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مالسلاهیلع میهاربا  ترضح  هب  طوبرم  تایآ  ریسفت  حرش و  دیحوت : نامرهق 

باتک تاصخشم 

( زیموش  ) لایر  20000 978-964-533-085-7 ؛  تخس :  لایر :   35000 کباش : 
2002190 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

يروآدرگ يزاریـش ؛  مراکم  مالـسلاهیلع /  میهاربا  ترـضح  هب  طوبرم  تاـیآ  ریـسفت  حرـش و  دـیحوت : ناـمرهق  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
. یناغماديداژننایلع مساقلاوبا 

.1388 ع ،)  ) بلاط یبا  نبیلع  ماما  تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 
224 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

.Makarem Shirazi. The champion of Monotheism یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

همانتشذگرس ربمایپ --  میهاربا ، عوضوم : 
( میهاربا هروس   ) ریسافت عوضوم : 

نرق 14 هعیش --  ریسافت  عوضوم : 
نآرق رد  ربمایپ  میهاربا  عوضوم : 

297/156 ییوید :  يدنب  هدر 
BP88/3/م66ق9 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

 - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 
هدنروآدرگ  - ، 1343 مساقلاوبا ، يداژننایلع ، هدوزفا :  هسانش 

يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
1 ص :

همّدقم

هراشا
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11 ص :

مالسلا مهیلع  ناربمایپ  خیرات 

میحّرلا نّمحرلا  هّللا  مسب 
، میهاربا حون ، مدآ ، ترـضح  تشذگرـس  دـیوگیم . نخـس  هتـشذگ  ياهتّما  ناربماـیپ و  اـیبنا و  خـیرات  نوماریپ  نآرق ، زا  یّمهم  شخب 

لاعتم دنوادخ  هک  تسا  یثحابم  هلمج  زا  نآ  دننام  دومث و  داع و  ماوقا  مالسلا و  مهیلع  ناربمایپ  رگید  دوواد و  نامیلس ، یـسیع ، یـسوم ،
. تسا هداد  رارق  ثحب  دروم  ارذگ  رصتخم و  تروصهب  ار  رگید  یخرب  لّصفم و  روطب  ار  یخرب 

لاعتم دـنوادخ  ای  هدـش ، نایب  نآرق  ناگدـنناوخ  یمرگرـس  روظنم  هب  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  اهتّما  ایبنا و  خـیرات  ناـیب  زا  نآرق  فدـه  لاؤس :
؟ تسا يرگید  زیچ  فده  ای  هتشاد ، ار  نانآ  خیرات  شراگن  دصق 

ِیلْوُّال ٌةَْربِع  ْمِهِـصَصَق  ِیف  َناَک  ْدََـقل  : » دـیامرفیم فسوی  هکرابم  هروس  هفیرـش 111  هیآ  رد  لاؤس ، نیا  هب  خـساپ  رد  دـیجم  نآرق  باوـج :
اـیلوا و اـیبنا و  خـیرات  نییبت  فیـصوت و  زا  فدـه  يرآ ، دوب ؛» هشیدـنا  ناـبحاص  يارب  یتربـع  اـهنآ  تشذگرـس  رد  یتـسار  هب  ِباَْـبلَْألا ؛»

تمایق هنماد  ات  رشب  يادرف  زورما و  يارب  و  دراد ، دوجو  اهنآ  تشذگرس  ياج  ياج  رد  هک  تسا  یتربع  ياهسرد  نایب  نیشیپ ، ياهتّما 
يدرف و یگدنز  رد  ار  اهنآ  تیاهن  رد  و  دیشیدنا ، نآ  هب  لّمأت  اب  و  درک ، هعلاطم  ّتقد  اب  دیاب  ار  تربع  ياهسرد  نیا  تسا . ّرثؤم  دیفم و 

. دشاب ام  هدنیآ  یگدنز  يوسارف  نشور  یغارچ  ناگتشذگ  تاّیبرجت  ات  درک ، هدایپ  یعامتجا 
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نآرق رد  مالسلا  هیلع  میهاربا 

هیاـمرپ و هدـنزومآ و  رـسارس  و  دراد ، یّـصاخ  یگدنـشخرد  هک  تسا  ییاـهزارف  هتخادرپ ، نآ  هب  دـیجم  نآرق  هـک  اـیبنا  خـیرات  ناـیم  رد 
، مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  دیحوت  نامرهق  تشذگرس  و  مالسلا ، هیلع  حون  ترضح  خیرات  هب  ناوتیم  هنومن  ناونعهب  تسا ؛ زیگناتربع 
، مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  تدالو  زا  سپ  ثداوح  زیمآزاجعا و  ّدلوت  ناتساد  و  مالسلا ، هیلع  یسوم  ترضح  بیشن  زارفرپ و  یگدنز  و 

. درک هراشا  مالسا  خیرات  و 
هب نآ  رد  راگدرورپ  ییامنتردق  مه  هک  مینک ، رورم  ار  مالـسلا  هیلع  نکـشتب  میهاربا (1)  یناگدنز  خیرات  میراد  دـصق  باتک  نیا  رد 

ّمهم ثحبم  يوس  هب  مه  و  دزادنایم ، ترخآ  ناهج  دای  هب  ار  ام  مه  و  دنزیم ، جوم  نآ  رد  دیحوت  ياهسرد  مه  و  دوشیم ، هدـید  نایع 
. دزاسیم نشور  ام  يارب  ار  جح  کسانم  لامعا و  هفسلف  مه  و  ددرگیم ، نومنهر  تماما 

: ثحب دروم  ياهروحم 

رد ربتعم ، خیراوت  یمالسا و  تایاور  دیجم و  نآرق  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا ، ناوارف  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  یگدنز  هب  طوبرم  لئاسم 
: درک میهاوخ  ثحب  لصف  هدراهچ  رد  عوضوم ، هدراهچ  نوماریپ  باتک  نیا 

. یکدوک نارود  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  تدالو  . 1
. دنوادخ هب  يوق  نامیا  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  یناوج  نارود  . 2

. ناتسرپدیشروخ ناتسرپهام و  ناتسرپهراتس ، اب  ترضح  نآ  ياهوگتفگ  . 3
. یتسرپتب هرابرد  رزآ ، شیومع  اب  ترضح  نآ  يوگتفگ  . 4

. نارود نآ  مکاح  ناطلس و  دورمن ، اب  ترضح  نآ  ياهوگتفگ  . 5

دمحموبا و شاهینک  و  دناهتفگ ، زین  نمحرلا  لیلخ  هدوب و  هَّللا  لیلخ  ترضح  نآ  بقل  و  دناهدرک ، همجرت  نابرهم  ردپ  هب  ار  میهاربا » - » 1
ص 15) ایبنا ، خیرات  تسا ( نافیضلاوبا  ءایبنالاوبا و 
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. يو ندنکفا  شتآ  هب  ترضح و  نآ  ینکشتب  ناتساد  . 6

. هّکم رصم و  يوس  هب  لباب  نیمزرس  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترجه  . 7
. گرم زا  سپ  ناهج  داعم و  . 8

. هبعک هناخ  يانب  . 9
. مالسلا هیلع  لیعامسا  شدنزرف  حبذ  مالسلا و  هیلع  میهاربا  . 10

. جح کسانم  . 11
. مالسلا هیلع  میهاربا  تماما  . 12

. مالسلا هیلع  میهاربا  زاتمم  ّتیصخش  . 13
. مالسلا هیلع  میهاربا  یگدنز  گرب  نیرخآ  . 14

مه نآ ، قیقد  یـسررب  ثحب و  هک  تسا  دـنوادخ  گرزب  ربمایپ  نیا  یناگدـنز  هب  طوبرم  لئاسم  نیرتهدـمع  قوف  هناگهدراهچ  ياهروحم 
و ناوارف ، هدنزومآ  تاکن  تربع و  ياهسرد  مه  و  دنکیم ، انـشآ  نآ  اب  ار  ام  و  هتخاس ، نشور  ار  ترـضح  نآ  یگدنز  فلتخم  يایاوز 
هب و  لاعتم ، دـنوادخ  زا  تناعتـسا  اب  داد . دـهاوخ  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  یّمهم  یتّیریدـم  یمالک و  یعامتجا و  یملع و  يداقتعا و  بلاـطم 

، هناـگهدراهچ تاـعوضوم  هراـبرد  ثحب  هب  مالـسلا ، اـهیلع  هموصعم  ترـضح  تیبلـها  همیرک  مرح  راوج  رد  وا و  ياـضر  بلج  روـظنم 
. میزادرپیم

ینازیزع همه  زین  و  دننکیم ، کمک  باتک  نیا  رتهب  هئارا  حالـصا و  هب  شیوخ  هدنزاس  تاداقتنا  اب  هک  یمرتحم  ناگدـنناوخ  زا  شیپاشیپ 
يوریپ قیفوت  امش  ام و  هب  دنوادخ  مراودیما  منکیم و  رّکشت  ریدقت و  دناهدوب ، مروای  رای و  دنمـشزرا  رثا  نیا  ندرکهدامآ  رد  یعون  هب  هک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ناربمایپ  متاخ  هژیوب  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  صوصخهب  شگرزب ، ناربمایپ  راتفگ  هریـس و  زا 
. دیامرف تیانع  ار 

نیملاعلا  ّبر  ای  نیمآ 

يداژننایلع  مساقلاوبا  مق - هیملع  هزوح 
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: لّوا لصف 

هراشا

مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تدالو 

هب ناسانـشهراتس  هدمآ ، یخیرات  ياهباتک  رد  هک  هچنآ  قبط  اّما  دروخیمن ، مشچ  هب  دیجم  نآرق  رد  يزیچ  ترـضح  نآ  ّدلوت  دروم  رد 
راموط و  لزلزتم ، ار  تتنطلس  تالیکشت  هک  دش  دهاوخ  ّدلوتم  يرسپ  هدنیآ  رد  : » دنتفگ مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نامز  هاشداپ  دورمن ،

هدمآ ایند  هب  نونکا  ایآ  : » تفگ دوب ، هدش  هدزتشحو  بّجعتم و  ییوگشیپ  نیا  ندینـش  زا  هک  دورمن  دیچیپ »! دهاوخ  مهرد  ار  تتموکح 
: تفگ دورمن  تسا ؛» هتشاذگن  دوجو  هصرع  هب  اپ  زونه  : » دنتفگ تسا »؟

ار میمصت  نیا  !(1) و  تفرگ رسپ  نادازون  مامت  لتق  هب  میمصت  سپس  دنک .» دیدهت  ار  متخت  جات و  ات  دیایب ، ایند  هب  هدنز  تشاذگ  مهاوخن  »
مالـسلا هیلع  میهاربا  ردام  دشیم . هتـشک  دورمن  نارومأم  طّسوت  دـمآیم  ایند  هب  هک  ياهّچبرـسپ  ره  درک . غالبا  تموکح  نارومأم  همه  هب 

هک يراغ  رد  ّدلوت  زا  سپ  ار  شدـنزرف  هک  درک  ماهلا  يو  هب  لاعتم  دـنوادخ  دوب . كانمیب  شمحر  رد  نینج  هدـنیآ  زا  و  دـش ، هلماح   (2)
هب  دورمن  نارومأم  مشچ  زا  ناهنپ  شدازون ، نداد  ریش  یشکرس و  يارب  اهزور  ،(3) و  دراذگب دوب  رهش  کیدزن 

ص 15 ایبنا ، خیرات  - 1

) تسا هدمآایند  هب  هّجحیذ  لّوا  زور  رد  و  تسا . هدوب  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  ناگداون  زا  روحان » نب  خرات  شردپ « و  انون » شردام « - 2
ص 15) ایبنا ، خیرات 

ص 15 ایبنا ، خیرات  - 3
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رتشیب شّنس  هچ  ره   (1). درب رـس  هب  راغ  نامه  رد  لاس  دودح 15  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دمارایب . شدـنزرف  رانک  رد  ار  اهبش  دورب و  اجنآ 

. تسیرگنیم نامـسآ  هب  دشیم و  جراخ  شهاگیفخم  زا  اهبش  درکیم . زار  زمر و  رپ  نامـسآ  تقلخ و  ناهج  هب  يرتشیب  هّجوت  دـشیم 
میهاربا ترضح  رمع  زا  شخب  نیا  دروم  رد  دیجم  نآرق  دیشیدنایم . نامسآ  ياهیتفگش  رارـسا و  دروم  رد  و  درکیم ، رکف  اههراتـس  هب 

اهنامـسآ و توکلم  هنوگنیا ، و  َنِیِنقوُْملا ؛» َنِم  َنوُکَِیلَو  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواـمَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاَْربِإ  يُِرن  َِکلَذَـکَو  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع 
(2) «. ددرگ نیقی  لها  دنک و ) لالدتسا  نآ  هب   ) ات میداد ؛ ناشن  میهاربا  هب  ار  اهنآ ) رب  دنوادخ  قلطم  ّتیمکاح  و   ) نیمز

. تشادن رتشیب  لاس   16 درک ، عورش  دورمن  اب  ار  شتازرابم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  یماگنه 

تساهتردق همه  قوف  ادخ  تردق 

هزرابم نیا  لّمحت  بات  دوخ  یهاو  رادنپ  رد  و  هدرک ، هزرابم  دنوادخ  تردق  اب  دـنناوتیم  هک  دـننکیم  لایخ  نادان  ياهناسنا  یخرب  هاگ 
، روآ باـجعا  هاـگ  هداـس و  رایـسب  يرازبا  اـب  تروـص  نیا  رد  هـک  دریگب ، قـّلعت  يزیچ  رب  دـنوادخ  هدارا  تـسا  یفاـک  اـّما  دـنراد ؛ زین  ار 

. درادن ار  يو  اب  هزرابم  ناوت  يدوجوم  چیه  دنامهفب  رشب  هب  ات  دنکیم  ییامنتردق 
اّما دـنک ، يریگولج  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دـّلوت  زا  اـت  تشک  ار  موصعم  كدوک  نارازه  شنارومأـم  همه  ناوت و  ماـمت  اـب  دورمن 

نایلاس  مالسلا ، هیلع  میهاربا  ردام  هب  ماهلا  اب  دنوادخ 

» ار نآ  یناربعناـبز  هب  هک  یثوـک » هیرق « رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  تسا  هدـمآ  هحفـص 15  ایبنا ، خـیرات  باـتک  رد  هچنآ  قبط  - 1
تخادرپ يو  زا  تبقارم  هب  تخاس و  ناهنپ  يراغ  رد  ار  يو  شردام  دش و  ّدلوتم  دناهدیمان ، میریکروا »

هیآ 75 ماعنا ، هروس  - 2
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! درک ظفح  دورمن  تختیاپ  رانک  رد  يراغ  رد  ار  وا  يزارد 

نوچمه يروتسد  دوخ  تخت  جات و  ظفح  يارب  نوعرف  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هّصق  نکشتب ، میهاربا  ناتساد  زا  رتبیجع 
. درک رداص  دورمن  روتسد 

رد ار  نوعرف  نمـشد  درک  هدارا  دـنوادخ  اّما   (1)! دـندناسریم لتق  هب  ار  رـسپ  نادـنزرف  دنتـشاد و  رظن  ریز  ار  هلماح  نانز  نوعرف  نارومأم 
. دهد شرورپ  يو  ناماد 

خاک تمس  هب  ار  هبعج  بآ ، جاوما  دنک . اهر  لین  دور  رد  و  هداهن ، ياهبعج  نورد  ار  شدنزرف  درک  ماهلا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ردام  هب  اذل 
يدـنزرف هب  ار  یـسوم  نوعرف  هیـسآ ، داهنـشیپ  اـب  دـنداهن . نوعرف  دزن  ار  دازوـن  هتفرگ و  ار  هبعج  نوـعرف  نارومأـم  درک . تیادـه  نوـعرف 

! درک تبقارم  دوخ  نمشد  زا  هتسنادن  و  تفریذپ ،
نورد رد  مالسلا  هیلع  فسوی  نتخادنا  اب  دنتـشاد  دصق  فسوی  دوسح  ناردارب  تسا . مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ناتـساد  رگید ، هنومن 

تنطلـس هب  ار  وا  و  داد ، رارق  فسوی  تفرـشیپ  هلیـسو  ار  يدوبان  رازبا  نیمه  دنوادخ  اّما  دننک ؛ دوبان  ار  يو  و  هدش ، وا  تفرـشیپ  عنام  هاچ 
يدنوادخ اّما  دسرب . رـصم  تموکح  هب  تسناوتیمن  دنامیم ، دوب ) ییاتـسور  هیبش  هک   ) ناعنک رد  مالـسلا  هیلع  فسوی  رگا  دناسر . رـصم 

نانآ و هب  ات  درک ، هدافتـسا  دوسح  ناردارب  هبرح  نامه  زا  دـنایامنب ، رـصم  مدرم  هب  ار  فسوی  شناد  ملع و  یکاپ و  اوقت و  دـهاوخیم  هک 
. تساهتردق مامت  قوف  ادخ  تردق  هک  دنامهفب  نادوسح (2)  رگید 

رازه و دون  ار  نآ  ددعیـضعب  تسین ، نشور  قیقد  روطهب  دـندش ، یناـبرق  هماـنرب  نیا  رد  لیئارـساینب  نادازون  زا  رفن  دـنچ  هک  نیا  رد  - 1
مالـسلا و هیلع  یـسوم  ترـضح  ماـیق  يولج  دـنناوتیم  كانتـشحو  تیاـنج  نیا  اـب  دـندرکیم  ناـمگ  اـهنآ  دـناهتفگ ! رازه  دـص  یـضعب 

ص 15) ج 16 ، هنومن ، ریسفت  دنریگب ( ار  ادخ  یمتح  هدارا  قّقحت  لیئارساینب و 

يررـض هدشعقاو ) تداسح  دروم  هک  یـصخش  دوسحم ( هب  هک  نآ  زا  لبق  دوسح  تسا «: هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  - 2
ماقم مدآ ) ترضح  دوسحم ( يارب  و  نیرفن ، نعل و  دوخ  يارب  تداسح ، رثا  رب  دوسح  سیلبا  هک  هنوگنامه  دنزیم ، ررض  دوخ  هب  دناسرب 

ح 3918) باب 846 ، ج 2 ، همکحلا ، نازیم  دروآ (»! ناغمرا  هب  ار  يربمایپ  تّوبن و 
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! دنهد رییغت  ار  ناناملـسم  هلبق  دنتـشاد  دصق  و  هدش ، هبعک  مزاع  ادـخ  هناخ  بیرخت  يارب  هک  تسا ، ههربا  ناراوسلیف  رکـشل  مراهچ  هنومن 

هدافتـسا نآ  دـننام  متا و  بمب  هیبش  ياهرجفنم  ّداوم  ای  رگناریو ، ياهبالیـس  اـی  یپ ، رد  یپ  ياـههقعاص  زا  اـهنآ  يدوباـن  يارب  دـنوادخ 
. تفر اهنآ  گنج  هب  لیّجس »  » مان هب  يزیچ  اب  هکلب  درکن ،

هاک نوچمه  ار  وا  دومنیم ، تباصا  ناراوسلیف  زا  کی  ره  هب  هک  دوب  يردق  هب  دوب ) لگ  گنس و  نیب  يزیچ  هک   ) لیّجس یبیرخت  تردق 
رایسب ياهلیسو  اب  ار  يدنمتردق  میظع  هاپـس  هک  تسا  راگدرورپ  ییامن  تردق  نیا  يرآ   (1). درکیم هل  تاناویح ، ناهد  رد  هدش  هدیوج 

. دنکیم تازاجم  باذع و  نکمم  هجو  نیرتتخس  هب  هداس ،
هدافتسا اب  ای  دنکیم و  تازاجم  ار  اهنآ  هداس  رایـسب  رازبا  اب  هدرک و  ییامنتردق  دارفا  باذع  تازاجم و  ماگنه  هب  اهنت  هن  لاعتم  دنوادخ 
دنکیم ییامنتردق  زین  شیوخ  يایلوا  صاخ و  ناگدنب  دییأت  عافد و  ماقم  رد  هکلب  دزاسیم ، قّقحم  ار  شیوخ  هتساوخ  نمشد  دنفرت  زا 

. دنروآ نامیا  يو  هب  شیپ  زا  شیب  نادان  ملاظ و  رسهریخ و  ياهناسنا  ات 
تحار ار  هّکم  فارشا  شیرق و  رکف  يو  نتشک  اب  ات  دنداد  رارق  هرصاحم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  برع ، نزریـشمش  لهچ 

رد و  هدرک ، تکرح  هّکم  بونج  تمـس  هب  هنیدم  تهج  فالخ  رب  هدش و  جراخ  هرـصاحم  هقلح  زا  یهلا  ياهدادما  اب  ترـضح  اّما  دننک ؛
یـسک دوش  نئمطم  اهرات  ندید  اب  نمـشد  ات  دنتب ، رات  راغ  هناهد  رب  هک  دـهدیم  تیرومأم  یتوبکنع  هب  دـنوادخ  دوشیم . ناهنپ  روث  راغ 

اّما تشاد ، يرگید  هرهچ  ّتیرـشب  ناـهج  نونکا  دـندرکیم و  دیهـش  ار  ربماـیپ  اـهنآ  دوبن  توبکنع  راـت  دـنچ  رگا   (2). تسین راـغ  نورد 
. دومن ظفح  ار  شربمایپ  ناج  درک و  ضوع  ار  خیرات  ریسم  یعیبط ، هداس و  رایسب  هلیسو  نیا  اب  دنوادخ 

دییامرف هعلاطم  دعب  هب  ص 330 ، ج 27 ، هنومن ، ریسفت  رد  ار  زومآتربع  هّصق  نیا  حرش  - 1

دییامرف هعلاطم  دعب  هب  ص 271  نآرق ، رد  تیالو  تایآ  باتک ، رد  ار  بلطم  نیا  حرش  - 2
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21 ص :

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  عیفر  ماقم 

: دیامرفیم نارمع  لآ  هروس  هیآ 67 و 68  رد  لاعتم  دنوادخ 
ُِّیبَّنلا اَذَهَو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاَْربِِإب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  َنیِکِرْـشُْملا * َنِم  َناَک  اَمَو  ًاِملْـسُّم  ًافِینَح  َناَک  ْنَِکلَو  ًاِّیناَرْـصَن  َالَو  ًاّیِدوُهَی  ُمیِهاَْربِإ  َناَک  اَم  »

. دوبن ناکرشم  زا  زگره  و  دوب ؛ ناملسم  صلاخ و  يدّحوم  هکلب  ینارـصن ؛ هن  دوب و  يدوهی  هن  میهاربا  َنِینِمْؤُْملا ؛» ُِّیلَو  ُهَّللاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو 
همه زا   ) دـناهدروآ ناـمیا  وا ) هب   ) هک یناـسک  ربماـیپ و  نـیا  و  دـندرک ، يوریپ  وا  زا  هـک  دنتـسه  یناـسک  مـیهاربا ، هـب  مدرم  نـیرتراوازس 

«. تسا نانمؤم  تسرپرس  ّیلو و  دنوادخ ، و  دنرتراوازس ؛)
زا تسا . هدـش  ثحب  نکـشتب  نامرهق  هرابرد  هروس  جـنپ  تسیب و  رد  و  هدـش ، رارکت  میهاربا  مان  هبترم  داتفه  هب  کیدزن  دـیجم  نآرق  رد 

مالـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  دوجو  هب  بهاذم  نایدا و  یمامت  هک  دوشیم  هدافتـسا  دـمآ ، الاب  رد  هک  نارمع ، لآ  هروس  تایآ 67 و 68 
مالسلا هیلع  میهاربا  هک  دندوب  یعّدم  و  هداد ، تبسن  دوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  اهنآ  زا  کی  ره  تهج  نیدب  دننکیم ، هدرک و  راختفا 

. تساهنآ زا 
زین ناکرـشم  یّتح  و  تساهنآ ! هب  بستنم  ربمایپ  میهاربا  دـندرکیم  اعّدا  نایحیـسم  تساهنآ ! زا  میهاربا  ترـضح  دـندوب  یعّدـم  نایدوهی 

هدرک و در  ار  اهاعّدا  نیا  مامت  قوف ، تایآ  ندرک  لزان  اب  لاـعتم  دـنوادخ  تساـهنآ . ِنآ  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دـندوب  یعّدـم 
يدوهی و میهاربا  هنوگچ  دوبن .» ناکرشم  زا  زگره  و  دوب ؛ ناملسم  صلاخ و  يدّحوم  هکلب  ینارـصن ؛ هن  و  دوب ، يدوهی  هن  میهاربا  : » دومرف

امهیلع یـسیع  یـسوم و  ترـضح  دـّلوت  زا  لبق  شخیرات  و  هدرکیم ، یگدـنز  يراصن  دوهی و  نییآ  زا  لبق  هک  یلاـح  رد  هدوب ، یحیـسم 
؟ تسا هدوب  گرزب  ینکشتب  دوخ  هک  یلاح  رد  تسا ، ناتسرپتب  هب  بوسنم  یساسا  هچ  رب  و  تسا ؟ مالسلا 

ماقم یگرزب و  تمظع و  زا  ناشن  اّما  تسا ، باوصان  یعقاو و  ریغ  دنچ  ره  ناهج  گرزب  بهاذم  نایدا و  يوس  زا  تسردان  ياهاعّدا  نیا 
میهاربا  عیفر  سب 
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22 ص :
ربمایپ و نیا  و  دندرک ، يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  میهاربا  هب  مدرم  نیرتراوازـس  یلو  : » دـیامرفیم همادا  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـهدیم .

«. تسا نانمؤم  تسرپرس  ّیلو و  دنوادخ ، و  دنرتراوازس ؛) همه  زا   ) دناهدروآ نامیا  وا ) هب   ) هک یناسک 
وا ّمهم  ّتیرومأم  گنراگنر  ياهتب  نتـسکش  و  هداد ، همادا  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ّطخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  نیارباـنب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  هب  هک  یناسک  نینچمه  و  تسا . میهاربا  ترـضح  هب  تبـسن  مدرم  نیرتهتـسیاش  نیرتراوازـس و  هدوب ،

راتفگ و لامعا و  و  دـننکیم ، رکف  ادـخ  ياضر  هب  طقف  طقف و  هک  یناسک  يرآ ! دـناهدرک . اـهر  ار  یتسرپتب  كرـش و  و  هدروآ ، ناـمیا 
نیرتراوازس مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  ناعبات  اهنآ  دنشیدنایم ، یهلا  برق  هب  اهنت  و  تسا ، یهلا  ياضر  ریسم  رد  یگمه  اهنآ  رادرک 

ناونع هب  ّتنس ، لها  هعیش و  زا  معا  ناناملسم ، همه  دزن  رد  هک  دسریم  اجنادب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  عیفر  ماقم  دنتسه . وا  هب  مدرم 
. دوشیم فورعم  ناربمایپ ) گرزب   ) (1)« ایبنالاخیش »

مالسلا هیلع  ربمایپ  میهاربا  ماقم  تعفر  هفسلف 

هراشا

ار مالسلا  هیلع  میهاربا  عیسو ، سایقم  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  ارچ  دش ؟ ناربمایپ  گرزب  هک  تشاد  یتافـص  هچ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لاؤس :
تسود  بهاذم  نایدا و  همه  هک  تشاد  ییاهیگژیو  هچ  ترضح  نآ  تسا ؟ هداد  ّتیمها  يو  هب  و  هدرک ، حرطم  نآرق  رد 

حون ترضح  هک «: تسا  روهشم  مدرم  نایم  رد  هک  یلاح  رد  تسا » ءایبنالا  خیش  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دیتفگ «: هنوگچ  لاؤس : - 1
؟ دشابیم حیحص  مادک  تسایبنالا ،» خیش  مالسلا  هیلع 

رد دـشابیم . مالـسلا  هیلع  مـیهاربا  ترـضح  دروـم  رد  رتـشیب  دـنچ  ره  دراد ، دوـجو  روکذـم  ربماـیپ  ود  ره  دروـم  رد  ریبـعت  نـیا  باوـج :
ج 1، یمالسالا ، خیراتلا  ۀعوسوم  . 3 ص 46 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  ةایح  . 2 ص 41 ، ج 2 ، هریسلا ، نم  حیحصلا  ياهباتک 1 .

میهاربا ترضح  دروم  رد  ص 395 و 388  ج 1 ، ۀیهقفلا ، دعاوقلا  . 6 ص 51 ، ۀفایضلا ، بدا  . 5 نیبلاطلا ، باسنا  یف  يدجملا  . 4 ص 41 ،
رطاخ هب  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  یلو  تسا . هدش  رکذ  حون  ترـضح  دروم  رد  ص 49  ءاضیبلا ، ۀعمللا  باتک  رد  و  مالـسلا ، هیلع 

دناهتفگ ءایبنالا  خیش  شرمع  ندوب  ینالوط  رطاخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  ناربمایپ و  نایم  رد  شتمظع 
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23 ص :
؟ دش راگدرورپ  هب  وا  یکیدزن  ثعاب  یلماوع  هچ  هک : نیا  هصالخ  و  دننک ؟ دوخ  هب  بستنم  ار  وا  دنتشاد 

، میبای تسد  نآ  زا  یلحارم  هب  لقاال  اـی  و  مینک ، بسک  ار  نآ  مه  اـم  رگا  هک  تشاد  ییاـهیگژیو  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  خـساپ :
: دوشیم هراشا  نآ  دروم  ود  هب  هک  دش ، میهاوخ  هَّللا  دنع  بّرقم 

ّقح ریسم  رد  ییاهنت  زا  تشحو  مدع  فلا )

وا طقف  دـندوب و  تسرپتب  شرهـش  مدرم  همه  رگا  تشادـن . تشحو  قح  هار  ادـخ و  ریـسم  رد  ییاـهنت  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
قباطم متاداقتعا  راکفا و  و  تسا ، حیحص  نم  هار  یتقو  : » دوب نیا  مالسلا  هیلع  میهاربا  لاح  نابز  تشادن . یسرت  دوب ، تسرپاتکی  دّحوم و 

«. مرادن ياهمهاو  سک  چیه  زا  مترطف ،
هتشگزاب و نطو  هب  ییاناد  ملع و  راب  هلوک  اب  ات  دینکیم ، رفس  رگید  ياهروشک  هب  شناد  ملع و  لیصحت  روظنم  هب  هک  يزیزع  ناناوج  يا 

تالماعم یپ  رد  ات  دـیوریم ، اهنیمزرـس  رگید  هب  ملاس  لالح و  تراجت  روظنم  هب  هک  یمرتحم  نارجات  يا  دـینک ! تمدـخ  دوخ  مدرم  هب 
مزع جنر ، درد و  زا  ییاهر  يرامیب و  نامرد  روظنم  هب  هک  یمارگ  نارامیب  يا  دینک ! کمک  ناتروشک  دوخ و  داصتقا  هب  یمالـسا  حـیحص 

ناملسم امـش  زج  سک  چیه  اجنآ  ياهناتـسرامیب  ای  تراجت  ای  لیـصحت  ّلحم  رد  رگا  دیبای ! زاب  ار  دوخ  یتمالـس  ات  دینکیم  تبرغ  راید 
دهاوخ امـش  اب  ادخ  هک  دینک  وگتفگ  تاقالم و  دوخ  يادخ  اب  زامن  هرجنپ  زا  دیروآ ، ادـخ  يوس  هب  ور  دـینکن و  تشحو  ییاهنت  زا  دوبن ،

اب دنچ  ره  دنرادرب ، رفک  ياهروشک  رد  ار  دوخ  یمالـسا  باجح  دهدیمن  هزاجا  اهنآ  هب  نامیا  رهوگ  هک  ناملـسم  نارتخد  رب  نیرفآ  دوب .
. دنتسین اهنآ  هدیقع  مه  هارمه و  ناشیگدنز  لحم  مدرم  ّتیرثکا  هدش و  هجاوم  اهّتیمورحم  عاونا 
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24 ص :
هَّللا ّالا  هلا  اولوق ال   » يادـن ندادرـس  مالـسا و  هب  هّکم  ناکرـشم  توعد  ماـگنه  هب  هک  دـناهدرک  ادـتقا  دوخ  ربماـیپ  هب  ناملـسم  ناـناوج  نیا 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  شعاجش ، يومع  رسپ  مالسلا و  اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  شیافواب  رسمه  هارمه  هب  و  دوب ، اهنت  ياهنت  اوحلفت »

زار و هب  برع ، ناکرـشم  ياهتمحازم  رازآ و  ّتیذا و  نانمـشد و  نابز  مخز  زا  غراف  و  دـنداد ، لیکـشت  يرفن  هس  تعامج  زامن  مالـسلا 
. تشاذگن نانآ  رب  یفنم  رثا  چیه  تارفن  یمک  و  دنتخادرپ ، شیوخ  يادخ  اب  زاین 

غارچ اّما  ینکیم ، عادو  باوختخر  اب  يرحـس ، ندروخ  ای  شیوخ ، دوبعم  اب  زاـین  زار و  تاـجانم و  يارب  بش  لد  رد  رگا  زیزع ! ناملـسم 
ار دـنمورحم  نآ  زا  نارگید  هداد و  وت  هب  ادـخ  هک  یقیفوت  نیا  ردـق  نکم و  تشحو  ییاهنت  زا  تسا ، شوماـخ  تیاـههیاسمه  همه  هناـخ 

. نادب
: دیامرفیم لحن  هروس  هفیرش 120  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ 

هنوگ ره  زا  یلاـخ  ادـخ ؛ ناـمرف  عـیطم  دوـب  یتـّما  ییاـهنت ) هب   ) میهاربا َنیِکِرْـشُْملا ؛» َنِم  ُکَـی  َْملَو  ًاـفِینَح  ِهَّلل  ًاـِتناَق  ًۀَّمُأ  َناَـک  َمیِهاَْربِإ  َّنِإ  »
«. دوبن ناکرشم  زا  و  فارحنا ؛

. تسا توافتم  دارفا  ّتیـصخش  هک : نیا  هلمج  زا  دـناهدرک . ناـیب  ینوگاـنوگ  ياهریـسفت  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  تّما »  » هژاو يارب  نیرّـسفم 
زا یضعب  ّتیصخش  و  دشابیم . رفن  رازه  لداعم  یخرب  و  دص ، لداعم  یخرب  و  هد ، لداعم  یخرب  و  کی ، لداعم  دارفا  زا  یخرب  ّتیـصخش 

ياعّدا هک  یناملسم  ناوج  دوب . دارفا  نیا  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دنتّما . کی  دننام  هک  تسا  مهم  گرزب و  ردقنآ  اهناسنا 
هزور و زامن و  لها  لیماف ، هداوناخ و  ياضعا  رگید  ردام و  ردـپ و  ردارب و  رهاوخ و  رگا  دـشاب ، تّما  کی  نوچمه  دـیاب  زین  دراد ، ناـمیا 

شفیاظو هب  دنک و  لّکوت  ادخ  رب  و  دیامنن ، تشحو  نامیا  هدـیقع و  رد  ییاهنت  زا  و  دـنکن ، رثا  وا  نینهآ  هدارا  رد  دنتـسین ، جـح  سمخ و 
. دیامن لمع 

دـیحوت و ریـسم  رد  ییاهنت  زا  نتـشادن  تشحو  درک ، میهاربا  ار  وا  هک  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح  ياـهیگژیو  زا  یکی  هک  نیا  هجیتن 
. دوب یتسرپادخ 

ّقح ریسم  رد  ییاهنت  زا  تشحو  مدع  www.Ghaemiyeh.comفلا ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


25 ص :

هداعلاقوف تعاجش  ب )

. دوب يو  هداعلاقوف  تعاجش  ترضح  نآ  رگید  یگژیو 
هب : » دزیم دایرف  ناتـسرپتب  نانمـشد و  هوبنا  نایم  رد  دوبن ، هدـیقعمه  وا  اب  مه  رفن  کـی  یّتح  هک  یگلاـس  هدزناـش  ّنس  رد  ترـضح  نآ 

«. تسکش مهاوخ  ار  امش  ياهتب  هک  مسق  هناگی  اتکی و  يادخ 
رد ار  يو  دندرک ، مهارف  ار  شتآ  زا  ییایرد  هجیتن  رد  تخادنا ، رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  و  تسکـش ، ار  اهتب  درک  دای  هک  يدنگوس  قباطم 

. دشن هدهاشم  شاهرهچ  رد  بارطضا  تشحو و  سرت و  زا  يرثا  اّما  دننک ، باترپ  روهلعش  نازوس  شتآ  يوس  هب  ات  دنداد  رارق  قینجنم 
ماما امرـصع ، رگرادیب  رگا  دنروخیمن . يراک  چیه  درد  هب  وسرت  ياهناسنا  اریز  دنـشاب ، سرتن  عاجـش و  دیاب  زین  دیحوت  رگدایرف  ناوریپ 

صلخم ریلد و  ناگدنمزر  رگا  دشیمن . زوریپ  نایناهج  راظتنا  فالخ  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دوبن  سرتن  عاجـش و  هرـس ، سدـق  ینیمخ 
بونج هَّللا  بزح  رگا  میدشیمن . گنج  حتاف  نارادمتسایس ، یسایس  تالداعم  فالخ  رب  سّدقم  عافد  رد  ام  دندوبن  عاجش  یمالسا  ناریا 

ار لیئارسا  يریذپانتسکش  هناسفا  و  دش ، زوریپ  حّلـسم ، ْنادند  ات  لیئارـسا  رب  هزور  گنج 33  رد  نایناهج  تریح  تهب و  ناـیم  رد  ناـنبل 
. دوب دنوادخ  رب  اهنآ  هّجوت  لّکوت و  هَّللا و  بزح  ياضعا  يروالد  تعاجش و  رطاخ  هب  درک ، لطاب 

هیکت دنوادخ  رب  اهنت  و  میشاب ، ریلد  عاجش و  فلتخم  نانمشد  ثداوح و  لباقم  رد  مینکن و  تشحو  دنوادخ  ریـسم  رد  ییاهنت  زا  نیاربانب ،
. میشاب هتشادن  ياهمهاو  وا  ریغ  زا  و  مینک ،

***
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: مود لصف 

هراشا

یناوج  نارود 

هورگ هس  هک  دوب ، قارع  قطانم  زا  یکی  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح  یناوج  یناوجون و  یکدوک و  یگدنز  نارود  دـّلوت و  ّلحم  ِلباب ،
: دنتسیزیم نآ  رد  تسرپتب 

. دندیتسرپیم ار  بوچ  گنس و  زا  ییاهتب  هک  یناسک  . 1
. ناتسرپدیشروخ ناتسرپهام و  ناتسرپهراتس و  . 2

. دندرکیم شتسرپ  ار  ناعنک » نب  دورمن   » هک یناسک  . 3
بلطم نیا  هّتبلا  تـشاد . ییادـخ  ياـعّدا  تـسنادیم و  مدرم  دوـبعم  ار  دوـخ  هـکلب  تـشاد ، تنطلـس  تموـکح و  ياـعّدا  اـهنت  هـن  دورمن 
. دروخیم مشچ  هب  زین  دناوخیم ،  (1)« یلعا ّبر   » ار دوخ  هک  نوعرف  نوچمه  رگید ، ناهاشداپ  دروم  رد  تشادن و  يو  هب  صاصتخا 

. درک زاغآ  هورگ  هس  ره  اب  ار  شیوخ  تازرابم  یگلاس  نس 16  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا 
هداب زا  ّتیفرظ  یمک  رثا  رب  وا  و  دوب ، هداد  تموکح  دورمن  هب  دنوادخ  هک  ارچ  درک ، وگتفگ  شراگدرورپ  هرابرد  ربمایپ ، میهاربا  اب  دورمن 

دورمن دـناریمیم . دـنکیم و  هدـنز  هک  تسا  یـسک  نآ  نم  يادـخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  یماگنه  دوب و  هدـش  تسمرـس  رورغ 
رـضاح ار  ینادـنز  ود  داد  روتـسد  مدرم ، رب  تقیقح  نتخاـس  هبتـشم  راـک و  نیا  تاـبثا  يارب  و  مناریمیم ، منکیم و  هدـنز  زین  نم  تـفگ :

سپس  دندرک ،

تسا هدمآ  تاعزان  هروس  هیآ 24  رد  بلطم  نیا  - 1
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برغم رد  و   ) دروآیم قرـشم  قفا  زا  ار  دیـشروخ  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  میهاربا  درک . رداص  ار  يرگید  لتق  یکی و  يدازآ  نامرف 
توهبم تام و  رفاـک ، ِدورمن  اـجنیا  رد  رواـیب ! برغم  زا  ار  دیـشروخ  یتسه ، ناـهج  رب  مکاـح  هک  ییوگیم  تسار  رگا  دـنکیم ) بورغ 

. دروخ تسکش  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  اب  يوگتفگ  رد  (1) و  دش
تـسرپتب زین  دوب ، شیومع  هک  رزآ ، يو  تسرپرـس  یّتح  هک  اجنآ  ات  دـش ، گرزب  يدولآ  كرـش  طیحم  نانچ  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

كرـشم و همه  نآ  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دوب . زین  رفاک  كرـشم و  ِدورمن  رواشم  ریزو و  وا  تشاد . یـشارتتب  هاـگراک  هکلب  دوب ،
گنرمه اوسر  يوشن  یهاوخ   » طلغ قطنم  تشپ  رد  دشن و  دوخ  دساف  طیحم  میلـست  يو  دوب . تسرپادـخ  دّـحوم و  ییاهنت  هب  تسرپتب ،

تـسرپتب هورگ  هس  ره  راک  یهلا ، ياهتیاده  وترپ  رد  هشیدـنا و  لقع و  يورین  زا  نتفرگ  کمک  اب  هکلب  تفرگن ؛ رگنـس  وش » تعامج 
. تخادرپ نیمز  اهنامسآ و  قلاخ  تدابع  هب  و  تسناد ، هدوهیب  لطاب و  ار 

زا رگا  تسیچ ؟ مالـسلا  هیلع  میهاربا  فـیلکت  لاـح   (2)! ربـب رازاـب  هب  شورف  تهج  ار  اـبیز  تب  نیا  : » تفگ يو  هـب  رزآ  شیوـمع  يزور 
. تسین راگزاس  شایتسرپادـخ  حور  اب  دـنک  لمع  وا  نامرف  هب  رگا  و  دـمآ ؛ دـهاوخ  دوجو  هب  یتالکـشم  دـنک  یچیپرـس  شیومع  نامرف 

. دزادرپب یتسرپتب  اب  هزرابم  هب  یفنم  تاغیلبت  اب  هتفرگ و  ار  تب  تفرگ  میمصت 
تمیق نیرتـهب  هـب  ار  نآ  ناوارف ، مارتـحا  هدــنبیرف و  تاـغیلبت  اـب  و  هدرک ، لـغب  مارتـحا  اـب  ار  تـب  یعقاوـم  نـینچ  رد  ناتــسرپتب  اـًلومعم 
نابایخ هچوک و  نایم  رد  ار  نآ  و  تخادنا ، هناش  هب  ار  نامسیر  رگید  رس  تسب و  تب  ياپ  هب  ینامسیر  نکشتب ، ِمیهاربا  اّما  دنـشورفیم .

تب  یسک  هچ  مدرم ! يا  دزیم : دایرف  نامزمه  دناخرچیم و 

هیآ 258 هرقب ، هروس  - 1

ص 15 ایبنا ، خیرات  - 2
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اب تسا ! هتخاس  وا  زا  يراک  هن  دیوگیم و  نخس  هن  دمهفیم ، هن  دراد ، سح  هن  دیوبیم ، هن  دونـشیم ، هن  دنیبیم ، هن  هک  یتب  دهاوخیم ؟

عفر اـت  تسـشن  یلـالز  بآ  يوـج  بل  رب  هنـشت  هتـسخ و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  درکن . مادـقا  تب  ندـیرخ  يارب  یـسک  یفنم  تاـغیلبت  نـیا 
یگتسخ عفر  زا  سپ  روخب ! بآ  ياهدش  هنشت  رگا  تفگ : نآ  هب  ناتسرپ  تب  راظنا  رد  درب و  بآ  ریز  هب  ار  تب  دنک ، یگنـشت  یگتـسخ و 

هک درک  بّجعت  رزآ  درادـن ! رادـیرخ  تب  نیا  ناجومع ! تفگ : يو  هب  باطخ  تشگزاب و  رزآ  شیومع  دزن  هب  يرتشم ، نتفای  زا  سأـی  و 
. تسا هدشن  تب  نآ  ندیرخ  هب  رضاح  سک  چیه  روطچ 

فرص ار  دوخ  هجدوب  ات 60 % اههناخراک  زا  یضعب  هک  دیاهدینش  رگا  تسا . زاسراک  ّرثؤم و  رایسب  تاغیلبت  یگنوگچ  مرتحم ! ناگدنناوخ 
. تسا تاغیلبت  روآباجعا  فرگش و  راثآ  نآ  ّتلع  تساهنآ ، دیلوت  هنیزه  زا  شیب  تاغیلبت  هنیزه  هاگ  دننکیم و  تاغیلبت 

؟ دوب هک  رزآ 

تایآ قبط  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  دای  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ردپ  ناونع  هب  رزآ  زا  دیجم  نآرق  زا  هیآ  تشه  یلا  تفه  رد  لاؤس :
نآ اـب  يرگید  تبـسن  اـی  دوب ، مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ردـپ  رزآ  عـقاو  رد  اـیآ  دوـب . كرـشم  تسرپتب و  يدرف  يو  نآرق  حـیرص 

؟ تشاد ترضح 
. دوب يو  ردپ  هکلب  دوبن ، مالسلا  هیلع  میهاربا  يومع  رزآ  هک  دندقتعم  ّتنس  لها  خساپ :

، دوبن مالـسلا  هیلع  میهاربا  ردپ  رزآ  هک  دندقتعم  هعیـش  ياملع  اّما  دشاب ! كرـشم  تسرپتب و  ناربمایپ  زا  يربمایپ  ردـپ  تسا  نکمم  اریز 
« رزآ  » زا هک  یتایآ  دروم  رد  و  دشاب . هدوب  تسرپ  تب  كرـشم و  ناربمایپ  زا  يربمایپ  دادجا  ردپ و  درادـن  ناکما  و  دوب . يو  يومع  هکلب 

: دناهداد خساپ  نینچ  هدرک ، ریبعت  میهاربا  ردپ  با »  » هب
رزآ يارب  دوبن  رضاح  میهاربا  هک  تسا  هدمآ  هبوت  هروس  هفیرش 104  هیآ  رد 
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. تشادرب تسد  يو  زا  دروایب  نامیا  تسین  رضاح  رزآ  درک  هدهاشم  هک  یماگنه  و  داد ، رافغتسا  هدعو  وا  هب  راب  کی  طقف  دنک ، رافغتسا 

: درک ضرع  ادخ  هب  باطخ  تشادرب و  اعد  هب  تسد  رمع  رخاوا  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  میهاربا  هروس  هفیرش 41  هیآ  رد  و 
اپرب باسح  هک  زور  نآ  رد  ار ، نانمؤم  همه  مردام و  ردـپ و  نم و  اراـگدرورپ ! ُباَـسِْحلا ؛» ُموُقَی  َمْوَی  َنِینِمْؤُْمِللَو  َّيَدـِلاَِولَو  ِیل  ْرِفْغا  اَـنَّبَر  »

!«. زرمایب دوشیم ،
. دنک رافغتسا  اعد و  وا  يارب  رمع  رخآ  رد  دیابن  دوب ، مالسلا  هیلع  میهاربا  ردپ  رزآ  رگا  هک  یلاح  رد 

. دـشابیم ومع  يانعم  هب  هاگ  ردـپ و  يانعم  هب  هاگ  با »  » و ردام ، يانعم  هب  هدـلاو »  » و ردـپ ، يانعم  هب  برع  تغل  رد  دـلاو »  » نیا رب  هوالع 
. دوب خرات »  » شردپ و  مالسلا ، هیلع  میهاربا  يومع  رزآ »  » نیاربانب

***
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: موس لصف 

هراشا

ناتسرپدیشروخ  ناتسرپهام و  ناتسرپهراتس ، اب  وگتفگ 

: دش ماجنا  هلحرم  هس  رد  ناتسرپتب  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  يوگتفگ  هزرابم و 
. ناتسرپدیشروخ ناتسرپهام و  ناتسرپهراتس و  اب  وگتفگ  لّوا : هلحرم 

. دندیتسرپیم ار  بوچ  ای  گنس  زا  یتب  هک  یناسک  اب  وگتفگ  مود : هلحرم 
. دندرکیم شتسرپ  ار  دورمن  دوخ  هاشداپ  هک  یناسک  اب  وگتفگ  موس : هلحرم  و 

اب هزراـبم  شور  تقیقح ، رد  و  درک . موکحم  ار  ناتـسرپتب  دوخ ، حیحـص  لدتـسم و  يوق و  رایـسب  قـطنم  اـب  هلحرم  هس  ره  رد  ترـضح 
. داد شزومآ  ام  هب  ار  لهاج  داشرا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یگنوگچ  و  دسافم ، اهیجک و  تافارحنا و 

: میزادرپیم ناتسرپدیشروخ  هام و  هراتس و  اب  يو  يوگتفگ  هب  لصف  نیا  رد 
: دیامرفیم نایب  نینچ  ماعنا  هروس  ات 79  تایآ 75  نمض  رد  ار  روکذم  يوگتفگ  دیجم  نآرق 

هب ار  اهنآ ) رب  دـنوادخ  قلطم  ّتیمکاح  و   ) نیمز اهنامـسآ و  توکلم  هنوگنیا ، و  ِضْرَْألاَو ؛» ِتاَوامَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاَْربِإ  يُِرن  َِکلَذَـکَو  »
«. میداد ناشن  میهاربا 

. دشاب اهناملسم  ام  یگدنز  همانرب  ءزج  دیاب  نیمز  اهنامسآ و  رارسا  هعلاطم 
نیقی تاجرد  نتفر  الاب  ثعاب  و  هدـش ، هتـشون  نیمز  نامـسآ و  ياهیتفگـش  رارـسا و  دروم  رد  هک  ییاهباتک  هعلاطم  روظنم  نیا  يارب  و 

مزال  ام  يارب  دوشیم ، ناسنا 
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: دییامرف هّجوت  نیمز  نامسآ و  ياهیتفگش  زا  هنومن  ود  هب  بلطم ، نیا  ّتیمها  ندش  نشور  يارب  تسا . بسانم  و 

بوسحم يریـش  هار  ناـشکهک  زا  ییزج  دیـشروخ ، هرک  نیا  و  تسا . نیمز  هرک  ربارب  رازه  تسیود  نویلیم و  کـی  دیـشروخ  هرک  فـلا )
اب يریـش  هار  ناشکهک  هک  نیا  بیجع  تسا ! نآ  طّسوتم  هراتـس  کی  ام  ِدیـشروخ  هک  تسا ، هراتـس  دراـیلیم  تسیود  ياراد  هک  دوشیم ،

و دراد ! دوجو  نامـسآ  رد  هک  تسا  یناـشکهک  اـهدرایلیم  زا  هنومن  کـی  تسا ، نآ  طّـسوتم  هراتـس  کـی  دیـشروخ  هک  هراتـس ، همه  نیا 
! تسا تکرح  رد  یّصاخ  باسح  مظن و  همانرب و  ساسا  رب  یتسه  ناهج  مامت  هکلب  تمظع ، نیا  اب  نامسآ  نیا  هک  نیا  رتبیجع 

اـهلگنج و رد  دوـجوم  ناـتخرد  ناـهایگ و  ربارب  اـههد  اـهایرد ، رد  دوـجوم  ناـهایگ  ناـتخرد و  دراد . یناوارف  بیاـجع  مـه  نـیمز  ب )
رب ّقفوم  رـشب  زونه  هک  دننکیم ، یگدـنز  نیمز  هرک  يور  رب  هرـشح  هدـنزخ و  هدـنرپ و  عون ، اهنویلیم  و  تسا ! نیمز  يور  ياهیکـشخ 

. میهد شرتسگ  نیمز  اهنامسآ و  رارسا  دروم  رد  ار  نامتاعلاطم  دیاب  نیاربانب ، تسا ! هدشن  اهنآ  ییاسانش 
ترـضح هب  نیمز  نامـسآ و  توکلم  هئارا  زا  فدـه  ددرگ ؛» نیقی  لها  و ) دـنک ، لالدتـسا  نآ  هب   ) ات َنِیِنقوُْملا ؛» ْنِم  َنوُکَِیلَو   » هیآ قبط  رب 

. دوب نیقی  ماقم  هب  ندیسر  مالسلا ، هیلع  میهاربا 
؟ دوبن نیقی  لها  میهاربا  ترضح  رگم  لاؤس :

هب نیمز ، اهنامـسآ و  توکلم  هئارا  زا  سپ  و  دوب ، هتفای  تسد  اهنآ  زا  یخرب  هب  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  میهاربا  هک  دراد  یلحارم  نیقی  خساپ :
. تفای تسد  زین  يرتالاب  لحارم 

رتولج هک  یماگنه  اّما  دراد . دوجو  یـشتآ  اجنآ  رد  هک  دراد  نیقی  دـنکیم ، هدـهاشم  ار  يدود  رود  هلـصاف  زا  هک  یـسک  هکنیا : حیـضوت 
هک  ینامز  و  دنکیم . ادیپ  تسد  شتآ  دوجو  هب  تبسن  نیقی  زا  يرتالاب  هلحرم  هب  دنیبیم  ار  شتآ  ياههلعش  دیآیم و 
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دراد و یلحارم  نیقی  نیاربانب ، دوشیم . رتشیب  شتآ  هب  وا  نیقی  دنکیم ، سح  ار  نآ  ترارح  هک  دوشیم  مک  ردـق  نآ  شتآ  اب  وا  هلـصاف 

. درک رتلماک  ار  وا  نیقی  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  هئارا  اب  لاعتم  دنوادخ 
ار ياهراتـس  تفرگ ، ارف  ار  وا  بش  یکیرات )  ) هک یماگنه  َنِیِلفْآلا ؛» ُّبِحُأَال  َلاَق  َلَـفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اَذَـه  َلاَـق  ًاـبَکْوَک  اََءر  ُلـْیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف  »

«. مرادن تسود  ار  ناگدننکبورغ  تفگ : درک ، بورغ  هک  یماگنه  اّما  تسا !؟ نم  راگدرورپ  نیا  تفگ : درک ، هدهاشم 
؟ تسا هراتس  مادک  هتفرگ ، رارق  ثحب  دروم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هک  ياهراتس  زا  روظنم  لاؤس :

. دنتسه ناشخرد  ناگراتس  زا  و  یسمش ، هموظنم  ءزج  ود  ره  هک  دناهتفگ ، يرتشم  هراتس  رگید  یخرب  هرهز و  هراتس  ار  نآ  یضعب  خساپ :
دوـخ يادـخ  ناوـنع  هب  ار  نآ  ًاـتقیقح  اـیآ  درک ، هدـهاشم  ار  يرتـشم  اـی  هرهز  هراتـس  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  یماـگنه  لاؤـس :

؟ تفگ نینچ  ناشهدیقع  لاطبا  سپس  و  اهنآ ، ندرک  عناق  ناتسرپهراتس و  اب  یهارمه  يارب  ای  تفریذپ ،
نایاپ زا  سپ  هک  تسا ،  (1)« َنوُکِرُْشت اَّمِّم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِمْوَق  اَی  َلاَق   » هفیرش هیآ  اعّدا ، نیا  رب  دهاش  و  تسا ، حیحص  مود  لامتحا  کش ، نودب 

. تسج يرازیب  یتسرپتب  كرش و  زا  ناتسرپدیشروخ ، ناتسرپهام و  ناتسرپهراتس و  هورگ  هس  اب  هرظانم  ثحب و 
. درک بورغ  هراتس  نوچ  تفریذپن ، دنوادخ  ناونع  هب  ار  هراتس  مالسلا  هیلع  میهاربا 

. دنز هیکت  وا  رب  تالکشم  همه  رد  و  دنک ، یگدنز  وا  هیاس  رد  و  دشاب ، هتشاد  روضح  هشیمه  اج و  همه  هک  دهاوخیم  ییادخ 
. درک عولط  هام  ات  دوب  نامسآ  رگهراظن  نانچمه  دز و  رانک  ار  ناتسرپهراتس 

ِمْوَْقلا  َنِم  َّنَنوُکََأل  یِّبَر  ِینِدْهَی  ْمَّل  ِْنَئل  َلاَق  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اَذَه  َلاَق  ًاغِزَاب  َرَمَْقلا  اََءر  اَّمَلَف  »

« مرازیب دیهدیم ، رارق  ادخ  ياتمه  هچنآ  زا  نم  نیقی  هب  نم ! موق  يا  تفگ : همجرت «: هیآ 78 . ماعنا ، هروس  - 1
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، درک بورغ  مه ) نآ   ) هک یماگنه  اّما  تسا !؟ نم  يادخ  نیا  تفگ : دفاکـشیم ، ار ) قفا  هنیـس   ) هک دید  ار  هام  هک  یماگنه  و  َنیِّلآَّضلا ؛»
اب ترــضح  نآ  يوـگتفگ  دــسریم  رظن  هـب  مدوـب .» ناـهارمگ  هورگ  زا  عـطق  روـطهب  درکیمن ، ییاـمنهار  ارم  مراــگدرورپ  رگا  تـفگ :

، لاح ره  هب  دوشیم . رهاظ  نامـسآ  رد  باتفآ  بورغ  زا  سپ  تعاس  ود  یکی  هاـم  هک  دوب ، هاـم  مهدـفه  مهدزناـش و  بش  رد  ناتـسرپهام 
رگا یتسار  درک . زاربا  اهنآ  هدیقع  نالطب  يارب  ار  لالدتسا  نامه  هام  بورغ  اب  و  تفگ ، ناتسرپهام  اب  ار  نخس  نامه  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

!؟ دروخیم درد  هچ  هب  دریگن ، ار  وا  تسد  اهیهار  ود  رد  دنکن و  تیاده  ار  ناسنا  دوشیم ، هتفریذپ  راگدرورپ  ناونع  هب  هچنآ 
هنیس هک   ) دید ار  دیشروخ  هک  یماگنه  و  َنوُکِرُْـشت ؛» اَّمِّم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِمْوَق  اَی  َلاَق  ْتَلَفَأ  اَّمَلَف  ُرَبْکَأ  اَذَه  یِّبَر  اَذَه  َلاَق  ًۀَغِزَاب  َسْمَّشلا  اََءر  اَّمَلَف  »

هب نم ! موق  يا  تفگ : درک ، بورغ  هک  یماگنه  اّما  تسا ! رتگرزب  همه ) زا  هک   ) نیا تسا ، نم  راگدرورپ  نیا  تفگ : تفاکشیم ، ار ) قفا 
«. مرازیب دیهدیم ، رارق  ادخ  ياتمه  هچنآ  زا  نم  نیقی 

نالطب رب  یقطنم  يوق و  لالدتسا  و  شتسرپ ، يارب  دیشروخ  هام و  ناگراتس و  ّتیحالص  مدع  تابثا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
: درک یفرعم  هنوگ  نیا  ار  شتسرپ  هتسیاش  يادخ  ناتسرپدیشروخ ، ناتسرپهام و  ناتسرپهراتس و  هدیقع 

هک مدرک  هّجوتم  یـسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نم   (1) ؛» َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اَنَأ  اَمَو  ًافِینَح  َضْرَْألاَو  ِتاَواـمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  »
«. متسین ناکرشم  زا  تسا و  صلاخ  نم  نامیا  هک  یلاح  رد  هدیرفآ ، ار  نیمز  اهنامسآ و 

هک تسا  یکاپ  تاذ  صوصخم  شیاتـس  تدابع و  هکلب  دنتـسین ، تدابع  هتـسیاش  جاتحم ، دـنقولخم و  دوخ  هک  دیـشروخ ، هام و  هراـتس و 
نینچ شتسرپ  هب  هناصلاخ  نم  يرآ ، تسا . یتسه  ناهج  مامت  هکلب  نیمز ، اهنامـسآ و  مامت  هکلب  دیـشروخ ، هام و  ناگراتـس و  هدننیرفآ 

دراو نیکرشم  کلس  رد  زگره  و  مروآیم ، يور  يدوبعم 

هیآ 79 ماعنا ، هروس  - 1
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لّکوت وا  رب  و  منزیم ، هیکت  ییادخ  نینچ  هب  نم  دـشاب . نانآ  رایتخا  رد  تموکح  تردـق و  و  دنـشاب ، هعماج  ّتیرثکا  دـنچ  ره  موشیمن ،

. درادن بورغ  لوفا و  زگره  و  تسا ، نم  اب  زور  بش و  هک  میوجیم ، تناعتسا  وا  زا  و  منکیم ،

هدنزومآ تاکن 

تّینابصع زا  بانتجا  شمارآ و  ظفح  . 1

اب رگا  میهدب . تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  دیابن  میوشیم ، هجاوم  عورـشمان  راجنهان و  ياهراک  ای  دـساف  فرحنم و  ياهناسنا  اب  هک  یماگنه 
، تاکز سمخ و  رکنم  ای  ةالصلا ، كرات  ای  راوخهزور ، ای  باجحدب ، ای  باجحیب ، ای  ینید ، لئاسم  هب  انتعا  یب  ای  دترم ، ای  رفاک ، صخش 
، مییوجب تئارب  نآ  زا  هدش و  رجزنم  تحاران و  هانگ  ماجنا  زا  دوخ  دوجو  نورد  رد  دـیاب  هک  لاح  نیع  رد  میدرک ، دروخرب  اهنآ  دـننام  و 

قیرط زا  هک  ارچ  میزادرپب ، لهاج  داشرا  رکنم و  زا  یهن  هضیرف  هب  بدا  قالخا و  قطنم و  لیلد و  اب  هکلب  میوش ، ینابـصع  دـیابن  زگره  اّما 
شوخ و قـالخا  بوخ و  دروخرب  لـباقم  رد  هک  دوشیم  تفاـی  یـسک  رتمک  ددرگیم و  لـصاح  يرتبولطم  جـیاتن  قـالخا ، فطاوع و 

. دهد ناشن  يراجنهان  بولطمان و  لمعلا  سکع  حیحص ، قطنم 

هلباقم هزرابم و  سپس  یهارمه ، ارادم و  . 2

رهاظ رد  درک و  یهارمه  ارادم و  دیاب  ادـتبا  دونع ، جوجل و  دارفا  لباقم  رد  هک  میریگیم  هجیتن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ناتـساد  زا 
نآ نالطب  هب  ات  درک ، نایب  ار  نآ  تالاکـشا  تخادرپ و  اهنآ  راکفا  دقن  هب  ماگ  هب  ماگ  جیردت و  هب  سپـس  تفریذپ ، ار  اهنآ  رظن  هدـیقع و 

فعض تاکن  اهلالدتسا و  ندینش  هب  رـضاح  دوش ، هتفرگ  اهنآ  هدیقع  اب  فلاخم  داضتم و  دص  رد  دص  عضوم  لّوا  زا  رگا  اریز  دنربب . یپ 
هنومن  ود  هب  تسا . هرظانم  ثحب و  ّمهم  لوصا  زا  یکی  بلطم  نیا  و  دش ، دنهاوخن  دوخ  هدیقع 

هدنزومآ www.Ghaemiyeh.comتاکن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


40 ص :
: دییامرف هّجوت  هنیمز  نیا  رد  یخیرات 

روظنم هب  يزور  فجن ، رد  لیـصحت  ماگنه  هب  دـنکیم : لقن  نینچ  دوب ، يراوگرزب  دّیـس  هک  فرـشا ، فجن  رد  ام  دـیتاسا  زا  یکی  فلا )
هک نیا  يارب  دراد و  یـسامترا  لسغ  ماجنا  دـصق  یـساوسو  ياهبلط  هک  مدرک  هدـهاشم  متفر . هفوک  ّطش  راـنک  هب  یگتـسخ  عفر  حـیرفت و 
ره اّما  دنهد ؛ رما  نیا  رب  تداهـش  هک  تساوخیم  نارگید  زا  دنک ، لصاح  لسغ  ماگنه  هب  بآ  رد  شندـب  ياضعا  مامت  نتفر  ورف  هب  نیقی 

رگا : » تفگ دید  ارم  هک  یماگنه  درکیمن . لوبق  دندادیم ، لسغ  تّحص  رب  تداهـش  اهنآ  دمآیم و  نوریب  تفریم و  بآ  ریز  هب  هک  راب 
دمآ نوریب  هک  یماـگنه  تفر ، ورف  بآ  رد  رتم  یتناـس  تسیب  دـیاش  تفر و  بآ  ریز  هب  سپـس  مریذـپیم ؛» دـهد  تداهـش  دّیـس  اـقآ  نیا 

شرس يور  رتم  مین  ات  بآ  تفر و  ورف  بآ  رد  لسغ  دصق  هب  هرابود  دوب »! نوریب  ناترس  زا  يرادقم  اریز  دوبن ، تسرد  امش  لسغ  : » متفگ
تفر و ورف  بآ  يرتم  کـی  قمع  اـت  موس  راـب  يارب  دوب »! نوریب  ناترـس  ياـهوم  زا  يرادـقم  : » متفگ دوب ؟ تسرد  دیـسرپ : تفرگ  ارف  ار 

تاجن تفریذپ و  ارم  نخس  لکـش  نیا  هب  دوب .» حیحـص  ناتلـسغ  تفر و  ورف  بآ  رد  لماک  روطهب  امـش  ندب  راب  نیا  : » متفگ دمآ . نوریب 
. تفای

وا تفریذپیمن . ار  وا  نخس  سک  چیه  اّما  دراد ؛ رارق  وا  رـس  يور  ياهزوک  هراومه  درکیم  رّوصت  هک  دوب  يرگید  ساوسو  صخـش  ب )
زور مرادرب ! ار  نآ  ات  ایب  نم  دزن  ادرف  تسامـش  رـس  يالاب  ياهزوک  تسا  تسرد  تفگ : وا  هب  بیبط  دـندرب . یکریز  هاگآ و  بیبط  دزن  ار 
مدرک هراشا  نامز  ره  ورب ، ماب  تشپ  هب  نک و  هّیهت  ياهزوک  : » تفگ یصخش  هب  بیبط  دنک ، هعجارم  ساوسو  صخـش  هک  نآ  زا  لبق  دعب ،

نم تفگ : سپـس  دناشن . ياهطقن  رد  درب و  ماب  تشپ  يالاب  هب  ار  وا  بیبط  دمآ ، ساوسو  درف  هک  یماگنه  زادـنیب ؛» هچوک  لخاد  هب  ار  نآ 
هب  بیبط  دزادنیب . هچوک  لخاد  هب  ار  هزوک  هک  درک  هراشا  صخش  نآ  هب  دعب  مرادرب ، ار  ترس  يور  هزوک  هک  منکیم  شالت 
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. ینک هدهاشم  ار  هزوک  هدش  درخ  تاعطق  يورب و  نییاپ  یناوتیم  متخادـنا ، هچوک  لخاد  هب  متـشادرب و  ار  هزوک  تفگ : ساوسو  صخش 

. دش جراخ  مّهوت  نیا  زا  تفای و  تاجن  ساوسو  نیا  زا  هزوک ، هدش  درخ  تاعطق  هدهاشم  اب  وا 
. درک لمع  ّتبحم  قطنم و  یهاگآ و  ریبدت و  اب  دیاب  دارفا  تیاده  يارب  يرآ !

لوفا بورغ و  . 3

، لوفاو بورغ  نایم  یطابترا  هچ  تسا ؟ تدابع  يارب  اهنآ  یگتـسیاش  مدع  رب  لیلد  هام  دیـشروخ و  هلمج  زا  ناگراتـس  بورغ  ارچ  لاؤس :
؟ تسا یگناگیو  دیحوتو 

فرط نآ  و  تسین ، قفا  يوس  نیا  ینعی  دنکیم ، بورغ  هک  یماگنه  تسا ؛ هدننک  بورغ  ّتیدودـحم  رب  لیلد  بورغ  هکنیا ؛ لّوا  خـساپ :
و ام ، دوجو  نوریب  رد  و  نیمز ، رد  نامـسآ ، رد  تسه ، اج  همه  رد  دـنوادخ  اریز  قلاـخ ، هن  تسا  قولخم  دوش  دودـحم  رگا  و  تسه . قفا 

مرـش وا  زا  دـنکیم ، تیبرت  ارم  یتردـقرپ  دودـحمان و  يادـخ  نینچ  میـشاب . هک  اجک  ره  تساـم  اـب  وا  اـم ، بلق  رد  یّتح  و  اـم ، نورد  رد 
. منکیم

تسه و تعاس  دـنچ  يزور  هک  يدـنوادخ  اب  دراد ، عالّطا  مزغم  نورد  یفخم  راـکفا  زا  یّتح  تسا ، هاـگآ  نم  روما  ماـمت  هب  هک  ییادـخ 
. تسین هسیاقم  لباق  دنکیم  بورغ  سپس 

ره زا  هک  يدنوادخ  و  لامک . يوس  هب  ای  تسا ، ناصقن  يوس  هب  ای  تکرح  و  تسا ، تکرح  ياراد  دنکیم  بورغ  هک  يزیچ  هکنیا ؛ مود 
. دشاب ادخ  دناوتیمن  دراد  تکرح  هچنآ  سپ  ناصقن ، هن  دراد و  لامک  يوس  هب  تکرح  هن  تسا  لماک  تهج 

( نیناوق ریاس  و  زکرم ، زا  زیرگ  نوناق  و  هعفاد ، هبذاـج و  نوناـق  ریظن   ) ملاـع نیناوق  ناـمرف  تحت  ناگراتـس  دیـشروخ و  هاـم و  هکنیا ؛ موس 
هن تسا  قولخم  تسا ، یتسه  ملاع  نیناوق  روهقم  هچ  نآ  و  یتسه . ملاع  نیناوق  ریـسا  هن  تسا ، نیناوق  قوفام  دنوادخ  و  دننکیم . تکرح 

. قلاخ
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اهنآ ناتسرپباتفآ  ناتسرپهراتس و  ناتسرپهام و  كرتشم  فعض  هطقن  يور  نتشاذگ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  نیا  هجیتن 

. دنتسین شتسرپ  هتسیاش  ینامسآ  مارجا  نیا  هک  درک  تباث  نارگیدو  اهنآ  هب  و  تخاس ، دوخ  نیتم  يوق و  قطنم  روهقم  ار 

ینامسآ مارجا  شتسرپ  هفسلف  . 4

هراشا

، دناهدروآ يور  ینامسآ  مارجا  زا  یخرب  شتـسرپ  هب  ياهّدع  رتدودحم ، لکـش  هب  نونکا  رتعیـسو و  سایقم  رد  هتـشذگ  رد  هک  نیا  ّتلع 
: دراد دوجو  ناگراتس  هرابرد  هدیقع  عون  هس  موجن  ملع  رد  هک  تسا  نیا 

خر گنج  دـننک  هدارا  اهنآ  رگا  تساهنآ . تسد  هب  ام  تشونرـس  و  دـنّربدم ، ریدـم و  شوهاـب و  لـقاع و  هدـنز و  یتادوجوم  اـهنآ  فلا )
ناتـسرپهام و ناتـسرپهراتس و  تهج ، نیدب  تساهنآ . هدارا  هب  هتـسب  یلاسبآ  یلاسکـشخ و  دنکیم ، حلـص  رـشب  اهنآ  هدارا  اب  و  دـهدیم ،

. دننزب مقر  بوخ  ار  ناشتشونرس  ات  دندروآ ، يور  اهنآ  شتسرپ  تدابع و  هب  ناتسرپدیشروخ 
ال  ) تشاد دهاوخن  یتسه  ملاع  رد  يریثأت  لقتسم ، روطهب  يدوجوم  چیه  ادخ  كاپ  تاذ  زج  اریز  تسا ، رفک  كرش و  مزلتسم  هدیقع  نیا 

. دهدیم خر  يرگید  هثداح  چیه  هن  دنازوسیم و  شتآ  هن  دُربیم و  دراک  هن  دهدن  هزاجا  دنوادخ  رگا  هَّللا ) الا  دوجولا  یف  رثؤم 
ّتیلاعف دنوادخ  نذا  هب  هکلب  دنهدیمن ، ماجنا  يراک  ییاهنتهب  اّما  دنتـسه ، يّربدم  ریدم و  شوهاب و  لقاع و  هدـنز و  تادوجوم  اهنآ  ب )

. دننکیم
هب زورما  رـشب  هک  صوصخهب  تسا . هدـشن  هماقا  نآ  تابثا  رب  یلیلد  تسا و  یلطاب  داقتعا  یلو  تسین ، كرـش  رفک و  مزلتـسم  هدـیقع  نیا 

. تسا هدرکن  هدهاشم  اجنآ  رد  یگدنز  تایح و  راثآ  هنوگ  چیه  هدرک و  رفس  هام ) هرک   ) ینامسآ تارک  زا  یضعب 
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اذل و  دـنهدیم . ناشن  ار  اهناسنا  هدـنیآ  اّما  تسین ، اهنآ  تسد  هب  اهناسنا  تشونرـس  و  دنتـسین ، روعـش  اب  ّربدـم و  ریدـم و  ناگراتـس  ج )

: دنیوگیم نیمّجنم  زا  یخرب 
عاضوا دوشیم . رارقرب  حلـص  ناکم  نـالف  رد  و  دـهدیم ، خر  گـنج  ناـکم  نـالف  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  ناگراتـس  بکاوک و  عاـضوا  »

«. دوب دهاوخ  یلاسبآ  ای  دهدیم ، خر  یلاسکشخ  لاسما  هک  دهدیم  ناشن  بکاوک 
هکلب درادـن ، دوجو  نآ  تابثا  رب  یناهرب  لیلد و  و  تسا ، ساسایب  لـطاب و  مود  هدـیقع  دـننامه  اـّما  تسین ، رفک  كرـش و  زین  نخـس  نیا 

. تسا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  یخرب  فلاخم 
لاـیخ و مهو و  درک ،» نییعت  ناوـتیم  ار  وا  هدـنیآ  دراد و  نامـسآ  رد  ياهراتـس  دوـش  دـّلوتم  سک  ره  : » دوـشیم هتفگ  هک  نیا  نیارباـنب ،

تیاور ود  هب  بلطم  نیا  ندـش  رتنشور  يارب  تسوا . ّصاخ  ياـیلوا  ادـخ و  صوصخم  بیغ ، زا  نداد  ربخ  هک  ارچ  تسین ، شیب  یمّهوت 
: دینک هّجوت  ریز 

! تسا نوعلم  مّجنم  لّوا :

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ٌنوُْعلَم  ُرِحاسلاَو  ٌنوُْعلَم ، ُنِهاْکلاَو  ٌنوُْعلَم ، ُمِّجَنُْملا  »

(1) «. رگوداج رحاس و  . 3 دهدیم ) یبیغ  ربخ  هک  یسک   ) نهاک مّجنم 2 . . 1 دنراگدرورپ : نیرفن  نعل و  دروم  هورگ  هس   ؛
؟ تسا فلاخم  یسانشهراتس  ملع  اب  مالسا  ایآ  تسا ؟ نوعلم  مّجنم  ارچ  لاؤس :

يریگیپ ار  تئیه  ملع  ثحابم  هک  ییوجشناد  نارازهو  موجن  ملع  گرزب  ياههاگشناد  قیقد و  هداعلاقوف  رکیپلوغ و  ياهپوکـسلت  ایآ 
؟ دنراگدرورپ نیرفن  نعل و  دروم  دننکیم 

هب  ناوتیم  هار  نیا  زا  هکلب  تسین ، نوعلم  موجن  ملع  یسانشهراتس و  باوج :

ح 7 ص 103 ، ج 12 ، ۀعیشلالئاسو ، - 1
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نعل دروـم  دـنهدیم ، هدـنیآ  زا  ربـخ  و  هدرک ، ییاـهینیبشیپ  اههراتـس  عاـضوا  یـسررب  اـب  هک  یناسانـشهراتس  اـّما  دیـسر ، یهلا  تـفرعم 
رگید سک  ره  و  هداد ، نذا  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  يایلوا  زا  هتـسد  نآ  دـنوادخ و  راک  هدـنیآ ، زا  نداد  ربخ  نوچ  دـنراگدرورپ ،

. تسا نوعلم  هتفگ و  غورد  دنک ، ییاعّدا  نینچ 

دینکن قیدصت  ار  نیمّجنم  مود :

سّدقم يرهاظ  هک  دندوب  یعالّطامک  قمحا و  داوسیب ، ياهناسنا  جراوخ  دوب . ناورهن  جراوخ  اب  گنج  مزاع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
هک  ) ّتیمکح يارجام  رطاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یناسک  دوب . راکـشآ  اهنآ  هرهچ  رد  ینالوط  ياههدجـس  راثآ  هتـشاد و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنتسنادیم . رفاک  دندوب ) نآ  لماع  دوخ 
َراد ام  ٌْثیَح  ُروُدَی  ٍِیلَع  َعَم  ُّقَْحلاو  ِّقَحلا  َعَم  ٌِّیلَع  »

رایعم دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دندیمهفیمن  جراوخ   (1) «. تساجنامه مه  قح  دـشاب  یلع  هک  اج  ره  تسا ، یلع  اب  قح  قح و  اـب  یلع   ؛
دـصق ادـتبا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ترـضح  تسا . لـطاب  قح و  صخاـش  وا  و  دـنزیم ، رود  وا  روحم  رب  قح  و  تسا ، قـح  شجنس 

نهذ بلق و  رد  يرثا  ترـضح  ياههظعوم  یتقو  یلو  دراد  زاب  دـنتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  زا  ار  اـهنآ  دـنک و  تحیـصن  ار  جراوخ  تشاد 
گنج يارب  دنتـشاد  دـصق  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  دـنتفرگ . ار  اهنآ  اـب  گـنج  هب  میمـصت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تشادـن  جراوخ 

ترـضح يروخیم ! تسکـش  هک  ورم ، جراوخ  گـنج  هب  تعاـس  نیا  درک : ضرع  ترـضح  هب  باـطخ  ناـمّجنم  زا  یکی  دـننک  تکرح 
رد گنج  هب  مادقا  ّتلع  نیدب  تسا و  دنلب  ترارح  شتآ و  اههراتس  یخرب  زا  تسا ، دب  ناگراتس  بکاوک و  عاضوا  تفگ : ارچ ؟ دیسرپ :

!« تشاد دهاوخن  یپ  رد  تسکش  زج  ياهجیتن  تعاس  نیا 

تاحفـص ردار  نآ  راب  هس  راونالاراحب  مهد  دـلج  رد  اهنت  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  موحرم  تسا ، هدـمآ  فلتخم  عبانم  رد  تیاور  نیا  - 1
تسا هدرک  لقن  432 و 445 و 451 
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: دومرف يو  هب  باطخ  ترضح 

َنآرْقلا  َبَّذَک  ْدَقَف  اذِهب  َکَقَّدَص  ْنَمَف  »
صاخ روطهب  ار  تبیغ  ملع  دیجم  نآرق  نوچ  »(1) ؛ تسا هدرک  بیذکت  ار  دیجم  نآرق  دنک ، قیدصت  ار  وت  راتفگ  هدیقع و  نیا  سک  ره   ؛

ور سپس  ترضح  تسا . بیغ  یعّدم  نآرق  فالخ  رب  صخـش  نیا  و  دنادیم ، هداد  نذا  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یناسک  دنوادخ و  رایتخا  رد 
: دومرف درک و  مدرم  هب 

؛! ِراَّنلا ِیف  ُِرفاْکلاَو  ِِرفاْکلاَک ، ُرِحاَّسلاَو  ِرِحاَّسلاَک ، ُنِهاْکلاَو  ِنِهاْکلاَک ، ُمِّجَنُْملا  ُساَّنلا ... ! اَهُّیا  »
هب هّجوت  نودـب  سپـس  تسا ؛» شتآ  رد  رفاک  و  رفاک ، دـننامه  رگوداج  و  رحاس ، نوچ  نهاک  و  تسا ، نهاک  نوچمه  مّجنم  مدرم ... ! يا 

. دش زوریپ  دیگنج و  اهنآ  اب  و  درک ، تکرح  ناورهن  جراوخ  يوس  هب  مّجنم ، نآ  نخس 

! رادشه رادشه !

ییاهراک نینچ  هب  مادقا  رانک  هشوگ و  رد  نامّجنم  زا  یخرب  زین  ام  نامز  رـصع و  رد  یمارگ ! نارهاوخ  زیزع ! ناردارب  مرتحم ! ناگدنناوخ 
مرگ اوه  لاسما  ناتـسبات  : » دنـسیونیم یموجن  ياهمیوقت  زا  یـضعب  رد  اًلثم  تسا . رتهیبش  یخوش  هب  هک  دنهدیم  ییاهربخ  هاگ  و  هدرک ،

: دنیوگیم ای  و  دسریم »! اههویم  تسا و 
!«. درابیم ناراب  تسا و  درس  اوه  لاسما  ناتسمز  هک  دهدیم  ناشن  بکاوک  عاضوا  »

دارفا زا  یخرب  منک : ياهراشا  تسا  حرطم  مدرم  نایم  رد  فلتخم  ياهلکش  هب  هزورما  هک  یتافارخ  هب  ثحب ، نیا  تبسانم  هب  دیهدب  هزاجا 
: هک نیا  ياعّدا  اب  وجدوس 

رحـس و وت  يداصتقا  تردـق  فعـض  يراکیب و  ّتلع  : » هک نیا  ای  منک ؛»! لح  ار  لکـشم  ات  هدـب  لوپ  رادـقم  نـالف  دناهتـسب ، ار  وت  تخب  »
نامرد دناهتسناوتن  ناکشزپ  هک  جالعلابعص  رامیب  نالف  : » اًلثم ای  منکیم ؛» لطاب  ار  ترحـس  مریگیم و  ناموت  رازه  دص  دنچ  تسوداج ،

رد یعس  نآ ، دننام  و  منکیم » نامرد  شور  نالف  اب  ار  دننک 

هبطخ 79 هغالبلاجهن ، - 1
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لّوا دننک ، دنمتورث  ار  مدرم  دنتـسناوتیم  یتحار  نیا  هب  دـندوب و  اشگلکـشم  ًاعقاو  رگا  اهنآ  دـنراد . دوخ  بیج  ندرک  رپ  مدرم و  لواپچ 

. دنوشن لّسوتم  تسردان  ياههویش  نیا  هب  ات  دندرکیم ، لح  ار  دوخ  یلام  لکشم 

تافارخ همشچرس 

: تسا زیچ  هس  تافارخ  همشچرس 
ادـخ تسد  هب  ار  زیچ  همه  هک  دنـسرب  ییاج  هب  يداـقتعا  رظن  زا  دـنتفایم  هفارخ  ناـجّورم  ماد  رد  هک  یناـسک  رگا  تلاـهج ؛ یناداـن و  . 1
هفارخ ناـجّورم  ماد  رد  زگره  تسرپهفارخ ؛ دارفا  هن  دـنوش ، لّـسوتم  هدرک  یفّرعم  وا  هک  یناـسک  وا و  هب  تالکـشم ، ّلـح  يارب  دـننادب و 

یگنوگچ هّیزیهج ، رادـقم  هّیرهم ، غلبم  هدـنیآ ، رـسمه  باختنا  رد  دروم  یب  ياهيریگتخـس  رثا  رب  هک  ینارتخد  دـش . دـنهاوخن  راتفرگ 
بوخ رگا  دـنرادن ، يراگتـساوخ  نونکا  و  دـناهدرک ، در  ار  يدّدـعتم  ناراگتـساوخ  نآ  دـننام  و  الط ، سیورـس  تمیق  یـسورع ، سلجم 

. تشاد دـنهاوخن  هفارخ  ناـجّورم  هب  هعجارم  هب  يزاـین  هتـسبن ، ار  اـهنآ  تخب  ناـشدوخ  تامیمـصت  راـکفا و  زج  زیچ  چـیه  هـک  دنـشیدنیب 
. تسا تافارخ  ياههمشچرس  زا  یکی  مدرم  یخرب  تلاهج  ینادان و  نیاربانب ،

ّلح يارب  یـسک  و  دنتـسه ، هجاوم  يدّدعتم  تالکـشم  اب  مدرم  زا  ياهّدع  هک  دننکیم  هدـهاشم  یتقو  اهنآ  وجدوس ؛ دارفا  یبلطتصرف  . 2
ار اهنآ  مدرم ، تالکشم  لاّلح  نامرد و  ناونع  هب  تافارخ  هئارا  اب  و  هدرک ، هدافتـسا  ءوس  ألخ  نیا  زا  دنکیمن ، مادقا  اهنآ  لکـشم  یقطنم 

. دنیازفایم اهنآ  تالکشم  رب  یلکشم  و  هدومن ، یلاخ  ار  اهنآ  بیج  و  هدرک ، هسیکرس 
. دنتسه ناگناگیب  تافارخ  رگید  همشچرس  ناگناگیب ؛ طّسوت  هفارخ  جیورت  . 3

ره هب  ناهج ، رسارس  رد  مالسا  نوزفازور  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  نانآ 
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نید کی  ار  مالـسا  هلیـسو  نیدـب  ات  دـشابیم . ناناملـسم  نایم  رد  یتسرپهفارخ  جـیورت  اهشور  نیا  زا  یکی  هک  دـنربیم ؛ هاـنپ  ياهلیـسو 

. دنوش مالسا  هب  هتخیهرف  هدرک و  لیصحت  دارفا  شیارگ  عنام  هداد و  هولج  یفارخ 
رد ار  نایعیـش  ات  دننکیم  کمک  نآ  شرتسگ  هب  و  هدومن ، جیورت  ار  ینزهمق  هلأسم  و  هدرک ، تلاخد  اهيرادازع  یگنوگچ  رد  یّتح  اهنآ 

هعیـش بهذـم  صوصخهب  مالـسا و  هب  ایند  فلتخم  مدرم  ندـیورگ  عنام  دـنهد و  هولج  تسرپهفارخ  هفطاـعیب و  یمدرم  ناـگناگیب ، رظن 
. دنوش

نیا دـش . هتـشاذگ  شیامن  هب  فلتخم  ياهروشک  رد  و  هتخاس ، مالـسا  هیلع  رب  هنتف »  » مان هب  یبرغ  ياهروشک  زا  یکی  رد  یملیف  یگزاـتهب 
: دوب شخب  هس  ياراد  ملیف 

، رامیب ملاس و  گرزب و  كدوک و  درم و  نز و  نتشک  اهنابایخ و  اهكدوکدهم و  اهناتـسرامیب و  رد  يراذگبمب  هدعاقلا ؛ ياهراک  . 1
. دنک میسرت  دوخ  نهذ  رد  مالسا  زا  نشخ  ياهرهچ  هدننیب ، ات  هدش  هتشاذگ  شیامن  هب  نابلاط  طّسوت  تشحو ، بعر و  داجیا  و 

ناشندب زا  رـس  بآ  يوج  رانک  رد  نادنفـسوگ  دـننام  و  دنـشکیم ، یتحار  هب  ار  اهناسنا  اهنآ  ناتـسناغفا ؛ رد  نابلاط  هناقمحا  ياهراک  . 2
نانمـشد لوصحم  هک  دنتـسه  ینادان  سدقم و  هکـشخ  ّتیلقا  نابلاط »  » تسا و هناگیب  مالـسا  زا  هدعاقلا »  » هک نیا  زا  لفاغ  دننکیم . ادـج 

. دنمالسا
ارف ار  دازون  تروص  رس و  مامت  نوخ  دنزیم و  دوخ  دازون  رـس  رب  همق  اب  هک  دینکیم  هدهاشم  ار  يردام  ملیف  نیا  رد  نایعیـش ؛ ینزهمق  . 3

ینزهمق لوغـشم  دـشاب ، نایامن  اًلماک  نوخ  راـثآ  اـت  دناهدیـشوپ  دیفـس  یـسابل  هک  یلاـح  رد  کـچوک  گرزب و  زا  رگید  دارفا  دریگیم ؛
زا یکی  رد  هک  درکیم  لقن  یّقثوم  صخش  تسا . راک  رد  یکانتشحو  ياههنحص  نینچ  هّیهت  رد  مالـسا  نانمـشد  تسد  کشیب  دنتـسه .

ون ياههمق  یجراخ ، ياههناخترافس  زا  یکی  فرط  زا  اروشاع  ماّیا  رد  اهلاس 
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نیا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  قشع  ادخ و  ياضر  يارب  یجراخ  ياههناخترافـس  ایآ  دننزب ! همق  ات  دش  میـسقت  نارادازع  نایم  رد  یناوارف 

ار اـم  و  هدوـمن ، غـیلبت  نیملـسم  مالـسا و  هیلع  رب  نآ  هلیـسو  هـب  هدرک و  هـّیهت  اههنحـص  نـیا  زا  یملیف  دنتـشاد  دـصق  اـی  دـندرک ؟ ار  راـک 
ياقب زمر  ادهـشلادیس و  هب  یکیدزن  تهج  لامعا  نیرتهب  زا  نادیهـش  رالاس  رورـس و  يرادازع  کشیب  دنهد ؟ هولج  یـشحو  ییاهناسنا 

. ددرگ طولخم  تافارخ  نیا  اب  دیابن  اّما  تسا ؛ مهم  تالکشم  ّلح  يارب  ياهلیسو  و  دنمشزرا ، يایمیک  و  عّیشت ، بهذم 
نامز ماما  زامن  نیـسای ، لآ  ترایز  لّسوت ، ياعد  بش ، زامن  ریظن  تالکـشم  ّلـح  يارب  يّرثؤم  ياـهشور  رازبا و  هک  یناناملـسم  یتسار 

!؟ دنوریم اههفارخ  غارسهب  ارچ  دنراد ، نآ  دننام  مالسلا و  هیلع 
***
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: مراهچ لصف 

هراشا

رزآ شیومع  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا  يوگتفگ 
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51 ص :
دوب یشارتتب  هاگراک  کی  ياراد  تشاد ، يدایز  ذوفن  تموکح  هاگتسد  رد  هک  وا  دوب . دورمن  رواشم  و  ِلباب ، ناتـسرپتب  نارـس  زا  رزآ 

. تخورفیم ناتسرپتب  هب  ار  اهنآ  دیشارتیم و  ییابیز  ياهتب  صوصخم ، ياهبوچ  اهگنس و  زا  هک 
. دشیم دیلوت  رزآ  هاگراک  رد  لباب  ناتسرپتب  زاین  دروم  ياهتب  زا  يدایز  تمسق 

عفانم نوچ  دش ؛ تحاران  رایسب  رزآ  درک  عورش  ناتـسرپتب  اب  ار  دوخ  هزرابم  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح  رزآ ، هدازردارب  هک  یماگنه 
ار نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تفرگ ، تروص  شیومع  ترضح و  نیب  یّمهم  يوگتفگ  تهج ، نیدب  داتفا . رطخ  هب  شاهفرح  لغـش و  يّدام و 

صوصخهب ام ، نامز  زورما و  رصع  مدرم  يارب  یّمهم  تاکن  هناگتشه ، تایآ  نیا  رد  تسا . هدرک  حرطم  میرم ، هروس  ات 48  تایآ 41  رد 
: دییامرف هّجوت  تسا . لمأت  ّتقد و  روخ  رد  هک  دراد  دوجو  ناناوج 

«. دوب وگتسار  رایسب  يربمایپ  وا  هک  نک ، دای  ار  میهاربا  باتک ، نیا  رد  ًاِّیبَّن ؛» ًاقیِّدِص  َناَک  ُهَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  ِباَتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  »
، هدـش نایب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يارب  وگتـسار  رایـسب  يانعم  هب  قیّدـص »  » فصو لّوا  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  هک  نیا  هّجوت  بلاـج 
رد ییوگتـسار  هلأسم  تسا . ییوگتـسار  تقادـص و  هداعلا  قوف  ّتیمها  رگناشن  نیا ، و  تسا . هدـش  هراشا  ترـضح  نآ  يربمایپ  هب  سپس 

: میناوخیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  دناهدرک . هیصوت  نآ  هب  تبسن  ناربمایپ  مامت  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  رشب  یگدنز 
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ِرِجاْفلاَو ِّرَْبلا  َیلا  ِۀَنامْالا  ِءاداَو  ِثیدَْحلا  ِقْدِِصب  اَّلا  ًاِّیبَن  ْثَْعبَی  َْمل  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنا  »

(1) «. تسا هدرک  شرافس  تناما  ياداو  ییوگتسار  هب  ار  شناربمایپ  مامت  لاعتم  دنوادخ   ؛
ییاـقب ماود و  یعاـمتجا  یگدـنز  هزاریـش  اـیآ  دـنیوگب ، غورد  رگیدـکی  هب  مدرم  داـحآ  و  مدرم ، هب  تلود  تلود و  هـب  مدرم  رگا  یتـسار 

؟ تشاد دهاوخ 
زا يرثا  ایآ  دنـشکب ، تقادص  یتسار و  زا  تسد  دـنیوگب و  غورد  ردام  ردـپ و  هب  نادـنزرف  و  شرهوش ، هب  نز  و  شرـسمه ، هب  رهوش  رگا 

ریذـپناکما نابز  لرتنک  نودـب  نامیا  ماکحتـسا  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  نامیا  رد  تقادـص  ریثأت  دـنام ؟ دـهاوخ  یقاب  ّتیمیمـص  افص و 
: دیامرفیم هدمآ  هغالبلاجهن  هبطخ 176  رد  هچنآ  قبط  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسین .

؛ ُُهناِسل َمیقَتْسَی  یَّتَح  ُُهْبلَق  ُمیقَتْسَی  الَو  ُُهْبلَق ، َمیِقَتسَی  یَّتَح  ٍْدبَع  ُنامیا  ُمیقَتْسَی  «ال 
حالـصا شنابز  هک  یناـمز  رگم  دوشیمن  تسرد  شبلق  و  دوش ، تسرد  شبلق  هک  یناـمز  رگم  دوشیمن  فاـص  مکحم و  ناـسنا ، ناـمیا 

. تسا نامیا  رد  تماقتسا  همّدقم  بلق  حالصا  و  بلق ، حالصا  همّدقم  نابز  حالصا  ینارون ، ثیدح  نیا  قبط  ددرگ .»

نابز ناهانگ 

هراشا

ریـس و هب  دـنمقالع  هک  یناسک  دریذـپیم . تروص  نابز  اب  هریبک  هانگ  یـس  دودـح  میاهتـشون ، نآرق  رد  قالخا  باتک  رد  هک  هنوگنامه 
ناهاوخ هک  یناسک  تسا ، هدرک  رارقیب  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اقآ  رادـید  يوزرآ  هک  ینازیزع  دنتـسه ، سفن  بیذـهت  كولس و 

نخس دننک . حالصا  لرتنک و  ار  شیوخ  نابز  دیاب  دنریمب ، نامیا  اب  ترخآ  ناهج  هب  رفس  ماگنه  هب  دنهاوخیم  دنتسه و  يریخ  هب  تبقاع 
زا رتمک  ای  رتشیب  ار  يزیچ  دنیامنن ، کمک  تاعیاش  شخپ  هب  دننکن ، يزاسهعیاش  دننزن ، تمهت  نارگید  هب  دـننکن ، تبیغ  دـنیوگن ، هفاضا 

، دننکن سکعنم  تسه  هک  هچنآ 

ح 1499 باب 301 ، ج 1 ، همکحلا ، نازیم  - 1
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ار شتآ  دـناوتیم  هک  هنوگنامه  دـنکیم ، اپب  شتآ  نابز ، هک  ارچ  دـنزرو . بانتجا  نابز  ناهانگ  مامت  زا  هصـالخ  و  دـننکن ، ینیچنخس 

نیجوز ییادج  عنام  و  دزاس ، ناریو  ار  ياهداوناخ  نوناک  و  دروآ ، مهارف  ار  ییادـج  قالط و  تامّدـقم  تسا  نکمم  نابز  دـنک . شوماخ 
. ددرگ

ار ناسنا  دنک  ییوگتـسار  تقادـص و  رب  تداع  نابز ، رگا  دراد . یگرزب  رایـسب  شقن  ناسنا  تواقـش  تداعـس و  رد  نابز  هک  نیا  هصالخ 
حرطم ترـضح  نآ  تّوبن  یگژیو  زا  لبق  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  تقادص »  » تفـص دنوادخ  تهج ، نیدب  دیامنیم . دـنمتداعس 

. تسا هدرک 
یتسرپیم ار  يزیچ  ارچ  ردپ ! يا  تفگ : شردپ  هب  هک  یماگنه  ًاْئیَـش ؛» َْکنَع  ِینُْغی  َالَو  ُرِْـصُبی  َالَو  ُعَمْـسَیَال  اَم  ُُدبْعَت  َِمل  َِتبَأ  اَی  ِهِیبِال  َلاَق  ْذِإ  »

.»!؟ دزاسیم فرطرب  وت  زا  ار  يزاین  چیه  هن  و  دنیبیم ، هن  و  دونشیم ، هن  هک 
نکـشنادند یقطنم و  لیلد  راهچ  رزآ ، شتـسرپتب  يومع  تیاده  دـیما  هب  یتسرپتب و  نییآ  لاطبا  يارب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

: درک هئارا 

تسا لقع  فلاخم  یتسرپتب  لّوا : لیلد 

؟ تسوا تالکـشم  ّلح  رب  رداق  هن  و  دونـشیم ، ار  وا  نانخـس  هن  و  دنیبیم ، ار  شاهدـنب  هن  هک  ینکیم  تدابع  ار  يدوجوم  ارچ  ناجومع !
نآ لباقم  رد  و  دزاسب ، روعـشیب  یتب  نآ  زا  و  دـشارتب ، دوخ  ناتـسد  اب  ار  یگنـس  ای  بوچ  هعطق  هک  دـهدیم  هزاـجا  ناـسنا  هب  لـقع  اـیآ 

. تسا لطاب  دشاب  لقع  فلاخم  هک  ینییآ  و  تسا ، ناسنا  لقع  فلاخم  یتسرپتب  نییآ  نیاربانب ، دنک ؟ زاین  زار و  تدابع و 

ملاع هب  لهاج  عوجر  مود : لیلد 

هراشا

یِّنِإ  َِتبَأ  اَی  : » دیامرفیم لیلد  هماقا  ماقم  رد  دزادرپیم و  مود  لالدتسا  هب  سپس 
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نم زا  نیاربانب  تسا ؛ هدماین  وت  يارب  هک  هدمآ  نم  يارب  یـشناد  ردپ ! يا  ًاّیِوَس ؛» ًاطاَرِـص  َكِدْهَأ  ِینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  اَم  ِْملِْعلاَنِم  ِینَءاَج  ْدَـق 

«. منک تیاده  تسار  هار  هب  ار  وت  ات  نک ، يوریپ 
: دیامرفیم اذل  دـنکیم . حرطم  ار  صّـصختم  هب  عوجر  ملاع و  زا  لهاج  يوریپ  ّمهم  هلأسم  ماگ ، نیمود  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

. مرتکچوک وت  زا  لاس  ّنس و  رظن  زا  دنچ  ره  مرتهاگآ ، رتملاع و  وت  زا  هلأسم  نیا  رد  نم  هک  ینادیم  دوخ  وت  ناجومع !
یتسرپتب نییآ  هک  میوگیم  صّصختم  ِنم  و  متـسه ، روما  نیا  صّـصختم  نم  اریز  ینک ؛ يوریپ  نم  زا  دیاب  وت  عوضوم  نیا  رد  نیاربانب ،

. تسا قطنم  لقع و  فالخ  رب 

! مومذم حودمم و  دیلقت 

راهچ رس  رهش  ياهنابایخ  هب  هاگآ  صخـش  دننکیم . هدافتـسا  وا  ملع  زا  دننادیمن  هک  اهنآ  اریز  تسا ، تمعن  هعماج  رد  ملاع  کی  دوجو 
هارمگ مسرپـن  هاـگآ  صخـش  نآ  زا  رگا  منادیمن ، ار  دـناسرب  دـصقم  هب  ارم  هک  حیحـص  هار  مسریم ، اـجنآ  هب  نم  تـسا ، هداتـسیا  یهار 
يزیچ نامه  نیا  مسرب . دصقم  هب  رتتحار  رتدوز و  وا  زا  لاؤس  اب  و  منک ، هدافتسا  يو  یهاگآ  ملع و  زا  هک  دنکیم  مکح  لقع  موشیم .

. دوشیم هتفگ  هاگآ  زا  هاگآان  يوریپ  دیلقت و  نآ  هب  هک  تسا 
راب کی  زورما  یسراف  رد  دیلقت  نوچ  دننکیم . هدافتسا  ءوس  نآ  زا  دیلقت ، زا  حیحصان  تشادرب  اب  ناضرغم  نانمشد و  زا  یخرب  هنافّـسأتم 
انعم نیدـب  ینید  فراعم  یمالـسا و  هقف  رد  حرطم  دـیلقت  هک  یلاح  رد  دوشیم . ریـسفت  هتـسب  شوگ  مشچ و  يوریپ  هب  هاگ  و  دراد ، یفنم 

، اهناسنا همه  یگدـنز  رد  دـیلقت  عون  نیا  و  تسا . عوضوم  نآ  هب  تبـسن  ملاع  ناسنا  زا  عـالّطایب  هاـگآان و  صخـش  يوریپ  هکلب  تسین ،
ار وا  ات  دوریم  بیبط  دزن  هب  دوش ، راـمیب  دـنک و  ادـیپ  یتلاـسک  ناـسنا  رگا  دراد . دوجو  دـناهتفرگ  هّیرخـس  هب  ار  دـیلقت  هک  یناـسک  یّتح 

هتشاد ینامتخاس  نتخاسدصق  یـصخش  رگا  دنکیم . دیلقت  تسا  نف  نیارد  صّـصختم  هکوازا  دوخ  هجلاعم  رد  تقیقح  رد  دنک و  نامرد 
رد و  دزاسب ، ار  شیانب  ات  دریگیم  کمک  نامتخاس  رامعم  سدنهم و  زا  دشاب 
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هب هاـگآ  درف  غارـس  هب  دیـشاب  هتـشاد  ار  یـسنج  دـیرخ  دـصق  امـش  رگا  دـیامنیم . يوریپ  دـیلقت و  تسا  نف  نیا  صّـصختم  هک  وا  زا  عقاو 

یسک اب  هدرکان  يادخ  یـصخش  هچنانچ  دینکیم . لمع  يو  رظن  قباطم  و  هدرک ، تروشم  وا  اب  و  هتفر ، سنج  نآ  تمیق  تاّیـصوصخ و 
قباطم هدرک و  هعجارم  یهاگآ  تسدربز و  لیکو  هب  دوخ ، قح  قاقحاو  هاـگداد  رد  يوق  روضح  يارب  دـشاب ، هتـشاد  ییاوعد  فـالتخا و 

عوضوم هب  هاگآ  صّـصختم و  درف  زا  يوریپ  يانعم  هب  دـیلقت  نیاربانب ، دـنکیم . دـیلقت  وا  زا  عقاو  رد  دـیامنیم و  لـمع  يو  لمعلاروتـسد 
هَّللا ّرثک  دـیلقت - عجارم  دوخ  یّتح  دـننکیم . لمع  نآ  قباطم  دوخ  هنازور  ياهراک  رد  اـهناسنا  همه  درادـن و  یلاکـشا  چـیه  زاـین ، دروم 
دوخ صّـصخت  رد  هک  رگید ، مولع  نیـصّصختم  هک  هنوگنامه  دننکیم ، هعجارم  صّـصختم  هب  دنرادن  صّـصخت  هک  یلئاسم  رد  مهلاثما -

یتحاران راچد  باصعا  زغم و  صّـصختم  نیرتهب  رگا  دننکیم . عوجر  ملع  نآ  صّـصختم  هب  دنرادن  صّـصخت  هک  یلئاسم  رد  دـندمآرس ،
يوریپ يانعم  هب  دیلقت  هک : نیا  هجیتن  دنکیم . يوریپ  وا  زا  هدرک و  هعجارم  مشچ  صّـصختم  هب  دـشاب ، هتـشاد  کنیع  هب  زاین  دوش و  مشچ 

صّـصختم و هب  صّـصختم  ریغ  عوجر  يانعم  هب  دـیلقت  اّما  تسا . لقع  مکح  فالخ  تشز و  دنـسپان و  يرما  لهاج  زا  لهاج  هناروکروک 
. تسا ناهج  يالقع  مامت  شور  هریس و  لقع و  مکح  قباطم  هکلب  تسین ، يدنسپان  راک  اهنت  هن  ملاع  زا  لهاج  يوریپ 

تاـیاور نآرق و  زا  هطـساو  نودـب  میقتـسم و  تروصهب  ناـمدوخ  میراد  تسود  هکلب  مییاـمن ، دـیلقت  میهاوخیمن  اـم  : » دـنیوگیم یخرب 
؟ دراد یلاکشا  راک  نیا  ایآ  مینک .» لمع  نآ  ماکحا  قباطم  و  هدومن ، تشادرب 

ار اهنآ  یبوخ  هب  و  دیراد ، ار  تسا ، ملع  دودح 14  هک  ینید ، ماکحا  طابنتسا  یتامّدقم  مولع  نتفرگ  ارف  ییاناوت  رگا  مییوگیم : خساپ  رد 
هلحرم نیا  هب  هک  ینامز  ات  اّما  تسا . مارح  امـش  رب  دیلقت  هکلب  دینک ، لمع  ناتدوخ  طابنتـسا  قبط  هک  درادن  یلاکـشا  چـیه  دـیاهتفرگ ، ارف 

غیت  دناوتیمن  هدیدن ، ار  یکشزپ  هدکشناد  اًلصا  هک  یسک  هک  هنوگنامه  دییامن . لمع  دوخ  ياهتشادرب  قباطم  دیناوتیمن  دیاهدیسرن ،
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یط ار  داـهتجا  تخـس  هار  و  دـنریگ ، ارف  ار  یمالـسا  مولع  مدرم  همه  هک  میتسین  لـیخب  اـم  دـنک . لـمع  ار  دوخ  بلق  درادرب و  ار  یحاّرج 

هب ینید ، لئاسم  هب  تبـسن  هاگآان  دارفا  هک  نیا  زج  تسین  ياهراچ  هلحرم  نآ  هب  ندیـسر  ات  اّما  دوش ؛ دوخ  دیلقت  عجرم  سک  ره  و  دـننک ،
. دننک عوجر  نید  ناصّصختم 

. درک ملاع  هب  لهاج  عوجر  موزل  هّجوتم  ار  رزآ  شیومع  ماگ ، نیمود  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک : نیا  هصالخ 

تسا یناطیش  راک  یتسرپتب  موس : لیلد 

: دنکیم حرطم  نینچ  ار  شلیلد  نیموس  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 
، نامحر دـنوادخ  هب  تبـسن  ناطیـش  هک  نکم ، شتـسرپ  ار  ناطیـش  ردـپ ! يا  ًاّیِـصَع ؛» ِناَمْحَّرِلل  َناَک  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  َناَْطیَّشلا  ِدـُبْعَتَال  َِتبَأ  اَی  »

«. دوب نامرفان 
هب هک  ارچ  شابن  هدرک ، یچیپرـس  دّرمت و  دـنوادخ  ناـمرف  زا  هک  ناطیـشورهلابند  دـیوگیملقعو  تسا  ناطیـشراک  یتسرپتب  ناـجومع !

. دش یهاوخ  راتفرگ  وا  تشونرس 
ار ناطیـش  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  دننکیم  هدجـس  وا  لباقم  رد  ای  دـنناوخیم  زامن  ناطیـش  يارب  مدرم  رگم  لاؤس :

«. دینکن شتسرپ 
«. دینکم تعاطا  يوریپ و  ناطیش   » زا ینعی  ناطیشلا » دبعت  ال   » نیاربانب تسا . تعاطا  يانعم  هب  تدابع   (1)، تایاور زا  یخرب  قبط  باوج :

لمتحم ررض  عفد  بوجو  مراهچ : لیلد 

هراشا

: تسا ریز  حرش  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  لیلد  نیرخآ 
نم  ردپ ! يا  ًاِّیلَو ؛» ِناَْطیَّشِلل  َنوُکَتَف  ِنَمْحَّرلا  َنِم  ٌباَذَع  َکَّسَمَی  ْنَأ  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َِتبَأ  اَی  »

زانداد شوگ  دهد ( شوگ  ییوگنخـس  نخـس  هب  هک  یـسک  دـندومرف «: هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  - 1
نخس سیلبا  يوس  زا  رگا  و  هدیتسرپ ، ار  ادخ  دیوگیم  نخـس  ادخ  يوس  زا  وگنخـس  نیا  رگا  هدرک ، شتـسرپ  ار  وا  اضر ) میلـست و  يور 

( دبع هژاو  راحبلا ، ۀنیفس  تسا (» هدرک  تدابع  ار  سیلبا  دیوگیم 
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!«. یشاب ناطیش  ناتسود  زا  هجیتن  رد  دسر ، وت  هب  یباذع  نامحر  دنوادخ  يوس  زا  هک  مسرتیم  نیا  زا 

اههار ّتیعضو  : » دیوگب یّقثوم  ریغ  صخـش  میـشاب و  هتـشاد  رفـس  دصق  رگا  هجیتن  رد  تسا ؛ بجاو  لقع  مکح  قبط  یلامتحا ، ررـض  عفد 
، دـنادیم بجاو  ار  یلامتحا  ررـض  عفد  هک  لقع ، مکح  هب  دراد ،» دوجو  نانزهار  ناقراس و  هنابـش  هلمح  لامتحا  و  تسین ، شخب  تیاضر 

مکح هب  ایآ  مّنهج ، نآ  ياهتنا  تسا و  دب  یتسرپتب  دنیوگیم  همه  هدمآ و  ادـخ  يوس  زا  ربمایپ  رازه   124 مینکیم . رظن  فرص  رفس  زا 
!؟ مینک بانتجا  نآ  زا  دیابن  یلامتحا ، ررض  عفد  يارب  لقع و 

. درک لالدتسا  لیلد  نیمه  هب  یتسرپتب ، زا  شیومع  ندرک  رود  روظنم  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

رزآ تجاجل 

رزآ و  دش ، هدیشک  یتسرپتب  رب  ینالطب  ّطخ  و  دیسر ، نایاپ  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  یقطنم  نیتم و  ياهلالدتـسا  هک  نآ  زا  سپ 
اَی ِیتَِهلآ  ْنَع  َْتنَأ  ٌبِغاَرَأ  َلاَق  : » تفگ شاهدازردارب  خساپ  رد  رزآ  تخادرپ . يرـسهریخ  تجاجل و  هب  تشادن ، نتفگ  يارب  یقطنم  خساپ 

تـسد راـک ) نیا  زا   ) رگا ینادرگ !؟ يور  نم  ياـهدوبعم  زا  وـت  اـیآ  میهاربا ! يا  تفگ : ًاـِّیلَم ؛» ِینْرُجْهاَو  َکَّنَمُجْرَأـَل  ِهَتنَت  ْمَّل  ِْنَئل  ُمیِهاْربِإ 
!«. وش رود  نم  زا  ینالوط  یتّدم  يارب  و  منکیم . راسگنس  ار  وت  يرادنرب ،

شاهناخ زا  ار  وا  سپس  درک ، دیدهت  راسگنس  ینعی  مادعا  عون  نیرتدب  هب  ار  وا  اریز  درک . مالسلا  هیلع  میهاربا  اب  یتشز  رایسب  دروخرب  رزآ 
. دومن جارخا 

هللا یلص  مالـسا  ربمایپ  دنهدیم . باعرا  دیدهت و  اب  ار  یقطنم  نیتم و  ياهلالدتـسا  خساپ  دناهدوب ؛ روطنیمه  هشیمه  قطنمیب  ياهناسنا 
رازآ و دیدهت و  ار  ترضح  ّبترم  مه  اهنآ  و  دناوخیم ، ارف  مالسا  هب  نشور  لیالد  نیریـش و  نایب  اب  ار  هّکم  ناکرـشم  هراومه  هلآ  هیلع و 

ترضح  یگشیمه  ياهراک  زا  یکی  هک  ياهنوگ  هب  دندرکیم ، ّتیذا 
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. دوب ناکرشم  طّسوت  بوچ  گنس و  باترپ  زا  یشان  ياهمخز  نتسب  لزنم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشگزاب  زا  سپ  هجیدخ 

يومع هب  باطخ  شمارآ ، ظفح  باصعا و  رب  ّطلـست  اب  هکلب  دادن . تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  دیدهت  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
: دومرف دوخ  قطنمیب  جوجل و 

؛» ًاّیِقَش یِّبَر  ِءاَعُِدب  َنوُکَأ  اَّلَأ  یَـسَع  یِّبَر  ْاوُعْدَأَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  اَمَو  ْمُُکلِزَتْعَأَو  ًاّیِفَح * ِیب  َناَک  ُهَّنِإ  یِّبَر  ََکل  ُرِفْغَتْـسَأَس  َْکیَلَع  ٌماَلَـس  »
و امـش ، زا  و  تسا . هدوب  ناـبرهم  نم  هب  تبـسن  هراومه  وا  هک  ارچ  مبلطیم ؛ شزرمآ  وـت  يارب  مراـگدرورپ  زا  يدوز  هب  نم  وـت ! رب  مـالس 

خـساپیب مورحم و  مراگدرورپ  ندـناوخ  رد  مراودـیما  و  مناوخیم ؛ ار  مراـگدرورپ  و  منکیم ؛ يریگهراـنک  دـیناوخیم ، ادـخ  ریغ  هچنآ 
!«. منامن

ترضح هجیتن  رد  و  دش . یگرزب  ياطخ  بکترم  قطنم ، لقع و  زا  رود  هب  هناخاتسگ و  نانخس  نیا  اب  رزآ  هک  تسا  نیا  هفیرش  هیآ  يانعم 
. داد رافغتسا  هدعو  يو  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا 

زا ياهّرذ  لاح  نیع  رد  اّما  دهدیم ؛ خـساپ  یبوخ  اب  ار  يدـب  هکلب  دـنکیمن ، لثم  هب  هلباقم  شیومع  يدـب  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
اهنت و  موشیم ، رود  و  هدرک ، يریگهرانک  امـش  زا  وت  هتـساوخ  قبط  : » دیامرفیم شیومع  هب  اذل  و  دـنکیمن ، ینیـشنبقع  شیوخ  هدـیقع 

«. مراد میاههتساوخ  تباجا  هب  دیما  مناوخیم و  ار  مراگدرورپ 

هناگراهچ ياهسرد 

جوجل ياهناسنا  لباقم  رد  شمارآ  ظفح  . 1

دیابن ام  دنهدیم ، جرخ  هب  تنوشخ  دـننکیم ، دـیدهت  دـنیوگیم ، دـب  اهنآ  رگا  دـش . ینابـصع  دـیابن  جوجل  نادان و  ياهناسنا  لباقم  رد 
ارچ میـشاب ؛ هتـشاد  هنارگباسح  يدروخرب  و  هدوب ، ّطلـسم  دوخ  باصعا  رب  و  هدرک ، ظفح  ار  دوخ  شمارآ  دـیاب  هکلب  مینک ، لثم  هب  هلباقم 

هناشن  اهتنوشخ  اهیتشرد و  لباقم  رد  باصعا  رب  ّطلست  هک 
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. تسا نامیا 

هب لکشم  داد  ار  وا  خساپ  شوخ  نابز  اب  باصعا و  رب  ّطلست  شمارآ و  ظفح  اب  لباقم  فرط  و  درک ، یتشرد  تنوشخ و  رهوش  ای  نز  رگا 
و درک ، ادـیپ  همادا  یظفل  يریگرد  نـیا  درک و  یتـشرد  هراـبود  لّوا  رفن  و  درک ، يرتدـب  دروـخرب  لـباقم  فرط  رگا  اـّما  دـسریم . ناـیاپ 

ناشنادنزرف و  ددرگ ، یهتنم  رهوش  نز و  ییادج  هب  هک  دنک  ادیپ  همادا  ردق  نآ  تسا  نکمم  دش ، رتدیدش  مکمک  اهتنوشخ  اهیتشرد و 
ناوج ياهجوز  هک  یماگنه  ّتلع  نیمه  هب  دنوش . هدیشک  فالخ  ياهراک  تمـس  هب  و  هدش ، مورحم  نامزمه  روطب  ردام  ردپ و  تمعن  زا 

: مینکیم شرافس  اهنآ  هب  ار  زیچ  هس  دننکیم  تحیصن  ياضاقت  ام  زا 
. دنیوگن غورد  رگیدکیهب  زگره  هکنیا  و  كرتشم ، یگدنز  رد  یتسار  تقادص و  . 1

. دنشاب هتشاد  تشذگ  رگیدکی ، ياهیتشرد  اهيدب و  لباقم  رد  و  هدرک ، لّمحت  ار  رگیدمه  . 2
. دنشابن لباقم  فرط  تمدخ  رظتنم  و  هدرک ، کمک  رگیدکی  هب  . 3

نمشد ياهدیدهت  زا  ندیسارهن  . 2

دیحوت زا  یمدق  اّما  دادن ، خساپ  يدـب  اب  ار  وا  ياهیتشرد  تشاد و  رزآ  شیومع  اب  هک  ياهنابّدؤم  دروخرب  مغریلع  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
، دونع جوجل و  نمـشد  اب  هنانابرهم  نیتم و  ياهدروخرب  اب  مه  دـیحوت ، نامرهق  زا  یّـسأت  اب  دـیاب  زین  اـم  درکن . ینیـشنبقع  یتسرپاـتکی  و 
، مینیشنن بقع  دوخ  ینید  فراعم  دیاقع و  لوصا و  زا  ياهّرذ  مه  و  میریگب ، اهنآ  زا  ار  ناناملـسم  مالـسا و  يدنت  تنوشخ و  ماّهتا  حالس 

مالسا زا  تسد  لماک  روطهب  هک  ینامز  رگم  دنوشیمن ، یـضار  ام  ینیـشنبقع  ماگ  ود  ماگ و  کی  هب  زگره  دونع  جوجل و  نانمـشد  هک 
. مینکن هضواعم  نمشد  ياضر  اب  ار  ادخ  ياضر  سپ  مییوشب .
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دنتمحر يدانم  یهلا  نایدا  . 3

مهیلع اهنآ  نانیـشناج  اـیبنا و  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  مالـسلا  مهیلع  یـسیع  یـسوم ، میهاربا ، حون ، مدآ ، ترـضح 
: دییامرف هّجوت  هنومن  ود  هب  دندوب . تمحر  يدانم  یگمه  مالسلا 

نامحر ناونع  هب  دنوادخ  مان  راب  هدزناش  نوچ  تسا ؛ تمحر »  » هروس تسا ، نآ  رد  ام  ثحب  دروم  تایآ  هک  میرم ، هروس  رگید  مان  فلا )
تاذ نآ  زا  یپ  رد  یپ  ینایاپ ، تایآ  رد  هدمآ و  دـنوادخ  تفـص  ناونع  هب  میحر  هروس ، نیا  يادـتبا  رد  تسا . هدـش  رارکت  هروس  نیا  رد 

. تسام ینید  فراعم  دیجم و  نآرق  رد  تمحر  ّتیمها  هناشن  نیا ، تسا و  هدش  دای  نامحر  ناونع  هب  سّدقم 
زا یخرب  دـنوادخ  هک  اـنعم  نیدـب  تسادـخ ؛ ماـع  تمحر  ّتیناـمحر  دراد . تواـفت  ّتیمحر  اـب  ّتیناـمحر  هـک  دـیراد  هّجوـت  نمـض  رد 
هک باـتفآ  رون  دراذـگیمن . ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  ناـسنا و  ریغ  ناـسنا و  نیب  یتواـفت  دـهدیم و  تادوـجوم  همه  هب  ار  شیاـهتمعن 

، دنزرف رسمه و  اهبآ ، اههویم ، اهایرد ، نداعم ، نژیـسکا ، تسا . هتفرگ  رارق  تادوجوم  همه  رایتخا  رد  تسا  راگدرورپ  تمعن  نیرتگرزب 
ّتیمیحر اّما  دـهدیم . یگمه  ناملـسم ، رفاک و  هب  شیوخ  ّتینامحر  ياضتقم  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهتمعن  زا  نآ ، دـننام  یتمالس و 

مهیلع ناربمایپ  ریاس  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  دـهدیم . شنامیا  اب  ناگدـنب  هب  طقف  ترخآ  ایند و  رد  هک  تسادـخ  ّصاـخ  تمعن 
. دناهدمآ ناسنا  همه  تیاده  يارب  و  دنتسه ، دنوادخ  ّتینامحر  رهظم  مالسلا 

هیام ناج  ياپ  ات  ناتسرپدورمن  ناتسرپتب و  ناتـسرپدیشروخ و  هام و  هراتـس و  تیاده  يارب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نیمه  يارب  و 
. دراذگیم

ّتیذا رازآ و  راشف و  تحت  ار  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  فلتخم  ياهلکش  هب  هّکم ، ناتسرپتب  برع و  ناکرـشم  ب )
دیعبت لاس  هس  رد  نانآ ، یلدگنـس  یتشرد و  تنوشخ و  نیا  زراب  هنومن  دنرادرب . یتسرپاتکی  دـیحوت و  زا  تسد  دـیاش  ات  دـندادیم ، رارق 
نونکا مه  هک  سب  نیمه  اجنآ  رد  تنوکس  یتخس  رّوصت  يارب  دوب . دیحوت  نارگدایرف  يداصتقا  هرصاحم  بلاطیبا و  بعش  هب  ناناملسم 

تقاط  ناسنا 
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بلاطوبا هجیدـخ و  ترـضح  صوصخهب  اجنآ ، رد  نوفدـم  تاوما  يداش  تهج  هحتاف  کی  تئارق  يارب  ار  اجنآ  باتفآ  ریز  رد  نداتـسیا 

ار یتخـس  رایـسب  نارود  نآ  دوخ  نییآ  هدیقع و  ظفح  يارب  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  اّما  دربیم ؛ هانپ  ياهیاس  هب  و  درادـن ، مالـسلا  امهیلع 
. دش هللا  همحر  بلاطوبا  نداد  تسد  زا  نوچمه  ینیگنس  ياهب  تخادرپ  هب  یهتنم  دنچ  ره  دندرک ، لّمحت 

هجنکـشوّتیذاورازآ نیلماع  هلمج  زا  مالـسا ، نانمـشد  مامت  و  دـنکیم ، حـتف  ار  هّکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماگنه  اـّما 
: دیامرفیم اهنآ  هب  باطخ  و  هدرک ، هبعک  هقلح  رد  تسد  دنیبیم ، شیوخ  لباقم  رد  ریزب  رس  ار  ناناملسم 

؟ َنوُّنُظَت اذام  َنُولوُقَت ؟ اذام  »
یمالـسا تفأر  تمحر و  زا  هک  اهنآ  درک »؟ مهاوخ  هچ  امـش  اب  هک  دـینکیم  نامگ  تسیچ ؟ ناتدوخ  اـب  نم  دروخرب  دروم  رد  ناـترظن   ؛

: دنداد خساپ  دندوب  علّطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
؛(1) میرَک ٍخا  ُْنباَو  ٌمیرَک  ٌخا  ًاْریَخ  ُلوُقَنَو  ًاْریَخ ، ُّنُظَن  »

«. میرادن راظتنا  یبوخ  ریخ و  زج  وت  زا  و  يراوگرزب ، میرک و  ياهداوناخ  زا  راوگرزب  میرک و  يردارب  ام  يارب  وت 
، دوب هدرپس  یـشومارف  هب  ار  اهنآ  دانع  هنیک و  اهیتشرد و  اهتنوشخ و  اهترارـش و  مامت  ایوگ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
مالسا و يادهش  نالتاق  مالسلا و  امهیلع  هجیدخ  بلاطوبا و  ترضح  گرم  نالماع  اهنآ  نایم  رد  هک  ناراکتیانج  نآ  یمومع  وفع  نامرف 

: دومرف درک و  رداص  ار  دندوب  نارگید  مالسلا و  هیلع  هزمح  ترضح  دننام  ناملسم ، ناگدنمزر 
(2)« ءاَقَلُّطلا ُُمْتناَف  اُوبَهْذاف  »

. دنتسه یهلا  تفأر  تمحر و  ناروآمایپ  یهلا  نایدا  دننکیم  غیلبت  نانمشد  هچنآ  فالخ  رب  يرآ !

میهد باوج  یبوخ  اب  ار  يدب  . 4

: دراد دوجو  دروخرب  عون  هس  ناکما  دماین ) مندید  هب  مردارب  مدمآ و  هّکم  رفس  زا  نم  هکنیا  لثم   ) نارگید تشز  ياهدروخرب  لباقم  رد 

ص 135 ج 21 ، راونالاراحب ، - 1

ص 132 ج 21 ، راونالاراحب ، - 2
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. مورن شندید  هب  مه  نم  فلا )

. مشاب توافتیب  روما  نیا  هب  تبسن  ب )
. مورب وا  ندید  هب  منک و  هّیهت  ياهیده  لگ و  هتسد  ج )

ٌِّیلَو ُهَّنَأَک  ٌةَواَدَـع  ُهَْنَیبَو  َکَْـنَیب  يِذَّلا  اَذِإَـف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ْعَفْدا  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  اذـل  تسا و  موس  دروخرب  مالـسا  شراـفس 
یمیمـص مرگ و  یتسود  ییوگ  تسا ، ینمـشد  وا  وت و  نایم  هک  یـسک  نامه  دید ) یهاوخ   ) هاگان نک ، عفد  یکین  اب  ار  يدب   (1) ؛» ٌمیِمَح

«. تسا
باترپ کلام  تمـس  هب  هدـیدنگ  يزبس  يرادـقم  یـشورف  يزبس  درکیم . روبع  هفوک  رازاب  زا  دوب و  هدیـشوپ  ياهداس  سابل  رتشا  کـلام 

نیا هب  انتعایب  دنتشادن  ار  يو  اب  هلباقم  بات  نمـشد ، نانامرهق  گنج ، نادیم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  رکـشل  هدنامرف  درک ،
هیلع یلع  ترضح  رکشل  هدنامرف  رتشا  کلام  وا  یتخانش ؟ ار  درم  نیا  : » دنتفگ وا  هب  شورف  يزبس  ناراکمه  داد . همادا  دوخ  هار  هب  تناها 

. تسا مالسلا 
زا کلام  يوجتـسج  رد  شورف  يزبس  نک .» یهاوخرذـع  ورب و  وا  یپ  رد  دـنک ، یتخـس  تازاجم  تناها  نیا  رطاـخ  هب  ار  وت  تسا  نکمم 

سپـس دیـسر ، نایاپ  هب  کلام  زامن  درک  ربص  تفای . زامن  لاح  رد  دجـسم  رد  ار  يو  تیاـهن  رد  هک  نیا  اـت  تفر  هچوک  نآ  هب  هچوک  نیا 
ادـخ زا  هک  نیا  يارب  رگم  مدـماین ، دجـسم  هب  : » تفگ کلام  درک . یهاوخرذـع  يو  زا  تخادـنا و  کلام  ياـپ  تسد و  يور  هب  ار  دوخ 

(2) !«. منک ششخب  بلط  وت  يارب 
زا ردقچ  دنهد ، خساپ  یبوخ  اب  ار  اهيدـب  رگید  يوس  زا  و  دـنروآ ، يور  یمالـسا  تمحر  تفأر و  هب  وس  کی  زا  ناناملـسم  رگا  یتسار 

. دوشیم هتساک  يرتسگداد  ياههدنورپ  مجح 

هیآ 34 ّتلصف ، هروس  - 1

ص 406 ج 1 ، یبرع ، لامآلا  یهتنم  - 2
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: مجنپ لصف 

هراشا

دورمن اب  هزرابم  وگتفگ و 

: دنکیم لقن  ریز  حرش  هب  ار  رگمتس  دورمن  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  يوگتفگ  هرقب ، هروس  هیآ 258  رد  لاعتم  دنوادخ 
ُمیِهاَْربِإ َلاَق  ُتیِمُأَو  ییْحُأ  اَنَأ  َلاَـق  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  يِذَّلا  َیِّبَر  ُمیِهاَْربِإ  َلاَـق  ْذِإ  َکـْلُْملا  ُهَّللا  ُهاـَتآ  ْنَأ  ِهِّبَر  ِیف  َمیِهاَْربِإ  َّجاَـح  يِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْملَأ  »
يرادن یهاگآ  و   ) يدیدن ایآ  َنیِِملاَّظلا ؛» َمْوَْقلا  يِدـْهَیَال  ُهَّللاَو  َرَفَک  يِذَّلا  َتُِهبَف  ِبِْرغَْملا  َنِم  اَِهب  ِتْأَف  ِقِرْـشَْملا  َنِم  ِسْمَّشلِاب  ِیتْأَی  َهَّللا  َّنِإَف 

؟ درک وگتفگ  هّجاحم و  شراگدرورپ  هرابرد  میهاربا  اب  دوب  هداد  وا  هب  ادخ  هک  یتموکح  زا ) یـشان  رورغ   ) رثا رب  هک  دورمن ) یـسک /(  زا )
: تفگ میهاربا  هک  یماگنه  و 

رضاح ار  ینادنز  ود  داد  روتسد  و  . ) مناریمیم منکیم و  هدنز  زین  نم  تفگ : وا  دناریمیم . دنکیم و  هدنز  هک  تسا  یسک  نآ  نم  يادخ 
( ییوگیم تسار  رگا  ( ؛ دروآیم قرشم  قفا  زا  ار  دیـشروخ  دنوادخ ، تفگ : میهاربا  داد .) ار  يرگید  لتق  یکی و  يدازآ  نامرف  دندرک ،

«. دنکیمن تیاده  ار  ناراکمتس  هورگ  دنوادخ ، و  دش . هدناماو  توهبم و  رفاک ، درم  نآ  تروص ، نیا  هب  روایب »! برغم  زا  ار  نآ  وت 

ریسفت حرش و 

هراشا

: تسا هّجوت  لباق  هفیرش  هیآ  نیا  رد  يدّدعتم  تاکن 
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مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  ّنس  . 1

یخرب رد  هک  هچنآ  قبط  اّما  تسا ، هدماین  هفیرش  هیآ  رد  یبلطم  دورمن  اب  شیوگتفگ  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ّنس  دروم  رد 
(1). دوب هتشذگن  رتشیب  لاس  ترضح 16  نآ  رمع  زا  هدمآ ، یخیرات  بتک  زا 

دورمن اب  وگتفگ  هب  قطنم  تعاجـش و  شناد و  ملع و  زا  ییایند  اب  اّما  دوب ، یناوج  زاغآ  رد  دـنچ  ره  نامز ، نآ  رد  دـیحوت  رگدایرف  يرآ !
. دش زوریپ  تخادرپ و 

؟ نآ زا  سپ  ای  شتآ ، رد  باترپ  زا  لبق  . 2

ترـضح نآ  ندرک  باترپ  يارجام  زا  سپ  دورمن ، اب  مالـسلا  هیلع  نکـشتب  میهاربا  يوگتفگ  دوشیم ، هدافتـسا  خیرات  زا  هک  هچنآ  قبط 
بولغم دورمن  دوب و  هعقاو  نآ  زا  لبق  رگا  اریز   (2). دنکیم دییأت  ار  بلطم  نیا  مه  دـهاوش  نیارق و  و  دوب ، نآ  زا  يو  تاجن  شتآ و  رد 
ّتیناّقح هب  مدرم  زا  يرایسب  هعقاو ، نآ  زا  سپ  اّما  درکیم ؛ رداص  ار  شلتق  روتسد  و  هدرکن ، لّمحت  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  زگره  دشیم ،

و دوبن . تحار  وا  دروم  رد  يریگمیمصت  نیاربانب  دنتشادیم ، تسود  بلق  میمص  زا  ار  ترضح  نآ  و  هدوب ، هدرب  یپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
ثحب نیا  هب  ترـضح ، نآ  نتخادـنا  شتآ  هب  ناـیرج  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  ینکـشتب  نوماریپ  ثحب  زا  لـبق  اـم  هک  نیا  ّتلع 
یلمع تازرابم  هب  سپس  مینک ، یسررب  لماک  روط  هب  ار  ترـضح  نآ  یملع  ياهوگتفگ  یمالک و  تازرابم  ادتبا  هک  تسا  نیا  میتخادرپ 

. میزادرپب ناشیا 

توافتم ياهتّیفرظ  . 3

هک  نآ  زا  سپ  یّتح  و  درک ، یگداتسیا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  لباقم  رد  دورمن  ارچ 

ص 143 یتاّلحم ،» ایبنا « خیرات  - 1

باتک هب ص 145  دنادیمشتآ . زا  ترضح  نآ  تاجن  زا  سپ  ار  دورمن  اب  ترضح  يوگتفگ  ناتساد  زین  یتاّلحم  يایبنا  خیرات  باتک  - 2
دییامرف هعجارم  روکذم 
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؟ دشن وا  میلست  تفای  تاجن  شتآ  زا  اسآهزجعم  روطب  ترضح 

مک ردق  نآ  دارفا  زا  یضعب  ّتیفرظ  هک  نیا  حیضوت  تسا . توافتم  دارفا  ّتیفرظ  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  هب  هّجوت  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
رگا رگید ، یضعب  دنکیم . رییغت  اهنآ  ندروخ  اذغ  شور  ندرک و  هاگن  عون  نتفر و  هار  هویـش  دنـشوپب  ون  سابل  تسد  کی  رگا  هک  تسا 

زا یضعب  حور  اّما  دننکیم . مگ  ار  دوخ  و  هدرپس ، یـشومارف  هب  ار  شیوخ  نایانـشآ  ناگتـسب و  ناتـسود و  دنبای ، تسد  یکچوک  ماقم  هب 
چیه دـنهدب  اهنآ  هب  ار  َملاع  مامت  رگا  هک  تسا  عیـسو  يردـق  هب  ناشتّیفرظ  و  دایز ، يردـق  هب  ناشردـص  هعـس  و  دـنلب ، يردـق  هب  اهناسنا 

. دهدیمن خر  اهنآ  رد  يرییغت 
تفالخ و ماگنه  هب  شسابل  اب  ینیشنهناخ  نارود  رد  ترضح  نآ  سابل  تسا . دارفا  زا  هتـسد  نیا  لماک  هنومن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

. تشادن یتوافت  مالسا  ناهج  رب  تسایر 
ّتیفرظ نیمه  ساسا  رب  و  درکیم . هدافتـسا  ینیـشنهناخ  تلزع و  نارود  رد  هک  دوب  ییاذغ  نامه  دروخیم  تفالخ  نارود  رد  هک  ییاذغ 

: دومرف هنوگسونایقا ،
ُُهْتلَعَف  اَم  ٍةَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْسَأ  ٍۀَلْمَن  ِیف  َهَّللا  َیِصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ ، َتَْحت  اَِمب  َۀَْعبَّسلا  َمِیلاَقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللاَو  »

ناهد زا  وج  تسوپ  نتفرگ  اب  ار  دـنوادخ  ات  دـنهدب  نم  هب  ار  تساهنامـسآ  ریز  رد  هچنآ  اـب  هناـگتفه  ياـهمیلقا  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب   ؛
(1) «. درک مهاوخن  نینچ  زگره  منک ، ینامرفان  ياهچروم 

دجسم رد  یپ  رد  یپ  ياهزامن  لّسوت ، تشپ  لّسوت  دنزرویم . رارصا  رایسب  دوخ  هتـساوخ  تباجا  رد  هک  مینکیم  هدهاشم  ار  دارفا  یخرب 
عاونا ندروآ  اجب  تجاح ، ياضق  ياهاعد  ماسقا  عاونا و  تئارق  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  ترـضح  هزور  همه  تراـیز  و  نارکمج ، سّدـقم 

زا شیب  رگا  و  دنراد ، نونکا  هک  تسا  يرادقم  نامه  هب  اهنآ  ّتیفرظ  دنادیم  نوچ  دنکیمن ؛ تباجا  ار  اهنآ  هتساوخ  دنوادخ  اّما  اهرکذ ،
. دننک شومارف  ار  دنوادخ  تسا  نکمم  دوب و  دهاوخن  ناشعفن  هب  دوش  ناشبیصن  نآ 

هبطخ 224 هغالبلاجهن ، - 1
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هّجوت تسا . هبلعث »  » دارفا هنوگنیا  زراب  هنومن  دـسریمن . تباـجا  هب  ناشهتـساوخ  هدـش و  ناـشلاح  لـماش  ادـخ  تمحر  فطل و  نیارباـنب 

: دییامرف
اعد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشاد  رارـصا  تفریم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  هب  ّبترم  و  دوب ، يریقف  درم  بطاح » نب  ۀبلعث  »

! دهدب وا  هب  یناوارف  لام  دنوادخ  ات  دنک ؛
: دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

؛ ُهُقیُِطتال ٍرِیثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ُهَرْکُش  يِّدَُؤت  ٌلیلَق  »
ربمایپ هب  تسین  رتهب  ایآ  یشاب .» هتـشادن  ار  شقح  يادا  ییاناوت  هک  تسا  يدایز  رادقم  زا  رتهب  ینک ، ادا  ار  شّقح  یناوتب  هک  یمک  رادقم 

: درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ماجنارس  و  دوبن ، رادربتسد  هبلعث  یلو  ینک ؟ تعانق  ياهداس  یگدنز  هب  و  ییوج ، یّـسأت  ادخ 
«. تخادرپ مهاوخ  ار  نآ  قوقح  مامت  دنک ، تیانع  نم  هب  یتورث  دنوادخ  رگا  منکیم ، دای  دنگوس  هداتسرف  قح  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  »

يراشرس تورث  و  تفر ، ایند  زا  شدنمتورث  يومع  رسپ  یتیاور ) قبط   ) هک تشذگن  يزیچ  درک ، اعد  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هب راچان  دوبن ، نکمم  هنیدم  رد  اهنآ  يرادهگن  هک  نانچ  نآ  درک ، دلو  داز و  و  دـیرخ ، يدنفـسوگ  يرگید ، تیاور  قبط  و  دیـسر . وا  هب 

تکرش زین  هعمج  زامن  یّتح  تعامج و  رد  هک  دش ، يّدام  یگدنز  مرگرـس  لوغـشم و  نانچ  نآ  و  دروآ ، يور  هنیدم  فارطا  ياهيدابآ 
. درکیمن

. دریگب ار  شلاوما  تاکز  ات  داتسرف ، وا  دزن  ار  تاکز  يروآعمج  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتّدم  زا  سپ 
عیرـشت لصا  هب  هک  تخادرپن ، تاکز  اهنت  هن  درک ، يراددوخ  یهلا  قح  تخادرپ  زا  لیخب ، هدیـسر و  اون  هب  هزات  ِّتیفرظمک  درم  نیا  یلو 

! میشاب فاعم  هیزج  تخادرپ  زا  هک  میاهدش  ناملـسم  ام  تسا ؛ ناناملـسم  ریغ  هیزج  يارب  مکح  نیا  تفگ : دومن و  ضارتعا  زین  مکح  نیا 
!؟ دنامیم یقاب  ناناملسم  ریغ  ام و  نایم  یقرف  هچ  تاکز ، تخادرپ  اب 

كرد  هن  و  دوب ، هدیمهف  ار  هیزج  موهفم  هن  وا  هک  دوشیم  هدافتسا  نخس  نیا  زا 
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. دادیمن وا  هب  ار  یهلا  هفیظو  نیا  هب  لمع  تقیقح و  نایب  هزاجا  یتسرپایند  اّما  دوب ، هدیمهف  ای  تشاد ، تاکز  موهفم  زا  یحیحص 

: دومرف دینش ، ار  وا  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  لاح ، ره  هب 
؛! َۀَبَْلعَث َْحیَو  ای  َۀَبَْلعَث ! َْحیَو  ای  »

(1) «! هبلعث رب  ياو  يا  هبلعث ! رب  ياو  يا 
. دوب هدرپـس  یـشومارف  هب  ار  زیچ  همه  و  هدرک ، تسم  ار  وا  تورث  تردـق و  هک  دوـب  ّتیفرظ  مک  ياـهناسنا  زا  هتـسد  نآ  ءزج  مه  دورمن 
، هجیتن رد  داتـسیایم . درکیم  رطخ  ساسحا  وا  هیحان  زا  هک  سک  ره  لباقم  رد  دشیم و  لّسوتم  ياهلیـسو  ره  هب  نآ  ظفح  يارب  نیاربانب ،
ییوربآیب و هب  تیاهن  رد  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  ربمایپ  میهاربا  لـباقم  رد  يو  ياـهتمواقم  اـهتجاجل و  یـساسا  لـماع  دورمن  یتّیفرظمک 

. دش یهتنم  وا  يدوبان 

یگدنز گرم و  تقیقح  . 4

هراشا

مغریلع رشب  هک  مهم ، هلأسم  نیا  هب  هاتوک  ياهراشا  تشاد ، یگدنز  گرم و  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  یلالدتـسا  تبـسانم  هب 
: دییامرف هّجوت  دسریم . رظن  هب  مزال  دنک ، لح  ار  نآ  هتسناوتن  هتشاد و  شناد  ملع و  رد  هک  ياهدننکهریخ  ياهتفرشیپ 

تافـص و مامت  رهاظ  رد  هک  دـنزاسب  یعیبط  غرم  مخت  دـننامه  یغرم  مخت  دوخ  ياههاگـشیامزآ  اهراوتاربال و  رد  دـنناوتیم  نادنمـشناد 
ریز زور  دـنچ  رگا  یعیبط  غرممخت  یلو  دـشابن . زیمت  لـباق  یعیبط  غرم  مخت  زا  یتحار  هب  دـشاب و  هتـشاد  ار  یعیبط  غرممخت  ياـهیگژیو 

تسین هدنز  مخت  کی  اریز  دش ؛ دهاوخن  هجوج  دریگ  رارق  غرم  ریز  یعونصم  غرم  مخت  لاس  دص  رگا  اّما  دوشیم ، هجوج  دریگ  رارق  غرم 
. درادن تایح  و 

هبوت هروس  هیآ 75  لیذ  ص 65 ، ج 8 ، هنومن ، ریسفت  ح 15289 ؛ ج 13 ص 256 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 40 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، - 1
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مدنگ رگا  یلو  دنکیم ، دشر  هدش و  زبس  بسانم  طیارش  رد  یعیبط  مدنگ  اّما  دنزاسب ، یعیبط  مدنگ  دننامه  یمدنگ  دنناوتیم  نادنمشناد 
تایح تسین و  هدنز  دوجوم  کی  یعونـصم  مدـنگ  اریز  دـش ؛ دـهاوخن  زبس  دریگ  رارق  طیارـش  نیرتبسانم  رد  يزارد  نایلاس  یعونـصم 

. دشخبب یگدنز  هدنز  ریغ  دوجوم  هب  و  دشاب ، نیرفآتایح  دناوتیمن  رشب  نیاربانب ، درادن .
هعطق اریز  تسا ؛ ینیرفآتایح  یگدـنز و  ياـطعا  یعون  هب  دـناهتفای ، تسد  نآ  هب  اـم  ناـمز  رـصع و  نادنمـشناد  هک  يزاـسهیبش ، لاؤس :

تیاهن رد  و  هدرک ، مهارف  شیارب  ار  ّومن  دـشر و  طیارـش  و  هتـشاک ، نز  کـی  محر  رد  ار  نآ  و  هتفرگ ، ار  ناـسنا  کـی  ندـب  زا  یکچوک 
؟ تسین یگدنز  ياطعا  تایح و  داجیا  راک ، نیا  ایآ  دوشیم . اهناسنا  همه  دننامه  هدنز  ناسنا  کی  هب  لیدبت 

ناـبغاب کـی  هک  هنوگ  ناـمه  ینعی  تسا ؛ ناـتخرد  ناـهایگ و  ناـهج  رد  ینزهملق  هیبش  راـک  نیا  هک  دـنفرتعم  دوخ  نادنمـشناد ، باوج :
کی هب  لیدـبت  اـت  دـنکیم ، مهارف  ار  نآ  ّومن  دـشر و  طیارـش  هتـشاک و  رگید  ياـج  رد  و  هتفرگ ، یتخرد  زا  ار  ياهدـنز  هخاـش  تسدربز 

هتـشاک و نز  کی  محر  ياـضف  رد  هتفرگ و  ار  هدـنز  ناـسنا  کـی  ندـب  زا  یکچوک  هعطق  زین  نادنمـشناد  دوش ، هویمرپ  دـنمونت و  تخرد 
دوشیم هتفرگ  ناسنا  ندـب  زا  هک  ياهّیلّوا  هعطق  رگا  هلب  دوش . لماک  ناسنا  کی  هب  لیدـبت  اـت  دـننکیم ، مهارف  ار  نآ  ّومن  دـشر و  طـیارش 

نآ رد  دـشیم ، تخرد  هب  لیدـبت  دزیم و  هملق  تفرگیم و  ار  ياهخاش  ياهدـش  عطق  کشخ  تخرد  زا  نابغاب  ای  و  دوب ، یگدـنز  دـقاف 
تـسد هب  اهنت  اهنت و  یگدـنز  تایح و  و  تسین ، ینیرفآتایح  زین  يزاس  هیبش  سپ  دـندوب . هدیـشخب  تایح  هدـنز  ریغ  دوجوم  هب  تروص 

. تسادخ

میرک نآرق  هزجعم  یگدنز  تایح و 

لبق  لاس  نارازه  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تشذگ ، لبق  ثحابم  رد  هک  هنوگ  نامه 
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تـسا دیجم  نآرق  یملع  تازجعم  زا  نیا  و  درک . لالدتـسا  نآ  هب  دورمن  ییادخ  ياعّدا  لاطبا  يارب  و  داهن ، تشگنا  گرم  تایح و  يور 

هیآ رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  بلاج  تسا . هدـشن  يدوجوم  چـیه  رد  یگدـنز  تایح و  داجیا  رب  رداق  رـشب  ینالوط  نامز  نیا  زا  سپ  هک 
: دیامرفیم هدیبلط و  هزرابم  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  رشب  جح ، هروس  هفیرش 73 

نآ هب  دـش ، هدز  یلَثَم  مدرم ! يا  َُهل ؛» اوُعَمَتْجا  َِولَو  ًابَابُذ  اوُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ٌلَثَم  َبِرُـض  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  »
راک نیا  يارب  دنچ  ره  دننیرفایب ، یـسگم  دنناوتیمن  زگره  دینکیم ،) شتـسرپ  و   ) دیناوخیم ادخ  زا  ریغ  هک  ار  یناسک  دـیهد : ارف  شوگ 

«. دنهد مه  تسد  هب  تسد 
ره دش ، دهاوخن  هدشن و  هدنز  دوجوم  کی  شنیرفآ  تقلخ و  هب  ّقفوم  رشب  زونه  هلأسم ، نیا  حرط  زا  لاس  زا 1400  شیب  نتشذگ  زا  سپ 

. دنهد مه  تسد  هب  تسد  اههاگشیامزآ  یملع و  لفاحم  اههاگشناد و  همه  ملاع و  نافشتکم  ناعرتخم و  مامت  دنچ 
و دنکیم ، تکرح  وا  دننام  و  دیوگیم ، نخـس  ناسنا  دننامه  هک  دـنزاسیم  ییاهطابر  نادنمـشناد  نونکا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  لاؤس :
وا رـس  تمـسق  رد  یکچوک  رایـسب  رتویپماک  و  هتخاس ، سگم  دننامه  یطابر  دنناوتیم  اهنآ  نیاربانب ، دـیامنیم . شزرو  یمدآ  لثم  یّتح 

! دشابیم سگم  شنیرفآ  رب  رداق  ام  رصع  رشب  سپ  دیامن . ّتیلاعف  زاورپ و  یعیبط  سگم  دننامه  ات  هدرک ، يزاساج 
: دراد دوجو  روکذم  طابر  یعیبط و  سگم  نیب  یساسا  توافت  هس  لقادح  باوج :

ياهلّولس مامت  هب  ار  اذغ  تاّرذ  دروخب و  اذغ  دناوتیم  طابر  ایآ  دسریم . شندب  ياهلولـس  مامت  هب  اذغ  نیا  دروخیم و  اذغ  سگم  . 1
؟ دنک لقتنم  شندب 

ّومن دشر و  طابر  یلو  دوشیم ، گرزب  شاهّثج  و  هدرک ، ومن  دشر و  سگم  . 2
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اب ناوتیم  دـنربب  ار  شبوچ  رگا  هک  دراد  دوجو  اهروشک  زا  یـضعب  رد  یمیظع  تخرد  هک  مدـناوخ  اهفراعملاةریاد  زا  یکی  رد  درادـن .

ومن دشر و  رثا  رب  اّما  دوبن ، شیب  ياهناد  ادتبا  رد  تخرد  نیا  تسا . رتم  هد  دودـح  نآ  رطق  و  تخاس . ار  هدـکهد  کی  ياههناخ  مامت  نآ 
؟ تشاد دهاوخ  يدشر  روکذم  طابر  ایآ  تسا ! هدش  گرزب  ردق  نیا 

رشب طّسوت  هدش  هتخاس  عیانص  نیرتگرزب  هکلب  سگم ، طابر  اّما  دروآیم ، ایند  هب  دوخ  دننامه  سگم  اههد  و  هدرک ، لثم  دیلوت  سگم  . 3
. دنتسین هدنز  دوجوم  اریز  دنشابیمن ؛ راک  نیا  رب  رداق  رکیپ ) لوغ  ياهیتشک  اهامیپاوه و  ریظن  )

. تسا زجاع  سگم  کی  یّتح  شنیرفآ  زا  رشب  مه  ام  نامز  رصع و  رد  نیاربانب ،

! تداع باجح 

مادک ره  هک  یلاح  رد  مینکن ، رکف  اهنآ  تمظع  هب  هک  هدش  ثعاب  تادوجوم ، زا  یضعب  هزور  ره  ندید  و  لئاسم ، زا  یـضعب  ندش  يداع 
. دنراد ییاغوغ  تادوجوم  نیا  زا 

نیا دنتـسه . دـنوادخ  تردـق  تمظع و  ياههناشن  زا  تقیقح  رد  مینکیم  دروخرب  نآ  اب  محازم  ياهرـشح  ناونع  هب  اـم  هک  سگم  هشپ و 
. دـننکیم زاورپ  تسار  پچ و  بقع و  ولج و  نییاپ و  ـالاب و  تمـس  هب  دـنراد ؛ تکرح  فرط  شـش  رد  کـچوک  هّثج  نیا  اـب  تاـناویح ،

تعیدو هب  اهنآ  دوجو  رد  ییورین  هچ  یتسار  دوشیمن . هدید  مشچ  هب  هک  دـنهدیم  ماجنا  ار  راک  نیا  تعرـس  اب  ردـق  نآ  ندز  لاب  ماگنه 
!؟ دننزیم لاب  عیرس  ردق  نیا  هک  هدش  هداهن 

لدج هطلاغم و  . 5

، يرگید نتخاس  دازآ  گرم و  هب  موکحم  ینادنز  کی  نتشک  هک  دیمهفیم  دورمن 
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مکـش نورد  نینج  هب  ادخ  نوچمه  دناوتیم  رگا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  روظنم  و  تسین ، ندرک  هدنز  نتفرگ و  ناج 

لدـج و هب  مدرم  بیرف  دـصق  هب  اّما  دناتـس ، زاب  ار  درادـن  تایح  همادا  تهج  یلکـشم  چـیه  هک  یملاس  ناسنا  حور  اـی  دـمدب ، حور  رداـم 
نوعرف هک  یماگنه  هنومن ، ناونع  هب  تسا . هداد  خر  ناوارف  خـیرات  لوط  رد  اهيراکهطلاغم  عون  نیا  زا  هنافّـسأتم  و  دـش . لّـسوتم  هطلاـغم 

مدرم هب  باطخ  هجیتن  رد  درب ، هانپ  هطلاغم  هب  زین  وا  دش ، مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  یپ  رد  یپ  نشور و  تازجعم  ییامنتردق و  روهقم 
ُهُّنُظََأل یِّنِإَو  یَـسُوم  َِهلِإ  َیلِإ  ُِعلَّطَأ  یِّلَعَّل  ًاحْرَـص  یِّل  لَعْجاَف  ِنیِّطلا  یَلَع  ُناَماَه  اَی  ِیل  ْدـِقْوَأَف  يِْریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  ْمَُکل  ُتِْملَع  اَم  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  اَی  : » تفگ

رب یشتآ  میارب  ناماه ، يا  رتشیب )، قیقحت  يارب  اّما  . ) مرادن غارـس  امـش  يارب  مدوخ  زج  ییادخ  نم  فارـشا ! هورگ  يا   (1) ؛» َنِیبِذاَْکلا َنِم 
زا وا  منکیم  نامگ  نم  دنچ  ره  مریگ ؛ ربخ  یـسوم  يادخ  زا  ات  هد  بیترت  يدنلب  جرب  نم  يارب  و  زاسب ،) مکحم  ياهرجآ  و   ) زورفیب لِگ 

«. تسا نایوگغورد 
ترـضح هک  تسا  ییادخ  نامه  نیمز  نامـسآ و  يادخ  تسنادیم  عطق  روطهب  درادـن ؟ دوجو  ییادـخ  وا  زا  ریغ  تسنادیمن  نوعرف  ایآ 

! يرآ درادن ؟ ار  یباوخیب  یگنـشت و  یگنـسرگ و  تعاس  کی  تقاط  هک  یلاح  رد  دشاب  ادخ  وا  تسا  نکمم  هنوگچ  دیوگیم . یـسوم 
تـسنادیم وا  دنک . یـشکهرهب  اهنآ  زا  نانچمه  ات  دز  هطلاغم  هب  تسد  مدرم  نداد  بیرف  دـصق  هب  یلو  تسنادیم  ار  تقیقح  مه ، نوعرف 

: تشاد رظن  رد  ار  یفادها  جرب  تخاس  حرط  اب  اّما  درادن ؛ یتوافت  دوشیم  هدید  جرب  نییاپ  زا  هک  ینامسآ  اب  جرب ، يالاب  نامسآ  هک 
ار نوعرف  تسکـش  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  يزوریپ  جـیردتهب  مدرم  دـسرب  يرادربهرهب  هب  هدامآ و  جرب  هک  ینامز  اـت  هکنیا : لّوا 

. دننکیم شومارف 
زا هدافتسا  اب  دنوشیم و  راک  هب  لوغشم  جرب  تخاس  رد  يدایز  هّدع  هکنیا : مود 

هیآ 38 صصق ، هروس  - 1
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. دنورگیم وا  نییآ  هب  تموکح ، تاغیلبت  لوپ و 

مدرم هّجوت  هدرک و  حرطم  یفارحنا  یعرف  هلأسم  کی  ًالومعم  مدرم ، یلصا  هغدغد  ندرپس  یشومارف  هب  يارب  نارادمتـسایس  هکنیا : موس  و 
لقن جرب  تخاس  جیردتهب  ات  درک ، هدافتسا  دنفرت  نیمه  زا  مه  نوعرف  دوش . هدرپس  یـشومارف  هب  یلـصا  هلأسم  ات  دنهدیم ، قوس  نآ  هب  ار 

. ددرگ گنرمک  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تازرابم  و  دوش ، سلاجم 
اب و  دناشکن ، یفارحنا  یعرف و  لئاسم  هب  ار  اهنآ  نمشد  مهم ، ياهيزوریپ  ماگنه  هب  ات  دنـشاب ، نمـشد  گنرین  نیا  بقارم  دیاب  ناناملـسم 

. دنکن خلت  اهنآ  ماک  رد  ار  يزوریپ  نیریش  دهش  فالتخا ، دروم  ّتیمها  مک  لئاسم  حرط 

ناتسرپتب هدیقع  . 6

، ّتیقلاخ دـناهدوب ؟ لئاق  یماـقم  هچ  دوخ  ياـهتب  يارب  دـناهتخادرپ ، تب  شتـسرپ  تداـبع و  هب  خـیرات  لوط  رد  هک  یناتـسرپتب  لاؤس :
؟ ّتیهولا ای  ّتیبوبر ،

يارب نیاربانب ، دـننادب . یتسه  ملاع  مامت  نیمز و  نامـسآ و  هدـننیرفآ  قلاخ و  ار  دوخ  ياـهتب  ناتـسرپتب  هک  تسا  دـیعب  رایـسب  باوج :
بسانم یناعیفش  ار  اهنآ  دندوب و  لئاق  شتسرپ  ّتیهولا و  ماقم  اهتب  يارب  تسا  نشور  هک  هنوگ  نامه  دندوبن . لئاق  ّتیقلاخ  ماقم  اهتب 

؟ دندوب لئاق  اهتب  يارب  مه  ّتیّربدم  ّتیریدم و  و  یتسه ، ملاع  هرادا  ّتیبوبر و  ماقم  ایآ  اّما  دنتسنادیم . یهلا  هاگشیپ  رد 
اهنت هکلب  دـندوبن ، اهتب  يارب  یماقم  نینچ  هب  لئاق  ناتـسرپتب  دـندقتعم  دـننکیم ، دروخرب  یـشنیزگ  روطب  نآرق  تایآ  اب  هک  اـهیباّهو 

. دنتشاد لوبق  زین  ار  اهتب  ّتیبوبر  ماقم  ناتسرپتب  هک  میدقتعم  ام  اّما  دندوب . اهتب  ّتیهولا  ماقم  هب  دقتعم 
هیلع میهاربا  نوچ  تساـم . ياـعّدا  رب  هاوگ  مناریمیم ،» منکیم و  هدـنز  مه  نم  : » تفگ دورمن  هک  هدـمآ ، ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  يریبعت 

تایح  گرم و  : » تفگیم مالسلا 
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لوسر هب  ناتـسرپتب  هک  نیا  رگید ، دـهاش  متـسه . راک  نیا  رب  رداق  مه  نم  تسین ، نینچ  تفگیم  دورمن  یلو  تسادـخ ؛» تسد  هب  اهنت 

و دنراد ، ملاع  هرادا  ّتیبوبر و  ماقم  ام  ياهتب  ینعی  تفرگ . دهاوخ  ار  وت  ام  نایادخ  مشخ  دنتفگیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  مّرکم 
. تفرگ دهاوخ  ار  وت  نماد  دنوش  نیگمشخ  رگا 

. دنتشاد داقتعا  اهنآ  ّتیهولا  ّتیبوبر و  هب  اما  دندوبن ، اهتب  ّتیقلاخ  ماقم  هب  دقتعم  ناتسرپتب  هک ، نیا  هجیتن 

تلالض تیاده و  . 7

زیگنارب لاؤس  تایآ  نیا  زا  یـضعب  هک  دراد ، دوجو  دیجم  نآرق  رد  يدّدعتم  تایآ  تلالـض ، ییامنهار و  یهارمگ و  تیادـه و  دروم  رد 
: میناوخیم میهاربا  هروس  هفیرش 4  هیآ  رد  هلمج  زا  تسا .

میداتسرفن ار  يربمایپ  چیه  ام  ُمیِکَْحلا ؛» ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ُءاَشَی  ْنَم  يِدْهَیَو  ُءاَشَی  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضیَف  ْمَُهل  َنِّیَُبِیل  ِهِمْوَق  ِناَِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَّر  ْنِم  اَْنلَسْرَأ  اَمَو  »
ار سک  ره  و  هارمگ ، دـنادب ) ّقحتـسم  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  ادـخ  سپـس  دزاس ، راکـشآ  اهنآ  يارب  ار ) قیاقح   ) ات شموق ؛ ناـبز  هب  زج 

«. تسا میکح  اناوت و  وا  و  دنکیم ؛ تیاده  دشاب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب
شالت و یعس و  همه  نیا  دنکیم ، هارمگ  ای  تیاده  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  وا  تسادخ و  تسد  هب  تلالض  تیاده و  رگا  یتسار  لاؤس :

هارمگ ارم  دنوادخ  : » تفگ دهاوخ  يدیزگرب ؟ ار  تلالض  هار  ارچ  دنسرپب : هارمگ  درف  زا  تمایق  زور  رگا  تسانعم ؟ هچ  هب  باقع  باوث و 
ارم دنوادخ  : » تفگ دهاوخ  میـسرپب ، ار  یلاؤس  نینچ  يرگید  زا  رگا  و  درک . باذـع  ار  وا  ناوتیمن  نیاربانب ، دوبن ؛» نم  رایتخا  هب  و  درک ،

شاداپ قاقحتـسا  هن  رایتخا  زا  جراخ  يرابجا و  راک  اریز  داد ؛ شاداپ  ناوتیمن  مه  وا  هب  نیاربانب ، متـشادن .» يرایتخا  نم  و  درک ، تیادـه 
. تسا باذع  هتسیاش  هن  دراد و 

داتسا رگا  نیاربانب ، دنکیم . راک  باسح  يور  هک  تسا  یسک  میکح  باوج :

تلالض تیاده و  . 7www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


76 ص :
راک دهدب  دب  هرمن  زاتمم  رفن  هب  بوخ و  هرمن  لبنت  درگاش  هب  و  دشاب ، لبنت  يرگید  زاتمم و  یکی  هک  دشاب  هتـشاد  درگاش  ود  یهاگـشناد 

. تسا هدادن  ماجنا  ياهنامیکح 
. تسین هنامیکح  زین  دهدب  يواسم  هرمن  ود  ره  هب  رگا  هک  هنوگ  نامه 

تیاده و هب  طوبرم  تایآ  زا  یخرب  زا  بلطم  نیا  و  دنکیمن ، تیاده  ای  هارمگ  ار  یـسک  تهجیب  میکح  دـنوادخ  هتکن ، نیا  هب  هّجوت  اب 
راک بکترم  لّوا  ملاظ  صخش  ینعی  َنیِِملاَّظلا ؛» َمْوَْقلا  يِدْهَیَال  ُهَّللاَو   » میناوخیم هیآ 19  هبوت  هروس  رد  هلمج  زا  دوشیم . هدافتسا  تلالض 

بابسا نتخاس  اّیهم  يانعم  هب  تیاده  و  دیامنیم . بلس  يو  زا  ار  تاقیفوت  دنوادخ  سپس  دنکیم ، نآ  رب  رارـصا  دوشیم و  ملظ  تشز و 
. تسا قیفوت  بلس  يانعم  هب  یهارمگ  و  قیفوت ،

ره دنوادخ  هنوگنیا  ٌباَتْرُّم ؛» ٌفِرْـسُم  َوُه  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلَذَک  : » دـیامرفیم هک  تسا  رفاغ  هروس  هفیرـش 34  هیآ  اعّدا ، نیا  رگید  دهاش 
لّوا تسا ، نامگ  کش و  لها  هک  راکفارسا ، صخـش  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  يانعم  دزاسیم .» هارمگ  ار  ياهدننکدیدرت  راکفارـسا 

تامّدـقم نیارباـنب ، دـنکیم . قـیفوت  بلـس  وا  زا  دـنوادخ  سپـس  دزرویم ، رارـصا  نآ  رب  دوـشیم و  دـیدرت  ّکـش و  فارـسا و  بکترم 
. ددرگیم قیفوت  بلس  هب  یهتنم  ماجنارس  ات  دوشیم ، عورش  اهناسنا  دوخ  هیحان  زا  قیفوت ) بلس   ) یهارمگ

رد مرادن ! تدابع  اعد و  ترایز و  لاح  چـیه  اّما  ماهدـش ، فّرـشم  هّکم  هب  هک  تسا  راب  نیلّوا  تفگ : مدـید ، مارحلا  دجـسم  رد  ار  یناوج 
هبساحم هعلاطم و  دروم  ار  تاهتشذگ  لامعا  : » متفگ دنکیم . زاورپ  ناشحور  مسج و  لّوا ، رفـس  رد  ادخ  هناخ  راّوز  زا  يرایـسب  هک  یلاح 

يراوخهوشر و ریظن  مارح ، هار  زا  تّجح ، رفـس  هنیزه  ایآ  يدمآ ؟ اجنیا  هب  هداد و  وشتـسش  ار  دوخ  ناج  مسج و  هبوت  بآ  اب  ایآ  هدب . رارق 
مارح ياهراک  نم ! نازیزع  يرآ  ياهتخادرپ ؟ ار  مدرم  هب  ياهیهدب  تلاوما و  هّیعرش  تاهوجو  ایآ  تسا ؟ هدوبن  یگدولآ  ّبلقت و  ملظ و 

، دنکیم بلس  ناسنا  زا  ار  قیفوت 
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. دوشیم یهلا  تاقیفوت  زاسهنیمز  تابجاو  هب  لمع  تامّرحم و  كرت  هک  هنوگنامه 

قامعا رد  شتحیـصن  دـشاب و  یملاع  اب  تبحاصم  هجیتن  ای  و  دوش ، لصاح  بوخ  تسود  کی  تقاـفر  هیاـس  رد  تسا  نکمم  یهلا  قیفوت 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  ددرگ . لصاح  ینید  سلجم  کی  رد  روضح  اب  بلطم  نیا  ای  دراذگب . رثا  ناسنا  ناج  حور و 

هک یناسک  نیقی  هب  َنوُدَعُوت ؛» ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْشبَأَو  اُونَزَْحت  َالَو  اُوفاََخت  اَّلَأ  ُۀَِکئاَلَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
و دیـشابم ، نیگمغ  دیـسرتن و  هک : دنوشیم  لزان  نانآ  رب  ناگتـشرف  دندرک ، تماقتـسا  سپـس  تسا . هناگی  دنوادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ :

(1) !«. تسا هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  نآ  هب  امش  رب  داب  تراشب 
رد لد  يافـص  نتفر  نیب  زا  و  تاـجانم ، رد  یلاـحیب  تداـبع ، رد  یطاـشنیب  قـیفوت ، بلـس  بجوـم  هاـنگ  هب  یگدوـلآ  هک  نیا  هصـالخ 

قیفوت زاسهنیمز  نآ ، دننام  و  بسانم ، سلاجم  رد  تکرش  بوخ ، ياهناسنا  اب  ینیشنمه  تیـصعم ، هانگ و  كرت  اّما  دوشیم ؛ اهيرادازع 
. تسا مارح  هانگ  سلجم  رد  تکرش  نیاربانب  تسا .

تکرـش یـسلاجم  نانچ  رد  دـیابن  تهج  نیدـب  تسا ، هانگ  اب  هتخیمآ  طلتخم و  یـسورع  سلاجم  اهقالط ، تافالتخا و  زا  يرایـسب  أشنم 
. مییامن هدافتسا  مارح  هب  هدولآ  ياهاذغ  زا  دیابن  هک  هنوگ  نامه  مینک ،

رد هدادن  تاکز  تشوگ  نان و  نیا  دنزادرپیمن و  ار  دوخ  لام  تاکز  ماد ، ناگدننکتیبرت  مدنگ و  ناگدـننکدیلوت  زا  ياهّدـع  هنافّـسأتم 
ّتلع نیدب  دوشیم . بلس  ام  زا  اعد  تدابع و  لاح  کیرات و  نامبلق  هاگآدوخان  و  مینکیم ، هدافتسا  نآ  زا  ام  و  هتفرگ ، رارق  ام  هرفس  رس 
نایاپ رد  ای  و  دوش . هتفرگ  یفنم  راثآ  نیا  يولج  ات  دیهدب  یلامتحا  بجاو  تاکز  ّتین  هب  ار  دوخ  بحتـسم  تاقدص  هک  مینکیم  هیـصوت 

، لاس ره 

هیآ 30 تلّصف ، هروس  - 1
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ریظن مارح ، لاـم  دورو  ذـفانم  رگید  زا  دـیزادرپب . ار  نآ  تاـکز  و  هدرک ، هبـساحم  ینیمخت  روطب  ار  دوخ  یفرـصم  ناـن  تشوـگ و  رادـقم 

بانتجا دیاب  زین  دریذپیم - تروص  هدنبیرف  هاگ  فلتخم و  ياهمان  اب  دوشیم و  هدـید  هعماج  رد  شیب  مک و  هنافّـسأتم  هک  يراوخهوشر -
. ددرگن قیفوت  بلس  ات  دیزرو ،

یکی هب  هک  تسام ، نامز  رصع و  رد  قیفوت  بلـس  بابـسا  رگید  زا  هارمه ، ياهنفلت  ِزیگناهدسفم  ياهثوتولب  یقالخا و  ریغ  ياهکمایپ 
. دوب نآ  بقارم  رایسب  دیاب  و  تسا ، هدش  لیدبت  ناناوج  فارحنا  داسف و  هدمع  لماوع  زا 

***
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: مشش لصف 

هراشا

مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ینکشتب  يارجام 

تایآ  ) ایبنا هروس  رد  ًاتدمع  و  هدش ، حرطم  دیجم  نآرق  رد  ابیز  هدرتسگ و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  یناگدنز  زا  تمـسق  نیا 
ایبنا هروس  رد  هک  هچنآ  قبط  ناتساد  نیا  هب  تسا . هتفرگ  رارق  هّجوت  دروم  هیآ  نمض 16  رد  تاّفاص  هروس  و  هیآ ، نمض 23  رد  ات 73 )  51

: دییامرف هّجوت  هدمآ ،
«. میدوب هاگآ  وا  ِیگتسیاش )  ) زا و  میداد ؛ وا  هب  لبق  زا  ار  میهاربا  دشر  هلیسو  ام  َنیِِملاَع ؛» ِِهب  اَّنُکَو  ُْلبَق  ْنِم  ُهَدْشُر  َمیِهاَْربِإ  اَْنیَتآ  ْدََقلَو  »

كرـش و نابیتشپ  یتموکح  نیلوؤسم  اسؤر و  ماـمت  و  دنکرـشم ، تسرپتب و  همه  هک  لـِباب ، نوچ  یگرزب  رهـش  رد  لاـعتم  دـنوادخ  رگا 
رد زین  ار  راک  نیا  یگتسیاش  دادعتسا و  هدرک ، لّوحم  ار  یتسرپتب  اب  هزرابم  ّتیرومأم  اهنت ، هّکی و  ِناوجون  ِمیهاربا  هب  دنتسه ، یتسرپتب 

ییاهیگتسیاش هلمج  زا  لّمحت ، ربص و  یـسانشّتیعقوم ، يوق ، ياهلالدتـسا  ایوگ ، قطنم  تماهـش ، تعاجـش ، تسا . هدروآ  دوجو  هب  وا 
تـسا لاحم  و  دـشاب ، مزال  ياهییاناوت  اب  هارمه  دـیاب  میظع ، ياهّتیرومأم  هک  ارچ  تشاد . دوجو  هلاس  ِمیهاربا 17  ترـضح  رد  هک  دوب 

ّتیرومأم ردام  ردپ و  هب  رگا  دشاب . هدرکن  داجیا  يو  رد  ار  مزال  ییاناوت  ّتیفرظ و  هک  یلاح  رد  دهدب  یتّیرومأم  یـسک  هب  لاعتم  دنوادخ 
تامحز  مامت  هک  دنکیم  داجیا  اهنآ  دوجو  رد  یقشع  نانچ  دنشاب ، اشوک  ناشدنزرف  يرادهگن  تیبرت و  رد  هک  دهدیم 
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هلاـن نیلّوا  اـب  دزیخیمنرب ، باوـخ  زا  نارگید  داـیرف  ادـص و  رـس و  رثا  رب  هک  يرداـم  دـنرخیم . ناـج  هب  ار  دازوـن  تـیبرت  ياهیتخـس  و 

. دنزیم دنخبل  وا  هب  شکدوک 
تـسد هب  هصرع و  نیا  هب  دورو  زا  لبق  اّما  دنک ، زاغآ  ناتـسرپتب  اب  ار  یکیزیف  یلمع و  هزرابم  دـهاوخیم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

هک یناسک  همه  يارب  تسا  یگرزب  سرد  نیا  و  ددرگن . تنوشخ  هب  مهّتم  ات  دنک ، تّجح  مامتا  ناتسرپتب  اب  دیاب  ینکـشتب ، ِربَت  نتفرگ 
. دنورن یکیزیف  دروخرب  تازاجم و  غارس  هب  لّوا  هلحرم  رد  هک  دنراد ، ار  اهيراجنهان  دسافم و  اب  هزرابم  دصق 

هب تبـسن  سپـس  دننک ، زکرمت  یگنهرف  ياهراک  يور  ادتبا  دنراد ، ار  یعامتجا  دسافم  رگید  ای  یباجحدب ، ای  دایتعا ، اب  هزرابم  دـصق  رگا 
. دزادرپیم هلحرم  نیمه  نییبت  هب  ایبنا  هروس  هفیرش 52  هیآ  دنوش ؛ دعب  هلحرم  دراو  هتشادن ، اهنآ  رد  يریثأت  یگنهرف  ياهراک  هک  یناسک 

: دییامرف هّجوت 
و دوب ) رزآ  شیومع  نامز  نآ  رد  هک  شتسرپرس  شردپ /(  هب  هک  ماگنه  نآ  َنوُفِکاَع ؛» اََهل  ُْمْتنَأ  ِیتَّلا  ُلِیثاَمَّتلا  ِهِذَه  اَم  ِهِمْوَقَو  ِهِیبِال  َلاَق  ْذِإ  »

.»!؟ دینکیم شتسرپ  ار  اهنآ  هراومه  امش  هک  تسیچ  حوریب ) ي   ) اههمّسجم نیا  تفگ : وا  موق 
رد هکلب  هدوـبن ، یـصوصخ  یلبق ، يوـگتفگ  فـالخ  رب  رزآ ، اـب  ترـضح  يوـگتفگ  نیا  هک  دوـشیم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  هکنیا : لّوا 

. تسا هتفرگ  تروص  ینلع  راکشآ و  تروص  هب  مدرم و  روضح 
: تفگ هکلب  دنتسیک »؟ اهتب  نیا  : » دومرفن مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هکنیا : مود 

: میونشب ار  اهنآ  خساپ  نونکا  درک . اهتب  روعش  كرد و  مدع  هب  یفیرظ  هراشا  ریبعت  نیا  اب  و  دنتسیچ »؟ »
«. دننکیم تدابع  ار  اهنآ  هک  میتفای  ار  دوخ  ناردپ  ام  دنتفگ : َنیِِدباَع ؛» اََهل  اَنَءَابآ  اَنْدَجَو  اُولاَق  »

؛ دوبن لوقعم  یقطنم و  لالدتسا  کی  مالسلا  هیلع  میهاربا  لباقم  رد  ناتسرپتب  خساپ 
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نآ سپس  دیشارتیم و  ار  یبوچ  ای  گنـس  هعطق  ارچ  : » دسرپیم مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دوب . هناروکروک  يوریپ  دیلقت و  کی  هکلب 

يوریپ هب  مه  ام  دندرکیم ، ار  راک  نیا  ام  دادجا  ابآ و  نوچ  : » دنیوگیم اهنآ  دـینکیم »؟ تدابع  یتسه  ناهج  ّربدـم  ریدـم و  ناونع  هب  ار 
؟ تسا یقطنم  حیحص و  لالدتسا  نیا  ایآ  میدرک ؛» نینچ  اهنآ  زا 

: دییامرف هّجوت  تسس  خساپ  نیا  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  لمعلاسکع  هب 
«. دیاهدوب يراکشآ  یهارمگ  رد  ناتناردپ ، امش و  نیقی  هب  تفگ : ٍنِیبُّم ؛» ٍلاَلَض  ِیف  ْمُکُؤَابآَو  ُْمْتنَأ  ُْمتنُک  ْدََقل  َلاَق  »

رد ار  اهنآ  و  هدرک ، هئطخت  زین  ار  ناشناکاین  ناتسرپتب و  درکلمع  هکلب  تفریذپن ، ار  اهنآ  لالدتـسا  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
. تسناد يراکشآ  یهارمگ  تلالض و 

یناسک دننام  دوشیمن ، هداد  صیخشت  قح  ریغ  زا  یتحار  هب  قح  هک  دریگیم  رارق  سوسحمان  یهارمگ  رد  ناسنا  هاگ  هک  نیا  هّجوت  لباق 
یبوچ گنس و  شتـسرپ  تسا ؛ راکـشآ  نشور و  یهارمگ  هاگ  یلو  دنداتفایم . اهنآ  ماد  رد  مسیلایرتام  تسینومک و  حرط  يادتبا  رد  هک 

راکـشآ یهارمگ  نیبم و  لالـض  قیداصم  زا  دوشیم ، لئاق  ّتیبوبر  ّتیهولا و  ماقم  نآ  يارب  و  دشارتیم ، ار  نآ  دوخ  تسد  اب  ناسنا  هک 
. تسا

؟ مومذم ای  تسا  حودمم  ناکاین  زا  يوریپ 

: تسا هنوگ  هس  ناکاین  زا  يوریپ 
یناکت هناخ  هب  زورون  دـیع  ماّیا  رد  اهنابز ، سراف  یّلک  روط  هب  نایناریا و  اـم  ناـکاین  دادـجا و  اـبآ و  هک  نیا  لـثم  هنـالقاع ؛ يوریپ  فلا )

. تسا یبوخ  بادآ  بادآ ، نیا  دنروآیم . يور  عورشم  ياهيداش  هب  و  دننکیم ، محر  هلص  و  دنزادرپیم ، نورب  نورد و 
. مینکیم يوریپ  دوخ  ناکاین  زا  لوقعم  بوخ و  بادآ  نیا  رد  ام  ساسا  نیمه  رب  و 
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اًلثم درادن . یلاکـشا  نآ  ماجنا  دوش ، حالـصا  رگا  دراد . حالـصا  يرگنزاب و  هب  زاین  ام  ناکاین  بادآ  زا  یـضعب  هنارگحالـصا ؛ يوریپ  ب )

رهـش و زا  ندـش  جراخ  ناونع  هب  رگا  اّما  تساوران ؛ طـلغ و  ددرگ  ماـجنا  یتسرپتب (1)  مسر  کی  ناونع  هب  هچنانچ  ردـب  هدزیـس  مسارم 
اب راک  هب  دّدـجم  عورـش  يارب  ملاس  تحارتسا  حـیرفت و  و  نآ ، هزیکاـپ  ياوه  زا  هدافتـسا  تعیبط و  لد  هب  ندرب  هاـنپ  و  نآ ، هدولآ  ياـضف 

. دوب دهاوخن  یتسیاشان  رما  دشاب ، یفاک  ناوت  يژرنا و 
سرد اهنآ  تایح  زا  ناسنا  هجیتن  رد  و  دـشاب ، ناهایگ  ناـتخرد و  دّدـجم  تاـیح  رد  هشیدـنا  رّکفت و  اـب  هارمه  راـک ، نیا  رگا  صوصخهب 

زور هب  ار  نآ  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  ساـسا  نیمه  رب  دـتفیب . نآ  قلاـخ  دودـحمان  ملع  تردـق و  تمظع و  داـی  هـب  و  دریگب ، یگدـنز 
. داد رییغت  تعیبط » »

زا ریغ  هک  يروس  هبنـشراهچ  مسارم  دـننام  تسا ؛ راکـشآ  یهارمگ  نیبم و  لالـض  ناکاین ، موسر  بادآ و  زا  یخرب  هناـقمحا ؛ يوریپ  ج )
هک ینازیزع  دادعت  هچ  دـنداد ! تسد  زا  ار  دوخ  نامـشچ  لوقعم  ریغ  دـیلقت  نیمه  یپ  رد  هک  یناناوج  رایـسب  هچ  درادـن . يدوس  یتخبدـب 

تلاجخ  نونکا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هتشادن  ياهرمث  تروص ، ندش  امندب  هرهچ و  نتخوس  زج  یفارخ  مسارم  نیا  رد  ناشتکرش 

تـالاح هب  ددرگیمرب . هدـش ، هراـشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  سّرلا ، باحـصا  هـب  یخیراـت  رظن  زا  ردـب  هدزیـس  یفارخ  مـسارم  همـشچرس  - 1
يدابآ ای  رهش  هدزاود  متفای : نینچ  ار  نآ  لّصفم  ناتـساد  زین  هغالبلاجهن  ياهحرـش  زا  یکی  رد  و  هدش ، هراشا  ریـسافت  رد  سّرلا  باحـصا 

ار ربونص  ناتخرد  دوب . یتسرپتب  اهرهش  نآ  مدرم  نییآ  دوب ؛ هدش  هدیمان  يدیشروخ  لاس  ياههام  زا  یکی  هب  يدابآ  رهـش و  ره  هک  دوب ،
رهـش رد  اتـسور  ای  رهـش  هدزاود  مامت  زا  مدرم  همه  لاس ، لّوا  زور  دوب . اـهنآ  يارب  یبوخ  دـمآرد  عبنم  ربونـص  اریز  دـندرکیم . شتـسرپ 

يدابآ هب  موس  زور  دنتـشاد . یمـسارم  اجنآ  رد  و  دنتفریم ، تشهبیدرا  رهـش  هب  ادرف  دنتـشاد . ینـشج  مسارم  و  دندشیم ، عمج  نیدرورف 
هب هدش ، جراخ  اهيدابآ  زا  یعمجهتـسد  مهدزیـس  زور  دشیم ؛ مامت  رهـش  هدزاود  دیـسریم ، هک  دنفـسا  يدابآ  هب  ات  دنتفریم ،...  دادرخ 

ردـب هدزیـس  نیاربانب  دـندرکیم . رازگرب  اجنآ  رد  ار  دـسافم  عاونا  هب  یگدولآ  یبوکیاپ و  نشج و  هدزیـس و  مسارم  و  دـنتفریم ، اهنابایب 
یتّنس دنوشیم ، لئاق  شتآ  يارب  یمارتحا  هک  يروسهبنشراهچ ، بش  مسارم  هک  روطنامه  تسا ، هدنام  یقاب  ناتسرپتب  زا  هک  هدوب  یتّنس 

تسا ناتسرپشتآ  زا 
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ياپ تسد و  سوه ، اوه و  يور  زا  فدـهیب و  ياهراجفنا  یپ  رد  هک  يدارفا  هچ  دـنوش ! رـضاح  مومع  راظنا  رد  هرهچ  نآ  اـب  دنـشکیم 
یهار یناهگان  بیهم  ياهراجفنا  يادـص  رثا  رب  هک  یبلق  نارامیب  هچ  تخوس ! شتآ  رد  هک  ییاـههناخ  هچ   (1)! دناهداد تسد  زا  ار  دوخ 

ترـضح موق  يوریپ  دـهدیمن . نت  نآ  هب  لـقاع  ناـسنا  تسا و  هناـقمحا  يوریپ  ناـکاین ، زا  يوریپ  عوـن  نیا  يرآ  دـندش ! ترخآ  ناـهج 
. دیمان نیبم  لالض  ار  نآ  ترضح  هجیتن  رد  دوب و  موس  عون  زا  ناشناکاین  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا 

. میشاب قطنم  صیخشت و  رّکفت و  لها  دیاب  ناکاین  موسر  بادآ و  ربارب  رد  ام 
. مینک اهر  ار  دوب  موس  عون  زا  هچنآ  و  مینزب . حالصا  هب  تسد  دوب ، مود  عون  زا  هچنآ  هب  تبسن  مینک ، يوریپ  میتفای  لّوا  عون  زا  ار  هچنآ 

، دوب هدیشکن  دقن  هب  ار  اهنآ  دیاقع  هدرپیب  حیرص و  هنوگنیا  یسک  نونک  ات  هک  مالسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح  تسرپتب  كرـشم و  موق 
: دنتفگ هدش ، توهبم  تام و  ترضح  نآ  نانخس  لباقم  رد 

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  نانخـس  يرآ  ینکیم »!؟ یخوش  ای  ياهدروآ ، ام  يارب  یّقح  بلطم  ایآ  َنِیبِعاَّللا ؛» ْنِم  َْتنَأ  ْمَأ  ِّقَْحلِاب  اَنَْتئِجَأ  »
: دومرف اهنآ  دیدرت  هنوگ  ره  عفر  يارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دندرک . دیدرت  نآ  ندوب  يّدج  رد  هک  دوب  هدرپیب  فاّفش و  نانچ 

هامدنفسا رد  یگتخوسزا  یشان  ریم  گرم و  وضع و  صقن  هک  تسا  خلت  ّتیعقاو  نیا  رگنایب  اهناتـسرامیب  سناژروا و  زکرم  ياهرامآ  - 1
نیرتـشیب ناـناوجون  ناـناوج و  ناـیم  نیا  رد  هک  دـباییم ، شیازفا  رگید  ياـههام  هب  تبـسن  كاـنرطخ  هقرتـحم  ّداوم  زا  هدافتـسا  لـیلد  هب 

زا یــشان  گرم  دودـح 229  لاـس 85  دنفـسا  رد  اـهنت  هک  يروـط  هـب  دنتـسه ، يروـس  هبنـشراهچ  شتآ  ریگنماد  ياههلعـش  ياـهینابرق 
! دهدیم ناشن  ار  شیازفا  دصرد   16 لاس 2 / نامه  هام  نمهب  اب  هسیاقم  رد  هک  هداتفا  قافتا  روشک  رد  یگتخوس 

صقن لولعم و  زا 400  شیب  هتساوخان  هتساوخ و  ياهيراگنالهـس  یطایتحایب و  لاس 84  ینایاپ  هبنـشراهچ  بش  کی  رد  طقف  نینچمه 
دنفسا 1387) هبنشود 26  مج ، ماج  همانزور  تیاس  تشاذگ (! ياجرب  مشچ  هیحان  زا  وضع 
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86 ص :
راگدرورپ نامه  امـش  راگدرورپ  ماهدروآ ) قح   ) هکلب َنیِدِـهاَّشلا ؛» َنِّم  ْمُِکلَذ  یَلَع  اَنَأَو  َّنُهَرَطَف  يِذَّلا  ِضْرَْألاَو  ِتاَوامَّسلا  ُّبَر  ْمُکُّبَّر  لـَب  »

هرادا شتـسرپ و  تدابع و  هتـسیاش  یبوچ  یگنـس و  ياهتب  مناهاوگ .» زا  رما ، نیا  رب  نم  و  هدیرفآ ، ار  اهنآ  هک  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 
نابایب زا  ناتتسود  امش و  رگا  لاثم ، ناونع  هب  تسا . نیمز  اهنامسآ و  قلاخ  هک  دراد  ار  روما  نیا  تقایل  یسک  هکلب  دنتـسین ، یتسه  ناهج 

نیرتاـبیز حـلاصم و  نیرتهب  هک  دـینک  هدـهاشم  ار  یهوکـشاب  لـّلجم و  خاـک  ناـبایب  طـسو  رد  دـییامن و  روبع  یفلع  بآیب و  کـشخ و 
هدنزاس هک : دیسرپب  دوخ  تسود  زا  سپس  دراد ، دوجو  نآ  رد  لیاسو  شنیچ  عون  نیرتهقیلـسشوخ  يزیمآگنر و  نیرتیلاع  يرامعم و 

هقیلـس رنه و  ییابیز و  ماکحتـسا و  نیا  مامت  هکلب  دشاب ، هتـشاد  ياهدنزاس  منکیمن  رکف  دیوگب : خـساپ  رد  وا  و  تسیک ؟ لّلجم  خاک  نیا 
ره دشاب ، هدنروآ  دیدپ  نودـب  یّللجم  خاک  نانچ  تسا  نکمم  رگم  دـینکیمن ؟ دـیدرت  وا  روعـش  لقع و  رد  ایآ  تسا ! فداصت  لوصحم 
هب یلو  تسا ؛ یفنم  باوج  میاهدید ؟ ار  يرسک  قاط  نیادم و  ناویا  دیشمج و  تخت  ناگدنروآدیدپ  ام  رگم  میشاب ؟ هدیدن  ار  وا  ام  دنچ 
هب ار  ناکرشم  ناتسرپتب و  دهاوخیم  قطنم  نیمه  زا  هدافتسا  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  میربیم . ّرثؤم  هب  یپ  رثا  زا  ناملقع  تیاده 
زا یلو  دید ، میهاوخنو  میاهدیدن  ار  دنوادخ  دنچ  ره  ام  دشخب . ییاهر  نیبم  لالض  زا  ار  اهنآ  و  دوش ، نومنهر  یتسه  ناهج  هدنروآدیدپ 

. میربیم وا  دوجو  هب  یپ  شدودحمان  ناوارف و  راثآ 
ياهلالدتسا ناتسرپتب  هک  درک  هظحالم  ترضح  و  دیـسر ، نایاپ  هب  ناتـسرپتب  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  يوگتفگ  هک  یماگنه 

ناشن اهنآ  هب  لمع  رد  تفرگ  میمـصت  هتـشاذگن ، اهنآ  رد  يرثا  یگنهرف  راک  و  دناهتفریذپن ، ار  مالـسلا  هیلع  ناوج  میهاربا  یقطنم  نیتم و 
. دنتسین يراک  نیرتکچوک  ماجنا  هب  رداق  و  هتشادن ، یتّیصاخ  چیه  اهتب  هک  دهد 

مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ینکشتب  ناتساد  وگتفگ ، نیا  لابند  هب  ایبنا  هروس  رد 
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87 ص :
: منکیم بلج  نآ  هب  ار  امش  هّجوت  هک  دراد  دوجو  رگید  هیآ  ود  یکی  تاّفاص  هروس  رد  اّما  تسا . هدش  حرطم 

نـشج مـسارم  هـب  امـش  اـب  و   ) مراـمیب نـم  تـفگ : و  دـنکفا ، ناگراتـس  هـب  یهاـگن  سپـس ) ( ؛» ٌمیِقَـس یِّنِإ  َلاَـقَف  ِموُـجُّنلا * ِیف  ًةَرْظَن  َرَظَنَف  »
رد هناختب  رد  ار  نآ  هدرک و  هّیهت  يذیذل  برچ و  ياهاذغ  يزور  نینچ  رد  ناتسرپتب  دوب . هدیسر  ارف  اهُتب  نشج  زور   (1) («. میآیمن
هب روکذم  ياهاذـغ  زا  و  هتـشگ ، زاب  هناخُتب  هب  تحارتسا  حـیرفت و  زا  سپ  و  دـنتفریم ، نابایب  ارحـص و  هب  سپـس  هداد ، رارق  اهتب  رانک 

. دندرکیم هدافتسا  كّربت  ناونع 
هب دنکن و  تکرش  نانآ  نشج  رد  هک  نیا  يارب  ترضح  دندرک . توعد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  زا  مسارم  نآ  رد  تکرش  يارب  نانآ 
نم هک  دهدیم  ناشن  ناگراتس  بکاوک و  عاضوا  : » دومرف ناتـسرپتب  هدیقع  قباطم  دزادرپب ، تساهتب  نتـسکش  نامه  هک  يرتمهم  راک 
راک غارس  هب  و  هتفریذپ ، ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  رذع  مه  اهنآ  منک .» تکرش  امـش  نشج  رد  مناوتیمن  نیاربانب  دش ، مهاوخ  رامیب 

. دنتفر دوخ 

ینکشتب زاغآ 

رد هدمآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ینکـشتب  ناتـساد  دروم  رد  تافاص  ایبنا و  هروس  رد  هک  یتایآ  عومجم  تشذـگ  هک  هنوگنامه 
نالطب و  اهتب ، شتسرپ  ندوب  هدوهیب  دروم  رد  يو  یقطنم  يوق و  ياهلالدتسا  درک  هدهاشم  هک  یتقو  ترـضح  تسا . هیآ  لهچ  دودح 

. تسکش دهاوخ  ار  اهنآ  ياهتب  هک  درک  دیدهت  راکشآ  حیرص و  درکن ، رثا  ناتسرپتب  کشخ  دماج و  نهذ  رکف و  رد  یتسرپتب  نییآ 
: دییامرف هّجوت 

، امش بایغ  رد  دنگوس ، ادخ  هب  و  َنیِِربْدُم ؛» اوُّلَُوت  ْنَأ  َدَْعب  ْمُکَماَنْصَأ  َّنَدیِکََأل  ِهَّللاَتَو  »

هیآ 88 و 89 تاّفاص ، هروس  - 1
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88 ص :
!«. مشکیم ناتیاهتب  يدوبان  يارب  ياهشقن 

رد هدرک و  كرت  ار  رهـش  دیع ، زور  رد  هناختب - نانابهگن  یّتح  مدرم - همه  و  هتفرگن ، يّدـج  ار  ناوجون  میهاربا  دـیدهت  ناتـسرپتب  اّما 
: تسا هدمآ  نینچ  تایآ 91 و 92  تاّفاص  هروس  رد  ناتساد  همادا  دنتخادرپ . یبوکیاپ  نشج و  هب  اجنآ 

( اهاذـغ نیا  زا   ) ارچ تفگ : رخـسمت ) يور  زا   ) دـمآ و اهنآ  نایادـخ  غارـس  هب  وا  َنوُقِطنَتَال ؛» ْمَُکل  اَم  َنُولُکَْأت * َالَأ  َلاَقَف  ْمِِهتَِهلآ  َیلِإ  َغاَرَف  »
.»!؟ دییوگیمن نخس  ارچ  اًلصا ) ( !؟ دیروخیمن

ارچ تشاد ؟ ياهدـیاف  هچ  اـهتب  نتفرگ  هّیرخـس  هب  دوبن ، هناـختب  رد  يرگید  سک  مالـسلا  هیلع  میهاربا  زج  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  لاؤـس :
؟ تفرگ رخسمت  هب  ار  نآ  ترضح 

: تشاد هدیاف  ود  لقادح  راک  نیا  باوج :
شبلق نهذ و  رد  و  دربب ، رتالاب  ار  دوخ  تفرعم  نیقی و  حطس  دهاوخیم  مه  زاب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  درکیم . تیوقت  ار  شدوخ  نامیا  . 1

. دیازفیب شنامیا  هجرد  رب  زور  هب  زور  هک  تسا  ینمؤم  ناسنا  ره  هفیظو  نیا  و  تسین . هتخاس  اهتب  زا  يراک  تقیقح  رد  هک  دنک  رورم 
هب دانتـسا  اب  ات  دهدیم  ماجنا  ار  وگتفگ  نیا  دننکیم . یـسرپزاب  وا  زا  دوشیم و  هدیـشک  همکاحم  هب  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  دـنادیم  وا  . 2

. ددرگ نومنهر  تقیقح  هب  ار  اهنآ  دنک و  رادیب  ار  ناتسرپتب  هتفخ  نادجو  یسرپزاب ، رد  نآ 
نینچ ار  ارجام  همادا  ایبنا  هروس  هیآ 58  دش . راک  هب  تسد  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  هناختب  هک  یقلطم  توکـس  و  راتفگ ، نیا  زا  سپ  ترـضح 

: دیامرفیم نایب 
ار ناشگرزب - تب  زج  اهتب - همه  بساـنم ،) تصرف  کـی  زا  هدافتـسا  اـب   ) ماجنارـس َنوُعِجْرَی ؛» ِْهَیلِإ  ْمُهَّلََعل  ْمُهَّل  ًارِیبَک  اَّلِإ  ًاذاَذُـج  ْمُهَلَعَجَف  »

«. دنیایب وا  غارس  دیاش  درک ؛ هعطق  هعطق 
رد تخادنا  گرزب  تب  ندرگ  رب  ار  ربت  اهتب  نتسکش  زا  سپ  ترضح  هک  نیا 

ینکشتب www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


89 ص :
(1). تسا هدمآ  نارّسفم  زا  یخرب  تاملک  رد  یلو  تسا . هدماین  دیجم  نآرق 

يادتبا رد  ار  نآ  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ارچ  دوش . هتـسکش  گرزب  تب  دـیاب  لّوا  دـنوش  دوبان  اهتب  تسا  رارق  رگا  لاؤس :
؟ درک اهر  ملاس  مه  راک  نایاپ  رد  هک  تسکشن ، راک 

ناتـسرپتب تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  ار ؛ اـهتب  دوخ  هن  دنکـشب  ار  یتـسرپتب  گـنهرف  رّکفت و  دـهاوخیم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  باوج :
زا راک  نیا  اب  ات  درک  اهر  ملاس  ار  گرزب  تب  یتسرپتب ، گنهرف  اب  هزرابم  روظنم  هب  نیاربانب  دـننکیم ، نآ  نیزگیاج  يدـیدج  ياـهتب 

: دزادنیب هار  یتاغیلبت  رونام  تهج  هس 
راـک نآ  هب  مهّتم  وا  دوش  تفاـی  یـسک  ره  تسد  رد  مرج  تلآ  اـهروشک  همه  رد  هک  یلاـح  رد  دـینکیم ، ینکـشتب  هب  مهّتم  ارم  ارچ  . 1

. تسا راک  نیا  هب  مهّتم  وا  سپ  تسا  گرزب  تب  تسد  رد  ربت )  ) ینکشتب تلآ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  و  دوب ، دهاوخ 
تسد هب  یتسه  ملاع  هرادا  اهتب و  روعش  كرد و  هب  دقتعم  هک  امش  تسا . هدش  ماجنا  گرزب  تب  روضح  رد  اهتب  نتـسکش  تاّیلمع  . 2

؟ تسا هتسکش  ار  اهتب  یسک  هچ  هک  دینک  لاؤس  گرزب  تب  زا  دیتسه ، اهنآ 
رب رداق  هنوگچ  ارحـص ، هوک و  رد  امـش  يراتفرگ  ماگنه  هب  دـنک ، عافد  شفارطا  رد  کچوک  ياـهتب  زا  هتـسناوتن  هک  گرزب  تب  نیا  . 3

؟ دوب دهاوخ  ناتسرپتب  امش  تاجن 
. دـش تحارتسا  لوغـشم  تشگزاب و  هناخ  هب  سپـس  تسکـش ، ار  گرزب  تب  زج  هب  اهتب  همه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  لاـح  ره  هب 

هناختب رد  هک  ییاهاذغ  زا  هدافتسا  اب  ات  هدرک ، تکرح  هناختب  تمس  هب  و  هدیناسر ، نایاپ  هب  نابایب  رد  ار  دوخ  نشج  مسارم  ناتسرپتب 
هجاوم ياهرظتنم  ریغ  یندرکنرواب و  هنحـص  اب  دـندش  هناختب  دراو  هک  نیمه  اـّما  دـنزاس . كّربتم  ار  دوخ  دـندوب  هداـهن  اـهتب  راـنک  رد 

اهتب همه  دندش .

ص 95 ج 7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
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90 ص :
. داتفا هار  هب  یبیجع  ياغوغ  هلولو و  دـندوب ! هداتفا  نیمز  يور  رب  لیلذ  راوخ و  و  هدـش ، عطق  ناشیاپ  تسد و  و  نوگنرـس ، گرزب  تب  زج 

. دندوب راک  نیا  لماع  لابند  هب  همه  و  دش . ازع  هب  لیدبت  ناتسرپتب  نشج  و  دیچیپ ، رهش  رد  عیرس  رایسب  ربخ 
: دنکیم حرطم  نینچ  ار  ناتسرپتب  شسرپ  ایبنا ، هروس  هیآ 59 

نیقی هب  هدرک ، نینچ  ام  نایادخ  اب  سک  ره  دنتفگ : دـندید )، ار  اهتب  هرظنم  هک  یماگنه  ( ؛» َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ُهَّنِإ  اَِنتَِهلِآب  اَذَـه  َلَعَف  ْنَم  اُولاَق  »
!«. تسا ناراکمتس  زا 

ار ترضح  نآ  تادیدهت  و  هتشاد ، روضح  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يوگتفگ  هرظانم و  هسلج  رد  لبق  زور  هک  ناتـسرپتب  زا  ياهّدع 
: دنتفگ و  هداتفا ، مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نانخس  دای  هب  دندوب ، هتفرگن  يّدج  ار  نآ  یلو  هدوب ، هدینش 

میهاربا ار  وا  هک  تفگیم  نخـس  اهتب  اب ) تفلاخم   ) زا یناوج  میدینـش  دنتفگ : یهورگ ) ( ؛» ُمیِهاَْربِإ َُهل  ُلاَُقی  ْمُهُرُکْذَـی  ًیتَف  اَنْعِمَـس  اُولاَق  »
«. دنیوگیم

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  دروم  رد  هک  يرعاش  ّتیـصخش ؛ اب  درمناوج و  يانعم  هب  . 1 دوشیم : لامعتـسا  هنوگ  ود  برع  تغل  رد  یتـف » »
. تسانعم نیمه  شروظنم  یلع » الا  یتف  ال  : » هتفگ

. تسا مود  يانعم  ناتسرپتب  روظنم  و  ناوجون . يانعم  هب  . 2
: دییامرف هّجوت  دش . رداص  شراضحا  يریگتسد و  روتسد  دش  ینکشتب  هب  مهّتم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  نآ  زا  سپ  لاح  ره  هب 

«. دنهد یهاوگ  ات  دیروایب ، مدرم  ناگدید  ربارب  رد  ار  وا  دنتفگ : ّتیعمج ) ( ؛» َنوُدَهْشَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنلا  ُِنیْعَأ  یَلَع  ِِهب  اُوتْأَف  اُولاَق  »
: دراد انعم  ود  نودهشی » مهّلعل   » هلمج

نآ رد  لباب  رد  هک  تسا  نآ  رگناشن  ریسفت  نیا  دنهد » تداهـش  دنیایب و  دناهدینـش  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  زیمآدیدهت  نخـس  هک  اهنآ  . » 1
. تسا هدمآ  نایم  هب  مهّتم  هیلع  رب  نداد  تداهش  زا  نخس  هک  تشاد ، دوجو  ینّدمت  همین  نامز 
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لیکـشت هاگداد  ریگتـسد و  میهاربا  لاح  ره  هب  دنریگب . تربع  هجیتن  رد  و  دنـشاب » هاگداد  هنحـص  دـهاش  رظان و  دـنبای و  روضح  مدرم  . » 2

. دش
: دوب ریز  حرش  هب  دش  هدیسرپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  زا  هک  یلاؤس  نیرتمهم  نیلّوا و 

»!؟ ياهدرک نینچ  ام  نایادخ  اب  وت  میهاربا ! يا  دنتفگ : دندرک )، رضاح  ار  میهاربا  هک  یماگنه  ( ؛» ُمیِهاَْربِإ اَی  اَِنتَِهلِآب  اَذَه  َْتلَعَف  َْتنَأَء  اُولاَق  »
نخـس رگا  دیـسرپب  اهنآ  زا  دـشاب ؛ هدرک  نینچ  ناشگرزب ، دـیاش )  ) هکلب تفگ : َنوُقِطنَی ؛» اُوناَک  ْنِإ  ْمُهُولَأْساَف  اَذَـه  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  ْلـَب  َلاَـق  »

«. دنیوگیم
رد داد ، دانسا  گرزبتب  هب  ار  ینکشتب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  روطچ  هک  دناهداتفا ، تمحز  هب  هفیرش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  نارّـسفم 

تداهـش هّیلاح  هّیفرع و  هّیلقع و  نیارق  ام  رظن  هب  اّما  دـیوگب ! غورد  دـناوتیم  ادـخ  ربماـیپ  رگم  دوب ؟ هدرک  ار  راـک  نیا  شدوخ  هک  یلاـح 
هب هک  دنک  راداو  ار  ناتـسرپتب  هک  دوب  نیا  وا  دـصق  هکلب  تشادـن ، یقیقح  دـصق  و  دوب ، هیانک  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نخـس  هک  دـنهدیم 

غورد و  درادـن ، یلاکـشا  هّیلاح  هّیفرع و  هّیلقع و  نیارق  دوجو  اب  يزاجم ، يانعم  رد  ظفل  لامعتـسا  و  دـننک . فارتعا  اهتب  یناوتان  زجع و 
. دنتفر ورف  رکف  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نخـس  نیا  اب  ناتـسرپتب  هجیتن  رد  دش ، ّقفوم  راک  نیا  رد  ترـضح  و  دوشیمن . بوسحم 

: دییامرف هّجوت 
!«. دیراکمتس امش  هک  اّقح  دنتفگ : دوخ ) هب   ) و دنتشگ ؛ زاب  شیوخ  نادجو )  ) هب اهنآ  َنوُِملاَّظلا ؛» ُُمْتنَأ  ْمُکَّنِإ  اُولاَقَف  ْمِهِسُفنَأ  َیلِإ  اوُعَجَرَف  »

یپ رد  یپ  ياهلالدتسا  نادجو و  باذع  یپ  رد  نونکا  دندرک  فیصوت  ملاظ  ار  میهاربا  اهتب ، ندش  هتـسکش  هثداح  يادتبا  رد  هک  اهنآ 
. دناهتخادرپ يروعشیب  ناوتان و  فیعض و  ياهتب  بوچ و  گنس و  تدابع  هب  هک  دنملاظ  ناشدوخ  هک  دندرک  فارتعا  میهاربا  ترضح 
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؟ تسیچ نادجو 

نآ و  تسا . تماـیق  زور  رد  یهلا  لدـع  هاـگداد  زا  ياهنوـمن  هک  هدـیرفآ  یکچوـک  هاـگداد  ناـسنا  ره  دوـجو  نورد  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
، ریخ ياهراک  هب  ندرک  کمک  نادنمزاین ، زا  يریگتـسد  نوچمه   ) بوخ ياهراک  ماجنا  ماگنه  هب  هک  تسا ، رـشب  نادجو  نامه  هاگداد ،

تیاضر شمارآ و  یلاحـشوخ و  ساسحا  نآ ) دـننام  یمومع و  ياـههّداج  زا  عناوم  ندرک  فرطرب  مدرم ، تالکـشم  ّلـح  ماـتیا ، شزاون 
یمدآ و  دنکیم ، عورش  ار  شنزرس  تمالم و  نورد  زا  و  دراذگیم ، مغ  يوناز  هب  رس  دنسپان ، تشز و  ياهراک  ماجنا  یپ  رد  و  دنکیم .
رارقا هب  روبجم  نادجو ، باذع  زا  ییاهر  يارب  ناراکتیانج  تاقوا  زا  يرایسب  هک  اجنآ  ات  دهدیم . رارق  دوخ  یپ  رد  یپ  ياهقاّلـش  ریز  ار 

. دنوشیم فارتعا  و 
نیا رطاخ  هب  یفلتخم  ياههزیاج  و  تشک ، ار  ناسنا   150 و 000 / تخادنا ، متا  بمب  یکازاکان  امیشوریه و  ياهرهش  يور  رب  هک  ینابلخ 

هب شراـک  رخآ ، رد  اـیوگ  دـش و  هناوـید  مک  مک  هکلب  دـنک ، تماقتـسا  نادـجو  باذـع  لـباقم  رد  تسناوـتن  تـفرگ ، هقباـسیب  تیاـنج 
! دش یهتنم  یشکدوخ 

يزاین نادجو ، اب  ناسنا  هک  ارچ  تشاد . دهاوخ  فالخ  ياهراک  لباقم  رد  ام  ظفح  رد  یّمهم  شقن  مینکن ، بیرخت  ار  دوخ  نادـجو  رگا 
تهج هجیتن  رد  دـنروایب و  تقاط  نادـجو ، ياههنایزات  ربارب  رد  دنتـسناوتن  ناکرـشم  ناتـسرپتب و  لاح  ره  هب  درادـن . هاـگداد  سیلپ و  هب 

. دناهدرک ملظ  دوخ  هب  هک  دندرک  رارقا  نادجو ، باذع  زا  ییاهر 
(1). دندرک رارکت  رگیدکی  شوگ  خیب  رد  و  هدروآ ، نابز  هب  ار  نآ  هکلب  دوبن ، اهنآ  لاح  نابز  اهنت  بلطم  نیا  هک  دندقتعم  زین  یخرب 

عنام  و  هدش ، راک  هب  تسد  ناتفص  ناطیش  ِسفن  ياوه  ناطیش و  هنافّسأتم  اّما 
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هّجوت دندنادرگزاب . قباس  تلاح  هب  ار  عاضوا  هرابود  يدادجا ، ابآ و  ياهتب  زا  تیامح  ياهراعـش  اب  و  دیدرگ ، اهنادجو  لماک  يرادیب 

: دینک
شومارف یّلک  هب  ار  نادـجو  مکح  و  ( ؛ دـندش هنوگژاو  ناشیاهرـس  رب  سپـس  َنوُقِطنَی ؛» ِءاـَلُؤَه  اَـم  َتِْملَع  ْدََـقل  ْمِهِـسوُءُر  یَلَع  اوُـسُِکن  َُّمث  »

«. دنیوگیمن نخس  اهنیا  هک  ینادیم  وت  دنتفگ ): دندرک و 
: دومرف درک  هدهاشم  ار  هنحص  نیا  یتقو  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

ار يزیچ  ادـخ  زج  اـیآ  َنوـُلِقْعَت ؛» اَـلَفَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اَِـملَو  ْمُـکَّل  ٍّفُأ  ْمُکُّرُـضَی * اـَلَو  ًاْئیَـش  ْمُکُعَفنَیاـَل  اَـم  ِهَّللا  ِنُود  ْنـِم  َنوُدـُبْعَتَفَأ  »
ایآ دـیتسرپیم ! ادـخ  زج  هچنآ  رب  امـش و  رب  فا  دـناسریم !؟ امـش  هب  یناـیز  هن  و  دراد ، امـش  يارب  يدوـس  نیرتـمک  هـن  هـک  دـیتسرپیم 

.»!؟ دیشیدنایمن
ای دندروآ  نامیا  میهاربا  ترضح  هب  هتـشادرب و  تب  شتـسرپ  زا  تسد  ناتـسرپتب  زا  یناسک  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  ثحب ، دروم  تایآ  رد 

. دندروآ نامیا  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  ياهّدع  ًامّلسم  یلو  تسا . هدماین  یبلطم  هن ؟
رابغ درگ و  هک  تفریم  وا  هدـنبوک  نانخـس  یپ  رد  و  تفگ ، ناتـسرپتب  هب  ار  نخـس  نیرخآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  یماگنه 

، دیامن میلـست  ار  اهنآ  شکرـس  سفن  نادجو ، هنایزات  یپ  رد  یپ  تابرـض  و  دور ، رانک  اهنآ  هتفخ  نادـجو  زا  ینادان  تجاجل و  بّصعت و 
: دنداد رس  ریز  حرش  هب  ياهدنبیرف  ياهراعش  نارگیچوه  ناهگان 

«. تسا هتخاس  امش  زا  يراک  رگا  دینک ، يرای  ار  دوخ  ياهدوبعم  دینازوسب و  ار  وا  َنِیلِعاَف ؛» ُْمتنُک  ْنِإ  ْمُکَتَِهلآ  اوُرُصناَو  ُهُوقِّرَح  »
: تسا هّجوت  لباق  اجنیا  رد  هتکن  دنچ 

هب ار  دوجوم  ّتیعضو  بذاک  ياهراعش  زا  هدافتسا  اب  دشاب  هتـشاد  دصق  لباقم  فرط  تسا  نکمم  نمـشد ، اب  یتازرابم  ياههنحـص  رد  . 1
. دهد رییغت  شدوخ  عفن 

حیحص  راعش  اهنآ  لطاب  راعش  لباقم  رد  دوب و  رادیب  رایشوه و  دیاب  عقاوم  نیا 
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، دش عورش  دربن  گنج و  هک  یماگنه  دندوب . هدروآ  هارمه  هب  ار  اهتب  ناتسرپتب ، هیحور  تیوقت  روظنم  هب  ناکرشم  دحا  گنج  رد  داد .

: دز دایرف  درب و  هوک  يالاب  هب  تشادرب و  دوخ  اب  ار  لَبُه  تب  ناناملسم  هیحور  فیعضت  يارب  نایفسوبا 
ْلَبُه  ُلْعا  »

راعش داد  روتسد  ناناملسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لبه ،» داب  هدنز  : » یسراف سیلـس  ریبعت  هب  و  تسا » هبترمدنلبو  ماقمالاو  لبه  تب   ؛
: دنهد خساپ  یقیقح  راعش  نیا  اب  ار  اهنآ  لطاب 

َلَجاَو  یلْعا  ُهَّللا  »
(1) «. تسا ّلجا  رتهیاپدنلب و  زیچ  همه  زا  دنوادخ   ؛

: هک دنداد  رس  يرگید  راعش  اهنآ  اّما  دش . رمثیب  اهنآ  نیغورد  راعش  و  رثایب ، نمشد  دنفرت  راعش  نیا  اب 
ْمَُکل  يّزُع  الَو  يّزُْعلا  اَنل  »

دییوگب امش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیرادن » امش  میراد و  يّزع  تب  ام   ؛
ْمَُکل  یلْوَم  الَو  انالُْوم  ُهَّللا  »

(2) «. دیرادن یهاگهیکت  امش  و  تسام ، يالوم  دنوادخ   ؛
ملیف و تخاس  اب  اهنآ  هچنانچ  و  درک ، یگنهرف  راک  دـیاب  نمـشد  یگنهرف  ياهراک  لباقم  رد  و  داد ، راعـش  دـیاب  راعـش  لـباقم  رد  يرآ !
زا یعمج  میشکب . ریوصت  هب  ار  اهنآ  ياهفعـض  مالـسا و  قیاقح  و  هدش ، حّلـسم  ملیف  حالـس  هب  دیاب  مه  ام  دندمآ ، ام  گنج  هب  نآ  دننام 

تمحر رادفرط  مالسا  هک  نیا  دروم  رد  ییابیز  ملیف  دش ، هتخاس  مالسا  هیلع  رب  كرامناد  رد  هک  هنتف ، ملیف  خساپ  رد  رویغ  هاگآ و  ناناوج 
یناهج ياهگنج  هلمج  زا  ّتیحیـسم ) یعقاو  نییآ  هن   ) نایحیـسم تایانج  اهتنوشخ و  ملیف  نآ  رد  و  دـنتخاس ، تسا  یتسود  حلـص و  و 

. دندیشک ریوصت  هب  ار  دندرک  داجیا  قارع  ناتسناغفا و  رد  یحیسم  ياهییاکیرمآ  هک  ییاهگنج  مود و  لّوا و 
. داد ار  شخساپ  حالس  نامه  اب  دیاب  دمآ ، ام  گنج  هب  هک  ياهبرح  ره  اب  نمشد  يرآ !

میهاربا اّما  دننک ، تازاجم  ینکـشتب  ماّهتا  هب  ار  وا  ات  دنداد  لیکـشت  مالـسلا  هیلع  میهاربا  همکاحم  يارب  یهاگداد  دوخ  لایخ  هب  اهنآ  . 2
زا یپ  رد  یپ  تالاؤس  حرط  اب  مالسلا  هیلع 
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! ششخب لباق  ریغ  گرزب  یمرج  یتسرپتب  و  مهّتم ، ناتـسرپتب  دش و  هاگداد  یـضاق  دوخ  وا  درک . ضوع  ار  یـضاق  مهّتم و  ياج  نانآ ،

. دباییمن قّقحت  ادخ  رب  لّکوت  تماقتسا و  تعاجش و  راکتبا و  نودب  راک  نیا  هتبلا 
، دنک ادج  شندب  زا  رس  يریشمش  هبرض  اب  تسناوتیم  هک  یلاح  رد  دنازوسب ؟ شتآ  رد  ار  ناوجون  میهاربا  تفرگ  میمصت  نمشد  ارچ  . 3

؟ دهد همتاخ  شیگدنز  هب  راسگنس  مسارم  يارجا  اب  ای  و  دریگب ، ار  شناج  هوک  يالاب  زا  يو  ندرک  باترپ  اب  ای 
ریشمش اب  تازاجم  رد  هک  یلاح  رد  دننک ، هدولآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  نوخ  هب  ار  مدرم  همه  تسد  دنتساوخیم  هک  دوب  نیا  راک  نیا  ّتلع 

ندز شتآ  رد  اّما  دنراد ، لتق  رد  تکرش  رفن  تصش  یلا  هاجنپ  راسگنـس  رد  و  رفن ، راهچ  هس  هوک  زا  باترپ  تازاجم  رد  و  رفن ، کی  اهنت 
مزیه دیاب  همه  هک  دندرک  نالعا  لباب  رهـش  رد  یتموکح  نارومأم  تلع  نیمه  هب  دنلتق . رد  کیرـش  دناهدرک ، عمج  مزیه  هک  یناسک  مامت 

. دننک تکرش  ربمایپ  ِمیهاربا  تازاجم  رد  دنروایب و 
يارب مزیه  يرادقم  دش  هدروآرب  ناشتجاح  رگا  هک  دـندرک  رذـن  ياهّدـع  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  و  تفرگ ، جوا  هرابود  نمـشد  تاغیلبت 
يارب مزیه  يرادـقم  اهنآ  لاوما  زا  هک  دـندرک  ّتیـصو  دـندوب  گرم  هناتـسآ  رد  هک  یخرب  و  دـننک ! هّیهت  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ندز  شتآ 

رذن دـشیم  رامیب  یـصخش  رگا  (1) و  دنداد صاـصتخا  راـک  نیا  هب  ار  دوخ  دـمآرد  زا  یـشخب  سیرخـن ، ناـنز  و  دوش ! هّیهت  قوف  روظنم 
(2)! دنک هّیهت  شتآ  نآ  يارب  مزیه  يرادقم  يدوبهب  تروص  رد  هک  درکیم 

تکرـش دنزادنیب  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  شتآ  زا  ینمرخ  نتخورفا  يارب  مزیه  يروآعمج  راک  رد  لباب  مدرم  همه  لاح ، ره  هب 
. دش عمج  یفاک  مزیه  دندرک و 

ص 141 یتالحم ،) ایبنا ( خیرات  - 1
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رایـسب هنحـص  دنـشاب . شتآ  رد  ناوجون  میهاربا  نتخوس  رظاـن  اـت  دـندش  رـضاح  كرـشم  تسرپتب و  مدرم  همه  دیـسر ، ارف  دوعوم  زور 

شتآ زا  ییایرد  رد  ار  وا  دـنهاوخیم  نونکا  و  هدرک ، هزرابم  كرـشم  رفن  رازه  اههد  اـب  اـهنت  هّکی و  هلاـس  ناوجون 17  کـی  دوب . یبیجع 
نآ زا  سپ  ددرگ . مهارف  هتخادگ  یـشتآ  و  دریگب ، شتآ  نآ  مامت  ات  دننک  ربص  دیاب  دش ، هدیـشک  شتآ  هب  اهمزیه  زا  یتمـسق  دـننازوسب .
هک ياهنوگ  هب  دـش ، دـنلب  نامـسآ  تمـس  هب  رتـم  اـههد  شتآ  هلعـش  دـش و  دـیلوت  يداـیز  رایـسب  ترارح  تفرگ ، شتآ  اـهمزیه  همه  هک 

دیدـش ترارح  یلو  دـننکفیب ، شتآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـنهاوخیم  نونکا   (1)! دننک روبع  هقطنم  نآ  زا  دنتـسناوتیمن  ناگدـنرپ 
. دننک هدافتسا  قینجنم  زا  هک  دش  هداد  داهنشیپ  دهدیمن . ار  شتآ  هب  ندش  کیدزن  هزاجا 

هاگتسد يالاب  رد  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  تفرگیم ) رارق  هدافتسا  دروم  نمـشد  هعلق  تمـس  هب  گنـس  باترپ  يارب  هک  یهاگتـسد  نامه  )
ياهتساوخ تجاح و  دیسرپ : دیـسر . ترـضح  تمدخ  لیئربج   (2). دوشیمن هدـید  شاهرهچ  رد  شیوـشت  ینارگن و  زا  يرثا  دـنداد . رارق 

! هاوخب دـنوادخ  زا  ار  تاهتـساوخ  تفگ : لیئربج  مرادـن . وت  زا  ياهتـساوخ  اّما  مزاین ، تجاح و  اپاترـس  تفگ : دـیحوت  رگداـیرف  يرادـن ؟
: تفگ مالسلا  هیلع  میهاربا 

یلاِحب  ُهُْملِع  یلاؤُس  ْنِم  یبْسَح  »
(3) «. دنکیم تیافک  ارم  تسا ، هاگآ  مروما  زا  ادخ  هک  نیمه   ؛

تونق رد  میناوتیم  مه  اـم  و  تساـعد ، یعون  دوخ  هلمج  نیا  هکلب  تفرن ، هرفط  راـگدرورپ  هاـگرد  هب  ندرک  اـعد  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
. مینک هدافتسا  نآ  زا  زامن 

تاجاح اههتـساوخ و  زا  دوخ  وت  یتسه . نم  ياهاطخ  ناهانگ و  رابهلوک  دهاش  دوخ  وت  یتسه . نم  زاین  رقف و  دهاش  دوخ  وت  ایادخ ! ینعی 
ار اهنآ  سپ  یهاگآ ، نم 

ص 187 ج 22 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - 1

کیرـشال کلملا ، کلو  دـمحلا  کـل  نیملاـعلا ، بر  کناحبـس  تنا ، ـالا  هلا  ـال  تفگ «: دـنتخادنا  شتآ  رد  ار  ترـضح  هک  یعقوم  - 2
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. تشگ رداص  شتآ  نمرخ  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  باترپ  نامرف  لاح  ره  هب  امرف . هدروآرب 

. دش اهر  نازوس  شتآ  يایرد  بلق  هب  تعرس  اب  ناوجون  میهاربا  و  دش ، اهر  قینجنم  يوق  صوصخم و  رنف 
دنتفرگ ینکشتب  لماع  زا  ار  دوخ  هتسکش  اپ  تسد و  نایادخ  ماقتنا  هک  نیا  زا  و  دش ، دنلب  ناتسرپتب  ناکرشم و  يداش  هلهله و  يادص 

مه ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  رتسکاـخ  رگید  تمظع ، اـب  ناوارف و  شتآ  نیا  اـب  دـندرکیم  رّوصت  اـهنآ  دـندوب . یـضار  لاحـشوخ و  رایـسب 
: دینک هّجوت  ایبنا  هروس  هیآ 69  هب  دوب . يرگید  زیچ  مالسلا  هیلع  میهاربا  يادخ  هدارا  اّما  دید ، دنهاوخن 

«. شاب ملاس  درس و  میهاربا  رب  شتآ ! يا  میتفگ : ام ) یلو  دندنکفا ؛ شتآ  هب  ار  وا  ماجنارـس  ( ؛» َمیِهاَْربِإ یَلَع  ًاماَلَـسَو  ًادَْرب  ِینوُک  ُراَن  اَی  اَْنُلق  »
رد شتآ  هک  دوب ، هدـشن  شوماخ  ناتـسرپتب  هلهله  زونه  و  دـناسرن . میهاربا  هب  یبیـسآ  نیرتمک  نازوس ، شتآ  راگدرورپ ، ِنامرف  نیا  اـب 
رد ملاس  نادنخ و  داش و  ناوجون  میهاربا  هک  دندرک  هدهاشم  ناتسرپتب  و  دش ، ناتـسلگ  هب  لیدبت  و  شوماخ ، اهنآ  يروابان  تهب و  نایم 

رذب و  دندرک ، میهاربا  ّتیناّقح  هب  فارتعا  لد  رد  و  هتفرگ ، نادـند  هب  تریح  تشگنا  همه ، دـنزیم ! دـنخبل  هتـسشن و  ناتـسلگ  نآ  طسو 
هظحل مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  رمع  تاظحل  نیرتهب  تایاور ، زا  یخرب  قبط  دـش . هدیـشاپ  اـهنآ  ياـهبلق  رد  یتسرپاـتکی  دـیحوت و 

. دنتشگزاب ناشیاههناخ  هب  هدش و  قّرفتم  دندوب ، هدرک  ادیپ  یبیجع  هرهلد  هک  ّتیعمج ،  (1). دوب شتآ  ندش  ناتسلگ 

راگدنام ياهسرد 

دیحوت سرد  . 1

دیحوت دیحوت ، ياههخاش  زا  یکی  و  میتسه ؛ یتسرپاتکی  دیحوت و  هب  دقتعم  ام 
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، دهدیمن خر  ياهثداح  چیه  دهدن  هزاجا  دنکن و  هدارا  وا  ات  و  تسادخ ، تسد  هب  زیچ  همه  خنرـس  : » ینعی هداس  نابز  هب  هک  تسا ، یلاعفا 
، دشکیم مس  رگا  تسادخ . نامرف  هب  دُربیم ، دراک  رگا  هَّللا .) الا  دوجولا  یف  رثؤم  ال  . ) دوب دهاوخن  رثا  أشنم  وا  هدارا  زج  هب  سک  چـیه  و 

شتآ دـهدن  ناـمرف  وا  رگا  تسادـخ . دـییأت  هب  دـنازوسیم ، شتآ  رگا  تسادـخ . تساوخ  هب  دـهدیم ، افـش  وراد  رگا  تسادـخ . نذا  هب 
َملاع راکنا  يانعم  هب  نیا ، هّتبلا  دشخبیمن . افـش  وراد  و  دنکیمن ، رثا  مس  و  دربیمن ، ار  لیعامـسا  يولگ  دراک  و  دـنازوسیمن ، ار  میهاربا 

. مینادیم قح  ار  نآ  ام  و  تسین ، بابسا 

تماقتسا سرد  . 2

ییاج هب  تماقتـسا  مک  تسـس و  ياهناسنا  دنتـسه . یتماقتـسا  اب  دارفا  دنـسریم ، ییاج  هب  ترخآ  اـیند و  رد  هک  یناـسک  زیزع ! ناـناوج 
هنومن ود  هب  دوشیم . نشور  نانآ  دننام  نافشتکم و  ناعرتخم و  املع ، نادنمـشناد ، همانیگدنز  تالاح و  هعلاطم  اب  بلطم  نیا  دنـسریمن .

: دییامرف هّجوت  هنیمز  نیا  رد 
، هداس هثداح  نیا  داتفا . نیمز  هب  دش و  ادج  تخرد  زا  بیس  ددع  کی  هک  دوب ، هتسشن  یبیـس  تخرد  هیاس  رد  نتوین  هک  تسا  فورعم  . 1

؟ داتفا نیمز  يور  بیس  نیا  ارچ  هک  درب  ورف  رکف  رد  ار  نتوین  دوب ، هداد  خر  ناسنا  اهنویلیم  يارب  اًلبق  هک 
. درک فشک  ار  هبذاج  نوناق  هک  نیا  ات  درک ، هعلاطم  هداس  رهاظ  هب  هثداح  نیا  يور  لاس  جنپ  تفرن ؟ الاب  نامسآ  تمس  هب  ارچ 

. دننکیم بذج  اههلصاف ، روذجم  سوکعم  تبسن  هب  اهمرج و  میقتسم  تبسن  هب  ار  رگیدکی  مسج  ود  ره  ینعی  هبذاج  نوناق 
ناذا ندینـش  اب  و  درکیمن ، ساسحا  ار  ناـمز  رذـگ  هک  دـشیم  هعلاـطم  رد  قرغ  ردـق  نآ  هاـگ  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هَّللا  ۀـیآ  . 2

. تشاد تماقتسا  دیاب  يراک  ره  رد  فده  هب  ندیسر  يارب  نیاربانب ، تسا . هدیسر  ارف  حبص  زامن  تقو  هک  دشیم  هّجوتم 
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تعاجش سرد  . 3

طوقـس و لامتحا  لّوا  زاورپ  رد  امیپاوه  نیعرتخم  دنـشاب . عاجـش  هدومن و  یظفاحادخ  سرت  اب  دـیاب  ناشفدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  اهناسنا 
ّتیقفوم اب  ار  زاورپ  و  هدـش ، دوخ  يامیپاوه  رب  راوس  تعاجـش  اب  و  هدادـن ، هار  لد  هب  یـسرت  تارطخ  نیا  زا  اـّما  دـندادیم ، ندـش  هتـشک 

دـصقم هب  ناوتیمن  تعاجـش  نودب  زین  رگید  ياهراک  رد  دندش . ّتیرـشب  هعماج  هب  یگرزب  تمدـخ  أشنم  تعاجـش  نیا  اب  و  هداد ، ماجنا 
. دنسریمن ییاج  هب  وسرت  ياهمدآ  دیسر و 

ادخ رب  لّکوت  . 4

رب لّکوت  اب  و  كاپ ، ار  ناتفده  و  فاص ، ار  دوخ  ّتین  نآ ، يّداع  طیارش  تامّدقم و  هّیهت  رب  هوالع  يراک  ره  رد  رگا  یمارگ ! ناگدنناوخ 
یمرگرـس و يارب  ًافرـص  دـیجم  نآرق  رد  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  میهاربا  ناتـساد  نایب  دـش . دـیهاوخ  ّقفوم  ًاـمتح  دـیزادرپب ، راـک  نآ  هب  ادـخ 

. تسادخ رب  لّکوت  تعاجش و  تماقتسا و  یتسرپاتکی و  دیحوت و  سرد  هکلب  تسین ، ینارذگتقو 
لاعتم دـنوادخ  زا  جارعم  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هدرک ، لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  هچنآ  قبط 

: دومرف لجوّزع  دنوادخ  تسا ؟ مادک  ناسنا  لامعا  نیرتتلیضفرپ  نم ! راگدرورپ  يا  : » دیسرپ
ُتْمِسَق  اِمب  اضِّرلاَو  َّیَلَع  ِلُّکَوَّتلا  َنِم  َلَْضفا  يْدنِع  ٌءیَش  َْسَیل  »

(1) «. تسین منکیم  میسقت  مناگدنب ) نیب   ) هچنآ هب  ندش  یضار  نم و  رب  لّکوت  زا  رتتلیضف  اب  نم  دزن  رد  زیچ  چیه   ؛

مدرم نیرتراکنایز 

: میناوخیم نینچ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ینکشتب  ناتساد  همادا  رد 

ص 574 ج 8 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 1
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رارق مدرم  نیرتراکنایز  زا  ار  اهنآ  ام  یلو  دنشکب ؛ یکانرطخ )  ) هشقن میهاربا  يارب  دنتساوخ  اهنآ  َنیِرَـسْخَْألا ؛» ُمُهاَْنلَعَجَف  ًاْدیَک  ِِهب  اُوداَرَأَو  »

«. میداد
؟ دنراد ییاهیگژیو  هچ  مدرم  نیرتراکنایز  دنتسه ؟ ًالامعأ » نیرسخأ   » یناسک هچ 

: دییامرف هّجوت  دهدیم . ار  لاؤس  نیا  خساپ  فهک  هروس  هفیرش 102  هیآ 
میهد ربخ  امش  هب  ایآ  وگب : ًاْعنُص ؛» َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ْمُهَو  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَـس  َّلَض  َنیِذَّلا  ًالاَمْعَأ * َنیِرَـسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  »

رد هدـش ؛ دوبان ) و   ) مگ ایند  یگدـنز  رد  ناشـشالت  یعـس و  هک  یناسک  نامه  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اـهراک ، رد  مدرم )  ) نیرتراـکنایز هک 
«. دنهدیم ماجنا  کین  راک  دنرادنپیم  هک  یلاح 

، دنوشیم یهانگ  بکترم  هک  یناسک  اریز  تسا ؛ نشور  شلیلد  هداهن ، مان  مدرم  نیرتراکنایز  ار  یناسک  نینچ  دـیجم  نآرق  مینیبیم  رگا 
هک دوشیم  رایسب  و  دنزاتیمن ، هبـسا  راهچ  لقاالو  دنهدیم ، رارق  دوخ  يراکفالخ  يارب  يزرم  ّدح و  بلغا  دنراک  فالخ  دننادیم  اّما 

. دنوریم حلاص  لامعا  هبوت و  غارس  هب  نآ  ناربج  يارب  دنیآیم و  دوخ  هب 
اهنت هن  دـنرادنپیم ، یتسرد  ار  اهيژک  و  تاحلاص ، ار  دوخ  ءوس  لامعا  و  تدابع ، ار  ناشهانگ  لاـح  نیع  رد  دـنراکهنگ و  هک  اـهنآ  اـّما 
ریسم نیا  رد  ار  دوخ  دوجو  ياههیامرس  مامت  یّتح  دنهدیم ، همادا  دوخ  راک  هب  رتمامت  هچ  ره  تّدش  اب  هک  دوب ، دنهاوخن  ناربج  ددصرد 

. دنوشیم بوسحم  مدرم  نیرتراکنایز  اذل  و  دنریگیم ، راک  هب 
. دندش رتراکنایز  همه  زا  اّما  دنزیخرب ، دوخ  نایادخ  زا  تیامح  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ندز  شتآ  اب  دنتشاد  دصق  لباب  ناتـسرپتب  لاؤس :

؟ ارچ
هب ار  دوخ  يادـص  و  دـنک ، یتسرپاتکی  دـیحوت و  يارب  ياهدرتسگ  تاـغیلبت  تساوخیم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  رگا  نوچ  باوج :

یفاک  ییورین  هن  و  تشاد ، راک  نیا  يارب  ار  مزال  رازبا  هن  دناسرب ، فارطا  ياتسور  اهرهش و  لباب و  رهش  مدرم  مامت 
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. درک مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  ار  تمدخ  نیا  هتساوخان  نمشد  اّما  دوب . شرایتخا  رد 

. دـندرک توعد  يو ، ياهتوعد  هب  نداد  نایاپ  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ندـنکفا  شتآ  هب  مسارم  يارب  ار  فارطا  لـباب و  مدرم  ماـمت  اـهنآ 
باترپ شتآ  بلق  هب  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  دش . روهلعـش  شتآ  دندش . عمج  اج  همه  زا  مدرم  و  دوب ، هدرک  رپ  ار  اج  همه  نمـشد  تاغیلبت 

. دندرک
يدوباـن يارب  هک  یمیظع  يراذگهیامرـس  هدرتسگ و  تاـغیلبت  نیا  زا  دـندرک  رکف  دـش . دـنلب  تسرپتب  ّتیعمج  يداـش  هلهله و  يادـص 
ناوجون میهاربا  هک  دـمآ  دـیدپ  یناتـسلگ  شتآ  طسو  رد  دـش و  شوماـخ  شتآ  ناـهگان  یلو  دنتـسج . دوس  دـناهدرک ، میهاربا  ترـضح 

و هتفر ، ورف  تریح  تهب و  رد  نایچاشامت  نارظان و  همه  دوب ! لوغـشم  اتکی  يادخ  یگدنب  تدابع و  هب  ناتـسلگ  طسو  رد  ملاس  حیحص و 
ناتـسلگ نآ  رد  میهاربا  ترـضح  زور  تفه  تایاور ، زا  یخرب  قبط  دـندش . لیامتم  وا  نییآ  میهاربا و  هب  لد  رد  هنحـص ، نیا  ياـشامت  اـب 

رب نونکا  هک  تاغیلبت  نیا  جوم  دندمآیم . اجنآ  هب  ابیز  هنحص  نیا  ندید  يارب  هورگ  هورگ  نآ ، فارطا  لباب و  مدرم  دوب . تدابع  لوغشم 
هک اهنآ  دش . هدیـشاپ  اهبلق  همه  رد  یتسرپاتکی  رذب  تفرگ و  ارف  ار  اج  همه  دوب ، هدروخ  مقر  مالـسلا  هیلع  میهاربا  عفن  هب  راظتنا  فالخ 

نیرتشیب دوب  هدرک  ار  هنیزه  نیرتمک  هک  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  میهاربا  و  هتفرگ ، ار  هجیتن  نیرتمک  دـندوب  هدرک  ار  ّتیلاـعف  هنیزه و  نیرتشیب 
. تسا هدرک  یفّرعم  مدرم  نیرتراکنایز  ار  ناکرشم  ناتسرپتب و  لاعتم  دنوادخ  تهج ، نیدب  تفرگ . ار  هجیتن 

***
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: متفه لصف 

هراشا

ترجه  ناتساد 

بآ اب  نانآ  حور  بلق و  يرایبآ  هک  دوخ  فده  هب  دـش و  زوریپ  لباب  ناکرـشم  ناتـسرپتب و  اب  هزرابم  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
ِفراعم هنشت  مدرم  هک  رگید  ياهقطنم  رد  دنک و  ترجه  لباب  زا  تفرگ  میمصت  تهج  نیدب  دیسر . دوب  یتسرپاتکی  دیحوت و  راسهمـشچ 

. دزادرپب قح  نییآ  غیلبت  هب  دنتسه  یتسرپاتکی  نییآ  بان 
: دیامرفیم نایب  نینچ  ار  ترجه  ناتساد  ایبنا  هروس  هیآ 71 

 )/ میتخاس تکربرپ  نایناهج  همه  يارب  ار  نآ  هک  نیمزرـس  نآ  هب  ار  طول  وا و  و  َنیَِملاَْعِلل ؛» اَهِیف  اَنْکَرَاب  ِیتَّلا  ِضْرَْألا  َیلِإ  ًاـطُولَو  ُهاَْـنیََّجنَو  »
«. میداد تاجن  ماش  نیمزرس 

ماش هب  ای  و  دندومن ؟ تمیزع  هّکم  هب  ای  دـنتفر ؟ رـصم  هب  دـندرک ؟ ترجه  اجک  هب  لباب  زا  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  طول  مالـسلا و  هیلع  میهاربا 
؟ دندرک رفس 

: دییامرف هّجوت  دهدیم ، ار  لاؤس  نیا  خساپ  ءارسإ  هروس  لّوا  هیآ 
كاپ و ُریِصَْبلا ؛» ُعیِمَّسلا  َوُه  هَّنِإ  اَِنتاَیآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  اَنْکَرَاب  يِذَّلا  اَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِّم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يَرْسَأ  يِذَّلا  َناَْحبُس  »
ات درب ، میاهتخاس - تکربرپ  ار  شدرگادرگ  هک  یـصقالا - دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش ، کی  رد  ار  شاهدـنب  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم 

«. تسانیب اونش و  وا  هک  ارچ  میهد ، هئارا  وا  هب  ار  دوخ  ياههناشن  زا  یخرب 
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. تسا ماش  نیمزرس  نآ  دراد و  رارق  نآ  رد  یصقالادجسم  هک  تسا  ینیمزرـس  كرابم ، نیمزرـس  هک  دوشیم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا 

. دومن رفس  مه  هّکم  رصم و  هب  ًادعب  دنچ  ره  درک . ترجه  ماش  يوس  هب  لباب  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نیاربانب ،

ترجه تّیمها 

لاس دـنریگب ، رظن  رد  ییأدـبم  یمالـسا  خـیرات  يارب  دـنهاوخیم  هک  یماگنه  نیاربانب ، تسا . مالـسا  ّمهم  ياههمانرب  زا  یکی  ترجاـهم ،
نامز هثداح  نیرتگرزب  هک  ارچ  دوشیم . باختنا  یمالـسا  خیرات  أدبم  ناونع  هب  هنیدم  هب  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه 

. دوب هنیدم  هب  هّکم  زا  ترجه  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
اهناکم راصعا و  مامت  رد  نید ، يابیز  مکح  نیا  ای  دیسر ، نایاپ  هب  هنیدم  هب  هّکم  زا  ناناملـسم  ترجه  زا  سپ  ترجه ، هلأسم  ایآ  لاؤس :

؟ دراد نایرج 
سک ره  يارب  نآ  طیارـش  هکلب  درادـن ، یّـصاخ  ناکم  نامز و  رـصع و  هب  صاصتخا  ینید  فراعم  ماکحا و  ریاـس  دـننام  ترجه  باوج :

رد يدابع  لامعا  ماجنا  ینید و  ياهّتیلاعف  هک  دنورب  یناکم  هب  ناملـسم  نادرم  ای  نانز  رگا  نیاربانب ، دنک . لمع  نآ  هب  دـیاب  دوش  قّقحم 
. تسا نورب  زا  ترجه  نیا  و  دننک ، ترجه  دراد  دوجو  ناکما  نیا  هک  یطاقن  هب  دیاب  تسین ، نکمم  نآ 

: دومرف ترجه  نیا  فیصوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دراد . مان  نورد  زا  ترجه  هک  میراد  ترجه  زا  يرگید  عون 
؛ ِتائِّیَّسلا اوُرَجَه  َنیذَّلا  َنوُرِجاهُْملا  اَمَّنا  ْرِجاُهی  َْملَو  ُتْرَجاه  ُلُجَّرلا  ُلوُقَی  »

هب لخب  زا   ) تعاط هب  هانگ ، زا  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  نارجاهم  دـناهدرکن ، ترجه  هک  یلاـح  رد  دـنترجه  یعّدـم  اـهناسنا ، زا  یخرب 
«. دناهدرک ترجاهم  اوقت ) هب  ییاوقتیب  زا  تعانق ، هب  صرح  زا  یتسرپادخ ، هب  یتسرپاوه  زا  تواخس ،
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یتسرپادـخ و نییآ  ات  درک ، ترجه  ماش  يوس  هب  لباب  زا  هعماج  زاین  ساسا  رب  هکلب  دوخ ، زاین  ساسا  رب  هن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

. دهد شرتسگ  طسب و  مه  اجنآ  رد  ار  یتسرپاتکی 

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  هزیاج 

هراشا

لاعتم دـنوادخ  نونکا  درک . تکرح  ماش  يوس  هب  دیـسر و  نایاپ  هب  ّتیقفوم  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  راوشد  تخـس و  ّتیرومأـم 
هب تسیچ ؟ ترضح  نآ  هزیاج  دینکیم  رکف  دهدب . شاداپ  هزیاج و  وا  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ياسرفتقاط  تامحز  لباقم  رد  دهاوخیم 

: دییامرف هّجوت  ریز  هیآ 
يدارفا ار  نانآ  همه  و  میدیـشخب ، يو  هب  ار  بوقعی  وا - رب  هوالع  و  قاحـساو - َنیِِحلاَص ؛» اَْنلَعَج  ّاًلُکَو  ًۀَِـلفاَن  َبوُقْعَیَو  َقاَحْـسِإ  َُهل  اَْـنبَهَوَو  »

(1) «. میداد رارق  حلاص 
یهلا یناربمایپ  كاپ و  دنمورب و  ییاهناسنا  هک   ) هداد مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  قبط  لاعتم  دـنوادخ  هک  ياهزیاج 

زا ناسنا  هک  یتقو  نیاربانب  تسناد . ادخ  تمعن  نیرتگرزب  ار  نآ  ناوتیم  و  دراد ، ّتیمها  ردقچ  بوخ  دـنزرف  هک  دـهدیم  ناشن  دـندوب )
ردپ يارب  مه ، مدرم   (2). شنیدلاو لامعا  هدنورپ  رد  مه  دوشیم و  تبث  دنزرف  لامعا  هدنورپ  رد  مه  شدـنزرف  کین  لامعا  دوریم ، ایند 
اهنآ هتـشاد ، شقن  دـنزرف  نیا  تیبرت  رد  نیدـلاو  هک  ارچ  دـننکیم . ترفغم  تمحر و  بلط  دـهدیم  ماجنا  يریخ  راک  هک  یـسک  ردام  و 

نیدلاو مه  اجنآ  رد  دنک  یتشز  راک  دوش و  فلخان  يدنزرف  رگا  هک  هنوگنامه  دنک . باختنا  ار  يریـسم  نینچ  دنزرف  هک  دـناهدش  ببس 
ار وا  دنزرف  دوبن . نآ  ماجنا  رب  رداق  ردپ  هک  درک ، ییاضاقت  وا  زا  دیسر و  ردپ  تمدخ  فلخان  نادنزرف  نیا  زا  یکی  دننکیم . نیرفن  ار  وا 

: تفگ ردپ  دننک ! نیرفن  ار  وت  مدرم  هک  منکیم  يراک  ینکن  تباجا  ار  ماهتساوخ  رگا  هک  درک  دیدهت 

هیآ 72 ءایبنا ، هروس  - 1

ح 3 و 4 و 5 ح 1 و ص 294 ، ص 293 ، ج 6 ، راونالاراحب ، - 2
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نیع رد  مهم و  رایـسب  دنزرف  تیبرت  نیاربانب ، دننک ! نیرفن  ار  وت  مدرم  ات  مهدیم  ماجنا  یتسیاشان  تشز و  ياهراک  تفگ : دـنزرف  روطچ ؟

. تسا هدیچیپ  لاح 
ادـص و رگید  يوس  زا  و  یـشزومآ ، زکارم  اههاگـشناد و  سرادـم و  وس  کی  زا  و  ناردام ، ناردـپ و  وس  کی  زا  تسا  مزال  تهج  نیدـب 

. دنیامن شالت  یمالسا  روشک  نادنزرف  تیبرت  رد  دنهد و  مه  تسد  هب  تسد  یمالسا  هعماج  مراهچ  يوس  زا  و  اههناسر ، ریاس  امیس و 
دنزرف کی  هک  دوشیم  روآدای  ام  هب  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح  هزیاج  ياهیگژیو  نایب  نمـض  ایبنا  هروس  هیآ 73  رد  لاعتم  دنوادخ 

: دیامرفیم دشاب . هتشاد  ییاهیگژیو  هچ  دیاب  هتسیاش  حلاص و 
رارق ینایاوشیپ  ار  نانآ  و  َنیِدـِباَع ؛» اََنل  اُوناَکَو  ِةاَکَّزلا  َءاَتیِإَو  ِةاَـلَّصلا  َماَـقِإَو  ِتاَْریَْخلا  َلـِْعف  ْمِْهَیلِإ  اَْـنیَحْوَأَو  اـَنِْرمَِأب  َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاَْـنلَعَجَو  »

و میدرک ، یحو  اهنآ  هب  ار  تاکز  يادا  زامن و  نتشاد  اپرب  کین و  ياهراک  ماجنا  و  دندرکیم ؛ تیاده  ار ) مدرم  ، ) ام نامرف  هب  هک  میداد 
«. دندرکیم تدابع  ار  ام  اهنت 

رد و  دشاب ، ادخ  دای  هب  دیاب  زین  هظحل  نآ  رد  یّتح  ورنیا  زا  دوشیم . عورـش  هفطن  داقعنا  هظحل  زا  هک  سب  نیمه  دنزرف  تیبرت  ّتیمها  رد 
وا شوگ  رد  دـیاب  تهج ، نیدـب  دوشیم . ياهزات  هلحرم  دراو  هّچب  دـلوت  اب  و  دـنکن ، هدافتـسا  مارح  ياذـغ  زا  ات  دراد ، همادا  لمح  نارود 
نآ دـننام  زامن و  يراگتـسر و  حالف و  تماما و  تلاسر و  یتسرپاتکی و  دـیحوت و  میهافم  اب  تدـالو  ودـب  رد  و  دوش ، هتفگ  هماـقا  ناذا و 

. دوش انشآ 
: دییامرف هّجوت  هدمآ  روکذم  هیآ  رد  هک  ياهناگجنپ  تازایتما  هب 

مدرم تیاده  . 1

دوخ تیادـه  رکف  هب  طقف  هک  تسا  نیا  دوش ، تیانع  يو  هب  هزیاج  ناونع  هب  دوب  رارق  هک  دـیحوت ، نامرهق  نادـنزرف  ياهیگژیو  زا  یکی 
تیاده  هب  هکلب  دنتسین ،

مدرم تیاده  . 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


109 ص :
، نادـنزرف هکلب  دزرون . تعانق  شیوخ  تیادـه  هب  اهنت  و  دریگب ، یپ  ار  فدـه  نیا  دـیاب  زین  یحلاـص  نمؤم  ره  دنـشیدنایم . مه  نارگید 

. دیامن تیاده  زین  ار  دوخ  نایانشآ  ناتسود و  ناراکمه ، ناگیاسمه ، ناگتسب ، ریاس  نارهاوخ ، ناردارب ،
. دننک تحیصن  ار  دوخ  ناردام  ناردپ و  نادنزرف ، هک  تسا  زاین  هاگ  یّتح 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  فورعم  تیاور  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
؛ ُسْمَشلا ِْهیَلَع  ْتَعَلَط  اَّمِم  ََکل  ٌْریَخ  ًادِحاو  اًلُجَر  َِکب  ُهَّللا  َيِدْهَی  ْنَِإل  »

(1) «. تسا رتهب  وت  يارب  دباتیم  نآ  رب  دیشروخ  هچنآ  زا  دنک ، تیاده  ار  رفن  کی  وت  هلیسو  هب  دنوادخ  رگا 
هموظنم مامت  زا  ناسنا  کی  تیادـه  نیاربانب ، دـباتیم ؛ یـسمش  هموظنم  مامت  رب  هکلب  دـباتیمن ، نیمز  هرک  رب  طقف  دیـشروخ  هک  مینادیم 

. تسا رتهب  رتمهم و  یسمش 

ریخ راک  . 2

ناـسنا هکلب  تسین ، یلاـم  کـمک  طـقف  ریخ  راـک  دـنهدیم . ماـجنا  ریخ  راـک  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نادـنزرف  یگژیو  نیمود 
دنمشزرا مهم و  رایسب  مالسا  رظن  زا  حلاص  لمع  دهد . ماجنا  ریخ  راک  ندرک  توکس  اب  هاگ  و  نتفگ ، نخـس  مدق ، ملق ، نابز ، اب  دناوتیم 

دراد یعیسو  هریاد  ریگارف و  هدرتسگ و  موهفم  و  دنکیم ، ثحب  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  زا 70  شیب  هک  ياهنوگ  هب  تسا ،
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ییابیز  تیاور  رد  ددرگیم . دوش ، ماجنا  ادـخ  ياـضر  ياتـسار  رد  هک  يریخ  راـک  هنوگره  لـماش  و 

: میناوخیم
ِقیرَّطلا  ِنَع  يذْالا  ُۀَطاما  اهانْداَو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُةَداهَش  اهالْعا  ًۀَبْعُش  َنوُْعبَسَو  ٌۀَعِْضب  ُنامیْالا  »

ناناملـسم هار  رـس  زا  عـناوم  ندرک  فرطرب  نآ  ّدـح  نیرتـمک  تسا و  دـیحوت  هملک  نآ  نـیرترب  هـک  دراد  هـلحرم  دـنچ  داـتفه و  ناـمیا   ؛
(2) «. تسا

ح 21136) باب 4000 ، ص 456 ( ج 11 ، همکحلا ، نازیم  - 1

ح 58 باب 12 ، نامیالا ، باتک  و  ملسم ، حیحص  ص 431 ؛ ج 1 ، یلائللا ، یلاوع  - 2
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اهناملـسم یگدـنز  لئاسم  نیرتکچوک  هب  مالـسا  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  حـلاص ، لمع  هریاد  تعـسو  نایب  رب  هوـالع  تیاور ، نیا 

. دراد ياهژیو  تیانع 

تاکز زامن و  3 و 4 .

مان ار  ریخ  لامعا  نیرتمهم  زا  هنومن  ود  درک ، هراشا  میهاربا  نادـنزرف  زاتمم  یگژیو  کی  ناونع  هب  ریخ  لامعا  هب  هک  نآ  زا  سپ  دـنوادخ 
نیا اهناسنا  رگا  تسا . رگیدـکی  اب  اهناسنا  طابترا  تاکز  و  شیوخ ، يادـخ  اب  ناسنا  هطبار  زامن  تاـکز . يرگید  زاـمن و  یکی  دربیم ؛

. دوشیم لح  زیچ  همه  دنیامن ، تیوقت  ار  نآ  دناهدرک  داجیا  هک  اهنآ  و  دننک ، داجیا  ار  هطبار  ود 
نآ دادیم . ّتیمها  هداعلاقوف  زامن  هب  هک  تسا  نآ  مییوا ، هعیـش  میتسه  یعّدـم  هک  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـیقّتم  يـالوم  تازاـیتما  زا  یکی 

کی رد  هک  تسا  نکمم  رگم  دنسرپیم : هدرک و  دیدرت  هلأسم  نیا  رد  یضعب  دروآیم . اجب  زامن  تعکر  رازه  بش  کی  رد  هاگ  ترضح 
؟ دوش هدناوخ  زامن  تعکر  رازه  بش 

: دیامرفیم لاؤس  نیا  خساپ  رد  ریدغلا  دنمشزرا  باتک  رد  ینیما  هماّلع  موحرم 
ربمایپ هک  نیا  بلاج  دـناهدناوخ ! زامن  تعکر  رازه  اهبـش  زا  یخرب  دوخ  يـالوم  زا  ّتیعبت  هب  هک  مراد  غارـس  ار  يدارفا  فرـشا  فجن  رد 

نیا هکلب  هن ، تشاد ؟ زاـمن  هب  شرافـس  هب  يزاـین  مالـسلا  هیلع  یلع  اـیآ  دـنکیم . زاـمن  هب  هیـصوت  ار  یـصخش  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. مینزیم اهنآ  تیالو  زا  مد  و  هتسناد ، ناگرزب  نآ  وریپ  ار  دوخ  هک  تسامش  نم و  يارب  مدرم ، تیاده  هب  شرافـس  دننامه  ربمایپ  شرافس 

هچنآ مامت  دننکیم  رّوصت  دنراد و  لکـشم  قلخ  اب  هطبار  شخب  رد  اّما  دنهدیم ، ّتیمها  ادـخ  دوخ و  نیب  هطبار  زامن و  هب  مدرم  زا  یخرب 
. دنزادرپیمن ار  نآ  هّیعرش  قوقح  ّتلع  نیمههب  و  تسا ، ناشدوخ  يارب  هتشاد  ینازرا  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ار 
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یتسرپاتکی دیحوت و  . 5

. تساهنآ یتسرپاتکی  دیحوت و  مالسلا ، هیلع  میهاربا  ترضح  نادنزرف  یگژیو  نیرخآ 
هضیرف مه  دنک ، شتسرپ  ار  ادخ  طقف  و  دشاب ، هتـشاد  صلاخ  دیحوت  ناسنا  رگا  تسا ؛ یلبق  هناگراهچ  تافـص  هشیر  عقاو  رد  تفـص  نیا 

و دهدیم ، اهب  نارگید  تیاده  هب  مه  و  دزادرپیم ، رابجا - هارکا و  هن  تبغر - لیم و  اب  ار  شاهّیعرـش  قوقح  مه  و  دروآیم ، اجب  ار  زامن 
. دوشیم بوسحم  راختفا  شیارب  ریخ  ياهراک  مه 

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  هزیاج  هداعلاقوف  تّیمها 

تلوهک و ّنس  رد  هک  ارچ  دوب . دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  تفرگ ، رظن  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  ياهزیاج 
ّدج مالسلا  هیلع  لیعامـسا  و  لیئارـساینب ، ناربمایپ  مامت  ردپ  مالـسلا  هیلع  قاحـسا  داد . يو  هب  لیعامـسا  قاحـسا و  مان  هب  رـسپ  ود  يریپ ،

. دنتسه وا  لسن  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  زا  سپ  ناربمایپ  مامت  ینعی  دوب . مالسا  ربمایپ 
نیا زا  یتمعن  هچ  و  دوب . دهاوخ  کیرش  نآ  رد  زین  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دهد ، ماجنا  تمایق ، هنماد  ات  یـسک  هک  يریخ  راک  ره  و 

. تسا کیرش  میهس و  ریخ  ياهراک  مامت  رد  ترضح  نآ  هک  رتالاب 
هب باوـث  کـی  هن  . ) دوـشیم هتـسب  گرم  زا  سپ  ناـسنا  لاـمعا  هدـنورپ  : » تسا هدـمآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد 

: دروم هس  رد  رگم  دوشیم .) هتساک  شناهانگ  زا  هانگ  کی  هن  و  ددرگیم ، هدوزفا  شیاهباوث 
(. دنسیونیم باوث  شیارب  دشاب  یقاب  شایملع  راثآ  نادرگاش و  هک  ینامز  ات  ( ؛ دراذگب اجب  دوخ  زا  هک  یملع  . 1

تسا یقاب  ریخ  ياهانب  نآ  ات  دزاسب ، يرگید  ریخ  يانب  ای  هّداج  ای  هسردم ، ای  هاگنامرد ، ای  دجـسم ، رگا  ( ؛ دنک ثادحا  هک  يریخ  يانب  . 2
(. تسا کیرش  نآ  باوث  رد  مه  شاهدنزاس  دننکیم ، هدافتسا  نآ  زا  مدرم  و 
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ياهباوث کیرـش  مه  وا  دننک ، ریخ  ياهراک  وا  حلاص  لسن  حـلاص و  دـنزرف  نآ  هک  ینامز  ات  ( ؛ دـنک اعد  وا  يارب  هک  یحلاص  دـنزرف  . 3

(1) («. دوب دهاوخ  اهنآ 
دیاب نیاربانب  تسا . مک  مه  زاب  دوش ، هتفگ  نادنزرف  تیبرت  دروم  رد  هچ  ره  و  تسوا ، تیبرت  حـلاص و  دـنزرف  ّتیمها  رگناشن  تیاور  نیا 
راوید رد و  زا  داسف  هک  ام ، نامز  رـصع و  رد  درک . راتفر  تسود  کی  نوچمه  ّتبحم و  اب  اهنآ  اب  و  دومن ، ّتقد  نادنزرف  تیبرت  دروم  رد 

ار نامساوح  دیاب  هدرک ، دایز  ار  تیصعم  هانگ و  هب  نادنزرف  يالتبا  و  هدش ، ریزارس  رگید  هطقن  هب  ياهطقن  ره  زا  دسافم  جاوما  و  درابیم ،
ياـههنیزه نارگن  و  مینک ، مهارف  ار  دریگیم ) ار  دـسافم  زا  يرایـسب  يولج  هک   ) ناـشجاودزا تامّدـقم  رتدوز  صوصخهب  و  مینک ، عمج 

. درک دهاوخ  زاینیب  ار  اهنآ  هداد  هدعو  هیآ 32  رون ، هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  میشابن ، اهنآ  كرتشم  یگدنز  جاودزا و 
تاسلج هب  دوخ  هارمه  ار  ناتنادنزرف  تسا . ینید  یبهذم و  تاسلج  دنکیم ، همیب  دسافم  لباقم  رد  ار  نادـنزرف  هک  يروما  زا  رگید  یکی 

ام هب  شلاوما  سمخ  هب  یگدیـسر  تهج  شتـسود  هارمه  هب  نینمؤم  زا  یکی  شیپ  يدـنچ  دـشاب . هتـشاد  هنیزه  دـنچ  ره  دـیربب ، یبهذـم 
؛ درک لمع  تسرد  نادنزرف  تیبرت  دروم  رد  ناشیا  : » تفگ درک و  شتسود  هب  ياهراشا  لاوما ، سمخ  یگدیـسر  زا  سپ  و  درک ، هعجارم 

ياـهناسنا مدرم  ناـیم  رد  مـه  و  دـنراد ، ار  شمارتـحا  مـه  نوـنکا  دربیم . ینید  سلاـجم  لـفاحم و  هـب  دوـخ  هارمه  ار  شنادــنزرف  هـک 
یتح هک  دنتسین  رضاح  نونکا  مداتسرف و  روشک  زا  جراخ  هب  تالیـصحت  همادا  تهج  ار  اهنآ  راک  نیا  ياج  هب  نم  اّما  دنتـسه . یمانشوخ 

!«. مربب رسب  اهنآ  هناخ  رد  ار  یبش 

ح 70 ص 24 ، ج 2 ، راونالاراحب ، - 1
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مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  ندش  راددنزرف  تراشب 

هراشا

: دییامرف هّجوت  تسا . هدمآ  ات 30  تایآ 24  تایراذ  هروس  رد  يریپ ، ّنس  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  دنزرف  تراشب  ناتساد 
.»!؟ تسا هدیسر  وت  هب  میهاربا  یمارگ  ياهنامهم  ربخ  ایآ  َنیِمَرْکُْملا ؛» َمیِهاَْربِإ  ِْفیَض  ُثیِدَح  َكاَتَأ  ْلَه  »

هک امش  رب  مالس  تفگ : وا  وت ! رب  مالس  دنتفگ : دندش و  دراو  وا  رب  هک  نامز  نآ  رد  َنوُرَکنُّم ؛» ٌمْوَق  ٌماَلَـس  َلاَق  ًاماَلَـس  اُولاَقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  »
!«. دییانشآان یهورگ 

سپ درکیم . ییاریذپ  اهنآ  زا  دـیاب  دـندوب و  وا  نامهیم  لاح  ره  هب  اّما  دوب ، هتخانـشان  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يارب  اهنامهیم  نیا  ياههرهچ 
: دییامرف هّجوت  دعب  هیآ  هب  دش . نانآ  زا  ییاریذپ  تامّدقم  هّیهت  لوغشم 

«. دروآ اهنآ ) يارب  ار  ياهدش  نایرب  و   ) هبرف هلاسوگ  تفر و  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  یناهنپ  سپس  ٍنیِمَس ؛» ٍلْجِِعب  َءاَجَف  ِِهلْهَأ  َیلِإ  َغاَرَف  »
اذـغ امـش  اـیآ  : » تفگ دـنربیمن ) اذـغ  يوـس  هب  تسد  دـید  بّجعت  اـب  یلو  ، ) دراذـگ اـهنآ  کـیدزن  و  َنُولُکْأـَت ؛» اـَلَأ  َلاَـق  ْمِْهَیلِإ  ُهـَبَّرَقَف  »

.»!؟ دیروخیمن
وا : » دنتفگیم هدرک ، ّتینما  ساسحا  دروخیم ، هناخبحاص  ياذغ  زا  دشیم و  دراو  یسک  رب  یسانشان  نامهیم  رگا  هتـشذگ  ياهنامز  رد 
اذغ يوس  هب  تسد  هک  دراد ، شنهذ  رد  يدب  ّتین  ًامتح  : » دنتفگیم دروخیمن ، اذغ  رگا  اّما  دنکشیمن .» نادکمن  و  هدروخ ، ار  ام  کمن 

: دینک هّجوت  دش . نارگن  دندرکن ، هدافتسا  اذغ  زا  نانامهیم  هک  نیا  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  دنکیمن .» زارد 
ام  ) سرتـن دـنتفگ : درک ، تشحو  ساـسحا  اـهنآ  زا  دـندروخن ) اذـغ  نوـچ   ) و ٍمِیلَع ؛» ٍماَـلُِغب  ُهوُرََّشبَو  ْفََختاـَل  اُولاَـق  ًۀَـفیِخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَأَـف  »

«. دنداد اناد  يرسپ  ّدلوت  هب  تراشب  ار  وا  و  میاوت !) راگدرورپ  ناگتشرف  ناگداتسرف و 
يور  اب  هک  طول ، موق  رهش  ندرک  ناریو  تسخن  دنتشاد : ّتیرومأم  ود  ناگتشرف 
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كاپ و يدنزرف  تراشب  رگید  و  دندوب . هدیشک  داسف  هب  ار  رهش  مامت  تشز ، راک  نیا  جاور  و  طاول ، صوصخهب  يزابسنجمه  هب  ندروآ 

. مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  هب  حلاص 
: دیامرفیم دنکیم . سکعنم  ربخ  نیا  ندینش  ماگنه  هب  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  رسمه  هراس ، لمعلاسکع  دعب  هیآ 

تروص هب  دیشکیم  دایرف  هک  یلاح  رد  دمآ  ولج  شرسمه  ماگنه  نیا  رد  ٌمیِقَع ؛» ٌزوُجَع  َْتلاَقَو  اَهَهْجَو  ْتَّکَصَف  ٍةَّرَـص  ِیف  ُُهتَأَْرما  ِتَلَْبقَأَف  »
.»!؟ متسه ازان  ینزریپ  هکنیا ) اب  دروآ  مهاوخ  يرسپ  ایآ  : ) تفگ دز و  دوخ 

«. تساناد میکح و  وا  و  تسا ، هتفگ  نینچ  تراگدرورپ  دنتفگ : ُمِیلَْعلا ؛» ُمیِکَْحلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِکُّبَر  َلاَق  َِکلَذَک  اُولاَق  »
: دیسرپ ناگتشرف  یلصا  ّتیرومأم  زا  شخبتّرسم ، ربخ  نیا  تفایرد  زا  سپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

.»؟ تسیچ امش  تیرومأم  ادخ )  ) ناگداتسرف يا  تفگ : میهاربا ) ( ؛» َنُولَسْرُْملا اَهُّیَأ  ْمُُکبْطَخ  اَمَف  َلاَق  »
یمرجم موق  يوس  هب  اـم  دـنتفگ : َنِیفِرْـسُْمِلل ؛» َکِّبَر  َدـْنِع  ًۀَـمَّوَسُّم  ٍنیِط * ْنِّم  ًةَراَـجِح  ْمِْهیَلَع  َلِـسُْرِنل  َنیِمِرْجُّم * ٍمْوَـق  َیلِإ  اَْنلِـسْرُأ  اَّنِإ  اُولاَـق  »

هدـش هتـشاذگ  ناشن  ناراکفارـسا  يارب  تراگدرورپ  هیحان  زا  هک  میتسرفب ؛ اهنآ  رب  رّجحتم » ياـهلِگ   » زا یناراـب  اـت  میاهدـش ؛ هداتـسرف 
«. تسا

هب ناربج  هبوت و  يارب  رگید  یتلهم  ياطعا  ششخب و  وفع و  ياضاقت  دش ، تحاران  نوزحم و  ربخ  نیا  زا  هک  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 
دوه هروس  هیآ 76  قبط  ناگتشرف  خساپ  تشادن و  يرثا  تعافش  نیا  اّما  دوب . زوسلد  رابدرب و  یناسنا  ترضح  نآ  هک  ارچ  درک . طول  موق 

: دوب نینچ 
فرـص تساوخرد )  ) نیا زا  میهاربا ! يا  میتفگ ): ( ؛» ٍدوُدْرَم ُْریَغ  ٌباَذَـع  ْمِهِیتآ  ْمُهَّنِإَو  َکِّبَر  ُْرمَأ  َءاَج  ْدَـق  ُهَّنِإ  اَذَـه  ْنَع  ْضِرْعَأ  ُمیِهاَْربِإ  اَـی  »

تراگدرورپ  نامرف  هک  نک ، رظن 
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«. دیآیم اهنآ  غارس  هب  یهلا )  ) تشگزاب نودب  باذع  نیقی  هب  و  هدیسر ؛ ارف 

مه اب  ار  هانگیب ) راکهانگ و   ) کشخ َرت و  یهلا ، شتآ  تسا ، روهـشم  مدرم  نایم  رد  هک  هچنآ  فالخ  رب  اّما  دش ، یعطق  طول  موق  باذع 
: دیامرفیم ّتلع  نیمههب  تسادخ . تلادع  فالخ  رب  راک  نیا  و  تسا ، لداع  دنوادخ  اریز  دنازوسیمن ،

لوزن زا  لبق   ) دـندوب اهرهـش )  ) نآ رد  هک  ار  ینانمؤم  ام  َنیِِملْـسُْملا ؛» َنِّم  ٍْتَیب  َْریَغ  اَهِیف  اَنْدَـجَو  اَمَف  َنِینِمْؤُْملا * َنِم  اَهِیف  َناَک  ْنَم  اَـنْجَرْخَأَف  »
(1) «. میتفاین اجنآ  رد  نامیا  اب  هداوناخ  کی  زج  یلو  میدرک ، جراخ  باذع )

طول موـق  تمـس  هب  دنتـشاد ، يو  اـب  هک  ییوـگتفگ  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  شیوـخ  ّتیرومأـم  غـالبا  زا  سپ  یهلا  ناگتـشرف 
. داد همادا  دوب  ماش  مدرم  نایم  رد  دیحوت  رذب  ندیشاپ  نامه  هک  شیوخ ، ّتیرومأم  هب  زین  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  و  دندرک ، تکرح 

تربع و قالخا و  تفرعم و  تلیـضف و  ياهسرد  عاونا  ناربمایپ ، ایبنا و  خیرات  يالبال  رد  هک  تسا  نیا  دیجم  نآرق  ياهراکهاش  زا  یکی 
تـسا مزال  هک  هدـش ، هراشا  تورث  ینامهیم و  عوضوم  ود  هب  ثحب  دروم  تاـیآ  رد  هلمج  زا  دـنکیم . ناـیب  ار  اـهینتفگ  مـالک  کـی  رد 

. دوش حرطم  نآ  هرابرد  یبلاطم 

ینامهیم . 1

هراشا

و تشگ ، لاحـشوخ  داـش و  ناـنامهیم  ندـمآ  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دوـشیم ، هدافتـسا  ثحب  دروـم  تاـیآ  زا  هک  هـچنآ  قـبط 
هّجوتم هک  یماگنه  ناناملـسم  اـم  زا  یخرب  هک  یلاـح  رد  دـش . اذـغ  ندرک  هداـمآ  صوصخب  ییاریذـپ و  لـیاسو  هّیهت  لوغـشم  هلـصافالب 

هب يدایز  ّتیمها  و  تسا ، هفطاع  تمحر و  نید  مالسا  میوشیم . تحاران  رایسب  و  هتفرگ ، ازع  دیایب  ام  يارب  ینامهیم  تسا  رارق  میوشیم 
ینامهیم 

هیآ 35 و 36 تایراذ ، هروس  - 1
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ثیداـحا تاـیاور ، رد  و  تسا . مالـسا  هاگدـید  زا  نآ  ّتیمها  رگناـشن  هک  هدـش ، رارکت  یناـمهیم  هملک  راـب  دـیجم 5  نآرق  رد  دـهدیم .

: مینکیم تعانق  نآ  هنومن  راهچ  هب  هک  دروخیم ، مشچ  هب  یناوارف 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  . 1

ْمِِهبُونُذ  ِعیمَِجب  َلََحتْرا  َلََحتْرا  اذاَف  ِهقْزِِرب  َمْوَْقلا  ِیتْأَی  ُْفیَّضلا  »
كرت ار  ناـبزیم  لزنم  هک  یماـگنه  و  دوشیمن ) رـسک  هناـخبحاص  يزور  زا  يزیچ  و   ) دـیآیم مه  شايزور  دوشیم  دراو  هک  ناـمهیم   ؛

(1) «. دربیم ار  هناخ  لها  ناهانگ  همه  دنکیم ،
: میناوخیم ترضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  . 2
ُهَْفیَض  ْمِرُْکْیلَف  ِرَخْآلا  ِمْوَیلاَو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناک  ْنَم  »

(2) «. دنک مارکا  ار  وا  دراذگب و  مارتحا  دوخ  نامهیم  هب  دیاب  دراد ، نامیا  داعم  دیحوت و  هب  سک  ره   ؛
: تسا هدمآ  بقانملا  باتک  رد  . 3

ٌْفیَض  اْنَیلا  ْفُِضن  َْمل  َْتتا  ٍْعبَِسل  َلاق : َُکنْزُح ؟ َّمِم  َُهل : َلیقَف  ًانیزَح ، مالسلا  هیلع  ِنینِمْؤُْملا  ُریما  َِیئُر  »
هتشذگ و نم  رب  هتفه  کی  دومرف : یتحاران ؟ ارچ  دش : هدیسرپ  ترضح  نآ  زا  دوب . نیگمغو  نوزحم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يزور   ؛

(3) !«. ماهتشادن ینامهیم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  . 4

ُۀَِکئالَْملا ُُهلُخْدَیال  ُْفیَّضلا  ِهیف  ُلُخْدَیال  ٍْتَیب  ُّلُک  »
(4) «. دننکیمن دّدرت  نآ  رد  ناگتشرف  دوشن ، نآ  لخاد  نامهیم  هک  ياهناخ  ره   ؛
. دوب يرادنامهیم  ّتیمها  دروم  رد  یمالسا  تایاور  زا  ياهشوگ  دش ، رکذ  هچنآ 

دـنزیم و رود  تاـیّدام  روحم  رب  زیچ  همه  هک  برغ  ياـیند  رد  میهدـب . ماـجنا  ار  مالـسا  برغ و  ياـیند  گـنهرف  نیب  ياهسیاـقم  نوـنکا 
ینامهیم  هلأسم  هدرم ، یناسنا  فطاوع 

ح 17 ص 461 ، ج 75 ، راونالاراحب ، - 1

ح 14 ص 460 ، كردم ، نامه  - 2

« ۀفایضلاو فیضلا  هژاو « ص 268 ، ج 5 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 3

ح 14 ص 461 ، ج 75 ، راونالاراحب ، - 4
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چیه دهدیم و  ار  دوخ  مهـس  لوپ  سک  ره  دنروخب ، اذغ  مه  اب  دنورب و  یناروتـسر  هب  یمیمـص  تسود  ود  رگا  یّتح  درادـن . ّتیعوضوم 

. دزابیم گنر  تایونعم  همه  دوش  يّدام  ناسنا  یتقو  يرآ  دنکیمن ! دوخ  نامهیم  ار  يرگید  مادک 
نیا اب  دوشیم . نیگمغ  نوزحم و  نامهیم  ندماین  رطاخب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  دنکیم  دـیکأت  ینامهیم  رب  ردـقنآ  مالـسا  اّما 

ییوب هک  اهنآ  ای  میتنوشخ ، لها  ام  هک : دینک  تواضق  یمارگ  هدنناوخ  امـش  دننکیم . یگفطاعیب  تنوشخ و  هب  مهّتم  ار  ام  اهیبرغ  لاح 
!؟ دناهدربن هفطاع  زا 

يرادنامهیم بادآ 

: دوشیم هراشا  نآ  هنومن  تفه  هب  هک  تسا ، حرطم  يرادنامهیم  دروم  رد  یناوارف  بادآ  ینید  فراعم  یمالسا و  تایاور  رد 
هرهچ و  دــنکن ، شرت  ور  ،(1) و  دـنک ییاریذـپ  ینابرهم  هفطاع و  رهم و  ییورـشوخ و  ییورهداشگ و  اب  ار  دوخ  ناـمهیم  دـیاب  ناـبزیم  . 1

. تسا رابرس  دنکن  ساسحا  نامهیم  ات  دشکن ، مهرد 
ات دـشکب ، اذـغ  زا  تسد  همه  زا  سپ  و  هدرک ، عورـش  همه  زا  لبق  دراد  يدّدـعتم  ياهنامهیم  رگا  و  دوش ، اذـغمه  نامهیم  اـب  ناـبزیم  . 2

(2). دنروخب اذغ  یتحار  هب  و  دننکن ، مرش  ساسحا  نانامهیم 
ای لانیمرت ، ای  هچوک ، ِرـس  ات  هناـخ ، ِرد  اـت   (3). دـنک هقردـب  ار  وا  دراد  یظفاحادـخ  دـصق  و  هدرک ، نتفر  گنهآ  نامهیم  هک  یماـگنه  . 3

. دراد نامهیم  عون  هب  یگتسب  هقردب ، رادقم  توافت  نهآهار ، هاگتسیا 

ص 270 ج 5 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 1

كردم نامه  - 2

كردم نامه  - 3
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زا دنک  ساسحا  ات   (1)، دنکن ار  راک  نیا  نتفر  عقوم  اّما  دنک ، کمک  وا  هب  شاهّیثاثا  لقن  لمح و  رد  دوشیم  دراو  نامهیم  هک  یماگنه  . 4

. تسه تحاران  شنتفر  زا  لاحشوخ و  شندمآ 
دیع زور  رد  دراد  تسود  ناـبزیم  رگا  اًـلثم   (2). دریگن نّیعم ) بجاو  ریغ   ) هزور مه  ناـبزیم  دریگیمن ، هزور  ناـمهیم  هک  یتروـص  رد  . 5

ات دریگن  هزور  دـهدیم  روتـسد  نابزیم  هب  مالـسا  تسین ، هزور  شناـمهیم  اـّما  دریگب ، هزور  دراد  ياهداـعلاقوف  باوث  شاهزور  هک  ریدـغ 
. دشکن تلاجخ  ندروخ  اذغ  ماگنه  هب  نامهیم 

لزنم نیمزریز  هب  ات  ریگب  ار  شرف  نیا  يدـمآ ، دـش  بوخ  هچ  : » دـیوگب هکنیا  لـثم   (3). دـنکن لیمحت  نامهیم  رب  ار  لزنم  راک  ناـبزیم  . 6
رگا هّتبلا  مهد .» ماجنا  ار  راک  نیا  هک  نک  کمک  ًافطل  مروایب ، نییاپ  ار  ماب  تشپ  يالاب  رکنات  متساوخیم  دوب  اهتّدم  : » دیوگب ای  میربب ؛»

نابزیم هب  اذغ  فورظ  نتسش  ماگنه  هب  دوخ  لیم  اب  ینامهیم  رد  اهمناخ  زا  یضعب  هک  هنوگنامه   ) دنک رارـصا  دشاب و  لیام  نامهیم  دوخ 
. درادن یلاکشا  دننکیم ) کمک 

اسب هچ  اریز  تسه . مه  نامهیم  دوخ  ررض  هب  نوچ  دنیچن ، نیگنر  ياهرفس  اذغ و  مقر  نیدنچ  اًلثم   (4). دنکن تمحز  راچد  ار  نامهیم  . 7
تمحز شاهداوناخ  دوخ و  هب  ردقچ  نابزیم  هک  دـنکیم  هدـهاشم  یتقو  اّما  دـنامب ، هناخبحاص  دزن  مه  ار  ماش  راهان ، رب  هوالع  دراد  دـصق 

. دوریم راهان  زا  سپ  هدرک و  رظن  فرص  راک  نیا  زا  دهدیم ،
: تفگ دوخ  نابزیم  هب  باطخ  هَّللادبع  دش . دندوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  ود  ره  هک  ناوفـص ،»  » نامهیم نانـس » نب  هَّللادبع  »

. روایب يراد  ییاذغ  رگا  ناوفص ! »

ح 16 ص 453 ، ج 75 ، راونالاراحب ، - 1

ص 272 ج 5 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 2

ص 270 كردم ، نامه  - 3

ح 5 ص 459 ، ج 75 ، راونالاراحب ، - 4

يرادنامهیم www.Ghaemiyeh.comبادآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


119 ص :
ار وا  تفگ : مینک . هّیهت  ییاذغ  نآ  اب  ات  درخب ، غرم  مخت  تشوگ و  يرادقم  رازاب  ماهداتـسرف  ار  مدنزرف  دـینک ، ربص  یمک  تفگ : ناوفص 
ار نامه  تفگ : نوتیز ، نغور  هکرـس و  نان و  تفگ  يراد ؟ هچ  هناخ  رد  تفگ : نابزیم  هب  نامهیم  تشگزاب . ناوفـص  دـنزرف  نادرگزاـب .

(1) «. دنکیم تیافک  روایب ،
مه نامهیم و  مه  تسا ، هناخبحاص  ررض  هب  مه  فّلکت  هک  ارچ  دیزادنین ، فّلکت  تمحز و  هب  ار  دوخ  نابزیم  هک  دنکیم  شرافس  مالـسا 

. ددرگیم رتناوارف  اهینامهیم  دوش  رتمک  اـهفّلکت  هچ  ره  و  دوشیم ، مک  اـهینامهیم  جـیردتهب  دوش  جـیار  فّلکت  رگا  اریز  یناـمهیم .
. ددرگ رازگرب  رتهداس  اهینامهیم  تسا  هتسیاش  ردقچ 

، هداد یجرخرپ  ینامهیم  یفاک ، هجدوب  نتـشادن  مغریلع  دـنزادنایم و  تمحز  هب  ار  هداوناخ  دوخ و  وربآ ، ظفح  هناهب  هب  مدرم  زا  یخرب 
. تسا تالایخ  مهو و  هکلب  تسین ، يرادوربآ  اهراک  نیا  هک  یلاح  رد  دنوریم ، ضرق  راب  ریز  و 

. درادن یشزرا  دورب ، هداس  ياذغ  کی  اب  و  دیایب ، نیگنر  هرفس  کی  اب  دهاوخیم  هک  ییوربآ 
بادآ تیاعر  اب  زج  راک  نیا  و  داد ، شرتسگ  ار  نآ  گنهرف  دیاب  و  دراد ، یناوارف  ّتیمها  مالـسا  هاگدید  زا  يرادـنامهیم  هکنیا : هصالخ 

. دش دهاوخن  یلمع  میدرک ، هراشا  نآ  زا  یشخب  هب  هک  تفایض 

تسیاشان هتسیاش و  تورث  . 2

نیب رد  ورنیا  زا  دوب . يدـنمتورث  ناسنا  ّتیریدـم ، ّتیلاّعف و  شـالت و  راـک و  هیاـس  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  میاهدینـش  همه 
دنوادخ : » دنیوگیم دوش  دنمتورث  هک  دننک  اعد  یسک  يارب  دنهاوخب  رگا  هک  تسا  موسرم  نابز  كرت  ناردارب 

ص 269 ج 5 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 1
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؟ دشابیم حودمم  هدیدنسپ و  ای  تسا ، مومذم  دنسپان و  يرما  ندوب  دنمتورث  ایآ  اّما  دنک ؛» اطع  میهاربا  تلود 

ياهّدـع تسا . هدومیپ  ار  طیرفت  هار  يرگید  و  هدرک ، یط  ار  طارفا  بناـج  یکی  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هاگدـید  ود  اـم  هعماـج  رد 
مادک دننادیم . بوخ  رایـسب  ار  نآ  یخرب  لباقم ، رد  و  دنرادنپیم ، یـشزرا  ریغ  یناسنا  ار  دـنمتورث  و  شزرا ، ّدـض  ار  تورث  یّلک  روطب 

؟ تسا قح  هّیرظن 
. تسا هداد  هغالبلاجهن  هبطخ 209  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ار  لاؤس  نیا  خساپ 

هب تسا . یتّیـصخش  اب  تفرعم و  اب  یناسنا  هک  دراد ، دایز » نب  ءـالع   » ماـن هب  یتسود  اـجنآ  رد  دـش . هرـصب  دراو  ترـضح  هکنیا : حیـضوت 
هک تسا  یمالسا  دنمشزرا  بادآ  زا  یکی  تدایع  میورب .» شتدایع  هب  : » دومرف ترضح  تسا . هدش  رامیب  ءالع  هک  دنداد  عالّطا  ترـضح 

هیحور ّتیوقت  رد  رامیب  یتمالـس  و 50 % دوشیم ، رامیب  هیحور  تیوقت  ثعاب  تدایع  هک  ارچ  تسا ؛ ّرثؤم  رایـسب  راـمیب  ناـمرد  دـنور  رد 
ياهناخ ياراد  ءالع  هک  دـندرک  هدـهاشم  دندیـسر ، وا  هناخ  هب  یتقو  دـندرک . تکرح  ءالع  هناخ  تمـس  هب  ناـهارمه  ترـضح و  تسوا .
تمایق زور  رد  گرزب  هناخ  نیا  : » دومرف ءالع  هب  رصتخم  یـسرپلاوحا  زا  سپ  تسـشن و  ءالع  رتسب  رانک  رد  ترـضح  تسا . عیـسو  رایـسب 

ار نآ  لوپ  هّیقب  ینک و  تعانق  يرتکچوک  هناخ  هب  یتسناوتیم  ياهدرک ، هّیهت  یگرزب  نیا  هب  ياهناخ  ارچ  ینعی  تسوت ؛» زاـین  دروم  رتشیب 
: دومرف سپس  ییامن . اهنامناخیب  فرص 

َةَرِخْآلا اَِهب  َْتغََلب  ْدَق  َْتنا  اذاَف  اهَِعلطَم ؛ َقوُقُْحلا  اَْهنِم  ُِعلُْطتَو  َمِحَّرلا ، اَهیف  ُلِصَتَو  َْفیَّضلا ، اَهیف  يْرقَت  َةَرِخْآلا : اَِهب  َْتغََلب  َْتئِش  ْنا  یَلب  »
ینک و ییاریذـپ  نآ  رد  نانامهیم  زا  هک  هنوگنیا  هب  يوش ) دنمتداعـس  و   ) یـسرب ترخآ  هب  نآ  هلیـسو  هب  یناوتیم  یهاوخب  رگا  يرآ !  ؛

!«. ياهدش لیان  ترخآ  هناخ  هب  ینک ، نینچ  هناخ  نیا  هلیسو  هب  رگا  يزادرپب ؛ ار  نآ  یهلا  یعرش و  قوقح  يروآ و  اجب  نآ  رد  محر  هلص 
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هب هّجوت  اب  رگا  ّربدم ، ریدم و  ياهناسنا  دوب . دهاوخن  شزرا  ّدض  اهنآ  هیامرـس  دـننک ، تیاعر  ار  طرـش  جـنپ  نادـنمتورث  رگا  مه  هزورما 

: تشاد دهاوخن  یعرش  لکشم  چیه  دننک  هّیهت  ياهیامرس  دیآیم  هک  یطرش  جنپ 
يراوخهوشر دنب ، دز و  عورـشمان ، تازایتما  يراوخابر ، راکتحا ، بکترم  نآ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  دننک . هّیهت  عورـشم  هار  زا  ار  نآ  . 1

. دنشاب هدشن  نآ  دننام  و 
اهروـشک رگید  یبد و  سیئوـس و  ریظن  یجراـخ  ياـهکناب  هناور  ار  نآ  و  هدرک ، يراذـگ  هیامرـس  روـشک  نـیمه  رد  ار  ناشدـمآرد  . 2

. دنیامنن
یلاخ هناش  هنالداع  تایلام  زا  هن  و  دـننک ، یهاتوک  هّیعرـش  تاـهوجو  تخادرپ  رد  هن  دـنزادرپب . ار  نآ  ینوناـق  یعرـش و  قوقح  قح و  . 3

. دنیامن
و هدومن ، ّتیلاعف  راک و  هب  توعد  ار  راکیب  ناـناوج  هدرک و  راـک  دـیلوت  دوخ ، تورث  هلیـسو  هب  هکلب  دـننکن ، راـکتحا  ار  دوخ  هیامرـس  . 4

. دنیامن لح  ار  يراکیب  تالکشم  زا  ياهشوگ 
. دنشابن يرگیفارشا  هیحور  جّورم  قّوشم و  لمع  رد  و  هدرکن ، مهارف  نایفارطا  دوخ و  يارب  تافیرشت  زا  رپ  یتالّمجت و  یناگدنز  . 5
تقیقح رد  یناسنا  نینچ  تورث  اریز  تشاد ؛ دهاوخن  یلکـشم  دشاب ، هتـشاد  تورث  هچ  ره  دنک  تیاعر  ار  طرـش  جنپ  نیا  يدنمتورث  رگا 

. تسا هعماج  رایتخا  رد 
هعماج لاح  هب  دیفم  دوشیم و  بوسحم  شزرا  هک  دنزیمن ، ییاج  هب  ياهمطل  تسین و  شزرا  ّدض  اهنت  هن  اهتورث  عون  نیا  ندش  ناوارف 

. داد جرخ  هب  ّتیساّسح  یتورث  نانچ  هرابرد  دیاب  دوش ، هتفرگ  هدیدان  روکذم  طیارش  همه  ای  ود  ای  کی  رگا  اّما  دوب . دهاوخ 
مالسا غیلبت  رشن و  هار  رد  ار  همه  و  دوب ، هدش  تیاعر  نآ  رد  قوف  لوصا  تشاد ، ینالک  تورث  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  ترـضح  رگا 

. داد رارق 
لوپ  اب  ار  هدرب  رازه  هک  اجنآ  ات  درک ، هّیهت  یلالح  تورث  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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(2). دومن فقو  ار  اهنآ  زا  یخرب  ثادحا و  ار  یفلتخم  ياهتانق  دّدعتم و  ياهناتسلخن  (1) و  درک دازآ  دوخ  یصخش  جنرتسد  زا  لصاح 

. تشاذگن ياج  هب  دوخ  زا  يزیچ  دیشوپ ، ناهج  زا  مشچ  هک  یماگنه  و 

تاحفص 32 و 37 و ج 41 ، راونالاراحب ، رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  موحرم  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  لقن  فلتخم  بتک  رد  تیاور  نیا  - 1
هللا یلـص  هَّللا  لوسر  تایح  نامز  رد  راک  نیا  تایاور  زا  یخرب  قبط  هدومرف و  لـقن  ار  نآ  43 و 58 و 102 و 110 و 130 و 133 و 138 

تسا هداد  خر  هلآ  هیلع و 

ص 298 تیالو ، غورف  ح 4 ؛ باب 10 ، تاقدصلاو ، فوقولا  ماکحا  ج 13 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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: متشه لصف 

هراشا

گرم  زا  سپ  ناهج  داعم و 

. داعم لصا  دیحوت و  لصا  تسا ؛ هداد  ياهداعلا  قوف  ّتیمها  لصا  ود  هب  مالسا 
يزاین دومن ، دهاوخ  یـسرباسح  وا  لامعا  هب  يزور  هک  دنک ، رواب  ار  یتسه  ملاع  يادخ  و  دوش ، هدـنز  ناسنا  دوجو  رد  لصا  ود  نیا  رگا 

مامت یهلا  ناگتـشرف  تسا  دـقتعم  و  دـنادیم ، شیوخ  لامعا  رظان  رـضاح و  اج  همه  ار  دـنوادخ  هک  یناسنا  اریز  دوب . دـهاوخن  هاگداد  هب 
عمج ار  شـساوح  دـش ، دـهاوخ  یگدیـسر  اهنآ - نیرتکچوک  یّتح  يو - لامعا  مامت  هب  يزور  و  دـننکیم ، طبـض  تبث و  ار  شلاـمعا 

یسیلپ رگا  دنکیمن . ریقحت  ار  نارگید  و  دزیریمن ، ار  مدرم  يوربآ  دنکیمن ، زواجت  نارگید  قوقح  لاوما و  هب  دنکیمن ، متـس  دنکیم .
، دـهد شرازگ  ییاضق  نارومأم  هب  ار  وا  لومعم  ریغ  ياهراتفر  نیرتکچوک  و  دـشاب ، وا  هارمه  هراومه  و  دوش ، یـصخش  زا  تبقارم  رومأم 

. دوشیمن فالخ  راک  بکترم  زگره  یناسنا  نینچ 
مه و  دـش ) هتفگ  نخـس  نآ  نوماریپ  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  هنوگ  ناـمه   ) تسا یتسرپاـتکی  دـیحوت و  ناـمرهق  مه  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

: دییامرف هّجوت  هرقب  هروس  هیآ 260  هب  هطبار  نیا  رد  تسا . گرم  زا  سپ  ناهج  هب  نمؤم  داعم و  نامرهق 
میهاربا هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب   ) و ِیْبلَق ؛» َِّنئَمْطَیِّل  ْنَِکلَو  یََلب  َلاَق  ْنِمُْؤت  َْملَوَأ  َلاَـق  یَتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاَْربِإ  َلاَـق  ْذِإَو  »

نامیا   ) يرآ تفگ : ياهدرواین !؟ نامیا  رگم  دومرف : ینکیم ؟ هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  نایامنب  نم  هب  اراگدرورپ ! تفگ :
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«. دبای شمارآ  مبلق  مهاوخیم  یلو  ماهدروآ ،)

اّما دراد ، نیقیلا  قـح  نیقیلاملع و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نیقیلا . نیع  و  نیقیلا ، قـح  نیقیلا ، مـلع  هـلمج  زا  دراد ، یتاـجرد  ناـمیا 
. دسرب نیقیلا  نیع  هب  دهاوخیم 

: میناوخیم هیآ  همادا  رد  تهج  نیدب  درک . تقفاوم  شاهتساوخ  اب  دنوادخ  نیاربانب 
زا سپ   ) ار اهنآ  و  نک ، باختنا  ار  فلتخم ) ياههنوگ  زا   ) هدنرپ راهچ  تروص  نیا  رد  دومرف : َْکَیلِإ ؛» َّنُهْرُصَف  ِْریَّطلا  َنِم  ًۀََعبْرَأ  ْذُخَف  َلاَق  »

(«. زیمایب مه  رد  و   ) نک هعطق  هعطق  ندرک ) حبذ 
هک دوشیم  هدافتـسا  ریـسفت  بتک  تایاور و  زا  اّما  تسا ؛ هدـماین  يزیچ  دـیجم  نآرق  رد  دـناهدوب ؟ هچ  ناویح  راهچ  نآ  هک  نیا  دروم  رد 

: دندوب فلتخم  یگژیو  راهچ  اب  غرم  عون  راهچ 
. تسا ییامندوخ  ّربکت و  رهظم  هک  سوواط ، . 1

. تسا ینارتوهش  هب  فورعم  هک  سورخ ، . 2
. تسا يرگیزاب  هرهش  هک  رتوبک ، . 3

ینـالوط رمع  اـب  گـنهامه  دـنکیم و  رمع  لاـس  دـصکی  غـالک  دـنیوگیم  هـک  ارچ  تـسا ، زارد  رود و  ياـهوزرآ  داـمن  هـک  غـالک ، . 4
. دراد دنلب  ياهوزرآ 

، هدب رارق  ار  نآ  زا  یتمسق  یهوک ، ره  رب  سپس  ٌمیِکَح ؛» ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ًایْعَس  َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَبَج  ِّلُک  یَلَع  ْلَعْجا  َُّمث  »
«. تسا میکح  رداق و  دنوادخ  هک  نادب  و  دنیآیم . وت  يوس  هب  تعرس  هب  نزب ، ادص  ار  اهنآ  دعب 

مالسلا هیلع  میهاربا  تساوخرد  نیا  ّتلع  و  درک . هدهاشم  ایند  رد  ار  داعم  هنحص  یهلا ، روتسد  نیا  ماجنا  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
رگید مین  ایرد و  بآ  رد  شندب  زا  یمین  هداتفا ، لحاس  رانک  رد  يرادرم  درک  هدـهاشم  درکیم ، روبع  ییایرد  رانک  زا  يزور  هک  دوب  نیا 

ار تسا  یکشخ  رد  هک  تمسق  نآ  یکـشخ  تاناویح  و  تسایرد ، رد  هک  رادرم  ندب  زا  تمـسق  نآ  ییایرد  تاناویح  تسا . یکـشخ  رد 
. دنروخیم
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ایرد تاـناویح  ار  رگید  فـصن  یکـشخ و  تاـناویح  ار  نآ  فـصن  و  دوـب ، ناـسنا  کـی  ندـب  رادرم  نیا  رگا  هک  تفر  ورف  رکف  هب  سپس 

تـسا لوکأم  لکآ و  فورعم  ههبـش  نامه  نیا  ؟(1)  درکیم ثوعبم  يروآعمج و  تمایق  زور  رد  ار  اهنآ  هنوگچ  دـنوادخ  دـندروخیم ،
. تسا هدرک  نایب  ار  نآ  لاثم  نابز  اب  هفیرش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هک 

ردوپ اًلماک  ار  نهآ  مرگ  کی  رگا  امـش  تسا . دنوادخ  لازیال  اهتنایب و  تردق  زا  يربخ  مک  ای  یعالّطا  یب  تقیقح  رد  تاهبـش  عون  نیا 
ردوپ نهآ  مامت  دـیناخرچب ، اهكاخ  نآ  رد  دـیریگب و  تسد  هب  يوق  يابر  نهآ  سپـس  دـینک ، طولخم  كاخ  راورخ  کـی  اـب  و  هدومن ،

، نیمز فلتخم  طاقن  رد  ناسنا  ندب  يازجا  نتفای  زا  دوخ  ایآ  هداد ، ابرنهآ  هب  یتردق  نینچ  هک  يدنوادخ  دوشیم . ابرنهآ  بذـج  هدـش 
!؟ تسا زجاع  نآ  دّدجم  شنیرفآ  تقلخ و  و 

اههتکن اهسرد و 

هراشا

. تفرگ ارف  ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد ، يدّدعتم  ياههتکن  اهسرد و  قوف  هفیرش  هیآ 

ینامسج داعم  . 1

شاداپ سپـس  و  هتفرگ ، رارق  تساوخزاب  دروم  هدش و  رـضاح  ناسنا  حور  تمایق  زور  رد  : » دنیوگیم ترخآ  ناهج  هب  نادقتعم  زا  یخرب 
هن تسا ، یناحور  داعم  هلمج ، کی  رد  و  تسین . تشگزاب  لباق  هدـش ، دوباـن  هک  ناـسنا ، مسج  اـّما  ددرگیم . تازاـجم  اـی  دوشیم ، هداد 

!«. ینامسج
، ثحب دروم  هیآ  هلمج  زا  دیجم ، نآرق  زا  یناوارف  تایآ  تداهش  هب  نخس  نیا 

رکذ نارّـسفمهک  تسا  ياهناگدـنچ  تـالامتحا  زا  یکی  هدـمآ  نتم  رد  هـک  هـچنآ  هـّتبلا  ص 326 ؛ ج 2 ، نآرقلا ، ریــسفت  یف  ناـیبتلا  - 1
دییامرف هعلاطم  باتک  نامه  رد  ار  رتشیب  حرش  دناهدرک ؛
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، كرتشم روطهب  مسج  نیا  قاّفتا  هب  حور  و  تسا ، هدـش  هانگ  بکترم  ای  هدرک ، تدابع  یکاـخ  مسج  نیا  اـب  ناـسنا  هک  ارچ  تسا . لـطاب 

داـعم نارکنم  رگم  یتسار  دـنوش . تازاـجم  اـی  هتفرگ  شاداـپ  ترخآ  ناـهج  رد  مه  اـب  ود  ره  دـیاب  سپ  دـناهدرک ، تیـصعم  اـی  یگدـنب 
: دییامرف هّجوت  سی  هروس  ات 81  تایآ 78  هب  دناهدش ؟ يأر  هب  ریسفت  بکترم  ای  دنناوخیمن ، نآرق  ینامسج 

ْمَُکل َلَعَج  يِذَّلا  ٌمِیلَع * ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُهَو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اَهَأَشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  ٌمیِمَر * َیِهَو  َماَظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاَق  ُهَْقلَخ  َیِـسَنَو  اًلَثَم  اََـنل  َبَرَـضَو  »
ُقاَّلَْخلا َوُـهَو  یََلب  ْمُهَْلثِم  َقـُلْخَی  ْنَأ  یَلَع  ٍرِداَِـقب  َضْرَأـْلاَو  ِتاَواـمَّسلا  َقَـلَخ  يِذَّلا  َْسَیلَوَأ  َنوُدـِقُوت * ُْهنِّم  ُْمْتنَأ  اَذِإَـف  ًاراـَن  ِرَـضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِّم 
هدیـسوپ هک  یلاح  رد  دنکیم  هدنز  ار  اهناوختـسا  نیا  یـسک  هچ  تفگ : درک و  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  دز و  یلاثم  ام  يارب  و  ُمِیلَْعلا ؛»

. تساناد یقولخم  ره  هب  تبسن  وا  و  دیرفآ ؛ ار  نآ  راب  نیتسخن  هک  دنکیم  هدنز  ار  نآ  یسک  نامه  وگب : تسا !؟
ار نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  ایآ  دـیزورفایم . شتآ  نآ ، هلیـسو  هب  امـش  دـیرفآ و  شتآ  زبس ، تخرد  زا  امـش  يارب  هک  یـسک  ناـمه 

«. تسا هاگآ  راگدیرفآ  وا  و  دناوتیم ،)  ) يرآ دنیرفایب !؟ ار  نانآ  دننامه  تسین  رداق  هدیرفآ ،
. ینامسج مه  تسا و  یناحور  مه  هکلب  تسین ، یناحور  اهنت  داعم  هکنیا  هجیتن 

ینافرع ریسفت  . 2

هب نآ  حرط  اّما  داد ، تبسن  روکذم  هیآ  هب  اًلماک  ار  نآ  ناوتیمن  دنچ  ره  دناهدرک . هئارا  ینافرع  يریسفت  هفیرـش ، هیآ  يارب  افرع  زا  یخرب 
تفـص دیزرو : بانتجا  تفـص  راهچ  زا  دیاب  دیوش  یعقاو  نمؤم  دـیهاوخیم  رگا  : » دـنیوگیم اهنآ  درادـن . یلاکـشا  لامتحا  کی  ناونع 

نیب زا  ار  تسا  نآ  دامن  سورخ  هک  يزابسوه  ینارـسوه و  دینک . حبذ  دوخ  رد  ار  تسا  نآ  دامن  سوواط  هک  رورغ  ربک و  یهاوخدوخ و 
. دیشکب دوخ  رد  ار  تسا  نآ  دامن  رتوبک  هک  ییامندوخ  يرگیزاب و  دیربب .
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نمؤم دینک  حبذ  دوخ  دوجو  رد  ار  هلیذر  تفص  راهچ  نیا  رگا  دینک . دوبان  دوخ  دوجو  رد  ار  تسا  نآ  دامن  غالک  هک  ینالوط  ياهوزرآ 

(1) «. دیسریم نیقی  نانیمطا و  هلحرم  هب  دش و  دیهاوخ  یعقاو 

داعم هب  نامیا  راثآ  . 3

ياهیتخس تشاد . دهاوخ  ناسنا  یعامتجا  یـصخش و  یگدنز  رد  یناوارف  راثآ  و  هدرک ، لح  ار  یناسنا  عماوج  تالکـشم  داعم  هب  نامیا 
. تسا باتک  باسح و  داعم و  هب  نامیا  مدع  رطاخ  هب  اهناسنا ، ام  یگدنز 

. مهد ماجنا  يرادهشیر  یگنهرف  راـک  مدرک  رکف  متفریم . ربنم  هعمج  هبنـشجنپ و  ياـهزور  و  هتفر ، نارهت  هب  غیلبت  تهج  بـالقنا  زا  لـبق 
راّـضح راـیتخا  رد  هتفرگ ، ار  نآ  یپـکوتف  هتـشون و  يرـصتخم  حرـش  عبنم و  رکذ  همجرت و  اـب  ثیدـح  کـی  هعمج  زور  ره  روظنم  نیدـب 

ِثیداحا ِظفح  تهج  ياهقباسم  هک  دش  داهنـشیپ  ًادـعب  متفگیم . نخـس  نآ  نوماریپ  سپـس  هتـشاذگ ، دـندوب - ناوج  ًامومع  هک  سلجم -
، ناگدننکتکرش دش  رارق  دندرک . تکرـش  يدایز  هّدع  و  نییعت ، ناحتما  زور  دوش . هداد  يزیاوج  نآ  ناگدنرب  هب  رازگرب و  هدش ، حرطم 
زا يدادـعت  هـکنیا  بلاـج  و  دـندش . هدـنرب  ناگدننکتکرـش  زا  يرایـسب  دنــسیونب . نآ  عـبنم  رکذ  هـمجرت و  بارعا و  اـب  ثیدـح  لـهچ 

اههزیاج دنتـشون . توافتم  ياهگنر  اب  ار  نآ  عبنم  همجرت و  و  رگید ، گنر  اب  ار  نآ  بارعا  گنر ، کی  اـب  ار  ثیدـح  ناگدـننکتکرش 
يادها هدنرب و  تارفن  هقباسم و  یگنوگچ  زا  یشرازگ  هئارا  يارب  سپس  میدرک . میسقت  دوب ، هدش  هّیهت  يراکوکین  رجات  هلیسو  هب  هک  ار ،

! دیـسیونن : » تفگ درک و  يرکف  وا  میـسیونب ، زیاوج  هدـننکهّیهت  ناونع  هب  مه  ار  ناشیا  مان  هک  میداد  داهنـشیپ  راکوکین  درف  نآ  هب  زیاوج ،
!«. دوشن هتشون  دنسیونب ، دیاب  هک  اجنآ  مسرتیم  دیسیونب  اجنیا  رگا 

ص 360 ج 2 ، هنومن ، ریسفت  - 1
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شریذـپ دروم  و  دـنک ، ادـیپ  ایر  هبئاش  شلمع  راک  نیا  اـب  هک  دیـسرتیم  وا  دوب . داـعم  هب  دـقتعم  ناـسنا  کـی  رکف  شوارت  تـالمج ، نیا 

. دریگن رارق  دنوادخ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  یگدنز  رد  داعم  هب  نامیا  ریثأت 

. تسالاب هداعلاقوف  داعم  هب  نانآ  نامیا  هک  ارچ  دراد ، یناوارف  زورب  روهظ و  یهلا  يایلوا  یگدنز  رد  داعم 
داعم هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نامیا  تّدش  زا  یکاح  دروخرب  بیجع و  ناتساد  ود  يواح  هک  هغالبلاجهن ، هبطخ 224  هب  روظنم  نیا  يارب 

. مینکیم هراشا  تسا ،
: دیامرفیم نینچ  ياهدنهدناکت  ابیز و  تالمج  رد  نایرج ، ود  نآ  هب  نتخادرپ  زا  لبق  هبطخ و  يادتبا  رد  ترضح 

ِضْعَِبل ًاِملاظ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  یَْقلأ  ْنا  ْنِم  ََّیلا  ُّبَحا  ًادَّفَـصُم ، ِلالْغْالا  ِیف  َّرَجا  ْوا  ًادَّهَـسُم ، ِنادـْعَّسلا  ِکَسَح  یلَع  َتیبا  ْناـَل  ِهَّللاو  »
!؟ اُهلُولُح يرَّثلا  ِیف  ُلوُطَیَو  اُهلوُُفق ، یِلْبلا  َیلا  ُعِرُْسی  ٍسْفَِنل  ًادَحا  ُِملْظا  َْفیَکَو  ِماطُْحلا ، َنِم  ٍءْیَِشل  ًابِصاغَو  ِدابِْعلا ،

رتبوبحم میارب  موش ، هدیشک  هتسب و  اهریجنز  اهلغ و  رد  ای  و  مرب ! رس  هب  رادیب  نادعس »  » ياهراخ يور  رب  ار  بش  رگا  ادخ  هب  دنگوس   ؛
بصغ ار  ایند  لاوما  زا  يزیچ  و  هدرک ، متس  ناگدنب  زا  یضعب  هب  هک  منک  تاقالم  یلاح  رد  تمایق  زور  ار  شلوسر  ادخ و  هکنیا  زا  تسا 

مه زا  و   ) دوریم شیپ  یگنهک  يوس  هب  تعرس  هب  شدوپ  رات و  هک  یمـسج  يارب  مه  نآ  مراد ، اور  متـس  یـسک  هب  هنوگچ  مشاب . هدومن 
«. دنامیم اهكاخ  نایم  رد  ینالوط  ياهتّدم  و  دشاپیم )

لیقع درومیب  ياضاقت  مالسلا و  هیلع  یلع 

: دیامرفیم هدرک ، هراشا   (1)« لیقع  » شردارب ناتساد  هب  سپس 

.1 زا : تسا  ترابع  نس  بیترت  هب  اهنآ  یماسا  دنتـشاد . یّنـس  هلـصاف  لاـس  رگیدـکی 10  اب  مادـک  ره  هک  تشاد ، رـسپ  راهچ  بلاطوبا  - 1
نم دومرفیم «: لیقع  هب  ربمایپ  ورنیمه  زا  تشادیم ، تسود  رایسب  ار  لیقع » بلاطوبا « مالـسلا . هیلع  یلع  . 4 رفعج . . 3 لیقع . . 2 بلاط .

تـسود تخــس  ار  وـت  بلاـطوبا  میوـمع  مـنادیم  هـکنآ  رطاـخهب  رگید  و  يدـنواشیوخ ، رظن  زا  یکی  مراد : تـسود  ار  وـت  تـهج  ود  زا 
«. تشادیم

رد و  رتاناد ، همه  زا  تیلهاج  ماّیا  رد  اهنآ  تشذگرـس  برع و  باسنا » زا « و  تشاد ، تکرـش  رفعج  شردارب  هارمه  هتوم  گنج  رد  لیقع 
نایم رد  نآ ، زا  سپ  ای  تفر  هیواعم  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تداهش  زا  لبق  هکنیا  دروم  رد  دوب . باوجرـضاح  تخـس  تارظانم 

ص ج 2 ، هغالبلاجهن ، رب  هدرشف  حرـش  ایوگ و  همجرت  تسا ( هدوبن  تداهـش  زا  شیپ  دندقتعم  ناقّقحم  یلو  تسا ؛ رظن  فالتخا  ناخّروم 
(597
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فـالخ رب   ) ار امـش  ياهمدـنگ  زا  نَم  کـی  هک  تساوخیم  نم  زا  و  دوـب ، هدـش  ریقف  تّدـش  هب  هک  مدـید  ار  مردارب  لـیقع  مسق ! ادـخ  هب 

. مشخبب وا  هب  نیزاوم )
! دوب هدش  گنر  لین  اب  ناشتروص  ایوگ  و  هتشگ ، نوگرگد  ناشگنر  رقف  رثا  رب  و  هدیلوژ ، ناشیاهوم  یگنسرگ  زا  هک  مدید  ار  شناکدوک 
هب و  مشورفیم ! وا  هب  ار  منید  درک  لاـیخ  مداد ! ارف  شوگ  وا  هب  نم  دوـمن ، رارکت  ار  شاهتـساوخ  راـب  دـنچ  و  درک ، رارـصا  مه  زاـب  لـیقع 

، متخادـگ شتآ  رد  ار  ینهآ  وا ) هب  رادـشه  يرادـیب و  يارب  نم  اّما  ! ) مشکیم تسد  شیوخ  مسر  هار و  زا  و  مرادیمرب ، مدـق  وا  هاوخلد 
نآ ترارح  اب  ات  درب ) شندـب  کیدزن  ار  نآ  هکلب  دزن ، وا  ندـب  هب  ار  نهآ  ترـضح  دـینک  هّجوت   ) متخاس کیدزن  شندـب  هب  ار  نآ  سپس 
وا هب  دزوسب . نآ  ترارح  زا  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  و  داد ، رـس  دنلانیم  درد  تّدش  زا  هک  ینارامیب  نوچمه  ياهلان  ناهگان ) ، ) دریگ تربع 

هلان هدرک  خرـس  هچیزاـب  تروص  هب  ار  نآ  یناـسنا  هک  ياهدـیتفت  نهآ  زا  دـنیرگب ! وت  گوس  رد  دـنمگوس  ناـنز  لـیقع ! يا  ناـه  متفگ :
یلانیم ترارح  نیا  زا  وت  تسا . هتخورفارب  ار  نآ  شبضغ  مشخ و  هلعش  اب  راّبج  دنوادخ  هک  یناشکیم  یـشتآ  يوس  هب  ارم  اّما  ینکیم !

(1) .»!؟ موشن نالان  نازوس  شتآ  نآ  زا  نم  و 

: دنکیم لقن  نینچ  هیواعم  يارب  ار  دوخ  ناتساد  لیقع  - 1
ادیوه منادنزرف  هفایق  رد  یگنـسرگ  متفر . مالـسلا  هیلع  یلع  مردارب  دزن  هب  مدرک و  عمج  ار  منادنزرف  دوب ، هدـش  تخـس  نم  رب  یگدـنز  » 

هب ماما  نتـسشن ، زا  سپ  درب . وا  يوس  هب  و  تفرگ ، ارم  تسد  منادـنزرف  زا  یکی  بش  مهدـب .» وت  هب  يزیچ  ات  اـیب  بش  دومرف «: نم  هب  دوب ،
هاگان مدرک ، زارد  ار  متـسد  تسا ، الط  زا  ياهسیک  مدرک  لایخ  نم  ریگب »! تفگ «: نم  هب  سپـس  دوش . جراخ  اجنآ  زا  داد  روتـسد  مدنزرف 

ایند شتآ  هک  تسا  ینهآ  نیا  دـنک . هیرگ  تیارب  تردام  دومرف «: نم  هب  دـش . دـنلب  میادـص  تسا ...  یغاد  نهآ  هراپ  هک  مدرک  ساـسحا 
ِذِإ درک «: تئارق  ار  هیآ  نیا  هاـگنآ  میوش »؟ هدیـشک  مّنهج  ياـهریجنز  هب  هک  هاـگنآ  دوب  میهاوخ  هنوگچ  وت  نم و  تسا . هدرک  غاد  ار  نآ 

«. تسین نم  دزن  هداد ، رارق  وت  يارب  دنوادخ  هچنآ  زا  شیب  دومرف «: سپس  هیآ 71 ) رفاغ ، َنُوبَحُْسی (» ُلِساَلَّسلاَو  ْمِِهقاَنْعَأ  ِیف  ُلاَلْغَْألا 
نانز رگید  هلثم ؛ ندلی  نا  ءاسنلا  تمقع  تاهیه  تاهیه  تفگ «: تفر و  ورف  یتفگـش  رد  هیواعم  نایرج ، نیا  لقن  زا  سپ  دیوگیم : لیقع 

ص 253) ج 11 ، دیدحلایبا ، نبا  حرش  دییاز (» دنهاوخن  یلع  دننامه 
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هب ار  يرـصتخم  ییاذغ  ّداوم  دهدیمن  هزاجا  وا  هب  یلع  نامیا  دننکیم ؟ راتفر  هنوگچ  نارگید  و  دـنکیم ، هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسارهب 
هک دـننکیم  ییاهيراوختنار  نانچ  ایند  نامیایب  نارادـمامز  اّما  دـهدب ، طباوض  فالخ  رب  شیانیبان  دـنملایع و  دـنمزاین و  ریقف و  ردارب 

! اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبب  دنکیم . مرش  نآ  نایب  زا  ناسنا 

! هنابش هیده  یلع و 

. دنکیم هراشا  دوب - شتفالخ  هاتوک  نارود  تافالتخا  دسافم و  زا  يرایسب  لماع  هک  قفانم - سیق » نب  ثعشا   » ناتساد هب  سپس  ترـضح 
تواضق نآ  دروم  رد  دعب  زور  دوب  رارق  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دزن  فالتخا  نیا  هدـنورپ  و  تشاد ، فالتخا  یـسک  اب  ثعـشا 

: دیامرفیم ترضح  دنک .
ام هناخ  برد  هب  ذیذل  معط و  شوخ  ياولح  زا  رپ  هدیشوپرس  یفرظ  بشهمین  هک  تسا  یسک  ناتساد  رتروآتفگش  لیقع  تشذگرـس  زا  »

هاگن اذـل  دـندوب ! هدرک  ریمخ  شغارفتـسا  ای  رام ، ناهد  بآ  اب  ار  نآ  اـیوگ  مدـش . رّفنتم  نآ  زا  نم  هک  دوب  ینوجعم  اولح  نیا  یلو  دروآ .
فالخ رب  نآ  ببـس  هب  ات  تسا  هوشر  لها  هن  یلع ، تاکز ؟ ای  هقدص ؟ ای  تسا ؟ هوشر  اولح  هساک  نیا  ایآ  : » متفگ مدـنکفا و  وا  هب  يدـنت 

قح 
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«. تسا مارح  مشاهینب  رب  اهنیا  هک  تاکز ، هقدص و  لها  هن  و  دنک ، تواضق 

هیدـه هکلب  تسین ، مادـک  چـیه  هن ، تفگ : دوب ، هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  نارادـمامز ، ریما  دـنت  عطاـق و  دروخرب  نیا  زا  هک  ثعـشا 
تروص زین  ام  رـصع  رد  هنافّـسأتم  هک  دوب  یعرـش  هـالک  عقاو  رد  راـک  نیا  . ) دـهد هیدـه  رگید  ناملـسم  هب  دراد  قح  یناملـسم  ره  تسا !

(. دریذپیم قّقحت  اهنیا  دننام  باسح و  قح و  ینیریش ، ماعنا ، هیده ، لیبق : زا  ینیوانع  تحت  يراوخهوشر ، و  دریگیم ،
زا ار  تلقع  ای  ياهدش !؟ هناوید  ایآ  ثعشا ! دندومرف : هتشگ ، فقاو  وا  یعقاو  ّتین  هب  تخانشیم ، ار  ثعشا  گنر  رازه  هرهچ  هک  ترضح 
هب ادرف  ات  ینک ، توعد  ملظ  هب  ار  وا  و  یبیرفب ، ار  یلع  یهاوخیم  اولح  هساک  نیا  اب  بش  همین  وت  ییوگیم !؟ نایذـه  اـی  ياهداد !؟ تسد 

ییاولح نیا  نوچ  تسا  لهس  هک  اولح  نیا  ثعشا  : » مناسانشب ار  دوخ  ات  راذگب  ياهدرک ! هسیاقم  دوخ  اب  ارم  وت  ثعشا  دهد ! مکح  وت  عفن 
رگا مسق  ادـخ  هب  تسا ). فیثک  رایـسب  شنطاب  یلو  دراد ؛ ابیز  يرهاـظ  هچرگا   ) هتـشگ طولخم  راـم  ناـهد  بآ  اـب  اـیوگ  مدـید ، نم  هک 

«. درک دهاوخن  نینچ  دنک ، ملظ  ياهچروم  رب  ات  دنهد  یلع  هب  ار  هناگتفه  ياهنامسآ 
هحلاصم هدولآ  نز  کی  لباقم  رد  ار  شیوخ  روشک  یتسه  شنامکاح ، هک  یناهج  ای  تسا ، ناما  نما و  يرادمامز  نینچ  اب  ایند  ایآ  لاح ،

! اجک نآ  اجک و  نیا  دننکیم ؟!
، متس ملظ و  اوران ، ياهضیعبت  يراوختنار (1) ، زا  دشاب ، ياهعماج  رد  نآ  زا  يوترپ  رگا  هک  دراد  يردقنارگ  راثآ  داعم  هب  نامیا  يرآ !

. دوب دهاوخن  يرثا  نآ  دننام  و  نارگید ، قوقح  ندرک  لامیاپ  و  يراوخهوشر ، اهيریگرد ، تافالتخا و  ناوارف  ياههدنورپ 
یسک مالسلا  هیلع  یلع  زج  هک  دروآیم ، نابز  هب  تلادع  زا  راشرـس  ابیز و  رایـسب  ياهلمج  بیجع ، ناتـساد  ود  نیا  نایب  زا  سپ  ترـضح 

تسا  هتسیاش  و  دیوگب ، دناوتیمن 

تسا تموکح  زا  ياهژیو  تازایتما  نتفرگ  يراوختنار  زا  روظنم  - 1
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: دیامرفیم دوش . بصن  نآ  نالوؤسم  نامشچ  لباقم  رد  تارادا  مامت  رد  هتشون و  الط  بآ  اب  تالمج  نیا 

ُنَوْهََأل يِْدنِع  ْمُکاَْینُد  َّنِإَو  ُُهْتلَعَف ، اَم  ٍةَریِعَـش  َْبلُج  اَُهُبلْـسَأ  ٍۀَلْمَن  ِیف  َهَّللا  َیِـصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ ، َتَْحت  اَِمب  َۀَْـعبَّسلا  َمِیلاَقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللاَو  »
؛ اَهُمَضْقَت ٍةَداَرَج  ِمَف  ِیف  ٍۀَقَرَو  ْنِم 

نتفرگ اب  ار  دـنوادخ  هک  دـنهدب  نم  هب  ار  یتسه ) ناـهج  همه   ) تساهنامـسآ ریز  رد  هچنآ  اـب  هناـگتفه  ياـهمیلقا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
یخلم ناهد  رد  هک  ياهدیوج  گرب  زا  امـش ، يایند  هک ) ارچ  ! ) درک مهاوخن  نینچ  زگره  منک ، ینامرفان  ياهچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ 

!«. تسا رتشزرایب  رتراوخ و  نم  دزن  دشاب 

نارای زا  یکی  نابز  زا  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هَّللاۀیآ 

رواب ار  تمایق  ناشیا  : » تفگیم هل  مّظعم  فیـصوت  حدـم و  رد  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هَّللاۀـیآ  ام ، داتـسا  ناهارمه  نارای و  زا  یکی 
ّتقد اب  اّما  دسرب ، رظن  هب  یکبس  هداس و  هلمج  دیاش  رظن  ودب  رد  ناشیا  نوچمه  یگرزب  دیلقت  عجرم  فیـصوت  رد  هلمج  نیا  تسا »! هدرک 

. ددرگیم رهاظ  نآ  تمظع  یگرزب و  هشیدنا ، و 
لابند هب  ار  راکهدـب  تمایق  رد  یهلا  هاگداد  زا  سرت  هکلب  دورب ، راکهدـب  غارـس  هب  راکبلط  دوبن  مزال  دنتـشاد ، رواـب  ار  تماـیق  مدرم  رگا 

ار وا  راب  تازاجم ، نوناق  يارجا  اب  ات  دـشاب  ییاضق  هاگتـسد  سیلپ و  لابند  هب  مرجم  هک  دوشیم  ثعاب  تماـیق  رواـب  داتـسرفیم ! راـکبلط 
. دنک کبس 

***
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: مهن لصف 

هراشا

هبعک  هناخ  يانب 

مدآ ترضح  نامز  رد  هبعک  تسا . هبعک  هناخ  يانب  دیدجت  نکشتب ، نامرهق  مالسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح  ّمهم  تازایتما  زا  رگید  یکی 
لیلج دـنوادخ  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  و  تشگ ، ناریو  مالـسلا  هیلع  حون  ناـفوط  ماـگنه  هب  اـّما   (1)، دش هتخاس  مالـسلا  هیلع 

. دنک انب  دیدجت  ار  نآ  تفای  ّتیرومأم 
نآ زا  لبق  و  تسا ، ناهج  رد  دبعم  نیلّوا  هبعک   (2)« َنیَِملاَْعِلل يًدُهَو  ًاکَراَبُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  : » هفیرش هیآ  تداهش  هب 

. تسا هتشادن  دوجو  یهاگتدابع  چیه 
؟ دنتسیاب هبعک  تمس  هب  دیاب  زامن  ماگنه  هب  ناناملسم  همه  ارچ  لاؤس :

: دوشیم هراشا  نآ  هنومن  ود  هب  هک  دوشیم ، تفای  دیجم  نآرق  تایآ  رد  بلطم  نیا  دهاش  - 1
هناخ ياههیاپ  شدنزرف  مالسلا  هیلع  لیعامـسا  کمک  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نآ ، نومـضم  قبط  هک  هرقب  هروس  هیآ 127  فلا )

ار هبعک  هدولاش  دوخ  و  درک ، يزاسزاب  ریمعت و  ار  نامه  ترـضح  و  دوب ، دوجوم  قباس  ياهنامز  زا  نآ  ياـههیاپ  ینعی  درب . ـالاب  ار  هبعک 
. تخیرن

هیلع میهاربا  رگا  متـشاذگ ؛» تاهناخ  رانک  رد  ار  ماهداوناـخ  دـیامرفیم «: ترـضح  نآ  زا  لـقن  هب  میهاربا ، هروس  هیآ 37  رد  دـنوادخ  ب )
و داهن ، مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ار  هبعک  یلـصا  ناـینب  هک  نیا  هجیتن  دراد ؟ ییاـنعم  هچ  بلطم  نیا  دوب ، هبعک  هناـخ  راذـگناینب  مالـسلا 

درک يزاسزاب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا 

نیمزرـس رد  هک  تسانامه  دـش ، هداهن  انب  دـنوادخ ) شیاین  و  مدرم ( يارب  هک  ياهناـخ  نیتسخن  همجرت «: هیآ 96 ؛ نارمع ، لآ  هروـس  - 2
« تسا نایناهج  تیاده  هیام  و  تکربرپ ، هک  تسا ، هّکم 
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هب و  هداتـسیا ، زاـمن  هب  نآ  درگ  رب  نیمز  هرک  رـسارس  رد  ناناملـسم  همه  نیارباـنب  تسا ؛ ناـهج  رد  دـبعم  نیرتیمیدـق  هبعک  اریز  باوج :

. دنزادرپیم دنوادخ  شتسرپ 

هبعک نتخاس  تامّدقم 

مالسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  هک : نیا  حیـضوت  دنکیم . نایب  ار  هبعک  نتخاس  تامّدقم  میهاربا ، هروس  ات 41  تایآ 37  رد  لاعتم  دنوادخ 
نآ دـشیم . بوسحم  ترـضح  مود  رـسمه  دوب ، يزینک  هک  رجاه  و  لّوا ، رـسمه  هراـس  تشاد . رجاـه »  » و هراـس »  » ياـهمان هب  رـسمه  ود 

. دومن باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ  درک . دنزرف  ياضاقت  دنوادخ  زا  يریپ ، تلوهک و  ّنس  رد  دشن . دنزرف  بحاص  مادک  چیه  زا  ترضح 
وا يارب  قاحـسا  مان  درک و  تیانع  يرـسپ  مه  هراس  هب  دـنوادخ  سپـس  دـنداهن ، لیعامـسا  ار  وا  مان  هک  دـش  دـّلوتم  رجاه  زا  يرـسپ  ادـتبا 

. دش باختنا 
مالـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  زا  هجیتن  رد  دش ، نیگمغ  تحاران و  دوب ، هدشن  دنزرف  بحاص  هراس  زونه  دش و  رادهّچب  رجاه  هک  یماگنه 

. دربب وا  دزن  زا  ار  رجاه  درک  اضاقت 
رد هّکم  دوب . دایز  هّکم  ات  ماش  هلصاف  دربب . هکم  نیمزرس  هب  شراوخریش  دنزرف  اب  ار  رجاه  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  دنوادخ 

رجاه و میهاربا و  کچوک  هلفاق  لیئربج  تایاور ، زا  یخرب  قبط  دوب . نازوس  کشخ و  نابایب  کی  هکلب  تشادـن ، يدابآ  بآ و  نامز  نآ 
. تشاذگ اهنآ  رایتخا  رد  یبکرم  و  درک ، یهارمه  ار  مالسلا  مهیلع  لیعامسا 

يور رب  يرداچ  دوب . فلع  بآ و  یب  کشخ و  نابایب  طسو  رد  تخرد  کی  دندیسر ، هبعک  هناخ  راوج  هب  ینالوط  ریـسم  نیا  ّیط  زا  سپ 
راوخریـش هّچب  نیا  اب  اهنت ، ینز  نم  میهاربا ! تفگ : رجاه  تشاذگ . اجنآ  رد  اذغ  بآ و  يرادـقم  اب  ار  لیعامـسا  رجاه و  و  تخادـنا ، نآ 

وت زا  مروایب ، اجنیا  هب  ار  وت  داد  ناـمرف  هک  سک  نآ  دومرف : میهاربا  منک ؟ هچ  فلع ، بآ و  یب  نازوس و  کـشخ و  ناـبایب  نیا  طـسو  رد 
. درک دهاوخ  تیامح 

هبعک نتخاس  www.Ghaemiyeh.comتامّدقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


139 ص :

مزمز هاچ 

دنراد اذغ  هن  نونکا  دندرک . فرصم  ار  اذغ  بآ و  رصتخم  مالسلا  امهیلع  لیعامسا  رجاه و  تفر . درک و  یظفاحادخ  مالسلا  هیلع  میهاربا 
لّمحت دناوتیمن  ار  شراوخریش  لفط  یگنسرگ  یگنشت و  اّما  دنک ، تمواقم  یگنـسرگ  یگنـشت و  لباقم  رد  دناوتب  دیاش  ردام  بآ ، هن  و 
تکرح نآ  يوس  هب  بآ  نتفای  دیما  هب  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  شهّجوت  افص  هوک  تمس  رد  یبارس  دوب . هداتـسیا  هورم  هوک  رانک  رد  دنک .

هدـهاشم تمـس  نآ  رد  یبارـس  درک ، هورم  هوک  تمـس  هب  یهاگن  اجنآ  زا  دوبن . يربخ  بآ  زا  دیـسر  افـص  هوک  هب  هک  یماگنه  اـّما  درک .
هورم افص و  یعس   ) دش رارکت  راب  تفه  دمآ  تفر و  نیا  دوبن . بآ  زا  يربخ  دیسر  هورم  هب  یتقو  درک ، تکرح  هورم  هوک  يوس  هب  دومن .
تمس هب  دیماان  نارگن و  رجاه  دراد .) شاهداوناخ  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  یگدنز  خیرات  زا  نیدامن  هبنج  جح ، ياههمانرب  رگید  و 

ياپ ریز  زا  یبآ  شـشوج  دهاش  دـش  هک  رتکیدزن  درک . تکرح  دوب ، هدرک  اهر  مزمز  هاچ  یلعف  ّلحم  رد  ار  وا  هک  شراوخریـش ، كدوک 
دنزرف تسین . بارـس  راـب  نیا  هک  درک  ادـیپ  نیقی  دـمآ ، رتوـلج  دـشاب ، بارـس  مـه  نـیا  دـنکن  درکیمن . رواـب  دـش ! راوخریـش  لیعامـسا 

دنچ دوش و  عمج  یلادوگ  رد  بآ  اـت  تخیر  بآ  فارطا  رد  كاـخ  يرادـقم  و  دیـشون ، بآ  دوخ  سپـس  درک ، باریـس  ار  شراوخریش 
تغل رد  ددرگ . هّکم  يدابآ  لماع  و  دـشوجب ، هراومه  همـشچ  نیا  تسا  رارق  یهلا  فطل  هب  هک  نیا  زا  لفاغ  دنـشاب ، هتـشاد  هریخذ  يزور 

. تفرگ مان  مزمز »  » همشچ نآ  نیاربانب  مز ،»  » مه دنیوگیم و  ّمض »  » مه يزیچ ، ندرک  روج  عمج و  هب  برع 
ات هدرک ، تکرح  مزمز  هاچ  تمس  هب  دنوریم ) اجنآ  هب  دننک  ادیپ  یبآ  دنبایب و  ياهمشچ  اج  ره  هک   ) ناگدنرپ همشچ ، نآ  ندمآ  دیدپ  اب 

. دننک هدافتسا  نآ  بآ  زا 
اجنآ هک  دندش  نئمطم  دندرک ، هدهاشم  هبعک  تمس  هب  ار  ناگدنرپ  دمآ  تفر و  دوب - تافرع  يارحـص  رد  هک  مهرج - هلیبق  هک  یماگنه 

ورنیا زا  دراد ، دوجو  یبآ 
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زا دندش . هجاوم  یلالز  بآ  همـشچ  اب  نازوس ، کشخ و  نابایب  نآ  طسو  رد  ناهگان  دندرک . چوک  ناگدـنرپ  لوزن  ّلحم  هبعک و  يوسهب 

اهنت و راوخریش ، كدوک  کی  اب  امش  مناخ ! : » دندیسرپ رجاه  زا  دوب . همشچ  رانک  رد  شراوخریـش  دازون  نز و  کی  دوجو  رتبیجع ، نآ 
لیعامـسا مدـنزرف  نیا  مالـسلا و  هیلع  لیلخ  میهاربا  رـسمه  نم  : » تفگ دـینکیم »؟ هچ  فلع  بآیب و  کشخ و  ناـبایب  نیا  رد  سکیب ،

«. درادن یعنام  : » تفگ مینک ،»؟ تنوکس  اجنیا  رد  دیهدیم  هزاجا  : » دنتفگ میاهدرک .» لزنم  اجنیا  ادخ  نامرف  هب  هک  تسا 
يدایز لاوما  هلیـسونیدب  دنداد ، رجاه  هب  دنفـسوگ  ود  یکی  هلیبق  ياضعا  زا  کی  ره  دندش . نکاس  مزمز  همـشچ  رانک  رد  زین  مهرج  هلیبق 

هن و  دـشابیم ، شدـنزرف  شیوخ و  یگنـشت  نارگن  هن  و  دروخیم ، ار  ییاهنت  هّصغ  هن  رگید  نونکا  رجاه  دـش . عمج  شدـنزرف  وا و  يارب 
: میزادرپیم ثحب  دروم  تایآ  ریسفت  هب  همّدقم  نیا  اب  دراد . ار  شدنزرف  دوخ و  مکش  ندرک  ریس  اذغ و  لکشم 

رد ار  منادـنزرف  زا  یـضعب  نم  اراـگدرورپ ! َةاَـلَّصلا ؛» اوُـمیُِقِیل  اَـنَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َکـِْتَیب  َدـْنِع  ٍْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  ٍداَوـِب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُتنَکْـسَأ  یِّنِإ  اَـنَّبَر  »
«. دنراد اپرب  ار  زامن  ات  متخاس  نکاس  تسوت ، مرح  هک  ياهناخ  رانک  رد  یفلع ، بآیب و  نیمزرس 

نایب زامن  هماقا  هبعک ، هناخ  رانک  رد  ار  مالـسلا  امهیلع  لیعامـسا  رجاه و  نداد  ناکـسا  زا  فده  هفیرـش ، هیآ  زا  تمـسق  نیا  رد  ترـضح 
. دشابیم تسادخ - اب  زاین  زار و  عون  نیرتهب  هک  زامن - یندشانفصو  هداعلاقوف و  ّتیمها  رگناشن  نیا  و  دنکیم .

دنزرف رـسمه و  رانک  رد  دـناوتیمن  هک  رـضاح  لاح  رد  ات  درادیمرب ، اعد  هب  تسد  روکذـم ، ّتیرومأـم  زا  فدـه  ناـیب  زا  سپ  ترـضح 
: دومرف دشاب . اهنآ  هار  هقردب  شیاعد  لقاال  دنک ، لح  کیدزن  زا  ار  اهنآ  تالکشم  و  دشاب ، شدنبلد 

زا و  زاـس ؛ اـهنآ  هّجوـتم  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياـهلد  وـت  َنوُرُکْـشَی ؛» ْمُهَّلََعل  ِتاَرَمَّثلا  َنِم  ْمُْهقُزْراَو  ْمِْهَیلِإ  يِوـْهَت  ِساَّنلا  َنِّم  ًةَدـِْئفَأ  ْلَـعْجاَف  »
دیاش هد ، يزور  اهنآ  هب  تارمث 
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«. دنروآ ياج  هب  ار  وت  رکش  نانآ 

هّکم يدابآ  نارمع و  رب  زور  هب  زور  و  هدمآرد ، ییاهنت  زا  شدنزرف  رسمه و  يدوز  هب  و  دش ، باجتـسم  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ياعد 
، زبسرـس دابآ و  رهـش  نیا  هک  دنکیمن  رواب  ناسنا  نونکا  هک  ياهنوگ  هب  تشگ ، ریزارـس  هبعک  تمـس  هب  تارمث  اههویم و  و  دـش ، هدوزفا 

کشخ لبق  لاس  دنچ  ات  هک   ) تافرع يارحص  یّتح  دناهتشاک ، تخرد  ار  هّکم  ياج  همه  تسا . فلع  بآیب و  کشخ و  نیمزرس  نامه 
هک نیا  رب  هوالع  تسا . هدـش  يزبسرـس  گرزب و  غاـب  هب  لیدـبت  دنتـشادن ) ندـنام  لّـمحت  اـههمیخ  لـخاد  یّتح  جاّـجح  و  دوب ، نازوس  و 

دوخ رب  ار  رفـس  جـنر  كرابم ، سّدـقم و  هناخ  نآ  ترایز  يارب  رئاز  اهنویلیم  هلاـس  ره  و  هدـش ، نآ  هّجوتم  اـیند  رـسارس  مدرم  ياـهبلق 
هب تسا ، هدـش  ربارب  دـنچ  اـم ، روشک  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  زا  دـعب  صوـصخهب  لاـبقا ، نیا  و  دـننکیم . راوـمه 

نیا ناشیوزرآ  ناناملـسم  زا  ياهّدع  دبای . فّرـشت  قیفوت  ات  دنامب  تبون  رد  دیاب  لاس  دنک 18  مان  تبث  یـسک  رگا  نونکا  مه  هک  ياهنوگ 
مالـسلا هیلع  میهاربا  ياعد  تکرب  زا  همه  اهنیا  و  دوش . ناشبیـصن  هبعک  ترایز  قیفوت  راـب  کـی  دـنهدب و  ار  دوخ  یگدـنز  همه  هک  تسا 

. دوب
: دنکیم نایب  نینچ  ار  دوخ  يایر  زا  یلاخ  فاص و  صلاخ و  هزیگنا  سپس ، ترضح 

ای هدرک و  ناهنپ  هک  ار  هچنآ  وت  اراگدرورپ ! ِءاَمَّسلا ؛» ِیف  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللا  یَلَع  یَفْخَی  اَمَو  ُِنْلُعن  اَمَو  یِفُْخن  اَم  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  اَنَّبَر  »
«. تسین ناهنپ  ادخ  رب  نامسآ  نیمز و  رد  يزیچ  ینادیم و  میزاسیم ؛ راکشآ 

راوخریـش یکدوک  اهنت و  نز  کی  هک  مدوبن  نارگن  ناونع  چیه  هب  سپ  دوب . وت  نامرف  ماجنا  اضر و  بلج  دوب  مهم  نم  يارب  هچنآ  ایادخ !
دعب هیآ  رد  مدروآ . اجب  ار  تنامرف  وت  رب  لّکوت  اب  يدوب ، نآ  هب  یـضار  وت  نوچ  هکلب  درک ، دـنهاوخ  هچ  نازوس  کـشخ و  ناـبایب  نآ  رد 

: دیامرفیم
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، يریپ رد  هک  تـسا  ییادـخ  صوـصخم  شیاتـس  ِءاَعُّدـلا ؛» ُعیِمََـسل  یِّبَر  َّنِإ  َقاَحْـسِإَو  َلیِعاَمْـسِإ  ِرَبِْـکلا  یَلَع  ِیل  َبَـهَو  يِذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  »

«. تساعد هدننک ) تباجا  و   ) هدنونش نم ، راگدرورپ  نیقی  هب  دیشخب ؛ نم  هب  ار  قاحسا  لیعامسا و 
هک ارچ  مدشن ، دیماان  اعد  تباجتـسا  رد  زگره  مرّکـشتم . يدرک  تیانع  نم  هب  هک  يدنزرف  ود  و  میاعد ، تباجتـسا  رطاخ  هب  وت  زا  ایادـخ !

: دنکیم اعد  دنچ  سپس  ترضح  يونشیم . ارم  ياهاعد  وت  متشاد  نیقی 
ارم اراـگدرورپ ! ُباَـسِْحلا ؛» ُموـُقَی  َمْوَـی  َنِینِمْؤُْـمِللَو  َّيَدــِلاَِولَو  ِیل  ْرِفْغا  اَـنَّبَر  ِءاَـعُد * ْلَّبَقَتَو  اَـنَّبَر  ِیتَّیِّرُذ  ْنـِمَو  ِةاَـلَّصلا  َمـیِقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر  »

، ار نانمؤم  همه  مردام و  ردپ و  نم و  اراگدرورپ ! ریذپب ؛ ارم  ياعد  اراگدرورپ ! امرف ؛) نینچ  زین   ) منادـنزرف زا  و  هد ، رارق  زامن  هدـنراداپرب 
!«. زرمایب دوشیم ، اپرب  باسح  هک  يزور  نآ  رد 

اههتکن اهسرد و 

همه نآ  اب  دابآ ، هّکم  اجک و  نازوس  نابایب  نآ  دیامنیم . باجتسم  یلاع  هچ  دنک ، باجتسم  ار  ییاعد  دنکیم  هدارا  هک  یتقو  دنوادخ  . 1
لخاد رد  ناتـسبرع  نازوس  ناتـسبات  لصف  رد  ناسنا  هاگ  هک  ياهداعلاقوف  تاـناکما  اـجک ؟ تاـناکما  و  هدیـشک ، کـلف  هب  رـس  ياـهلته 
. دوشیم هدامآ  هدیشارت و  نامتخاس  داجیا  انب و  ثادحا  تهج  جیردتهب  هّکم  ياههوک  مامت  دروخیم ! امرس  اهلته  کنخ  ياهقاطا 

هب شدنزرف  رسمه و  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  چوک  دراد . یهلا  تمحر  زا  راشرـس  نیریـش و  ینطاب  اّما  خلت  يرهاظ  ثداوح ، یخرب  هاگ  . 2
راوشد خلت و  ینید  تاروتـسد  زا  یخرب  رهاظ  رگا  نیاربانب ، دراد . همادا  تمایق  مایق  ات  نآ  تاکرب  اّما  تشاد ؛ راوشد  خـلت و  يرهاظ  هّکم ،

. تسا راگدرورپ  تمحر  زا  راشرس  نیریش و  ًاعطق  نآ  نطاب  هک  ارچ  میوش ؛ تحاران  دیابن  تسا ،
دنچ ره  درک ، لیلذ  ار  وا  ناوتیمن  دنک  زیزع  دهاوخیم  دنوادخ  هک  ار  یسک  . 3
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راچد ار  اهنآ  ماش ، زا  شدنزرف  رجاه و  دیعبت  اب  تشاد  دصق  هراس  دیاش  دـنهدب . رگیدـکی  تسد  رد  تسد  ادـخ ) ریغ   ) هَّللا يوس  ام  مامت 

. دنک زیزع  ار  اهنآ  درک  هدارا  دنوادخ  اّما  دزادنیب ؛ مالسلا  هیلع  میهاربا  مشچ  زا  تیاهن  رد  و  هدومن ، یتخس  تمحز و 
ترایز هب  سک  ره  و  دـش ، هنادواج  هبعک  رانک  رد  اهنآ  مان  هکلب  دـنداتفین ، مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  مشچ  زا  اهنت  هن  اـهنآ  تهج ، نیدـب 

هیلع لیعامسا  رجح  هبعک ، یلامـش  علـض  رد  هک : نیا  بیاجع  زا  درادیم . یمارگ  ار  اهنآ  هرطاخ  دای و  دوشیم ، فّرـشم  سّدقم  هناخ  نآ 
و تسا ، مالـسلا  امهیلع  رجاه  لیعامـسا و  ترـضح  نفدم  هک  دراد ، دوجو  رتم  دـص  دودـح  تحاسم  اب  هریادمین  کی  تروص  هب  مالـسلا 

لخاد دیاب  هبعک  دننام  لیعامـسا  رجح  ینعی  دننک ، تکرح  نآ  تشپ  زا  دیاب  هکلب  دننزب ، رود  نآ  لخاد  زا  دـیابن  فاوط  ماگنه  هب  جاّجح 
. دیامن لمع  نآ  فالخ  رب  دناوتیمن  سک  چیه  دنک ، زیزع  ار  یسک  دنک  هدارا  دنوادخ  رگا  يرآ ! دریگ . رارق  فاوط  هدودحم 

يدنلبرـس تّزع و  تنطلـس و  ياههیاپ  هاچ  نامه  رد  اـّما  دـننک ، شدوباـن  اـت  دـنتخادنا  هاـچ  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  فسوی  دوسح  ناردارب 
. دش انب  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح 

روظنم نیدب  و  دننک ، وحم  یتیگ  هنحص  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  هک  دندرک  یناوارف  هدرتسگ و  شالت  هیواعم ، اهنآ  سأر  رد  و  هّیماینب ،
نآ رب  لاس  داتفه  و  دـندروآرد ، گنهرف  کـی  تروص  هب  ار  راـک  نیا  و  هدرک ، ّتنـس  رباـنم  زارف  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  نیرفن  نعل و 

نایوگانث نابز  و  دندرک ، هفخ  هفطن  رد  ار  تفگیم  نخس  مالـسلا  هیلع  یلع  لضف  رد  هک  سک  ره  يادص  دندیزرو و  تموادم  رارـصا و 
. دننک يراک  ادخ  هدارا  فالخ  رب  دندشن  ّقفوم  اّما  دندرک ، عطق  ار  راّمت  مثیم  نوچمه  مالسلا  هیلع  یلع 

تأرج سرت ، زا  شناتـسود  هدومن و  یفخم  ار  شلیاضف  تداسح ، زا  نانمـشد  هک  يدرم  هرابرد  میوگب  هچ  : » دـیوگیم دـیدحلا  یبا  نبا 
(1) «. تسا هدرک  رپ  ار  ملاع  برغ  قرش و  شلیاضف  زورما  اما  دنتشادن ، ار  نآ  زاربا 

ص 271 ج 10 ، ریدغلا ، ص 313 ؛ ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  - 1
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باـتک هک  یحیـسم ، قادرج  جرج  دـناهدوشگ . مالـسلا  هیلع  یلع  لـیاضف  ناـیب  هب  بـل  زین  ناـیدا  ریاـس  ناوریپ  هـکلب  ناناملـسم ، اـهنت  هـن 

«. تسا دنلب  یلع  يولگ  زا  تیرشب  یناهج  تلادع  گناب  : » تسا دقتعم  هتشون ، مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  رد  يدنمشزرا 
ارچ دنامب  هدنز  اهلد  همه  رد  یلع  رکذ  هک  درک  هدارا  یلع  يادخ  اّما  دنراپسب ، یشومارف  هب  ار  یلع  مان  دندرک  دصق  نانمشد  همه  يرآ !

. تساههدارا همه  قوف  ادخ  هدارا  هک 
رتخد نآ  درک  هدارا  دنوادخ  اّما  تفر . ایند  زا  دیزی  هدننکهریخ  ابیز و  خاک  رانک  رد  ماش  هبارخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد 
اهیلع هّیقر  ترـضح  یتوکلم  هاگراب  هک  دـینیبب  دـیورب و  قشمد  هب  نونکا  دـنک . ناریو  لـیلذ و  ار  شخاـک  دـیزی و  زیزع و  ار  هبارخ  نآ  و 

. تسا هدنامن  یقاب  يو  هرطاخ  مان و  دیزی و  خاک  زا  يزیچ  و  دراد ، یهوکش  تمظع و  هچ  مالسلا 

هبعک يزاسزاب 

. دـندنارذگیم ار  دوخ  یگدـنز  دـندوب ، زاجح  ناحتاف  نمی و  لها  هک  مهرج ، هلیبق  رانک  رد  مالـسلا  امهیلع  رجاـه  لیعامـسا و  ترـضح 
مالـسلا هیلع  لیعامـسا  ناسنیدب  و  درک ، باختنا  مهرج  هلیبق  زا  يرـسمه  شیارب  ردام  دشیم . رتدیـشر  رتگرزب و  زور  هب  زور  لیعامـسا 

هیلع میهاربا  دنراد . یبوخ  یگدنز  اهنآ  و  هدش ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  لیعامـسا  یکدوک  نارود  ياهیتخـس  رگید  نونکا  دـش . اهنآ  داماد 
. تسا هتفر  ایند  زا  رجاه  شرـسمه  دش  هّجوتم  دمآ ، هّکم  هب  هک  یتقو  اهرفـس ، زا  یکی  رد  دز . رـس  شدنزرف  رـسمه و  هب  راب  دنچ  مالـسلا 

هناخ يزاسزاب  نامز  نونکا  : » تفگ لیعامسا  هب  باطخ  لیلخ  میهاربا  هک  دوب  رفس  نیا  رد  تفگ . تیلست  ردپ  هب  ار  ردام  گرم  لیعامـسا 
«. منک عورش  ار  هناخ  يزاسزاب  راک  نم  ات  روایب ، هبعک  یکیدزن  هب  ار  گنس  تاعطق  وت  لیعامسا ! تسا . هدیسر  ارف  هبعک 
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ار هناخ  مالسلا  هیلع  میهاربا  و  دومن ، لقتنم  هبعک  رانک  هب  هدرک و  باختنا  ار  بسانم  ياهگنـس  ادخ ، هناخ  فارطا  ياههوک  زا  لیعامـسا 

. دراد يرایسب  هوکش  تمظع و  هک  هداس ، رایسب  ياهناخ  تخاس .
: دیامرفیم هعصاق  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ُرِْصُبت َال  َو  ُعَْفنَتَال ، َو  ُّرُضَتَال  ٍراَجْحَِأب  َِملاَْعلا ؛ اَذه  ْنِم  َنیِرِخْآلاَیلِإ  ِْهیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَـص  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  َنِیلَّوَْألا  َرَبَتْخا  ُهَناَْحبُـس ، َهَّللا ، َّنَأ  َنْوََرت  َالَأ  »
«« ًاماِیق ِساَّنِلل  ُهَلَعَج  يِذَّلا   » َماَرَْحلاُهَْتَیب اَهَلَعَجَف  ُعَمْسَتَال . َو 

، ٍۀَلِشَو ٍنُویُع  َو  ٍۀَثِمَد ، ٍلاَمِر  َو  ٍۀَنِشَخ ، ٍلاَبِج  َْنَیب  ًارُْطق . ِۀَیِدْوَْألا  ِنوُُطب  ِقَیْضَأ  َو  ًارَدَم . اَْینُّدلا  ِِقئاَتَن  ِّلَقَأ  َو  ًارَجَح ، ِضْرَْألا  ِعاَِقب  ِرَعْوَِأب  ُهَعَضَو  َُّمث  . 
ِعَجَْتنُِمل ًۀـَباَثَم  َراَـصَف  ُهَوَْحنْمُهَفاَـطْعَأ ، اوـُْنثَی  ْنَأ  ُهَدـَلَو  َو  ُماَـلَّسلا  ِهیَلَع  َمَدآ  َرَمَأ  َّمـُث  ٌْفلِظاـَل . َو  ٌِرفاَـحَال  َو  ٌّفُـخ ، اَِـهبوُکْزَی  اـَل  ٍۀَـعِطَْقنُم ؛ يًُرق  َو 

یَّتَح ٍۀَـعِطَْقنُم ، ٍراَِحب  ِِرئاَزَج  َو  ٍۀَـقیِمَع ، ٍجاَِجف  يِواَهَم  َو  ٍۀَقیِحَـس  ٍراَِفق  ِزِواَفَم  ْنِمِةَدـِْئفَْألا  ُراَِمث  ِْهَیلِإ  يِوْهَت  ْمِِهلاَـحِر . یَْقلُِمل  ًۀَـیاَغ  َو  ْمِهِراَفْـسَأ ،
ِروُعُّشلا ِءاَـفْعِِإب  اوُهَّوَش  َو  ْمِهِروُهُظ ، َءاَرَو  َلِیباَرَّسلااوُذَـبَن  ْدَـق  َُهل . ًاْربُـغ  ًاثْعُـش  ْمِهِماَدـْقَأ  یَلَع  َنُوُلمْرَی  َو  َُهلْوَح . ِهَِّلل  َنُولِّلَُهی  اًُـللُذ  ْمُهَبِکاَـنَماوُّزُهَی 

ُهَناَْحبُس َداَرَأ  َْول  َو  ِِهتَّنَج . َیلِإًۀَلْـصُو  َو  ِِهتَمْحَِرل ، ًابَبَـس  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ًاغِیَلب  ًاصیِحْمَت  َو  ًانِیبُم . ًاراَِبتْخا  َو  ًادیِدَش  ًاناَِحْتما  َوًامیِظَع  ًءاَِلْتبا  ْمِهِْقلَخ ، َنِساَحَم 
ٍةَُّرب َْنَیب  يَرُْقلا  َلِـصَّتُم  یَُنْبلا ، َّفَْتُلم  ِراَـمِّثلا ، َِیناَد  ِراَجْـشَْألا ، َّمَج  ٍراَرَقَو ، ٍلْهَـسَو  ٍراَْـهنَأَو  ٍتاَّنَج  َْنَیب  َماَـظِْعلا  ُهَرِعاَـشَم  َو  َماَرَْحلا  ُهَْتَیب  َعَـضَی  ْنَأ 

ِبَـسَح یَلَع  ِءاَزَْجلا  ُرْدَق  َرُغَـص  ْدَـق  َناََکل  ٍةَِرماَع ، ٍقُرُط  َو  ٍةَرِـضاَن ، ٍضاَیِر  َو  ٍۀَـقِدْغُم ، ٍصاَرِع  َو  ٍۀَـقِدُْحم ، ٍفاَیْرَأ  َو  َءاَرْـضَخ ، ٍۀَـضْوَر  َو  َءاَرْمَس 
َفَّفََخل ٍءاَیِـض ، َو  ٍرُون  َو  َءاَرْمَح ؛ ٍۀـَتُوقاَی  َو  َءاَرْـضَخ ، ٍةَدُُّرمُز  َْنَیب  اِهب  ُعُوفْرَْملا  ُراَجْحَْألا  َو  اَْـهیَلَع ، ُلوُمْحَملا  ُساَـسِْإلا  َناَـک  َْول  َو  ِءاَـلَْبلا . ِفْعَض 

ِعاَْونَِأب ُهَداَبِع  ُِربَتْخَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ِساَّنلا ، َنِم  ِْبیَّرلا  َجَلَتْعُم  یَفََنلَو  ِبُولُْقلا ، ِنَع  َسِیْلبِإ  َةَدَهاَُجم  َعَضََول  َو  ِروُدُّصلا ، ِیف  ِّکَّشلا  َۀَـعَراَصُم  َِکلذ 
ْنِم  ِرُّبَکَّتِلل  ًاجاَرْخِإ  ِهِراَکَْملا  ِبوُرُِضب  ْمِهِیلَْتبَیَو  ِدِهاَجَْملا ، ِعاَْونَِأب  ْمُهُدَّبَعَتَی  َو  ِِدئاَدَّشلا ،
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؛ ِهِْوفَِعل اًُللُذ  ًاباَبْسَأ  َو  ِِهلْضَف ، َیلِإ  ًاُحُتف  ًاباَْوبَأ  َِکلذ  ْلَعْجَِیلَو  ْمِهِسوُُفن . ِیف  ِلُّلَذَّتِلل  ًاناَکْسِإ  َو  ْمِِهبُوُلق ،

عفن هن  دـنناسریم و  ناـیز  هن  هـک  ییاهگنـس  اـب  ناـهج ، نـیا  نـیرخآ  ياـهناسنا  اـت  مدآ  ناـمز  زا  ار  اـهناسنا  دـنوادخ  دـینیبیمن  رگم 
يرادـیاپ و بجوم  ار  نآ  و  هداد ، رارق  دوـخ  مرتـحم  هناـخ  ار  اهگنـس  نیا  و  هدوـمن ، شیاـمزآ  دنونـشیم  هن  دـننیبیم و  هن  دنـشخبیم ،

. تسا هدینادرگ  مدرم  ییاجرباپ 
ياهلمر نشخ ، ياههوک  نایم  رد  داد . رارق  اههّرد  نیرتهلصاف  مک  و  نیمز ، طاقن  نیرتهایگیب  و  اهناکم ، نیرتخالگنس  رد  ار  نآ  سپس 

هب نآ  رد  مادـک  چـیه  دنفـسوگ  هن  واـگ و  هن  بسا و  هن  رتش و  هن  هک  هلـصافرپ ، ادـج و  مه  زا  ياـهيدابآ  بآمک و  ياههمـشچ  ناوارف ،
. دنکیمن یگدنز  یتحار 

ناشزادـناراب دوصقم و  لزنمرـس  عّمجت و  زکرم  ار  نآ  و  دـننک ، هّجوت  وـس  نآ  هب  هک  داد  ناـمرف  ار  شنادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  مدآ  سپس 
مه زا  ریازج  و  قـیمع ، ياـههّرد  اـهيداو و  نورد  زا  و  رود ، ياـهتشد  تـالف و  ناـیم  زا  تعرـس  هب  بـلق  قاـمعا  زا  دارفا  اـت  دـینادرگ ؛

و دننک ، فاوط  هناخ  فارطا  نایوگ ، هَّللا  اَّلا  َهلا  دنهد و ال  تکرح  ار  اههناش  یعـس ، ماگنه  هب  ات  دندروآ ، يور  اجنآ  هب  اهایرد ، هدـنکارپ 
حالصا اب  و  هتخادنا ، رانک  ار  تساهّتیـصخش  هناشن  هک  ییاهسابل  دننک ، تکرح  تعرـسهب  رابغ  درگرپ و  ياهندب  هتفـشآ و  ياهوم  اب 

. دنهد رییغت  ار  دوخ  هفایق  اهوم  ندرک 
تمحر و ببس  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا ، ّرثؤم  یندش  صلاخ  يزاسکاپ و  راکشآ و  یـشیامزآ  تخـس و  یناحتما  و  گرزب ، ینومزآ  نیا 

. تسا هداد  رارق  شتشهب  هب  ندیسر 
یقطانم رمثرپ ، تخردرپ و  راومه و  ياهنیمزرـس  اهرهن و  اهغاب و  نایم  رد  ار  جـح  کسانم  ياـهناکم  شمرتحم و  هناـخ  دـنوادخ  رگا 

لگرپ  مّرخ و  ياهغاب  اهرازمدنگ و  نایم  رد  هتسویپ ؛ مه  هب  ياهيدابآ  رایسب و  ياهخاک  هناخ و  ياراد  دابآ و 
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هک تبـسن  نامه  هب  دادیم ، رارق  دابآ  ياههّداج  ازتجهب و  یناتـسغاب  طسو  رد  بآرپ ؛ توارطرپ و  اـبیز و  ياهناتـسب  ناـیم  رد  هاـیگ ، و 

. دوب رتمک  زین  ازج  شاداپ و  دوب  رتهداس  ناحتما  شیامزآ و 
 ... دوب ییانشور  رون و  خرس و  توقای  زبس و  دّرمز  زا  هتفر  راک  هب  نآ  يانب  رد  هک  ییاهگنس  هبعک و  هناخ  ناینب  یپ و  رگا  و 

یناهنپ ياههسوسو  و  تشاذگیم ، رثا  رتمک  اهبلق  رب  سیلبا  شـشوک  و  درکیم ، هنخر  نانیبرهاظ )  ) ياههنیـس رد  رترید  دـیدرت  کش و 
. تشگیم یفتنم  مدرم  زا 

التبم اهيراتفرگ  ماسقا  هب  و  دـنکیم ، تدابع  هب  توعد  تالکـشم  عاونا  اـب  و  دـیامزآیم ، اهیتخـس  عاونا  اـب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  اـّما 
شتمحر لضف و  ياههزاورد  و  دیامن ، نیزگیاج  اهنآ  ناج  رد  ار  شمارآ  عوضخ و  و  دزاس ، جراخ  ناشیاهبلق  زا  ار  ّربکت  ات  دـیامنیم ،

«. دهد رارق  ناشرایتخا  رد  یناسآ  هب  ار  شیوخ  وفع  لیاسو  و  دیاشگب ، ناشیور  هب  ار 

مالسلا هیلع  لیلخ  میهاربا  ياهاعد 

رتهب يرگید  زا  مادـک  ره  هک  دـنکیم  اـعد  تفه  درادیمرب و  اـعد  هب  تسد  هبعک  يزاـسزاب  ماـمتا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
: دیامرفیم تسا .

ّتینما مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  هتساوخ  اعد و  نیلّوا   (1) «. هد رارق  ینما  رهش  ار  نیمزرـس  نیا  اراگدرورپ ! ًانِمآ ؛» ًادََلب  اَذَه  ْلَعْجا  ِّبَر  . » 1
. دـنزیم رود  ّتینما  روحم  رب  لئاسم  ماـمت  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  رادروخرب  مزـال  ماکحتـسا  زا  اـههعماج  دـشابن  ّتینما  رگا  تسا ؛ هّکم  رهش 

ياهسومان هداوناخ و  ات  دنکیم ، دروخرب  شابوا  لذارا و  اب  روشک ، اهرهش و  حطس  رد  ّتینما  يرارقرب  يارب  یماظتنا  يورین  هک  یماگنه 
زا یضعب  هنافّسأتم  و  هدش ، دنلب  یجراخ  ياههناسر  يادص  دننک ، ّتینما  ساسحا  مدرم 

هیآ 126 هرقب ، هروس  - 1
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لذارا و اّما  دشاب ، رطخ  رد  مدرم  ياههداوناخ  ّتینما  دنراد  تسود  اهنآ  ایآ  دـنوشیم . ادـصمه  اهنآ  اب  زین  روشک  لخاد  رد  ناشنارکفمه 

؟ دننکن رطخ  ساسحا  شابوا 
. دـندومن سمل  ار  هلاستشه  یلیمحت  گنج  هک  دـننکیم  كرد  یناسک  ار  ّتینما  يانعم  دراد . بّجعت  ياج  ًاـتقیقح  اـهدروخرب  عون  نیا 

اریز دـنورب ؛ مامح  هب  دـندوبن  رـضاح  مدرم  زا  یـضعب  دادیم  رارق  دوخ  دربرود  ياهکشوم  فدـه  ار  اهرهـش  نوعلم ، مادـص  هک  یناـمز 
هک هناخ  زا  ياهشوگ  دیاب  زامن  يارب  دنوش ! هتشک  دنتسه  نایرع  هک  یلاح  رد  هتفرگ و  رارق  یکشوم  هلمح  دروم  نامز  نامه  دندیسرتیم 

رکـش ار  ادخ  راب  نارازه  دـیاب  نونکا  مینک . رطخ  ساسحا  رتمک  ییاوه  هلمح  ماگنه  هب  ات  میدرکیم  باختنا  ار  تشاد  يرتشیب  ماکحتـسا 
. تسناد میهاوخ  ار  دوخ  ّتینما  ردق  مینزب ، هیاسمه  نماان  ياهروشک  هب  يرس  رگا  تسامرفمکح . ام  روشک  رد  ّتینما  هک  مینک 

(1) «. هد يزور  نوگانوگ ،)  ) تارمث زا  دناهدروآ - نامیا  نیـسپزاب ، زور  ادـخ و  هب  هک  اهنآ  ار - نآ  لها  و  ِتاَرَمَّثلا ؛» َنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزْراَو  . » 2
رقف راچد  ات  دهد  يزور  هّکم  لها  هب  دنوادخ  دنکیم  اعد  ترـضح  هک  نیا  ّتلع  يّدام . هبنج  اعد  نیا  و  تشاد ، يونعم  هبنج  لّوا ، ياعد 

، ردخم ّداوم  ریظن   ) ناهانگ میارج و  دسافم و  عاونا  زاسهنیمز  رقف  دوشیم . ینامیایب  رفک و  ثعاب  رقف  هک  تسا  نیا  دـنوشن ، يدـنمزاین  و 
رد دزادـنایم . رطخ  هب  ار  اههداوناخ  ساسا  و  تسا ، میارج  اشحف و  رقف و  ندـش  عیاش  و  يداـصتقا ) ياـهيراجنهان  و  یعاـمتجا ، دـسافم 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دـشابن . هعماج  رد  ریقف  کی  یّتح  هک  دـننک  يزیرهمانرب  ياهنوگ  هب  ناناملـسم  هک  دـنکیم  هیـصوت  مالـسا  هجیتن 
(2) (. ًاجاتحم ًاریقف  ملسم  یقبام  . ) دنامیمن یقاب  ریقف  ناملسم  کی  دنزادرپب  ار  دوخ  لاوما  هّیعرش  قوقح  مدرم  رگا  : » دومرف
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. مییامن ظفح  ار  نامناناوج  نامیا  قالخا و  میناوتب  هجیتن  رد  ات  مینک ، تکرح  تمس  نآ  هب  دیاب 
«. اناد اونش و  ییوت  هک  ریذپب ، ام  زا  اراگدرورپ !  (1) ؛» ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَّنِم  ْلَّبَقَت  اَنَّبَر  . » 3

بلق روضح  اب  هک  يزاـمن  تعکر  ود  تسا .» مهم  لوبقم  لاـمعا  هکلب  تسین ، مهم  لاـمعا  ینوزف  اـهنت  : » هک دوشیم  هدافتـسا  اـعد  نیا  زا 
رتهب دریگن ، رارق  راـگدرورپ  هاـگرد  لوبقم  هک  بلق  روضح  نودـب  زاـمن  تعکر  رازه  زا  دریگ ، رارق  یهلا  هاـگرد  لوبقم  دوش و  هدـناوخ 

. تسا
ود هک  دـینک  رّوصت  دـهدیم . تهج  گنر و  لامعا  هب  ّتین  صولخ  هک  ارچ  ددرگیم ، لوبقم  كاپ و  زین  لامعا  دوش  صلاخ  اهّتین  رگا 

هطقن نیرتمورحم  دراد ، صلاخ  ّتین  هک  نآ  يراکایر . اب  يرگید  و  ّتین ، صولخ  اب  یکی  دنزاسب . یناتسرامیب  يرهش ، رد  دنهاوخیم  رفن 
مدرم نیرتجاتحم  يارب  ینالوط ، يرمع  اب  مکحم و  یناـمتخاس  اـت  دریگیم ، راـک  هب  ار  رازبا  حـلاصم و  نیرتهب  و  هدرک ، باـختنا  ار  رهش 

، هدوب مدرم  دید  رد  رتشیب  هک  دنکیم  انب  یّلحم  رد  ار  نامتخاس  درادن ، مدرم  جایتحا  زاین و  اب  يراک  هک  راکایر ، صخـش  اّما  دوش . هتخاس 
تسا نآ  لابند  هب  هکلب  تسین ، ّمهم  شیارب  مه  بسانم  بوخ و  حلاصم  انب و  ماکحتـسا  دشاب و  هتـشاد  یپ  رد  ار  اهنآ  دیجمت  فیرعت و  و 

. دسرب تسا ، مدرم  دیجمت  فیرعت و  هک  دوخ  دوصقم  فده و  هب  دنک و  يدنبمهرس  رتدوز  هچ  ره  هک 
(2) «. هد رارق  دوخ  نامرف )  ) میلست ار  ام  اراگدرورپ ! ََکل ؛» ِْنیَِملْسُم  اَْنلَعْجاَو  اَنَّبَر  . » 4
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ظفاح لیم و  قفاوم  هک  مالسا  تاروتـسد  زا  هچنآ  هک  نیا  تسا . مهم  رایـسب  ندرکن ، دروخرب  یـشنیزگ  و  ندوب ، راگدرورپ  نامرف  میلـست 

. تسین حیحص  میریذپن ، ار  تسام  یصخش  عماطم  لیم و  فلاخم  هچنآ  و  میریذپب ، ار  تسام  عفانم 
تسین  یناملسم  هک  يرآرب  دایرف  کنابدنربب و  تلام  وچ  ناملسم و  لام  يربب 

ياهوم دوب . توغاط  نامز  رد  زاریش  ناتسرامیب  سیئر  هاگشناد و  داتـسا  هک  متـشاد  يرفـسمه  مدش  فّرـشم  جح  هب  هک  يرفـس  نیلّوا  رد 
. تشاد ییابیز  دنلب 

عجارم زا  هک  هللا ، همحر  يدرجورب  یمظعلا  هَّللاۀـیآ  ياوتف  هب  متفگ : مشارتن ؟ ار  مرـس  ياهوم  مناوتیم  ایآ  دیـسرپ : دـمآ و  نم  دزن  يزور 
ار نآ  دیاب  مه  زاب  مریگیم . دردرس  منزب  ار  مرس  ياهوم  رگا  تفگ : دیـشارتب . ار  ناترـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوب  نامز  نآ  دیلقت 

. تسین بجاو  ندیشارت  تروص  نیا  رد  متفگ : مشارتب ؟
. دوب هداهن  رس  رب  یهالک  و  هدیشارت ، ار  شرس  هک  مدید  ینم  نیمزرس  رد  ار  وا 

نیمه هب  دشاب ، یهلا  مکح  نیا  ماجنا  زا  رارف  يارب  ياهناهب  دردرـس  دنکن  مدرک  رکف  : » تفگ دیدیـشارت ؟ ار  رـس  هک  دـش  روطچ  مدیـسرپ :
ندیشارت هک  نیا  مینک . لمع  نآ  تاروتسد  مامت  هب  اًلماک  دیاب  میتفریذپ  رگا  و  میریذپب ، دیابن  ار  ینییآ  نوناق و  ای  مدیـشارت . ار  رـس  رطاخ 

!«. درک مهاوخ  ار  راک  نیا  منک  ادج  ندب  زا  ار  مرس  دهد  روتسد  مالسا  رگا  تسا ، رس  ياهوم 
. نک میلست  تتاروتسد  مامت  لباقم  رد  ار  ام  ایادخ !

(1) «. روآ دوجو  هب  دنشاب  وت  نامرف )  ) میلست هک  یتّما  ام ، نامدود  زا  و  َکَّل ؛» ًۀَِملْسُم  ًۀَّمُأ  اَِنتَّیِّرُذ  ْنِمَو  . » 5
نامیا هشیدنا  رد  هک  تسا ، یلعف  لسن  داقتعا  نامیا و  نارگن  اهنت  هن  وا  تسا . ناگدنیآ  يارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ياعد  نیمجنپ 

. تسه زین  يدعب  ياهلسن  مالسا  و 
نامرف  میلست  ار  همه  اهنآ ، لسن  اههجیتن و  اههون و  نادنزرف و  ایادخ  : » دیامرفیم اذل 
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مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  ياعد  نیا  زا  دیاب  دنوشیم ، نکاس  اجنآ  رد  هدرک و  ترجاهم  روشک  زا  جراخ  هب  هک  یناسک  نادرگ .» دوخ 
دنهاوخ تسد  زا  اهنآ  لسن  بلغا  یلو  دـننک ، ظفح  ار  ناشنادـنزرف  هداوناخ و  دوخ و  تاداـقتعا  نید و  تسا  نکمم  اریز  دـنریگب . سرد 
میلـست مه  اهنآ  و  دوش ، نیمـضت  همیب و  ناشلـسن  هک  دننک  میظنت  ياهمانرب  دیاب  تهج ، نیدب  درک . دنهاوخ  یظفاحادخ  مالـسا  اب  و  تفر ،

. دنشاب یهلا  ياهنامرف 
ریذـپهبوت و ییوت  هک  ریذـپب ، ار  ام  هبوت  هد و  ناشن  ام  هب  ار  ناـمتدابع  هویـش  و  ُمیِحَّرلا ؛» ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَْـنیَلَع  ُْبتَو  اَنَکِـساَنَم  اـَنِرَأَو  . » 6

(1) «. نابرهم
قح سک  ره  و  دوش ، ماجنا  هدـش  صّخـشم  سّدـقم  عرـش  رد  هدومرف و  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دـیاب  ینید  ياـههمانرب  رگید  تاداـبع و 
هچ تسین  مولعم  هک  دوشیم  هدید  ییاههمانرب  ام  نامز  رـصع و  رد  هنافّـسأتم  دهد . ماجنا  ار  نآ  دوخ  هقالع  هقیلـس و  لیم و  قباطم  درادـن 

هراشا ماعنا  متخ  هب  ناوتیم  لاثم  ناونع  هب  دنـشاب . بقارم  دیاب  ناناملـسم  و  تسا ، یـساسا  هیاپ و  هچ  رب  دناهدرک و  تسرد  ار  نآ  یناسک 
رایسب نآ  توالت  متخ و  و  دندرکیم ، هقردب  ار  هروس  نیا  هتشرف  رازه  نآ 10  لوزن  ماگنه  هک  اجنآ  ات  تسا  مهم  رایسب  ماعنا  هروس  درک ؛

رکذ و  دوشن ، هدـناوخ  يزیچ  نآ  تایآ  نیب  رد  و  ددرگ ، توالت  نآ  ياهتنا  ات  ادـتبا  زا  اههروس  ریاس  دـننام  دـیاب  اّما  تسا (2) ؛ دنمشزرا 
سک ره  رگا  اریز  دوش ؛ ماجنا  نآ  نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  اـی  هروس  توـالت  هب  عورـش  زا  لـبق  دوش  ماـجنا  دـنلیام  هک  راـکذا  ریاـس  لّـسوت و 

. دنامیمن یقاب  گنس  يور  گنس  دروآ ، اجب  شلیم  قباطم  ار  ینید  تاروتسد  دهاوخب 
! اراـگدرورپ ُمیِکَْحلا ؛» ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِهیِّکَُزیَو  َۀَـمْکِْحلاَو  َباَـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعیَو  َکـِتاَیآ  ْمِْهیَلَع  وـُْلتَی  ْمُْـهنِم  اـًلوُسَر  ْمِـهِیف  ْثَْـعباَو  اَـنَّبَر  . » 7

ناشدوخ  زا  اهنآ  نایم  رد  يربمایپ 
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، راک نیا  رب  و   ) یمیکح اناوت و  وت  اریز  دـنک ، هزیکاـپ  و  دزوماـیب ، تمکح  باـتک و  ار  اـهنآ  و  دـناوخب ، ناـنآ  رب  ار  وت  تاـیآ  اـت  زیگنارب ،

(1) («. يرداق
یلص دّمحم  ترضح  ایبنالامتاخ  رـصع  رد  زارد  نایلاس  زا  سپ  هک  دنکیم  ییاعد  تسا . دنلب  ردقچ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  تّمه 

ارچ میاهتسشن ؛ مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  هرفـس  رـس  رب  زورما  ام  مینک  رکف  بوخ  رگا  نیاربانب  دسریم . تباجا  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
. تسوا ياعد  لوصحم  ام  نید  مالسلا و  هیلع  لیعامسا  وا  دنزرف  لسن  زا  ام  ربمایپ  هک 

ناربمایپ و زا  مه  ار  ندرک  اعد  دیاب  ام  دیآیم . دجو  هب  دـنکیم  هشیدـنا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ياهاعد  دروم  رد  ناسنا  هک  یتقو 
ام اّما  دندوبن ، رـضاح  لسن  دوخ و  رکف  هب  طقف  هک  هنوگ  نامه  دندیـشیدنایمن ، يّدام  لئاسم  هب  طقف  اهنآ  میریگ . ارف  مالـسلا  مهیلع  هّمئا 

!؟ مینکیم اعد  هنوگچ 
اجک  هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبباجک  باوخ  نمو  اجک  راک  حالص 

هیلع نیسح  ماما  هفرع  ياعد  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  لیمک  ياعد  ریظن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  ياهاعد  دروم  رد  دیاب  ام 
یلاع نیماضم  ياراد  دنمشزرا و  ياهاعد  ریاس  و  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  حاتتفا  ياعد  و  مالسلا ، هیلع  داّجس  ماما  هزمحوبا  ياعد  مالـسلا ،
. میهد لاقتنا  نارگید  هب  ار  نآ  و  هتفرگ ، تربع  سرد  نازیزع  نآ  ندرک  اعد  هوحن  زا  و  هدومن ، قیقحت  هعلاطم و  رتشیب  ناراوگرزب ، نآ 
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: مهد لصف 

هراشا

مالسلا  هیلع  لیعامسا  حبذ  ناتساد 

لیعامسا شدنزرف  ندیرب  رس  ینابرق و  ناتساد  تسزار - وزمر  رپ  رایسب  هک  مالسلا - هیلع  لیلخ  میهاربا  یناگدنز  ّمهم  ياهشخب  زا  یکی 
: دییامرف هّجوت  تسا . هتخادرپ  نآ  هب  تاّفاص  هروس   108 تایآ 101 /- نمض  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع 

«. میداد تراشب  روبص ) و   ) رابدرب یناوجون  هب  ار  میهاربا  وا /(  ام  ٍمِیلَح ؛» ٍماَلُِغب  ُهاَنْرَّشَبَف  »
، درک يرابدرب  ملح و  ناحتما  نیا  رد  ترـضح  نآ  و  دنک ، نایب  ار  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  حـبذ  ناتـساد  دـهاوخیم  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا 

. تسا هدرک  هراشا  وا  تفص  نیا  هب  دنوادخ 
َنِم ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمُْؤت  اَم  ْلَْعفا  َِتبَأ  اَی  َلاَـق  يََرت  اَذاَـم  ْرُظناَـف  َکَُـحبْذَأ  یِّنَأ  ِماَـنَْملا  ِیف  َيرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اَـی  َلاَـق  َیْعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اَّمَلَف  »
سپ منکیم ، حبذ  ار  وت  هک  مدید  باوخ  رد  نم  مرسپ ! تفگ : دیسر ، دشر ) ّدح  و   ) شـشوک یعـس و  ماقم  هب  وا  هک  یماگنه  َنیِِرباَّصلا ؛»

«. تفای یهاوخ  نارباص  زا  ارم  ادخ  تساوخ  هب  نک ، ارجا  يراد  روتسد  هچ  ره  مردپ ! تفگ : تسیچ ؟ وت  يأر  رگنب 
باوخ رد  ار  مالسلا  هیلع  لیعامسا  حبذ  هنحص  اهنت  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  رمؤت » ام  لعفا   » هلمج زا  هکنیا ، لّوا 

. دنک حبذ  ار  لیعامسا  شدنزرف  هک  دش  هداد  روتسد  يو  هب  باوخ  ملاع  رد  هکلب  درکن ، هدهاشم 
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نالف هک  نیا  درادـن . تیّجح  مدرم  ياهباوخ  اـّما  تسا ، تّجح  اـیبنا  باوخ  دراد ؛ تواـفت  مدرم  ياـهباوخ  اـب  اـیبنا  باوخ  هکنیا ، مود 

دـبنگ و وا  يارب  دـیوگب  مدرم  هب  هک  هداد  روتـسد  وا  هب  هدازماما  نآ  حور  و  هدـش ، نفد  ياهدازماما  ناـکم  نـالف  رد  دـنیبیم  باوخ  سک 
ندروآ تسد  هب  یلام و  ضارغا  فادها و  هب  ای  و  دشاب ، هدید  یباوخ  نینچ  ًاعقاو  هک  دنکیمن  یتوافت  درادـن . يرابتعا  دـنزاسب  یهاگراب 

تّجح مدرم  ياـهباوخ  زا  کـی  چـیه  لاـح  ره  رد  تسین . مک  هنومن  ود  ره  زا  هک  دـشاب ، هتخاـس  نیغورد  یباوخ  نآ ، دـننام  دـمآرد و 
رد مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  یباوخ  تسین . نینچ  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  ایبنا و  باوخ  اـّما  دوشیمن . عقاو  لـمع  أـشنم  و  تسین ،

هیلع و هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  یباوخ   (1)، دنیبیم مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هک  یباوخ  دنیبیم ، مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  حبذ  دروم 
اریز تسا ، باوخ  اـیبنا  یحو  يراـجم  زا  یکی  تقیقح  رد  و  تسا . تّجح  همه  اـیبنا  رگید  باوـخ  ،(2) و  دنیبیم هّکم  حـتف  دروم  رد  هلآ 

. ددرگیم لزان  مه  باوخ  رد  دوشیم ، لزان  ناربمایپ  رب  يرادیب  رد  هتشرف  هک  هنوگ  نامه 
، دوب تافرع  يارحص  رد  راب  نیلّوا   (3). دش رارکت  راب  دنچ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  باوخ  هدمآ ، تایاور  رد  هچنآ  قبط  هکنیا ، موس 
هک دش  نئمطم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  نیا  ات  دش ، رارکت  باوخ  نامه  ینم  رد  سپـس  دید ، باوخ  مارحلا  رعـشم  يارحـص  رد  رگید  راب 

. دهد ماجنا  دیاب  هک  تسا  یهلا  یتّیرومأم  هکلب  تسین ، یلومعم  باوخ  کی  نیا 
. داد زورب  دوخ  زا  ار  راثیا  تیاهن  مالسلا  هیلع  لیعامسا  حبذ  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا  هکنیا ، مراهچ 

ییاهنت هب  شردام  اب  ادخ  نامرف  هب  و  هدوب ، رود  يو  زا  لاس ) دودح 13   ) اهتّدم و  هداد ، وا  هب  يریپ  ّنس  رد  ار  دنزرف  نیا  دـنوادخ  نوچ 
هّکم  نازوس  مرگ و  يارحص  رد 

هیآ 4 فسوی ، هروس  - 1

هیآ 27 حتف ، هروس  - 2

ص 111 ج 19 ، هنومن ، ریسفت  - 3

: مهد www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


157 ص :
اّما تسا . مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  هب  رهاظ - بسح  هب  ایند - نیا  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  یگتـسبلد  ماـمت  روطنیا  زا  تسا . هدرک  یگدـنز 

!؟ دوشیم رّوصت  راثیا  نیا  زا  رتالاب  ایآ  دنک . ادج  شندب  زا  رس  شیوخ  ناتسد  اب  هک  هتفای  ّتیرومأم  نونکا 
هیلع لیعامسا  شاهلاس  هدزیس  دنزرف  رجاه و  شرسمه  هک  دوب ، ادخ  نامرف  ضحم  میلـست  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  اهنت ! هن  هکنیا ، مجنپ 

ّتیرومأم نیا  دروم  رد  ار  لیعامـسا  رظن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  یتقو  نیاربانب  دـندوب . یهلا  نامرف  شریذـپ  هداـمآ  زین  مالـسلا 
مالـسلا هیلع  لیعامـسا  هک  یماگنه  و  درک » مهاوخ  ربص  ادـخ  تساوخ  هب  نک ، ارجا  تسادـخ  روتـسد  هچ  ره  : » تفگ خـساپ  رد  دیـسرپ ،

نم رمع  مامت  لصاح  لیعامـسا  دـنچ  ره  ادـخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ شرهوش  هب  باطخ  رجاـه  درک ، ناـیب  شرداـم  يارب  ار  ردـپ  ّتیرومأـم 
ماجنا هدامآ  رفن  هس  ره  ناسنیدـب  هدـب .» ماجنا  ار  تتّیرومأم  نیاربانب ، تسین . میلـست  تعاطا و  زج  یهار  ادـخ  ناـمرف  ربارب  رد  یلو  تسا ،

. دندش راگدرورپ  نامرف 
نیلّوا  ) یلوا هرمج  هب  دندرک . تکرح  هاگنابرق  يوس  هب  مه  اب  تفرگ و  ار  شدـنبلد  دـنزرف  تسد  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  هکنیا ، مشش 

مالـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  هسوسو  هب  عورـش  دش و  رهاظ  ناطیـش  دندیـسر  هک  دننک ) یمر  ار  نآ  جـح  کسانم  رد  جاّجح  هک  ینوتس 
«. تسا ناطیش  ياههسوسو  زا  هکلب  دوبن ، یحو  باوخ ، نیا  یهد ؟ ماجنا  یهاوخیم  هک  تسا  ياهنالقاع  ریغ  راک  هچ  نیا  : » تفگ درک و 

. دندرک تکرح  يرادقم  لیعامسا  میهاربا و  دش . رود  ناطیش  تفرگ . هناشن  ناطیش  يوس  هب  تشادرب و  گنس  تفه  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
»؟ داد یهاوـخ  هچ  ار  مدرم  ياهشنزرـس  اـهتمالم و  باوـج  ادرف  میهاربا ! : » تـفگ دـش و  رهاـظ  ناطیـش  هراـبود  مود ، هرمج  ّلـحم  رد 

. داد همادا  دوخ  تکرح  هب  و  درک ، رود  ار  ناطیش  هزیرگنس  تفه  اب  هرابود  ترضح 
حبذ زا  سپ  ینک . یگدـنز  رجاه  اب  ار  يرمع  یهاوخیم  وت  میهاربا ! : » تفگ و  تشگ ، رهاظ  موس  هرمج  ّلحم  رد  موس  راـب  يارب  ناـطیش 

یناوتیم  هنوگچ  لیعامسا 
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دید ناطیـش  هک  یماگنه  و  درک ، باـترپ  ناطیـش  يوس  هب  رگید  هزیرگنـس  تفه  موس  راـب  يارب  ترـضح  ینک »؟ هاـگن  رجاـه  تروص  هب 

. تفر درک و  اهر  ار  وا  دنکیمن ، دراو  یللخ  چیه  مالسلا  هیلع  میهاربا  خسار  مزع  رد  وا  ياههسوسو 
. دندش دنوادخ  نامرف  ماجنا  هدامآ  هدیسر ، هاگنابرق  هب  مالسلا  امهیلع  لیعامسا  میهاربا و 

تسوا و دـنزرف  ناوجون  لیعامـسا  و  دراد ، يردـپ  هفطاع  تسا و  ردـپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـنتخیریم . کشا  راهب  ربا  دـننام  ود  ره  اـّما 
اّما دهدیم ، ماجنا  ار  ادخ  روتـسد  درادن . ادخ  نامرف  ماجنا  اب  یتافانم  يدنزرف  يردپ و  ّتبحم  هفطاع و  و  دراد . يدـنزرف  هقالع  ّتبحم و 

. دنکیم مه  ار  شاهیرگ 
ادتبا ناجردپ ! : » دیوگیم ردپ  هب  باطخ  هدش ، ردپ  ّتیرومأم  ماجنا  هدامآ  راگدرورپ و  نامرف  میلـست  هک  هلاس  لیعامسا 13  هکنیا ، متفه 
ماجنا عنام  تسا  نکمم  اریز  دوشن ؛ کـیرحت  تاهناردـپ  فطاوع  و  دـتفین ، منامـشچ  هب  تنامـشچ  اـت  راذـگب ، كاـخ  يور  رب  ار  متروص 

(1) «. مدرگ تتّیرومأم  ماجنا  عنام  هتشگ و  دوخ  یب  دوخ  زا  ادابم  ات  دنبب ، مکحم  ار  میاهتسد  سپس  دوش . راگدرورپ  نامرف 
یهلا نامرف  ماجنا  رطاخ  هب  ار  لیعامسا  شدنزرف  دراد  دصق  لیلخ  میهاربا  کنیا  و  هدیدرگ ، مهارف  تامّدقم  مامت  و  هدش ، هدامآ  زیچ  همه 

ناحتما ار  نآ  تسین ، زیت  دراک  دنکن  دربیمن ! دهدیم ، راشف  هچ  ره  اّما  دراذگیم . لیعامـسا  يولگ  رب  ار  دراک  روظنم ، نیدب  دنک . حـبذ 
دراک هب  باـطخ  ترـضح  دربیمن . مه  راـب  نیا  یلو  دراذـگیم ، لیعامـسا  يولگ  رب  ار  دراـک  هراـبود  تسا . ناّرب  زیت و  رایـسب  دـنکیم ،

: دیوگیم
ندـیرب هب  رما  ارم  لیلخ  میهاربا  یناهنی ؛ لیلجلاو  ینرمأی  لیلخلا  : » دـیوگیم دراـک  مهد ؟ ماـجنا  ار  مراـگدرورپ  ناـمرف  يراذـگیمن  ارچ 

. دش لزان  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  رب  یحو  هتشرف  هک  دوب  اجنیا   (2) «. دنکیم معنَم  راک  نیا  زا  میهاربا  يادخ  و  دنکیم ،
: دینک هّجوت 

ص 155 ج 22 ، نازیملا ، ریسفت  - 1

ص 143 ج 11 ، يرشع ، ینثا  ریسفت  و  ص 56 و 178 ؛ ص 231 و ج 11 ، ج 10 ، نایبلا ، بیطا  - 2
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ُهاَْنیَدَفَو ُنِیبُْملا * ُءاَلَْبلا  َوَُهل  اَذَـه  َّنِإ  َنِینِـسْحُْملا * يِزَْجن  َِکلَذَـک  اَّنِإ  اَیْؤُّرلا  َْتقَّدَـص  ْدَـق  ُمیِهاَْربِإ * اَی  ْنَأ  ُهاَْنیَداَنَو  ِنِیبَْجِلل * ُهََّلتَو  اَمَلْـسَأ  اَّمَلَف  »

ادن ار  وا  داهن ، كاخ  رب  ار  وا  یناشیپ  میهاربا  دـندش و  یهلا ) نامرف   ) میلـست ود  ره  هک  یماگنه  َنیِرِخْآلا ؛» ِیف  ِْهیَلَع  اَنْکََرتَو  ٍمیِظَع * ٍحـْبِِذب 
نیقی هب  میهدیم . شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  ام  يدـش ) دـنزرف  ینابرق  هدامآ  و   ) يدیـشخب قّقحت  ار  اـیؤر  نآ  میهاربا ! يا  هک : میداد 

«. میداهن یقاب  دعب  ياهتّما  رد  ار  وا  کین  مان  و  میدرک ، وا  يادف  ار  یمیظع  ینابرق  ام  تسا . راکشآ  ناحتما  نامه  نیا 

زورما راثآ  زورید و  ناحتما 

تمایق مایق  ات  و  تسا ، یقاب  زورما  هب  ات  ناحتما  نآ  راثآ  اّما  دیـسر ؛ نایاپ  هب  يدنلبرـس  ّتیقفوم و  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ناحتما 
دای هب  ددـنبیم ، مارحا  جـح  کسانم  يارب  و  دوریم ، سّدـقم  هناخ  نآ  ترایز  هب  هک  ادـخ  هناـخ  راّوز  زا  کـی  ره  تشاد . دـهاوخ  همادا 
نآ مه  ینابرق  نیا  اب  و  دـنکیم ، یناـبرق  ار  يدنفـسوگ  دـننامیب ، يراکادـف  راـثیا و  نآ  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  گرزب  ناـحتما 

. دیامنیم حبذ  ار  شیوخ  ياهسوه  اهاوه و  مه  و  درادیم ، هگن  هدنز  ار  هرطاخ 

یمیهاربا ینابرق 

هک دوب  یتّدـم  هنافّـسأتم  یلو  دـشاب . مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  حـبذ  روآداـی  دـیاب  هّکم  رد  جاّـجح  یناـبرق  تشذـگ ، هک  هچنآ  رباـنب 
ینابرق تشوگ  تسین ، یمیهاربا  ینابرق  نیا  هک  میتفگ  ام  دیدرگیم . نفد  میظع  ياهلادوگ  رد  ای  هتخوس  گرزب  ياههروک  رد  اهینابرق 

هکلب دننکن ، ینابرق  اجنآ  رد  طیارش  نآ  رد  هک  میداد  اوتف  ّتلع  نیمه  هب  دوش . نادنمزاین  ارقف و  فرص  دیاب  هداد ، روتسد  دیجم  نآرق  هک 
هک  يدوعس  ناتسبرع   (1). دوش فرصم  نآ  تشوگ  ات  دنروآ ، اجب  نطو  رد  ار  یهلا  ّتنس  نیا 

دییامرف هعلاطم  انرصع » یف  ۀیحضالا  مکح  باتک « رد  ار  بلطم  نیا  حرش  - 1
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يارب هدرک و  يدـنب  هتـسب  ار  اـهتشوگ  ماـمت  و  هدوـمن ، هّیهت  ياهناخدرـس  زّهجم  ياههاگتـسد  دـید ، يزیروربآ  هیاـم  ار  عـضو  نآ  همادا 

. درک لاسرا  فلتخم  طاقن  هب  نادنمزاین 
«. درادن یلاکشا  هّکم  رد  ینابرق  ماجنا  طیارش  نیا  رد  : » میتفگ هک  دوب  ّتیعضو  نیا  زا  سپ 

اهسرد اههتکن و 

ناحتما شیامزآ و  . 1

هکلب دنکن ، ناحتما  ار  امش  ادخ  دینکن  اعد  : » تسا هدمآ  تایاور  رد  ورنیا  زا  دنوشیم . ناحتما  ایند  رد  اهناسنا  همه  مرتحم ! ناگدنناوخ 
(1) «. دیوش دیفسور  تاناحتما  رد  دینک  اعد 

؟ دسانشیمن ار  شناگدنب  رگم  دنکیم ؟ ناحتما  دنوادخ  ارچ  لاؤس :
رهاظ و اهنآ  لامعا  يالهبال  رد  ناگدـنب  ینورد  تافـص  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  تسین ، ناگدـنب  تخانـش  يارب  یهلا  تاـناحتما  باوج :

تافـص هب  دنوادخ  اّما  دندوب ، يراکادف  بلطتداهـش و  رگراثیا و  ياهناسنا  شراکادف  نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دوش . راکـشآ 
لمع رد  و  هداد ، زورب  دوخ  زا  ار  تافـص  نآ  البرک  يارحـص  رد  دـیاب  اهنآ  دـهدیمن . شاداپ  دوشن ، راکـشآ  زراب و  هک  ینامز  ات  ینورد 

ندیشخب ّتینیع  يارب  هکلب  تسین ، تالوهجم  فشک  يارب  یهلا  تاناحتما  شیامزآ و  نیاربانب ، دنبای . شاداپ  قاقحتـسا  ات  دننک ، راکـشآ 
. تسا ینورد  تافص  هب 

صاخشا ناحتما  توافت  . 2

. تسا توافتم  اهنآ  ماقم  ّتیعقوم و  هب  هّجوت  اب  فلتخم  صاخشا  شیامزآ 

هملک 93 راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، - 1
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ملاع اب  گرزب  ملاع  کی  ناحتما  و  دریگیمن . ینید  گرزب  ملاع  کـی  زا  تفرگ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  زا  دـنوادخ  هک  یناـحتما 

. تسین ناسکی  یلومعم  طّسوتم و 
تروص دراد  هک  یتاناکما  دادعتـسا و  بسح  رب  یـصخش  ره  شیامزآ  هکلب  دـشابیمن ، ناسمه  لـهاج  اـب  ملاـع  ناـحتما  هک  هنوگناـمه 

اب هزرابم  دوب . تخس  رایـسب  شبّرقت  نامیا و  جوا  ماقم و  تعفر  هب  هّجوت  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ياهناحتما  هجیتن  رد  دریذپیم .
شدنزرف رسمه و  نداتـسرف  ماش ، هب  لباب  زا  دیعبت  ترـضح ، نآ  نتخادنا  شتآ  هب  یگلاس ، ّنس 16  رد  اهتب  نتسکش  لباب و  ناتـسرپتب 

دنلبرس اهنآ  همه  زا  هک  دوب ، ترضح  نآ  تخس  تاناحتما  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترـضح  حبذ  هرخالاب  و  هّکم ، کشخ  نابایب  هب 
. دمآرد نوریب 

یهلا ياهشاداپ  . 3

، تسین ناحتما  روخ  رد  یهلا  ياهشاداپ  اّما  دـهدیم ، شاداپ  دـنوشیم  لوبق  تاناحتما  اهشیامزآ و  رد  هک  یناـسک  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
هک اجنآ  ات  داد . شاداپ  اهنآ  هب  ردقچ  دنوادخ  اّما  دندرک ، راثیا  يراکادف و  زور  فصن  البرک  نادیهش  تسادخ . تاذ  ماقم  روخ  رد  هکلب 
نآ تعافش  ماقم  دنوشیم . عمج  ادهـش  نآ  رازم  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تداهـش  ماّیا  رد  رفن  نویلیم  شـش  جنپ  هاگ 

. تسا رتالاب  رایسب  هک  ناراوگرزب 
دساف و یتنرتنیا  ياهتیاس  داسف ، اشحف و  لماوع  ناطیش ، ياههسوسو  دنتسه ؛ یلکـشم  تخـس و  تاناحتما  ضرعم  رد  مه  زورما  ناناوج 
هک هداد ، رارق  یتخس  تاناحتما  ضرعم  رد  ار  ام  ناناوج  داسف ، لماوع  رگید  و  هنامرشیب ، ياهثوتولب  زیگنارب ، داسف  ياههراوهام  دسفم ،
زا هَّللاءاشنا  ریذپانیگتسخ ، رمتسم و  ششوک  شالت و  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  تارضح  هب  لّسوت  ادخ و  رب  لّکوت  اب  دننک  یعـس  دیاب 

. دنوش جراخ  زارفارس  اهناحتما 
***
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: مهدزای لصف 

هراشا

جح  کسانم 

لاس رازه  نیدـنچ  دوب . جـح  کسانم  راذـگناینب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  تاراختفا  زا  رگید  یکی 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  ار  نآ  جح  هروس  ات 29  تایآ 26  ّیط  دنوادخ  هک  داهن ، ار  جح  مسارم  داینب  مزعلاولوا  ربمایپ  نیا  لبق ،

: دنکیم يروآدای 
(«. دنک انب  ار  نآ  ات   ) میتخاس هدامآ  میهاربا  يارب  ار  هبعک  هناخ  ّلحم  هک  ار  ینامز  روایب ) رطاخ  هب  ( ؛» ِْتیَْبلا َناَکَم  َمیِهاَْربِِإل  اَنْأََّوب  ْذِإَو  »

هتـشگ و ناریو  مالـسلا  هیلع  حون  ناـفوط  زا  سپ  هدـش (1) و  هتخاس  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نامز  رد  هبعک  هناـخ  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب 
هب دـنوادخ  دوب ، هدـش  ناهنپ  نافوط  داب و  زا  لصاح  ياهنش  اـهكاخ و  اهبالیـس و  زا  لـصاح  يـال  لِـگ و  ریز  رد  شراـثآ  هدـنامیقاب 

يور رب  هبعک  هناخ  نتخاس  نامرف  هک  یماگنه   (2)، تایاور زا  یخرب  قبط  دنک . يزاسزاب  ار  نآ  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
تاهناـخ ياـههیاپ  ياـج  : » درک ضرع  ادـخ  هب  باـطخ  ترـضح  نآ  دـش ، هداد  مالـسلا  هـیلع  مـیهاربا  ترـضح  هـب  نآ  نیـشیپ  ياـههیاپ 

هداهن مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  ییاههیاپ  و  تفر ، رانک  هبعک  هناخ  ياههیاپ  يور  ياهكاخ  داتـسرف ، ینافوط  دـنوادخ  تساـجک »؟
ترضح  دش . راکشآ  دوب ،
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ح 31 ص 61 ، كردم ، نامه  - 2

: مهدزای www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


166 ص :
ناگتـشرف زا  ياهّدـع  يراکمه  اب  تردـقرپ ، طاشن و  اب  ناوج و  لیعامـسا  درک . زاغآ  ار  ادـخ  هناـخ  يزاـسزاب  راـک  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

هبعک هناخ  لکـش  نیدـب  و  تخاس ، ار  هناـخ  ترـضح  نآ  دـندناسر و  لـیلخ  میهاربا  هب  هبعک  فارطا  ياـههوک  زا  ار  بساـنم  ياـهگنس 
: داد لیلخ  میهاربا  هب  روتسد  هس  هبعک ، هناخ  يانب  روتسد  هب  هراشا  زا  سپ  دنوادخ  دش . هتخاس 

«. هدم رارق  نم  ياتمه  ار  يزیچ  میتفگ ): وا  هب  و  ( ؛» ًاْئیَش ِیب  ْكِرُْشتَال  ْنَأ  . » 1
رد لاعتم  دنوادخ  هک  دسریم  رظن  هب  یلو  دناهدرک ، ریسفت  دنوادخ  يارب  ندادن  رارق  کیرش  يانعم  هب  ار  هفیرش  هیآ  نیا  ًالومعم  نارّسفم 

صلاخ ار  تتّین  ماهناخ  نتخاس  رد  میهاربا ! : » دـیامرفیم ایوگ  تسا . هداد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  لمع  صولخ  روتـسد  هیآ  نیا 
دهاوخ دنموربآ  تکربرپ و  ماوداب و  دریذپ ، ماجنا  ّتین  صولخ  اب  يراک  ره  اریز  زاسب ؛» ار  نآ  نم  يدونشخ  اضر و  يارب  طقف  و  نادرگ ،

. دش
ار ماتیا  یتسرپرس  رگا  میزاسیم ، دجسم  رگا  میشیدنیب . راگدرورپ  تیاضر  بلج  هب  طقف  اهراک  مامت  رد  مینک  یعس  دیاب  مه  ام  نیاربانب ،
هب رگا  میوشیم ، هسردـم  ناتـسرامیب و  هّینیـسح و  هاگنامرد و  يانب  رادهدـهع  رگا  میناوخیم ، بحتـسم  ای  بجاو  زاـمن  رگا  میریذـپیم ،

يارب هچنآ  اهنت  اریز  میـشیدنیب . یهلا  برق  راگدرورپ و  تیاضر  هب  طقف  طقف و  مینزیم  يراک  ره  هب  تسد  هصـالخ  و  میوریم ، تراـیز 
(1). تسا رادیاپ  دوشیم ، ماجنا  ادخ 

کچوک دجاسم  لباقم  رد  درادن . ینادنچ  رازگزامن  اّما  دوشیم ، هتخاس  تاناکما  عاونا  اب  یعیـسو  لّلجم و  گرزب و  رایـسب  دـجاسم  هاگ 
قنور مک  ار  نآ  صالخا  مدـع  و  قنوررپ ، ار  نیا  ّتین  صولخ  دوشیمن . تفای  نآ  رد  یلاخ  ياـج  تسا و  هلغلغ  هک  دراد  دوجو  یمیدـق 

. تسا هدرک 
لاس  رازه  هس  زا  سپ  هک  دوب  ّرثؤم  ردقنآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  بیجع  صالخا 
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ناـبیطخ و نیرتاـناوت  و  ناگدنـسیون ، نیرتيوـق  هک  یمـسارم  هناـخ و  دوـشیم ؛ هدوزفا  جـح  مسارم  هبعک و  هناـخ  تمظع  رب  زور  هب  زور 

. درک هدهاشم  کیدزن  زا  تفر و  دیاب  و  دنزجاع ، نآ  فیصوت  زا  نانارنخس ،
ناگدــننکعوکر و ناگدـــننکمایق و  ناگدـــننکفاوط و  يارب  ار  ماهناــخ  و  ِدوـُـجُّسلا ؛» ِعَّکُّرلاَو  َنیِِمئاـَْـقلاَو  َنــیِِفئاَّطِلل  َِیـتـَْیب  ْرِّهَطَو  . » 2

«. زاس كاپ  یگدولآ ) هنوگره  زا  اهتب و  یگدولآ  زا   ) نارازگهدجس
هورگراهچ يارب  يونعم - يّدام و  رظن - ره  زا  ار  نآ  هبعک ، ياـنب  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دـهدیم  شلیلخ  هب  دـنوادخ  هک  يروتـسد  نیمود 

. ناگدننکفاوط فلا ) نک : هدامآ 
. ناگدننکهدجس د ) ناگدننکعوکر . ج ) دنراد . مایق  زامن  لاح  رد  هک  نارازگزامن  ب )

دوجو ثول  زا  ار  نآ  مه  و  وش ، رادهدـهع  ار  نآ  يرهاظ  تفاظن  مه  زاس . هداـمآ  ار  نآ  نارازگزاـمن  ناگدـننکفاوط و  يارب  هصـالخ  و 
. رادهگن كاپ  یبوچ  یگنس و  ياهتب 

ناهج رسارس  رد  ناناملسم  همه  رب  هکلب  درادن ، مارحلادجـسم  هبعک و  هب  صاصتخا  ادخ  هناخ  نتـشاد  هگن  زیمت  هلأسم  مرتحم ! ناگدنناوخ 
ادارف و تعامج و  زامن  يرازگرب  تهج  تبغر ، قوش و  اب  ناـنمؤم  اـت  دـنراد ، هگن  هوکـشاب  زیمت و  هراومه  ار  دـجاسم  ماـمت  تسا ، مزـال 

. دنوش رضاح  دجاسم  رد  ینید  يدابع و  مسارم  رگید 
«. نک جح  هب  یمومع  توعد  ار  مدرم  ِّجَْحلِاب ؛» ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأَو  . » 3

هداـمآ هبعک  هناـخ  هک  نونکا  : » تسا نینچ  هبعک  هناـخ  ندرکزیمت  اـنب و  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  هب  راـگدرورپ  روتـسد  نیموس 
: دیوگیم خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نک ؛» جح  هب  توعد  ماع  تروص  هب  ار  مدرم  همه  دشابیم ، دوخ  نانامهیم  زا  ییاریذپ 

: دومرف دنوادخ  دسریمن »! یسک  شوگ  هب  اضف  نیا  رد  نم  يادص  ایادخ ! »
ُغالَْبلا  اَْنیَلَعَو  ُناذْالا  َْکیَلَع  »

»(1)؛ میناسریم همه  شوگ  هب  ام  نزب ، ادص  وت   ؛
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: دناوخ ارف  جح  هب  ار  مدرم  ترابع  نیا  اب  و  درک ، ور  ملاع  برغ  قرش و  تمس  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا 

ْمُکَّبَر  اُوبیجاَف  ُقیتَْعلا  ِْتیَْبلا  َیلا  ُّجَْحلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ُساَّنلا  اَهُّیا  »
اجب ار  یهلا  فیلکت  هدرک و  تباجا  ار  ناتدـنوادخ  تسا ، هدـش  بجاو  امـش  زا ) عیطتـسم  دارفا   ) مامت رب  دـنوادخ  هناـخ  جـح  مدرم ! يا   ؛

«. دیروآ
هکلب دناسر ، مالـسلا  هیلع  میهاربا  رـصع  نایناهج  همه  شوگ  هب  ار  شربمایپ  يادص  اهنت  هن  دوب ، هداد  هک  ياهدـعو  قباطم  لاعتم  دـنوادخ 

هک یناسک  هجیتن  رد  دناسر و  دمآ ، دنهاوخ  تمایق  مایق  ات  هک  ییاهناسنا  ردام و  مکش  رد  دوجوم  ياهناسنا  مامت  شوگ  هب  ار  وا  يادص 
ياههناسر نیرتعیسو  نیرتهدرتسگ و  ایآ   (1). درک دهاوخ  ناشبیصن  ار  جح  فّرـشت  قیفوت  دنوادخ  دنتفگ ، کیّبل  میهاربا  يادن  خساپ  رد 

دنوادخ دـنناسرب ؟ هدـشن  دـقعنم  اهنآ  هفطن  زونه  هک  ياهدـنیآ  ياهلسن  ناردام و  محر  نورد  ياهنینج  هب  ار  دوخ  رابخا  دـنرداق  ناهج 
: دیامرفیم هیآ  همادا  رد  لاعتم 

هب يرود  هار  ره  زا  هدـیزرو  کباچ و  رغال /(  ياهبکرم  رب  هراوس  هدایپ و  ات  ٍقیِمَع ؛» ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماَض  ِّلُک  یَلَعَو  ًالاَجِر  َكُوتْأَی  »
«. دنیایب وت  يوس 

؟ دراد یتّیصوصخ  ایآ  رغال ،» ياهبکرم  رب  راوس  : » تسا هدومرف  ارچ  لاؤس :
تالکـشم و ردـقنآ  نآ ، دـننام  بسا و  هلیـسو  هب  هّکم  هب  نتفر  هتـشذگ ، ياـهنامز  رد  دـناهتفگ : لاؤس  نیا  خـساپ  رد  نیرّـسفم  باوـج :

. دشیم فیحن  رغال و  قاچ ، هبرف و  بسا  دندیسریم  دصقم  هب  یتقو  هک  تشاد ، تامیالمان 
: دیامرفیم تسا . هدش  هراشا  نآ  دیاوف  راثآ و  جح و  هفسلف  هب  دعب  هیآ  رد 

«. دنشاب شخبتایح ) همانرب  نیا  رد   ) شیوخ نوگانوگ  عفانم  دهاش  ات  ْمَُهل ؛» َِعفاَنَم  اوُدَهْشَِیل  »

ح 9 ص 5 ، ج 8 ، هعیشلالئاسو ، - 1

: مهدزای www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


169 ص :
اّما تخادرپ . میهاوخ  اهنآ  هب  هدنیآ  ثحابم  رد  هک  دراد  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس و  یقالخا و  يونعم و  يّدام و  فلتخم  عفانم  جـح 

. درادن ياهفسلف  یهلا  ماکحا  دندقتعم  دنتسین - تیبلها  بتکم  وریپ  هک  ناناملـسم - زا  یعمج  هک  نیا  تسا ، رکذ  هب  مزال  اجنیا  رد  هچنآ 
يراک ماجنا  زا  و  دنکیمن ، رداص  يروتـسد  باسحیب  میکح  صخـش  و  تسا ، میکح  دنوادخ  : » میدـقتعم تیب  لها  بتکم  ناوریپ  ام  اّما 
يارب دسافم  حلاصم و  نیا  دـنچ  ره  تسا ، هتفهن  ياهدـسفم  شیاهندرک  یهن  رد  و  دراد ، یتحلـصم  وا  تاروتـسد  دـیامنیمن . يریگولج 

«. تسا دنموس  دیفم و  نیفّلکم  ام  يارب  اّما  تسا ، زاینیب  ینغ و  زیچ  همه  زا  وا  اریز  درادن ، يدوس  وا  كاپ  تاذ 
: دیامرفیم هتخادرپ ، جح  کسانم  تاّیئزج  زا  یخرب  هب  سپس  لاعتم ، دنوادخ 

اهنآ هب  هک  ینایاپراهچ  رب  ار ، ادـخ  ماـن  ینّیعم  ياـهزور  رد  و  ِماَْـعنَْألا ؛» ِۀَـمیَِهب  ْنِّم  ْمُهَقَزَر  اَـم  یَلَع  ٍتاَـمُوْلعَّم  ٍماَّیَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَـیَو  »
«. دنربب ندرک ) ینابرق  ماگنه  هب  ، ) تسا هداد  يزور 

هیآ تسا . هدشن  نآرق  رد  زامن  تاّیئزج  ضّرعتم  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  جـح  تاّیئزج  زا  یخرب  هک  نیا  بلاج 
ار ادخ  رکذ  هدرک و  هتوتیب  اجنآ  رد  دـیاب  جاّجح  دراد . هّجحیذ  ياهزور 11 و 12 و 13  رد  ینم  رد  جاّجح  هتوتیب  زور  هس  هب  هراـشا  قوف 

: دنیوگب
« انْالبا ام  یلَع  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ِماْعنْالا ، ِۀَمیَهب  ْنِم  اْنقَزَر  ام  یلَع  ُرَبْکا  ُهَّللاَو  انادَه ، ام  یلَع  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللاو  ُهَّللا  اَّلا  َهلاال  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  »

(1).
: دهدیم ار  ینابرق  تشوگ  فرصم  روتسد  هدرک و  هراشا  تسا ، ینابرق  هک  جح ، لامعا  زا  رگید  یکی  هب  سپس 

«. دییامن ماعطا  زین  ار  ریقف  ياونیب  و  دیروخب ، اهنآ  تشوگ  زا  سپ  َریِقَْفلا ؛» َِسئاَْبلا  اوُمِعْطَأَو  اَْهنِم  اُولُکَف  »

ح 15 ص 307 ، ج 99 ، راونالاراحب ، - 1
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تشوگ ندروخ  فلاخم  ياهّدع  زورما ، هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  دراد . ینابرق  ياهتشوگ  زا  هدافتـسا  موزل  رد  تحارـص  هفیرـش  هیآ  نیا 

هدمآ دّدعتم  تایاور  رد  دنکیم . شرافس  لدتعم  تروص  هب  ار  تشوگ  زا  هدافتسا  مالسا  و  تسا . هابتشا  نخس  نیا  هک  یلاح  رد  دنتـسه ،
: تسا

ِهنُذا  یف  اُونِّذَأَف  ُهُْقلُخ  َءاس  ْنَمَو  ُهُْقلُخ ، َءاس  َمْحَّلا  ِلُکْأَی  َْمل  ًاحابَص  َنیَعبْرا  هَکََرت  ْنَم  »
(1) «. تفگ ناذا  هدش  قالخادب  هک  یسک  شوگ  رد  دیاب  و  دوشیم ، قالخادب  دروخن  تشوگ  زور  لهچ  هک  یسک   ؛

راوازـس تشوگ  ندروخ  هلمج  زا  يراـک  چـیه  رد  يورهداـیز  طارفا و  هّتبلا  تسا ، بوخ  لداـعتم  ّدـح  رد  تشوـگ  زا  هدافتـسا  نیارباـنب ،
. دینکن تاناویح  ناتسروگ  هربقم و  ار  دوخ  ياهمکش  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  تسین ،

(2) (. ِناْویَْحلا َِرباقَم  ْمَُکبُوُلق  اُولَعَْجتال  )

اهسرد اههتکن و 

تمعن رکش 

ار ینابرق  رازه  اهدص  هک  تسا  نیا  تمعن  رکش  ایآ  میشاب . نادردق  رکاش و  هتشاد  ینازرا  ام  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  لباقم  رد  دیاب  ام 
مراد رطاخ  هب  مینک ؟ نفد  نآ  دـننام  ردول و  هلیـسو  هب  گرزب  ياهلادوگ  رد  ای  و  مینزب ، شتآ  ار  اهنآ  هتخیر و  صوصخم  ياـههروک  رد 

ینابرق همه  نیا  هک  هداد  روتسد  مالـسا  ایآ  تفگ : نم  هب  هاگنابرق  رد  یـصخش  دندزیم ، شتآ  ار  نآ  ای  دشیم ، نفد  اهینابرق  هک  ینامز 
ياهنالقاع میمـصت  يدوعـس  ناتـسبرع  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادخ  دـننک ؟ نفد  ای  دـننازوسب  دنـشکب و  ار  دنفـسوگ  اهنویلیم  و  دوش ، فلت 

يدنبهتسب  ناکما  ناوارف  هنیزه  اب  تفرگ و 

ص 67 ج 66 ، راونالاراحب ، - 1
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171 ص :
. دش هتشادرب  جح  کسانم  لامعا و  زا  لاؤس  تمالع  نیا  و  درک ، مهارف  مورحم  قطانم  هب  ار  نآ  لاسرا  اهتشوگ و  یتشادهب 

زورید زورما و  ّجح  نیب  ياهسیاقم 

مارحلا هَّللا  تیب  راّوز  نونکا  دراد . يرایـسب  توافت  دـندادیم ، ماجنا  اـم  ناگتـشذگ  هک  یّجح  لـباقم  رد  دوشیم  ماـجنا  زورما  هک  یّجح 
نورد رد  ناسنا  هک  زّهجم ، ياهسوبوتا  اب  اجنآ  زا  دنـسریم و  دصقم  هاگدورف  هب  تعاس  هس  زا  رتمک  فرظ  دنوشیم و  امیپاوه  رب  راوس 

تامیالمان تالکشم و  ریسم  نیا  ّیط  هتشذگ  رد  اّما  دندرگیم . لقتنم  تنوکس  ّلحم  ياهلته  هب  دنکیمن ، امرگ  ساسحا  اهنیـشام  نآ 
درمریپ فاوط  ماگنه  هب  ناملسم  ناردارب  زا  یکی  : » دیوگیم نآرق  نارّسفم  ناگرزب  زا  يزار  حوتفلاوبا  خیش  موحرم  تشاد . يدایز  رایسب 

لاس جـنپ  مدوب ؟ هار  رد  تّدـم  هچ  ینادیم  تفگ : درمریپ  دیـسرپ . ار  وا  لاوحا  دـید . دوب ، فاوط  لاح  رد  نانزاصع  هک  ار ، ياهدـیمخدق 
نینچ نم  اب  رفـس  تامیالمان  دوب . هدـشن  دیفـس  میاهوم  و  مدوبن ، هتـسکش  هدـیمخدق و  ریپ و  هنوگ  نیا  نم  مسرب ! هّکم  هب  اـت  دیـشک  لوط 

(1) «. درک
؟ دشکب لوط  لاس  جنپ  هدایپ ، دنچ  ره  یسک ، رفس  دوشیم  رگم  لاؤس :

هّکم تمـس  هب  لوپ  يدودـحم  رادـقم  هدایپ و  ياپ  اب  هّیـسونایقا  ای  اـقیرفآ  لامـش  زا  یـصخش  هتـشذگ  ياـهنامز  رد  دـینک  ضرف  باوج :
هار زا  و  هدرک ، فّقوت  یناکم  رد  ار  یهام  دـنچ  دـیاب  رفـس  هنیزه  هنازور و  جراخم  يارب  دوشیم ، ماـمت  شلوپ  هار  نیب  رد  دـنک . تکرح 

نامرد هجلاعم و  يارب  ددرگیم ، رامیب  هار  ریسم  رد  دهدیم . همادا  دوخ  تکرح  هب  سپس  دیامن ، زادناسپ  يرادقم  نآ  دننام  يرگراک و 
یلو  دهدیم . همادا  دوخ  ریسم  هب  نامرد  زا  سپ  و  هدرک ، فّقوت  رگید  یتّدم  دوشیم  روبجم 

ص 89 ج 8 ، نانجلا ، حُور  ریسفت  - 1
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172 ص :
. دنک تکرح  سپس  هدرک ، ربص  هار  ندش  زاب  ات  دوشیم  روبجم  و  هدش ، هتسب  هار  نآ  دننام  لیس و  ای  ینماان  ّتلع  هب  هک  دسریم  ییاج  هب 

. دسرب هّکم  هب  ات  تسا  زاین  يدایز  نامز  یعناوم ، تالکشم و  نینچ  دوجو  اب 
ناسآ تحار و  رایـسب  اهرفـس  نونکا  اّما  دندشیم ، فّرـشم  جح  هب  اسرف  تقاط  ناوارف و  تالکـشم  اب  مدرم  هتـشذگ  ياهنامز  رد  يرآ !

هک  ) دوب هتشاذگ  رس  تشپ  ار  یتخس  رفـس  هتفر و  جح  هب  یـصخش  یگزاتهب  میوشیم . هجاوم  ییاهيرکـشان  اب  هاگ  هنافـسأتم  یلو  هدش ،
یلو يدرک ، نم  بیصن  ار  رفـس  نیا  متفگ  دنوادخ  هب  : » تفگیم تشگزاب  زا  سپ  تسین ) هسیاقم  لباق  ناگتـشذگ  ياهیتخـس  لباقم  رد 

. اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبب  نکم »! منادنزرف  بیصن 
میدش فّرـشم  جـح  هب  هک  يرفـس  نیلّوا  رد  مراد  رطاخ  هب  دوب ، ام  نامز  اب  توافتم  رایـسب  رفـس  تاناکما  زین  رود  نادـنچ  هن  ياهلاس  رد 

ام هنهرب  تروص  رـس و  رب  نازوس  باتفآ  میدشیم . زابرـس  فقـسیب و  يراب  ياهنیـشام  رب  راوس  حبـص  ماگنه  دـیاب  دوب ، تخـس  رایـسب 
مرتحم جاّجح  نونکا  داتفایم . يدایز  هّدع  تروص  تسوپ  هک  دوب  دایز  يردق  هب  باتفآ  شزوس  تّدش  میدوب . هار  رد  اهتعاس  دیباتیم .

هّکم ات  تاقیم  هلصاف  یتحار  هب  تالکشم  نیا  زا  غراف  و  هدرک ، تکرح  زّهجم  ياهسوبوتا  اب  هنابش  دیلقت  مّظعم  عجارم  ياواتف  هب  هّجوت  اب 
هّکم ات  هنیدم  هلصاف  زور  ّیط 12  رد  هّمئا  باحـصا  هک  یلاح  رد  دنوشیم ؛ جراخ  مارحا  زا  و  هدروآ ، اجب  ار  دوخ  لامعا  و  هدومن ، یط  ار 

. دنروآ اجب  ار  اهتمعن  نیا  رکش  دیاب  ناناملسم  دندرکیم . یط  ار 

جح تّیمها 

. تسا ینید  ضیارف  نیرتگرزب  زا  و  مالسا ، ّمهم  ناکرا  زا  یکی  جح 
ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَّللَو  : » دیامرفیم انعمرپ  هاتوک و  ترابع  کی  رد  دیجم  نآرق 
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(1) «. دنراد ار  نآ  يوس  هب  نتفر  ییاناوت  هک  اهنآ  دننک ، وا )  ) هناخ گنهآ  هک  تسا  بجاو )  ) مدرم رب  ادخ  يارب  و  اًلِیبَس ؛» ِْهَیلِإ  َعاَطَتْسا  ِنَم 

: دیامرفیم هیآ  نیمه  لیذ  رد  و 
نایناهج همه  زا  دنوادخ  و  هدـناسر ،) نایز  دوخ  هب  دـنک ، كرت  ار  جـح  و   ) دزرو رفک  سک  ره  و  َنیَِملاَْعلا ؛» ْنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَمَو  »

«. تسا زاینیب 
ار نآ  هداعلاقوف  ّتیمها  دننکیم ، كرت  ار  بجاو  ّجح  هک  یناسک  دروم  رد  رفک »  » هب ریبعت  همیمـض  هب  مدرم »...  رب  تسادخ  يارب   » هلمج

. دزاسیم نشور  اًلماک  مالسا  رد 
قداص ماما  زا   (2)« اًلِیبَس ُّلَضَأَو  یَمْعَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یَمْعَأ  ِهِذَه  ِیف  َناَک  ْنَمَو   » ءارسإ هروس  هفیرش 72  هیآ  ریسفت  رد  هک  نیا  هّجوت  لباق 

دسریم ارف  وا  گرم  ات  دزادنایم ، ریخأت  هب  هتسویپ  ار  دوخ  بجاو  ّجح  هک  تسا  یسک  هیآ ، یناعم  زا  یکی  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع 
يدوهی تمایق  زور  دنک ، كرت  رذع  نودب  ار  بجاو  ّجح  سک  ره  : » تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد   (3) (. دوب دهاوخ  انیبان  تمایق  رد  وا  )

(4) «. دوشیم روشحم  ینارصن  ای 
. دوشیم هدید  یلمع  رتمک  هرابرد  هک  هدش ، دراو  یمالسا  تایاور  رد  یمیظع  ياهشاداپ  جح  يارب  لباقم ، رد  و 

دنهاوخب هچ  ره  دنتـسه ، ادخ  نامهیم  دنروآ  اجب  هرمع  جـح و  هک  یناسک  : » میناوخیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  هک  نانچ 
هار نیا  رد  رگا  و  دوشیم ...  هتفریذپ  دـننک  تعافـش  یـسک  هرابرد  رگا  و  دـسریم ، تباجا  هب  دـننک  ییاعد  ره  و  دـهدیم ، اهنآ  هب  ادـخ 

(5) «. دشخبیم ار  اهنآ  ناهانگ  مامت  دنوادخ  دنریمب 

هیآ 97 نارمع ، لآ  هروس  - 1

« تسا رتهارمگ  انیبان و  زین  ترخآ  رد  هدوب ، انیبان  قح ) هرهچ  ندید  زا  ناهج ( نیا  رد  هک  یسک  اّما  همجرت «: - 2

ح 5 باب 6 ، جحلا ، بوجو  باوبا  ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3

ح 1 باب 7 ، كردم ، نامه  - 4

ح 17 ص 29 ، جحلا ، باوث  باب  ج 5 ، ماکحالا ، بیذهت  - 5
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174 ص :
: میناوخیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  زین  و 

؛ ۀَّنَجلا اَّلا  ٌءازَج  َُهل  َْسَیل  ُروُْربَملا  ُّجَْحلا  »
(1) !«. درادن تشهب  زج  یشاداپ  لوبقم  ّجح 

: میناوخیم ترضح  نامه  زا  موس  ثیدح  رد  و 
؛ ُهُّما ُْهتََدلَو  ٍموَیَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  َجَرَخ  َْتیَْبلا ...  َّجَح  ْنَم  »

(2) «. تسا هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه  دوشیم ، كاپ  هانگ  زا  دروآ  اجب  جح  هک  یسک 
. تسا شاداپ  نیرتالاب  راختفا و  نیرترب  و  تبهوم ، نیرتگرزب  نیا  و 

هدر نارسفا  زا  یکی  دوریم . یلعا  توکلم  هب  و  هدش ، جراخ  هّدام  ملاع  زا  زور  دنچ  نمض  رد  ناسنا  حور  هک  سب  نیمه  جح  ّتیمها  رد 
یلومعم يداع و  ياهسابل  و  هدیـسر ، تاـقیم  هب  هک  یتقو  : » تفگ درکیم ، ینیگنـس  شاهنیـس  يور  ناوارف  ياهلادـم  هک  شترا  يـالاب 

ندش ناسکی  مارحا و  زا  سپ  يرآ ، مدرک ؛» یبیجع  یتحار  یکبـس و  ساسحا  مدیـشوپ ، مارحا  هلوح  ود  و  هدرک ، نوریب  نت  زا  ار  هّرمزور 
رد دنکیم . ادـیپ  يرگید  ساسحا  ناسنا  ینیبرتربدوخ ، ّربکت و  یهاوخدوخ و  رورغ و  ربک و  ندرپس  یـشومارف  تسد  هب  و  اهناسنا ، همه 
هک ترـسمه  زا  ینکیمن ، هدافتـسا  مه  مِرِک  زا  ینزیمن ، هناش  زین  ار  تیاهوم  یتنیز ، ینتخود و  ياهسابل  اب  یظفاحادـخ  رب  هوالع  اجنآ 

یتوکلم یناحور و  ردق  نآ  ینکیم . كرت  ار  وا  هب  یسنج  تّذل  اب  هارمه  هناقشاع و  هاگن  یّتح  و  يریگیم ، هلـصاف  زین  تسا  لالح  وت  رب 
هرخافم هلداجم و  ثحب و  ّرج و  نارگید  اب  دوشیمن ، هل  تیاپ  ریز  مه  هچروم  کی  دیـسر ، دـهاوخن  مه  تارـشح  هب  ترازآ  هک  يوشیم 

مـسج ره  هنییآ و  رد  ار  تاهفاـیق  یّتح  و  ییاـمنیمن ، جراـخ  تندـب  زا  نوخ  ینَکیمن ، ار  مرح  هاـیگ  ینکیمن ، دیـص  مرح  رد  ینکیمن ،
لد  قرب ، قرز و  يدیلپ و  زا  ّولمم  تسپ و  يایند  زا  یمدآ  هک  یتسار  ینیشنیمن . هراظن  هب  رگید  یلقیص 

ص 2 ج 3 ، يراخب ، حیحص  ح 114 ؛ ص 427 ، ج 1 ، یلائللا ، یلاوع  - 1

ح 113 ص 426 ، كردم ، نامه  - 2
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. دنکیم تیبرت  ار  يو  تقیقح  رد  و  تسا ، ّرثؤم  ناسنا  يارب  ياهمانرب  نینچ  یتسار  هب  دنُکیم . ریس  رگید  یملاع  رد  دنکیم و 

نآ رد  طقف  هک  هچنآ  زا  و  دوشیم ، تفای  اـج  همه  هک  دـنوریم  ییاـهزیچ  لاـبند  هب  سّدـقم  ناـکم  نآ  رد  مدرم  زا  ياهّدـع  هک  سوسفا 
باوخ زا  هزات  هک  ییاهناسنا  دننامه  تشگزاب  زا  سپ  و  دـننکیم ، تلفغ  دروآ  تسدـب  ناوتیم  میظع  عامتجا  نآ  رد  شزرا و  اب  ناکم 

زا لبق  ادخ  هناخ  راّوز  میدقتعم  تهج ، نیدب  تسا . هتفر  ناشرس  یهالک  هچ  و  هدرک ، یگرزب  هابتـشا  هچ  هک  دنوشیم  هّجوتم  هدش ، رادیب 
هچ هب  هک  دـننامهفب  اهنآ  هب  اهناوراک  مرتحم  نویناحور  و  دـننیبب ، ار  مزـال  ياـهشزومآ  دـیاب  هرّونم  هنیدـم  رد  تماـقا  ماـگنه  رد  رفس و 

. تسا ناهج  دبعم  نیرتیمیدق  هک  دنراد  ياهناخ  هب  رفس  مزع  و  دنهنیم ، یناگرزب  هچ  ياپ  ياج  اپ  اجنآ  رد  هداهن و  اپ  یـسّدقم  نیمزرس 
. دش دنهاوخ  يرگید  ناسنا  دنیامن ، هشیدنا  گرزب  تدابع  نیا  رد  دننیبب و  ار  تامیلعت  نیا  رگا  هک 

تـسد هب  اـهبنارگ  رهوـگ  نیا  نوـچ  اـّما  دوـش ؛ تاـفالتخا  عـفر  لـماع  و  ناناملـسم ، تدـحو  روـحم  دـیاب  تمظع  ّتیمها و  نیا  اـب  جـح 
. دناهدرک دانع  فالتخا و  لماع  هب  لیدبت  ار  نآ  هک  دنربیمن ، هنیهب  هدافتـسا  نآ  زا  اهنت  هن  و  دننادیمن . ار  نآ  ردق  هداتفا  ناسانـشانرهوگ 

نیغورد یفنم و  تاغیلبت  هعیش  هیلع  رب  مئاد  روطهب  ناناملـسم ، هب  نآ  ندناسانـش  نمـشد و  ياههئطوت  هب  نتخادرپ  ياجب  یفلـس  ياهیباّهو 
رگید نایعیــش و  لد  رد  ار  فـالتخا  هـنیک و  رذــب  و  هدوـمن ، رارکت  هرمع  جــح و  ماـّیا  رد  ار  دوـخ  ساـسایب  یهاو و  تاـماّهتا  و  هدرک ،

. دنشاپیم ناناملسم 

! تخسرس ینمشد  زا  ینخس 

: تسا كانرطخ  ام  يارب  ناناملسم  زیچ  هس  : » تفگ یسیلگنا  نوتسدالگ 
تایآ  هب  و  دننکیم ، توالت  ار  نآرق  ناناملسم  هک  ینامز  ات  دیجم ؛ نآرق  فلا )
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. دوب میهاوخن  تحار  ام  دننکیم ، لمع  نآ  دننام  یتسرپتب و  كرش و  اب  هزرابم  تداهش و  داهج و 

دنلب دـجاسم  هتـسدلگ  زا  نّذؤم  يادـص  دـسریم و  ارف  زاـمن  تقو  هک  یماـگنه  مینک ، غیلبت  مالـسا  هیلع  رب  هچ  ره  اـم  ناذا ؛ زاـمن و  ب )
. دوشیم بآ  رب  شقن  ام  تاغیلبت  مامت  هلیسو  نیا  هب  و  دنتسیایم ، زامن  هب  و  هدرک ، تکرح  دجاسم  تمس  هب  مدرم  همه  دوشیم ،

، هدروآ اجب  ار  جح  يدابع  مسارم  نامزمه  و  هدرک ، رفس  ناتسبرع  هب  جح  ماّیا  رد  ایند  رـسارس  ناناملـسم  هک  ینامز  ات  ادخ ؛ هناخ  ّجح  ج )
!«. میتسه رطخ  رد  اهیبرغ  ام  دننکیم ، تکرش  یللملانیب  هرگنک  نیا  رد  و 

!«. دینک بارخ  ار  هبعک  هناخ  و  هدرک ، غیلبت  مالسا  ربمایپ  هیلع  رب  و  هدز ، شتآ  ار  اهنآرق  : » هک دنکیم  هیصوت  سپس 
عطق روطهب  دـننک ؟ شومارف  ار  نآرق  فراعم  ماکحا و  ناناملـسم  هک  دـننک  يراک  ای  تسا ؟ دـیجم  نآرق  قاروا  ندز  شتآ  وا  روظنم  اـیآ 

نوـنکا مه  و  دـننکیم ، هدرک و  هئطوـت  فـلتخم  لاکـشا  هب  نآ  فراـعم  نآرق و  هیلع  رب  هراوـمه  ورنـیا  زا  تـسا ، حیحـص  مود  لاـمتحا 
. دنتسه ینکفاههبش  لوغشم  ام  ناناوج  نامیا  داقتعا و  ندرک  تسس  يارب  یناوارف  ياهتیاس 

هتفرگ و تّدـش  یگزاـتهب  و  دراد ، همادا  زوـنه  دـش و  زاـغآ  هیواـعم  ناـمز  زا  راـک  نیا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ماـن  وـحم  دروـم  رد 
ناـیم رد  ار  راـمآ  نیرتـالاب  دّـمحم  ماـن  هتـشذگ  لاـس  رد  هک  نیا  بلاـج  و  تسا . هدیـسر  دوخ  جوا  هب  یبرغ  ياـهروشک  رد  صوـصخهب 

هک دـتفایم  ّفص  هروس  هفیرـش 8  هیآ  دای  هب  ناسنا  هک  تساجنیا  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  دـناهدمآ  اـیند  هب  اـجنآ  رد  هک  ینادازون 
: دومرف

یلو دنزاس ؛ شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  نانآ  َنوُِرفاَْکلا ؛» َهِرَک  َْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللاَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُوئِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  »
لماک  ار  دوخ  رون  ادخ 
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«. دنشاب هتشادن  شوخ  نارفاک  دنچ  ره  دنکیم ،

هک سّدقم ، یناحور  رفس  نیا  هک  لکش  نیدب  تسا . هدوب  روظنم  جح  يونعم  رفـس  دنلب  فادها  بیرخت  زین  هبعک ، هناخ  بیرخت  دروم  رد 
يارب هّیزیهج  هّیهت  نآ  زا  فده  هک  دنک  لّزنت  نآ  حطس  ردقنآ  و  دوش ، لیدبت  یتافیرشت  ای  یحیرفت  يرفس  هب  دنک ، لّوحتم  ار  ناسنا  دیاب 

! دشاب ناشنارتخد 
یپ نید  فراعم  ریاس  جح و  نآرق و  مالـسا و  تمظع  هب  رتشیب  و  هدرک ، رکف  نانمـشد  تادـیدهت  نانخـس و  هنوگ  نیا  هب  دـیاب  ناناملـسم 

. دنوشن نانآ  ياههشقن  ندرک  هدایپ  لماع  دوخ  هدرکان  يادخ  و  دننادب ، ار  نآ  ردق  و  هدرب ،

نآرق رد  جح 

روطنامه ماکحا - رگید  ياهيراکهزیر  هک  یلاح  رد  هدمآ ، دیجم  نآرق  رد  جح  ماکحا  زا  یّمهم  تمسق  هک  سب  نیمه  جح  ّتیمها  رد 
: دییامرف هّجوت  هدش  نآ  ضّرعتم  نآرق  هک  ینیوانع  زا  ياهنومن  هب  تسا . هدماین  نآرق  رد  تشذگ - هک 

. تسا هدمآ  هدئام  هروس  هیآ 96  هرقب و  هروس  هیآ 197  رد  هک  مارحا ؛ . 1
. تسا هتخادرپ  نآ  هب  هرقب  هروس  هیآ 158  هک  مارحا ؛ تاراّفک  . 2

. تسا هتفرگ  رارق  هّجوت  دروم  جح  هروس  هیآ 29  رد  هک  فاوط ؛ . 3
. تسا هدمآ  هرقب  هروس  هیآ 198  رد  رعشم ؛ تافرع و  رد  فوقو  . 4

. تسا هدمآ  جح  هروس  هیآ 29  رد  هک  ریصقت ؛ ای  قلح  . 5
. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هرقب  هروس  هیآ 125  رد  هک  فاوط ؛ زامن  . 6

. دینک هعلاطم  هرقب  هروس  هیآ 158  رد  دیناوتیم  ار  نآ  مکح  هک  هورم ؛ افص و  یعس  . 7
. تسا هدش  نایب  هرقب  هروس  هیآ 196  رد  دروآ ، اجب  ار  شلامعا  دناوتن  دوش و  رامیب  مارحا  زا  سپ  هک  یصخش  مارحا ؛ زا  جورخ  هوحن  . 8

. تسا هدمآ  توبکنع  هروس  هیآ 67  رد  هک  هّکم ؛ مرح  ّتینما  . 9
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مالسا یعامتجا  مسارم  جح و 

، نیاربانب دـنوش . بوذ  هعماج  رد  دـیاب  هک  دـنیآیم  باسح  هب  عرف  دارفا  و  لصا ، هعماـج  تهجنیدـب  تسا ؛ یعاـمتجا  نید  کـی  مالـسا 
يرود ناناملسم  تعامج  دجـسم و  زا  هناهب  نیا  اب  دننکیم و  ادیپ  يرتشیب  بلق  روضح  دننک  تدابع  هناخ  رد  رگا  دنرادنپیم  هک  یناسک 

وت اهنت  اراگدرورپ ) ( ؛» ُُدبْعَن َكاّیا   » هب ناوتیم  لاثم  ناونع  هب  تسا . عمج  ریمض  زامن  ياهریمض  بلاغ  ورنیا  زا  دنهابتـشا . رد  دننیزگیم 
؛» نک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ِمیقَتْسُْملا ؛» َطارِّصلا  اَنِدْهاَو  « ؛» مییوجیم يرای  وت  زا  اهنت  و  ُنیعَتْسَن ؛» َكاَّیاَو  « ؛» میتسرپیم ار 

َنیِحلاَّصلا  ِهَّللا  ِدابِع  یلَعَو  اْنیَلَع  ُمالَّسلاو  »
هعماج رد  دـیاب  دارفا  و  تسا ، یعامتجا  نید  کی  مالـسا  هک  نیا  هجیتن  درک . هراشا  دـنوادخ » هتـسیاش  حـلاص و  ناگدـنب  اـم و  رب  مالـس   ؛

. دنوش بوذ 
: دراد یعامتجا  همانرب  هس  مالسا  ساسا ، نیا  رب 

لباق نآ  باوث  لحارم  یخرب  رد  هک  دراد  باوث  يردـق  هب  يدابع  مسارم  نیا  ددرگیم . هماقا  تقو  جـنپ  اـی  هس  رد  هک  تعاـمج ؛ زاـمن  . 1
: میناوخیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  دشابیمن . شرامش 

تیارب هیده  ود  دـناسریم و  مالـس  تراگدرورپ  تفگ : لیئربج  دـندمآ . نم  دزن  رهظ  زامن  زا  سپ  هتـشرف ، رازه  داتفه  هارمه  هب  لیئربج  »
زامن باوث  مدیسرپ : تسا . تعامج  هب  هنازور  ياهزامن  ندناوخ  يرگید  و  درک ... : ضرع  تسیچ ؟ هیده  ود  نآ  مدیسرپ : تسا . هداتسرف 

روـظنم زاـمن  هاـجنپ  دـص و  تعکر  ره  لـباقم  رد  رفن  ره  يارب  دـنوادخ  دنـشاب  رفن  ود  رگا  تفگ : تسا ؟ ردـقچ  نم  تّما  يارب  تعاـمج 
مامت و  بّکرم ، اهایرد  مامت  و  ذغاک ، اهنامسآ  مامت  هچنانچ  دنوش  رتشیب  رفن  هد  زا  رگا  و  زامن ... ، دصشش  دنـشاب  رفن  هس  رگا  و  دنکیم ،

(1)  ...«. دش دنهاوخن  نآ  تعکر  کی  باوث  شرامشرب  رداق  دنوش ، هدنسیون  ناگتشرف  سنا و  ّنج و  مامت  و  ملق ، ناتخرد 

ح 1 باب 1 ، ۀعامجلا ، ةالص  باوبا  لئاسولا ، كردتسم  - 1

مالسا یعامتجا  مسارم  www.Ghaemiyeh.comجح و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


179 ص :
تّدـش هب  تایاور  رد  دنرامـشیم ، کبـس  ار  نآ  دـنوشیمن و  رـضاح  نیملـسم  تعاـمج  زاـمن  رد  تهجیب  هک  یناـسک  اـب  تهج  نیدـب 

(1). تسا هدش  دروخرب 
ّتنـس لها  هک  دراد  يزایتما  نایعیـش  هعمج  زامن  دش . ایحا  اًلماک  هعمج  زامن  نامروشک  رد  یمالـسا  ماظن  رارقتـسا  زا  سپ  هعمج ؛ زامن  . 2

تعامج زامن  اب  راثآ  رظن  زا  ینادـنچ  توافت  نیا  و  دـناوخیم ، هعمج  زاـمن  دوخ  هّلحم  دجـسم  رد  سک  ره  ّتنـس  لـها  ناـیم  رد  درادـن .
ماما و  دوشیم . هماقا  هوکشاب  هعمج  زامن  کی  هدش و  عمج  اج  کی  رد  رهـش  رـساترس  زا  نادنمقالع  همه  هعیـش  هعمج  زامن  رد  اّما  درادن .
رهش مدرم  و  هدومن ، هاگآ  نمشد  ياههشقن  اههئطوت و  هب  تبسن  ار  مدرم  و  هدرک ، نایب  ار  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس و  تالکشم  هعمج 

. دننکیم مادقا  نارگید  تالکشم  ّلح  هب  تبسن  بلغا  و  هدش ، ربخاب  رگیدمه  لاح  زا 
زا نیشنناملسم ، یمالسا و  ياهروشک  رسارس  زا  ناناملسم  ددرگیم و  رازگرب  هنالاس  هک  تسا  رتمیظع  یعامتجا  جح  ادخ ؛ هناخ  ّجح  . 3

هناخ ترایز  هب  مه  اب  همه  دـنیآیم و  مه  درگ  میظع ، هرگنک  نیا  رد  يداع  رایـسب  دارفا  ات  دارفا  نیرتماقمالاو  زا  و  اهنابز ، اهداژن ، ماـمت 
. دنزادرپیم ادخ 

، دوشیم هماقا  مارحلادجسم  رد  تافرع  هب  تمیزع  زا  لبق  هک  ياهعمج  زامن  صوصخهب  تسا . دنمشزرا  مهم و  رایـسب  هنالاس  عامتجا  نیا 
يارب ییاهبنارگ  تصرف  هچ  دنکیم ، رپ  ار  فارطا  ياهنابایخ  تمظع و  نآ  اب  مارحلادجـسم  و  دننکیم ، تکرـش  نآ  رد  جاّجح  همه  هک 

نایب ار  مالسا  ناهج  لئاسم  نیرتمهم  ناوتیم  زامن  نیا  ياههبطخ  رد  يرآ  دنکیم . داجیا  نآ  ّلح  هوحن  مالـسا و  ناهج  تالکـشم  حرط 
. درک

هداتفا  راوخهریج  یفلس  یباّهو  ياهّدع  تسد  هب  هعمج  زامن  نیا  هک  سوسفا  اّما 

تسا هدمآ  باب 2  ۀعامجلا ، ةالص  باوبا  ج 5 ، هعیشلالئاسو ، رد  تایاور  نیا  زا  یشخب  - 1
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نتم هاگ  و  دـننک . تئارق  ار  هدرک  میظنت  اهنآ  يارب  تموکح  هک  ینتم  دـیاب  و  دـنیوگب ، ینخـس  دـنناوتیمن  دوخ  نابابرا  هزاجا  نودـب  هک 

. تسین شیب  ياهداتفا  اپ  شیپ  هداس و  رایسب  لئاسم  نانآ  ینارنخس 
کمک نیملـسم  نایم  یتشآ  تدحو و  هب  دشاب و  نآ  ياتـسار  رد  زیچ  ره  هک  دراد ، ّتیمها  يردق  هب  مالـسا  هاگدـید  زا  یعامتجا  لئاسم 

ردق نآ  نیبلا  تاذ  حالـصا  نداد و  یتشآ  نیاربانب  تسا . روفنم  ددرگ ، ناناملـسم  فالتخا  ییادـج و  ببـس  هچنآ  و  تسا . بولطم  دـنک 
. تسا هدش  هدرمش  ههبج  مدقم  طخ  رد  داهج  فیدر  رد  هک  دراد  ّتیمها 

(1) (. سانلا نیب  دهاجملاک  سانلا  نیب  حلصملا  رجا  )

جح رارسا 

هراشا

نآرق رد  نآ  كرت  يارب  هک  یتخـس  ياهرفیک  نینچمه  و  هدمآ ، تایاور  رد  جح  يارب  هک  ياهداعلا  قوف  میظع و  ياهباوث  کش  نودـب 
. دراد یمالسا  گرزب  تدابع  نیا  هک  تسا  یّمهم  ياههفسلف  رارسا و  رطاخ  هب  همه  هدش ، رکذ  یمالسا  تایاور  دیجم و 

: دیامرفیم جح  هرابرد  انعم ، رپ  رایسب  هاتوک و  هلمج  کی  رد  دیجم  نآرق 
(2) !«. دنشاب شخبتایح ) همانرب  نیا  رد   ) شیوخ نوگانوگ  عفانم  دهاش  ات  ْمَُهل ؛» َِعفانَم  اوُدَهْشَِیل  »

: هلمج زا  هدش ، هراشا  نآ  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  هک  تسا  ناوارف  عفانم ، نیا 

یقالخا یتیبرت و  راثآ  . 1

. تسا صولخ  اوقت و  ياههیاپ  تیوقت  و  قالخا ، بیذهت  و  سوفن ، تیبرت 
مامت  زا  ناسنا  دوشیم  ببس  لوبقم  ِّجح  هک  دوب  هدمآ  هتشذگ  ثیداحا  رد  هک  يریبعت 

ص 80 ج 9 ، یبلعث ، ریسفت  - 1

هیآ 28 جح ، هروس  - 2
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ندودز حور و  يافص  لد و  یکاپ  رب  جح  ریثأت  يارب  ینـشور  لیلد  هدش ، ّدلوتم  ردام  زا  هک  ددرگ  يزور  دننامه  دوش و  جراخ  شناهانگ 

. تسا رمع  کی  ناهانگ  راثآ 
هب دـنهدیم ، ماجنا  هک  یکـسانم  لامعا و  رارـسا  هب  مارحلا  هّللا  تیب  نارئاز  هک  دـیآیم  تسد  هب  یماگنه  یقالخا  گرزب  هدـیاف  نیا  هّتبلا 

گرزب و تدابع  نیا  و  دـشاب ، یقیقح  بوبحم  دوبعم و  ادـخ و  يوس  هب  یمدـق  دـنرادیمرب  هک  یمدـق  ره  اـت  دنـشاب ، هتـشاد  هّجوت  ّتقد 
. ددرگ هرابود » ّدلوت   » هلزنم هب  نانآ  يارب  اوتحمرپ 

رد ار  نآ  قیمع  راثآ  دـنهدیم ، ماجنا  ار  یناحور  گرزب  مسارم  نیا  ّتین ، صولخ  تیاهن  اب  و  تدابع ، نیا  رارـسا  هب  هّجوت  اب  هک  یناسک 
افص ّتیناحور و  زا  ّولمم  ياههنحـص  یناحور و  رفـس  نیا  ياههرطاخ  دای  هب  نامز  ره  و  دننکیم ، ساسحا  رمع  نایاپ  ات  دوخ  ناج  نورد 

(. تسا جح  یقالخا  یتیبرت و  رثا  نیا ،  ) دوشیم هدیمد  اهنآ  رد  ياهزات  حور  دنتفیب ، صالخا  و 

یسایس راثآ  . 2

میهاربا هداد و  روتسد  مالسا  هک  هنوگ  نامه  رگا  جح - هک  ارچ  تسا ؛ مهم  رایسب  دراد ، رارق  جح  یتیبرت  راثآ  رانک  رد  هک  یـسایس » راثآ  »
تردـق و هیام  و  هملک ، تدـحو  و  نید ، ياههیاپ  میکحت  و  نیملـسم ، تّزع  ببـس  دوش - ماجنا  هدـناوخارف  نآ  هب  ار  نایناهج  نکـش ، تب 

لیکـشت ادـخ  هناخ  رانک  رد  لاس  ره  هک  یهلا ، میظع  هرگنک  نیا  و  دـش ، دـهاوخ  ناهج  نیکرـشم  زا  تئارب  و  نانمـشد ، ربارب  رد  تکوش 
اههئطوت و ندرک  یثنخ  و  يردارب ، تّوخا و  ياههیاپ  تیوقت  و  شیوخ ، ياهورین  يزاسزاب  يارب  ناناملسم  هب  ار  تصرف  نیرتهب  دوشیم ،

. دهدیم لاسکی  لوط  رد  مالسا  نانمشد  ياههشقن 
هب اهنت  دنربخ . یب  زین  نآ  یـسایس  هفـسلف  زا  دنـسریمن ، جـح  یقالخا  هفـسلف  قمع  هب  نیملـسم  زا  یهورگ  هک  هنوگ  نامه  هنافّـسأتم  یلو 

زا و  دننکیم ، تعانق  رهاوظ 
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هب ياو  و  دنمهفن ، ار  جـح  يانعم  رگا  ناناملـسم  لاح  هب  ياو  : » هناگیب نارادمتـسایس  زا  یکی  هتفگ  هب  و  دـنلفاغ ، گرزب  تدابع  نیا  حور 

(1) !«. دنمهفب ار  جح  يانعم  نیملسم  رگا  مالسا  نانمشد  لاح 

یگنهرف یملع و  راثآ  . 3

لوسر راثآ  هک  ارچ  تسا ؛ نآ  یگنهرف  راثآ  هدـش ، هراشا  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  هک  جـح ، ّمهم  راـثآ  زا  رگید  یکی 
روـضح و  دروـخیم ، مشچ  هب  جـح  ِفـقاوم  هنیدـم و  هّکم و  ياـج  ياـج  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  هّمئا  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هـّللا 

ره هک  ناگدنـسیون ، ناگدـنیوگ و  و  رگید ، نونف  دـیتاسا  و  ینید ، گرزب  ياملع  زا  ّمعا  اهروشک ، ماـمت  زا  یمالـسا  گرزب  نادنمـشناد 
یملع ینید و  ياههنیمز  مامت  رد  اهینتـسناد  تاعالّطا و  هلدابم  يارب  ناهج  نیملـسم  همه  هب  یبوخ  تصرف  دنراد ، تکرـش  جح  رد  لاس 
همانرب زین  راک  نیا  يارب  رگا  هک  دوشیم  ادـیپ  طـیحم  نآ  رد  ناـهج  نیملـسم  همه  عضو  زا  یبوخ  یهاـگآ  هتـشذگ ، همه  زا  و  دـهدیم ،

نیرومأم نامز  زا  ياههرب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـصع  رد  ددرگیم . رهاظ  هلاـس  همه  مالـسا  ناـهج  رد  نآ  میظع  راـثآ  دوش  يزیر 
هک جح  ماّیا  رد  اّما  دندش . ترضح  نآ  روضح  رد  ینید  یملع و  تالکشم  لح  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  اب  مدرم  سامت  عنام  تموکح 

حرطم ترضح  نآ  اب  ار  دوخ  هلاسکی  تالکشم  تالاؤس و  دندیسریم و  ترضح  تمدخ  مدرم  دوبن  ریذپناکما  ناناملسم  لیـس  لرتنک 
. دندرکیم

: میناوخیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد 
ِمامْالا  ُءاِقل  ِّجَْحلا  ُمامَت  »

. دنکیم لاؤس  يو  رضحم  زا  ار  لئاسم  دنیبیم و  ار  ماما  نوچ  ، (2)« تسا جح  مسارم  هدننکلیمکت  نامز  ره  ماما  تاقالم   ؛

ص 78 ج 14 ، هنومن ، ریسفت  - 1

ص 255 ج 10 ، هعیشلالئاسو ، - 2
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يداصتقا راثآ  . 4

لئاسم اب  جح  دنسرپب : یناسک  تسا  نکمم  تسا . هدش  هدرمـش  جح  فادها  رارـسا و  زا  یکی  زین  يداصتقا » هفـسلف   » یمالـسا تایاور  رد 
هب اـهنآ  يداـصتقا  یگتـسباو  ناـمه  زورما  نیملـسم  لکـشم  نیرتـمهم  هک  مینک  هّجوـت  هتکن  نیا  هب  یتـقو  یلو  دراد ؟ راـک  هچ  يداـصتقا 

و دروآ ، دوجو  هب  مالـسا  ناهج  نانادداصتقا  زا  یمیظع  ياهرانیمـس  اـههرگنک و  ناوتیم  جـح  مسارم  راـنک  رد  و  تسا ، مالـسا  نانمـشد 
(1). دوشیم نشور  عوضوم  نیا  ّتیّمها  دیشخب ، ییاهر  بناجا  هطلس  ریز  زا  رظن  نیا  زا  ار  نیملسم 

میلعت ناناوج ، صوصخهب  ناناملسم ، همه  هب  نیودت و  هناگادج  ياهباتک  رد  تسا  هتسیاش  هک  دراد  یّمهم  رارـسا  جح ، هک  نیا  هصالخ 
. دوش هداد 

هعجارم ح 15 ، ص 7 ، ج 8 ، هعیّشلالئاسو ، هب  تسا . هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  یثیدح  رد  هفـسلف  راهچ  نیا  - 1
دییامرف
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: مهدزاود لصف 

هراشا

مالسلا  هیلع  میهاربا  تماما 

لاعتم دنوادخ  و  داد ، خر  ترضح  نآ  رمع  رخاوا  رد  هک  تسا ، تماما  هلأسم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  طوبرم  ّمهم  لئاسم  زا  یکی 
هروس هفیرـش 124  هیآ  رد  بلطم  نیا  تشاد . ینازرا  ترـضح  نآ  هب  زین  ار  تماما  دنمـشزرا  هداعلا  قوف  ماقم  تلاسر ، تّوبن و  رب  هوـالع 

ناوریپ هعیـش و  نارّـسفم  ار  ریـسفت  نیرتبسانم  نخـس و  نیرتهب  یلو  دـناهتفگ ، نخـس  رایـسب  نآ  هرابرد  نارّـسفم  و  هدـش ، سکعنم  هرقب 
. دناهدرک نایب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  فراعم  زا  هدافتسا  اب  مالسلا ، مهیلع  تیبلها  بتکم 

ریسفت حرش و 

«. دومزآ یتاروتسد  اب  ار  وا  میهاربا ، ِراگدرورپ  هک  یماگنه  دینک ) دای   ) و ٍتاَِملَِکب ؛» ُهُّبَر  َمیِهاَْربِإ  یَلَْتبا  ِذِإَو  »
: دراد یتوافتم  یناعم  دیجم  نآرق  رد  تاملک » »

. دوشیم لامعتسا  انعم  نیا  هب  بلغا  نانابزیسراف  ام  تارواحم  رد  هک  هنوگنامه  ظافلا ؛ . 1
؛ تسا هدش  ریبعت  تاملک  هب  ملاع  تادوجوم  رگید  ناگراتس و  هام و  دیشروخ و  نامسآ و  نیمز و  زا  دیجم  نآرق  رد  ملاع ؛ تادوجوم  . 2

نآ  تادوجوم  زا  کی  ره  و  هتشون ، ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یگرزب  باتک  نوچمه  یتسه  ملاع  نوچ 
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: دیامرفیم فهک  هروس  هفیرش 109  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  دوشیم . بوسحم  گرزب  باتک  نیا  تاملک  زا  یکی 

تاملک نتـشون )  ) يارب ایرد  رگا  وگب : ًادَدَم ؛» ِِهْلثِِمب  اَْنئِج  َْولَو  یِّبَر  ُتاَِملَک  َدَفنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدِفََنل  یِّبَر  ِتاَِملَکِّل  ًاداَدـِم  ُرْحَْبلا  َناَک  ْوَّل  ُْلق  »
نآ کمک  ار  ایرد )  ) نآ دننامه  دـنچ  ره  دـبای ، نایاپ  مراگدرورپ  تاملک  هک  نآ  زا  شیپ  دریگیم ، نایاپ  ایرد  دوش ، بّکرم  مراگدرورپ 

«. میهد رارق 
هموظنم دـنیوگیم  نادنمـشناد  دوشیم . نشور  قوف  هیآ  ریـسفت  هدـش ، هتـشادرب  شنیرفآ  رارـسا  يور  زا  هدرپ  يداـیز  ّدـح  اـت  هک  هزورما 

هراتس درایلیم  ناشکهک 200  نیا  رد  هک  يریـش ، هار  ناـشکهک  ماـن  هب  تسا  یناـشکهک  ءزج  مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  اـم  هک  یـسمش ،
هب ّقفوم  رـشب  نونکاـت  هک  ییاـهناشکهک  هعومجم  تسا ! نآ  طّـسوتم  هراتـس  کـی  شتمظع  غورف و  ماـمت  اـب  دیـشروخ  هک  دراد ، دوجو 
هب گرزب  َملاع  زا  دسریم ! ناشکهک  درایلیم  کی  هب  تساهنآ ، زا  یکی  هراتـس  درایلیم  اب 200  يریـش  هار  ناشکهک  هک  هدش ، نآ  فشک 

نامـسآ و ناگراتـس  مامت  ناوتیم  ایآ  یتسار  دراد . دوجو  متا  اهنویلیم  ینزوس  ره  رـس  دـنیوگیم  نادنمـشناد  میوریم . کچوک  َملاـع 
. تسا ملاع  تادوجوم  تاملک ، یناعم  زا  یکی  هک  نیا  هجیتن  درک ؟ هرامش  ار  یتسه  ملاع  تادوجوم  رگید  متا و  ياههناد  مامت 

هدارا هک  ینامز  لاعتم  دـنوادخ  تساـنعم . نیدـب  ثحب ، دروم  هیآ  رد  تاـملک  تسا ؛ تاـئالتبا » تاـشیامزآ و   » تاـملک رگید  ياـنعم  . 3
. دنکیم ناحتما  فلتخم  ياهشور  هب  ار  وا  دناشوپب ، مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  مادنا  رب  ار  تماما  يابیز  سابل  دنکیم 

: دییامرف هّجوت  دنکیم . نشور  ار  لاؤس  نیا  خساپ  هفیرش  هیآ  همادا  دوشیم ؟ ّقفوم  تاناحتما  رد  ترضح  ایآ 
«. دمآرب اهنآ  هدهع  زا  لماک  روط  هب  وا  و  َّنُهَّمَتَأَف ؛» »

؟ دوب هچ  دمآرب ، دنلبرس  اهنآ  هدهع  زا  هک  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  تاناحتما  لاؤس :
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: زا دنترابع  هک  دش ؛ زوریپ  همه  رد  و  داد ، ناحتما  راب  تشه  ترضح  نآ  لقادح  باوج :

. تشذگ نآ  حرش  هک  ناتسرپهراتس ، هام و  باتفآ و  اب  هزرابم  . 1
. درک بولغم  ار  اهنآ  تخادرپ و  اهنآ  اب  هزرابم  هب  همهاو  سرت و  نودب  ترضح 

شیومع هک  درک  يراشفاپ  رارصا و  هزرابم  نیا  رد  ردق  نآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تشذگ . مه  نآ  لیـصفت  هک  رزآ ، شیومع  اب  هزرابم  . 2
. دش جراخ  دنلبرس  زین  ناحتما  نیا  زا  و  دشن ، میلست  میهاربا  اّما  درک ، یتخس  تازاجم  هب  دیدهت  ار  وا  دش و  ینابصع 

زا و  تخادرپ ، ثحب  هب  ناتسرپتب  همه  اب  لباب  رهش  نادیم  رد  اهنت  هّکی و  وا  تشذگ . زین  نآ  حرـش  هک  ناتـسرپتب ، اب  راکـشآ  هزرابم  . 3
. دش زوریپ  ادخ  رب  لّکوت  اب  تیاهن  رد  و  دیسارهن ، شییاهنت  یناوج و 

زین هزرابم  نیا  رد  تشذگ  هک  روطنامه  و  دوب . رورغم  یضاردوخ و  زا  رگمتس و  يدرف  هک  دورمن ، دوخ  رـصع  ملاظ  هاشداپ  اب  هرظانم  . 4
. دنتشگ توهبم  تام و  نایدورمن  دورمن و  و  دش ، زوریپ 

لوبق هک  دوب ، ترضح  نآ  ناحتما  نیمجنپ  هاگداد ، رد  روضح  سپس  و  هناریو ، هب  نآ  لیدبت  لباب و  رهش  دابآ  هناختب  ياهتب  نتسکش  . 5
. دش

یناسنا هن  و  ینادابآ ، هن  تشاد و  بآ  هن  هک  هّکم ، نازوس  کشخ و  نیمزرس  هب  لیعامـسا  شدنبلد  دنزرف  رجاه و  شرـسمه  نداتـسرف  . 6
ناحتما نیا  زا  داد و  ماجنا  ار  دوب  هدش  لّوحم  وا  هب  هک  یتّیرومأم  ادخ  رب  لّکوت  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  اّما  ياهدـنرپ ؛ یّتح  هن  و  دوب ، اجنآ 

. دمآ نوریب  دنلبرس  زین  تخس 
رب لّکوتم  نمؤم و  یناسنا  زا  زج  راک  نیا  هک  دوب ، هاگنابرق  هب  لیعامـسا  شدـنبلد  دـنزرف  ندرب  ترـضح ، نآ  تخـس  ناـحتما  نیمتفه  . 7

. دوریمن راظتنا  دشاب ، هدرک  رواب  یتسردهب  ار  شراگدرورپ  هک  ادخ 
شدنزرف  کمک  اب  يریپ  ّنس  رد  ترضح  نآ  هک  هبعک  هناخ  يانب  دیدجت  . 8
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. دناسر ماجنارس  هب  لیعامسا 

. دراذگب رس  تشپ  یبوخ  هب  ار  یهلا  تاناحتما  دیاب  دسرب  ییاج  هب  دهاوخب  سک  ره  مرتحم ! ناگدنناوخ  یمارگ ! نارهاوخ  زیزع ! ناردارب 
ریغ رد  یـسرب . یلاع  تاماقم  هب  ات  روآ ، اجب  دهاوخیم  هچنآ  و  هدب ، ماجنا  ار  اخیلز  شهاوخ  : » دنتفگ مالـسلا  هیلع  فسوی  هب  رـصم  نانز 

يادخ هب  باطخ  و  تشاذگ ، یناسفن  ياهاوه  يور  رب  اپ  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  فسوی  تسا .» نادـنز  ياههلیم  تشپ  وت  ياج  تروص ، نیا 
: تشاد هضرع  دوخ 

و دـنناوخیم .» نآ  يوس  هب  ارم  اهنیا  هچنآ  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  نادـنز  اراـگدرورپ !  (1) ؛» ِْهَیلِإ ِینَنوُعْدَـی  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  »
هب ار  تّوبن  يونعم  ماقم  رـصم و  زیزع  يّدام  ماقم  دنوادخ  و  دش ، جراخ  زارفرـس  یهلا  ناحتما  زا  هلیـسو  نیدب  دـیرخ و  ناج  هب  ار  نادـنز 

. دسریمن ییاج  هب  تّقشم  تمحز و  نودب  سک  چیه  يرآ  درک . تیانع  يو 
، دوشیم ناحتما  ندش  رادهّچب  اب  یکی  دنکیم . قرف  تاناحتما  یهتنم  دریگن ، رارق  شیامزآ  دروم  یـسک  تسا  لاحم  دنراد ، ناحتما  همه 

. يرادن رقف و  رگید  ياهّدع  و  تسا ، تورث  لوپ و  ياهّدع  ناحتما  هلیسو  ندشن . رادهچب  اب  يرگید ، و 
نیمرتحم زا  یخرب  دساف . ناردپ  اب  یخرب  و  فرحنم ، نادـنزرف  اب  ياهّدـع  نآ . نودـب  ياهّدـع  و  دـنوشیم ، ناحتما  ماقم  تسپ و  اب  یخرب 

هب زاین  یتّدم  تشذگ  زا  سپ  مدیـشخب ، منادـنزرف  زا  یکی  هب  ار  یگرزب  نیمز  تفگ  اهنآ  زا  یکی  دـندوب . هدـمآ  نم  دزن  یگزاتهب  نارهت 
درک تیاکش  نم  هیلع  رب  و  درک ، هعجارم  هاگداد  هب  ناشیا  دراذگب ، نم  رایتخا  رد  ار  نیمز  نآ  ات  مدرک  هعجارم  مدنزرف  هب  مدرک . ادیپ  نآ 

. تسا یهلا  تاناحتما  زا  هنومن  کی  مه  نیا  دراد ! ارم  نیمز  فرصت  دصق  مردپ  هک 
اهناحتما همه  زا  شکاپ ، تاذ  زا  تناعتسا  ادخ و  رب  لّکوت  اب  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا 

هیآ 33 فسوی ، هروس  - 1
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: دیامرفیم هژیو  دنمشزرا و  ياهزیاج  دهدب . هزیاج  يو  هب  دهاوخیم  دنوادخ  نونکا  دش . جراخ  دنلبرس 

رب ار  تماما  يابیز  تعلخ  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  مداد .» رارق  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ار  وت  نم  ًاماَمِإ ؛» ِساَّنِلل  َکـُلِعاَج  یِّنِإ  »
؛») هدـب رارق  یناماما  زین   ) نم نامدود  زا  تفگ : میهاربا  ِیتَّیِّرُذ ؛» ْنِمَو  َلاَق  : » درک حرطم  ار  یـشسرپ  دـش و  هدز  قوذ  دـید ، شیوخ  تماـق 

ياهلسن اههون و  نادـنزرف و  دای  هب  هکلب  دوبن ، درکیم  یگدـنز  اهنآ  اب  هک  یمدرم  دوخ و  رکف  هب  طـقف  دوب ، رگنهدـنیآ  ردـقچ  ترـضح 
: دینک هّجوت  ادخ  خساپ  هب  دوب . زین  شاهدنیآ 

تروص هب  دـنوادخ  دناهتـسیاش .») هک  اـهنآ  رگم   ) دـسریمن ناراکمتـس  هب  نم ، ناـمیپ  دوـمرف : دـنوادخ  َنیِِملاَّظلا ؛» يِدـْهَع  ُلاَـنَیَال  َلاَـق  »
. دنـشاب تیـصعم  هانگ و  زا  موصعم  هک  تسناد  یناسک  ّصتخم  ار  تماما  و  درک ، تقفاوم  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ياضاقت  اب  طورـشم 

. ود ره  هب  ای  يرگید ، هب  ای  نتشیوخ ، هب  ملظ  تسا ؛ ملظ  یهانگ  ره  نوچ 

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  تاماقم 

: داد مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  ماقم  جنپ  لاعتم  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. تسادخ بوخ  ناگدنب  يارب  یگرزب  راختفا  ماقم  نیا  یگدنب ؛ ّتیدوبع و  ماقم  . 1

نامرف  رب  شوگ  رما و  رب  مشچفک  رب  لد  ناج و  میناگدنب 
. تسا هدش  رکذ  تلاسر  ماقم  زا  لبق  زامن ، دّهشت  رد  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  ّتیدوبع  ماقم 

. دوشیم لصاح  ّتیدوبع  ماقم  ندرک  یط  زا  سپ  عیفر ، ماقم  نیا  تّوبن ؛ ماقم  . 2
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هفیظو اّما  تسین ؛ فلتخم  طاقن  رد  نآ  غیلبت  رومأم  یلو  دـهدیم ، رارق  مدرم  رایتخا  رد  ار  یهلا  ياهمایپ  یحو و  ّیبن ،» « ؛ تلاسر ماـقم  . 3

نییآ غیلبت  تهج  لوسر ، مه  تسا و  ّیبن  مه  هک  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هجیتـن  رد  تساـیند . فلتخم  طاـقن  رد  یحو  غیلبت  لوسر 
. درک رفس  هّکم  هب  ماش  زا  ماش و  هب  لباب  زا  دیحوت 

، تسنادیم ادـخ  زا  ار  شزیچ  همه  دوب . زین  هَّللا  لیلخ  تلاسر ، تّوبن و  ّتیدوبع و  ماقم  رب  هوالع  نکـشتب  میهاربا  یهّللا ؛ لیلخ  ماقم  . 4
: دیوگیم یصخش  هک  دینش  يزور  تایاور ، یخرب  قبط  تشاد . اتمهیب  ياتکی  يادخ  هب  ياهداعلا  قوف  هقالع  و 

« حوُّرلاَو ِۀَِکئالَْملا  ُّبَر  ٌسوُُّدق  ٌحوُّبُس  »
ار رگید  مین  دـنک  رارکت  ار  نآ  رگید  راـبکی  رگا  و  مداد . وا  هب  ار  ملاوما  زا  یمین  دربیم ؟ ارم  بوبحم  قوـشعم و  ماـن  هک  تسیک  : » تفگ

(1) «. داد مهاوخ  وا  هب  مه 
(2). تسا ترضح  نآ  راختفا  جوا  هک  تماما  ماقم  تماما ؛ ماقم  . 5

هتکن شسرپ و  دنچ 

هراشا

: هک نیا  هلمج  زا  تسا . حرطم  ثحب  دروم  هیآ  نوماریپ  يدّدعتم  تالاؤس 
؟ تسیچ اجنیا  رد  نآ  زا  روظنم  و  هچ ؟ ینعی  تماما  . 1

؟ دناهدوب مه  ماما  يربمایپ  رب  هوالع  ناربمایپ  همه  ایآ  . 2
؟ تسیچ رد  تلاسر  تماما و  تّوبن و  توافت  . 3

؟ دیسر تماما  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هنوگچ  . 4
؟ تسیک ملاظ  . 5

؟ دوشیم نییعت  یسک  هچ  يوس  زا  ماما  . 6

ص 103 لئاذرلاو ، لئاضفلا  - 1

ح 2 ص 175 ، هّمئألاو ، لسرلاو  ءایبنالا  تاقبط  باب  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2
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؟ تسیچ تماما  . 1

؟ تسانعم هچ  هب  تسا  یهّللالیلخ »  » و تّوبن » «، » تلاسر «، » ّتیدوبع  » زا رترب  هک  یتماما  لاؤس :
(1) !«. تسا تّوبن  نامه  هیآ  نیا  رد  تماما  : » دناهتفگ اهنآ  زا  يدایز  هّدع  دناهدنام . هیآ  نیا  حیحص  ریسفت  رد  ّتنس  لها  نارّسفم  خساپ :
هیلع میهاربا  ترـضح  رمع  رخاوا  رد  تماما  ماقم  ياـطعا  نارّـسفم  ماـمت  قاـّفتا  هب  هک  یلاـح  رد  تفریذـپ ، ار  ریـسفت  نیا  ناوتیم  روطچ 

ناتـسرپهراتس و و  دوـب ، هدیـسر  یتسرپاـتکی  نییآ  غـیلبت  تلاـسر و  هکلب  تّوـبن ، ماـقم  هب  یناوـجون  ّنس  زا  ترـضح  نآ  و  هدوـب ، مالـسلا 
؟ دناوخ هناگی  يادخ  هب  ار  ماش  سپس  لباب و  ناتسرپتب  ناتسرپدیشروخ و  ناتسرپهام و 

: دناهدرک ریسفت  ریز  حرش  هب  هناگهد  تاراهط  هب  ار  تماما  ّتنس  لها  زا  رگید  ياهّدع 
هنتخ . 7 ندب ، دـیاز  ياهوم  ندرب  نیب  زا  . 6 ندرک ، لالخ  . 5 ندز ، كاوسم  . 4 رس ، ندیشارت  . 3 شیر ، نتشاذگ  . 2 براش ، نتفرگ  . 1

. بآ اب  ریهطت  . 10 تبانج ، لسغ  . 9 نتفرگ ، نخان  . 8 ندرک ،
؟ تسا یهّللا  لیلخ  تلاسر و  تّوبن و  ّتیدوبع و  زا  رتالاب  رتالاو و  روما ، نیا  ایآ  اّما 

هک دننک ، هئارا  یبسانم  ریسفت  نآرق  تایآ  يارب  دناهتـسناوتن  دراوم  زا  يرایـسب  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  زا  ندش  ادج  رثا  رب  ّتنـس  لها 
زا ینشور  ریسافت  هعیش  نارّسفم  اّما  تسا ؛  (2)« ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » هفیرش هیآ  ریـسفت  نآ ، رگید  هنومن  و  تسا . نآ  دروم  کی  نیا 

رّسفم یسربط  موحرم  هنومن ، ناونع  هب  دناهداد . هئارا  تماما 

ص 455 ج 1 ، رانملا ، ریسفت  - 1

هیآ 3. هدئام ، هروس  - 2
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: تسا هدرک  نایب  تماما  يارب  ریسفت  ود  نایبلاعمجم (1) ، دوخ  ردقنارگ  باتک  رد  هعیش ، يانشآمان  گرزب و 

انعم نیا  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تسا . مدرم  یگدنز  قشمرس  وا  هریس  لامعا و  نانخـس و  هک  تسا  یـسک  ماما  اوشیپ ؛ ادتقم و  . 1
انعم نیا  هفیرـش  هیآ  رد  ماما  زا  روظنم  نیاربانب ، دوب . مدرم  هوسا  قشمرـس و  شرادرک  راتفگ و  و  دشیم ، بوسحم  ماما  تلاسر  يادـتبا  زا 

. تسین
هملک و عیـسو  ياـنعم  هب  تموکح  زا  ّمعا  ینید  ياـههمانرب  ندیـشخب  قّقحت  زا  تسا  تراـبع  تماـما  ریـسفت ، نیا  قـبط  نوناـق ؛ يرجم  . 2

تلاسر ماقم  زا  ماقم  نیا  و  نطاب ؛ رهاظ و  رد  سوفن  شرورپ  تیبرت و  نینچمه  یعامتجا و  تلادع  يارجا  ادخ و  ماکحا  دودح و  يارجا 
. تسا رتالاب  تّوبن  و 

. دنک ارجا  ار  یهلا  ماکحا  نید و  نیناوق  هک  تسا  یسک  ماما  هک  نیا  هصالخ 
. تسا نآ  يارجا  تماما  و  نوناق ، غالبا  تلاسر  نوناق ، نایب  تّوبن  نیاربانب 

مکاح هعماج  رد  ار  مظن  دریگب ، ار  نامولظم  ّقح  دنک ، ارجا  ار  یعرـش  دودح  ات  دهدیم  تموکح  لیکـشت  یهلا  ماکحا  يارجا  يارب  ماما 
. دناسرب ناماس  هب  ار  نید  هب  طوبرم  روما  همه  و  دروآ ، مهارف  ار  ّتینما  دنک ،

! دناهدوبن ماما  ناربمایپ  همه  . 2

هراشا

ناراوگرزب نآ  زا  ياهّدع  صوصخم  تماما  ای  دناهدوب ، مه  ماما  دناهدش ، ثوعبم  دـنوادخ  يوس  زا  هک  ربمایپ ، رازه  مامت 124  ایآ  لاؤس :
؟ تسا هدوب 

نییآ رشن  غیلبت و  رومأم  تّوبن  رب  هوالع  رگید ، یخرب  تسا . هدوب  یهلا  نیناوق  نایب  اهنآ  هفیظو  و  هدوب ، یبن  طقف  ناربمایپ  زا  یضعب  خساپ :
رب هوالع  یهلا ، ناربمایپ  زا  یّصاخ  هّدع  یلو  دناهدوبن . یهلا  ماکحا  يارجا  رومأم  اّما  دندوب  زین  دوخ 

ص 376 ج 1 ، نایبلا ، عمجم  - 1

! دناهدوبن ماما  ناربمایپ  همه  . 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


195 ص :
يارجا رومأم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دـناهدوب . زین  یهلا  نیمارف  يارجا  رومأم  و  هدیـسر ، مه  تماما  ماقم  هب  تلاـسر  تّوبن و  ماـقم 

نآ زا  سپ  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  دندش . لیان  تماما  ماقم  هب  زین  مالسلا  امهیلع  دواد  نامیلس و  ترـضح  دوب . ماش  رد  یهلا  ماکحا 
. دیسر مه  تماما  ماقم  هب  تفرگ  تسد  هب  ار  تردق  دش و  رصم  زیزع  هک 

. داد لیکشت  ار  یهلا  تموکح  نیرتمهم  و  تفای ، تسد  تماما  دنلب  ماقم  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  مالسا  ردقیلاع  ربمایپ 
لاهن ظفح  يارب  خلت  توکـس  لاس  لّمحت 25  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـنراد . ار  عیفر  ماقم  نیا  زین  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناـماما 

هب و  دگنجیم ، تافارحنا  اب  و  دنکیم ، هماقا  ار  یهلا  دودح  و  دهدیم ، لیکشت  ار  یمالسا  تموکح  عناوم ، ندش  فرطرب  مالسا و  ياپون 
زا ياهّدـع  دـنچ  ره  دـشوکیم . لاـملاتیب  هنـالداع  میـسقت  رد  و  دناتـسیم ، ار  ناـمولظم  ّقـح  و  دـنکیم ، یگدیــسر  ارقف  نادنمتــسم و 

. دندرک دیهش  ار  وا  هتشادن و  ار  ترضح  نآ  تلادع  بات  اهامنناملسم 
زا ار  تفالخ  ناملاظ  هک  دیشکن  یلوط  اّما  تفرگ ؛ تسد  هب  ار  یمالسا  تموکح  نامز ، زا  ياههرب  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

ار یهلا  تموکح  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناماما  هّیقب  تشاذـگن  نمـشد  و  تفر . رانک  تموکح  سأر  زا  ماما  هدرک و  فرحنم  قح  ریـسم 
هیلع يدـهم  ترـضح  اهبلق ، رد  رـضاح  اهرظن و  زا  بیاغ  ماما  هک  یماگنه  اّما  دـنریگب ، تسد  هب  راگدرورپ  نیمارف  ندرک  هداـیپ  تهج 
یَلَع ُهَرِهُْظِیل  ، » درب دهاوخ  مالسا  مچرپ  ریز  ار  نیمز  هرک  رسارس  و  تفرگ ، دهاوخ  رایتخا  رد  لماک  يانعم  هب  ار  تماما  دوش  رهاظ  مالـسلا 

نآ تموکح  رد  زیچ  همه  هلمج ، کی  رد  دوب و  دهاوخ  ّتینما  شمارآ ، هافر ، يدازآ ، تلادع ، قّقحت  ترضح  نآ  همانرب  . (1)« ِهِّلُک ِنیِّدلا 
. تفای دهاوخ  قّقحت  ترضح 

« دنادرگ بلاغ  اهنییآ  همه  رب  ار  مالسا ) نآ ( ات  همجرت «: هیآ 33 ؛ هبوت ، هروس  - 1
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ینیوکت تماما 

. تسا تماما  دعب  کی  هک  تسا ، یعیرشت  تماما  دش  هتفگ  نونک  ات  هک  هچنآ 
سپ رد  دـنچ  ره  ماما  هک  تسا  نآ  هداس  نابز  هب  ینیوکت  تیادـه  زا  روظنم  و  تسا . ینیوکت  تیادـه  هک  دراد ، زین  يرگید  دـُعب  تماـما 

نآ تاکرب  تایانع و  زا  دنورب  ماما  غارـس  هب  مدرم  رگا  دهدیم . شرورپ  ار  نآ  تسا و  سامت  رد  ام  ناج  حور و  اب  اّما  دشاب ، تبیغ  هدرپ 
بذـج بونج  لامـش و  بطق  تمـس  هب  میراذـگب  اـجک  ره  ار  اـمنبطق  ياـههبرقع  درب . دـنهاوخ  هرهب  هاـگآدوخان  تروص  هب  ترـضح 

هک نیا  رب  طورـشم  دنکیم ، بذـج  دوخ  هب  ار  امن  بطق  هبرقع  هک  دراد  دوجو  بونج  لامـش و  رد  یـسیطانغم  بطق  کی  ینعی  دوشیم .
هیلع نامز  ماما  اقآ  سّدـقم  بلق  ناکما و  َملاع  بطق  دوشیمن . بذـج  هنرگو  دـشاب ، هتـشاد  یـسیطانغم  بطق  اب  یتّیخنـس  امنبطق  هبرقع 

نامبلق و هبرقع  نیب  دـییایب  دـنکیم . بذـج  دوخ  هب  ار  نایعیـش  صلاخ  ياهبلق  ياـههبرقع  هک  دراد ، يوق  ياهبذاـج  يورین  زین  مالـسلا ،
نآ تاکرب  تروص  نیا  رد  هک  میدرگ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ّیلو  ترـضح  بوذـجم  ات  مینک ، داـجیا  یتّیخنـس  ترـضح  نآ  هبذاـج  يورین 

ای یـصخش  تالکـشم  اـی  مینکیم ؛ ساـسحا  ياهزاـت  ّتیناروـن  زور  ره  ینیوـکت ، ّتیباذـج  نیا  رثا  رب  درک و  میهاوـخ  سح  ار  ترـضح 
. ددرگیم نشور  ترضح  نآ  تیانع  اب  مهبم  لئاسم  ای  دوشیم ، فرطرب  ام  یعامتجا 

نیرحب و ياهیبصان  ناتـساد  تسا . هدوب  خیرات  لوط  رد  هعیـش  تالکـشم  زا  يرایـسب  لاّلح  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ینیوکت  تیاده  نیا 
رب شقن  ترضح  نآ  تیاده  اب  دندوب ، هدز  رانا  نآ  رب  هک  یشقن  و  دوب ، هدیچ  هعیش  ّدض  رب  اهنآ  جوجل  دونع و  ریزو  تسخن  هک  ياهئطوت 

(1). دش بآ 
هدش نآ  راتفرگ  هک  ییاهانگنت  زا  ترضح  نآ  ینیوکت  ياهتیاده  زا  هدافتسا  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  تیانع  هب  کّسمت  اب  نید  ياملع 

. دندرکیم اهر  ار  دوخ  دندوب ،

باب 24 ص 178 ، ج 52 ، راونالاراحب ، ص 775 ؛ ج 2 ، یبرع ، لامآلا  یهتنم  - 1

ینیوکت www.Ghaemiyeh.comتماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 238زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


197 ص :
تـشاد هک  يرفاو  شناد  ملع و  رثا  رب  و  درکیم ، یگدـنز  همّرکم  هّکم  رد  یناـیلاس  هللا  همحر  موـلعلارحب  هماـّلع  موـحرم  لاـثم  ناوـنع  هـب 

و مالـسلا ، مهیلع  تیبلها  هقف  ساسا  رب  ار  نایعیـش  تالاؤس  دادیم . باوج  ناشبهذـم  قباـطم  ار  یمالـسا  بهاذـم  زا  کـی  ره  تـالاؤس 
زا هتفرگرب  ار  نایلبنح  و  کلام ، يارآ  زا  هدافتـسا  اب  ار  نایکلام  و  یعفاـش ، ياوتف  قبط  ار  ناـیعفاش  و  هفینحوبا ، تارظن  قباـطم  ار  ناـیفنح 

: دنکیم لقن  نینچ  هماّلع  ناتسود  زا  یکی  دادیم . خساپ  لبنح  دمحا  ياهباتک 
. مریگب کمک  يو  زا  ات  متفر  وا  دزن  زور  کی  دوب . زاب  لد  تسد و  رایسب  دّیس ، »

فّرشم مارحلادجـسم  هب  فاوط  زامن  ادخ و  هناخ  فاوط  تهج  زور  ره  دوش . لصاح  یجرف  ات  هدب  یتلهم  تسا ، یلاخ  متـسد  اًلعف  تفگ :
هک دوب ، تحارتسا  لوغشم  مارحلادجسم  زا  تشگزاب  زا  سپ  يزور  دادیم . خساپ  مدرم  تالاؤس  هب  تشگیمرب و  لزنم  هب  سپس  دشیم ،

لزنم لخاد  هب  ار  يو  مارتحا  اب  و  تفر ، وا  لابقتـسا  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  دیرپ و  اج  زا  دراد . راک  امـش  اب  طایح  رد  مد  ییاقآ  دنداد  ربخ 
لدـب ّدر و  هماّلع  اقآ و  نآ  نایم  ینانخـس  هچ  منادیمن  شاب ! رظتنم  قاطا  نوریب  دومرف : نم  هب  و  دـناشن ، قاطا  يـالاب  ار  وا  و  درک ، توعد 

: تفگ دز و  ادص  ارم  درک ، هقردب  ار  يو  مارتحا  تیاهن  اب  هماّلع  درب و  فیرشت  اقآ  هک  یماگنه  اّما  دش .
؛» رواـیب اـجنیا  ریگب و  داد  هچ  ره  و  هدـب ، وا  هب  ار  هلاوح  تسه ، يرجاـت  افـص  هوک  راـنک  رد  ورب ، مارحلادجـسم  هب  و  ریگب ، ار  هلاوح  نیا  »
رـس يور  رب  دیـسوب و  ار  نآ  تفرگ و  ار  هلاوح  رجاـت  مداد . رجاـت  نآ  هب  ار  هلاوح  و  مدرک ، هعجارم  روکذـم  سردآ  هب  هتفرگ و  ار  هلاوح 

ینیگنـس ياههسیک  رجات  مدروآ ، کمک  متفر و  روایب .» کمک  ورب  يربب ، ار  هدش  هلاوح  هچنآ  یناوتیمن  ییاهنت  هب  : » تفگ سپـس  داهن .
؟ دوب هک  رجات  نیا  منیبب  مورب  متفگ : دوخ  اب  دـعب  زور  مدرب . هماّلع  لزنم  هب  ار  اهنآ  صخـش  نآ  قاّفتا  هب  هک  داد ، لیوحت  رانید  مهرد و  زا 

اهکمک نیا  مدش  هّجوتم  هک  دوب  اجنآ  يرثا ! هزاغم  نآ  زا  هن  دوب و  يربخ  رجات  زا  هن  مدرک ، هعجارم  ناکم  نآ  هب  هک  یماگنه  اّما 
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(1) «. دوشیم هلاوح  اجک  زا  هماّلع  ياهيریگتسد  و 

. دوب هدش  هللا  همحر  مولعلارحب  هماّلع  ناوارف  تاقیفوت  ثعاب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ینیوکت  ياهتیاده  يرآ ،
لماش ترـضح  نآ  ینیوکت  ياهتیاده  و  دوش ، ناکما  ملاع  بطق  نآ  بوذجم  امـش  لد  ياههبرقع  دیتسه  لیام  رگا  مرتحم ! ناگدـنناوخ 

: دیوش رعش  نیا  لومشم  ات  دینک ، ترضح  نآ  خنسمه  ار  ناتلد  هبرقع  دیاب  ددرگ ، مه  امش  لاح 
وت ياهتیاده  رونوت و  ياهتیانع  مد  ره 

نت  حور و  ردنا  دباتیموت  ياهتمارک  فطل و 
نم يالوم  نم  يالوم 

« تلاسر  » و تماما »  » و تّوبن »  » توافت . 3

ّتیرومأم ادـخ  فرط  زا  هک  یناسک  دـیآیمرب ، هدـش  دراو  ثیداحا  رد  هک  یفلتخم  ياهریبعت  تاـیآ و  رد  دوجوم  تاراـشا  زا  هچنآ  قبط 
: دندوب یفلتخم  تاماقم  ياراد  دنتشاد ،

تفایرد یحو  اب  ار  هچنآ  دوشیم و  لزان  وا  رب  یحو  هک  تسا  یـسک  یبن »  » نیارباـنب دـنوادخ . زا  یحو  تفاـیرد  ینعی  تّوبن  ماـقم  فلا )
. دراذگیم ناشرایتخا  رد  دنهاوخب  وا  زا  مدرم  هچنانچ  درادیم ،

نیاربانب ندیـشخب . یهاگآ  میلعت و  قیرط  زا  اهسفن  تیبرت  دـنوادخ و  ماـکحا  رـشن  غیلبت و  یحو و  غـالبا  ماـقم  ینعی  تلاـسر  ماـقم  ب )
ادـخ و يوسهب  مدرم  توعد  يارب  ياهلیـسو  ره  زا  دزیخیمرب و  شـشوک  شالت و  هب  دوخ  ّتیرومأـم  هزوح  رد  هک  تسا  یـسک  لوسر » »

. دیامنیم شالت  یتدیقع  يرکف و  یگنهرف و  بالقنا  کی  يارب  و  دنکیم ، هدافتسا  وا  نامرف  غالبا 
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ياهتردـق ندروآ  تسدهب  یهلا و  تموکح  لیکـشت  اب  هک  تسا  یـسک  ماما »  » عقاو رد  قلخ . ییاوشیپ  يربهر و  ینعی  تماـما  ماـقم  ج )

ماکحا يارجا  رد  دراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  درادـن  ار  تموکح  لیکـشت  تردـق  رگا  و  دـنک ، ارجا  ار  ادـخ  ماـکحا  دـنکیم  یعـس  مزـال ،
. دشوکیم

. تساهروتسد نیا  غالبا  لوسر  هفیظو  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یهلا  ياهروتسد  يارجا  ماما  هفیظو  رتهداس : نایب  هب 
هراشا اًلبق  هک  يرگید  نیگنـس  فیاظو  رب  هوالع   ) دـیامنیم بولطم  هب  لاصیا  ماـما ، یلو  دـنکیم ، قیرط  هئارا  لوسر  رگید ، يریبعت  هب  و 

(. دش
، دندرکیم یحو  تفایرد  مه  دنتـشاد ، ار  تاماقم  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دننام  ناربمایپ  زا  يرایـسب  هک  تسادیپ  هتفگان 

سوـفن تـیبرت  هـب  ینطاـب  قـیرط  زا  مـه  و  دـندرکیم ، شـالت  ماـکحا  يارجا  تموـکح و  لیکــشت  رد  مـه  یهلا ، ياـهنامرف  غـیلبت  مـه 
. دنتخادرپیم

سیئر ماما  تسا . ینطاب  يرهاـظ و  یناـحور و  یمـسج و  يونعم ، يّداـم و  هبناـج  همه  يربهر  ماـقم  ناـمه  تماـما ، هکنیا  نخـس  هاـتوک 
. تسا ینورد  ینطاب و  ربهر  قالخا و  ّیبرم  یبهذم و  ربهر  عامتجا و  ياوشیپ  تموکح ،

یملع تردـق  اب  رگید  يوس  زا  و  دـنکیم ، يربهر  ینطاب  لماکت  ریـسم  رد  ار  هتـسیاش  دارفا  دوخ  يونعم  زومرم  يورین  اب  وسکی  زا  ماـما 
. دیامنیم ارجا  ار  تلادع  لوصا  رگید ، ییارجا  ياهتردق  ای  شیوخ  تموکح  يورین  اب  و  دهدیم ، میلعت  ار  نادان  دارفا  دوخ 

مالسلا هیلع  میهاربا  یلماکت  ریس  نیرخآ  ای  تماما » . » 4

، دشاب هتشاد  ار  تلاسر  غیلبت و  يربمایپ و  ماقم  یـسک  تسا  نکمم  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخهب  میتفگ ، تماما  تقیقح  نایب  رد  هچنآ  زا 
وا رد  تماما  ماقم  اّما 
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همهنآ زا  سپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هـک  تـسا  یماـقم  ناـمه  و  تـسا ، تاـهج  عـیمج  رد  ناوارف  یگتـسیاش  دـنمزاین  ماـقم ، نـیا  دـشابن .

. دوب مالسلا  هیلع  میهاربا  یلماکت  ریس  هقلح  نیرخآ  نیا  و  درک ، ادیپ  اهیگتسیاش  اهشیامزآ و 
زا یبلطم  نینچ  هک  دنرادن  هّجوت  تقیقح  نیا  هب  ایوگ  تسا ، ندوب » هنومن  هتـسیاش و  درف   » اهنت تماما ، زا  روظنم  دـننکیم  نامگ  هک  اهنآ 

. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  میهاربا  رد  تّوبن  زاغآ 
هیلع میهاربا  يارب  تفص  نیا  تفگ : اهنآ  هب  دیاب  مدرم ؛ يارب  ندوب » وگلا  قشمرـس و   » ینعی تماما  زا  روظنم  دننکیم  نامگ  هک  یناسک  و 

. تسوگلا شلامعا  اریز  دشاب ؛ موصعم  دیاب  ربمایپ  لیلد  نیمه  هب  و  تشاد ، دوجو  تّوبن  توعد  زاغآ  زا  ایبنا  همه  مالسلا و 
زا سپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  تسا  یماـقم  ناـمه  نـیا  تلاـسر و  تّوـبن و  ماـقم  زا  رترب  یّتـح  ـالاو و  تـسا  یماـقم  تماـما  نیارباـنب ،

. تشاد تفایرد  دنوادخ  فرط  زا  ار  نآ  یگتسیاش  شیامزآ ،

؟ تسیک ملاظ  . 5

عیسو يانعمهب  اجنیا  رد  لدع ) ربارب  رد   ) ملظ هکلب  تسین ، نارگید  هب  ندرکمتس  اهنت  َنیِِملاَّظلا ؛» يِدْهَع  ُلانَی  ال   » هلمج رد  ملظ »  » زا روظنم 
ای راک  ای  صخـش  هک  تسا  نآ  ملظ  نیاربانب ، تسا . شیوخ  ياج  رد  زیچ  ره  ندراذگ  يانعمهب  تلادـع  لباقم  هطقن  و  هتفر ، راک  هب  هملک 

. دنهد رارق  تسین ، نآ  هتسیاش  هک  یتّیعقوم  رد  ار  يزیچ 
ینامرفان و هانگ و  هظحل  کی  تسا ، تمظعاب  ّتیلوؤسم و  رپ  هداعلاقوف  یماقم  قلخ ، ینطاب  يرهاظ و  يربهر  تماما و  ماقم  هک  اـجنآ  زا 

. ددرگ بلس  ماقم  نیا  تقایل  هک  دوشیم  ببس  هنیشیپ ، ِءوس 
راصحنا تابثا  يارب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  میناوخیم : ثیداحا  رد  ورنیازا 
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201 ص :
. دندرکیم لالدتسا  ثحب  دروم  هیآ  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لصفالب  تفالخ 

مالـسلا هیلع  یلع  درکن ، هدجـس  تب  لباقم  رد  هظحل  کی  هک  یـسک  اهنت  دـندوب ، تسرپتب  ّتیلهاـج  نارود  رد  نارگید  هکنیا  هب  هراـشا 
؛» ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشتَال  َّیَُنب  اَی  : » تفگ شدـنزرف  هب  ناـمقل   (1). دـنک یتسرپتب  ناـسنا  هک  رتـالاب  نیا  زا  یملظ  هچ  دوب .

(2) «. تسا یگرزب  ملظ  كرش ، هک  هدم  رارق  ادخ  ياتمه  ار  يزیچ  مرسپ !
: تسا هدمآ  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  هک  یثیدح  رد 

: ُهَّللا َلاق  یّتَح  ٍمامِإب ، َسَیلَو  ًاّیبَن  مالسلا  هیلع  ُمیهاربإ  َناک  ْدَق  »... 
« ِیتَّیِّرُذ ْنِمَو  َلاق  اًماَمِإ ، ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  »

: ُهَّللا َلاقَف 
« َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلاَنَیَال  »

ًامامإ ُنوکَی  ًانَثَو ال  ْوا  ًامَنَص  َدَبَع  ْنَم  ، 
نامدود زا  تفگ : میهاربا  مداد . رارق  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ار  وت  نم  دومرف : دنوادخ  هکنیا  ات  دشاب ، ماما  هکنآ  زا  شیپ  دوب  ربمایپ  میهاربا   ؛

ار ندوب  ماما  تیحالـص  دشاب  هدیتسرپ  ار  یتب  هک  یـسک  دسریمن ، ناراکمتـس  هب  نم  نامیپ  دومرف : دـنوادخ  هدـب .) رارق  یناماما  زین   ) نم
(3) «. درادن

: دومرف میهاربا  هب  دنوادخ  هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دوعسم  نب  هَّللادبع  يرگید  ثیدح  رد 
ُُهلَعْجا ِینوُد ال  ْنِم  ٍمَنَِـصل  َدَجَـس  ْنَم  َلاق : َكُدْهَع ؟ ُلانَی  يذَّلا ال  يدلُو  ْنِم  ُِملاّظلا  ِنَمَو  ِّبَر  ای  َلاق : َِکتَّیِّرُذ . ْنِم  ٍملاِظل  ًادهَع  َکیطْعا  «ال 

! ًامامِإ َنوکَی  ْنا  ُّحِصَی  َو ال  ًادبا  ًامامإ 
: درک ضرع  میهاربا  مشخبیمن . وت  نامدود  زا  ناراکمتس  هب  ار  تماما  نامیپ   ؛

: دومرف دنوادخ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  دسریمن ، ناشیا  هب  نامیپ  نیا  هک  یناراکمتس 
(4) «. دشاب ماما  هک  درادن  ّتیحالص  داد و  مهاوخن  رارق  ماما  ار  وا  زگره  دتسرپب ، تب  دنکن و  هدجس  نم  رب  هک  یسک 

ص 199 ج 25 ، راونألاراحب ، - 1

هیآ 13 نامقل ، هروس  - 2

ص 22 صاصتخإلا ، و  ص 55 ؛ ج 11 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ ص 174 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 3

ح 12 ص 200 ، ج 25 ، راونألاراحب ، و  ص 248 ؛ ج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 378 ؛ یسوط ، یلاما  - 4
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202 ص :

دوشیم نییعت  ادخ  يوس  زا  ماما  . 6

: هک دوشیم  هدافتسا  ثحب  دروم  هیآ  زا 
یـسک نینچ  تسا و  یهلا  نامیپ  دهع و  عونکی  تماما  اریز  ددرگ ، نییعت  ادخ  يوس  زا  دـیاب  مدرم ) هبناجهمه  موصعم  ربهر   ) ماما فلا )

. دنک نییعت  تسا ، نامیپ  فرط  وا  هک  دنوادخ  دیاب  ار 
و نارگید - هب  ملظ  ای  نتـشیوخ  هب  ملظ  زا  ّمعا  ملظ - زا  یکیرات  هطقن  اـهنآ  یگدـنز  رد  دـناهتفرگ و  دوخ  هب  متـس  گـنر  هک  يدارفا  ب )

. دشاب موصعم  دوخ  رمع  مامت  رد  دیاب  ماما  حالطصا ، هب  دنرادن و  تماما  ّتیلباق  تسا ، هتشاد  دوجو  یتسرپتب  هظحل  کی  یّتح 
؟ ددرگ هاگآ  تافص  نیا  دوجو  زا  دناوتیم  ادخ  زج  یسک  ایآ 

دناوتیمن مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زج  یسک  مینک ، نییعت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نیـشناج  میهاوخب  رایعم  نیا  اب  رگا  و 
. دشاب

رب شروش  لیلد  نیمه  هب  تسا ، نایولع  هتسیاش  طقف  تفالخ  دوب  دقتعم  وا  هک  دنکیم  لقن  هفینحوبا  لوق  زا  رانملا  هدنـسیون  هکنیا  بلاج 
ینب يافلخ  تموکح  رد  ار  تواضق  بصنم  دـشن  رـضاح  ّتلع  نیمه  هب  زین  و  تسنادیم ، زیاج  ار  یـسابع ) روصنم   ) تقو تموکح  ّدـض 

ار اهنآ  و  دندوب ، فلاخم  دوخ  نامز  ياهتموکح  اب  همه  ّتنس  لها  هناگراهچ  هّمئا  دنکیم : هفاضا  سپس  رانملا  هدنـسیون  دریذپب . ساّبع 
(1). دندوب رگمتس  ملاظ و  يدارفا  اریز  دنتسنادیمن ، ناناملسم  يربهر  هتسیاش 

نانمـشد اب  ناشطابترا  هک  ار  هماکدوخ  راّبج و  ملاظ و  ياهتموکح  ننـست ، لـها  ياـملع  زا  يرایـسب  اـم  رـصع  رد  هک  تسا  بیجع  یلو 
، تسا یعطق  مّلسم و  مالسا 

ص 457 ج 1 ، رانملا ، ریسفت  - 1
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203 ص :
! دنرمشیم هعاطالا  بجاو  رمالااولوا و  ار  اهنآ  هکلب  دننکیم ، تیوقت  دییأت و  اهنت  هن  تسین ، هدیشوپ  یسک  رب  ناشداسف  ملظ و  و 

رگید شسرپ  ود  هب  خساپ  . 7

ندرک ارجا   » و بولطم » هب  لاصیا   » ماما راک  رگا  هک : دوش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  میتفگ ، تماما  ياـنعم  ریـسفت  رد  هچنآ  زا  فلا )
مالسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دوخ  یّتح  ناربمایپ  زا  يرایـسب  دروم  رد  انعم  نیا  تسا ، یهلا » ياههمانرب 

. دنتشاد دوجو  اهنآ  لباقم  رد  یهارمگ  هدولآ و  رایسب  دارفا  هشیمه  هکلب  هتفاین ، قّقحت  یمومع  سایقم  رد 
نتـشاد و  راـیتخا ، لـصا  ظـفح  اـب  هکلب  دـناسریم ، قح  هب  راـبجا  هب  ار  مدرم  ماـما  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  موهفم  مییوگیم : خـساپ  رد 

. دنبای تیاده  ماما ، ینطاب  يرهاظ و  ذوفن  زا  دنناوتیم  یگتسیاش  یگدامآ و 
ناراـب راـک  : » دـیامرفیم نآرق  هکنیا  اـی  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  هدـنز  تادوـجوم  تیبرت  يارب  دیـشروخ  مییوـگیم  هک  هنوگناـمه  تسرد 
ياّیهم راثآ و  نیا  شریذـپ  هدامآ  هک  یتادوجوم  رد  اـّما  دراد ، یمومع  هبنج  ریثأـت  نیا  تقیقح  رد   (1) «. تسا هدرم  ياهنیمز  ندرکهدنز 

. دنشاب شرورپ 
رد دـسرب ، تماما  ماـقم  هب  دـعب  دـشاب و  لوسر  یبن و  تسخن  دـیاب  یماـما  ره  هک  تسا  نیا  قوف  ریـسفت  همزـال  هکنیا : رگید  شـسرپ  ب )

. دندوبن نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  موصعم  نانیشناج  هک  یتروص 
تّوبن و ماقم  هک  دشاب  وا  زا  لبق  یـسک  رگا  هکلب  دسرب ، تلاسر  تّوبن و  ماقم  هب  ماما  صخـش  اًلبق  هک  درادن  یموزل  مییوگیم : خـساپ  رد 

عمج  وا  رد  تماما  تلاسر و 

هیآ 164 هرقب ، هروس  - 1
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204 ص :
هب زاین  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دشخب و  موادت  ار  يو  تماما  همانرب  دناوتیم  وا  نیشناج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دننام   ) ددرگ

. تسا ناربمغیپ  متاخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دننام  دشابن ؛ يدیدج  تلاسر 
ربمایپ نیـشناج  تسا ، هدـنام  یقاب  ارجا  هلحرم  اهنت  هتفاـی و  ماـجنا  ماـکحا ، ماـمت  غـالبا  یهلا و  یحو  نتفرگ  هلحرم  رگا  رگید ، يریبعت  هب 

. دشاب لوسر  ای  یبن  وا  دوخ  هک  تسین  يزاین  دهد و  همادا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ییارجا  ّطخ  دناوتیم 
***
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207 ص :

: مهدزیس لصف 

هراشا

مالسلا  هیلع  میهاربا  زاتمم  ّتیصخش 

زا نآرق  تایآ  رد  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخـس  ترـضح  نآ  زا  هروس  رد 25  و  هدش ، رکذ  دـیجم  نآرق  رد  راب  مالسلا 69  هیلع  میهاربا  مان 
: تسا هدیدرگ  يروآدای  يو  هدنزرا  تافص  هدش و  ناوارف  شیاتس  حدم و  گرزب  ربمایپ  نیا 

؛ لماک ناسنا  کی  زا  ياهنومن  و  دوب ، هوسا  وگلا و  رظن  ره  زا  وا  - 
؛ ادخ هب  تبسن  وا  تفرعم  ماقم  - 

؛ ناتسرپتب ربارب  رد  وا  يایوگ  قطنم  - 
؛ ناراّبج لباقم  رد  شریذپانیگتسخ  هناتخسرس و  تازرابم  - 

؛ راگدرورپ نامرف  ربارب  رد  شتشذگ  راثیا و  - 
؛ ثداوح نافوط  ربارب  رد  شریظنیب  تماقتسا  - 

؛ وا تخس  ياهشیامزآ  و  - 
«. هَّللا  » هار ناورهر  ناناملسم و  يارب  تسا  یقشمرس  مادک  ره  دراد و  یلّصفم  ناتساد  کی  ره 

: دییامرف هّجوت  تفایرد . ناوتیم  یبوخ  هب  ریز  هناگهدزاود  نیوانع  ریباعت و  زا  ار  یهلا  ربمایپ  نیا  زاتمم  ّتیصخش 
***
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208 ص :

دوب تّما  کی  مالسلا  هیلع  میهاربا  . 1

تّما کـی  نوچمه  ار  وا  ّتیـصخش  و  هدرک ، داـی  تّما  کـی  ناونع  هب  ترـضح  نآ  زا  لـحن ، هروـس  هفیرـش 120  هیآ  رد  لاعتم  دـنوادخ 
: دیامرفیم دیاتسیم .

هنوگ ره  زا  یلاـخ  ادـخ ؛ ناـمرف  عـیطم  دوـب  یتـّما  ییاـهنت ) هب   ) میهاربا َنیِکِرْـشُْملا ؛» َنِم  ُکَـی  َْملَو  ًاـفِینَح  ِهَّلل  ًاـِتناَق  ًۀَّمُأ  َناَـک  َمیِهاَْربِإ  َّنِإ  »
«. دوبن ناکرشم  زا  و  فارحنا ؛

هظحالم لباق  نآ  هتکن  راهچ  هک  دـناهدرک ، رکذ  یفلتخم  تاکن  نارّـسفم  هدـش  هدراذـگ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  رب  تّما »  » ماـن ارچ  هکنیا  رد 
: تسا

شیازفا ردق  نآ  ناسنا  ّتیـصخش  عاعـش  هاگ  هک  ارچ  دوب ، تّما  کی  ییاهنت  هب  هک  تشاد  ّتیـصخش  ردـق  نآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  فلا )
. دوشیم گرزب  تّما  کی  لداعم  شتّیصخش  و  دوریم ، رتارف  هورگ  کی  درف و  ود  درف و  کی  زا  هک  دباییم 

يانعم هب   ) تّما اریز  تسا ؛ هدـش  هتفگ  تّما »  » وا هب  تهج  نیمه  هب  و  دوب ، ّتیناـسنا  گرزب  مّلعم  ادـتقم و  ربهر ، مالـسلا  هیلع  میهاربا  ب )
. دنریذپب ار  شیربهر  دننک و  ادتقا  وا  هب  مدرم  هک  دوشیم  هتفگ  یسک  هب  یلوعفم ) مسا 

همه رد  دوش ، یتّلم  يارب  یتسار  قدـص و  ياوشیپ  هک  یـسک  اریز  تسا ؛ رارقرب  یّـصاخ  يونعم  دـنویپ  لّوا ، يانعم  اـنعم و  نیا  ناـیم  هّتبلا 
. تسا یتّما  دوخ  ییوگ  تسا و  میهس  کیرش و  اهنآ  لامعا 

، دندوب روهطوغ  یتسرپتب  كرـش و  بالجنم  رد  یگمه  و  دوبن ، شطیحم  رد  یتسرپادخ  چیه  هک  نامز  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ج )
. دندوب رگید  تّما  شطیحم  ناکرشم  و  یتّما ، ییاهنت  هب  وا  سپ  دوب . تسرپاتکی  دّحوم و  اهنت 

. دش هدراذگ  وا  رب  تّما  مان  ببس  نیمه  هب  دوب و  یتّما  شیادیپ  همشچرس  مالسلا  هیلع  میهاربا  د )
کی مالـسلا  هیلع  میهاربا  يرآ  دنک . عمج  دوخ  رد  ار  گرزب  یناعم  نیا  مامت  تّما ، ینعی  کچوک ، هملک  نیا  هک  درادن  یلاکـشا  چیه  و 

کی  دوب ، گرزب  ياوشیپ  کی  دوب ، تّما 
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209 ص :
(1). دوب دیحوت  گرزب  يدانم  وا  دزیمن ، دیحوت  زا  مد  یسک  شعامتجا  طیحم  رد  هک  زور  نآ  رد  و  دوب ، زاستّما  درم 

دوب هَّللا  لیلخ  وا  . 2

: دیامرفیم درک ؛ اطع  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  ار  یهّللا  لیلخ  ماقم  دنوادخ  هدمآ ، ءاسن  هروس  هفیرش 125  هیآ  رد  هک  هچنآ  قبط 
نآ زا  رتهب  یـسک  هچ  نییآ  نید و  اًلِیلَخ » َمیِهاَْربِإ  ُهَّللا  َذَخَّتاَو  ًافِینَح  َمیِهاَْربِإ  َۀَِّلم  َعَبَّتاَو  ٌنِسُْحم  َوُهَو  ِهَّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَّمِم  ًانیِد  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  »

ار میهاربا  ادخ  و  دنک !؟ يوریپ  تشاد  كاپ  صلاخ و  ینامیا  هک  میهاربا  نییآ  زا  و  دشاب ، راکوکین  و  دنک ، ادخ  میلـست  ار  دوخ  هک  سک 
«. درک باختنا  یتسود  هب 

يانعم هب  تبرـض ) نزو  رب  « ) تَّلَخ  » هشیر زا  ای  و  دـشاب ، هدوب  یتسود »  » ياـنعم هب  تّجح ) نزو  رب  « ) تَّلُخ  » هشیر زا  تسا  نکمم  لـیلخ » »
. تسوگتفگ نارّسفم  نایم  رد  تسا ؟ رتکیدزن  قوف  هیآ  موهفم  هب  انعم  ود  نیا  زا  کی  مادک  هکنیا  رد  جایتحا .» زاین و  »

زیچ همه  رد  هک  درکیم  ساـسحا  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  اریز  دـشابیم ؛ هیآ  تقیقح  هب  رتکـیدزن  مود  ياـنعم  دـندقتعم : یعمج 
. تسا راگدرورپ  دنمزاین  انثتسا  نودب 

یتسود يانعم  نامه  روظنم  هک  دوشیم  هدافتـسا  داد ،» مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  ار  ماقم  نیا  دنوادخ  : » دیامرفیم قوف  هیآ  هک  اجنآ  زا  یلو 
هک نیا  ات  دسریم  رظن  هب  بسانم  رایـسب  درک ،» باختنا  دوخ  تسود  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـنوادخ  : » مییوگب رگا  اریز  تسا ؛

، درادن مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  صاصتخا  ادخ ، هب  تاقولخم  يدنمزاین  هوالع ، هب  درک .» باختنا  دوخ  دنمزاین  ار  میهاربا  دنوادخ  : » مییوگب
نآرق  رد  هک  نانچ 

ص 384 ج 11 ، هنومن ، ریسفت  - 1
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210 ص :
: میناوخیم

. دنتسین ناسکی  نآ  رد  یگمه  هک  دنوادخ  یتسود  فالخ  هب   (1) «. ِهَّللا َیلِإ  ُءاَرَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  »
رطاخ هب  درک ، باختنا  تسود )  ) لیلخ ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  رگا  دنوادخ ، : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

(2) «. دوب وا  ياضر  هار  رد  اشوک  راگدرورپ و  دیفم  هدنب  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هکلب  دوبن ، وا  یتسود  هب  زاین 
رکذ نآ  يارب  یفلتخم  للع  تاـیاور  رد  دیـشخب ، وا  هب  ار  ماـقم  نیا  دـنوادخ  هک  تشاد  یتازاـیتما  هچ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  نیا  اـّما  و 

: دیامرفیم یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  دشاب . هدوب  باختنا  نیا  لیلد  دناوتیم  اهنآ  همه  هک  هدش ،
ِهَّللا  َْریَغ  ُّطَق  ًادَحا  ْلَئْسَی  َْملَو  ًادَحا  َّدُرَی  َْمل  ُهَّنِال  اًلیلَخ  َمیهاْربا  ُهَّللا  َذَخَّتا  امَّنا  »

هاگچیه و  تخاسن ، مورحم  ار  ياهدننکاضاقت  زگره  هک  درک  باختنا  دوخ  لیلخ  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  تهج  نآ  زا  دنوادخ   ؛
، ناگنسرگ ماعطا  دوجـس ، ترثک  رثا  رب  ماقم  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  تایاور  زا  یـضعب  زا  (3) و  «. درکن اضاقت  ادخ  زج  یـسک  زا 

(4). تسا هدوب  راگدرورپ  تعاطا  هار  رد  ندوب  اشوک  رطاخ  هب  ای  و  بش ، لد  رد  زامن 

مالسلا هیلع  میهاربا  يزاوننامهیم  . 3

تایآ تایراذ  هروس  رد  یهلا  ناگتشرف  زا  ترـضح  نآ  يزاوننامهیم  ناتـساد  دوب . زاوننامهیم  هداعلاقوف  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
دروم رد  اًلبق  هک  هدمآ ، ات 27   24

« دییادخ هب  دنمزاین  یگمه ) امش ( مدرم ! يا  همجرت «: هیآ 15 ؛ رطاف ، هروس  - 1

ص 342 ج 3 ، نایبت ، ریسفت  ص 201 ؛ ج 3 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص 150 و ج 93 ، ص 4 ، ج 12 ، راونالاراحب ، ص 76 ؛ ج 2 ، اضرلارابخا ، نویع  - 3

مالسلا هیلع  میهاربا  صصق  باوبا  زا  باب 1  ص 4 ، ج 12 ، راونالاراحب ، - 4
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211 ص :
(1). دندوب هداد  بقل  نانامهیم ) بحاص  ای  نانامهیم  ردپ  « ) فایضاوبا  » ار وا  هک  دوب  زاوننامهیم  يردق  هب  ترضح  نآ  دش . ثحب  نآ 

: میناوخیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
شاهناخ ياهرد  و  تفریم ، نوریب  هناخ  زا  نامهیم  ندرک  ادـیپ  يارب  تشادـن  نامهیم  هاگره  و  دوب ، تسودنامهیم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  »

رد ار  يدرم  و  دـید ، زاب  ار  اهرد  تشگزاب  نوچ  تفر . نوریب  تسب و  ار  اهرد  يزور  دربیم . دوخ  هارمه  ار  نآ  دـیلک  و  درکیم ، لفق  ار 
هلمج نیا  و  مراگدرورپ ، هزاجا  هب  تفگ : يدش ؟ هناخ  نیا  دراو  یـسک  هچ  هزاجا  هب  ادخ ! هدنب  يا  تفگ : وا  هب  درک . هدـهاشم  دوخ  هناخ 

. تفگ ساپس  ار  يادخ  و  تسا ، لیئربج  وا  هک  تسناد  مالسلا  هیلع  میهاربا  درک . رارکت  راب  هس  ار 
هداتسرف هدینادرگ ، دوخ  لیلخ  ار  وا  هک  شناگدنب  زا  ياهدنب  دزن  ارم  تراگدرورپ  تفگ : درک و  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  ور  لیئربج  سپس 

: دیسرپ یتسه ! ادخ  لیلخ  نامه  وت  تفگ : منک ؟ شتمدخ  متسه  هدنز  ات  هک  تسا  یسک  هچ  هدنب  نآ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  میهاربا  تسا .
« هن  » نآ باوج  رد  هک  هدشن  تساوخرد  وت  زا  يزیچ  نونکات  و  ياهتـساوخن ، يزیچ  ادخ  زا  نونک  ات  هک  ببـس  نادـب  تفگ : ّتلع ؟ هچ  هب 

(2) «. یشاب هتفگ 

دوب وگتسار  رایسب  وا  . 4

: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هداعلاقوف  تقادص  یگژیو  میرم  هروس  هفیرش 41  هیآ 
«. دوب وگتسار  رایسب  يربمایپ  وا  هک  نک ، دای  ار  میهاربا  باتک ، نیا  رد  ًاِّیبَّن ؛» ًاقیِّدِص  َناَک  ُهَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  ِباَتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  »

رایسب هک  تسا  یسک  يانعم  هب  قدص و  زا  هغلابم  هغیص  قیدص »  » هژاو

ص 268 فیض ، هژاو  ج 5 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 1

ص 121 یتاّلحم ،) ایبنا ( خیرات  - 2
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212 ص :
نوچ درادن ، نتفگ  غورد  رب  ییاناوت  نآ  زا  رتالاب  ای  و  دیوگیمن ، غورد  زگره  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  دـناهتفگ : یـضعب  تسوگتـسار .

. تسوا داقتعا  نخس و  هدننک  قیدصت  شلمع  هک  دننادیم  یسک  يانعم  هب  ار  نآ  یضعب  تسا و  هدرک  ییوگتسار  هب  تداع  رمع  مامت  رد 
، قوف هیآ  رد  هک  دراد  ّتیمها  يردـق  هب  تفـص  نیا  لاح ، ره  هب  ددرگیم . زاب  انعم  کـی  هب  ًاـبیرقت  یناـعم  نیا  همه  هک  تسا  نشور  یلو 

. تسا تّوبن  شریذپ  يارب  یگتسیاش  زاسهنیمز  ییوگ  هدش ، نایب  تّوبن »  » تفص زا  لبق  یّتح 
یب ار  راگدرورپ  نامرف  اهنآ  هک  دشابیم ، انعم  نیمه  تسا  مزال  یهلا  یحو  نالماح  ناربمایپ و  رد  هک  یتفص  نیرتزراب  هتشذگ ، نیا  زا  و 

(1). دنناسرب ادخ  ناگدنب  هب  تساک ، مک و 
(2). دناهدش ثوعبم  رجاف ، ياهناسنا  هب  تبسن  یّتح  ۀنامالا » ءادا   » و هناقداص » راتفگ  ثیدحلا ؛ قدص   » هب یهلا  ناربمایپ  مامت  اذل  و 

دوب ناکین  زا  وا  . 5

: دیامرفیم تسا ؛ هدرک  حرطم  هروس ص  ات 48  تایآ 45  رد  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  یگژیو  نیا  لاعتم  دنوادخ 
َْنیَفَطْـصُْملا َنَِمل  اَنَْدنِع  ْمُهَّنِإَو  ِراَّدـلا * يَرْکِذ  ٍۀَِـصلاَِخب  ْمُهاَنْـصَلْخَأ  اَّنِإ  ِراَْصبَْألاَو * يِدـْیَْألا  ِیلْوُأ  َبوُقْعَیَو  َقاَحْـسِإَو  َمیِهاَْربإ  اَنَداَبِع  ْرُکْذاَو  »

نابحاص ار ، بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  ام  ناگدـنب  دـیروایب  رطاخ  هب  و  ِراَیْخَْألا ؛» َنِم  ٌّلُکَو  ِلْفِْکلا  اَذَو  َعَسَْیلاَو  َلیِعاَمْـسِإ  ْرُکْذاَو  ِراَیْخَْألا *
ناگدیزگرب و زا  ام  دزن  اهنآ  و  دوب . ترخآ  يارس  يروآدای  نامه  هک  میدنادرگ ، صلاخ  ياهژیو  صولخ  اب  ار  اهنآ  ام  تریصب . تردق و 

«. دندوب ناکین  زا  همه  هک  ار  لفکلاوذ »  » و عسیلا »  » لیعامسا و روایب ، رطاخ  هب  و  دندوب ! ناکین 

ص 90 ج 13 ، هنومن ، ریسفت  - 1

ص 65 ج 5 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 2
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213 ص :
یّصاخ موهفم  انعم و  مادک  ره  هک  هدش ، رکذ  فلتخم  فیصوت  شـش  قوف ، تایآ  رد  روکذم  گرزب  ربمایپ  شـش  يارب  هک  نیا  بلاج  و 

: دراد
ینعی ادـخ  یگدـنب  تسا . عمج  نآ  رد  زیچ  همه  یتسار  هب  و  هدـش ، رکذ  اـهنآ  يارب  هک  تسا  یفیـصوت  نیتسخن  یگدـنب » ّتیدوبع و  . » 1

. نداهن وا  نامرف  رب  رس  لاح  همه  رد  نتشادن و  هدارا  دوخ  زا  وا  هدارا  ربارب  رد  ینعی  وا ، هب  قلطم  یگتسباو 
ود هب  زاین  شیاهفده  دربشیپ  يارب  ناسنا  تسا . هدش  هتـشاذگ  تشگنا  نآ  يور  هک  تسا  موس  مود و  یگژیو  تردق »  » و ملع » . » 2 و 3

لـصاو فده  هب  ات  تفرگ  کمک  تردق »  » و ملع »  » زا دـیاب  رگید  ریبعت  هب  و  لمع ؛ راک و  يورین  و  صیخـشت ، كرد و  يورین  دراد : ورین 
فیصوت راک ، ماجنا  يارب  یفاک » تردق  تّوق و   » و يوق » شنیب  صیخـشت و  كرد و   » نتـشاد هب  ار  ناربمایپ  نیا  دنوادخ  نیاربانب  تشگ .

. تسا هدرک 
تاّذل و  ایند ، نیا  هزور  دنچ  یگدنز  رد  اهنآ  دید  قفا  دندوب ، رگید  ناهج  دای  هب  هتـسویپ  اهنآ  يرآ  تسا . گرم » دای   » مراهچ یگژیو  . 4

نآ يارب  هراومه  و  دندیدیم ، ار  شنایاپیب  ياهتمعن  اب  نادیواج  يارـس  رذگدوز ، یگدنز  نیا  ياروام  رد  اهنآ  دـشیمن . دودـحم  نآ 
. دندرکیم ششوک  شالت و 

مسارم رد  ای  و  دوریم ، ایند  زا  ناشناتسود  زا  یکی  هک  یماگنه  صوصخهب  دنتفیب ، ترخآ  يارـس  دای  هب  هاگهگ  تسا  نکمم  زین  نارگید 
. تسایند دای  هب  هتخیمآ  هکلب  تسین ؛ صلاخ  دای ، نیا  یلو  دنوشیم ؛ رضاح  يزیزع  دوبدای  عییشت و 

ریبعت و  تسا ، رضاح  ناشنامشچ  ربارب  رد  هشیمه  ییوگ  دنراد ، رگید  يارس  هب  رمتـسم  موادم و  قیمع و  صلاخ و  یهّجوت  ادخ  نادرم  اّما 
. تسا بلطم  نیمه  هب  هراشا  هیآ ، رد  ًۀَِصلاخ »  » هب

نایم زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  هدش  ببـس  اهنآ  حلاص  لمع  نامیا و  تسا . ناراوگرزب  نآ  رگید  تفـص  ود  یگدیزگرب »  » و یکین » . » 5 و 6
هب  و  دنیزگرب ، شناگدنب 
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، دـناهدرک ادـیپ  قلطم  روط  هب  ار  ناکین ) « ) رایخا  » ناونع هک  هدیـسر  يّدـح  هب  اهنآ  يراـکوکین  و  دزاـس ، رختفم  يربماـیپ  تّوبن و  بصنم 
، دـنراد همه  نابوخ  هچنآ  مالک ، کی  رد  و  تسا . کین  ناشیگدـنز  رـسارس  اههمانرب و  لامعا و  و  کین ، ناـشقالخا  و  کـین ، ناـشراکفا 

(1). دنراد اهنت  اهنآ 

مالسلا هیلع  میهاربا  يرابدرب  . 6

: میناوخیم هبوت  هروس  هفیرش 114  هیآ  رد 
میهاربا رافغتـسا  و  ٌمِیلَح ؛» ٌهاَّوََأل  َمیِهاَْربِإ  َّنِإ  ُْهنِم  َأَّرَبَت  ِهَّلل  ٌّوُدَـع  ُهَّنَأ  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  ُهاَّیِإ  اَهَدَـعَو  ٍةَدِـعْوَّم  ْنَع  اَّلِإ  ِهِیبِال  َمیِهاَْربِإ  ُراَفِْغتْـسا  َناَک  اَمَو  »

نامیا يوس  هب  ار  يو  ات   ) دوب هداد  وا  هب  هک  دوب  ياهدـعو  رطاخ  هب  طـقف  دوب ) رزآ  شیومع  ناـمز ، نآ  رد  هک  شتـسرپرس   ) شردـپ يارب 
!«. دوب رابدرب  زوسلد و  میهاربا  نیقی ، هب  تسج ؛ يرازیب  وا  زا  تسادخ ، نمشد  يو  هک  دش  نشور  وا  يارب  هک  یماگنه  اّما  دنک ؛) بذج 

. تشذگ اًلبق  دراد ، ترضح  يرابدرب  ربص و  رب  تلالد  هک  هیآ ، نیا  حرش 

مالسلا هیلع  میهاربا  هداعلا  قوف  لّکوت  . 7

ِرد زج  و  دیبلطیم ، وا  زا  تساوخیم  هچ  ره  تشادن . ادـخ  هب  زج  يرظن  ياهثداح  راک و  چـیه  رد  هک  اجنآ  ات  تشاد ، يریظنیب  لّکوت  وا 
: دییامرف هّجوت  تساعّدم . نیا  رب  یبوخ  هاوگ  ارعش  هروس  ات 82  تایآ 78  دیبوکیمن . ار  وا  هناخ 

ِیل َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَأ  يِذَّلاَو  ِنِییُْحی * َُّمث  ِیُنتیُِمی  يِذَّلاَو  ِنیِفْشَی * َوُهَف  ُتْضِرَم  اَذِإَو  ِنیِقْـسَیَو * ِینُمِعُْطی  َوُه  يِذَّلاَو  ِنیِدْهَی * َوُهَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلا  »
دهدیم اذغ  ارم  هک  یسک  و  دنکیم ، مییامنهار  هتسویپ  و  دیرفآ ، ارم  هک  تسا )  ) یـسک نامه  نایملاع ) راگدرورپ  ( ؛» ِنیِّدلا َمْوَی  ِیتَئیِطَخ 

، دهدیم افش  ارم  موش  رامیب  هک  یماگنه  و  دیامنیم ، باریس  و 

ات 329 ص 325  ج 19 ، هنومن ، ریسفت  - 1
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«. دزرمایب ازج  زور  رد  ار  میاطخ  مراد  دیما  هک  یسک  و  دنکیم ، هدنز  سپس  دناریمیم و  ارم  هک  یسک  و 

هب اًلبق  و  تسا ، طبض  خیراوت  رد  ترضح  نآ  هیحان  زا  داهنشیپ  نیا  لوبق  مدع  و  دورمن ، شتآ  زا  وا  تاجن  يارب  ناگتشرف  داهنشیپ  ناتساد 
. میتشاد هراشا  نآ 

: دییامرف هّجوت  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  تیاور  هب  لاح  نیع  رد  یلو 
تّقشم تمحز و  هب  تقو  چیه  تردق ، تّوق و  نیا  اب  وت  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  لیئربج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  »

: مداتفا تمحز  هب  دروم  هس  رد  هلب ، درک : ضرع  ياهداتفا ؟
تّزع هب  دومرف : و  مریگب . شتآ  هب  ندیسر  زا  لبق  ار  وا  داد  روتسد  دنوادخ  دش ، هدنکفا  شتآ  تمس  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  يزور  . 1

تکرح وا  تمـس  هب  تعرـس  اب  نم  منکیم ! وحم  ناگتـشرف  رتفد  زا  ار  تمان  دـتفیب  شتآ  رد  وت ، ندیـسر  زا  لـبق  رگا  دـنگوس  ملـالج  و 
: متفگ میهاربا  هب  و  هتفرگ ، ار  وا  شتآ  اوه و  نایم  هلصاف  رد  هدرک ،

! هن وت  زا  اّما  يرآ ، ادخ  زا  تفگ : يرادن ؟ یتجاح 
تاجن ار  لیعامسا  هک  داد  ّتیرومأم  نم  هب  دنوادخ  دش  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  شدنزرف  حبذ  رومأم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  یماگنه  . 2

هب مامت  تعرـس  اب  نم  منکیم ! فذـح  ناگتـشرف  رتفد  زا  ار  تمان  دربب  ار  لیعامـسا  يولگ  دراک  وت ، ندیـسر  زا  لـبق  رگا  دومرف : مهد و 
. دنک شحبذ  ات  مداد  وا  هب  لیعامسا  ياج  هب  ار  يدنفسوگ  و  متفرگ ، میهاربا  تسد  زا  ار  دراک  هدرک و  تکرح  اهنآ  تمس 

زا لبق  رگا  مسق  ملالج  تّزع و  هب  دومرف : و  درک ، وا  ظفح  رومأم  ارم  دـنوادخ  دـش  هتخادـنا  هاـچ  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  هک  یماـگنه  . 3
هدش لزان  نیمز  هب  نامسآ  زا  تعرس  اب  منکیم ! فذح  هکئالم  ناوید  زا  ار  تمان  دتفیب  هاچ  رعق  هب  فسوی  ّتیرومأم  ّلحم  هب  وت  ندیـسر 

ّتیرومأم هس  نیا  رد  مداهن . دوب  هاچ  هت  رد  هک  یگنس  هعطق  يور  رب  و  هتفرگ ، ار  وا  دسرب  هاچ  هت  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  هک  نآ  زا  لبق  و 
(1) «. مداتفا تّقشم  تمحز و  هب 
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مالسلا هیلع  میهاربا  یندشانفصو  تعاجش  . 8

هار دوخ  هب  یتشحو  سرت و  نیرتمک  و  داتـسیا ، هنتکی  ناتـسرپتب  ياهبّصعت  ناشورخ  لیـس  ربارب  رد  و  تشاد ، يریظنیب  تعاجـش  وا 
يریظنیب تماهش  اب  شنامیخژد  دورمن و  ربارب  رد  و  تخاس ، كاخ  زا  یّلت  اهنآ  هدکتب  زا  و  تفرگ ، رخسمت  داب  هب  ار  اهنآ  ياهتب  دادن .

. تشذگ نیشیپ  ثحابم  رد  نآ  حرش  هک  تفگ ، نخس 

مالسلا هیلع  میهاربا  يوق  قطنم  . 9

اب و  دادیم ، ناهارمگ  هب  ینکشنادند  ياهخساپ  لدتسم ، مکحم و  هاتوک و  تارابع  رد  تشاد ، يدنمورین  هداعلا  قوف  قطنم  ترضح  نآ 
. دیلامیم كاخ  هب  ار  ناجوجل  ینیب  شیاسر ، قطنم  نامه 

، دشیم ورهبور  اهنآ  اب  دوب ، شگرزب  حور  زا  یکاح  هک  يدرـسنوخ  اب  هکلب  تفریمنرد ؛ هروک  زا  اهنآ ، تنوشخ  تّدـش  رطاخ  هب  زگره 
و دورمن ، اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هّجاحم  ناتـساد  رد  زین  بلطم  نیا  هک  درپسیم ، ناشتـسد  هب  ار  ناشتیموکحم  دنـس  شراتفر  راتفگ و  اب  و 

هدمآ ینشور  هب  دنیامن - موکحم  ینکـشتب  یتسرپادخ و  مرج  هب  ار  وا  دنتـساوخیم  هک  یماگنه  لباب - هاگداد  تاضق  و  رزآ ، شیومع 
. تشذگ نآ  حرش  و  تسا ،

! میهاربا نییآ  . 10

« ناملسم  » مان هک  دوب  وا  و  دنامیهاربا ، نییآ  رب  اهنآ  هک  درمـشیم  نیا  ار  ناناملـسم  تاراختفا  زا  یکی  جح  هروس  هیآ 78  رد  دیجم  نآرق 
: دیامرفیم دراذگ . امش  رب  ار 

ِیفَو ُْلبَق  ْنِم  َنیِملْـسُْملا  ُمُکاَّمَـس  َوُه  َمیِهاَْربِإ  ْمُکِیبَأ  َۀَّلِّم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  اَمَو  ْمُکاَبَتْجا  َوُه  ِهِداَـهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِـهاَجَو  »
راوازس هک  هنوگنآ  ادخ  هار  رد  و  اَذَه ؛»... 
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؛ دینک يوریپ  میهاربا  ناتردپ  نییآ  زا  دادن ؛ رارق  امش  رب  یتخس  نیگنس و  ِراک  مالسا )  ) نید رد  و  دیزگرب ، ار  امـش  وا  دینک ، داهج  تسوا 

 ...«. دیمان ناملسم »  » ینامسآ باتک  نیا  رد  نیشیپ و  ياهباتک  رد  ار  امش  دنوادخ 
ادـتقا شناراـی  میهاربا و  هب  دـیاب  امـش  هک  دـنکیم  دزـشوگ  ناـنآ  هب  مهم ، تاروتـسد  زا  ياهراـپ  ماـجنا  هب  ناناملـسم ، قیوشت  يارب  یّتح 

(1). دینک

دوب جح  راذگناینب  وا  . 11

میهاربا مان  تهج  نیمه  هب  و  دش . يراذگهیاپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  هلیسو  هب  ادخ و  نامرف  هب  شهوکـش ، تمظع و  همه  نآ  اب  جح  مسارم 
ربمغیپ نیا  دای  هب  گرزب ، مسارم  نیا  زا  ياهمانرب  فقوم و  ره  رد  ناسنا  و  تسا . هتخیمآ  جـح  مسارم  ماـمت  اـب  وا ، هرطاـخ  مالـسلا و  هیلع 

موهفمان مالـسلا  هیلع  میهاربا  داییب  جـح  مسارم  هک  اجنآ  اـت  دـنکیم ، ساـسحا  شیوخ  لد  رد  ار  شتمظع  وترپ  و  دـتفایم ، نأـشلامیظع 
! تسا

دندرکیم راختفا  وا  تّیصخش  هب  دارفا  همه  . 12

شیوخ دنویپ  رب  مادک  ره  نایحیسم  نایدوهی و  دنادب . دوخ  زا  ار  وا  تشاد  ششوک  یهورگ  ره  هک  دوب  يّدح  هب  ترضح  نآ  ّتیـصخش 
، دوب نیتسار  دّحوم  ناملسم و  کی  اهنت  وا  : » هک تشاد  نایب  ار  ّتیعقاو  نیا  اهنآ  خساپ  رد  نآرق  هک  دنتشاد ، دیکأت  مالـسلا  هیلع  میهاربا  اب 

(2) «. تشادیمنرب ماگ  وا  هار  رد  زج  و  دیشیدنایمن ، وا  هب  زج  دوب ، ادخ  نامرف  میلست  زیچ  همه  رد  هک  یسک  ینعی 
. تشذگ باتک  لیاوا  رد  زین  بلطم  نیا  حرش 

هیآ 4 هنحتمم ، هروس  - 1
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: مهدراهچ لصف 

هراشا

مالسلا  هیلع  میهاربا  یناگدنز  گرب  نیرخآ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  نوچ  یگرزب  ناربمایپ  ریگنماد  و  درادن ، ییانثتـسا  چیه  تانکمم  دروم  رد  هک  تسا  ینوناق  گرم 
. دوشیم زین  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

هدـنیآ ثحابم  رد  اعّدا  نیا  تسا . راگدرورپ  ياهتمعن  زا  یتمعن  تقیقح  رد  مه  نآ  اّما  دراد ، ینتـشادنتسود  خـلت و  يرهاـظ  هچرگ  و 
. دش دهاوخ  نشور 

تعانق نآ  هنومن  هس  هب  هک  دراد ، دوجو  یفلتخم  تاـیاور  نآ  تاـّیئزج  ریاـس  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  گرم  یگنوگچ  دروم  رد 
زین یّمهم  یتیبرت  تاکن  دروخیم ، مشچ  هب  ترـضح  نآ  دروم  رد  هک  یلیاضف  ای  تلیـضف  رب  هوالع  تایاور ، نیا  زا  کی  ره  رد  دوشیم .

: دییامرفب هّجوت  تایاور  نیا  هب  تسا . هدافتسا  لباق  لّمأت  ّتقد و  اب  هک  دراد ، دوجو 

! دراد تسود  ار  شتسود  رادید  تسود ، فلا )

: دومرف ترضح  نآ  هدش ، لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  هک  یتیاور  قبط 
راگدرورپ رومأم  درک . هناور  وا  يوس  هب  ار  توملاکلم  دریگب ، ار  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ناج  درک  هدارا  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه  »

ایآ توملا ! کلم  يا  مالسلا  کیلع  دومرف : شخـساپ  رد  ترـضح  میهاربا . ای  کیلع  مالـسلا  درک : ضرع  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدخ 
ندرم  نیب  مناوتیم  ای  تسا ، يرابجا  یعطق و  نم  گرم 
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کلم دریگب !؟ ار  شتـسود  ناج  یتسود  ياهدید  ایآ  تفگ : میهاربا  تسا . يرایتخا  تفگ : گرم  هتـشرف  منک ؟ باختنا  ار  یکی  ندنام  و 

. تفگ هچ  میهاربا  تتسود  يدینش  ایادخ ! درک : ضرع  و  تشگزاب ، دنوادخ  يوس  هب  دنام و  زجاع  خساپ  رد  توملا 
شتـسود رادـید  زا  یتـسود  ياهدـید  نونک  اـت  اـیآ  وگب : وا  هب  درگزاـب و  میهاربا  تمـس  هب  گرم ! هتـشرف  يا  دومرف : مهد ؟ شباوـج  هچ 

(1) !«. دشابیم شتسود  تاقالم  هب  دنمقالع  یتسود  ره  دشاب ؟ هتشاد  تهارک 

! ناسنا رمع  رادقم  نیرتهب  ب )

اعد مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دهدب . اهنآ  هب  يدنزرف  دنوادخ  دنک  اعد  ات  تساوخ  شرسمه  زا  هراس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تفگ شرهوش  هب  هراس  درک . تیانع  يدنزرف  اهنآ  هب  دنوادخ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ياعد  زا  سپ  لاس  یـس  دومن . تباجا  دنوادخ  درک و 

یگدـنز ترانک  رد  ات  دـنادرگ . ینالوط  ار  ترمع  و  دزادـنیب ، ریخأت  هب  ار  تگرم  هاوخب  دـنوادخ  زا  هدـش ، کـیدزن  تلجا  داـیز و  ّتنس 
رادقم ره  درک : یحو  دنوادخ  درک . اضاقت  دنوادخ  زا  ار  بلطم  نیا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ددرگ . نشور  وت  رادـید  هب  ناممـشچ  و  هدومن ،

. داد مهاوخ  وت  هب  هک  نک ، بلط  یهاوخیم  رمع 
گرم ياضاقت  دوخ  وت  هک  ینامز  رگم  دربن ، ایند  زا  ار  وت  هاوخب  دنوادخ  زا  تفگ : هراس  دناسر . شرـسمه  عالّطا  هب  ار  ربخ  نیا  ترـضح 

رکش تفگ : هراس  داد . ربخ  شرـسمه  هب  ار  بلطم  نیا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دومرف . تباجا  دنوادخ  درک و  اعد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ینک .
مالـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  امن . ماعطا  ار  نادنمزاین  ارقف و  نک و  هّیهت  ییاذغ  روظنم  نیدب  روآ ، ياجب  تمعن  نیا  دروم  رد  ار  دـنوادخ 

. دوب هتسشن  هرفس  رـس  رب  شیامنهار  هارمه  هک  دوب  یفیعـض  يانیبان  درمریپ  نانامهیم  نایم  رد  درک . توعد  ار  مدرم  تمعن  نیا  هنارکـش  هب 
ات تشادرب  ياهمقل  درک و  زارد  ار  شتسد  انیبان 
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223 ص :
دـشن ّقفوم  درب و  شایناشیپ  تمـس  هب  تیاهن  رد  ناـهد و  تسار  پچ و  تمـس  هب  ار  همقل  یناوتاـن  فعـض و  طرف  زا  اـّما  دروخب . ار  نآ 

. دراذگب شناهد  لخاد 
مالسلا هیلع  میهاربا  دز ! شمشچ  هب  ار  نآ  تشادرب و  يرگید  همقل  سپس  درب . شناهد  تمـس  هب  ار  همقل  تفرگ و  ار  وا  تسد  شهارمه 

فعض و زا  همه  ینیبیم  هچنآ  درک : ضرع  دیـسرپ . ار  ّتلع  وا  هارمه  زا  درکیم ، هدهاشم  ار  انیبان  درمریپ  نآ  ندروخ  اذغ  یگنوگچ  هک 
هنحـص نیا  ندـید  زا  سپ  دـش ؟ مهاوخ  وا  نوچمه  يریپ  ّنس  رد  مه  نم  ایآ  تفگ : دوخ  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تسوا ! یناوتاـن  يریپ و 

: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  رابّتقر ،
؛(1) ُْتیَأَر يذَّلا  َدَْعب  ِرْمُْعلا  ِیف  ِةَدایّزلا  ِیف  یل  َۀَجاح  الَف  یل  َْتبَتَک  يذَّلا  ِلَجْالا  ِیف  ینَّفََوت  َّمُهَّللا  »

!«. مرادن هفاضا  رمع  هب  ياهقالع  هنحص  نیا  ندید  زا  سپ  هک  ریگب ، ياهدرک  رّدقم  وت  هک  نامز  نامه  رد  ار  مناج  ایادخراب !

گرم هتشرف  توافتم  يامیس  ج )

: تسا هدرک  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریصبوبا 
حرش نیا  هب  ترضح  نآ  تلحر  ناتـساد  و  تفر . ایند  زا  تشگزاب  ماش  هب  داد و  ماجنا  ار  جح  کسانم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  یماگنه  »
هقالع رطاخ  هب  هن  هّتبلا   ) تشاد تهارک  گرم  زا  ایوگ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دریگب . ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ناج  ات  دمآ  گرم  هتـشرف  دوب :

: دومرف دـنوادخ  تسا . دونـشخان  گرم  زا  میهاربا  درک : ضرع  دـنوادخ  هب  توملا  کلم  رتشیب ) تعاطا  تدابع و  رطاخ  هب  هکلب  اـیند ، هب 
درمریپ میهاربا  ترضح  يزور  دهاوخیم ) روظنم  نیمه  يارب  ار  رمع  لوط  و   ) دنک شتـسرپ  ارم  دراد  تسود  وا  اریز  نک ، اهر  ار  میهاربا 

زا هنحـص  نیا  ندید  اب  دوشیم ! جراخ  يو  زا  هدروخ  ار  هچنآ  رگید  يوس  زا  دروخیم و  اذغ  وس  کی  زا  هک  درک  هدهاشم  ار  یلاسگرزب 
. تشگزاب شاهناخ  هب  دش . دنمقالع  گرم  هب  رّفنتم و  ایند  یگدنز 
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224 ص :
گرم رومأم  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : درک . هدهاشم  هناخ  نورد  رد  دوب ، هدیدن  وا  ییابیز  هب  زور  نآ  ات  هک  ییابیز ، رایـسب  دوجوم 

. متسه اهناسنا  ناج  نتفرگ  و 
يا تفگ : توـملا  کـلم  ییاـبیز ؟ ردـق  نیا  هک  یلاـح  رد  دراد ، تهارک  وـت  تراـیز  رادـید و  زا  یـسک  هچ  هَّللا  ناحبـس  تفگ : میهاربا 
هدنب نآ  هب  تبسن  رگا  دتسرفیم و  وا  يوس  هب  ابیز  یتروص  هب  ارم  دنک ، ریخ  هدارا  ياهدنب  هب  تبسن  لاعتم  دنوادخ  هاگره  نامحّرلالیلخ !

. داتسرف دهاوخ  وا  يوس  هب  رگید  یتروص  هب  ارم  دنک ، ّرش  هدارا 
(1) «. تفرگ ماش  رد  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ناج  توملا  کلم  سپس 

.(2) و دناهتشون لاس  یلقن 200  رد  و  لاس ، یتیاور 175  رد  و  لاس ، ار 120  نآ  یثیدح  رد  دناهتشون . فلتخم  ار  ترـضح  نآ  رمع  تّدم 
(3). تسا فورعم  لیلخ  میهاربا  رهش  هب  نونکا  هک  ییاج  تسا ، نوربح »  » رد نیطسلف  نیمزرس  رد  ترضح ، نآ  نفد  ّلحم 

نایاپ 
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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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