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ایوپ راظتنا 

باتک تاصخشم 

 - 1316 يدهمدمحم ، یفصآ ، هسانشرس : 

.یقتم یقت  همجرت  یفصآ ؛ يدهمدمحم  هدنسیون  ایوپ / راظتنا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 تیودهم ، یصصخت  زکرم  ، مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص  80 يرهاظ :  تاصخشم 

6-28-7428-964 مجنپ : پاچ  لایر :  9000 لایر ؛   3000 کباش : 

.138 : ? مجنپ پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروصب  همانباتک  تشاددای : 

تبیغ .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

مجرتم  - ، 1340 یقت ، یقتم ، هدوزفا :  هسانش 

1383 82 فلا BP224/4/آ6 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

م 31126-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

ایوپ راظتنا 

یفصآ يدهمدّمحم  هللا  تیآ  هدنسیون :

یقّتم یقت  همجرت :
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ایوپ راظتنا 

یفصآ يدهمدّمحم  هللا  تیآ  فلؤم :  

یقّتم یقت  مجرتم :  

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  

راهب 92 مهن /  پاچ : تبون   

6-28-7428-964-978 کباش :  

( هخسن دصناپ  رازه و  راهچ  تسیب و  نونکات :  ) هخسن دصناپ  رازه و  ناگرامش :  

ناموت  2000 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

/ ادهـش نابایخ  تیودهم / یـصصخت  زکرم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : - 
و  37749565 نــــفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135 - 119 پ.ص : ناـــیلع / دیهـــش  تـــسب  نـــب  (/ 22) راـمآ هچوـک 

:37737160 و 37744273 سکاف تیریدم /)  ) 37841131 شورف /)  ) 37841130 (/ یلخاد 117و116 )37737801

/88981389 سکاــف : / 88959049 نـفلت : فیرــشلا / هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوـعوم  يدــهم  ترــضح  یگنهرف  داــینب  نارهت : - 
15655-355: پ.ص

m www.mahdi313.com

: دنا هتشاد  شقن  رثا  نیا  دیلوت  رد  هک  یناراکمه  زا  رکشت  ینادردق و  اب 

نایاقآ نایداؤف و  اضردمحم  نایفـسوی ، يدهم  يرفعج ، رباصدـمحم  یـسابلک ، یبتجم  مالـسا  جـجح  باتک  ياروش  مرتحم  ياضعا 
دلج و حارط   ) يدیرف سابع  یلام ،) ریدم   ) بلط شناد  یـضترم  شورف ،) ریدم   ) یفیرـش ادبع … یلخاد ،) ریدم   ) نایدوعـسم دمحا 

.دندومن يرای  ار  ام  هک  یناسک  هیلک  و  ارآ ) هحفص 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  لوئسم  ریدم 

يدمحا نیسح   

09146-4
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ص:2
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ص:3
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ص:4
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ص:5
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ص:6
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ص:7
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رشان همدقم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ییایوپ هک  ارچ  .دنیـشن  یمن  نامز  رابغ  درگ و  وا  رب  تبیغ  نارود  رد  هک  تسا  يا  هراگنا  نآ ، توافتم  ياهدرکیور  راـظتنا و  نییبت 
رهرد هک  یتایح  تسا  يا  هلاسم  تیرـشب ، يادرف  زورما و  رد  نآ  رثا  راظتنا و  تیمها  .ددرگ  یم  اـیوپ  راـظتنا  هب  رجنم  راـظتنا ، حرط 

فیاظو و نییبت  اب  تشگ و  هتـساریپ  اه  فیرحت  اه و  هفارخ  اه ، بیـسآ  زا  نآ  وترپ  رد  ات  تسا  دـیدج  ون و  یناـیب  دـنمزاین  يرـصع 
.میرادرب مدق  روهظ  تمس  هب  ترضح ، یعقاو  نارظتنم  یگژیو 

فراعم نییبت  ار  شیوخ  ياه  تلاسر  زا  یکی  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داـینب  هک  اـجنآ  زا 
.تسا هدومن  رضاح  رثا  رشن  هب  مادقا  اذل  تسا ، هداد  رارق  نیتسار  راظتنا  هلمج  زا  يودهم 

ققحم طسوت  هک  تسا  هّللا ) هظفح   ) یفـصآ هّللا  تیآ  ترـضح  یمارگ ، دنمـشیدنا  رثا  هّجوملا » راظتنالا   » باتک همجرت  راتـشون  نیا 
.تسا هدیدرگ  همجرت  یقتم  یقت  ياقآ  بانج  ردقنارگ 

.دریگ رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  تاهّجوت  راس  هیاس  رد  یهلا و  تیاضر  دروم  رثا  نیا  هک  نآ  دیما 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

ص:8
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نیزاغآ نخس 

باقن یّکمو  عقرب  یندم  يا 

باتفآ دَُوب  دنچ  نیشن  هیاس 

سفَن دمآ  بل  هب  ار  نارظتنم 

سر دایرف  هب  دایرف ! وت  يا ز 

ییآ یم 

! كاخ راظتنا  هاگن  رد  هتفکش  يا 

.دوش یم  زاغآ  وت  مان  اب  مدآو  ملاع  تبرغ  باتک  نایاپو 

! هتفهن تّجح  يا 

! هتفگن ِهودنا  يا 

ِینامداش نیمادک  نامک  نیگنر  زا  نیمز  ِینایاپ  ریدقت  دوش ؟ یم  هدوشگ  گرزب ، زاین  مادک  تشگنا  رـس  اب  تگرتس ، زار  وگب : ام  اب 
؟ دریگ یم  گنر  تفگش ،

؟ دنهد یم  دیون  ار  نافوطو  دنخرچ  یم  تدای  هنارک  رد  هک  تسا  یتبسن  هچ  اهداب  اب  ار  وت 

! نیرخآ ِنافوط  يا 

! بوشآ ياه  تشد  ِراوس  کت 

؟ ییآ یم  دورف  هدنزات  ياه  هنایزات  هدرُگ  رب  دیعس  ِتعاس  نیمادکو  يزو  یم  هنارک  مادک  زا 

ص:9

ایوپ www.Ghaemiyeh.comراظتنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


! تسا هتسشن  ناشباوخو  دروخ  ِنیبج  رب  یتلفغ  هچو  وت  یب  اه  ناسنا  دنا  تسد  یهت  هچ 

! روک ياه  هنتف  ِنایَرَش  رب  غیت  نیرتراقفلاوذ  يا 

رد وا  زا  یمان  یّتح  هک  ره  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  زاو  مالسلا »  هیلع  نیسح   » ات لیباه »  » زا خیرات ؛ نامولظم  ِیهاوخ  نوخ  هب  ییآ ، یم 
.تسین یقاب  كاخ ، ِدای  هفیحص 

! حّلسم ِحیسم  يا  ، هآ

.تسا وت  نشور  ِهاگن  کی  ِلصاح  دورسو ، هراتس  زا  ینامک  نیگنرو  دوش  یم  زاغآ  وت  مان  اب  مدآو ، ملاع  تبرغ  باتک  نایاپ 

*          *          *

: تسا هداد  هدعو  ناشیدب  میرک  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  هک  نانچ  دنا ؛ نیمز  ندرب  ثرا  هب  راظتنا  رد  ادخ ، هتسیاش  ناگدنب 

، درکداـی نآ  زا  سپ  روـبز  رد  تـقیقح ، رد  و  « ؛ (1) نوحلاصلا ) يدابع  اهثری  ضرـالا  نا  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  اـنبتک  دـقلو   )
«. درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میتشون 

: تسا هدومرفو  هدرشف  ياپ  هدعو  نیدب  زین  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

امش « ؛ (2)« ًاروجو ًاملظ  تئلم  ام  دعب  ًالدعو  ًاطسق  ضرالا  ألمیف  لزالزو ، سانلا  نم  فالتخا  یلع  یتّما  یف  ثعبی  يدهملاب  مکرّشبُا  »
مالسلا هیلع  يدهم  روهظ  هب  ار 

ص:10

هیآ 105. (، 21  ) ءایبنا - 1
ح 10746. ص 393 ، ج 3 ، لبنح ،  نب  دمحا  دنسم  - 2
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لدـع و زا  روجو ، ملظ  زا  سپ  ار  نیمزو  دوش  رادـیدپ  متما  رد  تخـس ،]  ] ياه شبوک  فالتخا و  هماگنه  رد  هک  مهد  یم  تراـشب 
«. دزاس هدنکآ  داد 

لدع و زا  نیمز  نآ  رد  هک  دننادب  نیریـش  يا  هدنیآ  هب  درکیور  خلت و  ياه  تیعقاو  زا  رارف  تلاح  ار  راظتنا » ، » دـنراد تسود  یخرب 
عوضوم نیا  رد  دیـسر و  دـهاوخ  ارف  هداد _  هدـعو  یلاعت  يادـخ  هک  هنوگ  نامه  يا _  هدـنیآ  نینچ  نامگ  یب  .تسا  هدـش  رپ  داد 

یتخـس رابنارگ و  ياه  تیعقاو  اب  ییورایور  زا  زیرگ  تلاح  راظتنا  .دـبای  یم  دومن  راظتنا  تعیبط  رد  فالتخا  هکلب  تسین ؛ یفالتخا 
تهج رد  شالت  رییغت و  ياتـسار  رد  تکرح  اب  یگنتاگنت  طابترا  راظتنا  هکلب  تسین ؛ نادـب  اـفتکا  رییغت و  ینیریـش  هب  درکیور  اـه و 

.دراد نیمز  رد  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  تثارو  ققحت 

راظتنا ینیدریغ ، يرکف  بتاکم  رد  راظتنا  نوچمه  يرگید  یعرف  ياه  ثحب  راظتنا ، موهفم  تسرد  نییبت  رب  هوالع  شهوژپ ، نیا  رد 
هیلع يدهم  ناروایو  روهظ  نازاس  هنیمز  جرف ، رد  ریخأت  بابساو  رییغت  رازبا  راظتنا ، یگنهرف  شزرا  هیماما ، هعیشو  ننست  لها  دزن  رد 

.تسا هدش  حرطم  ...و  راظتنا  ياه  هتسیاب  مالسلا ،

یم راظتنا  ار  ام  داهج  تمواقم و  تکرح و  ترـضح  نآ  مالـسلا ؟  هیلع  رـصع  ماما  ای  اـم  تسا ، يرگید  رظتنم  یـسک  هچ  یتسار  هب 
.دشخب یم  نادب  يدایز  شزرا  راظتنا ، هرابرد  يا  هدیقع  نینچ  .میشاب  وا  مایق  ِرظتنم  ام  هکنآ  هن  دشک ،

تیعقاو رییغت  هب  ار  ناناملـسم  نآرق  .تسا  هتـشاد  لوذبم  ام  داهجو  شبنجو  تکرح  هلأسم  هب  يا  هژیو  مامتها  میرک  نآرق  ور  نیا  زا 
هار رس  زا  عناوم  نتشادربو  كرش  لحم  رد  دیحوت  نتخاس  نیزگیاجو  یعامتجا  ياه 
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ایوپ www.Ghaemiyeh.comراظتنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


لیاسو بابـسا و  هب  ار  دوخ  زین  ناسنا  هک  دراد  اـضتقا  يا  هلأـسم  نینچ  .دـناوخ  یم  ارف  یناـسنا  ياـه  شزراو  ادـخ  يوس  هب  توعد 
 . ...و دیما  راظتنا و  یگتسبمه ، هالص ، ربص و  زا  تناعتسا  زا : تسا  ترابع  لیاسو  نیا  .دراد  زاب  طوقس  زا  ددعتم ،

نوناـق هب  وس  رگید  زاو  تثارو »  » نوناـق هب  وس  کـی  زا  یمالـسا ، تما  يدـیحوت  تکرح  هک  دوش  یم  لـصاح  هجیتن  نیا  ناـیاپ ، رد 
ام تسا و  نآ  مخ  چیپ و  رپ  ینالوط و  ریـسم  رد  يدـیحوت  تکرح  ياه  هناوتـسا  نیرت  هدـمع  زا  ود  نیا  .تسا  هدـش  هطاحا  راظتنا » »

.میوش انشآ  شیپ  زا  شیب  ینآرق  هزومآ  ود  نیا  اب  دیاب 

*          *          *

اب راظتنا ، هب  طوبرم  ثحابم  نآ  رد  هک  تسا  هللا _  هظفح  یفـصآ _  هّللا  تیآ  هتـشون  هّجوملا _ راظتنالا   _ باتک همجرت  رـضاح  رثا 
.تسا هتفرگ  رارق  يواکزاب  دروم  هناملاع  یلّمأت 

.دیازفا تریصب  دنیرفآ و  تفرعم  نانآ  رد  دیآ و  راک  هب  ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  فراعم  نارادتسود  شهوژپ ، نیا  هک  دیما 

_ یقّتم یقت  _

ص:12
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یفصآ هللا  تیآ  ترضح  راثآ  یگدنز و  هب  ارذگ  یهاگن 

موحرم شردپ  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  فرـشا  فجن  رد  یناحور  هداوناخ  کی  رد  لاس 1317 ش  رد  یفصآ  يدهمدمحم  هللا  تیآ 
راگدای هب  ینآرق  لئاسم  هنیمز  رد  يو  زا  يراثآ  هک  دوب  فرـشا  فجن  هیملع  هزوح  ناسردـمو  اـهقف  زا  یفـصآ ، دّـمحم  یلع  خـیش 

.تسا هدنام 

وحن و زا  ینید  موـلع  يداـبم  يریگارف  هب  هطـسوتم ، تالیـصحت  زا  يرادـقم  ییادـتبا و  نارود  ندـنارذگ  زا  سپ  یفـصآ ، هللا  تیآ 
، ینارکنل یبتجم  خیش  یبوکداب ، نیدلاردص  خیش  تقو ، دیتاسا  دزن  ار  هفـسلفو  لوصا  هقف ، حطـس  سورد  .تخادرپ  تغالب  قطنم و 

تیآ یلح و  نیسح  خیش  هّللا  تیآ  یناجنز ، رقاب  ازریم  هللا  تیآ  دزن  ار  لوصا  هقف و  جراخ  .تفرگ  ارف  شردپ  يریازج و  رفعج  دیس 
هّللا تیآ  زا  وا  يریگارف  نیرتشیب  اـّما  تفاـی ؛ روضح  یتدـم  زین  هّرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  بساـکم  سرد  رد  .درک  ذّـملت  میکح  هّللا 

.دوب هّرس  سدق  ییوخ 

.درک تفایرد  دشرا  یـسانشراک  كردم  زین ، یمالـسا  فراعم  هتـشر  رد  دادـغب  هاگـشناد  زا  يوزوح  مولع  لیـصحت  نمـض  رد  يو 
ترجاهم ناریا  هب  هیروس  قیرط  زا  تسناوت  افتخا  هام  تفه  زا  سپو  دوب  ثعب  بزح  یتینما  ياـهورین  بیقعت  تحت  قارع  رد  یتدـم 

تیآ سرد  رد  یتدم  ناریا ، رد  .دنک 
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.تفرگ داهتجا  هزاجا  یلمآ  هّللا  تیآ  زا  دش و  رضاح  هّرس  سدق  یلمآ  مشاهازریم  هّرس و  سدق  یناگیاپلگ  هّللا 

، هقف ياـه  هتـشر  رد  مق ، هیملع  هزوح  رد  زین  دادـغب و  فجن و  رد  هدکـشناد  ودو  فجن  هیملع  هزوح  رد  تدـم ، نیا  لوط  رد  داتـسا 
مق هیملع  هزوح  رد  لوصا  هقف و  جراـخ  سیردـت  هب  کـنیا  تسا و  هدوب  لوغـشم  سیردـت  هب  هفـسلف  ریـسفت و  ینآرق ، مولع  لوصا ،

نوچ یمالـسا _  گنهرف  فلتخم  لئاسم  رد  هلاسر  باتک و  لهچ  زا  شیبو  تشاد  هقالع  نتـشون  هب  یناوج  زاـغآ  زا  .دراد  لاغتـشا 
هب اهنآ  زا  یخرب  .تسا  هدرک  فیلأت  یبرع  نابز  هب  دیاقع _  هفسلف و  خیرات ، هریس ، لوصا ، هقف ، نآرق ، مولع  نافرع ، ریسفت ، قالخا ،

همجرت یکرت  يوسنارف و  یـسیلگنا ، ودرا ، یـسراف ، ياه  نابز  هب  اهنآ  زا  يدادـعت  هتفای و  راشتنا  نانبل  ناریا و  قارع ، رد  رّرکم  روط 
.تسا هدش 

: تسا ریز  رارق  هب  یفصآ  هللا  تیآ  هدش  پاچ  راثآ  یخرب 

بهذـملا ریهطتلا ؛ هیآ  قاثیملا ؛ نآرقلا ؛ یعو  ریـسفت ؛ ملع  رب  يدـمآرد  زنکلا ؛ هیآ  نآرقلا ؛ یف  هیـسنجلا  هقالعلا  نآرقلا ؛ یف  يوقتلا 
؛ هرقب هروس  زا  یـشخب  ریـسفت  هذاعتـسالا ؛ هرـشعلا ؛ هیمیهاربالا  تاملکلا  هئاربلاو ؛ ءـالولا  نآرقلا ؛ یف  دوهـشلا  نآرقلا ؛ یف  یخیراـتلا 

.رگید ياه  باتک  هثالثلا و  روسجلا  لافنا ؛ هروس  ریسفت 
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« تکرح  » و راظتنا » : » لوا لصف 

هراشا

ص:17
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راظتنا هلأسم  نییبت 

هراشا

.تسا نآ  ياه  هدنهد  تهج  زا  راظتنا  راظتنا و  ياهدنیآرب  زا  تکرح  .دراد  تکرح »  » اب يا  هتسجرب  طابترا  دنویپ و  راظتنا ،» »

تلاح ای  دننک و  ریـسفت  خیرات  هعماج و  مورحم  راشقا  رد  نامرح ، زا  یـشان  یناور  هلأسم  کی  ار  راظتنا  تلاح  دـنراد  تسود  یخرب 
، نیا .دنریگ  سپ  زاب  ار  ناشتدایـس  هتفر و  تسد  زا  قوقح  مامت  دـنناوتب  نآ  رد  نامورحم  هک  دـننادب  يا  هدـنیآ  رّوصت  يوس  هب  رارف 

.تسا لّیخت  شوغآ  هب  ّتیعقاو  نماد  زا  زیرگ  یعون  ای  یفاب  لایخ  یعون 

نینچ میرگنب ، فورعم  ینید  دـیاقع  رد  ار  نآ  ذوفن  عیـسو  هرتسگو  مینک  رظن  هلأـسم ، یخیراـت  هنیـشیپ  رد  هک  یماـگنه  ناـمگ ، یب 
.دوب دهاوخ  هیاپ  یبو  یملعریغ  راظتنا  هلأسم  يارب  یهیجوت 

ینیدریغ يرکف  بتاکم  رد  راظتنا 

هک نانچ  تسا ؛ هدش  لماش  زین  ار  مسیـسکرام  ریظن  ینید ، ریغ  ياهدرکیور  بهاذـم و  هتفر و  رتارف  نید  هدودـحم  زا  راظتنا »  » هلأسم
: دیوگ یم  لسار » دنارترب  »
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، دشخب قّقحت  ار  تلادع  دنارتسگب و  ار  لدع  هچ  یـشخب  تاجن  روهظ  زین  بهاذمو  بتاکم  هکلب  درادن ؛ ّقلعت  نایدا  هب  اهنت  راظتنا ، »
«. دنشک یم  راظتنا 

تـسا ییانعم  نامه  هب  زین  يوتـسلوت »  » دزن راظتنا  .دنراد  داقتعا  نادب  نایحیـسم  هک  تسا  يراظتنا  دننام  اه ، تسیـسکرام  دزن  راظتنا 
.تسا هدرک  حرطم  ار  نآ  رگید  يا  هیواز  زا  یسور ، سیون  ناتساد  نیا  هکنآ  زج  دنراد ؛ هدیقع  نایحیسم  هک 

مالسا زا  شیپ  نایدا  رد  راظتنا 

: تسا هدمآ  سّدقم _ باتک   _ زا میدق  دهع  رد 

دنرب ثاریم  هب  ار  نیمز  یهلا  لدع  نارظتنمو  دش ، دهاوخ  هدیرب  ناملاظ  هشیر  يدوز  هب  هک  شابم  گنتلد  ناملاظو  رارـشا  دوجو  زا  »
ناهج تایح  ماجرف  اتو  دنرب  ثاریم  هب  ار  نیمز  هک  دنا  یناسک  نامه  مدرم ، زا  ناحلاص  دنوش و  هدنکارپ  دنا ، هدـش  تنعل  هک  نانآو 

(1) «. دننک یگدنز  نآ  رد 

: تسا هدش  رارکت  زین  میرک  نآرق  رد  تقیقح ، نیا 

هک میتشون  تاروت  زا  سپ  روبز ، رد  نامگ ، یب  و  « ؛ (2) َنوُِحلاّصلا ) َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرالا  َّنَا  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقلَو   )
«. درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز 

ص:19

رومزم 37. دوواد : ریمازم  رفس  سّدقم ،  باتک  - 1
هیآ 105. ( 21  ) ءایبنا - 2
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تّنس لها  دزن  راظتنا 

زا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هرابرد  يرایـسب  رتاوتم  تایاور  .درادـن  هعیـش  هب  صاصتخا  شخب ،» تاجن  ِيدـهم   » ِراظتنا
هیماما هعیش  قیرط  زا  هک  نانچ  درک ؛ کیکشت  اهنآ  رد  ناوت  یمن  هک  دراد  دوجو  ضیفتسم  حیحـص و  ياهدنـس  اب  ّتنـس  لها  قیرط 

.تسا هدیسر  یتایاور  نینچ  زین 

: دیوگ یم   (2) رَبِْعلَا باتک  رب  روهشم  همدقم »  » رد يرجه _  مهن  نرق  نادنمشناد  زا   _ (1) نودلخ نبا  نمحرلادبع 

درک دهاوخ  روهظ  تیب  لها  زا  يدرم  نامزلارخآ  رد  راچان  هب  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  راصعا  لوط  رد  مالـسا  لها  روهـشم  هک  نادـب  »
وا مان  تفای و  دهاوخ  الیتسا  یمالـسا  کلامم  رب  وا  .دننک  يوریپ  يو  زا  ناناملـسم  دزاس و  رهاظ  ار  تلادعو  دنک  دـییأت  ار  نید  هک 
وا اب  ای  تشک ، دهاوخ  ار  لاّجدو  دمآ  دهاوخ  وا  یپ  رد  یـسیع »  » هکنیا نآ و  زا  سپ  رگید  ثداوح  لاّجد و  جورخ  .تسا  يدهم » »
هک تسا  روهظ  تباث  ياه  هناشن  زا  درک ، دهاوخ  ادتقا  يدهم  هب  شزامن  ردو  دوب  دهاوخ  يو  روای  لاّجد  نتـشک  ردو  دـمآ  دـهاوخ 

(3) «. تسا هدش  رکذ  حیحص  ییاور  عبانم  رد 

ص:20

تایاور رتاوت  زا  یـشوپ  مشچ  اب  و  یـسانش » ثیدح   » هنیمز رد  صـصخت  نتـشاد  نودـب  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  هنافـسأتم  يو  - 1
: ك.ر .تسا  هدش  در  يو  هاگدید  ینس ، هعیش و  نادنمشیدنا  يوس  زا  هتبلا  تسا !! هتخادرپ  اهنآ  رد  دیدرت  فیعـضت و  هب  تیودهم ،

( رشان  ) .هدازیلع يدهم  مجرتم  يدیمعلا ، رماث  دیس  سونقق ،  راظتنا  رد 
( مجرتم  ) .تسا ربربلاو  مجعلاو  برعلا  ماّیا  یف  ربخلاو  أدتبملا  ناویدو  ربعلا  باتک  نیا  لماک  ناونع  - 2

ص 311. نودلخ ،  نبا  همدقم  - 3
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زا هک  یتایاور  دروم  رد  یکم ، مرح  لاغـشا  هثداح  یپ  رد  هرّونم _  هنیدـم  یمالـسا  هاگـشناد  سّردـم  داـّبعلا _  نسحملادـبع  خـیش 
: دیوگ یم  هلاسر  نیا  رد  يو  .تسا  هتشون  يا  هلاسر  هدیسر ، مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  راظتنا و  هرابرد  ادخ  لوسر 

لها نادنمـشنادو  دراد  تلالد  نآ  رب  یحیحـص  تایاور  هک  ناـمزلارخآ _  يدـهم  جورخ  نخـس  نییبت  روظنم  هب  ار  هلاـسر  نیا  نم  »
(1) «. ما هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  دنا ، هدوب  نآ  رب  تردن _  هب  رگم  دیدج _  میدق و  زا  ّتنس 

: دسیون یم   (2) اِهب )...  َّنُرَتْمَت  الَف  ِهَعاّسِلل  ٌْملَِعل  ُهَّنِاَو  : ) یلاعت دنوادخ  نخس  ریسفت  رد  هّقرحملا _ قعاوصلا   _ رد یمثیه  رجح  نبا 

دمآ دهاوخ  یثیداحا  و  تسا ، هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هرابرد  هیآ  نیا  دـنا : هتفگ  نارّـسفم ، زا  يو  ناوریپ  لتاقم و  »
رب تسا  یتلالد  نآ  رد  نیاربانب  .تسا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تیب  لها  زا  يو  هچ  دنراد  هتکن  نیا  هب  حیرـصت  هک 

نانآ لسن  دنوادخ  درک و  دهاوخ  روهظ  یناوارف  هزیکاپ  نادنزرف  نانآ  زا  هکنیا  و  امهنع _  هللا  یضر  یلعو _  همطاف  لسن  رد  تکرب 
یلع يارب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هک  تسا  نیا  هتکن  نیا  زار  .تسا  هداد  رارق  تمحر  نداعم  تمکح و  حیتافم  ار 

(3) «. دننامب ظوفحم  هدش ، هدنار  ناطیش  ّرش  زا  ات  درک  اعد  شنادنزرفو  همطافو 
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«. تسار تسا 
ص 240. ج 1 ، هقّرحملا ،  قعاوصلا  یمثیه ، رجح  نبا  - 3
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: دسیون _ یم یمالسالا  ندمتلا   _ هلجم رد  ثیدح ، رصاعم  خویش  زا  ینابلا ، نیدلارصان  خیش 

ياراد اهنآ  زا  یعیسو  شخب  .تسا  هدش  لقن  یناوارف  حیحـص  ثیداحا  يو  مایق )  ) جورخ هرابرد  هک  تسناد  دیاب  يدهم ، هلأسم  اّما  »
«. ...مینک یم  لقن  ار  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هک  تسا  يا  هدش  دییأت  ياهدنس 

هیماما هعیش  دزن  راظتنا 

ياه قیرط  زا  اهنآ  زا  يا  هتسد  هک  تسا  رتاوتم  ناوارف و  هیماما ، هعیش  دزن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  راظتنا  ثیداحا 
هّللا تیآ   ] دننام دنا ؛ هدرک  يروآدرگ  دنمشزرا  یملع و  يا  هویش  هب  ار  ثیداحا  نیا  نادنمشناد ، یخرب  .تسا  هدیـسر  ام  هب  حیحص 

(1) و يدهملا مامالا  هعوسوم  رد  یناروک  یلع  خیـش  و  رثالا _ بختنم   _ گنـس نارگ  باتک  رد  یناگیاپلگ  یفاص  هللا  فطل  خیـش  [
.نارگید

ماما هب  طوبرم  ثیداحا  دروم  رد  زین  شهوژپ  نیا  عوضوم  .میتسین  نّنـست  ای  عیـشت  قیرط  زا  تایاور  نیا  لقن  ددـص  رد  نونکا  مه  ام 
یم ار  يرگید  هلأسم  شهوژپ  نیا  رد  هکلب  تسین ؛ تلالد  دنـس و  ثیح  زا  اهنآ  رد  هشقانم  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

.تسا راظتنا »  » دوخ زا  ثحب  نآ  مییوج و 

؟ تسیچ راظتنا 

.دریگ یم  همشچرس  ینّیعم  یگنهرف  راتفر  نآ ، زا  هک  تسا  یگنهرف  یشزرا  یمالسا و  یموهفم  راظتنا ،
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لیدـبت تکرح  يارب  یعنامو  ریدـخت  يارب  یموهفم  هب  راظتنا  تروص ، نیا  رد  هک  دـننک  یم  یفنم  تشادرب  راظتنا ، زا  یهاـگ  مدرم 
مدرم یگدـنز  رد  شزیگنا  ماـیق و  تکرح ، يارب  یلماـع  تروـص ، نیا  رد  هک  دـنراد  تبثم  تـشادرب  نآ  زا  زین  یهاـگ  دوـش و  یم 

.دوب دهاوخ 

.تسا شهوژپ  نیا  رد  ام  یساسا  هفیظو  هتکن  نیمه  میشاب و  هتشاد  یقیقد  فاّفش و  رّوصت  راظتنا  هلأسم  زا  هک  میراچان  نیاربانب 

، هدنیآ هب  ام  شرگن  یگنوگچو  یگدـنز  هویـش  هشیدـنا ، بولـسا  ینهذ ، راتخاس  رد  هک  یگنهرف  یموهفمو  تسا  گنهرف  راظتنا ،» »
.تسا راذگریثأت  هدنیآ ، لاح و  يارب  ام  یسایس  طخ  میسرت  رد  دراد و  یلاّعف  رثؤم و  تلاخد 

لاس 329 رد  يرغـص  تبیغ  اریز  تسا ؛ هدرتسگ  ار  دوخ  یگنهرف  هشیر  ام  یگدنز  رد  راظتنا ، هک  تسا  لاس  دصو  رازه  هب  کیدزن 
.تسا هتشذگ  لاس  يدنا  رازه و  ًابیرقت  خیرات  نآ  زاو  دیسر  نایاپ  هب  ه ._

لماع نودب  رگا  .تسا  هتـشاد  تلاخد  ام  یبالقناو  یـسایس  هشیدـنا  راتخاس  رد  ّرثؤم ، يا  هنوگ  هب  راظتنا  هلأسم  تّدـم ، نیا  لوط  رد 
.تشاد دهاوخ  يرگید  هاگیاج  دنلب ، خیرات  نیا  میرگنب ، دوخ  یبالقنا  یسایس و  خیرات  هب  راظتنا 

یبالقنا يرکف و  شور  هشیدنا و  نانمؤم و  حور  رد  نآ  ذوفن  نازیم  راظتنا و  هلأسم  يافرژ  هب  دنک ، لّمأت  هبدن » ياعد   » رد یسک  رگا 
.درب دهاوخ  یپ  نانآ ،

راظتنا عاونا 

: تسا هنوگ  ود  رب  تاجن  راظتنا 

بقع ای  ولج  ار  نآ  تسین ، ناسنا  ناوت  رد  هک  یتاجن  راظتنا  .مکی 
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ار نانآ  يو  لاح  نیا  رد  .دراد  دوخ  يوس  هب  لحاس  رد  رقتسم  تاجن  هورگ  ندیسر  رد  قیرغ  صخـش  هک  يراظتنا  دننامه  دزادنیب ؛
دوـخ هب  ار  تاـجن  هورگ  ندیـسر  ناـمز  هک  تسین  نآ  ياراـی  ار  قـیرغ  ناـمگ ، یب  .دـنا  هداـتفا  هار  هب  وا  تاـجن  يارب  هک  درگن  یم 

.دنک کیدزن 

هطاحا وس  ره  زا  هک  يدـیماان _  سأی و  ياه  یگریت  رب  ار  دـیما  رونو  هدرک  تیوقت  وا  نورد  رد  ار  تاـجن  هب  دـیما  راـظتنا ، نیا  هتبلا 
.دینابات دهاوخ  هدرک _  شا 

یملع ینارمع ، یحرط  يارجا  يرامیب ، زا  نتفای  دوبهب  دننام  دنک ؛ بلطو  دنادرگ  کیدزن  ار  نآ  دـناوت  یم  ناسنا  هک  يراظتنا  .مّود 
هب اهنآ  نتخادـنا  ریخأت  ای  ندیـشخب  تعرـس  رما  دـنراد و  راظتنا  رد  هشیر  اهنیا  همه  .رقف  زا  ییاهر  نمـشد و  رب  يزوریپ  يراـجت ، و 

.تسا ناسنا  دوخ  تسد 

.دنادرگ یفتنم  یتح  ای  دزادنا و  قیوعت  هب  ار  نآ  ای  دـنک ، لیجعت  افـش  نتفای و  دوبهب  رد  هک  دراد  دوجو  ناسنا  يارب  ناکما  نیا  سپ 
دنک و لوکوم  رگید  یتقو  هب  ار  نآ  يارجا  ای  دنک ، هلجع  یملع  ینارمع و  يراجت ، يا  هژورپ  يارجا  رد  تسه  نآ  ناکما  هک  نانچ 
دزرو و یتسس  ای  دباتشب ، یلام  يزاین  یبو  نمـشد  رب  يزوریپ  يوس  هب  هک  تسه  يو  يارب  ناکما  نیا  نینچمه  .دزاس  اهر  ار  نآ  ای 

.درذگب نآ  ریخ  زا  ای  دنک و  ریخأت 

ناسنا رایتخا  تردـق و  هدودـحم  رد  دراد و  توافت  میتفگ ، نخـس  نآ  زا  هک  یلّوا  عون  زا  راظتنا  اب  مود  عون  زا  راـظتنا  ناـیب ، نیا  اـب 
.دشخب شیاقل  هب  ار  شیاطع  ای  دراد و  اور  یتسس  گنرد و  ای  دزرو ، باتش  دشک ، یم  ار  شراظتنا  هک  هچنآ  ققحت  رد  هک  تسا 
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یب .تسا  راظتنا  صوصخم  تکرح ، دشخب و  یم  زین  تکرح »  » ناسنا هب  تمواقم ،» و« دیما »  » رب هوالع  مود ، عون  زا  راظتنا  ور  نیا  زا 
ییاهر يارب  یشالت  تکرح و  نانچ  نآ  تسا ؛ هتـسباو  شـشالت  لمع و  تکرح ، هب  شا  ییاهرو  تاجن  هک  دنادب  ناسنا  رگا  نامگ 

.تسا هتشادن  ار  نآ  نداد  ماجنا  ناوت  هتشذگ ، رد  هک  دهد  یم  جرخ  هب  شیوخ  تاجن  و 

زین ییایوپ  و  تکرح »  » يو هب  مود  عون  زا  راـظتنا  دـشخب ، یم  تمواـقم »  » و دـیما »  » اـهنت ناـسنا ، هب  لوا  عون  زا  راـظتنا  رگا  نیارباـنب 
.دیشخب دهاوخ 

« یتسه «، » ادخ  » هک یـسک  نایم  تسا  هلـصاف  ردق  هچو  دنیبب ، ار  هدنیآ  دردب و  ار  لاح  هدرپ  ات  دهد  یم  ناسنا  هب  ار  تردق  نیا  دیما 
یب .درگن  یم  هدنیآ  هتـشذگ و  لاح و  لالخ  زا  ار  هس  نیا  همه  هک  یـسک  نایم  دنیب و  یم  رـضاح  جنرو  درد  لالخ  زا  ار  ناسنا »  » و

.درادن دوجو  مود  هاگدید  رد  هدرک ، هطاحا  ار  تسخن  هاگدید  هک  یلاکشا  ماهبا و  تملظ و  یگریت ، نامگ 

غارچ هک  ینامز  ات  دزاس و  یم  دنمناوت  یکمک ، ياهورین  ندیسر  ات  يدوبان  طوقس و  ربارب  رد  تمواقم  يرادیاپ و  رد  ار  ناسنا  دیما 
.تشاد دهاوخن  یتمواقم  دشخردن ، ناسنا  ناجو  لد  رد  کمک  ندیسر  هب  دیما 

نیرتربو ایوپ » راظتنا   » نامه يراظتنا ، نینچ  .تخاس  دـهاوخ  رداق  يرگناوت  يدـنمورین و  ییاهر ، تاجن ، هب  لـین  رد  ار  ناـسنا  دـیما 
.مینآ یپ  رد  ام  شهوژپ  نیا  رد  هک  تسا  يراظتنا  عون 

رییغت ماظن 

دب زا  ار  ناشیاهراک  هک  تسا  دنوادخ  زا  مدرم  راظتنا  هیبش  راظتنا ، نیا 

ص:25

ایوپ www.Ghaemiyeh.comراظتنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسرد راـظتنا  يراـظتنا ، نینچ  .دـهد  رییغت  يزوریپ  هب  تسکـش  زاو  ییاـناوت  هب  یناوتاـن  زا  يزاـین ، یب  هب  يدـنمزاین  زا  بوـخ ، هب 
اهنیا همه  هک  دور  یم  راظتنا  یلاعت ، يادـخ  زا  تسا و  یتشز  ینادان و  رقف ، زجع ، فعـض ، زا  يا  هدوت  ناسنا ، اریز  تسا ؛ ینـالقعو 
هتـشاد يراظتنا  عّقوت و  نینچ  ادخ  زا  ناسنا  هک  تسین  يداریا  .دنک  لیدـبت  یبوخ  ییاناد و  يزاین ، یب  ناوت ، ورین ، هب  هداد و  رییغت  ار 

.دریگ شیپ  رد  هدرک _  رّرقم  يرییغت  نینچ  يارب  یلاعت  يادخ  هک  ار _  یلوقعم  ماظن  نآ ، ققحت  يارب  هکنآ  طرش  هب  دشاب ؛

نآ ماظن  نیا  .دشاب  هتشاد  ار  ادخ  بناج  زا  رییغت  راظتنا  عقوت و  هک  تسین  تسرد  دریگن ، راک  هب  ار  یماظن  نینچ  ناسنا  هک  ینامز  ات 
.دهد رییغت  وا  عفن  هب  ار  طیارش  یلاعت ، يادخ  ات  دنک  داجیا  رییغت  شدوخ  رد  ادتبا  ناسنا ، هک  تسا 

رد هتفهن  لهج  يدـیماان و  یتسـس ، فعـض ، زا  ...و  تیریدـم  ءوسو  یماـظن  تسکـش  یملعو ، يداـصتقا  یگدـنام  بقع  دـیدرت  یب 
ام عفن  هب  ار  طیارـش  زین  ادـخ  مینک ، داجیا  رییغت  ناـمدوخ  رد  اـم  رگا  سپ  .دریگ  یم  هشیر  تعاجـش ، تراـسج و  دوبن  ناـمدوجو و 

.داد دهاوخ  رییغت 

هـشقانم کش و  چیه  تقیقح ، ود  نیا  رد  .تخاس  دهاوخن  نوگرگد  ام  عفن  هب  ار  طیارـش  زین  ادخ  میهدن ، رییغت  ار  دوخ  لاح  ام  رگا 
هارمه ناسنا  لمعو  تکرح  اب  راظتنا  نیا  هک  یتروص  رد  هتبلا  یعطق ؛ تسا  یتقیقح  یلاعت ، يادـخ  يوس  زا  رییغت  راـظتنا  .تسین  يا 

.تسا یبالقنا  راظتنا  نامه  نیا  رگید ، ریبعت  هبو  ددرگ ،

؛ میمهفب ار  یفنم  ندوب  دصرتم  راظتنا ، هژاو  زا  هک  تسا  اطخ  سپ 
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.مینام یم  دیشروخ  فوسک  ای  هام  فوسخ  راظتنا  مشچ  هک  هنوگ  نامه  میـشاب ؛ هتـشاد  اهنآ  رد  یتبثم  ای  یفنم  شقن  دوخ  هکنآ  یب 
.تسا لمع »  » و شالت » «، » راک «، » تکرح ، » راظتنا هک  تسا  نآ  حیحص  ریسفت  نیاربانب 

« جرف  » رد ریخأت 

هراشا

.تسا هتسباو  جرف  رد  ریخأت  ببـس  تسرد  باوج  هب  تکرح _  ای  تسا  ندوب  دصرتم  يانعم  هب  ایآ  هک  راظتنا _  يانعم  تسرد  مهف 
: تسا حرطم  هاگدید  ود  اجنیا  رد 

نیا ار  وا  ریگارف  یناهج  بالقناو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  روهظو  جرف  رد  ریخأت  ببـس  رگا  تسخن _: هاگدـید  _

دـصرتم  » يانعم هب  دـیاب  یم  راظتنا »  » راچان هب  درک ؛ دـهاوخن  روهظ  ترـضح  نآ  تسا ، هدـشن  رپ  روجو  ملظ  زا  اـت  نیمز  هک  مینادـب 
.تسین زیاج  مالسا  هاگدید  زا  نآ ، هنماد  شرتسگ  روج و  ملظ و  هب  ندز  نماد  هک  میناد  یم  ینشور  هب  یفرط  زا  دشاب ! ندوب »

سپ دزاس ! یم  رت  ینالوط  ار  تبیغ  هرود  يا  هلباقم  نینچ  اریز  میزیخرب ؛ ملظ  اب  هلباقم  هب  هک  تسین  تسرد  تشادرب ، نیا  ساـسا  رب 
زا نیمز  هرک  دـسرب و  لامک  ّدـح  هب  ام  ییاضقو  یماظن  يداصتقا ، یـسایس ، یگدـنز  رد  روج  ملظ و  ات  مینامب  رظتنم  دـیاب  راـچان  هب 

.دزاس ینلع  نامولظم ، زا  تیامح  رد  نارگمتس و  هیلع  ار  دوخ  بالقناو  دنک  روهظ  مالسلا  هیلع  ماما  ات  دوش  رپ  متس  تملظ 

ماما روهظ  يارب  ار  ایند  رت ] عیـسو  يا  هرتسگ  رد   ] هعماج و هک  دشاب  ینارای  دوجو  مدع  جرف ، رد  ریخأت  ببـس  رگا  مود _: هاگدید  _

ریگارف مایق  و 

ص:27
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.دنک یم  قرف  هلأسم  دنوش ، یّقلت  ماما  بالقنا  هاگ  هیکت  نابیتشپ و  دنزاس و  هدامآ  وا ،

لوصح نیمز و  يور  رب  قح  رادتقا  ییاپرب  روظنم  هب  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رماو  یگدامآو  زیهجتو  مادقا  زج  يا  هراچ  اجنیا  رد 
هکلب دوب ؛ دهاوخن  ندوب  دصرتم »  » يانعم هب  راظتنا  هجیتن ، رد  .تسین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  ببـس  هب  جرف 
یناهج مایق  ماما و  روهظ  يارب  نیمز  يزاساّیهم  هک  یموهفم  ینعی ، تسا ؛ قح  رادـتقا  ییاپرب  يارب  داهجو  مادـقا  تکرح ، ياـنعم  هب 

.دنک یم  بلط  ار  وا 

دّـصرتم  » نایم یفنمو ، تبثم  تهج  زا  زین  راـظتنا  ياـنعم  وا ، تسد  هب  جرف  قّقحت  مالـسلا و  هیلع  ماـما  روهظ  زا  یتشادرب  نینچ  رباـنب 
: تخادرپ میهاوخ  هاگدید  ود  نیا  یسررب  هب  حیحص ، باوج  هب  ندیسر  يارب  نونکا  مه  .دوب  دهاوخ  ناسون  رد  تکرح » و« ندوب »

تسخن هیرظن  یسررب 

ادخ شتـسرپ  يارب  یناکم  ندنامن  یقاب  ای  نیمز  رد  لدع  دیحوت و  همـشچ  ندیکـشخ  يانعم  هب  روج ،» ملظ و  زا  نیمز  ندش  رپ  . » 1
دربن رد  قح  ّدض  رب  لطاب ، تردـق  یـشکرس  نایغط و  نآ ، يانعم  هکلب  تسا ؛ یهلا  ياه  ّتنـس  فالخ  لاحم و  يزیچ  نینچ  تسین !

.تسا لطاب  قح و  نایم  یمیاد 

ياـه شزرا  هیلع  هک  یعیـسو  مجاـهت  دور و  یم  ناـیاونیب  نافعـضتسم و  رب  نیمز  زا  یمیظع  هرتسگ  رد  هزورما  هک  یمتـس  ملظ و  . 2
!! دشاب ریظن  مک  خیرات  رد  دیاش  دوش ، یم  یهلا 

ص:28
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هتشاد ریظن  رتمک  راتـشک  ملظ و  خیرات  رد  تشذگ ، نیوگزرهو  ینـسوب  ناناملـسم  دض  رب  اه  برـص  طّسوت  ناکلاب  هقطنم  رد  هچنآ 
ابو دندیرب  رسو  دندناسر  لتق  هب  ار  ناکدوک  دندیشک !! نوریب  ار  اه  نینجو  دندرک  هراپ  ار  نتسبآ  نانز  مکش  اهراب  اه  برـص  .تسا 

!! دندرک يزاب  پوت  ناشناردامو  ناردپ  مشچ  شیپ  هدیرب ، ياهرس 

تموـکح هرود  رد  اـه  تسینوـمک  هک  یمتـس  دـنتخاس ! ناـکوخ  هـمعط  ار  ناـشنت  تشوـگو  دـندیرب  رـس  ار  ناـکدوک  نـچچ »  » رد
هک يا  هنایشحو  ياه  هجنکش  دزادنا ! یم  ناسنا  مادنا  رب  هزرل  هک  تسا  نانچ  دنا ، هتشاد  اور  هنایم  يایـسآ  ناناملـسم  رب  یتسینومک ،

ینادنز اه ، هجنکش  اهنیا ، همه  زا  رتالاب  رترب و  تسا ! نوریب  نایب  هدودحم  زا  دوش ، یم  لامعا  لیئارـسا  ياه  نادنز  رد  ناناملـسم  رب 
فیصوت هدهع  زا  يریبعت  چیه  هدوب و  نایرج  رد  یمادص  یثعب  سیلپ  تسد  هب  نانمؤم  رب  قارع  رد  هک  تسا  ییاه  متـس  اه و  ندرک 

! ...و دیآ  یمن  رب  نآ 

ملظ و زا  نیمز  ندـش  رپ   » متـس و ملظ و  زا  رتارف  كانتـشحو و  رایـسب  دور ، یم  ناناملـسم  رب  مالـسا  ياـیند  هشوگ  هشوـگ  رد  هچنآ 
یب نیا  دنـشاب ! هتـشاد  یـضارتعا  كانتـشحو  ياه  متـس  نیا  هب  تبـسن  ناهج  یمومع  راکفا  هک  هدـش  هدـید  رتمک  یلو  تسا ؛ روج »

.تسا رصاعم  رشب  يّدام  گنهرفو  یناهج  هعماج  رد  یقالخا  نادجو  طاطحنا  هناشنو  رت  تشزو  رتدب  همه  زا  یتوافت 

ریبعت اه » تّما  يدوبان   » هب نآ  زا  نآرق  دراد و  یپ  رد  ار  یگنهرف  طوقـس  هتـسویپ  هک  تسا  يرطخ  ِدومن  یقالخا ، نادـجو  طاـطحنا 
.دنک یم 

ص:29
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و یـسایس » ماظن  «، » اذـغ «، » نامرد تشادـهب و  «، » تینما  » نودـب ناسنا  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ ناسنا  یـساساو  یلـصا  زاین  نادـجو » »
ياه همـشچرس  هاگره  تسین و  تایح  همادا  هب  رداق  نادجو ، نودب  ناس  نامه  هب  تسین ، یگدنز  همادا  هب  رداق  يروآ »] نف  و   ] ملع »

« لیدبت «، » لادبتسا  » نوناق زین  طوقس  زا  سپ  نآرق  ریبعت  هب  .دوب  دهاوخ  تلاح  نیا  یعیبط  هجیتن  یگنهرف  طوقـس  دکـشخب ، نادجو 
ریگارف یناهج و  تلود  ییاپرب  مالسلا و  هیلع  رصع  ماما  یناهج  مایق  تلاح  نامه  نیا ، دوب و  دهاوخ  مکاح  رشب  یگدنز  رب  ثرا »  » و

.تسا وا 

ام همه  .تسا  رگمتـس  يداصتقاو  یماظن  یـسایس ، ياه  ماـظن  طوقـس  تمـس  هب  زورما  ياـیند  شیارگ  یخرب ، راـظتنا  فـالخ  رب  . 3
نورد زا  هک  تسا  ینامتخاس  دننام  ییاهروشک ، نینچ  لَثَم  .میا  هدوب  دهاش  هام  دـنچ  فرظ  رد  ار  يوروش  داحتا  طوقـس  یگنوگچ 

.تسین یناریو  زا  نآ  يراد  هگن  هب  رداق  یسک  هدش و  هدیسوپ 

یقالخا و یتینما ، يداـصتقا ، دـُعب  رد  ار  روشک  نیاو  هتفرگ  ندـیزو  اـیند _  تردـقربا  ینعی  اـکیرما _  رد  نونکا  مه  رییغت ، ناـفوط 
(1) .تسا هدرک  يا  هدنبوک  مهرد  تخس و  ياه  هلزلز  راچد  ّتیلوبقم ،

عورش ار  دوخ  یشاپورفو  طوقس  سوکعم  شرامش  زورما ، یلهاج  ماظن 

ص:30

رد نوگاتنپ )  ) اکیرما عافد  ترازوو  یناهج  تراـجت  ناـمزاس  هقبط  ياـه 110  جرب  رد  2001 م )  ) لاس ربماتپس  ياهراجفنا 11  - 1
( مجرتم  ) .تسا تخس  ياه  هلزلز  نیا  راکشآ  هنومن  كرویوین ،
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!؟ میشاب هتشادن  يرتشیب  يرگ  یشحو  گنج و  راظتنا  هنوگچ  یماظن ، نینچ  زا  نیاربانب  تسا ؛ هدرک 

هنوگ نامه  دنک ، یم  رپ  دادو  لدع  زا  ار  نیمز   [ مالسلا هیلع  رصع  ماما  : »] هک تسا  نیا  دوش ، یم  هدید  تایاور  نآرق و  رد  هچنآ  . 4
! دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنآ  زا  دعب  هن   (1) ؛» تسا هدش  رپ  روجو  ملظ  زا  هک 

ترـضح نآ  هک  تسا  نیا  تیاور  يانعم  هکلب  دوشب ! رتشیب  داسف  ملظ و  ات  دـنامب  رظتنم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  نیا  نآ ، يانعم 
هک ییاج  ات  دـنک ، یم  هزرابم  هعماج  رد  داـسف  ملظ و  اـب  دزاـس و  یم  هدـنکآ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک ، یم  روهظ  هک  یماـگنه 

.تسا هدوب  رپ  داسف  ملظ و  زا  هتشذگ  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش ؛ كاپ  داسف  ملظ و  زا  يرشب ، هعماج 

: تسا هدومرف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  هدرک  تیاور  لئاو  یبا  زا  شمعا 

ًالدـع ضرالا  ألْمَیَو  اهناّکـسو ، ِءامَّسلا  ُلـْهَا  هجورخل  حرفی  روجلا ، نم  راـهظاو  ِّقحلا  نم  هتاـِماو  ساـّنلا  نم  هلفغ  ِنیح  یلع  جرخی  »
»(2)؛ ًارْوَجو ًاملظ  ْتَِئُلم  امک 

نآ نانکاس  نامـسآ و  لها  جورخ ، نیا  ببـس  هب  .دنک  یم  جورخ  يدهم ] ، ] ملظ يراکـشآو  قح  يدوبان  مدرم ، تلفغ  هماگنه  رد  »
«. دشاب هدش  رپ  روجو  ملظ  زا  هک  نانچ  دزاس ؛ یم  هدنکآ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دنوش و  یم  نامداش 

ص:31

« . ًاروجو ًاملظ  ْتَِئُلم  امک  ًالدع  ضرالا  ألمی  - » 1
ص 120. ج 51 ، راونالاراحب ،  - 2
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دایرف نآ ، زا  مدرم  هک  دوش  دایز  نانچ  روجو  ملظ  هک  تسا  نیا  روج ،_» ملظ و  زا  نیمز  ندـش  رپ   _» هلمج يانعم  دـسر  یم  رظن  هب 
راکـشآ ار  شا  یقیقح  هرهچو  دـنکفاورف  درک _  یم  هولج  بوخ  مدرم  دزن  هک  ار _  دوـخ  یتاـغیلبت  باـقن  ملظ ، .دـنرادرب  ناـغف  و 

دنروخ و یم  تسکـش  ّتینما _  شیاسآ و  هافر ، دنداد _  یم  هدعو  نادب  ار  مدرم  هچنآ  قّقحت  رد  اه  ماظن  تالیکـشت و  نیا  دزاس !
یم رد  تکرح  هب  دـناهرب ، اه  یماکان  نیا  زا  ار  نانآ  هک  یهلا  یماـظن  يوجو  تسج  رد  مدرم  هدرتسگ ، ياـه  تسکـش  نیا  زا  سپ 

.دزاس ناشنومنهر  یلاعت  يادخ  يوس  هب  دریگب و  ار  ناشتسد  هک  دنیوج  یم  ار  يربهر  دنیآ و 

داحتا طوقـس  اب  نآ  نیرت  گرزب  .تسا  هدومن  خر  يرگید  زا  سپ  یکی  مدرم  یگدنز  رد  نونکا  مه  یپرد ، یپ  ياه  تسکـش  نیا 
مدرم اه ، یماکان  نیا  زا  مادک  ره  .تسا  هدروآ  رد  هزرل  هب  ار  اکیرما  يدـنت  ياه  بوشآ  ریخا  ياه  لاس  ردو  هدوب  يوروش  ریهامج 

.دهد یم  قوس  شخب  تاجن  ِینّابر  ربهرو  یهلا  ماظن  يوس  هب  ار 

مود هیرظن  یسررب 

ناروای دوجو  مدـع  اهنآ ، ِنیتسخن  هک  تسا  هدرک  هیکت  یعقاو  للع  هب  مالـسلا ، هیلع  ماما  روهظ  جرف و  ریخأت  للع  مهف  رد  هیرظن  نیا 
.تسا ترضح  نآ  راصنا  نایعیش و  نایم  رد  تیفیک ، ّتیمک و  تهج  زا  یفاک 

نافعـضتسم و هک  تسا  یناگمه  یناهج و  یبالقنا  تشاد ، دـهاوخ  هدـهع  هب  ار  نآ  يربهر  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یبالقنا  نامگ  یب 
تماما نآ ، رد  نامورحم 

ص:32
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: دوب دنهاوخ  راد  هدهع  ار  يرشب  هعماج  یتسرپرس  و 

(1)؛ نیثراولا ) مهلعجنو  ًهمئا  مهلعجنو  ضرالا  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  َّنُمَن  نا  ُدیُرنو   )

نیمز ثراو  ار  ناشیاو  مینادرگ  مدرم ]  ] نایاوشیپ ار  نانآو  میهن  ّتنم  دـنا ، هدرمـش  ناشراوخ  نیمز  رد  هچ  نانآ  رب  میهاوخ  یم  اـم  »
«. مینک

مهلعجنو : ) دنرب یم  ثرا  هب  دنراد ، تسد  رد  تورثو  تردـق  زا  اه  توغاط  هک  ار  هچنآ  مامت  هلحرم ، نیا  رد  فعـضتسم  نانمؤم  و 
نیمز نارب  ثاریم  ما  هتـسیاش  ناگدنب  « ؛ (2) نوحلاصلا ) يدابع  اهثری  َضرـالا  َّنَا   ) و میهد » رارق  نارب  ثاریم  ار  ناـنآ  و  « ؛ ) نیثراولا

«. دش دنهاوخ 

«. میهد ناشتردق  نیمز ، رد  و  « ؛ (3) ِضرالا ) یف  مهل  َنِّکُمن  َو  : ) دوب دهاوخ  نانآ  بیصن  نیمز ، هرتسگ  رب  هطلس  و 

ًاملظ ْتَِئُلم  امک  ًالدع  ضرالا  ألمی  : ) درک دـهاوخ  كاپ  ملظو  كرـش  ثول  زا  ار  نیمز  مامت  هلحرم ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
«. تسا هدش  رپ  روجو  ملظ  زا  هک  نانچ  دزاس ؛ یم  هدنکآ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  « ؛ ) ًاروجو

.دش دهاوخن  تفای  دوشن ، زادنا  نینط  هللا » ّالا  هلا  ال   » يادن نآ  رد  هک  ییاج  ملاع  برغو  قرـشرد  هدش ، حیرـصت  تایاور ، یخرب  رد 
هب یبالقنا ، نینچ  .دوب  دهاوخن  لدع »  » و دیحوت »  » زج ریگارف ، بالقنا  نیا  روحم 

ص:33

هیآ 5. ( 28  ) صصق - 1
هیآ 105. ( 21  ) ءایبنا - 2
هیآ 6. ( 28  ) صصق - 3
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.دـبلط یم  تاناکما _ ) اهورین و   ) تیفیک تهج  زا  مه  ّتیمک و  تهج  زا  مه  یلاع _  حطـس  رد  ار  يدایز  ياه  يزاس  هنیمز  راچان 
.تسویپ دهاوخن  ققحت  هب  يرشب  خیرات  رد  یهلا ، ياه  ّتنس  رد  يریگارف  بالقنا  نینچ  دوشن ، داجیا  اه  یگدامآ  نیا  رگا 

یبیغ دادما  یهلا و  ياه  تّنس 

ینابیتشپو یبیغ  دادما  نودب  نیقی  هب  مدرم ، رب  مکاح  یلهاج  ياهداهن  اه و  ماظن  اه ، توغاط  ناربکتم ، اب  ییورایور  رد  بالقنا  نیا 
.دیسر دهاوخن  يزوریپ  هب  یهلا ، دییأتو 

تسا و هّیضق  فرط  ود  زا  یکی  یهلا  دادما  نیا  هتبلا  تسا ؛ هدش  نایب  نآ  یگنوگچ  دییأت و  يدادما  نینچ  دوجو  یمالـسا  عبانم  رد 
نیا .تسا  نادب  یشخب  لامک  شرتسگ و  یناهج و  تضهن  نیا  ققحت  رد  هعماجو  خیرات  رد  یهلا  ياه  ّتنس  شقن  نآ ، رگید  فرط 

: دوب دنهاوخ  يراج  یلیدبت ، رییغت و  چیه  یب  زین  اه  ّتنس 

(1)؛ ًالیْدبَت ) ِهّللا  ِهَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  ُْلبَق َو  ْنِم  اْوَلَخ  َنیّذلا  یف  ِهّللا  هّنس   )

«. تفای یهاوخن  يرییغت  زگره  یهلا  ّتنس  رد  و  تسا ؛ هدوب  يراج  ادخ  ّتنس  نیمه ]  ] دنا هدوب  رت  شیپ  هک  یناسک  هرابرد  »

مدرم یگدنز  رد  دیحوت  ققحت  يارب  ادخ  لوسر  توعد  دادتما  رد  بالقنا  نیا  .درادن  یهلا  دییأت  دادما و  اب  یضراعت  اه ، تنس  نیا 
.تسا

ص:34
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شنانمـشد لد  رد  هک  یبعُر  ببـس  هب  زین  و  دوبن ، تیؤر  لباق  هک  يرکـشل  اهداب و  راد و  ناـشن  ناگتـشرف  هطـساو  هب  یلاـعت  يادـخ 
: داد نامرف  زاس  تشونرـس  گنج  نیا  يارب  تازیهجت  ندرک  مهارف  هب  ار  شلوسر  رگید  فرط  زا  .درک  يرای  ار  شلوسر  تخادـنا ،

 ...«. دینک جیسب  نانمشد  لباقم  رد  دیراد  ناوت  رد  هچ  ره  و  « ؛ (1)  ...( هَُّوق ْنِم  متعطتسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَا  (َو 

شنانمـشد رب  ادـخ  لوسر  یهاگ  تفای و  یم  ققحت  هعماجو ، خـیرات  رد  یلاـعت  يادـخ  ياـه  ّتنـس  بجوم  هب  زین  دربن  نیا  لـحارم 
.دمآ یمن  تسد  هب  يزوریپ  نیا  هاگ  دش و  یم  زوریپ 

دید یم  كرادت  گنج  هشقن  .تفرگ  یم  هرهب  یگنج  ياه  حالسو  یلام  تاناکما  یماظن ، ياهورین  زا  اهدربن ، نیا  رد  ترـضح  نآ 
یبیغ دادـما  اب  روما  نیا  زا  کی  چـیه  درک و  یم  ریگلفاغ  دربن  ناکم  نامز و  رد  دـیدج ، ياه  هویـشو  فلتخم  لیاسو  اب  ار  نمـشدو 

.درادن یتافانم  تسین _  نآ  رد  یّکش  هک  ادخ _  لوسر  هب  تبسن  یهلا 

یلـص  ) مرکا لوسر  هک  یتضهن  توعد و  زا  فیرـشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ) ادـخ ربمایپ  دـنزرف  يربهر  هب  یناهج  بالقنا 
.دش دهاوخن  فرحنم  یهلا ، رما  هب  هتشاد ، شود  هب  ار  نآ  يربهر  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا 

رد ناروای » و« يرای » مالـسلا و« هیلع  ماما  روهظ  زا  لبق  يزاس » هنیمز   » و یگداـمآ » ، » یناـهج بـالقنا  نیا  رد  هتـسیاب  ياـه  ّتنـس  زا 
روهظ ماگنه 

ص:35

هیآ 60. ( 8  ) لافنا - 1

ایوپ www.Ghaemiyeh.comراظتنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 45 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/993/AKS BARNAMEH/#content_note_35_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دسرب رمث  هب  ناسنا  خیرات  رد  تمظع ، نیا  اب  یبالقنا  درادن  ناکما  يرایو ، يزاس  هنیمز  یگدامآ و  نیا  نودب  .تسا 

: دراد دوجو  تایاور  هنوگ  ود  هطبار  نیا  رد 

بالقنا روهظ و  يارب  ار ، نیمز  رکو  یناسنا  هعماج  نانیا  .دراد  ّقلعت  ناـئِّطَُوم ) « ) نازاـس هنیمز   » هب هک  تسا  یتاـیاور  تسخن ، هورگ 
یم ادیپ  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  زا  لبق  یعیبط  روط  هبو  دنزاس  یم  هدامآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  یناگمه  ِیناهج 

.دنوش

یم یهارمه  ناملاظ  دـض  رب  مایق  رد  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا ، هیلع  ماما  ِراصنا  .دراد  صاـصتخا  راـصنا »  » هب تاـیاور ، زا  مود  هورگ 
: زا تسا  ترابع  هورگ  ود  نیا  سپ  .دریگ  یم  هدهع  رب  مایق  نیا  رد  ار  نانآ  يربهر  مالسلا  هیلع  ماما  دننک و 

.دنزاس یم  اّیهم  مالسلا  هیلع  ماما  مایقو  روهظ  يارب  ار  نیمز  هک  نازاس » هنیمز  . » 1

.دنک یم  مایق  ناملاظ  رب ض  نانآ  ینابیتشپ  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  راصنا » . » 2

« نازاس هنیمز   » هورگ

هراشا

هورگ نیا  هک  ار _  یمالسا  قطانم  یخرب  صوصن  نیا  .تسا  هدش  نایب  یبلاطم  نازاس  هنیمز  هورگ  هرابرد  یّنس ، هعیش و  تایاور  رد 
رد .نمی  ير و  مق ، قرـشم ،)  ) ناسارخ زا : تسا  ترابع  قطاـنم  نیا  نیرت  مهم  .دـنا  هدرک  صخـشم  تساـخ _  دـنهاوخرب  اـجنآ  زا 

: دنا هدش  بستنم  هدش  دای  قطانم  هب  نازاس  هنیمز  هورگ  ریز ، تایاور 

ص:36
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( ناسارخ  ) قرشم زا  نازاس  هنیمز  . 1

: تسا هدرک  لقن  دوعسم  نب  هللادبع  زا  نیحیحص _ كردتسم   _ رد مکاح » »

ِّالا انتکس  الو  هب  انربخا  ّالا  ءیش  نع  هانلأس  امف  ههجو ، یف  رورّسلا  فرُعی  ًارـشبتسم  انیلا  جرخف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اناتَا  »
یف يرن  لازن  ام  هّللا ، لوسر  ای  انلقف : هانیع ، تلمهناو  مهمزتلا  مهار  اّملف  نیـسحلاو ، نسحلا  مهنم  مشاه  ینب  ْنِم  ٌهیتف  َّرَم  یّتح  انأدـتبا 
یف ًادیرـشتو  ًادـیرطت  يدـعب  نم  یتیب  لها  یقلیـس  ّهناو  اینّدـلا ، یلع  هرخآلا  انل  هّللا  راتخا  تیب  لها  ّانِا  لاـقف : ههرکن ؟ ًائیـش  کـهجو 
 _ نولتاقیف هنوطعی _  الف  هنولأسی  ّمث  هنوطعی ، الف  نولأسی  َّمث  هنوطعی ، ّقحلا ال  نولأسیف  قرـشملا ، یف  ٌدوس  ٌتایار  عفترت  یّتح  دالبلا 
ْنِم لجر  یلا  اهنوعفدی  يدُـه ، تایار  اّهناف  جـّلثلا ، یلع  ًاوبَح  ولو  یتیب ، لها  َماِما  ِتْأَْیلَف  مکباقعا  ْنِمو  مکنم  هکردا  نمف  .نورـصنیف 

(1) ؛» یتیب لها 

یم شهاگن  رد  يداش  قرب  هک  يا  هنوگ  هب  دـمآ ، ام  يوس  هب  مامت  ینامداش  اـب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يزور ] »]
ناناوج زا  یهورگ  هکنآ  ات  دومرف ؛ یم  عورش  دوخ  میدرک ، یم  توکس  هاگره  تفگ و  یم  خساپ  میدیسرپ ، یم  هچ  ره  .دیـشخرد 

نیمه ترـضح  .دنرذگب  ام  لباقم  زا  هک  دندمآ  دـندوب ، ناشنایم  رد  مالـسلا _ ) امهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هک  مشاه _  ینب 
زا کشا  دیشک و  ناششوغآ  رد  دید ، ار  نانآ  هک 

ص:37
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.میرادن شوخ  هک  مینیب  یم  يزیچ  امـش  هرهچ  رد  هتـسویپ  هک  تسیچ  نآ  ادخ ! هداتـسرف  يا  : میتفگ .دش  يراج  شکرابم  ناگدـید 
هراوآو هدـنار  منادـناخ  نم  زا  سپ  .تسا  هدـیزگرب  ام  يارب  ایند  لباقم  رد  ار  ترخآ  یلاعت  يادـخ  هک  میتسه  ینادـناخ  اـم  دومرف :

يا ههرب  رد  دنهد ، یمن  ناشیدـب  دـنبلط و  یم  ار  قح  نانآ  .دـننک  یم  دنلبرـس  قرـشم  رد  هایـس  ییاه  مچرپ  هکنآ  ات  دـندرگ  اهرهش 
سپـس  ] .دـنوش یم  زوریپ  دـننک و  یم  دربن  هاگ  نآ  سپ  دوش ؛ نینچ  زین  زاب  و  دـنهد ، یمن  ناشیدـب  دـننک و  یم  بلط  ار  قح  رگید 

هب هماج  هچرگا  دوش _  رضاح  تسا ، منادناخ  زا  هک  یماما  دزن  درک ؛ كرد  ار  يزور  نینچ  نات ، نادنزرف  ای  امش  زا  هک  ره  دومرف ]:
«. دننک یم  میدقت  منادناخ  زا  يدرم  هب  ار  اهنآ  هک  دنتیاده  ياه  مچرپ  اه ، مچرپ  نیا  اریز  دهن _  ماگ  فرب  ربو  دچیپ  دوخ 

: دنک یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلباک  دلاخ  یبا 

ام نوطعیف  ْمِهِِقتاوَع  یلَع  ْمُهَفُویُـس  اوُعَـضَو  َِکلذ  اْوَأَر  اذاف  هنوبلطی ، َُّمث  ُهَنوْطَُعی  ـالَف  ّقحلا  نوبلطی  ِقرـشملاب  اوجرخ  دـق  موقب  ّینَأَـک  »
بحاصل یـسْفَن  ُتیقبََـال  َکـِلذ  ُتْکَرْدَاَْول  ّینِااـمَا  ُءادَهُـش ، ْمُهـْالتَق  مکبحاـص  یِلا  ّـالا  اهنوعفدـیالو  اوموقی  یّتح  هنولبقیـالف  اوُؤاـش 

(1) ؛» رمالااذه

زا .دننیشن  یمن  ياپ  زا  یلو  دوش ؛ یمن  هداد  ناشیدب  دنبلط و  یم  ار  قحو  دنا  هدرک  مایق  قرشم  رد  هک  ار  یمدرم  منیب  یم  ایوگ  »

ص:38

(، قودص تاراشتنا   ، ) ینامعن تبیغ  نانبل ;) یبرعلا ، خیراتلا  هسسؤمو  یبرعلا  ثارتلا  ءایحا  راد  ، ) ص 243 ج 52 ، راونالاراحب ،  - 1
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دننک و یم  مایق  هچنآ  ات  دنریذپ  یمن  اما  .دوش  یم  هداد  ناشیدب  دنتـساوخ  یم  هچنآ  هجیتن  رد  دـنریگ ، یم  تسد  رد  حالـس  ور  نیا 
، نانآ زا  ناگدـش  هتـشک  .دـنهد  یمن  لیوحت  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما   ) امـش بحاـص  زج  یـسک  هب  ار  تموکح 

«. مدرک یم  رما  نیا  بحاص  فقو  ار  مدوجو  متشاد ، روضح  نامز  نآ  رد  نم  رگا  هک  دیشاب  هاگآ  .دندیهش 

ناسارخ نازاس  هنیمز  . 2

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یتیاور  رد  هیفنح ، نب  دمحم 

»(1)؛ هناطلس يدهملل  ئطوت  سدقملا  تیبب  لزنت  یّتح  ینایفّسلا  باحصا  نومزهی  َناسارُخ  ْنِم  هیار  جرخت  َُّمث  »

یم سدـقملا  تیب  هب  هکنیا  ات  دـنهد  یم  تسکـش  ار  ینایفـس  باحـصا  مچرپ ] نیا  نـالماح  ، ] دـیآ یم  نوریب  ناـسارخ  زا  یمچرپ  »
«. دنزاس یم  مهارف  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح ]  ] تموکح هنیمزو  دنسر 

ير مق و  زا  نازاس  هنیمز  . 3

: تسا هدرک  تیاور  یسلجم  همّالع 

الو برحلا  نم  َنوُّلمَی  ـال  فصاوعلا ، حاـیرلا  مّهلزت  ـال  ِدـیدحلا ، ِربُزَک  ٌموق  هعم  عمتجَی  ّقـحلا  یلا  ساـّنلا  وعدـی  ُمق  ِلـْهَا  ْنِم  ٌلـجر  »
»(2)؛ نیقّتملل هبقاعلاو  َنولّکوتی  هّللا  یلعو  َنونبجی 

هک یهورگ  دناوخ ، یم  ارف  قح  هب  ار  مدرم  مق  یلاها  زا  يدرم  »

ص:39

ص 206. روهظلا ،  رصع  - 1
ص 446. ج 2 ، راحبلا ،  هنیفس  زینو : ص 216 ; ج 60 ، راونالاراحب ،  - 2
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یمن هتـسخ  گنج  زا  .دـنازرل  یمن  ار  نانآ  تخـس  ياه  نافوط  .دـنوش  یم  عمج  وا  درگ  تسا ، نهآ  ياه  هراپ  نوچ  نانآ  ياه  لد 
«. تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین ]  ] تبقاع دننک و  یم  لّکوت  ادخ  رب  دنهد ، یمن  هار  دوخ  هب  یمیب  دنوش و 

نمی زا  نازاس  هنیمز  . 4

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  زا  لبق  ینامی  يربهر  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1)؛  ...« مکبحاص یلا  وعدی  ّهنال  يده  هیار  یه  ینامیلا ، هیار  نم  يدها  تایارلا  یف  سیلو  »... 

يوـس هب  ار ] مدرم   ] اریز تسا ؛ داـشرا  مچرپ  مچرپ ، نآ  .تسین  یناـمی  مـچرپ  زا  رت  هتفاـی  تیادـه  یمچرپ  اـه ، مـچرپ  ناـیم  رد  »... 
«. ...دناوخ یم  ارف  مالسلا ]  هیلع  رصع  ماما   ] امش بحاص 

روهظ نازاس  هنیمز  ياه  هناشن 

راوتسا مکحم و  هورگ  . 1

دنتسه دنمورین  يوق و  نانآ  نیاربانب  .تسا  نانآ  يراوتسا  يدنمورین و  تبالص ، دنک ، یم  رظن  بلج  رشق  نیا  رد  هک  يزیچ  نیتسخن 
.دنزاس یم  هدامآ  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  يارب  ار  نیمز  و 

مکیلع انثعب  امهیلوا  ُدعو  ءاج  اذاف   ) هیآ لیذ  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم 

ص:40

ص 232. ج 52 ، راونالاراحب ،  - 1

ایوپ www.Ghaemiyeh.comراظتنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 50 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/993/AKS BARNAMEH/#content_note_40_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدرک  ریسفت  رشق  نیمه  هب  ار  دنمورین » تخس  ناگدنب   » مالسلا هیلع  قداص  ماما  هک : هدروآ   (1) دیدش ) سأب  یلُوا  انل  ًادابع 

.تسا هدش  فیصوت   (2) ؛» فصاوعلا حایرلا  مّهلزتال  دیدحلا ، ربزک  مهبولق   » ناونع اب  هورگ ، نیا  زا  یتیاور  رد 

هب نارگمتس ، اه و  توغاط  اب  ییورایور  رد  اه  لد  نیا  نکیل  تسا ؛ تفأر  یمرن و  لد ، تعیبطو  دنتـسه  لد »  » ياراد هکنآ  اب  ناشیا 
.دنسانش یمن  ّتقرو  یمرن  رگید  هک  دنوش  یم  لدب  نهآ  ياه  هّکت 

هب ار  بالقنا  داجیاو  یعامتجا ] ياه  ماظن   ] رییغت تیلوؤسم  یلاعت  يادخ  هک  تسا  ییاه  لسن  ياه  یگژیو  زا  يدنمورین ، تبالص و 
گرزب ياه  هندرگ  رد  ار  نانآ  یلاعت ، يادـخ  هک  تسا  ییاه  لـسن  یگژیو  زا  تفـص  ود  نیا  نینچمه  .تسا  هتـشاذگ  ناـنآ  شود 

.تسا اه  یگژیو  نیا  ياراد  نازاس ، هنیمز  هورگ  هدیزگرب و  رگید ، هلحرم  هب  يا  هلحرم  زا  مدرم  لاقتنا  يارب  خیرات 

زرابم هورگ  . 2

هب تمدـخ  رد  ماـظن  نیا  هنوگچو  تسیچ  یناـهج  ماـظن  هکنیا  .تسا  نآ  هیلع  نایـصعو  یناـهج  ماـظن  اـب  هزراـبم  هورگ ، نیا  هفیظو 
اه تردقربا 

ص:41

یم امش  رب  دندنمورین  تخـس  هک  ار  دوخزا  یناگدنب  دسرارف ، ود  نآ  نیتسخن  ققحت  هدعو  هک  هاگ  نآ  سپ  : » هیآ 5 ( 17) ءارسا - 1
 ...«. میرامگ

.دنازرلن ار  نانآ  اه  نافوط  هک  تسا  نهآ  ياه  هراپ  نوچمه  ناشیاه  لد  - 2
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يّدـج شـسرپ  کی  دـنک ، یم  لمع  ایند  فلتخم  قطانم  رد  ناش  یکیژتارتسا  تیعقومو  تردـق  زکارم  ظـفح  اـهنآ و  ناـنامیپ  مهو 
.تسا

رد اـهنت  هن  اـیند _  حوطـس  ماـمت  رد  یناـهج  ماـظن  هک  تسا  فیرظو  راوشد  رایـسب  یتیلوؤسم  تردـق ، زکارم  نیا  ظـفح  تیلوؤسم 
.تسا دنبیاپ  نادب  يروشک _  ای  يا  هقطنم  حوطس 

زا ماظن  نیا  نینچمه  .تسا  هتفرگ  لکـش  قیقد  يربخو  یماظن  يداصتقا ، یـسایس ، ياه  هنزاومو  تالداعم  يرـس  کی  زا  ماـظن ، نیا 
زبس زمرق و  طوطخ  زا  يا  هعومجم  دنوش و  یم  بوسحم  یناهج  هداوناخ  کی  وضع  ناونع  هب  هک  هتفای  لیکـشت  یـسایس  ياه  میژر 

.دراد دوجو  ذوفن  قطانم  تورث و  عبانم  رازاب و  اهدمآرد ، میسقت  اه ، شقن  میظنت  اهزایتما ، ثداوح ، هنیمز  رد  اهنآ  نایم  رد  درز  و 

رد ار  ناسنا  کچوک ،  (1) مرها کی  هک  روط  نامه  تسا ؛ هتخاس  رداق  ایند  رب  هطلس  هب  ار  گرزب  ياه  تردق  هدیچیپ ، هعومجم  نیا 
ریهامج داحتا  طوقـس  زا  دـعبو  لـبق  یناـهج ، ماـظن  ور  نیا  زا  .دزاـس  یم  اـناوت  تکرح ، نیرتمک  اـب  نیگنـس  ماـسجا  ییاـج  هب  اـج 

ماظن نیا  زا  شیوخ  ناوت  هرتسگ و  ردـق  هب  نانآ ، زا  کـی  ره  اریز  تسا ؛ هدرک  ظـفح  ار  شمارتحا  ناـگمه  دزن  ناـنچمه  يوروش ،
.درب یم  هرهب 

چیه یب  یگداس و  هب  مالسلا ،)  هیلع  رصع  ماما  روهظ  نازاس  هنیمز   ) ناناوج نیا 

ص:42

.دننک یم  اج  هب  اج  ار  نیگنس  ماسجا  نآ  هلیسو  هب  هک  یمیخض  ینهآ  هلیم  مرها : - 1
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نزاوت رارقتسا ، نینچمه  .دننز  یم  مه  رب  ار  قفاوت  دروم  ياه  هنزاوم  تالداعم و  دنراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  زمرق  طوطخ  نیا  يدیدرت ،
.دنزاس یم  رابتعا  یب  ار  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  اه و  میژر  نیا  یناهج  تکوش  و 

نیا ناوت  نیرتشیب  اریز  ار ؛ ناشعفد  اـی  لّـمحت  ییاـناوت  هن  دـنراد و  ار  ناـناوج  نیا  رب  هطلـس  تردـق  هن  اـه ، میژرو  اـه  ناـمزاس  نیا 
، لتق نانآ  حالـس  نیرخآو  تسا  ناشدوخ  دـننامه  ییاه  نامزاسو  اه  تموکح  اب  ییورایور  رد  ناش ، یناـهج  تبیهو  اـه  تموکح 

.دنساره یمن  روما  نیا  زا  کی  چیه  زا  ناناوج  نیا  هکنآ  لاح  تسا ؛ دیعبت  هجنکش و  نادنز ،

: تسا قیقد  رایسب  هتفر ، راک  هب  هورگ  نیا  هرابرد  تیاور  رد  هک  یفصو  ور ، نیا  زا 

؛» نیقّتملل هبقاعلاو  نولّکوتی  هّللا  یلعو  نونبجی  الو  برحلا  نم  نّولمی  ال  فصاوعلا ، حایرلا  مّهلزت  «ال 

نآ زا  کین ]  ] تبقاعو دننک  یم  لکوت  ادخ  رب  و  دنـساره ، یمن  دنوش و  یمن  لولم  گنتلد و  دربن  زا  دنازرل ، یمن  اهدابدنت  ار  نانآ  »
«. تسا نایاسراپ 

رد نانیا  زایتماو  ورین  .دهد  یمن  ناکت  ار  وا  اهدابدنت  دوش و  یمن  گنتلدو  هتـسخ  دربن  زا  درادن ، یـساره  لد ] رد   ] هک نآ  نامگ  یب 
.تسا هتفهن  هتکن  نیمه  رد  گرزب ، ياه  تردقو  اه  تموکح  هاگدید  زا  اهنیا  يراوشد  دنساره و  یمن  هک  تسا  نآ 

نمـض رد  ینویزیولت  ییوگو  تفگ  رتراـک ،)  ) قبـسا يروهمج  سیئر  هرود  رد  اـکیرما ، يروـهمج  تساـیر  یموـمع  تاـباختنا  رد 
ياه تیلاعف 

ص:43
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: تفگ درک و  رتراک  هب  ور  بیقر  دزمان  همانرب ، نیا  رد  .دش  رازگرب  يروهمج ، تسایر  ياهدزمان  یتاغیلبت 

هب باطخ  وتو _  دش  دراو  يدایز  هشدخ  اکیرما  یناهج  تبیه  هب  زنیرام ،)  ) توریب رد  اکیرما  ییایرد  يورین  ّرقم  راجفنا  هثداح  رد  »
«. يریگب هدهع  هب  ار  تراسخ  نیا  لماک  تیلوؤسمدیاب  ییاهنت  هب  رتراک _ 

: داد نینچ  ار  وا  خساپ  هلمج  کی  رد  زین  روهمج  سیئر 

نیا منکب ، مناوت  یم  هک  يراک  تیاـهن  منکب !؟ مناوت  یم  هچ  هدـمآ  ندـش  هتـشک  بلط  هب  هک  یناـسنا  لـباقم  رد  نم  ینک  یم  رکف  »
گرم بلاط  دوخ  هدز ، يراجفنا  نینچ  هب  تسد  هک  یـسک  رگااّما  .مرادزاب  یمادقا  نینچ  لاثمازا  دـیدهتو  سرتاب  ار  مدرم  هک  تسا 

یم راک  هچ  يدوب  نم  تیعقوم  رد  وت  رگاو  مرادزاب ؟ راـک  نیا  زا  ار  يو  مناوت  یم  هنوگچ  دـیاشگب ، شوغآ  گرم  يوس  هبو  دـشاب 
»!؟ ینکب یتسناوت 

، نانبل ناتـسناغفا ، قارع ، ناریا ، رد  گرزب  ياه  تردـقو  اه  میژر  اـب  ییوراـیور  رد  هک  تسا  يزراـبم  لـسن  ياـه  یگژیو  زا  اـهنیا 
.دنداهن هصرع  هب  اپ  نیوگزره  ینسوب و  نچچ و  نادوس ، رصم ، ریازجلا ، نیطسلف ،

اه باذـع  عاوـنا  دـنراد و  رارق  نادـالج  قّالـش  هطلـسو و  تردـق  هضبق  رد  هک  یلاـح  نیع  رد  تسا ؛ روآ  تفگـش  لـسن  نـیا  راـک 
ياه هجنکـش  ریز  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  نانچ  ...دـنریذپ  یمن  یمرن  دـننک و  یمن  مخ  رـس  نانآ  لباقم  رد  دـننیب ؛ یم  ار  اه  هجنکـشو 

!« تشاذگ مهاوخ  تلد  رب  مه  ار  خآ  کی  ندینش  ترسح  : » تفگ نینچ  نادالج ،

ص:44
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یناهج ياه  باتزاب  . 3

نانآ اریز  تسا ؛ هناضّرعتمو  هنانیگمـشخ  هدـش _  حیرـصت  نادـب  تایاور  رد  هک  نانچ  لسن _  نیا  لباقم  رد  یناـهج  ياـه  باـتزاب 
رد یناهج  ياه  لمعلا  سکع  ور  نیا  زا  دـنزاس ؛ یم  هجاوم  یقیقح  تخـس و  ياه  شلاـچ  اـب  ار  یناـهج  ياـه  هنزاوم  تـالداعم و 

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  .تسا  هارمه  مشخ  تینابصع و  اب  ناشربارب 

لبق هتیب  لـها  نم  ساـّنلا  یقلی  يذـّلل  لاـق : ـال ، تلق : کـلذ ؟ َِمل  يردـتَا  برغلا ، لـهاو  قرـشلا  لـها  اـهنعل  ّقـحلا  هـیار  ْتَرَهَظ  اِذا  »
»(1)؛ هروهظ

تالکشم لیلد  هب  دومرف : هن ، متفگ : هچ ؟ يارب  یناد ، یم  ایآ  .دننک  شتنعل  برغو  قرش  لها  دوش ، راکشآ  قح  مچرپ  هچ  هاگ  نآ  »
«. درک دنهاوخ  داجیا  برغو  قرش  ياه ] ماظن   ] يارب وا  تیب  لها  هک  ییاه  یتخس  و 

یتـحارو هدرک  مهارف  اـه  ناـمزاسو  اـه  میژر  نیا  يارب  ار  یتالکـشم  هک  دنتـسه  روهظ  نازاـس  هنیمز  روهظ ، زا  لـبق  يو  تیب  لـها 
یلوا انل  ًادابع  مکیلع  انثعب  : ) یلاعت يادخ  نخس  ریسفت  رد  مالسلا _  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک  .دننک  یم  بلس  نانآ  زا  ار  شمارآو 

: تسا هدرک  لقن  نینچ   _ (2) دیدش ) سأب 

»(3)؛ هولتق ِّالا  دّمحم  ِلآل  ًاِرتاو  نوعدی  الف  مئاقلا  جورخ  لبق  ُهّللا  مهثعبی  ٌموق  »

.دزیگنا یم  رب  مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ  زا  لبق  یلاعت  يادخ  هک  دنتسه  یهورگ  »

ص:45

ص 363. ج 52 ، راونالاراحب ،  - 1
« .میرامگ یم  امش  رب  دندنمورین  تخس  هک  ار  دوخ  زا  یناگدنب  : » هیآ 5 ( 17  ) ءارسا - 2

ص 213. نآرق ،  رد  يدهم  ترضح  يامیس  ءاوضالاراد ;) توریب :  ) ص 142 ح 250 ، ج 8 ، یفاک ،  - 3
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«. دنناسر یم  لتق  هب  ار  وا  هچنآ  زج  دننک ؛ یمن  اهر  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم نادناخ  هب  يا  هدننک  متس  چیه  نانآ 

زا هک  یمالـسا _  يرادیب  ربارب  رد  زورما  يایند  لمعلا  سکع  هب  يدایز  ّدـح  ات  هدـش ، رکذ  تایاور  نیا  رد  هک  یناهج  ياه  باتزاب 
 _ دنزاس یم  بستنم  نادب  ار  مسیرورت  تنوشخ و  نوچ  یتافـص  نیرت  هنادرمناوجان  دننک و  یم  ریبعت  یمالـسا » ییارگداینب   » هب نآ 

.دراد یناسمه 

يزاس هنیمز  همانرب 

هورگ نیا  هک  تسا  هدیچیپ  گرتس و  هدرتسگ ، يا  هفیظو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  بالقنا  يارب  ایند  يزاس  هدامآ 
.دنک یم  مادقا  نادب  رفک ، نارادمدرس  ربکتسم و  ياه  توغاطو  نارگمتس  اب  ییورایور  رد 

نیا دنهد ! یم  لیکشت  تسا _  مکاح  ناشنایم  رد  هک  ییاه  فالتخا  یمامت  مغر  هب  ار _  عیسو  یـسایس  ههبج  کی  نارگمتـس ، نیا 
و  [ هدرتـسگ  ] تاـطابترا یتاـغیلبت ، یماـظن و  یــسایس ، رادـتقا  تورث ، نوـچمه : دراد ؛ راـیتخا  رد  يداـیز  تردـق  ياـه  مرها  هـهبج 

.درب یم  هرهب  نآ  يدوبانو  یمالسا  ياپون  يرادیب  ندیبوک  رد  لیاسو  نیا  زا  و  هدیچیپ ،]  ] تالیکشت

، اهورین نیا  اب  ییورایور  رد  راچان  هب  تسا ، مالسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  يارب  ناهج  يزاس  هدامآ  راد  هدهع  هک  یهورگ  ور  نیا  زا 
یشیپ نمشد  زا  یسایس  یهاگآ  يداهجو و  ینامیا  تیبرت  اب  هکلب  دشاب ؛ رادروخرب  یناهج  رابکتـسا  ههبج  تالیکـشت  نامه  زا  دیاب 

.دریگ

كرادت نازاس  هنیمز  هک  مالسلا _  هیلع  رصع  ماما  مایق  يارب  يزاس  هدامآ  نیاربانب ،

ص:46
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: دوب دهاوخ  هبنج  ود  ياراد  دننیب _  یم 

(. تسا نآ  دقاف  لباقم  ههبج  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا   ) یسایس یهاگآ  يداهج و  ینامیا ، دشر  . 1

.دشاب دوجوم  دیاب  يدربن  نینچ  دننام  رد  راچان  هب  هک  یتاعالطا  يرادا و  يداصتقا ، یماظن ، یسایس ، تالیکشت  داجیا ] . ] 2

هچرگا دنک ؛ مهارف  ار  یتاناکما  نینچ  دیاب  دزاس ؛ یم  ایهم  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  يارب  ار  ناهج  هک  ینمؤم  هورگ  نامگ ، یب 
.دشاب هتشادن  ار  نمشد  یناهج  ههبج  اب  يربارب  تردق  هنیمز ] نیا  رد  ]

نیا دـش و  دـهاوخن  ققحم  ناهج ، رد  تلود  یـسایس و  ماظن  دوجو  نودـب  یتاعالطا ، يداصتقا و  یماـظن ، یـسایس ، تالیکـشت  نیا 
ماما روهظ  ناهج ، رد  ییورین  نینچ  يریگ  لکـش  تسا و  هدـش  هداد  نآ  ییاپرب  هدژم  تایاور ، رد  هک  تسا  زاس  هنیمز  تلود  نامه 

لمع و دـنمزاین  ییورین ، نینچ  بسک  .دـیآ  یمن  مهارف  ماـما  روهظ  یعیبط  لـماوع  نآ ، نودـب  دـنک و  یم  کـیدزن  ار  مالـسلا  هیلع 
.دنک یمن  نامرد  ار  يدرد  نآ _  یفنم  يانعم  هب  نتسشن _  راظتنا »  » هب ندوب و  دّصرتم »  » طقف تسا و  یگدنز  نتم  رد  تکرح 

یمالسا تایاور  رد  راصنا » »

هب بوسحم و  نیشیپ  لسن  نادرگاش  زا  راصنا  .دنراذگ  یم  هصرع  هب  اپ  راصنا »  » زا لبق  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ماما  مایق  نازاس » هنیمز  »
.دنوش یم  هتخانش  ناشدرف  هب  رصحنم  ياه  یگژیو  هطساو 

.تسا هدش  لقن  ابیز  یتیاور  ناقلاط » ناناوج   » هرابرد هنومن  ناونع  هب 

ص:47

ایوپ www.Ghaemiyeh.comراظتنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنا هدرک  لقن  نینچ  ناقلاط »  » زا ماما  راصنا  هرابرد  يواحلا _  _ رد یطویس  و  لاّمعلازنک _  _ رد يدنه  یقتم 

راـصنا مهو  هتفرعم  َّقَـح  هـّللا  اوـفرع  ٌلاـجر  اـهب  نـکلو  هّـضفو ، بـهذ  ْنـِم  ْتَْـسَیل  ًازوـنک  اـهب  لـجو  ّزع  ِهـِّلل  َّناـف  ناـقلاّطلل ، ًاـْحیَو  »
»(1)؛ يدهملا

اجنآ رد  هکلب  تسین ؛ هرقن  الط و  زا  هک  تسا  ییاه  جـنگ  ناقلاط ، رد  گرزب  هوکـشاب و  يادـخ  يارب  انامه  ناقلاط ! لاح  هب  اشوخ  »
«. دنتسه مالسلا  هیلع  يدهم  ناروای  زا  نانآ  دنا و  هتخانش  تسا _  وا  تفرعم  ّقح  هک  نانچ  نآ  ار _  ادخ  هک  دنتسه  ینادرم 

!« ناقلاط رب  نیرفآ  نیرفآ ، « ؛» ناقلاّطلل ٍّخب  ٍّخب  : » تسا هدمآ  نینچ  رگید  یتیاور  رد 

: تسا هدرک  لقن  ار  يرت  لصفم  ثیدح  هراب  نیا  رد  یسلجم  همّالع 

ِهّللا تاذ  یف  ٌکش  اهبوشی  دیدحلا ال  ربز  مهبولق  َّنَأَک  ٌلاجرو  تیوُطذـُم ، رـشنت  مل  هیارو  هّضف ، الو  بهذـب  وه  ام  ناقلاطلاب  ٌزنک  هل  »
جرـسب نوحّـسمتی  نابْقُْعلا ، مهلویخ  یلع  َّنَأَک  اهوبّرخ  ِّالا  ًهدلب  مهتایارب  نودصقی  ال  اهولازََال ، لابجلا  یلع  اولمُح  ول  ِرْمَْجلا ، َنِم  ُّدَشَا 

نابهُر .مهلویخ  یلع  نوحبـصیو  مهفارطا  یلع  ًامایق  نوتیبی  بورحلا ، یف  مهـسفناب  هنوقیو  هب  نوّفحیو  هکربلا ، کلذب  نوبلطی  مامالا 
هداهشلاب نوعدی  .نوقفشم  هتیـشخ  نم  مهو  لیدانقلا  مهبولق  یف  َّنَأَک  حیباصملاک  اهدّیـسل ، ِهَمالا  نم  عوطا  مه  .راهنلاب  ثویل  لیللاب ،

نّونمتی و 

ص:48
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مهب ًالاسرا ، یلوملا  یلا  نوشمی  رهـش  هریـسم  مهماما  بعرلا  ریـسی  اوراس  اذا  .نیـسحلا  تاراثل  ای  مهراعـش : .ِهّللا  لـیبس  یف  اولتُْقی  نا 
»(1)؛ ّقحلا ماما  هّللارصنی 

هدـشن هدوشگ  ندـش ، هدـیچیپ  ورف  ماگنه  زا  هک  تسا  یمچرپو  تسین ، هرقنو  الط  سنج ] زا   ] هک ناـقلاط  رد  تسا  یجنگ  وا  يارب  »
هراپ زا  رت  هدنزوسو  هتفاین  هار  یهلا  تاذ  رد  يدـیدرت  نادرم  نیا  لد  رد  .تسا  نهآ  ياه  هراپ  ناشیاه  لد  هک  تسا  ینادرمو  تسا ،

زج دـننکن ، ار  يراید  چـیه  گنهآ  ناشیاه  مچرپ  اب  دـنزاس ، یـشالتم  ار  اهنآ  دـنوش ، روهلمح  اه  هوک  هب  رگا  (2) .تسا رگخا  ياه 
وا درگادرگو  دنـشک  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  بسا  نیز  هب  تکرب  يارب  .دنناباقع  ناشیاه  بسا  رب  هک  ییوگ  دنزاس ؛ شناریو  هکنآ 

بش و نادهاز  .دوخ  نابـسا  رب  ار  زور  دننارذگ و  تدابعو  مایق  هب  ار  بش   (3) .دننک شا  يرای  شیوخ  ناج  اب  اهدربن  ردو  دـندرگب 
زا .تسا و  نازورف  ناشلد  رد  ییاه  غارچلچ  ایوگ  دنیاه ؛ غارچ  نانوچ  .دنا  شیوخ  رورـس  هب  زینک  زا  رتریذپ  تعاطا  .دنازور  ناریش 

.دننارورپ یم  رس  رد  ار  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  يوزرآو  دننک  یم  اعد  تداهش  يارب  .دنا  ناسرت  یهلا  میب 

ص:49

ص 307. ج 52 ، راونالاراحب ،  - 1
.تسا هدش  ریبعت  گنس » زا  رت  تخس   » هب رگید  يا  هخسن  رد  - 2

ٌّيود مهل  لیللا ، نومانی  ٌلاجر ال  مهیف ، دیری  ام  هنوفکیو  : » تسا هدـش  هفاضا  ریز  ياه  هرقف  هلمج ، نیا  زا  سپ  اه  لقن  یخرب  رد  - 3
زامن رد  .دنباوخ  یمن  بش  هک  دنا  ینادرم  دننک ، شتیافک  دشاب ، هتشاد  نانیا  زا  ماما  هک  يراظتنا  ره  «; » لّحنلا ّيودک  مهتالـص  یف 

(.« دنراد زامن  رد  هک  یلاهتبا  زا  هیانک   ) دنراد لسع  ناروبنز  يادص  نوچ  ییادص  شیوخ 

ایوپ www.Ghaemiyeh.comراظتنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 59 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/993/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/993/AKS BARNAMEH/#content_note_49_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/993/AKS BARNAMEH/#content_note_49_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دـیامیپب ار  هام  کی  ریـسم  ناشیا  شیپاشیپ  تشحوو  سرت  دـنتفا ، هار  هب  هک  هاگ  نآ  .تسا  نیـسح »! ناهاوخ  نوخ  يا  : » ناـشراعش
«. دناسر يرای  ار  قح  ماما  ناشیدب  یلاعت  يادخ  .دنیآرد  تکرح  هبو  دنوش  الوم  هجوتم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای  ناناوج ،

تردن هب  زج  ناشنایم _  رد  لاسنهکو  لاسنایمو  دنهد  یم  لیکشت  ناناوج  ار  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  نارای  هک  هدش  نایب  تایاور  رد 
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترضح  .دوش  یمن  ادیپ  _ 

»(1)؛ حلملا دازلا  ّلقاو  دازلا  یف  حلملاو  نیعلا  لحُک  لثمک  ِّالا  مهیف ، لوهک  بابش ال  يدهملا  باحصا  »

رتمک هشیمه ]  ] کمن اذغ و  رد  کمن  مشچ و  همرس  لثم  هب  رگم  تسین ، ناشنایم  رد  لاس  نایم  دنناوج و  مالـسلا  هیلع  يدهم  نارای  »
( «. دنتسه مک  رایسب  ناریپ  هک  نآ  زا  هیانک   ) تساذغ زا 

هاپس ناهدنامرف 

: تسا هدومرف  نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هعمو ماقملاو  نکّرلا  نیب  هنوعیابیف  داعیم ...  ریغ  یلَع  ُهّللا  مهعمجیو  ًالجر ، رشع  هثالثو  هئام  ثالث  ْمُهو ]  ] هباحصا هیلع  هّللا  عمجیف  »

ص:50

ص 333. ج 52 ، راونالاراحب ،  - 1

ایوپ www.Ghaemiyeh.comراظتنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/993/AKS BARNAMEH/#content_note_50_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1)؛  ...« ءابآلا نع  ءانبالا  هتثراوت  دق  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) هّللا لوسر  نم  ٌدهع 

اب میهاربا ]  ] ماقمو نکُر  لصاف  ّدحو  دـنرفن ...  هک 313  یلاح  رد  دروآ ، یم  درگ  يو  يارب  ار  شنارای  يداعیم  چـیه  یب  دـنوادخو  »
«. تسا هدرب  ثرا  هب  شناردپ  زا  تشپ  رد  تشپ  هک  ادخ  لوسر  زا  تسا  يدهع  ترضح  نآ  ابو  دننک  یم  تعیب  مالسلا  هیلع  ماما 

اه هشیدنا  اه و  هناشن 

هراشا

یم ور  نیا  زا  تسا ؛ هدوب  نیدامن  يزمر و  ینابز  تایاور ، نیا  رودـص  نامز  رد  جـیار  ناـبز  تسا  ینتفگ  ثحب ، نیا  زاـغآ  زا  شیپ 
فصو هک  نانچ  .درک  انعم  یمزر  یهرز و  هیلقن  لیاسو  اه و  کنات  اهربرفن ، اه ، نیشام  هب  ار  لویخ »  » حالس و هب  ار  فویـس »  » ناوت

زور رد  تأرج  تعاجـش و  بش و  رد  دّـجهت  تدابع و  نآ  زا  هک  تسا  يزاجمو  نیدامن  يریبعت  زین  راهنلاب » ٌثویل  لـیللاب ، ٌناـبهُر  »
.تسا دوصقم 

، همدقم نیا  زا  سپ  .تسا  هدش  هتخانش  ینابز  دشاب ، یمالسا  تایاورو  عبانم  رد  ریبعت  ياه  هویش  هب  انشآ  هک  یسک  يارب  يزمر  نابز 
: مینک یم  زاغآ  تایاور  نیا  رد  ار  اه » هشیدناو  اه  هناشن   » زا ثحب 

هرقن الط و  زا  ریغ  ییاه  جنگ  . 1

يافتخا ّلحم  زا  مدرم  هک  تسا  یتورث  جنگ ، .دنتسه  جنگ  ماما ، نارای 

ص:51
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زا وا  یلو  دـشاب ؛ يو  رهـش  رد  ای  شلزنم ، رواجم  نیمز  رد  ای  وا ، ياه  ماگ  ریز  ناسنا ، هناخ  رد  یجنگ  تسا  نکمم  .دـنربخ  یب  نآ 
ام رهـش  یگیاسمه و  رد  ای  ام  زا  یکی  هناخ  رد  ناـنآ  زا  یکی  تسا  نکمم  .دـنناهنپ  ياـه  جـنگ  زین  ماـما  راـصنا  .دـشاب  ربخ  یب  نآ 
اه جـنگ  فشکو  قامعا  رد  ذوفن  زا  ناشتریـصب  هدـید  هک  مدرم _  مشچ  رد  ای  میرامـشب و  شریقحو  میـسانشن  ار  يو  ام  اّما  دـشاب ؛

! دیآ کچوک  تسا _  ناوتان 

مالسلا هیلع  ماما  راصنا  هک  یلاعت _  يادخ  تاذ  رد  ندش  بوذو  یکاب  یبو  تعاجش  ادخ ، هب  هّجوت  نیقی ، تریـصب ، نیا  نامگ  یب 
ناهنپ مدرم  ناگدـید  زا  یلو  هتـشاد ، دوجو  ناناوج  نیا  ناج  رد  هکلب  دریگ ؛ یمن  لکـش  هرابکی  هب  دـنا _  هدـش  فیـصوت  اه  نادـب 

.دننام یم  ناهنپ  اه  مشچ  زا  اه  جنگ  هک  نانچ  تسا ؛ هدنام 

یهاگآ تردق و  . 2

: دیامرف یم  مالسلا ) مهیلع  « ) بوقعی  » و قاحسا » «، » میهاربا  » دوخ هتسیاش  ناگدنب  فصو  رد  هبترمدنلب  يادخ 

نیفطـصملا نمل  اندـنع  مّهناو  راّدـلا  يرکذ  ٍهصلاخب  مهانـصلخا  ّانا  راصبالاو  يدـیالا  ِیلوا  بوقعیو  قحـساو  میهربا  اندابع  رکذاو   )
)(1)؛ رایخالا

يروآدای هک  يا _  هژیو  تبهوم  اب  ار  نانآ  ام  .روآ  دای  هب  دندوب ، رو  هدیدو  دنمورین  هک  ار  بوقعیو  قاحساو  میهاربا  ام  ناگدنب  «و 

ص:52
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«. دنناکین ناگدیزگرب  زا  ّدِج  هب  ام  هاگشیپ  رد  نانآو  .میدینادرگ  صلاخ  دوب _  يارس  نآ 

یمن رب  دنمورین  نمؤم  زج  ار  تریـصب  .دیارگ  یم  یـشوماخ  هبو  دور  یم  تسد  زا  تردق ، نودـبو  تسا  تردـق  دـنمزاین  تریـصب ،
، تریصب یب  ییاناوت  اریز  دراد ؛ تریصب  هب  زاین  تردق  نیاربانب ، .دوش  یم  تریـصب  دقاف  دور ، لیلحت  شیاهورین  هک  یماگنه  دبات و 

.دوش یم  لدب  رابکتساو  ینمشدو  تجاجل  هب 

یخرب رد  .دنتـسه  تریـصب »  » و تردـق »  » ناـبحاص ناـنآ  هک  هدوـمرف  فیـصوت  نینچ  ار  بوـقعی  قاحـسا و  میهاربا ، یلاـعت  يادـخ 
.دنا هدش  فیصوت  تریصب » و« تردق »  » نابحاص هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  نارای  زین ، تایاور 

تریصبو يرایشه  . 3

؛» لیدانقلا مهبولق  یف  َّنَأَک  حیباصملاک  : » تسا یبیجع  ریبعت  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  نارای  تریـصبو  یهاگآ  تلاح  زا  تیاور  ریبعت 
«. تسا نشور  ییاه  لیدنق  ناشیاه  لد  رد  هک  راگنا  دنیاه ؛ غارچ  نانوچ  نانآ  »

نآ نتسکش  مهرد  تردق  نکیل  دنک ؛ یم  هطاحا  ار  لیدنق  تملظ  هک  دنچ  ره  دنکـشب ؟ ار  لیدنق  تملظ ، هک  تسا  ریذپ  ناکما  ایآ 
.تشاد دهاوخن  ار 

ماما نارای  يرایـشه  ناج و  حور و  رد  دناوت  یمن  یلو  دنیآرد ؛ یپ  رد  یپ  اه  هنتف  ددرگ و  مکارتم  دنچ  ره  اهدیدرت  کش و  یگریت 
هب دنور و  یمن  ارقهق  هب  دننک و  یمن  دیدرت  دندرگ و  یمن  کش  راچد  دـنوش ، یم  راپـسهر  هک  یماگنه  نانآ  ور  نیا  زا  .دـنک  ذوفن 

ریبعت .دنرگن  یمن  رس  تشپ 

ص:53
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«. دنوشن هدولآ  ادخ  تاذ  رد  کش  هب  هک  ییاه  لد  « ؛» هّللا تاذ  یف  ٌّکش  هبوشیال  : » تسا نینچ  هنیمز  نیا  رد  تیاور 

ار نیقی  تلاح  هک  کش  زا  یتاظحل  ای  نیقی و  کش و  زا  یبیکرت  تسا ؛ کش  زا  ریغ  يرما  روظنم  هک  دوش  یم  هدیمهف  ریبعت  نیا  زا 
.دنک یم  یلاخ  اج  دروخ و  یم  تسکـش  نآ  لباقم  رد  یتدم  كدنا  رد  یلو  دنک ؛ یم  ذوفن  نیقی  نورد  هب  يوحن  هبو  دفاکـش  یم 

بان و نانآ  نیقی  .دبوشآ  یمن  رب  ار  ماما  نارای  نیقی  یّکش ، چیه  هک  یلاح  رد  دتفا ؛ یم  قافتا  نانمؤم  زا  يرایسب  يارب  يزیچ  نینچ 
.تسا دیدرت  کش و  هبیاش  زا  رود  هب  صلاخ و 

ذفان مزع  . 4

هراپ رگخا و   » هب مزع  نیا  زا  ریبعت  .درادن  هار  نآ  رد  یلد  ود  دیدرت و  چـیه  هک  دـشخب  یم  نانآ  هب  يذـفان  مزع  نانچ  تریـصب ، نیا 
هراـپ  » درد و یم  دـنک و  یم  ذوفن  تسا ، نازورف  بهتلم و  هک  ماداـم  رگخا »  » .تسا رگتیاـکح  هوکـش و  اـب  يریبعت  رمجلا ،) « ) شتآ

ناـناوج ناـجو  حور  رد  یلاـعت ، يادـخ  هک  میناد  یمن  اـم  .میـسانش  یم  مزع  ذوفن  باـب  رد  هک  تسا  يریبـعت  نیرتدنـسپلد  شتآ ،»
راگنا .تسا  یسونأمریغ  ریباعت  تیاور ، نیا  رد  دراو  ریباعت  تسا ! هداد  رارق  ورین  مزع و  نیقی ، يرایشه ، زا  ییاه  هنیجنگ  هچ  ناقلاط 

: تسا یگتفیشو  دْجَو  يور  زا  نخس  نانآ ، زا  نخس  هک 

نوچ دنا ، نهآ  ياه  هراپ  نانآ ] [« ؛» راهنلاب ٌثویل  لیللاب ، ٌنابهُر  رْمَْجلا ، نم  ُّدشا  لیدانقلا ، مهبولق  یف  َّنأک  حیباصملاک ، دیدحلا  ربُز  »
«. زور ناریش  بش و  نادهاز  شتآ ، هراپ  زا  رتذفان  تسا ، نشور  ییاه  لیدنق  ناشیاه  لد  رد  راگنا  دنا ، غارچ 

ص:54
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نایب ار  ناناوج  نیا  ذفان  مزع  يدنمورین و  تریـصب ، یهاگآ ، زا  ریبعت  ناکما  ات  هتـسج  دوس  تغل ، ياه  ییاناوت  مامت  زا  تیاور  ایوگ 
.دنک

يدنمورین . 5

هدهاشم يدنمورین  نادب  ار  یناوج  چـیه  نونکات  هک  دـنا  هدـش  فیـصوت  فرگـش  تردـق  نابحاص ]  ] هب ناقلاط  ناناوج  تیاور ، رد 
«. تسا نهآ  ياه  هراپ  ناشیاه  لد  هک  ییوگ  « ؛» دیدحلا ربُز  مهبولق  ّنأک  : » دینک لمأت  ترابع  نیا  رد  .میا  هدرکن 

؟ دزاس مرن  ای  دنکشب  ای  دنک ، بوذ  تسد  فک  رد  ار  نهآ  ياه  هکت  دناوتب  هک  دیا  هدید  ار  یسک  نونکات  ایآ 

، دنوش رو  هلمح  اه  هوک  هب  رگا  « ؛» ُنابقُْعلا مهلویخ  یلع  َّنَأک  اهوبّرخ  ِّالا  هدلب  مهتایارب  نودـصقی  ال  اهولازَال ، لابجلا  یلع  اولمح  َْول  »
«. اه بسا  رب  دنناباقع  هک  ییوگ  دنزاس ، شناریو  هکنآ  زج  دننکن ، ار  يراید  چیه  گنهآ  ناشیاه  مچرپ  اب  دنزاس ، یشالتم  ار  اهنآ 

طقف هکلب  دـندنم ؛ هرهب  نآ  زا  اه  توغاط  هک  تسین  یتردـق  عون  زا  تردـق ، نیا  .دـنک  یم  تیاکح  یفرگـش  ییاناوت  زا  ریباـعت  نیا 
.تسا نیقی  هدارا و  مزع و  يورین  زا  هتساخرب 

یبلط تداهش  . 6

؛» هللا لیبس  یف  اولتُقی  ْنَا  نّونمتیو  هداهشلاب  نوعدی  »

«. دننارورپ یم  رس  رد  ار  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  يوزرآو  دننک  یم  اعد  تداهش  يارب  »

ص:55
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هداد فک  زا  ار  اه  نادب  لیم  یگدنز و  ياه  تذل  مامت  هک  یلاح  رد  دزاس ؛ یم  تشحو  راچد  ار  هلاس  دص  ای  دون  نادرمریپ  گرم ،
زیچ ود  زا  تداهـش  هب  قشع  .دـنزرو  یم  قـشع  گرم  نیا  هب  دـنرب _  یم  رـس  هب  یناوـج  ناوـفنع  رد  هک  ناـناوج _  نیا  اـما  ...دـنا 

.تسا هجیتن  ود  ياراد  هتفرگ و  همشچرس 

اب ناسنا  رگا  .تسا  یلاعت  يادخ  هب  هّجوتو  ایند  زا  ینادرگ  يور  تسا _  ناسنا  دوجو  رد  تداهـش  هب  قشع  أشنم  هک  زیچ _  ود  نیا 
هک هار _  نیا  رد  ار  تسخن  ماگ  نامگ  یب  دروخن ، ار  شبیرفو  دزاـس  اـهر  نآ  دـنب  زا  ار  دوخو  دـنک  هلباـقم  شلد  رد  اـیند  یتسود 

بحاص دـشاب و  وا  قشع  دای و  هتفیـش  دـهد و  ادـخ  ّتبحم  هب  لد  هک  تسا  نآ  رگید  ماگ  .تسا  هتـشادرب  تسا _  ماگ  نیرتراوشد 
.ددرگزاب ادخ  يوس  هب  دوجو  مامت  اب  یلد ، نینچ 

دنا بیاغ  روما  نیا  زا  لد  رد  اما  دنوش ؛ یم  رـضاح  تاعامتجا  اهرازاب و  رد  نارگید  اب  .درادن  یتّیمها  يویند  روما  هورگ ، نیا  يارب 
.دبای یم  قادصم  ًالماک   (1)« بیاغ ِرضاح   » حالطصا نانیا  هرابرد  و 

یم ار  یهلا  ياقل  نآ  ردو  دـننک  یم  بلط  ار  تداهـش  .دنـساره  یم  نآ  زا  مدرم  هک  دنتـسه  یگرم  قشاع  روـالد ، ناـیوجگنج  نیا 
.تسا نآ  زا  رترب  هکلب  ایند ، ياه  تذل  هب  مدرم  قایتشا  دننام  تداهش ، هب  ناشقایتشا  .دنیوج 

هب ار  ناـنآ  لـمع  یهاـگ  ناـیبرغ  .دــنرادن  ناـنآ  كرد  يارب  یهار  یبرغ  ياـه  ناـسنا  .دــننک  یم  كرد  ار  ناــنآ  یکدــنا  هدــع 
فیصوت  (2)« یشکدوخ »

ص:56

تسا رگید  ياج  ملد  عمج و  نایم  رد  نم  يا         هدینش  بیاغ  رضاح و  ثیدح  ایآ  - 1
.دننز یم  هنابلط  تداهش  تایلمع  هب  تسد  رابکتسا  عفانم  هیلع  هک  یناسک  - 2
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ياهرد ناناوج  نیا  یلو  دسر ؛ یم  تسب  نب  هب  یگدنز  رد  هدش و  هتسخ  ایند  زا  هک  دنک  یم  یشکدوخ  یسک  هکنآ  لاح  دننک ! یم 
یم هیاس  ناشرـس  هب  شیاهرویزو  بیزو  توارط  مامت  ابو  دـنز  یم  دـنخبل  ناشیور  هب  اـیند  .دـنبای  یم  هدوشگ  دوخ  يور  هب  ار  اـیند 

.دنا یهلا  ياقل  قاتشم  هدش و  نادرگیور  نآ  زا  هکلب  دنا ؛ هدیسرن  تسب  نب  هب  نآ  رد  هدشن و  هتسخ  ایند  زا  نانآ  نیاربانب  .دنکفا 

یمن رورت  زا  نانیا  هک  دـنتفگ  یم  رگا  دنتـسین و  تسیرورت  نانیا  هکنآ  لاح  دـننک ؛ یم  مهتم  مسیرورت »  » هب ار  ناناوج  نیا  ناـیبرغ ،
.دوب تیعقاو  هب  رت  کیدزن  ینخس  دنساره ،

هب قشع  زا  هک  هچنآ  .تسا  دـنوادخ  هار  رد  ندـش  هتـشکو  تداهـش  هب  قشع  أشنمرـس  یهلا ، ياـقل  هب  قـشعو  اـیند  زا  ینادرگ  يور 
مزع نانچ  دزاس ، دازآ  اـیند  دـنب ]  ] زا ار  دوخ  دـناوت  یم  هک  یکاـب  یب  هدـنمزر  .تسا  يدـنمورین  مزع و  دوش ، یم  لـصاح  تداـهش 

.دنا بیصن  یب  نآ  زا  نارگید  هک  دبای  یم  دوخ  رد  ییورینو  هداراو 

ام هک  دنچ  ره  درادن ؛ تسا _  دوجوم  فلاخم  ههبج  رد  هک  يّدام _  تردـق  بابـسا  هب  یطابترا  چـیه  الاب ]  ] ناوتو عطاق ]  ] مزع نیا 
، ترضح نآ  جرف  ندش  رت  کیدزنو  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  رد  ار  اهنآ  ّتیمها  يّدام و  ياه  تردق  بابـسا و  نیا  دوجو  ترورض 

.مینک یمن  راکنا 

تّیصخش لداعت  . 7

ترخآ و ایند و  نیب  تیصخش ، رد  لداعت  هورگ ، نیا  هناشن  نیرتزراب  زا 

ص:57
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طارفاو دراد  تسود  ار  لداعتو  هنزاوم  نیا  یلاـعت  يادـخ  .تسا  ناـنآ  ذوفن  يدـنمورین و  زار  نیمه  تسا و  تریـصب  تردـق و  نیب 
: درامش یم  دنسپان  ار  تسارو  پچ  هب  شیارگو  طیرفتو 

)(1)؛ اینّدلا َنِم  َکبیصن  َْسنَت  الو  هرخآلا  راّدلا  ُهّللا  َکیَتاء  امیف  ِغَْتباَو   )

«. نکم شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  مهسو  يوجب  ار  ترخآ  يارس  هداد  تیادخ  هچنآ  اب  «و 

: تسا هدومرف  ام  هب  اعد  شزومآ  ماقم  رد  یلاعت  يادخ 

«. نک اطع  یکین  زین  ترخآ  ردو  یکین  ام  هب  ایند  نیا  رد  اراگدرورپ ! « ؛ (2) ًهنسح ) هرخآلا  ِیفو  ًهنسح  ایندلا  یف  انتآ  اّنبر   )

لیخب  ) نکم ریجنز  تندرگ  هب  ار  تتسد  « ؛ (3) ًاروسحم ) ًامولم  دعقتف  ِطسبلا  َّلُک  اهطـسبت  الو  کقنع  یلا  هلولغم  َكَدی  لعجت  الَو   )
«. ینام ياج  رب  هدز  ترسح  هدش و  شنزرس  هک  امنم  یتسد  هداشگ  مه ]  ] رایسب و  شابم )

هنزاوـم نیمه  زا  زین  نارفاـک  لـباقم  رد  تیعطاـق  تّدـشو و  ناـنمؤم  لـباقم  رد  ینتورفو  ادـخ  يارب  تیدوـبعو  عوـشخ  نـیب  لداـعت 
«. دنزارفرس نارفاک  ربو  نتورف  نانمؤم ، اب  « ؛ (4)( نیرفاکلا یلع  هّزعا  نینموملا  یلع  هلِّذَا  : ) دوش یم  بوسحم 

ص:58

هیآ 77. ( 28  ) صصق - 1
هیآ 201. ( 2  ) هرقب - 2

هیآ 29. ( 17  ) ءارسا - 3
هیآ 54. ( 5  ) هدئام - 4
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« ماّمه  » يارب مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  .تسا  هنزاوم  نیمه  رد  لخاد  زین  يزیر  همانربو  راکو  شالتو  ادـخ  رب  لّـکوت  نیب  لداـعت 
: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  نیقّتم »  » ّتیصخش رد  لداعتو  هنزاوم  نیا  بناوج 

ًینغ یف  ًادـصقو  ملح  یف  ًاملعو  ملع  یف  ًاصرحو  نیقی  یف  ًاـنامیاو  نیل  یف  ًاـمزحو  نید  یف  هّوق  هل  يرت  کـّنا  مهدـحا  همـالع  نمف  »
هحلاصلا لامعالا  لمعی  عمط  نع  ًاّجُرََحتو  ًيدُـه  یف  ًاطاشنو  لالح  یف  ًابلطو  هّدـش  یف  ًاربصو  هقاف  یف  ًـالّمجتو  هداـبع  یف  ًاـعوشخو 

یف لمعلاب ...  لوقلاو  ملعلاب  ملحلا  جزمی  ًاحرف ... ، حبُصیو  ًارذح  تیبَی  رکذلا  ُهُّمَهو  ُحبـُصیو  رکـشلا  ُهُّمهَو  یـسُْمی  لجو ، یلع  وهو 
(1) ؛» هحار یف  هنم  ساّنلاو  ءانَع  یف  هنم  هسفن  ٌروکش ...  ِءاخَّرلا  یفو  ٌروبص  هراکملا  یفو  روقو  لزالزلا 

بلط ردو  راوتـسا ، نامیا  ردو  رایـشه  يوخ  مرن  رادـیاپ ، ینیب و  شدـنمورین  نید  راک  رد  هک  تسا  نیا  نانآ  زا  یکی  ياه  هناـشن  زا  »
یتخـس رد  و  ندوـمن ، ییوـکن  یـشیورد  هبو  نتورف ، تداـبع  ردو  ور  هناـیم  يرگناوـت  ردو  راـبدرب  مـلع  نتـشاد  اـبو  صیرح  شناد 

ردو دنک  یم  کین  ياهراک  .عمط  زا  ندـیزگ  يرودو  تسار  هار  نتفر  رد  ینامداشو  تساور  هچنآ  يوجوتـسج  ندرک و  ییابیکش 
زورو ناسرت ، درب  یم  رس  هبا  بش ر  نایوگرکذ ، دنک  یم  دادماب  .تسا  ساپس  دنب  ردو  دناسر  یم  بش  هب  ار  زور  .تسا  ساره 

ص:59

ص 611. خ 184 ، مالسالا ،) ضیف   ) هغالبلا جهن  ص 226 ; هبطخ 193 ، يدیهش ،) رتکد  همجرت   ) هغالبلا جهن  - 1
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اهدـنیاشوخان ردو  تسا  رابدرب  اه  يراوشد  ماگنه  هب  رادرک ...  اب  ار  راتفگو  دزیمآ  یم  رد  شناد  اب  ار  يرابدرب  ناداـش ...  دـنک  یم 
«. تحار رد  يو  زا  مدرمو  تسا  تمحز  رد  وا  زا  وا  ِسفن  رازگساپس ...  اه  یشوخ  ردو  رادیاپ 

.تسا مالسلا  هیلع  رصع  ماما  نارای  تیصخش  رد  زراب ، ياه  یگژیو  زا  هنزاوم  نیا 

زور ناریش  بش ، نادهاز  . 8

بـش ناسنا ، تیـصخش  راتخاس  رد  .تسا  هدرک  هراشا  يا  هنزاوم  نینچ  هب  نیـشیپ  تیاور  رد  راهنلاب » ثویل  لیللاب ، ٌناـبهر   » تراـبع
لماک ار  يرگید  اهنآ ، زا  مادـک  ره  .تسا  یلماکت  شدرگ  کی  زورو ، بش  شدرگ  .دـننک  یم  اـفیا  ار  یفلتخم  ياـه  شقن  زورو ،

.دنراد شقن  دهاجم  رگتوعد و  نمؤم  ناسنا  تیصخش  يانب  رد  رگیدکی  تکراشم  اب  راچان  هب  دنک و  یم 

هار رد  تکرح  همادا  زاو  دبای  یمن  ار  مزال  يراوتسا  راوشد ، ياه  هندرگ  اب  ییورایور  رد  ناسنا  دشابن ، بش  رد  تدابعو  دّجهت  رگا 
هب لمع  زا  ار  دوخ  هارمه  رای و  بش » ، » دشابن زور »  » رد تکرح  رگا  نینچمه  .دنام  یم  زاب  دـیامیپب ، دـیاب  زور  ّیط  رد  هک  يراخرپ 
هک ادـخ _  تدابع  زا  سپ  ایند  یگدـنز  رد  ار  دوخ  شقن  نیمود  ناسناو  دراد  یم  زاـب  عاـمتجا  رد  ادـخ  يوس  هب  يرگتوعد  هفیظو 

.دهد یم  فک  زا  تسا _  وا  تیدوبع  يوس  هب  توعد 

رد .دراد  دـیکأت  هار  نیا  رد  شـشوک  ادـخ و  يوس  هب  توعد  روظنم  هب  اه  ناـسنا  رد  یگداـمآ  داـجیا  رد  بش  ریثأـت  رب  میرک  نآرق 
هروس نیا  رد  .دـش  لزان  ترـضح  نآ  رب  لّمزم »  » كرابم هروس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکاربمایپ تلاسر  ياـهزور  نیزاـغآ 

ات تسا  هتساوخ  شربمایپ  زا  یلاعت  يادخ 
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: دزاس هدامآ  زور ، رد   (1)« لیقث لوق   » لّمحت يارب  ار  دوخ  ناهاگنابش ،

لیّللا هَئشان  َّنِا  ًالیقث  ًالوَق  َْکیَلَع  یْقُلنَس  ّانِا  ًالیترت  َنآرقلا  ّلترَو  هیلع  ْدِزْوَا  ًالیلق  هنم  صقنا  وا  هفصن  ًالیلق  ِّالا  لیّللا  ُمق  لّمّزملا  اهّیا  ای   )
(2)؛ ًالیوط ) ًاْحبَس  راهنلا  یف  ََکل  َّنِا  ًالیق  ُمَْوقَا  ًأْطَو َو  ُّدَشا  َیِه 

اب مارآ و  ار  نآرق  يازفیب و  نآ  رب  اـی  هاـکب  مین  زا  یمک  اـی  ار  شا  یمین  .یکدـنا  رگم  زیخرب ، ار  بش  هدـیچیپ ! دوـخ  هـب  هماـج  يا  »
، زور رد  ار  وت  هک  رتراوتسا  راتفگ  هبو  تسا  رت  تخـس  رثا  هب  بش ، شزیخ  هک  .مینک  یم  اقلا  نارگ  ینخـس  وت  رب  ام  .ناوخب  گنرد 

«. تسا زارد  يدشو  دمآ 

دـنک و یم  گرزب  ياـهراک  نداد  ماـجنا  هداـمآ  ار  وا  دزاـس و  یم  ار  ناـسنا  بش ، .تسا  اـیوگو  قـیقد  هئـشان ،»  » هـب بـش  زا  ریبـعت 
یگدـنز زا  شخب  ود  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما  .ادـخ  داـی  نخــس و  ینعی ، ًـالیق ؛»  » هژاو .دـهد  یم  لقیــص  ار  يو  تیــصخش 

: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  ناراگزیهرپ 

اهیف هیآب  اوُّرَم  اذِاَف  .مِهئاد  َءاوَد  هب  نوریثَتْـسَی  ْمُهَـسُْفنَا َو  ِِهب  َنونِّزُحی  .ًالیترت  هنوّلتَُری  ِنآرقلا  ءازجَِال  َنیلات  مهمادـقَا  َنّوفاصف  ُلـیّللا  اـّمَا  »
َعِماسَم اْهَیِلا  اْوَغْـصَا  ٌفیوخت  اهیف  هیِآب  اوُّرَم  اِذا  َو  ْمِِهُنیْعَا ، ُبْصَن  اـهَّنَا  اوُّنَظَو  ًاـقوش  اـْهَیِلا  ْمُهُـسوُُفن  ْتَعَّلَطَت  ًاـعمط َو  اـهیلا  اُونَکَر  ٌقیوشت 

ْمِِهبَکُر َو ْمِهِّفُکا َو  ْمِهِهاـبِِجل َو  َنوُشِرَتـْفُم  ْمِهِطاـسْوَا ، یلَع  َنوناـح  ْمُـهَف  ْمِِـهناذآ ، ِلوُُـصا  یف  اهَقیهَـشَو  َمَّنهج  َریفَز  َّنَا  اوُّنَظَو  ْمِِهبوـُُلق 
ِفارْطَا

ص:61
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ُرُْظنَی ِحادـِْقلا ، َيَْرب  ُفْوَْخلا  ُمُهاَرب  ْدَـق  ٌءایِْقتَا ، ٌراْربَا  ُءامَلُع ، ُءامَلُحَف  ُراهَّنلا  اَّمَا  .ْمِِهباـقِر َو  ِكاـکَف  یف  یلاـعَت  ِهّللا  َیِلا  َنُوِبلَّطَی  ْمِهِمادـْقَا ،
»(1)؛ ٌمیظَع ٌْرمَا  ْمُهََطلاخ  ْدََقلَو  اوُِطلوُخ  ْدَق  ُلوُقَیَو : ضَرَم  ْنِم  ِمْوَْقلِاب  امَو  یضْرَم  ْمُهَبَسْحَیَف  ُرِظاّنلا  مِْهَیِلا 

دنزاس یم  نیگهودنا  ار  دوخ  نآ ، رد  ّربدتو  ندناوخ  ابو  دنناوخ  یم  هشیدناو  لّمأت  اب  ار  نآرق  تایآ  هداتـسیا ، اپرب  دوش  بش  نوچ  »
، تسا نآ  رد  يراودیماو  هدروآ  قوش  هب  هک  دنروخرب  يا  هیآ  هب  هاگره  سپ  .دنراد  ششوک  شیوخ  درد  نامرد  هب  نآ  هلیـسو  هبو 

تسا ناشیا  مشچ  ربارب  رد  دهد ، یم  ربخ  نآ  زا  هیآ  هک  یـشاداپ  ییوگ  هک  ناس  نآ  دننک ، رظن  نآ  هب  قوش  اب  هدومن و  عمط  نآ  هب 
نویـش ایوگ  هک  نانچ  دنهن ، نادب  شیوخ  ياه  لد  شوگ  تسا ، نداد  میب  نآ  رد  هک  دنروخرب  يا  هیآ  هب  هاگره  .دـننیب  یم  ار  نآو 

فک اه و  یناشیپ  دوجـس ] يارب   ] دننک و یم  مخ  دق  عوکر ] يارب  یهلا  هاگـشیپ  رد   ] .تسا ناشیا  ياه  شوگ  خیب  رد  خزود  لها ] ]
[ زیخاتــسر باذـع  زا   ] ار شیوـخ  يدازآ  یلاـعت  يادـخ  زا  .دـننارتسگ  یم  نـیمز  يور  رب  ار  ناـشیاه  مدــق  فارطا  اـهوناز و  اـه و 

هتساریپ ریت  نوچ  ار  نانآ  ادخ ] زا   ] سرت .دناراگزیهرپ  یناراکوکین  راد و  نتـشیوخ  ینادنمـشناد  زور ، رد  اّما  .دننک  یم  تساوخرد 
[ اّما ، ] تسا هتفشآ  ناشیاهدرخ  دیوگ  و  دنتسین ، رامیب  نانآ  اّما  دنرامیب ؛ درادنپ  درگن ، اه  نادب  یـسک  نوچ  .تسا  هدرک  رازن  رغال و 

«. گرزب تسا  يراک  ناشیا  یگتفشآ  بجوم 

.دننک یم  لیمکت  ار  رگیدکی  هک  دنا  ناسنا  یگدنز  همین  ود  زور  بش و 

ص:62
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نادرمتلود دنـسر و  یمن  هجیتن  هب  بش  مایق  نودب  زور ، نادرمتلود  .ینادرمتلودو  یتلود  ار  زورو  تسا  ینادرمتلودو  یتلود  ار  بش 
.دوب دنهاوخن  ّقفوم  قح  نید  تیمکاحو  ادخ  یگدنب  هب  مدرم  توعد  رد  زور ، ِشالت  نودب  بش ،

هدومرف تیانع  ار  ود  ره  زور  بش و  تلود  ناشیدب  دـنوادخ  زور و  نادرم  مه  دـنا و  بش  نادرم  مه  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  نارای 
: تسا

مهیلع عوشخلا  نم  دیبعلا  همس 

ُراحسالا مهتمض  ْنِا  هِّلل 

مهل تدهش  یحضلا  ّتلجرت  اذاف 

ُرارحا مهنا  بضاوقلا  ضیب 

تسادیوه نانآ  عوشخ  زا  ناگدنب  یگدنب  ناشن 

دوش همیمض  ناشیدب  نامد  هدیپس  رگا  ار  ادخ 

دهد یهاوگ  دیآرب ، دادماب  هک  یماگنه  و 

دننادرم دازآ  نانآ  هک  اه  غیت  قرب 

هب رداق  دندوبن ، زور  نادرم  رگا  دنتـشادن و  ار  نیمز  ناشکندرگ  اب  ییورایور  تردق  ییاهنت  هب  دندوبن ، بش  تلود  نادرم  نانآ  رگا 
هب مدرم  یگدـنز  رد  دـندوبن ، زور  نادرم  زا  ناـنآ  رگا  نینچمه  .دـندوبن  لدـعو  دـیحوت  ییاـپربو  كرـش  یگدوـلآ  زا  نیمز  ریهطت 

.دندش یم  فرحنم  میقتسم  طارص  زاو  هدش  رورغ  راچد  دندوبن ، بش  نادرم  زا  رگا  زین  دندرک و  یمن  مکح  لدعو  دیحوت 

؟ لسن ود  ای  هلحرم  ود 

طوقس و دهاش  هک  یلسن  تسخن ، میراد : رارق  لسن  ود  لباقم  رد  ام 

ص:63
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لجع رصع  ماما  روهظ  ياّیهم  ار  نیمزو  تسا  یبرغ ]  ] يراد هیامرس  یسارکومد  هبرجت  یتسیسکرام و  مسیلایـسوس  هبرجت  یـشاپورف 
دزیخ یم  رب  مالسلا  هیلع  ماما  يرای  هب  هک  یلـسن  مود ، .دنتـسه  نازاس » هنیمز   » نامه نانیا  .تخاس  دهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

.دنا « راصنا  » نامه نانیا  .دنک  یم  دربن  وا  يور  شیپو 

دیعب نکیل  میناد ؛ یمن  یتسرد ] هب   ] ام دنتـسه ؟ خـیرات  زا  هلحرم  ودو  لسن  ود  هکنآ  ای  دـنوش  یم  بوسحم  لسن  ود  اـهنت  ناـنیا  اـیآ 
.دریذپ ناماس  لسن  کی  رد  اهنت  یگرزب  مادقا  نینچ  هک  تسا 

راظتنا ياه  هتسیاب 

هراشا

اه هتـسیاب  نیرت  مهم  یتـسار  هب  .تسا  مالـسا  خـیرات  رد  هلحرم  نیرت  نـمادزارد  هـک  مـیرب  یم  رـس  هـب  راـظتنا  نارود  رد  نوـنکا  اـم 
: تسا اه  تیلوؤسمو  اه  هتسیاب  نیا  زا  يا  هصالخ  دیآ  یم  یپ  رد  هچنآ  تسیچ ؟ هلحرم  نیا  ياه  تیلوؤسمو 

یهاگآ . 1

: تسا هنوگ  دنچ  رب  یهاگآ 

رد زیچ  همهو  اـناوت  يراـک  ره  رب  ادـخ  .تسا  وا  تردـق  فک  رد  زیچ  همه  ادـخ و  زا  یتـسه  ماـمت  هکنیا  و  يدـیحوت ، شنیب  .فـلا 
.درادن يرایتخا  چیه  دوخ  زا  تسا و  وا  نامرف  تحت  نیمزو ، نامسآ 

رد اهراک  نیرتراوشد  زا  یکی  .طوقس  طیارش  رد  یماکان و  فعض و  هلحرم  یسایس و  تخس  طیارش  رد  یهلا  هدعو  هب  یهاگآ  .ب 
، يرصع نینچ 

ص:64
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: دیآ لیان  لاعتم  يادخ  نانخس  نیا  كرد  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ 

«. دیشاب نمؤم  رگا  دیرترب  امش  دیروخم ، هودناو  دیوشم  تسس  « ؛ (1) نینمؤم ) متنک  نا  نولعالا  ُُمْتنَاو  اونزحت  الَو  اونِهَت  الَو   )

، میهاوخ یم  ام  « ؛ (2) ضرالا ) یف  مهل  نّکمنو  نیثراولا  مهلعجنو  ًهّمئا  مهلعجنو  ِضرالا  ِیف  اوفعـضتسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَا  ُدیُرنَو   )
نیمز ردو  مینک  نیمز  ثراو  ار  ناشیاو  مینادرگ   [ مدرم  ] نایاوشیپ ار  نانآو  میهن  ّتنم  دـنا  هدرمـش  ناـشراوخ  نیمز  رد  هک  ناـنآ  رب 

«. میهد ناشتردق 

هک میتشون  درکدای ، نآ  زا  سپ  روبز ، رد  اـنامه  « ؛ (3) َنوُِحلاّصلا ) َيِدابع  اهثرَی  َضرالا  َّنَا  رکّذلا  ِدـَْعب  ْنِم  روبزلا  یف  انبتک  دـقلو   )
«. درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز 

«. دش میهاوخ  زوریپ  هنیآ  ره  مناگداتسرفو  نم  ًامتح  هک  تسا  هدرک  رّرقم  دنوادخ  « ؛ (4) یلُسُر ) اَنَا َو  َّنَِبلْغََال  ُهّللا  َبَتَک   )

«. دنک یم  يرای  دنک ، شا  يرای  ار  هک  ره  ادخ  هنیآ  ره  « ؛ (5) ُهُرُْصنَی ) ْنَم  ُهّللا  َّنَرُْصنََیلَو   )

ریخ و يوس  هب   ] ّتیرشب يربهر  نداد و  یهاوگ  یتسرپرس ، زا  تسا  ترابع  هک  نیمز ، يور  رد  ناملـسم  ناسنا  شقن  هب  یهاگآ  .ج 
يادخ حالف .]

ص:65
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: دیامرف یم  یلاعت 

ور ] هنایم یمدرم  ار  امش  نینچ  نیا  « ؛ (1) ًادیهش ) مکیلع  ُلوُسَّرلا  نوکیو  ِساّنلا  یَلَع  َءادَهُش  اونوکِتل  ًاطـسَو  ًهَُّما  مکانلعج  َِکلذکَو   )
«. دشاب هاوگ  امش  رب  ربمایپ  دیشاب و  هاوگ  نامدرم  رب  دوخ  ات  میداد  رارق  [

: ّقح توعد  رسم  زا  یناسفن  لایماو  هنتف  نتشادرب  نایم  زا  رد  يرشب ، یگدنز  رد  مالسا  نید  شقن  هب  یهاگآ  .د 

« .دوش يادخ  ِنآ  زا  نیدو  دشابن  یبوشآ  ات  دیگنجب  نانآ  اب  « ؛ (2) هِّلل ) ُنیّدلا  َنوکیو  ٌهَْنِتف  َنوکت  یّتَح ال  مهولتاقو   )

ننس نیا  نمض  رد  ّتیلاعفو  تکرح  يزاس ، هنیمز  یگدامآ ، ترورضو  عامتجاو  خیرات  رد  یهلا  جیار ]  ] ياه ّتنس  هب  یهاگآ  ه . _
نیا رد  دورو  يارب  مزال  ياه  یگدامآ  دوخ ، رد  ناناملـسم  ات  تسا  هداد  نامرف  دـنوادخ  ساسا  نیا  رب  .اهنآ  زا  رذـگ  ندوب  لاـحمو 
«. دینک اّیهم  ورین  نانمشد  لباقم  رد  دیناوت  یم  ات  « ؛ (3)( هُّوق ْنِم  متعطتسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَاَو  : ) دننک داجیا  زاس  تشونرس  عطاق و  هزرابم 

يراودیما . 2

تردق و دنوادخ و  ياه  هدعو  ندش  هدروآرب  هب  ناسنا  هک  یتروص  رد 

ص:66

هیآ 143. ( 2  ) هرقب - 1

هیآ 193. ( 2  ) هرقب - 2
هیآ 60. ( 8  ) لافنا - 3
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ناوت ورین و  ناملـسم ، لیلد  نیمه  هب  .دش  دهاوخن  ماکان  شبحاص  هدوب و  ریذپان  نایاپ  دیما  نیا  نامگ  یب  دـشاب ؛ راودـیما  وا  رادـتقا 
.دوب دهاوخ  ریذپان  نایاپ  شرادتقا  ورین و  دنک ، نینچ  هک  ره  و  هّللا ) لبحب  ماصتعا   ) دنز یم  دنویپ  یهلا  تردق  ورین و  هب  ار  دوخ 

تمواقم . 3

هبلغ بآ  جاوما  رب  تسا ، تکرح  رد  وا  يوس  هب  هک  درگن  یم  رود  زا  ار  تاجن  هورگ  هک  یقیرغ  .تسا  يراودـیما  هجیتن  تمواـقم ،
.تفای دهاوخ  فرگش  ییورین  دوخ  رد  راک  نیا  يارب  درک و  دهاوخ 

تکرح . 4

ییاپربو مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  يارب  نیمز  يزاس  هدامآ  ادخ ، يوس  هب  توعد  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما  نامه  تکرح ،
يزاس هنیمزو  ماما  يرای  هب  هک  تسا  ینمؤم  لسن  رد  ییاناوت  یتالیکـشتو و  ینامیا  یـشنیب ، ياه  یگدامآ  داجیاو  وا  یناهج  تلود 

.دننک مایق  شروهظ 

ماما روهظ  يارب  اعد  . 5

ماما روهظ  نتخاس  کیدزن  لماوع  زا  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما  راـنک  ردو  ّتیلاـعفو  تکرح  هارمه  هب  اـعد  هک  تسین  يدـیدرت 
یم ار  نآ  نانمؤم ، هک  ییاهاعد  زا  یکی  .تسا  هدیـسر  راظتنا  باوث  ماما و  روهظ  باب  رد  يدایز  ياهاعد  .تسا  مالـسلا  هیلع  ناـمز 

: تسا ریز  ياعد  دننک ، یم  رارکت  دنناوخ و 

ًارـصانو ًادـئاقو  ًاظفاحو  ًاّیلو  هعاس ، ّلُک  یفو  هعاـسلا  هذـه  یف  هئاـبآ ، یلعو  هیلع  کتاولـص  نسحلا ، نبا  هجحلا  کـّیلول  نک  مهّللا  »
ًالیلدو

ص:67
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«. ًالیوط اهیف  هعّتمتو  ًاعوط  کضرا  هنکست  یتح  ًانیعو 

: میناوخ یم  ار  ریذپلد  ياعد  نیاو  خلت  تیاکش  نیا  حاتتفا »  » ياعد رد 

هداقلاو کتعاط  یلا  ِهاعّدـلا  َنِم  اهیف  انلعجتو  هلهاو  قافّنلا  اهب  ُّلذـتو  هلهاو  مالـسالا  اهب  ُّزُِعت  همیرک  هلود  یف  کیلا  بغرن  اـّنِا  َّمُهّللا  »
انِّوُدَع هرثکو  انّیلَو  َهَْبیَغو  هلآو _  هیلع  کتاولـص  انّیبَن _  َدْقَف  کیلا  وُکْـشَن  ّانِا  َّمُهّللا  هرخآلاو ...  اینّدـلا  همارک  اهب  اُنقُزرتو  کلیبس  یلا 

؛» انیلع نامزلا  َرُهاظَتَو  اِنب  ِنَتِْفلا  َهَّدِشَو  انِدَدَع  َهَِّلقَو 

لها قافن و  یـشخب و  تزع  ار  نیملـسم  مالـسا و  نآ  ببـس  هب  يزاس و  رارقرب  ار  یمیرک  تموکح  نآ  میراد  دیما  وت  زا  ام  ایادخ ! »
ایند تـمارکو  یهد  رارق  تتیادـه  هار  ناربـهر  زاو  شیوـخ  تعاـط  هـب  ناگدــننک  توـعد  زا  نآ ، رد  ار  اـم  ینادرگ و  لـیلذ  ار  نآ 

ینوزف ناـم و  ّیلو  تبیغ  و  داـب _  شنادـناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  ناـمربمایپ _  ِدوبن  زا  ایادـخ ! ییاـمرف ...  يزور  اـم  هب  ار  ترخآو 
«. مینک یم  هوکش  وت  هب  هنامز ، يراگزاسان  دیآ و  یم  دورف  ام  رب  هک  ییاه  هنتف  يدایز  نامددع و  یمک  نام و  نمشد 

بولطم راظتنا 

هراشا

يادص دننام  روهظ ، ياه  تمالع  ندوب  دصرتم  نامه  یمّود ، .بولطمان  راظتناو  بولطمو ، هناهاگآ  راظتنا  تسا : هنوگ  ود  رب  راظتنا 
هراـب نیا  رد  مینک و  یمن  یفن  ار  میـالع  نیا  اـم  .تسا  لاّـجدو  ینایفـس  روـهظ  فْـسَخ ،)  ) نیمز رد  نـتفر  ورف  هحیـص ،)  ) ینامـسآ
قیقد تروص  هب  يدنـس  شهوژپ  دروم  نونکات  تایاور  نیا  دـنچ  ره  .تسا  هدـمآ  مِحـالَم »  » تاـیاور هعومجم  رد  يداـیز  تاـیاور 

یتسرد رب  لبق  زا  اّما  تسا ؛ هتفرگن  رارق  یملع 

ص:68
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ار تّما  هویـش ، نیا  ام  رظن  هب  .میراد  داقتنا  راظتنا ، يانعم  رد  ندوب » دصرتم   » هویـش رب  اجنیا  رد  نکیل  .مینک  یم  دیکأت  اهنآ  زا  یخرب 
.دراد یم  زاب  حیحص  راظتنا  هویش  زاو  دزاس  یم  فرحنم  دراد ، شود  رب  راظتنا  هرود  رد  هک  یفیاظو  هب  لمع  زا 

مهو دراد  دوـجو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تکرحو و  تیلاـعف  مه  يراـظتنا ، نینچ  رد  .تـسا  بوـلطم » راـظتنا   » ناـمه یلّوا ،
ّتنـس زا  يا  هریجنز  اب  وا  روهظ  اریز  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  یـساسا  ياه  هنیمز  زا  نیا ، .داهج  ادخ و  يوس  هب  توعد 

.دبای یمن  قّقحت  تکرح ، تیلاعف و  اب  زج  اه  ّتنس  نیا  دراد و  طابترا  خیرات  هعماج و  رد  یهلا  ياه 

تحارص هب  زین  تایاور  رد  دنتسین و  یصاخ  نامز  هب  دودحم  ام  رظن  هب  اّما  دنتـسه ؛ حیحـص  ًالامجا  تایاور ، رد  روهظ  ياه  تمالع 
.دینک بیذکت  ار  ( (1) نوتاّقو  ) تقو ناگدننک  نییعت  هک  هدش  دراو 

هرابرد موش ، تنابرق  درک : ضرع  ماما  هبو  دش  دراو  مزهم  هک  میدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ام  دیوگ : یم  ریثک  نب  نمحرلادبع 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دتفا ؟ یم  قافتا  یک  دییامرفب  مالسلا )  هیلع  رصع  ماما  روهظ   ) میشک یم  ار  نآ  راظتنا  ام  هک  يا  هثداح  نیا 

! مزهم يا  « ؛ (2)« نولجعتسملا کلهو  نوتاّقولا  بذک  مَزْهَم ! ای  »

ص:69

( مجرتم  ) .دننک یم  ینیب  شیپ  مالسلا ) هیلع  ) تجح ترضح  روهظ  يارب  ار  یصاخ  نامز  هک  نانآ  - 1
ص 260. ج 1 ، بصانلا ،  مازلا  - 2
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كاله دنیوج ، یم  شدعوم  زا  شیپ  ار ] نآ  ققحت   ] هک نانآو  دنیوگ  یم  غورد  دننک ، یم  صخـشم  تقو  رما ] نیا  يارب   ] هک نانآ 
«. دنوش یم 

بذـک : » دوـمرف تسا ؟ یّـصاخ  ناـمز  ترـضح ) روـهظ   ) رما نیا  يارب  اـیآ  درک : لاؤـس  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  راـسی  نب  لیـُضف 
«. دنا هدرک  ررقم  ار  یصاخ  نامز  هک  نانآ  دنا  هتفگ  غورد  « ؛ (1)« نوتاّقولا

مییوگب هک  تسا  نآ  تسرد  .تسین  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  نامز  قیقد  ندرک  صخـشم  اه ، تمالع  نایب  زا  دوصقم  نیاربانب ،
ار روما  نیا  ققحت  اـم ، لـمع  نکیل  تسا ؛ روهظ  ياـه  تمـالع  زا  ًـالثم ] « ] هحیـص و« فـسخ »  » هلب .دراد  طاـبترا  اـم  لاـمعا  هب  اـهنیا 

.دزاس یم  رود  ای  کیدزن 

هب هّجوت  هراب  نیا  رد  .دوش  دای  هّجوم » لوبقم و  راـظتنا   » هب نآ  زا  هک  تسا  يرورـض  روهظ ، موهفم  ریـسفت  رد  هیجوت  حیحـصت و  نیا 
: تسا هتسیاب  هتکن  هس 

راظتنا موهفم  حیحصت  .کی 

رد .دوش  یم  لدـبو  ّدر  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  دروم  رد  يدایز  ياـه  ثحب  نآ  رد  هک  مینک  یم  یگدـنز  يرـصع  رد  زورما 
مالـسلا و هیلع  ماما  روهظ  زا  زورما ، یگدرتسگ  هب  مدرم  هک  میرادـن  غارـس  ار  يا  هرود  نامدوخ ، کیدزنو  رود  یخیرات  ياهرـصع 

حالـصا هنافـسأتم  اـما  .تسا  اـم  رـصع  زراـب  ياـه  هصّخـشم  زا  راـظتنا » ، » نیارباـنب .دنـشاب  هداد  ناـشن  هجوتو  هتفگ  نخـس  وا  تلود 
روهظ هلأسم  ام  ناناوج  تسا ! هتفرگن  تروص  راظتنا  هلأسم  هرابرد  مومع  حطس  رد  يداشراو 

ص:70

ص 260. ج 1 ، بصانلا ،  مازلا  - 1
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تسرد هکلب  تسین ؛ حیحص  يدرکیور  نینچ  .دنیوج  یم  اه  باتک  يال  هبال  رد  ًافرص  ار ، وا  روهظ  میالعو  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما 
.مینک وجوتسج  نامدوخ  یعامتجاو  یسایس  یگدنز  نتم  رد  ار  وا  يربهر  هب  یناهج  بالقنا  ماما و  روهظ  هک  تسا  نآ 

تدحو تمواقم ، یهاگآ ، رد  رصاعم _  یگنهرف  یـسایس و  یگدنز  نتم  رد  ام  هک  ینازیم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  ياه  تمالع 
.دوش یمن  نایب  اه  باتک  رد  میبای ، یم  نام _  یتاغیلبت  یسایس و  یبالقنا و  ياه  ییاناوت  يراکادف ، یسایس ، ماجسنا  هملک ،

موهفم دـیاب  .تسا  یفنم  ًالماک  يا  هویـش  اه ، باتک  يال  هبال  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  ياه  هناشن  زا  شهوژپ  رد  ام  ناـناوج  هویش 
هلأسم رد  ار  ناسنا  شقن  تسخن ، موهفم  هک  تسا  نیا  موهفم  ود  قرف  .میهد  تهج  تبثم  تمس  هب  ار  نآ  مینک و  حیحصت  ار  راظتنا 

یگدنز و اب  طبترم  لاّعف و  تبثم و  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  دنور  رد  ار  شقن  نیا  مود ، موهفم  اّما  دزاس ؛ یم  رگ  هولج  یفنم  راظتنا ،
.دهد یم  رارق  ام  جنر  درد و  یبالقنا و  یسایس و  تیعضو 

اّنمآ و اولوقی  نا  اوکرتی  نا  ساّنلا  بسحَا  ملا ،  ) یلاعت يادخ  نخـس  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  دّالخ  نب  رّمعم 
: تسا هدرک  لقن   (1) نونتفی ) مُه ال 

( بهذلا صلُخی  امک  نوصلُخی  لاق : َُّمث  بهَّذلا ، نتُفی  امک  َنوُنتفی   )

ص:71

توبکنع دنریگ ;»؟ یمن  رارق  شیامزآ  درومو  دنوش  یم  اهر  میدروآ ، نامیا  دـنتفگ  ات  هک  دنتـشادنپ  مدرم  ایآ  میم ، مال ، فلا ، - » 1
هیآ 1 و2. ( 29)
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هچ نانچ  دوش ، یم  هتفرگ  مدرم  یـصلاخان  دومرف : سپـس  .دوش  یم  شیامزآ  الط  هک  روط  نامه  دنوش ، یم  شیامزآ  مدرم ] [« ؛ (1)
«. دنزاس یم  صلاخ  ار  الط 

هک میتفگ  یم  نخس  مه  اب  مالسلا ]  هیلع  رصع  ماما  روهظ  هرابرد   ] میدوب و هتـسشن  هریغم  نب  ثراحو  نم  دیوگ : یم  لقیـص  روصنم 
: دومرف ام  هب  ترضح  نآ  .دینش  ار  ام  نانخس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب هن  اغیرد ! دـیا ؟ هتـسشن  اجنیا  هچ  يارب  « ؛» اوّزیمت یّتح  مکنیعا  هیلا  نوّدـمت  ام  نوکی  ِهّللاو ال  تاهیه ال  اـنهاه ؟ متنا  ءیـش  يا  یف  »
«. دیوش شیامزآ )  ) زیامتم هکنآ  رگم  دش ، دهاوخن  عقاو  دیشک ، یم  ار  شراظتنا  هک  هچنآ  مسق  ادخ 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روصنم 

يا « ؛ (2)« ُدَعْسَی ْنَم  َدَعْـسَیو  یقـشی  نم  یقـشی  یّتح  ِهّللاو  ال  اوّزیمی ، یّتح  ِهّللاو  ال  سایأ ، دعب  ِّالا  مکیتأی  رمالا ال  اذه  ّنا  روصنم ! ای  »
هکنآ رگم  ادـخ  هب  هن  دـنوش ؛ زیامتم  هکنآ  رگم  ادـخ  هب  هن  .يدـیما  ان  زا  سپ  رگم  دوش ، یمن  عقاو  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  روصنم !

«. دنهد ناشن  ار  دوخ  ود  ره  تخب  کین  یقش و 

هناشن اب  نآ  طابترا  زا  رتشیب  ام  یتخبدب  یتخبکین و  درد ، يراتفرگ و  یگدنز ، ملع ، اب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  طابترا  نیاربانب ،
.میرگنب نآ  هب  يرگنشور  یشیدنا و  فرژ  اب  دیاب  هک  تسا  یموهفم  نیا ، تسا و  اه  باتک  رد  هدش  رکذ  یناهیک  ياه 

ص:72

ص 261. ج 1 ، بصانلا ،  مازلا  - 1

ص 261. ج 1 ، بصانلا ،  مازلا  - 2
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؟ تسیک رظتنم  .ود 

رظتنم ام  هن  دوب ؛ دهاوخ  ام  داهجو  تمواقم  تکرح و  رظتنم  مالـسلا  هیلع  ماماو  دوش  یم  سکعرب  هلأسم  هدش ، رکذ  موهفم  ساسارب 
نیا هک  مییام  نیا  نامگ  یب  دـشاب ، طبترم  ام  یبالقناو  یـسایس  ياه  تیعقاو  اب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  هلأـسم  .ناـشیا 

، داحتا تکرح ، مادـقا ، اب  هکنآ  ای  میهد : زورب  هطبار  نیا  رد  درکلمع  هنوگ  ود  میناوت  یم  نیاربانب  .میـشخب  یم  ققحت  ار  اه  تیعقاو 
هتشاذگ و نارگید  هدهع  هب  ار  راک  هکنآ  ای  میزاس و  مهارف  ار  ترـضح  نآ  مایق  هنیمز  فورعم ، هب  رما  يراکادف و  یتالیکـشت ، مظن 

.میزیرگب اه  تیلوؤسم  اب  ییورایور  زا  مینک و  یلاخ  هناش  یمادقا  هنوگره  زا  دوخ 

راظتنا شزرا  .هس 

یم ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  .تسا  هداد  يدایز  تیمها  شزرا و  یمالـسا ، عبانم  راظتنا ،»  » لوبقمو تبثم  موهفم  يارب 
دوخ جرف ، راـظتنا  « ؛ (2)« ٌهداـبع جرفلا  راـظتنا   » و تسا » راـظتنا  نم  تّما  لاـمعا  نـیرترب  « ؛ (1)« راظتنالا یتُّما  لامعا  لـضفا  : » دـیامرف

«. تسا تدابع 

(، دـشاب روهظ  رظتنم   ) دـشکب ار  ام  رما  راـظتنا  هک  یـسک  « ؛ (3)« همدـب ِطّحـشتملاک  انِْرمَِال  رظتنملا  : » تسا هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد 
تسا یسک  نانوچ 

ص:73

ص 469. ج 1 ، بصانلا ،  مازلا  - 1

ص 469. ج 1 ، بصانلا ،  مازلا  - 2

ص 469. ج 1 ، بصانلا ،  مازلا  - 3
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«. دشاب هدیتلغ  رد  دوخ  نوخ  هب   [ ادخ هار  رد   ] هک

يانعم هب  راظتنا  یفنم  رّوصت  زاو  دراد  بسانت  انعم  نیا  زا  تبثم  روصت  اب  هدـش ، نایب  راظتنا  يارب  تاـیاور  رد  هک  یگرزب  شزرا  نیا 
.تسا رود  رایسب  ندوب » دصرتم  »

ص:74

ایوپ www.Ghaemiyeh.comراظتنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 103زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


« راظتنا  » و تکرح »  » دنویپ مود : لصف 

هراشا

ص:75
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راظتنا تکرح و 

مه میتـفگ و  نخـس  تکرح »  » هب راـظتنا  یگتـسویپ  هراـبرد  نیا  زا  شیپ  .تسا  دوجوم  راـظتناو  تکرح  ناـیم  يا  هیوـس  ود  طاـبترا 
.تفگ میهاوخ  نخس  راظتنا »  » هب تکرح »  » یگتسباو زا  نونکا 

یبالقنا مادقا 

طقف بـالقنا ، رگا  .تسا  هارمه  یتخـس  تمواـقم و  شلاـچ ، اـب  ور  نیا  زا  تـسا ؛ نتخاـس  بـیرخت و  زا  يا  هزیمآ  یبـالقنا » مادـقا  »
؛ دوش یم  دراو  دوجوم  ِدساف  یـسایس  میژر  رب  مادهنا  نوچ  .دوبن  شالت  تمز و  همه  نیا  هب  زاین  یمادهنا _  چـیه  یب  دوب _  نتخاس 

.دننک یم  عافد  دنرب و  یم  عفن  نآ  زا  هک  دراد  ینارادرب  هرهب  یمیژر ، ره  اریز  .تسا  هارمه  یناوارف  ياه  یتخس  اب  هجیتن  رد 

: تسا هارمه  گنج » داهج و   » اب یتوعد  نینچ  ور  نیا  زا  تسا ؛ یبالقنا  توعد  کی  دیحوت ، هب  توعد 

يادخ نآ  زا  هرسکی  نید  دنامن و  ياج  رب  يا  هنتف  ات  دیگنجب  نانآ  اب  و  « ؛ (1) هّلل ) هّلک  نیّدلا  نوکیو  هنتف  نوکت  یّتح ال  مهولتاقو   )
«. ددرگ

ص:76

هیآ 39. ( 8  ) لافنا - 1
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هب توعد  درادن  ناکما  دنا ، هدرک  داجیا  دولآ  كرـش  یـسایس  میژر  ناروهرهب  هک  یگرزب  عناوم  اه و  هنتف  نتـشادرب  نایم  زا  نودـب 
اریز تسین ؛ ریذپ  ناکما  هزرابم ، داهج و  نودـب  زین  هنتف  نتـشادرب  نایم  زا  رگید ، فرط  زا  .دـیاشگب  مدرم  یگدـنز  هب  یهار  دـیحوت 

اب زج  ادخ ، هب  توعد  دوش و  یم  كرـش  نیزگیاج  هکلب  دـبای ؛ یمن  رارقتـسا  یعامتجا  یـسایس و  ألخ  رد  يدـیحوت ) ماظن   ) دـیحوت
.دریذپ یمن  تروص  كرش  يدوبان 

یبالقنا مادقا  ياهب 

رد عناوم  داجیا  اه و  هنتف  نتخیگنارب  يدـیحوت و  تکرح  اب  هزراـبم  يارب  دوخ  ناوت  ماـمت  زا  نآ ، ناربهر  كرـش و  ناگدـنراد  اـپرب 
عناوم نیا  همه  اب  ییوراـیور  اـه و  هنتف  نیا  ماـمت  ندرب  نیب  زا  دـنمزاین  دـیحوت  هب  توعد  .دـنرب  یم  هرهب  ادـخ ، هب  نارگتوعد  ریـسم 

.تسا كرش  میژر  اب  هزرابمو 

لیمحت نانآ  ناکیدزن  یلاعت و  يادخ  يوس  هب  نارگتوعد  هب  يدایز  یلامو  یناج  هنیزه  كرش ، نایک  اب  هزرابمو  عناوم  اب  ییورایور 
.دراد یپ  رد  ار  ینیگنس  ياه  تراسخ  دنک و  یم 

تکرح هب  فیلکت 

رد اـه  تّقـشم  اـه و  جـنر  نیا  رگا  .تسا  هداد  ناـشن  يا  هژیو  ماـمتها  تکرح ، هب  مدرم  فیلکت  رد  لـماوع ، نیا  هب  هّجوـت  اـب  نآرق 
: تشادن یهجو  دیکأت  همه  نیا  دوبن ، يدیحوت  تکرح 

ص:77
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«. دیزیخاپ هب  ادخ  يارب  هناعضاخ  « ؛ (1) نیتناق ) هِّلل  اوموق  )

وت رب  هک  یبیسآ  ربو  رادزاب  دنسپان  راک  زاو  راداو  هدیدنسپ  راک  هب  « ؛ (2) َکباصا ) ام  یلع  ِْربْصاو  رکنملا  نع  َْهناَو  فورعملاب  ُرمأَو   )
«. شاب ابیکش  دیآ  دراو 

«. نک یگداتسیا  يا  هتفای  روتسد  هک  هنوگ  نامه  سپ  « ؛ (3) َتِرُما ) امَک  ْمِقَتْساَف   )

«. نک توعد  تراگدرورپ  هار  هب  « ؛ (4) َکِّبر ) ِلیبس  یلا  عُدا   )

«. ناوخب تراگدرورپ  مان  هب  « ؛ (5) َّکبر ) مساب  أْرِقا   )

«. نک داهج  ناقفانمو  نارفاک  اب  « ؛ (6) نیقفانملاو ) راّفکلا  دهاج   )

«. دینک داهج  ادخ  هار  ردو  « ؛ (7)( ِهّللا لیبس  یف  اوُدِهاج  َو   )

هار رد  ناتناجو  لام  ابو  دیوش  جیـسب  راب  نارگ  رابکبـس و  « ؛ (8) ِهّللا ) لیبس  یف  مکـسفناو  مکلاومَاب  اودِـهاجَو  ًالاقثو  ًافافِخ  اورفنِا   )
«. دینک داهج  ادخ 

«. دیشکب ار  نانآ  دیتفای ، تسد  ناشیا  هب  اجک  ره  و  « ؛ (9) مهومتفقث ) ثیح  مهولتقاَو   )

ص:78

هیآ 238. ( 2  ) هرقب - 1
هیآ 17. ( 31  ) نامقل - 2
هیآ 112. ( 11  ) دوه - 3
هیآ 125. ( 16  ) لحن - 4

هیآ 1. ( 96  ) قلع - 5

هیآ 73. ( 9  ) هبوت - 6
هیآ 218. ( 2  ) هرقب - 7

هیآ 41. ( 9  ) هبوت - 8
هیآ 191. ( 2  ) هرقب - 9
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«. دیگنجب دنگنج ، یم  امش  اب  هک  یناسک  اب  ادخ  هار  رد  و  « ؛ (1) مکنولتاُقی ) َنیذلا  ِهّللا  ِلیبس  یف  اوِلتاق  (َو 

«. دنامن ياج  رب  يا  هنتف  ات  دیگنجب  نانآ  اب  و  « ؛ (2) ٌهنتف ) نوکت  یّتح ال  مهولتاق  و   )

زا عناوم  عفرو  اه  هنتف  ندرب  نیب  زا  كرش و  ياج  هب  دیحوت  ندناشن  دوجوم و  عضو  رییغت  ياتسار  رد  یبالقنا  ياه  هزومآ  اهنیا  مامت 
.تسا دنوادخ  يوس  هب  توعد  ریسم 

ناسنا فعض 

عناوم نیا  مامت  اب  ییورایور  يارب  یتردـق  دوخ ، دوجو  ردو  دـنک  یم  یناوتاـن  ساـسحا  يراوشد ، ّتیلوؤسم  نینچ  ماـجنا  زا  ناـسنا 
رد نانمؤم ، یمک  اب  ای  ییاهنت  هب  ناسنا  ور  نیا  زا  تسارگناریو ؛ دیدش و  كرش ، دیحوت و  ههبج  ود  نیب  دربن  .دبای  یمن  تالکـشمو 

يادخ هکنآ  رگم  دنک ؛ یم  ینیشن  بقع  ییورردور  زاو  دریذپ  یم  ار  یتساک  نینچ  هدرک و  فعـض  ساسحا  ههبج ، نیا  اب  دروخرب 
.دنک ظفح  ار  وا  یلاعت 

ساره لکش  هب  فعض  نیا  .دنا  هجاوم  نآ  اب  ادخ  هار  رد  نالاّعف  هک  تسا  یلکشم  نیتسخن  ناسنا ، سفن  رد  فعـض  لماوع  شریذپ 
نیا یمامت  ای  یبلط و  تحار  ییوج و  تیفاع  نآ ، رارمتـسا  يدـنمدوس  زا  سأی  هار ، همادا  زا  یگدـنامرد  وا ، نارایتسدو  توغاـط  زا 

نانآ دنک و  یم  زورب  لماوع 

ص:79

هیآ 190. ( 2  ) هرقب - 1
هیآ 39. ( 8  ) لافنا - 2
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.دنتسه ناوارف  دننام ، یم  هار  رد  دنناوتان و  ریسم  همادا  زا  هک 

طوقس زا  ییاهر 

فعضو یناطیش  ياه  هسوسو  زا  دنک و  یم  ظفح  طوقس  زا  ریـسم ، نیا  ّیط  رد  ار  ام  هک  یلماوعو  بابـسا  زا  تسا  هتـسیاب  اجنیا  رد 
لماع راهچ  اهنآ  نیرت  مهم  .تسا  رایسب  نالاعف  یگدنز  رد  ّتینوصم  ظفح و  لیاسو  .مییوگب  نخـس  دراد ، یم  زاب  نامدوخ  ینورد 

.راظتنا . 4 ثاریم ؛ . 3 الو ؛ . 2 هالص ؛ ربص و  زا  تناعتسا  . 1 تسا : هدرک  دای  اهنآ  زا  میرک  نآرق  هک  تسا 

يراگتسر لماوع 

( هزورو زامن   ) هالص ربص و  زا  تناعتسا  .کی 

ربصلاب اونیعتـسا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   ) و دییوج » يرای  زامن  ییابیکـش و  زا  « ؛ (1)( هولّصلاو ربّصلاب  اونیعتـسا  : ) دیامرف یم  یلاعت  يادخ 
«. دییوج يرای  زامن  ییابیکش و  زا  نانمؤم ! يا  « ؛ (2)( هولّصلاو

ورین دیحوت ، ریسم  هّصق  نایب  اب  برعلا  هریزج  رد  كرش  نارـس  اب  رازراک  نادیم  طسو  رد  ار  شلوسر  بلق  دوه ،»  » هروس رد  دنوادخ 
: دیامرف یم  يو  هب  ینالوط ، ریسم  نیا  یلامجا  یسررب  زا  دعب  دشخب و  یم 

ص:80

هیآ 45. ( 2  ) هرقب - 1
هیآ 153. ( 2  ) هرقب - 2
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نود نم  مکل  امو  راّنلا  مکّـسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرت  الو  ریـصب  نولمعت  امب  ّهنا  اْوَغْطَت  الو  َکَعَم  بات  ْنَمو  َتِْرُما  امک  مقتـساف  )
ربصاو نیرکاّذلل  يرکذ  کلذ  تائّیسلا  نبهذی  تانسحلا  ّنا  لیّللا  نم  ًافلزو  راهَّنلا  ِیَفَرَط  هولـصلا  مقاو  نورـصنت  ّمث ال  ءایلوا  نم  ِهّللا 

(1)؛ نینسحْملا ) َرْجَا  ُعیُضی  َهّللا ال  ّناف 

هچنآ هب  وا  هک  دینکم  نایغط  .تسا و  هدرک  هبوت  وت  اب  هچ  ره  روط ] نیمه   ] نک و یگداتسیا  يا ، هتفای  روتـسد  هک  هنوگ  نامه  سپ  »
يارب ادخ  ربارب  ردو  دسر ، یم  امـش  هب  خزود ]  ] شتآ هک  دیوشم  لیامتم  دـنا ، هدرک  متـس  هک  یناسک  هب  .تسا  انیب  دـیهد  یم  ماجنا 

ار زامن  بش ، تاعاس  نیتسخن  و  نآ ] رخآ  لّوا و   ] زور فرط  ود  رد  .دش و  دیهاوخن  يرای  ماجنارـس  و  دوب ، دـهاوخن  یناتـسود  امش 
شاداـپ دـنوادخ  هچ  شاـب  ابیکـشو  تسا  يدـنپ  ناگدـنریگدنپ  يارب  نـیا  .دـنک  یم  تـسین  ار  اـه  يدـب  اـه  یبوـخ  اریز  راد ؛ اـپرب 

«. دنادرگ یمن  عیاض  ار  ناراکوکین 

نیا زوریپ  دراد  تسود  هک  نآ  .دـیآ  یم  دوجو  هب  اه  ّتنـس  نیا  بجوم  هب  گنجو  تسا  یهلا  ياه  ّتنـس  ساسارب  يرادـیاپ  ربص ،
هلباقم نیا  .دزیخرب  اهنآ  اب  هلباقم  هب  زارت  مه  یتردق  اب  دزرو و  يرادیاپ  اهنآ  رب  دسانـشب و  ار  اه  ّتنـس  نیا  دیاب  راچان  هب  دشاب ، دربن 

.تسا یهلا  ياه  ّتنس  زا  دوخ  زین 

رد ای  دربن ، هنحص  رد  نمشد  تردق  اب  زارت  مه  ییورین  ندرک  اّیهم 

ص:81

.115 تایآ 112 _  ( 11  ) دوه - 1
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.تسا يرادیاپ  ربص و  زا  یئزج  ...و  تاغیلبت  ای  تسایس  نادیم 

مدع نمـشد و  لباقم  رد  يرادیاپو  تمواقم  يانعم  هب  هکلب  دنک ؛ لّمحت  ار  شنمـشد  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیدب  ییابیکـش ، ربص و 
يانعم نیا ، .دـبایب  يو  ناوت  اب  ربارب  ییورین  اب  ار  وا  عفرو  عفد  ناوت  هک  اـجنآ  اـت  تسا ؛ وا  اـب  ییوراـیور  رد  یگدـنامرد  یگدزاو و 

.تسا ییابیکش  ربص و  تبثم 

مزع يو  زا  دریگب و  کمک  رایـسب  يو  دایو  ادخ  زا  دیاب  دربن ، هحوبحب  رد  ناملـسم  ناسنا  .تسا  وا  دای  ادخ و  اب  طابترا  ِدومن  زامن ،
دهاوخن يزیچ  زا  رگید  دبلطب ، يرای  دنوادخ  زا  دربن ، نادیم  رد  ناسنا  رگا  .دشخب  ماکحتسا  یهلا  ياوق  اب  ار  شیاوق  دبلطب و  ورین  و 

.تسا هالص  ربص و  يانعم  نیا ، درک و  دهاوخن  فعض  ساسحا  دیسرت و 

( یگتسبمه  ) الو .ود 

رد تیالو  رما ، نیا  .تسا  یگتسبمه )  ) الو هطبار  نامه  هک  دنراد  مجسنم  یطابترا  نآ  ياضعا  هک  دندحاو  يرکیپ  دننام  ناناملـسم 
.تسا یمالسا  هعماج  تفاب  رد  يدومع و  ّطخ  رد  نانآ  تیالو  هک  روما  يایلوا  لوسر و  ادخ و  تیالو  لباقم  رد  تسا ؛ یقفا  ّطخ 

اب طبترم  يا  هدوت  اهنآ  عومجم  زاو  دنز  یم  دنویپ  رگیدکی  هب  ار  یمالسا  تّما  دارفا  هک  گنهامه _  مجسنم و  هطبار  نیمه  هب  نآرق 
و « ؛ (1) ضعب ) ءایلوا  مهضعب  تانمؤملاو  نونمؤملاو  : ) دراد هراشا  دیآ _  یم  دیدپ  مه 

ص:82
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«. دنرگیدکی ناتسود  نامیا ، اب  نانزو  نادرم 

ياهدـنویپ نینچ  اب  هک  یتّما  .دوش  یم  لماش  ار  یهاوخریخو  شزاس  نواعت ، یتسیزمه ، یگتـسبمه ، يراـیمه ، یتسود ، ـالو ،»  » نیا
هیاپ یتحلصم ، ببس  هب  یلاعت  يادخ  .دوب  دنهاوخ  هزرابم  نادیم  رد  هچراپکی  دنمناوت و  یتّلم  دنشاب ، طبترم  رگیدکی  هب  یمکحتسم 

.تسا هداد  رارق  تسا _  دحاو  يا  هداوناخ  رد  اهدنویپ  نیرت  مکحتسم  زا  هک  الو _  ساسارب  ار  تّما  نیا  نایم  طابترا 

یلخاد راـتخاس  زا  دـیاب  یم  راـچان  هب  تسا ، هزراـبم  نادـیم  رد  يریگرد  ییوراـیور و  یمالـسا ، تّما  هفیظو  نیتـسخن  هـک  اـجنآ  زا 
، تسا هدش  دراو  نآ  رد  هک  يزاس  تشونرس  دربن  ياه  يرگ  یشحو  ربارب  رد  دناوتب  ات  دشاب  رادروخرب  يراوتسا  تفاب  مکحتـسم و 

.دزرو يرادیاپ 

تردـق یمالـسا  تّما  دـنزیخ _  یم  رب  رگیدـکی  تیوـقت  هب  نآ  رد  ناملـسم  مدرم  کـت  کـت  هـک  مکحتـسم _  يـالو  نـیا  نودـب 
.تشاد دهاوخن  زاس  تشونرس  دربن  نیا  رد  ار  قافنو  رفک  ههبج  لباقم  رد  یگداتسیا 

: دوش یم  يدحاو  هداوناخ  هعومجم و  رفک ، نارـس  اب  ییورایور  رد  دنز و  یم  گنچ  یهلا  نامـسیر  هب  هملک ، تدـحو  اب  تّما ، نیا 
«. دیوشم هدنکارپو  دینز  گنچ  یهلا  نامسیر  هب  یگمه  و  « ؛ (1) اوقّرفت ) الو  ًاعیمج  هللا  لبحب  اومصتعاو  )

ص:83
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دیاب ماصتعا  نیا  هتبلا  .دهد  یم  نامرف  هزرابم  نادیم  رد  یهلا  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  هب  ار  یمالـسا  تّما  لاعتم  يادخ  هیآ ، نیا  رد 
تاـناکما ورین و  ماـمت  يریگرد ، فرط  ود  زا  کـی  ره  هک  تسا  نینچ  هزراـبم  تعیبط  اریز  دـشاب ؛ یعمج  روط  هب  همه و  بناـج  زا 

.نانآ یگچراپکی  عامتجا و  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  دوش : یم  هصالخ  زیچ  ود  رد  زین  یمالسا  تّما  يورین  .دریگ  یم  راک  هب  ار  دوخ 

ثاریم .هس 

هماگنه رد  یخیرات ، تیوه  تلاصا و  نینچ  تخانـش  نامگ  یب  .دنروآ  دای  هب  ار  دوخ  یخیرات  ياه  هشیر  دیاب  هداوناخ  نیا  ياضعا 
.دیشخب دهاوخ  ربارب  دنچ  ماکحتسا  تابث و  تبالص ، ورین ، نانآ  هب  دربن ،

.تسا هتفرگ  تأشن  متاخ _  ات  مدآ  زا  ایبنا _  مامت  تکرح  زا  هکلب  تسین ؛ يا  هشیر  یب  تکرح  خیرات ، رد  مالسا  تکرح 

، هدنام مدـق  تباث  ناکرـشم  ياه  هسیـسد  رکم و  لباقم  رد  نرق ، اه  هد  يانزارد  ردو  تسا  يا  هشیرو  قمع  نینچ  ياراد  هک  یتکرح 
هرجـش دیحوت ، هداوناخ  نامگ  یب  .دنک  ظفح  ار  شتیحالـصو  یگتـسیاشو  دنامب  مدق  تباث  زین  هکرعم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  راوازس 

«. تسا نامسآ  رب  هتشارفارب  شیاه  هخاش  تباث و  شا  هشیر  « ؛» ءامّسلا یف  اهعرفو  تباث  اهلصا  : » هک نیمز  رد  تسا  يا  هبّیط 

اهلصا هبّیط  هرجشک  هبّیط  ًهملک  ًالثم  ُهّللا  برض  فیک  ََرت  ملَا   )

ص:84
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ادخ يدـیدن  ایآ  « ؛ (1) نورکذـتی ) مهّلعل  ساّنلل  لاثمالا  ُهّللا  برـضیو  اّهبر  نذاـب  نیح  ّلـک  اـهلُُکا  یتُؤت  ِءآمّـسلا  یف  اـهعرفو  تباـث 
هب مد  ره  ار  شا  هویم  تسا ؛ نامـسآ  رد  شا  هخاشو  راوتـسا  شا  هشیر  هک  تسا  كاپ  یتخرد  دـننام  كاپ  نخـس  هدز : لَثَم  هنوگچ 

«. دنریگ دنپ  نانآ  هک  دیاش  دنز ، یم  مدرم  يارب  ار  اه  لَثَم  ادخو  دهد  یم  شراگدرورپ  نذا 

نیمز يور  زا  « ؛ (2) رارق ) نم  اهل  ام  ضرـالا  قوف  نم  ّتثتجا  : ) تسا هشیر  یب  هدـیرب و  هکنآ  زج  تسا ، هداوناـخ  کـی  زین ، كرش 
«. درادن يرارقو  هدش  هدنک 

، نالاص ناقیدص ، اب  ناشدنویپ  زین  دوخ و  یخیرات  تلاصاو  قمع  اه ، هشیر  تسا  هتـسیاب  دننک ، یم  توعد  ادخ  هب  هک  یناسک  يارب 
ثاریم ببس  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  تهج ، نیمه  هب  .دنروآ  دای  هب  ار  ادخ  يوس  هب  نارگتوعد  نارکاذ و  نادجاس ، ناعکار ،

: مییوـگ یم  میتـسرف و  یم  دورد  مالـس و  تسا ، هدرب  ثرا  هب  ادـخ _  لوـسر  میهاربا و  حوـن ، مدآ ، دوـخ _  ناردـپ  زا  هک  یگرزب 
«. هّللا لیلخ  میهاربا  ثراو  ای  کیلع  مالسلا  هّللا ، یبن  حون  ثراو  ای  کیلع  مالسلا  هّللا ، هوفص  مدآ  ثراو  ای  کیلع  مالسلا  »

تراسخ دربن  نیا  هنایم  رد  ار  يو  اریز  دروآ ؛ دای  ار  تلاصا  يراد و  هشیر  نیا  ناسنا  دربن ، نادیم  رد  هک  تسا  هتـسیاب  ّمهم و  رایـسب 
.درک دهاوخ  تیوقت  هتشاد و  ظوفحمو  نوصم  راب ،

ص:85
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راظتناو دیما  .راهچ 

دیما دزیگنا و  یم  رب  ناـسنا  نورد  رد  ار  دـیما  راـظتنا ، .دـهد  یم  يراـی  تکرح ، رد  ار  ناـسنا  هک  تـسا  یلماـع  نیمراـهچ  راـظتنا ،
هک یـسک  ربارب  نیدـنچ  نامگ  یب  تسا ، تاجن  هورگ  ندیـسر  رظتنم  هک  یقیرغ  .دـشخب  یم  يو  هب  ار  تکرح  تمواقم و  ییاـناوت 

.دهد یم  ناشن  تماقتسا  دوخ  زا  درادن ، تاجن  هب  يدیما 

ناـحلاص و هب  تسا ، نیقّتم » نآ  زا  تبقاـع   » هـکنیا و  نمؤـم » نافعـضتسم  تماـما  و« ناـحلاص » هلیـسو  هـب  نـیمز  تـثارو   » هـب ناـمیا 
اب ییورایور  تردق  نینچمه  .تشاد  دـهاوخ  مدـق  تباث  ار  نانآ  دربن ، نادـیم  رد  هدیـشخب و  يرتشیب  تردـق  تابث و  ناگـشیپاوقت ،

، يداقتعاو نامیا  نینچ  .تخاس  دهاوخ  مهارف  نانآ  يارب  طیارش  نیرت  تخـس  رد  ار  ناربکتـسمو  ناشکندرگ  اب  هزرابمو  تالکـشم 
.درک دهاوخ  يریگولج  راوشد ، تخس و  طیارش  رد  نانآ  یشاپورف  تسکش و  زا 

هب نیمز  تثارو  هب  دزرویم و  دـیکأت   _ (1)« تسا ناگـشیپاوقت  نآ  زا  تبقاـع   _ » تقیقح نیا  رب  میرک  نآرق  هک  تسا  تهج  نیدـب 
رد « ؛ (2) نوحلاصلا ) يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذلا  دـَعب  نم  روبّزلا  یف  انبتک  دـقلو  : ) دـنک یم  رارقا  ناگتـسیاش  ناحلاص و  هلیـسو 

«. درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میتشون  درک ، دای  نآ  زا  سپ  روبز  رد  تقیقح ،

ص:86

هیآ 128. ( 7  ) فارعا - 1
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«، روـبز  » و رکذ »  » رد ار  نآ  لاـعتم  يادـخ  نآ ، رب  یمالـسا  هشیدـنا  ياـب  نآ و  رب  دـیکأت  یگتـسیاب  تقیقح و  نیا  ّتیمها  ببـس  هب 
هدـعو نـیا  و  هدوـمرف ، تیبـثت  یناـسنا ، ندـمت  ریـس  رد  ار  ناـنآ  یتسرپرـس  نافعـضتسم و  تماـما  دـنوادخ  .تـسا  هدرک  يروآداـی 

: دومرف هک  نانچ  تفریذپ ؛ ار  ناشتساوخرد  حلاص ، لمع  نامیا و  هب  ناشندناوخارف  زا  سپ  هک  تسا  وا  یمتح  هدارا  راگدرورپ و 

رب میتساوخ  و  « ؛ (1) ضرالا ) یف  مهل  نّکمنو  نیثراولا  مهلعجنو  هّمئا  مهلعجنو  ضرالا  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  ّنمن  نا  دـیرنو   )
رد مینک و  نیمز  ثراو  ار  ناشیا  مینادرگ و  مدرم  نایاوشیپ  ار  نانآ  میهن و  ّتنم  دندوب ، هدش  تسدورف  نیمزرـس  نآ  رد  هک  یناسک 

«. میهد ناشتردق  نیمز 

نافعـضتسم باب  رد  یهلا  هدارا  اـّما  تسا ؛ هدـش  دراو  ناـماهو  نوعرفو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ناتـساد  هلأـسم  رد  هچرگا  هیآ ، ود  نیا 
(، حلاص لمع  نامیا و   ) هدرک توعد  نآ  يوس  هب  ار  نانمؤم  یلاعت ، يادخ  هک  يرما  تباجتـسا  زج  يزیچ  هب  تسا و  قلطم  مورحم ،

.تسا هدشن  دّیقم 

تالکـشم رب  ییابیکـش  تماقتـسا و  شمارآ ، ناـنیمطا ، ورین ، فعـضتسم  ناـنمؤم  هب  نـیمز ، رد  نافعـضتسم  تماـما  رب  یهلا  هدـعو 
.دراد یم  مدق  تباث  دربن  نادیم  رد  هدیشخب و  تمواقم  يورین  اه  یتحاران  رد  و  هزرابم ،

ياه هصرع  ناروالد  هّیحور  رد  ار  دیما  تاجن ، يارب  یقیقح  راظتنا 

ص:87
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راظتناو یهلا  هدـعو  اب  ار  دوخ  موق  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ناماه ، نوعرف و  اب  ییورایور  رد  هک ] نانچ  [ ؛ دزیگنا یمرب  دربن ،
: دیشخب ورین  هبترمدنلب ، يادخ  يوس  زا  کمکو  جرف 

انَیتأت ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  انیذُوا  اولاق  نیقّتملل ، هبقاعلاو  هِدابِع  ْنِم  ُءآشَی  ْنَم  اُهثرُوی  ِهِّلل  ضرالا  ّنِا  اوِربْصاَو  ِهّللاب  اونیعتـسا  هموقل  یـسوم  لاـق   )
(1)؛ َنولمْعَت ) َْفیَک  َرُْظنَیَف  ِضرالا  یف  ْمُکفلْخَتْسَیو  مکّودع  َِکلُْهی  ْنَا  ْمُکُّبر  یسع  لاق  انَْتئِج ، ام  ِدَْعب  ْنِمَو 

هک شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار  نآ  تسا ؛ ادخ  ِنآ  زا  نیمز  هچ  دیزرو  يرادیاپو  دییوج  يرای  ادـخ  زا  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم  »
هکنآ زا  دعب  یّتح ]  ] ییایب و ام  دزن  وت  هکنآ  زا  شیپ  دنتفگ : یـسوم ] موق   ] .تسا ناراگزیهرپ  يارب  کین  ماجرفو  دهد  یم  دـهاوخب 
نیمز يور  ار  امـشو  دنک  كاله  ار  امـش  نمـشد  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دـیما  تفگ : .میتفرگ  رارق  رازآ  دروم  يدـمآ ، ام  يوس  هب 

«. دینک یم  لمع  هنوگچ  ات  درگنب  هاگ  نآ  دزاس ؛  [ نانآ  ] نیشناج

زا .دنک  جرف  راظتنا  وا و  هدعو  ادخ و  هب  دیما  هّجوتم  ییورایور ، هزرابم و  نادیم  رد  ار  لیئارسا  ینب  ات  دیشوک  یم  نارمع  نب  یسوم 
نم اُهثروی  ِهّلل  ضرالا  ّنا  اوربصاو  ِهّللاب  اونیعتـسا  هموقل : یـسوم  لاق  : ) دـنک یم  نایب  نانآ  يارب  ار  یهلا  گرزب  روتـسد  نیا  ور ، نیا 

(. نیقّتملل هبقاعلاو  هدابع  نم  ءاشی 

ص:88

هیآ 128 و129. ( 7  ) فارعا - 1
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اهثروی هّلل  ضرالا  ّنا  اوربصا  : ) تسا هدرک  رارقرب  طابترا  یهلا » هدـعو  قّقحت  ِراـظتنا   » و ربص »  » نیب نارمع  نب  یـسوم  هکنآ  تفگش 
(. هدابع نم  ُءآشی  نم 

ْنِم انیذُوا  : ) دنیوگ یم  يو  هب  ور  نیا  زا  دننک ، رضاح  نامز  ترارم  هّجوتم  هدنیآ ، راظتنا  زا  ار  ناشربمایپ  ات  دنشوک  یم  لیئارسا  ینب 
(. انَْتئِج ام  ِدَْعب  نمو  انیتأت  ْنَا  ِْلبَق 

کیدزن شیاشگ  نیا  نامگ  یب  هک  دزاس  یم  هجوتم  اه  یتحاران  رب  ربص  دـنوادخ و  هدـعو  ققحت  راظتنا  هب  ار  ناـنآ  هراـبود  یـسوم 
( نولمعت فیک  رظنیف  ضرالا  یف  مکفلختسیو  مکّودع  کلهی  نا  مّکبر  یسع  لاق : : ) دوب دهاوخ 

ناحلاص ناربمایپ و  تثارو  ینعی ، دزاـس ؛ انـشآ  راـظتنا » و« تثارو »  » گـنهرف اـب  ار  تّما  نیا  اـت  هدرک  هدارا  یلاـعت  يادـخ  نیارباـنب ،
.ناگتسیاش تماما  جرف و  هب  یلاعت  يادخ  هدعو  راظتناو 

نکر ود  راـظتنا ، تثارو و  .تسا  هدرک  هطاـحا  ار  يدـیحوت  تکرح  راـظتنا ،»  » نوناـق وس  رگید  زاو  تثارو »  » نوناـق فرط  کـی  زا 
.میوش انشآ  ینآرق  گنهرف  ود  نیا  اب  دیاب  تسا و  نآ  ینالوط  راوشد و  ریسم  رد  يدیحوت  تکرح  یلصا 

مالسلاو

ص:89
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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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