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.م 21/5 س   × 14/5 .ص ؛  90: يرهاظ تاصخشم 
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اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

نیعبرا 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  : عوضوم

Hosayn ibn Ali, Imam III, 625 - 680 -- Arba'in: عوضوم
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ترایز هاگمارآ --  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  : عوضوم

Hosayn ibn Ali, Imam III, 625 - 680 -- pilgrims and pilgrimages: عوضوم

1395 4 فلا :BP41/5/ط15 هرگنک يدنب  هدر 

297/9534: ییوید يدنب  هدر 

4408122: یلم یسانشباتک  هرامش 
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فلؤم همدقم ي 

یلاعت همساب 

یم بجوم  رادیدپ ، نیا  ِعالـضا  همه ي  هب  رظن  هک  تسا  ینوگانوگ  عالـضا  ياراد  خـیرات  نیا  رد  نیعبرا  دادـخر  هک  نیا  هب  رظن  اب 
مـشچ هک  نآ  دیما  هب  .میا  هداد  رارق  یـسررب  دروم  علـض  هس  رد  باتک  نیا  رد  ار  نیعبرا  عوضوم  دنایامنب ، خر  نآ  تیعقاو  هک  دوش 

.دنشاب یم  خیرات  نیا  تیفرظ  قباطم  خیرات ، نیا  رد  دنوادخ  صاخ  روضح  هجوتم  هک  ییاه  ناسنا  لباقم  رد  دشاب  يزادنا 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  رد  يور  هداـیپ  شقن  هجوتم  ینیـسح » نیعبرا  يور  هداـیپ  ینویلیم  هساـمح ي  ياـنعم   » ثحب - 1
هب رئاز  رما ، نیا  هب  طوبرم  تایاور  رب  انب  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، یکولس  تکرح  کی  ناونع  هب  رما  نیا  رب  مالسلا  مهیلع  همئا  دیکأت 

.دبای یم  دوخ  رد  ار  دوخ  خیرات  رییغت  مزع  هک  دوش  یم  لیدبت  یحلصم  ناسنا 

دیشاب هجوتم  اه ! ناسنا  يا  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، ینیعبرا  گنهرف  هجوتم  اه  نهذ  ییافوکش » لاح  رد  یتنس  نیعبرا ؛  » ثحب رد  - 2
ياه تکرح 
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دیهـش اـج  کـی  تکرح  نآ  نـالماع  همه ي  رگا  یتـح  ددرگ  یمن  میقع  دـسر و  یمن  تسب  نب  هب  دوخ  ریـسم  رد  زگره  يدـیحوت 
.دنراد يزاس  ماظن  يانب  هک  يدحوم  ياه  ناسنا  يارب  مهم  رایسب  تسا  يا  هزومآ  نیا  دنوش و 

دوش و نییبت  یخیرات » روضح   » يانعم ات  تسا  هدوب  نیا  هدنب  شالت  همه ي  رگید » یخیرات  رد  روضح  ناکما  نیعبرا ؛  » ثحب رد  - 3
لکـشم نیا  هتبلا  هک  دبایرد  تسا  هدرک  روهظ  هک  يدادخر  رد  ار  دوخ  یخیرات  روضح  دیاب  یـساسحا  هچ  اب  دشاب  هجوتم  هدـنناوخ 

رد ار  دوخ  تسا و  دلوت  لاح  رد  ًالعف  هک  دنک  رظن  یعوضوم  هب  نردم  لقع  ياروام  دیاب  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ثحب  تمسق  نیرت 
.دبای یم  نایرس  ناش  لعف  لوق و  رد  دروآ و  یمرب  رس  نایمدآ  ناج  نورد  زا  دنایامن و  یم  دنیارف  کی  یط 

یم هک  تسا  ینامز  خـیرات ، نیا  رد  نیعبرا  دادـخر  تشادرب و  ناوت  یمن  دوخ  هدـنیآ ي  يوس  هب  یمدـق  چـیه  هنامز ، كرد  نودـب 
نامه نیا  هک  میهد  ناشن  ار  برغ  یگتفای  ناـیاپ  خـیرات  مینک و  دازآ  برغ  دـنب  زا  ار  دوخ  تشونرـس  نآ ، رد  نتفرگرارق  اـب  میناوت 

.تسادخ اب  ناسنا  هطبار ي  هماقا ي  هتیرالوکس و  اب  ناسنا  دهع  ندش  تسس  ِخیرات 

یتسه رب  هداد و  خر  خیرات  نیا  ِناسنا  رد  يزیچ  تسا و  هدش  عورـش  یمدآ ، رهوگ  لیلقت  مسیناموا و  هب  ناسنا  ضّرعت  نیعبرا  نیا  اب 
.تسا هداد  لکش  مسیناموا  ار  نآ  ماوق  هک  دنک  یگدنز  یخیرات  رد  دناوت  یمن  رگید  هک  هدیدرگ  مکاح  وا 

ام لباقم  رد  ننس  نآ  هب  تبسن  هدنیآ  ِهار  میوش  هاگآ  ننـس  نآ  رد  دوخ  روضح  زا  رگا  میراد ، رارق  یهلا  ننـس  رد  هک  روط  نامه  ام 
هب .دوش  یم  هدوشگ 
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ِهار میوش ، هاگآ  دادـخر  نیا  رد  دوخ  روضح  زا  رگا  هک  هدرک  روهظ  صاخ  یتروص  هب  نیعبرا  هک  میتسه  یخیرات  رد  ام  انعم  نیمه 
رد هک  تسا  یمایپ  نیا  .دز  میهاوخن  مدق  هدز  برغ  ِرـشب  تامّهوت  رد  رگید  دش و  دهاوخ  هدوشگ  ام  لباقم  رد  ام  خـیرات  هدـنیآ ي 

.تسا هتفرگ  دهاوخ  رارق  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  ّدم  باتک  رخآ  هبحاصم 

هدازرهاط
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ینیسح نیعبرا  يور  هدایپ  ینویلیم  هسامح ي  يانعم 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

همئا دیکأت  دننک ؛ وحم  گنهرف ، رکف و  کی  ناونع  هب  ار  نیعبرا  هک  دـنراد  هتـشاد و  شالت  هشیمه  مالـسا  نانمـشد  هک  ییاج  نآ  زا 
هفیظو اتـسار  نیا  رد  هعیـش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  همادا ي  ینعی  نیعبرا  نوچ  دنامب ، هدـنز  نیعبرا  هک  تسا  نآ  مالـسلا  مهیلع 

.دشابن روک  مالسا  ياقب  لماع  نیرت  مهم  هب  تبسن  ات  دزادنیب  نیعبرا  هب  مالسا ، ياقب  تهج  ار  هاگن  نیرتشیب  دراد 

درک اهر  ار  دوخ  ناوت  یم  هنامز  تاملظ  زا  هنوگچ  هک  خیرات  همه ي  هب  دوب  رکذت  کی  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تکرح 
اه نآ  هک  دنرّونم  یحور  هب  مالسلا ،  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  رکذت  لیذ  دوخ  ینیعبرا  هسامح ي  رد  مدرم  ریخا  ياه  لاس  رد  و 

.ینیسح نیعبرا  يور  هدایپ  ینویلیم  هسامح ي  يانعم  تسا  نیا  دشخب و  یم  ییاهر  رابکتسا  ناهج  ِيوُما  گنهرف  تاملظ  زا  ار 

مولعم ات  دندیزرو  یم  رارـصا  نیعبرا  تشادگرزب  رد  ام  ناماما  همه ي  دشاب ، هدش  عورـش  ام  زا  هک  تسین  يزیچ  نیعبرا  هسامح ي 
يرکسع ماما  ترضح  هطبار  نیا  رد  .تسین  میقع  تکرح  کی  دندومرف  عورش  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  هک  یتکرح  دوش 

ِنِیبَْجلا َو ُریِفْعَت  ِنیِمَْیلا َو  ِیف  ُمُّتَخَّتلا  َنیَِعبْرَْألا َو  ُهَراَیِز  َنیِسْمَْخلا َو  يَدْحِْإلا َو  ُهاَلَص  ٌسْمَخ ؛ ِنِمْؤُْملا  ُتاَماَلَع  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع 
هاجنپ : » تسا زیچ  جنپ  نمؤم  ياه  تمالع  ِمیِحَّرلا .» ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسِبب  ُرْهَْجلا 
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ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  و «  نداـهن » كاـخ  رب  یناـشیپ   » و ندرک » تسار  تسد  رد  رتـشگنا   » و نـیعبرا » تراـیز   » و زاـمن » تـعکر  کـی  و 
.(1)« نتفگدنلب ار  ِمیِحَّرلا »

ماما ترایز  اب  هنوگچ  هک  دـناد  یم  یبوخ  هب  وا  تسا ، مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسا  نابحاص  زا  یکی  يراصنا  هّللادـبع  نبرباج 
انیبان ناـمز  نآ  رد  هک  نیا  اـب  رباـج  .دوش  میقع  دوخ  رد  هک  دوبن  یتکرح  تکرح ، نآ  دـهد  ناـشن  نیعبرا ، رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ماما ترایز  تسا  هجوتم  تسا ، اسرف  تقاط  تخـس  ـالبرک  اـت  هنیدـم  زا  عضو  نآ  اـب  طیارـش و  نآ  رد  ترفاـسم  هک  نیا  اـب  تسا و 
ياه باوث  اب  دشاب  هارمه  اهنت  هک  تسین  یلومعم  ترایز  کی  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  دـعب  نیعبرا  نیلوا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

يروضح نآ  دندرک و  عورـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یخیرات  رد  تلاسر  تسا ، یخیرات  تلاسر  روضح و  کی  هکلب  يدرف ؛
.نایوما يرابکتسا  تیمکاح  اب  لباقت  ياتسار  رد  تسا 

، هسامح نیا  رد  .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یسدق  ياه  نامرآ  هب  رادافو  ياه  ناسنا  ینویلیم  روضح  ینیـسح ، نیعبرا  هسامح ي 
زا ربخ  یـسامح ، روضح  نیا  .یناهج  رابکتـسا  يدیزی  گنهرف  هب  ندرک  تشپ  يارب  دنا  هدرک  ادیپ  روضح  مّمـصم  ناسنا  اه  نویلیم 

ِگنهرف اب  لکـش  نیرتهب  هب  دـهاوخ  یم  قیرط  نیا  زا  هعیـش  تسا و  یئافوکـش  لاـح  رد  رگید  یتیوه  هعیـش  يارب  هک  دـهد  یم  نآ 
رد یقیمع  رایسب  راثآ  ًامّلـسم  یمدرم ، یـسامح  روضح  نیا  .دیامن  روبع  يرابکتـسا  ناهج  هطیح ي  زا  اه ، هنحـص  رد  مدرم  روضح 

ِناسنا سونایقا  کی  ار  دوخ  سکره  هک  يروط  هب  تشاذـگ  دـهاوخ  یناسنا  سونایقا  نیا  رد  رـضاح  ياه  ناـسنا  کـت  کـت  دوجو 
.دنک یم  ساسحا  زاس  ندمت 
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نادرم زا  .دیآ  یمن  یبرغ  گنهرف  مشچ  هب  زگره  هک  دنک  یم  روهظ  هعیش  يزاس  ندمت  زا  ییاهراتفر  ینیسح  نیعبرا  هسامح ي  رد 
یقاب زیچ  چـیه  دوخ  ّتینانَا  زا  ات  دـنا  هدرک  قرغ  تیعمج  هوبنا  رد  لکـش  نیرت  هداس  هب  ار  دوخ  هداـیپ  ياـپ  اـب  هک  یمرتحم  ناـنز  و 
ناشن ِلاح  رد  همه  دـنریگ ؛ یم  رارق  راّوز  تمدـخ  رد  دوخ ، تعاضب  كدـنا  اب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راّوز  نامداخ  ات  دـنراذگن ،

هیلع نیسح  ماما  راثیا  تروص  دوخ  گرزب  فادها  ياتسار  رد  دنهاوخ  یم  همدخ  راّوز و  .دنتـسه  ینید  یگدنز  يارب  یفادها  نداد 
ینیسح شقن  دنوش و  کیدزن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دوخ  ِیگتشذگدوخ  زا  اب  دنناسرب و  روهظ  هب  اه  هنحـص  نیا  رد  ار  مالـسلا 

.دنروآ تیلعف  هب  خیرات  نیا  رد  ار  دوخ 

قیرط زا  یندمت  هچ  دنراد و  رارق  یخیرات  هچ  رد  دـنناد  یم  یبوخ  هب  همه  همه و  راّوز ، اه ي  همدـخ  ینیـسح و  نیعبرا  نارئاز  هوبنا 
« کَعَم َبات  ْنَم  َتِْرمُأ َو  امَک  ْمِقَتْـساَف  : » دومرف هک  دنتـسه  شلوسر  هب  دـنوادخ  روتـسد  لابند  هب  نانیا  .تسا  عوقو  لاـح  رد  اـه  نآ 
دـیهد و رارق  مهتم  عضوم  رد  ار  یناهج  رابکتـسا  دـینک و  تمواقم  يرادـیاپ و  دـیراد  هک  یتلاسر  ياتـسار  رد  تناهارمه  تدوخ و 

.دشاب هتشاد  روضح  نیرفآ  شقن  لاّعف و  تروص  هب  خیرات  رد  يدیحوت  هدیقع ي  دیاب  هک  دییامن  نشور 

اَم ُْتُلق  َلاَق : .ُهْعَدَـت  َال  َْنیَـسُْحلا َو  ِرُز  : » دـنیامرف یم  هک  میراد  ناش  نارای  زا  یکی  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تیاور  رد 
ِِهب ُهَّللا  َلَّکَو  ُهاَتَأ ، اَذِإَف  .ًهَجَرَد  َُهل  َعَفَر  ًهَئِّیَـس َو  ُْهنَع  یَحَم  ًهَنَـسَح َو  ٍهَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًایِـشاَم  ُهاَتَأ  ْنَم  َلاَق : ِباَوَّثلا ؟ َنِم  ُهاَـتَأ  ْنَِمل 

: اُولاَق ُهوُعَّدَو َو  َفَرَْصنا  اَذِإَف  .َِکلَذ  َْریَغ  َال  ٍّرَش َو  ْنِم  ِهِیف  ْنِم  ُجُرْخَی  اَم  ِناَُبتْکَی  َال  ٍْریَخ َو  ْنِم  ِهِیف  ْنِم  َجَرَخ  اَم  ِناَُبتْکَی  ِْنیَکَلَم 
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َكاَرَت َو َال  ًادـَبَأ َو  َِکْنیَِعب  َراَّنلا  يَرَت  َال  ِهَّللا  َو  ِهلوُسَر ، ِْتَیب  ِلْهَأ  ِبْزِح  ِِهلوُسَر َو  ِبْزِح  ِهَّللا َو  ِبْزِح  ْنِم  َْتنَأ  ََکل  ًاروُفْغَم  ِهَّللا  َِّیلَو  اَـی 
ار ترضح  نآ  هک  یسک  باوث  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  .نکم  كرت  ار  نآ  نک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ًاَدبَأ .» َکُمَعْطَت  َال 

کی دراد ، یمرب  هک  یمدق  ره  هب  دنوادخ  ار ، ترـضح  نآ  دنک  ترایز  هدایپ  هک  یـسک  دـندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دـنک  ترایز 
یلاعت قح  تفر ، ترایز  هب  یتقو  .درب و  یم  الاب  ار  شا  هبترم  هجرد  کی  دیامرف و  یم  وحم  وا  زا  هانگ  کی  و  هتشون ، شیارب  هنـسح 

یتقو .دنسیونن و  ار  دشاب  یم  دب  ّرش و  هچنآ  هتشون و  ار  دوش  یم  جراخ  وا  ناهد  زا  ریخ  هچنآ  هکدیامرف  یم  وا  لّکوم  ار  هتـشرف  ود 
وا و لوسر  بزح  ادخ و  بزح  دارفا  زا  وت  .دش و  هدیزرمآ  تناهانگ  ادـخ ! ّیلو  يا  دـنیوگ : یم  يو  هب  هدرک و  عادو  وا  اب  تشگرب 
دید و دهاوخن  ار  وت  زگره  زین  شتآ  دید و  یهاوخن  مشچ  هب  ار  شتآ  وت  زگره  مسق ! ادـخ  هب  یـشاب ، یم  شلوسر  ِتیب  لها  بزح 

(1) .دومن دهاوخن  دوخ  همعط ي  ار  وت 

هیلع نیـسح  ماما  ترایز  هب  رظن  اب  نایعیـش  هوبنا  یتقو  دـننک  یم  نشور  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دیـشاب  هتـشاد  تیاـنع 
ياه ناسنا  هچ  اه  نآ  اب  هّللا  ُهکئالم  سنا  اب  دـنوش و  یم  لیان  یتاکرب  هچ  هب  دـننک  یم  یط  هدایپ  ار  ینالوط  ياـه  تفاـسم  مالـسلا 

ایآ هّللا » َِّیلَو  ای  : » دننک یم  باطخ  وا  هب  هکئالم  .دندرگ  یمرب  هعماج  هب  تسا ، يور  هدایپ  نآ  ترایز و  نآ  لصاح  هک  يا  هتخیهرف 
اه نآ  تیـصخش  رد  تمـصع  هوحن  کی  دوش و  یم  اه  نآ  بیـصن  هک  ینارفغ  اب  دنوش و  یم  یباطخ  نینچ  هتـسیاش ي  هک  یناسک 

ياه ناسنا  رگید  دیآ ، یم  دیدپ 
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؟ نامیا یکاپ و  رسارس  یناهج  نتخاس  ِتیلوئسم  اب  دنتسه  یناسنا  ای  دوب ؟ دنهاوخ  یلومعم 

هدایپ تروص  هب  ترایز  ِعوضوم  ترضح  دسرپ و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث  زا  هدننک  لاؤس  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت 
ساسا .دنراد و  رظن  هدایپ  تروص  هب  ندرک  ترایز  هب  ترضح ، دوش  نشور  ات  ًایِشاَم » ُهاَتَأ  ْنَم  : » دنیامرف یم  دنروآ و  یم  نایم  هب  ار 
داجـس ماما  تسا و  هدش  حرطم  مارحلا  هّللا  تیب  ّجح  هب  نتفر  هدایپ  اب  هطبار  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قیرط  زا  هاگن  نیا 

یَلَع ِماَرَْحلا  ِِهتَیب  َیلِإ  یْـشَْملا  َنِم  ِهَیلِإ  َّبَحَأ  یَِـشب ٍء  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُدـْبَْعلا  َبَّرَقَت  اَـم  : » دـنیامرف یم  هطبار  نیمه  رد  مالـسلا  هـیلع 
اَذِإ ُّجاَْحلا  .ِِهبوُکُر َو  ِهیْـشَم َو  َنَیب  اَم  َباََوث  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِِهلَمَج  ْنَع  یَـشَم  ْنَم  .ًهَّجَح َو  َنیِْعبَـس  ُلِدـْعَت  َهَدِـحاَْولا  َهَّجَْحلا  َّنَأ  َو  ِنیَمَدَْـقلا ،

تـسود يزیچ  هب  دوش  یمن  کیدزن  ادخ  تمـس  هب  دـبع   (1)« ٍلِعَْتنُم َیلِإ  ًاـِیفاَح  ِهیْـشَم  َنَیب  اَـم  َباََوث  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِِهْلعَن ، ُعْسِـش  َعَطَْقنا 
رد دوش و  هدایپ  شرتش  زا  یهاگ  هک  یسک  .دراد و  ار  جح  داتفه  باوث  وا  جح  کی  و  نتفرادخ ، هناخ ي  هب  هدایپ  ياپ  زا  رت  ینتشاد 

شـشفک دنب  رگا  یجاح  و  دنهد ، یم  ادـج  وا  هب  ار  هدـش  راوس  هک  ینامز  ات  هتفر  هدایپ  هک  يرادـقم  نآ  نیب  باوث  دور  هار  شرانک 
شفک هک  ییاج  ات  هتفر  هنهرب  اپ  هک  يرادـقم  نآ  باوث  دورب ) هنهرب  اـپ  دوش  روبجم  دـیایبرد و  شیاـپ  زا  شـشفک  ینعی   ) دوش زاـب 

.دنهد یم  وا  هب  ادج  ار  هدیشوپ 

ص:17

ص 219. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1

رگید یخیرات  رد  روضح  ناکما  ینیسح : www.Ghaemiyeh.comنیعبرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 23 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14755/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
http://www.ghaemiyeh.com


، دور یم  ترضح  ترایز  هب  هدایپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  یتقو  دننک  یم  نشور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  رگید  یتیاور  رد 
رئاح و هب  نوچ  دریگ و  یم  رارق  ادخ  اب  سنُا  ماقم  رد  شتانسح ، ندش  نوزفا  شناهانگ و  زا  ندش  كاپ  اب  البرک  هب  ندیـسر  زا  لبق 

نوچ دنراد و  ار  يرـشب  عماوج  حالـصا  هغدغد ي  هک  دسر  یم  هدـیزگرب  ِنیحلـصم  ماقم  هب  دیـسر ، ترـضح  كرابم  ربق  یـشاوح 
ِمزال هجیتن ي  هب  ًامتح  وا  تاکرح  دوش و  یم  لیان  يزاس  ندمت  هنحـص ي  نادـنمزوریپ  نیزئاف و  ماقم  هب  دیـسر ، مامتا  هب  وا  ترایز 

وت عناوم  مامت  هک  دنناسر  یم  مالس  وا  هب  هّللا  هکئالم  قیرط  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ییاج  نآ  ات  دسر  یم  دوخ 
ینعی ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  دوعـص  دـیاب  اجک  ات  ناسنا  یتسار  .هدـش  فرطرب  ادـخ  اب  سنا  اـب  هطبار  رد 

نیعبرا هسامح ي  يرآ  .دنادب  شدوخ  زا  ار  وا  دـناسرب و  مالـس  وا  هب  دـش ، زوریپ  هزادـنا  نآ  ات  تیلهاج  خـیرات  حـتف  رد  هک  یناسنا 
نینچ تیاور  لصا  دـندومرف : يراذـگ  هیاپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یخیرات  حـتف  نامه  همادا ي  ینیـسح 

هیلع ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  َهَراَیِز  ُدیُِری  ِِهلِْزنَم  ْنِم  َجَرَخ  ْنَم  ُْنیَسُح ! اَی  مالـسلا :  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِْریَُوث  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  : » تسا
َنِیبَجَْتنُْملا َنیِِحلْصُْملا  َنِم  ُهَّللا  ُهَبَتَک  ِِرئاَْحلا  ِیف  َراَص  اَذِإ  یَّتَح  ًهَئِّیَس  ُْهنَع  یَحَم  ًهَنَسَح َو  ٍهَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًایِـشاَم  َناَک  ْنِإ  مالـسلا 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَقَف : ٌکَلَم  ُهاَتَأ  َفاَرِْـصنِالا  َداَرَأ  اَذِإ  یَّتَح  َنیِِزئاَْفلا  َنِم  ُهَّللا  ُهَبَتَک  ُهَکِـساَنَم  یَـضَق  اَذِإ  یَّتَح 
ْنِإ : » دنیامرف یم  ترضح  زاب  تیاور  نیا  رد  هک  دیراد  تیانع  یَضَماَم .» ََکل  َرِفُغ  ْدَقَف  َلَمَْعلا  ِِفنْأَتْـسا  ََکل : ُلوُقَی  َماَلَّسلا َو  َكُؤِْرُقی 

.دنک یم  دوخ  بیصن  ار  صاخ  تاکرب  نآ  دور  ترایز  هب  هدایپ  رگا  ًایِشاَم » َناَک 

ص:18

رگید یخیرات  رد  روضح  ناکما  ینیسح : www.Ghaemiyeh.comنیعبرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


ربق ترایز  شدصق  دـیآ و  نوریب  شلزنم  زا  هک  یـسک  نیـسح ! يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : یم  ریُوث  نب  نیـسح 
هتشون و شیارب  هنـسح  کی  دراد  یمرب  هک  یمدق  ره  هب  ناّنم  دنوادخ  دور ، هدایپ  رگا  .دشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  نبا  نیـسح  ترـضح 

یلاعت كرابت و  قح  ترـضح  فیرـش ، ناکم  نآ  هب  ندیـسر  زا  سپ  دسرب و  رئاح  هب  هک  ینامز  ات  .دیامرف  یم  وحم  وا  زا  هانگ  کی 
یم بوسحم  نیزئاف  زا  ار  وا  ماگنه  نیا  رد  دـناسرب ، نایاپ  هب  ار  ترایز  لامعا  مسارم و  یتقو  ات  .دـهد  یم  رارق  ناراگتـسر  زا  ار  وا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  هدمآ و  وا  دزن  يا  هتـشرف  تقو  نیا  رد  دـیامن ، تعجارم  هدارا ي  هک  ینامز  ات  دـیامرف ،

.(1) دش هدیزرمآ  تا  هتشذگ  ناهانگ  مامت  نک ، عورش  ار  لمع  ءادتبا  زا  دیامرف : یم  وت  هب  باطخ  هب  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  ملسو 

هب ناسنا  هک  ییاه  مدـق  هنوگچ  هک  دـننک  یم  نشور  رگید  یتیاور  رد  عیـشت  تیوه  راذـگ  هیاپ  ینعی  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ار وا  ياضاقت  مامت  دـنوادخ  دـهد و  یم  ار  ناهج  ّلک  رد  فرـصت  تردـق  وا  هب  دراد  یمرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  يوس 
َُّمث ِِهبُونُذ ، ُهَرِفْغَم  ٍهَوْطُخ  ِلَّوَِأب  ِِهلْهَأ  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  ُهَلَف  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  َیلِإ  ُجُرْخََیل  َلُجَّرلا  َّنِإ  : » دنیامرف یم  .دنک  یم  هدروآرب 

، َکِطْعُأ یِّنِم  ُْبلُْطا  َْکبِجُأ ؛ ِینُعُْدا  َکِطْعُأ ؛ ِیْنلَـس  يِدـْبَع  َلاَقَف : َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهاَجاَن  ُهاَتَأ  اَذِإَف  ُهَِیتْأَـی  یَّتَح  ٍهَوْطُخ  ِّلُِـکب  ُسَّدَُـقی  ْلَزَی  َْمل 
ربق ترایز  هب  هک  یـصخش  . (2)« َلَذـَب اَم  َیِطُْعی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ٌّقَح  َو  مالـسلا :  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق َو  َکـَل  اهیـضقأ  ًهَجاَـح  ِیْنلَس 

دش ادج  شلها  زا  هک  ینامز  دور ، یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح 
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ص132 تارایزلا ، لماک  - 1
ص 421. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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ات هدش  هیزنت  سیدقت و  هتسویپ  دراد  یمرب  هک  یمدق  ره  اب  سپـس  .دوش  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت  دراد  یم  رب  هک  یماگ  نیلوا  اب 
ات هاوخب  نم  زا  نم ! هدنب  دیامرف : یم  هدومن و  تاجانم  يو  اب  هدناوخ و  ار  وا  یلاعت  قح  دیسر  اج  نآ  هب  هک  یماگنه  .دسرب و  ربق  هب 

يوار .مزاس  اور  تیارب  ات  هاوخب  نم  زا  ار  تتجاح  مهدب ، وت  هب  ات  نک  بلط  نم  زا  میامن ، تتباجا  ات  ناوخب  ار  نم  میامن ، اطع  وت  هب 
.دیامرف اطع  هدومن  لذب  هک  ار  هچنآ  تسا  تباث  قح و  لاعتم  دنوادخ  رب  و  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ ، یم 

ناج رد  نارئاز  هک  دراد  یگتسب  یمیمصت  مزع و  تدش  توافت  هب  قوف ، تایاور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  هجرد ي  توافت 
.دنا هدنارورپ  دوخ 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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ییافوکش لاح  رد  یتنس  نیعبرا : هسامح ي 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

البرک رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ماـن  هب  تشاد  رارق  تراـهط  تمـصع و  ماـقم  رد  هک  گرزب  مـیظع و  سب  یناـسنا 
هیلع قداص  ماما  لثم  یموصعم  ياه  ناسنا  اهنت  هک  ار  یقیاقح  .دوب  میظع  سب  هک  دراذـگ  شیامن  هب  خـیرات  هنیآ ي  رد  ار  یقیاقح 

رد ام  دندومن و  هضرع  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  هب  هاگن  ناشیاه  همان  ترایز  رد  همئا  .دنتـشاد  ار  نآ  ندید  ِناوت  مالـسلا 
مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  راک  تقیقح  هب  میناوت  یم  ترـضح  نآ  تکرح  هب  ناماما  هاگن  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ِلمع 

.درک رکش  ار  ادخ  دیاب  هک  تساج  نیا  مینک و  قیدصت  ار  نیعبرا  ترایز  ياوتحم  مییامن و  رظن 

هک میتسه  وربور  صاخ  یگنهرف  میظع و  یتنـس  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ِنیعبرا  ترایز  رد  ام  هنوگچ  هک  میوگب  هچ 
.تسین رسیم  یناسآ  هب  نآ  كرد 

ناسنا ریاس  اب  یبرغ  لقع  زا  ریغ  یلقع  اب  دـنهاوخ  یم  دـنراد و  ار  نارود  یناملظ  گنهرف  زا  روبع  هغدـغد ي  هک  ییاه  نآ  همه ي 
.دننک رظن  نیعبرا  گنهرف  هب  دیاب  دنوش ، سونأم  اه 

رابرد رد  یّتح  .تسا  تمکح  نیا  یلصا  رصنع  ءاقب ، يرادیاپ و  درادن و  ینعم  تسکـش  ینیـسح ، تمکح  رد  هک  داد  ناشن  نیعبرا 
هدنز راثآ  دیزی ،
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ِنیعبرا ینعی  زار ؛ زمر و  زا  رپ  نشور و  یلاـعتم و  رایـسب  يا  هنوـمن  اـب  خـیرات ، رد  دـعب  هب  نآ  زا  لاـح  . (1) دـش نایامن  البرک  ندنام 
.میتسه ور  هبور  البرک  يادهش 

ص:24

تسود تفگ : دایز  نب  هللادیبع  ردارب  نامثع  دندروآ  هفوک  هموکحلاراد  هب  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  كرابم  رس  یتقو  - 1
ص ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ص 375 و  ج 4 ، يربط ،  ) .دوشن هتشک  یلع  نب  نیسح  دنشاب و  لیلذ  تمایق  ات  دایز  نادنزرف  همه  متـشاد 

يا ص 259 ) طبس ، هرکذت  « ) ًاَدبا َهَنَْجلا  يَرَت  هللاَو ال  هللا ، ِلوُسَر  َْنبا  َْتلَتَق  ثیبَخ ! ای  : » تفگ شرسپ  هب  دایز  نبا  ردام  هناجرم ، ( 216
دایز نبا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  .دید  یهاوخن  ار  تشهب  زگره  دنگوس  ادخ  هب  یتشک ؟ ار  ادخ  لوسر  دـنزرف  ثیبخ ؛

باّذْکلا َْنبإ  َباّذَْـکلا  َلَتَق  َو  َُهبْزِح ، َدـیِزی َو  نینِمْؤُْملاَریِما  َرَـصَن  ُهَلْها َو  َّقَْحلا َو  َرَهْظا  هللاُدْـمَْحلا  : » تفگ تفر و  ربنم  هفوک  دجـسم  رد 
و دـناسر ، يراـی  ار  وا  هورگ  دـیزی و  نینمؤـملاریما  درک و  یناـبیتشپ  ار  قـح  لـها  ار و  قـح  هـک  ار  ادـخ  دـمح  ُهَتَعیِـش » َنیـَـسُحلا َو 

ياه مشچ  اب  يدماغ » يدزا  فیفع  نب  هللادبع   » اج نیا  رد  هک  .دناسر  لتق  هب  ار  شنارای  نیـسح و  ینعی  وگغورد  رـسپ  يوگغورد ،
قارع تموکح  هب  ار  وت  هک  یـسک  تردـپ و  ییوت و  وگغورد ، رـسپ  يوگغورد  هناجرم ! رـسپ  : » دـیوگ یم  دزیخ و  یم  اپ  هب  اـنیبان ،
.دـهد رییغت  نایوما  عفن  هب  ار  هعماج  ّوج  هللادـیبع  دادـن  هزاجا  یلو  دوش  یم  هتـشک  هللادـیبع  روتـسد  هب  مه  تبقاـع  .تسا ،» هداتـسرف 

نیب تفگ : دـیزی  راـبرد  رد  ناورم ، ردارب  مکحلا ، نب  ییحی  ماـش  رد  و  ص 117 .) ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  جـجح  هفرعم  یف  داـشرإلا  )
ص 359 و ج 5 ، يربط ،  ) .منک یمن  تکرـش  امـش  اب  يراک  چـیه  رد  رگید  نم  داتفا ، ییادـج  تماـیق  زور  رد  ادـخ  ربماـیپ  اـمش و 

صوصخم سابل  رد  ار  دوخ  دینش ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  یتقو  دیزی  نز  دنه  ص 352 .) ج 3 ، ینیسح ، هسامح 
وا يارب  وت  تفگ : وا  هب  دـیزی  تسا !؟ همطاف  دـنزرف  نیـسح  رـس  نیا  ایآ  تفگ : دـمآ و  نادرم  سلجم  هب  نرودـنا  زا  درک و  روتـسم 

تفالخ زا  ار  دوخ  دیزی  رسپ  ص 354 .) ج 3 ، يربط ،  ) .درک لیجعت  وا  نتشک  رد  هک  ار  دایز  نبا  دشکب  ادخ  نک ، يرادازع  هیرگ و 
البرک هجیتن ي  رت ؛ مهم  همه  زا  داد و  مالـسلاامهیلع » » یلع نیـسح و  بناج  هب  ار  قح  داتـسرف و  تنعل  هیواعم  دیزی و  رب  درک و  علخ 

ُمیا : » دومرف اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .تشگ  ادج  نید  زا  تنطلـس  باسح  دش و  هدیرد  نامکاح  قافن  هدرپ ي  هک  دوب  نیا 
راحب ص 32 . ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  «) .َنوُرُعْـشَت َال  ُثیَح  ْنِم  ْمُْکنِم  ِیل  ُمِقَْتنی  َُّمث  ْمُِکناَوَِهب  ِهَداَهَّشلِاب  یِّبَر  ِینَمِرْکی  ْنَأ  وُجْرََأل  یِّنِإ  ِهَّللا 

زا امـش  زا  ارم  ماقتنا  درادب و  یمارگ  تداهـش  هلیـسو ي  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  مراودـیما  نم  مسق  ادـخ  هب  ص 52 ) ج 45 ، راونألا ،
ِلّوا نیا  و  دنتفرگ ، رارق  عافد  تلاح  رد  هلمح  ياج  هب  هیما  ینب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  .دریگب  دینادن  هک  یقیرط 

مالـسلا هیلع  نیـسح  نامز  رد  هک  يا  هناخ  نامه  نآ  زا  سپ  تفای و  همادا  اـه  يزیرنوخ  اـه و  تضهن  .تسا  تموکح  کـی  طوقس 
فانکا فارطا و  زا  ناناملـسم  دـمآ ، دوجو  هب  مالـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  نامز  رد  هک  یـشمارآ  رـصتخم  اـب  دز ، یمن  ار  نآ  ِرد  یـسک 

ره رد  ناشتینارون  تیناّقح و  هدوزفا و  تیبلا  لها  نایعیش  رامآ  هب  زور  هب  زور  نآ ؛ زا  سپ  دندرک و  عوجر  هناخ  نامه  هب  لیس  دننام 
.دنک یم  نشور  ار  البرک  راثآ  ندنام  هدنز  نیا  و  تیمولظم ، اب  مأوت  یتیناّقح  دش ، نایامن  مالسا  ناهج  زا  هشوگ 
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يادص زونه  دوب و  هتـشذگن  اه  عمق  علق و  نآ  زا  زور  لهچ  زونه  هنوگچ  هک  دنک  یهت  بلاق  تسا  کیدزن  تریح  زا  عقاو  هب  ناسنا 
ددرگ و یم  اپ  هب  البرک  يادهـش  ِنیعبرا  هکدیـسر  یم  شوگ  هب  ماـش  هفوک و  راوید  رد و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  يزوریپ  يداـش 

یم رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  اه  ناسنا  یمالسا ، ياهرهش  مامت  رد  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنلب  گناب  زور  لهچ  زا  سپ 
.دهد

ود نیا  هّصق  خـیرات ، هک  تسا  گـنهرف  کـی  تسین ، هثداـح  کـی  ـالبرک  هب  هـّیطع »  » و يراـصنا » هللادـبع  نبرباـج   » ندـمآ ناتـساد 
.تسا هدرک  رکذ  هنومن  ناونع  هب  ار  راوگرزب 

اذل .درب  یمن  نیب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبـسن  ار  اه  نآ  يرادافو  نامز ، تشذگ  هک  تسا  یلدرادیب  نایعیـش  ّتنـس  نیعبرا ؛
دای هب  هراومه  هک  یـسک  دشابن و  نمؤم  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ینعی  مّسجم ، ِتقیقح  هب  دـناوت  یمن  تسا ، نمؤم  قح ، هب  هک  یـسک 

تاـغیلبت هناـمز و  ياـغوغ  .دـهاوخب  ار  قح  زا  ریغ  يزیچ  هناـمز  ياـغوغ  دـنچره  تسا ، مّسجم  ِتقیقح  داـی  هب  هراومه  تسا ، قـح 
نیا يارب  شالت  تمهت و  همه  نآ  دـنک و  كاپ  اه  هرطاخ  اه و  نهذ  هنحـص ي  زا  ار  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  هک  درک  شالت  يدـیزی 

كاپ مالسلا  هیلع  هللادبعابا  دای  زا  اه  نهذ  هک  دوب 
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هنامز ياغوغ  هک  دنتسه  یناسک  نامـسآ  نیا  ریز  رد  هک  داد  ناشن  ، (1) دوش یم  هدرمـش  نمؤم  ياه  هناشن  زا  هک  نیعبرا  یلو  .دوش 
ریـسا هک  تسا  ییاه  ناسنا  ّتنـس  نیعبرا  ّتنـس  دنک و  لفاغ  موصعم ، ماما  ینعی  مسجم  ِتقیقح  هب  يرادافو  زا  ار  اه  نآ  دناوت  یمن 

.دندیشکن تسد  دنتشاد  قح  اب  هک  يدّهعت  زا  رفک ، ماظن  تاغیلبت  ریثأت  تحت  دندشن و  يدیزی  تموکح 

نینمؤم دهع  همادا ي  مسجت  نیعبرا ؛

نامز رورم  لماش  تسین و  رادرب  یگنهک  تقیقح ، قح و  هجوتم  ياه  ناج  ملاس و  ياه  لد  بطق  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
چیه دندرب ، دای  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ییاه  نآو  دننک  گنر  یب  ار  ینیـسح  گنر  دنتـساوخ  یم  هک  یناسک  .دوش  یمن 
ینعی تسا » نامیا  ياه  هناشن  زا  یکی  نیعبرا ، ترایز  : » دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ترضح  هک  نیا  .دنتـسین  نمؤم  مادک 

یلد دـهاوخ  یم  هک  یناسنا  ره  لد  بطق  تسا و  مالـسا  مّسجت  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـب  تسا  نمؤم  دـهع  همادا ي  نیعبرا ؛
اب قاثیم  يرادافو و  دهع و  نیا  ات  دننک  شالت  رگمتـس  نامکاح  دنچ  ره  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـشاب  هتـشاد  هدـنز  لاّعف و 
ار لاح  نآ  دناوت  یمن  یطیارـش  چیه  هک  درب  یم  رـس  هب  تیونعم  زا  یلاح  نامیا و  زا  یملاع  رد  نمؤم  هکارچ  .دنربب  نیب  زا  ار ، ماما 

.تسا ینامیا  لاح  نآ  ماکحتسا  نیعبرا  ترایز  نیعبرا و  عقاو  رد  و  دریگب ، وا  زا 

یلصا رهاظم  دننک  یم  یعس  دندرکن ، لمحت  ار  نید  مالسا و  ِتقیقح  قح و  یتقو  نارگمتـس  هشیمه  هک  تسا  یلک  هدعاق  کی  نیا 
وحم و ار  نید 
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كاپ اه  هرطاخ  هعماج و  هنحـص ي  زا  ار  قح  ندز ، تمهت  راتـشک و  يرالاساغوغ و  تاغیلبت و  اب  دننک  یم  یعـس  نانآ  .دننک  دوبان 
نبرباـج تیـصخش  هک  نیا  .دریگ  یمن  رارق  اـه  يرـالاساغوغ  نیا  ریثأـت  تحت  هک  تسا  سانـش  نیعبرا  هعیـش ي  اـهنت  نیا  .دـننک و 

وا هک  تسا  یگرزب  راک  تهج  هب  میراد ، یم  زیزع  ار  نیعبرا  ّتنـس  وا  هب  هّجوت  اب  تسا و  دنمـشزرا  رایـسب  ام  يارب  يراصنا  هللادـبع 
.دنا هدش  دنم  هرهب  نیعبرا  تاکرب  زا  نایعیش  هشیمه  تنس  نیا  قیرط  زا  تسا و  هدرک 

یفرعم یجراـخ  کـی  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتاـغیلبت  نآ  راـنک  رد  اروشاـع  هعقاو ي  زا  سپ  هک  دـینکن  شوـمارف  اـمش 
يارب قیرط  نیا  زا  ات  تشادن  مه  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دای  تأرج  یـسک  هک  دندومن  مکاح  روشک  رد  یباعرا  نانچ  دـندرک ،

هب نایدیزی  دوش و  وحم  اه  هنیس  اه و  هرطاخ  هنحص ي  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ّتنس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ّتنس  هشیمه 
مالـسلا هیلع  نیـسح  نیعبرا  يایحا  یطیارـش ، نینچ  رد  دوش  یم  مولعم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دننک  غیلبت  ار  دوخ  دنناوتب  یتحار 

زا سپ  خـیرات  نیا  رد  هک  ناـنچمه  .دـش  هجیتـن  یب  یثـنخ و  نمـشد  عمط  همه ي  نیعبرا ، اـب  عقاو  رد  .تسا  هدوـب  زاـسراک  ردـقچ 
نارود نیا  نارگمتس  هلیح ي  ِندرک  یثنخ  لاح  رد  نیعبرا ، ِندروآ  هنحص  هب  اب  نایعیش  هتیرالوکـس ، رکفت  ِتیمکاح  لاسدصراهچ 

.دنا

؛ تفگ دـیاب  هطبار  نیمه  رد  درک و  فیرعت  دودـحم  هاگن  کی  اـب  تسا  هدرک  روهظ  نیعبرا  رد  خـیرات  نیا  رد  هک  ار  یتکرح  دـیابن 
هدومن قارـشإ  مدرم  بلق  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یتکرح  تسا ، یعامتجا  ِشوجدوخ  ِتکرح  کی  هک  نآ  نیع  رد  تکرح  نیا 

.دریگ یم  رارق  نآ  لیذ  رد  دهد  قیبطت  یهلا  هدارا ي  اب  ار  دوخ  خیرات ، نیا  رد  دهاوخب  هک  يا  هزادنا  هب  سکره  و 
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، هدمآ ام  تایاور  رد  هک  ینیعبرا  تنـس  نتم  رد  اریز  .دـش  ضرع  هک  تسا  هنوگ  نیا  خـیرات  نیا  رد  نیعبرا  روهظ  یخیرات  هنیمز ي 
مهاوـخ نخـس  نآ  نییبـت  رد  رتـشیب  همادا ، رد  هدـنب  هک  تسا  هدـش  ینیب  شیپ  نآ  يزاـس  خـیرات  ِشقن  تسا و  هتفهن  یتـیفرظ  نینچ 

.یمالسا ندمت  ققحت  ياتسار  رد  نآ  همادا ي  طرـش  تسا و  نیعبرا  تنـس  تسرد  مهف  درک ؛ دیکأت  نآ  رب  دیاب  ًالعف  هچ  نآ  .تفگ 
، یناـهج تـالداعم  رد  نارود و  نیا  رد  مالـسا  ناـهج  یخیراـت  روضح  هب  رظن  نودـب  يدرف ، ِيداـبع  تکرح  کـی  ناونع  هب  هنرگو 

.دنیشن یم  ورف  تکرح  نآ  طاشن  شورخ و 

، نیعبرا تکرح  ياتـسار  رد  دـنناوت  یم  دـنا  هدـش  هجوتم  ناش  ناـج  قمع  رد  قارع  ناریا و  تلم  ود  ره  تسادـیپ  رهاوظ  زا  هچ  نآ 
ایوگ ینعی  دنتـسه  یّـصاخ  تلم  نیعبرا ، رد  قارع  تلم  دندوب  هدومرف  قارع  مدرم  ِدوخ  زا  یـضعب  هک  يروط  هب  دننک  ینیرفآ  شقن 

هب یخیرات  تلاسر  کی  یهلا و  نایرج  کـی  ناونع  هب  اـه  نآ  .دـننک  ءاـفیا  دـنناوت  یم  یمهم  شقن  هچ  طیارـش  نیا  رد  دـنا  هجوتم 
.دننک یم  هاگن  عوضوم 

یمالسا ندمت  ققحت  ات  دوش و  یم  یناهج  تالداعم  رد  هعیـش  روضح  زاس  هنیمز  هک  تسا  يروط  هدش  عورـش  نیعبرا  اب  هک  ینایرج 
هک هدـمآ  دوخ  هب  هتـشذگ  سناسنر  زا  هک  لاسدـصراهچ  زا  سپ  مالـسا  ناهج  .دراد  تفرـشیپ  ناوت  يرابکتـسا  گنهرف  زا  روبع  و 

دمآ و هنحـص  هب  یمالـسا  ياهراعـش  اب  اذل  ددنبب و  دیما  هتینردم  گنهرف  ياه  هژورپ  هب  دناوت  یمن  دوخ  تایح  همادا ي  يارب  رگید 
.دسرب هجیتن  هب  ات  دبای  یم  همادا  یعاجترا  يرابکتسا و  ناهج  ياهراشف  مغر  یلع  نیا 
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مدآ ملاع و  هب  هک  یگنهرف  دنا ، هتینردـم  گنهرف  هب  ناشعوجر  هب  تبـسن  رظن  دـیدجت  یناوخزاب و  لاح  رد  خـیرات  نیا  رد  اه  تلم 
اب ار  دوخ  تبسن  طیارش ، نیا  رد  ات  تسا  اه  تلم  همه ي  هب  یخیرات  رکذت  کی  نیعبرا »  » یطیارش نینچ  رد  .دراد  هتیرالوکـس  هاگن 

دادرخ هدزناپ  بش  رد  .تسا  نیعبرا  ّتنـس  تاکرب  زا  مه  یمالـسا  بالقنا  ياقب  داجیا و  .دنهد  لکـش  یهلا  يایبنا  ریـسم  دنوادخ و 
دندمآ و اه  نابایخ  هب  مدرم  زور  نآ  يادرف  دندرب ، نادنز  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یتقو  لاس 42 
دوب و هدمآ  مدآ  ردق  نآ  زور  نآ  رد  : » دسیون یم  شتارطاخ  رد  تسودرف »  » دبشترا .دش  دنلب  ناش  ضارتعا  دایرف  یسرت  چیه  نودب 

ترـضح نحـص  رد  ار  اـه  لسلـسم  ياـه  هیاـپ  نایـشترا  دـیوگ  یم  خـیرات  میدیـسرت .» ناـمدوخ  هک  میتشک  ار  اـه  نآ  اـم  ردـق  نآ 
درک و دیعبت  ار  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یتقو  دوب  هدرک  باسح  هاش  .دنتشک  ار  مدرم  زا  يرایسب  دنتشاذگ و   � هموصعم

اذـل دـنریگ و  یم  سپ  بالقنا  ماما و  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادافو  هشیمه  يارب  ّتلم  نیا  هیقب ي  تشک ، مه  ار  ماـما  هب  راداـفو  ِمدرم 
رد ییاتسور  هب  دندرک و  دازآ  زور  لهچ  زا  دعب  ار  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  داد ؛ ماجنا  دنکب ، دیاب  دوخ  نامگ  هب  هچنآ 

رادید هب  ردق  نآ  مدرم  دنیوگ  یم  نیخّروم  .دننک  دیعبت  اج  نآ  هب  ار  ناشیا  عقاو  رد  هک  دندرب  هّیدواد »  » مان هب  نارهت  رهش  هیشاح ي 
مدرم هک  تسا  يروعش  هچ  یتّنس و  هچ  نیا  . (1) دوب هدش  يراوس  نیـشام  زا  رپ  هّیدواد  هّداج  هک  دنتفر  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ماما

« هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما « رادید  هب  نداد ، هتشک  همه  نیا  زا  دعب 
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ماما ًادعب  .درک  یثنخ  ار  میژر  ياه  هلیح  همه ي  یهاشنهاش ، ماظن  بعر  زا  دازآ  ماما و  هب  رادافو  مدرم  یـسامح  روضح  .دـنور  یم 
هاگن هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تضهن  البرک و  تضهن  هب  رگا  .دـندنادرگرب  مق  هب  مه  اج  نآ  زا  دـندروآ و  هیرطیق  هب  ار 

بـالقنا ینیـسح ، تمکح  گـنهرف و  ناـمه  اـب  ینعی  .دـینیب  یم  تضهن  ود  نیا  نیب  يرایـسب  ياـه  تهابـش  دـینکب  یقیمع  قیقد و 
خیرات نیا  رد  نآ  همادا ي  عنام  هک  دـنک  یمن  دروخرب  یتسب  نب  هب  دور و  یم  ولج  گنهرف  نامه  اـب  تسا و  هتفرگ  لکـش  یمالـسا 

.دشاب

هنیدم رد  ار  مشاه  ینب  ياه  هناخ  مامت  نایوما  دیسر ، هنیدم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  هک  دوب  مرحم  مهدزیـس  دیاش 
نآ نودب  هّیطع »  » هارمه هب  يراصنا » هللادبع  نبرباج   » .دوش كاپ  خـیرات  هنحـص  زا  دـیاب  رگید  مشاه  ینب  ینعی  .دـندوب  هدرک  بارخ 

ماما هب  يرادافو  ینامیا و  حور  هک  دـننک  تباث  اـت  دـننک  یم  تکرح  ـالبرک  يوس  هب  دـنوش ، يدـیزی  ماـظن  یـسیلپ  ّوج  بوعرم  هک 
.دـندیمهف یمن  نایدـیزی  هک  يزیچ  دوـش ، یمن  مه  ناـمز  رورم  لـماش  دریگ و  یمن  يزیچ  هـب  ار  یـسیلپ  ّوـج  مالـسلا  هـیلع  نیـسح 

.دـشاب رـضاح  ّیح و  نمؤم ، بلق  يارب  تقیقح  قح و  دـیاب  هشیمه  دراد ، یمنرب  مه  يرکفنـشور  ّددـجت و  نید ، ماما و  هب  يرادافو 
ناهج نیعبرا ، ّتنس  اب  البرک  گنهرف  هشیمه  يارب  درک و  يراذگ  هیاپ  ینید ، ياه  هزومآ  رب  انب  ار  نیعبرا  ّتنس  رباج ، هک  تسا  نیا 

یم همادا  ار  دوخ  هار  دنک و  یم  زاب  ار  دوخ  ياج  تشحو ، بعر و  یـسیلپ و  ّوج  فالخ  رب  ینیـسح  دهع  درک و  دـهاوخ  هیذـغت  ار 
.دهد

رکشل همه  نآ  هلیسو ي  هب  ماما  نتشک  هنرگو  دورب ، نیب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يرادافو  ات  دندرک  شالت  همه  نیا  نانمـشد 
هدرک عمج  دعسرمع  هک 
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هناقـشاع ِيرادافو  نآ  دوش ، دوبان  هشیمه  يارب  دـنداد  ناشن  وا  لاثما  رباج و  هک  يرادافو  نیا  دنتـساوخ  یم  اـه  نآ  .تسین  رنه  دوب ،
زورما دش و  ظفح  نیعبرا  اب  ینیسح  دهع  عقاو  رد  .دنک  یم  خیرات  همه ي  رد  يرادنید  دامن  ار  ترضح  نآ  باحـصا  ماما و  هک  يا 
هناگی قح  اب  ار  نام  طابترا  میراد  انب  ام  دیتسه و  قح  هشیمه  امش  نیسح ، يا  ینعی  مینک ، یم  رارکت  ار  نیعبرا  ّتنس  امـش  نم و  مه 

اب ار  ام  طابترا  دـناوت  یمن  يدـیزی  تاغیلبت  هنامز و  ياغوغ  نامز و  رورم  و  میهدـن ، تسد  زا  هاگ  چـیه  ار  قح  هب  يراداـفو  مینک و 
اب ترایز  نآ  رد  دـنتخومآ و  ام  هب  نیعبرا  ترایز  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هنوگ  نآ  نتفرگ  نیعبرا  لاس  ره  .دـنک  عطق  امش 
هب ار  اه  حور  یگتسسگ  هتینردم  هک  یخیرات  رد  تسا  گرزب  یطابترا  ردقنارگ و  يرهوگ  نتفگ ، نخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

.تسا هدروآ  نایم 

يودهم هعماج ي  يوس  هب  یتکرح  نیعبرا ؛

ام یفرع  ِهاگن  هک  فسأت  نارازه  میظع و  رایـسب  تس  ییافج ا  ندید ، ینامـسج  دـبلاک  رد  طقف  ار   � يدهم ترضح  مان  هب  یتقیقح 
تسا و ناشرضحم  رد  َملاع  مامت  هک  تسا  یتقیقح   � يدهم ترضح  هک  نیا  زا  لفاغ  .ناشیا  زا  تحاس  نیمه  هب  هدش  دودحم  اهنت 

.مراد نامیا  ملاع  نیا  رد  ناشیا  روهظ  ِندشرتدیدش  هچره  هب  هدنب  .دوش  یم  رتدیدش  ام  تمس  هب  ناشیا  روهظ  میور  یم  ولج  هچره 
� يدـهم ترـضح  روهظ  روضح و  اهنت  یبرغ ، ِچوپ  هدز ي  ترثک  تاملظ  نیا  رد  یناـهج و  موادـم  ياـه  شنکاو  شنک و  نیا  رد 

سنا و تدحو و  هب  ار  ام  دنک و  یم  يرگ  هولج  یسابل  رد  رابره  هک  تسا 
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زا شیب  اـب  نیعبرا  ساـبل  رد  هک  تسا   � يدـهم ترـضح  روضح  روهظ و  نیا  .دـهد  یم  قوس  یقیقح  ِیتسه  يداو  رد  ندـش  یکی 
.دهد یم  ناشن  ار  دوخ  لد ، مه  ِناسنا  نویلیم  تسیب 

: مینک یم  عورش  هنوگ  نیا  ترایز ، نیا  رد  اذل  دنا و  هتخادنا  عوضوم  هب  نیعبرا  ترایز  رد  ام  همئا ي  ار  هاگن  نیرتهب 

! وا بیبح  ادخ و  ّیلو  رب  مالس  ِهبیبَح » هللا َو  ِّیلَو  یلَع  ُمالَّسلا  »

؛ نایدیزی دیزی و  هن  تسادخ ، ّیلو  بیبح و  هدنز و  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زونه  ینعی  ماما ، هب  تدارا  روهظ  ینعی  مالـس  نیا 
دیا هدید  امش  .دنک  دوخ  همعط  ار  ام  تسا  هتـسناوتن  خیرات  لوط  رد  يدیزی  تاغیلبت  دراد و  رظن  ادخ  بیبح  ّیلو و  هب  ام  لد  زونه  و 

زا اه  شزرا  ماما و  مالـسا و  بالقنا و  هب  تبـسن  ار  ناشتادـهعت  مامت  کچوک  هلئـسم ي  کی  اب  ندـشور  هبور  اـب  هک  ار  ییاـه  مدآ 
دوخ یلبق  طابترا  مامت  نمشد ، ياهاغوغ  هنامز و  ِیتاغیلبت  ّوج  نتفرگ  تّدش  اب  دنناد ، یمن  ار  عیـشت  يانعم  نوچ  دنهد و  یم  تسد 
یم هنامز  ّوج  ریـسا  هک  دـنرادن  نآ  اب  يدـهع  دنتـسین و  رادافو  تقیقح  هب  ًاساسا  ناـنیا  دـنهد ، یم  تسد  زا  بـالقنا  مالـسا و  اـب  ار 

: تفگ.دنوش

يوه ره  دیابُر  ار  ناهیفس  رم 

اوق ینارگ  ناشْدَْوبَن  هک  ناز 

ِناسنا هشیر ي  .دـنرادن  یمکحم  هشیر ي  دـنیآ و  یمرد  هزرل  هب  يداب  ره  اـب  دنتـسین ، يوق  یتفرعم  رظن  زا  هک  لوصا  یب  ياـه  مدآ 
نانز دوب  هداد  روتسد  هک  ناخاضر  نامز  رد  .دیابرب  دروآرد و  هزرل  هب  ار  وا  دناوت  یمن  هنامز  ياغوغ  اذل  تسا ؛ لصو  قح  هب  نمؤم 

مسا هب  دنتشادرب و  ار  رداچ  ًاعیرس  دنتخانش ، یمن  ار  نیعبرا  تنس  هک  یناسک  دنرادرب ، رس  زا  ار  اهرداچ  دیاب 
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مدرم مومع  یلو  دنتفریذپ ، ار  ناخاضر  یهلاریغ  تموکح  ِیناسنا  دض  گنر  دنداد و  فک  زا  ار  دوخ  لیصا  گنر  هنامز  تایضتقم 
دوخ و یهلا  دهع  هب  ندنامرادیاپ  زا  تسا  ترابع  نآ  دوب و  هتخومآ  اه  نآ  هب  يرگید  زیچ  نیعبرا  گنهرف  اریز  دندرکن  ار  راک  نیا 

: مینک یم  ضرع  نیعبرا  ترایز  همادا ي  رد  اذل  .دوش  یم  قّقحم  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  تدارا  مالعا  اب  نیا 

! وا بیجن  ادخ و  لیلخ  رب  مالس  ِهبیَجن » هللا َو  ِلیلَخ  یلَع  ُمالَّسلا  »

ادخ لباقم  رد  ینایصع  چیه  هک  ادخ ! بیجن  هدنب  رب  مالس  يدرک و  یلاخ  یتیدوخ  ره  زا  ادخ  يارب  ار  تدوخ  هک  وت  رب  مالس  ینعی 
نیـسحلا هللادـبعابا  هب  يزرو  تدارا  ِتهج  رد  ار  ناج  ِتهج  دـناسر و  تیلعف  هب  ار  اه  مالـس  نیا  ناوت  یم  یبلق  طابترا  اـب  .تشادـن 

نداد هجوـت  زا  تسه ، ناـسنا  يارب  يدـنم  هرهب  هرهب و  هچره  .درب  هرهب  يزرو  تدارا  نیا  تـبثم  تارثا  زا  تخادـنا و  مالـسلا  هـیلع 
الاح دـنک ، وحم  ار  وا  رون  دـهاوخ  یم  هیواعم ، يوما  گنهرف  هک  یماما  هب  تدارا  مه  نآ  مالـسلا ،  هیلع  موصعم  ماما  هب  تسا  حور 

: ییوگ یم  ینک و  یم  وگتفگ  وا  اب  دوجو  مامت  اب  اغوغ  همه  نآ  فالخرب  يا و  هداتسیا  وا  يور  هبور  امش 

« دیهَّشلا ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُمالَّسلا  هِّیِفَص ، ِْنبا  هللا َو  ِّیِفَص  یلَع  ُمالَّسلا  »

.دیهش نیسح  رب  مالس  تسا ، ییافص  اب  هداوناخ ي  دنزرف  هک  وا  صلاخ  هدیزگرب و  تسود  ادخ ، يافص  اب  هدنب  رب  مالس  ینعی 

دهد یمن  هزاجا  دهعت  نیا  مالس و  نیا  .درب  یم  هّجوت  نیا  زا  ییاه  هرهب  هچ  تسا ، یمئاد  شماما  هب  وا  هجوت  هک  یلد  دینک  هظحالم 
رد هک  يدّهعت  تسادخ ، اب  دّهعت  عقاو  رد  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  اب  دهعت  .دریگارف  ار  ام  هنامز ، ّوج  هک 
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رهق شدوخ  اب  هک  دنادب  دیاب  تسکـش ، ار  اه  شزراو  مالـسا  مالـسلا و  مهیلع  همئا  اب  دهعت  سکره  .میا  هتـسب  ادخ  اب  تَْسلا » دـهع  »
اُوناـک َو  : » دـیامرف یم  اـه  نیا  دروم  رد  نآرق  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  هک  دـنادب  دـیاب  هدوـمن و  ناـمیپ  ضقن  دوـخ  اـب  هدرک و 

مالس اه و  ترایز  نیا  .دندیزرو  یم  رارصا  یمیظع  ِدهع  نتسکش  رب  اه  نیا  هیآ 46 ) هعقاو ، هروس ي  « ) میظَْعلا ِْثنِْحلا  یَلَع  َنوُّرُِصی 
.دننکشن زگره  مالسلا  هیلع  ماما  اب  ار  دوخ  دهع  دنوشن و  ادج  دوخ  لصا  زا  ات  تسا  اه  ناسنا  لیصا  ِدوخ  يایحا  اه 

یتحار هب  يونعم ، تایح  نتفای  رذگهر  رد  هک  سّدقم  یتاذ  يوس  هب  ناج  هچیرد ي  ندوشگ  ینعی  دیهش ، مولظم و  یماما  اب  طابترا 
دریذپب دروآ  یم  شرس  رب  هنامز  ار  هچره  ات  دوب  دهاوخن  توافت  یب  دوخ  هب  تبـسن  ناسنا  تلاح  نیا  رد  .درذگ  یم  یندب  تایح  زا 

زا ار  تایح  ياه  هقرج  ابیز  هچ  یمولظم ، دیهـش  نینچ  هب  تدارا  هک  یتسار  .دشاب  هدش  دوبان  نیرب  ِدوخ  هب  یبای  تسد  زا  شدـیما  و 
ینیرفآ شقن  دوخ  تشونرس  رییغت  رد  ات  دنک  یم  لیدبت  ناشخرد  گرزب و  یلعـشم  هب  ناسنا  يارب  اه  یگّرمزور  رتسکاخ  يال  هبال 

.دنک

تعاجش همادا ي  بتکم  نیعبرا ؛

یم مالـس  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هک  تسا  هاگیاپ  نیا  زا  تساه و  بلق  ندروآرد  شبنج  هب  ِتضهن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تضهن 
، دـنا هدرک  ییامن  تردـق  دـننک  یم  روصت  نایدـیزی  .دـندرک  لیمحت  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  هک  يوش  یم  ییاـهانگنت  رکذـتم  یهد و 

شنیب .دنوش  یم  نمشد  تاغیلبت  بوعرم  دنتسین  ینیسح  هک  یناسکاهنت 
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ینیـسح و شنیب  زا  يوریپ  رد  دسرت  یم  هک  یـسک  .تسا  زوریپ  دتـسیاب ، متـس  لباقم  قح ، شور  اب  سک  ره  هک  تسا  نیا  ینیـسح 
.تسا ررض  شدوجو  مامت  وا  ار ، عفن  هن  دسانش و  یم  ار  ررض  هن  تقیقح  رد  وا  دنک ، ررض  متس  اب  هزرابم  تداهش و  گنهرف 

هداد لد  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  هک  یـسک  یلو  .درادن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  یـسک  يارب  اکیرمآ  تردق  ییامن  گرزب 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ارچ  هک  دوـش  یم  نشور  اـج  نیا  زا  .دنتـسه  چـیه  چوـپ و  شرظن  رد  ناراداـیند  اـکیرمآ و  تسا 
یتاغیلبت گنهرف  رد  دناوت  یمن  نامیا ، ياعدا  فرِـص  هب  یلد  ره  هک  دوش  یم  مولعم  .تسا  نمؤم  هناشن ي  نیعبرا  ترایز  دـندومرف 

.دنامب رادافو  تقیقح  قح و  هب  رفک ،

سک ره  هتبلا  .درک  نیچلگ  دنتـشاد  هک  یـصولخ  تهج  هب  ار  اه  نآ  داد و  رارق  مالـسلا  مهیلع  همئا  يارب  ار  اه  یبوخ  مامت  دـنوادخ 
نینچ رد  نیعبرا  رد  هعیـش  یلو  دـنک  انعم  نانآ  ياهدومنهر  قباطم  ار  دوخ  یگدـنز  ات  تسین  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هاـگیاج  هجوتم 

یم دراو  موصعم  یماما  هب  يرادافو  مکح  هب  تسا  هتـشذگ  اروشاع  زا  زور  لـهچ  هک  يا  هنحـص  رد  اذـل  دراد ، رارق  یماـقم  لاـح و 
، هدرک هظحالم  اروشاع  زا  دـعب  ار  يدـیزی  تموکح  ياغوغ  نشج و  هدـید ، اروشاع  زور  رد  ار  اه  ندـب  ندـش  هکت  هکت  ینعی  .دوش 

لطاب زا  ار  قح  زونه  زور  لهچ  زا  دعب  همه  نیا  اب  هدینش ، ار  اه  تمهت  هدرک ، ساسحا  دنا  هدروآ  هنحـص  هب  هک  ار  یتشحو  بعر و 
رورس سیئر و  ورشیپ و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  زونه  هدنام و  رادافو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قح و  ههبج  هب  زونه  دهد و  یم  صیخـشت 

يداد و ماما  نیا  هب  ار  ءایبنا  ثرا  وت  ایادخ  هک  تسا  نیا  شداقتعا  دناد و  یم  دوخ  يامنهار  و 
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دوخ ناج  رد  ار  وا  زا  عافد  تأرج  مینک و  یمن  لد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  زا  تشحو ، بعر و  تاغیلبت و  همه  نیا  دوجو  اب  ام 
.تسا تعاجش  تأرج و  نینچ  همادا ي  بتکم  نیعبرا ، ِتشاد  ساپ  ًالصا  میراد ،

تیونعم بیغ و  ملاع  هب  عوجر  هار  دـنا و  هدـش  هریخ  دوخ  يونعم  نورد  هب  تسا و  هدرکن  ناش  هریخ  اه  خاک  ِرهاظ  هک  ییاه  ناسنا 
نآ لد  نایارگایند ، تاغیلبت  دنزودن و  رظن  تسا  قیاقح  رهظم  هک  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  دنناوت  یم  هنوگچ  هدش ، زاب  ناشیارب 

نارکیب ملاع  هب  هراشا  تشگنا  شندـش ، دیهـش  اب  هچ  شندوب و  اب  هچ  شداعبا ، مامت  رد  ماما  دـنکرب ؟ دوخ  لیـصا  هاـگیاج  زا  ار  اـه 
مه نآ  تسا ، هتفاـی  عقاو  هب  ار  دوخ  ناـسنا  هک  تسا  تروص  نآ  رد  دـنایامنب و  وا  هب  ار  ناـسنا  نورد  ملاـع  دـناوت  یم  دراد و  بیغ 
ره هب  دنک ، تشپ  دیزی  هب  نآ  ِتشاد  ساپ  اب  ات  دور  یم  دریگ و  یم  لکـش  نیعبرا  تنـس  رد  یبایدوخ ، نیا  یلاعتم و  رایـسب  يدوخ 

.ینامز ره  رد  يدیزی 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  يانعم 

.تسام دوخان  دـنک ، یم  یط  ار  دوخ  هار  ماما ، زا  يادـج  هک  ام  داعبا  زا  يدـُعب  نآ  دـمهف  یم  ناسنا  هک  تسا  ماما  اب  طاـبترا  هار  زا 
نیا دنا ، خـیرات  هدروخ ي  تسکـش  نایدـیزی  دـیزی و  تسا و  یتسه  رد  ادـخ  تّجح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا  زونه  هک  زونه 

ار مالسلاامهیلع » » یلع ترضح  نیسح و  ماما  هک  تسا  ینیعبرا  ریغ  یعیـش و  ریغ  ياه  لیلحت  .تسا  لیـصا  یقیقح و  يزوریپ  نامه 
هیلع نیـسح  ماما  رگا  دشن و  زوریپ  هیواعم  رب  ارچ  تسا ، قح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگا  دیوگ  یم  دـنیب و  یم  هدروخ  تسکش 

ارچ دوب ، قح  مالسلا 
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زارف رب  دوخ ، تمظع  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دسانش  یمن  ار  تسکـش  يزوریپ و  يانعم  یـسک  نینچ  داد ؟ تسکـش  ار  وا  دیزی 
يزوریپ هک  ییاه  نآ  تشاذـگ ؛ شیامن  هب  ار  دوخ  ییور  هایـس  هیواعم ، دـندراذگ و  شیامن  هب  ار  ّتیناسنا  اه ، شزرا  نیرت  یلاـعتم 
یگدنز ملاع  ياجک  رد  تسین  مولعم  دننیب ، یمن  ار  دیزی  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  هیواعم و  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

! دنا هدرک  نییعت  اجک  رد  ار  دوخ  تایح  يانعم  تسین  مولعم  و  دننک ! یم 

کی دنتشون ، یم  مه  یبهذم  ياه  باتک  یتح  هک  یبهذم  ياه  مدآ  زا  یـضعب  ارچ  هک  تسا  نیا  ایند  رد  حرطم  ياه  ثحب  زا  یکی 
ارف ار  اه  نیا  هنامز  رکم  ّوج و  نوچ  منک  یم  رکف  هدنب  .دنروخ  یم  زور  خرن  هب  نان  حالطـصا ، هب  دـنراذگ و  یم  رانک  ار  قح  هبترم 

، اه ندروخزور  خرن  هب  نان  نیمه  یتّدـم  زا  سپ  یلو  دـنراذگ  یم  رانک  ار  ناش  نید  دـنوش ، یم  هنامز  رکم  ّوج و  وریپ  دریگ و  یم 
دندوب و بالقنا  رادفرط  يزور  دنچ  هک  دیا  هدید  ار  يدارفا  نینچ  یمالـسا ، بالقنا  نایرج  رد  امـش  .دنک  یم  هدروخرـس  ار  اه  نآ 
، دوبن بالقنا  ندوب  قح  تهج  هب  دـندوب  بالقنا  رادـفرط  هک  مه  يزور  نآ  عقاو  رد  اه  نیا  .دـندرک  اهر  ار  بـالقنا  یّتدـم  زا  سپ 

ياضف رادـفرط  اه  نیا  رگید  ریبعت  هب  دـندوب و  هتـسویپ  نویبالقنا  هب  دوب ، یبالقنا  ياضف  رتشیب  زور  نآ  ياضف  هک  نیا  لـیلد  هب  هکلب 
نیعبرا تنـس  .دنتـسین  ینیـسح  نوچ  دننک  ادیپ  تاجن  دوخ  هنامز ي  یناملظ  ياضف  زا  دنناوت  یمن  يدارفا  نینچ  .دندوب  هنامز  ِبلاغ 

، دریگ یم  ارف  يدیزی  ّوج  ار  هعماج  مامت  هک  یتقو  یتح  دیـشاب  رادافو  قح  هب  دیاب  امـش  تسا و  قح  ّقح ، هشیمه  دـهد  یم  دای  ام  هب 
هتشک تسانب  رگا  یتح 

ص:37

رگید یخیرات  رد  روضح  ناکما  ینیسح : www.Ghaemiyeh.comنیعبرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهد یم  تاجن  ار  وت  هک  تسا  قح  هب  يرادافو  .شاب  رادافو  قح  هب  مه  زاب  يوش ،

ساسحا ار  ندـمت  نآ  لزلزت  میـشاب  هتـسناوتن  میئور و  هبور  ددـجت  ِگنهرف  هرطیـس ي  اـب  هک  مینک  یم  یگدـنز  يا  هناـمز  رد  یتقو 
نارود ِتاروهـشم  عبات  هک  نآ  رگم  تسا ؛ هدوشگ  هنامز  نیا  رد  نیعبرا  هک  دـش  یخیراـت  روضح  هجوتم  ناوت  یم  تمحز  هب  مینک ،

رد ددـجت ، گنهرف  ياروام  هک  يا  هدـنیآ  هب  میـشیدنیب و  تسا  هتفهن  هنامز  نیا  ینیعبرا  تکرح  تاذ  رد  هک  یتاناکما  هب  میـشابن و 
یلو مینامب ، بیرغ  تسا ، هدرک  اـنعم  ددـجت  گـنهرف  ار  نآ  تابـسانم  همه ي  هک  یَملاـع  رد  دـنچره  مینک ؛ رظن  تسا  عولط  لاـح 

.تسین ام  لباقم  رد  ددجت  هار  زج  یهار  مینکن  نامگ 

قشع زاونلد  ياهزرم  رد  یگدنز  البرک ،

زا تقو  چیه  دنیآ ، یم  رامش  هب  اه  ناسنا  یگدنز  داعبا  نیرت  یقیقح  نیرت و  یعقاو  يونعم  ياه  لآ  هدیا  میشاب  هتـشاد  لوبق  رگا  ام 
لد تقیقح ، زا  ریغ  يزیچ  هب  مینک  نینچ  رگا  میناد  یم  نوچ  میدنب ، یمن  لد  يرگید  زیچ  هب  وا  تمکح  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 

ققحت یلصا  زار  تسا و  تهج  نیمه  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ِّبُح  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیکأت  میا و  هتسب 
رگا .تسا  هتفهن  ّبُح  نیمه  رد  دـندرک  لـمع  ناـش  ماـما  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابا  ترـضح  باحـصا  هک  روط  نآ  ـالبرک 

هیآ 23 يروش ، هروس ي  « ) یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   » ِینآرق هیـصوت ي  هک  میهد  ناشن  ار  يا  هنحـص  میهاوخب 
يا هنحص  میهاوخب  رگا  دوب و  البرک  دش ، لمع  یبوخ  هب  ماما  باحصا  قیرط  زا  ( 
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ماما باحـصا  هک  دوب  ّبُح  نیا  قیرط  زا  .تسا  البرک  هنحـص ي  هنحـص ، نآ  دمآ ، شیامن  هب  هیـصوت  نیا  تاکرب  هک  میهد  ناشن  ار 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ییانعم  نامه  هب  دنرذگب ، تسا  ترخآ  طارص  روهظ  هک  ایند  طارص  زا  دنتسناوت  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُّبُح  َو  ِراّنلا ، َنِم  ٌهَءاَرب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُهَفِرعَم  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  و 
«. ِباذَعلا َنِم  ٌنامأ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلِآل  ُهَیالِولا  َو  ِطارِّصلا ، یَلَع  ٌزاوَج 

باحـصا هک  درک  ادـیپ  یّبُح  رد  ار  نیداهن  هیال  نآ  دـیاب  مینک  ادـیپ  یهاگآ  ـالبرک  ياـه  هیـال  زا  نیداـهن  يا  هیـال  هب  میهاوخب  رگا 
يدابم هب  ار  دوخ  بوبحم  لیم  يدابم  هک  ّدح  نآ  رد  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  ترضح  نآ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  ترـضح 

ٌبرح مکَملاس َو  نَِمل  ٌملِـس  ّینإ  : » دنتـشاد یم  راهظا  ماما  نآ  كرابم  رـضحم  رد  هک  ییانعم  نامه  هب  دنداد  یم  حـیجرت  بوخ  لیم 
زا میا و  هتفریذـپ  میراد ، غارـس  دوخ  زا  نامدوخ  هچ  نآ  ءاروام  ار  هداوناخ  امـش  ام  هک  تسا  انعم  نیا  هب  راعـش  نیا  مُکبَراـح .» نَِمل 
نآ يوجتسج  رد  همه  هک  دوش  یم  مولعم  دننک  یم  تکرش  خیرات  نیا  ینیعبرا  دادخر  رد  زورما  هک  یناسک  ياه  شالت  تاکرح و 

نامه ناشزورما  نامز  رـصع و  دنا  هدش  هجوتم  زین  نانیا  اریز  دندوب  هدرک  رارقرب  ناش  ماما  اب  ماما  باحـصا  هک  دنتـسه  یطابترا  عون 
رد ترضح  نآ  مرتحم  همدخ ي  ترضح و  نآ  نارئاز  اذل  تسا و  ترضح  نآ  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  رـصع و 
هب خـیرات  نیا  رد  هک  دنـشاب  یم  یتلاسر  لابند  هب  البرک  رد  دـنا  هجوتم  همه  اریز  .دـنا  هتفرگ  رارق  رگیدـمه  هب  تبـسن  راـثیا  تیاـهن 

.دسر یم  هجیتن  هب  ترضح  نآ  هب  ِناگتسباو  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ّبُح  اب  نیا  هدش و  هتشاذگ  ناش  شود 
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رد هک  یماما  .تسا  هتفهن  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ّبُح  رد  دـنک ، فشک  ار  البرک  دراد  شـالت  دراد و  ـالبرک  هب  هعیـش  هک  یـششک  زار 
.دنکن مُگ  ار  دوخ  تقیقح  ناسنا ، ات  هدمآ  هنحص  هب  تیرشب  همه ي  ياج  هب  البرک 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  .دنک  یم  روهظ  ّبُح  اب  اهنت  هک  تفای  تسد  يروعـش  هب  دیاب  البرک  فشک  يارب  يرآ  البرک ، فشک  يارب 
ات مینیـشنب  تبحم  راثیا و  يولبات  ياشامت  هب  البرک  رد  ام  ات  دـنداد  ماجنا  دـمآ  یمرب  ناـش  تسد  زا  هچ  نآ  ره  ّبُح  نآ  عولط  يارب 

نید رگم  ُّبُْحلا » اَّلِإ  ُنیِّدلا  ِلَه  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  ییانعم  نامه  هب  میـشاب  هدش  يرادنید  لزنم  دراو  ًاتقیقح 
ّتبحم تسا و  ّتبحم  نـید  « (1) نیِّدـلا َوُه  ُّبُْحلا  ُّبُْحلا َو  َوُه  ُنیِّدـلا   : » دـنیامرف یم  هک  اج  نآ  اـت  تسه ؟ يرگید  زیچ  ّتبحم  زج 

.دشاب یم  نید  نامه 

يا و هولج  ره  رد  توغاط  زا  رفنت  تسا  توغاط  زا  رفنت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هب  قشع  زاونلد  ياهزرم  رد  یگدـنز  ینعم  هب  البرک 
هب ار  يدمرـس  رما  البرک  رد  نتـسناددوخ و  زا  ار  البرک  ندرک و  یگدنز  یگدـنز و  ینعی  نیا  دـشاب ، دـهاوخ  یم  هک  ینامز  ره  رد 

.دشابن لطاب  قح و  رادم  دیزی  ینامز  چیه  رد  ات  ندید ، ماما  لعف  لوق و  رد  لکش  نیرت  فافش  هب  ار  یهلا  رما  نتسشناشامت و 

: مرب یم  نایاپ  هب  هتکن  دنچ  رد  ینیسح  نیعبرا  ياتسار  رد  عّیشت  یخیرات  روضح  هب  رظن  اب  ار  دوخ  ثحب 

میرگنب لئاسم  نآ  هب  یبرغ  یگدـنز  ياروام  رگا  تسا ، هدـش  هلئـسم  اـم  يارب  برغ  گـنهرف  ریثأـت  تحت  اـم  لـئاسم  زا  یـضعب  - 1
رد عیشت  رون  يّدج  روضح  ام  یلصا  هلئسم ي  هک  یلاح  رد  .دنوش  یم  یعرف  ام  يارب  اه  نآ  زا  يرایسب 
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؟ دشاب یقیقح  نام  هاگن  هک  مینک  هاگن  دیاب  اجک  هب  میسرپب  دوخ  زا  دیاب  هطبار  نیا  رد  تسا و  ملاع 

نیعبرا هک  تسا  نآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  دیکأت  دـننزب و  ار  نیعبرا  هک  هدوب  نآ  مالـسا  نانمـشد  شالت  هشیمه  هک  نیا  هب  هجوت  اب  - 2
.دشابن روک  مالسا  ياقب  لماع  نیرت  مهم  هب  تبسن  ات  دزادنیب  نیعبرا  هب  مالسا  ياقب  تهج  ار  هاگن  نیرتشیب  دیاب  هعیش  دنامب ، هدنز 

نآ زا  مدرم  تانکـس  تاکرح و  تسا و  ندش  يراج  لاح  رد  ام  هنامز ي  رد  یهلا  هدارا ي  هب  هک  میـشاب  یحور  هجوتم  دـیاب  ام  - 3
نید ار  هدنیآ  خیرات  تسا و  هتشذگ  ینید  یب  هرود ي  هک  دهد  یم  نآ  زا  ربخ  زیچ  همه  .میـشاب  راذگریثأت  میناوتب  ات  دهد ، یم  ربخ 

.دنراد مدرم  هب  رظن  هک  ءایبنا  تئارق  اب  هکلب  یبرغ ، يرکفنشور  تئارق  اب  هن  یلو  دنهد  یم  لکش  ناراد 

یب زا  اـت  دوش  یم  بجوم  تسا و  یهلا  صاـخ  هدارا ي  لـیذ  رد  روضح  تسا ، يریگ  لکـش  لاـح  رد  هک  یخیراـت  رد  روضح  - 4
هتـشاد روضح  خـیرات  رد  دوخ  نامز  زا  رتدوز  هک  دوش  یم  بجوم  نیا  میوش و  دازآ  هدرک ، لیمحت  ام  رب  یبرغ  گنهرف  هک  یتیوه 
روضح يارب  مدرم  هب  يراودـیما  یللملا و  نیب  ياهداهن  زا  هیلع » یلاعت  هّللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  ندـشدیماان  لـثم  میـشاب ،

.تسا هدش  عورش  هک  تسا  یخیرات  رد  لاّعف  روضح  عون  کی  نیا  .خیرات  هدنیآ ي  رد  مالسا 

ات دراد  هراـشا  یخیراـت  هچ  هب  اـه  نیعبرا  رد  مدرم  لد  تسد و  میمهفب  دـیاب  میـشابن ، دوخ  هناـمز ي  توشیک  نُد  میتساوخ  رگا  - 5
هب مدرم  ینویلیم  عوجر  اب  هعیش  هک  تسا  نآ  تفگ  ناوت  یم  هچنآ  .میشابن  یخیرات  یب  راتفرگ 
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زا دوخ  ِتلفغ  ياه  لاس  اـت  دـنک  یم  یناوخزاـب  ار  دوخ  ینادرگرـس  هلاسدـص ي  دـنچ  هتـشذگ ي  لـلم ، هیقب ي  زا  رتدوز  نیعبرا ،
.دنک ناربج  ار  تقیقح 

ِدوخ یلو  دنک  یم  نفد  البرک  رد  دناسر و  یم  لتق  هب  اروشاع  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  درک  یم  نامگ  نمـشد  - 6
َُّمث : » دنیامرف یم  دعس  رمع  رکشل  هب  باطخ  زور  نآ  رد  ترضح  اذل  دنداد ، ماجنا  خیرات  رد  ار  يراک  هچ  دنناد  یم  بوخ  ترضح 
هب هک  دنگوس  ادخ  هب   (1)« ِرَوْحِْملا َقَلَق  ْمُِکب  ُقَْلقَت  یَحَّرلا َو  َرْوَد  ْمُِکب  َروُدَت  یَّتَح  ُسَرَْفلا  ُبَکُْری  اَم  ِْثیَرَک  اَّلِإ  اَهَدَْعب  َنُوثَْبلَت  َال  ِهَّللا  ُْمیا 
هب .دنک و  درُخ  شخرچ  ریز  رد  ار  امش  نامز  بایسآ  هک  نآ  ات  دنهدن ، راکراوس  کی  ندش  هدایپ  راوس و  ِنامز  زا  شیب  یتلهم  امش 
داد یم  ناشن  ار  يرگید  زیچ  رهاظ  رد  البرک  هثداح ي  .دیدرگ  یمرب  دوخ  رهش  هب  تزع  اب  امش  هک  دنهد  یم  ربخ   � بنیز ترضح 

.دوب يرگید  زیچ  تشاد  هک  يزبس  طخ  اب  بیغ  ملاع  رد  عوضوم  ِتقیقح  یلو 

َلَتَق ٌرْمِـش  اَذَـهَف  ُریِمَْألا  اَهُّیَأ  ْرِْـشبَأ  ٌخِراَص  َخَرَـص  ْذِإ  ُهَّللا  ُهَنََعل  ٍدْعَـس  ِْنب  َرَمُع  ِباَحْـصَأ  َعَم  ًاِفقاَو  ُْتنُک  یِّنِإ  : » دـیوگ یم  عفاـن  نب  لـاله 
ِهِمَِدب ًاخَّمَضُم  اًلِیتَق  ُّطَق  ُْتیَأَر  اَم  ِهَّللا  َوَف  ِهِسْفَِنب  ُدوُجََیل  مالـسلا  هیلع  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع َو  ُْتفَقَوَف  ِْنیَّفَّصلا  َْنَیب  ُتْجَرَخَف  َلاَق  مالـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا 

هداتسیا نوعلم  دعس  نب  رمع  نازابرس  اب   (2)« ِهْلتَق ِیف  ِهَرْکِْفلا  ِنَع  ِِهتَْئیَه  ُلاَمَج  ِهِهْجَو َو  ُرُون  ِینَلَغَـش  ْدََـقل  ًاهْجَو َو  َرَْونَأ  َال  ُْهنِم َو  َنَسْحَأ 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  رمش  نیا  هدژم ، ریما ، دروآرب : دایرف  یکی  هک  مدوب 
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مسق ادخ  هب  دوب و  ندنک  ناج  لاح  رد  وا  مداتسیا و  نیـسح  نیلاب  رب  فص ، ود  نایم  رد  مدش و  نوریب  رکـشل  نایم  زا  دیوگ  هتـشک ،
هفایق نآ  لامج  وحم  تروص و  نآ  رون  تام  ناـنچ  نآ  نم  مدـیدن و  وا  زا  رت  ینارون  رتاـبیز و  ار  ینوخ  هب  هتـشغآ  هتـشک ي  زگره 

.دنشک یم  ار  وا  هنوگچ  مدشن  هّجوتم  هک  مدوب  هدش 

لباقم رد  ریشمش  مخز و  همه  نآ  اهنت  هن  هک  دننک  یم  ساسحا  زوریپ  قفوم و  ار  دوخ  نانچ  نآ  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 
.دنروآ یمن  باسح  هب  دنک  یم  ادج  ار  ناشکرابم  رس  دراد  هک  يریشمش  هکلب  دیآ ، یمن  باسح  هب  يزیچ  يزوریپ  نآ 

تسا مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  رد  یمزراوخ  هدرک ، رکذ  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  يداش  عوضوم  هک  یناسک  هلمج  زا 
يو نتشک  گنهآ  تفرگ و  ار  شنساحم  تسشن و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  كرابم  هنیـس ي  رب  رمـش  نوچ  دیوگ : یم  هک 

(1) »؟ یسانش یم  ارم  ایآ  یشکب ؟ یهاوخ  یم  ارم  ایآ  تفگ : دیدنخ و  مالسلا  هیلع  نیسح  درک ،

يوس هب  ار  یهار  هچ  دـنناد  یم  ترـضح  تسا و  نشور  قـفا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  همه  اـه  نیا 
.میا هتفرگ  رارق  نآ  رد  ترضح  نآ  ِنیعبرا  تشادگرزب  اب  اهزور  نیا  رد  ام  هک  یهار  .دنا  هدوشگ  تیرشب 

رد ممصم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  یسدق  ياه  نامرآ  هب  رادافو  ياه  ناسنا  نویلیم  تسیب  روضح  ینیسح و  نیعبرا  هسامح ي  - 7
نیرتهب هب  تسا و  ییافوکش  لاح  رد  هعیش  زا  یتیوه  هک  دهد  یم  نآ  زا  ربخ  دیزی ، گنهرف  هب  ندرک  تشپ 

ص:43

همجرت یسبط ، رفعجدمحم  زا  مالسلا »  هیلع  نیـسح  ماما  باتک « زا  لقن  ات 42 ، ص 39  یمزراوخ ، مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  - 1
ص 381. شنیب ، نیسحلادبع  ي 
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رایـسب راثآ  روضح  عون  نیا  دـیامن و  روبع  اه  هنحـص  رد  مدرم  روضح  گنهرف  اب  يرابکتـسا  ناهج  هطیح ي  زا  دـهاوخ  یم  لـکش 
ِناسنا سونایقا  کی  ار  دوخ  سکره  تشاذـگ و  دـهاوخ  یناسنا  سونایقا  نیا  رد  رـضاح  ياه  ناـسنا  کـت  کـت  دوجو  رد  یقیمع 

.دنک یم  ساسحا  زاس  ندمت 

زا دیآ ، یمن  یبرغ  گنهرف  مشچ  هب  زگره  هک  دـنک  یم  روهظ  هعیـش  يزاس  ندـمت  زا  ییاهراتفر  ینیـسح  نیعبرا  هسامح ي  رد  - 8
زیچ چـیه  دوخ  تینانَا  زا  ات  دـنا  هدرک  قرغ  تیعمج  هوبنا  رد  لکـش  نیرت  هداس  هب  ار  دوخ  هدایپ  ياپ  اـب  هک  یمرتحم  ناـنز  نادرم و 

يارب یفادها  نداد  ناشن  لاح  رد  همه  دنریگ  یم  رارق  راّوز  تمدـخ  رد  دوخ  تعاضب  كدـنا  اب  هک  راّوز  نامداخ  ات  دـنراذگن  یقاب 
رد ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  راثیا  تروص  دوخ  گرزب  فادها  ياتسار  رد  دنهاوخ  یم  همدخ  راّوز و  دنتـسه و  ینید  یگدنز 
رد ار  دوخ  ینیسح  شقن  دنوش و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دوخ  یگتـشذگدوخ  زا  اب  دنناسرب و  روهظ  هب  اه  هنحـص  نیا 

.دنیبن ار  نآ  دنک  یم  یعس  درادن و  ار  نآ  كرد  مهف و  تردق  نردم ، گنهرف  هک  یشقن  .دنروآ  تیلعف  هب  خیرات  نیا 

رد زورما  و  ، (1) تلالـض تریح  تلاهج و  زا  تیرـشب  تاجن  هب  دـندرک و  یم  رکف  مالـسا  یناهج  تیمکاح  هب  ـالبرک  يادهـش  - 9
مولعم یمدرم ، ینویلیم  تسیب  شیامه  رد  ات  تسا  هدمآ  هنحص  هب  هاگن  نامه  ینیسح  نیعبرا  هسامح ي 

ص:44

َذِْقنَتْـسَِیل َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلَذـَب  َو  : » دـییوگ یم  هک  اج  نآ  اـت  ِِهبِیبَح » ِهَّللا َو  ِِّیلَو  یَلَع  ُماَـلَّسلا  : » دـیراد یم  راـهظا  نیعبرا  تراـیز  رد  - 1
ات درک  لذـب  وت  هار  رد  ار  دوخ  نوـخ  هک  یماـما  رب  مالـس  ییوـگ : یم  دـنوادخ  هب  باـطخ  َِهلاَـلَّضلا .» ِهَْریَح  َِهلاَـهَْجلا َو  َنِم  َكَداَـبِع 

.دنیآ دوخ  هب  دنوش و  رادیب  یهارمگ  تلاهج و  زا  تناگدنب 
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لهج و ندمت  ربارب  رد  یندمت  دراد ، ار  ندمت  نیرت  یـسدق  ندروآ  هنحـص  هب  تهج  يزاس  ندمت  تردـق  هزادـنا  هچ  ات  هعیـش  دوش 
.یهارمگ

هیلع نیـسح  هار  همادا ي  رد  ار  هعیـش  مزع  تمظع  دـننک ، یم  داجیا  نایدـیزی  هک  یتارطخ  دوجو  اب  ینیـسح  نیعبرا  يور  هدایپ  - 10
وا زا  هئیـس  کی  دوش و  یم  تبث  وا  يارب  هنـسح  کی  دراد  یمرب  هک  یمدق  ره  اب  هک  دناد  یم  هعیـش  دـهد و  یم  ناشن  رتشیب  مالـسلا 

نیسح ماما  قشع  هک  هدش  یَملاع  دراو  اریز  .ددرگ  یم  نوزفا  وا  يونعم  تیـصخش  رب  يا  هجرد  و  ًهَجرد » َُهل  َعَفَر  َو   » دوش یم  هدودز 
.تسا هدرک  داجیا  وا  يارب  مالسلا  هیلع 

دنراد دیکأت  همئا  هک  نیا  تسا و  نایعیش  ندوب  هعیش  تیوه  تیبثت  نیعبرا  ترایز  دندومرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  نیا  - 11
گنهرف مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تدارا  لیذ  يا  هسامح  تسانب  هک  دهد  یم  نآ  زا  ربخ  دریگ ؛ ماجنا  ترایز  نیا  هدایپ  ياپ  اب 

دهع هب  اه  ناسنا  ات  .تسا  هدـش  مهارف  یبوخ  هب  زورما  فدـه ، نآ  ققحت  ِرتهب  هچره  ِطیارـش  دـنک و  روهظ  ترـضح  نآ  ییاروشاع 
.دبایب ندرک  رکف  تردق  ناهج  دیآ و  هنحص  هب  ناشلیصا  ياهدادعتسا  دندرگرب و  تقیقح  اب  دوخ 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

ص:45
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رگید یخیرات  رد  روضح  ناکما  ینیسح : نیعبرا 

هراشا

ص:47
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

رد هدازرهاط  داتـسا  تمدـخ  رد  تسا ، هدرک  رهاـظ  ار  دوخ  میظع  يدادـخر  ِتروص  هب  هک  خـیرات  نیا  رد  نیعبرا  روضح  هب  رظن  اـب 
.میشاب هتشاد  میظع  دادخر  نیا  هب  ار  هاگن  نیرتهب  میناوتب  هک  نآ  دیما  هب  میدرک ، حرطم  ار  ریز  تالاؤس  ینیعبرا  يور  هدایپ 

؟ درک ساسحا  دیاب  ار  زیچ  هچ  تکرح  نیا  ءارو  رد  دراد و  هراشا  زیچ  هچ  هب  خیرات  نیا  رد  مدرم  ینیعبرا  تکرح  لاؤس :

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب  باوج :

رد صوصخ  هب  یهلا  ءایلوا  ایبنا و  تکرح  رد  هک  ییاـنعم  ناـمه  هب  دراد ، رظن  ّدـم  گـنهرف  کـی  ناونع  هب  ار  نیعبرا  عوضوم  هعیش 
لامک مامت و  هب  هَْلَیل » َنیَعبرَأ   » ینعی بش  لهچ  اب  ار  وا  تاقالم  تاقیم و  قح  ِترضح  هک  میراد  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دروم 
دـشاب هارمه  صولخ  اب  هک  يریـسم  دـنک و  یم  روهظ  يراکره  تقیقح  نیعبرا  رد  تسا و  لامک  زمر  نیعبرا ، دـهد  ناشن  ات  دـناسر 

.(1) دروآ یم  نایم  هب  تمکح  هولج ي  رد  ار  دوخ  زور  لهچ  زا  سپ 

ص:48

سکره ( 94 ص : رابخألا ، عماج  « ) ِهناَِسل یَلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  ِهَمْکِْحلا  ُعِیباَـنَی  ْتَرَهَظ  ًاحاَبَـص  َنیَِعبْرَأ  ِهَِّلل  َصَلْخَأ  ْنَم  : » میراد تیاور  رد  - 1
دوش یم  يراج  شنابز  رب  وا  بلق  زا  تمکح  ياه  همشچ  دنک  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  زور  لهچ 
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ِنیعبرا عوضوم  هب  سپـس  تسا ، گـنهرف  کـی  یهلا ، لاـمعا  غولب  تهج  نیعبرا  مییوـگ  یم  هک  هچ  ینعی  دوـشب  نشور  دـیاب  ادـتبا 
.مینک هاگن  رتشیب  البرک 

اه ّتیّمک  هب  هشیمه  ءایبنا  نانمـشد  تسا و  هدوب  ارگ  ّتیّمک  گنهرف  هشیمه  یهلا  يایبنا  اب  هلباقم  گنهرف  هک  دیـشاب  هتـشاد  تیانع 
تیّمک هب  يراودیما  هنومن  کی  نارود  نیا  رد  اه  هحلـسا  هب  يراودیما  .يونعم  یهلا و  روما  هب  اه و  تیفیک  هب  هن  دنا و  هدوب  راودیما 

رد و  دـشاب ، ملاع  رد  اه  تیفیک  شقن  هب  ناشهاگن  اه ، تیّمک  زا  هدافتـسا  نیع  رد  هک  تسا  نیا  ءایبنا  شور  هک  یلاح  رد  .تسا  اـه 
، دهد یم  ءایبنا  تسد  هب  ار  ریـشمش  ادـخ  هک  نیا  .دـهدب  ناشن  اه  تیّمک  ياروام  ار  شدوخ  دـنوادخ  ات  تسا  هناهب  اه  تیّمک  عقاو 

ایبنا تسد  هب  ار  ریشمش  دنوادخ  یلو  تسا ، ریشمش  هب  ناشدیما  همه ي  رافک  دتفا ، یم  رافک  تسد  هب  ریـشمش  هک  تسا  نیا  زا  ریغ 
هحلـسا و ریـشمش و  زا  ایبنا  دـینک  یم  هظحالم  امـش  تهج  نیمه  هب  .دوش  سوسحم  ناـشیارب  اـهرازبا  نیا  زا  رترب  یقفا  اـت  دـهد  یم 
هب شدوخ  اه  هصرع  نیا  رد  دـنوادخ  هک  دنـسر  یم  ییاـهاج  هب  دوخ  تکرح  ریـسم  رد  هشیمه  یلو  دـننک  یم  هدافتـسا  اـه  تیّمک 

ياـه میـسن  تروـص  هب  دـش  ضرع  هک  یتـیفیک  مینیب  یم  هک  تسا  اـج  نیا   (1) .دوش رهاظ  دـنکب  دـیاب  هک  ار  يراـک  دـیآ و  هنحص 
رکذتم هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  هک  ییانعم  نامه  هب  دسر  یم  روهظ  هب  اه  تیّمک  ياروام  خـیرات ، رد  ینامحر 
یماظن تردق  اب  دـناوتب  هک  دوبن  يّدـح  رد  زیزع  ناگدـنمزر  تیلاعف  اه و  هحلـسا  ًاعقاو  اریز  درک ،» دازآ  ادـخ  ار  رهـشمرخ  : » دـندش

.دنک هلباقم  نمشد 

ص:49

هک هاگ  نآ  ( 17/ لافنا «) یمَر َهَّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو  : » دیامرف یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ  لوسر  هب  دـنوادخ  - 1
.دزادنا یم  هزین  هک  تسا  ادخ  هکلب  يزادنا ، یم  هزین  هک  یتسین  وت  يزادنا  یم  هزین 
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تسب نب  نودب  تاکرح 

تـسب نب  زگره  یهلا  يایلوا  ءایبنا و  تکرح  هک  دیـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  امـش  یهلا ، ياه  تیلاـعف  رد  اـه  تیفیک  روضح  هب  رظن  اـب 
تیلاعف ءایلوا و  ءایبنا و  تاکرح  رد  دوش  تقد  رگا  ًاساسا  .تسا  ارگ  تیّمک  يداـم و  ياـه  تیلاـعف  هب  طوبرم  تسب  نب  اریز  درادـن 
هتـشادن لیلحت  راک  همادا ي  يارب  ات  منک  راک  هچ  مناد  یمن  دیوگب  اهریـسم  نیا  رد  یـسک  ات  دـهد  یمن  انعم  تسب  نب  يونعم ، ياه 
.دتسیا زاب  تکرح  زا  دروخ  تسکش  يدام  روما  زا  ناسنا  رگا  هک  هدوبن  يدام  روما  اهنت  خیرات ، رد  ناسنا  كرحم  لماع  اریز  دشاب ،

تکرح کـی  رد  هکلب  دوش ، یمن  فقوتم  تقو  چـیه  هدرک  باـختنا  هک  يریـسم  رد  دوخ  يوـنعم  ياـه  تخاـسریز  ساـسارب  هعیش 
هعیـش هک  ییاه  هنومن  زا  .تسه  هطبار  نیا  رد  يدایز  یخیرات  دهاوش  .درب  یم  هرهب  دوخ  یفیک  يونعم و  تیوه  زا  هراومه  ینالوط 

هیلع ءادهـشلادیس  نیعبرا  عوضوم  تسا - هدرکن  فیرعت  ار  دوـخ  تاـیح  اـه  تیّمک  اـه و  هحلـسا  اـب  اریز  دـسر -  یمن  تسب  نب  هب 
ِندوـب تسب  نب  یب  هدـعاق ي  هک  تهج  نیا  زا  اروشاـع  ِنیعبرا  .دـش  حرطم  اروشاـع  هعقاو ي  زا  دـعب  زور  لـهچ  هـک  تـسا  مالـسلا 

زا یکی  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ترـضح  تسا و  یلالز  رایـسب  يولبات  دهد ، یم  ناشن  ار  یهلا  يونعم و  تاکرح 
خیرات نآ  تالداعم  رد  هک  تسا  یماما  هب  عوجر  نیعبرا  ترایز  رد  اریز  .دـننک  یم  یفرعم  نیعبرا  تراـیز  ار  نمؤم  ياـه  هصخاـش 

تریصب اذل  مالسلا  مهیلع  همئا  هیقب ي  تداهـش  هوحن ي  اب  دنک  یم  قرف  نیا  .تسا  هدش  مامت  رهاظ  هب  هدش و  هتـشک  لبق  زور  لهچ 
رد ات  دشاب  نایم  رد  دیاب  یصاخ 
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.دوش عوجر  ماما  نآ  هب  صاخ  تروص  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  زور  لهچ  زا  سپ  یخیرات  ياضف  نآ 

، يوسوم نیعبرا  ندـش  لماک  لثم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ِنیعبرا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  نیعبرا  اـب  هطبار  رد  هدـنب  ضرع 
زور لهچ  زا  سپ  اـهنت  هن  دـش و  عورـش  اروشاـع  رد  شیپ  زور  لـهچ  هک  تسا  ترـضح  نآ  تضهن  ندیـسر  هجیتن  هب  ِروهظ  لـحم 
کی تکرح ، نیا  میتـسه  هجوتم  میراد و  یم  ساـپ  نیعبرا  هب  رظن  اـب  اـم  ار  گـنهرف  نیا  .دیـسر  دوخ  غوـلب  هب  هکلب  دـشن  شوـمارف 

اه بسا  مس  ریز  رد  ناش  كرابم  ندب  هدیـسر و  تداهـش  هب  روط  نآ  هک  یموصعم  ماما  دهد  یم  ناشن  هک  یگنهرف  تسا ، گنهرف 
رظن ّدـم  ملاع  رد  یتقیقح  .تسا  هدـشن  مامت  ماما  نآ  هدیـسر ، نایاپ  هب  ماـما  نآراـک  اـهارگ  تیّمک  رظن  زا  هک  يروط  هب  هتفرگ  رارق 
دراد نایرج  ملاع  رد  يرگید  تالداعم  دهد  یم  ناشن  نیا  .مینک  یمن  ندش  مامت  ساسحا  چیه  ماما ، تداهش  اب  ام  هک  تسا  نایعیش 

یم عوجر  ماما  هب  ساـسا  نیا  رب  دـنک ، یم  عوجر  ماـما  هب  ینیعبرا  ره  رد  یـساسا  نینچ  يور  تسا و  تـالداعم  نآ  هجوتم  هعیـش  و 
ات تسا  هناهب  اهرازبا  يریگراک  هب  دنهد و  یمن  لیکشت  ار  ملاع  ساسا  اه  تیّمک  دنتسین و  نیرفآ  شقن  اه  هحلـسا  دناد  یم  هک  دنک 

.دننک یمن  نییعت  ار  اهراک  تشونرس  اهرازبا  دوش  مولعم 

دروآ نایم  هب  هقطنم  نآ  رد  نارود  نیا  رد  ار  يدیدج  خیرات  دتسیاب و  لیئارـسا  لباقم  دناوت  یم  نیعبرا  گنهرف  هب  رظن  اب  هللا  بزح 
دوخ يارب  دـننک و  یگداتـسیا  لیئارـسا  يزور  هنابـش  ياه  هلمح  لـباقم  روط  نآ  هزغ  رد  نیطـسلف  ناگدـنمزر  نآ ، هجیتن ي  رد  هک 

لیئارسا .دنروآ  دیدپ  يدیدج  يانعم 
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.دناشک یم  ییاه  ییوربآ  یب  نینچ  هب  گنهرف  نیمه  ار  نمی  رد  دوعس  لآ  دنک و  یم  دوبان  نیعبرا  گنهرف  ار 

اه هحلسا  ياروام 

رافک لباقم  رد  ءایبنا  هک  روط  ناـمه  میریگ ، یم  تسد  هب  هحلـسا  دـیزی ، رکـشل  طـسوت  لـماک  هرـصاحم ي  رد  زین  اـم  ینعی  نیعبرا 
، یخیرات روضح  نیا  هک  میتسه  یصاخ  یخیرات  روضح  ندز  مقر  لاح  رد  اه  هحلسا  ياروام  میناد  یم  اما  دنتفرگ ، تسد  هب  هحلسا 

ياه هحلسا  تبیه  لیئارـسا ، اب  هزور  گنج 33  رد  هللا  بزح  یتقو  هطبار  نیمه  رد  .دـنز  یم  مه  هب  ار  يرابکتـسا  ناـهج  تـالداعم 
دوعس لآ  یتاحیلـست  تردق  نارگن  دهد و  یم  لکـش  ار  دوخ  صاخ  تکرح  نمی  رد  هّللاُراصنا  يونعم  ربهر  تسکـش ، ار  لیئارـسا 

رب نوخ  يزوریپ  ِینیعبرا  گنهرف  اب  دادرخ  هدزناپ  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  تکرح  هک  ییاـنعم  ناـمه  هب  دوش ، یمن 
.میدشن فقوتم  یلو  میداد  هتشک  البرک  لثم  ام  هک  يدادرخ  هدزناپ  .دش  يراذگ  هیاپ  ریشمش ،

جوا رد  هک  داد  ناشن  نیعبرا  رد  هعیـش  هطبار  نیا  رد  .دریگب  رارق  اهرظندـم  صاـخ  روط  هب  نیعبرا  دـیاب  ارچ  هک  نیا  هب  میـسرب  دـیاب 
ات هدش  عورـش  البرک  يادهـش  لوا  ِنیعبرا  هک  يزور  زا  اذـل  دـنا و  هدوب  نیرفآ  شقن  هک  دنتـسه  اه  تیفیک  نیا  اه ، هحلـسا  يزوریپ 
نآ رگم  دـنوش ، یمن  تاکرح  نآ  نطاب  باجح  اه  هحلـسا  دـنراد و  نطاب  یهلا  يونعم و  تاکرح  اریز  .تسا  هدنزرـس  نیعبرا  الاح 
هب نداداـنعم  تهج  یگنهرف  ياـه  تیلاـعف  رب  نید  ناـگرزب  رارـصا  تهج  نـیا  زا  دـنوش و  یهت  دوـخ  نطاـب  زا  یهلا  تاـکرح  هـک 

تسا ینید  تاکرح 
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روضح هب  ار  دوخ  ياج  تیونعم  مرن  روضح  دوشن و  فقوتم  نید  ِرهاظ  رد  یمالـسا  هعماج ي  دـشاب و  رظن  ّدـم  هشیمه  نطاب  نآ  اـت 
داد و رارق  باطخ  دروم  ار  اه  ناسنا  ساسحا  بلق و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تکرح  هک  ییانعم  ناـمه  هب  دـهدن ؛ تیداـم  تخس 

.دش مالسا  ناهج  رد  گرزب  یلوحت  أشنم 

بجوم یعاـمتجا و  تسا  یـساسحا  هکلب  تسین ، يدرف  ساـسحا  کـی  هک  تسا  نیا  نیعبرا  رد  ییاروشاـع  ساـسحا  یگدـنلاب  زار 
هب ار  یناسنا  تابـسانم  لکـش  نیرتهب  هب  دـناوت  یم  هدـش و  عقاو  ملاع  رد  هک  تسا  یتیعقاو  هب  رظن  اریز  .ددرگ  یم  رابکتـسا  اب  لباقت 

.دنک تیریدم  روحم  تلادع  يونعم و  يا  هعماج  يوس 

مالـسا و ناهج  يارگ  تیفیک  حور  هک  ارچ  تسا ، هدرک  ادـیپ  ریگ  همه  تلاح  نیعبرا  اهزور  نیا  دـینک  یم  هظحالم  هک  روط  نامه 
هجوتم دهد ، همادا  ار  هیحور  حور و  نآ  دناوت  یم  هتینردم  گنهرف  رد  ندش  عقاو  اب  درک  یم  نامگ  ریخا  لاس  تسیود  رد  هک  هعیش 

يارگ تیّمک  گنهرف  یمالـسا و  ییارگ  تیفیک  نیب  اذل  دور  یم  هیـشاح  هب  ارگ  تیفیک  حور  ًالمع  هتینردم  گنهرف  دـشر  اب  هدـش 
یندمت ياراد  نامدوخ  میتساوخ  یم  اهنت  میتشادن ، برغ  اب  یندمت  ِلباقت  هیوفص  نارود  رد  ام  .دمآ  روهظ  هب  یلباقت  تلاح  هتینردم 

مه برغ  داد و  مه  ناشن  تشاد و  ار  هعیش  گنهرف  کمک  هب  يزاس  ندمت  تردق  هیوفص  ًاعقاو  و  عیشت ، فادها  ياتسار  رد  میـشاب 
ًاساسا .دوب  ارگ  تیفیک  يوفص  تلود  یّلک  حور  هک  یلاح  رد  دشن ، هیوفص  دشر  عنام  تشاد  ینامثع  تلود  اب  هک  یلباقت  تهج  هب 

هک یلکش  نامه  هب  تسا ، هتفرولج  هدرک و  یگدنز  نآ  اب  هدومن و  ظفح  ار  دوخ  يارگ  تیفیک  تیوه  خیرات ، لوط  مامت  رد  هعیش 
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ياه لاس  رد  هعیش  یلو  .تسا  هدومن  ظفح  ینیعبرا  گهرف  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  یفیک  تکرح  اب  ار  دوخ  دهع 
ار دوخ  ینید  یگدنز  هتفای ، تعسو  نآ  رد  هک  يرابکتـسا  هیحور  تهج  هب  هتینردم  اب  دناوت  یمن  هک  هدمآ  دوخ  هب  هبترم  کی  ریخا 

شا يرابکتـسا  درکیور  اب  هتینردم  دیمهف  هعیـش  هک  یتقو  زا  .تسا  هعیـش  زاس  ندـمت  ینید  یگدـنز  محازم  هتینردـم  دـهدب و  همادا 
دش و یمالـسا  بالقنا  ققحت  هب  رجنم  تفرگ و  لکـش  یمالـسا  بالقنا  ياه  هفطن  تسا ، زاس  ندمت  ینید  یگدنز  همادا ي  محازم 

تلاـح هدـش ، عورـش  اـه  نیعبرا  نیا  رد  هک  تکرح  عون  نیا  اـت  دور  یم  درک و  روهظ  يرگید  تیوـه  اـب  زین  نیعبرا  تشاد  گرزب 
.دشاب هتشاد  نایعیش  همه ي  يارب  یشخب  تیوه 

تسا نایم  رد  یسدق  یتکرح  هک  اجره  رد  یمالسا  بالقنا  روضح 

اه و تلم  ندرک  تیوه  یب  لاح  رد  برغ  هدـش  هجوتم  هعیـش  هک  تسا  دـشر  لاـح  رد  تهج  نآ  زا  نیعبرا  تکرح  یـشخب  تیوه 
ود رد  ندـمت  ود  ِلـباقت  هکلب  تسین  ناـیم  رد  روشک  ود  لـباقت  عوـضوم  تهج  نیا  زا  .تسا  یبرغ  گـنهرف  رد  اـه  نآ  هلاحتـسا ي 

یتقو .دوب  هتینردـم  گنهرف  ياضف  رد  نیمز و  کی  رد  اکیرما  اب  قباس  يوروش  لباقت  هک  یلاح  رد  .تسا  نایم  رد  تواـفتم  نادـیم 
نایم هب  هعیـش ، يرکف  نایرج  صوصخ  هب  مالـسا و  يرکف  نایرج  اب  برغ  يرکف  نایرج  لـثم  يرکف  ناـیرج  ود  نیب  یندـمت  لـباقت 
دوب دهاوخن  یناسآ  ِلباقت  هداد - رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  اه  نهذ  همه ي  تسا  لاس  تسیود  یبرغ  ندمت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دیآ - 

.دیآ یم  نایم  هب  لاؤس  اهدص  مّلسم  و 
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برغ همادا ي  هک  نآ  يارب  برغ و  نیمز  زا  ندـشدازآ  يارب  هک  تسا  نیا  هدـنیآ ، لاح و  رد  اـم  ياـه  لاؤس  تالکـشم و  زا  یکی 
هتیرالوکس ياضف  زا  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  دنشاب و  هتشاد  ینید  تیوه  دنهاوخ  یم  هک  يدارفا  دنتـسه  مینکب ؟ دیاب  راک  هچ  میـشابن ،

، دنـشابن برغ  همادا ي  مه  رگا  دنوش و  یم  برغ  همادا ي  هاگآدوخان  دنناد ، یمن  ار  ینید  ندمت  يانعم  نوچ  اما  دننک ، دازآ  برغ 
دیاب تهج  نیا  زا  .دنوش  هدیعلب  یبرغ ، ندمت  ینعی  مکاح  ِندمت  قیرط  زا  ات  دوش  یم  بجوم  رما  نیمه  دوب و  دنهاوخن  برغ  لباقم 

هجوتم داد و  رارق  رظن  ّدم  برغ ، هتیرالوکس ي  گنهرف  اب  یندمت  ِلباقت  ياتسار  رد  هعیـش  صاخ  تیوه  روضح  ناونع  هب  ار  نیعبرا 
هب یمالـسا  بالقنا  ًامتح  دشاب  نایم  رد  یـسدق  یتکرح  اج  ره  تسا ، خـیرات  نیا  یـسدق  گنهرف  روضح  یمالـسا  بالقنا  رگا  دوب 

.قارع رد  هچ  دشاب و  الئوزنو  رد  نادیم  نآ  هچ  دشاب ، نادیم  رد  دیاب  یسدق - تکرح  نآ  هدننک ي  بحاصت  هن  و  راکددم -  ناونع 
رکذتم دیاب  اهنت  هکلب  دنک ، تیریدم  دوخ  هقیلس ي  اب  ار  تکرح  نآ  دهاوخب  یمالسا  بالقنا  هک  تسین  نآ  روضح  نیا  يانعم  هتبلا 

نآ یندمت  درکیور  زا  دوشن ، بحاصت  هتیرالوکس  گنهرف  قیرط  زا  هک  نآ  نیع  رد  ات  میشاب  تکرح  نآ  ِندوبرالوکس  دض  تیوه 
.ددرگن تلفغ  زین 

هژورپ کی  نردم ، تُسپ  سامرباه : هتفگ ي  هب  ًالوا : درک  هضرع  تیرـشب  هب  برغ  هک  یگنهرف  دش  نشور  رتشیب  ریخا  ياه  لاس  رد 
هلئـسم نیا  رکذتم  تیّمک » هرطیـس   » باتک رد  نونگ  هنر  هک  ییانعم  نامه  هب  تسا ، يونعم  دض  دوخ  تاذ  رد  ًایناث : .تسا  مامتان  ي 

دنک و روهظ  یبرغ  گنهرف  لباقم  یفیک ، درکیور  اب  یندمت  ِلباقت  ياضف  ات  هدش  بجوم  هلئسم  ود  نیا  .تسا  هدش 
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ار دوخ  صاخ  روش  دیامن و  روهظ  رتشیب  لباقت  نیا  دهد ، ناشن  رتشیب  ار  دوخ  يونعم  دض  هرهچ  برغ  هک  يا  هزادـنا  هب  زور  هب  زور 
دریگب و هدیدان  ار  ناملسم  ياه  تلم  ننـس  بادآ و  دراد  انب  یفیک  ِندمت  مینک  روصت  هک  تسا  اجنیا  ثحب  مهبم  تمـسق  .دنک  ادیپ 
هک دـیا  هدرک  هظحالم  لاثم ؛ ناونع  هب  .دـنادب  شزرا  یب  تسا  ناشدوخ  صاخ  میلقا  هیحور و  هب  طوبرم  هک  ار  ننـس  بادآ و  نآ  ای 

کبـس یبرغ ، هاگن  رد  مینیب  یم  میجنـسب ، یبرغ  یگدـنز  ياه  كالم  اب  ار  نآ  رگا  هک  دـنراد  ار  دوخ  یگدـنز  کبـس  قارع  مدرم 
قارع رد  ار  تشادـهب  عون  نآ  امـش  تسا  نکمم  هک  تسا  هدرک  فیرعت  يروط  ار  تشادـهب  برغ ، .تسین  هتفرـشیپ  نانآ  یگدـنز 

ياه كالم  قباطم  ار  اه  یگدنز  دـیاب  تهج  نیا  زا  .دنـشاب  رترامیب  برغ  مدرم  هب  تبـسن  مدرم  نآ  هک  تسین  روط  نیا  یلو  دـینیبن 
يدـب و كالم  وا  ِسوه  لیم و  دـش و  مسیناموا  يانبم  رب  ناـسنا  فیرعت  رگا  .برغ  ياـه  كـالم  قباـطم  هن  مینک و  فیرعت  مالـسا 

نآ دـهاش  برغ  رد  هک  دریگ  یم  دوـخ  هب  یـصاخ  لکـش  یگدـنز ، کبـس  یگدـنز و  عوـن  تفرگ ، رارق  تسین  تسه و  یبوـخ و 
دهاوخ قرف  نآ  کبـس  یگدـنز و  عون  یلک  هب  مینک  ینعم  دراد  ناسنا  هب  مالـسا  هک  یهاـگن  ياـنبم  رب  ار  ناـسنا  رگا  یلو  دـیتسه ،

.هداس رایـسب  یتروص  هب  مه  نآ  دننک  یگدنز  هداوناخ  نیدنچ  هناخ ، کی  رد  قارع  رد  هک  دـینک  یمن  بجعت  تروص  نآ  رد  .درک 
ینادنچ تورث  هک  نیا  نیع  رد  دـینک  یم  هظحالم  هطبار  نیمه  رد  دـشاب ؛ گرزب  نادـنچ  ناشیارب  ایند  دـنهاوخ  یمن  مدرم  نآ  اریز 

.دننک ییاریذپ  هنایارگراثیا  لکش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راّوز  زا  دنرذگب و  ایند  زا  دنناوت  یم  تحار  دنرادن 
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لوق هب  تسین و  یناسآ  راک  راک ، نیا  دـنچره  مینیبب ، ار  دوخ  یبرغ  ياه  كالم  ياروام  هنوگچ  هک  تسا  هنومن  کی  قوف  هنومن ي 
دروم یبرغ  لـقع  اـب  ار  زیچ  همه  تسا و  هدرکن  روبع  برغ  زا  زونه  ناـملقع  یلو  تسا  هدرک  روبع  برغ  زا  اـم  بلق  دـیدرف  رتـکد 
ینعی .میهد  یم  لکـش  یبرغ  لقع  اـب  ار  ناـم  یگدـنز  هناـخ و  زونه  یلو  میرادـن  برغ  هب  شیارگ  هچرگ  .میهد  یم  رارق  یباـیزرا 
يارب نامدوخ  هک  ینیمز  رد  ات  میسرب  ییاج  هب  مارآ  مارآ  دیاب  .مینک  یم  یگدنز  برغ  نیمز  رد  یلو  میراد ، برغ  اب  یندمت  لباقت 

دـیآ و رد  لامجا  زا  دـیاب  هک  تسا  یمهم  رایـسب  ییاه  ثحب  زا  نیا  و  مینک ؛ تکرح  میوش و  دراو  میا  هدرک  فیرعت  هدـنیآ  ندـمت 
.دبای لیصفت 

نیعبرا رد  ندوب  هدحاو  ِتّما  ساسحا 

دنک تسرد  ماعط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راّوز  يارب  ات  دـنک  یم  حـبذ  ار  شا  هلاسوگ  رتش و  دنفـسوگ و  هک  یـصخش  نیا  لاؤس :
؟ دمهف یم  مینک  یم  انعم  ام  هک  روط  نآ  ار  برغ  اب  هزرابم  يانعم  ًالصا 

رد هک  یخیرات  يانعم  هب  ار  هزرابم  نیا  یلو  تسین - ناـیم  رد  مه  یقارع  یناریا و  نیعبرا  تهج  نیا  زا  و  دـمهف -  یم  يرآ  باوج :
نآ لمعلا  سکع  مدرم  نیا  تاـکرح  .تسا  هدـش  ریقحت  هتینردـم ، گـنهرف  طـسوت  رمع  کـی  هنوگچ  هک  دـمهف  یم  دراد  رارق  نآ 

سکع نآ  دـییامرف  یم  هظحـالم  هک  یتروـص  هب  زورما  .دـندرک و  لاـمِعا  وا  ياـهرواب  رب  وا و  رب  َملاـع  ِنیربکتـسم  هک  تسا  ریقحت 
هک يا  هزرابم  دـننام  يا  هزرابم  هنارکف ؛ نشور  تایبدا  اب  هن  یفنم ، هزرابم ي  تایبدا  اـب  يا  هزراـبم  مه  نآ  هدـمآ ، هنحـص  هب  لـمعلا 

بالقنا رد  ام  تلم 
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نآ هب  دـش ، یم  لیمحت  ام  هب  راجاق  نیطالـس  طسوت  هک  ار  يریقحت  لمعلا  سکع  هطورـشم  بالقنا  رد  اـم  .دـنداد  ماـجنا  هطورـشم 
هزیگنا ي زا  اـه  نآ  زا  رگا  .دـندرک  بـالقنا  ءاـملع  ییاـمنهار  هب  ناـمز  نآ  رد  هک  دـندوب  يداـع  مدرم  نیا  میداد و  ناـشن  تروص 
: دنتفگ یم  هک  دیدینش  یم  اه  نآ  زا  ًامومع  دنیوگب و  نخس  امش  اب  هنارکفنـشور  ظافلا  اب  دنتـسناوت  یمن  دیدرک  یم  لاؤس  ناشراک 

.تشاد رارق  راجاق  یفارـشا  هلـسلس ي  ریقحت  زا  روبع  هدیا  تاملک  نیا  تشپ  یلو  دنا  هدمآ  نادیم  هب  دـنا ، هداد  روتـسد  ءاملع  نوچ 
یمالسا بالقنا  .اهرکفنشور  هن  دنتشاد ، یساسا  شقن  یمالسا  بالقنا  رد  هک  دندوب  ام  مدرم  نیا  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  روط  نامه 

هدـناشن ي تسد  هلـسلس ي  طسوت  اـم  دـیاقع  اـم و  سیماون  هب  هک  تسا  يریقحت  لاـس  هاـجنپ  زا  شیب  هب  ییوگباوج  لـمعلا  سکع 
ماظن تسا و  اه  تنـس  نیا  هب  مارتحا  ام  سیماون  میا و  هتـسب  یهلا  ياه  تنـس  اـب  هک  تسا  يدـهعت  رد  اـم  ياـنعم  .دوب  هدـش  يولهپ 
تلم لمعلا  سکع  رگا  .میدش  ریقحت  ام  درک و  نیهوت  ام  سیماون  هب  اه ، هدز  برغ  ندراذـگدازآ  مامت و  یگتخورف  دوخ  اب  يولهپ 

رـس عون  کی  راتفرگ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لیلحت  اب  هطبار  رد  اهرکفنـشور  لثم  مینکن  ریـسفت  تسرد  ناـش  ینیعبرا  تکرح  رد  ار 
؟ درک بالقنا  ارچ  ناریا  هرخالاب  هک  میوش  یم  یمگرد 

دـنک و تکرح  تسب  نب  نودـب  ینید  تاـیح  رد  اـت  تسا  هدرک  بلاـغ  تیمک  رب  ار  تیفیک  هشیمه  دوـخ  كرد  روعـش و  اـب  هـعیش 
، یبرغ گنهرف  هرطیـس ي  ياضف  رد  مارآ  مارآ  ات  تسا  خـیرات  نیا  رد  گـنهرف  ناـمه  ساـکعنا  تسا ، روهظ  لاـح  رد  هک  ینیعبرا 

هرطیس ي زا  دعب  .ددرگرب  مالسا  ناهج  هب  تیاهن  رد  هعیش و  هب  ندوب  دحاو  ِتما  ساسحا  دهد و  ناشن  ار  دوخ  يانعم 
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یماما تیـصخش  هب  رظن  اب  لاح  میتفرگ و  رارق  مه  لباقم  یتاهج  زا  میدش و  لیدـبت  ییاه  هقرف  هب  ام  مالـسا  ناهج  رب  برغ  گنهرف 
هتفر تسد  زا  هک  تسا  یماجـسنا  ققحت  عورـش  نیا  مینک و  یم  روبع  مسیرالوکـس  زا  هدـش ، دیهـش  تیونعم  ققحت  ياتـسار  رد  هک 

.تسا

ِغیلبت اه  لاس  فالخ  رب  اـت  هدـمآ  ناـیم  هب  دادـخر  نیا  رد  یمهم  ياـه  تیفرظ  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـه  لاـس  نیا  رد  نیعبرا  روضح 
رظن ّدم  يرگید  ناهج  هبرجت ي  ناکما  دسرب و  روهظ  هب  یـسدق  لقع  هب  يرادافو  ینید و  تایهلا  رد  ندنام  یقاب  ِمزع  مسیرالوکس ،

اه ناسنا  لباقم  رد  تیونعم  نامـسآ  هک  تسا  اج  نیا  .دـیامن  تکراشم  ءایبنا  یلاعتم  ياـه  هبرجت  رد  تیرـشب  دریگ و  رارق  تیرـشب 
رد اهزور  نیا  ناوت  یم  هچ  نآ  تسا  نیا  .ددرگ  یمرب  ام  خیرات  هب  ادخ  دور و  یم  هزوم  هب  مسیرالوکـس  خیرات  دوش و  یم  هدوشگ 

.درک ساسحا  مدرم  ینیعبرا  تکرح 

اه تیّمک  هرطیس ي  زا  روبع 

ياضف رد  خیرات  نیا  رد  مه  ام  ایآ  .دنتـشاد  ار  ینیعبرا  ياضف  نیمه  سدـقم  عافد  نارود  رد  ام  يادهـش  دـیا  هدومرف  هک  نیا  لاؤس :
؟ مینک هبرجت  ار  ناگدنمزر  يافص  روش و  نآ  میناوت  یم  نیعبرا 

نیا رد  هدنب  .مینک  كرد  تسرد  ار  دوخ  یخیرات  طیارش  سدقم  عافد  ِناگدنمزر  لثم  هک  نآ  رب  طورـشم  میناوت ! یم  ًامتح  باوج :
« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  میوش  هجوتم  هک  هزادـنا  نیمه  یلو  منک  حرطم  ار  هتکن  نیا  ًالـصفم  مهاوخ  یمن  اـج 

ِخیرات خیرات ، نآ  درک و  انب  يدیدج  خیرات 

ص:59

رگید یخیرات  رد  روضح  ناکما  ینیسح : www.Ghaemiyeh.comنیعبرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


اجک زا  میریگب و  هناشن  دیاب  ار  يزیچ  هچ  میتسه و  خـیرات  ياجک  رد  میمهف  یم  دوب ، اه  تیمک  هرطیـس ي  خـیرات  اب  ندـشور  هبور 
دیحوت ياضف  رد  نامز  نیا  رد  گنهرف و  نیا  رد  ادهـش  تسا و  ام  خـیرات  نیا  .میئامن  تکرح  دـصقم  مادـک  يوس  هب  مینک و  روبع 

هب هاگآ  ِصخش  کی  طسوت  بالقنا  نیا  .تفرگ  لکش  یمالـسا  بالقنا  گنهرف ، نیا  اب  دندش و  هدیرورپ  یتافـص  دیحوت  یلاعفا و 
همه روضح  هب  ِفراع  کی  طسوت  بالقنا  نیا  دشاب ، لئاق  تردق  ياهرازبا  اه و  تیّمک  يارب  ییاج  هک  دشن  ققحم  یـسایس  لئاسم 
لاح رد  ام  هک  دینک  یم  هظحالم  .دوب  خیرات  نیا  رد  هللا  ُمسا  تیمکاح  هب  فراع  هک  یفراع  هزات  .درک  روهظ  ملاع  رد  ادخ  هبناج ي 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ماـن  هب  یـصخش  هک  درک  ناوت  یمن  مه  ار  شروصت  .میتسه  اـه  هحلـسا  تردـق  جوا  رد  رـضاح 
ناگدنمزر هک  تسا  يزیچ  نآ  ِزار  نیا  .دنکب  دناوت  یمن  یطلغ  چیه  اکیرمآ  دیوگب : دیایب و  دنراد  اه  هحلسا  هک  يروضح  ياروام 

ناـمه اـب  میوش  تیمک  رب  تیفیک  هبلغ  هجوتم  رگا  مه  زورما  دـندرک و  یم  سح  ار  يزوریپ  یلو  دـندش  یم  هکت  هکت  ههبج  رد  اـم 
.میبای یم  دوخ  رد  ار  ناگدنمزر  يافص  روش و  مینک و  یم  تکرح  مییامن و  یم  يریگ  فده  مینک و  یم  لمع  ساسحا 

یلو دنوش  هکت  هکت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ات  دش  بجوم  نمـشد  يرفن  رازه  یـس  ِتیّمک  لباقم  رد  تیفیک  هب  نداد  تلاصا  ِهاگن 
.دوب تسرد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هبـساحم ي  دـش  مولعم  درک و  روهظ  نیعبرا  نیلوا  رد  يزوریپ  نیا  دـننامب و  زوریپ 

نیلوا رد  ار  يزوریپ  نآ  درک ، وجتسج  دیابن  اروشاع  زور  رد  البرک  نادیم  طسو  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزوریپ  لیلد 
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هیلع نیـسح  ماما  نیعبرا  .دـییامن  وجتـسج  دـیآ  یم  شیپ  زور  نآ  ناهج  رد  هک  یتابـسانم  رییغت  اب  يدـعب  ياـه  نیعبرا  رد  نیعبرا و 
ای َکیَلَع  ُمالَّسلَا  هللا ، َهَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » يراد یم  راـهظا  هتـشذگ  ماـما  تداهـش  زا  هک  زور  لـهچ  زا  دـعب  امـش  ینعی  مالـسلا 
رد وت و  اب  مه  ام  مینک و  یم  مالس  وت  رب  یتسه و  ام  تجح  وت  ءادهشلا  دیس  يا  ینعی  دینیبب ، ار  نیعبرا  ترایز  ياهریبعت  هّللا » َبیبَح 

.میتسه وت  رانک 

هب هللاءاش  نا  دراد و  لیـصفت  هب  زاـین  تسا و  لاـمجا  ياراد  نیعبرا ، قیرط  زا  هعیـش  یخیراـت  روضح  اـب  هطبار  رد  هدـنب  ضیارع  هتبلا 
لباق يّدح  ات  هزورما  هدرک و  ادیپ  لیصفت  یتدم  زا  دعب  نآ  یگدنیآ  یب  هک  هتینردم  لئاسم  نیع  دیآ ، یم  رد  لیصفت  هب  نامز  رورم 

یم یتایاور  هجوتم ي  ددرگ و  یم  مهف  لـباق  مارآ  مارآ  هّللاءاـش  نإ  زین  هناـمز  نیا  رد  اـم  یخیراـت  روضح  ياـنعم  .تسا  هدـش  مهف 
؛ تسه دواد  تمکح  رد  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  ییانعم  نامه  هب  دـنراد  دـیکأت  هنامز  تخانـش  رب  هک  میوش 
اب شنأش  ساسارب  دسانـشب و  ار  شا  هنامز  هک  تسا  لـقاع  رب   (1)« ِِهناَِسِلل ًاِظفاَح  ِِهنْأَش  یَلَع  اًِلبْقُم  ِِهناَمَِزب  ًاـفِراَع  َنوُکَی  ْنَأ  ِلـِقاَْعلا  یَلَع  »

ُِملاَْعلا : » دـنیامرف یم  ای  .دراد و  زاـب  تسین  شا  هناـمز  قباـطم  هک  نتفگ  نخـس  هنوگره  زا  ار  دوخ  ناـبز  دـنک و  دروخرب  شا  هناـمز 
خیرات نیا  رد  دـنادن  هک  دروآ  یمن  موجه  تاهابتـشا  تساناد ، دوخ  هناـمز ي  هب  هک  سک  نآ  رب   (2)« ِسباَوَّللا ِْهیَلَع  ُمُجْهَت  َال  ِِهناَمَِزب 

.دنکب دیاب  راک  هچ 
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ود ره  هک  تسه  كرتـشم  هجو  نیا  دـننک  یم  تکرـش  نیعبرا  يور  هداـیپ  رد  هک  تـسا  یناـسک  سدـقم و  عاـفد  ِناگدـنمزر  نـیب 
دنراد یعس  همه  تفرگ و  لکـش  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  طسوت  هک  دننک  یم  ار  یخیرات  رد  روضح  ساسحا 

.فلتخم ياه  لکش  هب  اهتنم  دنریگب ، هدهع  هب  ار  خیرات  نیا  ققحت  یخیرات  تلاسر 

رب رد  ار  نایعیـش  هک  تسا  حور  کی  هدـمآ ، شیپ  هتینردـم  ِرالوکـس  گنهرف  هعیـش و  يدـیحوت  گنهرف  نیب  هک  یندـمت  لباقت  رد 
راّوز يارب  هک  یمناخ  نآ  نیب  تهج  نیا  زا  دـنراد و  رارق  كرتشم  ساسحا  نآ  رد  اه  نآ  همه  هک  تسا  یکرتشم  ساسحا  هتفرگ و 
يور هدایپ  رد  روضح  اب  دنناد  یم  هک  یهاگـشناد  داتـسا  هبلط و  نآ  نیب  و  دنک ، یم  ار  راک  نآ  ارچ  دـناد  یمن  ًارهاظ  دزپ و  یم  نان 

تیّمک اب  تیفیک  نیب  یخیرات  ِلباقت  هنحـص ي  رد  ود  ره  ًاقیقد  تسین ؛ یقرف  چـیه  دـنا ، ناهج  تالداعم  ندادرییغت  لاـح  رد  نیعبرا 
یـصاخ روضح  ساسحا  روضح ، نیا  اریز  .تسا  هدرکن  روهظ  زونه  نآ  نییبت  ِنابز  هک  دـنراد  يروضح  ساـسحا  دـنا و  هدـش  دراو 

یبلق رظن  زا  رتشیب  همه  مه  تهج  نیمه  هب  دـنا و  هتفاین  نآ  زا  یتسرد  موهفم  زونه  اه  لقع  یلو  دـننک  یم  كرد  اـه  بلق  هک  تسا 
.دنشاب هتشاد  هلصاف  رگیدمه  زا  یلقع  رظن  زا  دنچره  دنراد  یکیدزن  ساسحا  رگیدمه  هب  تبسن 

هب نردم  ِلقع  هاگن  ياروام  دیاب  اذل  تسا و  رات  هریت و  نآ  هدنیآ ي  تسا و  هدروخ  تسکـش  هتینردم  هژورپ ي  میـشاب  هجوتم  دـیاب 
گنهرف لباقم  رد  لقتـسم و  تیوه  کی  رد  هکلب  هتینردـم  گنهرف  رانک  رد  هن  یلو  داد  لکـش  ار  یگدـنز  دومن و  رظن  مدآ  ملاع و 

تاذ رد  نردم  گنهرف  هک  تهج  نآ  زا  هتینردم 
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زا تلفغ  تسا و  ام  خیرات  یلصا  هلئـسم  نیا  .میزاسب  ار  نام  خیرات  مینک و  انعم  ار  دوخ  دیاب  هطبار  نیا  رد  تسا ، تیونعم  دض  دوخ 
.تسا یگدنز  هلئسم ي  نیرت  یساسا  زا  تلفغ  نآ ،

گرزب يدیما 

خیرات کی  تسا و  زاس  ندمت  تهج  نیا  زا  هدش ، عورـش  اه  لاس  نیا  رد  هک  نیعبرا  يور  هدایپ  نیا  دیدوب  هدومرف  ییاج  رد  لاؤس :
رگید ییاج  رد  ای  دـنراد و  هراشا  صخـشم  یفدـه  يوس  هب  اه  لد  اـه و  تسد  هنوگچ  دوش ، یم  هظحـالم  هک  دـیآ  یم  باـسح  هب 

نآ ِمدرم  ياه  لد  اه و  تسد  دوخ  نامز  رد  هک  دراد  هک  یـصاخ  لقع  اـب  تسا  ندـمت  کـی  تهج  کـی  زا  مه  برغ  دـیا  هدومرف 
اب یمالسا  ندمت  لباقت  ًالمع  تفگ  ناوت  یم  ایآ  رما  نیا  هب  هجوت  اب  .تفرگ  رارق  مه  رانک  رد  صخشم  یفادها  ققحت  يارب  نیمزرس 

؟ تسا هتشذگ  دوخ  ِکیروئت  هلحرم ي  زا  هدش و  دوخ  یتایلمع  هلحرم ي  دراو  لعفلاب  تروص  هب  یبرغ  ندمت 

یم رارق  مه  راـنک  رد  تلم  نآ  ياـه  لد  اـه و  تسد  هک  هدوب  روط  نیمه  هدـمآ  خـیرات  هنحـص  هب  یندـمت  تقو  ره  هشیمه  باوج :
درک عورـش  ار  دوخ  ندمت  روصت  نیا  اب  برغ  .دنتفر  یم  ولج  فده  نآ  يوس  هب  دندرک و  یم  هراشا  دحاو  یفدـه  هب  همه  هتفرگ و 
راک کی  يارب  دندوب  یممـصم  يّدـج و  ياه  مدآ  نافوسلیف ، صوصخ  هب  نارود  نآ  نادنمـشیدنا  دزاسب و  ار  خـیرات  هدـنیآ ي  هک 

رشب هدنیآ ي  دوخ  نامگ  هب  ات  دندمآ  هنحص  هب  دوجو  مامت  اب  و  گرزب ،
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، يرگرامعتسا هیحور ي  دش و  سکعرب  زیچ  همه  تسا - لصفم  شناتساد  هک   - دندش راتفرگ  هراّما  سفن  هب  هک  دعب  ، (1) دنزاسب ار 
، دوش یم  یکی  همه  اه  تسد  اه و  لد  هک  دـننک  یم  روهظ  یتقو  اه  ندـمت  همه ي  مّلـسم  .درب  باجح  رد  ار  اه  هزیگنا  نآ  همه ي 

نآ نابحاص  رگا  لاح  دیآ ، یمن  نایم  هب  دوش  ندمت  کی  هب  رجنم  هک  يدنویپ  نانچ  نآ  هنرگو  یلاعتم  فده  کی  يوس  هب  مه  نآ 
رد .دماجنا  یم  نآ  طوقـس  هب  تیاهن  رد  دوش و  یم  ندـمت  نآ  طاطحنا  هب  رجنم  دـننک  لرتنک  ار  هراّما  سفن  دـنناوتن  اهدـعب  ندـمت 

هتفهن هتیرالوکس  زا  يا  هوحن  تکرح  نآ  نتم  رد  اریز  دش  رامعتسا  هب  رجنم  رتهب  یگدنز  يارب  تعیبط  زا  يرادرب  هرهب  ِفده  برغ 
هدرکن نییعت  رالوکـس  ياه  هزیگنا  ار  یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  بالقنا  ياه  تخاسریز  هک  تسا  نیا  رد  برغ  اب  ام  تواـفت  .دوب 
يدـیما هدروآ ، نایم  هب  ار  یگرزب  دـیما  نیا  هدومن و  نییعت  دوجو  ِملاع  ياه  تیفیک  تیونعم و  سدـق و  ملاـع  هب  عوجر  هکلب  تسا 

تـسا یَملاع  داجیا  تکرح ، نیا  یلـصا  هزیگنا ي  اریز  دسر  یم  هجیتن  هب  اعقاو  دوشن ، لودع  یهلا  یـسدق و  ياه  هزیگنا  زا  رگا  هک 
.دنزب ار  رخآ  لوا و  فرح  يرشب  تابسانم  رد  ادخ  هک 

ياه هژاو  زا  تسا  نکمم  دیدرک  عورش  ار  تکرح  نیا  يا  هزیگنا  هچ  اب  دیسرپب  دنا  تکرح  لاح  رد  اسآ  لیـس  هک  راّوز  نیا  زا  رگا 
نطاب رد  یلو  دنیوگ  یم  مه  تسرد  میورب ، ترایز  هب  میهاوخ  یم  ًالثم  هک  دننک  هدافتسا  روهشم 
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هب .تسا  هدش  يا  هقطنم  ددجت ، اما  دنا  هدید  یم  یناهج  ار  ددجت  ددجت ، ناراذگناینب  تسا : دـقتعم  یناکدرا  يرواد  اضر  رتکد  - 1
اب هتینردم  گنهرف  هنوگچ  هک  دوش  یم  رکذتم  هلمج  نیا  رد  ناشیا  .دوش  عوجر  ص 11  تسایس » تردق  یخیرات و  لئاسم   » باتک

مهارف ار  دوخ  طوقـس  هنیمز  درک  ادـیپ  تهج  نیا  زا  هک  یطاطحنا  اب  دـش و  للم  ریاس  رامعتـسا  راـتفرگ  شا  یناـهج  هاـگن  زا  تلفغ 
.دومن
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دوخ خـیرات  هب  ار  یگدـنز  عون  نآ  دـنهاوخ  یم  هک  دـنراد  يونعم  یگدـنز  زا  یعون  هب  رظن  ترایز ، نیا  نطاب  رد  اـه و  نخـس  نیا 
ناوضر » ینیمخ ماما  ترضح  هک  نآ  تین  اب  هدنب  گرزبردام  ًالثم  هک  دوب  دوهـشم  عوضوم  نیا  مه  یمالـسا  بالقنا  رد  .دننادرگرب 

زا یعون  هب  رظن  نخـس  نیا  نطاب  رد  یلو  دندمآ  یم  دننک ، تکرـش  تارهاظت  رد  دنا  هدومرف  دـهتجم  کی  ناونع  هب  هیلع » یلاعت  هللا 
گرزب ردام  .یمالـسا  ندمت  ققحت  يانعم  نامه  هب  دنک ، نییعت  ار  تابـسانم  همه ي  دـیاب  مالـسا  هعماج ، نآ  رد  هک  دنتـشاد  هعماج 

کی نیا  .دورب  دـیاب  هاش  هک  دـش  یم  نامه  لمع  رد  هک  درک  یم  قیوشت  ار  ام  يروط  اما  میهاوخ ، یمن  هاـش  تفگ  یمن  یتح  هدـنب 
لثم دـنهد ، یم  ناشن  اه  هژاو  نآ  رهاظ  هک  تسا  ییانعم  زا  رتشیب  اه  هژاو  یخیرات  راب  یهاگ  میـشاب  هجوتم  هک  تسا  یـساسا  ثحب 

ات دور  یم  هک  تسا  یـساسحا  راک ، نیا  یخیرات  راب  .دنتـسه  البرک  يوس  هب  يور  هدایپ  لاح  رد  هک  یمدرم  یخیرات  تکرح  نیمه 
هـشیمه منک ، یم  رارکت  زاب  .دـنک  روهظ  هیحور  حور و  نیا  بساـنم  یندـمت  راـک ، نآ  رثا  رد  دـهد و  لکـش  ار  تلم  نیا  تشونرس 

ادخ انعم  کی  هب  تسا و  هداد  تکرح  ار  مدرم  یئزج ، تامیمصت  ياروام  یحور  هک  دنا  هدرک  یم  روهظ  لکـش  نیمه  هب  اه  ندمت 
نابز رد  ار  تکرح  نیا  بسانم  ياه  هژاو  زونه  ام  دنچ  ره  تسا ، هدروآ  هنحـص  هب  خـیرات  رد  ار  دوخ  هدارا  لکـش  نیمه  هب  هشیمه 

.دنرادن ار  تکرح  نیا  حور  ندنایامن  تیفرظ  هتشذگ ، خیرات  ياه  هژاو  یفرط  زا  میا و  هدرکن  قلخ  دوخ 

میژر رمع  رخاوا  رد  هک  منک  ضرع  ناتتمدخ  ار  هرطاخ  نیا  دننایامن  یم  ار  هنامز  خـیرات  ِحور  هک  ییاه  هژاو  زا  یـضعب  اب  هطبار  رد 
زا یکی  یهاشنهاش 
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.مدیسر دندوب  هتسشن  تجح  هسردم ي  ناویا  رد  هک  ییاقفر  تمدخ  متفر  یم  مق  هب  ندناوخ  سرد  يارب  ناهفـصا  زا  هک  ییاهزور 
رواب یمالـسا » يروهمج  يدازآ ، لالقتـسا ، : » زا تسا  ترابع  دیدج  ِراعـش  دنتفگ  هن ، متفگ  يا ؟ هدینـش  ار  دیدج  راعـش  دندیـسرپ 
فرح نامز  نآ  رد  راعـش  نیا  ردـقنیا  .تسا  هدرک  روهظ  هملک  هس  نیا  رد  هلاس  نیدـنچ  هزرابم  ياـنعم  ماـمت  مدرک  ساـسحا  دـینک 

لاس نابز  راعـش ، نیا  .دیبایب  دوخ  رد  نامز  نیا  رد  دیا ، هدوبن  خـیرات  نآ  رد  هک  ییامـش  ار  ساسحا  نآ  تسا  نکممریغ  هک  تشاد 
راهظا ِنابز  یلو  دنیوگب  ار  نیمه  دنتساوخ  یم  همه  لاس  نیدنچ  دنک ، روهظ  راعش  نیا  ات  دوب  هدیشک  لوط  اه  لاس  دوب و  هزرابم  اه 

نیا نامز  نیا  رد  تسا  نکمم  امـش  .تسا  هتفرگ  تروص  یحتف  درک  یم  سح  دینـش  یم  ار  راعـش  نآ  سکره  .دوب  هتفاین  ّدلوت  نآ 
رد هک  دوب  تلم  کی  هلاس  نیدـنچ  ساسحا  دوبن ، هلمج  کی  نیا  نامز  نآ  رد  یلو  دـیروآ  باسح  هب  يداع  هلمج ي  کی  ار  راعش 

ّدلوتم زونه  هتفرگ ، لکـش  خیرات  نیا  رد  هک  یتکرح  بسانم  ياه  هژاو  مدرک  ضرع  هطبار  نیمه  رد  .دوب  هدمآ  روهظ  هب  هلمج  نیا 
.داد شرازگ  تسا  عوقو  ِلاح  رد  هک  ار  هچنآ  ناوت  یمن  هتشذگ  خیرات  ياه  هژاو  اب  هدشن و 

تـسا نکمم  دنرادن و  دوخ  ساسحا  فیـصوت  يارب  ینابز  زونه  دننک  یم  تکرـش  خیرات  نیا  رد  نیعبرا  ییامیپ  هار  رد  هک  یمدرم 
تسا و يرگید  زیچ  اه  نآ  یخیرات  ساسحا  هک  یلاح  رد  دنهد  باوج  تاروهـشم  نابز  اب  دـینک  لاؤس  ناشراک  هزیگنا ي  زا  یتقو 
زا ام  هچ  دروآ ، روهظ  هب  تسا  هدوب  نایرج  رد  لاح  ات  هچنآ  ياروام  ار  يزیچ  مدرم  نیا  تکرح  قیرط  زا  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ 

هتشادن هچ  میشاب و  هتشاد  یهاگآدوخ  يا  هدارا  نینچ 
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مارآ هک  تسا  دـنوادخ  هدارا ي  نیا  .درک  یمن  روهظ  مدرم  نیا  قیرط  زا  يا  هساـمح  نینچ  دوبن  یهلا  هدارا ي  نآ  رگا  یلو  .میـشاب 
ياه هاگتـسیا  رد  شیاه  شقن  دوش و  یم  زاب  هک  يا  هدـیچیپ  شرف  لثم  تسا و  ندـمآروهظ  هب  لاـح  رد  مدرم  نیمه  قیرط  زا  مارآ 

نودب دسرب ، دوخ  تقیقح  هب  ات  دیآ  یم  لیصفت  هب  لامجا  زا  لاس  ره  رد  تکرح  نیا  رد  یهلا  هدارا ي  ددرگ ، یم  راکشآ  فلتخم 
یم نوخ  رپ  هار  ثیدـح  ِین  : » تفگ يوـلوم  هک  ییاـنعم  ناـمه  هب  تسا ، تقـشم  درد و  نودـب  یهار  هار ، نیا  مینک  ناـمگ  هک  نآ 

«. دنک

میرب یم  راـک  هب  هک  ییاـه  هژاو  میـشاب  هجوتم  دـیاب  تسا ، هدـشن  دـلوتم  تکرح  نیا  بساـنم  ياـه  هژاو  زونه  هک  نیا  اـب  هطبار  رد 
نابز اب  رتشیب  ینتفگ ، ات  تسا  یندرک  ساسحا  رتشیب  يا ، هرود  ره  رد  خـیرات  حور  هنامز و  نخـس  اریز  تسین  تکرح  نیا  بساـنتم 
تسد زا  ار  دوخ  قباس  يانعم  هتشذگ  ياه  هژاو  تکرح ، نیا  رد  .یلالدتسا  لقع  نابز  اب  هن  تسا و  فیـصوت  لباق  دوهـش  فشک و 

تقیقح اب  دوخ  دهع  رب  هک  دهد  رارق  بطاخم  ار  ییاه  ناسنا  دـنریگب و  دوخ  هب  یـشرع  تروص  نانخـس  نآ  هک  نآ  رگم  دـهد  یم 
.دنشاب یقاب 

زا خیرات ، نیا  میسانشب  ار  تکرح  نیا  یخیرات  هاگیاج  رگا  الاح  .میتسه  هدروآ  هنحـص  هب  مدرم  ینیعبرا  تکرح  هک  یخیرات  رد  ام 
زا اه  تنس  نیا  هک  تساه  تنس  نیا  هب  تبسن  یهاگآ  اب  اهنت  میتسه و  نآ  رد  هک  یتسه  رد  يراج  ياه  تنـس  لثم  دوش  یم  ام  ِنآ 

.ددرگ یم  مولعم  ام  يارب  اه  تنس  نآ  تاناکما  دوش و  یم  ام  نآ 

ص:67

رگید یخیرات  رد  روضح  ناکما  ینیسح : www.Ghaemiyeh.comنیعبرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


هلحرم نیلوا  رد  یتکرح 

نیا ناکما  دربب ، باجح  رد  ار  یبالقنا  رکف  دنزب و  هبرـض  یمالـسا  بالقنا  هب  دراد  یعـس  رابکتـسا  هک  یتروص  نامه  هب  ایآ  لاؤس :
؟ دراد دوجو  تسا  هتفرگ  لکش  نیعبرا  رد  هک  یتکرح  يارب  راک 

هلباقم دـجنگن  یبرغ  گنهرف  رد  هک  یتکرح  ره  اب  تسا و  تیونعم  دـض  هتینردـم  گـنهرف  تیوه  اریز  دراد ، دوجو  مّلـسم  باوج :
میناوت یم  میهد ، لیلقت  ار  نآ  ياه  فعـض  مینک و  یناوخزاب  ار  دوخ  تاکرح  میراد  یعـس  ًامئاد  هک  يا  هیحور  اب  ام  یلو  .دنک  یم 

« هللا هظفح   » يربهر مظعم  ماقم  ياـهدومنهر  قیرط  زا  ًاـمئاد  یمالـسا  بـالقنا  هک  ییاـنعم  ناـمه  هب  مینک ، روبع  یبرغ  ياـه  هنتف  زا 
اهرظن ّدم  ار  نآ  يونعم  فادها  میشاب و  هتـشاد  همانرب  تکرح ، نیا  ندرک  یلاعتم  يارب  رگا  .دوش  یم  یناوخزاب  شفادها  هب  تبـسن 

ار تکرح  نیا  هب  ندز  هبرض  رد  ینادنچ  شقن  هلحرم  نیا  رد  دناوت  یمن  نمشد  هک  میتسه  یطیارش  رد  رـضاح  لاح  رد  میهد ، رارق 
.دشاب هتشاد 

هلحرم ي رد  .دنیبب  ار  نآ  تسناوت  یمن  ًالصا  نمشد  هک  دوب  يروط  بالقنا ، لوا  هلحرم ي  .دوب  هلحرم  هس  ياراد  یمالـسا  بالقنا 
، تفر ولج  دـندرک  یم  رکف  نانمـشد  هچنآ  زا  رتولج  یلیخ  بالقنا  تفرگ ، دوخ  هب  یتاـیلمع  تروص  بـالقنا  هبترم  کـی  هک  مود 

هلحرم رد  .دوب  هتفر  رتولج  مدق  دنچ  بالقنا  دنک ، یسررب  ار  زورید  مدق  تساوخ  یم  نمشد  ات  هک  تفر  یم  ولج  تعرس  اب  نانچنآ 
هک دیامن  لیمحت  بالقنا  هب  ار  هلاس  تشه  گنج  اهاتدوک و  اه و  هنتف  عاونا  دیآ و  دوخ  هب  تسناوت  نمشد  هک  دوب  بالقنا  ِموس  ي 

زا تسناوت  درک  یمن  يزاب  نمشد  نیمز  رد  بالقنا  نوچ  دیدرک  هظحالم  هتبلا 
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نمـشد میتسه و  لوا  هلحرم ي  رد  ام  یمالـسا ، بالقنا  اب  هسیاـقم  رد  نیعبرا  تکرح  دروم  رد  .درب  رد  هب  ناـج  نمـشد  ياـه  هشقن 
عورـش لباقت  ًامتح  دش ، راد  ینعم  هعیـش  یناهج  ِتکرح  تشذـگ و  هک  هلحرم  نیا  زا  .تسیچ  تکرح  نیا  يانعم  دـمهف  یمن  زونه 

انعم کی  هب  تسا و  هدش  فیعض  هداعلا  قوف  نیعبرا ، یفیک  تکرح  مهف  رد  نمـشد  هللادمحب  هک  تسا  نآ  هیـضق  توافت  .دوش  یم 
یم اه  يریفکت  دوعس و  لآ  نماد  هب  تسد  نایرج  نیا  اب  هلباقم  يارب  هک  ّدح  نآ  ات  میتسه  ور  هبور  هتینردم  طاطحنا  هلحرم ي  اب  ام 
یم دوخ  هب  يرتشیب  تعرس  ام  راک  مالـسا ، ناهج  يونعم  تکرح  عناوم  زا  یکی  عفد  ناونع  هب  دوعـس ، لآ  تسکـش  اب  هتبلا  هک  دوش 

.دریگ

تسا عوقو  لاح  رد  یگرزب  راک 

نیرت بجاو  زا  یکی  ار  یگنهرف  ياـه  تیلاـعف  یـسانش  تـفآ  خروم 2/2/92 ، ینارنخـس  رد  هللا » هظفح  » يربـهر مظعم  ماـقم  لاؤس :
تکرح يارب  دش  یمالسا  بالقنا  ِریگ  نماد  هک  ییاه  تفآ  نآ  ات  میراد  كالم  تخانش  هب  زاین  یسانش ، تفآ  رد  دنناد ، یم  اهراک 

؟ میشاب هتشاد  رظن  ّدم  دیاب  نیعبرا  ِتکرح  ياه  تفآ  تخانش  يارب  ییاه  كالم  هچ  .دیاین  شیپ  نیعبرا 

كالم اب  تسا  هتینردم  گنهرف  نامه  هک  نمـشد  نیمز  رد  میـشاب  بظاوم  هک  نیا  یکی  تشاد ، رظن  ّدم  دـیاب  ار  زیچ  دـنچ  باوج :
مینکن و هاگن  ار  مدرم  نیا  تاکرح  ار و  رگیدـمه  یبرغ  هاگن  اب  میـشاب  هتـشاد  تقد  هک  انعم  نیا  هب  مینکن ، يزاب  گنهرف ، نآ  ياه 

تکرح نیا  زا  یتسرد  فیرعت  مینک  یعس  هک  نیا  رگید  .دور  ولج  یبرغ  ياه  شزرا  قباطم  زیچ  همه  میهاوخن 
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فیرعت يدرف  ِتدابع  کی  ًافرص  ار  نیعبرا  تکرح  هک  نیا  یکی  دراد ؛ دوجو  ام  لباقم  فیرعت ، ود  نیعبرا  دروم  رد  .میـشاب  هتـشاد 
تاروتـسد قیرط  نآ  زا  هک  نآ  يارب  مینادـب  یـسایس  یعامتجا  یتکرح  ندوب ، يونعم  یـسدق و  نیع  رد  ار  نآ  هک  نآ  رگید  مینک ،

دنچ نیا  رد  هدنب  شالت  .دنکن  تیریدم  ار  ام  یتیبرت  یعامتجا  تابسانم  هتیرالوکـس  گنهرف  دعب  هب  نآ  زا  ددرگرب و  هعماج  هب  نید 
نیا فیرعت  رگا  .دـشاب  یتـسرد  فیرعت  دوـشب  نیعبرا  تکرح  زا  دـیاب  هک  یفیرعت  اـت  تسا  زکرمتم  مود  هتکن ي  يور  ًاـقیقد  لاـس 

هچ رـضاح  لاح  رد  میتسه و  اجک  ًالعف  میورب و  دیاب  اجک  ددرگ  یم  مولعم  دوش و  یم  نشور  نآ  هدنیآ ي  قفا  دش  تسرد  تکرح 
هدننک نشور  درک و  رکف  رگید  یخیرات  رد  روضح  هب  تکرح  نیا  نتم  رد  دیاب  هنوگچ  میشاب و  هتشاد  تکرح  نیا  زا  دیاب  يراظتنا 

ياـنعم ینوگرگد  هب  میناوت  یم  دوش  فیرعت  تسرد  تکرح  نیا  رگا  تسیچ ؟ تسا ، رگید  خـیرات  رد  روضح  هار  هک  یهار  نآ  ي 
یگدنز زا  يا  هزات  یقلت  تکرح  نیا  تسرد  فیرعت  اب  .تسا  هدـش  عورـش  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  يزیچ  میـشاب ، راودـیما  تسایس 

و هدنیآ ، يارب  یحرط  نتشاد  نامدرم و  كرتشم  یقالخا  یحور و  یگدامآ  اب  زج  تسین  نکمم  یحالصا  چیه  اریز  دیآ ، یم  دیدپ 
.میتسه تکرح  نیا  يادتبا  رد  ًالعف  دنچره  دروخ ، یم  مشچ  هب  مدرم  ینیعبرا  تکرح  رد  نیا 

اب دوخ و  اب  یمدآ  تبسن  رد  ینوگرگد  یگدنز و  يانعم  رد  ینوگرگد  هکلب  تسین  رظن  يأر و  کی  مسیرالوکـس  هک  ییاج  نآ  زا 
رییغت لاـح  رد  نارگید  اـب  دوخ و  اـب  ناـیمدآ  تبـسن  تسا و  ینوگرگد  لاـح  رد  فیرعت  نیا  مدرم ، ینیعبرا  تکرح  رد  تسا ، ریغ 

، نامز نیا  رد  مسیرالوکس  زا  روبع  .تسا 
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ياج تکرح  نیا  فیرعت  رد  رگا  .تسا  روبع  نیا  ِرگ  تیاکح  مدرم ، تاکرح  هداد و  ناکم  لقن  لمع  هب  يروئت  ّدـح  رد  ندـنام  زا 
.تسا عوقو  لاح  رد  یگرزب  راک  میوش  یم  هجوتم  مینکن ، ضوع  ار  گرزب  کچوک و  لئاسم 

خیرات نیا  ینیعبرا  تکرح  یتسیچ 

ماما ترـضح  یقارـشا  تیـصخش  هب  دـینادرگ  یمرب  ار  بـالقنا  تقیقح  دـیراد ، یمالـسا  بـالقنا  يارب  هک  یفیرعت  رد  امـش  لاؤس :
لیصفت لحم  ناشیا  هریس ي  هدش ، قارشا  ینیمخ  ماما  بلق  هب  یمالـسا  بالقنا  نوچ  هک  انعم  نآ  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

مینادرگرب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریس ي  هب  ار  نیعبرا  تکرح  میناوت  یم  ایآ  هک  تسا  اج  نیا  لاؤس  لاح  .تسا  یمالـسا  بالقنا 
؟ درک ریسفت  يرگید  لکش  هب  دیاب  ار  عوضوم  ای 

یلاعت هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  بلق  رب  هک  ییانعم  نامه  هب  ار -  یمالـسا  بالقنا  رهوگ  تاذ و  ام  دـیناد  یم  هک  روط  نیمه  باوج :
مه نیعبرا  تکرح  رد  .نارود  نیا  يدام  گنهرف  زا  روبع  يارب  خیرات ، نیا  رد  یهلا  هدارا ي  هب  مینادرگ  یم  رب  هدش - قارـشا  هیلع »
رشب تسا ، هتشذگ  یبرغ  سناسنر  زا  هک  لاس  دصراهچ  زا  دعب  ات  تسا ، هدمآ  هنحص  هب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  یهلا  هدارا ي  نامه 

ُهللا َحَتَف  مُِکب   » دیراد یم  راهظا  ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد  هک  ییانعم  نامه  هب  .دوشب  یخیرات  یحتف  هجوتم 
لیذ یمالسا  بالقنا  هک  روط  نامه  اهتنم  .ددنب  یم  ار  يرگید  هار  دیاشگ و  یم  ار  یهار  امش  قیرط  زا  دنوادخ  ینعی  ِمتخَی » مُِکب  َو 

دش و ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح 
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نیا رد  دندرک ، حرطم  ار  ریشمش  رب  نوخ  يزوریپ  ثحب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  لاس 1342  دادرخ  هدزناپ  رد 
یمالسا بالقنا  هک  یهار  ات  هدرک  روهظ  مدرم  ینیعبرا  تکرح  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هدیا ي  نیا  زین  نامز 

، نآ وریپ  دنزب و  مقر  ار  رابکتسا  یّلک  یفن  دسرب و  روهظ  هب  یعیش  ناهج  رد  رت  عیسو  یتروص  هب  دوشگ ، نارود  نیا  ِرـشب  لباقم  رد 
.دنوش هتشادرب  نایم  زا  زین  رابکتسا  هدناشن ي  تسد  ماّکح 

شور نآ  دـش  مولعم  رالوکـس - شور  هب  رترب  یگدـنز  يارب  تکرح  کی  ناونع  هب  سناسنر -  زا  لاس  دـصراهچ  ِتشذـگ  زا  سپ 
یم شوگ  هب  مایپ  نیا  تسا ، روهظ  لاح  رد  نیعبرا  تکرح  اب  هک  یخیراـت  رد  دـهدب و  ار  رـشب  یلـصا  ياـهزاین  باوج  دـناوت  یمن 
دینک یم  هظحالم  مدرم  ینیعبرا  تکرح  رد  امش  هک  يروضح  نیا  دشن و  رشب  دیاع  یعفن  چیه  هتـشذگ  لاس  دصراهچ  رد  هک  دسر 

رد ام  هک  تسا  تهج  نیا  هب  .دنـشخبب  انعم  ار  دوخ  یگدـنز  برغ ، گنهرف  زا  نوریب  دـنهاوخ  یم  مدرم  هک  نیا  زا  تسا  يا  هناـشن 
نآ میهد و  رارق  رظن  ّدـم  ار  عوضوم  تسا  نایم  رد  یمومع  هدارا ي  کی  هک  تهج  نآ  زا  مینک و  شالت  یلیخ  دـیاب  نیعبرا  فیرعت 

: دـنیامرف یم  یمالـسا  بالقنا  ققحت  اب  هطبار  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما یتقو  .مینکن  دودـحم  صاـخ  یهورگ  تیریدـم  هب  ار 
یمن شزاس  امش  اب  مالـسا  تلم  دنک  شزاس  امـش  اب  مه  ینیمخ  رگا  دینکن ، هابتـشا  .ددرگ  یمنرب  مالـسا  تلم  مدرگرب  مه  نم  رگا  »

قارشا تلم  بلق  هب  هک  تسا  یتقیقح  کی  یمالسا  بالقنا  هک  انعم  نیا  هب  دننک ، یم  مدرم  یمومع  هدارا ي  هجوتم  ار  ام  ، (1)« دنک
مدرم رکذتم  ماما  ترضح  هدش و 
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اْنلَْزنَأ َو  : » دیامرف یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  نآرق  هک  ییانعم  نامه  هب  دـننکن  تلفغ  تقیقح  نآ  زا  هک  دنتـسه 
ار تسا  هدـش  لزان  مدرم  رب  هچ  نآ  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق  اـم  ربماـیپ ! يا  ( 44/ لحن «) ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ 

یم قیدـصت  ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح  ياـهدومنهر  تارکذـت و  ًاعیرـس  مدرم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .ینک  نییبت 
َلِْزنُأ اـم  ِهَّللاـِب َو  اَّنَمآ  « ؛ وگب ربـمغیپ ! يا  دـیامرف : یم  نارمع  لآ  هروـس ي  رد  دـنوادخ  .دوـب  مدرم  فرح  ماـما ، فرح  اریز  .دـندرک 

.مدروآ نامیا  دـش  لزان  نم  رب  هچنآ  هب  دـیوگ  یمن  .میدروآ  نامیا  هدـش  لزان  اـم  رب  هچنآ  هب  ادـخ و  هب  اـم  ( 84 نارمع / لآ  «) اْنیَلَع
تروـص هب  تقیقح  نیا  بحاـص  یلو  .تسا  هدـش  لزاـن  لاـمجا  تروـص  هب  مـه  اـهرذوبا  ناملـس و  بـلق  رب  یهلا  یحو  روـن  ینعی 

یتسیچ هدش و  لزان  ینیعبرا  هعیش ي  بلق  رب  يرون  مه  رضاح  لاح  رد  .تسا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  یلیـصفت 
تفآ مینیبـن و  ار  تکرح  نیا  تقیقح  هک  تسا  نآ  تکرح  نیا  مهم  تفآ  .درک  اـنعم  گـنهرف  رکف و  نیا  رد  دـیاب  ار  تکرح  نـیا 

رد دوشب و  یّمک  ریسفت  یگرزب  نیا  هب  یعوضوم  داد  هزاجا  دیابن  .مینک  هاگن  یّمک  ًافرص  ار  يونعم  تکرح  نیا  هک  تسا  نآ  رگید 
تکرح کی  ّدح  رد  رگا  هک  روط  نامه  دور ، یم  باجح  رد  نآ  تقیقح  تروص  نآ  رد  هک  دبای  لیلقت  یـسایس  تکرح  کی  ّدح 

.دور یم  باجح  رد  نآ  تقیقح  دبای  لیلقت  يدرف  يونعم 

یگدنز هب  ندیشخبانعم  يارب  يروضح 

ياه تیلاعف  رد  هک  یّمک  ياهراک  زاس و  زا  میراچان  اـم  یعاـمتجا ، ینید  تیفیک  اـب  یخیراـت و  ِتاـیح  نیا  ققحت  لاـبند  هب  لاؤس :
هدافتسا یگنهرف 
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هطبار ي .دـنرادن  ار  تکرح  نیا  نطاب  نییبت  ناوت  یتاغیلبت  ياهِرَنب  ای  نیبرود  لثم  ییاهرازبا  هک  یلاـح  رد  مینک  هدافتـسا  دوش ، یم 
يوس هب  یهار  فرط  کـی  زا  اـت  میهد  یم  ماـجنا  میراد  اـم  هک  يور  هداـیپ  نیمه  ـالثم  دـشاب ؟ دـیاب  هنوـگچ  تیفیک  تیّمک و  نیا 
یبرغ هتیرالوکس  گنهرف  زا  نوریب  ار  دوخ  تشونرس  رگید  فرط  زا  میئاشگب و  دوخ  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

ار یتیفیک  نآ  دراد و  دوخ  رد  ار  تیفیک  نآ  نداد  ناشن  ِتیفرظ  دراد ، یّمک  تروص  رتشیب  هک  تکرح  هزادنا  نیا  ایآ  .میهد  لکش 
راک هچ  مینامن  نآ  ِندرک  یّمک  هدودـحم ي  رد  تکرح  نیا  لاقتنا  رد  هک  نآ  يارب  دـناسر ؟ یم  عامتجا  هب  مینک ، یم  ساـسحا  هک 

؟ میهد ماجنا  میناوت  یم 

دندرک و ریـسفت  دوب ، هدیـسر  مدرم  بلق  هب  لامجا  تروص  هب  هک  ار  هچنآ  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  دش  ضرع  باوج :
كدـنا اـب  دوب  انـشآ  تقیقح  نیا  اـب  مدرم  حور  نوچ  دـندرک و  یم  قیدـصت  دنتخانـش و  یم  ار  تارکذـت  نآ  دوـخ  نورد  زا  مدرم 

هک تسانعم  نیا  هب  مه  فورعم  هب  رما  .دـندنام  یمن  میهاـفم  ظاـفلا و  هدودـحم ي  رد  دـندش و  یم  لـقتنم  تقیقح  نآ  هب  يرکذـت 
لثم يرازبا  اب  رگا  لاح  .تسا  انشآ  نآ  اب  یترطف  ره  هک  يزیچ  نآ  ینعی  فورعم  میوش ، رکذتم  دنسانش  یم  اه  بلق  هک  ار  یفورعم 

.دنوش یم  لقتنم  انعم  نامه  هب  دننک و  یم  روبع  اهرازبا  زا  اه  ترطف  مینک ، انعم  نآ  هب  هراشا  ملیف 
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دنکب و ینارنخس  دتـسیاب و  ینیعبرا  نایامیپ  هار  تیعمج  طسو  رد  دورب  ، (1) داژن یمشاه  دیهش  موحرم  لثم  یـسک  رگا  هدنب  رظن  هب 
یلـصا ماـیپ  .دـننک  یم  قیدـصت  ار  وا  ءانثتـسا  نودـب  همه  دوـش ، یم  هتیرالوکـس  یفن  هـب  رجنم  هـک  دـنکب  یتـکرح  رکذـتم  ار  دارفا 

یم مدرم  دنورن و  نوریب  تناید  زا  نامسیماون  هک  نیا  يارب  میدرک  بالقنا  ام  هک  دوب  نیا  داژن  یمشاه  دیهش  موحرم  ياه  ینارنخس 
یم اـه  حور  هک  ار  يا  هصق  نآ  داد  یم  لیـصفت  داژن  یمـشاه  دیهـش  موـحرم  عـقاو  رد  .دـیوگ  یم  تسار  ردـقچ  درم  نـیا  دـندید 

يارب دوجوم  ياه  هناسر  يدام و  ياهرازبا  نیمه  زا  میناوت  یم  زورما  تهج  نیا  زا  .دـندوب  نآ  ندروآروهظ  هب  ِلابند  هب  دـنتخانش و 
.مینک هدافتسا  مدرم  ندرکرکذتم 

یم اتـسار  نآ  رد  دـنا و  هتفرگن  هلـصاف  دوخ  ترطف  ِتاراشا  زا  هک  میـشاب  ییاه  بلق  رکذـتم  میناوت  یم  يربیاس  ياضف  قیرط  زا  اـم 
تکرح میناوت 
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میلاعت یلاعت  لاـح  رد  رـسارس  دوخ  یگدـنز  نارود  لوط  رد  هک  دوب  یعاـمتجا  لـیاسم  هب  ملاـع  ياـملع  زا  داژن  یمـشاه  دیهـش  - 1
نامز ات  نآ  زا  دعب  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  ات  دیسر و  جوا  هب  لاس 1342  زا  يو  یتازرابم  ریس  .دوب  توغاط  اب  هزرابم  یمالسا و 

تالاوئـس هب  خـساپ  رد  اه و  تشادزاب  اهزیرگ و  بیقعت و  رد  .تسا  هتـشاد  همادا  هنارگنـشور  روشرپ و  ياـه  ینارنخـس  اـب  تداـهش 
یگتفـشآرب لماع  اه  نیا  همه  هک  دوب  شورخرپ  راوتـسا و  نطاب  رد  اما  میلـست  رهاظ  هب  هک  هدومن  لمع  یـصاخ  یکریز  اب  كاواـس 

ندـناسر رمث  هب  رد  مدرم  نداد  لکـش  رد  هدـنزرا  یـشقن  یفرط  زا  .دوب  هدـش  هاش  یتاعالطا  ياـه  هاگتـسد  يولهپ و  سوحنم  میژر 
هام رهم  متفه  زور  حبص  دش و  يزیر  حرط  نیقفانم  نامزاس  نورد  زا  داژن  یمـشاه  دیهـش  رورت  .تسا  هتـشاد  ناریا  یمالـسا  بالقنا 

یماگنه حبص  تعاس 8  هتفای و  روضح  سرد  سالک  رد  لومعم  قبط  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  ترـضح  تداهـش  اب  نامزمه   1360
مرح رد  شکاپ  رکیپ  تسویپ و  ادهش  لیخ  هب  یمالسا  يروهمج  بزح  یجورخ  برد  لحم  رد  دندوب  بزح  زا  جورخ  لاح  رد  هک 

.دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  رهطم 
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هک تسا  نآ  تهج  هب  مینک  نییبـت  تسرد  نیعبرا  رد  ار  مدرم  تکرح  میناوـت  یمن  زوـنه  اـم  هک  نیا  .مـینک  ریـسفت  ار  مدرم  ینیعبرا 
نیا ارچ  میدیمهف  دمآ و  رد  لیصفت  تروص  هب  ام  يارب  یتقو  یلو  تسا ، هدرک  روهظ  لامجا  ّدح  رد  تکرح  نآ  مه  نامدوخ  يارب 
مدرم دوخ  هک  ییاه  تکرح  هاگیاج  تسا و  اـجک  دـنراد  نیعبرا  رد  اـه  یناریا  هک  ییاـه  تکرح  هاـگیاج  هتفرگ و  لکـش  تکرح 

ریـسفت دراد ، هراشا  ییاه  هدـیا  ای  يا  هدـیا  هچ  هب  صاخ ، تروص  هب  نمی  ناـنبل و  مدرم  ياـه  تکرح  تسا و  هنوگچ  دـنراد  قارع 
ناشن ار  مدرم  نیا  یخیرات  نادـجو  نابز  دـناوت  یم  نیبرود  تهج  نیا  زا  دـیآ و  یم  نایم  هب  تکرح  نیا  زا  يا  هبناج  همه  یعقاو و 

نیبرود .داد  ناشن  ار  سدقم  عافد  یخیرات  نادجو  دهد و  ماجنا  تسناوت  حتف  تیاور  رد  ینیوآ  دیهش  موحرم  هک  يراک  لثم  .دهد 
کیدزن تسین ، نیبرود  هنرگو  دهد ، ناشن  ار  تکرح  نیا  ینطاب  ِداعبا  تکرح ، نیا  زا  یـصاخ  داعبا  ندرک  هتـسجرب  اب  دـناوتب  دـیاب 

.تسا نیب 

یگدرـسفا و سأی و  رگید  تسا ، ناشترطف  بلط  رد  نتفرگ  رارق  هک  دـنریگ  رارق  يروضح  نینچ  رد  یخیرات ، نینچ  رد  اه  مدآ  رگا 
خیرات رد  زونه  يا  هدع  هک  روط  نامه  دنبای ، یمن  روضح  هدش  عورش  هک  یخیرات  رد  همه  یلو  دهد  یمن  ینعم  ناشیارب  بارطـضا 

هب تبسن  نامز  نامه  ِنیعبرا  رد  مدرم  تشاد و  ار  دوخ  یخیرات  تلاسر  نیعبرا  مه  شیپ  لاس  دصناپ  .دنرب  یم  رس  هب  هاش  تیمکاح 
، يزورید ِنید  رب  ندنام  یقاب  اب  مالـسا ، ندمآ  اب  هک  روط  نامه  سپ  .دندرک  یم  دـیاب  هک  دـندرک  یم  ار  يراک  نامه  دوخ  خـیرات 

ار نیعبرا  خیرات ، نیا  رد  رگا  دیا ، هدادن  ماجنا  تسرد  ار  دوخ  یگدنب  هفیظو 
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.دیا هدادن  ماجنا  نیعبرا  گنهرف  هب  تبسن  ار  دوخ  هفیظو ي  دیهد  ماجنا  هتشذگ  خیرات  مسر  هب 

درک زاب  باسح  دیاب  اه  تداهش  نیمه  يور  رب 

مدرم تکرح  لامجا  ندیـشک  نییبت  لیـصفت و  هب  ام  هفیظو ي  ًالوا : میدرک  ساسحا  امـش  ياه  تبحـص  زا  هچنآ  هب  هجوت  اـب  لاؤس :
.دیایب هنحـص  هب  خیرات  نیا  رد  لکـش  نیرتهب  هب  تسا  مدرم  نهذ  رد  هچ  نآ  ات  تکرح  نیا  يزیتسرابکتـسا  هب  نتخادـنارظن  اب  تسا 

میهاوخن هک  دشاب  رظن  ّدم  دیاب  زین  دروم  نیا  تسا و  يودهم  ندمت  ياتسار  رد  نیعبرا  يور  هدایپ  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  رکذت  ًایناث :
ار دوخ  صاـخ  لکـش  یتـلم  ره  رد  هک  تکرح  نآ  یعیبـط  یموب و  ییافوکـش  زا  میریگب و  تسد  رد  ار  اـهراک  مدرم  مّیق  ناونع  هب 

.مییامن يریگولج  دراد ،

، یمالـسا بـالقنا  عولط  ِخـیرات  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هیاـس  ریز  رد  ینیعبرا  تکرح  هک  تسا  یتسرد  تشادرب  نیا  باوج :
تیونعم و هتیرالوکـس ، گنهرف  هرطیـس ي  ياج  هب  ات  دـنک  یم  شالت  دراد  هک  یـصاخ  تیوه  اب  تسا و  يرابکتـسا  دـض  یتکرح 
تسا و زیتس  تیّمک  تهج  نیا  زا  دوش و  هجوت  هداد  رارق  رـشب  لباقم  رد  یهلا  تعیرـش  هک  یفادـها  هب  دـنک و  ادـیپ  تلاصا  تیفیک 

.دوش مکاح  تیفیک  ناهج  رد  تسا  رارق 

ار ینیعبرا  گنهرف  هک  تسا  هاگن  نیا  تسا و  هیلع » هللا  همحر  » هللادـبع نبرباـج  هاـگن  ملاـع ، هب  هکلب  ـالبرک  هب  اـهنت  هن  هاـگن  نیرتهب 
تداهش مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  تداهش  اه و  تیّمک  يرهاظ  هرطیس ي  جوا  رد  اذل  .دهد  یم  لکش 
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رد اه  تیفیک  روضح  يور  رب  دیاب  هشیمه  اریز  .درک  زاب  باسح  اه  تداهش  نیمه  يور  رب  دیاب  هک  تسا  هجوتم  ترضح ، باحصا 
ًامتح نیطـسلف  نیرحب و  نمی و  مولظم  مدرم  هک  دیـشاب  راودـیما  دـیوگ  یم  امـش  هب  هک  تسا  هاگن  نیمه  مینک و  زاب  باسح  خـیرات 

اه و تیّمک  فعـض  دوشن ، اه  تیّمک  هرطیـس ي  بوعرم  یتکرح  رگا  اه  تیّمک  هرطیـس ي  ياضف  رد  هشیمه  اریز  دنوش ، یم  زوریپ 
هک یمولظم  ره  .تسا  نیعبرا  رد  البرک  يادهـش  یخیرات  حتف  نامه  تهج  رد  خیرات  تهج  ًاساسا  .دـنک  یم  روهظ  اه  تیفیک  تّوق 

هنامز نیا  رد  امـش  .دوش  یم  زوریپ  دریگ ، رارق  یگنهرف  يرکف  ِرابکتـسا  هبلغ ي  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  گـنهرف  لـیذ 
زا تلفغ  تهج  هب  يرتخاب  هنارک  یلو  دـندش  زوریپ  لییارـسا  ياـه  هحلـسا  هبلغ  لیـس  لـباقم  رد  هّزغ  مدرم  روطچ  دـیدرک  هظحـالم 

.دوش یم  هفاضا  ناش  هتـشذگ  ياه  تسکـش  رب  یتسکـش  لاس  ره  هدیـشچن و  ار  يزوریپ  هّزم ي  هک  تساه  لاس  رابکتـسا ، اب  هلباقم 
دنتفگ تحارص  اب  دنا ، بهذم  ینس  ًامومع  هک  نیا  اب  دنداد و  لکش  ینیسح  گنهرف  اب  ار  لیئارسا  اب  هلباقم  یمالسا  داهج  سامح و 
يزیچ هب  اه ، هحلـسا  يریگراک  هب  ياضف  رد  نمـشد و  اب  هلباقم  ياضف  رد  هک  اـنعم  نیا  هب  میدرک ، ادـتقا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  اـم 

هک تسا  نآ  تهج  هب  دوش ، حلسم  دیاب  مه  يرتخاب  هنارک ي  دنیامرف  یم  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  نیا  .دنتسب  دیما  اه  هحلسا  ياروام 
نیرخآ ات  دندرکن و  نمـشد  میلـست  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دـنک  یم  روهظ  ینیـسح  راثیا  اه  هحلـسا  يریگراک  هب  لد  رد 

رد .میـشاب  راودیما  ءاروام  نآ  هب  میناوت  یم  ام  هک  دراد  یئاروام  اه  هحلـسا  دـنداد  ناشن  یلو  دـندرک  هزرابم  دـندز و  ریـشمش  سفن 
، تسین راودیما  يزیچ  چیه  هب  يرتخاب  هنارک  رضاح  لاح  رد  هک  یلاح 
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اه نآ  رظن  ّدم  نیعبرا  هک  تسا  یقفا  رب  رظن  دیما  نیا  دنک و  روهظ  یهلا  ددم  رابکتسا ، اب  هزرابم  نتم  رد  هک  دنراودیما  هزغ  نازرابم 
.تسا هداد  رارق 

ادـخ هب  دـیاب  اه  هحلـسا  ياروام  هک  دـنک  هجوتم  ار  اه  نآ  ات  داد  ناربمایپ  تسد  هب  هحلـسا  دـنوادخ  دوش  یم  هتفگ  ینافرع  هاگن  رد 
نیعبرا ِتشاد  ساپ  ِگنهرف  رد  دورب و  اه  قفا  زا  میراذـگن  ار  تیفیک  دـیاب  اـم  هک  میراد  لـکوت  باـب  رد  ناـفرع  رد  .دـننک  لـکوت 

.تسا اه  تیفیک  ینیرفآ  شقن  نیمه  دینیب  یم  هک  يا  هزجعم  نیرتگرزب 

نیعبرا مهف  ِلقع 

رود زا  امـش  .دوش  یم  بوسحم  هفارخ  دـیراد ، نیعبرا  يور  هداـیپ  رد  امـش  هک  تاـکرح  نیا  ارگ ؛ تیّمک  یتـسیویتیزوپ و  لـقع  اـب 
مالـسلا مهیلع  تیبلا  لها  راونا  زا  يرون  هب  هظحل  نامه  دیهد و  یم  مالـس  ترـضح  هب  دینیب و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  حـیرض 

، دـمآ شیپ  یهلا  يایلوا  زا  يا  ّیلو  هب  تسا  بوسنم  هک  یحیرـض  هب  رظن  اب  هک  دوب  اـجک  رون  نیا  دـیناد  یمن  .دـیوش  یم  فشکنم 
لیلحت ارگ  تیّمک  ِلقع  اب  عوضوم  اریز  تسین  شیب  يا  هفارخ  تسا و  یمّهوت  ِساـسحا  کـی  تلاـح  نیا  ارگ  تیّمک  هاـگن  رد  یلو 

 ، دنرادن ینالقع  هناوتـشپ ي  هک  يروما  ینعی  تافارخ  تسه ، ملاع  رد  تاّیّمک  زا  رتالاب  يزیچ  دشاب  هجوتم  هک  نیا  نودب  دوش  یم 
همه رد  روضح  تعـسو  درجم ، يدوجوم  ناونع  هب  یناسنا  هقطان ي  سفن  اریز  تسا ؛ هفارخ  تسین  يداـم  یّمک و  هچ  ره  هک  نآ  هن 

رد ار  يونعم  ملاوع  نآ  اب  داحتا  هجوت و  تردق  اه - نآ  حیرـض  لثم  یهلا -  يایلوا  هب  بوسنم  ياهدامن  دراد و  ار  يونعم  ملاوع  ي 
داجیا ناسنا  هقطان  سفن 
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رتولج و ات  دـننک  یم  هداـمآ  ار  حور  کـشا ، قیرط  زا  دـیامن و  یم  ساـسحا  تیعقاو  نیع  ار  ملاوع  نآ  یبوخ  هب  ناـسنا  دـنک و  یم 
یم لقتنم  تاّیّمک  ياروام  یقیاقح  هب  ار  ام  هک  یلاـح  رد  تسا ؟ یفارخ  رما  کـی  اـجک  نیا  .دـسرب  يرترب  فشک  هب  دورب و  رتولج 

.دنک

لقع نیا  زا  اـهنت  تسارگ و  تیفیک  ِلـقع  هدرک ، مهف  ار  نیعبرا  نآ  هلیـسو ي  هب  هدیـسر و  نآ  هب  نیعبرا  قـیرط  زا  هعیـش  هـک  یلقع 
، دراد رظن  تایعقاو  نیرت  یعقاو  نیرت و  يّدـج  هب  هکلب  تسین  هفارخ  اهنت  هن  دـیآ و  یم  راک  اه ، تیّمک  هرطیـس ي  ياروام  هک  تسا 

هتفرگ ارف  ار  برغ  رـسارس  هک  هتیویتکژبوس  .تسا  مورحم  نآ  كرد  ندـید و  زا  يدـیزی  يارگ  تیّمک  گنهرف  حور  هک  یتاـیعقاو 
نارذـگ لاح  رد  ددـجت  گنهرف  اب  برغ  مدرم  زورما  هدرک و  لیدـبت  خـیرات  لوط  رد  اـه  تلم  نیرت  یفارخ  هب  ار  برغ  مدرم  تسا 

زگره ناسنا  اریز  تسا ، یعقاو  دناد ، یم  یعقاو  دوخ  نهذ  مکح  هب  ناسنا  هچنآ  دـیوگ  یم  هتیویتکژبوس  .دـنا  تافارخ  نیا  رد  رمع 
هاگن نیا  ریپأت  تحت  .تفریذپ  دیاب  تیعقاو  ناونع  هب  تسا  یعقاو  هک  دـنک  یم  روصت  هک  ار  هچنآ  سپ  دـبای  یمن  تسد  تقیقح  هب 
.دننک یمن  هراشا  هدام  ملاع  ياروام  یتقیقح ، چیه  هب  دـنرادن و  ملاع  رد  یفیک  روضح  چـیه  اهزیچ  نآ  هک  دـنراد  رواب  ییاهزیچ  هب 

هک ندـمت  نیرت  یفیک  هب  رظن  اـه و  هفارخ  نیا  زا  اهرادـنپ و  نیا  زا  روبع  يارب  تسا  یتکرح  خـیرات ، نیا  رد  هعیـش  ینیعبرا  تکرح 
نآ هن  دـنک ، روهظ  میهد  هزاجا  دـیاب  دراد و  اه  ناـسنا  حور  رد  هشیر  هک  تسا  یتکرح  تکرح ، نیا  .تسا   � يودهم ندمت  نامه 
هب ینید ، تایح  رد  مدرم  ِندروآ  هنحـص  هب  ياتـسار  رد  دـنوادخ  .دـیآ  رد  ام  لرتنک  رد  میهاوخب  یبآـم  مّیق  يرگ و  يّدـصت  اـب  هک 

لوسر
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مدرم هب  ربمایپ ! يا  21 و 22 ) هیشاغ ، «) ٍرِْطیَـصُِمب ْمِْهیَلَع  َتَْسل  رِّکَذُم ، َْتنَأ  امَّنِإ  ْرِّکَذَف  : » دیامرف یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ 
.ینک ادیپ  هرطیس  اه  نآ  رب  وت  تسین  انب  دسانش ، یم  ار  تارکذت  نآ  اه  نآ  حور  هدب ، رکذت 

ولج هب  ور  رادیاپ و  یتکرح  نیعبرا ؛

هب تسد  دمآ و  دوخ  هب  بالقنا  هب  تبـسن  برغ  موس ، هلحرم ي  رد  دیدومرف  دیدرک و  میـسقت  هلحرم  هس  هب  ار  بالقنا  امـش  لاؤس :
گنهرف زا  روبع  ام  تفرگ و  هناشن  ار  ام  بالقنا  یهلا  گنهرف  برغ ، میدـش ، یگنهرف  لـباقت  دراو  برغ  اـب  اـم  دز و  اـه  هنتف  عاونا 

یم رهاظ  ار  بالقنا  یلاعتم  ياـه  هرهچ  مینک ، روبع  برغ  زا  اـه  تیفیک  هب  نداد  تلاـصا  اـب  میناوتب  هزادـنا  ره  ار و  برغ  رـالوکس 
ای میوشن و  تکرح  نیا  تافآ  اه و  باجح  راـتفرگ  اـت  درک  دـیکأت  تیفیک  نیمه  يور  رب  دـیاب  مه  ینیعبرا  تکرح  رد  لاـح  .مینک 

؟ دراد دوجو  تکرح  نیا  یلاعتم  ياه  هرهچ  ندمآ  روهظ  هب  يارب  مه  يرگید  ياه  هنیزگ 

شزیر زار  یمالـسا و  بالقنا  هب  تبـسن  اـم  هبرجت  هب  ددرگ  یمرب  هک  دـیدرک  زاـب  دروم  نیا  رد  رکفت  تهج  ار  یبوخ  باـب  باوج :
ًالمع دندرک و  شزیر  ءانثتسا  نودب  دندوب  هدرک  فیرعت  طلغ  یمالـسا  بالقنا  اب  ار  ناش  تبـسن  هک  ییاه  نآ  .دمآ  شیپ  هک  ییاه 
دوبن يزیچ  دنتشاد  دوخ  يارب  یمالسا  بالقنا  زا  هک  یفیرعت  اه  نآ  .دندومن  دایز  یمالسا  بالقنا  رب  هرطیـس  تهج  ار  نمـشد  دیما 
هچره تهج  نیمه  هب  تسه ، تفآ  نیا  مه  نیعبرا  تکرح  اب  هطبار  رد  .يدرف  تناید  نیع  رد  رابکتسا ، هیاس ي  ریز  رد  یگدنز  زج 

يرت مک  شزیر  اب  تکرح  نیا  مینک ، رت  قیقد  تکرح  نیا  هب  تبسن  ار  دوخ  فیرعت 
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ار رابکتـسا  تاکرح  رـضاح  لاح  رد  اذل  میتشادـن  یمالـسا  بالقنا  رد  میراد ، نیعبرا  تکرح  رد  هک  ار  يا  هبرجت  ام  .دور  یم  ولج 
هب خـیرات ، نیا  رد  رابکتـسا  حور  هدـنیامن ي  ناونع  هب  اـکیرما  مّلـسم  .مینک  ینیب  شیپ  هدرکدـصر و  میناوت  یم  رت  بوخ  رت و  قیقد 

ییاج هب  هک  نیا  اکیرمآ  طاطحنا  هنومن ي  دـش  ضرع  .درک  دـهاوخ  طوقـس  دـسرب  طاـطحنا  هب  هک  یندـمت  ره  هدیـسر و  طاـطحنا 
تکرح مراد  دیما  هدنب  تسا و  هدرک  هیکت  هقطنم  ِدوجوم  ياه  نایرج  نیرت  یعاجترا  هب  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  هک  هدیـسر 

ناش تبیه  رگا  دنتـسه ، هدـنز  تبیه  اب  اه  تردـقربا  .تسا  ناوتان  هزادـنا  هچ  اکیرمآ  دـهدب  ناـشن  لکـش  نیرتهب  هب  هعیـش  ینیعبرا 
رتهب هک  تسا  اج  نیا  رد  دراد ، روهظ  رتشیب  هقطنم  نیا  رد  اکیرمآ  تبیه  هک  ییاج  نآ  زا  دـندرگ و  یم  راخب  یبآ  نوچمه  دنکـشب 

هک یناسک  فرط  کی  زا  اریز  .دوب  میهاوخن  ور  هبور  يریگ  مشچ  ياه  شزیر  اب  ینیعبرا  تکرح  یـسدق  نییبت  اـب  اـم  دنکـش و  یم 
یناهج رابکتـسا  رگید  فرط  زا  دنورب و  دنهاوخب  یتدـم  زا  دـعب  ات  دـنوش  یمن  تاکرح  عون  نیا  دراو  دـنراد  رالوکـس  ياه  هزیگنا 

لاـح رد  هک  ینیعبرا  تکرح  تفگ  ناوـت  یم  تهج  نیا  زا  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  قباـس  تیباذـج  هدـش و  طاـطحنا  راـتفرگ 
.ولج هب  ور  رادیاپ و  تسا  یتکرح  هدش ، عورش  رضاح 

هدارا ي ياروام  یهلا ، هدارا ي  هکدیامن  نشور  دنک و  نییبت  ار  رکف  نیا  هک  تسا  ینابز  ندروآ  نایم  هب  راک  تمـسق  نیرت  لکـشم 
دبایب و یعامتجا  يدرف و  تابسانم  همه  رد  ار  ادخ  اب  سنُا  هار  قیرط  نیا  زا  تیرشب  ات  تسا  هدمآ  خیرات  نیا  هنحص ي  هب  رابکتـسا ،

ّدم ار  نیعبرا  تکرح  يزیتسرابکتسا  حور  دیهاوخ  یم  هک  نآ  ضحم  هب  .تسا  ادج  تناید  زا  تسایس  دنکن  نامگ 
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نآ رگم  دوش  یمن  نییبت  تسرد  تکرح  نیا  حور  ًالمع  دسانش و  یم  فرِص  یسایس  ار  اه  هژاو  نیا  لباقم ، فرط  دیهد  رارق  اهرظن 
.تشاد انعم  سدق و  ملاع  هب  رظن  يزیتسرابکتـسا  تاکرح  رد  ناوت  یم  هنوگچ  دنک  هجوتم  ار  ام  ِبَطاخم  هک  دـنک  روهظ  ینابز  هک 

دـش نآ  وا  رکفت  لمأت و  لصاح  دـنک و  راهظا  بسانم  ظافلا  اب  ار  تشاد  ریمـض  رد  هچنآ  ینابز  هچ  اب  هک  درک  رکف  يولوم  اه  لاس 
هیلع نینموملا  ریما  فشک  هک  هینابعش  تاجانم  لثم  .دمآ  نادیم  هب  یناعم  نآ  درک ، روهظ  يونثم  هک  تروص  نآ  هب  رعش  نابز  اب  هک 

مالـسلا مهیلع  همئا  همه ي  هک  دوش  یم  یتاجانم  تاجانم ، نآ  اذل  یناعم و  نآ  راهظا  تهج  اناوت  هداعلا  قوف  ینابز  اب  تسا  مالـسلا 
ِروهظ هزجعم ي  تسا  نیا  دنزب ؟ فرح  ادخ  اب  یسک  تالمج  ظافلا و  نیا  زا  رتالاب  یـشور  هب  دوش  یم  رگم  .دنتـشاد  مامتها  نآ  هب 

هب ام  دنک  روهظ  ینیعبرا  تکرح  نییبت  نابز  دوشب و  عقاو  یکولس  رگا  .تسا  هتفهن  دارفا  یخیرات  روعش  ینطاب  هیال ي  رد  هک  ینابز 
.میسر یم  نایعیش  نیب  رد  صوصخ  هب  مالسا ، ناهج  رد  يا  هداعلا  قوف  هجیتن ي 

نیعبرا رد  مالسلا  هیلع  يودهم  حور  هبرجت ي 

تلاح بالقنا  هب  ناش  هاگن  رد  دوب و  یتوافتم  ياه  هاگن  بـالقنا ، هب  یعقاو  نویبـالقنا  ياـه  هاـگن  دـیدوب  هدومرف  ییاـج  رد  لاؤس :
راـیعم و تسا  نینچ  نیا  رگا  تسا و  روط  نیمه  عوـضوم  مه  نیعبرا  هب  هاـگن  رد  اـیآ  .تشاد  دوـجو  کیکـشت  فعـض و  تدـش و 

؟ تسیچ هاگن  نیرت  لماک  يارب  كالم 

هاگن یتح  ای  نیعبرا و  تکرح  هب  ای  یمالسا و  بالقنا  هب  هاگن  زا  معا  تسا ، یکیکشت  هشیمه  یـسدق  رما  ره  هب  هاگن  مّلـسم  باوج :
رد .مالسا  لصا  هب 
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هجوتم هک  نآ  نودب  دـنز ، یم  نماد  یباجح  یب  هب  تسین و  نیدـتم  هاش  هکنیا  يارب  دورب  هاش  دنتـساوخ  یم  يا  هدـع  نویبالقنا  نیب 
ار مدرم  مارآ  مارآ  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  درک و  روبع  رابکتـسا  زا  یمالـسا  بـالقنا  قیرط  زا  دـیاب  دنـشاب 
ات بالقنا  نیا  تسناد  یم  ماما  ترـضح  دننام  یـسک  تردـن  هب  رما  يادـتبا  رد  تفگ  ناوتب  دـیاش  .دـندرک  بالقنا  تقیقح  هجوتم 
هب دنتـشاد و  دوخ  رد  یلامجا  تروص  هب  هک  دـندش  يرما  رکذـتم  مدرم  مک  مک  تسا ، هتفرگ  هناشن  ار  اهاجک  دراد و  فرح  اهاجک 

دنهاوخ یم  همه  هک  تسا  نیا  هصق  ِلقادح  دسر  یم  رظن  هب  تسا ، روط  نیمه  عوضوم  مه  نیعبرا  تکرح  رد  .دـندش  کیدزن  ماما 
هب دـننک ؟ یم  انعم  روطچ  ار  ینید  تشونرـس  اما  دـنک ، مولعم  نید  ار  اه  ناسنا  تشونرـس  هک  نآ  اـت  ینید ، تشونرـس  هب  دـندرگرب 
هک ییانعم  نامه  هب  دریگ ، یم  رارق  اهرظن  ّدم  ینید  ماظن  ِعوضوم  میئآ  یم  ولج  هک  يرادقم  هّللاءاش  نإ  یندمت ؟ ای  يدرف و  تروص 
یم روبع  هیوفـص  زا  دیاب  ام  هک  روط  نامه  .دننک  روبع  رابکتـسا  زا  دیاب  ریـسم  نیا  رد  دـنوش  یم  هجوتم  دـنراد و  رظن  تیودـهم  هب 

شقن هک  دوب  هاش  میدرب و  یم  رس  هب  هیوفص  هلکاش ي  رد  زونه  هطورشم  بالقنا  رد  ام  .میدیـسر  یم  یمالـسا  بالقنا  هب  ات  میدرک 
زا يادج  دنهاوخب  هک  دندوبن  يروط  هیوفص  هلسلس ي  و  یهلا ؛ تعیرش  هن  تشاد و  تسد  هب  ار  تکلمم  تشونرس  رد  هدننک  نییعت 

شیانبم دوش و  یم  هتفرگ  کیژلب  زا  هطورـشم  یـساسا  نوناق  هطورـشم ، بالقنا  رد  هیوفـص  زا  دعب  یتح  دـنهد  همادا  ار  دوخ  برغ 
هک ینامتفگ  اب  اه  لد  اه و  تسد  هک  ییاج  نآ  ات  میراذـگب  رـس  تشپ  ار  عناوم  رورم  هب  دـیاب  زین  نیعبرا  رد  .تسا  یتسیناموا  هاـگن 

.دوشب یکی  تسا  تیودهم  شقفا 
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، میتسین روط  نآ  نامز  نآ  ریغ  رد  هک  میراد  يرگید  ياوه  لاـح و  راـثیا ، رظن  زا  نیعبرا ، مسوم  رد  اـم  دوب  هتفگ  اـه  یقارع  زا  یکی 
لاـم و دـنراد و  ار  شـالت  تیاـهن  ندرکراـثیا  رد  هجیتن  رد  دـیآ و  یم  شیپ  اـه  نآ  يارب  يودـهم  گـنهرف  تیوه  نیعبرا  رد  ینعی 

یم رکف  دوخ  عفانم  هب  بساک  کـی  اـی  رجاـت و  کـی  ناونع  هب  نیعبرا  ناـمز  ریغ  رد  یلو  دوش ؛ یم  شزرا  یب  ناـشیارب  اـیند  تورث 
اب ار  نامتبـسن  میهدـب و  تعـسو  دوخ  تیـصخش  هب  نیعبرا  گـنهرف  هب  رظن  اـب  اـم  رگا  منک  یم  ضرع  هتکن  نیا  هب  هجوـت  اـب  .دـننک 

، میـشاب رگیدـمه  رانک  میناوت  یم  تحار  یلیخ  نیعبرا  ياـضف  لـثم  دوش و  یم  یکی  ناـمیاه  لد  تسد و  مینک ، ینیعبرا  رگیدـمه 
مکاح عماوج  دارفا و  ناور  حور و  رب  تیّمک  اـهنت  یتقو  هک  هدوب  روط  نیا  هشیمه  دوش و  یم  بلاـغ  اـه  تیّمک  رب  اـه  تیفیک  نوچ 
مکاح اه  تیفیک  یتقو  یلو  دندرگ  یم  رگیدمه  گرگ  همه  نوچ  دنوش ، یم  یـشالتم  عماوج  دیآ و  یم  نایم  هب  تموصخ  دـشاب ،

دیا هدینش  هک  تسا  يودهم  تیوه  هصخاش ي  نیا  دننک ، یم  لمحت  ار  رگیدمه  تحار  اه  ناسنا  دبای و  یم  تعـسو  اه  حور  دشاب 
یم لیدبت  تقافر  ارادم و  هب  اه  تموصخ  هک  انعم  نیا  هب  .دـنروخ  یم  اذـغ  روخآ  کی  رـس  رب  دنفـسوگ  گرگ و  گنهرف ، نآ  رد 

رگیدمه هب  تبـسن  دننک و  یم  لمحت  ار  رگیدمه  تحار  یلیخ  دارفا  هنوگچ  هک  دینیب  یم  ار  هطبار  عون  نیا  نیعبرا  رد  امـش  دوش و 
.دنراد راثیا 

هب مدرم  شیارگ  زا  دراد ، ییارگ  تیفیک  ياـعدا  اـنعم  کـی  هب  هک  یتروص  هب  شعاد  هدـیدپ  هزورما  هک  دـینک  یم  هظحـالم  لاؤس :
توافت ًایناث : تسا ؟ ییارگ  تیفیک  دـنراد  رظن  ّدـم  اه  نیا  هک  يراک  نیا  تفگ  ناوت  یم  ایآ  ًالوا : تسا  هدافتـساءوس  لاـح  رد  نید 

تکرح کی  هک  ینیعبرا  تکرح 
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؟ دنکن ادیپ  قوس  وس  تمس و  نآ  هب  تکرح  نیا  هک  درک  لمع  دیاب  هنوگچ  تسیچ و  رد  اه  یشعاد  تکرح  اب  تسارگ  تیفیک 

هب طوـبرم  هک  اـه  نآ  هدـننک ي  کـیرحت  لـماوع  هدرپ ي  تـشپ  زا  جراـخ  اـه  یـشعاد  تـکرح  مـنک ؛ ضرع  دـیاب  ادـتبا  باوـج :
ار اـه  نآ  دـنناوتب  یتحار  هب  نانمـشد  هک  دوش  یم  بجوم  رما  نیمه  تسارگ و  تیّمک  ًـالماک  تکرح  کـی  تسا ، اـه  تسینویهص 

مالسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  نید  هب  لیئارـسا  هاگن  نامه  مالـسا  هب  شعاد  هاگن  یناجیرال  داوج  رتکد  ياقآ  هتفگ ي  هب  دنهد  يزاب 
ناـش تاداـبع  هک  یتـیدوهی  تسا ، نآ  هصخاـش ي  ییارگ  سح  هک  تسا  يرگ  يدوهی  هیحور ي  عون  نآ  تروص  لیئارـسا  .تسا 

اب تهج  نیمه  هب  دنتسه ؛ روط  نیمه  ًاقیقد  مه  اه  یفلـس  درادن ، انعم  اه  نآ  رد  بلق  روضح  مان  هب  يزیچ  ًالـصا  تسا و  یبلاق  ًامامت 
تشهب و اب  هطبار  رد  یتح  يدام ، تاروصت  نامه  اب  دنا  هتفرگ  ار  نآ  رهاظ  اهنت  یـسدق  نید  زا  دنا و  فلاخم  تخـس  افرع  نافرع و 

بلق نطاب و  اه  بلاـق  نیا  میدـقتعم  هکلب  مینک  یمن  یفن  نید  بلاـق  تیاـعر  دـح  رد  ار  تیّمک  اـم  .تسا  يداـم  ناـشروصت  خزود 
نتم رد  هک  تسا  ییارگ  تیفیک  مالـسا  ناهج  تاجن  يارب  هار  نیرتهب  داد ، ناشن  تیباّـهو  یلک  روط  هب  شعاد و  هدـیدپ ي  .دـنراد 

هب مالسا  ناهج  اریز  دندرکن  ادیپ  اه  یشعاد  هب  یشیارگ  هنوگ  چیه  ناناملسم  هیقب  اه  یفلس  زا  ریغ  تهج  نیمه  هب  .تسا  هتفهن  نید 
.تسا نیعبرا  تکرح  نیمه  ییارگ  تیفیک  نیزورما  رهظم  تسا و  هدنز  تیفیک  اب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رون  هب  مالسا و  رون 

« 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  هفیحص ي 

« هیلع هللا  همحر  » ییابطابط همالع  نازیملا ، ریسفت 

یناحور دیمحدیس  هیلع ،» هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تضهن  زا  یلیلحت 

یخلب دمحم  يونعم ، يونثم 

هدازرهاط رغصا  نآ ، مهف  رد  البرک  باحصا  رنه  اه و  هثداح  یخیرات  هاگیاج 

سوواط نب  دیس  فوهللا ،

یبوقعی خیرات  همجرت ي 

( يدهشملا نبال   ) ریبکلا رازملا 

هیقفلا هرضحی  نم ال 

هعیشلا لئاسو 

تارایزلا لماک 

رابخألا عماج 
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت 
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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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