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ریدغ یللملا  نیب  داینب  يانما  تئیه  اب  رادید  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  9هدیزگ 

ریدغ 9يانعم 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  تیالو  هب  یقیقح  کسمت  10هار 

هیالولا 11رهش 

دایعا ریاس  زا  رتگرزب  11يدیع 

یقیقح يدیع  11ریدغ ،

یناسنا عماوج  تیریدم  رد  ریدغ  11شقن 

تموکح رد  مدرم  تلاخد  تسایس و  تیالو ، دیع  12ریدغ ،

نینمؤملاریما ياهشزرا  لیاضف و  تابثا  اضما و  13ریدغ ،

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  تالامک  لیاضف و  هجیتن  13ریدغ ،

اهشزرا تیبثت  هنحص  13ریدغ ،

هلآو هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  تکرح  رارمتسا  زاسهنیمز  14ریدغ ،

مالسا رد  تیالو  تاحشر  زا  15ياهحشر 

ریدغ رد  هتفهن  16قیاقح 

ریدغ نوگانوگ  16داعبا 

یعیش طقف  هن  یمالسا و  هلأسم  کی  17ریدغ 

تیالو حیرص  یمسر و  حرط  17زور 

یهلا ياهتلاسر  همه  طخ  18دادتما 

تموکح یندشن  شومارف  18يوگلا 
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مالسا ردص  ثداوح  یخیرات  لیلحت  رد  ریدغ  19عوضوم 

رتالاب ياهلحرم  هب  تیرشب  ندیسر  يارب  يدنور  عورش  19ریدغ ،

هعماج تیریدم  هب  مالسا ، مامتها  هناشن  20ریدغ 

تسا مکاح  بصن  هلأسم  ریدغ ، 20مایپ 

یمالسا تلادع  رارقتسا  21ریدغ و 

ریدغ ياهنازیم  رایعم و  رب  یگداتسیا  22ترورض 

تّلم ره  هلأسم  نیرتهدننک  23نییعت 

عماوج رگید  اب  یمالسا  هعماج  یساسا  23توافت 

تسایس زا  نید  ییادج  هطسفس  خسان  24ریدغ ،

مالسا یسایس  یعامتجا و  ماظن  25هصخاش 

اسراپ ياهناسنا  تیمکاح  ینعی  26تیالو ،

مالسا رد  تیالو  27هلأسم 

تیالو ینیع  قادصم  29ریدغ 

ناناملسم همه  هب  قلعتم  ینومضم  29ریدغ ،

هشیمه همه و  يارب  تیاده ، رون  30ریدغ ،

هدنهد تاجن  شخب و  ماهلا  30یموهفم 

یمالسا تدحو  هیام  31ریدغ ،

مالسا ناهج  تیاده  دشر و  32ریدغ و 

اهناسنا تیاده  يارب  مالسا  یلک  32حرط 

ریدغ یندشن  شومارف  33سرد 

یساسا ورملق  ود  رد  ریدغ  33سرد 

ریدغ هار  موادت  یمالسا ، 34بالقنا 

ریدغ يدیشروخ  هدنزورف  همشچ  زا  يوترپ  ینیمخ ، ماما  34تیالو 

ریدغ دیع  مکح  رد  نمهب  مود  35تسیب و 
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ریدغ زا  يرثکادح  هدافتسا  35ترورض 

ریدغ لابق  رد  نالوؤسم  35تیلوؤسم 

ریدغ مهم  موهفم  36ود 

ریدغ تاروشنم  36تسرهف 

اهتشون 37یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  38هرابرد 
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باتک تاصخشم 

مظعم ماقم  نایب  رد  ریدـغ  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و  . Khamenei،Ali 1318 ناریا یمالـسا  يروهمج  ربهر  یلع ، ياهنماخ  هسانـشرس :
87 يرهاظ : تاصخشم  . 1388 نارکمج ، سّدقم  دجسم  مق : رشن : تاصخـشم  يدمحا . نیـسح  میظنت  هیهت و   "  / یلاعلا هلظ  دم  يربهر " 
1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، ياهنماخ  عوضوم : اپیف  یسیونتسرهف : تیعضو   978  - 964  - 973  - 248  - 0 کباش : ص 
Khamene'i،Ali، Leader of IRI، 9391 - -- Views on Day of Ghadir عوـضوم : مخ  ریدـغ  هراـبرد  هیرظن  - - 
Messages & عوـضوم : اهینارنخــس  اــهمایپ و   - - - 1318 ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  ربـهر  یلع ، ياهنماـخ ، عوـضوم :  Khum

 - 1341 نیـسح ، يدـمحا ، هدوزفا : هسانـش  مخ  ریدـغ  عوـضوم :  - - - Speech Khamene'i، Ali Leader of IRI، 9391
یسانشباتک هرامش   0844092/955 ییوید : يدنبهدر   1692DSR 1388 4غ4غ /  هرگنک : يدنبهدر  مق )  ) نارکمج دجسم  هدوزفا : هسانش 

1880038 یّلم :

همدقم

. دوشیم نکمم  یناسنا  هبیط  تایح  رـسیم و  حور  تراـهط  نآ  يراـج  هراـمه  لـالز  رد  هک  تسا  ینارکیب  سوناـیقا  تسین ، هکرب  ریدـغ 
دنویپ تیاده  ترورـض  دادتما  هب  ار  تلاسر  طخ  ياهتنا  هک  تسا  یتسه  هدش  يزیرحرط  هسدـنه  زا  يا  هفلؤم  تسین ، هثداح  کی  ریدـغ 

. دوشیم ینازرا  یمدآ  هب  یحو  نابز  زا  هک  تسا  ناسنا  لوصحلا  نکمم  تفرعم  تیمامت  ینیع  مسجت  تسین ، یفرعم  کی  ریدغ  دـنزیم .
لیکشت ياه  هصخاش  یمسر  نالعا  مالسا و  یسایس  هفسلف  رگنایب  ریدغ  تسا . تماما  تّوبن و  تسسگ  یب  دنویپ  زاس  راکـشآ  هطقن  ریدغ 

تسا و ملع  يوقت و  تسا و  یکاپ  تلادـع ، تسا و  رون  مایپ  ریدـغ  تسا . اهتموکح  عاونا  ریاس  اب  نآ  هسیاـقم  یهلا و  تموکح  هدـنهد 
ار ییادخ  ياهعماج  هب  یبایتسد  دیون  تیناسنا ، ناسنا و  یلاعت  فده  اب  یهلا  روتسد  يانبم  رب  هک  تسا  یماظن  رگریوصت  ریدغ  و  تریصب .

مخریدـغ رد  دومن . سویأم  ار  نارفاک  مامت و  نینمؤم  رب  ار  شیوخ  تمعن  لیمکت و  ار  نید  ریظنیب  يزور  رد  دـنوادخ  و  دـهدیم . دـیون 
ار مالسلا  هیلعیلع  ترـضح  دندرک و  غالبا  ار  شیوخ  تلاسر  َْکَیلِإ » َلِزنُأ  ام  َِلب  ْغّ  » هدومرف هب  انب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربمایپ 

لوسر يارب  هک  ناـمه  درکیم . تیاـهنیب  هب  لـیم  وا  سّدـقم  دوجو  يدـعب  دـنچ  تاـصتخم  رد  دـندرک . یفرعم  نینمؤملا  یلو  ناوـنع  هب 
هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  زا  لماک  قیقد و  يوریپ  رد  هک  وا  دوب . دـضعلا » نم  عارذـلا  ونـصلا و  نم  ونـصلاک   » هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا 
هیلع هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربمایپ  یماح  نیرتگرزب  هدـنروآ و  ناـمیا  نیتسخن  ردارب ، هک  وا  تشادیم و  رب  ماـگ  هما » رثا  لیـصف   » نوچ

نآرق مالـسالا ، نازیم  اهتلیـضف ، اهشزرا و  همه  رارکت  لـباقریغ  عمجم  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  دـش . بوصنم  تّما  تماـما  هب  دوب ، هلآو 
هچ درکیم و  بذـج  وا  يوس  هب  ار  نایمدآ  ياهلد  دوخ  تّزع  تمظع و  نیا  دوب و  یهللا  دـبع  ماقم  يالعا  ّدـح  مالک  کی  رد  مسجم و 

هنشت ياه  ماک  تیناسنا ، یگدازآ و  رگوجتـسج  ياهنهذ  هاوخ ، ادخ  قشاع و  كاپ ، ياهلد  ربمایپ ؟ ینیـشناج  هب  وا  زا  رتراوازـس  یـسک 
هدارا تیعطق  رب  هَّللا  لوسر  ناوارف  تاراشا  تاحیرصت و  میرک و  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  دوب . لیامتم  وا  يوس  هب  انیب  ياهمشچ  تلادع و 

ياه کیکـشت  اهدـیدرت و  یماـمت  متخ  عطقن  عطاـق و  یتجح  زورب  روهظ و  هصرع  مخریدـغ  اـّما  دادیم  یهاوگ  وا  تیـالو  رب  ینبم  یهلا 
نامز و هرتسگ  تبـسن  هب  خـیرات  فطع  طاقن  دوب . اهلسن  اهرـصع و  همه  يارب  نیرفآ  ناسنا  زاس و  خـیرات  یمایپ  غالبا  هصرع  یلامتحا و 

تهج نیا  زا  ریدغ  دـنباییم و  دوخ  روخ  رد  شزرا  ّتیمها و  رـشب  یعامتجا  يدرف و  تایح  رد  يراذـگریثأت  تهج  نازیم و  عون ، ناکم ،
هـسیاقم لباق  یمیظع  هثداح  چـیه  اب  خـیرات و  زا  ياههرب  چـیه  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربماـیپ  تثعب  زین  تّوبن و  لـصا  اـب  زج 

ناونع هب  نیریاس ، زا  روصت  لباق  ریغ  ياهلـصاف  اب  لیدـبیب و  ياهنیزگ  نییعت  تیالو ، بصنم  هب  ریظنیب  یتیـصخش  باصتنا  مالعا  تسین .
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، مدرم فیلکت  نییعت  دوشیم ، تّوبن  دادـتما  تماما  هک  رـشب  یگدـنز  رد  نیون  ياهرود  زاغآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  نیـشناج 
هک یلیاـضف  اـهشزرا و  مـالعا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هعماـج  هرادا  عون  تسایـس و  تموـکح ، نییبـت 

هدوب و رـشب  یگدنز  رد  نآ  میظع  ریثأت  ریدغ و  ییالاو  يدنمـشزرا و  ّتیمها  زا  یکاح  دنـشاب ، اهنآ  دجاو  دیاب  عماوج  ناربهر  ناریدم و 
ندرک دایرف  هکلب  تسین ، یخیرات  زور  کی  يرامـش  گرزب  ریدغ  تشادیمارگ  تسا . ربکا  هَّللا  دیع  ریدـغ  زور  ساسا  نیمه  رب  و  تسه .
هعیـش هب  راختفا  تیالو ، تّوبن و  طخ  هب  ریذپان  تسـسگ  قلعت  يرادافو و  مالعا  تیاده ، نیتملا  لبح  هب  هرابود  کسمت  اهنامرآ ، هرابود 

بـالقنا هک  رـضاح  نارود  رد  هک  تسا  نیا  و  تسا . تاـجن  تمارک و  تلادـع ، تّزع ، هب  یباـیتسد  قیرط  اـهنت  نداد  ناـشن  ندوب و  یلع 
فادها ياتـسار  رد  ریدغ و  تکرب  زا  يربهر ، مظعم  ماقم  يرادناکـس  تیاده و  سپـس  هللا و  همحرینیمخ  ماما  یهلا  يربهر  اب  یمالـسا 

، ریدـغ ياهمایپ  هعومجم  ای  مایپ  حرط  ریدـغ ، تقیقح  نایب  تسا ، هدروآرد  زازتها  هب  ناـهج  رـسارس  رد  يولع  تیـالو  مچرپ  هراـبود  نآ 
هتخانـشان زونه  ریدغ  ردق  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  تسا و  یناسنا  یبالقنا و  یمالـسا ، ياهفیظو  ریدغ  تشادیمارگ  ریدغ و  گنهرف  هعـسوت 

دیع فلتخم  داعبا  نوماریپ  یلاعلا ) هّلظدـم   ) ياهنماخ هَّللا  تیآ  ترـضح  يربهر ، مظعم  ماقم  تانایب  زا  ياهدـیزگ  رـضاح  هعومجم  تسا .
نم انلعج  يذـّلا  هَّللدـمحلا  هَّللا . ءاش  نا  دـماجنیب . ربکـالا  هَّللا  دـیع  هب  تبـسن  تفرعم  قیمعت  هعـسوت و  هب  دـناوتیم  هک  تسا  ریدـغ  دـیعس 

ریدغ یللملا  نیب  داینب  ییارجا  ریبد  نارکمج و  سّدقم  دجـسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  ۀیالوب  نیکـسمتملا 
يدمحا نیسح  مق  ناتسا 

ریدغ یللملا  نیب  داینب  يانما  تئیه  اب  رادید  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  هدیزگ 

هک ییاهراک  . 2 دناهدرک . عورش  ییاهشالت  دناهداد و  لیکـشت  يداینب  ریدغ  تشادگرزب  يارب  هک  يزیزع  ناردارب  زا  مرکـشتم  یلیخ  . 1
دیاب ریدغ  راک  رد  . 4 دنسانشیم . مالـسلا  هیلعیلع  مان  اب  ار  ام  ایند  همه  . 3 دنکیم . بذج  ار  اهلد  دریگ  ماجنا  مالـسلا  هیلعیلع  قشع  هب 
هماّلع دننام  دیاب  ریدغ  یگنهرف  راک  رد  . 5 دیراذگب . تقو  راک  نیا  يارب  دینک ، رکف  لئاسم  يور  ًاعقاو  دینیشنب و  درک . صخشم  ار  فده 

اب هلباقم  يارب  يوق  یگنهرف  هزرابم  شـالت و  . 6 دنداد . لیوحت  ار  تاعجارملا  ریدغلا و  هک  درک  راک  ینیدلا  فرـش  دّیـس  موحرم  ینیما و 
اهدـص لماش  ریدـغلا  دـنوش ، یفرعم  اـیند  هب  دـیاب  تسا  روجهم  ریدـغلا  باـتک  . 7 تسا . ترورـض  کی  هعیـش  دـض  یگنهرف  ياـهشالت 
دینیبب . 10 دنک . رپ  ار  ملاع  همه  دیایب و  رد  لقتسم  باتک  هوزج و  تروص  هب  دیاب  ریدغلا  بلاطم  تاعوضوم و  . 9 تسا . باتک  عوضوم و 

لباق بسانم و  لکش  هب  دیاب  ار  مالسلا  هیلعیلع  نانخس  اههبطخ و  دنریگب . رظن  رد  ار  ناوج  لسن  دنتسه ؟ یناسک  هچ  نات  نیبطاخم  زورما 
راک کی  ًاعقاو  دریگب و  ماجنا  همانرب  رکف و  اب  راک  . 11 داد . رارق  تاقبط  ریاس  ناناوج و  رایتخا  رد  يدنبهتسد  یعوضوم و  تروص  هب  مهف 

دنشاب و راک  نیا  لها  هک  دنروخیم  ریدغ  راک  درد  هب  یناسک  . 12 دوشب . مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  كرابم  مان  هب  یباسح  تسرد و 
صـصختم دیاب  ریدغ  دروم  رد  دشاب و  مئاد  هتـسویپ و  دیاب  ریدـغ  عوضوم  رد  راک  . 13 دشاب . هدرتسگ  قیمع و  دـیاب  ریدـغ  دروم  رد  راک 

.16 تسا . هبذاج  رپ  گرزب و  يراک  ریدغ ، هب  طوبرم  راک  . 15 ریدغ ) طقف   ) دشاب هروظنم  کی  دیاب  ریدغ  دروم  رد  راک  . 14 درک . تیبرت 
. دیهد ماجنا  ار  هبذاج  رپ  بوخ و  گرزب ، راک  نیا  دهدب  قیفوت  امش  هب  لاعتم  يادخ  هَّللا  ءاش  نا 

ریدغ يانعم 

لماش ار  یناسنا  ياهتیلاعف  زا  يرتکچوک  شخب  هک  تساهنآ  یـصخش  لـئاسم  هب  طوبرم  یـضعب  دـننکیم ، اـهناسنا  هک  ییاـهشالت 
، یناـسنا ياـهتیلاعف  رتگرزب  شخب  اـّما  نآ -  نـیا و  اـب  اـهنآ  یــصخش  تاـطابترا  فـطاوع و  تیوـنعم و  تـشیعم و  لـثم  دوـشیم - 
، يداـصتقا ياهتسایـس  دـنیوگیم ؛ تسایـس »  » نآ هب  هک  دریگیم ، تروص  یعمج  شـالت  اـب  هعماـج  هنحـص  رد  هک  تسا  ییاـهتیلاعف 

هدـمع شخب  اهنیا  یللملا . نیب  ياهتسایـس  یندـم ، ياهتسایـس  یگنهرف ، ياهتسایـس  یماظن ، ياهتسایـس  یعاـمتجا ، ياـهتسایس 
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تمس و هب  دوخ  یـصخش  ياهتیلاعف  رد  ار  دارفا  عقاو  رد  اهتسایـس  نیا  نوچ  تسا ؟ هدمع  ارچ  تسا . دوخ  یگدنز  رد  اهناسنا  شالت 
ار کچوک  زیر و  یـصخش و  ياهتیلاعف  یّلک  ياهيریگتهج  هک  تسا  ینالک  شالت  ناسنا ، شـالت  هدـمع  دـناشکیم . یّـصاخ  يوس 

رایـسب هنحـص  هک  تسایـس  هنحـص  مه  ناسنا ، يدرف  ياـهشالت  هنحـص  مه  دوشیم ؛ طوبرم  هنحـص  ود  ره  هب  نید ، دـهدیم . تهج  مه 
نیا يرادنید  ياهتفآ  زا  یکی  ار . تسایس  مه  دنکیم و  دیدهت  ار  يرادنید  مه  تفآ ، ود  تسا . ناسنا  یگدنز  يارب  یعیسو  هدرتسگ و 

زا طاقتلا و  ای  لقع  شقن  ندرک  شومارف  ای  دومج  رّجحت و  ای  یتالابمیب  ای  فارحنا  اب  صخـش ، کی  ای  هعماـج  کـی  يرادـنید  هک  تسا 
اهناسنا یعمج  یگدنز  عیـسو  هصرع  دوش ؛ دودحم  یـصخش  یگدنز  هب  نید  هک  تسا  نیا  يرادنید  رگید  تفآ  دوش . هارمه  اهزیچ  نیا 

هک تسا  نیا  یکی  دـنکیم : دـیدهت  ار  تسایـس  مه  رطخ  ود  دریگب . هراـنک  نآ  زا  دـنک و  توکـس  نآ  هراـبرد  اـی  شوـمارف  ار  هعماـج  و 
یناـسفن ياـهاوه  دـنک ؛ ادـیپ  هبلغ  تسایـس  رب  اهتنطیـش  ینعی  دوـش ؛ یلاـخ  تلیـضف  تیوـنعم و  زا  دریگب و  هلـصاف  قـالخا  زا  تساـیس 

تمـس نآ  تمـس و  نیا  هب  دریگ و  تسد  هب  ار  تسایـس  عماوج ، نارالاس  رز  وگروز و  تاقبط  عفاـنم  دـنک ؛ هضبق  ار  تسایـس  صاخـشا ،
نیا تسایـس  ِرگید  تفآ  دوشیم . تفآ  بیع و  راچد  اـهناسنا  یعاـمتجا  هنحـص  همه  هاـگنآ  دروخ ، تسایـس  هب  تفآ  نیا  رگا  دـناشکب .
دوش جراخ  تردق  ُرپ  ياهتسد  زا  تسایس  مامز  دنریگ و  تسد  رد  ار  تسایس  فیعض ، شنم و  كدوک  نیب ، هتوک  ياهناسنا  هک  تسا 

، عماوج روما  هرادا  تسایـس و  سأر  رد  هک  تسا  نیا  راکهار  لکـش و  نیرتهب  تسیچ ؟ راکهار  دـتفیب . تیافک  یب  ياهناسنا  تسد  هب  و 
هک دنریگ  هدهعرب  ار  عماوج  روما  هرادا  یناسک  ینعی  دشاب ؛ هتشادن  ار  تفآ  ود  نیا  اهنآ  يراذگتسایس  يرادنید و  هک  دنریگ  رارق  یناسک 

رّجحت و زا  دنـشاب ؛ نوصم  نید  رد  ینیب  جک  طاقتلا و  اطخ و  فارحنا و  زا  دـشاب ؛ دـنلب  اهنآ  ینید  رکف  دنـشاب ؛ ّتیونعم  ياراد  رادـنید و 
اب تیافکاب و  ياهناسنا  تسایـس ، ظاحل  زا  دننکن ؛ دوخ  یگدنز  تسد  هبعلم  ار  نید  دنـشاب ؛ رانکرب  نید  مهف  رد  ندنام  فقوتم  دومج و 

تـسد هب  ار  هعماج  کی  روما  مامز  رگا  یناسک  نینچ  دننکن . ادج  تلیـضف  قالخا و  تیونعم و  زا  ار  تسایـس  دنـشاب و  یعاجـش  ریبدت و 
؟ تساجک یتّیعـضو  نینچ  جوا  دنام . دهاوخ  ظوفحم  دـیایب ، شیپ  نآ  يارب  تسا  نکمم  هک  یتارطخ  نیرتشیب  زا  هعماج  هاگنآ  دـنتفرگ ،

ییالاو ناسنا  موصعم ، ماما  نیا . ینعی  ماما  دریگ . رارق  ینید  یسایس و  تردق  سأر  رد  هابتـشا  اطخ و  زا  موصعم  ناسنا  کی  هک  تساجنآ 
تیادـه وا ، تیادـه  تسا ؛ لصتم  یتح  همـشچرس  هب  وا  حور  تسا ؛ یهلا  تیادـه  راونا  كاـنبات  هنییآ  وا  بلق  ینید ، ظاـحل  زا  هک  تسا 

وا رب  هانگ  درادن ؛ یهار  وا  رد  سفن  ياوه  تسا ؛ تلیـضف  اب  هارمه  دص  رد  دص  وا  قالخا  راتفر و  یناسنا ، قالخا  ظاحل  زا  تسا ؛ صلاخ 
ظاـحل زا  دـنکیمن ؛ رود  ادـخ  هار  زا  ار  وا  بضغ ، مشخ و  دـنکیمن ؛ دوـخ  بوـلغم  ار  وا  یناـسنا ، تـالیامت  توهـش و  دوـشیمن ؛ هریچ 

دوخ نیبزیت  مشچ  اـب  هعماـج ، یگدـنز  هنحـص  رد  ار  ثداوح  نیرتزیر  تاـکرح و  نیرت  مارآ  هک  تسا  ناـنچنآ  وا  عیـسو  شنیب  یـسایس ،
دوشب هک  متسین  یسک  نم  ینعی  مدللا ؛ لوط  یلع  مانت  عبضلاک  نوکا  هَّللاو ال  : » دومرف مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما هک  دنیبیم - 
ناـشن يونعم  یحور و  رادـتقا  تعاجـش و  دوخ  زا  نکـشرمک ، عیاـقو  یگدـنز و  ثداوح  اـب  ههجاوم  رد  درک - » باوخ  ار  وا  ییـالال  اـب 
شزرا دنتـسین ، نید  ناوریپ  وزج  هک  ینانز  یتح  تسدرود ، مدرم  یتح  اهناسنا ، ناج  يارب  اّما  درادن ، یـشزرا  وا  يارب  شناج  دـهدیم ؛
هناعاجش نانچنآ  اهرطخ  اب  هلباقم  رد  مالسلا ) ةالصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما دراد . ّقح  دنک ، قد  هّصغ  زا  یسک  رگا  دیوگیم  تسا و  لئاق 

رد نیثکان  هنتف  ای  تسا -  جراوخ  هنتف  روظنم ، مروآ -  رد  ار  نآ  مشچ  نم  هک  ياهنتف  اب  تسناوتیمن  یـسک  دـیوگیم  هک  دـنکیم  لـمع 
رانک رد  یناسنا  قیقر  فطاوع  يراکادـف و  تعاجـش و  قیمع و  شنیب  نآ  فرط ، کـی  زا  تلیـضف  قـالخا و  نید و  ّتیونعم و  نآ  دـتفا .

تمـصع ماـقم  هب  ار  وا  لاـعتم  يادـخ  نوچ  تسا ؛ تمـصع  زا  یـشان  اـهنیا  همه  رگید ؛ فرط  زا  یحور  يوـنعم و  ماکحتـسا  تبـالص و 
نیا تساه . تلاسر  همه  بولطم  جوا  دشاب ، هعماج  سأر  رد  یـسک  نینچ  رگا  درادـن . دوجو  وا  راک  رد  هابتـشا  هانگ و  تسا و  هدـیزگرب 

(1 .) داتفا قافتا  يراک  نینچ  ریدغ ، رد  تسا . ریدغ  يانعم 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  تیالو  هب  یقیقح  کسمت  هار 
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. مینک کیدزن  لدـع  هب  ار  نامیگدـنز  طیحم  نامدوخ و  دـیاب  میـشاب ، نینمؤملاریما  تیالو  هب  نیکـسمتم  زا  ًاتقیقح  میهاوخب  مه  اـم  رگا 
هعماج رد  ار  لدع  میناوتب  هچره  تسا . دودحمان  تلادع  هنماد  نوچ  مینک . لدـع  رارقتـسا  میناوتب ، هچره  هک  تسا  نیا  هنومن  نیرتگرزب 

(2 .) دش دهاوخ  رتشیب  راوگرزب  نآ  تیالو  هب  ام  کسمت  نینمؤملاریما و  هب  ام  تهابش  مینک ، رقتسم  رتشیب 

هیالولا رهش 

هراشا مه  نآ  هک  ار  هلهابم  زور  مه  میراد و  ار  ریدغ  دیع  مه  مارحلا -  ۀـجح  يذ  هام -  نیا  رد  تسا . تیالو  هلأسم  ریدـغ ، ّتیمها  ّتلع 
« هیالولا رهش   » ار هام  نیا  ناگرزب ، زا  یضعب  تسا -  تیالو  هب  طوبرم  ود  ره  هک  هرطاخ -  ود  نیا  رطاخ  هب  تسا . تیالو  هلأسم  هب  ینشور 

(3 .) دناهتسناد اههام  لضفا  و 

دایعا ریاس  زا  رتگرزب  يدیع 

هک باب  نیا  رد  تسا و  رگید  دایعا  زا  رتگرزب  تایاور ، زا  یـضعب  ربانب  تسا و  یمالـسا  داـیعا  نیرتمیظع  زا  یکی  ًاـتقیقح  ریدـغ ، دـیع 
(4 .) میراد مه  يربتعم  تایاور  تسا ، رتنوزفا  ردقچ  دایعا ، رگید  هب  تسین  ریدغ  دیع  تلیضف 

یقیقح يدیع  ریدغ ،

رد اـهنیا  يور  هـیکت  مالـسا و  ناـمیا و  رد  تقبـس  ادـخ و  هار  رد  يراکادـف  عرو و  داـهج و  اوـقت و  مـلع و  شنیزگ  ینعی  ریدـغ ؛ هلأـسم 
، ناناملسم همه  يارب  هکلب  نایعیـش ، يارب  هن  ریدغ  انعم ، نیا  هب  تسا . یـشزرا  هیـضق  کی  هیـضق ، نیا  هعماج . تیریدم  نییعت  صیخـشت و 

داـی هب  نوچ  تسا ؛ دـیع  مدرم  يارب  ًاـتقیقح  ریدـغ ، دـیع  دریگب . رارق  میرکت  لـیلجت و  دروم  دـناوتیم  تسا و  سرد  يواـح  هدـنزومآ و 
هدـننادرگ ياهتسد  ناریدـم و  زا  یـشان  يراتفرگ  ایند ، رد  اهّتلم  هدـمع  ياهيراتفرگ  زورما  تسا . مهم  ساـسح و  رما  کـی  هدـنروآ 

، اهّتلم هک  دندساف  اهنآ  دربیم . نیب  زا  دـنکیم و  ار  اه  تلاصا  اهشزرا و  همه  هشیر  اهتلود ، رد  داسف  هک  دـندساف  اهنآ  تسا . هعماج 
دنبیب و دساف و  اهنآ  دننکیم . ادیپ  طلست  ناشیاه  ّتلم  رب  یناطیش ، ياهتردق  هک  دندساف  اهنآ  دنیآیم . راب  تفص  رکون  هدرب و  لیلذ و 
یناـمیایب و يـالب  تسا ؛ یبرغ  عـماوج  یموـمع  يـالب  نیا  زورما ، ددـنبیم . رب  تخر  یلک  هـب  ناـمیا  ناـش ، عـماوج  نـتم  رد  هـک  دـنراب 

یگرزب يالب  كانرطخ و  یلیخ  زیچ  تسه . اـیند  رد  هک  ییاـه  داـسف  عاونا  هیقب  نئمطم و  هطقن  کـی  هب  یحور  هیکت  مدـع  یمگردرس و 
داحآ هک  تسا  مهم  نیا  تسین . هدننک  نییعت  رهاوظ ، نیا  داد . دـهاوخ  انف  داب  هب  دنتـسه ، راچد  نآ  هب  هک  ار  یعماوج  هطقن ، نیمه  تسا و 

. دنشاب هدشن  عمج  ینامیا  روحم  کی  درگ  رب  ّتلم ، کی 

یناسنا عماوج  تیریدم  رد  ریدغ  شقن 

هیکت یمالـسا  هعماج  رد  یتسرپرـس  تیریدم و  شقن  رب  ام  رگا  هک  دنـشاب  هتـشاد  هّجوت  ار  هتکن  نیا  نالوؤسم ، صوصخ  هب  نایاقآ و  هتبلا 
سأر رد  صخـش ، کـی  هک  تسین  روـطنیا  دوـشیمن . ماـمت  هیـضق  شنیزگ ، کـی  اـب  مییاـمنیم ، یفرعم  هدـننک  نییعت  ار  نآ  مـینکیم و 
هعماج تشونرس  رد  الاب  ناریدم  ریثأت  دش . دهاوخ  لح  دوخ ، يدوخ  هب  زیچ  همه  رگید  دعب  دشاب ، هتشاد  ار  مزال  طیارش  دوشب و  هدیزگرب 

ار روشک  ياه  خرچ  هدنناخرچ  يدایا  اهتسد و  هک  دراد  ار  تردق  نیا  رتالاب ، رترب و  ریدـم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  يدایز  دودـح  ات  مه 
ةالـصلا و هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  یتقو  تسا . تموکح  هاگتـسد  تمالـس  وزج  اهنآ ، تمالـس  ینعی  دـنکب ؛ باـختنا  ملاـس 

کی رگا  هک  يروط  هب  دنکیم ؛ تکرح  حالص  فرط  هب  هعماج ، رد  تیریدم  ياههخاش  مامت  دریگیم ، رارق  تموکح  سأر  رد  مالـسلا )
هیلعنینمؤملاریما نآ ، عمق  علق و  عطق و  يارب  دـشاب ، اهرایعم  اـب  قبطنم  ریغ  كاـپان و  ملاـسان و  تیریدـم ، هاگتـسد  نیا  هعومجم  زا  هشوت 
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هک یهاگتـسد  نآ  دشاب . يولع  دیاب  روشک ، تیریدم  هاگتـسد  هعومجم  ینعی  دنکیم . راومه  شدوخ  رب  ار  ههام  نیدـنچ  گنج  مالـسلا 
، لاصتا طابترا ، دنویپ ، یتسرپرس ، ینعی  تیالو ، دشابیم . كاکفنا  لباق  ریغ  مدرم ، یلو و  نیب  طابترا  تسا ، تیالو  لکـش  هب  شتموکح 

تیالو موهفم  لکـش و  انعم و  دنراد . تیالو  رگیدکی  اب  هک  یناسک  یگتـسویپ  مه  هب  یگدیـشوج و  مه  هب  زیچ ، ود  ندش  هدـیچیپ  مه  هب 
یلو و نیب  هطبار  دوشیم و  قالطا  تموکح  هب  تیالو  هملک  یمالـسا ، هعماـج  رد  تهج ، نیا  زا  تسا . نیا  یمالـسا ، ماـظن  هعماـج و  رد 
زا دنلـصتم و  رگیدـکی  اب  هعماج ، نیا  يازجا  مامت  دـشابیم و  كاکفنا  لباق  ریغ  اهنآ ، لاصتا  طابترا و  تسا و  یتیالو  هطبار  کی  مدرم ،
رد تسین . دنوشیم ، طلسم  هعماج  کی  رب  هک  ییاه  یچاتدوک  تردق و  ياههاگتسد  تنطلس ، ياههاگتسد  لثم  هیـضق ، دنتـسین . ادج  مه 

مامت هب  مدرم -  هب  لصتم  مدرم ، اب  هارمه  مدرم ، وزج  مدرم ، هب  یکتم  همه ، همه و  هعماج ، تیمکاح  تیریدم و  هاگتـسد  یمالـسا ، هعماج 
رطاخ هب  يرگید ، هار  هب  مدرم ، حلاصم  دـنوریم و  یهار  هب  تموکح ، ياههاگتـسد  هک  ییاجنآ  دنتـسین . ادـج  دنتـسه و  لاصتا -  يانعم 

اب دنویپ  مکاح ، هاگتـسد  حلاصم  رگید . زیچ  کی  مدرم ، حـلاصم  تسا ؛ زیچ  کی  مکاح ، هاگتـسد  حـلاصم  تسا . ییادـج  ساسحا  نیمه 
، يولهپ سوحنم  میژر  نارود  رد  هکنانچمه  تساهزیچ -  نیا  یتقن و  عبانم  نارگتراغ  نارگرامعتـسا و  طلـسم و  ياهتردـق  اـکیرمآ و 

نآ هک  تسا  نیا  رد  مدرم  حلاصم  تسا . رگید  زیچ  کی  مدرم ، حـلاصم  تسه -  رگید  ياهروشک  زا  یلیخ  رد  زورما  دوب و  ام  روشک  رد 
. دراد رارق  تهج  ود  رد  یلک  هب  ود ، نیا  حلاصم  دنرادرب . ناشدوخ  لامک  هار  رس  زا  ار  هناگیب  ناگتـسویپ  نارکون و  نآ  مکاح و  هاگتـسد 
، نیا تسا . مدرم  يارب  طبترم و  ردارب و  تسرپرـس و  تسود و  یلو و  مکاح ، یمالـسا ، ماظن  رد  تسین . روطنیا  یمالـسا ، ماـظن  رد  نکیل 
هب ار  یمالسا  ماکحا  زا  یلیخ  میا  هتسناوتن  زونه  ام  دنک . هدایپ  ار  یمالسا  تیالو  هتـسناوت  هک  تسا  یمالـسا  يروهمج  تاراختفا  زا  یکی 

، تیالو تموکح و  هلأسم  هَّللادمحب  نکیل  تسا ؛ مزال  يدایز  نامز  دوشب ، یمالسا  لماک  روط  هب  هعماج ، کی  میشخبب . ققحت  لماک  روط 
هدایپ ام  هعماج  رد  یناهج ، ياهتردق  دانع  ضغب و  یفن و  درط و  مغر  یلع  یمالـسا ، لکـش  دش . هدیـشخب  ققحت  ام  یمالـسا  هعماج  رد 

ام تسا . هدش  رتراگدـنام  رت و  ناشخرد  رت و  تباث  ام ، هعماج  رد  زور  هب  زور  هَّللادـمحب  اّما  دـندرک ؛ مه  تفلاخم  مالـسا ، نانمـشد  دـش .
، مورحم قاتـشم و  ياهناسنا  يارب  نآ ، هبذاج  رپ  لکـش  رد  ناـمدوخ ، هعماـج  رد  ار  یمالـسا  یهلا و  تیـالو  هک  میراد  هفیظو  نـالوؤسم 

تاـقبط ناـگنهرب ، اـپ  مدرم ، نیمه  هک  مینکن  شوـمارف  میوـشن و  ادـج  مدرم  هار  زا  هک  تسا  نیا  لّوا  مدـق  میـشخبب . قـقحت  رتـشیب  هچره 
بالقنا و نیا  ياهيزوریپ  دنروشک و  یلـصا  نابحاص  دـنیآیمن ، باسح  هب  يزیچ  عماوج ، يدام  ياهرایعم  رد  هک  یناسک  نیا  فیعض ،

نیا يارب  ار  مالـسا  هک  دندوب  مدرم  نیا  هک  مینکن  شومارف  تسا . هدـمآ  تسد  هب  نانآ  ياهيراکادـف  رطاخ  هب  ناریا ، تّزع  روشک و  نیا 
(5 .) دیوشن ادج  مدرم  زا  دندیشخب . ققحت  ار  نآ  دندرک و  هدارا  دنتساوخ و  یمالسا  یهلا و  روشک 

تموکح رد  مدرم  تلاخد  تسایس و  تیالو ، دیع  ریدغ ،

هک ناـشدوخ  تیلوؤسم  هب  ار  مدرم  داـحآ  هک  دراد  یمالـسا  تّما  ندرگ  هب  هیحاـن  نیا  زا  ار  ّقـح  نیرتگرزب  اـم ، راوـگرزب  لـحار  ماـما 
یمالـسا تعیرـش  هدـیقع و  هب  نّیدـتم  سک  ره  یمالـسا ، ماظن  رد  هک  تسور  نیا  زا  درک . فقاو  هّبنتم و  تسا ، تموکح  رما  رد  تلاخد 
دناوتیمن سک  چـیه  دـشکب ، راـنک  تموکح  عوضوم  زا  ار  دوخ  دـناوتیمن  سک  چـیه  تسا . تیلوؤسم  ياراد  تموـکح  رما  رد  دـشاب ،

نم هب  ، » یمالـسا ماظن  رد  هعماج  یمومع  لئاسم  یـسایس و  لئاسم  تموکح و  عوضوم  رد  هچ »!؟ نم  هب  دریگیم ؛ ماجنا  يراـک  : » دـیوگب
تخومآ و ام  هب  ار  نیا  ریدـغ  ِدوخ  تسا . ریدـغ  تموکح ، روما  رد  مدرم  تلاخد  رهظم  نیرتگرزب  دنتـسین . راـنکرب  مدرم  میرادـن ! هچ »

یمالسا تما  ّتلم و  داحآ  دیع  تسا ، تموکح  رما  رد  مدرم  تلاخد  دیع  تسا ، تسایـس  دیع  تسا ، تیالو  دیع  ریدغ ، دیع  هک  تساذل 
. دـننادب دـیع  ناـشدوخ  يارب  ار  زور  نیا  یمالـسا ، تّما  همه  هک  تسا  نآ  قح  دراد و  اـج  تسین . مه  هعیـش  صوصخم  دـیع ، نیا  تسا .

(6 .) دننکیم هدافتسا  دیع  نیا  زا  هژیو  روط  هب  ترضح ، نآ  نایعیش  تسه و  مه  مالسلا ) ةالصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما دیع  ریدغ ،
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نینمؤملاریما ياهشزرا  لیاضف و  تابثا  اضما و  ریدغ ،

هتبلا دوب . يداعبا  ياراد  دش ، ماجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  یبن  هلیـسو  هب  هرتاوتم ، تایاور  قبط  هک  یمیظع  تکرح  نیا  ریدـغ ، زور  رد 
و مرکا ، ربمایپ  دندرکیم . هدهاشم  راوگرزب  نآ  رد  ار  لیاضف  نیا  کیدزن  زا  دنتسنادیم و  مه  مدرم  دوب . نینمؤملاریما  تلیضف  دعب ، کی 

نییعت ار  ربمایپ  زا  دـعب  تیمکاح  تیـالو و  اـهشزرا ، نآ  ساـسارب  تسناد و  ربتعم  ار  اـهشزرا  لـیاضف و  ناـمه  مه  یهلا  هدارا  عقاو  رد 
، مرکا ربمایپ  هک  دوبن  مزال  دشاب . اهشزرا  نآ  ياراد  هک  دریگب ، رارق  نیملـسم  رب  تموکح  هبترم  رد  دناوتیم  یـسک  نآ  دش  مولعم  درک .

نآ رد  يروط  هب  بلاطیبا  نب  یلع  لیاضف  دیوگیم : دیدحلا » یبا  نبا  . » دنتـسنادیم مدرم  دنک ؛ نایب  زور  نآ  رد  ار  نینمؤملاریما  لیاضف 
رارق یلع  رب  تفالخ  هلأسم  هک  دنتـشادن  کش  راصنا  بلغا  نارجاـهم و  زا  يدـحا  ربماـیپ ، تلحر  زا  دـعب  هک  دوب  حـضاو  مدرم  يارب  زور 

يداـیز ياـهزیچ  نینمؤملاریما  هب  عجار  مه  مرکا  لوسر  دوخ  رگید ، دراوـم  رد  دوـب . تاملـسم  وزج  ناـنآ  رظن  رد  ینعی  تفرگ ؛ دـهاوخ 
هعیش مه  رتاوتم ، لکش  هب  ار  لیاضف  زا  یلیخ  تسا . رتاوتم  هدش ، تیاور  ّتنس  لها  قیرط  زا  زین  نایعیـش و  ام  قرط  زا  هچنآ  تسا . هدومرف 

 - فورعم هریـس  بحاص  قاحـسا » نبا   - » روهـشم یمیدق  ناخروم  زا  یکی  یتح  تسین . هعیـش  صوصخم  دـناهدرک ؛ تیاور  ینـس  مه  و 
، دندز وا  هرابرد  یسیع  ناوریپ  هک  دننزب  ییاهفرح  وت  باب  رد  مدرم  هک  متـشادن  ار  نیا  میب  رگا  دومرف : نینمؤملاریما  هب  ربمایپ  دیوگیم :

قرط زا  دـیاش  تیاور  نیا  دـنرادرب . كّربت  ناونع  هب  ار  وت  ياـپ  ریز  كاـخ  مدرم  ینکیم ، روبع  اـجره  هک  متفگیم  وت  هراـبرد  ار  يزیچ 
نینمؤملاریما بصن  هب  دقتعم  هک  یناسک  ینعی  دنکیم ؛ لقن  قاحـسا » نبا   » زا دیدحلا » یبا  نبا  . » ماهدـیدن نم  دـشاب ؛ هدـش  لقن  مه  هعیش 

نیا هکنیا  لیاضف و  تابثا  ءاضما و  ینعی  تسا ؛ ریدغ  هعقاو  دعب  کی  نیا ، دنراد . ترـضح  نآ  لیاضف  رد  ار  اهفرح  نیا  اّما  دنتـسین  مه 
مولعم تسا و  یمهم  رایـسب  دعب  دـعب ، نیا  دوشیم . یهتنم  یمالـسا  هعماج  رد  يدادرارق  شزرا  نیا  هب  تموکح و  هب  اهشزرا ، لیاضف و 
لـصا کی  دوخ ، نیا  تسین . رگید  ياـهزیچ  عباـت  تساـهشزرا ؛ عباـت  تموکح  یهلا ، یحو  ربماـیپ و  دـید  قبط  مالـسا ، رد  هک  دوشیم 

(7 .) تسا یمالسا 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  تالامک  لیاضف و  هجیتن  ریدغ ،

( - مالسلا ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما ّتیـصخش  ظاحل  زا  مه  زور ، نیا  تسا . يردقلا  میظع  هدننک و  نییعت  دیع  گرزب و  زور  ًاتقیقح 
نامز رد  هن  تشاد ، دوجو  یتوکلم  یهلا و  ِدرم  نیا  رد  هک  یعامتجا  یـسایس و  یـصخش و  تایـصوصخ  میظع و  ّتیـصخش  نیا  داعبا  رد 

انتعا و لباق  میرادن -  غارس  تایصوصخ  نیا  اب  ار  یسک  نینمؤملاریما  زا  ریغ  وا ، زا  دعب  هن  )و  مالسلا ةالـصلا و  هلآ  یلع  هیلع و   ) مرکا یبن 
هک یناسک  همه  مالسلا ،) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما دروم  رد  بیجع . بصن  هثداح و  نیا  ِدوخ  ظاحل  زا  مه  و  تسا ، یـسررب  هّجوت و 
هب ریدغ  هطـساو  هب  مالـسلا ،) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما هک  دننک  رارقا  دیاب  دـنراد ، ییانـشآ  راوگرزب  نآ  تالاح  اب  كرادـم  يور  زا 

هجیتن ریدـغ ، دـهد . لکـش  ار  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما باـیان  رهوگ  هک  دوبن  يزیچ  ریدـغ  دیـسرن . دوخ  يـالاو  ّتیـصخش 
راختفا هباحـص ، نینمؤم و  تعیب  زا  ربمغیپ و  بصن  زا  یهلا ، نامرف  زا  يرادروخرب  راختفا  هتبلا  دوب . ترـضح  نآ  تالامک  ایازم و  لیاضف ،
یبصن روتسد  هثداح و  نینچ  هب  هک  تشاد ، دوجو  ریظنیب  الاو و  ناسنا  نیا  رد  هک  تسا  یتایـصوصخ  نآ ، زا  رتگرزب  اّما  تسا . یگرزب 

(8 .) دش یهتنم  راگدرورپ  فرط  زا 

اهشزرا تیبثت  هنحص  ریدغ ،

هرادا ّتیفیک  باب  رد  یهلا  بصن  نیا  نومـضم  دـیمهف ، دوشیم  ام  لـیبق  زا  یناگدـننک  هعلاـطم  هاگدـید  زا  ریدـغ  يارجاـم  رد  هک  هچنآ 
دنتـسه و هناسانـش  ّقح  ینافرع  یلاع  شنیب  لها  هک  یناسک  هتبلا  تسا . گرزب  ياـهتیلوؤسم  يارب  حـلاص  ياـهناسنا  شنیزگ  روشک و 

 " یلاعلا هلظ  دم  يربهر "  مظعم  ماقم  نایب  رد  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


ساـسحا ارجاـم  نیا  رد  اـم  هچنآ  دـنمهفیم . ارجاـم  نیا  رد  مه  ار  يرگید  قیاـقح  اـسب  يا  تسا ، لـصتم  تفرعم  رون و  عباـنم  اـب  ناـشلد 
روتـسد هب  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربـمغیپ  ریدـغ ، زور  رد  مالـسلا ) ةالـصلا و  هـیلع   ) نینمؤـملاریما بـصن  اـب  هـک  تـسا  نـیا  مـینکیم ،

هب تبـسن  هک  تـسین  يزیچ  یمالـسا ، ماـظن  رد  هعماـج  هرادا  ِگرزب  تیلوؤـسم  هـک  درک  راکـشآ  مالـسا  زا  ار  تـقیقح  نـیا  راـگدرورپ ،
رد یمالسا  ياهشزرا  اهرایعم و  دیاب  دصرددص  گرزب ، راک  نیا  رد  درک . رظن  فرـص  يدروم  زا  نآ  هرابرد  دوشب  یمالـسا ، ياهرایعم 

رظن زا  هتبلا  تسا و  شزرا  مالسا ، رظن  زا  هک  یتایـصوصخ  همه  تسیک ؟ مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما زا  رتالاب  دوش . هتفرگ  رظن 
صالخا وا ، نامیا  دوب . عمج  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما رد  دوشیم ، بوسحم  شزرا  اهنامه  مه ، فاصنا  اب  مأوت  ملاس  لقع 

، ییادـخ فدـه  زا  ریغ  هچره  ادـخ و  ِریغ  هـچره  هـب  وا  ییاـنتعایب  مالـسا ، هـب  وا  تقبـس  وا ، داـهج  وا ، ياوـقت  وا ، راـثیا  يراکادـف و  وا ،
تسا یتایصوصخ  داعبا ، همه  زا  وا  رد  ّتیناسنا  جوا  وا و  تفرعم  وا ، ملع  وا ، رظن  رد  ایند  ندوب  شزرایب  يّدام ، فراخز  هب  وا  ییانتعایب 

نیملـسم و همه  تسین . مه  هعیـش  صوصخم  اهفرح ، نیا  ياـعدا  تسا . حـضاو  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما یگدـنز  رد  هک 
زا شیب  تایصوصخ و  نیمه  دننزب ، فرح  فاصنا  هب  دناهتـساوخ  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما هرابرد  هک  ینیثّدحم  نیخّروم و 

هیلع  ) نینمؤملاریما رد  ار  تایصوصخ  نیا  هک  یناسک  مشچ  لباقم  رد  زور  نآ  رد  هلآو ، هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمغیپ  دناهدرک . نایب  ار  اهنیا 
ناـمه نیا  تساـه . راـیعم  نآ  هب  نداد  ّتیمها  بصن ، نیا  ياـنعم  درک . بصن  تیـالو  بـصنم  هـب  ار  وا  دنتخانـشیم ، مالـسلا ) ةالـصلا و 
بهاوم زا  دناهتـسناوتن  خیرات  لوط  رد  نیملـسم  رگا  دشاب . همه  رظن  دروم  مئاق  مایق  ات  یمالـسا ، هعماج  ماظن و  رد  دـیاب  هک  تسا  ياهتکن 

دراد و نامیا  دوخ  لد  رد  هک  سک  نآ  تسا . هدوب  اهرایعم  نتخانـشن  زا  یـشان  ِگرزب  هصیقن  لیلد  هب  دنربب ، هرهب  لماک  روط  هب  یمالـسا 
نیا تسه و  ام  ّتلم  لد  رد  مه  تّزع  ساسحا  هَّللادمحب ، تسا . زیزع  ًاتقیقح  دـنکیم ، تیاعر  تسا  نامیا  همزال  ار  هچنآ  دوخ ، لمع  رد 

(9 .) دش تیبثت  ریدغ  رد  هک  تسا  ییاهشزرا  نامه  تیاعر  تاکرب  زا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  تکرح  رارمتسا  زاسهنیمز  ریدغ ،

مالسا ّتلم  هاگره  هک  دراد  دوجو  ییاهسرد  ریدغ  دیع  نومضم  رد  نکیل  تسا ؛ یخیرات  میظع  هرطاخ  گرزب و  رایـسب  دیع  ریدغ ، دیع 
هعقاو نیا  ًالّوا  دراد : دوجو  یگرزب  ياهسرد  ریدغ ، هعقاو  رد  درب . دهاوخ  هرهب  زور  نیا  زا  ًاتقیقح  دونشب ، ناج  شوگ  هب  ار  اهسرد  نیا 

، ّتنس لها  ناثّدحم  املع و  نیب  رد  دشاب . هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  هعیـش  طقف  هک  تسین  روطنیا  تسا . مالـسا  خیرات  مّلـسم  عیاقو  وزج 
املع و مهف  دناهدرک . نایب  مه  اهنآ  تسا ، هدرک  نایب  ار  ثیداحا  نیا  هعیـش  هک  روط  نامه  دناهدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  يرایـسب  دادـعت 

هالوم تنک  نم  : » دومرف درک و  دـنلب  ار  نینمؤملاریما  تسد  هک  ربمغیپ ، لمع  نیا  زا  هثداح -  نآ  راّـضح  دوخ  مهف  دـننامه  نادنمـشناد - 
تافالتخا ینس و  هعیش و  هلأسم  دراو  میهاوخیمن  درک . بصن  دوخ  ینیـشناج  يارب  ار  نینمؤملاریما  ربمغیپ ، هک  دوب  نیا  هالوم » یلع  اذهف 

نیا رد  هک  یتفرعم  یلو  تسا - ! سب  هدیـشک ، ینـس  هعیـش و  ياوعد  زا  هچره  زورما  ات  مالـسا  ياـیند  میوش -  يداـقتعا  ياـهيریگرد  و 
هک دوب  هدـش  ثوعبم  نیا  يارب  ربمغیپ  درک . بوصنم  ار  نینمؤملاریما  ربمغیپ  دوش ؛ هدـیمهف  تسرد  دـیاب  دراد ، دوجو  ربمغیپ  قیمع  مـالک 

« َۀَـمْکِْحلاَو َباتِْکلا  ِلَُعیَو  ُمُکُمّ ْمُکیِّکَُزیَو   » رگید ياج  رد  ای  ( 10 « ) ْمِهیِّکَُزیَو َۀَمْکِْحلاَو  َباتِْکلا  ِلَُعی  ُمُهُمّ « ؛ دنک هیکزت  دـهد و  میلعت  ار  مدرم 
هداوناخ کی  لثم  دناوتب  يرـشب  گرزب  هعماج  نیا  یکاخ و  هرک  نیا  ات  دنوش ، هیکزت  مه  دـنوش و  هداد  شزومآ  مه  اهناسنا ، دـیاب  ( 11)

تّوبن هب  ایبنا  زا  مادـک  ره  تسا . نیا  اه  تثعب  اه و  تّوبن  همه  فدـه  دوش . دـنمهرهب  ملاع  نیا  تاریخ  زا  دـنک و  یط  ار  لامک  هار  ملاس ،
متاخ ّیبن  متاخ و  نید  اّما  دندرب ؛ شیپ  دادیم ، هزاجا  نامز  تاناکما  هک  يّدح  نآ  ات  ار  تیبرت  میلعت و  ِگرزب  مادقا  نیا  دـندش ، ثوعبم 
ملاع نیا  رد  دوخ  ییاهن  لزنم  رس  نآ  هب  رـشب  ات  دش  دهاوخن  ثوعبم  يرگید  ربمغیپ  نوچ  دشخب ؛ ّتیدبا  ار  یهلا  میظع  تکرح  نیا  دیاب 

کیدزن دشاب -  ملاع  تاریخ  زا  يدنم  هرهب  اب  تلادع و  افص و  حلص و  اب  هارمه  دیاب  يرـشب ، هداوناخ  رد  یکاخ و  هرک  رد  یگدنز  هک  - 
دیاب دشاب . رمتسم  تیبرت  نیا  هک  یتقو  نآ  درک ؟ کیدزن  ییاهن  لزنمرـس  نآ  هب  ار  تیرـشب  دوشیم  هنوگچ  دسرب . نآ  هب  هرخالاب  دوش و 
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هعماج نیا  موصعم -  ینعی  ربمغیپ ؛ لثم  یـسک  یـسایس  تردـق  مه  نآ  یـسایس -  تردـق  تموکح و  عضوم  زا  يّرمتـسم  تیبرت  میلعت و 
عورـش هک  ياهطقن  نآ  هب  دـناوتب  تیرـشب  ات  دـهد  شهاک  اهنآ  نایم  رد  ار  اـهيراجنهان  دـنک و  تیبرت  دربب و  شیپ  جـیردت  هب  ار  يرـشب 

رصع ّیلو  هرود  دسرب . مینادیم -  هادف ) انحاورا   ) رصع ّیلو  ترضح  هرود  ار ، هرود  نآ  ام  هک  تساهناسنا -  همه  هنادنمتداعـس  یگدنز 
نیا یقیقح  تداعـس  ناسنا و  یقیقح  تایح  اجنآ  زا  تسین . رـشب  یگدـنز  نایاپ  هرود  تسا ؛ رـشب  یگدـنز  زاـغآ  هرود  هادـف ،) اـنحاورا  )
يارب اضف ، نیا  رد  هتفهن  ياه  يژرنا  اهدادعتـسا و  یکاخ و  هرک  نیا  تاکرب  زا  هدافتـسا  دش و  دـهاوخ  عورـش  هزات  يرـشب  میظع  هداوناخ 

هدافتسا يزیچ  زا  رـشب  زورما  هک  تسا  تسرد  دش . دهاوخ  نکمم  ندرک -  عیاض  يدوبان و  نودب  تراسخ ، نودب  ررـض ، نودب  ناسنا - 
؛ دربیم راک  هب  ناسنا  يدوبان  يارب  ار  متا  يورین  اّما  دـنکیم  فشک  ار  متا  يورین  زورما  دـنزیم . ررـض  رگید  زیچ  کـی  هب  اـّما  دـنکیم ،

نیا رد  هکنیا  امک  دوریم ؛ راک  هب  ناسنا  تسیز  طیحم  بیرخت  عییـضت و  هار  رد  تفن  نیا  اّما  دنکیم ، جارختـسا  نیمز  قامعا  زا  ار  تفن 
اهناسنا اّما  دنکیم ، فشک  ار  اهورین  ریاس  راخب و  هّوق  ناهنپ و  ياه  يژرنا  هکّرحم و  ياهورین  رـشب  تسا . هدوب  هنوگنیا  ریخا  لاس  دـص 

هب دنکیم . هدولآ  دروآیم ، دوجو  هب  اهناسنا  يارب  يدام  یگدنز  هک  یتالکشم  نیا  هیحان  زا  ینامسج  ياهيراتفرگ  ماسقا  عاونا و  هب  ار 
زورما هک  تسا  یقالخا  ياهشزرا  بیرخت  مه  فرط  نآ  زا  دوشیم . هتفرگ  وا  زا  اهزیچ  یلیخ  اّما  دوشیم ؛ هداد  تلوهس  تعرس و  رـشب 

ياه يژرنا  زا  ملاع ، تاریخ  زا  رشب  تسین . هنوگنیا  هیضق  هادف ) انحاورا   ) هَّللا ۀیقب  ترضح  روهظ  نارود  رد  نکیل  تساهنآ ؛ راچد  ناسنا 
همه تسا . ناسنا  تفرـشیپ  دشر و  هیام  هک  ياهدافتـسا  دـنکیم ؛ تراسخ  یب  ررـض و  یب  هدافتـسا  تعیبط ، رد  هتفهن  ياهورین  زا  ناهنپ و 

ياضتقم هب  ار  اهناسنا  دهاوخب  رگا  متاخ  ربمغیپ  دوشیم . عورـش  هزات  رـشب  یگدنز  هک  دنناسرب  ياهطقن  نآ  هب  ار  ام  ات  دناهدمآ  ناربمغیپ 
لسن نیدنچ  دشاب و  ینالوط  رمتسم و  تسا ، هدرک  اهناسنا  ینازرا  وا  هک  یتیبرت  نیا  دیاب  دنک ؟ راک  هچ  دیاب  دناسرب ، اجنیا  هب  متاخ  نید 

دنک بصن  ار  یسک  دیاب  سپ  ( - 12 « ) ِیَم َنُوتّ ْمُهَّنِإَو  ٌّتِیَم  َکَّنِإ   - » تفر دـهاوخ  ایند  زا  هک  مرکا  ربمغیپ  دوخ  دوش . لـماش  یپ  رد  یپ  ار 
بـصن يانعم  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  وا  و  دهد ، رارق  هدافتـسا  دروم  ار  هویـش  نامه  تهج و  نامه  هار و  نامه  ًاقیقد  وا  دوخ  زا  دـعب  هک 

تفرگیم و لـیوحت  درکیم و  كرد  شدوخ  ِیقیقح  ياـنعم  اـب  تسرد و  ار  ربمغیپ  بصن  یمالـسا ، تّما  زور  نآ  رگا  تسا . نیا  ریدـغ 
موصعم و ياهناسنا  مه  نینمؤملاریما  زا  دعب  درکیم و  ادیپ  رارمتـسا  يوبن  تیبرت  نیا  داتفایم و  هار  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  لابند 

ياهطقن نآ  هب  دوز  رایـسب  تیرـشب  دندادیم ، رارق  شیوخ  یهلا  تیبرت  ریز  یپ  رد  یپ  ربمغیپ ، ِدوخ  لثم  ار  يرـشب  ياهلسن  اطخ ، نودـب 
رد افص  حلص و  تفریم ؛ الاب  اهناسنا  یحور  تاجرد  درکیم ؛ تفرشیپ  يرشب  رکف  ملع و  تسا . هدیسرن  هطقن  نآ  هب  زونه  هک  دیسریم 

مالـسلا اهیلعارهز  همطاف  هکنیا  تسبیم . رب  تخر  مدرم  نیب  زا  یتلادعیب  ضیعبت و  ینماان و  روج و  ملظ و  دـشیم و  رارقرب  اهناسنا  نیب 
رـس نینچ  هب  ار  امـش  دـیداتفایم ، هار  یلع  لابند  رگا  دومرف  دوب -  نینمؤملاریما  ربمغیپ و  ماقم  هب  اهناسنا  نیرت  فراع  نامز  نآ  رد  هک  - 

هشیمه گرزب  تاهابتشا  خیرات ، رد  دنکیم . هابتشا  دایز  رـشب  یلو  تسا . رطاخ  نیمه  هب  دربیم ، یهار  نینچ  زا  درکیم و  تیاده  یلزنم 
يارجام هلآو ، هیلع  هللا  یلص  متاخ  ّیبن  تّوبن  نارود  رد  ناسنا  ریس  يارجام  تسا . هدرک  راچد  گرزب  تالکـشم  اب  ار  اهناسنا  تشونرس 

هب ّقلعتم  مه  رگید  ياهلاس  لاسما و  هک  نینمؤملاریما -  لاس  رد  تسا . یقیمع  رایسب  هفسلف  لماح  مهم و  رایسب  ناتساد  هثداحرپ و  رایـسب 
عماوج دـهد . ماجنا  ار  شالت  تکرح و  ناـمه  دـیاب  رـشب  مه  زورما  دریگ . رارق  هّقادـم  دروم  هفـسلف  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  تسا -  ناـشیا 

ینار توهش  اهیلد ، دب  اهیـشیدنا ، دب  اهیهاوخدوخ ، یقالخا ، لیاذر  زا  اهناسنا  هچره  دنوش و  هارمه  تیونعم  تلادع و  اب  هچره  يرـشب 
هک هداتفا  هار  هب  هتفرگ و  رارق  ییاه  ههار  جک  رد  خیرات  لوط  رد  رـشب  دش . دهاوخ  رتکیدزن  هدنیآ  نآ  دـنوش ، رود  اه  یتسرپ  دوخ  اه و 

(13 .) تسا هدرک  رود  رایسب  شدوخ  ییاهن  لزنمرس  زا  ار  وا 

مالسا رد  تیالو  تاحشر  زا  ياهحشر 

. دندرگرب یمالـسا  تیالو  هب  دیاب  دننک ، ادیپ  ار  تداعـس  هار  دنهاوخب  تسا ، مکاح  اهنآ  رب  هک  ینایدا  بهاذـم و  زا  رظن  عطق  اهّتلم  رگا 
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تلادع ینعی  یمالسا -  ياهشزرا  ساسارب  تیالو  نوچ  تسا : یلمع  یمالسا  هعماج  کی  رد  لماک ، لکش  هب  یمالـسا  تیالو  نیا  هتبلا 
رگا تسا . یلمع  عـماوج  همه  ناـیم  رد  اـهّتلم و  همه  رد  لـماک ، ریغ  لکـش  هـب  اـّما  تـسا ؛ یمالـسا -  نـید  یمالـسا و  مـلع  یمالـسا ،
غارـس دنورن ؛ دننکیم ، یفرعم  ناراد  هیامرـس  هک  یـسک  نآ  غارـس  دننک ، باختنا  هعماج  رب  مکاح  ربهر و  ناونع  هب  ار  یـسک  دنهاوخیم 

نآ زا  دروآیمن و  باسح  هب  دوخ  یصخش  هیامرس  ار  تردق  هک  یـسک  نآ  دنورب ؛ ایند  هب  اهناسنا  نیرت  انتعایب  نیرتکاپ و  نیرتاسراپ و 
نآ زا  ملاع  يراج  ياه  یسارکمد  تسا و  مالـسا  رد  تیالو  تاحـشر  زا  ياهحـشر  نیا ، دنکیمن . هدافتـسا  شیوخ  یـصخش  دوس  يارب 
دوخ یکی  تسا ؛ موهفم  ود  هک  هیقف -  تیـالو  تیـالو و  ناونع  نیمه  مه  بـالقنا  لّوا  زا  اذـل  تسا . مالـسا  تاـکرب  زا  نیا ، دنبیـصنیب .

تفاب نیا  لمحت  تقیقح  رد  هک  یناسک  فرط  زا  تسا -  نید  ملاع  سانش و  نید  هیقف و  هب  قلعتم  تیالو  نیا  هکنیا  یکی  تیالو ، موهفم 
هار نیا  مدرم  هناتخبشوخ  تسا . روطنیمه  مه  زورما  تفرگ . رارق  دیدش  ضرعت  دروم  دننکب ، دنناوتیمن  دنتسناوتیمن و  ار  لماک  یشزرا 

(14 .) تسا راوگرزب  نآ  هاتوک  تموکح  زین  نینمؤملاریما و  یگدنز  مالسا و  ریدغ و  تاکرب  زا  نیا ، دناهتخانش . ار 

ریدغ رد  هتفهن  قیاقح 

هد دودـح  رد  هک  زور ، نآ  رد  یمالـسا  ياپون  هعماج  يارب  هک  تسا  نیا  هیـضق  تروص  تسا . هتفهن  يرایـسب  قیاقح  ریدـغ ، يارجام  رد 
يانعم نامه  اب  ار -  تماما  تموکح و  عوضوم  هلآو ، هیلع  هللا  یلصمّرکم  ّیبن  دوب ، هتشذگ  هعماج  نآ  لیکـشت  مالـسا و  يزوریپ  زا  لاس 
بصن دوخ  ینیشناج  هب  ار  مالسلا ) ةالصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما جح ، زا  تشگزاب  رد  مخریدغ و  رد  دندرکیم و  لح  دراد -  هک  یعیسو 

، دنشاب ّربدت  قیقحت و  لها  یبالقنا ، هعماج  کی  لئاسم  رد  هک  یناسک  يارب  تسا و  مهم  رایسب  هتبلا  هیضق ، رهاظ  نیمه  ِدوخ  دندومرفیم .
هّجوت هتـسجرب  تاکن  نآ  هب  یمالـسا  هعماج  تّما و  رگا  هک  دراد  دوجو  یگرزب  قیاقح  رهاظ ، نیا  يارواـم  یلو  تسا . یهلا  ریبدـت  کـی 

تماما و هیـضق  ار  هیـضق  نیا  هک  نایعیـش  هچ  نیملـسم -  مومع  ریدغ ، هیـضق  رد  رگا  ًاساسا  دش . دهاوخ  نشور  یگدنز  هار  طخ و  دـنک ،
هّجوت رتشیب  تسین -  تیالو  تماما و  عوضوم ، نیا  زا  اهنآ  تشادرب  اّما  دنراد ، لوبق  ار  هیضق  لصا  هک  نایعیـش  ریغ  هچ  دننادیم و  تیالو 
دهاوـخ يداـیز  ياهدرواتـسد  نیملـسم  حـلاصم  يارب  تسا ، ریدـغ  هیـضق  رد  هک  دـننک  یتاـکن  هـب  زکرمتم  هّجوـتم و  زورما  ار  ناـشدوخ 

(15 .) تشاد

ریدغ نوگانوگ  داعبا 

ِناونع هب  تیالو »  » عوضوم لصا و  یکی ، دریگب . يرکف  يونعم و  هرهب  دزادنیب و  رظن  دـناوتیم  ینوگانوگ  داعبا  زا  ناسنا  ریدـغ ، باب  رد 
ناـمز و زا  ياههرب  رد  رـشب  ناـیم  رد  راـگدرورپ  ماـغیپ  ندرازگ  زا  تسا  تراـبع  تّوبن  تسا . یّمهم  عوضوم  نیا ، تسا . تّوبن  رارمتـسا 
هک تشذگیم  دشیم و  مامت  مه  هرود  نیا  تسا  یهیدـب  تسا . راگدرورپ  هدـیزگرب  ثوعبم و  هک  یـصخش  هلیـسو  هب  یهلا  هدارا  ققحت 

. دـنامیم یقاـب  شا  هبنج  ود  ره  هکلب  دوشیمن ؛ عطقنم  ربمغیپ ، نتفر  اـب  يونعم ، یهلا و  هثداـح  نیا  اـّما  (، 16 « ) ِیَم َنوـُتّ ْمُهَّنِإَو  ٌّتِیَم  َکَّنِإ  »
هک ایبنا  دندوب . رـشب  نایم  رد  راگدرورپ  رادـتقا  رهظم ، ایبنا  تسا . رـشب  نایم  رد  راگدرورپ  هدارا  نید و  ّتیمکاح  یهلا ، رادـتقا  هبنج  یکی 

ساسارب ار  ياهعماج  اـت  دـندمآ  همه  ناربمغیپ  تسا . ناربمغیپ  راـک  زا  یـشخب  غیلبت ، تحیـصن و  دـننک . تحیـصن  طـقف  ار  مدرم  دـندماین 
یضعب دیسر ؛ هجیتن  هب  ناش  تازرابم  دنتسناوت و  یضعب  دنراذگب . ریثأت  مدرم  ِیگدنز  تیعقاو  رد  ینعی  دنروآ ؛ دوجو  هب  یهلا  ياهشزرا 

مدرم نایم  رد  یهلا  تیالو  ّتیمکاح و  رهظم  رشب و  نایم  رد  نیمز و  رد  ادخ  تردق  رهظم  هک  ربمغیپ  یگدنز  زا  هبنج  نیا  دنتـسناوتن . مه 
ّتیمکاح يرادمامز ، هکنیا  رگم  دشخبب ، ار  دوخ  رثا  دناوتیمن  ینامز  چیه  رد  نید  دوش ، مولعم  هکنیا  يارب  دنکیم ؛ ادیپ  رارمتسا  تسا ،

اب ّتیمکاح ، نیا  هک  لاح  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  هزادـنا  نیمه  هب  مه  نآ  هک  عوضوم  ِمود  هبنج  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نآ  رد  رادـتقا ، و 
ربمغیپ هک  تسا  تسرد  دـشاب . ربمغیپ  ّتیونعم  زا  بیـصنیب  هنهرب و  ّتیمکاـح  کـی  دـنکیم ، ادـیپ  رارمتـسا  دوشیمن و  عطق  ّیبـن  نتفر 
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ياه شزرا  دشاب . وا  اب  بسانتم  دـیاب  وا ، دوجو  رارمتـسا  اّما  دوشیمن ؛ هسیاقم  وا  اب  رگید  سک  چـیه  تسا و  ییانثتـسا  زاتمم  ماقم  ياراد 
زا مهم  لصف  هرود و  نآ  رد  دوش . ظفح  صخـش ، نآ  ّتیفرظ  دـصق  هب  تسوا  دوجو  رارمتـسا  هک  یـسک  رد  دـیاب  ربمغیپ ، سّدـقم  دوجو 

هیلعبلاـطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  سّدـقم  دوجو  رد  زج  دـیاین ، شیپ  فارحنا  اـت  دوبیم  موصعم  یتسیاـب  هک  تیـالو ، تّوـبن و  خـیرات 
زا دُعب  کی  نیا  اذل ، تسا . هدرک  تبث  مالسا  خیرات  رد  مه ، اب  ار  زیچ  ود  نیا  ریدغ ، يارجام  دوبن . رولبتم  قّقحتم و  يزیچ  نینچ  مالـسلا ،

ناشدوخ تافو  زا  دـعب  لئاسم  هب  مرکا  ّیبن  مامتها  رگید ، دـعب  تسا . نینمؤملاریما  ِدوخ  ّتیـصخش  رگید ، دـُعب  کـی  تسا . ریدـغ  هلأـسم 
(17 .) داد رارق  یسررب  دروم  دوشیم  اههبنج  نیا  همه  زا  ار  ریدغ  هلأسم  هک  تسا  یفلتخم  ياههاگدید  اهنیا  تسا .

یعیش طقف  هن  یمالسا و  هلأسم  کی  ریدغ 

یلمع هدنار و  نابز  رب  ینخـس  زور  کی  مرکا  ربمایپ  مالـسا ، خـیرات  رد  تسین . یعیـش  طقف  هلأسم  کی  تسا ؛ یمالـسا  هلأسم  کی  ریدـغ 
، نآ ثیدـح  ریدـغ و  زا  هک  مییوگب  ام  دوشیمن  تسانعم . سرد و  ياراد  نوگانوگ  داعبا  زا  لمع ، نیا  نخـس و  نیا  هک  تسا  هداد  ماجنا 

هرود کی  صوصخم  دراد و  دوجو  يوبن  فیرش  مالک  نیا  رد  هک  يا  ینغ  رایسب  ياوتحم  زا  ناناملسم  هیقب  اّما  دنک ؛ هدافتـسا  هعیـش  طقف 
هعیـش دراد ، دوجو  تیالو  تماـما و  هب  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما بصن  ریدـغ ، هیـضق  رد  نوچ  هتبلا  دـنربن . هرهب  تسین ، مه 

نیماضم تسین ؛ تفالخ  هب  ترضح  نآ  بصن  هلأسم  طقف  ریدغ ، ثیدح  نومضم  یلو  دراد ؛ ثیدح  نیا  زور و  نیا  هب  يرتشیب  یگتسبلد 
(18 .) دنربب هرهب  نآ  زا  دنناوتیم  ناناملسم  همه  هک  دراد  مه  يرگید 

تیالو حیرص  یمسر و  حرط  زور 

مّلـسم هیـضق  کی  ریدغ ، هیـضق  هک  دننادب  دندنمهقالع ، مالـسا  خیرات  لئاسم  هب  هک  يدارفا  همه  تسا  بوخ  ریدـغ ، هعقاو  لصا  دروم  رد 
ياههرود رد  هچ  هتشذگ و  ياههرود  رد  هچ  یّنس -  نّاثدحم  هکلب  دناهدرک ؛ لقن  ار  نآ  هک  دنتسین  نایعیش  طقف  تسین ؛ كوکـشم  تسا .

زا داتفا . قافتا  مخریدـغ  رد  مرکا  ربمایپ  عادولا  ۀـجح  رفـس  رد  هک  ییارجام  نیمه  ینعی  دـناهدرک ؛ لـقن  ار  ارجاـم  نیا  يدـعب -  یناـیم و 
هب ار  اهنآ  ات  داتسرف  ار  ییاهکیپ  ربمایپ  دندوب . هتفر  ولج  یضعب  دندوب ، هدرازگ  جح  ربمایپ  اب  رفـس  نیا  رد  هک  ناناملـسم  گرزب  ناوراک 

یضعب رازه ، دون  دناهتفگ  یضعب  دش . لیکـشت  اجنآ  رد  یمیظع  عامتجا  دنـسرب . دناهدنام ، بقع  هک  ییاهنآ  ات  داتـسیا  دننادرگرب و  بقع 
ةریزج نکاس  مدرم  مرگ ، ياوه  نآ  رد  دنتـشاد . روضح  عامتجا  نآ  رد  رفن  رازه  تسیب و  دص و  دناهتفگ  مه  یـضعب  رازهدص و  دناهتفگ 

. دنتسیاب غاد  نیمز  يور  دندروآیمن  تقاط  دنتشاد -  تداع  امرگ  هب  دندوب و  اهاتـسور  اهنابایب و  لها  مه  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  برعلا - 
رد تسا . هدمآ  مه  ّتنـس  لها  هب  طوبرم  تیاور  رد  هتکن  نیا  دنتـسیاب . دنروایب و  تقاط  ات  دنتـشاذگیم  ناشیاهاپ  ریز  ار  ناشیاه  ابع  اذل 

هگن قیالخ  مشچ  يولج  درک و  دـنلب  نیمز  زا  ار  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما تساخرب ، ياـج  زا  مرکا  ربماـیپ  یطیارـش ، نینچ 
اّما دراد ؛ مه  دـعب  لبق و  تـالمج ، نیا  هتبلا  هاداـع .» نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هـالوم ، یلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  : » دومرف تشاد و 

دنکیم و حرطم  حیرص  یمـسر و  روط  هب  ار  یمالـسا -  تیمکاح  ینعی  تیالو -  هلأسم  اجنیا  رد  ربمایپ  هک  تسا  نیا  شتمـسق  نیرتمهم 
لها ناردارب  مدرک ، ضرع  مه  نم  دیاهدینـش و  دـبال  هک  روط  ناـمه  ار  نیا  دـیامنیم . حرطم  نیعم و  صخـش ، ناونع  هب  ار  نینمؤملاریما 

و تسا ، هدرک  عمج  ار  اهنیا  ینیما  هماّلع  موحرم  دـناهدرک . لقن  ربتعم -  باتک  اههد  رد  ات ؛ ود  هن  یکی ، هن  ربتعم -  ياهباتک  رد  ام  ّتنس 
نینمؤملاریما تیالو  زور  ًایناث  تسا ؛ تیالو  زور  ًالّوا  زور ، نیا  نیاربانب ، دناهتـشون . صوصخ  نیا  رد  يدایز  ياهباتک  مه  ناشیا  زا  ریغ 

هک تسا  نیا  شیانعم  هصالخ  روط  هب  تسیچ ؟ تیالو  يانعم  دـناهدرک ، نایب  ربماـیپ  هک  ياهلمج  نیا  رد  تسا . مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع  )
ینابم رب  یتموکح  نآ  رد  تسا و  یسایس  ماظن  ياراد  مالسا  دوشیمن . هصالخ  تادابع  يدرف و  لامعا  تاکز و  هزور و  زامن و  رد  مالسا 

؟ تسا یتموکح  روطچ  تیالو ، تسا . تیالو » ، » تموکح ماـن  یمالـسا ، فرع  حالطـصا و  رد  تسا . هدـش  ینیب  شیپ  یمالـسا  تارّرقم 
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نآ تسا . یتدـیقع  يرکف و  یفطاع و  زیمآّتبحم و  ياهدـنویپ  ياراد  مدرم  داحآ  اب  مکاح  صخـش  نآ ، رد  هک  تسا  یتموکح  تیالو ،
دـشاب و هتـشادن  لوبق  ار  شمدرم  دـیاقع  مکاح ، هک  یتموکح  نآ  دـشاب ؛ هارمه  اتدوک  اـب  هک  یتموکح  نآ  دـشاب ؛ یکروز  هک  یتموکح 

ایند زورما  ياهتموکح  لثم  مدرم -  دوخ  فرع  رد  یتح  مکاح  هک  یتموکح  نآ  دـهدن ؛ رارق  انتعا  دروم  ار  شمدرم  تاساسحا  راکفا و 
، دـشاب هتـشاد  دوجو  يویند  تاـعّتمت  يارب  ياهژیو  هقطنم  وا ، يارب  دـشاب و  دـنمهرهب  هژیو  ياـه  يرادروـخرب  زا  صاـخ و  تاـناکما  زا  - 
، یفطاع یتدیقع ، يرکف ، تاطابترا  مدرم ، اب  مکاح  تاطابترا  نآ ، رد  هک  یتموکح  ینعی  تیالو ، تسین و  تیالو »  » يانعم هب  مادـکچیه 

ادخ زا  ار  دوخ  فیاظو  یـسایس و  ماظن  نیا  همه  أشنم  وا  دندنمهقالع و  وا  هب  دناهتـسویپ ؛ لصتم و  وا  هب  مدرم  تسا ؛ زیمآّتبحم  یناسنا و 
ياه یـسارکمد  زا  دنکیم ، یفرعم  مالـسا  هک  یتموکح  درادن . دوجو  تیالو  رد  رابکتـسا  دراگنایم . ادخ  هدنب  دبع و  ار  دوخ  دنادیم و 

. تسا مدرم  تمدخ  رد  تموکح  دراد ؛ طابترا  مدرم  يرکف  ياهزاین  دیاقع و  تاساسحا و  راکفا و  اهلد و  اب  تسا ؛ رت  یمدرم  ایند  جیار 
تیـالو اـّلا  و  دوش ؛ بوسحم  دـیابن  همعط  کـی  ناونع  هب  یتـموکح ، تالیکـشت  ّیلو و  مکاـح و  صخـش  يارب  تموکح  يّداـم ، هبنج  زا 

ای تسا  هدیسر  وا  هب  هک  یماقم  نأش و  نیا  يارب  دوخ ، يارب  تموکح ، يارب  تسا ، یمالسا  تموکح  سأر  رد  هک  یسک  نآ  رگا  تسین .
، یمالـسا تموکح  رد  تسین . تیالو  مه  تموکح  نآ  تسین ؛ ّیلو  صخـش ، نآ  دـشاب ، هتخود  يا  يّدام  هسیک  دـسرب ، وا  هب  دـهاوخیم 

دراد ّقح  وا  تسا . ناسکی  نارگید  اب  نوناق  ظاحل  زا  تسا -  هدـش  هدرپس  وا  هب  یـسایس  ماظن  هرادا  راـک  ینعی  تسا -  رما  ّیلو  هک  یـسک 
زورما ات  لّوا  زور  زا  تسا . نوناق  موکحم  شدوخ  اّما  دهد ؛ ماجنا  نیملسم  مالـسا و  روشک و  مدرم و  يارب  ار  گرزب  ياهراک  زا  يرایـسب 

هک هچنآ  زا  ریغ  يزیچ  ار  تیالو  غورد ، هب  دـندرک ؛ فیرحت  تیالو  ياـنعم  رد  یمالـسا -  يروهمج  ماـظن  لیکـشت  زا  دـعب  صوصخب  - 
، رادناشن مان و  ياهمدآ  دنراد . جایتحا  مّیق  تسرپرس و  هب  دنروجحم و  مدرم  هک  تسا  نیا  شیانعم  تیالو  دنتفگ  دندرک . یفرعم  تسه ،
هب تیالو ، هلأسم  ریدـغ ، رد  تیـالو ! هب  تمهت  مالـسا ، هب  تمهت  ضحم ، غورد  دنتـشون ! ناـش  تاـعوبطم  اـهباتک و  رد  ًاحیرـص  ار  نیا 

هتبلا هک  دیدرگ ؛ نییعت  نآ  قادـصم  ناونع  هب  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما دـش و  حرطم  ربمایپ  يوس  زا  یمـسر  رما  کی  ناونع 
هک تسا  نیا  رتهب  ناناوج -  صوصخب  دنرادن -  یعالّطا  نآ  لیصافت  زا  مه  یناسک  رگا  و  دینادیم . ار  نآ  امـش  دراد و  يدایز  لیـصافت 

(19 .) تسا دیفم  هدش و  هتشون  هنیمز  نیا  رد  مه  ییاهباتک  دننک . لابند  ار  نآ  یملع  یلالدتسا و  ياهباتک  اههتشون و  رد 

یهلا ياهتلاسر  همه  طخ  دادتما 

تنمیم هب  نایعیـش  هچرگا  تسین . هعیـش  صوصخم  دوخ ، يانعم  ِتقیقح  رد  ریدـغ  درک . هاـگن  ياهقرف  هرطاـخ  کـی  مشچ  هب  طـقف  دـیابن 
ّطخ دادتما  ریدغ  زور  تقیقح ، رد  اّما  دننکیم ؛ يرازگرکش  دنریگیم و  دیع  زور  نیا  رد  تیالو ، تماما و  ماقم  هب  نایقّتم  يالوم  بصن 

هک مینیبیم  مینک ، هاگن  یهلا  ياهتلاسر  نومـضم  هب  رگا  تسا . خیرات  لوط  رد  ینارون  نشور و  ّطخ  نیا  جوا  یهلا و  ياهتلاسر  همه 
نآ تاـیح  ناـیاپ  رد  هدیـسر و  متاـخ  مرکم  یبن  هب  اـت  هتـشگ ، تسد  هب  تسد  نشور  ّطـخ  نیا  اـه ، تلاـسر  اـه و  توبن  خـیرات  لوط  رد 

(20 .) تسا هداد  ناشن  ار  دوخ  ریدغ  هثداح  لکش  هب  نآ  رولبت  مّسجت و  راوگرزب ،

تموکح یندشن  شومارف  يوگلا 

توخن و تاوهش و  اهفعـض و  زا  هک  هعماج  ياه  تیریدم  ماسقا  عاونا و  لباقم  رد  هعماج  هرادا  بولطم  يانعم  جوا  نامه  ینعی  تماما ،
زا شلد  مه  ناسنا ، کی  هکنیا  ینعی  دـنکیم ؛ هئارا  تیرـشب  هب  ار  تماما  هخـسن  هویـش و  مالـسا  دریگیم . همـشچرس  یناـسنا  یبلط  نوزف 

درکلمع تردق  ياراد  مه  دهد -  صیخشت  تسرد  ار  هار  ینعی  دمهفب -  دسانشب و  ار  نید  فراعم  مه  دشاب ، زیربل  راشرـس و  یهلا  ضیف 
یگدنز و ناج و  اّما  دشابن ؛ ّتیمها  زئاح  شیارب  یـصخش  یگدنز  تساوخ و  ناج و  مه  ( - 21 « ) ٍةَّوُِقب َباتِْکلا  ِذُخ  یَیْحَیای   » هک دشاب - 

دینیبیم امـش  داد . ناشن  لمع  رد  ار  نیا  دوخ ، تموکح  لاس  جنپ  زا  رتمک  رد  نینمؤملاریما  هک  دـشاب ؛ زیچ  همه  وا  يارب  اهناسنا  تداعس 
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شومارف زگره  ار  نآ  ّتیرـشب  هک  يزیچ  وگلا و  هنومن و  کـی  ناوـنع  هب  نینمؤـملاریما ، تموـکح  لاـس  جـنپ  زا  رتـمک  هاـتوک  تدـم  هک 
اب لاس  ود  ام  تسا . ریدغ  هعقاو  ریـسفت  انعم و  سرد و  هجیتن  نیا  تسا . هدنام  یقاب  دـشخردیم و  نانچمه  اهنرق  لوط  رد  درک ، دـهاوخن 
اّما میدرک ؛ هّجوتم  خـیرات  یندـشن  شومارف  هرهچ  نیا  خـماش و  ماـقم  نیا  تمظع  هب  ار  دوخ  ياـهلد  هعماـج و  نینمؤملاریما ، ماـن  ناوـنع 

يارب نینمؤملاریما  یگدنز  هب  نتخادرپ  يولع و  ياهراتفر  رگید  دوش ، مامت  تسا -  لاس 80  هک  لاسما -  یتقو  هک  تسین  نیا  نآ  يانعم 
هک ياهراشا  تشگنا  ناشن و  ّطخ  وگلا و  هطقن  نآ  هب  هک  میراد  جایتحا  هظحل  ره  ام  ریخن ، درذگیم ؛ نآ  فرصم  خیرات  تسین و  مزال  ام 
هب مدق  تسا ، نکمم  هچره  ار  وا  نامدوخ و  نیب  ینالوط  هلـصاف  میریگب و  وگلا  نآ  زا  مینک ؛ هاگن  دراد ، دوجو  نینمؤملاریما  یگدـنز  رد 
ام هک  تسا  نیا  هدـمآ ، دوجو  هب  مالـسا  ماـن  اـب  هک  اـم  تموـکح  ماـظن و  لـثم  یتـموکح  ماـظن و  يارب  رطخ  نیرتگرزب  مینک . مک  مدـق 
هب مینک ؛ هسیاقم  اهنآ  اـب  ار  دوخ  مینک و  هاـگن  خـیرات  اـیند و  جـیار  ياـهوگلا  هب  تسا ؛ نینمؤملاریما  اـم ، تموکح  يوگلا  مینک  شومارف 

ار ناسنا  یگدنز  زا  هبنج  کی  رگا  هک  مینک  هاگن  دندز ، هبرـض  ّتیرـشب  هب  زور  هب  زور  خـیرات  لوط  رد  هک  یفرحنم  ياهتموکح  شور 
(22 .) دندرک یندشان  ناربج  تاعیاض  راچد  ار  يرگید  هبنج  دندیشخب ، یقنور 

مالسا ردص  ثداوح  یخیرات  لیلحت  رد  ریدغ  عوضوم 

. تسین نیا  دنرادن ، داقتعا  نآ  هب  مه  اهناملـسم  زا  هّدع  کی  میراد و  داقتعا  نآ  هب  هعیـش  عمج  ام  هک  ياهلأسم  کی  ًافرـص  ریدـغ ، هلأسم 
رگا هک  دوب  یترورض  کی  نیشناج -  بصن  ینعی  ریدغ -  عوضوم  مالسا ، ردص  ثداوح  یخیرات  لیلحت  رد  مالسا و  هب  یخیرات  هاگن  رد 

زورما دشیم و  ضوع  رـشب  خیرات  ریـسم  دیدرت  نودب  دشیم ، لمع  يوبن -  ریبدت  و  یهلا ، ینامحر و  ریبدت  دوب -  هدش  ریبدت  هک  نانچنآ 
هلیـسو هب  رـشب ، یگدنز  ياهزاین  ریگارف  ماظن  بتکم و  کی  هکنیا  میتشاد . رارق  تیرـشب  ینالوط  خیرات  زا  يرت  ولج  رایـسب  هاگیاج  رد  ام 

یلمع يرکف و  ماظن  نیا  تسناوت  ربمغیپ  هک  دوب ، گرزب  هزجعم  کی  دوخ  نیا  هک  دنک ، ادـیپ  ندـش  هدایپ  تصرف  هعماج  رد  متاخ  ربمایپ 
انب نیا  هتسناوت  اهاج  نیرتراوشد  رد  هکنیا  دوخ  اهاج ، نیرتراوشد  رد  مه  نآ  دنک ؛ انب  ار  نآ  تیعقاو ، نیمز  يور  رب  دشخبب و  تیعقاو  ار 

لباق انب  نیا  نآ ، زا  دعب  ایند و  زور  نآ  یناسنا  يایفارغج  رـشب و  یگدنز  طاقن  همه  رد  هک  دوب  نیا  هدـنهد  ناشن  دریگب ، رارق  دوش و  هدایپ 
هک داتفایم  قافتا  هثداح  نیا  رگا  دشخبب . ققحت  تسناوت  ربمغیپ  تروص ، نیرتراوشد  رد  لمع ، ماقم  رد  ار  یملع  لکش  نیا  تسا . ققحت 

هدزاود هد ، ردق  هب  تسناوتیم  يوبن -  یمالـسا  هعماج  ینعی  یهلا -  هدـش  قلخ  دوجوم  نیا  رد  یفیک  شرتسگ  یمک و  شرتسگ  ظفح و 
شیانعم دـنامیم . ریذپانتسکـش  رـشب ، خـیرات  لوط  رد  تکرح  نیا  هک  دوب  ملـسم  تقو  نآ  دوشب ، تظافح  تسارح و  یپ  رد  یپ  لسن ،

نآ رگا  دیـسر . دـهاوخ  دوخ  بولطم  تیاـهن  هب  لـسن ، هدزاود  نیا  لوط  رد  دوـخ  تشاد و  دـهاوخن  يراـظتنا  نارود  رـشب ، هک  دوـبن  نیا 
هب زاب  دندمآیم ، يرگید  زا  سپ  یکی  رگید ، همئا  دعب  نیسح ، ماما  دعب  نسح ، ماما  دعب  نینمؤملاریما  دوب ، هدرک  نیعم  ربمغیپ  هک  يروط 

بقاعت نیا  رگا  تروص  نآ  رد  اّما  دـشخبب . ققحت  ار  ینامرآ  هعماج  نآ  دـناوتب  اـت  تشاد  راـظتنا  نارود  کـی  هب  زاـین  رـشب  رتشیب ، ناـمگ 
ریـسم رـشب ، ریـسم  تقو  نآ  دـننک ، ظفح  ار  تیعقاو  رد  هدـش  داجیا  هثداح  نیا  دنتـسناوتیم  دـمآراک ، نیما و  ياهتسد  نیا  نیموصعم ،

(23 .) دشیم يرگید 

رتالاب ياهلحرم  هب  تیرشب  ندیسر  يارب  يدنور  عورش  ریدغ ،

. تسا هدرکن  یتوافت  چـیه  رـشب ، یلوصا  ياهزاین  تشاد ؛ ار  اهزاین  نیا  شیپ ، لاس  رازه  جـنپ  هک  دراد  ار  ییاهزاین  نامه  ًانیع  رـشب  زورما 
ياهتردق ذوفن  زا  ار  ایند  رگا  تسا -  زاب  ناتمشچ  اهامـش  امـش -  مه  زورما  دربیم ؛ جنر  رگمتـس  ياهتردق  ذوفن  زا  رـشب  مه  زور  نآ 

وا جـنر  نیرترب  دوـب و  تلادـع  رـشب  گرزب  زاـین  مه  زور  نآ  دربیم . جـنر  دراد  رـشب  هـک  دـید  دـیهاوخ  دـینک ، هاـگن  رگناریو  رگمتس و 
يدرف يدازآ  نیا  هک  مینک  لایخ  رگا  تساطخ  تسا . یتلادعیب  رشب ، لکشم  نیرتگرزب  ایند  رد  دینک ، هاگن  امـش  مه  زورما  یتلادعیب ؛
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يدرف ياهيدازآ  زورما  هک  ییاه  لکش  نیا  هب  ارچ ؛ هدوبن ؛ ًالبق  هک  هدوب  رشب  زاین  نیا  هداد -  هیده  رشب  هب  برغ  یـسارکمد  لاربیل  هک  - 
لکـش هب  زورما  هک  ییاهتیدودـحم  نیمه  تسا . هتـشاد  دوجو  خـیرات  قطانم  زا  يرایـسب  رد  خـیرات و  ياـههرود  زا  يرایـسب  رد  تسه ،

تکرح و هدارا ، رب  هدـننک  هطاـحا  روت  نیا  تسا . هدوب  راکـشآ  تروص  هب  زور  کـی  اـهنیا  دنـشکیم ، ریجنز  هب  ار  اـهناسنا  هدارا  ناـهنپ 
نآ دوشیم . هتخادـنا  نآ  هب  يرتشیب  تراهم  اب  هدـش و  هدافتـسا  يرت  کیراب  ياهخن  طویخ و  زا  هدـش ، هتفاب  رت  زیر  زورما  ناسنا ، تاـیح 

تناما ندـش  تسد  هب  تسد  نآ  رگا  تسا . هدرکن  یتوافت  رـشب  ياهزاین  سپ  دوب . رت  هنابآم  ردـق  رت و  راکـشآ  اّما  دوبن ؛ اهتراهم  نیا  زور 
يرگید ناوارف  ياـهزاین   ) دوب هدـنارذگ  ار  اـهزاین  نیا  رـشب  زورما  تفرگیم ، ماـجنا  تسرد ، بساـنتم و  یفیک  یمک و  شرتسگ  يوبن و 

. دوبن ییادتبا  ردقنیا  رگید  اّما  دشاب ؛ دوب  نکمم  اهزاین  نآ  میسانشیمن ) یتح  ار  اهزاین  نآ  ام  زورما  هک  دیایب  شیپ  رـشب  يارب  دوب  نکمم 
مه مک  تسه -  ضیعبت  تسه ، یگنـسرگ  ایند  رد  میراد . رارق  يرـشب  ییادـتبا  ياـهزاین  نارود  رد  ناـنچمه  يرـشب ، هعماـج  اـم و  زورما 

اهناسنا رب  اـهناسنا  ّقحباـن  تیـالو  تسه ، ییوگروز  تسه -  اـج  همه  هکلب  درادـن ؛ قلعت  مه  اـج  کـی  هب  تسا ، هدرتسگ  هکلب  تسین ؛
راتفرگ رـشب  مه  زورما  تسا . هتـشاد  دوجو  يرگید  ياهلکـش  هب  شیپ  لاس  رازه  ود  شیپ ، لاس  رازهراهچ  هک  ییاـهزیچ  ناـمه  تسه ؛

هب دنک و  جراخ  هلحرم  نیا  زا  ار  رشب  تسناوتیم  هک  دوب  يدنور  نآ  عورـش  ریدغ » . » تسا هدش  ضوع  اهگنر  طقف  تساهزیچ و  نیمه 
ار رشب  یلـصا  شلاچ  يرتالاب ، بتارم  هب  ياه  قشع  اهشهاوخ و  و  يرترب ، رتفیطل و  ياهزاین  تقو  نآ  دنک . دراو  يرگید  هلحرم  کی 
، دنک رمع  هچره  دنک ؛ رمع  تیرشب  رگید  لاس  اهنویلیم  ای  لاس  اهرازه  تسا  نکمم  تسین ! هتـسب  هک  رـشب  تفرـشیپ  هار  دادیم . لیکـشت 

تظافح يارب  درک و  يراذگ  ناینب  مالسا  ربمغیپ  ار  اههیاپ  نیا  تسا ؛ بارخ  یلصا  ياههیاپ  زورما  اهتنم  تشاد . دهاوخ  تفرـشیپ  هتـسویپ 
لوط رد  تسا . نیا  ریدغ » . » دمآیم شیپ  يرگید  زیچ  دـشیمن ، فلخت  رگا  دـش . فلخت  اّما  داد ، رارق  ار  تباین  تیاصو و  هلأسم  نآ ، زا 

ترـضح تافو  نامز  ات  ربمغیپ  تلحر  زا  دـعب  زا  همئا  روهظ  نارود  رمع  هک  مالـسلا -  مهیلعهمئا  یگدـنز  هلاـس  هاـجنپ  تسیود و  نارود 
شیپ ربمغیپ  هک  يریسم  نامه  هب  هکنیا  ات  دناهدرک  هدامآ  ار  ناشدوخ  دناهتسناوت و  همئا  تقو  ره  تسا -  لاس  هاجنپ  تسیود و  يرکسع ،

(24 .) رگید تسا  هدشن  بوخ ، اّما  دندرگرب ؛ دوب ، هدرک  ینیب 

هعماج تیریدم  هب  مالسا ، مامتها  هناشن  ریدغ 

. تسا مالسا  خیرات  رد  هدننک  نییعت  مهم و  رایسب  عطاقم  زا  یکی  دنوادخ و  گرزب  دیع  هک  ار ، ریدغ  كرابم  دیع  منکیم  ضرع  کیربت 
هلآو هیلع  هللا  یلصمالسا  مرکم  ربمایپ  يوس  زا  یمالسا  تّما  رما  یلو  ناونع  هب  مالسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما نییعت  ریدغ و  هلأسم 
زور رد  هک  تکرح  نیا  يانعم  تسا . هعماج  تیریدـم  رما  رد  مرکم  یبن  تلاـخد  تقیقح  رد  تساـنعم ؛ رپ  گرزب و  رایـسب  هثداـح  کـی 

روطنیا دـنکیم . هاگن  ّتیمها  مشچ  هب  هعماج  تیریدـم  هلأسم  هب  مالـسا  هک  تسا  نیا  داتفا ، قافتا  ترجه  مهد  لاس  هجحلا  يذ  مهدـجه 
وزج هعماج ، کی  تیریدـم  هک  تسا  نیا  مه  ّتلع  دـشاب . اـنتعایب  اـهر و  یمالـسا ، هعماـج  یمالـسا و  ماـظن  رد  تیریدـم  رما  هک  تسین 

ربمغیپ هباحص  نایم  رد  لدع  يراکادف و  تعاجش و  ملع و  اوقت و  رهظم  هک  مه -  نینمؤملاریما  نییعت  تسا . هعماج  لئاسم  نیرت  راذگرثا 
یناسک تساهنیا . دراد ، ّتیمها  هعماج  تیریدم  باب  رد  مالسا  رظن  زا  هچنآ  دوشیم  مولعم  دنکیم . نشور  ار  تیریدم  نیا  داعبا  تسا - 

ّقح و يارب  وا  يراکادف  رد  راوگرزب و  نآ  تعاجـش  اوقت و  دهز و  ملع و  رد  دنرادن ، لوبق  مه  لصفالب  ینیـشناج  هب  ار  نینمؤملاریما  هک 
نیا دنـسانشیم . ار  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما هک  تسا  یناسک  همه  نیملـسم و  همه  قافتا  دروم  نیا  دـنرادن ؛ دـیدرت  لدـع ،

بولطم فدـه  ناونع  هب  دـیاب  ار  یتموکح  يرادـمامز و  تیریدـم و  عون  هچ  ربمغیپ ، مالـسا و  رظن  زا  یمالـسا  هعماج  هک  دـهدیم  ناشن 
(25 .) دنک لابند 

تسا مکاح  بصن  هلأسم  ریدغ ، مایپ 
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نیا هب  دـنبیاپ  کّسمتم  هعیـش  هک  ترـضح -  نآ  ندوب  بوصنم  عوضوم  و  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما صخـش  زا  رظن  عطق  اـب 
رارق هظحـالم  دروم  ار  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما بصن  دـندرکن و  ینادـنچ  هّجوـت  هیـضق ، ِشخب  نیا  هب  نارگید  تساـنعم - 

 - مرکا ربمغیپ  هک  ار  نشور  مایپ  نیا  دیاب  ارچ  تسا . ریدـغ  مایپ  هک  تسا  یمهم  هلأسم  مکاح ، بصن  هلأسم  لصا  هیـضق ، نیا  رد  دـندادن .
زا یگدنز و  ساسا  زا  ار  نید  ناناملـسم ! : » دیوگیم هک  اجنآ  تفرگ ؟ هدیدان  هَّللاب  ذایعلا  تسا ، هداد  نیملـسم  همه  هب  مالـسا -  سـسؤم 

رـصحنم یحور  لئاسم  نهذ و  اـههناخ و  ِتولخ  هشوگ  هب  ار  نید  دـینکن . ادـج  تسا ، یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  هیاـپ  هک  تموکح  رما 
نید شود  رب  تسا  یتیلوؤسم  نید ؛ هّجوتم  تسا  يرما  تسا ، تموکح  هیاپرب  هک  رـشب ، یگدنز  ساسا  دیزادنین ». اوزنا  هب  ار  نید  دینکن .

»!؟ دـنهاوخیم یلو  هک  دنریغـص  مدرم  رگم   » هک دـماین  شنهذ  هب  انعم  نیا  زور  نآ  مه  سک  چـیه  دـهد . ماـجنا  ار  راـک  نیا  دـیاب  نید  و 
« رـصاق مدآ  یتسرپرـس   » يانعم هب  اج  همه  یتسرپرـس ، دننکیم . حرطم  یلالدتـسا  یملع و  رهاوظ  اب  دارفا  یـضعب  هک  يا  هناماوع  هطـسفس 

مییوگب ملعم »  » میتفگ هاگشناد  داتسا  کی  هب  رگا  ام  هک  تسین  ناتسبد  لّوا  سالک  یمّلعم  ینعم  هب  اج  همه  یمّلعم ، يراگزومآ و  تسین .
ییاضتقا انعم و  هاگشناد ، ملعم  تساجنآ . ِدوخ  ياضتقا  هب  اج ، ره  رد  یملعم  دنیوگیم »! ملعم  مه  لّوا  سالک  ملعم  هب  نوچ  دش ، تناها  »
یتسرپرـس یمالـسا ، تّما  یتسرپرـس  دراد . ییاضتقا  ییاـنعم و  ریغـص ، روجحم و  یتسرپرـس  دراد . اـضتقا  کـی  لّوا ، سـالک  ملعم  دراد .

ریدغ مایپ  نیا ، دنتـسین . طلَخ  لباق  مه  اب  اهنیا  دراد . يرگید  ياضتقا  رگید و  يانعم  مه ، تسایـس  یتسرپرـس  حلـص و  یتسرپرـس  گنج ،
(26 .) تسا

یمالسا تلادع  رارقتسا  ریدغ و 

هب هک  یلاـس  دـنچ  ناـمه  رد  مالـسلا ،) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما هک  تسا  نیا  دـیمهف ، دوـشیم  ریدـغ  يارجاـم  رد  هک  يرگید  هتکن 
نیمأت ینعی  تلادـع ، تسا . یمالـسا  یهلا و  لدـع  رارقتـسا  راوگرزب ، نآ  رظن  رد  ّتیولوا  هک  دـنداد  ناشن  دندیـسر ، تموکح  تفالخ و 
طسق هماقا  ( 27 « ) ِطْسِْقلِاب ُساّنلا  َموُقَِیل  : » تسا هدومرف  ناـیب  ینامـسآ ، عیارـش  بتک و  لازنا  لـسر و  لاـسرا  يارب  نآرق  هک  یفدـه  ندرک 

هیلع  ) نینمؤملاریما رظن  رد  نیا ، تسا . تلادـع  هدـننک  نیمأت  نیمـضت و  نیرتهب  هدرک ، نیعم  مالـسا  هک  يروتـسد  اب  لدـع  طـسق و  یهلا ،
رّشبم دهاش و  ناونع  هب  دناوتیم  دنکیم و  ادیپ  ماوق  هک  تسا  طسق  لدع و  اب  یمالسا ، هعماج  دوب . لّوا  هجرد  ّتیولوا  مالسلا ،) ةالصلا و 
ییایند يرهاظ و  يّدام و  ياهشزرا  همه  ولو  تسین . نکمم  لدع ، نودب  دوش . حرطم  ملاع  ياهّتلم  يارب  هنومن ، وگلا و  رگتیاده و  و 

یتـموکح ِیگدـنز  رد  هلأـسم  نیرتهتـسجرب  نآ  نیا ، تسا . هدـشن  ماـجنا  يراـک  چـیه  تقیقح  رد  دـشابن ، تلادـع  رگا  دوـش ، مهارف  مه 
نیملسم تیالو  تموکح و  هب  ار  يرصنع  نینچ  هک  هیلع ) همالس  هَّللا و  تاولص   ) مرکا ربمغیپ  دوب . مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما

لمع عیطم و  دـنربمغیپ ؛ درگاش  دـنربمغیپ ؛ هدرورپ  تسد  ترـضح  نآ  دـندومرف . نایب  ار  لدـع  ّتیمها  تقیقح  رد  دـندرکیم ، بوصنم 
یمالسا هعماج  رد  ار  لدع  تقیقح  رد  مالسلا ،) ةالصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما ندرک  بوصنم  اب  ربمغیپ  دنربمغیپ . سرد  نامرف و  هب  هدننک 

، دنتـشاد هک  يرهاظ  تموکح  هام  هد  ای  هاـم  هن  لاـس و  راـهچ  ناـمه  لوط  رد  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما دندیـشخب و  ّتیمها 
هعماج یناملـسم و  حور  تقیقح  رد  مالـسا و  تایح  هیام  ار  تلادع  ترـضح ، نآ  دوب . هعماج  رد  لدـع  رارقتـسا  رب  ناش  مامتها  نیرتشیب 

. دناهدوب مورحم  نآ  زا  فلتخم ، ياههرود  رد  يرشب  عماوج  دنراد و  زاین  نآ  هب  اهّتلم  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا ، و  دنتـسنادیم . یمالـسا 
دـننکیم و اهتردـقربا  هک  يراک  ملاع و  هنحـص  هب  رگا  مه  زورما  دـندوب ؛ مورحم  مه  نامز  نآ  زا  لبق  دـندوب ؛ مورحم  مه  نامز  نآ  رد 

تقیقح رد  ّتیرـشب ، لکـشم  تسا . نیمه  لکـشم  دـینیبیم  مه  زاب  دـینک ، هاگن  دـننکیم  لمع  ایند  رد  يدام  ماّـکح  هک  یتموکح  شور 
ةالـصلا و هیلع   ) نینمؤملاریما تسا . مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما جاـهنم  شور و  يولع و  تموکح  مالـسا و  تلادـع و  نادـقف 
. دوش فرـصم  فارـسا  هب  لاملا  تیب  هک  دندش  نیا  زا  عنام  دندرکیم و  يراج  یمالـسا  هعماج  ناناملـسم و  نیب  رد  ار  تلادـع  مالـسلا ،)
، زور نآ  رد  نیملسم  لاملا  تیب  هتبلا  دننک . فرصم  قحان  هب  ار  نیملسم  لاملا  تیب  یناسک  دنتـشاذگن  دوش . زاب  لواطت  تسد  دنتـشاذگن 
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زورما هک  یلکش  نیا  دیدج و  هیلام  شور  نیا  دشیم . میسقت  مدرم  نیب  هنارس ، لکش  هب  یمالسا  هعماج  ياهدمآرد  هک  دوب  لکـش  نیا  هب 
لاملا تیب  دندرکیم . میسقت  هیوّسلاب  مالسلا ) ةالصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما ار ، دمآرد  نامه  دوبن . لومعم  اهزور  نآ  دراد ، دوجو  ایند  رد 

دندرکیم و میسقت  ناسکی  لکش  هب  همه ، همه و  ربمغیپ و  نادناخ  ریغ  یشرق و  ریغ  یمشاه و  یشرق و  یباحـص و  ریغ  یباحـص و  نیب  ار 
لکـش هب  لاملا  تیب  میـسقت  عضو  زورما  دـندرکن . ییاـنتعا  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما اـّما  دـش ؛ اـهیلیخ  ضارتعا  هیاـم  نیا ،
لاملا تیب  اب  هک  یناسک  زورما  دراد . دوجو  تلادع  رارقتـسا  رد  يرگید  ياهشور  تسین و  هنارـس  میـسقت  زورما  تسین . روطنآ  هنالداع ،
میسقت هار  نیا ، دننک . يراددوخ  یمدرم ، یمومع و  فراصم  ریغ  رد  لاملا  تیب  ندرک  جرخ  فرصم و  زا  دیاب  دنراد ، راک  رس و  نیملسم 

يارب ای  یـصخش و  فراصم  رد  ار  نآ  ای  دزروب ، فارـسا  لاـملا  تیب  رما  رد  هتـساوخان ، يادـخ  یلوؤسم  رگا  تسا . لاـملا  تیب  هنـالداع 
رد نیملسم  لاملا  تیب  دیاب  تسا . لاملا  تیب  رما  رد  یعقاو  رارق  لدع و  زا  فّلخت  نیا  دنک ، فرصم  دوخ  نیطبترم  ناکیدزن و  ناتسود و 

فرـصم دراد ، هدـهعرب  ار  روشک  فیاظو  زا  ياهفیظو  هک  ییاهشخب  یمومع و  فراـصم  ناـمه  هدـش و  نیعم  ًاـنوناق  هک  یقیرط  ناـمه 
ییاج هب  ار  يریگتخس  دنتشاد ، هدهعرب  ار  روشک  روما  تیلوؤسم  هک  یناسک  هب  زور  نآ  مالـسلا ،) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما اذل  دوش .
هفرـص مه  دیـشارتب .» زیر  دیـسیونیم ، نآ  اب  هک  ار  ناتدوخ  ياهملق  ِرـس  مکمـالقا ؛ اوقدا  : » دـندرک همانـشخب  زورما ، لوق  هب  هک  دـندناسر 

هب دیسیونیم  ذغاک  رد  هک  ار  يروطس  مکروطس ؛ نیب  اوبراق  و  ! » بّکرم رد  ییوج  هفرص  مه  ذغاک ، رد  ییوج  هفرـص  مه  ملق ، رد  ییوج 
یسیون هدایز  يور و  هدایز  زا  دیـسیونب .» ار  مزال  بلاطم  یناعملا ؛ دصق  اودصقاو  «. » دینک ییوج  هفرـص  ذغاک  رد  دیـسیونب و  کیدزن  مه 

ياه مادختـسا  دیاز ، ياههاگتـسد  داجیا  زا  هک  دوب  دهاوخ  لکـش  نیا  هب  دننک ، رارکت  ار  اهفرح  نیا  دـنهاوخب  زورما  رگا  دـینک . زیهرپ 
يراددوخ نک ، عییـضت  تقو  هدوهیب و  ياهیـسیون  هدایز  ینکارپ و  ذغاک  زا  دیاب  ینعی  دینک ، يراددوخ  دیاز ، ياه  نداد  هعـسوت  دیاز و 

نم ار  شتارقف  زا  یضعب  هک  مه ، هلمج  نیا  رخآ  رد  دندرکیم . تیاعر  مالسلا ) ةالصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما ار ، تایـصوصخ  نیا  مینک .
یـسک هک  دندرکیمن  لمحت  ار  ناناملـسم  لاوما  هب  ندناسر  ررـض  رارـضالا ؛ لمتحی  نیملـسملا ال  لاوما  ناف  : » دـنیامرفیم مدرک ، ضرع 

لدع نآ  نیا ، لاملا . تیب  نیلوؤسم  همه  دوخ و  نتسناد  رادتناما  ینعی  نیا ، دناسرب .» ررض  یمومع  لاوما  هب  یمک  هزادنا  هب  ولو  دهاوخب 
مه هللا -  همحر  [ ینیمخ  ] ماما راوگرزب -  نآ  میسرب . نآ  هب  دیاب  ام  هک  تسا  ياهلق  نآ  نیا  و  تسا . مالسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما
هن یلومعم ، رشب  هک  تسا  یهیدب  میسریمن . مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما هب  ام  هک  تسا  یهیدب  میتفگ : مه  ام  همه  و  دندومرف ،
ای دـنک و  ارجا  هنوگنآ  ار  تلادـع  ای  دـنک ، یـشم  راوگرزب ، نآ  لثم  هک  دوبن  تسین و  نیا  رب  رداق  ناـمز ، نآ  رد  یتح  هن  ناـمز ، نیا  رد 

هیبش کیدزن و  لماک  هنومن  نآ  هب  ار  نامدوخ  مینک  شالت  دیاب  دنلماک . هنومن  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  عوضوم  دـنک . یگدـنز  روطنآ 
ندش زکرمتم  نیا  تساطخ . فارحنا و  نیا ، میـشاب ، لماک  هنومن  نآ  زا  ندش  رود  لاح  رد  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  ام  تکرح  رگا  مینک . رت 

مه میدق  ياهنامز  رد  تسام . راگزور  رد  صوصخب  مالسا ، اب  مالسا  نانمشد  ینمـشد  یلـصا  زار  تلادع ، هب  نتـسب  لد  تلادع و  يور 
، دـنراد تفلاخم  ّتلم -  امـش  اب  یمالـسا ؛ يروهمج  اب  اـم -  اـب  اهتردـقربا  دـینیبیم  هکنیا  ّتلع  زورما ، اـّما  تسا . هدوب  هنوگنیمه  هتبلا 

يدانم یمالسا ، يروهمج  نوچ  تسا . نیمه  دننکیمن ، زیهرپ  دننکیم و  دراو  دننک ، دراو  ياهبرض  دنناوتب  رگا  دنراد ، ینمـشد  ساسحا 
ای نوخ ، مادـک  ای  داژن ، مادـک  لام  یک  هک  دوش  هظحالم  هکنیا  نودـب  اهناسنا ؛ همه  نیب  اهّتلم ؛ همه  نیب  تلادـع  تسا . یتلادـع  ناـنچ 

نیا هک  دـندرکیمن  هاگن  دوخ ، تموکح  تحت  زور و  نآ  یمالـسا  هعماج  رد  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما تسا . گنر  مادـک 
(28 .) دندوب اهنآ  عفانم  ظفاح  دندوب . ردپ  کی  لثم  اهنآ ، همه  هب  تبسن  تسا . يدوهی  ای  تسا  یحیسم  نیا  تسا و  ناملسم 

ریدغ ياهنازیم  رایعم و  رب  یگداتسیا  ترورض 

لباقم رد  جالع ، اهنت  دوبن ! روطنیا  ایند  دنتـسیاب . رابکتـسا  ییوگروز  روج و  ملظ و  لـباقم  رد  هک  درک  راداو  ار  ییاـیند  امـش ، یگداتـسیا 
لبمس و ریدغ ، هک  ییاه  نازیم  اهرایعم و  نامه  يور  يرادیاپ  یگداتـسیا و  زا  تسا  ترابع  رابکتـسا ، یمدرمان  زواجت و  يّدعت و  ملظ و 
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تـساه رایعم  نیا  يور  رب  یگداتـسیا  هَّللا . لیبس  یف  داهج  اوقت و  هب  نداد  شزرا  ادـخ ؛ يارب  شالت  تلادـع ؛ ینعی  تسا ؛ نآ  یعقاو  زمر 
(29 .) دنک رتراومه  رتزاب و  مه ، زاب  ناریا ، ّتلم  لباقم  رد  ار  هار  نیا  تسناوت  دهاوخ  هک 

تّلم ره  هلأسم  نیرتهدننک  نییعت 

، ّتلم نآ  يارب  زور  نآ  ًاتقیقح  دش ، لح  مخ  ریدـغ  رد  هک  یلکـش  هب  مه  نآ  دوش ، لح  تموکح  تیالو و  هیـضق  ّتلم ، کی  يارب  یتقو 
تیمکاح تیریدـم و  تیالو و  تموکح و  هلأـسم  نیمه  یتلم ، ره  هلأـسم  نیرتساـسح  نیرتمهم و  هک  مییوگب  اـم  رگا  نوچ  تسا . دـیع 

یلو دناهدرک ؛ لح  ار  هیـضق  نیا  يوحن ، هب  مادک  ره  اهّتلم  تسا . ّتلم  نآ  يارب  هلأسم  نیرتهدننک  نییعت  نیا  تسا ، هعماج  نآ  رب  يالاو 
نآ زیچ  همه  نآ ، رد  هک  دنک  لح  يوحن  هب  ار  یـساسا  هلأسم  نیا  دـشاب  هتـسناوت  یتلم  رگا  سپ ، شخبنایز . یتح  مامتان و  اسران و  ًابلاغ 
هدش تیاعر  تسا -  مهم  ّتلم  کی  يارب  هک  ییاهزیچ  هیقب  وا و  ییایند  تداعـس  ظفح  ادـخ ، هب  وا  هّجوت  وا ، تیونعم  وا ، تمارک  ّتلم - 
ینعی یمالـسا -  تیالو  ریدغ ، دـیع  زور  داتفا . قافتا  هیـضق  نیا  مالـسا ، رد  تسا . دـیع  ّتلم  نآ  يارب  هظحل ، نآ  زور و  نآ  ًاعقاو  دـشاب ،

، هلأسم نیا  نییبت  نییعت و  نودـب  دـش . لماک  نید  هک  دوب  نینچ  نیا  درک و  ادـیپ  مسجت  مدرم -  نایم  رد  ادـخ  تیالو  زا  يوترپ  هحـشر و 
(30 .) تسا ياهلأسم  روطنیا  مالسا ، رد  تیالو  هلأسم  دش . مامت  مدرم  رب  مالسا  تمعن  هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب  دنامیم و  صقان  ًاعقاو  نید 

عماوج رگید  اب  یمالسا  هعماج  یساسا  توافت 

رد تسا . رگید  عماوج  رد  تموکح  یتسرپرس و  تیالو و  زا  ادج  يزیچ  ًاتعیبط  یمالسا ، هعماج  رد  یتسرپرـس  تیمکاح و  ینعی  تیالو ،
. دریگب هدهع  هب  ار  رگید  ياهناسنا  روما  هرادا  هک  درادن  ار  ّقح  نیا  یناسنا  چیه  تسا . لاعتم  يادخ  هب  قلعتم  هعماج ، یتسرپرـس  مالـسا ،

هکلب اهناسنا ، روما  کلام  هکلب  اهناسنا ، روما  کلام  حـلاصم و  هب  ملاـع  یـشنم و  قلاـخ و  هک  تسا  لاـعتم  يادـخ  صوصخم  ّقح ، نیا 
، ییاّرب ریشمش  چیه  یتردق ، چیه  تسا . يریظن  مک  زیچ  یمالـسا ، هعماج  رد  ساسحا  نیا  دوخ  تسا . دوجو  ملاع  تارذ  همه  روما  کلام 

ياهناسنا تشونرـس  هرابرد  هدنریگ  میمـصت  کلام و  هک  دهدیمن  ار  ّقح  نیا  یـسک  هب  يریبدت ، ملع و  تردق  چیه  یتح  یتورث ، چـیه 
يادـخ تسادـخ . هب  قلعتم  ّقح ، نیا  دـنکیمن . اطعا  یـسک  هب  ار  مدرم  يرادـمامز  روما و  تیلوت  ّقح  دنتـسه . شزرا  اـهنیا  دـشاب . رگید 
نییعت ساسارب  هچ  نیملـسم ، روما  یلو  یمالـسا و  مکاح  هک  مه  یتقو  نآ  ینعی  دنکیم ؛ لامعا  یـصاخ  يراجم  زا  ار  تیالو  نیا  لاعتم ،
طباوض اـهرایعم و  ساـسارب  هچ  و  درک -  ادـیپ  ققحت  مالـسلا  مهیلعهمئا  نینمؤملاریما و  دروم  رد  اـم ، هدـیقع  قبط  هک  ناـنچنآ  صخش - 

تـسادخ ّقح  ّقح ، نیا  تسادخ ؛ تیالو  تیالو ، نیا  زاب  دنکب ، هرادا  ار  مدرم  روما  هک  دوشیم  هداد  وا  هب  رایتخا  نیا  یتقو  دـش ، باختنا 
تردـق یهلا و  تیـالو  ياـهنم  دـشاب -  هچره  هک و  ره  ناـسنا -  نآ  دوـشیم . لاـمعا  مدرم  رب  هـک  تـسا  یهلا  ناطلـس  تردـق و  نـیا  و 

هعماج تشونرـس  رد  هدننک  نییعت  مهم و  رایـسب  هتکن  کی  نیا ، دوخ  درادن . رگید  مدرم  اهناسنا و  هب  تبـسن  یقح  هنوگچیه  راگدرورپ ،
تیالو نآ  زا  ياهیاس  وترپ و  فیعض و  هنومن  دیاب  دوشیم ، رادهدهع  دنوادخ  فرط  زا  ار  تیالو  نیا  هک  یسک  نآ  اّما  و  تسا . یمالـسا 

لاثما تمحر و  تلادع و  تمکح و  تردـق و  یهلا ، تیالو  تایـصوصخ  دـشاب . وا  رد  مییوگب  ای  دـهدب ، ناشن  دـشخبب و  ققحت  ار  یهلا 
یهلا تمکح  تمحر و  تلادع و  تردق و  رهظم  دیاب  دریگیم ، هدهع  هب  ار  مدرم  روما  هرادا  هک  یهاگتسد  نآ  ای  صخـش  نآ  تساهنیا .

تاوهش اه ، تلاهج  دنوشیم . هرادا  رگید  ياهلکش  هب  هک  تسا  يرگید  عماوج  همه  یمالسا و  هعماج  نیب  قراف  تیصوصخ ، نیا  دشاب .
ار مدرم  روما  ریـسم  یگدنز و  هک  دنران  ار  ّقح  نیا  یهورگ ، ای  یـصخش  دوس  عفن و  هب  یکتم  یـصخش  قیالـس  سوه و  يوه و  یناسفن ،

مکاح دیابن  یهاوخدوخ  دشاب ؛ مکاح  دیاب  تمحر  نید و  ملع و  تلادع و  یمالـسا ، ماظن  هعماج و  رد  اذل  دـنهدب . رارق  دوخ  شوختـسد 
ییاغ لکش  رد  ماما  تمصع  ّرس  دنک . تموکح  دیابن  یتیـصخش -  صخـش و  ره  راتفگ  راتفر و  رد  سک و  ره  زا  سوه -  يوه و  دوشب ،
دوجو تمصع  هک  مه  ییاجنآ  دشاب . هتـشادن  دوجو  یفّلخت  یّطخت و  ناکما  هنوگچیه  هک  تسا  نیمه  مه  مالـسا  رد  بولطم  یلـصا و  و 
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دیع زور  سپ ، دوشیم . بوسحم  یهلا  تیالو  زا  ياهنومن  هک  دنک  تموکح  مدرم  رب  دـیاب  تلادـع  اوقت و  نید و  تسین ، رّـسیم  درادـن و 
هللا یلصمرکا  یبن  دوخ  هچ  دناهداد ، زور  نیا  هب  هک  یتیمها  تسا . یمالسا  هعماج  تشونرس  رد  ياهدننک  نییعت  زور  تیالو و  زور  ریدغ ،

و دهدب ، ناشن  ار  هیضق  ّتیمها  ات  درک ، باختنا  ار  یتخـس  هاگیاج  مرگ و  زور  ییانثتـسا و  تیعقوم  کی  یهلا ، یحو  هب  انب  هک  هلآو  هیلع 
رد تموکح  تیالو و  هلأسم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـنداد ، ّتیمها  ردـقنیا  زور ، نیا  هب  هک  مالـسلا  مهیلعراـهطا  همئا  اـم و  تاـیاور  هچ 
 - دنکب هرادا  یهلا  ياهشزرا  ساسارب  ار  مدرم  یگدنز  دهاوخیم  تسادخ و  نید  هک  مالسا -  رگا  تسا . مهم  یـساسا و  هلأسم  مالـسا ،

ماظن رب  بترتم  حلاصم  دنتـسه ، التبم  نآ  هب  رگید  عماوج  هک  دـش  يزیچ  نامه  راچد  دـش ؛ ییایند  تیعـضو  کی  راچد  تموکح ، رما  رد 
هکنیا دشاب . یهلا  يونعم و  ماظن  کی  دیاب  تیمکاح ، تیریدم و  هدننک و  هرادا  هاگتـسد  رد  دش . دـهاوخ  بلـس  نآ  زا  یلک  هب  یمالـسا ،

هَّللا ناوضر   ) ام راوگرزب  ماما  دننکیم و  هیکت  لداع  هیقف  تیالو  هلأسم  يور  ردـقنیا  هعماج ، نازوسلد  ام و  یبالقنا  ّتلم  مالـسا و  ياملع 
 - مینکب بلـس  ناـم  یمالـسا  هعماـج  زا  ار  يونعم  هلأـسم  نیا  رگا  هک  دوب  نیمه  رطاـخ  هب  دندرمـشیم ، مهم  ردـقنآ  ار  نآ  هیلع ،) یلاـعت 

هعماج رد  تموکح  باب  رد  دوب ، لصا  اهنآ  يارب  یبرغ  ياهشزرا  دـندوب و  یبرغ  ياـهشور  هب  هدرپس  لد  هک  یناـسک  نآ  هکناـنچمه 
هلأسم رد  هک  مینکب  میدرکیم و  ار  هابتشا  نیا  ام  رگا  و  دننکب -  لمع  یبرغ  ياههویـش  نامه  هب  لّوا ، ياهلاس  رد  دنتـساوخیم  یمالـسا 
هعماج يانعم  میورب ، ییایند  جـیار  ياه  مرف  نامه  تمـس  هب  مینکب و  شومارف  ار  یمالـسا  رایعم  كـالم و  هعماـج ، تیریدـم  تموکح و 

هک میاهدرک  لقن  میاهدینـش و  میاهتفگ و  اهراب  اه  ام  ار  ثیدح  نیا  دیاش  تسا . هدننک  نییعت  هطقن ، نیا  تفر . دـهاوخ  نیب  زا  ام  یمالـسا 
ۀیعر لک  نع  نوفعال  ۀیقت و  هرب  اهلامعا  یف  ۀیعرلا  تناک  نا  ّلجوّزع و  هَّللا  نم  سیل  ًارئاج  ًاماما  ۀـعاطا  مالـسالا  یف  ۀـیعر  لک  نبذـعال  »

، هعماج تیریدم  هاگتـسد  رگا  هکنیا  لصاح  ۀئیـسم .» ۀملاظ  اهلامعا  یف  ۀیعرلا  تناک  نا  ّلجوّزع و  هَّللا  نم  ًایداه  ًاماما  ۀعاطا  مالـسالا  یف 
تیریدم و رگا  اّما  دروآ . دهاوخن  دوجو  هب  یلکـشم  هعماج ، ریـسم  رد  تسا و  ضامغا  لباق  هعماج ، نتم  ياهاطخ  دـشاب ، ملاس  حـلاص و 

نآ دشاب ، هتـشاد  دوجو  مه  حالـص  مدرم  نایم  رد  ولو  دشاب ، رود  تماقتـسا  عرو و  اوقت و  لدـع و  تمالـس و  حالـص و  زا  هعماج ، سأر 
هاگتـسد تیریدم و  هعومجم  مره و  هلق و  سأر  ریثأت  ینعی  دنک . تیاده  بولطم  لزنمرـس  هب  ار  هعماج  نیا  دناوتیمن  مدرم ، هندـب  حالص 

(31 .) مینکیم هیکت  ردقنیا  ریدغ ، هلأسم  يور  ام  هک  تسا  نیا  تسا . هداعلا  قوف  ردقنیا  هعماج ، کی  رد  هدننک  هرادا 

تسایس زا  نید  ییادج  هطسفس  خسان  ریدغ ،

یتلاخد هنوگره  زا  هک  ددرگیم  رب  رگید  ياهروشک  ام و  روشک  رد  تیمکاح  هاگتـسد  ِناگتخیـسگ  راسفا  نادبتـسم و  هب  هلأسم ، لوا  … 
هیضق هک  مه  نارگرامعتسا  دندرکیم . تفلاخم  نآ  اب  دندیسارهیم و  تسایس ، هنهپ  رد  نید  ياملع  نایدانم و  نید و  لها  نید و  هیحان  زا 
مدرم داحآ  تاّیقلخ  رب  هکنآ  زا  دعب  تسایـس ، زا  نید  ییادج  ِِزت  دندرک و  لابند  ار  نآ  دندیدیم ، دوخ  ياهتسایـس  لامآ و  اب  قبطنم  ار 

تسرد لالدتسا  نآ ، يارب  ینعی  درک ؛ ادیپ  مه  ییانبم  لکـش  دوب ، هتفر  اهنآ  دروخ  هب  دوب و  هدش  لیمحت  املع  زا  يرایـسب  یتح  نّیدتم و 
ّتلم ینید  میظع  تکرح  تامدخ  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا . هتـشذگ  هب  طوبرم  همه ، نیا  دش . لیدبت  رکف  کی  انبم و  کی  هب  دـندرک و 
مچرپ دـندش و  نادـیم  دراو  نید  هزیگنا  اب  مدرم  مه  درب . نیب  زا  درک و  لیاز  ار  تسایـس » زا  نید  ییادـج   » طلغ هناسفا  هک  دوب  نیا  ناریا ،
هکنیا ات  دندمآرد  تکرح  هب  دندش و  اهنآ  هلفاق  ورـشیپ  گرزب ، ياملع  ینید و  ماکحا  نایدانم  نید ، روتـسد  هب  مه  دندرک و  دنلب  يدازآ 

روما همه  زا  رترب  و  یسایس -  روما  هک  دیدرگ  نشور  نیملسم ، يارب  هاگنآ  دش . روشک  نیا  رد  ادخ  ِنید  ِتیمکاح  هب  یهتنم  تکرح ، نآ 
راکشآ ار  دوخ  يانعم  ینید ، نوتم  صوصن و  یتقو  تسین . ریذپ  ییادج  نید  زا  تسا و  نیجع  نید  اب  تیالو -  تموکح و  رما  یـسایس ،

یتخبشوخ ِنانمشد  يوس  زا  یتقو  فارحنا ، کی  هک  تسا  یهیدب  دناهتشادن . هّجوت  یحـضاو  رما  نینچ  هب  اهلاس  هک  دندیمهف  همه  درک ،
. دـش تسرد  تسایـس  زا  نید  ییادـج  يارب  دـیدج  ییاـه  لالدتـسا  نیارباـنب ، دوریمن . نیب  زا  یناـسآ  هب  دوشیم ، یناـبیتشپ  ّتلم  کـی 

رما یسایس و  روما  نوچ  دریگب ، أشنم  همشچرس و  نید  زا  روشک  کی  تسایس  رگا  مینک و  تسایس  دراو  ار  نید  رگا   » هک دندرک  لالدتسا 
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نید لصا  زا  مدرم  هک  دوشیم  بجوم  رما  نیا  اذـل ، تساهیماکان . اـه و  یگدز  لد  اـه ، ییاـضران  شلاـبند  دراد ، تالکـشم  تموکح ،
روما هب  دنیـشنب و  يرانک  هب  دـبایب ؛ یتّینارون  دـنک ؛ ادـیپ  تسادـق  هبنج  دورب ؛ رانک  تسایـس  زا  لک  هب  دـیاب  نید ، ًالـصا  سپ  دـنوش . رازیب 

لالدتسا و نیا  فلتخم  ياههویش  اب  مالـسا -  يایند  صوصخب  ایند -  رد  رابکتـسا ، يدایا  زورما  دزادرپب .» مدرم  یحور  ینهذ و  يونعم و 
لمع رطاخ  هب  ادخ و  رما  زا  يوریپ  هب  مالـسا  مرکم  ّیبن  ریدغ ، عوضوم  رد  تسا . ریدغ  اه ، هطـسفس  نیا  خسان  دننکیم . جـیورت  ار  هیرظن 

هیلع  ) نینمؤملاریما بصن  هیـضق  ( 32 «.) ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  : » داد ماجنا  ار  تاـبجاو  نیرتـالاب  زا  یکی  نآرق ، حیرـص  تاـیآ  هب 
تـسا نیا  دارم  ای  ياهدادن ! ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  یهدن ، ماجنا  ار  نآ  رگا  هک  تسا  مهم  ردقنآ  تفالخ ، تیالو و  هب  مالـسلا ) ةالـصلا و 

نیا زا  ای  هدـب .» ماجنا  ار  راک  نیا   » هک تسا  هداد  روتـسد  لاـعتم  دـنوادخ  نوچ  ياهدادـن ؛ ماـجنا  ار  صوصخب  هیـضق  نیا  رد  تلاـسر  هک 
ّهنأک تسه . مه  نیا  لامتحا  دوشیم . لزلزتم  شاهیاپ  دریگیم و  رارق  هشدخ  دروم  راک ، نیا  ندادـن  ماجنا  اب  ربمغیپ ، تلاسر  لصا  رتالاب ،

عوضوم ینعی  دـنکیم ، ادـیپ  ّتیمها  یلیخ  هیـضق  تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب  نیا  اـنعم  دراد ، لاـمتحا  تسا ! هدـشن  غـیلبت  تلاـسر ، لـصا 
تلاسر نیا  دزرویم و  مامتها  تمظع ، نیا  اب  ربمغیپ ، تسا و  نید  یلصا  نوتم  وزج  روشک ، ّتیریدم  رما  تیالو و  رما  تموکح ، لیکشت 

تاکز هن  ار ، زامن  هن  تسا ! هدرکن  غالبا  هنوگنیا  ار  یبجاو  چیه  دیاش  هک  دهدیم  ماجنا  یتّیفیک  هب  مدرم ، داحآ  مشچ  لباقم  رد  ار  دوخ 
مهم يرما  ماجنا  هزیگنا  هب  هنیدـم  هّکم و  نیب  هار  راهچ  ِرـس  رب  فلتخم ، قطانم  لیابق و  اه و  رـشق  زا  ار  مدرم  ار . داهج  هن  ار و  هزور  هن  ار ،

(33 «.) دومرف غالبا  ار  يدیدج  مایپ  ربمغیپ ، : » دچیپب مالسا  يایند  رد  هک  دیامرف ، غالبا  ار  یتلاسر  نینچ  هاگنآ  دنک ؛ عمج 

مالسا یسایس  یعامتجا و  ماظن  هصخاش 

يانعم هک  دراد  یفیرظ  قیقد و  يانعم  کی  تسا ، مالسا  يارب  یـسایس  یعامتجا و  ماظن  هصخاش  مالـسا و  رد  تموکح  ناونع  هک  تیالو 
. تسا تیالو  يانعم  نیا ، یگدـینت . مه  رد  ندـیچیپ و  مه  رد  دـنویپ ، یگتـسویپ ، زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  ناـمه  مه  تیـالو  یلـصا 
رد تدـحو  هار و  رد  داّحتا  فدـه ، رد  داّحتا  ندرک ، تکرح  مه  اـب  ندوب ، مه  اـب  نداد ، مه  تسد  هب  تسد  تدـحو ، موهفم  هک  يزیچ 
نِم ْمِِهتَیالَو  نِم  ْمَُکل  ام  اوُرِجاُهی  َْملَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  . » دنویپ ینعی  تیالو ، دنکیم . یعادت  ناسنا ، يارب  ار  یعامتجا  یـسایس و  نوؤش  همه 

دنویپ تسین . یفاک  نامیا  نامیا . اب  طقف  هن  دوشیم ؛ لصاح  ترجه  اب  یمالـسا ، هعماج  دارفا  دـنویپ  نیا . ینعی  ( 34 « ) اوُرِجاُهی یَّتَح  ٍءْیَش 
اب ترجه ، اب  تکرح ، اب  شالت ، اب  تسا ، یگدنز  يارب  هدننک  نییعت  هثداح  کی  یعامتجا و  هدیدپ  کی  یـسایس ، هدیدپ  کی  هک  تیالو 

شیانعم هک  تیالو  تسین . ادـج  مدرم  زا  ّیلو »  » یمالـسا ماظن  رد  هک  تساذـل  دوشیم ؛ لـصاح  ندرک  راـک  مه  اـب  ندوب و  مه  راـنک  رد 
رد اهنیا  همه  هک  دیآیم  یناب  تشپ  يانعم  هب  مه  اج  کی  دیآیم ، ّتبحم  يانعم  هب  مه  اج  کی  تسا ، ندوب  مه  اب  یگتـسویپ و  دـنویپ و 

ندوب مه  يارب  ندوب و  مه  اب  یگناگی و  داـّحتا و  ناـمه  یقیقح ، ياـنعم  اـّلا  و  تسا ، داـّحتا  تدـحو و  یگتـسویپ ، مه  هب  قیداـصم  عقاو 
تدحو یـسایس و  تدحو  یعامتجا و  تدحو  نیا  داعبا  دـینک ، هاگن  یمالـسا  هعماج  هب  دـید  نیا  اب  رگا  تسا . نیا  تیالو ، يانعم  تسا .

ملاع زکرم  تمـس  هب  دنکیم . ینعم  ام  يارب  ار  یمالـسا  فراعم  زا  يرایـسب  هک  دباییم  یبیجع  داعبا  یلمع ، تدـحو  یحور و  يونعم و 
هریاد رد  یهلا ، تیالو  ربنچ  رد  هاوخان  هاوخ  ملاـع ، تاّرذ  همه  تسا . ندرک  تکرح  هَّللا  تیـالو  تهج  رد  ناـسنا ، ندرک  تکرح  دوجو 

نآ رد  دننیزگیم و  رب  ار  یهلا  تیالو  مه  ًالمع  باختنا ، نسُح  ياراد  هدنریگ و  میمصت  راتخم ، هاگآ ، ياهناسنا  دنراد و  رارق  هَّللا  تیالو 
یمالسا و طیحم  مالـسا و  يایند  يافـص  دنوشیم . رپ  راگدرورپ ، ّتبحم  زا  دوخ  دننکیم و  بسک  ار  یهلا  ّتبحم  دننکیم ؛ تکرح  هار 

يرهوج توافت  یسایس ، طیحم  تسایس و  ملاع  رد  دنوادخ  تیالو  اب  یهلا ، تیالو  نیا  تسا . هَّللا  تیالو  نیمه  زا  یـشان  يونعم ، طیحم 
مدرم و ندوب  مه  اب  نینچمه  یلدمه ، تدحو و  اب  نامیا ، اب  ّتبحم ، اب  تموکح  یمالسا ، ماظن  رد  اذل  تسا . یکی  ود  ره  تقیقح  درادن ؛
ّتتـشتم و ِناهج  رد  ار  تیالو  یقیقح  قادـصم  هک  تساـهنیا  تسا ؛ مدرم  يازجا  ندوب  مه  اـب  تموکح و  يازجا  ندوب  مه  اـب  تموکح ،

ماظن رد  یمالسا و  ماظن  رد  یگدنز  بلاغ  هجو  تسا . یمالسا  ماظن  نیا  هک  دهدیم  ناشن  دنکیم و  صخـشم  زیامتم و  عزانتم ، قّرفتم و 
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هلأسم نیا  دـینیبیم  دـینکیم ، هاگن  هک  مه  نآرق  همیرک  تایآ  رد  امـش  اذـل  دـشاب ؛ يراکمه  نواعت و  یلدـمه ، فطاـعت ، دـیاب  تیـالو ،
نیا رد  ًاحیرـص  هک  تسه  یتایآ  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآرق  تاـیآ  زا  یهّجوت  لـباق  شخب  یهارمه ، یلدـمه و  يراـکمه و 

دافم و اّما  تسین ، اـنعم  نیا  رد  تحارـص  هب  هچرگا  هک  تسه  مه  یتاـیآ  اـهنیا . ریغ  و  ( 35 « ) ًاعیِمَج ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو   » لثم تسانعم ،
رهظم هیلع ،) همالـس  هَّللا و  تاولـص   ) نینمؤـملاریما هک  دـینادیم  تساـهناسنا و  یماـگمه  اـهناج و  اـهلد و  داـّحتا  نآ ، یقیقح  تـهج 

دوشیمن مه  نینمؤملاریما  زا  رت  یندز  لاثم  تسا . مدرم  داحآ  اب  ماما ، ّیلو و  کی  یـسایس و  مکاح  کی  یـسایس ، يربهر  کـی  یلدـمه 
يروهمج سّدـقم  ماـظن  رد  لّوا  زا  اـم  تسا . نیا  یقیقح ، ياـنعم  هب  تیـالو  هَّللا -  یلو  یلع  درک -  ادـیپ  خـیرات  رد  اـیند و  رد  ار  یـسک 

(36 .) مینکب میاهتسناوت  میدرک و  يراک  ره  داّحتا ، تدحو و  تکرب  هب  یمالسا ،

اسراپ ياهناسنا  تیمکاح  ینعی  تیالو ،

یلع اذـهف  هالوم  تنک  نم  « ؛ تیـالو هب  تموکح  زا  ریبعت  ینعی  تسا ؛ تیـالو  هلأـسم  نیمه  ریدـغ ، ثیدـح  هیـضق و  رد  رگید  دـعب  کـی 
دربیم راک  هب  وا  يارب  ار  الوم  ریبعت  تسا ، صخش  کی  يارب  تیمکاح  ّقح  نییعت  ماقم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  یتقو  نآ  هالوم .»
ياهنم مالـسا ، ینعی  تسا ؛ ّتیمها  زئاح  رایـسب  تسه ، تیـالو  رد  هک  یموهفم  نیا  دوخ  دـنکیم . نرتقم  دوخ  تیـالو  هب  ار  وا  تیـالو  و 

چیه تساـهناسنا -  بناـج  ظـفح  اـهنآ و  تیاـعر  مدرم و  قوـقح  تهج  هب  هّجوـتم  یمدرم و  موـهفم  کـی  هک  تیـالو -  موـهفم  نیمه 
کی تسا ، مدرم  مکاح  یلو و  هک  یـسک  نآ  تسین . لیاق  تموکح  باـب  رد  ار  يرگید  ناونع  چـیه  دریذـپیمن و  مدرم  رب  ار  یتیمکاـح 

، دهاوخیم هک  يراک  ره  وا  هکنیا  دعب  زا  دوشیمن ؛ هظحالم  فرـصت  رب  وا  تردق  رادتقا و  دـُعب  زا  تموکح ، ناونع  ینعی  تسین ؛ ناطلس 
نیا تسا ، نیملـسم  روما  ّیلو  ای  نینمؤم  ّیلو  هکنیا  و  وا ، یتسرپرـس  تیالو و  باب  زا  هکلب  تسین ؛ تیاعر  هّجوت و  دروم  دنکب ، دـناوتیم 

موهفم نیا  رگا  تسا . هّجوت  دروم  تهج  نیا  زا  مالـسا ، رد  تموکح  هیـضق  دریگیم . رارق  هّجوت  دروـم  تمـس  نیا  اـی  لغـش  نیا  اـی  ّقـح 
نیا رد  نیموصعم  همئا  تاملک  رد  هک  میفاکشب -  تسا ، هداد  رارق  هفیظو  طرش و  ناونع  هب  یلاو  یلو و  يارب  مالسا  هک  ار  هچنآ  تیالو و 

هدـنزرا میهافم  گرزب ، ياههیـصوت  نآ  رتشا و  کـلام  هب  نینمؤملاریما  هماـن  نیمه  رد  و  دراد ، دوجو  ینتخومآ  ياـهفرح  یلیخ  باـب ،
لوط رد  ملاع  ناهاوخ  يدازآ  گنهرف  ینعی  يرـشب -  گنهرف  رد  تسا . نیا  تموکح  عون  نیرتیمدرم  هک  دید  میهاوخ  تسه -  يدایز 
ررـض هب  ای  دوخ  لیم  هب  يرـسدوخ ، ای  دادبتـسا  موهفم  درادن . دوجو  تیالو  موهفم  رد  دشاب ، تشز  تموکح  زا  هک  يزیچ  چیه  خیرات - 

، ریخ دنکب ؛ اهراک  نیا  زا  تیالو  مان  هب  دناوتیمن  یـصخش  کی  هکنیا  هن  تسین . یمالـسا  تیالو  يانعم  رد  ًاقلطم  نتفرگ ، میمـصت  مدرم 
هتبلا تسا . یمالـسا  هار  سرد و  شزومآ و  دوصقم ، دـناهدرک . ایند  رد  ار  دـب  ياهراک  همه  بوخ ، ياهمان  همه  اـب  هک  دنتـسه  ینیطاـیش 

رثا رب  اـهنیا  نکیل  دـننکب ؛ یتاروصت  اـی  دـننزب ، ییاـهفرح  تسا  نکمم  دنتـسه ، مالـسا  زا  هناـگیب  یبرغ و  میهاـفم  هتخاـبلد  هک  یناـسک 
ار مدرم  مه  تمـس و  نآ  مه  اـهنآ ، دوجو  هک  ییاـهشزرا  تساـهشزرا ؛ زا  یـشان  مالـسا ، رد  تیـالو  تسا . تیـالو  موـهفم  نتخانـشن 
، دش نیمأت  طرـش  نیا  رگا  تسا . تیالو  طیارـش  هلمج  زا  یناسفن -  هکلم  نآ  ینعی  صاخ -  يانعم  هب  تلادـع  ًالثم  دـشخبیم ؛ تینوصم 

یهاوـن رماوا و  زا  جراـخ  هدودـحم و  زا  جراـخ  هک  یفـالخ  لـمع  نیرتـمک  هکنیا  درجم  هب  اریز  تسا ؛ ریذـپان  بیـسآ  زیچ  کـی  تیـالو 
يراتفر جک  نیرتکچوک  ملظ و  نیرتکچوک  دوشیم . بلس  تلادع  طرـش  درک ، ادیپ  ققحت  یلاو  ای  یلو  نآ  فرط  زا  تسا ، یمالـسا 

بلـس یلاو  زا  ار  تلادـع  ياهفیظو ، كرت  هانگ و  فالخ و  لـمع  ره  یـضیعبت ، ره  دـنکیم . بلـس  ار  تلادـع  دـشاب ، عرـش  فـالخ  هک 
رد دراد ؟ دوجو  یلکش  نینچ  ایند ، یتموکح  متسیس  مادک  رد  دوشیم . لزعنم  بصنم  نآ  زا  وا  دش ، بلـس  تلادع  هک  مه  یتقو  دنکیم .

اهشزرا يرـشب و  حـلاصم  هعماـج و  ریخ  تیناـسنا و  ریخ  نآ ، رد  هک  دراد  دوـجو  یـشور  نینچ  یمدرم ، تراـظن  تنامـض  هقیرط  مادـک 
هچ نیا  دـینیبب ، دـینک  هظحالم  امـش  اهرایعم ، ظفح  ضرف  رب  دریگب . تروص  دـناوتیم  اهلکـش  همه  رد  اهرایعم ، زا  فلخت  تبلا  دـشاب ؟

یناسک هچ  دنتشاذگن . يدامتم  ياهنرق  لوط  رد  مینک . هبرجت  ار  تیالو  دیاب  نیملـسم  ام  تسا . هدرک  رّرقم  مالـسا  هک  تسا  ینیتم  لکش 
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مادک تسا . مدرم  عفن  هب  ّالا  و  دنزیم ؛ رانک  تموکح  تردق و  دنسم  زا  ار  اهنآ  تیالو ، کبس  هب  تموکح  هک  یناسک  نامه  دنتشاذگن ؟
هب لماع  یهلا و  یهاون  رماوا و  هدـننک  تاعارم  نمؤم  ياسراپ  راگزیهرپ  ناسنا  کـی  ناـش  تیمکاـح  سأر  رد  رگا  هک  دنتـسه  اـهروشک 

ّتلم و ره  دشاب ؟ راک  رس  رب  یتسرپایند  تسرپلوپ  نار  توهش  راسگ  یم  درف  هکنیا  زا  دشابن ، رتهب  اهنآ  يارب  دشاب ، تانسح  تاحلاص و 
، ناشدوخ سفن  تاوهـش و  اب  فلاخم  ياهناسنا  اسراپ ، ياهناسنا  تیمکاـح  ینعی  تیـالو ، دنـشاب . هتـشاد  دـنهاوخیم ، هک  یبهذـم  ره 
؛ دشابن ناشعفن  هب  دنهاوخن و  ار  نیا  هک  تسا  روشک  مادک  ّتلم و  مادک  تسا . یمالسا  تیالو  يانعم  نیا ، تاحلاص . هب  لماع  ياهناسنا 
رد هک  ینابلط  تردـق  نآ  تسا ؛ مولعم  دـنفلاخم ؟ شور  نیا  اب  لصا و  نیا  اب  یناـسک  هچ  دـننکن ؟ قیدـصت  دـننک و  روصت  ار  نآ  موهفم 

. دننیبیمن یلمع  ار  ایند -  فراخز  هب  ییانتعایب  تاوهش و  زا  یلخت  ییاسراپ ، ققحت  ینعی  اهرایعم -  نآ  ققحت  ناشدوخ ، سفن  دوجو و 
هک دنـشاب  یتیالو  تموکح و  ساسا  دنرـضاح  دـناهتفرگ ، تسد  هب  ایند  رد  ار  روما  ياـه  ماـمز  زورما  هک  ینادـنمتردق  نیا  زا  کیمادـک 

ضرعت کی  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  بالقنا و  هک  تسام  بـالقنا  تامّلـسم  وزج  نیا  میاهتفگ و  ار  نیا  هشیمه  اـم  تسا ؟ هتفگ  مالـسا 
نآ ساسا  رب  ینهج  تردق  ناکرا  تسا و  مکاح  یناهج  ياهتردق  رب  زورما  هک  تسا  یمالـسا  دـض  یمالـسا و  ریغ  گنهرف  هب  یمومع 

نادـنمتردق نیب  جـیار  یـسایس  گنهرف  يازجا  اریز  دـنفلاخم ؛ ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  اب  مالـسا و  اب  رطاخ ، نیمه  هب  تسا . هتفرگ  لـکش 
نآ هطبار  یـسایس و  تردق  تموکح و  عضو  هکنیا  امک  تساه ؛ گنهرف  نآ  اب  ریاغم  یگنهرف  ام ، گنهرف  تسا . هدرب  لاؤس  ریز  ار  ملاع 

(37 .) دینکیم هدهاشم  ار  مدرم  اهنآ و  نیب  ياهدنویپ  مدرم و  اب  تردق 

مالسا رد  تیالو  هلأسم 

ّتیـصخش هک  تسا  نیا  هلأسم  تقو  کی  تسا . هدـش  ریبعت  یهلا -  دـیع  نیرتگرزب  ربکالا - » هَّللا  دـیع   » هب دـیع  نیا  زا  ام ، تاـیاور  رد 
تموکح هب  یمـسارم  رد  تسا ، درف  هب  رـصحنم  تاـهج ، تایـصوصخ و  همه  زا  هک  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤـملاریما لـثم  ییـالاو 

نیا يارب  اهنرق -  هکلب  يدامتم -  ياـهلاس  لوط  رد  هک  دراد  اـج  تسا و  یمیظع  هثداـح  مهم و  بلطم  نیا ، هتبلا  تسا . هدـش  هدـیزگرب 
 - دنکیم ادیپ  تسد  یناکما  هب  وا  هک  یماگنه  دنراد ، داقتعا  هقالع و  یـسک  هب  مدرم  یتقو  هک  تسه  مه  لومعم  دوش . هتفرگ  دیع  هعقاو 
هک تسین  یکچوک  رما  تسا و  مهم  مه  نیا  هتبلا  دـننکیم . یلاحـشوخ  یناـمداش و  راـهظا  دـسریم -  تساـیر  تردـق و  تموکح و  هب 

هلأسم تسا . رتالاب  اهنیا  زا  ریدغ ، هلأسم  نکیل  دوش ؛ بوصنم  مالـسا  تّما  تیمکاح  هب  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما لثم  یـسک 
دوجو ملاع  رد  وا  زارطمه  هک  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما لثم  یـصخش  نآ  رد  هک  درادـن  تفارـش  تهج  نیا  زا  طـقف  ریدـغ ،
دیاـش تسا -  ریدـغ  رد  يرگید  مهم  تهج  نیا ، رب  هوـالع  هکلب  تسا ؛ هدـش  بوـصنم  تیـالو  تفـالخ و  تموـکح و  هب  تسین ، یـسک 

، صخـش کـی  ناوـنع  هب  نینمؤـملاریما  بصن  سْفن  زا  هک  مینک -  ضرع  میناوـخیم  زورما  ار  تـهج  نـیا  اـم  یلو  دراد ، دوـجو  یتاـهج 
يزیچ نآ  دراد . دوجو  مالسا  رد  تیالو  هلأسم  رد  هک  ياهژیو  نومضم  تسا ؛ تیالو  هلأسم  لصا  زا  ترابع  نآ ، درادن و  يرتمک  ّتیمها 

نآ اب  ار  ناشدوخ  هدنیآ  یگدنز و  دنریگب و  سرد  نآ  زا  دنناوتیم  رـشب  دارفا  دنامیم و  یقاب  نایرج  کی  تروص  هب  نامز ، لوط  رد  هک 
نیا ساسارب  دیامرفیم و  رداص  یّصاخ  روتـسد  لاعتم ، يادخ  هکنیا  سفن  دراد . دوجو  ریدغ  هثداح  رد  هک  تسا  ینومـضم  دنهد ، قیبطت 

مهم و رما  کی  تایصوصخ -  نیا  اب  یسک  مه  نآ  دنکیم -  نیعم  یلو »  » ناونع هب  ار  یسک  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  مرکم  ّیبن  روتسد ،
. تسا هیـضق  زا  شخب  نیا  رد  مالـسا ، یقیقح  هیاـپ  ساـسا و  هک  تفگ  دوـشب  دـیاش  تسا . مالـسا  زا  یّمهم  شخب  گرزب و  سرد  کـی 

تقیقح ریدغ و  نومـضم  ( 38 «.) ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  : » دـیامرفیم نآرق  هیآ  هک  تسا  نانچ  شتیمها  ریدـغ ، یقیقح  نومـضم 
رما کی  رشب ، روما  هرادا  هک  تسا  هلأسم  نیمه  یکی  دراد . ینوگانوگ  داعبا  هیضق ، نیا  تسا ؟ ّتیمها  زئاح  ردقنیا  هک  تسیچ  بصن  نیا 

زا يرایسب  دننک و  هدافتسا  ءوس  هبنج ، نیا  زا  تسا  نکمم  یناسک  دراد . توافت  ناسنا ، رگید  لئاسم  همه  اب  تسین و  يرـشب  تسا و  یهلا 
ءوس نینچ  تسا  نکمم  ملاع ، قیاقح  همه  دروم  رد  هتبلا  دـنراذگب . ادـخ  اـب  طاـبترا  باـسح  هب  ار  اـه  يراـتفر  جـک  اـهيراک و  فـالخ 
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. دندناشک یهارمگ  هب  ار  یناسک  دندرک و  تّوبن  ياعدا  دندومن ؛ هدافتسا  ءوس  یناسک  مه  تّوبن  هلأسم  ِدوخ  زا  دتفیب . قافتا  ییاههدافتسا 
عامتجا و روما  هرادا  هلأسم  هک  تسا  هتکن  کـی  نیا ، ِدوخ  مینک . روبع  یناـسآ  هب  تمظع ، نیا  اـب  ِدـُعب  نیا  زا  اـم  هک  دوشیمن  لـیلد  نیا ،

دُعب کی  دنکیم . ادیپ  طابترا  یهلا  بصن  یهلا و  هدارا  ندعم  هب  هک  تسا  يزیچ  تسا ، رشب  يایند  هدنزاس  هک  هچنآ  تشونرس و  ریسم و 
رد هک  تسا  تیـالو  نومـضم  هملک و  منک ، هیکت  نآ  يور  يردـق  متـساوخیم  زورما  نم  هک  يرگید  دـُعب  تسا . نـیا  نومـضم ، نـیا  زا 
اب ار  تموکح  گرزب ، بصن  نیا  رد  یخیرات و  يارجام  نیا  رد  مرکا  ربمایپ  هالوم .» یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دش رارکت  ریدغ  يارجام 
 - تسا ینارمکح  يرادـمامز و  تموکح و  شمـسا  هک  ياهدـیدپ  نیا  يارب  رگید ، ياهنابز  یبرع و  نابز  رد  درک . نایب  تیـالو »  » ریبعت
نیا زا  کی  ره  هک  تسا  هدش  هدروآ  ینوگانوگ  تاریبعت  دناریم -  نامرف  دنکیم و  تموکح  هعماج  کی  رب  هک  یتعامج  ای  یسک  ینعی 

یتعامج نآ  ای  تسا ، تردق  سأر  رد  هک  یـسک  نآ  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  تموکح ، ریبعت  ًالثم  تسا ؛ یـصاخ  تهج  هب  هراشا  تاریبعت ،
تنطلـس ریبعت  رگید ، ریبعت  کی  دـننکیم . تعاطا  ار  اـهنآ  ناـمرف  مکح و  مدرم ، دارفا  هعماـج و  دـننکیم و  مکح  دـنتردق ، سأر  رد  هک 

ًالثم دراد ؛ دوجو  ریباعت  نیمه  زین  یـسراف  رد  تسا . ندروآرد  دوخ  هطلـس  رد  ار  روما  ندوب و  ردـتقم  ندوب و  ّطلـسم  ياـنعم  هب  هک  تسا 
رتشیب مالسا ، رد  دنکیم . هراشا  هبنج  کی  هب  مادک  ره  یهدنامرف ، ینارمکح و  ًالثم  ای  تسا . تموکح  زا  هبنج  کی  هب  هراشا  يرادمامز ،

اب ار  تموکح  هدیدپ  ( 39 « ) ُُهلوُسَرَو ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » هفیرـش هیآ  رد  مه  اجنیا و  رد  مه  تسا . هدـش  هیکت  تیالو »  » هملک يور  رب  همه  زا 
. تسا رگیدـکی  اب  زیچ  ود  ندوب  کیدزن  زا  ترابع  تیالو ، ياـنعم  لـصا  تسا . یبیجع  ياـنعم  تیـالو ، تسا . هدرک  ناـیب  تیـالو »  » ماـن
رد ار  نآ  تسین ، نکمم  یناسآ  هب  رگیدکی ، زا  اهنآ  ندرک  ادج  دنوشیم و  هدـیبات  مه  هب  مکحم  نامـسیر ، ود  هک  یتقو  دـییامرفب  ضرف 

يارب هک  ییناعم  همه  رگیدکی . اب  مکحتسم  سامم و  تروص  هب  زیچ  ود  برق  طابترا و  لاصتا و  ینعی  تیالو ، دنیوگیم . تیالو »  » یبرع
نیا زا  تسه -  یبرع  نابز  رد  انعم  تشه  تفه ، هک  یناعم ، هیقب  تیمومیق و  يانعم  ّتبحم ، ياـنعم  تسا -  هدـش  رکذ  تغل  رد  تیـالو » »

ّتبحم ياـنعم  هب  تیـالو »  » ًـالثم دراد ؛ دوجو  تیـالو  فرط  ود  نیب  یکیدزن  برق و  نیا  یعون  هب  اـهنیا ، زا  مادـک  ره  رد  هک  تسا  تهج 
، مالـسا تسین . ریذپناکما  رگیدکی ، زا  ناش  ندرک  ادج  دنراد و  يونعم  لاصتا  طابترا و  کی  رگیدکی  اب  بوبحم ، ّبحم و  نوچ  تسا ؛

تاقاقتـشا ینعی  الوم -  ّیلو ، یلاو ، ناونع  هب  دراد ، رارق  تموکح  سأر  رد  هک  ار  یـصخش  دـنکیم و  نایب  تیالو »  » ریبعت اب  ار  تموکح 
رارق تردق  سأر  رد  هک  یسک  نآ  مالسا ، یسایس  ماظن  رد  هک  تسا  نیآ  نآ ، يانعم  تسیچ ؟ نآ  يانعم  دنکیم . یفرعم  تیالو -  هملک 

، نیا دـنراد . مه  زا  يریذـپان  ییادـج  ِیگتـسویپ  لاصتا و  طاـبترا و  تسوا ، راـیتخا  رد  اـهنآ  رب  تموکح  ِتردـق  هک  یناـسک  نآ  دراد و 
تیالو نیا  دشابن ، روطنیا  هک  یتموکح  ره  دنکیم . انعم  ام  يارب  تموکح  هلأسم  رد  ار  مالسا  یسایس  هفسلف  نیا ، تسا . هیضق  نیا  يانعم 

یطابترا مدرم  اب  هک  دنـشاب  یناـسک  تردـق ، سأر  رد  مینک  ضرف  رگا  تسین . تسا ، هدرک  ینیب  شیپ  مالـسا  هک  یتیمکاـح  ینعی  تسین ؛
ّتبحم و هطبار  هن  دـشاب -  فوخ  بعر و  سرت و  هطبار  مدرم ، اب  اـهنآ  هطبار  هک  دنـشاب  یناـسک  رگا  تسین . تیـالو  نیا  دنـشاب ، هتـشادن 

یبَسَن ینیشناج  تثارو و  اب  یسک  رگا  تسین . تیالو  نیا  دنیایب ، راک  رس  رب  اتدوک  اب  یناسک  رگا  تسین . تیالو  نیا  یگتـسویپ -  مایتلا و 
تـسا یتقو  نآ  تیالو ، تسین . تیالو  نیا  دریگ ، رارق  راک  سأر  رد  تسا -  طرـش  تموکح  رد  هک  یقیقح  تایفیک  لیاضف و  ياـهنم  - 

دوخ دروم  رد  هک  يروطنامه  زیمآّتبحم و  هنامیمـص ، کیدزن ، طابترا  کی  تساهنآ ، رب  ِتیالو  هک  یمدرم  اب  ّیلو ، ای  یلاو  طاـبترا  هک 
؛ دـشاب تسا - » هدرک  ثوعبم  ار  یـسک  اـهنآ  دوخ  زا  « ؛» مهنم ثعب   » اـی ( 40 « ) ْمِهِـسُفنَأ ْنِم  اـًلوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب   » ینعی دراد -  دوجو  ربماـیپ 
رس اهرایعم  هتبلا  تسا . نیا  مالـسا  تیمکاح  رد  راک  ساسا  دشاب . تموکح  تیالو و  هلأسم  رادهدهع  هک  دشاب  یـسک  مدرم  دوخ  زا  ینعی 

تسین و تیالو  مه  زاب  نیا  درک ، ادیپ  یعقاو  ياهرایعم  نآ  نتـشاد  نودـب  ار  مدرم  اب  طابترا  نیمه  یـسک  رگا  تسا . ظوفحم  دوخ  ياج 
تموکح دراد ، دوجو  هک  ییقیقح  یناعم  نآ  رب  هوالع  سپ ، دـشاب . هتـشاد  ار  يرگید  دـُعب  تسا  نکمم  هچرگا  درادـن ؛ ار  اه  كالم  نیا 

هدـش نایب  ناسنا  تفارـش  ّتیـصخش و  اب  بساـنتم  فیطل و  ریبعت  نیا  اـب  هک  تموکح ، ینعی  تیـالو  تسا و  ییـالو  تموکح  مالـسا ، رد 
دنتسه مدرم  دنمدرم . زیچ  همه  عقاو  رد  دنیآیم ، باسح  هب  مالسا  یـسایس  باسح  رد  ناسنا ، دارفا  هعماج و  دارفا  نوچ  مالـسا ، رد  تسا .
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يروضح نینچ  اب  یهلا ، تیالو  تقو ، نآ  دیآیم . باسح  هب  مالسا  یسایس  ماظن  رد  اهنآ ، زیچ  همه  حلاصم و  تساوخ و  ّتیصخش و  هک 
رهظم هک  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما دینیبیم  امـش  اذل  مدرم . اب  طابترا  تسا : نیا  یهلا  تیالو  تقیقح  دهدیم . انعم  مدرم  زا 

ماجسنا لاصتا و  طابترا و  تلاح  نیا  زا  ياههرب ، چیه  رد  تسا ، هدش  صّخشم  مدرم  يارب  هک  تسا  ییلو  لماک  قادصم  مالـسا و  ِتیالو 
ادـج یتـموکح  ِطاـبترا  ناونع  هب  وا  زا  ار  مدرم  دنتـشاذگ و  راـنک  تموکح  زا  ًـالمع  ار  وا  هک  ینارود  رد  هن  تسا . هدوبن  یلاـخ  مدرم  اـب 

ریبـعت تیـالو »  » هب نآ  زا  مالـسا ، رد  هک  یینارمکح  یهدـنامرف و  تموکح و  تیـالو و  دـنتفرگ ، وا  زا  ار  تموـکح  ًـالمع  ینعی  دـندرک ؛
ره رد  دراد ، دوجو  تسا و  هدـش  ضرف  عّیـشت  تماما  رد  هک  يزیچ  نآ  يونعم ، تیـالو  هتبلا  دـندرک -  بلـس  وا  زا  دوب  وا  قح  دوشیم و 
مه تقو  نامه  رد  تسا . هدوبن  یلاخ  مدرم  اب  لاصتا  طابترا و  زا  رگید ، ياههرود  رد  هن  و  تسین -  يرهاظ  تیالو  هب  هتسب  تسه و  لاح 

تموـکح هب  هک  مـه  یتـقو  نآ  تـسین . مدرم  زا  يوـج  هراـنک  لزعنم و  يوزنم و  تـسا . مدرم  وزج  تـّلم و  داـحآ  زا  یکی  نینمؤـملاریما 
ماظن دـش . هبرجت  ییالاب  ّدـح  رد  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا . یمدرم  اـنعم و  ماـمت  هب  مکاـح  کـی  دـسریم ،
مدرم اب  هملک ، ینعم  مامت  هب  روشک ، روما  نارادمامز  نالوؤسم و  تسا . هتفرگ  انعم  نیمه  زا  ار  دوخ  تردـق  یمالـسا ، يروهمج  سّدـقم 
هدروخ دـنویپ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نالوؤسم  اب  مدرم ، فطاوع  ینعی  دنتـسه ؛ یکی  مدرم  اب  یفطاـع  ظاـحل  زا  مه  دنلـصّتم . طـبترم و 
نکمم یتّلم  ره  رد  هتبلا  دنناریا . ّتلم  رکف  زرط  هدنیامن  ینعی  دنمدرم ؛ اب  طبترم  يرکف ، ظاحل  زا  مه  و  دـنزرویم ، ّتبحم  اهنآ  هب  تسا و 

ّتلم رادومن  هک  يزیچ  نآ  نکیل  دشاب ؛ مدرم  تیرثکا  رظن  فالخرب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ینید  يداقتعا و  ظاحل  زا  يّذاش  راکفا  تسا 
. دـنناریا ّتلم  رّکفت  لماک  یمـسر و  رهظم  روشک ، نـالوؤسم  عقاو ، رد  تسا . هدرک  ادـیپ  روهظ  یّلجت و  روشک  نـالوؤسم  رد  تسا ، ناریا 
. دننکیم یگدروخ  شوج  یگتسویپ و  ساسحا  یمالسا ، يروهمج  یسایس  ماظن  اب  لحارم ، همه  رد  مدرم  تسا . یّمهم  رایـسب  هتکن  نیا ،

(41 .) تسا هتفرگ  نیا  زا  ار  دوخ  تردق  مالسا ، یسایس  ماظن  دنریذپان . ییادج  دنا ، مه  اب  دناهدروخ ، شوج  رگیدکی  اب 

تیالو ینیع  قادصم  ریدغ 

یلصمرکا ربمایپ  هلیسو  هب  یمالسا  تیالو  موهفم  هک  تسا  يزور  تسا ؛ یتسرد  يراذگمان  دوشیم . هدیمان  تیالو » دیع   » ریدغ دیع  زور 
، دـننک رکذ  ياهنومن  مالـسا ، زارط  ناسنا  يوگلا  زا  دـنهاوخیم  هک  یناـسک  يارب  درک . ادـیپ  ینیع  نشور و  قادـصم  کـی  هلآو  هیلع  هللا 

يارب ملاع ، راگدرورپ  روتسد  هب  یهلا و  ماهلا  هب  ار  وا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمالسا  مّرکم  ّیبن  زور  نآ  هک  تسا  یـسک  نامه  هنومن  نیرتهب 
تاکن زا  یکی  درک ، ادیپ  یـصّخشم  قادصم  ریدـغ ، دـیع  زور  رد  هک  یمیظع  موهفم  تیالو و  يانعم  دومرف . نیعم  تیالو ، میظع  بصنم 

یلو یماظن ، رد  هک  یتقو  دننک . لّمأت  نآ  يور  دراد  اج  تسا و  یساّسح  هطقن  رکف ، نابحاص  ام و  یمالسا  هعماج  يارب  هک  تسا  یـساسا 
. تسا تیالو  ماظن  ماظن ، تسا ؛ تیـالو  هعماـج  هعماـج ، نآ  دراد ، رارق  ماـظن  سأر  رد  نینمؤملاریما -  اـی  مرکا  ربمغیپ  لـثم  یـسک  هَّللا - 

نآ يارب  تسا  یتیصوصخ  مه  دناهدوب ، نآ  زئاح  راگدرورپ ، يوس  زا  وا  نانیشناج  مرکا و  ّیبن  هک  یبصنم  يارب  تسا  یتفص  مه  تیالو ،
مه زورما  ماهدرک ، ضرع  اهراب  ار  هتکن  نیا  نم  دریگیم . هرهب  نآ  وترپ  زا  دنکیم و  یگدنز  تموکح ، نآ  هیاس  رد  هک  یمالـسا  هعماج 

نیمه هب  هتسباو  مالـسا ، ّتلم  مهم  هفیظو  زاس و  تشونرـس  لئاسم  یگدنز ، لئاسم  هکنیا  يارب  منک ؛ هیکت  هتکن  نامه  يور  رب  مهاوخیم 
(42 .) تسا ییانبریز  یساسا و  تاکن 

ناناملسم همه  هب  قلعتم  ینومضم  ریدغ ،

هلأسم هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  تسا ، مالـسا  يایند  رد  ياهتـسجرب  مکحتـسم و  طابترا  ریدـغ ، هعقاو  اب  نایعیـش  ام  یبلق  طابترا  هچرگا 
زا هتـساخرب  ریدـغ  هثداح  نوچ  دراد . قلعت  مالـسا  يایند  همه  هب  هکلب  تسین  نایعیـش  هب  قلعتم  طقف  دوخ  یقیقح  حور  اوتحم و  رد  ریدـغ 

شتافو زا  لبق  زور  داتفه  دودـح  اهتدـهاجم -  همه  نآ  اب  مرکا -  ربمغیپ  هب  لاعتم  يادـخ  هکنیا  تسا . مالـسا  یقیقح  نومـضم  حور و 
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مدرم هب  میداد ، روتسد  وت  هب  هک  ار  هچنآ  ( » 43 (؛» ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َّکِبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  ام  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اهُّیَأای   » هک دـیامرفب 
دوجو ریدغ  هعقاو  رد  مالـسا  یقیقح  نومـضم  حور و  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  ياهدادـن ،» ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  یناسرن ، رگا  ناسرب و 

ییاـهرایعم نآ  يرگید  تسا و  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  نینمؤـملاریما  نییعت  یکی  تسه : ریدـغ  رد  بـلطم  ود  دراد .
گرزب و تکرح  نیا  دـیامرفیم . نایب  ریدـغ  هبطخ  رد  نینمؤملاریما  نییعت  هفـسلف  ّتلع و  نایب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  یبن  هک  تسا 

کی تیالو  هچرگا  دراد . یموهفم  راک ، نیا  تسا و  ییاهكالم  هب  یکتم  مالسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما بصن  ینعی  زاس ، خیرات 
. تسا راگدرورپ  سّدـقم  تاذ  تیالو  زا  يوترپ  تیالو ، نیا  دوشیمن . هصالخ  تسایـس  رد  تیالو  نومـضم  همه  اّما  تسا ، یـسایس  رما 
، تیـالو نیا  دوب . مالـسا  مّرکم  ربماـیپ  دوجو  رد  هک  ناـنچمه  تسا ، نینمؤملاریما  دوجو  رد  یهلا  تیـالو  روـضح  زا  یـشان  تیـالو ، نیا 
طابترا و دـنویپ ، يانعم  هب  تقیقح  رد  تیـالو  تسا . هدـش  ریبعت  تیـالو »  » هب نآ  زا  اذـل  تسا . هشیر  نآ  زا  ياهویم  لـصا و  نآ  زا  یعرف 

کی ناطلـس و  کی  ای  اورنامرف  کی  طقف  ملاع ، نایاورنامرف  ماکح و  فـالخرب  تسا ، ماـقم  نیا  هب  بوصنم  هک  یـسک  نآ  تسا . لاـصتا 
رد اـنعم  نیا  تسا . مدرم  ناـج  لد و  ياـکتا  دروم  تسا و  هتـسویپ  اـهنآ  هب  تسا ، کـیدزن  مدرم  هب  تسا ، یلو  کـی  هکلب  تسین  مکاـح 
رد تقیقح  نیا  زا  یفیعـض  ياـهوترپ  رگا  مه  همئا  روضح  نارود  زا  دـعب  دراد . دوـجو  مالـسلا  مهیلعنیموـصعم  همئا  رد  نینمؤـملاریما و 

نینمؤملاریما تافـص  نایب  رد  مرکا  یبن  اذـل  تسا ، نیا  رما  یعقاو  يانعم  تقیقح و  دریگیم . لکـش  اـجنآ  رد  تیـالو  دوش ، ادـیپ  ییاـج 
تسا و دارم  نینمؤملاریما  يدرف  يونعم و  ینورد و  تلادع  مه  تسا .» مدرم  نیب  رد  امـش  نیرتلداع  وا  ۀیعرلا ؛ یف  مکلدـعا  : » دـیامرفیم

لمع رد  رولبت  ققحت و  رد  اّما  درک ، نایب  دوشیم  یناسآ  هب  نابز  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  وا . یعامتجا  تلادـع  يراتفر و  تلادـع  مه 
دوجو رد  هملک  یعقاو  يانعم  هب  تلادـع  دربیم . یپ  دـناهدوب ، تقیقح  نیا  مسجت  هک  یناـسک  تقیقح و  نیا  تمظع  هب  ناـسنا  هک  تسا 

زا دـعب  زورما  دـنکیم . ادـیپ  مسجت  تلادـع  مه  وا  ینوریب  راتفر  رد  دراد . روضح  وا  هّجوت  رد  وا و  ياوقت  رد  وا ، راـتفر  رد  نینمؤملاریما ،
راتفر زا  رتایوگ  رتاسر و  یلاثم  چـیه  مینک ، نایب  هنومن  لاثم و  نمـض  رد  ار  نآ  مینک و  فیرعت  ار  تلادـع  میهاوخب  رگا  اهنرق ، تشذـگ 
ماقم هب  یفرعم و  مدرم  هب  یهلا  بصن  اب  راـگدرورپ و  رما  هب  ار  وا  مرکا  یبن  هک  تسا  نیا  مینک . ادـیپ  میناوتیمن  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
راـتفر هویـش و  ره  اـب  یملاـظ  ره  هک  دـشاب  دـقتعم  یـسک  هکنیا  اـجک و  نیا  تسا . یمالـسا  تقیقح  کـی  نیا  دـنکیم . بوصنم  تیـالو 

اب ریدغ  هلأسم  اذل  نآ !؟ ای  تسا  مالـسا  نیا  اجک !؟ دننک ، تعاطا  وا  زا  دیاب  مدرم  دریگب ، تسد  رد  ار  تردـق  مامز  تسناوت  ياهنارگیزاب 
(44 .) تسا هَّللا  تیالو  تیمکاح  تلیضف و  تیمکاح  لدع ، تیمکاح  يانعم  هب  نوچ  تساه ، ناملسم  همه  هب  قلعتم  الاو  نومضم  نیا 

هشیمه همه و  يارب  تیاده ، رون  ریدغ ،

نوچ دنتـشاد ؛ روضح  اهنآ  رد  هک  یناسک  يارب  طقف  هن  تسا ، زومآ  سرد  مهم و  اویـش و  همه  يارب  یخیراـت ، عطاـقم  گرزب و  ثداوح 
هک مه  یناسک  نآ  رثکا  دیاش  تسا . ناسنا  هعماج و  ِیگدنز  زا  هعومجم  کی  راهب  هار و  کی  زاغآ  تکرح و  کی  عورـش  گرزب  هثداح 

يراکادـف دندرـشف و  ياپ  دـندرک و  تعیب  وا  اب  دـنتفرگ و  ار  راوگرزب  نآ  درِگ  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما تعیب  يارجاـم  رد 
يارب طقف  نآ  رون  تیاده و  مالـسا و  اّما  دندوب . هدیدن  ار  نینمؤملاریما  ياهگنج  مالـسا و  روهظ  یلوا  قیرط  هب  ریدـغ و  هعقاو  دـندومن ،

بالقنا ( 45 « ) ْمِِهب اوـُقَْحلَی  اَّـمل  ْمُْهنِم  َنیِرَخآَو  : » تسا هشیمه  يارب  همه و  يارب  هکلب  دنتـشاد ، روـضح  تـقو  نآ  رد  هـک  تـسین  یناـسک 
(46 .) دوب شخب  تداعس  راختفا و  رپ  هار  کی  عورش  یمالسا 

هدنهد تاجن  شخب و  ماهلا  یموهفم 

زا نید  ییادج  شیانعم  رّوصت ، نیا  درکن ! لمع  یمالـسا  ماکحا  هب  اّما  دوب ؛ ناملـسم  یتّلم  دوشیم  دننکیم  روصت  هک  دنتـسه  هّدـع  کی 
شزومآ و داصتقا ، يرادکناب ، متسیس  دینکن و  لمع  یمالـسا  ماکحا  هب  اّما  دشاب ، ناملـسم  نات  مسا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا . تسایس 
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یمالـسا دـض  یتح  یمالـسا و  ریغ  نیناوق  قبط  مالـسا و  فالخ  هب  ناـت ، هعماـج  درف و  تاـطابترا  تموکح و  ياوتحم  لکـش و  شرورپ ،
رد زورما  دـشاب . صقان  رـصاق و  ناسنا  کی  تساوخ  هدارا و  قبط  هچرگا  دـنراد ؛ نوناـق  هک  تسا  ییاـهروشک  دروم  رد  نیا ، هتبلا  دـشاب .

سأر رد  تسا . مهم  صاخـشا  هدارا  درادـن و  دوجو  مه  یمالـسا  ریغ  نوناـق  یتح  تسین ؛ مه  نوناـق  یتـح  یمالـسا ، ياـهروشک  یـضعب 
زا اّما  دنناملـسم ، ياهّدع  مینک  ضرف  ام  هک  دوشیمن  دوش . يروط  نآ  دوش ، يروط  نیا  دهدیم : روتـسد  تسا و  هتـسشن  رفن  کی  تردق 

مکاح دیاب  مالـسا  دنـشاب ، ناملـسم  دنهاوخیم  هک  یعماوج  رد  دنراد . ار  اهزیچ  نیا  لاثما  تساجن و  تراهط و  هزور ، زامن ، طقف  مالـسا 
ردقچ اجنیا  ریدغ ، يارجام  دینیبب  دنروخیم . ار  انعم  نیا  هب  داقتعا  مدع  بوچ  عماوج ، زا  يرایسب  زورما  تشاد . ار  مایپ  نیا  ریدغ ، دشاب .
ناـشن یمالـسا  ماـکحا  هب  دـّیقم  ار  ناـشدوخ  يوـحن  هب  هک  ییاـهروشک  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  مود  هتکن  دـشاب ! شخب  ماـهلا  دـناوتیم 

ییاج رد  هکنیا  يارب  دنریگیم ، تمدخ  هب  مه  ار  رـس  هب  هماّمع  رفن  راهچ  دننکیم ؛ دانتـسا  یتیاور  هیآ و  هب  ناش ، لئاسم  يارب  دـنهدیم ،
اب یمالـسا  ّتیمکاح  اّما  دـنراد ، یمالـسا  ّتیمکاح  لـثم  يزیچ  رهاـظ  هب  هچرگا  اـهروشک ، نیا  دـننک . يراـک  دـنهدب و  ییاوتف  ناـشیارب 

ایبنا و شور  هک  بارحملا » یف  هسئارف  دعترت   » یهلا و ّتیـشخ  ادخ و  ّتیدوبع  تلادـع ، اوقت ، ملع و  يولع ، يوبن و  ياهرایعم  اهشزرا و 
کی اهنآ  مینکب ، میهاوخن  يرت  حـضاو  رتدـنت و  تاریبعت  رگا  تسین . حرطم  ناش  هعماج  رد  تسا ، هدوب  ادـخ  هب  دارفا  نیرت  بّرقم  ایلوا و 
دیاب ار  نیا  تسا . یلاع  موهفم  کی  مالـسا  رد  تیالو  تسا . شخبتاجن  یّقرتم و  موهفم  کی  ریدغ  سپ ، دـننید . زا  رود  ياهمدآ  هّدـع 

هک دننادب  درادن . اوعد  هک  نتـسناد  یملع و  ثحب  دسانـشب . ار  نآ  دنک  یعـس  مه  هعیـش  ریغ  دنک و  راختفا  تیالو  هب  دیاب  هعیـش  دـنمهفب .
(47 .) تسیچ عوضوم  نیا  ًالصا 

یمالسا تدحو  هیام  ریدغ ،

تدـحو ریدـغلا و   » ناونع اب  ياهلاقم  يرهطم  دیهـش  هَّللا  تیآ  موحرم  هکنانچمه  دـشاب ؛ تدـحو  هیام  دـناوتیم  مه  ریدـغ  هلأـسم  نیمه 
تسرد هک  دنادیم  یمالـسا  تدحو  ياهروحم  زا  یکی  تسا -  ریدغ  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  هک  ار -  ریدغلا  باتک  وا  دراد . یمالـسا »

ناونع هب  ار  نآ  هعیـش  هک  ياهبنج  زا  ریغ  ریدغ ، هلأسم  ِدوخ  تسا . نیمه  بلطم  تیعقاو  اّما  دـیایب ، بیجع  رظن  هب  تسا  نکمم  تسه . مه 
راکـشآ ریدـغ  ثیدـح  رد  هک  ربمایپ  فرط  زا  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما بوصنم  تموکح  ینعی  تسا -  هدرک  لوبق  داـقتعا 

ياهروشک ياهّتلم  ناهج و  ناناملـسم  زورما  رگا  درادـن . یّنـس  هعیـش و  رگید  نیا  تسا . هدـش  حرطم  مه  تیـالو  هلأـسم  لـصا  تسا - 
تالکـشم دـش و  دـهاوخ  زاب  یمالـسا  تّما  هدوشگان  ياههرگ  هتفرن و  ياههار  زا  يرایـسب  دـنهد ، رـس  یمالـسا  تیـالو  راعـش  یمالـسا ،

يارب لئاسم  نیرتراوشد  زا  یکی  یسایس ، تیمکاح  یسایس و  ماظن  تموکح و  هلأسم  تشگ . دهاوخ  کیدزن  لح  هب  یمالسا  ياهروشک 
ياهتموکح راچد  یـضعب  دـندساف ؛ ياـهتموکح  راـچد  یـضعب  دـنا ؛ يروتاـتکید  دادبتـسا و  راـچد  اـهروشک  یـضعب  تساـهروشک .

راعـش ناونع  هب  تیالو -  نامه  ینعی  یقیقح -  يانعم  هب  یمالـسا  تموکح  رگا  دناهدناشن . تسد  ياهتموکح  راچد  یـضعب  دـنفیعض ؛
جالع دـنکیم ؛ مه  ار  یگدـناشن  تسد  جالع  دـنکیم ؛ مه  ار  داصتقا  جالع  دـنکیم ؛ مه  ار  فعـض  جالع  دوش ، حرطم  ناناملـسم  يارب 

ناـمدوخ روشک  رد  ینـس  هعیـش و  ناردارب  همه  زا  نم  تسا . یمالـسا  مچرپ  کـی  تیـالو ، مچرپ  نیارباـنب ، دـنکیم . مه  ار  يروتاـتکید 
زا شخب  نیا  دـننک و  هاگن  مشچ  نیا  اب  ریدـغ  هلأسم  هب  هک  منکیم -  حرطم  ار  نامدوخ  ییایفارغج  هدودـحم  نآ  ًـالعف  منکیم -  توعد 

هکنیا يارب  تیالو . دیع  دنریگب ؛ دیع  ار  ریدغ  زور  ام  لثم  مه  ام  یّنـس  ناردارب  دـنهد . رارق  هّجوت  دروم  ار  ریدـغ  هلأسم  ریدـغ و  ثیدـح 
ام و نیب  رگید  نیا  هک  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما تیالو  ّتیمها  لثم  تسا ؛ دایز  رایـسب  شتیمها  تیالو ، هلأـسم  دـّلوت  لـصا 
هک دوـب  نیا  رب  نم  هدـیقع  هشیمه  بـالقنا ، يزوریپ  زا  شیپ  مه  بـالقنا و  يزوریپ  زا  دـعب  نارود  رد  مه  تسا . كرتـشم  یّنـس  ناردارب 

(48 .) دنراذگب رانک  ناشدوخ  هّرمزور  لماعت  رد  ار  دوخ  نیرید  تافالتخا  دیاب  یّنس  هعیش و  زورما 
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مالسا ناهج  تیاده  دشر و  ریدغ و 

یفاو و تیاده  دشر و  يارب  ياهلیسو  هثداح ، نیمه  زا  دنناوتیم  ملاع  نیملسم  ًاتقیقح  تسا . يرایـسب  داعبا  ياراد  مه ، ریدغ  هثداح  ِدوخ 
لثم تسا . هدشن  رکنم  مالـسا  مرکم  ّیبن  زا  ار  تاملک  نآ  رودص  هثداح و  نیا  عوقو  مه  سک  چیه  دـننک . ادـیپ  مالـسا  ناهج  همه  لماک 

ار دوخ  كرابم  تایح  ياههام  نیرخآ  مالسلا ،) ةالصلا و  هلآ  یلع  هیلع و   ) مرکا ربمغیپ  هک  ساّسح  مهم و  تیعقوم  نآ  رد  يزور ، نینچ 
هعماـج ّتیریدـم  ینعی  تموکح -  هب  و  نیملـسم -  یتسرپرـس  ینعی  تیـالو -  هب  ار  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤـملاریما دـنارذگیم ،

هک يونعم  هّیهلا  هّیلک  تیالو  نآ  ًافرص  هتفرگ ، رارق  مالسا  ربمغیپ  هراشا  ّلحم  بصن و  دروم  اجنیا  رد  هک  یتیالو  دومرف . بصن  یمالـسا - 
هک يوبن  یعیرـشت  ناـیب  نیا  اـب  هک  تسا  یتوکلم  ینامـسآ و  ناـمرف  کـی  یهلا و  رما  کـی  هکلب  تسین . تسا ، يرگید  رـصانع  رب  ینتبم 

ةالـصلا و هیلع   ) نینمؤملاریما هب  ار  تیـالو  هک  ربـمغیپ  ناـیب  نیا  تسین . لـعج  بصن و  لـباق  هـالوم » یلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  : » دوـمرف
تیالو اب  هتبلا  هک  تسا  نیملـسم  رما  تیالو  یمالـسا و  هعماج  ّتیریدم  تموکح ، يانعم  هب  تسا و  یعیرـشت  بصن  نّیبم  درپس ، مالـسلا )

هک مه  ياهمئا  رد  انعم ، نآ  هب  تیالو  نآ  تسا . هارمه  تشاد ، دوجو  مالـسلا  مهیلعيدـه  همئا  ربمغیپ و  سّدـقم  دوجو  رد  هک  هّیهلا  هّیلک 
یسایس تیالو  دوب  ربمغیپ  بوصنم  و  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما ِنآ  زا  هک  یتیالو  تشاد . دوجو  دندیـسرن  يرهاظ  تیالو  هب 

هک دش  مولعم  نآ  اب  و  درک ، لعج  دروآ و  دوجو  هب  مالـسا  رد  مرکا  ربمغیپ  هلیـسو  هب  ار  نآ  راگدرورپ  سدقا  تاذ  هک  ییانعم  نامه  دوب .
هب دـُعب  نیا  زا  یـسک  رگا  دراد . ار  تّما  یتـسرپ  رـس  تیـالو و  تموکح و  هلأـسم  دوـخ ، تارّرقم  ماـکحا و  نیرتـالاو  فـیدر  رد  مالـسا 
(49 .) دوش لیاز  وا  يارب  دیاب  تسا ، هتشاد  دوجو  ناهذا  رد  اهنرق  لوط  رد  هنافسأتم  هک  یتاهابتشا  زا  يرایسب  دنک ، هاگن  ریدغ  عوضوم 

اهناسنا تیاده  يارب  مالسا  یلک  حرط 

رد ار  نینمؤملاریما  ربمغیپ ، هتبلا  دـینکن . یّقلت  درک ، یفرعم  ار  یـسک  مرکا  ربمغیپ  هک  هداس  یفرعم  اـی  بصن  کـی  ّدـح  رد  طـقف  ار  ریدـغ 
ار نآ  هعیـش  طقف  هک  تسین  یبلطم  نیا  تسین و  يدـیدرت  نیا  رد  درک . بوصنم  تفالخ  هب  اهناملـسم  يرفن  رازه  هد  دـنچ  عمج  روضح 

لقن دنکیم ، لقن  هعیـش  هک  یتاّیـصوصخ  نامه  اب  دوخ  ياهباتک  رد  اهنآ  ناثّدـحم  ام و  ّتنـس  لها  ناردارب  ار  ریدـغ  هثداح  دـنک . لقن 
نارود زا  هک  تسا  نیا  هلأسم  دـنامیمن . فّقوتم  ّدـح  نیا  رد  هیـضق  اّما  دـنک ؛ راکنا  ار  نآ  دـناوتب  یـسک  هک  تسین  يزیچ  نیا  دـناهدرک .

لثم دـیدرگ -  لیکـشت  خـیرات  لوط  رد  يوبن  ياهتموکح  اهراب  اهراب و  دـش و  عورـش  اه  تلاـسر  اـه و  توبن  هتـشر  هک  مدآ  ترـضح 
هب دوخ  جوا  رد  تسایـس  نید و  ياویـش  عیدب و  بیکرت  هک  ییاجنآ  ام -  ربمغیپ  نامز  ات  لیئارـسا  ینب  زا  يرگید  ناسک  دواد و  نامیلس و 

ضرع هک  يا  هبدن  ياعد  نیمه  رد  اذل  داتفا . قافتا  ریدغ  هیضق  رد  دنک ، نیمضت  ار  هعماج  تیاده  دیآرد و  راگدنام  ّتنـس  کی  تروص 
«. داه موق  ّلکل  رذـنملا و  وه  ناک  ذا  ًایداه  امهلآ  امهیلع و  کتاولـص  بلاطیبا  نب  یلع  هّیلو  ماقا  هماـیا  تضقنا  اّـملف  : » میناوخیم مدرک ،
اب تسا ، هتفرگ  رارق  ام  راکفا  رایتخا  رد  نازرا  روطنیا  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تیادـه  تکرب  هب  هک  یفراعم  هب  اـم  هک  تسا  بوخ  ردـقچ 
زا ار  تکرح  نیا  هشیر  رکف و  نیا  هچخیرات  تساّرغ و  هبطخ  کی  مدرک -  ضرع  هک  روط  نامه  هبدن -  ياعد  مینک . هّجوت  لّمأت  تقد و 

ِیخیراـت گـنج  هک  یّنـس -  هعیـش و  نیب  يزیگنا  فـالتخا  هطقن  چـیه  اـعد  نیا  رد  دـینک ، تـقد  رگا  دـنکیم . ناـیب  اـه  تلاـسر  نارود 
نایب یلالدتـسا  تروص  هب  تیـالو  تماـما و  هلأـسم  درادـن و  دوجو  تسا -  فلتخم  ياـههزیگنا  اـب  ياـهناسنا  تسد  هب  هدـش  هتخورفارب 
هدننک زاب  هار و  کی  هدننک  زاغآ  تسا ؛ ریـشبت  راذنا و  تلاسر و  ماقم  ياراد  ربمغیپ  ینعی  داه ؛» موق  ّلکل  رذـنملا و  وه  ناک  ذا  . » دوشیم
ینیب شیپ  مالسا  ار  هدننک  تیاده  نیا  دنراد . مزال  هدننک  تیاده  عماوج ، تسین . یمئاد  يدبا و  ربمغیپ ، اّما  تسا . تیرـشب  لباقم  رد  قفا 

صلاخ بان و  ینآرق  تامیلعت  اب  ار  هعماج  دنریگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  دنیایب ، مه  رس  تشپ  دّدعتم  ياهلسن  رد  نیموصعم  تسا : هدرک 
یمالـسا هعماج  رد  ار  یمالـسا  تایقلخ  اهراتفر و  تایـصوصخ و  راکفا و  همه  عقاو  رد  دننک و  تیادـه  نرق  دـنچ  لسن و  دـنچ  لوط  رد 
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اّما درادـن ؛ ناکما  تجح  مایق  نودـب  تیرـشب  ایند و  نوچ  دـنامیم ؛ هدـنز  مدرم  نایم  رد  ادـخ  تجح  زاب  نآ ، زا  دـعب  هتبلا  دـننک . هنیداهن 
ياهسرد ( 50 .) تسا ریدغ  يانعم  نیا  تسا و  نیا  مالسا  ِیّلک  حرط  هشقن و  داتفین . قافتا  هتبلا  نیا  هک  درکیم ، ادیپ  ار  دوخ  هار  تیرـشب 

ام يارب  دراد . ياهداعلا  قوف  تیاهنیب و  ناوارف و  ياهسرد  دـنقیاقح ، كرد  تیونعم و  انعم و  لها  هک  یناـسک  يارب  مخ ، ریدـغ  ریدـغ 
میریگب و ریدغ  زا  ار  سرد  نیا  دیاب  ام  دراد . ییارجا  هدـننادرگ و  ياهوزاب  همه  روشک و  تیریدـم  رد  اوقت  تیونعم و  افـص و  سرد  زین ،

ّقح هملک  هَّللا  ءاش  نا  نامز ، زا  ههرب  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  یهلا  هدارا  تسام . نابیتشپ  کمک و  یهلا ، تردق  تسد  هار ، نیا  رد  ًانئمطم 
(51 .) دیسر دهاوخن  ییاج  هب  مه ، نانمشد  ياهشالت  نیا  دنکب و  ادیپ  ایند  رد  ار  شدوخ  هتسجرب  هاگیاج  مالسا  دوشب و  زوریپ 

ریدغ یندشن  شومارف  سرد 

مولعم ّتیمکاح ، ياهشزرا  اهرایعم و  تموکح ، يارب  راوگرزب  نآ  بصن  اب  و  مالسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما ندرک  حرطم   …اب 
لماک روط  هب  یمالـسا ، ياهشزرا  زا  هک  دنداد  رارق  خیرات  ناگدید  ناناملـسم و  مشچ  لباقم  رد  ار  یـسک  ریدغ ، هیـضق  رد  ربمغیپ  دـش .
هبرجت يویند ؛ عماطم  هب  تبـسن  تبغریب  نید ؛ هار  رد  راکادـف  يراکزیهرپ ؛ اوقت و  يـالعا  ياراد  نمؤم ؛ ناـسنا  کـی  دـندوب . رادروخرب 
حرطم اب  ینعی  اهنیا ؛ لاثما  تواضق و  نادیم  شناد ؛ ملع و  ياهنادیم  رطخ ؛ ياهنادیم  یمالـسا : ياهنادیم  همه  رد  هداد  ناحتما  هدـش و 

مکاح هک  دننادب  دیاب  خیرات  لوط  رد  ناناملسم  همه  یمالـسا ، ّیلو  ماما و  مکاح و  ناونع  هب  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما ندش 
عضاوت و زا  تشذگ ، قافنا و  زا  یمالسا ، داهج  زا  یمالسا ، لمع  زا  یمالسا ، مهف  زا  دنرادن ؛ یبیصن  اهشزرا  نآ  زا  هک  یناسنا  یمالسا ،

هتـسیاش دنـشاب ، هتـشادن  ياهرهب  دنتـشاد ، مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما هک  یتاّیـصوصخ  نآ  ادـخ و  ناگدـنب  لباقم  رد  ینتورف 
(52 .) تسا یندشن  شومارف  سرد  کی  نیا ، و  دنتشاذگ . ناناملسم  رایتخا  رد  ار  رایعم  نیا  ربمغیپ ، دنتسین . ندرک  تموکح 

یساسا ورملق  ود  رد  ریدغ  سرد 

دیع  » زور و  رطف » دیع   » زور زا  یتح  زور ، نیا  تمظع  هک  هدش  دراو  ام  تایاور  رد  دراد . يرایـسب  ّتیمها  ریدـغ » دـیع   » زور کش  نودـب 
نومضم کی  يواح  دیع  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  هکلب  دوشب ، مک  يزیچ  یمالسا  میظع  دیع  ود  نآ  ّتیمها  زا  هکنیا  هن  تسا . رتشیب  مه  نابرق »

ناوتب دـیاش  تسا . تیالو  عوضوم  نمـضتم  هک  تسا  نیمه  رد  تسا ، دایعا  نیرترب  ام  تاـیاور  قبط  هک  يدـیع  نیا  ّتیمها  تسا . رتـالاو 
رارقتـسا دـناهدش ، لمحتم  مالـسلا ،) ةالـصلا و  مهیلع   ) یهلا ءاـیبنا  نید و  ناـگرزب  مرکا و  ربمغیپ  هک  یتاـمحز  همه  زا  فدـه  هک  تفگ 
هعومجم هَّللا -  لیبس  یف  داهج  فده  ماقم  رد  هک  تسا  مالسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  ایوگ  تسا . هدوب  یهلا  تیالو 

نیا فده  هَّللا ؛ ۀیالو  یلا  دیبعلا  ۀیالو  نم  هَّللا و  ةدابع  یلا  دیبعلا  ةابع  نم  سانلا  جرخیل  : » دناهدومرف دوشیم -  نید  يارب  هک  ییاهشالت 
«. دـننک لئان  هَّللا  تیالو  هب  دـنزاس و  جراخ  دراد -  هملک  نیا  هک  یعیـسو  يانعم  اب  ناگدرب -  ناگدـنب و  تیـالو  زا  ار  اـهناسنا  هک  تسا 
هک تسا  یناسنا  سفن  ورملق  یکی  تسه : یـساسا  ورملق  ود  تیالو ، باب  رد  هک  دراد  دوجو  مه  هتکن  نیا  ریدـغ ، دـیع  عوضوم  رد  اهتنم 
ات تسا و  یـساسا  لّوا و  مدق  نآ  نیا ، دنک . هَّللا  تیالو  لخاد  ار  دوخ  سفن  دهدب و  تیالو  شدوخ  سفن  رب  ار  یهلا  هدارا  دـناوتب  ناسنا 

ینعی دنک ، لخاد  هَّللا  تیالو  رد  ار  یگدنز  طیحم  هک  تسا  نیا  مود  هلحرم  بناج و  درک . دـهاوخن  ادـیپ  ققحت  مه  مود  مدـق  دوشن ، نیا 
طلغ تاداع  بادآ و  اهّتنس و  تیالو  روز ، تیالو  هلیبق ، موق و  تیالو  لوپ ، تیالو  یتیالو -  چیه  دنک . تکرح  یهلا  تیالو  اب  هعماج ،

دوجو زور  نیا  رد  صوصخلاب  مدرک  ضرع  هک  ياهتکن  نآ  دنک . مادـنا  ضرع  هَّللا  تیالو  لباقم  رد  دوش و  هَّللا  تیالو  زا  عنام  دـناوتن  - 
ود ره  رد  هیلع ،) هَّللا  مالـس   ) ناـیقتم يـالوم  نینمؤملاریما ، سّدـقم  دوجو  ینعی  هدـش ؛ یفّرعم  زور  نیا  رد  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  دراد ،

نیا میدرک  ضرع  هک  دوخ -  سفن  ندیـشک  راهم  هب  دوخ و  سفن  رب  تیالو  رد  مه  تسا . زاتمم  ّتیـصخش  وگلا و  کـی  تیـالو ، هقطنم 
خیرات رد  درک ، تیبثت  داد و  ناـشن  دوخ  زا  یهلا  تیـالو  یمالـسا و  تموکح  يارب  وا  هک  ییوگلا  رد  مه  و  تسا -  یلـصا  شخب  ناـمه 
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دیاب سرد  ناونع  هب  ام  يارب  زورما  هچنآ  تساجنآ . شیوگلا  ّمتا و  هنومن  دسانـشب ، ار  یهلا  تیـالو  دـهاوخب  سک  ره  هک  تسا  ياهنومن 
ینأش تلاخد و  تیلوؤسم و  یمالسا  تیالو  ماظن  رد  يوحن  هب  هک  تسا  لّکـشتم  یناسک  زا  ًاتدمع  ام  هسلج  هک  صوصخب  دوش -  حرطم 

هدیـشخرد و نآ  رد  مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  اـم  بوبحم  ـالوم و  هک  تیـالو  هقطنم  ود  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دـنراد - 
، هلأسم کی  میوش . تدهاجم  شالت و  لوغـشم  ًاتقیقح  دشاب ، سرد  سک  ره  يارب  دناوتیم  وا  تاکرح  مدق  مدـق  وا و  نخـس  هملک  هملک 
زا دننکیم . ینمشد  نآ  اب  ًاحیرص  هک  دراد  يدایز  نانمشد  زورما ، يایند  رد  تیالو ، نیا  هتبلا  تسا . هعماج  رد  هَّللا  تیالو  رارقتسا  هلأسم 

تیـالو و تموـمیق و  ساـسارب  هک  ياهعماـج  اـب  اـیند  ارچ  هک  تسا  موـلعم  مه  نآ  ّتلع  تسین . زورما  صوـصخم  تـشاد ؛ مـه  لّوا  زور 
هک یناسک  ًاتعیبط  تسا . نشور  ًابیرقت  زیچ  همه  تسا و  هدش  تبحـص  هراب  نیا  رد  تسا ؟ فلاخم  دوش ، هرادا  دـهاوخیم  یهلا  تموکح 

، لبق تاعاس  هب  تبسن  ناشـشالت ، راک و  تاعاس  زا  تعاس  ره  دننک  یعـس  دیاب  دنوشیم ، بوسحم  یماظن  نینچ  ياههیاپ  ناراذگ و  هیاپ 
(53 .) لّوا هجرد  رد  ام ، يارب  تسا  ریدغ  ِسرد  نیا  دوش . رتکیدزن  یلصا  يوگلا  نآ  هب 

ریدغ هار  موادت  یمالسا ، بالقنا 

نیا زا  تسا . هرابود  تصرف  کی  یمالـسا  يرادـیب  نیا  تسا . هدـش  هداد  تیرـشب  هب  هک  تسا  ياهرابود  تصرف  یمالـسا  بـالقنا  زورما 
جاوما زا  یمطالتم  يایرد  رد  رتمک . مه  زاـب  هدـمآ ، شیپ  مه  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  مک ؛ اـهتنم  هدـمآ ، شیپ  خـیرات  لوط  رد  اـهتصرف 
ییادـخ ان  اب  یمالـسا  یتشک  هدـنهد -  تاجن  تباث  ّرقتـسم  یتشک  نیا  ناهگان  يونعم ، یقالخا و  ياهشزرا  يدوبان  يّدام و  نوگاـنوگ 

هب ّتلم  کی  تسین . کچوک  هثداح  کی  ِثحب  تسا . هدرک  توعد  شدوخ  تمس  هب  ار  اهناسنا  هدش و  رهاظ  نآرق ، يربهر  اب  مالـسا و 
یگتسباو و داسف و  روز و  تموکح  راب  ریز  زا  دناوتیم  هنوگچ  ّتلم  کی  هک  دندید  مه  رگید  ياهّتلم  دناهدیبسچ و  تاجن  یتشک  نیا 

هّجوت رتشیب  اهناوج  صوصخب  دننادب و  همه  دنک . ادیپ  تاجن  مالسا ، تاجن  هنیفس  زا  يوریپ  اب  ملاع ، ناربکتـسم  اهتوغاط و  ِيورهلابند 
تاغیلبت زا  هتبلا  تسا . هدـش  قیمع  رایـسب  ایند  رد  بـالقنا  داـیرف  دـمآراک  ّرثؤم و  رایـسب  ياـه  ساـکعنا  اـههناشن و  هزاوآ و  زورما  دـننک ؛
سکعنم ار  شسکع  اهنآ  دننک . سکعنم  ار  یناهج  ياهباتزاب  نیا  هک  تسین  يراظتنا  دناهداتفا ، تشحو  هب  مالسا  دایرف  زا  هک  ینافلاخم 

يایند رد  طقف  هن  ملاع ؛ هشوگ  راهچ  رد  مه  نآ  اهناسنا -  ناج  قاـمعا  اـت  منکیم : ضرع  هک  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  نکیل  دـننکیم ؛
يادن هب  اهناوج  رتشیب -  یمالـسا ، ياهروشک  رد  و  اهروشک -  زا  يرایـسب  رد  تسا . هدش  سکعنم  ناریا  ّتلم  تکرح  باتزاب  مالـسا - 

نیا تشادـن . دوجو  یگتـسبلد  نیا  اجنیا ، رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  زا  لبق  یمالـسا و  بالقنا  زا  لبق  هرود  رد  دناهتـسب . لد  مالـسا 
یماجنارس نآ  هب  رتدوز  هچ  ره  نشور ، ّطخ  نیا  هیاس  رد  ات  تسا  تیرشب  يارب  نشور  ّطخ  کی  ِندرک  حرطم  نیا  تسا . ریدغ  هار  موادت 

دهاوخ تاجن  زور  کی  هک  دناهداد  تیرشب  هب  ار  دیون  نیا  ملاع  ناحلـصم  ناربمغیپ و  همه  دسرب . دناهداد ، ار  شاهدژم  ناربمغیپ  همه  هک 
(54 .) تفای

ریدغ يدیشروخ  هدنزورف  همشچ  زا  يوترپ  ینیمخ ، ماما  تیالو 

هب یمالسا  ياهروشک  رد  ملاع و  نیشن  ناملسم  طاقن  همه  رد  ناناملـسم  يرادیب  هک  دینیبیم  دینکیم ، هاگن  مالـسا  يایند  هب  یتقو  زورما 
لباقم رد  ار  دوخ  هنیـس  دروآ ، نادیم  هب  ار  دوخ  ناج  هک  راوگرزب -  ماما  يربهر  تکرب  هب  ناریا  ّتلم  و  تسا ، ناریا  ّتلم  يرادیب  تکرب 

للم دـهاوخیم  هک  ییاـیند  تشاذـگ . میظع  نادـیم  نیا  رد  اـپ  درک -  لـمع  هناـقداص  دز و  فرح  هناـقداص  درک و  رپس  نمـشد  ياـهریت 
اهنیا رب  ار  ناـشدوخ  تّزع  داد ، ناـشن  راوگرزب  ماـما  هک  يا  هناـصلخم  هناعاجـش و  يربهر  تکرب  هب  ناریا  ّتلم  دـنیبب ، لـیلذ  ار  ناملـسم 
دوجو هب  ار  راثآ  همه  نیا  تسناوت  اذل  دوب ؛ ریدغ  يدیـشروخ  هدنزورف  همـشچ  زا  يوترپ  هیلع ) هَّللا  ناوضر   ) ماما تیالو  دـندرک . لیمحت 

(55 .) دنکب يدام  يونعم و  يزاسزاب  ار  ناریا  دنک ، رادیب  ار  ّتلم  دروایب ،
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ریدغ دیع  مکح  رد  نمهب  مود  تسیب و 

زا نآ ، رد  ّتلم  هک  تسا  يرطف  دـیع  مکح  رد  اـم  ّتلم  يارب  نمهب ، مود  تسیب و  تساـم . ّتلم  يارب  یقیقح  دـیع  نـمهب ، مود  تـسیب و 
مود تسیب و  دـندوب . هدرک  لیمحت  ام  ّتلم  رب  ار  يدام  يونعم و  هیذـغت  زا  تیمورحم  هک  ینارود  دـش ؛ جراخ  تخـس  هزور  نارود  کـی 
مود تسیب و  درک . ینابرق  ار  شدوخ  ياه  لیعامسا  ام  ّتلم  هک  دوب  تبـسانم  نآ  هب  زور و  نآ  رد  اریز  تسا ؛ نابرق  دیع  مکح  رد  نمهب ،

تروص ناریا  ّتلم  يارب  یهلا ، تمعن  لیمکت  تمعن و  مامتا  تیـالو ، تمعن  هک  دوب  زور  نآ  رد  اریز  تسا ؛ ریدـغ  دـیع  مکح  رد  نمهب ،
(56 .) تفرگ یجراخ  قّقحت  یلمع و 

ریدغ زا  يرثکادح  هدافتسا  ترورض 

هـشیر هیاپ و  ار  ریدغ  هلأسم  هعیـش ، ًالـصا  مینادیم . دوخ  تاداقتعا  ساسا  ار  ریدـغ  هلأسم  میریدـغ ، هب  دـنبياپ  هک  یناسک  صوصخب  ام ،
ریدغ دیع  زور  هک  توغاط -  نارود  رد  مینکب . ار  يوریپ  هدافتـسا و  ّتیعبت و  رثکا  دح  هیـضق  نیا  زا  دیاب  ام  دنادیم . دوخ  یعیـش  دـیاقع 

نآ تیالو ، هب  کّسمت  نیا  مالسلا » مهیلعۀمئالا  نینمؤملاریما و  ۀیالوب  نیکّسمتملا  نم  انلعج  يّذلا  هَّللدمحلا  : » میدناوخیم دوب -  لومعم 
نید نانمشد  تیالو  دوب ؛ رابکتـسا  ِتیالو  دوب ؛ توغاط  ِتیالو  لمع  رد  دوبن . یتیالو  هک  لمع  رد  اّما  دوب ؛ فطاوع  تاداقتعا و  رد  زور 

هب کّـسمتم  هک  دنتـساوخیم  ادـخ  زا  ینعی  نینمؤملاریما » ۀـیالوب  نیکّـسمتملا  نم  اـنلعجا  ّمهّللا  : » دـندناوخیم اـم  ناتـسود  زور  نآ  دوب .
ریبدت هب  هک  ییمالسا  ماظن  اب  زورما  ناریا ، ّتلم  تسا . هدش  باجتسم  اعد  نیا  زورما  دنشاب . مالـسلا ) ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما تیالو 

( مالـسلا ةالـصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما تیـالو  هب  دـمآرد ، ارجا  هب  روـشک  نیا  رد  دـش و  جارختـسا  نید  نآرق و  ِقاـح  زا  راوـگرزب ، ماـما 
. تسا یمالـسا  ياهشزرا  هب  کّسمت  مه ، تیالو  هب  کّسمت  ِراـک  ساـسا  مینک . رتشیب  هچره  دـیاب  ار  کّـسمت  نیا  تسا . هدرک  کّـسمت 
ره هقلع  هطبار و  هب  هک  هچنآ  لثم  يدرف -  ياهشزرا  هچ  دینک . بذج  لمع  رد  دیشاب  ددصرد  دیاب  تسا ، شزرا  مالسا  رد  هک  ار  هچره 

(57 .) دنکیم ادیپ  طابترا  دوخ  يادخ  اب  سک 

ریدغ لابق  رد  نالوؤسم  تیلوؤسم 

تاکرح و راتفر و  لامعا و  دننک  یعس  دیاب  روشک  نالوؤسم  میلوؤسم . ریدغ  هلأسم  لابق  رد  ناممدرم -  مه  نامنالوؤسم ، مه  ام -  زورما 
. دـنک قیبطت  تسا -  ریدـغ  ياهفدـه  نامه  هک  مالـسا -  ياهفدـه  اب  هک  دـننک  میظنت  ياهنوگ  هب  ار  ناشیاه  يزیرهماـنرب  تاـنکس و 

یکاب دـننک ، یتاغیلبت  همجه  دـنوش و  تحاران  ملاع ، نارالاس  رز  نادـنمتردق و  یتسینویهـص و  ياه  یناپمک  صوصخب  ایند ، همه  هچرگا 
هظحالم دنـسرتیم ؟ يزیچ  هچ  زا  دـنک . لزلزتم  ار  خـماش  يانب  نیا  دـناوتیمن  اه  نافوت  نیا  تسا و  مکحتـسم  بالقنا  هیاپ  زورما  تسین .

رد ناشیاه و  ندز  فرح  رد  ناشیاه ، يریگمیمـصت  رد  ناش ، يارجا  رد  ناشیاه ، يزیر  همانرب  رد  ناسک  یـضعب  دننکیم ؟ ار  يزیچ  هچ 
تبحص نیا  هیلع  تسا -  هتسباو  یسوساج  هاگتسد  نالف  هب  هک  ایند -  هشوگ  يویدار  نالف  دنکن  هک  دنبظاوم  ًامئاد  ناشیاه ، يریگعضوم 
تاجن مایپ  ام ، مایپ  تسا ؛ تلادـع  مایپ  اـم ، ماـیپ  تسا . یباّذـج  ماـیپ  مالـسا ، ماـیپ  زورما  دـنزب . بوخ ؛ دـنزب ! یفرح  صخـش  نیا  هیلع  اـی 

ناوج لسن  زورما  مینکیمن . هاگن  نامدوخ  هعماج  ياهناوج  هب  طقف  میروآیم ، ار  ناوج  مسا  ام  یتقو  تساـه . ناوج  تاـجن  اـهناسنا و 
ایند رـساترس  رد  ار  ناوج  ياهلسن  زورما  هدنیآ ، ماهبا  یبصع و  یحور و  ياهراشف  اهجنر ، تسا . یناماسبان  یتخبدـب و  رد  قرغ  ایند  رد 

نودـب هنادـنمتردق و  هناعاجـش ، مالـسا ، مایپ  اب  مالـسا ، يارب  مالـسا ، مان  هب  نالوؤسم ، دـهدیم . رارق  راـشف  ریز  تیونعم ، زا  يرود  رثا  رب 
، ریدغ تکرب  هب  مه  اهناوج  صوصخب  نامزیزع و  مدرم  دـننک . لمع  مه  دـننزب و  فرح  مه  دـننک ، يریگعضوم  مه  نآ ، نیا و  هظحالم 

یمکحتـسم هفـسلف  لالدتـسا و  اب  هک  تسا  یهار  تسا ؛ نشور  هار  کی  هدرک ، میـسرت  ریدغ  ّطخ  نآرق و  مالـسا و  هک  یهار  نیا  دـننادب 
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ام رگید  تسا و  حرطم  ایند  رد  هار  نیا  هناتخبـشوخ  مه  زورما  تسا . هدرک  ادیپ  یتلزنملا  میظع  گرزب و  رایـسب  ناگدنور  هدـش و  میـسرت 
شوخ هار  هار ، میتـسه . یمالـسا -  ياـهروشک  صوصخب  ناـهج -  مدرم  هّجوت  روحم  زکرم و  رد  اـم  زورما  میتـسین . تلزع  ییاـهنت و  رد 
شیپ مینک و  یط  ار  هار  نیا  مدق  هب  مدق  یتسیاب  مدرم  فلتخم  ياه  رـشق  ینابیتشپ  دیما و  اب  نالوؤسم و  شالت  اب  تسا ؛ ینـشور  تبقاع و 

هک تسا  یهار  نامه  دش . دـهاوخ  یهتنم  تیرـشب  تاجن  هب  هرخالاب  هک  تسا  یهار  نامه  اّما  تسین ، تدـم  هاتوک  هچرگ  هار  نیا  میورب .
(58 .) درک دهاوخ  مهارف  ار  هجرف ) هَّللا  لجع  هیلع و  هَّللا  تاولص   ) دوعوم يدهم  روهظ  ياههنیمز  هَّللا  ءاش  نا 

ریدغ مهم  موهفم  ود 

ّتلم هب  نینچمه  دـیتسه و  روشک  نیلوؤسم  هک  نارهاوخ  ناردارب و  امـش  هب  ریدـغ  هلأـسم  باـب  رد  منیبیم  بساـنم  هدـنب  زورما  هک  هچنآ 
تسا و هداتفا  قافتا  هک  تسا  یتّیعقاو  ریدغ ، هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  یمالـسا  گرزب  تّما  و  دنراد -  هک  یبهاذم  فالتخا  اب  نامزیزع 
ار ریدغ  يانعم  میتسه ، هعیـش  هک  ام  دـنکن . كرد  رگید ، رفن  کی  دـنک  كرد  ار  موهفم  نیا  رفن  کی  تسا  نکمم  هک  دراد  مه  یموهفم 
لد ناـج و  رد  ار  نآ  میاهتـشون و  میاهدرک ، قـیقحت  میاهدرک ، وگزاـب  لاـس  دـصراهچ  رازه و  نـیا  لوـط  رد  هـک  مـینادیم  يزیچ  ناـمه 
زیچ ود  ریدغ ، يارجام  دروم  رد  دنراد . ار  ناشدوخ  تارظن  مادـک  ره  مه ، یمالـسا  قِرف  هیقب  نارگید و  میاهدرک . طبـض  تبث و  نامدوخ 

یکی دـنهد . رارق  هّجوت  دروم  مه  اب  ار  اهنآ  دـیاب  نوگانوگ ، ياهروشک  ملاع و  فلتخم  طاقن  رد  نایعیـش  همه  یناریا و  هعماج  هک  تسه 
فالتخا هیام  یمالک ، مهم  ثحابم  هیقب  لثم  دیاب  تسا -  هعیش  بهذم  یلـصا  نکر  هک  تماما -  تیالو و  ریدغ ، هب  داقتعا  هک  تسا  نیا 

نایم رد  هک  دنرواین  دوجو  هب  ار  تیساسح  ِتلاح  نیا  هلأسم  نیا  هب  تبسن  یمالسا ، قِرف  زا  هعیـش  ریغ  هن  هعیـش و  هن  دوشن . ناناملـسم  نیب 
 - تسا یگرزب  مهم و  هیـضق  هک  ریدغ -  هیـضق  الاح  دهاوخیم . نمـشد  هک  تسا  يزیچ  نیا  نوچ  دـنزادنیب ؛ هقرفت  فالتخا و  ناشدوخ 

. دنک هدافتسا  فالتخا  داجیا  يارب  دنهاوخیم  یمالسا ، تاعامج  قرف و  زا  کی  ره  هب  طوبرم  کچوک  يایاضق  زا  یتح  مالـسا  نانمـشد 
؛ دوریم هالک  ناشرـس  نیب ، نیا  رد  ًاتقیقح  مه ، هّدـع  کی  تسه . ینکفا  هقرفت  يارب  لیاسو  اج  همه  دـینک ! هاگن  یمالـسا  ياـهروشک  هب 

عامتجا داّحتا و  طاقن  دشاب . دّحتم  دیاب  یمالـسا ، تّما  زورما  دنوشیم . نمـشد  تسد  هچیزاب  دنروخیم و  يزاب  دـنروخیم ، بیرف  ینعی 
ریدـغ و ثیدـح  موهفم  ِدوخ  ِلصا  دـشاب ، رظن  دروم  دـیاب  هک  یمود  بلطم  میـشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  اهنآ  دـیاب  هشیمه  هک  تسه  يدایز 

میهاوخب هعیش  هب  طقف  هکنیا  هن  مینکیم ، ار  شرافـس  نیا  یمالـسا  قرف  همه  هب  هتبلا  ام  دوشن . عقاو  هنع  ٌلوفغم  دیاب  هک  تسا  ریدغ  هثداح 
دیکأـت هعیـش  هب  اـجنیا  رد  دـینکن .» شومارف  ار  ناـت  یناـبم  : » مییوگیم یمالـسا  قرف  همه  هب  اـم  نکن »! شومارف  ار  تریدـغ  اـقآ   » مییوگب

ام  ) میتسیایم مه  شیاپ  و  یمالسا » داّحتا   » مییوگیم ام  رگا  تسا . یّقرتم  رکف  کی  نیا ، دنک . هیکت  ریدغ ، رکف  هشیدنا و  رب  هک  مینکیم 
، یّقرتم مهم ، موهفم  نیا  هک  دوش  روصت  دـیابن  میا ) هداتـسیا  تدـحو  نانمـشد  لباقم  رد  یمالـسا ، تدـحو  عوضوم  ياپ  تردـق ، همه  اب 

هلأسم نوچ  دوش ؛ شومارف  دـیابن  ریدـغ  عوضوم  درک . میهاوخ  شومارف  ار  ریدـغ  تیالو و  موهفم  ینعی  یمالـسا ، شخبتاـجن  یلـصا و 
(59 .) تسا یمهم  یلیخ 

ریدغ تاروشنم  تسرهف 

يریزو یناوضر 272  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانشریدغ و  عطق  هحفـص  مجرتم  هدنـسیون /  باتک  مان  ریدغ  نامدای  ثحابم  هلـسلس 
ریدغ نارادافو  نانکـش و  نامیپ  یعقر  یناوضر 96  رغـصا  یلع  خیرات  رذگ  رد  ریدـغ  ناوریپ  یعقر  یناوضر 72  رغـصا  یلع  ریدغ  تایآ 
یعقر یناوضر 72  رغصا  یلع  ریدغ  ترورـض  یعقر  یناوضر 80  رغـصا  یلع  ریدـغ  يوس  هب  ناگتفای  هر  یعقر  یناوضر 96  رغـصا  یلع 

نایب رد  ریدـغ  یعقر  یناوضر 112  رغـصا  یلع  متاـخ  اـت  مدآ  زا  ریدـغ  یعقر  یناوضر 72  رغـصا  یلع  ریدـغ  زا  ناناملـسم  يرود  لماوع 
رغـصا یلع  ریدـغ  موـهفم  یعقر  یناوضر 64  رغـصا  یلع  یمالـسا  تدـحو  روـحم  ریدـغ  یعقر  یناوضر 72  رغـصا  یلع  ریدـغ  بحاـص 
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یناوضر رغصا  یلع  ریدغ  ياههزومآ  رد  یمالسا  ماجسنا  یلم  داحتا  عطق  هحفـص  مجرتم  هدنـسیون /  باتک  مان  ریدغ  یعقر  یناوضر 104 
ریدغ گنهرف  یعقر  نایداهرف 56  اضر  خیرات  هنوگ  رب  یتقیقح  ریدـغ  یعقر  ینالکهد 88  يوقت  یلع  خیرات  رذگ  رد  ریدـغ  یعقر   160
هرگنک نیمود  رد  تیالو  يادـن  ییوتلاپ  مق 80  ریدـغ  یللملا  نیب  داینب  ریدـغ  هرگنک  نیلوا  رد  تیالو  يادـن  يریزو  یثّدحم 656  داوج 

تیالو و يادـن  ییوتلاپ  يدـمحا 48  نیـسح  ییافوکـش  يروآون و  لاس  رد  تیالو  يادـن  ییوتلاـپ  مق 84  ریدـغ  یللملا  نیب  داـینب  ریدـغ 
یناوضر 46 رغصا  یلع  یسور )  ) مخریدغ ییوتلاپ  یناوضر 48  رغـصا  یلع  نیتال ) يرذآ   ) مخریدغ یعقر  يدمحا 94  نیسح  تیودهم 

ییوتلاپ

اهتشون یپ 

رادید رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  ( 2 مخریدغ 24/12/1379 . دیعس  دیع  زور  لاس  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  ( 1
ياهرهش مدرم  نالوؤسم و  املع ، زا  یعمج  اب  رادید  رد  ینارنخس  ( 3 مخریدغ 1/12/1381 . دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و 

تبث نامزاس  نالوؤسم  سیئر و  ناردـنزام ، نامرک و  نارهت و  ياه  ناتـسا  نایگنهرف  نازومآشناد و  زا  یعمج  میرک ، طاـبر  ناـجیهال و 
مدرم نـالوؤسم و  اـملع ، زا  یعمج  اـب  رادـید  رد  ینارنخــس  ( 4 نکـسم 04/11/1368 . ناـمزاس  ناریدـم  نـالوؤسم و  زا  یعمج  لاوـحا ،

نـالوؤسم سیئر و  ناردـنزام ، ناـمرک و  نارهت و  ياـه  ناتـسا  ناـیگنهرف  نازومآشناد و  زا  یعمج  میرک ، طاـبر  ناـجیهال و  ياـهرهش 
نالوؤسم و املع ، زا  یعمج  اب  رادید  رد  ینارنخس  ( 5 نکـسم 04/11/1368 . نامزاس  ناریدم  نالوؤسم و  زا  یعمج  لاوحا ، تبث  نامزاس 

نالوؤسم سیئر و  ناردنزام ، نامرک و  نارهت و  ياه  ناتسا  نایگنهرف  نازومآشناد و  زا  یعمج  میرک ، طابر  ناجیهال و  ياهرهـش  مدرم 
نارازگراک رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  ( 6 نکـسم 04/11/1368 . نامزاس  ناریدـم  نالوؤسم و  زا  یعمج  لاوحا ، تبث  نامزاس 

تبسانم هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و  اب  رادید  رد  ینارنخـس  ( 7 . 18/2/1383 ریدغ » دیع   » تبـسانم هب  ماظن ،
تانایب ( 9 . 3/8/1373 ریدغ » دیع   » تبـسانم هب  ماظن ، نارازگراک  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  ( 8 . 20/4/1369 ریدغ ، دیعس  دیع 

هیآ 129. هرقب ، هروـس  ( 10 مخریدغ 1/12/1381 . دیع  تبـسانم  هب  ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و  رادـید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر 
ترـضح نارواـجم  نارئاز و  گرزب  عاـمتجا  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  ( 13 هـیآ 30 . رمز ، هروـس  ( 12 هـیآ 151 . هرقب ، هروـس  ( 11

هب ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و  اـب  رادـید  رد  ینارنخـس  ( 14 سّدقم 6/10/1379 . دهـشم  رد  مالـسلا  هیلعاضر 
تبـسانم هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  ( 15 . 4/10/1370 ریدغ ، دیعس  دیع  تبـسانم 

هب يرکـشل ، يروشک و  نالوؤسم  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  ( 17 هیآ 30 . رمز ، هروـس  ( 16 . 4/10/1370 ریدغ ، دیعـس  دیع 
رد مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  ( 18 . 19/3/1372 ریدغ » دیع   » تبـسانم

دهـشم رد  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  ( 19 سّدقم 6/10/1379 . دهشم 
هیآ 12. میرم ، هروس  ( 21 مخریدغ 24/12/1379 . دیعس  دیع  زور  لاس  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  ( 20 سّدقم 6/10/1379 .

نایوجـشناد دیتاسا و  رادـید  رد  تانایب  ( 23 مخریدـغ 24/12/1379 . دیعـس  دـیع  زور  لاس  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  ( 22
مالــسلا هیلعقداـص  ماـما  هاگــشناد  نایوجــشناد  دــیتاسا و  رادــید  رد  تاـنایب  ( 24 مالـسلا 29/10/1384 . هیلعقداـص  ماـما  هاگــشناد 

رد يربهر  مظعم  ماقم  تاـنایب  ( 26 ریدغ 10/11/1383 . دیعـس  دیع  زورلاس  رد  تشد ، كاپ  مدرم  رادـید  رد  تانایب  ( 25 . 29/10/1384
نالوؤسم و اـب  رادـید  رد  ینارنخـس  ( 28 هیآ 25 . دـیدح ، هروـس  ( 27 . 18/2/1383 ریدـغ » دـیع   » تبـسانم هب  ماظن ، نارازگراک  رادـید 

نالوؤسم رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  ( 29 . 4/10/1370 ریدغ ، دیعس  دیع  تبسانم  هب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  ماظن  نارازگراک 
ياهرهـش مدرم  نالوؤسم و  اـملع ، زا  یعمج  اـب  رادـید  رد  ینارنخـس  ( 30 مخریدـغ 30/3/1371 . دـیع  تبـسانم  هب  ماظن ، نارازگراـک  و 

تبث نامزاس  نالوؤسم  سیئر و  ناردـنزام ، ناـمرک و  نارهت و  ياهناتـسا  ناـیگنهرف  نازومآشناد و  زا  یعمج  میرک ، طاـبر  ناـجیهال و 
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مدرم نـالوؤسم و  اـملع ، زا  یعمج  اـب  رادـید  رد  ینارنخـس  ( 31 نکـسم 04/11/1368 . ناـمزاس  ناریدـم  نـالوؤسم و  زا  یعمج  لاوحا ،
نامزاس نالوؤسم  سیئر و  ناردنزام ، نامرک و  نارهت و  ياهناتسا  نایگنهرف  نازومآشناد و  زا  یعمج  میرک ، طابر  ناجیهال و  ياهرهش 

رد يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  ( 33 هیآ 67 . هدئام ، هروس  ( 32 نکـسم 04/11/1368 . نامزاس  ناریدم  نالوؤسم و  زا  یعمج  لاوحا ، تبث 
تانایب ( 36 هیآ 103 . نارمعلآ ، هروـس  ( 35 هیآ 72 . لاـفنا ، هروس  ( 34 . 18/2/1375 ریدغ » دیع   » تبـسانم هب  ماظن ، نارازگراک  رادـید 

اب رادید  رد  ینارنخـس  ( 37 . 21/7/1377 ریدـغ ، دیعـس  دـیع  تبـسانم  هب  ماظن ، نارازگراک  نالوؤسم و  اب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم 
هروس ( 39 هیآ 67 . هدئام ، هروس  ( 38 . 20/4/1369 ریدغ ، دیعس  دیع  تبـسانم  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و 

يروهمج ماـظن  نارازگراـک  نـالوؤسم و  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  ( 41 هـیآ 164 . نارمعلآ ، هروـس  ( 40 هیآ 55 . هدـئام ،
هب ماظن ، نارازگراک  نالوؤسم و  اب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  ( 42 . 6/2/1376 ریدغ ، دیعس  دیع  تبـسانم  هب  ناریا ، یمالـسا 

نـالوؤسم و رادـید  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  ( 44 هیآ 67 . هدـئام ، هروـس  ( 43 . 21/7/1377 ریدغ ، دیعـس  دیع  تبـسانم 
رادـید رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  ( 46 هیآ 3 . هعمج ، هروـس  ( 45 مخریدغ 1/12/1381 . دـیع  تبـسانم  هب  ماظن  نارازگراک 

ماقم تانایب  ( 48 . 28/2/1374 مخریدغ » دیع   » تبسانم هب  نارازگراک ، رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  ( 47 مق 19/10/1381 . مدرم 
مظعم ماقم  تاـنایب  ( 49 سّدـقم 6/10/1379 . دهـشم  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عاـمتجا  رد  يربهر  مظعم 

دیعس دیع  زور  لاس  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  ( 50 . 3/8/1373 ریدغ » دیع   » تبـسانم هب  ماظن ، نارازگراک  رادید  رد  يربهر 
، ریدغ دیعس  دیع  تبسانم  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و  اب  رادید  رد  ینارنخـس  ( 51 مخریدغ 24/12/1379 .
، ریدـغ دیعـس  دـیع  تبــسانم  هـب  ناریا ، یمالــسا  يروـهمج  ماـظن  نارازگراـک  نـالوؤسم و  اـب  رادـید  رد  ینارنخــس  ( 52 . 20/4/1369

تانایب ( 54 . 19/3/1372 ریدغ » دیع   » تبـسانم هب  يرکـشل ، يروشک و  نالوؤسم  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  ( 53 . 4/10/1370
رادید رد  تانایب  ( 55 سّدقم 6/10/1379 . دهشم  رد  مالسلا  هیلعاضر  ترـضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

ياهرهـش مدرم  نالوؤسم و  املع ، زا  یعمج  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  ( 56 ریدغ 10/11/1383 . دیعـس  دـیع  زورلاس  رد  تشد ، كاپ  مدرم 
تبث نامزاس  نالوؤسم  سیئر و  ناردـنزام ، ناـمرک و  نارهت و  ياهناتـسا  ناـیگنهرف  نازومآشناد و  زا  یعمج  میرک ، طاـبر  ناـجیهال و 

هب ماظن ، نارازگراـک  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  ( 57 نکـسم 04/11/1368 . نامزاس  ناریدـم  نـالوؤسم و  زا  یعمج  لاوحا ،
تانایب ( 59 مخریدغ 24/12/1379 . دیعـس  دـیع  زور  لاس  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  ( 58 . 3/8/1373 ریدغ » دیع   » تبسانم

.28/2/1374 مخریدغ » دیع   » تبسانم هب  نارازگراک ، رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 
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زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 
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ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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