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مخ ریدغ  دیعس  دیع  تشادگرزب 

باتک تاصخشم 

رشن تاصخشم  یماماهیقف . نسح  ینارنخس  ریدغ / دیعس  دیع  تشادگرزب  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1313 نسح ، یماماهیقف ، هسانشرس : 
-964-978 کباش :  مس . 17  × 12 40 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم  . 1388 تاقیقحت ، دحاو  ناهفصا ، راقفلاوذ  هیملع  هسردم  ناهفصا : : 
هب یماـماهیقف  نسحدیـس  جاـحهللاهیآ  ترـضح  ینارنخـس  نتم  رـضاح  باـتک  تشادداـی :  اـپیف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   3-3508-04

يدنب هدر  BP223/5/ف67ب4 1388  هرگنک :  يدنب  هدر  مخ  ریدغ  عوضوم :  تسا . بالط  زا  یعمج  رد  مخریدغ  دیعس  دیع  تبـسانم 
1900893 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/452 ییوید : 

همدقم

مالَّسلا ُةولصلا و  و  ِِهقافآ ، ایارَم  ًایِّلَجَتُم  ِهقاطِإب  ًادَمْرَس  ِهتّیلزَِأب ، ًاَّیَدبَأ  و  ِهتَّیَدبَأب ، ًاّیلزأ  ًادمَح  نیملاعلا  ِّبر  هَّلل  ُدمَحلا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب 
مهئادعأ یلع  ِمئادلا  ُنعَّللاو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدَّمَُحم  ِمِساقلا  یبأ  انِّیبن  دَـمحأ و  اندِّیَـس  ِرینُملا  ِجارِـسلا  ریذـّنلا و  ِریـشَبلا  ِِهئایبنأ  ِدِّیَـس  یلع 
تبـسانم نیا  هب  ار  یثحب  و  میوگیم ، تینهت  کیربت و  نازیزع  امـش  يهمه  هب  ار  دیعـس  دـیع  نیا  نیّدـلا . ِموَی  ِماِیق  یلإ  نـآلا  نِم  نیعَمجأ 

نآ زا  مینک و  نییبت  ار  ثحب  نیا  ینابم  ات  دشاب  مزال  تقو  هام  کی  دیاش  تسا و  ياهدرتسگ  ثحب  رایسب  هک  منکیم  میدقت  امـش  تمدخ 
. تسامـش دوخ  اب  شقیقحت  نییبت و  منکیم ، ضرع  لامجا  هدرـشف و  روط  هب  ار  ثحب  نیا  نم  نامز ، ّتیفرظ  ّدـح  رد  نکیل  میریگب  هجیتن 
هک مینیبب  لاح  تسایـس ؛»  » مان هب  میراد  ياهملک  تغل  رد  تسا : نیا  هلئـسم  نآ  دینک . لابند  امـش  دوخ  ار  نآ  يهّیقب  مهدیم ، خن  رـس  نم 

!؟ تسیچ تسایس  زا  روظنم  تسانعم و  هچ  هب  تسایس 

اههژاو زا  طلغ  تشادرب 

اههژاو زا  طلغ  تشادرب 

نیدنچ دهدیم . تسد  زا  ار  شدوخ  یلـصا  ینعم  هک  دوشیم  ظفل  زا  یطلغ  تشادرب  کی  ینعی  دـنوشیم ، عقاو  مولظم  ظافلا  زا  یـضعب 
اههژاو تاغل و  نیا  تسا . تعافش  يهلئـسم  مّوس  راظتنا و  يهلئـسم  مّود  دیلقت ، يهلئـسم  لّوا  دنتـسه : مولظم  یلیخ  اهنیا  هک  تسه  تغل 

. تسا طلغ  تشادرب  کی  دوشیم  هک  یتشادرب  نیا  هنافسأتم  یلو  دنراد  ياهدنزاس  یلاع و  رایسب  میهافم  کی 

راظتنا . 1

دنروایب و فیرشت  اقآ  هک  دیـشاب  نیا  راظتنا  هب  طقف  دینکن و  راک  چیه  دیراذگب و  تسد  يور  تسد  امـش  هک  دننکیم  انعم  ار  راظتنا  ًالثم 
ار نامهم  کی  راظتنا  هک  یتقو  امـش  روهظ ؛ يارب  ندرک  مهارف  هنیمز  ینعی : راظتنا  تسین ! نیا  هک  راظتنا  ینعم  دـننکب ؛ حالـصا  ار  اـهراک 
، دینکیم یشاپ  بآ  دینکیم ، وراج  ار  هناخ  رد  دینکیم ، زیمت  ار  لزنم  دیراذگب ؛ تسد  يور  تسد  دینیشنیمن  هناخ  رد  هک  دیشاب  هتشاد 

. رظتنم تفگ  ناوتیمن  ار  لایخ  یب  مدآ  تسا ! راظتنا  نیا  دینکیم . بترم  ار  قاتا  دینکیم ، مهارف  ییاریذپ  يهلیسو 

تعافش . 2

ار مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تعافـش  میراد ، لوبق  ار  فرح  نیا  میراد . نیـسح  کی  میتسه و  هانگ  قرغ  مامت ، هک  دنیوگیم  ار  تعافـش  ای 

مخ ریدغ  دیعس  دیع  زا 15تشادگرزب  هحفص 7 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناربج ار  شیاهتیانج  يهمه  نتفگ  نیسحای »  » اب دهاوخب  يراکتنایخ  مدآ  ره  هک  تسین  رکیپ  رد و  یب  مه  تعافـش  اّما  میراد ؛ لوبق  مه 
َّفَخَتْـسا ِنَـم  اَنَتَعاَفَـش  ُلاَـنَیال  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  ترـضح  ًـالثم  دراد ، يدودـح  تعافـش  تـسین . یلمع  نـیا  دـنک ،

ناسنا هک  تسا  نیا  شطرش  تعافش  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دوشیمن . تعافش  لومشم  نیا  درمش  کبس  ار  زامن  یسک  رگا  ( 1 «) ِةاَلَّصلِاب
. دنکن یهجوت  یب  دشاب ، هداد  تیانع  زامن  يور 

هّیقت . 3

كال تفرگ ، دای  تشپ  كال  زا  دـیاب  ار  هّیقت  هک  ماهتفگ  اهراب  نم  دـنکن . يراک  چـیه  ناسنا  هک  تسین  نیا  شیانعم  هّیقت : لاثم  روط  هب  ای 
تسد و ار و  شمُد  فرط  کی  زا  كال ، ریز  دربیم  ار  شرـس  فرط  کی  زا  دنکیم ؛ عمج  ار  شدوخ  دنکیم  رطخ  ساسحا  یتقو  تشپ 
هن دروایب ، رد  كال  زا  ار  شرـس  دوش و  فرطرب  عنام  هک  تسا  عمج  وا  ساوح  يهمه  تسا و  بقارم  ریز  نآ  اّما  دـنکیم ، عمج  ار  شیاپ 

دیاـب شدوخ  عقوم  رد  هک  دراد  ییـالاو  رایـسب  ياـنعم  هّیقت  تسین ، روط  نیا  دـشابن ؛ نوریب  بقارم  شکـال و  ریز  دـنکب  ار  شرـس  هک  نیا 
میئوگیم ام  هک  تروص  نآ  هب  ار  جرف  راظتنا  هلئـسم  دـنرکنم . ار  تعافـش  دـنرکنم ، ار  هّیقت  اهیّنـس  هک  تسا  نیا  درک . ثحب  شاهرابرد 

. تسین یتسرد  تشادرب  تاملک  نیا  زا  ناشتشادرب  نوچ  دنتسین ، دقتعم 

تسایس . 4

نتشاذگ نارگید  رس  هالک  هلیح و  رکم ، هّقُح و  دوشیم !؟ یعادت  نهذ  هب  يزیچ  هچ  تسایـس ، میئوگیم  ات  تسا  روط  نیمه  مه  تسایس 
ياههیاپ زا  یکی  مینیبیم  مینکب  رظن  شقمع  هب  ام  رگا  هک  دراد  ییالاو  یلاع و  رایسب  يانعم  کی  تسایس  تسین . تسایـس  ینعم  نیا  و ...

هک تسا  نیا  شاهجیتن  مه  دعب  مینک و  انعم  روط  نیا  ار  تسایـس  هک  تسین  اهیگداس  نیا  هب  تسا . یعامتجا  یگدـنز  مکحم  یـساسا و 
رد تسا  ياهلمج  کی  تسین . رکم  تسین ، هّقُح  نید  رد  هک  تسادـج  تسایـس  زا  اـنعم  نیا  هب  نید  تسا . ادـج  تسایـس  زا  نید  میئوگب :

، دوب هداتفا  رتسب  رد  ضیرم و  هک  ةورع  نب  یناه  ندید  هب  تفر  لیقع  نب  ملسم  هیلع ، یلاعت  هَّللا  ناوضر   - لیقع نب  ملسم  يهمانرب  اب  هطبار 
ندز فرح  هب  ار  هَّللادـیبع  نم  نیـشنب  اج  نآ  قاـتا و  يوتـسپ  رد  ورب  وت  دـیایب ، نم  ندـید  هب  تسا  رارق  داـیز  نبا  تفگ : ملـسم  هب  یناـه 
ملسم نک . شلصاو  كرد  هب  نک و  هلمح  ایب و  نوریب  وتْـسَپ  زا  وت  تسا  ندرک  تبحـص  هب  لوغـشم  نم  اب  هک  روط  نیمه  منکیم  مرگرس 
ملسم هک  درک  تبحص  هَّللادیبع  اب  یناه  هچ  ره  یناه . رتسب  رانک  رد  تسشن  دش و  دراو  دایز  نبا  تسشن . یتشپ و  قاتا  رد  تفر  لیقع  نب 

وا زا  یناه  قاتا ، رد  دمآ  ملـسم  دعب  تفر ؛ دش و  دنلب  هّللادیبع  هرخالاب  دـماین . ملـسم  دـنک ، مامت  ار  هّللادـیبع  راک  دـیایب و  تصرف  نیا  رد 
کتف مالـسا  رد  هک  تفگ  درک ، حرطم  ار  ییابیز  رایـسب  یخیرات  يهملج  تفگ !؟ هچ  ینک !؟ شریگلفاغ  ار  هّللادیبع  يدماین  ارچ  دیـسرپ :

شرورت مینک ، هلمح  وا  هب  همدقم  یب  مینکب ، شریگلفاغ  ار  یسک  ینعی  . ) میرادن کتف  مالـسا  رد  َماَلْـسِْإلا » َنِم  ْکتَفلا  َْسَیل  « ؛ درادن انعم 
رب هک  ار  اهراک  نیا  اـم  مینکن . اـهيراک  یـسایس  نیا  زا  یتقو  کـی  هک  ددـنبیم  ار  اـم  تسد  مالـسا  ( 2 «) ْکتَْفلا َدَّیَق  َماَلْـسِْإلا  َّنِإ  .( » مینک

سردـم موحرم  هک  یتسایـس  نآ  تسین . راک  رد  هلیح  رکم و  تسین ، مالـسا  رد  تسایـس  عون  نیا  میهدیمن ، ماجنا  تسا  تلادـع  فالخ 
. نسحا وحن  هب  روما  يهرادا  ینعی  تسایس  تسیچ !؟ شیانعم  تسام ، تسایس  نیع  ام  تناید  تسام و  تناید  نیع  دومرف :

تسایس هب  زاین 

هتـشادن شنت  مه  اب  ات  دشاب  هعماج  راک  رد  یطباوض  کی  دیاب  دننکیم  یگدـنز  مه  اب  هک  مدرم  مومع  عامتجا و  مینک : زاب  ار  هیـضق  الاح 
. دننک یگدنز  مه  اب  تلادع  مامت  اب  دنناوتب  هک  دوشب  میظنت  ناشیارب  ییاههمانرب  کی  دننکن . رگیدکی  هب  ملظ  دنـشابن ، مه  محازم  دنـشاب ،
: دـنراد یناوارف  ياهيدـنمزاین  مدرم  نیا  تسین ، یگداس  نیا  هب  هعماـج  ندرک  هرادا  مینیبیم  میوشیم ، دراو  یتقو  یعاـمتجا  لـئاسم  رد 
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طباور یـسایس ، يداصتقا و  لئاسم  اهنآ ، یئاضق  لئاسم  رگید و  فرط  زا  اهنآ  یگنهرف  لئاسم  فرط ، کی  زا  اـهنآ  یتشادـهب  لـئاسم 
لگنج کی  دوشیم  میدرکن  ار  روما  نیا  تاعارم  میدرک و  ناشیاهر  ار  هعماج  رگا  دراد . هبعـش  ردـقچ  هک  ربکا  هّللا  اـهنآ ... یللملا  نیب 

يهرادا يارب  دوشب ، یـسررب  هناگادـج  یتشادـهب  لئاسم  دوش ، مّظنم  مدرم  ياهراک  دـیاب  تّیلهاج . نارود  لثم  تسین ، یگدـنز  لـباق  هک 
... دوشب مظّنم  اهنآ  یگنهرف  لئاسم  يداصتقا و  لئاسم  دیاب  دنوش . باختنا  نیصصختم  یتشادهب ، لئاسم 

تسایس ناکرا 

دننکب يراذـگنوناق  دـشاب ، هنّنقم » يهّوق  ، » هّوق کی  دـشاب : هّوق  هس  هک  دـبلطیم  تقو  نآ  دـیایب ، ماظن  مرف و  يور  دـیاب  اهراک  نیا  يهمه 
يارب تسا  حالـص  هک  هچنآ  هعماج و  ياهيدـنمزاین  قباطم  هدرک و  یـسررب  ار  هعماج  ياهزاین  دـنفظّوم  اهنیا  هک  هعماج ، حـلاصم  رباـنب 

لح و دننک و  هعجارم  مدرم  هک  دشاب  یئاج  کی  دندرک ، ادیپ  فالتخا  مدرم  رگا  هک  تسا  هّیئاضق » هوق   » مود دننک . نیودـت  نوناق  هعماج 
يارجا نوچ  هّیرجم ،» هوق   » مه موس  موکحم . ملاظ  دوش و  مکاح  مولظم  دوشب ، هداد  صیخـشت  مه  زا  لطاب  قح و  دـننک ؛ تموصخ  لـصف 

ار اهنیا  يهمه  دیاب  دیآیم  راک  رـس  هک  تلود  کی  درک . تواضق  مدرم  نیب  هک  دوشیمن  تردق  نودب  دهاوخیم ، یتردق  کی  نیناوق 
دنیایب ناشیصصخت  هتشر  اب  بسانتم  مادک  ره  ارزو  دشاب . هتـشاد  ارزُو  دیاب  تسین ، فیرح  تلود  سیئر  کی  تقو  نآ  دوشب ، راد  هدهع 

کی رد  يریزو  ره  دراد ، ریزو  رتمک  ای  رتشیب  رفن ، یـس  ای  تسیب  راک ، رـس  دیآیم  هک  تلود  کی  مینیبیم  دـننک و  هرادا  ار  اهراک  نیا  و 
. تسا تسایس  شمسا  نیا  دننک ، هرادا  ار  روشک  دننک و  يراکمه  دننک ، يرکفمه  مه  اب  دیاب  اهنیا  هک  دراد  صصخت  ياهتشر 

مالسا رد  تسایس 

شناکما ًالـصا  دنـشاب !؟ هتـشادن  ار  اهزیچ  نیا  دنـشاب و  مه  رانک  رد  ياهعماج  کی  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يروشک  کـی  هک  دوشیم  اـیآ 
هعماج ( 3 «) رِجاَف َْوأ  ٍَّرب  ٍریِمَأ  ْنِم  ِساَّنِلل  َُّدبال  : » دنیامرفیم هک  هغالبلا ، جهن  رد  دنراد  یبیجع  يهلمج  کی  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تسین .

لاح هب  درک ، اهر  ار  روشک  روط  نیمه  هک  دوشیمن  دوبن  رگا  رتهب ، هچ  دوب  بوخ  رگا  بوخ ! ای  دب  الاح  دشاب ، هتـشاد  هدنامرف  کی  دیاب 
يهرادا يارب  يزیر  هماـنرب  : » مدرک ضرع  نم  هک  اـنعم  نیا  هب  یـسایس  لـئاسم  مالـسا  رد  رگا  تسا . تسایـس  ياـنعم  نیا  دـشاب . شدوـخ 

نوچ دـنک ، تیاعر  ار  لـئاسم  نیا  يهمه  مالـسا  هک  دـیاب  تسا . صقاـن  نید  نیا  تسا ، صقاـن  مالـسا  نیا  دـشاب  هتـشادن  دوجو  هعماـج »
. تسین یلماک  نید  مالسا  نیا  دشاب  هتشادن  تیّمکاح  دشاب و  مالسا  رگا  دشاب . هتشاد  هعماج  رب  تیّمکاح  دهاوخیم 

دجسم شقن 

زکرم مه  دوب ، يدابع  زکرم  مه  دجـسم  دـندوب . راد  هدـهع  ار  روما  نیا  يهمه  ناشدوخ  تایح ، نامز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هیلع هللا  یلصربمایپ  دندرکیم و  حرطم  ار  ناشدوخ  تاعزانم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تمدخ  دجـسم  رد  دندمآیم  مدرم  دوب ... یئاضق 
يارب دندشیم  هدامآ  زکرمتم و  دندشیم ، عمج  مدرم  دوب ... یماظن » ناگداپ  ، » دوب يرتسگداد »  » دجسم درکیم . تواضق  اهنآ  نیب  هلآو 

یلصربمغیپ ياههتفگ  نوهرم  مدرم ، یگنهرف  دشر  هک  دوب  شرورپ » شزومآ و  يهرادا  . » دشیم زاغآ  تکرح  دجسم  زا  گنج . هب  نتفر 
ياههباطخ دندرکیم ، توالت  ار  نآرق  تایآ  دندرکیم ، ینارنخس  دندرکیم ، تبحـص  دندمآیم  دجـسم  نآ  رد  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا 

. دندرکیم داریا  میظع 

ربمایپ تسایس 

. دوب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  صخـش  يهدـهع  رب  اهنیا  يهمه  یگنهرف  روما  يداصتقا ، روما  گنج ، روما  حلـص ، روما  ماـمز  نیارباـنب 
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هللا یلـصمالسا  ربمغیپ  هنت ، کی  هک  مینکیم  بجّعت  مینکیم  یـسررب  هنیدم  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیّمکاح  ًاعقاو  ام  هک  یتقو 
دنکب و دهاوخیم  شلد  هک  يراک  ره  یـسک  ره  هک  دندرکیمن  اهر  ار  هعماج  دندرکیم . هرادا  ًاصخـش  ار  اهتُسپ  نیا  يهمه  هلآو  هیلع 

دنهاوخیم يراک  ره  مدرم  هک  دوبن  روط  نیا  مراد ! راک  مدرم  نید  اب  طقف  نم  درادـن ، نم  اب  یطابترا  اهراک  يهیقب  هک  دـنیوگب  ترـضح 
، دندوب رادمتـسایس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  میئوگیم  ام  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  دنتـشاد و  لاّعف  شقن  یعامتجا  لئاسم  مامت  رد  دننکب .

. دندرکیم هرادا  ار  تموکح  نیا  هجو  نیرتهب  هب  ینعی 

ربمایپ راتفر  رد  تقد 

یحور تیعضو  تاناکما و  نآ  ندوبن  اب  نکیلو  دوبن  رتشیب  ناملسم  نویلیم  شش  دنتفر  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  یتقو  دیاش  هّتبلا 
هّیرَـس و راهچ  داتـشه و  لاس ، هد  فرظ  رد  ربمغیپ  تسین . یتحار  راـک  شندرک  هرادا  مه  ینویلیم  شـش  عاـمتجا  نیمه  مدرم ، یقـالخا  و 

تموکح دـنناوتب  ًادـعب  اـهنیا  هک  دـننک  تیبرت  ار  باحـصا  زا  رفن  رازه  هدزاود  دـینک ! باـسح  ار  یلاـخ  مقر  کـی  نیمه  دنتـشاد . هوزغ 
، خیرات يهرود  کی  هک  ام  رب  تسا  مزال  ًاعقاو  دنتـشاد و  شقن  لئاسم  يهمه  رد  تسین ! ياهداس  ياهزیچ  اهنیا  دننک ... هرادا  ار  یمالـسا 

راتفر مینیبب  مینکب و  هعلاطم  دـندوب  هنیدـم  رد  ناش  تیّمکاح  جوا  رد  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يهلاـس  هد  يهرود  نآ  ًاـصوصخم 
. تسا تسایس  یعقاو  ینعم  نیا  تسا . قیقحت  يهتسیاش  یلیخ  نیا  دوب !!؟ هنوگچ  هلاس  دنچ  نیا  رد  ربمغیپ 

يدادبتسا تموکح  ینید و  تموکح 

ءایبنا تموکح  نیب  تسا  قرف  یهتنم  تسا ، تموکح  ام  ینید  تسایس  زا  ياهشوگ  کی  ینعی  تسا . تموکح » ، » تسایس نوئـش  زا  یکی 
نارود رد  دندوب  مکاح  نیطالـس  فلا ] : منکیم [ : ضرع  ار  نآ  زا  يرادقم  نم  اما  تسا ، اهنآ  نیب  توافت  یلیخ  نیطالـس . تموکح  و 
ماکحا يرجم  دـندوب ، يرجم  مالـسلا  مهیلعءایبنا  دوب و  مکاح  یهلا  نوناق  دـندوبن ، مکاح  ءایبنا  ءایبنا ، ناـمزرد  یلو  ناـشدوخ ، تموکح 

دندرکیم لامعا  ار  ناشدوخ  رظن  ینعی  دندوب  يأر  هب  دبتسم  اهنیا  تشاد . دوجو  نیطالـس  رد  هک  يدادبتـسا  اب  دراد  توافت  یلیخ  ادخ .
لاس نیدنچ  نیا  رد  اهناملسم  ار  یخلت  نارود  دشاب . هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  شزاس  رگید  مدرم  راکفا  اب  دزاسن . ای  دزاسب  نید  اب  هکنآ  هچ 
رطاخ هب  اهنیا  دنزوسب ! دیاب  شتاعبت  زا  مه  زونه  هک  دروآ  قارع  مدرم  راگزور  هب  هچ  ینعی  درک ، تموکح  مادص  لاس  یـس  دندنارذگ .

هب ادخ  دنکیم ، نیّعم  مکاح  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلعنامیلـس  ادـخ  دوب : یهلا  رما  هب  مالـسلا  مهیلعءایبنا  ّتیمکاح  ب ] : تسا [ . دادبتـسا 
هرادا تسا . لیدعت  راک  راک ، نوچ  دهدیم ... تیّمکاح  مالسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  ادخ  دهدیم ، تماما  ماقم  مالسلا  هیلعمیهاربا 

. تسین مه  ياهداس  راک  تسا و  تسایس  يانعم  نیا  لدع . يهیاپ  انبم و  يور  هعماج  ندرک 

؟ ادخ ارچ 

ار رفن  کی  ادخ  هک  یتقو  دهدیم . رارق  ءایلوا  ای  مالـسلا  مهیلعءایبنا  تسد  هب  ار  نوناق  يارجا  نیا  وا  مینادیم و  راذگ  نوناق  ار  ادـخ »  » ام
چیه دهدن  روتـسد  وا  هب  ادخ  ات  دشاب ، ادخ  نامرف  هب  شوگ  دـشابن ، يأر  دوخ  دـشابن ، دبتـسم  هک  دـنکیم  باختنا  ار  یـسک  دـنکب  نییعت 

اب يریگ  میمـصت  تـقو  چـیه  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوـسر  خـیرات  رد  دـیئامرفب  روّـصت  ًاـعقاو  دـهدیمن ... ماـجنا  ار  يراـک 
، دورن فالخ  هک  تسا  ارجا  تنامض  نیا  دنک . ارجا  ات  دهدیم  روتسد  هچ  ادخ  هک  دوب  ادخ  نامرف  رظتنم  دوبن ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
.« دنشاب ربمغیپ  ای  ماما  بصن  راد  هدهع  دنناوتب  مدرم  هک  تسین  يزیچ  تماما  توّبن و  هلئـسم  : » میدقتعم ام  هک  بلطم  نیا  دنکن . لطاب  راک 
هچ دـننکیم ... شلزع  مدرم  نیمه  هک  دـشکیمن  یلوط  دـنهدیم ، يأر  دوشیم ، يزاـس  ّوج  دـنرادن ، عـالطا  مدرم  هک  تسا  نیا  شتلع 

، دنادیم ار  رهاظ  دنادیم ، ار  ریمض  ادخ  دشاب ، ادخ  تسد  هب  بصن  هک  یتقو  اّما  مدآ !؟ نیا  نطاب  زا  دنراد  ربخ  هچ  هدنیآ !؟ زا  دنمهفیم 
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. دنکیمن بصن  ار  یسک  تهج  یب  دنادیم ، ار  همه  دنادیم ، ار  هدنیآ 

یمالسا مکاح  نیشناج 

لام و ناج و  رب  یمدآ  کی  دیاب  تسین !! ياهداس  زیچ  کی  سدّقم ، تسایس  تسایـس ، میراذگیم  ار  شمـسا  هک  يزیچ  نینچ  کی  الاح 
هن یناج ، هن  دنرادن ، تیّنما  یناونع  چـیه  هب  مدرم  رگید  دـنکب ، مدرم  هب  تنایخ  دـشاب و  یبابان  مدآ  کی  رگا  دـشاب . ّطلـسم  مدرم  سومان 

ار مدرم  هک  دشاب  موصعم  دشاب ، لداع  دشابادخ ، نامرف  تحت  هک  دتفیب  یـسک  تسد  هب  تمظع  نیا  هب  راک  نیا  دـیاب  یـضرِع ... هن  یلام ،
تـسایس نیا  نیگنـس و  گرزب و  راک  نیا  دورب و  ایند  زا  مالـسا  ربمغیپ  هک  دوشیم  ایآ  دنکن ... هدافتـسا  ءوس  شتردق  زا  دریگن ، يزاب  هب 

دناوتیمن مه  شدوخ  تسین ! لوقعم  نیا  دورب !؟ دنک و  اهر  روط  نیمه  دـنک ، ظفح  ار  مدرم  لاوما  سومان و  ناج و  دـیاب  هک  يدـعب  ..... 
نادرگرـس و هدـنیآ  رد  مدرم  هک  دـنک  نییعت  شدوخ  ياج  هب  ار  رفن  کـی  دـیایب  ربمغیپ  نیا  یهلا  رما  هب  دـیاب  سپ  دـنک . نییعت  ار  یـسک 

. دتفین بابان  دارفا  تسد  هب  ناشروما  مامز  دنشابن و  ناریح 

تیالو غالبا  ناتساد 

تیـالو غـالبا  هک  دـش  اـنب  هّکم ، فرط  هـب  دـندمآیم  تاـفرع  زا  ینعی  دـندوب ، جـح  ریـسم  رد  ًارهاـظ  مالـسا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
: تسا ادخ  قح  تیالو  هک  تیالو »  » میراذـگیمار تسا  یهلا  بصن  هب  دنتـسم  هک  یتموکح  نیا  مسا  ام  دـننک . مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

نمؤم دارفا  هک : دیامرفیم  مه  نآرق  دروآیم . رون  هب  یکیرات  زا  ار  مدرم  دوب ، یهلا  تیالو  تیالو ، رگا  ( 4 ...«) ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  »
َیلِإ ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  : » دوب ادـخ  يارب  تیـالو  رگا  ( 5 ...«) اُونَمآ َنیذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  : » دنتـسه ادـخ  تیالو  تحت  تسادـخ ، اب  ناشتیالو 

یناطیـش تیالو  تسا : نیا  تیالو  عون  ود  نیا  تواـفت  ( 6 «) ِتاـُملُّظلا َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َو  ِروُّنلا 
ام ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  : » هک دش  غالبا  ربمغیپ  هب  هار  رد  دشاب . دناوتیمن  یهلا  تیالو  شتیالو ، تفرگ  تسد  هب  ار  رما  ینامز  رگا  ادـخ  ریغ 

، نکن نییعت  ار  یـسک  دوخرـس  ینعی  هدـش . لزان  وت  هب  هک  هچ  نآ  ینعی : َکـَْیلِإ » َلِْزنُأ  اـم  « !؟ ار زیچ  هچ  غّلب  ( 7 ...«) َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ 
امَف ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  دنکیم ...« : مه  دیدهت  ادخ  ینک . یفرعم  یلو  ناونع  هب  هدرک و  دنلب  تسد  رـس  ار  یلع  هک  دهدیم  روتـسد  وت  هب  ادخ 

مدرم نیاو  دنکب  غالبا  الاح  هک  دراد  فوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اّما  ياهدادـن ! ماجنا  ار  تاهفیظو  يدـناسرن ، رگا  ( 8 «) ُهََتلاسِر َْتغََّلب 
(9 «) ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  : » سرتن هک  دراذگیم  ربمغیپ  رـس  ریز  یمرگ  یتشپ  کی  ادخ  دننکب . تسرد  اولب  دنـشاب و  هتـشادن  لّمحت 

. دنکیم ظفح  مدرم  تسد  زا  ار  وت  ادخ 

!؟ ریدغ ارچ 

دوجوب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ار  روش  رپ  میظع و  عامتجا  نآ  دهدیم  روتـسد  دوشیم ، لزان  لیئربج  هبترم  ود  مخ  ریدغ  رد  تقو  نآ 
تقو زور  هس  هک  ینم  رد  رعـشم ، رد  تاـفرع ، رد  دوـبن !؟ ارچ  هّکم  ارچ ؟ مخ  ریدـغ  تسین ، باـسح  یب  مه  ناـکم  نـیا  باـختنا  درواـیب .

اج نیا  همه  هدادـن ، خر  نآ  رد  ياهثداح  چـیه  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  نابایب  کـی  مخ  ریدـغ  هک  تسا  نیا  شتّلع  دوبن !؟ ارچ  دنتـشاد 
ثداوح رد  هثداح  نیا  دوب  نکمم  دوب  جح  مسارم  ای  هنیدم  ای  هکّم  رد  رگا  فلتخم . دالب  رد  دنوشیم  شخپ  اج  نیا  زا  دـنوشیم و  عمج 
يارحـص نآ  رد  باـتفآ ، نآ  ریز  مخ  ریدـغ  رد  دور . نوریب  مدرم  نـهذ  زا  دوـشب و  وـحم  دریگب ، رارق  عاعـشلا  تـحت  دوـشب و  مـگ  رگید 
ناشدای مدرم  هک  دـننک  داریا  ار  ینارنخـس  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دـناهدرک ، تسرد  رتش  نـالاپ  زا  هک  یتسد  ربنم  کـی  اـب  نازوس 
يهماـّلع موـحرم  دـنک  تـمحر  ادـخ  دـشابن . خـیرات  لوـط  رد  راـکنا  لـباق  دریگن ، رارق  رگید  ثداوـح  عاعـشلا  تـحت  هثداـح  نـیا  دورن ،

هدرک و عمج  ار  هدوب  ریدـغ  يهثداح  مخ و  ریدـغ  يهرابرد  لاح  هب  ات  لّوا  نرق  زا  هک  ار  يراعـشا  ناشباتک  رد  ناـشیا  ار ، هللا  همحرینیما 
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ره هدـشن  شومارف  ریدـغ  خـیرات ، لوط  رد  هک  تساجنیا  بلطم  يهدـمع  یلو  دـناهدومن . حرطم  مه  يرگید  ياـهثحب  تبـسانم ، هب  هّتبلا 
ياهولج نآ  اب  ییابیز و  نآ  اب  هدرکیم ، حرطم  ار  ریدـغ  يهثداح  دـهد  لیوحت  ار  يراکهاش  کی  هتـساوخیم  هک  یتقو  یتسد  ربز  رعاش 

. دراد مخ  ریدغ  هک 

تیالو دهاوش 

دهاش دناوتیم  هک  ار  ینئارق  مامت  دندرک . دنلب  تسد  رس  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  زور  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  لاح  ره  هب 
لوق هب  اـی  رارقا  کـی  مدرم  زا  لّوا : دـندرک : مهارف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ار  تسا  هفیلخ  نییعت  روظنم  هب  هثداـح  نیا  هک  دـشاب  نیا  رب 
یلْوَأ ُِّیبَّنلا  : » دوـب هدوـمرف  ادـخ  نآرق  رد  تـشاد  هقباـس  نـیا  ( 10 «) ْمُکِـسُْفنَأ ْنِم  ْمُِکب  َیلْوَأ  ُتَْـسل  َأ  : » دـنتفرگ داـمتعا » يأر   » اـهيزورما
تسا نینمؤم  يهمه  رایتخا  بحاص  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  تسا  یعقاو  تموکح  ینعم  هب  تیالو  نیا  ( 11 «) ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب 

نم رایتخا  رب  شرایتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  مراد ، ار  ملاع  رایتخا  نم  رگا  ینعی  تسا . رتشیب  ناشدوخ  هب  تبـسن  شرایتخا  اهنآ  زا  و 
نیا ریز  رد  هـک  ( 12 «) ْمِهِـسُْفنَأ ْنِم  َنینِمْؤُْملاـِب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  : » هدرک غـالبا  نآرق  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیّمکاـح  تـسا . مکاـح 

! هلب هک  دندرک  رارقا  مدرم  يهمه  هک  یتقو  دشاب . مکاح  مدرم  يهدارا  رب  شاهدارا  هک  تسین  يدحا  رب  تیّفیک  نیا  هب  یتیّمکاح  نامـسآ ،
ُهَالْوَم ُْتنُک  ْنَم  : » دنومرف دندرک ، تسرد  ار  انب  ریز  هکنآ  زا  دعب  ( 13 «) یََلب اُولاَق  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمُِکب  َیلْوَأ  ُتَْسل  َأ  : » دیتسه ام  رب  مکاح  امش 

دنتشاد هماّمع  کی  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  مود ] : تسوا [ . رایتخا  بحاص  مه  یلع  منم ، شرایتخا  بحاص  سک  ره  ( 14 «) هَالْوَم ٌِّیلَعَف 
نآ مخ  ریدغ  زور  دوب . باحس »  » شمـسا دنتـشاذگیم ، ناشن  ار  هماّمع  نآ  دنهدب  ماجنا  یتموکح  راک  دنتـساوخیم  هک  يدراوم  رد  هک 

يهلئـسم یهلا  رما  هب  فرط  نآ  زا  موس ] : تسا [ . مکاـح  یلع  ینعی  ( 15 «) باحسلا یف  یلع  : » دنتشاذگ مالسلا  هیلعیلع  رـس  هب  ار  هماّمع 
ْمَُکل ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : » هک درک  لزاـن  ار  هیآ  نیا  ادـخ  دـندومرف  دـندز ، هرگ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تیـالو  هب  ار  مالـسا  يهلئـسم  نید و 

. تسین نید  دشابن  تیالو  تسا ، نید  ءزج  تیالو  ینعی  مالسلا ، هیلعنینمؤملاریما  تیالو  هب  هدروخ  هرگ  الماک  نید  ینعی  ( 16 ...«) ْمُکَنید
تّذـل نآ  زا  ناـسنا  هک  يزیچ  ینعی  تمعن  مدرک . لـماک  امـش  هب  ار  متمعن  ( ... 17 «) یتَـمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْـیلا  »

يهلئـسم اب  دـش  لماک  تمعن  تسین . تمعن  تسین ، شخب  تّذـل  دـشاب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  تیالو  ياـهنم  هک  ینید  ینعی  دربیم ،
یمالـسا رد  نم  تیاضر  متـسین . یـضار  نم  ار  تیالو  ياهنم  نید  ینعی  اـنید » َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیـضَر  َو  . » مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  بصن 

دنکیم ییادـخ  ادـخ  ات  هک  تسا  يزیمآ  زاجعا  تاریبعت  ًاعقاو  ریبعت  هس  نیا  مالـسلا . هیلعنایقّتم  يـالوم  تیـالو  اـب  دـشاب  مأوت  هک  تسا 
. مالسلا هیلعنینمؤملاریما  تیّمکاح  تیالو و  شقن  رب  دراد  تلالد  اهنیا 

تیالو هب  تنایخ 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  ضارتعا  نابز  دوب  نکمم  ام  دوب ، هدرکن  دـنلب  تسد  رـس  ار  مالـسلا  هیلعیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رگا 
يدرکن نییعت  تمس  نیا  رب  ار  سک  چیه  یتفر و  يدرک و  اهر  ار  مدرم  روطچ  دوبن ، ياهداس  راک  تیالو  هلأسم  هَّللا ! لوسر  ای  مینک : زارد 

نیا دـمآ و  نوریب  نیتسآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  دـعب  ناراکتیانج  تسد  هک  دـش  هچ  اّما  دـننامن !؟ نادرگرـس  ناریح و  مدرم  هک 
ریبدـت هن  دنتـشاد ، ملع  هن  دـندوبن !؟ قیال  اـهنیا  هک  ییاـهناسنا  تسد  داـتفا  روما  ماـمز  دـنتفرگ و  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  ار  بصنم 
ساّیس ياه  مدآ  هچ  اهنیا  هک  دنکیم  بجّعت  دناوخیم  مدآ  هک  ار  ناشیگدنز  حرش  هک  هزره  ییاهمدآ  کی  دنتـشاد ... نید  هن  دنتـشاد ،

رطاخ هب  ًامامت  ایند ، رد  تسا  نیملـسم  نیب  نآلا  هک  یفالتخا  نیا  داتفا . اهنآ  تسد  هب  راک  دـندوب . رگهلیح ... راّکم ، متفگ ، هک  ییانعم  هب 
دادعتـسا هک  تسا  ینید  مالـسا  دشاب . نیملـسم  هرطیـس  ذوفن و  تحت  دیاب  ایند  ّالا  دمآ و  دوجوب  مالـسا  ردص  رد  هک  دوب  یتافارحنا  نامه 

هب مالـسا و  نیملـسم و  هب  دندز  ياهبرـض  دنتـشاذگن ، اهنیا  یلو  دریگب  هدهع  هب  دـناوتیم  ار  ناهج  تسایـس  دراد ، ار  ناهج  ندرک  هرادا 
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ار تفالخ  دوب : هتفگ  هک  اقآ  نآ  ریبعت  هب  دـنناشنب . هناخ  رد  ار  مالـسلا  هیلعیلع  هک  دوب  نیا  تنایخ  نیرتگرزب  نامـسآ  نیا  ریز  زیچ . همه 
تسا ملظ  ًاعقاو  نیا  دوشب . تعارز  لوغشم  اهناتسلخن  اهغاب و  رد  دورب  هک  مالسلا  هیلعیلع  تسد  هب  دنهدب  ار  لیب  هک و  تسد  هب  دنهدب 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  رد  هک  هلماک  تافص  نآ  اب  تمصع ، نآ  اب  تعاجـش ، نآ  اب  ملع ، نآ  اب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  لثم  یمدآ  هک 
هک میراودـیما  تسا . یتـسه  ناـهج  هب  تناـیخ  نیرتـگرزب  دـنریگب ، تسد  هـب  ار  تفـالخ  هزره  ياـه  مدآ  دنیـشنب و  هناـخ  رد  دورب  دوـب ،

مکیلع مالـسلاو  دهدب . رارق  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  نایقتم  يالوم  تیالو  تحت  ار  ام  دشاب و  كرابم  ناگمه  رب  دیع  نیا  هّللاءاشنا 
هتاکرب هّللا و  ۀمحر 

اه یقرواپ 

هدئام 55 یسلجم ج33 ص358 4 ) يهمالع  ، راونألاراحب ینیلک ج7 ص375 3 ) موحرم  ، یفاک ینیلک ج3 ص270 2 ) موحرم  ، یفاک ( 1
نامه 13) بازحا 6 12 ) یسلجم ج27 ص243 11 ) يهمالع  ، راونألاراحب نامه 10 ) نامه 9 ) هدئام 67 8 ) نامه 7 ) هرقب 257 6 ) ( 5
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