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مرحم مهدزای  68زور 

هفوک 72يوسهب 
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مشاه ینب  هلیقع  مالسلااهیلع  بنیز 

باتک تاصخشم 

 - 1308 مشاهدیس ، یلوسر ، هسانشرس : 
. یتالحم یلوسر  مشاه  / مشاه ینب  هلیقع  مالسلااهیلع  بنیز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.13 رعشم ، رشن  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. مس  20/5  × 10 115ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

:9-23-6293-964 لایر  2000 کباش : 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
همانتشذگرس 62ق -- .  - 6 (ع ،) یلع تنب  (س ) بنیز عوضوم : 

ز9ر5 1300ي  / BP52/2 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/974 ییوید :  يدنب  هدر 

1639556 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1 ص :

هراشا
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همدقم

7 ص :
هن هک  يدنزرف  دنداهن ، مان  بنیز  ار  وا  هک  دمآ  ایند  هب  يرتخد  دنزرف  مالسلا  اهیلع  رهطا  همطاف  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هناخ  رد 

هیلع قح  دربن  هساـمح  نیرتگرزب  رد  تسناوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ  بیـشن  زارفرپ و  خـیرات  رد  هکلب  دـش ، ردـپ  تنیز  اـهنت 
راثیا و يراکادف ، نویدم  ار  ناناملسم  خیرات ، هشیمه  يارب  دشاب و  اروشاع  بالقنا  ناسرمایپ  هتشاد و  زاستشونرـس  ّمهم و  یـشقن  لطاب ،

. دزاس شیوخ  تماهش 
هـصرع رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شردارب  راوخمغ  ردام و  سنوم  سینا و  ردپ ، بلق  تّوق  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  بنیز 

وا دوب . نآرق  رد  هدش  یفّرعم  نز  لماک  يوگلا  هوتسن و  يدهاجم  رادهدنزبش ، يدهاز  ریظنمک ، يرونخـس  گرتس ، یناسرمایپ  عامتجا ،
: دومرف دومن و  نالعا  ار  لطاب  تسکش  قح و  يزوریپ  تردق  تّوق و  اب  شنایرابرد  دیزی و  يور  رد  ور  زیگنارب  نیسحت  یتعاجش  اب 

 ...« انَیحو ُتیُمت  الو  انَرکذ ، اوحمَت  هَّللاوف ال  کَیعَس ، َعْساو  كَدیَک  دِکَف  »
یهاوخن زگره  هک  دنوادخ  هب  دنگوس  هد ، ماجنا  یناوتیم  یشالت  ره  ریگ و  راک  هب  يراد  هک  ياهلیح  ره  دیزی !
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8 ص :
 ...« يرادرب نایم  زا  ار  ام  یحو  نییآ و  ای  ینک و  وحم  اهنهذ  زا  ار  ام  دای  مان و  تسناوت 

دوخ دناهدناسر و  تداهش  هب  نکمم  عضو  نیرتشارخلد  اب  ار  وا  ناسک  نیرتزیزع  نایدیزی  هک  تشاد  نایب  ياهدیدغاد  نز  ار  نانخس  نیا 
. تسا يراج  ناشیاهکشا  رادغاد و  ناشیاهلد  هک  دراد  هدهعرب  ار  یناکدوک  نانز و  یتسرپرس 

هـشیمه ات  هَّللا  ءاشنا  دمآرد و  زازتها  هب  اروشاع  گرنوخ  مچرپ  دـش و  يرپس  تعرـس  هب  دـیزی  یتقوم  يرهاظ و  يزوریپ  هک  دـییاپن  يرید 
. دنام دهاوخ  زازتها  رد  زین  خیرات 

تماد یتالحم - یلوسر  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح  بانج  هیامنارگ  دنمـشناد  هنازرف و  داتـسا  فیلأت  دیراد  ور  شیپ  رد  هک  ار  یباتک 
ار مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  مغ  درد و  رپ  یگدنز  زا  ییاهشخب  ایوگ ، هدرـشف و  لاح  نیع  رد  هناقّقحم و  یلکـش  هب  هک  تسا  هتاضافا -

. ددرگ یقاب  يارس  رد  نایصاع  ام  هعیفش  همولظم ، يوناب  نآ  دتفا و  دیفم  ار  ناگدنناوخ  هک  نآ  دیما  دناهدومرف . میسرت 
تاقیقحت شزومآ و  تنواعم 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب 
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9 ص :

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یناگدنز 

- دنزرف جنپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  هدمآ  دناهدرک  لقن  یّنـس  هعیـش و  ياملع  هک  یتایاور  رابخا و  رد 
. دندوب موثلکّما  بنیز و  ناشیا  نارتخد  مالسلا و  مهیلع  نسحم  نیسح و  نسح ، ترضح  نآ  نارسپ  دروآ . رتخد - ود  رسپ و  هس 

سپ زین  ترضحنآ  رتخد  ود  موثلکّما  بنیز و  دش . طقس  هموصعم  هردخم  نآ  هب  متس  ملظ و  رثا  رد  دوب  نینج  زونه  هک  یلاح  رد  نسحم 
اهیلع بنیز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  موثلکّما  دـندرک . یگدـنز  دـنچ  ینایلاس  ناشراوگرزب  ردام  تلحر  زا 

. تفگ عادو  ار  یناف  راد  البرک  زادگناج  هعقاو  زا  سپ  یتدم  مالسلا 
همطاف شردام  زا  سپ  تفگ  ناوتیم  هکلب  موثلکما و  شرهاوخ  زا  رترب  تلیضف ، ماقم و  رظن  زا  مه  نس و  رظن  زا  مه  مالـسلا ، اهیلع  بنیز 

رد وا  ياسر  غیلب و  ياههبطخ  انعمرپ و  نانخـس  ارجامرپ و  یناگدنز  تسا . هدوب  مالـسا  نانز  نیرتگرزب  نیرتفیرـش و  هجیدـخ  شاهّدـج  و 
يوناب نآ  لاح  حرـش  کنیا  تساعّدـُم . نیا  هاوگ  نیرتهب  وا  یلاع  لاصخ  ریاس  تداـبع و  دـهز و  ماـش و  هفوک و  ـالبرک ، ترفاـسم  لوط 

: میروآیم رد  ریرحت  هتشر  هب  راصتخا  روط  هب  ربتعم و  عبانم  زا  هدافتسا  اب  ار  همظعم 
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10 ص :

تدالو

يدامجهام مجنپ  یخرب  ار ، ترضح  نآ  دالیم  هک  تسا  هدمآ  هعیرـشلا  نیحایر  رد  تسا . فالتخا  مالـسلا  اهیلع  بنیز  تدالو  خیرات  رد 
هام یلقن  قبط  یناثلاعیبر و  هام  رخآ  ههد  رد  رگید  یخرب  ناضمر و  هام  رد  یـضعب  لاس ، نآ  نابعـش  لـیاوا  یـضعب  مشـش ، لاـس  يـالوالا 

. درادن یخیرات  مکحم  لیلد  لاوقا  نیا  زا  کیچیه  یلو  دناهدرک  رکذ  ترجه  مجنپ  لاس  مرحم 
یضعب لاس 62 و  بجر  هام  رد  ار  نآ  یخرب  هک  يروط  هب  دروخیم  مشچ  هب  زین  هردخم  نآ  تافو  خـیرات  دروم  رد  رظن  قافتا  مدـع  نیا 

. دناهتسناد لاس 62  بجر  مهدراهچ  رد 
رد یهورگ  ماش و  رد  یعمج  هنیدـم ، رد  ار  راوگرزب  يوناـب  نآ  ربق  یخرب  تسا . فـالتخا  زین  ناـشیا  ربق  نفد و  لـحم  دروم  رد  نینچمه 

. دننادیم رصم  تختیاپ  هرهاق 
نینچ نآ  زا  یـشخب  هک  تسا  هدورـس  ياهیدولوم  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  رتخد  يربک  بنیز  تلیـضف  تدالو و  رد  تاداـس  زا  یکی 

: تسا
یلوالا يدامج  هام  مجنپ  ادخ  رون  نایع  تشگ  ناتسود !

بداو ملع  هنیآ  زا  ینعی  بنیز  وناب  خر  لامج و  زا 
ارهز ادخ و  ریش  رتخد  یلُع  تاوامس  كاپ  رتخا 

www.Ghaemiyeh.comتدالو ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


11 ص :
نیسح راکمه  مدمه و  نسح  اب  نیطبس  رای  رهاوخ و  نابرهم 

دوسح مشچ  زا  شدرادهگن  قح  دوعسم  اداب  همه  رب  شمدقم 
ناهن غاد ، یسب  تشاد  لدهب  هک  نامیا  غاب  دوب ز  ياهلال 

دوب هتخورفا  شاهرهچ  ناسهلال ، دوب  هتخوس  ِلد  هب  سب  زا  شغاد 
شیوم جنکش  تام  نایسدق  شیوکین  خر  وحم  نایروح 

راورخ نماد  دیزیر ز  کشم  رایسب  رمجم  هب  دیزیر  دوع 
ام هدازآ  هدازهش  دوب  ابع  لآ  مرح  عمج  عمش 

دیسرب لحاس  هب  قشع  یتشک  دیسرب  لزنم  هب  راب  ودب  هک 
رهاوخ يریسا ، راب  نیا  دُرب  رسیب  دیهش  دَعب  زا  ینعی 

ادخ نییآ  دنادرگ  هدنز  اجکی  تداهش  هب  تراسا  ات 
تفگ بنیز  ارو  مان  وا  دج  تفکش  هچ  توبن  رازلگ  لگ 

تسا یلجنم  ادخرون  وا  زا  هک  تسا  یلع  شباب  تنیز  وا  ینعی 
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امن هرهچ  شیردیح  تلوص  ادیپ  وا  زا  يدمحا  هولج 

ادخ راثآ  هنییآ  هرهچ  ادخ  رارسا  نزخم  شاهنیس 
دشاب ملعم  ریغ  هملاع  دشاب  مّلسم  هتکن  نیا  يرآ 

هدنب منیسح  هب  ناج  زا  ینعی  هدنکفا  يرس  مرگ و  یهگن 
مهاشوا وا ، هدنب  نیمک  نم  مهارمه  اج  همه  ردارب  اب 

میوخُدب لزا  زور  زا  شقشع  میوا  زا  رپ  دوخ و  زا  میهت 
بنیز وناب  هگرد  نز  هسوب  بدا  هب  یضیف  بلاطرا  لد  يا 
زاونب یهاگن  هب  ار  یقدنج »  » زاس نک  يزاون  هدنب  ارورس !
دوعوم زور  هب  هشوت  دوش  ات  دولوم  دیع  هب  رعش  نیا  متفگ 

هینک مان و 

. دشاب ردپ  تنیز  ینعی  بأ » نیز و   » ففخم تسا  نکمم  هدمآ و  رظنم  وکین  تخرد  يانعم  هب  تغل  رد  بنیز » »
البرک عاجش  يوناب  هک  هتشاد  بنیز »  » مان هب  رتخد  هس  ای  ود  نینمؤملاریما  تایاور ، یخیرات و  نوتم  ساسارب 
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13 ص :
هدوب موثلکّما »  » ینعی بنیز  يردام  رهاوخ  نامه  يرغص » بنیز   » دناهتفگ رگید  یخرب  دیفم و  خیش  هک  نانچ  تسا و  هدوب  يربک » بنیز  »

زینک شردام  هک  دنکیم  هراشا  يرگید  يارغص  بنیز  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  هرمز  رد  دوخ ، مالک  نایاپ  رد  دیفم ؛ خیـش  یلو  تسا 
. تسا هدوب 

ناـیم رد  اـتکی  دـنمجرا و  نز  ياـنعم  هب  مشاـهینب » هلیقع   » اـی هلیقع »  » تسا هدـمآ  مـه  تاـیاور  رد  هـک  بـنیز  ترـضح  باـقلا  زا  یکی 
. دشابیم نادنواشیوخ 

شرهاوخ و  اربک » موثلکّما   » بنیز لقن ، نیا  ساسا  رب  هک  هدـش  رکذ  هَّللادـبعّما »  » و موثلکّما »  » زین مالـسلا  اهیلع  بنیز  ياههینک  نایم  رد  و 
رهاوخ دیدحلایبا ،» نبا  يهغالبلاجهن  حرش   » بوشآرهش و نبا  بقانم »  » دننام اهباتک  زا  يرایـسب  رد  لاح  نیا  اب  تسا . يرغـص » موثلکّما  »

. دناهدرکن رکذ  ياهینک  نینچ  مالسلا  اهیلع  بنیز  يارب  دننادیم و  اربک  موثلکّما  ار  همظعم  يوناب  نآ 

یکدوک نارود 

دوب هدش  تیبرت  نانچ  مک  ّنس  نیمه  اب  نکیل  داد . تسد  زا  ار  دوخ  ردام  یگلاس  شش  ای  جنپ  نس  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  راوگرزب  رتخد 
يوناب نیمه  زا  لقن  هب  ار  كدـف »  » هبطخ ناثدـحم ، ناسیونخـیرات و  زا  یخرب  هدرک و  لقن  تیاور  ثیدـح و  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  زا  هک 

. دناهدرک رکذ  بنیز  ترضح  ینعی  راوگرزب 
یلع رتخد  هلیقع ، بنیز  نوع  ردام  : » دـسیونیم رفعج » نب  هَّللادـبع  نب  نوع   » لاح حرـش  رد  نییبلاّطلا  لـتاقم  رد  جرفلاوبا  هنومن  ناونع  هب 

: دهدیم همادا  سپس  تسا ». بلاطیبانب 
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14 ص :
ار هبطخ  نیا  دیوگ : هبطخ  زاغآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  وا  زا  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  كدف  هبطخ  سابع  نبا  هک  تسا  ینز  نامه  بنیز  »

(1) درک .» تیاور  ام  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  ام  هلیقع 
رد هک  ار  كدف  هبطخ  لیاوا  زا  یشخب  مالـسالا » لوصا  عیارّـشلا و  للع   » باب رد  للع »  » باتک رد  قودص  خیـش  موحرم  ناثدحم ، نایم  زا 

: دنکیم رکذ  هنوگنیا  ار  نآ  دنس  لقن و  هدش  رکذ  ماکحا  للع  نآ 
نب َلیعامْـسا  ْنَع  یقرَبلا ، ِهَّللاْدبَع  یبا  ِنب  دَمْحا  ْنَع  يدابآدْعَّسلا ، نیَـسُحلا  نبا  ُّیلَع  اَنثَّدَح  َلاق : لِّکَوَتُملا ، ِنب  یَـسُوم  ُنب  ُدّـمَُحم  انَثَّدَـح  »

(2) اِهتَبَطُخ »...  یف  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  تلاق  َْتلاق : ّیلَع  ِْتِنب  بَْنیَز  ْنَع  رباج ، ِنبا  دَّمَُحم  نب  دَمحا  ْنَع  نارْهِم 
همه نآ  اب  نآ  لماک  ظفح  یگلاس و  شـش  اـی  جـنپ  نس  رد  يرتخد  فرط  زا  ياهبطخ  نینچ  لـقن  هک  تسین  هدیـشوپ  مرتحم  هدـنناوخ  رب 

یّـصاخ ياهیگژیو  هدوب و  یهلا  هّیطع  ناشیا  هک  تفگ  ناوتیم  تسوا و  ییاـناد  ملع و  مهف ، دـشر ، لاـمک  هناـشن  تیعماـج ، تغـالب و 
. تسا هتشاد 

ربارب رد  فلتخم  ياهتصرف  رد  هک  ییاهینارنخـس  اههبطخ و  ماش و  هفوک و  البرک ، ترفاسم  لوط  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  نانخس 
هار زا  یباستکا و  راوگرزب  يوناب  نآ  لامک  شناد و  ملع ، هک  دـهدیم  ناشن  تسا ، هدومرف  داریا  مدرم  نامز و  نآ  ناـیغاط  ناراـکمتس و 

هکلب تسا  هدوبن  میلعت  لیصحت و 

ص 89 هدنراگن ، همجرت  نییبلاطلا ، لتاقم  - 1
ص 236 ج 1 ، عیارشلا ، للع  - 2
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15 ص :
اهیلع بنیز  ینارنخـس  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  مالک  اعّدا  نیا  لـیلد  تسا . هتـشاد  ياهداـعلاقراخ  هبنج  یهلا و  تیاـنع 

: دومرف وا  هب  باطخ  ترضح  نآ  هفوک ، رد  مالسلا 
 ...« ۀَمَّهَفُم ُْریَغ  ٌۀَمِهَف  َو  ۀَمَّلَعَم ، ُْریَغ  ٌۀَِملاع  ِهَّللاِدْمَِحب  ِْتنا  یتُکْسا  ۀَّمَع ! ای  »

هتخوماین مهف  وت  هب  یـسک  هک  یتسه  ياهدیمهف  هدـیدن و  ملعم  يدنمـشناد  هَّللادـمحب  وت  هک  نک  رایتخا  توکـس  شاب و  مارآ  ناج ! همع  ]
.[ تسا

رفعج نب  هَّللادبع  اب  جاودزا 

يربک بنیز  ترضح  مشاهینب  هلیقع  يرسمه  راختفا  هب  ندیسر  يوزرآ  يدایز  دارفا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناکیدزن  نارای و  نایم  رد 
ات دندشیم  هجاوم  ترضح  نآ  تفلاخم  اب  دندروآیم  نایم  هب  نخـس  هلوقم  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  هاگره  یلو  دنتـشاد  ار 
ار یـسک  دوخ  يوس  زا  داـهن و  شیپ  مدـق  روظنم  نیا  يارب  مالـسلا - هیلع  نینمؤملاریما  هدازردارب  بلاـطیبا - نب  رفعج  نب  هَّللادـبع  هکنآ 

همطاف شردام  هیرهم  دننام  زین - ار  وا  هیرهم  تفریذپ و  ار  وا  ياضاقت  مالسلا  هیلع  یلع  داتـسرف . ترـضح  نآ  هناخ  هب  يراگتـساوخ  يارب 
(1) داد . رارق  مهرد  داتشه  دصراهچ و  مالسلا - اهیلع 

بنیز ترضح  رسمه 

ياهتیصخش زا  یکی  بنیز - رسمه  رفعج -» نب  هَّللادبع  »

هدوب مهرد  داتـشهودصراهچ  ناشیا  هیرهم  هک  تسا  نیا  لاوقا  زا  یکی  تسا . فالتخا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هیرهم  نازیم  رد  - 1
. تسا
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16 ص :
. تسا فورعم  مانب و  نادنمتواخس  زا  مالسا و  روهشم 

هب ندروآ  نامیا  مرج  هب  هک  دوب  برع  ياحـصف  نارونخـس و  زا  مالـسا و  ردص  ریلد  عاجـش و  ناناملـسم  زا  بلاطیبا » نب  رفعج   » شردـپ
بآدب روشک  هب  هکم ، دوخ  فولأم  نطو  زا  سیمع » تنب  ءامسا   » شرسمه هارمه  هب  دش  یتسرپتب  كرـش و  اب  هزرابم  وا و  لوسر  ادخ و 

دـساتنب و همطاـف  شرداـم  بلاـطوبا و  شردـپ  زا  رود  تـبرغ و  رد  لاـس  هدزاود  زا  زواـجتم  دـنک و  ترجاـهم  هـشبح  نازوـس  اوـه و  و 
. درب رسب  مالسلا  هیلع  یلع  لیقع و  شناردارب 

تفرگ رارق  دندوب  هداتـسرف  هشبح  هب  ناهارمه  وا و  ندنادرگزاب  يارب  هک  یناگدنیامن  شیرق و  ناکرـشم  بیقعت  دروم  زین  اجنآ  رد  رفعج 
هاشداپ هک  ییاج  ات  درک  عاـفد  دوخ  راوگرزب  ربمغیپ  نییآ و  نید و  زا  یتسار  تماهـش و  لاـمک  اـب  هشبح  هاـشداپ  یـشاجن »  » روضح رد  و 

(1) دش . یشاجن  ندروآ  مالسا  ببس  ماجنارس  داد و  رارق  شیوخ  مرگ  اویـش و  نانخـس  ریثأت  تحت  تخـس  ار  یحیـسم  ناشیـشک  هشبح و 
هناریلد یتمواقم  زا  سپ  دوب  مور  رکشل  اب  ناناملسم  تخـس  رایـسب  ياهگنج  زا  یکی  هک  هتوم  گنج  رد  هنیدم  هب  تشگزاب  زا  سپ  رفعج 
تداهش هجرد  هب  مالسا  تفرشیپ  هار  رد  دش ، نانمشد  ّریحت  یتفگش و  بجوم  هک  دوخ  زا  هقباسیب  تماهش  نداد  ناشن  نمشد و  ربارب  رد 

. تسا هدش  لقن  یتایاور  راهطا  همئا  مرکا و  ربمغیپ  زا  وا  تلیضف  رد  هک  تفرگ  بقل  رایط » رفعج   » دیسر و

. دییامرف هعجارم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یناگدنز  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  - 1
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17 ص :
نیمزرس رد  ناملسم  دولوم  نیتسخن  وا  تقیقح  رد  دمآ و  ایندهب  دندربیم  رـسهب  هشبح  رد  شردام  ردپ و  هک  یمایا  رد  رفعجنب » هَّللادبع  »

مالسا ربمغیپ  دنام . هنیدم  رد  نانچمه  هتوم ، گنج  رد  يو  تداهش  زور  ات  دمآ و  هنیدم  هب  شردپ  متفه  لاس  رد  دیآیم . رامـش  هب  هشبح 
هَّللادـبع و غارـس  دـمآ و  اهنآ  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  داد ، ناناملـسم  هب  ار  وا  تداهـش  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ادـخ لوسر  دروآ ، ربمغیپ  دزن  هب  ار  رفعج  نب  هَّللادـبع  نادـنزرف  وا  هک  ینامز  تفرگ و  ءامـسا  زا  ار  دـمحم  نوع و  رفعج ، رگید  ياههچب 
ناشردپ ییوگ  هک  یشکیم  اهنآ  رس  رب  تسد  نانچ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دید  نانچ  هک  ءامسا  دیشک . نانآ  رـس  هب  شزاون  تسد 

يرآ دومرف : دش و  ریزارـس  شکرابم  ناگدـید  زا  کشا  درک ، بجعت  نز  نآ  تسارف  لقع و  زا  ادـخ  ربمغیپ  دـناهدش . میتی  هتفر و  ایند  زا 
رد رفعج  هب  داد ، ربخ  دـنوادخ  هک  نکم  هیرگ  دومرف : داد و  يرادـلد  ار  وا  ربمغیپ  تسیرگ و  ءامـسا  تسا . هدـش  دیهـش  گنج  رد  رفعج 
زا منک و  عـمج  ار  مدرم  رگا  ادـخ ! لوـسر  يا  درک : ضرع  ءامـسا  هاـگنآ  دـنکیم . زاورپ  ناگتـشرف  اـب  هک  دوـشیم  هداد  لاـب  ود  تشهب 

. دش دهاوخن  شومارف  وا  تلیضف  زگره  مهد  ربخ  اهنآ  هب  رفعج  تلیضف 
***

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  مراد  داـی  هب  یبوخب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رفعجنب » هَّللادـبع   » زا یـسربط  موـحرم 
مردارب نم و  رس  هب  تخیریم و  ترضح  نآ  ناگدید  زا  کشا  لاح  نآ  رد  داد ، وا  هب  ار  مردپ  تداهش  ربخ  دمآ و  مردام  دزنهب 
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18 ص :
: تفگیم دیشکیم و  تسد 

؛» ِهتَّیِّرُذ یف  َكِدابِع  ْنِم  ًادَحا  َْتفَّلَخ  ام  ِنَسْحَِأب  ِِهتَیِّرُذ  یف  هُْفلْخاَف  ِباوَّثلا ، ِنَسْحا  یلا  َْکَیلا  َمِدَق  دَق  ًارَفْعَج  َّنا  َّمُهَّللا  »
دوخ ناگدنب  زا  یکی  نادنزرف  یتسرپرس  هک  یهجو  نیرتهب  هب  زین  وت  دمآ ، وت  هاگشیپ  هب  کین  شاداپ  نیرتهب  اب  رفعج  یتسارب  ایادخ ! راب  ]

![ نک یتسرپرس  ار  وا  نادنزرف  ینکیم  ار 
هکنادب دومرف : تیادفهب ! مردام  ردپ و  يرآ  درکضرع : مهدـب ؟ وت  هب  یتراشب  یهاوخیم  ءامـسا ! يا  دومرف : هدرک  مردام  هب  ور  هاگ  نآ 

. دییوگب مه  مدرمهب  ار  ربخ  نیا  درک : ضرع  ءامسا  دنکیم ! زاورپ  ود  نآ  اب  تشهب  رد  هک  هدرک  تیانع  لابود  رفعج  هب  دنوادخ 
دجسم هب  ات  دیشکیم  مرس  رب  دوخ  رگید  تسد  اب  تفرگ و  زین  ارم  تسد  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگیم : هَّللادبع 

: دومرف نوزحم  كانمغ و  يهرهچ  اب  دیناشن و  مود  هلپ  رد  دوخ  يور  شیپ  ارم  تفر و  ربنم  يالاب  دمآ ،
تیانع وا  هب  لابود  دـنوادخ  دیـسر و  تداهـشهب  رفعج  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، دایز  شاهدازومع  ردارب و  هب  تبـسن  ناسنا  هودـنا  اـنامه  - 

. دنک زاورپ  تشهب  رد  هک  دیامرفیم 
روتـسد هاگنآ  دمایب  زین  وا  داتـسرف و  مردارب  لابند  هب  ار  یـصخش  سپـس  درب  شیوخ  هارمه  ارم  تفر و  هناخ  هب  هدـمآ  نییاپ  ربنم  زا  هاگنآ 

زورهس میدروخ و  ترضح  نآ  دزن  ار  زور  نآ  تشاچ  ياذغ  ام  دننک و  هیهت  ام  يارب  ییاذغ  داد 
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19 ص :
لوسر مدوب ، تبحـص  لوغـشم  مردارب  هّرب  شورف  هرابرد  هکیماگنه  نآ  زا  دـعب  میتشگزاب . دوخ  هناخهب  سپـس  میدوب ، وا  هناـخ  رد  رگید 

: دومرف درک و  اعد  مهد  ماجنا  متـساوخیم  هک  ياهلماعم  نم و  هرابرد  دید  نانچ  هک  ربمغیپ  دـمآ . ام  ندـید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
. امرف تیانع  تکرب  شاهلماعم  رد  ایادخ !

(1) دادیم . تکرب  نم  هب  میاهشورف  اهدیرخ و  تالماعم و  کتکت  رد  دنوادخ  سپ  نآ  زا  دنکیم : هفاضا  هَّللادبع 
یتالامک ياراد  شیرق ، ناگرزب  توبن و  نادـناخ  هب  شباـستنا  یگداوناـخ و  تلاـصا  گرزب و  تیـصخش  زا  هتـشذگ  رفعجنب » هَّللادـبع  »

ار وا  دیدرگ و  برع  روهشم  نادنمتواخس  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  دش  وا  يارب  يرتشیب  یگرزب  تدایس و  ببس  هک  دوب  زین  مرک  دوج و  نوچ 
: دناهتفگ وا  هرابرد  هک  تسا  هدش  لقن  باعیتسا »  » زا دندیمان . تواخس - يایرد  دوجلارحب -» »

دازآ هدـنب  دـص  هام  ره  رد  دـناهتفگ : زین  یخرب  دـناهدرک . لقن  يدایز  ياهناتـساد  هراـبنیا  رد  دوبن (2) و  رتمیرک  وا  زا  یـسک  مالـسا  رد 
. درکیم

هجوت ناتـساد  دـنچ  نیا  هب  هنومن  يارب  اما  تسا  نوریب  باتک  نیا  هلـصوح  زا  هَّللادـبع  لـیاضف  هب  طوبرم  ياهناتـساد  نانخـس و  همه  رکذ 
: دینک

رفعجنب هَّللادبع  تواخس  زا  ییاهناتساد 

هدرک تیاکح  قاروالاتارمث »  » باتک رد  يومح » »

ص 111 يرولا ، مالعا  - 1
ص 411 ج 5 ، لاجرلا ، سوماق  - 2

رفعجنب هَّللادبع  تواخس  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


20 ص :
زا هار  نیب  رد  جح ، دصق  هب  هنیدم  زا  رفعجنب  هَّللادبع  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  ندـمآ  نوریب  ماگنه  هک  تسا 

دنفسوگ هدز و  نابایب  رد  ياهمیخ  هک  دندیـسر  ینزریپ  هب  لاحنیا  رد  دندش ، یگنـشت  یگنـسرگ و  راچد  دندنام و  ادج  دوخ  ثاثا  راب و 
. تشاد همیخ  رد  زین  یکچوک 

: تفگ دنفسوگ ، نآ  هب  هراشا  اب  يرآ و  تفگ : نز  ریپ  يراد ؟ بآ  دندیسرپ : وا  زا  دنتفر و  نزریپ  نآ  دزن  هب  هس  ره 
؟ يراد مه  ییاذغ  دندیسرپ : دیشونب . دیشودب و  ار  شریش 

خبط ییاذغ  امـش  يارب  نآ  تشوگ  زا  نم  ات  دـنک  حـبذ  ارنآ  دزیخرب و  امـش  زا  یکی  نونکا  مراد ، ار  دنفـسوگ  نیمهاهنت  هن ، داد : خـساپ 
. منک

ره دروآ . نانامهیم  دزن  درک و  خبط  ییاذغ  نآ  تشوگ  زا  وا  دنداد و  نزریپ  هب  ار  نآ  دنفـسوگ  حبذ  زا  سپ  دندرک و  لمع  وا  روتـسد  هب 
تکرح زا  شیپ  دنداتفا . هار  هکم  يوس  هب  سپـس  دندنام و  نز  نآ  دزناوه  ندش  کنخ  ماگنه  ات  دندش و  ریـس  هدروخ  اذغ  نآ  زا  رفن  هس 

. مینک ناربج  ار  وت  يزاون  نامهم  ییاریذپ و  ات  ایب  ام  دزن  داتفا  هنیدم  هب  تروبع  هاگره  میتسه ، شیرق  هلیبق  زا  ام  دنتفگ : نزریپ  هب 
يدارفا يارب  هنوگچ  تفگ : دز و  بیهن  ار  وا  دش و  كانمشخ  درم  درک . لقن  ار  ارجام  نزریپ  دمآ و  نزریپ  نآ  رهوش  نانآ ، نتفر  زا  سپ 

!؟ ینکیم شوخ  ار  تلد  میتسه  شیرق  هلیبق  زا  يدارفا  ام  هک  دنیوگیم  وت  هب  هک  هزادنا  نیمه  هب  و  ینکیم ؟ حبذ  ار  يدنفسوگ  سانشان 
یتسدگنت رقف و  هب  رهوش  نز و  نیا  تشذگ و  نایرج  نیا 
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لوغشم نآ  نتخورف  نارتش و  نیگرـس  يروآعمج  هب  هنیدم  رد  لاصیتسا  تدش  زا  دندمآ و  هنیدم  هب  هدرک  تکرح  راچانب  دندش و  راچد 

. دندرکیم هیهت  ینانهمقل  هار  نیا  زا  دندش و 
، دوب هداتـسیا  رد  ِمد  هک  ماـما  درکیم و  روبع  دوب  هدـش  عقاو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هناـخ  هک  ياهچوک  زا  نزریپ  يزور  اـضق  زا 

يا دومرف : وا  هب  دمآ  ترضح  نآ  دزن  هب  نوچ  داتسرف و  نزریپ  غارـسهب  ار  دوخ  مالغ  دش و  لزنم  لخاد  سپـس  تخانـش . دید و  ار  نزریپ 
. هن تفگ : یسانشیم ؟ ارم  نز !

تخانـش و ار  ترـضح  نآ  نزریپ  يدرک . ییاریذـپ  ام  زا  میدـمآ و  وت  همیخ  هب  زور  نـالف  رد  هک  متـسه  وت  ناـنامهم  زا  یکی  نم  دومرف :
! تنابرق هب  مردام  ردپ و  يرآ  تفگ :

شردارب دزن  هب  ار  وا  سپـس  داد . وا  هب  لوپ  زین  مهرد  رازه  دننک و  يرادـیرخ  وا  يارب  دنفـسوگ  سأر  رازه  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دزن دوخ  مالغ  هارمه  هب  ار  وا  دومرف و  اطع  نزریپ  هب  لوپ  دنفـسوگ و  رادقم  نامههب  زین  ترـضح  نآ  داتـسرف و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

ره ياطع  رادقمهب  تسناد  ارنآ  رادقم  نوچ  و  دندرک ؟ اطع  وتهب  هزادنا  هچ  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دیـسرپ : هَّللادبع  داتـسرف و  هَّللادـبع 
(1) دنتشگزاب . هیداب  هب  لوپ  مهرد  رازه  راهچ  دنفسوگ و  رازه  راهچ  اب  دوخ  رهوش  اب  نز  ریپ  دیشخب و  نز  ریپ  هب  اهنآ  يود 

زا شاهعرزم  هب  یشکرس  يارب  رفعج  نب  هَّللادبع  يزور  *** 

ص 425 ج 1 ، برعلا ، صصق  ص 24 و  ج 1 ، يومح ، قاروالا  تارمث  - 1
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يارب نان  صرق  هس  هک  دید  هَّللادبع  دوب . لوغشم  ینابهدید  هب  اجنآ  رد  یهایس  مالغ  هک  درک  روبع  یناتـسلخن  زا  هار  رد  تفر . نوریب  هناخ 

. تخادنا گس  نآ  دزن  هب  ار  نان  صرق  کی  مالغ  دمآ ، مالغ  شیپ  یگس  لاح  نامه  رد  دندروآ و  مالغ 
. تخادنا گس  نآ  دزن  ار  شنان  صرق  هس  ره  مالغ  دمآ و  هرابهس  هرابود و  دروخ و  ار  نآ  گس 

. يدید هک  نیمه  تفگ : تسا ؟ ردقچ  وت  هنازور  ییاذغ  هریج  دیسرپ : مالغ  زا  دید ، ار  هرظنم  نیا  هک  هَّللادبع 
؟ یتشاد مّدقم  دوخ  رب  ار  وا  يداد و  گس  نیا  هب  ار  همه  ارچ  سپ  دیسرپ :

. درادن دوجو  یگس  هقطنم  نیا  رد  نوچ  داد : باوج 
! منک در  ار  وا  متشادن  شوخ  نم  تسا و  هنسرگ  هدمآ و  رود  هار  زا  گس  نیا  مهدیم  لامتحا 

؟ ینکیم راک  هچ  زورما  الاح  بوخ  دیسرپ : هَّللادبع 
! مربیم رسب  یگنسرگ  هب  ادرف  ات  ار  زورما  دادخساپ :

. تسا رتمیرک  رتدنمتواخس و  نم  زا  مالغ  نیا  هک  یتسارب  تفگ : هَّللادبع 
(1) دیشخب . يوهب  ار  ناتسلخن  درک و  دازآ  زین  ار  مالغ  نآ  درک و  يرادیرخ  شبحاص  زا  ار  ناتسلخن  هاگنآ 

نآ تخادرپزاب  يارب  دننک و  ضرق  لوپ  رگیدکی  زا  دندوب  هدرک  تداع  هنیدم  مدرم  هک  تسا  هدمآ  یناغا »  » باتک رد  *** 

ص 36 ج 2 ، فرطتسم ، - 1
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دروخرب و رازاب  يداسک  هب  یلو  دشورفب  ات  دروآ  هنیدم  هب  رکـش  يدایز  رادقم  يدرم  يزور  دـنهدب . ار  رفعجنب » هَّللادـبع   » ياطع هدـعو 
. دـیرخ دـهاوخ  وـت  زا  ار  اهرکـش  نیا  وا  يورب ، رفعج  نب  هَّللادـبع  دزنهب  رگا  تفگ : وا  هب  یـصخش  هکنیا  اـت  دـنکب ، دـیاب  هچ  تسنادیمن 

. دنروایب ار  اهرکش  داد  روتسد  هَّللادبع  تفگ . وا  هب  ار  دوخ  لاح  دمآ و  هَّللادبع  دزن  شورفرکش 
! دربب اهرکـش  نیا  زا  دهاوخیم  هکره  تفگ : زین  مدرم  هب  دنزیرب و  نآ  يور  ار  رکـش  ياههسیک  دـننارتسگب و  يرداچ  داد  روتـسد  هاگنآ 

مه وا  يرآ . تفگ : مرادرب ؟ يزیچ  مه  مدوخ  تفگ : هَّللادبع  هب  دـید  نانچ  یتقو  درب . تسناوتیم  هچره  سکره  دـندروآ و  موجه  مدرم 
و مهرد ! رازه  راـهچ  تفگ : دوب ؟ ردـقچ  اهرکـش  تمیق  دیـسرپ : هَّللادـبع  دـش  ماـمت  نوچ  و  تخیر ، اـههسیک  رد  ار  اهرکـش  درک  عورش 

(1) داد . يو  هب  ار  مهرد  رازه  راهچ  نآ  مامت  هَّللادبع 
عفر يارب  ار  دوـخ  ییاراد  تشادـن و  یـشزرا  شرظن  رد  اـیند  هـک  يدرم  نـینچ  هناـخ  رد  مالــسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  رتـخد  بـنیز  *** 

تیانع وا  هب  ادخ  هک  يدایز  تورث  اب  هک  دـیدیم  نیا  رد  ار  دوخ  یگدـنز  یـشوخ  تذـل و  نیرتگرزب  تساوخیم و  مدرم  ياهیدـنمزاین 
. درک زاغآ  ار  یگدنز  دنک ، تجاح  زاین و  عفر  يدنمزاین  زا  دروآ و  تسدهب  ار  ینیکسم  دنمتسم و  لد  دناوتب  هدرک 

ص 410 ج 5 ، لاجرلا ، سوماق  - 1
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دننکیم جرخ  ار  همه  هداعلاقوف  مرک  ششخب و  نیااب  دشاب  ناشرایتخا  رد  زین  يدایز  ياهجنگ  هرقن و  الط و  ياهرابنا  رگا  ینادرم  نینچ 

وا زا  يزیچ  دمآ و  وا  دزن  یـصخش  يزور  دش . تسدـگنت  رمع  رخآ  رد  هَّللادـبع  دنـسیونیم : اذـل  دـنراذگیمن . یقاب  دوخ  يارب  يزیچ  و 
: تفگ هدرک و  دنلب  نامسآ  يوسهب  ار  دوخرس  داد و  وا  هب  دروآ و  نوریب  نت  زا  ار  دوخ  يادر  تشادن  يزیچ  هَّللادبع  نوچ  تساوخ و 

. تسبورف ناهج  نیا  زا  مشچ  دش و  رامیب  زور  دنچ  زا  سپ  هک  نادرگ  نم  ششوپ  ارنآ  ناسرب و  ارم  گرم  رگید  اراگدرورپ !
. دوب لاس  دون  هب  کیدزن  گرم  ماگنه  رد  يو  رمع  باسح  نیا  اب  دناهتشون . يرجه  لاس 80  ار  وا  تافو  خیرات 

. تسا عیقب  رد  زین  شربق  هنیدم و  رد  وا  تافو  دناهتسناد . يرجه  لاس 90  رد  ار  وا  تافو  مه  یخرب 
: دسیونیم بیذهتلا » بیذهت   » باتک رد  رجح » نبا  »

هدرک لقن  ثیدح  ءامـسا  شردام  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبانبیلع  شیومع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  تسا  یناسک  زا  هَّللادـبع 
، رکبیبانبا دمحمنب  مساق  یلعنب ، نسحنب  نسح  مالسلا ، هیلع  نیـسحلانبا  یلعنب  دمحم  رفعجوبا  ترـضح  دننام  يدایز  عمج  تسا و 

. دناهدرک لقن  ثیدح  وا  زا  زین  نارگید  ریبزنب و  ةورع  نسحنب ، هَّللادبع 
مالـسلا هیلع  بلاطیبانبا  یلع  زا  هیواعم  روضح  رد  هَّللادبع  هک  یعافد  هژیو  هب  دناهدرک  لقن  وا  زا  ییاهناتـساد  نارگید  دیدحلایبا و  نبا 

ورمع هدرک و  ربمغیپ  راوگرزب  نادناخ  و 
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25 ص :
(1) تسا . هتخاس  اوسر  ار  نارگید  صاعنبا و 

« ینئادـم  » زا یناتـساد  لقن  زا  سپ  تسا و  هدرک  فیـصوت  راوگرزب  ردـقلالیلج و  يدرم  ار  وا  دوخ ، لاجر »  » باتک رد  یناقمام »  » موحرم
(2) تسین . تیاور  رظن  زا  وا  تقاثو  رد  ياههبش  دسیونیم :

درادن يرابتعا  لصا و  هدوب ، انغ  عامـس و  لها  رفعجنب  هَّللادبع  هک  هدشلقن  هریغ  یناغا و  باتک  دننام  اهباتک  زا  ياهراپ  رد  هچنآ  نیاربانب 
هکنانچ ای  تسا و  هدـش  تبث  يو  مان  هب  خـیرات  رد  رفعجنب  هَّللادـبع  ترهـش  رطاـخ  هب  هک  تسوا  ماـنمه  يرگید  صخـش  هب  طوبرم  اـی  و 

بلاطیبا و نادناخ  هیلع  هیماینب  یتاغیلبت  عیسو  هاگتسد  هک  دریگیم  همشچرس  یتاماهتا  لوعجم و  ياهثیدح  زا  دناهداد  لامتحا  یخرب 
شزرا ردـقیب و  مدرم  دزن  ار  راوگرزب  هداوناخ  نیا  هلیـسو  ره  هب  دنتـساوخیم  دـندادیم و  ماـجنا  ترـضح  نآ  ناـکیدزن  نینمؤملاریما و 
فرـص اب  دـندرک و  لعج  نارگید  مالـسلا و  مهیلع  نینـسح  بلاطیبانب و  یلع  دوخ  هرابرد  هک  يرگید  تایاور  دـننام   (3) دنهد . هولج 

ادـخ و هب  ار  ییاهغورد  اه  هریرهوبا »  » اه و بدـنجنب » ةرمـس   » دـننام يدارفا  ندرک  ریجا  ناناملـسم و  لاملاتیب  لوپ  راـنید  رازه  اهدـص 
! دنتسب ربمغیپ 

هفوک رد 

لاسراهچ کیدزن  مالسلا  هیلع  بلاطیبانبیلع  مینادیم  هکنانچ 

ص 104 ج 2 ، هغالبلاجهن ، حرش  - 1
ص 172 ج 2 ، یناقمام ، لاجر  - 2

. دنتسه وا  ناکیدزن  ای  هیواعم و  دوخ  رتشیب  اهناتساد  نیا  يوار  هک  نآ  صوصخب  - 3
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رد هک  هیواعم  اب  دندوب و  هفوک  رد  ترـضحنآ  ناهاوخاوه  رتشیب  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  مه  نیا  دـینارذگ و  هفوک  رد  ار  دوخ  رمع  نایاپ  زا 
رد هک  دوب  هنیدـم  زا  رتهدامآ  رتکیدزن و  تهجنیا  زا  هفوک  دوب و  گـنج  لاـح  رد  دـندوب  ناورهن  رد  هک  جراوخ  تشاد و  تنوکـس  ماـش 

. دش دهاوخ  هداد  حیضوت  دوخ  ياج 
شرهوش اـب  زین  بنیز  درک ، لـقتنم  هفوک  هب  هنیدـم  زا  ار  دوـخ  تفـالخ  زکرم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هک  یناـمز  دناهتـشون : ناـخروم 

دوـب و مالـسلا  هیلع  یلع  نایرکـشل  وزج  نیفـص  گـنج  رد  رفعجنبهَّللادـبع  دـندش . نکاـس  اـجنآ  رد  دـمآ و  هفوـک  هب  رفعج  نب  هَّللادـبع 
. تشاد هدهع  هب  ار  ترضح  نآ  نازابرس  زا  یهورگ  یهدنامرف 

يریازج (1) هیبنیز  صئاصخ  زا  تشاد . لاغتـشا  هفوک  ناـنز  میلعت  داـشرا و  هب  زین  بنیز  ینعی  ترـضح  نآ  راوگرزب  رتخد  تدـم  نیا  رد 
زا یکی  رد  و  درکیم . ریسفت  ار  نآرق  اهنآ  يارب  داد و  لیکشت  اهنز  يارب  یسرد  سلجم  هفوک  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هک  تسا  هدش  لقن 

ریـسفت ار  صعیهک » : » دیـسرپ شرتـخد  زا  دـش و  دراو  رد  زا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هک  دوب  لوغـشم  صعیهک »  » هروس ریـسفت  هب  اـهزور 
: درکضرع ینکیم ؟

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  امـش  رب  هدراو  تبیـصم  رد  تسا  يزمر  فورح ، نیا  هدـید ! رون  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  يرآ .
 ... دومرف بنیز  هب  هرابنیا  رد  ینانخس  سپس 

***

ص 27 - 1
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مالـسلا و اهیلع  بنیز  تراسا  يارجاـم  هک  تفاـیرد  ناوتیم  دوب  هدرک  ادـیپ  هفوک  رد  ناـنمؤمریما  رتخد  هک  یمارتحا  ماـقم و  هب  هجوت  اـب 
رد البرک  زادگناج  يارجام  زا  سپ  راوگرزب  يوناب  نآ  هب  تبسن  هک  نانآ  هتـسدوراد  ناگتـشامگ و  هیماینب و  ناراکتیانج  ياهیمارتحایب 

نیا ربارب  رد  يزیگناتفگش  ییابیکش  ربص و  ترضح  نآ  دوب و  راوشد  راوگان و  نانمؤمریما  رتخد  يارب  هزادنا  هچ  ات  دش  ماجنا  رهـش  نیا 
یتقو هک  اجنآ  ات  درک ، راومه  دوخرب  ار  اهتناها  تامیالمان و  نیا  ناحبـس  يادـخ  ياـضر  رطاـخ  هب  داد و  ناـشن  دوخ  زا  تخـس  بیاـصم 

: دسرپ يو  زا  حضتفم  موش و  سلجم  نآ  رد  دایزنب  هَّللادیبع 
یتردق تماهش و  لامک  اب  مالسلا  اهیلع  بنیز  يدید ]؟ هنوگچ  نیسح  ترداربهب  تبسن  ار  ادخ  راتفر  [ ؟» ِکیخَِأب ِهَّللا  َْعنُـص  ِتیَأَر  َْفیَک  »

يادـخ زا  نم  « ] اًلیمَج ّالا  ُْهنِم  ُْتیَأَر  ام  : » تشاد راهظا  خـیرات  راکتیانج  نآ  خـساپ  رد  درکیم  وا  ینامیا  هداعلاقوف  يورین  زا  تیاـکح  هک 
[. مدیدن يزیچ  ییابیز  یکین و  زج  یلاعت 

راگدای هب  يرگید  زیچ  تلیضف  کی  نیمه  زج  خیرات  رد  مالسا ، ریظن  مک  يوناب  نیا  مالسلا و  هیلع  یلع  راوگرزب  رتخد  يارب  رگا  یتسارب 
! دوب یفاک  وا  يالاو  ّتیصخش  تمظع و  یفرعم  رد  دوب  هدنامن 

مالسلا اهیلع  بنیز  لیاضف  زا  ياهّمش 

تدابع

رد یگدنب  تدابع و  لامک ، برق و  ماقمهب  لوصو  لاعتم و  راگدرورپ  هاگردهب  بّرقت  يارب  هلیسو  نیرتگرزب  کشیب 
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تقلخ فده  رمز  هروس  رد  زین  میرک  نآرق  تسا . هدیسر  تدابع  هار  زا  دیـسر  هک  یماقم  هبترم و  رههب  سکره  تسوا و  سدقم  هاگـشیپ 

![ دنتسرپب ارم  هکنآ  يارب  زج  ار  سنا  نج و  مدیرفاین   ] (1) نوُُدبْعَِیل ؛ اَّلا  َْسنالا  َو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  امَو  دیامرفیم : هدرک و  رکذ  تدابع  ار 
تدابع يانعم  هکلب  دوشیمن ، دودحم  یلام  یندب و  ياهتدابع  یخرب  ماجنا  ای  زامن و  تعکر  دـنچ  ندـناوخ  هب  ًافرـص  ادـخ  تدابع  هتبلا 

ریاس هزور و  زامن و  هک  تسا  یلاـعت  يادـخ  هاگـشیپ  رد  ّتلذ (2)  راهظا  میلـست و  عوضخ و  تیاغ  دـناهدرک  رکذ  تغل  ياـملع  هکناـنچ 
ماجنا دیاب  مالـسا  ناربهر  سدقم و  عرـش  روتـسدهب  هک  تسا  یلاع  ماقم  نآهب  ندیـسر  يارب  یهار  یلک و  موهفم  نآ  زا  یقیداصم  لامعا 

. داد
، اهاذغ یخرب  زا  زیهرپ  رامیب  کی  ياوادم  رد  هک  هنوگنامه  و  كرت ، هبنج  لعف و  هبنج  دراد : هبنج  ود  تدابع  هک  تسناد  دـیاب  نینچمه 
زا رتمهم  هانگ  كرت  زین  تقلخ  فده  تیناسنا و  لامک  هب  ندیسر  تدابع و  باب  رد  تسا ، وراد  ندروخ  مزال و  ياهراک  ماجنا  زا  رتمهم 

(3) عَرَولا » ِةَدابِعلاَّدَشا  َّنا  : » تسا هدمآ  تایاور  رد  ور  نیمه  زا  تسا . یلام  یندب و  ياهتدابع  ماجنا  ندروآاجب و 
ِةَدابِعلا ُلَْضفا  : » دناهدومرف ای  تسا ، هانگ  زا  يراددوخ  عرو و  اهتدابع  نیرتتخس  ینعی 

هیآ 56 تایراذ ، هروس  - 1
تلذ و راهظا  ياـنعم  هب  تیدوبع  « ] لُّلذَـتلا ُۀَـیاغاهَّنِال  اـْهنِم  ُغَلبا  ُةَداـبِعلا  َو  لُّلَذَّتلا ، ُراـهْظا  ۀـّیِدُوبُعلا  : » دـیوگ تادرفم  باـتک  رد  بغار  - 2

.[ تسا تلذ  راهظا  عوضخ و  تیاغ  نامه  هک  دراد  يرتلماک  يانعم  تدابع  تسا و  عوضخ 
126 ص 129 - ج 3 ، هیمالسا ، پاچ  یفاک ، لوصا  - 3
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(1) فافَعلا »

. تسا ییاسراپ  ینمادکاپ و  اهتدابع  نیرتهب  ینعی 
مالـسلا و هیلع  یلع  شردـپ  دـننامه  تدابع  ییاسراپ و  تغالب ، تحاصف ، رد  بنیز  : » هک تسا  هدرک  لقن  ناخروم  زا  یکی  يروباـشین » »

(2) دوب » مالسلا  اهیلع  همطاف  شردام 
زا دـشن  كرت  شرمع  تدـم  ماـمت  رد  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  يرادهدـنز  بش  دـجهت و  : » هک تسا  هدـش  لـقن  زین  رگید  ناـخروم  یخرب  زا 

لوغـشم هتـسشن و  زامن  هماج  رد  هک  مدـید  ار  بنیز  ماهمع  مّرحم  مهدزای  بش  رد  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
(3) تسا .» تدابع 

ماهمع دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  هربتعم  لـتاقم  یخرب  زا  دـسیونیم : رمحا » تیربک   » رد يدـنجریب »  » موحرم
. درکن كرت  ار  دوخ  لفاون  هاگچیه  ماش  ات  البرک  زا  دوب  هدش  دراو  وا  رب  هک  ییاهتبیصم  مامت  اب  بنیز 

: دومرف هک  دوب  نیا  تفگ  وا  هب  هک  ینانخس  هلمج  زا  دمآ  بنیز  عادو  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچمه 
.[ نکن شومارف  بش  زامن  رد  ارم  ناج ! رهاوخ  [ ؛» ْلیَّللا ِۀلفان  یف  ینِْسنَت  ال  هاتْخا ! ای  »

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  نازحالاریثم  باتک  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ياروشاع  بش  هرابرد 
ُثیغَتْسَت اِهبارِْحم  یف  مّرَحُملا - َنِم  ةَرِشاع  يأ  ِۀَلیَّللا - َْکِلت  یف  ًۀَِمئاق  ْلََزت  َْمل  اهَّناَف  بَْنیَز  یتَّمَع  اّما  َو  »

. نامه - 1
ص 61 البرک ، نامرهق  عاجش  يوناب  - 2

ص 61 ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 3
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«. ةَْرفَز اَنل  ْتَنَکَسال  َو  ٌْنیَع  اَنل  تَأَدَه  ام  َو  اهِّبَر ، یلا 

رد درکیم و  هثاغتـسا  یلاعت  يادـخ  هاگردهب  دوب و  هداتـسیا  دوخ  تدابع  هاگیاج  رد  بش  نآ  رد  نانچمه  يو  سپ  بنیز ، ماهمع  اـما  [و 
(1) دشن ]. عطق  ام  هلان  يادص  تفرن و  باوخ  هب  ام  زا  کیچیه  مشچ  بش  نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ترضح 
ْنِم یّلَُـصت  لِزانَملا  ِضَْعب  یف  َو  ِماّشلا ، َیلا  ِۀَـفوُکلا  َنِم  انِریـسَم  َدـْنِع  َِلفاوَّنلا ، َو  َِضئارَفلا  ماِیق ، ْنِم  اِهتاوَلَـص  يّدَُؤت  َْتناک  بَْنیَز  یتَّمَع  َّنا  »

ِّلُِکل َنوُعَفْدَـی  اُوناک  َمْوَقلا  َّنِال  ِلافْطالا ، یَلَع  ِماعَّطلا  َنِم  اُهبیـُصی  ام  ُمِسْقَت  َْتناـک  اـهَّنَال  ٍلاـَیل ؛ ِثـالَث  ُذـْنُم  ِفْعَّضلا  َو  ِعوُجلا  ِةَّدِِـشل  ٍسُولُج 
« ۀَلیَّللا َو  ِمْوَیلا  ِیف  ِْزبُخلا  َنِم  ًادِحاو  ًافیغراّنِم  ٍدِحاو 

اهلزنم زا  یضعب  رد  دناوخیم و  هداتـسیا  ماش  هب  هفوک  زا  امریـسم  لوط  رد  ار  دوخ  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  همه  بنیز  ماهمع  انامه  ]
میسقت لافطا  نایم  دندادیم  وا  هب  هک  ار  ییاذغ  هک  دوب  بش  هس  اریز  دوب ، وا  فعـض  یگنـسرگ و  تهجهب  مه  نیا  دناوخ و  زامن  هتـسشن 

(2) دندادیمن ]. رتشیب  نان  صرق  کی  ام  هب  زور  هنابش  ره  رد  لدگنس )  ) نامدرم نآ  هک  نوچ  درکیم ،
***

ناسنا کی  کین  تلصخ  نیرتگرزب  ًانمـض  دوب . بنیز  هلفان  بجاو و  ياهزامن  ماجنا  یندب و  ياهتدابع  زا  ياهشوگ  هنومن و  دمآ  هچنآ 
هک تسا  دوخرب  نارگید  نتشاد  مدقم  راثیا و 

ص 62 نامه ، - 1
ص 62 ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 2
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ار دوخ  ياذغ  مهس  دنکیم و  ربص  یگنسرگهب  زورهنابش  هس  هنوگچ  هک  دوشیم  مولعم  زین  مالسلا  اهیلع  بنیز  راثیا  ماقم  ثیدح ، نیا  زا 

! دهدیم مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  لاسدرخ و  لافطا  هب 
ای ریظنمک و  تیرشب  خیرات  لوط  رد  هک  ییاهتبیصم  اهترارم و  همه  نآ  لمحت  یخیرات و  ترفاسم  نیمه  دوخ  میرذگب ، هک  هبنج  نیا  زا 

، تسا ریظنیب 
ره راهظا  هک  نیشتآ  ياههبطخ  ذفان و  نانخـس  نآ  اب  اهنآ ، ندرک  موکحم  نتخاس و  اوسر  نامز و  نارگمتـس  اهتوغاط و  ربارب  رد  مایق  و  - 

، تشاد نارگید  وا و  دوخ  يارب  یناج  ییاهرطخ  لامتحا  شاهلمج 
مهرد و یتشم  اب  ای  هتخاب و  نامز  یغای  ربارب  رد  ار  دوخ  هرسکی  هک  ییوسرت  لدزب و  ای  نادان و  لهاج و  مدرم  هب  نداد  دشر  كرد و  و  - 

، دندوب هتخورف  یناف  ناهج  رذگدوز  تذل  رادیاپان و  يایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  يدبا و  تداعس  رانید ،
ناوـنع هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هدروـخ و  ار  هـیماینب  يروتاـتکید  هاگتـسد  تاـغیلبت  لوـگ  هـک  یکردیب  مدرم  ندرک  رادـیب  و  - 

، دنتسنادیم لتقلا  مزال  رگلالخا ،
دندرک لایخ  ماش  هفوک و  ناراکتیانج  هک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبع  ابا  ترضح  ناگدازآ  رورس  نامز و  تجح  سّدقم  مایپ  ندناسر  و 

یناگناگیب نایحیـسم و  نایدوهی و  شوگهب  یتح  ناهج ، طاقن  اصقا  هب  دندرک ، شوماخ  اونین  هدیتفت  ياهنـش  نایم  رد  ار  سدقم  يادن  نآ 
، دندوب هدرک  عامتجا  هدمآ و  کیربت  ای  اشامت  يارب  دیزی  سلجم  رد  هک 

یخیرات یهلا و  ياهتلاسر  هلسلس  کی  ماجنا  هصالخ  و  - 
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راوگرزب يوناب  نیا  هک  دوب  یگرزب  تدابع  اهنآ  زا  مادکره  دوب ، جراخ  ناشهدـهع  زا  دـشیم و  مخ  نآ  ماجنا  رد  ناهج  نادرم  تشپ  هک 

هاگـشیپ هب  هلیـسونیدب  ار  دوخ  میلـست  عوضخ و  تیاغ  تفرگ و  هدـهع  هب  ارنآ  ماجنا  مالـسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  بتکم  هدـش  تیبرت  و 
. تشاد راهظا  شیوخ  راگدرورپ  سدقم 

: دیوگیم بنیز  ياضر  میلست و  هرابرد  رصاعم  رعاش  ینامرک » داؤف  »
لوزن دومرف  وچ  ناگتشک  لتقم  رد  لوتب  تخد  نآ  هک  رگن  اضر  میلست و 

لوبق وت  هاگشیپ  هب  ام  ینابرق  لیلج  دنوادخ  یک  دورس  هنارکش 
: تسا هدورس  يو  حدم  رد  رگید  رعاش  نآ  و 

رگنل هتشارف  يو  نافرع ز  یتشک  لحاس  هتخانش  يو  هب  نامیا  قروز 
ردام همطاف  تسار  تمصع و  يوناب  ردیح  رتخد  نایتاوامس و  رخف 
رتخد ّالا  نطب  هب  ناکما  هیاد  شاک  يا  یتشادن  يُدب  نیا  رگا  رتخد 
رسفا هب  دیسر  وا  زا  دمحم  نید  هفوکش  تفرگ  وا  زا  تعیرش  لخن 

رّسیم تسوا  رصنهب  دمرس  تزع  ایهم  تسوا  نوع  هب  ّدبؤم  هاج 

نید هار  رد  داهج  يراکادف و 

راثآ هب  دناشوپب و  لمع  هماج  اهنادب  دناوتیمن  سکره  هک  دروآیم  لابندهب  یتادهعت  اهتّیلوؤسم و  دراد و  یمزاول  راثآ و  ادـخ  هب  نامیا 
يراکادف تشذگ و  نانیدیب و  اب  راکیپ  سدقم و  فدـه  نیا  دربشیپ  هار  رد  داهج  هزرابم و  مزاول ، نسا  هلمج  زا  دـنک . لمع  نآ  مزاول  و 

: تسا هدومرف  نایب  هفیرش  هیآ  نیا  هلمج  زا  یتایآ  نمضرد  ار  تقیقح  نیا  نایناهج  يادخ  تسا  ناج  لام و  اب  هارنیا  رد 
(1) ًاّقَح ....  َنُونِمْؤُملا  ُمُه  َِکئلوا  اوُرَصَن  اَْووآ و  َنیذَّلا  َو  ِهَّللاِلیبَس  یف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیذَّلاَو 

، دـندرک يرای  هداد و  هانپ  ار ) نانمؤم   ) هک نانآمه  دـندومن و  داهج  راکیپ و  ادـخ  هار  رد  دـندرک و  ترجاـهم  دـنروآ و  ناـمیا  هکناـنآ  ]
 ...[ دنیاهنیا یقیقح  یعقاو و  نمؤم 

: تسا هدومرف  رگید  ياج  رد 
(2) َنُوقِداّصلا . ُمُه  َِکئلوا  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  مِهِسُْفنا  َو  ْمِِهلاْومَِأب  اوُدَهاج  َو  اُوباتْرَی  َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیذَّلا  َنُونِمؤُملا  اَمَّنا 

رد دوخ  ناج  لام و  هلیـسو  هب  دندرواین و  کش  نآ  زا  سپ  دندروآ و  نامیا  وا  لوسر  ادـخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  نانمؤم  یتسارب  ]
.[ دننایوگتسار اهنآ  دندرک ، داهج  ادخ  هار 

: دیوگیم هداد و  يرترب  تلیضف و  نارگید  رب  ار  نادهاجم  یبتارم  اب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 

هیآ 74 لافنا ، هروس  - 1
هیآ 15 تارجح ، هروس  - 2
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(1) «. ِهَّللاَْدنِع ًۀَجَرَد  ُمَظْعا  مِهِسُْفنا  َو  ْمِِهلاْومِاب  ِهَّللاِلیبَس  یف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا 

رتگرزب رترب و  ادخ  هاگـشیپ  رد  نانآ  هجرد  دندرک ، داهج  شیوخ  ناج  لام و  اب  ادخ  هار  رد  دندرک و  ترجاهم  دـندروآنامیا و  هکنانآ  ]
 ...[ تسا نارگید  زا 

: تسا هدومرف  رگید  هیآ  رد  و 
ًامیظَع (2). ًارْجا  َنیدِعاقلا  یَلَع  َنیدِهاجُملا  ُهَّللا  َلَّضَف 

.[ تسا هدیشخب  ینوزف  گرزب  یشاداپ  هب  نانیشن  هناخرب  ار  نادهاجم  دنوادخ  ]
يوحنهب یـسکره  زا  راکنیا  و  تسا ، هارنیا  رد  تشذـگ  يراکادـف و  ادـخ و  هار  رد  راکیپ  شـشوک و  دـهج و  نامه  داهج  زا  روظنم  و 

هدش و هتشادرب  اهنز  زا  گنج  نادیم  رد  ریشمش  اب  داهج  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، هتـسیاش  یـصاخ  طیارـش  تحت  تسا و  هتخاس 
رد یتمدـخ  دـنناوتب  دـشاب  راگزاس  نانآ  تیّـصخش  تفع و  يدوجو و  نامتخاس  اب  هک  يرگید  ياههار  زا  رگا  اما  تسین ، بجاو  اهنآ  رب 

يربک هقیدص  ترضح  نایناهج  نانز  هدیس  یناگدنز  حرش  رد  ورنیا  زا  تساهنآ و  لامک  نامیا و  ياههناشن  زا  یکی  دنهد  ماجنا  هارنیا 
ییاجات درکیم و  هدافتسا  دمآیم  شیپ  هک  ییاهتصرف  مامت  زا  ناراذگتعدب  نانیدیب و  اب  هرزابم  هار  رد  راوگرزب  يوناب  نآ  هک  میدناوخ 

فارحنا لابندهب  هک  ار  ییاهرطخ  هباحص ، اب  يوگتفگ  رکذت و  ینارنخس و  قیرط  زا  دوب  رودقم  هک 

هیآ 20 هبوت ، هروس  - 1
هیآ 95 ءاسن ، هروس  - 2
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نیا زا  دید  نوچ  و  دومرف ، دزـشوگ  دومنیم  دیدهت  ار  ناناملـسم  درکیم و  ساسحا  ربمغیپ  روتـسد  زا  یچیپرـس  ینامرفان و  يربهر و  رد 

راهظا دوب  هدـمآ  شیپ  هک  یتافارحنا  مکاح و  ماظن  زا  ار  دوخ  یتیاضران  هلان ، هیرگ و  قیرط  زا  یتح  دوشیمن  شدـیاع  بولطم  هجیتن  هار 
. تشادیم

اب هزرابم  راکیپ و  نید و  هار  رد  داهج  گرزب  تیلوئسم  درک  ساسحا  یتقو  زین  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ینعی  گرزب  يوناب  نیا  راگدای 
لامک اب  دنکن  غیرد  زین  ناج  نداد  زا  دوش  مزال  رگا  یتح  درذگب و  دنزرف  رـسمه و  لام و  زا  دیاب  هارنیا  رد  هدـمآ و  شـشودهب  نانیدیب 

هب دوخ  هارمههب  ینابرق  يارب  زین  ار  دوخ  نادـنزرف  ای  دـنزرف  دیـشک و  تسد  یگدـنز  رـسمه و  هناشاک و  هناخ و  زا  يراکادـف  تماـهش و 
نیسحلا هَّللادبعابا  ترـضح  ینعی  سدقم  تضهن  مایق و  نیا  ردقیلاع  ربهر  يارب  زوسلد  نابرهم و  يرای  اج ، همه  رد  دروآ و  اونین  هاگنابرق 

. دوب ادفلا » هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  »
یلبق تیلوؤسم  رب  سدقمهزرابم  نیا  زا  يرگید  هدمع  تیلوؤسم  و  دیـسر ، تداهـش  هجرد  هب  یهلا  تجح  نآ  هک  یماگنه  اروشاع  رـصع 

تشذگ و يراوگرزب و  تماهـش و  لامک  اب  هک  دـش  هداهن  عاجـش  يوناب  نیا  شودهب  نیگنـس  تلاسر  نیا  زا  ياهزات  راب  دـش و  هدوزفا  وا 
یتح درک و  مایق  تیناسنا  نید و  ّدض  راوخنوخ  ناگرگ  فرحنم و  نانمـشد  ربارب  رد  نینهآ  يّدـس  نیدالوپ و  یهوک  نوچمه  يراکادـف 

رد و  دیناهر . گرم  زا  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  ینعی  نامز  هَّللاتجح  ردارب و  دنمورب  دنزرف  ناج  يدنچ  دراوم  رد 
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دوخ نییآ  نید و  زا  همهاو و  چیه  نودب  اباهمیب و  نیدیب  نارگمتس  ناراکتیانج و  ربارب  رد  اهطیحم  نیرتناقفخرپ  طیارش و  نیرتتخس 

باهش يراکریت و  نوچمه  شیاهینارنخس  اهقطن و  زا  هلمج  ره  زین  وا و  شخبحور  انعمرپ و  نانخس  زا  هملک  ره  درک . عافد  ناناملسم  و 
هک ار  يراب  داد و  ماجنا  ار  نیگنس  تیلوؤسم  نیا  یبوخبو  تیقفوم  يزارفرس و  لامک  اب  وا  تسـشنیم . نانمـشد  بلق  رب  هک  دوب  ینازوس 

. دیناسر لزنم  هب  ییاهنت  هب  هنتکی و  تمظع  اب  يوناب  نیا  دنناسرب  لزنم  هب  یعمج  هتسد  تروصهب  دنتسناوتیمن  گرزب  نادرم 
دیهاوخ ماش  هفوک و  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  یخیرات  رفـس  يارجام  حرـش  رد  هدنیآ  تاحفـص  رد  هَّللاءاشنا  ار  عوضوم  نیا  رتشیب  حیـضوت 

. دناوخ
: تسا هدورس  مه  یعابر  نیا  ینامرک » داؤف   » بنیز تعاجش  رد 

ریلد ریش  زا  عجشا  هیولع  نآ  دوب  ریسا  دندوب  هک  نانز  نآ  هقلح  رس 
ریقح دوب  ناهج  وا  مشچ  هب  هک  اریز  هاپس  هوک  ناز  تشادن  لدهب  هشیدنا 

تغالب تحاصف و 

رسپ اب  شیوگ  تفگ و  زین  دیزی  سلجم  هفوک و  رازاب  رد  وا  روهشم  هبطخ  ود  هلیسو  هب  ناوتیم  ار  راوگرزب  يوناب  نیا  تغالب  تحاصف و 
نیا یتسارب  تخانش  هیبا  نبدایز 
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، تامیالمان اهیباوخیب و  اهیگنشت و  اهیگنسرگ و  تامدص و  همهنآ  اب  هدیسر  تبیـصم  هدیدغاد و  يوناب  کی  زا  تماهـش  تغالب و 

. تسین رودقم  یبیغ  ددم  یهلا و  يورین  نودب  هیلع -» یلاعت  هَّللا  ۀمحر  دیتاسا - زا  یکی  هتفگهب  تسین  يرگید  زیچ  تمارک  زج 
دومرف داریا  هفوک  رازاب  يرفن  رازه  اههد  تیعمج  نآ  نایم  رد  ار  بلاـج  غیلب و  روشرپ و  ینارنخـس  نآ  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  هک  یماـگنه 

هداتـسیا نم  رانک  رد  هک  يدرمریپ  دنکیم  لقن  هبطخ  نآ  يوار  دندیزگیم . نادندهب  ار  اهتـسد  دـندرکیم و  هاگن  مههب  هدزتریح  مدرم 
هدرک دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد  دوب و  هدشرت  شمشچ  کشا  زا  ششیر  هک  تسیرگیم  نانچ  نینمؤملاریما  رتخد  ینارنخس  ریثأت  تحت 

ناشنانز و  نالاسدرخ ، نیرتهب  ناشیا  نالاسدرخ  ناـگدروخلاس و  نیرتهب  ناـشناگدروخلاس  هک  ناـشیا  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگیم : و 
. تسا اهلسن  همه  زا  رترب  رتالاو و  اهنآ  لسن  و  نانز ، نیرتهب 

يزُْخیال وُرُوبَیال  ٌلْسَن  َّدُع  اذا  مُُهلْسَن  َو  ِلوُهُکلا  ُْریَخ  مُُهلوُهُک 
داد و وا  هب  یغیلب  حیـصف و  خساپ  نانچ  تفرگ  رارق  دایز  رـسپ  ینعی  راکتیانج  دـیلپ و  درم  نآ  ربارب  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هک  یماگنه  و 

رّهطم كاپ و  نادناخ  نآ  هب  تبـسن  هک  یتوادع  همه  اب  هشیپ ، تلاذر  راّدـغ و  نمـشد  نآ  هک  دـیبوک  شناهدهب  یتشم  نانچ  هلیـسونیدب 
ییابیز نآ  اب  یظافلا  بلاق  رد  مهنآ  نخس  ییاسر  ییاویش و  همهنآ  زا  ار  دوخ  بجعت  تسناوتن  تشاد 
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ریقحتاب يرعاش ، ییوگعجـس و  ناونع  هب  دوریم  رامـشهب  گرزب  تالامک  زا  یکی  هک  تحاصف  ناونع  لیدـبت  اب  دراد و  ناـهنپ  زاـجیا  و 

: تفگ
« ًارِعاش ًاعاّجَس  اهُوبا  َناک  ْدََقل  يرْمََعل  َو  ۀَعاّجََسل ، ِهِذه  َّنا  »

.[ دوب رعاش  وگعجس و  زین  شردپ  تسا ، تسدربز  ییوگعجس  رنه  رد  نز  نیا  هک  یتسارب  ]
: دومرف شخساپ  رد  زین  مالسلا  اهیلع  بنیز 

« ُْتُلق اِمب  َثَفَن  يرْدَص  ْنِکل  َو  اًْلغَُشل ، ِۀَعاجَسلا  ِنَع  یل  َّنا  ۀَعاجَسِلل ، َو  ِةَأرَْمِلل  ام  »
![ دش يراج  نابز  رب  هک  دوب  ماهنیس  زوس  يدینش  هچنآ  و  تسین ، یگتسبلد  نادب  ارم  راک ؟ هچ  ییوگعجس  اب  ار  نز  ]

تـسا بلطمنیا  دزاسیم  رگهولج  رتشیب  رتهب و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  تمظع  دـنکیم و  هجوت  بلج  رتشیب  هرابنیا  رد  هچنآ 
یهلا و ياهرهب  هکلب  دوب ، هدـیدن  يراـگزومآ  نآ  نتفرگداـی  يارب  دوب و  هتفرگن  ارف  ار  ملع  نیا  یمّلعم  چـیه  دزن  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  هک 

. ُءاشَی ْنَم  ِهیتُْؤی  ِهَّللاُلْضَف  َِکلذ  دوب و  هدومرف  تیانع  هدرک و  اطع  وا  هب  یلاعت  يادخ  هک  دوب  یتاذ  یلامک 
« مالـسالا  » هلجم لوا  لاـس  هرامـش 27  رد  هـک  يرـصم  ناگدنـسیون  زا  یکی  یعفاـش » بلاـغ  دـمحم   » راـتفگ زا  یـشخب  مـه  نـیا  و  *** 

: تساهتفگ
، بسن بسح و  رظن  زا  تیبلها  نانز  نیرتگرزب  زا  یکی  »
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بنیز هدیـس  ترـضح  هدوب  تیالو  تلاسر و  ماقم  ياـمن  اپاترـس  هنیآ  اوقت ، ماـقم  گرزب و  یحور  ياراد  هک  هرهاـط  ناوناـب  نیرتهب  زا  و 
باریس توبن  نادناخ  شناد  ملع و  ناتـسپ  زا  وا  دندوب  هدرک  تیبرت  ار  وا  لماک  وحنهب  هک  تسا  ههجو » هَّللامرک   » بلاط یبانب  یلع  رتخد 

ریبدت رد  تریصب  ییانیب و  مرک و  ملح و  رد  و  تفریم ، رامـش  هب  یهلا  گرزب  تایآ  زا  یکی  تغالب  تحاصف و  رد  هک  اجنآ  ات  دوب  هدش 
هدرکعمج ار  تلیضف  قالخا و  و  تروص ، تریس و  و  لالج ، لامج و  نایم  دش و  روهشم  برع  هکلب  مشاهینب و  نادناخ  نایم  رد  اهراک 

 ...«. دوب فورعم  يراک  زیهرپ  اوقت و  هب  تشاد و  هزور  ار  اهزور  تدابع و  لاح  رد  اهبش  دوب 

البرک هب  بنیز  یخیرات  رفس 

« فط  » هعقاو زادگناج  يارجام  هعلاطم  البرک و  یخیرات  رفس  نامه  مالسلا  اهیلع  بنیز  يدوجو  تیـصخش  تخانـش  يارب  هاگیاج  نیرتهب 
خیرات هک  تسا  نامز  نآ  نایغای  نارگمتـس و  اب  دروخرب  ماش و  هفوک و  رد  وا  ناهارمه  بنیز و  تراـسا  ناتـساد  ندـناوخ  نآ  لاـبندهب  و 

نیا زا  هدش  تبث  یکدنا  ياهـشخب  نامه  تسا  هتخاس  رگهولج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  هداعلاقوف  تمظع  هدرک و  تبث  ار  نآ  تایئزج 
رمع لوط  رد  مالـسا  يوناب  گرزب  نآ  يدوجو  تالامک  تمظع و  اب  حور  الاو و  ّتیـصخش  یفرعم  يارب  وگلا  هنومن و  نیرتهب  ترفاـسم 

. دزاسیم ینغتسم  زاینیب و  هرابنیا  رد  رتشیب  ثحب  وج و  تسج و  زا  ار  ام  و  تسوا ، هلاس  دنچ  هاجنپ و 
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ابا ترـضح  شردارب  هارمه  هب  هَّللادـبع  دوخ  رـسمه  نودـب  بنیز  هنوگچ  هک  تسا  نیا  ثحب  نیا  زاـغآ  رد  هجوت  بلاـج  بلطم  نیتـسخن 

. تفرن نانآ  هارمههب  رفعج  نب  هَّللادبع  ارچ  ًاساسا  درک و  رفس  نیا  هب  مادقا  مالسلا  هیلع  هَّللادبع 
هیلع نیـسح  ماما  هاگره  هک  درک  طرـش  هَّللادبع  اب  جاودزا  ماگنه  هک  دوب  يدح  هب  شردارب  هب  تبـسن  بنیز  هقالع  تّدش  دناهتفگ : یخرب 

هزادنا هچ  ات  لقن  نیا  هکنیا  دنکن . يریگولج  وا  زا  هَّللادـبع  دـنک و  ترفاسم  ردارب  هارمه  هب  دـناوتب  بنیز  دورب  يرفـسهب  تساوخ  مالـسلا 
هَّللادبع دوخ  هکنیا  تلع  دش و  یخیرات  رطخرپ و  رفـس  نیا  یهار  هَّللادـبع  تیاضر  اب  بنیز  هک  تسا  مّلـسم  اّما  تسین ، مولعم  دراد  رابتعا 

، دش دهاوخ  رجنم  تداهش  گنج و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تشونرس  دوبن  مّلسم  وا  يارب  هک  دوب  نیا  ًارهاظ  تفرن  مالـسلا  هیلع  ماما  هارمه  هب 
، دنام هّکم  رد  هَّللادبع  ورنیا  زا  تسا ، هدوب  مّلسم  نشور و  بلطم  ًانایحا  ناکیدزن  زا  یخرب  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  يارب  هچ  رگا 

هارمه تلع  نیمه  هب  شناگدازومع  زا  یخرب  هیفنح و  دـمحم  شردارب  نوچ  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  ناـکیدزن  زا  يرگید  دارفا  هکناـنچ   (1)
ناناملسم نیرتزیزع  هک  دنورب  شیپ  دح  نیا  ات  هیماینب  هک  دوبن  یندرک  رواب  ناناملـسم  زا  يرایـسب  يارب  ًاساسا  دنتفرن و  مالـسلا  هیلع  ماما 

هبرجتیب و ناوج  لثم  زا  هچ  رگا  دننک ، مادقا  یگرزب  تیانج  نینچ  هب  دنهد و  رارق  ریشمش  ریت و  فده  ار 

دناوتن ات  دش  ببس  ترفاسم  زا  هَّللادبع  زجع  یناوتان و  دناهتفگ : ص 79  ارهز » همطاف   » باتک رد  ملعوبا » قیفوت  داتسا   » دننام مه  یخرب  - 1
. دوب هلاس  دودح 72  ماگنهنآ  رد  هَّللادبع  اریز  دسریمن  رظنهب  دیعب  نادنچ  هک  تسا  ياهیرظن  مه  نیا  دورب . رفس  نیا  هب 
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دوب هدمآ  راک  يور  هیواعم  شردپ  ذوفن  لامعا  ریوزت و  هلیحاب و  هدروخن و  شماشم  هب  مالساتقیقحزا  ییوبهک  دیزی  دننام  ینارذگشوخ 

! دیسریمن رظنهب  دیعب  یلامعا  نینچ 
فرصنم كانرطخ  رفـس  نیا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هکلب  درک  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  یلامتحا  رطخ  نیمه  يور  لاح  نیع  رد  هَّللادبع 

دناوتیمن تسا و  یعطق  ترفاسم  نیا  ماجنا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  میمـصت  هک  دیمهف  دـش و  ورهبور  ترـضحنآ  تفلاخم  اب  نوچ  دزاس و 
اهنآهب داتسرف و  بنیز  ترضح  هارمههب  دمحم »  » و نوع »  » ياهمان هب  ار  دوخ  زیزع  دنزرف  ود  اذل  دزاس ، فرصنم  هارنیا  زا  ار  ترـضحنآ 

. دنهد ماجنا  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  ار  مارتحا  رثکادح  دننک و  تیامح  مالسلا  هیلع  ماما  زا  اجهمه  هک  درک  شرافس 
: دناهدرک لقن  هنوگنیا  نارگید  يربط و  ار  ارجام  لیصفت 

دمحم نوع و  شدنزرف  ود  هلیسوهب  هک  ياهمان  یط  رفعج » نب  هَّللادبع  ، » درک تکرح  هفوک  تمسهب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ 
مراد نآ  سرت  نم  هک  درگزاب  رفس  نیا  زا  يدناوخ  ارم  همان  نوچ  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  تشون : داتـسرف  ترـضح  نآ  دزنهب 

وت هلیـسوهب  زورما  مدرم  اریز  دوشیم  شوماخ  نیمز  رون  یـسرب  تداهـش  هب  امـش  رگا  و  دشاب ، تنادناخ  تکاله  ببـس  هک  دـتفیب  یقافتا 
. دیسر مهاوخ  امش  تمدخ  ماهمان  لابندهب  نم  هک  نکم  باتش  سپ  دنراد ، دیما  وت  هب  نامیا  اب  نامدرم  و  دنیآیم ، هارهب 

هکم رادنامرف  مکاح و  دیزی  فرط  زا  هک  صاعنب » دیعسنبا  ورمع   » دزنهب همان  نیا  نداتسرف  زا  سپ  رفعج  نب  هَّللادبع 

البرک هب  بنیز  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


42 ص :
دراد و تینما  اجنیا  رد  ددرگ  زاب  هکم  هب  رگا  هک  هدـب  نانیمطا  وا  هب  سیونب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ياهماـن  تفگ : وا  هب  تفر و  دوب 

. دوش فرصنم  هارنیا  زا  دوش و  رطاخ  هدوسآ  ات  نکراودیما  ار  وا  هدش  ياهلیسو  رههب 
. منک اضما  رهم و  ار  نآ  نم  ات  رآ  نم  دزنهب  سیونب و  ياهمان  یتسه  لیام  هک  هنوگ  رههب  وت  تفگ : دیعسنب » ورمع  »

ار هماـن  نیا  تفگ : يوهب  رتـشیب  يراـک  مکحم  يارب  هَّللادـبع  درک ، اـضما  ار  نآ  ورمع  درب و  وا  دزنهب  تشون و  ياهماـن  رفعج  نب  هَّللادـبع 
ییحی اب  هَّللادبع  درک و  مه  ار  راکنیا  دیعـس  نبورمع  دـنک . ادـیپ  يرتشیب  نانیمطا  وا  نتفر  اب  ات  تسرفب  دیعـسنب  ییحی  تردارب  هارمههب 

وا هب  تشگزاب  يارب  دـنداد و  ترـضحنآ  هب  ار  هکم  مکاح  همان  دـندناسر و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  ار  دوخ  دـندش و  جراـخ  هکم  زا  ودره 
. دندرک رارصا 

هک هداد  يروتـسد  نم  هب  وا  ماهدید و  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  مدـج  نم  دومرف : ود  نآ  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
مهاوخن ماهتفگن و  یسک  هب  ارنآ  دومرف : تسیچ ؟ باوخ  نآ  دندیسرپ : ود  نآ  نایزهب ! هچ  دشاب و  نم  دوس  هب  هچ  مهد ، ماجنا  ارنآ  دیاب 

. مورب ناهج  نیا  زا  منک و  رادید  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  هاگنآ  ات  تفگ 
ترـضح نآ  مزالم  داد  روتـسد  دمحم  نوع و  دوخ  دنزرف  ود  هب  دش و  دـیماان  ماما  تشگزاب  زا  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  رفعج  نب  هَّللادـبع 

(1) دندیسر . تداهشهب  زور  نآ  رد  دندمآ و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هارمه  هب  زین  ود  نآ  دنشاب ،

ص 70 ج 2 ، دیفم ، داشرا  291 ؛ ص 292 - ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
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اروشاع زور  بش و  يارجام  البرک و  هب  بنیز  دورو 

مایپ غیلبت  نیگنـس  راب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شدـنمجرا  ردارب  تداهـش  زا  شیپ  ات  نانمؤمریما  راوگرزب  رتخد  هک  دـش  هراشا  رتشیب 
مالـسلا هـیلع  ماـما  ناگدـنامزاب  یتسرپرـس  يرـالاسهلفاق و  ّتیلوؤـسم  دوـب و  هدـماین  شـشود  هـب  ناـمز  نآ  مدرم  شوـگهب  ترــضحنآ 

يو و يارب  یکدـنا  هلـصافهب  هک  یتخـس  ياهتبیـصم  نیگمهـس و  ثداوح  نآ  ربارب  رد  يرتـمک  لـمحت  دوب ، هدـشن  لوحم  شاهدـهعهب 
ربارب رد  شناوت  بات و  ییابیکـش و  يورین  ایوگ  دـعب  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  نامز  زا  اما  دادیم ، ناشن  دوخ  زا  دـمآ  شیپ  نارگید 

. تخاسیم راومه  دوخرب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نکشرمک  ياهتبیصم  نآ  یمیظع ، هوک  نوچمه  و  دش ، ربارب  نیدنچ  راوگان  ثداوح 
: تسا هدومرف  دوخ  یلاعت  يادخ  هک  تسا ، یهلا  ّتنس  مّلسم و  نوناق  کی  نیا  و 

اُونَزَْحتال (1) َو  اُوفاّختّالأ  ُۀَِکئالَملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزنَتَت  اُوماقَتْسا  َُّمث  ُهَّللااَنُّبَر  اُولاق  َنیذَّلا  َّنا 
.[ دیشابن كانمیب  دیسرتن و  هک  دنوش  لزان  اهنآ  رب  ناگتشرف  دندیزرو ، تماقتسا  سپس  تسادخ و  ام  راگدرورپ  دنتفگ  هکنانآ  ]

: هدومرف وا  مه  و 
(2) مُکَماْدقا ...  ْتِّبَُثی  َو  ْمُکْرُْصنَی  َهَّللا  اُورُْصنَت  ْنا 

هیآ 30 تلصف ، هروس  - 1
هیآ 7 دمحم ، هروس  - 2
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.[ دنکیم ناتمدق  تباث  يرای و  ار  امش  مه  وا  دینک  يرای  ار  ادخ  رگا  ]

. دشاب بلطمنیا  رب  يدهاش  دناوتیم  شرهاوخ  اب  زین  مالسلا  هیلع  ماما  راتفر 

اروشاع بش  رد 

هتسشن ماهمیخ  رد  اروشاع  بش  رد  تسا : دومرف  نینچ  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نبیلع  ترـضح  دسیونیم : هللا  همحر  دیفم  خیش 
وا دزن  يرافغ  رذیبا  هدـش  دازآ  مالغ  نیوج »  » تفر و دوخ  همیخ  هب  مردـپ  ماـگنهنآ  رد  درکیم ، يراتـسرپ  نم  زا  بنیز  ماهمع  مدوب و 

: تسایند ییافویب  زا  یکاح  هک  درک  ریز  راعشا  ندناوخهب  عورش  مردپ  درکیم ، حالصا  ار  ترضحنآ  ریشمش  دوب و  هتسشن 
ِلیصالا َو  ِقارْشالِاب  ََکل  ْمَک  ِلیلَخ  ْنِم  ََکل  ٍّفا  ُرْهَد ! ای 

ِلیدَبلِاب ُعَنْقَی  ُرْهَّدلا ال  َو  ِلیتَق  ٍِبلاط  ْوا  ٍبِحاص  ْنِم 
ِلیبَس ٌِکلاس  ٍّیَح  ُّلُک  َو  ِلیلَجلا  َیلا  ُْرمالا  امَّنا  َو 

مدرک و يراددوخ  اما  تفرگ  ار  میولگ  ضغب  متسناد ، ار  وا  دوصقم  راعشا  نیا  ندناوخ  زا  نم  درک و  رارکت  راب  هس  ای  ود  ار  راعـشا  نیا  و 
، راعشا نیا  ندینـش  اب  دوب  نم  زا  رتکزان  لد  نوچ  بنیز  ماهّمع  یلو  تسا . هدیـسرارف  الب  نامز  متـسناد  مدش و  شوماخ  دوب  یبیترت  ره  هب 

مالسلا هیلع  ماما  دزنهب  تساخرب و  اج  زا  هناباتیب  اذل  و  دنک ، يراددوخ  تسناوتن  دش و  باتیب 

اروشاع بش  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


45 ص :
: تفگ دیود و 

«! یقابلا َلاُمث  َو  یضاملا  َۀَفیلَخ  ای  نَسَحلا ، یِخا  َو  ِّیلَع  یبا  َو  ۀَمِطاف  یّما  َْتتام  َمْوَیلا  َةایَحلا ، ِینَمَدْعا  ُتْوَملا  َْتَیل  ُهالْکَثاو  »
يا دناهتفر  ایند  زا  نسح  مردارب  یلع و  مردپ  همطاف و  مردام  هک  تسا  نانچ  زورما  دوب ! هدیـسر  نم  گرم  شاک  يا  تبیـصم ! نیا  زا  هآ  ]

![ ناگدنامزاب سرداد  يا  و  ناگتشذگ ، هدنامزاب 
: دومرف ودب  دنکفا و  رهاوخ  هب  يرظن  دید  نانچ  هک  مالسلا  هیلع  ماما 

«! ُناْطیَشلا ِکَْملِح  َّنَبِهُْذیال  ۀَّیَخا  ای  »
![ دیابرن ار  تییابیکش  ملح و  ناطیش  شاب  بظاوم  ناج ! رهاوخ  ]

: دومرف سپس  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نامشچ  کشا ، نآ ، لابندهب  تفگ و  ار  هلمج  نیا 
«! ماَنل اًلیلاطَقلا  َكُِرت  َْول  »

![ دیباوخیم هدوسآ  دنتشاذگیم  او  دوخ  لاح  هب  ار  اطق »  » غرم رگا  ]
: تفگ دش و  رتشیب  شهودنا  رثأت و  هلمج  نیا  ندینش  اب  بنیز 

«! یسْفَن یلَع  ُّدَشا  َو  یْبلَِقل  حَْرقا  َكاذَف  ًاباِصتْغا  َکَسْفَن  ْبِصَتْغَتَفا  هاتَْلیَو  ای  »
لد رتشیب  نیا  ياهداهن ؟ گرمهب  لد  ایآ  نم ! رب  ياو  يا  ]
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![ تسا رتراوگان  رتتخس و  نم  رب  دنکیم و  شیر  ارم 

! داتفا نیمز  رب  لاحیب  دز و  كاچ  ار  دوخ  نابیرگ  درب و  تسد  نآ  لابندهب  و 
: داد شمارآ  يرادلد و  ار  وا  ریز  تاملک  اب  دیشاپ و  رهاوخ  تروصهب  بآ  تساخرب و  دید  نانچ  هک  مالسلا  هیلع  ماما 

يذـَلا ِهَّللا  َهْجَو  اَّلا  ٌِکلاه  ٍءیَـش  َّلُک  َّنا  َو  َنوُْقبَیال ، ِءامَّسلا  َلْها  َو  َنُوتوُمَی  ِضْرالا  َلْها  َّنا  یمَلْعا  َو  ِهَّللا ، ِءازَِعب  يَّزَعَت  َو  هَّللا  یِّقتا  هاتْخا  ای  »
!. هَدْحَو ٌدْرَف  َوُه  َو  ْمُهُدیُعی  َو  َْقلَخلا  ُثَْعبَی  َو  ِِهتَرْدُِقب ، َْقلَخلا  َقَلَخ 

«. ةَوْسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَِرب  ٍِملْسُم  ِّلُِکل  َو  یلَو  یّنِم ، ٌْریَخ  یخا  َو  یّنِم  ٌْریَخ  ّیِما  َو  یّنِم  ٌْریَخ  یبا  َو  یّنِم  ٌْریَخ  يّدَج 
زیچ همه  دـنام و  دـنهاوخن  نامـسآ  لها  دـنریمیم و  نیمز  لها  هک  نادـب  شابرابدرب و  نک ، هشیپ  ییابیکـش  يراکزیهرپ و  ناج ! رهاوخ  ]

. تساتمهیب هناگی  وا  و  تخیگنارب ، ار  مدرم  دیرفآ و  دوخ  تردقهب  ار  ناگدیرفآ  هک  يدنوادخ  زج  دوشیم  كاله 
زا همه  هک   ] دوب نم  زا  هب  مردارب  دوب و  رتهب  نم  زا  مردـپ  دوب و  رتهب  نم  زا  مردام  دوب و  رتهب  نم  زا  ادـخ ] لوسر   ] نم ّدـج  ناـج ] رهاوخ  ]

.[ مینک یّسأت  ادخ  لوسرهب  دیاب  یناملسم  ره  نم و  و  دنتفر ] ناهجنیا 
نابیرگ نم  ندش  هتشک  رد  دیابن  مرهاوخ ! هک  داد  دنگوس  ار  بنیز  نآ ، لابند  هب  درک و  مارآ  ار  بنیز  نانخس  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح 

نآ یناماس » ناّمع   » موحرم نابز  یسراپ  رعاش  هک  درک  بنیز  هب  هرابنیا  رد  یشرافس  هراب  نیا  رد  یـشارخب و  ار  دوخ  يور  ینز و  كاچ 
: تسا هدروآرد  مظنهب  هنوگنیا  ار 
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نکم يرادازع  مرهب  ادص  اب  نکم  يراز  ممغ  رد  رهاوخ ! ناج 

يرورپ ارهز  یهللاتمصع و  يرتخد  ار  یلع  وت  دشاب  هچره 
نکم اوسر  ار  هام  باتفآ و  نکماو  خرزا  هدرپرس ، زا  رجعم 
شابهنادرم یهرمه ، رد  نانز  اب  شابهناخبحاص  وت  ار  نازوسهناخ 

رس هب  نم  ییوپ  هار  نیا  اپهبوت  رفسمه  رهاوخ  ناج  متسه  وتاب 
وا بنیز ، لد  رد  ینیوکت  فّرصت  یعونو  يرابدرب  نوکس و  ربص و  هب  رهاوخ  شرافس  نمض  نانخس  نیا  اب  هکنیا  دننام  مالسلا  هیلع  ماما 

رگید درک و  رییغت  دعب  هب  تعاس  نآ  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رتخد  عضو  اریز  درک ، هدامآ  يدعب  راوشد  بیاصم  اب  ندـش  ورهبور  يارب  ار 
. دشن هدید  وا  زا  اهیباتیب  هنوگ  نآ  زا 

اروشاع زور  رد 

گرم زا  تیاکح  هک  رعش  دنچ  ندینش  اب  هک  بنیز  نامه  اریز  تساروشاع ، زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  عاجش  رتخد  راتفر  الاب  راتفگ  دهاش 
رکف دهد و  يرادلد  شزیزع  ناوج  هتشک  ربارب  رد  ار  شراوگرزب  ردارب  دشوکیم  نامه  يادرف  رد  دوشیم  باتیب  هنوگنآ  درکیم  ردارب 

، نآ زا  دـعب  ياهزور  دوشیم ، شوهیب  ردارب  ندشهتـشک  تداهـش و  ربخ  زا  بش  نآ  هک  یمرتحم  يوناب  نامه  دزاـس  هجوتم  دوخهب  ار  وا 
رد
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48 ص :
ظفح گرم  زا  ار  تقو  ماما  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نبیلع  ترـضح  شاهدازردارب  ناج  ات  دش  ببـس  دوخ  ییابیکـش  تناتم و  اب  دروم  دنچ 

. دنک
نیمز هب  ماگنه  رد  یکی  تسا  روکذـم  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ماـن  اـج  دـنچ  اروشاـع  زور  زیگنامغ  يارجاـم  هب  طوبرم  یخیراـت  نوتم  رد  و 
هتـشک يور  دیناسر و  نادـیمهب  ار  دوخ  بنیز  هک  تسا  هدـش  لقن  دـیبلط ، دوخ  نیلابهب  ار  ردـپ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربکا  یلع  نداتفا 

هتفگ هب  دشهراشا  هک  روط  نامه  درک . دنلب  تالمج  نیا  لاثما  و  هاْبلَق » َۀَجْهُماو  َو  ُهاَّیَخا ، َْنبا  اَی  َو  ُهاّیَخا ، ای   » هب ار  ادص  تخادنا و  ربکایلع 
اب هک  دوب  یهودـنا  تدـش  زا  نتـساک  دوخهب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  هجوت  بلج  رطاخ  هب  بنیز ، راـکنیا  شناد ، لـها  زا  یخرب 

. دوب هداد  تسد  ترضحنآ  هب  ربکایلع  هعطقهعطق  نوخ و  هب  هتشغآ  رکیپ  ندید 
یماح هتـشذگ و  ناج  زا  يراک  کمک  ناونعهب  اج  همه  وا  تسا . هدش  رکذ  ام  راوگرزب  يوناب  مان  مه  ءاروشاع  زور  رگید  ياهتیعقوم  رد 

ياهتبیـصم هرـسکی  هـک  تـشاد  ار  يراکادـف  دـهاجم  هرهچ  درک و  یم  تیاـمح  شردارب  سدـقم  فدـه  زا  هداـهن  فکربرــس  يرواـی  و 
دربیم و دای  زا  ار  دوخ  يابیز  مادناورس و  ناناوجون  نازیزع و  ناگتـشک و  همه  نآ  غاد  درپسیم و  یـشومارف  راید  هب  اردوخ  رب  نیگمهس 

. درکیم ایهم  دشیم  رداص  وا  مانهب  هک  یکانرطخ  ياهتیرومأم  مالسلا و  هیلع  ماما  نامرف  ماجنا  يارب  ار  دوخ 
هفوک ناشنمدد  هداتفا و  كاخ  يور  هک  شزیزع  يومع  ندید  اب  هک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  کچوک  دنزرف  هَّللادبع  مینیبیم  اجکی 
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49 ص :
هب ار  دوخ  ات  دودیم  نوریب  همیخ  زا  دنزیرب ، ار  ترـضح  نآ  كاپ  نوخ  دنهاوخیم  مادکره  دـناهتفرگ و  ار  شرهطم  ندـب  فارطا  ماش  و 

زاسیم بطاخم  ار  رهاوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  دنک ، هدنکارپ  ترـضح  نآ  ندب  نوماریپ  زا  ار  نادیلپ  نآ  دناوتب  دیاش  دـناسرب  ومع 
: دنزیم ادص  ود 
«! ِهیِسبْحا ُهاتْخا  ای  »

.[ رادهگن ار  كدوک  نیا  ناج ! رهاوخ  ]
ومع هب  ار  دوـخ  هرخـالاب  دـشکیم و  همع  تسد  زا  ار  دوـخ  تسد  موـصعم  كدوـک  نآ  اـما  دریگیم ، ار  هَّللادـبع  دودیم و  ًاروـف  بنیز 

. دشونیم تداهش  تبرش  نالدگنس  نآ  تسد  هب  ترضح  نآ  نینزان  ندب  يور  دناسریم و 
ار بنیز  زاب  دـیآیم  اـهنز  دزنهب  یظفاحادـخ  عادو و  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تاـظحل  نیرخآ  رد  مینکیم ، هدـهاشم  رگید  ياـج  رد 

: دیوگیم دزاسیم و  بطاخم 
«! ُهَعّدَوا یَّتَح  َریغَّصلا  َيَدلَو  ینیلِوان  »

.[ منک عادو  وا  اب  ات  روایب  ار  مکچوک  دنزرف ! مرهاوخ  ]
موصعم كدوک  نآ  دنزیم و  لفط  نآ  كزان  يولگ  هب  يریت  لهاک » نب  ۀلمرح   » دهدیم ترضحنآ  تسدهب  ار  رغـصایلع  بنیز ، نوچ 

. دراپسیم بنیز  هب  ار  لفط  نآ  دولآ  نوخ  ندب  مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم و  دیهش  ردپ  لغب  رد  ار 
هماج وا  زا  دبلطیم و  ار  بنیز  دوخ  رارـسا  مرحم  دیآیم  مرح  ناوناب  دزنهب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما  دنـسیونیم : خـیرات  رد  نینچه 

هب دشوپب و  دوخ  ياهسابل  ریز  ات  دهاوخیم  ياهنهک 
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50 ص :
: دیوگیم دوخ  زیزع  رهاوخ 

«! یلتَق َدَْعب  ُْهنِم  َدَّرَجا  اَّلَِئل  یباِیث  َتَْحت  ُْهلَعْجا  ِمْوَقلا  َنِم  ِهیف  ٌدَحا  ُبَغْرَی  ٍقیتَع ال  ٍبْوَِثب  ینیتیا  ُهاتْخا  ای  »
ندش هتـشک  زا  سپ  دـیاش  دـنکن  عمط  نآ  رد  مدرم  نیا  زا  يدـحا  هک  مشوپب  میاهـسابل  ریز  ار  نآ  ات  روایب  میارب  ياهنهک  هماج  مرهاوخ ! ]

![ دننکن هنهرب  ار  مندب 
ندب اما  دوریم  ردارب  رهطم  ندب  غارـس  هب  دعب  زور  حبـص  هناشن  نامه  يور  دهدیم و  ردارب  تسدهب  دروآیم و  ياهماج  نینچ  زین  بنیز 

. دنکیمن هدهاشم  ترضح  نآ  نت  رد  مه  ار  هنهک  هماج  نآ  دنیبیم و  هنهرب  ار 
دـهد و ماجنا  ار  دوخ  نامز  ماـما  عاـطم  ناـمرف  اـت  درکیم  هداـمآ  ار  دوخ  راوتـسا  یهوک  نوچمه  اـجهمه  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  هصـالخ ،
اب درکیم  هقردب  تداهـش  نادیم  هب  نتفر  يارب  ار  ردارب  هک  يرخآ  هظحل  نآ  دنادیم  ادـخ  دـنک ، يرادربنامرف  وا  تعاطا  هار  رد  غیردیب 
وا هب  يرارـسا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  يراـبدرب  تماقتـسا و  ناـنچ  هنوگچ  و  تشادیم ، هگن  ار  دوخ  یتفگـش  يورین  هچ 

ناّمع ناـبز  یـسراپ  هتخوسلد  هحیرق و  شوخ  رعاـش  ناـبز  زا  ار  زیگنامغ  يارجاـم  نیا  تسا  رتهب  دـنکیم و  وا  هب  ییاـیاصو  دـیوگیم و 
: مینک وگزاب  یناماس 

نانع ار  ردارب  دریگ  ات  تفر  نانزرسرب  هنیسرب و  شرهاوخ 
ار هاش  ناریح ، درک  شهآ  دود  ار  هار  هش ، رب  تسب  شکشا  لیس 
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51 ص :
زاب درکوسنادب  یمشچ  هشوگ  زان  تسم  قوش و  مرگ  اپارس  هش 

نانع رب  یتسد  یتسد و  کلف  رب  نانز  سنج  زا  ییوم  نیکشم  دید 
راقولا تخا  لالجلا ، تنب  وگم ، نز  راگزور  نیرفآ  درم  وگم ، نز 

نیتسآ رد  ادخ  تسد  وگم ، نز  نیبج  شقن  شرد  كاخ  وگم ، نز 
نامسآ رب  شاًلهم  اًلهم  گناب  نامز  ره  یتفر  هاش  يافق  زا 

باکر نز  رتکبس  یتخل  نم ! ناج  باتش  نک  مک  نارگرس ! راوس  یک 
وت يوجلد  خر  نآ  مسوبب  ات  وت  يوم  جنکش  نآ  میوبب  ات 

***
درک لاد  ار  فلا  دسوب  شخر  ات  درک  لابقتسا  رهاوخرب  ناجز  سپ 

داهن ونابرس  وناز  رسرب  داهن  وناز  نیمز  رب  هدایپ  دش 
دیمد ششوگ  رد  هتسهآ  نخس  نیا  دیشک  ششوغآ  رد  ار  دوخ  ناج ، وچمه 

یبشرد نادنمدرد  هآ  هک  ای  یبنیز  ایآ  نم  ریگ  نانع  یک 
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52 ص :
نکم يریگنانع  نیا ، تسا  قشع  هار  نکم  يریجنز  قوش  ياپ  شیپ 

هانپ تشپ و  ار  وت  قح  متفر ، هک  ور  هاوخ  رذع  مناج  وت  زا  تقارف  رد 
شابرای دیادشرد  الب و  رد  شاب  راوخمغ  ارم  نامیتی  ور 

تهگآ ِبلق  لاح  زا  مهگآ  تهرمه  اجره  هب  نم  متسه  هک  ور 
راید رهش و  رههب  يدرگ  ردهب  رد  راوس  نایرع  هقان  رب  يوش  نوچ 

وت هارمه  اجکره  رس  زا  میآ  وت  لاح  زا  یمد  لفاغ  متسین 
نافراع هاگ  هلبق  نآ  یلع  اب  ناور  دش  یهاوخ  ماش  يوس  هک  ور 

: تسا هتفگ  هرابنیارد  یتشر » نوزحم  ، » رگید رعاش  و 
يردام ياج  وت  منامیتی  رب  يرواد  ّقح  سومان  ارهاوخ !

ارم ناریح  لافطا  نک  عمج  اههمیخ  نوچ  دوش  تراغ  ابنیز !
نورب تقاط  هطقن  زا  هنماپ  نوخ  كاخ و  ردنا  وچ  ینیب  مرکیپ 
نکم ناشفا  ممغ  ردنارس  يوم  نکم  ناغفا  ممتام  رد  ارهاوخ !
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53 ص :
مردام قح  هب  نک  يرابدرب  مرس  ینیب  نانسرب  نوچ  ارهاوخ !

هناجرم و رـسپ  نیگنن  نارومأم  مرـشیب و  رکـشل  داتفا و  نیمز  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  درک  هدهاشم  بنیز  نوچ  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد 
شنزرـس و اب  دعـس  رـسپ  هب  باطخ  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  دناهتفرگ  ترـضحنآ  ندناسر  تداهـش  هب  يارب  ار  شرهطم  ندب  فارطا  دیزی 

: دومرف زیمآریقحت  یتروصهب  تمالم و 
؟» ِهَیلاُرُْظنَت َْتنا  َو  ِهَّللاِْدبَعُوبا  ُلَتُْقیا  دْعَسَْنبا ! اَی  »

]؟ يرگنیم وت  دوشیم و  هتشک  نیسحلا  هَّللادبعوبا  ایآ  دعس ! رسپ  يا  ]
ياـعدا هک  وت  دنـشکب و  وت  يور  شیپ  رد  ار  ادـخ  ربمغیپ  رـسپ  همطاـف و  زیزع  دـنزرف  هک  یهدیم  یتسپ  گـنن و  نیا  هب  نت  هنوگچ  ینعی 

هکم و رهش  زا  ود  ره  شیرق و  هریت  زا  ود  ره  زین  ترضحنآ  اب  طابترا  تبارق و  رظن  زا  ینادیم و  ناسنا  کی  ار  دوخ  ینکیم و  یناملسم 
؟ یتسه توافتیب  هنوگنیا  ینکیمن و  وا  زا  یعافد  هنوگچیه  دیتسه  زاجح  لها 

تلذ و راهظا  یسولپاچ و  قلمت و  زج  دوب و  دایز  رسپ  رکشلرب  تسایر  تراما و  رورغم  يزوریپ و  تسمرس  تعاس  نآ  هب  ات  هک  دعـس  نبا 
هب ندیسر  يارب  ار  اهگنن  نیا  همه  هک  ير - تموکح  هب  وا  دریذپ و  نایاپ  رتدوز  هچ  ره  ۀلئاغ  ات  دوب  رکف  رد  و  دوب ، هدیدن  يزیچ  يراوخ 

ير و ناتسا  هب  نتفر  ییالط  ياهباوخ  هتسویپ  دسرب و  دوب - هدیرخ  دوخرب  نآ 
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54 ص :
عاجـش رتخد  ناهد  زا  ساسح  عقوم  نآ  رد  هک  هاتوک  هلمج  نیا  زا  نانچ  دـیدیم ، ار  هّطخ  نآ  ییاورنامرف  تموکح و  تخت  رب  ندز  هیکت 
راکفا دـش و  هدـیبوک  وا  زغم  رب  نینهآ  مکحم و  کـتپ  نوچ  هاـتوک  هلمج  نیا  ناـنچ  دروخ و  هّکی  دـش  جراـخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ورف شناگدـید  زا  کشا  بالیـس  درک و  هیرگهب  عورـش  راـیتخایب  دوخیب و  هک  تخیرورف  مه  رد  ار  وا  رورغ  خاـک  ياـههیاپ  ییـالط و 
اما درک ، زاـغآ  نتـسیرگ  راز  راز  دوب  هدـیرخ  دوـخ  يارب  هک  یناوارف  یتخبدـب  يزور و  هریت  يارب  دـش و  ریزارـس  شیاهـشیررب  تخیر و 

نانخس زا  يرگید  تالمج  فده  ًانایحا  دنیبن و  شاهرهچ  رد  ار  تسکش  راثآ  بنیز  ات  دنادرگرب  البرک  نامرهق  يوناب  زا  ار  دوخ  تروص 
یلع رتخد  لاح  نیا  اب  دریگن ! رارق  تشاد  ار  يراک  ياهریت  شقن  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  تماهـشاب  راکادف و  رتخد  زیمآتمالم  هدنبوک و 

: دز ادص  درک و  مرشیب  موق  نآ  تمس  هب  یهاگن  تسشنن و  ياپ  زا 
« ِملْسُم مُکیف  اما  »

]؟ تسین ناملسم  رفن  کی  امش  نایم  رد  ایآ  ]
رمع نایاپ  ات  هک  دـنکفا  اهنآ  هیحور  نمـشد و  رکـشل  ناکرا  رد  یلزلزت  نانچ  هاـتوک  هلمج  ود  یکی  نیمه  اـب  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  يراـب 

هدناشن تسد  تموکح  هیماینب و  ّدض  رب  مایق  رکف  هب  ار  یهورگ  اجنامه  زا  هک  دناهدرک  لقن  خیراوت  زا  یخرب  یّتح  دراذگ . رثا  ناشنیگنن 
نب هَّللادیبع  تموکح  راتخم  يرایتسدهب  دندش و  فورعم  نیباّوت »  » هب اهدعب  دندیـشک و  رانک  هکرعم  زا  ار  دوخ  تخادـنا و  هفوک  رد  اهنآ 

هفوک رد  ار  دایز 
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55 ص :
. دندرک نوگنرس 

رد شرادرک  راتفر و  شردام ، ّدـج و  اب  نتفگ  نخـس  هنیدـم و  يوس  هب  ندرک  ور  شردارب ، نیلابرب  بنیز  ياههیثرم  تفگ  ناوتیم  یتح 
، دوخ لامعا  نانخس و  نامه  هلیسو  هب  تسا و  هدوب  قیقد  هدش و  باسح  اًلماک  هتـشاد و  یغیلبت  هبنج  دعب  زور  حبـص  اروشاع و  زور  رـصع 

مایق ندناسر  رمث  هب  يارب  ار  هدافتـسا  رثکا  ّدح  هدـمآ  شیپ  هک  تصرف  زا  هدرکمهارف و  مدرم  نایم  رد  ار  نارگمتـس  ّدـضرب  بالقنا  هنیمز 
درکیم و هدافتـسا  یلیاسو  اهتـصرف و  نینچ  زا  یهاگ  زین  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  شرداـم  هکناـنچ  تسا ، هدرک  مالـسلا  هیلع  ماـما  سدـقم 

. دیناسریم ناگدروخ  بیرف  شوگ  هب  دوب  هدش  وا  هب  هک  ار  ییاهملظ  هدمآ و  شیپ  تافارحنا 
. مینکیم رکذ  ار  خیرات  رد  هدش  لقن  ياههیثرم  زا  یخرب  هنومن  يارب  *** 

: دنکیم تیاور  نینچ  ملسم » نب  دیمح   » زا فوهل »  » باتک رد  هللا  همحر  دیس  موحرم 
هب ناشمـشچ  نوچ  دـندزیم و  هحیـص  نانز  تقو  نیا  رد  دـندزشتآ ، ار  اههمیخ  نآ  دـنتخیر و  نوریب  اههمیخ  زا  ار  نانز  اروشاـع  رـصع 

. دندز تروصهب  همطل  داتفا  ناگتشک 
نیزح و یتوص  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  هیثرم  رد  هک  منکیمن  شومارف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : يوار 

: تفگیم نیگمغ  یلد 
ٌنیَسُح اذه  ِءامَّسلا ، ُکیلَم  َْکیَلَع  یّلَص  هادّمَُحم ! او  »
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یلا َو  یضَتْرُملا ، ِّیلَع  یلا  َو  یفَطْصُملا ، ِدَّمَُحم  یلا  َو  یکَتْشُملا ، ِهَّللا  َیلا  ایابَـس ، َُکتاَنب  َو  ُهالْکَثاو  ِءاضْعالا ، ُعَّطَقُم  ِءامِّدلِاب ، ٌلَّمَُرم  ِءارعلاب ،

. ِءادَهُشلاِدّیَس َةَزْمَح  یلا  َو  ِلُوتَبلا ، َۀَمِطاف 
يّدَـج َتام  مْوَیلا  ِهَّللاِدـبعابأ ! ای  َکیلع  هابْرُکا ! َو  هانْزحاو  ایاغَبلا ! ِدالْوا  ُلیتَق  ِءاـبَّصلا ، ُحـیر  ِهیَلَع  یفْـست  ِءارَعلاـِب  ٌنیَـسُح  اذـهو  ُهادَّمَُحم ! او 

!(1) ایابَسلا » َقْوَس  َنُوقاُسی  یفَطْصُملا  ُۀّیَرُذ  ِءالُؤه  هادَّمَُحم ، َباحْصا  ای  ِهَّللاُلوُسَر ،
نیسح دناهدش  ریسا  تنارتخد  و  ادج ، مه  زا  شندب  ياضعا  هتشغآ و  نوخ  هب  هک  نیا  نامسآ ، ناگتشرف  وت  رب  دنتـسرف  دورد  دمحم ! يا  ]

. ءادهشلادیس هزمح  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  یفطصم و  دمحم  هاگشیپ  هب  تسادخ و  هاگرد  هب  ام  هوکش  تسا ،
!. انز دالوا  تسد  هتشک  ینعی  دناشفایم ، رابغ  درگ و  وا  رکیپ  رب  ابصداب  هداتفا و  نیمز  يور  تشد  نیا  رد  هک  تسا  نیسح  نیا  دمحم ! يا 

ترـضح نادـنزرف  نانیا  رخآ  دـمحم ! نارای  باحـصا و  يا  دـش ! هتـشک  ادـخ  لوسر  مّدـج  یتسارب )  ) زورما هک  سوسفا  يا  و  اـغیرد ! يا 
![ دنربیم ار  نانآ  ناریسا  نوچمه  هک  دنتسه  یفطصم 

شیپ تشحو و  بعر و  زا  رپ  هنحـص  نآ  رد  البرک  نامرهق  عاجـش و  يونابزیمآ  هوکـش  هاتوک  هلمج  دـنچ  نیمه  رد  لّمأت  ّتقد و  اب  *** 
دعس و نبا  رمع  تلیضف  یب  نازابرس  يور 

ص 199 مومهملاسفن ، - 1
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تایانج یتماهـش  تعاجـش و  هچ  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  هک  درک  ساسحا  ناوتیم  یبوخب  وا  تسمرـس ، رورغم و  نارکـشلرس 

هب نانخـس  نآ  هک  ینارگید  اهنآ و  لد  رد  هدـنیآ  ياهبالقنا  يارب  يرذـب  هچ  دـنکیم و  موکحم  ار  نانآ  هنایـشحو  لامعا  اـشفا و  ار  اـهنآ 
رهش زا  اهنآ  هورگ  ره  هک  ینایرکشل  شوگ  هب  ار  وا  راکتیانج  لاّمع  تموکح و  ندوب  مالسا  دض  هنوگچ  دشاپیم و  دیـسریم  ناشـشوگ 

 ...«! دش هتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  زورما   » دیامرفیم هک  اجنآ  ات  دناسریم ! دندوب  هناگادج  يراید  و 
! دیتشکار واسدقم  تعیرـشوماکحا  نآرق و  دیتشک ! ار  ربمغیپ  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  اب  زورما  دیوگب : دـهاوخیم  ایوگ 

ماکحا يایحا  زج  یفدـه  تضهن ، مایق و  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ارچ  و ...  دـیدرب ! نیب  زا  ار  وا  هلاس  نیدـنچ  ياهجنرو  تاـمحز 
. دش هتشک  مالسا  میرح  زا  عافد  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  تقیقح  رد  تشادن  شّدج  سّدقم  تعیرش  مالسا و 

: دیامرفیم ربمغیپ  باحصا  هب  باطخ  ترضح  نآ  سپس 
 ...«! دمحم باحصا  يا  »

هدوب بنیز  نانخـس  بطاخم  ارجام و  نآ  دـهاش  هتـشاد و  روضح  البرک  رد  ربمغیپ  ناراـی  باحـصا و  زا  یکی  یتح  تسین  مولعم  هکنیا  اـب 
روضح اجنآ  رد  هک  اهنآ  دـسریم و  مدرم  شوگ  هب  دوشیم و  طبـض  تشاددای و  اجنآ  رد  وا  نانخـس  نیا  هک  دـنادیم  بنیز  اما  دنـشاب ،
ناوـنع هب  ًاـنایحا  دنراپـسیم و  رطاـخ  هب  ار  تـالمج  نیا  مادـکره  دـناهدمآ  اـجنآ  هب  يراـید  رهـش و  زا  هک  ياهتـسد  هورگره و  دـنراد و 

راگنربخ
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. دوشیم تبث  خیرات  رد  ماجنا  رس  و  دننکیم ...  وگزاب  دوخ  ياهرهش  هب  تعجارم  زا  سپ  دننکیم و  تشاددای  ار  اهنآ 

اهردارب و هتـشغآ  نوخ  هب  داسجا  ندـید  زا  هکنآ  ياج  هب  تسنادیم و  ار  اهنیا  دوخ  لماک  ییانیب  تریـصب و  اب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  يرآ 
نیمز زا  زجاع  نانز  دننام  دنک و  دنلب  نویش  هیرگ و  هب  ار  ادص  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  ناوت  ییابیکش و  شیوخ ، ناناوج  اههدازردارب و 

رذگدوز تصرف  نیا  زا  دزاس ، يراج  نابز  رب  ییاوران  نانخـس  یتحاران  تدش  زا  ًانایحا  دلانب و  دوخ  یتخبدب  زا  دـنک و  تیاکـش  نامز  و 
ات ساسح  تیعقوم  نآ  رد  سدقم  تضهن  نآ  ندناسر  رمث  هب  يارب  دنکیم و  هدافتـسا  شدیهـش  ردارب  بتکم و  نید و  فادها  تهج  رد 

. دنکیم ار  يرادربهرهب  لامک  زا  شتاناکماو  ورین  زا  ناوت  ّدح 

رگید زارف  کی 

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  زا  لقن  هب  لتاقم  زا  یکی  رد 
، ءادِّرلا َو  ِۀَمامِعلا  ُبُولْـسَم  افَقلا ، َنِم  سأَرلا  ُزوُزْحَم  ٌنیَـسُح  اذه  َو  ابَّصلا ، ُحـیر  مِهیَلَع  یفُْـست  ۀـلَّتَقُم ، َُکتَّیِّرُذ  َو  ایابَـس  َُکتاَنب  هادَّمَُحم ! ای  »

ْنَم یبََأب  يوادـُیَف ، حـیرَجال  َو  یَجتُریَف ، َِبئاغ  ْنَم ال  ِیبََأب  يرُعلا ، عَّطَقُم  ُهُطاطُْـسف  ْنَم  ِیبَِأب  ًابْهَن ، ِنینثالا  ِمْوَی  یف  هُرَکْـسَع  یحْـضا  ْنَم  یبَأـَب 
، یفَطْـصُملا دَّمَُحم  ُهُّدَج  ْنَم  یبَِأب  ِءامِدلِاب ، ُرُطْقَت  ُهتبیَـش  نم  یبأب  یَـضَم ، یّتَح  ناَشْطَعلا  یبأب  یَـضَق ، یّتَح  ُمومهملا  یبأب  ُءادـِفلا ، هل  یـسفن 

دَّمَُحم ِیبَِأب  يدُهلا ، ِِّیبَن  ُْطبِس  َوُه  ْنَم  یبَِأب  ِءامَّسلا ، هلا  ُلوُسَر  ُهُّدَج  ْنَم  یبَِأب 
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«. یَّلَص (1) یّتَح  ُسمَّشلا  َُهل  ْتَّدُر  ْنَم  یبَِأب  ِءاسِّنلا ، ةدِّیَس  ِءارْهَزلا  َۀَمِطاف  ِیبِأب  یضَتْرُملا ، ِیلَع  یبِأب  يْربُکلا ، ۀَجیدَخ  ِیبَِأب  یفَطْصُملا ،

هک تسا  وت )  ) نیـسح نیا  دزویم و  نانآ  رب  ابـص  داب  و  دناهدش ، هتـشک  لوتقم و  تنادنزرف  ریـسا و  وت  نارتخد  هک  هک ) رگنب  ! ) دـمحم ای  ]
يادفهب مردپ  تفر ، جارات  هب  شهاپس  هبنـشود (2)  زور  هک  سکنآ  يادفهب  مردپ  دندوبر . ار  شیادرو  همامع  دـندیرب و  افق  زا  ار  شرس 

حورجم و دشاب و  وا  تشگزاب  هب  دـیما  ات  تسا  هتفرن  رفـس  هب  هک  یـسک  يادـفهب  مردـپ  دنتـسسگ ، ار  وا  ياههمیخ  ياهدـنب  هک  سک  نآ 
شدج هک  سک  نآ  يادف  هب  مردپ  دکچیم ! نوخ  وا  نساحم  زا  هک  سک  نآ  يادف  هب  مردـپ  درک ! اوادـم  ار  وا  ناوتب  ات  تسین  رادـمخز 

یضترم یلع  اربک و  هجیدخ  یفطصم و  دمحم  يادفهب  مردپ  تسادخ ، ربمغیپ  شدج  هک  سک  نآ  يادفهب  مردپ  تسا ، یفطـصم  دمحم 
![ دراذگب زامن  ات  تشگزاب  وا  يارب  دیشروخ  هک  سک  نآ  يادفهب  مردپ  نایناهج ، نانز  يوناب  ارهز  همطاف  و 

زا ردارب ، هتشکرب  يراز  وهیرگ  ناونع  هب  هیثرم و  بلاق  رد  ار  دوخ  نخـس  مالـسلا  مهیلع  ارهز  یلع و  تماهـش  اب  رتخد  زین  نانخـس  نیا  رد 
هک ار  ناربج  لباقریغ  تایانج  نیا  و  دـنکیم ، عورـش  ترـضح  نآ  نادـنزرف  ندـش  هتـشک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نارتخد  تراسا 

يارب ربمغیپ  دنبلد  دنزرف  نتشک  اب  هک  یگنن  ییاوسر و  دروآیم و  ناشدای  هب  دوب  هتفرگ  تروص  نایچاشامت  ناگدنونـش و  نامه  تسدهب 
دشکیم و ناشِخُر  هب  دندوب  دیرخ  دوخ 

ص 199 مومهملا ، سفن  - 1
. دینک هظحالم  ار  دعب  هحفص  یقرواپ  - 2

رگید زارف  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


60 ص :
ار ناخرّوم  راکو  نایب  زور ، رکذ  اب  ار  نآ  خـیرات  یتح  و  دـنکیم ، يروآدای  ار  میظع  تیاـنج  نیا  تاـیئزج  خـیرات ، رد  تبث  يارب  ًاـنمض 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  شردپ  گرزب  تامارک  لیاضف و  زا  یکی  زین  نایاپ  رد  دهدیم و  ماجنا  دوخ  زین  ار  ّتیلوؤسم  نیا  وا  دـنکیم . ناسآ 

رجا دنکیم و  دیدجت  هدنز و  اههرطاخ  رد  دوب  هتفرنیبزا  نانمشد  هیماینب و  تسدهب  ای  دوب و  هدش  هدرپس  یـشومارف  تسدهب  دیاش  هک  زین 
و دروآیم ! تسد  هب  هدوب  نامز  طیحم و  نآ  رد  صوصخب  گرزب ، ياهتدابع  زا  یکی  هک  زین  ار  شردپ  لیاضف  رد  ثیدح  لقن  شاداپ  و 

(1) ... 
: دیوگیم ثیدح  يوار  هک  دنکیم  يراک  هصالخ  و 

 ...«! قیدَص َو  ٍّوُدَع  َّلُک  ِهَّللا  َو  تَْکبَأَف  »
.[ تخادنا هیرگ  هب  ار  یتسود  نمشد و  ره  هک  درک  يراک  بنیز  دنگوس  ادخ  هب  ]

نآرد ابیکـش  لمحترپ و  يوناب  نآ  تسین  مولعم  و  هن ! ای  درکیم  هیرگ  نانخـس  نآ  نایب  ماـگنه  رد  مه  بنیز  دوخ  هک  تسا  هتفگن  يوار 
نامه تشاد  تیمها  وا  يارب  هچنآ  اما  دشاب ، هدرک  باتیب  ار  وا  هیرگ  کشا و  هتفرگ و  رارق  لد  نازوسشتآ  ریثأت  تحت  ساسح  تصرف 

تحت هنوگنیا  دندینشیم و  ار  وا  نانخس  هک  دوب  ینانمشد  صوصخب  نایچاشامت و  هیرگ 

ام داتسا  اما  دنراد  فالتخا  تسا  هدوب  هبنـشود  زور  نآ  هک  نیا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـشو  اروشاع  زور  نییعت  رد  ناخرّوم  - 1
یخیراـت قیقد  باـسح  يور  زا  هدرک و  ثحب  عوضوم  نیا  يور  لیـصفتب  ص 202  مومهملا ، سفن   » همجرت یقرواـپ  رد  ینارعـش  موحرم 

. دینک هعجارم  روبزم  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  و  تسا ، هدوب  هبنشود  زور  رد  اروشاع  هک  تسا  هدرک  تباث  اهجیزو 
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! دندوب هتفرگ  رارق  وا  نانخس  ریثأت 

دیآیم رد  ینک  ناینب  لیـس  تروص  هب  دوز  ای  رید  کشا  تارطق  نیمه  دراد و  لابندهب  ار  ییاهبالقنا  اـههیرگ  نیا  هک  تسنادیم  بنیز 
رد اهنآ  رکذ  اب  هک  دمآ  دهاوخ  رد  ییاههسامح  تروصهب  نانخس  نیمه  هکلب  درک ، دهاوخ  ناریو  ار  شنیگنن  لاّمع  دیزی و  دادیب  خاک  و 

! دوب دهاوخ  دیزی  نوچمه  يرگید  نارگمتس  یشکرس  نایغط و  زواجت و  ملظ و  عنام  خیرات  لوط  رد  هشیمه و  لفاحم  سلاجم و 
هب ناوتیم  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  اهیلع  بنیز  زا  خـیرات  رانک  هشوگ و  رد  هک  يرگید  ياـهراتفگ  نانخـس و  نیا  رد  یـسررب  تقد و  اـب 

مالـسا و ناهج  یمان  ناخروم  ناگدنـسیون و  ات  تسا  هدش  ببـس  هک  ار  تمظع  همهنآ  زار  دربیپ و  گرزب  يوناب  نیا  يالاو  تیـصخش 
. درک كرد  دندروآورف ، میظعت  رس  وناب  نیا  ربارب  رد  نارگید 

اروشاع رصع 

ياههمیخ هب  نامرـشیب  نآ  یتقو  هک  دنکیم  لقن  ینامرق  لودلارابخا »  » باتک زا  اروشاع  رـصع  عیاقو  نمـض  رد  هللا  همحر  یمق  ثدـحم 
نبیلع ترضح  لتق  گنهآ  دمآ و  شیپ  نشوجلايذ  نبرمش  دندرک  زاغآ  ار  اهنآ  ندنازوس  اههمیخ و  تراغ  دنتخیر و  مالسلا  هیلع  ماما 

دـمآ و نوریب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  ماگنه  نیا  رد  درک ، دوب  ضیرم  رامیب و  ناـنز  نآ  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
نآ نتشک  زا  دید  نانچ  هک  رمش  موش ! هتشک  مه  نم  هکنیا  رگم  دیشکب  ار  وا  مراذگیمن  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :
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62 ص :
ناج هلیسونیدب  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  البرک  ریلد  عاجـش و  يوناب  لیاضف  زا  رگید  تلیـضف  کی  مه  نیا   (1) درک . رظنفرص  ترضح 

. داد تاجن  مرشیب  ناکاپان  نآ  تسدهب  ندشهتشک  زا  ار  ترضح  نآ  درک و  ظفح  ار  دوخ  نامز  ماما 
: دیوگ بنیز  هرابرد  نابز  یسراپ  نارعاش  زا  یکی 

درک ماش  ناشیک  رفک  راگزور  شمایق  زو  درک  ماع  مایق  نامولظم  هاشزا  دعب  هکنآ 
درک ماّلع  رهظم  ادخ و  نید  زا  يرای  نیسح  نوخ  تمرح  ساپ  هب  اروشاع  زور 
درک ماندب  مدرم  ياول  رتچ و  نوگنرس  رطخ  زا  ظوفحم  درک  ار  ابع  لآ  ترتع 

مرحم مهدزای  زور 

ادج ندب  زا  ار  شدیهش  نارای  ناناوج و  مالـسلا و  هیلع  هَّللادبعابا  ترـضح  سدقم  رـس  اروشاع  رـصع  دعـس  رـسپ  ناخّروم ، رظن  ساسا  رب 
البرک رد  ار  بش  نآ  شنایرکشل  زا  یعمج  دوخ و  داتـسرف و  هفوک  هب  تبون  ود  رد  نارگید  رمـش و  و  یحبـصا » یلوخ   » هلیـسو هب  درک و 

هب تشادرب و  ار  رگید  هدنامزاب  نانز  مالسلا و  هیلع  ماما  نارهاوخ  ناکدوک و  دوخ ، ناگتشک  نفد  زا  سپ  رهظ  کیدزن  رگید  زور  دنام و 
. درک تکرح  هفوک  تمس 

شرفیب و شوپوریب و  ياهلمحم  زاهجیب و  نارتش  رب  نانآ  ندرکراوس  مرتحم و  ناوناب  نآ  نداد  تکرح  تیفیک 

ص 200 مومهملاسفن ، - 1
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63 ص :
ياههدـعو اـی  هایـس و  لوپ  هکـس  دـنچ  رباربرد  ار  دوخ  تیناـسنا  فرـش و  یتح  زیچ  همه  هک  یمدرم  هنایوخدـنت  هنالدگنـس و  راـتفر  زرط 

. تسین حرش  فیصوت و  لباق  موصعم و ...  هانگیب و  ناکدوک  نآ  اب  دندوب ، هداد  تسدزا  دایز  رسپ  یلاخوت 
زیزع ناگتـشک  رانک  زا  نتفر ، ماگنه  رد  ار  اهنآ  هک  صوصخب  ار ، شندـناوخ  بات  هدـنناوخ  هن  دراد و  ار  نآ  نتـشون  يورین  هدنـسیون  هن 

رد مهزاب  هک  دمآ ...  دیدپ  یـشارخلد  هنحـص  هچ  دنتـشاد و  یلاح  هچ  تشذگ و  اهنآ  رب  يزور  هچ  دنادیم  ادخ  رگید  دندادروبع ، دوخ 
: دیوگیم رعاش  دنتسیرگ . نانآ  لاحهب  نمشد  تسود و  هک  تسا  هدمآ  خیرات 

ناریزح (1) ناسین و  تسویپ  مههب  ناریسا  نآ  دندیسر  لتقم  رب  وچ 
دنبلد كوس  رب  نانکوم  دش  یکی  دنزرفهب  یتشگ  نانک  هیوم  یکی 
درکیم هزات  ار  یلع  غاد  یکی  درکیم  هزاغ  تروصهب  نوخ  زا  یکی 

تمایق ياغوغ  دیدرگ  اپ  هب  تماق  ورس  ناخرلگ  كوس  هب 
دز یخزود  ران  دلخ  ناجهب  ربمیپ  تخد  نوچ  دنکفارظن 

تمصع لآ  راگزور  دش  هیس  تروص  لین  رهپس  گنرین  ز 

. تسا تماجح  نوخ و  ششوج  مسوم  ناریزحو »  » ناراب شزیر  هام  ناسین »  » نوچ نوخ ، کشا و  ینعی  - 1
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64 ص :
ندید دننام  دوب  یک  ندینش  ندینش  زا  دشابن  تقاط  ار  وت 

ام هک  لاحنآ  رد  دومرف : هدئاز »  » مانهب يدرم  هب  یثیدح  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  ترایزلا » لماک   » باتک رد 
مدوب و هتخود  مشچ  دوـب  هدرپـسن  كاـخ  هب  ار  اـهنآ  یـسک  هداـتفا و  نیمز  يور  هک  يداـسجا  هب  نم  دـنداد ، روـبع  ناگتـشک  راـنک  زا  ار 

يزیچ دش و  دیدش  داسجا  نآ  ندـید  زا  مینارگن  بارطـضا و  درـشف و  مهرد  ار  ماهنیـس  دـمآ و  راوگان  نم  رب  تخـس  هرظنم  نآ  هدـهاشم 
ای َکِسْفَِنب  دُوَُجت  َكارا  ِیلام  : » تفگ دید  ارم  لاح  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  اربک  بنیز  ماهمع  دورب ! نوریب  منت  زا  ناج  هک  دوب  هدنامن 

یهاوخیم هتفرگ و  فک  هب  ار  دوخ  ناـج  منیبیم  هک  هدـش  هچ  ار  وت  مردارب ! ردـپ و  دـج و  هدـنامزاب  يا  [ ؛»؟ یتَوْخا َو  یبا  َو  يّدَـج  َۀَّیَِقب 
]؟ ینک یهت  بلاق 

اـهومع و ناردارب و  دوـخ و  رورـس  دوـخ  مشچ  هب  هـک  یلاـح  رد  مهدـن  تـسد  زا  ییابیکـش  موـشن و  باـتیب  هنوـگچ  مـتفگ : خـساپ  رد 
اهنآ هک  تسین  یـسک  هدوبر و  ناشنت  زا  ار  ناشاههماج  هداتفا و  نیمز  يور  ناشهتـشغآ  نوخ  هب  ياهندب  هک  منیبیم  ار  دوخ  ناگدازومع 

« رزخ  » و ملید »  » هداوناـخ زا  ناـنیا  اـیوگ  دوـشیم  کـیدزن  ناـشیا  هب  یناـسناهن  دوریم و  ناـنآ  يوـسهب  یـسک  هن  دـنک ؟ نفد  نـفک و  ار 
؟ دنتسه ملسمریغ ) )

دـهع و يور  ارجام  نیا  دـنگوس  ادـخهب  هک  دـنک  باتیب  ار  وت  ینیبیم  هچ  نآ  ادابم  تفگ : نمهب  دینـش  ار  نانخـس  نیا  هک  بنیز  ماهمع 
ردپ و دج و  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  ینامیپ 
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65 ص :
اهنامسآ لها  نایم  رد  اما  دنسانشیمن  ارنانآ  تما  نانوعرف  ناشکرـس و  هک  تما - نیازا  یهورگزا  یلاعت  يادخ  انامه  و  هتفرگ ، تیومع 

ار هتـشغآ ) نوخ  هب  ياهدسج  هعطق و  هعطق  ياهندب  و   ) هدـنکارپ ياضعا  نیا  دـنیایب و  هک  هتفرگ  نامیپ  دنتـسه - فورعم  هدـش و  هتخانش 
درک دنهاوخ  بصن  یتمالع  هناشن و  مالسلا » هیلع  ادهـشلادیس   » تردپ ربق  يارب  نیمزرـس  نیا  رد  دنراپـسب و  كاخ  هب  دننک و  يروآعمج 

 ... تفر دهاوخن  نیب  زا  اهزور  بش و  اهنامز و  تشذگ  اب  هک 
زا هدرک و  ناریو  ار  نآ  راثآ  دـننک و  وحم  ار  رهطم  ربق  نآ  ات  درک  دـنهاوخ  يدایز  شـشوک  یهارمگ  تلالـض و  ناوریپ  رفک و  نایاوشیپ 

! دور رتالاب  رترب و  وا  راک  دوش و  رتراکشآ  رثا  نیا  زورهبزور  هکلب  هتفرگن و  ياهجیتن  چیه  ششوک  شالت و  نیا  زا  اما  دنربب ، نیب 
ار بلطم  نیا  دادخـساپ : يدینـش ؟ اـجک  زا  ار  ربخ  نیا  یتـسناد و  اـجک  زا  ار  ناـمیپ  دـهع و  نیا  مدیـسرپ : ماهمع  زا  دـیامرف : داجـس  ماـما 

. درک لقن  نم  يارب  ربمغیپ  زا  نمیاّما » »
(1) دنکیم . لقن  نمیاما »  » زا ار  یلصفم  ثیدح  نآ  لابندهب  سپس  و 

رهطم ندـب  رانک  دورب  نیمزرـس  نآ  زا  تساوخ  مالـسلا  اهیلع  بنیز  نوچ  هک  تسا  هدـش  لـقن  اـهباتک  زا  یخرب  رد  هک  نآ  رتبلاـج  نیا  زا 
: تفگ درک و  دنلب  تسد  يور  ارنآ  تخادنارسیب و  هعطقهعطق و  دسج  نآ  ریز  ار  دوخ  ياهتسد  دمآ ، ردارب 

261 ص 266 - تارایزلا ، لماک  - 1
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66 ص :
«! نابْرُقلا َنِم  َلیلَقلا  اَذه  اّنِم  لَّبَقَت  َّمُهَّللا  »

![ امرف (1) لوبق  نادناخ  ام  زا  ار  کچوک  ینابرق  نیا  ایادخ  ]
مالـسلا هیلع  یلع  راوگرزب  رتخد  هداـعلاقوف  يورین  حور و  تمظع  رب  يرگید  گرزب  لـیلد  دـشاب  حیحـص  ربتعم و  لـقن  نیا  رگا  یتسارب 

تماهـش و تعاجـش و  سرد  دوخ  راتفگ  لـمع و  نیا  اـب  هکلب  هتخاـبن  ار  دوخ  زوسناـج  هرظنم  نآ  ندـید  اـب  هک  نیا  زا  هتـشذگ  هک  تسا 
نمـشد هیحور  تسکـش  رد  راتفگ  لمع و  نیا  دوخ  و  دـهدیم ، ناملـسم  هدازآ  ناـنز  نادرم و  همه  هب  نید  هار  رد  يرادـیاپ  تماقتـسا و 
یناوارف ياههنومن  خـیرات  رد  تسین و  هدیـشوپ  تریـصبلها  رب  هک  دـناسریم  توبثهب  ار  هدـنیوگ  تیناقح  دراد و  زیگناتفگـش  يریثأـت 

. دراد

هفوک يوسهب 

نوـچمه زین  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  رتـخد  دـنداد و  تـکرح  هفوـک  يوـسهب  ـالبرک  زا  ار  تمـصعلآ  مرح  ناریــسا و  بـیترت  نیدـب 
دشاب و وا  هتـشذگ  يزوریپ  حتف و  ریگیپ  ات  دوب  هتفای  تیرومأم  گنج  حـتاف  هدـنامرف  ردـقیلاع و  ربهر  تداهـش  اب  هک  دـیدج  يرالاسهپس 
زا راشرس  یلد  اب  دورب ، وا  بیقعت  هب  يو  تختیاپ  ات  نمشد  لماک  تسکـش  روظنم  هب  دورب و  رگید  ياهقطنم  هب  هزات  ياهرگنـس  حتف  يارب 

ياهتبیصم نآ  زا  مادک  چیه  درک و  تکرح  نمشد  یمتح  يدوبان  یعطق و  تسکش  هب  دیما  نانیمطا و  زا  زیربل  یبلق  نامیا و 

ص 142 اربک ، بنیز  عاجش  يوناب  - 1
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67 ص :
نوچمه وا  دـنک  داجیا  وا  تمظع  اب  حور  رد  یلزلزت  تسناوتن  اهیگتـسخ  اهیگنـشت و  اهیگنـسرگ و  شارخلد و  ياـههرظنم  هاـکناج و 
. تخادرپ دوب ، هدش  هتشاذگ  شاهدهع  هب  هک  يریطخ  تیرومأم  ماجنا  ناگدنامزاب و  ییوجلد  نامیتی و  یتسرپرس  هب  راوتسا  یهوک 

: دیوگیم هنوگ  نیا  البرک  نامرهق  يوناب  نابز  زا  و  هدروآرد ، مظن  هب  ییابیز  تروص  هب  ار  عوضوم  نیا  نابز  یسراپ  نارعاش  زا  یکی 
منک اضما  منتفر  يریسا  اب  ار  نآ  مه  نم  ناهج  رد  یتشون  يدازآ  نوناق ، نوخ  هب  رگ 

منک ارجا  اههمانرب  مغ ، ماش  ات  نیمز  نیز  تسا  یناف  لطاب  دیواج و  قح  هک  تباث  دوش  ات 
منک اوسر  ار  هشیپ  تیانج  نآ  ات  موریم  لمع  نیز  مدرک  حتف  دیوگن  نود  دیزی  ات 

: دیوگیم رگید  رعاش  و 
موریم نامیتی  اب  تلاسر  غیلبت  رهب  دشزورما  زا  نم  شود  رب  غیلبت  مچرپ 

موریم نآرق  ریسفت  قح و  تابثا  رهب  بارخ  ماش  ات  هیاس  نوچ  ترس  لابندهب  نم 

هفوک رد 

ار دوخ  بش  ات  داد و  تکرح  هفوک  تمس  هب  ار  تیبلها  مرحم  مهدزای  زور  دعس  نبا  یخیرات ، نوتم  ساسا  رب 
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68 ص :
دوخ یتموکح  رصق  هرامالاراد و  رد  يزوریپ  نشج  ناونع  هب  یـسلجم  دایز  رـسپ  مّرحم ، مهدزاود  ینعی  زور  نآ  يادرف  دیناسر و  هفوکهب 

 ... دندرک دراو  سلجم  نآ  هب  ار  تیبلها  داد و  لیکشت 
تبیـصم نآ  رـس  ربزاهج  نودـب  وردـنت و  ياهبکرم  نآ  يوررب  هک  دـیمهف  ناوتیم  هفوک  ات  البرک  ناـیم  یگنـسرف  هد  هلـصاف  هب  هجوت  اـب 

. تسا هتـشذگ  هچ  یباوخیب  یگنـشت و  یگنـسرگ و  لاح  اب  مه  نآ  هداد ، تسد  زا  ردارب  ردپ و  ناکدوک  هدـیدغاد و  نانز  ناگدیـسر و 
هیرگهب ناشادص  رگا  دـننکن و  يراز  هیرگات و  دـندوب  ناکدوک  نانز و  بقارم  نشوجلايذ  نبرمـش  نارومأم  دناهتـشون : هکنآ  صوصخب 

. دننک راتفر  اهنآ  اب  تنوشخ  لامک  اب  دش و  دنلب 
دوشیم یکانرطخ  هدنرد و  ناویح  دنک  عابشا  ار  دوخ  یناویح  زیارغ  دهاوخب  دهن و  نوریب  اپ  تیناسنا  هریاد  زا  ناسنا  هک  یماگنه  یتسارب 

یقطنم چیه  دنکیمن و  محر  سکچیههب  هصالخ  لاسدرخ و  كدوک  نزریپ و  ریبک و  ریغص و  هب  دوخ ، یناسفن  لایما  هب  ندیسر  يارب  هک 
. دزاسیمن مارآ  ار  وا 

حبص دندروآ و  دورف  ینابایب  رد  هفوکرهش  رانک  رد  ار  ربمغیپ  نادناخ  دوب  مرحم  مهدزاود  بش  هک  بش  نآ  لتاقم ، یخربزا . لقنهب  يراب 
ياهمیخ هانگیب  موصعم و  ناکدوک  نیا  يارب  هک  دوب  یـسک  بش  نآ  رد  ایآ  هک  دـناد  یم  ادـخ  الاح  دـندرک ، رهـش  دراو  زورنآ  يادرف 

؟ تفر اهنآ  مشچهب  باوخ  ایآ  دنداد و  اهنآهب  ییاذغ  بآ و  ایآ  دنک و  ظفح  امرس  زا  ار  اهنآ  هک  دنتشاد  یبسانم  هماج  ای  دنزب 
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رهرس رب  حّلسم  نارومأمو  نازابرس  نتشامگو  یماظن  تموکح  کی  یلمع  يرارق  ربو  هفوک  رهش  لرتنک  زا  سپ  حبص  ادرف  تروص  ره  رد 

رهش رد  حلـسم  زابرـس  رازه  راهچ  تسا : هتـشون  یلع » تنب  بنیز   » باتک هدنـسیون  دنتـسارآ . ار  دایز  رـسپ  سلجم  هلحم ، نزرب و  يوک و 
تیبلها نارادفرط  مالـسلا و  هیلع  یلع  نایعیـش  سرت  زا  ار  اهراکنیا  همه  دنروآرد و  دوخ  دیدش  لرتنک  ریز  ار  هفوک  ات  دـندش  هدـنکارپ 

. دنریگب ار  یلامتحا  دیدهت  رطخ و  يولج  ات  دندادماجنا  دنتشاد  تنوکس  هفوک  رد  هک 
زور بش و  ینعی  لـبق - زور  بش و  هـک  زین  ناگتـشک  هزینرـس  رب  ياهرـس  دـندرک ، رهـش  دراو  اـهتبقارم  نـیا  ناـیم  رد  ار  ربـمغیپ  نادـناخ 

نارتش و رب  راوس  اهرـس  لاـبندهب  یگنز ، یمور و  ناریـسا  تروصهب  ار  تیبلـها  دـنتفرگ و  اـهنآ  لـباقم  ار  دوب  هدیـسر  هفوکهب  مهدزاـی -
روبع هرامالاراد  یتموکح و  رصق  ات  رازاب  هچوک و  زا  دنتشامگ و  حلسم  نازابرس  ار  اهنآ  فارطا  دندرک و  زاهج  شوپوریب و  ياهلمحم 

. دنداد
دارفا زجب  دـندوب و  هداد  ماجنا  ار  یخیراـت  ریظنیب  كاـنلوه و  تیاـنج  نیا  هک  یناراـکتیانجو  ناگدرکرـس  ناـمه  زجب  هفوک  مدرم  رتشیب 

؟ دنیآیم اجک  زا  دنتسه و  یناسک  هچ  ناریسا  نیا  دنتسنادیمن  دندوب ، علطم  ارجام  زا  هک  رهش  مدرم  زا  یمک 
مادـک زا  امـش  [ ؛»؟ َُّنتنا يراسالا  ِّيا  ْنِم  : » دیـسرپ اـهنآ  زا  دروآ و  نوریب  هناـخماب  تشپ  زا  ار  دوخ  رـس  هفوک  لـها  زا  ینز  دـننکیم  لـقن 

]؟ دیتسه يراید  رهش و  هچ  زا  ناریسا و 
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70 ص :
![ میربمغیپ نادناخ  زا  ناریسا  ام  «! ] دّمَُحم ِلآ  يراسا  ُنَْحن  : » دنتفگ

نآ هلیـسوهب  اهنآ  داد و  ناشیا  هب  دروآ و  اهنآ  دزنهب  درک و  هیهت  سابل  هماج و  يرادـقم  دـمآ و  ریزهب  هناخ  ماب  زا  دـید  ناـنچ  هک  نز  نآ 
دندناشوپ (1) ار  دوخ  اههماج 

موثلکما و  دندادیم ، دندوب  ناریـسا  نایم  رد  هک  یناکدوک  تسدهب  امرخ  نان و  يزوسلد  محرت و  يور  زا  هفوک  مدرم  دنـسیونیم  نینچه 
(2) تسا ! مارح  ام  رب  هقدص  هفوک ! لها  يا  دزیم : دایرف  دنکفایم و  نیمز  رب  تفرگیم و  ار  اهنآ 

ترـضحنآ و رـس  مه  هزین  رب  ياهرـس  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  نیـسحماما  نادـناخ  اهنیا  هک  دنتـسناد  جـیردتب  اهوگو  تفگ  نیا  اب  مدرم ،
. تسوا نارای  ناناوج و 

لوغـشم دـندناسر و  دـندربیم  هرامالاراد  يوس  هب  ار  نانآ  هک  يریـسم  هب  ار  دوخ  تعرـسب ، نانکهیرگ و  مدرم  دـیچیپ و  رهـش  رد  وهاـیه 
. دندید کیدزن  زا  ار  یندرکن  رواب  راب و  ّتقر  رظانم  نآ  دندش و  اشامت 

: دیارسیم نینچ  بنیز  نابز  زا  و  هدروآ ، رد  مظنهب  ار  هرظنمنآ  نابز  یسراپ  نارعاش  زا  یکی 
تسا نیسپزاب  زور  هچ  تمایق  روش  تسا  نید  تراغ  هفوکهب  بنیز  هچ  دید 

تسا نیشنردص  زابهاش ، ینرسرب  اشامتهب  نز  درم و  بوشآرپ و  رهش 

ص 85 فوهل ، - 1
ص 213 مومهملا ، سفن  - 2
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تسا نیبمماما  رس  نیاک  ین  رسرب  تراشا  دننکیم  تشگناهب  قلخ 

تسا نیا  نم  نیسح  بجعلل  ای  تفگ : نایرع  لمحم  دوخ ز  رس  هچ  نورب  درک 
تسا نیشن  ربا  رد  فسخنم  رمق  دید   (1) الامَک » َّمَتَتْسا  اََّمل  ًالاله   » دناوخ

تسا نیمغ  وت  تقُرف  لد ز  امنبخر  تسابورغ ؟ تقوهچ  نمهام ! ياهک  تفگ 
تسا نیجع  رصبهب  رگم  لد  منکربص  نوخ  لد  هتوک و  تسد  تسا و  دنلب  هزین 

هدـهاشم ار  راب  ّتقر  رظاـنم  نآ  ریـسا ، هدـیدغاد و  ناگدـنامزاب  ناـنز و  نیا  رـالاسهلفاق  مالـسلا و  هیلع  یلع  راوگرزب  رتخد  ناـیم  نیا  رد 
. دزیریم لد  رد  دهد و  یمورف  ار  هودناومغ  ياههعرج  و  دنیبیم ، ار  شارخناج  ياههنحص  نآ  دنکیم و 

ریجنز لغ و  رد  هدشریگتسد  ریسا  کی  تروصهب  هنهرب  رتش  رب  راوس  هتسبتسد و  ار  نیـسحلانبیلع  ترـضح  شردارب  راگدای  وسکی  زا 
، تسا هدناشک  رفـس  نیاهب  ار  بنیز  وا ، هب  هقالع  قشع و  هک  ار  دوخ  بوبحم  زیزع و  ردارب  هدیرب  رـس  رگید  يوس  زا  و  دـنکیم ! هدـهاشم 

! درگنیم هزین  زارفرب 
رد مالسا  نید  زا  جراخ  ناریسا  لکش  هب  زاب و  تروصورس  اب  ار  اهنآ  هک  ار  يرگید  نانز  ناگدازردارب و  نارهاوخ و 

. دمآ دهاوخ  هدنیآ  تاحفص  رد  هلمج  نیا  رب  حرش  همجرت و  - 1
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اب دـندیزرویم  تدارا  ودـب  تبـسن  هدـید و  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  زا  يراوـگرزب  تبحم و  همه  نآ  هک  یمدرمنآ  ناـیم  رد  هدروآ و 

نازابرس و نیا  زا  کتک  همهنآ  هدید و  بعت  جنر و  یگنشت و  یگنـسرگ و  همهنآ  هک  ار  یموصعم  هانپیب و  ناکدوک  دنیبیم ! عضونآ 
! دنکیم هاگن  هدیرپ  درز و  ياهگنر  رغال و  ياههفایق  اب  هدروخ  مرشیب  مدرم 

يادـخ هک  یتلاسر  نامه  دراد ، داـی  هب  ار  دوخ  یخیراـت  تلاـسر  نکـشرمک ، ياهتبیـصم  شارخلد و  رظاـنم  نیا  همه  رباربرد  همه  نیا  اـب 
رمک نیگنس  راب  نیا  ندناسر  يارب  و  هتشاداو ، رطخرپ  ّتیلوؤسم  نیا  لوبقهب  ار  يو  ادخ  هب  نامیا  قح و  هب  قشع  هداهن و  ششودهب  یلاعت 

ندرکرادیب نوچ  ییاهتلاسر  تسا ؛ هداهن  ماگ  ناشورخ  مطالترپ و  يایرد  نیا  نایم  رد  هداد و  نت  اهتبیـصم  نیا  همههب  هتـسب و  تمه 
هفوک مدرم  شوگهب  مالـسلا  هیلع  ماما  مایپ  ندناسر  هیواعمنب ، دیزی  یتوغاط  راّبج و  هاگتـسد  ياهتیانج  ملاظم و  نایب  هدروخبیرف ، مدرم 

 ... تراسا و تداهش و  دحرس  ات  داسف  یتلادعیب و  متس و  یگماکدوخ و  اب  هزرابم  تلاسر  ماش ، و 
نآ رباربرد  مکحم  یهوک  نوچمه  ار  مالسلا  اهیلع  بنیز  هک  دوب  اهتلاسر  نیمه  ندناسر  رمثهب  هشیدنا  و  اهّتیلوئـسم ، نیا  ماجنا  يراب 

يرادربهرهب ددصرد  تشاداو و  تمواقمهب  نینهآ  يّدس  دننامه  نیگمهـس  ياهنافوط  نآ  رباربرد  تشاد و  هاگن  اجرباپ  شارخلد  ثداوح 
هدرک دنلب  يرازوهیرگ  هب  ار  اهادص  ناریسا  نآ  نتخانش  اب  هک  یمدرم  میظع  عامتجا  دمآرب . هدش  مهارف  تعرسب  هک  میظع  عامتجا  نیا  زا 

. دندوب
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تعاجـش و غیلب و  حیـصف و  نایب  ایوگنابز و  تشاد  رایتخارد  هک  ياهلیـسو  اهنت  دـش . راـکهبتسد  روظنم  نیا  ماـجنا  يارب  گـنردیب  وا 
زا هدافتـسا  اب  تسناوتیم  نونکا  دوب و  هدرب  ثرا  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  شردام  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  شردپ  زا  هک  دوب  وا  تماهش 

. دیامن لابند  ار  شراوگرزب  ردارب  سدقم  فده  دنکب و  تصرف  نیا  زا  ار  يرادربهرهب  نیرتهب  اهنآ 

بنیز نیشتآ  هبطخ 

و یـسربط »  » دـننام ثیدـح  لها  ناخروم و  زا  نت  دـنچ  ياـهباتک  رد  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  یبـالقنا  نیـشتآ و  هبطخ  یخیراـت و  ینارنخس 
لقن و یـسربط  جاجتحا »  » باتک يور  زا  ارنآ  نتم  ادتبا  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  هدـمآ  فوهل »  » رد دیـس  و  بهذـملا » زارط   » باتک بحاص 

: مینکیم همجرت  سپس 
هفوکهب البرک  زا  نانز  هارمه  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسحلانب  یلع  ترـضح  هک  یماگنه  دیوگیم : هدرک  تیاور   (1) ماذح »  » مانهب یصخش 

. دندرکیم هیرگ  اهنآ  اب  زین  نادرم  دندز و  یم  كاچ  اهنابیرگ  دنتسیرگیم و  تّدشب  اهنآ ) ندید  اب   ) یفوک نانز  دندروآ ،
: دومرف يادص  اب  دوب ، رامیب  نامز  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز 

!؟» ْمُهُْریَغ انَلَتَق  ْنَمَف  َنوُْکبَی  ِءالُؤه  َّنا  »
]؟ تشک ار  ام  اهنیا  زج  یسک  هچ  سپ  دنیرگیم  امرب  نانیا  ]

. دناهتشون مازح »  » و ماذح »  » تروص ود  هب  ار  مسا  نیا  - 1
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زورنآ هب  ات  دنگوس  ادخ  هب  دـهدیم : همادا  يوار  درک . تکاس  ار  مدرم  هراشا  اب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبانب  یلع  رتخد  بنیز  تقونیا  رد 

 ... دناریم نخس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤملاریما  نابز  ایوگ  هک  نانچ  مدوب ، هدیدن  نایب  يرونخس و  نآ  هب  تفع و  ایح و  نیا  هب  ینز 
هاگنآ داتفا ، ادـص  زا  نارتش  گنز  دـش و  سبح  اههنیـس  رد  اهسفن  هراشا ، نامه  اب  دـنوش ، تکاس  ات  درک  هراشا  مدرم  هب  زاغآ  رد  بنیز 

: تفگ نینچ  درک و  زاغآ  اردوخ  ینارنخس  بنیز 
ِتَأَقَرالَف الَأ  رکملاو ! ِلْذَخلا  َو  ِرْدَغلا  َو  ِْلتَخلا  َلْها  ای  ِۀَفوُکلا ! َلْها  ای  ُدـَْعب  اّما  ِرایْخالا ، َنیبیّطلا  ِِهلآ  َو  دَّمَُحم  یبا  یلَع  ُةالَّصلا  َو  ِهَّللُدْـمَحلا  »

َو ُفَلَـصلا  ّالا  ْمُکیف  ْلَه  ْمُکَْنَیب ، اًلَخَد  مُکَناْمیا  َنوُذِخَّتَت  ًاثاْکنا  ٍةَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  یتَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُکلَثَم  امَّنا  ُةَْرفَّزلا ، ِتأدَهال  َو  ُۀَْـعمَّدلا 
ْمُکُـسُْفنا ْمَُکل  ْتَمَّدَق  ام  َْسِئب  الَأ  ةدَوُْحلَم ، یلَع  ٍۀَّضِفَک  ْوا  ٍۀَْنمِد  یلَع  ًیعْرَمَک  وا  ِءادْعالا ، ُزْمَغ  َو  ِءام  ِالا  ُقَلَم  َو  ُبْذِکلا  َو  ُفَنَـشلا  َو  ُبْجَعلا 

. َنوُِدلاخ ُْمْتنَأ  ِباذَعلا  ِیف  َو  مُْکیَلَع  ُهَّللا  َطِخَس  نَأ 
َْنل َو  اهِرانَِـشب ، ُمتینُم  َو  اهِراِعب  ُمْتِیْلبُأ  ْدَـقَف  اًلیلَق ، اوُکَحْـضا  َو  ًاریثَک  اوُْکباَف  ِءاُکبلِاب ، ُءایِرْحَأ  ِهَّللاو  ْمُکَّناَـف  اوُْکباَـف  ِهَّللا  َو  ْلَـجَأ  یِخَأ !؟ نوُْکبَتا 
ُّرقَم َو  مُِکبْزِح  ُذاعَم  َو  مُِکبْزِح  ُذالَم  َو  ِۀَّنَجلا ، ِلْها  ِبابَـش  ُدِّیَـس  َو  َِۀلاسِرلا  ِنِدْعَم  َو  ةَّوَُبنلا  ِمَتاخ  ُلیلَـس  َِلُتق  َنوُضَحَْرت ؟ ّینا  َو  ًادـَبا  اهوُضَحَْرت 

مُکِسُْفن ِال  ُمْتمَّدَق  ام  َءاس  َْلب  ْمُِکتَّجَحَم ، ُرانَم  َو  مُکِجَجُح  ِإرْدَم  َو  مُِکتَِلتاقُم ، َْدنِع  ِْهَیلا  ُعِجْرَملا  َو  مُِکَتلِزان ، ُعَْزفَم  َو  مُکِْملَک  یـسآ  َو  مُکِْملِس ،
نُورَِزت ام  َءاس  َو 
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75 ص :
. مِکثَْعب ِمْوَِیل 

َو ُۀـَلِّذلا  ُمُْکیَلَع  َْتبِرُـض  َو  ِهَّللا ، َنِم  ٍبَضَِغب  ُمتُْؤب  َو  ۀَـقْفَّصلا ، ِتَرِـسَخ  َو  يدـْیالا ، ِتَّبَت  َو  ُیْعَّسلا ، َباخ  دََـقل  ًاسْکَن ،! ًاـسْکَن  َو  ًاـسْعَت ! ًاـسْعَتَف 
. ُۀَنَکْسَملا

َو ُمتْکَتَه !؟ َُهل  ٍۀَمْرُح  َّيا  َو  ُمتْزَْربا !؟ َُهل  ۀَمیرَک  َّيَأ  َو  ُمْتثَکَن !؟ َُهل  ٍدْهَع  َّيا  َو  ُمْتثَرَف !؟ هلآ  َو  ِهیَلَع  هَّللا  یّلَـص  ٍدَّمَحُِمل  ٍِدبَک  َّيَأ  مُکَلی  َو  نوُرْدـَتا 
َءاْقنَع ءاْعلَص  ءاهْوَش  اِهب  ُمْتئِج  ْدََقل  ًاّدَه ! ُلابِجلا  ُّرَِخت  َو  ُضْرالا  ُّقَْشنَت  َو  ُْهنِم  َنْرَّطفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداَکَت  ًاّدا  ًاْئیَـش  ُْمْتئِج  ْدََقل  ُمتْکَفَـس !؟ َُهل  ٍمَد  َّيا 

. ِءامَّسلا ِءْلِم  َو  ِضْرالا  َءاقْرَخ  َءامْقَف  َءادوَس 
یشُْخی َو ال  ُراِدبلا  ُهُرِفْخَی  َّلَج ال  َو  َّزَع  ُهَّناَف  ُلْهَملا  ُمُکَنَّفِخَتَسَی  الَف  َنُورَْـصُنی ، ْمُه ال  َو  يزْخَأ  ةَرِخآلا  ُباذََعل  َو  ًامَد  ُءامَّسلا  َرُطْمَت  ْنَأ  ُْمْتبِجَعفَأ 

« ِداصْرِملِاَبل مَُکل  َو  اَنل  َکَّبَر  َّنا  اّلَک  ِراّثلا ، ُتْوَف  ِهیَلَع 
. داب شاهدیزگرب  كاپ و  نادناخرب  دمحم و  مردپ  رب  دورد  تسادخ و  صاخ  شیاتس  ساپس و  ]

ناتاههلان و  دوشن ، کشخ  ناتکـشا  دـییرگیم ؟ ایآ  رگهلیح ! تیمحیب و  راکبیرف و  هشیپ و  لـغد  ناـمدرم  يا  هفوک ! مدرم  يا  سپـس : و 
، درک یم  زاب  درکیم و ) هبنپ   ) دوب هتفاب  مکحم  هکنیا  زا  سپ  ار  دوخ  هتشر  هک  تسا  ینز  تیاکح  امش  تیاکح  هک  یتسارب  دریذپن ! نایاپ 

! دیاهداد رارق  داسف  زیواتسد  ار  ناتاهدنگوس  امش 
! نیچ نخس  نانمشد  سولپاچ و  نازینک  نوچمه  و  غورد ! ینمشد و  نداد و  بیرف  ندز و  فال  زج  دیراد  هچ  امش 

ابیز و يرهاظ  هک   ) دنـشاب هدرک  دودـنا  نادـب  ار  ربق  يور  هک  ياهرقن  نوچمه  اـی  دـیور و  نیگرـس  زارفرب  هک  یهاـیگ  هزبس و  دـننامه  اـی 
وب و دب  ینطاب  هدنبیرف و 
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76 ص :
((1) دراد . هدیدنگ 

دییرگب يرآ  دییرگیم ؟ ایآ  دیتسه ! نادیواج  باذعرد  تسامـشرب و  ادـخ  مشخ  هک  دیداتـسرف  شیپ  دوخ  يارب  ياهشوت  دـب  هک  یتسارب 
رد ار  امش  نآ  لابو  و  دشامش ، ریگنابیرگ  نآ  گنن  هک  دیدنخب  كدنا  دییرگب و  مه  رایـسب  دیتسه ، نتـسیرگ  هتـسیاش  دنگوس  ادخهب  هک 

! تسش دیناوتن  دوخ  ناماد  زا  ار  گنن  نیا  هکل  زگره  تفرگرب و 
امش رگنس  گنج  رد  هکنامه  ار ! تشهب  ناناوج  ياقآ  تلاسر و  ندعم  ناربمیپ و  متاخ  دنزرف  نتـشک  گنن  درک  دیهاوخ  كاپ  هنوگچ  و 

ياهلیلد رگنایب  امـش و  عجرم  اهگنج  رد  و  ناتمخز ، مهرم  ناتلد و  شمارآ  ببـس  حلـص  ماگنه  رد  و  دوب ! امـش  هتـسد  بزح و  هاـنپ  و 
! دوب امش  تیاده  غارچ  نشور و 

! دیداهن دوخ  شود  رب  ازج  زور  يارب  هک  ار  یهانگراب  تسا  دب  هچ  دیداتسرف و  شیپ  زا  دوخ  يارب  ار  هچنآ  تسادب  ردقچ  هک  یتسارب 
دیتشگزاب ادخ  مشخ  هب  و  داد ! نایز  امش  يرگادوس  دش و  هدیرب  ناتاهتسد  و  دیماجنا ، يدیمون  هب  ناتششوک  امش ! رب  ینوگنرس  يدوبان و 

! دیدرک یعطق  ملسم و  دوخ  يارب  ار  یگراچیب  يراوخ و  و 
هدرپ زا  وا  زا  ار  ینایگدرپ  هچ  و  دیتسکش ؟ ار  یمکحم  نامیپ  هچ  و  دیدرک ؟ هراپ  ادخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  دینادیم ) چیه  ! ) امـشرب ياو 

رایسب راک  دیتخیر ؟ وا  زا  ینوخ  هچ  و  دیدرک ؟ کته  وا  زا  ار  یتمرح  هچ  و  دیدنکفا ؟ نوریب 

: رعاش نآ  هتفگ  هب  - 1
لجوزع ادخ  رهق  تنطاب  للح  رپ  رفاک  روگ  نوچ  ترهاظ 

دوب نایفسوبا  نوچمه  تنطاب  دوب  ناملس  رذوب و  نوچ  ترهاظ 
دیزی درادیم  گنن  تنورد  زو  دیزیاب  رب  ینزهنعط  نورب  زا 
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77 ص :
! دنشاپب مه  زا  اههوک  دوش و  یشالتم  نیمز  دفاکشب و  مه  زا  راکنیا  لوه  زا  اهنامسآ  تسا  کیدزن  هک  دیداد  ماجنا  یتفگش  گرزب و 

(1) تسا ، نیمز  نامسآ و  هزادنا  هب  تمظع  رد  و  هتـسب ، نآ  رد  هراچ  هار  هک  موش  هدیچیپ و  جک و  دب و  گرزب و  راوشد و  سب  یتبیـصم 
! دش دیهاوخن  يرای  دوب و  دهاوخ  رتهدننک  راوخ  ترخآ  باذع  هک  یتسارب  و  درابب ! نوخ  نامسآ  رگا  دینکیم  بجعت  ایآ 

نتفر تسد  زا  توف و  زا  یـسرت  دـنکیمن و  هلجع  ماقتنا  رد  لجوزع  يادـخ  هک  دـنکن  هریخ  ار  امـش  یهلا  رفیک  رد  ریخأت  تلهم و  نیا  و 
![ تسامش هاگنیمک  رد  راگدرورپ  ًامتح  و  درادن ! نوخ  ماقتنا 

: دناوخ ار  ریز  راعشا  سپس 
ِمَمالا (2) ُرِخآ  ُمْتنا  َو  ُمتْعَنَص  اذام  مَُکل  ُِّیبَّنلا  َلاق  ْذا  َنُولوُقَت  اذام 

ِمَِدب (3) اوُجِّرُض  مُْهنِم  َو  يراسا  ْمُْهنِم  یتَمِرْکَت  َو  يِدالْوا  َو  ِیْتَیبِلْهِاب 

همجرت رد  امدهج  تیاغ  نیا  دیوگیمتسالاب : رد  هک  هنوگ  نامههب  شخب  نیا  همجرت  زا  سپ  هنع  هللا  یـضر  ینارعـش  داتـسا  موحرم  - 1
زین نادرم  زا  هکلب  نیـشنهدرپ  نز  زا  هبطخ  نینچ  هک  دـنادیم  دـناد  یکدـنا  نآ  ياـیازم  مـالک و  زا  هک  سکنآ  تسا و  هغیلب  هـبطخ  نـیا 

ظفللا و حیحـص  ینعملا و  مات  رخآ  ات  فلـصلا »...  الا  مکیف  له  و  : » دیوگب دناوتیم  یـسک  هچ  تسا  رذـعتم  یبیغددـم  یهلا و  يورینیب 
مـسجم ار  مدرم  يوخ  دنناوتن  هملک  دنچ  نیا  دننام  دنـشاب  هدیمهف  دوخ  هکنآ  ضرف  رب  دننکرپار  تاحفـص  اغلب  رگا  تسا و  یفاو  زجوم و 

. هنیآ رد  هکنانچ  دنهد  ناشن 
؟ دیدوب اهتما  نیرخآ  امش  هکنیا  اب  دیدرک  هک  دوب  يراکهچ  نیا  دیوگب  امش  هب  ربمغیپ  هکیماگنه  تفگ  دیهاوخ  هچ  - 2

؟ دندش هتشغآ  نوخ  هب  ياهتسد  هدمآ و  رد  يریسا  تروص  هب  یخرب  هک  نم  نازیزع  نادنزرف و  نادناخ و  هب  - 3
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78 ص :
ِمِحَر (1) يَوذ  یف  ٍءوُِسب  ینوُِفلَْخت  ْناْمَُکل  ُتْحَصَنْذا  یئازَج  َكاذ  َناکام 

ِمَرا (2) یلَع  يدوا  يذَّلا  ِباذَعلا  ُْلثِممُِکب  َّلِحَی  ْنَأ  مُْکیَلَع  یشْخَال  ّینا 
هدزتریح و زیگناتمالم ، نانخـس  نیا  ندینـش  اب  مدرم  اّما  دـینادرگ . اهنآ  زا  ار  دوخ  يور  تفگن و  يزیچ  رگید  بنیز  دـیازفایم : يوار 
هک مدـید  ار  وا  مدـش و  مراـنک  رد  يدرمریپ  هجّوتم  دـندیزگیم . نادـندهب  هودـنا  ترـسح و  زا  ار  دوخ  ياهتـسد  دنتـسیرگیم و  توهبم 
هک اـهنیا ، يادـف  مرداـم  ردـپ و  تـفگیم : دوـب و  هدرک  دـنلب  نامـسآ  يوـسهب  ار  شتـسد  هدـش و  رت  کـشا ، زا  شــشیر  تـسیرگیم و 

ياراد راوگرزب و  یلـسن  اهنیا  لسن  تسا ! ناناوج  نیرتهب  ناشناناوج  ناـنز و  نیرتهب  ناـشنانز  ناـگدروخلاس و  نیرتهب  ناـشناگدروخلاس 
. دنتسه گرزب  میظع و  یتلیضف 
: دناوخ زین  ار  رعش  نیا  سپس  و 

يزُْخیال (3) َو  ُرُوبَیال  ٌلْسَن  َّدُع  اذا  مُُکلسَن  َو  ِلوُهُکلا  ُْریَخ  مُُکلوُهُک 
هجوتم مالسلا  هیلع  نیسحلانب  یلع  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

. دیهد ماجنا  ار  راجنهان  راتفر  نیا  نم  زا  سپ  مناکیدزن  ناشیوخ و  اب  هک  دوبن  نیا  مدرک  ار  امش  یهاوخریخ  هک  نم  شاداپ  - 1
. درک دوبان  كاله و  ار  مرا  موق  هک  یباذع  نامه  دننام  ددرگ  لزان  امش  رب  یباذع  هک  مسرتیم  نم  یتسارب  - 2

. ددرگن راوخ  دوبان و  دیآرد  رامشهب  یلسن  هاگره  امش  لسن  ناریپ و  نیرتهب  امش  ناریپ  - 3
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79 ص :
: دومرف دش و  مالسلا  اهیلع  بنیز 

 ...« ۀَمَّهَفُم ُْریَغ  ٌۀَمِهَف  ۀَمَّلَعُم ، ُْریَغ  ٌۀَِملاع  ِهَّللاِدْمَِحب  ِْتنا  َو  ٌراِبتْعا ، یِضاملا  ِنَع  یقابلا  یِفَف  یتُکْسا  ُۀَّمَع ! ای  »
دنمدرخ هتخوماین  ییاناد و  هدـناوخان  هَّللادـمحب  وت  دـنریگ و  دـنپ  ناگتـشذگ  زا  دـیاب  ناگدـنامیقاب  هک  شاب  شوماخ  مارآ و  ناج ! همع  ]

 ...[ یتسه

دایز رسپ  سلجم  رد 

ربمغیپ نادناخ  هب  تبسن  ار  یمرشیب  تلاذر و  رثکادح  دایز  رسپ  هک  دنادیم  دشاب  هتـشاد  راکورـس  لتاقم  خیرات و  ياهباتک  اب  هک  یـسک 
هب تبـسن  هزادنا  نیا  هب  دوب  هداتفا  ياهناگیب  نیدیب و  رفاک و  ره  اب  كاپ ، مولظم و  نادـناخ  نیا  راکورـس  رگا  دـیدرت  نودـب  و  داد ، ماجنا 

. تشادیمن اور  متس  تلاذر و  اهنآ 
ناکدوک و نانز و  راضح و  ناگدـید  لباقم  رد  سلجم  نآ  رد  يو  نیگنن  لامعا  اهمتـس و  داد و  بیترت  دایز  نبا  يزوریپ  نشج  عضو  زا 
ار مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  بلق  توق  تعاجـش و  تماهـش و  یگمه  نآ ، رباربرد  دناهتـشون و  اـهزیچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  نارهاوخ 

. دناهدرک لقن  اهناتساد  هدوتس و  خیرات  كاّفس  نآ  رباربرد 
رد هر »  » دـیفم خیـش  دناهتـشون ، زیگنامغ  رابتّقر و  ياهنوگهب  سلجم  نآ  رد  ار  وا  هماج  سابل و  عضو  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  دورو  تیفیک 

: دسیونیم داشرا » »
اِهباِیث ُلَذْرا  اْهیَلَع  َو  ٍدایِزِنبا  یَلَع  ُبَْنیَز  ْتَلَخَد  »
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80 ص :
« ٌةَرّکَنَتُم َیِه  َو 

.[ دش دراو  سانشان  روطهب  دوب و  هدیشوپ  ار  هماج  نیرتتسپ  دمآ  رد  دایز  رسپ  سلجم  هب  بنیز  هک  یماگنه  ]
: هکتسا یحیرط  بختنم »  » رد و 

«. اْهنِم َذِخا  اهَعاِنق  َّنِال  اهِّمُِکب  اهَهْجَوُُرتْسَت  َیِه  َو  ِءاسِّنلا  َْنَیب  یَّفَخَتَت  َْتناک  َو  »
.[ دندوب هدوبر  هتفرگ و  وا  زا  ار  شاهعنقم  نوچ  دیناشوپیم  نیتسآ  اب  ار  دوخ  تروص  درکیم و  یفخم  نانز  نایم  رد  ار  دوخ  ]

تروص ره  هب  دـنتفرگ . ار  وا  رود  نارتخد  نانز و  تسـشن و  ياهشوگ  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هک  تسا  هدـمآ  ریثانبا  يربط و  خـیرات  رد 
؟ تسیک نز  نیا  دیسرپ : دش و  يو  هجوتم  دایز  رسپ 

: داد خساپ  نازینکزا  یکی  ماگنه  نیا  رد  و  درک . لاؤس  مّوس  مّود و  راب  يارب  دادن . ار  وا  خساپ  یسک 
« ِهلآَو ِهیَلَع  هَّللا  یّلَص  هَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  ۀَمِطاف  ُْتِنب  ُبَْنیَز  ِهِذه  »

.[ تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  رتخد  همطاف  رتخد  بنیز  نز  نیا  ]
رتخد خرهب  ار  دوخ  يزوریپ  ات  دمآرب  ددصرد  تخانش  ار  همظعم  يوناب  نآ  هکنیمه  دوب ، دوخ  يزوریپ  تایانج و  تسمرس  هک  دایز  رسپ 

راوخنوخ و تموکح  عفنهب  مه  یتاغیلبت  هدافتـسا  کـی  بنیز  اـب  هملاـکم  سلجم و  نیا  زا  نمـضرد  دـشکب و  مالـسلا  هیلع  یلع  راوگرزب 
خیرات و نزریش  شنخس ، هملاکم و  فرط  درکیمن  رکف  یلو  دنکب ، دیزی  ياوسر 
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اب دـش و  دـهاوخ  راـگزور  ناقـساف  نارگمتـس و  همهو  دـیزی  ییاوـسر  ببـس  دوـخ  دـنمورین  مکحم و  قـطنم  اـب  هک  تسا  یگرزب  يوناـب 

. دیبوک دهاوخ  مهرد  ار  وا  ياههوای  نکشنادند ، ياهخساپ 
: تفگ درک و  زاب  ناهد  یمرشیب  لامک  اب  دایز  رسپ 

«. مُکَتَثوُدْحا َبَذْکا  َو  مُکَلَتَق  َو  مُکَحَضَف  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  »
.[ داد ناشن  ار  امش  هناسفا  بذک  تشک و  درک و  اوسر  ار  امش  هک  ار  يادخ  ساپس  ]

اما تسا ؟ هتشگ  رادومن  شغورد  هدش و  اوسر  دیسر  تداهشهب  دش و  هتـشک  لطاب  اب  هزرابم  هار  رد  سکره  دهد  ناشن  دشوکیم  هراچیب 
: دومرف وا  باوج  رد  گنردیب  تقیقح ، ندرک  راکشآ  هنابیرفماوع و  ياههشقن  مامت  ندرک  یثنخ  يارب  مالسلا  اهیلع  بنیز 

« ِهَّللُدْمَحلا َو  انُْریَغ  َوُه  َو  ُرِجافلا ، ُبِذکَی  َو  ُقِسافلا  ُحِضَتْفَی  امَّناو  ًاریهْطَت ، ِسْجِّرلا  َنِم  اَنرَّهَط  َو  دَّمَُحم  ِهِِّیبَِنب  انَمَرْکا  يذَّلا  ِهَّللُدمَْحلا  »
اوسر هک  یسک  نآ  تسا ، دینادرگ  نامکاپ  یبوخ  هب  يدیلپ  زا  هتـشاد و  یمارگ  شربمغیپ  هلیـسوهب  ار  ام  هک  تسازـس  ار  يادخ  شیاتـس  ]

دنتـسه نارگید  میتـسین و  اـم  یـسک  نـینچ  تـسا ، راـکهبتو  رجاـف  دـیوگیم  غورد  هـک  سکنآ  تساقساـف و  دـیدرت  کـشیب و  ددرگ 
.[ هَّللدمحلاو

رییغت ار  نخس  تهج  دوش  ور  هبور  یتماهش  اب  دنمشناد و  نز  نینچ  اب  درکیمن - رواب  ای  تشادن و  راظتنا  هک  دایز - رسپ 

دایز رسپ  سلجم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


82 ص :
: تفگ داد و 

»؟ ِِکْتَیب ِلْها  َو  ِکیخَِأب  ِهَّللا  َْعنُص  ِتیَأَر  َْفیَک  »
]؟ يدید هنوگچ  تنادناخ  ردارب و  اب  ار  ادخ  راتفر  ]

هدنهدناکت زیمآراختفا و  ینحل  اب  درکیم  یلاعتقح  تمظع  اب  هاگـشیپ  رد  وا  میلـست  نامیا و  لامک  زا  تیاکح  هک  ینایب  اب  نامرهق  يوناب 
: داد باوج  هدنبوک  و 

ْنَِمل رُْظناَف  مَصاُخت  َو  ُّجاُحتَف  مُهَْنَیب  َو  َکَْنَیب  ُهَّللا  ُعَمْجَیَـس  َو  ْمِهِعِجاضَم  یلا  اوُزَربَف  َلـْتَْقلا  ُمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  ٌمْوَق  ِءـالُؤه  اًـلیمَج  اـّلا  ُتیَأَر  اـم  »
«! ۀَناجْرَم َنبای  َکُّما  َْکتَلَبَه  ٍِذئَمْوَی  ُْجلَفلا  َنوُکَی 

زین نانآ  دوب و  هدومرف  رّدقم  اهنآ  يارب  ار  قح ) هار  رد  تداهـش  و   ) ندش هتـشک  دنوادخ  هک  دندوب  ینامدرم  نانیا  مدـیدن . یکین  زج  نم  ]
دروم ار  وت  درک و  دهاوخ  عمج  ناشیا  وت و  نایم  تمظع ) اب   ) يادخ يدوزب  هک  نادب  یلو  دنتفاتـش ...  دوخ  هاگمارآ  هب  راختفا ) لامک  اب  )

! هناجرم رـسپ  يا  اهنآ ؟) ای  وت   ) دوب دهاوخ  یـسک  هچ  دنمزوریپ  زور  نآ  رد  هک  شاب  نارگن  سپ  داد . دهاوخ  رارق  جاجتحا  تساوخزاب و 
![ دنیشنب تیازع  هب  ردام 

نادـناخ ردارب و  سدـقم  تضهن  زا  مه  درک و  عافد  یلاعت  يادـخ  میرح  زا  مه  هاتوک  هلمج  دـنچ  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـمرهق  رتخد 
مهرد تعاجـش  لامک  اـب  ار  وا  تردـق  تلوص و  زین  ناـیاپ  رد  داد و  میب  دوب  شراـظتنا  رد  هک  یتخـس  رفیک  زا  ار  وا  ًانمـض  شراوگرزب و 

ناردام و هبمه  یسرد  هتفر ، مهيور  دوشگ و  نارگید  ضارتعا  يارب  ار  هار  و  تسکش ،
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هنوگچ هک  داد  دنهدیم  تسد  زا  مالسا  يدنلبرـس  التعا و  هار  رد  ار  دوخ  ناردارب  نازیزع و  مالـسا  خیرات  لوط  رد  هک  يرگید  نارهاوخ 

ار ناشقطنم  دـنوش و  ورهبور  دـنروآیم  باسح  هب  زوریپ  ار  دوخ  مالـسا  راوگرزب  نادرم  نتـشک  اب  هک  يرـسدوخ  رورغم و  نارگمتـس  اـب 
. دنبوکب مهرد 

ددصرد هک  دش  نیگمـشخ  نانچ  دایزرـسپ  دنـسیونیم  ناخّروم  هک  دوب  نکـشنادند  هدنبوک و  ياهزادناهب  هاتوک  هلمج  دـنچ  نیمه  يراب 
يارب دناوخ  ار  رکف  نیا  دایزرـسپ  هرهچ  رد  دوب و  رـضاحاجنآ  رد  هک  شرکـشل  ناگدرکرـس  زا  یکی  ثیرح  نبورمع  دمآرب و  بنیز  لتق 

. دننکن هذخاؤم  ناشراتفگ  هب  ارنانز  تسین و  شیب  ینز  وا  ریما ! يا  تفگ : يراک  نینچ  زا  وا  يریگولج  نتخاس و  مارآ 
دوخ تراقح  هدقع  ندرک  یلاخ  يارب  مهزاب  دایز  نبااما  داد ، دای  وا  هب  رکف  نیا  زا  دایز  رسپ  ندرک  رظنفرص  يارب  ياهناهب  بیترت  نیدب 
هبرح درواین و  نایم  هب  نخـس  نید  ادـخ و  زا  رگید  رابنیا ، دـشن و  تکاس  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  رتخد  يایوگ  نابز  ندرک  شوماـخ  و 
ندـش هتـشک  زا  ملد  تفگ : دروآ و  نابز  هب  كاـنلوه  تیاـنج  نیا  زا  ار  دوخ  یعقاو  هزیگنا  دراذـگ و  راـنک  ار  قیاـقح  بلق  یبیرفماوع و 

: دومرف مه  بنیز  دش ) کنخ   ) تفای افش  تنادناخ  نانامرفان  ردارب و 
« َتیَفَتْشا ْدَقَف  اذه  َکِفْشَی  ْناَف  یلْصا ، َْتثَثَتْجا  َو  یعْرَف ، َْتعَطَق  َو  یلْهَک ، َْتلَتَق  ْدََقل  »

.[ یتفایافش هک  تسا  نیا  رد  وت  لد  يافش  رگا  يدنکرب ، ارم  هشیر  یتخادنارب و  ارم  نادناخ  یتشک و  ارم  رورس  هک  وت  ]
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نایاپ دوب  هدش  مامت  نارگ  رایسب  وا  يارب  هک  هرطاخمرپ  يوگو  تفگ  نیا  هب  هلمج  کی  اب  دوخ  ییاوسر  ندرک  یشوپهدرپ  يارب  دایز  رسپ 

! دوب رعاش  يوگعجس و  مه  شردپ  دیوگیم ، هیفاق  عجس و  هب  نخس  دروآیم و  وکین  هیفاق  عجس و  نز  نیا  تفگ : داد و 
: دومرف شخساپ  رد  بنیز 

« ُْتُلق اِمب  َثَفَن  يرْدَص  ْنِکل  َو  اًْلغَُشل  ِۀَعاجَسلا  ِنَع  یل  َّنا  ِۀَعاجَسلا ؟ َو  ِةَأرَْمِللام  ٍدایِز ! َْنبای  »
![ دمآ نابزرب  هک  دوب  ماهنیس  زوس  يدینش  هچنآ  تسین و  یگتسبلد  نادب  ارم  راک ؟ هچ  ییوگعجس  ابار  نز  دایز ! رسپ  يا  ]

زا دزاس  هدنمرـش  اوسر و  نارـضاح  راظنا  رد  ار  دوخ  نیازا  شیب  دیوگب و  نخـس  بنیز  اب  دیدن  تحلـصم  دایز  رـسپ  رگید  اجنیا  رد  *** 
وگ تفگ و  هب  ترضح  نآ  اب  دندوب و  هدرک  سلجم  دراو  ناریسا  تروصهب  ار  وا  هک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نبیلع  ترـضح  هجوتم  ورنیا 

ّیلع شمان  دنتفگ  ودـب  دیـسرپ و  ار  ترـضحنآ  مان  نوچ  تخاس و  يراج  نابز  رب  ار  ادـخ  مان  هرابود  تسخن  هویـش  نامه  اب  تخادرپ و 
؟ تشکن البرک  رد  ار  نیسحلانبّیلع  ادخ  رگم  دیسرپ : تسا ، نیسحلانب 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 
«! ُساّنلا ُهَلَتَق  ًاِّیلَع  یّمَُسی  ٌخا  یل  َناک  دَق  »

![ دنتشک ار  وا  مدرم  دوب و  یلع  شمان  هک  متشاد  يرگید  ردارب  نم  ]
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! تشک ار  وا  ادخ  هن ، تفگ : مشخ  يدنت و  اب  دروخ  گنس  هب  شریت  زین  اجنیا  دش و  ورهبور  يرگید  هدنبوک  قطنم  اب  هرابود  هک  دایز  رسپ 

: ددنبب وا  رب  ار  نخس  هار  ات  داد  نآرق  نابز  زا  ار  شخساپ  دومرف و  تئارق  ار  هیآ  نیا  شخساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  و 
(! اِهتْوَم َنیح  َسُْفنالا  یّفَوَتَی  ُهَّللا  )

![ دریگیم ناشگرم  ندیسر  ارف  تقو  رد  ار  اهناج  ادخ  ]
. دندناسر لتق  هب  ار  وا  هک  دندوب  وت  نایرکشل  نیا  هکلب  دریگب ، ار  شناج  ادخ  هک  دوب  هدیسرن  نم  ردارب  گرم  ماگنه  ینعی 

يارب یهار  دوب و  هدـشهتفرگ  شتـسد  زا  نخـس  لاـجم  رگید  ترـضحنآ  نکـشنادند  خـساپ  ینآرق و  هیآ  نیا  ندینـش  اـب  هک  داـیز  رـسپ 
ار تأرج  نیا  وت  تفگ : ترـضح  نآهب  شاخرپ  اـب  دـش و  نیگمـشخ  تخـس  درک و  مگ  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  دوب  هدـنامن  وا  یبیرفماوع 
درک و رداص  ار  مالسلا  هیلع  ماما  لتق  روتـسد  نآ  لابندهب  و  ینک !؟ ّدر  ارم  راتفگ  هک  يراد  ار  لد  نیا  زونه  و  یهدب ، ارم  خساپ  هک  يراد 

! دینزب ار  شندرگ  دیربب و  ار  وا  تفگ :

مالسلا هیلع  ماما  لتق  زا  بنیز  يریگولج 

: تفگ تخادنا و  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ندرگهب  راوهقلحار  دوخ  ياهتسد  تساخرب و  اج  زا  دید  نانچ  هک  مالسلا  اهیلع  بنیز 
« ُهَعَم یْنُلْتقاَف  ُهَْتلَتَق  ْناَف  ُُهقِرافاال  ِهَّللاَو  اِنئامِد ...  ْنِم  َُکبْسَح  ٍدایِز ! َنباای  »

ار وت  ياهتخیر  ام  زا  هک  نوخ  هزادنا  نیا  دایز ! رسپ  يا  ]
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![ یناسر لتق  هب  وا  اب  مه  ارم  یشکب  ار  وا  رگا  ات  دش  مهاوخن  ادج  وا  زا  نم  دنگوس  ادخهب  تسا ...  سب 

: تفگ درک و  هاگن  رابتقر  هرظنمنآ  هب  یتخل  دایز  رسپ 
هتشک وا  اب  شاهداز ) ردارب  ناج  ظفح  يارب   ) تسا رضاح  یتسارب  هک  مدید  نانچ  ار  نز  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تسا . بیجع  یـشیوخ  دنویپ 

مالـسلا اهیلع  بنیز  بیترت  نیدب  درک . رظنفرـص  ترـضحنآ  لتق  زا  دننک و  اهر  ار  مالـسلا  هیلع  نیدباعلانیز  داد  روتـسد  هاگنآ  دوش !
. داد رارق  وا  رپس  ار  دوخ  درک و  ظفح  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ناج  راب  نیمدنچ  يارب 

: دومرف بنیز  ترضحهب  مالسلا  هیلع  ماما  رگید ، یتیاور  ساسا  رب 
«! هَمِّلَکا یّتَح  یتَّمَع  ای  یتُکْسا  »

![ میوگب ار  شباوج  نمات  شاب  شوماخ  ناج ! همع  ]
: دومرف دایز  رسپ  هب  باطخ  هاگنآ 

«!! ةَداهَّشلا اُنتَمارِک  َو  ٌةَداع  اَنل  َْلتَقلا  َّنأ  َتِْملَع  اما  ینُدِّدَُهت ؟ ِْلتَقلاِابا  »
راـختفا تداهـش  تسا و  تلیـضف ) قـح و  هار  رد   ) ندشهتـشک اـم  شور  تداـع و  هـک  ینادیمن  رگم  ینکیم ؟ لـتق  هـب  دـیدهت  ارم  اـیآ  ]

]!؟ تسام

ماش رد 

ینارنخـس هبطخ و  نامه  تسا  ملـسم  هچنآ  اّما  تسین  نشور  تسرد  هفوک  رد  تیبلها  ناریـسا  ناوراـک  ربمغیپ و  نادـناخ  تماـقا  تدـم 
هفوک مدرم  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ناگدنامزاب  هک  يرصتخم  دروخرب  دایزرسپ و  اب  وا  يوگ  تفگ و  بنیز و 
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هیواعم و عیسو  تاغیلبت  همهنآ  راثآو  درک  انـشآ  هیماینب  رابج  هاگتـسد  تایانج  اب  ار  مدرم  دادرییغت و  نانآ  عفنهب  ار  رهـش  عضو  دنتـشاد ،

اجنادـب ارنانآ  هک  دوب  ياهفوک  زا  ریغ  ماشهب ، تیبلها  نتفر  ماـگنه  رد  هفوک  رهـش  هصـالخ  درب  نیب  زا  یلکب  ار  دـیزی  شرـسپ  وا  زا  سپ 
. دندرک دراو 

هیلع ماما  ناگدنامزاب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  نالتاق  هابتـشا  نیرتگرزب  دوخ  نیا  ًاساسا  یتیآ  موحرم  دـیقف  ناگدنـسیونزا  یکی  هتفگ  هب 
هدـیدغاد و دارفا  نامه  هلیـسو  هب  دـندش و  دوخ  يارب  گنن  ییاوسر و  همهنآ  بجوم  دـندرب و  ماش  هفوکهب و  ریـسا  تروصهب  ار  مالـسلا 

. دنتخاس راکشآ  دوخ  لیم  هتساوخ و  فالخرب  ار  هدرپتشپ  قیاقح  ریسا ،
: مینکیم لقن  ار  روبزم  هدنسیون  بلاج  یلیلحت و  هتشون  زا  یشخب  اجنیا  رد 

تیبلها هب  تبـسن  شنارای  مالـسلا و  هیلع  ماـما  تداهـش  زا  سپ  دوخ  تحلـصم  يارب  دـنچره  داـیزنبا  دعـسنبا و  رگا  هک  مدـقتعم  نم  »
ادهش نفد  عنام  دنتفگیم و  تیلـست  دندوب  هدروآ  دوجوهب  دوخ  هک  یتبیـصم  نامه  رد  ار  نانآ  دندرکیم و  مارتحا  بدا و  راهظا  ربمغیپ ،

هنیدـم هب  میرکت  لیلجت و  مارتحا و  اب  ـالبرک  ناـمه  زا  ار  تیبلـها  دـندرکیم و  نفد  دوخ  ياههتـشک  زا  شیپ  ار  اـهنآ  هکلب  دـندشیمن ،
ماما تداهـش  هتبلا  دـمآیمن و  شیپ  رگید  یفرط  زا  تیبلها  هدـنهدناکت  قیمع و  تاغیلبت  یفرط و  زا  نانمـشد  ياهیگزره  دنداتـسرفیم ،

. دنتشگیمن اوسر  وربآیب و  هیاپ  نیا  ات  مه  ماما  نانمشد  دشیمن و  سکعنم  ایند  رد  تروص  نیاهب  البرک  هعجاف  مالسلا و  هیلع 
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هک دهد  تصرف  اهنآ  هب  دـنادرگب و  اهرهـش  رد  دربب و  يریـسا  هب  ار  ییاناوت  ناغّلبم  ربج ، روز و  اب  دوخ  نمـشد ، هک  دوب  ادـخ  راکمه  نیا 
دج ای  ردپ  ناونعهب  ار  ادخ  لوسر  اجهمه  دننک و  یفرعم  نانآهب  ار  دوخ  دنیوگب و  نخـس  دـناهثداح  نیا  رگاشامت  رتشیب  هک  یمدرم  يارب 

. دنربب مان  دوخ 
ندید دـندرک . رهـش  دراو  ار  اهنآ  هک  دوب  مرحم  مهدزاود  زور  دـنهدب  نخـس  داد  دنتـسناوت  دـمآ و  تیبلها  تسدهب  هک  یتصرف  نیتسخن 

نآ نارتخد  دوب و  هتشذگ  رهـش  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤملاریما  تفالخ  تدم  رتشیب  هچ ، دوب  زیگنامغ  رایـسب  تیبلها  يارب  هفوک  رهش 
يریسا تروصهب  لاس  تسیب  زا  سپ  نونکا  دندوب و  هتفر  هنیدمهب  هفوک  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ناشردارب  هارمه  لاس 41  رد  ترضح 

، ناورهن نیفص و  لمج و  ياهگنج  رد  هک  قارع  مدرم  دندوب و  هدرک  تنطلـس  اجنآ  رد  لاسراهچ  دودح  رد  هک  دندشیم  يرهـش  دراو 
تیبلها نارونخـس  اّما  دناهدرک ، ریـسا  ار  وا  رگید  نادنزرف  دناهتـشک و  ار  يو  دنزرف  نونکا  دـناهدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  باحـصا و 

مهارف رازاـب  هچوـک و  رد  مدرم  هک  تـسانیمه  يارب  دـنیوگب و  نخـس  اـت  دـناهدمآ  قارع  هفوـکهب و  زاـجح  هنیدـم و  زا  ییوـگ  هکناـنچ 
رازاب و رد  نتفگ  نخس  لاجم  هک  هاگنآ  دنتفگ و  نخـس  تبـسن  هب  مادکره  دندرک و  زاغآ  مهدزاود  زور  نامه  زا  ار  دوخراک  دناهتـشگ ،
هب نداد  باوـج  ناوـنعهب  هچ  رگا  اـجنامه  دوـبن  ناـشرایتخا  رد  داـیزنبا  سلجم  رد  زج  یتـیعمج  رگید  دـنداد و  تـسد  زا  ار  هزاورد  مد 

نیا نانخـس  اـههبطخ و  دنتـشگیمرب . هفوـک  نادـنزهب  هاـگنآ  دـندرکیم و  ار  دوـخ  راـک  دـندزیم و  ار  دوـخ  فرح  داـیزنبا ، ياـهلاؤس 
تخاس و يراج  ار  اهکشا  درک ، ضوع  ار  مدرم  صیخشت  داد ، ناکت  ار  اهلد  تفرگ ، اج  مدرم  ياههنیسرد  ریظنیب  عاجش و  ناگدنیوگ 
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نیا فیرحت  لاـجم  تخاـس  هجوـتم  ماـیق  نیا  شزرا  هب  ار  مدرم  تخیگنارب ، ار  مدرم  تاـساسحا  داد ، هّجوـت  ناـشگرزب  هابتـشاهب  ار  مدرم 

، درک تبث  ار  تیبلها  ياهیگنـشت  درک ، خـیرات  تبث  تسا  هدوب  هک  یتروص  نامههب  ار  البرک  هعجاـف  تفرگ ، نمـشد  تسد  زا  ار  هثداـح 
 ...«. درک تبث  ار  نمشد  ياهیگزره 

. دوشیم هدروآ  هرابنیا  رد  زین  يرصم  تنسلها  ناگدنسیون  زا  یکی  راتفگ  زا  یشخب  همجرت  اجنیا  رد 
هرابرد ارهز » همطاف   » باتک رد  رـصم ، يرتسگداد  ترازو  لوا  نواعم  نوتاخ و  هیـسفن  دجـسم  هریدـم  تأیه  سیئر  ملعوبا » قیفوت   » داتـسا

: دسیونیم بنیز  شرتخد 
هیلع نیـسح  هک  یتضهن  هک  دش  دهاوخ  هدیقعمه  اماب  دنک  یـسررب  تقدب  ار  بنیز  مشاهینب  هلیقع  تازرابم  یناگدنز و  خیرات  سکره  »

رد ار  رما  مامز  دادیمن و  ماجنا  ردارب  تداهش  زا  سپ  ار  دوخ  نیگنس  فیاظو  دوبیمن و  بنیز  رگا  درک ، اپرب  دادترا  رفک و  هیلع  مالـسلا 
. دیسریمن بولطم  هجیتن  نینچ  هب  نینوخ  زیخاتسر  نآ  تفاییمن و  ناماس  نینچ  نیا  تفرگیمن  تسد  رد  ربمغیپ  هداوناخ  تراسا  لحارم 

الب هعجاف  نآ  دنویپ  لاصتا و  هقلح  عقاو  رد  هک  تسا  گرزب  يوناب  نیا  یلاعتمه  ورگ  رد  اهنت  ینیسح  تضهن  یگنادواج  دولخ و  يرآ 
. تسا هدش  هدنیآ  ياهلسن  نورق و  اب 

يارب هتشاد ، مازعا  البرک  رازراک  هب  هک  يرکـشل  هک  درکیم  دومناو  نینچ  وا  دوب ، هداد  هولج  هنوراو  هتخاس و  هبتـشم  مدرم  رب  ار  رما  دیزی 
جراوخ زا  یهورگ  عمق  علق و 
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لاوحا عاضوا و  نیمه  رد  نکیل  تسا ، نیملسم  ياصع  ناگدننکش  ناشکندرگرـس و  دناهدروآ  شروضح  هب  هک  اهرـس  نآ  تسا و  قارع 

دوخ و کنیاهک  درک  مالعا  نانآ  هب  تخاس و  هاگآ  لاح  تقیقح  زا  ار  ماش  هفوک و  مدرم  دوشگ و  نخـس  هب  نینوخ  ناـهد  بنیز  هک  دوب 
مرج نیا  ییاوسر  گنن و  راکنیا  اب  دنتـسین و  ادخ  لوسر  نادـناخ  نارتخد و  زج  دـناهدروآ  تراسا  رد  ماش  ات  البرک  زا  هک  ار  ینانز  نیا 

. درک هنادواج  تباث و  شنارای  دیزی و  دیلپ  نامادرب  ار  عیجف 
ار ربـخیب  هتفخ و  راـکفا  دز و  وسکی  هب  راـک  يور  زا  هدرپ  درک  داریا  دـیزی  سلجم  رد  ماـش  هفوـک و  رد  هک  یغیلب  نانخـس  نمـض  بنیز 
نآ رب  دننک و  ناهنپ  ناناملـسم  هشیدنا  هدـید و  زا  ات  دندیـشوکیم  هدوهیب  شنارای  دـیزی و  هک  ار  رما  تقیقح  داد و  يرایـشوه  يرادـیب و 

. تخاس راکشآ  الَمرب و  دننکفا  هابتشا  هدرپ  كانلوه  تیانج 
رفس نیا  زا  ارناشیا  هک  هاگنآ  ات  تفرگ ، هدهعهب  ار  وا  نارای  نیسح و  دالوا  لایع و  يرادهاگن  تیلوؤسم  هک  دوب  یسک  اهنت  بنیز  يرآ 

.« دینادرگزاب هنیدمهب  هرطاخمرپ 

تیبلها ریسم 

باختنا ماش  ات  هفوک  زا  اهنآ  ندرب  يارب  هک  يریـسم  دـنداد . تکرح  ماش  يوسهب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راوگرزب  نادـناخ  يراـب 
، هامح رونیس ، لصوم ، هنیهج ، انیل ، تیرکت ، دناهتـشون : حرـش  نیا  هب  ار  اهنآ  مان  یخرب  هک  دوب  هیرق  هبـصق و  ای  رهـش  هدزاود  دندوب  هدرک 

. ناّرح بهار و  رید  کبلعب ، صمح ، باط ، رفک  نامعن ، هّرعم 
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، راجنـس لـبج  ۀـفع ، لـت  لـیحک ، اـنیمرا ، هـلخن ، يداو  انیلـص ، ضرا  هورع ، رارح ، هیـسداق ، دـناهدرب : ماـن  زین  قطاـنم  نـیا  زا  رگید  یخرب 

رتشیب رد  هک  دناهدرب  مان  ناکم  لهچ  ات  مه  یخرب  دوشیم و  هاگیاج  لزنم و  جنپ  تسیب و  ًاعمج  هک  بلح . نیرسّنق و  تاوعد ، درولانیع ،
ار اهنآ  و  ناشهارمه ، ناریسا  عضو  ارجام و  زا  یهاگآ  اب  مدرم  دندشیم و  دراو  ناهارمه  ودایزرسپ  نارومأم  یتقو  تابصق  ای  اهرهـش  نیا 
نیرفن و مالـسلا  هیلع  ماما  ناگدنـشک  دیزیرب و  دندشیم و  ورهبور  نانکاس  یلاها و  راجزنا  رفنت و  دیدش و  لمعلاسکع  اب  دنتخانـشیم ،
اهرهـشهب و ار  اـهنآ  زین  اـج  دـنچ  رد  دادیم ، خر  نارومأـم  ناـنآ و  ناـیم  مه  ییاـهدروخرب  اـهاج  زا  یخرب  رد  یّتح  دنداتـسرفیم . تنعل 

ياهبطخ ای  ینخس و  هار  نیا  لوط  رد  مالـسلا ، اهیلع  بنیز  ترـضح  ام  راوگرزب  يوناب  زا  یخیرات  ربتعم  ياهباتک  رد  دندادن . هار  اههبـصق 
تـسا هدـناوخ  هیثرم  تروصهب  رعـش  دـنچ  هیـسداق  رد  همرکم  نآ  هک  تسا  هدـمآ  ربتعم  ریغ  ياهلقن  زا  ياهراپ  رد  هتبلا  تسا . هدـشن  لـقن 

: دننام
یتاعَْول َدَْعب  ٍتارَسَح  ینَدازَو  یتاداس  ُرْهَّدلا  یَْنفَأ  َو  یلاجِر  َْتتام 

ِتامیَنْغلا َضَْعب  مُهَْنَیب  انَّنأَک  ًۀَیِراع  ِباْتقالا  یَلَع  انُورِّیَُسی 
ِتاّیِرَبلاَرُون ای  َِکْتَیب  ِلْهَِأب  اوُعَنَصام  ِهَّللاَلوُسَر  َْکیَلَع  َّزَع 
تداهش هک  وا  هتسدوراد  رورغم و  تسمرس و  دیزی 
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نشج و یگنج  ناریسا  تروصهب  ترضحنآ  نادناخ  دورو  يارب  دنتشادنپیم  دوخ  يارب  یگرزب  يزوریپ  ار  وا  نارای  مالـسلا و  هیلع  ماما 

رهـش فلتخم  طاقن  رد  ار  هدنزاون  هدنناوخ و  ياههتـسد  هتـسب و  نییآ  يوحن  هب  ار  رهـش  هشوگره  دندوب و  هداد  بیترت  یلـصفم  یناغارچ 
. دندوب هتشاداو  یبوکیاپ  يداش و  هب  هتخاس و  رقتسم 

نآ هدهاشم  اب  مورب . سدقملاتیب  هب  متساوخیم  متشذگیم و  ماش  زا  نم  زورنآ  دیوگیم  هک  تسا  هدش  لقن  يدعاس  دعس  نب  لهس  زا 
ات مدشن  هجوتم  معالطا  یب  نآ  زا  نمو  دننکیم  يداش  هنوگنیا  مدرم  هک  تسا  يدیع  هچ  نیا  هک  مدرک  رکف  هچره  مدش و  ریحتم  هرظنم 

: مدیسرپ اهنآ  زا  دندرکیم . وگو  تفگ  مه  اب  هک  مدش  ورهبور  یعمج  اب  هکنآ 
!؟ منادیمن نم  هک  دیراد  يدیع  امش  ایآ  - 

؟ یتسه بیرغ  رهش  نیا  رد  هکنیا  لثم  درمریپ ! يا  دنتفگ :
ماهدید ار  ترضحنآ  هتشاد و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ادخلوسر  رضحم  كرد  راختفا  هک  متسه  دعسنب  لهس  نم  متفگ :

! دربیمنورف ار  دوخ  لها  نیمز  درابیمن و  نوخ  نامسآ  زا  هک  تسابیجع  لهس ! يا  دنتفگ :
؟ تسا هدشهچ  رگم  هچ ؟ يارب  مدیسرپ :

. ثیدح رخآ  ات  دنروآیم ،...  دیزی  يارب  هک  تسا  یلعنب  نیسح  رس  نیا  دنتفگ :
نیا رد  دننک ، تنیز  ناغارچ و  ار  رهـش  ات  دنتـشادهگن  ماش  رهـش  جراخ  رد  زور  هس  ار  ربمغیپ  نادناخ  هک  تسا  هدـش  لقن  ییاهب  لماک  زا 

نییزت هقباس  یب  يوحن  هب  ار  ماش  زور  هس 
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ناریما و دندش و  جراخ  رهـش  زا  ناریـسا ، ناوراک  لابقتـسا  هب  اشامت  يارب  درم  نز و  رفن  رازه  دصناپ  دودح  يرایـسب  هورگ  هاگنآ  دندرک 

رورــس نـشج و  مدرم و  عـضو  حیرــشت  زا  سپ  تـیاور  نـیا  دــندرک ...  تـکرح  ناـبوکیاپ  نانکــصقر و  ناـنزفد و  زین  ناــگدرکرس 
اهدای رد  ار  رشحم  زور  هک  دوب  دایز  يردقهب  رهـش  نوریب  رد  تیعمج  دوب ، لوالاعیبر  مهدزناش  هبنـشراهچ  هک  زورنآ  رد  دسیونیماهنآ :

ياهیسرک نآ  فارطا  رد  هدرک و  عصرم  رهاوج  عاونا  هب  ارنآ  هیشاح  بصن و  یتخت  عیسو و  هدرپارس  هیواعمنبا  دیزی  يارب  درکیم . هدنز 
هچ هدید و  موش  نشج  نیا  يارب  یمیظع  كرادت  هچ  دوشیم  مولعم  اهلقن  نیا  عومجم  زا  تروص  رههب  دـندوب ...  هداهن  نیمیـس  نیّرز و 

لاوحا رظانم و  نآ  ندید  اب  ربمغیپ ، تیبلها  هدیدغاد  مولظم و  نادـناخرب  یطیارـش  نینچ  رد  هک  تسا  مولعم  دـندوب  هدرک  اپرب  یمـسارم 
! تسا هتشذگ  هچ 

رورغ و نانچ  اجنآ  هک ، دیزی  سلجم  هب  دورو  زا  سپ  رگم  تسا  هدـشن  لقن  ینخـس  لاوحا  عاضوا و  مسارم و  نیا  رد  ام  نامرهق  يوناب  زا 
هنوگره لاـجم  هک  درکیم  اوـسر  حیـصف  زغم و  رپ  ینارنخـس  کـی  هدـنبوک و  هلمج  دـنچ  اـب  ناـنچ  ار  وا  تسکـش و  مهرد  ار  وا  توـخن 

هدـش و باسح  نانچ  و  تشاداو ، یهاوخرذـع  هابتـشا و  هب  ار  وا  و  تفرگ ، كانلوه  تیانج  نیا  رد  يوزا ، ار  هناـهب  رذـع و  یبیرفماوع و 
تفگ هک و  دیشک  همکاحم  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  تعاجش  ناخّرومو  ناثّدحم  مومع  هک  دیشک  همکاحم  هب  ار  وا  بلق ، تردق  اب  قیقد و 

. دنا هدوتس  وگو 
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دسیونیم (1): مالسلا  اهیلع  بنیز  هباصالا »  » باتک رد  هک  تسا  ینالقسع » رجح  نبا   » هلمج زا 

.« نانَج ِةَُّوق  َو  ٍلْقَع  یلَع  ُّلُدَی  ٌروُهْشَم  ۀَمِطاف  اهَتْخا  یماَّشلا  بَلَط  َنیح  ۀَیِواعُم  ِنب  ِدیزَِیل  اهُمالَک  َو  ۀیواعُم  ِنب  ِدیزَی  َْدنِع  ْتَرَضَح  َو  »
ار همطاـف  شرهاوخ  یماـش  درم  نآ  هک  یتقو  رد  هیواـعم  نب  دـیزی  اـب  يو  يوگو  تفگ  دـش و  رـضاح  هیواـعم  نبدـیزی  سلجم  رد  و  ]... 

.[ تسوا بلق  توق  تعاجش و  لقع و  درخ و  رب  لیلد  تسا و  روهشم  تساوخیم 

دیزی هاگراب  رد 

هکنیا هب  هجوت  اب  اّما  دـیایب ، زیمآقارغا  رظنهب  دـیاش  هک  تسا  هدـمآ  ناوارف  یخیراـت  ياههتـشون  رد  دـیزی  ياهناـسفا  هاـگراب  فیـصوت  رد 
دندوبن لیاق  یباتک  باسح و  زرم و  ّدح و  چیه  دوخ  تیعقوم  ماقم و  ظفح  یشایع و  يارب  ناناملـسم  لاملاتیب  فرـص  رد  دیزی  هیواعم و 

دیعب نادنچ  دناهتـشادن ، ازج  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  دوشیم  مولعم  یبوخب  مه  ناشراتفر  لامعا و  نانخـس و  زیمآرفک و  راعـشا  زا  زین  و 
. تسین اجنیا  رد  عوضوم  نیا  رتشیب  حیضوت  حرش و  ياج  نونکا  هک  دنشاب  تسرد  یخیرات  ياههتشون  نیا  تسین  مه 

نایچاشامت و دوب و  هتـسارآ  تهجره  زا  هک  موش  سلجمو  هاگراب  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  رتخد  يارب  كاـندرد  ثداوح  هلمج  زا 
روضح نآ  رد  هناگیب  ياهروشک  ناگدنیامن  یتح  نابصنم و  بحاص  نارسفا و  هیماینب و  ناگدرکرس 

ص 321 ج 4 ، - 1
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باتک رد  خیـش  دناهدرک . لقن  ار  نآ  نارگید  هللا و  همحر  دـیفم  خیـش  دـش و  هراشا  نادـب  رجحنبا  راتفگ  رد  هک  تسا  یناتـساد  دنتـشاد ،

: دنکیم لقن  نینچ  ار  ارجام  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  داشرا » »
نوچ داـتفا و  نمهب  شمـشچ  ماـش  یلاـها  زا  ورخرـس  يدرم  میتسـشن  دـیزی  يور  شیپ  دـندرک و  دراو  سلجم  نآ  رد  ار  اـم  هک  یماـگنه 

: تفگ درک و  دیزیهب  ور  متشاد  ییابیز  زا  ياهرهب 
يزیچ نـینچ  مدرک  لاـیخ  مدــیزرل و  دوـخهب  مدینــش  درمنآ  زا  ار  نخــس  نـیا  هـکنم  شخبب  نـمهب  ار  كرتـخد  نـیا  ناــنمؤمریما ! يا 

هکتسنادیم ماهمع  یلو  مدـیبسچ  وا  هب  متخیوآ و  رد  ماهمع  هماـج  هب  ور  نیا  زا  دـنربب ، يزینک  تروصهب  ار  اـم  دـنناوتیمو  تسانکمم 
: تفگ درک و  درم  نآهب  ور  تسا . یندشن  راکنیا 

یناوتیم يراک  نینچ  وت  هن  دنگوس  ادخهب  يدومن ، یتساوخرد  نینچ  هک  يدرک  نوبز  تسپ و  ار  دوخ  یتفگ و  غورد  دنگوس  ادـخهب  هن 
! دیزی هن  یهدبماجنا و 

: تفگ دشنیگمشخ و  یتخسب  بنیز  نخس  نیا  زا  دیزی 
! مهدیمماجنا مهاوخب  رگا  منکب و  مناوتیم  يراک  نینچ  نم  یتفگ ؛ غورد  وت 

ینکرایتخا يرگید  نییآ  نید و  يورب و  نوریب  ام  نید  زا  هکنآرگم  ینکب  یناوتیمن  يراک  نینچ  زگره  دنگوس ، ادخهب  هن  دومرف : بنیز 
؟ ییوگیم نخس  هناخاتسگ  هنوگنیا  نم  اب  ایآ  تفگ : تحاقو  یمرشیب و  لامک  اب  دمآ و  شوجهب  مشخ  طرف  زا  دیزی 

! دندوب تردارب  ردپ و  تفر  نوریب  نید  زا  هک  سکنآ 
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. دیاهتفاین تیاده  نم  ردارب  ادخ و  نییآ  نیدهب و  زج  تردپ  ّدج و  مه  تدوخ و  مه  یناملسم  وت  رگا  دومرف : شخساپ  رد  بنیز 

غورد تفگ : بنیزهب  درکزاب و  مانشدهب  نابز  دیوگیم و  هچ  دیمهفیمن  رگید  دوبهدش  حضتفم  هدنامرد و  كانمشخ و  تخـس  هک  دیزی 
! ادخ نمشد  يا  یتفگ 

یتسه رورغم  امرب  دوخ  تنطلسهب  یهدیم و  مانشد  امرب  متسهب  تسوت ، تسد  رد  تردق  هک  نونکا  دومرف : بنیز 
نمهب ار  كرتخد  نیا  تفگ : درکرارکت و  ار  دوخ  نخس  هرابود  یماشدرم  اما  تفگن ، ینخس  دش و  شوماخ  هدنمرـش ، هدنکفارـس و  دیزی 

! شخبب
: تفگ درم  نآ  هب  یتحاران  يدنت و  اب  دیدیم  تساوخرد  نامه  زا  ار  دوخ  یگدنمرش  ییاوسر و  مامت  هشیر  هک  دیزی 

دهد گرم  وتهب  ادخ  وشرود !
؟ تسیک كرتخد  نیا  رگم  دیـسرپ : دـیزی  زا  لاؤس  نیا  زا  سپ  یماشدرم  هک  تسا  هدـش  لقن  نینچ  ارج  ام  نیا  فوهلم »  » باتک ساسا  رب 

. تسا نیسح  رتخد  دینش : خساپ 
؟ بلاط یبانب  یلع  همطاف و  رسپ  نیسح  دیسرپ : درمنآ 

. يرآ تفگ :
مدرکلایخ نم  دنگوس  ادخهب  ینکیم ؟ ریـسا  ار  وا  ياههچب  نادناخ و  یـشکیم و  ار  ربمغیپ  ترتع  ایآ  دنک  تنعل  ار  وت  ادخ  تفگ : درم 

. دنتسه مور  ناریسا  اهنیا 
: تفگ ودب  دوبهدش  ورهبور  ياهزات  ییاوسر  اب  هک  دیزی 

قحلم ناگتشک  نآ  هب  مه  ار  وت  نونکامه  دنگوس  ادخهب 
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. دننزب ار  شندرگ  دادروتسد  سپس  درکمهاوخ و 

دیزی زیمآرفک  راعشا 

زارپ کیرات و  هدنورپهب  اهقرو  نیرتهایـس  ندوزفا  نارـضاح و  هب  دوخ  تردق  رتشیب  ندیـشک  خر  هب  يارب  هیواعم  ثیبخ  دنزرف  نیـشناج و 
. دنراذگب شیور  شیپ  هداهن  یتشط  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  سدقم  رس  داد  روتسد  دوخ ، ملظ  تیانج و 

هیلع ماما  نیـشیپ  ياهنادند  هب  نآ  اب  دندروآ و  شیارب  ینارزیخ  بوچ  دادروتـسد  دیزی  فوهلم »  » باتک رد  هللا  همحر  دیـس  لقن  ساسا  رب 
: درکیم منّرت  تخاسیم  راکشآ  ار  وا  رفک  تحارصب  هکار  راعشا  نیا  دزیم و  مالسلا 

ْلَسألا (1) ْعقَو  نم  ِجرزخلا  َعزج  اودِهَش  ٍردبب  یخایشأ  تیل 
ْلَُشتال (2) ُدیزیای  اولاق  ُّمثًاحرف  اّولهتسا  اّولهأل و 

ْلَدتعاف (3) ٍرْدَِبب  هاْنلَدع  ْمِهتاداس و  نم  مْرَقلا  اْنلَتَقْدَق 
ْلََزن (4) یحوالو  َءاج  ٌربخ  الف  ِکلملاب  ُمشاه  ْتَبِعل 

اههزین اهریـشمش و  ندز  زا  ار  جرزخ  هلیبق  يراز  دندوب و  نونکا  مه  دـندش ، هتـشک  ردـب  گنج  رد  هک  نم  هلیبق  زا  یناگرزب  شاک  يا  - 1
! دندیدیم

! دنکن درد  تتسد  دیزی  يا  دنتفگیم : دندزیم و  دایرف  یلاحشوخ  حرف و  تدش  زا  ماگنه  نآ  رد  - 2
. دش رسهبرس  هک  میتشک  ردب  رد  نامناگتشک  ياجهب  ار  اهنیا  ناگرزب  ام  - 3

! دوب هدشن  لزان  ییحو  دوب و  هدماین  يربخ  هنرگ  دندرک و  يزاب  تموکح  تنطلس و  اب  مشاهینب  - 4
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ْلَعَف (1) َناکام  َدمحأینب  نمْمقتنا  مل  نا  ٌفُْدنُخ  نم  ُتسل 

زا ضارتعا  يادـص  درکتحاران و  رثأتم و  ار  سلجم  نارـضاح  هک  دوب  روآمرـش  زیمآنونج و  ياهزادـناهب  نیگنن  لامعا  نیا  هرظنم و  نیا 
. تساخرب رانک  هشوگ و 

: تفگ دمآ و  نخسهب  نارضاح  زا  یکی  یملسا  هزربوبا 
ادخ ربمغیپ  هک  مدید  مدوخ  ياهمـشچ  اب  مهاوگ و  نم  ینزیم ؟ همطاف  دنزرف  نیـسح  ناهدهب  ار  دوخ  یتسدبوچ  ایآ  دیزی ! يا  وت  رب  ياو 
امـش لتاق  دنوادخ  دـیتسه ، تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  رفن  ود  امـش  تفگیم : اهنآ  هب  دیـسوبیم و  ار  نسح  شردارب  وا و  ياهنادـندو  بل 

. دنکهدامآ اهنآ  يارب  ار  خزود  دنک و  تنعل  دشکبار و 
. دندرب نوریب  ناشکناشک  سلجم  زا  ار  هزربوبا  دادروتسد  گنردیب  دش و  كانمشخ  دیزی 

: دزدایرف نانکنویش  هرظنم ، نآ  هدهاشم  ماگنه  دوب  دیزی  يارس  رد  هک  یمشاه  نانز  زا  یکی  دنسیونیم : نینچمه 
!« ءایِعْدالا ِدالْوا  َلیتَق  ای  یماتَیلاَو ! ِلِمارالا  َعیبَر  ای  هادَّمَُحم ! ْنباَی  هاْتَیب ،! لْها  دِّیَس  ای  هانیَسُح ! ای  »

هک ناورم  ردارب  مکحنب  ییحی  دسیونیم : هللا  همحر  دیفم  خیش 

! متسین فدنخ  نامدود  زا  مریگب ، ناشیاهراک  ماقتنا  دمحا  نادنزرف  زا  مناوتن  نم  رگا  - 1
« فدنخ  » هکنیا حیضوت  تسا . مرشیب  نآ  دوخ  زا  رگید  تیب  هس  دوب  هدورـس  دحا  گنج  رد  هک  تسا  يرعبز  نبا  زا  موس  لوأ و  تیب  ود 

. دسریم واهب  هیماینب  بسن  هک  تسا  ینز  مان 
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: تشاد نایب  هنوگنیا  دایز  رسپ  لمع  زا  ار  دوخ  رثأتو  راجزنا  بتارم  ریز  رعش  ود  ندناوخ  اب  دوب  هتسشن  دیزی  شیپ 

لْغَولا (1) ِبَسَحلا  ِيذ  ِْدبَعلا  ِدایِز  ِنبا  ْنِم  ًَۀباَرَق  ینْدا  ِفَّطلا  یَنْدَِأب  ٌماَهل 
لْسَن (2) اَهل  َسَیل  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  َو  یصَحلا  َدَدَع  اُهلْسَن  یْسما  ُۀَّیَما 

! وش تکاس  تفگ : دز و  مکحنب  ییحی  هنیسرب  مکحم  ار  دوخ  تسد  یتحاران  اب  دیزی 
كانزوس يزاوآ  اب  دزكاـچ و  ناـبیرگ  درب و  ناـبیرگهب  تسد  دـید  ار  رهطم  رـسنآ  یتقو  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  هک  تساهدـمآ  یلقن  رد 

: تفگ
!« یفَطْصُملا ِْتِنب  َْنباَی  َنیَملاعلا ! ِءاِسن  ِةَدِّیَس  ِءارهَّزلا  َۀَمِطاف  َنباَی  ینِم ! َو  َۀَّکَم  َْنباَی  ِهَّللا ! َبیبَح  ای  هانیَسُح ! ای  »

شوماـخ دـیزی  دـینایرگ و  ار  سلجم  رد  نارـضاح  ماـمت  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  هلمج  نـیا  دـنگوس  ادـخهب  دـیوگیم : ثیدـح  نـیا  يوار 
. دوبهتسشن

ماش رد  بنیز  هبطخ 

ار قیاقح  ات  دمآ  بنیز  تسدهب  تصرف  نیرتهب  اجنیا  رد 

. تسا یتسپ  بسن  ياراد  هک  تسا  ياهدنب  دایز و  رسپ  زا  رتکیدزن  يدنواشیوخ  رظن  زا  البرک ، فط و  رانک  رد  هدش  ادج  ياهرس  - 1
!؟ درادن ینامدود  ادخ  لوسر  رتخد  اما  تساهگیر  هرامشهب  شنامدود  هک  دراد  يراگزور  هیما  نونکا  - 2
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دنک اوسر  خیرات  رد  هشیمه  يارب  ار  هیماینب  نامدود  وا و  ات  داد  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  تسدهب  ار  هناهب  نیا  دیزی  نیگنن  راتفر  دـیوگب و 

راگزور نادرم  هکلب  هدازآ و  نانز  همه  هب  دنکـشب و  مهرد  ار  مالـسا  خـیرات  رگمتـس  راوخنوخ و  یلاـشوپ  یلاـخوت و  تردـق  تلوصو و 
تساـخرب و اـج  زا  مهم  هدـنبوک و  ینارنخـس  کـی  داریا  يارب  تسنادـن و  زیاـج  ار  گـنرد  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ور  نیا  زا  دـهدب . سرد 
« ءاسنلا تاغالب  باتک  بحاص  فراعملاةرئاد و   » رد يدجو  دیرف  هعیش ، نّاثدحم  رگید  یسربط و  و  هللا ، همحر  دیـس  هک  ار  لیذ  ینارنخس 

سفن  » باتک زا  ارنآ  نتم  اـم  و  درک ، داریا  دـناهدرک  لـقن  یفـالتخا  رـصتخم  اـب  لیـصفت و  لاـمجا و  هب  تنـس  لـها  ناگدنـسیون  رگید  و 
: میروآیم مومهملا »

ْنا ياؤُسلا  اؤاسا  َنیذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث  : ) لوقی کلذک  هناحبُس  ُهَّللا  قَدَص  نیعَمجا  هلآ  َو  ِهلوسَر  یلَع  ُهَّللا  یّلَـصو  نیَملاعلا  َّبر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  »
ُقاُست امَک  ُقاُسن  انْحَبْـصاَف  ِءامَّسلا  َقافآ  َو  ِضْرالا  َراْطقا  اـْنیَلَع  َتْذَـخا  ُْثیَح  ُدـیزَی ! اـی  َتنَنظا  َنوئِزْهَتْـسَی ) اـِهب  اُوناـک  َو  ِهَّللاِتاـیآب  اُوبَّذَـک 
َنالذـج َکِفْطِع  یف  َتْرَظَن  َو  َکـِْفنِاب  َتْخَمَـشَف  هَدـْنِع ؟ َكِرَطَخ  ِمَظَِعل  َکـِلذ  َّنا  َو  ْۀَـمارَک ؟ ِهیَلَع  َکـِب  َو  ًاـناوَه  ِهَّللایَلَع  اـِنب  َّنا  يراـسالا 

َو : ) َّلَجَوِّزَع ِهَّللا  َلوَق  َْتیِْـسنا  اًـلْهَم  اًـلْهَمَف  اُنناْطلُـس  واـنُکُلم  َکلافَـص  َنیح  َو  ًۀقـسَّتُم  َرُومـالا  َو  ًۀقَثوَتْـسُم  َکـَل  اینُّدـلا  َْتیَأَر  ُثیح  ًاروُرْـسَم 
(! ٌنیهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْمثا  اوُدادْزََیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امِّنا  مِهِسُْفنَال  ٌْریَخ  مَُهل  یلُْمن  اّمنا  اوُرَفَک  َنیّذلا  َّنبسحَیَال 

َّنُهَهوُجُو َْتیَدـْبا  َو  َّنُهَروتُـس  َتْکَتَه  ْدَـق  اَیابَـس  ِهَّللاِلوُـسَر  َتاـَنب  َکـُقوَس  َو  َکـَئاما  َو  َكَِرئارح  َكُریدَْـخت  ِءاـقلُطلا ! َنبا  اـی  ِلدَـعلا  نِما 
َو ٍدََلب  یلا  ٍدََلب  ْنِم  ُءادْعَألا  َّنِِهبوُدَْحت 
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ْنِمـال َو  ٌّیلَو  َّنِِهلاـجِر  نِم  َّنُهَعَم  َْسَیل  ُفـیرَّشلا ، َو  ُّینَدـلا  َو  ُدـیعَْبلا  َو  ُبیِرَْقلا  َّنُهَهوـجُو  ُحَّفَـصَتَی  َو  ِلـِقانَملا  َو  ِلِـهانْملا  ُلـْها  َّنُُهفِرْـشَتْسَی 
ِْتیَْبلا َلْها  اَنِـضُْغب  یف  ُأَْطبَتُْـسی  َْفیَک  َو  ِءادَهُـشلا ؟ ِءامِد  نِم  ُهُمَْحل  َتَبَن  وِءایکزالا  َدابْکا  هُوف  َظََفل  ْنَم  ُۀَـبَقاُرم  یجتُرت  َْفیَک  َو  ٌّیِمَح  َّنِِهتامُح 

: ِمِظْعَتْسُم َو ال  مِّثَأَتُم  َْریَغ  ُلوُقَت  َُّمث  ناغْضْالا ؟ َو  ِنَحْالا  َو  نآنَّشلا  َو  ِفَنَْشلِاب  اْنَیلا  رَظَن  ْنَم 
؟ ْلَُشتال ُدیزَی  ای  اُولاق  ُِّمث  ًاحَرَف  اُوَّلَهَتْسا  َو  اّولَهَال 

. َِکتَرَصْخِِمب اُهتُکنَت  ِۀَنَّجلا  ِلْها  ِبابِش  ِدّیَس  ِهَّللاِْدبَع  یبا  ایانَث  یلَع  ًایِحَْتنُم 
ِلآ ْنِم  ِضْرْالا  ِموُجن  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمُحم  ۀَیّرُذ  ِءامِِدل  َِکتقارِاب  ُۀَفأَّشلا  تَلَـصْاَتْسا  َو  ُۀَحْرُْقلا  ِتَأکَن  ْدَـق  َو  َِکلذ ؟ ُلوُقَتال  َْفیَک  َو 

َو َْتُلق  ام  َْتُلق  ْنُکَت  َْمل  َو  َتمکب  َو  َْتلَلَـش  َکَنا  َنِّدوََتل  َو  ُمُهَدِروم  ًاکیِـشَو  َّنَدِرِتلَف  مهیِداُنت  َّکنا  َتْمَعَز  َکِخایـشِأب  ُِفتْهَت  َو  ِِبلَّطُملادـبَع 
. َْتلَعَف ام  تَْلعَف 

«. اَنَتامُح لَتَق  َو  انَءامِد  َکفَس  نَِمب  َکبَضَغ  ِللْحا  َو  اَنمَلَظ  ْنَّمِم  مِقَْتنا  َو  انِّقَِحب  اَنل  ْذُخ  َمُهّللا  »
َو ِِهتَیِّرُذ ، ءامِد  ِکْفَـس  ْنِم  َْتلَّمََحت  اِمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللاِلوُسَر  یلَع  َّنَدرََتل  َو  َکَـمَْحل ، اـّلا  َتززَحاـَل  َو  َكَدـْلِجّالا ، َْتیرَفاـم  ِهَّللاوَف 

ًاتاْوما ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَسَْحتال  َو   ) ِمِهِّقَِحب ُذُخأَی  َو  مُهَثعَـش  َُّملَیَو  مُهَلْمَـش  ُهَّللا  ُعَمْجَی  ُْثیَح  ِهتَمُْحل  َو  ِِهتَْرتِع  یف  ِِهتَمْرُح  ْنِم  َتْکَهَْتنا 
ََکل و َلَّوَس  ْنَم  ُمَْلعَیَـس  َو  ًاریهظ . لیئَْربِجب  َو  ًامیـصَخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَحُِمب  َو  ًامِکاح  ِهَّللِاب  َُکبْـسَح  َو  َنُوقَزُْری ) ْمِهِّبَر  َدنِع  ٌءایْحا  َْلب 

َكَرْدَق ُرِغْصَتْسَال  ّینا  َکتَبَطاُخم  یِهاوِّدلا  یَّلَع  ْتَّرَج  ِْنَئل  َو  ًاْدنُج  ُفَعضا  َو  ًاناکَم  ٌّرَش  ْمُکُّیاَو  ًالََدب  َنیِملاّظِلل  َْسِئب  َنیِملْسُْملا  َباقِر  َکنکَم 
َو َکَعیْرقَت  ُمِظْعَتْسا  َو 
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ِهذـهَف ِءاقَلُّطلا  ِناْطیّـشلا  ِبْزِِحب  ءاَبُّجنلا  ِهَّللا  ِبْزِح  ِلـْتَِقل  ِبَجَعلا  ُّلُـک  ُبَجَعلاـفالا  يَّرح ، َرُوّدُـصلا  َو  يْربَع  َنویُْعلا  َّنِکل  َکَـخیبَْوت  ُِرثْکَتْـسا 

. ْلِعارَْفلا ُتاهَّما  اهُرِفْعَت  َو  ُلِساوَْعلا  اُهباْتنَت  یِکاوَّزلا  ُرِهاوَّطلا  ُثَثُْجلا  َکِلت  َو  انِموُحل ، ْنِم  ُبَّلحَتَت  ُهاْوفْالا  َو  اِنئامِد  ْنِم  ُفِْطنَت  يدیْالا 
، َلّوَعُملا ِهیَلَع  َو  یکَتْـشُْملا  ِهَّللا  ِیلاَف  دیبَعِلل ) ٍماّلَظب  َکُّبَرام  َو   ) َكادَی تَمَّدَقام  ّالا  ُدَِجتال  َْنیِح  ًامَْرغَم ، ًاکیِـشَو  انَدِـجََتل  ًامَنْغَم  انَتذـخَّتا  ِنَئل  َو 
َو اهَراع ، َْکنَع  ُضِحَْرتال  َو  اندَما ، ُكِرْدـُتال  َو  اَنیْحَو ، ُتیُمتال  َو  اَنرْکِذ ، وُحْمَتال  ِهَّللاوَف  َكَدـْهُج ، ْبِصان  َو  َکَیعـس ، عَساو  َكَدـیکْدِکَف ،

مَتَخ يذَّلا  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَف  َنیِملاْظلا ، یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعلالا  يِدانُْملا  يِداُنی  َموی  ٌدََدبّالا  َکُعْمَج  َو  ٌدَدَعّالا ، َکُماَّیا  َو  ٌدَنَف ، ّالا  َُکیأَر  له 
ُهَّنا َۀَفالِْخلا  انیَلَع  َنُسْحَی  َو  َدـیزَْملا  مَُهل  َبِجُوی  َو  َباوَّثلا  ُمَُهل  َلِّمَُکی  ْنا  َهَّللا  ُلأسَن  َو  ِۀَـمْحَّرلا ، َو  ِةَداهَّشلِاب  انِرِخآل  َو  ِةَرِفْغَْملا  َو  ِةَداعَّسلِاب  اِنلَّوِال 

.« ُلیکَولا َمِعن  َو  ُهَّللااُنبسح  ٌدُودَو  ٌمیحَر 
. شنادناخ همه  دمحم و  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  شیاتس  ]

: دیوگ هک  هدومرف  تسرد  ناحبس  يادخ  هک  یتسارب 
هرخسم ار  اهنآ  دنرامشیم و  غورد  ار  يادخ  تایآ  هک  دماجنایم  اجنادب  دناهدرک  دبراک  هداد و  ماجنا  تشز  لمع  هک  یناسک  ماجنارس  »

(1) دننکیم » ازهتسا  و 
هداد و قوس  راید  رهـش و  ره  هب  ناریـسا  دننامه  ار  ام  ياهدرک و  گنتام  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  ياضف  کنیا  هک  يرادنپ  یم  ایآ  دیزی ! يا 

تیگهریچ و  یتسه ؟ زیزع  یمارگ و  ادخ  هاگشیپ  رد  وت  میتسه و  نوبز  راوخ و  ادخ  دزنام  ياهدناشک ،

هیآ 10 مور ، هروس  - 1
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زا يرگنیم و  دوخ  فارطا  هب  توخن  رورغ و  اب  يا و  هتخادـنا  غامد  هب  داـب  تهج  نیمه  هب  و  تسادـخ ؟ شیپ  رد  تماـقم  رطاـخهب  اـمرب 

رورـسم تسا  هدش  راومه  فاص و  وت  رب  یهاشداپ  کلم و  هارهبور و  وت  هاوخلد  هب  اهراک  تسوت و  ماک  دارم و  قفو  رب  ایند  ینیبیم  هکنیا 
! ینامداشو

ْمِهِـسُْفنِال ٌْریَخ  ْمَُهل  یلُْمن  امَّنا  اُورَفَک  َنیذَّلا  ّنَبَـسْحَیالَو  دیامرفیم : لجوزع  يادـخ  هک  ياهدرک  شومارف  رگم  رتمارآ ! رتهتـسهآ و  یکدـنا 
ٌنیهُم (1) ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْمثا  اوُدادزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنا 

ار اهنآ  ام  هکلب  ریخ ، میهاوخیم .) ار  اهنآ  ریخ  و   ) تسا بوخ  ناـشیارب  میاهداد  اـهنآ  هب  هک  یتلهم  دـننکن  ناـمگ  دـندش  رفاـک  هکناـنآ  »
.« دنراد شیپ  رد  هدننک  راوخ  یباذع  دنیازفیب و  دوخ  هانگرب  ات  میهدیم  تلهم 

ار ادخلوسر  نارتخد  یلو  یهدياج  هدرپتشپ  ار  دوخ  نازینک  نانز و  هک  تسا  فاصنا  لدع و  نوناق  نیا  ایآ  ناگدشدازآ (2) ! رسپ  يا 
يرهش زا  ار  ناشیا  نانمشد ، ییاشگب و  ار  ناشیورورس  يردب و  ار  ناشیا  باجح  هدرپ  یناشک ؟ يوسنآ  يوسنیدب و  ناریـسا  تروصهب 

؟ دنرگنب ار  اهنآ  هرهچ  هیامورف  هناگیب و  دارفا  دنربب و  يرهشهب 
! دنراد ياهدننکتیامح  هن  ياهدراذگ و  ياجهب  اهنآ  یتسرپرس  يارب  يدرم  هن 

و دنکفا ؟ نوریب  ناهد  زا  و  دوجب ؟ ار  ناکاپ  رگج  هک  یسک  زا  تشاد  يزوسلد  هفطاع و  دیما  ناوتیم  هنوگچ  يرآ 

هیآ 178 نارمع ، لآ  هروس  - 1
اهر ناـتهمه  هک  دـیورب  « ] ءاـقَلُطلا ُمْتناَـف  اُوبَهْذا  : » دومرفنایفـسوبا هلمج  زا  هکم و  مدرمهب  ربمغیپ  هک  تسا  هکم  حـتف  ناتـسادهب  هراـشا  - 2

. دینک هعجارم  مالسا » ربمغیپ  یناگدنز   » باتک هب  رتشیب  حیضوت  يارب  دیاهدش .]
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ینمـشد زا  دنکیمهاگن ؟ امهب  هنیک  ضغب و  هدید  اب  هراومه  هک  یـسک  هنوگچ  و  تساهدـش ؟ هدـییور  مالـسا  نادیهـش  نوخ  زا  شتـشوگ 

. دنک یهاتوک  ام  هب  تبسن  توادعو 
ار دوـخ  دادـجا  ینادـب  نارگ  ار  دوـخ  لـمع  هـکنآ  نودـب  هناـکابیب و  و  یناوـخیم ) يزوریپ  راعــشا   ) یخاتــسگ لاـمک  اـب  تـقونآ  و 

: ییوگیم يروآیمدایهب و 
لَُشتَال ُدیزَی  ای  اُولاق  َُّمث  ًاحَرَف  اوُّلهَتْسا  َو  اُوَّلهَال 

؟ ینزیم تشهب - لها  ناناوج  دیس  هَّللادبعیبا - ياهنادند  رب  بوچ  هک  یناوخیم  یلاحرد  ار  راعشا  نیا  و 
ار لد  مخز  بلطملادـبع  نادـناخ  ناگراتـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نادـنزرف  نوـخ  نـتخیر  اـب  هـک  ییوـت  ییوـگن ؟ نـینچ  ارچو 

نیرفآ اـهنآ  زا  و   ] یناوـخیم ار  اـهنآ  هک  يرادـنپیم  ینزیمادـص و  ار  دوـخ  ناـگرزب  نوـنکا  يدـنازوس ؟ ار  هشیر  يدرک و  رادهحیرج 
شاـکيا هک  ینکیموزرآ  اـجنآرد  تقونآ  و  يدـنویپیم ، يوـشیم و  قـحلم  اـهنآهب  يدوزب  زین  تدوـخ  هکنیا  زا  لـفاغ  یهاوـخیم ]؟

! يدادیمن ماجنا  يدرک  ار  هچنآ  یتفگیمن و  یتفگ  ار  هچنآ  دوب و  هدش  لال  تنابز  کشخ و  تتسد 
ار ام  نارای  دنتخیر و  ار  ام  نوخ  هک  یناسک  رب  ار  دوخ  مشخ  و  ریگب ، نارگمتس  نیا  زا  ار  ام  ماقتنا  و  ناتـسب ، نانیا  زا  ار  ام  داد  ایادخ ! راب 

! زیرورف دنتشک 
دزنهب يدوزب  و  يدرک ، هراپهراپ  ار  دوخ  تشوگ  اـهنت  یتفاکـش و  ار  دوخ  ندـب  تسوپاـهنت  اـهتیانج ) نیا  اـب   ) دـنگوس ادـخ  هب  دـیزی ! يا 

ندرگهب ار  وا  نت  ياههراپ  وا و  نادـناخ  تمرح  کـته  نوخ و  نتخیر  نیگنـسراب  هکیلاـحرد  ییآرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
! يراد
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زا  ] ار اهنآ  داد  دزاس و  فرطرب  ار  ناشیگدنکارپ  دنکعمج و  رگیدکی  رانک  ار  شنادناخ  نادـنزرف و  ربمغیپ و  دـنوادخ  هک  يزور  نآ  رد 

يزور ناشراگدرورپ  هاگشیپ  رد  دناهدنز و  نانآ  هکلب  دناهدرم  دناهدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  دناتسزاب و  ناشنانمـشد ]
! دنروخیم

! تسا نابیتشپ  لیئربج  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هاوخداد  تسادخ و  یضاق ) و   ) مکاح هک  تساسب  نیمه  و 
دوخ رفیک  هب  دـندرکراوس  ناناملـسم  ندرگرب  ار  وت  دـنتخاس و  مهارف  وت  يارب  ار  راک  نیا  تامدـقم  هک  مه  یناـسک  نآ  نادـب  مه  ار  نیا 

رتفیعـض هاپـس  مادک  رتتخبدب و  امـش  زا  کیمادک  دیمهف  دنهاوخ  تسا و  شیپ  رد  دب  يرفیک  ار  نارگمتـس  هک  دننادب  دیـسر و  دنهاوخ 
. تسا

وگوتفگ ییوت  نوچ  اب  مهدـب و  رارق  دوخ  نخـس  فرط  ار  وت  مدـش  راچان  هک  تسا  هدـیناشک  اجنیا  هب  ارم  راک  راگزور  ياهتبیـصم  رگا 
منکیم و شهوکن  شنزرس و  ار  وت  یتخسب  منادیم و  تسپ  رایسب  ار  وت  ماقم  ردق و  متسین و ] لیاق  وت  يارب  یعقو   ] نادب لاحنیا  اب  منک ،

! رایسب خیبوت 
وت زا  هکنآ  هن  تسا  رطاخ  نادـب  ام  یباـتیب  و   ] تسا نازوس  نازیزع ] قارف  رد   ] اههنیـس ناـیرگ و  اهمـشچ  لاـحنیا ] اـب  هک   ] منک هچ  اـما 

[! میشاب هتشاد  لد  رد  یسرت 
ام نوخ  هب  امش  ياهتسد  دنوشیم و  هتشک  ناگدشدازآ  ناطیش و  بزح  تسدهب  ادخ  بزح  هک  تسا  زیگناتفگـش  ردقچ  ارجام  نیا  هآ !
رد اهراتفک  و  دـننک ، یـشکرس  نابایب  نآ  رد  ار  هزیکاپ  كاپ و  ياهندـب  نآ  و  دزیریم . امـش  ياهنهد  زا  ام  ياهتـشوگ  دوشیم و  هتـشغآ 

. دنناطلغب كاخ 
نآ يزادرپـب ، ار  راـکنیا  نیگنـس  تـمارغ  دـیاب  يدوز  نـیمه  هـب  ینادیم  یتـمینغ  دوـخ  يارب  زورما  ار  اـم  تراـسا  نتــشک و  وـت  رگا  و 

دوخ تسدهب  هچنامه  زج  يزیچ  هکیماگنه 
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! دنکیمن متس  ناگدنب  هب  ناحبس  راگدرورپ  یباین و  ياهداتسرف  شیپ 

! میراد دامتعا  وا  رب  تسا و  یلاعت  يادخ  هب  اهنت  ام  هوکش 
ره  ] دنگوس ادـخ  هب  اما  نکم ، راذـگ  ورف  هرابنیا  رد  یـششوک  ره  زا  هد و  ماجنا  ام  هرابرد  يراد  ياهئطوت  هشقن و  ره  نونکا  دـیزی ]! يا  ]

ار اهمتـس  نیگنن و  لامعا  نیا  گنن  دیـسر و  یناوتن  ام  دح  هب  یناریمب و  ار  ام  شورـس  و  ینکوحم ، ار  ام  ناشن  مان و  یناوتیمن  ینک ] هچ 
. تسش یناوتن 

ادخ يدانم  هک  زورنآ  رد  تسا و  یگدنکارپ  هبور  تتیعمج  رامـشتشگنا و  كدـنا و  تراگزور  تسـس و  تریبدـت  يار و  هکنادـب  و 
![ ناراکمتسرب ادخ  تنعل  انامه  [ ؛» َنیِملاّظلایَلَع ِهَّللا  ُۀَنَْعلالَأ  : » دنز دایرف 

يادخ زا  داد . رارق  تمحر  تداهـش و  ارنآ  نایاپ  شزرمآ و  تداعـس و  ار  ام  یگدـنز  زاغآ  هک  منکیم  شیاتـس  اريادـخ  نم  همهنیا  اب 
یفاک ار  ام  وا  مه  و  تسا ، نابرهم  تسود و  نیرتهب  وا  یتسارب  هک  دـنک ، لماک  ام  نادیهـش  رب  ار  دوخ  کین  شاداپ  هک  میهاوخیم  یلاعت 

.[ تسا لیکو  عفادم و  نیرتهب  هک  تسا 
رد تعاجش  لاح  نیع  رد  تغالب و  تحاصف و  تایانک ، تاراعتسا ، هک  دننادیم  دنشاب  هتـشاد  راکورـس  برع  تایبدا  اب  هک  یناسک  *** 

. درک همجرت  یسراف  ظافلا  رد  ار  نآ  تایصوصخ  ناوتیمن  هک  تسا  يّدح  هب  هباطخ  نیا  داریا 
، یحور یمسج و  تامدص  تبیصم و  همه  نآ  زا  یشان  ياهراشف  اهتّیدودحم و  مامت  اب  البرک  عاجـش  يوناب  میتفگ  هچنانچ  هتفرمه  يور 

ار زیچ  همه  هاتوک  ًاتبسن  ینارنخس  نیا  رد 
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هصالخ هتسب و  دوخ  ناسنا  ّدض  راوخنوخ و  نمشد  رب  ار  هناهب  رذع و  هنوگره  هار  هدنارنخـس و  عماج  هدش و  باسح  ياهنوگ  هب  هتفگ و 

رد هک  اجنآ  ات  تسا . هدرک  دوخ  نامز  یغای  راّبج و  ندیبوک  نتخاس و  موکحم  يارب  ار  هدافتـسا  رثکاّدح  ساّسح ، هاتوک و  تصرف  نیازا 
مالـسلا هیلع  یلع  رتخد  ياهیرگاشفا  اهیدـنت و  نیا  يارب  يوحن  هب  ات  درک  راچان  ار  وا  تخادـنا و  ياهلزلز  هیواـعم  رـسپ  تنطلـس  هاگتـسد 

دنیوگیم هک  تسور  نیمه  زا  دزاس . هجوتم  يرگید  يوس  هب  نآ  راثآ  بنیز و  نانخس  رد  ّربدت  زا  ار  نارـضاح  راکفا  و  دشارتب ، یهیجوت 
: تفگ دادرعش و  کی  اب  ار  بنیز  ياهییوگقح  همه  خساپ  دیزی 

ِِحئاوَّنلا یَلَع  َتْوَملا  َنَوْها  ام  ِِحئاوَص  ْنِم  ُدَمُْحت  ًۀَْحیَص  ای 
! تسین ناسآ  رگهحون  نانز  رب  گرم  لمحت  دیآ و  نوریب  يرگدایرف  موقلح  زا  هک  هتسیاش  تسا  يدایرف 

تاساسحا زا  یـشان ، اهتناها  اهیرگاشفا و  اهـشنزرس ، دنت ، نانخـس  هک  دنامهفب  سلجم  نارـضاحهب  تساوخیم  رعـش  نیا  ندـناوخ  اب  يو 
: اما تسین  یساسا  باسح و  يور  تسا و  نز  نیا  ینورد  تارثأت  یبلق و 

هدرپ هدرب و  ار  هیماینب  فیثک  نادناخ  دیزی و  يوربآ  هدیناسر و  ماجناهب  ار  دوخ  هرطاخمرپ  نیگنـس و  تلاسر  هدرک و  ار  دوخ  راک  بنیز 
ات دش  راچان  دیزی  هک  دیشکن  یلوط  دشیمن . ناربج  نآ  لاثما  رعش و  نیا  ندناوخ  اب  رگید  هک  ياهنوگ  هب  دوب  هتشادرب  ناشتایانج  يور  زا 

شتایانج زا 
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هانگیب مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  لتق  رد  ار  دوخ  دزادنیب و  دایز  بسن  لصایب و  رـسپ  ندرگ  هب  ار  هانگ  دنک و  ینامیـشپ  تمادن و  راهظا 

هلیـسونیدب ات  دنک  یهاوخرذع  اهتناها  اهتبیـصم و  نآ  زا  دـمآرب و  ربمغیپ  نادـناخ  شزاون  ییوجلد و  ددـصرد  نآ  لابندهب  دـهد و  هولج 
زا دنک  مارآ  ار  تفریم  هیحان  نیا  زا  بالقنا  راجفنا و  کی  میب  دوب و  هدش  کیرحت  وا  ّدـضرب  تخـس  هک  ماش  ناملـسم  مدرم  تاساسحا 

: دنسیونیم ورنیا 
هب ثداوح  نیا  ّتیلوؤسم  نتخادنا  ریخا و  عیاقو  ینامیشپ  تمادن و  راهظا  یهاوخرذع و  زا  سپ  تساوخ و  ار  ناوناب  نیدباعلانیز و  دیزی 

نطوم رهـشهب و  ای  دـینامب و  ماش  رد  مارتحا  تزع و  لامک  اب  دـیناوتیم  نونکامه  هک  درک  داهنـشیپ  اهنآ  هب  نارگید ، داـیز و  رـسپ  ندرگ 
. دیدرگزاب هنیدم  دوخ  یلصا 

یفده تسا و  هتفرگن  تروص  ماش  مدرم  لمعلاسکع  زا  سرت  يراچان و  يور  زا  زج  دـیزی  داهنـشیپ  نیا  دنتـسنادیم  هک  ربمغیپ  نادـناخ 
یخیرات تلاسر  ندرک  لماک  تهج  رد  و  دـندرک ، رتشیب  يرادربهرهب  هدـمآ  تسد  هب  هاتوک  تصرف  نیا  زا  مهزاـب  درادـن  یبیرفماوع  زج 

: دنتفگ وا  هب  شیوخ 
مینک و هیرگ  اهنآ  يارب  دناهتـشاذگن  نامنزیزع ، تداهـش  زور  زا  نوچ  مینک ، يرادازع  دوخ  ناگتـشک  يارب  ات  راذـگب  دازآ  ار  ام  تسخن 

. میزیرب کشا 
بنیز ماهمع  اـب  دروم  نیا  رد  دـیاب  نم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ترـضح  درک  ار  روـبزم  داهنـشیپ  دـیزی  یتـقو  یلقن  قـبط  رب  و 

ناریسا راسگمغ  نامیتی و  تسرپرس  نوچ  منک  تروشم 
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لیکشت رد  ام  نامرهق  عاجـش و  يوناب  تروص  ره  هب  داد . ار  داهنـشیپ  نیا  بنیز  ترـضح  درک  هرکاذم  هراب  نیا  رد  بنیز  اب  نوچ  تسوا .

نیشیپ ياهینارنخـس  تاغیلبت و  اهسلجم و  هدننکلیمکت  دشیم و  رجنم  هیماینب  دیزی و  رتشیب  ییاوسرهب  حوضو  روطب  هک  یـسلجم  نینچ 
. تسین یفخم  هدیشوپ و  ناهاگآ  خیرات و  لها  دید  زا  هک  تسا  هتشاد  یساسا  یلصا و  شقن  دوب ،

اب هک  دوب  هداد  لوق  شدوخ  نوچ  اما  دوشیم ، مامت  وا  تنطلس  وا و  نایز  هب  یـسلجم  نینچ  لیکـشت  هک  تسنادیم  یبوخب  دیزی  نینچمه 
رانک رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يرادازع  مسارم  تشاذـگ و  ربمغیپ  تیبلها  رایتخا  رد  یعیـسو  هناخ  راچان  هب  دـنک ، تقفاوم  اهنآ  هتـساوخ  ره 

موظنم ياههیثرم  هلمج  زا  دوب . مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  ینعی  راوگرزب  يوناب  نامه  رتشیب  زین  سلجم  ناوخ  هیثرم  دش . اپرب  دیزی  رـصق 
: تسا نیا  روبزم  سلجم  رد  هرّدخم  نآ 

نَسَحلا َو  ِنیَسُحلا  َْلتَق  نَکَس  ای  َكاجَش  اما 
ُلِهان ٍدْغَو  ُّلُک  َو  نَزَحلا  ِلوُط  ْنِم  َنآمَظ 

یّصَولا ُّرَبلا  ٌِّیلَع  یبا  ِموَق  ای  ُلوُقَی 
ُِلئانلا َو  یَقُّتلا  اََهل  یّتلا  یّما  ٌمِطاف  َو 

اِهبییُْحی ٍَۀبْرَِشب  یفَطْصُملا  ِنبا  یَلَعاُّونَم 
ُِلئاس ُتارُفلا  ُْثیَح  امَّظلا  َنِم  اُنلافطا 

يارب هورگ  هورگ  هتسد و  هتسد  نارگید  یمشاه و  نانز  دش و  اپرب  ماش  رد  ياهلغلُغ  روبزم  سلجم  لیکشت  اب  يراب 
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تایئزج زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  دـندمآیم و  روبزم  هناـخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگید  ناگدـنامزاب  بنیز و  هب  تیلـست  ضرع 

ربانب همانرب  نیا  درکیم . حیرـشت  یماش  نانز  يارب  مظن  رثن و  بلاق  رد  ار  اهنآ  رب  هدـش  دراو  رگید  بیاـصم  مالـسلا و  هیلع  ماـما  تداـهش 
لیاسو دـناهتفگ  یخرب  هک  نانچ  دـنک ، يریگولج  عضو  نآ  همادا  زا  فلتخم  نیوانع  هب  دـش  راـچان  دـیزی  تشاد و  همادا  زور  تفه  یلقن 

زین دیزی  دنداد و  حیجرت  ماش  رد  ندنامرب  ار  هنیدم  هب  نتفر  اهنآ  دوخ  یخرب  هتفگ  هب  درک و  مهارف  هنیدم  هب  ار  تمـصع  نادـناخ  تکرح 
. داتسرف هنیدم  هب  تعرسب  ار  نانآ  دوب  یتصرف  نینچ  رظتنم  هک 

هنیدم هب  تشگزاب 

نیدـب تسا  هدـش  لقن  یفلتخم  تایاور  هن  ای  دـندمآ  مه  البرک  هب  هنیدـم  هب  تشگزاب  رد  ایآ  هکنیا  ماـش و  رد  تیبلـها  فّقوت  تّدـم  رد 
مادـک ره  یعطق  تاـبثا  رد  مه  يربـتعم  لـیلد  درک و  یعطق  رظن  راـهظا  عوـضوم  ود  نیا  زا  مادـکچیه  رد  ناوـتیمن  نیقی  روـط  هب  تهج 

ربق رـس  رد  هَّللادـبعنب  رباج  اب  ناـنآ  دروخرب  نیعبرا و  رد  ناـنآ  تراـیز  ـالبرک و  هب  تیبلـها  ندـمآ  درومرد  صوصخب  تسین  تسدرد 
ماش و زا  تشگزاب  زا  سپ  رادید  نیا  دناهداد  لامتحا  یضعب  عوضوم ، نیا  تحص  ضرف  رب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعابا  ترـضح 

. دش دهاوخ  روکذم  دوخ  ياج  رد  هَّللاءاشنا  هک  يرگید  تالامتحا  تسا و  هدوب  دعب  لاس  نیعبرا  رد 
ًاعبط دشاب  هداتفا  قافتا  ییارجام  نینچ  رگا  ملسم  روط  هب 
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هب تصرف  نیا  مه  زاب  دشاب  هدوب  نانآ  هارمه  زین  مالسلا  اهیلع  بنیز  رگا  دندرکیم و  عامتجا  اجنآ  رد  دندشیم و  ربخاب  زین  فارطا  لیابق 

دیزی هاگتـسد  ملاـظم  دوـخ و  ياـهلد  درد  نادـیواج ، دیهـش  نآ  ربـق  رـس  رب  ردارب و  تـبرت  رب  اـت  دوـب  هدـمآ  اـم  راوـگرزب  يوناـب  تـسد 
نوخ كاخ و  هب  یمحریب  تواسق و  لاـمک  اـب  ار  شنازیزع  هک  ینیمزرـس  رد  ار  بـالقنا  رذـب  دـنک و  ـالمرب  ار  وا  ثیبخ  ناراوخهریجو 

: تسا هدورس  نینچ  ار  همولظم  نآ  لاحنابز  یسوط ،» رتخا  ، » نابز یسراپ  رعاش  دناشفیب . دندیشک 
مدیدن هک  اههچوک  هچ  متشگن ، هک  اهرهش  هچ  مدیشک  هک  اهجنر  هچ  ردارب ! ناج  وت  زا  سپ 

مدیسر هفوک  الب و  ماش  هب  هدنز  وتیب  هک  منامگ  دوبن  ردقنیا  دوخ  یناجتخس  هب 
مدیردب نامز  ره  هماج  مغ ، هجنپ  نتهب ز  ار  تنهریپ  رمش ، وچ  مدنآ  رد  دومن  نورب 

مدیمخ وت  تبیصم  رابز  راولاله  ینرس  هب  ار  وترس  مدید  هدراهچ  هام  وچ 
مدیما عطق  تشگ  شیوخ  یگدنز  رگد ز  نمشد  هنعط  نانس و  نعط  هنایزات و  ز 

هب دش و  کیرحت  هنیدم  رهـش  راوید  رد و  ندید  اب  يو  یبلق  تاساسحا  رگید  رابو  دـمآ  تسد  هب  یتصرف  نینچ  زین  هنیدـمهب  دورو  ماگنه 
نانآ ناگدـیدغاد  نامیتی و  اب  نونکا  تفر و  نوریب  رهـش  نیا  زا  دوخ  نادـنزرف  ناگدازردارب و  ناردارب ، هارمه  هب  هک  داتفا  يزور  نآ  دای 

نیدب ددرگیم . زاب  اجنادب 
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112 ص :
نآ کیدزن  ناشیوخ  ناـکیدزن و  هک  یماـگنه  هژیو  هب  دوب  راـبتّقر  راوگاـن و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  يارب  هرظنم  نآ  ندـید  تهج 

. دندش ورهبور  وا  اب  دندمآ و  وا  لابقتسا  هب  ترضح ،
نانآ دورو  زا  زور  ره  تشذگ  اب  تفرگ و  دوخ  هب  نویش  ازع و  متام و  تروص  هچراپ  کی  رهـش  هنیدم ، هب  تیبلها  دورواب  بیترت  ره  هب 
یکی تشذگ  زا  سپ  هک  اجنآ  ات  دشیم  مهارف  ماش  يزکرم  تموکح  ّدض  رب  بالقنا  يارب  ياهزات  هنیمز  رتهزات و  تبیصم  ایوگ  رهـش ، هب 

اب تفلاخم  مچرپ  جیردت  هب  زین  هفوک  هکم و  نوچ  رگید  ياهرهـش  درک و  مایق  دیزی  هیماینب و  ّدضرب  هّرح » هعقاو   » رد هنیدم  رهـش  لاس  ود 
نایفسوبا نادنزرف  ینعی  فیثک  نادناخ  نیا  ّرش  لاسراهچ  دودح  زا  سپ  نینچمه  دنوش . جراخ  دیزی  هطلس  زا  دنتسناوت  دنتشارفارب و  دیزی 

. دیدرگ لقتنم  ناورم  ینبهب  تموکح  دش و  مک  ناناملسم  رس  زا 
هبنشکی بش  رد  همظعم  يوناب  نآ  تافو  هک  تسا  نآ  روهشم  دراد : دوجو  یفلتخم  تایرظن  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  تافو  خیرات  رد 

هیلع نیـسح  ماما  شردارب  تداهـش  البرک و  شارخناج  هعقاو  زا  سپ  لاس  مین  کـی و  دودـح  ینعی  يرجه  لاس 62  بجر  هام  مهدراـهچ 
. اهیلع هترفغم  هناوضر و  هَّللا و  مالس  تسا . هداتفا  قافتا  مالسلا 

نفد لحم 

نخس هیماینب  ّدضرب  یلفحم  سلجم و  ره  رد  زاسهسامح  يوناب  نآ  هنیدم ، هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  دورو  اب  نوچ 
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113 ص :
ات دنزاس  ّریخم  ار  بنیز  داد  روتـسد  دیزی  تشون و  دیزی  هب  ار  ارجام  هنیدم  رادـنامرف  درکیم ، وگزاب  ار  اهنآ  تایانج  ملاظم و  تفگیم و 
ایند زا  يدـنچ  زا  سپ  دـیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  درک و  باختنا  ار  ماش  ترـضح  نآ  هک  دورب  دـهاوخیم  هنیدـم  هکم و  زج  يرهـش  ره  هب 

. دش نوفدم  بنیز » هدّیس   » هب هفورعم  قشمد  رهش  جراخ  رد  ینونک  ياج  نیمه  رد  تفر و 
. ملاعلا هَّللاو  دیدرگ . ماش  یلاها  نایعیش و  رازم  ترضح  نآ  نفد  لحم 

رد دننادیم . مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  رتخد  بنیز  ربق  ار  نآ  نایرـصم  هک  دراد  دوجو  بنیز » هدیـس  ماقم   » مان هب  یناکم  زین  هرهاق  رهـش  رد 
دقرم حیرـض و  رانک  هب  فصولادـیاز  یتدارا  صولخ و  اب  رـصم  مدرم  هک  تسا  هدـش  هتخاس  ابیز  گرزب و  رایـسب  يدجـسم  زین  نآ  رانک 

. دنهدیم لیکشت  هلفح  رکذ و  سلاجم  اجنآ  رد  دنناوخیم و  اعد  زامن و  دننکیم و  ترایز  ار  اجنآ  هدمآ ، روبزم 
یلعنـب نـسحنب  دـیزنب  نـسحنب  ییحی  رتـخد  بـنیز  نـفد  لـحم  تـسا  رـصم  رد  هـک  یهاـگراب  دـبنگ و  هـک  دـناهداد  لاـمتحا  یخرب 

هتفر اجنادب  تسا - رصم  هرهاق  رد  زین  وا  ربق  هک  نوتاخ - هسیفن  شاهمع  هارمه  هب  يرجه  لاس 193  رد  هک  دشاب  مالسلا  هیلع  بلاطیبانب 
. تسا

مالسلا اهیلع  بنیز  نادنزرف 

، دمحم یلع ، ياهمان  هب  رتخد  کی  رسپ و  راهچ  رفعجنب » هَّللادبع   » شرسمه زا  مالسلا  اهیلع  بنیز  هک  تسا  روهشم 
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114 ص :
کی نوع و  رفعج و  یلع ، ياهمان  هب  رسپ  هس  هَّللادبع  زا  ار  بنیز  نادنزرف  يرولا » مالعا   » باتک رد  یسربط  دروآ . موثلکّما  سابع ، نوع ،
هجرد هب  دندمآ و  البرک  هب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هارمه  هب  دمحم  نوع و  ینعی  نارـسپ  زا  نت  ود  هک  تسا . هدرک  رکذ  موثلکّما  مان  هب  رتخد 

. دندیسر تداهش 
: دناوخ ار  هزوجرا  نیا  دمآ و  نادیم  هب  هَّللادبعنبا » دمحم   » تسخن اروشاع  زور  رد  دناهتشون  يراب 

ِنایْمُع يدَّرلا  ِیف  ٍمْوَق  َلاِتق  ِناودُعلا  َنِم  ِهَّللا  َیلا  وُکْشا 
ِناْیِبتلا َو  ِلیْزنَتلا  ِمَکُْحم  َو  ِنآرُقلا  َِملاعَم  اوُکََرت  ْدَق 

ِنایْغُّطلا َعَم  َْرفُکلا  اوُرَهْظا  َو 
يو زا  سپ  دیناسر . تداهش  هب  ار  وا  لشهننب » رماع   » مان هب  يدرم  رفن  هد  ندنکفا  كاله  كاخ  هب  زا  سپ  هک  نیا  ات  دیگنج  هناعاجـش  و 

: دورس ار  هزوجرا  نیا  دمآ و  نادیمهب  نوع 
ِرَهْزالا ِنانَجلاِیف  ٍقْدِص  ُدیهَش  ِرَفْعَجُْنبا  اَنَأف  ینوُرِْکُنت  ْنا 

ِرَشْحَملا ِیف  ًافَرَش  اذِهب  یفَک  ِرَضْخا  ٍحانِِجب  اهیف  ُریطَی 
تسدهب هاگنآ  دیناسر و  لتقهب  ار  نمشد  هدایپ  نازابرس  زا  نت  هدجیه  ناراوس و  زا  نت  هس  ات  درک  زاغآ  هلمح  هناریلد  و 
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115 ص :
. دش دیهش  ییاط » هنطقنب  هَّللادبع   » مان هب  يدرم 

. دندادیم تیلست  ار  وا  دندمآیم و  هَّللادبع  هناخ  هب  مدرم  دش ، رشتنم  هنیدم  رد  ود  نآ  تداهش  ربخ  هک  یماگنه 
عافد هار  رد  غیردیب  ار  دوخ  ناج  هتـشاد و  روضح  مدنزرف  ود  مدوبن  هعقاو  نآ  رد  دوخ  رگا  هک  تسا  نم  راختفا  نیا  و  تفگیم : هَّللادبع 

. مدومن تاساوم  وا  اب  مدنزرف  ود  ناج  اب  منک  تاساوم  وا  اب  متسناوتن  مدوخ  ناج  هب  نم  رگا  و  دندرک ، راثن  يو  زا 
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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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