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هغالبلا جهن  هب  تشگزاب 

باتک تاصخشم 

نتم هغـالبلا  جـهن  هـب  تشگزاـب  روآدــیدپ :  ماـن  ناوـنع و   1318 ناریا -  یمالــسا  يروـهمج  ربـهر  یلع  يا  هنماــخ  هسانــشرس : 
 : يرهاظ تاصخشم  هغالبلا 1372 . جهن  داینب  نارهت :   : ] رشن تاصخشم  هغالبلا  جهن  ياه  هرگنک  رد  یی  هنماخ  هللا  هیآ  ياهینارنخس 
 : عوضوم سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  1700: اهب کباش :  ص 49 

يروهمج ربهر  یلع  يا  هنماخ  عوضوم :  اـه  هرگنک  هغـالبلا --  جـهن  40ق  ترجه -  زا  لـبق  لوا 23  ماـما  بلاـط ع ،  یبا  نب  یلع 
ن83 ب 2 1372  / DSR1692 هرگنک :  يدنب  هدر  هغالبلا  جهن  داینب  هدوزفا :  هسانش  اهینارنخـس  اهمایپ و  ناریا 1318 -- -  یمالسا 

م 7154-74 یلم :  یسانشباتک  هرامش   955/0844 ییوید :  يدنب  هدر 

همدقم

داینب نخس 

تسا مالسلا »  هیلع  یلع «  ناگشیپاورپ ،  ياوشیپ  ناکاپ و  ماما  یتموکح  همانراک  یتیبرت و  یسایس ،  ياه  هشیدنا  هنیآ  هغالبلا ،  جهن 
 . تفرگ رارق  خیرات  دید  ضرعم  رد  داضتم ،  الماک  ینیب  ناهج  ود  دروخرب  هماگنه  مالسا و  لّوا  هدس  نارحب  رد  هک 

نآ رد  اـهنت  هن  هک  دروآ  دـیدپ  تسایـس  بتکم  رد  ییوـگلا  دوـب ،  مرکا  ربماـیپ  تموـکح  همادا  هک  ترـضحنآ  هلاـس  جـنپ  تفـالخ 
 . تسا هدازآ  ياهناسنا  شخب  ماهلا  مولظم و  تیرشب  لآ  هدیا  يدنا ،  رازه و  زا  سپ  نونکا  لب  دیشخرد  راگزور 

لدروک ناتـسرپایند  تثابخ  دولوم  هک  یعامتجا  ّداح  ياهنارحب  یـسایس و  بولطمان  طئارـش  مغریلع  دش  قفوم  مالـسلا »  هیلع  ماما « 
 . دهد ناشن  ایند  هب  ار  یمالسا  تموکح  مسر  هار و  هدروآ و  دوجو  هب  ار  یمالسا  هعماج  زا  یی  هنومن  دوب ، 

زین مامه  ماما  نآ  درکلمع 
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 . دنک یم  تاهابم  نادب  ّتیرشب  هکلب  مالسا  ناهج  اهنت  هن  هک  تخومآ  ار  یناسنا  تسایس  تموکح و  سرد 

نآ كانزوس  زاوآ  هارمه  مالـسلا »  هیلع  یلع «  تلادـع  يادـص  ترجه  مهدزناـپ  نرق  هعیلط  اـت  ینارون  هاـتوک و  نارود  نآ  زا  سپ 
هزوح رد  اهنت  نالداع  ماما  زومآ  تلادـع  هریـس  اهنامرف و  دوب و  بوکرـس  يرهم و  یب  دروم  رامعتـسا  یتسرپایند و  هاچ  رد  گرزب ، 

تیرشب هب  مالسلا »  هیلع  یلع «  لدع  هرابود  دروآرب و  رس  ناریا  قفا  زا  یمالـسا  بالقنا  دیـشروخ  ات  دش  یم  هدافتـسا  قیقحت  ملع و 
رد یمالـسا  تموکح  هبیط  هرجـش  نرق  هدراهچ  زا  سپ  راب  نیلوا  يارب  دیـشخرد و  نامورحم  لد  رد  دـیما  هقراب  دز و  دـنخبل  مولظم 

هدراهچ زا  سپ  کنیا  هک  دش ،  سرغ  هیلع »  هّللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  ترـضح  یمالـسا «  بالقنا  ریبک  ربهر  ياناوت  تسد  هب  ناریا 
 : میرک نآرق  ریبعت  هب  میتسه و  یتیگ  هنهپ  رد  نآ  ياسآزجعم  يروانت  شیور و  دهاش  لاس ، 

درآ و رب  رـس  نیمز  زا  هک  یی  هتـسرون  هاـیگ  ناـنوچ   1 َعاَّرُّزلا . . .  ُبِْجُعی  ِِهقوُـس  یلَع  يوَتْـساَف  َظَْلغَتْـساَف  ُهَرَزاَـف  ُهَئْطَـش  َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک 
 . دنیآ تفگش  هب  نارگتعارز  هک  ناس  نادب  دتسیا  اجرب  اپ  ددرگ و  ربتس  دنمورین و 

سپ هکیروطب  درب  یم  شیپ  هب  تمظع  هوکش و  لحاس  هب  ار  بالقنا  یتشک  هراومه  هب  هیلع  هللا  ناوضر  لحار  ماما  ریبدت  صالخا و 
هّلل دمحلا  و  دنک ،  یم  تیاده  ارنآ  هنایهاد  هناربدم و  دیدرگ و  یتشک  نیا  يادخان  تیبلها  رابت  زا  يرادرس  گرزب ،  نآ  لاحترا  زا 

 . هئامعن یلع 

هژیو تیانع  هغالبلا  جهن  هب  تبسن  زاغآ  زا  هک  یی  هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  یمالسا  بالقنا  مّظعم  ربهر 
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جهن داینب  یملع  یلاـع  ياروش  تساـیر  شیوخ  يروهمج  تساـیر  نارود  رد  دـندوب ،  ماگـشیپ  نآ  سیردـت  قیقحت و  رد  هتـشاد و 
نیب ياه  هرگنک  زا  هرگنک  هس  رد  اذـل  تسا .  هدوب  ناشیا  يونعم  یملع و  ياهتیامح  دروم  هراومه  داـینب  نیا  دـنتفریذپ و  ار  هغـالبلا 

 . دیتسه اهنآ  دهاش  کنیا  هک  دندومرف  تکرش  هیحاتتفا  قطن  داریا  يارب  هغالبلا  جهن  یللملا 

 . تسا هدیدرگ  پاچ  هدامآ  شیاریو و  هغالبلا  جهن  داینب  تایبدا  هورگ  طسوت  راون  زا  ندش  هدایپ  زا  سپ  هل  مّظعم  ياهینارنخس  نتم 

هغالبلا جهن  داینب  نارهت 

اهتشون یپ 

هیآ 30 حتف  هروس   ( 1 ) 

هغالبلا جهن  رد  تموکح 

 : رد ینارنخس 

بجر 1401 ه ق اب  ربارب  هام 1360 ه ش  تشهبیدرا  يرهطم  دیهش  یلاع  هسردم  نارهت :  لوا )  هرگنک  هغالبلا (  جهن  هرازه  هرگنک 

ناققحم و هویـش  زا  ریغ  يا  هویـش  هب  میظع  باتک  نیا  رد  یگدنز ،  رگید  مهم  هلأسم  اههد  دـننام  هغالبلا ،  جـهن  رد  تموکح  هلأسم 
اب دشاب و  هدرک  زاب  تموکح  هرابرد  لقتـسم  یلـصف  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  هک  تسین  نینچ  هتبلا  تسا .  هدش  حرطم  نافلؤم 

 ، رگید باوبا  دننام  مه ،  باب  نیا  رد  وا  نخس  هویش  دسرب .  يریگ  هجیتن  هب  یتامدقم  بیترت 

هلأـسم هب  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  هاـگن  هجیتـن .  يور  رب  زکرمت  لـمأت و  تامدـقم و  زا  روبع  ینعی  تسا ،  هناـمیکح  يا  هویش 
 . دراد کیدزن  دنویپ  یحو  عبنم  اب  هک  تسا  یگرزب  میکح  هاگن  تموکح ، 

 . تسین يدیرجت  ثحب  کی  تروص  هب  هغالبلا ،  جهن  رد  تموکح  هلأسم  هکنآ  رگید 

 ، هتفگ نخس  مکاح ،  کی  ناونع  هب  هدوب و  ریگرد  تموکح  رما  اب  مالسلا »  هیلع  یلع «  ترضح 

بناوج هب  و  هدوب ،  وربور  شیاهرـسدرد  اهتبیـصم و  همه  اـب  شتالکـشم و  همه  اـب  یمالـسا ،  روـشک  هرادا  اـب  هک  یـسک  ناوـنع  هب 
هیلع یلع «  نینمؤملا  ریما  طیارـش  هباـشم  یطیارـش  رد  هک  اـم  يارب  رما  نیا  هب  هجوـت  تسا .  هدرک  یگدیـسر  هلأـسم  نیا  نوگاـنوگ 

 ، میراد رارق  مالسلا » 

رد هک  ما  هدرک  تشاددای  بلاطم ،  سوؤر  ناونع  هب  ار  یلئاسم  هغالبلا ،  جـهن  رد  هاتوک  ریـس  کـی  اـب  هدـنب  تسا .  هدـنزومآ  یـسب 
 . مراد یم  هضرع  اجنیا 

دروم هنیمز  نیا  رد  دیاب  هک  يا  هدمع  لئاسم 
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 : تسا ریز  رارق  هب  دریگ  رارق  هجوت 

هغالبلا جهن  رد  تموکح 

تموکح موهفم  وانعم 

تـسا ییانعم  نامه  هب  مالـسلا »  هیلع  ماما «  هاگدید  زا  تموکح »  ایآ «  هک  دید  دیاب  ادتبا  تسا .  تموکح  موهفم  هلأسم  لوا  هلأسم 
 ، هطلـس ییاورنامرف ،  اب  تسا  فدارتم  تموکح  ینعی  دوش ؟  یم  هدیمهف  نآ  زا  زورما  ناهج  نهک و  ناهج  لوادـتم  گنهرف  رد  هک 

موهفم هغالبلا ،  جـهن  گنهرف  رد  تموکح »  هن « ،  ای  یگدـنز ؟  رد  یتازاـیتما  زا  ناـمکاح  اـی  مکاـح  يرادروخرب  اـنایحا  مّکحت و 
 » و یلاو »  ماما « ، »  ناونع «  هک  مینک ،  یم  هدافتسا  هغالبلا  جهن  رد  صخشم  حالطـصا  هملک و  دنچ  زا  باب  نیا  رد  دراد ؟  يرگید 

 . تسا لیبق  نآ  زا  مدرم  يارب  ّتیعر »  ناونع «  مکاح و  يارب  رما »  ّیلو 

دوخ نطب  رد  ناطلـس  هملک  کلم .  ناطلـس و  دراد :  دوجو  نیوانع  تاریبعت و  نیا  مکاح ،  يارب  یبرع ،  نابز  رد  جـیار  تاریبعت  رد 
یمن نارگید  تسا .  هجوت  دروم  يرگ  هطلـس  دـعب  زا  تسا ،  مکاـح  هک  یـسک  نآ  ینعی  تسا .  مکاـح  رد  هطلـس  موـهفم  نمـضتم 

 . دناوت یم  وا  اما  دننک ،  تلاخد  مدرم  روما  مدرم و  نوؤش  رد  دنناوت 

هعماج مکاـح  زا  هغـالبلا  جـهن  رد  تسا .  مدرم  تشونرـس  کـلمت  اـی  مدرم  کـّلمت  موهفم  نمـضتم  ّتیکلاـم ،  ّتیکولم ،  کـلم ، 
اوشیپ يانعم  هب  ماما  یکی  تسه ،  هغالبلا  جهن  رد  هک  یتاریبعت  تسا .  هدشن  هتفگ  ینخس  ناطلـس  ای  کلم  ناونع  هب  زگره  یمالـسا 

ار یتما  ار و  یتیعمج  رگا  هک  تسا  یسک  نآ  ربهر  دراد ،  قرف  امنهار  موهفم  اب  ربهر  موهفم  تسا  ربهر  و 
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هک یطخ  رد  یماگشیپ  يورـشیپ و  تکرح و  موهفم  تسا .  تکرح  نیا  راد  هیالط  لوارقـشیپ و  دوخ ،  دنناشک ،  یم  دوخ  لابند  هب 
 . دراد دوجو  ماما  هملک  رد  دننک ،  یم  تکرح  مدرم 

دروم دـعب  هب  ناوت  یم  هملک  نیا  تاقتـشم  هب  هجوت  اب  و  دوش ،  یم  هتفرگ  تیالو  ای  تیالو  هملک  زا  یلاو  تسا .  یلاو  رگید ،  ریبعت 
لاصتا ینعی  تیالو  دیوگ :  یم  تغل  تسا .  زیچ  ود  یـشوجمه  دنویپ و  يانعم  هب  تغل  يانعم  لصا  رد  تیالو  دیـسر .  نآ  رد  رظن 
طابترا یگتسویپ ،  مه  هب  یشوجمه ،  یسراف :  ریبعت  هب  دوشن .  هلصاف  ود  نآ  نایم  يزیچ  چیه  هک  يروط  هب  رگیدمه ،  هب  یش ء  ود 

هب تیالو  تبحم ،  يانعم  هب  تیالو  هدش :  رکذ  مه  يرگید  فلتخم  يانعم  تیالو  يارب  هتبلا  تسا .  تیالو  يانعم  نیا  مامت ،  ّمات و 
 . ندوب هدرب  بابرا  ای  یگدرب  يانعم  هب  تیالو  هدرب ،  ندرک  دازآ  يانعم  هب  تیالو  یتسرپرس ،  يانعم 

تما یلاو  دنتسه .  یگتسویپ  دنویپ و  نامه  قیداصم  الک  دوش ،  یم  رکذ  تیالو  يانعم  رد  هک  ییاهطابترا  عون  هک  دسر  یم  رظن  هب 
موـهفم زا  یـصاخ  دـعب  ینعم ،  نیمه  و  تسا ،  هتـسویپ  اـهنآ  اـب  دراد و  هدـهع  هب  ار  مدرم  روـما  هک  تسا  یـسک  نآ  تیعر  یلاو  و 

رد يزایتما  چیه  راک .  نیا  يدصتم  ینعی  رما  ّیلو  دنک :  یم  نشور  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  هغالبلا و  جهن  رظن  زا  ار  تموکح 
اه و هرهم  اهچیپ ،  اهنیـشام ،  اهـشخب ،  زا  لکـشتم  میظع  هناخراک  کی  دننام  یمالـسا  هعماج  تسین .  هتفهن  راک  نیا  يدـصتم  هملک 

کچوک ياهتمسق 
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هیقب دـننام  مه  دـهد  یم  لیکـشت  ار  نآ  هعماـج  ریدـم  هک  یتمـسق  نآ  اهتمـسق ،  نیا  زا  یکی  تسا .  ریثأـت  مک  ریثأـت و  رپ  گرزب  و 
نیا يدصتم  تسا .  راک  نیا  يدصتم  رما  ّیلو  تسا .  هعومجم  نیا  هدنهد  لیکـشت  رـصانع  ءازجا و  هیقب  دننام  مه  وا  تساهتمـسق . 

وا هب  يدام  ياهیرادروخرب  یگدـنز و  عضو  ظاحل  زا  يزایتما  هنوگچیه  المع  دـنک و  یمن  عقوت  بلط و  ار  يزاـیتما  هنوگچیه  راـک 
بلج وا  يارب  نآ  نداد  ماـجنا  هفیظو و  نیا  هک  يا  هزادـنا  هب  دـهد ،  ماـجنا  بوخ  ار  شدوـخ  هفیظو  دـناوتب  رگا  دریگ .  یمن  قـلعت 

 . تسا هغالبلا  جهن  رد  تموکح  موهفم  ّقاح  نیا  نآ .  زا  شیب  هن  و  دنک ،  یم  بسک  تیثیح  هزادنا  نامه  هب  دنک ،  يونعم  تیثیح 

 . درادن يرگ  هطلس  زا  يا  هراشا  هناشن و  چیه  هغالبلا ،  جهن  رد  تموکح  ریبعت ،  نیاربانب 

 . دنا تیعر  هغالبلا  جهن  ریبعت  هب  مدرم  فرط ،  نآ  زا  درادن .  یبلط  زایتما  يارب  يا  هناهب  چیه 

 ، تظاـفح تبقارم و  هتبلا  تسا .  رما  ّیلو  شود  رب  ناـنآ  تسارح  تظاـفح و  و  ناـنآ ،  تبقارم  تیاـعر و  هک  یعمج  ینعی  تـیعر 
کی مه  نیا  تسا و  تاناویح  هب  طوبرم  تقو  کی  و  دراد ،  موهفم  کی  نیا  هک  تسا ،  ناـجیب  دوجوم  کـی  هب  تبـسن  تقو  کـی 

اب شیهاوخیدازآ ،  اب  شتیـصخش ،  داعبا  همه  اب  ناسنا  ینعی  تسا ،  اهناسنا  هب  طوبرم  یهاـگ  تظاـفح ،  تسارح و  اـما  دراد .  اـنعم 
هعومجم کی  ناونع  هب  ار  اهنیا  شفیرش ،  الاو و  فادها  اهنامرآ و  اب  شیحور ،  يالتعا  یلاعت و  ناکما  اب  شیونعم ،  یبلط  شیازفا 

رظن رد 
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 . دنریگب رارق  تیاعر  دروم  دیاب  هعومجم  نیا  همه  اب  اهناسنا  دیریگب ، 

 : دیوگ یم  يدسا  تیمک  تسا .  هدوب  هظحالم  دروم  اهنامز  لوط  رد  یمالسا  گنهرف  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 

ساّنلا یعری  نمک  تساس ال 

ماعنألا 1 هیعر  ءاوس و 

نیا دوشب .  تاعارم  دیاب  شتیناسنا  اب  ناسنا  ینعی  دنریگ .  یمن  رظن  رد  اهناویح  تاعارم  دننام  ار  اهناسنا  تاعارم  هک  ینارادمتـسایس 
 . تسا هغالبلا  جهن  رد  مدرم  زا  ریبعت  تیعر و  موهفم  ، 

 ، تسا تموکح  سأر  رد  هکنآ  مینیب  یم  یفرط  زا  میتسه ،  تموکح  موهفم  يوجتـسج  رد  هغالبلا  جهن  رد  یتقو  هصالخ ،  روط  هب 
هک تسا  یناـسنا  تـسا ،  یمهم  فـیلکت  هـب  فـّلکم  راد و  هـفیظو  تـسا ،  مدرم  ياـهراک  يدـصتم  تـسا ،  رما  ّیلو  تـسا ،  یلاو 

همه اب  ناشیاهـشزرا  همه  اب  دیاب  هک  دـنرادرارق  مدرم  رگید ،  يوس  رد  اما  تسوا .  شود  رب  تیلوؤسم  نیرت  نیگنـس  راب و  نیرتشیب 
هطلس هن  موهفم ،  نیا  تسا و  تموکح  موهفم  نیا  دنریگب .  رارق  تیاعر  دروم  ناشتیصخش ،  هلّکـشم  رـصانع  همه  اب  ناشیاهنامرآ ، 

 . تسا یبلط  نوزفا  هن  تسا و  يرادمروز  هن  تسا ،  يرگ 

جهن رد  هلمج  اـههد  دـیاش  دـنک .  یم  هراـشا  تموکح  هطیح  هب  هغـالبلا  جـهن  زا  یمهم  ياهـشخب  رد  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما 
نامرف يادـتبا  رد  هلمج  زا  دـنک .  یم  صخـشم  مالـسلا »  هیلع  یلع «  ماما  رظن  زا  ار  تموکح  موهفم  هک  داد  ناشن  ناوت  یم  هغـالبلا 

 : میناوخ یم  رتشا  کلام 

ناونع هب  رتـشا  کـلام  رگا  تسا .  تموکح  ياـنعم  نیا   2 اهدالب » .  هرامع  اهلها و  حالـصتسا  اهّودـع و  داهج  اـهجارخ و  هیاـبج  » 
دوش یم  نیعم  رصم  مکاح  یلاو و  رادناتسا و 
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هک تسا  نآ  يارب  دنک .  بلج  دوخ  يارب  يدام  يا  هرهب  دوس و  ای  دـنک ،  بسک  یتردـق  یناونع و  دوخ  يارب  هک  تسین  نآ  يارب  ، 
لباقم رد  ار  اهنآ  دـنک ،  هزرابم  مدرم  نانمـشد  اب  دریگب ،  تایلام  اهنآ  زا  روشک  یلاـم  روما  هرادا  يارب  دـهد :  ماـجنا  ار  اـهراک  نیا 
مالسلا هیلع  یلع «  رظن  زا  هک  شیونعم  يدام و  عیسو  دعب  اب  حالص  دنک (  کیدزن  حالص  هب  ار  اهنآ  دشخبب ،  تینوصم  ناشنانمـشد 

 ، دزاسب ار  اهناسنا  هصـالخ  روط  هب  ینعی  دـنک .  داـبآ  ار  دوخ  تموکح  هطیح  اهرهـش و  تسا ، )  حرطم  هغـالبلا  جـهن  قطنم  رد  و  « 
تساه نآ  هدهع  رب  تموکح  بنج  رد  هک  ار  هچنآ  مدرم و  فیاظو  دربب ،  الاب  ار  يونعم  ياهشزرا  قالخا و  دنک ،  دابآ  ار  نیمزرس 

 . دنک ذاقنتسا  ، 

تموکح ترورض 

 ، تموکح یهدنامرف و  دوجو  یناسنا ،  هعماج  يارب  ایآ  هک  تسا  ثحب  کی  نیا  تسا .  تموکح  ترورـض  هلأسم  يدـعب ،  بلطم 
تسین نیا  هب  رصحنم  افرص  تسا و  یعمج  یگدنز  رد  یمزاول  هب  مازتلا  يانعم  هب  ثحب  نیا  زا  جاتنتسا  هن ؟  ای  تسا  يرورـض  يرما 

هعماج هرادا  رد  يربنامرف و  هویش  رد  یهدنامرف و  هویش  رد  ام  ثحب  هجیتن  هکلب  تسا ،  مزال  هعماج  يارب  تموکح  مینک  لوبق  ام  هک 
دوش و یم  حرطم  یـصاخ  ناـیرج  لـباقم  رد  هغـالبلا  جـهن  رد  ثحب  نیا  درک .  دـهاوخ  میـسرت  يا  هژیو  طوـطخ  تاصخـشم و  زین 

دوخ يارب  دنلیام  هک  دنوش  یم  تفای  یناسک  هشیمه  هعماج ،  کی  رد  هنادـنمتردق .  ياهـشیارگ  ینعی  تسا .  هدوب  روطنیمه  هشیمه 
دننک بسک  يدرف  تردق  تیثیح و 
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 . دنرادن لوبق  ناشدوخ  يارب  ار  هعماج  یمومع  لاور  . 

راب ریز  هب  نت  دـننک و  اـهر  ار  ناـشدوخ  دراذـگ ،  یم  اـهناسنا  شود  رب  یعمج  یگدـنز  کـی  هک  ییاهترورـض  زا  هک  دـنهاوخ  یم 
یتقو ات  مه  هدنیآ  رد  تسه ،  مه  زورما  هتـشاد ،  دوجو  عماوج  رد  هشیمه  اهـشیارگ  نیا  زا  دنهدن .  یعمج  یعامتجا و  ياهدادرارق 
کی رد  هک  دنتـسه  یعمج  نآ  دـننام  اـهنیا  تشاد .  دـهاوخ  دوجو  ییاهـشیارگ  نینچ  دوشن ،  تسرد  لـماک و  یناـسنا  قـالخا  هک 

دننک و یم  تکرح  دـنراد  راطق  کی  رد  دـننک .  خاروس  ار  یتشک  دـنا ،  هتـسشن  ناشدوخ  هک  ییاجنآ  رد  دـنلیام  دـنراوس و  یتشک 
رگا و  دتـسیاب ،  تساوه  بآ و  شوخ  اهنآ  رظن  هب  هک  ییاج  کی  رد  دـنک ،  یم  لمح  ار  اـهنآ  هک  یقاـتا  نآ  اـی  نوگاو  نآ  دـنلیام 

 ، دنک یم  لیمحت  ناسنا  رب  یعمج  یگدنز  کی  هک  ییاهترورض  هب  اهنآ  دنرادن .  یفرح  دتسیاب  اهنآ  اب  مه  راطق  همه  هک  دشاب  مزال 
 . دنوش یمن  میلست  ناسنا ،  یعامتجا  تعیبط  ياضتقم  هب 

 . دوش یم  یهتنم  جرم  جره و  هب  ماجنارـس  دننک ،  ادیپ  يزورب  لحم  هعماج ،  رد  هنایارگ  تردق  هنادـنمتردق و  ياهـشیارگ  نیا  رگا 
رد ار  هلمج  نیا  مالـسلا »  هیلع  یلع «   . 3 ریما »  نم  ساّنلل  ّدب  ال  دیوگ « :  یم  اهشیارگ  نیا  لباقم  رد  مالـسلا »  هیلع  یلع «  ترـضح 
 ، يرادمتردق شیارگ  زا  نطابلا  یلع  رگا  و  دنک ،  یم  یفن  ار  تموکح  ترورض  هک  ینایرج  دیوگ .  یم  یصوصخب  نایرج  لباقم 

رد هک  تسا  نامه  نیا  و  هدش ،  هدیشک  هزیگنا  نیا  يور  رب  هفسلف  زا  یباعل  رهاظلا  یلع  اما  دوش ،  یم  یشان  ییارگ  تردق 
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 . دوب مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  نامز 

 : دنتفگ یم  ضرغ ،  يور  زا  يا  هدع  انیقی  اما  هابتشا ،  يور  زا  هناقداص و  يا  هدع  جراوخ ، 

 « . میرادن مزال  یتموکح  هعماج  رد  ام  ینعی  تقیقح  رد  و   ، » 4 هّلل »  ّالا  مکح  ال  » 

زگره دـهد .  یم  حیـضوت  ار  اهنآ  هابتـشا  دـنک و  یم  ینعم  ناشیارب  ار  هّلل ، »  ّالا  مکح  ال  هملک «  نیا  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما 
رادمتـسایس ياهتـسد  هک  مینک  یمن  رواب  و  تسا .  هدوب  هابتـشا  راـچد  تسا  جراوخ  سیئر  هک  سیق  نب  ثعـشا  هک  مینک  یمن  رواـب 

 . دنا هتشادن  شقن  يدیحوت  یهلا و  ارهاظ  شیارگ  نیا  داجیا  رد  مالسلا »  هیلع  یلع «  یلوم  يذوم  نابیقر 

هیلع یلع «  تموکح  هک  دوب  نیا  نانآ  یعقاو  دوصقم  یلو  میهاوخ ،  یمن  تموکح  ام  تسادـخ ،  صاخ  تموکح  دـنتفگ  یم  اهنی 
یمدرم یعامتجا  ناجیه  میلست  ای  تشگ ،  یم  حضاو  هطلغم  نیا  میلست  زور  نآ  مالسلا »  هیلع  یلع «  رگا  میهاوخ .  یمن  ار  مالسلا » 

ام دـندوب  هتفگ  هک  یئاهنامه  تقونآ  تفر ،  یم  رانک  هنحـص  زا  دـش و  یم  دـندوب  هدرک  لوبق  ار  لـطاب  نخـس  نیا  هنـالد  هداـس  هک 
 . دنتشاذگ یم  هنحص  رد  مدق  دندش و  یم  تموکح  نایعدم  میرادن ،  مزال  تموکح 

یقح نخس  نیا   . 5 لطابلا »  اهب  داری  ّقح  هملک  تسا « :  مزـال  تموکح  هعماـج  رد  هن ،  دـیوگ :  یم  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما 
هک تسین  ینعم  نیا  هب  اما  تسادخ ،  هب  قلعتم  تموکح  مکح و   : 6 ِهِّلل »  ِّالا  ُمْکُْحلا  نِا  هک «  تسا :  ینآرق  ینایب  نایب ،  نیا  تسا ، 

 : » دهاوخ یمن  ریدم  هعماج 
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هب دیاب  شدوخ  ادخ  مه  ار  هعماج  هرادا  دنیوگب  دـنهاوخ  یم  اهنیا   . 7 هّلل »  ّالا  هرمإ  نولوقی ال  ءالؤه  نکل  هّلل و  ّالا  مکح  ـال  ّهنا  معن 
نم ساّنلل  ّدب  ّهنا ال  و  دنامب « :  ریدم  نودب  هعماج  دیاب  ینعی  دشاب ،  هعماج  ریدم  درادـن  قح  ادـخ  زا  ریغ  سک  چـیه  دریگب و  هدـهع 

هدـننک هرادا  کی  هب  هعماج  هک  تسا  یناسنا  یعیبط و  ترورـض  کـی  تسا ،  یعاـمتجا  ترورـض  کـی  نیا   . 8 رجاـف »  وأ  ّرب  ریما 
يریدم هک  دنک  یم  باجیا  اهناسنا  یگدنز  ترورـض  دب .  ریدم  ای  دـشاب  بوخ  ریدـم  تسا ،  دـنمزاین  ریدـم  کی  هب  دراد ،  جایتحا 

نآ زا  هک  ار  مالـسلا »  هیلع  یلع «  تموکح  دنتـساوخ  یم  تقیقح  رد  دـنتفگ  یم  اهنیا  هک  هّلل »  الا  مکح  ال  دـشاب « .  هتـشاد  دوجو 
 « ، هّلل ّالا  مکح  ال  هکیلاح «  رد  دننک .  یفن  دندوب  یضاران 

هیلع یلع «  تیمکاح  درک .  یم  یفن  ار  هّللا  تیمکاح  بیقر  ادـخ و  تیمکاح  ضرع  رد  یتیمکاـح  درک ،  یم  یفن  ار  هّللا »  دادـنا  » 
زا هتفرگ  همشچرس  دوب ،  ادخ  تیمکاح  لوط  رد  دوب ،  ادخ  تیمکاح  رد  وحم  دوبن ،  ادخ  تیمکاح  ضرع  رد  یتیمکاح  مالسلا ، » 

ینعی عضو  نیا  اب  یتموکح  رگا  هعماج  کی  رد  دـنک .  یم  نشور  ار  هلأسم  نیا  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  و  دوب ،  هّللا  تموکح 
 . . . « مکح ـال  یفارحنا «  موهفم  هدـنهد  ناـشن  یتکرح  ره  هک  تسا  تقو  نآ  دـشاب ،  هتـشاد  دوجو  هّللا  تیمکاـح  زا  هتفرگ  ءاـشنم 

تسا يولع  دض  یهلا و  دض  تکرح  کی  دشاب ، 

هغالبلا جهن  هب  www.Ghaemiyeh.comتشگزاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، دندمآ یمن  زاب  قح  هار  هب  هک  ار  جراوخ  و  درک ،  دروخرب  مامت  تیعطاق  اب  تکرح  نیا  اب  زور  نآ  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  و 
 . دیبوک تدش  هب 

تموکح أشنم 

روز و بسن ،  نامدود ،  داژن ،  یعیبط ،  رما  ایآ  تسیچ ؟  هغالبلا  جـهن  رظن  زا  تموکح  أشنم  ایآ  تسا .  تموکح  أشنم  موس ،  هلأسم 
تیعورشم عمج ،  کی  ای  ناسنا  کی  تموکح  هب  هچنآ  تموکح و  أشنم  هن ،  ای  تسا ؟  بستکم )  رادتقا  ای  یعیبط و  رادتقا  رادتقا ( 

؟  تسا یمدرم  رما  کی  ای  یهلا  رما  کی  دشخب ،  یم 

نیمه هب  اهیـشکرکشل  تاحوتف و  مامت  تسا .  هدوب  رادـتقا  روز و  تموکح ،  أشنم  لاح ،  هتـشذگ و  رد  ناـسنا ،  جـیار  گـنهرف  رد 
هک ردنکسا  دندمآ .  یم  هار  نیمه  زا  تقیقح  رد  دندش ،  یم  دوخ  زا  شیپ  ياه  هلسلس  نیزگیاج  هک  ییاه  هلـسلس  همه  تسانعم . 
هک دوب  نیا  همه  اـهقطنم  دوبن .  نیا  زج  ناـشباسح  دروآ ،  شروـی  هقطنم  نیا  رـسارس  هب  يا  هناـهب  هب  هک  لوـغم  درک ،  حـتف  ار  ناریا 

هدنزاس هک  یتاکرح  خیرات  لوط  رد  میشک .  یم  میریگ و  یم  سپ  میراد ،  تردق  نوچ  مینک ،  یم  يورشیپ  سپ  میناوت ،  یم  نوچ 
أـشنم تموکح و  كالم  ناموکحم ،  رظن  زا  زین  ناـمکاح و  رظن  زا  تسا .  گـنهرف  نیمه  هدـنهدناشن  همه  تساـهتموکح ،  خـیرات 

دمآ یم  راک  رس  رب  هک  هاگنآ  ای  دیایب ،  راک  رـس  رب  تساوخ  یم  یهاشداپ  هک  يزور  نآ  هتبلا  تسا .  هدوب  رادتقا  روز و  تموکح ، 
هب مه  لوغم  ناخزیگنچ  یتح  درمش .  یمن  دوخ  تموکح  هیام  أشنم و  ار  روز  احیرص  ، 
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 . دوب لوقعم  شنارادفرط  نارای و  يارب  ارهاظ  هک  درک  هلمح  ناریا  هب  يا  هناهب 

 ، دنیاشگ یم  فنع  ربج و  هب  ار  اهروشک  هک  ییاهنآ  تسا .  يرادمروز  گنهرف  ربارب  رد  میلست  يانعم  هب  اهتردقربا ،  يزاب  زورما ، 
هدارا و نودـب  ار  اهتلم  تشونرـس  هک  ییاـهنآ  دـنوش ،  یم  مدرم  ياـه  هناـخ  دراو  دوخ  كاـخ  زا  رود  رتمولیک  نارازه  هک  ییاـهنآ 

رادـتقا روز و  تیمکاح ،  أشنم  هک  دـننک  یم  ناعذا  تابثا و  لمع ،  رد  اما  نابز  هب  هن  هچ  رگا  دـنریگ ،  یم  تسد  رد  اـهنآ  تساوخ 
ار تموکح  كالم  نوطالفا  دراد .  دوجو  مه  يرگید  ياهرظن  يأر ،  نیا  رانک  رد  تسا ،  بلاغ  گـنهرف  نیا  هچ  رگا  هتبلا  تسا . 

یثحب ای  ذغاک و  يور  رب  یشقن  طقف  رظن ،  نیا  اما  تسا .  ناگنازرف  ای  لضافا »  تموکح  هب «  لئاق  ینعی  دناد ،  یم  تلیـضف  لضف و 
 . تساه هسردم  جنک  رد 

هک تسیک  اما  دوش .  یم  هدرمـش  تموکح  أـشنم  كـالم و  مدرم ،  تیرثکا  لوبق  تساوخ و  ینعی  یـسارکمد ،  دـیدج ،  ياـیند  رد 
یم نابلط  تردـق  نارادـمروز و  هک  ییوس  هب  مدرم  تساوخ  اـت  دوش ،  یم  هتفرگ  راـک  هب  هنادنمتفارـش  ریغ  هلیـسو  اـههد  هک  دـنادن 
نآ ات  زورما  زا  زورما  ات  زاـغآ  زا  یناـسنا ،  جـیار  گـنهرف  رد  هک  تفگ  هلمج  کـی  رد  ناوت  یم  نیارباـنب  دوش .  تیادـه  دـنهاوخ 

هدوب و روز  رادـتقا و  تیمکاح  أشنم  دـنک ،  تموکح  اهناسنا  یگدـنز  رب  دـناوتب  هغالبلا  جـهن  گنهرف  يولع و  گـنهرف  هک  یناـمز 
 . ریغ دوب و ال  دهاوخ 

تسا نیا  رتمهم  و  دناد ،  یمن  یناعم  نیا  ار  تموکح  أشنم  هغالبلا ،  جهن  رد  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما 
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يونعم ياهـشزرا  هلـسلس  کی  تموکح ،  یلـصا  أشنم  مالـسلا »  هیلع  یلع «  رظن  زا  دـنک .  یم  تباث  ار  نآ  لمع  رد  مه  وا  دوخ  هک 
 . دشاب رادروخرب  یتایصوصخ  زا  هک  دریگب  هدهع  هب  ار  مدرم  رما  تیالو  دنک و  تموکح  مدرم  رب  دناوت  یم  یسک  نآ  تسا . 

وا رـصم .  مدرم  هب  هفوـک و  مدرم  هب  دوـخ و  نـالماع  هب  ریبز و  هحلط و  هیواـعم و  هب  مالـسلا »  هیلع  یلع «  ياـه  هماـن  هب  دـینک  هاـگن 
هکنیا ات  تسین  یفاک  ییاـهنت  هب  مه  يونعم  شزرا  نیا  اـما  دـناد .  یم  يونعم  شزرا  کـی  زا  یـشان  ار  مدرم  رب  تیـالو  تموکح و 

 . تسا تعیب »  نآ «  رهظم  هک  دنراد  یمهس  اجنیا  رد  مه  مدرم  هکلب  دشاب ،  یلاو  مکاح و  المع  العف و  ناسنا 

تسا و هتشون  دوخ  یتموکح  يابقر  هب  هک  ییاه  همان  رد  مه  هک  دراد ،  یتاحیرصت  هنیمز ،  ود  ره  رد  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما 
تموکح كالم  هک  يونعم  ياهـشزرا  نآ  تسا ،  هدـش  دراو  تیب  لـها  هراـبرد  هک  یتاـنایب  رد  مه  و  میدرک ،  هراـشا  اـهنآ  هب  ـالبق 

 . دنا هدش  نایب  دنتسه 

 : تسا طرش  مه  مدرم  تعیب  هکلب  تسین ،  تموکح  ققحت  هیام  میتفگ ،  هکنانچ  ییاهنت ،  هب  اهشزرا  نیا  اما 

و ّدری ،  نا  بئاغلل  راتخی و ال  نا  دـهاّشلل  نکی  ملف  هیلع ،  مهوعیاب  ام  یلع  نامثع  رمع و  رکب و  اـبا  اوعیاـب  نیذـّلا  موقلا  ینعیاـب  ّهنا  » 
 . 9 یضر »  هّلل  کلذ  ناک  اماما  هوّمس  لجر و  یلع  اوعمتجا  ناف  راصنالا ،  نیرجاهملل و  يروّشلا  اّمنا 

دنوشب و عمج  راصنا  رجاهم و  رگا  دیامرف :  یم  ) 
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 . تسا تفالخ  قح  هدننک  زّجنم  تعیب ،  تسا . )  یضار  نیا  رب  ادخ  دنهنب ،  ندرگ  وا  تماما  هب  دننادب و  دوخ  ياوشیپ  ار  یسک 

 . دننک لوبق  دنریذپب و  ار  وا  مه  مدرم  هک  دناسرب  رما  تیالو  ماقم  هب  ار  یسک  المع  العف و  دناوت  یم  یتقو  اه  شزرا  نآ 

؟  فیلکت ای  تسا  قح  تموکح 

هک تسا  فظوم  ای  دراد  تموکح  قح  مکاح  فیلکت ؟  کی  ای  تسا  قح  کی  ندرک ،  تموکح  اـیآ  هک  تسا  نیا  مراـهچ  هلأـسم 
مه تسا و  قح  مه  تموکح  هغالبلا ،  جهن  رظن  زا  دنک ؟  تموکح  دیاب  یم  ای  دناوت  یم  هک  تسا  یناسنا  مادک  و  دـنک ؟  تموکح 

ار تموکح  هک  تسا  هفیظو  یطیارـش  رد  تسا ،  رادروخرب  تموکح  ياهکالم  اهرایعم و  طیارـش و  زا  هک  یـسک  نآ  يارب  هفیظو . 
 . دراذگب نیمز  رب  دوخ  شود  زا  ار  راب  نیا  دناوت  یمن  و  دنک ،  لوبق 

هیلع نینمؤملا «  ریما  و  فیلکت ؟  کی  ای  تسا  قح  کی  تموکح ،  ایآ  هک  تسا ،  تیمها  زئاـح  رایـسب  هغـالبلا  جـهن  رد  هلأـسم  نیا 
 ، زجوم هصالخ و  ینایب  رد  مالسلا » 

مدرم روما  تیلوت  طیارـش  شیارب  هک  یـسک  ره  هک  تسین  بیترت  نیا  هب  فیلکت .  کـی  مه  دـناد و  یم  قح  کـی  مه  ار  تموـکح 
نآ دنناد  یم  بوخ  تردـق  نابلاط  الومعم  هک  ییاه  هویـش  اهراک و  اب  غیلبت ،  اب  تهاجو ،  بسک  اب  يوحن  هب  تسناوت  دـش و  مهارف 
هب قلعتم  قح  نیا  تسا ،  قح  تموکح  تموکح ،  یتقو  دنک .  تموکح  دناوتب  دنک و  بلج  ار  مدرم  رظن  دنهدب ،  ماجنا  ار  اه  هویش 

کی هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نیا  و  تسا ،  ینیعم  ناسک 
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دنناوت یم  همه  دنیارایب .  اهرویز  نآ  هب  ار  دوخ  هک  دـنراد  ار  نآ  تصرف  همه  یمالـسا ،  هعماج  رد  هک  اریز  دـنزاتمم .  هقبط  هقبط ، 
ییانثتـسا لصف  کـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  دـعب  نارود  رد  هتبلا  دـننک .  بسک  دوخ  يارب  ار  طیارـش  نآ  هک 

هیلع ماما «  دنک .  یم  هراشا  اهراب  اهراب و  قح  نیا  هب  دـهد و  یم  هئارا  ّماع  تروص  هب  ار  شدوخ  نایب  هغالبلا  جـهن  اما  دراد .  دوجو 
 : دیامرف یم  هّیقشقش  فورعم  هبطخ  رد  تفالخ ،  لیاوا  رد  مالسلا » 

رد نم  هاگیاج  دـیامرف  یم   ) 10 ریّطلا » .  ّیلا  یقری  لیّـسلا و ال  یّنع  ردـحنی  یحّرلا ،  نم  بطقلا  ّلـحم  اـهنم  یّلحم  ّنا  ملعیل  ّهنا  و  » 
 : دیامرف یم  دندرک ،  تعیب  نامثع  اب  يرفن  شش  ياروش  رد  هک  يزور  هرابرد  تسا ) .  ایسآ  گنس  روحم  هلیم  هاگیاج  تفالخ ، 

هب سک  همه  زا  نـم  هـک  دـیناد  یم  امـش  نـم ، »  ناـبطاخم  يا  اـی  مدرم «  يا   ) 11 يریغ » .  نم  اـهب  ساـّنلا  ّقـحا  ّینا  متملع  دـقل  » 
شلابند هتبلا  تسا .  حضاو  هغالبلا  جهن  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـناد .  یم  قح  ار  تموکح  ماما ،  مرت ) .  یلوا  تفالخ  تموکح و 

 : دیامرف یم  هلصافالب 

نم دور ،  یم  ملظ  نم  هب  طقف  هک  یماد  ام   ) 12 هّصاخ » .  ّیلع  ّالا  روج  اهیف  نکی  مل  نیملسملا و  روما  تملس  ام  ّنمّلـسأل  هّللاو  و  » 
رد هک  ینایب  نامه  نیع  متسه ) .  تمدخ  رد  نم  دریگب ،  ماجنا  دوخ  روحم  رب  اهراک  هک  ماد  ام  متسه .  میلست  منک ،  یم  ربص 
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 : دنا هدومرف  نایب  مه ،  نارود  نآ  هب  تبسن  ینعی  مه ،  رکب  وبا  تفالخ  زاغآ 

 ، مدرکن تعیب  مدشن ،  میلست  متسش ،  تعیب  زا  تسد  لوا   13 مالسألا » .  نع  تعجر  دق  ساّنلا  هعجار  تیار  یّتح  يدی  تکـسماف  » 
 « ، مالسلا هیلع  یلع «  صخش  يارب  نیملـسم و  يارب  مالـسا و  يارب  ثداوح  نآ  تبیـصم  هک  ددنویپ  یم  عوقو  هب  یثداوح  مدید  اما 

 . تیالو قح  نتفر  تسد  زا  تبیصم  زا  تسا  رت  لمحت  لباق  ریغ  رتبعص و 

 . تسین راکنا  ياج  نیا  دناد و  یم  قح  کی  ار  تیالو  مالسلا ، »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  نیاربانب 

ینس هعیـش و  زیگنا  لادج  انایحا  ثحب  هب  يراک  رما ،  نیا  دننک .  هاگن  ینیب  عقاو  مشچ  اب  هلأسم ،  نیا  هب  اهناملـسم  همه  تسا  بوخ 
ار یمالسا  تّوخا  دننک و  یگدنز  مه  يارب  مه و  اب  ینس  هعیش و  ناردارب  دیاب  یمالسا  ملاع  قافآ  رد  هک  میدقتعم  زورما  ام  درادن . 

نیمه هفیظو  هشیمه  و  تسا ،  هفیظو  کی  زورما  یبلط  تدـحو  مهافت و  نیا  تسا .  تقیقح  کـی  نیا  دـننادب و  رتـالاب  زیچ  همه  زا 
ار ناممـشچ  میناوت  یمن  ام  و  دـهد ،  یم  ناشن  ام  هب  ار  تقیقح  نیا  هغالبلا  جـهن  رد  يداـقتعا  یملع و  ثحب  کـی  اـما  تسا .  هدوب 
قح کی  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  ار  نیا  مریگب .  هدیدن  دیوگ  یم  تحارـص  اب  هغالبلا  جهن  هک  ار  هچنآ  میراذـگب و  مه  يور 

 : هک يوحن  هب  دنریگ  یم  ار  مالسلا »  هیلع  یلع «  فارطا  هک  يزور  نآ  ینعی  دناد .  یم  زین  هفیظو  کی  هکنانچمه  و  دناد ،  یم 

فرعک ساّنلا  ّالا و  ینعار  امف  » 
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14 يافطع »  ّقش  نانسحلا و  یطو ء  دقل  یّتح  بناج  ّلک  نم  ّیلع  نولاثنی  ّیلإ ،  عبّضلا 

هناقاتشم مدرم  دش ) .  هراپ  نم  يادر  دندرک و  لامدگل  دوخ  ياهاپ  ریز  رد  ارم  نادنزرف  هک  دندمآ  درگ  نم  رب  هوبنا  نانچنآ  مدرم  ) 
نأش تموکح  يارب  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  دهدب .  خـساپ  اهنآ  زاین  هب  هک  دـنهاوخ  یم  مالـسلا »  هیلع  یلع «  زا  هنادـنمزاین  و 
نیا اب  اما  دوشب .  نشور  دـیاب  يدـعب  ثحب  رد  هکناـنچمه  تسین ،  فدـه  مالـسلا »  هیلع  یلع «  يارب  تموکح  تسین .  لـئاق  یعقاو 

 : دنک یم  عافد  نآ  زا  دتسیا و  یم  و  دریذپ ،  یم  هفیظو  کی  ناونع  هب  ار  تموکح  لاح ، 

مه زاب   ) 15 اهلّوأ » .  ساکب  اهرخآ  تیقـسل  اهبراغ و  یلع  اهلبح  تیقلأل  رـصاّنلا . . .  دوجوب  هّجحلا  مایق  رـضاحلا و  روضح  ول ال  » 
نامه اب  مرضاح  مه  زاب  مرذگب .  اهشزرا  زا  ماقم ،  ندروآ  تسد  هب  يارب  متـسین  رـضاح  مه  زاب  درادن .  یـشزرا  نم  يارب  تموکح 

 : دیوگ یم  ادکؤم  منیشنب » .  رانک  مهزاب  متسشن ،  رانک  لوا  زور  هکنانچمه  منک و  باریس  ار  عمج  نیا  نیتسخن ،  ماج 

ساسحا تسا ،  هفیظو  هک  دنک  یم  ساسحا  یتقو  اما  دیورب ) .  نارگید  غارـس  هب  دیراذگب و  ارم   ) 16 يریغ » .  اوسمتلا  ینوعد و  » 
تموکح ایآ  دنک .  یم  لوبق  تقو  نآ  دریگب .  هدهع  رب  ار  یـساسا  میظع و  شقن  نیا  دناوت  یم  وا  تسا و  هدامآ  هنیمز  هک  دنک  یم 

یلع تموکح  نایم  لصاف  یساسا  طخ  هلیسو ؟  کی  ای  تسا  فده  کی  مالسلا »  هیلع  یلع «  يارب 
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يارب يا  هلیـسو  طـقف  هکلب  تسین  فدـه  مالـسلا »  هیلع  یلع «  يارب  تموکح  هک  تسا  نیمه  نارگید  تموـکح  و  مالـسلا »  هیلع  » 
 . تسا يونعم  ياهنامرآ  هب  ندیسر 

؟  هلیسو ای  تسا  فده  تموکح 

 ، تسا هلیـسو  رگا  و  هلیـسو ؟  کی  ای  تسا  فدـه  کی  مکاح ،  عمج  اـی  درف  يارب  ندرک  تموکح  اـیآ  هک  تسا  نیا  مجنپ  هلأـسم 
؟  دناسرب ار  هعماج  دسرب و  يدصقم  هچ  هب  دهاوخ  یم  تموکح ،  هلیسو  هب  مکاح  تسا ؟  یفده  هچ  يارب 

تیعر مکاح و 

هبناجکی یقح  ایآ  تسا ؟  یساسا  هچ  انبم و  هچ  رب  ینتبم  طباور ،  نیا  تسا .  ّتیعر  مکاح و  طباور  زیگناروش  هلأسم  مشـش ،  هلأسم 
؟  دنک یم  راوس  مدرم  هدرگ  رب  ار  مکاح  هک  تسا 

هلأسم نیمه  هغالبلا ،  جـهن  رد  تموکح  ثحابم  نیرت  هجیتن  رپ  نیرتانعم و  رپ  نیرت و  یـساسا  هلمج  زا  تسا ؟  لباقتم  قح  کـی  اـی 
 . تسا

تموکح مدرم و 

 ، هغالبلا جهن  گنهرف  رد  هک  مینیبب  دیاب  تسا .  تموکح  رد  مدرم  هلأسم  متفه ،  هلأسم 

اهنیا دنتـسه ؟  هچ  دنا ؟  هراک  چـیه  دـنا ؟  ّمات  رادرایتخا  دـنارگزاغآ ؟  دـنا ؟  هدـننک  نییعت  دـنا ؟  هراک  هچ  تموکح  ربارب  رد  مدرم 
 . تسا هدش  ناونع  هغالبلا  جهن  رد  هک  تسا  یلئاسم  نیرتفیرظ 

گنهرف اب  قبطنم  مادـکچیه  تسا ،  مکاح  یـسایس  فلتخم  ياهیدـنب  میـسقت  اهـشخب و  رد  مدرم  ّتینهذ  رب  هزورما  هک  ییاـهگنهرف 
 . تسین هغالبلا  جهن 

مدرم اب  دروخرب  هوحن 

دروخرب هوحن  تسا ،  یتیمها  رپ  روشرپ و  رایـسب  هلأسم  یلمع  ظاحل  زا  اما  يوناث ،  هلأـسم  کـی  یلوصا  ظاـحل  زا  هک  متـشه  هلأـسم 
راکهدب ایآ  دنمدرم ؟  زا  راکبلط  ایآ  دننک ؟  دروخرب  مدرم  اب  دیاب  هنوگچ  یتموکح  ياضعا  ءازجا و  تسا .  مدرم  اب  يرادا  هاگتـسد 

؟  تسا هنوگچ  مدرم  اب  تموکح  هاگتسد  قالخا  دنمدرم ؟  هب 

دوخ اب  مکاح  راتفر 

 ، هعماج رد  مکاح  راتفر  يارب  ایآ  تسا .  نتـشیوخ  هب  تبـسن  مکاـح  راـتفر  تسا ،  بلاـج  رایـسب  لـئاسم  نآ  زا  زاـب  هک  مهن  هلأـسم 
زیچ مدرم ،  اب  مکاح  طابترا  هوحن  يارو  ام  هن ،  ای  درک ؟  هدنـسب  مدرم  اب  وا  راـتفر  نسح  هب  ناوت  یم  اـیآ  دراد ؟  دوجو  یتیدودـحم 

رد هغالبلا  جـهن  درذـگب و  دـیاب  هنوگچ  مکاح  یـصخش  یگدـنز  تسا ؟  دوخ  اب  مکاح  طابترا  هوحن  نآ ،  هک  دراد  دوجو  يرگید 
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؟  دراد يرظن  هچ  دروم  نیا 

مکاح طیارش 

؟  دنک تموکح  يرشب  هعماج  رب  دناوت  یم  هغالبلا  جهن  ياوتف  قبط  رب  یناسنا  هنوگچ  تسا .  مکاح  طیارش  مهد ،  هلأسم 

 . میهد رارق  ثحب  دروم  مینک و  حرطم  ار  اهنآ  میناوت  یم  ام  تسا و  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هک  تسا  یلئاسم  نیوانع  اهنیا 

یم ار  هغالبلا »  جـهن  هرازه  زورما «  اـم  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـننادب .  ردـق  رایـسب  ناـمز  نیا  يارب  ار  هغـالبلا  جـهن  ناـققحم ، 
ناروشناد زج  تسا .  هدوب  توکـس  اوزنا و  رد  ار  لاس  هاجنپ  دصهن و  القا  لاس  رازه  نیا  زا  زیزع  باتک  نیا  هک  مینادب  دیاب  میریگ ، 

هک تسا  یمرتحم  یناحور  مجرتم  زا  هدـش  نآ  زا  هک  يا  همجرت  نیلوا  تسناد .  یمن  یماـن  زج  هغـالبلا  جـهن  زا  یـسک  صاوخ ،  و 
یم ینادردـق  ناشیا  زا  نم  دوب .  مالـسالا  ضیف  یقن  یلع  دیـس  ياقآ  داد :  مدرم  تسد  هب  درک و  مهف  همه  ار  هغالبلا  جـهن  راـب  لوا 

 . مراذگ یم  جرا  نآ  هب  نم  هک  دوب  یمهم  راک  ناشیا  راک  منک و 

جهن دنتسناد  یمن  مدرم  داتفا .  مدرم  تسد  هب  دمآ و  یگدنز  هنحص  هب  هغالبلا  جهن  جیردت ،  هب 
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دوب و قالخا  زا  یمک  ياهشخب  ایند و  تّمذم  رد  رتشیب  مهنآ  هک  دندوب ،  هدینش  هغالبلا  جهن  زا  یتالمج  اهنت  تسه .  مه  يا  هغالبلا 
دوخ ياهتشادرب  یناسک  دنا و  هتشون  حرش  نآ  رب  یناسک  تسا .  هتشگ  تسد  هب  تسد  هغالبلا  جهن  يردق  نآ ،  زا  دعب  چیه .  رگید 

ییاهراک هغالبلا و  جهن  تمظع  ربارب  رد  اما  تسا ،  ریدقت  لباق  همه  تسا ،  دـنمجرا  تامحز  نیا  همه  دـنا .  هتـشون  حرـش  مان  هب  ار 
 . تسا زیچان  دریگ  ماجنا  دیاب  هک 

هک يدنمجرا  رایـسب  باتک  زجب  درادن .  يدنب  باب  يدنب و  لصف  درادن .  لماک  ریـسفت  حرـش و  درادـن ،  لماک  همجرت  هغالبلا  جـهن 
جهن يارب  هیام  نیا  رد  دح و  نیا  رد  يراک  دنا ،  هدرک  میظنت  هغالبلا  جهن  ظافلا  فشاک  ناونع  هب  يوفطـصم  ياقآ  ردـقیلاع  داتـسا 
دیابن اهناوج  اما  دـننکب ،  ار  دوخ  راک  نادنمـشیدنا  الـضف و  میدرگرب .  هغالبلا  جـهن  هب  دـیاب  ام  زورما  تسا .  هتفرگن  ماـجنا  هغـالبلا 

 . دننامب بدا  ملع و  هشیدنا و  ناورشیپ  الضف و  دیتاسا ،  رظتنم 

جهن داینب  هتبلا «  میهد ،  لیکـشت  اه  هسلج  اهعمج و  راک ،  نیا  يارب  میهد و  رارق  رظن  دروم  نوگانوگ  داعبا  زا  دـیاب  ار  هغـالبلا  جـهن 
قفوم شـشوک  نیا  رد  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  دـشاب ،  يروحم  دـناوت  یم  داب ،  نآ  رای  ادـخ  قیفوت  تمحر و  هک  هغـالبلا ، » 

 . درادب

هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و 

اهتشون یپ 

ص 26 تایمشاهلا ،  مان  هب  يدسا  دیز  نب  تیمک  ناوید   ( 1 ) 

ضیف 991 همان 53 ،  هغالبلا ،  جهن   ( 2 ) 

هغالبلا جهن   ( 3 ) 
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ضیف 125 هبطخ 40 ،  ، 

 . نیشیپ  ( 4 ) 

 . نیشیپ  ( 5 ) 

 . هیآ 57 ماعنا  هروس   ( 6 ) 

ضیف 125 هبطخ 40 ،  هغالبلا ،  جهن   ( 7 ) 

 . نیشیپ  ( 8 ) 

ضیف 840 همان 6 ،  هغالبلا ،  جهن   ( 9 ) 

ضیف 46 هبطخ 3 ،  هغالبلا ،  جهن   ( 10 ) 

ضیف 171 هبطخ 73 ،  هغالبلا ،  جهن   ( 11 ) 

نیشیپ  ( 12 ) 

ضیف 1048 همان 62 ،  هغالبلا ،  جهن   ( 13 ) 

ضیف 51 مّوس ،  هبطخ  هغالبلا ،  جهن   ( 14 ) 

ضیف 52 هبطخ 3 ،  هغالبلا ،  جهن   ( 15 ) 

ضیف 271 هبطخ 91 ،  هغالبلا ،  جهن   ( 16 ) 

مالسلا هیلع  یلع  يرادمامز  نارود  ياهیگژیو  هب  یهاگن 

مالسلا هیلع  یلع  يرادمامز  نارود  ياهیگژیو  هب  یهاگن 

داشرا هینیسح  نارهت  بجر 1404 ه ق  اب  ربارب  هام 1363 ه ش  نیدرورف  هغالبلا  جهن  مراهچ  هرگنک  رد  ینارنخس 

هدـنز حرطم و  اددـجم  ار  ریظن  یب  زاس و  هعماج  زاس و  ناسنا  میق و  باـتک  نیا  یهجوت ،  یب  دوکر و  ینـالوط  نارود  کـی  زا  دـعب 
هنامیمـص روـشک  جراـخ  زا  هچ  روـشک و  رـسارس  زا  هچ  هدرک  تکرـش  مسارم  نـیا  رد  هـک  ینارهاوـخ  ناردارب و  هـمه  زا  دـندرک . 

نیا تاسلج  رد  متـسناوت  یم  امـش  زا  یکی  لـثم  هک  مدرک  یم  ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  رگا  دوب ،  نیـشنلد  هدـنب  نیا  يارب  یلیخ  مرکـشتم 
زا يرایـسب  دوب و  ام  يرکف  دـیما  ياه  هلبق  زا  یکی  هغـالبلا  جـهن  هک  هشیمه  لـثم  مشاـب و  هتـشاد  یلاـعف  تکرـش  دنمـشزرا  هرگنک 

هاگیاج ام  هعلاطم  رکف و  سردت و  سیردت و  هزوح  رد  زیزع  باتک  نیا  تشذگ و  یم  نآ  هعلاطم  هب  نامتاقوا 
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ار یثحب  میظع  سونایقا  نیا  قاـمعا  زا  رگوجتـسج ،  کـی  دـننام  مه  دنمـشزرا  یملع و  فیرـش  لـفحم  نیا  رد  تشاد ،  يا  هدـمع 
 . مدش یم  رضاح  نآ  تاسلج  رد  هزور  همه  مدرک و  یم  یسررب 

نیا رد  هک  یناـسک  هب  زین  و  نارهاوخ ،  ناردارب و  امـش  همه  هب  مناد  یم  مزـال  تسین ،  تصرف  تغارف و  نآ  هنافـسأتم  هک  ـالاح  اـما 
هرابرد دنراد ،  هتـشاد و  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  هغالبلا و  جهن  تیاده  ورگ  رد  لد  اما  دنرادن  روضح  سلجم 

 . منک ضرع  ار  یبلاطم  هنادواج  رثا  مّیق و  باتک  نیا 

هعجارم و عجرم  زورما  ات  هّللا  دمحب  هدمآ و  درگ  یضر  فیرش  راوگرزب  دیـس  شالت  تمه و  هب  هک  يا  هعومجم  ینعی  هغالبلا  جهن 
هدش و فیلأت  باتک  نیا  هک  ینارود  مامت  رد  دـیاش  مدرم  یمومع  راک  تفرعم و  روحم  طقف  هن  هدوب  نادنمـشیدنا  صاوخ و  هعلاطم 

زئاح فلتخم  تاهج  زا  هغالبلا  جـهن  هتبلا  تسا .  هدوبن  ناکم  نامز و  عاضوا  اـب  بساـنتم  زاـین و  دروم  زورما  دـننام  هدـمآ  دوجو  هب 
يارب هچنآ  همه  یمالـسا و  فراعم  ثحابم و  نیرت  هدـمع  زا  تسا  يا  هعومجم  هغالبلا  جـهن  هک  تفگ  دوشب  دـیاش  تسا .  تیمها 

 : تسه یتیاده  یثحب و  ای  يا  هراشا  یفرح و  ینخس و  نآ  زا  هغالبلا  جهن  رد  تسا  مزال  یمالسا  هعماج  کی  ناملسم و  ناسنا  کی 
ياه هنحـص  هرادا  تیفیک  يراد و  کلم  تسایـس  یناسفن ،  هیکزت  بیذـهت و  قـالخا و  اـت  نید  لوصا  یمالـسا و  دـیاقع  دـیحوت و 

هک باتک  نیا  بلاطم  نکیل  ملع و . .  تمکح و  تسایس و  گنج و  یگداوناخ ،  یقالخا و  طباور  میظنت  ات  یعامتجا  تیلاعف  میظع 
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تاـملک نیا  هدـنیوگ  تسا .  هدـشن  حرطم  یگدـنز ،  زا  درجم  روط  هب  تساهناملـسم  يارب  یعاـمتجا  یگدـنز  سرد  عوـمجم ،  رد 
 . تسا هتـشاد  شرتسگ  یمیظع  رواـنهپ و  روشک  رب  وا  تموکح  تنطلـس و  هک  تسا  یگرزب  ياورناـمرف  مکاـح و  تکلمم ،  سیئر 
رب ار  بلاطم  نیا  میظع  تیلوؤسم  نیا  ساسحا  اب  هتـشاد  شود  رب  مه  ار  يرادـمامز  يراد و  کلم  تیلوؤسم  هک  گرزب  ناـسنا  نیا 

لئاسم اهتیعقاو و  زا  غراف  یگدـنز و  ياغوغ  زا  رود  هک  تسین  یمیکح  ياـه  هتفگ  دـننام  هغـالبلا  جـهن  تسا .  هدرک  يراـج  ناـبز 
تسا یناسنا  نانخس  هکلب  دنک .  یم  نایب  ار  یمالسا  فراعم  دنیشن و  یم  دشاب ،  حرطم  تسا  نکمم  هعماج  کی  رد  هک  ینوگانوگ 
ینآرق یمالسا و  فراعم  همه  هب  ریصب  نید و  ياناد  دنک و  یم  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  میظع  هعماج  کی  هرادا  تیلوؤسم  راب  هک 

 ، دـنز یم  فرح  اهنآ  اب  دوش ،  یم  وربور  مدرم  اب  تیلوؤسم ،  رپ  یماقم  رد  گرزب و  یحور  و  تفرعم ،  زا  لامالام  یلد  اـب  تسا و 
یتایاور همه  اب  تهج  نیا  زا  و  هغالبلا ،  جهن  رودص  تیعقوم  هنیمز و  تسا  نیا  دـهد .  یم  خـساپ  اهنآ  تاماهفتـسا  تالاؤس و  هب  و 

لوبق دروم  هک  یتیمکاـح  نارود  رد  مالـسلا »  هیلع  راـهطا «  همئا  دـنک .  یم  قرف  میراد  مالـسلا ،  مهیلع  نیموـصعم ،  همئا  زا  اـم  هک 
هرادا لوؤسم  مکاح و  کی  هاگدـید  زا  لئاسم  دـندرب .  یم  رـس  هب  قانتخا  نارود  رد  اـهنآ  دـندرک ،  یمن  یگدـنز  دـشاب  ناـشدوخ 
هعماج اب  دنز و  یم  فرح  یمالـسا  مکاح  کی  ناونع  هب  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  اما  دـش ،  یمن  يراج  اهنآ  نابز  رب  تکلمم 

يا

هغالبلا جهن  هب  www.Ghaemiyeh.comتشگزاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نینمؤملا «  ریما  زا  هک  تسا  ینانخس  نیرتشیب  شخب  نیا  و  دیوگ ،  یم  نخس  تسوا  دوخ  تموکح  فارشا و  تحت  هک 
 . تسا هدش  لقن  هغالبلا  جهن  رد  « 

 . تسین ناشیا  تموکح  نارود  هب  طوبرم  هک  تسه  مه  ینانخس  ترضح  نآ  تاملک  رد  هتبلا 

هغالبلا جـهن  هک  تسا  نشور  هتبلا  تسا ،  طیارـش  نامه  ام  یمالـسا  هعماج  ینونک  طیارـش  میراد ،  رارق  طیارـش  نامه  رد  زورما  اـم 
تایح يرادیب و  کی  هب  ندیسر  لاح  رد  زورما  مه  مالسا  يایند  و  تسا .  مالـسا  يایند  همه  هب  قلعتم  تسین ،  ام  روشک  صوصخم 

 . تسا یمالسا  هرابود 

هب هغالبلا ،  جـهن  نآرق و  هب  ءاکتا  اب  و  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  ياهـشزومآ  هیاس  رد  بالقنا  نیا  ام  هعماج  رد  اـم و  روشک  رد 
هعماج و رد  داعبا  رتشیب  رد  ابیرقت  طیارش  نامه  و  هدش ،  لیکشت  يولع  یمالسا و  هعماج  نامه  ابیرقت  زورما  تسا .  هدیـسر  يزوریپ 

 . مهد یم  يرتشیب  حیضوت  هنیمز  نیا  رد  تسا .  هغالبلا  جهن  زا  رتشیب  هچ  ره  هدافتسا  زور  زورما  دنک .  یم  تموکح  ام  روشک 

هیلع نینمؤملا «  ریما  تموکح  نارود  یگدـنز  طیارـش  اـب  مه  ملـس »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا «  لوـسر  یگدـنز  طیارـش  یتـح 
تهج ینعی  دوب  رایع  لماک  یمالسا  هعماج  هعماج ،  ملس »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا «  لوسر  نارود  رد  تسا .  توافتم  مالسلا » 

هّللا یلص  ربمغیپ «  هلاس  هد  یگدنز  نارود  رخآ  ات  لوا  زا  هک  یتیصوصخ  اما  دوب .  یمالـسا  الماک  يریگ  تهج  نامه  هعماج  يریگ 
دوجو یمالسا  تموکح  نارود  رد  ملس »  هلآ و  هیلع و 
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هدـننک و نییعت  حـضاو و  صخـشم و  ياهراعـش  یمالـسا  ياهراعـش  دوب .  راکـشآ  اهیدـنب  فـص  زور  نآ  رد  هک  دوـب  نیا  تشاد ، 
حـضاو و يدـنب  حاـنج  تشاد  رارق  ملـس »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ «  بناـج  رد  هک  ییاهیدـنب  حاـنج  دوب .  هدـننک  صخـشم 

تموکح لیکـشت  لوا  زا  یمالـسا  هعماـج  رد  هک  قاـفن  تکرح  یتـح  تسیک .  نمـشد  تسود و  هک  دوـب  موـلعم  دوـب .  يراکـشآ 
هک روط  نآ  تسناوت  یمن  دمآ ،  دوجو  هب  هنیدم ،  رد  ملـس »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ «  یگدـنز  نارود  زا  لقادـح  یمالـسا ، 
رد یتایآ  دوب .  رضاح  ملس »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ «  دوخ  نوچ  دهد .  رارق  ریثأت  تحت  ار  هعماج  تسه  قافن  تکرح  هجیتن 

یلـص ربمغیپ «  هلیـسو  هب  ناقفانم  زا  یلیخ  دندش .  یم  اشفا  دـیدهت و  نیقفانم  دـش .  یم  لزان  نانآ  لاوحا  ياشفا  نیقفانم و  هب  هراشا 
عومجم رب  اما  تفرگ .  یم  ماجنا  قافن  هنایذوم  تاـکرح  دـندش .  یم  هدناسانـش  نارگید  هب  یتح  هتخانـش و  ملـس »  هلآ و  هیلع و  هللا 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ «  ربارب  رد  گنج  رد  هک  یناسک  دوب .  طلـسم  يرگاشفا  تلاح  کی  تحارـص و  کی  یمالـسا  هعماج 
مولعم مالسا  زا  اهنآ  یکیدزن  يرود و  نازیم  و  ینمشد ،  نیا  داعبا  و  اهنآ ،  ینمشد  هک  دندوب  ینانمشد  دندرک ،  یم  تکرـش  ملس » 

ناناملسم تسا  یهیدب  و  رگید .  لئابق  زین  و  دنمالسا ؟  فلاخم  ردقچ  شیرق  دنمالسا ؟  فلاخم  ردقچ  دوهی  دوب  مولعم  یتح  دوب . 
مالسا و اب  نانآ  هزرابم  تیفیک  هکنیا  رد 
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 . دندوبن دیدرت  تریح و  راچد  تسا  هنوگچ  نیملسم 

نامز هژیو  تیصوصخ 

ینعی هاتوک ،  تموکح  ياهیراوشد  نیرتگرزب  زا  یکی  نیا  تشادـن و  ار  ّتیـصوصخ  نیا  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  نارود  اـما 
رارق مه  ربارب  رد  رکشل  ود  هک  یتقو  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  نارود  رد  تسا .  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  هلاس  جنپ  زا  رتمک 
ياوآ رکـشل  ود  ره  نایم  زا  دـنتفرگ .  یم  هزور  دوب  ناضمر  هاـم  رگا  رکـشل  ود  ره  دـندناوخ .  یم  زاـمن  رکـشل  ود  ره  دـنتفرگ  یم 

تحارـص و هک  دـندرک  یم  ساسحا  تشاد ،  رارق  مه  لـباقم  رد  هک  يرکـشل  ود  ره  رد  اهناملـسم  دـش .  یم  هدینـش  نآرق  توـالت 
هیلع نینمؤملا «  ریما  ياـهدربن  رد  نیفـص ،  گـنج  رد  اذـل  دـنرادن .  ار  ملـس »  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ «  نارود  لاـیخ  یتحار 
هیلع هّللا  یلص  ربمغیپ «  نارود  زا  یمیدق و  مالسا  هک  ییاهناملسم  دمآ و  دوجو  هب  تریح  ههبـش و  لاؤس و  همزمز  راب  دنچ  مالـسلا » 
تبث یمالسا  تموکح  تدالو  صوصخب  مالسا و  تدالو  ياهزور  نیلوا  زا  ار  یمالسا  قیاقح  لئاسم و  دنتشاد و  ار  ملس »  هلآ و  و 

رد دـندوب .  مگردرـس  يرایـسب  اما  دـننک .  فرطرب  ار  لکـشم  دنـشاب و  اـشگ  هرگ  دنتـسناوت  یم  رـسای ،  راـمع  لـثم  دـندوب ،  هدرک 
 . دوبن راکشآ  فوفص  فالتخا  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  نارود  ياهارجام 

ّالإ ملعلا  اذه  لمحی  ال  دومرف « :  یم  اهراب  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  هک  دوب  هدرک  گنت  ار  اضف  يردق  هب  اهراعـش  رد  كارتشا 
ییانیب و تسین ،  یفاک  تمواقم  اهنت   1 ربّصلا »  رصبلا و  لهأ 
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 « مالسلا هیلع  نینمؤملا «  ریما  ياهجنر  مالسلا ، »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  نامز  هژیو  تیصوصخ  نیا  تسا .  مزال  يرگنزیت  يرایـشه و 
 . دوب هیلع  هّللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ياهرسدرد  و  ، 

 . میراد ار  تیعضو  نامه  شیب  مک و  دوش  یم  هداد  رس  نآ ،  طاقن  زا  يرایسب  رد  هک  ییابیز  ياهراعش  اب  میظع  ییایند  رد  زورما  ام 
زا رفک  نامیا و  هلـصاف  هزادنا  هب  ییاه  هلـصاف  هب  یهاگ  نآ  رد  یمالـسا  شنیب  تفایرد و  كرد و  هک  مالـسا  يایند  رد  زورما  یتح 

 . میهجاوم یتیعقاو  نینچ  اب  دنتسه  رود  مه 

 . دوش یم  هتفرگ  هدیدان  یمالسا  ياهروشک  رد  مالسا  نایعدم  زا  یشخب  هلیسو  هب  یمالسا  قیاقح  نیرتنـشور  نیرتراکـشآ و  زورما 
طیارش هباشم  یطیارش  زورما  تسا .  رگیدکی  ریاغم  تدش  هب  اهیریگ  تهج  اما  تسا ،  ناسکی  اهراعش  هک  تسا  يزور  نامه  زورما 

 . تسا هغالبلا  جهن  راگزور  راگزور ،  سپ  تسا .  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  نارود  تموکح 

ار قیاقح  زا  يرایسب  درک و  هاگن  هعماج  ناهج و  ياهتیعقاو  هب  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  ذفان  قیقد و  هاگدید  زا  دوش  یم  زورما 
 . درک ادیپ  ار  اهدرد  جالع  تخانش و  دید و 

 . میرت جاتحم  هغالبلا  جهن  هب  هشیمه  زا  زورما  ام  رظن  هب  هک  تسا  نیمه 

 « مالسلا هیلع  نینمؤملا «  ریما  نابز  زا  هک  ار  هعومجم  نیا  هب  تشگزاب  هغالبلا و  جهن  هب  نتخادرپ  ترورـض  هک  دوب  تهج  کی  نیا 
هک یتامدقم  ندرک  هدامآ  نآ و  نوماریپ  رد  ندرک  راک  رتشیب  هچره  دـهد و  یم  ناشن  هدـش ،  لقن  مالـسلا »  هیلع  نایقتم «  يالوم  و 

هشیمه زا  دنکب  رت  مهف  لباق  رتدانتسا و  لباق  ار  نآ  دناوتب 
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 . تسا رت  يرورض  رت و  مزال 

لوط رد  ام  هک  تسا  نیا  دنک ،  یم  جاتحم  قاتشم و  هغالبلا  جهن  هب  هتـشذگ  زا  رتشیب  ار  ام  زورما  دراد و  دوجو  هک  يرگید  تقیقح 
 ، هدش لصاح  رگید ،  يوس  زا  ینمشد  يزرو و  ضرغ  وس ،  کی  زا  تلاهج  یمهف و  جک  زا  هک  یفارحنا  اب  هنافسأتم  مالسا ،  خیرات 

 . میا هتشاد  ییاهیمگردرس  تسه  نامرایتخا  رد  یمالسا  فراعم  زا  هک  هچنآ  رد 

هدش بجوم  هک  هتـشاد  دوجو  ییاهیهاوخدوخ  اهیرظن و  گنت  هتـشاد ،  دوجو  ییاهتلاهج  ینادان و  مالـسا ،  هتـشذگ  خیرات  لوط  رد 
اهتنایخ و اهیزرو و  ضرغ  هوالع  هب  و  دنوشن ،  هتخانش  دنوش ،  هتخانش  دیاب  دنتسه و  هک  نانچنآ  یمالسا  فراعم  یمالـسا و  قیاقح 

نایز هب  مالـسا  يافـص  صولخ و  هک  یناسک  نادنمتردق و  زا  مالـسا  شیادیپ  ياهنرق  نیلوا  زا  مه ،  ار  مالـسا  زا  فارحنا  رب  دـمعت 
 . مینک یم  هدهاشم  تسا ،  هدوب  اهنآ 

نآ هب  ناوتب  هک  يرکف  یماظن  یمالـسا و  هشیدـنا  لالز  صلاخ و  ياه  همـشچرس  هب  میا  هتـشاد  جاـیتحا  هراومه  خـیرات  لوط  رد  اـم 
اهینیبدـب و نامه  مه  نآ  مهف  رد  هچرگ  تسا ،  هدوب  اهناملـسم  رایتخا  رد  هراومه  میرک  نآرق  هناتخبـشوخ  میدرگزاب .  دـش ،  یکتم 

فرـصت هنوـگره  زا  رود  هب  ملاـس و  نآرق  نتم  هّللا  دـمحب  اـما  دـنا ،  هدرک  ییاـهتلاخد  اـهیزرو  ضرغ  اـهیمهف و  جـک  اـهنیب و  جـک 
يارب تفرعم  لالز  ياه  همـشچرس  ریاـس  هک  دوش  یمن  بجوم  نیا  نکیل  تسه .  اهناملـسم  راـیتخا  رد  يا  هنـالهاج  اـی  هناهاوخدـب 

قمع اب  يرشب و  گنهرف  شرتسگ  اب  دشابن .  يرورض  دراد ،  اهناملسم  يارب  نآرق  تمالـس  هک  یترورـض  نامه  هب  زورما  اهناملـسم 
زورما تسا ،  مکاح  اهناسنا  رب  هک  یتفرعم 
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هدروخن تسد  فراعم  نآ  مالـسا ،  ردـص  زا  هلـصاف  دوجو  اب  نامز و  تشذـگ  دوجو  اـب  دننیـشنب ،  یناـسک  دـیاب  هک  تسا  زور  نآ 
طابنتـسا و لها  رایتخا  رد  دـننک و  عمج  رتشیب  هچره  دـنک  بلج  دوخ  هب  ار  ناسنا  رواب  نانیمطا و  دـناوت  یم  هک  ار  ملاـس  صلاـخ و 

 . دنهد رارق  نارظن  بحاص  نارکفتم و  داهتجا و 

هغالبلا جهن  دراذگ ،  یم  ام  ياپ  شیپ  رد  ار  کیدزن  هار  نیا  هغالبلا  جـهن  دریگب ،  ماجنا  دـیاب  مه  ثیداحا  رد  هک  تسا  يراک  نیا 
 . دناسر یم  یمالسا  فراعم  هب  تبـسن  اههاگدید  نیرت  نما  اههاگیاپ و  نیرتکیدزن  هب  مالـسا ،  ردص  اب  ینالوط  هلـصاف  نیا  زا  ار  ام 

تسین هغالبلا  جهن  رد  هک  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  بطخ  زا  رادقم  نآ  رگا  مینک و  قیقحت  راک و  هغالبلا  جهن  نوماریپ  ام  رگا 
ماجنا ینف  يراک  دـنک  یم  یعطق  مّلـسم و  صّخـشم و  ار  اـهنآ  راـبتعا  هک  یتایـصوصخ  دنـس و  هراـبرد  اـهنیا و  يور  دوش و  عمج  ، 

هب یگرزب  تمدخ  میناسرب ،  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  يا  هبطخ  دـصناپ  هب  کیدزن  يا  هعومجم  هب  ار  هغالبلا  جـهن  و  میهدـب ، 
ینغ ال عبنم  کی  مالـسا ،  ردص  زا  تدـم  همهنیا  تشذـگ  اب  میناوت  یم  میا .  هیداد  ماجنا  يرجه  مهدزناپ  نرق  رد  یمالـسا  فراعم 
ام هب  بولطم  هعومجم  نآ  میهد .  رارق  اهناملـسم  راـیتخا  رد  دـشاب ،  دـناوت  یم  تسا و  مالـسا  هب  نینمؤم  همه  لوبق  دروم  هک  یلازی 

يراک نیا  و  داد ،  دهاوخ  ءاقترا  یمالسا  فراعم  هب  تبسن  ار  ام  شنیب  رایـسب  هچ  درک و  دهاوخ  ددم  مالـسا  تسرد  مهف  هب  تبـسن 
ماظن هیاس  رد  صوصخب  نکمم ،  تسا 
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ماجنا یتسیاب  اـمتح  هک  تسا  يراـک  نیا  تسا .  هتفرگ  لکـش  هغـالبلا »  جـهن  و «  نآرق »  ياـنبم «  رب  اـساسا  هک  یمالـسا  يروهمج 
نیا دننک  یم  يراکمه  اهنآ  اب  هک  یناسک  همه  هغالبلا و  جهن  داینب  رد  ام  زیزع  ناردارب  شـشوک  هک  تسه  يراودـیما  نیا  دریگب و 

 . دهد ماجنا  مالسا  ملاع  هب  ار  گرزب  تمدخ 

هغالبلا جهن  رد  ع »  یلع «  تیصخش  ریوصت 

ام هک  يزیچ  تسا ،  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـصخش  میـسرت  هغالبلا  جـهن  تیمها  شزرا و  داعبا  زا  رگید  دـعب  کی 
 . میراد ار  جایتحا  لامک  نآ  هب  زورما 

اهناسنا دهاوخ  یم  مالـسا  هک  یناملـسم  لماک  هنومن  نیا  الاو ،  ناسنا  نیا  هتخانـشان ،  هرهچ  نیا  مالـسلا »  هیلع  یلع «  نینمؤملا  ریما 
باتک تقیقح  رد  هغالبلا  جهن  دوش .  یم  فیرعت  ییاسانش و  الماک  هغالبلا  جهن  روطـس  قاروا و  يالبال  رد  دنوشب ،  هتخاس  نانچنآ 

ياـهیداو و  روآ ،  تفگـش  زیمآرارـسا و  ياـهقفا  هب  یـسک  تسا  نکمم  هنوـگچ  تسا .  مالـسلا »  هـیلع  بلاـطیبا «  نـب  یلع  یفّرعم 
رد دنک .  فیصوت  میسرت و  باذج  ابیز و  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  دناوتب  دشاب و  هتفاین  تسد  تسه  هغالبلا  جهن  رد  هک  یتفرعم  نوگانوگ 
زا و  ناسنا ،  کی  هژیو  ياهتلـصخ  زا  قالخا ،  زا  تفرعم ،  زا  دراد :  دوجو  یناسنا  يالاو  تیـصخش  کـی  داـعبا  همه  هغـالبلا  جـهن 

ناسنا نآ  دوش و  یم  مسجم  هغالبلا  جـهن  رد  لماک  ناسنا  کی  تسا ،  هداد  میلعت  اـهناسنا  هب  مالـسا  طـقف  هک  ییـالاو  هژیو  قـالخا 
هکلب تسا  مهم  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  هرهچ  ییاسانش  باب  زا  طقف  هن  نیا  و  تسا ،  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  دوخ  لماک 

زا
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لاؤس ام  زا  نامرصاعم  تیرشب  زورما  تسا .  ّتیمها  زئاح  دزاسب  دهاوخ  یم  ار  یناسنا  هنوگچ  مالسا  هکنیا  مالـسا و  ییاسانـش  باب 
یناسنا هنوگچ  نتخاس  ددص  رد  تسا ،  یناهج  نآ  تلاسر  دینک  یم  رکف  دـینز و  یم  مد  نآ  زا  امـش  هک  یمالـسا  نیا  دـنک « :  یم 

و داد ؟  ناشن  ناوت  یم  مالـسلا »  هیلع  بلاـطیبا «  نب  یلع  زا  رتـالاو  رت و  عماـج  رتاـبیز و  رتهب و  ار  یـسک  هچ  خـساپ  يارب  تسا » ؟ 
شزرا باتک و  نیا  تمظع  هرابرد  هتبلا  دوش .  یمن  راکـشآ  هغالبلا  جهن  دـننام  اج  چـیه  رد  مالـسلا »  هیلع  بلاطیبا «  نب  یلع  هرهچ 

یبلق رکشت  ساپس و  ات  منک  یم  يا  هراشا  طقف  نم  دز ،  ناوت  یم  اهفرح  یلیخ  هدش و  هتفگ  قیمع  بلاطم  اه  همان  نیا  نانخس و  نیا 
ار هتکن  نیا  دـنداد ،  نامزاس  ار  هغالبلا  جـهن  ندناسانـش  تمـس  هب  تکرح  نیا  لبق و  ياـه  هرگنک  هرگنک و  نیا  هک  یناـسک  زا  نم 

 . میناد یم  تیمها  زئاح  میظع و  ردقنیا  ار  راک  نیا  ام  تبسانم  هچ  هب  هک  دنک  نشور 

سرتسد رد  يوحن  هب  هدیـسر و  مدرم  شوگ  هب  نآ  مان  هدمآ و  نوریب  یـشومارف  زا  يدایز  دودح  ات  هغالبلا  جهن  تساهتدم  هکنیا  اب 
هتبلا دریگب .  ماـجنا  دـیاب  يا  هبناـج  همه  یملع و  تاـقیقحت  هغـالبلا  جـهن  فارطا  رد  هک  مراد  داـقتعا  زاـب  تسا ،  هـتفرگ  رارق  مدرم 

ریدـقت و راوازـس  هجوت و  لباق  تسا ،  هدـش  جرد  هغالبلا  جـهن  همانباتک  رد  اهنآ  زا  يا  همـش  هتفرگ و  ماـجنا  نونک  اـت  هک  ییاـهراک 
 . تسا رکشت 

نآ زا  يا  هدمع  ياهشخب  حرش  هغالبلا ،  جهن  بلاطم  يدنب  لصف 

نآ زا  يا  هدمع  ياهشخب  حرش  هغالبلا ،  جهن  بلاطم  يدنب  لصف 

تسا هتفرگ  ماجنا  درذگ  یم  فیرش  باتک  نیا  نیودت  زا  هک  یلاس  رازه  زا  شیب  لوط  رد  مزال  ياهراک  زا  يرایسب 
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زا یـضعب  هک  دراد  مه  لامتحا  درک ،  ادیپ  وجتـسج و  دیاب  هک  دشاب  ظوفحم  دنمـشزرا  راثآ  نیا  یطخ  خسن  اه  هناخباتک  رد  دیاش  ، 
 . دریگب ماجنا  دیاب  اهراک  نیا  لاحره  رد  دشاب ،  هتفر  نیب  زا  هتفرگ و  رارق  ثداوح  ضرعم  رد  نامز ،  لوط  رد  اهنآ 

جهن نوماریپ  دـیاب  هک  ار  یتاقیقحت  نیرت  یـساسا  تسرهف  هک  تسا  نیا  دـهد ،  ماـجنا  دـناوت  یم  هرگنک  نیا  هک  ییاـهراک  زا  یکی 
جهن زورما  هک  درمـش  ار  مزال  راک  اههد  ناوتب  دیاش  دراذـگب .  نادنمـشیدنا  رایتخا  رد  دـنک و  نیودـت  هیهت و  دریگب ،  ماجنا  هغالبلا 
مدرم راـیتخا  رد  درک و  نیودـت  ار  اـهنیا  دـیاب  دریگ ،  ماـجنا  یعمج  اـی  يدرف  هویـش  هب  دـیاب  تسا و  دـنمزاین  اـهراک  نیا  هب  هغـالبلا 

تیولوا و زا  ییاهراک  هچ  دـننادب  دنتـسه  سونأم  هغالبلا  جـهن  اب  هک  یناسک  نارظنبحاـص و  ناـفلؤم و  نادنمـشیدنا و  اـت  تشاذـگ 
 . منک یم  هراشا  دراد ،  یمربم  ترورض  تیمها و  نم  رظن  هب  هک  راک  دنچ  هب  اجنیا  رد  تسا .  رادروخرب  تیمها 

هغالبلا جهن  زا  بوخ  یسراف  همجرت 

یـسراف هب  هغالبلا  جـهن  نادرگرب  رطاخ  هب  هک  یناوارف  تاـمحز  هب  مهاوخ  یمن  معلّطم و  شیب  مک و  هتفرگ  ماـجنا  هچنآ  زا  هتبلا  نم 
هدنب دوب و  هدش  لیکـشت  شیپ  لاس  هس  هک  مه  رگید  هرگنک  کی  رد  منک .  هاگن  يردق  یب  مشچ  هب  هتـساوخان  يادـخ  هتفرگ  ماجنا 

رایتخا رد  هدرک و  همجرت  یـسراف  هب  ار  باتک  نیا  راب  لوا  هک  مالـسالا  ضیف  ياـقآ  لـیلج  ملاـع  زا  مدرک ،  تکرـش  متفاـی و  قیفوت 
رکشت مه  زاب  مدرک و  رکشت  دناسر ،  مدرم  شوگ  هب  راب  نیلوا  يارب  ار  هغالبلا  جهن  يادص  داد و  رارق  مدرم 
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هب اوتحم ،  نایب  تروص  هب  دازآ ،  ای  بختنم  ياه  همجرت  هغـالبلا  جـهن  زا  هک  یمرتحم  ناگدنـسیون  رفن  دـنچ  زا  نینچمه  منک ،  یم 
هغالبلا جـهن  زا  هبناج  همه  لماک و  همجرت  کـی  ياـج  منک  ضرع  مهاوخ  یم  نکیل  مرازگـساپس .  دوخ  مهـس  هب  دـنا ،  هداد  تسد 

هدـش نونک  ات  هک  یتلفغ  روصق و  مرظن  هب  تسا و  یلاخ  نانچمه  ام  هعماـج  رد  نآرق  زا  اـسر  نشور و  لـماک و  همجرت  کـی  ياـج 
 ، دنک بیقعت  تیدج  تیروف و  اب  ار  هلأسم  نیا  هغالبلا »  جهن  داینب  منک «  یم  شهاوخ  نم  تسا .  یگتسکشرس  هیام  تسا 

دنهد هئارا  دـننک و  هیهت  یـسراف  هب  میرک  نآرق  زا  یبوـخ  همجرت  دـنناوت  یم  هک  یناـسک  همه  زا  راـب  نیمدـنچ  يارب  هـک  یناـنچمه 
رتدوز راک  نیا  دـیاب  تسا .  هدرک  رید  يردـق  مرظن  هب  لاس  جـنپ  زا  دـعب  یمالـسا  يروهمج  دـننکب .  ار  راـک  نیا  منک  یم  شهاوخ 

رثا ود  نیا  همجرت  هب  دننک  عورـش  رفن  نیدنچ  هک  درادن  یلاکـشا  نم  رظن  هب  دوش .  یم  رترید  درذـگ  یم  هچره  تفرگ و  یم  ماجنا 
هک دشابن  روط  نیا  ینعی  دوب .  دهاوخن  لماک  يا  همجرت  چیه  لاح  ره  هب  نوچ  دـنربب .  شیپ  دـنناوت  یم  هک  ار  رادـقم  ره  سدـقم و 

تـسد راک  زا  هدـش  نآرق »  ای «  هغالبلا  جـهن  همجرت  لوغـشم  یبرع  نابز  هب  انـشآ  بوخ و  هدنـسیون  نالف  هک  دندینـش  یناـسک  رگا 
 » زا مه  بوخ  رایـسب  همجرت  هد  رگا  دنک .  عورـش  دنک  یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  راک  نیا  قوش  یـسک  ره  دـننکن .  يراک  دنـشکب و 

قئالع هک  درادن  یلاکشا  چیه  و  تسین ،  يدایز  میشاب  هتشاد  فیرش  هغالبلا  جهن  و  میرک »  نآرق 
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يردق هلمج  نآ  یعقاو  داعبا  هب  ار  هدنناوخ  دـنناوتب  هلمج  کی  ای  هیآ  کی  زا  فلتخم  ياههاگدـید  نوگانوگ و  ياهقوذ  فلتخم و 
2 دراد .  رارق  تیولوا  رد  زورما  راک  نیا  نم  رظن  هب  نیاربانب  دننک .  رتکیدزن 

هغالبلا جهن  یناونع  يدنب  لصف 

يدـنب لصف  تسا ،  هغـالبلا  جـهن  یناونع  يدـنب  لـصف  دراد ،  ترورـض  هغـالبلا  جـهن  باـب  رد  اـمتح  هک  ییاـهراک  زا  رگید  یکی 
هدرک ار  راک  نیا  هغالبلا  جهن  يور  ام  نامز  ردقیلاع  گرزب و  ياملع  نیققحم و  زا  یـضعب  هتفرگ ،  ماجنا  راک  نیا  هتبلا  یعوضوم . 

دودح 30 رد  منک  یم  رکف  هک  یلک ،  نیوانع  ریز  رد  اما  تسا .  دنمشزرا  دوخ  ياج  هب  هک  هدش  پاچ  مه  يددعتم  تادلجم  دنا و 
شیاج زاب  مه  نآرق  رد  راـک  نیا   3 درک .  ادـیپ  ناوت  یم  یعرف  ناونع  اههد  دـیاش  نآ  لیمکت  رد  اما  دـنا  هدرک  کـیکفت  ار  ناونع 
زورما ات  ام  هک  یتاعوضوم  نیرتشیب  لماش  دوش  هتـشون  دـیاب  نآرق  يارب  تاـیالا  لیـصفت  کـی  تسا .  هتفرگن  ماـجنا  تسا و  یلاـخ 

لیـصفت بلاطملا و  لیـصفت  کـی  میظنت  هغـالبلا  جـهن  باـب  رد  اـما  تسه .  یناـشن  نآ  زا  نآرق  رد  میـسرب و  اـهنآ  هب  میا  هتـسناوتن 
یمن ادـیپ  قیفوت  مه  همه  تسا ،  یندـشن  مامت  قیمع و  سونایقا  کی  اعقاو  هغالبلا  جـهن  تسا .  يرورـض  هداـعلا  قوف  تاـعوضوملا 
باتک نیا  فراعم  بلاطم و  زا  يرایسب  هکیلاح  رد  دننک ،  روغ  نآ  رد  دننک و  ریس  تسا  نآ  هتسیاش  هک  نانچنآ  ار  باتک  نیا  دننک 
یناسآ هب  نآ  رد  ار  ناشرظن  دروم  بلاطم  هک  دوش  ادـیپ  نادـنم  هقالع  ناگدـنیوج و  يارب  ناکما  نیا  دـیاب  تسا و  مزال  مدرم  يارب 

 . دنبایب

يدنس رابتعا  ظاحل  زا  يدنب  لصف 

یضعب انیقی  تسا .  يدنـس  رابتعا  ظاحل  زا  يدنب  لصف  دریگب ،  ماجنا  هغالبلا  جهن  هرابرد  تسا  بوخ  هک  يرگید  ياهراک  زا  یکی 
رد مه  اهشخب  زا  یضعب  دراد .  رارق  ییاور  قوثو  رابتعا و  يالعا  دح  رد  هغالبلا  جهن  ياهشخب  زا 
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ای فیلأت و  هس  ای  ود  دودـح  هدـش  پاچ  ییاهباتک  هتفرگ و  ماجنا  ییاهراک  نونک  اـت  هغـالبلا  جـهن  دانـسا  نوماریپ  تسین .  دـح  نآ 
 . رتشیب

ظاحل زا  يدنب  هقبط  کی  تسا  مزال  اما  دنعالطا .  یب  نآ  زا  يرایـسب  هک  دشاب  هتفرگ  ماجنا  راک  نیا  مه  ناگتـشذگ  نایم  رد  دیاش 
ظاحل زا  دـنادب ،  دـنک  یم  هعجارم  ناسنا  هک  اه  همان  ای  تاملک  ای  بطخ  زا  کی  ره  هب  هکنانچ  دریگب .  ماجنا  يدنـس  رابتعا  دـنس و 

ناوت یم  ار  نئارق  دهاوش و  همه  هتبلا  درک .  هیکت  نآ  هب  ناوت  یم  ردقچ  تسا و  رابتعا  دروم  ردـقچ  دراد ،  ثیدـح  نیا  هک  يدـنس 
یناسک نادنمشیدنا و  ناققحم و  يارب  دشابن  زاین  دروم  مه  مدرم  هماع  يارب  رگا  هک  تسا  يزیچ  نیا  تفرگ و  راک  هب  دروم  نیا  رد 

 . تسا تیمها  زئاح  انیقی  دنهد ،  یم  تیمها  هلأسم  نیا  هب  هک 

هغالبلا جهن  تاغل  همجرت 

یتح و  اهنابز ،  یـسراف  يارب  تسا  هغالبلا  جهن  تاغل  همجرت  دریگب  ماجنا  هغالبلا  جهن  هنیمز  رد  دـیاب  هک  یـساسا  ياهراک  زا  یکی 
هدرک ار  راک  نیا  رگید  یـضعب  هدبع و  دمحم  موحرم  نوچ  یناگرزب  اه  هغالبلا  جهن  زا  یـضعب  یقرواپ  رد  هتبلا  اهنابز .  یبرع  يارب 
قوف تغالب  تحاصف و  يرنه و  ياه  هیام  یبدا و  ياهراب  اب  تسا  هدرتسگ  باتک  نیا  رد  هک  یتغل  همه  نیا  تسین .  یفاـک  اـما  دـنا 

لماک و تاغللا  ریـسفت  کی  تسا  مزال  هک  نآ  هصالخ  دراد .  نآ  یحطـس  حرـش  زا  رتنوزف  یلقتـسم ،  راک  کی  هب  جاـیتحا  هداـعلا ، 
 . دوش هیهت  هغالبلا  جهن  يارب  قیمع 

هبطخ کی  زا  قرفتم  ياهشخب  نتسویپ 

انایحا هک  تسا  هبطخ  کی  قرفتم  ياهشخب  نتسویپ  مدرک ،  یم  ساسحا  ار  شترورض  هراومه  شیپ  اهتدم  زا  هک  ییاهراک  زا  یکی 
دوش یم  عورش  هبطخ  کی  هکنآ  زا  دعب  ییاهاج  دیا  هدرک  هظحالم  تسا .  هدرک  ادج  مه  زا  هیلع ،  هّللا  همحر  یضر ،  دیـس  ار  اهنآ 

 « اهنم و  ریبعت «  ّالا  و  تسا ،  هداتفا  يزیچ  کـی  اـهنیا  نیب  اـنیقی  تسا )  هبطخ  ناـمه  ياهـشخب  هلمج  زا  نیا  اـهنم (  دوش و  یم  هتفگ 
دوخ رد  ار  اهشخب  زا  یـضعب  دیاش  تسا ،  هراک  همین  بلطم  تسین و  هبطخ  نایاپ  نیا  دوش  یم  مولعم  رگید  ياهاج  کی  دوبن .  مزال 

 . درک ادیپ  وجتسج و  ناوت  یم  ثیدح  قرفتم  بتک  رد  ار  اهنآ  زا  يرایسب  انیقی  و  درک ،  ادیپ  ناوتب  هغالبلا  جهن 

دیاب تسا .  هداتفا  هلـصاف  ناشنایم  اما  تسه ،  مه  مهم  هداعلا  قوف  هک  دـنیب  یم  ار  هبطخ  کی  زا  شخب  ود  ناسنا  یهاگ  لاـح  ره  هب 
اج هب  اج  نیا  دننیشنب و  یناتّمه  بحاص 
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ادیپ لاصتا  مه  هب  ون  زا  هبطخ ،  کی  هدنکارپ  ياهـشخب  نکمم  رودقم و  ردـق  هب  ماجنارـس  ات  دـننک .  یبایزاب  يریگیپ و  ار  اهیگدـش 
يرنه ياهییابیز  تغالب و  تحاصف و  هاگدـید  زا  ار  باتک  نیا  هیلع ،  هّللا  ناوضر  یـضر  دیـس  موحرم  منک  یم  روصت  هدـنب  دـنک . 

رد تغالب  هلأسم  ام  مدرم  يارب  زورما  هغالبلا . »  جهن  دنک « :  یم  دـییأت  ار  نیمه  مه  باتک  مسا  تسا ،  هداد  رارق  هجوت  دروم  رتشیب 
زا ام  مدرم  زا  يرایـسب  الـصا  میراد .  جایتحا  نیماضم  هب  ام  میراد .  راک  اوتحم  هب  تسین ،  هجوت  تیمها و  لوا  هجرد  رد  باـتک  نیا 

يدنا دصیس و  رازه و  تشذگ  اب  مه  اهنابز  برع  زا  يرایسب  دیاش  میتسه .  نابز  یسراف  ام  دنمهف ،  یمن  يزیچ  تاملک  نیا  ییابیز 
نآ يرنه  ياهییابیز  تغالب و  تحاصف و  زا  دنک ،  یم  ادیپ  یعیبط  روط  هب  نابز  تغل و  هک  یلوحت  اب  تاملک و  نیا  رودص  نامز  زا 

باب زا  تشاد و  دوجو  هعومجم  نیا  نیودـت  لّوا  زور  هک  یهاگدـید  نآ  زا  ام  زورما  تسا  مزال  دـننکن .  كرد  يداـیز  زیچ  مـالک 
نیا هک  ارچ  میریگب ،  هدـیدان  یلک  هب  ار  نآ  میوگ  یمن  مینک .  لودـع  دـش  یم  هاگن  نآ  هب  يرنه  ياهـشزرا  تحاـصف و  تغـالب و 
ریثأت نخـس و  کی  يراگدـنام  هب  هراومه  يرنه  ياهـشزرا  هک  تسا  مولعم  تسا و  دنمـشزرا  هداعلا  قوف  یبدا  يرنه و  رظن  زا  هجو 

تیمها لوا  هجرد  رد  ام  يارب  زورما  هک  هچنآ  اـما  تسین ،  یکـش  نآ  رد  دـنک و  یم  يرایـسب  کـمک  نآ  ناوارف  شرتسگ  قیمع و 
 . تسا نآ  نیماضم  تسا 

ياهراک لیبق  نیا  زا 
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یم رارکت  زاب  ار  لوا  داهنـشیپ  مدرک  ضرع  هک  روطنامه  دریگ .  یم  ماجنا  داد و  ماجنا  دیاب  هغالبلا  جهن  نوماریپ  هک  تسه  یناوارف 
هچ هک  دوش  صخشم  ات  دینک  يدنب  تسرهف  داد  ماجنا  هغالبلا  جهن  هنیمز  رد  دیاب  هک  ار  يرورـض  یلمع و  ياهراک  هعومجم  منک : 

يدیدج ياه  هتـشر  اهراک و  اهراکتبا ،  اهغوبن و  اهنامیا ،  اهقـشع و  هک  تسین  يدیدرت  هتبلا  دریگب .  ماجنا  تسا  هتـسیاش  ییاهراک 
 . دروآ دهاوخ  دوجو  هب  ار 

لیکـشت هب  هک  یتیمها  يارب  دنا ،  هداد  هغالبلا  جـهن  هب  هک  یتیمها  يارب  راکردـنا ،  تسد  لوؤسم و  ناردارب  همه  زا  رگید  راب  هدـنب 
جهن هک  دوش  عقاو  مالسا  تما  يارب  میظع  تمدخ  نیا  ءاشنم  دناوتب  ناشتّمه  يدنلب  مراودیما  منک و  یم  رکـشت  دنا  هداد  هرگنک  نیا 

زا يرایسب  زونه  دیاش  هک  اهناملسم  همه  يارب  دشاب  یقشمرس  نیا  دهد و  رارق  يرادرب  هرهب  هدافتـسا و  دروم  رتشیب  هچ  ره  ار  هغالبلا 
 . دنرادن ییانشآ  هنوگچیه  هغالبلا  جهن  اب  اهنآ 

هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و 

اهتشون یپ 

 . ضیف 559 هبطخ 172 ،  هغالبلا ،  جهن   ( 1 ) 

یناوارف ياهراک  درذگ  یم  يربهر  مّظعم  ماقم  زیگنا  قوش  ینارنخـس  نیا  زا  هک  یلاس  دنچ  یط  رد  هلادمحب  هک  تسا  ینتفگ   ( 2 ) 
رد مه  يرگید  ياه  همجرت  هتفای و  راشتنا  يوجاوخ  دّمحم  یتیآ و  دّـمحملا  دـبع  نایاقآ :  زا  نآرق  همجرت  ود  هلمج  زا  هتفرگ  ماجنا 

 . تسا عبط  ای  لیمکت  تسد 

ینیوج هلازیزع  رتکد  تّمه  هب  نهک  همجرت  کی  زین  يدیهش و  رفعج  دیس  رتکد  ياقآ  ملق  هب  هغالبلا  جهن  زا  یلماک  همجرت  نینچمه 
نانچمه نارظنبحاص  ششوک  هب  باتک  ود  نیا  همجرت  دنمجرا  تضهن  و  تسا ،  هدیدرگ  ایحا 
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 ( هغالبلا جهن  داینب  دراد ( .  همادا 

لصف زا 400  شیب  هک  نوضیب  بیبـل  رثا  هغـالبلا  جـهن  فینـصت  هتفرگ 1  ماـجنا  شـشوک  ود  ریخا  ياـهلاس  رد  هنیمز  نـیا  رد   ( 3 ) 
جهن داینب  طسوت  یعرف  نیوانع  اب  شیف  رازه  زا 5  شیب  یلصا و  ناونع  لماش 300  هغالبلا  جهن  یعوضوم  تسرهف  دراد 2  یعوضوم 
یلع فیلأـت  هغـالبلا ،  جـهن  تاـعوضوم  یلع  لیلدـلا  ینیکـشم 4  هلا  هیآ  فیلأـت  هغـالبلا  جـهن  تاـعوضوم  یلا  يداـهلا  هغالبلا 3 

 . دمحم میرک  سیوأ  دادعا  هغالبلا ،  جهنل  یعوضوملا  مجعملا  نایراصنا 5 

مالسا ناهج  رد  هغالبلا  جهن  تامیلعت  شرتسگ  موزل 

داشرا هینیسح  نارهت  بجر 1405 ه ق  اب  ربارب  هام 1364 ه ش  نیدرورف  هغالبلا  جهن  مجنپ  هرگنک  رد  ینارنخس 

هغالبلا جهن  داینب  رد «  زیزع  ناردارب  تّمه  هب  هغالبلا  جهن  هرابرد  رگید  عمجم  کی  لیکشت  دهاش  هک  تسا  يرایسب  یتقوشوخ  هیام 
ثحابم هنیمز  رد  ار  مدوخ  یتاعلاطم  يرکف و  یگدـنز  زا  یتدـم  هک  یـسک  ناونع  هب  ناملـسم و  درف  کی  ناونع  هب  هدـنب  میتسه .  « 

مزال و كرابم و  تکرح  کی  ار  تکرح  نیا  یمالـسا ،  يروهمج  ماـظن  رد  لوؤسم  کـی  ناونع  هب  و  ما ،  هدـنارذگ  هغـالبلا  جـهن 
 . مرامش یم  هدنخرف  ییادتبا و  يا  هلحرم  ییاهن ،  لحارم  هب  ندیسر  يارب  ار  ینونک  هلحرم  و  تبقاع ،  شوخ 

 . دنک ادیپ  همادا  نانچمه  دیاب  هغالبلا  جهن  هب  تمدخ  دوشب و  هدنـسب  دیابن  مه  اجنیا  هب  تسا و  رایـسب  ریدقت  روخ  رد  ناردارب  تّمه 
رد هدـنب  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ییاهـشالت  اهراک و  هتـشذگ ،  لاس  هرگنک  هرگنک و  نیا  نیب  هلـصاف  رد  هتبلا 

هک منک  دیکأت  مهاوخ  یم  اما  ما .  هتفرگ  رارق  اهنآ  زا  یضعب  نایرج 
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دیاب میا  هدنارذگ  هغالبلا  جـهن  اب  طابترا  مدـع  اب  ار  يرایـسب  نامز  ام  دـشاب .  میظع  ییاهراک  يارب  يا  همدـقم  دـیاب  تاعامتجا  نیا 
 . مینک ناربج  ار  صیاقن  نآ  تسه  هک  ییاهتصرف  اب  زورما 

اما یمالـسا ،  ياهروشک  زا  رگید  یـضعب  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  دنتـسین ،  مک  دنا  هدرک  راک  هغالبلا  جهن  هنیمز  رد  هک  یناسک  هتبلا 
 ، تسا یقاب  نانچمه  دـهدب ،  شرتسگ  مالـسا  ناهج  ياضف  لک  رد  ار  هغالبلا  جـهن  هسردـم  دـناوتب  هک  یـساسا  یلوصا و  ياهراک 
 ، یگداس نیا  هب  هک  تسا  یمیظع  هنیجنگ  هغالبلا  جهن  اعقاو  دریگ .  یم  ماجنا  اجیردت  دراد  یلوصا ،  ياهراک  نآ  ياه  هیاپ  هچرگا 

 ، درک ادیپ  یسرتسد  دوش  یمن  نآ  يدوجوم  هب  یتح 

يدوجوم زونه  ام  تسا .  يرادرب  هرهب  ینعی  یلـصا  راـک  تبون  میتخانـش ،  ار  يدوجوم  نینچ  هکنیا  زا  دـعب  و  دـیمهف ،  ار  نآ  ینعی 
ییالاو هیاپ  هبتر و  اب  هغالبلا  جهن  اما  دنراد ،  ار  تیعضو  نیمه  یمالـسا  ینغ  عبانم  زا  يرایـسب  هتبلا  میناد ،  یمن  مه  ار  هغالبلا  جهن 

 . درک دروخرب  نآ  اب  ییانثتسا  هنیجنگ  کی  تروص  هب  دیاب  تسا و  ءانثتسا  کی  تقیقح  رد  دراد  هک 

 . دنک ادـیپ  سنا  تفلا و  زیزع  باتک  نیا  اب  ام  هعماج  هک  تسا  نیا  میراد  میا و  هتـشاد  هک ،  ییوزرآ  منیب  یم  منک ،  یم  لمأت  یتقو 
نامدوخ یگبلط  هرجح  هب  يزور  دهد  قیفوت  لاعتم  يادخ  هکنیا  رگم  تشاد .  یتاقیقحت  ياهراک  راظتنا  الاح  دوش  یمن  ام  لاثما  زا 

نیا ام  مهدب .  رادشه  مهاوخ  یم  مینک  ادیپ  هغالبلا  جهن  هب  دیاب  ام  هک  یهجوت  هرابرد  نم  میـشاب .  هتـشاد  اهراک  نیا  زا  میدرگرب و 
هکنیا لثم  میراد ،  مک  هزورما  ار  هجوت 
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هب یبایتسد  تیمها  ام ،  نیققحم  يارب  یتح  ام ،  مدرم  يارب  زونه  ای  تسه ،  باتک  نیا  رد  یناـیاپ  یب  تفرعم  هنیجنگ  هچ  میناد  یمن 
 . تسا هدشن  فشک  لماک  روط  هب  ریظن  یب  باتک  نیا  میظع  عبنم 

هغالبلا جهن  تمدق  تیمها 

 ، میراد هلصاف  لاس  ابیرقت 1400  مالسا  ردص  اب  هک  یخیرات ،  طیارش  نیا  رد  تسا و  یمالسا  لوا  تسد  باتک  کی  باتک  نیا  الوا 
یم ادـیپ  شیازفا  هنوگ  لیوأت  ياهتـشادرب  لیوأت و  هب  لیم  ناـمز  لوط  اـب  هک  ارچ  دراد ،  يا  هژیو  تیمها  لیـصا  لوا و  تسد  عباـنم 

و اهتیقالخ ،  اهنهذ ،  دنک ،  یم  ادیپ  هلصاف  يردق  نید  شـشوج  عبنم  زا  نامز  یتقو  تسا .  یهلا  تارکفت  تافآ  زا  یکی  نیا  دنک و 
و دـهد ،  یم  قوس  تساه  هقیلـس  هب  یکتم  رتشیب  هک  ییاهطابنتـسا  هب  ار  اـهنآ  دنمـشوه  ياـهناسنا  ینورد  ياهـششوج  تاراـکتبا و 

نیا اهنآ  تافآ  نیرت  لیـصا  زا  یکی  دنا ،  هدش  فرحنم  هک  هتـشذگ  نایدا  دنک .  یم  فرحنم  ار  نایدا  یئرمان  تروص  هب  رما  نیمه 
 . تسا هدنامن  یقاب  ملاس  لماک و  روط  هب  ناشیلصا  یلوا و  نوتم  هک  هدوب 

ياهطابنتـسا يارب  يروحم  هک  هدـش  بجوم  نیمه  تسا و  یگرزب  رایـسب  زایتما  دوخ  نیمه  میراد ،  هدروخن  تسد  ار  نآرق  هتبلا  اـم 
دیاقع ءارآ و  هک  تسه  يا  هطقن  هرخألاب  ینعی  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  اه ،  هقیلـس  فالتخا  عیـسو  قافآ  همه  اب  یمالـسا ،  نوگانوگ 
اهرظن راهظا  لیوأت و  يولج  هکنیا  يارب  تسین  یفاک  تسین ،  یفاـک  نیا  نکل  تسا ،  نآرق  نآ  دنـشاب و  یکتم  هطقن  نآ  هب  فلتخم 

سابع نبا  هب  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  دوخ  دریگب .  ار  اهییارگ  سوه  يوه و  انایحا  اهییارگ و  هقیلس  و 
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 . نکن دانتـسا  نآرق  هب  ینک  هثحابم  جراوخ  اب  يور  یم  هک  یتقو   ) 1 هوجو »  وذ  لاّمح  نآرقلا  ّناف  نآرقلاب  مهمـصاخت  ال  دومرف « : 
 ( . تسا نوگانوگ  هوجو  هدنریذپ  هدنرادرب و  رد  نآرق  هکنیا  يارب 

هدش لزان  مالسلا »  هیلع  یلع «  نینمؤملا  ریما  هرابرد  هک  ار   . 2 ِهّللا »  ِهاَضْرَم  َءاَِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  هک «  یناسک  یتسار 
نامز رد  اما  درک ؟  دانتـسا  نآرق  هب  دوش  یم  اهنیا  اب  تسا ،  فرحنم  قح  هار  زا  ناشنهذ  ردق  نیا  و  مجلم ،  نبا  اب  دـننک  یم  قیبطت  ، 

یطیارش نینچ  رد  لیوأت .  زا  يرازبا  اب  اما  دندرک  یم  دانتـسا  نآرق  تایآ  هب  هک  دندوب  یناسک  میدید ،  ار  تقیقح  نیا  مه  نامدوخ 
 . تسا رتشیب  نید  حیحص  طابنتسا  يارب  ناققحم  ناکما  دشاب ،  رتشیب  مالسا  ردص  زا  هدیسر  راثآ  یمالسا و  نوتم  هچره  ، 

طاقتلا لیوأت و  لها 

یم ام  ات  دنتـشادن .  يراک  چـیه  ثیداحا  تایاور و  هب  نویطاـقتلا ،  رگید  ریبعت  هب  اـی  هلّوؤم ،  هک  میدوب  دـهاش  اـم  دوخ  هتـشذگ  رد 
دوجو یضراعت  ثیدح  هب  دانتسا  نآرق و  هب  داقتعا  نیب  هکنیا  لثم  دیرادن ، ؟  لوبق  ار  نآرق  امش  رگم  دنتفگ :  یم  ثیدح »  میتفگ « 
ثیدح هنوگچ  دننک و  یم  هلماعم  هنوگچ  نآرق  اب  اهنیا  میدـید  هک  دـعب  میدوبن ،  ساسح  یلیخ  میدرک و  یم  بجعت  ام  لیاوا  دراد 

 » نینمؤملا ریما  مه  اجنآ  رد  تسا .  هدوب  هچ  ثیدـح  اب  ناشتفلاخم  تلع  هک  میدـیمهف  تقو  نآ  دـننک ،  یم  در  ار  حیرـص  حـیحص 
لباق هک  اریز  نک ،  جاجتحا  ّتنس  هب  جراوخ  اب  هک  دیامرف :  یم  سابع  نبا  هب  مالسلا »  هیلع 
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 . تسا نشور  تسین ،  لیوأت 

ءارآ دنا و  هتفرگ  ار  ملاع  يایفارغج  زا  یعیسو  راطقا  تسا و  يریثک  ددع  اهناملسم  ددع  هک  مالـسا  ناهج  ینونک  طیارـش  رد  ام  رگا 
مینک ءایحا  ار  مالـسا  ردص  نوتم  میناوتب  رگا  تسا ،  مکاح  ناشحور  نهذ و  رب  نوگانوگ  ياهبتکم  اهداهتجا و  تارظن ،  دیاقع و  و 

 . میا هدرک  اهداهتجا  نیا  يارب  یلصا  روحم  کی  داجیا  هب  يدایز  کمک 

لاس هاجنپ  هک  یعبات  ای  یباحص  نالف  ثیدح  باتک  اب  زگره  هاگدید  نیا  اب  هغالبلا  جهن  دینک .  هاگن  هاگدید  نیا  زا  ار  هغالبلا  جهن 
یحو هب  نمؤم  نیلوا  مالک  هغالبلا  جـهن  تسین .  هسیاقم  لباق  هدوب  ترجه  زا  دـعب  لاس  لهچ  دـص و  لاـس ،  دـص  لاـس ،  تصـش  ، 

يرایسب هعیـش و  داقتعا  هب  هک  یماما  و  دنراد ،  رظن  قافتا  وا  رب  اهناملـسم  همه  هک  يا  هفیلخ  ربمغیپ ،  هفیلخ  مالک  و  تسا ،  يدمحم 
هبطخ شیاه ،  ینارنخس  هدنام ،  یقاب  انیع  شنانخس  تیمها  تمظع و  دح  نیا  رد  یناسنا  ینعی  تسا .  هباحـص  لضفا  تنـس  لها  زا 

رد يربهر  تسه ،  دـهز  تسه ،  قالخا  دـشاب ،  یمالـسا  فراعم  زا  لیـصا  میظع و  ینتم  هدـنهد  ناـشن  دـناوت  یم  نیا  و  شیاـه ، 
مالـسا هب  عماج  لماک و  داقتعا  ياه  هیاپ  میناوت  یم  ام  تسه ،  ینافرع  تسه ،  یعامتجا  ماظن  تسه ،  یـسایس  ماظن  تسه ،  هعماج 

 . مینک ادیپ  باتک  نیا  رد  ار 

هغالبلا جهن  نآرق و 

رابتعا و زا  دـح  نیا  ياراد  هک  میرادـن  یباتک  رگید  ام  ینعی  تسا .  نآرق  یلاـت  اـنیقی  دریگب ،  رارق  نآرق  راـنک  رد  یتقو  باـتک  نیا 
اهنت نایعیش  ام  هفیظو  هغالبلا  جهن  يایحا  اذل  دشاب .  تمدق  تیعماج و 
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مالسا رد  نوچ  تسا  ناملسم  و  دراد ،  لوبق  ار  مالسلا »  هیلع  بلاطیبا «  نب  یلع  سک  ره  ینعی  تساهناملـسم ،  همه  هفیظو  تسین ، 
ار هغالبلا  جهن  دیاب  یمالسا  ریظن  یب  ثاریم  کی  يایحا  ناونع  هب  اهناملسم  همه  دشاب  هتشادن  لوبق  ار  راوگرزب  نیا  هک  تسین  یسک 

ندرک قیقحت  ندرک و  راک  يانعم  هب  هکلب  هدش ،  پاچ  مه  دایز  بوخ  هک  پاچ ،  ترثک  يانعم  هب  طقف  هن  ایحا  نیا  و  دننک .  هدـنز 
رد هدـش ،  راک  ینآرق  مولع  رد  هدـش ،  هتـشون  يدایز  ياهریـسفت  هدـش ،  راک  میرک  نآرق  هنیمز  رد  هکنانچمه  تسا ،  نآ  هنیمز  رد 

نوچ دوش .  هدناوخ  دیاب  مه  هغالبلا  جهن  دوش  یم  هدناوخ  نآرق  هک  روط  نامه  دریگ .  ماجنا  اهراک  نیا  دـیاب  مه  هغالبلا  جـهن  هراب 
نتـسنادن دـننک و  ادـیپ  سنا  نآرق  اب  دـنناد  یم  فظوم  ار  ناشدوخ  اهناملـسم  هک  روط  نامه  تسا .  نآرق  هلابند  تسا ،  نآرق  یلات 

 . دبایب باسح  هب  صقن  دیاب  مه  هغالبلا  جهن  نتسنادن  دنرامش ،  یم  صقن  دوخ  يارب  ار  نآرق 

لاوحا نانخـس و  نیا  رودـص  تیعقوم  اـم  هک  تسا  نیا  تساـم ،  همه  فیلکت  نم  رظن  هب  تسا و  مهم  هداـعلا  قوف  هک  يرگید  هتکن 
 . تسا لجاع  ییافش  ام  هعماج  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  يارب  تخانـش  یهاگآ و  نیا  هک  مینادب  میـسانشب و  یبوخ  هب  ار  اهنآ  هدنیوگ 
هک دراد  تیـصوصخ  ود  هکلب  تسین ،  يداع  ناسنا  کی  مینیب  یم  میهد ،  یم  رارق  هعلاطم  دروم  ار  نانخـس  نیا  هدـنیوگ  یتقو  اریز 

تمکح و یکی  تیصوصخ  ود  نآ  دناسر .  یم  يا  هداعلا  قوف  تیمها  هب  میوگب ،  مهاوخ  یم  هک  يا  هبنج  نیا  زا  ار ،  وا  نخس 
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ینعی  3 ُءاَـشَی . »  ْنَم  َهَمْکِْحلا  ِیتؤـُی  هک «  یناـسک  نآ  زا  تسا ،  میکح  کـی  ـالوا  مالـسلا »  هیلع  یلع «  تسوا .  تیمکاـح  يرگید 
قیاقح هب  نیا .  ینعی  میکح  دسانـش ،  یم  ار  یتسه  قیاقد  ار و  شنیرفآ  قیاقح  ناسنا و  ار و  ناهج  هدـش ،  هداد  وا  هب  یهلا  تمکح 

ماما ار  وا  هک  ییاهنآ  هدـیقع  هب  و  یهلا ،  ماـهلا  هب  دـنناد ،  یم  موصعم  ماـما  ار  وا  هک  یناـسک  هدـیقع  هب  ـالاح  تسا ،  فقاو  ناـهج 
تسا یمیکح  ریصب و  ناسنا  هکنیا  رد  لاح  ره  هب  مالسا .  زا  و  ملس »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ «  زا  میلعت  هب  دنناد  یمن  موصعم 

نیا درادن ،  دیدرت  یـسک  تسا ،  انـشآ  تسا  دنوادخ  ياه  هنیجنگ  رد  هچنآ  شنیرفآ و  قیاقح  هب  و  ناربمغیپ ،  تمکح  زا  دنم  هرهب 
تیلوؤـسم و  دوـب ،  یمالـسا  هعماـج  مکاـح  صاـخ  یناـمز  رد  ترـضح  نآ  هکنیا  مود  تیـصوصخ  دوـب .  ناـشیا  لوا  تیـصوصخ 

 ، هتـشاد دوجو  مالـسلا »  هالـصلا و  هیلع  نینمؤـملا «  ریما  رد  هک  تیمکاـح  تمکح و  ینعی  تیـصوصخ  ود  نیا  تشاد .  تموـکح 
 . دهد یم  وا  نانخس  هب  يدیدج  دعب  تیصوصخ و  ینعی  درب ،  یم  رتالاب  یلومعم  زیمآ  تمکح  نخس  کی  زا  ار  وا  نانخس 

هعماج مکاح  مه  هک  يریما  نیا  دیوگ ؟  یم  هچ  دوخ  ياهینارنخـس  رد  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  تسیچ ؟  وا  نخـس  یتسار  اما 
و تساهزاین ،  اب  قباطم  وا  نخـس  هک  تسا  یهیدـب  تسا ؟  هتفگ  هچ  دراد  تمکح  زا  يا  هیام  هیاپ و  نانچنآ  مه  و  تسا ،  یمالـسا 

خیرات زا  هلحرم  نآ  یعطق  زاین  هک  ار  يزیچ 
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هخـسن زوسلد  قذاح  بیبط  نآ  هک  تسین  نکمم  دیوگب .  يزیچ  نآ  زا  ریغ  تسین  نکمم  دیوگ .  یم  دـنک  یم  بلط  ار  نآ  مالـسا 
 ، مینک یم  ادیپ  رگید  زیچ  کی  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  هخـسن  زا  ام  نیاربانب  درادن ،  جایتحا  نآ  هب  وا  رامیب  هک  دـسیونب ،  يا 

 . تسا یمالسا  هعماج  زور  نآ  تیعضو  نآ  تسیچ ؟  نآ 

هچ رد  زور  نآ  هعماج  هک  دیوگب  دشاب و  قیقد  ردق  نیا  دناوت  یمن  یـشرازگ  چـیه  دـشاب .  ایوگ  ردـق  نیا  دـناوت  یمن  یلیوأت  چـیه 
یم یگدـنز  ینارود  رد  زورما  ام  تسا .  هدرک  نایب  ار  نآ  مالـسلا »  هیلع  بلاطیبا «  نب  یلع  هک  نانچ  هدرک ،  یم  یگدـنز  یطیارش 

 ، دوب مالسا  نیتسخن  تدالو  زور  زور ،  نآ  مالسا .  هرابود  تدالو  ینعی  مالسا ،  ردص  نارود  هب  مینک  هیبشت  ار  نآ  میلیام  هک  مینک 
ماکحا ّرم  فرط  هب  ار  نامدوخ  میراد  ام  مه  زورما  دش ،  ارجا  لمع و  یمالسا  ماکحا  زور  نآ  تسا .  مالسا  مود  تدالو  زور  زورما 
ییاهنآ و  دندوب ،  فلاخم  يوبن  عمتجم  اب  ماکحا ،  نیا  فراعم و  نیا  نانمشد  ینعی  مالسا  نانمـشد  زور  نآ  میناشک ،  یم  یمالـسا 

حور و اب  هکلب  مالـسا  مان  اب  هن  هتبلا  و  دـنفلاخم ،  مالـسا  اب  دنتـسین  فلاخم  يروهمج  اب  دـننک ،  یم  تفلاخم  اـم  بـالقنا  اـب  هک  مه 
 ، اـهوگروز اـهرگ ،  هطلـس  اهتردـقربا ،  دنـشاب ،  فلاـخم  دـنراد  مه  قح  اـهنآ  تسین .  يا  هداـس  زیچ  کـی  نیا  و  مالـسا ،  تیعقاو 

ياهشزرا ناگدننک  یفن  یناسنا ،  يرشب و  ياهـشزرا  هیلع  ناگدننک  هئطوت  ناسنا ،  ناگدننک  ریقحت  اهرگ ،  ضیعبت  اهرگرامثتـسا ، 
فئاخ مالسا  زا  رگا  یهلا ، 
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هتـشاد دوجو  مه  زور  نآ  تیـصوصخ  نیا  و  تسا ،  اـهیریگ  تهج  نآ  همه  دـض  نیا  نوـچ  تسا ،  بجعت  ياـج  دنـشابن  نارگن  و 
 . تسا

اهنآ نامرد  اهدرد و  نایب 

اهنآ نامرد  اهدرد و  نایب 

مینک هعجارم  هغالبلا  جهن  هب  زورما  رگا  میا  هتفرگ  نامشود  يور  ار  ماظن  نیا  ياه  هیاپ  هک  یناسک  ناونع  هب  ناریا ،  تلم  ام ،  بوخ 
 . تفای میهاوخ  یبلاج  زیچ  نآ  رد 

نیا میورب و  هک  تسا  یتاـیح  هدـنزرا و  اـم  يارب  اـهیرامیب ،  نیا  ناـمرد  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  اـم  تیعقوـم  نیا  رد  هک  ییاـهیرامیب 
قافتا وم  هب  وم  اهنامه  مه  زورما  هداتفا ،  قافتا  مالسا  ردص  رد  هک  یثداوح  نآ  همه  میوگب  مهاوخ  یمن  مینک .  وجتسج  ار  اهنامرد 

 ، زور نآ  نانمؤم  دیما  اب  زورما  نینمؤم  دیما  تسا ،  زور  نآ  نانمؤم  لد  اب  نینمؤم  لد  تسا .  یکی  اهیریگ  تهج  اما  هن .  دـتفا ،  یم 
نارگ هئطوت  نافلاخم و  یتسدمه  تسا .  زور  نآ  نامیالا  فاعـض  نیقفانم و  دیدرت  دننامه  زورما  نامیالا  فاعـض  نیقفانم و  دیدرت 

 ، مالـسا ردـص  ماظن  ندوب  يروحم  دـننام  ام  ماـظن  ندوب  يروحم  تسا .  زور  نآ  نارگ  هئطوت  ناـفلاخم و  یتسدـمه  دـننامه  زورما 
هدننک مسجم  لماک و  هخـسن  یلـصا ،  دنـس  ناونع  هب  نآرق  لوبق  تسا .  مالـسا  ردص  ماظن  ییارگ  مدرم  دننام  ام  ماظن  ییارگ  مدرم 
رظتنم ام  رگا  تسا  یعیبط  سپ  تسا .  یکی  اـهیریگ  تهج  نیا  تسا و  یلک  ياـهیریگ  تهج  اـهنیا  لآ ،  هدـیا  یناـمرآ و  تیعـضو 

میهاوخ هدامآ  اهنآ  اب  هلباقم  يارب  ار  نامدوخ  میسانشب  شیپ  زا  ار  اهیرامیب  نآ  رگا  هک  زور  نآ  ياهیرامیب  هباشم  میـشاب  ییاهیرامیب 
رهاظلا یلع  هکنیا  اب  دنک .  یم  یفرعم  ام  هب  یکی  یکی  ار  اهیرامیب  نآ  هغالبلا  جهن  درک . 
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نیا رد  متساوخ  یم  نم  رگا  هتبلا  تسا ،  یخیرات  شرازگ  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  نخـس  اما  تسین ،  یخیرات  شرازگ  باتک 
میـسرت اهنامرد  اهدرد و  نایب  اب  ار  شدوخ  رـصاعم  هعماج  روطچ  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  هک  میوگب  منکب و  رکذ  دهاش  هنیمز 

هخسن نآ  یتقو  هک  دهد  یم  ام  تسد  هب  يا  هخسن  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  روطچ  هک  منک  حیرشت  متساوخ  یم  رگا  دنک ،  یم 
ار نیا  متـساوخ  یم  رگا  مسانـش ،  یم  ار  شیرامیب  زورما  ام  و  تسا ،  يراـمیب  عون  هچ  صوصخم  میمهف  یم  مینک ،  یم  هعلاـطم  ار 

لابند دنراد  تغارف  هک  یناردارب  تشاد ،  عقوت  دیابن  رگید  ام  زا  متفگ  هک  روطنامه  هنافسأتم  میسیونب .  هلاسر  کی  یتسیاب  میوگب ، 
قّروت روطنیمه  دـیدرگب ،  درادـن ،  مه  تمحز  یلیخ  هغالبلا  جـهن  زا  هلأسم  نیا  يوجتـسج  هک  میوگب  دـیاب  اما  دـنورب .  اهراک  نیا 

 . داد دهاوخ  ناشن  امش  هب  ار  شدوخ  دینکب 

یگدز ایند 

یکی منک :  یم  رکذ  تساهنآ ،  هجلاعم  ددص  رد  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  هک  ار  زور  نآ  ياهیرامیب  زا  هرقف  دنچ  راو  هنومن  اما 
ایند ياهنیمک  تارطخ و  هیلع  یگتفیرفایند ،  یبلطایند و  ایند و  هیلع  رایـسب  هچ  هغالبلا  جـهن  رد  تسا ،  اـیند  هلأـسم  اـهیرامیب  نیا  زا 

؟  تسیچ يارب  دهز  نیا  تسا ،  نآ  دهز  هغالبلا  جهن  مهم  ياهشخب  زا  یکی  و  تسا ،  هدش  هداد  رادشه 

ریقف هک  درک  یم  راختفا  و  يرخف »  رقفلا  تفگ « :  یم  شربمغیپ  هک  ینارود  نآ  دـهد ؟  یم  ناشن  ار  نارود  نآ  تیعقاو  مادـک  نیا 
اهرذ و وبا  دنتسین ،  هدولآ  ایند  لام  هب  هک  دندرک  یم  راختفا  شمدرم  تسا ، 
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رویز و رز و  هرقن و  الط و  و  ایند ،  هب  الصا  و  دندوب ،  تما  نآ  فارشا  وزج  ناش  هّفص  باحـصا  اهدوعـسم و  نب  هّللا  دبع  اهناملس و 
یلـص ربمغیپ «  هک  دـمآ ،  یمن  باسح  هب  يزیچ  یلام  ریغ  فراخز  ربارب  رد  یلام  فراخز  الـصا  دنتـشادن ،  ییانتعا  یلام  فراـخز 

 : دومرف ملس »  هلآ و  هیلع و  هّللا 

رس و ادخ  اب  بش  هک  دنتسه  ییاهنآ  یمالسا  هعماج  فارشا  نم ،  تما  فارـشا   » 4 نآرقلا »  هلمح  لیّللا و  باحصأ  یتّمأ  فارشأ  » 
زا هک  هداد  يور  يا  هثداح  هچ  یمالـسا  هعماج  رد  دنتـسه » .  انـشآ  نآرق  اب  هک  ییاهنآ  دننک ،  یم  تدابع  تمدخ و  دـنراد و  راک 

دهز و زا  تسا  رپ  هغالبلا  جهن  هک  نیا  تسا .  دهز  هرابرد  شا  هملک  هاجنپ  ابیرقت  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  نانخـس  هملک  دـص 
ردـقنیا هک  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  هخـسن  نیا  دـهد ،  یم  ناشن  ار  يرامیب  هلب ،  دـهد ؟  یم  ناشن  ار  زیچ  هچ  دـهز  هب  بیغرت 

 ، دندوب هدش  ایند  راتفرگ  يروج  دب  مدرم  هک  دهد  یم  ناشن  دـنز ،  یم  فرح  غیلب  ابیز و  ناجیه و  رپ  روشرپ و  مرگ و  ایند  هب  عجار 
اـشگ هرگ  تسد  نیا  و  دندوب ،  هدش  ریـسا  مدرم  يروج  دـب  ملـس »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ «  تلحر  زا  سپ  لاس  هس  تسیب و 

 . دنک زاب  اهنآ  ياپ  تسد و  زا  ار  دنمک  نیا  ياه  هرگ  دنک  یم  یعس 

ایند باب  رد  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  مالک  مینک  یم  ساسحا  مینیب ،  یم  یجوا  میـسر  یم  ایند  رکذ  هب  ام  یتقو  هغالبلا  جهن  رد 
کی الصا 
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منکن و تشادداـی  ار  رطـس  دـنچ  نیا  هک  متـسناوتن  نم  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  هنومن  اهدـص  زا  هتبلا  تسا ،  رگید  نول  نحل و 
لفآ ءوض  و  لئاح ،  رورغ  اهربخم ،  قبوی  و  اهرظنم ،  قنوی  اهعرشم ،  غدر  اهبرـشم ،  قنر  اینّدلا  ّناف  تسابیز « ،  سب  زا  مناوخن  اجنیا 

و اهمهـسأب ،  تدصقأ  و  اهلبحأب ،  تصنق  و  اهلجرأب ،  تصمق  اهرکان ،  ّنأمطا  و  اهرفان ،  سنأ  اذا  یّتح  لئام ،  دانـس  لئاز و  ّلظ  و  ، 
 . 5 عجرملا »  هشحو  عجضملا و  کنض  یلا  هل  هدئاق  هّینملا  قاهوأ  ءرملا  تقلعأ 

هک نآ  دننک ،  همجرت  دنجنـسب و  ار  اهنیا  هملک  هملک  دننیـشنب  ارعـش  اغلب و  دـیاب  تسین ،  همجرت  لباق  هتبلا  تسا ،  ابیز  ردـقچ  دـینیبب 
رورغ دـیامرف « :  یم  دـنک  یم  تبحـص  ایند  هرابرد  یتقو  هک  دوب  نیا  درک  بلج  ار  نم  هجوت  ینعی  دـنک ،  یم  بلج  ار  ناسنا  هجوت 

هولج اب  ایند  نانچنآ  اهرفان »  سنآ  اذا  یتح  دـنک «  یم  رکذ  ار  يا  هتکن  دـعب  لـئام . »  دانـس  و  لـئاز ،  لـظ  و  لـفآ ،  ءوضو  لـئاح ، 
 » دنریگ یم  سنا  نآ  هب  دنتـشاد ،  تشحو  نآ  زا  دنتخیرگ و  یم  ایند  زا  هک  نانآ  هک  دنک  یم  ییامندوخ  شیاهیگدـنبیرف  شیاه و 

 . دننک یم  شمارآ  ساسحا  ایند  رانک  رد  دننزب ،  تسد  ایند  هب  دندوبن  رضاح  هک  اهنآ  اهرکان »  نأمطا  و 

ياهغاب یگدـنز و  هناخ و  ملـس »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ «  نارود  رد  هک  ییاهناسنا  ناـمه  ینعی  تسا ،  يراـمیب  ناـمه  نیا 
اهر ار  هچب  نز و  یتح  و  تراجت ،  تورث و  هکم و 
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 ، دنتخاس یتخـس  اب  دنتخاس ،  یگنـسرگ  اب  دندمآ ،  هنیدم  هب  ملـس »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ «  رانک  رد  مالـسا  يارب  دندرک و 
اهنیا زا  هک  ار  ییاهالط  دنور  یم  ایند  زا  یتقو  ملس ، »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ «  تلحر  زا  سپ  لاس  یس  تسیب  زا  دعب  اهنیمه 
نخـس جوا  نیا  تسا .  اهرکان »  نأمطا  اهرفان و  سنآ  اذا  یتح  قادصم «  اهنیا  دننکـشب ،  ربت  اب  دـیاب  ثراو  نیب  میـسقت  يارب  هدـنام 

 . تسایند دروم  رد  ترضح  نآ  نانخس  زا  هنومن  کی  نیا  تسا .  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما 

و تسا ،  هعـصاق  هبطخ  یلـصا  روحم  هک  نامه  ینعی  تسا ،  ربکت  تسا  هدـش  رارکت  اهراب  هغالبلا  جـهن  رد  هک  رگید  عوضوم  کـی 
یتفآ ناـمه  نتـسناد ،  رتـالاب  نارگید  زا  ار  دوخ  ینعی  ربـکت  هلأـسم  تسه .  اـهاج  یلیخ  تسین ،  مه  هعـصاق  هبطخ  صوصخم  هتبلا 

ینعی درک ،  لیدبت  تنطلس  هب  ار  تفالخ  درک ،  فرحنم  ار  مالسا  یسایس  ماظن  ار و  مالسا  هک  تسا 

ریما هک  تسا  نیا  تسا .  هدرب  نیب  زا  نامز  زا  يا  ههرب  رد  ابیرقت  ار  ملـس »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ «  تاـمحز  جـیاتن  یلک  هب 
 ، تسا فورعم  دیناد و  یم  هک  يا  هعصاق  هبطخ  نیمه  رد  دهد .  یم  تیمها  رایسب  نآ  هب  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا « 
ار هبطخ  نآ  زا  یتمـسق  تسا .  هتفگ  نخـس  هدـنهد  رادـشه  هدـننازیگنارب و  زغم و  رپ  اـبیز و  ردـقچ  مالـسلا »  هـیلع  نینمؤـملا «  ریما 

 : ما هدرک  تشاددای 

و هّیمحلا ،  ربک  یف  هّللا  هّللاف  » 
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سدانح یف  اوقنعأ  یّتح  هیلاخلا ،  نورقلا  و  هیـضاملا ،  ممألا  اهب  عدـخ  یّتلا  ناطیّـشلا  خـفانم  و  نآنّـشلا ،  حـقالم  ّهناف  هّیلهاجلا ،  رخف 
 ، هتلالض يواهم  هتلاهج و 

قوف اوعّفرت  مهبـسح و  نع  اوّربکت  نیذـّلا  مکئاربک  مکتاداس و  هعاط  نم  رذـحلا  رذـحلاف  الا  هداـیق . . .  یف  اسلـس  هقایـس ،  نع  ـاللذ 
ربکت و زا  یکی  دهد :  یم  زیهرپ  تدـش  هب  زیچ  ود  زا  ار  هعماج  دارفا  تسا ،  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  رادـشه  نیا   6 مهبسن . » 

يرگید زا  ار  دوخ  ناـتدوخ  هن  ینعی  نارگید ،  زا  طـلغ  روصت  نیا  لوبق  زا  مود  نتـسناد .  نارگید  زا  رترب  ار  دوـخ  ندـیزرو و  ربـک 
نیب مدرم و  نیب  یمالـسا  قـالخا  يارجا  نماـض  اـهنیا  دـینک .  لوـبق  امـش  تشاد  يرگید  رگا  ار  طـلغ  روـصت  نیا  هن  دـینادب  رتـالاب 

دینکن لوبق  ربکت  عفرت و  نارگید  زا  زگره  هک  دیامرف  یم  دیکأت  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  تسا .  یمالـسا  هعماج  رد  نالوؤسم 
 . درک یم  لوبق  ار  ءالیخ  ربک و  یسک  زا  هن  دیزرو و  یم  ربک  شدوخ  هن  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  ترضح  و 

دوشب ملسم  هک  نیا  يارب  تسا ،  هتـشاد  دوجو  يرامیب  ود  ره  عقاو  رد  يرامیب و  نیا  زور  نآ  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  مه  نیا  بوخ 
ود نیمه  زور  نآ  مدرم  يرامیب  نیرت  نیگمهـس  هک  دنناد  یم  دنیانـشآ  هرود  نآ  خیرات  هب  هک  اهنآ  دـینک ،  هاگن  ار  خـیرات  دـیورب  ، 

 : هدوب زیچ 

هلیبق نالف  هب  ناگتسباو  زا  یبرع  هلیبق  نالف  هب  ناگتسباو  شیرق ،  ریغ  زا  شیرق  دنتـسناد ،  یم  نارگید  زا  رتالاب  ار  ناشدوخ  يا  هدع 
هنافسأتم و  رگید . 

هغالبلا جهن  هب  www.Ghaemiyeh.comتشگزاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


دش ادیپ  دوز  یلیخ  ملس »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ «  زا  دعب  دننادب  رگید  یعمج  زا  رترب  ار  دوخ  یناسک  هک  نیا  يرامیب و  نیا 
فالتخا شیور  تدالو و  لحم  نآنّشلا ( » . . .  حقالم  هناف  دومرف « :  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  هک  دوب  نامه  لاح  نیا  هجیتن  و  ، 

لوا زور  نآ  تسناد ،  رتالاب  رگید  رـشق  زا  ار  شدوخ  يرـشق  تسناد ،  يرگید  زا  رتـالاب  ار  شدوخ  یـسک  یتقو  تسا )  ییادـج  و 
ماـمت دـینیب  یم  دـینک  هجوـت  مالـسلا »  هیلع  نینمؤـملا «  ریما  نانخـس  رد  تاـکن  نیا  هب  یتـقو  تسا ،  ییادـج  لوا  تـسا ،  فـالتخا 

 . تسا هدرک  رکذ  ار  تایصوصخ 

يریذپربک یفن 

نآ خیرات  هب  امش  دیورب  الاح  دنـشاب ،  موکحم  دیاب  دنموکحم و  هک  دننک  لوبق  موکحم  هورگ  ینعی  دوب ،  يریذپربک  يرامیب  یمود 
اعقاو هک  دـینیب  یم  مدرم ،  نآ  یگدـنز  رد  يریذـپ  ناحجر  يریذـپربک و  يریذـپ ،  ملظ  ياه  هناـشن  ردـق  نآ  دـینک .  هعجارم  تقو 

زا یکی  هشیمه  و  دندوب ،  مجاهت  دروم  هشیمه  دنتفریذپ ،  یمن  دـندرک و  یم  دـنلب  يرـس  هک  یمدرم  هدـع  نآ  دـیروخ .  یم  فسأت 
زا هک  تسا  یتلـصخ  نیا  دـنا و  هدرک  ییافو  یب  هک  دـندرک  یم  لقن  میدـق  زا  ار  اهیفوک  هتبلا  دوب .  نیمه  قارع  مدرم  تایـصوصخ 

 . دندرک یمن  لوبق  ار  ماش  ماکح  دندوب و  یعبط  دنلب  مدرم  زور ،  نآ  قارع  مدرم  اما  دوش .  یم  یشان  يرایسب  ياهزیچ 

نیا نامز  زا  يا  ههرب  رد  و  دوب ،  اـهنآ  ناـیم  رد  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  روضح  هلأـسم  نیا  لـلع  زا  یکی  منک  یم  ناـمگ  نم 
هیلع نینمؤملا «  ریما  زا  ار  یمالسا  قلخ 
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 . دندوب هتخومآ  مالسلا » 

هطقن هاگ و  تبرـض  نیرت  یـساسا  سابع ،  ینب  هیما و  ینب  هلاس  دصـشش  ابیرقت  تموکح  لوط  رد  هک  مینک  یم  هدـهاشم  لاح  ره  هب 
 « مالسلا هیلع  نینمؤملا «  ریما  تاروتسد  اذل  تسا .  هدش  دراو  داسف  اجنیا  زا  و  هدوب ،  نیمه  یمالسا  هعماج  يریذپ  بیـسآ  فعض و 
 » نینمؤملا ریما  هک  تسا  ینومضم  نیا  تسا ،  يریذپربک  نامه  ینعی  يریذپ  ضیعبت  هلأسم  اب  تفلاخم  هب  عجار  يرایـسب  دراوم  رد 

 . دراد هجوت  رایسب  نآ  هب  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا »  هیلع 

فارطالا عماج  ابیز و  زغم ،  رپ  نانچ  تالمج  نیا  دراد .  هنتف  دروم  رد  یبیجع  تالمج  ترـضح  زاب  تسا ،  هنتف  هلأسم  رگید  هلأسم 
 ، فوفـص فالتخا  هابتـشا و  ینعی  هچ ؟  ینعی  هنتف  دـنک .  رکف  هنوگچ  نآ  هراـبرد  هک  دـنک  یم  تریح  ناـسنا  هک  تسا  هدـش  ناـیب 

 . لطاب قح و  ندش  طولخم  فوفص ،  طالتخا 

قح و ندـش  طولخم  هلأسم   7 هئایلوا »  یلع  ناطیّـشلا  یلوتـسی  کلانهف  ناجزمیف  ثغـض  اذه  نم  ثغـض و  اذه  نم  ذـخؤی  نکل  و  » 
زا لطاب ،  ياه  هیاپ  دعاوق و  ندرک  مکحم  يارب  قح  ياهدامن  زا  هدافتسا  لطاب و  مارم  هدافا  يارب  قح  ياهراعـش  زا  هدافتـسا  لطاب ، 

 . دنک یم  يرگاشفا  ترضح  نآ  اذل  تشاد ،  دوجو  مالسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  راگزور  رد  هک  دوب  ییاهیرامیب  اهالب و 

هنتف ناونع  لک  هرابرد  هک  تسا  یبلطم  یکی  دـنراد .  فرح  هنوگود  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  هنتف ،  باـب  رد 
هب عجار  هک  اجنآ  مرظن  هب  مود ،  هبطخ  رد  ما .  هدرک  تشاددای  اجنیا  هلمج  هس  ود  زاب  دنا .  هدومرف  ثحب 
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نتف یف  دیامرف « :  یم  هلمج  زا  مدرم و  عضو  هب  دنک  یم  هراشا  دـنز ،  یم  فرح  ملـس »  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا «  ربمایپ  روهظ 
ّرـش و  راد ،  ریخ  یف  نونوتفم  نولهاج  نورئاح  نوهئات  اـهیف  مهف  اهکبانـس ،  یلع  تماـق  و  اـهفالظاب ،  مهتئطو  و  اـهفافخاب ،  مهتـساد 
دیاب قوذ  لها  ارعـش و  تسین ،  همجرت  لباق  اعقاو  هک  تسا  یتالمج  نامه  زا  زاـب  نیا   8 عومد » .  مهلحک  دوهـس و  مهمون  ناریج ، 

 . دننک ادیپ  بیکرت  کی  یبیکرت  ره  يارب  دننک ،  ادیپ  لداعم  کی  هملک  ره  يارب  دننیشنب و 

مس اب  درک ،  یم  درخ  ار  اهنآ  دگل  اب  دوب ،  هتخادنا  اپ  ریز  ار  مدرم  روط  نیا  هنتف  یشحو  بسا  دنز :  یم  فرح  هنتف  هرابرد  ترـضح 
 . . . دوب کشا  ناشمـشچ  همرـس  يرادیب و  ناشباوخ  اجنآ  مدرم  و  درک ،  یم  دنلبرـس  يرگ  یـشحو  اب  دعب  دـیبوک ،  یم  ار  اهنآ  رس 

دنک و یم  نایب  دنا  هدش  ثوعبم  دـنا و  هدرک  روهظ  اجنآ  زا  ءایبنا  هک  ار  یعماوج  عضو  تسا ،  ناربمغیپ  روهظ  زا  شیپ  هنتف  زا  نخس 
 . دناسرت یم  دهد و  یم  زیهرپ  هنتف  زا  ار  مدرم  شدوخ و  نامز  عضو  هب  دنک  یم  هراشا  تقیقح  رد 

گنج نآ  هک  شدوخ ،  نیفلاخم  هب  عجار  هک  ییاه  فرح  مامت  لثم  دـنک  یم  رکذ  ار  یـصخشم  هنتف  هک  تسا  ییاجنآ  رگید  دروم 
هب عجار  رگید ،  یناـسک  هب  عجار  هشیاـع ،  هب  عجار  ریبز ،  هحلط و  هب  عجار  هیواـعم ،  هب  عجار  هدوـمرف ،  ناـیب  دـنتخادنا ،  هار  ار  اـه 

 . تسا هدمآ  یم  باسح  هب  هنتف  شهاگدید  رد  هک  هدومرف  نایب  ار  ییاهزیچ  نآ  اصخشم  جراوخ ، 

هغالبلا جهن  هب  www.Ghaemiyeh.comتشگزاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


يرگاشفا تیمها 

هک تسا  نآ  رب  دـناباوخب  دربب و  نیب  زا  ار  هنتف  هکنیا  يارب  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  تسا ،  يرگاشفا  تقیقح  رد  مود  عون  نیا 
هتخانـش اه  هرهچ  تسا ،  رابغ  درگ و  دـنا ،  هداتفا  مه  هب  هورگ  ود  هچ ؟  ینعی  هنتف  تسا ،  هار  نیرتهب  نیا  دـنک ،  نشور  ار  اه  هرهچ 

رانک رد  نمشد  کی  اب  مه  یهاگ  دروخ ،  یم  رجنخ  شدوخ  ردارب  زا  دنز ،  یم  ریشمش  شدوخ  ردارب  هب  ناسنا  یهاگ  دنوش ،  یمن 
ار هنتف  يرگاشفا  لثم  يزیچ  چیه  الـصا  يرگاشفا ،  تسیچ ؟  هنتف  جالع  تسا .  هنتف  نیا  و  دنک ،  یم  دامتعا  وا  هب  دـنور  یم  هار  مه 

ثحب رد  نم  تسا .  زور  نآ  رد  يرامیب  نیا  دوجو  زا  یکاح  يرگاشفا  نیا  دـنک ،  یم  يرگاشفا  نینمؤملا  ریما  دـنک و  یمن  جـالع 
نم دـینک ،  یم  ادـیپ  هغالبلا  جـهن  رد  تسد  نیا  زا  عوضوم  هنوگدـص  هنتف ،  ربک ،  اـیند ،  مدرک :  حرطم  ار  موهفم  اـی  هتکن  هس  دوخ 
نیا زا  یلک  عوضوم  دـص  زا  شیب  دـیاش  هک  منک  یم  روصت  نیمخت  سدـح و  هب  عوضوم .  دـص  اقیقد  میوگب  هک  ما  هدرکن  ءاـصحا 

تسا يرامیب  کی  دوجو  زا  یکاح  نامرد  نآ  هک  ینامرد  هب  دننک  یم  هراشا  مالـسلا »  هیلع  نینمؤملا «  ریما  درک .  ادیپ  دوشب  تسد 
زیچ املـسم  دز ،  یمن  ار  اـهفرح  نیا  تشاد  هعماـج  نیا  هب  تبـسن  فعاـضم  تیلوؤسم  هک  یمیکح  نآ  دوـبن ،  يراـمیب  نآ  رگا  و  ، 

هیـصوت نیا  شجالع  دـنا و  هدوب  التبم  اهیرامیب  نآ  هب  مدرم  نآ  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  اهفرح  نیا  نتفگ  تفگ .  یم  ربنم  رد  رگید 
رازه و تشذگ  زا  دعب  نونکا  تساه . 
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مادـک مینادـب  هکنیا  يارب  مه  ناـمرد و  نآ  دوـخ  يارب  مه  میراد ،  جاـیتحا  ناـمرد  هخـسن  هب  زور ،  نآ  زا  لاـس  هد  دـنچ  دـصیس و 
 . دنک یم  دیدهت  ار  ام  اهیرامیب 

دیدهت ضیعبت  یتسرپدوخ و  ربک و  هب  ءالتبا  مه  ار  ام  دنک ،  یم  دیدهت  یبلطایند  مه  ار  ام  میتسه ،  یهباشم  طیارش  رد  مه  ام  زورما 
و میراد ،  جایتحا  اهنامرد  نآ  هب  مه  ام  نیاربانب  دـنک .  یم  دـیدهت  نتخیر  ورف  هب  مه  ار  ام  یعامتجا  ياه  هنتف  ياهنافوط  دـنک ،  یم 

هغالبلا جهن  لابند  یـسک  هاگدید  نیا  زا  ما  هدیدن  نم  و  هاگدید ،  نیا  زا  اصوصخم  میراد ،  جایتحا  هغالبلا  جـهن  هب  هشیمه  زا  شیب 
دینیبب دینک و  هاگن  هغالبلا  جهن  هنییآ  رد  کنیا  تسا .  دیدج  هاگدید  کی  نیا  اما  هدـش  راک  یلیخ  هتبلا  هک  دـیناد  یم  دـشاب ،  هتفر 
تـسام هجوتم  رادشه  مادک  دینیب ؟  یم  ار  رطخ  مادک  ار ،  درد  مادک  دـینیب ،  یم  نآ  رد  ار  يزیچ  هچ  ناتدوخ  ینونک  عضو  زا  امش 
ریـسفت تاهج  نیا  زا  ار  هغالبلا  جهن  ناققحم ،  هک  تسا  مزال  رایـسب  زورما  تسا .  دوجوم  هغالبلا  جهن  رد  شنامرد  هک  دـینادب  و   ؟

 . دننک

داعبا هغالبلا  جهن  ياهشهوژپ  هب  دنا و  هتـساخرب  هغالبلا  جهن  يایحا  هب  هک  يزیزع  ناردارب  زا  منک  یم  رکـشت  الوا  نخـس ،  نایاپ  رد 
ریز زا  ار  زاس  نارود  زومآ و  یگدنز  سدقم و  باتک  نیا  دـنا و  هداد  تیمها  نآ  موادـم  حرط و  هب  و  دـنا ،  هدیـشخب  يدـج  یملع 

 ، دنا هتشون  حرش  ریـسفت و  دنا ،  هدیـشوک  هغالبلا  جهن  هرابرد  هک  ینیققحم  زا  منک  یم  رکـشت  و  دنا ،  هدرک  جراخ  نایـسن  ياهرابغ 
دنا و هتخاس  همان  تغل  دنا ،  هدرک  همجرت 
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 . میریگب رت  يدج  مه  نیا  زا  ار  هغالبلا  جهن  هلأسم  هک  منک  یم  شهاوخ  اما  رگید .  دنمجرا  ياهششوک 

تـسه مه  اهنیا  زا  شیب  یلیخ  و  مدرک ،  رکذ  ار  شدعب  ود  اجنیا  نم  تسا ،  ساسح  یفلتخم  تاهج  زا  هغالبلا  جهن  ام  يارب  هزورما 
هعماـج اـم و  تلم  هشیمه  زا  رتـشیب  مه  زورما  تسا و  یندـشن  ماـمت  تسا ،  يریظن  یب  هنیجنگ  باـتک ،  نـیا  هـک  مـنک  یم  دـیکأت  . 

 . میراد جایتحا  باتک  نیا  هب  زورما  ام  تسا ،  دنمزاین  نآ  هب  ام  یمالسا 

 . هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و 

اهتشون یپ 

ضیف 1081 همان 77 ،  هغالبلا ،  جهن   ( 1 ) 

هیآ 207 هرقب ،  هروس   ( 2 ) 

هیآ 269 هرقب ،  هروس   ( 3 ) 

ص 177 ج 92 ،  راونالا ،  راحب   ( 4 ) 

ضیف 183 هرامش 82 ،  ءارغ  هبطخ  هغالبلا ،  جهن   ( 5 ) 

ضیف 785 هعصاق ، )  هبطخ 234 (  هغالبلا ،  جهن   ( 6 ) 

ضیف 137 هبطخ 50 ،  هغالبلا ،  جهن   ( 7 ) 

ضیف 43 هبطخ 2 ،  هغالبلا ،  جهن   ( 8 ) 
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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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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