موحرم  نیب  لباقت  خیرات  هک  دنوش  یم  رـضاح  یخیرات  رد  يّدج  تروص  هب  دنراد و  تاقالم  سردـم  موحرم  اب 
رد همالع  ترـضح  دوش و  ضوع  ملاع  یـسایس  ماظن  تسا  انب  هک  هتفای  روضح  يرـصع  رد  ماما  ترـضح  ینعی  .تسا  قدصم  رتکد 

دننک یم  یگدنز  َملاع  ود  رد  تفگ  ناوت  یم  تهج  نیا  زا  دوش و  ضوع  ملاع  يداحلا  ماظن  تسا  انب  هک  دـنا  هدـش  رـضاح  یملاع 
فلتخم تاروهظ  فلتخم  طیارـش  رد  دـنا ، موصعم  همه  هک  نیا  اب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ایآ  .دوش  یم  متخ  اج  کـی  هب  هک 

اه توافت  نیا  .تسا  هدرک  روهظ  توافتم  دنا  هتـشاد  هک  یتلاسر  ماجنا  يارب  اه  نآ  قیرط  زا  قح  ترـضح  هک  انعم  نیا  هب  دـنرادن ؟
راهظا مدید  یم  همالع  هاگن  ِتقیقح  رد  صقن  هرذ  کی  رگا  هدـنب  .لماک  يرگید  تسا و  صقان  یکی  میئوگب  هک  تسین  انعم  نیا  هب 

ار نازیملا  ریـسفت  ناوت  یمن  زگره  دنک و  هیذغت  ار  ام  دـیایب و  دـیاب  همالع  خـیرات  نیا  يارب  هک  تسا  نیا  مدـقتعم  هچنآ  مدرک ، یم 
شدوخ صاخ  يانعم  هب  نازیملا  گنـسنارگ  ریـسفت  .دـشاب  نکمم  بالقنا  همادا ي  ناکما  نآ  نودـب  هک  تسناد  يا  هداس  راک  کی 

لکش هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یمالـسا و  بالقنا  ار  خیرات  نیا  يرکف  ینابم  همه ، نیا  اب  یلو  هدش  رـضاح  ام  خیرات  رد 
دنتفرگ همالع  زا  ار  هیلاع  فراعم  نآ  اه  يرهطم  ياقآ  .تسا  ریظن  یب  یمالـسا  بالقنا  لد  رد  یئابطابط  همالع  تمدـخ  .تسا  هداد 

بـالقنا دروآ ، روهظ  هب  ار  ناـشیا  لاـثما  یئاـبطابط و  همـالع  راـکفا  ناوتب  هک  ار  يرتسب  یلو  دـندرک  هیذـغت  ار  یمالـسا  بـالقنا  و 
یکی هک  يداوج  هللا  تیآ  ما  هدرک  ضرع  ررکم  .درک  مهارف  یمالسا 
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نیا دنراد  عوجر  ماما  ترـضح  هب  مه  رگا  دنراد و  همالع  زا  دـنراد  يرکف  رظن  زا  هچ  ره  دـنا ، بالقنا  نیا  یندـمت  ياه  هناوتـشپ  زا 
ياج رد  ار  فراعم  نآ  هک  تسا  ماما  ترـضح  تیـصخش  یمالـسا و  بالقنا  نیا  همه  نیا  اب  تسا ، همالع  رکف  ساکعنا  مه  عوجر 

.دنک یم  لیدبت  دوخ  یقیقح  يانعم  هب  دهد و  یم  رارق  دوخ 

ره بلق  رد  هللا  ترـضح  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  دـنک  یم  یلجت  ناـگرزب  نیا  كراـبم  بلق  رب  هللا  ترـضح  منک  یم  ضرع  هک  نـیا 
دیآ یم  هنحص  هب  دنک  یم  ادیپ  نآ  اب  ملاع  نآ  هک  یتبـسن  ساسارب  تیعماج  نیع  رد  هللا  عماج  مسا  .دراد  روهظ  لکـش  کی  یملاع 
بلق رب  دوش و  یم  نازیملا  ریسفت  شلـصاح  دنک و  یم  یلجت  یئابطابط  همالع  بلق  رب  هللا  ترـضح  تفگ ، ناوت  یم  تهج  نیا  زا  و 

لاس ياه  لاس  دنراد ، الاب  ملاوع  رد  هک  يروضح  هب  هجوت  اب  ددرگ و  یم  یمالسا  بالقنا  شلصاح  دنک و  یم  یلجت  ماما  ترضح 
يرهظم ره  رد  اج و  ره  رد  هللا  عماج  مسا  تسا  تسرد  دـیوگ  یم  زارخ  دیعـس  یبا  .دـنبای  یم  لیـصفت  دـنور و  یم  ولج  خـیرات  رد 

صاخ یمسا  هب  هک  مه  اج  نامه  رد  دنچ  ره  دنک ، یم  ادیپ  روهظ  طیارش  نآ  ساسارب  دنک ، ادیپ  روهظ  دهاوخ  یم  یتقو  اما  تسه ،
ود نیا  تشپ  اـم  عقاو  رد  .تسا  عیمـس  هک  تسا  هللا  تسا ، ریدـق  هک  تسوا  هدرک و  روهظ  هک  تسا  هللا  دـنک ، یم  روهظ  ریدـق  لـثم 

ار هللا  ترضح  نازیملا  ریسفت  یمالسا و  بالقنا  هنیآ  رد  هک  نآ  لثم  .تیعماج  هب  مینیب  یم  ار  هللا  مسا  عیمس ، ریدق و  مسا  ینعی  مسا 
.فده کی  يارب  هنیآ و  ود  رد  یلو  دیوگ  یم  نخس  ام  اب  هک  میبای  یم 
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دـنک و یم  ادـیپ  يرت  قیمع  يانعم  کی  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  لیذ  كولـس  دـش  ضرع  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
ماظن حیحـصت  يارب  همه  نیا  اب  دوش ، یم  طبترم  رگید  ملاوع  هب  یمالـسا ، بالقنا  روضح  اب  ملاـع  یـسایس  ماـظن  حالـصا  هیـضق ي 

.میوش یم  فقوتم  میظع  رما  نیا  رد  هنرگو  درکن  تلفغ  همالع  زا  دیاب  ملاع  یگنهرف 

نویسایس فعض  هشیر ي 

هعماج ینید  تایح  یمالـسا ، ماظن  ققحت  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اب  ات  درک  تیبرت  ار  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همـالع  دـنوادخ 
هدارا نارود  نیا  رد  اـم  يارب  ادـخ  هچنآ  .تفرگ  هدـیدان  ار  یهلا  کـمک  نآ  ناوت  یمن  دـشاب و  هتـشاد  یقیمع  یتـفرعم  هناوتـشپ ي 
تروص هب  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع  هشیدـنا  هب  عوجر  اب  یگدـنز  نیا  .تسا و  یمالـسا  بالقنا  هیاس  ریز  رد  یگدـنز  هدرک 
یعدم ِنویـسایس  .میا  هدرکن  روبع  تایرابتعا  زا  اریز  مینک  یم  يراک  یـسایس  ندوب ، یبالقنا  مسا  هب  هنرگو  دریگ  یم  لکـش  لماک 

يا و هنماخ  هّللا  تیآ  دـننام  دنتـسناوتن  دـندشن ، طبترم  دـندروآ  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع  هک  یفراعم  اب  نوچ  ماما  زا  يوریپ 
ياضف کی  رد  ماما  هک  ییاه  هلق  نآ  هب  دـنناوت  یمن  ًادـبا  اذـل  دـنوش و  دـحتم  ماما  اـب  مهلاـثما  يداوج و  هّللا  تیآ  يرهطم و  دـیهش 

همه تسا ، هدرک  نهپ  یئابطابط  همالع  هک  يا  هرفس  نآ  زا  نتفرگ  هلصاف  اب  اه  نیا  دندرگ ، کیدزن  دندش  اه  هّلق  نآ  رکذتم  ینافرع 
نیا يود  ره  هـب  مـینک  تیریدــم  ار  ناـم  یگنهرف  يرکف و  ماـظن  میهاوـخب  رگا  ینعی  .ار  ناـفرع  یتـح  دــننیب ، یم  يراـبتعا  ار  زیچ 

تیصخش لیذ  كولس  ثحب  همه  نیا  اب  یلو  میدنمزاین  ناراوگرزب 
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ظوفحم دوخ  ياج  رد  تسا ، هداد  لکـش  یمالـسا  بالقنا  هک  یخیرات  رد  روضح  ناونع  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح 
.دنک یم  راومه  ار  هار  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع  یتفرعم  ياه  هناوتشپ  كولس  نیا  رد  اهتنم  تسا 

لصاح هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  هب  هاگن  اب  هک  میراد  یهاگآ  لد  هب  زاین  بالقنا  ياضف  همادا ي  يارب  ام  هک  نیا  لاؤس :
دنراد تقیقح  زا  ییاه  فرح  دنا و  كولس  لها  مه  هک  مینیب  یم  ار  ییافرع  طسو  نیا  هک  تسا  نیا  فرح  تسین ، یفرح  دوش  یم 

دیاب هنوگچ  ار  ادخ  اب  اه  نیا  تبسن  ًالک  نارود و  نیا  ِتقیقح  اب  اه  نیا  تبـسن  .دنا  یبالقنا  تفگ  دوش  یمن  لوا  هلهو ي  رد  مه  و 
هچ هک  دـننک  یم  لاؤس  امـش  زا  دـعب  دـنراذگ و  یم  ماما  ترـضح  رانک  ار  قالخا  دـیتاسا  اـه  یـضعب  هک  نیا  دـیاش  مینک ؟ فیرعت 

نارود نیا  رد  هک  یفراع  ناونع  هب  ار  ماما  هاـگیاج  میا  هتـسناوتن  هک  دـشاب  یم  تالکـشم  عون  نیمه  زا  تسه ، ود  نآ  نیب  يزاـیتما 
.مینک کیکفت  دنیوگ  یم  نخس  دودحم  يا  هزوح  رد  تقیقح  زا  هک  يرگید  يافرع  اب  تسا  هدروآ  یمالسا  بالقنا  ام  يارب 

يروضح تروص  هب  ناسنا  هک  ار  یهار  هکلب  تسین  اشگ  هار  دوخ  يدوخ  هب  لالدتـسا  تقو  چـیه  دـش  ضرع  هک  ناـنچمه  باوج :
قباطم دیا و  هدیدنسپ  یبلق  قوذ  اب  ار  یگدنز  عون  کی  امـش  ینعی  .دهد  یم  شرازگ  هیقب  يارب  لالدتـسا  قیرط  زا  تسا  هدرک  ادیپ 

رما نیا  هب  هجوت  اب  لاح  .تسین  ینالقع  ریغ  دیا  هدیدنسپ  هچنآ  دییامن  نشور  ات  دینک  یم  نایب  لالدتـسا  تروص  هب  ار  نآ  ناتدنـسپ 
فرح هب  اه  یضعب  دینک  یم  هظحالم  هک  نیا  .تسا  قح  ناتلالدتـسا  دشاب ، قح  دیا  هدیدنـسپ  هک  یگدنز  نآ  رگا  تفگ : ناوت  یم 

امش ياه 
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ار یگدـنز  زا  عون  نآ  اـه  نآ  هک  دراد  یگدـنز  زا  عون  نآ  هب  هراـشا  امـش  ياـه  لالدتـسا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دـننک  یمن  هجوت 
دهاوخ یم  هک  يزیچ  هب  ایآ  دـنک  یـسررب  .دـنزن  فرح  ییاج  ره  دـشاب و  لقاع  دـیاب  مدآ  مه  تهج  نیمه  هب  .دـنا  هدرکن  باـختنا 

هطبار رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنوادخ  .دشاب  یم  هناگیب  زیچ  نآ  اب  بطاخم  نآ  ای  تسه و  وا  بطاخم  رظن  ّدم  دـنک  هراشا 
عون ناـمه  لوغـشم  اـت  نک  اـهر  ار  ناـشیاه  یمرگرـس  ار و  اـه  نآ  ( 91/ ماعنا «) َنُوبَْعلَی ْمِهِـضْوَخ  یف  ْمُهْرَذ  : » دـیامرف یم  یـضعب  اـب 

.تسین اه  نآ  رد  ندرک  یگدنز  يدیحوت  هغدغد ي  هک  دنشاب  یگدنز 

هب دیناوت  یم  دیدیدنسپ ، ار  نآ  هک  تهج  نآ  زا  یگدنز  نیا  لد  رد  امش  دندروآ و  ار  یصاخ  یگدنز  امش  ام و  يارب  ماما  ترضح 
دیاب وا  هب  ندیـسر  وریپ  هک  یفادها  وا و  هب  ندیـسر  يارب  دیتفای  دوخ  بولطم  ار  وا  دیدرک و  ادیپ  ار  ماما  امـش  یتقو  .دینک  عوجر  وا 

درگاش تسا  لاس  ادخ 15  ناگدـنب  نیا  زا  یـضعب  هک  یتروص  رد  .دـیهد  یم  نت  مزال  تامدـقم  هب  یتحار  هب  دـیهد ، رارق  رظن  ّدـم 
رد دنهاوخ  یم  هچنآ  اریز  دنهد  لکش  ار  دوخ  نآ  قباطم  ات  دنهاوخ  یم  هچ  دنناد  یمن  زونه  یلو  دنتسه  دیتاسا  زا  یـضعب  یکولس 
نآ رد  دـیاب  هک  تسا  یخیرات  رکذـتم  وا  اریز  دـیآ  یم  تسد  هب  یبوخ  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ماما  ترـضح  اب  طابترا 

مینادـب هک  تسا  نآ  هدـمع  .دـنا  مرتحم  ام  يارب  اه  نآ  همه ي  هنرگو  تسا  هتکن  نیا  رد  هیقب  اب  ماما  ترـضح  توافت  .میریگب  رارق 
؟ میسرب دصقم  هب  زاب  مینکن و  روبع  يرابکتسا  ِگنهرف  حور  زا  دوش  یم  ایآ  .مینک  روبع  دیاب  يزیچ  هچ  زا  دوخ  كولـس  ریـس و  رد 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  اب  ندشور  هبور  رد  يزاریش  دایص  دیهش  موحرم 
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.دنک یم  هلباقم  دیآ ، یم  شیپ  یعیبط  روط  هب  هار  نیا  رد  هک  شدصقم  هب  ندیسر  ِعناوم  اب  تعرس  هب  دهاوخ  یم  هچ  دناد  یم  نوچ 
یم هزات  دینک ، تکرـش  سدـقم  عافد  رد  دـیتساوخ  یم  یتقو  لثم  .دـنک  یم  روهظ  هار  ِعناوم  هزات  دـیداتفا  هار  یتقو  ناگرزب  لوق  هب 

تـشپ ایند  هب  دـیاب  دوش  رکذـتم  امـش  هب  ماما  ترـضح  دوب  یفاک  ماما ، هب  یبلق  قلعت  تهج  هب  یلو  دـیتسین  مه  ایند  ّبح  یب  دـیدید 
شتعاطا هبنج ي  یهدب  رکذت  دـیرم  هب  یتقو  هک  تسه  نافرع  رد  یثحب  .دـیرذگب  ایند  ّبُح  لثم  یعنام  زا  ات  دوب  یفاک  نیمه  درک ،

یم روتسد  امـش  هب  هک  نیمه  .دوش  یم  لح  شا  هلئـسم  دبای و  یم  تدش  شتعاطا  دور و  یم  رانک  شا  یئزج  لقع  دنک و  یم  هبلغ 
بجوم ماما  اب  یقارـشا  هطبار  هنوگچ  هک  مینک  ثحب  دوخ  ياج  رد  دیاب  ار  نیا  .دینک  یمن  ار  راک  نآ  رگید  نکن ! ار  راک  نیا  دنهد 

حور ماما  ترضح  میتفریذپ  رگا  هک  نیا  هب  ددرگ  یمرب  هلئسم  لصا  .دراذگ  رـس  تشپ  ار  عناوم  تعرـس  مامت  اب  ناسنا  هک  دوش  یم 
یگدنز ار و  دوخ  َملاع  میهاوخ  یم  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، لماک  فراع  کی  میراد ، هک  يدهاوش  هب  انب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا

هجیتن دننک و  یم  ادیپ  ار  دوخ  ياج  میدش  لئاق  وا  يارب  هک  یهاگن  نینچ  رد  تاعوضوم  هیقب ي  مینک ، میسرت  وا  تاراشا  اب  ار  دوخ 
نینچ رد  .دندرک  یط  هبش  کی  ار  هلاس  دص  هر  سدقم  عافد  نارادرس  زا  یـضعب  هک  ییانعم  نامه  هب  میریگ ، یم  مه  هداعلا  قوف  ي 
راثآ یمکِح  هناوتشپ  رگا  .داد  شرورپ  یطیارش  نینچ  يارب  ار  وا  دنوادخ  دنا و  هتـشاد  یـساسا  شقن  یئابطابط  همالع  یخیرات  رتسب 
عافد ياه  ههبج  رد  روضح  ياج  هب  ام  ناناوج  زا  يرایـسب  دوب  هدشن  مهارف  بالقنا  زا  لبق  زا  نامیا  توق  ههبـش و  عفر  تهج  همالع 

مسیسکرام و تاهبش  ینابرق  سدقم 
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مدرک یم  بجعت  ملعم  تیبرت  زکارم  زا  یکی  رد  .دنریگب  دنتشاد  ماما  ترـضح  هک  ار  یتاراشا  دنتـسناوت  یمن  دندش و  یم  مسیلاربیل 
ِثحابم اب  یمرتحم  داتسا  مدش  هجوتم  ًادعب  دنهد ؟ یم  ناشن  هقالع  ثحابم  هب  دنریگ و  یم  ار  ثحابم  یبوخ  هب  نایوجـشناد  ارچ  هک 

.دش يدنمشزرا  نایوجشناد  سالک  نآ  راک  لصاح  هللادمحب  دنا و  هدرک  هدامآ  ار  اضف  دوخ 

حالس علخ  ار  اه  تسیـسکرام  ًاتقیقح  دندرک و  حرطم  ار  هفـسلف  لوصا  ثحابم  ههبـش  عفر  دصق  هب  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع 
اهدـعب هک  يّدـح  رد  دنتـشاد ؟ یمرب  ام  ناناوج  بـالقنا و  رـس  زا  تسد  اـه  تسیـسکرام  رگم  دوب  هدـشن  اـهراک  نآ  رگا  .دـندومن 

شور هفسلف و  لوصا   » مه راب  کی  هک  نیا  اب  هتفگ  هچ  هفـسلف  لوصا  دنتـشاد  ربخ  هک  نیمه  ناناوج  زا  یـضعب  دیدرک  یم  هظحالم 
یم لمع  لکـش  نیمه  هب  ًاضعب  مه  امـش  دوخ  .تسا  هدرک  لح  ار  لکـشم  همالع  دنتفگ  یم  یلو  دندوب ، هدرکن  هعلاطم  ار  مسیلائر »
رگا منک  یم  ضرع  تهج  نیا  زا  .تسا  هنتف  عفر  بجوم  دوخ  يدوخ  هب  راوگرزب  ملاع  نآ  روضح  دیا  هجوتم  هک  انعم  نیا  هب  دـینک 
حور ماما  ترـضح  هک  میـشاب  یحور  هجوتم  دیاب  مینک  هدافتـسا  افرع  زا  میریگ و  رارق  هّللا  یلا  كولـس  ریـسم  رد  میهاوخب  زورما  ام 

اب هنرگو  مییاـمن ، هدافتـسا  هیقب  زا  تسا  حور  نآ  لـماح  هک  یتیـصخش  حور و  نآ  لـیذ  هداد و  روهظ  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » هّللا
.میتسین طبترم  هدرک  روهظ  نامز  نیا  رد  هک  ییادخ 
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ام زورما  یخیرات  ياه  باجح 

رگید قیاقح و  لباقم  رد  تایرابتعا ، هب  نداد  تلاصا  یکی  میتسه  مهم  یخیرات  باجح  ود  ياراد  رـضاح  لاح  رد  ام  مدـقتعم  هدـنب 
تلاصا هنافـسأتم  .مینک  لیلحت  یـضایر  رکفت  ِهاگن  اـب  ار  زیچ  همه  میهاوخب  هک  نیا  یـضایر و  يارگ  تیّمک  رکفت  هب  ندـشدودحم 

یهلا راونا  تاـیلجت  هداـمآ ي  ار  دوخ  بلق  اتـسار  نیا  رد  میوشن و  قیاـقح  روهظ  هجوـتم  هک  دوـش  یم  بجوـم  تاـیرابتعا  هب  نداد 
رارق یـضایر  هاگن  لاگنچ  رد  ات  دبای  یم  لیلقت  تیّمک  ّدـح  رد  زیچ  همه  یـضایر ، رکفت  رد  .مینادـب و  رابتعا  ار  زیچ  همه  مییامنن و 

کیتامتـسیس ار  نآرق  دـننک  یم  یعـس  هک  دـنا  يدارفا  هاگن  عون  نیا  هنومن  .دـنام  یم  ناهنپ  ام  رظنم  زا  اـه  تیفیک  هجیتن  رد  دریگ ،
ینآرق لقع  تسین ، یـضایر  لقع  ینآرق ، لقع  یلو  هتفرگن  رارق  تلفغ  دروم  نآرق  رد  یـضایر  لقع  هک  تسا  تسرد  .دـننک  هاـگن 

رگا .دباین  لیلقت  یضایر  ِیمتسیس  هاگن  ّدح  رد  نات  نهذ  هک  دیشاب  دوخ  رکفت  بظاوم  دیاب  تهج  نیا  زا  .تسا  یـسدق  یفیک  ِلقع 
کیتامتسیس شرگن  تاعوضوم  هب  درادن  لاکشا  رما  يادتبا  رد  .دینک  رظن  تایفیک  هب  دیناوت  یمن  رگید  دش  متسیس  طقف  امـش  نهذ 

تیـصخش .دـیتفا  یم  تمحز  هب  دوخ  كولـس  رد  دـیدش  فقوتم  رگا  دـیوشن ، فقوتم  نآ  يور  دیـشاب  بظاوم  اـما  میـشاب ، هتـشاد 
هاگن اب  اهنت  ماما  ترضح  ِندید  هنافراع  دینیب ، یمن  فراع  ار  وا  رگید  هنرگو  دینیبب  متـسیس  کی  دح  رد  دوش  یمن  ار  ماما  ترـضح 

هب رگید  ار  بآ  ام  هک  يزور  زا  دیوگ : یم  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  کیتیچ  مایلیو  نخـس  .دـنک  یم  روهظ  ناتیارب  يروضح  یفیک و 
یخیرات حور  میتسناوتن  اهنت  هن  میدید ، نژیسکا  نژوردیه و  ار  نآ  مدیدیدن و  تیفیک  تروص 
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یم هک  تسا  اـه  تیفیک  هب  هجوت  ياـضف  رد  .مینک  هاـگن  تسرد  میتسناوتن  مه  ار  ناـمیاهزامن  هکلب  مینیبـب  ار  ناـمیاه  گرزبرداـم 
نایم هب  ار  کیتامتـسیس  هاگن  ار و  تیّمک  ادخ ، هب  عوجر  رد  امـش  رگا  .تسین  ریذپ  تیّمک  زگره  ادخ  .دـینک  عوجر  قح  هب  دـیناوت 
نیا رد  دیسرت و  وا  زا  دیاب  دنمتردق  يدوجوم  ناونع  هب  هک  دنام  یم  ییادخ  دیا ، هدرب  باجح  رد  دوخ  رظنم  زا  ار  دنوادخ  دیدروآ 

(1) .دنام یمن  نایم  رد  دش ، یهلا  ياقل  قشاع  دیاب  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  رگید  .دمآ  رانک  وا  اب  يروط  کی  دیاب  هطبار 

یهلا ءامسا  ضرعم  رد  ار  دوخ  یسک  هک  تسا  تسرد  انعم  نیا  هب  اهنت  دوش ، یم  حرطم  ینافرع  لفاحم  رد  ًاضعب  هک  تباین  عوضوم 
چیه ام  تسا ، نایم  رد  یهلا  ءامـسا  تیرهظم  تباین  عوضوم  رد  سپ  .دـنک  لقتنم  نیریاس  هب  ار  یهلا  ءامـسا  نآ  دـهد و  رارق  هناـمز 
یلیخ هلئسم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  يارب  .میتسین  لئاق  دنشاب  هتـشاد  ار  هنامز  یهلا  ءامـسا  تیرهظم  هک  نیا  زج  دارفا  يارب  یتلاصا 
تسا یتقیقح  هک  تهج  نآ  زا  مه  یمالسا  بالقنا  .دنتسه  یهلا  ءامـسا  همه ي  لماح  سدقم  تاوذ  نآ  همه ي  نوچ  تسا  ناسآ 

نتفریذـپ رد  يرتشیب  تیفرظ  هک  دراد  ماما  ترـضح  زا  دـعب  یـسک  ار  شا  تباین  دراد و  تلاـصا  ملاـع ، نیا  رد  یهلا  ءامـسا  لـماح 
هک روط  نامه  ممهف ، یمن  ار  تباـین  زا  يرگید  ياـنعم  نیا  زا  ریغ  تسا ، هدرک  داـجیا  دوخ  رد  یمالـسا  بـالقنا  یئامـسا  تاـیلجت 

هبـساحم ي اب  ار  شراکذا  هک  یـسک  نآ  میوگ  یمن  .مریذـپب  مناوت  یمن  ار  دوش  یم  هتفگ  دـجبا  فورح  دروم  رد  هک  ییاـه  فرح 
ماجنا دجبا  فورح 
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.مهدب رارق  وا  لیذ  ار  ما  یکولس  یگدنز  مناوت  یمن  هدنب  یلو  دنک  یم  يدب  راک  دهد  یم 

یصاخ ءامسا  روهظ  لحم  خیرات  زا  یعطقم  رد  یناسنا  رگا  هک  انعم  نیدب  دهد ، یم  باوج  نیدلا  یحم  هاگتسد  تباین ، عوضوم  رد 
ار لوا  ِصخش  نآ  تباین  دناوت  یم  داد ، رارق  ءامـسا  نآ  ضرعم  رد  ینعی  صخـش  نآ  لیذ  ار  دوخ  بلق  يرگید  درف  رگا  لاح  دش ،

تیصخش یلیصفت  تروص  وا  هک  دهد  یم  ناشن  يونوق  راثآ  تاکرح و  مامت  .نیدلا  یحم  هب  تبسن  يونوق  تباین  لثم  دشاب  هتـشاد 
اریز .دنک  یم  كرد  وحن  نیرتهب  هب  ار  عوضوم  نیا  دشاب  هدرک  دشر  عیشت  گنهرف  رد  یسک  رگا  ًاقافتا  تسا و  نیدلا  یحم  یقارشا 

تروـص هب  ار  نآرق  تقیقح  دـنا  هتـسناوت  یبـلق  تراـهط  تهج  هب  اـه  نآ  هک  میناد  یم  نآرق  تقیقح  رهظم  ار  یماـما  ره  بـلق  اـم 
عوجر بـالقنا  هب  يروضح  ِرکفت  اـب  سک  ره  یمالـسا  بـالقنا  یقارـشا  تیوه  هب  هجوت  اـب  هطبار و  نیا  رد  .دـننک  سمل  يروضح 
بیاـن تسا ، هللا  حور  ماـما  ترـضح  هب  طوبرم  صاـخ  وحن  هب  هک  دـشاب  یتاقارـشا  ضرعم  رد  وحن  نیرتـهب  هب  شبلق  دـشاب و  هدرک 

نیا هب  دنبایب و  ار  وا  دننک  یم  هدهاشم  هک  يدهاوش  کمک  هب  هک  تسا  نآ  ناگربخ  تاقیفوت  دوب و  دـهاوخ  ماما  ترـضح  یقیقح 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  انعم  کی  هب  هک  دننک  یم  فشک  ناگربخ  ار  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ماما ترضح  بیان  انعم 

.دشاب یم  نارود  نیا  رد  فیرشلا 

طابترا هوحن  کی  دنا  هتسناوت  هک  میتسه  دنمقالع  یناسک  هب  ًاعقاو  تسا  یهلا  راونا  یلجت  لحم  یمالسا  بالقنا  هک  اتسار  نیمه  رد 
اب .دنا  هتفای  روضح  طابترا  نآ  ساسا  رب  خیرات  نیا  رد  دننک و  رارقرب  بالقنا  نیا  اب  یقارشا 
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روبع دوش ، یم  لصاح  تایهام  هب  نداد  تلاصا  یلوصح و  هاگن  اب  هک  عوضوم  ِندش  کیژولوئدـیا  رطخ  زا  رگید  يدرکیور  نینچ 
طبترم يرگید  اب  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  هدـش  یلجتم  ِیهلا  ءامـسا  اب  سکره  میوشن ، کیژولوئدـیا  هاگن  راـتفرگ  رگا  .مینک  یم 

یم هچنآ  دور و  یم  نیب  زا  ییارگ  بزح  ییارگ و  هورگ  رطخ  زاب  دریگ ، رارق  امش  هجوت  دروم  هلزان  تروص  هب  مه  دنچره  تسا و 
ءامسا اب  يرتالاب  هبترم ي  رد  سکره  هک  انعم  نیا  هب  تسا  /11و 10 ) هعقاو «) َنُوبَّرَقُْملا َِکَئلوُأ  َنوُِقباَّسلا *  َنوُِقباَّسلاَو   » گنهرف دنام 

اب یتقو  دیدقتعم  هک  ییانعم  نامه  هب  .دوب  دهاوخ  رتشیب  وا  هب  زین  ام  یکیدزن  تسا و  رت  برقم  تسا  طبترم  یمالـسا  بالقنا  صاخ 
صاخ ءامـسا  رهظم  انعم  نامه  هب  یمالـسا  بالقنا  دیـشاب  یم  طبترم  یهلا  راونا  تقیقح  اب  دیتسه ، طبترم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها 

رد تسا  هدـمآ  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  دـنوادخ  تسا و  طبترم  قح  ِدوخ  اب  دـش  طبترم  بالقنا  تقیقح  اـب  سکره  تسا و  یهلا 
.دیاشگب ام  يوس  هب  ار  شدوخ  اب  ام  طابترا  هار  ات  ملاع  نیا 

نتشاد همادا  لاح  رد  یمالسا  بالقنا 

کی دننک ، یم  روهظ  صاخ  ینّیعت  اب  مالسا ، رون  لیذ  نامز  ره  رد  هک  دنتسه  یهلا  ءامـسا  زا  یعماج  رون  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها 
هجوت اب  انبم و  نیمه  رب  زین  یمالسا  بالقنا  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  زور  کی  دنا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نّیعت  نآ  زور 

ات تسا  ام  هفیظو ي  تشاد و  دهاوخ  یصاخ  نّیعت  ینامز  ره  رد  هراومه  ینیمخ ، ماما  ترضح  اب  بالقنا  تقیقح  ِیقارشا  طابترا  هب 
لاح رد  رگا  اذل  میسانشب ، تسا  بالقنا  روهظ  لماک  تروص  زورما  هک  ار  یسک  نآ 
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غارـس هب  ام  دهد ، یم  رارق  ام  رظن  ّدم  دراد ، هراشا  نآ  هب  بالقنا  ار  هچنآ  یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر زا  رتالاب  هک  دشاب  یـسک  رـضاح 
ادـیپ امـش  زا  ریغ  یناعیفـش  ام  میئوگ  یمن  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  هب  باـطخ  هریبک » هعماـج  تراـیز   » رخآ رد  رگم  .میور  یم  وا 
یمن مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رتالاب  یناسنا  روصت  میور  یم  ولج  مالـسا  رد  هچ  ره  نوچ  میتفر ، یم  اه  نآ  غارـس  هنرگو  میدرکن 

هب تبـسن  یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  ياه  تبحـص  تاراشا و  زا  رتالاب  يروصت  ام  میا  هتفرگ  ار  ترـضح  نآ  نماد  .میبای 
يربهر ياهدومنهر  دـنا  هدـیمهف  یبوخ  هب  مدرم  منک  یم  رکف  .میور  یم  وا  لابند  ًامتح  مینک  ادـیپ  رگا  میبای ، یمن  بالقنا  تقیقح 

نیا تسا و  قارشا  نآ  زا  یلماک  ساکعنا  هدرک ، یلجت  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  بلق  رب  هک  یقارـشا  هب  تبـسن  بالقنا 
رد یبوـخ  نیا  هب  تقیقح  نآ  نّیعت  هک  تسا  نتفاـی  همادا  لاـح  رد  هدرک  عورـش  ماـما  ترـضح  هک  یخیراـت  زوـنه  دـهد  یم  ناـشن 

.تسا هدرکن  روهظ  يرگید  خیرات  زونه  و  هدرک ، روهظ  يربهر  صخش 

ماما ترـضح  تلحر  اب  ام  .تسا  هدرک  روهظ  یناهج  رابکتـسا  یفن  تهج  يدیدج  خـیرات  دـش  صخـشم  یمالـسا  بالقنا  روهظ  اب 
یبوخ هب  يربهر  مظعم  ماقم  هک  میدید  دوش و  یم  هچ  تسا  هتفر  هناشن  هک  یفادها  هب  تبـسن  بالقنا  نیا  هدنیآ  هک  میدوب  سپاولد 

، نآ هجیتن ي  رد  هک  هدش  عورش  یخیرات  دیشاب  راودیما  یبالقنا  نینچ  نتم  رد  دنراد و  ار  تسا  هدش  عورـش  هچ  نآ  همادا ي  تردق 
دشابن و اکیرمآ  اج  نآ  هک  تسین  ییاج  هک  دینیب  یم  زونه  دنچره  .دوب  دنهاوخن  ناهج  ياج  همه  يرابکتـسا  ماظن  اکیرمآ و  رگید 

رگا یلو  .دنناوتن  هک  نآ  رگم  دنشاب  ییاکیرمآ  دنهاوخ  یم  يوحن  هب  ناگمه 

411 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 438 

http://www.ghaemiyeh.com


هب يرگید  مشچ  اب  ار  هدـنیآ  قفا  ددرگرب ، ام  خـیرات  هب  دـنوادخ  تسا  انب  هدـمآ و  رـس  هب  رابکتـسا  تیهولا  طوقـس  نارود  میریذـپب 
دعب هب  ادرف  زا  اکیرمآ  هک  انعم  نآ  هب  هن  یلو  تسا  هتـشذگ  نآ  رد  اکیرمآ  نارود  هک  میراد  رارق  یخیرات  رد  ام  .مینیـشن  یم  هراـظن 

ترـضح لاح  نیا  رد  .تسا  رظن  دـیدجت  لاح  رد  ندـش  ییاکیرمآ  هب  شیارگ  رد  رـشب  هک  تسا  عوقو  لاح  رد  یقافتا  هکلب  تسین 
(1) دنهد یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  یقفا  نینچ  بالقنا  يربهر  دنک و  یم  روهظ  اهرظنم  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ماما 

هک ینامز  رد  میراد و  هدنیآ  مادـک  هب  يور  میـشاب  هجوتم  ددرگن و  رات  هریت و  تسا  هدرک  ردـقم  ام  يارب  دـنوادخ  هک  يا  هدـنیآ  ات 
دنناوتب اه  ناسنا  نآ  نتم  رد  هک  مینک  یم  توعد  يزیچ  هچ  هب  ار  يرـشب  ناهج  ام  تسا  شیازفا  هب  ور  بتاـکم  يوس  هب  اـه  توعد 

؟ دننک یگدنز  مه  اب  مه  رانک  رد  تیونعم  ملاع  اب  سدق و  ملاع  اب  دوخ  طابترا  ِظفح  نیع  رد 

تیفرظ تسا و  یلاخ  بسانم  ِتقیرط  هئارا ي  رد  ناشتـسد  هک  دـنا  ساره  رد  اه  هشیدـنا  ریاس  اب  وگ  تفگ و  همهافم و  زا  یناـسک 
اه هشیدنا  بتاکم و  نآ  اب  تبارق  ساسحا  ات  دنرادن  دوخ  هشیدنا  رد  ار  اه  هشیدـنا  بتاکم و  ریاس  رد  دوجوم  یلاعتم  قیاقح  كرد 

ریاس اب  هعزانم  هار  هک  تسا  نینچ  زین  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  یقارشا  تیصخش  لیذ  كولس  ایآ  .دنشاب  هتشاد 
ماما ترضح  تیصخش  تعسو  ای  دراد و  ور  شیپ  ار  اه  هشیدنا 
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« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ترضح  مرح  رد  لاس 1394  دادرخ  مهدراهچ  رد  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  نانخس  هب  - - 1
ماما تیـصخش  فیرحت  رطخ  هیلع ،» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  هشیدـنا ي  هب  نداد  تلاصا  رد  هنوگچ  هک  دوش  عوجر 

.میروخ یم  یلیس  دوش  فذح  خیرات  زا  ماما  ترضح  رگا  دندش  رکذتم  دندومن و  دزشوگ  ار 
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هک تسا  مسیلاربـیل  زا  ریغ  نیا  و  تسا ؟ لـئاق  ار  دوخ  ِصاـخ  هاـگیاج  تسا  تقیقح  قـح و  رکذـتم  هک  یبـتکم  هشیدـنا و  ره  يارب 
.دنک یم  یفن  ار  یسدق  دهعت  هنوگره 

هشیدنا ریاس  مهف  نابز  دنادرگ و  یمرب  ام  هب  ار  رکفت  تردق  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  یقارشا  تیصخش  هب  رظن 
كرد ار  اه  ناسنا  هیقب  مینک و  روبع  هتـسب  یعازتنا و  ًافرـص  ياه  هشیدنا  زا  ات  دهد  یم  ناشن  ام  هب  لمع  نادـیم  رد  ار  اه  ناسنا  اه و 

.مینک تیلوئسم  ساسحا  اه  نآ  هب  تبسن  میئامن و 

هدرک و روبع  ییارگدرف  تاملظ  زا  ناوت  یم  دنتشاد  ناشیا  هک  یتایـصوصخ  اب  ماما و  ترـضح  ینعی  نّیعتم ، یناسنا  تیـصخش  لیذ 
لماـع تُما ، نآ  يوـنعم  حور  هلزنم ي  هب  ماـما  ترـضح  تروـص  نآ  رد  دیـسر و  تُما  اـی  ّتلم  ماـن  هب  یمیظع  یعاـمتجا  هورگ  هـب 

هک ییاج  نآ  زین  ام  هعماج  رد  تسا و  هتخیـسگ  مه  زا  اه  تلم  ریاس  رد  یقیقح  ياه  ماجـسنا  هک  یخیرات  رد  دشاب ، هعماج  ماجـسنا 
نیا زا  .میتسه  يا  هدـنهدرازآ  ِیگنهرف  یگتخیـسگ  راتفرگ  میـشاب و  یمن  ناما  رد  رطخ  نیا  زا  دـشاب  یمن  اهرظن  ّدـم  ماما  ترـضح 

هب دش و  کیدزن  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  تیصخش  لیذ  كولـس  هب  ناوت  یم  رطخ  نیا  زا  ییاهر  يارب  رظنم و 
تـسد رد  تورث  تردق و  نابحاص  ار  وا  تشونرـس  ات  درب  یمن  رـس  هب  لاعفنا  رد  يژولونکت  تیمکاح  هب  تبـسن  هک  دیـسر  یناسنا 

ماـما راـنک  رد  میناوـتب  اـت  مییاـمن  روـبع  دوـخ  یخیراـت  ياـه  باـجح  زا  مینک و  لاـبند  دـیاب  اـم  هـک  تـسا  يزیچ  نآ  نـیا  .دـنریگ 
نوگانوگ ملاوع  رد  هدـش و  دازآ  يدام  يایند  دـمجنم  َملاع  زا  یمالـسا  بـالقنا  اـب  یهارمه  رد  و  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

.میوش رضاح 
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« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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یمالسا بالقنا  رد  یگنهرف  ياه  نوناک  یخیرات  روضح  یگنوگچ 

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

یگنهرف ياه  هعومجم  یتالیکشت  تلاسر 

نآ رد  هک  یخیرات  یمالـسا و  بالقنا  فادـها  قباـطم  ار  دوخ  یعمج  تکرح  یگنهرف ، ياـه  نوناـک  هک  تسا  نیا  رب  رارق  لاؤس :
یم هتفرگ  دارفا  زا  اه  لّکـشت  نآ  رد  راکتبا  هنوگ  ره  هک  دنـشاب  یمـسر  تاسـسؤم  لثم  هن  هک  انعم  نیا  هب  دننک ، فیرعت  دنراد  رارق 

اه نوناک  نیا  یعمج  تکرح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دننک  یفن  دوخ  زا  ار  یفیرعت  هنوگره  ناکما  هک  دنشاب  مظنمان  نانچنآ  هن  و  دوش ،
تیلعف هب  ار  یخیراـت  روضح  نیا  دوش  یم  روطچ  تسا : نیا  لاؤس  تسا  هتفرگ  لکـش  یمالـسا  بـالقنا  یخیراـت  روضح  هب  رظن  اـب 

رد دارفا  همه ي  دنک و  لابند  ار  یمظنم  راتخاس  دـشابن ، الاب  زا  یهن  رما و  راتفرگ  یمـسر  تاسـسؤم  لثم  هک  نآ  نیع  رد  ات  دـناسر 
نیا ناتسود  هغدغد ي  عقاو  رد  دنورب ؟ ولج  دسر  روهظ  هب  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  دیاب  هک  ییوس  تمـس و  هب  مظنم ، یتالیکـشت 

هسـسؤم ي کی  تروص  هب  هک  دـننک  فیرعت  دوخ  يارب  ار  دوخ  یتالیکـشت  راتخاس  دـیاب  روطچ  یگنهرف  ياـه  هعومجم  هک  تسا 
؟ دننک افیا  بوخ  ار  دوخ  یخیرات  هفیظو  دناوتب  هک  دنشاب  يا  هسسؤم  هکلب  دنیاین  رد  رگید  یمسر  ياه  هسسؤم  رانک  یمسر ،
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اب یمالـسا و  ندـمت  ياـضف  رد  اـم  هاـگیاج  درک : لاؤس  روط  نیا  ناوت  یم  دـنتفگ  هچ  نآ  لیـصفت  رد  راـضح : زا  رگید  یکی  لاؤس 
نیا تسا ؟ اجک  دراد ، ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  یقارـشا  تیـصخش  لیـصفت  يانب  هک  يرکف  هسدنه ي  نآ  هب  هجوت 

تلفغ دروم  ام  یعامتجا  ِلاّعف  تایح  ات  مینک  دروخرب  دیاب  یمالـسا  مولع  ینید و  نوتم  اب  هنوگچ  هک  تسا  هدنام  مهبم  زونه  هلئـسم 
.دیایب هنحص  هب  شا  يدربراک  هبنج  رد  ینید  مولع  ًالمع  دریگن و  رارق 

ات تسا و  یمزال  رایـسب  راک  مّلـسم  هک  دوش  یم  سفن  تفرعم  عوضوم  رد  یفراعم  فرـص  دارفا  شالت  مامت  یهاـگ  هتـشذگ  نآ  زا 
ولج ردقنآ  اه  تقو  یـضعب  همه  نیا  اب  درک ، ادیپ  دورو  ناوت  یمن  رگید  ثحابم  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  دوشن  هدـیمهف  سفن  تفرعم 

یتیلوئـسم هاگن  نآ  میراد ، یمالـسا  بالقنا  هب  هک  یهاگن  هب  هجوت  اب  ایآ  .دوش  یم  تلفغ  يرکف  هسدنه  داعبا  هیقب  زا  هک  میور  یم 
، لومعم یگنهرف  یتفرعم و  ثحابم  رانک  رد  دوش  یم  ساسحا  میـشاب ؟ هدرک  یهاتوک  نآ  هب  تبـسن  ام  هک  هدراذـگن  ام  شود  رب  ار 

دوخ یخیرات  هاگیاج  هتفرگ ، لکش  ام  هنامز ي  ریدقت  هک  یطیارـش  رد  ات  میهدب  ماجنا  دیاب  هک  تسه  مه  يرگید  یـساسا  ياهراک 
.میشاب هتشاد  میتسه ، نآ  رد  هک  یخیرات  تاعوضوم  اب  ار  طابترا  نیرتهب  میناوتب  هجیتنرد ، میشاب و  هدرک  ادیپ  تسرد  ار 

مراد هک  یلاؤس  دـعب  مناوخ و  یم  تالیکـشت  دروم  رد  ار  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  نخـس  ادـتبا  هدـنب  راـضح : زا  یکی  لاؤس 
: دنیامرف یم  ناشیا  .منک  یم  حرطم 
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ار بالقنا  تیادـه  ار و  یهلا  تیادـه  مینک و  زاب  ار  اه  هار  ناوت  یم  هک  يا  هبرح  نیرترب  هار و  نیرتهب  هک  تسا  نیا  نامداقتعا  اـم  »
بالقنا يارب  دنهاوخب  یناسک  هچنانچ  رگا  میراد  هدـیقع  ام  .تسا  تالیکـشت  کی  دروایب  يا  هویم  دـناشنب و  اه  ناج  اه و  نهذ  رد 

کی هک  دـننکب  ار  يراک  نآ  تیمک  ظاحل  زا  تیفیک و  ظاحل  زا  دـنناوت  یمن  دنـشابن  عمجتم  دنـشابن  لکـشتم  اه  نیا  دـننک و  راـک 
تالیکـشت دنک  یم  لابند  ار  یفدـه  کی  هک  تسا  یمدرم  هورگ  ره  ضئارف  زا  یکی  تالیکـشت  .داد  دـهاوخ  ماجنا  لکـشتم  هورگ 

دب طقف  هن  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا  تالیکـشت  يانعم  نیا  ندرک  راک  هریجنز  لاصتا و  طاـبترا و  ینعی  فیاـظو  میـسقت  مظن  ینعی 
یمالـسا بالقنا  .دور  یمن  شیپ  تالیکـشت  نودب  ایند  رد  يراک  چیه  .تسا  يرورـض  زیچ  کی  هکلب  بوخ  زیچ  کی  هکلب  تسین 

(1)« .دشن زوریپ  تفرن و  شیپ  تالیکشت  نودب  مه  ناریا 

اب يزاوم  ياهراک  هن  ات  دوش  نشور  طیارش  نیا  رد  یگنهرف » ياه  هعومجم  تلاسر   » تسا زاین  يربهر  مظعم  ماقم  نخس  هب  هجوت  اب 
ییارگ لوصا  هلاس  تکرح 50  نییبت  فیـصوت و  رد  .میوش  راتفرگ  فده  یب  چوپ و  ياهراک  هب  هن  دریگ و  ماجنا  اه  هعومجم  ریاس 

ماـما بـالقنا  ریــسم  رد  تـهج  نـیمه  هـب  دــندوب و  قـفوم  دوـخ  یخیراـت  طیارــش  هناـمز و  حور  مـهف  رد  اـه  نآ  دــیدومرف  اــمش 
هک نیا  دوـب و  ینید » يدـیحوت و  رفـسمتا  لـیذ  همهاـفم   » تـکرح نآ  هصخاـش ي  .دـنتفرگ  رارق  هـیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ
نآ ساسارب  میسانشب و  ار  دارفا  اه و  نایرج  یخیرات  هاگیاج  دیاب  دیدومرف  دیکأت  .دندرک  یم  كرد  ینید  رفـسمتا  لیذ  ار  رگیدمه 

.مینک لماعت  اه  نآ  اب  هاگیاج ،
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دنناد و یم  یمالسا  بالقنا  جیورت  ریـسفت و  راد  هیعاد  یمالـسا و  بالقنا  هب  دقتعم  دهعتم و  ار  دوخ  ییالِو  یگنهرف  ياه  هعومجم 
رد مه  نآ  دنـسانش ، یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تیـصخش  ندروآ  لیـصفت  هب  رد  ار  دوخ  یخیرات  تلاـسر  هار  نیا  رد 

نیرتیو کی  حالطـصا  هب  تلاسر  نیا  .یمالـسا  نیون  ندـمت  ققحت  يارب  یـسایس ، یعامتجا و  یگنهرف ، يرکف ، ياـه  هصرع  ماـمت 
ساسارب هن  یلو  صاخ ، یمظن  اب  دشاب  نایم  رد  یلکشتم  هعومجم ي  دیاب  يربهر ، مظعم  ماقم  نانخس  هب  هجوت  اب  لاح  .تسا  یبوخ 
دسانشب ار  دوخ  فادها  هک  یمظنم  هعومجم ي  .دنا  هدرک  انعم  نیئاپ  زا  تیعبت  الاب و  زا  روتسد  يانعم  هب  ار  مظن  هک  یفراعتم  دعاوق 

تکرح شفادها  تمـس  هب  ینید  يدیحوت و  ههبج ي  لیذ  همهافم ، ساسا  رب  دهد و  لکـش  ار  مزال  تاراکتبا  فادـها  نآ  قباطم  و 
هچ دوـش و  دـیکأت  رتـشیب  دـیاب  یتاـعوضوم  هچ  يور  رب  هک  دوـش  صخـشم  یلـصا  ياـهروحم  اـت  تـسا  زاـین  تـهج  نـیا  زا  .دـنک 
هب ات  دشکب  لوط  یتدم  رگا  یتح  میـسرب  يدـنب  عمج  کی  هب  اه  بوچراچ  رد  دـیاب  هطبار  نیا  رد  .تسین  مهم  نادـنچ  یتاعوضوم 

اهزیچ زا  یلیخ  لبق  هب  تبـسن  هک  يروط  هب  هدرک  لـقتنم  اـم  هب  ار  تاـیبرجت  زا  یلیخ  ناـمز ، رتسب  رد  تکرح  هک  میـسرب  هجیتن  نیا 
كولـس ياه  ثحب  زا  ناتـسود  .درک  يریگولج  اه  نآ  زا  دش  یم  هک  دمآ  شیپ  مه  ییاه  فعـض  هتبلا  .تسا  هدش  فیرعت  نامیارب 

راک دـننک و  فیرعت  ار  دوخ  یخیرات  تلاسر  دـیاب  هک  دندیـسر  يدـنب  عمج  نیا  هب  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  تیـصخش  لـیذ 
هب هجوت  اب  ار  اهراک  روغث  دودح و  یتقو  .دریگ  لکـش  دیاب  دشاب ، تلاسر  زا  فیرعت  نآ  بسانم  هک  يدیدج  فیرعت  اب  یتالیکـشت 

تبسن اه  نایرج  یخیرات  هاگیاج  تخانش 
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يارب نیا  دـشاب و  اشگ  هار  دـناوت  یم  هک  تسا  یثحابم  نآ ، ياهانگنت  هنامز و  طیارـش  تخانـش  میدرک ، نشور  یمالـسا  بالقنا  هب 
.میهدن ماجنا  هدوهیب  راک  دشاب و  بسانم  عقوم و  هب  میهدب ، ماجنا  میهاوخ  یم  هک  ار  یلعف  راک و  ام  هک  تسا  نیا 

دـندمآ و یم  ناش  ییاناوت  قئالع و  بسح  رب  دارفا  هک  دـنا  هدوب  قفوم  یگنهرف  روما  رد  ییاـه  هورگ  دـش  هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اـب 
.دنیامن تیعبت  ًافرص  هیقب  دننک و  هتکید  ار  راک  کی  هک  دوبن  نیا  دنتفرگ ، یم  هدهع  هب  ار  يراک 

؟ تفر ولج  نامز  نیا  رد  یگنهرف  راک  رد  دیاب  هنوگچ  دینک  نشور  دیراد ، هک  ییاه  هبرجت  هب  هجوت  اب  لاح 

نیا هدنب  تسه ، مه  اج  هب  اهدـقن  نآ  تسه ، هدـنب  نانخـس  هب  ییاهدـقن  مّلـسم  هک  منک  یم  ضرع  ار  هتکن  کی  هدـنب  ادـتبا  باوج :
.میهد رارق  بطاخم  ار  دارفا  لقع  مینک  شـالت  دـیاب  .دوش  یم  دـقن  هنافـصنم  هنـالقاع و  هک  صوصخ  هب  مناد  یم  نیریـش  ار  اهدـقن 

زاب نانخـس  نآ  رد  دقن  يارب  ییاج  ات  دیآ  یمن  نایم  رد  يرورپدیرم  ثحب  تقو  چیه  میهد  یم  رارق  بطاخم  ار  دارفا  لقع  ام  یتقو 
.دشابن

تسا عوقو  لاح  رد  هچنآ  راگزور و  هب  یبرغ ، ياه  شزرا  اه و  كالم  ءاروام  هک  مهد  یم  رارق  بطاخم  ار  یلقع  مراد  یعـس  هدنب 
هدید خیرات  نیا  نادنمـشیدنا  ناونع  هب  اه  يدغزا  روپ  میحر  اه و  ینیوآ  دیهـش  لثم  یناسک  یبرغ  نارکفنـشور  هاگن  رد  .درگن  یم 

تاعوضوم هب  يربهر  مظعم  ماقم  هاگن  یبرغ ، هاگن  رد  .دنجنگ  یمن  یبرغ  يراذگ  شزرا  ياه  كالم  رد  اه  نیا  نوچ  دـنوش  یمن 
هن هک  دنیب  یم  يروط  ار  خیرات  یبرغ  رکفنشور  .درادن  ییاج  مه 
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رد هن  دنک و  یم  یگدنز  دوخ  تامّهوت  رد  یبرغ  يرکفنـشور  هاگن  هدنب  رظن  هب  .مدرم  ياه  هدوت  هن  دنوش و  یم  هدـید  نآ  رد  ءایبنا 
.تیعقاو

ار هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ای  ینیوآ و  دیهـش  موحرم  دـناوت  یمن  اهنت  هن  یبرغ ، ياه  شزرا  ریثأت  تحت  ِرکفنـشور  هاگن 
کیمداکآ لفاحم  میرادن  راظتنا  ام  تهج  نیا  زا  .دنک  ساسحا  خـیرات  هب  نداد  تهج  رد  ار  ناربمغیپ  شقن  دـناوت  یمن  یتح  دـنیبب 

تسا یخیرات  همادا ي  يدودح  ات  هاگشناد  .تسا  نتفر  ربنم  عون  کی  ثحابم  نیا  اه  نآ  هاگن  رد  .دننیبب  ار  ثحابم  نیا  یهاگـشناد 
تسا تهج  نیمه  زا  زین  هاگشناد  هب  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  دیما  دیاش  .میـشاب  نآ  رد  دیاب  هک  یخیرات  هن  میتسه  نآ  رد  هک 
دنزاس یم  ار  ام  هدنیآ ي  خیرات  اه ، ینیوآ  لاثما  مدقتعم  هدنب  .دنا  هدـشن  فقوتم  دنتـسه  نآ  رد  هک  یخیرات  رد  ام  نایوجـشناد  هک 

روط نامه  دمهف  یمن  ار  اه  یجیـسب  هدز  برغ  رکفنـشور  .دننز  یم  مقر  ار  هدنیآ  خـیرات  ینیمخ  ياه  یجیـسب  هک  ییانعم  نامه  هب 
.دمهف یمن  مه  ار  اه  یجیسب  ِربمغیپ  هک 

درادن فرح  ربنم  دیوگب  دهاوخ  یم  دناد ، یم  نتفر  ربنم  هداد  لکش  یمالـسا  بالقنا  هک  ار  یخیرات  هب  یـشزرا  هاگن  هک  یلقع  نآ 
یلاعت هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  .تسا  هداد  تاجن  ار  ملاع  ربنم  دنتسین  هجوتم  اه  نیا  ایوگ  هک  یتروص  رد  دیوگ  یم  تاروهـشم  زا  و 

.دندرکن داجیا  ناشیاه  باتک  اب  دندرک  داجیا  لوحت  هعماج  رد  ناشیاهربنم  اب  هک  هزادنا  نآ  هیلع »

تالیکشت هک  تسا  یتسرد  فرح  نیا  دنشاب ، هتشاد  یگنهرف  تیلاعف  دنراد  انب  هک  یبهذم  ياهورین  نیب  رد  تالیکشت  دروم  رد  اما 
یفن ار  تالیکشت  یلک  هب  ناوت  یمن  لاح  نیع  رد  دروآ و  یم  دوجو  هب  دارفا  يارب  ار  یتافآ 
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اه نوناک  هاگیاج  ادتبا  منک  یم  داهنشیپ  هدنب  .میریگب  هسلج  نیا  زا  ار  هجیتن  نیرتهب  ات  مینک  تمسق  دنچ  ار  ثحب  دیهد  هزاجا  .درک 
تـسایر مهدزای  هرود ي  تاـباختنا  اـب  هک  ار  يدـیدج  طیارـش  ثحب ، نآ  لد  رد  میهد و  رارق  رظن  ّدـم  ار  یگنهرف  ياـه  لکـشت  و 

میتفگ یم  يزور  کی  رگا  دوش  مولعم  ات  میراد  رارق  یخیرات  ِطیارـش  هچ  رد  مینیبب  .مینک  یناوخزاب  میدـش ، دراو  نآ  رد  يروهمج 
هکلب دـیایب  نادـیم  هب  ثحابم  نآ  دـیاب  اهنت  هن  میئوگ  یم  الاح  ارچ  میروایب ، نادـیم  هب  ار  ینافرع  ثحابم  زا  ثحب  تسین  مزال  زونه 

.دوش حرطم  مه  یمومع  تروص  هب  دیاب 

هدنیآ رد  یمالسا  بالقنا  تائاضتقا 

یم رکف  هدنب  .دننک  هفیظو  ماجنا  دیدج  طیارـش  قباطم  دیآ  یم  شیپ  يدیدج  طیارـش  یتقو  هک  تسه  ناگرزب  همه ي  هریـس ي  رد 
ّدم دیاب  دـیدج  طیارـش  هب  هجوت  اب  هک  دراد  یتاعوضوم  هب  رظن  لاس 1392  تاباختنا  زا  دـعب  يربهر  مظعم  ماقم  ياه  تبحـص  منک 

ماقم نانخس  هطبار  نیا  رد  مشاب و  هتشاد  دوجوم  عضو  هب  تبسن  يرت  عماج  هاگن  منک  شالت  ات  تسا  نآ  هدنب  یعـس  .دریگ  رارق  رظن 
نانخـس نآ  نتم  رد  ات  ما  هدروآ  دنتـشاد  ءایـصوالا  متاخ  یگنهرف  داـینب  اـب  خـیرات 2/2/1392  رد  هک  ار  هّللا » هظفح  » يربـهر مـظعم 

هب مه  نآ  دـنهد ، یم  ناشن  ار  يرگید  ياج  دـنراد  يربهر  مظعم  ماـقم  دوش  یم  مولعم  نانخـس  نیا  رد  .مینک  ادـیپ  ار  دوخ  فیلکت 
متاـخ یگنهرف  داـینب  ناردارب  .دـنهد  ماـجنا  یمـسر  یگنهرف  تالیکــشت  ءارواـم  يراـک  یگنهرف  رظن  زا  دـنهاوخ  یم  هـک  یناـسک 

هک ار  ییاه  نوناک  دنراد  انب  دندوب  هدرک  ضرع  ناشیا  تمدخ  ءایصوالا 

423 ص :

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 450 

http://www.ghaemiyeh.com


ادیپ ار  دوخ  دوش و  داجیا  اه  نآ  نیب  رد  يا  هکبـش  ات  دننک  طبترم  رگیدـمه  اب  دنـشاب  یمن  هتـسباو  مه  اج  چـیه  هب  دنتـسین و  یتلود 
: دوب نیا  دندومرف  هک  يزیچ  نیلوا  يربهر  مظعم  ماقم  .دنیامنن  ییاهنت  ساسحا  یگنهرف  راک  رد  دننک و 

« .رکش ار  ادخ  دیدمآ ، دیدیسر و  امش  هللادمحلا  بوخ  لاس ، نیدنچ  لوط  رد  .میدوب  امش  راظتنا  مشچ  یلیخ  ام  »

سنج ینعی  .دـنک  یم  روهظ  دوز  اـی  رید  هک  دراد  یتاـئاضتقا  بـالقنا  هک  درک  ار  تشادرب  نیا  دوـش  یمن  هلمج  نیا  زا  امـش  رظن  هب 
تاعوضوم رد  دـنیآ و  یم  دـنراد  بالقنا  فادـها  هب  تبـسن  هک  يا  هغدـغد  اب  یمدرم  ياـه  هورگ  هک  تسا  نیا  یمالـسا  بـالقنا 

یم دنـشک و  یم  ناـیم  هب  ار  گـنهرف  ثحب  همادا ، رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تهج  نیا  زا  دـننک و  یم  ادـیپ  روضح  بـالقنا  یگنهرف 
: دنیامرف

اوه رگا  .دریگ  یم  يژرنا  بوخ  نآ  سفنت  اـب  دعتـسم  ِندـب  کـی  دوب  ملاـس  اوـه  نیا  رگا  .تسا  اوـه  لـثم  گـنهرف  هک  دـیناد  یم  »
« دنوش یم  ضیرم  دننکب  اوه  نیا  وت  سفنت  ًافرص  مه  ملاس  ياه  مدآ  دوب  مومسم 

ياهراک ءاروام  تسا  يراک  مینک  یم  انعم  یمالـسا  بـالقنا  رد  اـم  هک  یگنهرف  دـنیوگب  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  هدـنب  تشادرب 
هتشاد نایرج  هعماج  رد  یحور  دیاب  مه  گنهرف  دروم  رد  تسه  یلو  دینیب  یمن  ار  اوه  هک  روط  نامه  دنیامرف  یم  .موسرم  یتاغیلبت 
دوشن هدید  هک  یحور  .دنک  هیذغت  ار  دارفا  حور  دشاب و  هعماج  تایح  لماع  ندوبن ، ریگ  مشچ  ندوبن و  سوسحم  نیع  رد  هک  دـشاب 

.دشاب هتشاد  تبسن  هعماج  دارفا  اب  هاگآدوخان  یلو 
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اوه اب  یگنهرف  راک  تهابش 

یلصا منک و  صخشم  دنراد  ار  هعماج  گنهرف  هغدغد ي  هک  یناسک  ناونع  هب  ار  نامدوخ  ياج  مهاوخ  یم  ثحب  نیا  حرط  اب  هدنب 
راـک یگنهرف و  راـک  رگا  .میـشاب  هتـشاد  دـیاب  ناـمدوخ  یخیراـت  هاـگیاج  زا  يروـصت  هچ  هک  مهد  باوـج  ار  نازیزع  لاؤـس  نیرت 
یلیخ هک  تسا -  اوه  سنج  زا  یگنهرف  راک  رگا  میـشاب و  هتـشاد  دـیاب  درکیور  عون  کی  تسا  یتاغیلبت  راـک  سنج  زا  یتالیکـشت 

نآ هب  ای  دزادنیب و  گنچ  اوه  هب  دناوت  یمن  سک  چیه  .میـشاب  هتـشاد  دیاب  يرگید  درکیور  میـشاب -  نآ  ندش  هدید  لابند  هب  دـیابن 
، تسا یگدـنز  تایرورـض  زا  هک  بآ  ناـن و  زا  یتـح  تسا  يرورـض  رایـسب  نآ  دوجو  تسه و  اوـه  هک  نآ  نیع  رد  دـنک ، هراـشا 

هدش يزیر  همانرب  یگنهرف  ياه  يراجنهان  هک  دننک  یم  هجوتم  ار  امش  دوخ  نانخس  همادا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  .تسا  رت  يرورض 
: دنیامرف یم  .تسین  یعیبط  اه  يراجنهان  نیا  دوجو  یبالقنا  ینید و  تیوه  اب  روشک  نیا  رد  تسا و 

« .تسا هناوتشپ  یب  اه  نیا  دهد  یم  ماجنا  یهورگ  ره  دوش  یم  روشک  وت  هک  ییاه  تیلاعف  نیا  دینکن  رکف  امش  »

تـشپ ییاه  نایرج  دوش  تقد  رگا  دـنوش  یم  رکذـتم  .دـننک  یم  ار  ییاهراک  نینچ  دـنراد  یلابُاال  لایخ و  یب  یعمج  مینکن  روصت 
: ناشدوخ ریبعت  هب  .دنراد  تیلاعف  یگنهرف  ياه  يراجنهان 

دیدشت درک ، دیدشت  دیاب  هک  ییاجنآ  دـننک و  یم  دـصر  ار  تاکرح  نیا  دـنا  هتـسشن  رفن  ود  رفن ، کی  هنحـص  تشپ  تاقوا  یهاگ  »
« .دننک یم  فیعضت  درک  فیعضت  دیاب  هک  ییاجنآ  دننک و  یم 
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هکلب دـینکن  اـه  نآ  ندوب  شزرا  یب  رب  لـمح  ار  نیا  دوش  یم  یقلت  شزرا  یب  بـالقنا  لیـصا  ياـه  ناـیرج  لیـصا  شقن  رگا  ینعی 
یم هجوتم  دیشاب  هتشاد  یخیرات  یهاگآدوخ  رگا  لاح  .دنوشن  هدید  یگنهرف  لیـصا  ياه  نایرج  ات  هدش  هتخیر  ییاه  همانرب  دینادب 

دروآ و یم  هارمه  هب  ار  یفیرعت  نوناک  نآ  يارب  دوخ  يدوخ  هب  دنراد ، یگنهرف  تیلاعف  هک  ییاه  نوناک  ِنتفرگ  هدیدان  نیا  دـیوش 
ار یمالسا  بالقنا  روضح  دراد  یعس  یناهج  رابکتسا  هک  تسا  نآ  لثم  نیا  .تسا  یگنهرف  ياه  نایرج  ِندوب  لیـصا  هب  داقتعا  نآ 

یم هتفرگ  هدیدان  میتسین  يرابکتـسا  ياه  شزرا  سنج  زا  نوچ  میمهف  یم  ام  دریگب و  هدیدان  هقطنم ، تالداعم  رد  خـیرات و  نیا  رد 
.میشاب هتشادن  یساسا  شقن  هک  نیا  هن  میوش 

گنهرف یتاغیلبت  ياضف  رد  تسا ، یمالـسا  بالقنا  سنج  زا  هچنآ  ره  یمالـسا و  بالقنا  هک  تسا  ناـیرج  کـی  نیا  میمهفب  یتقو 
یم هک  تسه  نامـساوح  نوچ  دـش  میهاوخ  رت  يّدـج  نآ  همادا  رد  میوش و  یم  راودـیما  دوخ  راـک  هب  دوـش ، هتفرگ  هدـیدان  نردـم 

يرابکتـسا گنهرف  اب  گنهامه  ياه  نایرج  اهنت  هک  اضف  نیا  رد  رگا  لاح  .میتسه  یندیدان  هک  نیا  هن  .نامدنریگب  هدیدان  دـنهاوخ 
رگید لاح  نیا  رد  .دیا  هدراذگ  یگدنیآ  یب  هداج  رد  ياپ  دیا و  هدرک  عورش  ار  دوخ  طوقس  دیوش ، یندید  دیهاوخب  دنتسه  یندید 

، دنک یم  انعم  ار  نآ  تردق » هب  فوطعم  هدارا   » هک یخیرات  رد  دینک و  یمن  یگدنز  هدش  عورش  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  یخیرات  رد 
.دیهد یم  همادا  ار  دوخ 
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؟ مینک وجتسج  ار  دوخ  خیرات  مادک  رد 

یهتنم برغ  هب  هک  تسا  نآ  ناتراک  تیاهن  دـینک  وجتـسج  ار  دوخ  تسا  تردـق  هب  فوطعم  هدارا  رد  شماوق  هک  یخیراـت  رد  رگا 
ياروام يزیچ  هب  فرط  کی  زا  اریز  .دتـسیاب  ناریا  یمالـسا  ماظن  لباقم  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  دش  دیهاوخ  روبجم  دیوش و  یم 

انعم تسا  برغ  همادا  هک  یخیرات  رد  روضح  ياروام  ار  دوخ  هک  یمالـسا  بالقنا  رگید  فرط  زا  دینک و  رکف  دـیناوت  یمن  تردـق 
دناد یم  دوش و  هدـید  تسا ، نآ  رد  برغ  هک  ییاضف  نآ  رد  دـهاوخ  یمن  ًاساسا  یمالـسا  بالقنا  .درادـن  امـش  يارب  ییاج  هدرک ،

زا یکی  نیا  یمالسا و  ياهروشک  هدز ي  برغ  ياه  هناسر  رد  هن  یلو  دننیب  یم  ار  یمالـسا  بالقنا  مالـسا  ناهج  ياهروشک  مدرم 
نیعبرا مسارم  رد  اه  لاس  نیا  رد  مدرم  هک  يروضح  لثم  .تسا  روهظ  لاح  رد  یبرغ  ندمت  زا  ادج  هک  تسا  یندـمت  ياه  هصخاش 

لاح رد  دنا و  هدش  رضاح  خیرات  نیا  رد  دراد ، مدرم  روضح  مدرم و  زا  یبرغ  ندمت  هک  یفیرعت  ياروام  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما 
.دنشاب یم  دوخ  يایند  هب  یهد  لکش 

تاکرح رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  روضح  باـصن  تسا و  یمالـسا  يروهمج  روضح  خـیرات ، رد  روضح  باـصن  رگا 
کی تسانب  .میوش  هدید  تسا  برغ  همادا ي  هک  یخیرات  رد  تسین  انب  هک  دـشاب  دـیاب  نامـساوح  تسا ، نیعبرا  يور  هدایپ  ینویلیم 
مهم رایـسب  روضح  عون  نیا  دـیآ و  هنحـص  هب  میراد ، رارق  نآ  رد  ام  هک  یخیراـت  رد  اوه  روضح  لـثم  یـصاخ  یگنهرف  تاـیح  عون 

: دنیامرف یم  همادا  رد  دننک  یم  دیکأت  ییاهراک  نینچ  تیمها  رب  هک  نآ  زا  دعب  يربهر  مظعم  ماقم  .تسا 
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« دنک ادیپ  دناوت  یم  ییاه  تفآ  هچ  امش  میظع  عیسو و  راک  نیا  دینک  هاگن  »

نامراک میـشاب و  هتـشاد  همانرب  دـیاب  مینک  راک  يرابکتـسا  ياـه  ههبج  لـباقم  میهاوخ  یم  رگا  هک  دـننام  یم  هتکن  نیا  يور  ناـشیا 
دراد و تفآ  تسا ، گرزب  هک  هزادنا  نامه  هب  تسرد  یتالیکشت ، راک  .تسا  نکمم  ههبج  لیکـشت  اب  مه  نیا  دشاب و  هدش  تیاده 
هب  » دیآ شیپ  تسا  نکمم  هک  ییاه  تفآ  هب  هجوت  دـنیامرف  یم  .دور  یم  ناتتـسد  زا  شتاکرب  دیـسانشب  ار  شیاه  تفآ  دـیناوتن  رگا 

یگنهرف هناوتـشپ  هب  تهج  نیا  زا  دوـش و  یم  دراو  یجیردـت  یگنهرف  ياـهراک  رد  تفآ  اریز  تسا » اـهراک  نیرت  بـجاو  نـم  رظن 
: دننک یم  دیکأت  يربهر  .دیوشن  كانرطخ  ياهرجحت  يرگن و  یحطس  راتفرگ  ات  دیراد  زاین  یمکحم 

« .دوش فارحنا  راچد  تسا  نکمم  امش  تالیکشت  هار ، طسو  دیتشادن  ار  يرظن  یملع و  هناوتشپ  نیا  رگا  »

ای قالخا  داتـسا  کی  هب  ناش  عوجر  یقالخا ، رظن  زا  تسا  نکمم  یهورگ  اریز  دوب  ساسح  دیاب  يرکف  هناوتـشپ  يور  ساسا  نیا  رب 
رکف کی  هب  زاین  هکلب  تسین  قالخا  هقف و  شا  همه  یگنهرف  تالیکـشت  هک  یلاح  رد  دشاب ، هیقف  کی  هب  ناش  عوجر  یهقف ، رظن  زا 

یگنهرف ياه  نوناک  رگا  تسا ؛ نیا  هدنب  فرح  هطبار  نیا  رد  .دسانـشب  تسا  هدـش  عورـش  هک  ار  يا  هنامز  ات  دراد  یخیرات  گرزب 
یم راچد  يرادنپ  هداس  هب  یتدم  زا  دعب  دننک  عوجر  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  هب  قالخا ، هقف و  ياروام  دنناوتن 

.دینک یم  هظحالم  یگنهرف  ياه  نوناک  زا  يدادعت  رد  رضاح  لاح  رد  امش  هک  يزیچ  .دنوش 
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شقن تیلاعف و  لاح  رد  دنا و  هدرک  ادـیپ  يرکف  ههبج ي  رد  ار  دوخ  یگنهرف ، ياه  تیـصخش  زا  یـضعب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لاؤس :
هراک هچ  طسو  نیا  یگنهرف  ياه  نوناک  تسا  نیا  ام  لاؤس  نایم  نیا  رد  .دنوشن  هدید  هچ  دـنوش و  هدـید  هچ  لاح  دنتـسه ، ینیرفآ 

اه لّکـشت  نیا  هب  يزاین  ًالـصا  ای  هدرک و  روهظ  نامیاه  لّکـشت  ققحت  خـیرات  اـیآ  میناد  یمن  هک  تسا  اـج  نیا  ناـم  تسب  نب  دـنا ؟
تسا مولعم  .دیدش  ادیپ  رکـش  ار  ادخ  الاح  متـشگ  یم  امـش  لابند  نم  دنیامرف : یم  يربهر  مظعم  ماقم  هک  ییاج  نآ  زا  یلو  تسین 

؟ دـسر یمن  روهظ  هب  ام  ياه  نوناک  قیرط  زا  بالقنا  فادـها  بسانم  یگنهرف  تیلاعف  ارچ  لاـح  هدیـسر ، ارف  يروضح  نینچ  تقو 
.دشابن برغ  خیرات  همادا ي  هک  یگنهرف  ياه  تیلاعف  ماجنا  يارب  صوصخ  هب  تسا  مهم  ام  يارب  لاؤس  نیا 

یتاغیلبت راک  اب  یگنهرف  راک  توافت 

دیکأت ناشیا  .ددرگ  یم  فرطرب  دـیئامرف  یم  هک  ماهبا  نیا  دوش  هجوت  يربهر  مظعم  ماـقم  تبحـص  همادا ي  هب  رگا  مرظن  هب  باوج :
ادیپ ار  اه  تیولوا  دننک  هاگن  دننکن ، غولـش  ار  دوخ  رـس  دیاب  دـننکب  یـساسا  ياهراک  دـنهاوخ  یم  هک  یگنهرف  ياه  نایرج  دـنراد 

: دنیامرف یم  .دنیامن 

 ... دیراذگب یمدرم  ياه  هعومجم  نیمه  هدهع  هب  ار  فص  .دیوشن  فص  دراو  دیراد و  هگن  يداتـس  ار  ناتتالّکـشت  رودـقملا  یتح  »
«. دیوشن یتایلمع  ياهراک  دراو  رودقملا  یتح  و  داتس ، فص و  نیب  دیوش ، لئاق  ناتدوخ  يارب  يزرم  عقاو  رد 

هیـصوت نیا  لد  رد  هک  يرگید  هتکن  .داد  رارق  رظن  ّدـم  یگنهرف  ِلیـصا  ياـهراک  يارب  دـیاب  هک  تسا  یتاـکن  زا  یکی  قوف  هتکن ي 
دیکأت تسا  هتفهن 
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: دنیامرف یم  .دنیشن  یم  ورف  دعب  دوش و  یم  غاد  نآ  بت  يا  هلحرم  رد  هک  تسا  یمسوم  ياهراک  زا  ندرکرذح  رد  يربهر 

رد هملک  ذوـفن و  شرتـسگ  زا  منک ، ضرع  تسا  مزـال  یناـمز  ههرب  نیا  رد  صوـصخ  هب  تبـسانم ، نیا  هب  نـآلا  هک  مهم  زیچ  کـی  »
هک ار  یگنهرف  عیـسو  راک  هک  تسا  فیح  اه  نیا  تاباختنا و  لثم  .دوشن  هدافتـسا  دـینک  یعـس  هدزاب ، دوز  لئاسم  رد  روشک  حـطس 

فیح نم  رظن  هب  .دورب  بقع  یکی  دیایب و  ولج  یکی  تاباختنا  رد  هک  دـهدب  رارق  يا  هلیـسو  ار  نیا  دـهد ، ماجنا  دـهاوخ  یم  ناسنا 
هینب تیوقت  يارب  دیاب  ار  اهراک  نیا  دـینک ...  هدزابدوز  ياهراک  روج  نیا  فرـص  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  ار  تالیکـشت  نیا  تسا 
کت کت  رد  مه  میروآ ، دوجو  هب  ماظن  هعومجم  رد  مه  نامدوخ و  رد  مه  يوق ، یگنهرف  هینب  کـی  دـیاب  اـم  .درب  راـک  هب  یگنهرف 

، مینک راک  یلیخ  میراد  جایتحا  میـسرب ...  هملک  یقیقح  يانعم  هب  یمالـسا  ندـمت  داجیا  هب  میهاوخب  رگا  ام  .میروایب  دوجو  هب  مدرم 
« .تفرشیپ يارب  میراد  مزال  يوق  هینب  مینک و  شالت  یلیخ 

، دیدرک مکحم  ار  اه  تخاسریز  هچنانچ  رگا  .تسا  نکمم  اه  تخاسریز  ِماکحتـسا  اب  هار  همادا ي  دـنیامرف : یم  يربهر  مظعم  ماقم 
: دننک یم  دیکأت  دعب  دش و  دهاوخ  ناسآ  همادا  رد  راک 

«. تسا رتهب  دینک  تکرح  رتادص  رس و  یب  هچ  ره  »

نآ رگید  دشاب و  هدزابدوز  ياه  هثداح  ياروام  اهراک  هک  نآ  یکی  دـنروآ  یم  رظن  ّدـم  ار  هصخاش  ود  یگنهرف  راک  يارب  عقاو  رد 
مهاوخ یم  هدنب  تسا » رتهب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  باستنا  یب  ادـص و  رـس و  یب  هچ  ره  : » دـنیامرف یم  .میور  ولج  شوماخ  غارچ  هک 

کی منک  لاؤس  منامب و  هصخاش  ود  نیا  يور 
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مادک چیه  هک  یلاح  رد  دنراد ، ییاه  توافت  هچ  تسا  زاس  هثداح  هک  یتاغیلبت  راک  کی  اب  دشاب  زاس  خـیرات  دـیاب  هک  یگنهرف  راک 
هفیظو زین  ام  ایآ  تسا  ام  يور  هبور  سلجم  یگدـنیامن  ای  يروهمج  تساـیر  يارب  یبوخ  دزماـن  یتقو  ًـالثم  مینک  یفن  تسین  اـنب  ار 
يارب هک  یتدـمزارد  هاگن  اب  ای  و  مینک ؟ يریگ  عضوم  یگنهرف  هعومجم ي  کی  ناونع  هب  یـسایس ، ياه  نایرج  یـضعب  لثم  میراد 
مظعم ماقم  یتقو  مینکن ؟ ادیپ  دورو  یمـسوم  ِروما  نیا  رد  دـیاب  هعماج ، یگنهرف  هینب ي  تیوقت  ياتـسار  رد  میا  هدرک  فیرعت  دوخ 

ثداوح عون  نیا  هب  دورو  اب  ایآ  .دـشاب  ناـنیمطا  دروم  مکحم و  رایـسب  یتسیاـب  یگنهرف  يرکف و  هناوتـشپ ي  : » دـنیامرف یم  يربهر 
؟ مینامب یقاب  یمکحم  يرکف  هناوتشپ ي  هعماج ، یگنهرف  هینب ي  تیوقت  يارب  میناوت  یم  یمسوم 

مّلسم .رجحت  يرگن و  یحطس  يرکف و  یب  زا  هعماج  تاجن  يارب  تدمزارد  ياسرف  تقاط  راک  ینعی  یگنهرف  روما  رد  يداهج  راک 
: دنیامرف یم  يربهر  میراد و  رکفت  ألخ  هک  میتسه  یطیارش  رد  ام 

« .دینک رپ  ار  ألخ  نآ  .تساجک  ألخ  دینیبب  دینک  هاگن  امش  »

ددرگرب هعماج  هب  رکفت  ات 

ياه لادـج  زا  ام  ددرگرب و  هعماج  هب  نآ  یعقاو  ياـنعم  هب  رکفت  هک  مییاـیب  هنحـص  هب  خـیرات  نیا  رد  دـیاب  هنوگچ  تسا : نیا  لاؤس 
یگنهرف ياه  لّکشت  يرکف و  ياه  نایرج  هک  دیراد  تیانع  رـضاح  لاح  رد  میوش ؟ دازآ  ییایند  ياه  صرح  يا و  هقرف  یـسایس و 

اه لّکـشت  رتشیب  .دننک  یمن  رکف  دریگ ، رارق  نآ  رد  دیاب  یمالـسا  بالقنا  هک  یخیرات  هب  يراج ، ثداوح  ياروام  یعقاو ، يانعم  هب 
بیقر اب  هلباقم  رد  ار  دوخ  يانعم  دنتسه و  یلاعفنا  تاکرح  راتفرگ 
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ياه لّکـشت  زا  يرایـسب  .دننک  رکف  فلاخم  ياه  نایرج  هب  تبـسن  هک  نآ  نودـب  یحطـس و  رایـسب  یلباقت  مه  نآ  دـنا ، هداد  لکش 
لثم .دنهد  یم  همادا  نانچمه  دنا و  هدرک  عورـش  ار  يراک  .دـننک  رکف  یگنهرف  يرکف  ياه  ألخ  هب  تبـسن  دنتـسین  رـضاح  یگنهرف 

.دروآ یم  راشف  غیت  نآ  هب  رتشیب  دوب ، هدش  دنُک  شا  غیت  یتقو  هک  یمامح  كّالد  نامه 

دیهش موحرم  .دندرک  یم  نآ  ناربج  فرص  ار  دوخ  تّمه  مامت  يا  هدع  دوب و  هدش  صخشم  یگنهرف  ياهراک  ألخ  بالقنا  زا  لبق 
ماـیق اـت  هک  نیا  .دوش  یمن  ناربج  ـألخ  نآ  دـنامب  هزوح  رد  رگا  دـش  هجوتم  هک  دـش  يرهطم  تهج  نآ  زا  هیلع » هللا  همحر  » يرهطم

.دنک دیاب  راک  هچ  شتقو  هب  دیمهف  هک  هدوب  نآ  تهج  هب  میرب  یم  هرهب  يرهطم  دیهش  موحرم  تامدخ  زا  ام  تمایق 

فص ای  داتس  رد  یگنهرف  تیلاعف 

: دنیامرف یم  يربهر  مظعم  ماقم 

« دینکن غولش  یلیخ  ار  ناتدوخ  رس  هک  تسا  یمهم  هلئسم ي  مه  نیا  »

یناسنا یقیقح  ياهزاین  هجوتم  دوش و  دازآ  هّرمزور  يداـع و  تاـینهذ  زا  ناـسنا  اـت  دراد  تولخ  هب  زاـین  یگنهرف  يرکف  راـک  نوچ 
دیما اه  نآ  هب  هک  یناسک  هب  باطخ  يربهر  مظعم  ماقم  تهج  نیا  زا  .دـننک  یم  روهظ  یقیقح  ياهألخ  یطیارـش  نینچ  رد  .ددرگب 

: دنیامرف یم  دنراد 

« تسیچ اه  تیولوا  دینک  هاگن  تسه  یلیخ  دیهدب  ماجنا  دیاب  امش  هک  هدرکن  هدشن و  ياهراک  »

یم ییاهراک  هب  ناربمایپ  .دنسانشب  ار  بالقنا  نیا  ِبسانتم  ِیگنهرف  حور  هک  دنسرب  ییاج  هب  یگنهرف  ياه  نوناک  اه و  لّکشت  دیاب 
مدرم هک  دنتخادرپ 
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دـندرک و دازآ  دوخ  هنامز ي  ياه  یگّرمزور  يداع و  تاینهذ  زا  ار  دوخ  ادـتبا  ناربمایپ  .دنتـشاد  جایتحا  اـه  نآ  هب  یگنهرف  رظن  زا 
دندرک و دزـشوگ  مدرم  هب  ار  نآ  دنتفای و  یهلا  یحَو  کمک  هب  ار  مدرم  یقیقح  زاین  دندش و  یهلا  تیاده  هب  رّونم  دوخ  تولخ  رد 

یم ناشدوخ  هک  ار  دوخ  يداصتقا  زاین  هنرگو  دـنراد  زاـین  ناربماـیپ  هب  دوخ  یقیقح  ياـهزاین  ناربج  يارب  دـندیمهف  مدرم  هجیتن  رد 
: دنیامرف یم  هک  مبای  یم  يربهر  هلمج  نیا  رد  ار  امش  مدوخ و  یگنهرف  تایح  همادا  هدنب  .دننک  عفر  دنتسناوت 

« دیوشن فص  دراو  رودقملا  یتح  دیراد و  هگن  يداتس  رودقملا  یتح  ار  ناتتالیکشت  »

هک تسا  يروط  دنناسرب  مدرم  هب  ار  ثحابم  نآ  دنراد  انب  دنا و  هتشاذگ  تقو  نآ  يور  رب  نازیزع  هک  یتفرعم  ثحابم  منک  یم  رکف 
دنوش و یم  نفد  کیژولوئدیا  یمـسر و  ياه  لّکـشت  ياضف  رد  ثحابم  نآ  دیایب و  هنحـص  هب  دناوت  یم  دوخ  صاخ  تیوه  اب  اهنت 

: دنیامرف یم  يربهر  هک  نآ  يانعم  تسا  نیا 

« .داتس فص و  نیب  دیوشب ، لئاق  ناتدوخ  يارب  يزرم  کی  عقاو  رد  »

اب یتسرد  هطبار  دناوت  یمن  امـش  بطاخم  دیوش و  یم  یتیـصخش  دـنچ  راتفرگ  هنرگو  دـینک  نییعت  تسرد  ار  دوخ  ياج  دـیاب  ینعی 
زا امـش  دننک و  كرد  ار  امـش  دنناوت  یمن  ناناوج  نوچ  دیدرگ ، یم  نیبدب  نامز  نیمز و  هب  یتدم  زا  دـعب  ًالمع  دـنک و  رارقرب  امش 

ناونع اب  اج  کی  رد  ًالثم  .دیا  هدرک  مهارف  ار  كرد  مدع  عون  نیا  هنیمز ي  ناتدوخ  امش  هک  یلاح  رد  .دیوش  یم  تحاران  اضف  نیا 
نیع رد  تسین و  فص  سنج  زا  هک  دـینک  یم  لمع  يداتـس  تروص  هب  اج  کـی  رد  دـیریگ و  یم  رارق  فص  رد  یگنهرف  تاـیلمع 

لاح
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هب تبـسن  یـصخش  روما  رد  هعومجم  ِدارفا  زا  مادـکره  هک  نیا  اب  .ددرگرب  هعماج  هب  رکفت  اـت  دـیراد  یگنهرف  ياـضف  داـجیا  هب  رظن 
زا هک  یتعسو  زا  ًالمع  نات  لّکـشت  تفرگ  رارق  عضوم  نآ  رد  نات  لّکـشت  هعومجم و  رگا  یلو  دنتـسین  عضوم  یب  یمـسوم  ثداوح 
رد دوش  یم  يا  هقرف  شا ، یگنهرف  ياـه  فرح  همه ي  اـب  دوش و  یم  مورحم  دـشاب ، هتـشاد  خـیرات  نیا  رد  دـناوت  یم  یگنهرف  رظن 

.دشاب یمالسا  بالقنا  یخیرات  روضح  رکذتم  دناوتب  هک  نآ  نودب  .یگنهرف  يرکف  قَِرف  ریاس  رانک 

دروخب هبرض  نامیا  رهوگ  هک  راهنز 

، دروخن هبرـض  نامیا  رهوگ  میـشاب  بظاوم  يداصتقا -  ای  یـسایس  ثداوح  زا  معا  یئزج -  ثداوح  ءاروام  خـیرات ، نیا  رد  دـیاب  ام 
هرود ره  رد  قح  ترـضح  هک  تسا  يرون  نامیا  رهوگ  ییاردـص ، هفـسلف  اب  هن  دـیآ و  یم  تسد  هب  سفن  تفرعم  اب  هن  نامیا  رهوگ 

نیب زا  نینمؤم  نیب  هنیک  اب  یسایس و  ياه  تباقر  اب  رهوگ  نیا  .دنک  یم  قارـشا  مدرم  بلق  رب  هرود  نآ  یخیرات  تائاضتقا  قباطم  يا 
بالقنا هک  ییاضف  رد  نامز و  نیا  رد  اـم  .دوش  یم  ظـفح  ینیب  شوخ  راـثیا و  عضاوت و  اـب  مدرم و  هب  قشع  اـب  سکع  رب  دور و  یم 

همانرب نآ  يارب  میوش و  رکذـتم  تسا ، نامیا  رهوگ  ظفح  هک  ار  هعماـج  زاـین  نیرت  یـساسا  نیا  میراد  هفیظو  هداد ، لکـش  یمالـسا 
ترـضح یقارـشا  تیـصخش  یمالـسا و  بالقنا  قیرط  زا  ار  دـنوادخ  مدرم  ددرگ و  یهلا  هدارا  یلجت  لحم  اه  بلق  ات  میئامن  يزیر 

، ینیمخ ماما  تیصخش  هب  رظن  یمالسا و  بالقنا  زج  ادخ  اب  سنُا  هار  خیرات  نیا  رد  .دننک  ساسحا  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
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دوخ لوغـشم  ار  ام  هدزابدوز  لئاسم  هک  تسا  اضف  نیا  رد  تسا و  هار  نیا  خـیرات  نیا  رد  یعقاو  يزاـسدوخ  هار  .تسین  يرگید  هار 
.مییآرب دوخ  یخیرات  تلاسر  ماجنا  هدهع ي  زا  میناوت  یم  دننک و  یمن 

هدننک نییعت  هچنآ  دوش و  یم  رارقرب  بالقنا  مدرم و  نیب  یصاخ  تبسن  تاباختنا  رد  یـسارکومد و  رد  میوش  هجوتم  ام  تسا  یفاک 
ثحب ياج  تسا ، کیدزن  دراد  رظن  نآ  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  یتقیقح  هب  هزادنا  هچ  تیرثکا  يأر  لاح  تسا ، تیرثکا  يأر  تسا 

بالقنا هک  یتقیقح  هب  يدایز  هزادـنا  ات  تیرثکا  يأر  دنتـسه ، یمالـسا  بـالقنا  تقیقح  هجوتم  مدرم  هک  تهج  نآ  زا  يرآ ! .دراد 
نیا زا  تسین و  یمالـسا  بالقنا  تقیقح  زا  نوریب  یمالـسا ، بالقنا  لیذ  رد  تیرثکا  يأر  .تسا  کیدزن  دراد  رظن  نآ  هب  یمالـسا 

بالقنا تقیقح  نیع  تاباختنا  جیاتن  تشاد  راظتنا  دیابن  یلو  تسناد  یمالسا  بالقنا  زا  يادج  يزیچ  ار  يرالاس  مدرم  دیابن  تهج 
تاباختنا دراو  اتسار ، نآ  رد  یگنهرف  تیلاعف  یمالسا و  بالقنا  تقیقح  نییبت  ياعدا  رظن و  اب  ام  رگا  تهج  نیا  زا  دشاب و  یمالسا 

یلاح رد  .میا  هداتسرف  هیشاح  هب  ار  دوخ  تیلاعف  یلصا  مایپ  میا و  هدرب  تاباختنا  باجح  رد  ار  یمالسا  بالقنا  تقیقح  ًالمع  میدش 
(1) دنا لئاق  کیکفت  یمالسا  تلود  یمالسا و  ماظن  یمالسا و  بالقنا  نیب  بالقنا  مظعم  ربهر  هک 

یمالسا بالقنا  نیع  ار  یمالسا  تلود  دیابن  تهج  نیا  زا  .میتسه  یمالسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  هلحرم ي  رد  ًالعف  ام  دندقتعم  و 
لئاق هاگیاج  یمالسا  ماظن  رد  تلود  يارب  مّلسم  .مینادب 
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فادـها همه  ناوت  یمن  دراد و  ار  دوخ  صاخ  فیرعت  یگنهرف ، هاگن  رد  یمالـسا  بـالقنا  اـما  دوب  نآ  راـک  کـمک  دـیاب  میتسه و 
یمن تسا  مدرم  يأر  ًافرـص  یـسارکومد  سنج  هک  ییاجنآ  زا  اریز  .درک  دودحم  یمالـسا  ماظن  ياه  تلود  رد  ار  یمالـسا  بالقنا 

.تسا نآ  رکذتم  هیقف  ّیلو  هک  دشاب  یمالسا  بالقنا  نیع  دوش 

یخیرات روضح  يانعم 

: دنیامرف یم  هک  مینک  وجتسج  يربهر  مظعم  ماقم  هلمج  نیا  رد  ار  دوخ  هفیظو  میناوت  یم  ام 

« مدرم کت  کت  رد  مه  میروآ ، دوجو  هب  ماظن  هعومجم  رد  مه  نامدوخ و  رد  مه  يوق  یگنهرف  هینب  کی  دیاب  ام  »

هار یـسایس  ناـیرج  کـی  هک  تسین  نیا  يوـق  یگنهرف  هینب  دـندرک  نشور  مـه  ًـالبق  دـننک ، یم  هـیکت  يوـق  یگنهرف  هـینب  يور  رب 
: دندومرف نایوجشناد  عمج  رد  هاشنامرک  رد  .میزادنیب 

دز هلمج  زا  قیرط  ره  زا  دنراد  یعس  دنتسه و  تردق  بسک  يارب  ییاه  هاگـشاب  عقاو  رد  برغ  ینونک  بازحا  دننام  بازحا  یخرب  »
(1)« .مینک یمن  دییأت  ار  بیرخت  هنوگ  نیا  ام  هک  دنسرب  تردق  هب  یسایس  دنب  و 

دییأت دروم  دـهد ، لکـش  یتدـیقع  ینید ، یـسایس ، ياه  هنیمز  رد  ار  هعماـج  يرکف  تیادـه  دـهاوخب  هک  ییاـنعم  هب  تالیکـشت  اـما 
: دنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  .تسا  يربهر 
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مه ترخآ ، مه  تسه  نآ  رد  ایند  مه  هک  هملک  یقیقح  يانعم  هب  یمالـسا  ندمت  کی  داجیا  ینعی  الاو  فده  نآ  هب  میهاوخب  رگا  »
نیا هک  میـسرب  نیا  هب  میهاوخب  رگا  میراد  ام  هک  تسا  یفدـه  نآ  نیا  میـسرب  تسا ، نیمز  يور  رد  تزع  مه  ـالعا و  ـألم  رد  تزع 

ار اه  نیا  رگا  هدرک  قلخ  نآ  يارب  ار  ام  لاعتم  يادخ  هک  یعقاو  تیدوبع  ناسنا و  حور  يونعم  یلاعت  يارب  تسا  يا  هلیسو  شدوخ 
يوق ار  یگنهرف  هینب ي  دـیاب  تفرـشیپ  يارب  میراد  مزال  يوق  هینب  مینکب و  راـک  یلیخ  میراد  جاـیتحا  مینک  ادـیپ  یـسرتسد  میهاوخب 

« .مدرم کت  کت  مدرم و  داحآ  هینب ي  مینک 

نیا رد  هک  ییاه  نایرج  ماـمت  .مینکب  دـیاب  راـکچ  دـیئوگ  یمن  رگید  دـیهد  رارق  دوخ  لـباقم  رد  ار  قوف  هلمج ي  رگا  هدـنب  رظن  هب 
هک دـنهد  رارق  دوخ  يور  هبور  ار  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  تبحـص  نیا  رگا  دنـشاب  هتـشاد  یگنهرف  تیلاعف  دـنراد  انب  روشک 

یحطـس ره  رد  یـشیارگ و  هقیلـس و  ره  اب  دننک ، یم  ادیپ  ار  دوخ  فیلکت  یبوخ  هب  .درک  يوق  ار  مدرم  یگنهرف  يرکف  هینب ي  دیاب 
دنشچب ار  تیونعم  هزم  ات  دیئامن ، یم  لصو  داعم  ثحابم  هب  ار  نآ  دینک و  یم  عورش  یـسفن  تفرعم  ثحابم  اب  امـش  .دنراد  رارق  هک 

اب رگید  هورگ  کی  .دیهد  یم  ناشن  ار  یمالسا  بالقنا  هاگیاج  دینک و  یم  دقن  ار  برغ  تیودهم ، هب  رظن  اب  یسایس  هاگن  رد  دعب  و 
ّدم همه  هک  یمالـسا  ندـمت  يالاو  فدـه  هب  رظن  اب  دزادرپ ، یم  هعماج  یگنهرف  هینب  تیوقت  هب  دسانـش  یم  شدوخ  هک  يراکوزاس 
رد نیا  دنک و  روبع  رکفت  ياه  باجح  زا  ددرگرب و  هعماج  هب  رکفت  ات  تسا  مدرم  یگنهرف  يرکف و  هینب  تیوقت  هدمع  .دـیراد  رظن 

لیذ ار  نافرع  نآ  دیاب  دینک  عوجر  مه  نافرع  هب  دیهاوخب  رکفت  ِباجح  زا  روبع  يارب  رگا  یتح  .تسا  نکمم  یمالسا  بالقنا  نتم 
لابند یمالسا  بالقنا 
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هیحور  » هوزج نآ  نازیزع  مدرک  دیکأت  تهج  نیمه  هب  .دهدب  ام  هب  تسا  رکفت  باجح  زا  روبع  نامه  هک  ار  دوخ  يانعم  ات  دیئامرفب 
یمالسا بالقنا  اب  هک  یخیرات  رد  روضح  نودب  ِنافرع  هدش  نشور  اج  نآ  رد  .دیامرف  هعلاطم  ار  یمالسا » نافرع  يزاس و  ندمت  ي 

نآ نتم  رد  اهنت  ینامز  هرود و  ره  رد  دنوادخ  اریز  .دیاشگب  ادخ  يوس  هب  یهار  دارفا  يارب  دناوت  یمن  تسین و  نافرع  هدـش ، عورش 
دنوادـخ يوس  هب  یهار  دـنک  یگدـنز  تسا ، هدرک  روهظ  نآ  رد  دـنوادخ  هک  یخیرات  زا  نوریب  هک  یـسک  دـنک و  یم  روهظ  هرود 

.دراد دیکأت  عوضوم  نیمه  رب  تایاور  رد  هنامَِزب » ًافراع   » هژاو .درب  یم  رس  هب  دوخ  ینهذ  يادخ  اب  اهنت  درادن ،

هار همادا ي  ناکما 

زا تسا  ترابع  نآ  دـننک و  یم  یگنهرف  ياه  تخاسریز  هجوتم  ار  اهرظن  یگنهرف  يوق  هینب  داجیا  اب  هطبار  رد  يربهر  مظعم  ماـقم 
: دنیامرف یم  .ددرگ  نکمم  هار  همادا ي  ات  یتسه ، رد  يراج  ننس  تخانش  یهلا و  فراعم  رد  هعماج  ِندش  قیمع 

همادا رد  راک  دـیدرگ  نکمم  اه  تخاسریز  هچنانچ  رگا  تسا  نکمم  اه  تخاسریز  ماکحتـسا  اب  هار  همادا  هک  تسا  نیا  مضرع  نم  »
« دش دهاوخ  ناسآ 

نیا زا  دوشن و  هدنک  دوخ  هاگیاج  زا  دیتسیاب و  نمشد  ياه  هشقن  اه و  هنتف  لباقم  رد  دناوت  یم  دوخ  لیـصا  یگنهرف  ینابم  اب  هعماج 
ار هعماج  یتفرعم  ياه  هشیر  ادص  رس و  یب  هک  دننک  یم  تمدخ  هعماج  هب  ًاتقیقح  یناسک  تهج 
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: دنیامرف یم  همادا  رد  تهج  نیمه  هب  .دننک  اپ  تسد و  دوخ  يارب  یناونع  راک  نیا  رد  دنهاوخب  هک  نآ  نودب  دنشاب  هدرک  مکحم 

« تسا رتهب  دشاب  هتشاد  دوجو  باستنا  یب  ادص و  رس و  یب  هچ  ره  »

ِدارفا ناور  حور و  رد  یلـصا  ِتیونعم  دوش  یعـس  دشاب ، نایم  رد  نام  ناونع  نامدوخ و  هک  نآ  زا  شیب  ینعی  ندرکراک  باستنا  یب 
مینکن و حرطم  صخش »  » ناونع هب  ار  دوخ  ام  .میشاب  نایم  رد  صخش »  » ناونع هب  یلاعبانج  هدنب و  هک  نآ  نودب  دوش ، هنیداهن  هعماج 
هک تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  یعقاو  یگنهرف  راک  همزال ي  نیا  دشابن و  نایم  رد  نام  هتـسد  هورگ و  نامدوخ و  دوش  یم  ات 

: دنیامرف یم  دوخ  نخس  تمسق  نیرخآ  رد  يربهر 

« .تسا شزرا  اب  نیا  تسا ، ناوارف  اجنآ  تکرح  راک و  ششوج  اما  درادن  مه  ییولبات  چیه  هک  تسه  اهاج  یضعب  »

.دینک یمن  ادـیپ  ار  ناشدوخ  دـیدرگب  هچره  یلو  دراد  روهظ  ناشیاهراک  ریثأت  يا  هدـع  دوش  یم  هجوتم  یتقو  دـنک  یم  فیک  مدآ 
نآ یلـصا  نالماع  هک  نآ  نودب  درب  یم  ولج  ار  هعماج  دریگ و  یم  ماجنا  هعماج  نیا  تسوپ  ریز  رد  دراد  شزرا  اب  رایـسب  ییاهراک 
مگ رهاظ  رد  هک  دش  عورـش  یتقو  نآ  زا   i بنیز ترضح  مدرک  ضرع  نازیزع  تمدخ  ًالبق  .دنـشاب  هتـشاد  دوخ  زا  يروهظ  اهراک ،

َملاع ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن  قیرط  نیا  زا  دوبن و  رهاظ  مه  اج  چیه  دوب و  رضاح  اج  همه  ترـضح  نآ  البرک  زا  دعب  .دش 
هک نآ  هن  دوش ، ناهنپ  اه  مشچ  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تضهن  دراذگن  هک  دوب  نآ   i بنیز ترـضح  رنه  .درک  ریگ 

ههبج نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دوب  دهاوخ  زیمآ  تیقفوم  تروص  نیا  هب  هشیمه  یگنهرف  راک  و  دنریگ ، رارق  اهرظن  ّدم  ناشدوخ 
هک نانچمه  دوش ، مهارف   i بنیز ترضح  یگنهرف  راک  رتسب  ات  دندرک  حتف  ار 
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ههبج هیاس  ریز  هک  تسا  نیا  ام  رنه  .دندوشگ  ار  یمالسا  بالقنا  ههبج  خیرات  نیا  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح 
باجح رد  ار  بالقنا  ماما و  میوش و  هدـید  دـشاب  مزال  هک  نآ  نودـب  مینک  لمع  دوخ  هفیظو  هب  یمالـسا  بـالقنا  هدـش  هدوشگ  ي 

اب میراد  بالقنا  کی  ام  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ًارهاظ  تلم » تلود و  ینابزمه  یلدمه و   » لاس حرط  اب  يربهر  مظعم  ماقم  .میربب 
هّرمزور روما  ییارجا و  روما  تهج  مدرم  باختنا  اب  میراد  تلود  کی  یفرط  زا  و  نآ ، هب  طوبرم  یخیرات  تلاسر  صاخ و  یتینارون 

رگید يدرکیور  اب  یلک و  حور  کـی  اـب  یمالـسا  بـالقنا  یلو  دـیآ  یم  هنحـص  هب  صاـخ  يا  هقیلـس  يا  هرود  ره  رد  هک  مدرم  ي 
رظن نمهب  زا 22  لیلجت  اب  مدرم  .تسا  بالقنا  هب  طوبرم  دیآ  یم  شیپ  لاس  ره  هک  ییاه  نمهب  .تسا 22  هتفرگ  لکش  مدرم  طسوت 

ار دوخ  تیوه  مدرم  تسا و  مالـسا  یلاعتم  ِفادـها  يوس  هب  خـیرات ، نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  روضح  اب  قفا  نآ  هک  دـنراد  یقفا  هب 
دنیآ یم  هنحـص  هب  سلجم  تلود و  هب  تبـسن  رد  مدرم  هک  ییاـه  تاـباختنا  رد  هک  یلاـح  رد  دـننک  یم  فیرعت  بـالقنا  هب  تبـسن 
عون نیا  رد  دـنراد  بالقنا  ياه  نامرآ  هب  تبـسن  هک  ار  یتیـساسح  تهج  نیمه  هب  تسا و  یگدـنز  هّرمزور  روما  هب  رتشیب  ناـشرظن 
مدرم دش  هداد  هک  ییاهراعش  هب  هجوت  اب  روهمج  سیئر  ناونع  هب  داژن  يدمحا  ياقآ  باختنا  اب  هطبار  رد  .دنهد  یمن  ناشن  تاباختنا 

یم سکره  تلود  سیئر  دندش  هجوتم  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  دندمآ  نادیم  هب  دنتـشاد  بالقنا  هب  تبـسن  هک  یتیـساسح  نامه  اب 
بالقنا فادـها  اب  تدـم  هاتوک  رد  ًاضعب  هک  دراد  یتاروذـحم  اـه و  تیدودـحم  تسا ، یئارجا  روما  لوئـسم  نوچ  دـشاب ، دـهاوخ 

یخیرات ياهانگنت  تهج  هب  تسا  روبجم  اذل  تسین  قبطنم 
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یم ود  ره  تلود  نیا  تلود و  نآ  دـندومرف : يربهر  مظعم  ماقم  .دـشابن  یمالـسا  بـالقنا  زارت  رد  هک  دریگب  یتامیمـصت  میراد  هک 
ياقآ هطبار  نیمه  رد  مدرم و  روما  هرادا  رد  دـنراد  اه  تلود  هک  تسا  یتاروذـحم  نامه  نیا  دوش و  هرکاذـم  اکیرمآ  اـب  دنتـساوخ 
روما دنک و  دنُک  ار  میرحت  غیت  دناوتب  ات  دـیایب  هاتوک  یمک  لوبمالـسا  تارکاذـم  رد  دـیوگ  یم  یلیلج  رتکد  ياقآ  هب  داژن  يدـمحا 

رنه یلو  دوش  تحاران  داهنـشیپ  نیا  زا  ارگ  نامرآ  ناسنا  کی  ناونع  هب  تسا  نکمم  یلیلج  رتکد  ياقآ  .دـهد  ناماس  ورـس  ار  مدرم 
هفیظو هن  تسا و  تلود  راک  نیا  .مینک  فیعض  دوخ  اب  هلباقم  رد  ار  نمشد  هزیگنا  مینک  یعس  بالقنا ، لوصا  ظفح  اب  هک  تسا  نآ 

تابلاطم تیاعر  دنناوت  یمن  دنراد و  یتاروذحم  اه  تلود  .ناهج  نیا  رد  تسا  بالقنا  یخیرات  روضح  لوئسم  هک  بالقنا  يربهر 
زا دنهاوخ  یم  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  نیا  و  دنریگب ، هدـیدان  دـنراد ، بالقنا  زا  هک  تسا  یتابلاطم  زا  ریغ  هک  ار  اه  تلود  زا  مدرم 

هاتوک یتاهج  رد  هک  دـنک  یم  روبجم  ار  اه  تلود  يرادا ، ماظن  فعـض  يداصتقا و  ياهانگنت  هکلب  دـننز ، زاب  رـس  بالقنا  فادـها 
ار ییارجا  روما  رد  بـالقنا  فادـها  ققحت  ياـه  هنیمز  یبـالقنا  تلود  هک  تسا  نآ  رد  یبـالقنا  ریغ  یبـالقنا و  تلود  قرف  .دـنیایب 

.دریگب هیحور  نمشد  هک  دنک  یمن  لمع  يروط  دنک و  یمن  شومارف 

یقفا رد  یمالسا  بالقنا  اب  دوخ  تبسن  رد  دیاب  یگنهرف  يرکف - نایرج  کی  ناونع  هب  امش  میوگب  ات  مدرک  ضرع  ار  تامدقم  نیا 
رد دیناوتب  ات  دینزن  هرگ  دنراد  هک  یتاروذحم  نآ  اب  اه  تلود  هب  ار  دوخ  دیورب و  ولج  صاخ 
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يانعم مدرک  ضرع  هچنآ  اب  دـیدومرف  ثحب  يادـتبا  رد  هک  یتالاؤس  منک  یم  رکف  .دـیریگب  رارق  یمالـسا  بالقنا  ِیخیراـت  ياـضف 
.درک ادیپ  ار  دوخ 

دنوش یم  دبعم  اه  لّکشت  یتقو 

هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  یقارـشا  تیـصخش  یمالـسا و  بالقنا  لیذ  اه  ناسنا  عمج  هک  انعم  نیا  هب  تالیکـشت  مدقتعم  هدنب 
تسا هاگتدابع  دبعم و  کی  دنرواین ، نایم  هب  ار  دوخ  دننک و  نشور  هتـسجرب و  ار  یمالـسا  بالقنا  فادها  دننک  یعـس  هیلع » یلاعت 
ياـه فشک  ناـسنا  یتـح  هک  دزرا  یم  یعمج  نینچ  رد  روـضح  منک  یم  ضرع  هطبار  نیا  رد  .دراد  ار  دوـخ  صاـخ  تیناروـن  هک 

یلو دـشاب  هدیـسر  مه  یبوخ  هتکن ي  هب  دوخ  روعـش  رد  فرط  تسا  نکمم  یهاگ  .دـنک  یعمج  رون  يادـف  ار  دوخ  يدرف  یئزج و 
دوخ دندرک و  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  يراک  دهد ، رارق  نآ  لیذ  ار  دوخ  هک  دهاوخ  یم  رنه  یلیخ  دش ، يرترب  تقیقح  هجوتم  یتقو 
هولج هک  ار  دوخ  مهف  ناسنا  هک  تسا  مهم  راک  نیا  تهج  نآ  زا  .دـنداد  رارق  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  فشک  لـیذ  ار 

نآ اب  يدرف  طابترا  ياـج  هب  قح  ترـضح  دروآ و  یم  دـیدپ  ار  دـیدج  خـیرات  هک  دـهد  رارق  رترب  مهف  کـی  لـیذ  تسا  قح  زا  يا 
هک دـینک  انعم  یمالـسا  ماظن  رد  ار  تالیکـشت  هطبار  نیمه  رد  .دـنک  یم  رارقرب  نارود  نآ  ياه  ناسنا  اب  یخیرات  یطابترا  فراـع ،

حتف هب  هنرگو  دـیوش  يدـیدج  خـیرات  دراو  اـت  دـیهد  رارق  نینمؤم  یعمج  روضح  لـیذ  ار  تسا  قح  دـیناد  یم  دـیراد و  دوخ  هچنآ 
یلو دراد  فرح  شدوخ  يارب  اقآ  نآ  .دینک  یم  یگدـنز  دوخ  يدرف  يادـخ  اب  دـیوش و  یمن  دراو  تسا  هدـمآ  دـیدپ  هک  یخیرات 

عمج هک  نیا  هب  دسرب  رگا 
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هک تسا  یفئارظ  اه  نیا  دـنک  یم  هاگن  عوضوم  هب  يرگید  روط  دـننک  یم  زاـب  وا  ولج  رد  ار  يدرف  كولـس  يارواـم  یفرح  نینمؤم 
.دریگن دوخ  هب  يدرف  يانعم  اهنت  ( 10/ تارجح «) ٌٌهَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ   » يانعم ات  دوش  ثحب  دوخ  ياج  رد  دیاب 

ياه هورگ  یتالیکـشت  تیوه  دـنیامرف  یم  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  هچ  نآ  هب  رظن  اب  یلاـعبانج و  نانخـس  هب  هجوت  اـب  لاؤس :
؟ دشاب دیاب  هنوگچ  رضاح  لاح  رد  یگنهرف 

نودب یگنهرف  لّکشت  کی  دیآ  یم  رظن  هب  دوش ، یم  تشادرب  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  نانخـس  زا  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  باوج :
.دروآ رد  لیصفت  هب  لامجا  زا  ار  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  يرکف و  ینابم  دیاب  دوش ، هدید  هک  نآ 

؟ دشاب یگنهرف  تالیکشت  هب  زاین  هک  نآ  نودب  دنهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوت  یمن  روشک  یگنهرف  ياه  تیصخش  ایآ  لاؤس :

تاعوضوم و نآ  ندرک  یتایلمع  یلو  دـننک  حرط  ار  تاعوضوم  دـنناوت  یم  کیروئت  رظن  زا  اهنت  یگنهرف  ياـه  تیـصخش  باوج :
تاـبلاطم ندـش  رّکذـتم  ياـهراک  هار  هک  یتالیکـشت  اـهتنم  دراد  زاـین  یتالیکـشت  راـک  هب  ندروآرد ، هعماـج  تاـبلاطم  هرمز ي  رد 

.دروایب هعماج  فک  رد  ار  یگنهرف 

یمالسا بالقنا  نازِو  رد  تالیکشت  يانعم 

رد هدرک و  فیرعت  هتینردم  خیرات  هک  تسا  یتالیکشت  همادا  عقاو  رد  میـسانش  یم  ام  هک  یتالیکـشت  راک  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لاؤس :
يرکف ياه  تیصخش  راک  تسا و  هتینردم  گنهرف  سنج  زا  یفادها  همادا ي  يارب  عقاو 
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هداج ي رد  ًالمع  هک  دـننک  راک  هچ  یگنهرف  ياه  لّکـشت  تسا ، هعماج  یگنهرف  يرکف  هبقع ي  نییبت  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  و 
؟ مینک ینارنخس  میسیونب و  باتک  امـش  لثم  مینکب و  ار  اهامـش  لاثما  ياهراک  مه  ام  تسا  انب  ایآ  دنـشابن ؟ هتینردم  فادها  همادا ي 
هب رد  ام  ای  تسا  هدشن  عورـش  زونه  یمالـسا  بالقنا  سنج  زا  ییاه  لّکـشت  ِخـیرات  میریذـپب  دـیاب  ای  .دوش  یمن  تالیکـشت  هک  نیا 

ياه لکـشت  دـیاب  دـیئامرف  یم  هک  ار  یلیـصفت  ياـنعم  رگید  تراـبع  هب  .میناوتاـن  ییاـه  لّکـشت  اـه و  نوناـک  نینچ  ندروآ  هنحص 
هدـنیآ ي هب  تبـسن  دـیاب  روطچ  دوش  مولعم  ات  مینک  یمن  كرد  تسرد  دـننک ، داجیا  هعماـج  یگنهرف  يرکف و  یناـبم  رد  یگنهرف 
ار ام  یخیرات  عناوم  دـشاب و  رظن  ّدـم  هراومه  یمالـسا  بالقنا  یندـمت  قفا  هک  ریبعت  نیا  اـب  .میهد  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو ي  بـالقنا 

؟ دریگ لکش  دیاب  روطچ  یعمج  راک  نیا  .یعمج  راک  کی  رد  مه  نآ  دنکن ، ریگ  نیمز 

نیا رد  ثحب  مینکب ؟ لمع  دـیاب  روطچ  میهد  لیـصفت  هیملع  ياه  هزوح  رد  هاگـشناد و  رد  میهاوخ  یم  رگا  ار  بالقنا  هب  هاـگن  نیا 
اما دنراد  فارشا  اه  یـشم  طخ  فادها و  ِتایلک  هب  دنـسانش  یم  ار  بالقنا  تاذ  هک  ییاه  نوناک  اه و  هورگ  ًامومع  .تسا  لفق  اج 

هبنج ي هک  رگید  تهج  زا  یلو  دـنراذگب  ناـیم  رد  دـیاب  ار  یتاـعوضوم  هچ  دـننک و  راـک  هچ  دـنناد  یم  تـهج  کـی  زا  لـمع  رد 
.دننکب دیاب  راک  هچ  دنناد  یمن  دیآ ، نایم  هب  لّکشت  دیاب  دراد و  یتالیکشت 

ماما ترـضح  هریـس ي  لثم  میریگب  رارق  نآ  لیذ  دیاب  هک  يرکف  یکی  .تسا  حرطم  اج  نیا  رد  عوضوم  ود  دسر  یم  رظن  هب  باوج :
عمج هک  دنهد  یم  رارق  رظن  ّدم  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  هک  ییاه  هار  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ
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هتسجرب ار  نآ  يا  هناهب  ره  هب  دنهد و  یم  لیکشت  هک  یتاسلج  رد  تاعوضوم  نآ  حرط  اب  دننک  یم  یعس  رگیدمه  رانک  رد  نازیزع 
نیا رد  ار  دوـخ  دـناوت  یم  بـالقنا  یگنهرف  يرکف  ههبج ي  دـننادرگب و  اـهدومنهر  نآ  هریـس و  نآ  هجوـتم  ار  دارفا  ِرکفت  دـننک و 
ماقم ياهدومنهر  لیذ  دوخ  تئارق  اب  هورگ  ره  هک  یتاراکتبا  اـب  هارمه  تسا  رکف  کـی  تالیکـشت  تهج  نیا  زا  .دـنک  اـنعم  هفیظو 
رکف کی  تسین ، صخـش  کـی  روحم  نآ  هک  دراد  روحم  کـی  اـنعم  نیا  هب  تالیکـشت  .دراد  بـالقنا  زا  هّللا » هظفح  » يربهر مظعم 

یم نایم  هب  اه  قادصم  اب  هطبار  رد  هک  یلیصفت  اب  هعماج  رد  رکف  نآ  هب  نداد  هعسوت  ندیشخب و  ماکحتسا  يارب  تالیکـشت  تسا و 
تیالو لیذ  هک  تسا  یتئارق  لیصفت  يارب  مجسنم  ِعمج  کی  ياتسار  رد  دیهد  یم  ماجنا  هک  یثحابم  مامت  .تسا  هتفرگ  لکش  دروآ 

قیرط زا  دشاب ، ینافرع  ثحابم  ای  سفن و  تفرعم  قیرط  زا  دشاب ، يدیحوت  ثحابم  ثحابم ، نآ  هچ  لاح  دیراد ، یمالسا  بالقنا  زا 
ینعی تالیکـشت  .یمالـسا  بالقنا  تقیقح  روهظ  باجح  تخانـش  ناونع  هب  دـشاب  یـسانش  برغ  ثحابم  اـی  یهلا و  ءامـسا  هب  رظن 

هک نیا  نیع  رد  دـیراد ، یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  زا  هک  یتئارق  لوح  مدرم  داحآ  نیب  رد  يوق  یگنهرف  هینب ي  داـجیا  يارب  شـالت 
اریز دـیآ  نایم  رد  يزابدـیرم  هک  نآ  نودـب  .دـیور  یم  لیـصفت  هب  لامجا  زا  هراومه  دـیتسه و  زین  دوخ  یناوخزاب  لاح  رد  هراومه 

.فرص تاساسحا  هن  دریگ و  یم  رارق  باطخ  دروم  اه  لقع  هراومه 

، دـنهد رارق  رظن  ّدـم  دـیاب  دـنک ، روهظ  بالقنا  نورد  رد  دـیاب  هک  ییاـنعم  نیا  هب  تالیکـشت  دروم  رد  نازیزع  هک  يرگید  عوضوم 
نوچ دنک و  یم  روهظ  هدرک ، عولط  یمالسا  بالقنا  اب  هک  یخیرات  نتم  رد  هک  تسا  يزیچ 
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کی دیناوت  یمن  زگره  دیتسه ، ور  هبور  نآ  اب  هراومه  تهج  کی  زا  هک  نآ  نیع  رد  تسا ، يدوجو  تقیقح  کی  یمالـسا  بالقنا 
دینادب دیاب  هک  یلاح  رد  تسا » لفق  اج  نیا  رد  ثحب   » دییامرف یم  هک  تسا  هطبار  نیا  رد  دیـشاب و  هتـشاد  نآ  زا  یـصخشم  فیرعت 

ساسحا اهنت  ار  دوخ  زاب  دربب و  ولج  دوخ  خیرات  رد  ار  امـش  دوش و  هدوشگ  امـش  يارب  نآ  زا  يا  هرهچ  ات  دینامب  رظتنم  دیاب  هراومه 
تـسا تمـسق  نیا  هب  طوبرم  یمالـسا  بالقنا  لـیذ  یگدـنز  ییاـبیز  دـنک و  نشور  ار  امـش  يولج  رگید  يا  هولج  اـب  اـت  دـینک  یم 

دـیهد و رارق  تسا ، خـیرات  نیا  رد  یهلا  هدارا  قارـشا  ناـمه  هک  یمالـسا  بـالقنا  تقیقح  ضرعم  رد  ار  دوـخ  هک  نآ  هب  طورـشم 
زا دنوادخ  نخـس  ياشوین  هک  ییاه  نآ  ینعی  ام  دیوگ و  یم  نخـس  ام  اب  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  دـنوادخ  خـیرات  نیا  رد  مینادـب 

يزیچ نآ  ياروام  تالیکـشت  زا  انعم  نیا  .مینک  یم  ساسحا  تالیکـشت  کی  ار  دوخ  اـنعم  کـی  هب  میتسه  یمالـسا  بـالقنا  قیرط 
هک یساسحا  لثم  .دریگ  یم  رب  رد  ار  امش  دیآ و  یم  شدوخ  تالیکشت  زا  انعم  نآ  .دنـشاب  نآ  لابند  هب  دنهاوخب  اه  نهذ  هک  تسا 
رد نیع  رد  تسا  ندوب  راظتنا  رد  عون  کی  انعم  نیا  هب  تالیکـشت  .دـندرک  یم  ساسحا  دوخ  نیب  رد  سدـقم  عاـفد  رد  ناگدـنمزر 

.نتشادرارق ریسم 

.درذگ یم  نآ  زا  دـهدب  ماجنا  تسناوتن  هک  ار  يراک  ره  ینعی  نازیملا  یگنهرف  هورگ  دـندومرف : یم  هلِگ  ناونع  هب  نازیزع  زا  یکی 
يولج رد  بالقنا  نتم  رد  قح  ترضح  هک  یهار  ره  .تسین  يدب  روضح  بالقنا ، رد  روضح  عون  نیا  منک  ضرع  مهاوخ  یم  هدنب 

ار َملاع  میهاوخب  هک  نآ  هن  میتسه ، هفیظو  ماجنا  ِراظتنا  رد  تهج  نیا  زا  مینک و  یم  لابند  ار  هار  نآ  ام  دوشگ  ام 
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عافد هار  هک  نآ  لثم  دـیاشگ ، یم  ام  لـباقم  رد  ار  هار  نآ  دـنوادخ  دـشاب  هتفرگ  قلعت  ملاـع  رییغت  هب  یهلا  هدارا ي  رگا  .میهد  رییغت 
گنج دراو  مادص  اب  میدرکن  هدارا  ام  .دنک  یناهج  ار  بالقنا  مکحم و  ار  یمالسا  بالقنا  ياه  هشیر  ات  دوشگ  ام  يولج  ار  سدقم 

.دندرکن یهاتوک  دوشگ ، ناش  لباقم  رد  دنوادخ  هک  یهار  لباقم  رد  ناگدنمزر  و  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » زیزع ماما  یلو  میوش 

هورگ نآ  تهج  نیا  زا  دیاشگ و  یم  هورگ  نآ  ولج  رد  ار  یهار  دیوگ و  یم  نخـس  یمالـسا  بالقنا  نتم  رد  هورگ  ره  اب  دـنوادخ 
يراک دراو  ارچ  .میریذپب  میهد  ماجنا  میناوت  یم  هک  ار  يراک  هورگ  نآ  رانک  ام  دریگ و  شود  هب  دهد  ماجنا  دیاب  هک  ار  يراک  دیاب 
هدنام نیمز  يربهر  هدومرف  هب  هک  میهد  ماجنا  ار  يراک  دیاب  اهنت  ام  مینک ؟ هتـسخ  ار  دوخ  ًالمع  میهد و  ماجنا  میناوت  یمن  هک  میوش 

مناد یم  یتقو  هک  هدناسر  اج  نیا  هب  ارم  هدنب  تایبرجت  .درک  كرت  ار  راک  نآ  دیابن  مّلـسم  میراد و  ار  نآ  ماجنا  ناوت  زین  ام  تسا و 
یم راذگاو  نارگید  هب  ار  نآ  ماجنا  موش و  یمن  اهراک  نآ  دراو  متـسین ، اهراک  نآ  ماجنا  درم  هدـنب  یلو  دوشب  ماجنا  دـیاب  ییاهراک 

.مشاب اه  نآ  ِندمآ  نادیم  هب  عنام  هدنب  تسا  نکمم  هدیرورپ و  اهراک  نآ  ماجنا  يارب  ار  اه  نآ  دنوادخ  هک  منک 

درم ام  هک  میریذپب  میناوت  یمن  میهد و  ماجنا  دیاب  تسا  هدـنام  نیمز  هک  ار  يراک  ره  مینک  یم  رکف  هک  تسا  نیا  ام  لاکـشا  لاؤس :
یمالـسا بالقنا  هک  تسا  نآ  ام  روصت  همه ، نیا  اب  .درادـن  ماجنا  ناکما  ینامز  ره  رد  يراک  ره  یفرط  زا  میتسین و  اـهراک  همه ي 

.تسا هدادن  لکش  ار  دوخ  فادها  بسانتم  تالیکشت  زونه 
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يراک همه  نیا  سپ  .تسا  هدادن  لکش  ار  دوخ  فادها  بسانتم  تالیکشت  یمالسا  بالقنا  تفگ ؛ قلطم  روط  هب  ناوت  یمن  باوج :
ینعی یمالـسا  ماظن  رد  تالیکـشت  دریگ ؟ یم  ماجنا  هنوگچ  تسا  عوقو  لاـح  رد  روشک  نیا  ِراـنک  هشوگ و  رد  ادـص  رـس و  یب  هک 
.دوب ام  یکشوم  يژولونکت  شا  هنومن  کی  .دنزادرپ  یم  بالقنا  هدنام  نیمز  ياهراک  ناربج  هب  ادص  رـس و  یب  هک  يا  هدع  روضح 

.دنتـشاذگ یمن  مدق  دوب  هدش  هدوشگ  ناشیارب  هک  یهار  رد  نازیزع  نآ  دوبن ، مدرک  ضرع  تالیکـشت  دروم  رد  هک  هیحور  نآ  رگا 
کی .تفر  ولج  یتالیکـشت  تروص  هب  نازیزع  زا  یـضعب  طسوت  یمالـسا  بالقنا  ثحابم  یـسانش و  برغ  عوضوم  هطبار  نیمه  رد 
شیپ یثحابم  نینچ  دوبن  تالیکـشت  عون  نیا  هک  ییاهاج  نآ  .دروایب  هنحـص  هب  اهاج  نیا  اـت  ار  اـهراک  نیا  تسناوت  یمن  زگره  درف 

.ددرگ بلاغ  یگنهرف  هبنج ي  رب  یتاغیلبت  هبنج ي  هک  دوش  یم  داجیا  ییاهاج  نآ  رد  لاکشا  .دماین 

؟ مینک یم  یگدنز  خیرات  مادک  رد  ام 

یمن شا  یملع  يانعم  هب  تالیکـشت  فیرعت  اـب  درک ؛ يداتـس  راـک  شوماـخ  غارچ  دـیاب  دـیدومرف  هک  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  لاؤس :
.دناوخ

تکرح فیرعت  نآ  ساـسارب  هک  دـیا  هدرک  روصت  دوخ  دزن  رد  تالیکـشت  زا  یفیرعت  امـش  هک  دوش  نشور  دـیاب  هتکن  نیا  باوـج :
دیراد تالیکشت  زا  هک  فیرعت  نیا  اب  امش  هک  تسا  نآ  هدنب  ضرع  ادص و  ورس  یب  هن  دشاب و  هارمه  ادص  رس و  اب  دیاب  یتالیکـشت 

ماما یمالسا و  بالقنا  اب  هک  دیوش  یخیرات  دراو  دیهاوخب  هک  نآ  هن  دیتسه  نآ  رد  هک  دوب  دیهاوخ  یخیرات  نیمه  همادا 
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شوماـخ غارچ  هک  دـینکب  تالیکـشت  زا  یفیرعت  دـییایب  تسا  نآ  هدـنب  ضرع  .تسا  هدـش  عورـش  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ
هب هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  تاکرح  ایآ  .دزادنیب  تیوه  زا  ار  نآ  هک  نآ  هن  دهدب  تیوه  نآ  هب  ندرک  تکرح 

دناد یمن  تالیکشت  ار  شوماخ  غارچ  تالیکشت  برغ  دوش ؟ یمن  هدید  یبرغ  هاگن  رد  هک  نآ  نیع  رد  تسین  یتالیکشت  انعم  کی 
مظعم ماقم  هک  ییانعم  نامه  هب  گنهرف  مینک ؟ یم  یگدنز  خیرات  مادک  رد  ام  میـسرپب  دوخ  زا  مینک و  روبع  خیرات  نآ  زا  دیاب  ام  و 
روضح اهرکف  رد  اوه  لثم  دیاب  دهد  ماجنا  شا  یعقاو  يانعم  هب  یگنهرف  راک  دیاب  هک  یتالیکـشت  .تسا  اوه  لثم  دـندومرف ، يربهر 
نودب دنادرگ  یم  رب  هعماج  هب  ار  رکف  هک  یتالیکشت  ِروضح  هوحن  نیا  دییامن  نشور  دینک و  ثحب  دیشاب و  هتشاد  هسلج  مه  اب  .دبای 

.دشاب دیاب  هنوگچ  دوش ، هدید  هک  نآ 

؟ مینک حرطم  يدیدج  فراعم  ثحابم و  دیاب  ینعی  لاؤس :

ادـص و رـس و  اب  رگا  هک  تسا  يروط  دـیراد  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  هینب ي  تیوقت  ياتـسار  رد  هک  ار  یثحابم  نامه  هن ، باوج :
یم راک  هب  اه  اج  نیا  ربص  رـصنع  .دیـشخبب  قمع  هعماج  هب  دیناوت  یمن  رگید  دوش و  یم  جراخ  دوخ  تیوه  زا  دینک  حرطم  تاغیلبت 

.دیآ

؟ دیشابن ادرف  سپ  يارب  ارچ 

حرطم ار  ثحابم  رهـش  نآ  رهـش و  نیا  رد  ای  میورب و  هاگـشناد  هب  ثحابم  نیا  حرط  يارب  میراد  تلاسر  ام  ایآ  دوجو  نیا  اـب  لاؤس :
؟ مینک
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زا دعب  ِخیرات  ینعی  صاخ ، خیرات  رد  امش  اریز  .دیورب  دیاب  دوب  مهارف  ثحابم  نیا  حرط  يارب  اضف  دندمآ و  ناتغارس  هب  رگا  باوج :
تایاور رد  .تسا  هدیـسر  مدرم  شوگ  هب  بالقنا  فادـها  ماـیپ و  هک  دـیتسه  یطیارـش  رد  دـیراد و  رارق  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 

(1) .دورب مدرم  يوس  هب  هک  نآ  هن  دنیایب  شیوس  هب  دیاب  تسا  هبعک  دننام  ماما  هک  میراد  فلتخم 

دهد ماجنا  ار  شیوخ  يربهر  هفیظو  دناوت  یم  ینامز  موصعم  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طسوت  مالـسا  حرط  زا  دعب  اریز 
.میئور هبور  هلحرم  ود  اب  تفرگ ، لکش  یمالسا  بالقنا  قیرط  زا  هک  یخیرات  رد  زین  ام  .دنشاب  ماما  تاراشا  مهف  هدامآ ي  مدرم  هک 
دنهاوخ یم  رگا  هک  تسا  مدرم  هب  طوبرم  هلحرم  کی  درک و  صخـشم  ار  دوخ  ياه  قفا  دـمآ و  هنحـص  هب  بالقنا  هک  هلحرم  کی 

روهظ يارب  ار  اضف  دنروآ و  هنحـص  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  زا  تئارق  نیرتهب  دـننک و  شالت  دـبای  همادا  دوخ  ياه  تلاصا  اب  بالقنا 
ضرع تهج  نیا  زا  .درک  لیمحت  مدرم  هب  ار  یسدق  دنلب  راکفا  دیابن  دشابن  یگدامآ  رگا  هلحرم  نیا  رد  .دننک  مهارف  نآ 
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یم هبعک  هلزنم ي  هـب  وـت  یلع ! يا  ص78 ) ج40 ، راونألاراحب ، «. ) مِِهتْأَت الَف  َكُوتْأی  َْمل  ْنِاَو  ْمُْهنِم ، ُْهلَْبقاَف  َکـَل  اوُمَّلَـسَف  ِموَْقلا  ِءـالُؤه 

دنتفریذپ ار  وت  مکح  دندمآ و  وت  يوس  هب  موق  نیا  رگا  سپ  دور  یمن  یـسک  يوس  هب  هبعک  یلو  دنیایب  نآ  يوس  هب  دـیاب  هک  یـشاب 
تیاور  i همطاف ترـضح  زا  .يورب  اه  نآ  يوس  هب  دـهاوخ  یمن  وت  دـندماین  وت  يوس  هب  رگا  ریذـپب و  ار  اه  نآ  نک و  يور  اه  نآ  هب 

ماما ص 353 ) ج 36 ،  راونالا ، راحب  ( ؛ یتأَت یتُؤت َو ال  ذإ  هبعکلا  لثَم  مامإلا  ُلَثَم  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش 
قداص ماما  زا  يرگید  تیاور  زین  .دیایب  اهنآ  يوس  هب  وا  ات ) دنـشاب  رظتنم   ) هک نآ  هن  دنور ، شیوس  هب  دـیاب  هک  تسا  هبعک  نوچمه 

ادخ هلبق ي  ادخ و  هبعک ي  ام  ( 211 ص : ج 24 ، راونألا ،  راحب  « ) هللا ُهلبق  نحن  هللا و  ُهبعک  نحن  : » دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع 
.میتسه
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رد هنرگو  دیدرگن  توافت  یب  دوش  یم  مهارف  بالقنا  ندنایامن  يارب  هک  ییاضف  هب  تبسن  دیشاب و  دوخ  ياج  رد  دیاب  امش  منک  یم 
هب تسا  انب  هتینردـم ، ياروام  هک  یخیرات  هب  هراـشا  لـماع  هن  دوب  دـیهاوخ  خـیرات  نیمه  همادا ي  دـیوش ، رـضاح  هک  مه  یلفحم  ره 

ادرف يارب  امش  ارچ  دوشن ، بلاغ  هتینردم  ياضف  لقاال  ات  دننک  یم  ار  مزال  ِشالت  خیرات  نیا  رد  هک  دنتسه  يدارفا  رگا  .دسرب  روهظ 
هدهع هب  رتشیب  هک  دنتسه  لاّعف  رضاح  لاح  رد  یگنهرف  روما  رد  ینازیزع  دیوشن ؟ رضاح  ییادرف  سپ  گنهرف  اب  زورما  رد  دیشابن و 

همه ي یلو  دشاب ، زاب  اه  نآ  يارب  نادیم  دیاب  دـننک ، مادـقا  یعامتجا  ياهبیـسآ  عفر  هب  تبـسن  دـننک و  هیذـغت  ار  زورما  دـنا  هتفرگ 
نیا هدـنیآ ي  هب  تبـسن  رگا  دراد و  ندـش  حرطم  ناکما  شدوخ  ياضف  رد  يرکف  ره  .دوش  یمن  مامت  اه  تیلاعف  عون  نیا  اـب  بلطم 

« ییادرف سپ   » ياضف نامه  رد  امش  نانخس  دیتسه ، بالقنا  يادرف  سپ  هب  قلعتم  امش  انعم  نیدب  دیناد و  یم  لوئسم  ار  دوخ  بالقنا 
ياه نخس  نامز ، زا  عطقم  نآ  رد  یتسه  دوش و  یم  هدینش  امش  نخس  مدآ ، َملاع و  هب  ییادرف  سپ  هاگن  اب  اهنت  دراد و  روهظ  ناکما 

یم لوغـشم  ار  دوخ  یگنهرف ، راک  شـشوپ  رد  یلو  یگنهرف  ریغ  ياـهراک  هنودرگ  رد  هنرگو  دروآ  یم  روهظ  هب  ار  امـش  یگنهرف 
.دینک

يارب دـهد و  رارق  مالـسا  ناهج  لباقم  رد  صوصخ  هب  ناهج ، مدرم  لباقم  رد  یلامجا  تروص  هب  ار  یقفا  تسناوت  یمالـسا  بالقنا 
، دوش یلاعتم  یناعم  هجوتم  رعاش  یتقو  هک  رعش  نتفگ  لثم  .دنریگب  لکـش  یـصاخ  تفاطل  اب  اه  حور  دیاب  یـسدق  ِقفا  نآ  هب  عوجر 

رکذتم اریز  دوش ، قفوم  تاراشا  هئارا ي  رد  ات  دبای  یم  یناعم  نآ  روهظ  فرظ  ار  رعش  اهنت  یناعم  نآ  روهظ  يارب 
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روهظ فرظ  قفا  نآ  دـش  سوملم  دارفا  يارب  مارآ  مارآ  یمالـسا  بالقنا  ِیـسدق  قفا  یتقو  .درادـن  روهظ  زورما  هک  تسا  یعوضوم 
، دنک یم  سوملم  مدرم  يارب  ار  یسدق  یناعم  هک  دیتسه  تکرح  لاح  رد  يریسم  رد  امش  دنک و  یم  ادیپ  امـش  تاراشا  رد  ار  دوخ 
زا زوـنه  دنتـسه و  مسینردـم  همادا  ًـالمع  هک  دـیوشن  اـه  نردـم  تسپ  راـتفرگ  یمالـسا  بـالقنا  نداد  ناـشن  مسا  هب  هک  یطرـش  هب 

.دنراد ار  تیرشب  هب  نداد  ناماس  راظتنا  مسینردم 

.دشاب شتسد  ینابم  هک  دنک  دنلب  ار  راب  نیا  دیاب  یسک  دیئامرف ؛ یم  هک  يا  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  لاؤس :

عوضوم بوخ  ردقچ  مینیب  یم  مینک ، یم  لابند  دنراد  ار  مالسا  بالقنا و  زوس  هک  ینازیزع  نانخس  یتقو  .تسا  روط  نیمه  باوج :
اه هاگن  عون  نیا  ات  مینک  کمک  میورب  تسا  ام  هفیظو  .دنا  هدروآ  نادـیم  هب  ار  ثحب  دـنراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  دـنرب و  یم  ولج  ار 
رد یهلا  هدارا ي  یلجت  ِیخیراـت  هنحـص  رد  دـهاوخ  یم  هک  تسا  یـسک  ره  هفیظو  یتیـساسح  نـینچ  .دوـشن  فـقوتم  هار  هناـیم  رد 
نآ هب  تبـسن  مدرم  رد  ناوت  یم  یلو  میـشاب  نآ  رکذـتم  دـیاب  ام  هک  تسین  یتاـعوضوم  روهظ  فرظ  زورما  دـنچره  .دـشابن  هیـشاح 

.درک داجیا  ار  مزال  یگدامآ  تاعوضوم ،

زاس ندمت  یئرمان  تالیکشت 

نادـیم رد  هک  ییاـه  نآ  تسد  راـنک  میـشاب  یتـسد  اـم  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ینعم  هطبار  نیا  رد  تالیکـشت  دـیئامرف  یم  ینعی  لاؤس :
؟ دنک رما  هفیظو  نیا  هب  ار  ام  الاب  زا  يروتسد  هک  نآ  نودب  دنتسه ،
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مدرم ياه  حور  هک  تهج  نآ  زا  دزاس ، یم  ار  ندمت  کی  هک  تسا  یئرمان  تالیکـشت  نامه  تسرد  نیا  .تسا  روط  نیمه  باوج :
کی همه  .دریگ  یم  رارق  مه  رانک  رد  فده  نآ  ققحت  تهج  اه  نآ  حور  اب  گنهامه  ناش  ياه  تسد  دـنا و  هدـش  یفدـه  هجوتم 

ار تلاح  نآ  نآرق  هک  یلکـش  نامه  هب  .دنیامن  یم  لمع  یمالـسا  نیون  ندمت  ِیـسدق  ِفده  ياتـسار  رد  همه  یلو  دننک  یمن  راک 
لآ «) اًناَوْخِإ ِِهتَمِْعِنب  ُمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ءاَدـْعَأ  ُْمتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َهَمِْعن  ْاوُرُکْذاَو  : » دومرف هک  ییاج  نآ  دـنک  یم  فیـصوت 

تفلا امـش  ياه  بلق  نیب  رد  دـیدوب و  رگیدـمه  نمـشد  هک  هاگنآ  تشاد  ینازرا  امـش  هب  هک  یهلا  تمعن  دـیروآ  دای  ( 103/ نارمع
.دیدش رگیدمه  ردارب  یهلا  تمعن  کمک  هب  درک و  داجیا 

تاراـکتبا و قباـطم  ناـشدوخ  ار  تاـیئزج  دریگ و  رارق  دارفا  لـباقم  رد  تاـیلک  هـک  دریگ  یم  لکـش  ندـمت  کـی  هـشیر ي  یتـقو 
رد ار  دوخ  سکره  هکلب  تسین  نایم  رد  نیئاپ  رد  لمع  الاب و  زا  روتـسد  تلاح  نوچ  .دـنهد  لکـش  دوخ  ياه  تیعقوم  تاـیحور و 
ادخ لوسر  هب  نآرق  هک  ییانعم  نامه  هب  هدـش  لزان  زین  وا  بلق  رب  تقیقح  نآ  دوش  یم  هجوتم  دـنک و  یم  ساسحا  خـیرات  نآ  نتم 
دش لزان  ام  رب  هچنآ  هب  میدروآ و  نامیا  ادخ  هب  وگب  ( 84/ نارمع لآ  «) اَْنیَلَع َلِزنُأ  اَمَو  ِهّللِاب  اَّنَمآ  ُْلق  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

بطاخم یلـصا و  بحاص  اهتنم  دوش  یم  لزان  تلم  کی  بلق  رب  یحَو  رون  دنک  یم  نشور  هک  دـیئامرف  هظحالم  .میدروآ  نامیا  زین 
دومرفن دش ، لزان  ام »  » رب هچ  نآ  هب  میدروآ  نامیا  وگب  دیامرف : یم  نوچ  دنشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رون  نآ  یلصا 

«. نم  » رب
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ياه تیعقوم  رد  ار  تایئزج  میـسانشب و  ار  تایلک  مینک و  ادـیپ  دـنراد  یتوکلم  هبنج ي  هک  ینوتم  رد  ار  نام  هدـشمگ  میناوتب  دـیاب 
.دنک قیدـصت  ار  نآ  تسا و  شدوخ  هب  طوبرم  دـنک  ساسحا  دـنک  رظن  تایئزج  نآ  هب  سکره  هک  يروط  هب  میروآ  روهظ  هب  دوخ 

هک ییاه  تالیکـشت  اب  دنک  یم  قرف  رایـسب  نیا  .میـشاب  نآ  لابند  هب  دیاب  هک  تسا  یتالیکـشت  حور  نامه  رگیدمه  ِندرک  قیدصت 
يارب هدـنیآ  رد  دـیناوت  یم  يروضح  هچ  دـینک  رکف  رما  نیا  هب  هجوت  اب  .دـنا  برغ  گنهرف  روضح  همادا  دنتـسه و  رگیدـمه  بیقر 

سک چـیه  هب  هک  ّتلم  کی  رد  یلاعتم  حور  کی  روضح  لثم  .دـشاب  امـش  هورگ  ناونع  ءارواـم  روضح  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  دوخ 
یم ساسحا  دوخ  ِتعسو  نیع  ار  حور  نآ  تعـسو  دنا ، هتـشاد  شقن  نآ  ققحت  رد  هک  ییاه  نآ  همه ي  یلو  داد  تبـسن  ناوت  یمن 

.دنشابن هچ  دنشاب و  تایح  دیق  رد  هچ  دننک ،

.تسا يا  هدنز  یسدق و  قفا  هدنیآ  قفا  منک  یم  رکف  خیرات  نیا  رد  ادهش  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  روضح  هب  هجوت  اب 
بالقنا فادها  ناوت  یم  میدرک  یم  رکف  یتقو  .دوش  یم  هتساک  میشاب  هتشاد  دیاب  هک  یتعسو  نآ  زا  میدش  اه  تلود  راتفرگ  رگا  ام 

ام ضبن  اه  نآ  ضبن  ندمآ  نییاپ  اب  تفر و  یم  الاب  ام  ضبن  اه  تلود  نآ  ضبن  نتفر  الاب  اب  درک ، وجتسج  اه  تلود  رد  ار  یمالـسا 
هاـگیاج هجوتم  هک  دـعب  .میهد  زورب  اـه  تلود  رد  میناوـت  یم  ار  بـالقنا  میدرک  یم  سح  هک  دوـب  نآ  شتلع  دـمآ ، یم  نییاـپ  زین 

یم تسد  هب  ار  اه  تلود  هک  ییاه  نایرج  اه و  تلود  دعب  هب  نیا  زا  میدش و  دازآ  لکشم  کی  زا  ایوگ  میدش  بالقنا  رد  اه  تلود 
کمک نیع  رد  ام  دنتسه و  دوخ  راک  لوئسم  دنریگ 
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.میراد هبلاطم  اه  تلود  زا  اتسار  نیا  رد  میهد و  یم  لکش  بالقنا  فادها  یمالسا و  بالقنا  اب  ار  دوخ  تبسن  اه  نآ  هب 

؟ دنک یم  ادیپ  داتس »  » اب یتوافت  هچ  فص  دیئامرف  یم  هچنآ  هب  هجوت  اب  لاؤس :

ار یگنهرف  هاگن  دـیاب  هک  دـیآ  یم  شیپ  ییاه  تیلاعف  یگنهرف  راک  نتم  رد  اهتنم  .تسا  داتـس  سنج  زا  ًاـساسا  يرکف  راـک  باوج :
فـص رد  هک  تسا  يدارفا  هب  طوبرم  نیا  .دومن  هدایپ  ار  نآ  دوش  رارقرب  هعماج  دارفا  نیب  دـیاب  هک  ییاه  لـماعت  رد  درک و  یتاـیلمع 

رد هچ  لاـح  دریگن -  تروص  یطـالتخا  مرحماـن ، ِدرم  نز و  نیب  دـیاب  دـش  نشور  یگنهرف  رظن  زا  یتـقو  هک  نآ  لـثم  .دـنراد  رارق 
لاثم نیا  اب  .درک  یتاـیلمع  ار  نیا  دـیاب  اـه - ناـکم  ریاـس  رد  هچ  هاگـشناد و  رد  هچ  يرهـش و  نوریب  يرهـش و  نورد  هیلقن  لـیاسو 
تسا تاعوضوم  یگنهرف  هاگیاج  تسرد  نییبت  هدمع  .دنوش  یتایلمع  دیاب  هنوگچ  هک  دینک  سایق  ار  یگنهرف  فلتخم  تاعوضوم 

.دنک یم  ادج  تسا ، هدرک  یتایلمع  اهرتسب  نآ  رد  ار  دوخ  فادها  هتینردم  هک  يرتسب  زا  ار  ام  هک 

روـهظ اـب  هک  اـنعم  نیا  هـب  دراد ؟ اـج  یگنهرف  ياـه  تیلاـعف  يارب  لّکـشت ، زا  فـیرعت  نـیا  رد  یتالیکـشت  راـک  طـسب  اـیآ  لاؤـس :
یم ادـیپ  لماکت  نادنمـشیدنا  طسوت  ثحابم  زا  يرایـسب  هک  روط  نیمه  دـنکب ؟ ادـیپ  يرتشیب  طسب  تالیکـشت  دـیدج ، تاعوضوم 

؟ دنک یم  ادیپ  طسب  تاعوضوم  هب  رظن  اب  مه  تالیکشت  ایآ  .سالک  ای  ینارنخس و  بلاق  رد  هچ  دننک ،

نامه هب  دنوش  هدید  ینابم  نآ  قباطم  مدآ  ملاع و  هک  دـبای  طسب  دـیاب  اج  نآ  ات  ینابم  نآ  میدـقتعم  میتسه و  يرظن  ینابم  ياراد  ام 
ندمت هک  ییانعم 
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عوضوم حرط  اب  یمالسا  بالقنا  نییبت  لثم  هدش  هتـشادرب  یبوخ  ياه  ماگ  هلحرم  نیا  ات  منک  یم  رکف  .دیآ  هنحـص  هب  دیاب  یمالـسا 
میهد یم  عاجرا  ار  دوخ  نابطاخم  میشک  یم  نایم  هب  ار  یسانش  برغ  ثحب  اج  ره  ام  .برغ  يرظن  ینابم  تخانـش  رد  هتیویتکژبوس 

اما میرب ، یم  ولج  هتیویتکژبوس  هژاودـیلک ي  نیمه  اب  ار  یتفرعم  ِیـسانش  برغ  ياه  ثحب  زا  يرایـسب  أشنم  هتیویتکژبوس و  ثحب  هب 
.دوش نشور  هدـش ، عقاو  لمع  ملع و  یئادـج  رد  برغ  رد  هچ  نآ  اـت  هدـشن  زاـب  هتیویتکژبوس  داـعبا  همه ي  منک  یم  رکف  هدـنب  زاـب 

درک و طوقـس  برغ  هک  مینک  یم  طوقـس  يا  هطرو  ناـمه  هب  هنرگو  دـنک  روهظ  زین  هزوح  نیا  رد  دـیاب  اـم  یتفرعم  يرظن و  یناـبم 
هک تروص  نیا  هب  تسا ، لمع  رظن و  هزوح ي  نیب  طلخ  میهد  یم  ماـجنا  تالیکـشت  اـب  هطبار  رد  اـم  هک  ییاـه  ثحب  ماـمت  ًارهاـظ 

یخیرات ققحت  تیفرظ  هب  میـشاب و  هتـشاد  رظن  ّدم  ار  ثحابم  نآ  ندرک  یلمع  هاگیاج  هک  نآ  نودب  مینک  یم  يزادرپ  يروئت  رتشیب 
قباطم ِيرظن  ینابم  هنوگ  چـیه  هب  زاـین  اـیوگ  هک  میا  هدز  لـمع  ناـنچنآ  لـمع ، رد  هک  تسا  یفعـض  نآ  زا  ریغ  نیا  .مینک  رکف  نآ 

، میهد یمن  ماجنا  تسرد  ار  دوخ  یخیرات  تلاسر  هک  دشاب  نیا  زا  ینارگن  ام  هغدغد ي  رگا  دیاش  .میرادن  یمالسا  بالقنا  فادها 
.میراد دربـهار  هب  زاـین  دروـم  نیا  رد  .میناـمن  اـج  تسا  تکرح  لاـح  رد  هک  بـالقنا  راـطق  زا  میـسرب و  لـمع  ملع و  نیب  عـمج  هـب 
هنرگو میشابن  توافت  یب  تاعوضوم  نآ  هب  تبسن  زین  ام  دبای ، یم  طسب  یتالیکشت  راک  دیدج ، تاعوضوم  اب  یتقو  هک  ییاهدربهار 

.میا هدادن  دشاب  مکحتسم  يرکف  ینابم  رد  دیاب  هک  يا  هعماج  ياهزاین  باوج 
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بالقنا يادرف  یساسا  زاین 

اهدربهار نآ  هک  میراد  زاین  ییاهدربهار  هب  میورب  ولج  رتشیب  ِلیـصفت  اب  میهاوخ  یم  یتقو  یتالیکـشت  راک  رد  مدقتعم  هدـنب  باوج :
ییاردص تمکح  نیب  عمج  هک  دنـشاب  یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هاگن  رد  صوصخ  هب  ییاردص و  تمکح  نتم  رد 

ات مینک  مکحم  نیدلا  یحم  نافرع  ییاردـص و  تمکح  رد  ار  دوخ  راک  ياه  هیاپ  دـیاب  ادـتبا  زا  اذـل  و  تسا ، نیدـلا  یحم  نافرع  و 
هعماج دارفا  هب  ار  فراعم  نآ  میناوتب  ًایناث : میمهفب و  ناشبوتکم  راثآ  رد  ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  ياـه  فرح  ًـالوا :

یلاخ نامتـسد  نوچ  مینک ، یم  ادـیپ  زاین  فراعم  نیا  هب  یتقو  هنرگو  تسا  بالقنا  يادرف  یـساسا  ياهزاین  زا  یکی  نیا  میناـسرب و 
ینتبم ناشیاه  باختنا  دـنهد و  ماجنا  بالقنا  فادـها  قباطم  ییاه  باختنا  دـنناوت  یمن  مدرم  تروص  نآ  رد  میروآ ، یم  مک  تسا 

.دش دهاوخ  هتینردم  همادا ي  رب 

، دمهفب تسرد  ار  راکفا  دارفا و  هیقب  دناوتب  هک  يرکفت  عاونا  زا  یکی  دور و  شیپ  هب  دناوت  یم  يرکف  هناوتشپ ي  اب  یمالسا  بالقنا 
يور رب  بالقنا  بسانم  ِیگنهرف  تالیکشت  طسب  رد  دیتسه  فظوم  امش  تهج  نیا  زا  تسا و  نیدلا  یحم  نافرع  ییاردص و  رکفت 
رگید فرط  زا  و  دـینک ، رظن  يرت  لماک  یهاـگآ  اـب  بـالقنا  یـسدق  فادـها  هب  فرط  کـی  زا  اـت  دـیراذگب  تقو  تاـعوضوم  نآ 

.دیسانشب تسرد  دوش ، یم  بالقنا  روهظ  عنام  هک  ار  نارود  یناملظ  ياه  باجح 

َیلِإ َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو  : » دیامرف یم  اه  نآ  هب  باطخ  هک  دراد  غارـس  یقیقح  ناناملـسم  نیب  رد  يا  هنیمز  نانچ  نآ  دـنوادخ 
َنوُُرمْأَی ِْریَْخلا َو 
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تعـسو رد  هک  دیوش  ییاه  تما  دوخ  نیب  رد  هک  دـیاب  نارمع ) لآ  /104 «) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو 
هک دنتـسه  امـش  زا  یهورگ  اهنت  نانیا  دـینک ، یفن  ار  يرکنم  ره  دـییامن و  فورعم  هب  رما  دـینک و  توعد  ریخ  هب  تیناـسنا ، همه ي 
اه ترطف  هک  يزیچ  نآ  ینعی  فورعم  هب  ندشرکذتم  رد  دوخ  یخیرات  تلاسر  هجوتم ي  اه  نآ  اریز  .دوب  دنهاوخ  راگتـسر  ًاتقیقح 

هلیبق یموق و  ياه  تیدودحم  راتفرگ  دننک و  یم  یفن  تسا ، نازیرگ  نآ  زا  تیرـشب  حور  هک  ار  یتشز  ره  دنا و  هدش  دندنـسپ ، یم 
هک تسا  لئاق  تلاسر  یعقاو  ناناملـسم  يارب  اج  نآ  ات  دـنوادخ  .دنتـسین  دـنک ، یم  ناهنپ  هلیبق  هورگ و  لیذ  ار  لـطاب  قح و  هک  يا 

نیرتهب امش  نارمع ) لآ  / 110 «) ِهَّللِاب َنُونِمُْؤت  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَـت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  : » دـیامرف یم 
.ادخ هب  نامیا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  دناسر  روهظ  هب  تیرشب  نیب  رد  دنوادخ  هک  دیتسه  یتما 

هک ار  دوخ  تیلوئـسم  دید  نیا  اب  هچ  نانچ  دش و  هدراذگ  ام  همه ي  شود  رب  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  تسا  یخیرات  تلاسر  نآ  نیا 
یبزح یگلیبق و  یموق و  ياـه  تیدودـحم  راـتفرگ  مّلـسم  میرگنب ، تسا  تقیقح  قح و  ِنداد  ناـشن  يارب  یناـهج  تیلوئـسم  کـی 
یلاعت هّللا  ناوضر  » هّللا حور  ترضح  زا  هدناماج  هب  راثآ  دوخ و  یمکِح  يونعم و  گرزب  ياه  هیامرس  زا  میمهف  یم  دش و  میهاوخن 

هار دوخ  هب  دـشاب  تلفغ  اـب  هارمه  هک  یگدوسآ  هظحل  کـی  هلمح  بش  رد  ناگدـنمزر  دـننام  مییاـمن و  يرادرب  هرهب  هنوگچ  هیلع »
.میهدن

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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عبانم

نآرق

هغالبلا جهن 

« هیلع هللا  همحر  » یسلجم همالع  راونألاراحب ،

« هیلع هللا  همحر  » ینیلک بوقعی  نبدمحم  رفعج  یبا  یفاکلا ،

« هیلع هللا  همحر  » اردصالم هعبرا ، رافسا 

یبرع نب  نیدلا  یحم  مکحلا ، صوصف 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هفسلف ، تاریرقت 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  رعش  ناوید 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  نیفراعلا ، هولص  نیکلاسلا و  جارعم  هولصلاّرس 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هیالولا ، هفالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  رحس ، ياعد  حرش 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هولصلا ، بادآ 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ثیدح ، لهچ  حرش 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  دمح ، هروس ي  ریسفت 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هفیحص ي 

« هیلع هللا  همحر  » ییابطابط همالع  نازیملا ، ریسفت 

يداوج هللا  تیآ  ، صوصرم ناینب 

نخس تاراشتنا  .یناکدرا  يرواد  اضر  رتکد  یگتفاین ، هعسوت  نامز  رد  یسایس  درخ 

ناهج شقن  تاراشتنا  .یناکدرا  يرواد  اضر  رتکد  هدنیآ ، رکفت  هار  شیاشگ  رگدیه و 
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.یناکدرا يرواد  اضر  رتکد  ناهج ، ناریا و  رد  يرکفنشور  خیرات  رد  يریس 

1392 نخس ، تاراشتنا  یناکدرا ، يرواد  اضر  رتکد  .غورد  يژولوئدیا و  هفسلف ،

یناحور دیمحدیس  هیلع ،» هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تضهن  زا  یلیلحت 

يریشهد نیدلا  ءایض  همجرت ي  نونگ ، هنر  ددجتم ، يایند  نارحب 
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نادراک دمحم  یلع  همجرت ي  نونگ ، هنر  تیّمک ، هرطیس ي 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماماراثآرشن  میظنت و  هسسؤم ي  ینیمخ ، ماما  هشیدنا ي  رد  یسانش  ناسنا 

یخلب دمحم  انالوم  يونعم ، يونثم 

ناعتسم باتهم  هشیپ ، فراع  رکفتم  روگک  ری  یک 

يا هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  هاگیاپ 

روپددم دمحم  رصاعم ، رکفتریس  رب  يدمآرد 

کیتیچ مایلیو  ناج ، ملع  ناهج ، ملع 

جابید یسوم  دیس  يدیدرف ، تادرفم  دیدرف ، دیاقع  ءارآ و 

ملکلا ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت 

وکوف لشیم  ینرشن ، حور ، یب  ِناهج  کی  حور  ناریا 

یسوط خیش  هبیغلا ، باتک 

هشیدنا هروس  هلجم ي 

يرهطم دیهش  راثآ ، هعومجم 

روبراب نایا  نید ، ملع و 

تناک لئونامیا  تادیهمت ،

هدازرهاط رغصا  نآ ، مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  هاگیاج 

سوواط نب  دیس  فوهللا ،

حلصم رغصا  یلع  لگه ،

اردصالم تایآلارارسا ،

هعمج یماما  يدهم  رتکد  اردصالم ، ات  انیس  نبا  زا  ناهفصا  یفسلف  بتکم  لوحت  ریس 
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مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  ّبح  یلمع  يرظن و  ینابم 

حلصم رغصا  رتکد  ناسنا ، تقیقح  زا  شسرپ 

یمظاک نسحم  ششوک  هب  دمحا ، دمحا  تارطاخ 

نیحیحصلا یلع  كردتسملا 

یبوقعی خیرات  همجرت ي 
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رلگنپشا دلاوسا  برغ ، طاطحنا 
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هدازرهاط داتسا  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

دلج 8 و 9) رافسا  حیقنت  همجرت و   ) رشح سفن و  تفرعم  · 

يدیحوت شنیب  هچیرد  زا  يژولونکت  شنیزگ  · 

برغ ندمت  لزلزت  للع  · 

نیتسار دوخاب  یتشآ  قیرطزا  ادخ  اب  یتشآ  · 

گرزب باختنا  ناوج و  · 

سفن تفرعم  زا  هتکن  هد  · 

اه یچوپ  اب  هزرابم  البرک ، · 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یناحور  يداحتا  اروشاع ، ترایز  · 

دلج 1و2)  ) دوب دیاب  نینچ  نیا  مدنزرف  · 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  یخیرات  روضح  هفسلف  · 

تیودهم یتفرعم  ینابم  · 

i همطاف يردقلا  هلیل  ماقم  · 

( يرهوج تکرح  نیقیدص و  ناهرب  حرش   ) نافرع ات  ناهرب  زا  · 

یتسه رد  ناسنا  قزر  هاگیاج  · 

ناسنا ره  ناج  دصقم  هب  رظن  سی ، لآ  ترایز  · 

مّهوت هتینردم و  گنهرف  · 

ینارون ییادرف  رد  یگدنز  هبدن ، ياعد  · 

یگدنز نیرت  يّدج  هب  تشگزاب  داعم ؛ · 

i همطاف ترضح  تریصب  · 
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ضیف هطساو  ینعم  هاگیاج و  · 

دوش یم  چوپ  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  هاگنآ  · 

حور ندش  یسدق  لماع  ؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  · 
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هدازرهاط داتسا  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

دلج 8 و 9) رافسا  حیقنت  همجرت و   ) رشح سفن و  تفرعم  · 

يدیحوت شنیب  هچیرد  زا  يژولونکت  شنیزگ  · 

برغ ندمت  لزلزت  للع  · 

نیتسار دوخاب  یتشآ  قیرطزا  ادخ  اب  یتشآ  · 

گرزب باختنا  ناوج و  · 

سفن تفرعم  زا  هتکن  هد  · 

اه یچوپ  اب  هزرابم  البرک ، · 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یناحور  يداحتا  اروشاع ، ترایز  · 

دلج 1و2)  ) دوب دیاب  نینچ  نیا  مدنزرف  · 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  یخیرات  روضح  هفسلف  · 

تیودهم یتفرعم  ینابم  · 

i همطاف يردقلا  هلیل  ماقم  · 

( يرهوج تکرح  نیقیدص و  ناهرب  حرش   ) نافرع ات  ناهرب  زا  · 

یتسه رد  ناسنا  قزر  هاگیاج  · 

ناسنا ره  ناج  دصقم  هب  رظن  سی ، لآ  ترایز  · 

مّهوت هتینردم و  گنهرف  · 

ینارون ییادرف  رد  یگدنز  هبدن ، ياعد  · 

یگدنز نیرت  يّدج  هب  تشگزاب  داعم ؛ · 

i همطاف ترضح  تریصب  · 
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ضیف هطساو  ینعم  هاگیاج و  · 

دوش یم  چوپ  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  هاگنآ  · 

حور ندش  یسدق  لماع  ؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  · 
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یهللا تیقب  ملاع  هب  دورو  لماوع  · 

قح هب  رظن  ياه  هچیرد  انسح ، ءامسا  · 

یخیرات یهاگآدوخ  ینیمخ و  ماما  · 

عیرشت نیوکت و  رد  تماما  ماما و  · 

هکئالم هب  میلعت  ماقم  ماما و  · 

ناهنپ نتشیوخ  · 

مسینردم ياضف  رد  یمالسا  بالقنا  یقارشا  هاگیاج  · 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بح  یلمع  يرظن و  ینابم  · 

بلق لقع و  لایخ ، بدا  · 

ینید ناسنا  ملاع  · 

ملاع رد  رگوداج  ناطیش و  ّنج و  هاگیاج  · 

مدآ ینیمز  تایح  فده  · 

دشاب دیاب  هک  هنوگ  نآ  نز ، · 

نید ندش  يدام  رطخ  · 

ینید ياهرواب  نتفای  تیلعف  یگنوگچ  · 

هاگلتق رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يداش  زار  · 

هعیش ییاز  ندمت  · 

تیبلا لها  يرون  تقیقح  · 

جرف راظتنا  تریصب و  · 

یتسه دُعب  نیرت  ینطاب  روهظ  طیارش  نامزلارخآ ؛ · 

خیرات نیا  رد  یمالسا  بالقنا  همادا ي  بدا  www.Ghaemiyeh.comلقع و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 501زکرم  هحفص 495 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیمخ ماما  تیصخش  لیذ  كولس  · 

تیؤر هچیرد  ناضمر  · 

هنامز يدیحوت  ریدقت  رد  كولس  و  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  · 
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ادخ اب  ندش  هناگی  هام  بجر  هام  · 

انعم ملاع  هب  يا  هچیرد  هزور  · 

تماما توبن و  يرظن  ینابم  · 

یهلا برق  يانخارف  ات  ندب  يانگنت  زا  ناسنا ؛ · 

اه هثداح  یخیرات  هاگیاج  · 

یبن هب  يزاین  هچ  · 

یسدق دهع  هب  تشگ  زاب  یمالسا ، بالقنا  · 

یبرغ َملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، بالقنا  · 

ندرم رنه  · 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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