
http://www.ghaemiyeh.com






مالسلا هیلع  قداص  ياوشیپ 

: هدنسیون

يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

یمالسا گنهرف  رشن  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( مالسلا هیلع   ) قداص 10ياوشیپ 

باتک 10تاصخشم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هرابرد ي  تواضق  10ود 

10هراشا

هنارادبناج 11تواضق 

هناضرغم 15تواضق 

ربهر کی  یناسنا  15تلاسر 

مالسلا هیلع  ماما  یعقاو  16يامیس 

بلط تیفاع  ياه  17حور 

دانتسا لباقریغ  18ياهدنس 

یملع ریغ  18تواضق 

تماما 19هفسلف ي 

توبن 20هفسلف ي 

توبن فیلکت  همادا ي  21تماما ،

یعامتجا ماظن  هدنزاس ي  23رصانع 

مالسلا مهیلع  همئا  یمومع  23همانرب ي 

تماما نایرج  هرود ي  24راهچ 

24هراشا

يراکمه ای  24توکس 

ماما ندیسر  تردق  25هب 

نیسح ماما  تداهش  ات  ماما  26حلص 

بیقعت 26راگزور 

یگدامآ داجیا  27موزل 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ داجیا  زا  رتراوشد  بالقنا ، 27دیدجت 

یهار ود  رس  رب  مالسلا  هیلع  داجس  28ماما 

رتراوشد هار  29باختنا 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هدنزاس ي  29شقن 

کیژولوئدیا 30تیعطاق 

لباقم ههبج ي  اب  مالسلا  مهیلع  ایبنا  يدنب  31فص 

مالسلا هیلع  ماما  هب  حلاص  رصانع  32نتسویپ 

مالسلا هیلع  ماما  هنادنمشوه ي  33دروخرب 

طلسم تردق  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  یقیقح  34عضوم 

ناهنپ مارآ و  36تیلاعف 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نارود  37هصخاش ي 

رادفده توعد  38هعاشا ي 

ینهذ یعامتجا و  راب  فسأت  39تیعقاو 

مالسلا هیلع  ماما  هنامصخ ي  يریگ  40عضوم 

اهتصرف زا  41هدافتسا 

ینوعرف هعماج ي  رد  لیئارسا  ینب  41ناتساد 

هدنز مادنا  رکفتم  42زغم 

يرادزار 43سرد 

یتالیکشت هطبار ي  43دوجو 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دیدش  اتبسن  45عضوم 

ماش هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  46راضحا 

ماشه ياهییوگ  47هوای 

ماشه سلجم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  47يرگنشور 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دیعبت  48سبح و 

خیرات 49رارکت 

يورایور راکیپ  زا  50زیهرپ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  رقاب  ماما  شخبدیما  ياه  51هویش 

راومهان یهار  رد  هزرابم  لاس  53هدزون 

گرم زا  سپ  داهج  54هشقن ي 

هیما ینب  نارود  يارجام  رپ  56لصف 

شخبتایح نایرج  ود  همشچرس ي  58تماما ،

یسایس راک  رب  يرکف  راک  59تیولوا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  یلک  60يژتارتسا 

مالسلا هیلع  ماما  توعد  60يراوشد 

قداص دیما  رهظم  مالسلا ، هیلع  قداص  60ماما 

؟ تسیک هدننک » مایق   » زا 61روظنم 

کیدزن نارای  62يراودیما 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هرود ي  ياه  بیشن  64زارف و 

ماهبا زا  هلاه يا  رد  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  یگدنز  64حرش 

یتالیکشت یناهنپ  65راک 

یسیون خیرات  65تلصخ 

یسابع هغبص ي  اب  یسیون  65خیرات 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  یگدنز  اب  ییانشآ  66هار 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  یگدنز  رد  مهم  66ياهرادومن 

66هراشا

تماما هلئسم ي  غیلبت  66نییبت و 

هعیش ناماما  توعد  یگژیو  66نیرتزراب 

مالسا گنهرف  رد  تماما  66موهفم 

عیشت بتکم  رد  تماما  68موهفم 

دوش نییعت  ادخ  فرط  زا  دیاب  69ماما 

گولوئدیا تلود و  سیئر  70ماما ،

تایاور رد  تماما  70موهفم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


تماما هب  قداص  ماما  71توعد 
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تموکح ملع و  راد  74ثاریم 

يوق یتاغیلبت  هکبش ي  75دوجو 

« هیقت  » هب ماما  نارای  76يدنبیاپ 

تیب لها  تماما  يارب  هدرتسگ  76تاغیلبت 

یبدا یمالک و  77تالداجم 

مود لوا و  ياهنرق  رد  تایبدا  78شقن 

تموکح قح  80تابثا 

روصنم هب  ینیسح  هللادبع  نب  دمحم  82همان ي 

یعیش شنیب  لاور  هب  نآرق  ریسفت  زین  یعیش و  هقف  هویش ي  هب  نید  ماکحا  نایب  83غیلبت و 

یهقف یملع و  هزوح ي  نیرت  83عیسو 

مدرم ینید  یسایس و  روما  لفکتم  84هفیلخ ،

تموکح هاگتسد  ینید  ياهیهاگآ  84فعض 

ریسفت ثیدح و  هقف و  رد  یلک  نایرج  85ود 

قداص ماما  یملع  85هضراعم ي 

روصنم ياهراشف  86اهدیدهت و 

ینید شناد  زا  افلخ  یبیصن  86یب 

يرکف یسایس و  يربهر  87تماما ،

قداص ماما  يارب  روصنم  88ياهتیدودحم 

یسایس کیژولوئدیا -  یناهنپ  تالیکشت  89دوجو 

همئا نامرف  تحت  ناهنپ  89تالیکشت 

تسیچ ناهنپ  تالیکشت  زا  90روظنم 

زیمآ تمکح  زیمآ و  تحلصم  ياه  91هویش 
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حلص شریذپ  يارب  نسح  ماما  92يژتارتسا 

هعیش تالیکشت  يانب  گنس  92نیتسخن 
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نسح حلص  زا  سپ  لاس  94تسیب 

هتفای نامزاس  ياهتیلاعف  95دشر 

نایعیش تسد  رد  لمع  96راکتبا 

تفالخ میژر  نارس  لد  رد  ینکفا  96ساره 

تماما بزح  يارب  یمان  97هعیش ،

رس بحاص  لیکو ، 98باب ،

؟ تسیچ ناماما  یگدنز  رد  99زار 

تالیکشت یندوشگان  101ياهزار 

نایعیش ماما و  نایم  هطساو ي  102باب ،

؟ تسا یسک  هچ  103لیکو 

نایعیش یتالیکشت  يوپاکت  103هوحن ي 

103یقرواپ

زکرم 116هرابرد 
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( مالسلا هیلع   ) قداص ياوشیپ 

باتک تاصخشم 

.1318 يا ، هنماخ  یلع  قداص  /  ياوشیپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1386 یمالسا  ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت : رشن : تاصخشم 

.ص 99 هد ، يرهاظ :  تاصخشم 

مراهچ  978-964-476-030-3: پاچ  لایر  :  12000 لایر ؛  کباش : 11000 

.Ali Khamenei. The honest leader یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

(. .ص  113 شش ،  ) 1382 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یلبق : پاچ  تشاددای : 

.موس پاچ  تشاددای : 

.1388 مراهچ : پاچ  تشاددای :

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

 . .ق 148  - 83 مشش ، ماما  ع ،)  ) دمحم نب  رفعج  عوضوم :

تماما .ق --  148  - 83 مشش ، ماما  (ع ،) دمحم نب  رفعج  عوضوم :

یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  هدوزفا : هسانش 

خ2پ9 1386  /  BP45 : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید : 297/9553 يدنب  هدر 

1179570 یلم : یسانشباتک  هرامش 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هرابرد ي  تواضق  ود 

هراشا

نودهی همئأ  مهنلعج  و  [ 1  ] الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودهع  ام  اوقدص  لاجر  نینمؤملا  نم 
[. 2  ] نیدبع انل  اوناک  هوکزلا و  ءآتیا  هولصلا و  ماقا  تریخلا و  لعف  مهیلا  آنیحوأ  انرمأب و 
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ود نابحاص  مدرم و  زا  هتسد  ود  فرط  زا  تواضق  ود  نیا  .تسا  جیار  مدرم  نایم  رد  تواضق  ود  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد ي 
تسا و کیدزن  رگیدکی  هب  اهنآ  أشنم  مه  اهتواضق و  نیا  ياوتحم  لکش و  مه  بجعت ، لامک  اب  یلو  دوش ؛ یم  زاربا  رکف  زرط  هنوگ 

هـصالخ روط  هب  نم  ار  تواضق  ود  نیا  .دـنکرتشم  رگیدـکی  اب  الماک  هطوبرم ، لئاسم  دراوم و  زا  يا  هراـپ  رد  تفگ  ناوت  یم  یتح 
یم نینچ  نیا  دنشیدنا و  یم  نینچ  نیا  هک  یناسک  اب  نونکات  تسا و  انـشآ  رایـسب  امـش  نهذ  اب  ود  ره  هک  دید  دیهاوخ  میوگ و  یم 

.دیا هدرک  دروخرب  دنتسیا ، یم  ناوارف  بصعت  اب  دوخ  هتفگ ي  رس  رب  دنیوگ و 

هحفص 2] ]

هنارادبناج تواضق 

ماما نایلاوم  ناوریپ و  ناتـسود و  دوخ ، رادـنپ  رد  هک  دوش  یم  زاربا  یناـسک  فرط  زا  تسا و  هنارادـبناج  یتواـضق  تواـضق ، نیلوا 
: تسا نینچ  نآ  و  لمع ؛ هب  هن  هچ  رگا  مان ، هب  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نایعیش  تواضق  دندرگ ؛ یم  بوسحم 

هب تفای  تصرف  تسناوت و  هک  تفرگ  رارق  یتیعقوم  رد  شدوخ ، زا  دعب  لبق و  ناماما  زا  یـضعب  فالخ  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
سیردت طاسب  داد ، هار  دوخ  هب  ار  مدرم  تسـشن ، هناخ  رد  .دنک  زاب  ملع  ناگدنیوج  يور  هب  ار  هناخ  رد  دزادرپب و  نید  ماکحا  رـشن 

ملع و ناماک  هنشت  زا  هک  ره  درتسگ و  ار  نید  شناد  و 
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هناخ ي بتکم  زا  دندمآ و  درگ  درگاش  رازه  راهچ  وا  سیردت  ربنم  ياپ  رد  .تفریذپ  زاب  شوغآ  اب  ار  وا  دـمآ ، وا  يوس  هب  تقیقح 
ملع قـالخا و  خـیرات و  دـننام  یعیبـط -  مولع  اـت  ریـسفت  ثیدـح و  هقف و  دـننام  ینید ، موـلع  زا  نوگاـنوگ  ياهـشناد  وا  نادرگاـش 

اب .هدش  هضرع  نایناهج  هب  سانشرس  فورعم و  ياه  هرهچ  هلیسو ي  هب  ناوارف و  ياه  هتشون  اهباتک و  يالبال  رد  هریغ -  عامتجالا و 
يدام و یعیبط و  یقیدنز ، يدـحلم ، اج  ره  هدرتسگ و  هرظانم  ثحب و  طاسب  اهنییآ ، رگید  هب  ناگتـسباو  رکف  زرط  راکفا و  نابحاص 

نیملکتم اب  .دـندرک  یم  بولغم  ار  وا  دنتـسشن و  یم  لالدتـسا  ثحب و  هب  وا  اـب  شنادرگاـش  زا  یکی  اـی  شدوخ  دوب ، ییادـخ  رکنم 
نایعدـم و فرط  ره  زا  شنیب ، شناد و  نادـیم  رد  یناـمرهق  نوچمه  دـنکفارد و  هجنپ  یمـالک  يداـقتعا و  لـئاسم  رد  دوـخ  ناـمز 

نایلاس لوط  رد  يا  هلـصوح  رپ  ملعم  نوچمه  و  تخاـس ، موکحم  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناشیدـنا  هواـی  ناـیوگ و  رپ  ناـضراعم و 
شناد و بتکم  نیا  دراد و  هگن  ریاد  ار  یملع  هزوح ي  نیا  دناوتب  هکنآ  يارب  و  دـیناسر …  رمث  هب  زربم  هدـبز و  نادرگاش  يدامتم 

لمع چیه  راکتبا  هک  ینعم  نیدب  طقف  هن  دـنکن ؛ هلخادـم  تسایـس  رد  دـش  روبجم  دـهد ، جاور  رتشیب  هچ  ره  ار  یمالـسا  هشیدـنا ي 
یتح هکلب  دریگن ، تسد  رد  ار  یسایس 

هحفص 3] ]

دوخ هب  تبسن  ار  نانآ  دنکب و  مه  تکرح  دنتـساوخ ، یم  شنامز  يافلخ  هک  یـسایس  تهج  نامه  رد  الماک  هاگ  هک  تروص  نیدب 
اذل .دنزن  رس  وا  زا  نانآ  تسایس  فالخ  رب  يراک  چیه  هک  دشوکب  دزاسب و  مه  نیبشوخ 

( مالسلا هیلع   ) قداص www.Ghaemiyeh.comياوشیپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


، دش یم  مزال  یهاگ  رگا  .درک  یم  عنم  نانآ  هب  ضرعت  زا  مه  ار  نارگید  یتح  هکلب  درکن ، یضرعت  شرـصاعم  نانارمکح  هب  اهنت  هن 
یم نیبدـب  وا  هب  یغورد  ینیچ  ربـخ  ینظ و  ءوس  یتـضهن ، رثا  رب  رگا  .تفرگ  یم  هزیاـج  هلـص و  اـهنآ  زا  تفر و  یم  اـهنآ  غارـس  هب 

، يریگ عضوم  ریذپان  دـیدرت  یعطق و  دـهاوش  هلمج  زا  .دـمآ  یمرب  هلماجم  تلامتـسا و  ماقم  رد  دـنتفرگ ، یم  مشخ  رهق و  دـندش و 
میـسرت يا  هدنکفا  رـس  نامیـشپ و  رـصقم  نوچمه  روصنم ، رـضحم  رد  ار  ماما  هک  لیبق ، نآ  زا  یتایاور  تسا و  بجاح  عیبر  تیاور 

نوچ يرگنایغط  هرابرد ي  نآ  ندوب  غورد  هک  دـنک  یم  لقن  روصنم  هب  باطخ  ییاـه  شیاتـس  نانخـس و  ماـما  ناـبز  زا  دـنک و  یم 
.تسین هدیشوپ  یسک  رب  روصنم ،

ینب زا  ای  وا  زا  هک  ییاهیدـب  ربارب  رد  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  دزاـس و  یم  دـننامه  نامیلـس  بویا و  فسوی و  نوچ  یناربماـیپ  اـب  ار  وا 
کلذ نم  تنا  رفغف و  ملظ  فسوی  نا  ربصف و  یلتبا  بویا  نا  رکشف و  یطعا  نامیلس  نا  : » دزاس هشیپ  ربص  دنک ، یم  هدهاشم  نسحلا 

؛ درک ربص  دش و  التبم  یحور  یمسج و  مالآ  هب  بویا  درک ؛ رکش  دمآ و  لیان  تموکح )  ) يدنوادخ ياطع  هب  نامیلس  خنسلا ؛ »… 
[. 3  ] .ینامدود نامه  زا  هشیر و  نامه  زا  زین  وت  و  دیشخب ؛ ار  نانآ  دید و  متس  شناردارب  زا  فسوی 

هحفص 4] ]

کی تسا ؛ گرزب  سردم  کی  تسا ؛ دنمشناد  کی  تواضق ، نیا  رد  ماما  و  مالـسلا …  هیلع  قداص  ماما  هرابرد  تواضق  کی  نیا 
تفگ و نینچ  شا  هرابرد  هفینحوبا  هک  تامولعم  زا  تسا  ینارکیب  يایرد  تسا ؛ قیقحت  لها  ملع و  لها 
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زا یمالـسا ، تسرد  ياه  يریگ  تهج  زا  يرادساپ  نید و  هدننک ي  لحمـضم  لماوع  ربارب  رد  يرادـیاپ  ظاحل  زا  اما  نانچ ؛ کلام 
رفـص یناسنا ، دض  ینید و  دـض  ياه  هطلـس  ربارب  رد  هتـسیاش  يریگ  عضوم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو ي  هب  لمع  رظن 
رانک رد  هک  ینازابرـس  اب  یتح  و  خف ) دیهـش   ) یلع نب  نیـسح  ادبع و  نب  دمحم  یلع و  نب  دـیز  اب  رت …  نییاپ  زونه  تسا و  ضحم 

نآ مغ  .دنک  یمن  درذگ ، یم  یمالسا  هعماج ي  رب  هچنآ  ربارب  رد  تیلوئسم  ساسحا  هرذ  کی  .دراد  هلـصاف  اهگنـسرف  دندوب ، نانیا 
ناتـسربط و ياهوک  رد  هک  یلاح  رد  [ 4 [ ؛ دروآ درگ  ناناملـسم  بوصغم  لاوما  زا  رانید  مهرد و  اهنویلیم  یـسابع  روصنم  هک  درادن 

نآ هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیتسار  نادـنزرف  ناریا ، قارع و  ياهاتـسور  اهرهـش و  زا  يرایـسب  راـنک  هشوگ و  رد  ناردـنزام و 
دنوش ریس  هدعو  کی  دنناوتب  ناشنادنزرف  نانز و  دوخ و  هک  دنشاب  هتشادن  كاشوپ  نان و  ردقنآ  مرگ -  ياهنوخ  نآ  كاپ و  رصانع 
رارق لاوما  تراغ  بیقعت و  هجنکش و  لتق و  رطخ  رد  هراومه  شنارادافو  نایعیش و  دنراذگب و  مزال  ششوپ  اب  تعامج  زامن  کی  و 

.دنشابن رادروخرب  نامز  لها  هدوسآ ي  یلومعم و  یگدنز  معنت  زا  هاگچیه  دنریگ و 

شلد دنک ؛ یمن  تیلوئسم  ساسحا  درادن ؛ یتیـساسح  چیه  عضو ، نیا  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارگتواضق ، نیا  رادنپ  هب 
دنداتفا و وا  ناج  هب  نادرگاش  ای  شدوخ  وا  تسشن و  شرضحم  رد  دمآ  رگید  دحلم  نالف  ای  ءاجوعلا  یبا  نبا  هک  تسا  شوخ 

هحفص 5] ]

هتبلا و  دش …  جراخ  سلجم  زا  موکحم  بولغم و  هدنامرد و  وا 
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.تسا يا  هرهچ  نینچ  لوا ، تواضق  رب  انب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دشن …  ناملسم  زگره 

هناضرغم تواضق 

دنناد یم  یسک  ار  وا  دنا ؛ هتخانشن  ماما  کی  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یناسک  تواضق  تسا ؛ هناضرغم  مود ، تواضق 
وا همان ي  یگدـنز  ات  دـنام  رظتنم  دـیاب  وا  هرابرد ي  تواـضق  يارب  یلو  تسین ، راـکنا  لـباق  تیعقاو  کـی  ناونع  هب  هک  خـیرات ، رد 
هب شنارادفرط ، هدیقع ي  هب  هک  یبصنم  تماما -  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  هاگنآ  دوش و  هدید  خیرات  هنیآ ي  رد  وا  يامیـس  هتـسناد و 

یمن ای  و  درک ، شلوبق  میرکت  هتـسیاش ي  گرزب و  ناـسنا  کـی  ناونع  هب  دـیاب  دـبیز و  یم  وا  هب  تسا -  اـیند  نید و  يربهر  ینعم 
ای ییانتعا و  لباق  كرادـم  هب  ناگدـنهد  رظن  زا  هتـسد  نیا  ایآ  .دوشگ  وا  نعط  هب  نابز  دـینادرگ و  يور  وا  زا  دـیاب  ریزگاـن  دـبیز و 

یـسررب ثحب و  ياج  هب  ای  و  دننیبب ؟ ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يامیـس  یتسرد  هب  دـنا  هتـسناوت  هدرک و  عوجر  یکرادـم  هب  الـصا 
هدرک رداص  نآ  ساسارب  ار  دوخ  هیرظن ي  هدرک و  هدنـسب  راوگرزب  ماما  نآ  هرابرد ي  دوخ  ياه  هتـشادنپ  اه و  هدینـش  هب  كرادـم ،

تواضق العف  .دیـسرب  هراب  نیا  رد  تسرد  تواضق  هب  دروآ ، میهاوخ  باب  نیا  رد  هچنآ  هظحالم ي  زا  سپ  دیناوتب  امـش  دیاش  دـنا ؟
.مینک یم  نایب  تسا ، هناضرغم  هک  ار  هتسد  نیا 

ربهر کی  یناسنا  تلاسر 

زیچ ساسا  زا  یمالسا  هعماج ي  نوچ   ) مان ناملـسم  هعماج ي  رت : تسرد  ریبعت  هب  و  یمالـسا -  هعماج ي  هک  ینامز  رد  دنیوگ : یم 
يرگدادیب و ياه  هناشن  هعماج ، ياه  یندید  نیرت  نایامن  هک  ینامز  رد  دزوس ؛ یم  یتاقبط  فالتخا  شتآ  رد  تسا - ) يرگید 

هحفص 6] ]

تاساسحا اهلد و  اهزغم و  رب  نآ ، زا  رتالاب  مدرم و  سومان  لام و  ناج و  رب  نانچ  رابج ، ياه  هطلس  تسد  تسا و  نایغط 
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زا ینعی  ناسنا -  ياهیگژیو  نیرت  مهم  زا  جیردت  هب  هک  یمدرم  نیا  اب  دنناوت  یم  دنهاوخب ، هچ  ره  هک  تسا  هدوشگ  نانآ  فطاوع  و 
نارازه رانک  رد  روصنم  ءارمحلا »  » يا هناسفا  رصق  هک  ینامز  رد  دنهد ؛ ماجنا  دنا ، هدش  هناگیب  باختنا -  تردق  ندیشیدنا و  تردق 
رـصانع نیرت  فرـش  اب  اب  يروصنم  ياهنادـنز  رد  اهـشور  نیرت  یناسنا  ریغ  هک  یناـمز  رد  دراد ؛ ییاـمندوخ  ناـکما  هلوغیب  هناریو و 

سرد و ار  دوخ  راک  نیرت  مهم  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لمحت ، لـباقریغ  ملظم و  ناـنچ  یناـمز  رد  دوش … ؛ یم  لـمع  هعماـج 
کی یناسنا  تلاسر  زا  دـنک ، یم  ریاد  يزاس  ملکتم  هیقف و  هاگراک  یـسرد و  هزوح ي  دـناد و  یم  درگاش  تیبرت  قیقحت و  ثحب و 
قداص ماما  هرابرد ي  یحطـس  هیاپ و  یب  هنافـصنم و  ریغ  تواضق  ود  نیا ، .رخآ  ات  و …  تسانتعا ؟ یب  نادـب  اـی  تسا ؟ لـفاغ  ربهر 

.رت موکحم  رت و  یندوشخب  ان  دوش ، یم  هدینش  يوریپ  نایعدم  نارادفرط و  نابز  زا  نوچ  یلوا  و  هورگ …  ود  فرط  زا  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  ماما  یعقاو  يامیس 

حرطم اجنیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یگدنز  عبانم  كرادم و  همه ي  قیقحت ، موسرم  لومعم و  کبـس  هب  مرادن  میمـصت  نم 
هن تسا ، یملع  سلاجم  باب  راک  نیا  مسرب ؛ هجیتن  هب  تاـیاور ، ناـیم  عمج  دنـس و  ظاـحل  زا  یـسررب  حیـضوت و  حرـش و  اـب  منک و 

ذخآم زا  ار  نآ  ریذپان  دیدرت  نئارق  دهاوش و  منک و  یم  حرطم  ار  یموس  نخـس  تواضق ، ود  نیا  ربارب  رد  هدـنب  .ینارنخـس  سلاجم 
بتک كرادم و  نیمه  هچیرد ي  زا  کیدزن ، زا  يرگاشامت ، نوچمه  دیناوت  یم  امش  مراذگ و  یم  امـش  رایتخا  رد  جیار  یلومعم و 

و دیا -  هدینش  مه  رایسب  دیاش  هک  یتایاور  و 
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دوخ دنا ، هتشون  هتفگ و  هک  نانآ  زا  یضعب  اسب  يا 

هحفص 7] ]

تـسد ترـضح  نآ  یگدنز  هرابرد ي  هنالداع  تواضق  هب  دیرگنب و  ار  ماما  یعقاو  يامیـس  دنتـسه -  یمایپ  هچ  لماح  دنا  هتـسنادن 
، تواضق ود  نآ  زا  کیچیه  هک  مناد  یم  دیفم  ار  بلطم  نیا  رکذت  منک ، عورش  ار  دوخ  هدرتسگ ي  ثحب  هکنآ  زا  شیپ  یلو  .دیبای 

.تسین یکتم  ینانیمطا  لباق  حیحص و  هیاپ ي  رب 

بلط تیفاع  ياه  حور 

(. ما هدرک  هراشا  نادب  هحفـص ي 4  یقرواپ  رد  هک  یحیـضوت  رد   ) تسا راوتـسا  تیاور ، دـنچ  هیاپ ي  رب  تواضق  میتفگ ، هک  نانچ 
ینابلط تصرف  يارب  تسا  یعطاق  تجح  تسا ؛ لوبق  لباق  بسانتم و  الماک  بلط  تیفاع  ياه  حور  يارب  تایاور  نیا  نومضم  هتبلا 

ياج هب  هک  دورب  شیپ  هزادـنا  نیا  اـت  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یتقو  .دـندرگ  یم  یعرـش  یهـالک  هجوم و  يزیواتـسد  یپ  رد  هک 
مالسلا و هیلع  قداص  ماما  ور  هلابند  درگاش و  دیاشگب ، یقلمت  نینچ  هب  نابز  غورد ، ياه  شیاتـس  زا  رود  انمـض  هناربدم و  یخـساپ 

تایاور نیا  نتم  ام  رظن  هب  دورب …  شیپ  دوخ  ظفح  يارب  مه  رگید  هلحرم ي  ره  ات  دراد  قح  تسا ، رت  نییاـپ  ماـما  زا  هک  سک  ره 
لتق رطخ  يرت  بسانم  نایب  اب  رگید و  لکش  هب  تسا  هتـسناوت  یم  ماما  هک  یتروص  رد  اریز  تسا ؛ یفاک  نآ  نتخاس  شزرا  یب  يارب 
چیه مینک -  یم  هدـهاشم  يرگید  لوبق  لـباق  لوقعم و  تاـیاور  رد  ار  یناـیب  هنوگ  نیا  هنومن ي  هک  ناـنچ  دـنک -  رود  دوـخ  زا  ار 

هدسفم نانچ  ییاهغورد  اب  ار  روصنم  نوچ  يا  هیغاط  دیآرب  ددصرد  دوش و  اجیب  شیاتـس  قلمت و  بکترم  هک  هتـشادن  دوجو  یلیلد 
قح و فالخرب  یتیثیح  روصنم  يارب  دوخ ، نایب  اب  دروآ و  محر  رس  رب  زیگنا 
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ناوتب ار  یقالخا  یگدولآ  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  رت و  كاپ  یـسب  دیدرت ، چیه  نودب  تماما ، عیفر  تحاس  .دـنک  تسرد  عقاو 
.درب نامگ  وا  هرابرد ي 

هحفص 8] ]

دانتسا لباقریغ  ياهدنس 

عیبر  » ماـن تاـیاور ، نیا  زا  تیاور  دـنچ  رد  .تسا  زیگنا  تربـع  هدـنزومآ و  یـسب  تاـیاور ، نـیا  رد  لـمأت  تـقد و  زین  دنـس  رظن  زا 
.ددرگ یم  یهتنم  وا  هب  ثیدح  دنس  هلسلس ي  دوش و  یم  هدید  بجاح »

زا هک  روط  نآ  رت !؟ لداع  نیا  زا  يوار  .تسا  هدوب  يو  بجاح  زور ، نآ  ریبعت  هب  روصنم و  صوصخم  نادوجآ  عیبر »  » هک میناد  یم 
تسا و هدوب  يو  صخش  نانیمطا  دامتعا و  دروم  رت و  کیدزن  يو  هب  سک  همه  زا  روصنم  هاگتسد  رد  صخش  نیا  دیآ ، یمرب  عبانم 
و  … ) ماقم ءاقترا  ینعی  تسا ؛ هدیسر  زین  ترازو  ماقم  هب  مالسلا -  هیلع  قداص  ماما  تداهش  زا  دعب  لاس  جنپ  ابیرقت  لاس 153 -  رد 

شا يرادافو  صالخا و  رد  هک  یسک  نینچ  هدوب .) هتخاس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تبسن  هک  یشزرااب  ياهغورد  شاداپ  هب  دیاش 
ادا دـنت  ینحل  اب  هک  ار  یبلطم  ای  دـنک  لعج  ماما  ناـبز  زا  زیمآ  قلمت  ینخـس  رگا  [ 5 ، ] تسین یکش  چیه  تفالخ  هاگتـسد  هب  تبـسن 

صخـش هک  تسا  نآ  راظتنا  فالخ  راک  .تسا  هدادن  ماجنا  راظتنا  فالخرب  نادنچ  يراک  دیامن ، لقن  زیمآ  عرـضت  يریبعت  اب  هدـش ،
زا یئزج  هک  مه -  ار  وا  عیـشت  ياعدا  هناحول  هداس  دنک و  رواب  هفیلخ  نمـشد  کی  هرابرد ي  ار  هفیلخ  هب  رادافو  کی  نخـس  لقاع ،

.درگنب لوبق  مشچ  هب  تسا -  هنالیذر  هئطوت ي  نامه 

هحفص 9] ]

یملع ریغ  تواضق 

ای ضرغ  هب  هدولآ  ابلاغ  هک  ناقرـشتسم  ياهیرواد  هیبش  تسا  ینخـس  تسا ؛ یملع  ریغ  تسـس و  هزادنا  نیمه  هب  زین  تواضق  نیمود 
اسب يا  و  هنارظن ، گنت  هنارگیدام و  حور و  یب  کشخ و  ياههاگن  نامه  اه : یگژیو  نامه  اب  تسا ؛ يربخ  یب  لهج و  زا  هتـساخرب 

نیتسخن نانآ  عقاو  رد 
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هرابرد ي نانآ  تارظن  زا  يددعتم  دراوم  رد  هک  نیا  امک  دنا ؛ هتفگ  نخس  ینابز  نینچ  هب  هعیش  ناماما  هرابرد ي  هک  دنـشاب  یناسک 
.دوش یم  هدـهاشم  ضرغ  اـی  لـهج  زا  یـشان  ياـه  ییوگ  هواـی  نیمه  مالـسا ، ناـگرزب  هماـن ي  یگدـنز  عیـشت و  مالـسا و  لـئاسم 

رد داد و  تفالخ  تفرگ و  لوپ  دـمهف : یمن  نیا  زج  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هساـمح ي  زا  هک  مسانـش  یم  ار  [ 6  ] یقرشتسم
هطقن ار  مالـسا  یخیرات ، شنیب  کی  تیاعر  هب  هک  [ 7  ] يرگید قرـشتسم  و  دروآ )!(  رـس  هب  ار  دوخ  رمع  لمجت ، نز و  رطع و  نایم 

اب يرگید  ناقرشتسم  و  تسا … )!(  مسیلادوئف  هب  يراد  هدرب  زا  دوخ  نامزمه  عماوج  هدنهد ي  رذگ  هک  دنک  یم  یفرعم  یلوحت  ي 
ریغ يرواد  نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد ي  رگا  تسین  تفگـش  نادنچ  سپ  لیبق …  نیا  زا  طوبرمان  چوپ و  یتاقیقحت 

؛ تسین نیتـسخن  هورگ  نآ  ياـه  هتفاـب  زج  يزیچ  ناـضرغم ، نیا  كردـم  هکنآ  هفرط  .دوش  هدـهاشم  ناـنآ  زا  يا  هنـالوجع  یملع و 
؟ درک دودحم  یلوقعم  ان  نینچ  رد  ار  مالسلاامهیلع  همئا  یگدنز  ناوت  یم  یقیقحت  دید  مادک  اب  هنرگو 

تماما هفسلف ي 

لها ره  يارب  ذخآم ، عبانم و  هظحالم ي  اب  هچنآ  .مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یگدـنز  هرابرد ي  نخـس  نیموس  هب  میزادرپ  یم  نونکا 
نیا هک  تسا -  طابنتسا  لباق  يرظن 

هحفص 10] ]

، تیاهن تسناد ؛ نآ  لومشم  دیاب  ار  هعیش  ناماما  همه ي  هک  تسا  ماع  ینخس  تسین -  مه  مشش  ماما  یگدنز  صوصخم  طابنتـسا ،
هار و کی  رد  همه  تسا و  یکی  راک  تقیقح  حور و  اما  ناکم ؛ نامز و  ياهیگژیو  اـب  بساـنتم  لـمع ، رد  ییاـهیگژیو  اـب  کـی  ره 

.دندوصقم کی  یهار 

تماما هفسلف ي  دیاب  تسخن  ماما ، یگدنز  یلک  يریگ  تهج  زا  یهاگآ  يارب 
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لاس دودح 250  یتدم  لوط  رد  صخشم  نیعم و  [ 8  ] رفن هدزای  هدش و  هتخانش  هعیـش  نییآ  رد  تماما  مان  هب  هک  ینایرج  .تسناد  ار 
.تسا توبن  همادا ي  تقیقح  رد  و  دنا ، هدوب  نآ  یلصا  رصانع  يرجه ) ات 260  لاس 11  هنایم ي  )

؛ دوش یم  ثوعبم  تیناسنا  يارب  یمایپ  اب  ناسنا و  یگدـنز  يارب  يا  هزات  حرط  اب  ینیون ، يژولوئدـیا  اب  يا ، همانرب  اـهنامرآ و  اـب  یبن 
تـصرف نامز و  طیارـش  هک  يا  هطقن  ات  ار  ییادـخ  تناما  راب  دـنک و  یم  یط  هدـنزاس  یـشالت  تدـهاجم و  رد  ار  دوخ  رمع  نایلاس 

دوخ لوصحم  نیرت  هتخپ  نیرت و  لماک  هب  ناـسنا  کـی  رمع ، دودـحم  تدـم  رد  زگره  .درب  یم  شیپ  دـهد ، تصخر  شا  یگدـنز 
، هدننک نییعت  یلـصا و  تاهج  همه ي  زا  هک  یناسک -  ای  یـسک  تمه  هب  وا  راک  هلابند ي  دبای و  همادا  شالت  نیا  دـیاب  دـسر ؛ یمن 
ای سک  نیا  .دـسرب  موادـت  اقب و  لباق  نما و  یلزنمرـس  ات  تناما  راب  دوش و  هتفرگ  دنـشاب -  ودـب  ناـسک  نیرت  هیبش  نیرت و  کـیدزن 
ار نیون  مایپ  ناگدـنروآ  گرزب و  ناربمایپ  همه ي  .دـنا و  تما  مالـسلا  هیلع  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يایـصوا  ناـسک ،

.تسا هدوب  ینانیشناج  ایصوا و 

توبن هفسلف ي 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هفیظو ي  دیاب  دوش ، هتسناد  تماما -  یلیصفت  هفـسلف ي  نخـس ، رگید  هب  و  ماما -  یحو و  هقیثو ي  هکنآ  يارب 
انلسرا دقل   » .تسناد ار  توبن  بجوم  هفسلف و  هلآ و  و 

هحفص 11] ]

میداتـسرف ریذپان  دیدرت  عطاق و  ياه  هناشن  اب  ار  ناربمایپ  [ 9 [ ؛ » طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلـسر 
طسق ساسارب  يا  یگدنز  مدرم  ات  میداتسرف  هزات ) طباوض  اهرایعم و  ون و  بتکم   ) نازیم باتک و  نانآ  اب  و 
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، رگید یهاگن  هب  توبن و  تلع  هفـسلف و  هک  تسا  یتایآ  زا  یکی  نیا ، .دنـشاب  هتـشاد  تسیز  لـباق  هنـالداع و  يا  هعماـج  لدـع و  و 
دننک و نک  هشیر  ار  اه  یناماسب  ان  دنزاسب و  ینیون  لکـش  هب  ار  ایند  ات  دنا  هدـمآ  ناربمایپ  .دزاس  یم  صخـشم  ار  ناربمایپ  هفیظو ي 
هعیلط ي رد  نآرق -  یحو و  يوگنخـس  نآ  مالـسلا -  هـیلع  یلع  هـک  ناـنچ  دـنروآ و  دـیدپ  ناـمز  یلهاـج  طـیحم  رد  يزیخاتـسر 

كاخ دیناشک و  ریز  هب  ار  قاقحتسا  یب  نانیـشن  الاب  [ 10 « . ] مکلفسا مکالعا  مکالعا و  مکلفـسا  دوعی  یتح  ، » دومرف دوخ  تموکح 
یعامتجا لدع  دیحوت و  ساسارب  دیزاسب  يا  هعماج  نخس ، هتوک  هب  و  دیهد …  رارق  یگدنز  هتسیاش ي  حطس  رد  ار  مولظم  نانیـشن 

ینعی راکتحا ؛ دادبتسا و  رامثتـسا و  یفن  و  دارفا ، اههورگ و  همه ي  نایم  ینوناق  یقوقح و  يربارب  يدازآ و  نیمأت  ناسنا و  میرکت  و 
دهم هک  يا  هعماـج  هصـالخ  يزومآ و  شناد  يدنمـشیدنا و  هب  قـیوشت  و  ناـسنا ، ياهدادعتـسا  هب  نداد  نادـیم  قـیمعت و  لـمحت و 

لوحت و هطقن ي  زا  شا ، یخیرات  لماکت  ریـسم  رد  ار  وا  دـشاب و  شا  یلـصا  داعبا  همه ي  اـب  وس و  همه  زا  ناـسنا  یلاـعت  شرورپ و 
.دنا هدش  هتخیگنارب  نآ  هب  مایق  يارب  ادخ  ناربمایپ  هک  يا  هفیظو  تسا  نیا  .دنارذگب  مهم  سب  یفطع  هطقن ي 

توبن فیلکت  همادا ي  تماما ،

هب فلکم  تناما و  راب  نیمه  لصاح  تسا -  هار  نامه  رد  یشیوپ  توبن و  همادا ي  هکنآ  مکح  هب  زین -  تماما  هک  میریگ  یم  هجیتن 
ربمایپ رگا  .تسا  فیلکت  نیمه 

هحفص 12] ]

تهج لمع و  درک ؟ یم  تکرح  یتهج  هچ  رد  درک و  یم  هچ  درک ، یم  یگدنز  لاس  هاجنپ  تسیود و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
ماما يریگ 
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؛ تسوا هار  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فده  نامه  نآ ، هار  تماما و  فده  .تسا  نامه  انیع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یـصو  و 
.نآ شرتسگ  ماود و  يارب  ششوک  یمالسا و  هنالداع ي  ماظن  هعماج و  داجیا  ینعی 

ربمایپ دوخ  .دوش  هتفرگ  راک  هب  دیاب  نامز  ره  صاخ  ياه  هویـش  اه و  کیتکات  تبـسن  نامه  هب  تسا و  فلتخم  اهنامز  ياضتقا  هتبلا 
رب هک  زور  نآ  و  درک ، یم  لمع  يروط  تشاد ، یمالـسا  ماظن  لیکـشت  ات  يزارد  هار  زونه  هک  زور  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

ینامرآ ماظن  نیا  هک  نامز  نآ  و  رگید …  يروط  دوب ، هدـش  کیدزن  دوصقم  نیا  رب  یبایتسد  هب  هار ، رد  شراوتـسا  هشیمه  ماـگ  رثا 
هک هاگنآ  هرخالاب  و  درب ؛ یم  راک  هب  نآ  موادـت  يارب  يریبدـت  تشاد ، غارـس  فعـض  طاقن  اهزاین و  نآ  رد  زونه  هتخادرپ و  هزاـت  ار 

انامه دوب ، تخاونکی  ظوفحم و  لاـح  همه  رد  هچنآ  و  رگید …  يریبدـت  دـید ، یم  رقتـسم  مکحتـسم و  ار  دوخ  تالیکـشت  دوخ و 
همادا داجیا و  يارب  شـشوک  ینعی  دوب ؛ هدنز  نآ  رطاخ  هب  دوب و  هدش  هتخیگنارب  نآ  رطاخ  هب  هک  دوب  ییالاو  فدـه  يریگ و  تهج 

هک ییاه  ییاناوت  اهدادعتـسا و  همه ي  زا  دـبای و  یلاعت  شداعبا  همه ي  اب  وس و  همه  زا  دـناوتب  ناسنا  نآ  رد  هک  یماظن  طیحم و  ي 
.ددرگ دنم  هرهب  هدش ، هداهن  وا  دوجو  رد 

اه و یگژیو  نامه  اب  ار  یمالسا  هنالداع ي  ماظن  هک  دنتشادن  نیا  زج  یفده  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  دننامه  هعیـش ، ناماما 
موادت و ار  نآ  تسا ، اپ  رس  یماظن  نینچ  رگا  دننک و  داجیا  يریگ  تهج  نامه  اب 
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.دنشخب اقب 

یعامتجا ماظن  هدنزاس ي  رصانع 

رد هک  یشخب  تهج  امنهار و  يژولوئدیا  هب  تسخن  تسا ؟ دنمزاین  يا  هدنزاس  رـصانع  هچ  هب  یعامتجا  ماظن  کی  همادا ي  ای  داجیا 
ماظن نآ  هدننک ي  داهنشیپ  حارط و  لصا ،

هحفص 13] ]

ماظن نآ  ندش  هدایپ  نتفای و  ققحت  يور  هب  ار  هار  تالکـشم ، اهتمحازم و  نایم  رد  دناوتب  هک  يا  هییارجا  تردـق  هب  سپـس  و  تسا ،
اب هک  یبـتکم  تـسا ؛ ناـسنا  هنادواـج ي  بـتکم  مالـسا ، تـسا و  مالـسا  يژولوئدـیا  ناـماما ، يژولوئدـیا  هـک  مـیناد  یم  .دـیاشگب 

.تسا هتخاس  ریذپ  ناکما  شیوخ  يارب  ار  یگنادواج  [ 11 ، ] دوخ هژیو ي  تایصوصخ  زا  يرادروخرب 

مالسلا مهیلع  همئا  یمومع  همانرب ي 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  قاقحتـسالاب  نانیـشناج  هعیـش و  ناماما  یمومع  همانرب ي  ناوت  یم  تلوهـس  هب  هظحالم ، نیا  اـب 
هب طوبرم  مود  شخب  تسا و  يژولوئدـیا  هب  طوبرم  لوا  شخب  دریگ : یم  ماجنا  ریذـپان  كاـکفنا  شخب  ود  رد  هماـنرب  نیا  .تسناد 

.یعامتجا تردق  نیمأت 

اهفیرحت و دننک ؛ قیبطت  میکحت و  نییبت و  ار  مالسا  يژولوئدیا  هک  تسا  هدش  یم  نآ  فرـص  نانآ  تمه  شالت و  لوا ، هنیمز ي  رد 
زور و هب  زور  ثداوح  اب  ار  نآ  دننایامنب ؛ هدمآ ، یم  دیدپ  نآ  رد  لهاج  ياهزغم  ضرغم و  ياه  هتسد  هلیسو ي  هب  هک  ییاه  تعدب 
زا ییاهتمسق  دنزومایب ؛ ناگدنیآ  هب  ار  هعقاو  ثداوح  مکح  هدافتـسا ي  هویـش ي  دننک و  قیبطت  یعامتجا  لوحتم  یگدنز  يون  هب  ون 

هرطاخ هرطاخ و  رد  هدش ، هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ای  هدنام  لامجا  هتوب ي  رد  نادنمتردق  عفانم  اب  كاکطـصا  رطاخ  هب  هک  ار  نآ 
اب دـنک ، طابنتـسا  نآرق -  ینعی  مالـسا -  لوا  تسد  نتم  زا  دـناوت  یمن  یلومعم  نهذ  هک  ار  نآ  زا  ییاه  هشوگ  دـنزاس و  هدـنز  اـه 

، دوخ لماک  تفرعم  طلست و 

هحفص 14] ]

ار مالسا  هصالخ ، دننک …  طابنتسا 
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میلعت ناگدـنیآ  نادرگاش و  هب  دـبا  ات  ار  نآ  ظفح  هار  هدـننک و  ظـفح  نورق  لوط  رد  شخب  یگدـنز  هدـنز و  يژولوئدـیا  نوچمه 
.دنهد

لیاسو یمالسا ، هعماج ي  یناهج  یعامتجا و  یـسایس و  عضو  بسانت  هب  نامز و  ره  رد  دنا  هدیـشوک  یم  نینچمه  مود  هنیمز ي  رد 
، تدمزارد يا  هدنیآ  رد  ای  دهد  نانآ  تسد  هب  ار  تموکح  تردق و  نامز  عیرـس ، یلکـش  هب  دناوتب  ات  دنروآ  مهارف  ار  یتامدـقم  و 

.دناسرب تموکح  تردق و  هب  ار  ناش  نانیشناج  نارای و  نارکفمه و  ای  دوخ 

دیهـش نآ  هار  رد  هتـسیز و  نآ  يارب  هک  يزیچ  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا ي  همان ي  یگدنز  تشذگرـس و  زا  يا  هصالخ  نیا ،
شا هدیقع  نامیا و  مکح  هب  ناماما  هعیـش ي  داد ، یمن  تداهـش  ار  همانیگدنز  نیا  تحـص  مه  خیرات  ياه  تیعقاو  رگا  دنا …  هدش 

هدنسب يرگوجتـسج  ره  يارب  خیرات ، یهاوگ  تروص ، ره  هب  دیوگب …  دشیدنیب و  نیا  زج  ناراوگرزب  نآ  هرابرد ي  تسناوت  یمن 
.تسا هدننک  عناق  و 

تماما نایرج  هرود ي  راهچ 

هراشا

دیدپ يرجه ) لاس 11  رفـص  هام   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  زور  نیتسخن  زا  تبیغ -  زاغآ  زا  لبق  تماما -  ناـیرج 
.تفای همادا  ناناملـسم  هعماج ي  نایم  رد  يرجه ) لاس 260  لوالا  عیبر  هام   ) مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تافو  لاس  ات  دمآ و 

ربارب رد  ناـماما  يریگ  عضوم  ظاـحل  زا  ییاـهیگژیو  اـب  هرود  ره  دـینارذگ و  ار  هرود  راـهچ  یبیرقت  روط  هب  تماـما  تدـم ، نیا  رد 
.یسایس طلسم  ياهتردق 

يراکمه ای  توکس 

نانمـشد دوجو  اب  یمالـسا  هدالولا ي  دیدج  اپون و  هعماج ي  .تسا  اهتردق  نیا  اب  ماما  يراکمه  ای  توکـس  هرود ي  لوا ، هرود ي 
بات هجو  چیه  هب  یلخاد ، هداتفین ي  اج  تسرد  ناملسم و  هزات  رصانع  دوجو  اب  و  یجراخ ، هدروخ ي  تبرض  دنمتردق و 

هحفص 15] ]

لصا هب  تبسن  يدیدهت  نوچمه  دناوت  یم  هعماج  نیا  راوتسا  رکیپ  رد  يا  هنخر  نیرتمک  .درادن  ار  فوفص  فالتخا  یگتـسد و  ود 
نینمؤملاریما نوچمه  یـسک  يارب  هک  تسین  شحاف  ناـنچ  نآ  تقیقح ، زا  تیعقاو  فارحنا  هیواز ي  یفرط  زا  .دـشاب  نآ  ساـسا  و 

هب دیاش  دشابن و  لمحت  لباق  تسا -  یمالسا  هعماج ي  بتکم و  هب  تبسن  ناسنا  نیرت  دهعتم  نیرت و  زوسلد  دوخ  هک  مالسلا -  هیلع 
درگاش نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ، سکعنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شنیب  هنیآ ي  رد  شیپ  زا  هک  تاهج  نیمه 

.دزاس هشیپ  لمحت  ربص و  یثداوح  نینچ  ربارب  رد  دوب  هداد  نامرف  دوخ  هدیزگرب ي 

تفـالخ زاــغآ  و  يرجه ) لاـس 11   ) هـلآ هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربماـیپ  تـلحر  هناـیم ي  لاـس  جـنپ  تـسیب و  رــسارس  هرود ، نـیا 
رد ار  دوخ  عضو  نایرصم ، هب  باطخ  يا  همان  رد  ترضح  نآ  .دریگ  یمرب  رد  ار  لاس 35 )  ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 
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: دنک یم  حیرشت  هنوگ  نیا  ترتف ، نیا  زاغآ 

مل نا  تیشخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  قحم  یلا  نوعدی  مالسألا  نع  تعجر  دق  سانلا  هعجار  تیار  یتح  يدی  تکـسماف  »
؛ »…  ثادحألا کلت  یف  تضهنف  مکتیالو …  توف  نم  مظعا  یلع  هب  هبیصملا  نوکت  امده  وا  املث  هیف  يرا  نا  هلها  مالسألا و  رصنا 

.دننک یم  توعد  مالـسا  يدوبان  هب  هدرک و  تعجر  مالـسا  زا  ییاههورگ ، مدـید  هکنآ  ات  متفرگ  هرانک  تانایرج  همه ي  زا  تسخن 
زا دشاب  رت  میظع  نآ  تاراسخ  هک  دیآ  دـیدپ  يا  یناریو  ای  هنخر  مالـسا  رد  منکن ، يرای  ار  ناناملـسم  مالـسا و  رگا  هک  دوب  نآ  میب 

[. 12  … ] متسب رمک  متساخ و  اپ  هب  هک  دوب  نیا  تفالخ ؛…  نداد  تسد  زا  عوضوم 

لامک يور  زا  هک  تسا  یتیامح  کمک و  لاعف و  تلاخد  زا  یکاح  هرود ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هلاس ي  جنپ  تسیب و  یگدـنز 
هرابرد نامز  يافلخ  هب  ترضح  نآ  ياهییامنهار  اهخساپ و  .تسا  هتفرگ  یم  ماجنا  ناناملسم  هعماج ي  مالسا و  هب  تبـسن  يزوسلد 

لئاسم ي 

هحفص 16] ]

نیا رب  تسا  يریذپان  دیدرت  دهاش  هدش و  لقن  خیرات  ثیدح و  بتک  رگید  هغالبلا و  جهن  رد  هریغ ، یعامتجا و  یماظن و  یـسایس و 
.ماما یگدنز  رد  هویش 

ماما ندیسر  تردق  هب 

تفالخ هام  دنچ  نینمؤملاریما و  تفالخ  هام  هن  لاس و  راهچ  نامه  هرود ، نیا  .تسا  ماما  ندیـسر  تردـق  هب  هرود ي  مود ، هرود ي 
لباـقریغ یبـالقنا  تموـکح  کـی  زا  هک  یناوارف  ياهرـسدرد  اـهتلالم و  دوـجو  اـب  یهاـتوک و  همه ي  اـب  هک  تسا  یلع  نـب  نـسح 

داعبا تیاعر  قلطم و  تلادـع  یناسنا و  ياهـشور  .دـیآ  یم  رامـش  هب  یمالـسا  تموکح  ياـهلاس  نیرت  هدنـشخرد  تسا ، کـیکفت 
، هعماج یگدنز  رد  مالسا  نوگانوگ 
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.تسا طبض  تبث و  خیرات  هشیمه ي  زا  شیب  هرود  نیا  رد  تأرج ، تحارص و  تیعطاق و  اب  هارمه 

نادـب هعیـش  ناماما  هراومه  نآ  زا  دـعب  نرق  ود  رد  هک  یعامتجا  ماظن  تموکح و  يارب  دوب  يا  هنومن  ناـماما ، یگدـنز  زا  هرود  نیا 
میژر هدروخ و  یم  ار  نآ  غیرد  هدرک و  یم  دای  نآ  زا  یمارگ  يا  هرطاخ  نوچمه  هعیـش  دنا و  هدرک  شالت  نآ  هار  رد  هدـناوخارف و 

یم هک  هدوب  يا  هدـنزومآ  هبرجت ي  یـسرد و  لاح  نیع  رد  .تسا  هتخاس  یم  موکحم  نآ  اـب  هسیاـقم ي  رد  ار  دـعب  ياـهنامز  ياـه 
هدیناشک فارحنا  هب  ای  هتفاین  تیبرت  یمدرم  هعماج و  نایم  رد  ار  یمالسا  دصرددص  یبالقنا و  تموکح  کی  لاح  عضو و  تسناوت 

يدـعب ناماما  رب  ار  یبزح  هناریگ ي  تخـس  راوشد و  ياه  تیبرت  اب  هارمه  تدـمزارد و  ياهـشور  زور  نآ  زا  دـهد و  ناـشن  هدـش ،
.دنک لیمحت 

نیسح ماما  تداهش  ات  ماما  حلص 

مرحم  ) مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هثداح ي  و  لاس 41 )  ) مالـسلا هیلع  نسح  ماما  حلـص  هنایم ي  لاـس  تسیب  موس ، هرود ي 
همین راک  المع  حلص ، يارجام  زا  سپ  .تسا  لاس 61 )

هحفص 17] ]

تـصرف رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  هب  تردق  ندنادرگزاب  يارب  شالت  شفده  هک  يا  همانرب  دش و  عورـش  هعیـش  یفخم 
، هیواعم زیمآ  ترارش  یگدنز  نتفای  نایاپ  اب  دوبن و  سرتسد  زا  رود  نادنچ  يداع ، دروآرب  قبط  تصرف ، نیا  .دش  زاغآ  دوب ، بسانم 

میژر تموکح و  داجیا  يارب  تدـم  هاتوک  هدـنزاس ي  شـالت  هرود ي   » ار موس  هرود ي  ناوت  یم  نیارباـنب  .تشاد  دوجو  نآ  دـیما 
.داد مان  یمالسا »

بیقعت راگزور 

و نرق ، ود  هب  کیدزن  ینامز  رد  تسا ؛ تدمزارد  يا  همانرب  رد  شور  نیمه  همادا ي  بیقعت و  راگزور  هرود ، نیمراهچ  هرخالاب ، و 
اهدـص اب  هتخیمآ  و  کیژولوئدـیا ، راک  هنیمز ي  رد  عطاق  يزوریپ  اب  هارمه  و  نوگانوگ ، لحارم  رد  ییاـه  تسکـش  اـهیزوریپ و  اـب 

.مالسا زارط  ناسنا  تمظع  ياهرادومن  يراکادف و  صالخا و  زا  هولج  نارازه  اب  نیزم  و  نامز ، بسانم  کیتکات 

زا ار  ناماما  یگدـنز  مراهچ  هرود ي  دـیاب  يرجه ) لاس 148  رد  یفوتم   ) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  یگدـنز  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب 
.داد رارق  هعلاطم  دروم  رت  حورشم  یکدنا  زاغآ ،

.دش عورش  مالسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تماما  زاغآ  یلع و  نب  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  لاـس 61  مرحم  زا  هرود ، نیا 
تیلاـعف راـنک  رد  هک  دـندوب  ددـصرد  دوـخ  رمتـسم  شـالت  شـشوک و  اـب  تیب  لـها  ناـماما  هرود ، نیا  رد  دـش ، هراـشا  هـک  ناـنچ 

یلـصا طوطخ  رد  لـهاج  ياـهزغم  ضرغم و  نادـنمتردق  ياهتـسد  هلیـسو ي  هب  هک  يرییغت  فـیرحت و  اـب  هزراـبم  کیژولوئدـیا و 
داجیا يارب  ار  دوخ  تدمزارد  ریگیپ و  راک  دمآ ، یم  دیدپ  مالسا  يژولوئدیا 
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نتخاس رقتسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  نآرق و  يایحا  مالـسا و  يژولوئدیا  هب  نداد  تینیع  یمالـسا و  میژر  تموکح و 
.دننک بیقعت  زاغآ و  يولع ، ماظن 

هحفص 18] ]

یگدامآ داجیا  موزل 

، وا یگدـنز  تیعقاو  يور  زارد  نایلاس  هک  یطحنم  هعماج ي  رد  مه  نآ  یقیمع ، یبـالقنا و  هماـنرب ي  نینچ  يارب  هک  تسا  حـضاو 
رد هک  یمدرم  .تسا  مزال  یـساسا  ياه  یگداـمآ  قیقد و  ياـهکیتکات  هدـش ، تیلاـعف  فارحنا  يرگناریو و  يزاـس ، هاـبت  تهج  رد 
يا هیحور  نینچ  لصا ، زا  ای  هداد و  تسد  زا  ار  یمالسا  هیحور ي  قیرط ، نارازه  زا  هلیـسو و  نارازه  اب  نآ ، زا  شیپ  هیواعم و  نامز 
ياه هشیدنا  بادرم  رد  تفـص ، یناسنا  شیدنا و  یمالـسا  نارادمامز  ناربهر و  زا  ندوب  مورحم  رثا  رب  هک  یمدرم  دـنا ؛ هتخانـشن  ار 

هدرکن و يراکمه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  هک  یمدرم  دنا ؛ هداتفا  رود  مالـسا  تقیقح  زا  هدش و  قرغ  تسپ  ياه  هزیگنا  یفارخ و 
مادقا تعاجش  تأرج و  هیما ، ینب  ياه  باعرا  اهیریگ و  تخس  رثا  رب  هک  یمدرم  هرخالاب  و  دنا ؛ هتفاتـشن  یلع  نب  نیـسح  کمک  هب 

تیـصخش دـناوتب  هک  دـنریگ  رارق  زاس  نوگرگد  هدـنزاس و  نانچ  یتیبرت  ریز  رد  دـیاب  دـنا …  هداد  تسد  زا  ار  گرزب  ياـهراک  هب 
دنناوتب هک  ییاهناسنا  دزاسب ؛ حلاص  ییاهناسنا  نانآ  زا  دـنادرگب و  هجرد  داتـشه  دـص و  یلاعتم ، قالخا  تینهذ و  تهج  رد  ار  نانآ 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یبالقنا  دننامه  یبالقنا  تیلوئسم  راب  دنریگب ؛ شود  رب  ار  مالـسا  هرابود ي  زیخاتـسر  نیگنـس  راب 
 … دیآ یم  دوجو  هب  بالقنا  نیا  يانبم  رب  هک  يا  هعماج  هرادا ي  تیلوئسم  هاگنآ  و  دروآ ، دیدپ  دوخ  نامز  یلهاج  هعماج ي  نتم 

نآ داجیا  زا  رتراوشد  بالقنا ، دیدجت 

دنمورین و ییاهزغم  خسار ، ییاه  نامیا  راوتسا ، ییاه  هیحور  .تسا  رتراوشد  رت و  مهم  یـسب  نآ  داجیا  زا  هاگ  بالقنا ، کی  دیدجت 
شود يور  زارد  یتدم  يارب  ار  هدنیاسرف  راب  نیا  دنناوتب  ات  تسا  مزال  لاعف  هاگآ و  رادیب و  ییاهرکف 
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نونکا .دنراد  هگن 

هحفص 19] ]

هیلع نسح  ماما  اب  هک  يا  هعیش  نآ  دنک ؟ یمن  لمحت  ار  یلع  نب  نیسح  مایق  هک  يا  هعیش  نآ  تسا ؟ هدامآ  راک  نیا  يارب  یـسک  هچ 
؟ دتفا یمن  هار  مالسلا 

تراسخ زیگنا و  تمادن  یماجرف  دوش ، عقاو  لیبق  نآ  زا  يا  هدشن  تیبرت  هتخپان و  رـصانع  ءاکتا  هب  هک  یمادـقا  مایق و  ره  نامگ  یب 
.تسا اعدا  نیا  قداص  هاوگ  کلام  نب  میهاربا  راتخم و  مایق  سپس  و  نیباوت )!(  هبرجت ي  .تشاد  دهاوخ  راب 

یهار ود  رس  رب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

: تسا یهار  ود  کی  رس  رب  اروشاع  هثداح ي  زا  سپ  نیسحلا  نب  یلع  ماما  نونکا 

نآ دوخ ، هب  نادنم  هقالع  نادقتعم و  عمج  نایم  رد  تسا  رداق  تلوهس  هب  وا  نوچ  یـسک  هک  تاساسحا -  ناجیه و  داجیا  اب  دیاب  ای 
؛ دـنیرفایب يزیگنا  روش  هثداح ي  دزارفارب ؛ یتفلاخم  مچرپ  دـنز ؛ تسد  هناروهتم  لـمع  ییوجارجاـم و  کـی  هب  دروآ -  دوجو  هب  ار 

ینب ياه  يزات  كرت  يارب  ار  هنحـص  دباوخب و  ورف  يا  هلعـش  نوچ  يرادیاپ ، قیمع و  مادقا  يارب  مزال  رازبا  ندوبن  هدامآ  رثا  رب  یلو 
 … دنک یلاخ  تسایس  رکف و  نادیم  رد  هیما 

ار دوخ  گرزب  راک  بجاو  همدـقم ي  تسخن  دـنک و  راهم  هدیجنـس  هتخپ و  يریبدـت  هلیـسو ي  هب  ار  یحطـس  تاساسحا  دـیاب  اـی  و 
هعماج ي ینیرفآ  زاـب  مالـسا و  تاـیح  دـیدجت  یلـصا -  راـک  هب  عورـش  يارب  حـلاص  رـصانع  زین  اـمنهار و  هشیدـنا ي  دروآ : مهارف 

نادیم دیامن و  تسارح  ار  دوخ  ءاکتا  لباق  نارای  دودعم  رایسب  دادعت  دوخ و  ناج  اتلاجع  دنک ؛ نیمأت  ار  یمالـسا -  ماظن  یمالـسا و 
ههبج نیا  رد  تسا ، ناهنپ  هیما  ینب  هاگتسد  ناساره  رگوجتسج و  مشچ  زا  ات  تسا و  هدنز  ات  دنکن ؛ اهر  اه  فیرح  ربارب  رد  ار 
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نیا همادا ي  هاگنآ  دشاب و  لوغـشم  ناهنپ  یلو  ناما  یب  يا  هزرابم  هب  امنهار -  هشیدنا ي  میلعت  حلاص و  دارفا  یگدنزاس  ههبج ي  - 
.دراپسب دوخ  زا  سپ  ماما  هب  تسا ، رت  کیدزن  یسب  دوصقم  لزنمرس  هب  نامگ  یب  هک  ار  هار 

هحفص 20] ]

رتراوشد هار  باختنا 

ربـهر یلو  تسا ؛ يراکادـف  هار  تسخن ، هار  هک  تـسین  کـش  درک ؟ دـهاوخ  باـختنا  ار  مادـک  هار ، ود  نـیا  ناـیم  رد  ماـما  نوـنکا 
تـسین یفاک  دریگ ، یم  رب  رد  ار  خـیرات  رمع  رـسارس  لب  شدوخ ، نامز  دودـحم  هریاد ي  اهنت  هن  وا  لمع  ریثأـت  عاعـش  هک  یکلـسم 
یطیارـش همه ، نیا  و  دشاب …  زین  ریبدت  اب  تخـس  هلـصوحرپ و  شیدـنارود و  رگن و  فرژ  دـیاب  نآ  رب  هوالع  هکلب  دـشاب ؛ راکادـف 

رت ریگ  هلصوح  رتراوشد و  یسب  هک  ار  هار  نیمود  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  .دزاس و  یم  یعطق  یمتح و  ماما  يارب  ار  مود  هار  هک  تسا 
( يرجه لاس 95   ) .داهن نآ  رس  رب  ناج  زین  ماجنارس  دیزگرب و  دوب ، رت  هنانامرهق  و 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هدنزاس ي  شقن 

: تسا هدرک  میسرت  نینچ  ار  وا  هدنزاس ي  شقن  مراهچ و  ماما  لاح  عضو و  یثیدح ، رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اهدعب 

، اورثک اوقحل و  سانلا  نا  مث  مطعم  نب  ریبج  لیوطلا و  ما  نب  ییحی  یلباکلا و  دلاخوبا  هثلث : الا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  دعب  سانلا  دترا  »
هوادـعلا و مکنیب  اـننیب و  ادـب  مکب و  اـنرفک  لوـقی : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسرلا  دجـسم  لخدـی  لـیوطلا  ما  نب  ییحی  ناـک  و 

ریبج لیوط و  ما  نب  ییحی  یلباک ، دلاخوبا  رفن ؛ هس  رگم  دنتشگزاب ، هار  زا  همه  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  سپ  [ 13 [ ؛ » ءاضغبلا
هوبنا نایعیش  عمج  دنتسویپ و  اهنآ  هب  رگید  مدرم  اهدعب  [ 14 [ ؛ مطعم نب 

هحفص 21] ]

هار و و   ) امش هب  ام  تفگ : یم  مدرم  هب  باطخ  دمآ و  یم  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  هب  لیوط  ما  نب  ییحی  .تشگ 
ینمشد امش  ام و  نایم  میرفاک و  امش ) نییآ 
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.دراد رارق  هنیک  مشخ و  و 

مرگلد باذـج و  هدـنیآ ي  زا  همه  دنتـشگرب ! هار  زا  همه  دـنتفر ! همه  اروشاـع  هعقاو ي  زا  سپ  يزیگنا … ! تفگـش  هثداـح ي  هچ 
عیشت و مان  هب  طقف  دندرک ؛ رظنفرص  عیـشت  ياهنامرآ  اهوزرآ و  همه ي  زا  دندش ! سویأم  دیـشک ، یم  دوخ  هب  ار  اهنآ  هک  يا  هدننک 

خیرات رد  هشیمه  نایعیـش ، هنوگ  نیا  هک  میناد  یم  و  دندیزرو …  تعانق  دنـشاب ، هتـشاد  تبحم  هدـیقع و  ناماما  هب  لد  رد  هکنیا  هب 
.دنهد یم  لیکشت  ار  هعیش  مهم  تیرثکا  مه  زونه  دنا و  هدوب 

هار هب  تبسن  ار  دوخ  يرادافو  رفن  هس  طقف  دندنام ؛ هار  رد  رفن  هس  طقف  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  نامز  هعیش ي  رازه  نیدنچ  نایم  رد 
هک هیما -  ینب  تموکح  یـشنمدد  ییوـخ و  هدـنرد  یعقاو و  هرهچ ي  ندـید  زا  هک  دـندوب  رفن  هس  نیا  اـهنت  دـندرک ؛ ظـفح  ناـماما 

راظتنا فالخرب  يزیچ  دندرکن ؛ مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دندرکن ؛ تشحو  دوب -  ناهنپ  یناملسم  هب  رهاظت  زا  یباقن  ریز  رد  هشیمه 
 … دندرک بیقعت  ار  دوخ  هار  نیدالوپ ، مزع  نامه  اب  دنتفاین و 

کیژولوئدیا تیعطاق 

نایعیـش هب  باطخ  داتـسیا و  یم  ماما  هب  نادـقتعم  ناناملـسم و  عمج  نایم  رد  دـش ، یم  لـخاد  هنیدـم  دجـسم  هب  لـیوط  ما  نب  ییحی 
: درک یم  رارکت  تفگ ، یم  دوخ  نامز  ناتسرپ  تب  هب  نکش  تب  میهاربا  هک  ار  ینخس  یعدم ،

دوجو ینمشد  نیک و  مشخ و  امش  ام و  نایم  .میدش  رفاک  امش  هب  ام  .میرازیب  دینک ، یم  تدابع  ادخ  ياج  هب  هچ  نآ  زا  امش و  زا  ام  »
نآ ات  دراد ،

هحفص 22] ]

[. 15 « . ] دییآرد ادخ  تیدوبع  هب  ارصحنم  هک  نامز 

ییورایور رد  وا  هب  ناگدیورگ  میهاربا و  لوق  زا  نآرق  هک  تسا  ینخس  نیا 
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زاس نوگرگد  بتکم  کی  هب  ناگتـسباو  ناوریپ و  يریگ  ههبج  کیژولوئدیا و  تیعطاق  نامه  نیا  .دـنک  یم  لقن  نامز  ناضراعم  اب 
نآ اب  دنریذپ و  یمن  ار  یبن  مایپ  يدام ، ریقح  تسپ و  ياهوزرآ  هب  ناش  يدنبیاپ  اه و  یگتـسبلد  رطاخ  هب  هک  یناسک  ربارب  رد  تسا 

نیلوا اـب  اـیبنا  .دـمآ  یم  شیپ  اـیبنا  زا  کـی  ره  توـعد  ياـهماگ  نیلوا  اـب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  و  دـنزیخ ؛ یمرب  هضراـعم  هـب 
زا .دـندز  یم  مه  رب  هدوب ، شیپ  زا  ناشنامز  مدرم  نایم  رد  هک  ار  يا  هناهارمگ  یگچراـپکی  تدـحو و  نآ  دوخ ، بتکم  ياـهراعش 

نوریب ار  يا  هدع  درپس ، یم  هار  يدوبان  یهابت و  هرد ي  يوس  هب  راوخ ، یمدرم  نایاوشیپ  مچرپ  ریز  رد  هک  یتبقاع  دـب  ناوراک  نایم 
، ناـمز لـطاب  هچراـپکی ي  دـحاو و  ههبج ي  ناـیم  و  دـنداد …  یم  تاـجن  خـلت  تشونرـس  نیا  زا  ار  یهورگ  لـقاال  دندیـشک ؛ یم 
رب ویرغ  دندز ؛ یم  بیهن  دندوب ، تکرح  رد  هار  هب  رـس  ربخ و  یب  ینادنفـسوگ  نوچمه  هک  ینایمدآ  رـس  رب  .دـندنکفا  یم  فالتخا 

یبن تسد  ریز  زا  مه  ییاههورگ  هتبلا  و  دنتفرگ ؛ یم  ار  یهارمگ  ِنَک  ناینب  لیـس  يولج  دنتخاس ؛ یم  رایـشه  ار  نانآ  دـندروآ ؛ یم 
.دندیتلغ یم  رد  يدام  يونعم و  طوقس  هاگترپ  رد  دنتشگ و  یم  فرحنم  دناوخ ، یم  نادب  وا  هک  یهار  زا  دندش ؛ یم  در 

لباقم ههبج ي  اب  مالسلا  مهیلع  ایبنا  يدنب  فص 

؛ دـنروآ یم  دوجو  هب  ریزگان  يدـنب  ههبج  يدـنب و  فص  کی  دوخ ، هزرابم ي  عورـش  اب  دوخ و  توعد  اب  دوخ ، روضح  اب  ایبنا  سپ 
ای يریذپ  قح  نسح  هقباس ي  هب  هک  نانآ  نایم 

هحفص 23] ]

اهسوه و زا  يِوَر  هلابند  رطاخ  هب  هک  نانآ  و  دنا ، هدیورگ  وا  هار  بتکم و  وا و  هب  یعامتجا ، یتاقبط و  عضوم 
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فص نامه  نیا  .دنا و  هداتـسیا  وا  ربارب  رد  ای  هتفاترب  يور  وا  زا  یگدنز ، راب  تلذ  رـضح  ام  هب  تعانق  ریقح و  ياهوزرآ  هب  يدنبلد 
اب هک  ره  [ 16 [ ؛ » انیلع ناک  انعم  نکی  مل  نم  : » دنک یم  نایب  ار  نآ  هنوگ  نیدب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  يریزگان  يدـنب 
 - دش ادج  دیحوت  فص  زا  هک  ره  درادن …  دوجو  تمالـس  نما و  يا  هقطنم  طسو و  دح  نادیم ، نیا  رد  ینعی  .تسام  رب  تسین ، ام 

یبیهن نامه  نیا  .تسا و  انعم  یب  يا  هژاو  اجنیا  رد  یفرط  یب  .تسا  توغاط  ههبج ي  هب  قحلم  دـنامب -  طسو  رد  دوخ  لایخ  هب  ولو 
یم دوخ  نامز  یمسا  نایعیش  رس  رب  مالـسلا -  هیلع  داجـس  ماما  یعقاو  هعیـش ي  رارـسا و  مرحم  رای و  لیوط -  ما  نب  ییحی  هک  تسا 

همه ي هتفر و  ورف  دوـخ  کـیدزن  دـقن و  ییوـجدوس  یهاوـخدوخ و  كـال  رد  هدرک ، شوـخ  لد  تیـالو  عیـشت و  ماـن  هب  هـک  دـنز 
رارقرب هنیک  مشخ و  امش  ام و  نایم  و  میرازیب ، امش  زا  رفاک و  امش  هب  ام  : » دندوب هدرک  شومارف  ار  هللا  یلو  تیالو  عیـشت و  ياهنامرآ 

« . تسا

مالسلا هیلع  ماما  هب  حلاص  رصانع  نتسویپ 

رکف ظاحل  زا  هعیش  دریگب و  ار  چوپ  ياهاعدا  ياج  ماما -  اب  هعیش  یگدیـشوج  یگدروخ و  هرگ  ینعی  یعقاو -  تیالو  هک  زور  نآ 
نب ییحی  دننک ، ناشیادج  رگیدکی  زا  دنناوتن  مه  ریشمش  اب  هک  يروط  هب  دبایب ؛ ریذپان  ییادج  یلاصتا  دوخ  ماما  اب  هیحور  لمع و  و 

لدب يدنواشیوخ  يردارب و  هب  ییادج ، ینمـشد و  نیا  دوب و  دـهاوخ  نانآ  زا  نانآ و  اب  عیـشت  رکیپ  زا  یـشخب  نوچمه  زین  لیوط  ما 
رثا رب  دش ؛ زین  نینچ  .دش و  دهاوخ 
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ار نانآ  زا  يا  هنومن  هک  شدودعم -  نارای  ماما و  رمتسم  تدهاجم  ششوک و 

هحفص 24] ]

جیردت هب  دنتـشاد ، ار  راوشد  تلاسر  نآ  تیلباق  هک  یناسک  قیال و  حلاص و  رـصانع  [ - 17  ] مینیب یم  لیوط  ما  نب  ییحی  هراـبرد ي 
اوقحل و سانلا  نا  مث  : » دـنک یم  لقن  هدـش  دای  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دنتـسویپ ، هعیـش  کچوک  عمج  ماما و  هب 

 - دش و زاغآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  راک  بیترت  نیدب  .تشگ  هوبنا  هعیـش  عمج  دنتـسویپ و  نانآ  هب  يرگید  مدرم  سپـس  اورثک ؛ »
یهاتوک هراشا ي  اهنآ  زا  یـشخب  هب  هک  ماما  رگید  ياه  يریگ  عضوم  زا  یخرب  لـمع و  هویـش ي  نیمه  میدرک -  هراـشا  هک  ناـنچ 
ضرعت زا  یناشن  مراهچ ، ماما  یگدـنز  رد  نم  هتبلا  .دـش  مامت  شناراـی  نیرت  کـیدزن  زا  یـضعب  وا و  ناـج  ياـهب  هب  درک ، میهاوخ 

.تسا هدرک  یم  باجیا  ار  نیمه  زین  راک  هناربدم ي  هویش ي  .منیب  یمن  تموکح  تردق و  ياههاگتسد  هب  حیرص 

مالسلا هیلع  ماما  هنادنمشوه ي  دروخرب 

ماما تـالاح  رد  ار  نآ  زا  ییاـه  هنومن  هک  تموکح -  تفـالخ و  قاقحتـسا  ياـعدا  نعط و  زا  راشرـس  دـنت و  ياـهوگتفگ  نآ  رگا 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  نایم  مینک -  یم  هدهاشم  نامز  يافلخ  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  رگید  یخرب  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

، ناورم نب  کلملادبع  و 

هحفص 25] ]

هب دوش ، دوخ  صاـخ  تلاـسر  ماـجنا  هب  قـفوم  هکنآ  زا  شیپ  ماـما  دـیدرت  نودـب  دـش ، یم  لدـب  در و  يوـما ، هفیلخ ي  نیرتردـتقم 
بتکم دربشیپ  هب  زج  هک  یهلا  یکلسم و  ربهر  کی  زا  نیا  و  دراذگ ؛ یم  قوعم  ار  دوخ  ناماس  هزات  تالیکشت  دیسر و  یم  تداهش 

هب نتفای  تسد  يارب  یباتش  اقلطم  دشیدنا و  یمن  دوخ  رکف  و 
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.دوبن هتفریذپ  یقطنم و  هجو  چیه  هب  درادن ، یصخش  تموکح 

طلسم تردق  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  یقیقح  عضوم 

اراکـشآ ار  ماـما  هک  ناـنچ  نآ  هن  نکیل  دوش ؛ یم  ساـسحا  ناـمز  طلـسم  تردـق  ربارب  رد  ماـما  یقیقح  عـضوم  يرداـن ، دراوـم  رد 
تکرح لمع و  نایرج  رد  ار  دوخ  هب  کیدزن  وج  يدودح  ات  زین  ار و  خـیرات  هک  هزادـنا  نآ  هب  طقف  هکلب  دـهد ؛ رارق  يو  يورایور 

.دراذگب دوخ 

هب هتـسباو  ینید  لاجر  زا  یکی  يارب  ماما  هک  تسا  يا  هدـنهد  ناـکت  تیاـهن  یب  راـب و  شهوکن  هماـن ي  اـه ، هنومن  نیا  هلمج ي  زا 
زا سپ  ياهلسن  خیرات و  يارب  ار  همان  نیا  ماما  تفگ  دیاب  عقاو  رد  هک  دسیون ؛ یم  يرهز » باهش  نب  دمحم   » مان هب  هیما  ینب  هاگتسد 
زا مرن و  برچ و  هرفـس ي  زا  یگتـسباو ، همه  نآ  زا  سپ  هک  دوبن  یـسک  دمحم  اریز  باهـش ؛ نب  دـمحم  يارب  هن  دـسیون ، یم  دوخ 

رسارس رد  درکن ؛ رظنفرص  هک  میدید  و  دنک ؛ رظنفرـص  دوب ، هدروآ  تسد  هب  هاگتـسد  نآ  تکرب  هب  هک  یناشن  مان و  رادتقا و  ذوفن و 
تهج رد  و  [ 18  ] تشون مه  باتک  نانآ  يارب  یتح  دوب ؛ نانآ  اب  نانآ و  يارب  دوخ  رمع 

هحفص 26] ]

عضو نامز و  عضو  هک  مالسلا ، هیلع  داجـس  ماما  زا  تسا  يدنـس  همان ، نیا  سپ  [ 19  ] .درک لعج  ای  لقن و  مه  ثیدح  نانآ  حـلاصم 
هعجارم دروم  دناوت  یم  هدش و  لقن  لوقعلا » فحت   » فیرش باتک  رد  همان  نیا  نتم  .دنک  یم  حیرـشت  هنامز  عاضوا  ربارب  رد  ار  دوخ 

.دریگ رارق 

كزینک اب  جاودزا  رب  ار  ترـضح  نآ  کلملادـبع  همان ، نیا  رد  .دـهد  یم  کلملادـبع  همان ي  هب  هک  تسا  یخـساپ  رگید ، هنومن ي 
ترضح هب  مه  دوب  هتساوخ  هلیسو  نیدب  دوب و  هدرک  تتامش  شا  هدش  دازآ 
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دروآ و يو  دای  هب  ار  دوخ  يدـنواشیوخ  مه  و  تسا ، ربخاـب  وا -  یـصخش  یلخاد و  روما  زا  یتح  و  وا -  راـک  همه  زا  هک  دـنامهفب 
نیا رد  مالسا  رظن  يروآدای  نمض  وا  خساپ  رد  ماما  .دیآ  رانک  وا  اب  تلامتسا  قیرط  زا  يدراوم  رد  تسا ، وا  لاثما  هویش ي  هک  نانچ 

یلهاـج هتـشذگ ي  هب  ار  وا  ناـهنپ ، يزنط  اـب  دراد ، یمرب  ناـیم  زا  ار  رگید  تازاـیتما  همه ي  ادـخ  هـب  ناـمیا  یناملـسم و  هـک  هراـب 
: دیامرف یم  شنزرس  شدوخ ، نونکا  یلهاج  عضو  هب  دیاش  و  شناردپ ،

تیلهاج یگیامورف  رد  طقف  یتسپ  درادـن ؛ يراوخ  یتسپ و  چـیه  ناملـسم ، درف  هیلهاجلا ؛ » مؤل  مولا  اـمنا  ملـسم  ءرما  یلع  مؤل  ـالف  »
.سب تسا و 

هدرک سح  شراتفگ  نیا  رد  ار  ماما  شنزرس  زنط و  ردپ ، نوچمه  زین  وا  هک  نامیلس -  شرـسپ  دیـسر ، يوما  هفیلخ ي  هب  همان  یتقو 
بقاوـع هب  رت و  لـقاع  دوـخ  رـس  کبـس  دـنزرف  زا  هک  هفیلخ  و  نینمؤـملاریما ! يا  تسا  هدرک  وـت  رب  يرخاـفت  بجع  تـفگ : دوـب - 

[. 20  … ] دفاکش یم  هار  هک  تسا  مشاه  ینب  نابز  نیا  مرسپ ! وگم  نینچ  تفگ : دوب ، رت  فقاو  نایعیش  ماما  اب  يریگرد 

.دهد یم  ناورم  نب  کلملادبع  ياضاقت  هب  هک  تسا  یخساپ  رگید ، هنومن ي 

هحفص 27] ]

درک اضاقت  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  ار  یسک  .تسا  ماما  رایتخا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ریـشمش  هک  دوب  هدینـش  کلملادبع 
ماما .تسا  رـضاح  شماجنا  رد  دـشاب ، هتـشاد  وا  اب  يراک  يرما و  هنوگ  ره  ماما  هک  دـش  روآدای  انمـض  دـنک و  هبه  وا  هب  ار  ریـشمش 

وا لاملا  تیب  هیمهس ي  هک  درک  دیدهت  ار  يو  تشون و  ترضح  هب  يا  همان  هفیلخ  .داد  ار  کلملادبع  باوج 
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دنیاشوخ ان  هچنآ  زا  ار  یقتم  ناگدنب  هک  تسا  هدش  راد  هدهع  دـنوادخ  .دـعب  اما  تشون : وا  هب  خـساپ  رد  ماما  .درک  دـهاوخ  عطق  ار 
چیه دراد  یمن  تسود  ادخ  انامه  تسا : هدومرف  نآرق  رد  و  دهد …  يزور  دنرادن ، نامگ  هک  اجنآ  زا  دـشخب و  تاجن  تسا ، ناش 

[. 21  ] .میرت قبطنم  هیآ ي  نیا  اب  رفن  ود  ام  زا  مادک  هک  رگنب  نونکا  ار …  ساپسان  رگتنایخ 

ناهنپ مارآ و  تیلاعف 

یگدنزاس تهج  رد  هدرپ و  ریز  مارآ و  یتیلاعف  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یگدنز  نارود  عومجم ، رد  میرذگب ، هک  اه  هنومن  نیا  زا 
هار رد  نیتـسخن  ماـگ  عقاو ، رد  .دوب  هارمه  اـهفیرحت  اـب  هزراـبم  ناوریپ و  نهذ  رد  یعیـش  رکف  زرط  هب  ندیـشخب  ماوق  حـلاص و  دارفا 

نانچ هتبلا  تسا و  هدش  هتشادرب  ترضح  نآ  هلیسو ي  هب  يولع -  تموکح  داجیا  مالسا و  ماظن  هب  نداد  ققحت  ینعی  عیشت -  نامرآ 
نیک رهق و  بیـسآ  زا  هشیمه  شنارای  ماما و  هک  دـشن  نآ  بجوم  هجو  چـیه  هب  زیمآ ، تملاسم  رهاـظ  هب  شور  نیا  دـش ، هراـشا  هک 

.دننامب ناما  رد  هیما  ینب  تردق  هاگتسد 

ترضح نآ  دوخ  دندش و  اهنادنز  ریـسا  راید و  رهـش و  زا  رود  هراوآ و  يا  هدع  هتـشک و  عیجف  یعـضو  هب  رفن  نیدنچ  ماما  نارای  زا 
زیگنارثأت و یعضو  اب  هبترم  کی  لقادح 

هحفص 28] ]

دروم اهراب  اهراب و  دش و  هدرب  ماش  هب  هنیدم  زا  دش ، یم  تظافح  رایـسب  نارادساپ  اب  دوب و  هدـش  هتـسب  ریجنز  لغ و  هب  هک  یلاح  رد 
هفیلخ ي کلملادبع -  نب  دـیلو  هلیـسو ي  هب  يرجه  لاـس 95  رد  زین  تبقاـع  تفرگ و  رارق  ناـفلاخم  هجنکـش ي  رازآ و  ضرعت و 

تداهش هب  دش و  مومسم  يوما - 
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.داب وا  رب  اهناسنا  هنادواج ي  ساپس  ادخ و  نایاپ  یب  دورد  [ 22  ] .دیسر

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نارود  هصخاش ي 

نونکا .تسا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یگدنز  نارود  یقطنم  همادا ي  لماک  روط  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مجنپ ، ماما  یگدنز  نارود 
هثداح ي رثا  رب  یلاس  دنچ  هک  یعیـش  توعد  .دـنک  یم  تیـصخش  دوجو و  ساسحا  هرابود  هعیـش  دـنا و  هدـمآ  درگ  یعمج  رگید ،
زج دوب و  هدنام  فقوتم  افلخ  ياه  يریگ  تخـس  و  نیباوت -  هثداح ي  هرح و  هثداح ي  دننام  نآ -  زا  سپ  نینوخ  ثداوح  البرک و 

زاجح و قارع و  رد  اصوصخم  یمالـسا ، ياـهروشک  راـطقا  زا  يرایـسب  رد  نونکا  دـش ، یمن  هئارا  میخـض  رایـسب  ياـه  شـشوپ  رد 
يرکف و دـنویپ  کـی  تروص  هب  رتدودـحم  يا  هریاد  رد  یتح  هتخاـس و  هجوتم  دوخ  هب  ار  یعیـسو  رـشق  هدـیناود و  هشیر  ناـسارخ ،
: دومرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  يزور  نآ  .تسا  هدمآرد  درک ، ریبعت  یبزح » تالیکـشت   » کی هب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  یلمع 

هیلع رقاب  ماـما  هک  یماـگنه  نونکا  هدـش و  يرپس  [ 23 « ] دنـسر یمن  رفن  تسیب  هب  اـم  نادـنم  هقـالع  ناتـسود و  زاـجح ، همه ي  رد  »
زا یهوبنا  تعامج  دوش ، یم  دراو  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  هب  مالسلا 

هحفص 29] ]

نب هداتق  ینامی و  سوواـط  نوچ  یناـسک  .دـننک  یم  لاؤس  یهقف  لـئاسم  زا  دـنریگ و  یم  ار  وا  درگ  قطاـنم  رگید  ناـسارخ و  مدرم 
، دنیآ یم  رامش  هب  هعیش  تماما و  يریگ  تهج  ریغ  رد  هتبلا  نید و  شناد  روآ  مان  لاجر  هک  نارگید  نارگید و  هفینحوبا و  هماعد و 

تیمک  » نوچ يرعاش  .دـنروآ  یم  يور  وا  هب  هلداجم ، جاجتحا و  يارب  اـی  هدافتـسا و  يارب  هدینـش و  ار  ماـما  عیـسو  شناد  هزاوآ ي 
نابز نآ  اب  يدسا »
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ددرگ و یم  نابز  هب  نابز  تسد و  هب  تسد  هک  تایمشاه »  » مان هب  تسا  ییاه  هدیصق  شا  يرنه  رثا  نیرت  مهم  راشرس ، رنه  حیصف و 
سپ هک  تهج  نادب  یناورم  يافلخ  رگید  يوس  زا  .دزاس  یم  انـشآ  نانآ  يونعم  جرا  شناد و  لضف و  دـمحم و  لآ  قح  اب  ار  مدرم 

ندـناشن ورف  راد و  هیعاد  ياهرـس  همه ي  نتفوک  ورف  و  لاس 86 ) هب  یفوتم   ) ناورم نب  کلملادـبع  هلاس ي  تسیب  رادـتقا  نارود  زا 
ار تفالخ  هدـمآ ي  تسد  هب  ناسآ  عاتم  هک  تهج  نادـب  مه  و  دـننک ، یم  تیاضر  نما و  ساـسحا  تفلاـخم ، ياـه  هلعـش  همه ي 
هب نادنچ  تسا ، لالج  هاج و  نآ  همزال ي  الومعم  هک  ییاه  یمرگرـس  تهج  هب  زین  مه  و  دنناد ، یمن  ردـق  دوخ  ناگتـشذگ  دـننام 

.دنناما رد  نانآ  ياه  ضرعت  زا  يدودح  ات  شنارای  ماما و  هجیتن ، رد  دنزادرپ و  یمن  عیشت  راک 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ارهق  سپ  تسا ؛ هتفای  رییغت  عیـشت  تماما و  دوس  هب  تهج  نیدـنچ  زا  عاضوا  يراب ،
نیمه و  تسا ؛ هدرب  رتارف  يا  هلحرم  ماگ ، نیرخآ  تمـس  هب  ار  یعیـش  تدهاجم  شالت و  هتفر و  شیپ  یماگ  دوخ  تماما  نارود  رد 

.دهد یم  لیکشت  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تماما  نارود  هصخاش ي  هک  تسا 

رادفده توعد  هعاشا ي 

یم هنوگ  نیدب  لاس 114 ) ات  لاس 95  زا   ) ار مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تماما  هلاس ي  هدزون  نارود  رـسارس  هاتوک ، هعلاطم ي  کـی  رد 
نیرخآ رد  مالسلا -  هیلع  داجس  ماما  شردپ -  درک : هصالخ  ناوت 

هحفص 30] ]

نادــنزرف و رگید  روـضح  رد  وا  يارب  ار  بـصنم  نـیا  دــنیزگ و  یمرب  دوـخ  ینیــشناج  هعیــش و  ییاوـشیپ  هـب  ار  وا  رمع ، تاـظحل 
زا هتشابنا  تایاور ، نابز  هب  هک  ار  یقودنص  .دنک  یم  لجسم  شناگتسباو 
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سپس ربب . » تا  هناخ  هب  ار  قودنص  نیا  دمحم ! يا  : » دیامرف یم  دهد و  یم  ناشن  ودب  تسا ، هللا  لوسر  حالس  يواح  ای  [ 24  ] شناد
نیدـب ایوگ  و  [ 25 « ] .تسا ملع  زا  هتـشابنا  هکلب  تسین ، يزیچ  راـنید  مهرد و  زا  قودنـص  نـیا  رد  : » دـیوگ یم  نارگید  هـب  باـطخ 

.دنک یم  یفرعم  نارضاح  هب  ار  ربمایپ ) حالس   ) یبالقنا یهدنامرف  و  شناد )  ) يرکف یملع و  يربهر  رب  ثاریم  نابز ، نیا  اب  بیترت و 

یعلطم عیـشت ، نکور  ریز و  رادـفده و  توعد  هعاشا ي  رد  وا  نیتسار  نارای  ماما و  هنماد ي  رپ  عیـسو و  شالت  تاظحل ، نیتسخن  زا 
، يدیدج قطانم  هفوک -  هنیدم و  دننام  نیـشن -  هعیـش  قطانم  رب  هوالع  هک  تسا  نانچ  توعد  نیا  هنماد ي  شرتسگ  .دریگ  یم  هزات 
.دوـش و یم  هدوزفا  یعیـش  رکفت  زرط  ورملق  رب  زین  تسا  رود  هیما  ینب  تموـکح  زکرم  زا  هک  یمالـسا  روـشک  زا  ییاهـشخب  هژیو  هب 

يددـعتم تاـیاور  رد  ار  ناـماس  نآ  مدرم  رد  یعیـش  تاـغیلبت  ذوفن  زا  هک  درب ، ماـن  همه  زا  شیب  ناوت  یم  ناـیم  نیا  رد  ار  ناـسارخ 
[. 26  ] .مینک یم  هدهاشم 

ینهذ یعامتجا و  راب  فسأت  تیعقاو 

رب مد  هب  مد  ار  یهلا  هفیظو ي  دزیگنا و  یمرب  سانـشان  نوکـس  یتکرح  هب  ار  شنارای  ماما و  اسرفناوت ، شـالت  نیا  رـسارس  رد  هچنآ 
راب فسأت  تیعقاو  دناوخ ، یم  ورف  نانآ 

هحفص 31] ]

هب زور  رگناریو ، زاـس و  هبت  یتیبرت  رثا  رب  ییوس  زا  هک  دـننک  یم  هدـهاشم  ار  یمدرم  دوخ ، ربارب  رد  ناـنآ  .تسا  ینهذ  یعاـمتجا و 
زین مدرم  هماع ي  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  راک  مک  مک  دـنوش و  یم  رتطقاس  رت و  قرغتـسم  هعماـج  یمومع  داـسف  ناـیرج  رد  زور 

 - دنهد یمن  تماما  شخب  تاجن  توعد  هب  شوگ  یتح  نالوئسم ، نارادمدرس و  دننام 
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هک یفارحنا  نایرج  نآ  رد  رگید ، يوس  زا  و  دـنریذپ -  یمن  ار  ام  توعد  ناش ، میناوخب  رگا  [ 27 [ ؛ » انل اوبیجتسی  مل  مه  انوعد  نا  »
چیه تسا ، يوما  تیغاوط  ياه  هتـساوخ  تاینمت و  تهج  رد  شریـسفت  ثیدح و  مالک و  هقف و  ثحب و  سرد و  یتح  شزیچ ، همه 

و « ؛ تسا هدش  هتسب  نانآ  رب  هرـسکی  تیاده  توعد و  هب  رمک  زین  عیـشت  رگا  و  تسین ؛ هدوشگ  نانآ  يور  هب  يرگید  دیما  هچیرد ي 
.دنوش یمن  تیاده  يرگید  هلیسو ي  چیه  اب  ناش ، میراذگاو  رگا  و  [ 28 [ ؛ » انریغب اودتهی  مل  مهانکرت  نا 

مالسلا هیلع  ماما  هنامصخ ي  يریگ  عضوم 

يرکف و ياهتردـق  ربارب  رد  ار  دوـخ  هنامــصخ ي  يریگ  عـضوم  ماـما  یعاـمتجا ، ناـماسبان  تـیعقاو  نـیمه  قـیمع  كرد  ساـسارب 
هنایزات نتفوک  ورف  اب  دزاس و  یم  المرب  دنا -  عامتجا  رکف  ملاسان  وج  ناگدننیرفآ  هک  هتخورف -  دوخ  ياملع  ارعش و  ینعی  یگنهرف ؛

هبنت و زا  یجوم  ناـشربخ ، یب  ناور  هلاـبند  لد  نهذ و  رد  ناـنآ ، دوـخ  هتفخ ي  نادـجو  رد  هن  رگا  ناـنآ ، رـس  رب  دوـخ  تتامـش  ي 
هناحول هداس  ای  هنادـنر  وا  و  يدوتـس !؟ ار  کلملادـبع  دـیامرف : یم  رعاش  ریثک »  » هب زیمآ  ضارتعا  ینحل  اـب  .دزیگنا  یمرب  يرایـشوه 

ار وا  دهد : یم  خساپ  نینچ  دیآ و  یمرب  دوخ  هانگ  ندرک  وفر  ددصرد 

هحفص 32] ]

تـسا و یگـس  ریـش ، و  مدـناوخ ؛ هوـک »  » و اـهدژا »  » و اـیرد »  » و دیـشروخ »  » و ریـش »  » ار وا  هـکلب  مدرکن ، باـطخ  تیادـه  ياوـشیپ 
رذع و نیا  ربارب  رد  ماما  و  یتخـس …  گنـس  هوک ، ینفعتم و  هرـشح ي  اهدژا ، یناج و  یب  رکیپ  ایرد ، يدـماج و  مسج  دیـشروخ ،

دوخ یمـشاه  دیاصق  زا  یکی  دزیخ و  یمرب  رادفده -  یبالقنا و  رعاش  تیمک - »  » هاگنآ دنک و  یم  يرادانعم  مسبت  هجومان ، هیجوت 
ار
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هب ارجام  نیا  هک  یناسک  همه ي  نارـضاح و  نهذ  رد  يرنه ، راک  هنوگ  ود  نیا  نایم  هسیاقم ي  زا  يا  هرطاخ  و  [ 29  ] دنک یم  ءاشنا 
[. 30  ] .دراذگ یم  ياج  رب  دسر ، یم  هدیسر و  ناششوگ 

اهتصرف زا  هدافتسا 

نانچ دور و  یم  ماـما  ندـید  هب  تسا ، رادروخرب  مدرم  ناـیم  رد  میظع  یتیثیح  راـبتعا و  زا  هک  ساـبع  نبا  فورعم  درگاـش  همرکع ،
اب شدوخ  دـتفا و  یم  ماـما  شوغآ  رد  راـیتخا  یب  هک  دریگ  یم  رارق  ماـما  یملع  یحور و  تیـصخش  تیونعم و  راـقو و  ریثأـت  تحت 
رد ماما  .تسا و  هتفرن  نم  رب  یتلاـح  نینچ  ناـنآ  ربارب  رد  زگره  ما و  هتـسشن  ساـبع  نبا  نوچ  یناـگرزب  اـب  نم  دـیوگ : یم  یتفگش 

هدرب ي يا  وت  رب  ياو  همـسا ؛ » اهیف  رکذـی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  يدـی  نیب  کنا  ماشلا  لها  دـیبع  ای  کلی  و  : » دـیامرف یم  باوج 
[. 31  ] .تسا هتشگ  ادخ  دای  نوناک  هتفای و  تعفر  ادخ  نذا  هب  هک  يا  هتفرگ  رارق  ییاه  هناخ  ربارب  رد  کنیا  وت  نایماش ! ریقح 

هحفص 33] ]

لمع تدـش  اهراشف و  حیرـشت  یعیـش و  یگدـنز  راب  ترارم  خـلت و  تیعقاو  زا  يا  هشوگ  نداد  ناشن  اب  یبسانم  تصرف  ره  رد  ماما 
هدرم نوخ  دنک و  یم  کیرحت  ار  لفاغ  مدرم  فطاوع  تاساسحا و  دور ، یم  شنارای  ماما و  رب  طلـسم  ياهتردـق  يوس  زا  هک  ییاه 

دنت و ياهـشیارگ  هدامآ ي  ار  نانآ  ینعی  دشخب …  یم  یناجیه  ار  نانآ  هدش ي  خرک  ياهلد  دروآ و  یم  شوج  هب  ار  نانآ  دکار  و 
.دزاس یم  یبالقنا  ياه  يریگ  تهج 

ینوعرف هعماج ي  رد  لیئارسا  ینب  ناتساد 

: دنک یم  باطخ  نینچ  ربمایپ ! دنزرف  يا  دیا ، هدرک  حبص  هنوگچ  تسا : هدیسرپ  ترضح  نآ  زا  هک  يدرم  هب 

هعماج رد  تسا  لیئارسا  ینب  ناتساد  ام ، ناتـساد  مینک !؟ یم  حبـص  هنوگچ  میا و  هنوگچ  ام  دیمهفب  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  »
یم ار  ام  نارسپ  هیما ) ینب   ) اهنیا هک  دینادب  دنتفرگ ! یم  هدنز  ار  ناشنانز  دنتشک و  یم  ار  ناشنارسپ  هک  ینوعرف ، ي 
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 …« . دنریگ یم  هدنز  ار  ام  نانز  دنشک و 

: دشک یم  شیپ  ار  تیب -  لها  تموکح  یعیش و  هیعاد ي  تیولوا  ینعی  یلصا -  هلئسم ي  هدننازیگنارب ، اریگ و  نایب  نیا  زا  سپ  و 

رب هک  تشادنپ  یم  شیرق  .داهن  یم  ندرگ  رادنپ  نیدب  مجع  و  تسا ، یبرع  دمحم  اریز  تسا ؛ مجع  زا  رترب  هک  تشادنپ  یم  برع  »
اعدا نیا  رد  ناـنآ  رگا  دـنداهن …  یم  ندرگ  رادـنپ  نیدـب  ناـنآ  و  تسا ، یـشیرق  دـمحم  اریز  دراد ؛ يرترب  برع  ياـه  هلیبق  رگید 

کیرـش تبـسن  نیا  رد  ام  اب  یـسک  میدـمحم و  نادـناخ  نادـنزرف و  ام  اریز  میرترب ؛ شیرق  ياه  هخاـش  رگید  زا  اـم  سپ  دـنقداص ،
« . .تسین

یگتـسویپ زرم  ات  ار  وا  هک  ماما  و  ادـخ …  هب  میزرو ، یم  رهم  نادـناخ  امـش  هب  دـیوگ : یم  هدـمآ ، ناجیه  هب  تخـس  اـیوگ  هک  درم 
ولج تیالو )  ) یلمع یبلق و  يرکف و  لماک 

هحفص 34] ]

: دیوگ یم  وا  هب  زین  ار  رگرایشه  شخب و  یهاگآ  نخس  نیرخآ  هدروآ ،

یم ار  ام  تسخن  الب  و  هوک ، هنماد ي  هب  لیـس  زا  تسا  رت  کیدزن  ام  نایعیـش  هب  الب  دـنگوس  ادـخ  هب  .نک  الب  هدامآ ي  ار  دوخ  سپ 
[. 32  ] .امش هب  هاگنآ  دسر و  یم  ام  هب  لوا  تینما ، تحار  هک  نانچمه  ار ؛ امش  سپس  دریگ و 

هدنز مادنا  رکفتم  زغم 

ناس نآ  ار  ماما  تاطابترا ، نیا  رد  .تسا  رادروخرب  رگید  ییاهیگژیو  زا  نایعیـش  اب  ماما  طباور  رت ، نئمطم  رتدودحم و  يا  هریاد  رد 
اهمادنا هیذغت ي  راک  رد  ار  يا  هدنپت  بلق  و  حراوج ، اضعا و  اب  هطبار  رد  ار  يرکفتم  زغم  هدنز ، هرکیپ ي  رد  هک  مینک  یم  هدـهاشم 

.اه هندب  و 

رد یتحارص  رگشیامن  وس  کی  زا  تسام ، عالطا  سرتسد  رد  عمج ، نیا  اب  ماما  تاطابترا  زا  هک  ییاه  رادومن 
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.ماما اب  نانآ  نایم  هدش  هبساحم  لکشت  یگتسویپ و  هدنهد ي  ناشن  رگید  يوس  زا  و  تسا ، يرکف  ياهشزومآ  هنیمز ي 

يرادزار سرد 

نوماریپ هک  ینایجاح  هب  ماما  .دـش  هارمه  ترـضح  نآ  اب  جـح  مسارم  رد  ماما ، رادزار  نارای  نیرت  کـیدزن  زا  [ 33  ] راسی نب  لیضف 
دننک و چوک  ام  يوس  هب  هک  تسا  نآ  نامرف ، دندیدرگ ! یم  هنوگ  نیدب  زین  تیلهاج  رد  دـیوگ : یم  درگن و  یم  دـندرگ ، یم  هبعک 

ییاهلد اهلاراب ! : » دیوگ یم  میهاربا ) لوق  زا   ) نآرق .دننک  هضرع  ام  رب  ار  شیوخ  يرای  دنیوگب و  ام  هب  ار  دوخ  یتسود  یگتـسویپ و 
رباج هب  نک . » ناشیا  قاتشم  ار  مدرم  زا 

هحفص 35] ]

نیدب .تسا و  هنیدم  مدرم  زا  دنک  دومناو  تسا ؛ هفوک  زا  دیوگن  یسک  هب  هک  دنک  یم  شرافـس  ماما  اب  شرادید  نیتسخن  رد  یفعج 
سرد تسا ، هدوب  ناـیامن  زاـغآ  زا  عیـشت ، تماـما و  رارـسا  لـمحت  يارب  وا  ناوارف  تیلباـق  اـیوگ  هک  زوـمآون  درگاـش  نیا  هب  هنوـگ 

اب وا  راک  دوش و  یم  یفرعم  ماما  زار  بحاص  ناونع  هب  اهدـعب  هک  تسا  دعتـسم  درگاـش  نیمه  و  دزومآ …  یم  ناـمتک  يرادزار و 
.دسر یم  اجنیا  هب  تفالخ  هاگتسد 

یتالیکشت هطبار ي  دوجو 

: دیوگ یم  ریشب  نب  نامعن 

یظفاحادخ ترضح  نآ  اب  رخآ  زور  رد  دمآرد و  مالـسلا -  هیلع  رقاب  ماما  رفعج -  یبا  رب  هنیدم  رد  .مدوب  رباج  اب  جح  رفـس  رد  نم 
نآ ياه  هناشن  نامعن   ) دیـسر ام  هب  یـصخش  هار ، نیب  لزانم  زا  یکی  رد  .میدش  هفوک  راپـسهر  .دمآ  نوریب  وا  دزن  زا  هنامداش  درک و 
درک زاب  سپـس  داهن و  مشچ  رب  دیـسوب و  ار  همان  رباج  .داد  رباج  هب  يا  همان  و  دنک ) یم  لقن  ار  رباج  اب  وا  هاتوک  يوگتفگ  صخش و 

همان .دوش  یم  رت  هتفرگ  هتفرگ و  شا  هرهچ  دناوخ ، یم  ار  همان  هچ  ره  مدید  .دناوخ  و 
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هب هفوـک ، هب  دورو  زا  دـعب  زور  .مدـیدن  ناـمداش  ار  رباـج  اـما  میدیـسر ؛ هفوـک  هب  هار  همادا ي  رد  اـم  دـیچیپ و  دـیناسر و  رخآ  هب  ار 
ناکدوک دننام  هک  یلاح  رد  رباج  .مدش  ور  هبور  يروآ  تفگـش  هرظنم ي  اب  ناهگان  .متفاتـش  شرادید  هب  رباج ، مارتحا  هظحالم ي 

؛ دمآ نوریب  هناخ  زا  دناوخ ، یم  یهت  رـس و  یب  ياهرعـش  دوب و  هدنکفا  ندرگ  رب  دنفـسوگ  بعک  زا  يدنبندرگ  هدـش و  راوس  ین  رب 
وا نم و  درگ  ناـکدوک  .تفرگ  ما  هیرگ  راـیتخا  یب  عضو  نیا  زا  یلو  متفگن ، ینخـس  زین  نم  .تفگن  چـیه  دـنکفا و  نم  هب  یهاـگن 

رگیدمه هب  مدرم  دندرک …  یم  لابند  ار  وا  اج  همه  ناکدوک  دیسر و  هَبْحَر  هب  ات  تفر  یم  داتفا و  هار  هب  لایخ  یب  وا  دندش و  عمج 
مکاح هب  کلملادبع -  نب  ماشه  هفیلخ -  همان ي  هک  دوب  هتـشذگن  شیب  يزور  دـنچ  .تسا  هدـش  هناوید  دـیزی  نب  رباج  دـنتفگ  یم 

هفوک

هحفص 36] ]

نم دزن  ار  وا  رس  نزب و  ار  شندرگ  نک و  شریگتـسد  تسیک ؛ یفعج  دیزی  نب  رباج  مان  هب  يدرم  نک  قیقحت  دوب : هتـشون  هک  دیـسر 
ثیدح شناد و  لضف و  زا  هک  تسا  يدرم  وا  داب ! تمالس  هب  ریما  دنتفگ : .تفرگ  ار  رباج  غارـس  نانیـشن  هیـشاح  زا  مکاح  .تسرفب 

: دیوگ نامعن  .مرگرـس  يزاب  هب  ناکدوک  اب  تسا و  راوس  ین  رب  هَبْحَر  رد  نونکا  مه  دش و  هناوید  درک و  جح  لاسما  دوب ؛ رادروخرب 
وا لتق  زا  هک  رکـش  ار  ادـخ  تفگ : سپ  دـید ؛ يزاب  لاح  رد  ین  رب  راوس  ار  وا  تفر و  ناکدوک  رباج و  رـس  رب  نانیمطا  يارب  مکاح 

[. 34  ] .تخاس مفاعم 

اب ماما  طابترا  یگنوگچ  زا  يا  هنومن  نیا 
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يریگ عضوم  زا  تسا  يا  هنومن  زین  و  یتالیکـشت ؛ هدـش و  هبـساحم  يا  هطبار  یگتـسویپ و  دوجو  رگناـیامن  تسا و  کـیدزن  ناراـی 
تیعقوم هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  تردق و  ظفح  هب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  تفالخ -  يدایا  هک  تسا  ادـیپ  .نارای  نیا  ربارب  رد  تموکح 

نیا زا  ییوب  شیب  مک و  دـننام و  یمن  ربخ  یب  هرـسکی  نانآ  عمج  ياهتیلاعف  کیدزن و  نارای  اب  ماـما  طـباور  زا  دنـشیدنا -  یم  دوخ 
رد زین  ترـضح و  نآ  یگدنز  رد  هناضرعتم  يامن  جـیردت  هب  [ 35  ] .دنیآ یمرب  نآ  اب  هلباقم  فشک و  ددـصرد  دـنرب و  یم  عوضوم 

.دهد یم  دیون  هعیش  ناماما  یگدنز  خیرات  رد  ار  يرگید  لصف  زاغآ  دیآ و  یم  دیدپ  عیشت  یمومع  وج 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دیدش  اتبسن  عضوم 

زا تحارص  هب  هریغ  ثیدح و  بتک  رد  زین  یمالسا و  خیراوت  نوتم  رد  هچ  رگا 

هحفص 37] ]

هک تسا  دنچ  یلماوع  للع و  زا  یشان  دوخ  نیا  هتبلا  و  تسین -  ینخـس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  داح  هبـسنلاب  زیمآ و  ضرعت  ياهتیلاعف 
یگدـنز تانایرج  زا  علطم  عجارم  اهنت  هک  تسا  ماما  رـصاعم  نارای  يارب  هیقت  ترورـض  وج و  نآ  رب  مکاح  قانتخا  اـهنآ  نیرت  مهم 

.درک فشک  ار  سک  ره  لمع  قمع  ناوت  یم  هاگآ  نمشد  هدش ي  باسح  ياهلمعلا  سکع  زا  هراومه  یلو  دنا -  هدوب  ماما  یسایس 
رقاب ماما  اب  رگا  دناد ، یم  يوما  هفیلخ ي  نیرتردتقم  ار  وا  خروم ، هک  کلملادبع  نب  ماشه  هاگتـسد  نوچ  يربدم  ردتقم و  هاگتـسد 

يو لـمع  شور و  رد  هـک  تـسا  نآ  زا  یـشان  ناـمگ  یب  دوـش ، یم  ور  هـبور  نـشخ  يا  هرهچ  اـب  رگید ، سک  ره  اـی  مالـسلا  هـیلع 
تشاد ناوت  یمن  يدیدرت  .ددرگ  یم  ریذپان  لمحت  شیارب  وا  دوجو  دنیب و  یم  دوخ  يارب  يدیدهت 
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میژر نارس  هفیلخ و  دوب ، مرگرـس  یتالیکـشت -  يرکف و  یگدنزاس  هب  هن  و  یملع -  یگدنز  هب  طقف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رگا  هک 
هلباقم اب  ار  ترضح  نآ  الوا  دنهد ، یم  جرخ  هب  هک  یلمع  تدش  يریگ و  تخس  اب  هک  دندید  یمن  دوخ  حالص  هفرص و  هب  تفالخ 

نب نیـسح  مایق  هلمج  زا  مینک ؛ یم  هدـهاشم  ار  هبرجت  نیا  زا  يا  هنومن  کیدزن ، ینامز  رد  هک  نانچ  دـنزیگنارب -  دوخ  هیلع  دـنت  يا 
هاگتـسد زا  دننک و  نیگمـشخ  دوخ  رب  تسا -  هدوبن  مه  كدـنا  ناشدادـعت  هک  ار -  ماما  هب  نادـقتعم  ناتـسود و  هورگ  ایناث  یلع - 

ناوت یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رمع  رخاوا  رد  تفالخ  میژر  داح  اتبـسن  لمعلا  سکع  زا  هکنیا  نخـس  هاتوک  .دـنزاس  یـضاران  دوخ 
.درک طابنتسا  ار  ترضح  نآ  داح  دیدش و  اتبسن  لمع 

ماش هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  راضحا 

تموکح تختیاپ  ماش ، هب  ترـضح  نآ  راضحا  بلج و  يارجام  رت ، فورعم  همه  زا  ماـما ، یگدـنز  رخاوا  مهم  تاـنایرج  ناـیم  رد 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دهد  یم  روتسد  يوما  هفیلخ ي  تفالخ ، هاگتسد  ربارب  رد  ماما  عضوم  یگنوگچ  زا  یهاگآ  يارب  .تسا  يوما 

ار

هحفص 38] ]

.دننک مازعا  ماش  هب  ریگتسد و  زین ) ار  ردپ  کیدزن  راکمه  رای و  ناوج و  دنزرف  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  تایاور ، زا  یخرب  قبط  (و 
اب ندش  ور  هبور  ماگنه  يارب  ار  مزال  ياهروتسد  دوخ  نانیشن  هیشاح  نایـسلجم و  هب  ماشه  .دنروآ  یم  هفیلخ  رـصق  ماش و  هب  ار  ماما 

تمهت و لیـس  دنتـسه -  نارـس  لاجر و  زا  همه  هک  سلجم -  راضح  سپـس  هفیلخ و  دوخ  ادتبا  تسا  رارق  .تسا  هدرک  هتکید  ماما ،
ار روظنم  ود  راک  نیا  زا  يو  .دنیامن  ریزارس  ماما  يوس  هب  ار  تتامش 
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: دنک یم  بیقعت 

، دـسر یم  رظن  هب  یـضتقم  هک  يراک  ره  يارب  ار  هنیمز  دـنک و  فیعـضت  ار  ماما  هیحور ي  اه  مانـشد  اهیدـنت و  نیا  اـب  هکنآ  تسخن 
دـنک و موکحم  هدـش ، لیکـشت  مصاختم  ههبج ي  ود  ناربهر  نیرت  یلاع  نایم  هک  يرادـید  رد  ار  مصخ  هکنآ  رگید  .دزاس و  هدامآ 

ابطخ دننام  هفیلخ ، هدامآ ي  هشیمه  ياهوگدنلب  تکرب  هب  هک  تیموکحم -  نیا  ربخ  رشن  اب  ار  وا  ههبج ي  دارفا  همه ي  هلیسو  نیدب 
.دنک حالس  علخ  تسا -  ارجا  لباق  هدوب و  هفیلخ  صخش  ياه  سوساج  لامع و  و 

صوـصخم بـقل  رکذ  اـب  مـه  نآ  هـفیلخ ، هـب  دــیاب  يدراو  هزاـت  ره  هـک  لوـمعم  تنــس  مـسر و  فـالخرب  دوـش و  یم  دراو  ماــما 
مالـسلا دیوگ : یم  دزاس و  یم  بطاخم  ار  نانآ  تسد ، هراشا ي  اب  دنک و  یم  ور  نارـضاح  همه ي  هب  دـهد ، مالـس  نینمؤملاریما ) )

.دنیشن یم  دنامب ، هزاجا  رظتنم  هکنآ  یب  هاگنآ  و  مکیلع … 

ماشه ياهییوگ  هوای 

تدـحو هشیمه  یلع ) دالوا   ) امـش  » .دـنک یم  عورـش  ار  هماـنرب  دـشک و  یم  هناـبز  ماـشه  لد  رد  دـسح  هنیک و  شتآ  راـتفر ، نیا  زا 
اوشیپ ار  دوخ  ینادان ، يدرخبان و  رس  زا  دیا و  هدنکفا  قافن  هنخر و  نانآ  نایم  دوخ ، يوس  هب  نانآ  توعد  اب  هتسکش و  ار  ناناملـسم 

زا سپ  .دوش  یم  تکاس  دیوگ و  یم  اه  هوای  نیا  زا  یتخل  .دیا . » هتشادنپ  ماما  و 

هحفص 39] ]

ارق تمالم  تمهت و  دروم  ار  ماما  ینابز  هب  مادک  ره  دـنیوگ و  یم  دودـح  نیمه  رد  ینخـس  کی  ره  شناراوخ  هریج  و  نارکون ، وا ،
.دنهد یم 

ماشه سلجم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرگنشور 

هب ور  دتـسیا و  یم  دزیخ و  یمرب  ترـضح  دننک ، یم  توکـس  همه  یتقو  .تسا  هتـسشن  مارآ  شوماخ و  تدـم  نیا  همه ي  رد  ماما 
یب یمگردرـس و  هدنهد ، ناکت  هاتوک و  یتالمج  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دورد  دـنوادخ و  يانث  دـمح و  زا  سپ  راضح ،
یم ناشیور  رـس و  رب  يا  هنایزات  نوچمه  ار  ناشندوب  لعف  تلآ  يراـیتخا و  یب  دـشک ؛ یم  ناـشخر  هب  ار  هدـنکارپ  عمج  نآ  یفدـه 

دزاس و یم  نشور  تسا ، تیادـه )  ) یمالـسا راـیعم  نیرترب  اـب  قبطنم  هک  ار  شنادـناخ  زیمآراـختفا  هنیـشیپ ي  دوخ و  عقوم  دـبوک ؛
رت لزلزتم  ار  نانآ  لزلزتم  هیحور ي  دنک و  یم  حرطم  تسا ، خیرات  رد  ادخ  ياهتنس  اب  ربارب  هک  ار  دوخ  هار  یماجرف  کین  ماجنارس ،
انل ناف  لجعم  کلم  مکل  ناک  ناف  مکرخا ، متخی  انب  مکلوا و  هللا  يدـه  انب  مکبداری ؟ نیا  و  نوبهذـت ؟ نیا  سانلا ! اـهیا  : » دـیامن یم 
و اهمدآ !؟ يا  دیور  یم  اجک  هب  [ 36 [ ؛ » نیقتملل هبقاعلا  و  لجوزع : هللا  لوقی  هبقاعلا ، لها  انأل  کلم ، انکلم  دعب  سیل  الجؤم و  اکلم 
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دهاوخ زین  ام  تسد  هب  و  درک ، تیاده  ار  امش  ناگتشذگ  دنوادخ  هک  دوب  ام  هلیسو ي  هب  دیا ؟ هتفرگ  رظن  رد  ناتیارب  یماجنارس  هچ 
تلود زا  سپ  دوب و  دهاوخ  هدنرید  یتلود  ار  ام  تسا ، لجعتـسم  یتلود  زورما  ار  امـش  رگا  .دنز  یم  امـش  راک  هب  نایاپ  رهم  هک  دوب 

یسک ام ،

هحفص 40] ]

: دومرف ادخ  هک  تبقاع ، لها  مییام  .تسین  تلود  ار 

.تسا اوقت  نابحاص  هب  قلعتم  تبقاع 

ییاریگ ریثأت و  يردق  هب  تسا -  نمـضتم  اجکی  ار  در  تابثا و  دیدهت و  دـیون و  مکحت و  ملظت و  هک  زغم -  رپ  هاتوک و  نایب  نیا  رد 
.دزاس دـقتعم  نآ  هدـنیوگ ي  تیناـقح  هب  ار  يا  هدنونـش  ره  تسا  نکمم  دـسرب ، مدرم  شوگ  هب  دوش و  شخپ  رگا  هک  دراد  دوجو 

رد همه  نیا  و  یمرگلد …  يروابدوخ و  هک  تسا  مزـال  هزادـنا  ناـمه  هب  ینادنخـس  ییوگزغن و  نخـس ، نیا  هب  نتفگ  خـساپ  يارب 
.دنام یمن  روز  تنوشخ و  زج  يا  هراچ  سپ  تسین ؛ ماما  نابطاخم 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دیعبت  سبح و 

، نادنز رد  .دنک  یم  فارتعا  دوخ  قطنم  ییاسران  هیحور و  فعـض  هب  المع  ینعی  دنکفیب ؛ نادـنز  هب  ار  ماما  دـهد  یم  روتـسد  ماشه 
دنامن یسک  ناینادنز  زا  هک  يروط  هب  دراذگ ؛ یم  ریثأت  تحت  ار  دوخ  ياهریجنز  مه  دزادرپ و  یم  قیاقح  نایب  يرگنشور و  هب  ماما 
يارب عوضوم  نیا  .دننک  یم  شرازگ  ماشه  هب  ار  عقوام  نارومأم ، .دشاب  هدشن  وا  هتـسبلد ي  هتفریذپن و  نادند  نب  زا  ار  وا  نخـس  هک 

.تسین لمحت  لباق  اقلطم  هتـشادهاگن ، رود  يولع  تاغیلبت  سرتسد  زا  ار  ماـش  هژیو  تروص  هب  لاـس  اـههد  لوط  رد  هک  یهاگتـسد 
.دنروآ نوریب  نادنز  زا  ار  شناهارمه  ترضح و  نآ  دهد  یم  نامرف  ماشه 
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و هشیمه ، ياه  يریگتخس  اهتبقارم و  نامه  اب  هتبلا  دنا ؛ هتـسیز  یم  نآ  رد  هک  يرهـش  تسین ؛ هنیدم  زا  رت  بسانم  نانآ  يارب  اج  چه 
ندرک و دوباـن  شدوخ  هناـخ ي  رتسب و  رد  ار  فیرح  ادـص  رـس و  یب  و  رخآ ، هبرـض ي  ندروآ  دورف  موزل ، تروص  رد  و  رتشیب … 

یط هفقو  یب  ار  هار  رسارس  هک  وردنت -  ياهبکرم  رب  ار  نانآ  ماشه  روتسد  هب  سپ  نتفرگن …  ندرگ  هب  ار  یـشک » ماما   » تمهت لابو 
يوس هب  دنناشن و  یم  دننک -  یم 

هحفص 41] ]

هب دنک و  هلماعم  بوضغم  هلفاق ي  نیا  اب  درادن  قح  یـسک  هار ، نایم  ياهرهـش  رد  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  البق  .دزات  یم  هنیدـم 
.دریگ یم  نایاپ  نان  بآ و  ياه  هریخذ  دنور و  یم  هار  عضو  نیا  اب  زور  هنابش  هس  [ 37  ] .دشورفب بآ  نان و  نانآ 

خیرات رارکت 

زا ماما  نارای  .دننک  یم  عانتما  هشوت  نتخورف  زا  دندنب و  یم  ار  اه  هزاورد  نامرف ، قبط  رهـش  لها  .دنا  هدیـسر  نیدـم  رهـش  هب  نونکا 
.دنا هدمآ  هوکش  هب  یگنشت  یگنسرگ و 

هحفص 42] ]

متـس رهـش  مدرم  يا  : » دنز یم  بیهن  رهـش  لها  رب  دوخ ، دایرف  نیرتاسر  اب  دور و  یم  تسا ، فرـشم  رهـش  رب  هک  يدنلب  زارف  رب  ماما 
کی ناهگان  .دیشاب . » نمؤم  رگا  تسا ، رتوکین  امـش  يارب  هریخذ  تسا : هتفگ  نآ  هرابرد ي  ادخ  هک  ادخ ، هریخذ ي  منم  ناگـشیپ !

هب دهد و  یم  رادشه  ار  ربخ  یب  هدروخ و  بیرف  نایرهشمه  رهش ، لها  زا  يدرم  .دنک  یم  یثنخ  ار  هئطوت  اجب  تماهش  يرایـشوه و 
هک دـنک  یم  میهفت  نانآ  هب  .دز و  دوخ  نامز  ناهارمگ  رـس  رب  ربمایپ  بیعـش  هک  تسا  یبیهن  نامه  نیا  هک  ددرگ  یم  روآدای  ناـنآ 

یمایپ نامه  ربارب  رد  نونکا  مه 
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، مایپ نآ  نتفرگ  هدینشن  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناگتشذگ  نانیا  زورما  و  دنتشاد ؛ رارق  نآ  ربارب  رد  ناش  ناگتـشذگ  يزور  هک  دنراد  رارق 
رب اجب  نخـس  نیا  نابطاخم …  نامه  روآ و  مایپ  نامه  مایپ و  نامه  کنیا  تسا ؛ هدش  رارکت  خـیرات  يرآ ، .دـننک  یم  نیرفن  نعل و 

[. 38  ] .دریذپ یم  ار  هاگتسد  نآ  نمشد  تفالخ ، هاگتسد  ياه  ینیچ  هنیمز  مغر  هب  دنیاشگ و  یم  ار  اه  هزاورد  .دنیشن  یم  اهلد 

نامز نآ  ریگ  همه  قیمحت  زین  قانتخا و  یسایس و  عضو  رگنایامن  دناوت  یم  دنچ  یتاهج  زا  هک  یخیرات -  تیاور  نیا  شخب  نیرخآ 
نینچ دشاب -  هیما  ینب  تموکح  هاگتـسد  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هژیو ي  عضوم  هدننک ي  نشور  رگید  يوس  زا  و  ییوس ، زا 

هشقن ي فالخرب  هدرک  تأرج  هک  ار  خاتـسگ  درم  نآ  زیچ ، ره  زا  شیپ  داد  روتـسد  دـندناسر ، ماشه  هب  ار  نیدـم  ربخ  یتقو  تسا :
لتق هب  ار  وا  هفیلخ ، روتسد  هب  .دنناسرب و  تنایخ  نیا  يازس  هب  دناهرب ، گرزب  یتلفغ  زا  ار  مدرم  دیوگ و  نخس  تفالخ  میژر  نارس 

.دندناسر

هحفص 43] ]

يورایور راکیپ  زا  زیهرپ 

یمن ریشمش  هب  تسد  دزرو ؛ یم  بانتجا  يورایور  يراکیپ  داح و  يا  هنحـص  رد  طلـسم  تردق  اب  ندش  ریگرد  زا  ماما  همه ، نیا  اب 
یسانش عقوم  ینیب و  زیت  هب  ار  اهنآ  دیاشگ و  یم  رب  هدرـشف ، ار  ریـشمش  هضبق ي  هناور  پچ  هنالوجع و  هک  مه  ار  ییاه  تسد  درب و 

شردارب هب  .دراذگ  یم  ماین  رد  تسا ، هدرکن  باجیا  نیداینب  لمع  ترورض  هک  اجنآ  ات  زین  ار  نابز  ریـشمش  دزاس و  یم  راداو  رتشیب 
.دهد یمن  مایق )  ) جورخ تصخر  تسا ، هدمآ  ناج  هب  هتفر و  بات  زا  تاساسحا  نایلغ  يانگنت  رد  هک  دیز 
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يراک دـنک ؛ یم  يرکف  یگنهرف و  ياهتیلاعف  رب  ار  هیکت  نیرتشیب  هدومزآ ، ان  رـصانع  اب  هطبار  رد  یگدـنز و  یلومعم  تاـطابترا  رد 
نیشیپ هاتوک  ياه  تراشا  رد  هک  روط  نامه  نکیل -  یسایس ؛ هیقت ي  مه  تسا و  کیژولوئدیا  يزیر  هدولاش  مه  لاح ، نیع  رد  هک 

کیدزن و ناراـی  يارب  ار  تماـما  تکرح  یلک  تمـس  ماـما  هک  دوش  یمن  نآ  بجوم  زگره  هناـمیکح  کـیتکات  نیا  دـش -  هتـسناد 
یتموکح یمالـسا و  یماظن  داجیا  نامه  هک  ار -  یعیـش  گرزب  نامرآ  دزاسن و  حرطم  دـنا ، هدـیورگ  وا  هار  هب  هک  نیتسار  ناـیعیش 

مزال هزادنا ي  هب  زین  ار  تاساسحا  بسانم ، عقاوم  رد  یتح  دزاسن ؛ هدنز  نانآ  لد  رد  تسا -  ریذپان  بانتجا  يا  هزرابم  هار  زا  يولع 
.دزیگنین رب  هار  نیا  رد 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  شخبدیما  ياه  هویش 

رگنایامن انمض  تسا و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شخبدیما  ياه  هویـش  هلمج ي  زا  تسین ، مه  رود  نادنچ  هک  یهاوخلد  هدنیآ ي  دیون 
.تسا هتسناد  یم  يا  هلحرم  هچ  رد  اجک و  رد  هعیش ، یجیردت  تکرح  رد  ار  دوخ  عقوم  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسپ  يا  تفگ : درک و  مالس  دش ، دراو  يدرمریپ  .دوب  رپ  هناخ  میدوب و  رفعجوبا  ترضح  اب  »

هحفص 44] ]

یگدنز ياهرویز  هب  عمط  يور  زا  یتسود  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مراد و  تسود  ار  نات  نارادتـسود  امـش و  نم  دـنگوس  ادـخ  هب 
هتخیر ام  ناـیم  هک  تسین  ینوخ  رطاـخ  هب  تموصخ  هنیک و  نیا  مرازیب و  هناـگیب و  وا  زا  مراد و  یم  نمـشد  ار  امـش  نمـشد  .تسین 
.دیـسر دـهاوخ  ارف  یک  امـش  يزوریپ  نامز  هک  مشک  یم  راظتنا  ما و  هدـنریذپ  ار  امـش  یهن  رما و  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  .دـشاب  هدـش 

يارب ایآ  نونکا 
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.مدرگ تیادف  يراد ؟ يدیما  نم 

: تفگ هاگنآ  دیناشن ؛ دوخ  رانک  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  درم  ماما 

یلع و رب  ربمایپ و  رب  يریمب ، راظتنا  نیا  رد  رگا  تفگ : وا  هب  مردپ  .دیسرپ  ار  نیمه  انیع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ  زا  یـسک  درمریپ ! يا 
هرازگ هارمه  دـش و  دـهاوخ  نشور  تمـشچ  بایماک و  تناج  کـنخ و  تلد  ییآ و  یم  دورف  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسح و  نسح و 

يراگزور ناهج  نیمه  رد  ینامب ، هدـنز  رگا  و  تفرگ …  یهاوخ  ياج  شیاشگ  شیاسآ و  شوغآ  رد  دـنوادخ  راوگرزب  ناـسیون 
.دومیپ یهاوخ  ار  هاگیاج  نیرترب  ام  رانک  رد  ام و  اب  راگزور  نآ  رد  دوش و  نشور  وت  مشچ  هک  دید  یهاوخ  ار 

.درگنب درم  نیا  هب  درگنب ، تشهب  لـها  زا  يدرم  هب  دـهاوخ  یم  هـک  ره  تـفگ : یم  تـسیرگن و  یم  وا  هـب  ماـما  تـفر و  یم  درمریپ 
[. 39]

یم تقیقح  هماج ي  ار  یعیـش  نیرید  يوزرآ  دـنک و  یم  صخـشم  ار  يزوریپ  لاس  دور ؛ یم  رتارف  مه  هزادـنا  نیا  زا  یهاـگ  یتح 
ار لاس 70  يولع ) تموکح  لیکـشت   ) راک نیا  يارب  ادـخ  تفگ : یم  هک  مدینـش  رفعج  یبا  زا  دـیوگ : یلاـمث  هزمحوبا ي  .دـناشوپ 
ار دعوم  نیا  ام  دنکفا …  ریخأت  هب  لاس 140  ات  ار  نآ  سپ  تفرگ ؛ مشخ  نایکاخ  رب  ادخ  دش ، هتشک  نیـسح  نوچ  .دوب  هدرک  نیعم 

رگید ادخ  نآ ، زا  سپ  دیدوشگ ؛ ار  زار  نیا  راتتسا  هدرپ ي  دیدرک و  ءاشفا  ار  نآ  امش  میتفگ و  کیدزن ) ناتسود   ) امش يارب 

هحفص 45] ]

هزمحوبا .دیامرف  یم  تبث  دهاوخب ، ار  هچ  ره  دنک و  یم  وحم  دـهاوخب ، ار  هچ  ره  ادـخ  .تخاسن و  نیعم  ام  دزن  ار  يدـعوم  یتقو و 
نیا دیوگ :
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[. 40  … ] دوب نینچ  نیا  يرآ ، دومرف : متفگ ، هللادبع  یبا  هب  ار  نخس 

لد ییایؤر  نوچمه  هدنـشک ، راشف  قاـنتخا و  طـیحم  نآ  رد  هک  ار  يولع  تموکح  یمالـسا و  ماـظن  لیکـشت  لـیبق ، نیا  زا  یتاـنایب 
ریذپان فلخت  موتحم و  يا  هدنیآ  تروص  هب  دـنکفا ، یم  هعیـش  هدیـشک ي  متـس  لد  رب  ار  از  تکرح  شخبدـیما و  غورف  اهنت  زیگنا ،

.دوزفا یم  دنتشاد ، نآ  اب  هک  ییاه  هلصاف  ندومیپ  رد  نانآ  میمصت  تردق و  رب  هنوگ  نیدب  دروآ و  یمرد 

راومهان یهار  رد  هزرابم  لاس  هدزون 

مه نآ ، رد  هک  یلاس  هدزون  دوش ؛ یم  يرپس  عضو  نیا  اب  نشور ، لصتم و  میقتـسم و  یطخ  دـننامه  ماما  يربهر  نارود  لاس  هدزون 
ظفح مه  لکـشت ؛ داجیا  عمج و  هب  یهدنامزاس  مه  تسه ، هزرابم  کیتکات  مه  درف ؛ یگدنزاس  مه  تسه ، يژولوئدیا  یگدنزومآ 

هزرابم و لاس  هدزون  هصالخ ، و  رت …  خسار  رتشیب و  هچ  ره  دیما  یگدـنزورفا  رب  هیقت و  مه  تسه ، یـسایس  يریگ  تهج  موادـت  و 
، دریگ یم  نایاپ  تکرب  رپ  هاتوک و  رمع  نیا  هک  یماگنه  ماجنارـس ، و  روبعلا …  بعـص  یخالگنـس  رد  دـهج  دـج و  يور  زا  رذـگ 

دنهاوخ یتحار  هب  یـسفن  هک  دنرادنپ  یم  تضهن  نیا  نابنج  هلـسلس  نتفر  اب  يولع  تضهن  هدروخ ي  دنگوس  نانمـشد  هک  یماگنه 
دنهاوخ اهزرم  رد  روشک و  لخاد  رد  دوخ  رامـش  یب  ياهیراتفرگ  اهرـسدرد و  هب  هعیـش ، یتاغیلبت  تازرابم  زا  لاـبلا  غراـف  دیـشک و 

قرب نیرخآ  لعتشم ، نوناک  نیا  هدنزوس  مرگ و  رتسکاخ  تخادرپ ،

هحفص 46] ]

راک زین  دوخ  گرم  زا  سپ  دوب ، هدنارذگ  نییبت  يرگاشفا و  هب  ار  يرمع  .دروآ  یم  دورف  يوما  میژر  ناینب  رب  ار  دوخ  فاکـش  ناج 
هب زین  دوخ  گرم  اب  دوب ؛ هداد  یهاگآ  دوخ ، یگدنز  اب  .دنک  یم  لابند  ار  دوخ 
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یمایپ هزات و  یسرد  دنتـسه ، ندیـشیدنا  ندیمهف و  هنـشت ي  هک  يربخ  یب  مدرم  هوبنا  دوخ و  نارای  يارب  .دهد  یم  همادا  شالت  نیا 
باوخ یلو  دهد ، یم  هرهب  ار  نادنمزاین  ناتسود و  .تسا  قیمع  مارآ و  وا ، یگدنز  یلک  هشقن ي  دننام  زین  مایپ  نیا  .دتسرف  یم  هزات 

راتفر شنم و  یمومع  عضو  زا  تسا  يرادومن  و  مالـسلا ، هیلع  رقاـب  ماـما  هیقت ي  زا  تسا  يا  هنومن  نیا ، .دـبوشآ  یمن  رب  ار  نمـشد 
.صاخ ینامز  هلحرم ي  نآ  رد  يو 

گرم زا  سپ  داهج  هشقن ي 

هب تسا ، هدش  هدیناجنگ  هاتوک  یثیدح  رد  هک  گرزب  مادقا  نیا  رانک  زا  زین  دنا  هدرک  تبث  ار  ماما  یگدنز  خیرات  اهدعب  هک  یناسک 
رفعج شدنزرف  هب  ماما  هک  تسا  نیا  هیضق  تروص  .مینک  هاتوک  دیا ؟ هدیدن  ار  نآ  تفگ  ناوت  یم  ایآ  .دنا  هتـشذگ  لفاغت  ای  تلفغ 

.دیامن وا  رب  نتسیرگ  يرادازع و  فرـص  لاس ، هد  لوط  رد  مهرد )  800  ) ار وا  ییاراد  زا  یشخب  يو  هک  دهد  یم  روتـسد  دمحم  نب 
انـشآان هداتفا و  رود  ناردارب  داـعیم  جـح ، مسوم  .سب  نیمه و  [ 41 [ ؛ جـح مسوم  نآ ، نامز  تسا و  انم  يارحـص  يرادازع ، ناـکم 

نابز اب  اجنآ  رد  نابزمه ، ان  نالدـمه  نیا  .دـنیامزآ  یم  ار  ندـش  ندوب و  عمج »  » ناکما ناکم ، ناـمز و  نآ  رد  درف »  » نارازه .تسا 
همه هب  دیاب  یم  هک  دشاب  یمایپ  رگا  .دننک  یم  هدهاشم  ار  مچرپ  کی  ریز  اهتلم  ندمآ  درگ  هزجعم ي  دنناوخ و  یم  ار  ادخ  يدحاو 

هاگنآ .تسین  رت  بسانم  نیا  زا  یتصرف  دوش ، هدناسر  مالسا  ناهج  ي 

هحفص 47] ]

؟ اهناکم نیا  زا  اجک  تسا و  رت  بسانم  اهزور  نیا  زا  کیمادک  هطقن ، دنچ  رد  دریگ و  یم  ماجنا  یلاوتم  زور  نیدنچ  رد  جـح  لمع 
کی رد  مدرم  تسا و  يرهش  هکم ،

( مالسلا هیلع   ) قداص www.Ghaemiyeh.comياوشیپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگ فقوت  رعـشم  زامن و …  یعـس ، فاوط ، دنلوغـشم ؛ جح  ياهلمع  هب  نآ  رد  همه  هوالع  هب  .مرگرـس  مه  دنا و  هدنکارپ  مه  رهش ،
یلو هنازور ، هچ  رگا  تسا  یهاگ  فقوت  تافرع  .تسین  انم  هار  رـس  رب  یهاگتـسیا  زا  شیب  ناکما ؛ یب  تصرف و  مک  تسا  يا  هنابش 

رد یجاـح  تسا : اـنم  رت  بساـنم  همه  زا  .تمیزع  ياـیهم  يرـصع  تـکرح و  زا  هتـسخ  یحبـص  اـب  زور ، کـی  طـقف  تدـم : هتوـک 
.تسا رتشیب  اـج  همه  زا  يدردـمه  وگتفگ و  ییانـشآ و  يارب  تصرف  دـنک و  یم  قارتا  اـجنآ  بش  هس  تاـفرع ، رفـس  زا  تشگزاـب 

ینامز و ار  عمجم  لفحم و  عمج و  ره  هب  ندزرـس  ندـنام و  دـنک ؟ لمحت  ار  هکم  زا  ندـمآ  زاـب  نتفر و  تمحز  اـهزور  هک  تسیک 
، تسا اپرب  نابایب  نیا  رد  زور  هس  نیا  رد  هلاس  همه  هک  ییازع  سلجم  هب  شراذـگ  یعیبط  روط  هب  سک  همه  .تسا  بساـنم  یناـکم 
اهقف و هباحـص و  هاگیاپ  مالـسا و  نوناک  هنیدم -  مدرم  زا  یعمج  هک  تساهلاس  .دنا  هدش  انـشآ  نآ  اب  قافآ  مدرم  مک  مک  .دتفا  یم 

ناـهج ياـه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  يارب  یـسک ؟ هچ  يارب  .دـنزاس  یم  یلفحم  ماـیا  نـیا  رد  اـجنیا و  رد  گرزب -  ناثدـحم 
هقف و ناروآ  مان  همه ي  داتـسا  نیثدحم ؛ اهقف و  دمآرـس  ربمایپ ؛ نامدود  زا  یگرزب  درم  نیـسحلا ؛ نب  یلع  نب  دـمحم  يارب  مالـسا ؛

هدوبن یعیبط  وا  گرم  رگم  دنیوگ ؟ یم  ارچ  الصا  و  دنیوگ ؟ یم  اج  نیا  رد  اج  همه  زا  دنیآ و  یم  اجنیا  هب  اج  همه  زا  ارچ  .ثیدح 
؟ هتفگ یم  هچ  هدرک و  یم  هچ  وا  رگم  ارچ ؟ و  هدرک ؟ مومسم  ای  هتشک  ار  وا  یسک  هچ  تسا ؟
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اههد نآ ، یپ  رد  ماهبا و  ماهفتـسا و  اههد  .ایآ  ایآ و  و  هدوب ؟ يرطخ  هفیلخ  يارب  اـیآ  هدرک ؟ یم  یتوعد  اـیآ  هتـشاد ؟ يا  هیعاد  اـیآ 
مکارتم و هوبنا  رد  اجنآ  اجنیا و  هک  یناعلطم  يوس  زا  زین  ازع و  نابحاص  يوس  زا  خساپ  لیس  هاگنآ  شواک و  شسرپ و 

هحفص 48] ]

اهلاؤس نیا  هب  هک  دنا  هدمآ  نیمه  يارب  لصا  رد  و  دنا ، هتفاتش  اج  نیا  هب  هفوک  ای  هنیدم  زا  هک  یناسک  دنا : هدنکارپ  تیعمج  کیرات 
و دننک ؛ نییبت  دنا ، عمج  اجنیا  رد  مالـسا  ناهج  رـسارس  زا  هک  یمدرم  يارب  ریظن  یب  یتصرف  رد  ار  لئاسم  ات  دنا  هدمآ  .دنهد  باوج 

میظع لاناک  اهرازه  زا  یعیـش  توعد  نخـس ، هتوک  و  دنریگب ؛ ینامرف  دنهدب و  يربخ  دننک ، رادـید  ار  نایلاوم  ناردارب و  ات  هتبلا  زین 
و گرم -  زا  سپ  داهج  هشقن ي  مالـسلا -  هیلع  رقاب  ماما  قفوم  هشقن ي  تسا  نیا  .راگزور و  نآ  یناـهج  یتاـغیلبت  هکبـش ي  نیرت 

هیلع مالـس  و  ناک …  امنیا  اکرابم  هلعج  و  « ؛ تسا ادخ  هار  رد  ادـخ و  يارب  شگرم  یگدـنز و  هک  زیخ  تکرب  دوجو  نآ  تسا  نیا 
[. 42 « . ] ایح ثعبی  موی  تومی و  موی  دلو و  موی 

هیما ینب  نارود  يارجام  رپ  لصف 

 - کلملادـبع نـب  ماـشه  هـیما -  ینب  ياـفلخ  نیرتردـتقم  زا  یکی  تنطلــس  راـگزور  رد  یگلاـس و  رد 57  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
زا عنام  ناملسم  روانهپ  روشک  رسارس  رد  يوما  تموکح  رامش  یب  ياهیمرگرـس  اهیراتفرگ و  هتفـشآ و  لاوحا  عاضوا و  .تشذگرد 
هب .دنامب  لفاغ  مالسلا -  هیلع  رقاب  ماما  ینعی  یعیـش -  تالیکـشت  هدنپت ي  بلق  هب  تبـسن  یلاگـس  دب  هئطوت و  زا  ماشه  هک  دوبن  نآ 

رد شتاحوتف  یتسمرس  تذل و  يوما  رابج  هیغاط ي  دندرک و  مومسم  ار  ماما  شنارودزم  وا ، هیصوت ي 
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.درک لماک  روشک ، لخاد  رد  دوخ  نمشد  نیرت  كانرطخ  نیرت و  گرزب  لتق  اب  ار  روشک  یقرش  یبرغ و  ياهزرم 

ماما شدـنزرف  تماما  زاغآ  ياهلاس  زین  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماـما  یگدـنز  رخآ  ناـیلاس  رد  هیما  ینب  میژر  دـش ، هراـشا  هک  يروط  هب 
یقرـش لامـش  ياهزرم  رد  یماظن  ياـه  ییاـمن  تردـق  .دـینارذگ  یم  ار  دوخ  لوصف  نیرت  ارجاـم  رپ  زا  یکی  مالـسلا ، هیلع  قداـص 

ناتسکرت و )

هحفص 49] ]

یحاون رد  یپ  رد  یپ  ياهشروش  و  ییوس ، زا  اپورا ) سلدنآ و  اقیرفآ و   ) برغم و  ناجیابرذآ ) ریغص و  يایـسآ   ) لامـش و  ناسارخ )
کمک ای  کیرحت  هب  هاگ  و  متـس ، ریز  یـضاران و  نایموب  هلیـسو ي  هب  ابلاغ  ای  امومع و  هک  اقیرفآ  لامـش  ناـسارخ و  برع و  قارع 

 - قارع رد  اصوصخم  اـج و  همه  رد  ناـشیرپ  ناـماسبان و  عضو  نینچمه  رگید ، يوس  زا  [ 43 ، ] دـش یم  اپ  هب  يوما  لوغم  نارادرس 
دوب وا  تلود  نارس  هب  قلعتم  ای  هفیلخ و  صوصخم  ابلاغ  هک  تکربرپ  زیخلـصاح و  كالما  هاگیاج  هیما و  ینب  گرزب  نارادلویت  رقم 

نوعاط یطحق و  هرخالاب  و  [ - 44  ] يرسق هللادبع  نب  دلاخ  قارع -  رد  شردتقم  رادناتـسا  ماشه و  يا  هناسفا  ياه  لیم  فیح و  و  - 
میژر هلیـسو ي  هب  هک  نیـشن  ناملـسم  هدرتسگ ي  روشک  هب  یبیجع  تلاح  ماش ، قارع و  ناـسارخ و  رد  هلمج  زا  فلتخم ، طاـقن  رد 
ملاـع هعیاـض ي  نیرت  مهم  دـیاب  همه ، نیا  رب  .دوـب  هداد  دـش ، یم  هرادا  نآ  نارادـمامز  نیرت  فورعم  زا  یکی  تسد  هب  هـیما و  ینب 

.یحور يرکف و  يونعم ، هعیاض ي  دوزفا ؛ ار  مالسا 

نوچمه يرامیب  گنج و  رقف و  هک  یمالسا  روشک  هدزمغ ي  ناشیرپ و  ياضف  رد 

هحفص 50] ]

اونیب مدرم  رس  رب  يوما  نانارمکح  دادبتسا  یبلط و  تردق  زا  هتساخرب  هقعاص ي 
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یم تالاحم  رامـش  رد  يزیچ  تیونعم ، قالخا و  اوقت و  تلیـضف و  لاهن  شرورپ  درک ، یم  رتسکاخ  تخوس و  یم  دمآ و  یم  دورف 
هرگ راک  هب  طقف  هن  دنـشاب ، مولظم  اونیب و  مدرم  هانپ  أجلم و  تسیاب  یم  هک  نارـسفم  ناثدـحم و  تاـضق و  یناـحور و  لاـجر  .دومن 

ناروآ و مان  .دندوزفا  یم  مدرم  تالکشم  رب  تسایـس ، لاجر  زا  رت  كانرطخ  هاگ  يا و  هنوگ  هب  زین  دوخ  ابلاغ  دندمآ ، یمن  ییاشگ 
، رـشب نبا  يرهز ، باهـش  نب  دـمحم  هماعد ، نب  هداتق  يرـصب ، نسح  لیبق  زا  فوصت ، ثیدـح و  مالک و  هقف و  روهـشم  ياـه  هرهچ 
رد ییاه  هچیزاب  ای  تفالخ و  میظع  هاگتـسد  رد  ییاه  هرهم  تقیقح  رد  نانآ ، لیبق  زا  نت  اههد  یلیل و  یبا  نبا  ردکنملا ، نب  دـمحم 

.دندوب نایاورنامرف  ناریما و  تسد 

روخآ رد  رـس  ینادرم  هرهچ ي  رد  ار  نانآ  دنموربآ ، هجوم و  ياهتیـصخش  نیا  لاوحا  یـسررب  هک  دوش  هتفگ  رگا  تسا  روآ  فسأت 
و هلبا ، راکایر و  ینادهاز  ای  بلط ، تیفاع  تسپ و  نابج و  ینایاونیب  ای  ییوجماک ، ییوجمان و  یبلط و  تردق  نوچمه  دیلپ ، تاینمت 

[. 45  ] .دزاس یم  مسجم  رگ  هعلاطم  نهذ  رد  يداقتعا ، یمالک و  نینوخ  تاثحابم  مرگرس  ینایامن  ملاع  ای 

روراب هدنز و  ار  کین  ياهتلصخ  تفرعم و  لاهن  تسیاب  یم  هک  ثیدح  نآرق و 

هحفص 51] ]

.دوب هدش  لیدبت  نازور  هبت  ناراکهبت و  نیا  رمث  یب  رمع  يارب  یلاغتشا  ای  نادنمتردق  تسد  رد  يرازبا  هب  درادب ،

شخبتایح نایرج  ود  همشچرس ي  تماما ،

رب ار  یهلا  تناما  راب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  دوب  راوشد  ـالبرپ و  راـگزور  نیا  رد  کـیرات و  هفخ و  مومـسم و  ياـضف  نیا  رد 
رد هک  یقرتم  موهفم  نآ  اب  تماما »  » تسا یتایح  يرورض و  هچ  یتسار  هب  و  تفرگ …  شود 
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رپ ملظم و  راگزور  نانچ  هدیمهف ي  دـب  هدیدمتـس و  هدروخ و  بیرف  هتـشگرس و  تما  يارب  میا ، هتـسناد  هتخانـش و  یعیـش  گنهرف 
ماما و  يدیحوت ؛ هنالداع ي  ماظن  یمالـسا و  تسرد  رکفت  تسا : شخبتایح  نایرج  ود  همـشچرس ي  تماما ، هک  میدید  البق  .ییالب 
ياه يراکتسد  اهفیرحت و  اب  هزرابم ي  نمضتم  دوخ  هک  بتکم -  ریـسفت  قیبطت و  نییبت و  تسخن ، تسا : فیلکت  ود  نیا  راد  هدهع 
ماود یماظن ، نینچ  دوجو  تروص  رد  و   ) دـیحوت قح  طسق و  ماظن  يزاـس  هنیمز  يزیر و  یپ  هاـگنآ  و  تسا -  هناـضرغم  هنـالهاج و 

(. نآ هب  ندیشخب 

ود نآ  راد  هدـهع  دریگ و  یم  شود  رب  ار  تناـما  نیا  راـب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یناـماسبان ، لاوـحا  عاـضوا و  نینچ  رد  نوـنکا 
؟ درک دهاوخ  مادقا  رتدوز  مادک  هب  تسا ؛ هتفرگ  رارق  وا  ربارب  رد  هفیظو  ود  ره  دحاو ، نآ  رد  .دوش  یم  فیلکت 

یسایس راک  رب  يرکف  راک  تیولوا 

شیاه يریگرد  اه و  یمرگرـس  همه ي  اب  يوما  ماشه  هک  تسین  يزیچ  دراد و  ناوارف  ياهیراوشد  یـسایس ، راـک  هک  تسا  تسرد 
گرهاش ندیرب  تقیقح ، رد  فیرحت -  اب  هزرابم ي  ینعی  يرکف -  راک  یلو  دناتـسن ؛ وا  زا  تخـس  یماقتنا  دـیاشخبب و  وا  رب  ار  نآ 

ندوب و ناوت  یفارحنا ، نید  رب  هیکت  اب  زج  هک  یهاگتسد  تسا ؛ تفالخ  هاگتسد 

هحفص 52] ]

جیار یمومع و  تهج  رد  هک  یناـملاع  هماـع ؛ ياـملع  هن  ماـشه و  هن  دوشخب ؛ دـنهاوخن  وا  رب  مه  ار  نیا  سپ  [ 46  ] .تسین شندنام 
.لاعف یشالت  رد  دنتکرح و  رد  فرحنم  طحنم و  هعماج ي 

لماـع هس  دادبتـسا ؛ رقف و  تسا و  گـنج  تسا : هداـمآ  هعیـش  یبـالقنا  هشیدـنا ي  هب  نداد  شرتـسگ  يارب  عاـضوا  رگید ، يوـس  زا 
کیدزن و قطانم  وج  هک  نیشیپ ، ماما  راک  هنیمز ي  و  بالقنا ، هدنهد ي  شرورپ 
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.تسا هتخاس  هدامآ  يدودح  ات  ار  رود  طاقن  یتح 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  یلک  يژتارتسا 

هتـسناد و ار  تماما  يژولوئدیا  مدرم  زا  یمزال  هورگ  هک  ییاضف  رد  تسا ؛ يولع  يدـیحوت و  بالقنا  داجیا  تماما ، یلک  يژتارتسا 
همزال ي .دنشاب  هتسویپ  زرابم  تالیکشت  ممـصم  عمج  هب  يرگید  مزال  هورگ  هدوب و  نآ  نتفای  تینیع  راظتنا  رد  هناقاتـشم  هتفریذپ و 
همه ي رد  یعیـش  رکف  هعاـشا ي  وج  فیطلت  مالـسا  ملاـع  طـیحم  رـسارس  رد  تسا  ریگ  همه  یتوعد  یلک ، یـشم  طـخ  نیا  یقطنم 

رگید یتوعد  و  راطقا ،

هحفص 53] ]

.هعیش یناهنپ  تالیکشت  ياضعا  راکادف  دعتسم و  دارفا  يزاس  هدامآ  يارب  تسا 

مالسلا هیلع  ماما  توعد  يراوشد 

هنوگ ره  زا  ار  تردـق  دـهاوخ  یم  هک  لماک  یکلـسم  توعد  کی  .تسا  هتفهن  هتکن  نیمه  رد  تماما  نیتسار  توعد  راک  يراوشد 
ریزگان دنک ، تاعارم  ار  مالـسا  یـساسا  نیزاوم  لوصا و  هتـشاد ، هاگن  رود  مدرم  يدازآ  قح  هب  يدـعت  یبلط و  زواجت  ییوگروز و 

هب .دـهد و  همادا  ار  دوخ  تفرـشیپ  دـشر و  نانآ ، یعیبط  تساوخ  زاین  ساسحا  هنیمز ي  رد  مدرم و  كرد  روعـش و  رب  هیکت  اـب  دـیاب 
تردق هب  تسد  لمع ، رد  یلو  دـنک ، یم  زاغآ  ار  دوخ  راک  یبتکم  یکلـسم و  ياهراعـش  اب  رهاظ  هب  دـنچ  ره  هک  یتازرابم  سکع ،

غراـف يراوشد  نیا  زا  دـشوپ ، یم  مشچ  دوخ  یعاـمتجا  یقـالخا و  لوصا  زا  دـنز و  یم  نادـنمتردق  همه ي  نوچمه  ییاـه  ییاـمن 
سابع ینب  دننام  تماما -  تضهن  يزاوم  ياهتضهن  تفرـشیپ  رـس  زین  و  تماما ، تضهن  نایرج  ندوب  ینالوط  زار  تسا  نیا  و  تسا ؛
(. تخاس میهاوخ  حرطم  هدنیآ  رد  رتشیب  حرش  اب  یخیرات و  كرادم  هب  ءاکتا  اب  ار  بلطم  نیا   ) .تضهن نیا  یبسن  تسکش  و  - 

قداص دیما  رهظم  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما 

رپ زارد و  هار  هب  هجوت  اـب  هک  دـش  یم  بجوم  دوب ، هدروآ  مهارف  نیـشیپ  ماـما  راـک  هک  ییاـه  هنیمز  زین  دـعاسم و  لاوـحا  عاـضوا و 
نامه تسا ؛ هدیـشک  ار  نآ  راظتنا  اهلاس  هعیـش  هک  دـشاب  یقداص  دـیما  نامه  رهظم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  عیـشت ، تضهن  تقـشم 
دهاوخ رب  مالسا  ناهج  عیسو  حطس  رد  ار  یعیـش  بالقنا  دیناسر و  دهاوخ  رمث  هب  ار  دوخ  فالـسا  ینالوط  تادهاجم  هک  ي  مئاق » »

.تسا هدوب  رثؤم  وزرآ  نیا  لاهن  شرورپ  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  حیرصت  یتح  هاگ  اه و  هراشا  .تخورفا 

هحفص 54] ]

مایق هرابرد ي  مالسلا  هیلع  ماما  زا  یسک  دیوگ : یم  دیزی  نب  رباج 
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لآ هدننک ي  مایق  ادخ  هب  تسا  نیا  تفگ : تفوک و  قداص ) رفعج   ) هللادبع یبا  هناش ي  رب  تسد  اب  ماما  دیـسرپ ؛ وا  زا  دعب  هدننک ي 
[. 47  ] .دمحم

؟ تسیک هدننک » مایق   » زا روظنم 

زا زورما  ام  هک  یموهفم  ای  دـشاب ؟ نید » ماکحا  نایب  داشرا و  غیلبت و  هب  مایق   » دـناوت یم  دوصقم  اـیآ  تسیچ ؟ هدـننک  ماـیق  زا  روظنم 
هملک نیا  زا  زورما  هک  تسا  یموهفم  نامه  ياراد  هعیـش ، مالـسلا و  مهیلع  همئا  فرع  رد  مایق  هن ؛ تفگ  دـیاب  میمهف ؟ یم  ریبعت  نیا 
اموزل موهفم ، نیا  .دزیخ  یم  اپ  هب  ددنب و  یم  رمک  هنادنمتردق  طلـسم ، تردق  دض  رب  هک  تسا  یـسک  هدننک  مایق  دوش : یم  هدیمهف 

نیگنـس و راک  هب  مادـقا  رگـشیامن  تسا ؛ موجه  ضرعت و  کی  رگـشیامن  تهج  ره  هب  یلو  تسین ؛ هارمه  یماـظن  ییاـمن  تردـق  اـب 
تروص ره  هب  یلو  یناهنپ ، تضهن  کی  يربهر  لکـشت و  داجیا  ای  دارفا ، یگدـنزاس  ای  يرکف ، ياـهتیلاعف  هنیمز ي  رد  تسا ؛ ریطخ 

.ضرعت رهق و  اب  هتخیمآ 

يو نامگ  یب  .تسین  یثحب  درک ، دـهاوخ  مایق  دـمحم  نب  رفعج  شدـنزرف  هک  نیا  رد  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  هتفگ ي  قبط  نیارباـنب 
مادـقا ینعی  ییاهن -  هلحرم ي  هب  وا  مایق  تکرح و  اـیآ  هک  عوضوم  نیا  هچ  رگ  دـنک ؛ زاـغآ  ار  دوخ  زیمآ  ضرعت  تکرح  دـیاب  یم 

هدنیآ و ثداوح  اب  نآ  نییعت  هک  تسا  يزیچ  هن ، ای  دیماجنا  دهاوخ  هقئاف -  تردـق  ندروآ  تسد  هب  يزوریپ و  ماجنارـس ، یماظن و 
هیلع قداص  ماـما  مادـقا  تکرح و  تشونرـس  رگید ، یثیدـح  رد  هک  تسا  تهج  نیدـب  اـیوگ  و  تسا …  روما  تفرـشیپ  یگنوگچ 

یکی اب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زین  تیاور  نیا  رد  .تسا  هدش  ادا  هنادیماان  یلو  تیعطاق ، نادب  هن  هچ  رگا  ینحل  اب  مالسلا 
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.تسا ور  هبور  کیدزن  نارای  زا 

هحفص 55] ]

ادخ هک  تسا  یناسک  زا  وا  ینیب ؟ یم  ار  وا  تفگ : تسیرگن و  هللادبع  یبا  شرسپ  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : ینانک  حابصلا  وبا 
نیمز ناـثراو  نارادـمامز و  ار  ناـنآ  میهن و  تنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  هک  تسا  ناـنچ  اـم  هدارا ي  : » تسا هدومرف  ناـنآ  هراـبرد ي 
جاور زین  صاخ  نایعیش  نایم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفالخ  مایق و  هشیدنا ي  هک  دوب  تانایب  نیمه  ریثأت  تحت  دیاش  .میزاس . »

.دنداد یم  دیون  دوخ  هب  موتحم  ییا  هدنیآ  نوچمه  ار  نآ  شراوگرزب  ردپ  ماما و  نارای  نیرت  کیدزن  دوب و  هتفای 

کیدزن نارای  يراودیما 

هب يرایـسب  لام  نایعیـش  زا  یکی  .تسناد  ار  کیدزن  نارای  يراودیما  نازیم  ناوت  یم  نآ  زا  هک  دنک  یم  لقن  یثیدح  یـشک »  » خیش
دزن تسا ، نایعیـش  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  هک  هرارز  .دزیرگ  یم  دـنام ، یم  زجاع  نآ  تخادرپ  زا  نوچ  دوش و  یم  نویدـم  نافلاخم 

جورخ مئاق »  » اب ات  دنک  ربص  نویدم  صخـش  نیا  تسا ، کیدزن  رما » نیا   » رگا دسرپ  یم  سپـس  دیوگ و  یم  ار  عقوام  دیآ ؛ یم  ماما 
دهاوخ دـنک : یم  افتکا  هلمج  نیا  هب  خـساپ ، رد  ترـضح  .دـیآرد  هحلاصم  رد  زا  ناراکبلط  اب  تسه ، يریخأـت  نآ  رد  رگا  و  دـنک ؛

نا دیامرف : یم  مه  زاب  و  لاس ؟ ود  ات  دـسرپ : یم  .دـش  دـهاوخ  هللاءاش  نا  دـیوگ : یم  ماما  زاب  لاس ؟ کی  ات  دـسرپ : یم  هرارز  .دـش 
[. 48  ] .دش دهاوخ  عقاو  رگید  لاس  ود  ات  رما » نیا   » هک دنک  یم  عناق  ار  دوخ  هرارز  .دش و  دهاوخ  هللاءاش 

ای یسایس و  تردق  بسک  ینعی  عیـشت ؛ دوعوم  هدنیآ ي  زا  تسا  يزیمآ  هیانک  ریبعت  مالـسلا  مهیلع  همئا  هعیـش و  فرع  رد  رما » نیا  »
نآ کیدزن  تامدقم  هب  مادقا 
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یناوارف دراوم  اـم  تاـیاور  رد  .دـنک و  یم  يربهر  یهدـنامرف و  ار  ضرعت  نیا  هک  تسا  یـسک  مئاـق »  » و یماـظن -  ضرعت  دـننام  - 
ییاه ییوگشیپ  مئاق  مایق  تایصوصخ  هب  عجار  هک  دراد  دوجو 

هحفص 56] ]

یم ار  وا  راظتنا  مالـسلا  مهیلع  همئا  یگدـنز  نارود  لوط  رد  هعیـش  هک  تسا  يا  هدـننک  ماـیق  نیمه  دوصقم ، اـج  همه  تسا و  هدـش 
.تسا هتسج  یم  فلتخم  صاخشا  رد  ار  وا  هتشاد و 

رب : » دوب هتفگ  نم  هب  هرارز  هک  دنک  یم  لقن  تسا -  هعیـش  هتـسجرب ي  ياه  هرهچ  زا  زین  وا  هک  ملاس -  نب  ماشه  يرگید  تیاور  رد 
، تفای تافو  مالسلا ) هیلع  قداصرفعج  ماما   ) هللادبعوبا ترضح  نوچ  دید . » یهاوخن  ار  رفعج  زا  ریغ  یسک  تفالخ ، ياه  هیاپ  زارف 

باوج رد  هرارز  .تسا  هتفگ  نم  هب  ینخـس  نینچ  دنک  راکنا  يو  هک  متـشاد  نآ  میب  مدروآ و  شدای  هب  ار  نخـس  نیا  متفر و  وا  دزن 
[. 49  ] .مدوب هتفگ  دوخ  رظن  طابنتسا و  قبط  ار  نآ  نم  تفگ :

ياـه لآ  هدـیا  رهظم  نایعیـش ، هاـگن  رد  زین  شماـقم و  یلاـع  ردـپ  مشچ  رد  ماـما  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  تاـنایب  نیا  عومجم  زا 
مهیلع رقاب  ماما  داجس و  ماما  ياهشالت  هب  ندیشخب  رمث  يارب  يا  هریخذ  نوچمه  ار  وا  تماما ، هلسلس ي  ایوگ  .تسا  عیـشت  تماما و 

هراـبود ي زیخاتـسر  دـنک و  يزاـسزاب  ار  يدـیحوت  ماـظن  يولع و  تموکح  دـیاب  هک  تسوـمه  اـیوگ  .تسا  هتفرگ  رظن  رد  مالـسلا 
ار رخآ  ماگ  هک  تسا  وا  تبون  کـنیا  دـنا و  هدومیپ  ار  راوشد  هار  نیا  لـحارم  نیتسخن  وا  زا  شیپ  ماـما  ود  .دزاـس  اـپرب  ار  یمالـسا 

زا هدافتسا  اب  ماما  تسا و  هدامآ  دش -  هراشا  هک  نانچ  زین -  تیعقوم  اقافتا  .درادرب 
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.دنک یم  زاغآ  ار  دوخ  نیگنس  تلاسر  بسانم ، لاوحا  عاضوا و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هرود ي  ياه  بیشن  زارف و 

اهبیشن زارف و  تدم ، نیا  رد  .دیشک  لوط  لاس  شرمثرپ 33  شالترپ و  یگدنز  دوردب  هظحل ي  ات  ماما  یگتخیگنارب  زور  نیتسخن  زا 
ههبج ي نایز  هب  دوس و  هب  راکیپ ، يوزارت  نیهاش  .داد  رییغت  اهراب  ار  نایعیش  ماما و  یگدنز  طیارش  یعامتجا ، یسایس و  تالوحت  و 

یسب ار  هعیش  يزوریپ  اهرت  نیبشوخ  هک  دش  نانچ  هاگ  .دید  اهناسون  عیشت ،

هحفص 57] ]

قانتخا و هک  دش  نانچ  هاگ  و  دـندرک ؛ هغلابم  یماظن  ییامن  تردـق  يارب  عاضوا  یگدامآ  رد  یتح  دـندید و  سرتسد  رد  کیدزن و 
هیلع قداص  ماما  و  درک …  یم  دومناو  هتفر  داب  رب  ار  اهوزرآ  همه ي  داد و  یمن  شکیدزن  نارای  ماـما و  هب  زین  سفنت  لاـجم  راـشف ،

، دـیما گنهآ  سأی و  تیآ  اهدـص  نایم  رد  هک  دوب  یهوتـسن  هاگآ و  ممـصم و  ربهار  ورهر و  نامه  لاوحا ، نیا  همه ي  رد  مالـسلا 
هیام ماما  .سب  دـشیدنا و  یم  نداهن ، رـس  تشپ  ار  ریزگان  ياه  هلحرم  ندرک و  یط  رتشیب  هچ  ره  ار  زارد  هار  نتفر و  هب  اـهنت  اـهنت و 

نیگنـس راب  تشاد و  یم  لوذـبم  غیرد  یب  بسانتم ، هویـش ي  اب  نامز و  ره  رد  لاح و  همه  رد  ار  شنامیا  صـالخا و  قشع و  ياـه 
.تخاس یم  کیدزن  لزنم ، رس  هب  ار  یهلا  فیلکت 

ماهبا زا  يا  هلاه  رد  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  یگدنز  حرش 

، دوش یم  حرطم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یگدنز  رگـشهوژپ  يارب  هک  ییاهزیچ  نیرتزیگنا  فسأت  زا  یکی  هب  تسا  مزال  اج  نیا  رد 
، دوب هیما  ینب  تموکح  رخاوا  اب  فداصم  هک  شتماما  زاغآ  نایلاس  رد  هژیو  هب  ماما ، یگدـنز  حرـش  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  هراـشا 

يالبال زا  نآ  ياه  بیشن  زارف و  اهشکمشک و  هک  زیخ  هثداح  ارجامرپ و  یگدنز  نیا  .دراد  رارق  ماهبا  زا  يا  هلاه  رد 

( مالسلا هیلع   ) قداص www.Ghaemiyeh.comياوشیپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـسویپ بترم و  لکـش  هب  زگره  ناسیون ، هرکذت  ناثدحم و  راتفگ  رد  هن  خیرات و  رد  هن  دوش ، یم  هدـهاشم  یخیرات  تیاور  اهدـص 
هظحـالم ي نئارق و  رب  هیکت ي  اـب  دـیاب  رگـشهوژپ  .تسا  هدـشن  نییعت  نآ  ثداوح  رتـشیب  تایـصوصخ  ناـمز و  هتـشگن و  سکعنم 

یم رگید  عبانم  زا  نآ ، رد  هدـش  دای  ثداوح  ای  صاخـشا  هرابرد ي  هک  یتاعالطا  اب  تیاور  ره  هسیاـقم ي  ناـمز و  یلک  ياـهنایرج 
رد هژیو  هب  ماهبا ، ندوب و  گنگ  نیا  للع  زا  یکی  دـیاش  .دـنک  فشک  ار  هثداح  تایـصوصخ  ناکم و  نامز و  دروآ ، تسد  هب  ناوت 

.درک وجتسج  دیاب  یم  اهراک  نیا  تیهام  رد  ار  شنارای  ماما و  یتالیکشت  ياهتیلاعف 

هحفص 58] ]

یتالیکشت یناهنپ  راک 

نآ .دنامب  ناهنپ  هراومه  دـیاب  دـشاب ، هارمه  يراک  ناهنپ  تسرد  لوصا  اب  هک  یتروص  رد  لومعم  روط  هب  یتالیکـشت  یناهنپ و  راک 
هاگ ره  .دسرب  اج  نادب  یمرحمان  ياپ  دراذگ  یمن  شنابحاص  نامتک  يرادزار و  دنام و  یم  یفخم  زین  نآ  زا  دعب  هدوب ، یفخم  زور 

دنهاوخ المرب  ار  دوخ  ناهنپ  راک  قیاقد  دوخ ، دنریگ ، تسد  رد  ار  تردق  دنناوتب  شنالماع  ناگدننادرگ و  دـسرب و  رمث  هب  راک  نآ 
سابع ینب  نارس  هنامرحم ي  ياهسامت  یصوصخ و  ياهنامرف  یتح  اهیراک و  هزیر  زا  يرایسب  نونکا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .درک 

.دنهاگآ نآ  زا  همه  تسا و  تبث  خیرات  رد  یسابع  توعد  نارود  رد  ناشتالیکشت  دارفا  ناوریپ  اب 

یمرد نانآ  هدیزگرب ي  رـصانع  ای  هعیـش  ناماما  رایتخا  رد  تموکح  تردـق و  دیـسر و  یم  رمث  هب  زین  يولع  تضهن  رگا  نامگ  یب 
.میدوب یم  علطم  نآ  هنامرحم ي  رایسب  هدرتسگ و  اج  همه  تالیکشت  يولع و  توعد  رهم  هب  رس  ياهزار  همه ي  زا  زورما  ام  دمآ ،

یسیون خیرات  تلصخ 

یمـسر خیرات  رد  رگا  مولظم  موکحم و  عمج  کی  .درک  وجتـسج  دیاب  ناسیون  خـیرات  یـسیون و  خـیرات  تلـصخ  رد  ار  رگید  تلع 
هتفگ و هتـساوخ و  ملاظ ، مکاح و  نایرج  هک  دوب  دـهاوخ  نانچ  کش  یب  دوش ، تبث  وا  زا  مه  يا  هرطاـخ  دـشاب و  هتـشاد  مه  یماـن 

اجنیا زا  ناوارف  شالت  یعس و  هب  دیاب  یم  هک  ناموکحم  هرابرد ي  رازآ  لد  نانخس  زا  ریغ  یمـسر ، خروم  يارب  .تسا  هدرک  دومناو 
هغدـغد یب  زین  تمحز و  یب  هک  تسه  تسد  رد  نامکاح  زا  يرایـسب  ياهنخـس  اهربخ و  درک ، تبث  ناوارف  میب  اب  تسج و  اجنآ  و 

! درکن رطخ  تفرگ و  دزم  دروآ و  تسد  هب  ناوت  یم 

هحفص 59] ]

یسابع هغبص ي  اب  یسیون  خیرات 

ذخآـم كرادـم و  هک  يربـتعم  فورعم و  خـیراوت  همه ي  .میراذـگ  یم  يرگید  تیعقاو  راـنک  رد  ار  نـشور  تـقیقح  نـیا  نوـنکا 
، تسا هدش  هتشون  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یگدنز  زا  دعب  لاس  دصناپ  ات  دیآ و  یم  رامش  هب  يدعب  ياهشرازگ  تاقیقحت و  نیرتشیب 
همه ي هتـشاد و  همادا  يرجه  متفه  نرق  همین ي  اـت  نایـسابع  تموـکح  میناد ، یم  هـک  ناـنچ  اریز  تـسا ؛ یـسابع  هغبـص ي  ياراد 

سدح لباق  هجیتن  لاح ، نیا  اب  و  تسا ، هدش  هتشون  ناج  تخس  هلسلس ي  نیا  تنطلـس  تردق و  نارود  رد  یمیدق  فورعم  خیراوت 
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هیلع ماما  یگدـنز  زا  یبترم  تسرد و  تاعالطا  دـهاوخب  ای  دـناوتب  هک  تسین  نآ  راظتنا  یـسابع  نارود  خروم  کی  زا  زگره  .تسا 
رد اـهماهبا  اـهفیرحت و  زا  يرایـسب  زار  تسا  نیا  .دـنک  تبث  دوخ  باـتک  رد  لیـصحت و  هعیـش  رگید  همئا ي  زا  کـی  ره  اـی  مالـسلا 

.مالسلا هیلع  قداص  ماما  یگدنز 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  یگدنز  اب  ییانشآ  هار 

رد ار  ترـضح  نآ  یگدـنز  مهم  ياهرادومن  هک  تسا  نآ  دزاس ، انـشآ  ماما  یگدـنز  یلک  طخ  اـب  ار  اـم  دـناوت  یم  هک  یهار  اـهنت 
همان ي یگدنز  یلصا  طوطخ  میـسانش ، یم  ترـضح  نآ  قالخا  رکفت و  یلک  لوصا  زا  هچ  نآ  کمک  هب  هتفای ، اهماهبا  نیا  يالبال 
زج هب  ینئارق  زین  یخیرات و  هدـنکارپ ي  لیالد  نئارق و  راظتنا  رد  قیاـقد ، تایـصوصخ و  نییعت  يارب  هاـگنآ  مینک و  میـسرت  ار  ماـما 

.مینامب خیرات 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  یگدنز  رد  مهم  ياهرادومن 

هراشا

نیدب دبای ، یم  طابترا  ام  ثحب  هژیو ي  هاگدید  هب  هک  اج  نآ  ار ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یگدـنز  رد  هتـسجرب  مهم و  ياهرادومن 
: ما هتفای  حرش 

هحفص 60] ]

تماما هلئسم ي  غیلبت  نییبت و   - 1

یعیش شنیب  لاور  هب  نآرق  ریسفت  زین  یعیش و  هقف  هویش ي  هب  نید  ماکحا  نایب  غیلبت و   - 2

یسایس کیژولوئدیا -  یناهنپ  تالیکشت  دوجو   - 3

تماما هلئسم ي  غیلبت  نییبت و 

هعیش ناماما  توعد  یگژیو  نیرتزراب 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ياهلاس  نیتسخن  زا  .تسناد  هعیش  ناماما  توعد  هصیصخ ي  نیرتزراب  دیاب  یم  ار  عوضوم  نیا 
یم لیکـشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  تماما  تاـبثا  ار  یعیـش  توعد  علطم  تماـما ، ياـه  هرود  همه ي  رد  هلآ ، هیلع و 

هدهاشم زین  یلع  نب  دیز  دننام  یناگداز  ماما  شبنج  رد  یتح  نآ  زا  سپ  یلع و  نب  نیـسح  نینوخ  مایق  رد  عوضوم  نیا  .تسا  هداد 
.تسا هدوبن  نوریب  تیلک  نیا  زا  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  توعد  .دوش  یم 

مالسا گنهرف  رد  تماما  موهفم 

هب توعد  تسا و  یموهفم  هچ  ياراد  مالـسا  گـنهرف  رد  تماـما »  » هک مینادـب  تسا  مزـال  عوـضوم ، نیا  كرادـم  هئارا ي  زا  شیپ 
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.دوش هتسناد  تماما »  » موهفم هک  دش  دهاوخ  هدیمهف  یتروص  رد  تماما » غیلبت   » یعقاو نومضم  .تسا  انعم  هچ  هب  تماما 

یم قالطا  نآ  زا  یـصاخ  قادـصم  رب  رتشیب  یمالـسا  گـنهرف  رد  تسا -  ییاوشیپ  قلطم  ياـنعم  هب  لـصا  رد  هک  تماـما -  هژاو ي 
تماما هژاو ي  تاقتشم  هک  نآرق  زا  اج  ره  رد  .یسایس  هچ  يرکف و  هچ  تسا ؛ یعامتجا  نوئـش  رد  يربهر  ییاوشیپ و  نآ ، ددرگ و 

ییاوشیپ يرکف ، ییاوشیپ  .تسا  تما  ییاوشیپ  ینعی  صاخ ، يانعم  نیمه  هب  رظان  هتفر ، راک  هب  مالـسلا -  مهیلع  همئا  ماما و  دـننام  - 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ود ، ره  ای  یسایس و 

هحفص 61] ]

هلئسم ي ار  فالتخا  یلصا  هتکن ي  هک  اجنآ  زا  دیماجنا ، مالسا  ناوریپ  ندش  هقرف  دنچ  هب  هک  ناناملسم  یسایس  يرکف و  باعـشنا  و 
موهفم رد  يرگید  يانعم  ره  زا  شیب  درک ، ادیپ  يا  هژیو  تشونرـس  ماما  تماما و  هژاو ي  هداد و  یم  لیکـشت  تما  یـسایس  يربهر 

یناعم مک  مک  تفر و  راک  هب  یسایس » يربهر  »
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هب يرگید  زا  سپ  یکی  مالـسا  یمالک  بتاکم  يرجه  مود  نرق  رد  یتقو  هک  يروط  هب  تفرگ ؛ رارق  ینعم  نیا  عاعـشلا  تحت  رگید 
زا یکی  دروآرد ، صخـشم  هدش و  يدـنب  زرم  ياهبتکم  اهیژولوئدـیا و  تروص  هب  ار  یمالـسا  نوگانوگ  ياهـشیارگ  دـمآ و  دوجو 
زا الومعم  هلأسم ، نیا  رد  .دوب  یسایس  يربهر  يانعم  هب  هک  داد  یم  لیکشت  تماما »  » هلئـسم ي ار  اه  بتکم  نیا  همه ي  مهم  لئاسم 

.دوب ینخس  هدیقع و  هراب  نیا  رد  ار  هورگ  ره  تفر و  یم  نخس  هعماج -  رادمامز  مکاح و  ینعی  ماما -  تایصوصخ  طیارش و 

عیشت بتکم  رد  تماما  موهفم 

نآ هیرظن  دش و  یم  هتفرگ  انعم  نیمه  هب  تماما  تسا -  مالسا  يرکف  نایرج  نیرت  یلصا  شناوریپ  رظن  زا  هک  زین -  عیشت  بتکم  رد 
هب نیعم و  ادخ  يوس  زا  دیاب  یمالـسا  هعماج ي  یـسایس  رادمامز  ماما و  هک : تشگ  یم  هصالخ  هنوگ  نیدب  ماما ، هرابرد ي  بتکم 

نید قیاقد  زومر و  همه ي  زا  هاگآ  نآرق و  رـسفم  يرکف و  ربهر  دـیاب  و  دـشاب ، هدـش  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هلیـسو ي 
نمادـکاپ كاپ و  ینامدود  زا  دـیاب  و  دـشاب ، یببـس  یقلخ و  یقلخ و  هصیقن ي  بیع و  ره  زا  اربم  موصعم و  كاـپ و  دـیاب  و  دـشاب ،

رد دوب ، یـسایس  يربهر  يانعم  هب  مود  لوا و  نرق  ناناملـسم  فرع  رد  هک  تماما  هنوگ ، نیدب  و  دیاب …  دیاب و  و  دشاب ، هتفای  دلوت 
.تفرگارف دوخ  موهفم  رد  زین  ار  یقالخا  يرکف و  يربهر  یسایس ، يربهر  زج  هب  نایعیش ، صاخ  فرع 

روما هرادا ي  اهنت  هن  تخانش ، یم  ماما  ناونع  هب  ار  یسک  هعیش  هک  یماگنه 

هحفص 62] ]

هیکزت ي ینید و  شزومآ  يرکف و  داشرا  ییامنهار و  هک  یعامتجا ،

( مالسلا هیلع   ) قداص www.Ghaemiyeh.comياوشیپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


هرادا نسح  هب  تخانـش و  یمن  قحب » ماما   » ناونع هب  ار  وا  دوب ، یمن  هتخاس  وا  زا  فیاظو  رگا  و  درب ؛ یم  راظتنا  وا  زا  زین  ار  یقـالخا 
 - دمآ یم  رامـش  هب  يا  هدنـسب  ياهرایعم  نارگید  رظن  رد  هک  ییاشگروشک -  يروشحلـس و  یماظن و  ییامن  تردـق  یـسایس و  ي 

.دیزرو یمن  تعانق 

هعماج نآ  دارفا  يدرف  شنم  یعمج و  تکرح  هک  تسا  يا  هقئاف  تردق  نامه  هعماج ، کی  ماما  تماما ، موهفم  زا  هعیـش  یقلت  ربانب 
، نایب نیا  اب  .تسا  اهنآ  شالت  یگدنز و  ياورنامرف  مه  و  قالخا ، نید و  راگزومآ  مه  دحاو ، نآ  رد  دنک و  یم  يربهر  هیجوت و  ار 
وا تسد  هب  هدرک ، يزیر  هدولاش  دوخ  هک  يا  هعماج  یـسایس  يرکف و  يربهر  هکنآ  هچ  تسا ؛ ماـما  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

ياهتیلوئسم راب  لمحتم  يو و  هفیلخ )  ) نیشناج دناوتب  ات  تسه  زاین  یماما  هب  ار  تما  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  .تسا و 
نآ زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  حیرصت  قبط  ینیشناج ، نیا  هک  تسا  دقتعم  هعیـش  .دشاب و  یـسایس -  يربهر  هلمج  نآ  زا  و  وا - 

( هطوبرم بتک  هب  دوش  عوجر  دیاب  لالدتسا  لیصفت و  يارب   ) .تسا نادناخ  نآ  موصعم  ناماما  هب  قلعتم  سپس  بلاط و  یبا  نب  یلع 

دوش نییعت  ادخ  فرط  زا  دیاب  ماما 

تموـکح تفـالخ و  رد  یحور » بیذـهت   » و ینید » شزوـمآ  «، » یـسایس يربـهر   » موـهفم هس  یگتخیمآ  هک  تسا  ینتفگ  هتکن  نیا 
نیا هتـسجرب ي  نارکفتم  زا  یـضعب  هک  نانچ  تسا ؛ هداد  رارق  دـعب  هس  هبنج و  هس  ياراد  ار  مالـسا  تموکح  تماما و  هک  مالـسا - 

نیا لصا ، رد  مالسا  هک  تسا  نآ  زا  یشان  دنا -  هدرک  نایب  یتسرد  هب  نامز 
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زین تما  ییاوشیپ  سپ  .تسا  هدـش  هضرع  ناسنا  رب  تهج ، هس  نیا  زا  يا  همانرب  ناونع  هب  هدرکن و  کیکفت  رگیدـکی  زا  ار  هبنج  هس 
تسا و تهج  نیا  رد  ییاوشیپ  يانعم  هب 

هحفص 63] ]

.دوش نییعت  ادخ  فرط  زا  دیاب  ماما  دراد  هدیقع  هک  تسا  تماما  يانعم  یگدرتسگ  نیمه  لیلد  هب  هعیش 

گولوئدیا تلود و  سیئر  ماما ،

کی افرـص  ار  نآ  هتـشادنپ و  تموکح »  » و تفالخ »  » لابق رد  يزیچ  ار  تماما »  » هک یناسک  رگن  یحطـس  رظن  فالخرب  هکنآ  هجیتن 
یگدنز قسن  مظن و  ییایند و  روما  رد  مه  تسا ؛ تما » ربهر   » عیـشت گنهرف  رد  ماما  دنا ، هدرمـش  يرکف  یحور و  يونعم و  بصنم 

زا ییاـشگ  هرگ  یحور و  يوـنعم و  داـشرا  میلعت و  رد  مه  و  تلود ) سیئر  يواـسم   ) هعماـج یعاـمتجا  یـسایس و  هرادا ي  مدرم و 
(. گولوئدیا يواسم   ) مالسا يژولوئدیا  نییبت  يرکف و  تالکشم 

، نآ یثیدح  ینآرق و  كردم  اهدص  زا  هنومن  دنچ  رکذ  هک  تسا  هناگیب  تماما  نادقتعم  رتشیب  نهذ  زا  نادـنچ  حـضاو ، بلطم  نیا 
: دسر یمن  رظن  هب  دیاز 

تایاور رد  تماما  موهفم 

هک تسا  هدش  لقن  ماما  فیصوت  تماما و  تخانش  رد  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  یطوسبم  ثیدح  یفاک  هجحلا »  » باتک رد 
، ناـهج رگداـبآ  ناملـسم ، ناـماس  نید ، هتـشر ي  تماـما : هراـبرد ي  هلمج  نآ  زا  تـسا ؛ یبلاـج  ینعم و  رپ  تایـصوصخ  نمـضتم 
: ماما هرابرد ي  .هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیـشناج  راگدنوادخ و  تفالخ  نانیـشناج ، ثاریم  ناربمایپ ، تبتر  نانمؤم ، يدنلبرس 

هدنزورف هلعش ي  قلخ ، نایم  رد  ادخ  نیما  اهزرم ، رادساپ  یهلا ، دودح  تاررقم و  هدننک ي  ارجا  یمومع ، تورث  هدنهد ي  شیازفا 
شخب تزع  نارفاک ، ناینب  رگناریو  ناقفانم ، هدنروآ ي  مشخ  هب  ادخ ، میرح  عفادم  ادخ ، هار  هدنهد ي  الـص  دـنلب ، یهاگیاج  رب  يا 

ياناد يرادمامز ، رد  نادراک  هدیزرو و  نانمؤم 

هحفص 64] ]

[. 50  … ] ادخ نید  نابهاگن  ادخ ، ناگدنب  هاوخریخ  ادخ ، نامرف  هتسب ي  رمک  تسایس ، راک 

زین یلع و  ار  ربمایپ  تادـهعت  همه ي  زین  تازایتما و  همه ي  دوش : یم  هتفگ  اتحارـص  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 
[. 51  ] .دنشاب یم  اراد  رگید  ناماما 

هدش يروآدای  ءایصوا »  » زا يربنامرف  بوجو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 
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[. 52  ] .تسا هدرک  دای  رمألا » ولوا   » ریبعت اب  نانآ  زا  نآرق  هک  دنتسه  یناسک  نامه  ءایصوا  هک  تسا  هدش  هداد  حیضوت  سپس  و 

و يرادمامز »  » ار یعیـش  گنهرف  رد  تماما  ماما و  موهفم  احیرـص  نوگانوگ  ياهباتک  زا  فلتخم  ياهباب  رد  هدنکارپ  تیاور  اهدص 
يارب هک  يروـط  هب  تسا ؛ هدرک  یفرعم  تموـکح  یقیقح  ناـبحاص  ار  تیب  لـها  ناـماما  هتـسناد و  ناناملـسم » تما  روـما  هرادا ي  »

، يونعم يرکف و  تبتر  زا  رتارف  تیب ، لها  همئا ي  فرط  زا  تماما  ياعدا  هک  دراذـگ  یمن  یقاـب  دـیدرت  ياـج  فصنم  رگوجتـسج 
هب يارب  یماـظن  یـسایس -  يا  هزراـبم  هب  توعد  تقیقح  رد  ناـنآ  رتـسگ  اـج  همه  توعد  تسه و  زین  تموکح  قح  ياـعدا  اـقیقد 

.تسا هدوب  تموکح  ندروآ  تسد 

، ناراوگرزب نآ  دوخ  رصاعم  ناناملسم  فرع  رد  [ 53 ، ] هدنام هدیـشوپ  دعب  ناراگزور  ققحم  فلؤم و  اههد  مشچ  زا  هک  بلطم  نیا 
رامش هب  قیاقح  نیرت  حضاو  رامش  رد 

هحفص 65] ]

دیهـش یعیـش و  ياه  هرهچ  نیرت  فورعم  زا  یکی  برع و  دنمرنه  رایـسب  رادـمان و  رعاش  تیمک - »  » هک اج  نآ  ات  تسا ؛ هدـمآ  یم 
یم ینارادمتسایس  ار  نانآ  تیب ، لها  همئا ي  فیصوت  رد  دوخ  فورعم  هدیصق ي  نیدنچ  زا  یکی  رد  دوخ -  يولع  دنت  ياهشیارگ 

.دنزاس یمن  ناسکی  نایاپراچ  نادنفسوگ و  یناپوچ  اب  ار  اهناسنا  يرادمامز  یتسرپرـس و  نامز ، طلـسم  نامکاح  فالخرب  هک  دناد 
[. 54]

تماما هب  قداص  ماما  توعد 

شتوعد هتسجرب ي  روحم  هعیش ، ناماما  رگید  دننام  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نیا  ینعی  یلصا ؛ نخـس  هب  میدرگ  یمرب  نونکا 
ياعدا هک  تسا  یناوارف  تایاور  كردم ، نیرت  عطاق  یخیرات ، تیعقاو  نیا  تابثا  يارب  .تسا  هداد  یم  لیکشت  تماما »  » عوضوم ار 

.دنک یم  لقن  مامت  تحارص  اب  ینشور و  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نابز  زا  ار  تماما 

مهاوخ حیضوت  هک  روط  نامه 
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میقتـسم و روط  هب  تسیاـب  یم  هک  تسا  هدـید  یم  هزراـبم  زا  يا  هلحرم  رد  ار  دوخ  بلطم ، نیا  غیلبت  هعاـشا و  ماـگنه  رد  ماـما  داد ،
نیا اتدعاق  و  دیامن ؛ یفرعم  مدرم  هب  تماما  تیالو و  یعقاو  قح  بحاص  ناونع  هب  ار  نتـشیوخ  دـنک و  یفن  ار  نامز  ماکح  حـیرص ،

رد یعامتجا  یـسایس و  ياهیهاگآ  هتفرگ ؛ ماجنا  تیقفوم  اب  هزرابم  یلبق  لحارم  همه ي  هک  دریگ  یم  تروص  یماگنه  طـقف  لـمع 
داجیا یهجوت  لباق  عمج  رد  کیژولوئدـیا  ياه  هنیمز  هدـش ؛ ساسحا  اج  همه  رد  هوقلاب  ياه  یگدامآ  هدـمآ ؛ دـیدپ  یعیـسو  رـشق 

هزراـبم ي يارب  ار  دوخ  خـسار  میمـصت  ربهر  هرخـالاب  هدیـسر و  توبث  هب  ریثـک  یعمج  يارب  لدـع  قح و  تموکح  موزل  هدـیدرگ ؛
نیعم صخش  کی  مان  ندرک  حرطم  همه ، نیا  نودب  .تسا  هتفرگ  ییاهن 

هحفص 66] ]

.دوب دهاوخ  هدیاف  یب  هنالوجع و  يراک  هعماج ، قحم  رادمامز  ماما و  ناونع  هب 

تماما ریذپان  ییادج  هلسلس ي 

تابثا شیوخ  يارب  ار  تماما  هک  دنک  یمن  هدنـسب  نیا  هب  يدراوم  رد  ماما  هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  هجوت  دیاب  هک  يرگید  هتکن ي 
ار تیب  لها  تماما  هلـسلس ي  تقیقح  رد  دـنک و  یم  دای  زین  ار  دوخ  نیـشیپ  فالـسا  قحب و  ناماما  مان  دوخ ، مان  هارمه  هکلب  دـنک ؛

موکحم ار  هتـشذگ  قحبان  نارادمامز  همه ي  یعیـش ، رکفت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لمع  نیا  .دزاس  یم  حرطم  ریذـپان  ییادـج  لصتم و 
.دشاب زین  هتشذگ  ياهنامز  هب  نامز  نیا  نایعیش  داهج  یگتـسویپ  هب  هراشا  دناوت  یم  هدروآ ، یم  رامـش  هب  توغاط »  » ار نانآ  هدرک و 
درامش یم  تسا ، بترتم  ناگتشذگ  تماما  رب  هک  يرهق  هجیتن ي  کی  ار  دوخ  تماما  نایب ، نیا  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  عقاو  رد 

هقباس یب  تلاح  زا  ار  نآ  و 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ریذـپان  دـیدرت  نئمطم و  یلاـناک  زا  ار  دوـخ  هلـسلس ي  دروآ و  یم  نوریب  ندوـب  هیاـپ  هـشیر و  یب  و 
: دینک هجوت  ماما  توعد  یگنوگچ  زا  دنچ  يا  هنومن  هب  نونکا  .دنک  یم  لصتم  راوگرزب 

روآ تفگش  يا  هرظنم  میسرت 

یم میـسرت  ار  يروآ  تفگـش  هرظنم ي  هک  تسا  مادقملا » یبا  نب  ورمع   » تیاور ما ، هدـید  باب  نیا  رد  نم  هک  یتیاور  نیرت  بلاج 
دـنا و هدـمآ  درگ  زور  نآ  صاـخ  مسارم  يادا  يارب  تاـفرع  رد  قیـالخ  زا  يرـشحم  .تـسا  هـفرع ) زور   ) هـجحیذ مـهن  زور  دـنک :
رد اج  هب  فرح  هملک  کی  .دنا  عمج  هنارتیدم ، لحاس  ات  ناسارخ  ياصقا  زا  نیشن ، ناملـسم  قطانم  رـسارس  مدرم  یعیبط  ناگدنیامن 

هدناسر عمج  نیا  هب  ار  دوخ  ماما ، .دنکب  نامز  نآ  رد  ار  یعمج  طابترا  لیاسو  هکبش ي  نیرت  هدرتسگ  راک  دناوت  یم  اجنیا 

هحفص 67] ]

رد اج و  همه  رد  دیاب  هک  يدایرف  اب  رتدنلب -  هچ  ره  ییادـص  اب  داتـسیا و  مدرم  نایم  رد  ماما  مدـید  دـیوگ : یم  .دراد  یمایپ  تسا و 
ار يور  .تفگ  هبترم  هس  ار  دوخ  مایپ  دوش -  شخپ  مالسا  يایند  رسارس  هب  ناگدنونش  هلیـسو ي  هب  دنکفیب و  نینط  اهـشوگ  همه ي 

مایپ نامه  دایرف و  نامه  زاب  دـنادرگ و  رگید  یتمـس  هب  ار  يور  زاب  .درک  ادا  ار  نخـس  نامه  هبترم  هس  دـنادرگ و  يرگید  فرط  هب 
: دش یم  ادا  تارابع  نیا  اب  مایپ  نیا  .درک  رارکت  ار  دوخ  نخس  هبترم  هدزاود  ماما  بیترت  نیدب  و  … 

، یلع نب  دمحم  مث  نیسحلا ، نب  یلع  مث  نیسحلا ، مث  نسحلا ، مث  بلاط ، یبا  نب  یلع  ناک  مث  مامألا  ناک  هللا  لوسر  نا  سانلا ! اهیا  »
[. 55  …« ] مث

هعیش ناماما  فیصوت 

: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  هعیش  ناماما  رگید  دوخ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نآ ، رد  هک  تسا  ینانک  حابصلا  یبا  زا  رگید  ثیدح 

« . تسام رایتخا  رد  لاملا  وفص  لافنا و  .تسا  هتخاس  مزال  مدرم  رب  ار  ام  تعاطا  ادخ  هک  میتسه  یناسک  ام  »

هک تسا  يا  هدیزگ  لاوما  لاملاوفص ،
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يزوریپ اب  بوصغم ، لاوما  نیا  هک  یماگنه  دندوب و  هدیرب  نآ  زا  ار  قحتسم  ياهتسد  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  شکندرگ  تیغاوط 
رارق رفن  کی  رایتخا  رد  ات  دوش  یمن  میـسقت  میانغ  رگید  دننام  دوش ، یم  جراخ  بولغم  نارگمتـس  فرـصت  زا  ناملـسم  ناروشحلس 

حلاصم تهج  رد  اهنآ  زا  وا  دوش و  یم  هدرپس  یمالـسا  مکاح  هب  هکلب  دـشخبب ؛ نیغورد  يرخاـفت  بذاـک و  یتمـشح  ودـب  دریگ و 
ار دوخ  تیاور ، نیا  رد  ماما  .دنک  یم  هدافتسا  ناناملسم 

هحفص 68] ]

زورما هک  دناسر  یم  ینشور  هب  نایب ، نیا  اب  دنک و  یم  یفرعم  تسا -  ماما  هب  طوبرم  زین  نآ  هک  لافنا -  زین  لاملاوفـص و  رادرایتخا 
.دور راک  هب  شتسرد  فراصم  رد  وا  رظن  هب  دشاب و  وا  رایتخا  رد  وا و  تسد  هب  دیاب  همه  نیا  تسا و  وا  یمالسا ، هعماج ي  مکاح 

تموکح ملع و  راد  ثاریم 

بجاو ناشنامرف  زا  تعاطا  هک  نیا  نانآ و  تماما  هب  درب و  یم  مان  کی  کی  ار  هتـشذگ  ناماما  رگید ، یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
سپ هک  دنناد  یم  یبوخ  هب  ماما  نخس  ناگدنونش  .دنک  یم  توکـس  دسر ، یم  دوخ  مان  هب  نوچ  دهد و  یم  تداهـش  تسا ، متح  و 
دوخ ییاورنامرف  قح  مه  بیترت ، نیدب  .تسا و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رایتخا  رد  تموکح  ملع و  ثاریم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
.دـنک یم  نایب  بلاط  یبا  نب  یلع  شماقم  الاو  ياین  هب  ار  دوخ  لاصتا  طاـبترا و  هنوگ ، لالدتـسا  نحل  اـب  مه  دزاـس و  یم  حرطم  ار 

زا نخـس  هیانک ، هب  ای  تحارـص  هب  هک  ثیدـح  هنوگ  نیا  زا  راونالاراحب  دـلج 47  رد  زین  یفاک و  زا  هجحلا »  » باـتک باوبا  رد  [ 56]
توعد تماما و  ياعدا 
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.تفای ناوت  یم  ناوارف  تسا ، نآ  هب 

نینچ ندوب  دنک و  یم  دای  یمالسا  روشک  رسارس  رد  ماما  یتاغیلبت  هدرتسگ ي  هکبـش ي  زا  هک  تسا  يدهاوش  رگید ، عطاق  كردم 
هشدخ تشاد ، یمن  دوجو  مه  حیرص  ثیدح  یتح  رگا  هک  تسا  للدم  ناوارف و  نادنچ  دهاوش ، نیا  .دزاس  یم  ملـسم  ار  يا  هکبش 

.دمآ یمن  دراو  عوضوم  تیمتح  رب  يا 

يوق یتاغیلبت  هکبش ي  دوجو 

رد هعیش  ناماما  ایآ  دسرپ : یم  دوخ  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  همان ي ...  یگدنز  رگ  هعلاطم 

هحفص 69] ]

لوق مدرم  زا  دننک و  غیلبت  ار  نانآ  تماما  هک  دنتشادن  یمالسا  روشک  فانکا  فارطا و  رد  یناغلبم  نایعاد و  هیما ، ینب  نارود  رخاوا 
يرکف یلام و  تاطابترا  رد  هک  یتالیکـشت  یگتـسویپ  نیا  ياه  هناشن  سپ  تروص ، نیا  رد  دـنریگب ؟ نانآ  يارب  تیامح  تعاطا و 

همه نیا  هنیدم ؟ هب  ملاع  فارطا  زا  لاوما  هوجو و  لمح  نیا  تسا ؟ هیجوت  لباق  هنوگچ  دوش ، یم  هدید  حوضو  هب  هعیش  همئا و  نایم 
یمهم ياهشخب  رد  یلع  لآ  ریظن  یب  تیبوبحم  ههجو و  نیا  هاگنآ  و  عیـشت ؟ هب  رتسگ  اج  همه  توعد  نیا  ینید ؟ لئاسم  زا  شـسرپ 

… ؟ ماما درگ  رد  يرصم  ینامی و  يرصب و  یفوک و  یناتسیس و  یناسارخ و  نایوار  ناثدحم و  هوبنا  لیخ  نیا  و  یمالسا ؟ روشک  زا 
ياه هدیدپ  نیا  لماع  ار  يدوخ  هب  دوخ  ياهدماشیپ  ای  فداصت  ناوت  یم  ایآ  دوب ؟ هدروآ  دوجو  هب  ار  همه  نیا  ردتقم ، تسد  مادک 

؟ تسناد مه  هب  طبترم  بسانتم و 

یلع مان  یتح  تفرگ و  یم  ماجنا  اج  همه  رد  ءانثتـسا  یب  يوما  تفالخ  میژر  ياهوگدنلب  فرط  زا  هک  فلاخم  تاغیلبت  همه  نیا  اب 
کی دوجو  نودب  ایآ  دش ، یم  دای  اه  هباطخ  ربانم و  رد  مالسا ، هرهچ ي  نیرت  موکحم  ناونع  هب  بلاط  یبا  نب 
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یناسک هک  دنـشاب  هبذاج  رپ  بوبحم و  نینچ  انـشآان ، تسد و  رود  ناـنچ  یطاـقن  رد  یلع  لآ  تسا  نکمم  يوق  یتاـغیلبت  هکبش ي 
هنیدـم زاجح و  هب  دـنیامیپب و  ار  زارد  ياههار  نانآ ، اب  دوخ  دـنویپ  یتسود و  ندرک  هضرع  زین  ناـنآ و  زا  هدافتـسا  رادـید و  ضحم 

يددعتم دراوم  رد  دنریگارف و  نانآ  زا  تسا ، تموکح  تسایـس و  نوچمه  هعیـش ، هدـیقع ي  رب  انب  هک  ار  نید  شناد  دـنروآ ؛ يور 
تهج رد  طقف  هعیـش  تاحیلـست  رگا  دـنهاوخب ؟ نانآ  زا  ار  جورخ -  مایق و  تایاور ، نابز  هب  و  یماظن -  شبنج  هب  مادـقا  هناربص  یب 

؟ دشاب هتشاد  تسناوت  یم  ییانعم  هچ  یماظن  مایق  تساوخرد  دوب ، مالسلا  مهیلع  همئا  دهز  ملع و  تابثا 

هحفص 70] ]

« هیقت  » هب ماما  نارای  يدنبیاپ 

تسین و خـیرات  رد  یماـن  ارچ  هتـشاد ، دوجو  يدـمآراک  عیـسو و  یتاـغیلبت  هکبـش ي  نینچ  یتـسار  هب  رگا  دوش  لاؤس  تسا  نکمم 
یب نیا  لیلد  هک  تسا  نآ  هصالخ  روط  هب  دش -  هراشا  زین  رتشیپ  هک  روط  نامه  خساپ -  تسا ؟ هدـشن  لقن  نآ  زا  ییارجام  اتحارص 

رد ذوفن  زا  ار  يا  هناگیب  ره  هک  تسج  دـیاب  هیقت »  » یقرتم ربتعم و  لصا  هب  ماـما  ناراـی  زیمآ  ساوسو  يدـنبیاپ  رد  تسخن  ار  یناـشن 
لولعم زین  دوخ  نیا  هک  نانآ ، ندیسرن  تردق  هب  هلحرم و  نآ  رد  هعیش  داهج  ندنام  ماکان  رد  سپس  و  دش ، یم  عنام  ماما  تالیکشت 

خـلت و تارطاخ  ناـنآ و  یناـهنپ  تیلاـعف  شـالت و  ناـمگ  یب  دندیـسر ، یمن  تردـق  هب  زین  ساـبع  ینب  رگا  تسا …  دـنچ  یلماوع 
.دش یمن  تبث  زین  خیرات  رد  تفای و  یمن  ربخ  نآ  زا  یسک  دنام و  یم  اه  هنیس  رد  دنتشاد ، ناش  یتاغیلبت  ياهتیلاعف  زا  هک  ینیریش 

تیب لها  تماما  يارب  هدرتسگ  تاغیلبت 

نخس تحارص  هب  ابیرقت  تیب ، لها  تماما  يارب  یعیـش  هدرتسگ ي  تاغیلبت  زا  نآ  رد  هک  یتایاور  تسین  كدنا  نادنچ  همه ، نیا  اب 
هب ار  مدرم  تفر و  ناسارخ  هب  هفوک  لها  زا  يدرم  دـیوگ : یم  هک  یثیدـح  يروآداـی  هب  مینک  یم  هدنـسب  باـب ، نیا  رد  .تسا  هتفر 
يا هقرف  و  دندش ، رکنم  دندز و  زاب  رس  یهورگ  دندرک ، تعاطا  دنداد و  تبثم  خساپ  یعمج  .درک  توعد  دمحم  نب  رفعج  تیالو » »
ماما اب  دـتفا و  یم  هنیدـم  هب  شراذـگ  ناگدـننک  طایتحا  نآ  زا  یکی  یتقو  هک  اج  نآ  اـت  دنتـشاد …  هگن  تسد  دـندرک و  طاـیتحا 

ارچ يدوب ، طایتحا  عرو و  لها  هک  وت  دیوگ : یم  وا  هب  زیمآ  ضرعت  ینحل  هب  ترضح  دنک ، یم  تاقالم 
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ماجنا ار  زیمآ  تنایخ  هنازابسوه ي  لمع  نالف  هک  ناکم  نالف  رد 

هحفص 71] ]

[. 57 [ … !؟ يدرکن طایتحا  يداد ، یم 

تیـالو هب  يو ، توـعد  و  ناـهنپ ؛ درم ، ماـن  و  ناـسارخ ؛ غـیلبت ، هقطنم ي  و  تـسا ؛ هفوـک  لـها  هدـننک ، غـیلبت  مـینیب ، یم  هـک  ناـنچ 
.يربنامرف تعاطا و  هب  ناگدننک ، طایتحا  توعد  و  مالسلا ؛ هیلع  قداص  ماما  تموکح ) )

یبدا یمالک و  تالداجم 

تاثحابم و تماما ، غیلبت  توعد و  رد  هعیـش  مالـسلا و  مهیلع  همئا  رظن  هطقن  ندرک  صخـشم  يارب  رگید  هظحـالم ي  لـباق  كردـم 
نابز هب  مه  هک  تاثحابم  نیا  .تسا  هتـشاد  نایرج  سابع ) ینب  هیما و  ینب   ) ناـش یـسایس  ياـبقر  ناـنآ و  ناـیم  هک  تسا  یتـالداجم 
دزاس ملسم  دناوت  یم  ینشور  هب  هتفرگ ، یم  تروص  رعـش -  نابز  رتایوگ -  رتاسر و  ینابز  هب  مه  و  یبهذم ، یمالک و  ياهلالدتـسا 

توعد سپ  .دنک  تابثا  تیب  لها  ناماما  يارب  ار  تموکح  قح  هک  تسا  هدوب  نآ  تماما ، هنیمز ي  رد  هعیـش  تاغیلبت  زا  فدـه  هک 
تـسد زا  یـسایس  تردـق  ندروآ  نوریب  قح و  نیا  نتفرگ  زاب  يارب  هزرابم  هب  توعد  شداعبا ، نیرتزراـب  رد  تیب ، لـها  تیـالو  هب 

.تسا هدش  یم  بوسحم  نالهاان 

ساسح زا  ناوت  یم  سابع ، ینب  ندیـسر  تردـق  هب  سپـس  تضهن و  اب  شندوب  رـصاعم  رطاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارود 
نآ رظن  هطقن  زا  يرگـشیامن  ار  یـسابع  يارعـش  نینچمه  یعیـش و  يارعـش  راعـشا  تسناد و  تاـثحابم  هنوـگ  نیا  ياـه  هرود  نـیرت 

.دروآ باسح  هب  ترضح 

هیاپ و یب  نادنمتردق  لالدتسا  عون  زا  ییاه  لالدتسا  رب  هیکت  اب  یسابع  يارعش 

هحفص 72] ]

ار يوـلع  حاـنج  نارگـشیاتس  نارعاـش و  لـباقم ، رد  دـننک  یم  یفرعم  بصنم  نیا  یعقاو  ناـبحاص  ار  ساـبع  ینب  مـکحت ، اـب  هارمه 
سابع ینب  ینعی  بلاغ -  ماکح  نیگمشخ ، بولغم و  حانج  کی  هژیو ي  نحل  نابز و  اب  هک  مینک  یم  هدهاشم 
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نآ یقیقح  نابحاص  ناگتسیاش و  ار  نانآ  یلع و  لآ  هب  قلعتم  ار  قح  هدرک و  موکحم  ناشیاه  ییارگ  قحان  تایانج و  رطخ  هب  ار  - 
.دنناد یم 

هتسجرب کلسم ، کی  هب  دقتعم  رعاش  هک  هتکن  نیا  يروآدای  يرجه و  مود  لوا و  ياهنرق  رد  یکلسم » رعش   » دنلب هاگیاپ  هب  هجوت  اب 
یم یعیبط  تسا ، هدرب  یم  راـک  هب  نآ  ياهراعـش  اهفدـه و  نییبت  دوخ و  کلـسم  ياهـشیارگ  جـیورت  رد  ار  شقن  نیرترثؤم  نیرت و 

.دوش هتفرگ  رظن  رد  یسایس  ياهحانج  هب  هتسباو  نارعاش  ياهدورس  تاراهظا و  يارب  يا  هژیو  باسح  هک  دیامن 

مود لوا و  ياهنرق  رد  تایبدا  شقن 

راگزور هک  مود -  لوا و  ياهنرق  رد  ار  تایبدا  هدـننک ي  نییعت  ساسح و  شقن  یتسرد  هب  لئاوالا » نویـسابعلا   » باتک هدنـسیون ي 
: دسیون یم  يو  .تسا  هدرک  زاب  دوخ  باتک  رد  تسا -  یبرع  هباطخ ي  رعش و  ییافوکش 

هلزنم ي هب  نارونخـس  نارعاش و  .درک  یم  بلج  هتـسد  نآ  ای  نیا  هب  ار  مدرم  شیارگ  رهم و  تشاذگ و  یم  رثا  اهلد  رد  تایبدا  »… 
ینابز اب  دندرک و  یم  عافد  نآ  زا  دنتخاس و  یم  حرطم  ار  يا  هژیو  یسایس  يریگ  تهج  کی  ره  هک  دندوب  رـصع  نآ  ياه  همانزور 

[. 58 « ] .دنتخاس یم  دودرم  ار  دوخ  يابقر  لیالد  دندومن و  یم  هماقا  دوخ  یسایس  شیارگ  تیناقح  رب  یلیالد  اسر ، يا  هویش  رثؤم و 

هحفص 73] ]

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  نانآ  دنک ، دومناو  نامدود  نیا  عورشم  قح  ار  تفالخ  هکنیا  يارب  سابع  ینب  رادفرط  رعاش  ییوس  زا  الثم 
لالدتـسا نینچ  و  تسا ، نادـناخ  نیا  یعیبط  کلم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثاریم  هک  درک  یم  اعدا  تخاس و  یم  لصتم  هلآ  و 

تبون اهومع ، ندوب  اب  ثرا ، رد  نوچ  هک  درک  یم 
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نادـنزرف قح  وا  زا  سپ  و  سابع ، شیومع  هب  قلعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تموکح  ثاریم  سپ  دـسر ، یمن  ناـگداز  رتخد  هب 
: تسا سابع 

نئاکب كاذ  سیل  نوکی و  ینا 

[. 59  ] مامعالا هثارو  تانبلا  ینبل 

: دسر یمن  هدازومع  هب  تبون  ومع ، ندوب  اب  هک  هنوگ  نیا  ای  و 

معلا فک  هنوثری  مه  سابع  ءانباف 

[. 60  ] تجح دق  ثرألا  یف  معلا  نبال 

ساـسحا زا  یـشان  زیگناروـش  هفطاـع ي  یعوـن  زا  راشرـس  اـبلاغ  هک  دوـخ -  دـیاصق  رد  ناـیولع  هاوـخاوه  نارعاـش  رگید  يوـس  زا 
یم هئارا  هعیش  همئا ي  ياعدا  تیناقح  رب  اهنامه  عون  زا  هاگ  يرگید و  ياه  لالدتسا  هدرک ، در  ار  اهلالدتـسا  نیا  تسا -  تیمولظم 

: يریمح دیس  فورعم  هدیصق ي  رد  مخ ، ریدغ  يارجام  هب  هراشا  هنومن ، يارب  .دندومن 

هل اذهف  هالوم  تنک  نم 

[. 61  ] اوعنقی مل  اوضری و  ملف  یلوم ،

: یئاط ینامثع  نب  رفعج  هدیصق ي  رد  ومع ، ثاریم  دروم  رد  یسابع  رعاش  لالدتسا  هب  خساپ 

هحفص 74] ]

لام نم  لماک  فصن  تنب ،

[. 62  ] ماهس ریغب  كورتم  معلا  و  ثرت ،

: یعازخ لبعد  هدیصق ي  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تثارو  هب  هراشا 

اوحبصاف یبنلا  ثرا  مهبرضا 

[. 63  ] نونم هتیم و  مهیف  مهاسی 

هنومن اهدص  هب  یبایتسد  دشاب ، هدرک  يرجه  مود  نرق  خیرات  سابع و  ینب  یگدنز  هب  طوبرم  بتک  رد  یعبتت  كدنا  هک  یسک  يارب 
همئا نارود  رد  یعیش  بدا  رعش و  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسین ؛ يراوشد  راک  رعش ، نابز  هب  یـسایس  هرظانم ي  هرواحم و  عون  نیا  زا 

راگزور یسراف  ياه  هحیدم  رد  جیار  ياه  یفاب  لایخ  زا  تخادرپ و  یم  یمالک  یسایس و  ثحب  لالدتسا و  هب  اتدمع  مالسلا  مهیلع 
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.دوبن نآ  رد  يرثا  ام 

تموکح قح  تابثا 

زا کی  ره  هک  یلالدتسا -  راعشا  نآ  ياوتحم  هک  تسین  نآ  مهم  نونکا 
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نیا هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  مهم ، تسا ؛ دانتـسا  لباق  مکحم و  هیاپ  هچ  ات  تسا -  هدرک  هماقا  دوخ  ياعدم  تیناقح  رب  فرط  ود 
هچ دنزاس ، یم  صخشم  زور  نآ  هعماج ي  عیسو  حطـس  رد  ار  یماع  گرزب و  يداقتعا  یـسایس  يدنب  ههبج  هک  مصاختم  حانج  ود 

.دنلئاق دوخ  يارب  ار  یقح  هچ  کی  ره  دننک و  یم  اعدا  هچ  دنیوگ و  یم 

.دنک بلس  يرگید  زا  تابثا و  دوخ  يارب  ار  یقح  ات  دشوک  یم  حانج  ود  نیا  زا  کی  ره  دوش ، یم  هدید  ینـشور  هب  هک  روط  نامه 
ود زا  مادـک  ره  دـش و  هراشا  نآ  هب  رعـش  هتـسد  ود  نیا  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثاریم  .تسا  تموکح  ناـمه  قح ، نیا 

زج يزیچ  هتسناد ، یسابع -  ای  يولع  دوخ -  هقالع ي  دروم  نامدود  هب  قلعتم  ار  نآ  رعاش ،

هحفص 75] ]

ثیراوم زا  یـسابع  يوـلع و  هریت ي  ود  زا  کیمادـک  هک  تسین  نآ  رـس  رب  عازن  ناـمگ  یب  .تسین  ناناملـسم  يرادـمامز  تیـالو و 
عازن هک  دنتسین  یقح  مادک  چیه  اهنیا  دنرادروخرب ؛ هتسجرب و …  ياهتلصخ  دهز ، شناد ، دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يونعم 

، دنا هدرب  ثرا  هب  ار  یسک  دهز  ای  شناد  دننک  تباث  هک  نیا  يارب  رفن  ود  هاگچیه  .دنک  لح  ثرا  رد  تیولوا  هلئسم ي  ار  نآ  رس  رب 
ییش کی  رس  رب  عازن  هک  تسا  هئارا  لباق  ییاج  رد  طقف  لالدتـسا  هنوگ  نیا  .دننک  یمن  لالدتـسا  يو  اب  رت  کیدزن  يدنواشیوخ  هب 

اب تیمک -  نامثع و  نب  رفعج  يریمح و  دیـس  دننام  مالـسلا -  هیلع  قداص  ماما  نامز  يارعـش  میدید  هک  نانچ  دشاب ؛ قح  کی  ای  ء 
راعشا رد  تماما  هلئسم ي  نتخاس  حرطم 
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قداص ماما  هک  دنهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  دندرک ، یم  عافد  نایـسابع  زا  هلئـسم  نیمه  رد  هک  يرگید  نارعاش  هب  ییوگخـساپ  دوخ و 
نتفای زاب  تهج  رد  يا  هدرتسگ  هبناج و  همه  تاغیلبت  راکردنا  تسد  ترضح -  نآ  هب  هتسباو  رصانع  ینعی  نایعیش -  مالسلا و  هیلع 
يارعش هنادنمرنه ي  رایسب  غیلب و  راعشا  رد  .دنا  هدوب  تسایس  هنحص ي  زا  دوخ  حلاصان  يابقر  ندنار  یسایس و  تردق  نتفرگ  زاب  و 

دای هچنآ  .تفای  ناوت  یم  نخـس  نیا  رب  یناوارف  دـهاوش  رگید -  گرزب  نارعاـش  رایـسب  قدزرف و  لـبعد ، تیمک ، لـیبق  زا  يولع - 
.دشاب همه  نآ  زا  يرگنشور  هنومن ي  دناوت  یم  دش ،

روصنم هب  ینیسح  هللادبع  نب  دمحم  همان ي 

رعـش زا  ریغ  يورملق  رد  هک  ار  لالدتـسا  هنوگ  نیا  زا  يرگید  عون  مناد  یمن  تبـسانم  یب  مرب ، ناـیاپ  هب  ار  شخب  نیا  هکنآ  زا  شیپ 
.مهد هئارا  دشاب ، هرود  نآ  مصاختم  ياههورگ  نایم  رد  اعدم  نیا  هریاد ي  یگدرتسگ  زا  یناشن  دناوت  یم  تسا و  هدش  حرطم 

میناد یم  .یـسابع  روصنم  هب  هیکز - » سفن  بحاص   » هب فورعم  ینیـسح -  هللادبع  نب  دـمحم  زا  تسا  يا  همان  رظن ، دروم  هنومن ي 
نیرت فورعم  زا  یکی  دمحم  هک 

هحفص 76] ]

قبط .درک  یم  يربهر  هلسلس  نیا  تموکح  ياه  هعیلط  رد  ار  یسابع  میژر  دض  یماظن  شبنج  کی  هک  دوب  يولع  تیب  ياهتیصخش 
دربشیپ رد  یمهم  شقن  یماظن ، يریگرد  هلحرم ي  رد  یتح  همـصاخم ، کی  نیفرط  زیمآ  جاجتحا  ياـه  هماـن  راـگزور ، نآ  لومعم 

یم علطم  نآ  نیماضم  زا  همه  دش و  یم  شخپ  زین  یلومعم  مدرم  حطـس  رد  تعرـس  هب  هک  اه  همان  نیا  .درک  یم  افیا  نانآ  ياهفدـه 
نآ هب  ناگتـسباو  هیحور ي  تیوقت  حانج و  کی  يوس  هب  مدرم  هدوت ي  هجوت  تیامح و  بلج  رد  يا  هظحالم  لـباق  ریثأـت  دنتـشگ ،

حانج
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همان زا  یکی  رد  .دوب  یم  نیفرط  ياه  لالدتـسا  نیرت  لوبق  لباق  نیرتدنـسپ و  مدرم  يواح  الومعم  تهج  نیدب  تشاذگ و  یم  یقاب 
دوخ قح  ار  نآ  هتشادن و  تموکح  زج  ییاعدم  يولع  نادناخ  هک  نخس  نیا  ینشور  هب  هتـشون ، یـسابع  روصنم  هب  دمحم  هک  ییاه 
.دوش یم  تابثا  دـنا ، هدـناوخ  یم  ارف  مکاح  میژر  هیلع  هزرابم ي  هب  ار  نانآ  عقاو  رد  دوخ ، تماما  هب  مدرم  توعد  اـب  هتـسناد و  یم 

[. 64 « . ] هایح هدلو  هتیالو و  متثرو  فیکف  مامألا ، ناک  یصولا و  ناک  ایلع  انابا  نا  و  : » تسا نینچ  همان  نیا  رد  رظن  دروم  ترابع 

یثاریم ار  تماما  تفالخ و  نانآ  .تسا  هدش  هدروآ  همان  رد  سابع  ینب  جـیار  لالدتـسا  در  يارب  لالدتـسا  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
ار مدرم  نهذ  هجومان  لالدتـسا  نیمه  اب  تسا و  هدیـسر  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  سابع  قیرط  زا  هک  دنتـسناد  یم 

نایب نیا  اب  دمحم  دنتخاس و  یم  هدامآ  دنتـشادن ، يزایتما  چـیه  ادـخ  لوسر  اب  يدـنواشیوخ  زج  هک  يرـصانع  تموکح  لوبق  يارب 
ار لالدتسا  هار  یقطنم ، نشور و 

هحفص 77] ]

زا یکی  لاح  ره  هب  هک  دمحم -  هیعاد ي  ایناث  و  نآ ، لامعتـسا  دروم  موهفم  ماما و  ریبعت  الوا  نایب ، نیا  رد  .ددـنب  یم  دوخ  يابقر  رب 
.دوش یم  هدهاشم  ینشور  هب  تسا -  يولع  تیب  زربم  رصانع 

یعیش شنیب  لاور  هب  نآرق  ریسفت  زین  یعیش و  هقف  هویش ي  هب  نید  ماکحا  نایب  غیلبت و 

یهقف یملع و  هزوح ي  نیرت  عیسو 

رد هچنآ  زا  رت  حیحـص  رت و  حیرـص  رتزیاـمتم و  یلکـش  هب  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یگدـنز  رد  نشور  طـخ  کـی  زین  نیا 
هک یناسک  همه ي  هک  اـج  نآ  اـت  تسا و  هتفرگ  ماـن  يرفعج » هقف   » هعیـش هقف  هک  اـج  نآ  اـت  دـید ؛ ناوت  یم  ناـماما  رگید  یگدـنز 

یسایس تیلاعف 

( مالسلا هیلع   ) قداص www.Ghaemiyeh.comياوشیپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


ياه هزوح  نیرت -  عیسو  زا  یکی  ای  نیرت -  عیسو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنناتـسادمه  نخـس  نیا  رب  دنا ، هتفرگ  هدیدان  ار  ماما 
، تسا هدنام  هدیشوپ  ماما  یگدنز  نارگشواک  نیرتشیب  رظن  زا  هک  يزیچ  نایم ، نیا  رد  .تسا  هدوب  اراد  ار  دوخ  نامز  یهقف  یملع و 

.میزادرپ یم  نآ  هب  نونکا  ام  لمع و  نیا  هناضرعتم ي  یسایس و  موهفم 

مدرم ینید  یسایس و  روما  لفکتم  هفیلخ ،

طقف نیا  هک  تسا  توافتم  تموکح  رگید  ياههاگتسد  همه ي  اب  تهج  نیا  زا  مالسا ، رد  تفالخ  هاگتسد  هک  تسناد  دیاب  اتمدقم 
هدنهد ي ناشن  یمالسا ، مکاح  يارب  هفیلخ »  » بقل مان و  .تسا  یبهذم  یسایس -  يربهر  کی  هکلب  تسین ؛ یسایس  تالیکشت  کی 

کی هدنروآ ي  ربمایپ ، تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  تسا ؛ یـسایس  ربهر  کی  زا  شیب  يو  هک  تسا  تقیقح  نیمه 
زج هب  مالسا ، رد  هفیلخ  سپ  .تسا  یسایس  ربهر  مکاح و  لاح  نیع  رد  هتبلا  قالخا و  هدنزومآ ي  نید و 

هحفص 78] ]

.تسه زین  نانآ  یبهذم  ياوشیپ  مدرم و  ینید  روما  لفکتم  تسایس ،

تموکح هاگتسد  ینید  ياهیهاگآ  فعض 

مک رایسب  ینید  ياهیهاگآ  زا  هک  يدعب  نارادمامز  یمالـسا ، يافلخ  هلـسلس ي  نیتسخن  زا  سپ  هک  دش  بجوم  ملـسم  تقیقح  نیا 
اب دننک و  نیمأت  دوخ  هب  هتسباو  ینید  لاجر  هلیسو ي  هب  ار  دوبمک  نیا  هک  دنیآرب  ددصرد  دندوب ، بیـصن  یب  یلک  هب  هاگ  بیـصن و 

.دنزاس تسایس  نید و  زا  یبیکرت  مه  زاب  ار  هاگتسد  نیا  دوخ ، تموکح  هاگتسد  هب  رودزم  ناثدحم  نارسفم و  اهقف و  قاحلا 

متـس رادمامز  نامرف  لیم و  قبط  نانیا  هک  دوب  نآ  تشاد ، تموکح  هاگتـسد  رد  بآم  تعیرـش  رـصانع  دوجو  هک  يرگید  هدـیاف ي 
 - داهتجا طابنتسا و  زا  یششوپ  رد  هداد و  لیدبت  رییغت و  حلاصم  ياضتقا  هب  ار  نید  ماکحا  دنتسناوت  یم  تلوهـس  هب  دبتـسم ، هشیپ و 

.دنزاس نوگرگد  ناگیادخ  رطاخ  هب  ار  ادخ  مکح  تسین -  صیخشت  لباق  یماع  يداع و  مدرم  يارب  هک 

ياهتردق تسد  ابلاغ  هک  ار  يأر  هب  ریسفت  ثیدح و  لعج  زا  يزیگنا  تشحو  ياه  هنومن  نیـشیپ ، ياهنرق  ناخروم  ناسیون و  باتک 
زا یکی  رد  هک  دنا  هدرک  رکذ  تسا ، نایامن  نآ  رد  یسایس 
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لوا نرق  رخاوا  ات   ) نیتسخن ياه  راگزور  رد  هک  راک  نیا  .درک  میهاوخ  هراـشا  اـهنآ  زا  يا  هشوگ  هب  تبـسانم ، هب  هدـنیآ ، ياهـشخب 
سابع ینب  لیاوا  هیما و  ینب  نارود  رخاوا  رد  اذل  و  دوب ؛ هتفای  زین  اوتف  لکـش  مک  مک  تشاد ، ثیدح  تیاور و  لکـش  رتشیب  يرجه )

هک دوخ -  رظن  قبط  ار  یمالسا  ماکحا  ناسحتسا ، سایق و  نوچمه  زیمآ  تعدب  ياه  هویـش  زا  هدافتـسا  اب  هک  دندوب  يرایـسب  ياهقف 
ریـسفت .تفرگ  یم  ماجنا  زین  نآرق  ریـسفت  هرابرد ي  لمع  نیمه  انیع  .دندرک  یم  رداص  دوب -  مکاح  نادـنمتردق  رظن  ابلاغ  عقاو  رد 

هلمج زا  رسفم ، رظن  يأر و  قبط  نآرق 

هحفص 79] ]

وا هک  تسا -  هتساوخ  رسفم  هچنآ  هب  ار  اهنآ  دزاس و  نوگرگد  مدرم  رظن  رد  ار  ادخ  مکح  یناسآ  هب  تسناوت  یم  هک  دوب  ییاهراک 
.دنک دقتعم  دوب -  هتساوخ  مکاح  هک  تساوخ  یم  ار  نامه  ارثکا  زین 

ریسفت ثیدح و  هقف و  رد  یلک  نایرج  ود 

هب هتـسباو  نایرج  یکی  دـش : میـسقت  یلک  نایرج  ود  هب  ریـسفت  ثیدـح و  هقف و  یمالـسا ، راودا  نیرت  میدـق  زا  هک  دوب  هنوگ  نیدـب 
ياهب ربارب  رد  هتخاس و  اههاگتـسد  نآ  ياـه  تحلـصم  يادـف  ار  اـه  تقیقح  يرایـسب  دراوم  رد  هک  بصاـغ ، ياـهتموکح  هاگتـسد 
تسرد ماکحا  نییبت  تحلصم  رب  ار  یتحلـصم  چیه  هک  نیما  لیـصا و  نایرج  يرگید  و  دندرک ؛ یم  فیرحت  ار  ادخ  مکح  يزیچان ،

بلاغ رد  ور  نآ  زا  و  تفرگ ؛ یم  ارق  شرودزم  تهاقف  تموکح و  هاگتـسد  يورایور  مدـق ، ره  رد  ارهق  تخاس و  یمن  مدـقم  یهلا 
.تشاد یمسرریغ  قاچاق و  لکش  تاقوا ،

قداص ماما  یملع  هضراعم ي 

کی طقف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راگزور  یمـسر  ناهیقف  هقف  ربارب  رد  يرفعج  هقف  هک  تسناد  ناوت  یم  حوضو  هب  یهاگآ ، نیا  اب 
، رت مهم  تسخن و  درک : یم  لـمح  دوخ  اـب  زین  ار  هناـضرعتم  نومـضم  ود  لاـح  نیع  رد  هکلب  دوبن ؛ هداـس  ینید  هدـیقع ي  فـالتخا 

تیحالـص مدـع  عقاو ، رد  ینعی  مدرم -  يرکف  روما  هرادا ي  زا  نآ  یناوتان  ینید و  یهاگآ  زا  تموکح  هاگتـسد  یبیـصن  یب  تابثا 
رد ناهیقف  یشیدنا  تحلصم  زا  یشان  هک  یمسر  هقف  رد  فیرحت  دراوم  نتخاس  صخشم  رگید ، و  تفالخ -  ماقم  يدصت  يارب  شا 

ندرتسگ اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  مکاح  ياهتردـق  تساوخ  مکحت و  ربارب  رد  نانآ  يراک  هظحـالم  یهقف و  ماـکحا  ناـیب 
فراعم هقف و  نایب  یملع و  طاسب 

هحفص 80] ]

نآ .دوب  هتساخرب  هاگتسد  نآ  اب  هضراعم ي  هب  المع  تموکح ، هب  هتسباو  ناملاع  هویش ي  زا  ریغ  يا  هویش  هب  نآرق  ریسفت  یمالسا و 
یم هئطخت  دمآ ، یم  رامش  هب  افلخ  تموکح  مهم  علض  کی  هک  ار  یمسر  تهاقف  یبهذم و  تالیکـشت  مامت  هلیـسو  نیدب  ترـضح 

درک و
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.تخاس یم  تسدیهت  شا  یبهذم  دعب  زا  ار  تموکح  هاگتسد 

روصنم ياهراشف  اهدیدهت و 

هجوت مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یهقف  یملع و  طاـسب  زیمآ  هضراـعم  موهفم  هب  هزادـنا  هچ  اـت  هیما  ینب  تموـکح  هاگتـسد  هکنیا  رد 
زا هک  روصنم  اـصوصخم  ساـبع و  ینب  ناـمز  رد  هک  تسا  نآ  رب  يوق  ناـمگ  یلو  تسین ؛ تسد  رد  یعطاـق  نشور و  دنـس  تشاد ،

يوما دـض  تازراـبم  طـیحم  رد  ار  دوخ  تفـالخ  زا  شیپ  رمع  رـسارس  هک  نیا  رطاـخ  هب  دوـب و  رادروـخرب  يرفاو  یکریز  شوـه و 
نیا رثؤم  شقن  هب  تفالخ  هاگتسد  نارـس  تشاد ، یهاگآ  يولع  نازرابم  تازرابم و  هنیمز ي  رد  قیقد  ياه  هتکن  زا  دوب ، هدینارذگ 

.دنا هتشاد  یم  هجوت  میقتسمریغ  هزرابم ي 

زا یخیرات  تایاور  یسب  رد  هک  ماما  یهقف  یشزومآ و  ياهتیلاعف  هب  تبـسن  روصنم  دودحمان  ياه  يریگتخـس  اهراشف و  اهدیدهت و 
فورعم ياهقف  ندروآ  درگ  رب  يو  ناوارف  رارصا  دیکأت و  زین  و  تسا ؛ هدوب  ساسحا  هجوت و  نیمه  زا  یـشان  هلمج  زا  هدش ، دای  نآ 

هتفرگ یم  تأشن  زاین  نیمه  ساسحا  زا  تسا -  یخیراـت  تیاور  نیدـنچ  نومـضم  زاـب  هک  دوخ -  تموکح  رقم  رد  قارع  زاـجح و 
.تسا

ینید شناد  زا  افلخ  یبیصن  یب 

زا هکنیا  رب  یلیلد  ناونع  هب  شناد » زا  افلخ  یبیصن  یب   » لماع زا  يریگ  هرهب  شناکیدزن ، نارای و  هب  ماما  ياهشزومآ  تارکاذم و  رد 
قح ار  نانآ  مالسا ، رظن 

هحفص 81] ]

اراد وا  نآرق  هقف و  سرد  هک  ار  يا  هناضرعتم  نومـضم  نامه  ماما  هکنیا  ینعی  دوش ؛ یم  هدهاشم  حوضو  هب  تسین ، ندرک  تموکح 
.تسا هدراذگ  یم  نایم  رد  زین  احیرص  هدوب ،

: تسا هدش  لقن  نینچ  ترضح  نآ  زا  یثیدح  رد 

ضرف و ار  نانآ  زا  يربنامرف  ادـخ  هک  یناسک  مییام  [ 65 [ ؛ » هتلاهجب سانلا  رذـعی  نمب ال  نومتأت  متنا  اـنتعاط و  هللا  ضرف  موق  نحن  »
هک یلاح  رد  تسا ؛ هتخاس  مزال 
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.دنتسین روذعم  ادخ  دزن  رد  نانآ  تلاهج  رطاخ  هب  مدرم  هک  دینک  یم  تیعبت  یناسک  زا  امش 

رد دـنناوت  یمن  دـنا ، هتفر  ادـخ  هار  زج  یهار  هب  هتـشگ و  فارحنا  راچد  لهاان ، نارادـمامز  ناربهر و  تلاـهج  رثا  رب  هک  مدرم  ینعی 
يور زا  هک  دندوب  ام  ناربهر  نایاوشیپ و  نیا  میدومیپن ؛ ار  اطخ  هار  دوخ  صیخشت  هب  ام  هک : دنوش  لسوتم  رذع  نیا  هب  ادخ  هاگـشیپ 

ياـهراک دـناوت  یمن  سپ  تسا ؛ هدوب  فـالخ  يراـک  دوخ ، یناربهر ، ناـنچ  زا  تعاـطا  اریز  .دـندناشک  هار  نیا  هب  ار  اـم  تلاـهج ،
[. 66  ] .دنک هیجوت  ار  يدعب  فالخ 

يرکف یسایس و  يربهر  تماما ،

کیژولوئدـیا يرکف و  يربهر  اب  اموزل  تسا و  یبالقنا  يربهر  نامه  مالـسا ، یبالقنا  هعماـج ي  رد  یـسایس  يربهر  هک  موهفم  نیا 
ناماما ياهشزومآ  رد  تسا ، هارمه 

هحفص 82] ]

ماما شراوگرزب  دج  لوق  زا  یسوم  نب  یلع  ماما  یتیاور  رد  .تسا  هتـشاد  دوجو  اراکـشآ  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دعب  لبق و 
حالس : » دنک یم  دننامه  لیئارسا  ینب  هتـشذگ ي  ماوقا  نایم  رد  توبات »  » هب تماما  هلـسلس ي  رد  ار  حالـس »  » مالـسلا هیلع  رقابدمحم 

رد .دوب  وا  نآ  زا  تموکح ) یتـیاور : رد  و   ) توبن دوب ، سک  ره  دزن  هک  لیئارـسا ، ینب  ناـیم  رد  تسا  توباـت  نوچمه  اـم  ناـیم  رد 
نیا قیمع  رایسب  موهفم  نیدامن و  لکـش  هب  دوش  هجوت  « ) .تسا وا  هب  قلعتم  تماعز  يربهر و  دشاب ، سک  ره  دزن  حالـس  زین  ام  نایم 

شناد هـک  دـشاب  یـسک  دزن  حالــس  تـسا  نـکمم  اـیآ  ینعی  مـلعلل ؛ »؟ ـالیازم  حالــسلا  نوـکیف  : » دـسرپ یم  هاـگنآ  يوار  ریبـعت .)
ناملسم تما  یبالقنا  يربهر  هعماج و  يرادمامز  ینعی  [ 68  ] .هن دیوگ : یم  خساپ  رد  ماما  و  [ 67 [ ؟ تسین وا  رد  نید  کیژولوئدیا 

حالس و هک  تسا  یسک  رایتخا  رد 
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.دشاب اراد  مه  اب  ار  شناد 

درگ یملع و  طاـسب  ندرتـسگ  اـب  رگید  يوس  زا  و  دـناد ، یم  نآرق  تسرد  مهف  نید و  شناد  ار  تماـما  طرـش  ییوس  زا  ماـما  سپ 
یلومعم لاور  اب  فلاـخم  هک  صوصخم -  يا  هویـش  هب  نید  میلعت  دوخ و  نوماریپ  رد  نید  شناد  ناقاتـشم  زا  يریثک  لـیخ  ندروآ 

المع تسا -  تفالخ  هاگتسد  هب  هتسباو  نارسفم  ناثدحم و  املع و  جیار  یسانش  نید  اب  ریاغم  یلک  روط  هب  ریسفت و  ثیدح و  هقف و 
نیا زا  دـنک و  یم  تابثا  شرادـناشن -  مان و  هتـسباو و  ياملع  یمامت  اـب  ار -  تفـالخ  هاگتـسد  یـسانشان  نید  دوخ و  یـسانش  نید 

.دشخب یم  هزات  يدعب  دوخ  هزرابم ي  هب  مارآ ، قیمع و  رمتسم و  ضرعت  اب  رذگهر 

هحفص 83] ]

قداص ماما  يارب  روصنم  ياهتیدودحم 

یتازرابم طیحم  رد  اهلاس  تردـق ، زا  شیپ  راـگزور  رد  دوخ  هک  ساـبع  ینب  ناـنارمکح  نیتسخن  دـش ، هراـشا  ـالبق  هک  روط  ناـمه 
شقن دنتـشاد ، تریـصب  نانآ  راـنک  ياـهمخ  مچ و  رارـسا و  زا  يرایـسب  هب  هدـینارذگ و  یلع  لآ  ناراـی  ناوریپ و  راـنک  رد  يولع و 

هک دوب  رطاخ  نیمه  هب  ایوگ  .دندرک  یم  كرد  دوخ  يوما  فالـسا  زا  شیپ  ار  ریـسفت  ثیدـح و  ثحب و  سرد و  نیا  هناضرعتم ي 
مدرم و اـب  نتـسشن  زا  ار  ترـضح  نآ  اهتدـم  مالـسلا ، هیلع  قداـص  ماـما  اـب  شزیمآ  تلاذر  ياـهیریگرد  لـالخ  رد  یـسابع  روصنم 

« - رمع نب  لضفم   » زا لقن  هب  هک  اـجنآ  اـت  درک ؛ عنم  ترـضح  نآ  زا  لاؤس  دـمآ و  تفر و  زا  ار  مدرم  زین  و  ناـنآ ، هب  نید  شزومآ 
یم شیپ  یسک  يارب  اهنیا  لاثما  قالط و  ییوشانز و  باب  رد  يا  هلئسم  هاگ  ره  یعیش -  فورعم  ناشخرد و  هرهچ ي 
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[. 69  ] .دبای تسد  ترضح  نآ  خساپ  هب  تسناوت  یمن  یناسآ  هب  دمآ ،

یسایس کیژولوئدیا -  یناهنپ  تالیکشت  دوجو 

همئا نامرف  تحت  ناهنپ  تالیکشت 

، نآ راک  هک  ار  یعیـسو  یتاغیلبت  هکبـش ي  هیما ، ینب  نارود  رخاوا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـش  هراـشا  نیا  زا  شیپ  یکدـنا 
تـسدرود طاـقن  زا  يرایـسب  رد  هک  يا  هکبـش  درک ؛ یم  يربهر  دوب ، تماـما  هلئـسم ي  تسرد  نییبت  یلع و  لآ  تماـما  هعاـشا ي 

راد هدهع  تماما  هلئسم ي  هرابرد ي  یـشخبرمث  ریگمـشچ و  ياهتیلاعف  ناسارخ ، برع و  قارع  یحاون  رد  هژیو  هب  ناملـسم ، روشک 
ماما یـسایس  یگدـنز  هنحـص ي  رد  ناهنپ  تالیکـشت  عوضوم  .تسا  نآ  زا  يزیچان  شخب  هلئـسم و  يور  کـی  اـهنت  نیا  یلو  دوب ؛

زین مالسلا و  هیلع  قداص 

هحفص 84] ]

نیا لوـصف  نـیرتزیمآ  ماـهبا  نـیرت و  لوـهجم  لاـح  نـیع  رد  نیرتزیگناروـش و  نـیرت و  مـهم  هـلمج  زا  مالـسلا ، مـهیلع  هـمئا  رگید 
.تسا ارجام  رپ  همانیگدنز ي 

عقوت دـیابن  .دوب  حیرـص  كرادـم  راظتنا  رد  دـیاب  یمن  ناوت و  یمن  یناـمزاس  نینچ  دوجو  تاـبثا  يارب  میتفگ ، ـالبق  هک  روط  ناـمه 
نیا دشاب ؛ هدرک  فارتعا  یعیش  يرکف  یسایس -  تالیکشت  دوجو  هب  اتحارـص  شکیدزن  نارای  زا  یکی  ای  ناماما  زا  یکی  هک  تشاد 
درب یپ  ماما  یناهنپ  لکـشت  دوجو  هب  نمـشد  مه  يزور  رگا  هک  تسا  نآ  لوقعم  راظتنا  .درک  فارتعا  نآ  هب  ناوتب  هک  تسین  يزیچ 

ار نآ  نامگ  دـنک و  راکنا  ار  يزیچ  نینچ  دوجو  یلک  هب  وا  دیـسرپ ، يزیچ  هراب  نآ  رد  شناراـی  زا  یکی  اـی  ترـضح  نآ  دوخ  زا  و 
مه مالسلا  مهیلع  همئا  یگدنز  خیرات  رگـشواک  زا  هتبلا  .تسا  یفخم  راک  یگـشیمه  تیـصاخ  نیا ، .دناوخب  تمهت  ای  نظءوس  کی 

دهاوش و نئارق و  یپ  رد  دیاب  .دریذپب  ار  یتالیکـشت  نینچ  دوجو  يا  هدننک  عناق  لیلد  كردـم و  نودـب  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن 
نوطب
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یناهنپ ياهنایرج  زا  ربخ  لمأت ، تقد و  اـب  یلو  دـنک ، یمن  بلج  ار  يداـع  هدـننیب ي  رظن  هچ  رگا  هک  دوب  يا  هداـس  ارهاـظ  ثداوح 
کی دوـجو  دوـش ، رظن  مالـسلا  مهیلع  هـمئا  یگدـنز  یمین  نرق و  ود  نارود  رـسارس  هـب  یـشرگن  نـینچ  اـب  رگا  .دـهد  یم  يرایـسب 

.ددرگ یم  ملسم  ابیرقت  مالسلا  مهیلع  همئا  نامرف  تحت  تمدخ و  رد  ناهنپ  تالیکشت 

تسیچ ناهنپ  تالیکشت  زا  روظنم 

زا يا  هعومجم  ینعی  نآ -  يزورما  موـهفم  اـب  بترم  مظنم و  بزح  کـی  روـظنم ، هک  تسا  یهیدـب  تسیچ ؟ تالیکـشت  زا  روـظنم 
مدرم زا  یتیعمج  يانعم  هب  تالیکـشت  .دـشاب  دـناوت  یمن  هدوبن و  هریغ -  يرهـش و  يا و  هقطنم  ياه  یهدـنامرف  مظنم و  ياـهرداک 

یم ماجنا  هدنهد  نامرف  زغم  هدـنپت و  بلق  کی  زکرم و  کی  اب  هطبار  رد  ار  ینوگانوگ  فیاظو  اهراک و  كرتشم  یفدـه  اب  هک  هدوب 
زین طباور و  یعون  دوخ  نایم  هداد و 

هحفص 85] ]

.دنا هتشاد  یم  هنادنواشیوخ  کیدزن و  تاساسحا 

يا هباحـص  صاوخ  نامه  تفالخ -  هفیقـس و  نایم  لاـس  جـنپ  تسیب و  هلـصاف ي  رد  ینعی  مالـسلا -  هیلع  یلع  ناـمز  رد  عمج  نیا 
نیرت راکادف  نیرترب و  قح  تموکح ، هک  دندوب  دقتعم  تفالخ ، هاگتسد  دنـسپ  هماع  بناج و  هب  قح  تارهاظت  مغر  یلع  هک  دندوب 

نیتسخن رد  هدربن و  دای  زا  ار  یلع  ینیـشناج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  حیرـصت  تسا و  بلاـط -  یبا  نب  یلع  ینعی  ناملـسم - 
.دـندرک مالعا  احیرـص  ماما  هب  ار  دوخ  يرادافو  زین  تفالخ و  ناگدـنرب  هب  تبـسن  ار  دوخ  فلاخم  رظن  زین  هفیقـس  زا  سپ  ياهزور 

رد نانآ  تخاس ، یم  راداو  نیتسخن  يافلخ  اب  يراکمه  یتح  توکـس و  هب  ار  ماما  هک  یگرزب  تحلـصم  قبط  هک  نیا  اـب  زین  اهدـعب 
دنور
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هراومه هدادن و  تسد  زا  ار  دوخ  تسرد  صیخـشت  رظن و  يأر و  هاگچیه  نکیل  دـنتفرگ ؛ رارق  یمالـسا  هعماج ي  يداع  یلومعم و 
روهـشم یلمع  يرکف و  يریگ  تهج  نیا  هب  دـنتفای و  یلع » هعیـش ي   » مان قحب ، هک  دوب  تلع  نیمه  هب  و  دـندنام ؛ یقاـب  یلع  ناوریپ 

.دنرامش نیا  رد  هفیذح و …  رامع ، دادقم ، بعک ، نب  یبا  رذوبا ، ناملس ، نوچمه  يزیمآ  راختفا  فورعم و  ياه  هرهچ  .دندش 

زیمآ تمکح  زیمآ و  تحلصم  ياه  هویش 

زین يرکف و  ياوشیپ  هباثم ي  هب  ماما  زا  يوریپ  موزل  هب  داقتعا  ینعی  یعیش -  هشیدنا ي  عمج ، نیا  هک  دنک  یم  دییات  یخیرات  دهاوش 
یم دوخ  عمج  رب  اجیردـت  هداد و  یم  هعاـشا  مدرم  ناـیم  زیمآ ، تمکح  زیمآ و  تحلـصم  ياـه  هویـش  هب  هراومه  ار  یـسایس -  ربهر 

.تسا هدش  یم  بوسحم  بجاو  يا  همدقم  هلزنم ي  هب  يولع  تموکح  لیکشت  يارب  هک  يراک  دنا ؛ هدوزفا 

هک یناسک  اهنت  دیسر ، تموکح  هب  لاس 35  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نآ  زا  سپ 

هحفص 86] ]

، دـندوب هتفریذـپ  خـسار  ینامیا  اب  اهرایعم  نآ  ساسارب  ار  ماما  هتـشاد و  ناعذا  تماـما  تموکح و  هنیمز ي  رد  یعیـش  ياـهرایعم  هب 
ینعی نارگید -  .دندوب  هتشذگ  هلاس ي  دنچ  تسیب و  نارود  رد  ماما  میقتسمریغ  میقتـسم و  ناگتفای  تیبرت  ینعی  هعیـش ؛ عمج  نامه 

یگتسباو نآ  زا  اما  دنتـشاد ، یم  رب  ماگ  یعیـش  رکفت  تهج  رد  المع  دنتـسیز و  یم  ماما  يربهر  هزوح ي  رد  دنچ  ره  مدرم -  رثکا 
.دندوبن رادروخرب  دروآرد ، یعیش  تالیکشت  عمج  رد  ار  نانآ  هک  یحور  يرکف و 

دننام یناسک  ترضح ؛ نآ  اب  زور  نآ  ناناملسم  توافتم  یسب  دروخرب  هک  تسا  ماما  نارادفرط  نایم  رد  یگنوگ  ود  نیا  هب  هجوت  اب 
سیق فینح و  نب  لهس  يدع و  نب  رجح  رتشا و  کلام  رامع و 
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.دوش یم  ریسفت  هیجوت و  صاقو  نب  دعس  هیبا و  نب  دایز  يرعشا و  یسوموبا  دننام  يرگید  ناسک  و  دعس ، نب 

نآ هنیمز ي  حرط و  هتفرگ ، ماجنا  رادید  نیا  رد  یعیـش  تالیکـشت  داجیا  يارب  مادقا  نیتسخن  یتسار  هب  مه  رگا  هک  درک  لوبق  دـیاب 
.تسا هدش  ییوگشیپ  ینیب و  شیپ  شکیدزن  نارای  هب  باطخ  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  ینخس  رد  نآ  زا  شیپ  اهتدم  زا 

حلص شریذپ  يارب  نسح  ماما  يژتارتسا 

نداد ناماس  رس و  یعیش و  هشیدنا ي  شرتسگ  تفرگ ، ماجنا  هک  یمهم  رایسب  مادقا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  هثداح ي  زا  سپ 
یم دـمآ ، یم  دراو  نآ  رب  هک  يراشف  يوما و  ناطلـس  هناـملاظ ي  هطلـس ي  رثا  رب  نونکا  هک  دوب  دـنواشیوخ  هتـسویپ و  عمج  نیا  هب 

یگتخیـسگ لماع  هکنآ  ياج  هب  راشف  قانتخا و  هک  تسا  نینچ  هراومه  .دـشاب و  رادروخرب  يرتشیب  مسیمانید  كرحت و  زا  تسناوت 
.تسا اهنآ  ندش  رت  هدرتسگ  رت و  خسار  رت و  هتسویپ  هچ  ره  بجوم  دشاب ، راشف  تحت  مجسنم  ياهورین 

هحفص 87] ]

رکفت ندرتسگ  يوما ، هاگتسد  یعیش  دض  ناما  یب  ياه  هئطوت  دنزگ  زا  نانآ  تسارح  یعیش ، نئمطم  لیصا و  ياهورین  يروآ  عمج 
بسانم و یتصرف  راظتنا  نایعیش ، عمج  هب  نانآ  ندوزفا  هوقلاب و  ياهورین  بذج  قمع ، رپ  یلو  دودحم  يا  هریاد  رد  یمالـسا  لیـصا 

نآ نیزگیاج  ار  يولع  یمالـسا و  ماظن  هرابود  هتخاس ، رجفنم  ار  هیما  ینب  یلهاج  ماظن  هک  عقوم  هب  اجب و  یمادـقا  ماـیق و  ماـجنارس ،
.تخاس یم  ریذپان  بانتجا  ترضح  نآ  يارب  ار  حلص  شریذپ  هک  یتلع  نیرخآ  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  يژتارتسا  دوب  نیا  دنک ؛

هعیش تالیکشت  يانب  گنس  نیتسخن 

درـص نب  نامیلـس  هبجن و  نب  بیـسم  یگدرکرـس  هب  نایعیـش  زا  یعمج  یتقو  حلـص  هثداح ي  زا  سپ  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  اـیوگ 
دزن دوب -  هداد  رارق  دوخ  یسایس  يرکف و  هاگیاپ  اددجم  ار  رهـش  نآ  هتـشگزاب و  اج  نادب  هفوک  زا  هزات  ماما  هک  هنیدم -  هب  یعازخ 

زا ار  رفن  ود  نآ  ماما  دنتخاس ، حرطم  ار  ماش  هاپـس  هب  هلمح  هفوک و  فرـصت  یماظن و  ياوق  يزاسزاب  داهنـشیپ  دنتفر و  ترـضح  نآ 
هب هک  یتانایب  اب  دناوخ و  تولخ  هب  دوخ  دزن  دیزگرب و  عمج  نایم 

( مالسلا هیلع   ) قداص www.Ghaemiyeh.comياوشیپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


نارای و دزن  هک  یماگنه  نانآ  تخاس و  عناق  هشقن  نیا  یتسردان  هب  ار  نانآ  تسین ، تسد  رد  یعالطا  نآ  فیک  مک و  زا  يور  چـیه 
هب دندرگرب و  هفوک  هب  دیاب  تسا و  یفتنم  یماظن  مایق  عوضوم  هک  دندنامهف  هتسبرس  هاتوک و  ینخس  هب  دنتـشگزاب ، دوخ  نارفـسمه 

.دنوش لوغشم  دوخ  راک 

یسایس تالیکشت  يانب  گنس  نیتسخن  هک  تسا  هدش  دقتعم  برع -  رصاعم  رایشوه  خروم  نیسح -  هک  تسا  نئارق  نیا  هب  هجوت  اب 
هرکاذم رادید و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  یعیـش  فورعم  هرهچ ي  ود  نیا  هک  دـش  هداهن  یـسلجم  نامه  رد  زور و  نامه  رد  هعیش 

.دندرک

هحفص 88] ]

یهدنامزاس لکشت و  داجیا  نامرف 

کبـس یبلطراصحنا ، ینمـشد ، یتلادع ، یب  .دـینک  گرم  يانمت  هک  دـید  دـیهاوخ  اهزیچ  اسب  دیـشاب ، هداد  تسد  زا  ارم  هک  هاگنآ  »
ییادـخ يدـنویپ  هلیـسو ي  هب  یعمج  روط  هب  ار  نتـشیوخ  دـیاب  دوش ، نینچ  هک  یماگنه  ناج … ؛ رب  یکانمیب  ادـخ و  قح  ندرمش 
دنوادخ هک  دینادب  دیزاس و  هشیپ  ار  يراک ) ناهنپ   ) هیقت و  ادخ ) دای   ) زامن تمواقم و  .دیوشن  راچد  یگدنکارپ  هب  دینک و  تظفاحم 

ام ياج  هب  ار  يرگید  هک  سک  نآ  ره  اریز  دیرذگم ؛ لها  قح و  زا  .دراد  یم  ضوغبم  شناگدنب  زا  ار  ندمآرد  یگنر  هب  هظحل  ره 
[. 70 « ] .تسب دهاوخرب  تخر  ناهج  نیا  زا  راکهنگ  داد و  دهاوخ  تسد  زا  ار  ایند  دنک ، باختنا 

، تسا یگنهامه  یهدنامزاس و  لکشت و  رب  ریاد  ینامرف  يوما و  نارود  ياهیناماسبان  نیرت  مهم  زا  یمیسرت  اراکـشآ  هک  نخـس  نیا 
هدبز زا  رفن  ود  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  رادید  رد  هک  تسا  حرط  نیمه  و  تسا ؛ هعیش  بزح  هب  طوبرم  دانسا  نیرت  بلاج  رامش  رد 

ینیع یلمع و  لکش  نایعیش ، نیرت 
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.دبای یم 

يوس زا  هک  مه  ییاـهداریا  اهـضارتعا و  زار  .دـندوبن  عـلطم  هنادنمـشوه  رایـسب  هشقن ي  نیا  زا  نایعیـش  ناوریپ و  همه ي  ناـمگ  یب 
يارب نیا  دیاش  تسا ؟ مولعم  هچ  : » نومضم نیا  هب  ارارک  ایوگ  هک  یخساپ  یلو  دوب ؛ نیمه  دمآ ، یم  دراو  ترـضح  نآ  رب  ناتـسود 
نیمه هب  ناهنپ  یتراشا  دـش ، یم  هدینـش  ترـضح  نآ  زا  [ 71  …« ] ریذـپ لاوز  يا  هرهب  امـش ) نمـشد  يارب   ) دـشاب و ینومزآ  امش 

.تشاد ریبدت  تسایس و 

هحفص 89] ]

نایعیش رامآ  شیازفا  یعیش و  هشیدنا ي  دشر 

همه رد  وا  يولع  دـض  تاغیلبت  یگنوگچ  زا  ناخروم  هک  يروآدرد  حرـش  اب  هیواعم ، هلاس ي  تسیب  هناراـبج ي  تموکح  لوط  رد 
ندوبن دوهشم  اب  و  دوب -  هتـشگ  لوادتم  جیار و  یتنـس  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  رب  نعل  هک  اجنآ  ات  دنا -  هتـشون  روشک  یحاون  ي 
هشیدنا دشر  هب  هک  دوب  یلکشت  یگتسویپ و  نینچ  دوجو  اهنت  مالسلااهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يوس  زا  يزراب  نایامن و  تیلاعف 

.داد یم  ناکما  قارع  زاجح و  رسارس  رد  نایعیش  رامآ  شیازفا  یعیش و  ي 

نسح حلص  زا  سپ  لاس  تسیب 

فورعم نیرت و  روآ  مان  هعیش ، لاجر  هفوک ، رد  .مینکفیب  قطانم  نیا  يرکف  هصرع ي  هب  یهاگن  حلـص ، هعقاو ي  زا  سپ  لاس  تسیب 
هب ریجنز  ياه  هقلح  دـننام  نایعیـش  مه  تسدرود  یحاون  زا  یخرب  رد  یتح  هنیدـم و  هکم و  رد  .دـنا  تیـصخش  اب  ياـه  هرهچ  نیرت 
رد دسر ، یم  لتق  هب  يدع ) نب  رجح   ) هعیـش نارـس  زا  یکی  لاس  دنچ  زا  سپ  یتقو  .دـنا  علطم  رگیدـکی  لاح  زا  لصتم و  رگیدـکی 

ضارتعا لابند  هب  ناسارخ  رد  یفورعم  تیـصخش  دوش و  یم  دـنلب  ضارتعا  دایرف  دـیدش ، قانتخا  مغر  یلع  روشک ، زا  دـنچ  یطاـقن 
دنسیون و یم  همان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  رفن  نارازه  هیواعم ، گرم  زا  سپ  [ 72  ] .درپس یم  ناج  هودنا  تدش  زا  يدولآ ، مشخ 
رد دـندنویپ و  یم  ناریگ  ماقتنا  هورگ  هب  رفن  رازه  اههد  ماما ، تداهـش  زا  سپ  .دـننک  یم  توعد  هفوک  هب  مایق  يارب  ار  ترـضح  نآ 

.دنروش یم  يوما  تموکح  دض  رب  کلام ، میهاربا  راتخم و  هاپس  کلس  رد  ای  نیباوت »  » هعقاو ي

هحفص 90] ]

باسح تیلاعف  کی  هیاس ي  رد  زج  هزادنا  نیا  ات  یعیـش  ياهـشیارگ  رکفت و  جاور  ایآ  دسرپ : یم  دوخ  زا  مالـسا  خیرات  هدنرگن ي 
نایعیش هورگ  يوس  زا  یتالیکشت  هدش ي 
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ماما حلص  زا  سپ  هلـصافالب  ار  نآ  دلوت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتالیکـشت  نامه  يوس  زا  ینعی  تهج -  کی  لدکی و  دحتم 
طلسم هاگتسد  هدش ي  باسح  تاغیلبت  .تسا  یفنم  خساپ ، کش  یب  تسا ؟ لوقعم  نکمم و  تسا -  هدز  سدح  مالسلا  هیلع  نسح 
فرط زا  هک  يرگید  هدش ي  باسح  تاغیلبت  اب  زج  دش ، یم  هرادا  یلاو  بیطخ و  يراق و  یضاق و  اهدص  هلیـسو ي  هب  هک  ار  يوما 

.درک یثنخ  يدراوم  رد  یتح  تفگ و  خساپ  ناوت  یمن  دوش ، هرادا  ناهنپ  هتبلا  تهج و  کی  هتسویپ و  عمج  کی 

هتفای نامزاس  ياهتیلاعف  دشر 

رـس رب  هنیدـم  رادـنامرف  هک  اجنآ  ات  دوب ؛ رت  هدنباتـش  نآ  گنهآ  رتشیب و  هتفای ، نامزاس  تیلاـعف  نیا  هیواـعم ، گرم  ياـهیکیدزن  رد 
هک داد  شرازگ  هطوبرم ] رومأم   ] نامثع نب  رمع  .دـعب  اما  : » تشون هیواـعم  هب  دوب ، هدروآ  تسد  هب  ماـما  ياـهتیلاعف  زا  هک  یـشرازگ 

صحفت هراب  نیا  رد  نم  .تسه  وا  مایق  نامگ  دـننک و  یم  دـمآ  تفر و  نیـسح  دزن  زاجح  ناسانـشرس  زا  یناسک  قارع و  زا  ینادرم 
[. 73  …« ] سیونب ار  دوخ  نامرف  رظن و  .دراد  تفلاخم  مچرپ  نتشارفارب  دصق  نونکا  مه  نیسح ]  ] يو هک  متفای  ربخ  مدرک و 

نیا و  دوب ؛ هدش  رت  كرحترپ  رت و  مظنم  بتارم  هب  قارع ، رد  نایعیش  هتفای ي  نامزاس  تیلاعف  ماما  تداهش  البرک و  هعقاو ي  زا  سپ 
هتسناوتن هدش و  ریگ  لفاغ  تفالخ  هاگتسد  هبرض ي  ربارب  رد  نانآ  زا  يرایسب  هک  هفوک -  نایعیش  یناور  تالاح  هک  دوب  يریثأت 

هحفص 91] ]

.داد یم  الج  گنر و  نادب  ناشیا  درد  فسأت و  زوس  دوب و  هدرک  داجیا  ار  نآ  دناسرب -  اروشاع  راکیپ  هنحص ي  هب  دوخ  دندوب 

: دسیون یم  نرق  فورعم  خروم  يربط ،

دندوب لوغشم  هتسویپ  هعیش ]  ] هورگ نآ  »
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سپ .نیسح  یهاوخنوخ  هب  هعیشریغ -  هچ  هعیش و  هچ  مدرم -  یناهنپ  توعد  یگنج و  ياه  یگدامآ  هیهت  حالـس و  يروآ  عمج  هب 
[. 74 « ] .درمب هیواعم  نب  دیزی  ات  دوب  هویش  نیا  رب  راک  دنتسویپ و  یم  نانآ  هب  دنداد و  یم  خساپ  نانآ  توعد  هب  هورگ  یپ  زا  هورگ 

هک دنک  یم  رظن  راهظا  یتسرد  هب  [ 75  ] هعیشلا داهج  فلؤم 

، نآ هب  یبهذم  دیاقع  یسایس و  ياهدنویپ  هک  هتفای  نامزاس  لکـشتم و  عمج  کی  نوچمه  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  هعیـش  تیعمج  »
دوجو رادومن  نیتسخن  نیباوت  هورگ  تشگ و  رهاـظ  دوب ، هدـنمزر  ياـهورین  ناربـهر و  ياهدـمآدرگ  ياراد  داد و  یم  یگچراـپکی 

[. 76 « ] .دوب یعمج  نینچ 

نایعیش تسد  رد  لمع  راکتبا 

نینچمه هیواـعم و  ناـمز  ثداوـح  رد  دوـش ، یم  هدـیمهف  ناـخروم  نیا  تارظن  زا  زین  یخیراـت و  ثداوـح  هعلاـطم ي  زا  هـک  ناـنچ 
رد نایعیـش و  هب  طوبرم  ثداوح ، نیا  يربهر  یحارط و  لمع و  راکتبا  اهنت  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  ياهدادـخر 

تموکح هاگتـسد  زا  ییاضران  ای  یناسنا  ياه  هزیگنا  رطاـخ  هب  هک  یلومعم  مدرم  زا  یناـسک  دـندوب  رایـسب  هنرگو  دوب ؛ ناـنآ  تسد 
هک ییاه  مادقا  رد  ای  راکیپ  ياهنادیم  رد  نانآ  هارمه  هب  هتشگ و  ماگمه  نایعیش  اب  المع  رگید ، للع  اه و  هزیگنا  ای  يوما و 

هحفص 92] ]

زا شخب  نآ  نوگانوگ  ياهارجام  رد  هک  یناسک  همه ي  درک  روصت  دیابن  نیاربانب  .دندرک  یم  تکرش  دوب ، یعیش  هغبص ي  ياراد 
همئا هدش ي  باسح  مظنم و  تالیکشت  ینعی  نایعیش -  رامـش  رد  دنا ، هتـشاد  يداع  ای  لاعف  یـشقن  نآ  رد  هتـسج و  تکرـش  خیرات 

.دنا هدوب  مالسلا -  مهیلع 

تفالخ میژر  نارس  لد  رد  ینکفا  ساره 

نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  ینعی  ثحب -  دروم  راگزور  ات  هک  تسا  نیا  منک ، دیکأت  نآ  رب  مهاوخ  یم  الاب  حیـضوت  اب  هک  يا  هتکن 
، لمع هشیدنا و  رظن  زا  هک  دش  یم  قالطا  یناسک  رب  طقف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارود  دننام  هعیش  حالطصا  مان و  مالسلا -  هیلع 

نآ نامرف  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  زا  سپ  هک  دندوب  عمج  نیمه  .دندوب  صخشم  مکحتسم و  هطبار ي  ياراد  نیتسار  ماما  اب 
نورد هب  ار  یناسک  دوخ ، قیمع  راد و  هنماد  تاغیلبت  اب  هک  دندوب  اه  نیمه  دندروآ و  دوجو  هب  ار  یعیش  هتسویپ  تالیکشت  ترـضح 

ياهارجام هب  دـندوبن ، نانآ  دـننامه  اپمه و  يژولوئدـیا ، هشیدـنا و  ظاـحل  زا  هک  ار  يرتشیب  ناـسک  هدروآرد و  تالیکـشت  نآ  زرم 
ماما زا  راتفگ  نیا  لیاوا  رد  هک  یتیاور  نامگ  یب  .دندوب  هدیناشک  یعیش 
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یناسک هب  رظان  درک -  یم  دودحم  رفن  جنپ  ای  هس  هب  ار  اروشاع  هثداح ي  زا  سپ  نانمؤم  عمج  هک  میدرک -  لقن  مالسلا  هیلع  قداص 
يولع و بالقنا  يوپ  لماکت  ریس  تکرح و  رد  هک  یناسک  مالـسلا ؛ مهیلع  همئا  راوتـسا  ناوریپ  نایعیـش و  ینعی  تسا ؛ هتـسد  نیا  زا 

.دندوب هدننک  نییعت  هناهاگآ و  یشقن  ياراد  یمشاه 

شرتسگ درک و  بذـج  تفایزاب و  ار  دوخ  هوقلاب ي  رـصانع  عمج ، نیا  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  مارآ  ارهاظ  یناهنپ و  شالت  رثا  رب 
ینوزف دنتـسویپ و  مدرم  هدومرف ، نایب  تفر ، تراشا  نادـب  نونکا  مه  هک  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  روط  ناـمه  داد و 

نیمه هراومه  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  داجس و  ماما  نارود  رد  هک  دید  میهاوخ  و  دنتفرگ ،

هحفص 93] ]

یمرب زیمآ  تنوشخ  ياهلمعلا  سکع  هب  هاگ  دـنکفا و  یم  ساره  هب  ار  تفـالخ  میژر  نارـس  شزیگنا  ههبـش  تاـکرح  هک  دوب  عمج 
.تخیگنا

تماما بزح  يارب  یمان  هعیش ،

مهیلع همئا  نامز  رد  مالسا و  نیتسخن  ياهنرق  رد  نایعیش  ریغ  كرد  مهافت و  رد  زین  عیشت و  گنهرف  رد  هعیش  مان  هاتوک ، یترابع  رد 
نانآ تیناقح  هب  افرص  ای  دشاب  هتشاد  لد  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  تبحم  طقف  هک  دش  یمن  قالطا  یسک  رب  مالـسلا 

 - دشاب هتـشادن  تکرـش  دوب ، ماما  نآ ، روحم  زکرم و  هک  یتکرح  تیلاعف و  هزوح ي  رد  دنچ  ره  دشاب -  دقتعم  ناشتوعد  قدص  و 
رد تکرش  ماما و  اب  یلمع  يرکف و  یگتسویپ  زا  دوب  ترابع  نآ  تشاد و  یمتح  یساسا و  طرش  کی  ندوب  هعیش  اهنیا ، زج  هب  هکلب 

رد یمالسا  يولع و  ماظن  لیکشت  هدش و  بصغ  قح  نتفای  زاب  تهج  رد  ماما  يربهر  راکتبا و  هب  هک  یتیلاعف 
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هدیمان تیالو »  » هعیش گنهرف  رد  هک  تسا  نامه  یگتسویپ ، نیا  .تفرگ  یم  ماجنا  یماظن  انایحا  یـسایس و  يرکف ، فلتخم  حوطس 
همه ي نوچمه  دوب و  مرگرس  ینیعم  ياهتیلاعف  هب  ماما  يربهر  هب  هک  یبزح  تماما ؛ بزح  يارب  دوب  یمان  هعیـش  عقاو ، رد  .دوش  یم 

همئا یگدنز  هب  قیقد  یهاگن  هراصع ي  هدیکچ و  نیا ، .تسیز  یم  هیقت  راتتسا و  اب  قانتخا ، نارود  رد  ضرتعم  ياهنامزاس  اهبزح و 
رد نآ  تابثا  يارب  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  نیا  میتفگ ، البق  هک  روط  نامه  .تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هژیو  هب  مالـسلا و  مهیلع 

هتشون نآ  رب  هک  دوب  ییولبات  راظتنا  رد  ناوت  یمن  دیابن و  ناهنپ  هناخ ي  کی  رد  رس  رب  زگره  هک  ارچ  تسشن ؛ حیرـص  لیالد  راظتنا 
سپ .تسناد  ملـسم  ار  نآ  دوـجو  شخب ، تیمتح  نئارق  نودـب  مه  ناوـت  یمن  هچ  رگا  .تسا ؛ » ناـهنپ  هناـخ ي  کـی  نـیا  : » دنـشاب

.میزیخرب تاراشا  دهاوش و  نئارق و  يوجتسج  هب  هک  تسا  نآ  هتسیاش 

هحفص 94] ]

رس بحاص  لیکو ، باب ،

هدننیب ي رظن  نیتسخن ، ياهنرق  نافلؤم  نخس  رد  ای  مالسلا  مهیلع  همئا  یگدنز  هب  طوبرم  تیاور  رد  هک  ییانعم  رپ  رایسب  تاریبعت  زا 
یـسررب عبتت و  اب  زین  هعیـش  گرزب  ناثدـحم  تایاور ، زج  هب  .تسا  رـس » بحاص   » و لیکو »  » و باب »  » ریبعت دـنک ، یم  بلج  ار  قیقد 

بحاص  » ناونع اب  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارای  زا  یناسک  دنا ، هتـشاد  ناماما  یگدنز  رگـشرازگ  تایاور  رد  هک  يریذـپان  یگتـسخ 
، ناماما زا  رفن  دنچ  لاح  حرـش  رد  هعیـش  هتـسجرب ي  یلاجر  ثدحم و  بوشآرهـش ، نبا  .دنا  هدرک  یفرعم  لیکو »  » ای باب »  » ای رس »

و لیوط ،» ما  نب  ییحی  هباب  ناک  و  : » مالسلا هیلع  داجس  ماما  لاوحا  رد  الثم  دنک ؛ یم  یفرعم  ماما  نآ  باب »  » ناونع هب  ار  یسک 
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هباب ناک  و  : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  لاح  حرـش  رد  و  یفعجلا ،» دـیزی  نب  رباج  هباب  ناک  و  : » مالـسلا هیلع  رقاب  ماـما  لاـح  حرـش  رد 
(، نم زار  رادتناما  « ) يرس عدوتسم   » ریبعت ریصبوبا ، ملسم و  نب  دمحم  دیرب و  هرارز و  هرابرد ي  یـشک  لاجر  رد  نانـس . » نب  دمحم 

نیا زا  مادـک  ره  .تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  لوق  زا  لـیکو »  » ریبعت سینخ  نب  یلعم  هراـبرد ي  ثیدـح  بتک  رد  و 
مهیلع همئا  یگدـنز  رد  عیـسو  یعبتت  لوصحم  کش  یب  دـشاب ، هعیـش  یمیدـق  نافلؤم  هتفگ ي  هدـشن و  لقن  ماما  زا  هک  مه  اهریبعت 

، ینعم رپ  ياـهریبعت  نیا  باـختنا  لاـح  ره  هب  .تسا  هداد  تسد  هب  يو  ار  نآ  تایـصوصخ  هک  تـسا  یطابنتـسا  هجیتـن ي  مالـسلا و 
.تسا مالسلا  مهیلع  همئا  یگدنز  رد  مهم  بلاج و  تایصوصخ  زا  یکاح 

هاگتـسد کی  رگـشیامن  دـهد ، جرخ  هب  تقد  یکدـنا  اه  هملک  نیا  رد  هک  سک  ره  يارب  رادزار »  » و رازگراـک » « » رد : » ریبعت هس  نیا 
یکدنا تسا  بوخ  .تسا  هتشاد  دوجو  اهتیلاعف  نیمه  نطب  رد  ای  مالسلا و  مهیلع  همئا  يرهاظ  ياهتیلاعف  ياروام  رد  هک  تسا  ناهنپ 

: میزادرپب ریبعت  هس  نیا  رد  لمأت  هب 

هحفص 95] ]

؟ تسیچ ناماما  یگدنز  رد  زار 

نارای و همه ي  هک  تسیچ  نیا  تسیچ ؟ هعیـش  ناماما  یگدنز  رد  زار  نیا  .درادن  مه  ي  رادزار » ، » دـشاب هتـشادن  ي  زار »  » یـسک ات 
تیحالص تقایل و  هب  نوچ  هک  دنرامـش  تشگنا  دودعم و  یناسک  طقف  تسین و  نآ  لمحت  تردق  ای  یگتـسیاش  ار  ماما  هب  نادقتعم 

، دنرگن یم  رود  زا  ار  زیچ  همه  هک  ریخا  ناراگزور  نایعیش  یلومعم  نابز  رد  دنا ؟ هتفای  يرادزار »  » فرش دنا ، هدمآ  لیان  نآ  لمحت 
تردق نکمت و  تسا ؟ یعیبطلا  ءاروام  یبیغ و  رارسا  ایآ  تسیچ ؟ تماما  زار  یلو  .تسا  تماما »  » زار نیا 
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؟ تسا بیغ  زا  یهاگآ  اه و  هزجعم  ندروآ  هداعلا و  قراخ  ياهراک  رب 

و مبایب ، شناد  درخ و  فالخرب  يزیچ  مشتحم ، الاو و  نانچ  ییاهناسنا  زا  اه  یهاگآ  اه و  يدنمتردق  نینچ  ناکما  رد  هکنآ  یب  نم 
هک مریذپ  یمن  ار  نیا  منادب ، یفانم  دیآ ، یم  تسد  هب  مالسا  ینیب  ناهج  رد  ناهج  ناسنا و  زا  هک  یتخانـش  اب  ار  اعدم  نیا  هکنآ  یب 

.دوش هصالخ  یعیبطلا  ءاروام  لئاسم  نینچ  رد  ماما » زار  »

باب  » ناونع اب  یباب  هعیش ، ثیدح  بتک  رد  هک  دنک  دیکأت  هیصوت و  نادنچ  يزیچ ، نینچ  نامتک  تلیضف  رد  دوخ  نارای  هب  ماما  ارچ 
دیدهت گرزب  يرطخ  ار  ماما  دوخ  هعیش و  عمج  شندش ، المرب  تروص  رد  هک  دشاب  يزیچ  دیاب  زار  نیا  دیآ ؟ دیدپ  [ 77 « ] نامتکلا

یم مالـسا  زا  هعیـش  هک  يریـسفت  تسا ؟ یعیـش  فراعم  هب  طوبرم  ایآ  .تسا  یعیبطلا  ءاروام  یبیغ و  روما  زا  ریغ  يزیچ  نآ ، دـنک و 
؟ دهد یم  هئارا  عرش  ماکحا  هقف و  رد  هک  یصاخ  رظن  دنک و 

نالهاان ددرگن و  حرطم  سک  همه  اب  دوش ، راهظا  ینادراک  ریبدت و  اب  دـیاب  یـسابع  يوما و  قانتخا  نارود  رد  فراعم  نیا  هکنیا  رد 
یفرح دشابن ، یهار  نآ  هب  ار 

هحفص 96] ]

ثیدح و هزوح ي  اهدص  رد  ندوب ، یصاصتخا  همه ي  اب  فراعم  نیا  .تسناد  ماما  زار »  » ناوت یمن  ار  نیا  همه ، نیا  اب  یلو  تسین ؛
دندرک و یم  ریسفت  حرش و  لقن و  رگیدکی  يارب  ار  نآ  نایعیـش  دوب و  حرطم  زور  نآ  ناملـسم  روشک  گرزب  رهـش  نیدنچ  رد  هقف 

.دوبن ماما  زار  یلو  دوب ؛ یصاصتخا  فراعم ، نیا  رگید ، ینخس  هب  .دندیشوک  یم  رگیدکی  هب  نآ  نتخومآ  رد  يا  هفیظو  نوچمه 

دودحم نآ  قنور  جاور و  هک  نیا  ینعی  یصاصتخا ،
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زا يرامـش  تشگنا  دادعت  هک  دوبن  نینچ  یلو  دبای ؛ تسد  نادب  دناوت  یم  صاخ  یطیارـش  رد  طقف  هعیـشریغ  تسا و  هعیـش  عمج  هب 
قح صاخ  نایعیش  و  دنشاب ، هتشادن  نآ  هب  مه  یهار  هک  دنشابن ، علطم  نآ  زا  اهنت  هن  نارگید  دننادب و  ار  نآ  ماما  هباحص ي  نارای و 

.دنیوگب ناشیا  هب  ار  نآ  دنشاب  هتشادن 

تالیکشت یندوشگان  ياهزار 

رد امنهار ، يژولوئدـیا  اب  یبالقنا و  یفدـه  اب  هک  عمج  کـی  .دراد  دوجو  ماـما  یتالیکـشت  عمج  رارـسا  نوماریپ  یبلاـطم  لـئاسم و 
، گرزب ياهمادقا  ناکم  نامز و  هدش ، ینیب  شیپ  ياهکیتکات  .تسا  يرارسا  ياراد  دهن ، یم  ماگ  يرکف  یسایس و  هزرابم ي  نادیم 
زا یبلاطم  اهنیا و  مهم …  عیاقو  ثداوح و  يا  هراپ  زا  اهـشرازگ  اهربخ و  یلام ، رثؤم  عبانم  رثؤم ، ياه  هرهم  فیلکت  ناـشن و  ماـن و 

.تسین ینتسناد  يرگید  سک  يارب  ربهر ، صخش  یلصا و  نارازگراک  يارب  زج  هک  تسا  تالیکـشت  یندوشگان  ياهزار  لیبق ، نیا 
راک رـس و  هک  ینیعم  دارفا  طقف  نیعم ، ینامز  زا  شیپ  ات  یلو  دوش ؛ ءاشفا  بلاطم  نیا  همه ي  زارد ، ای  هاتوک  یناـمز  زا  سپ  اـسب  يا 

وگزاب .دنتسه  زار » نارادتناما   » ای نارادزار »  » نامه اه  نیا  و  دننادب ؛ ار  نآ  دنناوت  یم  تسا ، اهنآ  اب  زار  نیا 

هحفص 97] ]

شخب تراسخ  گرزب و  ییاطخ  نیا  و  تسا ؛ اهنآ  يوس  هب  نانمـشد  ییاشگهار  مکح  رد  نایعیـش ، ناتـسود و  هب  اهزار  نیا  ندرک 
نمـشد کی  راک  لمع ، رد  دنک ، المرب  ار  ماما » رـس   » هک یـسک  .دوش  یم  یهتنم  عمج  کی  مادهنا  هب  تبقاع  هاگ  هک  ییاطخ  تسا ؛

ام رب  دزیخ ، یمرب  راکیپ  هب  ام  اب  هکنآ   » هک تسناد  ار  ماما  نخس  نیا  هجو  ینعم و  ناوت  یم  یناسآ  هب  سپ  .تسا  هدرک  ار 
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[. 78 « ] .دنک یم  ءاشفا  ار  ام  زار  هکنآ  زا  تسین  رت  رابنارگ 

نایعیش ماما و  نایم  هطساو ي  باب ،

نایعیش ماما و  نایم  اه » هطساو   » هلیسو ي هب  میقتسمریغ و  یتالیکشت ، رارسا  تسا  مزال  هاگ  هعیش ، اب  ماما  یناهنپ  رایسب  تاطابترا  رد 
فـشک راظتنا  رد  رتشیب  هچ  ره  یعلو  اب  هناگیب  ياهـشوگ  اهمـشچ و  هک  یماگنه  .تسا  لوقعم  الماک  ریبدـت  کی  نیا  دوش ؛ هلداـبم 
هنوگره تسدرود - …  ياهرهـش  زا  اهناوراک  دمآ  تفر و  رد  هنیدـم ، ترایز  رد  جـح ، مسوم  رد  دـنا -  ماما  اب  نایعیـش  تاطابترا 

تالیکشت قامعا  يوس  هب  يراد  هلابند  خنرس  دناوت  یم  دوش ، فشک  هفیلخ  ناسوساج  هلیسو ي  هب  رگا  دارفا ، ماما و  نایم  يا  هطبار 
یم يروث  نایفـس  هب  .تسا  هتخاس  یم  رود  دوخ  زا  باتع ، هب  هاگ  تمیـالم و  هب  ار  دارفا  زین  دوخ  ماـما ، عقاوم ، نیا  رد  .دـشاب  هعیش 

[. 79 « ] .ورب ام  دزن  زا  یلو  منک ، یمن  درط  ار  وت  .دنتسه  هفیلخ ، ناسوساج  ام  نوماریپ  و  یهاگتسد ، بیقعت  دروم  وت  : » دیوگ

وا زا  يور  هیقت ، يور  زا  هدرک و  دروخرب  وا  هب  هار  رد  هک  شنایعیش  زا  یسک  يارب 

هحفص 98] ]

یم رارق  شهوکن  دروم  هداد ، مالـس  وا  هب  مارتحا  اب  هباشم ، یتیعقوم  رد  هک  ار  یـسک  دنک و  یم  تمحر  بلط  ادـخ  زا  هدـینادرگرب ،
[. 80  ] .دهد

 - دنجاتحم ناشـشرازگ  زار و  زا  وا  عالطا  ای  ماما  نامرف  هراشا و  هب  انایحا  هک  ناسک -  نیا  ماما و  نایم  تسا  مزال  يدراوم  نینچ  رد 
نیرترابرپ زا  زین  و  دشاب ، ماما  نارای  نیرت  کیدزن  نیرت و  هدبز  زا  دیاب  اتدعاق  باب »  » .تسا باب » ، » هطساو نیا  .دشاب  هطساو  یـسک 

وا نوردنا  رد  دننادب  يذوم  تارشح  رگا  هک  دشاب  یلسع  روبنز  نامه  دیاب  .عالطا  ربخ و  ظاحل  زا  اهنآ 
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بیقعت و دروم  ابلاغ  اه  باب »  » نیا مینیب  یم  هک  تسین  یفداـصت  و  [ 81  ] .دنیابر یم  ار  شدهـش  دننک و  یم  شا  هعطق  هعطق  تسیچ ،
یم هتـشک  عیجف  عضو  نآ  اب  مالـسلا -  هیلع  داجـس  ماما  باب »  - » لیوط ما  نب  ییحی  .دـنا  هتفرگ  رارق  تموکح  هناتخـسرس ي  ماقتنا 

روتسد هک  ندش ، هتشک  زا  دزاس و  یم  المرب  ار  شا  یعنصت  نونج  مالسلا -  هیلع  رقاب  ماما  باب »  - » یفعج دیزی  نب  رباج  [ 82  ] .دوش
هیلع قداص  ماما  باب »  - » نانس نب  دمحم  .دهر  یم  دوب ، هدیسر  هفوک  مکاح  هب  شا  یگناوید  زا  شیپ  زور  دنچ  هفیلخ  فرط  زا  نآ 

تیاـضر و راـهظا  وا  زا  تحارـص  هب  يدراوـم  رد  هک  ماـما -  دـیاش  تشاد ، یمن  رارق  یتارطخ  نـینچ  ضرعم  رد  رگا  زین  مالـسلا - 
هتخانـش فورعم و  يوار  کی  زا  ماما  يرازیب  راهظا  نتـسج و  يربت  .داد  یمن  رارق  دوخ  درط  دروم  رهاـظ  هب  ار  وا  هدومرف -  دـیجمت 

کیتکاـت کـی  زج  یبـجوم  چـیه  يوق  ناـمگ  هب  هدیـسر ، صاوخ  ناـکیدزن و  شوـگ  هب  يو  زا  ماـما  يدـنمتیاضر  اـهراب  هک  هدـش 
.تشاد دهاوخن  یتالیکشت 

هحفص 99] ]

؟ تسا یسک  هچ  لیکو 

زا نامگ  یب  تسا ، ماما  رایتخا  رد  هک  یلاوما  میـسقت  يروآ و  عمج  رـشابم  ظفاح و  .تسه  زین  لیکو »  » راـظتنا رد  تشونرـس  نیمه 
نانمـشد يارب  نیا  و  تسا ؛ لاوما  نآ  ناگدـنریگ  نایدؤم و  مان  اهنآ ، نیرت  کچوک  نیرتمک و  هک  دـشاب  هاگآ  دـیاب  يدایز  رارـسا 

و هنیدم -  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لیکو »  - » سینخ نب  یلعم  زیگنا  تربع  تشونرس  .تسین  یکچوک  همعط ي  ماما  تالیکـشت 
.تسا اعدم  نیا  رب  يرگنشور  نشور و  هنومن ي  هفوک ، رد  ترضح  نآ  لیکو » ، » رمع نب  لضفم  هرابرد ي  ماما  زیمآ  هیقت  تاراهظا 

نایعیش یتالیکشت  يوپاکت  هوحن ي 

، تفای ناوت  یم  هعیش  لاجر  زا  يزربم  صخشم و  ياه  هرهچ  رد  ار  کی  ره  قادصم  هک  رـس ) بحاص  لیکو ، باب ،  ) ناونع هس  نیا 
.دهد یم  تسد  هب  نایعیش  یتالیکشت  يوپاکت  هوحن ي  اعومجم  ماما و  اب  نآ  طباور  هعیش و  تیعقاو  زا  ینشور  کیرات و  حرط 

شخب و ماـهلا  يزکرم  میظع و  يروحم  درگ  هک  تسا  ممـصم  ماـگمه و  گـنهامه و  رـصانع  زا  يا  هعوـمجم  حرط ، نیا  رد  هعیش 
هراشا هب  شمـشچ  وا و  هب  شدیما  دروآ ؛ یم  شرازگ  ربخ و  وا  يارب  دریگ ؛ یم  نامرف  دزومآ و  یم  وا  زا  تسا ؛ هدش  عمج  سدـقم 

رب هاگ  هزرابم ، رب  ممـصم  فعـضتسم و  عمج  کی  يارب  هک  زین -  ار  دوخ  تاساسحا  هدـننک ي  بات  یب  شـشوج  یتح  تسا ؛ وا  ي 
دننام ناهنپ ، راک  ياـه  هویـش  و  دـنک ؛ یم  راـهم  وا  هناـمیکح ي  هیـصوت ي  هب  تسا -  یعیبط  اـه  یتلادـع  یب  اـهییاوران و  راـشف  رثا 
ناونع هب  وا و  میلعت  هب  مه  ار  اهنیا  دـننام  یبالقنا و  ییاسراپ  دـهز و  یعمج ، نورد  نواعت  نتـسیز ، ناـشن  یب  ییوگ ، مک  يرادزار ،

.ددنب یم  راک  هب  دزومآ و  یم  ییادخ  سدقم و  يراک 

هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو 

یقرواپ

هیآ ي 23. بازحا ، هروس ي  میرک ، نآرق  [ 1]
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هیآ ي 73. ءایبنا ، هروس ي  میرک ، نآرق  [ 2]

افتکا ارجام  تیاکح  هب  طـقف  هدـشن و  لـقن  يدنـس  چـیه  رگید  تیاور  تشه  رد  نومـضم  نیا  يارب  ما ، هدـید  نم  هک  اـجنآ  اـت  [ 3]
.دنا هتشادن  روضح  سلجم  رد  املسم  دوخ  دننک و  یم  لقن  یـسک  هچ  زا  ار  بلطم  نایوار  تسین  مولعم  تیاور ، کی  رد  هدیدرگ و 

ج 47، راونالاراحب ، .ر ك :  ) .قثوم ریغ  يدانسا  اب  هتبلا  دنک و  یم  لقن  ماما  زا  ار  بلطم  نیا  يوار  تیاور ، کی  رد  اهنت 

( مالسلا هیلع   ) قداص www.Ghaemiyeh.comياوشیپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ص 509 ج 9 ، لاجرلا ، سوماق  و  ص 182 ؛

، راـهدزالا رـصع   ) دوب دوجوم  دـقن  لوپ  راـنید  نویلیم  هدراـهچ  مهرد و  نویلیم  دصـشش  شا  هنازخ  رد  دریم ، یم  روصنم  یتـقو  [ 4]
(. 70 صص 60 - 

یگدنز رخآ  ات  هک  ریبدت  اب  حیـصف و  تبیه و  اب  نادـباسح و  دـمآراک و  لقاع و  يدرم  دوب ؛ روصنم  ریزو  نیرخآ  نیمود و  يو  [ 5]
ینارحب و یتیعقوم  رد  هک  سب  نیمه  سابع  ینب  روصنم و  هب  تبسن  وا  يرادافو  رد  .دنام  یقاب  ترازو  تسپ  رد  لاس 158 )  ) روصنم
لاوز و هب  ار  ساـبع  ینب  هلـسلس ي  شناـثراو ، رگید  اـب  روصنم  ياـهومع  ناـیم  یلخاد  تاـفالتخا  ناوارف  لاـمتحا  هب  هک  یلاـح  رد 

روصنم نابز  زا  يا  همان  تیصو  داد : دنویپ  ار  یگتسسگ  هب  کیدزن  هتـشر ي  نیا  هک  دوب  یـسک  اهنت  عیبر  درک ، یم  دیدهت  ضارقنا 
تعیب روصنم -  رـسپ  يدـهم -  يارب  تایالو  ماکح  نارادمدرـس و  نارـس و  همه ي  زا  وا ، یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد  درک و  هیهت 

(. ص 59 و 70 راهدزالا ، رصع  .ر ك :  ) .داد رارق  هدش  ماجنا  لمع  ربارب  رد  ار  نایعدم  رگید  تفرگ و 

« . برع خیرات   » باتک هدنسیون ي  يدوهی  قرشتسم  یتح ، پیلیف  [ 6]

« . ناریا رد  مالسا   » باتک هدنسیون ي  یسور  ققحم  خروم و  یکسفشورطپ ، [ 7]

.مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تافو  لاس  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  لاس  زا  [ 8]

هیآ ي 25. دیدح ، هروس ي  میرک ، نآرق  [ 9]

ص 369. ج 1 ، یفاک ، [ 10]

ره اج و  ره  زا  یملع  یقطنم و  رصانع  بذج  تیلباق  يریذپ و  فاطعنا  و  ناسنا ، تباث  لیـصا و  ياهزاین  قبط  رب  ندش  یحارط  [ 11]
.تسا اه  یگژیو  نیا  هلمج ي  زا  بتکم ) ینیب  ناهج  اب  قابطنا  تروص  رد  بتکم و  یلوصا  يریگ  تهج  ظفح  اب   ) عون

[12]
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.مالسالا ضیف  هغالبلا  جهن  همان ي 62 

رد زاب  .تسا و  هدش  هدوزفا  رفن  هس  نیا  رب  زین  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  مان  يرگید ، تیاور  رد  ص 144 . ج 46 ، راونالاراحب ، [ 13]
هدـش هدروآ  مان  ریبج  نب  میکح  مطعم ، نب  ریبج  ياج  هب  و  یموزخم ، بیـسم  نب  دیعـس  هللادـبع ، نب  رباـج  ياـج  هب  يرگید  تیاور 

نب دمحم  مطعم ، نب  ریبج  ياج  هب  هدوزفا و  ریبج  نب  دیعس  مان  همه ، نیا  رب  يرگید ، تیاور  رد  زاب  و  ص 44 .) ج 46 ، راحب ،  ) تسا
(. ص 115 يوفطصم ، پاچ  یشک ، لاجر   ) تسا هدش  رکذ  مطعم  نب  ریبج 

هدش ي فیرحت  ثیدح ، نیا  مطعم » نب  ریبج  ( » ص 399 ج 9 ، لاجرلا ، سوماق   ) رصاعم یلاجر  ملاع  يرتشوش ، ققحم  رظن  هب  [ 14]
.تسا مطعم » نب  ریبج  نب  میکح  »

هیآ ي 4. هنحتمم ، هروس ي  میرک ، نآرق  [ 15]

ص 26. یفطصملا ، هراشب  [ 16]

: هدمآ نینچ  یثیدح  رد  راوگرزب  یعیش  نیمه  هرابرد ي  زاب  هک  داجس  ماما  نارای  شور  زا  يرگید  هنومن ي  [ 17]

هورگ يا  دز : یم  دایرف  دـنلب  يادـص  اب  دوب و  هداتـسیا  هفوک ) رهـش  ياه  هلحم  زا  یکی   ) هسانک رد  هک  مدـید  ار  لـیوط  ما  نب  ییحی 
هب هچنآ  زا  نایناورم و  زا  میرازیب  ام  .داب  وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، تنعل  ار  یلع  سک  ره  .دیونش  یم  هچنآ  زا  میرازیب  ام  ادخ ! ناتـسود 

سک نآ  اب  تفگ : یم  کیدزن  ناتسود  هب  يروتسد  ناونع  هب  ایوگ  درک و  یم  هتسهآ  ار  دوخ  يادص  هاگنآ  .دنتسرپ  یم  ادخ  ياج 
دنمزاین امش  زا  یتجاح  هب  سک  ره  .دییایم  رانک  دراد ، کش  ام  هار  رد  هک  سک  نآ  اب  .دینیشنم  دهد ، یم  مانـشد  ار  ادخ  يایلوا  هک 

یم ار  هیآ ي  نیا  هاگنآ  .دیا  هدرک  تنایخ  وا  هب  دنامب ،
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يا همیخ  نوچمه  نآ  دود  بیهل و  هک  میا  هدرک  مهارف  یـشتآ  نارگمتـس  يارب  ام  مهب ؛ »…  طاحا  اران  نیملاظلل  اندتعا  انا  : » دناوخ
(. ص 399 ج 9 ، لاجرلا ، سوماق  [. ) هیآ ي 29 فهک ، هروس ي   ] تسا هتفرگ  ارف  ار  نانآ 

رب دـیلو  هنازخ ي  زا  هک  دوب  اهرتفد  دـش …  هتـشک  دـیلو  هک  هاگنآ  ات  میا  هدرک  لـقن  ثیدـح  رایـسب  يرهز  زا  میتشادـنپ  یم  [ » 18]
(. 135 ص 136 -  ءزج 2 ، ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  « . ) تسا يرهز  شناد  زا  اهنیا  دنتفگ  یم  دش و  یم  راب  اپراهچ 

ص 261. حیحصلا ،» یفاکلا و  یف  تراسا  رد   » زین 59 و  ص 60 -  یلماع ، نیدلا  فرش  دیس  هللا » راج  لئاسم  هبوجا  : » .ر ك [ 19]

ص 244. ج 5 ، یفاک ، زا  لقن  هب  ، 146 ص 147 -  ج 46 ، راونالاراحب ، [ 20]

ص 95. ج 46 ، راونالاراحب ، [ 21]

فلتخم ثداوـح  شیاـسرف و  ناوـت  شـالت  تدـهاجم و  ياـهرادومن  مالـسلا و  هـیلع  داجــس  ماـما  یگدـنز  هراـبرد ي  ثـحب  [ 22]
.هلوقم نیا  رد  لقتسم  يا  هلاقم  دیما  هب  .تسا  هعیش  ناماما  یگدنز  ياهشخب  نیرتزیگنا  تربع  نیرت و  نیریش  زا  شراگزور ،

ص 143. ج 46 ، راحب ، و  ص 104 ؛ ج 4 ، جهنلا ، حرش  [ 23]

ص 229. ج 46 ، راحب ، [ 24]

.نامه [ 25]

کـسانم نع  هنولئـسی  مهریغ  ناسارخ و  لها  هلوح  مالـسلا و  هیلع  رفعجوبا  لبقا  یتح  : » یلاـمث هزمح ي  یبا  تیاور  هلمج ، زا  [ 26]
نب رمع  اـب  ناـسارخ  ياـملع  زا  یکی  هدـنبوک ي  زیگنا و  تربع  يوگتفگ  يارجاـم  هک  یتـیاور  و  ص 357 ) ج 46 ، راحب ، « ) جـحلا

(. ص 336 ج 46 ، راحب ، .ر ك :  ) .دنک یم  لقن  ار  زیزعلادبع 

ص 288. ج 46 ، راحب ، [ 27]

.نامه [ 28]

: دوش یم  عورش  تیب  نیا  اب  هک  يا  هدیصق  [ 29]

ماهتسم میتم  بلقل  نم 

مالحا هوبص و ال  ام  ریع 

نیا هب  و 
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: دسر یم  تفرعم  زا  راشرس  هدنبوک و  زغم و  رپ  تیب 

انلا یعری  نمکال  هساس 

.ماعنالا هیعر  ءاوس و  نم 

ص 207. ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  [ 30]

ص 258. ج 46 ، راحب ، [ 31]

ص 360. ج 46 ، راحب ، [ 32]

.دینیبب  343 صص 345 -  ج 97 ، لاجرلا ، سوماق  رد  ار  لیضف  زا  ماما  شیاتس  حرش  [ 33]

.282 ص 283 -  ج 46 ، راحب ، 329 و  ص 330 -  ج 2 ، لاجرلا ، سوماق  [ 34]

مایپ هک  زین  يرفعج  هیواعم  نب  هللادـبع  تیاور ، نآ  هب  هیبش  يرگید  ددـعتم  ياـهارجام  رباـج و  يارجاـم  زج  هب  ار  تقیقح  نیا  [ 35]
(. ص 246 ج 46 ، راحب ، .ر ك :  ) .دیامن یم  دییأت  احیرص  دنک ، یم  لقن  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  هنیدم  مکاح  زیمآ  دیدهت 

درگ تمظع ، تیـساسح و  نیا  اـب  سلجم  رد  هک  یتلود  تاـماقم  نیرت  یلاـع  زا  یهورگ  هب  باـطخ  ساـنلا ) اـهیا   ) اـهمدآ يا  [ 36]
ناربکتسم نیا  یتوغاط ، هعماج ي  نآ  رد  هک  ییاهشزرا  همه ي  یفن  تقیقح  رد  ینعی  دنا ؛ هتسب  رمک  وا  زا  عافد  هب  هتـسشن و  هفیلخ 

باطخ کی  ساـبل  رد  قیمع  یلوصا و  يراـکیپ  داد ؛ یم  لیکـشت  ار  ناـنآ  هژیو ي  تیـصخش  درک و  یم  ادـج  مدرم  هماـع ي  زا  ار 
.هداس

هدش ینارصن  دمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  هک  دوب  هدش  دومناو  نینچ  هار  نیب  ياهرهـش  مدرم  هب  تایاور ، زا  یـضعب  قبط  [ 37]
ص 306) ج 46 ، راحب ،  ) .دنا هتشگرب  مالسا  نید  زا  و 

فورعم یبهذم  ياملع  زا  هک  انالوم  دید : ناوت  یم  نرق 19  هنایم ي  ياه  ههد  رد  ناتسودنه  يدازآ  تضهن  رد  ار  ارجام  نیا  هباشم 
، دنتشگ یم  بوسحم  هراق -  هناهاوخ ي  يدازآ  شبنج  ناماگشیپ  دنه -  ناناملـسم  تمواقم  ناربهر  نیتسخن  ناتـسودنه و  ربتعم  و 

زا یعمج  فرط  زا 
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طقف دوبن ؛ مزال  يا  هناهب  تبـسانم و  هنوگ  چـیه  تمهت ، نیا  يارب  .دـندش  یفرعم  یباهو »  » ناونع هب  هزرابم ، اـب  فلاـخم  نویناـحور 
دـنتفیب و دامتعا  رابتعا و  زا  رایـشوه ، اـن  ربخ و  یب  هدوت ي  رظن  رد  دـیاب  زراـبم  فورعم و  بوبحم و  ياـه  هرهچ  نیا  هک  دوب  نیمه 

دوخ هک  زاجح  رد  یباهو  هقرف ي  یلمع  يداـقتعا و  ياـهیرگ  ناریو  .دوب  یبساـنم  هلیـسو ي  يرگ  یباـهو  تمهت  روظنم ، نیا  يارب 
راطقا همه ي  رد  ترفن  مشخ و  زا  یجوم  تفرگ و  یم  اپ  هزات  اـهزور  نآ  رد  رامعتـسا  گـنهآ  دـب  روپیـش  زا  دوب ، يرگید  همغن ي 
مدرم هماع ي  .دنک  طقاس  اهرظن  زا  ار  اه  هرهچ  نیرت  بوبحم  تسناوت  یم  اج  ره  رد  يرگ  یباهو  تمهت  دروآ و  یم  دیدپ  یمالسا 

ایآ دنکب و  دهاوخ  یم  هچ  دـیوگ و  یم  هچ  تساجک و  زا  تسیچ و  يرگ  یباهو  دـننادب  دنتـسناوت  یمن  دنتـسناد و  یمن  یتسرد  هب 
تـسد تلآ  ینعی  یباـهو -  تسا  نکمم  دـنا ، هدـینارذگ  سیلگنا  رامعتـسا  اـب  هزراـبم  رد  ار  دوـخ  رمع  هک  هتخاـبکاپ  ياـملع  نـیا 
دندینـش یم  نونکا  تسا و  یفارحنا  طلغ و  کلـسم  کی  يرگ  یباهو  هک  دوب  نیا  دنتـسناد ، یم  هک  يزیچ  اهنت  دنـشاب ؟ سیلگنا - 

(. ایسآ پاچ  ناتـسودنه » يدازآ  تضهن  رد  ناناملـسم   » باتک هب  دینک  هاگن   ) .دوب یفاک  نیمه  و  دنا ؛ یباهو  زرابم ، ياملع  نیا  هک 
دنچ دـص و  يارجام  اب  ار  نانآ  هب  يرگ  ینارـصن  تمهت  ماش و  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  راـضحا  يارجاـم  یتقو  نم  و 

فـسأت یتریح  اب  منکفا ، یم  رظن  نامدوخ  ناکم  نامز و  يراج  لاوحا  عاضوا و  هب  هاـگنآ  منک و  یم  قیبطت  ناتـسودنه  شیپ  لاـس 
: مروآ یم  دای  هب  ار  یبرع  عرصم  نیا  زیمآ 
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.ناسمه هراومه  ناراگزور ، دندننامه و  هشیمه  اهمدآ  هدحاو ؛ » مایالا  و  سانلاک ؛ سانلا  »

.یفاک زا  لقن  هب  ص 264 ، ج 46 ، راحب ، [ 38]

ص 361 و 362. ج 46 ، راحب ، [ 39]

ص 368. ج 1 ، یفاک ، [ 40]

ج راحب ،  ) .ینم مایا  ینمب  نینس  رشع  ینبدنت  بداونل  اذک  اذک و  یلام  نم  یل  فقوا  رفعج  ای  یبا : یل  لاق  لاق : هللادبع  یبا  نع  [ 41]
(. ص 215 و 220 ، 46

.میرم هروس ي  تایآ 15 و 31  زا  سابتقا  [ 42]

رب تفالخ  هاگتـسد  صوصخم  گنا  رگنایامن  دوخ  نیا  هک  دـنک ، یم  بوسنم  جراوخ  هب  ءانثتـسا  یب  ار  اهنآ  همه ي  خروم ، و  [ 43]
.دوب دناوت  یم  هنابلط  قح  اضعب  لقاال  ای  ابلاغ و  ياهمایق  اهشروش و  نیا 

: تشون وا  هب  ماشه  .تسا  نویلیم  هدزیس  شا  هنالاس  دمآرد  هک  دش  مهتم  يرسق  هللادبع  نب  دلاخ  [ 44]

! دسرب شورف  هب  نینمؤملاریما  هلغ ي  ات  دشورفن  هلغ  یسک 

، درب الاب  ار  اهخرن  هک  ره  .مرب  یم  الاب  نم  ار  اهخرن  دننک  یم  نامگ  مدرم  تفگ : یم  هبطخ  رد  دوبن ، گنرکی  هفیلخ  اب  ابلق  هک  دلاخ 
نیگن نآ  رب  دوب و  الط  زا  نآ  ياهرات  هک  تشاد  یـسابل  ماشه  نز  تسا .) هفیلخ  راک  نیا  دیوگب  تساوخ  یم   ) .داب وا  رب  ادخ  تنعل 

نیعم یئاهب  نآ  يارب  دنتـسناوتن  زگره  ناراذـگ  تمیق  .تشادـن  نتفر  هار  يارای  نآ ، ینیگنـس  زا  هک  نادـنچ  هتخیوآ ؛ اهبنارگ  ياه 
ءافخلا نیب  و  ص 220 /  ج 5 ، ریثا ، نبا   … ) الط ریرح و  زا  هتفاب  عارذ ، ضرع 50  لوط 100 و  هب  تشاد  یشرف  وا  دوخ  و  دننک … 

(. ص 28 و 56 ءافلخلا ، و 

هنومن کی  نیا  تارضح ، نیا  هناهلبا ي  لاح  نیع  رد  زیمآ و  تنایخ  نیگنن و  يریگ  عضوم  هنومن  نارازه  زا  [ 45]
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ار زامن -  یب  زواجتم و  ماشآ و  نوخ  رگنایغط  نآ  فسوی -  نب  جاجح  اب  هزرابم ي  يرصب  نسح  لصفم : ثیدح  رگـشیامن  تسا و 
ادخ هک  دشاب  یتبوقع  يو  رگا  هچ  دیزیتسم ؛ يو  اب  هک  تسا  نآ  نم  يأر  تفگ : نینچ  درک و  تفلاخم  راک  نیا  اب  تسنادن و  زیاج 
ربص هدش ، لزان  هک  دشاب  ییالب  رگا  و  دیزاس ؛ رود  ریشمش  اب  ار  ییادخ  تبوقع  هک  تسین  نآ  تردق  ار  امش  هدرک ، طلسم  امـش  رب 

همامألا هیرظن  زا  لقن  هب  ص 119 ، ج 1 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ! ) تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  هک  دنک ؛ مکح  شدوخ  ادخ  ات  دـینک 
(. ص 23 یحبص ، دومحم 

یمالـسا تسرد  هشیدـنا ي  زا  هعماـج  تینیع  راـتفر و  هک  یفارحنا  همه ي  اـب  هک  تسا  رایـسب  تقد  لـمأت و  روخرد  هتکن  نیا  [ 46]
هار زا  .دشاب  اراد  ساسح  یشقن  نانآ  یگدنز  لمع و  رد  هک  دوب  نادنچ  نارـس  زا  يرایـسب  یتح  هماع و  نهذ  رد  ینید  رواب  تشاد ،
دوب هتـسناوت  تفالخ  میژر  نیتسار -  مالـسا  هب  رواب  هن  مالـسا ، مان  هب  ییاه  هتخاس  هب  دوب  يرواب  هناتخبدب  هک  یمومع -  رواب  نیمه 

هلأسم ي رد  دمآ ، یم  نارادمدرـس  راک  هب  وکین  هچ  هک  ار  ینید  رواب  هب  يدنبیاپ  نیا  زا  یی  هنومن  .دـنک  ظفح  ار  دوخ  نیگنن  تایح 
دهع اصوصخم  و  دـهع -  نتـسکش  هک  نیا  هظحـالم ي  هب  ناـمیپ و  مارتحا  هب  هک  یمدرم  رایـسب  هچ  .درک  هعلاـطم  ناوت  یم  تعیب » »

زا دنتـشاد و  یم  دـندوب ، هدرک  وا  اب  هک  ار  یتعیب  ساـپ  دـندید ، یم  هفیلخ  زا  هک  ییاـه  يراـکفالخ  همه ي  اـب  تسا ، مارح  تعیب - 
« تعیب  » و تیصو »  » هک يدراوم  رایسب  هچ  .دندیچیپ و  یمن  رس  وا  نامرف 
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.دندش عنام  میژر  کی  یشالت  زا  دنداد و  زورب  تفالخ  ماظن  موادت  ناکما  رد  ار  دوخ  عطاق  شقن 

ص 131. ج 47 ، راحب ، [ 47]

ص 158. يوفطصم ، پاچ  یشک ، لاجر  [ 48]

صص 156 و 157. يوفطصم ، پاچ  یشک ، لاجر  [ 49]

ص 198. ج 1 ، یفاک ، [ 50]

.دحاو دعب  ادحاو  يدهلا  همئالا  يرجی  کلذک  و  هلومح …  لثم  یلع  تملح  دـقل  و  دـمحمل …  يرج  ام  لضفا  نم  هل  يرج  [ 51]
ص 196. ج 1 ، یفاک ،

ص 189. ج 1 ، یفاک ، [ 52]

هدش هتشون  ینس  هعیش و  ناملسم  ناگدنـسیون  زین  ناقرـشتسم و  فرط  زا  ریخا  ياه  ههد  رد  هک  يددعتم  ياهباتک  هنومن ، يارب  [ 53]
هکلب هناراک ، شزاس  یتح  ای  تواـفت و  یب  یفنم و  شقن  تموکح ، هلئـسم ي  لاـبق  رد  هعیـش  همئا ي  شقن  ءانثتـسا  نودـب  نآ  رد  و 
مامالا و  فوصتلا ، عیشتلا و   » و هعیشلا » يذل  همامالا  هیرظن   » دننام دوش ؛ هعلاطم  تسا ، هدیدرگ  یفرعم  تسایـس  زا  رود  یلک  هب  یتح 

« . لئاوالا نویسابعلا  هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و 

.ماعنالا هیعر  ءوس و  سانلا  هیعر  يری  مکال  هسایس  [ 54]

ص 58. ج 47 ، راحب ، [ 55]

ص 186. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 56]

ص 72. ج 47 ، راحب ، [ 57]

ص 104. رمع ، قوراف  رتکد  لئاوالا ، نویسابعلا  [ 58]

.دنوش کلام  ار  اهومع  ثاریم  ناگداز ، رتخد  هک  تسین  یندش  زگره  نیا  و  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  [ 59]

.تسا ومع  رسپ  هب  ثرا  تبون  ندیسر  زا  عنام  ومع  هک  نانچمه  دنیوا ؛ قحرب  ثاریم  سابع ، نارسپ  [ 60]

.دنتشگن عناق  یضار و  نامز ، نیدب  نافلاخم  تسالوم و  ار  وا  یلع )  ) نیا سپ  میوا ، يالوم  نم  سک  ره  [ 61]

.تسین ثرا  زا  یمهس  چیه  ار  ومع  هک  یلاح  رد  درب ؛ یم  ثرا  ار  یصخش  لام  زا  لماک  همین ي  کی  رتخد ، [ 62]
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ار ناشیا  ربمایپ ، ثاریم  [ 63]
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.دندش گرم  تشحو و  همعط ي  وس  ره  زا  اریز  دیشخب ؛ نایز 

، دنا هدـنز  وا  نادـنزرف  هکنیا  اب  نونکا  .دوب  ناناملـسم  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یـصو  یلع ، ام  ردـپ  هک  تسا  مولعم  [ 64]
ص 43. هعیشلا ، داهج  زا  لقن  هب  ص 195 ، ج 6 ، يربط ، دیدرب ؟ ثرا  هب  وا  زا  ار  تموکح  امش  هک  دش  هنوگچ 

ص 186. ج 1 ، یفاک ، [ 65]

لالـض هار  ناعوبتم  ناعبات و  هزیتس ي  زا  تسا ؛ هدرک  رارکت  نوگانوگ  ياهنابز  هب  اج  نیدـنچ  رد  ار  نومـضم  نیمه  زین  نآرق  [ 66]
هک هدش  روآدای  زین  ار  نیا  ماجنارـس ، و  دـندناشک …  یهارمگ  هب  هارمگ  نایاوشیپ  نیا  ار  ام  هک : ناعبات  هوکـش ي  زا  هتفگ و  نخس 

هیآ ي هب  دوش  عوجر  .تسا  راظتنا  هارمگ  هورگ  ود  ره  يارب  یناـسمه  تشونرـس  دوش و  یمن  هتفریذـپ  سک  چـیه  زا  يرذـع  نینچ 
.ءاسن هروس ي  هیآ ي 97  ءابس ، هروس ي  ات 33  هیآ ي 31  ءارعش ، هروس ي  ات 102  هیآ ي 91  هرقب ، هروس ي   167

تآرم باتک  رد  تسا  یـسلجم  همالع ي  فورعم ، سانـش  ثیدـح  ملاع  راـتفگ  زا  دافتـسم  ـالیازم »  » هملک ي يارب  ینعم  نیا  [ 67]
.لوقعلا

ص 238. ج 1 ، یفاک ، [ 68]

ص 238. ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  [ 69]

ص 82. یملعا ، پاچ  لوقعلا ، فحت  [ 70]

لباق یتاهج  زا  يدودـح و  ات  دـنوش ، یم  هرادا  بازحا  يرادـمامز  يربهر و  تحت  هک  یعماوج  ینونک  تفاب  اـب  تیعـضو  نیا  [ 71]
.تسا هیبشت  هسیاقم و 

.مالسلا هیلع  نسح  ماما  حلص  .ر ك  [ 72]

.لاوطلا رابخالا  هعیشلا و  نایعا  زا  لقن  هب  ص 118 ، نیسحلا ، هروث  [ 73]

ص 28. هعیشلا ، داهج  زا  لقن  هب  ص 46 ، ج 7 ، يربط ، خیرات  [ 74]

.یثیللا راتخم  ترمیس  مناخ  [ 75]

ص 27. هعیشلا ، داهج  [ 76]

ص 380. يوفطصم ، پاچ  یشک ، لاجر  [ 77]

[78]
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ص 380. يوفطصم ، پاچ  یشک ، لاجر 

ص 248. ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  [ 79]

ص 219. ج 2 ، یفاک ، [ 80]

.تسا هدش  هتفرگ  ثیدح  زا  ریبعت ، نیا  [ 81]

رایـسب هرهچ ي  نیا  اب  ییانـشآ  يارب  .دـندناسر  لتق  هب  ار  يو  سپـس  دـندرک و  عطق  ار  وا  ياـپ  دوب ، هدـنز  زونه  هک  یلاـح  رد  [ 82]
.لاجر ياهباتک  ریاس  یشک و  لاجر  هب  دیرگنب  رونم ،
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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 
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