
لاس ١٣٨١  / ١٣٨١/٠١/٠١ یادتبا  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یزورون  مایپ 

تزع و لاس   » ار لاسما  ام  هک  دراد  اجنیاربانب  تسا . فداصم  نراقم و  ینیـسح  یاروشاع  اب  دنفـسا ، رد  لاس  رخآ  رد  مھ  نیدرورف و  رد  مھ  ام ، یـسمش  لاس  لاسما ،

یارب ار  یدنلبرس  راختفا و  تزع و  راوگرزب ، نآ  اب  رتشیب  ییانشآ  اب  مالسلاهیلع و  یلعنبنیسح  تیونعم  هب  کسمت  اب  ام  زیزع  تلم  میراودیما  مینادب . ینیـسح » راختفا 

. تسھ هدوب و  رادروخرب  یونعم  راختفا  تزع و  زا  نآرق ، مالسا و  تکرب  هب  ترضح و  نآ  تکرب  هب  هللادمحب  هک  نانچمھ  دنک ؛ بسک  دوخ 

لاس ١٣٨١  / ١٣٨١/٠١/٠١ یادتبا  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یزورون  مایپ 

هک نانچمھ  دـشاب و  راختفا  تزع و  لاس  روشک و  روما  یهمھ  رد  تفرـشیپ  یونعم و  یدام و  یالتعا  لاس  ام  تلم  یارب  میراد ، شیپ  رد  هک  ار  یلاـس  هللااـشنا  مراودـیما 

دھاوخن شناماد  رب  تلذ  درگ  هک  دـھد  ناـشن  فلتخم  یاـھهصرع  رد  مھ  تلم  نیا  هلذـلا ،» اـنم  تاـھیھ  : » دومرف هک  دوب  وا  دوب و  تزع  رھظم  مالـسلاهیلع  یلعنبنیـسح 

. دوب دھاوخ  مالسلاهیلع  یلعنبنیسح  دوخ ، رالاس  اقآ و  وریپ  یرادمتزع ، یدنمتزع و  رد  تسشن و 

هھوکود  / ١٣٨١/٠١/٠٩ ناگداپ  رد  تانایب 

یارب هک  ینیوانع  نیا  دـھدب . تھج  لاس  لوط  رد  اـم  راـتفر  هب  دـناوتیم  هک  تسا  یماـن  ناونع و  نیا  دـش . هتخانـش  ینیـسح » راـختفا  تزع و   » لاـس ناونع  هب  لاـسما 

رد هک  روطنامھ  تسین . لاس  کی  صوصخم  تسا و  ناریا  تلم  یگـشیمھ  یاھراعـش  دـمانیم ، اھمان  نیا  هب  ار  یلاـس  رھ  ناریا ، تلم  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  اـھلاس 

ام شود  زا  یولع  راتفر  یهفیظو  لاس ، نایاپ  اب  هک  تسین  انعم  نیا  هب  دوب ، هتـشذگ  لاس  ناونع  هک  یولع » راتفر   » لاس مدـناسر ، ناریا  تلم  ضرع  هب  دـیدج  لاـس  زاـغآ 

راچد یمالـسا  ماظن  ینامز  دـنھد . رارق  ناشدوخ  یاھهمانرب  اھراک و  یهمھ  یهحولرـس  ار  یولع  راتفر  دـنراد  هفیظو  هشیمھ  یارب  روشک  نـالووسم  هن . دـش ؛ هتـشادرب 

رد دشاب و  ام  مشچ  لباقم  رد  هشیمھ  دیاب  یولع  تموکح  دراد . مالسلاهیلع  بلاطیبانبیلع  لثم  یگرزب  قشمرس  دامن و  دنک  شومارف  هک  دش  دھاوخ  یعقاو  لالتخا 

، دوش هرادا  یولع  راتفر  اب  هک  دش  دھاوخ  هدروآرب  یتموکح  رد  نورق  مامت  یهدیدمتس  یاھناسنا  یاھوزرآ  مییامن . شالت  نآ  یارب  میھاوخب و  ار  نآ  مینک و  تکرح  تھج  نآ 

یمحریب و زا  نینچمھ  بصاغ . یاھتردق  مکحت  ییوگروز و  ضیعبت ، یتلادعیب ، زا  تسا ؟ هدرب  جنر  رتشیب  ییاھدرد  هچ  زا  دوخ  ینالوط  خیرات  نورق  لوط  رد  رـشب  ریغال . و 

ضیعبت متـس و  لھج ، زا  هراومھ  رـشب  تسا ؛ هدرب  جنر  دـنتفرگ ، هناملاظ  یاھتردـق  یهضبق  رد  ار  مدرم  یگدـنز  رایتخا  هک  ییاھتلاھج  زا  رـشب  تسا ؛ هدرب  جـنر  یـشکردارب 

قوقح زا  رـشب  تساھیزورفاگنج ؛ اھیمحریب و  یرگیـشحو ، یوخ  نالھاان ، ناملاظ و  یهطلـس  زا  یـشان  خیرات ، لوط  رد  ناسنا  یاھتیمورحم  یهدـمع  تسا . هدـیلان  اوران 

. تسا هدنام  مورحم  دوخ  یعیبط  یلصا و 
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هب یعقاو  دیدھت  تلم  نیا  یارب  تسین و  تیمھا  زئاح  نادنچ  روشک  نیا  یارب  یـسایس -  دیدھت  هچ  یماظن و  دیدھت  هچ  روشک -  تلم و  نیا  نانمـشد  دیدھت  دـننادب  همھ 

زگرھ دـنھدیم -  لیکـشت  ار  اـم  زورما  لـسن  یهدـمع  هک  ناـناوج -  نیا  تسا . هدیـشچ  ار  لالقتـسا  تزع و  معط  هک  تسا  عاجـش  تلم  کـی  تلم  نیا  دـیآیمن . باـسح 

یاـھورین روشک ، لـخاد  رد  اـھتموکح  فعـض  رثارب  هک  درک  زاـب  مشچ  ینارود  رد  اـم  لـسن  دوبن . هنوگنیا  اـم  ناـمز  نکیل  دـناهدیدن ؛ طلـسم  ناـشدوخ  روشک  رب  ار  یاهناـگیب 

زا یرگید  یهناگیب  یاھورین  مھ  نارھت  دوخ  رد  رگید ؛ تلود  زا  یاهناگیب  یورین  ناجیابرذآ  رد  تلود ، کی  زا  یاهناگیب  یورین  ام  دھـشم  رد  دـندوب . هراکهمھ  یجراـخ  رگلاغـشا 

ار روشک  یاضف  امش  یهتشذگ  لسن  دنتشاذگ . اجب  ار  ناشیسایس  یاھذوفن  دندرک ، جراخ  ار  ناشیماظن  یاھورین  رھاظ  هب  هک  مھ  دعب  دنتـشاد . روضح  فلتخم  یاھتلود 

دوخ ماظن  تموکح و  نالووسم ، روشک ، تلم ، زورما ، لسن  تسین . روطنیا  زورما  لسن  نکیل  دندوب ؛ ناگناگیب  عیطم  هدرپسرـس و  روشک ، نالووسم  دوب ؛ هدـید  نینچ  نیا 

نمشد دیدھت  زا  هک  تسا  یلسن  نیا  دلابیم ؛ دوخ  هب  هدید و  لالقتسا  یاھهناشن  یاراد  ار  روشک  یاھدامن  یهمھ  دنیبیم ؛ زیزع  لقتـسم و  دنلبرـس ، دازآ ، هشیمھ  ار 

، فالتخا داجیا  میروآ . دوجو  هب  نامدوخ  تسد  هب  ام  هک  یلئاسم  نآ  زا  تسا  ترابع  روشک  یارب  یدج  رطخ  تسین . یدج  رطخ  روشک  یارب  اھدیدھت  نیا  اذل  دسارھیمن .

ای ینادان  یور  زا  هنافـساتم  اھیـضعب  هک  نمـشد -  لـباقم  رد  فعـض  ساـسحا  یاـقلا  تیئود ، فـالتخا و  دوجو  یاـقلا  هدـنیآ ، هب  تبـسن  یدـیماان  داـجیا  یناـمیایب ، داـجیا 

. تسا رطخ  اشنم  روشک  یارب  دننکیم -  جیورت  الوق  یضعب  المع و  ار  ساسحا  نیا  یـضعب  هک  روشک -  نالووسم  رد  یناوتان  ساسحا  دننکیم -  ار  اھراک  نیا  یزروضرغ 

. دنسانشب ار  نمشد  تائاقلا  دنشاب و  هجوتم  هنارایشوھ  مھ  ام  زیزع  مدرم  دنشاب و  هتشاد  هجوت  دیاب  نالووسم 
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ار مالـسلاهیلع  یلعنبنیـسح  تکرح  هک  یـسک  نآ  تسیچ ؟ هب  راختفا  راختفا ، نیا  تسا ؟ یتزع  هنوگچ  تزع ، نیا  تسا . ینیـسح » راـختفا  تزع و   » لاـس لاـس ، نیا 

هاگن دوشیم  تسا ، هدش  راگدنام  روطنیا  خیرات  رد  هک  ار  ینیـسح  میظع  تضھن  نیا  هاگدید ، هس  اب  دعب و  هس  زا  تسا . یتزع  هنوگچ  تزع ، نیا  هک  دنادیم  دسانـشب ،

. تسا راختفا  یدنلبرس و  تزع و  ساسحا  دنکیم ، هریخ  ار  مشچ  همھ  زا  شیب  هک  هچنآ  دعب ، هس  رھ  رد  درک .

رد قالخا  تیونعم و  مسجت  رگید ، دعب  کی  درک . نینچ  وا  یحالـصا  یبالقنا و  تکرح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  تسا  ردـتقم  لطاب  لباقم  رد  قح  یهزرابم  دـعب ، کی 

تسا لطاب  قح و  ینلع  یهزرابم  یبالقنا و  تکرح  یـسایس و  یعامتجا و  یهبنج  زا  ریغ  هک  دراد  دوجو  یاهزرابم  یهصرع  تضھن  نیا  رد  تسا . یلعنبنیـسح  تضھن 

کی درادیم ، زاب  دـنلب  یاھماگ  نتـشادرب  زا  ار  وا  ناسنا ، دوجو  رد  یناسفن  یاھاوھ  اھتوھـش و  اھتراقح ، اھعمط ، اھفعـض ، هک  ییاجنآ  تساھناسنا . نطاـب  سفن و  نآ ، و 

اھتذل اھیفام ، ایند و  دنتفایم ؛ هار  مالسلاهیلع  یلعنبنیسح  رس  تشپ  راکادف  نموم و  نانز  نادرم و  هک  ییاجنآ  رتراوشد . رایـسب  یگنج  مھ  نآ  تسا ؛ گنج  یهنحص 

دونج لقع و  دونج  نامھ  یناطیـش -  دونج  رب  ناشنطاب ، رد  رولبتم  مسجم و  تیونعم  هک  ییاھناسنا  دتفایم ؛ اھنآ  مشچ  زا  هفیظو  ساسحا  لباقم  رد  ایند ، یاھییابیز  و 

، تسا جیار  مدرم  نیب  رد  رتشیب  هک  موس  دـعب  دـندش . راگدـنام  خـیرات  رد  گرزب ، الاو و  هنومن ، ناسنا  هدـع  کی  ناونع  هب  درک و  ادـیپ  هبلغ  تسھ -  ام  تایاور  رد  هک  یلھج 

رھ دیاب  دـنلمات ، رکف و  رظن و  لھا  هک  یناسک  تسھ . راختفا  تزع و  مھ  زاب  موس ، یهنحـص  نیمھ  رد  نکیل  تساروشاع ؛ یاھلدنوخ  اھمغ و  اھهصغ ، اھتبیـصم ، عیاجف ،

. دننک لابند  ار  دعب  هس 

ملاظ تموکح  نآ  دوب ؟ یسک  هچ  یلعنبنیسح  لباقم  یهطقن  دوب . راختفا  تزع و  رھظم  تخادنا ، هار  هب  یبالقنا  تکرح  کی  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  لوا  دعب  نآ  رد 

، رورغ ناودع ، متس ، اب  اھناسنا  ادخ و  ناگدنب  اب  دوب ، وا  تردق  ریز  هک  یاهعماج  رد  هک  دوب  نیا  یلـصا  رادومن  ناودعلا .» مثالاب و  هللادابع  یف  لمعی   » هک دوب  یاهراکدب  دساف 

تموکح دوب . اـھناسنا  قوقح  تیاـعر  تیونعم و  دوبن ، حرطم  ناـشیارب  هک  یزیچ  دوب . تموکح  نآ  یهدـمع  تیـصوصخ  نیا  درکیم ؛ راـتفر  یتسرپدوخ  یھاوخدوخ و  ربکت ،

ماظن یهصیـصخ  نیرتزراب  هک  یتروص  رد  دـندوب . هدرک  لیدـبت  تسا ، هتـشاد  دوجو  ایند  رد  فلتخم  یاھنارود  رد  مالـسا و  زا  لبق  هک  یتوغاط  تموکح  نامھ  هب  ار  یمالـسا 

. تسا مکاح  راتفر  تموکح و  عون  لکش و  دھد ، بیترت  دھاوخیم  مالسا  هک  یلآهدیا  یهعماج  نآ  یاھشخب  نیرتهتسجرب  تسا ؛ تموکح  یمالسا ،

، دـنتکرح رد  الاو  فدـھ  تمـس و  کی  هب  همھ  هک  یاهلفاق  رد  ایند . نید و  یهلفاق  ییاوشیپ  ینعی  تماما  دـندوب . هدرک  لیدـبت  تنطلـس  هب  ار  تماما  زور ، نآ  ناگرزب  ریبعت  هب 

یـسک رگا  دنکیم ؛ قیوشت  هار  یهمادا  هب  ار  وا  دوش ، هتـسخ  یـسک  رگا  دـنادرگیمرب ؛ دریگیم و  ار  وا  تسد  دوش ، مگ  یـسک  رگا  دـنکیم و  ییامنھار  ار  هیقب  رفن  کی 

یهطقن تنطلـس  تسا و  تیادـھ -  ماما  ماما -  شمـسا  یمالـسا  حالطـصا  رد  نیا  دـناسریم . همھ  هب  یداـم  یونعم و  کـمک  ددـنبیم و  ار  وا  یاـپ  دوش ، حورجم  شیاـپ 

« ينیسح راختفا  تزع و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 2هاگياپ  هحفص 1 
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اما تسین ، ناطلـس  ناشمـسا  هک  دنتـسھ  ایند  رد  نیطالـس  یـضعب  اذـل  تسا . تنطلـس  زا  عون  کـی  طـقف  یثوروم ، یھاـشداپ  یاـنعم  هب  تنطلـس  تسا . نیا  لـباقم 

نیا دیوگب ، روز  رگید  یاھتلم  هب  ای  دوخ  تلم  هب  یتقو  دشاب -  دـھاوخیم  هچرھ  وا  مسا  خـیرات -  زا  یاهرود  رھ  رد  سک و  رھ  تساھناسنا . رب  ییوگروز  طلـست و  ناشنطاب 

چیھ نودـب  هک  دـھدب  قـح  دوـخ  هب  تساـکیرما -  نآ ، رھظم  زورما  دـناهدوب و  ربکتـسم  یاـھتلود  اـھنامز ، یهمھ  رد  هک  یتـلود -  کـی  روـھمج  سیئر  هکنیا  تسا . تنطلس 

نیا دـنک ، نیعم  فیلکت  اـیند  یاـھتلم  یارب  دـھد و  حـیجرت  ناـسنا  اـھنویلیم  عفاـنم  رب  ار  دوخ  ناـبیتشپ  یاـھیناپمک  دوخ و  عفاـنم  یقوـقح ، یملع و  یقـالخا ، قاقحتـسا 

! دشابن ای  دشاب  ناطلس  شمسا  الاح  تسا ؛ تنطلس 

لباقم رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناودـعلاو .» مثالاب  هللادابع  یف  لمعی  : » دـندوب هدرک  لیدـبت  یزیچ  نینچ  هب  ار  یمالـسا  تماـما  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نارود  رد 

رد هچنآ  اھتنم  دوب . وا -  زا  لبق  هچ  دیزی و  نامز  رد  هچ  لطاب -  قح و  نیب  زرم  ندرک  صخـشم  تیادھ و  یرگنـشور ، ندرک ، نایب  وا  یهزرابم  درکیم . هزرابم  یتیعـضو  نینچ 

. نیا ینعی  تعیب » « ؛ دـنک اضما  ار  وا  تموکح  یاپ  تیادـھ  ماما  نیا  هک  تشاد  عقوت  تلالـض ، یھارمگ و  ملظ و  یاوشیپ  نآ  هک  دوب  نیا  دـش ، هفاضا  دـمآ و  شیپ  دـیزی  نامز 

دیاـیب دـیامن ، حیرـشت  ناـنآ  یارب  ار  ملاـظ  تموکح  نآ  یھارمگ  دـیامرف و  تیادـھ  داـشرا و  ار  مدرم  هکنیا  یاـج  هب  دـنک  روبجم  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تساوـخیم 

، دـشیمن دـیزی  تموکح  یوس  زا  یاهناھلبا  اجیب و  عقوت  نینچ  رگا  دـش . عورـش  اجنیا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماـیق  دـنکب ! مھ  دـییات  اـضما و  ار  ملاـظ  نآ  تموکح 

وا اھتنم  تفگیم . ار  قیاقح  درکیم و  تیادھ  داشرا و  ار  مدرم  تشارفایمرب ؛ ار  تیادھ  مچرپ  دوخ ، زا  دعب  راوگرزب  یهمئا  هیواعم و  نامز  نوچمھ  نیسح  ماما  دوب  نکمم 

تماما لیدـبت  یهمانهیـس  نیا  یاپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  درک  عقوت  تشاذـگ و  رتالاب  مدـق  کی  یناـسنا  تاـیونعم  لـیاضف و  یهمھ  زا  یرود  ربکت و  تلاـھج و  رثا  رب 

دیاب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دنکیمن . ییاضما  نینچ  نیسح  هلثم ؛» عیابی  یلثم ال   » دومرف نیسح  ماما  دنک . تعیب  ینعی  دنک ؛ اضما  ار  یتوغاط  تنطلس  هب  یمالسا 

انم تاھیھ  : » دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  دوب  نیا  دریذـپب . لـطاب  گـنر  دریگ و  رارق  لـطاب  فص  رد  دـناوتیمن  قح  مچرپ  دـنامب ؛ یقاـب  قح  مچرپ  ناونع  هب  دـبا  اـت 

رھظم مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوب . هدرک  هئارا  ربمغیپ  هک  یھار  نآ  تزع  تماـما و  تزع  نید ، تزع  قح ، تزع  ینعی  دوب ؛ تزع  تکرح  نیـسح ، ماـما  تکرح  («. ۴) هلذلا

، تسا هتفگ  ار  دوصقم  هدز و  ار  فرح  دنزیم ، ار  یفرح  یـسک  تقو  کی  تسا . ینیـسح  راختفا  تزع و  نیا  دوب . مھ  تاھابم  رخف و  یهیام  سپ  داتـسیا ، نوچ  دوب و  تزع 

دنتـسیاب و ناشفرح  یاپ  هک  تسا  یتعامج  تلم و  ناسنا ، نآ  هب  قلعتم  راختفا  دنک . راختفا  دـناوتیمن  رگید  نیا  دـنکیم ؛ ینیـشنبقع  دتـسیایمن و  فرح  نآ  یاپ  اما 

مرح تراسا  نازیزع و  تداھـش  یاپ  ات  تشاد و  هگن  مکحم  ار  مچرپ  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دناباوخب . دربب و  نیب  زا  اھنافوت  دناهدرک ، دنلب  اھنآ  هک  ار  یمچرپ  دنراذگن 

. تسا نیا  یبالقنا  تکرح  کی  دعب  رد  راختفا  تزع و  داتسیا . شفیرش 

نامدرم اھنآ  دندرکیم . تمالم  یگداتـسیا  نیا  رب  ار  وا  هعجارم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  اھیلیخ  هک  ماهتفگ  ار  نیا  اھراب  تسا . روطنیمھ  مھ  تیونعم  رولبت  دعب  رد 

مھ ار  یلعنبنیـسح  دنتـساوخیم  اذل  دوب . هدش  بلاغ  اھنآ  رب  یرـشب  یاھفعـض  دندیمھفیم و  دـب  اما  دـندوب ؛ مالـسا  ناگرزب  وزج  یـضعب  دـندوبن ؛ مھ  یکچوک  ای  دـب و 

زوریپ ینورد  یونعم و  یهزرابم  نیا  رد  دـندوب ، نیـسح  ماما  اب  هک  یناسک  کیاکی  دـشن و  بولغم  درک و  ربص  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  اـما  دـننک ؛ اھفعـض  ناـمھ  بولغم 

هزرابم داھج و  نادیم  میلست  ار  دوخ  تشذگ و  یگدنز  یرھاظ  تاذل  زا  هک  یناوج  نآ  داتسرف ؛ نادیم  نیا  فرط  هب  یدونشخ  راختفا و  اب  ار  دوخ  ناوج  هک  یردام  نآ  دندش .

نآ دـندرک ؛ لمحت  ار  یتخـس  دنتـشذگ و  ناشدوخ  یهناخ  مرن  مرگ و  رتسب  یدرمریپ و  نارود  یتحار  زا  هک  هجـسوعنبملسم »  » و رھاظمنببیبح »  » لـثم ینادرمریپ  درک ؛

ینطاب و یهزرابم  نیا  رد  همھ  تسویپ ، یلعنبنیسح  هب  درک و  رظنفرص  هاگیاج  نآ  زا  و  یحایر - » دیزینبرح   - » تشاد یھاگیاج  نانمشد  نایم  رد  هک  یعاجـش  رادرس 

. دندش زوریپ  یونعم 

هبلغ لھج  دونج  رب  ار  لقع  دونج  دنتـسناوت  لھج  دونج  لقع و  دونج  نایم  ییارآفص  رد  دـندش و  زوریپ  یقالخا  لیاذر  لیاضف و  نیب  یونعم  یهزرابم  رد  هک  یناـسک  زور  نآ 

دنتفرگارف و ار  سرد  نآ  ناسنا  رازھ  نارازھ  خیرات ، لوط  رد  هک  دش  بجوم  فرـش ، نادیم  نآ  رد  تماقتـسا  رب  اھنآ  رارـصا  یرادیاپ و  اما  دندوبن ؛ شیب  یکدـنا  یهدـع  دـنھد ،

رد امـش  دـندرک و  یرایبآ  ار  تخرد  نآ  اما  دـشیم ؛ کشخ  خـیرات  رد  تلیـضف  تخرد  دـندرکیمن ، زوریپ  تلیذر  رب  ار  تلیـضف  ناشدوخ  دوجو  رد  اھنآ  رگا  دـنتفر . ار  هار  ناـمھ 

نیمھ دندرک . ینالقع  ینید و  حیحـص  رکفت  شنیب و  تاساسحا و  روھقم  ار  یناسفن  یاھاوھ  زوریپ و  تلیذر  رب  ار  تلیـضف  دوخ  نورد  رد  هک  دیدید  ار  اھیلیخ  ناتدوخ  نامز 

رد زورما  دناهتفرگ ؛ دای  امـش  زا  نارگید  مھ  زورما  تسا . هدوب  اھنآ  زا  رفن  رازھ  اھدـص  اھھد و  دـھاش  روشک ، رـساترس  گنج و  یاھنادـیم  رگید و  یاھناگداپ  هھوکود و  ناگداپ 

رد هچ  امـش -  یرادیاپ  دنتـسین . مک  دـنھد ، هبلغ  دـننک و  زوریپ  لطاب  رب  ار  قح  لطاب ، قح و  ییارآفص  رد  دوخ و  نورد  رد  دنرـضاح  هک  یناسک  نآ  مالـسا  یایند  رـساترس 

تاطابترا نیا  اما  تسا ؛ کیدزن  تاطابترا  یهنامز  ام  یهنامز  درک . تبث  اـم  یهناـمز  رد  ار  اھتلیـضف  نیا  روشک -  نیا  گرزب  یاھـشیامزآ  یهیقب  رد  هچ  سدـقم و  عاـفد  نارود 

رد هک  یرداـم  نیمھ  دـناهتفرگ . داـی  امـش  زا  ار  اـھزیچ  یلیخ  اـیند  مدرم  تسھ . مھ  اـھتلاصا  اـھتیونعم و  دوس  هب  تسین ؛ اھتنطیـش  ناطیـش و  دوس  هب  هشیمھ  کـیدزن 

اھفعض و رثارب  اما  تشاد ؛ ناوج  ریپ و  درم و  نز و  یدامتم ، یاھلاس  نیطسلف  تسا . هنومن  کی  دتـسرفیم ، گنج  نادیم  فرط  هب  دسوبیم و  ار  شدوخ  ناوج  نیطـسلف 

نآ رب  نانمشد  دمآ و  شیپ  شیارب  تیعـضو  نیا  دش و  تلذ  راچد  نیطـسلف  دوش ، زوریپ  لھج  دونج  رب  تسناوتیمن  لقع  دونج  یونعم ، ییارآفص  نادیم  رد  هکنآ  لیلد  هب 

نورد رد  یونعم  ییارآفص  رد  درم -  نز و  نیطسلف -  تلم  زورما  تسا ؛ هتساخ  اپهب  نیطسلف  زورما  تسا ؛ یرگید  یهنوگ  هب  نیطسلف ، تیعـضو  زورما  اما  دندش . طلـسم 

. دش دھاوخ  زوریپ  تلم  نیا  و  دنک ؛ زوریپ  دھد و  هبلغ  ار  تیونعم  بناج  تسا  هتسناوت  دوخ 

هچ رگا  تسا . راـختفا  یدنلبرـس و  مھ  اـجنآ  دوشیم ؛ هدـھاشم  تزع  یاـھهناشن  زاـب  مھ  اـجنآ  تساروشاـع ، یاـھینیرفآهعجاف  یهنحـص  هک  مھ  موس  یهنحـص  نآ  رد 

مالسلاهیلع نیـسحلاهللادبعیبا  ترـضح  فارطا  رد  لاسنھک  باحـصا  کچوک و  نالفط  ناکدوک ، مشاھینب ، ناناوج  زا  کی  رھ  تداھـش  هچرگا  تسا ؛ تداھـش  تبیـصم و 

. تسھ مھ  راختفا  تزع و  یهرھوج  کی  لماح  مادکرھ  اما  تسا ؛ گرزب  غاد  تبیصم و  کی 

(ع)  / ١٣٨١/٠٨/٠٧ یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

اما دراد ؛ دوجو  یلم  راختفا  تزع و  نداد  زورب  یارب  مھ  ینوگانوگ  یاھنادـیم  تسا . ییاـھبنارگ  سرد  مالـسلاهیلع  یلعنبنیـسح  زا  راـختفا  تزع و  سرد  تلم ، کـی  یارب 

شیامن هب  ار  یلم  تاراختفا  تزع و  زا  یرتابیز  یاـھهرھچ  دـننکیم ، تسارح  ناـشتلم  روشک و  زا  یمکحتـسم  یاـھراصح  نوچمھ  حلـسم  یاـھورین  رد  هک  ینادرمناوج 

ماـظن مالـسا و  روشک و  یدنلبرـس  یارب  ار  دوخ  دادعتـسا  ورین و  ناـج و  مسج و  هک  مھ  یناـسک  یهمھ  دـینادب . ار  ـالاو  تیعقوم  نیا  ردـق  زیزع  ناـناوج  امـش  دـنراذگیم .

. دنشاب ار  الاو  تیعقوم  نیا  نادردق  دننکیم ، فرصم  یمالسا 

« : ینیسح راختفا  تزع و   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یریولا  /   ١٣٨١/٠٧/٠١ نسحم  هدنسیون :  راختفا /  تزع و  ینید  یسانش  موھفم  رب  یدمآرد 

« ينیسح راختفا  تزع و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 2هاگياپ  هحفص 2 
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