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تالیف
آیه اهلل شهید سید محمد باقر صدر
انقالب

مهدی (ع)
و پندارها
ترجمه سید احمد علم الهدی
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بنام خداوند بخشنده مهربان
جناب معزز گرامی الممیس دیاح ا عیح اللید احفیح

ایس ا احکیمو اللیا د

عیس ا

برکاتس.
خوادییش اییعا و مییو و اترجییا ترجعییس ا زتییح ا کییس بییرا کرییاب «بحییح ییو
احعفح (ع)» تفاس تعوو بوویح هعرا با مطاحبیس اجیاز تجیر بیس میا دیاحا ایعا از یر
ماذ تاییح کییس ایییه ترجعییس مییره الربیی کرییاب ا بییح

کییوف رریه تو ییا

میا

ا ییا س

پا ق منرجر دازیح.
خوایینوو مییه و اینکییش کییس دییرا راز
توجف کس و ایه ترجعیس مبیل

قییح وات خییوو ا تکییبش بییس کوایی

واایرس اییح ابیزا کیندا از خحا تیح دیبحا مکی لش وا و

ایییه خییحمش ا از اییعا بییس بفرییریه جف ی کییس از بنییحگا دییاح خییوو م ی پییلیرو قبییو
رمایح و

زگا

کس ما

رزتح بفیر تعی وهیح مآیر ت یس و دیاحد بیس و گیا

باا تحا و برابر ایه العل خحا بجعا پاواش تاک النایش رمایح.
احکمو اللاک

عس ا

برکاتس.
 12اوا  2931محعح باقر احصح
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پیشگفتار مترجم
بسمه تعالی
دخه خوو ا و ایه پاجآ را بایک بایحا بیاش تیلکر بفعیس ایاعاا بیویج تکیل جیوا
کس بس پرتآاهفا خطر تزویک تر ادش اخرصاص ماحهد .
وتاا گر را دیخش تیریه ا یطراباس ادیشا تی
ما جییحا اتکییاتاش بییراو

لید بایحاوگر از هعیس یر

ایعلس

از ماییا تییوع بجییر خییش بربکییرس ادییشا اخرراالییاس مفای

دییم فا مرگبییا تکییل بجییر ا تفحیییح بییاتعراه ما نییحا العییح مییروو از زتییحگ بعنییوا
یییک برتامییس اجبییا

بییا االعییا اییا س بروااییش ما ننییحا تجییا از دی حس ففییر هییا محییو

اییح اتآراتافا پریجییاتافا از هعییس ییر

اتکییاتفا اا ا ییس کییرو اتییح ویآییر ککیی و

ضلاش اخیم تعی اتحیجیحا مرومیا دیرعحیح خیو ای قیاپ دیرد پاجیآا دینآح
قرا گر ریس اتیحا درتوایرفا گرواگیرو منیا ت قیح س منیحا اتر یفیا زتیحگ وتایا هعیس و
ادرخحا و حلس افوس وواح فنیح و میح اتیحا و ی طیر
جییاو اییراب دییر و اییفوس بخییا ر فییرخ
کجییرا ها ودییرس جععی
ر

فرییر دودییااحو

مااییاه طس ادییلحس دییاز

ب ییا هیید اتییحاخره ملرفییا

ویآیر الیح ا ادیرععا گر دیاحو

وتایا قلیح ا حی

بیر حی
ییر

ییعاد ا می کجیینحا و یییک

بیا مادیک زاو خیواه

الیح

لبی و زییر

تیین و ایییه رتییح کییس ملرفییا ب ییا مییح از ادییرععا امپریاحاکییش
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مین تفیا ا هید از تیا بآارتیحا معیحا

درب ا بزیر با ب جنح باق ماتیح جیا
خو کد تن ب ا ماتح و گفایجاترا بع نح.

ا مروما مالیوو محیر و از فنآیا هیر ال ریری کیس یرا می کننیح و تعطیس معابیل
ماد فا م کعس ها

رارس هیا ت یاس ا می باننیح بیس پنیحا این یس باتفیا پنیا برتیحا

بع رو این س تزویک ماجوتح بیا ییک پنآیا خجیه تیر دیاعا و خیاد تیر از ا

بیر

م گروتح .
هعییس ایییه و وهییا ا جییا ها ا ایی ن س هییاا خ عییا هییا ا محر مارفییا ا عرهییا ا

اکیین

پریجاتافاا پاحای

یک

اتعمب یک کج

ا و و ا ن س خ عا خ رآا
تر

حرز ییا

رکش و

جوو ا راو باحا ادش .

ا باجرر بخیواب ما نیح تیا ت یا کیس تفیا ا بیا زهیر

می کجیح بصیو س میرو هیا مرحیری و می

وا حی و میزا

باییحا ا اجرعییاع ارییر و و ا ی ن س خ عییا بییرال ت ادییشا العییح بوجییوو م ی

و

تراکد العح ها بس ات ا من ر ماآرووا ات ا مجعل اتعمب م ا ر زو.
با دا بحط ادش .

دخه ا

هعاجییس و دراییعا

هییر ملییش جامعییس ا ییراو باییحا

مالاو ته تج ال ایووا پینم مالایو
و دراعا

بایحا

کییاب اتییح ا اگییر ملر ی از د ی

باکیش پینم مالایو

خ ریس بااینحا

ملش پنم ملاو ت رتحا تس د ملاو .

زیرا ا یراو بایحا و ای و ییک ملیش مارواتنیح منجیا اریر بااینحا اط خوابایح جیز این یس
اککاج

ا م گایرو بیس کیربه تبیحیل می کنیح اریر ویآیر و جامعیس تیحا وا اگیر بنیا
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بااییح خ رآییا یییک ملییش ا بحکییاب ا ییحها
د ملاو ت رتحا بل س باییح بآیوپاد تفیا بیا

اجرعییاع باییا یدا تبایییح بآییوپاد تفییا

از دیح ملایو اتیح ا فیو بیا اییه کیاب
کجییو هیید جییز ت ییراس

گربییس هییا دییآفا گییرر هییا و تییح هییا فرتییح هییا

محکوب ماجیوتحا زییرا ا یراو و پیا خ ریس و دیط اجرعیاع بیا دیایر جنبنیحگا ت یا ت
تحا تحا ایه برخم

پنیحا دیرعآرا ادیش .کیس اگیر بیر قجیر الیواو تیوو خ ریس ییک
ملش م باننح.

ملش مکلط احتح خوو ا مکلط بر تعاو ا و

دییخه گ رییا مییا بییا میزهییا باییحا جامعییس ادییشا کییس تییراکد خ عییا
تییر

یییا

رکش بوجوو می
از هعس ر

تع ی

رینییحا بل ییس جییا الع یح هییا و تییا

وا اییه الیح از ا یراو کیس وا ا

جنایییش و تفییا
اتعییمب کج ی
رکیش اتیحا

اتعیمب کجی

میو و توجیس اتیحا ییک دلکیلس از تار هیاپ کیس جیوو تفیا ا میزا د منیا ت
تییابوو دییاخره ایییه ودییرس اتییح ا و معابییل

خییوو م ی باننییح و دییحو دییرکوب کییرو

تار هییا کعییاه کننییح پجییش پییرو کییس و دییحو بحدییش

و ردییر بییرا

ا و کییرو

ادرععا تاز خوو و دط ایه ملش اتیحا و اییه معیاو اتیح کیس جیوو اییه ا یراو ا فجید
بکییرس بییرا معادییح اییوو خییوو ادییرخحاو کننییحا حییلا بییرا دییا لآار کییرو تفییا و
ادییرخحاو و
ادرععا

وتجییا واو هییاپ و دییر ا تییا میی گعا تییحا از جعلییس این ییس مبییات

خوو ا ییک تین جیم اتعیمب می زتنیحا مبیات

تیین ییح اتعییمب ا بییرا این ییس کج ی
مبییات ادییرععا

اتعمب ی

یح ادیرععا خیوو ا

ییت زاو خییواه

تییا

ا مییر

خییوو قییرا وهنییحا از ر یی بییرا این ییس یییک دلکییلس از مبییات

7

العایح کس میزا د
ا راو خا

و پاجیر ش ادیرععا تفیا و دیط اییه ملیش ادیش از مییز اییه

اووا تفا ا تن یح اتعیمب مازتنیح .و جوامیت ملیل ادیمم میا کیس امیر ز

بصییو س فییرا گییا ابرقییح تفا ادییرععا
ادرععا گر ( فس فی

وتاییا و مییح ادییش ا العییوو قییح تفا
و موحفیا مبیات االرعیاو ا

فیس ادیش) ایاعس

ا میزا د بیا

و پاجر ش ادرععا خوو م باننح .
زیرا اگر و ییک جامعیس ادیمم بنیا ایح العاییح
کامییل و ففییر زتییحگ

و موحفیا م ری

مییروو م کیید اییووا یییک ویییوا ییوطویه و ا ییرا

بوجوو ماا و کیس از ت یوذ هیر گوتیس قیح س اجنبی بیحاخل
کروا حلا ی

تجیات و ییک میرز

دیرب و میو و

از مکاپل کیس داادیش ایر

ملییش

اجرعیاع جلیوگار خواهیح
اییرم

کیرو اتیح تیابوو

کرو تجات ااعس ادش.
بز ر اه کس و اییه مکیار بعیح از کجیره هیا قریل هیا الیاو هیا ودیرس جععی
بت هیا تبعایح هیا و هعیس تعیا

کجیو ها ادیمم تیاو بودیالس العاحجیا پیا

گر رس اتحا اینکش کس با ودیش مرمیوز تاایناخرس تبلایی خیوو العاییح اییح هیا ایاع
ا تیین ییح اتعییمب بزتنییحا بییا ا و کییرو اییبفاس ایییراواس االرعییاو مبییات م ر ی
تجات ا و ا ا

میزها مرزحیز دیازتحا تیا اییه خیا دیر ا ادیرععا تیا از جیا کنیح

اییووا بز گرییریه گ یاو و ا مبییا ز بییا ادییرععا

خنن ی کییرو عاحاییش تفییا و دییط

جوامت ادیمم تح یاد مبیات االرعیاو ایاعس ادیش ا کیاش بعضی از جواتیا الزییز
م اهییح کییس دییر بییر کیید تفییاو

و معییاو ت ییاس بخ ی
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ادییمو مکییلعاه از فنیین

ادییرععا گرا بییا اخییمص ییحاکا
قلد ردیایا

ما ننییح ایییه عاعییش ا و ی مانعووتییح ا برخ ی از

دیخنو ات کیس بیا تعیاو م اهیحس خیوو ا قید اجرعیاع ادیمم

بایحا

تعوو تفا داخرس اتح بایه اقعاش مارداحتح.
ز هر فس ز وتر .

باماح

ی یی از مکییاپل االرعییاو اییاعس مو ییوع ایعییا بادییم

ینییح جفییا مییا یییک قییح س

مل ییوت داب ی ادییش کییس از هییزا ا دییا قبییل و دییاعا یییک اتکییا دییعات و الییاحد
بوجوو مح

بیا

از ییازو قیر ادیش کیس بطیو تاپحییح پنفیات و هعیاه کیر خیای

زتحگ ما نح.
ایه االرعاو تاایه یح بیرا جامعیس ا یراو
لیید دییرد
ایه ایعا هعاجس

کییاو ا و یییک قاح ی

دیازتحگ وا و کیس اایخاص معرعیح هعیوا

مصیینوال

موقییش مجییاهح ما ننییحا بعنادییبش

تیابوو دیرد جناییش ا می باننیح ا حیلا هاتآیا دیرد بایحاو و

تار تا بز ر تار منیح جلیو تعا نیحا تیا از مبیا ز بیا
العر ا

جیش کننیحا ییا مایودیاتس

ا ابح بس باننح خوو اتکلاد بنعاینح

هر توع ادرععا

ایه توجس ا وا و ک س بیا جیوو اییه بیا

تعی تواتیح از خیوو الاعیش

ابفر و فجد ملش معرعیح جیا وهیح حیلا از وییر زمیا تار هیا ادیرععا

بیرا

یجیس

که دیاخره اییه یر از میزهیا ا ااتیا ادیرخحاو اییه اییح بن یت خووایا مفیح هیا
داخرآ ب وامیت ایاعس الر یس واایرس اتیحا م ربفیا مخرل ی بیایه النیوا تجی ال واو
اتحا خوابخراتس هعس جیا بیا ا کیش

بیر ایح اتیح ا اخایرا و اییه دیحو اتیح کیس از
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یییک ییر

بییا ا و کییرو اییبفاس ایییراوس دردییخش و میزهییا از ییر

اتعییوو کییرو ایییه ایییح
ینییح کییوو بخی

ویآییر بییا

العاییح ا ییح اتعییمب ( باین ییس اماییح باییک قییح س ادییم

ادییش ا ییراو ا از تحییری جنییب

و ایییه زمییا بییاز ماییحا و) ایییه

ر االرعاو ا یجس که دازتح.
ت رس قابل توجف اینکیش کیس از ابریحاپ کیس پحییح

یر «مفیح » بصیو س ییک االرعیاو

ملهب و میزهیا یاهر ایح ادیشا ییک دلکیلس ایبفاس اای اطت هعیرا بیا پایحای
ایه ایعا و میزها پحیح میح ادیش  :کیس یجیس هعیس ایبفاس اییراواس پارامیو االرعیاو
بس مفح بس کاب م
پادخ هاپ کس و

یح.

و زمیا هیا گلایرس بیس دیالس ا یا برازتیح

واتجعنحا میلهب ایاعس بیس اییه اای اطس واو ایح منادی

بیا

منطین هیا
یت

زمیا

دیا
دیط

ا ا مروو هعیا الصیر ادیش ا از فازهیاپ کیس تایاز بیس ت حییح وا و پادیخ اییراواس
اا اطس وین ادش .
ادوط و هیر زمیات کیس اای اطس اییراواس هیا زمیا هیا گلایرس و

یت منادی

هعا زمیا و ا یا بیر ز می کنیح پادیخ هیا گلایرس تعی تواتیح الامیل یجیس کیه
اح اا ا

ایراو از میزها بااح.

و پارامییو مو ییوع اتعییمب مفییح (ع) از ویییر زمییات مکییاپل از قباییل  :مج ی ل ییو
العییر ا مییز دابییش ا ایییح اتراییا ییر ا امنییا اینفییا مطییر بییوو ادییش ا واتجییعنحا
ااعس و هر زمات مطابن با ا ین مییز میروو
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زمیا و

یل اییه مکیاپل کوایاح اتیح ا

پادخ هیا تعی تواتیح اییه مجی مس ا و میزهیا تار منیح ا یا برازتیح اییه

ح
زما

ل کنح.

احبرییس برخیی از تویکیینحگا اخاییر هیید و دییحو ییل ایییه مجیی مس بر مییح اتییح ا و
پارامو ایه مو وع هیا کریاب هیا م صیل ا زتیح ا تآاایرس اتیح ا مکیاپل مزبیو ا
از جفاس مرعحو مو و بحح قرا واو اتح .
تربعیاس بر دی هیا العاعی واایرس او

و خصوص ا ییه قبایل کریاب هیا اییه جاتی

ر خیووو ا حیاه کریاب کیس تیاحاد تعیووو بنیاو منرایر جفیا
با بوو ادشا ح و باه هعس اییه کریاب هیا تنفیا کریاب

از یو العیر» و اییه

ا کیس و اییه مو یوع از تایر

العن ابر ا بی تاایر ییا رد کریاب ایرید «بحیح یو احعفیح » بیوو کیس از ایحاس
ضییرس یییس ا دییاح محعییح بییاقر

ییر بییز ر میییز مر ییر جفییا بییاه ادییمم
دح »ادش.

و ایییه کرییاب مکییاپل مربییو بییس اتعییمب مفییح (ع) بییا یییک ای ل دییبک تییاز
دابعس ا مو و بحح قرا گر ریس ادیش مطاحی
اللع

و پوای

هیا

لکی

بی

بیا ففیر العاین

زیه پااو اح ادش .

احبرس ایه کراب قیبم بیس دیالس بعضی از قلید ردیایا
اح ادشا یا این س مریرجعاه واتجیعنح از تایر

ایه اتیحی

بیس ا دی ترجعیس

ا دیاز مطاحی

مفیا س یو احعیاو

ا بییس کییا بییرو اتییحا حی و ادییل مییره ت ییاس حطا ی از تاییر تحلییامس اللعی مطاحی
برخیو وو کیس و ترجعیس هیا بیس

ت یاس تییوجف تجیح بیوو اللیش
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اییه بیوو کییس

مناییو موحیید محرییرو و مییره کرییاب طبییم تیااییراس دیینآاه اللع ی
لک

یییا ادییطم اس

پوااح اح ادش.

با توجس بس ایه ت اس بس ر ا راوو کیس ترجعیس
اللع مطاح

اتی بیرا اییه کریاب کیس العیوو حطیاید

ا اامل بااح و تحش تار اخص موحد تفاس کند .

پت ازپایا ترجعس کراب ا بیس تایر موحید محریرو دیاتاحو
حس واتجیعنح معاید جنیاب

یس اطدیمو احعکیلعاه قیا

کی

اطمیر مبیا ی معاید

یا دیاح کیا د یاپر کیس

عم از مح دیاه محریرو یوز اللعایس قید هکیرنح تصیحا اییه ترجعیس تطباین

ا بیا

مییره و پرتییو وقییش تععیین مییو و امرنییات بییر الفییح گر رنییح ا اماییح ادییش م عییوع ایییه
خییحماس مناییو تاییر منراییر جفاتاییا « ضییرس بعاییس ا

ی اط

ییاه

ییس بییه اححکییه

احعک ر » ا ا نا حا قرا گارو.
تفرا – داح ا عح اللد احفح
اوا  2931هی .
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محمد باقر الصور

بحث حول المهدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«و نرید ان نمنن علنی الن ین استونعفوا النی ا ر

و

نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین»  : 5القصص .
«اراده مننی ینننیم بننر آنننان یننه در یننره خننا
شننمرده شننده اننند من ن

ننناتوان

ن اریم ر آنهننا را ره ننران و

بازماند ان قرار دهیم ».
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بنام خدا
مهدی :
تنها یک ایده ئولوژی اسالمی نیسن
توجه قرار گارو تلعانفا وین ا

ر ینه القنز از دیند اه آموزشنهای من ه ی منورد
ا و اااتس ا ا جایآزیه دازو.

بل س ا :
یییک احفییاو طییر اتکییات ادییش کییس و برابییر بایین
ا م کیید ماکییازوا کییس العییوو دییاحش هییا

و خجییات

پلیرتییح پییت از ت یی

دییعات بییا هعییس ابعاواییا اجییرا

هییا و از تآراتیی هییا جییا ردییا اتکییاتاش یییک مکییار

مطع ه یک قرا گا م فز برا تمش ها هح
 .ایه ا کا

هییا هعییس مر ییریه جفییا

زگییا

خوو باابح.

تنفا یک اعو میلهب تاکیش کیس عیط و بیرق

گیا مییز مریحیناه

ا راو معرعح بفخ دابش اهر اوو بل یس ا یراو میاو پردیر کیس بیس العیوو االرعیاواس دابی
پجییش پییازو اتییح هعاجییس تییا یخ ا برادییا
کرو اتح کس
دل

ام

ز

را می

بر جفا

ایییه احفییاو باع ی

تناقضییاس ت کییار می کننییح تییا هیید بییا

ییح کیس العیوو اییه تناقضیاس و گایر هیا تصی اس ماجیوو
ومش م کنح.

ایییه اییعو بییا ن کییس و ا ییراو هعییس جوامییت ملییل موجییوو ادییشا

م توا گ ش از گکررو تریه

اه تریه احفاماس بجر ادش.

تآا کیس بنیا باایح اییه احفیاو طیر میو و تایایح وییه قیرا بآایرو العایح میلهب کیس
مکییرعاد منکییوب خییحا ادییش ایییه اییعو ا و میییز بعنییوا یییک بییا
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دییح و دییح پ ی

یییز کنییح ایییه عاعییش ا بییا کعییا دییرا ش تاکاییح تعایییح کییس کییر خییای و
فرخ ها

خریه خوو از الح

هنآییاو  :ایییه اییعو

واو پر ماجوو.

و ی بییا ن بصییو س یییک ایعییا مح یید درتواییش بجییریش ا

اه م دازو.
ارییر جییوو ایییه ایعییا
و وها عیط اتکیا

بییا

تنفییا ایییه تاکییش کییس و معابییل تییاامن هییا پریجییاتافا

ا تکیل بحهیحا تآراتی هیا و تی
و مروگیی

گ ییش کییس و برابییر

تااماییح کییس ماییاحد جنییایرآرا

باحاوپاجییآا و ملییش محییر و مالییوو بوجییوو م ی ا و
گوتس درعفا قلح
و ترا س بیاز کیرو

زتیس امایح بیحتاا الیح

تفییا ا مییاو پییلیرش هعییس

واو ینیح

ادیش کیس

یت معا میش جنیب

توماح با

باز ما نح جلوگار م تعایح.

ماخریس بیا االرعیاو وینی رابیش ما نیح کیس و

ا خواهح وااش کس با ییک جفیات ماطمیا از دیرد

ا منفییحو دییازو وتاییاپ

زگیا ینیح الیحاحش

بیر ایوو ا کیا بایحاو

ا از تییو بنییا کنییحا هییر اتییحاز لیید جنایییش و اقطییا جفییا

تار منییح گییروو بییر معییح اس درتواییرفا مکییلط اییوو خییر اطمییر بایییح
گرووا زییرا دیرد ییک موجیوو دار باعی
ایییه بییا

او

و ا از خییاموش اییح مجییعل اترعییاو کییس و دییانس مالومییا

برا ر خرس اح ادش تنح باو یا

ایه تواتاپ

تییراکد دییرد

هیا می دیازوا ایعیا مفیح (ع) بیز ر الامیل تایر بخ

ا ییراو بوجییوو میی

ایه اعو بیا ن

ا امی

ببخجیحا بل یس باییح

یعان ی بفییر ییرو دییرعحیح

تیابوو

رعی ادیشا هیر فنیح تواتیا باایح

بفییر ملییش مالییوم ایییه مییا
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ز منفییزو

ز

ا تعییحید

ما نییح کییس کی اییوو :تفنآییاو کییس بییرا ای ییاو وگرگییوت
ادل گیروو بیا این یس بیر قی
واارس ا باییح گ یش تعی

یر مفیح و میزهیا بجیر بیر پایحای

ادیمو دیبعش

ادیمو و تحیو اینآوتیس ت یر بکیاا یو احعیاو بیوو ادیشا

زیرا ادمو پنحا اتکا هیا ا باین یس
از خصوداات

ت حیییح بنییا جفیا تواتییاپ

زگیا

ییک تایر

معلوو تاکیش لید ا از دی حس گاری

یک مو وع عیط دابی بصیو س ییک بیا
زتییح مل ییوت کییس تعییاو مجخصییات
یک موجوو ت اس بخ

الاوطتیس م فیو کیس هاتآوتیس
یجیس کیه ماکیازو از ففیر تصیو

دیح و دیح و میو و ییک موجیوو اقعی

اییناخرس اییح ادییش و

و ا ا ییراو از توجییس بییس

ینح بیس توجیس وقیش و ییک موجیوو ا یر منرعیل ایحتح اکیس

خ وو ا هد با دایر مروو بیرا پیا
دییط وتاییا وقاعییس اییعا

میح موقعایش جفیش ای یاو ییک وگرگیوت العاین و
و کییس

ما نییحا برالعییوو دییایل پییا

ردییش و

ییو

زما خوو ا هد تا ر ادش .
ادییمو مفییح (ع) ا یییک عاعییش ییر کییس هنییوز بایییح بعییح ایییه و الییاحد یا ییش اییوو
معر ی تعا نییحا ا

ا بعنییوا یییک عاعییش تییامعلوو کییس هنییوز بایییح بعییح از ایییه جفییاس

دییو س قییوع بخییوو بآاییرو الییح تعاحهییحا بل ییس ا
پایییحا

زتییح ا معر ی ما نییح کییس و هییر

ا یییک عاعییش اقع ی موجییوو

اتراییا اتعمبی

ا وا یییدا مفییح ادییمو

(ع) اتکییا معانی ادییش کییس و کنییا مییا بییا تعییاو جییووش (گواییش خییوت
ما نییح بییرا مییا و هعییس ایییه و وهییاا دصییس هییا
جنایییش جنحییس پاجییآا

دییوز گییحاز ت ی
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تی

) زتییحگ

تاخییش تازهییا دییرعآرا

و ومنییحا کییس و د ی حس خییای از و

تزویییک ییاهر ماجییوو م ی دییوزوا خییوو ا هیید اتراییا
ودر

ا بکو هر دیرعحیح محیر و دعنیح و از کنیح

ححاییس ا ادییش کییس برواتییح
یجیس دیرعآرا

ا از بیاخ بیه

ب نح.
خیووش ا بعیروو معر ی ت نیح بیا این یس و هعیاه

منرف بنا ادش کس ایه هبیر اییح

جوامت بکر مابروا پیرو از از جیووش برتیحا وا هعتنیا بیاویآرا منرایر بعاتیح تیا
ز موالوو کس خحا بخواهح
پر بحیف ادش اییه اییحپوحو
کس باه تعاو مالیوماه جفیا
الاحد ایعو بیا ه
ا کا

رکش جفات خوو ا داز رمایح.
ادیمم بیا اییه ترتابی کیس بایا ایح
ت یاس بخی

ینیح ادیش تزوییک تیر می دیازو و

پلی کیس دیرعحیحگا جفیا بیاه خیوو

ما ننح کوتا تر جلو ماحهح هر فنح محس اتراا

اترعیاو گارتیح دیعات

و ب جح.

و هر ا االرعاو بوجوو مفح (ع) بایه ای ل کیس ادیمو پی
اکنو

ادیلس تفیات

ا

ییز کیرو ادیش کیس هید

ییک اتکیا زتیح ا ادیش کیس هعتیو میا زتیحگ ما نیح اییه ایعیا اتحیجیس

الحو پیلیرش دیرد ا بطیو

مطلین هعاجیآ – کیس دیعبل

بعییا می بخجییحا کییس ایییه ییر ا و دییاعا و خجیینح
م کد م بانادا

هبر کس بیز و

مفیح ادیش – تتنیا

بییز ر هبییر ییح دییرد اینییح

یاهر ماجیوو پاعیا بیا هیار دیرعآر بیر الفیح

ا تاکشا و تعاو و العر منعاو لد جنایر تجح ادش .
ایعییا بییا ایعییا بعییحو پییلیرش دییرد هعآییام بییا ا میی بااییح.
و اخبا

ایییه کییاب

ا اویح اترایا یر میو و تودیاس قیرا گر ریس ادیش زییرا اترایا یر مفیح
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(ع) خوو بز گرریه الیامل ادیش کیس اییه اتحیجیس دیازتح ا تعوییش ما نیح ملیش منرایر
خوو ا مرصل بس هبر م بانح کیس تیابوو کننیح دیرد ادیشا حیلا یر تیابوو دیرد و
میز

ملش زتح ماجیووا هعیوا و ففیر تایر بایحاو تاکیر

احبرییس ای ییاو ایییه اتحیجییس ایییه ا تبییا

اتعیحاو ا می باننیحا

جییحات بییاه مالییوو منییرعد منراییر و دییو ت

ام ا پلیر ادش کس ما «مفح » ا و یک اتکا زتح هعزما خوو مر کح بحاتاد .
ا ایه االرعاو بس زتح بیوو مفیح (ع) دیوا اییه اتحیجیس یر تواتیا ویآیر هید و
ما پحیح م

وا زیرا قری اتکیا مالیوو ا کیا

کیرو کیس هبیر قاپیح اترعیاو گارتیح

عم تیا ر بیر ا یوا ا ادیشا محر مارفیا تاکیام هیا و وهیا ای ن س هیا ا
باننح ا و دد اتح
پنحا موج

تکیل

ا می

پریجیات بیا ا ایرکش وا وا زییرا بیا ا زتیحگ ما نیحا خیوو اییه
امی

خیا ر

ماآیرووا تلخی هیا محر مایش دیرد ا تیا

اتحاز ا تخ اد م وهح.
ح مراد اتس و اییه زمیا دیخه از مفیح (ع) زتیح موجی
کس تصو
ایحپوحو

جوو اتکا فناه و

یا

مفح (ع) ا ات ا کننیح

ادیش کیس الیح ا از ا یراو

ا یر بیر ایجیا خالی وایوا ادیشا ادیل مکی لس
یر ادیم

ینیح جفیا بیا ییک قیح س دیعات

از میز تفا خش بربنحو.
تا م پردنح :
اگر مفح ت اس بخ

تنفا البا س از ییک اتکیا زتیح ا ادیش کیس وهفیا قیر ادیش و

جفییا زتییحگ ما نییح بعییح از ایییه هیید اییایح فنییحیه قییر ویآییر زتییح بااییح فآوتییس
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ماریوا بییا

کیرو کییس اتکیات وا ا ایییه العیر ییوطت باایح

بییرخم

قیواتاه باعی

جفا اینفعس و وتاا العر کنح؟
راتاا – فیس ادیرا

ا از وهفیا قیر گلایرس تیا فنیح قیر ینیح

ادیش کیس خیحا اتکیات

بییرا ادییم جفییات زتییح تآییس بییحا و؟ یییا بییرا خییحا ام ییا تحااییش هنآاما ییس جفییا
ماوگ کامل برا یک ادم دح و دیح پایحا کنیح هعیا زمیا اییه یرو ییج ا بیحتاا
و با ییک یرز باعی
الح

ایح کنیح اییه قیح س ا بیا بحهیح کیس برواتیح زمیاه ا از

واو ماطما دازو؟

فرا م بو اح بیرا

جیوو اییه ایخص اینفعیس قیواتاه باعی

بزتییح؟ مو ییوع محییاح

ا مرت یی

ت یوین جفیا

گییروو؟ تاییز اایی ا میی کننییح  :و دییو تا س

مفح (ع) البا تکیش از اتکیات کیس و دیا  152ه یر قعیر مروحیح ایح
دا 122

پیح ش و

لش رمیوو ادیش و اییه زمیا ت نیاب ففیا ییا پینم دیا باجیرر العیر

تحااییرس و ایییه دییناه کوتییا

مییوازیه مبییات الییاو ایییه مییاوگ بییرا

ادش کس ودیش پر ای کیامل هعتیو پیح ش ا
هییزا دییاحس

ا بفید

ا بیرا ییک قایاوس

تبییوو
هبیر فنیح

خییر اطمییر بییرا ای ییاو یییک وگرگییوت الاییاد جفییات ترباییش کنییحا ایییه

ماوگ از تار ر

اللع

وین و فس هنآاو برا ا

ادل اح ادش؟

تاز م پردنح  :و دیو تا س اییه قاپیح بیز ر بایک قیح س دیعات

یو احعیاو م فیز

ادش کیس هرگیا قایاو کنیح ا تار منیح تیریه تواتیاپ هیا و برابیر معیح و تاکیش ایحت
ادشا بااین س هعس م ادیح جناییاس جیراپد و
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یو اییه االصیا

قیر

و بیاه ملیل

جوامت ادمم مجاهح ما نیح ا پیت فیرا قیحو و مایحا تفضیش تعی گیلا و کیس اییه
م ادح

خرابی هیا ا از بیاخ بیه ب نیح اقیم فنیح قیر ز وتیر کیر خیای و تحیش

ومش الح اجرعاال قرا بآارو؟
تاییز بییا ایییه اییبفس و گارتییح :بییر ییره این ییس بآییوپاد جییوو فنییاه اتکییات
ادم
با

ام ا پیلیر ادیشا ییا ماریوا بیس م یرو این یس ام یاو عاعی
عاعیش بیح

فنح حیح
تاز ایه مطل

وحایل العلی

و؟

ایرال ایعیا

فنییاه

یره ایح کیامم

تنفیا از تایر ادیرحط بیر

بیر

ایر کس از پایعبر(ص) تعل اح اکر ا کرو؟
برایجا دارقابیل تصیو ادیش  :کیس فآوتیس ام یا وا و ییک یرو برنفیاپ

تاگفا برواتح ایه وگرگوت الااد ا و دط تعاو ملل جوامت وتاا ای او کنح؟
زیرا رو هر فنح بز ر بااح تعارواتیح تیا یخ ا بکیازوا فیو
مییح یییک دلکییلس معییحمات تفییات
اجرعاال بوجوو م
م گارو کس معرضااس

ییحا منرفی

ییل

برمییحا

رکیش تیا یخ بیر اریر پیا

صییل یییک دلکییلس و گاییر هییا

یرو برجکیرس میو و اترخیاب گیروش دیار تیا یخ قیرا

بحدش ا اجرا اوو.

ایه ا یراو تایز می گوینیح  :از فیس اهی اییه یرو بیا اییه هعیس قیح تفا بایحاوگر
ادرععا پاجس ا کس و العن هعیس ملرفیا ت یوذ کیرو

بطیو هعاجیآ ماحیک هکیر هعیس

جععارفا جفا گجرس اتح مبیا ز می کنیحا هعیس اییه تواتیاپ هیا اللعی
تاام

ا بس تن خیای خاککیرر و می

داادی

و کلایس ریا دیرد ت یا ز ا بیر بیاو می

وهح؟ ایه مو وع با کحاو قح س تواتاپ ایه رو العل خواهح اح؟
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ت رییس قابییل توجییس و این ییا اینکییش کییس ایییه ادییربعاواس اایی اطت کییس و میزهییا
ا بیر دیر زباتفیا می ا تیح ا یرا

من ریه مفح (ع) بر ز می کنیح

ا میی اتحازتییح :ایییه اییبفاس محصییو یییک پییج ه
ایییراوس وا

ات ی تاییز هکییش

یییک منجییا

ییر تنفییا تاکییش ا بل ییس ایییه

هابییش الاعر ی ادییش کییس از کییاو

لیید جنایییش و تاییر اینییا جلییو کییرو ادییش ا توماییح
وگرگوت

تا

باحاو تتنا فجعجا

کییاو موج ی
ومش الح

بایه ایحپوحو

معح

ادیرععا گر ا خالی قیو می باننیح قیح س

ا پیر کیرو کیس تعی تواتنیح

تتس بعنوا تویح تابوو دیرد

ینح

یادیی کییس از تیااییر

ا را گر رس ادش .

ا ایه ا راو دیرد دیرعآر ا ادیرععا

جنایییش

در دیحا

ز تیابوو

تیرا تصیویر کننیحا حیلا

کیاو می اینوتح ا یر تاکیرنح بپلیرتیح هعیاه ابفیش

اییح ادییش کییس ایییه اا ی اطس ادییرعباواس و مییو و ادییم
تاس جفیا و مییز اینیا پیر ش پایحا کیح ا و ترا یس پجیش پیا

بزتنح.

و این ییا مییا پردجییفا ایییراواس ییو

ا بععییحا گن ییای

قرا م وهاد .
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ایییه فنییح

مییو و بر د ی

مهدی و طول عمر :
ایییه ا حییاه پردجی ادییش کییس من ییریه مفییح (ع) بعنییوا یییک ادییرعباو داییر قابییل تصییو
م گوینح :فآوتس مع یه ادیش ییک اتکیا ییک قیر و الیاحد زتیحگ کنیح؟ اگیر بآیوپاد
هبر وگرگو کننح ینح جفیا هید ا دیش کیس و دیا  152ه یر قعیر مروحیح ایح
هد اکنو با

از ی فیزا

قاپل اح اید کس

ی صیح ففیل دیا از العیرش می گیل وا و اییه دیو س

یرو بجیر ففیا و برابیر العیر مععیوح ویآیرا و وتایا زتیحگ کیرو

ادش ا یا اییه مو یوع قابیل تصیو ادیش کیس ی یرو تیاکنو ففیا و برابیر ییک اتکیا
مععوح از هنآام کس از ماو مروحیح می ایوو تیا و ا پایر

میرر و وتایا العیر کیرو

هنوز هد برا زتحگ کرو و ی ح ا تامعلوو ماوگ واارس بااح؟
پادخ  :هنآام کس دخه از ام یا

عاعری پاعیا می

ییحا اییه ام یا و دیس بعیح قابیل

تعکاد ادش :
- 2ام ا العل
- 1ام ا اللع
- 9ام ا لک

منطع

ام ییا العلی  :البییا س ادییش از این ییس تحعیین مو ییوال از تاییر اللعی
بااح

مو یوع هید و خیا

باعی مع ییه

محعین ایوو مینم مکیا رس بیس کیر میا و اییه زمیا

یک مع ه العلی ادیش ا بیر بین میوازیه اللعی و ترا یس پاجیر ش دینعش ام یا وا و
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کر زمیاه رکیش کنیح و کیر میا بنجیانحا اییه مو یوع و وتایا هید

اتکات از

العل ایح ادیش ا ییا مینم فیرخ
ییر

و ا یرا

ره و جفییا تعوتییس هییا العل ی

کیر زمیاه ییا و العین اقایاتو

هیا

اجراپ ی وا و ات ییا ا رییاو ادییشا ایییه گوتییس

مو والاس ا مع ه العل م تامنح.
ام ییا اللع ی  :البییا س ادییش از این ییس مو ییوال
ح و خا

بیین و موحفییا اللع ی مع ییه بااییح

وا ا مصحا العل تباایح مینم مکیا رس ب یر میریخ از تایر ییک دلکیلس

محادباس ت رب

جیوو تیحا و

بیر بین و موحفیا اللعی میاتع از تحعین

اللیش

این س تاکنو ترواتکیرس اتیح ب یر میریخ بر تیح بخیا ر اییه ادیش کیس مجی مس دیعوو بیس
مییریخ هنییوز بودییالس ابییزا اللع ی

ییل تجییح ادییش ا ام ییا وا و

دیینعر

مج مس ل اوو اییه برتامیس میو و اجرا قیرا گایرو امیا بیرخم
خو ااح کس ایه مطل

ز ایییه

مینم دیعوو بعیرص

تس و الاحد ات ا ا ریاو تیس هید از تایر اللعی ام یا پیلیر ادیشا

زیرا از تار محادباس اللع

عم ام یا تفایس ابیزا

دییط خو اییاح معا مییش کنییح و گرمییا ا ی

پوای

کیس برواتیح و برابیر یرا س

هییزا و جییس بصییو س مییایت یییا گییاز

مبح تآرووا تاکش.
ام ا لک

منطع  :البا س ادیش از عاعری کیس جیوو

مو وال کس تحعن
لک

و وتایا محیا تباایحا هیر

بن قیواتاه العلی دیابن بیر ت ربیس ملیل بنایر تردیح

م گوینح .
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ا مع یه

منم تعکیاد دیس پرتعیا بطیو

مکیا

بح قکیعش بجیر این یس هیار ییک از اییه دیس

پرتعا تصد تجوو یک مو یوع محیاح ادیش
الحو دیس الیحو یرو ادیش تعکیاد بیس و ز
بح

ا دایرمع ه لکی

ادیش ا اگیر الیحو دیس تعکیاد بیس و ایوو

ککر منل اینکش کیس بآیوپاد ییک الیحو و الیاه احا یس ز

الاه ا کس رو ادیش ز
باه الیحو ز

می تامنیحا زییرا

ادیش ا اییه از تایر قیواتاه لکی

ادیش یرو ادیش و
محیا می باایحا زییرا

الیحو یرو تنیاقص ادیشا جعیت مرناقصیاه محیا ادیش ا پیت تعکیاد

دس پرتعیا بیس و قکیعش مکیا

بیح

ادییش ح ی واخییل اییح اتکییا و ت ی
بل س از تار قواتاه منطعی

لکی

را س قو تر هکش ایه مطل

تصید کیرو ی ی از

هیا دایرمع ه لکی

تکییوخره بییح ا داییرمع ه لک ی

تاکییشا

مع یه ادیش ا زییرا و الیحو تیارار جکیع کیس وا ا
خیم

ت ربیس ا ادیش کیس تیاکنو بیرا بجیر رابیش

اح ادش کیس هیر جکیع کیس از تایر یرا س ایحیحتر ادیش و

جکیع کیس از تایر

را س عاد تر ادش تارار ما نیحا پیت ترا یس می گایرید کیس ام یا منطعی واییر اش
از ام ا العلی

دیات تیر واییر ام یا العلی از ام یا العلی پفنیا تر ادیش واییر

ام ا العل از

و توع ام ا تنن تر ادش .

ترویییح تاکییش کییس و این ییس امرییحاو العییر یییک اتکییا تییا هییزا ا دییا از تاییر ام ییا
لکی

یییک مو ییوع رییابر ادییشا زیییرا ایییه مطلی

تناقص یا تضاو تاکش تا بآوپاد از تار قواتاه لک
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مکییرلزو یییک محییا العلی از قباییل
منطع دارمع ه ادش .

و این ییا تعارییوا گ ییش  :م فییوو اییاس زتییحگ البییا س ادییش از یییک زتییح بییوو کییس
بز و

درالش من ر بعیرر ایووا ییا بیس البیا س ویآیر تعاجیوو گ یش  :دیرالش میرر
واخیل و م فیوو ایاس ادیش و ترا یس یو العیر فیو مکیرلزو

یا میرر ز و

یک ااس زتحگ ادش کیس ویرتیر من یر بعیرر ماجیوو پیت و
می

یو العیر تنیاق

طزو

یییح بییایه ترتا ی

کییس و م فییوو ییو العییر و مرنییاقص جییوو وا و :یییک عاعییش

ااس ویآیر وییر

بیوو میرر تف ریس

اییح

ایییه تعییا

تعاضاه ادش
مطلی

بیوو میررا فیو و م فیوو ایاس ز وو
ویییر

بییوو مییرر ادییشا پییت و م فییوو ییو العییر اجرعییاع

هد محا م بااح.

ایییه فنییاه تاکییش ا زیییرا م فییوو زتییحگات مییاو البییاتر ادییش از زتییح بییووت کییس

خراطمییر من ییر بعییرر اییووع ح ی دییرالش ز و

بییوو مییرر نییا و ایییه م فییوو

واخل تاکش .
امامو وع و العر از تار ام ا العلی  :اگیر معصیوو از ام یا العلی

یو العیر بجیر

و ایه زما ایه بااح کیس هعتنات یس مع یه ادیش اتکیا بودیالس ابیزا ماایان
ت نااد و موحفا اللعی تیا قعیر اقایاتو

دینعر

هیا بیر و ییا بیر یراز کیر میا بیس تجیانح ا

هعاه و کس ام ا واارس بااح با دیاپل اللعی العیر ییک بجیر ا هجیراو دیا بیس هیزا
دا ب جنح ا یک فناه مطلبی و

یا

ا یر و وتایا ات یا تا ریاو

اییه هعیس یووا

هییا قییح س منییحات کییس مایییل اتییح هییر فییس باجییرر و الییاحد زتییح بعاتنییح دییحها بل ییس
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هزا ا دا و وتاا بیاایه قیح س العیر کننیح هنیوز تایر
تفا ا بر

اللعی جفیا ترواتکیرس خوادیرس

و.

امییا ام ییا اللع ی

ز مخودییا قواالییح

ییو العییر  :از تاییر وتاییا وات ی

و موحفییا

ازیوحو یکییش بییرا امرییحاو العییر یییک اتکییا هاتآوتییس مییاتت اللع ی بناییر تع ی
برا اربیاس اییه مطلی

باییح ییک معیحا

و میو و پحییح پایر

دییحا

ردیووگ بیح کیس

من ر بعرر ماجوو از تار قاتو ازیوحو یکش بر د کرو.
ا ط بایییح

ایییه ت رییس بحییح کییرو  :یییا پاییر

ردییووگ یییک احییش باعی

قاتو ت یوین خلعیش بیح اتکیا ادیش کیس خیوا

یییک

تیاخوا بیر بیح الیا ه ماجیوو ؟

دییلوحفا با ش هییا بییح و منرفییا تعییو خییوو بایییح دکییش اییوتح وفییا ادییرفمی
گروتییح؟ خمدییس و مکییار مکییرحاو زتییحگات جکییعات پاییر یییک احییش الا
قطع ادش کس بر جکید اتکیا الیا ه می ایووا تیا ب یاپ کیس کید کید بیح
م اتحازوا ر بطو ی س اگیر الوامیل خیا ج و ای یاو
الا ه م گروو؟ ییا خایر ؟ مکی لس پایر

وخاحیش تحاایرس باایح بیاز هید

ییا و اریر ت یوذ ما یرب هیا دیعوو

الوامییل خییا ج و جکیید اتکییا الییا ه ماجییوو و ترا ییس اییحس
جوا

ایه پردی

ا از کیا

ردیووگ ییک الا یس دار باعی ادیش کیس

و ترا س ترداح مواو دیلاپ کامیل دیاحد ببیح

بح از کا م ا رنح مرر را م

ییس

االضییا

دح؟

و م یامت اللعی وتایا امیر ز مطیر ادیش ا تارییاس اللعی واتجیعنحا و

ایه مو و مخرلد ادشا الح ا

ردووگ بیح
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ا اییه فنیاه ت کیار می کننیح :کیس پایر

رتییوت االضییا محصییو بفیید خییو و تایید کامییل بییح از تاییر دییاح مواودییلاپ
توحاح منل دلو ادیشا ییا و ترا یس تیاراراس دیع
ایه ردووگ باتکا ودش ماحهح کس و ترا س ا

ما ربی و ا

یاع ا یوا جکید

ا بس فنآا مرر وفا ما نح.
یییک مو ییوع مع ن ی ادییش زیییرا اگییر

بنییابرایه تاییر ییو العییر اتکییا از تاییر اللع ی

ییره کنییاد و تعییاو ییو مییحس زتییحگ دییلوحفا با ییش هییاواز تییاراراس خییا ج از تاییر
ادرفمکاس جکع
بردحا

ت وذ ما یر ب هیا دیوو

ایه مبنیا هیار گیا تباییح پایر

باع میرر هید تباییح ا
جوا

ید ایوو دیلا دیاحد کامیل ببیح

ردیووگ بوجیوو بااییحا

اییه قیاتو

ا ب یاو ب جیح زییرا میرر م فیوم جیز از کیا ا ریاو االضیا

ردوو اح قوا بح تحا و.

اگییر از ایییه تاریییس دییر نار کنییاد بآییوپاد پاییر معلییو
تاکشا بل س یک دار باعی بیح اتکیا ادیش کیس خیوا

ییواوج

ییاس خییا ج

تیاخوا و ییک دیناه از العیر

بر بح الا ه م اوو بس مرر منرف م گروو.
بنابرایه العاح  :هار وحال تیحا ید کیس اییه قیاتو
مییا و

باعی قابیل تعی

تاکیش ا زییرا خیوو

ییت ا ییراو کییس بییا تفییا دییر کا وا ییید مجییاهح م ی کنییاد ت رباییاس اللع ی

واتجعنحا هد ایه مطل

ا رابیش کیرو ادیش  :کیس پایر وا ا ییک زمیا معیاه صیل

خاد تاکش ا برا بعضی هیا تاگفیا

یاوج ماجیوو بطیو و عی قاا یس ایاواب بیا

تجا جییا بییس پودییش پییرفاه فییر ی مناییر خییاد پاییر مبییح میی گییرووا و
بعض ا راو اییه احیش تیح ی ا بوجیوو می

ییحا بیس برخی و دیناه بیاط الا یس پایر
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ودش م وهحا پا ا و دیناه پیاپاه ففیر پایر بخیوو می گارتیح ا اییه اخیرم
اک از اینکش کس :

ت ا س از تار الر ه پار

بر ره این س میا قاپیل ایحید پایر
باعیی قابییل تعیی

باعی ادیش ییک قیاتو

ردیووگ ییک قیاتو

ادییش  .کییس ام ییا وا و بییا دییایل ادییرععا وا هییا اجییرا

و موحفییا ایییه قییاتو

باع ی

ا بفیید زوا هعتنات ییس ایییه مک ی لس ا واتجییعنحا و مییو و

جاتو ا پااو کرو اتح .
پییت و هییر ییا امرییحاو العییر اتکییا از تاییر اللع ی یییک مو ییوع مع ن ی ادییشا زیییرا
بر ره این س بآیوپاد پایر

میرر بیرا بیح ییک قیاتو

باعی ادیش بودیالس اجیرا
باعی تعی

یک دلکلس دیایل برتامیس هیا اللعی ام یا وا و اییه قیاتو

ایوو اگیر

فس و وتاا امر ز هنوز اجیرا اییه برتامیس هیا اللعی ترا یس مجیفوو و میو و اتکیا
ببا تاا و ادش حیو و میو و بعضی از موجیوواس زتیح اییه ت ربیس اللعی پایاو ایح
میرر ییک قیاتو

خمدس از تار اللع ( فس این س بآیوپاد پایر

و مو و بح اتکیا اجیرا ایوو فیس این یس بآیوپاد پایر
مواو دلاپ بیح

باعی ادیش کیس باییح

میرر ترا یس تادیاحد بیوو

تیاراراس خیا ج ا یاس دیعوو و بیح ادیش ) و هر یا رابیش ایح

کس امرحاو العر اتکا تا هزا ا دیا ام یا وا وا اگیر فیس از تایر العلی هنیوز ام یا اییه
مطل ی

بییس ربییوس تردییاح ادییش ا ح ی اییایح تاییر

اللیید و ینییح تزویییک برواتییح ایییه

مو وع ا العم و مو و ا راو اتکیا هید پایاو کنیح ا هعان یس اللید و دیحو اجیرا اییه
عاعش ادش بز گرریه وحال ام ا ایه مطل

م بااح.
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ایه کاب بایه ترا س داحید کیس یو العیر « مفیح » قابیل ادیربعاو تاکیش تعی
توا ترا یک مطل

ر خوو بحکاب

دارقابل تحعل برا میز

و.
این یس مو یوال کیس

احبرس مع ه ادش بآیوپاد  :و این یا ییک اای ا بیاق می ماتیح

وتاا اللد با هد تیمش ت ربیس و ودیش واایره ت نایک هنیوز هید ییک اتکیا پایاو
کنح ( اگیر فیس از تایر اللعی ام یات
ایه مطل

قابیل تصیو ادیش ) فطیو از هیزا دیا گلایرس

و مر و مفح (ع) اجیرا ایح

ا توات کیرس تیا فنیحیه قیر بیا

ید ایاواب

تجا جوات زتحگ خوو اوامیس وهیح؟ اییه منیل اینکیش کیس ایخص باعیا
ا معاح س کنحا و دو ت کس هنوز دار اللع ب جد وا
برگجش ایه اای ا بیس ت ریس ا ادیش کیس
رو

دیر ا

تاپل اح ادش .

این یس  :م ری

معیح

ادیمو کیس فنیاه

ا با اییه العیر بعیا معر ی ما نیح فآوتیس بیر پاجیر ش اللید و اییه میو و دیبعش

گر رس ادیش ؟ بیس البیا س ویآیر قبیل از این یس واتی
هییزا دییاحس بییحتاا معر ی کنییح ا فآوتییس م ر ی

پاجیر ش کیرو بجیر برواتیح اتکیا

ادییمو اتکییا  2211دییاحس بییحتاا معر ی

ما نح؟
پادخ  :تنفا ایه ییک میو و تاکیش کیس ادیمو و معابیل تحوییل تعوتیس بیر پاجیر ش اللید
دیبعش گر رییس ادیش ا مآییر تیس اینکییش کیس و ادییمو ا

یاو معییر اس بکیاا

ییت

اح کس وتاا بجریش بس ادرا تفا پ تبرو ادیش تیا بعیح از هیزا ا دیا کیس اللید ترقی
کییرو ؟ ادییرا ا

ییاو ادییمم

ا و هییزا دییا گلاییرس تواتکییرس ب فعییح؟ بکییاا
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از

عییاین اللع ی
کرو

و هییزا دییا قبییل از پاییحای

ا قییر

اللیید ت ناییک جحیییح کجیید

و ودررد بجرها گلا و ادش .

ادیرا جنییاه انادی کییس و قییر از
هیا ذ بانی

بوجوو میح مار دی

پییرو بییروا

اییح قییر هییا

مرعییاو پییا

از

ت ربیس هیا اللعی و اخرایا اتکیا هیا قیرا

گر رس ادی ش ییا تیس اینکیش کیس دیاحش دیعات ادیمو میوز ایآ ش اتآایز از کیراس
دییعات

موجییوواس ضییاپ

ا و زمییات کییس ب ییر بز گرییریه اتکییا هییا کییر زمییاه

خطو تع کرو کجد رموو ادیشا پیت از قیر هیا مرعیاو اللید میح
ادییمو ا و مییو و

عییاین تایاییح کییرو ادییش ا مع ییه ادییش و ینییح کییس اللیید

پاجر ش باجرر پاحا کنح بکیاا
از

تارییاس

از عیاین واتکیرس ایوو کیس ادیمو الزییز قیر هیا پیا

پرو برواارس ادش .

(االمو بس جععارفا من ر مفح (ع) کس خوو ا بادمو قر تکبش م وهنح».
ایییه قییر ادییش کییس بییا کعییا دییرا ش مو ییوع معییرا پایعبییر (ص) دییار یییک اییبس
تح ضرس ا از مک ح اححیراو بیس بایش احععیح

النیوا می کنیحا ییا اییه رکیش دیریت

پایعبر (ص) بیر پاجیر ش اللید تکیبش بیاجرا اییه برتامیس دیبعش تآر ریس ادیش ؟ هعیا
خیحاپ کیس قییواتاه باعیش ا و ادییرخحاو پایعبیر(ص) خیوو و
ردیینآفا ا بییس پاعایییحا پییا
هعا خیحا تار هیا

باعی

از ت ییس اللیید بروات یح

قییواتاه باع ی

و کییس ا تاعیس ای
ا ادییرخحاو کنییح ا

ا و ادیرخحاو مفیح (ع) قیرا واو کیس برواتیح زتیحگ خیوو
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از ت ییس اللیید برواتییح فنییاه برتامییس ا بییرا العییوو

ا تییا هییز ا ا دییا اوامییس وهییحا پییا
اتکاتفا اجرا تعایح.

ا ایییه العییر ییوطت کییس خییحا و اخراییا ت ییاس بخی

ا

منراییر قییرا واو ادییش اییایح

بییز و بطییو الییاو و اخراییا خالی ازاتکییاتفا بییا عاحاییش اللیید پاجییر ش واتی
گارو

ح ت رس قابل توجس این ا ادش :

دط جفا ماو اح کس از

زا

العیر بجیریش اییه وگرگیوت بیز ر تیا کنیو دیابعس

تحاارس ادش ا می خواهیح ییک تحیو
تردییاع
الاو

تیاایر و هعیس اقطیا وتایا بوجیوو بایا و کیس

و ا ییا کوفییک خال ی مج ی ل ادییش بعاییح تاکییش خییوو ا هیید یییک اتکییا
مععوح تبااح .

ا ا کییس ماخواهییح بییا ب ییا اتییحاخره قییح س جییووی
مییاو

قییرا

مییاو پردییر

هعییس ییاس
ا رییاو بییح
تواخش قیو
بز ر ا و
و زتحگ ا

هعییس قییح س هییا تواتییاپ هییا

ا و هیید ب وبییحا مکییلد ایییه تواتییاپ هیید وا و کییس برواتییح و برابییر

ییواوج الییوامل کییس موج ی

رتییوت

تییاتوات جکیید ا ااتییا از کییا

مییرر ماجییوو معا مییش کنییح جکیید بییح خییوو ا تییا هییزا ا دییا یییک
ایاواب تآیس وا وا مکیلد تآیا کیس مییز ای یاو ییک فنیاه وگرگیوت
یح قیح س تواتیاپ مفیح (ع) ت یویر کنیح بپیلیرو مکیلد اوامیس العیر
او

هزا ها دیا خواهیح پیلیر ش ا فیو

از ت رس و العر ادش .
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مطلی

خالی مفید تیر

خمدس مطلی
بییا

 :زتیحگ بجیر و ابریحا تیا ر ییک موجیوو دیازتح بیوو ادیش کیس ا تایز

از هییزا دییا و وتاییا العییرش اوامییس وااییش ا « :تییو » کییس تفصییح پن ییا دییا

مروو ا بس تو ایح الیح

اتکیاتاش والیوو کیروا کیس هیحایش ا

ا تپلیر رنیح بیا ای یاو

یک و ا ب لی دلکیلس تیجاو بجیر بفید خیو و ا ا پیت از و یا اجرعیاع بجیر
ار ع کیروا تجاواتکیا

ا

ا بیر پاییس تو ایح الیح تعیح بنیا تعیووا و درتوایش ینیح

هد اتکیا تیا ر ییک وگرگیو کننیح بیز ر خواهیح بیوو کیس ا هید بیا

از هیزا دیا

ادش  .با ایه مروو بکر مابیرو هعیس حیووگ هیا اتحرا یاس میاو پردیر هیا میروو
ا م بانح

خر اطمر با یک وگرگوت جفات وتاا ا الوه خواهح کرو .

فطییو ماجییوو  :تییو

ا کییس ییحاقل هییزا دییا ( و براب یر العرهییا الییاو ) زتییحگا

اوامس پاحا کرو قبو واارس باااد ا اما مفح (ع)
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و العر ا

ا تپلیرید ؟

معجزه و طول عمر
گلارس از تعیاو اینفیا بر یره این یس بآیوپاد ادیم یو العیر از تایر اللعی هید ام یا
پلیرتاکییش مو ییوع پاییر
ادییش  :کییس خییوا

ردییووگ یییک قییاتو

تییاخوا پییت از دییپر اییح مییحت کوتییا از العییر بییر بییح الییا ه

ماجییوو بییرا هییار زمییا و ینییح هیید پییا
باع

باع ی مکییلد اجرنییاب تاپییلیر

تخواهییح مییح کییس اللیید برواتییح ایییه قییاتو

ا بر هد بزتح.

بنابرایه پنحا هد باز ما اوالیا می کنیاد کیس یو العیر مفیح (ع) قابیل قبیو ادیشا زییرا
و ایه دیو س امریحاو زتیحگ تیو
ادش کس قاتو

مفیح (ع) و هیزا ا دیا بعنزحیس ییک مع یز ا

باع خلعیش ا و اییه میو و خیاص تعطایل دیاخرس ایح ادیش تعوتیس

ا هد و گلارس بکیاا ات یا ا ریاو کیس خحا تیح بیا ییک الناییش خیاص بیوب خیوو و
معاو

ا ش از یک جوو معیح

اتکاتفا ا

ا تاز رموو ادش بکاا

هبیر پایامبر کیس بعنایو ت یاس بخجی
از معر اس باعش ا از کا اتحاخرس ادش .

یا مک لس امرحاو العر یک اتکا از تار تعطال قیاتو
ت

باعیش مفید تیر ادیش ییا تیارار ت یرو

دوزا و گواش پودش ییک بجیر؟ قیاتو مکیلد باعیش بیر اییه جیا

هرگییا یییک اییا
م ا س ت

دوزا

ایییه جکیید وا و

دیازتحگ

ادیش :

کییس از تاییر ییرا س ییعاد تییر ادییش یییا ادییم ییرا س تییحا و و
جکع کیس از تایر یرا س قیو تیر ادیش قیرا بآایروا یرا س
ارییر ما نییحا هنآییام کییس بنییا ادییش خییحا یییک موجییوو معییح
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ا

بخییا ر بناییا گییلا

ادییا

م اتحازوا ابراهاد ا و و یا

تو اییح و اللیید
ت

تی

قاتو

دیاحد خیا

ن:

ابیراهاد دیرو دیممش بیاش -اییه

باعییش ملییی ماآییرووا ابییراهاد از طبییم خر ا هییا تیی

یحا و مح ادش دحا
برخم

یید کنییح ایییه قییاتو

دوزا پرتاب ما ننح با یک خطاب داب

«یا تازکوت برو ا دیم میا اللی ابیراهاد» - 2ا
قییاتو

باعییش ا از کییا

ماجیووا ییا و میو و

کییس بصییو س گییل
ید جیا مودی (ع)

باعیش و ییا ایآ رس ماجیووا ییا و خصیوص الاکی (ع) هنآاما یس قبالیس

مییا بییرا جلیی

بییا ه ییوو

الاکیی (ع) کجییرا

و بووتییحبرخم

قییاتو

باعش ویآر با الاک (ع) و تایر تفیا مجیربس ایح مکیا (ع) بادیعا دیعوو کیرو
یییا و مییو و

یید جییا

دییو ا (ص) پایعبرگرامیی ادییمو و تاعییس ایی

از ماییا

جععاییش اعجییار وا اتیی کییس بعصییح کجییرا تحضییرس بییح ب خاتییس اش اجرعییاع کییرو
بووتح می گیل وا بیرخم
کییس و معییاو

قیاتو

باعیش تفیا ا

ا ییش جییا اخصییارفا

اح اتحا و اییاس قر تی

ا تعی باننیحا دیحها میو و ویآیر

دییعات قییواتاه باع ی از کییا ا رییاو

تصیوص ادیمم اییه میوا و جیز العاییح یر

بحکاب ماایحا پیت باییح قیاتو پایر

ردیووگ

ملی ی
مکیلعاه

ا هید کیس از معیر اس ت یوین ادیش

و مو و قاپح منرار از هعیاه قبایل بیحاتاد ا بل یس مع یه ادیش ادیم خیوو اییه مطلی
یک قاال ح کل

یره کنیاد ا کیس برتامیس خلعیش

هرگا خحا ا او کنیح :زتیحگ ییک اخصیاش دیعات

-1سوره االنبیاء آیه 69 :
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ین بیرایه جیا

یرین
ییک

ا

ادیش کیس

یش خیحاپ بیرا ات یاو

یک تحو بز ر ییک دیازتحگ و دیط تیجاو اتکیا اوامیس واایرس باایحا و معیاو
جییا ا قییواتاه باع ی
م ا رنح بح

ییواور

ید

ییات کییس بییا بعییا ا منا ییاس وااییرس باایینح از کییا

ارر خواهنیح ایحا بیرال ت هرگیا کیس ییک اخصیاش مل یوت مامو ییش

خیوو ا ات یاو واو تعی

خییوو ا و دیازتحگ ای یا کییرو ا و

باعش ادش کیس بیا پیا

میح ییک اوریس ییا ییک جرییا

هنآیاو مح یوو قییواتاه
باعی از وتایا مایر و ییا

افاح ماآروو.
بنییابرایه مطلی
قییاتو

و این ییا پردجی پییا

این ییس قری مو ییوال بعنییوا یییک

ماایییح:

باعیی و الییاحد خلعییش محعیین اییحا اجییرا

ییر

ادییش تخلیید از

ام ا تحا وا فطو م اوو ما بآوپاد :
قواتاه باع و میوا و بفید ماخیو و المقیس یر
گکاخرس ماآروو؟ ایه برخم

بیاه اللرفیا معلیو هیا از هید

ت ربیس اللعی ادیش کیس مو ین ب جید اییه قیاتو

باعیش

اح ادش .
ایه یک اوالاپ ادش کس با اللد دازش تحا و.
پادییخ  :گلاییرس از این ییس بععاییح خییحا پردییرا
قواتاه باع جفیا

مکییلعاتا ا او پر وگییا هعییوا بییر

یاکد ادیش باییح بیس اییه ت ریس توجیس واایش کیس یر س اجیرا

قواتاه باع از تار اللع رابش تجح ادش.
تو ا مطل
برادا

 :تتس و وتاا بعنوا قیاتو

باعیش ایناخرس ایح

عیایع ادیش کیس اللید

ت ربیس کجید کیرو ادیش بودیالس ت ربیس اییه عاعیش بحدیش میح کیس هرگیا
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ب دییرو و کنییا ت ی

گییرو قییرا بآاییرو گرمییا از تج ی و ب تییارار ما نییحا

گییرو جواییا می دییازوا محصییو ایییه ت ربییس کجیید یییک قییاتو
هرگییا ب

و م ییا س ی ییحیآر اقییت اییوتح جوایی

تیی

اییحت ادییشا حی اللیید و این ییا بییاه ایییه و مطلی
اح ب) المقس ر

ا

باعی ادییش کییس
گرمیی

(م ییا س ب

ب ادییل

تی

جواییا

یره ت یرو ادیشا کیس یر ت بیاه اییه و مو یوع برقیرا

بااحا زییرا یر س ییک احیش تفیات و هیر موجیوو ادیش کیس بودیالس ت ربیس اللید
قابل کجد تاکشا حلا منطین اللید
ر

ز بیر اینکیش کیس قیاتو

باه تارار مورر تیارر مریارر

ایه و

اییش می کنیحا بل یس قیاتو

یاک ادیشا کیس م یا س ب

هرگا مع ز ا پا

باعی از جیوو ییک المقیس

بااییح اییه تعیا

تی

معیا

باعی از تعیا

بیاه

ادیش بیا جوایا ایح با پیت

ا بیر هید بیس زتیحا مینم ب پیت هرگیا تی

قرا بآارو گرو تجوو.
و ایییه دییو س یییک مو ییوع ییر
مع ز با

ا بفیید تییزو کییس محییا بااییح پییت و

م فیوو وینی کیس وا ا هکیش و پرتیو منطین اللعی

عاعییش

لکی س جحییح بفریر قابیل

قبو ادش ا تیا و پرتیو منطین لکی س قیحید ا زییرا لکی س قیحید فنیاه می پنحاایش کیس
قاتو

باع از یک المقیس یر

المقییس ییر

بیاه خادیاش و ایا

اینکییش کییس احیییا مییورر از ارییر یییا معا مییش موجییوو مرییارر از تاییر الییحو

پییلیرش ارییر محییا ادییش میینم محییا ادییش کییس ت ی
م ییا س ت ی

اییش ما نیحا معنیا اییه

از دییوزتحگ باا رییحا یییا ب و

ییرا س تپییلیروا ح ی ایییه المقییس بییاه ارییر مییورر تییارر مرییارر و منطیین
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لک س

ز بس قاتو اقریرا مبیح ایح ادیش کیس ماآوینیح :اییه و بیا هید معیا

این س باه ایه و

ر ت بااح .

اما بنا بیر منطین ادیرعراپ کیس بحیح م صیل

ا و کریاب «اطدیت احعنطعایس » مجیر ا

بر دی کییرو اییید ا و خصییوص ایییه مکی لس تاریییس مییا بییا م ری
جفش توا ن وا و و یک جفش با

اربییاس ییر س اللاییش بییاه

بیوو و ایا

بیا ی یحیآر و میوا و م یر

و تاکییش» مییا مییوا عاد ا حی ت رییس ا کییس مییا

این ا ماآوپاد اینکیش کیس بیاه هعیس میوا و تعیا
هعس ت

لکی س جحیییح و یییک

مخاح ش مابااح.

تا این ا کس لک س جحیح معرعیح ادیش معیا
موجی

اتیح تیس

ییک جفیش مجیررک

جیوو وا وا مینم

ها وتاا و هعس م ا هیا هعیس زمیا هیا دیوزتح ادیش ا اگیر بیاه تی

دوخره اجکیاو دیر ا ییک تعیا
دوخره ها کس بودالس ت

محی

جیوو واایرس باایح بیس اییه معنی کیس هعیس

هیا ات یاو ماآایرو بیر اریر ییک تصیاو

بایح و بعض از موا و اییه تعیا
تکییوزاتنحا پییت و هعییس ت ی

رابش تجح
جفش یک توع
کییس هعییس ت ی

ات یا اقرراتی باایحا

تخلید بپیلیروا بعضی از ا قیاس برخی از اتی
هییا هعییس دییوخره هییا دییوا ایییه تعییا

مجررک هد موجوو ادش کیس و هعیس قیش هعیس اتی
تجح کیس

هیا

جفیش مجیرری اللایش

عش خحاپ باایح کیس موجی
هییا بییا دییوخره معییا

یییک جفییش

هیا می دیوزاتنحا و دیو تا س
یر س ادیشا ا رعیا می

و

ایح ا او پر وگیا بیرایه تعلین بآایرو

باایینحا و بعض ی از مییوا و
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هیا

عییش اقرضییا

م کنح کیس تی
هعاه

بیا دیوخره معیا

تجیووا

عش تعلن م گاروا مع ز پحیح م
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ت یا ادیش کیس ا او خیحا هید بیس معرضیا
یح.

نقش طنول عمنر مهندی (ع) در ایجناد د ر نونی
جهان
و ماه پردج کیس و ا یا خل یا وا و اینکیش کیس  :اتآایز خیحا و این یس ییک اتکیا
ا ایه هعیس زتیح تآیس بیحا و بخیا ر زتیح بیوو ا و قیر

مرعیاو بکیاا از قیواتاه

باعش اتعطال کنحا فاکش؟ فس میاتع واایش کیس و هعیا هنآیاو معفیوو کیس بنیا ادیش
وگرگییوت جفییات

تحییو الییاحعآار و جفییا بییر پییا اییوو قفرمییا ایییه وگرگییوت

او

هعا زما باا رینح ایه اخصاش و احعاو از ا راو هعا زما بااح؟
بعبا س ویآر  :اییح اییه العیر و از اییه دابیش یوطت فاکیش اجیرا اییه برتامیس
فس
بکییاا

عش واارس ؟
از م یروو کییس ایییه گوتییس پرد ی

ملهب مبرن بر العایح دابی

هییا ا مطییر ما ننییحبرا اییناح یییک پادییخ

میاوگ تحا تیحا احبریس میا ایعیا وا یید بیس این یس اپعیس و ازو

گاتس یک دلکیلس هبیرا بی تاایر

هکیرنح کیس قابیل تعیوی

تبیحیل تاکیرنح بیرا

ایه معاو داخرس اح اتح هار یرو ویآیر و هیار زمیات تعارواتیح تعی
حی ااییخاص کییس ایییه قباییل مطاحی
مطل ی

تفیا ا ای یا کنیح

ا دییوا ما ننییح داحبییا و معییاو پادییخ توقییت وا تییح

ا دییر ا ازتاییر لک ی س هییا اجرعییاال و پرتییو یییک دلکییلس عییاین محکییو

اللع پادخ بجنوتحا حلا و معیاو جیواب بطیو موقیش از تتیس کیس تکیبش بیس اخصیاش
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اماما و ازو گاتس ایعا وا یید خصیایص کیس و تفیا معرعیحید دیر
قطت تار از م عوالس

العایح ایه پرد

تایر ما نیادا بیا

ا اینآوتس مطر م تعاپاد :

یا مع یه ادیش گ ریس می ایوو  :کیس اییه یو العیر زتیحگ و ازو ای یاو تحیو
وگرگییوت الااع ی کییس قاپییح ذخاییر اییح جفییا ماخواهییح ات ییاو وهییح ( بر ک ی

تتییس

تییاکنو و تحییوطس وگرگوتافییا وتاییا بییر ت ربییس دییاح ادییش) مییورر ادییش ؟ ایییه
و العر باجرر بفرر م تواتح ایه اتعمب تیاار ا و مر لس اجرا قرا وهح؟
پادییخ :

ا بییس اللل ی ا از جعلییس  :این ییس ای ییاو ایییه وگرگییوت بییز ر ایییه تیااییر

تحو الایاد تااز منیح بایک قفرمیا م یر هکیشا کیس از تایر
بز ر بااح بطو ی یس برواتیح بیر تعیاو ای و اجرعیاال

داادی

ید یر

یو احعیاو

جفیات کیس ماخواهیح

ترا الوه کنح مکلط بجوو .
قفرمیا وگرگیو کننیح هعتیو تعطیس ریابر بیر

مکلد اگیر بنیا ایح جیوو

خط وطت جوامت اتکات دیار کنیح از تایر تایر

ت کیات

تواتیاپ

ییک

ا خواهیح واایش

کییس برواتییح و برابییر تعییاو ا ی و اجرعییاع اتکییات بایکییرح بییر ییح مکییار

رکییش ا

ار ع کنح بس پار ز هد تاپل اوو .
مکییلد ادییش کییس بایییح

یید ییر

درتادر الیاحد بجیر ادیش از

ید

بییز ر اتحیجییس ا کییس و معییاو اجییرا تحییو و
جفیات کیس ماخواهیح

بااح.
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ا وگرگیو کنیح بز گریر

ای و داادی بیز ر باایحا تفضیش و برابیر ا«

جفا هر اتحاز از تایر کایا اجرعیاال

کااتاس ا و تاازمنیح بیس یر بیز ر تیر از اییه وتایا ادیش .فیو
ز موالییوو اینکییش کییس جفییا
جو

ا الییره کنییح یعن ی جفییا

ا کییس درادییر ماطمییا از

دیرد هکیش بیا تعیاو جفیش بیا کلایس ای و تیاایر وهیحا پیت باییح اییه تحیو

بودییالس موجییوو ات ییاو بپییلیرو کییس از خییوو
مواحایح

وتاییا بااییحا و پرتیو

باک ملش الح

ای و

ا و اجرعاال

اجرعاالییاس تایر دییرد بییا

وحاییش خییوو ا م ی گییلا و و

محیاط پیر ش پایحا کنیح و

ادیخ بیوو ادیش ا ا و ا

ا ی و اجرعییاال

زگیا

وتایا

و ا تکییلط قییح س خییوی

ا تحیییح ادییش پییت خییوا

کیس ا

احا ییس محییاط

یل بیوو

وحایش خیوو ا می گل اتیح و

جفا فجد گجیوو جیز ففیر محیاط کایا هیا

محیاط
احا یس محیاط

ا دییپر م ی تعییوو ادییشا ا و
اریراس مایاهر قیح ت

تییاخوا ایییه اتکییا از محییاط ا ی و

ادییش ا قییح س ای ییاو تیااییر تحییو العایین و

تییحا وا بییرخم

پر ش یا رس محاط تاکیشا ا دیحها برابیر اییه محیاط ای و
ادشا مکلد

کیس بایییح تفییا ا

قری بنیا ایح ایخص و دیایس ییک محیاط ای و اجرعیاال

محییاط پییر ش پاییحا کنییح ا ا و ا

پا برجیا

جفییا بز گرییر بااییحا ا تبایییح خییوو از

ین تبیحی ل تعاییح تجیو تعیا کنیحا زییرا فنیاه یرو از خیوو

کوف رر ادش ا فیو

ویآییر

دیاحش دیعات

کییوف رر
اتکییات کییس

ا پجیش دیرا نح

اتکات کس قیبم بیوو و زمیات کیس اریر از اییه جامعیس ای وت

ادشا اجرعاالاس قح تفا خال بز ر ا ویح کس قبم تابوو اح اتح .
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فایز

تبیوو

ا ا اجرعاالییاس بز گیی

ا پجییش دییرا نح و

ز موالییوو و ا

احا ییس اجرعییاع

وحاش خوو ا م گل اتح ادش .
ا ا تا ر العیر فنیحیه جامعیس محیاط قیح تفا محیاط بیوو ادیش از
مییح معییحمات وتاییا ا بییرا پییلیرش یییک دلکییلس ا ی و دااد ی

کییس پییا

خاص ماو می کیرو ا تیا تفنآیام کیس
کا می

قیح س هیا

کیید تییابوو ماجییحتح ای و

تفیا یجیس ماآر یش

بیس یعد ماآلا وتیح کید

قییح تفا ویآییر جاتجییاه تفییا می گرویحتییحا

تواتاپ کس با یک وقش بصارس ییج خیوو و

ها ت ا یخ مطاحعس کنح ا مکیلد از تایر فنیاه اتحیجیس ا
ا الوه کنح با هعس قح ت

وتایا

قفیا کریاب

محاطی کیس تصیعاد

کوفک تافاز ادش.

ا ایییه موجییوو معحدیی کییس و
هابش تا یخ فنیح هیزا دیاحس و
کییس ایییه محییاط قییح تفا

اتحیجییس

یو هیزا ا دیا تیا ر تعیاو اییه جفیا

و دط وتاا بیوو ادیش ا هعیس ا بیا خجید وییح تیس این یس و طبیم

وا و

قییح تفا

ای و بیا دیایل مخصیوص

محتیحا و ا ا حایس خیوو ا می پاعووتیح تیا تایر

بر هعس درتوارفا ا یا مکیلط ماجیحتح ا تیا تآیا کیس

ابریحاپ

یی هییزا ا دییا و الییاحد العییر کییرو

قییح س

جیوو ا و اتحیجیس اش مینع ت ادیشا بخیوب ماحاتیح
ا

امح یک دلکلس الوامیل ادیباب هید

ز ادییباب الییوامل بوجییوو
ز زاییل ماجیووا از

و اتییح بییا پییا

اریر بیاق تعی ماتیحا

زگا زتحگ اجرعاالیاس قیح س هیا اجرعیاال هیر اتیحاز هید کیس یو ب جیحا و
برابر العر تا یخ جز

زگا کوتاه با

تاکش .

42

ااهح بیر اییه مطلی
اتحی

ا باا ما نحا

 :خحا تیح و دیو کفید ایر

یا فنیح تیه جیواتعرو

اتکا هاپ کس از العین جیا خیوو بیا ییک باین

می ویحتییح برعییاو ابعییاو

پی بییرو بووتییحا امییا و برابییر یییک تاییر

جاپر قرا واارنح کیس بیرا تح یاد مبیات ادیربحاو وی ریاتو

ایه

تا یل تو ایح ا
قلح اتییس زمامییحا

خیوو تتنیا و دیط

معل ش خ عا ای او کرو بوو کیس تیس تنفیا میروو تعی تواتکیرنح دیخه از تو ایح بآوینیحا
داییر از اییعایل هییا تخرییس فوبفییا ب ی جییا قییح س ویآییر
کننییحا بل ییس از تاییر اتحیجییس هیید و کنرییر بووتییحا

ا و هکییر پردییر

یین تحااییرنح ر ی و بییا خییحا

تو اح ر کننح.
ایه ودرس ا راو کس و خوو تار
کس از ر

بیا اییه بایحاو تح یر یر

مبا ز بیا اییه خ عیا

اکد جنایش گر تعوییش می ایح تعی ویحتیحا از ر ی تعی تواتکیرنح خیوو

ا ا ی م ی کننییح کییس و یییک فنییاه جامعییس کنایید معل ر ی کییس بییرا
ادطبل

ا با

تحاایش بکیر برتیح ( ماتنیح خالی از اتکیا هیا بی ت یا س زمیا میا

عط یک کلعس بآوینحا

 « :بعه فس» ؟)

فو فیا ا تحیحتیح تصیعاد گر رنیح از مایا

ملیش حیوو خیا

جییاتو ا و پییاپ کییس بییا ودییش خییوو تعییاو درتوارجییا
بووتح

ر

از افر بایر

تفییا ففییر

ا ر اح بووتح و برابر ب جاتا کرت

ایوتحا از ویید

ا بحدییش و تییح ا دییپرو

تعااد کننح کنا بآارتح.

محتیح بآوایس تنفیاپ دیا کیو پناهنیح ایحتح (

تفیا تیرجا واوتیح

کییس دیینن هییا دییاا کییو ا بییرا خییوو مییوتت هعییحو بآارتییحا حیی و اییاو ش
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موجوواس ادرنعا زتح برو

ادیار زتیحگ ت ننیح) حی هعیوا و اییه اتحیجیس بووتیح :

ز ایییه

دییرعآر کییس

یییا ام ییا وا و
فنآییا قییح ت

ومییش ییادوت تییابوو گییروو؟ ایییه وقاییاتو

و هعییس االعییا ملییش معل ییش یجییس و اتییح ادییش از بییاه بییر و؟ یییا

ماجوو هنآام کیس اییه ففیر تایر ک یر میاو پردیر محیاط

وگرگیوت بخیوو بیس

بانح؟
خال و تار تفیا بعایح می

میح کیس

ز برواتنیح تیابوو دیرد بایحاو ا بیا اییه هعیس

قح س بس باننح.
خحا خیواب ا بیر تفیا مکیروح
بایحا اییحتحا

رمیووا داصیح تیس دیا و اییه دیا خواباحتیح دیپت

قییحو و دییحنس زتییحگ اجرعیاع گلا وتییح ا مجییاهح تعووتییح

درعآراتس ا کیس تفیا ا بیا هعیس جیواتعرو
تابوو ایح کیس کیوف رریه اریر از
تفا ا تعل تعا نح ا

ز

قفرمیات از

تاکیش

قییح س

یه ا کیرو بیوو تتنیا

ری بعنیوا ا کیاتس هید ککی خیا راس

ویریه تا جامس العل پوااح ادش.

تعاو ایه برتامیس ا کیس خیحا و میو و اییه ا یراو اجیرا رمیوو بیرا اییه بیوو کیس لید
احد و تایر تفیا کوفیک بجیوو اییه جیواتعروا درتوایش
از تار قیح س و او

ومیش جلیو کیرو بیوو بفباننیحا با یل هعیس تواتیاپا

تا کوفک اوواع پت هعتات س ایه و تآرش ( -2
 -1ز ا
ارر

بیا ل کیس و تارایا

ر ی تییابوو ارییر

و تایر

ومش و الاه قح س

) بییرا ادییحاب کفیید موجییوو بجییوو ر ی تییابوو

) برا ادحاب کفد موجیوو بجیوو کیس با یل ک یر
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لید و تایر تیا کوفیک

ب ی ا زش گییرووا هعانطییو ایه تآییرش هییا مخرلیید از تاییر قییح س دییرد ز ا دییرد
و

و هزا ا دا العر بایحا

بیرا

دییرد ک ییر ا تییافاز بییس بانییحا و
ماطمییا تعییوو ادییشا بکییاا

قاپیح منرایر اییه ترا یس ا خواهیح واایش کیس
ححاییس کییس قییح س دییرد جییو تعییاو جفییا

ا

ییعاد تییاتوا و تاییر ا جلییو کنییح تحییو العایین

درتادر و جفیا بودیالس اییه موجیوو بیز ر ات یاو بآایرو کیس خیوو بعراتی

از جفیا

بز گرر ادش .
الم بر اییه  :زتیحگ و

یو تیا یخ فنیح هیزا دیاحس ییک دلکیلس ت ربایات ببیا می

و کس و قااوس اتعمب موالوو از تایر پی
ادش زیرا ایه موجوو ذخایر ایح و

ییز اتعیمب بیرا اییه قاپیح

هبیر میورر

ی هیزا ا دیاح کیس و اجرعاالیاس محیاطهیا

گوتاگو زیکش ما نحا و برابیر ییک دلکیلس معا دیش هیاپ قیرا گر ریس کیس و ویآیرا
می بانییحا تعطییس هییا و برابییر یییک دلکییلس معا دییش هییاپ قییرا گر رییس کییس و ویآییرا
م بانیحا تعطیس هیا

یعد الوامیل قیح س موجبیاس خطیا

دایریه م تآروا ایه باین

هیا تآیرش هیا بیرا ا ییک تایر

ش هیا دیواب ا و
ت ربی

یو احعیاو

ببیییا میی ا و هاتآیییا بایییواهر اجرعاالیییاس ری ریییس تعاجیییووا قیییح س ا زییییاب
پحییح هییا اجرعیاال
تععیین م ی تآییروا

ا پاییحا می کنیحا برعییاو یجییس هیا اللییل پاییحای

اتفیا بییا کعییا

تتنییا باییحا ادییش کییس و برابییر تار منییح تییریه داادییر دییا لآار

تع گروو.
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از هعس اییه مطاحی

گلایرس  :اجیرا اییه وگرگیوت بیز ر دیاحر ادیش کیس ادیمو بیر

الفییح ایییه قاپییح الاحاعییح گییلا و ادییش پییت فییو اجییرا ایییه برتامییس یییک دییاحش
مامو یش ادیمم ادیش ا م یر

باییح بصیح ادیمو مصیاو ادیمم بکیاا تزوییک

بااییح اخصییاش ا بییر مبییات ودییش تخییو و ادییمو ا حاییس بطییو مکییرعل بناییا گییرووا
بطو ی یییس

محیییاط اجرعییاال کیییس بنیییا ادیییش و

زموالیییوو بیییا

ب نییین و ا

کوف رریه ارر ب ا تآلا و.
ییا این ییس اگییر بنییا اییح ایییه موجییوو معییح
اجرعییاع مروحییح گییرووا و پرتییو معرضییااس
تاخوا از تاراراس

و هعییا زمییا

واخییل هعییا محییاط

محییاط جامعییس تجییو تعییا کنییحا خییوا

مح یو تخواهیح ماتیحا اگیر فیس و دیحو تیاایر

جامعیس محیاط

بر یح.
پت برا این یس اییه اخصیاش منرایر جفاتایا تحیش تیارار محاطی تباایح کیس باییح تیرا
تیااییر وهییح بایکییر اخصییاش جییووی
محاطیی کییس بییر جامعییس مییو و مییامو یر
مل وتا

از تا اس مبحا معا

و یییک مبنییا کامییل و کییاتو یییک جامعییس
دییبعش وا و بناییا گییلا

ادمم احفاو بآارو.
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اییوو اخصییاش

ره ری در چهره یودیی
دوماه پرد

کس و پارامو مفیح (ع) بیر دیر بعضی زبیا هیا جرییا وا و اینکیش کیس:

از تاییر تجییخاص و ی وتاییا امییر ز فآوتییس مع ییه ادییش کییووک و دییناه ففییا
یییا پیینم دییاحآ بییرا معییاو هبییر اجرعییاال

دییاحآ

ییر یییک م ر ی

ماوگ واارس بااح؟ ایه ماوگ از ک ادیش؟ مآیر مع یه ادیش و

ملییش

ی اییه ففیا دیا

پنم دیا کیس و ریرس کیووک بکیر می بیرو تتنیا تحیش میوزش پیر ش قیرا
بآارو کس برواتح موقعاش قااوس اجرعاال
پادییخ  :ا

ا مفییح (ع) از تاییر امامییش

هبر

هبییر مکییلعاه جاتجییان پییح ش ا بعفییح

گر ش ا امامش بیا تعیاو خصیایص محروییات
ححاییس ز و
دییناه ا
مطلی

از العییر و ا

ر ملر

ا اازس کنح ؟

ی و ییک

از تایر قیح س یر

جییوو وااییش این ییس معییاو هبییر ادییمو مکییلعاه و

العییر بییر الفییح اتکییات قییرا بآاییرو مخصییوص ا تبییوو بل ییس پییا
و پ یح ا

اجییحاو بز گییوا ش دییابعس وااییش  .جییوو معییح

از ا ایییه

امییاو تفیید محعییح

به الل اح یواو اللایس احکیمو و دیه هجیش دیاحآ بععیاو امامیش دیاح ا

جوواقیح

اماو وهید امیاو هیاو اللایس احکیمو و دیه تیس دیاحآ معیاو امامیش ا ایازس رمیووا
پییح بز گییوا تحضییرس امییاو الکییآر اللاییس احکییمو و دییه  11دییاحآ بععییاو امامییش
دییاحا پییت ایییه مو ییوع و اپعییس ادییمو از امییاو جییواو (ع) تییا مفییح (ع) تعوتییس وااییرس
ادییش کییس و دییناه ا حاییس العییر بععییاو امامییش
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هبییر ادییمو مکییلعاه بردیینحا ایییه

مطل

یک مو یوع

معاو الاعش
و

ایه

ی

یاهر ادیش کیس تایاز بیس اربیاس ادیرحط تیحا و زییرا

یر ی اییک اییه امامیا ( از امیاو تفید (ع) تیا امیاو و ازوهید (ع)

ییح مییرز هبییر

ییر

قاییاوس اجرعییاال وتاییا مییو و اقییراو اذالییا العییوو ملییش

ادمو بوو ادش با این س از تایر یاهر تیا کیووی بیوو اتیح ییا و دیناه ا
بکر مابروتح ا تواتکیرس اتیح وتایا ادیمو ا از تایر الاعیش یر

جیوات

اللعی بخیوو مروجیس

دییازتحا ت ربییس اجرعییاع ادییمم و مییو و پییح ا بز گییوا مفییح (ع) بز گرییریه وحال ی
ادش کیس و پادیخ اییه پردی
الزیز ا بس فنح ت رس جل

توجیس خواتنیحگا

مااییحا و این یا بیرا تو یا مطلی

ما ناد :

- 2امامش هر امام از اهیل احبایش (ع) بعنزحیس دیلطنش میو ر تبیوو ادیش کیس پکیر
ا از پییح با ج ببییروا ماتنییح خم ییش خل ییا ییا عااه البادییااه بل ییس پاییر
مروو از ی ایک تا بیر مبنیا ییک دلکیلس ادیو
اح ادیش کیس باییح ا یا از تایر کجی
ادو

قواالح کیس موجی

هبییر ا

ا برادییا

قواالیح ملی

هیا االرعیاو

میلهب بنایا

تتنیا قیاتت ایوتح کیس

ادیرحعا امامیش امیاو ادیش امیاو (ع) بیس باننیح ا

الاعییش ییو احعییاو

ییر

یی کییس و ا دییرا

م گارتح بپلیرتح.
- 1از دییح ادییمو ( از زمییا خییوو پایعبییر ص) یییک جععاییش کوفییک کییس و بییاه
م رعت ادمم و معاو باین

یر از هعیس پاجیرر بووتیح بیر مبنیا

ییاس قیر

کیرید االییمو هییا دییری پایعبییر (ص) بیرا مکی لس هبییر امییش ادییمو یییک
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دلکلس ادو

قواالح

کروتیح کیس باییح هبیر ادیمو اجیح تعیاو

ا بناا گیلا

ادو باایحا و ترا یس از تایر الاعیش

یر برتیر از ا یراو کعی

ی

تج ال اح حی و زمیا امیاو بیاقر (ع) امیاو دیاو (ع) جلیو
کییروا

و محییح و ایییه ادییو

پاییر ا ایییه م ریی
ادییمم پحیییح

تودیعس پایحا

قواالییح کییس بصییو س مبییات االرعییاو بییرا

و مییح بییوو تتنییا تحییو

و کییس دییحها ت ییر از عفییا
بجیر

و ارس ها مخرلد اللیوو ادیمم

ییر

اللعیی و م رعییت

مر لعییاه م کییریه واتعجیینحا
ا و برگر یشا تیا ت یا کیس کیه

به الل احواا گ ش مه ا و مکی ح کو یس ایحو مجیاهح کیروو تفصیح ت یر ادیراو
تعاو ماآوینح « :ح رنا جع ر به محعح – اماو داو (ع) فناه گ ش . -
- 9اییرایط

ا کییس ایییه م ر ی

و معییاو معر ی

تعاییاه امییاو (ع) از تاییر ک ایییش

حااقییش ا بییرا اایییا معییاو هبییر بعنییوا بناییا مل ی م ر ی
ییر

پاییر ا خییوو و زیییر بنییا

ب ی االرعییاو

تفییا قییرا واو ادییش اییرایط بکییاا دیینآاه

ادشا کس هعس کت قح س تحعل ترا تحا و.
زیرا ایه م ر

ایعیا وا و باین یس امیاو باییح از تعیاو واتعنیحا وتایا االید باایحا حیلا هیر

کک تعارواتح ایه معاو ا اوالا کنح اوالای
-1ایییه م ری
امامش

معییح

از ابرییحا پاییحای

از تار ایه م ر

پلیر رس بااح.

و معییاو تح ییاد اجییرا مبییات ملی خییوو و

هبیر ادیمو قربیات هیا بز گی واو ادیشا زییرا از تایر

ا کییس و اجرعاالییاس ادییمم

محتییح ایییحپوحو

کییا م ی
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ومرفیا جاپراتیس

ایییه م ر ی

ا و مک ی لس

هبییر ادییمو بز گرییریه خطییر واییعه خییوو م ی اتآااییرنحا طاقییل ایییه کییاب ا
م کروتح کس خوو ایه یر ( کیس باییح امیاو هبیر واتجیعنحتریه ا یراو باایح)
تج ال اتعمبیاس ایحیح اجرعیاال از تایر تیابوو کیرو
احا حلا با تعاو قح س بطیو مکیرعر بیا اییه م ری
داخره

پار ا

دحها اتکیا

میر جاه
ایه اتیحی

ومرفیا تااهمتیس من یر خواهیح

مبیا ز ما روتیح و معیاو یجیس کیه

ا می کجیرنحا ییا و زتیحاتفا محبیو
ب یرو ین بانی

زگیا

بیس

می دیاخرنح ا

ین اتحیجی از پایر ا زجیر ای ن س

جا ماحاوتح ح ودیش از اییه العایح ( امامیش اهیل ابایش ع) بیر تعی واایرنح پیت اییه
ایعا برا
ت

تفیا بکیاا گیرا تعی او ماجیحا اتآایز تیا و تحعیل اییه هعیس ایح اتیح

هیا

عیط االرعاوادیال بی ایاپبس میلهب ایا بیوو تعیاو اییه ای ن س هیا

جییا واو هییا ا و مکییار ایییه االرعییاو بز گرییریه البییاوس

دییایل قییرب بخییحا

م واتکرنح.
 -5ایه ا یراو کیس از تایر اییه م ری
و

کنا

پایر ات

امیاو (ع) ایناخرس ایح اتیح ییک ا یراو

از اجرعاع تبووتح کیس بآوپایح االرعیاو ایاعس تکیبش بیس تفیا دیر

بوو ادشا اط از ک ا معلوو کس تیا و الاعیش یر

ییک پنیحا

اللعی بیاطتر از هعیس اتکیا هیا

قرا واارنح؟
ا تییا هعتییو
اجی

ییاو دییم اه

و زمییا و کاخفییا دییر برا رااییرس و ح ا ییس

هیا تآفبیا هیا ادی رس هیا بکیر تعی بروتیح ا کیس از خیوو عیط ییک هابیش

پواییاح و فجیید مییروو جییا وهنییح و بییا ه وا ا هییار ضییالر تبااییحا بل ییس و تعییاو
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تفیا بیا اجرعاالیاس محجیو بووتیح هعیس کیت از بیز ر کوفیک ا الیاحد

و ا زتحگ

یعاد با تفیا میرا و

جاهل ا قیو

برخیو و واایرس اتیحا جیز ت یس گیاه جناییاس

ومرفا زما باه تفا مروو بودالس بازوااش یا تبعاح جحاپ م اتحاخرنح .
ااهح مطل
ادییمم

 :اییه تعیحاو زییاو ا ییا
ا

محیحران هکیرنح کیس از تفیا مطاحی

ایییش کییرو اتییحا م اتبییات کییس بییاه تفییا مییروو مرییحا

مکا رس ها مرعحو کیس اپعیس (ع) بیس تیوا
تعاینییحگ کییس از اللعییا
مج مس اللع
و

معیا

ادمم

بییوو

مخرلید معل یش ادیمو ات یاو می واوتیحا

واتجییعنحا بییرا

دییاحگ بییامو مییلهب مییروو

تیا و بیمو می گعاایرنح .

ییل

یش میح کیس میروو از بیمو

ودییش وتاییا هعییس دییاحس و صییل ییم بعحینییس وااییرنح بزیییا س امییاو (ع) تاپییل

م احتح.
هعس اینفیا وطحیش وا و کیس امامیا ایاعس و

یو زتیحگ خیوو و اقطیا وتایا

بییا تعییاو بعییاس مخرلیید از واتجییعنحا

داییر و مراکییز اجرعییاال برخییو و

واارنحا کیامم اییه ت ریس بیس ربیوس می

دیاح کیس تفیا از تعیاو واتجیعنحا

ز
ماییزش
مر یریه

بز ر جفا برترتح .
-2

ومرفا معادیر اپعیس (ع) جیوو تیا

جیلب

الاعیش جلی

وحفا میزها قرا گر رس اتیح بیوو بیرا خیوو خطیر بکیاا بز گی ا کیا
حلا بیا تعیاو قیح س کوای

واایرنح اییه زالامیش یر

ایه مکار از اجیرا هیر گوتیس قکیا س

یایا
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ی

ا کیس از تفیا و
می کروتیحا

ا و هید ب وبنیح و

جناییش کوتیاه تعی کروتیح تیا تآیا

یید موقعاییش خییوو تافییا

کییس و معییاو

عییمس ماییاحد جنایییاس ا مروجییس اییخص

اماو (ع) مانعووتیحا از این یس و ترا یس اییه جناییش دیرد تکیبش بیس ایخص امیاو (ع)
من و ملیش قیرا گارتیح میروو از تفیا ت ایح ایوتح پایر ا

و دیرا امامیا اللایس

تفا بجو تح ا بای تحاارنح .
خواتنحگا الزیز اگیر اییه ت یاس اجیآاتس ا کیس ییک دلکیلس عیاین تیا یخ دایر قابیل
ترویییح ادییش کییامم وقییش رموویییحا و این ییا ت رییس میی گاییرید  :کییس امامییش و و ا
تخکراه ده و م ر

ااعس ییک پحییح اقعی ادیش هید پنیحا تاکیش ا زییرا قری

کس از تار اهر کووک هجیش دیاحس و برابیر پایر ا ییک م ری
امامییش

ادیال ( کیس بیرا معیاو

هبییر اینفعییس اییرایط دیینآاه قاپییل ادییش) قییح اللیید ما نییح اوالییا امامییش

م ی تعایییح االییمو ما نییح کییس ا وا ا الاعییش خصییایص ذات ی امییاو ادییش از تاییر
اخصییاش ییر

ی بییر هعیس مکییلعاتا امراییاز وا و مییروو هیید بییا می گر تییح ا

رعا بایح یک ا ن میز پفنا

ییک قیح س یو احعیاو اللعی از تایر تع یه یر و

و عس ت کار کیمو از خیووش بیر ز وهیحا زییرا اگیر فنیاه تباایح تعارواتیح
مل ادمم

ا بیس امامیش خیوو قیاتت دیازوا بیا ت یس گ ریاد کیس اییه امامیا و ایرایط

موقعارفییا بووتییح کییس و ودییرر
ا ییرا

مراکیز

العییوو قییرا وااییرنح میزهییا مر ییر هعییوا و

تفییا جییوو وااییش هعاجییس مییو و اخراییا مر ییریه جفییا از مکییلعا

دارمکلعا قرا واارنحا فآوتیس مع یه ادیش و اییه ایرایط هیر بتیس ا اوالیا امامیش
کنییح مییروو ا بطییر

خییوو والییوس تعایییح خییوو ا بصییو س پییرفد پاجییاپا
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امییش

ادمو قرا وهح و ودرر

العیوو پایر ا اییه م ری

ا و ا ا حا کننیحا بخیا ر گیرای

باایح

هکیر خیوو

تفیا جیا

بیس زالامیش ا تعیاو ای و زتحگاجیا و مخیا ر

قییرا بآاییرو و الییاه ییا و دییحو کجیید اقعاییش دییحاقش اوالییا ا برتااینییحا از
تار ارایط دنآاه هبر و ایه م ر

ا مو و اخراا قرا تحهنح ؟

ب ل ا

یا این یس ییا ام یا وا و ییک کیووی اوالیا
مر ریه جفیا ب نیحا و

واتجعنحا

ضیلاش امرایاز یر

احا یس از تایر یر واتی

و تعاو ایه و گار ها احیح اجرعاال مجر
گلایرس از هعییس اینفیا تار هییا
خطر برا

کیووک بیا

تباایحا

باز تجوو؟

یومر زمییا کیس ایییه اییحپوحو

هبییر

ا بز گرییریه

ومش دیااوس خیوو می ویحتیح فطیو مع یه بیوو بیس باننیح ییک کیووی

داو بیح

واایره کوفیک تیریه امرایاز ذاتی

وایعه اییعا ییک

ومییش بحکییاب می

معییاو ییاش کییرو بییا ه پواییاح
کوباح

اللعی بیر هعیس

م ر

بزتحا ا نح

محتییح الفییح وا ادیش

قییح س زمییا و

کییووی برتاایییح؟ دییاکش بنجییانح؟

از ایه ریین بیرا
خجد العوم

هبیر

یر مرومی کیس از تایر م ری

ییا این ییس

ومیش خالی دیاو تیر بیوو از کجیره بکیره

ا اللاس خوو تحریک تعوو .

مع ییه ادییش اربییاس الییحو ک ایییش حااقییش یییک اتکییا پن ییا اصییش دییاحس کییس وا ا
تاییر
بااییح

رهنآ ی

ز اللع ی

و اجرعییاع

ومییش زمییا از الفییح

ز ادییش ا بییرا معییاو هبییر خال ی واییوا

برتاایییح بییس کجییرا
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قرییل دییا س مرودییل گییروو

ح اربیاس الیحو ک اییش حااقیش ییک کیووی الیاو بیرا معیاو امامیش بیا معنیاپ کیس
ااعس م انادح معرعح ادش خال داو
پییت تنفییا ت کییار

دا ادش .

کییس مارییوا بییرا اجرنییاب

ومرفییا از اجییرا ایییه داادییش کییروا

اینکش کس امامش و دناه کیووک و اییه امامیا ییک پحییح اقعی بیووا کیس
زمییا دییاخرآ تبییوو

ومرفیا

ا و ی ما روتییحا حییلا تعیی تواتکییرنح و معییاو کوباییح

زالامش تفا از ایه ا ا و اوتح.
یاو زمیا و دیحو اجیرا اییه برتامیس بر محتیحا حی ا کیش

اگر فس و بعض میوا و
خو وتحا ا کش تفا موج

تنباش باجرر برا معاو امش اح.

الم بر ایه و تعاو یو اییه میحس هیر ییک از اییه امامیا کیس و دیه کیووک بععیاو
امامش داحتحا و مکار اجرا برتامیس هبیر خیوو بیا تعیاو مبیا زاس ایحایح بفیام بیه
بکر برتخو وتیح ا کیوف رریه لریس ا از ت فیا بیر ز ت یرو کیس موجی

دیل

ا عانیا

پار اتجا گروو.
اینفا هعس وطحیش ما نیح  :براین یس امامیش ذاتی و دیناه کیووک و اهیل احبایش (ع) ییک
اقعایش دحو دییح رییابر ادیش دییر

ییره هیید پنیحا تاکییش ا هییر موجییوو

کس باایه خاداش ذاتی و وتایا یاهر ایوو ا امیاو ادیش ا فیس و دیه کیووک
ده جوات
و خییا

فس و ده پار ا دناه العر و

فیس و

وخاحر تحا و.

از امییش ادییمو و ملییل اویییا گلاییرس هیید ایییه مو ییوع دییابعس وا وا کییس

بعضیی از اخصییارفا

دییعات و دییناه کییووک بییرا اجییرا
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دییاحش مامو یییش

هبییر

زالامییش براتآاخرییس اییح اتییحا از تاییر منییا

تعوتییس امامییش و ا کییووک

اخصییارفا خییحاپ ادییمو از اهییل احباییش (ع) تنفییا جییوو یحا ی پایعبییر (ص) ک ایییش
ما نح کیس خیحا و قیر

رمیوو  « :ییا یحای خیلااح راب بعیو

ا یحا ی بییا تعییاو قییح س کرییاب ا بآاییرا و زمییا
بنییابرایه مطاحیی

و این ییا االررا یی

اتانیا احح ید دیباا» -1

وحاییش بییا ابییم واوییید – پییت

ا و تاکییش  :کییس فآوتییس مفییح (ع) و خرودییاح

بامامش داح؟

-2سوره مریم  ،آیه 12 :
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مهدی حقیقی اس
ایه ففا ماه پردج ادش کس پا

؟ یا مجّرد پندار ؟
مااییحا بیر یره این یس گ ریاد ماجیوو اتکیات

ا ییک

العییر ییوطت فنییح هییزا دییاحس امامییش و و ا خرودییاح ا دابییش دییاکش دییامش
ره کناد  :ییا اقعیا فنیاه موجیوو ب فیا میح
مطلی

یییک پنییحا

تاکشا
خم

و جفیا هکیش ؟ ییا دیر ا اییه

ادییش کییس بعض ی پنحااییرس اتییح ؟ فییو اربییاس ام ییا وحاییل بر قییوع

یا م یرو فنیح یحیح کیس و اییه بیا از پایعبیر (ص) و میو و ییک مو یوع
مرعا

مععو

داح از تار با

االرعاو ما ک ایش ما نح؟

بعبییا س ویآییر بتییس وحاییل مییا مارییواتاد یییک موجییوو تییا یخ
مفح (ع) رابش کنیاد ؟ کیس ا
جوو ر

اقع ی و ایییه زمییا بنییاو

عاعیش واایرس باایحا تیس این یس بیر اریر کنیرس تلعیاه ییک

و ا ا الح ا از مروو پاحا کرو بااح؟

پادیخ  :االرعییاو بییس مفییح (ع) بعنییوا یییک قاپییح منراییر کییس جفییا

ا باییک دییو س برتییر

مرحو م دیازوا از اخبیا پایعبیر اکیرو (ص) العومیا از ا اوییح اپعیس اهیل احبایش (ع)
خصودا درفجیعس گر ریس ادیشا و تصیوص بکیاا
بطو ی ییس ادییم مطلی

قابییل ترویییح تاکییشا و

میو و تایایح تاکایح اقیت ایح

ییح و ففا دییح ییحیح از پایعبییر اکییرو

(ص) و کرابفییا اهییل دیینش و بییا مفییح (ع) و کرابفییا اهییل دیینش و بییا مفییح
(ع) ا و اح ادش .
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ا یاوین کیس و میو و امامیش مفیح (ع) دابیش

م عوع اخبا
جفییا بودییالس
تعاو تفا و

خصودییااس اخص ی ا از رییین دیین

ح وا

هزا

فیو

ادیم

ینیح

اییاعس ا و اییح ادییش ا

حیح ادش .

و مو و هار یک از قضیایا ادیمو مکیلد دارقابیل تروییح بیایه قید یحیح

اییش

ا و تجح ادش .
اما مصحا واو ایه یر العایح کیس وا ا اییه هعیس میحا ی میرعه قطعی ادیمم
ادش و امیاو و ازوهید ایاعس پکیر امیاو کیه الکی ر اللایس احکیمو وطییل مح ید
ایین وا و کییس تعییاو

جییو وطیییل ا مع ییه ادییش و و وحاییل خمدییس کنییاد ا

وحال ادمم ا ویآر ا وحال اللع .
بححال ادیمم ا جیوو قاپی ح منرایر ا رابیش ما نیادا بیححال اللعی ادیرحط می تعیاپاد
کس مفح (ع) یک عاعیش ر ی

خایاح تاکیشا بل یس ییک موجیوو اقعی ادیش کیس

جووش بس ت ربس تا یخ رابش اح ادش.
امییا وحاییل ادییمم  :مفییح (ع) و دییحها
احباش (ع) تعل اح مرعنل ادیش

اخبیا

ایری کیس از پایعبییر اکییرو (ص) ازاپعییس اهییل
کیس بیر تعایاه مفیح (ع) وطحیش وا تیح باین یس

ا اهییل احباییش (ع) ادییش از رزتییحا ا عییس ( ) مابااییح از ذ یییس کییاه بییه الل ی
(ع) ادییش بل ییس ا رزتییح تفیید کییاه بییه اللی (ع) هکییش تاییز

دلکییلس از ا ییاوین

کییس وطحییش ما ننییح کییس خل ییا پایعبییر (ص) و ازو ت رتییح ا تعییاو ایییه ا اویییح
العاییح العییوم مفییح (ع) ا محییح و ما ننییح
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مو ییوع ییر العییوم

ییر
ا و امییاو

و ازوهد از اپعس اهل احبایش (ع) مجیخص می دیازتحا بیا این یس اپعیس (ع) دیع واایرنح کیس
اخبییا مفییح (ع) ا و ودییرر
مخ

العییوو قییرا تحهنییح ا مو ییوع ا از واییعنا

تآفحا تح ا از ایه جفش کس ت نیح جیوو اییه اخبیا بیرا وایعنا اییه پیا

ا ای او کنح کس و دیحو تو یس فانی بر ینیح و ینیح بیس
کننحا و الیاه یا اییه اخبیا
ایییه کنییرس اخبییا
ایاس موج

اجاتیی
بانی

خلید دیاح دیحمس ا و

ا اوییح و ییک یح خالی زییاو منرجیر ادیش ا تنفیا

ا اویییح وحالیی بر جییوو تعاییاه ا تاکییشا تنفییا ایییه زیییاو

تعاجوو کیس میا اییه عاعیش ا بیس پیلیرید ا بل یس هعیرا بیا اییه ا اوییح

را ا قراپه وحال هاپ ادش کیس وطحیش بیر دیحش اییه اخبیا

بر جیوو اییه اقعایش

وا تحا ایه حیح تبیو ایرید بیایه مضیعو کیس « امامیا بعیح از میه ییا خل یا بعیح از
مه ا یا امرا بعیح از میه و ازو ت رتیح» ییا البیا اس مخرلید و بیا
اییش از پایعبیر اکیرو (ص) تعیل ایح کییس
اییاعس از قباییل دییحا بخییا

اییاس و اایفر کری

دییحا مکییلد دییحا ترمییح

مکنح ا عیح نبیل مکیرح ی احصیحاحاه یاکد تاجیابو
ماجوو  :کس بخا

مححج ایفار دین اییه ا اوییح

از و یکیش ه ریاو
یحین

دیین

دیینه ابیی وا و

تعیل ایح و این یا مم ایس

اییاس ا تعیل می کنیح و

یاح

کییس ا و زمییا « امییاو جییواو (ع) امییاو هییاو (ع) امییاو الکیی ر (ع) میی زیکییرس
کرییاب دییحا بخییا

او

زمییا توایرس ادییش هنییوز امامییا بییس الییحو و ازو تحعیین

تحاارنح ا اییه خیوو وطحیش ما نیح کیس اییه یحیح پیا

از ت یس یر العایح و ازو

امییام و میزهییا ت عاییل اییووا از پایعبییر اکییرو (ص) داو اییح ادییش بنییابرایه کییس و

58

کرابفا تعیل ایح اکین

االرعیاو ا یراو و ازو امیام بیوو ادیش ا زیرااگیر اییه ا اوییح

کس بیس پایعبیر (ص) تکیبش واو ایح

اقیت م عیو

و

امام بااح و اییه دیو س معنیا تیحا و کیس اییه
و ازو امییام هکییشا پییا
زیرا اکن

از ت عاییل ادییا

اییاس کیس ال یت احععیل یر االرعیاو

ایییه ییر االرعییاو و کرابفییا یا ییش اییووا

ال ت احععل هر فاز مراخر از خوو ا ادشا تس معحو بر .

پت و دو تا س ما ییک وحایل میاو
پییا

اکین

االرعیاو ا یراو و ازو

میح ی

ایه و ودیش وا یید کیس اییه ا اوییح

از تحعیین اپعییس و ازو گاتییس جییوو وااییرس ادییش پییا

امام ایه یحیح و کرابفیا یبط ایح ا ویآیر جیاپ
بآوپاییح ایییه ا اویییح ال ییت احععییل
ا اویح یک عاعش دعات

اکیین

از ت امییل مکیی لس و ازو

بیرا اییه اوالیا تعی ماتیح کیس

االرعییاو و ازو امییام هییا ادییش بل ییس ایییه

ییک پاجیآوی دابی ادیش کیس

بیز ر منطین « طینطین

اله احفو » در و ادیش االیمو واایرس کیس  :جاتجیانا بعیح از میه و ازو ت رتیح» تنفیا
ایییه ایعییا

العاییح اییاعس و ازو امییام کییس ماآویییح :جاتجییانا پاعیبییر (ص) از اللی (ع)

ار ع اح

بیس مفیح (ع) خیرد ایح قابیل تطباین بیا اییه یحیح ایرید تبیو (ص)

ادش .
اما وحال اللع  :ایه وحال البیا س ادیش از ت ربیس ا کیس ملیش ایاعس و
موخرنح
مو و دا

و ا دا

ایه ایح اییه مطلی

دییر بیووا بیرا

دیر تو ا بحهاد .
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ی ه ریاو دیا
باییح پیا ا و

دابییش دیییر تعباییر ماجییوو  :از و ا ا حاییس مفییح (ع) بنییا اییح جییوو معییح
و ازوهد از ابریحا امامیش خیوو از اتایا العیوم بیرا ییک میحس بکیاا
بکر بروا و

تاا س وا و ایه مطل

زما اماو (ع) و ودیرر
اخصا با

یوطت پنفیا

واوج جفات تیام تحاایرس باایحا بیا این یس بیر هعیس تفیا بیا و
ابرحا بیرا ملیش ایاعس ای یاو
ایاعس بیوو تیزو ا

و ماا م گلا وتیح بودیالس ا

امییاو

مییزش

جیش ایحیح ما یروا زییرا تیا

یش میح ما روتیح تعیاو مجی مس ا
یل مانعووتیحا و دیو تا س بنیا بیوو ییک

مرتبییس از امییاو (ع) منعطییت اییوتح بطییو

کییس ترواتنییح کییوف رریه تعاد ی بییا

کننحا یک ا طراب دیرو گع ایحیح

تفیا ا می گر یش کیس ا رعیا مار یش ادیا

اجرعاع ااعس مرما گرووا
ت پیا

یجیس میله

برقییرا

از بیاخ کنیح ایووا حیلا براین یس اییه کیس اییه

تااییح کید کید میروو بیرا زیکیش بیح

امیاو (ع) و ییک میحس یوطت

مییاو اییوتح امییاو (ع) و و ا هییا ا حاییس بییا این ییس از ویییح هییا پنفییا بییوو ابطییس
مکییرعاع بییاه خییوو اییاعاات
تعاینحگا و

بودییالس تعاینییحگا خییاص

یییج برقییرا تعییووا ایییه

اییه میحس ه ریاو دیا از تایر العیوو ایاعاا و تعیوا زهیح ویاتیش

بر هعس امرااز واارنح

تفا بررتا

ذیل ففا ت ر بووتح:

- 2النعا به دعاح العر
- 1محعح به النعا به دعاح العر
 - 9کاه به
- 1ابواححکه الل به محعح احکعر
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کییس اینفییا ی یی پییت از ویآییر برتامییس تاابییش تعاینییحگ از ییر

امییاو (ع) ا اجییرا

م تعووتح ا تعااه تفا بحدش خیوو امیاو (ع) بیوو کیس بودیالس توقایت مبا کیس کیس و خیر
العییر ی یی از ایییه تییواب دییاو میی اییح تاییی
تعاینحگا

بعییح تعاییاه ماآرویییحا تعیی

ییج و اییه میحس اییه بیوو کیس دیالس اتصیا

الییره ما روتییح
ااعاا م

جییواب هییا ایی اه

ایییه

ا تبیا ایاعاا بیا امیاو (ع)

ا ااتییا کربیی از امییاو (ع) میی گر رنییح بییس

داتحتح.

احبرس ایه توع ا تبا بیرا ملری کیس از ویی حا امیاو خیوو محیر و بیوو ییک تیوع وحیحا
برا

تفا بوو.

ت رس قابل توجس اینکش کس تعاو اییه توقاعیاس تامیس هیاپ کیس و
دا بودیالس اییه تعاینیحگا ففیا گاتیس از تا ایس معیح
خط یک

یو اییه میحس ه ریاو

امیاو (ع) دیاو می ایح بایک

ش بوو.

اللی بییه محعییح احکییعر کییس تعاینییح خییریه امییاو (ع) بییوو و اترفییا دابییش دیییر از
ر

اماو (ع) االیمو کیرو کیس دابیش دییرب پاییا پیلیر ش دابیش کبیر

بعییح از ایییه تعاینییح
تحو دا

تای ی

خییاص بییاه مییروو امییاو (ع) جییوو تییحا وا احبرییس ایییه

دییر بیس دابیش کبیر هنآیام بیوو کیس اجرعیاع ایاعس از تایر جعیت

مبییات االرعییاو

مییحا ی اللییوو مییلهب

ایی و مییلهب

اجرعییاال خییوو ا بییح

مع ه بوو و

اقیت ایح

لیس ا

مییاوگ

ا و یا رییس بووکییس برواتییح تییا ییح

امییاو(ع) اوا کنییح

جییش اتآاییز کییس

دابیش با ودیش وهیح ویآیر ودیش تعی واوا میزهیا بیرا اییه
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توع ت ر ماوگ واایش کیس بیرا

هبیر ایاعس بعنیوا ییک تاابیش الامیس از یر
جفییات

(ع) بحدییش ا ییراو مرخصییص مییو و تاییر بنییاو م رفییح الییاو وا ا بایین

امیاو
وین ی

قرا بآارو.
از تتس کس و این ا بصیو س ییک اقعیس مکیلد تیا یخ مفیح (ع) بایا ایح  :اییه ترا یس
ا گییر راد مفییح (ع) بییز ر عاعر ی بییوو کییس ملییش اییاعس مییحس ه رییاو دییا و تحییش
هبیر مکییرعاد
و

زتیحگ کییرو اتییحا بیا تعاینییحگا

و ایه ه راو دا کوف رریه اوریس جرییات پیا

تکبش بس جوو

یییج

دیر کا وااییرس اتییح ا
االرعیاو تفیا ا

تاامیح کیس بیا

عاعش امامجا مرزحز کنح .
ه رییاو دییا و

اییعا ا بخییحا ایییا ایییه قابییل تصییو ادییش کییس یییک مو ییوع و

ی

معا دییش ففییا ت ییر بعنییوا تعاینییح کییس از تاییر ییر اییخص زمییا مخرلیید بووتییح
مو و ابیرم میروو باایح ا کیوف رریه ایک تروییح بیرا
دا

یو اییه ه ریاو

تفیا و

اوج تجوو؟

ت رس قابل توجس کس ذکر اح اینکش کس تعیاو تامیس هیا کیس بودیالس ی اییک اییه ففیا ت یر
از امییاو (ع) بحدیش مییروو ماردییاحا هعییس یییک خییط وااییش از تاییر

ش اتجییا ی کییا

بووا پت و پیت پیرو ییک عاعیش رابیش محعین ییک موجیوو ادیال

جیوو واایرس

ادش .
از قییحید میی گ رنییح  « :یکییعا و

کوتییا ادییش بنییا بییس منطعیی ت ربییس زتییحگ مییا

بحکییاب ا رعییا هییر فنییح و دییح محییا ادییش یییک فنییاه جریییات و
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بااییح و

ایه ه راو دا برا مرومی کیس
تجووا بل س ا اعنا

با

ا بعنیوا ییک عاعیش رابیش پلیر ریس اتیح کجید

تفا بایه عاعش رابش باجرر احیحتر گروو.

پییت ایییه ترا ییس ا گییر راد کییس تحلاییل دابییش دیییر امییاو (ع) می تواتییح بصییو س یییک
وحاییل اللعی

اقعاییش ربییوس

جییوو امییاو مفییح (ع) از طوس زتییحگ

رابش کنح .
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دابییش ا

ا

مهدی و رمز غی
م

پن عاه پردج کس و مو وع مفح (ع) پا

یح ایه ادش :

و دو تا س ما اوالا می کنیاد مفیح (ع) و الیاحد از هیزا ا دیا گلایرس جیوو واایرس
هد اکنو هید جیوو وا وا بیرا ادیم دیح و دیح جفیات ذخایر ایح ادیشا پیت
فرا و

و ایه محس کس وتاا تایاز مبیرو بیس ادیم هعیس جاتبیس واایشا یاهر تجیح؟ از

هعا ححاس ا

دابش دییر کیس تعیاو جفیا

باییحاو بکییر مابروتییح ا اتعییمب ادییم

بیویج جوامیت ادیمم و فنآیا دیرد

خییوو ا اییر ع ت ییرو؟ بعییح از دابییش دیییر

ب ا تحو دابش کبر م خوادش تفضش الاحد گار خوو ا داز کنح؟
زیرا و

و دابیش دییر ملیش ایاعس بیا ییک میاوگ خیاص دی و

واو بووتحا از ر

هید قیح س هیا

یومر جاپراتیس بیا اییه تایر
دیینعر

تبییووا ایییه هعییس ابییزا جنآیی مااییان

جیرو تجی ال
تواتیاپ تایام

اتعیی و ودییش تحااییش بفرییر

ادا تر م اح ترا تابوو کرو؟
پادییخ  :ادییوط اجییرا هییر گوتییس وگرگییوت اجرعییاال
منرفی ماآییروو کییس بییا ابییزا
ادییل پاییحای

ادییباب و

ی

« هنآییام کییس ترا ییس پاییر ز

ییراهد اییح اییر

طزمییس ات ییاو بپییلیروا

ایییح اتعییمب اجرعییاال کییس منییو بییس دییاحش دییعات ادییش مروقیید بییر

ارایط معرضااس زما تاکیشا زییرا

مربیو بیس خیحا ادیشا حی از تایر پایاو ایح

ایییه اتعییمب و اجرعییاع بوجییوو مییح یییک وگرگییوت هعییس جاتبییس بایییح اییرایط
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معرضااس زمیا موا ین باایح اگیر تفضیر و دیط ملری بوجیوو میح اییه تفضیش از
تاییر ایی و م ربیی وا ا

اجراپیی

ییح االییم تواتییاپ بییوو حیی از تاییر تاییر

پلیرش ها اجرعیاال کامیل تبیوو از اییه وگرگیوت بکیاا موقیش ادیش بیس ییک ترا یس
دح.

العان تع

تو ا مطلی

 :ت ریس ا کیس و این یا هکیش ا این یس  :وگرگیوت هیا اتعیمب هیاپ و

دط جوامت ملل بیر اررییک دیاحش دیعات اجیرا ماآیرووا از تایر ادیل ای یاو اییح
تفضش تایاز بوجیوو ابیزا
ی

ادیباب تاکیش ا زییرا

یر اتعمبی مر ی بیس تایر

یین ادییش حی از تاییر اییرایط پاییر ز تفضییش کییس البییا س از مییاوگ اجرعییاع

دار ادش برتامس خحا اینکیش کیس باییح اییه ایرایط بیا ییک دیبک باعی
مععو

ادیل ایوو یعنی هیر ملری باییح خوو میاوگ الیوه ایح

کننحا تا تفضیش دیعات میروا خیحا کیس از یر
پا

الیاو بطیو
وگرگیوت

مبیحا امیحاو می ایوو و

ا پایحا
جامعیس

بر و.

هعتنات یس بعیح از الاکی بیه میرید (ع) پیینم قیر دییپر ایح و تعیاو ییو اییه پیینم
قر وتاا و ت

کاو دیرد جفیل ماکیوخش ا حی تیا

هنآیاو کیس ییک میاوگ و

مروو برا وگرگو اح پحیحتاامح خحا تح پایعبر ادمو (ص) ا برتااتآاخش .
ایه قکد و و ارایط کیس از تایر پاجیر ش کیس از تایر پاجیر ش تفضیش اتعیمب و دیط
اجرعاالییاس موررتییح ا ا ط ضییا اجرعییاال محییاط ا بییرا وگرگییو اییح منادیی
ماو می دیازو .راتایا بعضی از مکیاپل الوامیل جزپی کیس و پاجیر ش تفضیش وخاحیش
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وا و بودالس
حناه» و

تاماه ماجووا مینم هنآاما یس کیس میو و پایر ز اتعیمب تحیوح کیس «

دیاس بوجیوو

کس جنن جفات ا

و و دیش مطاحعیس کنیاد ا العیح پایر ز ا مربیو بیایه بیوو
ومیش امپرا یو

بر پیا بیووا ادیا

ایییه الوامییل ضییا منادییب بییرا ای ییاو وگرگییوت و جامعییس

تیزا مرزحیز ایح بیووا
معل ییش بوجییوو

و

بوو.
دار از ایه الوامیل ویآیر و پاجیر ش تفضیش مزبیو وخاحیش واایش از قبایل دیممر
حناه و برابیر العیوو یواور کیس زتیحگ ا
مخ ااتییس ا و
ات اق ا راو بووا

ا تفحییح ما یروا تیا این یس تواتکیش بکیممش

دییاس اییووا اتعییمب ا هبییر کنییح .زیییرا اگییر و ایییه بییاه بییرا ا
اورس ا پیا

می

میح کیس حنیاه از بیاه مار یشا اتعیمب بیایه

هبر تع احا با ایه درالش قح س دط معل ش او
و مو و اتعمبفیا

یت

ا را تع گر ش .

دیعات دینش تیاایر تاپیلیر خیحا اینکیش کیس اجیرا اتعیمب ای یاو

وگرگییوت اگییر فییس و ادییل ایییح

دییاحش تنفییا مر ی بییو

پاجییر ش ت ییوذ و اجرعییاع بایییح بییا یییک
محییاط بییرا ای ییاو اتعییمب پییا
کاب ادمو بعیح از میحس محییح

خحادییش ح ی از تاییر

ییت باعی بااییح کییس تییا ضییا منادی

تاایییحا اتعییمب دییعات پییا
ریرس کیس از

تعی
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هعییاه

لیش ایفاوس پایامبرا گلایش و

د حس وتاا یاهر ایح اللیش تیاخار ادیمو یراهد ایح ضیا منادی
بوو

وا

و

بیرا پاجیر ش

احبرییس اگییر مجییاش پر وگییا تعلیین بآاییروا مارواتییح ضییا منادی
هد بطو اال ازخلن کنح ح اییه بیرخم
بجر بر امرحیا

ابیرم

دینش یرین

ا

مییاوگ اجرعییاال

خلین ادیش زییرا بنیا خلعیش

تیمش خیوو ا ادیش فیو ت امیل اتکیا بکیرآ بیایه امرحیا

وا و معرضا اجرا برتامیس امرحیا اینکیش کیس میاوگ هیا میروو بیرا الیوه ایح
وگرگییوت یییا ره باعی
مطل

اخراییا

بااییح تییس بطییو قفیر اجبییا خییحا معرضییا ایییه
جفیش اجیرا ییک اتعیمب دیعات میو و

اینکش کس یراهد ایح ضیا منادی

وخاحش دار باع پر وگا قرا تآارو.
احبرس

گا کس ایه ایرایط بطیو الیاو

یراهد ایح ییک تفضیش دیعات و

مععیوح

دط یک جامعس ملش ات او گر یش میواتع کیس دیر ا پاجیر ش اییه تفضیش ادیش ییا
مجی مت کییس موجی
پر وگییا

الکییر

ییر م رمییا اتعییمب بااییح گییاه بودییالس تاییر

ییل ماجییووا میینم تیی

تعییر و

دابی

ا بییر ابییراهاد (ع) دییرو دییممش قییرا

ماحهییحا یییا ودییش یفییوو جنایییش گییر کییس ماخواهییح ودمتییس پایعبییر (ص) ا ب جییح
اعجار ا بر پایعبیر (ص) یر و مایا و ییک مرتبیس خجیک بی
ارر بس زش مح یک و ا

تنح بیاو مفای

ک یا

رکیش ماجیووا ییا بیر

کیس و جنین خنیح ا یرا

ا محادر کیرو بووتیح خاعیس هایجیا از جیا کنیح ماجیوو بیا ای یاو الی

محینیس
تیر

و

و تفا خحا تفا ا مر ر ماکیازوا حی اینآوتیس امیحاوها بیا باعی بیوو اتعیمب الیاو
بوو ایرایط پاجیر ش تفضیش منا یاس تیحا و بنیابر تتیس کیس تیاکنو تو یا واویید ا تیا
اتییحاز ا مطلیی

از تاییر مییز دابییش امییاو (ع) معلییوو اییحا
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وگرگییوت جفییات کییس

مفح (ع) بیرا ای یاو
مناد

ذخایر ایح ادیش ا ماتنیح هعیس اتعمبیاس باییح و ییک ضیا

از تار ماوگ تجاو بجیر ا ایح یر

ک ادم

لب

تفیا ا العیح هیا مریراکد از دیرد بایحاوا

ت اس خواه ات او پلیرو.

تییاکنو واتکییرس اییح کییس مفییح (ع) بییرا ادییم یییک اجرعییاع محییح و و یییک زمییا
موقییش فییو تعا نییح ا بل ییس

ذخاییر اییح

دییاحش مامو یییش خییحاپ کییس بییرا

ادییشا وگرگییو دییاخره هعییس جفییا و هعییس ابعییاو ادییش ا بایییح تعییاو بجییریش ا از
تارگ ها درد خیا

کیرو

و پرتیو تیو ا ه الیح قیرا وهیحا اجیرا اییه تفضیش

بز ر اییه وگرگیوت العاین تنفیا بیا معا دیش ت ربیس

قیح س خیحاواو

طییش

ت وینات ات یاو تعی گایروا اط تعیاو اییه خصودیااس ا خیوو پایعبیر (ص) واایش
هعییاه ادییم

وگرگییوت

برتامس مروقد ادش بر پاحای

ا و خییوو پایعبییر (ص) بوجییوو ماا وابل ییس اجییرا ایییه
ییک ضیا منادی

ییک محیاط میاو کیس بطیو

باعی

و جفا تحعن یابح.
اییرایط کییس

ییت مناد ی

بییرا پییلیرش اتعییمب و دییط وتاییا ای ییاو ما نییح  :از

جعلیس  :البیا س ادیش از یییک ایح یر

ایعو کامییل اجرعیاال ا کیس میروو و پرتییو

ایه ر اعو خواها ییک الیح اجرعیاال کامیل بااینحا اییه ایعو
اجرعاال از خم ت ربااس گوتاگو مل مروو و

و زما ها بحدش م

ا بجر باییح تعیاو میحتفا و گایر وا ا یطراباس دیرو گع
ت ا زبکیر بییروا بییاتواع دییایل مییاو

م ری
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هییا مییاویآر

ایح یر

یح.

و زییر فنآیا دیرد
جررومییس هییا مییاو

اقعایش خیوو ا پنفیا کیرو اتیح مرودیل ایوو

پردر کس و زیر مادیک الیحاحش خیواه

از هعس تفا جز خااتیش جناییش فایز تیس بانیحا و معیاو ادیم زتیحگات خیوو از
العوو تج امس تاداکیاس میاو میایو
هنآییاو بییا هجییحا

جییش کنییح

ایوو

طییرس بییا ن مروجییس یییک تاییر

ماجییوو کییس بایییح یییک قییح س از دای
جفش زتحگات ا

ری از پاجیر ش اللید دینعش هید

از خییا

داب ی م فییو

مییاو بعییحو اتکییاتاش بجییرابح و هعییس

ا الوه کنح.

گلاییرس از ایییه هییر فییس بییر العییر بجییر ا ییز و ماآییرووا از تاییر ابییزا دیینعر
پاجییر ش باجییرر الایییح تصییا

اللع ی

ماآییروو زتییحگ مییاو امییر ز از تاییر دییایل

ا تبا جععی و ییک دیطح قیرا گر ریس کیس بعراتی

از زتیحگ میاو و زمیا قیحید

ماتنح زما دابش دیر قیو تیر ادیش ا اگیر تفضیش جفیات مفیح (ع) و ییک فنیاه
زمات بر کر زمیاه مکیلط گیرووا دیاحش دیعات اییه تفضیش بیز و بفعیس میروو وتایا
موزافا

ماردحا معا
اما ت ریس ا کیس و
دییر

ییاو

م احا زیرا

وتاا ا بکرالش را م گارو.

یعه پردی

بیا اایا ایح  :کیس اگیر مفیح (ع) و زمیا دابیش

ییواح تفضیش خییوو ا دیاز می
ومرفیا قلح اتیس

زمیا از تایر قیوا تایام

ابزا جنآ تکبش بس تار ها ایه زما
احبرس ایه مطل

رمییوو بیا مجی مس کعریر
تایر

بعح از ایه خال تاتوا تر بووتح.

دحا ادشا ح بایح بایه ت رس توجس وااش :
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ا تی

بییر
او اس

کس جیوو قیوا تایام
تعارواتییح کییا

از پییا

ابیزا جنآی هیر فعیح قیو باایح حی بیا ا کیش
ببییروا دییرباز کییس مییامو ب ییا اتییحاخره ابییزا

ادییش و دییو تا س از تاییر
قلب

ت ا خو و ودر

ی

او اس جنآ ی

ی ا کییش خییو وا یییک هزیعییش ت کییات پاییحا کییروا

حرزیح تعارواتح تعج و پاجبرو کا واارس بااح.

تعوتس ا و تا یخ گلارس بتجد ماخیو و کیس فیس بکیاا قیح س هیا
و ادییاز جنیین کییس ا ییراو تاییام

بییا یییک ا کییش

ی

اح اتح میلوب گرویحتح با هعس قح س تواتاپ تابوو احتح.
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یومر تار منیح

احییش و مروگی

بییر

امکان د ر ونی تاریخ بدس
پن عاه د واح کس و این ا پیا

یک انسان

مااییحا اینکیش کیس  :ییا ام یا وا و ییک اتکیا برنفیاپ

برواتییح دییار تییا یخ ا الییوه کنییح ؟ ففییر اجرعییاع ا بییرال ت گرواتییح؟ بییا این ییس ییرو
هعوا مح وو محاط ادش جیز اییه تاکیش کیس مادی
م

بیرا

رکیش تیا یخ بحکیاب

یح ا خوو دار اجرعاال یک ملش رو ا ماکازو.

ایه پرد

از ییک تارییس خیاص و میو و ت کیار تیا یخ پحییحا می گیرووا

الامل اداد و دیازتحگ تیا یخ ایرایط اجرعیاع

این یس :

ضیا محیاط ادیش اتکیا و اییه

مییو و بعنییوا یییک الامییل و و کییس عییط مارواتییح تییا یخ ا بییازگو کنییح ا ففییر ا بییرا
تا یخ بااح بحکاب ماایح.
پییت بنییابرایه هاتآییا یییک ییرو تعارواتییح و برابییر ا ی و

اییرایط

ضییا محییاط قییح

اللد کنح دار تا یخ ا تیااروهح .
پادخ  :و بعض کرابفا مربو یس کیس تیاحاد تعیووید اییه عاعیش ا تو یا واویید ا کیس
تا یخ برادا

و قط

م فرخح:

- 2دازتحگ ها اتکا ها
- 1تار ها ماو محاط مکلط بر تا یخ
هعتنات ییس تاییر

مییاو

ما نییح دییازتحگافا اتکییا

ضا محاط اجرعاع.

ترییایم محصییوطس تفییا

ضییا محییاط و اتکییا ارییر

ا مییو و تییا یخ مرییارر ماکییازو .هعتنییاه هیید اتکییا و
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تار ها ماو
اتکییا

تریایم

تفیا و میو و دیازتحگ تیا یخ تحیش تیارار

اریر ما نیح تعی

اقییت ماجییوتحا ادییوط هعتنات ییس ایییه ر ییاس کییس گ رییس اتییح « :

ار ع ماجوو باتکیا منرفی ماآیروو» وا ا وطیلی ادیش ا ال یت

رکییش از مییاو

هید کیس بآیوپاد :

« رکییش از اتکییا اییر ع ماجییوو بییس مییاو خییرد ماآییروو» وطیل ی وا وا پییت اتکییا
ماو هعیوا میو و ت االیل تیارار

تیارر ی حیآرتیح ا بنیابرایه ام یا وا و کیس ییک یرو

و معاو دازتحگ تیا یخ بیز ر تیر از اییه باایح کیس تیا یخ ا بیازگو کنیح ففیر تیا یخ
بااییحا و ایییه دییو س خواهییح تواتکییش و بییرا معرضییا تعییاو قییح تفا مییاو
ضییا محییاط قییح اللیید کنییح برنفییاپ تییا یخ تییاز ا

اییرایط اجرعییاال

مخصودا تفنآیام کیس اییه یرو اتکیا وا ا
ا

ا بکییازوا

دیاحش دیعات باایحا امیحاوها دابی

ا بر هعس فاز مکلط کنح .

هعتنات ییس ایییه مو ییوع و تییا یخ اتباییا تعوتییس هییا زیییاو وا وا مخصودییا و تییا یخ
خاتد پایعبرا (ص).
ارایط ضا محیاط تار هیا میاو کیس پایعبیر خیاتد (ص) و برابر تفیا قایاو رمیووا
کامم مجخص اتیح ا اییه دیازتحگ تیا یخ ای یاو اجرعیاع تیاز
تجاو بجر ابحا از الفیح
و دش خم

ایرایط تار هیا

ایه تیویه زتیحگ

ضیا دیاخرس تبیووا بل یس معرضیا

فاز بوو کس پایعبر ادمو (ص) بوجوو
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و.

تفیا

تتییس کییس بحدییش دییو ا االایید (ص) اجییرا اییح مع ییه ادییش بحدییش رزتییح
بر منحش قاپح م نرار جفاتایا و دیط وتایا اجیرا ایوو هعتنات یس خیوو تحضیرس بیایه
اقعاش مجو واو ادش .
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آن د ر ونی چگونه اس
خریه پردی
و

؟
و ابریحا دیخه بعیره دیاح اینکیش کیس :

از پردجیفاپ کیس فردیر

اجرا فس برتامس ا فآوتآ ایه وگرگوت بز ر قابل تصو ادش؟

پادیخ  :جیواب اییه دیوا مربیو بیایه ادیش کیس :هنآیاو دیرالش فیو مفییح (ع) ا
بطو کامل بحاتاد کیس و فیس زمیا ات یاو ماآایرو؟ و

زمیا اجرعاالیاس بجیر وا ا

ییاکد دییط

دیینعر

فییس ففییر ا ادییش ؟ ماییزا تار هییا

اییح ییر

اتکیا بتییس ییح دییاح ادییش؟ تییا این یس و پرتییو تحلاییل ا

ییاع

اللعی

ز برییواتاد دییو ت

برا اجرا ایه وگرگوت بز ر ترداد کناد .
ح و دو ت کیس میا اییه هنآیاو ححایس ا تعی واتیاد ا از ا

یاع اجرعیاال

ز

اط ا مال ی و ودییش تییحا ید ا تع ی تییواتاد از کا اییش فآییوتآ اجییرا ایییه برتامییس
یک پاجآوپ اللع واارس باایاد ا اگیر فیس ییک دلکیلس تصیو ات
ذهن بااح ( تس ادا

ا کیس مبرنی برادیا

اقع ) ماروا و ایه مو و ره کرو.

احبرس ام ا وا و برادیا

ت ربایات کیس از گلایرس تیا یخ موخریس ایید و پرتیو ا یاوین

کس و مو وع مفیح (ع) ا و ایح ادیش ا ییک دیو س ادادی بیرا فآیوتآ تیاایر
وگرگوت

ز موالوو ره کناد .

این ییس تتییس از ت رباییاس تییا یخ اتعمبییاس کباییر گلاییرس بییس ودییش ماایییح مضییاماه
اخبا

یاس هد از هعا

اک ادش اینکش کس :
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فییو مفییح (ع) هنآییام ات ییا خواهییح ا رییاو کییس اجرعییاع بجییر وفییا ت ییت خییم
تعییح اخرنییا

ییر

ماآییرووا ایییه اتحطییا

تفحیح بس اتعیراه ما نیح بیر اریر پیا

دییعو

کییس تکییل وماییزاو ا

میح ییک اوریس تصیاو

و عی تاکیشا

پایحای

بل س ایه احش ترا یس باعی دیار بجیر و میاو پردیر
تا یخ منعطیت از خیحا و زتیحگ اتکیا ادیش و
باتا گ

ییک دلکیس تناقضیاس

هنآیاو ومی زاو بیرا

درو گع بفر دالس ا مرودیل ماآیروو ترا یس تعی گایروا اییه

کس هعیرا بیا ییک پاجیر ش اللعی
ز ایه عاعش ا بس برق
ماو پیلیرش

تیی

یر ا هکیش و مییز

مایا و کیس باییح تار پی خیا

یت اتکیا

از میاو تفیا ا کعیک کنیحا

اهر ماآرووا ایه تیو اگیر فیس ابریحا هعرتین تی
ا خییاموش ما نییحا الییح دییعات

یل اییه

یر العیوو اتکیاتفا

میحو دابی ماجیوتح ا و اییه هنآیاو از دیط ایعلس هیا

کاو خو تو
تییو

تی

یر زا تی

ادیش حی هعیاه

ا و درادییر کییر زمییاه پییا برجییا

ماکازو.
و این ییا بفعییاه اتییحاز کییمو ا کوتییا ما ییند ت صییال دییخه ا و ایییه مو ییوالاس
بعفح ایه کراب ا زتح ا کس و پا
ایه کراب ارید ا کیس بحیح پفنیا
از رزتییحا

وا و ا م گلا و.
و پارامیو امیاو مفیح اللایس احکیمو ادیش ی ی

ییات

اییاگروا برجکییرس مییا الممییس واتجییعنح ا کییا ش گییرا جنییاب قییا

دییاح محعییح دییح

اییس ا تعییاح تآااییرس اتییح ا ایییه بفرییریه کرییاب ادییش کییس و

مو وع اماو منرار و بیاه ایاعس تصیناد ایح ادیش ا کیس و بکیاا
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از ت یاس کیا

ییت اییبفاس بییا یییک باییا مکییرح
تصناد

کوا

تازتان

اه واارس بااحا ا

دپا

درای

و احعاو مبیل

و

واایرس اتیح ا امایح ا و خحا تیح فجید میرا بوجیوو

ا هعوا پرفع از االمو ویه مجاهح کند .

مخصوص خحا ادش ا و و خحا بر محعح(ص) الررس پاک

تآییا ش ایییه فنییح
ز ه حهد

اللعیی بحییح اییح

موحیید محرییرو و مییو و

از

باو.

ز  29جعییاو احنییات دییا  2931ه ییر قعییر اییر عا

ما پایا پلیر ش  .ا

ح احرو ان .
ت د اار
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– محعح باقر دح

آنچه در این یتاب میخوانید :
پیشگفتار مترجم
بحث حول المهدی (ع)
مهدی (ع) و طول عمر
معجزه و طول عمر
نقش طول عمر مهدی (ع) در ایجاد د ر ونی جهان
ره ری در چهره یودیی
مهدی (ع) حقیقتی اس ؟ یا مجرد پندار ؟
مهدی (ع) و رمز غی
امکان د ر ونی تاریخ بدس
آن د ر ونی چگونه اس

یک انسان

؟
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