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مالسلاهیلع یلع  رتخد  بنیز  ای ، البرک ، نزریش 

باتک تاصخشم 

هشیاع یطاشلاتنب ، هسانشرس : 
هزوـح يارب   ] يدیهـش رفعج  همجرت  یطاـشلاتنب ؛ فیلاـت  مالـسلاهیلع / یلع  رتـخد  بـنیز  اـی ، ـالبرک ، نزریـش  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 

[ ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن 
.1374 رعشم ، رشن  نارهت :]  : ] رشن تاصخشم 

ص 137 يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 1900: اهب لایر ؛  1900: اهب کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
تسا هدش  رشتنم  پاچ و  فلتخم  نیرشان  نیمجرتم و  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  باتک  نیا  تشاددای : 

. البرک هلطب  یلصا : ناونع  تشاددای : 
مالسلاهیلع یلع  رتخد  بنیز  رگید :  ناونع 

6 ق62 -  (ع ،) یلعتنب (س ،) بنیز عوضوم : 
ق61 البرک ، هعقاو  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1297 رفعج ، يدیهش ، هدوزفا :  هسانش 
ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

BP52/2/ز9ب92041 1374 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/974 ییوید :  يدنب  هدر 

م4778-76 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

هراشا
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7 ص :

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  اهراب  هدش و  همجرت  شیپ  لاس  لهچ  دینیبیم - نآ  همدقم  نیتسخن  رد  هکنانچ  باتک - نیا 

هداز و یطیحم  رد  دنچ  ره  نایرصم ، رگید  وا و  دنسانشیم ، دنیانشآ  راهطا  تیبلها  یناگدنز  خیرات  اب  هک  یناسک  ِرتشیب  ار  نآ  هدنـسیون 
تیبلـها تـبحم  قـیفوت  زا  اـما  تـسا ، مکاـح  نآ  رب  یعفاـش - بهذــم  تعاـمج - تنــس و  ياهبهذــم  زا  یکی  هـک  دــناهتفای ، تأـشن 

. دنرادروخرب
رد ییوگ  هک  دناهدید  دناهدنارذگ ، ع - بنیز - یتدیس )  ) یتس نیسحلاسأر و  دهشم  ترایز  هب  ار  ياهعمج  بش  هتفر و  هرهاق  هب  هکنانآ 

نادـناخ هرابرد  هک  يرـصم  ناگدنـسیون  رگید  داقع و  یطاـشلاتنب ، هک  تشاد  راـظتنا  دـیابن  اـما  دنافرـشم . هموصعم  هدیـس  رهطم  مرح 
. دنیانشآ ناراوگرزب  نآ  ماقم  ّولع  هب  هدوب و  دنمهرهب  تیالو  تمعن  زا  ردپ  رد  ردپ  هک  دنشیدنیب  یناسک  نوچ  دنسیونیم ، یباتک  لوسر 

. دشابن بلطم  قح  هدنراد  نایب  هک  دیآ  مشچ  هب  اهریبعت  هاگهگ  باتک  نیا  رد  دیاش  هک  مهدیم  رکذت  ورنآ  زا  ار  هتکن  نیا 
***
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8 ص :
نآ زا  رتشیب  ای  اههحفـص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  یماقم  ار  اـهیلع - هللا  مالـس  يربک - بنیز  يرغـص  هقیدـص  مشاـهینب ؛ هلیقع  اـما 

. دوش هدناسانش 
تـسا هدومرف  ماش  هفوک و  رد  هک  ار  وا  زا  ینانخـس  ع »- همطاف - ترـضح  یناگدـنز   » و لاس » هاـجنپ  زا  سپ   » باـتک رد  رازگتمدـخ ، نیا 

يارب مه  رـصتخم  باتک  نیا  هدش و  هتـشون  یبرع  یـسراف و  هب  وناب  نیا  یناگدنز  رد  لقتـسم  ییاهباتک  ریخا  لاس  دـصکی  رد  ماهدروآ .
. دننکن شومارف  ریخ  ياعد  زا  ارم  نآ  زا  ناگدنربهرهب  مراودیما  دراد ، ییاج  دوخ 

هام 1372 نمهب 
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9 ص :

مجرتم همدقم 

. تسا هدرک  رشتنم  لالهلا » هلجم   » هرادا هک  تسا  ییاهباتک  هلمج  زارضاح  باتک 
اهیلع هللا  مالس  بنیز - یـسایس  یعامتجا و  یناگدنز  تسا ، تعامج  تنـس و  قیرط  رب  هک  ءیطاشلا » تنب  هشیاع  رتکد   » نآ لضاف  فلؤم 

هتخیر و یبلاق  رد  ار  ردـقیلاع  يوناب  نیا  زراب  تافـص  زا  ياهعومجم  سپـس  هدرک ، لیلحت  هیزجت و  ار  مالـسلاهیلع - نینمؤملا - ریما  رتخد 
. تسا هداد  مان  البرک ) نز  ریش  « ) البرک ۀلطب   » نادب

یخیرات رظن  زا  هکنانچمه  تسین  اهیلع - هللا  مالس  بنیز - هدنزارب  تهج  مامت  زا  بلاق  نیا  دیاش  میرگنب ، یعیش  تادقتعم  هچیرد  زا  رگا 
. دشابیمن فعض  طاقن  زا  یلاخ  باتک ، بلاطم  زین 

وکین یعبتت  هدرب و  ناوارف  یجنر  البرک ) نز  ریـش   ) باتک لضاف  فلؤم  هک  داد  دنهاوخ  قیدصت  دـنقیقحت ، هعلاطم و  لها  هک  یناسک  یلو 
. تسا هدروآ  مهارف  اهبنارگ  یبلاطم  هدرک و 

يارب هک  مرازگـساپس  ار  ادخ  دوش و  همجرت  یـسراف  هب  باتک  نیا  هک  دش  بجوم  ظفاح ، یـشورفباتک  مرتحم  ریدم  یـشعرم  ياقآ  تمه 
، نیرتمک نیا 
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10 ص :
. داد تسد  قیفوت  نینچ 

زا تشادن . یترورض  ام  رظن  زا  هک  تسا  هدرک  رکذ  يدنچ  ياهناتساد  هدیشوپ ، مجرتم  رب  هک  یتاهج  هب  راوگرزب  فلؤم  هک  دنامن  هتفگان 
. متخادرپ راصتخا  هب  دراوم ، یضعب  همجرت  رد  ور  نیا 

. دوش هداد  رکذت  هک  درکیم  باجیا  تناما  تیاعر  تسین ، زواجتم  باتک  هحفص  ود  ای  کی  زا  بلاطم  نآ  عومجم  هک  دنچ  ره 
يدیهش رفعج  دیس  هام 1332  ریت  درجورب -
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11 ص :
دمحلا هل  هللا و  مسب 

تـسین یخیرات  باتک  کی  اـهنت  یلو  هدـش ، هتفرگ  یخیراـت  ربتعم  كرادـم  زا  نآ  داوم  دـنچ  ره  درذـگیم ، هدـنناوخ  رظن  زا  هک  یباـتک 
. تسا هدش  هتشون  ناتساد  تروصب  هچ  رگا  دشابیمن ، مه  ضحم  ناتساد  هکنانچمه 

هنحـص رب  دناوتب  ات  تخاس  عقاو  یبوشآ  هثداح و  رپ  نارود  رد  ار  يو  یناگدـنز  نینـس  اضق ، ِتسد  هک  تسا  ینز  تشذگرـس  باتک  نیا 
. دوب دنمجرا » : » مییوگب هک  تسا  نیا  نآ  فیصوت  نیرتکچوک  هک  يرود  دناسرب ، نایاپ  هب  یبوخب  ار  دوخ  رود  یمالسا ، تموکح 

. البرک هعجاف  تسا ؛ هارمه  كاندرد  ياهعجاف  اب  تیناسنا  خیرات  ام و  خیرات  رد  نز  نیا  مان 
نیرتکانرطخ ار  دربن  نیا  نانآ ، ضعب  هتـسناد و  عیـشت  مالـسا و  خـیرات  رد  رثؤم ، ياهدربن  زا  یکی  ار  البرک  هعقاو  یگمه  ناـسیون  خـیرات 

! دناهدروآ رامشب  رثؤم  لماع  عیشت ، بهذم  ِيراذگناینب  رد  ار  نآ  و  دننادیم ، مالسا  ملاع  ياهدربن 
ار نآ  یگنوگچ  ام  تسا و  هتخاس  نیگنر  ار  ام  یبهذم  یسایس و  خیرات  دش ، هتخیر  موش  ِدربن  نیا  رد  هک  ینوخ  دندقتعم ، ناسیون  خیرات 

رد
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12 ص :
. مینکیم هدهاشم  نایبلاط » ياهدربن   » هعیش و ِتازرابم  خیرات  لالخ 

تمظع رکنم  هتفرگن و  هدیدان  هتشاد ، هدهع  هب  بنیز  هک  یگرزب  هفیظو  دناهدروآرد ، ریرحت  هتشر  هب  ار  البرک  ناتساد  هک  یناسیون  خیرات 
دسج هک  یناگتـشک  هدهاشم  يرابدرب و  رثارب  هدرک و  یط  نینوخ  رازراک  نآ  رد  يو  هک  یتخـس  قیاقد  رطاخب  نانآ  ضعب  و  دنتـسین ، نآ 

. دناهدیمان البرک !» نز  ریش   » ار يو  هداد ، ناشن  دوخ  زا  تشگیم ، ناغرم  نایشحو و  همعط  نانآ 
سپ نیا  زا  هچ  تسا ؛ گنج  متخ  زا  سپ  وا ، رود  زاـغآ  هکلب  تفاـین ، همتاـخ  نینوخ ، دربن  نیا  ناـیاپ  اـب  بنیز  رود  هک  مدـقتعم  نم  یلو 
بنیز رگا  دریگب و  هدـهع  رب  ار  نیـسحلا » نب  یلع   » رامیب كدوک  زا  عافد  هدرک و  یتسرپ  رـس  ار  مشاه  ینب  ِریـسا  ناـنز  تسیاـبیم  بنیز 

. تشگیم دوبان  تماما  نادناخ  وا  ندش  هتشک  اب  دیسریم و  لتق  هب  یلع  دوبن ،
نیا ندـنام  نادـیواج  ببـس  ـالبرک ، دربن  زا  سپ  بنیز  تیعقوم  میوگب  رگا  دـنک و  يریگولج  نادیهـش  نوخ  ندـش  ردـه  زا  دـیاب  بنیز 

. ماهتفگن فازگ  تسا ، هرطاخ 
تاـیح هاـتوک  تدـم  رد  نکیل  دوب . اـسرف  تقاـط  دیـسر ، يو  رب  هک  ییاهتبیـصم  هچ  دـنامن ، هدـنز  زارد  یتدـم  ـالبرک  دربن  زا  سپ  بنیز 

لها يرای  هک  ار  یناـسک  تسا و  نشور  مه  زورما  اـت  نآ  هرارـش  هک  دزورفا  رب  ار  نزح  شتآ  ناـنچ  نایعیـش ، ناـج  رد  تسناوت  شیوخ ،
یـسدقم ثاریم  ناشیا  يارب  گرزب  ياطخ  نانچ  زا  شزوپ  هک  تخاس ، نابیرگب  تسد  ینامیـشپ  ترـسح و  اب  نانچ  دنتـشاذگ ، ورف  تیب 

. دنربیم ثرا  هب  ار  نآ  رگیدکی  زا  سپ  اهنرق  هک  تسا 
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13 ص :
نآ مه  نم  زا  شیپ  ّقثوم ، ِناسیون  خیرات  هک  تسین  بنیز  زا  شیب  یتشذگرس  باتک  نیا  میوگیم : هدرک و  رارکت  ار  دوخ  نخـس  نونکا 

. تسین یلاخ  ییامن  دوخ  تفاطل و  ییابیز و  زا  هک  دناهدیناشوپ  زیمآ ، هناسفا  ییاههفافل  رد  ار  نآ  نارگید  سپس  دناهدروآ ، ملق  هب  ار 
یقیقح هفایق  هک  زین  ابیز  ياههفافل  نیا  دنام و  ظوفحم  خیرات  ِیلـصا  گنر  ناتـساد ، نیا  لالخ  رد  هک  مدیـشوک  متـسناوت  هک  اجنآ  ات  نم 
. دشابن شیب  یلایخ  ماهوا و  اهسابل  نآ  هدوب و  يرادنپ  اههفافل ، نآ  هک  اجنآ  رد  زج  دورن ، نیب  زا  دهدیم . ناشن  ار  گرزب  يوناب  نیا 
مالسا خیرات  يزیر  یپ  رد  هک  ار  یسک  تروص  ات  ماهتخیمآ  رد  ار  ناتساد  خیرات و  هک  تسا  نآ  باتک ، نیا  فیلأت  رد  نم  ششوک  هجیتن 

. مهد هولج  دشابیم ، یناشخرد  هنومن  تیناسنا  خیرات  رد  میهس و 
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15 ص :

دادجا ناردپ و 

هب تبـسن  ّتبحم  زا  اهلد  دنتـسه . یلفط  تدالو  هدژم  ندینـش  رظتنم  لماک ، تبقارم  قوش و  اب  رگید ، ناملـسم  رازه  اههد  ربمایپ و  هداوناخ 
ار ردـپ  مشچ  ود  نیـسح ، نسح و  ِنداز  اب  هک  نآ  زا  سپ  ربمایپ ، رتخد  ارهز  تسا . شدرگ  رد  يو  ياعد  هب  اهنابز  راشرـس و  لفط ، ِردام 

. دیازیم توبن  نادناخ  رد  يرگید  لفط  تسا ، هدش  طقس  زین  وا  رگید  لفط  نسحم )  ) هتخاس و نشور 
ار وا  ربمغیپ  دییاز و  رتخد  همطاف  هک  دنداد ، هدژم  دندربیم ، رس  هب  لفط  تدالو  راظتنا  رد  هک  ار  یناسک  دیـسر و  نایاپ  هب  راظتنا  تاظحل 

. دراد هاگن  هدنز  دوب ، هدرم  لفط  نیا  تدالو  زا  شیپ  یکدنا  هک  ار  بنیز )  ) دوخ هتشذگ  رد  ِرتخد  هرطاخ  ات  دیمان ، بنیز 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  توبن  زا  شیپ   ) يّزعل ادبع  نب  عیبر  نب  صاعلاوبا  يو  هلاخ  رـسپ  هک  تسا ، ربمغیپ  گرزب  رتخد  بنیز 
دوخ نز  هب  تبـسن  ناـنچمه  نکیل  درواـین . مالـسا  صاـعلاوبا  دـش و  ناملـسم  بنیز  دیـسر ، تّوبن  هب  دـمحم  نوچ  تفرگ و  ینز  هب  ار  وا 

( دـنتخاس اهر  ار  موثلک  هیقر و  هک  بهلوبا  نارـسپ  فـالخب   ) دـندوب بنیز  زا  يو  ییادـج  ناـهاوخ  هک  ار  شیرق  توعد  دـنام و  ناـبرهم 
. تفریذپن
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. دش ریسا  شیرق  نایوجگنج  هرمز  رد  زین  صاعلاوبا  ردب  گنج  رد 

رهوش ییادـف  اـت  تشاد ، هناور  دوـب ، هدیـشخب  ودـب  ییوشاـنز  ماـگنه  هجیدـخ  يو  رداـم  هک  ار  يدـنبندرگ  تسیزیم  هکم  رد  هک  بنیز 
: دومرف هباحص  هب  تفرگ و  ّتقر  دنبندرگ  ندید  زا  ار  ربمغیپ  دزاس . دازآ  ار  وا  هدرک و  شیوخ 

. دیهد زاب  ودب  تسا  هداتسرف  هک  ار  ییادف  دینک و  دازآ  ار  وا  ریسا  دیلیام  رگا 
! میلیام يرآ  - 

رگید بنیز  هتخادـنا و  ییادـج  رهوش  نز و  نایم  مالـسا  هچ  دـنادرگ ؛ زاـب  هنیدـم  هب  ار  بنیز  هک  درک  دازآ  طرـش  نادـب  ار  ریـسا  ربمغیپ 
. دنامب صاعلاوبا  هناخ  رد  تسناوتیمن 

زا ياهتـسد  تفر و  ماش  تراجت  هب  سپـس  درکیم ، لمحت  ار  شیوخ  هداتفا  رود  نز  قارف  هکم ، رد  صاعلاوبا  تشگزاب و  هنیدم  هب  بنیز 
بنیز دش و  هدنهانپ  بنیز  هناخ  هب  و  دـمآ . هنیدـم  هب  یناهنپ  هتخیرگ ؛ صاعلاوبا  دـنتفرگ . رـسا  دوب  نآ  رد  يو  هک  ار  ياهلفاق  ناناملـسم ،

: هک تشادرب  کناب  وا  درازگ  ار  دادماب  زامن  ربمایپ  نوچ  تفریذپ و  ار  زورما  هدنهانپ  نیشیپ و  رهوش 
: دومرف ار  دوخ  نایفارطا  دینش و  ار  وا  کناب  ربمایپ  ماهداد . هانپ  ار  عیبر  نب  صاعلاوبا  نم  ناناملسم ، يا  - 

؟ دیدینش
! يرآ - 

ياهظحل زا  سپ  هاگنآ  مدوبن . علطم  هعقاو  نیا  زا  نونک  ات  نم  ادخ  هب  - 
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ِلمعلا سکع  راظتنا  رد  هک  بنیز  دزن  مارآ  شوماخ و  نانچمه  دـهد » هاـنپ  ار  سک  ره  دـناوتیم  ناناملـسم ، درف  یندا  : » دومرف یـشوماخ 

: دومرف تفر و  دوب ، دوخ  ِدایرف 
: تفگ دیزرلیم ، یلاحشوخ  طرف  زا  هک  بنیز  یتسین . لالح  وا  رب  هک  دیاین  وت  دزن  یلو  راد  یمارگ  ار  وا  - 

هک ار  ياهتـسد  درک و  تعجارم  شیوخ  باحـصا  دزن  تفگن و  خساپ  ار  وا  ردپ  دیهدیمن ؟ ودب  ار  وا  لام  ایآ  یلو  دـنگوس ! ادـخ  هب  یلب 
: دومرف دیبلط و  دندوب ، هتفرگ  ریسا  ار  هلفاق 

مراد تسود  نم  یلو  هدرک  امش  يزور  ار  لام  نیا  ادخ  دیاهدروآ ، تسد  هب  وا  زا  یلام  امـش  تسام و  شیوخ  درم ، نیا  دینادیم  هکنانچ 
: دنتفگ دیراتخم ! دیریذپن  مه  رگا  دیهدب ! ودب  ار  لام  هدرک ، يراک  وکین  امش 

! میهدیم ودب  ار  وا  لام  - 
تـشاد هدـهع  رب  هک  ار  ییاهماو  تفر و  هکم  هب  دوتـس و  ار  دوخ  هلاخ  رهوش  قباس و  تسود  تفگ و  عادو  ار  دوخ  نیـشیپ  نز  صاعلاوبا 

؟ تسا هدنامیم  او  نم  همذرب  ار  یسک  دیسرپ : مدرم  زا  سپس  تخادرپ ،
: تفگ هن ، دنتفگ ،

. دریگب ینز  هب  ار  بنیز  مود  راب  يارب  دنک و  تعیب  شیوخ  تسود  اب  ات  درک  تعجارم  هنیدم  هب  اجنآ  زا  و  مدش ! ناملسم  نم  دینادب  سپ 
یتبرـض وا  مکـش  هب  نارفاک  زا  یکی  هک  دوب  نانچ  تشذـگرد و  داد  يور  يو  يارب  هنیدـم  هکم و  هار  رد  هک  ياهثداح  رثارب  بنیز  نکیل 

. درک طقس  تشاد  مکش  رد  هک  ار  یلفط  بنیز  تبرض . نآ  رثا  رب  دز و 
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وا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش و  دلوتم  يو  هداز  رتخد  هک  هاگنآ  ات  تخاس ، نوزحم  هدرزآ و  تخـس  ار  يو  ردپ  بنیز  گرم 

. دیمان بنیز  شیوخ  رتخد  مان  هب  ار 
تدهاجم و ششوک و  لاس  هدزیـس  زا  سپ  ص - ربمغیپ - هک  تسا  يرهـش  هنیدم  تساخرب . هنیدم  مدرم  زا  يداش  گناب  بنیز  تدالو  اب 
مارتحا و رد  هداد و  هانپ  ار  يو  باحـصا  وا و  رهـش  نیا  مدرم  هدروآ و  هانپ  رهـش  نآ  هب  دوخ ، نید  مان  يدنلب  رطاخ  هب  تامیالمان ، لمحت 

مدرم تشادـن و  رود  رطاخ  زا  ار  مارکا  نیا  دوب ، هدـنز  هکنادـنچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـندرکن . يراذـگ  ورف  ناشیا  مارکا 
. دیمان شیوخ  راصنا  ار  هنیدم 

نیرتفیرش بسن  رد  بنیز  تساخرب . هنیدم  مدرم  زا  يداش  دایرف  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز »  » تدالو رثا  رب  هک  دوب  ترجه  مشش  لاس 
. دراد رطاخ  هب  شیرق  هک  تسا  يدولوم  نیرتهزیکاپ  و 

. تسودب نانآ  نیرتهیبش  تشرس  يوخ و  رد  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نارتخد  نیرتیمارگ  ارهز  وا  ردام 
. دشاب رتخد  نیا  زا  تیب  لها  هزیکاپ  هلالس  هک  دومرف  ردقم  داد و  يرترب  هیغر ) و  موثلک ، ما  بنیز ،  ) يو رگید  رهاوخ  هسرب  ار  وا  ادخ 

اوقت و شناد و  رد  دیورگ و  ودب  یکدوک  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ربمغیپ و  یصو  مع و  رسپ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بنیز  ردپ 
. دوبیم شیرق  درمناوج  تعاجش 

تایح و رد  ربمغیپ  نز  نیرتزیزع  نیرتکیدزن و  نمؤم و  ناردام  زا  نیتسخن  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  يو  يردام  دج  ربمغیپ و  وا  يردپ  دج 
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ياـهزور رد  زین  وا  درکن و  کیرـش  دوخ  یناگدـنز  رد  ار  رگید  ینز  لاـس  جـنپ  تسیب و  يو ، مارتـحا  رطاـخ  هب  دـمحم  هک  تسا  تاـمم 

ییوجلد ینابرهم و  اب  دیدیم ، شیرق  زا  شیوخ  ِنیدـب  مدرم  توعد  هار  رد  ربمغیپ  هک  ار  اهیتخـس  درک و  ینابیتشپ  دوخ  يوش  زا  راوشد 
. تخاسیم راومهوا  رب 

، درک تعجارم  ءارح »  » راـغ زا  نازرل  ناـسرت و  تفاـیرد و  لـیئربج  زا  ْأَْرقا »  » هروس لوزن  اـب  ار  شیوخ  تلاـسر  ربـخ  ربـمغیپ  هک  یماـگنه 
رد دنام و  تباث  ودب  تبـسن  تدیقع  نامیا و  رد  شیوخ  یناگدـنز  قیاقد  نیرخآ  ات  دـیورگ و  ودـب  داد و  نانیمطا  ار  وا  هک  دوب  هجیدـخ 

رازآ و رد  هداد و  تبسن  یگناوید  رحس و  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هجیدخ ، هلیبق  فارـشا  شیرق و  ناگرزب  هک  یئاهزور 
رد يو  ربمایپ ،»  » باتک رد  یلدوب »  » هتفگ هب  دوب و  راوتسا  نانچمه  دّمحم  هب  تبسن  هجیدخ  قوثو  نامیا و  دنتـشادن ، يراذگورف  وا  ّتیذا 

. تشاد لامکب  ینامیا  قوث و  دندرکیم و  یگدنز  نیمز  يور  رب  هک  ینارادنید  نت  شش  نایم 
يارب ار  نتشیوخ  دوخ ، هتشذگ  یناگدنز  رد  دشاب و  هتشاد  ار  اهیتخس  نینچ  لمحت  بات  هک  تسیزیمن  ینـس  رد  هجیدخ  اهزور  نآ  رد 

تقشم دیامن و  تخـس  راوشد و  دوخ  رب  ار  یناگدنز  هک  دش  یـضار  يریپ  نس  رد  نکیل  دوب ، هتخاسن  هدامآ  راوشد ، لحارم  نیا  ندومیپ 
. دزاس راومه  شیوخ  رب  دنروآرد  ياپ  زا  ار  مشاهینب  یگنسرگ ، اب  دنتساوخیم  هک  ار  شیرق  هرصاحم 

ینارای دوخ  رهوش  يارب  دوب  هتسناوت  يو  نکیل  تشذگ ، رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یتخـس  نارود  لحارم  نیلوا  رد  هجیدخ 
هک دروآ  مهارف  صلخم 
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20 ص :
هللا یلـص  دمحم  هکنانچ  دروآ ، شیپ  يرگید  ياهيراوشد  ماگنه  نیا  رد  هجیدخ  گرم  اما  دندادیم ، حیجرت  يو  زا  يرود  رب  ار  گرم 

شبوبحم نز  هرطاخ  اما  تفگ  كرت  ار  هکم  يو  دش . دوخ  یخیرات  ترجه  زا  راچان  دـنامب و  هکم  رد  تسناوتن  رگید  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ار وا  ياج  دنتسناوتن ، دندمآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هناخ  هب  هجیدخ  زا  سپ  هک  ینانز  زا  کیچیه  دوب و  وا  لد  رد  نانچمه 

دمآ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترایز  هب  هنیدم  رد  هجیدخ  رهاوخ  هلاه »  » يزور دـنربب . شرهوش  رطاخ  زا  ار  يو  دای  دـنریگب و 
هلاه يادص  داتفا و  هجیدخ  دای  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دیچیپ  هناخ  رد  دوب ) هیبش  يو  رهاوخ  يادـص  هب  هک   ) وا زاوآ  نوچ 

: تفگ هشیاع  تفر ، نوریب  هناخ  زا  هلاه  نوچ  تخاس و  نوزحم  رثأتم و  تخس  ار  وا 
: دومرف زیمآ  خیبوت  ینحل  اب  دش و  ریغتم  هشیاع  نخس  زا  ربمغیپ  درک ! وت  بیصن  ار  وا  زا  رتهب  ادخ  یتسه ؟ یشیرق  نزریپ  نیا  دای  هب  یک  ات 

مورحم ارم  همه  هک  يزور  دـیورگ و  نم  هب  دـندناوخیم ، وگغورد  ارم  همه  هک  یماگنه  هجیدـخ  تشگن ! مبیـصن  وا  زا  رتهب  هک  ادـخ  هب 
! درک نم  يادف  ار  شیوخ  لام  دندرک ،

دوب ردام  مکـش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تسوا ، ردپ  ياج  هب  ربمغیپ و  يومع  بلطملادبع  نب  بلاطوبا  بنیز ، يردپ  ّدـج 
، یتخس راگزور  رد  تفرگ و  هدهع  هب  ار  وا  یتسرپ  رس  بلاطوبا  يو  يومع  داد و  تسد  زا  ار  شدج  یگلاس  تفه  رد  درم و  شردپ  هک 

. دوب نابیتشپ  تسود و  ردپ و  ار  وا 
گرم زا  سپ  یکدـنا  يو  دـشن . میلـست  دـندیبلطیم  وا  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  شیرق  دـیدهت  لـباقم  رد  بلاـطوبا 

اب تشذگرد و  هجیدخ 
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. دنک كرت  ار  هکم  دش  راچان  سپس  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  نازیزع  زا  نت  ود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وا  ندرم 

يدرم هک  تسا  یمـشاه  نز  نیتسخن  وا  تسا و  ربـمغیپ  يومع  بلاـطوبا  نز  فاـنم ، دـبع  نب  مشاـه  نب  دـسا  رتـخد  همطاـف  بنیز  هدـج 
. تفرگ يوش  ار  یمشاه 

رد دـیباوخ و  وا  روگ  رد  تخاـس و  يو  نفک  ار  دوخ  نهاریپ  درم ، نوچ  هک  دوب  عقوتم  وا  زا  نادـنچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
: دومرف دندیسرپ  راک  نیا  ببس  زا  هک  باحصا  خساپ 

رد وا  اب  دنشوپب و  يو  رب  تشهب  ياههلح  زا  ات  مدناشوپ  يو  هب  ار  دوخ  هماج  دوبن . نم  هب  تبـسن  وا  زا  رتراکوکین  یـسک  بلاطوبا  زا  سپ 
. دوش ناسآ  يو  رب  راک  ات  مدیباوخ  روگ 

ناردپ زا  ار  ثاریم  نیا  هک  تسا  نایجاح  هدننک  باریـس  رادنامهم و  هبعک و  نیما  مشاه ، نب  بلطملادـبع  يو  يردام  ردـپ و  يالعا  دـج 
. تشاد ظوفحم  دوب  هدمآ  هکم  یبارخ  يارب  هک  ههربا  ّرش  زا  ار  وا  ادخ  درب و  ثرا  هب  دوخ 
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22 ص :

هراوهگ رب  ییاههیاس 

مشاهینب و دش . دلوتم  دوب ، هدمآ  رـسب  تنحم  مایا  هدـش و  راوتـسا  مالـسا  راک  هک  یلاس  هیبیدـح ؛ حلـص  لاس  ترجه ، مشـش  لاس  بنیز 
تخس توبن ) نادناخ  رد   ) تشاد ار  دوخ  ناکاین  ناردپ و  يوب  گنر و  هک  لگ  نیا  نتفکـش  زا  هتفگ و  کیربت  ار  دیدج  دولوم  هباحص ،

، دریگ ارف  هودنا  نزح و  درگ  تسا ، هدش  ناشخرد  دازون ، نیا  تدالو  هدژم  زا  هک  ار  ییاههرهچ  تساوخیم  ریدقت  نکیل  دندش ، نامداش 
تفرگ ارف  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادناخ  همه  تشگ و  دیدپ  تیبلها  يارب  ربمغیپ  زا  ربخ  کی  ندینش  اب  هک  ینزح 

ياهریمض يرشب و  سوفن  رد  نآ  شزرا  نکیل  دشاب ، شزرا  یب  دوشیم ، هتشون  یملع  قیقحت  رطاخ  هب  هک  یخیرات  رد  دیاش  هک  ربخ  نیا 
. تسین راکنا  لباق  یناسنا  نادجو  یفاص و 

دنیوگ و  دوب ، هدش  عیاش  دید ، دهاوخ  هعقاو  نآ  رد  دازون  نیا  هک  یتبیصم  البرک و  هعجاف  ربخ  بنیز ، تدالو  ماگنه  دنیوگیم : نیخّروم 
! تخاس هاگآ  ارجام  نیا  زا  دوب  هدمآ  وا  دزن  کیربت  يارب  هک  ار  یسراف  ناملس  مالسلا  هیلع  یلع 

: دیوگ ص 75 ) ج 1 ،  ) ننـس رد  لـبنح  نب  دـمحا  تسا . هدوب  فورعم  ربمغیپ  نادـناخ  رد  نآ  عوقو  زا  شیپ  نرق  مین  ـالبرک  هثداـح  ربـخ 
داد و هملـس  ما  هب  نیـسح  تبرت  زا  كاخ  یتشم  ربمغیپ  دـیوگ : لـماک  رد  ریثا  نبا  تخاـس و  علطم  نیـسح  تداهـش  زا  ار  ربمغیپ  لـیئربج 

لدبم نوخب  اروشاع  زور  كاخ  نآ  و  تسا ، هدش  هتشک  نیسح  دوش ، لدب  نوخب  كاخ  نیا  هاگ  ره  دومرف :
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23 ص :
ببس میناوخیم و  يرجه )  60  ) لاس ثداوح  رد  دش ، هتـشک  نیـسح  اب  سپـس  دوب و  يوما  هک  ار  نیق  نب  ریهز  ناتـساد  نینچمه  تشگ .

تایاور نیا  همه  ایآ  تخاس . هاگآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  ار  وا  داد و  ودب  یـسراف  ناملـس  هک  تسا  هدوب  يربخ  ریهز ، يراکادـف 
نینچ دیاش  دشابیم ؟ تالایخ  ماهوا و  هتخادرپ  هتخاس و  دـنیوگیم : سنمالو  نوسدـلانور  قرـشتسم  هکنانچ  و  تسا ؟ یگتخاس  هناسفا و 

. دنک کش  نآ  رد  هک  تسا  یخّروم  رتمک  دنرادن و  تایاور  نیا  تحص  رد  یکش  ناملسم  ناسیون  خیرات  نکیل  دنیوگب ،
نیا هب  نامیا  رد  زین  رـصاعم  ناگدنـسیون  هکلب  دناهدودز ، دیدرت  کش و  شیالآ  زا  ار  اهثیدح  نیا  هک  دنتـسین  نیـشیپ  ناسیون  خـیرات  اهنت 

« بنیز هدیس  « ؛ شیوخ باتک  رد  هک  مینیبیم  ار  نیملاس » جاح  دمحم   » يدنه رصاعم  هدنسیون  هنومن ، يارب  ودنرادن  امدق  زا  مک  ثیداحا ،
مخ دوخ  هون  يور  هب  رابکشا  نامشچ  اب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنچ ، يروطـس  لالخ  رد  هدروآ و  ملق  هب  ار  ناتـساد  نیا 
هللا یلـص  ربمغیپ  یتسار  دسرپیم . دوخ  زا  هاگنآ  دنارذگیم ، رطاخب  دید ، دهاوخ  البرک  هنحـص  رد  رتخد  نیا  هک  ار  ییاهتبیـصم  هدـش و 
لفط یناشیپ  رد  هک  یماگنه  و  دوب ؟ نوزحم  هزادـنا ، هچ  ات  دـیدیم ، ار  عیجفف  هاگلتق  نیا  دوخ  نیب  بیغ  هدـید  اـب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و 

؟ تشذگیم هچ  يو  رب  دناوخیم  دراد ، شیپرد  هک  ار  یخلت  ثداوح  شیوخ ، نیریش 
ییابیز و بجوم  هک  ییاههیاس  نوچمه  تاعیاش  نامه  زورما  تسا ، هدوب  عیاش  راـبخا  نیا  زا  یکدـنا  تقونآ  رد  هک  مینادیمن  لاـحم  اـم 

ودب تبـسن  ار  يراوگ  وس  فطاوع و  نیرت  قیمع  هدنکفا و  كدوک  هراوهگ  رب  هودـنا  نزح و  زا  ییاههیاس  دوشیم ، ریوصت  یگنر  شوخ 
رب ناوتیم  و  دزیگنایمرب ،
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هاگب هاگ  هجیدـخ  گرم  زور  ینعی  شیپ ، يراگزور  زا  هچ  تشادـن ، مارآ  هدوسآ و  يرطاخ  يرادراب ، ماـگنه  ارهز ، هک  دوزفا  هلمج  نیا 

ياج دمآ و  ربمغیپ  هناخ  هب  هشیاع  هک  تفای  تدـش  یتقو  رطاخ  یناشیرپ  نیا  تفرگیم و  ارف  شیوشت  بارطـضا و  هودـنا و  نزح و  ار  وا 
نینچ رد  ًاـعبط  هک  دـمآ  دـیدپ  یتاـشقانم  ردـپ  نز  رتخد و  ناـیم  سپـس  تفرگ  دوب ، هدـش  رادهدـهع  همطاـف  یهاگدـنچ  هک  ار ، هجیدـخ 

هللا یلص  ربمغیپ  هناخ  رد  دنیوگیم : سنمال  یلدوب و  دننام  نیقرـشتسم  یـضعب  هک  اجنآ  ات  دهدیم ، خر  نادنواشیوخ ، نیا  نایم  يدراوم ،
ماّیا جنر  هک  تسین  رود  نینچمه  درکیم . تیامح  همطاف  زا  يرگید  هشیاع و  زا  یکی  هک  دوب  هدـش  لیکـشت  حانج  ود  ملـس  هلآ و  هیلع و 

. دشاب هدزفا  ردام  نادقف  تبیصم  رب  زین  لمح 
شیوخ هداوناخ  دارفا  راشرس  ّتبحم  زا  دنکیم . يرپس  دوخ ، راوگرزب  دج  یتسرپرـس  ریز  ار  تیلوفط  مایا  فیرـش ، ياهداوناخ  رد  بنیز 

ریـش نارود  هک  نیمه  دریگیم . ارف  دوخ  ناـبرهم  رداـم  زا  ار  یگدـنز  سرد  تسناـبز ، نیریـش  یلفط  هک  یماـگنه  دـشابیم . رادروـخرب 
دج دـننام  تسا ؛(  هدـید  دوخب  هدرورپ و  برعلا  ةریزج  هک  ار ، یگدـنز  سرد  نیمّلعم  نیرتهبخن  زا  یهورگ  دـهدیم . نایاپ  ار  یگراوخ 

. دنیبیم دوخ  لباقم  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هباحص  زا  يرگید  ياهقف  نادنمشناد و  یمارگ ، ردپ  راوگرزب ،
زا يو  هجرد  هب  هدـش و  هداـمآ  وا  شرورپ  رطاـخ  هب  سدـقم  فیرـش و  نینچ  یطیحم  هک  مینیبیمن  ار  یـسک  بـنیز ، نـالاسمه  ناـیم  رد 

. دشاب رادروخرب  تیبرت ، ِیلاع  لحارم 
دنسرخ ار  وا  رطاخ  تسیابیم  تداعس ، ِلماوع  همه  نیا  عامتجا 
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25 ص :
شیپ رد  هک  یتقـشم  رپ  هدـنیآ  زا  دـنکیم ، نوزحم  هدرزآ و  ار  وا  هک  دوشیم  ربخ  اـب  يزادـگناج  هثداـح  زا  ماـیا  نیمه  رد  یلو  دـیامن ،

. تشاد دهاوخ 
زا ییامن  رود  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  زور  نامه  رد  تساوخ و  ردـپ  زا  ار  نآ  ریـسفت  دـناوخ و  میرک  نآرق  زا  یتایآ  يزور  دـنیوگیم 

: تفگ وا  خساپ  رد  بنیز  هک  دش  بجعتم  تیاهن  یب  داد و  ناشنودب  ار  البرک  هعجاف 
نیا لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دزاس ... ! میایّهم  زور  نانچ  رد  یگدـنز  يارب  ات  تخاس  ربخ  اب  هثداـح  نیا  زا  ارم  رداـم  منادیم ...  ردـپ :

. دیپتیم دوخ  رتخد  هب  تبسن  تبحم  قوش و  طرف  زا  وا  لد  یلو  درک  توکس  خساپ 
هک هاگنآ  ات  هتفرگ و  ارف  ار  لفط  هراوهگ  درگادرگ  هک  یکانـسرت  حبـش  دادـتما  اـت  مدرک ، زاـغآ  بنیز  یکدوک  نارود  زا  ار  ناتـساد  نم 

. مرگنب دنکیم ، يو  تقشمرپ  تایح  زا  تیاکح  رسارس  تسوا و  هارمه  دیامیپیم  ار  یگدنز  نیرخآ  قیاقد 
هدرکن مامت  ار  دوخ  یگدنز  لاس  نیمجنپ  زونه  مینیبیم  میرگنیم و  وا  تیلوفط  نارود  هب  هدراذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  عوضوم  نیا  نونکا 

! دریگیم ار  وا  نابیرگ  ینیگمهس  ثداوح  هک  تسا 
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26 ص :

كانهودنا یکدوک  نارود 

كاخ هب  هشیاع  هناخ  رد  ار  وا  هزیکاپ  دسج  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  راوگرزب  دج  هک  تسا  هدرکن  مامت  ار  یگدنز  لاس  نیمجنپ  زونه 
. دنراپسیم

. تسا هدیناشک  ادخ - نید  دوخ - نیدب  هورگ  هورگ  ار  نامدرم  هتخاس و  هزیکاپ  ناتب  زا  ار  ادخ  هناخ  هدرک و  حتف  ار  هکم  هک  نامز  نآ  زا 
مییوگیمن ام  تسا . هدـینارذگ  رظن  زا  ار  وا  ندرپس  كاخ  هب  دـج و  هزانج  تکرح  هدـید و  مشچ  هب  ار  شارخلد  هرظنم  نآ  لـفط ، دـیاش 

ربـمغیپ یباحـص  ود  عازن  زا  دوب و  هاـگآ  تسویپ ، عوقو  هب  هنیدـم  رد  شدـج  گرم  زا  سپ  هک  یثداوـح  هیلک  رمع ، زا  نس  نیا  رد  بنیز 
هللا یلص  دمحم  تفگیم : هک  ار  رمع  راتفگ  تفای و  عالطا  تفرگ  رد  يو  ندرمن  ندرمرس و  رب  ودنآ ! نیب  هک  یتاشقانم  رکبوبا و  رمع و 

تفگیم هدش و  لسوتم  نآرق  زا  ياهیآ  هب  هک  ار  رکبوبا  خساپ  تفاییمرد و  تشگ ، دهاوخزاب  یـسوم  دننام  هدرمن و  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نیا زا  روـظنم  هلاـسجنپ ، يرتـخد  میوـگیمن  نم  هن ، درکیم . كرد  دریمیم ، نارگید  نوـچمه  زین  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

وا تسا . یفاک  وا ، دننام  لاس ؛ درخ  یلفط  ندرزآ  يارب  هک  دید  ار  یشارخلد  عیجف و  ياههرظنم  کش  نودب  یلو  تسنادیم . ار  اههنحص 
کـشرس وا  نادقف  رد  اههدید  هتـساخرب و  يو  هزانج  درگ  هلان ، دایرف و  هداتفا و  هناخ  نحـص  رد  شوماخ  هک  دیدیم ، ار  دوخ  دج  دـسج 
شیوشت راچد  ار  يو  كاپ  حور  تسخ و  ار  رتخد  نیا  شیالآ  یب  كاپ و  لد  يزادگناج  هثداح  هچ  یلاسدرخ  نآ  رد  درابیم . ترـسح 

! تخاس بارطضا  و 
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هب ار  نینزان  رـس  نآ  وا  دـتفایم و  هشئاع  نماد  رد  هک  دـنکیم  هدـهاشم  ار  وا  رـس  هداتـسیا و  شدـج  گرم  رتسب  راـنک  مینیبیم ، ار  بنیز 

یناشیپ زا  ار  عادو  هسوب  دناشوپیم و  وا  ندـب  رب  ینهاریپ  هتـسب و  ایند  زا  هشیمه  يارب  ار  يو  نامـشچ  سپـس  دراذـگیم . نیلاب  رب  یمارآ 
لابند هب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ِرگید  ياههناخ  تسخن  هتـساخرب ؛ هشیاع  هناخ  زا  هلان  گناب  هاگنآ  درادیمرب . نابرهم  رهوش 

. دریگیم ارف  ار  اُبق  دُحا و  نآ 
مهارف وا  هناخ  رد  دوخ ، گرزب  ياوشیپ  عادو  يارب  هتسد  هتسد  ناناملسم  دنناشوپیم و  نفک  هس  رد  ار  وا  دسج  يو  ناسک  دنیبیم  سپس 

. دنوشیم
یلع شردپ  وا  و  تسانـشآ ؛ یکی  اب  هک  نارای ، زا  نت  هس  دنلوغـشم  ربق  ندـنک  هب  هشیاع  هناخ  رد  هک  دوب  هتخود  یناسک  يور  هب  مشچ  وا 

. تسا مالسلا  هیلع 
. دنناشوپیم كاخ  تشخ و  اب  ار  ربق  يور  دنراذگیم و  ربق  رد  هتشادرب . ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ندب  هس  نیا 

دوخ رداـم  یلو  دربیم  هاـنپ  رداـم  شوغآ  هب  دـهدیم ، تسدوا  رب  عیجف  ياـههرظنم  نیا  ندـید  زا  هک  یمیب  تشهد و  زا  رارف  يارب  بنیز 
. تسا هدرک  بلس  يو  زا  ار  شمارآ  هدرزآ و  تخس  ار  وا  رطاخ  هک  تسا ، یهودنا  راتفرگ 

وـس کی  زا  وا  تسا . نابیرگب  تسد  نزح  هصغ و  اب  زین  وا  هک  دنکیم  هدهاشم  یلو  دوشیم ، هدنهانپ  ردپ  نماد  هب  ردام  شوغآ  زا  رتخد 
گرم هک  دنیبیم  ار  دوخ  هدز  تبیصم  نز  وس  کی  زا  دراد و  شیوخ  مارتحا  تمشح و  نتـسکش  مه  رد  دوخ و  قوقح  بصغ  زا  هوکش 

يراکمتس ردپ و 
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. تسا هدرک  هدرزآ  ار  شرطاخ  وا  قوقح  بصغ  باحصا و 

دوخ يوش  يرای  هب  ار  نانآ  ددرگیم و  ار  راصنا  رجاهم و  ياههناخ  کـی  کـی  هتفر و  نوریب  هناـخ  زا  هنابـش  هک  دـیدیم  ار  رداـم  بنیز 
ار وا  تعیب  درکیم . یتسدشیپ  مالسلا  هیلع  یلع  رگاو  میدرک  تعیب  رکبوبا  اب  ام  ربمغیپ ! رتخد  دنیوگیم : وا  خساپ  رد  اهنآ  یلو  دناوخیم 

! میتفریذپیم
: تفگیم مالسلا  هیلع  یلع 

: تفگیم ارهز  مگنجب !؟ مدرم  اب  تفالخ  بلط  يارب  مراذگب و  هناخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دسج  دیتساوخیم 
. تسادخ اب  دنتفرگ  متس  هب  ار  وا  قح  هک  یمدرم  شاداپ  داد و  ماجنا  دیاب  هکنانچ  ار  دوخ  هفیظو  مرهوش 

. دربن دای  زا  زگره  داد  خر  يو  یکدوک  رد  هک  ار  يرگید  شارخلد  هرظنم  مراد  نامگ  دیدیم و  ار  ثداوح  نیا  همه  بنیز  *** 
رکبوـبا تعیب  هب  ار  یلع  اـت  درب  هلمح  ارهز  هناـخ  هب  هملک »! فـالتخا  زا  يریگوـلج   » ماـن هب  رمع  هنوـگچ  هک  تشاد  رطاـخ  هـب  هـشیمه  وا 

. دراداو
: تشادرب دایرف  درک ، ساسحا  دوخ  هناخ  هب  ار  نانآ  ندش  کیدزن  نوچ  هک  تسا  زادنا  نینط  بنیز  شوگ  رد  ارهز  زاوآ  زونه 

!« مدید اه  هچ  رکبوبا  رمع و  زا  وت  زا  سپ  ردپ ! »
هدرک ییوجلد  وا  زا  هتفر ، همطاف  هناخ  هب  ریدکیاب  ات  تفر  رکبوبا  دزن  نوزحم  یتلاح  اب  رمع  دندش و  هدنکارپ  مدرم  هثاغتـسا ، نیا  لابند  هب 

. دنیوج ار  وا  رطاخ  يدونشخ  و 
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اما درب ، ارهز  نیلاب  هب  ار  اهنآ  وا  دنتسج و  لسوت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  سپس  تفریذپن . ار  ناشیا  همطاف  یلو  دنتفر ، ارهز  دزن  رکبوبا  رمع و 

. دادن خساپ  ار  اهنآ  مالس  هدرک و  راوید  هب  ار  دوخ  يور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد 
: تفگ رکبوبا 

. يرتبوبحم هشیاع  زا  نم  دزن  وت  مراد و  تسود  رتشیب  دوخ  دنویپ  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دنویپ  نم  ادخ  هب  ربمغیپ ! رتخد 
نم تفرگ !؟ مهاوخ  متـس  هب  ار  تثاریم  مراد ، وت  قح  رد  نم  هک  یتفرعم  اب  ینکیم  لایخ  وت  ! ) مریمب تردپ  گرم  زور  متـشاد  وزرآ  نم 

(. تسا هقدص  میراذگ  اجب  هچنآ  میراذگیمن ، ثرا  ناربمایپ  ام  هک  مدینش  تردپ  زا 
امـش رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ار  یثیدح  رگا  دیـسرپ : درک و  نانآ  هب  ار  دوخ  نوزحم  فیحن و  هرهچ  همطاف  تقو  نیا  رد 

! يرآ دنتفگ : تسب ؟ دیهاوخ  راک  هب  ار  نآ  مناوخب 
ارم رادـب  تسود  ار  مرتخد  هک  ره  و  تسا ؟ نم  مشخ  وا  مشخ  نم و  يدونـشوخ  همطاـف  يدونـشخ  دیدینـشن  مردـپ  زا  ادـخ  هب  ار  امـش  - 

؟ هدروآ مشخ  هب  ارم  درآ ، مشخ  هب  ار  وا  هک  ره  تسا و  هتخاس  دونشوخ  ارم  دزاس  دونشوخ  ار  وا  هک  ره  هتشاد و  تسود 
. میدینش ربمغیپ  زا  ار  ثیدح  نیا  ام  يرآ  - 

ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رگا  دیدرکن . دونشوخ  دیدروآ و  مشخ  هب  ارم  امش  هک  مریگیم  هاوگ  ار  هکئالم  ادخ و  نم  نونکا  - 
. منکیم ودب  ار  امش  هوکش  منیبب 

. دینادرگرب اهنآ  زا  ار  دوخ  يور  سپس  - 
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. دنراد روذعم  تفالخ  زا  ار  وا  هک  تساوخ  مدرم  زا  رکبوبا  دنتفر و  نوریب  همطاف  دزن  زا  نایرگ  رکبوبا  رمع و 

وا هودـنا  هیرگ و  کیرـش  ردام  يرامیب  رتسب  رانک  بنیز  دربیم و  رـسب  هودـنا  نزح و  راب  ریز  ار  ردـپ  گرم  زا  سپ  ياـهزور  ارهز  *** 
. دیناشوپیم هودنا  نزح و  زا  ياهدرپ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  هناخ  رسارس  مایا  نیا  دوب .

هتفگ كرت  وا  كاخ  ترایز  يارب  زج  ار  يرامیب  رتسب  ای  هدروآ ، بلرب  هدنخ  ردپ  زا  سپ  همطاف  هک  دناهتشونن  ناسیون  خیرات  زا  کیچیه 
. تسا

: تفگیم ناغف  هلان و  اب  دیشکیم و  هدید  رب  دییوبیم و  تفرگیم و  رب  كاپ  تبرت  نآ  زا  یتشم  نایرگ  تفریم و  ردپ  ربق  دزن  وا 
راگزورب رگا  هک  تفر  اهتبیصم  نم  رب  دیوبن !؟ شوخ  يوب  دوخ  رمع  رد  رگا  كاب  هچ  تسا ، هدییوب  ار  دمحا  روگ  كاخ  هک  سکنآ  رب  »

.« دشیم بش  تفریم ،
. دنکفایم هیرگ  هب  ار  نامدرم  رگید  وا ، هیرگ 

دریگ و هشیپ  ییابیکـش  هک  تساوخ  يو  زا  تفای  تزاجا  نوچ  تفر ، وا  دزن  تفرگ و  تصخر  يو  زا  ات  دنتفگ  ار  کلام  نب  سنا  يزور 
: دیسرپ همطاف  دنک . محر  دوخ  ناج  رب 

؟ دینک اهنپ  كاخ  رد  ار  ربمغیپ  هک  دش  یضار  امش  لد  هنوگچ  »
. تفگ كرت  ار  همطاف  هناخ  هودنا  هلان و  اب  تفرگ ، تخس  ياهیرگ  ار  سنا 

هیرگ نت  جنپ  زا  یکی  ار  وا  تشگ و  هرهش  هودنا  هیرگ و  رد  همطاف 
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نیـسحلا نب  یلع  وا  هون  سپـس  دندروآ . رامـش  هب  همطاف ) ییحی ، بوقعی ، حون ، مدآ ،  ) تسا هدرک  تبث  ار  اهنآ  مان  خـیرات  هک  ناگدـننک 

. دش هفاضا  اهنادب  زین  مالسلا  هیلع 
رد نکیل  دمآ ، دیدپ  بنیز  ربارب  يرگید  عیجف  هنحـص  تسویپ و  ردـپ  هب  تسا ، هدوبن  زواجتم  هام  شـش  زا  هک  هاتوک  یتدـم  زا  سپ  ارهز 
وا هدیناشچ و  راوگان  خلت و  یتبرـش  ار  لفط  هک  تسا  یفاک  ردام  ِگرم  ِدوخ  دوب و  رتدـنت  وا  تاساسحا  يوق و  بنیز  كرادا  هثداح  نیا 

. دزاس دعتسم  هلان  هیرگ و  يارب  ار 
هک تسا  هتفر  يرفـس  هب  شرداـم  تسنادیم  وا  تسا . كانهودـنا  هچ  يارب  دـسرتیم و  هچ  زا  دـنادن  هک  دوبن  ناـنچ  بنیز  تقو  نیا  رد 

هلان و اب  هک  دینـشیم  ار  ردپ  گناب  دنناشوپیم و  گیر  كاخ و  هب  هداهن و  عیقب  كاخ  رد  ار  شردام  ندـب  دـیدیم  وا  درادـن . تشگزاب 
دوخ مالس  نیرخآ  دنکیم ، هوکش  قارف  شزوس  زا  هک  نآ  زا  سپ  دنادرگیم و  زاب  يو  هب  ار  وا  تناما  دتسرفیم و  مالس  ار  ربمغیپ  هودنا 

. دبلطیم يرای  ییابیکش و  راگدرورپ  زا  گرزب ، تبیصم  نیا  رد  هدرک و  يو  رتخد  هار  هقردب  ار 
هناـخ يوس  ره  هب  دـنیبیمن . ار  وا  دیـشروخ ، عولط  بش و  یکیراـت  رد  دـباییم . یلاـخ  رداـم  زا  ار  هناـخ  ددرگیم و  زاـب  هناـخ  هب  بنیز 

. تسا هداد  تسد  زا  یگدنز  رد  ار  زیچ  نیرتابیز  نیرتزیزع و  هک  دهدیم  یهاوگ  وا  لد  درادـن . یـسنوم  ییاهنت  تشحو و  زج  درگنیم ،
. دهد نیکست  ار  شرطاخ  یکدنا  دناوتب  وا  دیاش  دوریم . ردپ  دزن  هدروآ و  درد  هب  ار  وا  لد  تارطاخ  نیا 
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، دندمآ مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  يرگید  نانز  همطاف ، گرم  زا  سپ 

. نامثع هللادبع ، رفعج ، سابع ، ردام  مازخ ، رتخد  نینبلا ؛ ما 
. رکبوبا هللادبع و  ِردام  یمیمت ، یلشهن  دلاخ  نبدوعسم  رتخد  یلیل :

. ییحی رغصا و  دمحم ، ردام  سیمع ، رتخد  ِءامسا :
. هیقر رمع و  ردام  هیبلغت ، هعیبر  رتخد  ابهص :

. دشابیم طسوا  دمحم  ردام  وا  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  بنیز  يو  ردام  هک  عیبر  نب  صاعلاوبا  رتخد  هماما :
. هیفنحلا نبا  هب  فورعم  دمحم  ردام  هیفنح ، رفعج  رتخد  هلوخ :

. گرزب هلمر  نسحلا و  ّما  ردام  یفقث ، دوعسم  نب  ةورع  رتخد  دیعس : ما 
. تشذگرد یلاس  درخ  رد  هک  داز  يرتخد  يو  یبلک ، يدع  نب  سیقلا  ءرما  رتخد  ةأبخم :

نآ رد  هشیمه  يارب  نانچمه  اهیلع - هللا  مالـس  ارهز - ياج  یلو  دندمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  زین  يرگید  نازینک  نانز و  نیا ، زا  ریغ 
. دوب یلاخ  موثلک  ما  بنیز و  نیسح و  نسح و  لد  رد  هناخ و 

تـسرپرس دـیاب  هک  دوب  هدرپـس  ار  يو  رداـم  دوبیم . زاـتمم  رداـم ، بناـج  زا  صوصخم  یتیـصو  هب  نارهاوـخ  ناردارب و  ناـیم  رد  بنیز 
. درکن شومارف  ار  تیصو  نیا  زگره  بنیز  دشاب و  رهاوخ  ناردارب و 

یکانتشهد حبش  زا  میناوتب  رگا  میراپـسب ، یـشومارف  تسد  هب  دش ، دراو  رتخد  نیا  رب  یگلاس  جنپ  نس  رد  هک  ار  ییاهتبیـصم  میهاوخب  رگا 
مشچ ياهظحل  تسوا ، یکدوک  نارود  قیفر  سپس  هتفرگ و  ار  وا  هراوهگ  درگادرگ  هک 
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رمع نینـس  قوف  ام  یلغـش  ردـپ  هناخ  رد  هک  مینیبیم  ار  بنیز  اجنآ  دوشیم . راکـشآ  ام  يارب  بنیز  زا  يرگید  ناشخرد  هرهچ  میریگرب ،

موثلک ما  نیـسح و  نسح ، يارب  دـنک و  لاغـشا  ار  ردام  ياـج  تسناوت  هک  داد  شرورپ  ناـنچ  ار  وا  ثداوح  تسا و  هتفرگ  هدـهع  هب  دوخ 
کی هزادـنا  هب  وا  تریـصب  هبرجت و  دـنچ  ره  درادـن  مک  يزیچ  تسا ، ردام  کی  روخ  رد  هک  ینابرهم  هفطاع و  زا  هک  يردام  دوش ، رداـم 

. تسین ردام 
نآ اب  ار  دوخ  نامز  میهاوخیم  ام  هک  تسا  نیا  تفگـش  هکلب  دریگیم ، ار  رداـم  ياـج  لاـس  هد  زا  رتمک  نس  رد  بنیز  هک  تسین  بجع 

. تسا یکدوک  يزاب و  نارود  نس  نیا  مییوگیم : هاگنآ  مینک ، هسیاقم  نامز 
هام کی  هزادنا  هب  زورکی  رد  ار  رتخد  درکیم ، رثا  ناسنا  دوجو  رد  هک  یطیـسب  یعیبط و  لماوع  دوب و  يودب  یناگدنز  زور ، نآ  یگدـنز 

شرورپ نانچ  ار  رتخد  تاساسحا  تفاتیم ، روانهپ  نابایب  نانچ  رب  هک  دیـشروخ  نازوس  ترارح  دادیم . ورین  لاس  کی  ردقب  یهام  رد  و 
. تسین رّسیم  امنامز  هدرورپزان  نارتخد  يارب  نآ  ریظن  هک  درکیم  جییهت  هداد ،

هدهع هب  نآ ، زا  سپ  یکدنا  ای  یگلاس  هد  نس  رد  ار  يردام  هفیظو  هک  دندوبن  ام  ياههدجو  ناردام  رگم  مینادب ؟ دـیعب  ار  هلأسم  نیا  ارچ 
. دنریگب ندرگ  هب  ار  ياهفیظو  نانچ  دنناوتیم  یگلاس  جنپ  تسیب و  نس  رد  دیاش  ناشیا  نارتخد  هک  یلاح  رد  دنتفرگیم 

يریپ هک  ار  رمع  نس ، تثادح  رد  موثلکما  وا  رهاوخ  دشاب . شناردارب  رهاوخ  ردام و  دشر ، زاغآ  رد  بنیز  هک  تسین  تفگـش  چیه  يرآ 
طیحم نآ  مدرم  تفر و  رهوش  هب  یگلاسهد  زا  شیپ  هشیاع  تفرگ و  يوش  دوب 
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« رتشیب . » دنرامـشیم خـیرات  بیاـجع  زا  ار  ثداوح  نآ  ناـیئاپورا  رتشیب  زورما  هک  دـنچ  ره  دندرمـشن  گرزب  تفگـش و  ار  يراـک  ناـنچ 
زا ار  ناکم  نامز و  تایضتقم  هک  تسا  هدیـسر  توق  زا  هجرد  نیدب  نانآ  لقع  هک  دنتـسه  یکدنا  زین  اهنآ  نایم  هک  ارچ  متفگ ، نایئاپورا 

. دننادب يداع  يرما  راگزور ، نانچ  رد  ار  یجاودزا  نانچ  هتشادن و  رود  رظن 
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مشاهینب هلیقع 

زا یهورگ  درک . راـیتخا  يو  يارب  دوب ، وا  شودـمه  بسن  بسح و  رد  هک  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  دـش ، بنیز  جاودزا  مسوـم  نوـچ 
. دوب رتراوازس  همه  زا  رفعج  نب  هللادبع  یلو  دندوب  بنیز  اب  ییوشانز  بلاط  مشاهینب ، نادنمتورث  ناگداز و  بیجن 

نادنمتـسم ردـپ  ار  وا  دوـب و  بقلم  نیحانجلاوذـب  هـک  تـسا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تـسود  یلع و  ردارب  رفعج  يو  ردـپ 
. دنتفگیم

! دوشیمن تفای  رفعج  زا  رتلضاف  يدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  سپ  دیوگ : وا  هراب  رد  هریرهوبا 
وا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیسر . هنیدم  هب  ربیخ  حتف  زور  تشگزاب و  ناناملسم  اب  سپـس  درک ، ترجه  هشبح  هب  یتخـس  ماگنه 

: تفگ دیسوب و  ار  يو  یناشیپ  تفرگ و  رب  رد  ار 
نم و دـننوگانوگ و  ناتخرد  راب  مدرم  تفگ : و  رفعج ؟ تعجارم  اـی  ربیخ  حـتف  مشاـب ، دنـسرخ  رتشیب  ود ، نیا  زا  کـی  مادـک  هب  منادیمن 

. میتخرد کیراب  رفعج 
. تفر دوب ، مور  مزاع  هک  يرکشل  هارمه  ترجه  متشه  لاس 

رفعج دهد  خر  ياهثداح  وا  يارب  هک  یتروص  رد  دومرف  داد و  هثراح  نبدیز  هب  ار  رکشل  نیا  یهدنامرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
. تسا رکشل  ریما 

تفرگ و تسد  هب  ار  مچرپ  دیز  دـندرک و  دوخ  هاگهانپ  ار  هتوم »  » هیرق ناناملـسم ، دـندش . ورب  ور  مور  رکـشل  اب  ءاقلب  رد  مالـسا  نایهاپس 
نآ زا  سپ 
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تفرگ و پچ  تسدب  ار  مچرپ  دندیرب  ار  وا  تسار  تسد  نوچ  تشادرب و  ار  مچرپ  رفعج  سپـس  تشذـگرد  دـندرک  ناراب  ریت  ار  وا  هک 

. دنتشک ار  وا  هک  نآ  ات  دینابسچ ، هنیس  هب  ار  مچرپ  دش  هدیرب  وا  پچ  تسد  هک  نآ  زا  سپ 
. دیسر لتقب  مالسا  رد  هک  تسا  یبلاط »  » نیتسخن يو 

نب سابع  نز  هباـبل »  » بلطملادـبع و نب  ةزمح  نز  یملـس »  » و هنومیم »  » نینمؤملا ما  رهاوخ  سیمع » رتخد  ءامـسا   » رفعج نب  هللادـبع  رداـم 
. تسا بلطملادبع 

. دننز نیا  زا  همه  وا  نادنزرف  تفرگ و  ینز  هب  رفعج  تسخن  ار  ءامسا 
دروآ و هناخ  هب  ار  يو  بلاطیبا  نب  یلع  رکبوبا  نوچ  دـش و  دـلوتم  دـمحم  وا  زا  درک و  جـیوزت  ار  يو  رکبوبا  دیـسر  لـتق  هب  رفعج  نوچ 

. دندش دلوتم  وا  زا  ییحی  نوع و  يدقاو  تیاور  هب  رغصا و  دمحم  ییحی و 
: دیوگ رجح (1) 1  نبا  تفای . دلوت  نیمزرس  نآ  رد  هک  تسا  ناناملسم  زا  سک  نیتسخن  وا  دش و  دلوتم  هشبح  رد  بنیز  رهوش  هللادبع 

نم دننامه  تشرس ، يوخ و  رد  هللادبع  دومرف : و  هنیمی » ۀقفص  یف  هللا  دبعل  كراب  هلها و  یف  ًارفعج  فلخا  مهللا  : » تفگ وا  قح  رد  ربمایپ 
. متسه ناشیا  یلو  ترخآ  ایند و  رد  نم  دومرف : نینچمه  و  تسا .

رطاخب ار  کین  راک  چیه  درکن و  مورحم  ار  يدنمتسم  هاگ  چیه  دنتفگیم ، اخس  بطق  ار  وا  دوب . اسراپ  راوگرزب و  عاجش ، يدیـس  هللادبع 
. دادن ماجنا  شاداپ 

هنیدم هب  شورف  يارب  رَکَش  ناگرزاب  يدرم  دیوگ : نیریس  نب  دمحم 

ج 3 ص 49 . ۀباصالا ، - - 1
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37 ص :
. دهد نادنمتسم  هب  درخب و  ار  يو  رکش  ات  تفگ : ار  دوخ  رظان  تفای و  ربخ  هللادبع  دش  داسک  وا  رازاب  دروآ و 

. دربن دوخ  هناخ  هب  نآ  زا  يزیچ  درک و  تمسق  هنیدم  مدرم  رب  ار  نآ  هللادبع  داتسرف ، هیده  يو  يارب  رایسب  یلام  هیواعم ، نب  دیزی 
: دیوگ وا  هراب  رد  تایقر » سیق  نب  هللادبع  »

. دراذگ رادیاپ  ار  دوخ  مان  تسا ، رادیاپان  لام  دید  نوچ  رفعج  نب  هللادبع 
: دیوگ وا  قح  رد  رارض » نب  لقعم   » خاَّمَش و 

هداـمآ دنـسپ  لد  ییاریذـپ  یندروخ و  نآ  رد  هک  تسا  یبوخ  ياـج  هدـناوخان  ناـمهم  يارب  وت  يارـس  یتسه . وکین  ناوج  وت  هللادـبع  يا 
. دشابیم

: دیوگ رابخالا » نویع   » رد هبیتق  نبا 
ار دوخ  لوسر  داتـسرف و  اههیدـه  شیرق  فارـشا  رگید  رفعج و  نب  هللادـبع  نیـسح و  نسح و  يارب  دـش ، هنیدـم  هب  هکم  زا  هیواـعم  نوچ 

. درک دنهاوخ  هچ  ار  دوخ  هیده  ناشیا  زا  کی  ره  ات  رگنب  تفگ :
؟ دنکیم هچ  ار  شیوخ  هیده  اهنیا  زا  کی  ره  میوگب  دیهاوخیم  رگا  تفگ : ار  نارضاح  هیواعم  تفر ، يو  لوسر  نوچ 

يزیچ نارگید  يارب  دـهدیم و  نارـضاح  هـب  ار  هدـنام  دـشخبیم و  دوـخ  ناـنز  هـب  ماهداتـسرف  ودـب  هـک  شوـخ  يوـب  زا  یکدـنا  نـسح ،
. دراذگیمن

مدرم هب  ریـش  اب  دشکیم و  رتش  نادب  دنام  يزیچ  رگا  دشخبیم و  دناهدش  هتـشک  نیّفـص  دربن  رد  هک  ار  یناسک  نادنزرف  تسخن  نیـسح ،
. دناروخیم

ماو لام  نیا  اب  حیدب ! يا  دیوگیم : ار  دوخ  يالوم  رفعج : نب  هللادبع 
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38 ص :
. ناهراو نادب  ار  منانمشد  دنام ، يزیچ  رگا  هدب و  ارم 

 ... نالف اما  و 
. دوب هداد  ربخ  هیواعم  هک  تفگ  نانچ  تشگزاب ، لوسر  نوچ  دنیوگ 

. دسرب وا  نانمشد  هب  ای  دوش  هابت  يو  لام  هک  تشادن  یمیب  درکیم و  هغلابم  ششخب  رد  هللادبع 
: دیوگ رعاش 

. دشخبیم ادگ  هب  ار  نآ  دشاب  هتشادن  شناج  زج  دوخ  تسد  رد  رگا 
ار وا  تساوخیم  هیواعم  هک  موثلک  ما  یکی  رتخد  ود  سابع و  ربکا ، نوع  دـمحم ، یلع ، تسا  رـسپ  راهچ  كراـبم  جاودزا  نیا  هویم  *** 
وا نیسح  تشاذگ و  او  نیـسح  هب  ار  وا  جاودزا  راک  هللادبع  یلو  دشک  دوخ  يوس  هب  ار  مشاه  ینب  دریگب و  ینز  هب  دیزی  دوخ  دنزرف  يارب 

. درک جیوزت  بلط  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  دوخ  مع  رسپ  هب  ار 
یلع نوچ  دندوب . مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نانچمه  رهوش  نز و  نیا  دـنکفین و  ییادـج  شناردارب  ردـپ و  وا و  نایم  هللادـبع  بنیز و  ییوشانز 

. تشادیم یمارگ  تخـس  ار  ناشیا  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـسج و  تنوکـس  رهـش  نآ  رد  مه  نانآ  درک ، تفالخ  ّرقم  ار  هفوک  مالـسلا  هیلع 
هیلع یلع  دزن  ار  هللادبع  ردق  مدرم  نوچ  دوب . وا  رکشل  ناریما  زا  یکی  نیفص  رد  درکیم و  تکرش  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهگنج  رد  هللادبع 

در ار  هللادبع  تجاح  هاگچیه  مالسلا  هیلع  یلع  دندرکیم و  عیفـش  يو  نز  ردپ  دزن  ار  وا  هدرب و  ودب  شیوخ  تجاح  دنتـسنادیم  مالـسلا 
. درکیمن

مشاهینب www.Ghaemiyeh.comهلیقع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


39 ص :
دزن مهرد  رازه  لهچ  دش ، اور  شتجاح  نوچ  درک و  عیفـش  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  ار  يو  قارع  مدرم  زا  یناقهد   2 (1) دیوگ : نیریس  نبا 

. میریگیمن دزم  کین  راک  رب  ام  تفگ  درک و  در  ار  لام  نآ  هللادبع  داتسرف ، هللادبع 
رد ار  وا  دنتساوخ  تیصو ، قبط  مشاه  ینب  تشذگرد ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نوچ  هک : درآ  نییبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا 

گنج هب  ار  نانآ  ناورم  دـندش و  دربن  هدامآ  هدیـشوپ و  حالـس  نایوما  یلو  دنراپـس . كاـخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راوج 
! تسین یندش  راک  نیا  ملس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  نسح  دور و  كاخ  هب  عیقب  رخآ  رد  نامثع  تفگ  تخیگنارب و 

دیوگن ینخـس  ات  داد  دـنگوس  ار  وا  هللادـبع  یلو  دـهد ! خر  هنتف  دوب  کیدزن  دراپـس و  كاخ  هب  شدـج  دزن  ار  نسح  تساوخیم  نیـسح 
3 (2) دندرپس . كاخ  هب  يو  ردام  دزن  هدرب و  عیقب  هب  ار  نسح  هاگنآ 

هدرپ سپ  رد  هناخ و  رد  یناوج  ماگنه  بنیز  هچ  تسا ، شوماخ  هراب  نیا  رد  خـیرات  هک  تسادـیپ  مینک ! حیرـشت  ار  بنیز  لیامـش  نونکا 
هدرـشف و مه  رد  ار  وا  راگزور  هکنآ  زا  سپ  ـالبرک و  هعقاو  زا  سپ  ینعی  لاـس ، اـه  هد  زا  سپ  یلو  دـنیبب  ار  وا  تسناوتیمن  یـسک  دوب و 

: دنکیم فصو  نینچ  تسا  هدید  اروشاع »  » نینوخ هثداح  رد  هک  یسک  نابز  زا  ار  وا  يربط  دوب ، هدرک  شاهتسکش  ناوتان و  اهتبیصم ،
: دنتفگ تسیک ؟ مدیسرپ  دش ، نوریب  ناشخرد  باتفآ  دننام  ینز 

هب يو  ندیسر  ماگنه  هک  يراصنا  بویا  نب  هللادبع  تسا . یلع  رتخد  بنیز 

ص 88 .» دلج 4 ،  » ۀباصالا - - 1
دشکب . دربن  هب  راک  تشاذگن  دش و  یجنایم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  یعیش  خیراوت  رد  - - 2
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40 ص :
. مدیدن وا  زا  رتابیز  ار  ینز  دوب و  هام  هراپ  لثم  ادخ  هب  دیوگیم : تسا  هدید  ار  وا  مالسلا ) هیلع  نیسح  لتق  زا  سپ   ) رصم

! هدز تبیصم  هدیدغاد و  ینز  ناوتان ، ریپ و  ینز  دوب ، هلاس  جنپ  هاجنپ و  بنیز  تقو  نیا  رد 
. دیمهف وا  قطنم  توق  نایب و  تردق  زا  دیاب  ار  بنیز  تیصخش  اما 

رـس تعاجـش و  زا  یلکیه  نیرتابیز  رد  هدناسانـش و  دـیاب  هک  نانچ  ار  وا  دـیزی ، سلجم  هفوک و  رد  البرک و  هنحـص  رد  يو  ياـهینارنخس 
دایز و رـسپ  رـضحم  رد  بنیز  تغالب  زا  میهاوخ و  هراب  نیا  رد  ار  ناسیون  هرکذت  راتفگ  هدنیآ  رد  دـهدیم و  ناشن  ام  هب  لالج  يدـنلب و 

. داتفا میهاوخ  تشحو  هب  هیواعم  دنزرف 
، متفاین اجنآ  رد  بنیز  زا  رتایوگ  متفر و  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  زا  سپ  هک : درآ  يدـسا  همیزخ  زا  نییبتلا » نایبلا و   » رد ظحاج 

! دناریمه نخس  هک  تسا  یلع  نابز  ییوگ  وت 
تسا و مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  ردپ  ياتمه  ییاسراپ  شناد و  رد  ردام و  دننامه  ینابرهم  فطل و  رد  هک  مینیبیم  ار  بنیز  مه  وس  کی  زا 

يارب هک  هتـسجرب  تافـص  نیا  دنتفریم . وا  دزن  نید  ماکحا  نتخومآ  دصق  هب  نانز  دوب و  یملع  سلجم  ار  وا  هک  تسا  تایاور  یخرب  رد 
يو زا  دـنتفگیم و  مشاه » ینب  هلیقع   » ار وا  هکنانچ  تخاس ؛ زاتمم  نارگید  زا  ار  بنیز  تسا ، هدـشن  مهارف  وا  رـصاعم  نانز  زا  کی  چـیه 

هب هکنانچ  دنام ؛ وا  رب  بقل  نیا  و  درک ...  ثیدح  یلع  رتخد  بنیز  ام  هلیقع  دیوگ : دنک و  ثیدح  وا  زا  سابع  نبا  دنتفرگیم . ارف  ثیدح 
. دنتفگ هلیقع  ینب  ار  يو  نادنزرف  تشگ و  فورعم  هلیقع 
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41 ص :

دابدنت ریژآ 

وا و  تشادیم ، رانک  رب  دمآ ، شیپ  نایولع  يارب  هک  یسایس  تازرابم  زادگناج و  ياههنحص  رد  تکرش  زا  ار  بنیز  ثداوح ، تسد  رگا 
دوب ردقم  یلو  میتشادـن ، يولع  نادـناخ  ياههزرابم  رکذ  هب  يزاین  دادیم ، همادا  شیوخ  هداس  ییوشانز  یناگدـنز  هب  هنیدـم  رد  نانچمه 

! دنامن رانک  رب  تفرگ ، ندیزو  یمالسا  تلود  رب  یتخس  هب  هک  ثداوح ، داب  درگ  نیا  بیسآ  زا  زین  وا  هک 
دوخ رد  ار  وا  ياپارس  نیگمهس ، ثداوح  لیـس  ییوگ  هک  دوشیم  دیدپان  ازفاتشحو  كانلوه و  نافوط  نیا  رد  نانچ  بنیز  یهاگ  *** 

ار دوخ  هک  دشکیمن  یلوط  یلو  دوشیم  دوبان  ثداوح ، نیا  شارخ  شوگ  بیهم و  شرغ  نایم  رد  زین  وا  راثآ  هک  اجنآ  ات  تسا  هدیـشوپ 
اب ثداوح  نیا  یگتـسویپ  دـنکیم . هولج  ـالبرک » نز  ریـش   » تروـص هب  يرگید  هنحـص  رد  هدیـشک و  نوریب  مکارتـم  جاوـما  نیا  ناـیم  زا 

اههثداح نیا  اب  بنیز  طابترا  دنک  روصت  هدنناوخ  دیاش  میزادرپب ، یسایس  ياهدربن  هلـسلس  کی  رکذ  هب  ام  هک  تسا  هدش  ببـس  رگیدکی 
نیا اهنت  دید  میهاوخ  نکیل  تسا . هداد  خر  هداوناخ  نیمه  يارب  زین  تاقافتا  نیا  تسا و  یمشاه  نادناخ  زا  نت  کی  وا  هک  تسین  نیا  زج 

ار یمهم  شقن  کی  ره  رد  هتشاد و  تکرش  ًامیقتسم  اههزرابم  لحارم  مامت  رد  وا  هکلب  ددنویپیمن ، اههنحص  نیا  اب  ار  يو  فیعـض  هطبار 
. دراد هدهع  هب 

نیا زورب  شیادیپ  دهاش  کیدزن  زا  بنیز  هک  دوب  نینچ  ریدقت 
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42 ص :
دش و زاغآ  يدربن  درم ، نیا  هرود  رد  تفای و  لاقتنا  نامثع  هب  يو  زا  رمع و  هب  رکبوبا  زا  تفالخ  هک  دید  دوخ  مشچ  هب  وا  دشاب . ثداوح 

. تسا هدشن  شوماخ  زورما  هب  ات  هک  تشگ  هتخورفا  یشتآ 
: دیوگیم دیوجیم و  ار  دیهش ! نامثع  نوخ  دناوخیم و  شروش  هب  ار  مدرم  هک  دینش  ار  هشیاع  کناب  شیوخ  شوگ  هب  وا 

کی زا  نامثع  تشگنا  هک  ادخ  هب  دنتخیر ، ار  مارح  نوخ  مارح  هام  رد  هنیدم  مدرم  ناگدنب  زا  ياهتـسد  اهرهـش و  مدرم  زا  زیچان  یهورگ 
. دوش نارگید  تربع  ات  دیزیخرب  نانآ  رفیک  هب  هک  تسامش  رب  تسا . رتهب  ناشیا  دننام  ایند 

هدنشک مالـسلا  هیلع  یلع  هن  تسا . هدرک  جورخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رب  هک  دوشیم  يرکـشل  هدنامرف  لمج  گنج  رد  دوخ  و 
هکلب وا  هاوخنوخ  هن  دوب . لدشوخ  نامثع  زا  هشیاع  هن  تشاد ، تیاضر  وا  نتـشک  زا  هن  تخیگنارب و  وا  نتـشک  هب  ار  مدرم  هن  تسا  نامثع 

. درکیم شهوکن  ار  يورادرک  دناوخیم و  نامثع  تفلاخم  هب  ار  مدرم  دوخ  هشیاع 
هماج دـناوخیم  هبطخ  نامثع  هک  يزور  دـش و  كانبـضغ  تساک ، هشیاع  ياطع  زا  ناـمثع  نوچ  هک  دـناهدرکن  شومارف  ناـسیون  خـیرات 
هنهک ار  وا  تعیرش  نامثع  هک  یتروص  رد  هدشن  هنهک  زونه  تسا ، ربمغیپ  هماج  نیا  ناناملسم  يا  دز : دایرف  داد و  ناشن  مدرم  هب  ار  ربمغیپ 

. هدش رفاک  هک  دیشکب  ار  لثعن  نیا  تفگیم  هک  داتفایم  قافتا  رایسب  درک و 
. تساخیمن رب  شروش  هب  هشیاع  دیسریمن ، تفالخ  هب  نامثع  زا  سپ  یلع  رگا  هک  دنرادن  يدیدرت  ناسیون  خیرات  زا  کی  چیه 
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43 ص :
: دیوگ ینئادم 

تفالخ هب  هحلط  هک  تشادنپیم  نوچ  دش و  علطم  نامثع  يارجام  زا  هکم  زا  جورخ  ماگنه  دوب و  هکم  رد  هشیاع  دش  هتـشک  نامثع  نوچ 
ایوگ ومع ! رـسپ  نیرفآ  دش ) عطق  دحا  دربن  رد  يو  تشگنا  هچ  دوب ، هحلط  بقل   ) تشگنا بحاص  يا  نیرفآ  لثعن ، دریمب  تفگ : دسریم 

هدـیزگ ياهعاتم  هتفرگ و  ار  هنازخ  ياهدـیلک  ناـمثع  لـتق  زا  سپ  هحلط  دـنوریم . مه  يور  رـس و  رب  تشگنا  نآ  اـب  تعیب  يارب  منیبیم 
. تشادرب ار  لوتقم  هفیلخ 

. دننادرگ زاب  هکم  هب  ار  وا  يراوس  نارتش  ات  درک  رما  هتفای ، نایاپ  یلع  تعیب  راک  هک  تسناد  هشیاع  نوچ 
هتشک نامثع  نوچ  دیوگ : يربط  لثعن !؟ نیا  دریمب  یتفگیم  يدرکیم و  ینمـشد  نامثع  اب  همه  زا  رتشیب  هک  يدوبن  وت  دنتفگ  ار  وا  مدرم 

: تفگ نومضم  نیدب  یمالک  دنداد ، ربخ  نامثع  لتق  زا  ار  يو  نوچ  دوب ، هرمع  راک  رد  اجنآ  هشیاع  دنتفر و  هکم  هب  نایرارف  دش ،
نب دیبع  هک  ثیل  ینب  زا  يدرم  دش  نوریب  هکم  زا  تشازگب و  هرمع  نوچ  و  دـندروآ . دـیدپ  وا  نایم  ناهاوخان  تحلـصم  ار  ماجنارـس  نیا 

هـشیاع دش . شوماخ  خساپ  رد  درم  تسا ؟ ربخ  هچ  دیـسرپ  يو  زا  هشیاع  دـید . ار  وا  دوب  فورعم  بالک  ما  نبا  هب  تشاد و  مان  هملـس  یبا 
. تشگ شوماخ  سپس  دش و  هتشک  نامثع  تفگ : يو  ام ؟ نایز  هب  ای  تسام ، دوس  هب  وترب  ياو  دیسرپ :

؟ دندرک هچ  رگید  - 
. دندرک تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  دنداد و  نایاپ  تروص  نیرتوکین  هب  ار  تفالخ  راک  هنیدم  مدرم  - 
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هب تفگیم  تشگرب و  هکم  هب  دینادرگرب و  ارم  دینادرگرب ! ارم  تفاییمن ، نایاپ  وت  بحاص  راک  دمآیم و  دورف  نیمز  رب  نامسآ  شاک  - 

. تساوخ مهاوخ  ار  وا  نوخ  ادخ  هب  دش ! هتشک  مولظم  نامثع  ادخ 
! لثعن نیا  دریمب  یتفگیم  وت  يدوب ، وت  تساخرب  زیتسب  وا  اب  هک  سک  نیتسخن  ادخ  هب  هچ ؟ يارب  دیسرپ : بالک  ما  نبا 

رتهب مزورما  راتفگ  اما  دنتفگیم ، ناشیا  هک  متفگیم  نانچ  زور  نآ  زین  نم  دنتـشک ، ار  وا  درک  هبوت  نوچ  دنتـساوخ و  هبوت  يو  زا  اهنآ  - 
. تسا تسخن  راتفگ  زا 

: تفگ وا  هراب  رد  ار  تایبا  نیا  بالک  ما  نبا 
وا میدرک و  ار  وت  يوریپ  ام  تسا ، هدـش  رفاک  وا  یتفگ  يدومرف و  ماما  نتـشک  ار  ام  وت  تسوت ، زا  هنتف )  ) نارابود اب  يدـش ، نوگرگد  وت  »

«. تفرگ هام  باتفآ و  هن  دمآ ، دورف  فقس  هن  میتشک  ار  وا  دومرف ، وا  نتشک  هک  تسا  یسک  وا  هدنشک  میتشک  ار 
زا هک  تسا  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  يرآ  دز . هنابز  وا  هنیس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماقتنا  شتآ  تفر و  هکم  هب  دینادرگرب و  دوخ  هار  هشیاع 

هجیدخ رتخد  همطاف  يوش  مالسلا  هیلع  یلع  رگم  درکن . یتشآ  وا  اب  هاگچیه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هناخ  هب  يو  دورو  ماگنه 
لیاز رهوش  لد  رد  ار  يو  تناکم  تسناوتن  یناوج  شوه و  لامج و  همه  اب  وا  هک  تسین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  بوبحم  نز 

؟ دنک
رد یلع  تیموکحم  يارب  کی  ره  هک  اههلوقم  نیا  زا  رگید  يرایـسب  و  درک ؟ تراشا  يو  قالط  هب  کفا  ناتـساد  رد  هک  تسین  یلع  رگم 

. تسا یفاک  هشیاع  رظن 

دابدنت www.Ghaemiyeh.comریژآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


45 ص :
هرارـش کیدزن  زا  دربیم و  رـس  هب  هفالخلاراد  رد  نادـنزرف  رهوش و  اب  دوب و  هلاس  یـس  بنیز  دـش ، هتخورفا  هنتف  شتآ  هک  یماگنه  *** 

. درکیم هدهاشم  دزیم ، نماد  ار  نآ  سپس  هدرک و  نشور  هشیاع  هک  ار  نازوس  شتآ  نیا 
دـنک و زاغآ  ار  نیفـص  ات  دـهدیم  نایاپ  ار  لمج  گنج  دوشیم ، لخاد  يرگید  زا  سپ  یکی  دربن  ياهنادـیم  رد  شردـپ  دـیدیم  بنیز 
رد ار  دوخ  تفـالخ  تدـم  لاـس  جـنپ  نینچمه  دـسریم ، ناورهن  گـنج  تبون  ددرگیم ، هدوسآ  هیواـعم  گـنج  نیفـص و  دربن  زا  نوچ 

. دنارذگیم مالسا  نانمشد  اب  هلتاقم  رد  اههاگمزر 
هدهع هب  ار  رکـشل  یهدنامرف  دش و  راوس  رتش  هب  تسج و  تکرـش  لمج  گنج  رد  هک  دوب  هشیاع  تشادن ، یتکرـش  بنیز  اهدربن  نیا  رد 

: دناوخ یلع  گنج  هب  نینچ  یترابع  اب  ار  مدرم  تشون و  فارطا  هب  همان  تفرگ و 
یناوتیمن رگا  ایب و  ام  يرای  هب  دسر  هب  نم  همان  نوچ  دوخ ...  صلاخ  دنزرف  هب  ربمغیپ  بوبجم  نز  نانمؤم ، ردام  رکبوبا ، رتخد  هشیاع  زا  »

«. رادزاب مالسلا  هیلع  یلع  يرای  زا  ار  مدرم 
: دنتفگ رگید  هورگ  دنتفریذپ و  یهورگ 

! درک میهاوخ  زیتس  وت  اب  هک  میتسه  یسک  نیتسخن  هنرگ  میتسه و  وت  صلاخ  دنزرف  ام  يدرگرب  شیوخ  هناخ  هب  رگا 
ییامرف و راک  ار  ام  وت  مینک ، داهج  هک  دـناهتفگ  ار  ام  نیـشنب و  دوخ  هناخ  رد  دـناهتفگ  ار  وت  دزرمایب ، ار  نانمؤم  ردام  ادـخ  دـنتفگیم : ای 

!؟ يریگ ندرگ  هب  دوخ  ار  ام  راک 
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هب نت  رازه  هس  هک  نآ  ات  دنداهن  هکم  هب  ور  وس ، ره  زا  دندرک و  فرص  تضهن  نیا  هار  رد  ار  دوخ  لام  راشرس ، یتواخس  اب  هیما  ینب  یلو 

: دناوخ هبطخ  نینچ  مدرم  يارب  تفر و  هرصب  هب  هشیاع  دش ، نوریب  هکم  زا  يو  یهارمه 
، میتسیرگنیم ناشیا  رد  ام  نوچ  دنتـسجیم ، يأر  ام  زا  هدـمآ  هنیدـم  هب  دنتـسنادیم و  راکنایز  ار  وا  لاـمعا  راـکهانگ و  ار  ناـمثع  مدرم 

نوچ دـنروآیمن ، نابز  هب  دـنراد  لد  رد  ار  هچنآ  هک  میدـیدیم  رجاع  وگغورد و  یهورگ  ار  ناشیا  اـسراپ و  هزیکاـپ و  يدرم  ار  ناـمثع 
. دندرمش لالح  ياهناهب  لیلدیب و  ار  مارح  رهش  مارح و  نوخ  دنتخیر و  وا  هناخ  هب  دندش ، هوبنا 

هب ار  نآ  نکیل  درک ، یناهانگ  نامثع ، نینمؤملا  ریما  دیهدب ، شوگ  دیـشاب ، شوماخ  مدرم  : » تفگ هشیاع  دندنکفا . مه  رد  اهگناب  نامدرم 
هب دز و  ار  دوخ  ياههناشن  دوخ  ياهریت  هب  شیرق  هک  دـینادب  دنتـشک ، رتش  دـننام  اوراـن و  هب  ار  وا  دـش ، هتـشک  مولظم  تسـش و  هبوت  بآ 
راک نیا  رفیک  هب  تشگن ، يو  دـیاع  يدوس  تشادـن و  مولعم  یـضرغ  نامثع  نتـشک  زا  تخاس . دولآ  نوخ  ار  دوخ  ناـهد  شیوخ  تسد 

ناشیدب هدرکن و  محر  نانآ  هب  هک  دنوشیم  طلـسم  ناشیارب  یهورگ  دزیگنارب و  ار  هتـسشن  دنک و  رادیب  ار  هتفخ  هک  دـید  دـنهاوخ  ییالب 
هتـسش هماـج  نوچمه  ار  وا  تسخن  دزاـس . اور  ار  يو  نوخ  نتخیر  هک  دوـبن  تخـس  نادـنچ  ناـمثع  ناـهانگ  مدرم ! دـنهد . تخـس  رفیک 

هیلع بلاطیبا  نب  یلع  اب  تعامج ، ِتروشم  یب  دیتشکب و  هانگ  زا  ندش  نوریب  تبوت و  زا  سپ  ار  وا  دیدرک ، متـس  يو  رب  سپـس  دیدرـشف 
يریشمش زا  موشیم و  نیگمشخ  نامثع  هنایزات  رطاخ  هب  نم  هک  دیرادنپیم  نانچ  امش  دیدرک !؟ تعیب  مالسلا 
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تسد وا  ناگدنشک  رب  رگا  دییوجب و  ار  وا  نوخ  امش  دش  هتشک  مولظم  نامثع  هک  دینادب  میآیمن ؟ مشخ  هب  دیدیشک  وا  يور  هب  امـش  هک 

راک نیا  يارب  ار  ناشیا  رمع  هک  دـیهد  لیکـشت  یناـسک  زا  ار  اروش  دـیراذگاو و  اروش  هب  ار  راـک  سپـس  دیـشکب  ار  ناـنآ  تسخن  دـیتفای 
!«. دیناوخن تروشم  هب  دناهدوب  کیرش  نامثع  نوخ  رد  هک  ار  یناسک  دیزگرب و 

: دنداد خساپ  نینچ  ار  وا  یضعب  هک  دینش  نکیل 
. یتشگ راوس  نوعلم  رتش  رب  يدش و  نوریب  هناخ  زا  تسا . زیچان  يداد  ماجنا  وت  هک  يراک  يارب  نامثع ، لتق  هک  ادخ  هب  نانمؤم ! ردام  يا  »

«. یتسکش مه  رد  ار  تمرح  نآ  يدرک و  هراپ  رتَس  نیا  دوخ  تسد  هب  نکیل  دوب ، هداد  يرتهم  تمرح و  ار  وت  ادخ 
: تفگ ار  ریبز  هحلط و  دعس ، ینب  زا  یناوج  و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رپس  شیوخ  تسد  وت  هحلط ! يدوب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  صلاخ  تسود  روای و  وت  ریبز !
؟ دیاهدروآ هارمه  زین  ار  دوخ  نانز  ایآ  منیبیم ، امش  اب  ار  نینمؤملا  ما  نونکا  يدرک و 

! هن - 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  هاگنآ  دش ، مهاوخن  کیرش  امش  راک  رد  نم  سپ 

راوس رتش  رب  وا  یلو  دنامب  هناخ  رد  دندومرف  ودب  یفاصنا ! یب  هچ  دیدرک !؟ گنج  هدنامرف  ار  شیوخ  ردام  هدراذگ  هناخ  رد  ار  دوخ  نانز 
. تفرگ ندومیپ  ار  اهنابایب  هدش 

هزین و ریت و  اب  نآ  رطاخب  يو  نادنزرف  هک  تفرگ  شیپ  رد  يراک 
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! دنداتفا مه  ناج  هب  ریشمش 

. دنتسکش مهرد  ار  يو  تمرح  دندرک و  هراپ  ار  وا  هدرپ  ریبز  هحلط و 
: تفگ نینچ  ار  وا  سیق  نب  فنحا 

!؟ دوب هدومرف  جورخ  نیدب  ار  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ایآ  نکن ، مشخ  نم  رب  وت  منکیم ، لاؤس  تنوشخ  هب  وت  زا  نم 
. هن - 

؟ یموصعم اطخ  زا  دومرف : ار  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
. هن - 

هناـخ رد  وت  نیـشنب و  شیوخ  هناـخ  رد  هک  دومرف  ار  وت  يدـیزگرب و  ار  هرـصب  وت  یناـمب و  هنیدـم  رد  وت  تساوخیم  ادـخ  یتفگ ، تسار 
؟ حلص رطاخ  هب  ای  ياهدمآ  گنج  يارب  هک  ییوگیمن  نم  هب  نانمؤم  ردام  يا  يدش . نکاس  ۀبض  ینب  زا  يدرم 

: تفگ دروخیم  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  هشیاع 
! ماهدمآ حلص  يارب  - 

نیا رب  دـسر  هچ  دـندرکیمن  یتشآ  مه  اب  وت  هتفگ  هب  دوب ، ینارپ  کیر  شفک و  اـب  ناـنآ  گـنج  هک  يدـمآیم  یماـگنه  رگا  ادـخ  هب  - 
! دناهداهن مه  ندرگرب  اهریمشمش  هک  ماگنه 

هب منادـنزرف  ینامرفان  نیا  زا  دیـشوپب ، ورف  درک  نم  زا  هک  يوجهار  فنحا  يرابدرب  تفگ : كانرد  یتلاح  اب  دـنامرد و  خـساپ  رد  هشیاـع 
. منکیم هوکش  ادخ 

***
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تـسار هب  تخورفایم ، رب  ار  شیوخ  نایهاپـس  تاساسحا  شتآ  هشیاـع  دـش ، هتفاـت  گـنج  رونت  دنداتـسیا و  مه  يورب  ور  هاپـس  ود  نوچ 

؟ دننایک دیسرپ  تسیرگن و 
لئاو نب  رکب  دنتفگ :

: دیوگیم امش  هرابرد  رعاش  تفگ :
. دنلئاو نب  رکب  يزارفارس  رد  ایوگ  هک  دندمآ ، ام  دزن  هدیشوپ  نهآ  رد  نانچ 

. دزا وت ؛ نادنزرف  دنتفگ : دنتسیک ؟ دیسرپ  تسیرگن و  پچ  هب  سپس 
. دیهد ناشن  میدینشیم  امش  زا  هک  ار  یتعاجش  ناصغ ، مدرم  يا  دز : کناب  ار  نانآ 

: دنتفگ دننایک ؟ دیسرپ  تسیرگن و  دوخ  يور  شیپ  هب  و 
ار ناشیا  نانخـس  نیا  اب  و  دـننک ! زیهرپ  نآ  زا  هک  دـیهد  ناشن  شیوخ  زا  یتعاجـش  یکم ! یـشرق ، ياهریـشمش  هز ! هز ! تفگ : هیجان  ینب 

. درک شتآ  ياهراپ  نوچ 
بطاخم راعشا  نیدب  ار  يو  نانآ ، رعاش  دندادیم و  ناشن  يراکادف  هدامآ  ار  نتـشیوخ  هتفرگ  ار  يو  رتش  راهم  نارادمچرپ  کیاکی  *** 

: تخاس
رب سپـس  تفرگ  ار  رتش  راهم  يرگید  مینکیمن و  رارف  مینیبن  نازیر  نادیم  رد  ار  اهرـس  ات  هک  میاهبـض  ینب  ام  ربمغیپ ! نز  يا  ام ! ردام  يا 

يدش و مالسلا  هیلع  یلع  وریپ  یشچب  ار  ریشمش  یگدنرب  هک  نآ  زا  شیپ  وت  تفگ : تشذگ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نایرکـشل  زا  یکی  رکیپ 
و یتشاذگ ؟ راوخ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانز 
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: تفگیم ار  يو  هدش  وا  هزرابم  هدامآ  مالسلا  هیلع  یلع  نایهاپس  زا  يدرم 

مالـسلا هیلع  یلع  یلو  دوش  هتـشک  هشیاع  دوب  کیدزن  دش و  یپ  رتش  هاگنآ  ات  مراذگیمدزا ، ناوج  ریپ و  رد  هدرک  هنهرب  شیوخ  ریـشمش 
: تفگ وا  يدانم  سپس  داد ، تاجن  ار  وا 

رد دنک  زاب  نت  زا  ار  دوخ  حالـس  سک  ره  دزاسن ، یمخز  ار  نایرارف  یـسک  دورن ، ناگتخیرگ  یپ  رد  یـسک  دـشکن ، ار  نادـمخز  یـسک 
. تسناما رد  ددنبب  ار  دوخ  هناخ  برد  سک  ره  تسا ! ناما 

برع ناگتشک ، همه  داتسیا  دوب ، نت  رازه  هد  دودح  رد  نانآ  هرامش  هک  ناگتشک  رـس  رب  يزوریپ ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
زامن هرصبو  هفوک  ناگتشک  رب  هاگنآ  دوب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنـس  ناظفاح  نآرق و  نالماح  اهنآ  رد  دندوب و  ناملـسم  و 

. درازگ
. دندنادرگزاب هنیدم  هب  دوب  نینوخ  هنحص  نیا  زرابم  اهنت  هکنآ  زا  سپ  ار  هشیاع 

هدنبیز شکمـشک  نیا  رد  تلاخد  تسا ، نانمؤم  ردام  هک  وا  يارب  دـیدیم  یلو  دـهد  يرای  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تشاد  تسود  هملـس  ما 
یتفریذپیم زین  وت  دوبن و  ادخ  ینامرفان  زا  میب  رگا  نینمؤملا ! ریما  اب  تفگ : ود  درب  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  ار  رمع  دوخ  دـنزرف  سپ  تسین ،

! مدمآیم وت  اب 
یمایق هچ  نیا  تفگ  تفر و  هشیاع  دزن  سپس  و  دنکیم . تکرـش  دربن  نیا  رد  وت  هارمه  وا  مراد ، تسود  رتشیب  مدوخ  زا  ار  مرـسپ  ادخ  هب 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  زا  دنرب ، متشهب  هب  سپـس  مور و  رفـس  نیدب  رگا  ادخ  هب  نکن ، گنج  ریگرد  ار  ناناملـسم  سرتب و  ادخ  زا  تسا !؟
نم رب  هک  ار  ياهدرپ  هچ ، مراد . مرش  ملس  هلآ و 
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51 ص :
. ماهدرک هراپ  تسا  هدناشوپ 

هصفح اهنت  دندوب ، هتفر  هکم  هب  وا  اب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانز  زا  تفر و  دوخ  هار  هب  تفریذپن و  ار  اهتحیصن  نیا  هشیاع 
هـصفح تشاذگن و  هللادـبع  وا  ردارب  نکیل  دور ، هرـصب  هب  يو  اب  تساوخیم  تسا و  هشیاع  يأر  عبات  نم  يأر  تفگ : هک  دوب  رمع  رتخد 

. تسشن هناخ  رد  راچان 
زا سپ  ات  درک  هریخذ  ار  وا  ریدـقت  تسد  ایوگ  میونـشیمن ، یمان  اههنحـص  رد  بنیز  زا  دـش و  نادـیم  نیا  زاتهکی  هشیاـع  ناسنیدـب  *** 

یبش رد  هک  نآ  ات  دوب  ردپ  ياهدربن  دهاش  هفالخلاراد  رد  نانچمه  وا  البرک . نینوخ  نادیم  زرابم  دوش ، يرگید  هنحص  زرابم  نرق ، عبرکی 
خر دجـسم  رد  هک  یثداوح  زا  هتـسشن و  هناخ  رد  بنیز  دـش ، نوریب  زامن  هب  ماـما  هک  ملهچ  لاـس  ناـضمر  هاـم  مهدزون  بش  كراـبم ، اـن 

یسرت دیسر و  يو  شوگ  هب  دجسم  هیحان  زا  یشارخلد  دایرف  دینش ، هنذأم  زا  ار  ناذا  گناب  هکنآ  زا  سپ  یکدنا  یلو  تشادن  ربخ  دادیم 
هک تسناد  بنیز  دشیم ، رتکیدزن  نآ  ره  هتساخرب و  هفالخلاراد  هیحان  زا  هک  ياهلان  هب  سپـس  درک ، يراد  دوخ  اما  درـشف ، ار  شلد  مهبم 

عمج دوش ، یـشالتم  دوب  کیدزن  هک  ار  دوخ  يورین  همه  رگید  رابکی  بنیز  اجنیا  رد  درادیم . مالعا  ار  وا  ردپ  ندـش  هتـشک  اهدایرف  نیا 
. دش هدامآ  ردپ  لابقتسا  يارب  درک و 

. دندروآیم هناخ  هب  شود  يور  رب  ار  وا  دمآرد و  ياپ  زا  دوب ، هدروخ  مجلم  نبا  دولآ  رهز  ریشمش  زا  هک  یتبرض  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
شیوخ کشا  اب  ار  وا  مخز  تخادنا و  ردپ  يور  ار  دوخ  بنیز 
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52 ص :
: تفگیم ار  ردپ  لتاق  هداتسیا و  وا  رانک  يو  رهاوخ  موثلک  ما  وس  کی  زا  دادیم . وشتسش 

یناسک زا  ار  مجلم  نبا  ناتساد  بنیز  تسا  یهیدب  درک . دهاوخ  اوسر  تیادخ  دید و  دهاوخن  یبیـسآ  تبرـض  نیا  زا  مردپ  ادخ ! نمـشد 
مه صاـع  نبورمع  هیواـعم و  یلع و  لـتق  هب  هک  تسا  ینت  هس  زا  یکی  مجلم  نبا  هک  تسا  هدونـش  دـندمآیم ، يو  ردـپ  تداـیع  هـب  هـک 

! دنزاس نامرد  دوب ، هدمآ  دیدپ  نامثع  ندش  هتشک  زور  زا  هک  ار  يدرد  دنیوجب و  ار  ناورهن  ناگدنشک  نوخ  ات  دندش  دنگوس 
دوب دوخ  دهع  نانز  نیرتابیز  هک  ار  ماطق  اجنآ  رد  تفر . بابرلامیت »  » زا شیوخ  نارای  زا  يدرم  ندید  هب  دش و  هفوک  هب  هکم  زا  مجلم  نبا 

نم نیباک  دیـسرپ  ماطق  درک . يراگتـساوخ  ار  وا  هداد و  تسد  زا  لد  يو  ندید  اب  دـید . دـندوب ، هتـشک  ناورهن  رد  ار  يو  ردارب  ردـپ و  و 
؟ تسیچ

. ییوگب هچ  ره  - 
! تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نتشک  يزینک و  هدنب و  مهرد و  رازه  یس  نم  نیباک  - 

.: تفگ دراد ، هدیشوپ  ار  دوخ  زار  تساوخیم  هک  وا  درک . رکف  ياهظحل  مجلم  نبا 
. تسین رّسیم  نم  يارب  یلع ، نتشک  یلو  منکیم  یهاوخب  هچ  ره  - 

. دیسر یهاوخ  ملاصو  هب  ياهتخاس و  هدوسآ  ارم  رطاخ  یشکب  ار  یلع  رگا  تفگ : دبیرفب ، ار  يو  هک  نیا  يارب  ماطق 
: تفگ تسیرگن و  وا  رد  لمأت  اب  مجلم  نبا 
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53 ص :
. مدرکن رایتخا  مالسلا  هیلع  یلع  نتشک  يارب  زج  ار  هار  نیا  هک  ادخ  هب  - 

دجـسم هناور  ار  نانآ  هتخادـنا ، ناـشیا  ندرگ  هب  ریـشمش  دوعوم ، بش  رد  هاـگنآ  درک ، رـضاح  وا  کـمک  يارب  زین  ار  رگید  رفن  ود  ماـطق 
: دیوگ رعاش  هک  دش  نانچ  راک  و  تخاس ... 

! مدیدن ماطق  رهم  نوچ  ار  يرهم 
. مالسلا هیلع  یلع  نتشک  يزینک و  یمالغ و  مهرد و  رازه  یس 

. دسریمن مجلم  نبا  کتف  هیاپ  هب  یناهگان ) لتق   ) کتف چیه  تسین و  یلع  نتشک  زا  رتاهبنارگ  دشاب ، رایسب  دنچ  ره  رهم  چیه 
لوخد تزاجا  نوچ  دندش و  مهارف  هناخ  رد  رب  يو ، تدایع  دصق  هب  هورگ  هورگ  مدرم  دندرب  هناخ  هب  دجسم  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ 

ار وت  ادـخ  وگب : نینمؤملاریما  هب  تفگ : ار  نابرد  ناشیا  زا  یکی  تسا . كانرطخ  وا  تحارج  تخـس و  ماما  يرامیب  هک  دنتـسناد  دـنتفاین ،
. یتشادیم گرزب  تخس  ار  ادخ  هک  دنک ، تمحر  گرم  یناگدنز و  رد 

هک تسا  یناـمالغ  نت  تسیب  هلمج  رد  يو  دوب . هدومزآ  راـک  یبـیبط  یناـهرمع  نب  ریثا  دـندناوخ . يو  تجلاـعم  يارب  ار  هفوک  ناکـشزپ 
رد تخاـس و  ادـج  نآ  زا  یگرو  تساوخ  ياهزاـت  ِشُـش  دـندروآ . تجلاـعم  يارب  ار  وا  نوچ  تفرگ . ریـسا  رمتلا  نیع  رد  دـیلو  نبدـلاخ 

تحارج هک  رازگب  دوخ  تیـصو  نینمؤملاریما  ای  تفگ : هناسویأم  دید ، نآ  رب  ار  خمياه  يدیلپ  دروآ و  نوریب  نوچ  درک و  ورف  تحارج 
. تسا هدیسر  زغم  هب  ادخ  نمشد  نیا 

. تفگن كرت  ار  ردپ  رتسب  بنیز  رگید  تعاس  نیا  زا  دناوخ . همان  تیصو  نتشون  يارب  ار  نیسح  نسح و  ماما ،
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54 ص :
. دریگرب وا  زا  ار  شیوخ  هشوت  ردپ  نتفر  زا  شیپ  تساوخیم  ییوگ 

، ناـشیا كریز  نمـشد  ربارب  ار  نیـسح  نسح و  دوخ  دـنزرف  ود  تشذـگرد و  ملهچ  لاـس  ناـضمر  هاـم  مکی  تسیب و  بش  نینمؤـملاریما 
رد دش  هتخورفا  نامثع  لتق  هجیتن  رد  هک  ياهنتف  شتآ  هب  هک  دنیبب  ار  تیب  لها  دوخ  مشچ  هب  هک  دراذگ  اهنت  ار  بنیز  تشاذـگ و  هیواعم 

. دنتفایم
: تسج لثمت  رعش  نیا  هب  دینش ، ار  یلع  گرم  ربخ  نوچ  هشیاع  اما 

. دوش نشور  رفاسم  ندمآ  زا  هدید  هکنانچمه  دیمرآ ، شیوخ  ياج  رد  تخادنا و  ار  دوخ  ياصع 
! دارم ینب  زا  يدرم  دنتفگ  تشک ؟ هک  ار  وا  دیسرپ  سپس 

: تفگ
! دابم كاخ  وا  ناهد  رد  هک  داد  ودب  یناوج  ار  گرم  ربخ  دوب  رود  رگا 

: تفگ تفشآرب و  هملس  ما  رتخد  بنیز 
؟ ییوگیم نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  - 

! دیزاس مهجوتم  داد  تسد  نم  رب  یشومارف  نوچ  موشیم ، یشومارف  راچد  یهاگ  - 
. تخاس هاگآ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  وا  هیما  یبا  نب  نایفس  دناهتفگ  درک و  هدجس  دینش ، ار  لتق  ربخ  هشیاع  نوچ  هک  تسا  یتیاور  رد  و 

، دـیمرآ شیوخ  ياج  رد  هن  تخادـنا و  ار  اصع  هن  دوب ، نانچ  هن  نکیل  دـیمرآ » شیوخ  ياج  رد  تخادـنا و  ار  اـصع  : » تفگ هشیاـع  یلب 
هشیاع هک  دنکفا  یشتآ  رد  ار  نانآ  تفرگ و  نایم  رد  ار  تیب  لها  هک  دوب  یتبیصم  ریجنز  هتـشر  زا  هقلح  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  لتق  هکلب 

تخورفارب و ار  نآ  تسخن 
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55 ص :
. دز نماد  ار  شاهلعش  سپس 

. داد تسد  زا  ار  ردپ  بنیز  *** 
. دیسر نسح  شردارب  تبون 

: درک زاغآ  هبطخ  نیا  اب  ار  دوخ  رود  نسح 
داهج ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  يو  تفر . ایند  زا  دنـسریمن ، ودب  يراکوکین  رد  ناگدنیآ  ناگتفر و  هک  يدرم  بش  نیا  رد 

لیئاکیم تسار و  فرط  لیئربج  دادیم و  يو  تسدـب  ار  مچرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تخاـس . وا  رپس  ار  دوخ  ناـج  درک و 
مهرد دـصتفه  زج  هرقن  ـالط و  زا  گرم  ماـگنه  تشگیمن . زاـب  دیـشکیمن ، شوغآ  رد  ار  حـتف  دـهاش  اـت  وا  دـنتفریم و  وا  پچ  فرط 

. درخب دوخ  هناخ  يارب  یمداخ  نآ  اب  تساوخیم  هک  تشاذگن 
. دنداتفا هیرگ  هب  زین  مدرم  تفرگ و  تخس  ياهیرگ  ار  وا  تقو  نیا  رد 

متاح نب  يدـع  هک  یمدرم  هفوک  مدرم  یلو  دـتفارد  هیواعم  دوخ  كریز  نمـشد  اب  تساوخیم  وا  تفای . نایاپ  لاس  هد  زا  سپ  نسح  رود 
: دیوگیم اهنآ  هرابرد 

و دندرک ، تنایخ  ودـب  دـنریگیم .» شیپ  گنرین  هابور ، نوچمه  راک  تقو  هب  زیت و  شفرد  نوچ  نانآ  نابز  یخارف ، یئاسآ و  نت  ماگنه  »
راچان دیناسر ، وا  نارب  یتحارج  يرگید  درب و  ار  يو  يادر  یکی  دندیشک ، شیاپ  ریز  زا  زامناج  دندرک و  جارات  ار  وا  همیخ  هکنآ  زا  سپ 

: تفگ ار  قارع  مدرم  دراذگاو و  هیواعم  هب  ار  راک  دش 
نم هب  هک  ار  یتحارج  مردپ ، نتشک  تشادزاب . امش  زا  ارم  ناج  زیچ  هس 
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56 ص :
. دندرک جارات  هک  ار  ملام  دندیناسر ،

. تفای يدوبهب  يو  تحارج  ات  تفرگ  هدهع  هب  ار  ردارب  يراتسرپ  بنیز 
ار تفالخ  تساوخیم  هیواعم  یلو  دنام ، دهاوخ  ظوفحم  وا  ناج  تسا ، هتـشاذگاو  هیواعم  هب  ار  راک  شردارب  نوچ  هک  درکیم  نامگ  وا 

. دریگ تعیب  دیزی  دوخ  دنزرف  يارب  تسناوتیمن  دوب  هدنز  نسح  ات  دراذگ و  یقاب  هیما  ینب  نادناخ  رد  یهاشداپ  تروصب 
هک نیا  دـشیم  وا  ینارگن  بجوم  هچنآ  دوبن . دـنبياپ  قاـثی  دـهع و  هب  وا  هچ  تشادـن ؛ یکاـب  دوب  هتـسب  نسح  اـب  هک  يدـهع  زا  هیواـعم 

ربنم هب  نسح  اب  هحلاصم  زا  سپ  هک  تشاد ، رطاـخب  ار  يزور  زونه  وا  دـنریذپیمن . نسح  ياـجب  ار  دـیزی  تفـالخ  ناناملـسم  تسنادیم 
هتفرگ ار  وا  تسد  نسح  دـیوگ ، خـساپ  ار  يو  هک  تساخرب  نیـسح  نوچ  درب و  مان  یتشز  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  هبطخ  رد  تفر و 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  منسح و  نم  يدرب ، مان  یتشز  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یـسک  يا  تفگ : تساخرب و  دوخ  سپـس  دناشنب ،
هدج برح . وت  دج  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نم  دج  دنه . وت  ردام  تسا ، همطاف  نم  ردام  رخـص . تردپ  ياهیواعم و  وت 

. هلیتق وت  هدج  تسا ، هجیدخ  نم 
! دنک تنعل  رفک ، رد  ار  نت  ود  ام  نیرتمدقشیپ  نیرترهوگدب و  نیرتمان و  دب  ادخ  نونکا 

! تساخرب نیمآ  ياهدایرف  دجسم  فرط  زا  رابکی  هب 
دنتـشادن ندز  مد  تأرج  وا  ریـشمش  میب  زا  مدرم  دـنچ  ره  دیـسریمن و  دوخ  يوزرآ  هب  هیواعم  زگره  تشاد ، نسح  هک  تیبوبجم  نیا  اـب 

یلو
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57 ص :
. دوب مرتحم  ناشیا  لد  رد  نسح 

يرهز دـهد ، نایاپ  ار  دـیزی  تعیب  راک  تساوخیم  هک  هیواعم  دـنام ، اجنآ  رد  لاس  تشه  تفر و  هنیدـم  هب  هحلاـصم ، راـک  زا  سپ  نسح 
هدعو يو  هب  دزاس و  رطاخ  هدوسآ  دوخ  يوش  بناج  زا  ار  وا  دناروخب و  ودب  ات  داتـسرف  نسح  ماما  نز  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدعج  يارب 

. مریگب ینز  هب  دیزی  يارب  ار  وت  مهد و  وت  هب  مهرد  رازهدص  ینک  نینچ  رگا  هک  داد 
ار دوخ  دـنزرف  ناج  نم  هچ  تسین ، نکمم  دـیزی  اب  وت  ییوشانز  تفگو  داتـسرف  ودـب  ار  لام  نآ  هیواـعم  درک ، ار  دوخ  راـک  هدـعج  نوچ 
، داتفایم ینخس  شیرق  يو و  نادنزرف  نایم  نوچ  دروآ و  دنزرف  يو  زا  تفرگ و  ینز  هب  ار  وا  هحلط  لآ  زا  يدرم  سپس  مرادیم ! تسود 

. دیناروخ رهز  ار  دوخ  يوش  هک  ینز  نادنزرف  يا  دیورب  دنتفگیم : دندرکیم و  شنزرس  ار  ناشیا 
هتسشن وا  راوید  رد و  رب  هودنا  درگ  هک  ییازتشحو  هناخ  هب  دندناباوخ . عیقب  ناتسروگ  رد  ار  يو  ندب  نوچ  درک و  عییشت  ار  ردارب  بنیز 

. تشگزاب دوب 
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ترجه

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  زا  تفالخ  دیدیم  نیسح  تفرگ . هدهع  هب  ار  وا  يراتـسرپ  بنیز  دیـسر و  نیـسح  هب  تبون  نسح  زا  سپ 
. دوریم هیما  ینب  نادناخ  رد  یثوروم  تنطلس  تروص  هب  هدش و  جراخ  ملس  هلآ و 

ار وا  توـعد  هاوخاـن  هاوـخ  مدرم  دـناوخ و  دـیزی  تعیب  هب  ار  مدرم  اراکـشآ  هیواـعم  هک  دوـب  هتـشذگن  نسح  گرم  زا  لاـس  شـش  زوـنه 
. دنتفریذپ

هعقاو نیا  زا  سپ  هیواعم  دوب . ربمغیپ  طبـس  ارهز و  دنزرف  نیـسح  تفلاخم ، نیدب  نانآ  همه  زا  رتراوازـس  دـندنام و  فلاخم  رفن  جـنپ  اهنت 
. دوب یقاب  دیزی  يدهعتیالو  اب  تفلاخم  رد  نانچمه  نیسح  دنام و  هدنز  رگید  لاس  راهچ 

زا یـسک  تسا ، یثوروم  تموکح  نیا  رگا  هچ  تسا . هدرک  سیـسأت  ار  نآ  يو  ّدج  هک  دشاب  یتلود  دهعیلو  دیزی  هک  دشیمن  یـضار  وا 
یـسک هچ  تسا ، هدروآ  مهارف  ار  ییاـسراپو  هقف  ملع و  هک  يو  وا  تساـسراپ  مدرم  قح  تفـالخ  رگا  تسین و  رتکیدزن  ربمغیپ  هب  نیـسح 

؟! دشابیم رتراوازس  نادب 
ثرا هب  ار  نآ  نیدـیب ، شایع ، راوخبارـش ، یناوج  ات  دـنزاسیم ، مورحم  دوخ  قح  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادـناخ  نانیا 

. درب
گنج رد  هک  هراوخ  رگج  دـنه  هون  ای  تسا  رتهب  دـنک  فرـصت  ار  تفالخ  مالـسا ، رد  راکادـف  نز  نیتسخن  نینمؤملا ، ّما  هجیدـخ  هون  ایآ 

؟ تشگ تیانج  نیرتتسپ  بکترم  دحا 
دوبهب درک ، دراو  ناناملسم  رب  نز  نیا  هک  ار  ییاهتحارج  تسا و  هدربن  دای  زا  دش  بکترم  دحا  گنج  رد  دنه  هک  ار  یتایانج  زونه  مالسا 

. هتفاین
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و دنه ) ردپ   ) هبتع دننام  یناسک  هدروخ و  تسکش  ناناملسم  زا  ردب  گنج  رد  هک  نارفاک  هورگ  شیپاشیپ  ار  دنه  هک  دنتسه  یمدرم  زونه 

يوش هب  هک  دروخیم  دنگوس  دنکیم و  شنزرس  ار  نانآ  هک  دندید  هداتسیا  دوب . هتـشک  ناشیا  زا  رگید  نت  اههد  لهجوبا و  ودیلو  هبیش و 
رـسب وجگنج  نت  رازه  هس  اب  هدرک  لماک  ار  دوخ  هدـع  هکم  مدرم  هک  نآ  ات  دـهاوخب  ار  ناگتـشک  نوخ  ات  دوشن  کـیدزن  نایفـسوبا  دوخ 

یـشبح ياهدنب  اب  دنه  و  دندش ، نوریب  وا  اب  ناناوخ  دورـس  زین ، رگید  نانز  درک و  تکرح  نانآ  اب  دنه  دندش و  مهارف  نایفـسوبا  یگدرک 
. تخاس مهاوخ  دازآ  ار  وت  يروایب  ار  هزمح  رس  رگا  تفگ : ار  وا  درک و  تولخ  تشاد  مان  یشحو  هک 

: تفگ ار  نانز  دنه  دندش ، مهارف  دحا  هوک  هنماد  رد  هاپس  ود  هک  نیمه 
. تخیگنارب گنج  هب  ار  نایرکشل  هداتسیا و  صقر  هب  ناشیا  نایم  رد  دوخ  دننزب و  فدات 

. تخادنا هزمح  يوس  هب  دروآرد و  شدرگ  هب  ار  شیوخ  هبرح  هدیناسر و  هزمح  کیدزن  ار  دوخ  یشحو  تخورفارب ، گنج  شتآ  نوچ 
. دیناطلغ نوخ  كاخ و  هب  ار  وا  دروخ و  ودب  هبرح 

تسد دش و  کیدزن  يو  هب  شوماخ ، تسناد و  ار  وا  روظنم  دنه  هک  دوب  هدیسرن  يو  کیدزن  زونه  تفر و  دنه  تقو  رسب  یـشحو  سپس 
ار وا  مکش  درک و  روک  ار  شنامشچ  دیرب و  ار  ششوگ  غامد و  دش و  مخ  وا  يور  هب  دروآ و  هزمح  نیلاب  هب  ار  وا  یـشحو  داد . ودب  دوخ 
زا هدناسر ، ناگتـشک  هب  ار  دوخ  وا  لابندب  نانز  تفرگ . ندـیوج  اهتـشا  صرح و  اب  دروآ و  نوریب  دوب ، مرگ  زونه  هک  ار  شدـبک  هدـیرد 

يارب نادیهش  تشگنا  غامد و  شوگ و 
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. دنتخاس اهدنبندرگ  اههراوشوگ و  شیوخ 

عنام دودز و  دهاوخن  ار  تیانج  نیا  هکل  وا ، مالـسا  نکیل  دیورگ ، مالـسا  هب  شیوخ  يوش  دننام  هکم ، حتف  لاس  رد  دنه  هک  تسا  تسرد 
. دنمانب هراوخ » رگج  نادنزرف   » ار وا  نارسپ  هک  تسین  نیا  زا 

رگید لـقره  درمیم  یلق  ره  هاـگ  ره  هک  ناـیمور  تنطلـس  نوچمه  ار  یمالـسا  تفـالخ  هیواـعم  وا  ردـپ  تسا . دـنه  نیا  هوـن  دـیزی  *** 
هجیدخ هون  ارهز و  دنزرف  نیسح  دندوب و  يراوگرزب  هباحـص  ناناملـسم  نایم  هک  یلاح  رد  دراذگ  ثرا  هب  يو  يارب  دشیم ، وا  نیـشناج 

. دوب هدنز 
: تفگ ار  دیزی  دوخ  تیصو  نیرخآ  رد  هک  دوب  ییاسانش  نیمه  رطاخب  تخانشیم و  کین  ار  دیزی  نیسح و  هیواعم 

یلو مدومن ، راوخ  تلباقم  رد  ار  وت  نامشد  متخاس و  هدامآ  ثیح  ره  زا  ار  راک  بابـسا  مدرک و  عضاخ  وت  لباقم  رد  ار  ناشکندرگ  نم  - 
. ریبز نب  هللادبع  رمع و  نب  هللادبع  یلع ، نب  نیسح  مسرتیم ، وت  رب  سک  هس  زا 

. تسناد رتمیظع  ار  نیسح  رطخ  رگیدکی ، اب  نت  هس  نیا  هسیاقم  رد  هاگنآ 
: تفگ ار  دوخ  دنزرف  ور  نیا  زا  تشاد  گرزب  یقح  دوب و  وا  شیوخ  نیسح 

، يو ردارب  ناگدننک  راوخ  ردپ و  ناگدنشک  ار  نیسح  مراودیما  اما  نک ، لابند  یتخسب  ار  ریبز  نبا  راذگاو و  تدابع  راکب  ار  رمع  هللادبع 
راداو شجورخ  هب  ات  دنرادنرب ، وا  زا  تسد  قارع  مدرم  مراد  نامگ  دنراد و  زاب  وت  زا 
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. دننک

. دندش وربور  دیزی  تفالخ  اب  يرجه ، متصش  لاس  بجر  رد  مشاه  ینب  بنیز و 
تفالخ مالسا  رد  هک  دشاب  سک  نیتسخن  درکن  تعانق  نیدب  وا  دیسریم . وا  هیاپ  هب  راقو  یک و  ریز  رد  هن  تشاد و  ردپ  يرابدرب  هن  دیزی 

، دندوب هتفریذپن  ار  يو  تعیب  هک  نارگید  وا و  رب  هکلب  دراذگ ، هدوسآ  هنیدم  رد  ار  نیـسح  شردـپ  دـننام  تساوخن  وا  دربیم ، ثرا  هب  ار 
نب هللادبع  رمع و  نب  هللادبع  نیسح  هک  درک  همان  ار  نایفس  یبا  نبۀبتع  نبدیلو  هنیدم  مکاح  هیواعم ، ِگرم  ِدادماب  تفرگ و  تخس  ار  راک 

! رادمرب ناشیا  زا  تسد  تعیب  نایاپ  ات  نک و  بیقعت  تدشب  ار  ریبز 
تعیب هک  بلطب  ار  اـهنآ  هدـشن ، هاـگآ  هیواـعم  گرم  زا  یـسک  اـت  تفگ : يو  تسج ، يأر  ناورم  زا  دوب ، نارگ  دـیلو  رب  راـک  نیا  نوچ 

. شکب ار  نانآ  هنرگ  رتهب و  هچ  دنتفریذپ ! رگا  دننک ،
دیلو دزن  دـید  ار  ناورم  دـش و  لخاد  دوخ  هدراذـگ ، يو  هناخ  رد  هب  ار  ناشیا  سپـس  تفر  دـیلو  دزن  دوخ ، ناسک  زا  دـنچ  ینت  اب  نیـسح 

: داد خساپ  نیسح  دناوخ . دیزی  تعیب  هب  ار  وا  هنیدم  مکاح  تسا ، هتسشن 
؟ دریگ تروص  راکشآ  راک  یهاوخیم  يریذپیمن و  ار  یناهن  تعیب  زین  وت  مراد  نامگ  دنکن و  تعیب  هدیشوپ  ینم  دننام  - 

! يرآ - 
ار دـیلو  ناورم ، یلو  دور  نوریب  اـت  تساـخرب  نیـسح  دـش و  شوماـخ  دـیلو  ناوخب ! زین  ار  اـم  يدـیبلط  تعیب  يارب  ار  مدرم  یتـقو  سپ  - 

هدناسرت
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: تفگ

رادهاگن ار  وا  دور ! نتشک  هب  وا  امش و  نایم  رایـسب  ناسک  هک  نیا  رگم  تفای  یهاوخن  تسد  وا  رب  رگید  دورب  هدرکن  تعیب  رگا  ادخ  هب  - 
: تفگ ار  ناورم  تسجرب و  نیسح  نزب ! ندرگ  تفریذپن ، رگا  دنک و  تعیب  ات 

: تفگ ار  دیلو  ناورم  تفر و  نوریب  سپس  يدش ، هانگ  بکترم  یتفگ و  غورد  ادخ  هب  وا ؟ ای  یشکیم  ارم  وت  ءاقرز ! رسپ  - 
! درک دهاوخن  ار  وت  تعاطا  زگره  وا  ادخ  هب  يدرک  نم  ینامرفان  - 

ناحبس مشاب . نیـسح  هدنـشک  موش و  کلام  ار  یناهج  مرادن  تسود  ادخ  هب  دنکیم . هابت  ارم  ِنید  هک  ینکیم  تراشا  يراک  هب  ارم  وت  - 
؟ دوب دهاوخ  کبس  ینازیم  تمایق  زور  رد  ار  نیسح  هدنشک  مشکب ؟ منکیمن ، تعیب  دیزی  اب  دیوگیم : هک  نیا  رطاخب  ار  نیسح  هللا 

رفس هدامآ  هک  دیوگب  اهنادب  دزاس و  هاگآ  تشاد  دیلو  اب  هک  ياهرکاذم  زا  ار  دوخ  ناسک  ات  تفر  دوخ  هناخ  هب  دیلو  هناخ  زا  نیسح  *** 
. دنشاب

زا دنایامنب ، هنیدم  مدرم  هب  ار  ناشیا  تکرح  دشخردب و  هام  هک  نآ  زا  شیپ  دروآ و  مهارف  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  ارهز  دـنزرف  رگید  بش 
ار يو  دمحم  دراذگن . هنیدم  رد  ار  یـسک  هیفنح  نب  دمحم  زج  ناشیوخ  زا  دـندش و  جراخ  رهـش  زا  ناسرت  هدرک ، هدافتـسا  بش  یکیرات 

: تفگ
اهینادابآ دیزی و  زا  دوخ  ناشیوخ  اب  یناوت  هک  دنچ  يرتراوازـس ، نم  یهاوخ  ریخب  سک  همه  زا  مدرم و  نیرتیمارگ  نم  دزن  وت  ردارب ! - 

نیا رب  ار  ادخ  دندرک  تعیب  وت  اب  رگا  زاس ! هناور  مدرم  نایم  ار  دوخ  ناگداتسرف  وش و  رود 
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هب مسرتیم  نم  دهاکیمن ! وت  يدرمناوج  لضف و  زا  دسریمن و  یبیسآ  وت  لقع  نید و  هب  دندمآ ، درگ  وت  زجرب  رگا  وگ و  ساپس  تمعن 

فدـه هک  سک  نیتسخن  تقو  نآ  دریگ ، رد  گنج  دـیآ و  دـیدپ  فالتخا  دنـشاب و  وت  رب  یمین  وت و  اـب  یمین  نآ  مدرم  هک  يورب  يرهش 
نیرتفیرش تردام  ردپ و  رتهب و  همه  زا  دوخ  هک  دوب  یهاوخ  وت  سک  نیرتلیلذ  وت و  نوخ  نوخ ، نیرتراوخ  ییوت و  دریگ  رارق  ریشمش 

: دیسرپ نیسح  دنناسک .
؟ مورب اجک  هب  سپ  ردارب  - 

وش و رگید  رهش  هب  يرهش  زا  ریگ و  شیپ  ار  اههوک  فاکش  اهنابایب و  هار  هنرگ  نک و  ماقم  ماج  نامه  یتسناوت  رگا  ورب  هکم  هب  تسخن  - 
! شاب تبقاع  رظتنم 

: تفگ رثأت  اب  درک و  اهر  ار  وا  نیسح  - 
. هللاءاشنا دشاب  باوص  تسرد و  وت  يأر  مراودیما  یتشادن  غیرد  ار  دوخ  ینابرهم  تحیصن و  ردارب ! - 

هانپ رد  ار  اهنآ  بش  یکیرات  تشذگ . دوب ، هدرک  روبع  اهنادب  لاس  تصـش  زا  شیپ  ناشیا  ّدـج  هک  یطاقن  زا  تیب  لها  هکم ، هار  رد  *** 
تـسکشیمن دنتفریم ، اهکیر  يور  هب  هک  نارتش  مُس  يادص  زج  ار  ّدـتمم  توکـس  دوب ، هدیـشک  هلفاق  نیا  يور  رب  ياهریت  هدرپ  هتفرگ و 

: تفگیم هتسهآ  یتوص  اب  نیسح  اهنت  دندناوخیمن . زاوآ  زین  نارتش  يارب  یتح 
!« هدب تاجن  راکمتس  مدرم  زا  ارم  وت  اراگدرورپ  »

هدید رگید  راب  کی  دشیمنهدید ، ییاج  رهشنآ ، ياهناتسلخن 
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اباردوخ عادو  نیرخآو  هدنکفا  دندوب ، هدنارذگنآ  رد  ار  یناوج  راگزور  یکدوک و  نارود  هکيرهـش  دوخّدج ، رهـش  هنیدـمرب ؛ ار  عادو 

. دندرک سدقم  رهش  نآ 
ناشیوخ نیسح و  هچ  دنزاسرپ ؛ هلان  هحون و  زا  ار  کیرات  بش  نآ  شوگ  تسیابیم  دنبایرد ، ار  ادرف  ثداوح  دنتسناوتیم  تیب  لها  رگا 

. دنتفگیم كرت  ار  هنیدم  هشیمه  يارب  بش  نآ  رد  وا 
دش مولعم  دیبات و  اهنآ  رب  هام  هعشا  هک  نآ  ات  دادیم  همادا  دوخ  هارب  هتفاکـش و  ار  بش  یکیرات  نانچمه  ناوراک  تشذگ و  دنچ  یتاعاس 

. دنهدیم لیکشت  ار  هلفاق  نیا  دارفا  وا  ياههداز  رهاوخ  نارهاوخ و  اههداز و  ردارب  اهرداربو و  نیسح 
. دزاس دوبان  تسا ، هتفرگ  ار  نآ  فارطا  يایند  ناوراک و  هک  ار  یتشحو  دشخردب و  هام  رون  هک  دوب  رظتنم  مه  بنیز  مشاه  ینب  هلیقع 

: دناوخ راگدرورپ  باتک  زا  ار  هیآ  نیا  نیسح  تشگ و  نایامن  هکم  هکنآ  ات  دادیم  همادا  دوخ  هار  هب  دنچ  يزور  بش و  ناوراک 
4 (1) لیبسلا ». ءاوس  ینیدهی  نا  ّیبَر  یسَع  لاق  نیدم  ءاقلت  هّجوت  املف  »

. دیسر يرگید  زا  سپ  یکی  نایفوک  همان  هک  دوب  هتشذگن  هکم  رد  نانآ  فقوت  زا  زور  دنچ  زا  شیب 
. میتسه وت  ییاریذپ  هدامآ  مینکیمن و  تکرش  یلاو  هعمج  زامن  رد  ام  دندوب ، هتشون 

. دندش يرگید  رفس  هدامآ  تیب  لها 

. 22 صصق : - - 1
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هلفاق لیلد 

. دنک مولعم  ار  لاح  تقیقح  ات  دندرک ، هفوک  هناور  دوب ، ناشنانیمطا  دروم  هک  ار  یلیلد  ددنبب ، ار  دوخ  راب  ناوراک  هکنآ  زا  شیپ 
نت ود  اجنآ  زا  تفر و  هنیدـم  هب  هکم  زا  ملـسم  درک ، تیرومأم  نیا  دزمان  ار  بلاطوبا  نب  لـیقع  نب  ملـسم  دوخ  يومع  رـسپ  نیـسح  ماـما 

. دندرم یگنشت  زا  ود  ره  هک  دناهتفگ  تشک و  ار  نایامنهار  زا  یکی  یگنـشت  تفرگ . شیپ  ار  نابایب  هار  تشادرب و  دوخ  هارمه  هب  امنهار 
. درک همان  ار  نیسح  تفرگ و  دب  لاف  هب  ار  دمآ  شیپ  نیا  ملسم 

هک یناکمرد  بآ ، هب  ار  دوخ  یناج  مین  اب  دندرم . یگنـشت  زا  هدرک و  مگار  هار  اهنآ  متفرگ ، رودزم  ار  امنهار  ود  مدـمآ و  هنیدـم  هب  نم  »
!« تسرفب ار  يرگید  امرف و  روذعم  ارم  تسا  نکمم  رگا  متفرگ . دب  لاف  هب  ار  رفس  نیا  نم  مدناسر . تسا  ثیبخ  نطب  زا  دراد و  مان  قیضم 

. ورب هفوک  هب  تشون  خساپ  ماما 
همان ملـسم  دشیم . هوبنا  هناخ  رد  یتعامج  نوچ  دندروآ و  ودـب  ور  نایعیـش  درک . لزنم  نایعیـش  زا  يدرم  هناخ  هب  تفر و  هفوک  هب  ملـسم 

. دندرک تعیب  وا  اب  رتشیب  ای  نت  رازه  هدزاود  هک  نانچ  دندادیم ، يرای  هدـعو  ار  وا  دنتـسیرگیم و  نانآ  دـناوخیم و  ناشیا  رب  ار  نیـسح 
. تشون تسیزیم  رظتنم  هکم  رد  هک  نیسح  هب  يزیمآ  تراشب  همان  سپ 

، یهاوخیم ار  هفوک  رگا  دنتـشون : ودـب  دـیزی ، ناراداوه  دوب . يراصنا  ریـشب  نب  نامعن  رهـش ؛ ریما  دـش ، دراو  هفوک  هب  ملـسم  هک  یماگنه 
يرگید
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تموکح تخاس و  رانکرب  ار  نامعن  دیزی  تسا . هتفرگ  توق  تخس  ملـسم  راک  تسین و  هتخاس  يراک  نامعن  زا  هک  نک  رهـش  نیا  ریما  ار 

رد ملسم  هک  ار  يدارم  هورع  نب  یناه  دایز  نبا  درک . ملسم  نتشک  رومأم  ار  وا  داد و  دوب  هرـصب  مکاح  هک  دایز  نب  هللادیبع  هب  زین  ار  هفوک 
كانبـضغ ملـسم  دندادرـس ، ار  يراز  هیرگ و  دارم  ینب  نانز  دش و  عیاش  ربخ  نیا  دشکب . ار  وا  ات  دـنکفا  نادـنز  هب  هدـیبلط و  دوب ، وا  هناخ 

تفگـش تخـس  تقو ، نینچ  رد  هفوک  مدرم  لاح  اما  دندرک  یناه  ییاهر  دصق  هداتفا  يو  لابند  هفوک  مدرم  زا  نت  رازه  راهچ  دـیروشب و 
. تسا زیگنا 

يارب مدرم  هوبنا  نیا  تفگیم : هتفرگ  ار  دوخ  دنزرف  تسد  دمآیم و  هاپس  نایم  یفوک  ینز  دیوگ : نیبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا 
وت دـیآیم ، ماش  رکـشل  ادرف  تفگیم : تفرگیم و  ار  دوخ  رـسپ  ای  ردارب  تسد  يدرم  دربیم ، دوخ  اب  ار  وا  تسا و  یفاـک  ملـسم  يراـی 

دناوخ و نت  یـس  اب  اهنت  ار  برغم  زامن  هکنادنچ  دندشیم ، هدنکارپ  ملـسم  درگ  زا  هتـسویپ  و  درگرب ؛ یگنجب ؟ ناشیا  اب  یناوتیم  هنوگچ 
! تفاین دوخ  هارمه  ار  یسک  هک  دوب  هدشن  جراخ  رد  زا  زونه  دندوب و  وا  اب  نت  هد  تفر ، هْدنِک »  » ِرَد يوس  هب  نوچ 

نوریب مدرم  اب  هک  ار  دوخ  دنزرف  راظتنا  هناخ  رد  رب  هک  داتفا  ینزریپ  هناخ  هب  يو  راذگ  هکنآ  ات  دوب ، نادرگرس  هفوک  ياههچوک  رد  ملسم 
. دربیم دوب ؛ هدش 

داتفا کش  هب  نز  درک . فقوت  دوخ  ياج  رد  نانچمه  دیماشآ و  ار  بآ  ملسم  داد ، بآ  ار  وا  نز  تساوخ . بآ  درک و  مالس  يو  رب  ملسم 
. دومن رارکت  ار  دوخ  تساوخرد  راب  هس  دور و  دوخ  هناخ  هب  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  و 
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: تفگ ملسم 

. مهد شاداپ  ار  وت  سپ  نیا  زا  مناوتب  دیاش  ینک ؟ ییوکین  نم  قح  رد  یناوتیم  ایآ  مرادن  ياهناخ  رهش  نیا  رد  ادخ  هب  - 
؟ یهاوخیم هچ  - 

. دندرک راوخ  ارم  دنتفگ و  غورد  نم  هب  رهش  نیا  مدرم  هک  ملیقع  نب  ملسم  نم  - 
هک دوب  هدـشن  دادـماب  زونه  داد ، دوخ  رـسپ  هب  ار  يو  ربخ  نز  دروخن و  ماش  ملـسم  درک . هداـمآ  يو  يارب  یماـش  درب و  هناـخ  هب  ار  وا  نز 

دمآ دایز  نبا  نازابرس  نت  داتفه  ای  تصش  لباقمرد  داهن و  گرم  رب  لد  ملسم  دندرک . هرصاحم  ار  ملسم  دش و  ربخ  ارجام  زا  رهـش  مکاح 
دمحم تفاکـشب . ار  ناشیا  فوفـص  هدیـشک  ریـشمش  زا  دندنکفا و  ودـب  هدز  شتآ  ار  اهین  دـندش . هدـنام  وا  گنج  رد  هدـع  نیا  نوچ  و 

: تفگ ار  يو  ثعشا 
! هدم نتشک  هب  ار  دوخ  هدوهیب  ینامارد ، وت  - 

: دناوخرب ار  زجر  نیا  نانک  گنج  تفریذپن و  ملسم 
. منیب راوگان  ار  گرم  دنچ  ره  موش ، هتشک  دازآ  هک  مدروخ  دنگوس  »

«. دنبیرفب ارم  ای  دنیوگ و  غورد  نم  هب  مسرتیم  نم  دوشیم . وربور  يدباب  يزور  درم ،
رد دنرادن . ار  ترازآ  نتشک و  لایخ  دنتسه و  وت  ياهومع  رسپ  مدرم  نیادنبیرفیم  ار  وت  هن  دنیوگیم ، غورد  وت  هب  هن  تفگ : ثعشا  رـسپ 
نآ رب  ار  وا  هدروآ و  يرتسا  هاـگنآ  دـندناوخیم . ناـماب  ار  وا  ناـیفارطا  داد . هیکت  راوید  هب  دوب و  هدـش  رایـسب  ملـسم  تاـحارج  تقو  نیا 

يو حالس  دندناشن و 
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. داتفا کش  هب  ناشیا  ناما  زا  ملسم  دنتفرگب و 

رد زین  ار  یناه  دیزادنا و  ریزب  ار  يو  ندـب  دـینز و  ندرگ  هدرب  رـصق  ماب  رب  ار  وا  تفگ  دـندرک ، رـضاح  دایز  رـسپ  دزن  ار  يو  نوچ  *** 
رازاـب هـب  هتـسب  تـسد  ار  وا  ملـسم  لـتق  زا  سپ  هـک  درآ : دوـب  یناـه  لـتق  دـهاش  دوـخ  هـک  یـسک  زا  يربـط  دـینک . نازیوآ  رادـب  رازاـب ،

تخاس و اهر  دـنب  زا  ار  دوخ  تسد  دـنکیمن ، يو  يرای  یـسک  دـید  نوچ  دـناوخیم ؛ يرای  هب  ار  جـحذم  وا  دـندرب و  ناشورفدنفـسوگ 
دنتفگ دنتـسب و  مکحم  ار  يو  دـنتخیر و  وا  رب  هرابود  سپ  منک ؟ عاـفد  دوخ  ناـج  زا  هک  تسین  یناوختـسا  اـی  يدراـکای  ییاـصع  تفگ :
ودـب نانچمه  مدرم  تشکب و  ار  وا  يرگید  داتفین  رگراـک  دز و  ودـب  یتبرـض  داـیز ، هللادـیبع  يـالوم  سپ  تفریذـپن . شکب ! دوخ  ندرگ 

. دنتسیرگیم
هک دادیم  ار  نایفوک  تعیب  هدژم  هک  دـندناوخیم  ار  ملـسم  همان  هکم  رد  تیب  لـها  دادیم ، خر  هفوک  رد  ثداوح  نیا  هک  یماـگنه  *** 

! دنربیم ار  نانآ  ندیسر  راظتنا 
هب ملـسم  هک  تقو  نآ  رد  هچ  دسرب ، ودب  ملـسم  یهافـش  مایپ  دشن  رظتنم  داد و  تکرح  هفوک  يوس  هب  ار  دوخ  تیب  لها  باتـش  اب  نیـسح 

: تفگ ار  يو  یسک  دش . نایرگ  درک  نیقی  دوخ  گرم 
! دوش نایرگ  دیابن  دسریم  وت  هب  هچنآ  دننام  زا  دوریم ، بولطم  نینچ  لابند  هب  هک  نآ 

نم هیرگ  مرادن ، یمیب  ندش  هتشک  زا  میرگیمن و  مدوخ  يارب  ادخ  هب  - 
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: تفگ دوب  هداد  ناما  ودب  هک  ار  ثعشا  نب  دمحم  سپس  دنهار ، رد  هک  تسوا  نادنزرف  نیسح و  يارب 

وت نایفوک  دیوگب : يو  هب  نم  نابز  زا  ات  يزاس  هناور  نیـسح  دزن  ار  یـسک  یناوتیم  یلو  يزجاع  نم  نداد  ناما  زا  منادیم  ادخ ! هدـنب  - 
. دنبیرفب ار 

. تشاد گرم  يوزرآ  ناشیا  تسد  زا  هک  دنتسه  تردپ  باحصا  نانیا 
. دنتفگ غورد  نم  وت و  هب  نایفوک 

ترجه هنیدم  زا  هک  يزور  دش و  نوریب  نیتسخن  همان  لابندب  نیسح  نکیل  دتسرفیم . نیسح  هب  ار  مایپ  نیا  هک  دروخ  دنگوس  ثعشا  رـسپ 
!« موش وسکی  هب  نم  هچ  رگا  تسا  رظتنم  گرم   » تسج لثمت  غرفم  نب  دیزی  هتفگ  هب  بوخ  هچ  درک 
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رارصا شهاوخ و 

مولعم نآ  نایاپ  هک  رفـس  نیا  زا  مشاـه  ینب  تفر . دـهاوخ  قارع  هب  يدوز  هب  دوخ  تیب  لـها  اـب  نیـسح  هک  دـندش  ربخ  هکم  مدرم  يزور 
یقاب هکم  رد  ار  دوخ  هداوناـخ  تسا ، نتفر  هب  ممـصم  دوخ  رگا  دـنرادزاب و  رفـس  زا  ار  وا  اـت  دـنتفر  نیـسح  دزن  یناـسک  هدیـسرت و  دوبن ،

! دش دهاوخ  هچ  تبقاع  دنادیمن  وا  هچ  دراذگ ،
یهاوخریخ يور  زا  مهاوخیم  ماهدـمآ و  وت  دزن  یتجاح  رطاخ  هب  نم  تفگ : تفر و  يو  دزن  ماـشه  نب  ثراـح  نب  نمحرلادـبع  نب  رمع 

؟ مشاب شوماخ  هنرگ  میوگب و  ینادیم  شیوخ  حصان  ارم  رگا  میوگب ، وت  هب  ار  تجاح  نآ 
. منادیمن تسرپ  اوه  مرامشیمن و  نئاخ  ار  وت  ادخ  هب  وگب ، - 

رد لاوما  ياههنازخ  هدوب و  اـج  نآ  رد  رهـش  نآ  نارادـنامرف  ماـکح و  هک  ییآ  رد  يرهـش  هب  مسرتیم  نم  يوریم . قارع  هب  ماهدینـش  - 
تـسود رتشیب  وت  نمـشد  زا  ار  وت  هک  نآ  ای  هداد ، يرای  هدعو  وت  هب  هک  یـسک  متـسین  نئمطم  نم  دنلام و  هدـنب  مدرم  دـشاب . ناشیا  رایتخا 

. دزیخن رب  وت  گنج  هب  درادیم ،
: تفگ تفر و  يو  دزن  سابع  هللادبع 

؟ درک یهاوخ  هچ  وگب  يراد ، قارع  دصق  دنیوگیم  مدرم  ومع ! رسپ 
. هللاءاشنا مور  قارع  هب  زور  ود  نیمه  رد  مراد  دصق  - 

: تفگ تیاضر  مدع  اب  سابع  نبا 
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راـیتخا رد  ار  دوخ  ياهرهـش  هدـنار و  ار  دوخ  نمـشد  هتـشک و  ار  دوخ  ریما  هک  يوریم  ییاـجب  وگب  دراد ! زاـب  ار  وت  مهاوـخیم  ادـخ  زا 

ار وت  اهنآ  سپ  دنهدیم ، ودب  ار  دوخ  ياهتایلام  مدرم  دـنکیم و  تموکح  اهنآ  نایم  رد  ناشیا  ریما  رگا  ورب و  تسا  نینچ  رگا  دـنراد ؟
وت رب  ار  راک  دنیآ و  وت  گنج  هب  دنزاس و  راوخ  ار  وت  دـننک و  تفلاخم  وت  اب  دـنیوگب و  غورد  مسرتیم  نم  دـنناوخیم . لادـج  گنجب و 

. دننک تخس 
! دهاوخ هچ  وا  ات  منکیم  ریخ  بلط  ادخ  زا  نم  - 

. درک تاقالم  ار  ریبز  نبا  تفر ، نوریب  نیسح  هناخ  زا  سابع  نبا  نوچ  *** 
زاجح رب  طلست  هک  شیوخ  دوصقم  هب  تسناوتیمن  هکم ، رد  نیسح  ندوب  اب  هچ  دوب ؛ دنسرخ  تخس  قارع  هب  نیسح  ترفاسم  زا  ریبز  نبا 

. دش دهاوخ  هدروآ  رب  وا  يوزرآ  دور ، رفس  هب  نیسح  رگا  هک  تسنادیم  ددرگ و  لئان  تسا ،
: تفگ سامتلا  رارصا و  اب  تفر و  نیسح  دزن  سابع  نبا  هاگنابش 

راّـکم و قارع  مدرم  مراد ! میب  وـت  یگراـچیب  تکـاله و  زا  رفـس  نیا  رد  نم  مناوـتن ! ییابیکـش  یلو  منزیم  ییابیکـش  هـب  ار  دوـخ  نـم  - 
هاگنآ دننارب ، ار  دوخ  نمشد  ات  نک  همان  ار  ناشیا  دنیوگ ، تسار  قارع  مدرم  رگا  يزاجح و  دّیس  وت  هچ  نامب ؛ رهش  نیمه  رد  دنرگهلیح ،

. ورب اهنآ  دزن 
: تفگ سابع  نبا  راچان  دشن ، فرصنم  دوخ  میمصت  زا  نیسح  یلو 

نانز و يو  نتـشک  ماگنه  هک  دنـشکب  نامثع  دننام  زین  ار  وت  مسرتیم  ادخ  هب  ربم ، هارمه  ار  شیوخ  ناکدوک  نانز و  يوریم  هک  الاح  - 
نادنزرف
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72 ص :
: تفگ مامت  مشخ  اب  سابع  نبا  تقو  نیا  رد  تفریذپن  نیسح  یلو  دنتسیرگنیم . ودب  وا 

هب شراذگ  تفر  نوریب  وا  دزن  زا  نوچ  دنکیمن و  هجوت  ودب  یسک  وت  ندوب  اب  هچ  يدرک ؛ نشور  ار  ریبز  نبا  مشچ  دوخ ، رفـس  اب  ادخ  هب 
: تفگ ار  وا  داتفا و  ریبز  رسپ 

5 (1) نکب ! یهاوخیم  هچ  ره  تسوت  ماک  هب  ایند  دوریم و  هکم  زا  نیسح  داب ، هدژم 
هب ترفاسم  زا  يو  تعنامم  يارب  شالت  نیرخآ  هاگنآ  دنتـسیرگنیم . اهنادـب  هودـنا  میب و  اـب  هکم  مدرم  دیـسر ، ارف  نیـسح  جورخ  مسوم 

یماگنه هچ  دتـسیایم ؛ رود  نیـسح  زا  هللادبع  مینیبیم  راب  نیتسخن  يارب  اج  نیا  رد  دمآ . لمع  هب  بنیز ، رهوش  رفعج ؛ نب  هللادبع  هلیـسو 
ودب دوخ  نادنزرف  نوع  دمحم و  یهارمه  هب  ياهمان  هکلب  دوریمن ، وا  دزن  دوخ  سابع ، نبا  دـننام  دراد ؛ زاب  رفـس  زا  ار  وا  دـهاوخیم  هک 

. دسیونیم
؟ دور نیسح  دزن  تسناوتیمن  دوب و  رامیب  هللادبع  ایآ 

: دناهدرک طبض  نینچ  ریثا  نبا  يربط و  ار  وا  همان  نتم  درادن . یتراشا  عوضوم  نیدب  تسا ، هدنام  خیرات  رد  يو  زا  هک  ياهمان  هچ  هن ؛
رگا دشاب . رفس  نیا  رد  تنادناخ ، یگراچیب  تکاله و  مسرتیم  هک  وش  فرـصنم  نتفر  زا  يدناوخ  ارم  همان  یتقو  دنگوس ، ادخ  هب  ار  وت  »

هناشن نانمؤم و  دیما  وت  هچ  دوشیم ؛ شوماخ  نیمز  ینشور  يوش ، كاله  زورما  وت 

نایاپ زا  ار  سابع  رسپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنیوگ : نیخّروم  هدرکن . رکذ  ار  نآ  فلؤم  هک  تیا  ضرعتم  ار  ياهتکن  اجنیا  رد  خیرات  - - 1
مریزگان . دوشیم  یهتنم  یتبقاع  نینچ  هب  هک  يرفس  زا  نید ، مان  رطاخب  تفگ : داد و  ربخ  دوخ  ناسک  شیوخ و  راک 
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73 ص :
«. مالسلاو مسریم ، همان  هلابندب  دوخ  نم  هک  نکم  باتش  نتفر  رد  یناگدنیوج . تیاده 

دیما ناهاوخ و  تیادـه  هناشن  نیمز ، ینـشور  ار  نیـسح  دوخ  همان  رد  اریز  ًادـبا ؛ تفرن ؟ وا  دزن  هک  تشاد  ینارگن  نیـسح  زا  هللادـبع  اـیآ 
. دنادیم نانمؤم 

؟ درک تعانق  همان  نداتسرف  هب  تفرن و  يو  دزن  ارچ  سپ 
هماـن هدوـب و  لوغـشم  يراـک  هب  هللادـبع  تقو ، نآ  رد  دـیاش  مینک ، قـیقحت  نآ  فارطا  رد  هک  دـشاب  نیا  زا  رتهداـس  بلطم  تسا  نـکمم 

. دور همان  لابند  هب  دوخ  تصرف ، تقو  هب  ات  تسا ، هتشون  هلجع  هب  ار  شیوخ 
دزن همان  نداتسرف  زا  سپ  يو  هچ  دور ؛ هکم  ریما  تقو  رسب  دنک ، شالت  نیسح  اب  هک  نیا  زا  شیپ  تسا ، هتـساوخ  هللادبع  هک  تسین  رود  و 

هتشون و نیسح  هب  ياهمان  تفگ : ار  ریما  هللادبع  تخادرپ ، تروشم  هب  تفر و  تشاد  ار  رهش  تموکح  دیزی  بناج  زا  هک  دیعس  نب  رمع و 
. دهد ودب  کمک  ییوکین و  ناما و  هدعو 

: تفگ ورمع 
. منک رهم  نم  ات  سیونب  یهاوخ  هچ  ره  - 

یتسرف يو  دزن  ییحی  دوخ  ردارب  اب  ار  همان  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  تفگ : هللادبع  هاگنآ  دز ، رهم  نآ  رب  ریما  تشون و  همان  ریما  نابز  زا  يو 
. تسوت هیحان  زا  تیدج  دنادب  ات 

دج ربق  تفر و  شیوخ  هار  هب  نانچمه  یلو  داد  وکین  یخساپ  ار  همان  نیـسح  دندرب  نیـسح  دزن  ار  همان  هللادبع  ییحی و  درک و  لوبق  ورمع 
ار دوخ 
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74 ص :
: تفگ هیرگ  اب  هدرک  عادو 

«. متسه مزاع  ادخ  رما  يارجا  يارب  هتسش و  ناج  زا  تسد  »
، نیسح تکرح  ماگنه  مینیبیم  هچ  میریگب ؛ رظن  رد  تقو  نیا  رد  ار  هللادبع  بنیز و  طابترا  هدرک ، فقوت  یکدنا  تسیابیم  اج  نیا  *** 

. تسین يو  تیعم  رد  هللادبع  تسوا و  اب  بنیز  اهنت 
هدز همیخ  يو  هناخرب  هک  میدوب  هتخود  هریت  ياهربا  هب  هدیدام  تشادزاب . بنیز  شیوخ ؛ هلیقع  زا  ار  ام  دمآ ، شیپ  هک  نیگمهـس  ثداوح 

روذـعم ار  اـم  ثداوح  نیا  میدرک ، شومارف  ار  بنیز  دـنچ ، یتاـظحل  رگا  تشگیم و  دراو  وا  رب  هک  میتـسیرگنیم  ار  ییاهتبیـصم  دوب و 
. میشاب هدرک  شومارف  ار  وا  هک  تسین  نینچ  یلو  تشاد  دهاوخ 

رد یناگدنز  زور  نیرخآ  ات  تسین و  وا  هارمه  شرهوش  هدرب و  رـسب  دوخ  ردارب  اب  اهنت  يو  مینیبیم  میوریم ، وا  تقو  رـسب  هرابود  نونکا 
. دنکیم رایتخا  رفعج  نب  هللادبع  هناخ  ياجبار  یلعنبنیسح  هناخو  دربیمرسب  لاح  نیا 

رهوش دزن  ددرگیمن و  زاب  زاجح  هب  زین  نیـسح  لتق  زا  سپ  یتح  دنامیم ؟ زاجح  رد  يو  يوش  هتفر و  قارع  رفـس  هب  ردارب  اب  بنیز  يرآ 
هللادبع دوریم و  كاخ  هب  لاس 62  بجر  هام  رد  اجنآ  رد  دنکیم و  رفس  رـصم  هب  سپـس  هدنام و  هنیدم  رد  هاتوک  یتدم  هکلب  دوریمن ،

. دباییم تافو  تساخرب ، رهش  نآ  رد  میظع  یلیس  هک  فاحجلا ) ماع   ) داتشه لاس  هب  ات  دنامیم و  هکم  رد  نانچمه 
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75 ص :
اههرکذـت خـیرات و  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  تسا ؟ هدوب  یتفلاـخم  رهوش  نز و  ناـیم  اـیآ  میـسرپیم  اههرکذـت  یخیراـت و  ياـهباتک  زا  *** 

. دنهدیمن یخساپ  هدنام  شوماخ 
. تسین رودقم  ناسآ و  نادنچ  مینیبیم ، یلو  میراگنا  هدیدان  ار  عوضوم  نیا  میهاوخیم 

هجوتم هتکن  نیدب  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  میورب  رفـس  هب  بنیز  هارمه  اهنت  دوب  نکمم  میدوب ، هدشن  هللادبع  بنیز و  ییادج  هجوتم  هاگ  ره 
. میدش

، شیوخ یناگدـنز  زور  نیرخآ  اـت  بنیز  تسا . هداـتفا  ییادـج  وا ، يوـمع  رـسپ  بنیز و  ناـیم  هطقن ، ره  رد  هک  مینکیم  هدـهاشم  سپس 
. تسا هتشگن  لوغشم  دنزرف  ای  رهوش  هب  وا  رطاخ  هدرب و  رسب  دوخ  نادنواشیوخ  هارمه 

رّوصت میناوـخیم و  بنیز  لاـح  حرـش  رد  ار  يزیچ  ًاریخا  دوـب ؟ رهوـش  نز و  نیا  ناـیم  یفـالتخا  هچ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤـس  نیا  زاـب  و 
باـتک رد  دنـشوماخ ، هراـب  نیا  رد  اههرکذـت  خـیرات و  ياـهباتک  هک  تقو  نآ  رد  يرآ  تسین . مشاـه  ینب  هلیقع  زج  بنیز ، نیا  مینکیم 
باطخ نبرمع  نیـشیپ  نز  موثلک ) ما   ) یطـسو بنیز  همجرت  رد  ناد ، بسن  دنمـشناد  یلدـیبع ؛ فیلأت  تاـیبنیز »  » راـبخا و  بنیز » هدیـس  »

: میناوخیم نینچ 
جاودزا درک و  جاودزا  يو  اب  رفعج  نب  هللادبع  سپس  درمب ، تفرگ و  ینز  هب  ار  يو  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  دمحم  دش ، هتـشک  رمع  نوچ 

. تشذگرد هللادبع  هناخ  رد  موثلک  ما  دوب و  س - يربک - بنیز  يو ؛ رهاوخ  قالط  زا  سپ  وا ، اب  هللادبع 
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76 ص :
! مینیبیم هدناوخار و  رفعج  نب  ۀلیقع  لاح  حرش  مییآیم و  شیپ  هتفرگ  ار  ربخ  نیا  هتشر  سپس 

هچ تسا  تسرد  قالط  ربخ  رگا  سپ  دناهتفگن ، موثلک  ما  اب  هللادبع  جاودزا  هلیقع و  بنیز  قالط  زا  ینخـس  ناسیون  هرکذـت  زا  کی  چـیه 
؟ هدش عقاو  تقو 

هدوب زاجح  زا  نیسح  تکرح  زا  شیپ  یلع و  ماما  لتق  زا  سپ  قالط  نیا  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  نیقی ) هن   ) سدح روطب  هک  ار  هچنآ 
. تسا

شیپ ربـخ  رد  هکناـنچ  درکیم و  داـهج  یلع  مچرپ  ریز  نیفـص  رد  دـمحم  دوب و  يو  هناـخ  رد  رفعج ، نب  دـمحم  گرم  زور  اـت  موثلک  ما 
. درم قشمد ) هطوغ  رد   ) رفعج هللادبع  هناخ  رد  نیسح  تداهش  زا  سپ  موثلک  ما  تشذگ ،

زا سیپ  بنیز  تروص  نیا  رد  تسا  هدرب  رسب  رفعج  نب  هللادبع  هناخ  رد  هدوب ، نیسح  لتق  زا  سپ  هک  شگرم  ماگنه  ات  موثلک  ما  نیاربانب ،
. تسا هتفر  البرک  هب  دوخ  ردارب  اب  هتفرگ و  قالط  هعقاو ، نیا 

. تسا هدمآ  تسد  هب  بینز  ییوشانز  فارطا  رد  هدیچیپ و  مهبم و  عوضوم  نیا  نوماریپ  هک  تسا  یقیقحت  نیرخآ  هجیتن  نیا 
ردارب ردارب و  یتـسود  رد  ار  دوخ  يو  هک  مینیبیم  هدـش و  بنیز  هجوتم  هکلب  هدوب ؟ هچ  قـالط  ببـس  هک  میـسرپیمن  ناـسیون  خـیرات  زا 

هب تکرح  زا  هک  دهاوخیم  وا  زا  هدرک و  کمک  ار  نیـسح  بلق  میمـص  زا  هک  مینکیم  هدهاشم  ار  رفعج  نب  هللادـبع  هتخاس و  انف  اههداز 
. دوش فرصنم  قارع 

دتسرفیم و ماما  هارمه  ار  شیوخ  نارسپ  دنیبیم ، تکرح  هب  ممصم  ار  نیـسح  نوچ  دنامیم و  رادیاپ  وا  تشادگرزب  میظعت و  رد  دوخ  و 
وا لد 
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77 ص :
. تسا نیسح  اب  هتسویپ 

رگید تیاور  رد  دناهدش . هتـشک  وا  هارمه  يو  نارـسپ  نوع  دمحم و  هک  تسا  لاحـشوخ  هللادـبع  دوشیم ، دیهـش  نیـسح  هک  نآ  زا  سپ 
. هللادبع نوع و  دمحم ، دناهدش ؛ دیهش  نیسح  اب  رفن  هس  هللادبع  نادنزرف  هک : میناوخیم 
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78 ص :

گرم نابایب  يوس  هب 

رهـش هک  ییاههوک  ییوگ  تفرگ . شیپ  ار  هفوک  و  هتفگ ، كرت  ار  هکم  هام ، فیعـض  ییانـشوررد  ناوراک  دوب ، مارآ  اوه  هک  یهاـگماش 
یـشوماخ مشخ و  هب  دـننیبیم ، گرم  ِرفـس  مزاـع  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نادـناخ  هـکنیا  زا  دـناهتفرگ ، ناـیم  رد  ار  هـکم 

. دناهدییارگ
هب ار  ناوراک  دنتـساوخیم  هتفرگ و  ناشیا  رب  هار  رـس  زاجح ، ریما  صاـع ؛ نب  دیعـس  نب  ورمع  ناگداتـسرف  دـندومیپ ، هار  یتخل  هک  نیمه 

. داد همادا  دوخ  ریسم  هب  ناوراک  هتشگ و  زاب  ناگداتسرف  سپس  دیشک ، هنایزات  هب  راک  دننادرگ و  زاب  هکم 
رفس يراوشد  دنربمغیپ ، رتخد  رـسپ  دورو  رظتنم  رفن  رازه  هد  دنچ  هک  دندوب  هدینـش  نوچ  تفریم و  هار  باتـش  هب  رفـس  زاغآ  رد  ناوراک 

. دنتشاد ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مودق  راظتنا  نیسح ، دج  راصنا  شیپ ، لاس  تصش  هک  نانچمه  دوب  ناسآ  ناشیارب 
رظن سدقم  هاگیاج  نآ  رب  دوب  لامالام  هصغ  زا  وا  لد  هک  یلاح  رد  تسیرگن و  رس  تشپ  هب  راب  ود  کی - دوب ، نانز  تسرپرـس  هک  بنیز 

. دنکفا
هب راب  نیمود  يارب  هک  زورما  دوب . شتمیق  ییاـیند  هک  تشاد  يردـپ  تقو ، نآ  رد  یلو  دوب ، هدرک  رفـس  قارع  هب  زین  تقو  نیا  زا  شیپ  وا 

یباداش و مایا  نینچمه  ردارب و  ردپ و  تسا . هدرـشف  مهرد  ار  وا  هدـش ، لمحتم  لاس  تسیب  لوط  رد  هک  اهتبیـصم  ینیگنـس  دوریم  قارع 
. تسا هداد  تسد  زا  ار  یناوج  راگزور  سپس 
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79 ص :
نیا رد  تخادـنا و  تفریم ، شیوخ  هار  هب  هک  یناوراک  هب  دوب  راشرـس  محرت  هودـنا و  تبحم و  زا  هک  یهاـگن  هاـگن ، نیا  لابندـب  بنیز 
هناخ هک  دنتـسین  وا  ناگدازومع  ناگدازردارب و  ناردارب ، نادـنواشیوخ ، همه  ناوراک  نیا  دارفا  رگم  دـش ، کـشا  زا  رپ  وا  ناگدـید  تقو 

!؟ دنوریم شیپ  دوخ  مولعمان  یلو  یمتح  تبقاع  يوس  هب  هتفگ  كرت  ار  شیوخ 
ای ود  زا  شیب  زونه  ناوراک  هچ  دنامن ؛ راظتنا  رد  زارد  یتدـم  تسنادیمن ، هک  ضرف  رب  دوب ؟ دـهاوخ  هچ  راک  نایاپ  تسنادیم  بنیز  ایآ 

قبط دـسرپب . ناشیا  زا  ار  هفوک  عیاـقو  هک  تشذـگ  نیـسح  رطاـخ  رد  دـندید و  ار  دـسا  ینب  زا  برع  نت  ود  هک  دوب  هدومیپن  هار  لزنم  هس 
هک ار  يدورـس  دنتـسه و  وا  لابقتـسا  هدامآ  هورگ  هورگ  هک  دـنهدیم  ربخ  یمدرم  زا  ار  وا  تسیاـبیم  دوب ، هداد  ودـب  ملـسم  هک  یعـالطا 

. دنناریم نابز  رب  دندناوخیم ، لد  هت  زا  هنیدم  هب  يوّدج  دورو  ماگنه  راّجنینب  نارتخد 
: دنتفگ نیسح  خساپ  رد  اهنآ  درک . عطق  ار  نیریش  تالایخ  نیا  هتشر  برع ، نت  ود  نیا  راتفگ  هک  سوسفا  یلو 

!؟ راکشآ ای  مییوگب  ناهنپ  میراد ، يربخ  ام 
: تفگ درک و  دوخ  باحصا  هب  يرظن  نیسح 

. مرادن هدیشوپ  يزیچ  اهنیا  زا  - 
: دنتفگ - 

! درگرب تسا ، وت  رب »  » ناشیا ياهریشمش  وت و  اب »  » مدرم ياهلد  ربمغیپ ! رسپ 
، ربخ نیا  ندینش  اب  دنداد . ربخ  یناه  ملسم و  لتق  زا  ار  وا  سپس 
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80 ص :
اپرب نابایب  نآ  رد  یمتام  تساخرب و  ناوراک  ِیگمه  هیرگ  زاوآ  نانز و  هلان  نآ ، لابندب  تفرگ و  ارف  هودنا  اب  هتخیمآ  یتوکس  ار  ناوراک 

. تشگ
: دنتفگ نانز  هحیص  هتسج ، اپ  هب  لیقع  نادنزرف  نکیل  دنادرگ ، زاب  ار  دوخ  ناسک  ات  تساوخ  نیسح  تسشن ، ورف  یکدنا  هلان  کناب  نوچ 

! میوش هتشک  یگمه  میشونب و  تسا  هدیشون  ملسم  هک  تبرش  نآ  زا  ای  میهاوخب ، شیوخ  نوخ  ات  میدرگیمن  رب  زگره  ادخ  هب 
: تفگ هودنا  اب  هتخیمآ  مکحم و  ینحل  اب  تسیرگن و  نت  ود  نآ  هب  نیسح 

. تسین شوخ  نانیا ، گرم  زا  سپ  یگدنز  - 
. دنتشگنزاب دندش و  هتشک  یگمه  هک  درک  نانچ  ریدقت  و  .... 

0 * 0
رحـس نوچ  دـندرک و  فقوت  ار  بش  رتـشیب  زور و  ماـمت  هکلب  درکن ، باتـش  نتفر  رد  رگید  یبارعا ، رفن  ود  نیا  تاـقالم  زا  سپ  ناوراـک 

یلو دوب ، هدنام  تفاسم  زا  یکدنا  دنداد . همادا  دوخ  هار  هب  سپس  دنرادرب ، رایسب  بآ  ات  دومرف  ار  نامالغ  ناناوج و  نیـسح  دش ، کیدزن 
ایند لام  رطاخ  هب  دیاش  هک  یناسک  زا  ار  لاح  تقیقح  هک  تساوخن  نیسح  دراد و  شیپ  رد  یکانـسرت  تبقاع  ناوراک  هک  دنتـشادن  یکش 

6 (1) تفگ : هتخاس  بطاخم  ار  دوخ  باحصا  دراد و  هدیشوپ  دناهتسویپ  ودب 
تسود هک  ره  دناهتشاذگ ، ورف  ار  ام  يرای  ام  نایعیش  هدش و  هتـشک  هورع  نب  یناهو  لیقع  نب  ملـسم  دیـسر ، شوخان  تخـس  يربخ  ار  ام 

«. تسین یکاب  وا  رب  ددرگرب ، دراد 

. 1376 ، 5 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 البرک ، نزریش  یطاشلا ، تنب  رتکد  - 1
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81 ص :
هرابود ناوراک  دـندنام و  دـندوب  هدـمآ  وا  اـب  زاـجح  زا  هک  يو  نادـنواشیوخ  اـهنت  دـندش و  هدـنکارپ  وا  درگ  زا  تسار  پچ و  زا  اـهبرع 

. دناریم گرم  يوس  هب  ار  اهنآ  رایتخا  یب  ییوگ  داتفا ، هار  هب  شوماخ 
ربخ تفریم ، دوخ  هار  هب  کشخ  نابایب  رد  ناوراک  هک  یماگنه  دیـسر ، يرگید  كانـسرت  ربخ  هک  دـندوب  هدـناسرن  همین  هب  ار  زور  زونه 
دوب هداتسرف  يو  دزن  تلاسر  هب  ار  هللادبع  دونشب ، ار  ملسم  ربخ  هک  نآ  زا  شیپ  نیسح  دینش . ار  نیسح  یعاضر  ردارب  رطقی  نب  هللادبع  لتق 

: تفگ هللادیبع  دندرب و  ریما  دزن  هتفرگ  ار  وا  دایز  نبا  ناسوساج  و 
. دشاب ریما  رما  رظتنم  دیآ و  دورف  سپس  دنک  نعل  ار  نیسح  دور و  رصق  يالاب  هب  »

زا ار  وا  ات  تفگ : دایز  رسپ  درک . تنعل  ار  زا  ردپ  هللادیبع و  تخاس و  هاگآ  نیـسح  ندیـسر  زا  ار  هفوک  مدرم  تفر و  رـصق  زارف  رب  هللادبع 
. دندیرب ار  وا  رس  هک  تشاد  یناج  زونه  دنتسکش ، ار  يو  ياهناوختسا  دنتخادنا و  ریزب  رصق  يالاب 

شوگ ار  ربخ  هتخادنا ، ریز  هب  ار  اهرـس  هکلب  دنتـسیرگ ، اهنت  هن  دندینـش ، ار  ملـسم  گرم  ربخ  هک  نیتسخن  راب  نوچمه  نایناوراک  راب  نیا 
. دنداتفا هار  هب  سپس  دنداد و 

دنداد هدعو  دوخ  هب  دـنتفگ و  ریبکت  مه  ناوراک  تسامرخ و  تخرد  درک  نامگ  دـید و  ار  يزیچ  رود  زا  هلفاق ، مدرم  زا  یکی  ماگنه  نیا 
: دیسرپ ار  دوخ  باحصا  نیسح  درک ، دنهاوخ  تحارتسا  ناتسلخن  هیاس  رد  یکدنا  گنج  عورش  زا  شیپ  هک 
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82 ص :
؟ دوب هچ  يارب  ریبکت  - 

. میدید امرخ  تخرد  دنتفگ : - 
: تفگ تساخرب و  تسنادیم  وکین  ار  هار  هک  یسک  زا  رگید  يزاوآ 

مالـسلا هیلع  نیـسح  تسین ! اههزین  رـس  نایاپ و  راهچ  شوگ  زج  دینیبیم  هچنآ  مراد  نامگ  تسین ؟ امرخ  تخرد  ناکم  نیا  رد  ادـخ  هب  - 
: تفگ سپس  درک ، رکف  یتخل 

. منیبیم نینچ  زین  نم  هک  ادخ  هب  - 
ِيرـشب ِنمجنا  نیا  هک  دوـمنیم  ناـنچ  تسکـشیمن و  ار  نآ  رتـش ، کـناب  زج  هک  تفرگ  ارف  دـتمم  یتوکـس  ار  ناـیناوراک  تقو  نیا  رد 
بقارم اـیوگ  تسا و  هتفرگ  ارف  گرم  حبـش  دوریم ، شیپ  دوخ  كاـن  درد  تبقاـع  يوس  هب  مارآ  مارآ  میمـصت ، مزع و  اـب  هک  ار  نوزحم 

. دیابرب ار  اهنآ  ات  دنوش  وس  کی  هب  هک  تسا  ناشیا 
تقو نیا  رد  دـندیناباوخ . ار  اـهرتش  درب و  مشح ) يد   ) هوک يوس  هب  ار  دوـخ  باحـصا  نیـسح  دوـب و  نازوـس  تخـس  زور ، مین  ياوـه  - 

نآ مایپ  ات  دیآیم  نیسح  دزن  هفوک ، ریما  دایز ؛ هللادیبع  بناج  زا  راوس  رازه  اب  تسا  دیزی  نبرح  هک  دش  مولعم  و  تساخرب ، تخس  يرابغ 
: دناسر ودب  نومضم  نیدب  ار  راکمتس 

: تفگ نیسح  ینک . تکرح  دوخ  ياج  زا  مراذگن  مریگب و  تخس  وت  رب  ار  راک  ای  مربب ، دایز  رسپ  دزن  ار  وت  مرومأم  نم  - 
. دیرگب وت  رب  تردام  يوش و  تخبدب  نم  لتق  اب  هک  سرتب  نیا  زا  منکیم و  دربن  وت  اب  سپ  - 

گرم نابایب  يوس  www.Ghaemiyeh.comهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :
: تفگ دروخ و  ورف  ار  دوخ  مشخ  رح ،

. مربیمن یکین  هب  زج  ار  وت  ردام  مان  هک  ادخ  هب  یلو  مدربیم  دشاب ) هک  ره   ) ار يو  ردام  مان  دربیم  ارم  ردام  مان  یسک  وت  زج  رگا  - 
. تفرگ وا  رب  هار  رس  رح ، یلو  دش  تکرح  هدامآ  مالسلا  هیلع  نیسح 

؟ یهاوخیم هچ  دیسرپ  مالسلا  هیلع  نیسح 
! موشن ادج  وت  زا  مناسرن  هفوک  هب  ار  وت  ات  مرومأم  هکلب  منک ، گنج  وت  اب  متسین  رومأم  نم  - 

دیاش سیونب ، ياهمان  دیزی  هب  زین  وت  مسیونب ، همان  دایزنبا  هب  نم  ات  هنیدم ، هب  هن  دور و  هفوک  هب  هن  هک  ورب  یهارب  ییآیمن  هفوک  هب  رگا  و 
ییاههمان تفر و  پچ  تمس  هب  هیسداق  هار  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دتفین ، وت  اب  مراک  رـس و  دشاب و  نآ  رد  نم  تیفاع  هک  دنک  نانچ  ادخ 

: تفگ تسیرگن و  دندوب  هدمآ  دایز  رسپ  رکشل  رد  هک  یناسک  هب  سپس  درک ، هدنکارپ  دندوب ، هتشون  نایفوک  هک  ار 
ار دـهع  رگا  دـیباییم و  ار  دوخ  دـشر  دیراوتـسا  دوخ  تعیب  رب  رگا  دـیاهدرک ، تعیب  نم  اب  هک  دـندمآ ؛ نم  دزن  امـش  نالوسر  اههمان و  - 
، دنک دامتعا  امش  هب  هک  یسک  دیدرک و  ملـسم  میومع  رـسپ  ردارب و  ردپ و  اب  ار  راک  نیا  هک  ادخ  هب  دیاهتـشاذگ  ورف  ارم  تعیب  هتـسکش و 

. تسا هدروخ  بیرف 
. تخاس دهاوخ  زاین  یب  امش  زا  ارم  ادخ  دسریم و  ودب  شنایز  دنکشب  دهع  هک  یسک 

: تفگرح
. يوشیم هتشک  يزیخرب  گنج  هب  رگا  هک  نک  ظفح  ار  دوخ  ناج  ادخ  هب  ار  وت  - 
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84 ص :
: دومرف نیسح 

؟ یناسرتیم گرم  زا  ارم  - 
. تسا گنن  يراوخ  اب  یناگدنز  هکلب  تسینراع ، درمناوج  رب  گرم  تفر  مهاوخ  نم  - 

ار دایز  رسپ  و  دراد . زاب  نیسح  اب  گنج  زا  ار  وا  تساوخ  ادخ  زا  تخادنا و  نیمز  هب  عوشخ  اب  ار  شیوخ  رس  دینشب  نانخس  نیا  رح  نوچ 
؟ ددرگ زاب  تسا ، هدمآ  زاب  نآ  زا  هک  ییاج  هب  نیسح  دهدیم  تزاجا  ایآ  هک  درک  همان 

. دشاب دعاسم  خساپ  هک  دوب  راودیما  و 
زا تساوخ  رح  رفن . راهچ  اهنت  يرآ  دندرکتکرح ؛ يو  يرای  دصق  هب  رهش  مدرم  زا  رفن  راهچ  دش ، عیاش  هفوکرد  نیسحدورو  ربخ  نوچ 

! دوخ زا  هک  درک  مهاوخ  عافد  نانچ  اهنآ  زا  تفگ  نیسح  یلو  دوش  عنام  اهنآ  نتسویپ 
. دندشن اهنآ  محازم  راچان  - 

: دیسرپ هفوک  مدرم  لاوحا  زا  نیسح  سپس 
: دنتفگ

اب ناشلد  مه  مدرم  رگید  دـناهدش ، مهارف  وت  اب  دربن  يارب  هک  نانچ  دـش ، رپ  ناشیا  ياـهلاوج  دـنتفرگ و  نـالک  ياـههوشر  هفوک  ناـگرزب 
: دناوخرب ار  هیآ  نیا  دنک و  يریگولج  کشا  شزیر  زا  تسناوتن  نیسح  دنداد و  ربخ  يو  هب  ار  هفوک  ثداوح  هاگنآ  تسوت ،

7 (1) اًلیْدبَت ». اُولَّدب  ام  َو  ْرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  هَبَْحن  یضق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  »
رسب راظتنا  هب  ار  بش  نآ  دش ، شوماخ  هدنکفا  ریزبرس  هاگنآ 

. 23 بازحا : - - 1

گرم نابایب  يوس  www.Ghaemiyeh.comهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


85 ص :
. دندروآ

هفوک يوس  هب  ار  ناشیا  یتخس  هب  رح  داد و  تکرح  پچ  تمس  هب  ار  شیوخ  باحصا  درازگب ، دادماب  زامن  نیـسح  دش و  حبـص  نوچ  چ 
نیدب ياهمان  دش و  ادیپ  هفوک  بناج  زا  يراوس  تقو  نیا  رد  دندیسر . اونین »  » هب ات  دندوب  تکرح  رد  پچ  تمس  هب  هتسویپ  دینادرگیم و 

: دروآ رح  يارب  نومضم 
شیوخ هداتسرف  روایم ، دورف  دشاب  یهت  بآ  هاگهانپ و  زا  هک  ینابایب  رد  زج  ار  وا  ریگ و  تخس  نیـسح  رب  ار  راک  دیـسر  هب  نم  همان  نوچ 

نآ دنتـشاد و  زاب  ناشیا  زا  ار  بآ  سپ  نیا  زا  دهد . ربخ  ماهتـشاذگاو  وت  هب  هک  یتیرومأم  ماجنا  زا  ارم  دـشاب و  وت  بقارم  هک  ماهدومرف  ار 
. دندرب رس  هب  هنشت  نیسح  باحصا  ار  بش 

کیدزن نوچ  دـش و  دراو  دوب  صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  رمع  ناشیا  هدرک  رـس  دـندوب و  نت  رازه  راـهچ  هک  هفوک  رکـشل  همدـقم  نادادـماب 
. تسا هدمآ  يوس  نیدب  هچ  يارب  دسرپب  نیسح  زا  ات  تشاد  هناور  ار  شیوخ  هداتسرف  دعس  نب  رمع  دندیسر  نیسح 

. داد خساپ  يو 
. مدرگیم زاب  دیراد  شوخان  ار  مندمآ  رگا  لاح  دندناوخ ، ارم  امش  رهش  مدرم  - 

: تفگ يو  تشون ، هللادیبع  هب  ار  ارجام  دعس  رمع 
. تسین یهاگزیرگ  کیل  دراد !؟ ییاهر  دیما  دش ، دنب  ودب  ام  ياهلاگچ  هک  نونکا 

هضرع نیسح  هب  ار  دیزی  تعیب  هک  تشون  دعس  رمع  خساپ  رد  هاگ  نآ 
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86 ص :
ار بآ  هاراـت  داتـسرف  هعیرـش  رب  راوس  دـصناپ  رمع  رادزاـب . شناـسک  وا و  زا  ار  بآ  تفگ و  مهاوـخ  ار  شیوـخ  يأر  تفریذـپ  رگا  نک ،

کی دادعت  هب   ) هراوس نت  یـس  هدایپ و  نت  تسیب  اب  هک  تفگ ، ار  سابع  دوخ  ردارب  تفای  تدـش  نیـسح  باحـصا  یگنـشت  نوچ  دنتـسب .
. دنتشگ زاب  هدرک ، رپ  ار  اهکشم  یکبس ، گنج  زا  سپ  تفر و  بآ  رس  رب  باحصا ) موس 

ناتساوخ ار  زیچ  هس  زا  یکی  داتسرف و  رمع  دزن  ار  شیوخ  لوسر  نیسح  دشکیم ، يراوشد  یتخس و  هب  راک  دش  مولعم  سپ  نیا  زا  *** 
. دش

8 (1) دنرب . دیزی  دزن  ار  وا  ددرگرب ، زاجح  هب  - 
. دشاب اجنآ  نانکاس  زا  یکی  دور و  ناملسم  ياهزرم  زا  یکی  هب  - 

رمـش هارمه  هب  دایز  نبا  باوج  یتقو  ات  تشذـگ  ریما  خـساپ  راظتنا  رد  اسرف  تقاط  ینـالوط و  یتاـعاس  تشون و  هللادـیبع  هب  ياهماـن  رمع 
: دیسر نومضم  نیدب 

رما وا  باحصا  نیـسح و  رگا  يوش . وا  یجنایم  نم  دزن  ای  ییوج  وا  يرادیاپ  تمالـس و  ای  يرادرب  نیـسح  زا  تسد  هک  ماهداتـسرفن  ار  وت 
ار ناشیا  ینیب  شوگ و  نتشک  زا  سپ  شکب و  ار  اه  نآ  دندرک  یچیپرس  رگا  زاس و  هناور  نم  دزن  تمالـس  هب  ار  ناشیا  دنداهن  ندرگ  ارم 

راکمتـس ورب  دنویپ  رگلالخا و  نامرفان و  وا  هچ  زاتب ، وا  تشپ  هنیـس و  هب  ار  اهبـسا  دش  هتـشک  نیـسح  نوچ  و  دنتـسه ! نآ  روخ  رد  هک  ربب 
! تسا

رد دوخ  دیاش  و  درکن . رمع  زا  ییاضاقت  نینچ  وا  دیوگیم : تسا ، هدوب  يو  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  تایح  هقیقد  نیرخآ  ات  هک  یسک  - - 1
تسا . هدوزفا  ار  هلمج  نیا  هلطامم ، يارب  هتشون  هللا  دیبع  هب  هک  ياهمان  دعس  رمع 
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87 ص :
! راذگاو رمش  هب  ار  رکشل  یهدنامرف  يدز  زابرس  رگا  میهدیم و  وت  هب  ار  رب  نامرف  اونش و  شاداپ  يدرب ، ام  نامرف  رگا 

***
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88 ص :

البرک نز  ریش 

شیوخ ریـشمش  هب  همیخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تقو  نیا  رد  داد . هلمح  نامرف  دوخ  نازابرـس  هب  دعـس  نب  رمع  باـتفآ ، بورغ  زا  شیپ 
باوـخ زا  ار  ردارب  دـش ، کـیدزن  نایرکـشل  شورخ  نوـچ  درکیم ، ار  وا  تبقارم  بنیز  دوـب و  هتفر  ورف  کبـس  یباوـخ  هـب  هداد و  هـیکت 

. داد عالطا  وا  هب  ار  هاپس  ندمآ  تخیگنارب و 
: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  - 

. ییآیم ام  دزن  وت  دومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ  هب  ار  ربمغیپ  - 
. تشادرب الیواو  گناب  تفوک و  هرهچ  رب  هچناپط  بنیز  - 

: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح 
ار وا  هرابود  دنراد  گنج  دصق  هک  تسناد  نوچ  دـسرپب . ار  اهنآ  دوصقم  دور و  نایهاپـس  دزن  ات  دومرف  ار  سابع  و  شاب ، مارآ  رهاوخ ! - 

. دنک گنج  ای  دوش  میلست  ای  دادماب  دزادرپ و  رافغتسا  زامن و  هب  هک  دنهد  تلهم  وا  هب  یبش  ات  درک  هناور 
: تفگ ار  يو  ناشیا  زا  یکی  درک ، تروشم  شیوخ  باحصا  اب  رمع 

. دنداد تلهم  ار  ناشیا  دادماب ، ات  سپس  دیریذپب . دوب  راوازس  تساوخیم  ار  تلهم  نیا  ملید  زا  يدرم  رگا  هللاناحبس ! - 
: تفگ سپس  دوتسب ، یکین  هب  ار  ادخ  تسخن  درک و  عمج  ار  دوخ  باحصا  مالسلا  هیلع  نیسح  بش  نآ  رد 

ینادنواشیوخ دوخ و  باحصا  زا  رترادافو  رتهب و  ینارای  نم 
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89 ص :
تعیب مداد و  تصخر  ار  امـش  همه  نم  دهد . وکین  يازج  نم  بناج  زا  ار  امـش  ادخ  دیدن . مدوخ  نادنواشیوخ  زا  رتصلخم  رتراکوکین و 

دیربب و هارمه  هتفرگ  ارم  ناشیوخ  زا  یکی  تسد  امـش  زا  کی  ره  دیورب و  هدرک ، هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  متـشادرب . ناتندرگ  زا  ار  دوخ 
تـسد نارگید  زا  دـنتفای  تسد  نم  هـب  نوـچ  دـنبلطیم و  ارم  نایدـیزی )  ) مدرم نـیا  دـهد . یـشیاشگادخ  اـت  دوـش ، هدـنکارپ  اهرهـش  هـب 

. دنرادیمرب
ناگدـنرد كاروخ  ریت و  جامآ  ات  میتشاذـگاو  ار  دوخ  نابیتشپ  هداز و  اـقآ  اـقآ و  مییوگب  مییوگب ؟ هچ  مدرم  هب  تقو  نآ  ادـخ ! رب  هاـنپ  - 

!؟ میدرک رارف  دوخ  میتشاد ، تسود  ار  شیوخ  ناج  نوچ  دوش و 
. ًادبا - 

! میریمیم وت  اب  میاهدنز و  وت  اب  هکلب  - 
: تفگ باحصا  زا  یکی  سپس 

منکـشب و اهنیا  هنیـس  رد  ار  دوخ  ناکیپ  ات  موشیمن  ادج  وت  زا  نم  ادخ  هب  تشاد ؟ میهاوخ  يرذع  هچ  ادـخ  دزن  میوش ، ادـج  وت  زا  ام  رگا 
. مریمب هک  یماگنه  ات  منارپیم  گنس  ناشیا  هب  متشادن  یحالس  رگا  منزیم و  غیت  اهنادب  مراد  تسد  رد  ار  غیت  هضبق  هک  نادنچ 

ماما نانخس  هب  هودنا  بارطضا و  اب  دندوب و  اههمیخ  رد  هک  رگید  نانز  بنیز و  دندرک و  هیرگ  زین  وا  باحصا  تسیرگیم و  تخـس  ماما 
. دنتشادرب هلان  گناب و  دندادیم ، شوگ 

! دنتفر دوخ  ياههاگباوخ  هب  یگمه  سپس 
هک تشذگن  يرید  یلو  تفرگ  ارف  نیگنس  یتوکس  ار  البرک  نیمز 
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90 ص :
. دز مهب  ار  شمارآ  تساخرب و  نیسح  همیخ  زا  ياهلان 

: تفگیم هک  تساخیم  رب  ینز  ناشیرپ  لد  قامعا  زا  هک  دوب  ییادص  نیا 
گرم هدامآ  ریـس و  یگدـنز  زا  نادـناخ ، هدـنام  یقاب  يا  نم ، ياـقآ  يا  نم ، نیـسح  يا  تسـسگیم ! ارم  یناگدـنز  هتـشر  گرم  شاـک 

! ناگدنام یقاب  سر  دایرف  ناگتشذگ و  هدنامزاب  يا  درم ! نسح  مردارب  یلع و  مردپ  همطاف و  مردام  ربمغیپ و  مدج  زورما  ياهدش ؟
. دوبن بنیز  زج  نز  نیا 
. مشاه ینب  هلیقع  بنیز 

: دیوگب ام  يارب  ار  ارجام  ات  میناوخیم  ار  نیسحلا  نب  یلع  کنیا 
هب تفرگ و  هرانک  باحصا  زا  مردپ  تشاد . هدهع  هب  ارم  يراتسرپ  بنیز  ماهمع  مدوب . هتـسشن  نم  دش ، هتـشک  نآ  زور  رد  مردپ  هک  یبش 

. درکیم حالصا  ار  وا  ریشمش  رذوبا ، يالوم  تفر و  دوخ  همیخ 
. تشاد هوکش  وا  يدهع  دب  يرادیاپان و  زا  و  درکیم . تمالم  ار  ایند  نآ  یط  رد  هک  دناوخ  يراعشا  مردپ 

دینش ار  راعشا  هک  بنیز  ماهمع  اما  متشادهاگن . ار  دوخ  یلو  تفرگ  ماهیرگ  متسناد و  ار  وا  دوصقم  نم  دناوخ . راب  هس  ای  ود  ار  راعشا  نیا 
! تشادرب اتبیصماو  کناب  تفر و  مردپ  دزن  ناشک  نماد  هنهرب و  رس  دش و  باتیب 

: تفگ درک و  ودب  دنت  یهاگن  نیسح 
. دربن ار  وت  ملح  ناطیش  رهاوخ ، - 

تفرگ و هصغ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هللادبعابا ....  تیادف ! مردام  ردپ و  - 
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91 ص :
: تفگ بل  ریز  تشگ و  شاهدید  رد  کشا 

. دباوخیم هدوسآ  دنارذگب ، یبش  اراطق  غرم  رگا  - 
وا تروص  رب  بآ  تساـخرب و  نیـسح  داـتفا . شوهیب  درک و  كاـچ  ناـبیرگ  دز و  دوخ  هرهچ  رب  یلیـسو  دروآرب  شورخ  هراـبود  بنیز 

: تفگ تخیر و 
. دنریمیم نیمز  مدرم  ریگ . شیپ  ییابیکش  زیهرپب و  ادخ  زا  رهاوخ  - 

! مینک ادتقا  ربمغیپ  هب  همه  دندوب . رتهب  نم  زا  مردارب  ردام و  ردپ و  دنوشیم . كاله  همه  ادخ  زج 
. روایم رب  الیواو  دایرف  مدرم  نوچ  شارخم و  هراسخر  نکم و  كاچ  نم  رب  نابیرگ  مهدیم . دنگوس  ار  وت  رهاوخ !

. تفر باحصا  دزن  دوخ  دروآ و  نم  دزن  ار  وا  سپس 
. درکیم هریخذ  ادرف  يارب  ار  اههیرگ  دراد ، شیپ  رد  هچ  بش  نآ  دادماب  تسنادیم  بنیز  رگا 

ار دادـماب  راـظتنا  هتـسشن و  ناـشیور  شیپ  رد  هک  گرم  حبـش  هب  هدرب و  رـسب  رادـیب  ار  بش  ناـنآ  رتشیب  دوب ! ینـالوط  تخـس  یبش  *** 
9 (1) دندوب . هتخود  مشچ  دیشکیم 

ناردارب نادـنزرف و  هاـگباوخ  درگ  تفاـین ، نیکـست  یکدـنا  نوـچ  تخادـنایم و  دوـب ، هتفرگ  ارف  ار  ناـبایب  هک  یکیراـت  هب  هدـید  بـنیز 
ات دیدرگیم 

باحصا بش  نآ  رد  دنیوگیم : ناسیون  خیرات  همه  اریز  تسا ، هتشاد  مّدقم  یـسیون  خیرات  رب  ار  یـسیون  ناتـساد  فلؤم ، اجنیا  رد  - - 1
دنتشادن . گرم  زا  یمیب  هدوب و  لوغشم  نآرق  توالت  تدابع و  زامن و  هب  نیسح 

البرک نز  www.Ghaemiyeh.comریش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


92 ص :
! درادرب ییادج  نارود  مایا  يارب  ياهشوت 

. دنداتسیا مه  يورب  ور  رکشل  ود  دش و  حبص  *** 
! رکشل ود  مادک  نکیل 

. یهاشداپ تکلمم و  ناشیا  لابندب  لماک و  گرب  زاس  هحلسا و  راوس و  رازه  راهچ  اب  دعس  نب  رمع  رگید  يوس  زا 
هب هک  دوب  هتخود  نارگ  هاپس  نیدب  مشچ  نیسح  ناکدوک . نانز و  وا  لابند  هب  هدایپ و  نت  لهچ  راوس و  ود  یـس و  اب  نیـسح  وس  کی  زا  و 

: تشادرب گناب  دش و  راوس  دیبلط و  ار  دوخ  ِيراوس  ِرتش  دندیسر  کیدزن  نوچ  دندوب و  هدروآ  هلمح  وا  نارای  نت  ود  داتفه و 
. دینکب دیهوخیم  هچ  ره  سپس  دیونشب ، ارم  نخس  دینکم ، باتش  مدرم 

10 (1) َنیِحلاَّصلا » یَّلَوَتَی  َوُه  َو  َباتِکلّا  َلََّزن  يِذَّلا  هَّللا  ِّیلِو  َّنا  »
اهنآ دزن  ار  سابع  شردارب  یلع و  دوخ  دنزرف  دینـش و  ار  ناشیا  گناب  نیـسح  دنتـسیرگب . هدروآرب ، هلان  دندینـش ، ار  وا  گناب  نانز  نوچ 

! دوب دهاوخ  رایسب  اهنآ  هیرگ  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب  تفگ : دنزاس و  ناششوماخ  ات  داتسرف 
: تفگیم هک  تسا  زادنا  نینط  ششوگ  رد  يو  گناب  زونه  هک  تشادنپ  نینچ  دروآ و  رطاخ  هب  ار  سابع  نبا  ماگنه  نیا  رد 

شیوخ ناکدوک  نانز و  ینتفر ، مزاع  دوخ  رگا  وشم  نوریب  زاجح  زا 

 196 فارعا : - - 1
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93 ص :
. دننک هراظن  ار  وت  ناکدوک  نانز و  يوش و  هتشک  مسرتیم  هک  ربم  هارمه  ار 

. دندش شوماخ  هیرگ  زا  نانز  هک  دوب  وا  شوگرد  سابعنبازاوآ  زونه 
: تفگ ادخ  شیاتس  زا  سپ  درک و  هفوک  رکشل  هب  ور  دش  شوماخ  اهنز  هیرگ  هک  هاگنآ 

. دینک شنز  رس  ار  دوخ  سفن  سپس  متسه ! ینادناخ  هچ  زا  نم  ات  دیرگنب 
؟ تساور امش  رب  نم  تمرح  ندرک  عیاض  دوخ و  نتخیر  ایآ  دیرگنب !

؟ تسین مردپ  يومع  ادهشلادیس  هزمح  ایآ  متسین ؟ وا  مع  رسپ  یصو و  دنزرف  امش و  ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  ایآ 
نتخیر همه ، نیا  ایآ  دیتشهب ؟ ناناوج  دیـس  امـش  تفگ : ار  مردارب  نم و  ربمغیپ  هک  دیاهدینـشن  ایآ  تسین ؟ میومع  دیهـش ، ِرایّط  رفعج  ایآ 

؟ دنکیمن مارح  امش  رب  ارم  دوخ 
: تفگ دادن ، خساپ  وا  نانخس  هب  یسک  نوچ 

. تسین نم  زج  يربمغیپ  ِرتخد  ِرسپ  برغ ، قرش و  رد  ادخ  هب  دیراد ، کش  نم  نانخس  رد  رگا 
: دیسرپ سپس 

؟ ماهدیناسر امش  هب  یبیسآ  ماهدرب ؟ امش  زا  یلام  ماهتشک ؟ ار  امش  زا  یسک 
. دادن خساپ  یسک  زاب 

: داد ادن  تسیرگن و  ار  هفوک  رکشل  ناهدنامرف  هاگنآ 
ام ياههویم  زبس و  ام  ياهارحص  دیتشونن  امش  نالف ...  يا  نالف ....  يا 
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94 ص :
؟ دنربیم ار  وت  مدقم  راظتن  مهارف و ا  ام  ياهرکشل  و  تسا ، هدیسر 

: دیسرپ تفر و  دعس  نبرمع  دزن  هک  دوب  یحایر  دیزی  نبرح  داد ، شوگ  وا  نانخس  هب  هک  یسک  رکشل  هوبنا  نایم  زا 
؟ ینکیم گنج  درم  نیا  اب  - 

. تساهتسد ندیرب  اهرس و  نداتفا  نآ  رتکبس  هک  یگنج  ادخ ! هب  يرآ  - 
؟ دیریذپب ار  وا  شهاوخ  هس  زا  یکی  تسین  نکمم  - 

! دریذپیمن وت  ریما  یلو  متفریذپیم  دوب  نم  هدهع  هب  راک  رگا  - 
: تفگ ار  وا  يو  ناسک  زا  يدرم  تفرگ . شیپ  ار  نیسح  يودرا  هار  هتسهآ  دیزرلیم ، تخس  هک  یلاح  رد  تفگن و  ینخس  رگید  رح 

؟ تسیچ لاح  نیا  مدربیم ، مان  ار  وت  اهنت  تسیک ؟ برع  نیرتعاجش  دندیسرپیم  رگا  ماهداتفا . کش  هب  وت  هرابرد  ادخ  هب  - 
. منکیمن رایتخا  تشهب  ياج  هب  ار  خزود  دننک  ماهراپ  هراپ  مدننازوسب و  رگا  منیبیم و  ّریخم  خزود  تشهب و  نایم  ار  دوخ  ادخ  هب 

: تفگ تفر و  نیسح  دزن  دز و  ار  دوخ  بسا  سپس 
دشکیم اجنیدب  راک  هک  متسنادیمن  نم  يدرگ  زاب  هکم  هب  متشاذگن  متفرگ و  وت  رب  ار  هار  هک  متسه  یسک  نم  موش ، تیادف  ربمغیپ ! رسپ 

وت يادف  ار  دوخ  ناج  مهاوخیم  منامیـشپ و  نونکا  مدرکیمن ! ار  راک  نیا  متـسنادیم  رگا  ادخ  هب  دـنریذپیمن . ار  وت  ياضاقت  مدرم  نیا  و 
. منک

: تفگ تفر و  هفوک  رکشل  لباقم  سپس 
هتشک يو  هار  رد  دینک و  تعاطا  وا  زا  هک  دیدناوخ  ار  درم  نیا  امش 
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95 ص :
راتفرگ يریـسا  دـننام  وا  دور . رگید  ياجب  دـیراذگیمن  دـیتسه و  شنتـشک  هدامآ  هتفرگ و  ار  وا  درگ  هدـمآ  امـش  دزن  هک  نونکا  دـیوش .

هک نادنچ  دیاهتـسب . شنارای  دوخ و  يورب  دنطلغیم  نآ  رد  كوخ  گس و  دـنماشآیم و  نآ  زا  ینارـصن  يدوهی و  هک  ار  بآ  تسامش .
. دنریمب یگنشت  زا  تسا  کیدزن 

. دنکن باریس  ار  امش  یگنشت  زور  ادخ  دینکن . هبوت  رگا  دیدرک ! دمحم  نادناخ  اب  هک  يدب  راتفر  هچ 
. دیسر لتق  هب  ات  دیگنج  نیسح  يو  رب  ور  تشگزاب و  رح  دینک !...  ناراب  ریت  ار  وا  هک  دوبن  نیا  زج  نایفوک  خساپ 

0 * 0
دنتفریم و گنج  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نیـسح  باحـصا  دـش . مرگ  رگید  يوس  زا  نت  اههد  وس و  کی  زا  نت  اهرازه  نایم  گنج  رونت 

. دندرک تخس  یگنج  زور  همین  ات 
هک دنتـسناد  نوچ  وا  باحـصا  دنتخادرپ . گنج  هب  هرابود  دناوخ و  فوخ ) زامن   ) ار رهظ  زامن  باحـصا  ناگدنام  یقاب  اب  نیـسح  زورمین 

، يو تیب  لها  زج  دندش و  هتـشک  یگمه  هکنآ  ات  دندرازگ ، هقباسم  ندش  هتـشک  رد  رگیدکی  اب  دـنرادن . ار  دوخ  ماما  ناج  ظفح  ییاناوت 
. دنامن یقاب  یسک 

: تفگ دمآ و  نادیم  هب  هک  دوب  نیسحلا  نب  یلع  سک ، نیتسخن  دنتشگ و  دربن  هدامآ  هداهن ، گرم  رب  لد  زین  اهنآ  سپس 
. متسه یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نم 

. میتسه یلوا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  ام  هک  دنگوس  ادخ  هناخ  هب 
. دیچیپب ات  منزیم  ریشمش  هب  نادنچ  ار  امش 
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96 ص :
. منکیم تیامح  مردپ  زا  زورما  هتسویپ  مشاه . مالسلا و  هیلع  یلع  نادناخ  زا  یکدوک  تبرض 

. دش دهاوخن  ام  مکاح  هدازانز  هک  ادخ  هب 
: تفگ تشگرب و  ردپ  دزن  هاگنآ  درب ، نایفوک  رب  هلمح  و 

! ماهنشت تخس  ردپ 
! دزاسیم باریس  ار  وت  تّدج  هکنآ  رگم  ینکیمن  بش  شاب ! ابیکش  نم  كرسپ 

: تفگ هلان  اب  دناسر و  يو  دزن  ار  دوخ  نیسح  دیسر و  شیولگ  هب  يریت  هکنآ  ات  درب ، هلمح  رگید  راب  ناوج 
كاخ وت  زا  سپ  هدرک ؟ خاتسگ  ربمغیپ  تمرح  نتـسکش  مهرد  ادخ و  رب  ار  مدرم  نیا  زیچ  هچ  دنتـشک . ار  وت  هک  ار  یمدرم  دشکب  ادخ  - 

 ... ایند رس  رب 
: دزیم دایرف  دش و  نوریب  همیخ  زا  نابات  باتفآ  نوچمه  ینز  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  وا  نانخس  زونه  دنیوگ 

! نم هداز  ردارب  نم ! بیبح 
يو دزن  نیـسح  دنکفا . ناوج  هتـشک  رب  ار  دوخ  بنیز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  همطاف . رتخد  دـنتفگ ، تسیک ؟ دندیـسرپ 

! دیرادرب ار  دوخ  ردارب  تفگ : درک و  شیوخ  ناناوج  هب  ور  سپس  دینادرگ . زاب  همیخ  هب  هتفرگ  وا  تسد  دمآ و 
. دندرب ار  یلع  هتشک  ناشیا 

0 * 0
دوب یکدوک  هک  نسح  نب  مساق  دنتفرگ ، نایم  رد  ار  نیسح  نایفوک 
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97 ص :
رب ریـشمش  يراک  هبت  هک  دیـسر  ومع  دزن  یماگنه  تخیرگ و  كدوک  یلو  دوش  وا  عنام  تساوخیم  بنیز  تفر و  ومع  دزن  ناشک  ناشک 

. دوب هدیشک  يو 
: تفگ تفرگ و  ریشمش  ربارب  ار  دوخ  تسد  مساق 

؟ یشکب ار  میومع  یهاوخیم  راکدب  نز  رسپ  - 
وا يوس  هب  تفگ و  خساپ  ار  وا  هلان  يادص  رود  زا  بنیز  دیبلط . ار  دوخ  ردام  نانک  دایرف  كدوک  تخیوآ و  تسوپب  ار  وا  تسد  ریـشمش 

: دیوگیم هک  دید  كدوک  نیلابرب  ار  نیسح  دیود و 
مشچ شیپ  تشادرب و  ار  وا  سپـس  دهدن ، يدوس  ار  وت  دیوگ و  خساپ  ای  دیوگن  خساپ  یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  نارگ  تیومع  رب  ادخ  هب 

. تشاذگ یلع  دوخ  دنزرف  دزن  بینز 
نیمز هب  ار  ياهتـشک  زونه  تفرگیم ، لیوحت  يرگید  زا  سپ  یکی  دـندوب ، وا  نادـنواشیوخ  هک  ار  اههتـشک  اهناج و  همین  نانچمه  بنیز 

. دندروآیم وا  دزن  رگید  هتشک  هک  دوب  هدراذگن 
. هللادبع دمحم و  نوع ، يو : نارسپ 

رکبوبا دمحم و  نامثع ، هللادبع ، رفعج ، سابع ، يو : ناردارب 
. هللادبع یلع و  نیسح : نادنزرف 
. مساق رکبوبا و  نسح : نادنزرف 

 ... هللادبع و نمحرلادبع ، رفعج ، لیقع : نادنزرف 
. دتسیان شدرگ  زا  تسا ، نیمز  يور  رب  نایبلاط  زا  نتکی  ات  تساوخیم  دیدرگیم و  راو  هناوید  گرم  يایسآ 

دایز رسپ  نایرکشل  زا  نت  هد  دش ، تیاهن  هب  رهظ  کیدزن  گنج  نوچ 
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98 ص :
. دنرب تراغ  هب  تسا  نانز  دزن  هک  ییاهعاتم  ات  دنداهن  نیسح  ياههمیخ  هب  ور 

: هک دز  ناشیا  رب  گناب  ماما 
. تسا لالح  امش  رب  مراد  هچنآ  یتعاس  زا  سپ  دیشاب و  درم  دازآ  ایند  رد  دیرادن  نید  رگا 

ناشیوخ و نارـسپ و  هک  نیـسح  تعاس  نآ  رد  یکانـسرت ! تعاس  هچ  دـنتخات ، اـههمیخ  هب  یتعاـس ، زا  سپ  دنتـشگرب و  هفوک  نایرکـشل 
. درکیم گنج  اهنت  دندوب ، هدش  گرم  همعط  وا  باحصا 

هک مراد  داـی  هـب  زوـنه  دـش و  نوریب  همطاـف  رتـخد  بـنیز  هاـگان  دوـب ، دربـن  لوغــشم  ماـمت  شمارآ  اـب  هـک  مدـید  ادـخ  هـب  دـیوگ : یکی 
: تفگیم درکیم و  تکرح  شندرگ  شوگ و  نایم  وا  ياههراوشوگ 

ینکیم هاگن  وت  دنشکیم و  ار  نیسح  دعس ! رسپ  تفگ : بنیز  دش ، کیدزن  نیـسح  هب  رمع  نوچ  و  دمآیم ! دورف  نیمز  رب  نامـسآ  شاک 
! دینادرگرب وا  زا  ار  دوخ  يور  سپس  تسنازیر  وا  شیر  اههنوگ و  رب  هک  منیبیم  ار  دعس  نب  رمع  ياهکشا  زونه 

: تفگن كرت  ار  ردارب  هک  دوب  بنیز  دندوب . البرک  رد  هک  ینانز  نایم  زا  اهنت  يرآ 
هتـشک ار  وا  ناشیوخ  نادنزرف و  هدنکفا و  هریاد  رد  ار  وا  هوبنا  ياهرکـشل  هک  میدیدن  وا  دـننام  ار  یـسک  دـنیوگ  دـنام ، اهنت  نیـسح  *** 

! دشاب اجرب  يو  تأرج  لد و  هدادن و  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  نانچمه  وا  دنشاب و 
درک و نیگنس  ار  وا  اهتحارج  هک  نادنچ  داتسیا  رتوس  نآ  یکدنا  بنیز 

البرک نز  www.Ghaemiyeh.comریش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


99 ص :
تساخیم و رب  نت  اهرازه  نایم  زا  هک  داد  يزاوآ  هب  شوگ  تسب و  رب  ار  شناگدید  درگنب ، ودب  تسناوتن  رگید  دـتفیب ، هک  دـش  کیدزن 

: تفگیم
ادخ هب  دشاب . هتخاس  نیگمشخ  ار  ادخ  وا  لتق  رد  هزادنا  نیدب  هک  دیـشکیمن  ار  یـسک  نم  زا  سپ  ادخ  هب  دیاهدش ؟ مهارف  نم  نتـشک  هب 

هب ار  امـش  رفیک  ادخ  دیـشکب  ارم  رگا  ادخ  هب  دهد . شاداپ  ارم  مشکیم  امـش  زا  هک  يراوخ  نیا  لباقمرد  مهاوخیم  ادخ  زا  نم  دنگوس ،
. دزاس نادنچود  امشرب  ار  تسخن  باذع  ات  دهدن  اضر  هزادنا  نیدب  دیزیرب و  نوخ  ات  دنکفا  دهاوخ  امش  تسد 

کی کی  نکیل  دنتسناوتیم ، دنتساوخیم  ار  وا  نتـشک  رگا  درک ، گنرد  یکدنا  نیـسح  دمآ . رد  هزرل  هب  نایرکـشل  ياپ  ریز  نیمز  ایوگ 
. تفرگیم ارف  شزرل  یتسس و  ار  ناشیا  دندرکیم ، وا  نتشک  هدارا  نوچ  دنتفریم و 

زین و ریت و  هس  یـس و  شندب  رد  هک  یلاح  رد  دش ، هتـشک  نیـسح  يرآ  دیـسر . دوب  ردقم  هچنآ  ار  نیـسح  دمآ و  دورف  ادخ  ياضق  سپس 
. دوب ریشمش  تبرض  راهچ  یس و 

. دنتفرگ رب  ار  وا  رس  هاگنآ  دمآ  دورف  يو  رب  یتبرض  دندیرب و  يریشمش  هب  ار  وا  پچ  هناش 
. داتـسیا زاـب  راـک  زا  دزاـس  درخ  دوخ  رد  هک  تفاـین  ار  یـسک  تیب  لـها  زا  نوـچ  دـیدرگیم  راو  هناوـید  هک  گرم  يایـسآ  تقو  نیا  رد 
زا هماج  هک  دوب  نانچ  دندوشگ و  تسد  نارتش  لاوما و  جارات  هب  نایرکـشل  دنام و  نیمز  يورب  ادهـش  دـسج  دـش و  فالغ  رد  اهریـشمش 

. دندیناود ادهش  ندب  رب  ار  اهبسا  سپس  دندیشکیم  نانز  شود 
البرک نیمز  هک  درکیم  بورغ  یلاح  رد  لاس 61  مرحم  مهد  باتفآ 
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100 ص :
. دوب هدنکارپ  نیمز  رد  ربمغیپ  نادنزرف  نت  ياههراپ  نیرتیمارگ  هقرغ و  نوخ  رد 

00 0
نانز زا  ياهتـسد  ناکدوک و  زا  دـنچ  ینت  اب  بنیز  رون ، نآ  ییانـشور  رد  دـنکفا و  نیمز  رب  فیعـض  يرون  دـمآ و  ردـب  اهربا  سپ  زا  هاـم 

! دندرکیم وجتسج  ار  يزیزع  ردارب  ياپای  ینابرهم  رهوش  هناش  هتسشن و  اههتشک  يور  رب  هک  دندشیم  هدید  نایرگ ، هدرم و  ناوج 
هک یلاوما  دندرمشیم و  دندوب  هدیرب  هک  ار  ییاهرس  لعشم ، ییانشور  رد  هتسشن و  يراسگ  هداب  هب  دایز  نبا  رکشل  اهنآ  زا  رترود  یکدنا 

: دنتفگیم ار  یسک  هک  دشیم  هدینش  يزاوآ  اجنآ  زا  دندرکیم . تمسق  دندوب  هدرک  جارات 
دنک نوگژاو  ار  هیما  ینب  تنطلـس  تساوـخیم  هک  ار  برع  درم  نیرتـگرزب  ربـمغیپ ، هداز  همطاـف ، رـسپ  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  وـت 
رمع همیخ  ردب  وا  تسا و  مک  دهد  وت ، هب  راک  نیا  دزم  هب  دوخ  هنازخ  رگا  هک  هاوخب  شیوخ  شاداپ  وش و  دوخ  ریما  دزن  نونکا  ياهتـشک ،

! درک دایرف  تفر و 
ماهتشک ار  گرزب  یهاشداپ  هکنک  رپ  هرقن  الط و  زا  ارم  باکر 

رتالاو هلمج  زا  شبسن  ورتهب  همه  زا  شردام  ردپ و 

نینوخ هنحـص  نیا  يارب  هک  یناسک  زا  دـندرک . یگداتـسیا  رفن  رازه  راهچ  ربارب  یتعاس  هک  دیهـش  نت  هس  داتفه و  راک  دـش ...  مامت  راـک 
« البرک نز  ریـش   » مان هب  خیرات  رد  هک  بنیز  دوریمن  ام  رظن  زا  ياهظحل  شارخلد  هرظنم  نیا  رد  هک  بنیز  دنامن . یقاب  بنیز  زج  دـندمآ ،

تسوا دنامیم . دیواج 
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101 ص :
ار رـضتحم  درک و  يراتـسرپ  ار  راـمیب  هک  تسوا  تخیگنارب . باوـخ  زا  ار  ردارب  دینـش و  ار  رکـشل  شورخ  نیتـسخن  ردارب ، راـنک  رد  هـک 

. دشن ادج  نیسح  زا  گنج  نایاپ  ات  زاغآ  زا  هک  دوب  وا  تسیرگیم . نادیهش  رب  داد و  يرادلد 
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102 ص :

ناریسا هلفاق 

هدمآ و رد  بش  دیسر  رهش  هب  نوچ  تشگزاب ، هفوک  هب  دوب  هتخاس  مهارف  نادیهش  رس  زا  هک  یکانتشحو  نارگراب و  اب  نایهاپس ، زا  يدرم 
! ماهدروآ ایند  لام  وت  يارب  تفگ : ار  دوخ  نز  داهن و  ياهشوگ  هب  درب و  شیوخ  هناخ  هب  ار  ماما  رس  درم  دنیوگ : دوب ، هتسب  دایز  رسپ  خاک 

: دز گناب  ناساره  نز  تسوت ، هناخ  رد  هک  تسا  نیسح  رس  نیا 
. تفر نوریب  هناخ  زا  سپس  منامیمن . هناخ  کی  رد  وت  اب  ادخ  هب  ار ! ربمغیپ  رتخد  رسپ  رس  وت  دناهدروآ و  هرقن  الط و  مدرم  وت ! رب  ياو  - 
هیلع یلع  نب  نیـسح  زا  یناکدوک  هلفاق  نیا  رد  درادـن . رظن  رد  امنشوخان  نینچ  ار  ياهلفاق  خـیرات  دـنداد . تکرح  ار  ناریـسا  هلفاـق  *** 
نیز دوب و  هدرک  هدرزآ  تخـس  ار  يو  تحارج  هک  ناـشیا  زا  يرگید  ردارب  دـندوب و  هتـسر  گرم  زا  یلاـسدرخ  تلع  هب  هک  دوب  مالـسلا 
دوب نیسح  نامدود  زا  سک  اهنت  دیناهر و  گرم  زا  ار  وا  تخس  یشالت  اب  بنیز  يو  همع  هک  نیـسح  رامیب  دنزرف  رغـصا ) یلع   ) نیدباعلا

هب دندادیم  لیکشت  ار  ریـسا  نانز  هدع  هک  دوب  مشاه  ینب  نانز  رگید  نیـسح و  رتخد  هنیکـس  وا و  رهاوخ  بنیز ، هارمه  دنام ، ياج  هب  هک 
: تشادرب گناب  دید ، هدنکارپ  نیمز  يور  رب  ار  نادیهش  نت  ياههراپ  بنیز  نوچ  دندرب و  هاگلتق  زا  ار  هلفاق  هفوک ، زا  تکرح  ماگنه 
ناشیا هداتفا ، نیمز  يورب  هراپ  هراپ  دولآ و  نوخ  هک  تسا  نیسح  نیا  وت ! رب  نامسآ  هکئالم  دورد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا 

هب هک  دنتسه  وت  نارتخد 
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103 ص :
. دننادرگیم وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  ار  نانآ  هک  دناوت  نادنزرف  نانیا  دنوریم . يریسا 

نویـش هلان و  گناب  رانک ، هشوگ و  زا  دـندوب ، هداتـسیا  يوبن  نادـناخ  ناریـسا  ياشامت  هب  هورگ  هورگ  نامدرم  دیـسر  هفوک  هب  هلفاـق  *** 
. دنتسیرگیم تخس  ناریسا  ندید  زا  هفوک  مدرم  دندرکیم و  ییارس  هحون  هراپ ، نابیرگ  اب  هفوک  نانز  دشیم و  هدینش 

يومع رـسپ  هدرک و  راوخ  ار  يو  ردارب  ردـپ و  هک  یمدرم  دـنیبب ، نایرگ  ار  هفوک  مدرم  هک  درواین  بات  دـید  ار  نایفوک  هیرگ  نوچ  بنیز 
وا نادنزرف  نیسح و  رب  ار  هفوک  مدرم  درواین  بات  يرآ  دندوب ، هتشک  ار  وا  سپس  هتفیرف  ار  يو  ردارب  هدرپس و  دایز  رـسپ  هب  ار  ملـسم  يو 

درکیم هوکـش  ناشیا  زا  تفگیم و  دـب  ار  هفوک  مدرم  هک  دروآ  دای  هب  ار  ردـپ  تقو  نیا  رد  دـنیبب ، نایرگ  دـندوب ، ناشیا  لتاق  دوخ ، هک 
ار دوخ  هدید  راب  رگید  دوب ، هداتفا  نابایب  رد  هراپ  هراپ  وا  نادنواشیوخ  ياهندب  هک  اجنآ  تخادنا ، تسد  رود  هطقن  هب  ار  دوخ  هدید  سپس 

. دیشاب شوماخ  هک  درک  تراشا  دنکفا و  دنتسیرگیم  نانچمه  هک  نایفوک  هب 
: تفگ بنیز  دندنکفا و  ریز  هب  ینامیشپ  يراوخ و  زا  شیوخ  ياهرس  نایفوک 

سپس تفابیم ! مکحم  تخس  ار  دوخ  نامسیر  هک  دیتسه  ینز  نوچمه  امش  دشاب ! هتشادن  نایاپ  امـش  هیرگ  دینکیم ؟ هیرگ  هفوک ! مدرم 
. تسسگیم ار  نآ 
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104 ص :
هداز رتخد  نوخ  هنوگچ  تسـش ، دیناوتن  ار  نآ  هکل  دیتسب و  دوخ  رب  ار  راع  بیع و  هک  دـیدنخب  رتمک  دـینک و  هیرگ  رتشیب  ادـخ ، هب  يرآ 

. هدمآ دورف  امش  رب  هک  تسادخ  مشخ  نیا  درابیم ، نوخ  ارچ  هک  دیتفگش  رد  يراتفر ! شوخانو  راکتشز  هچ  تسش !؟ دیهاوخ  ار  ربمغیپ 
؟ دیتخیر ار  نوخ  مادک  دینادیم !

؟ دیدرک هراپ  ار  رگج  مادک  دینادیم !
؟ دیدروآ رازاب  هچوک و  رس  رب  ار  نادناخ  مادک  دینادیم !

 ... دشاپب مه  زا  اههوک  دفاکشب و  مه  زا  اهنیمز  اهنامسآ و  تسا  کیدزن  هک  دیدرک  تشز  يراک 
دوخ نخس  ادخ  هب  تفگیم . نخس  مالسلا  هیلع  یلع  نابز  زا  ایوگ  میدن ، رترونخس  وا  زا  ادخ  هب  دیوگ : هدینش ، ار  هبطخ  دوخ  هک  یـسک 

تفاترب ناشیا  زا  يور  هاگنآ  دندنکفا ، نیمز  رب  دنتشاد  تسد  رد  هچنآ  تشهد  زا  تساخرب و  مدرم  زا  هیرگ  گناب  هک  دوب  هدادن  نایاپ  ار 
. تفر دندربیم ، ار  ناشیا  هک  اجنادب  توبن  نادناخ  ناریسا  اب  و 

هدـنز شردـپ  هک  یماگنه  اریز  تخانـشیم ؛ کین  ار  هناخ  نیا  زا  هعطق  ره  وا  تفرگ . هصغ  زا  يو  يولگ  دیـسر  هراـمالا  رادـب  هک  نیمه 
هک یماـگنه  دـهد و  ناـشن  لـیلد  ار  دوخ  تساوخن  یلو  دز  هقلح  يو  مشچ  رد  کـشا  تشاد . قلعت  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هناـخ  نیا  دوب ،

نسح و وا  ناردارب  درکیم و  يزاـب  نآ  رد  نوع  وا  دـنزرف  لـبق  لاـس  تسیب  زا  شیپ  هک  ینادـیم  درذـگب ؛ گرزب  نادـیم  زا  تساوـخیم 
ردپ ياج  رب  ار  هللادیبع  دیسر و  گرزب  رالات  هب  نوچ  تساوخ و  کمک  هب  ار  دوخ  تعاجش  دنتشاد . اج  مدرم  هدید  لد و  رد  نیسح 
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105 ص :
ردـپ و هک  دـمآیم  هناخ  نآ  رد  یماـگنه  وا  دـنک . تعناـمم  نآ  ندـش  ناـشیرپ  زا  اـت  دراذـگ  لد  يور  هب  ار  تسار  تسد  دـید ، هتـسشن 

فیفخت یکـشا  اـی  ياهلاـن  هب  ار  دوخ  هصغ  هک  دوب  لـیام  تقو  نآ  رد  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  نادـنواشیوخ  ناردارب و  نادـنزرف و 
تزع نادناخ و  فرـش  يراوگرزب و  توق و  هب  زورما  دننام  تقو  چیه  دوش  ورب  ور  هللادیبع  اب  هیرگ  يراوخ و  اب  تساوخیمن  یلو  دـهد ،

ار هللادـیبع  ربمغیپ ، هداون  مشاه و  ینب  هلیقع  تروص  هب  ات  دـیارایب  یگرزب  نیدـب  ار  دوخ  تسیاـبیم  وا  دوب ، هدـشن  جاـتحم  دوخ  هداوناـخ 
. دیامن زاغآ  ار  دوخ  رود  هک  دوب  وا  تبون  کنیا  هچ  دنک ؛ تاقالم 

ياجب دـنک  انتعا  هللادـیبع  هب  هکنآ  یب  دـش و  لخاد  یـصاخ  لالج  تباهم و  اب  تشاد  نت  رب  ار  دوخ  سابل  نیرتهراـپ  هک  یلاـح  رد  بنیز 
. تسشن دوخ 

؟ تیسک دیسرپ  دش و  هتخود  هتسشن ، يو  تزاجا  یب  هک  شنم ، گرزب  نز  نیا  رب  هللادیبع  ناگدید 
. تفگن خساپ  یسک 

خساپ رد  يو  نازینک  زا  یکی  هک  نیا  ات  تفگن  خساپ  هدرمش  راوخ  کچوک و  ار  وا  بنیز  یلو  درک  رارکت  ار  دوخ  شـسرپ  راب  هس  ای  ود 
. درکیم ارکت  ار  دوخ  لاؤس  هک  دایز  رسپ 

: تفگ
. تسا همطاف  رتخد  بنیز  - 

: تفگ دوب  هدمآ  مشخ  هب  وا  تکرح  زا  هک  دایز  نبا 
. تخاس شوماخ  دیدوب  هتخورفا  هک  ار  ياهنتف  شتآ  تشک و  درک و  اوسر  ار  امش  هک  ار  ییادخ  ساپس  - 
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106 ص :
: تفگ تخادنا و  ودب  دیرابیم  نآ  زا  تراقح  هک  ار  دوخ  رظن  بنیز 

دیوگیم و غورد  راکتشز  دوشیم و  اوسر  قساف  اما  دینادرگ . رود  يدیلپ  زا  تشاد و  یمارگ  دوخ  ربمایپ  هب  ار  ام  هک  ار  ییادخ  ساپس  - 
. دنتسه ام  زج  نانیا  هک  هللادمحلا 

! يدید هنوگچ  شیوخ  نادناخ  هب  ادخ ، راک  - 
دروآیم مهارف  ار  نانآ  وت و  نایم  ادخ  هک  تسا  دوز  دنتفر و  دوخ  هاگباوخ  هب  هنادرم  مه  اهنآ  دنوش و  هتشک  هک  دوب  هتخاس  ردقم  ادخ  - 

. دنهاوخیم يرواد  وا  دزن  رد  و 
ور نیا  زا  دهن ، محرم  دوب ، هدید  بنیز  زا  هک  ییاهنابز  مخز  رب  ات  تساوخ  یلو  درک  دوبان  هکلب  درخ و  ار  رگمتـس  درم  نآ  بنیز  نانخس 

: تفگ راب  رگید 
. داد افش  وت  نامرف  ان  ناشیوخ  ردارب و  نتشک  اب  ارم  ادخ  - 

نیا رگا  يدروآرب ، نم  هشیر  يدرک و  دوبان  ارم  ناـسک  یتشک و  ارم  نارـسپ  مسق ، نم  ناـج  هب  تفگو : تشاد  زاـب  شیوخ  کـشا  بنیز 
. ياهتفای افش  انامه  تسافش ، ارت  راک 

: تفگ ازهتسا  مشخ و  اب  دایز  رسپ 
: تفگیم هیفاق  هب  نخس  دوب و  رعاش  زین  وا  ردپ  دیوگیم  هیفاق  هب  نخس  نیا ، - 

. مزادرپ ییوگ  هیفاق  هب  هک  تسین  نآ  تغارف  ارم  راکچ ، ییوگ  هیفاق  اب  ار  نز  تفگ : راقو  رپ  یگنهآ  اب  بنیز 
هب وا  مشچ  تسیرگن و  ار  ناریسا  تفرگرب و  بنیز  زا  هدید  دایز  رسپ 
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107 ص :
: تفگ داتفا و  نیسحلانب  یلع 

؟ تسیچ تمان  - 
. نیسحلا نب  یلع  - 

: دیسرپ دش و  تفگشب  دایز  رسپ  - 
!؟ تشک ادخ  ار  نیسحلا  نب  یلع  هن  رگم  - 

. هدنام شوماخ  یلع 
: دیسرپ راب  رگید  دایز  رسپ  - 

؟ یشوماخ ارچ  - 
. دنتشک شنامدرم  دوب ، یلع  شمان  هک  متشاد  يردارب  - 

. تساوخ خساپ  يو  زا  دایز  رسپ  نوچ  دنام و  شوماخ  یلع  تشک ، ار  وا  ادخ  - 
: دناوخ ار  اههیآ  نیا 

12 (2) هَّللا »....  ِنْذِاب  َتوُمَت  نأ  ٍسْفَِنل  َناک  ام  (1) 11 و  اِهتوَم ....  َْنیح  َسُْفنالا  َیّفَوَتَی  ُهَّللا  »
درم منکیم  نامگ  تسا ، غلاب  كدوک  نیا  دـیرگنب  تفگ : ار  نارـضاح  سپـس  ییاهنآ ، زا  مه  وت  ادـخ  هب  وترب ! یلو  دز  گناب  دایز  رـسپ 

. دشاب
: تفگ درک و  وا  ندرگ  رد  تسد  بنیز  داد . يو  نتشک  هب  رما  سپس 

هاگنآ رگم  منکیمن  اهر  ار  وا  تفگ  و  ياهتشاذگ ؟ ار  یـسک  ام  زا  رگم  ياهدشن ؟ بآریـس  ام  نوخ  ندروخ  زا  رگم  تسا  سب  دایز  رـسپ 
اب مه  ارم  هک 

 41 رمز : - - 1
 145 نارمع : لآ  - - 2
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108 ص :
، مشکب يو  اب  ار  وا  دراد  تسود  مراد  نامگ  ادـخ  هب  تسا ! یبیجع  دـنویپ  تفگ : ار  راضح  تسیرگن و  ودـب  یتخل  دایز  رـسپ  یـشکب ، وا 

. دننادرگب هفوک  رد  هدرک  بوچ  رب  ار  نیسح  رس  ات  دومرفب : دشاب و  دوخ  نانز  هارمه  ات  دینک  اهر  ار  كدوک 
. تخادنا نیسحلا  نب  یلع  ياهتسد  نادرگ و  هب  ریجنز  سپس 

رب ار  ریـسا  ناکدوک  نانز و  دـندرک ، هناور  قشمد  هب  وا  نارای  نادـنواشیوخ و  زا  نت  داتفه  رـس  نیـسح و  رـس  ار ؛ ناریـسا  رگید  راـب  *** 
. دندرامگ اهنآ  رب  نشخ  نامدرمزا  دنچ  ینت  هدناشن و  شوپور  یب  ياهزاهج 

هب شوماخ  نیسحلا  نب  یلع  دوب . هتـسب  ار  نانآ  نابز  نیگنـس  تبیـصم  دنتفگن ، نخـس  هملک  کی  بنیز ، نیـسحلا و  نب  یلع  هار  لوط  رد 
. درکیم هراظن  ار  نادیهش  ياهرس  بنیز  تسیرگنیم و  تشاد  ندرگ  رد  هک  ییاهلغ 

دوخ دزن  ار  ماش  ناگرزب  هک  یلاح  رد  دندرب ، دـیزی  رابرد  هب  دـندروآ و  رد  قشمد  هب  درکیم  رپ  ار  اضف  هک  نانز ، نویـش  نایم  ار  ناریـسا 
: تفگ دوب  هدراذگ  ور  شیپ  ار  نیسح  رس  هدناشن و 

هک میتفاکش  ار  ینادرم  ياهرس  دندرک . فاصنا  هب  راک  ام  نایم  رد  ناکچ  نوخ  ياهریـشمش  هک  نآ  ات  دندادیمن  فاصنا  ام  هرابرد  نانیا 
. دوب ناشیا  زا  ینامرفان  يراکمتس و  نکیل  دندوب ، زیزع  ام  رب 

: تفگ درک و  تراشا  نیسح  رس  هب  سپس 
؟ هدمآ هنوگچ  رس  نیا  دینادیم 

زا مّدج  يو و  ردام  زا  مردام  تسا و  رتهب  وا  ردپ  زا  مردپ  تفگیم :
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109 ص :
رتخد وا  ردام  اما  دوب ؟ هک  دوس  هب  يرواد  هک  دـننادیم  مدرم  درک و  جاجتحا  وا  ردـپ  اب  مردـپ  مرتراوازـس . تفالخ  هب  وا  زا  نم  وا و  دـج 
دشاب هتشاد  نامیا  زیخاتـسر  زور  هب  هک  تسین  یـسک  مسق  نم  ناج  هب  وا  دج  اما  تسا و  نم  ردام  زا  رتهب  هک  دنگوس  مدوخ  ناجب  ربمغیپ ،

یلو تسنادیم  رترب  نم  زا  تشاد  هک  یهقفت  رطاخ  هب  ار  نتـشیوخ  وا  دوخ  اما  دنادب  ییاتمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يارب  و 
: دیوگیم هک  دوب  هدناوخن  ار  ادخ  باتک  ایوگ 

«. ءاشت ّنمم  کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  ینؤت  کلملا  کلام  مهّللا  لق  »
زیزع و زورید  ات  هک  ینارتخد  دندش و  لوغـشم  یمـشاه  نادناخ  نارتخد  هراظن  هب  نایـسلجم  دندروآ و  ار  ناریـسا  ات  تفگب : سپـس  *** 
تساخرب و هک  ورخرس  هبرف و  یماش  يدرم  زج  دنتسب ، اههدید  هدرک  مرش  دندرک ، دای  ارنانآ  نادناخ  یگرزب  نوچ  اما  دندوب ، هبترم  دنلب 

: تفگ تسیرگن و  دوب  ابیز  ناوج و  يرتخد  هک  ع - یلع - رتخد  همطاف  هب 
؟ یشخبیم نم  هب  ار  نیا  نینمؤملاریما 

: تفگ ار  یماش  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  بنیز  تفرگ . ار  بنیز  دوخ  رهاوخ  هماج  ناسرت  همطاف 
. درک دیناوتن  راک  نیا  دیزی )  ) وا هن  وت و  هن  يدرک  راکشآ  ار  دوخ  تسپ  داهن  - 

: تفگ دیزی  - 
. منکیم مهاوخب  رگا  یتفگ  غورد  ادخ  هب 
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110 ص :
. يریگ رگید  شیک  يور و  نوریب  نییآ  زا  رگم  زگره  - 

: تفگ دش و  بضغ  رد  دیزی 
. دنتفر نوریب  نید  زا  تردارب  ردپ و  ییوگیم ؟ نینچ  نم  اب 

. دیدش تیاده  مدج  مردارب و  ردپ و  ادخ و  نیدب  تدج  ردپ و  وت و  - 
! ییوگیم غورد  ادخ  نمشد  - 

: تفگ داد و  ناکت  ار  دوخ  رس  درک و  ودب  زیمآ  تراقح  يرظن  بنیز 
! یهدیم مانشد  تنطلس  يورین  هب  یطّلسم و  ریما و  وت  - 

: تفگ تساخرب و  رگید  راب  یماش  سپس  تفرگ  ارف  قیمع  یتوکس  ار  هسلج  تفگن و  یخساپ  رگید  دیزی 
! شخبب نم  هب  ار  زینک  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  - 

: دز ودب  گناب  دیزی 
؟ دهد یمتح  گرم  ار  وت  ادخ  وش  رود  - 
. تشگ دیدپ  كانتشحو  ياهرظنم  سپس 

: تفگ تفوک و  نیسح  نادند  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ییاصع  اب  تفرگرب و  نادیهش  ياهرس  زا  هدرپ  دیزی 
. دازیرم تسد  دیزی  دنتفگیم : مرخ  ناداش و  دندوب و  رضاح  دندش ؟ هتشک  ردب  رد  هک  نم  ناردپ  شاک 

: دز گناب  دیزی  رب  هک  بنیز  زج  دنداتفا  هیرگ  هب  شارخلد  هنحص  نیا  ندید  زا  مشاهینب  نانز 
: دیامرفیم هک  تسا  تسار  ادخ  هتفگ 

اِهب اُوناک  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنا  ياوُّسلا  ُؤاسا  َنیذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث  »

ناریسا www.Ghaemiyeh.comهلفاق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


111 ص :
.« َنُؤِزهَتْسَی

ام و يراوخ  راک  نیا  رد  يربیم ! نامرگید  ییوس  هب  ییوس  زا  ناریـسا  نوچمه  هدرک ، گنت  ام  رب  ار  ناهج  هک  نونکا  يراد  نامگ  دیزی !
؟ دناسریم ار  وت  ردق  يدنلب  راتفر  نیا  يراد  نامگ  تسا !؟ وت  يراوگرزب 

داد تلهم  ار  وت  ادـخ  رگا  تسا ! وت  دارم  هب  اهراک  وت و  ماک  هب  ایند  ینیبیم  هک  يرگنیم  دوخ  تسار  پچ و  هب  ناـمداش  ینکیم و  ربکت 
: دیامرف دوخ  هک  تسورنادب 

دوخ ناـهانگ  اـت  میهدیم  يرادروـخرب  ار  اـهنآ  اـم  تسا ، کـین  اـهنآ  يارب  مهدیم  يرادروـخ  رب  ار  ناـشیا  هک  یناـسک  دـننکن  ناـمگ  »
.« دنیازفایب

رد ناریـسا  نوچمه  ار  ربمغیپ  نارتخد  يزاـس و  ناـهن  هدرپ  سپ  ار  شیوخ  نازینک  نارتـخد و  هک  تسا ! تلادـع  نیا  اههدـش ، دازآ  رـسپ 
هانپ رد  نارتش و  تشپ  رب  ار  نانآ  ینکـشب و  نانآ  يولگ  رد  ار  ناشیا  گناب  ینک و  هراپ  ار  ناـنآ  ياـههدرپ  يروآرد ؟ ناـمدرم  هگاـشامت 

! دنرگنب اهنادب  رود  کیدزن و  ات  ینادرگب  يرهش  هب  يرهش  زا  نانمشد 
. يرامشیمن گرزب  ینادیمن و  هانگ  ار  راک  نیا  یبوکیم و  ار  هللادبعیبا  نادند  شیوخ  ياصع  هب  یبلطیم و  ار  ردب  ناگتشک  وت 
يدوزب یتخادنارب ؛ ار  ام  نب  خیب و  يدرک و  هزات  ار  ام  مخز  نیمز ، ناگراتس  نوخ  كاپ ، ياهنوخ  نیا  نتخیراب  هک  یشابن  دنـسرخ  ارچ  - 

. مدوب لالو  روک  شاک  ینکیم  وزرآ  هک  تسا  تقو  نآ  يوشیم و  هدناوخ  تساوخزاب  هب  ادخ  دزن 
شیوخ تشوگ  رد  زج  يدیربن و  ار  دوخ  تسوپ  زج  ادخ  هب  دیزی 

ناریسا www.Ghaemiyeh.comهلفاق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


112 ص :
. دناهدیمرآ مه  درگ  تشهب  رد  هک  ینیبیم  ار  وا  ناشیوخ  نادنزرف و  ادخ و  لوسر  دوخ ، لیم  فالخ  هب  يدنکفین  هنخر 

«. دنروخیم يزور  شیوخ  راگدرورپ  دزن  دناهدنز و  نانآ  هکلب  دناهدرم  دناهدش ، هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  »
مادـک هاپـس  رتدـب و  ام  زا  کی  مادـک  هاگیاج  هک  تسناد  دـیهاوخ  تسا ، هدرک  راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  ار  وت  هک  یـسک  وت و  يدوز  هب 

. تسا هاوگ  وت  ياپ  تسد و  یعدم و  مدج  ام و  رواد  راگرورپ  راگزور  نآ  رد  تسا  رتزیچان  سک 
يرای هب  ار  هناجرم  رـسپ  وت  زور  نآ  رد  میـشابیم  وت  هاوخ  ماو  زیخاتـسر  زور  ياهدروآ ، تسد  هب  جـنر  یب  لام  نوچمه  ار  ام  ایند  رد  رگا 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  نادـناخ  لتق  ینیبیم  شیوخ  رانک  رد  هک  ياهشوت  نیرتهب  نازیم  دزن  و  دـبلطیم : کمک  هب  ار  وت  وا  یناوخیم و 
. دیشکیم هزوز  ناگس  نوچمه  تناوریپ  وت و  هک  تسا  تقونآ  تسا  ملس  هلآ و 

كاپ يدینابسچ  دوخ  نمادب  ام  نتشک  اب  هک  ار  راع  هکل  نیا  نونکا  منکیمن ، هوکـش  وا  يارب  زج  مسرتیمن و  ادخ  زا  زج  دنگوس  ادخ  هب 
. درک ناوتن 

هب دـنکفا و  هرهچ  رب  شیوخ  هماج  دـش  علطم  تشذـگیم  يو  يوش  سلجم  رد  هچنآ  زا  دـیزی  نز  رماع  هللادـبع  رتخد  دـنه  نوچ  دـنیوگ 
: تفگ ار  دیزی  دمآ و  سلجم 

؟ تسا همطاف  رسپ  نیسح  رس  نیا  - 
 ...! نک هحون  وا  رب  يرآ  - 

هب اصع  اب  هک  دید  ار  دیزی  نوچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هباحص  زا  یکی 
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113 ص :
: تفگ دبوکیم  شنادند 

رایـسب ار  اجنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ینزیم  ییاج  هب  ار  دوخ  ياـصع  یبوکیم ؟ شیوخ  ياـصع  اـب  ار  نیـسح  نادـند 
! دیسوبیم

. دشابیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شعیفش  دیآیم و  نیسح  تسا و  دایز  نبا  وت  یجنایم  ییآیم و  تمایق  زور  وت  دیزی 
رد لغ  هک  ار  نیـسحلا  نب  یلع  ات  دنرب و  نوریب  ار  نانآ  ات  تفگ : دش و  گنت  دیزی  رب  سلجم  وا  نانخـس  ندینـش  و  بنیز ، ندید  زا  *** 

: تفگ یلع  دندروآرد ، تشاد  ندرگ 
. دوشگیم دیدیم  هتسب  نینچ  ار  ام  ربمغیپ  رگا  - 

: تفگ دوب  زادنا  نینط  وا  شوگ  رد  بنیز  گناب  زونه  هک  دیزی 
: تفگ سپس  دروآ  شیوخ  کیدزن  ار  وا  دهاوخ  رذع  هک  یسک  دننام  دنتفرگب و  وا  ندرگ  زا  لغ  ات  داد  روتسد  یتفگ و  تسار  - 

: وگب وت  نیسحلا ! نب  یلع 
! ینیبیم هک  درک  نانچ  ودب  ادخ  دیگنج . نم  اب  یهاشداپ  رس  رب  درک و  راکنا  ار  مقح  دیرب و  ارم  دنویپ  تردپ  - 

: دناوخ ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  یلع 
13 (1) ٌریسَی ». هَّللا  َیَلَع  َِکلذ  َّنا  اهَأَْربَن  ْنا  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  یف  اَّلا  ْمُکِسُْفنَأ  یف  َو ال  ِضْرَألا  ِیف  ٍۀَبیصُم  ْنِم  َباصا  ام  »

: دناوخب ار  نآرق  هیآ  نیا  هک  تساوخ  دیزی 

. 22 دیدح : - - 1
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114 ص :
14 (1) ْمُْکیِْدیا »...  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیِصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  امَو  »

. درک شوماخ  ار  وا  دیسریم  شوگ  هب  رود  زا  هک  نانز  شارخلد  گناب  نکیل 
هکنآ زج  دنامن  ینز  هیواعم  نادناخ  زا  و  دندش ، کیرش  نانآ  اب  يراوگوس  رد  زین  هیما  ینب  نانز  هکلب  دنتسیرگیمن ، مشاه  ینب  نانز  اهنت 

. دمآ لابقتسا  هب  نانک  هحون 
هب ار  اهنآ  ناراک  کمک  ناراوس و  نیما و  ینابهاگناب  هتسب و  ناشیا  رفس  راب  ات  تفگ : دیزی  سپس  دوب ، اپ  رب  يرگ  هحون  هتسویپ ، زور  هس 

. دندرک هناور  هنیدم  يوس 
: تفگ تساوخ و  عادو  يارب  ار  یلع  دیزی  دنیوگ  و 

نادرگالب متشاد  ییاناوت  هچنادب  مدادیم و  ودب  تساوخیم  هچ  ره  مدوب  تردپ  اب  نم  رگا  ادخ  هب  داب ، دایز  دعـس ، نب  رمع  رب  ادخ  تنعل 
دراد تجاح  ره  ات  تفگ : ار  وا  و  دوب ! نینچ  ادـخ  ياضق  نکیل  دیـسر ، تکاله  هب  نم  نادـنزرف  ضعب  راـک  نیا  رد  دـنچ  ره  مدـشیم  وا 

. دنارب دوخ  زا  ار  وا  حاحلا  تنوشخ و  اب  تساوخیم  دوب و  وا  شوگ  رد  بنیز  گناب  و  دش . شیوخ  ياج  هب  سپس  دسیونب 
0 * 0

دوخ ناسک  اب  دندرکیم  لزنم  اج  ره  تفرگیمن و  رب  نانآ  زا  هدید  دربیم و  هنابـش  مامت  ینابرهم  اب  ار  نیـسح  نادنزرف  نانز و  نابهاگن ،
ای وضو  يارب  یکی  رگا  هک  داتسیایم  تسد  رود  رد  نانابساپ  نوچمه  ناشیا  رود  هب 

. 30 يروش : - - 1
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115 ص :
؟ دیهاوخیم هچ  هک  دیسرپیم  هاگ  هب  هاگ  دشابن و  تمحز  رد  دوش  نوریب  رگید  راک 

: تفگ رثأت  اب  نابهاگن  يربیم ؟ البرک  هار  زا  ار  ام  تفگ : بنیز 
! مربیم يرآ  - 

. دندروآ نادیم  نادب  ار  نانآ  و 
0 * 0

اهنآ ناگدنرد  هک  نادیهش - نت  ياههراپ  نیگنر و  نوخ  زا  البرک  نیمز  زونه  دوب و  هتشذگ  هاگ  راتشک  هثداح  زا  زور  لهچ  تقو  نیا  رد 
. دشیم هدید  نابایب  نآ  رد  دندوب - هدرب  وس  نآ  وس و  نیدب  ار 

دندیـسر هنیدم  رهـش  نوریب  نوچ  تفرگ ؛ شیپ  ار  هنیدـم  هار  هلفاق ، سپـس  دـندرب ، رـس  هب  يزیر  کشا  يرگ و  هحون  هب  اجنآ  رد  زور  هس 
: تفگ ار  بنیز  هدیس  همطاف ،

؟ میهدب ودب  ات  يراد  يزیچ  درک ، یکین  ام  هب  رایسب  رفس  نیا  رد  درم  نیا  رهاوخ ! - 
. مرادن يزیچ  دوخ  رویز  زج  ادخ  هب  - 

سپ ار  هیده  تسرپ ، رـس  ِدرم  نکیل  تسا ، هیده  يزیچان  ببـس  یتسدگنت  هک  دنتـساوخ  ترذعم  وا  زا  دنداتـسرف و  يو  يارب  دنبوزاب  ود 
: تفگ داتسرف و 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  امـش  يدنواشیوخ  ادـخ و  يارب  زج  نم  یلو  دوب ، سب  امـش  هیدـه  دوب  ایند  يارب  ماهدرک  هچنآ  رگا 
. مدرکن يراک 
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116 ص :

ناوراک تشگزاب 

خساپ ار  دوخ  نایعیش  توعد  هک  ربمغیپ  هداز  رتخد  ربخ  راظتنا  رد  دوب و  هتفر  ورف  مشخ  میب و  زا  یـشان  یتوکـس  رد  هنیدم  ترتف ، نیا  رد 
. دربیم رس  هب  دوب  هتفگ  تبثم 

: دنداد ادن  هک  يزور  ات 
. دیآیم هنیدم  هب  دوخ  نارهاوخ  اههمع و  اب  نیسحلا  نب  یلع 

؟ نارهاوخ واههمع  اب  نیسحلا  نب  یلع 
؟ دنیاجک اههدازومع  ناردارب ، اهومع و  وک ؟ نیسح  سپ 

؟ دندش هچ  دننیمز  ناگراتس  هک  ارهز  نادنزرف 
؟ تساجک تساجک .... ؟ ... 

اج همه  رد  نانز  هلان  هیرگ و  گناب  هک  دیشکن  یلوط  دیسر و  ابق  عیقب و  هب  هتسهآ  هتسهآ  اجنآ  زا  دحا و  هنماد  هب  ات  دش  رشتنم  گرم  ربخ 
. تشگ هدنکارپ 

. دیاین نوریب  هناخ  زا  نانک  نویش  هک  دوبن  هنیدم  رد  ینیشن  هدرپ  نز  چیه 
: تفگ ار  مدرم  هدش و  نوریب  نانکهلان  هنهرب و  ياپ  ورس  رگید  نانز  اب  ملسم  رهاوخ  بلاط  یبا  نب  لیقع  رتخد  بنیز 

ناشیا ضعب  دیدرک ؟ هچ  نم  نادنزرف  ناسک و  اب  نم  زا  سپ  دیدوب ، نیرخآ  تما  هک  امش  دیوگب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رگا 
. دیدن ناطلغ  نوخ  هب  ار  رگید  ضعب  ریسا و 
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117 ص :
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  خساپ  امـش  دینک . يدب  نم  اب  هک  دوبن  نیا  نم  شاداپ  دینکن . دب  نم  ناشیوخ  هب  هک  مداد  زردنا  ار  امش 

؟ دیهدیم هچ  ار 
: تفگیم هک  دیسریم  شوگ  هب  رود  زا  يرگید  هحون  يادص 

! دیتشک ینادان  يور  زا  ار  نیسح  هک  یمدرم 
. تبوقع هجنکش و  هب  ار  امش  داب  هدژم 

. دنتسرفیم تنعل  امش  رب  دننکیم و  نیرفن  ار  امش  اهنامسآ  لها 
هاگ چیه  درادن و  دای  هب  زور  نآ  زا  رتشارخلد  يزور  ربغیپ  هنیدم  تفریم . دندوب ، هدمآ  ناشیا  لابقتسا  هب  هک  یمدرم  شیپاشیپ  ناوراک ،

. تسا هدیدن  هزادنا  نادب  ار  ناگدننک  هیرگ  رامش 
0 * 0

دیـس دندوب  دـنمجرا  یهورگ  تقو ، نآ  رد  هدـش و  نوریب  هکم  يوس  هب  تیب  لها  هک  تشاد  رطاخ  هب  ار  بجر  ها  ياهبـش  زا  یبش  هنیدـم 
قیال هک  ار  دـیزی  ات  دـنتفریم  دنـشاب ، هتفرگ  ار  نآ  درگ  ناشخرد  ناگراتـس  هک  هاـم  نوچمه  تفریم ؛ ناـنآ  شیپاـشیپ  تشهب ، ناـناوج 

. دنرآ ریز  هب  شیوخ  تخت  زا  تسین  تفالخ 
! دوب هدرک  هچ  ناوراک  نیا  اب  راگزور  هک  ار  ادخ  اما  تشگیم ، زاب  هدوبن ، زواجتم  هام  دنچ  زا  نآ  تدم  هک  يرفس  زا  ناوراک 

گرم ساد  اجنآ  رد  دوب ! گرم  نابایب  اـجنآ  هک  یتروص  رد  دنتـشادنپیم ، وزرآ  يداو  ار  نآ  هک  دـنار  یلزنم  رـسب  تعرـس  هب  ار  ناـشیا 
. تشاذگن ار  یسک  هدز  متس  كدوک  نز و  تشم  کی  نیا  زج  دنک و  نب  خیب و  زا  ار  همه 
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118 ص :
. دماین زاب  یسک  ناناوج  نادرم و  زا  اما 

كاپ كاخ  رد  ار  ناگدـننک  هیرگ  مشچ  کشا  دوب و  زادـگناج  ياههلان  اههیرگ و  ازع و  سلاـجم  رظاـن  زور ، بش و  دـنچ  هنیدـم  *** 
. تفرگیم دوخ 

رگید نیـسح و  شیوـخ  مع  رـسپ  دـمحم و  نوـع و  دوـخ ، نادـنزرف  يازع  زور  مینیبیم  ار  بنیز  رهوـش  رفعج  نب  هللادـبع  تـقو  نـیا  رد 
. تسا هتسشن  نادیهش 

: دیوگیم تقامح  يور  زا  يو  مالغ 
! میراد نیسح  زا  ار  تبیصم  نیا 

: دیوگیم دنارپیم و  ودب  ار  دوخ  شفک  هتساخ و  رب  هللادبع 
گرم ادـخ  هب  موش . هتـشک  اـت  مُربـن  يو  زا  متـشاد  تسود  مدوب  وا  اـب  رگا  ادـخ  هب  ییوـگیم ؟ نینچ  نیـسح  هب  ءانخللا (1) 15  نب  اـی  - 

. دنکیم ناسآ  نم  رب  ار  تبیصم  هک  تسا  نادنزرف 
هتـشک البرک  رد  هک  دوخ  نازیزع  رب  دـنوریم و  ناتـسروگ  هب  زور  ره  هدرم  ناوج  ناـنز  ناـمیتی و  دوشیم و  هدـیچ  رب  ازع  سلجم  سپس 

. دنزیریم کشا  ناشیا  ندید  زا  نمشد  تسود و  هک  دنازرلیم  نانچ  ار  هنیدم  نانآ ، نویش  گناب  دننکیم و  يراوگوس  دناهدش 
تسیرگیم دندوب ، هدش  هتشک  البرک  رد  هک  دوخ  رسپ  راهچ  رب  تفریم و  عیقب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نز  مازخ  رتخد  نینبلا  ما  دنیوگ 

زاو تشذـگ  اجنادـب  نایبلاط » نمـشد   » مکح نب  ناورم  يزور  دـندشیم . عمج  وا  رود  هب  مدرم  هک  دیـشکیم  شارخلد  ياههلان  ناـنچ  و 
. داتفا هیرگ  هب  وا  هیرگ 

نُک . هدنگ  ءانخل : - - 1
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. رمب ات  تفخن  فقس  ریز  رد  لاس  کی  تفرگن و  يوش  نیسح  زا  سپ  هنیکس  ردام  نیسح و  ماما  نز  سیقلا  ءرمارتخد  بابر 

هتفر باوخ  هب  دیاش  تسا ، هدیـشک  يرادیب  هک  اهتدمزا  سپ  يو  مییوگیم  مینیبیمن ، رفعج  نب  هللادبع  يازع  سلجم  رد  ار  بنیز  هدـیس 
. تسا هتساخرب  يراک  لابندب  هتشاد و  هاگن  ار  دوخ  هیرگ  مینیبیم ، ار  وا  هک  درذگیمن  يرید  یلو  دشاب 

 .... دراد هیرگ  زا  رتمهم  يراک  زورما  وا 
. دور رده  هب  هتخیر  ياهنوخ  نیا  تسین  راوازس 

. دنوش هتشک  هدوهیب  راوگرزب  نادیهش  نیا  و 
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نیرخآ رفس 

بنیز و هچ  دـندشیمن ؛ یـضار  هیما  ینب  یلو  دـنارذگب  دوخ  دـج  راوج  رد  تساهدـنام ، وا  رمع  زا  هک  ار  یهاگ  دـنچ  تساوخیم  بنیز 
هاگآ تفر ، وا  نارای  نیـسح و  رب  هک  یعیجف  تایانج  دـیزی و  هاپـس  يراکمتـس  زا  ار  مدرم  دـندوب ، هتـشگ  زاب  ـالبرک  زا  وا  اـب  هک  یناـسک 

ات دنک . جـییهت  دـیزی  رابرد  هیلع  ار  مدرم  دزورفا و  رب  نایعیـش  هنیـس  رد  ار  نزح  شتآ  هک  دوب  یفاک  هنیدـم  رد  بنیز  فقوت  دـندرکیم و 
ناشیا کمک  هب  دهاوخیم  هدروآ و  ناجیه  هب  ار  هنیدم  مدرم  قطنم ، لقع و  توق  هب  بنیز  هک : درک  همان  ار  دیزی  هنیدم ، مکاح  هک  اجنآ 

. دزیخرب نیسح  یهاوخنوخ  هب 
هک اجک  ره  هب  دوش و  جراخ  هنیدم  زا  تفگ : ار  بنیز  هنیدم  مکاح  دنک و  هدنکارپ  اهرهش  رد  ار  نیـسح  نادناخ  هیقب  هک  داد  نامرف  دیزی 

. دنک ماقم  دهاوخ 
: داد خساپ  ناجیه  مشخ و  اب  بنیز 

رب ار  ام  دـندنار و  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  اپراهچ  نوچمه  ار  ناگدـنامزاب  دـندش ، هتـشک  اـم  نیرتهب  دـمآ ! اـم  رـس  رب  هچ  دـنادیم  دـنوادخ 
. تفر میهاوخن  نوریب  هنیدم  زا  دیزیرب  ار  ام  نوخ  رگا  ادخ  هب  دندیناشن ، شوپور  یب  ياهزاهج 

. دیوگ كرت  ار  هنیدم  هک  دندرک  تساوخرد  تفطالم  یمرن و  اب  هدیسرت و  يو  رب  دیزی  مشخ  زا  مشاهینب  نانز 
تسار ام  قح  رد  ادخ  هدعو  ومع ! رخد  تفگ : لیقع  رتخد  بنیز 
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! یشاب ناما  رد  هک  ورب  ییاج  هب  دهدیم  رفیک  ار  ناراکمتس  دنکیم و  ام  ثاریم  میهاوخب  نیمز  زا  ار  اج  ره  تسا و 

. دیدن ار  وا  هنیدم  سپ  نآ  زا  تفر و  نوریب  هنیدم  زا  راچان  بنیز 
 ... تفر رصم  هب  هنیدم  زا  بنیز  *** 
! ... درک بنیز  هک  رایسب  ياهرفس  هچ 

؟ دباین ینما  ياج  نیمز  رد  دشاب و  تکرح  رد  يرهش  هب  يرهش  زا  ار  دوخ  رمع  رسارس  وا  هک  تسا  ردقم  ایآ 
رظن هب  نوزحم  برطـضم و  تخـس  تسا و  نابیرگ  هب  تسد  يراکفا  اـب  هلیقع  هک  دـندش  هجوتم  دـندوب ، يو  هارمه  هک  مشاـه  ینب  ناـنز 

، دوزفا وا  ینارگن  بارطـضا و  رب  دنهد  نیکـست  ار  وا  رطاخ  دنتـساوخ  هچ  ره  دندوب ، هدیدن  نانچ  ار  وا  تقو  نادب  ات  هک  نانچ  دیـسریم ،
 ... البرک تبیصم  رکذ  دندز ؛ يرگید  نامرد  هب  تسد  راچان 

دیدـپ يو  لد  رد  هدنـشک  قیمع و  یتحارج  هدـش و  کشخ  بنیز  مشچ  رد  کشا  یلو  دـبای  فیفخت  يو  هودـنا  کشا ، نتخیر  اب  دـیاش 
. دوب هدمآ 

0 * 0
. دوب رتشیب  ناشرطاخ  یگتفرگ  رتراوشد و  نیرفاسم  رب  رفس ، نیا  نیرخآ  ياهلزنم 

. دیسر لین  يداو  هب  تشذگ و  یکدوک ، شرورپ  دهم  دادجا و  ءابآ و  نطو  زاجح ، نیمز  زا  ناوراک 
 .... یشیوخ هن  تسا و  ینطو  هن  هک  ینیمزرس 
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هلفاق رظن  رد  ییوگ  هتخاسرپ و  نیگنس  دکار و  هریت و  ییاوه  ار  یقرش  نابایب  دیـشخردیمن ، نامـسآ  رد  هام  هتفرگ و  مکارتم  يربا  ار  قفا 

. دوب هتفرگ  ارف  یتشحو  ار  يداو  رسارس  دش و  دمجنم  تسا  هدومیپ  زارد  یهار  هک  نوزحم ،
 ... تفای رییغت  هرظنم  سپس 

زا یهورگ  دش  مولعم  هام  ییانشور  رد  درک . عولط  زین  لاس 61  نابعش  لاله  تشاذگ  رصم  كاخ  هب  مدق  بنیز  هدیس  هک  هظحل  نامه  رد 
تختیاپ زا  هک  يرگید  هدـع  اجنآ  رد  دـندوب و  نیرفاسم  باکر  رد  سیبلب )  ) هیرق کیدزن  ات  نانیا  دـناهدرک . لابقتـسا  ار  هلفاق  رـصم  مدرم 

. دش قحلم  ناشیا  هب  دندوب  هدمآ 
ماما رهاوخ  ارهز و  رتخد  ترایز  يارب  هک  دوب  تکلمم  نایعا  املع و  زا  یهورگ  رصم و  ریما  يراصنا  دلخم  نب  ۀملسم  زا  بکرم  هدع  نیا 

. دندوب هدمآ  دیهش 
. دیسر تختیاپ  هب  ات  دنتفرگ  نایم  رد  ار  وا  و  دنداتفا . هیرگ  هب  داتفا  بنیز  هب  ناشیا  مشچ  نوچ 

هتشذگ ناج  زا  اسراپ و  نانز  اب  زج  تدم  نیا  رد  دیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  لاس  کی  کیدزن  بنیز  درب و  هناخ  هب  ار  يو  دلخم  نب  ۀملسم 
. درکن تاقالم 

. دیسر نایاپ  هب  شدرگ  سپس 
ار البرک  هاگلتق  هک  ار  ییاههدید  تفگ و  دوردب  ار  یگدـنز  لاوقا ) رهـشا  هب   ) لاس 22 بجر  مهد  راهچ  هبنـشکی  ِزور  ِماش  بنیز ، هدیس 

هب دوب  هدید 
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. دوب هدش  لمحتم  ار  ییاسرف  تقاط  ياهیگتسخ  هک  دیسر  يرکیپ  یگدوسآ ، ماگنه  و  داهن . مه 

تسد رود  طاقن  زا  ناناملسم  تسا و  رازم  زورما  ات  يو  روگ  دندرپس . كاخ  هب  دوب  يو  لزنم  هک  يراصنا  دلخم  نب  ۀملسم  هناخ  رد  ار  وا 
. دنوریم نآ  ترایز  هب 

. دشابیم اهنابز  درو  هک  تساهنرق  اهلاس و  يو  زادگناج  ياهتبیصم  ناتساد  اما 
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! هاوخنوخ

. دهد رییغت  ار  خیرات  ریسم  تسناوت  هاتوک  تدم  نیمه  رد  اما  تسیزن ، مین  لاس و  کی  زا  شیب  ردارب ، زا  سپ  بنیز 
یتشم زج  نیسح  لتق  زا  سپ  دوبن  اج  یب  نادنچ  مه  رادنپ  نیا  تسا ! هعیش  خیرات  زا  لصف  نیرخآ  نیـسح  لتق  دندرکیم  نامگ  هیما  ینب 

. دنامن ياج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نادناخ  زا  یسک  هدید  غاد  نز  دنچ  كدوک و 
. تسوا لتاق  هیواعم  تشاد ، ترهـش  هک  نآ  اب  نسح ، لتق  زا  سپ  دـماین و  دـیدپ  يرییغت  عاضوا ، رد  دـش و  هتـشک  یلع  دـندید ، هیما  ینب 

ناـنچ دنتـشک و  وا  نایعیـش  يور  شیپ  هفوـک و  رد  ار  نیـسح  سپـس  تفرگ ، توـق  هیواـعم  راـک  هکلب  دادـن  خر  تلود  راـک  رد  ياهنخر 
! دنراپسیم دیزی  هب  ار  يو  سپـس  دنبلطیم و  ار  یلع  وا  دنزرف  درک و  دنهاوخ  دیدجت  ار  هثداح  نیا  راب  نیمود  يارب  نایفوک  هک  دومنیم 
دش و دیدپ  هنحـص  يور  رب  بنیز » هدیـس  ، » دبای نایاپ  هنحـص  دـتفیب و  هدرپ  هک  نآ  زا  شیپ  یکدـنا  یلو  دومنیم  نینچ  لاح  رهاظ  يرآ 

. درک تعنامم  هدرپ  نداتفا  زا  لمع  نیا  اب  تفرگ و  شنزرس  تنعل و  داب  هب  ار  هیما  ینب  هفوک و  مدرم 
. داتفا دهاوخن  هدرپ  دنوشن . نوگرگد  رگا  دنتسه ، نآ  يورب  هک  یمدرم  نیمز و  ات  مراد  نامگ  و 

. تفرن تخیرن ، هدنشک  رهز  تارطق  نیحتاف  ماج  رد  اتو  درکن  خلت  هیما  ینب  دیزی و  دایز و  نبا  ماک  رد  ار  يزوریپ  هزم  ات  بنیز  *** 
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تسکـش و هب  بنیز  راک  هجیتن  هک  تشذـگن  زارد  ینامز  تفاین و  یماود  ناـنآ  يزوریپ  دـییاپن و  يرید  هیما  ینب  ِيداـش  بنیز ، مادـقا  اـب 

. دش یهتنم  نایوما  يدوبان 
هدیـشک ياهریت  هدرپ  تسا  هداد  تسد  وا  رب  نیـسح  لـتق  زا  هک  یناـمداش  يور  رب  درک  ساـسحا  دـیزی  هک  دوـب  هتفرن  ماـش  زا  بنیز  زوـنه 

، يو رمع  هدـنام  یقاب  لاس  هس  رد  دـش و  لّدـبم  تخـس  ینامیـشپ  هب  هک  اجنآ  اـت  ددرگیم ، دـیدش  كدـنا  كدـنا  نآ  یگریت  دوشیم و 
. درکن اهر  ار  وا  نابیرگ 

. دید رایسب  نایز  وا  زا  زین  دایز  نبا 
دش و دنـسرخ  يو  راک  زا  دیزی  داتـسرف و  ماش  هب  ار  نانآ  ياهرـس  دیناسر ، لتق  هب  ار  وا  نادـنزرف  نیـسح و  هللادـیبع ، نوچ  دـیوگ : يربط 

: تفگیم هتشگ و  نامیشپ  هک  تشذگن  یکدنا  یلو  تفر ، الاب  وا  دزن  هللادیبع  تلزنم 
دزن ارم  تشک و  ار  وا  هک  دـنک  تنعل  ار  هللادـیبع  ادـخ  مدادیم . ودـب  تساوـخیم  هچ  ره  مدینـشیم و  ار  نیـسح  نخـس  رگا  دـشیم  هچ 

. تشاک نانآ  لد  رد  ارم  هنیک  مخت  نیسح  نتشک  اب  درک و  ضوغبم  ناناملسم 
؟ راکچ دایز  نبا  اب  ارم 

. درک بضغ  وا  رب  و 
: هک دینش  ار  يوما  مکح  نب  ییحی  رعش  و 

. تساهکیر هزادنا  هب  هیمس  نادنزرف  هرامش 
. هدنامن یلسن  ار  ربمغیپ  نادناخ  و 

اهنخس يو  ياعد  تباجتسا  زا  مدرم  بنیز » هدیس   » گرم زا  سپ  *** 

! www.Ghaemiyeh.comهاوخنوخ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 144زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


126 ص :
هب هک  دوب  یسدقم  ياهنوخ  زا  نآ  مشخ  نیسح و  ناگدنشک  رب  نامسآ  بضغ  ناشیا ، ناتساد  دنتسشنیم  مه  درگ  هک  اهبـش  دنتفگیم و 

. تفرگ رارق  زواجت  دروم  قحان  هب  هک  ینادناخ  تخیر و  قحان 
رد ناگدننک  تکرش  زا  کی  چیه  هک  نانچ  دناهدرک . لقن  طبض و  ناگدنیآ  يارب  هتشاذگن و  هتفگان  ار  اهناتـساد  نیا  دعب ، ناسیون  خیرات 

. دناهتشونن يو  رب  ادخ  مشخ  نامسآ و  ماقتنا  زا  وا ، هرابرد  یناتساد  نیخّروم ، هک  مینیبیمن  ار  نیسح  لتق 
یلو دـناهتفگ ، هفازگ  هب  نخـس  دـیاش  مییوـگیم  هدـش و  ددرم  میناوـخیم  نایعیـش  بتک  رد  ار  ناراـک  هبت  نیا  لاـح  تبقاـع  هـک  یهاـگ 

زا يدرم  دناهدروآ . ملق  هب  هراب  نیا  رد  یتفگـش  اهناتـساد  هک  مینیبیم  میراد ، نانیمطا  ناشیا  تناما  تلادع و  هب  هک  زین  ار  رگید  نیخّروم 
. دنام هنشت  هک  درک  نیرفن  وا  رب  ماما  تشاد و  زاب  بآ  ندیشون  زا  ار  نیسح  هک  میناوخیم  ار  مراد  ینب 

ياهحدق بآ و  ياههزوک  نم  تشگیمن ، باریـس  دش و  هنـشت  هک  دییاپن  يرید  ادخ  هب  دیوگ : تسا  هدـید  سپ  نآ  زا  ار  يو  هک  یـسک 
ات دندادیم  ودب  ار  ریـش  حدق  ای  بآ  هزوک  سپـس  مدرم ، یگنـشت  زا  هک  دینک  باریـس  ارم  درکیم  دایرف  يو  مدـید . وا  يور  شیپ  ار  ریش 
رد هک  یسک  دریمب ، یگنشت  هب  هک  درک  نیرفن  مه  ار  يرگید  دیکرت . وا  مکش  هکنآ  ات  دشیم . هنـشت  هک  تشذگیمن  يرید  دیـشونیم و 

. درم ات  دشیمن  ریس  دیماشآیم و  زاب  درکیم و  یق  سپس  دیماشآیم  مدید  ار  وا  ادخ  هب  دیوگ : تسا ، هتفر  وا  تدایع  هب  يو  يرامیب 
ات درب  هناخ  هب  تفرگ و  ار  ماما   16 (1) ُسنُرب »  » هک هدنک  مدرم  زا  رگید  و 

زارد . هالک  - - 1
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نآ رب و  نوریب  ار  نآ  يروآیم ؟ نم  هناـخ  هب  ياهدوبر  ربمغیپ  رتـخد  رـسپ  زا  هک  ار  يزیچ  تفگ : تفـشآرب و  يو  نز  دـیوشب ، نآ  نوخ 

. درم یتسدگنت  رقف و  هب  درم 
. دومنیم کشخ  بوچ  ود  نوچ  ناتسبات  رد  دادیم و  نوخ  ناتسمز  رد  يو  ياهتسد  دراذگ ، هنهرب  ار  وا  درب و  ار  ماما  راز  هک ا  يرگید 
هب بنیز  هک  نیـسح  نوخ  هک  دنرادن  دـیدرت  ناسیون  خـیرات  نکیل  دنـشاب ، هتخادرپ  نازادرپ  هناسفا  نایعیـش و  ار  ثیداحا  نیا  رتشیب  دـیاش 

. تفرن رده  هب  تساخرب  نآ  بلط 
. تشگ لّدبم  ياهدنزوس  شتآ  هب  تخورفا و  رب  دوب ، ناهنپ  اههنیس  نوناک  رد  هک  بضغ  مشخ و  ياههّقرج  هک  تشذگن  شیب  لاس  هس  و 

. دروآ رد  هزرل  هب  ار  هفوک  نیسح ، ناهاوخنوخ  گناب  و 
. دمآ دیدپ  البرک  راتشک  یهاوخنوخ  هب  هک  دوب  قارع  رد  يرگید  هاگلتق  رظان  يرجه  شش  تصش و  لاس  و 

. دندش هتشک  دندوب ، کیرش  نیسح  لتق  رد  هک  یناسک  رفن  اجکی 248  رد  اهنت 
سپس دیدرک .... ؟ هچ  وا  اب  تساجک ... ؟ نیـسح  دندیـسرپیم  اهنآ  زا  دندشیم  ریگتـسد  نوچ  دندرکیم و  لابند  تخـس  ار  ناگتخیرگ 

. دندادیم رفیک  دوب  هدش  بکترم  هک  یهانگ  بسانت  هب  ار  کی  ره 
. دندینازوسیم شتآ  هب  ار  یکی 

. دریمب ات  دندیربیم  اپ  تسد و  ار  يرگید 
دنتشکیم دنفسوگ  نوچ  ار  یموس 
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128 ص :
ریت درک و  ریت  رپس  دراذـگ و  یناشیپ  رب  ار  شیوخ  تسد  وا  مدرک و  يریت  جامآ  ار  نیـسح  نادـناخ  زا  یناوج  : » تفگیم هک  ار  یمراهچ 

. دنتخاس شریت  فده  هدرک و  راوتسا  وا  یناشیپ  رب  يو  تسد  تفاکش ، هب  ار  يو  تسد 
. دیسر لتق  هب  زین  دایز  نب  هللادیبع 

. دش هتشک  صفح ؛ يو ؛ دنزرف  دعس و  نب  رمع 
دابآ درک  ناریو  هیمـس  نبا  دایز  هک  ار  يدنک » يدع  نب  رجح   » يارـس نآ  حلاصم  زا  هدرک و  ناریو  ار  وا  هناخ  تخیرگب  سیق  نب  ثعـشا 

. دندومن
. دندش دوبان  ناراک  هبت  همه  هکنآ  ات 

. قشمد هب  هن  تفر  هنیدم  هب  اهرس  راب  نیا  و 
. تفاین نایاپ  اهنت  یهاوخنوخ  هب  ناتساد  یلو 

. درک ادیپ  هلابند  هکلب 
. دنچ یلوصف  زا  ياهلابند 

. دوب قارع  رد  بعصم  يو  ردارب  جورخ  زاجح و  رد  ریبز  نب  هللادبع  شروش  هلمج  نآ  زا  هک 
هک یثداوح  برغم و  رد  نایمطاف  روهظ  سپس  تشادنپیم . نییولع  مایق  ار  نآ  هعیش  هک  سابع  ینب  مایق  نایوما و  تموکح  طوقس  سپس 

. دوزفا هلمج  نیارب  دیاب  دش ، رادیدپ  سپ ، نآ  زا  هک  ار  یعیاقو  اهگنج و  تشاد و  هارمه 
. دشابیم هعقاو  نیا  لولعم  نیرتمهم  دراد ، قیمع  يرثا  نیمز  قرشم  یبهذم  یسایس و  تایح  رد  هک  زین  هعیش  بهذم  ومن  جضن و  هکلب 

. دوب تالّوحت  نیا  دجوم  بنیز  و 
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129 ص :
. تسا هدرک  طبض  ار  نآ  ات  هک  تسا  یتقیقح  نیا  میوگیمن ! نم  ار  نیا 
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130 ص :

نادیواج گناب 

دوخ ياهینارنخـس  اب  داد و  ناشن  نانآ  هب  دـندرک ، ادهـش  هرابرد  نایفوک  هک  اهیراک ، هبت  زا  روآ  ناجیه  یتروص  ردارب  لتق  يادرف  بنیز 
. تخورفارب ناشیا  هنیس  رد  ییاوسر  ینامیشپ و  ترسح و  زا  یشتآ  درک و  رادیب  ار  نانآ 

. تفر اهنآ  دزن  زا  سپس 
دندوـب هدـش  بـکترم  هـک  ییاـهیراک  هـبت  درکیم و  رپ  ار  فارطا  ياـضف  دوـب و  زادـنا  نـینط  ناـیفوک  شوـگ  رد  ناـنچمه  يو  گـناب  و 

. دروآیم ناشدایارف 
. دربن نایم  زا  ار  نآ  دمآ ، دوجو  هب  راتشک ، زا  سپ  هک  یثداوح  دنام و  نادیواج  نانچمه  گناب  نیا 

گنج هب  هک  دوب  نت  رازه  راهچ  نآ  بیـصن  زا  رتتشز  رتدـنیاشوخ و  ان  دـندرب  ـالبرک  هاـنگ  زا  نیـسح ) نایعیـش   ) ناـیفوک هک  ار  ياهرهب 
. دندمآ دیهش  نت  داتفه 

؟ درک هسیاقم  نیسح  نایعیش  نارای و  رادرک  اب  ار  دیزی  بزح  رادرک  ناوتیم  ایآ 
هراـظن هـب  دوـخ  دـندرک و  هزین  كوـن  ریـشمش و  فدـه  ار  يو  سپـس  دـندروآ و  نوریب  دوـخ  هاـگیاج  زا  هدـناوخ و  ار  دوـخ  ماـما  ناـنیا 

. دندیگنجیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامرف  هب  دوب و  هداتسرف  تموکح  هک  دندوب  يرکشل  نانآ  و  دناهداتسیا ،
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131 ص :
. دندش هتشک  وا  نانمشد  نیسح و  ناگدنشک 

. دندنام وا  راکلغد  ناتسود  و 
. دنوش هجوتم  دناهدش ، بکترم  هک  یگرزب  تیانج  تشز و  ياطخ  هب  هک  نآ  ات  دنداد  همادا  دوخ  یناگدنز  هب  نانچمه  و 

؟ دندوب نامیشپ  دندش ، بکترم  نسح  وا ؛ دنزرف  و  یلع ، ماما  قح  رد  هک  یمرج  هب  رگم 
 ... ًادبا

 ...! دنتفر نسح  یلع و 
. دنامن یقاب  نایارس  هناسفا  نابز  رب  دنچ  یناتساد  خیرات و  رد  كدنا  يروطس  زج  دندرک  نیسح  اب  هک  مه  یتشز  راتفر  زا  دوب  کیدزن 

: تفگ دندش  نایرگ  ناریسا  هلفاق  ندید  زا  هک  ار  هفوک  مدرم  داتسیا و  نادیهش  ياههتشک  زارف  رب  بنیز » هدیس   » یلو
!« دیشاب نایرگ  هشیمه  دینکیم ؟ هیرگ  »

جیهم كاندرد و  فقوم  نانچ  رد  البرک » نز  ریش   » هک هظحل  نیتسخن  زا  داتسیان . نایفوک  هدید  کشا  تفریذپ و  ار  وا  ياعد  مه  نامـسآ 
. تفرگ ندیلخ  هفوک  مدرم  ناج  رد  ینامیشپ  راخ  تفگ . ار  دوخ  نانخس  داتسیا و 

نوخ هب  ار  اـهراوید  ییوگ  تفرگیم . ـالاب  هک  یهاـگ  اـت  دیـشروخ  ندز  رـس  زا  هک  دوـب  ناـنچ  هاـم  هس  اـی  ود  دـنیوگ : ریثا  نبا  يربـط و 
. دناهتشغآ

نایعیش تفر ، هفوک  هب  يو » هاگرکشل   » هلیخن زا  ربمغیپ  نادناخ  ناریسا  اهرس و  لابقتسا  يارب  دایز  رسپ  دش و  هتشک  نیسح  نوچ  دنیوگ  و 
بکترم میظع  یتیانج  هک  دنتسناد  دنتفرگ و  تمالم  داب  هب  ار  رگیدکی 
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132 ص :
. دناهدیشک يو  يرای  زا  تسد  سپس  هدناوخ  ار  نیسح  دناهدش ،

: هک درکیم  سکعنم  ار  بنیز  گناب  هفوک  ياهراوید 
. دیدنخب مک  دییرگب و  رایسب  ادخ  هب  يرآ 

تشهب ناناوج  دیس  هک  ار  ناربمغیپ  متاخ  طبس  لتق  هنوگچ  تسـش . یناوتن  ار  نآ  زگره  هک  دیدینابـسچ  شیوخ  نماد  هب  يراع  هکل  امش 
؟ دییوشیم تسا 
 ... دندرک قیدصت 

: هک دندرکیم  شنزرس  ار  رگیدکی  بنیز  نابز  زا  ییوگ 
هب هن  میداد ، يرای  ار  وا  لام  هب  هن  دش ، هتشک  ام  رانک  رد  ات  میدرک ، غیرد  وا  قح  رد  دوخ  ناج  زاو  میدناوخ  ار  شیوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ 

! تسد هب  هن  نابز ،
وا نانمـشد  ناگدنـشک و  هک  نآ  زج  میرادن ، يرذع  ادخ  هب  میتشک ؟ ار  وا  هیرذ  تسود و  دنزرف ، هک  تسیچ ؟ ربمغیپ  ادخ و  دزن  ام  رذع 

. میتسین ناما  رد  وا  رفیک  زا  زاب  دوش و  دونشخ  ام  زا  ادخ  دیاش  میوش ، هتشک  دوخ  ای  میشکب  ار 
نوچ میداد و  يرای  هدعو  نانآ  هب  میدناوخ و  وس  نیدب  ار  ناشیا  میدیـشک و  شیوخ  ربمغیپ  لآ  هار  رد  ار  دوخ  ندرگ  ام  تفگ : يرگید 

! دندش هتشک  ام  رانک  رد  ات  میتسشن  راظتنا  هب  میدش و  ناوتان  تسس و  دندمآ  ام  دزن 
. دندیسر لتق  هب  ام  دزن  يو ، نادناخ  وا و  نت  هراپ  ربمغیپ و  دنزرف 

راکیپ اب  زج  هک  میرادنپیم  دنگوس  ادخ  هب  دیورن و  نادنزرف  نانز و  دزن  دیزاسن  دونشخ  ار  ادخ  ات  دیدروآ . مشخ  هب  ارادخ  هک  دیزیخرب !
اب
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133 ص :
. دیزاسن دونشخ  ار  وا  دوخ ، تکاله  ای  رگیدکی 

«. تسا رتهب  امش  راگدرورپ  دزن  هک  دیشکب  ار  دوخ  »
. ادخ هب  يرآ 

. دنتفگیم نخس  بنیز  نابز  زا  ایوگ 
ای : » راعش اب  نیباّوت )  ) نانامیشپ رکشل  هک  نآ  ات  دندیرخیم  گنج  گرب  زاس و  هدرک و  شنزرـس  ار  دوخ  نیـسح  لتق  لاس  زا  هفوک  مدرم 

. درک مایق  نیسحلا » تاراثل 
هب و وت  رطاخ  هب  ام  میاهتـساخن ، رب  ایند  بلط  هب  اـم  دـنتفگیم : هدـیرخ و  هحلـسا  اراکـشآ  هکلب  دـندزن ، راـک  هب  تسد  ناـهن  رد  راـب ، نیا 

. مینکیم مایق  ربمغیپ  رتخد  رسپ  یهاوخنوخ 
!« دنازرل هیما  ینب  ياپ  ریز  ار  نیمز  نیسحلا ، تاراثلای   » گناب هک  دوب  هدیسرن  لاس 65  زونه 

: دندناوخیم ار  هیآ  نیا  دنتفریم و  نیسح  ربق  يوس  هب  مامت ، ششوک  اب  هدیشوپ  حالس  هک  دوب  نیباّوت  رظان  هفوک  و 
17 (1) تسا ». رتهب  امش  راگدرورپ  دزن و  هک  دیشکب  ار  دوخ  دیدرگ و  زاب  ادخ  يوس  هب  »

ربق دزن  زور  بش و  کی  سپس  دوب  هدشن  هدید  ماگنه  نادب  ات  هک  نانچ  دندرک ، رایسب  هیرگ  دندز و  هحیص  رابکی  هب  دندیسر  ربق  هب  نوچ 
: دنتفگیم دندوب و  نیسح 

. زرمایب ار  دیهش  رسپ  دیهش  نیسح  ایادخ !

( 54 هرقب :  ...( ) ْمَُکل ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکَسُْفنَأ  اُوُلتقاف  ْمُکئِراب  یلا  اُوبُوتَف  - - »... 1
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134 ص :
. میناشیا نید  رب  هک  میریگیم ، هاوگ  ارت  ایادخ !

. میراد تسود  ار  ناشیا  ناتسود  نمشد و  ار  ناشنانمشد 
! میراکنایز يزرماین  رگا  زرمایب و  ارام  میدرک . راوخ  ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رسپ  ام  ایادخ !

اهرازه اب  هداهن ، گرم  رب  لد  نازرل  جوم  دـننام  دـنتفگ و  كرت  ار  ربق  دوب ، هتفای  تدـش  ناـنآ  شـشوج  ینامیـشپ و  هک  یلاـح  رد  سپس 
. دهاکب ناشناهانگ  زا  دیاش  دنوش ، هتشک  نیسح  یهاوخنوخ  رد  هک  دوب  نیا  ناشیا  يوزرآ  اهنت  دندش . وربور  هیما  ینب  رکشل 

: دندرکیم دایرف  هدز  زابرس  اهنآ  یلو  دنداد  ناما  ار  ناشیا  زور  نآ  رد 
. میدش نوریب  ترخآ  ناما  يارب  انامه  میناما ، رد  ایند  ردام 

. دندش هتشک  یگمه  هکنآ  ات 
: دیوگ ناشیا  قح  رد  رعاش  و 

نآ لابند  هب  دندنـسرخان و  نآ  نتـشادن  زا  نارگید  هچنادـب  لد  ام  مییآیمن . نآ  يوس  هب  میاهدـنز  هک  دـنچ  دـنتفگ : هدـنک و  لد  اـیند  زا 
18 (1) میاهتسبن ..  دنباتشیم ،

: دیوگ هکنآ 
. دنتشاذگن یقاب  دنچ  ینت  زج  هتشک  ار  ناشیا  ماش  نایرکشل  دندش و  نوریب  يراک  زیهرپ  هبوت و  بلط  هب  اهنآ 

. دنتشاذگ دوخ  ناگدازون  نادنزرف و  يارب  سدقم  یثاریم  نوچمه  ار  هبوت  ینامیشپ و  دنتفر و  نانامیشپ 
رد هعیش  دزن  هک  درک  اپ  رب  نادیواج  یمتام  نیسح  لتق  زا  هک  دوب  بنیز 

. 1376 ، 5 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 البرک ، نزریش  یطاشلا ، تنب  رتکد  - 1
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135 ص :
. تسا هتشاد  زیچ ، ره  زا  رتقیمع  يرثا  هدیقع ، روطت 

ار متام  نآ  تروص  هتفر  نیـسح  ربق  دزن  نیباّوت  ياههداون  بش  نآ  رد  هک  درک  سیـسأت  هنایلاس  ییازع  مرحم  مهد  بش  رد  هک  دوب  بنیز 
19 (1) دشاب . ناشیا  دادجا  هزب  رفیک  ات  دنرادیم  راومه  دوخ  نت  رب  ار  باذع  نیرت  تخس  دننکیم و  دیدجت 

ار نآ  رگید  لـسن  زا  سپ  یلـسن  و  ینامیـشپ ) شتآ   ) دوشیمن دوباـن  گرم  اـب  هک  دراـمگ  یباذـع  اـهنآ  رب  ناـشیا  دوخ  زا  هک  دوب  بنیز 
. دزورفایم

. دوشن شوماخ  هدنام و  نشور  شتآ ، نیا  ات  دنشوکیم  اهنآ  درذگیم و  اهنرق  اهلاس و 
ار نآ  معط  هتـشاد و  اـپ  رب  ار  ازع  نـیا  ناـنچمه  قارع  مدرم  درذـگیم و  اـهلاس  یلب  دـنرادنپیم . ياهبوـت  هراـفک و  ار  باذـع  نـیا  اـیوگ 

. دنراد هاگن  هدنز  ار  ماما  نیلتاق  هانگ  هرطاخ  ات  دنرادیم  راومه  دوخ  رب  رارصا  لیم و  هب  ار  یتقشم  دنشچیم و 
ياههیثرم هدنام و  هزات  نانچمه  تسا  نرق  نیدنچ  هچ  درادن ؛ رظن  رد  دـشاب ، ینالوط  نینچ  نآ  تدـم  هک  ار  یتبیـصم  چـیه  خـیرات  ایوگ 

. دنناوخیم اروشاع  زور  رد  لاس  ره  قارع ، مدرم  ار  ارعش 
. دزورفایم نانآ  هنیس  رد  ار  هودنا  تبیصم و  شتآ  دوخ  راعشا  اب  ناشیا  رعاش  و 

ناشیدـب هن  اـهنآ و  ياـههداون  هن  دـناهدروآ و  دوجو  هب  نیباوت  هن  مینک ، روصت  هک  تروص  ره  هب  ار  يراد  هیزعت  یناوـخ و  تبیـصم  - - 1
نانآ رظن  رد  هچنآ  دننکیم و  مایق  راک  نیدب  یتروص  هب  دنـشاب ) هک  داژن  ره  زا   ) اهبهذم هعیـش  مومع  مایا  نیا  رد  هکلب  دراد . صاصتخا 

دشابیم . نیباّوت  ناهانگ  هرافک  تسین 
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136 ص :
. دش مشاه » ینب  هلیقع   » تیناسنا مالسا و  خیرات  رد  هک  تسا  بنیز  تخاس  نادیواج  یمتام »  » ردارب لتق  زا  هک  تسا  بنیز  يرآ 

. دزیخرب دوخ  گرزب  دیهش  ردارب  یهاوخنوخ  هب  تسناوت  هک  ینز  ریش 
. دنک ناریو  ار  هیما  ینب  تلود  خاک  تسناوت  هک  ینز  ریش 
20 (1) دنادرگرب . ار  خیرات  يارجم  تسناوت  هک  ینز  ریش 

. 1376 ، 5 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 البرک ، نزریش  یطاشلا ، تنب  رتکد  - 1
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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