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عیب از دین نیست
” چِ بایذ کرد؟“ پطسطی است ًٗ ٠ب ٗططح ٗی ًٜیٖ ثطای ضلبف ًطز ٙخطیبٛبتی ًا٠

ّیچ کذام حاضر
ًیستٌذ بِ جای
دیي ٍ ارزش ّا،
خَدضاى را هتْن
کٌٌذ ٍ بگَیٌذ :ها
خَدهاى هطکل
دارین !

ث٘ٛ ٠بیٜسُی ذٞز ذٞاٛس ٟاظ ططف ٗٔت ث ٠ظثب١ ٙبی ٗرتٔق ٗی ُٞیٜس ً” :٠ذست ٠ضاسٟ
ایٖ ،زٝض ٟحٌٗٞت زیٜی ت٘بٕ ضس ،ٟػػط ایسئٞٓٞغی ث ٠پبیب ٙضسیس ،اٛوالة ت٘بٕ ضسٝ ٟ
ضؼبض١بی زیٜی خبشث ٠اش ضا اظ زست زاز ،ٟاضظش ١ب كطسٞز ٟضس ٟاٛس ،خبٗؼ ٠ذست ٠ضس،ٟ
ٗطزٕ زی ٝ ٚحٌٗٞت زیٜی ضا ٘ٛی ذٞاٜ١سٗ ،طزٕ اُط زی ٝ ٚحٌٗٞت زیٜی ضا ٛرٞا١اٜاس
ًی ضا ثبیس ثجیٜٜس؟ “ كؿبی ثسیبض سِٜی ٚتجٔیـبتی زض زاذْ  ٝذبضج ،یي غسا زض ضاطف
تجٔیؾ  ٝخطیب ٙسبظی است ١ ٝیچ ًسإ حبؾط ٛیستٜس ث ٠خبی زی ٝ ٚاضظش ١ب ،ذٞزضبٙ
ضا ٗتًٜٜ ٖ٢س  ٝثِٞیٜسٗ” :ب ذٞزٗبٗ ٙطٌْ زاضیٖ ٗ ٝطزٕ اظ زست٘ب ٙذست ٠ضاس ٟاٛاس “
ٗطزٕ اظ زی ٝ ٚحٌٗٞت زیٜی ذستٛ ٠طس ٟاٛس ٛ ٝرٞاٜ١س ضس ٗطزٕ ثب ٗب ٗطٌْ زاضٛس ٛا٠
ثب زی ٝ ٚحٌٗٞت زیٜی ای ٠ً ٚزض اهتػبز چ ٠ثبیس ًطز  ٝزض سیبست زاذٔی  ٝذابضخای
چ ٠ثبیس ًطز  ٝزض هؿبٝت چ ٠ثبیس ًطز  ٝزض حٞظ ٟی كط َٜ١چ ٠ثبیس ًطز ،ای١ ٚب ٘١ا٠
زضس ١بیی است ً ٠هجْ اظ ای ٠ٌٜثیبٗٞظیٖ ٝاضز حٌٗٞت اسالٗی ضس ٟایٖ
آٝیٗ ٚسئٔ ،٠آسیت ضٜبسی حبً٘ب ٙزض حٌٗٞت زیٜی است ًسبٛی ً” ٠چ ٠ثابیاس
ًطز“ ضا اظ سٜت پیـ٘جط اًطٕ(ظ)  ٝآٗٞظ١ ٟبی ا ْ١ثیت(ع) ٛیبٗٞذتٜس ٝ ٝاضز حٌٗٞات
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زیٜی ضسٛس  ٝثٛ ٠بٕ زی ٚزض حٞظ١ ٟبی ٗرتٔاق
ذٞاستٜس ثط ٗطزٕ اػ٘بّ حٌ٘طاٛی ًٜٜس ،آٝایاٚ
ٗطٌِْ ٗطزٕ ٗتسی ٝ ٚحٌٗٞت زیٜی ١ستٜس ٝ
آٝی ٚتٌٔیق ٗب زض حٞظ ٟی ” چ ٠ثابیاس ًاطز“
ٗٞاخ ٠٢ضلبف ثب ای ٚخطیبٛبتی است ً ٠ٛ ٠قلباً
ای٘ب ٙزاضٛس ث ٠زًتطی ٚزیٜی ثطای حٌٗٞاتٝ ،
 ٠ٛعقالً ٗی ضٜبسٜس ایٗ ٚؼبضف ضا ٠ٛ ٝ ،عوالً

ّیچ جب
هب از ایي ًسل
ج
ذی
ذ،
ک
ِ
هت
بِ ایي
ْن هی شَد
کِ بریذُ اًذ
ٍ
هت
سل
س
ل
اً
ذ
ًش
ٍ ضعیف اًذ،
ٌیذین کِ ” :هب
ا
ز
ای
ي
دی
ي
ٍ حک
َهت دینٌنی
خستِ شذ
ُ اینّ “.ر چ
ِ
ا
ز
ای
ي
ً
شٌیذی
سنل جنذینذ
ن گفتٌذ کِ ”
چ
را
ب
ِ
ای
ي
دی
ٌنی کنِ هنی
گَییذ ،عول
ًوی شَد؟ “

آتعإ زاضٛس ث ٠ای٢ٜب ٝ ،زض ػی ٚحبّ ازػب زاضٛاس
ٗطزٕ اظ زی ٝ ٚحٌٗٞت زیٜی ذست ٠ضس ٟاٛس ای١ ٚب ثرص ػ٘س ٟاش تجٔیـبت  ٝخَٜ
ضٝاٛی است ًبض ٗ ٚحؿٞض زض ٗیبٛ ٙسْ خٞا ٙتحػیْ ًطز ٝ ٟطٔج ٠است ١یچ خاب
ٗب اظ ایٛ ٚسْ خسیس – ًٗ ٠تٗ ٖ٢ی ضٞز ث ٠ای ٠ً ٚثطیس ٟاٛس ٗ ٝتعٓعّ اٛس  ٝؾؼیاق
اٛس – ٛطٜیسیٖ ًٗ ” :٠ب اظ ای ٚزی ٝ ٚحٌٗٞت زیٜی ذست ٠ضس ٟایٖ “ ١ط چ ٠اظ ایاٚ
ٛسْ خسیس ضٜیسیٖ ُلتٜس ً ٠چطا ث ٠ای ٚزیٜی ًٗ ٠ی ُٞییس ،ػْ٘ ٘ٛی ضٞز ٛا٘ای
ُٞیٜس ”چطا حٌٗٞت زیٜی است؟“ ٗی ُٞیٜس” :چطا حٌٗٞت زض یي حٞظ١ ٟبیی زیٜای
ًقص دضوني د
است؟“ زض٘ٗ ٚی ذٞا١س ای ٚضج٢بت ضا ٝاضًٜ ٠ٛٝس زض ز١بٗ ٙطزٕ ٛ ٝسْ خٞاٗ ٙای ٍا ًٍِ ًطبى دادى
ُصاضٛس ٗ ٝی ُٞیٜس ” :ثٔٗ ،٠طزٕ ٛ ٝسْ خٞاٗ ٙی ُٞیٜس ٗب حٌٗٞات زیاٜای ٛا٘ای حرف هردم.
ذٞا١یٖ “ حبّ آٝ ٠ً ٙاهؼیت ػٌس ای ٚاست ٛسْ خٞاٗ ٙب ٗای ُاٞیاٜاس” :چاطا
حبً٘ب ٙزض  ٠٘١حٞظ١ ٟبی اذتیبضاتطب ٙزض اهتػبز سیبست ،كط ٝ َٜ١زیٜی ػ٘اْ
٘ٛی ًٜٜس؟“ كطم ٗی ًٜس ً ٠ثِٞییس ”اضٌبّ ای ٚاست ً ٠حٌٗٞت زیٜی اسات“ یاب
ای ٠ٌٜثِٞییس ” اضٌبّ اغٔی ای ٚاست ً ٠حٌٗٞت ًدب١ب زیٜی ٛیست  ٝثبیس زیاٜای
ثطٞز “ اُط ظاٝیِٛ ٠ب ٟػٞؼ ضس ضا ٟحْ  ٝپبسد  ٖ١كطم ٗی ًٜس
ٗب ثبیس ثساٛیٖ زی ٚظٛس ٟاست ،اٗطٝظ اٛوالة ایطاٗ ٙطًع تٞكٜس ٝ ٟهٔت اٛوالة خ٢بٛای تأثیر عول ثِ دیي
خ٢ب ٙاسالٕ است  ٝزض سطاسط زٛیب زاضز تـییطاتی ایدبز ٗی ًٜس اضظش ١بیی ًا ٍ 33 ٠ا زش ّبی دیٌی
سبّ پیص زض ایطا ٙاٛوالة ًطز  ٝخ َٜضا پیص ثطز ٘١چٜب ٙظٛس ٝ ٟتٞكٜس ٟاسات  ٝد ایراى ٍ جْبى.
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خبشث ٠زاضز ،اُط زضست ازا ضٞز آ١ ٙبیی ً ٠ازا ٗی ًٜٜس ػبهْ  ٝغبزم ثبضاٜاس ،ثا٠
٘١ب ٙسطػت  ٝهسضتی ً ٠اٝؾبع ایطا ٙضا ػٞؼ ًطز ،اٝؾبع ًْ خ٢ب ٙاسالٕ ضا زض
یٌی – ز ٝز ٠١زیِط  ٖ١ػٞؼ ذٞا١س ًطز اُط ضسب١ ٠ٛبی كطِٜ١ی  ٝتجٔیـبتی ٗب
اغالح ضٛٞس ،اُط زستِب ٟهؿبیی ٗب  ٝزٓٝت ٗ ٝدٔس ٗبً٘ ،تط حطف ثاعٛاٜاس ٝ
ثیطتط ث ٠زًتطی ٚپیـ٘جط(ظ) ٝا ْ١ثیت(ع) ػْ٘ ًٜٜس ،ذٞا١یس زیس ای ٚاضظش ١ب ظٛسٟ

ها بایذ خَدهاى
را اصالح کٌین ًِ
دیي را.

اسالم هظظظْظر
عظظقظظالًظظیظظت ٍ
اًساًیت است ٍ
هردم جْاى بیص
از ایي چیسی ًوی
تَاًٌذ بخَاٌّذ.

است  ٝخبشث ٠زاضز ٜٞ١ ٝظ ت٢ٜب ٛجؿی ً ٠زض زٛیب ٗی تپس ٛجؽ زی ٝ ٚحٌٗٞات زیاٜای
است ثبیس ضٝض ٚضٞز ً ٠چً ٠سبٛی چٗ ٠ی ًٜٜس  ٝث ٠حسبة زیٞٛ ٚضتٗ ٠ی ضٞز ایٚ
زی ٚاحتیبج ث ٠ك ٝ ٖ٢ػْ٘ زاضز  ٠ٛاحتیبج ث ٠اغالح ،ثٌٔٗ ٠ب ذٞزٗب ٙضا ثابیاس اغاالح
ًٜیٖ  ٠ٛزی ٚضا ،زیٜی ً ٠ثٜیبِٛصاض آ ٙزض آذطی ٚسرٜطاٛی ثٗ ٠طزٕ ٗای ُاٞیاس ًا:٠
” ١طًس حوی ثط ُطز ٚٗ ٙزاضز ً ٠ازا ٛطس ٟاست ،حن خبٛیٗ ،بٓی یب حیثیتای ،اٗاطٝظ
ثِٞیس  ٝحسبة ٗطا تسٞی ٠حسبة ًٜس ،یب اظ ٗ ٚثِصضز  ٝیب هػبظ ًٜس ٝ ،حسبة ٗطا ث٠
آذطت ٌٛطس “ ٗطزی ً ٠هسضت ٗطٔن زاضز  ٝحبًٖ زیٜی است ثب ٗاطزٕ ایا ٚطاٞضی
غحجت ٗی ًٜس ای ٚاست كط َٜ١زی ٝ ٚحٌٗٞت زیٜی ای ٚكط َٜ١احاتایابخای ثا٠
اغالح ٛساضز؛ حبً٘بٗ ٙب احتیبج ث ٠اغالح زاضٛس  ٝثبیس ذٞزضب ٙضا ثب ای ٚكط َٜ١تطجین
زٜ١س ١طٝهت ٗسئٓٞی ٚحٌٗٞت زض س ٠ه ٟٞذٞزضب ٙضا ثب ای ٚكط َٜ١تطجین زازٛس ،آٙ
ضٝظ ثساٛیس ً ٠ای ٚحطًت  ٝاٛوالة زض سطاسط خ٢ب ٙاسالٕ ١یچ ٗبٛؼی خٔٞی آٛ ٙرٞا١س
ثٞز؛ ثطای ای ٠ً ٚثططیت خع ػوالٛیت زض حٞظٛ ٟظط ٝ ،اٛسبٛیت زض حٞظ ٟػا٘اْ چایاع
ثیطتطی ٘ٛی تٞاٛس ثرٞا١سٗ ٝ ،ؼبضف اسالٕ ٗظ٢ط ػوالٛیت است  ٝاحٌبٗص ٗاداطای
ذٔن  ٝذٞی اٛسبٛی  ٝاٛسبُ ٙطایی ثٗ ٠ؼٜبی حویوی آ ٙاست

آخریي هَعظظِی ٘١ی ٚطٞض پیبٗجط(ظ) زض ٘١ب ٙآذطی ٚسرٜطاٛی اش ٗٞػظٗ ٠ی ًٜس ث ٠حبً٘ب ٙزیاٜای
پیاهبر بِ حاکاهاى ً ” :٠ث ٠حبً٘ب ٙپس اظ ذٞزٕ یبزآٝضی ٗی ً ٠ً ٖٜذسا ضا ث ٠یبز زاضت ٠ثبضٜس ِٛصاضیس
پطت زض١بی ثست ٠حٌٗٞت ،هٞی ١ب ؾؼیق ١ب ضا پبض ٟپبضًٜٜ ٟس  ٝسطٗبی ٠زاضا ٝ ٙاؿٜیاب
كویطا ٙضا ظیط پب ًٜٜٓ ٠س “
آٛچ ٠زض ُلت ُٞ ٝی ت٘س١ ٙب ثبیس ػطؾ ٠ضٞز ای١ ٚبست زض ُلت ُٞ ٝی ت٘س١ ٙاب
ٛجبیس ایسئٞٓٞغی ذٞز ؿطثی ١ب ضا ث ٠آ١ ٙب پس زاز  ٝآ١ ٙب  ٖ١ظیط ٓت ثٗ ٠ب ثرٜسٛس ایٚ
(ظ)
١ب ضا ثبیس ُلت ً ٠ض٘ب ثب ای ٚكط ٝ َٜ١ت٘سٞٗ ٙاخ١ ٠ستیسٜٗ :طوی ً ٠پیبٗجط اًطٕ
ضرٍ ت ا ائِ ی ازة ضا حتی زض ثطاثط زض٘ ٚضػبیت ٗی ًٜس ذسای ٗتؼبّ ث ٠پیبٗجط(ظ) كطٗاٞز” :اغاجاط
حرف ّبی هکتت ػٔی یوٝ ٙٞٓٞا١دط١ ٖ١دطاً خ٘یالً“ ثب ای١ ٚب ثطذٞضز ًٗ ٠ی ًٜی ططزضبٗ ٠ً ٖ١ ٙی
اسالم ثِ جْبى ًٜی ث ٠ظیجبیی ططزضب ٝ ًٚ ٙغجط ً ٝ ٚتحْ٘ زاضت ٠ثبش  ٝاظ پب زض ٛیب ٝ ،كطٗٞز ٗطزٕ
ضا ثب حٌ٘ت ٞٗ ٝػظ ٠حس ٠ٜثرٞاٙ؛ ٌٗتجی ً ٠پیبٗجطش ثب استسالّ  ٝثط١ب ٙثططیت ضا
ذطبة ًطز  ٝزض هطآً ٙطیٖ ذسای ٗتؼبّ كطٗٞز ”هْ ١بت ٞثط١ب “ٌٖٛثط١ب ٙثیبٝضیس ًٗ ٠ب
ثب ض٘ب ثط اسبس ثط١ب ٙسرٗ ٚی ُٞییٖ  ٝثط ًسی چیعی تح٘یْ ٛا٘ای ًاٜایاٖ؛
ٌٗتجی ً ٠حدیت ػوْ ضا شاتی ٗی ًٜسٌٗ ،تجی  ٝپیبٗجطی ً ٠زٛیب ُطایی ثٗ ٠ل٢إٞ
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ٗثجتص زض ًٜبض  ٝزض ط ّٞآذطت ُطایی هطاض زاز
پیبٗجط(ظ) كطٗٞز توطة ث ٠ذسا ٜٗبكبتی ثب اظزٝاج ٝ
ًبض١بی اهتػبزی ٛساضز ،پیبٗجط(ظ) ثیاطاتاطیاٚ
١عی ٠ٜای ًٗ ٠ی ًطز ثطای ػطط ثٞز یاٌای اظ
٘١سطا ٙپیبٗجط(ظ) ٛوْ ٗی ًٜس ًً ٠سی زض ظز،
یي ظطف آثی ثٞز  ٝپیبٗجط(ظ) زض آ ٙظطف آة
ِٛبً ٟطز  ٝضكتٜس زٕ زض ٗی كطٗٞز آ١ ٙبیی ً٠
زٛیب ضا ثطای آذطت تطى ًٜٜس اظ ٗب ٛیستٜس ایاٚ
آٌٗ ٙتت  ٝذطی است ً ٠ثبیس زض پی آ ٙثٞز پبسد ”چ ٠ثبیس ًطز“ زض  ٠٘١حٞظ١ ٟب،
ػْ٘ ث ٠سٜت پیـ٘جط(ظ) است زض ت٘بٕ حٞظ١ ٟب ،ثب تلسیط ا ْ١ثیت پیـا٘اجاط(ظ) ًا٠
اٝغیبء ذبظ پیبٗجط(ظ) ١ستٜس

ب
بیذ آى طَری
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بهعِ را
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ی
طب
عذُ
حل غیر
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دیٌی بگردًذ.

زٌٛ ٝت ٠ثبیس اضبضُ ٠ً ًٖٜ ٟب١ی ٗـلٝ ّٞاهغ ٗی ضٞز:
 -3حٌٗٞت  ٝت٘بٕ خٜبح ١بی ٗٞخٞز ثبیس ث ٠ای ٚاخ٘بع ثطساٜاس ًا ٠ثاطای حاْ تٌْب اُ حل :جَع
(ظ)
ٗطٌالت ٗب كوط یي ضا ٟحْ ٝخٞز زاضز  ٝآ ٙضخٞع ث ٠سٜت پیـ٘جط اًطٕ(ظ) اسات ثِ سٌت پیبهجر

ثبیس آ ٙطٞضی اٛوالة  ٝخبٗؼ ٠ضا ١سایت ًطز ٗ ٝسیطیت ًطز ً ٠پیـ٘جط اًطٕ(ظ) ٗای
ًطز؛ ثبیس آ ٙطٞضی حٌٗٞت ًطز ً ٠پیبٗجط اًطٕ(ظ) ٗی ًطز؛ ٗطٌالت ای ٚخابٗاؼا٠
ؿبٓجبً تٞسط ٘١یٗ ٚسئٓٞی ٚهبثْ حْ است ٗطٌْ  ٠ٛاظ زی ٚاست  ٠ٛ ٝاظ حٌاٗٞات
زیٜی تب ػس ٟای زٛجبّ ضا ٟحْ ؿیط زیٜی ثِطزٛس ًسبٛی ُلتٜس ٞٛ ٝضتٜس چ ٙٞاظ زیاٚ
سٞء استلبز ٟضسٗ ٝ ٟی ضٞز ثٜبثطای ٚضا ٟحْ ،تلٌیي زی ٚاظ حٌٗٞت است ٗب ث ٠آٙ
١ب ػطؼ ٗی ًٜیٖ ِٗط اظ ػٖٔ  ٝتٌٜٞٓٞغی سٞء استلبز٘ٛ ٟای ضاٞز؟ اظ آظازی ٝ
ٗل ٕٞ٘٢ضٝضٜلٌطی  ٝاظ ٗ ٠٘١لب١یٖ زضست سٞء استلبزٛ ٟطسٟ؟ ض٘ب ١یچ ٝهات ثا٠
ای١ ٚب ُلتیس چ ٙٞاظ ػٖٔ  ٝؿیط ٟسٞء استلبزٗ ٟی ضٞز پس ٗب ًٜبض ثِصاضیٖ؟ چاطاٞض
زض ٗٞضز زی ٚچٜی ٚسرٜی ث ٠ظثبٗ ٙی آٝضیس؟

سَء استفنبدُ از
دیي دلیلی ثنرای
تفکیک دیني از
حکَهت ًوی ضَد.

 -3حٌٗٞت زیٜی  ٝخبٗؼ ٠زیٜی یبكتٜی ٛیست ،سبذتٜی است ثطذی كٌط ٗی ًاٜاٜاس سبختٌنی ثنَدى
چٗ ٙٞجبٛی  ٝاحٌبٕ اسالٗی آ٢ی  ٝهسسی  ٝآس٘بٛی است ،هطاض است یي حٌاٗٞات حکَهت ٍ جبهعنِ
زیٜی  ٝخبٗؼ ٠زیٜی اظ ثبال ثیلتٜس خٔٞی ٗبٗ ،ثْ یي سبذت٘ب ٙپیص سبذتٛ ٠ػاجاص دیٌی.
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ٗی ًٜٜس ٗ ٝب كوط ظح٘ت ظٛسُی ًطز ٙزض آ ٙخبٗؼ ٠ضا ث ٠ذٞزٗب ٙثس١یٖ! خبٗؼا٠
زیٜی  ٝحٌٗٞت زیٜی ضا ثبیس ثطاسبس زًتطی ٝ ٚثبثتبت  ٝیویٜبت اسالٕ ثسابظیاٖ

آًچِ کِ ثرای اٍالً ثبیس ػوْ ٝضظی  ٝاخت٢بز ًطز  ٝتئٞضی زاضت ٗب چ ٠تؼساز ٛظطی ٠پاطزاظ اساالٗای
سبخت حکَهت ٍ ثطای حٌٗٞت  ٝخبٗؼ ٠زیٜی زاضیٖ؟ ٘١ی ٚحبال زض ز ٠١س ٕٞاٛوالة ثسیبض ًٖ  ٝاِٛطت
جبهعِ ی اسالهی
ض٘بض
ًیبز دا ین

دٍهاَ ٗسیطا ٙػبهْ  ٝغبزم  ٝثبسٞاز ٗ ٝسٔ٘ب ،ٙچ ٠تؼساز اظ ای١ ٚب زاضیٖ؟
سَهاَ ٘١بِٜ١ی  ٝػْ٘ زض یي ططح خبٗس ٜ١ ٝسسٝ ٠احس ٠ً ،ایٝ ٖ١ ٚخٞز زاضزٗ ،ب زض
ت٘بٕ ای ٚحٞظ١ ٟب تٞكیوبتی زاضت ٠ایٖ اٗب ثسیبض ؾؼیلیٖ ػوْ ،ػْ٘ غبٓح  ٝاخت٢بز زیٜی
ت٢ٜب اثعاض ٗبست

نمایی از حکومت نبوی
 ٝاٗب زض ثرص آذط ػطایؿٖ ث ٠چٜس زضس پیبٗجطا ٠ٛزض ثبة حٌٗٞت اسالٗی آِ ،ٞاضابضٟ
ٗی ً ٖٜتب پبسد اخ٘بٓی ث ٠پطسص ”چ ٠ثبیس ًطز“ ثبضس پیبٗجط اًطٕ(ظ) كطٗٞز ”آ٘سٔاٖ
ثبیذ ّوِ ضت ٍ اخ آ٘سٖٔ ال یظٔ٘ ٝ ٠ال یسٔ٘ٗ “٠سٔ٘بٛب ٙثبیس ثی ٠٘١ ٚضب ٙیي ضاثط ٠ثطازضی ثطهطاض
ٍز ثِ فکر ّن ثبضس ٠ٛ ،ث ٖ١ ٠ستٖ ًٜٜس  ٠ٛ ٝیٌسیِط ضا زض ثطاثط ١یچ ظبٓ٘ی ت٢ٜب ثِصاضٛس ثبیس ١ا٘ا٠
ثبضٌذ
ضت  ٝضٝظ ث ٠كٌط  ٖ١ثبضٜس ٗ ٝثْ یي ضجٌ ٠زض  ٖ١پیچیس ٟزض اهتػبز  ٝسایابسات ٝ
كط ٠٘١ َٜ١ث ٠زاز  ٖ١ثطسیٖ ً٘ ٝي ًٜیٖ ای ٚثبیس ضؼبض خبٗؼ ٝ ٠حٌٗٞت اسالٗای
زض  ٠٘١ػطغ١ ٠بی اهتػبزی ،سیبسی  ٝحوٞهی  ٝكطِٜ١ی ثبضس ًٜٗ ٠بسجبت ستٖ  ٝثی
ًسی  ٝكبغٔ١ ٠بی طجوبتی زض خبٗؼ ٠اسالٗی یؼٜی ًٞخ ٛطیٜی اًثطیت ً ٝبخ ٛطیاٜای
اهٔیت ثطزاضت ٠ضٞز؛ ٜٞ١ظ زض ض٘بّ ت٢طا ٙذب١ ٠ٛبی چٜس ٗیٔیبضزی ٝخٞز زاضز  ٝزض آٙ
ظٛسُی ٗی ًٜٜس  ٝزض پبیی٘١ ٚی ٚض٢ط ٜٞ١ظ ثؼس اظ  33سبّ  31آی  31سطػبئٔ ٠زض زٝ
اتبم یب یي اتبم ظٛسُی ٗی ًٜٜس كبغٔ١ ٠بی طجوبتی ثب ای ٚزستٞضآؼْ٘ پیـ٘جط(ظ) ٘ٛی
سبظز تجؼیؽ زض ٢ٛبز ١بی زٓٝتی  ٝحٌٗٞت ثب ای ٚزستٞضآؼْ٘ ٘ٛی سبظز
زستِب ٟهؿبیی پط ازػب ً ًٖ ٝبض ،زٓٝت پط حطف ً ًٖ ٝبضٗ ،دٔس پط سط  ٝغسا ً ٝاٖ
ًبض ثب ای ٚزستٞضآؼْ٘ ١بی پیبٗجط(ظ) ٘ٛی سبظز ٢ٛبز ١بی حٌٗٞتی ١ط ٝهات ثا٠
خبی ایً٘ ٠ً ٚي ثٗ ٠طزٕ ًٜس ٝثبّ ثط ٗطزٕ ثبضس ٗ ٝبٓیبت ثِیطٛاس  ٝذاسٗابت
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ضسبٛی ًٖ ًٜٜسٗ ،دٔس اظ ٜٗبثغ ػ٘ٗٞی  ٝثیت
آ٘بّ استلبزًٜ ٟس  ٝهسٕ ١بی ثسیبض ًاٞتابٝ ٟ
ذسٗبت هطط ٟچٌبٛی ث ٠ایٔٗ ٚت ًاٜاس ،هاٟٞ
هؿبئی ٠ازػبی ثعضٍِ اخطای ػسآت  ٝپیطِیاطی
اظ خطٕ ضا ًٜس اٗب اثتسائی تطی ٚظٖٔ ١ب  ٝخطٕ ١ب
زض ت٢طا ،ٙپبیترت ٌٗ٘ٔت ،اتلبم ٗی اكاتاس ٝ
خٔٞیص ضا ٛتٞاٜٛس ثِیطٛس  ٝزض ثطاثط ستٖ ١ابی
ثعضٍ  ٝكطبض ١ب ٗدجٞض ضٛٞس ًٞتب ٟثیبیٜس؛ ایاٚ
١ب ثب پیبٕ حٌٗٞت زیٜی ٘ٛی سبظز زازُستطی اسالٗی زازُب١ی است ً ٠ث ٠ذابطاط
ضٌبیت یي یٞ٢زی ،اٗیطآإٜٗی(ٚع) ضا ث ٠زازُب ٟاحؿبض ٗی ًٜس  ٝاٗیطآ٘إٜٗی(ٚع) ثسٙٝ
(ع)
ً٘تطی ٚتػٜغ ٛ ٝبضاحتی ُ ٝالی ٠ای زض زازُب ٟحبؾط ٗی ضٞز  ٝزض ًٜبض ا ٝثا ٠طاٞض فتب اهبم علی
ٗسبٝی ٗی ایستس  ٝثؼس هبؾی ٝهتی ایطب ٙضا ثب ًُٜی ٠غسا ٗی ظٛس ث ٠هبؾی ٗی ُٞیس د دادگبُ اسالهی
” چطا ٗطا ثًٜ ٠ی ٠غسا ظزی زض حبٓی ً ٠ای ٚیٌی ضا ثب اسٖ ػبزی غسا ٗی ًٜی؟ ایاٚ
خب ٗ ٚاٗیطآ٘إٜٗی(ٚع) ٛیستٖ ای ٚخب ٗ ٚػٔی اث ٚاثی طبٓت ١ستٖٗ ،اثاْ ١ا٘ایاٚ
یٞ٢زی ً ٠اظ ٗ ٚضٌبیت ًطز “ ٗب زض سٜت اسالٕ  ٝسیط ٟپیـ٘جط(ظ) ای١ ٚب ضا ذٞاٛسٟ
ایٖ؛ ای١ ٚب ضا ثٗ ٠ب ُلت ٠اٛس ٗالى ٗططٝػیت زستِب ٟهؿبیی ٗب ٝهتی است ً ٠ثا٠
ای ٚضٝایبت ػْ٘ ثٌٜس
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زٓٝت٘طزاٗ ٙبٝ ،ظضا ًٝ ٝالیی ً ٠ذب١ ٠ٛبیطب ٙزض ٜٗبطن ثبالی ض٢ط ت٢طا ٙاست  ٝزض
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ذب١ ٠ٛبی ٝسیغ  ٝضاحت ظٛسُی ٗی ًٜٜس  ٝزٕ اظ حٌٗٞت زیٜی ٗی ظٜٛس٘ٛ ،ی تٞاٜٛاس
ث ٠احٌبٕ اسالٗی زض ثبة حٌٗٞت زیٜی ػْ٘ ًٜٜس ،هسضتص ضا ٛساضٛس ،ظطكیت آ ٙضا
ٛساضٛس اٗیطآ٘إٜٗی(ٚع) كطٗٞز :ائ٘ ٠ی حن  ٝحبً٘ب ٙزض حٌٗٞت اسالٗی  ٝػأا٘ابی
زی ٚثبیس سطح ظٛسُی ضب ٙاظ سطح ٗتٞسط ٗطزٕ پبیی ٚثبضس تب ثتٞاٜٛس زی ٚضا زضست
تجٔیؾ  ٝاخطا ًٜٜس اُط ضٝحبٛیت ثب ٗسئٓٞی ٚحٌٗٞت زض س ٠ه ٟٞزض ظٛاسُای ١ابی
اضطاكی ثب سلط ١بی آٛچٜبٛی  ٝضٝاثط كبٗیٔی آٛچٜبٛی ظٛسُی ًٜٜس  ٝثب اظزٝاج ١ابی
حٌٗٞتی آٛچٜبٛی ًبست ١بی طجوبتی تطٌیْ ثسٜ١س٘ٛ ،ی تٞاٜٛس حٌٗٞت زیاٜای زض
ایٌٔ٘ٗ ٚت تطٌیْ زٜ١س كوط زی ٝ ٚحٌٗٞت ظیط سٞاّ ذٞا١س ضكتٛ ،ساْ ١ابی
ثؼسی ٗب اظ اغْ زی ٝ ٚحٌٗٞت زیٜی ٗأیٞس ذٞاٜ١س ضس ای ٚتٌٔیق اغٔی ٗب اسات
 ٝتٌٔیق  ٠٘١ذطج١ ٠ب زض ٘ٛبظ خ٘ؼ١ ٠بست ً ٠ضٝی ای ٚاغ ّٞتأًیس ًٜیٖ

لسٍم پبییني تنر
ثَدى سطح زًذگی
حبکوبى دیٌی ،از
سطح هنتنَسن
هردم

تسلین ضنذى ثنِ
آهریکب ٍ جریبى ّبی
ضذ دیٌیً ،تینهنِی
فبسذ ضذى خَد

ٗب زض ثطاثط آٗطیٌب ًی ًٞتب ٟذٞا١یٖ آٗس  ٝت ٚثا ٠سابظش ٗای ز١ایاٖ؟ زض ثاطاثاط
خطیب١ ٙبی اٛحطاكی ؾس زیٜی تحت ػٜٞا ٙضٝضٜلٌطی ًی ٗتعٓعّ ٗی ضٞیٖ  ٝزیاِاط
خطأت ٘ٛی ًٜیٖ ٢ٛی اظ ٌٜٗط ًٜیٖ؟ ٝهتی ً ٠ذٞزٗب ٙكبسس ضس ٟثبضیٖ آزٕ ١بیی ًا٠
ذٞزضب ٙكبسس ضس ٟثبضٜس ٘ٛی تٞاٜٛس زض ثطاثط ٌٜٗطات زاز ثعٜٛس چطا ٢ٛی اظ ٌٜٗط ؾؼیق
ٗی ضٞز زض یي خبٗؼ ٠ای؟ ثطای ای ٠ً ٚآ١ ٙبیی ً ٠ثبیس ٢ٛی اظ ٌٜٗط ًٜٜس ذاٞزضابٙ
آٓٞزٗ ٟی ضٛٞس آزٗی ً ٠اظ زض ٙٝذٞزش سست ٗی ضٞز  ٝكطٗ ٝی ضیعز زیِط خاطأت
ٛساضز زاز ثعٛسٝ ،هتی ظٖٔ ٗی ثیٜس  ٝضطى ٛ ٝلبم  ٝآحبز ٗی ثیٜس خطأت ٘ٛی ًٜس ،ثطای
ای ٠ً ٚثست ٠ضس ٟاست آ١ ٙبیی ٗی تٞاٜٛس حٔط ثبضٜس  ٝآظاز ثبضٜس ٢ٛ ٝی اظ ٌٜٗط ًٜٜس،
ً ٠ث ٠چیعی آٓٞزٛ ٟطٛٞس

علوبء ٍ حکبم؛ ّن
عبهل صالح ٍ ّن
عبهل فسبد جبهعِ

پیبٗجط اًطٕ(ظ) كطٗٞز زُ ٝطٗ ٟٝی تٞاٜٛس اٗت ضا اغالح ثٌٜٜس  ٝث ٠ضتجا١ ٠ابی ثابالی
اٛسبٛی ثجطٛس ٘١ ٝی ٚزُ ٝطٗ ٟٝی تٞاٜٛس اٗت اسالٗی ضا كبسس ثٌٜٜس  ٝزض ٗاٜاداالة
ثیٜساظٛس  ٝكطٗٞزٛس اُط غبٓح ثبضٜس ،اٗت غبٓح ضس ٝ ٟاُط كبسس ثبضٜس اٗت كابساس ٗای
ضٞز آؼٔ٘بء  ٝآحٌّبٕ ،یٌی ضٝحبٛیت  ٝیٌی ٗسئٓٞی ٚحٌٗٞت اسالٗی اُط ضٝحبٛیت ٝ
حبً٘ب ٙزضست  ٝغبٓح ثبضٜس ای ٚخبٗؼ ٠ثٗ ٠وبٗبت ػبٓی ذٞا١س ضسیس  ٠ٛآٗطیٌب ٛ ٝا٠
زضٜ٘ب ٙزا ذٔی ٘ٛی تٞاٜٛس ث ٠خبیی ثطسٜس ،چٜب ٠ٌٛزض ز ٠١ا ّٝاٛوالة ضب١س آ ٙثٞزیاٖ
 ٝؿٔطی ٛتٞاٛستٜس ثٌٜٜس ٗب چطا زض ز٠١ی س ٕٞاٛوالة ایٜوسض ؾؼیق ٗ ٝتعٓعّ ضس ٟایٖ؟
چطا ٗی تطسیٖ حطف ثعٛیٖ؟ ایٗ ٚطٌْ زض ذٞز ٗب١بست یي ٗوساضی ،یي ٗوساض ١اٖ
تٞطئ ٠زض٘ ٚاست

پیبٗجط اًطٕ(ظ) كطٗٞز١ ” :ط خب ست٘ی ثط ٗطزٕ ثطٝز  ٝحٌٗٞتی ١ب ثی اطالع ث٘بٜٛاس ،یاب
ٗطٔغ ثطٛٞس ٓٝی ٗساضا ًٜٜسٛ ،وؽ پی٘ب ٙآ٢ی ضس ٟاست “ پیبٗجط(ظ) كاطٗاٞز” :زض آٙ
خبٗؼ ٠ای ً ٠زض آ ٙحوٞم ؾؼیلب ٙاظ هسضتٜ٘سا ٙیؼٜی غبحجب ٙهسضت ،ثطٝت  ٝضًٞات
ضبخصِ ی جبهعِ ثسٌٜٓ ٙٝت ظثبٗ ٙطبٓجٛ ٠طٞز خبٗؼ ٠اسالٗی ٛیست “ ای ٚخبٗؼ ٠زیٜی ای است ً ٠هطاض
اسالهی؛ طلت حق ثٞز ثسبظیٖ ٗب ٗی ذٞا١یٖ یي خبٗؼ ٠ای ثسبظیٖ ً ٠اُط كطزا یي آزٕ ػابزی ،یاي
ثذٍى لکٌت زثبى ز١بتی آٗس ت٢طا ٠ً ٙكال ٙآزٕ ثطٝتٜ٘س یب هسضتٜ٘س حن ٗطا ثبال ًطیس ٟاستٛ ،تطساس ٝ
ثسٌٜٓ ٙٝت ظثب ٙحطكص ضا ثعٛس  ٝزاز ُستطی حوص ضا اهبًٜٗ ٠س ای ٚاست آ ٙخبٗؼٝ ٠
حٌٗٞت زیٜی ًسإ ٛسْ خٞا ٙاظ ای ٚخبٗؼ ٝ ٠حٌٗٞت زیٜی ض ٝثطُطزاٛس ٝ ٟپطت ًطزٟ
است؟ ٗب ٛسْ خٞا ٙضا ٛجبیس ٗتًٜ ٖ٢یٖ ٛسْ خٞا ٙیؼٜی ٛسْ ٗظٔٛ ٕٞب آُابٟ؛ ٛا٠
آُب١ی زیٜی زضستی ث ٠آ ٙزاز ٟایٖ١ ٠ٛٞ٘ٛ ٠ٛ ،بی ػبٓی زض ثطاثط ا ٝاخطا ٗی ًٜایاٖ،
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ثؼس تٞهغ زاضیٖ ً ٠ای٢ٜب ٘ٛبظ ضت ذٞا ٙثبضاٜاس!
ضیط١ ٠بی ٗطٌْ ضا ثساٛیٖ ًدبست حؿاطت
اٗیط ،ثعضُتطی ٚتطثیت ضسٟی پیبٗجط (ظ) ،ذطابة
ث ٠ذٔیل ٠ی س ٕٞكطٗٞز١” :ط خب ً ٠ذٞضضیس ثاط
آ ٙثتبثس  ٝظٔ٘ی  ٝكسبزی زض آ ٙضٞز ٗاٝ ٚ
ض٘ب زض ٗٞضز آٗ ٙسائا١ ّٞساتایاٖ “ چاٙٞ
اػتطاؾبتی ضس ً ٠زض كال ٙخب  ٝكال ٙخاب زاضز
حن ًطی  ٝزظزی ٗ ٝی ضٞز ٝ ،اٗ ٝی ُلات
ً ٚٗ ٠اغالً ذجطٛساضٕ حؿطت اٗیط كطٗٞز٘ٛ ” :ی تٞاٛی ثِٞیی ذجط ٛساضٕ ،ثبیس ذاجاط
زاضت ٠ثبضی “ پیبٗجط (ظ) اًطٕ آٗٞذت ًٗ ٠سئٓٞی ٚحٌٗٞت اسالٗای ،زٓٝاتای ١اب،
ٗدٔسی ١ب ،زستِب ٟهؿبیی زض ثطاثط ٗطزٕ ٗتٞاؾغ ثبضٜس ٗ ٝإزة سر ٚثِٞیاٜاس زض
حٌٗٞت زیٜی حبً٘ب ٙاظ ٗٞؾغ هسضت ٝ ،سٔطٛ ٠جبیس ثب ٗطزٕ حطف ثعٜٛس ٗطزٕ شٝی
(ظ)
آحوٞم ١ستٜس سٔ٘ب ٝ ٙثالّ آٗسٛس ،سٔ٘ب ٙث ٠ضسٖ ایطاٛی ١ب اكتبز ث ٠پبی پیـ٘جط
ً ٠پبی ایطب ٙضا ثجٞسس پیـ٘جط(ظ) كطٗٞز :سٔ٘بً ٌٚٛ ،ٙبضی ً ٠ایطاٛی ١بی ػدٖ ثب
پبزضب١بٛطبٗ ٙی ًٜٜس ضا ثب ٗ ٚٗ ٌٚٛ ٚثٜس ٟای اظ ثٜسُب ٙذسا ١ستٖ آً ٠ُٛٞ ٙا٠
ثٜسُب ٝ ٙثطزُبٗ ٙی ذٞضٛس  ٝثط ذبى ٗی ٛطیٜٜس ٗٗ ٚی ذٞضٕ  ٝثاط ذابى ٗای
ٛطیٖٜ

پیب
هبر(ص) فرهَ
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ى
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ض
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ى
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لنذرطنونٌنذاى
یعٌی صبحبب
ى
ل
ذ
ر
ت،
ث
ر
ٍ
ت ٍ شنَکنت
بذٍى لکٌ
ت
ز
بب
ى
ه
طب
لب
ًِ
ام
شَد جنبهنعنِ
الهی ًیست“.

هسئَل حکنَهنت
اسالهی ثنبینذ از
ٍضع هردم خنجنر
داضتِ ثبضذ.

ای ٚزضسِ ”چ ٠ثبیس ًطز“ است ١ط ٝهت ٗسئٓٞی ٚحٌٗٞت ای ٚطٞضی ضسٛاس ،ضا٘اب
(ظ)
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ثجیٜیس ت٘بٕ ٗطٌالت زیِط پیبپی حْ ذٞا١س ضس حؿطت اٗیط زض تٞغیق پیبٗاجاط
زاضز ً” ٠پیبٗجط(ظ) زػٞت ثطزُب ٙضا ث ٠ؿصا ٗی پصیطكت ،ثط ذبى ٗی ٛطست ،ثب زست
ذٞز ثع ٗی زٝضیس ٛ ٝعز ٗطزٕ كطٝت ٚثٞز ،پبیص ضا حتی ٛعز ًٞزًب ٙزضاظ ٘ٛی ًاطز،
زض حؿٞض ٗطزٕ تٌی٘ٛ ٠ی زاز ً ٝبض ١بی سرت ضا ٗی پصیطكت ٗ ٝی ًاطز ظاب١اط
حبٓص ٗبٜٛس ؾؼیلب ٙثٞز ،اٗب هٔجص هٞی ثٞز  ٝثط ذط ثط ٠ٜ١سٞاض ٗی ضس “ حبال ًسی
ِٞٛیس ًٗ ٠سئٓٞی ٚحٌٗٞت ذط ثط ٠ٜ١سٞاض ضٛٞس  ٝثٗ ٠وط حٌٗٞتی ثیبیٜس  ٝغجح ثا٠
غجح ثع ثسٝضٜس! ٗب ای ٚضا ِٛلتیٖ؛ ثحث ای ٚسیطٝ ٟای ٚضٝش اسات ١ا٘اب ٙزٝضٟ
زٝضیس ٙثع ضا ٗی ُلتٜس ًً ٠سط ضأ ٙپیـ٘جط(ظ)  ٝحبًٖ اسالٗی است ٗ ٝی كطٗاٞز:
” ٗ ٚٗ ،٠ٛثْ ثطز١ ٟب ایً ٚبض ضا ٗی ً “ ٖٜػٔی(ع) كطٗٞز ” :ا ٝزض حبّ تٌی ٠زازٛ ٙا٠
چیع ذٞضز  ٠ٛچیعی ُلت  ٝذٞش ٘ٛی زاضت ً ٠ث ٠ضب١ب ٙضجی ٠ثابضاس ٗ ٝای
ُلت :تب ظٛس ٟإ پٜح چیع ضا تطى ٛرٞاً ٖ١طز :سالٕ ًطز ٙثًٞ ٠زًب ،ٙؿصا ذٞزٙ

ایٌْب کسر ضنأى
ًیست.

پٌج خصلنت کنِ
پیبهجر(ظ) تب آخنر
عور ترک ًکردًذ

گرٍُ ّبیی کنِ
آثرٍیطبى هحتنرم
ًیست ٍ ثبینذ د
هألعبم ًنْنی از
هٌکر ضًَذ
دعبی اهبم ٍ ّجر
عبدل هستنهنبة
است.

ثب ثطزُب ٙثط ضٝی ذبى ،سٞاض ضس ٙثطاالؽ ثط ٠ً -٠ٜ١پبیی ٚتطی ٚطجوبت سٞاض ٗی ضٛٞس
 زٝضی ٚثع ثب زست ذٞز ٓ ٝجبس پط٘ی پیبٗجط(ظ) كطٗٞزٛس ” :چاٜاس ُاط١ٝاٜاس ًا٠آثطٝیطبٗ ٙحتطٕ ٛیست  ٝثبیس زضٗأل ػبٕ آ ٙضا ٢ٛی اظ ٌٜٗط ٛ ٝوسضبً ٙطزً -3 :سبٛای
ً ٠ثط ٗسٜس هسضتٜس یب ثطٝت زض اذتیبض زاضٛس  ٝستٖ ٗی ًٜٜس  -3زض ثطاثط ضٝحبٛیٛٞی ًا٠
ٛب ٙزیٗ ٚی ذٞضٛس  ٝذسٗت ث ٠زٛیبی ذٞزضبٗ ٙی ًٜٜس سٌٞت ٌٜٛیس  -3حبً٘بٛی ضا
ً ٠اظ هسضت سٞء استلبزٗ ٟی ًٜٜس  ٝثطٝتٜ٘ساٛی ضا ً ٠حن اهلل  ٝحن آٜبس ضا زض ثاطٝت
 ٝسطٗبی ٠ضب ٙازا ٘ٛی ًٜٜس ٗتًٜ ٖ٢یس “ كطٗٞز ” :سُ ٠طٜ١ٝس ً ٠زػبیطب ٙحت٘بً هجاّٞ
است  ٝضز ٛرٞا١س ضس ،یٌی اظ آ١ ٙب اٗبٕ  ٝض١جط ػبزّ است “

ثعضُتطی ٚتدٔیْ ١ب ضا اظ ٗسئٓٞی ٚغبٓح زاضیٖ  ٝثس تطی ٚات٢بٗبت  ٝح٘ٔ١ ٠ب ضا ٛیاع ثا٠
ٗسئٓٞی ٚكبسس ٗسئٔ ٠ز ٝططك ٠است پیبٗجط اسالٕ(ظ) زض ػی ٚحبّ ً ٠پیبٗجط ضحا٘ات
اثعبد هختلف پیبهجر است– ً ٠ثؼس اظ كتح ٌٗ33 ٠سبّ ضٌٜد ٝ ٠ا١بٛت  ٝتدبٝظ  ٠٘١آ١ ٙب ضا  ٝحاتای
ثعضُب ٝ ٙضؤسبیطب ٙضا ثرطیس -پیبٗجط ٜٗطن  ٖ١است ً ٠ای ٚضح٘ت ٜٗطن ٘١ ٝا٠
زضس ١بی ”چ ٠ثبیس ًطز“ است پیبٗجط(ظ) اثؼبز زیِط ضا  ٖ١زاضت آیٛ ٠بظّ ضس ً” ٠اُط
ٝسط خ َٜثب ٗططًی ،ٚیٌی اظ آ١ ٙب اخبظ ٟذٞاست  ٝضاخغ ث ٠اسالٕ سإاّ زاضت ،ث ٠اٝ
كطغت ثس١یس ،اٜٗیت ًبْٗ ث ٠ا ٝثس١یس  ٝثب احتطإ  ٝاٜٗیت ا ٝضا اسٌٞضت ًٜیاس  ٝثا٠
سإاالتص خٞاة ثس١یس ،ثؼس ٘١ ٖ١ب ٙخب اظ ا ٝخٞاة ٛرٞا١یس ً ٠هجً ّٞطزی یب ٠ٛ؟ ثاب
اٜٗیت  ٝاحتطإ ا ٝضا زٝثبض ٟث ٠خج ٠٢ذٞزش ثط ُطزاٛیس تب ١ط تػ٘ی٘ی ً ٠ذٞاست ثِیطز
اُط زض خج ٠٢زض٘ٗ ٚبٛس ثب اٗ ٝی خِٜیٖ  ٝاُط  ٖ١آٗس ططف ٗب هسٗص ضٝی چطاٖ “
یي ثؼس اظ ضرػیت پیبٗجط (ظ)  ٖ١تحْ٘  ٖ١ ٝاستوبٗتص است ً ٠چوسض ٗحاتاٞیابت
ضٌٖ حیٞاٛبت ضا ثط سط ایطب ٙضیرتٜس  ٝایطب ٙثب ٓجرٜس خٞاة ٗی زاز هؿی ٠آ ٙیٞ٢زی
ضا ضٜیس ٟایس ً١ ٠ط ٝهت پیبٗجط(ظ) اظ ًٞچٗ ٠ی ُصضت ذبًستط ١بی ذب ٠ٛاش ضا ثط سط
پیبٗجط(ظ) ٗی ضیرت ضٝظی پیبٗجط(ظ) زیسٛس ذجطی اظ اٛ ٝطس ،پطسیسٛس ً ٠ای ٚضكین ٗاب
گننَش (ظض)ننٌننَای ًدبست؟ ُلتٜس ٗطیؽ است پیبٗجط(ظ) كطٗٞزٛس ً ٠ثبیس ث ٠ػیبزتص ثطٝیاٖ ٝ ٝهاتای
ثنرای
پیبهجنر
ضٌینذى د د دل پیبٗجط(ظ) ضا زیس اظ ذدبٓت سطش ضا ظیط پت ٞثطز  ٝػطم ضیرت تب ای ٠ً ٚپیبٗجط(ظ) ضكتٜس
 ٝثؼس ٗ ٖ١سٔ٘ب ٙضس ایطبُٞ ٙش ضٜٞایی ثط ٗطزٕ ثٞز  ٝزضز زّ ٗ ٝطٌاالت ٗاطزٕ
ّبی هردم
ثطایطب ٖ٢ٗ ٙثٞز ایٜوسض ً ٠ث ٠ایطبُ ٙلتٜس :ض٘ب ً ٠٘١ ٠اش ُٞش ٗی ًٜی؟ آیٛ ٠بظّ
ضس ً ” ٠یٓوُ ٓٞٔ١ َُٙٞٓٞأُشُ ٌٙهُْْ أُشُ ُٙذَیٕطٍ ٌَُٖٕٓ “ (تٞث)13/٠
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ثٔؼس زیِط پیبٗجط (ظ) ای ٚثاٞز ًا ٠تطاطیالابت
حٌٗٞتی ٛساضت ٘١یط ٠ثب اغاحابثطاب ٙثا٠
غٞضت حٔوٗ ٠ی ٛطستاٜاس  ٝاظ تطاطیالابت
ٗطرع ٘ٛی ضس ًً ٠ی ضئیس ًٝی ٗاطؤٝس
است ٗب خبیِبٗ ٟرػٞظ زض حٌٗٞت اسالٗای
ٛساضیِٖٗ ،ط ث ٠زٓیْ ٗسبئْ اٜٗیتی ً ٠ثاحاث
زیِطی است پیبٗجط(ظ) ٝهتی ٝاضز ٗسی ٠ٜضاسٛاس
ثطای ای ٠ٌٜزض ًسإ ٗحْ اهبٗت ًٜٜس ضتطی ضا
ٗطرع ًطزٛس  ٝكطٗٞزٛس١ ” :ط خب ً ٠ای ٚضتط ٛطست ٗ ٚزض ٘١بٛدب سابًاٗ ٚای
ض ٝ “ ٕٞاتلبهبً ضتط ث ٠یٌی اظ كویط تطی ٚذب١ ٠ٛبی ٗسی ٠ٜضكت پیبٗجط(ظ) ًبض١ب ضا ثا٠
ضطاكتٜ٘ساٝ ٠ٛؿیطضطاكتٜ٘سا ٠ٛتوسیٖ ٘ٛی ًطزٛ ،ظبٕ اضثبة  ٝضػیتی ثطهطاض ٘ٛی ًاطز،
ذٞزش ٗثْ یي ػ٘ٔ ٠سبز ٟچٞة خ٘غ ٗی ًطز ِٜ١بٕ سبذت ٗسدس ذٞزش ثٔاٜاس
ٗی ضس ً ٝبض ٗی ًطز پیبٗجط(ظ) زض حٌٗٞتص حٔو١ ٠بی ثست ٠سیبسی ًٝابسات ٝ
هسضت  ٝثبٛس ثبظی  ٝه ٕٞذٞیص ثبظی ٛساضت یي خٞا ٙغبٓح 31سبٓٗ ٠ثْ اسبٗ ٠ضا
پیسا ٗی ًطز  ٝا ٝضا ثی ٚآ ٠٘١ ٙضیص سلیس  ٝاغحبة ٝآزٕ ١بی ٗا٢اٖ كاطٗابٛاس٣
ثعضُتطیٓ ٚطٌطًطی زض ثطاثط اٗپطاتٞضی ض ٕٝهطاض زاز یب ٌٗ ٠ضا ً ٠كتح ٗی ًٜس یاي
خٞا31 ٙسبٓ ٠ضا حبًٖ ٗی ًٜس زض ثبة ظٛب ٙكطٗٞز ” :ث ٠ظٛب ٙا١بٛت ٘ٛی ًٜٜس ٗاِاط
اكطاز پست ٓٝؼی “ ٚآٛوسض ث ٠ظٛب ٙضرػیت زاز ً ٠حتی خساُب ٠ٛث ٠آ٢ٛب كطغت ثیؼت
زاز ٗطز ١ب ُلتٜس ًٗ ٠ب ثدبی ظ١ ٙب  ٖ١ثیؼت ًطزیٖ ً ٠آی ٠آٗس ً ،٠ٛ ٠ذابٛاٖ ١اب
خساُب ٠ٛثیؼت ًٜٜس  ٝپیبٗجط(ظ) ٗطاسٖ خساُب ٠ٛثیؼت ثطای ظ١ ٙب ُصاضت ایاٗ ٚای
ضٞز حؿٞض اخت٘بػی  ٝسیبسی  ٝتؼ٢س ٗ ٝسئٓٞیت پصیطی ظٛبٙ

پیبهبر(ص) ف
ره
َ
د:
”
کل
َا
جویع وب ٍ
بخَ
ال طنفنرلنَا“
ریذ ٍلی طٌْب ً
خ
َ
ری
ذ،
ّ
و
ِ
ببّ
چی
ن بنخنَرینذ
سّبیی کِ ببی
ذ
ا
ص
ال
ح
ش
َ
د ایي
یک عذ
ّنبمنت کنِ
ُ آى طرف ش
ْ
ر
ب
خ
َ
رً
ذ
ببال ب
طب بترکنٌنذ ٍ
یبٍرًذ ٍ ،یک
ع
ذ
ُ
ّ
ن
ا
ز
گر
مٌگی بوبًٌذ!

(ظ)

حکَهت پیبهجر
ثِ دٍ ازتطریفبت

ضخصیت زًبى د
حکَهت پیبهجر

(ظ)

(ظ)
پیبٗجط كطٗٞز” :ثئس آو ٕٞه ٕٞالیو ٙٞٗٞهلل تؼبٓی ثبٓوسط“ ثس خبٗؼا ٠ای اسات ،ثئس القَم قنَم
خبٗؼ ٠ای ً ٠ػسآت ٛیست  ٝثطای اخطای ػسآت  ٝهسط هیبٕ ٘ٛی ًٜس ،ػاسآات زض الیقَهَى هلل تعبلی
حٞظٟی اهتػبز ،هؿبٝت ،سیبست  ٝكط َٜ١پیبٗجط(ظ) كطٗٞزًٞٔ” :ا خ٘یؼبً ٝال تلطهٞا“ ثبلقس
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ثرٞضیس ٓٝی ت٢ٜب ٛرٞضیس ٠٘١ ،ثب ٖ١ثرٞضیس حتی زض سلطٗ ٖ١ ٟتلطم ٛطاٞیاس ایاٚ
ٜٗطن اسالٕ است ”چ ٠ثبیس ًطز“ پبسرص ای٢ٜبست چیع١بیی ً ٠ثبیس اغالح ضاٞز
ای١ ٚبست ً ٠یي ػس ٟآ ٙططف ض٢ط ثرٞضٛس تب ثتطًٜس  ٝثبال ثیبٝضٛس٘ٛ ٝ ،ی زاٛاٜاس
چطٞض پ١ ّٞبیطب ٙضا ذطج ًٜٜسٝ ،یي ػس ٖ١ ٟاظ ُطسِٜی ث٘بٜٛس! پٜح تب زذتط یاب
پسط زٕ ثرت زاضز ٝیي خ٢یعی ٠سبز٘ٛ ٟی تٞاٛس ت٢یًٜ ٠سٗ ٝ ،ی ضٝز ذٞزش ضا اظ

کتبة ٍ سنٌنت
احتیبجی ثِ اصالح
ًذا د ،احتیبج ثنِ
فْن ٍ عول دا د.

ثبالی یي سبذت٘ب 1 ٙطجوٝ ٠ظاضترب ٠ٛزٓٝتی ٗی اٛساظز پبییً ٚسبٛی ًٗ ٠ی ذٞاٜ١اس
زی ٚضا اغالح ًٜٜس ثبیس ثطٛٝس ذٞزضب ٙضا اغالح ًٜٜس ًتبة  ٝسٜت احتیبخی ث ٠اغالح
ٛساضز ،احتیبج ث ٠كٝ ٖ٢ػْ٘ زاضز ٗطٌْ خ٘ٞ٢ضی اسالٗی ٝالیت كویٛ ٠ایاسات ًا٠
ثرٞا١یٖ اظ هب ٙٞٛاسبسی ثطش زاضیس ٗطٌْ ای ٚاٛوالة ٝحٌٗٞت ،زیٜی ثٞزٛص ٛیست
ً ٠ثرٞا١یس حصكص ًٜیس ٗطٌْ ،ذٞز ٗب ٝض٘ب ١ستیٖ

هلعَى هنلنعنَى
هلعَى هي ألنقنی
کلِّ علی الٌبس.

پیبٗجط(ظ) كطٗٞز١ ” :طًس سیط ثرٞاثس  ٝزض ض٢ط ا ٝیب ٘١سبیِی اً ٝسبٛی ُطس ٠ٜاٛس اظ
ٗب ٛیست “ پیبٗجط(ظ) ث ٠طجوبت ٗحط ٝ ٕٝظح٘تٌص احتطإ ٗی ُصاضت زض ثطاثط ٗالات
ذٞض١ب ٝا١ ِْٛب ٗٞؾغ ٗی ُطكت ٗ ٝی كطٗٞزٔٗ ” :ؼٔٗ ٙٞؼٔٗ ٙٞؼ ٚٗ ٙٞأٓوی ًّٔ ٠ػٔی
آٜبس“ ٛلطی ٚثط ًسبٛی ً ٠ثبض ظٛسُیطب ٙضا ثط زٝش زیِطاٗ ٙی اٛساظٛس  ٝثاس ٙٝزازٙ
ذسٗبت ٗبزی ٗٝؼٜٞی ث ٠خبٗؼ ،٠اظذسٗبت خبٗؼ ٠استلبزٗ ٟی ًٜٜس

ثَسِ ثنر دسنت
کب گر

پیبٗجط(ظ) اظ خ َٜتجٞى ثطٗی ُطتٜسٗ ،طزٕ ث ٠استوجبّ آٗس ٟثٞزٛس اظ خ٘ٔ ٠پیطٗطزی ثا٠
ٛبٕ سؼس اٛػبضی ًٛ ٠عزیي آٗس  ٝثب پیبٗجط (ظ) ٗػبكحً ٠طز ٝهتی ٗػبكحً ٠طز پیبٗجاط
(ظ) ٗتٞخ ٠ظثطی ثیص اظ حس زستب ٙا ٝضسٛس  ٝكطٗٞزٛس :چوسض زستبٛات ذطا ٚاسات
ُلت ٚٗ :ػ٘ٔ ٠إً ،بض ٗی ً ،ٖٜثیْ ٗی ظٝ ٖٛظٛسُی ذبٞٛاز ٟإ ضا تأٗیٗ ٚای ًاٜاٖ
پیبٗجط(ظ) زست ا ٝضا ُطكت  ٝثٜٔس ًطز طٞضی ً ٠٘١ ٠ثجیٜٜس سپس آٝضز پبیی ٝ ٚثٞس ٠ثط
زستب ٙا ٝظز  ٝكطٗٞز١” :ص ٟیسٌ  ٝاهلل ال ت٘س ٠آٜبض“ ث ٠ذسا هسٖ ای ٚزستی اسات ًا٠
آتص خ ٖٜ٢آ ٙضا ٓ٘س ٛرٞا١س ًطز ای ٚاست ٗطزٕ زاضی

هننب
ثبخَا

د

ضننکننن

هذیریت جنٌن
ٍاًی

زض ٗٞضز ضثبذٞاضا ٙكطٗٞز ٠ً :زض ضت ٗؼطاج زیسٕ ًسبٛی ضا ً ٠ضٌٖ ١بیطب ٙپط اظ ٗابض
ثٞز  ٝاظ ثیط ٙٝزیسٗ ٟی ضس ،اظ خجطئیْ پطسیسٕ ایٜب ٙچً ٠سبٛی ١ستٜس؟ ُلت :ای١ ٚاب
سطٗبی ٠زاضاٛی ٗلت ذٞض  ٝضثبذٞاضا١ ٙستٜس ًٗ ٠ثْ ا ِْٛث ٠خبٗؼ ٠آٝیعا ٙضس ٟاٛس
ای ٚضح٘ت ٗ ٝالطلت  ٝازة پیبٗجط(ظ) ضا زیسیس ،اظ آ ٙططف هبطؼیت پیبٗجط(ظ) ضا ١اٖ
ثجیٜیس پیبٗجط(ظ) ٝهتی اغْ ٛظبٕ اسالٗی ،اٛوالة ،ػسآت اخت٘بػی  ٝاحٌبٕ اهلل زض ذطط
ثٞز ،ثب ًسی ٗؼبٗٔٗ ٝ ٠سبٗح٘ٛ ٠ی ًطز اٝالً ً ٠حسٝز  31خ َٜضا ٘١ی ٚپیبٗجط ضح٘ت
ضا ٟاٛساذت ٠است ً ٠ثطذی ضا ذٞزش ٗستوی٘بً كطٗبٛس١ی ًطز ٟاست زض سبّ  ،ٖ٢ٛپیبٗجط
(ظ) زض حبّ آٗبز ٟضس ٙثطای ٗوبث ٠ثب ض ٕٝاست ً ٠خ َٜضٝاٛی ضسیسی پطت خاجا٢ا٠
پیبٗجط(ظ) ضطٝع ضس ً ” ٠ثبیس غٔح ٗٝصاًطً ٟطز “ ض ٕٝاثط هسضت است ،ثب هجبئٔی ًا٠
ثب آ١ ٙب خِٜیس ٟایٖ كطم ٗی ًٜس ٞ١ا ُ ٖ١طٕ است ٞٗٝهغ خ٘غ ٗحػا ّٞاسات
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ٝذطٌسبٓی است “ ضؼبض خ َٜثاس اسات ٝ
ذطٛٞت ثس است یي ػسٗ ٟی ُلاتاٜاس ًا٠
خٗ ٝ َٜجبضظ ٟثب استٌجبض ضؼبض ٗلت است ٓٝص
ً ٝ ٚثچست ث ٠ظٛسُی ات ٜٗبكغ ٗٔی ات (ث٠
هطائت آ١ ٙب) یؼٜی ضٌٖ  ٝظیط ضٌ٘ات ٝ ،اال
اغ ٝ ّٞاضظش ١ب  ٝػسآت ٗططح ٛیست! ثؼؿی
(ظ)
اظ ضاٗ ٟوسسی ٝاضز ضسٛس ،یٌی ث ٠پایابٗاجاط
ُلتٗ ” :طا ٗؼبف ً ٚچا ٙٞزذاتاطا ٙضٗٝای
ذٞضِٜٔس ٝآزٕ ؾؼیلی ١ستٖ اُط ث ٠آٜٗ ٙطو ٠ثیبیٖ ًٜٝتطٖٓ اظ زست ثاس١اٖ ،چا٠
(ظ)
ًسی خٞاة ضطػی اش ضا ٗی ز١س؟!“ ای ٚخطیب ،ٙتطٌیالت پیسا ًطز ٟثٞز پیبٗجط
زستٞض زاز ذب ٠ٛای ًٗ ٠طًع كت ٝ ٠ٜسبظٗبٛس١ی زض ثطاثط خ٢بز ثٞز ضا آتص ظز ٝ ٟثاط تخریت پنبینهنبُ
أ١ص ذطاة ًٜٜس زض ٛعزیٌی ٗسیٗ ٖ١ ٠ٜسدس ؾطاض ثطای شًط ٝزػب ٛ ٝیبیص سبذتّ ٠بی تَطئِ چیٌی
ثٞزٛس  ٝاظ پیبٗجط(ظ) ٗی ذٞاستٜس ً ٠آ ٙضا اكتتبح ًٜس ٝهتی پیابٗاجاط(ظ) اظ خاٜاَ
ثطُطت ك٘٢یس ایٗ ٚسدس پبیِب ٟتٞطئ ٠ػٔی٢ٛ ٠ؿت ضس ٝ ٟزستٞض زاز ًٗ ٠سداس ضا
آتص ثعٜٛس  ٝثط سطضب ٙذطاة ًٜٜس

ه
شکل هب بر خ
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هي امت!

(ظ)
ٗطٌْ ٗب ثط ذٞضز ُعیٜطی ثب زی ٚاست ثؼؿی ١ب ضح٘ت  ٝازة پیبٗجط ضا ٛا٘ای دیي؛ ّوِ ی دیي
ثیٜٜس  ٝثؼؿی ١ب ٗجبضظ ٝ ٟسطسرتی پیبٗجط ضا١ ٝ ،ط ًس ٗ ٖ١سػی ٗی ضٞز ً ٠ایا ٚاست.

هطائت ٗ ٚاست!
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