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همدقم

یلاعت همساب 

داتـسا ثحابم  هلـسلس ي  لصاح  ناضمر ، هام  موص و  عوج ، هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریـس  درکیور  اب  تیؤر » هچیرد  ناضمر   » باـتک - 1
ییاه هار  رکذـتم  ار  ام  تسا  ددـص  رد  باتک  نیا  .تسا  یهلا  راونا  اب  بلق  سنُا  ياتـسار  رد  ناسنا  حور  یگدامآ  تهج  هدازرهاـط 

.میوش اهر  هراّما  سفن  تیمکاح  زا  میناوت  یم  هک  دیامن 

َملاع قیاقح  اب  دـناوتب  هک  دراد  ار  يدادعتـسا  نینچ  دوخ  تاذ  رد  ناسنا  ایآ  هک  دزادرپ  یم  ملاـع  رد  ناـسنا  دوجو  هوحن ي  هب  ادـتبا 
هاگیاج و هب  هجوت  اب  دـنک  یم  نشور  دوش ؟ رارقرب  طابترا  نآ  ات  دـنک  لـمع  دـیاب  هنوگچ  دـناوت  یم  رگا  دـنک ، ادـیپ  طاـبترا  ـالعَا 

نیا رب  یهلا  ياه  فیلکت  نید و  تاروتـسد  مامت  دصقم  يدام و  ندب  زا  رتالاب  تسا  يدوجوم  ناسنا  ناسنا ، هقطان ي  سفن  تعـسو 
دنام یم  یگدنز  بلاق  هنرگو  دوشن  لفاغ  دوخ  یناحور  يونعم و  هبنج ي  رترب و  ِدوخ  زا  لمع  هنحص ي  رد  ناسنا  هک  تسا  ساسا 

نآ بلق  و 

11 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


و موص »  » و عوج »  » نیب ادـتبا  هک  تسا  نآ  راتـشون  نیا  رنه  .دـیامن  یم  صخـشم  ار  موص »  » و عوج »  » هاگیاج اـنبم  نیا  رب  دور و  یم 
.دیامنب دوخ  بیصن  ار  مزال  هرهب ي  مادکره  زا  دناوتب  هدنناوخ  ات  هدش  لئاق  کیکفت  ناضمر » هام  »

دنراد هک  يرترب  ِيدوـجو  هوـحن ي  تهج  هب  هک  دنتـسه  ملاـع  يروـن  ياـه  هدـیدپ  قیاـقح ، هک  تسا  هتکن  نیا  رکذـتم  باـتک  - 2
نآ رون  تایلجت  ریثأت  تحت  وا  ناج  دـنزب  رانک  ار  اـه  نآ  دوخ و  نیب  ياـه  باـجح  دـناوتب  ناـسنا  رگا  اذـل  دـنا و  یلجت  رد  هراومه 
هک دزادرپ  یم  هتکن  نیا  هب  سپـس  .دوش  یم  دنم  هرهب  دراد  دوخ  اب  یتقیقح  ره  هک  یـصوصخم  تالامک  زا  دریگ و  یم  رارق  قیاقح 
لد دـیمهف ، لقع  هچنآ  ات  دوش  یم  بجوم  دـنک  زاب  ار  دوخ  ياج  اـه  ناـسنا  یگدـنز  رد  رگا  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  يراد  هزور 

.دنک ساسحا 

دناوت یمن  تسین و  کلاس  زونه  دیدن  یگنـسرگ  رد  ار  یگدنز  ییابیز  یـسک  رگا  هک  دراد  دیکأت  هتکن  نیا  رب  مرتحم  نارنخـس  - 3
دنا هدیـسر  ییاج  هب  هک  ییاه  نآ  دهد  یم  ناشن  دراد و  هار  وا  ناج  یلاعتم  دـصقم  هب  هک  دـنک  عورـش  ار  يریـسم  يوس  هب  تکرح 

تّوق یگدنب ، همادا ي  يارب  هک  دندروخ  یم  اذغ  دنوش ، ریس  هک  دندروخ  یمن  اذغ  اه  نآ  دنا ، هدوب  سونأم  یگنـسرگ  اب  رمع  مامت 
ناشیاه مکش  يراد  هزور  تهج  هب  هک  دنناد  یم  نآ  ار  نایعیش  تایـصوصخ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : یم  .دنریگب 

اَی : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دوخ  لوسر  هب  زین  دنوادخ  (1) و  .تسا هدیبسچ  ناشتشپ  هب 

12 ص :

ُصْمُخ ِءاَعُّدلا  َنِم  ِهاَفِّشلا  ُُلبُذ  ِءاَُکْبلا  َنِم  ِنُویُْعلا  ُشْمُع  ِرَهَّسلا - َنِم  ِهوُجُْولا  ُْرفُص  َلاَق  ِهَعیِّشلا  ُءاَمیِـس  اَم  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ َو  اَی  اُولاَق  - - » 1
: دندیسرپ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ص 35 ) رابخألا ، عماج  يریعـش ، نیدـلا  جات  « ) ماَیِْقلا َنِم  ِروُهُّظلا  ُبْدُـح  ِماَـیِّصلا  َنِم  ِنوُُطْبلا 
زا مکش  يرغال  یگنشت ، زا  اه  بل  یکشخ  هیرگ ، زا  اه  مشچ  يرت  یباوخ ، یب  زا  اه  هرهچ  يدرز  دندومرف : تسیچ ؟ هعیش  هناشن ي 

.زامن زا  اه  تشپ  ندش  مخ  هزور ،
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.ما هتشادن  نمشد  رپ  ِمکش  دننام  ار  یفرظ  زگره  نم  دّمحم ! يا   (1)« انْآلَم ًانَْطب  یِضُْغبَک  ُّطَق  ًءاَعِو  ُتْضَْغبَأ  اَم  ُدَّمَُحم 

هب ِعوجر  ناسنا  ِیگدـنز  رد  یتقو  هک  تسا  هتکن  نیا  دراذـگ  یم  نایم  رد  دوخ  هدـنناوخ ي  اب  باتک  هک  یمهم  تاکن  هلمج  زا  - 4
یم دوخ  زا  اذـل  دوب و  دـهاوخ  عوج  ِلکـش  نیرت  لماک  نیرتابیز و  لابند  هب  ناسنا  تشگ ، مولعم  نآ  تاـکرب  دـش و  عورـش  عوج » »

لکـش هک  دوش  یم  موص »  » هجوتم ریـسم  نیا  رد  دوش و  مکاح  اه  لیم  رب  دـیاب  هنوگچ  تساجک و  شیاه  لیم  هب  باوج  زرم  دـسرپ 
هاـم  » هب دـسرب  تیونعم  لزاـنم  نیرتـالاب  هب  موص  وـترپ  رد  تساوـخ  یتـقو  تسا و  یهلا  تعیرـش  لـیذ  رد  عوـج  هدـش ي  تیریدـم 

: دـنیامرف یم  دـنناد و  یم  ناوارف  تامّرحم  نتـشاد  ار  هام  نآ  هصخـشم ي  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هک  دـندنب  یم  لد  ناضمر »
رب داد و  رارق  یهجوت  دروم  لیاضف  ناوارف و  تامّرحم  هام  نآ  يارب  دنوادخ  ِهَروُهْشَْملا » ِِلئاضَْفلا  ِهَرُوفْوَْملا و  ِتامُرُْحلا  َنِم  َُهل  لَعَج  »

.دنا لئاق  ناضمر  هام  يارب  یصاخ  مارتحا  العا  ملاع  هب  دوعص  ِناقاتشم  انبم  نیا 

رگا لاح  .میوش  یم  مورحم  تیونعم  هنارکیب ي  ملاـع  اـب  طاـبترا  زا  اـم  دـمآ ، ناـیم  هب  هراـّما  سفن  لاـیما  یتقو  هک  تسا  مولعم  - 5
اب میوش  یم  هجوتم  دریگ ، یم  ام  زا  ار  ادخ  اب  طابترا  ینعی  تمحر ، ینابرهم و  فعش و  زا  یگرزب  ِعبنم  هراّما ، سفن  هنوگچ  میمهفب 

هراّما سفن  اب  ار  نام  هلئسم  دیاب  مامت  تیّدج 

13 ص :

ص 192. دیفملا ، یلامأ  - - 1
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اب یلقع و  یحور و  ياه  تضایر  اب  رگم  تسین  نکمم  تیونعم  دنلب  هاگیاج  هب  لین  هک  تسا  راکـشآ  لد  لها  دزن   » اریز .مینک  لح 
كاپ هلحرم ي  هزور  و  دوش » هزیکاپ  كاپ و  تعیبط ، ملاع  ياه  يدـیلپ  زا  یمدآ  ناـج  هک  نآ  زا  سپ  یبلق ، سدـقم  ياـه  هشیدـنا 

ار يراد  هزور  دـصقم  هللاءاـش  نإ  باـتک  نیا  رد  امـش  هاـگن  نیا  اـب  .دراد و  هدـهع  هب  یمدآ  ناـج  زا  ار  تعیبط  ياـه  يدـیلپ  ندرک 
دعتـسم نیمز  رد  دشاب  يرذب  هک  نآ  دیما  هب  تسین  نیا  زج  ناگدنناوخ  هب  باتک  نیا  هئارا ي  رد  زین  ام  دـصقم  تخانـش و  دـیهاوخ 

.ناراد هزور  ناج 

نازیملا یگنهرف  هورگ 

14 ص :
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فلؤم همدقم ي 

یلاعت همساب 

.دنیامرفب لابند  باتک  رد  ار  تاکن  نآ  لصا  دنناوتب  نازیزع  هک  نآ  دیما  هب  منک  یم  ضرع  همدقم  ناونع  هب  ار  یتاکن  هدنب 

ندب و هب  ًافرـص  هک  مینک  لابند  ار  یـصوصخم  ياهراک  هار  دیآ  یم  مزال  میزاسب  تیدـبا  يارب  ار  دوخ  دـیاب  ام  هک  ییاج  نآزا  - 1
ار ییایند  تایح  زا  رت  یلاعتم  یتایح  رد  نتفای  شرورپ  ندـب و  تیمکاـح  زا  روبع  راـک  هار  موص »  » و عوج »  » اـب دـنرادن و  رظن  مسج 

.درک عورش  ناوت  یم 

هک تسا  موص »  » و عوج »  » اب .تسا  ندش  « تقو  » بحاص رـشب و  ِندوب  « هللا َعَم  ِیل   » عناوم هلمج  زا  ناسنا ، رب  ندـب  لایما  تیمکاح  - 2
: اریز ددرگ  یم  عورش  ناسنا  جارعم  دوش و  یم  فرطرب  عناوم  نیا 

اه لاب  الاب  حور  هداشگرب 

اه لاگنچ  نیمز  ردنا  هدز  نت 

15 ص :
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رد ناسنا  دیامن و  یم  لیدبت  برق  هب  ار  دـُعب  دـنک و  یم  نامرد  ار  قشع  درد  هک  تسا  ییاه  نامرد  عون  نآ  زا  موص »  » و عوج » - » 3
: دیوگ یم  دوخ  هب  موص »  » و عوج »  » هب عوجر  ياتسار 

نک رگید  هر  لد ز  يا  دوخ  ِدوبهب  رکف 

میکح ياوادم  ِْهب ز  دوشن  قشاع  درد 

دنادرگ یمرب  ناسنا  هب  تسا  تادابع  نیرتهب  هلمج ي  زا  هک  ار  ایند  رد  دهز  دنک و  یم  دازآ  ایند  زا  ار  ناسنا  ندـب ، رب  تیمکاح  - 4
تاجن ددنب  یم  دوخ  زاورپ  ياهاپ  رب  هراومه  يروخرپ  اب  هک  ییاه  گنـس  زا  ددرگ و  دازآ  یگدـنز  يانگنت  زا  ایند  زارف  رب  ناسنا  ات 

: دنا هتفگ  ام  هب  اریز  .دبای 

ویآ تگنس  اپ  رب  هک  يراک  نکم 

ویآ تگنت  یخارف  نیا  اب  ناهج 

دنهاوخ روهظ  زین  اهدهع  هیقب ي  دهع  نیا  روهظ  اب  دنک و  یم  دیدجت  ار  ادخ  اب  دوخ  میدق  دهع  يراد ، هزور  اب  راد  هزور  ناسنا  - 5
رگید يراد  هزور  اب   (1)« موصلا هدابعلا  باب  ٌباب و  ئیـش  لکل  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تهج  نیمه  هب  درک و 

.دنوش یم  راوتسا  دنریگ و  یم  قنور  زین  تادابع 

يا هزادـنا  نآ  اهنت  رـشب  ّدـح  دـمهف  یم  ناسنا  دـنک و  یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  یقالخا  ياه  نارحب  زا  تاـجن  دـیما  يراد  هزور  - 6
.دنک یم  لیمحت  ناسنا  هب  ناسنا  ِمسج  هک  تسین 

يا هنادـنمدرخ  ِلمع  عون  نآ  هزور  .دـنهد  ماجنا  نادـنمدرخ  هک  تسا  لمع  یلمع ، اهنت  دـنچره  دنتـسین  هدز  لـمع  نادـنمدرخ ، - 7
.دروآ یمن  هارمه  هب  ار  یلبنت  يراکیب و  یلو  تسا  هارمه  یلمع  یب  عون  کی  اب  هک  تسا 

16 ص :

.تسا هزور  تدابع ، رد  تسا و  يرد  يزیچ  ره  يارب  ،ج 2،ص 122 . یناشاک ضیف  نسحم  الم  ءاضیبلا ، هجحم  - - 1
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تحت قح  هب  تبسن  ار  ام  ِیگتسبلد  دهاوخب  ندب  هب  یگتسبلد  رگا  تسا ، هتفهن  ناسنا  تاذ  رد  قح  هب  یگتسبلد  هک  ییاج  نآ  زا  - 8
.میرادنپن دوخ  ار  دوخان  مییآ و  دوخ  هب  مینک و  هزات  ار  یتاذ  دهع  نآ  موص »  » و عوج »  » اب میراد  هفیظو  دهد  رارق  دوخ  ریثأت 

، مینک دودحم  ندب  جئاوح  ندروآرب  رد  اهنت  ار  یگدنز  میوش و  ایند  دمجنم  درـس و  یگدنز  میلـست  دیابن  زگره  میتفریذپ  یتقو  - 9
سنج زا  هک  میوش  ییانـشآ  ِراونا  رادـید  هب  رختفم  اـت  میزود  یم  تیونعم  دـنلب  ياـه  قفا  هب  ار  لد  مشچ  موص ،»  » و عوج »  » قیرط زا 

: تفگ .مینک  یمن  تبرغ  ساسحا  یلو  میئاهنت  هک  تسا  تسرد  لاح  نیا  رد  .نت  سنج  زا  هن  تسا و  ناج 

تسا ییادج  ّتیقلخ  قح ز  لاصو 

تسا ییانشآ  نتشگ  هناگیب  دوخ  ز 

دناشف رب  ناکما  درَگ  نکمم  وچ 

دنامن يزیچ  رگد  بجاو  زج  هب 

ياهانگنت اه و  یگّرمزور  اب  یندـب ، تاّذـل  رد  ندـشراتفرگ  اب  ینعی  دـمآ  اج  نآ  زا  رطخ  هک  دـیآ  یم  ییاج  ناـمه  زا  تاـجن  - 10
وجتـسج ییاـج  ناـمه  رد  ار  تاـجن  موص ،»  » و عوج »  » قیرط زا  یندـب  تاذـل  زا  ندـشدازآ  اـب  میوش و  یم  وربور  ییاـیند  ِیگدـنز 

.دمآ اج  نآ  زا  رطخ  هک  درک  میهاوخ 

.دراد رارق  اج  نآ  رد  زین  رطخ  هک  دنک  وجتسج  ییاج  نامه  زا  ار  تاجن  دهاوخ  یم  هک  یباتک  نیا  امش و  نیا 

هدازرهاط

17 ص :
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هللا یف  يانف  ریسم  هزور ، لوا : هسلج 

هراشا

19 ص :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

امـش هب  امـش  ّسح  دـیناد  یم  یهیدـب  روط  هب  دـیوش و  یم  سوسحم  ياه  تیعقاو  دوجو  هجوتم  دوخ  ّسح  اـب  امـش  هک  روط  نیمه 
هب نات  لقع  دینک  یم  كرد  دیوش و  یم  ملاع  رد  لوقعم  قیاقح  دوجو  هجوتم  لقعت  اب  هک  دیناد  یم  روط  نیمه  دـیوگ ، یمن  غورد 
راک هب  تسرد  ار  دوخ  لقع  هک  یناسنا  اتـسار  نیمه  رد  .دیوگ  یمن  غورد  امـش  هب  دـبای و  یم  ار  لوقعم  ياه  تیعقاو  یهیدـب  روط 

دنتسین رییغت  رد  نوچ  تادرجم و  سنج  زا  دنتسه  یقیاقح  یتسه  ملاع  ِتالوقعم  .دشاب  لوقعم  ياه  تیعقاو  هجوتم  دناوت  یم  دریگ 
.دنشاب یم  رییغت  رد  ًامئاد  دنتسین و  رادیاپ  ققحم و  هک  يدام  ياه  هدیدپ  سکع  رب  دنیوگ ، یم  قیاقح  اه  نآ  هب 

لقع ءاروام 

ناج رگا  دنـشاب ، یم  یلجت  رد  هراومه  دـنراد  هک  يرترب  يدوجو  هوحن ي  تهج  هب  هک  دنتـسه  ملاـع  يرون  ياـه  هدـیدپ  قیاـقح ،
تالامک زا  دریگ و  یم  رارق  قیاقح  رون  تایلجت  ریثأت  تحت  ناسنا  ناج  دـنزب  رانک  ار  اه  نآ  دوخ و  نیب  ياه  باجح  دـناوتب  ناـسنا 

.دوش یم  دنم  هرهب  دراد  دوخ  اب  یتقیقح  ره  هک  یصوصخم 

21 ص :
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اب طابترا  یگداـمآ  بلق  کـمک  هب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  يدـعب  مدـق  میدـش ، قیاـقح  دوجو  هجوتم  لـقع  کـمک  هب  هک  نآ  زا  سپ 
، دوش یم  یتسه  رد  يراج  ننـس  یهلا و  ءامـسا  هکئالم و  ادـخ و  لثم  یقیاقح  ِدوجو  هجوتم  لقع ، .دـنک  داجیا  دوخ  رد  ار  قیاـقح 
هک تسا  یگرزب  هیدـه  لقع  .تسا  يرگید  ثحب  اه  نآ  اـب  ندرک  ادـیپ  طاـبترا  تسا و  ثحب  کـی  قیاـقح  نآ  دوجو  هب  ملع  یلو 

روط نآ  دوشن  هتفرگ  راک  هب  رگا  هک  تسا  يرگید  زیچ  لد  اما  دوش ، قیاقح  دوجو  هجوتم  رـشب  ات  هدومرف  تمحرم  رـشب  هب  دنوادخ 
ام يارب  ار  قیاـقح  ِدوـجو  شزرا  هچنآ  اریز  .درب  یمن  یفاـک  هرهب ي  هدروآ ، تسد  هب  لـقع  ِفرط  زا  هـچ  نآ  زا  دـیاب  دـیاش و  هـک 
اب طابترا  ریـسم  تسا ، ناسنا  ناج  بولطم  قیاقح  تینارون  دمهف  یم  لقع  نوچ  تسا و  قیاقح  اب  سنُا  طابترا و  دـنک ، یم  سوملم 

یگنهامه نام  ناج  مینک و  مهارف  تیدوبع  ياپ  اب  ار  قیاقح  اب  طابترا  هنیمز ي  قیاقح  مهف  زا  دعب  ات  دوش  یم  رکذـتم  زین  ار  قیاقح 
.دنک داجیا  دوخ  رد  ار  العا  ملاع  اب  مزال 

نآ اب  ناسنا  ناـج  دـش ، نآ  دوجو  هجوتم  درک و  رظن  نآ  هب  لـقع  ار  هچ  نآ  اـت  تسا  یلمع  ِلـقع  تـالاح  زا  يا  هعومجم  تیدوبع 
یم ساسحا  دوخ  رد  دروآ ، تسد  هب  يرظن  لقع  هچنآ  رب  هوالع  صاخ  یگنهآ  ناسنا  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  .دـنک  رارقرب  طابترا 

.دناسر یم  رمث  هب  ار  نآ  دوش و  یم  يرظن  لقع  كرحت  بجوم  هک  تسا  یناحور  یتایح  دـّبعت ، .دـنیوگ  یم  دـّبعت  نآ  هب  هک  دـنک 
وا و نیب  يا  هطبار  دـنک  هدارا  تلاح  نآ  رد  ناسنا  ات  ددرگ  یم  ناـسنا  رد  صاـخ  یمزع  بجوم  هک  تسا  تاـیح  زا  يا  هوحن  دـّبعت 

داجیا قیاقح 
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.دشاب یبیغ  راونا  وترپ  ریثأت  تحت  هک  دریگ  رارق  دوجو  ملاع  زا  صاخ  يا  هبترم  رد  وا  ناج  دوش و 

يا هدارا  نآ  اما  دراد ، دوجو  یتسه  ملاع  رد  یقیاقح  هچ  دوش  یم  هاگآ  لقع  قیرط  زا  ناـسنا  تسا و  لـقع  راـک  تقیقح ، ِنتـسناد 
ناسنا تیدوبع  هیحور ي  هب  طوبرم  دریگب ، سنُا  اه  نآ  اب  دـنکن و  هدنـسب  دوخ  ِیلاعتم  ياه  ییاناد  هب  ناسنا  اـت  دوش  یم  ببـس  هک 

دبعت قیرط  زا  تسا و  بلق  راک  نآ  اب  داحتا  تقیقح و  اب  سنُا  .دوش  یم  یلمع  بلق ، ندمآ  هنحـص  هب  اب  قیاقح  اب  سنُا  دـشاب و  یم 
.دنک یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  قیاقح  اب  سنُا  حور  نافرع  هک  تسا  هتکن  نیمه  رد  نافرع  هفسلف و  توافت  دوش و  یم  ققحم 

ار نآ  دوخ  ياهرواب  هب  نداد  تیلعف  تهج  انبم  کی  ناونع  هب  میـسانشب و  ار  نآ  هاگیاج  میتسناوت  دـش و  نشور  دـبعت  ياـنعم  یتقو 
تـسا ددص  رد  یهلا  تعیرـش  هنوگچ  هک  دش  میهاوخ  نآ  رکذـتم  فلتخم  يایاوز  زا  ًامئاد  ثحابم  لوط  رد  میدرک ، یگدـنز  دراو 

.دنوش طبترم  قیاقح  اب  دبعت  قیرط  زا  اه  ناسنا 

، دـنک ساسحا  لد  دـیمهف  لقع  هچنآ  ات  دوش  یم  بجوم  دـنک  زاب  ار  دوخ  ياج  اه  ناسنا  یگدـنز  رد  رگا  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
.تسا يراد  هزور 

دنوادـخ هک  يا  هرهب  دوش و  یم  اه  ناسنا  یگدـنز  دراو  هزور  ِبلاق  بلق و  دوش  حرطم  مه  رانک  رد  هزور  ِیبلق  یلقع و  یناـبم  رگا 
.تسا يدنمشزرا  رایسب  هیده ي  نیا  مّلسم  دنک و  یم  روهظ  هدرک  هدارا  شناگدنب  يارب 

اب دناوتب  هک  دراد  ار  يدادعتـسا  نینچ  دوخ  تاذ  رد  ناسنا  ایآ  تسا ، هنوگچ  ملاع  رد  ناسنا  دوجو  هوحن ي  دوش  نشور  دـیاب  ادـتبا 
العَا َملاع  قیاقح 
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دنرـضحتسم نازیزع  همه ي  دوش ؟ رارقرب  طابترا  ات  دنک  لمع  دیاب  هنوگچ  تسا و  یـساسا  هچ  رب  دناوت  یم  رگا  دنک ؟ ادـیپ  طابترا 
نید و تاروتـسد  مامت  دصقم  تسا و  يدام  ندـب  زا  رتالاب  يدوجوم  ناسنا  ناسنا ، هقطان ي  ِسفن  تعـسو  هاگیاج و  هب  هجوت  اب  هک 

دوشن لـفاغ  لـمع  هنحـص ي  رد  دوخ  یناـحور  يونعم و  هبنج ي  رترب و  ِدوخ  زا  ناـسنا  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  یهلا  ياـه  فیلکت 
.دور یم  نآ  بلق  دنام و  یم  یگدنز  بلاق  هنرگو 

، دراد رارق  بیکرت »  » ِملاع رد  سک  ره  تسا و  ینیمز  هبنج ي  کی  یسدق و  یناحور و  هبنج ي  کی  ياراد  دش  هجوتم  ناسنا  یتقو 
عرف لصا و  ياج  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دنک  نییعت  ار  حور  ندب و  زا  کی  ره  ياج  بیکرت ، ملاع  رد  هک  تسا  نآ  يدـعب  مدـق 

فده ندب  لایما  دریگ و  یمن  رارق  ناسنا  دصقم  ياج  هب  حور ، یلاعت  تهج  تسا  رازبا  کی  ّدح  رد  هک  یندب  دوش و  یم  صخـشم 
ینیـشنمه ات  هک  تسا  يدادعتـسا  ياراد  تسا و  لصا  وا  یناحور  هبنج  هک  دش  هجوتم  ناسنا  ِبلق  لقع و  یتقو  .دوش  یمن  یگدـنز 

، حور نآ  تمظع  تهج  هب  دنوادخ  هدش و  رداص  حور  زا  وا  تقیقح  تسا و  هکئالم  قوف  ماقم  شماقم  دراد و  دوعـص  ناکما  ادـخ 
دیاب دـمهف  یم  .مدـیمد  ناـسنا  دـبلاک  رد  دوخ  حور  زا  »(1) و  یحوُر ْنِم  ِهیف  ُتْـخَفَن  َو  : » دـیامرف یم  هداد و  تبـسن  دوـخ  هـب  ار  نآ 

(2) .درواین نییاپ  ار  دوخ  هاگیاج  دشاب  بظاوم 

دنوادخ
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.دیئامرف عوجر  سفن ، تفرعم  زا  هتکن  هد  حرش 
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: دیامرف یم  ظفاح  .دهد  ربخ  نآ  یلاعتم  هاگیاج  تمظع و  زا  ات  داد  تبسن  شدوخ  هب  ار  وا  حور  ینعی  ناسنا  داینب 

سدق َملاع  ياضفرد  منک  فوط  هنوگچ 

منت ِدنب  هتخت  بیکرت »  » هچارس ي رد  هک 

سدـق و ملاع  ياضف  رد  دـناوتب  ات  دوش  مک  مسج  هبلغ ي  تسا ، مسج  حور و  زا  یبیکرت  هک  یگدـنز  نیا  رد  دـیاب  دـناد  یم  ظفاح 
رد تسا  هجوتم  .دوش  عناق  نآ  لاـیما  نت و  هب  درذـگب و  دوخ  ِیـسدق  تقیقح  زا  تسین  رـضاح  وا  .دـیامن  فاوط  دـنک و  ریـس  اـنعم 
نم ارچ  دسرپ  یم  دوخ  زا  دنک ، لمع  دوخ  تاذ  ياضتقا  هب  باختنا ، نودب  هک  تسین  ناگتـشرف  لثم  دراد و  رارق  بیکرت  هچارس ي 

ات دزیرب  يا  همانرب  دیاب  تسا  هجوتم  ما ، هدرک  شومارف  ار  سدق  ملاع  رد  فاوط  ما و  هدـش  دوخ  نت  دـنب  هتخت  بیکرت ، ِملاع  نیا  رد 
: دهد یم  رس  ادن  اذل  دوش  ادخ  نیشنمه  دناوت  یم  هک  دنک  دراو  يدادعتسا  نآ  رد  ار  دوخ  دوشن و  مورحم  دوخ  تقیقح  زا 

تسا یناحلا  شوخ  نم  وچ  يازس  هن  سفق  نینچ 

منمچ نآ  غرم  هک  ناوضر  نشلگ  هب  مور 

: دیوگ یم  همادا  رد  اذل  دنکب و  لد  نت  ياه  لیم  زا  دیاب  دهاوخ و  یم  ندروخ  لد  نوخ  راک  نیا  دناد  یم  دنچره 

دیآ یم  قوش  يوب  ملد  نوخ  رگا ز 

منتخ هقان ي  دردمه  هک  رادم  بجع 

موص عوج و  ياپ  هک  تساج  نیا  .دنک  نییعت  تسوا  تقیقح  باجح  هک  ار  ینت  نیا  ياج  هدـش  هک  یلد  نوخ  ره  اب  دـنک  یم  یعس 
نأش نیا  ساسا  رب  دناوت  یم  هک  دراد  ینأش  دنیب  یم  دشک و  یم  هلعش  ناسنا  رد  بوبحم  هب  ندیسر  قوش  دوش و  یم  ادیپ  ناضمر  و 

نیا رد  دورب و  ولج  ادخ  ینیشنمه  ات 
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هب نت  لایما  زا  روبع  ياتسار  رد  دناوت  یمن  دسرن  بلط  هب  یسک  ات  دوش و  یم  عورش  ریـس  دشک و  یم  هلعـش  بلط ،»  » هک تسا  رظنم 
.درادرب مدق  یسدق ، تقیقح  يوس 

انف عورش 

یم دنهد و  یم  وا  هب  ار  انعم  ملاع  رد  روضح  ناکما  هک  دراد  یلاعتم  رایسب  ياهدادعتـسا  دوش  یم  هجوتم  شلقع  اب  ادتبا  یکلاس  ره 
ِعورـش نیا  دیامن و  نییعت  فیلکت  وا  يارب  وا  نت  دراذگن  دنک و  صخـشم  ار  دوخ  نت  فیلکت  دیاب  ملاع  نآ  رد  روضح  يارب  دـمهف 

ياتـسار رد  ناسنا  .دـهد  حـیجرت  شا  هراـّما  سفن  مکح  رب  ار  ادـخ  مکح  ناـسنا  هک  یمزع  زج  تسین  يزیچ  اـنف »  » اریز .تسا  اـنف » »
تسا و هتفهن  شناج  رد  هک  دوش  یم  يرهوگ  هجوتم  دـنک و  یم  کیدزن  لداعت  هب  ار  دوخ  حور  مارآ  مارآ  ادـخ ، مکح  تیمکاـح 

دنک یم  ساسحا  رتهب  دـشک و  یم  هنابز  یهلا ، ماـکحا  هب  رتشیب  ِدـّیقت  اـب  نآ  دوش و  یم  عورـش  بلط » ، » رهوگ نآ  هب  یکیدزن  يارب 
یم مولعم  رتهب  هچره  هک  تسا  نت  اب  هلباقم  ياتـسار  رد  اریز  .درک  مک  ار  نآ  تمحازم  عوج  هزور و  اب  دـیاب  تسا و  محازم  نت  نیا 
: دهد یم  رس  ادن  يولوم  هک  تسا  رما  نیا  هب  هجوت  اب  .دهد  حیجرت  شا  یسدق  ریغ  دُعب  رب  ار  دوخ  ینامسآ  رهوگ  دیاب  ناسنا  دوش 

ما هدیچیپ  یقشاع  رد  یگراب  کی  نم  راب  نیا 

ما هدیربب  تیفاع  زا  یگراب  کی  نم  راب  نیا 

ما هدنز  رگید  زیچ  اب  ما  هدنکرب  دوخ  ار ز  لد 

ما هدیزوس  نب  خیب و  زا  ار  هشیدنا  لد و  لقع و 

دش رازیب  یگراب  کی  نم  نم ز  لقع  زورما 

ما هدیدان  نم  تشادنپ  ارم  دناسرت  هکدهاوخ 

ما هدنام  ایند  سبح  رد  تحلصم  يارب  زا  نم 

ما هدیدزد  ار  هک  لام  اجکزا  نم  اجکزا  سبح 
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نم لیفارسا  شیپ  ور  نت  روگرد  يا  هدیسوپ 

ما هدیزیر  نت  روگزک  مَد  روص  رد  نم  رهب  زک 

: دهد یم  رکذت  شدوخ  هب  بیغ  ملاع  رد  ناسنا  هقطان ي  سفن  یسدق  روضح  هب  هجوت  اب  ظفاح 

ریفص دننز  یم  شرع  هرگنک ي  ار ز  وت 

تسا هداتفا  هچ  هگماد  نیا  رد  هک  تمنادن 

یناوت یم  هک  یلاح  رد  يا  هدش  راتفرگ  ایند  ماد  رد  هک  دش  هنوگچ  ارچ و  هک  دراذگ  یم  نایم  رد  دوخ  اب  ار  دوخ  تیمورحم  زار  وا 
.یشاب هتشاد  روضح  انعم  شرع و  ملاع  ناتسلگ  رد 

: دیوگ یم  دوخ  هب  نآ  زا  ییاهر  يارب  دناد و  یم  ییایند  ياه  همقل  هب  نتسب  لد  ار  تیمورحم  زار  يولوم 

ورگ ینامقل  تشگ  همقل  رهب 

ورب همقل  يا  تسا  نامقل  تقو 

زا دنادرگب و  َملاع  نآ  هجوتم  ار  لد  لیلخ  ترـضح  نوچمه  دیاب  دراد و  نایـشآ  ایند  نیا  زا  رتالاب  ییاج  رد  ناسنا  ناج  ِنامقل  اریز 
: دیوگ یم  دوخ  هب  یماج  نمحرلادبع  رادمان  فراع  نوچمه  دنک ، رظن  تابث  ءاقب و  ملاع  هب  رادیاپان  یناف و  روما 

خاتسگ غرم  رورپ  تسد  نآ  ییوت 

خاک نیا  زا  نوریب  نایشآ  تدوب  هک 

یتشگ هناگیب  نایشآ  ناز  دش  هچ 

یتشگ هناریو  نیا  غرم  نانود  وچ 

نز نیقی  کلم  زا  مد  اسآ  لیلخ 

نز نیلفآ  ---- ْلا ُّبُِحا  ياون ال 

دـصقم ار  ایند  هک  يدیـشکن  تلاجخ  يدـش ؟ ایند  لوغـشم  ارچ  دـیوگ : یم  دوخ  هب  دوش و  یم  دـنلب  بش  ياه  همین  کلاس  فراـع 
يوس هب  قوش  دوش و  یم  عورـش  بلط » ، » تارکذـت نیا  اب  و  یتسین ؟ اج  نیا  لام  هک  یلاح  رد  يا  هدـش  یئاـجنیا  ارچ  رخآ  یتفرگ ؟

لاح نآ  رد  دروآ و  یم  رب  رس  یلصا  لزنم 
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نیا زا  دشارتب و  ار  نآ  دـناوت  یم  یگنـسرگ  اب  دـنک و  یم  ینیگنـس  هک  دـنیب  یم  ور  هبور  یتشوگ  یمـسج  یکاخ و  ینت  اب  ار  دوخ 
هب دنک  دازآ  دوش ، یم  حور  زاورپ  عنام  هک  مسج  ِینیگنس  زا  ار  دوخ  ناسنا  هک  نیا  ینعی  عوج  .دوش  یم  عورش  عوج  هب  ِقوش  قیرط 

: دیوگ یم  دوخ  هب  تهج  نیمه 

نیا زا  روخ  رتمک  تشوگ ، تسا و  لِگ  نان 

نیمز ردنا  لِگوچمه  ینامن  ات 

ناج دـص  : » دـیوگب دـنک و  نوریب  نت  لیم  زا  ار  دوخ  دـیاب  نیمز  زا  يدازآ  يارب  دبـسچ و  یم  نیمز  هب  دـش  راوخ  ِلِگ  نوچ  ناـسنا 
، مسج ِلایما  رد  ندوبریـسا  .مراذگب  اپ  ریز  یتحار  هب  هک  ما  هدیرخن  نازرا  ار  یگنـسرگ  يالب  ما » هدـیرخب  الب  نیا  ات  ما  هداد  نیریش 
دریگ و یم  رارق  لیفارـساروص  ضرعم  رد  ناج  يراد ، هزور  اب  نت و  زا  رتالاب  يزیچ  هب  رظن  اب  هک  تسا  نت  روگ  رد  نداـتفاورف  نیع 

: تفگ .دوش  یم  دازآ  دوخ  ِروگ  زا 

نم لیفارسا  شیپ  ور  نت ، روگرد  يا  هدیسوپ 

ما هدیزیر  نت  روگزک  مَد  روص  رد  نم  رهب  زک 

.ددرگ یم  درس  ایند  هب  شیارگ  دوش و  یم  عورش  عوج  هب  لیم  لاح  نیا  رد 

ياه هبذـج  يامرگ  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  ایند  دـناوت  یمن  رگید  دـمآ  دوجو  هب  یـسک  رد  ینامـسآ  تقیقح  هب  عوجر  ِبلط  رگا 
تـسا نآ  قح  هب  ِقوش  یلجت  .دزادـنا  یم  رظن  اه  نآ  هب  هن  دـهد و  یم  شوگ  ییایند  روما  هب  رگید  هن  دوش ، یم  درـس  وا  رد  ییایند 

رذـگدوز يایند  هب  رگید  شمـشچ  .دـتفا  یمن  هار  دـیوگ  یم  نخـس  ایند  زا  هک  یـسک  لابند  رگید  دـهاوخب ، ار  ایند  دـناوت  یمن  هک 
َْکیَْنیَع َّنَّدُمَت  َالَو  : » دیامرف یم  هک  دمهف  یم  ار  نآرق  هیصوت ي  زار  تسین و 
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هک میداد -  رفاک  نانز  نادرم و  هب  هک  ییاه  هرهب  هب  ار  دوخ  نامشچ   (1)« هیف ْمُهَِنتْفَِنل  اَینُّدلا  ِهاَیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِّم  اًجاَوْزَأ  ِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ 
بلق هب  دنوادخ  رون  تسه  هیآ  نیا  رد  هک  يروتـسد  تیاعر  اب  .نکم  هریخ  تسا - ایند  یگدنز  رذـگدوز  ياه  هفوکـش  اه  هرهب  نآ 

يدنمقالع قح ، هب  هجوت  ایند و  هب  لیم  ِمدع  یلجت  هناشن ي  .دنک  هاگن  يرادیرخ  هاگن  اب  ار  ایند  دناوت  یمن  رگید  دـسر و  یم  ناسنا 
.دزاس مهارف  توکلم  ملاع  يوس  هب  ار  حور  ِزاورپ  ناکما  دنک و  دازآ  یتسودایند  زا  ار  ناسنا  ات  تسا ، یگنسرگ  عوج و  هب 

رد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دشاب  عوج  وا  شروخ  هک  نیا  رگم  دیسرن  ییاج  هب  سک  چیه  تسا ، یمزال  عورش  یگنـسرگ  ای  عوج 
هب هک  نادنچ  دروخ ، یم  نیمز  ِيزبس  زا  رگنب ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  : » دـنیامرف یم  ناربمایپ  فصو  رد  هغالبلا  جـهن  هبطخ ي160 
نت رب  تشرد  هماج ي  نیلاب و  ار  گنـس  هک  رگنب  یـسیع  هب  دوب و  نایامن  وا  مکـش  کُنت  تسوپ  زا  يزبس  نآ  گنر  يرغال ، رطاـخ 

زا هک  نک  ادـتقا  دوخ  ربمایپ  هب  سپ  .دوب  شیاه  تسد  يو  رازگتمدـخ  شیاپ و  ود  وا  بکرم  دوب ، یگنـسرگ  وا  شروخ  درک و  یم 
 ... رت یلاخ  همه  زا  وا  مکـش  دنکفا ، نادب  یمـشچ  هشوگ ي  هک  نادنچ  تسیرگنن  ایند  هب  دنک و  رپ  ار  ناهد  هک  دروخن  نادنچ  ایند 

، دنک یم  ییامنهار  ایند  ياه  بیع  اه و  یتشز  هب  ار  وت  هک  تسا  ییاه  هناشن  وت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یگدـنز  رد 
دراو ترخآ  هب  یتمالس  هب  دروخن و  ریس  نآ  ياه  تمعن  زا  تفر و  نورب  ایند  زا  دندرب ...  یم  رس  هب  هنسرگ  دوخ  ناکیدزن  اب  وا  هچ 

«. تفگ كرت  ار  ناهج  ات  داهنن  یگنس  رب  یگنس  دربن ، دوخ  اب  یهانگ  دش و 
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یگدنز ییابیز 

تسین و کلاس  زونه  دـیدن  یگنـسرگ  رد  ار  یگدـنز  ییابیز  یـسک  رگا  تفرگ : هجیتن  ناوت  یم  نید  ِناگرزب  هریـس ي  رد  تقد  اب 
دنا هدیـسر  ییاج  هب  هک  ییاه  نآ  .دنک  عورـش  دراد  وا  ناج  یلاعتم  دصقم  يوس  هب  هار  هک  ار  يریـسم  يوس  هب  تکرح  دـناوت  یمن 

.دنریگب تّوق  یگدنب ، همادا ي  يارب  هک  دنروخ  یم  اذغ  دنوش ، ریـس  هک  دنروخ  یمن  اذغ  دنا ، هدوب  سونأم  یگنـسرگ  اب  رمع  مامت 
هدیبسچ ناشتشپ  هب  ناشیاه  مکش  يراد  هزور  تهج  هب  هک  دنناد  یم  نآ  ار  نایعیش  تایـصوصخ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ُصْمُخ ِءاَعُّدلا  َنِم  ِهاَفِّشلا  ُُلبُذ  ِءاَُکْبلا  َنِم  ِنُویُْعلا  ُشْمُع  ِرَهَّسلا  َنِم  ِهوُجُْولا  ُْرفُص  َلاَق  ِهَعیِّشلا  ُءاَمیِـس  اَم  َنِینِمْؤُْملا َو  َریِمَأ  اَی  اُولاَق   » .تسا
هرهچ يدرز  دندومرف : تسیچ ؟ هعیـش  هناشن ي  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ماَیِْقلا » َنِم  ِروُهُّظلا  ُبْدُح  ِماَیِّصلا  َنِم  ِنوُُطْبلا 

(1) .زامن زا  اه  تشپ  ندش  مخ  هزور ، زا  مکش  يرغال  یگنشت ، زا  اه  بل  یکشخ  هیرگ ، زا  اه  مشچ  يرت  یباوخ ، یب  زا  اه 

نم دّمحم ! يا   (2)« انْآلَم ًانَْطب  یِضُْغبَک  ُّطَق  ًءاَعِو  ُتْضَْغبَأ  اَم  ُدَّمَُحم  اَی  : » دیامرف یم  دوخ  لوسر  هب  باطخ  دنوادخ  یسدق  یتیاور  رد 
ریدـقت ناسنا  يارب  دروآ  رد  ياپ  زا  ار  ناسنا  هک  يدـح  نآ  رد  طقف  یگنـسرگ  .ما  هتـشادن  نمـشد  رپ  ِمکـش  دـننام  ار  یفرظ  زگره 

عوج اریز  دروخب ، ناسنا  هک  تسین  يا  هراچ  نآ  زا  هک  يرادقم  نآ  ینعی  دنا  هدرب  مان  نآ  زا  هنِم » ُّدبَال  اَم  ِلْکَا   » ناونع تحت  هدشن و 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  یبولطم  زیچ  ام  ِیترخآ  ییایند و  روما  تهج  دوخ  ياج  رد 
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ُُهلْکَأ َّلَـق  ْنَم   » .تحـص يارب  تسا  رت  هدـنیاپ  و  سفن ، يارب  زا  تسا  رت  یمارگ  اذـغ  یمک  هَّحِّصِلل » ُمَوْدَأ  ِسْفَّنِلل َو  ُمَرْکَأ  ِءاَذـِْغلا  ُهَِّلق  »
َمِْعن  » .ددرگ فاص  وا  رکف  دشاب  مک  شکاروخ  سکره  هُرِْکف » یَفَص 

َمِْعن  » .یگنسرگ تسا  یشروخ  بوخ  هچ  ُعوُْجلا » ُماَدِْإلا 

(1) «. نآ تداع  نتسکش  سفن و  رب  يریگتخس  رد  یگنسرگ  تسا  يروای  بوخ  هچ  ُعُّوَجَّتلا » اَِهتَداَع  ِرْسَک  ِسْفَّنلا َو  ِرَشَأ  یَلَع  ُنْوَْعلا 

ِرْجأَک کلذ  یف  َرجألا  ّنإف  شطعلا ، عوُْجلِاب و  مکَـسُْفنأ  اودَهاج  : » دنا هدومرف  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
هزرابم ناتیاه  سْفَن  اب  یگنسرگ  یگنـشت و  اب   (2) «. شطع عوج و  نِم  ِهّللا  یلإ  ّبحأ  لـمع  نِم  سیل  ّهنإ  هّللا و  لـیبس  یف  دـهاجْملا 

ادخ دزن  رد  یگنشت  یگنـسرگ و  زا  رت  ینتـشاد  تسود  یلمع  تسادخ و  هار  رد  هزرابم  شاداپ  دننامه  راک  نیا  شاداپ  انامه  دینک ،
ٍمُوئَن َو ُّلُک  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُکُـضَْغبَأ  ًارُّکَفَت َو  ًاعوُج َو  ْمُُکلَوْطَأ  َیلاَـعَت  ِهَّللا  َدـْنِع  ًَهلِْزنَم  ْمُُکلَْـضفَأ  : » دـنا هدومرف  ترـضح  زین  .تسین و 
دشاب و هدومن  يرتشیب  رکفت  هدیشک و  يرتشیب  یگنسرگ  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  رد  تمایق  زور  امـش  نیرترب   (3)« بوُرَش ٍلوُکَأ َو 

کیتأی نأ  تعطتسا  نإ  : » دنا هدومرف  هماُسا  هب  ترضح  .تسا  كاروخ  دروخرپ و  باوخرپ و  ره  دنوادخ  هب  تبسن  امـش  نیرتروفنم 
مودقب حرفت  و  نیّیبنلا ، عم  ّلحت  و  لزانملا ، فرشأ  کلذب  كردت  ّکنإف  لعفاف ، نآمظ  كدبک  و  عئاج ، کنطب  توملا و  کلم 
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(1) «. راّبجلا کیلع  یّلصی  و  هکئالملا ، کحور 

هدیسر اه  ماقم  نیرتالاب  هب  هک  ارچ  نکب  ار  راک  نیا  سپ  ینک  تاقالم  ار  توملا  کلم  یگنشت  یگنسرگ و  لاح  رد  یناوت  یم  رگا 
اوُعیِجَأ : » دـنیامرف یم  زین  .دتـسرف و  دورد  وت  رب  دـنوادخ  دـنوش و  نامداش  تحور  ندـید  زا  هکئالم  يوش و  لزنم  مه  ناربمایپ  اـب  و 

ناتیاه لد  دیاش  دیریگب  تخس  ناتیاه  ندب  رب  دیشکب و  یگنسرگ   (2)« ّلجو ّزع  هّللا  يرت  مکبولق  ّلعل  مکداسجأ  اورعأو  ْمُکَداَبْکَأ ،
.دنیبب ار  لاعتم  دنوادخ 

نیا هب  تسا ، نآ  لکـش  نیرت  لماک  نیرتابیز و  لابند  هب  ناسنا  هک  تسا  مولعم  دش  عورـش  عوج  هب  ِعوجر  ناسنا  یگدـنز  رد  یتقو 
يوس هب  دـنک و  مک  دوخ  ندوب  ینیمز  زا  لکـش  نیرتهب  هب  ات  .دـهد  ماجنا  ار  راـک  نیا  یلماـک  ناـسنا  رظن  ریز  دـهاوخ  یم  هک  اـنعم 

یم نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قیرط  زا  قح  ترضح  فرط  زا  دوش  یم  هجوتم  هبترم  کی  .دیامن  رفس  تیونعم  ِنامـسآ 
یم هک  تسا  یعوـج  نآ  نـیا   (3)« َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اـمَک  ُماـیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » دـیآ

لایما رب  مکاح  ار  وا  دـناسرب و  اوقت  هب  ار  ناسنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هطـساو ي  هب  ناـمحر  ترـضح  ناـمرف  ریز  دـناوت 
طیرفت طارفا و  راتفرگ  دوش و  نشور  ناتیارب  هیآ  نیا  ینعم  ات  دیـشاب  هدیـسر  عوج  تقیقح  هب  دـیاب  ادـتبا  امـش  .دـنک  دوخ  یناـسفن 

کی يزور  هک  دننک  یم  طارفا  یگنسرگ  عوج و  رد  نانچنآ  یضعب  هنرگ  دیدرگن و 
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یبوخ تالاح  هچ  یگنـسرگ  اب  تسا و  شخب  تایح  هزادنا  هچ  عوج  یگنـسرگ و  دنا  هجوتم  فرط  کی  زا  نوچ  دنروخ  یم  ماداب 
یتسه رد  دوجوم  لماوع  ریاس  اـب  گـنهامه  دـننک ، یمن  لـمع  یهلا  تعیرـش  لـیذ  رد  نوچ  رگید  فرط  زا  دـنروآ و  یم  تسد  هب 

هچ يداش  طرف  زا  دمآ  هزور  اب  هطبار  رد  قوف  هیآ ي  یتقو  مناد  یمن  نم  هک  تساجنیا  .دنسر  یمن  یقیقح  بولطم  هب  اذل  دنتـسین و 
دندوشگ و ناناملسم  ولج  رد  ار  يا  هدنزرا  ریسم  دنوادخ  هک  تسا  مولعم  .داد  تسد  نینمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یلاح 
ار نآ  ياضتقا  اه  ناسنا  ِتیناسنا  هک  تسا  يریـسم  نیا  دـندومن  نشور  ْمُِکْلبَق » ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  : » دومرف هک  تمـسق  نآ  اب 

نادحوم همه ي  هب  ار  ناناملـسم  كولـس  هیآ  ریخا  تمـسق  اب  دنوادخ  .تسین  ءانثتـسم  نآ  زا  يا  هرود  چیه  رد  یکلاس  چیه  دراد و 
دسرب اوقت  هب  تساوخ  سکره  دنک ؛ یم  نشور  هیآ  رخآ  رد  .دنا  هداتفا  بقع  اه  نآ  زا  دننکن  نامگ  ناناملسم  ات  درک  لصتم  خیرات 

.دنک يراد  هزور  یهلا  تعیرش  لیذ  رد  دیاب  دوش  دازآ  دوخ  یناملظ  دُعب  تیمکاح  زا  و 

« َنوُقَّتَتْمُکَّلََعل  » ینعم ات  دوش  مکاح  اه  نآرب  دیاب  هنوگچ  تساجک و  شیاه  لیم  هب  ییوگباوج  زرم  دسرپب  دوخ  زا  دـیاب  ادـتبا  ناسنا 
زین اه  لیم  لرتنک  زرم  تسا و  مهارف  اه  لیم  لرتنک  ناکما  قیرط  نیا  زا  دنداد  ربخ  وا  هب  دنادب  دمهفب و  ار  تسا  هدـمآ  هیآ  رخآ  هک 

.دیدرگ مکاح  دوخ  لایما  رب  دیناوتب  هک  دوش  لصاح  امش  يارب  یتاکلم  نینچ  تسا  دیما  دیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  .دوش  یم  صخشم 
: تفگ

شوکب یناوت  هک  لد  يا  ردقنآ 

دنهد ششوک  هب  هن  تتشهب  هچرگ 
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بلق يداش  یگنسرگ و 

َعَرْوَأ َنوُکَت  ْنَأ  َْتبَبْحَأ  ْنِإ  ُدَمْحَأ ! اَی  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ  هک  میراد  جارعم  ثیدـح  رد 
هب تبغر و  یب  ایند  هب  تبـسن  یـشاب ، مدرم  نیرتاسراپ  يراد  تسود  رگا  دـمحا ! يا  ِهَرِخآـْلا .» ِیف  ْبَغْرا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ْدَـهْزاَف  ِساَّنلا 

.شاب هتشاد  لیامت  ترخآ 

ٍدَِغل َو ْرِخَّدَت  َال  ِساَبِّللا َو  ِباَرَّشلا َو  ِماَعَّطلا َو  َنِم  ًاّفِخ  اَْینُّدلا  َنِم  ْذُخ  َلاَق : ِهَرِخْآلا ؟ ِیف  ُبَغْرَأ  اَْینُّدلا َو  ِیف  ُدَهْزَأ  َْفیَک  یَِهلِإ ! اَی  َلاَقَف : »
«. يِرْکِذ یَلَع  ْمُد 

سپ مشاب ؟ تبغر  یب  ًالماک  اـیند  هب  تبـسن  لـمع  رد  هنوگچ  نم ! راـگدرورپ  يا  دندیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ 
هریخذ يزیچ  دوخ  يادرف  يارب  نک و  هدنـسب  رادـقم  نیرتمک  هب  اه  یندیـشوپ  اـه و  یندیـشون  اـه و  یندروخ  زا  دومرف : راـگدرورپ 

ِّبَر اَی  َلاَق : اًْلَیل ، َكَراَهَن  ًاراَهَن َو  َکَْلَیل  ْلَعْجا  : » دـیامرف یم  دوخ  لوسر  هب  دـنوادخ  هک  اج  نآ  اـت  .شاـب  نم  داـی  هب  ًاـمئاد  ياـمنن و 
ترضح نآ  .هدب  رارق  بش  نوچ  ار  تزور  راد و  هگن  زور  نوچ  ار  تبش  َعوُْجلا » َکَماَعَط  ًهاَلَص َو  َکَمَْون  ْلَعْجا  َلاَق : َِکلَذ ؟ َْفیَک 

ار یگنسرگ  هک  یسک  دیامرف  یم  .هدب  رارق  یگنسرگ  ار  تماعط  زامن و  ار  تباوخ  دومرف : دنوادخ  منک ؟ نینچ  نیا  هنوگچ  دیسرپ :
.مزاس یم  تشهب  دراو  دنک ، بوسحم  دوخ  بلق  يداش  مشچ و  ینشور 

یگنسرگ و هزم ي  شاک  يا  دمحا ! يا  اَْهنِم »؟ اُوثِرَو  اَم  ِهَْولَْخلا َو  ِتْمَّصلا َو  ِعوُْجلا َو  َهَواَلَح  َْتقُذ  َْول  ُدَمْحَأ  اَی  : » دیامرف یم  همادا  رد 
ار دوش  یم  لصاح  لامعا  نیا  رطاخ  هب  هک  هچنآ  ییاهنت و  تولخ و  توکس و 
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ِساَّنلا َو َْنَیب  ِهَنُوئَْملا  ُهَّفِخ  ُِمئاَّدلا َو  ُنْزُْحلا  ََّیلِإ َو  ُبُّرَقَّتلا  ِْبلَْقلا َو  ُْظفِح  ُهَمْکِحلا َو  َلاَق  ِعوُْجلا ؟ ُثاَریِم  اَم  ِّبَر  اَی  َلاَق :  » .يدیـشچ یم 
: دومرف شراـگدرورپ  تسیچ ؟ یگنـسرگ  لـصاح  ثاریم و  اراـگدرورپ ! تفگ : سپ  ٍرْـسُِعب » ْوَأ  ٍرُْـسِیب  َشاَـع  یلاَُـبی  اـَل  ِّقَْحلا َو  ُلْوَـق 

ياه يداش  زا  تاجن  مئاد و  نزح  نم و  هب  یکیدزن  برقت و  و  ناطیش ، ياه  هسوسو  زا  بلق  ظفح  و  قیاقح ، هب  یبای  هار  تمکح و 
.یناسآ هب  ای  درذگب  یتخس  هب  وا  یگدنز  هک  نیا  زا  ینارگن  زا  ندشدازآ  و  قح ، راتفگ  راهظا  و  مدرم ، نیب  یجرخ  مک  و  هناتسم ،

هدنب ي یناد  یم  ایآ  دمحا ! يا  ًادِجاَس .» ْوَأ  ًاِعئاَج  َناَک  اَذِإ  َلاَق : .ِّبَر  اَی  َال  َلاَق  ِهَّللا ؟ َیلِإ  ُْدبَْعلا  ُبَّرَقَتَی  ٍْتقَو  ِّيَِأب  يِرْدَت  ْلَه  ُدَمْحَأاَی  »
رد ای  هنـسرگ  هک  هاگ  نآ  دومرف : شراگدرورپ  .هن  اراـگدرورپ ، تفگ : تسا ؟ رت  کـیدزن  نم  هب  تقو  همه  زا  یطیارـش  هچ  رد  نم 

.دشاب هدجس  لاح 

مادک ادخ  هب  یکیدزن  يارب  طیارـش  نیرتهب  دنادب  دـهاوخب  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  ناسنا  يارب  لاؤس  نیا  یگرزب  هب  یلاؤس  دـیاش 
نیا هب  ندیسر  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  الاح  تسا و  دنوادخ  سکره  یـساسا  یلـصا و  فده  نوچ  تسا ؟
اریز .دنک  یم  یفرعم  دوخ  هب  هدنب  برق  تهج  طیارـش  نیرتهب  ار  هدجـس »  » و یگنـسرگ »  » دنوادخ دننک و  یم  لاؤس  گرزب  ِفده 

زا ناسنا  .دیامن  یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  قح  هب  یکیدزن  هزادنا  نامه  هب  دنک ، یفن  ار  دوخ  ياه  لیم  و  دوخ » ، » ناسنا هک  هزادـنا  ره 
رد ندوب  تسه  ِساسحا  هدجـس ، قیرط  زا  دنیوگ و  ّتینانأ  ِیفن  نآ  هب  هک  دیامن  یفن  ار  دوخ  ياه  لیم  دـناوت  یم  یگنـسرگ  قیرط 

زا دبای و  تسد  دوخ  یسدق  رهوگ  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  يارب  تاروتسد  نیا  همه ي  .دور  یم  نیب  زا  ناسنا  رد  ادخ  لباقم 
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: تفگ .ددرگ  طبترم  ملاع  قیاقح  اب  دناوت  یمن  ددرگن  مکاح  دوخ  یناویح  عبط  رب  ناسنا  ات  اریز  ددرگ  دازآ  دوخ  یناویح  عبط 

نوریب يور  یمن  تعیبط  يارس  زکوت 

درک یناوت  رذگ  تقیقح  يوک  هب  اجک 

زا هک  وت   » مینک دزشوگ  نامدوخ  هب  دیاب  ًامئاد  یـسدق ، قیاقح  هب  ندیـسر  تهج  یناویح  عبط  رب  هبلغ  زا  تسا  ترابع  هزور  هاگیاج 
لقا ّدح  هک  دنک  یم  رظن  تقیقح  يوک  هب  یسک  ردق  بش  رد  دنهد .» یمن  تهار  تقیقح  يوک  هب  يور ، یمن  نوریب  تعیبط  يارس 

ترـضحاب یگنهامه  هوحن  کی  یهلا  لـالح  مارح و  تیاـعر  اـب  دـشاب و  هدرک  هبلغ  دوخ  عبط  رب  يراد  هزور  زور  دـنچ  تسیب و  اـب 
هکئالم ماقم  زا  یتح  ماقم  نیا  هک  دشاب  هدروآ  تسد  هب  تسا ، ردق  بش  بحاص  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص 

.تسادخ اب  ینیشنمه  ماقم  شماقم  هک  تسا  حور  ناسنا  تقیقح  اریز  تسا ، رتالاب  مه 

تعیرش همانرب ي  لیذ  رد  ار  دوخ  عوج  ینک و  یط  تسرد  ار  دوخ  كولس  ریس و  رگا  هک  دهد  یم  هدژم  ردق  هروس ي  رد  دنوادخ 
بـش هبعک ي  فاوط  هب  یهلا ، مرک  فطل و  هب  ینک ، افوکـش  ناضمر  هام  میرح  رد  ار  دوخ  موص  ییاـمن و  تیریدـم  موص ، اـب  یهلا 

هب ندـشدراو  اب  .دوش  یم  لزان  لماک  ناسنا  بلق  رب  ردـق  بش  رد  هک  تسا  یحور  نآ  شروحم  هک  يا  هبعک  يوش ، یم  لـیان  ردـق 
.دوش یم  هدنز  ناناملسم  رد  یلاوحا  نینچ  هب  ندیسر  دیما  ناضمر  كرابم  هام 

هدرتسگ ار  دوخ  تین  ادـتبا  نامه  زا  تسا ، يا  هداعلا  قوف  رایـسب  هار  يونعم ، قیاقح  هب  ندیـسر  تهج  ناضمر  كرابم  هام  هزور ي 
ات دیامرف  یم  هک  تسا  سدقم  هام  نیا  ردق  نآ  .دیروآ  تسد  هب  ار  هجیتن  نیرتشیب  ات  دینک 
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تسا یهلا  مرح  نیمزرـس  نیع  .دنهد  یمن  دورو  هزاجا ي  هزور  نودب  یـشاب - هتـشاد  يرذع  هک  نیا  رگم  وشن -  دراو  یتسین  هزور 
یقاب قح  هب  دناوتب  دوش و  یناف  دوخ  زا  ناسنا  ات  تسا  ّتینانا  یفن  هوحن  کی  نیا  درادن ، دورو  هزاجا ي  دشابن  مرُحم  ناسنا  رگا  هک 
تهج دوش ، دنم  هرهب  هبعک  مارحلا و  دجسم  تاکرب  زا  ناسنا  ات  تسا  مرح  هب  دورو  طرش  هراّما ، سفن  لایما  زا  ندش  مورحم  .ددرگ 

تیاعر اب  یتقو  .دنیآ  یمن  ناتلابقتـسا  هب  هللا  هکئالم  دنهد و  یمن  ناتهار  هنرگو  یـشاب  راد  هزور  دیاب  زین  ناضمر  نیمزرـس  هب  دورو 
هتـسیاش ي دزیرب و  امـش  بلق  لقع و  رب  تقیقح  زا  يراونا  ناضمر  هام  رد  هک  نیا  هب  دیـشاب  هتـشاد  دیما  دیدش  دراو  هطوبرم  بادآ 

قیاقح روضح  هب  ات  دـنک  یم  دازآ  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  ار  ناسنا  دراد و  بش  نآ  هک  یتایـصوصخ  نآ  اـب  دـیوش ، ردـق  بش  كرد 
.دیآ رد  ینامسآ 

ناطیش ياه  هسوسو  زا  دازآ  هظحل  کی 

یلص ربمایپ  سدقم  دوجو  هک  تسا  يا  هتکن  نآ  دینک  ساسحا  دوخ  رد  ناضمر  هام  رد  دیناوت  یم  هللااش  نإ  هک  ینارون  تالاوحا  زا 
اَهُّیَأ : » هک دنیامرف  یم  حرطم  ناطیش  ندوب  هتسب  اب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

اَهَحِّتَُفی َال  ْنَأ  ْمُکَّبَر  اُولَأْساَف  ٌهَقَّلَغُم  ِناَریِّنلا  َباَْوبَأ  ْمُْکیَلَع َو  اَهَقِّلَُغی  َال  ْنَأ  ْمُکَّبَر  اُولَأْـساَف  ٌهَحَّتَفُم  ِرْهَّشلا  اَذَـه  ِیف  ِناَـنِْجلا  َباَْوبَأ  َّنِإ  ُساَّنلا 
دنوادـخ زا  تسا ، زاـب  هاـم  نـیا  رد  تـشهب  ياـهرد  مدرم  يا   (1)« مُْکیَلَع اَهَطِّلَُـسی  اـَل  ْنَأ  ْمُکَّبَر  اُولَأْـساَف  ٌَهلوـُْلغَم  َنیِطاَـیَّشلا  ْمُْکیَلَع َو 

زا تسا ، هتسب  امش  رب  مّنهج  ياهرد  ددنبن و  امش  رب  ار  اه  نآ  هک  دیهاوخب 

37 ص :

ص 297. ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - - 1

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 50 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14759/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دیامنن ّطلسم  امش  رب  ار  نانآ  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  دنتسه ، دنب  رد  نیطایش  و  دنکن ، زاب  امش  رب  ار  اهنآ  هک  دیهاوخب  دنوادخ 

ار تلاح  نیا  یهاگ  ام  .دیتسه  دازآ  ناطیـش  ياه  هسوسو  زا  هام  عورـش  رد  هنوگچ  هک  دینک  ساسحا  ناتدوخ  رد  دیناوت  یم  ار  نیا 
هاـم رد  اـم  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  هدـمآ  شیپ  ناـمیارب  هک  تسا  يداـع  تلاـح  کـی  مینک  یم  روصت  میـسانش و  یمن 

يونعم تالاح  زا  حیحصان  روصت  دنراد ، ناتسود  زا  یـضعب  هک  یتالکـشم  زا  یکی  .مینک  هبرجت  ار  ناطیـش  نودب  ِیگدنز  ناضمر ،
نامه یلعف  ناسنا  هک  یلاح  رد  دوبن ، لبق  زا  تالاح  نیا  ارچ  دنتـسه  شوخ  تالاح  نیا  تلع  ناشدوخ  رگا  دنناد  یمن  تسا و  ناش 

.تسا یلبق  ناسنا 

هام ره  عورـش  رد  میریگب ، ار  شلابند  دوش و  نیریـش  نامیارب  يدوبع  ياه  شـشک  ات  اـم  نورد  يارب  تسا  يا  هبرجت  ناطیـش  نتـسب 
هدش هتسب  ِناطیش  ات  دینک  يزیر  همانرب  دیریگب و  ار  نآ  لابند  دیـسانشب و  ار  نآ  ات  دننک  یم  فطل  امـش  هب  ار  یتلاح  نینچ  یناضمر 

زا دوبن ، ًالبق  هک  دـیآ  یم  شیپ  ناتیارب  عوکر  رد  یتلاح  دـیوش  یم  هجوتم  دـییامرفب  تقد  ناضمر  هاـم  يادـتبا  رد  رگا  .ددرگن  زاـب 
یگدنز رد  رگا  دنیوگب  هک  دنداد  امش  هب  ار  هدجس  عوکر و  نیا  دوب ؟ اجک  يزورما  هدجـس ي  عوکررد و  تلاح  نیا  دیـسرپب  دوخ 

یم ام  هب  ار  یناطیش  هسوسو ي  زا  دازآ  ِیگدنز  تاقوا  یضعب  .دیـسر  یم  تلاح  نیا  هب  لاس  هاجنپ  لهچ ، زا  دعب  دینک  ریـس  تسرد 
تعیرـش کمک  هب  اما  .میراد  یم  هگن  ار  نآ  زا  یمک  میتسه  نت  دـنب  هتخت  نوچ  ام  ًامومع  .دـیراد  هگن  ار  نآ  دـنیوگ  یم  اما  دـنهد 
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.میسرب تیدوبع  قدص و  هب  لماک  تروص  هب  ات  دور  یم  ولج  تیدوبع  قدص  ِلماک  هلحرم ي  ات  تالاح 

هک روط  نیمه  دـننک ، لابند  ار  نآ  دـیاب  اه  ناسنا  دوش و  یم  عورـش  ادـخ  زا  ضیف  تیادـه و  هشیمه  هک  تسا  يا  هدـعاق  کی  نیا 
ایند اب  هک  یبلق  دهع  تهج  هب  هک  دیئامرف  یم  هظحالم  یلو  دنتسب  ام  رب  هام  نآ  رد  ار  ناطیش  دش و  عورـش  ادخ  زا  ناضمر  هام  ضیف 

هتفه ي نامه  هنافـسأتم  مه  يا  هدع  .دوش  یم  زاب  ناش  ناطیـش  رطف  دیع  زا  دعب  يا  هدع  دوش ، یم  زاب  هتـسب ، ِناطیـش  ًامومع  میراد ،
هب هام  موس  تسیب و  زا  دـعب  مه  اه  یـضعب  دـنریگ ، یمن  هزور  رگید  مود  هتفه ي  زا  يا  هدـع  .دـنور  یم  ناطیـش  غارـس  هب  هاـم  لوا 

: ظفاح هتفگ ي  هب  .دنتشاد  يرگید  میمصت  هام  لوا  ياهزور  رد  هک  یلاح  رد  .دنیآ  یمن  دجسم 

داتفا ماج  هنیآ ي  رد  وچ  وت  يور  سکع 

داتفا ماخ  عمط  رد  يو  هدنخ ي  زا  فراع 

اب یهلا  راونا  يور  سکع  نوچ  دـیوگ : یم  .دوش  یم  داجیا  ناسنا  بلق  رد  هک  یطاشن  روش و  ینعی  هدـنخ  .بلق  ینعی  ماـج  هنیآ ي 
، تسا رارق  نیمه  زا  رخآ  ات  تالاح  نیا  دنک  یم  نامگ  دریگ و  یم  رارق  ماخ  عمط  رد  مدآ  دـتفا ، یم  ناسنا  بلق  رب  ناطیـش ، نتـسب 
دنک و ظفح  دوخ  يارب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  هتـشاد  ینازرا  وا  هب  شا ، هدـنب  ِقاقحتـسا  نودـب  هک  تسا  ادـخ  فطل  نیا  هک  یلاح  رد 

یم ام  سپ  دـیوگ : یم  دوخ  شیپ  ناضمر  هام  بوخ  ِتالاح  نآ  رد  ناسنا  .دـهد  لکـش  يونعم  تالاح  ظفح  ساسا  رب  ار  یگدـنز 
هک نیا  زا  لفاغ  مینارذـگب ، لامعا  تالاح و  نیمه  اب  ار  یگدـنز  میهد و  همادا  میهد  یم  ماجنا  هام  نیا  رد  هک  ییاـهراک  نیا  میناوت 

دیاب تسین ، روط  نیا  .دندوب  یهلا  ءایلوا  زا  یتدم  زا  سپ  همه  هک  دندش  یم  بوخ  یتحار  نیا  هب  اه  ناسنا  رگا 

39 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ار  ناطیـش  دورو  لماوع  دینک و  يزیر  همانرب  دیاب  .دش  عورـش  ادـخ  فرط  زا  تسا و  ناطیـش  نتـسب  تهج  هب  تالاح  نیا  دـینادب 
ار وا  هرابود  راـگدرورپ ، ِتیدوبع  هب  عوجر  اـب  دوش  زاـب  هک  مه  یتقو  دـیدنبب ، ار  نآ  دـیریگب  داـی  رگا  .دـینک  نوریب  دوخ  یگدـنز 

یم تایمهَو  لوغـشم  ار  امـش  رمع  هک  یناطیـش  ياه  هسوسو  زا  ات  دینک  انعم  ناضمر  هام  اب  ار  یگدنز  دـینک  شالت  .تسب  دـیهاوخ 
.دیبای تاجن  دنک ،

ءاقل دصق  هب  هزور 

يوس هب  ام  ریـس  عنام  دـنرادن و  ساسا  هیاپ و  اـم  ياـه  هغدـغد  زا  یـضعب  میمهفب  اـت  دـنک  یم  کـمک  اـم  هب  ناـضمر  كراـبم  هاـم 
یهلا ءامسا  راونا  اب  هللاءاش  نإ  ات  دینک  نییعت  هللا  یلا  عوجر  ار  دوخ  یلـصا  دصقم  ناضمر  هام  يادتبا  زا  دنتـسه ، یلاعتم  ياهدصقم 
تـسا یگرزب  فطل  نیا  .درک  دیهاوخ  رظن  دصقم  نآ  هب  عناوم  عفر  اب  دش ، هللا  یلا  عوجر  امـش  یلـصا  دصقم  یتقو  دیوش ، ور  هبور 

اریز دیریگب  گرزب  ياه  میمـصت  دینک  یعـس  هدرک ، مهارف  امـش  يارب  ار  گرزب  ياه  میمـصت  ناکما  دنوادخ  ناطیـش  نتـسب  اب  هک 
: تفگ .دشابن  رطف  دیع  زور  رد  وا  ءاقل  زا  رتمک  هزور  زا  ام  راظتنا  .دنک  یم  فطل  امش  هب  وا  زا  امش  راظتنا  هزادنا ي  هب  دنوادخ 

مریبدت نیا  رب  هدنام  نم  تسا و  دیع  زور 

مریگ رغاس  هزور و  یس  لصاح  مهد  هک 

مهیلع تیبلا  لها  هب  تبحم  شدوخ  هب  تبحم  ياتـسار  رد  تسا و  ینید  یگدـنز  هب  دورو  هچیرد ي  قح ، ترـضح  هب  تبحم  ِرغاس 
دینادب درک  روهظ  امش  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هب  تبحم  دیدرک  ساسحا  رگا  .دیامرف  یم  تمحرم  ار  مالسلا 
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ترـضح ینعی  دوخ  ربماـیپ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دوخ  میلک  هک  روط  ناـمه  .تسا  هدوـشگ  امـش  يارب  ار  دوـخ  ءاـقل  هچیرد ي 
َیِمَع یَّتَح  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِّبُح  ْنِم  مالسلا  هیلع  ٌْبیَعُش  یََکب  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .داد  مالـسلا  هیلع  بیعش 

ُهَِعباَّرلا َِتناَـک  اَّمَلَف  ُهَرََـصب  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َّدَرَف  َیِمَع  یَّتَـح  یََکب  َُّمث  ُهَرََـصب  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َّدَرَف  َیِمَع  یَّتَـح  یََکب  َُّمث  ُهَرََـصب  ِْهیَلَع  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  َّدَرَف 
ْدَقَف ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ًاقْوَش  ْنُکَی  ْنِإ  َُکتْرَجَأ َو  ْدَقَف  ِراَّنلا  َنِم  ًافْوَخ  اَذَه  ْنُکَی  ْنِإ  َْکنِم  ًادـَبَأ  اَذَـه  ُنوُکَی  یَتَم  َیلِإ  ُْبیَعُـش  اَی  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ 

ُتْـسَلَف یْبلَق  یَلَع  َکُّبُح  َدَـقَع  ْنَِکل  َِکتَّنَج َو  َیلِإ  ًاقْوَش  َال  َكِراَن َو  ْنِم  ًافْوَخ  ُْتیََکب  اَـم  یِّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنَأ  يدِّیَـس  یَهلِإ َو  َلاَـق  َکـُتَْحبَأ 
بیعش  (1) «. ناَرْمِع َْنب  یَـسُوم  یمیلَک  َکُمِدْخُأَس  اَذَه  ِلْجَأ  ْنِمَف  اَذَکَه  اَذَـه  َناَک  اَذِإ  اَّمَأ  ِْهَیلِإ  ُُهلاَلَج  َّلَج  ُهَّللا  یَحْوَأَف  َكاَرَأ  ْوَأ  ُِربْصَأ 

ردـق نآ  سپـس  دـنادرگرب ، وا  هب  ار  ییانیب  یلاعت  ّقح  سپ  دـش ، انیبان  اـت  تسیرگ  ردـق  نآ  ّلـج  ّزع و  يادـخ  ّبح  زا  مالـسلا  هیلع 
انیباـن اـت  تسیرگ  ردـق  نآ  زاـب  نآ  زا  سپ  دـنادرگزاب ، وا  هب  ار  شنامـشچ  دـنوادخ  زاـب  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  ییاـنیب  اـت  تسیرگ 

يا دومرف : دومن و  یحَو  وا  هب  یلاعت  ّقح  دش  مراهچ  راب  نوچ  سپ  دنادرگرب ، يو  هب  ار  ییانیب  ّلج  ّزع و  يادخ  زین  راب  نیا  دیدرگ ،
هب قوـش  تهج  هب  رگا  مدرک و  اـهر  دازآ و  نآ  زا  ار  وـت  ینک ، یم  هیرگ  مّنهج  فوـخ  زا  رگا  ینک ، یم  روـط  نـیا  یک  اـت  بـیعش 

فوخ زا  هن  هک  یناد  یم  وـت  اراـگدرورپ ، درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  بیعـش  .مدوـمن  حاـبم  تیارب  ار  تشهب  ینک ، یم  هیرگ  تشهب 
مناوت یمن  ربـص  هک  يروط  هب  هتفرگ  ارف  ار  مبلق  وت  قوش  ّبح و  هکلب  مزیر  یم  کـشا  تشهب  قوش  رطاـخ  هب  هن  میرگ و  یم  مّنهج 

ار وت  هک  نآ  رگم  دومن 
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یم رارق  وت  مداخ  يدوز  هب  ار  نارمع  نب  یـسوم  منخـس  مه  میلک و  تسا  نینچ  هک  لاـح  دومرف : دومن و  یحو  وا  هب  دـنوادخ  .منیبب 
.مهد

ریـسم یهلا  ءایلوا  ّبح  اب  هنوگچ  دوش و  یم  یهلاءایلوا  هب  ّبح  هب  رجنم  یهلا  ّبح  هنوگچ  هک  دـنک  یم  نشور  فیرـش  تیاور  نیا 
دنوادخ مهاوخ و  یم  ار  وت  تبحم  ایادخ  هک  مدرک  اضاقت  ادخ  زا  تفگ : یم  یگرزب  .دسر  یم  تیلعف  هب  وا  ءاقل  دنوادخ و  هب  ّبح 
تباجا ار  میاعد  ًاتقیقح  مدیمهف  درک ، رپ  تبحم  نآ  اب  ار  مدوجو  ياپارس  دومرف و  هیده  نم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تبحم 

یم نازیزع  هک  نیا  دوش ، یم  لح  شراک  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تبحم  ریـسم  زا  دهاوخب  ار  ادخ  تبحم  یـسک  رگا  ًانیقی  .دومرف 
یهلا و رون  رکذـتم  هک  ینینمؤم  اب  طابترا  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  باوج  مینک ؟ ظفح  ار  ناضمر  كرابم  هام  تاـکرب  هنوگچ  دنـسرپ 
بضغ و دسح و  ربک و  لثم  یعناوم  هک  یطرش  هب  درک ، ظفح  دوخ  رد  ار  تادابع  حور  ناوت  یم  دنا ، مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رون 

هار دوش ، یم  ادیپ  هار  تروص  نیا  رد  .دشاب  زاب  نامناج  ینیوکت  ینطاب و  هبنج ي  يوس  هب  هار  ات  میـشاب  هدرک  قیقر  ار  اه  نآ  لاثما 
ِهَیِلا  » ِریـس تلاح ، نآ  رد  .درک  هیذغت  ار  ناج  دش و  طبترم  بیغ  ملاع  راونا  اب  درک و  ریـس  دوش  یم  دینک  یم  ساسحا  دـش  ادـیپ  هک 

همادا ار  دوخ  ریـس  وا  تمحر  فطل و  هب  دیما  اب  دریگ و  یم  رارق  امـش  رظنم  رد  ناتبوبحم  و  دنایامن ، یم  ار  دوخ  تروص  نوُعِجار ؛»
مینکن حالـصا  ار  دوخ  رگا  دـشاب ، هتـشادن  ادـخ  يوس  هب  يریـس  يوحن  هب  هک  تسین  سک  چـیه  هک  ییاج  نآ  زا  هنرگو  دـیهد  یم 

ینطاب هبنج ي  دراو  يروط  دشک و  یم  دوخ  يوس  هب  ار  ام  دوخ  ِبضغ  رهق و  مسا  اب  دنوادخ 
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.ددرگ یمن  ام  بیصن  تیونعم  بیغ و  ملاع  يازفناج  میسن  زا  يا  هرهب  چیه  هک  میوش  یم  دوخ 

یعقاو ینعم  هب  مه  دنوادخ  دییامرفب  تقد  رگا  دیدش و  ناضمر  هام  دراو  هللا  هجو  هب  رظن  يارب  ِهَّللا » ِهْجَِول  ًءاَِغْتبا   » یهلا فطل  هب  امش 
ِهللاو ُنَْحن  : » دندومرف هطبار  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  .دـناسر  یم  هللا  هجو  هب  ار  ام  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تبحم  قیرط  زا 
یم شدوخ  هک  روط  نامه  هداد ، ام  هب  ار  ام  هزور ي  يازج  تروص  نیا  رد  دنوادخ  دـنوادخ و  هجو  میئام  مسق  ادـخ  هب   (1)« هُهْجَو

دهدـب ام  هب  ار  شدوخ  دـهاوخب  یتقو  لاح  .متـسه  نآ  يازج  مدوخ  تسا و  نم  يارب  هزور   (2)« ِِهب يَزْجُأ  اَنَأ  ِیل َو  ُمْوَّصلا  : » دـیامرف
دهاوخب یتقو  رگید  فرط  زا  .میرگنب  ار  یهلا  ءامـسا  مالـسلا ،  مهیلع  تیبلا  لها  هریـس ي  رد  میناوتب  هک  دیامرف  یم  اطع  ام  هب  یبلق 

ِینم ام و  هک  تسا  ناسنا  کی  تاجن  تیاهن  نیا  میـشاب و  هتـشادن  یتینانا  رگید  ام  هک  دنکب  ام  اب  يراک  دیاب  دـهدب  ام  هب  ار  شدوخ 
سدق ملاع  نامهیم  دوش و  یم  یهلا  تحاس  يانـشآ  قیرط  نیا  زا  ناسنا  دـنهد ، رارق  شرظنم  رد  ار  ادـخ  طقف  دـنریگب و  وا  زا  ار  وا 

: هک دنک  یم  لقن  دروم  نیا  رد  ار  ییابیز  هصق ي  يولوم  .ددرگ  یم 

دزب يرای  ِرد  دمآ  یکی  نآ 

دمتعم يا  یتسیک  شرای  تفگ 

تسین ماگنه  ورب  شتفگ  نم ، تفگ 

تسین ماخ  ماقم  یناوخ  نینچ  رب 

قارف رجه و  شتآ  زج  ار  ماخ 

قافن زا  دناهر  او  یِک  دزپ ، یِک 

رفس رد  یلاس  نیکسم و  نآ  تفر 

ررش زا  دیزوس  تسود  قارف  رد 
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تشگ زاب  سپ  هتخوس  نآ  تشگ  هتخپ 

تشگ زابمه  هناخ ي  درِگ  زاب 

بدا سرت و  دص  هب  رد  رب  دز  هقلح 

بل یظفل ز  بدا  یب  ْدَهْجَِنب  ات 

نآ تسیک  رد  رب  هک  شرای  دز  گناب 

ناتسلد يا  ییوت  مهرد  رب  تفگ 

رد آ نم  يا  ینم  نوچ  نونکا  تفگ 

ارس رد  ار  نم  ود  ییاجنگ  تسین 

، مینکن ساسحا  یگناگود  دنوادخ  دوخ و  نیب  هک  میسرب  ییاج  هب  یـسدق  تیاور  نآ  هب  هجوت  اب  هزور  قیرط  زا  یهلا  فطل  هب  دیاب 
زونه لاـسما  دـیدرک  ساـسحا  رگا  .میباـین  میهاوخن و  دوخ  یگدـنز  ياـج  ياـج  رد  وا  هدارا ي  قح و  ترـضح  روضح  زج  يزیچ 

قح ترـضح  هدارا ي  زا  ریغ  يزیچ  امـش  هدارا ي  زونه  .دـیلئاق  شقن  دوخ  يارب  زونه  دـیتسه و  ماـخ  زونه  دـینادب  دـندادن  ناـتهار 
: دیراد یم  هضرع  ادخ و  هناخ ي  رد  هب  دییآ  یم  دـعب  لاس  .دـش  دـهاوخ  امـش  يارب  يرگید  لکـش  ناهج  دـیدش  هتخپ  یتقو  .تسا 

.میریگب هزور  یهاوخ  یم  وت  هک  روط  نآ  تدوخ  کمک  هب  هک  نک  کمک  تدوخ  يداد ، دای  ام  هب  ار  يراد  هزور  تدوخ  ایادـخ !
هک میهاوخ  یم  کمک  وت  زا  طقف  و  نیِعَتْـسَن » َكاَِّیا  َو   » .مینک یم  تدابع  ار  وت  طقف  ُدـُبْعَن » َكاِّیا   » دـییوگ یمن  زاـمن  رد  امـش  رگم 
ات تسا  رظتنم  هک  یناـمهیم  لـثم  تساوخ ، شدوخ  زا  ار  بوـلطم  ِيراد  هزور  قـیفوت  دـیاب  سپ  مینک ؟ تداـبع  ار  وـت  طـقف  میناوـتب 
ات .ییوت  دیئوگ  یم  تسیک ؟ دسرپ  یم  دینز و  یم  ار  هناخ  رد  هک  دـعب  لاس  ود  .دـنک  ییاریذـپ  دـهاوخ  یم  شدوخ  روطره  نابزیم 

رگا ارـس .» کی  رد  نم »  » ود دجنگ  یمن   » نوچ داد  یمن  تهار  منم و  یتفگ  یم  دنز ؟ یم  رد  هک  تسیک  دیـسرپ  یم  هچ  ره  زورید 
: هدومرف وا  دینک و  یفن  ار  دوخ  يراد  هزور  اب  تسانب  هک  نیا  هب  دیدیسر  لاسما 
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یقاب دوخ  يارب  يزیچ  دیابن  رگید  منیـشن  یم  راد  هزور  رـصب  عمـس و  ياج  مدوخ  موش و  یم  راد  هزور  يازج  مدوخ  ِِهب » يَزْجُأ  اَنَأ  »
.دیشاب هدراذگ 

یقیقح هزور ي 

کی اب  ملاع  نالف  یهاـگ  روطچ  .دنیـشن  یم  نآ  ياـج  هب  قح  هدارا ي  دـنک و  یم  بوذ  ار  ناـسنا  تیناـنا  ّتینم و  یقیقح  هزور ي 
هب يزیچ  چـیه  .تسا  قح  هدارا ي  وا  رکذ  هناوتـشپ ي  نوچ  دـناسر ؟ یم  لماک  تمالـس  هب  دوب  گرم  لاح  رد  هک  ار  ضیرم  رکذ ،

ٍمئاص ِّلُِکل  ّنإ   » میراد تیاور  رد  تهج  نیمه  هب  .دنیـشنب  اـم  ّتینم  ياـج  هب  قح  اـت  دـنک  یمن  لحمـضم  ار  ّتینم  هزور ، هزادـنا ي 
(2)« ِهَالَّصلاَو ِْربَّصلِاب  ْاُونیِعَتْـساَو   » دنک یم  هیـصوت  ام  هب  نآرق  .تسه  يا  هدش  تباجا  ياعد  يراد  هزور  ره  يارب   (1)« هباجتسم ٌهَوْعَد 

یم ناـشن  نیا  .تسا و  هزور  ربـص ، زا  دارم   (3)« موّصلا ِْربَّصلِاب ، َدارُْملا  َّنِا   » هدـش لقن  ام  همئا ي  زا  .دـیریگب  کـمک  زاـمن  ربص و  زا 
هَداَبِْعلا ُبَاب  ٌبَاب َو  ٌیَـش  ِّلُِکل  : » میراد تیاور  رد  هطبار  نیمه  رد  .درادـن  زامن  تسین ، كاسما  لها  درادـن و  هزور  یـسک  رگا  دـهد 

انعم نیا  هب  دـنوادخ  ِتدابع  اریز  تسا  زامن  تدابع  باب  دومرفن  تسا ، هزور  تدابع  باب  تسه و  یباـب  يزیچ  ره  يارب   (4)« موَّصلا
نیرتهب هب  دوخ  ِیفن  هوحن ي  نیا  يراد  هزور  اب  مشاب ، چـیه  وت  لباقم  رد  نم  یـشاب و  وت  مشاـبن و  نم  هک  ییاـمنب  ادـخ  هب  هک  تسا 

ددم هب  هزور  زا  .دوش  یم  عقاو  لکش 
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.دیآ یمن  رب  رگید  ياهزیچ  زا  هک  دیآ  یم  ییاهراک  تینم  یفن  ياتسار  رد  قح  ترضح 

ُمْوَّصلا : » دیامرف یم  قح  ترضح  هک  دیدومرف  هظحالم 

مـشاب هتـشاد  رظن  مدوخ  هب  نم  رگا  هک  تسا  مولعم  .موش  یم  راد  هزور  يازج  مدوخ  تسا و  نم  لاـم  هزور   (1)« ِِهب يَزْجُأ  اَنَأ  ِیل َو 
یم نیا  هجیتن  .مهد  یم  وا  هب  ار  مدوخ  هک  تسا  نیا  موش  یم  شیازج  مدوخ  دـیامرف : یم  هک  نیا  ِینعم  .دوش  یمن  نم  يازج  ادـخ 

: تفگ هک  دوش 

دز يا  هنابز  وا  خر  ِعمش 

ترابع مه  تخوسب  لقع  مه 

دبع تاکاردا  رعاشم و  دنوادخ  .نتفگ  نخـس  مه  دزوس و  یم  لقع  مه  دهدب ، ام  ناج  هب  ار  شدوخ  دنزب و  هنابز  وا  خر  عمـش  رگا 
َّنِکل َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینعی  دوخ  هدنب ي  هب  هک  يّدح  رد  دریگ ، یم  رایتخا  رد  ار 

چیه ات  تسا  لاحم  هکدیـشاب  هتـشاد  ار  هدعاق  نیا  .دوب  ادخ  یتخادنا ، ریت  هک  يدوبن  وت  یتخادنا  یم  ریت  وت  هک  هاگنآ   (2)« یمَر َهَّللا 
ِتیاهن یب  وا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـشاب  ادـخ  رانک  رد  يدوجوم  رگا  تسا و  قلطم  ِتیاهن  یب  دـنوادخ  اریز  دـیبایب  ار  ادـخ  دـیوشن 

رد تیاهن  یب  تقیقح  کی  ناونع  هب  زگره  ادـخ  تلاح  نیا  رد  .درک  ادـیپ  تیاـهن  دوخ  راـنک  رد  امـش  دوجو  اـب  نوچ  تسین  قلطم 
تیاهن یب  ادـخ  رگید  منک  سح  ادـخ  لـباقم  رد  ار  مدوخ  مه  نم  تسا و  قلطم  ِتیاـهن  یب  ادـخ  رگا  .دـنک  یمن  روهظ  امـش  رظنم 

میتسرپب ار  ادخ  میهاوخب  رگا  .ما  هدیتسرپن  ار  ادخ  تروص  نیا  رد  و  تسین ،
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نیقی .تسا  يراد  هزور  طیارـش  نآ  زا  یکی  دراد ، یطیارـش  دوـخ  يارب  راـک  نیا  میهد و  رییغت  ادـخ  هب  رظن  هب  ار  دوـخ  هب  رظن  دـیاب 
امـش ناج  قفا  رد  دنوادخ  رون  هزادنا  نامه  هب  دوش و  یم  مک  دوخ  هب  هقطان  سفن  ِرظن  مارآ  مارآ  دـینک  عورـش  ار  هزور  رگا  دـینادب 

یقیقح دوجو  يدوجو ، ره  تیاهن ، یب  لباقم  رد  مینادـب  هک  تسا  نآ  اه  ناسنا  ناج  قفا  رد  ادـخ  روهظ  هدـعاق ي  .دـنک  یم  روهظ 
اتسار نیا  رد  .درک  رظن  لقتسم  ِتیعقاو  کی  ناونع  هب  دیابن  نآ  هب  درادن و  تقیقح  دشاب ، هچ  ره  ّدح ، یب  يادخ  لباقم  رد  تسین و 

نیع ام  تیوه  هک  مینک  ساسحا  قح  هب  ِدـنب  قح و  هدـنب ي  ار  دوخ  ظاحل  نیا  زا  مینادـب و  چـیه  قح ، رـضحم  رد  ار  ناـمدوخ  دـیاب 
: دیوگ یم  يولوم  .تسا  قح  هب  ِقلعت 

تسال تسا  دودحم  هچ  ره  دح  یب  شیپ 

تسانف هللا  َهْجَو  َْریَغ  ٍءیَش  ُّلُک 

هک ادخ  يدرک ، باسح  يزیچ  ار  تدوخ  ادخ  لباقم  رد  امـش  رگا  .تسا  چیه  تیعقاو ، رظن  زا  ادخ  لباقم  رد  يدودحم  دوجوم  ره 
ناونع هب  دوخ -  هب  رظن  زا  رگا  یلو  .دیهد  یم  همادا  ار  یگدنز  دوخ  تایمهَو  اب  دیوش و  یم  ادخ  یب  امـش  یلو  دوش ، یمن  دودحم 

یم اه  تینانا  همه ي  ددرگ ، یهلا  راونا  تایلجت  لحم  امش  ناج  ات  دیدرک ، رظن  قح  ترضح  هب  دیدش و  فرصنم  لقتسم - یتیعقاو 
: دیوگ یم  .دبای  یم  تیلعف  امش  یگدنب  دزوس و 

میدق فاصوا  درک  یلجت  نوچ 

میلگ ار  ثداح  فصو  دزوسب  سپ 

میدق لباقم  رد  زگره  ثداح  .دوب  دهاوخ  هدوب و  هراومه  هک  تسا  یتاذ  قح  ترـضح  میا و  هدـش  ثداح  هک  میتسه  یتادوجوم  ام 
رد یناف  دریگ و  یم  شتآ  ثداح  ندوب  ثداح  ِفصو  رگید  درک  یلجت  میدق  رگا  درادن و  یتیوه 
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: دینادب تسا  یفاک  دنک ، یم  رظن  تسا  ندوب  میدق  نیع  هک  یتقیقح  رب  ًامامت  دوخ ، هب  رظن  نودب  سکره  دوش و  یم  میدق 

تسانف ياریذپ  یشیدنا  هچ  ره 

تسادخ وا  دیان  هشیدنا  رد  هک  نآ 

رد قح  ترـضح  .تسا  نکمم  یلوصح  ِملع  ياه  هشیدـنا  یفن  دوخ و  یفن  اب  نیا  دـینک و  وا  هجوتم  ار  لد  هشیدـنا ، رکف و  زا  دازآ 
ِداَْولاـِب َکَّنِإ  َکـْیَْلعَن  ْعَلْخاَـف  َکُّبَر  اـَنَأ  یِّنِإ  : » دوـمرف دـیامرفب ، یلجت  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  يارب  هـک  نآ  يارب  نـْمیَا  يداو 
دنیامرف یم  ِنیرـسفم  زا  یـضعب  .یتسه  روط  سدقم  يداو  رد  وت  هک  روآرد  ار  دوخ  نیلعن  متـسه  وت  راگدرورپ  نم  يًوُط » ِسَّدَقُْملا 

لد ياج  تسین ، لقع  ياج  اج  نیا  هک  روآرد  ار  دوخ  يرظن  لقع  یلمع و  ِلقع  ِنیلعن  دنداد  روتسد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب 
.تسا

نیلعن علخ  ناج  ِیسوم  يا  نُکب 

يراخ تسین  ناج  نشلگ  ردنا  هک 

.ینک یط  ار  نآ  یلمع  يرظن و  لقع  شفک  اب  یشاب  هتـشاد  زاین  وت  هک  تسین  يراخ  ینک ، یط  دیاب  لد  اب  هک  قح  تیؤر  ریـسم  رد 
(1) .وا يوس  هب  ریس  قح و  هب  رظن  تسا و  لد  طقف  اجنیا 

48 ص :

هتفرن رتولج  یلمع  يرظن و  لقع  ماقم  زا  هک  نیمی  باحـصا  تسا ، نوقباس  هب  طوبرم  تسا و  یبلق  تیؤر  ماقم  هک  تشهب  رد  - - 1
ردـس ياـه  تخرد  ِسکع  رب  رون ، نآ  یلو  تسا  ردـس  تخرد  ناـمه  رون  نآ  تروص  هک  دـنراد  رارق  توـکلم  زا  يروـن  رد  دـنا ،

نودـب يردـس  رد  نیمی  باحـصا  دوُضْخَم » ٍرْدِـس  ِیف  : » دـیامرف یم  نآ  فصو  رد  نآرق  اذـل  تسا و  اربم  يراخ  هنوگ  ره  زا  نیمز ،
هجوت اب  .تسا  حلاص  لمع  دیحوت و  رد  یلمع  يرظن و  لقع  تروص  هتسه ، نیا  دراد ، هتـسه  ردس  تخرد  هویم ي  .دنراد  رارق  راخ 

هنوگ چـیه  هک  مظنم  ياهزوم  زا  ینعی  .دـنرادروخرب  زین  دوضنم » حـلط  زا «  دـنادنم  هرهب  زین  یبلق  راونا  زا  نیمی  باحـصا  هک  نیا  هب 
هیآ ي 28) هعقاو ، هروس ي   ) .تسا یهلا  فراعم  یبلق  تروص  نامه  نیمی  باحصا  يارب  دوضنم » حلط  .درادن «  يا  هتسه 

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 61 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14759/AKS BARNAMEH/#content_note_48_1
http://www.ghaemiyeh.com


تـسا یهلا  ءاقل  هک  يراد  هزور  ِیلـصا  دصقم  هب  دینک  ظفح  تسا  دوخ  یفن  هک  ار  يراد  هزور  هدعاق ي  رگا  هک  تسا  نیا  مروظنم 
(1)« لَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِءاَِقل  َْدنِع  ٌهَحْرَف  ِهِراَْطفِإ َو  َْدنِع  ٌهَحْرَف  ِناَتَحْرَف  ِِمئاَّصِلل  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .دـیبای  یم  تسد 

تاقالم ماگنه  هب  يرگید  و  دهد - ماجنا  ار  دوخ  یهلا  هفیظو ي  تسا  هتـسناوت  هک   - راطفا عقوم  یکی  تسا ، يداش  ود  ار  راد  هزور 
لوسر هک  نانچمه  .درب  یم  شیپ  یهلا  ءاقل  ات  ار  ناـسنا  يراد ، هزور  دـننک  یم  نشور  ترـضح  تیاور  نیا  رد  .ّلـج  ّزع و  يادـخ 

اَنَأ ِیل َو  َوُه  ِماَیِّصلا ، َْریَغ  َُهل  َوُه  َمَدآ  ِْنبا  ِلَمَع  ُّلُک  : » دنیامرف یم  یـسدق  ثیدح  رد  یلاعت  يادـخ  لوق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  َْدنِع  ُبَیْطَأ  ِِمئاَّصلا  ِمَف  ُفُولَُخل  اَْینُّدلا َو  ِیف  ُهُحاَلِـس  ْمُکَدَحَأ  یِقَی  اَمَک  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِنِمْؤُْملا  ِْدبَْعلا  ُهَّنُج  ُماَیِّصلا  ِِهب َو  يِزْجُأ 

ماـجنا یلمع  ره  مدآ  ینب   (2)« هَّنَْجلا ُُهلِخْدُأَف  ِیناَْـقلَی  َنیِح  ُبَرْـشَی َو  ُمَعْطَیَف َو  ُرِطُْفی  َنیِح  ِْنیَتَحْرَِفب  ُحَْرفَی  ُِمئاَّصلا  ِکْـسِْملا َو  ِحـیِر  ْنِم 
زور رد  تسا  نمؤـم  هدـنب ي  ِراد  هگن  هزور  و  منآ ، شاداـپ  دوـخ  نم  تـسا و  نـم  نآ  زا  هـک  هزور  زج  تـسا  شدوـخ  نآ  زا  دـهد 

زا دیآ  رت  شوخ  ار  يادـخ  راد  هزور  ناهد  يوب  .دـنک و  یم  يراد  هگن  شا  هحلـسا  ایند  رد  ار  امـش  زا  یکی  هک  روط  نامه  تمایق ،
رد هک  نم  رادـید  عقوم  يرگید  دـماشآ و  یم  دروخ و  یم  هک  راـطفا  ماـگنه  یکی  دراد  يداـش  مسق  ود  راد  هزور  و  کـشم ، يوـب 

.داد مهاوخ  ياج  شتشهب 

رب دـناشن و  یم  ورف  دوخ  رد  ار  اذـغ  هب  زاین  ماش  ات  حبـص  زا  دوش و  یم  کیدزن  یهلا  تافـص  هب  انعم  کی  هب  يراد  هزور  اـب  ناـسنا 
دوخ توکس 
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قح هب  یناف و  دوخ  زا  هک  اتـسار  نآ  رد  دوش و  یم  کیدزن  ریغ ، زا  يزاین  یب  ینعی  يدمـص  دیحوت  ماقم  هب  انعم  نیا  هب  دـیازفا ، یم 
: تفگ .دنک  یم  مهارف  ار  ادخ  هب  دوخ  لاصتا  طیارش  ددرگ ، یم  یقاب 

سب تسا و  نیا  لاصو  وش  مگ  ادخ  رد 

سب تسا و  نیا  لامک  نک  مگ  ندش  مگ 

هزادنا نامه  هب  میهد  باوج  دوخ  ِیقطنم  ریغ  ياه  لیم  هب  هزادـنا  ره  هک  دـشاب  رظن  ّدـم  یبوخ  هب  هتکن  نیا  دـیاب  هزور  هب  عوجر  رد 
ریغ لایما  ندرک  لابند  اب  .دور  یم  افخ  هب  ام  رظنم  زا  ادخ  اذل  میا ، هتـشگ  مورحم  هللا  یف  يانف  زا  هداد و  رارق  ادخ  لباقم  رد  ار  دوخ 

رد ام  دیا  هجوتم  نوچ  یتسین ، یـسک  وت  دـییوگب  وا  هب  يراد  هزور  اب  امـش  متـسه ، مه  نم  دـنک  یم  مالعا  هراّما  سفن  ًالمع  یقطنم 
يراد هزور  اب  امـش  .مینک  هدروآرب  ار  نآ  لایما  میهاوخب  ام  هک  دـنام  یمن  هراـّما  سفن  يارب  ییاـج  سپ  .چـیه  میچیه ، ادـخ  لـباقم 

نات یگدنز  رگید  ات  دینک  فذح  یگدنز  زا  تسا ، هدیسر  امـش  ناوختـسا  ات  شدراک  هک  یـسفن  نیا  یهلا  فطل  هب  دینک  یم  یعس 
: تفگ .دشابن  نآ  ياه  هسوسو  نادیم 

یتسرب هلیح  ره  یتسب ز  وچ  همقل  هر 

اه يرک  میریگب  دلانب  صرح  رگو 

هراّما سفن  دیراذگن  دیوش ، یم  دازآ  هراّما  سفن  تیمکاح  زا  دـینک  یلحم  یب  ار  اج  یب  ياه  صرح  نیا  يراد  هزور  اب  رگا  ًاتقیقح 
، لد يافـص  حور و  تراهط  سوه و  لرتنک  لـثم  یتـالامک  .دـنک  لـیمحت  امـش  هب  یگدـنز  ياـهزاین  ناونع  هب  ار  دوخ  ياـه  غورد 

ِلمع ره  رد  .دوش  یهلا  راونا  یلجت  هتسیاش ي  ناج ، ات  تسا  تینانا  یفن  يراد  هزور  یلـصا  فده  .تسا  هزور  طسوتم  ياه  فده 
دنوادخ .مینک  مورحم  ار  دوخ  نآ  یلاع  فادـها  زا  طسوتم  فادـها  هب  رظن  اب  دـیابن  میراد  یلاع  فادـها  طسوتم و  فادـها  يدابع 

ِِمقَأ : » دیامرف یم 
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یمزاب هانگ  اه و  یتشز  زا  ار  ناسنا  زامن  هک  راد ، اپرب  ار  زاـمن   (1)« رَبْکَأ ِهَّللا  ُرْکَِذل  ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  َهالَّصلا 
یم زاب  ناهانگ  اه و  یتشز  زا  ار  امش  زامن ، هک  نیا  يارب  دیناوخب  زامن  دیامرف : یم  هیآ  يادتبا  رد  .تسا  رت  گرزب  ادخ  دای  و  دراد ،

رد اریز  .دراد  مه  يا  هجیتن  نینچ  زامن  تسا و  رتالاب  ءاشحف  هانگ و  زا  يرود  زا  ادـخ  داـی  دوش ، یم  رکذـتم  هیآ  رخآ  رد  یلو  دراد 
، تسا زامن  یلـصا  ِفدـه  نیا  .یـشاب و  نم  داـی  هب  هک  نآ  يارب  راد  اـپب  زاـمن   (2)« يرْکِذـِل َهالَّصلا  ِِمقَأ  َو  : » دـیامرف یم  رگید  ياج 

ققحم رَْکنُْملا » اَشْحَْفلا َو  ِنَع  یَْهنَت   » هک یتقو  زامن  هماقا ي  اـب  ینعی  تسا  رَْکنُْملا » اَـشْحَْفلا َو  ِنَع  یَْهنَت   » نآ طـسوتم  فدـه  دـنچره 
یم دوش و  یم  رکذتم  نآ  هب   (3)« ُنیِقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَرُْدبْعاَو   » هیآ ي رد  تسا و  ادخ  دای  هک  شیدنیب  نآ  یلصا  فده  هب  دش ،

نآرق هک  دـیدومرف  هظحالم  .ادـخ  اب  باجح  یب  ِطابترا  ینعی  نیقی  یـسرب ، نیقی  هب  هک  هد  همادا  اـجنآ  اـت  ار  ادـخ  یگدـنب  دـیامرف :
رد رما  نیا  دنک و  یم  ییاهن  فده  هجوتم  ار  ام  سپـس  میورب و  ولج  میریگب و  ار  نآ  ام  ات  دوش  یم  رکذتم  ار  طسوتم  فده  یهاگ 

ِلیم رب  ادـخ  مکح  تیمکاـح  تسا و  دوـخ  یفن  هزور  رد  ییاـهن  فدـه  دوـش  یم  ضرع  تهج  نیمه  هب  تسا  رظن  دروـم  زین  هزور 
روما رد  هچ  میا ، هدش  ادخ  یگدنب  دراو  میداد ، حیجرت  هراّما  سفن  مکح  رب  ار  ادخ  مکح  هک  میدش  یَملاع  دراو  یتقو  .هراّما  سفن 

.یعامتجا روما  رد  هچ  يدرف و 
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رگا تسا و  قح  هب  طـبر  نیع  امـش ، دوجو  هلمج  زا  تادوجوم  همه ي  دوجو  دوش  یم  نشور  لـصفم  روط  هب  نیقیدـص  ناـهرب  رد 
تاذ قباطم  تساوخ  رگا  تسا ، هدنب  دوخ  تاذ  رد  سکره  زیچره و  دهد  یم  ناشن  نیا  میوش ، یم  چـیه  دوش ، عطق  قح  هب  ام  طبر 

ار هچنآ  دنکن و  عطق  ادخ  زا  تحاس  نیا  رد  ار  دوخ  طبر  ات  دشاب  یگدـنب  نیع  زین  دوخ  ِیگدـنز  رد  دـیاب  دـنک  لمع  دوخ  یتسه  و 
: دوش یم  هتفگ  هدنب  ادخ و  نیب  یگناگود  یفن  ياتسار  رد  دیامن ، رایتخا  تسا  هدرک  هدارا  وا  يارب  ادخ 

ناوخم ود  نادم و  ود  وگم و  ود 

ناد وحم  دوخ  هجاوخ ي  رد  ار  هدنب 

: تفگ ناوت  یم  دراذگن  یقاب  دوخ  يارب  يزیچ  دنک و  مکاح  دوخ  ناج  رب  ار  قح  مکح  ًامامت  ناسنا  هک  لاح  نیا  رد  و 

دشاب یک  راو  هیاس  زج  هدنب 

دشاب یک  رایتخا  ار  هدنب 

ِچیه نم  ایادـخ ! دراد : یم  راـهظا  لـمع  رد  دـنک و  یم  ققحم  لـعفلاب  تروص  هب  ار  دوخ  یگدـنب  ناـسنا  يراد ، هزور  هب  عوجر  اـب 
ناضمر هام  هزور ي  هدـهع ي  زا  رگا  دومرف و  هدـعو  دـنوادخ  هک  تساوقت  هبترم ي  نیرت  یلاع  نیا  وت و  هب  لاـصتا  نیع  زج  مچیه 

اریز دـینزب  ههقهق  نوُقَتَت » مُکَّلََعل   » هلمج ي ندینـش  اب  دـیاب  .دوش  یم  امـش  بیـصن  راد ، هزور هب  شاداپ  ناونع  هب  لاـصتا  نیا  دـییآرب 
رای هدب  هدژم  هدب  هدژم   » وگب .ما  هدرک  مهارف  امش  رد  مکح  نیا  رد  ار  یلـصا  دصقم  هب  ندیـسر  ناکما  هک  تسا  هداد  هدژم  دنوادخ 
يا  (1)« َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی  : » دومرف امـش  نم و  هب  ارم » دیدنـسپ 

52 متشاگن ص : امش  رب  ار  يراد  هزور  نانمؤم !
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هزور نیا  دـیامرف : یم  .دیـسرب  اوقت  ماقم  هب  هک  نآ  دـیما  هب  مدوشگ ، ار  هار  نیا  امـش  زا  لبق  ِنانمؤم  یهلا و  ءایلوا  رب  هک  روط  نامه 
تهج هب  دـندرک ، كرد  ار  اوقت  ماقم  دندیـسر و  ییاـج  هب  اـه  نآ  رگا  متـشاگن و  دـنا  هدوب  هتـشذگ  رد  هک  ینینمؤم  يارب  ار  يراد 

اَهُّیَا ای   » باطخ هتـسیاش ي  هک  دنـسرب  يا  هجرد  هب  اه  ناسنا  دیاب  دـنک ، یمن  یفیلکت  نینچ  سک  ره  هب  سپ  .دوب  يراد  هزور  نیمه 
رارق ترـضح  نآ  ناراـی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ریـسم  رد  دـنبای و  هار  يراد  هزور  يداو  هب  دـنناوتب  اـت  دنـشاب  اوـنَمآ » َنیذَّلا 

.دنداد رارق  دوخ  یگدنز  ءزج  ار  يراد  هزور  هک  ییاه  نآ  دنریگ ،

َّنَأ : » دیوگ یم  هملس  ما  .دندوب  راد  هزور  ار  ناضمر  نابعش و  بجر و  هام  هس  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   (1)« ناَضَمَر ِِهب  ُلِصَی  َناَبْعَـش  اَّلِإ  ًاّماَت  ًارْهَـش  ِهَنَّسلا  َنِم  ُموُصَی  ْنُکَی  َْمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا 
هام زا  مدرم  دـندومرف : یم  .درک و  یم  لصّتم  ناضمر  هام  هب  ار  نآ  هک  نابعـش  هام  رگم  تفرگ  یمن  هزور  هام  ناـیاپ  اـت  یهاـم  چـیه 

.دنا هدوب  ساسح  بجر  هام  هزور ي  هب  تبسن  نینموم  ًامومع  اریز  .دننک  یم  تلفغ  تسا  ناضمر  بجر و  هام  ود  نیب  هک  نابعش 

ماظن تیمکاح  زا  دوش ، یم  دازآ  شا  يدرف  روما  رد  هراّما  سفن  تیمکاح  زا  اهنت  هن  دنک  یگدنز  یگنـسرگ  اب  تسناوت  یتّلم  یتقو 
هگن هنسرگ  بلاطیبا  بعش  رد  ار  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنوادخ  .دبای  یم  تاجن  زین  دولآ  كرش  ِیـسایس  ياه 
یمک ات  دنامب  بآ  رد  دنتشاذگ  یم  ار  رتش  هدیکشخ ي  ِتسوپ  هکت  کی  هک  دندوب  هنـسرگ  نانچنآ  دندش ، هک  دنوش  نآ  ات  تشاد 

نیا .دندیشون  یم  ار  بآ  نآ  دعب  دنک و  تیارس  بآ  هب  شقمر  زا 
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ار دارفا  هعماج و  سنُا  هنیمز ي  اریز  تسا ، بولطم  دسر  یم  یلاعت  هب  یگنسرگ  اب  هنوگچ  حور  دمهف  یم  هک  یتّلم  يارب  یگنسرگ 
.دنک روهظ  یگنسرگ  هزور و  زا  لابقتسا  زین  ام  رد  مراودیما  دنک ، یم  مهارف  ادخ  اب  سنُا  رد 

یم فیعض  ناسنا  رد  ار  هانگ  زا  يرود  لیم  دنک و  یم  کیرات  ار  حور  هزادنا  هچ  يریس  يروخرپ و  هک  تسا  هدرک  هبرجت  سکره 
تهج نیمه  هب  .منکن » تیصعم  دصق  ای  موشن  بکترم  یتیصعم  موش و  ریـس  دشن  زگره  : » دیامرف یم  یگرزب  هک  ییاج  نآ  ات  دیامن 

یم شیپ  يراد  هزور  رد  هک  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  رگا  دوش ، یم  ققحم  يراد  هزور  اب  نیا  تشاد و  هگن  رادیب  ًامئاد  ار  بلق  دیاب 
روهظ ناسنا  رد  ادخ  اب  اوجن  طیارش  یتحار  هب  هنوگچ  درب و  یم  ولج  اجک  ات  ار  ناسنا  هزور  هک  دیوش  یم  هجوتم  دینک  لابقتسا  دیآ 

لد رد  دـنیامرف : یم  هیـصوت  ام  هب  نید  ءاـیلوا  هک  تسا  یتلاـح  نینچ  روهظ  ِباوج  رد  .تسا  هزور  تازجعم  زا  یکی  نیا  دـنک ، یم 
دوجو هب  يراد  هزور  هک  تسا  يزاورپ  ِبلط  هصق ي  هزمحوبا ، ياعد  رحـس و  ياعد  دـینک ، تاجانم  ادـخ  اب  ناضمر  هام  ياه  بش 

دینز یم  مه  لاب  مک  مک  هللاءاش  نإ  هکلب  دنک  یم  روهظ  زاورپ  ِبلط  امش  رد  اهنت  هن  دیدرک  لابقتسا  يراد  هزور  زا  یتقو  .دروآ  یم 
.دنوادخ دنام و  یم  امش  نیب  اهنت  هک  تسا  یتالاح  نآ  ندز  لاب  نآ  جیاتن  دینک و  یم  زاورپ  و 

یناف دوخ »  » زا وا ، هعساو ي  تمحر  هب  دایز  يراودیما  اب  نام  ناضمر  هام  رد  میناوتب  ات  دنک  کمک  امش  نم و  هب  هللاءاش  نإ  دنوادخ 
.میدرگ یقاب »  » وا رون  هب  و 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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ناضمر هام  زا  رتشیب  هدافتسا  ياه  هار  مود : هسلج 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

َو مایّـصلاَرْهَش ، ناضَمَر ، َرْهَـش  ُهَرْهَـش ، ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يذَّلا  ِهِّللُدْـمَْحلاَو  ِِهلْهَا ...  ْنِم  اـْنلَعَج  ِهِدْـمَِحل َو  انادَـه  يذَّلا  ِهّللاُدْـمَْحلَا  »
.ِناقْرُْفلا يدُْـهلا َو  َنِم  َِیب  ٍتانّ ِساّنِلل َو  ًيدُـه  نآرُْقلا ، ِهِیف  َلِْزنُا  يذَّلَا  ِمایْقلا ، َرْهَـش  َو  ِصیحْمَّتلاَرْهَـش ، َو  روُهَّطلاَرْهَـش ، َو  مالْـسِالاَرْهَش ،

انْمِْهلَا َو  هلآ ، دَّمُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ...ِهَروُهْـشَْملا  ِِلئاضَْفلا  ِهَرُوفْوَْملا و  ِتامُرُْحلا  َنِم  َُهل  لَعَج  اِمب  ِروُهُّشلاِِرئاـس  یلَع  ُهَتَلیـضَف  َناـبَاَف 
(1) «. ِِهتَمْرُح َلالِْجا  ِِهلْضَف َو  َهَفِْرعَم 

هار هک  ار  ییادـخ  دـمح  و  داد ...  رارق  يدـمح  نینچ  لها  زا  ار  ام  مینک و  شدـمح  اـت  دومن  ییاـمنهار  ار  اـم  هک  ار  ییادـخ  دـمح 
، هیفـصت هام  ندش ، هزیکاپ  هام  مالـسا ، هام  هزور ، هام  .داد  رارق  ناضمر  هام  ار  اه  هار  نآ  زا  یکی  دـنایامن و  ام  هب  ار  شدوخ  تیاضر 

دومن راکـشآ  سپ  .دـش  لزان  مدرم  تیادـه  يرگنـشور و  تیادـه و  تهج  نآرق  نآ  رد  هک  یهام  تدابع ، يارب  نتـساخاپ  هب  هاـم 
تسرفب و دورد  وا  لآ  دّمحم و  رب  اراگدرورپ ! تسین ...  مارح  رگید  ياههام  رد  هک  یناوارف  تامّرحم  ندادرارق  اب  ار  هام  نآ  يرترب 

.نادرگب نآ ، تمرح  تشادگرزب  هام و  نآ  یگرزب  هجوتم  ار  ام 
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دوخ حالصا  يارب  مدق  نیلوا 

نانچمه مراودـیما  مینک ، دروخرب  نآ  اب  یگداس  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ناضمر  كرابم  هام  ادـخ ، ءایلوا  دـیع  ربکا ، ِهللا  ُدـیع 
ياتسار رد  زین  ام  لامعا  درک ، راودیما  اوقت  ققحت  هب  ار  ام  لد  و  نوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل  : » دومرف هزور  هجیتن ي  اب  هطبار  رد  قح  ترـضح  هک 

.دوش ماجنا  دنوادخ  رظن  دروم  ياوقت  هب  ندیسر 

یم دـنناد و  یم  ناوارف  تامّرحم  نتـشاد  ار  ناـضمر  هاـم  هصخـشم ي  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  دـییامرف  یم  هظحـالم  هچناـنچ 
رارق یهجوت  دروم  لیاضف  ناوارف و  تامّرحم  هام  نآ  يارب  دنوادخ  ِهَروُهْشَْملا » ِِلئاضَْفلا  ِهَرُوفْوَْملا و  ِتامُرُْحلا  َنِم  َُهل  لَعَج  : » دنیامرف
لالح هام  نیا  ریغ  رد  هک  ییاهزیچ  هام ، نیا  تشادـگرزب  ياتـسار  رد  ًاماظِْعا » ِهِْریَغ  ِیف  َّلَحَا  اـم  ِهِیف  َمَّرَحَف  : » دـنیامرف یم  دـعب  .داد و 

عنم ار  اه  یندیـشون  اه و  یندروخ  هام ، نیا  ِيراوگرزب  مارِکا و  تهج  و  ًامارِْکا » َبِراـشَْملا  َمِعاـطَْملا َو  ِهِیف  َرَجَح  َو   » درک مارح  دوب ،
.دومن

یفرعم ام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  ار  عنام  نآ  .دوش  فرطرب  دـیاب  هک  میراد  یعنام  راگدرورپ  ترـضح  اـب  تاـقالم  يارب 
ود نیب  رد  هک  تـسا  تدوـخ  سفن  تنانمـشد ، نـیرت  نمـشد   (1)« ْکیَْبنَج َْنَیب  یتَّلا  َکَسْفَن  َكَّوُدَـع  يدـْعَا  : » دـندومرف دـندرک و 

فرطرب عنام  نیا  هک  نیا  يارب  الاح  دندومن و  یفرعم  تیرشب  هب  ار  رشب  دوبعم  اب  طابترا  ِیلصا  عنام  قیرط  نیا  زا  .دراد  رارق  تیولهپ 
هدش عونمم  نآ  زا  ناضمر  هام  رد  هزور  نیح  رد  هک  تسا  ییاه  نامه  هراّما  سفن  تایّنمت  درک و  لرتنک  ار  نآ  تابولطم  دـیاب  دوش 

.میا
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تاـمّرحم و هب  رظن  داد ، رارق  هاـم  نیا  رد  دـنوادخ  ار  یناوارف  ِعناوم  تاـمّرحم و  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هک  نیا 
یقیقح تابولطم  نیب  هدومرف  هدارا  ناـضمر  هاـم  لاـمعا  هزور و  قیرط  زا  دـنوادخ  تسا و  هراـّما  سفن  هب  طوبرم  هک  دـنراد  یعناوم 
نشور ادخ و  يوس  هب  نداتفا  هار  تهج  تسا  ناسنا  مدق  نیلوا  نیا  دنکفیب و  ییادج  وا  هراّما ي  سفن  تابولطم  نیب  دوخ و  هدنب ي 

.ناضمر هام  رد  هزور  هاگیاج  ندش 

مینک یم  تدابع  هک  اسب  هچ  هنرگو  دنک  یم  ادیپ  ار  دوخ  ینعم  تادابع  دش ، نشور  ام  ناج  اب  هراّما  سفن  ياهانمت  یگناگود  یتقو 
.دنک یم  يرادرب  هرهب  نآ  زا  هراّما  سفن  یلو 

، تدابع هب  دورو  لحم  تسا و  يرد  ار  يزیچ  ره   (1)« موَّصلا ِهدابِْعلا  ُباب  ٌباب َو  ٍْئیَش  ِّلُِکل  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ 
رد دوش و  یم  راکـشآ  نامیارب  نآ  ینمـشد  مارآ  مارآ  هللاءاش ، نإ  میتسیا و  یم  هراّما  سفن  لـباقم  هزور  قیرط  زا  نوچ  .تسا  هزور 

ْاُونیِعَتْسا : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  اتسار  نیمه 

، ِْربَّصلِاب : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دـیریگب  کـمک  زاـمن  ربص و  زا  هراـّما  سفن  زا  تاـجن  يارب   (2)« ِهَالَّصلاَو ِْربَّصلِاب 
هزور هک  ییاـج  نآ  زا  تشاد و  مدـقم  زاـمن  زا  ار  هزور  قوف  هیآ ي  رد  دـنوادخ  .تسا  هزور  ینعم  هب  اـج  نیا  رد  ربـص   (3)« موَّصلَا

.دوش یم  بوسحم  تادابع  همه ي  باب  هراّما ، سفن  ياهانمت  زا  تسا  ناسنا  ناج  ییادج  قیرط 
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كولس عورش 

کی تروص  هک  نآ  زا  شیب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  .میرب  یمن  ار  مزال  هرهب ي  اه  نآ  زا  میـسانشن  ار  نامتادابع  هاگیاج  اـم  اـت 
(1)« تسا لمع  زا  رت  تخس  ّتین ، : » دندومرف رگا  .دنیامرف  یم  هیصوت  ام  هب  ار  نآ  هاگیاج  ّتین و  دننک ، هیصوت  ام  هب  ار  يدابع  لمع 

هب میبایب و  دوخ  بلق  رد  هنوگچ  ار  يدابع  لامعا  هاگیاج  هک  نیا  تسا و  تداـبع  یلـصا  تهج  اـی  ْتین  هاـگیاج  تخانـش  تهج  هب 
.تسا رت  مهم  رت و  تخس  لمع  ِدوخ  زا  راک  نیا  عقاو 

، مهد رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترـضح  هینابعـش ي  هبطخ ي  ار  مضیارع  دهاش  دعب  منک و  ضرع  مهاوخ  یم  هدنب  هچنآ 
ادتبا اذل  دهد و  رارق  ام  یلصا  لیم  ياج  هب  ار  دوخ  لیم  دراد  یعس  هک  میراد  يا  هراّما  سفن  ام  مینادب  ات  تسا  روعش  نیا  هب  ندیسر 

نآ تاکرب  یلو  دـبلط  یم  يدایز  شالت  درب و  یم  راک  عوضوم  نیا  هک  نیا  اب  مینک ، لح  نام  هراّما  سفن  اب  ار  دوخ  هلئـسم ي  دـیاب 
.تسا دایز  رایسب 

مامت شدوخ  عفن  هب  ار  نآ  ای  دنک و  فرصنم  راک  نآ  زا  ار  ام  ات  دیآ  یم  نایم  هب  هراّما  سفن  میهد  ماجنا  میهاوخب  هک  یهلا  راک  ره 
ای َي-ْق-ِظ- يرادیب  دینک  کیکفت  هراّما  سفن  اب  ار  نات  دوخ  هلئسم ي  دیهاوخب  هک  دمآ  دوجو  هب  امش  رد  یمزع  یتقو  یلو  دیامن 

یم عورش  یتقو  زا  دوخ  حالصا  رد  مدق  نیلوا  سپ  .درک  دیاب  راک  هچ  هک  دیا  هدش  رادیب  هزات  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، هدش  عورـش  ه 
: يولوم هتفگ ي  هب  .دریگ  رارق  راک  روتسد  رد  هراّما  سفن  اب  تفلاخم  هک  دوش 
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زاسم دوخ  ریزو  وت  ار  اوه  رم 

زا - من زا  -ت  كا ِنا پ- -- -د ج يآرب ك-ه 

غاز وچ  سفن  یپ  ردنا  ورم  نیه 

غاب يوس  ِین  درب ، ناتسروگ  هب  وک 

ار هراّما  سفن  طاـشن  تیاـضر و  دـش و  لـئاق  کـیکفت  شا  هراـّما  سفن  دوخ و  نیب  هک  دوب  یعقوم  نآ  زا  دیـسر  ییاـج  هب  سکره 
لیم هک  دـینک  ساسحا  دوخ  رد  ار  تلاح  نیا  هبقارم  رثا  رد  ات  دراد  هبقارم  هب  جایتحا  راک  نیا  هتبلا  .تسنادـن  دوخ  طاشن  تیاـضر و 

ره هک  دوش  یم  يروط  هنافـسأتم  دنناد و  یم  ام  زا  ار  دوخ  اه  لیم  نآ  لاح  نیع  رد  تسه و  امـش  رد  تعیرـش  مکح  فلاخم  ییاه 
سفن هاگیاج  زا  يادج  ییاج  رد  ار  دوخ  ياج  میناوتب  هک  نیا  رگم  تسا  اه  لیم  نآ  هب  یئوگ  باوج  لیذ  رد  میریگ  یم  یمیمـصت 

، دنـسیون یم  دوخ  نادرگاش  زا  یکی  هب  هک  ینافرع  يا  همان  رد  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  هللا ، حور  ترـضح  .مینک  ادـیپ  هراـّما 
ارچ دشاب ، وا  توکلم  لاعتم و  دنوادخ  هب  هجوت  رد  ترکف  هشیدنا و  تانکـس و  تاکرح و  همه ي  رد  دیاب  وت  تمه  : » دـنیامرف یم 
مدق اب  هک  نآ  زج  تسین  هراچ  سپ  .دوش  هدومیپ  هار  سْفن  مدـق  اب  رفـس  نیا  رد  تسین  نکمم  يرفاسم و  لاعتم  يادـخ  يوس  هب  هک 
زونه يراپس ، یم  هر  سفن  مدق  اب  هک  یماگنه  ات  سپ  .ناوتن  نآ  ياه  ماگ  اب  سفن  يارـس  زا  ترجاهم  هک  ینک  رفـس  لوسر  ادخ و 

(1) «. يا هتخادرپن  رفس  هب  هدشن و  جراخ  سفن  راید  زا 

فوطعم ینابر  ءامـسا  یهلا و  راونا  هب  ار  دوخ  ناج  رظن  دـنک و  هلباقم  شا  هراـّما  سفن  اـب  دـیاب  هک  دیـسر  روعـش  نیا  هب  ناـسنا  رگا 
يا هنوگ  هب  هراّما  سفن  دوش  یم  هجوتم  هک  تسا  لاح  نیا  رد  اریز  تسا  هدش  عورش  شکولس  دراد ،
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مینکن تقد  رگا  هک  دنک  یم  ام  یگدـنز  دراو  ار  دوخ  نانچنآ  هراّما  سفن  .هداد  رارق  وا  ياج  ار  شدوخ  هک  دـنک  یم  دروخرب  وا  اب 
: يونثم بحاص  هتفگ ي  هب  .متسه  وت  دوخ  نم  ًالصا  هک  دنک  یم  ءاقلا  ام  هب 

دوب ماد  شا  هلیح  ناسنا و  درک  هلیح 

دوب ماشآ  نوخ  تشادنپ ، ناج  هچنآ 

دو هناخ ب- ردنا  -ن  مشد تسبب و  رد 

دو هناسفا ب- ن  -- يا زا  نو  - عر هلیح ي ف-

دوب وا  ماـشآ  نوخ  هک  ار  هچنآ  تفرگ و  دوخ  تسود  ار  دوخ  نمـشد  هک  دوـب  هتفهن  هتکن  کـی  نیمه  رد  نوـعرف  یتخبدـب  همه ي 
.تشادنپ دوخ  ناج 

ار هراّما  سفن  اب  گنج  دیاب  هک  تسا  نیا  سفن ، حالصا  رد  مدق  نیلوا  هلأسم و  نیلوا  دوش  یم  دیکأت  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 
دوخ ناـج  ِفسوی  اـب  گـنهامه  میرادـنپن و  ماـهّتا  زا  يّربـم  ار  وا  مییاـمنن و  هیجوـت  ار  وا  ياـه  هلیح  میـشاب  بظاوـم  مینک و  عورش 

تکـاله يوـس  هب  دـشکب و  هشقن  میارب  هک  نـیا  زا  ار  دوـخ  سفن  نـم   (1)  ...« ءوُّسلاـِب ٌهَراـّمََال  َسْفَّنلا  َّنِا  یـسْفَن  ُءَِّربُا  اـم  َو  : » مییوگب
.تسا اه  یتشز  اه و  يدب  هب  ندادروتسد  شراک  وا  اریز  مناد ، یمن  اربم  مدناشکب ،

رگا .تسا  لاحم  ِلاحم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  هب  لسوت  ادخ و  ِکمک  نودب  ادخ ، يوس  هب  هراّما  سفن  زا  رفـس  دیـشاب  نئمطم 
هک دسر  هچ  تسوا ، تقیقح  زا  ریغ  شا  هراّما  سفن  دمهف  یمن  دنکن  زارد  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  ادخ و  هب  لسوت  تسد  یسک 

.دوش ریگرد  نآ  اب  دهاوخب 

ِسفَّنلا َو َِهبَراـُحم  َكُرْـصَن  ِیَنلَذَـخ  ْنِا  : » دـنراد یم  هضرع  قـح  رـضحم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  حابـص ، ياـعد  رد 
ِینَلَکَو ْدَقَف  ِناْطیَّشلا 
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، یـشکب ما  يرای  زا  تسد  ناطیـش  هراّما و  سفن  اب  هزراـبم  هلباـقم و  هار  رد  رگا  ادـخ ! يا  ِناـمْرِْحلا » ِبَصَّنلا َو  ُْثیَح  یِلا  َُکنالْذِـخ 
.دهد یم  قوس  تداعس  زا  تیمورحم  یتخس و  يوس  هب  ارم  تا  يرای  مدع  نیا  ًامتح 

چیه يراذگباو  مدوخ  هب  نآ  اب  هزرابم  هراّما و  سفن  ياه  هلیح  صیخشت  رد  ارم  رگا  ایادخ ! هک  تسا  نیا  یهلا  ءایلوا  فرح  همه ي 
: دنک یم  اضاقت  ادخ  زا  اتسار  نیمه  رد  مه  يولوم  .منکب  مناوت  یمن  يراک 

دیلپ سفن  نیا  زا  ار  ام  ْرَخزاب 

دیسر ام  ِناوختسا  ات  شدراک 

نآ نیع  رد  يریگرد  نیا  تشذگ ، هداس  نآ  زا  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  تشاد ، یساسا  یگنج  هراّما  سفن  اب  دیاب  هک  هلئسم  نیا  مهف 
دـصقم هب  دورب  وـلج  هچره  هک  دریگ  یم  رارق  يا  هداـج  رد  ناـسنا  قـیرط  نیا  زا  اریز  تسا  یکراـبم  عورـش  یلو  تسین  ناـسآ  هـک 

: دیوگ یم  يولوم  .دوش  یم  کیدزن  دوخ  ینارون 

تسا ام  -س ش- فن ِتب  اه ، تب  ِردام 

تساهدژا تب  نیا  رام و  ، تب نآ  هک  نآز 

لهس کین  دشاب ، لهس  نتسکش  تب 

لهج تسا ، لهج  ار  سفن  ندید  لهس 

هراّما سفن  باجح 

ار ادخ  دوجو  مامت  اب  تاقوا  یضعب  .میوش  یم  مورحم  تیونعم  هنارکیب ي  ملاع  اب  طابترا  زا  ام  دمآ ، نایم  هب  هراّما  سفن  لایما  یتقو 
کی لاح  نامه  رد  دـیوش  یم  دـنم  هرهب  وا  راونا  زا  دـیراد و  یم  هگن  قح  روضح  رد  ار  لد  ادـخ ، اب  تاجانم  اـب  دـینک و  یم  بلط 
نالف هکلب  ات  هدـب  همادا  تسا  بوخرایـسب  هک  دـنک  یم  ءاـقلا  امـش  اـب  گـنهامه  دـمآ و  ولج  هراـّما  سفن  دـیوش ، یم  هجوتم  هبترم 

ینمشد نامه  نیا  .ینزب  ولج  تیابقر  زا  یناوتب  دوش و  لح  تلکشم 
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قح اب  طابترا  روضح و  ِقوذ  یعرف ؛ یعوضوم  حرط  اب  .دـنک  جراخ  شا  یلـصا  تهج  زا  ار  بلق  دراد  شالت  ام  نورد  رد  هک  تسا 
ام زا  ار  ادخ  طابترا  ینعی  تمحر  ینابرهم و  فعش و  زا  یگرزب  تقیقح  هراّما ، سفن  هنوگچ  میمهفب  رگا  .درب  یم  نایم  زا  ام  رد  ار 
هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  .مینک  لح  هراّما  سفن  اب  ار  نام  هلئـسم  دیاب  مامت  تیّدـج  اب  میوش  یم  هجوتم  تقو  نآ  دریگ ، یم 

نینچ هب  لین  هک  تسا  راکشآ  لد  لها  دزن  دنیامرف : یم  یهلا  ترطف  رب  ندنام  یقاب  هراّما و  سفن  لایما  زا  نتفرگ  هلـصاف  يارب  هیلع »
يدیلپ زا  یمدآ  ناج  هک  نآ  زا  سپ  یبلق  سدقم  ياه  هشیدـنا  اب  یلقع و  یحور و  ياه  تضایر  اب  رگم  تسین  نکمم  الاو  هاگیاج 

یهلا فراـعم  بسک  رد  تّمه  یمدآ  هک  نآ  زج  دوشن  لـصاح  دوصقم  نیا  هب  لـین  ...دوـش و  هزیکاـپ  كاـپ و  تعیبـط  ملاـع  ياـه 
هکلب يرـشب  ِناسنا  هک  نآ  زا  دـعب  دـش ، یعرـش  ناسنا  هک  نآ  لابند  هب  دـنک ، رـصحنم  یبوبر  ءامـسا  تاـیآ و  رد  ار  رظن  دراـمگب و 

(1) .دوب یعیبط 

دیاب ارچ  مینک و  گنج  دـیاب  زیچ  هچ  اب  هک  میمهف  یم  میوش ، یم  مورحم  یگرزب  زیچ  هچ  زا  هراّما  سفن  زا  تیعبت  اب  میدـیمهف  رگا 
، تسایلوا همه ي  دوصقم  دصقم و  هک  قح ، ترضح  اب  نتـشاد  طابترا  روضح و  قوذ  زا  گنج  نیا  رثا  رد  میمهف  یم  .مینک  گنج 

.میدرگ یم  دنم  هرهب 

اب ام  ِطابترا  دـهاوخ  یم  دـیآ و  یم  طسو  هب  مینز  یم  فرح  نامیادـخ  اب  هک  یتقو  یتح  هراّما  سفن  هنوگچ  هک  دـیدومرف  هظحـالم 
ات هراّما  سفن  یتقو  .دراذگن  یقاب  ام  يارب  يزیچ  ات  دهد  یم  رییغت  شدوخ  عفن  هب  ار  ادخ 
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یهار سپ  دنک ، یم  عطق  شدوبعم  دصقم و  اب  ار  ناسنا  طابترا  دوش و  یم  دوخ  يادـخ  اب  ناسنا  طابترا  عنام  هک  دراد  شقن  اج  نآ 
هب اب  هک  دینک  رکف  هرابود  .درک  دروخرب  هراّما  سفن  اب  دیاب  هنوگچ  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح  .تسین  نآ  اب  يّدـج  هلباقم ي  زج 

ار نآ  زا  تیمورحم  ناوتب  هک  تسا  یمک  زیچ  ادـخ ، اب  سنُا  رگم  .مینام  یم  مورحم  یگرزب  زیچ  هچ  زا  ام  هراّما ، سفن  ندـمآ  ناـیم 
تمواقم نآ  لـباقم  رد  میداد و  نادـیم  هراـّما  سفن  لاـیما  هب  هک  میتسه  ناـمدوخ  تیمورحم  نآ  أـشنم  هک  یلاـح  رد  درک ؟ لـمحت 

.میدرکن

اه نآ  مهف  زا  هیقب  هک  دـنک  یم  دزـشوگ  دسانـش و  یم  اـم  ناـج  رد  ار  یفئارظ  قیاـقح و  نید  .تسا  هیقب  ِفرح  زا  ریغ  نید ، فرح 
هراّما سفن  نیمارف  نتفریذپ  هب  ار  ام  يزوسلد ، رـس  زا  یـضعب  دنتـسین ، یهلا  نید  فئارظ  هجوتم  اه  ناسنا  هک  تهج  نیا  هب  دنلفاغ و 

رد .دنشاب  یم  ناسنا  رد  ناطیش  دوجو  هراّما و  سفن  ياه  هلیح  رکنم  يوحن  هب  دنهاوخن  هچ  دنهاوخب و  هچ  اه  نیا  .دننک  یم  قیوشت 
ناطیـش ياه  هسوسو  هراّما و  سفن  نداد - هولج  قح  ار  لطاب  تالیوست -  زا  ناطیـش ، هراـّما و  سفن  ياـه  هلیح  زا  تلفغ  هک  یلاـح 

: يولوم لوق  هب  .تسا 

دَُوب رِکنُم  ار  وید  وک  یفسلف 

دَُوب يوید  هرخُس ي  مد ، نامه  رد 

شقن رکنم  هک  یناسک  دـیوگ  یم  .يدرورهـس  انیـس و  نبا  لثم  یگرزب  نافوسلیف  هن  دنتـسه  ناـیلزتعم  اـج  نیا  رد  یفـسلف  زا  روظنم 
.دنتسه ناطیش  رکنم  ناطیش ، ياه  هسوسو  رثا  رد  دنا و  ناطیش  ریثأت  تحت  نامز  نامه  رد  دنا  ناطیش 
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هزور تکرب  نیلوا 

هـسوسو تالیوست و  نآ  نورد  رد  هک  تسا  نآ  تهج  هب  مینک  یمن  ساسحا  ار  ناطیـش  ياه  هسوسو  هراّما و  سفن  تـالیوست  رگا 
یم نید ، قیرط  زا  ادـتبا  .تسین  نآ  تافآ  هجوتم  هک  هدـش  سوه  لیم و  کی  ِلوغـشم  ردـق  نآ  ناسنا  یهاگ  .مینک  یم  یگدـنز  اه 
رون مارآ  مارآ  ات  درک  هدایپ  دوخ  یگدنز  رد  ار  يا  همانرب  نآ  اب  هلباقم  يارب  سپـس  دـش و  ناطیـش  هراّما و  سفن  دوجو  هجوتم  ناوت 

زا نتفرگ  هلـصاف  اب  .درک  ساسحا  ار  نآ  ياه  هسوسو  ناطیـش و  دوجو  ار و  نآ  تالیوست  هراّما و  سفن  دوجو  دنک و  روهظ  ترطف 
هزور اب  نوچ  ددرگ ، یم  ادخ  هب  رظن  بلاط  لد  دـتفا و  یم  ملاع  قیاقح  هب  بلق  هجوت  دـنک ، یم  داجیا  هراّما  سفن  هک  ییاه  باجح 

قفا رد  ناسنا  هجیتن  رد  دنک ، یم  توعد  دوخ  هب  ار  وا  هک  دشابن  یلایما  لوغشم  رگید  دنک و  روبع  هراّما  سفن  زا  هدرک  یعـس  يراد 
؛ دنتفرگ ارم  غارس  لاح  نآ  رد  نم  ناگدنب  یتقو  دیامرف  یم  شلوسر  هب  نآرق  رد  ادخ  .دنک  یم  ساسحا  ار  يرگید  زیچ  دوخ  ناج 
رد نم  اب  ار  ناشیاهاضاقت  دـننک و  رارقرب  طابترا  نم  اب  دـنناوت  یم  متـسه و  کـیدزن  نم  ِناـعَد » اِذا  ِعاّدـلا  َهَوْعَد  ُبیُجا  ٌبیرَق ، ّینِا  »

ییاهزیچ هب  هراّما  سفن  لایما  هب  هجوت  زا  ار  ناج  تهج  هیآ ، نیا  رد  یهلا  هدـعو ي  هب  دامتعا  اب  .مزاس  هدروآرب  اـت  دـنراذگب  ناـیم 
اه نآ  رگا   (1)« َنوُمَْلعَی ْاُوناَک  ْوَّل  ٌْریَخ  هَّللا  ِدنِع  ْنِّم  ٌَهبُوثََمل  اْوَقَّتاو  ْاُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : » دیامرف یم  نآرق  .تسا  ادـخ  دزن  رد  هک  دـیزادنیب 

: دیامرف یم  ای  .دنتـسناد و  یم  رگا  دوب  رتهب  دنتفای  یم  ادـخ  بناج  زا  هک  یـشاداپ  ًاعطق  دـندرک  یم  هشیپ  اوقت  دـندروآ و  یم  نامیا 
ْاُوتآَو َهَالَّصلا  ْاوُمِیقَأَو  »

66 ص :

هیآ ي 103. هرقب ، هروس ي  - - 1

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 79 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14759/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
http://www.ghaemiyeh.com


دـیهدب و ار  تاکز  دـیراد و  اـپ  هب  ار  زاـمن  »(1) و  ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اَِمب  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  َدنِع  ُهوُدِـجَت  ٍْریَخ  ْنِّم  مُکِـسُفنَأل  ْاُومِّدَُـقت  اَمَو  َهاَکَّزلا 
یم .تساـنیب  دـینک  یم  هچنآ  هب  ادـخ  يرآ  تفاـی ، دـیهاوخ  زاـب  ادـخ  دزن  ار  نآ  دـیتسرف  شیپ  زا  شیوخ  يارب  هک  یکین  هنوـگره 
رظن دنوادخ  هب  دـنا و  هدرک  روبع  هراّما  سفن  لایما  زا  هک   - ناکین يارب  تسا  ادـخ  دزن  هچنآ   (2)« ِراْربَْأِلل ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  : » دیامرف

.تسا رتهب  دنا - هدومن 

نم هراب ي  رد  وت  زا  نم  ناگدنب  یتقو  یّنَع » يدابِع  َکَلَئَـس  اِذا  : » دیامرف یم  شربمایپ  هب  لوا  هرقب  هروس ي  هیآ ي 186  رد  دنوادخ 
؛ دوب هدومرف  رگا  .مکیدزن  نم  دومرف : هکلب  مکیدزن ، نم  وگب : ربـمغیپ ! يا  دومرفن  ٌبیرَق .» ّینِا   » متـسه کـیدزن  مدوـخ  دنـسرپ ، یم 
اه نآ  هک  دینک  یم  هظحالم  .دندوب  هطـساو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ ، ام و  نیب  زین  طیارـش  نآ  رد  ینعی  مکیدزن ،» نم  وگب : »

ادـخ ِیگدـنب  هب  هدـش و  جراخ  دوخ  هراّما ي  سفن  ِیگدـنب  زا  رگید  ناضمر  هام  رد  راد  هزور  نوچ  درب ، مان  يدابع ،»  » تفـص اب  ار 
.دریگ یم  رارق  وا  ناج  رظنم  رد  دنوادخ  تلاح  نیا  رد  .تسا  هدش  دراو 

ِعنام نیرت  یساسا  هک  هراّما -  سفن  اب  گنج  يراد ، هزور  ملاع  هب  دورو  اب  تسکش و  ار  هراّما  سفن  تارقف  نوتـس  ناوت  یم  هزور  اب 
بجوم تسه  عوُج »  » و هزور »  » اب هطبار  رد  قالخا  ياـه  باـتک  رد  هک  ییاـه  تیاور  .دـش  دـهاوخ  عورـش  تسا - بر  دـبع و  نیب 

هزیگنا ي ات  دییامرفب  هعلاطم  ار  تایاور  نیا  ناضمر  نابعش و  بجر و  ياه  هام  لوط  رد  .دوش  یم  هراّما  سفن  اب  هلباقم  ّتین  تیوقت 
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کی نتفرگ  هزور  نوچ  .دوش  دیدش  يدوجو  هجرد ي  رظن  زا  امـش  هزور ي  دنک و  ادـیپ  تدـش  امـش  رد  هراّما  سفن  لایما  اب  هلباقم 
و هداعسلا » جارعم  «، » تاداعـسلا عماج  «، » ءاضیبلا هجهم   » لثم ییاه  باتک  .رگید  یثحب  نتفرگ ، قیمع  دیدش و  هزور ي  تسا ، ثحب 

نیا زا  يدادـعت  انعم » َملاـع  هب  يا  هچیرد  هزور ؛  » باـتک رد  .دـنادیفم  هزور  عوج و  هب  نداد  تدـش  اـب  هطبار  رد  هعیرـشلا » حابـصم  »
.تسا هدش  هدروآ  راد  هزور  ِمزع  ندشرتدیدش  دیما  هب  تایاور 

رما نیا  هب  طوبرم  تاـیاور  هنوگچ  درک  دـیهاوخ  هظحـالم  دنکـش ، یم  ار  هراـّما  سفن  تارقف  ِنوتـس  هزور ، هک  دـیدش  هجوتم  یتقو 
هطبار نیا  رد  .دـیامن  یم  لزع  ام  بلق  ناج و  رب  تیمکاح  زا  ار  نآ  دـنک و  یم  عطق  هللاءاش  نإ  هاتوک و  ار  هراـّما  سفن  ياـه  تسد 

ترضح هنوگچ  هک  دیئامرف  هجوت  نابعش  هام  هعمج ي  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  نانخس  هب  لماک  تقد  اب  دیاب 
.دنا هداد  ناشن  یلمع  ياهراک  هار  جیاتن ، نیرتهب  هب  ندیسر  ناضمر و  هام  هب  دورو  تهج  نینمؤم  ِیگدامآ  يارب 

رگید ياه  هام  اب  ناضمر  هام  توافت 

اه هام  ریاس  رد  لامعا  اب  ناضمر  هام  رد  يدابع  لامعا  هک  دـننک  یم  قرف  مه  اب  اه  ناـمز  رگم   » هک دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  یهاـگ 
یم یملع  رهاظ  هب  ياه  فرح  اه  تقو  یهاگ  ناطیـش ، .دـنز  یم  ناطیـش  هرخالاب  هک  تسا  ییاه  فرح  زا  نیا  دـنک »؟ یم  تواـفت 
یلو دـننک ، یمن  قرف  اه  نامز  يرآ  دـننک !؟ یم  قرف  اه  نامز  رگم  تسه !؟ لاوش  هام  ناـضمر و  هاـم  ًـالثم  نیب  یقرف  هچ  هک ، دـنز 

.دشاب هتشاد  ار  تایصوصخ  نیا  هام ، نیا  تسا  هدرک  هدارا  قح  ترضح 
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ندب ياضعا  همه ي  دنچره  درادن ، نم  ياپ  فک  ار ، صاوخ  نآ  هک  دشاب  هتشاد  یـصاوخ  نم  مشچ  تسا  هدرک  هدارا  هک  نانچمه 
.درادن اپ  فک  دراد ، ییانیب  ياوق  ندومن  رد  مشچ  هک  یصاوخ  یلو  دنتسه ، هدام  سنج  زا  اپ ، تسد و  مشچ و  زا  معا  امش  نم و 

ییاه ناسنا  هدارا ي  تّمه و  هام ، نآ  صاخ  تیـصاخ  رب  هوالع  دـنک ، یم  ناضمر  كرابم  هاـم  گرزب  تمعن  دراو  ار  ناـسنا  هچنآ 
رد دورو  بجوم  هام ، نیا  هب  طوبرم  ِماکحا  عورـش  ناضمر و  هاـم  هب  دورو  هدارا ي  مزع و  .دـنور  یم  هاـم  نآ  لابقتـسا  هب  هک  تسا 
اه مدآ  زا  دصرد  دنچ  دینک  هظحالم  یلو  تسین  يراک  چیه  شرهاظ  دنچ  ره  .تسا  یگرزب  ِراک  نیا  دوش و  یم  ادخ  هام  ای  هللاُرهش 

یکاپ دـیاقع  لامعا و  شا  هنیمز  هک  تسا  قیفوت  کی  نیا  دـنوشب !؟ ناضمر  هام  دراو  دـننک  یم  هدارا  دیـسر ، ارف  ناضمر  هاـم  یتقو 
نیمه زامن ، لثم  .دراد  هام  نیا  زا  لابقتسا  تیمها  رب  دیکأت  تایاور  تایآ و  اتـسار  نیا  رد  هتفرگ و  لکـش  امـش  رد  لبق  زا  هک  تسا 
هدارا .دنک  یم  ادیپ  قوس  رگید  یملاع  هب  ناتناج  تهج  دوش و  یم  يونعم  لاوحا  ناتتالاوحا  دـیوش ، زامن  دراو  دـینک  یم  هدارا  هک 

هک دـنک  یم  یتالاوحا  دراو  ار  ام  تسه ، هام  نیا  رد  هک  یـصاوخ  تهج  هب  هام ، نیا  تاکرب  هب  دامتعا  ناضمر و  هام  زا  لابقتـسا  ي 
.دوش یمن  ققحم  اه  هام  ریاس  رد  تالاوحا  نآ 

؟ تسین تالاوحا  نیا  رگید  ياه  هام  رد  ارچ  دینک  یم  لاؤس  دوش ، یم  ناتبیصن  یـصاخ  تالاوحا  ناضمر  هام  رد  دینک  یم  ساسحا 
هدارا امش  یلو  دسرب  ناضمر  هام  رگا  يرآ  میوشب ؟ ناضمر  هام  دراو  مینک  هدارا  میناوت  یم  رگید  ياه  هام  رد  رگم  دیـسرپب  دوخ  زا 

طوبرم جیاتن  دیوشب  هام  نآ  دراو  دینکن 

69 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


هرهب .دیوش  رادروخرب  ناضمر  هام  تاکرب  زا  دینک  هدارا  امش  دشابن و  ناضمر  هام  دوش  یمن  یلو  دیروآ  یمن  تسد  هب  ار  هام  نیا  هب 
و دوش ، یم  ناضمر  هام  دراو  هک  یناـسنا  ینعی  صوصخم  فرظ  تعـسو  یکی  تسا ، فرط  ود  دـنمزاین  هاـم  نیا  تاـکرب  زا  يدـنم 
هب دامتعا  اب  میـشاب و  هدامآ  ام  مه  دـسرب و  ارف  ناـضمر  هاـم  دـیاب  مه  سپ  .تسا  ناـضمر  هاـم  صاـخ  ناـمز  ینعی  فورظم  يرگید 

دوخ حور  رد  یلو  تسا ، تکرب  ترفغم و  تمحر و  هام  ناضمر ، هام  مییوگب  رگا  .مینک  عورـش  ار  راک  هام  نیا  صوصخم  تاـکرب 
ترفغم و تمحر و  هب  یتقو  تفرگ ، میهاوخن  ار  هطوبرم  جیاتن  هک  تسا  مولعم  دـنک ، یم  قرف  رگید  ياه  هام  اب  هام  نیا  مینکن  رواب 

هام دراو  هک  مینک  هدارا  ًایناث ؛ .تسا  هداد  رارق  تمحر  ترفغم و  هام  ار  هام  نیا  ادخ  ًالوا ؛ مینادب : هک  میبای  یم  تسد  هام  نیا  تکرب 
.میوشب ناضمر 

ناضمر هام  رد  اضاقت  نیرتهب 

ترـضح نآ  يوار  هک  تسا  تیاور  کـی  ًاـمامت  مینک ، لـمأت  نآ  يور  رب  دـعب  هسلج  هسلج و  نیا  رد  تساـنب  هک  هینابعـش  هبطخ ي 
! ساّنلااَه - ُّيَا َلاقَف  ٍمْوَی ، َتاذ  ان  - َبَطَخ هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  َلوسَر  َّنِا  : » دـنیامرف یم  ناشیا  .دنتـسه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ام يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  ترضح  تسا -  نابعش  هام  رخآ  هعمج ي  نامه  ًارهاظ ، يزور -  ِهللاُرْهَـش » ْمُْکَیِلا  َلَبقَا  ْدَق  ُهَّنِا 
هام هک  ار  هام  نیا  دیشاب - هتشاد  تافتلا  هللارهش »  » هژاو ي يور  رب  هدمآ -  امـش  يوس  هب  ادخ  هام  مدرم  يا  هک  دندومرف : داریا  هبطخ 
امـش يوس  هب  ادخ  ِدوخ  دیراذگب  نیمز  هام ، نیا  رد  ار  هراّما  سفن  رگا  ینعی  دندیمان ، ادخ  هام  تسا  هراّما  سفن  لیم  لرتنک  هزور و 

يور
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ناسنا اب  صاخ  يا  هطبار  هام  نیا  رد  دنوادخ  اریز  دـندیمان  ادـخ  هام  ار  هام  نیا  یلو  تسا  ادـخ  هام  اه  هام  همه ي  هنرگو  .دروآ  یم 
.دنک یم  ادیپ  اه 

هـس نیا  اـب  ِهَرِفْغ » - َْملاَو -َم-ِه  ْحَّرلاَو ِهَـکِر  - َْبلاـِب : » دـمآ امـش  يوـس  هـب  ادـخ  هاـم  دـنیامرف : یم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
وحن نیرتهب  هب  امش  يارب  ار  ادخ  يوس  هب  عوجر  هنیمز ي  دهد و  رارق  یطیارش  نینچ  رد  ار  امش  ات  هدمآ  امـش  يوس  هب  تیـصوصخ 

بآ هک  دنیوگ  یم  ار  ییاج  هکِْرب ، .دراد -  هارمه  هب  ار  تیونعم  زا  صاخ  یفیارظ  تسا و  تکرب »  » ياراد هام  نیا  ًالوا : .دنک  مهارف 
ار امـش  ناج  هک  تسا  یهام  ناـضمر  هاـم  دـنیوگ - كََرب  زین  تسا  مرن  یلیخ  هک  ار  رتش  هنیـس ي  يولج  مرن  ياـهوم  .دـشاب  نآ  رد 

يارب هام  نیا  مینک  ینعم  تسا  رتهب  دروآ ، یم  شیپ  تسا  تمیالم  یمرن و  اب  هارمه  هک  یـصاخ  سامت  امـش  اـب  دـنک و  یم  باریس 
، تمحر .دـنک  یم  روهظ  اه  ناسنا  يارب  نامحر »  » مسا اب  قح  تسا و  -ت » محر  » ياراد هام  نیا  ًاـیناث : .تسا  زیگنا  حرف  امـش  ناـج 
رد نودب  دنرادن ، رظن  رد  ار  اه  قاقحتسا  یتح  ناه و  انگ  هام  نیا  رد  سپ  دوش ، یم  نمؤم  رفاک و  لماش  هک  دنوادخ  زا  تسا  یفطل 
هک يروط  هب  .تسا  ترفغم »  » ياراد هام  نیا  ًاثلاث : .دنیامنب  ملاع  قیاقح  هجوتم  ار  اه  ناسنا  ات  دننک  یم  عورش  عناوم  نیا  نتفرگ  رظن 

، دیتسه یکیرات  رد  هک  دیا  هدرک  هبرجت  یهاگ  .دنهد  همادا  دوخ  ریـس  هب  دـنناوتب  لاب  کبـس  اه  ناسنا  ات  دنـشخب  یم  ار  اه  هتـشذگ 
: دیئوگ یم  دوخ  شیپ  دینک ، ضوع  ار  طیارش  هک  دیتسه  یتلاح  بلاط  دینک  یمن  ساسحا  دوخ  رد  يونعم  لاح  چیه 

!؟ دنیاشگب اه  هدکیم  ِرد  هک  ایآ  دَُوب 

!؟ دنیاشگب ام  هتسب ي  ورف  راک  زا  هرگ 
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راک زا  هرگ  ات  دنیاشگب  ار  اه  هدکیم  ِرد  دیاب  میا ، هداتفا  ریگ  ایند  نیا  رد  ام  .تسا  ترفغم  ِرد  ندرکزاب  ینعم  هب  هدکیم  ِرد  ندوشگ 
اب وا  طابترا  محازم  ناهانگ ، هک  دوش  قح  هجوتم  نانچ  نآ  ناسنا  ناج  قفا  هک  دوش  یم  بجوم  یهلا  ترفغم  .دوشب  زاب  ام  هتـسبورف 

ْقِّرَف : » دینک یم  اضاقت  دـنوادخ  زا  هزمحوبا  ياسآ  هزجعم  تاجانم  رد  .دـنراد  یمرب  ناسنا  هار  رـس  زا  ار  هانگ  باجح  ددرگن و  قح 
نآ ِعفر  ترفغم ، .زادـنیب  ییادـج  تسه ، تدوخ  نم و  نیب  طابترا  عنام  هک  یهاـنگ  نیب  نم و  نیب  ایادـخ  ِِعناـْملا » َِیْبنَذ  َْنَیب  ِیْنَیب َو 

طابترا ریسم  ناهانگ ، ءاروام  دوش و  یم  هتشادرب  نایم  زا  عنام  ترفغم ،»  » قیرط زا  ّبر  دبع و  نیب  باجح  عفر  اب  و  تسا ، عنام  ِبنذ 
، مینک یگدـنز  یکیرات  رد  روط  نیمه  رخآ  ات  ام  تسانب  دـینک  یم  رکف  هک  تسین  روط  نیا  يرآ  .دـننک  یم  زاب  اـم  يارب  ار  قح  اـب 

: تفگ میورب ، ولج  رورس  طاشن و  اب  میناوتب  ات  دنک  یم  نشور  ار  هار  دیآ و  یم  وا  ترفغم 

يا هدرسفا  هدرم و  ینیب  هک  نیا 

يا هدرک  رَوْرَس  كرت  هک  دَُوب  ناز 

نامحور ياه  یکیرات  زا  ار  ام  ات  تسا  هدمآ  نادیم  هب  شتیراّفغ  اب  هام  نیا  رد  وا  اریز  راّفغ » ای   » وگب ناوخب و  راّفغ  ِمسا  اب  ار  رَورَس 
دیاب دیآ  یم  امش  غارس  هب  ترفغم  تمحر و  تکرب ، هام  نیا  رد  دنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  یتقو  .دهد  تاجن 

: تفگ .دینکن  هدنسب  جیاتن  هب  دینک  یعس  .میربب  اتسار  نآ  رد  ار  هرهب  نیرتشیب  هک  دوب  هدامآ 

دنهد تناشن  هار  نیا  رد  هچره 

دنهد تنآ  زا  ِهب  یناتسن ، رگ 

ترفغم تمحر و  هک  تسا  هناهب  لابند  هب  دنوادخ  دنک ، دروخرب  امـش  اب  شتیرافغ  اب  مه  ّبر  ترـضح  ات  دیهاوخب  ترفغم  ادخ  زا 
ار دوخ  ِتکرب  و 
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رد دنک ، یم  لغب  ار  هچب  ِدوخ  اباب  شرخآ  دنک ، یم  در  دنهدب  وا  هب  هک  يزاب  بابـسا  ره  دریگ و  یم  هناهب  یتقو  هّچب  .دیامن  ریزارس 
ییاهن هجیتن ي  هب  وا  ِترفغم  تکرب و  تمحر و  ات  دینکن  بلط  یهلا  برق  زا  رتمک  تفر ، شیپ  یهلا  برق  ماقم  ات  ناوت  یم  هام  نیا 

رارق قح  ترـضح  اب  ِبرق  ماقم  رد  دنک و  فرطرب  ار  شدوخ  امـش و  نیب  باجح  ات  دـیهاوخب  تهج  نآ  زا  ار  ادـخ  ِترفغم  .دـسرب 
: يرآ .دیریگ 

بُجُح عفر  دوش  یمن  بتک  عمج  زا 

بتک عمج  رد  هن  ، شوک بجح  عفر  رد 

ناضمر هام  تمرح 

دزن هک  تسا  یهام  ناضمر ، هام  روُهُّشلا » ُلَْضفَا  ِهللاَْدنِع  َوُه  ٌرْهَـش  : » دـنیامرف یم  هبطخ  همادا ي  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هب هک  تسا  مارحلادجـسم  صاخ  طیارـش  لثم  دراد ، دوخ  رد  ار  دـنوادخ  اب  طابترا  نیرتشیب  تیفرظ  اریز  تساـه ، هاـم  ِنیرترب  ادـخ 

.دبای یم  زامن  رازه  هد  تعسو  نآ  رد  يزامن  ره  هداد  رارق  ناکم  نآ  رد  دنوادخ  هک  یتیفرظ  تهج 

بـش نیرتهب  شیاه  بش  اهزور و  نیرتهب  هام  نیا  ياهزور  ِتاعاّسلا » ُلَْضفَا  ُُهتاعاس  َو  یلایَّللا ، ُلَْضفَا  ِهیلاَیل  َو  ماّیَالا ، ُلَْضفَا  ُهُماـّیَا  «َو 
ِباجح هجیتن  رد  تسا و  هدش  داجیا  هام  نیا  رد  یتیفرظ  نینچ  دنوادخ  ِلعج  هب  تهج  کی  زا  .تسا  تاعاس  نیرتهب  شتاعاس  اه و 
ناضمر هام  دراو  دیا  هدرک  مزع  هک  امـش  ّتین  ببـس  هب  رگید  تهج  زا  و  هدش ، هتـشادرب  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  ّبر  دـبع و  نیب 

اضاقت دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  تهج  نیمه  هب  .دوش  یم  فرطرب  اه  باجح  دیراد  ساپ  ار  نآ  تمرح  دیوش و 
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.نک ماهلا  ام  بلق  هب  ار  هام  نیا  تمرح  يرترب و  تخانش  ایادخ !  (1)« ِِهتَمْرُح َلالِجا  ِِهلْضَف َو  َهَفِْرعَم  انْمِْهلَا  َو  : » دندرک یم 

دراو هزور  اب  امش  هک  نیا  مه  یکی  هداد و  صاصتخا  شدوخ  هب  ار  هام  نیا  دنوادخ  هک  نیا  یکی  دراد : تیـصوصخ  ود  ناضمر  هام 
زا رتشیب  هضیرف  ياه  هزور  اریز  بحتـسم ، هزور ي  هن  تسا و  هضیرف  هزور ي  هک  ناـضمر  هاـم  هزور ي  اـب  مه  آ ن  دـیوش ، یم  نآ 

عقاو لماک  روط  هب  هضیرف  ياه  هزور  ات  دوش  یم  همدقم  یبحتسم  ياه  هزور  عقاو  رد  تسا ، دنوادخ  رظن  دروم  بحتـسم  ياه  هزور 
.دنوش

لثم دوش ، نآ  دراو  هزور  نودـب  درادـن  قح  یفّلکم  ناـسنا  چـیه  هک  تسا  مرتحم  ناـضمر  هاـم  ردـق  نآ  دـش  ضرع  لـبق  هسلج  رد 
، ناضمر سدقم  نامز  هب  ندشدراو  طرـش  مه  اج  نیا  .تسا  ندش  مِرُْحم  نآ ، رد  ندـشدراو  طرـش  هک  یهلا  مَرَح  سدـقم  نیمزرس 
ای دوش و  کیدزن  تاوهـش  هب  دیابن  ادخ  نمَا  مرح  رد  مِرُْحم  هک  نانچمه  تسا ، ندـش  یهلا  صاخ  تامّرحم  دراو  ندوب و  راد  هزور 
هللا تیب  ّجح  میظع  بهاوم  هب  ندیـسر  يارب  اریز  دنک ، لادج  ای  دهنب و  رـس  رب  هالک  دـشوپب و  هتخود  سابل  ای  دـنک و  فرـصم  رطع 

تامّرحم تیاعر  یهلا ، ياقل  هب  ندیسر  طرش  مه  ناضمر  هام  رد  دوش ، هتشاذگ  اپ  ریز  تساه  نآ  بلاط  هراّما  سفن  هک  یلایما  دیاب 
.تسا هدومن  عونمم  راد  هزور  يارب  ار  اه  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یصاخ 

هک تسا  یهام  نآ  و  -ه » للا ِتَفا  - یـض یِلا  -ِه  یف -ُت-ْم  یعُد -ٌر  ْهَش َو ُه-َو  : » دـندومرف همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هدرک توعد  دوخ  ینامهیم  هب  ار  امش  دنوادخ 
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، هتفریذپ ار  وا  ینامهیم  هک  شا  هدنب  هب  ار  دوخ  تافـص  نابزیم ، ناونع  هب  تسا  هیلاع  تافـص  عیمج  ِعماج  هک  قح  ترـضح  ات  تسا 
هب رختفم  ناـضمر  هاـم  رد  راد  هزور  هطبار  نیا  رد  دـهد و  یم  دوـخ  ناـمهیم  هب  ار  نیرتـهب  دراد  هچنآ  زا  میرک  ِناـبزیم  اریز  دـهدب ،

.ددرگ یم  یهلا  تافص 

نامهیم ناونع  هب  هک  دوش  یم  لیان  يا  هجرد  هب  هام  نیا  بادآ  تیاعر  اب  ناسنا  نوچ  هدـش  هدـیمان  ادـخ  ینامهیم  هام  ناـضمر ، هاـم 
نیا هام  نیا  رد  هدـش  حرطم  ياه  هیکزت  اب  هک  تسوا  هراّما ي  سفن  ادـخ  ناسنا و  نیب  ِلـئاح  اریز  .ددرگ  یم  ادـخ  نیـشن  مه  ادـخ ،

هب هللارهش  رد  ناسنا  رگا  دیمان ، هللارهـش  ار  ناضمر  رهـش  دنیامرف : یم  هللا » هظفح  » يداوج هللا  تیآ  .دوش  یم  فرطرب  هللاءاش  نإ  عنام 
(1) .تسا هتفرگ  تعیبط  حطس  رد  يا  هزور  هکلب  تسا ، هدیسرن  هزور  نطاب  هب  دسرن  هللا  ءاقل 

لها زا  هاـم  نیا  رد  ار  امـش  -ِه»(2)  ّلـلا ِهَمارَک  ِلـْهَا  ْنِم  ِهیف  ُْمْتلِعُج  َو  : » د -- نیاـمرف یم  همادا  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
هک تسا  یـسک  میر » ك-  » .دـنا تئاند  لها  ایند ، لـها  دوش  یم  هتفگ  .تسا  تئاـند  لـباقم  تمارک ، .تسا  هداد  رارق  یهلا  تمارک 
ایند نیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ ، دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  .هداد  رارق  اـیند  زا  رتـالاب  ار  دوخ 

یقتم ادخ  دزن  امـش  نیرتراوگرزب   (3)« ْمُکاق - ْتَا -ِه  للاَدـْنِع ْمُکَمَرْکَا  َّنِا   » دـیراد نآرق  رد  امـش  .دوشن  ایند  هب  هدولآ  هک  درک  میرک 
رت میرک  تسا ، رت  یقتم  امش  زا  سکره  ینعی ؛ .تسا  امش  نیرت 
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.تسا هدرب  رتالاب  ایند  زا  ینعی  هداد ، رارق  تمارک  لها  زا  ار  امـش  هام  نیا  رد  ادخ  دنیامرف  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  .تسا 
ناگتـشرف تافـص  هب  هدـنب  هاـم  نیا  رد  هک  تسا  مولعم  دـنا ، تمارک  لـها  ینعی   (1) دنا -ن» یِبتاـْکلا َمارِک   » هکئـالم میراد  نآرق  رد 

یماقم نینچ  هب  ام  سفن  هزور ، قیرط  زا  یهلا  فطل  هب  هللاءاش  نإ  .دـنک  یم  ساسحا  ءاـقب  ماـقم  رد  ار  دوخ  هتـشرف  .دوش  یم  رختفم 
.دریگ یم  رارق  قح  رضحم  رد  روضح  ءاقب و  ماقم  رد  دوش و  یم  لیان 

هام تمرح  تیاعر  هزور و  هب  هدارا  نوچ  .تسادخ  حـیبست  هام  نیا  رد  نات  سَفَن  ٌحـیبْسَت » -ِه  یف -ْم  ُکُساْفنَا : » دـنیامرف یم  همادا  رد 
هک تسا  یتایح  ناسنا ، تایح  زا  هطقن  ره  لاح  نآ  رد  .دور  یم  هراّما  سفن  گنج  هب  هک  دـنک  یم  یَملاع  دراو  ار  ناـسنا  ناـضمر ،

نتـشاد گرزب  قح و  هب  هجوت  سنج  ینعی  تسا  حیبست  سنج  هکئالم ، سنج  دیناد  یم  هک  روط  نامه  .تسا  دـنوادخ  حـیبست  نیع 
.دوش یم  یَملاع  نینچ  دراو  راد  هزور  و  دوخ ، ندیدن  وا و 

تسا تدابع  هک  ییاه  ِباوخ 

بـش اج  نآ  رد  درادـن ، انعم  اجنآ  رد  نامز  نارذـگ  رگید  هک  دوش  یم  دازآ  ناـکم  ناـمز و  زا  ناـنچنآ  دورب  خزرب  هب  ناـسنا  یتقو 
یم میسرت  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  هبطخ ي 221  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دوشب  بش  هک  تسین  زور  ای  دوشب و  زور  هک  تسین 

(2) .تسا خزرب  نامه  ربق  ینید ، گنهرف  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دننک ،

يا هیاسمه  خزرب  رد  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترضح 

76 ص :

هیآ ي 11 راطفنا ، هروس ي  - - 1
.دینک عوجر  فلؤم  نیمه  زا  ناهنپ » نتشیوخ   » باتک زا  مهد  هتکن ي  هب  - - 2

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 89 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14759/AKS BARNAMEH/#content_note_76_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14759/AKS BARNAMEH/#content_note_76_2
http://www.ghaemiyeh.com


« ندوب  » اجنآ طقف  .دـنراذگ  یم  ار  بش  دـیدزاب  رارق  زور  هن  حبـص و  ِرادـید  هدـعو ي  بش  هن  تفرگ ، سنُا  نآ  اـب  ناوتب  هک  تسین 
قوف هک  دیـسرب  یندوب »  » هب ناضمر ، هام  تمرح  نتـشاد  هگن  اب  ایند و  نیا  رد  امـش  تساـنب  هدـنیآ و  هتـشذگ و  قوف  یتاـیح  تسا و 

هام نیا  رد  .مینک  دازآ  دـنک  یم  راتفرگ  نامز  ياه  هقلح  رد  ار  ام  هچنآ  زا  ار  دوخ  ناضمر  هاـم  رد  تساـنب  .تسا  هدـنیآ  هتـشذگ و 
نیا دنک ، دازآ  تایلوغشم  زا  هام  نیا  رد  ار  شدوخ  مدآ  دیاب  هک  ییاج  ات  تسا ، هورکم  ندرک  تسرد  دوخ  يارب  ییایند  تایلوغشم 

اتـسار نیمه  رد  مه  دجـسم  رد  نتـسشن  هیـصوت ي  دروآ ، یم  دوجو  هب  ءاقب  تلاح  کـی  شلها  يارب  ناـضمر ، هاـم  رد  ندوب »  » عون
.دریگ رارق  ءاقب »  » روضح و تلاح  رد  ناسنا  هک  تسا 

هزور دراو  ناضمر ، هام  ِمارکا  تین  اب  اریز  .تسا  تدابع  هام  نیا  رد  امش  باوخ  ٌهَدابِع » ِهیف  ْمُکُمَْون  َو  : » دنیامرف یم  همادا  رد  ترضح 
تلاح نیا  رد  دیا ، هتفرگ  هلـصاف  یگدز  نامز  زا  دیا و  هدومن  بلاغ  یناویح  هبنج ي  رب  ار  دوخ  یتوکلم  هبنج ي  دـیا و  هدـش  يراد 

رد هک  یلایخ  لاح و  رکف و  ره  هک  نیا  هن  رگم  .تساـقب  لاـح  رد  هکئـالم  نوچمه  هک  دـش  دـهاوخ  یـسک  ِباوخ  مه  امـش  باوخ 
: تفگ میور !؟ یم  باوخ  رد  لایخ  لاح و  رکف و  نامه  اب  میراد ، يرادیب 

تسشن وت  رد  دمآک و  یلایخ  ره 

تسه وت  اب  يزیرگ  یم  هک  اجک  ره 

ي -- هَراو تلا  - یخ ناز  ینا  - تن ت-و 

ي --- هج نوریب  نآزا  ات  یبسُخب  ای 

هب هدارا  اب  هاـم  نیا  رد  هللاءاـش  نإ  .دـیور  یم  باوخ  رد  لاـیخ  رکف و  ناـمه  اـب  دـیراد ، يرادـیب  رد  هک  یلاـیخ  ره  تیـصخش و  ره 
رضاح قح و  ياقب  هب  یقاب  ِلایخ  تیصخش و  رکف و  دراو  هزور ، اب  ناضمر و  هام  سدقم  میرح  تیاعر 
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اب رگا  هک  دـنهد  یم  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  عقاو  رد  دـیور ، یم  باوخ  هب  تلاح  نیمه  اب  دـیوش و  یم  قح  رـضحم  رد 
.دش دهاوخ  تدابع  مه  ناتباوخ  دیباوخب ، تسا  ناضمر  هام  صوصخم  هک  یَملاع 

هک دـسرب  یماقم  هب  دـناوت  یم  هام  نیا  رد  ناسنا  .دریگ  یم  رارق  دـنوادخ  لوبق  دروم  هام  نیارد  نات  لمع  و  ٌلُوب » - ْقَم ِهیف  ْمُُکلَمَعَو  »
لمع نآ  رد  هک  تسا  یلمع  لوبقمان  ِلمع  دشاب ، ادـخ  هب  شهجوت  مامت  دوشن و  عقاو  یعنام  باجح و  چـیه  شراگدرورپ  وا و  نیب 

ورگ رد  ناسنا  لد  دنک ، یم  یلجت  راد  هزور  بلق  رب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  يراونا  اب  ناضمر  هام  رد  دـشاب ، قلخ  ورگ  رد  ناسنا  ِلد 
هاـم رد  ادـخ ، دوخ و  نیب  ياـه  باـجح  عـناوم و  ءارواـم  میتـسناوت  رگا  .ادـخ  يارب  دوـش  یم  یلمع  شلمع ، دریگ و  یم  رارق  قـح 

.دش دهاوخ  لوبقم  هللاءاش  نإ  دنک و  یم  ریس  قح  يوس  هب  ام  لمع  مینک  فوطعم  قح  هب  ار  دوخ  هجوت  ادخ  ینامهیم 

هکئالم تافص  هب  قلختم 

یلاع جیاتن  ات  دینک  یلاع  ار  ناتیاهاعد  تسا ، نینچ  هک  لاح  .تسا  باجتسم  هام ، نیا  رد  ناتیاعد  و  ٌباجَتْسُم » -ِه  یف -ْم  ُكُؤاعُد «َو 
- َقِداص ٍتا  - ِّیِنب -ْم  ُکَّبَر -َه  للااُولَئْساَف : » دنیامرف یم  همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  تهج  نیمه  هب  دییامن و  دوخ  بیصن 

ادـخ هب  طقف  هک  تسا  یتّین  قداص  ّتین  .دـیناوخب  كاپ  ياه  بلق  قداص و  ياه  ّتین  اـب  ار  دوخ  راـگدرورپ  ٍهَر » - ِهاـط ٍبو  - ُلـُق ٍه َو 
دیهدن نادیم  هدولآ  ياه  لیم  هب  زگره  دیهاوخب و  ار  ادخ  طقف  .دشابن  نآ  رد  هانگ  هب  لیم  هک  تسا  یبلق  كاپ ، بلق  دـنک و  دامتعا 

دیهاوخب ادخ  زا  هیامرسود ، نیا  اب  و 
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اب ار  هزور  هزور ، ماجنا  رد  ات  دـنادرگ  قفوم  شباتک  توالت  يراد و  هزور  رد  ار  امـش  ِهباـتِک » ِهَوـالِت  ِهِمایِِـصل َو  ُهللا  ُمُکَقِّفَُوی  ْنَا  ، » هک
دوخ بیـصن  ار  اه  تیادـه  اه و  تربع  نیرتهب  ادـخ ، دای  ِباـتک  ندـناوخ  ینعی ؛ نآرق ، ندـناوخ  رد  دـیهد و  ماـجنا  شداـعبا  ماـمت 
ادخ زا  كاپ  یبلق  قداص و  یتّین  اب  دیاب  هک  تسا  مهم  رایـسب  دـنوادخ  باتک  توالت  هزور و  ماجنا  رد  قیفوت  تسا  مولعم  .دـینادرگ 

.مینک اضاقت 

عبط هب  اـم  یناویح  عبط  میوش و  نآ  جـیاتن  هب  رختفم  هک  میریگب  هزور  روط  نآ  میهاوخب  وا  زا  مینک و  ساـمتلا  یهلا  هاـگرد  هب  دـیاب 
هزور دیناوتب  راب  کی  رگا  دوب : هتفگ  دندوب  دنم  هلگ  وا  يراد  هزور  ترثک  زا  هک  شنادیرم  باوج  رد  یکلاس  .دوش  لیدـبت  ام  یهلا 

تالاح تافص و  دراو  تسناوت  هک  دمآ  شیپ  مدآ  يارب  يراد  هزور  شوخ  ِلاح  نآ  رگا  .دیرادرب  تسد  دیناوت  یمن  رگید  دیریگب ،
ادیپ یتلاح  نینچ  زین  راد  هزور  تسا ، رکذ  دوخ ، تاذ  رد  هکئالم  ِتُْوق  .درادرب  تسد  يراد  هزور  زا  دناوت  یمن  رگید  دوش ، هکئالم 

یم فیک  شندوب  زا  یتلاح  نینچ  رد  ناسنا  دننک ، یم  ساسحا  قح  رضحم  رد  ًامامت  ار  دوخ  هک  تسا  یلاح  هکئالم  ِلاح  .دنک  یم 
، دیـشک یم  تلاجخ  ناتدوخ  زا  هدـش ، گنت  ناتیارب  ناـمز  نیمز و  تسا ، هدـنهدرازآ  ناـتیارب  ناـتندوب  هک  یعقاوم  ِسکعرب  دـنک ،

نانچنآ دیدرک  ساسحا  ءاقب »  » تلاح رد  قح  رـضحم  رد  ار  دوخ  یتقو  .دینک  ناهنپ  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  ناتدوخ  دـینک  یم  یعس 
هب هدش  دوخ  ِيدام  دُعب  هدام و  ملاع  راتفرگ  هک  یناسنا  .دیرادن  تلاح  نیا  رب  ندـنام  یقاب  زج  ییوزرآ  چـیه  هک  دـیبای  یم  تعـسو 

کمک هب  دنک  یم  یعس  دهاوخ ، یمن  ار  یگدنز  نآ  همادا ي  دراد ، هک  یهلا  ترطف  تهج 
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ناهنپ اه  ناونع  نیا  ریز  رد  ار ، شدوخ  دـهاوخ  یم  اهزیچ  نیا  اب  عقاو  رد  دـنک ، رارف  تسه  هچنآ  زا  يُزپ ، یلغـش ، یلوپ ، یکردـم ،
رد ار  دوخ  دشاب  هطـساو  يزیچ  قح  وا و  نیب  هک  نیا  نودب  تسافـص ، نیع  شیارب  شندوب  دش  هنوگ  هتـشرف  هک  یناسنا  یلو  دـنک ،

.دربب هانپ  هدوهیب  ياهراک  هب  تسین  روبجم  یناسنا  نینچ  دنک ، یم  ساسحا  شراگدرورپ  شوغآ 

نیمه رد  مینک ، ّربدـت  هداتـسرف ، شناگدـنب  يوس  هب  هک  راگدرورپ  همان ي  رد  میناوتب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ندـناوخ  ار  ادـخ  باـتک 
یم فرح  امـش  اب  دراد  ادخ  دینک  ساسحا  هک  دشاب  هنوگ  نیا  ناتلاح  دیناوخ  یم  ار  ادخ  باتک  یتقو  دـنا  هداد  روتـسد  ام  هب  هطبار 
نینچ هب  دورو  هنیمز ي  تاهج  همه  زا  ناضمر  هام  رد  یلو  دوشب ، یتلاح  نینچ  دراو  یتحار  هب  دناوت  یمن  رما  يادـتبا  رد  بلق  .دـنز 

راک تشپ  اب  یلو  تسین  ناسآ  ندش  طبترم  قح  ترضح  اب  ادخ    ِ باتک سدقم  ظافلا  قیرط  زا  هک  تسا  مولعم  .تسا  مهارف  یتلاح 
قیفوت ادـخ  زا  هک  دـندومرف  یمن  روط  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش  یمن  ْقَّقحم  یتلاح  نینچ  رگا  دوش ، یم  باـب  حـتف 

رگا سپ  تسا  شناگدنب  هب  دنوادخ  مرک  لضف و  روهظ  لحم  نآرق  .دـینک  لابند  ار  نآ  ياهدومنهر  دـیهاوخب و  ار  شباتک  توالت 
.میروخن تسکش  دوخ  یناحور  دوعص  رد  ات  میوش  یم  وربور  وا  مرک  لضف و  راونا  اب  میدرک  ادیپ  ار  نآ  توالت  قیفوت 

هک تسا  یـسک  تخبدب  میظعلاِرْهَّشلااَذه » یف  ِهللا  ُناْرفُغ  َمِرُح  ْنَم  َّیِقَّشلا  َّنِاَف  : » دـنیامرف یم  همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح 
هدامآ ار  دوخ  یقالخا ، لئاذر  یفن  اب  قح ، اب  طابترا  يارب  دـنکن  شالت  هک  تروص  نیا  هب  .دوشب  مورحم  یهلا  نارفغ  زا  هام  نیا  رد 

هبلغ وا  ناور  حور و  رب  ایند  رکف  زونه  دنکءاقل و 
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شراگدرورپ هب  ات  تسا  هداد  رارق  تیرشب  يارب  دنوادخ  هک  ار  يریِس  نآ  دناوتن  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  دنیامرف : یم  .دشاب  هتشاد 
: هام نیا  رد  اریز  تسا  اه  مدآ  نیرت  تخبدب  دنک ، ادیپ  دسرب ،

دنا هدوشگ  تیارب  ناتِْسلُگ ز  ياهرد 

؟ ياپ هنهرب  يا  يور  نوچ  رازراخ ، رد 

: تفگ .دوش  یم  تیونعم  ناتسلگ  دراو  دراذگب ، ولج  یمدق  ناسنا  تسا  یفاک  هک  تسا  هدامآ  يردق  هب  طیارش 

؟ ینک یمن  يراذگ  رای  يوس  هب  لد  يا 

؟ ینک یمن  يراک  يراد و  عمج  بابسا 

تما - یق زور  یگنسرگ 

یگنـسرگ و نیا  دیوش ، یم  هنـشت  هنـسرگ و  هام  نیا  رد  یتقو  ُهَشَطَع » ِهَمایْقلا َو  َعوُج  ِهیف  ْمُکِـشَطَع  ْمُکِعوُِجب َو  اوُرُکُْذا  : » دنیامرف یم 
تسا هنشت  هنسرگ و  ناسنا  حور  تمایق  زور  رد  اریز  .تمایق  یگنشت  یگنسرگ و  هب  لاقتنا  تهج  دشاب  رکذ  کی  امش  يارب  یگنشت 

یم ریس  قح  دای  اب  ناسنا  بلق  .دشاب  هدربن  دوخ  اب  ار  دراد  زاین  اذغ  هک  یندب  دنچره  هدرب ، دوخ  اب  ار  اذغ  هب  لیم  نوچ  شمکـش ، هن 
، میشاب هدرکن  ریس  ادخ  رکذ  اب  ار  دوخ  بلق  ایند  رد  هچنانچ  .ددرگ  یم  ریـس  اذغ  اب  مسج  یلو  دنک  یمن  یگنـسرگ  ساسحا  دوش و 

دای دیناوتب  رگا  دیآ  یم  امـش  غارـس  بذاک  ِیگنـسرگ  ایند  رد  یتقو  روط  نیمه  .مینک  یم  یگنـشت  یگنـسرگ و  ساسحا  تمایق  رد 
تردق یگنسرگ  ناسنا ، یناحور  هبنج ي  تیوقت  تهج  هب  ناضمر  هام  رد  .دور  یم  یگنسرگ  نآ  دینک  مکاح  دوخ  بلق  رب  ار  قح 

: دیوگ یم  يولوم  .دنک  یمن  هجوت  نآ  هب  ناسنا  بلق  درادن و  ینادنچ 
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یتسِرب هلیحره  ِز  یتسب ، وچ  همقل  هر 

اه يرک  میریگب  دلانب ، صرح  رگو 

نآ يارب  يرکف  دیاب  هک  تسا  لصا  کی  تمایق  ِیگنشت  یگنسرگ و  دنیامرف ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترـضح  هک  نانچمه 
اب دوش و  تمایق  یگنـشت  یگنـسرگ و  هجوتم  ادـخ  دای  اـب  دـیاب  تسا  هنـشت  هنـسرگ و  ناـسنا  هک  یعقوم  يراد  هزور  نیح  رد  درک ،

لباق یمسج - هن  تسا و  یحور  هک  یگنـشت - یگنـسرگ و  نآ  هک  دنک  داجیا  دوخ  رد  يا  هیحور  یگنـشت  یگنـسرگ و  نیا  لمحت 
هنسرگ نامناج  لد و  نوچ  میچیپ ، یم  دوخ  هب  رایسب  زور  نآ  رد  مینکن ، تمایق  یگنشت  یگنسرگ و  يارب  يرکف  رگا  .ددرگ  لمحت 

دای هکلم ي  رشحم  يارحـص  رد  رگا  .دوش  یم  رپ  یتمایق  یگنـسرگ  ِألخ  ياج  یناحور  ياهاذغ  اب  قح و  دای  اب  اهنت  تسا و  هنـشت  و 
لوسر .دنهد  یم  مدآ  هب  يونعم  ِبان  ِيریس  عون  کی  قح  دای  اب  .دنز  یم  نویش  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  دشابن  یـسک  بلق  رد  قح 

یگنـشت و کمک  هب  مهاوخ  یم  نم  ایادخ ! دیئوگب : ًامئاد  ات  دندومرف  ررقم  ار  هزور  هک  دنوش  یم  رکذتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
زونه اذغ  هب  لیم  تمایق  رد  مدرک  ضرع  هک  روط  نامه  نوچ  .ینک  عفر  نم  زا  ار  تمایق  رد  یگنسرگ  یگنشت و  ییایند ، ِیگنسرگ 

ادخ يوس  هب  دیاب  هک  نوعجار » هیلا   » ریس رد  دتفا و  یم  تیمکاح  زا  لیم  نیا  ایند  رد  هزور  اب  دشاب و  اذغ  هک  نآ  نودب  تسا ، هدنام 
.دیریگ یمن  رارق  تمحز  رد  تهج  نیا  زا  دیدرگرب 

حور فیطلت 

هب ْمُکَماحْرَا » اُولِص  َو  ْمُکَراغِـص ، اوُمَحْراَو  ْمُکَرابِک ، اوُرِّقَو  َو  ْمُِکنیکاسَم ، ْمُِکئارَُقف َو  یلَع  اُوقَّدَصَت  َو  : » دنیامرف یم  همادا  رد  ترـضح 
نیکاسم ءارقف و 
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.دیئامن محر  هلص  دینک و  محرت  ناتناکدوک  هب  دیرامشب و  مرتحم  ار  ناتناگرزب  دینک ، کمک  دوخ 

اب هطبار  رد  هجیتن  نیرتهب  هب  ندیـسر  تهج  دوخ و  حالـصا  رد  ام  اریز  دنک  یم  فیطل  ار  حور  تاروتـسد ، نیا  هک  دیئامرفب  تیانع 
ادخ يارب  لمع  نآ  مینک  شالت  دـیاب  هک  تسا  يراد  هزور  ّتین  هزور و  ماجنا  يارب  روتـسد  عون  کی  میراد ، روتـسد  عون  ود  هزور ،
دشر ام  رد  ار  اه  ناسنا  هب  قشع  دنک و  یم  حیحـصت  نامفارطا  اب  ار  ام  تبـسن  هطبار و  هک  تسا  ریخا  عون  زا  روتـسد  عون  کی  .دشاب 

: دندومرف حور  ندرک  فیطل  يارب  دنک و  رظن  قح  هب  دناوت  یم  فیطل  حور  دجنگ .» یمن  رارسَا  هنیکُرپ ، هنیس ي  رد   » اریز دهد ، یم 
هک یلد  .دیـشُکب  دوخ  رد  ار  لخب  هلیذر ي  ات  دـینک  کـمک  نیکاـسم  ارقف و  هب  هاـم  نیا  رد  ْمُِکنیکاـسَم » ْمُِکئارَُقف َو  یلَع  اُوقَّدَـصَت  »

نشخ و حور  ياراد  دروخ  یمن  ار  ءارقف  مغ  هک  یناـسنا  دـنک ، رارقرب  طاـبترا  ادـخ  اـب  دـناوت  یمن  دراد و  رظن  دوخ  هب  تسا  لـیخب 
.تسا یتخس 

زا دیوگ  یم  ملْـسُم  نبدمحم  .میراد  دـنمزاین  عون  ود  میوش  هجوتم  هک  دوب  نآ  تهج  هب  دـندرب  مان  ادـج  نیکاسم  زا  ار  ارقف  هک  نیا 
ُلَأْسَی َو َال  يِذَّلا  ُریِقَْفلا  : » دندومرف ترضح  مدیسرپ ، نیکسم  ریقف و  نیب  توافت  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ریقف زا  وا  زاین  هک  تسا  یـسک  نیکـسم »  » دـنک و یمن  لاؤس  هک  تسا  یـسک  ریقف »  » (1)« لَأْسَی يِذَّلا  ُْهنِم  ُدَهْجَأ  َوُه  يِذَّلا  ُنیِکْـسِْملا 
ناریقف و رکف  هب  دـیاب  دـنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  یتـقو  .دـنک  لاؤس  شزاـین  عفر  يارب  هدـش  روبجم  تسا و  رتـشیب 

نیا هب  دنراد  رظن  دوب ، نیکاسم 
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دیاب یلو  دـننک  یمن  راهظا  يدـنمزاین ، نیع  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ام  فارطا  رد  میوش  هجوتم  میهد و  جرخ  هب  يرایـشوه  هک  هتکن 
یم ناسنا  بلق  حور و  بیـصن  هلیـسو  نادـب  هک  ییافـص  قیرط  زا  ات  دوب  اشوک  ناشزاین  عفر  هب  تبـسن  درک و  تقد  اـه  نآ  روما  رد 

.دنک یلجت  امش  ناج  رد  ناضمر  هام  هب  طوبرم  بهاوم  فئاطل و  مارآ  مارآ  دوش ،

دیبای تسد  مزال  لداعت  هب  دیوش و  دازآ  ینیب  گرزبدوخ  ربک و  زا  ات  .دیراذگب  مارتحا  نات  ناگرزب  هب  ْمُکَرابِک » اوُرِّقَو  َو  : » دـندومرف
.دینادرگن مورحم  ار  دوخ  هعماج  ناریپ  تمکح  زا  رپ  هنیس ي  يایرد  زا  دنک و  یم  دشر  امش  رد  لمأت  تمکح و  هیحور ي  و 

محرت و هیحور ي  یتقو  .دینک  رظن  ناکدوک  هب  تفطالم  تبحم و  رـس  زا  دیـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  ناکدوک  ْمُکَراغِـص » اوُمَحْراَو  »
رد ادـخ  فطل  رون  یلجت  هنیمز ي  هجیتن  رد  دوش و  یم  مرن  َِیل و  نّ نامیاه  لد  میداد  دـشر  دوخ  رد  ار  ناـکدوک  هب  تبـسن  تفوطع 

.میبای یم  تسد  يدنمشزرا  هیبلق ي  تادراو  هب  ددرگ و  مهارف  اه  نآ 

هتشادن طابترا  شماحرا  اب  هک  سکره  .تسا  قح  هّینامحر  تمحر  هولج ي  مِحَر »  » .دینک محر  هلص  هام  نیا  رد  ْمُکَماحْرَا » اُولِص  «َو 
(1) .درادن طابترا  نامحر »  » اب دشاب ،

تشهب هب  دورو  هزاجا  دشاب  یضاران  وا  زا  هک  سکره  هب  دتسیا و  یم  طارص  لپرس  دیآ  یم  مِحَر  تمایق  زور  هک  تسه  تیاور  رد 
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عون ود  طابترا  نیا  .دنیوگ  یم  ماحرا  ار  اه  نیا  دنا ، لصو  مه  هب  ردام  کی  هلیسو ي  هب  هک  دنتسه  يا  هدع  نآ  ماحرا »  » .دهد یمن 
میراد تیاور  رد  .دنتسه  یببس  ماحرا  اه  نآ  تسا و  میقتسم  ریغ  یهاگ  دنتسه و  یبَسَن  ماحرا  اه  نآ  تسا و  میقتـسم  یهاگ  .تسا 

هیـضق ي .تساه  ناسنا  سنا  طابترا و  لحم  مِحَر  هک  متـشاذگ ، مِحَر  يور  ار  مدوخ  مسا  نم  تلع  نیا  هب  دیامرف : یم  دنوادخ  هک 
دنکن تیاعر  یـسک  رگا  هک  تسا  یقوقح  رهاوخ  ردارب و  قح  ردپ ، قح  ردام ، قح  اذـل  .تسین  اه  یگداس  نیمه  هب  مِحَر  اب  طابترا 

یهاگ رگا  .دریگ  یمن  رارق  دروآ  تسد  هب  دیاب  هک  ینارفغ  ریسم  رد 

.دنادنم هلگ  امش  زا  یلکش  هب  امش  ماحرا  هک  دینادب  دیتسه  کیرات  دینک  یم  ساسحا 

ات میشاب  هتشاد  ار  مزال  تقد  مهم ، هلئسم  نیا  هب  تبسن  ام  دنهاوخ  یم  دوخ  رکذت  زا  تمـسق  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ 
.میبای تسد  تیقفوم  تیاهن  هب  ناضمر  هام  زا  ندرک  هدافتسا  رد 

لایخ لرتنک 

هک مه  یلد  دوش ، یم  لوغشم  لد  دنک ، یفاّرح  نابز  نیا  رگا  نوچ  .دیراد  هگن  ار  دوخ  ياه  نابز  ْمُکَتَنِْـسلَا » اوُظَفْحاَو  : » دنیامرف یم 
یم دوخ  ظافلا  راتفرگ  ناسنا  نوچ  ددرگ ، یم  مورحم  دوش  یم  قح  ترضح  يوس  هب  ریس  بجوم  هک  یبلق  تادراو  زا  دش  لوغـشم 

: يولوم هتفگ  هب  .دروآ  تسد  هب  ملاوع  نآ  راونا  زا  يزیچ  دنزب و  رس  بیغ  ملاوع  هب  ات  تسین  دازآ  رگید  شحور  دوش و 

وج وچمه  نتفگ  تسا و  رحب  یشماخ 

وجم ار  وج  ار ، وت  دیوج  یم  -ر  حب
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با -- تم ر  -- -ا س يرد يا  ترا ه- - شا زا 

مال - سلاو دیاب ، ها  - توک نخس  سپ 

ُّلِحَی اّمَع ال  َو  ْمُکَراـْصبَا ، ِْهَیِلا  ُرَظَّنلا  ُّلِـحَی  ـال  اّـمَع  اوُّضَغَو  : » دـندومرف دوخ  هبطخ ي  همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترـضح 
شندینـش هک  ار  ینخـس  و  دیریگب - لرتنک  رد  ار  دوخ  مشچ  دـینیبن -  تسا ، مارح  شندـید  هک  ار  يزیچ  ْمُکَعامْـسَا » ِْهَیِلا  ُعاِمتْـسِْالا 

ياه ندرک  هاگن  دـنک  یم  لوغـشم  ار  بلق  همه  زا  شیب  هچنآ  نوچ  تسا ، زاـسراک  رایـسب  يروتـسد  زارف  نیا  .دیونـشن  تسا  مارح 
ار هدنکارپ  تالایخ  دنک و  یم  فرحنم  ار  ناسنا  حور  يریگ  تهج  اه  راک  نیا  تسا ، فدـه  یب  مارح و  ياه  نداد  شوگ  مارح و 
ام دوعـص  هام  ناضمر ، هام  میهاوخ  یم  رگا  دـنک  نامکمک  ادـخ  .درب  یم  نیب  زا  ار  ناسنا  رمع  ماـمت  دروآ و  یم  بلق  هنحـص ي  هب 

صوصخ هب  .مییایب  هاتوک  دـیابن  دـنا  هداد  نامناشن  ار  هار  ترـضح  مینک ، لمع  لماک  ِمیمـصت  مزع و  اـب  ار  لمعلاروتـسد  نیا  دـشاب 
رذـگدوز ِییزج  لئاسم  هب  ناتنهذ  بلق و  هک  ییاهاج  رد  تاعوضوم و  رد  دـینک  یعـس  اـهزور  نیا  رد  هک  تسا  نیا  اـم  هیـصوت ي 

میهدب و تسد  زا  ار  نام  ناضمر  هام  تاقیفوت  هک  تسامـش  نم و  فیح  دیوشن ، دراو  مه  ّدج  هب  و  دیوشن ، دراو  دوش ، یم  لوغـشم 
نامه هب  مینک  لمع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روتـسد  زا  زارف  نیا  هزادـنا  ره  مینکب ، یهاو  روما  لوغـشم  ار  دوخ  تالایخ 

.دوش یم  مهارف  ام  رد  قیاقح  اب  یبلق  طابترا  هنیمز ي  میسر و  یم  كاپ  ِلایخ  هب  هزادنا 

بلق تّقر 

ناتیاه میتی  يارب  ات  دینک  يزوسلد  مدرم  ياه  میتی  يارب  ْمُکِماْتیَا » یلَع  َنَّن  - َحَُتی ِساّنلا ، ِماْتیَا  یلَع  اُون  - َّنَحَت َو  : » دنیامرف یم  همادا  رد 
.دوش يزوسلد 
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یب زا  دروآ و  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  بلق  ِّتقر  تفطالم و  هیحور ي  عون  کی  دراد و  يدایز  رایسب  یعـضو  راثآ  نامیتی  هب  تبحم 
هک دریگ  تروص  ناضمر  هام  رد  راک  نیا  رگا  صوصخ  هب  دهد ، یم  تاجن  ار  ام  دنراد  تبحم  هب  زاین  هک  یناسک  هب  تبسن  یتوافت 
هانپ تشپ و  یب  رهاظ  هب  هک  ادخ  ناگدنب  هب  تبـسن  ام  یتقو  .دیامرفب  یـصاخ  تفطالم  ام  هب  تبـسن  دـنوادخ  ات  تسا  هدامآ  طیارش 

ام یهانپ  تشپ و  یب  هب  مه  دـنوادخ  دنتـسه ، هجوت  دروم  دـندرک  ساسحا  قیرط  نیا  زا  اه  نآ  میداد و  ناشن  دوخ  زا  يزوسلد  دـنا 
نامنادـنزرف ندـش  میتی  ِضرف  رب  انبم  نیمه  رب  مینک و  یم  نتـشاد  هانپ  تشپ و  ساـسحا  یتسه  ماـظن  رد  هجیتن  رد  دـنک و  یم  محر 

.میتسین اه  نآ  یهانپ  تشپ و  یب  نارگن 

حالـصا يارب  تسا  یلمعلاروتـسد  نیا  .دـینک  هبوت  ادـخ  يوس  هب  دوخ  ناـهانگ  زا  ْمُِکبُونُذ » ْنِم  ِهللا  َیِلا  اُوبُوت  َو  : » دـندومرف همادا  رد 
ناهانگ زا  دـیتشاذگ  انب  یتقو  ًالوا : .دراد  دوجو  هتکن  ود  هیـصوت  نیا  لد  رد  .ناضمر  هام  صاخ  تاـکرب  زا  ندـش  دـنم  هرهب  بلق و 
تاجن هانگ  ماجنا  هب  تبـسن  ییاوه  هب  رـس  زا  ات  دوش  یم  بجوم  رما  نیمه  دیراد و  یناهانگ  دیوش  یم  هجوتم  هزات  دـینک  هبوت  دوخ 
هعلاطم تسد  رد  یباتک  یتقو  هک  روط  نیمه  .دبای  یم  تدش  ناسنا  رد  ندرک  هبوت  مزع  دـیدش  ناتناهانگ  هجوتم  یتقو  ًایناث : .دـیبای 

باتک ردـقچ  دـیوش  یم  هجوتم  هزات  دـیدرک  هعلاطم  ار  باتک  کی  یتقو  اما  دـینک  هعلاطم  هک  تسین  یباتک  دـینک  یم  رکف  دـیرادن 
ما هدرک  یهانگ  هچ  رخآ  دـیوگ : یم  دـنکب  هبوت  دـهاوخ  یم  مدآ  هک  لوا  .تسا  روط  نیمه  ًانیع  هبوت  درک ! هعلاطم  دـیاب  هک  تسه 

هزات وفعلا ، یهلا  تفگ : اه  نآ  هب  رظن  اـب  دـنک و  هبوت  دوخ  ناـهانگ  زا  درک  عورـش  دومن و  هبوت  هب  میمـصت  هک  دـعب  منک !؟ هبوت  هک 
دنوادخ
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تیاعر يدرک و  یلحم  یب  ادـخ  ناگدـنب  هب  اج  نآ  هتـشاد ، ییاه  شزغل  هچ  هک  دـهد  یم  شناشن  ناهانگ ، زا  وا  ندرک  كاپ  يارب 
، دـیوش رت  لـالز  امـش  هچره  يدومن ، ییاـمندوخ  یهاوـخدوخ و  اـج  نآ  يدرک ، کبـس  ار  فرط  اـج  نآ  يدوـمنن ، ار  ناـشیوربآ 
دوش و یم  عورش  وا  كولس  دش  ساسح  ناهانگ  هب  تبسن  ناسنا  حور  دش و  عورـش  هبوت  یتقو  دینک و  یم  سح  رتشیب  ار  ناتناهانگ 

.دنک یم  كرد  تسرد  ار  ردق  بش  ناضمر و  هام 

دش انب  .میورب  ونابرهش » یب  یب   » هوک هب  شیاین  اعد و  تهج  اقآ  جاح  اب  میتفرگ  میمصت  دننک : یم  لقن  تمارک  لها  زا  یکی  ِنادیرم 
لیاسو زا  قشاق - کی  هزادنا ي  هب  کمن -  يرادـقم  میدـیرخ و  ار  رایخ  رینپ و  نان و  .میروخب  الاب  نآ  میربب  مه  رایخ  رینپ و  نان و 

، دییایب دیهدب و  ار  اه  کمن  لوپ  دیورب  دیوش ، دنلب  دنتفگ : اقآ  میدرک ، اعد  هب  عورش  اقآ  جاح  اب  یتقو  .میتفر  میتشادرب و  هدنـشورف 
اه حور  هدـش ، هتـشادرب  هزاجا  نودـب  هک  یکمن  رطاخ  هب  دـش  هجوتم  وا  .هدومن  بلـس  اه  کمن  نآ  تهج  هب  ار  اعد  لاـح  دـنوادخ 

.تسا راتفرگ 

هب هجوت  اب  میوش  دازآ  هانگ  ینیگنـس  زا  میربب و  لماک  هرهب ا ي  ناضمر  هام  زا  ام  دنهاوخ  یم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ 
شناگدنب دای  هب  ار  ناهانگ  دـنوادخ  ِدوخ  دـینک ، هبوت  ادـخ  يوس  هب  ناتناهانگ  زا  ْمُِکبُونُذ » ْنِم  ِهللا  َیِلا  اُوبُوت  : » دـنیامرف یم  رما  نیا 

هک تسا  ییاه  کمن  اعد ، رد  یلاح  یب  لکـشم  هک  تخادـنا  اقآ  نآ  بلق  هب  هطبار  نیمه  رد  دـننک و  ناربج  ار  اه  نآ  ات  دروآ  یم 
نالف نیبب  دنزادنا : یم  نامبلق  هب  هک  دننک  لوبق  ار  ام  ياعد  دنهاوخ  یم  دهد  یم  ناشن  نیا  هدش ، هتشادرب  هزاغم  بحاص  نذا  نودب 

ینعی .یتشاذگ  مدرم  رس  هبرس  اج 

88 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا عناوم  عفر  شطرش  یلو  مینک  هجوت  وت  هب  میهاوخ  یم  ایب ، نک و  لح  ار  هلأسم  نیا  ورب 

هیامرـس نیکلاـس و  هار  زاـغآ  بویغلا  مـالع  بویعلا و  راتـس  يوس  هب  تشگزاـب  هاـنگ و  زا  هبوت  دـیامرف : یم  یناـشاک  ضیف  موحرم 
هک ارچ  دراد ، نید  رد  یـساسا  شقن  هبوت  تسا و  نابرقم  هدـیزگرب ي  ناگدـیزگرب و  عَلطَم  نادـیرم و  ماگ  نیتسخن  نادـنمزوریپ و 

(1) .تسین نیا  زج  مه  هبوت  تقیقح  دنک و  یم  توعد  تاریخ  هب  تشگزاب  اه و  يدب  زا  ندشادج  هب  ار  ناسنا  نید ،

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  هبوت  یحالطصا  يانعم  یقارن ، دمحاالم  هنازرف  ملاع 

وا و هب  ندش  کیدزن  یهلا و  هاگرد  هب  ندرک  عوجر  تیـصعم و  دصق  زا  لد  نتخاس  یلاخ  اب  تسادخ ، هب  تشگزاب  يانعم  هب  هبوت  »
(2) «. هدنیآ رد  هانگ  كرت  رب  مزع  نآ و  ندادن  ماجنا  و  لاح ، رد  هانگ  كرت  رب  میمصت 

.دنشاب یم  رذحرب  دنک ، یم  یعادت  هسوسو و  ار  هانگ  هک  یلماوع  زا  دنراد و  یم  رود  هانگ  سلاجم  زا  ار  دوخ  یعقاو ، ناراک  هبوت 

َهبْوَت ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهیَأ  اـی  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  .دـنک  یم  دوباـن  ار  اـه  نآ  دوش و  یم  ناـهانگ  وحم  ثعاـب  هبوـت 
تسا دیما  دینکب ، یهلا  هاگرد  هب  حوصن  هبوت ي  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   (3)« ْمِکتائیَس ْمْکنَع  َرِّفکی  ْنَأ  ْمکُّبَر  یسَع  ًاحوُصَن 

هب لّدبم  ار  نآ  هکلب  درب ، یم  نیب  زا  دناشوپ و  یم  ار  هانگ  هبوت  اهنت  هن  .دناشوپب  ار  امش  ناهانگ  ناتراگدرورپ  راک ، نیا  اب 
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یناسک رگم  ٍتانَسَح » ْمِِهتائیَس  ُهَّللا  ُلِّدَبی  ِکئلْوُأَف  ًاِحلاص  ًالَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  َّالِإ  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  .دنک  یم  هنسح 
.دنک یم  لیدبت  تانسح  هب  ار  نانآ  ناهانگ  دنوادخ  هک  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  دننک و  هبوت  هک 

یتح هک  دـناشوپ  یم  ار  هانگ  راثآ  ناـنچ  نآ  دـنوادخ  دـشاب ، صلاـخ  ًـالماک  هبوت  هاـگ  ره  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
يو لامعا  رب  یهاوگ  رومأم  هک  وا  رکیپ  ياضعا  هب  دنوش و  یم  هتشاداو  یشومارف  هب  دنتـسه  وا  لامعا  تبث  رومأم  هک  ار  یناگتـشرف 

تمایق رد  وا  لمع  رب  هاوگ  هدرک و  نآ  رب  هانگ  هک  نیمز  هب  دنرادب و  روتـسم  ار  وا  ناهانگ  هک  دوش  یم  هداد  روتـسد  دـنا  تمایق  رد 
یم روضح  ریخاتـسر  هنحـص ي  رد  هک  یماگنه  تمایق  زور  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، نامتک  ار  لمع  نآ  هک  دـنهد  یم  نامرف  زین  تسا 

(1) .داد دهاوخن  یهاوگ  وا  ّدضرب  زیچ  چیه  سک و  چیه  دبای ،

هار شیاشگ  طیارش 

« ِهِدابِع یِلا  ِهَمْحَّرلِاب  اهیف  َّلَجَوَّزَع  ُهللاُرُْظنَی  ِتاعاّسلا  ُلَْضفَا  اّهنإَف  ْمُِکتاوَلَص  ِتاقْوَا  یف  ِءاعُّدلِاب  ْمُکَیِْدیَا  ِْهَیِلا  اوُعَفْراَو  : » دندومرف همادا  رد 
نیمه رد  دنک  یم  رظن  شا  هدـنب  هب  تمحر  رـس  زا  ادـخ  هک  یطیارـش  تاقوا و  نیرتهب  هک  دـیربب  الاب  ار  ناتیاه  تسد  زامن  عقوم  رد 

.تسا تاقوا 

هک یتخانش  اب  رگید  عقاوم  رد  ات  دییاشگب  وا  يوس  هب  ار  یهار  هتـشادرب  نایم  زا  ار  شدوخ  اب  طابترا  عناوم  دنوادخ  هک  یطیارـش  رد 
ادیپ هار  نآ  زا 
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ناکم اه و  نامز  رد  اریز  .تسا  سدقم  ياه  ناکم  اه و  نامز  رد  تدابع  هفـسلف ي  نیا  دینک و  رارقرب  طابترا  دنوادخ  اب  دـیا  هدرک 
ادیپ طابترا  راگدرورپ  ترـضح  اب  دناوت  یم  رت  تحار  ناسنا  حور  اذـل  تسا و  مهارف  رتهب  دـنوادخ  اب  طابترا  طیارـش  سدـقم  ياه 

زا دناوت  یم  مه  طیارـش  ریاس  رد  ناسنا  دش ، زاب  هار  نوچ  دوش و  یم  زاب  دبع  يارب  قح  يوس  هب  یهار  طیارـش  نآ  رد  ًالمع  دـنک و 
، داد همادا  ار  دـنوادخ  اب  طابترا  هدـش ، هدوشگ  هار  قیرط  زا  رگا  دـنک و  رارقرب  طابترا  دـنوادخ  اـب  هدروآ  تسد  هب  هک  یهار  قیرط 
خزرب و رد  دوش و  یم  هدوشگ  شیارب  يرتهب  ياه  هار  هراومه  هکلب  دوب  دـهاوخن  تمحز  هب  دـنوادخ  اب  طاـبترا  يارب  اـهنت  هن  رگید 

.درادن هللا  یلإ  ِعوجر  تهج  یلکشم  تمایق 

رد ُهْوَعَد » اِذا  ْمَُهل  -ُب  یجَتْـسَی َو  ُهوُداـن ، اِذا  ْمِه  - یّبَُـلی َو  ُهوُجاـن ، اِذا  -م  ُُهب - یُجی َو  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  هاـگنآ 
یم هک  یتقو  دـیوگ و  یم  کیبل  امـش  هب  دـیهد ، یم  ادـن  یتقو  دـنک و  یم  تباجا  ار  ناتیاعد  دـینک ، یم  اعد  یتقو  یطیارـش  نینچ 

.دنک یم  تباجتسا  شدیناوخ ،

نآ یگداس  دیـشاب  بظاوم  تسا ، يا  هجیتنرپ  یلو  هداس  طیارـش  اه و  هار  اه  نیا  .مینک  هدافتـسا  طیارـش  نیا  زا  هک  تسا  نآ  هدمع 
نآ تمرح  تمظع و  ناضمر و  هاـم  هب  تبـسن  هک  تسا  هدوب  نیا  یقتم  ياـه  ناـسنا  رنه  .میناـمب  لـفاغ  نآ  تیمها  زا  دوشن  بجوم 

رکذتم ار  دوخ  زامن ، ره  بیقعت  رد  هام  نیا  رد  دننک  یم  هیصوت  ام  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تهج  نیمه  هب  .دنا  هدوبن  لفاغ 
َتْـضَرَف يذَّلاُرْهَـش  َوُه  َو  ِروُهُّشلا ، یَلَع  ُهَْتلَّضَف  ُهَْتفَّرَـش َو  ُهَْتمَّرَک َو  ُهَتْمَّظَع َو  ٌرْهَـش  اذـه  َو  : » دـیئوگب دـینک و  نآ  تمظع  ناضمر و  هام 

، َّیَلَع ُهَمایِص 
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نم رب  هاـم  نیا  رد  ار  هزور  يداد و  رارق  تلیـضف  اـب  تمارک و  اـب  تمظع و  اـب  هاـم  ار  هاـم  نیا  ادـنوادخ !  (1)« ...ناضَمَر ُرْهَـش  َوُه  َو 
ییاه هدافتسا  هجیتن  رد  دنک و  لفاغ  میراد  رارق  نآ  رد  هک  یطیارش  هب  تبـسن  ار  ام  اه  یگّرمزور  تسا  نکمم  نوچ  .يدرک  بجاو 

.میهدب تسد  زا  دروآ ، تسد  هب  ناوت  یم  هک  ار 

لمعلاروتسد نیرتالاب 

ْمُکَروُهُظ َو  ْمُکِرافِْغتْسِاب ، اهوُّکُفَف  ْمُِکلامْعَِاب ، ٌهَنوُهْرَم  ْمُکَسُْفنَا  َّنِا  ُساّنلااَهُّیَا ! : » دنیامرف یم  همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نهر و زا  ار  نآ  رافغتـسا  اب  تسا ، ناتلامعا  نهر  رد  امـش  ياه  ناـج  مدرم ! يا  ْمُکِدوُجُـس » ِلوُِطب  اـْهنَع  اوُفِّفَخَف  ْمُکِرازْوَا ، ْنِم  ٌهَلیقَث 

.دیهاکب نآ  ینیگنس  زا  ینالوط  ياه  دجس ه  اب  تسا ، هدش  نیگنس  ناتناهانگ  تهج  هب  امش  ياه  تشپ  دینک و  دازآ  يراتفرگ 

راک هب  یلمع  تروص  هب  ناوت  یم  هک  دـنیامرف  یم  حرطم  ار  یـساسا  لمعلاروتـسد  ود  زارف  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
يزیچ کی  هک  یتقو  نآ  لثم  ام  ياه  ناج  .تسا  هدش  ناتیاه  لمع  راتفرگ  ناتیاه  ناج  مدرم ! يا  دـنیامرف : یم  هک  نیا  یکی  .تسب 
یمن دازآ  ار  نآ  دـننادرگ و  یمنرب  اـم  هب  ار  زیچ  نآ  میهدـن ، ار  لوـپ  نآ  اـت  دـعب  میریگ و  یم  لوـپ  يرادـقم  میهد و  یم  نـهر  ار 

شریثأت هام  نیا  رد  هک  هداد  رارق  ار  یهار  دنوادخ  لامعا ، نآ  يراتفرگ  زا  تاجن  يارب  دنا و  هدش  نام  لامعا  نهر  راتفرگ و  ، دـننک
بلط نامه  نیا  درذگب ، ام  زا  دناشوپب و  ام  رب  ار  لامعا  نآ  ءوس  راثآ  دیهاوخب  شدوخ  زا  ات  تسا  رافغتـسا  نآ  تسا و  نادـنچدص 

ناتیاه ناج  ْمُکِرافِْغتْسِاب » اهوُّکُفَف  : » دیامرف یم  اذل  .تسا  نارفغ 
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یبیجع زیچ  رافغتـسا  اریز  دروآ ، یم  هار  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یلمعلاروتـسد  نیرتالاب  نیرت و  یلاـع  نیا  .دـینک  دازآ  رافغتـسا  اـب  ار 
یندشن ِراک  دنوادخ  ینادب  یشاب و  هتشاد  دامتعا  یلیخ  ادخ  هب  دیاب  ًایناث : .یتسه  تلامعا  راتفرگ  هک  نیا  هب  یـسرب  دیاب  ًالوا : تسا ،

هدارا اب  مناوت  یمن  نم  دیآ و  یمنرب  نم  تسد  زا  يراک  ایادخ  ینعی  .درذگب  تناهانگ  زا  هاوخب  ادخ  زا  دعب  .دنک  یم  یندش  مه  ار 
میاه یتالابم  یب  راتفرگ  نوچ  دشاب ، هتشاد  طابترا  وت  اب  یتحار  هب  ملد  هک  منکب  يراک  مناوت  یمن  نم  منک ، لح  ار  لکشم  دوخ  ي 

كاـپ مبلق  سفن و  هنحـص ي  زا  ار  اـه  نآ  رثا  درذـگب و  مناـهانگ  زا  اـت  منک  یم  شزرمآ  بـلط  ادـخ  زا  سپ  هللاُرِفْغَتْـساَف » ، » متـسه
زا یکی  رافغتـسا  هصالخ  .مدـمآ  وا  يوس  هب  هبانا  هلان و  تلاح  اب  ینعی  -ِه » َْیِلا ُبُوتَا  َو   » موش ور  هبور  وا  اب  كاپ  یبلق  اب  دـنادرگب و 
یم هدارا  درذگب ، ام  ناهانگ  زا  میهاوخب  ادخ  زا  میناوت  یم  میناد  یم  هک  يداقتعا  نینچ  اب  ّبر ، لباقم  رد  تسا  دـبع  بوخ  تالاح 

.دوش ام  ياریذپ  وا  ات  مینک  يور  وا  يوس  هب  مینک 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  .دـنک  روهظ  ّبر  دـبع و  نیب  ِيرطف  هطبار ي  اـت  دـیادز  یم  ار  ّبر  دـبع و  نیب  راـبغ  رافغتـسا ؛
داتفه زور  ره  نم  دریگ و  یم  راـبغ  درَگ و  ار  مبلق  یهاـگ   (1)« هَّرَم َنیْعبَس  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  َهللاُرِفْغَتْـسَال  ّیِنَا  یْبلَق َو  یلَع  ُناُغَیل  : » دنیامرف

اب وا  سنُا  تدـش  دریگ و  یم  درگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ِربمایپ  بلق  رگا  يرآ  .دورب  شدرَگ  رابغ و  ات  منک  یم  رافغتـسا  راب 
نآ هک  تسا  رافغتسا  تروص  ره  رد  یلو  میوش  یم  مورحم  نامراگدرورپ  اب  سنُا  زا  دریگ و  یم  تملظ  ام  بلق  دوش ، یم  مک  ادخ 

.دنک یم  فرطرب  ار  تملظ  نیا  رابغ و  درگ و 

93 ص :

ثیدح 1. باب 22  رکذلا » باوبا  «، » هولصلا باتک  » لئاسولا كردتسم  - - 1

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14759/AKS BARNAMEH/#content_note_93_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  عفر  ار  ناهانگ  تسا و  رافغ  هک  قح  ترضح  هب  دامتعا  طرش  هب  دیآ ! یمرب  یمهم  ياهراک  رافغتسا  زا 

رب ار  نآ  ياه  گرب  دوش و  یم  دراو  یتخرد  رب  هک  یناکت  هب  دـننک  یم  هیبشت  ار  رافغتـسا  ییابیز ، لیثمت  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
هک تسا  تخرد  رب  گرب  لَثَم  رافغتـسا ، لَثَم   (1)« َُرثانَتَیَف َكّرَحَت  رَجَش  یلَع  قَرَو  ُلَثَم  ِرافِْغتْـسِإلا  ُلَثَم  : » دنیامرف یم  دزیر : یم  نیمز 

گرب دـهد و  یم  ناکت  ار  ناسنا  لمع  تخرد  دـنوادخ ،  زا  شزرمآ  بلط  يرآ.دـنکفا  یم  نیمز  رب  ار  نآ  ناـفوط  اـی  داـب  تکرح 
.دروآ یم  ناغمرا  هب  وا  يارب  ار  دنوادخ  شزرمآ  دزاس و  یم  ادج  نآ  ياه  هخاش  زا  ار  هانگ  هایس  ياه 

زا یهاوخ  شزرمآ  رافغتـسا و  اـب   (2)« ِبُونُّذلا ُحـِئاوَر  مُکَّنَحَـضْفَت  الَف  ِرافِْغتْـسِإلِاب ، اورَّطَعَت  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.دنکن اوسر  ار  امش  ناهانگ  دب  يوب  ات  دینک ، رّطعم  ار  دوخ  دنوادخ ،

یم ناتحور  هب  ییاه  راشف  تسا و  نیگنـس  ناهانگ  تهج  هب  ناـت  ياـه  تشپ  دـندومرف : همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ّبر هب  دبع  تلاح  نیرت  کیدزن  هدجـس ؛ .دینک  کبـس  ار  اه  ینیگنـس  نآ  دوجـس  لوط  اب  هدـنامن ، شیارب  دوعـص  ناکما  هک  دروآ 

هب ِتلاـح  نآ  هدجـس و  رد  و  شراـگدرورپ ، لـباقم  رد  تسا  وا  ندوب  چـیه  شیاـمن  ّبر ، لـباقم  رد  دـبع  ِتقیقح  نوـچ   (3)، تسا
ار دوخ  دبع  یتقو  دراذگ و  یم  شیامن  هب  ار  دوخ  تقیقح  دبع  راگدرورپ ، لباقم  رد  نداتفا  كاخ 
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يدوجوم ار  دوخ  تلاح  نآ  رد  نوچ  دیامن ، یم  ساسحا  دوخ  ناج  رد  ار  قح  دنک و  یم  یلجت  وا  بلق  رب  ّبر  تمظع  دید ، چـیه 
یم ّبر  ترـضح  تیناحبـس  تمظع و  رکذتم  دنک و  یم  چیه  ّبر ، ترـضح  لباقم  رد  ار  دوخ  هکلب  دنیب ، یمن  دـنوادخ  لباقم  رد 

: تفگ .دوش 

ناج ِناج  ار  ام  وت  يا  میشاب  هک  ام 

نا -- یم رد  اب ت-و  -م  یشاب هک م-ا  ات 

یم لیان  یهلا  ضیف  لوبق  تهج  لماک  تیلباق  هب  دراذـگ و  یم  شیامن  هب  ار  دوخ  ندوب  ضحم  ِرقف  ناـسنا  هک  تسا  تلاـح  نیا  رد 
.منک یم  راختفا  نآ  هب  تسا و  نم  رخف  رقف ،  (1)« رِخَْتفَا ِِهب  يرخَف َو  ُْرقَْفلَا  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هچنانچ  .دوش 

ام راختفا  ببس  دش  رقف  لوکشک 

راختفا يازفیب  بیرفلد  رای  يا 

نام لامعا  هک  ییاهانگنت  زا  ندشدازآ  تهج  رافغتـسا ، یکی  درک ، دیاب  راک  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  روتـسد  قبط 
یهانگ بکترم  یسک  تقو  ره  اریز  .ناهانگ  راب  زا  حور  ندش  کبس  تهج  ینالوط ، ياه  هدجس  رگید  هدروآ و  دوجو  هب  نامیارب 

یم یفن  ار  ّتینم  نآ  راگدرورپ ، لباقم  رد  هدجـس  اب  الاح  درک و  حرطم  راگدرورپ  ترـضح  لـباقم  رد  ار  دوخ  ّتینم  عقاو  رد  دـش 
ترـضح هدجـس ، قیرط  زا  ناسنا  ّرـس  ندش  كاپ  اب  هطبار  رد  دوش و  یم  وحم  دشاب ، ناهانگ  نامه  هک  مه  نآ  راثآ  هجیتن  رد  دـنک 

رود ادخ  زا  زگره  دزاس ، وکین  ار  دوخ  ياه  هدجس  هک  یسک  نآ  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص 
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(1)« دنام یمن 

.دیوج بّرقت  وا  هب  شیوخ  ّرس  حور و  بلق و  اب  هار  نیا  زا  هدنب  ات  هتخاس  هنیمز  ار  هدجس  دنوادخ  اریز 

تسا مهارف  رایسب  ناضمر  هام  لوط  رد  دنهد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یتاروتسد  ماجنا  هنیمز ي  دیشاب  هتشاد  تیانع 
.دینکن یهاتوک  تسا ، دایز  رایسب  مه  اه  نآ  هجیتن ي  و 

شتآ زا  ییاهر 

َنیّلَـصُْملا َو َبِّذَُـعی  ـال  ْنَا  ِِهتَّزِِعب  َمَْسقَا  ُهُرْکِذ ،  َّلَـج  َهللا  َّنَا  اوُـمَلْعاَو  : » دـنیامرف یم  هـمادا  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح 
هک يزور  نآ  تسا ، هدروخ  مسق  شتزع  هب  ادـخ  دـینادب ! مدرم  َنیَملاْعلا » ِّبَِرل  ُساّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  ِراـّنلِاب  ْمُهَعِّوَُری  ـال  ْنَا  َنیدِـجاّسلا َو 

.دناسرت یمن  شتآ  زا  ار  اه  نآ  دنک و  یمن  باذع  شتآ  هب  ار  نیدجاس  نارازگزامن و  دنا  هداتسیا  قح  رضحم  رد  همه 

يزور رد  .هدش  ناشراگدرورپ  لباقم  رد  زامن  هب  مایق  ینالوط و  ياه  هدجس  اه  نآ  هکلم ي  هک  دنا  یناسک  نیدجاس  نارازگزامن و 
تسین یـسرت  باذع  زا  ار  اه  نآ  دنا ، شتآ  باذع  نارگن  دنا و  هداتـسیا  اپ  هب  نیملاعلا  بر  لباقم  رد  رـشحم  يارحـص  رد  همه  هک 

هرهلد عزف و  هنوگره  زا  دنا  هدرک  ادـیپ  ناشراگدرورپ  اب  ینالوط - هدجـس  زامن و  هب  مایق  رثا  رد  ایند -  رد  هک  یـسنُا  کمک  هب  اریز 
.دنک یم  هریخذ  ناسنا  يارب  ناضمر  هام  رد  ررکم  ِزامن  هدجس و  اب  دنوادخ  هک  تسا  یگرزب  هیده  نیا  دندازآ و  يا 
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« ِهبُونُذ ْنِم  یـضَم  اِمل  ٌهَرِفْغَم  ٍهَبَقَر َو  ُْقتِع  َِکلذـِب  َُهل  َناک  ِرْهَّشلااَذـه  یف  ًانِمُْؤم  ًاِمئاص  ْمُْکنِم  َرَّطَف  ْنَم  ُساّنلااَهُّیَا  : » دـنیامرف یم  همادا  رد 
هدـنب ندرکدازآ  ِباوث  وا  يارب  فرط  کی  زا  راک  نیا  اب  دـهدب ، يراـطفا  ار  يراد  هزور  ِنمؤم  هاـم ، نیا  رد  هک  سک  نآ  مدرم ! يا 

.دنشخب یم  ار  وا  هتشذگ ي  ناهانگ  رگید  فرط  زا  دنراد و  یم  روظنم  ار  يا 

لکـشم ماعطا  مّلـسم  سپ  .تسا  هدـش  یم  عفترم  اه  ناسنا  تالکـشم  هدـمع ي  ارقف  ماعطا  اـب  هک  میراد  تاـیاور  رد  يداـیز  دراوم 
روط نیمه  هتبلا  .راد  هزور  نمؤم  هب  ناضمر  هام  رد  ِماعطا  هب  دـسر  هچ  دراد ، يدایز  باوث  نمؤم  يارقف  هب  ماـعطا  ِسفن  تساـشگ و 

سیئر رگا  دیـشاب ، دـنهد  یم  تارادا  هک  ییاـه  ماـعطا  بظاوم  اـما  .دراد  باوث  زین  نینمؤم  توعد  نتفریذـپ  دراد ، باوث  ماـعطا  هک 
نآ رد  هک  مه  یقرب  بآ و  لوپ  هک  یطرـش  هب  درادـن  یعنام  بوخ  رایـسب  هدرک ، توعد  شدوخ  قوقح  شدوخ و  لوپ  زا  يا  هرادا 

يدح نآ  زا  شیب  اه ، یطایتحا  یب  نیا  دینک ، راطفا  ههبش  یب  لام  زا  دیشاب  بظاوم  هصالخ  .دهدب  دوش  یم  فرـصم  هرادا  رد  نامز 
ِكالم نودب  صاخ و  يا  هدع  هب  مدرم  لک  لوپ  اب  دننک  یم  تأرج  يروط  هچ  دنک ، محر  ادخ  .تسا  كانرطخ  دـینک  یم  رکف  هک 

اه نیا  مینک !؟ جرخ  اباحم  یب  میراد  قح  ام  رگم  دشاب ، هدش  ینیب  شیپ  مه  نآ  هجدوب ي  مه  رگا  یتح  دـنهدب !؟ يراطفا  صخـشم 
رظن ّدم  اه  نآ  عفانم  یمیمصت  ره  رد  دیاب  تسا  روشک  نیا  هنسرگ ي  يارقف  تسرپرس و  یب  ياه  هّچب  اهدرم و  ریپ  اه و  نز  ریپ  لام 

.دشاب

هـسردم ءایلوا  تفگ : یم  يزومآ  شناد  ردپ  .دینکن  راطفا  هدش ، هتفرگ  مدرم  زا  یتسیابردور  اب  شلوپ  هک  ییاذغ  زا  دیـشاب  بظاوم 
هزیاج هیهت ي  تهج 
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هداد يراطفا  نآ  هیقب ي  اب  دنا و  هدیرخ  ار  اه  هزیاج  لوپ  نآ  فصن  اب  میدـش  هجوتم  دـعب  دـنتفرگ ، ام  زا  ار  یلوپ  نامنادـنزرف  يارب 
.تسا َِیب  نّ ِمارح  اه  نیا  دندوب ؟ یضار  نازومآ  شناد  نیا  ناردپ  رگم  دنا !

هتـشاد هجوت  دینک  یم  ادتقا  وا  هب  زامن  رد  هک  یماما  هب  تبـسن  دنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـشاب ؛ بظاوم  ار  زیچ  دنچ 
تایـصوصخ هک  نیا  هن  دیـسانشب ، ار  تعامج  ماـما  دـنیوگ  یم  دـیا  هدینـش  هک  نیا  درک !؟ ادـتقا  یـسکره  هب  دوش  یم  رگم  .دیـشاب 

یماما نآ   (1)« ْمُِکتاوَلَـص ْمُکنید َو  یف  َنُوِدفُوت  نَم  اورُْظناَف  ِهللا  َیِلا  ْمُکُْدفَو  ْمُکَت  - َِّمئَا َّنِا  : » دنیامرف یم  .دـینادب  ار  شا  يا  همانـسانش 
.دیتسرف یم  ولج  ناتزامن  رد  ناتنید و  رد  ار  یسک  هچ  دینیبب  دینک  هجوت  ادخ ، يوس  هب  تسامش  ِلوسر  دتـسیا ، یم  امـش  يولج  هک 

دنیبب درگنب ، دوخ  ماعط  رب  ناسنا  دـیاب   (2)« هِماعَط یِلا  ناْسنِالاِرُْظنَْیلَف  ، » تسا ماعط  دیـسانشب  دیاب  دـنیوگ  یم  هک  يرگید  ياهزیچ  زا 
اب دوش و  هدافتـسا  ءوس  نینمؤم  هب  نداد  يراطفا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نخـس  زا  دـیابن  سپ  تسا ؟ هدـمآ  اجک  زا 
اه نآ  راتفرگ  ام  دیاب  هدش ، جراخ  دوخ  یلصا  ریـسم  زا  اه  نداد  يراطفا  نیا  زا  یـضعب  .دریگ  ماجنا  راک  نیا  كان  ههبـش  ياه  لوپ 
ار رگیدـکی  ياه  بلق  دـعب  دـننک و  راطفا  نینمؤم  ینامیا  ياـضف  کـی  رد  هک  تسا  نیا  نینمؤم  هب  نداد  يراـطفا  زا  روظنم  .میوشن 
هک یندادراـطفا  نآ  میناوتب  عقاو  هب  رگا  يرآ  .دـیآ  دوـجو  هب  هُّبَنَت  رکذـت و  ياـضف  دـنیامن و  رکذـتم  دوـخ  ِیهلا  فیاـظو  هب  تبـسن 

هجیتن ي دراد  هارمه  هب  ار  يا  هدنب  ندرک  دازآ  باوث  اهنت  هن  مینک ، لمع  ار  دنیامرف  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ 
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یم رگا  دـنهد  یم  ناـشن  اـم  هب  زارف  نیا  رد  .هتـشذگ  ناـهانگ  زا  ترفغم  ِهبوـُنُذ » ْنِم  یـضَم  اـِمل  ٌهَرِفْغَم  : » زا تـسا  تراـبع  شرگید 
بیـصن ار  هدنب  کی  ندرکدازآ  باوث  دیهاوخ  یم  رگا  دیهدب ، ماعطا  ناراد  هزور  هب  دوش ، لالز  كاپ و  ناهانگ  زا  نات  لد  دیهاوخ 

ادخ هار  رد  ماعطا  دنوادخ  دنیامرف : یم  رگید  ییاج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دیهدب  يراطفا  مئاص  ِنمؤم  هب  دینک ، دوخ 
دراک نتفر  ورف  زا  یسک  نینچ  هناخ  رد  تکرب  ِدورو  و  دراد ، تسود  زین  دنک  یم  ماعطا  ادخ  هار  رد  هک  ار  یـسک  دراد و  تسود  ار 

(1) .تسا رت  عیرس  رتش  ناهوک  رد 

تسا و تاجانم  تدابع و  يارب  ناضمر  هام  ياه  بش  اجک ! ندرک  اپ  هب  ینارذـگ  تقو  ندز و  پگ  سلجم  اـجک ، ندادراـطفا  یلو 
.ینیشن بش  يارب  هن 

ام رثکا  هللا ! لوسر  ای  دندیـسرپ  مدرم  دنتفگ  نخـس  ناراد  هزور  هب  ماعطا  تاکرب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نآ  زا  سپ 
: » دندومرف ترضح  هلآ .»  هیلع و  هللا  یلـص  َلاقَف  َِکلذ ، یلَع  ُرِدْقَن  انُّلُک  َْسَیل  هللا َو  لوُسَر  ای  َلیقَف   » میرادن ار  يراک  نینچ  تاناکما 

.بآ یتبرش  هب  ای  امرخ و  فصن  هب  ولو  دینک  دازآ  شتآ  زا  ار  دوخ  ٍءام » ْنِم  ٍَهبْرَِشب  َْول  راّنلااوُقَِّتا َو  ٍهَرْمَت  ِّقِِشب  َْولَو  راّنلااوُقَِّتا 

هداـس اـب  هچناـنچ  مینک  تمه  اـه  نآ  هـب  ندادراـطفا  رد  میرامـش و  مرتـحم  ار  ناراد  هزور  میـشاب  لـیام  اـم  هـک  تـسا  نـیا  روـظنم 
هدرک ادـیپ  تاجن  نیگنر  ياه  هرفـس  تفآ  زا  مه  میا و  هدرب  ار  نآ  باوث  مه  دوش  یم  هدروآرب  دـصقم  نداد ، يراطفا ندرکرازگرب 

.میا
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-ت شهب يوس  هب 

سک ره  ُمادـْقَْالا » ِهیف  ُّلِزَت  َمْوَی  ِطارِّصلا  یَلَع  ٌزاوَـج  َُهل  َناـک  ُهَْقلُخ  ِرْهَّشلا  اَذـه  یف  ْمُْکنِم  َنَّسَح  ْنَم  ُساـّنلااَهُّیَا  : » دـنیامرف یم  همادا  رد 
نازغل طارـص  رد  اه  مدـق  هک  يزور  رد  تسا  طارـص  زا  روبع  زاوج  وکین  قلُخ  نآ  دـنک ، وکین  ار  دوخ  قالخا  هاـم  نیا  رد  تسناوت 

.رایسب منهج  رد  طوقس  ناکما  تسا و 

سکره دنیامرف : یم  .دنک  یم  طوقس  منهج  رد  دزغلب  نآ  رد  یسک  رگا  دوش ، یم  متخ  تشهب  هب  تسا و  منهج  يور  رب  طارـص  لپ 
يارب هلحرم  نیرت  یلاع  اریز  .دنک  وکین  ار  دوخ  قلُخ  هام  نیا  رد  هک  تسا  نیا  شطرـش  دـهاوخ ، یم  ار  تشهب  يوس  هب  يونعم  ریس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تسا  مهارف  رتشیب  یتافـص  نینچ  هب  ندیـسر  هنیمز ي  ناضمر  هام  رد  تسا و  وکین  قالخا  تاجن ،
خی هک  دیشروخ  دننام  قلُخ  نسُح  : » دنیامرف یم  زین  »(1) و  دشاب هتشاد  ار  قالخا  نیرتهب  هک  تسا  یسک  نمؤم  نیرترب  : » دنیامرف یم 

(2)« دیامن یم  بوذ  ار  ناهانگ  دنک ، یم  بوذ  ار 

(3) «. دیسر دهاوخن  قلُخ  نسُح  هب  دنراذگب  ناسنا  نازیم  رد  تمایق  رد  هچره  : » دنیامرف یم 

؟ میریگ راک  هب  ار  دوخ  تّمه  دیابن  دش  لیان  يا  هیحور  نینچ  هب  ناوت  یم  هک  یطیارش  رد  ایآ 

فیلاـکت امـش  زا  سکره  َُهباـسِح » ِْهیَلَع  ُهللا  َفَّفَخ  ُُهن ، - یمَی ْتَکَلَم  اّـمَع  ِرْهَّشلااَذـه  یف  ْمُْکنِم  -َف  َّفَـخ ْنَم  َو  : » دـنیامرف یم  سپس 
هک ار  يدارفا 
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.دیامن یم  ناسآ  ار  وا  باسح  دنوادخ  دنک ، کبس  دنراد ، طابترا  امش  اب  دنیامش و  تسدریز 

دراد طابترا  امـش  اب  يوحن  هب  هک  سک  ره  هب  روط  نیمه  دـینک ، مک  رگیدـمه  زا  ار  ناتتاراظتنا  هداد و  روتـسد  رت  مک  ناترـسمه  هب 
.دوش مهارف  نات  ِیلابکبس  هنیمز ي  ات  دیراذگن ، ناترظن  تحت  ِدارفا  شود  رب  نیگنس  راب  دیریگب ، ناسآ  دیاب 

ادخ بضغ  زا  ییاهر 

، دنک مک  هیقب  زا  ار  شّرـش  هام  نیا  رد  هک  یـسک  ُهاْقلَی » َمْوَی  ُهَبَـضَغ  ُْهنَع  ُهللا  َّفَک  ُهَّرَـش ، ِهیف  َّفَک  ْنَم  َو  : » دنیامرف یم  يدـعب  زارف  رد 
هک میسرب  یماقم  هب  مینک  یعس  هام  نیا  رد  هللاءاش  نإ  .دراد  یم  زاب  وا  زا  ار  شبضغ  دنک ، یم  تاقالم  ار  وا  دنوادخ  هک  تمایق  زور 
ادخ هب  هزادنا  ره  .میهد  دشر  نامدوخ  رد  ار  مدرم  هب  تبسن  تمدخ  تبحم و  هیحور ي  دنشاب و  نمَا  ام  نابز  تسد و  زا  مدرم  ریاس 

برق هنیمز ي  مینک  هقالع  زاربا  رتشیب  ادـخ  ناگدـنب  هب  هزادـنا  ره  دوش و  یم  رتشیب  ام  رد  ادـخ  ناگدـنب  هب  هقالع  میوش  رت  کـیدزن 
.میا هدرک  مهارف  رتشیب  ار  ادخ  هب  دوخ 

رد ترضح  .درادن  رارق  ادخ  ناگدنب  اب  لک  ِحلص  رد  نامحور  نوچ  تسین ، هیانک  شین و  نودب  نایفارطا  اب  ام  رثکا  طابترا  هنافسأتم 
ار دوخ  بضغ  مه  دنوادخ  ات  دینک ، اهر  ار  ادخ  قلخ  هب  تبسن  ّتینابـصع  دیراذگب و  رانک  ار  يزابجل  هیحور  دنیامرف : یم  زارف  نیا 

تهج هب  ًاعقاو  تسا و  یقطنم  ما  هدرک  بضغ  وا  هب  هک  سک  نآ  هب  تبسن  نم  بضغ  وگن  .دراد  رب  امش  زا 
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؛ تسا نیا  هدـنب  ضرع  تسا ، رت  یقطنم  ًامتح  وت  ناهانگ  هب  تبـسن  ادـخ  بضغ  ما ، هدرک  بضغ  وا  هب  تبـسن  فرط  ِطلغ  ياهراک 
ار يراک  نینچ  ناضمر  هام  تشادـگرزب  رطاخ  هب  دـینک ، تیذا  ار  يدرف  رگید ، لیلد  ره  هب  ای  يزابجل و  رـس  زا  دـیراد  انب  هک  هاگنآ 

دازآ اه  هنیک  اه و  تباقر  اه و  يزابجل  زا  ار  دوخ  دراد ، یم  زاب  قح  رون  ِندیـشون  زا  ار  امـش  اه ، تباقر  هیاس ي  اریز  دـیهدن  ماـجنا 
: تفگ .دوش  امش  بیصن  قح  رون  ات  دینک 

تمدژک رام و  وچ  ياه  نخس  نیا 

تمد دریگ  دوش  یم  مدژک  رام و 

ام ناـج  رد  قح  فطل  میدـش  دازآ  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  زا  یتـقو  .دـینک  دوعـص  تیوـنعم  برق و  ملاـع  هب  دراذـگ  یمن  اـه  نیا 
: تفگ .دوش  یم  سکعنم 

فیثک تسا و  هدرپ  تسا و  ربا  نم  ِدوب 

فیعض دش  وا  قح  فطل  ساکعناز 

فطل ساکعنا  عنام  هک  ار  یندوب  عون  نآ  وکین ، قالخا  ندروآ  تسد  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  نتفریذپ  اب  دیاب  الاح 
.میهد رییغت  دوش ، یم  نامناج  رد  قح 

ییاه نآ  هب  دهد  قیفوت  ناشیا  هب  دننک  یم  اضاقت  ادخ  زا  ترـضح  هک  میراد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  رد 
تبیغ ترضح  رس  تشپ  هک  ییاه  نآ  دروم  رد  و  هلصلِاب » ِینَعَطَق  ْنَم  ِیفاُکا  َو  ، » دهد باوج  اه  نآ  هب  ندزرس  اب  دنا  هدیرب  وا  زا  هک 
ییاه نآ  هب  تبـسن  و  رکِّذلا » ِنْسُح  یِلا  ِیَنباتْغا  ِنَم  َِفلاُخا  َو   » دیوگب ار  ناشریخ  رکذ  هکلب  دنکن ، ار  ناش  تبیغ  اهنت  هن  دـنا ، هدرک 

شـشخب اه  نآ  هب  هکلب  دنکن ، ناش  مورحم  اهنت  هن  دنا ، هدرک  مورحم  دوخ  لاوما  زا  ار  وا  دـنا و  هدرک  دـیدهت  ار  ترـضح  لاوما  هک 
سپ .يوخ  قلخ و  ندینادرگوکین  دنیوگ  یم  ار  نیا  لْذَْبلِاب .» ینَمِرَح  ْنَم  َبیُثا  َو   » دنکب مه 
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، دنادرگ وکین  ار  دوخ  قلُخ  هام  نیا  رد  سکره  دندومرف : هک  دینکن  شومارف  هام  نیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  هیصوت ي 
وکین یلیخ  ام  قلُخ  هام  نیا  رد  تسانب  هللاءاش  نإ  .تسا  نازغل  طارص  زا  اه  مدق  هک  يزور  رد  تسه ، طارـص  زا  روبع  زاوج  وا  يارب 

.دنداد یمن  ام  هب  يروتسد  نینچ  هنرگو  دوشب ،

ینابـصع شتـسد  زا  درکن ، زاب  اج  ام  يارب  اقآ  نآ  رگا  هک  تسا  يروط  نام  قالخا  .مینک  یم  يزاس  نمـشد  يا  هناهب  كدـنا  اب  اـم 
همه اب  دوز  یلیخ  اهام  هک  دـینک  لوبق  میراد ، يا  هیحور  نینچ  ام  .دوش  دوباـن  میلیاـم  دـناوخن ، اـم  اـب  شا  هقیلـس  رگا  اـی  .میوش  یم 

ناسنا هیحور  رگا  اریز  .يوشب  قیفر  همه  اب  هک  هدب  رییغت  ار  دوخ  يروط  ناضمر ، هام  رد  ایب  دنیامرف : یم  ترضح  .میوش  یم  نمشد 
تحت يا  هناهب  كدـنا  اب  ام  يرآ ، .دراد  یمرب  وا  زا  ار  شبـضغ  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  تشادرب  هیقب  زا  ار  شّرـش  هک  دـش  يروط 

هب ار  نمشد  هک  یلاح  رد  مییامن ، یم  اه  ینمشد  نآ  راتفرگ  ار  دوخ  بلق  دعب  مینک و  یم  يزاس  نمشد  ناطیـش ، ياه  هسوسو  ریثأت 
.دبلط یم  یناضمر  یتّمه  تسا و  ناضمر  باحصا  راک  ندرک ، لیدبت  تسود 

: دننک یم  هیصوت  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  رد  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم 

ام اـب  يرکف  ظاـحل  زا  هک  یناـسک  هب  نمؤـم ، مدرم  هب  ناـمدوخ ، ناردارب  هب  یهاوـخ ، تلادـع  ماـن  هـب  يرگ ، یبـالقنا  ماـن  هـب  رگا  »
رارق رازآ  ءاذـیا و  دروم  ار  اه  نآ  میدرک ، تناها  دـنراد ، داقتعا  مالـسا  هب  دـنراد ، داقتعا  ماظن  لـصا  هب  هک  میناد  یم  اـما  دـنفلاخم ،

هعماج و مدرم  زا  یـشخب  زا  ار  تینما  یبالقنا ، راـتفر  يرگ و  یبـالقنا  ماـن  هب  میهاوخب  رگا  .میا  هدـش  فرحنم  ماـما  طـخ  زا  میداد ،
رد .میا  هدش  فرحنم  ماما  طخ  زا  مینک ، بلس  نامروشک 
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نیا دوش ، قبطنم  یفرح  کی  رب  یتکرح ، کی  رب  يا  هناـمرجم  ناونع  کـی  هچناـنچ  رگا  .دراد  دوجو  یفلتخم  دـیاقع  ءارآ و  روشک 
، دـشابن يا  هنامرجم  ناونع  رگا  اما  دـننک ؛ یم  دـننک و  بیقعت  دـیاب  فظوم  ياه  هاگتـسد  تسا ؛ بیقعت  لـباق  هتبلا  هناـمرجم  ناونع 
اب اما  دنک ، ارجا  روشک  رد  ار  نمـشد  روتـسد  دهاوخ  یمن  دنک ، تنایخ  دهاوخ  یمن  دنک ، يزادـنارب  دـهاوخ  یمن  هک  تسا  یـسک 

و « ؛ میرادـب غیرد  ار  تلادـع  میرادـب ، غیرد  وا  زا  ار  تینما  میناوت  یمن  ام  تسا ، فلاخم  ام  یـسایس  قاذـم  اب  اـم ، یـسایس  هقیلس ي 
هک دوشن  بجوم  یموق ، کی  اب  امـش  تفلاخم  دـیوگ : یم  دـهد و  یم  روتـسد  ام  هب  نآرق  اولدـعت .» ّالا  یلع  موق  نائنـش  مکّنمرجیال 

نیا يوقّتلل ؛» برقا  وه   » .دـیهد جرخ  هب  تلادـع  مه  فلاـخم  دروم  رد  یّتح  اُولِدـِْعا ؛»  » .دـینک شومارف  دـیراذگب و  ورف  ار  تلادـع 
ندیزرو تلادع  هن ، دنک ؛ هل  اپ  ریز  ار  شدوخ  فلاخم  ناسنا  هک  تسا  نیا  اوقت  دـینک  لایخ  ادابم  .تساوقت  هب  رت  کیدزن  تلادـع ،

(1) «. دهدب رارق  هیاس  رد  ار  رگید  داعبا  دیابن  مه  دُعب  نیا  .میشاب  رادیب  همه  میشاب ، رایشوه  همه  .تسا  قفاوم  اوقت  اب 

نیرتهب اب  مه  نآ  یبوخ -  اب  ار  يدـب   (2)« ٌمیمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَاَک  ٌهَوادَـع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يذَّلااَذِاَف  نَسْحَا ، َیِه  یتَّلاب  ْعَفِْدا  : » دـیامرف یم  نآرق 
روهظ اه - یتسود  عون  نیرت  مرگ  مه  نآ  یتسود - دوب  وت  ِنمـشد  هک  یـسک  نآ  وت و  نیب  تلاـح  نیا  رد  هک  نک  عفد  یبوخ - عون 

زا قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  هطبار  نیا  رد  .دنک  یم 
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(1) .تسا زاسراک  رایسب  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح 

همه ي راونا  لاـح  نآ  رد  درک و  داـجیا  دوخ  يارب  ار  نآ  ناوت  یم  ناـضمر  هاـم  رد  تسا و  یگرزب  هیامرـس ي  قـلُخ  نسُح  دـینادب 
.هللاءاش نإ  دنک ، یم  یلجت  ام  بلق  رد  اه  تشهب 

تمایق رد  تمارک 

يزور دنوادخ  دنک ، مارکا  ار  یمیتی  هام  نیا  رد  سکره  ُهاْقلَی » َمْوَی  ُهللا  ُهَمَرْکَا  ًامیتَی ، ِهیف  َمَرْکَا  ْنَم  َو  : » دنیامرف یم  همادا  رد  ترـضح 
دنک یم  روهظ  راهق » دـحاو   » هجو اب  قح  ترـضح  هک  هاگ  نآ  تمایق  َملاع  رد  اریز  .درک  دـهاوخ  شمارکا  دـنک ، تاـقالم  ار  وا  هک 
یلـص ربمایپ  دنـشاب و  مارتحا  دروم  ات  هدرک  هدارا  قح  ترـضح  هک  ییاه  نآ  رگم  دوب  دنهاوخ  کچوک  راوخ و  وا  رـضحم  رد  همه 

ار ناشهانپ  تشپ و  هک  دـشاب  یناسک  هانپ  تشپ و  ناسنا  یتقو  .تسا  نامیتی  مارکا  تمایق ، رد  مارکا  هار  دـنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا 
ییاه نآ  هب  نآرق  رد  .دوب  دهاوخ  وا  هانپ  تشپ و  دـنوادخ  درادـن ، یهانپ  تشپ و  چـیه  ناسنا  هک  يزور  نآ  رد  دـنا ، هداد  تسد  زا 

رد امـش  تسین ، نینچ   (2)« میتَْیلا َنُومِرُْکت  َْلب ال  ّـالَک  : » دـیامرف یم  تسا ، یگرزب  تمارک و  هلیـسو ي  اـیند  لاـم  دـننک  یم  رکف  هک 
ماـعطا ناـمیتی و  مارکا  هلیـسو ي  ار  لاوـما  نآ  اریز  دـیا  هدرک  رکف  طـلغ  دـیراد ، راـیتخا  رد  هک  یلاوـما  هب  تبـسن  ناـتیاه  یباـیزرا 

نان میتی  نوچ  دیدرکن  مارکا  ار  میتی  دومرف : هک  دینک  هظحالم  .دیا  هدادن  رارق  نانیکسم 
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، دییامن مارکا  مارتحا و  دومرف : ار  میتی  یلو  دینک ، ماعطا  دندومرف : نیکسم  دروم  رد  .دهاوخ  یم  هانپ  تشپ و  مارتحا و  دهاوخ ، یمن 
تورث تهج  هب  دارفا  ات  دیهد  رییغت  ار  ناتیاه  يراذـگ  شزرا  ياه  كالم  دـیامرف : یم  رجف  كرابم  هروس ي  تایآ 15 و 16  رد  و 

.دورب الاب  ام  بلق  مشچ و  رد  نامیتی  مارتحا  تمرح و  هک  مینکب  يراک  کی  دیاب  هام  نیا  رد  .دنشابن  مارتحا  دروم  ناش 

رد دنک و  لاغشا  ار  اه  نهذ  ریگ  مشچ  یلکش  هب  هام  نیا  رد  نامیتی  تمرح  هک  مینک  يراک  دیاب  ام  دنکب ، يراک  کی  دیاب  یسکره 
.دـینک مارکا  ار  نامیتی  دومرف : ام  هب  .اـم  محّرت  دروم  هن  دنـشاب و  اـم  مارتحا  دروم  اـت  مینک  ادـیپ  یهلا  یلیلحت  هیزجت و  ناـمیتی  دروم 

-د: يامرف یم  یلو  دـینک ، ماعطا  دـیوگب  تسناوت  یم  هک  ادـخ  دوخ  میراذـگ ، یم  ماعطا  مارکا ، ياج  ًاعیرـس  هک  تسا  ام  زا  هابتـشا 
ار میتی  اذل  دینک و  یم  هابتشا  ناتیاه  ییاراد  ِهاگیاج  دروم  رد  امـش  نیِکْـسِْملا » ِماعَط  یلَع  َنوُّضاحت  َو ال  میتَْیلا ، َنُومِرُْکت  َْلب ال  ّالَک  »
هک دننک  یم  هیصوت  ترـضح  لاح  ره  هب  .دننک  ماعطا  ار  نانیکـسم  مدرم  ات  دینک  یمن  قیوشت  مه  فرط  نآ  زا  دییامن و  یمن  مارکا 

هدـمع .دریگ  یم  رارق  دـنوادخ  میرکت  دروم  دـنک  یم  تاقالم  ار  دـنوادخ  هک  تمایق  رد  دـنک  مارکا  ار  یمیتی  هاـم  نیا  رد  سکره 
.میرذگن يرسرس  راک  نیا  زا  نامیتی و  مارکا  تهج  تسا  اه  يزیر  همانرب  رد  تقد 

یهلا تمحر  هب  لاصتا 

سکره ُهاْقلَی » َمْوَی  -ُه  َتَمْحَر ُْهنَع  ُهللا  َعَطَق  ُهَمِحَر ، ِهیف  َعَطَق  ْنَم  ُهاـْقلَی َو  َمْوَی  ِهتَمْحَِرب  ُهللا  ُهَلَـصَو  ُهَمِحَر ، ِهیف  َلَـصَو  ْنَم  َو  : » دـنیامرف یم 
هب هام  نیا  رد 
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سکره دنادرگ و  یم  لصتم  شدوخ  تمحر  هب  دنک ، یم  شتاقالم  هک  يزور  رد  ار  وا  دنوادخ  دوش ، لصو  دوخ  نایانشآ  مِحَر و 
.دنک یم  عطق  وا  زا  تمایق  رد  ار  دوخ  تمحر  دنوادخ  دنک ، هطبار  عطق  شماحرا  اب  هام  نیا  رد 

هاـم رد  راـک  نیا  رد  یـصاخ  لاـمک  تسا و  نآ  رد  يزمر  تسا  مولعم  دـننک  یم  رارکت  هراـبود  ار  روتـسد  نیا  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب 
رد راگدرورپ  ترـضح  تمحر  روهظ  بجوم  هام  نیا  رد  ماحرا  اب  طابترا  دـنیامرف : یم  ترـضح  هک  يروط  هب  .تسا  هتفهن  ناضمر 
رد ار  یـصاخ  تالامک  راک  نیا  دنراد و  هام  نیا  رد  مِحَر  هلـص ي  هب  یـصاخ  تیانع  کی  هک  تسا  مولعم  دوش ، یم  ناسنا  تیدـبا 

یتح ام  یهلا  روتسد  قبط  میـشاب ، هجوتم  ار  محر  عطق  موش  راثآ  هک  میمهف  یم  ار  محر  هلـص ي  تکربرپ  هاگیاج  یتقو  ام  .دراد  یپ 
هب افلخ  زا  یکی  دنزرف  یتقو  دیریگب ؛ رظن  رد  امـش  .دوشن  محر  عطق  هب  رجنم  هک  مینک  دروخرب  يروط  دـیاب  دوخ  راکهانگ  مراحم  اب 

لتق شمکح  دنیامرف : یم  ترـضح  تسیچ ؟  شمکح  تسا ، هدرک  نیهوت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  مردپ  دیوگ : یم  ماما 
تشک و ار  شردپ  ًاقافتا  .دوش  یم  هاتوک  ترمع  نوچ  هن ! وت ، دنیامرف : یم  مناسرب ؟ لتق  هب  ار  وا  دیهد  یم  هزاجا  دـیوگ : یم  .تسا 

یتقو همه  نیا  اب  تسا ، لتق  نوعلم  نیا  مکح  دـنیامرف : یم  موصعم  ماما  دـینک  هظحالم  .دـش  هتـشک  شدوخ  مه  لاـس  کـی  زا  دـعب 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  .دـنامن  ناما  رد  دوخ  ِمِحَر  اب  هلباقم  یعـضو  راثآ  زا  درب  ار  نآ  باوث  درکارجا و  ار  ادـخ  مکح  شرـسپ 

مِحَر هلص  هام  نیا  رد  یـسک  رگا  هک  روط  نامه  .مینک  ادیپ  تاجن  دیآ ، یم  شیپ  مِحَر  عطق  اب  هک  یتیمورحم  زا  ام  دنهاوخ  یم  هلآ 
زور دنوادخ  دنکب ،
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تمایق و رد  مه  نآ  دوش ، یم  قح  ترـضح  تمحر  زا  تیمورحم  بجوم  مِحَر  عطق  دـنک ، یم  دروخرب  تمحر  رـس  زا  وا  اب  تمایق 
.دنک یم  عطق  ناسنا  زا  دبا  ات  ار  قح  ترضح  تمحر  محر ، عطق  ایوگ  يدبا  طیارش  نآ  رد 

شتآ زا  يرود 

زامن کی  هام  نیا  رد  یـسک  رگا  ِراّنلا » َنِم  ًهَئاَرب  َُهل  ُهللا  َبَتَک  ٍهولَِـصب  ِهیف  َعَّوَطَت  ْنَم  َو  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
.دسیون یم  وا  يارب  ار  شتآ  زا  يرود  دنوادخ  دناوخب ، یبحتسم 

هنیمز هام  نیا  رد  مینادب  هک  نیا  مینک و  عورـش  ار  راک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  نخـس  هب  دامتعا  اب  هک  تسا  نآ  شطرش 
يوـس هب  هاـم  نیا  رد  دـنوادخ  هک  ار  یهار  زاـمن ، قـیرط  زا  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  دـیاب  سپ  .تـسا  مـهارف  لاـمعا  دوعـص  ي 

.دوشن دودسم  مینک  شالت  هار ، نآ  ندش  هدوشگ  زا  سپ  میئاشگب و  دوخ  ناج  رب  هدرک ، زاب  شناگدنب 

لمع هاـم  نیا  رد  یـسک  رگا  ِروُهُّشلا » َنِم  ُهاوِـس  اـمیف  ًهَضیرَف  -َن  یْعبَـس يّدَا  ْنَم  ُباوـَث  َُهل  َناـک  ًاـضْرَف  ِهیف  يّدَا  ْنَم  َو  : » دـنیامرف یم 
.تسا رگید  ياه  هام  رد  لمع  نآ  ربارب  داتفه  لمع  نآ  باوث  دهدب ، ماجنا  ار  یبجاو 

رد ار  هنیمز  ناسنا  يارب  دنک و  یم  رارقرب  طابترا  تابجاو  ِتقیقح  اب  یتحار  هب  حور  اذل  هدش و  هتشادرب  هام  نیا  رد  اه  باجح  نوچ 
.دیامن یم  مهارف  رگید  ياه  هام 
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نازیم ندش  نیگنس  لماع 

رگا ُنیزاوَْملا » ُّفَخَت  َمْوَی  ُهَنازیم  ُهللا  لَّقَث  َّیَلَع  ِهاوَلّصلا  َنِم  ِهیف  َرَثْکَا  ْنَم  َو  : » دنیامرف یم  همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
.تسا نیگنس  وا  نازیم  تسا ، کبس  اه  نازیم  هک  يزور  رد  دتسرفب ، تاولص  نم  رب  هام  نیا  رد  یسک 

هرهب یهلا  راونا  زا  شناج  ینعی  دوب ، نیگنـس  شنازیم  َملاع  نآ  رد  یـسک  رگا  تسا ، نیگنـس  قح  طقف  تماـیق  رد  هک  ییاـج  نآ  زا 
نیا يروط  نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مینک  یم  رکف  .میرذگ  یم  هداس  تاروتسد ، نیا  زا  روط  نیمه  ام  هک  فیح  .تسا  دنم 

تسا و ترخآ  ایند و  تقیقح  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سدقم  دوجو  رون  میـشاب  هجوتم  دیاب  هک  یلاح  رد  .دنا  هتفگ  ار  اه 
.دوش یم  هداد  ام  ترخآ  ایند و  اب  هطبار ي  رد  ناشتاروتسد  مامت  ساسا  نیا  رب 

یم گنهامه  یهلا  هکئالم  ادـخ و  اب  ار  ناـسنا  حور  .دراد  تکرب  رازه  نارازه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لآ  ربماـیپ و  رب  تاولص 
دـنوادخ و  (1)« ًامیلْـسَت ِلَـس  اوُمّ ِْهیَلَع َو  اوُّلَـص  اونمآ  َنیذَّلااَُهیَا  اـی  یبَّنلا ، یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئـالَم  َهللا َو  َّنِا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  .دـنک 
رب تاولص  .دیشاب  وا  نیمارف  میلست  دوجو  مامت  اب  دیتسرفب و  تاولص  وا  رب  مه  امش  نانمؤم  يا  دنتسرف ، یم  تاولص  ربمایپ  رب  هکئالم 

هچیرد ي ناـشکرابم  بلق  اـت  دـندرک  شـالت  هنوگچ  هک  تساـه  نآ  زا  يرازگ  ساپـس  هوحن  کـی  مالـسلا ،  مهیلع  وا  لآ  ربماـیپ و 
مالسلا مهیلع  وا  لآ  ربمایپ و  رب  تاولـص  .دناسرب  ام  هب  ار  شنید  اه  نآ  قیرط  زا  دنوادخ  دشاب و  قلخ  يوس  هب  یهلا  گرزب  تمحر 

لماع تاولص  .میرادافو  امـش  هب  تبـسن  ًامئاد  ام  مینک : یم  مالعا  اه  نآ  رب  تاولـص  نداتـسرف  اب  هک  تسا  يرادافو  عون  کی  راهظا 
نآ اب  یبلق  طابترا  عون  کی 
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اب هک  تـسا  نآ  هدـمع   (1) .دریگ رارق  یـسررب  دروم  رگید  ياج  رد  دـیاب  هک  رگید  تاـکن  يرایـسب  .دـش و  دـهاوخ  هسدـقم  تاوذ 
تمایق رد  ار  دوخ  نازیم  مینک و  ظفح  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ار  ناـم  هطبار  تاولص ،

دوخ ِيدبا  تایح  زا  تمایق  رد  ییاه  نآ   (2)« ٍهیِـضار ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف  ُُهنیزاوَم ، ْتَلُقَث  ْنَم  اّمَاَف  : » دیامرف یم  نآرق  نوچ  میئامن ، نیگنس 
.دشاب نیگنس  اجنآ  رد  ناشنیزاوم  هک  دنا  یضار 

درک و ام  هب  ور  دـعب  درازگ و  ام  اب  ار  حبـص  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  هک  هدرک  لقن  همقلعوبا  زا  بقانم  رد  یمزراوخ 
لامعا مادک  موش  ناتیادف  مدیـسرپ ؛ ناشیا  زا  مدـید ، باوخ  رد  ار  رفعج  مردارب  هزمح و  دوخ  يومع  بشید  نم  نارای ! يا  : » دومرف

بلاط یبا  نب  یلع  ِیتسود  ناگنـشت و  هب  نداد  بآ  امـش ، رب  تاولـص  میتفای : زیچ  هس  رد  ار  لاـمعا  نیرتهب  دـنتفگ : دـیتفای ؟ رترب  ار 
 . مالسلا هیلع 

تسا و ام  يدبا  تایح  هب  ندیشخب  قنور  لماوع  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپرب  نداتسرف  تاولـص  هک  تسا  مولعم  ردق  نیمه 
.دیامن یم  داجیا  نامیارب  یتمایق  یگدنز  رد  ییاه  شیاشگ  نیگنس و  ار  نام  نازیم 

ّبر دبع و  نیب  هدش  هدوشگ  یهار  نآرق ؛

َنِم هِْریَغ  یف  َنارُقلا  َمَتَخ  ْنَم  ِرْجَا  ُلـْثِم  َُهل  َناـک  ِنارُْقلا ، َنِم  ًهَیأ  ِهیف  ـالَت  ْنَم  َو  : » دـنیامرف یم  هینابعـش  هبطخ ي  رد  هـمادا  رد  ترـضح 
سکره و  ِروُهُّشلا »

110 ص :

.دییامرف عوجر  فلؤم  نیمه  زا  حور » ندش  یسدق  لماع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص   » باتک هب  - - 1
تایآ 6 و 7. هعراق ، هروس ي  - - 2

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 123 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14759/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14759/AKS BARNAMEH/#content_note_110_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک نآرق  متخ  رگید  ياه  هام  رد  هک  تسا  یسک  شاداپ  ربارب  وا  يارب  دنک ، توالت  نآرق  زا  يا  هیآ  هام  نیا  رد 

تاملک ادـخ و  باتک  اب  عناوم  نودـب  دـبع  ات  هدـش  هتـشادرب  راگدرورپ ، ترـضح  فطل  هب  ّبر  دـبع و  نیب  ِباجح  هام  نیا  رد  اریز 
ار ادـخ  باتک  زا  یتاکن  هدـنب  نآ  درک ، شراگدرورپ  اب  طابترا  هدامآ  ار  شا  هدـنب  دـنوادخ  یتقو  .دـنک  ادـیپ  طابترا  قح  ترـضح 

ناضمر هام  رد  نوچ  یفرط  زا  درک و  یم  يرتشیب  شالت  دیاب  تاکن  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  رگید  طیارش  رد  هک  دوش  یم  هجوتم 
ِتـصرف مینادب  دیاب  تهج  نیمه  هب  دـنک و  یم  يرادرب  هرهب  نآ  زا  اه  هام  ریاس  رد  تفای ، یهاگآ  ادـخ  باتک  قیاقح  تاراشا و  هب 

.داد تسد  زا  ار  نآ  دیابن  ییانثتسا و  تسا  یتصرف  هام ، نیا  رد  نآرق  اب  طابترا 

اُولَئْـساَف ٌهَقَّلَغُم ، ِناریّنلا  َباْوبَا  َو  ْمُْکیَلَع ، اهَقِّلَُغیال  ْنَا  ْمُکَّبَر  اُولَئْـساَف  -ٌه ، َحَّتَفُم ِرْهَّشلااَذه  یف  ِنانِْجلا  َباْوبَا  َّنِا  ُساّنلااَهُّیَا ! : » دـنیامرف یم 
هدوشگ تشهب  ياهرد  هام  نیا  رد  مدرم ! يا  ْمُْکیَلَع » اهَطِّلَُـسی  ْنَا ال  ْمُکَّبَر  اُولَئْـساَف  ٌَهلُوْلغَم ، َنیطایَّشلا  َو  ْمُْکیَلَع ، اه  - َحِّتَُفی ْنَا ال  ْمُکَّبَر 

ار نآ  هک  دیهاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  تسا ، هتسب  خزود  ياهرد  ددنبن و  امـش  رب  ار  نآ  هک  دیهاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  تسا ، هدش 
.دزاسن طلسم  امش  رب  ار  نانآ  هک  دیهاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  دنریجنز ، رد  اه  ناطیش  .دیاشگن و  امش  رب 

ار قیاقح  اب  طابترا  هار  هک  تهج  نآ  زا  مه  تسا  مهارف  يونعم  قیاقح  اب  طابترا  تهج  طیارـش  مامت  دـییامرف  یم  هظحالم  هچناـنچ 
دبای و تسد  قح  رون  هب  دناوتب  رت  مامت  هچره  یتحار  اب  راد  هزور  ِناسنا  ات  دنا ، هتـشادرب  ار  عناوم  هک  تهج  نآ  زا  مه  دنا و  هدوشگ 

ملاع هب  يا  هچیرد  هزور ،  » باتک رد  منهج  ياهرد  نتسب  تشهب و  ياهرد  ندوشگ  ِینعم  رد  .دسانشب  ار  قح  شبلق ،
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دنوادـخ هنوگچ  هک  دـینک  تیانع  هتکن  نیا  هب  یلو  مینکن ، رارکت  اج  نیا  ار  تاکن  نآ  دـیهد  هزاـجا  هدـش ، حرطم  یـضیارع  ینعم »
طیارـش نیا  زا  رطاخ  یگدوسآ  اب  درک  شالت  دـیاب  .تسا  هدرک  مهارف  نآ ، ییاـهن  ّدـح  رد  هاـم  نیا  رد  ار  شا  هدـنب  دوعـص  طـیارش 

جیاتن هب  هللاءاش  نإ  میزاس و  یلمع  دوخ  یگدـنز  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاروتـسد  مامت ، تقد  اب  مینک و  هدافتـسا 
.میبای تسد  نآ  راشرس 

ام ِهللا  َلوُسَر  اـی  ُْتلُقَف  ُتْمُقَف  : » دـنیامرف یم  ناـشیا  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـش  ضرع  ناتتمدـخ  هک  تیاور  نیا  ِيوار 
متـساخرب و ...َّلَج » َّزَع َو  ِهللا  ِمِراحَم  ْنَع  ُعَرَْولَا  ِرْهَّشلااذَـه ، یف  ِلامْعَْالا  ُلَْـضفَا  ِنَسَْحلااـَبَا ! اـی  َلاـقَف  ِرْهَّشلااَذـه ؟  یف  ِلاـمْعَْالا  ُلَْـضفَا 

مارح زا  زیهرپ  هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  نسحلاابا ! يا  دـندومرف : تسیچ ؟ هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  ادـخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع 
ضرع ناتتمدخ  ناضمر » هام  یلصا  رهوگ  عرو ؛  » ناونع تحت  دعب  ثحبم  رد  ار  هلئـسم  نیا  دیهد  هزاجا  .تسا  ناحبـس  يادخ  ياه 
باوـج ملـسم  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  زین  هدـنهد  باوـج  تسا و  يا  هداـعلا  قوـف  ناـسنا  هدـننک  لاؤـس  اریز  .مـنک 

.دراد یقیمع  ثحب  ياج  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

112 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


ناضمر هام  یلصا  رهوگ  ، عرو موس : هسلج 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ادخ ربمایپ  زا  دندومرف  داریا  ناضمر  هام  اب  هطبار  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هبطخ ي  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
یلاع هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح  رد  هک  دنک  یم  یـشطع  زا  تیاکح  هک  دـندرک  یلاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هام نیا  رد  لامعا  نیرتهب  رهَّـشلا »؟ اَذَـه  یف  ِلاَمْعَْالا  ُلَْضفَا  اَم  : » هللا لوسر  ای  دـننک  یم  لاؤس  ترـضح  .دراد  هام  نیا  رد  لمع  نیرت 
یتقو تسیچ ؟ راک  نیرتهب  دنیبب  ددرگب  یطیارـش  ره  رد  هراومه  دیاب  رایـشوه  ناسنا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  لاؤس  ياضف  زا  تسیچ ؟

، میـشاب لامعا  نیرتهب  لابند  هب  سپ  میهد ، ماجنا  تسا  هدـمآ  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  ار  یبوخ  ياهراک  همه ي  میرادـن  تصرف 
نم يارب  لمع  کی  تسا  نکمم  اریز  دـنک ، باختنا  ار  دوخ  مسج  حور و  بسانم  لامعا  دـیاب  دوخ  تیفرظ  هب  انب  سک  ره  دـنچره 
نآ هب  دودحم  ار  دوخ  مینک و  تّمه  دیاب  لاح  ره  رد  .دـشاب  لمحت  لباق  میارب  رت  نییاپ  هجرد  کی  اب  یلمع  یلو  دـشاب  اسرف  تقاط 

.میشاب لامعا  لضفا  بلاط  نامدوخ  تقاط  ّدح  رد  مینکن و  دوش ، یم  هیصوت  يداع  مدرم  يارب  هک  یلمع 

هتشاد ار  هغدغد  نیا  دیاب  سکره  دهد ؛ یم  ناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح  لاؤس 
.دربب ار  هرهب  نیرتشیب  لمع  نیرتهب  اب  یطیارش  ره  رد  هک  دشاب 
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نآ زا  ات  دنک  یم  توعد  ار  ام  موصعم  ناسنا  ود  نیا  نیب  مکاح  ياضف  هب  هجوت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سدقم  دوجو  ِباوج 
ُلَْـضفَا نَسَْحلا  َابَا  اَی  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  لاؤس  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .مینکب  یـساسا  هدافتـسا ي  باوج 

دینک هظحالم  .تسا  یهلا  مراحم  زا  زیهرپ  هام  نیا  رد  لامعا  نیرتالاب  نسحلاابا ! يا  هّللا » ِمِراَحَم  ْنَع  ُعَرَولَا  رهَّشلا  اَذَـه  یف  لاَـمْعَْالا 
یلع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دراد ، ار  نآرق  متخ  کی  باوث  نآ  هیآ ي  کی  توالت  هک  دراد  تیفرظ  ردـقنآ  هک  یهام  رد 
دننک دوخ  بیـصن  ار  نآرق  متخ  کی  باوث  نآرق  هیآ ي  کی  زا  اـهنت  هن  اـت  دـنهد  یم  قوس  ریـسم  نیرت  یلوصا  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

هژاو ي حرـش  اب  هللاءاش  نإ  هک  دشاب -  قح  هب  عوجر  ناشیا  يارب  یگدنز  تاظحل  مامت  هک  دنهد  لکـش  دوخ  يارب  یتیـصخش  هکلب 
هیلع نینمؤملاریما  هب  باـطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  هلمج  نیا  دـشاب  نامـساوح  دوش - یم  نشور  عوضوم  نیا  عرو » »

رب دیاب  تهج  نیمه  هب  دشاب  رقتـسم  يرادنید  ياه  قفا  نیرت  یلاع  رد  دـنامب و  یلع  مالـسلا  هیلع  یلع  ات  تسا ، هدـش  رداص  مالـسلا 
مّلـسم تسا و  لمع  نیرتهب  هللا  تفایـض  هام  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هنوگچ  تسیچ و  عرو  نیا  .دوب  ساسح  یلیخ  هلمج  نیا  يور 

؟ دراد یپ  رد  ار  هجیتن  نیرتهب 

عرَو مَلاع 

يزیچ عرو »  » دوش یم  مولعم  .تسا  عرو  تداـبع  نیرت  تخـس   (1)« ُعَرَْولا ِهَداَبِْعلا  َّدَشَأ  َّنِإ  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یتقو 
دراو تسا  بلق  نادیم  هک  نادیم  نیرت  تخس  رد  دیاب  هکلب  تسا ، حراوج  ءاضعا و  هب  لمع  زا  رتالاب 
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داجیا دشاب  لمع  کی  هک  نآ  زا  شیب  عرو »  » عقاو رد  .داد  لکش  دوخ  يارب  ار  یـصاخ  تیـصخش  دومن و  لمع  هزوح  نآ  رد  دش و 
یم عرَو »  » َملاع هب  ندیسر  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .دراد  ار  دوخ  صاخ  تایـصوصخ  هک  دوخ  يارب  تسا  یَملاع »  » کی

(1)« مَّذـلا ِحْدَْـملا َو  ِءاَِوتْـسا  ْمِهِیف َو  ِهِضْوَخ  ِكْرَت  َعَمْجَأ َو  ِْقلَْخلا  ِتاَرَثَـع  ْنَع  ِحـْفَّصلا  ٍلوُصُأ ، ِهَثاََـلث  َیلِإ  ُجاَـتْحَی  ُعِّرَوَـتُْملا  : » دـنیامرف
مدرم روما  رد  دـنک ، یـشوپ  مشچ  ًالماک  مدرم  ياه  شزغل  زا  دـنک ، تیاعر  ار  یـساسا  لصا  هس  دـیاب  تسا  عرو  لها  هک  یـصخش 

ُماَوَد ِعَرَْولا  ُلْـصَأ  : » دـنیامرف یم  همادا  رد  ترـضح  .تسا  يواـسم  شیارب  مدرم  شهوـکن  حدـم و  دـنک و  یمن سـسجت  تلاـخد و 
ُكْرَت ِهِینْعَی َو  َال  اَم  ِعیِمَج  ُهَقَراَفُم  ٍهَبیِر َو  ٍهَْبیَع َو  ِّلُک  ُْضفَر  ٍهَْهبُـش َو  ِّلُک  ْنِم  ُجوُرُْخلا  ِهَلَماَعُْملا َو  ُءاَفَـص  َِهلَواَقُْملا َو  ُقْدِص  ِهَبَـساَحُْملا َو 

َال اَم  ِْملِْعلا  َنِم  َضِراَُعی  َال  ِنیِّدلا َو  یِّفِخَتْـسُم  ُبِحاَُصی  َال  ُحِضاَْولا َو  ِْهیَلَع  ُلِکُْـشی  ْنَم  ُِسلاَُجی  َال  اَهُِقْلُغی َو  َْفیَک  يِرْدَـی  َال  ٍباَْوبَأ  ِحـْتَف 
تـسار دسرب و  دوخ  باسح  هب  هراومه  ناسنا  هک  تسا  نآ  عرو  لصا  هَّللا » ِنَع  ُهُعَطْقَی  ْنَم  َعَطْقَی  ٍِلئاَق َو  ْنِم  ُهُمَّهَفَتَی  َال  ُُهْبلَق َو  ُلِمَتْحَی 

زا دزاس ، ادـج  دوخ  زا  ار  اه  بیع  ههبـش و  کش و  دـنک ، يرود  تاهبـش  زا  دزاس ، کـین  مدرم  اـب  ار  دوخ  طاـبترا  دـیوگب و  نخس 
یمن بوخ  ار  وا  هک  یـسک  اب  ددنبب ، ار  اه  نآ  دـناوتن  دـعب  هک  دـنکن  زاب  دوخ  يور  هب  ار  یئاهرد  دـیامن ، يراددوخ  يوغل  هنوگره 
شلد درادن و  ار  نآ  لمحت  هک  یلئاسم  رد  دشاب ، هتشادن  تقافر  دنرامش  یم  کبس  ار  نید  هک  یناسک  اب  .ددرگن  نیـشن  مه  دسانش 

هضراعم دنک  یمن  لوبق  ار  اه  نآ 

117 ص :

ص 227. ینالیگ ، قازرلادبع  همجرت ي  هعیرشلا ، حابصم  - - 1

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 130 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14759/AKS BARNAMEH/#content_note_117_1
http://www.ghaemiyeh.com


دیوگ یم  نخـس  هناعطاق  ادخ  زا  هک  ار  یـسک  هتفگ ي  دنکن و  تفلاخم  وا  اب  دیمهفن  يا  هدـنیوگ  زا  ار  ینخـس  رگا  دـشاب ، هتـشادن 
.دونشب

یم وا  بیـصن  يا  هجیتن  هدـش و  دراو  عرو »  » َملاع رد  تفرگ ، رارق  تسا  نآ  رکذـتم  قوف  تیاور  هک  یَملاـع  نینچ  رد  ناـسنا  یتقو 
ًاعرَو ُهَناْحبُس  َهّللا  یََقل  نَم  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تسا  هدمآ  هجیتن  نآ  ققحت  يارب  مالـسا  همه ي  هک  دوش 

یمامت باوث  دـنوادخ  دـنک  تاقالم  ار  ادـخ  تسا ، عرو »  » هکلم ي ياراد  هک  یلاـح  رد  سکره   (1)« هّلُک مالـسإلا  َباَوث  ُهّللا  ُهاطْعأ 
اَّلِإ ِهَّللا  َْدنِع  اَم  ُلاَُنی  َال  ُهَّنِإَف  ِعَرَْولِاب  ْمُْکیَلَع  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تهج  نیمه  هب  .دیامرف  یم  اطع  وا  هب  ار  مالـسا 

«. عرو  » قیرط زا  رگم  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  دیآ  یمن  تسد  هب  اریز  دینک  هشیپ  عرو »  » هک داب  امش  رب   (2)« عَرَْولِاب

ناسنا ناج  رد  عرَو  هکلم ي  مارآ  مارآ  هانگ ، زا  يرود  تیونعم و  ملاع  هب  رظن  اه و  یکاپ  رب  زکرمت »  » اـب هک  تسا  هدـعاق  کـی  نیا 
ات دـیامن  یم  طاتحم  رایـسب  ار  وا  تفرگ  لکـش  ناسنا  رد  رگا  هک  تسا  رذـح  زا  یتلاح  تساوقت و  زا  رتالاب  عرو »  » .دـنک یم  روهظ 
رد تایاور  هک  دـنک  یم  داجیا  دوخ  فارطا  رد  ار  یمیرح  تسا و  يرارف  كانمیب و  مه  ههبـش  زا  یتح  هک  هانگ  زا  اهنت  هن  هک  اجنآ 

نوچمه عرو   (3)« تاَئِّیَّسلا َنِم  ٌهَّنُج  ُعَرَْولا  : » دـنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـنا و  هدرب  ماـن  رپس  هب  نآ  فصو 
لباقم رد  تسا  رپس 
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.تسا سابل  اوقت  ینعی  يَْوقَّتلا » ُساِبل  : » دنیامرف یم  دنرب و  یم  راک  هب  ار  سابل  ریبعت  اوقت  يارب  هک  یلاح  رد  .اه  یتشز  ناهانگ و 

دوخ ِيرادهگن  هیحور ي  یهلا ، یهاون  رماوا و  هفیظو و  يور  رب  بلق  هجوت  زکرمت و  اب  دیاب  ادـتبا  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هیـضق  لصا 
هکلم ي مارآ  مارآ  دوشن  هانگ  راتفرگ  دوب  بظاوم  دش و  دـیدش  یهلا  مارح  يور  رب  ناسنا  هجوت  رگا  .دوش  داجیا  ام  رد  اه  شزغل  زا 

دازآ شراگدرورپ  دوخ و  نیب  ياه  باجح  زا  ار  ناسنا  نانچنآ  یلاعتم و  رایـسب  تسا  يا  هچیرد  عرو  .دنک  یم  روهظ  وا  رد  عرو » »
.درب یم  ولج  وا  يانسح  ءامسا  هب  رظن  دنوادخ و  تاقالم  ات  هک  دنک  یم 

« عَرَو  » روهظ

رد هطبار  نیمه  رد  دوش  یمن  عورش  عرو » ، » دوشن ادیپ  ناسنا  رد  یهلا  مراحم  هب  تبسن  دوخ  زا  ینابهگن  هیحور ي  یبلق و  زکرمت  ات 
هدـش مارح  وـت  رب  هـچنآ  زا  مدآ ! دـنزرف  يا   (1)« ساَّنلا ِعَرْوَأ  ْنِم  ْنُکَت  َکـْیَلَع  ُْتمَّرَح  اَـم  ِْبنَتْجا  َمَدآ  َْنبا  : » مـیراد یـسدق  ثیدـح 

، میهدـن ماجنا  میـسانشب و  ار  ناهانگ  يرهاظ  تروص  بلاق و  ام  تسا  نکمم  تقو  کی  .یـشاب  مدرم  نیرت  عرو  اب  اـت  نک  باـنتجا 
هانگ هب  هک  دـنک  یم  ینابهگن  يروط  دوخ  زا  دراد و  زکرمت  هانگ  زا  يرود  رب  ام  لد  تقو  کی  یلو  مینک ، یمن  يدزد  هک  نآ  لثم 

هک تفرگ  هجیتن  روط  نیا  ناوت  یم  تایاور  هعومجم ي  هب  هجوت  اب  .دـنک  یم  روهظ  عرَو »  » هک تسا  تلاح  نیا  رد  دوشن ، کـیدزن 
هب هک  تسا  یتردق  ییاناوت و  نآ  عرو » »
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بتارم عرو ، نآ  تحاس  رد  دـناوتب  ناسنا  ات  دروآ  یم  دـیدپ  ناسنا  سفن  رد  ار  تاـمرحم  زا  يرود  هاـنگ و  زا  باـنتجا  قح ، قیفوت 
.دسرب یهلا  برق  ماقم  هب  دیآ و  لئان  يرتشیب  لئاضف  بسک  هب  دنک و  یط  تعرس  اب  ار  لامک  یقرت و 

لاح نیا  اب  دهد  ماجنا  زین  ار  تابحتسم  یخرب  دنک  یم  یعس  یتح  دراذگ  یمن  مک  تابجاو  ماجنا  رد  الومعم  مزتلم ، نمؤم و  ناسنا 
نیمه رد  زین  يوقت  اـب  عرَو  قرف  .دـسرب  عرو  هب  اـت  هدرکن  تیبرت  تاـمرحم  كرت  رد  ار  دوخ  بلق  اریز  دریگ  یمن  ار  مزـال  هجیتن ي 
ناسنا هک  تامرحم  زا  تسا  یـصاخ  زیهرپ  عون  کی  عرَو  یلو  تسا  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  زا  تراـبع  يوقت  تسا ، هتکن 

هب .دراذگ  یم  ار  دوخ  ِبولطم  رثا  تابجاو  ماجنا  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  ، دـنک یم  يرود  تامرحم  زا  دوخ  ناور  حور و  اب  عقاو  هب 
میشاب هجوتم  دیاب  .تسا  عرو  امـش  نید  نیرتهب   (1)« ُعَرَْولا ُمُِکنیِد  ُْریَخ  َو  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تهج  نیمه 

دننام عرو  لَثَم  تسا ، نید  نوتـس  نمؤم و  تنیز  عرو  دمحا ! يا  هدمآ : یـسدق  ثیدح  رد  .دوش  یمن  ققحم  عرو  نودـب  یهلا  برق 
دننک یمن  ادیپ  تاجن  نایاسراپ  نینچمه  یتشک ، هلیسو ي  هب  رگم  دنک  یمن  ادیپ  تاجن  یـسک  ایرد  زا  هک  روط  نامه  تسا ، یتشک 

.عرو (2) هلیسو ي  هب  رگم 

: دـنیوگ یم  هزورما  .تسا  ریذـپ  ناکما  عرو  هلیـسو ي  هب  اهنت  یگدـنز  ياـیرد  مطـالت  زا  يراگتـسر  تاـجن و  میـشاب  هجوتم  دـیاب 
هدولآ هانگ  هب  ناسنا  ات  تسا  تشادهب  عقاو  رد  عرو  تسا ، نامرد  زا  رتهب  تشادهب 
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ادـخ لوسر  .دوش  اهر  نآ  هیلایخ ي  ياه  تروص  زا  دـبای و  تاجن  هانگ  نآ  زا  ات  دـنک  فرـص  يدایز  يژرنا  دـشاب  روبجم  دوشن و 
تدابع نیرتالاب  یتلاح  نینچ  رد  رارقتسا  دنشاب و  رقتسم  یَملاع  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دنک یم  ناسآ  ناسنا  يارب  ار  ردق  بش  كرد  هنیمز ي  تسا و  ناضمر  هام  رد 

ینابهگن ار  دوخ  يروط  ناسنا  هک  نیا  تسا و  یهلا  مارح  يور  رب  لماک  هجوت  یبلق و  زکرمت  ناـسنا  ناـج  رد  عرَو  ققحت  همزـال ي 
ُعَرَْولا : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تهج  نیمه  هب  دوشن ، کیدزن  یهلا  یهاون  هب  هک  دنک 

كان ههبش  رما  اب  دروخرب  ماگنه  ار  ناسنا  هک  يا  هکلم  ینعی  .تسا  كان  ههبش  روما  رد  ندش  فقوتم  عرَو   (1)« هَْهبُّشلا َْدنِع  ُفُوقُْولا 
ناکما هچ  نآ ره  زا  ار  ناسنا  حور  دروآ و  یم  هنحـص  هب  ار  بلق  كان ، ههبـش  لامعا  هب  تبـسن  ینابهگن  عون  نیا  .دـنک  یم  فقوتم 

.دیامن یم  رفنتم  دراد  هارمه  هب  ار  ادخ  زا  يرود 

یلاح رد  درک  تاقالم  ار  ادخ  یـسک  رگا  دندومرف : دش  ضرع  هک  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
تمایق رد  یتقو  ات  مینک  راک  هچ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاوس  نیا  .دهد  یم  وا  هب  ار  مالـسا  همه ي  باوث  دـنوادخ  دوب  عرَو  ماقم  رد  هک 

ات مینک  يراک  دـیاب  سپ  دـنک  یم  روهظ  تاکلم  تمایق  رد  هک  تسا  مولعم  میـشاب ؟ عرو  اب  ناسنا  کـی  میور  یم  ادـخ  تاـقالم  هب 
مینادب میناسرب و  كان  ههبـش  ياهزیچ  زا  زیهرپ  ماقم  هب  ار  بلق  هک  نآ  رگم  دیآ  یمن  دوجو  هب  نیا  دوش و  ادـیپ  ام  رد  عرَو  هکلم ي 

َّنِإ  » مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نخس  هب  انب 
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یهلا ماکحا  تیالو  تحت  ًاـمامت  هک  دوش  یَملاـع  دراو  دـیاب  ناـسنا  نوچ  .تسا  عرو »  » تداـبع نیرتدـیدش   (1)« عَرَْولا ِهَداَبِْعلا  َّدَشَأ 
عرو اب  تسادخ  شیپ  ار  هچنآ  دیدرگ ، رکذ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  یتیاور  هب  انب  دش  یهللادنع  َِملاع  دراو  نوچ  تسا و 

.دوش یم  طبترم  یهلا  ءامسا  اب  ینعی  .دروآ  یم  تسد  هب 

: دـنیامرف یم  بلق  هب  یهلا  لـالح  مارح و  میهفت  رکذ و  میهفت  یبـلق و  زکرمت  اـب  هطبار  رد  هیلع » هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح 
رما ءادـتبا  رد  ار  دوخ  بلق  ناسنا  هک  تسا  نانچ  نآ  .تسا و  میهفت » ، » هّیرکذ تاداـبع  ًاـصوصخ  تاداـبع ، هّیبلق ي  بادآ  زا  یکی  »

تادابع رارـسا  قیاقح و  داروا و  راکذا و  زا  کی  ره  سپ ، دهد ؛ میلعت  دـهاوخ  یم  ار  نآ  هدرکن و  زاب  نابز  هک  درادـنپ  یلفط  نوچ 
.دـنامهفب بلق  هب  هدومن  كاردا  هک  ار  یتقیقح  نآ  تسه ، لامک  زا  يا  هبترم  ره  رد  دـهد و  میلعت  نآ  هب  یعـس  ّتقد و  لامک  اـب  ار 

ادـخ مالک  ْنآرق  هک  ار  یلامجا  يانعم  نامه  تسا ، هرهب  یب  تاداـبع  رارـسا  زا  تسین و  راـکذا  نآرق و  یناـعم  مهف  لـها  رگا  سپ ،
هّیلامجا یناعم  نیمه  بلق  هب  دنک و  بلق  میلعت  تسا  راگدرورپ  يرادربنامرف  تعاطا و  ْتادابع  تسا و  قح  يروآدای  ْراکذا  تسا و 

زا و  یهن ، رما و  دیعو و  دعو و  لیبق  زا  ار ، هّیروص  یناعم  نامه  تسا ، راکذا  نآرق و  هیروص ي  یناعم  مهف  لها  رگا  .دـنامهفب و  ار 
رارـسا زا  يّرـس  ای  فراعم  قیاـقح  زا  یتقیقح  فشک  رگا  .دـهد و  میلعت  بلق  هب  هدومن  كاردا  هک  رادـقم  نآ  هب  داـعم  أدـبم و  ملع 
تـسا نآ  میهفت  نیا  هجیتن ي  .دیامن و  میهفت  ار  نآ  دنک و  میلعت  بلق  هب  شـشوک  یعـس و  لامک  اب  ار  نامه  هدش ، وا  يارب  تادابع 

دوش و هدوشگ  بلق  نابز  ْتبظاوم  یتّدم  زا  سپ  هک 
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سپ و  دوب ، نابز  عبات  بلق  دش و  یم  رکاذ  ْبلق  ْنابز  رکذ  هب  مّلعم و  ْنابز  دوب و  مّلعتم  بلق  رما ، لوا  رد  .ددرگ  رّکذتم  رکاذ و  ْبلق 
دوش هاگ  هکلب  .دنک  تکرح  نآ  عبت  هب  دیوگ و  رکذ  نآ  رکذ  هب  نابز  ددرگ و  رکاذ  بلق  ددرگ : سکع  ْبلق  نابز  ندش  هدوشگ  زا 

رّکذـتم بلق  رگا  تسین و  يرادـیب  لاح  هب  صتخم  یبلق  رکذ  هک  اریز  دـیوگ ، یناسل  رکذ  یبلق  رکذ  عبت  هب  ناسنا  زین  باوخ  رد  هک 
نآ هدش  هدوشگ  بلق  نابز  هک  نآ  تمالع  ...دـیامن و  تیارـس  رهاظ  هب  بلق  توکلم  زا  دـیوگ و  رکذ  هدـش  نآ  عبات  هک  نابز  دوش 

(1)« .ددرگ لیاز  جنر  یگتسخ و  دهد و  خر  حرف  طاشن و  دوش و  عفترم  نآ  تمحز  رکذ و  بعت  هک  تسا 

ار زامن  اه  یـضعب  هک  روط  نیمه  .میربب  الاب  ار  دوخ  راـظتنا  میرواـیب و  نییاـپ  ار  عرو »  » ینعم هک  تسا  نآ  دروم  نیا  رد  ثحب  تفآ 
هب دنوادخ  .دوش  یمن  هانگ  زا  يرود  بجوم  نامزامن  ارچ  دنیوگ  یم  دـعب  تسین و  زامن  رگید  عقاو  هب  هک  دـنروآ  یم  نیئاپ  ردـقنآ 

بجوم هک  دـیآ  هنحـص  هب  يروط  زامن  دـیاب  ینعی  .نم  دای  رکذ و  تهج  دـیراد  ياپ  هب  ار  زامن   (2)« يرْکِذـِل َهالَّصلا  ِِمقَأ  : » دومرف ام 
، دوش یم  بلق  رد  ادـخ  دای  یلجت  بجوم  هک  تایـصوصخ  نیا  اب  زامن  نیا  اـیآ  ددرگ ، قح  رـضحم  رد  رازگزاـمن  روضح  ساـسحا 

هجوتم نازیزع  هک  تسا  مزال  دوش ؟ هدیشک  هانگ  يوس  هب  ناسنا  زاب  هک  دراذگ  یم  یقاب  ناسنا  رد  هراّما  سفن  ياه  لیم  يارب  ییاج 
تسا یعرو  هچ  دیسرپ  دوخ  زا  دیاب  .دنز  یم  هعماج  هب  یساسا  ياهررض  ینید  ِقیاقح  هاگیاج  نداد  لیلقت  دنشاب 
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یسک رگا  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دعب  تسا و  تدابع  نیرت  تخس  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  هک 
یناـبهگن کـی  عرَو  نیا  هک  تسا  موـلعم  .دروآ  تسد  هب  دـناوت  یم  عرو  اـب  طـقف  دروآ  تسد  هب  تسادـخ  شیپ  ار  هچنآ  دـهاوخب 

یم نآ  هب  رخآ  رد  کلاس  هک  ار  هچنآ  نافرع ، گرزب  دیتاسا  لثم  مالـسلا  مهیلع  همئا  .دـنوادخ  تاروتـسد  هب  تبـسن  تسا  یـصاخ 
وا ناشن  یهار  دنیآ  یم  اذل  دـنک ، یم  مه  تریح  هزات  درادـن ، نآ  زا  يروصت  کلاس  نوچ  دـننک ، یمن  یفرعم  وا  هب  ادـتبا  رد  دـسر 

ناسنا رگا  هک  تسا  يا  هکلم  نآ  عرَو  .درک  یمن  رواب  ادتبا  رد  هک  دسر  یم  يزیچ  نآ  هب  دورب  تسرد  ار  هار  نآ  رگا  هک  دنهد  یم 
.تسا مالسا  همه ي  شباوث  هک  دسر  یم  يزیچ  هب  دورب  ولج  نآ  قباطم 

ینید زکرمت  تاکرب 

تایـضایر رد  هک  اهرکفت  اهزکرمت و  ریاس  اب  هک  تسا  ینید  زکرمت  رکفت و  نامه  ادخ ، مارح  زا  يرود  هب  تبـسن  یبلق  ِلماک  هجوت 
رظن ّدم  ار  اه  نآ  نیب  هطبار ي  اه و  تیّمک  امش  یضایر ، زکرمت  رد  .دنتسین  مه  محازم  دنچ  ره  دنک ، یم  قرف  دیراد  هفسلف  رد  ای  و 
یمن لصاح  ثحب  دروم  عرو » ، » رکفت عون  نیا  زا  زگره  یلو  دـیزاس  یم  ار  لـیاسو  نیرت  فیرظ  قیقد ، ياـه  هبـساحم  اـب  دـیراد و 
رارق رظن  دروم  میهافم  یفـسلف  یقطنم و  زکرمت  رکفت و  رد  .تسین  عرو  محازم  رکفت  نیا  مدرک  ضرع  هک  ناـنچمه  دـنچ  ره  دوش ،

ره دوش ، یمن  ناسنا  رد  عرو »  » روهظ بجوم  دوخ  يدوخ  هب  رکفت  نیا  .يرکف  رظن  زا  ادـخ  تاـبثا  ادـخ و  موهفم  لـثم  .دـنریگ  یم 
هچیرد ي دناوت  یم  دنچ 
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مارح هب  تبـسن  ناسنا  بلق  هک  میراد  يرگید  زکرمت  یفـسلف ، یـضایر و  عون  زا  ِياهزکرمت  رکفت و  رب  هوالع  .دشاب  عرو »  » هب دورو 
هک دـنک  یم  دراو  صاخ  يرکفت  رد  ار  ناسنا  هاـگآدوخان  اـه  مارح  هب  هجوت  .دراد  یم  هگن  ار  دوخ  دوش و  یم  زکرمتم  یهلا  ياـه 

یهن ادـخ  ار  لـمع  نآ  هک  تهج  نآ  زا  ندوب و  مارح  هبنج ي  زا  ار  تاـعوضوم  ًاـیناث : .ار  دوخ  هن  دراد  رظن  ّدـم  ار  ادـخ  مئاد  ًـالوا :
دناوت یم  دـسر و  یم  دـیحوت  زا  يا  هجرد  هب  ناسنا  بلق  هک  تسا  قیرط  نیا  زا  ندوب ، رـضم  هبنج ي  زا  هن  دـنک و  یم  لابند  هدرک ،

رد هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  .دنک  یم  ادیپ  یتیـصاخ  نینچ  يدیحوت  بلق  تسا و  ذفان  دـیحوت  نوچ  دـنک ، ریـس  العا  ملاوع  رد 
ضرعم رد  ًامامت  ار  دوخ  بلق  هک  ینعم  نیا  هب  .تسا » دیحوت  هوک  یـضاق  : » دـندوب هدومرف  هیلع » هللا  ناوضر  » یـضاق موحرم  هراب ي 

.تسا هدرک  ینابهگن  تخس  رما  نیا  رد  ار  دوخ  بلق  هداد و  رارق  دنوادخ  یهاون  رماوا و 

مالسا هدولاش ي  عرَو ؛

ْنِم َوُهَف  َّنِِهب  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َیَِقل  ْنَم  ٌهَثاََلث  ُِّیلَع  اَی  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  تیصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
َِعنَق ْنَم  ِساَّنلا َو  ِعَرْوَأ  ْنِم  َوُهَف  ِهَّللا  ِمِراَحَم  ْنَع  َعِرَو  ْنَم  ِساَّنلا َو  ِدَـبْعَأ  ْنِم  َوُهَف  ِْهیَلَع  َضَرَْتفا  اَِمب  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  ِساَّنلا  ِلَْـضفَأ 

ِِهب يِراَدـُی  ٌُقلُخ  ِهَّللا َو  یِـصاَعَم  ْنَع  ُهُزُجْحَی  ٌعَرَو  ُُهلَمَع  َِّمتَی  َْمل  ِهِیف  َّنُکَی  َْمل  ْنَم  ٌثاََلث  ِّیلَع  اَی  َلاَق  َُّمث  ِساَّنلا  یَنْغَأ  ْنِم  َوُهَف  ُهَّللا  ُهَقَزَر  اَِمب 
ٌناَیْرُع َو ُماَلْسِْإلا  ِّیلَع  اَی  َلاَق  ْنَأ  َیلِإ  ِلِهاَْجلا  َلْهَج  ِِهب  ُّدُرَی  ٌْملِح  َساَّنلا َو 
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ار ادـخ  اـه  نآ  اـب  هک  ره  هک  تـسا  زیچ  هـس  یلع ! يا   (1)« عَرَْولا ُهُداَمِع  ُحـِلاَّصلا َو  ُلَمَْعلا  ُُهتَءوُُرم  ُفاَـفَْعلا َو  ُُهتَنیِز  ُءاَـیَْحلا َو  ُهُساَِـبل 
زا هک  ره  و  دشاب ، مدرم  نیرتدباع  زا  تسا  هدرک  بجاو  وا  رب  ادـخ  ار  هچنآ  دـهد  ماجنا  هکره  دـشاب : مدرم  نیرتهب  زا  دـنک  تاقالم 
یب زا  تسا  هدرک  شیزور  ادـخ  هچنآ  هب  دـنک  تیافک  تعاـنق و  هکره  و  دـشاب ، مدرم  نیرت  عرو  اـب  زا  دـنکزیهرپ  یهلا  ياـه  مارح 

دراد و شزاب  یهلا  یصاعم  زا  هک  یعرو  دوش : یمن  لماک  مامت و  شلمع  دشابن  اراد  هک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  .دشاب  مدرم  نیرتزاین 
تسا و هنهرب  مالسا  یلع ! يا  دومرف : هک  نیا  ات  دوش ، فرط  رب  لهاج  ِلهج  نآ  هب  هک  یملح  دنک و  ارادم  مدرم  اب  نآ  هب  هک  یقلُخ 

.تسا عرو  شا  هدولاش  تسا و  حلاص  لمع  شا  یگنادرم  تسا و  ینمادکاپ  شرویز  تسا و  مرش  ایح و  شا  هماج 

نآ دریگب و  توق  یهلا  یهاون  هب  تبـسن  ام  ینابهگن  هکلم ي  هک  نیا  يارب  تسا  قیاـقح  يور  رب  زکرمت  رکفت و  ناـمه  ینید  رکفت 
، ناـسنا دـیحوت  دـیآ و  هنحـص  هب  دوش ، یم  داـجیا  ناـسنا  بلق  رد  ادـخ  ِمارح  هب  هجوت  عرو و  قیرط  زا  هک  زکرمت  یناـبهگن و  عوـن 
اب ناسنا  دروخرب  رگید  دـش  یهلا  مارح  هجوتم  لد  یتقو  .تسا  مالـسا  همه ي  هیاپ ي  هدولاش و  دـیحوت  نآ  هک  دوش  یبلق  يدـیحوت 
هللا یلا  عوجر  هب  رجنم  ناسنا  يارب  عرو  تسا و  تقیقح  يوس  هب  ریس  سنج  زا  ناسنا  يراکزیهرپ  هوحن ي  دنک و  یم  قرف  عوضوم 

.دوش یم  عورش  ناسنا  ریس  دتفا و  یم  هار  مارآ  مارآ  دوب  یهلا  مارح  بظاوم  لد  یتقو  نوچ  دوش ، یم 
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همه ِقیمع  ِینابهگن  عرو ، ینعی  دـنوادخ  ياه  مارح  تیاعر  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  تیاـنع  دوش  روصت  تسرد  عوضوم  هک  نیا  يارب 
یگدـنز رد  هک  تسا  ییاه  هلغـشم  نآ  لباقم  رد  هک  میئوگ  یم  یعمج » ساوح   » نآ هب  ًاحالطـصا  هک  دـیآ  یم  ناـیم  رد  يا  هبناـج 

ادـخ و مکح  هب  رظن  اـب  هک  یعمج  ساوح  عوـن  نیا  هب  ندیـسر  زا  دـعب  .دوـش  یم  ادـیپ  اـه  ناـسنا  ناور  حور و  يارب  هّرمزور  ياـه 
نیا دیآ و  یم  نایم  هب  قح  ترـضح  رظن  ریز  ادخ  مکح  زا  ینابهگن  ینعی  يدـعب  هلحرم ي  دوش ، یم  عورـش  مکح ، نآ  زا  ینابهگن 

.یقیقح عرَو  نآ  تسا 

هتـشر ي رد  ات  دنراد و  زکرمت  هداعلا  قوف  دوخ  یـشزرو  هتـشر ي  هب  طوبرم  روما  رد  هک  دنتـسه  ییاه  مدآ  ایند  ِیـشزرو  نانامرهق 
نانامرهق .تسا  ندش  راکشزرو  زا  ریغ  هتشر  کی  رد  ندش  نامرهق  اریز  دنوش  یمن  نامرهق  دنوشن  زکرمت  َملاع  دراو  دوخ  یـشزرو 

نآ بسحرب  ار  ناشندب  دعب  دننک و  یم  زکرمت  صاخ  یتکرح  نف و  کی  يور  رب  اه  نآ  دنراد ، یصاخ  ینابهگن  دوخ  هتـشر ي  رد 
، بیقر اب  هقباسم  ماگنه  رد  دـنناوتب  دوش و  هکلم  ناشیارب  صاـخ  ِلکـش  نآ  هب  تکرح  نآ  اـت  دـننک  یم  تیبرت  دـنهد و  یم  لـکش 

دننک تیبرت  نآ  قبط  ار  دوخ  ياه  هچیهاـم  دـیاب  هک  یـصاخ  تکرح  يور  رب  ادـتبا  ًـالثم  .دوش  ارجا  ناـشتاکلم  قباـطم  ناـشتاکرح 
هب ار  دوخ  ندب  ینهذ ، تروص  نآ  ساسارب  اه  تدم  دنریگ و  یم  راک  هب  ار  دوخ  ندب  تکرح ، نآ  قبط  سپـس  دنوش ، یم  زکرمتم 
نآ ار  اه  نآ  ندـب  دـعب  هب  نیا  زا  دنتـساوخ ، یم  هک  دوش  یم  روط  ناـمه  اـه  هچیهاـم  لکـش  یتدـم  زا  دـعب  دـنراد ، یم  او  تکرح 

زا يرود  تهج  بلق  ِینابهگن  دروم  رد  .دنک  تیریدم  دناوت  یم  هینهذ  تروص 
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رب وا  بلق  اـت  دـهد  لکـش  ار  دوخ  بلق  دـناوت  یم  دوش  زکرمت  زا  عون  نیا  دراو  ناـسنا  رگا  تسا ، كاـن  ههبـش  هچ  نآ  تاـمرحم و 
هکلم هب  دورو  طرش  زکرمت ، دوش  یم  ضرع  تهج  نیمه  هب  .دشاب  رکذتم  هراومه  دراد  تامرحم  هب  تبسن  هک  يروضح  نآ  ساسا 

عرو دندومرف  رگا  تسا و  لکشم  یمک  شلوا  .دراد  ادخ  مارح  هب  تبـسن  یـصاخ  ینابهگن  عون  کی  ناسنا  عرو ، رد  تسا ، عرو  ي 
زا رت  لکـشم  رایـسب  هک  تسا  زامن  رد  بلق  روضح  شا  هنومن  .دـنا  هتـشاد  رظن  ّدـم  ار  ینابهگن  عون  نیا  هب  دورو  تسا ، هدابعلا  ُدـشَا 

هتبلا .دشاب  یم  زامن  میتسه ، قح  ترـضح  هب  رظن  يداو  رد  ردقچ  مینیبب  هکنیا  يارب  اج  نیرتهب  تسا و  زامن  ظافلا  تاکرح و  ماجنا 
یم سویأم  نآ  ندروآ  تسد  هب  زا  یهاگ  هک  ار  يزیچ  نآ  هللاءاش  نإ  دوشب  ماجنا  تسرد  عرَو ، هکلم ي  هب  دورو  رگا  مدقتعم  هدنب 

میهاوخ یم  یلو  میـسانش  یمن  ار  نآ  ققحت  هار  عوضوم و  یگنوگچ  هک  تسا  نیا  ام  لکـشم  .دیروآ  یم  تسد  هب  زامن  رد  دیوش ،
.میدرگ یم  سویأم  میوش  یمن  قفوم  نوچ  میروآ و  تسد  هب  ار  نآ 

صاخ ینابهگن 

زا صاخ  ینابهگن  دراو  میناوت  یم  هک  میوش  یم  یناسنا  ییایند ، ياه  هلغـشم  زا  ندشدازآ  ماع و  ِینابهگن  داجیا  زا  دعب  دـش  ضرع 
نآ هب  یبلق  هجوت  قیرط  زا  تسا ، ادـخ  مارح  هب  ندـشن  دراو  تهج  دوخ  زا  ینابهگن  هک  ینابهگن  عون  نیا  .میوش  عرو »  » ینعی مارح 
نیا درب و  یم  روضح  رد  ار  امـش  مارآ  مارآ  هک  ددرگ  یم  نیا  شا  هجیتن  دوش و  یم  مهارف  راگدرورپ ، ترـضح  رون  لیذ  رد  مارح ،

ناضمر هام  لامعا  زا  ناوت  یم  هک  تسا  يا  هجیتن  نیرت  یلاع 
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عرو نآ  رثا  رد  دـنک ، یم  ساسحا  سناؤم  نیـشنمه و  بر  ترـضح  اب  ار  دوخ  ناسنا  هک  نیا  نیع  رد  لاح  نیا  رد  دروآ ، تسد  هب 
ُنوُکَی َال  : » دنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .درادن  يرظن  چیه  تسا  مدرم  تسد  رد  ایند  زا  هچنآ  هب  رگید 
يِدـْیَأ ِیف  اَمِیف  ًادِـهاَز  َنوُکَی  یَّتَح  ًاعِرَو  ُنوُکَیَال  ًاعِرَو َو  َنوُکَی  یَّتَح  ًادـِباَع  ُنوُکَی  اـَل  َِملَع َو  اَِـمب  اًِـلماَع  َنوُکَی  یَّتَح  ًاـِملاَع  ...لُـجَّرلا 

عرَو لها  دـشاب و  عرَو  لها  هک  نیا  ات  دوش  یمن  دـباع  دـنک و  لمع  دـناد  یم  هچ  نآ  هب  هک  نآ  ات  دوش  یمن  ملاع  ناسنا   (1)« ساَّنلا
دراد رظن  تسا  ادـخ  دزن  رد  هچ  نآ  هب  یناسنا  نینچ  نوچ  .دوش  تبغر  یب  تسا  مدرم  تسد  رد  هچ  نآ  هب  هک  نآ  رگم  ددرگ  یمن 

.تسا سونأم  نآ  اب  و 

نودام ِدوخ  لایما  هب  ار  تلاصا  درک و  ریس  هانگ  زا  دازآ  قوفام و  ِدوخ  هب  كان  ههبـش  روما  هانگ و  هب  ِلیام  ِنودام  ِدوخ  زا  دیاب  ادتبا 
، تامرحم زا  ینابهگن  دمهفب  ناسنا  یتقو  .دزادنا  یم  بقع  یلـصا  دـصقم  زا  ار  ناسنا  هراّما  سفن  لایما  ياضرا  دوب  هجوتم  دادـن و 
زا یتحار  هب  دـنک ، یم  ساسحا  قح  رـضحم  رد  ار  دوخ  یهلا ، مراحم  زا  عرَو  اب  ناسنا ، هنوگچ  دـهد و  یم  ریـس  اـجک  اـت  ار  ناـسنا 
زا یناسفن ، لایما  زا  رفنت  اب  هکلب  هدرک  ءاضرا  ار  دوخ  هراّما ي  سفن  هک  دوش  یمن  لاحـشوخ  اهنت  هن  درذـگ و  یم  هراّما  سفن  لایما 

: دنک یم  اضاقت  ادخ 

دیلپ سفن  نیا  زا  ار  ام  رَخ ، زاب 

دیسر ام  ناوختسا  ات  شدراک 
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عرَو بتارم 

یتحاس رد  یگدـنز  عون  کی  دراو  قیرط  نآ  زا  اریز  دـناد ، یم  یگدـنز  ار  ندرکن  هانگ  هک  دـسر  یم  ییاـج  هب  عرَو  رثا  رد  ناـسنا 
مدآ هک  تسا  تقو  کی  يرآ  .دـننک  روصت  ار  نآ  دـنناوت  یمن  ایند  لها  هک  یتحاس  دوش ، یم  یلومعم  ياه  یگدـنز  تحاـس  قوف 

اج نیمه  زا  عرَو  تسا و  بوخ  رایـسب  نیا  دـنک ، یم  لرتنک  ار  دوخ  دوشن و  کیدزن  نآ  هب  تسا  بظاوم  یلو  تسا  هاـنگ  هب  لـیام 
دورن ههاریب  هب  هک  دریگب  تسد  رد  ار  شراسفا  دیاب  مئاد  هک  تسا  یبسا  لثم  تسا ، هنحص  رد  نودام  ِنم  زونه  یلو  دوش  یم  عورش 

امـش هک  يراک  ره  تسا ، امـش  تسد  رد  ًالمع  هک  هدش  مار  نانچنآ  بسا  نآ  تقو  کی  اما  .دنزن  نیمز  هب  یخال  گنـس  رد  ار  وا  و 
انبم نیمه  رب  .تسا  هدش  هدنار  هیـشاح  هب  نودام  ِنم  هدرک و  ادیپ  تلاصا  امـش  یلاع  ِنم  تلاح  نیا  رد  دهد ، یم  ماجنا  دیدوب  لیام 

زیهرپ تسا  كان  ههبـش  وا  رب  هچنآ  زا  صخـش  هک  تسا  نیا  عرو  زا  هبترم  کی  .دـنا  هدـش  لئاق  بتارم  عرو  يارب  كولـس  ناـگرزب 
يروـط ار  دوـخ  ِلد  هک  تسا  لد  لـها  ِعرو  رگید ، هبترم ي  .یعطق  ناـهانگ  تاـمرحم و  هب  دـسر  هـچ  دـیوگ ، كرت  ار  نآ  دـنک و 

رارق دنوادخ  صاخ  تیانع  دروم  دیـسر  لد  ِعرو  هلحرم ي  هب  یـسک  یتقو  .دـنراد  تهارک  یکان  ههبـش  ره  زا  هک  دـنا  هدرک  تیبرت 
یم رارقرب  یهلا  برق  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  .ددرگ  یم  اـطع  وا  هب  بیغ  هـنازخ ي  زا  دـشاب  شتحلـصم  هـک  هـچنآ  ره  دریگ و  یم 
قزر هب  عناق  تسا ، كالم  شیارب  وا  تیاضر  اهنت  هدـش و  یهلا  لامج  وحم  هلحرم  نیا  رد  کلاس  .تسا  نامیا  ياـهتنم  نآ  ددرگ و 

دنک اضتقا  یهلا  لامج  لالج و  هچ  ره  تسین ، ناساره  یتمالم  چیه  زا  ادخ  هار  رد  تسا و  یهلا 
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يونعم تاماقم  نیرتـالاب  هب  ار  دوخ  هراـّما ، سفن  ياـهراوید  نتـسکش  نتـشذگ و  اـب  وا  .دـنک  یم  قبطنم  ساـسا  نآ  رب  ار  شراـتفر 
.تسا هدناسر 

دراد ناـکما  هک  ییاـه  هچوـک  زا  یقتم  ِناـسنا  رگا  هک  يروـط  هب  تسا  هاـنگ  هنیمز ي  زا  يرود  هـکلب  هاـنگ  زا  يرود  اـهنت  هـن  عرَو 
هب اـت  دـنک  یمن  مه  روبع  اـه  هچوک  نآ  زا  یتـح  عرو  اـب  ناـسنا  دوـش ، یمن  هاـنگ  بکترم  اـما  دوـش  یم  در  دـشاب ، نآ  رد  یهاـنگ 
یم یَملاع  دراو  ار  ناسنا  عرو  تفگ : ناوت  یم  تهج  نیمه  هب  دـشاب ، هدرکن  یهجوت  زین  دوخ  هراـّما ي  سفن  ِلـیم  نیرت  کـچوک 

هب تبـسن  بلق  ینابهگن  زکرمت و  اب  نیا  هدروآ و  هنحـص  هب  ار  دوخ  یلاع  ِنم  نوچ  تسا ، ندرکن  هاـنگ  لـیم  شلیم  رگید  هک  دـنک 
.دیآ یم  تسد  هب  یهلا  تامرحم 

، ِْنیَتَلْـصَخ هَّللا  ُهَمِحَر  ٍّرَذ  ِیبَأ  ِهَداَبِع  ُرَثْکَأ  َناَک  : » دـنیامرف یم  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » رذاـبا فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
یم يریـصب  مشچ  .اـه  هثداـح  زا  نتفرگ  تربع  رگید  رکفت و  یکی  دوب  تلـصخ  ود  رذاـبا  تداـبع  نیرتـشیب   (1)« راَِـبتْعِالا َرُّکَفَّتلا َو 

ِتنـس هب  هثداح  کـی  رهاـظ  زا  روبع  ِینعم  هب  تسا ، نتفرگ  تربع  ياـج  ملاـع  ياـه  هعقاو  همه ي  رد  دوش  هجوتم  مدآ  هک  دـهاوخ 
ماما ار  نیا  دوب و  رذابا  تدابع  نیرتشیب  نیا  دوب و  رکفت  لها  رذابا  دنیامرف : یم  ترـضح  هک  دیئامرف  یم  هظحالم  .هثداح  نآ  ینطاب 

يرکفت هچ  رکفت  نیا  هدیسر و  يزیچ  هچ  هب  راک  نیا  ردرذابا  دیسرپ  دیاب  دوخ  زا  .دننک  یم  دییأت  ار  راک  نآ  دنیامرف و  یم  موصعم 
.دـیآ یم  تسد  هب  عرو  قیرط  زا  عرو و  اب  هک  تسا  يرکفت  نامه  نیا  تسا ؟ هداد  یم  لیکـشت  ار  رذابا  تاداـبع  نیرتشیب  هک  تسا 

دراو ناهانگ  میشاب  بظاوم  هک  نیا  هب  تبسن  بلق  روضح  هجوت و  يرآ ،
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عون کی  دندش ، كاله  هنوگچ  یهلا ، مارح  هب  تبسن  یتالابم  یب  اب  هک  ییاه  نآ  تشونرـس  زا  میریگب  تربع  دوشن و  نام  یگدنز 
رماوا و لرتنک  رد  ار  وا  بلق  هدـناسر و  یم  یهلا  برق  هب  ار  وا  هدوب و  رذابا  تداـبع  نیرتشیب  تلاـح  نیا  .دـیآ  یم  باـسح  هب  رکفت 
یناـبهگن و ناـمه  نیا  تسا ، هدـش  یم  لـصاح  شیارب  شراـگدرورپ  اـب  ینیـشنمه  عون  کـی  هداد و  یم  رارق  شراـگدرورپ  یهاون 

.دوش یم  راگدرورپ  رضحم  رد  ناسنا  ِروضح  ساسحا  هب  رجنم  هک  تسا  يزکرمت 

عرَو هجیتن ي  نیرت  یلاع 

یهلا مارح  هب  تبـسن  دارفا  اـت  ددرگ  یم  بجوم  دـنک و  یم  لـفاغ  قح  رـضحم  رد  روضح  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  یتلاـح  ییاوقت  یب 
ترـضح لـباقم  رد  دـیاب  هک  تسا  يزکرمت  یناـبهگن و  مدـع  ناـمه  ادـخ  مارح  زا  تلفغ  .دـنریگن  يزیچ  هب  ار  نآ  دـننک و  تلفغ 

هب رس  زا  ار  وا  دیراد  عقاو  رد  وگن ، غورد  نکن و  مرحمان  هب  هاگن  روخن ، بورشم  دیئوگ  یم  یسک  هب  یتقو  .میشاب  هتشاد  راگدرورپ 
یم یسک  دراد ، هارمه  هب  يدایز  تراسخ  ییاوه  هب  رـس  دینامهفب  وا  هب  دیهاوخ  یم  دینک و  یم  توعد  ینابهگن  زکرمت و  هب  ییاوه 

ادـتبا دـننز  یم  تسد  يراک  ره  هب  هک  ییاه  ناسنا  .دـمهفب  ار  اوقت  عرو و  تاـکرب  هک  دراد  ررـض  هزادـنا  هچ  ییاوه  هب  رـس  دـمهف 
هب رس  اب  رگید  ترابع  هب  دننک و  تبظاوم  ار  دوخ  دنـشاب و  هتـشاد  زکرمت  دیابن  یتفـص  چیه  یلمع و  چیه  هب  تبـسن  هک  دنا  هتفریذپ 

تکاله بجوم  هچنآ  هب  تبـسن  تلفغ  لماوع  زا  يرود  ینعی  عرو  تفگ : ناوت  یم  سپ  .دنا  هدرک  تکاله  دراو  ار  دوخ  اه  ییاوه 
عامتجا ناسنا و 
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هب دسر  یم  دش  ساسح  دوخ  لامعا  راکفا و  هب  تبسن  ناسنا  رگا  .دش  زکرمتم  داد و  ناشن  تیـساسح  نآ  هب  تبـسن  دیاب  دوش و  یم 
لکـش يروط  وا  بلق  دوش و  یم  دراو  عرو  اوقت و  هلحرم ي  هب  مارآ  مارآ  دنک و  تیریدم  وحن  نیرتهب  هب  ار  تیـساسح  نیا  هک  نیا 

هانگ بکترم  دنک  ساسحا  قح  رضحم  رد  ار  دوخ  تسناوت  رگا  هک  روط  نیمه  ددرگ  یم  ملاع  رد  قح  روضح  هجوتم  هک  دریگ  یم 
فرط زا  دنک و  یم  قح  رـضحم  رد  روضح  هتـسیاش  ار  ناسنا  بلق  یهلا  تامرحم  هب  تبـسن  ینابهگن  فرط  کی  زا  سپ  .دوش  یمن 
هجوت زکرمت و  اب  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  رما  نیا  هب  هجوت  اب  .دراد  یم  زاب  تاـمرحم  ماـجنا  زا  ار  ناـسنا  قح ، روضح  ساـسحا  رگید 
هجیتن ردقنآ  میا و  هدروآ  دیدپ  دوخ  يارب  ار  قح  رضحم  رد  روضح  هب  هجوت  تهج  هار  نیرت  ناسآ  یهلا ، مارح  زا  يرود  هب  تبسن 
مّلـسم .دوش  لـصاح  هجیتن  همه  نیا  تاروتـسد  نیا  تیاـعر  اـب  دوش  یمن  ناـمرواب  میدیـسر  نآ  هب  یتـقو  هک  تسا  گرزب  راـک  ي 

زا رت  مک  يا  هجیتـن  یهلا ، مراـحم  زا  عرو  اـب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  لمعلاوتـسد 
هللا یلص  يدمحم  تعیرش  لیذ  رد  هک  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » تجهب هللا  تیآ  لمعلاروتسد  درادن و  شرضحم  رد  روضح  ساسحا 
ملاع نیوکت  رد  هشیر  نوچ  یلو  تسا  هداس  لمعلاروتـسد  کی  شرهاظ  تسا ، سنج  نیمه  زا  نکن » هانگ  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و 

زا ار  هار  دسانش و  یم  ار  هانگ  هک  دسر  یم  یتریصب  هب  لمعلاروتـسد  نآ  تیاعر  اب  ناسنا  نوچ  .تسین  روصت  لباق  شا  هجیتن  دراد ،
هیلع هللا  یلص  يدمحم  تعیرش  لیذ  رد  هللااب  ياملع  ای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلمعلاروتسد  .دهد  یم  صیخـشت  هاچ 

روصت وا  اریز  تسا ، مهم  یلیخ  داتسا  راک  .دناسر  یم  نامدصقم  هب  هک  دراد  ار  ییامنهار  داتسا  مکح  ام  يارب  دنهد ، یم  هلآ  و 
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نآ  (1)« َنیِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  َهلِإ  ال   » دییوگب مه  راب  رازه  امـش  .دنک  یم  حیحـصت  ینید  لامعا  هب  تبـسن  ار  ام 
یم هجیتن  دییوگب  ار  رکذ  نیا  هچ  ره  دربب ، رکذ  نیا  َملاع  هب  ار  امش  يا  هتفر  هر  ِداتسا  رگا  یلو  دیریگ  یمن  دیریگب  دیاب  هک  یجیاتن 

: دـنیامرف یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » تجهب هللا  تیآ  لثم  يداتـسا  لاح  دـیآ ، یمرب  راک  یلیخ  داتـسا  زا  تسا  مولعم  سپ  .دـیریگ 
یلاعت هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  تیـصخش  روضح  یمالـسا و  بالقنا  ققحت  اـب  هک  دـنناد  یم  اریز  تسا » وت  داتـسا  وت  ملع  »

هک دوش  یم  هدوشگ  امـش  يولج  يرون  دـینک ، لمع  دـیناد  یم  هچنآ  هب  رگا  هک  دـیتسه  یطیارـش  رد  امـش  اه ، ناسنا رظنم  رد  هیلع »
ادخ ربمایپ  هلمج ي  دوشب و  كان  ههبش  لامعا  زا  يرود  ندرکن و  هانگ  ام  مزع  تسا  یفاک  دنک ، ادیپ  ار  دوخ  ریسم  دناوت  یم  ناتبلق 
دوـخ ِعرو  زا  زکرمت ، یناـبهگن و  اـب  هک  تسا  يا  هکلم  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
شیپ هچ  نآ  اب  دراد  ادتبا  رد  هک  يروصت  دـمهف ، یمن  ار  شا  هجیتن  دوشن  لرتنک  ینابهگن و  عون  نآ  دراو  مدآ  ات  .دـنیامن  تظفاحم 

ار دیحوت  دسر و  یم  قح  رـضحم  رد  یـصاخ  روضح  عون  کی  هب  دنک ، یم  ادیپ  يرگید  ینعم  شیارب  ایند  دـنک ، یم  قرف  دـیآ  یم 
ههبـش روما  یهلا و  مارح  زا  يرود  اب  هنوگچ  هک  میمهفب  میناوت  یم  نید  ناگرزب  راتفگ  تاـکرح و  زا  اـم  ار  نیا  .دـمهف  یم  تسرد 

.دننک یم  یگدنز  يرگید  يایند  رد  كان 
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تدحو هب  ترثک  زا  ریس  عرو و 

رد ام  .دـش  زکرمتم  دـنک  یم  لابند  یهلا  نید  هک  يا  هجیتن  يور  رب  دـیمهف و  ناشدوخ  ياضف  رد  ار  ینید  تاروتـسد  هیلک ي  دـیاب 
هظحل کی   (1)« هَنَـس ِهَداَبِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍهَعاَس  ُرُّکَفَت  : » دـنا هدومرف  اـم  هب  میا ، هدرک  مگ  ار  ینید  ياـه  هژاو  هتینردـم ، تیمکاـح  ياـضف 

ای یفسلف و  رکفت  تیاور ، نیا  رد  رکفت  زا  روظنم  تفگ  ناوت  یم  ایآ  تسا ؟ يرکفت  هچ  نیا  .تسا  رتهب  لاس  کی  تدابع  زا  رکفت ،
هب مه  ناناد  یـضایر  نافوسلیف و  همه ي  دـهد و  یم  ریـس  تدـحو  هب  ترثک  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يرکفت  ای  تسا ؟ یـضایر  رکفت 

: دیامرف یم  نآ  فصو  رد  يرتسبش  دومحم  خیش  هک  يرکفت  نامه  دنتسه ؟ نآ  لابند 

قح يوس  لطاب  زا  نتفر  رکفت 

قلطم ّلک  ندیدب  ردناو  زج  هب 

رکذتم مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یعرو  نآ  ینعم  ینید ، ياه  هژاو  یقیقح  ینعم  ندشمگ  ياتسار  رد 
هک ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتسار  .تسین  ساسحا  لباق  نآ  َملاع  هدش و  مگ  زین  دنوش  یم 

يریـس نید  رد  رکفت  هک  روط  نامه  منک  ضرع  مهاوخ  یم  دـننک ، یم  توعد  یعرَو  هچ  هب  تسا ، یهلا  مراـحم  زا  يرود  ناـمرهق 
تمـصع زا  یناـبهگن  عون  کـی  تسا  نید  رظن  دروم  هک  یعرَو  نآ  تسا ، نتفر  روضح  هب  هار  تدـحو و  يوـس  هب  ترثـک  زا  تسا 

.دوشن هدولآ  هانگ  هب  ناسنا  ات  تسا 

هک ار  ییاهراک  مسج - رب  هقطان  سفن  ياوق  هبلغ ي  تهج  هب  تفرگ -  رارق  زکرمت  رد  تفر و  نِذ »  » رد یـسک  یتقو  هکروط  ناـمه 
ندب کی  تقو  چیه 
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رب یهلا  ياوق  هبلغ ي  و   - ربیخ رد  ندنک  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دهد  یم  ماجنا  وا  دهد  یم  ماجنا  دناوت  یمن  يداع 
هب ار  ربیخ  رد  نم  دنگوس  ادـخ  هب   (1)« هَِّیناَّبَر ٍهَّوُِقب  ْنَِکل  ٍهَِّیناَمْـسِج َو  ٍهَّوُِقب  َرَْبیَخ  َبَاب  ُْتعَلَق  اَم  ِهَّللا  َو  : » دـنیامرف یم  ناشکرابم - مسج 
هب ترثک  زا  روبع  قیرط  زا  نتفرگ  توق  تسا و  ینادحو  ملاع  هب  هجوت  ترـضح  روظنم  .ینامـسج  هوق ي  هب  هن  مدنک و  ینّابر  توق 

قرف دننک و  یم  مین  ود  ار  وا  یگنـس  هالک  دننز و  یم  ریـشمش  يربیخ  بهرم  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مه  اجنآ  .تدحو  يوس 
هب ریس  زکرمت و  رکفت و  عون  نیا  .دنهد  یم  ماجنا  تدحو  يوس  هب  ترثک  زا  ریس  زکرمت و  رکفت و  تردق  اب  دنفاکـش ، یم  ار  وا  رس 

ناهانگ و زا  ار  دوخ  دوش و  مکاح  دوخ  هراّما ي  سفن  رب  یبوخ  هب  دناوت  یم  هک  دشخب  یم  ناسنا  هب  یتردق  نانچنآ  ینادـحو  ملاع 
رد هچ  ار -  یقح  ریغ  ِزیچ  ره  دوش و  یم  ناسنا  ناج  رب  قح  رون  یلجت  بجوم  رکفت  عون  نیا  اریز  دـنک ، ظفح  كاـن  ههبـش  لاـمعا 

.دنک یم  عفد  نورد - رد  هچ  نوریب و 

ادخ تاروتـسد  يور  دیاب  .دنک  ظفح  دوخ  رد  ار  عرو  دناوتب  ات  دراد  یهلا  مراحم  هب  تبـسن  روضح  هّجوت و  عون  کی  هب  زاین  ناسنا 
راـک یهلا ، یهاوـن  رماوا و  يور  رب  لـقعت  رکفت و  زکرمت و  نیا  هک  منک  یم  ضرع  ًادـکؤم  اـج  نیمه  مینک ، یبـلق  یحور و  ِزکرمت 
ُِّیلَع اَی  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هک  میراد  تیاور  کی  رد  .تسین  يا  هداس 

هک هاگ  نآ  یلع ! يا   (2)« ْمُهِْقبْسَت ِلْقَْعلِاب  ِْهَیلِإ  ْبَّرَقَتَف  ِِّرْبلِاب  ْمِهِِقلاَخ  َیلِإ  ُداَبِْعلا  َبَّرَقَت  اَذِإ 
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تقبـس اه  نآ  زا  ات  يوجب  یکیدزن  تقلاخ  يوس  هب  لقع  اب  وت  دـنوش  یم  لـسوتم  اـه  یکین  هب  ناـش  قلاـخ  هب  برق  تهج  ناگدـنب 
قلاـخ ترـضح  هب  تبـسن  رکفت  لـقعت و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیاور  نیا  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  .يریگ 

.دوش ناشیا  هکلم ي  تدحو  هب  ترثک  زا  ریس  ات  دننک  یم  توعد 

تهج هب  هدرک  يرتشیب  دـشر  تسا و  زات  شیپ  ناناملـسم  ریاـس  هب  تبـسن  نید  رد  ِلـقعت  رکفت و  رد  هعیـش  دـینک  یم  هظحـالم  رگا 
لقع و نید ، تاعوضوم  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هعیـش ي  دنا و  هدرک  هشیپ  مالـسلا  هیلع  نایعیـش  ماما  هک  تسا  یـشور 
، بلق لقع و  ِنتـشاد  هگن  لاّعف  اب  هک  تسا  نآ  لصا  هکلب  تسین ، لـصا  هعیـش  رد  تاداـبع  ترثک  دریگ و  یم  راـک  هب  ار  دوخ  بلق 

(1) .دوش تدابع  ادخ 

(2)« ...لِهاْجلا ِرْهَـس  ْنِم  ُلَْضفَا  ِِلقاْعلا  ُمْوَنَف  ِلْقَْعلا ، َنِم  َلَْضفَا  ًاْئیَـش  ِدابِْعِلل  ُهللا  َمَسَق  اـم  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ 
ینمؤم دنچ  ره  .تسا  لضفا  لهاج  ِيرادیب  زا  لقاع  ِباوخ  سپ  درکن ، میـسقت  لقع  زا  رترب  دوخ  ناگدنب  نیب  ار  زیچ  چیه  دـنوادخ 

.ددرگ روحم  ام  يارب  تادابع  بلاق  رهاظ و  دیابن  یلو  .دـنک  یم  دـشر  رایـسب  یتدابع ، ره  اب  دراد ، كاپ  لد  هتفایدـشر و  یلقع  هک 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هیصوت ي  یلو  دندناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  بش  ره  ینینمؤملاریما  لد  لقع و  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تعکر رازه  رگا  لاح  يریگ ، یم  هجیتن  تعکر  رازه  ربارب  یناوخب ، زامن  کی  یـسدق ، لـقع  نآ  اـب  رگا  یلع ! يا  هک  تسا  نیا  هلآ 
.دروآ یم  تسد  هب  هجیتن  ردقچ  نیبب  دناوخب 
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لقعت بحاص  ياه  بلق 

ِضْرَْألا ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَفَأ  : » هک دنک  یم  دزـشوگ  روط  نیا  ار  ءایبنا  توبن  یهلا و  ماکحا  هب  تبـسن  یلقع  یبلق و  ِتلفغ  رطخ  دـنوادخ 
هب هجوت  اـب  اـت  دـنا  هدرک  نیمز  رد  يریـس  اـیآ  دـننک  یم  یفن  ار  وت  توبن  هک  اـه  نیا  ربماـیپ  يا   (1)« اَِـهب َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف 

یبلق هک  تسه  لقعت  عون  کـی  ینید ، گـنهرف  رد  سپ  ؟ دـننک لـقعت  نآ  کـمک  هب  هک  دـننک  ادـیپ  یبلق  توبن ، نارکنم  تشونرس 
هک دوش  داـجیا  یبـلق  اـه  نآ  يارب  دـننک  رظن  توبن  نارکنم  تشونرـس  هب  رگا  اـِهب » َنُولِقْعَی  ٌبوـُُلق  ْمَُهل  َنوُـکَتَف  : » دـیامرف یم  .تسا 

رونم بلق ، روـن  زا  هک  تسا  یلقع  نیا  .میراذـگ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بلق  ار  بلق  نیا  مسا  اـم  .دـننک  لـقعت  دـنناوتب 
یم تسد  هب  ار  قح  روضح  هک  یبلق  دـبای و  یم  رد  ار  قح  روضح  هک  تسا  یـساسحا  ياراد  لقعت ، نیع  رد  تهج  نیمه  هب  .تسا 
لقع ُعرَولأ » اـُهتَرمَث  و  ُءاـیحلأ ، اـهُعرف  و  یقُّتلَا ، اُهلـصأ  ٌهرجـش  ُلـقعلا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  .دـشاب  یم  عرو  لـها  دروآ ،

(2) .تسا عرو  نآ  هویم ي  ایح و  نآ  هخاش ي  اوقت و  نآ  هشیر ي  هک  تسا  یتخرد 

مارح و نیا  مینک ، یم  مارح  دوخ  يارب  ار  ییاـهزیچ  دـیآ  یم  ناـمهورگ  بزح و  فرط  زا  هک  یتاروتـسد  ساـسارب  اـم  تقو  کـی 
شدروم رد  نآرق  هک  تسین  نآ  نیا  .دوش  یمن  دـنک  یم  قح  هب  رظن  هدامآ  ار  بلق  هک  یعرَو  عون  نآ  هب  رجنم  تسا و  یبزح  ِلالح 

.دنک عمج  فشک  مهف و  نیب  هک  دوش  يروعش  ياراد  ناسنا  هک  اِهب » َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  : » دیامرف یم 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیصوت ي  دندرک و  یم  عمج  فشک  مهف و  نیب  هک  دندوب  لقاع  روط  نیا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
یم هظحالم  هغالبلا  جهن  رد  ار  نآ  راثآ  امش  دوب و  لقعت  عون  نیا  هب  هیـصوت  ورب  ولج  دوخ  ِلقع  کمک  هب  دندومرف  هک  ترـضح  هب 

.دنا هدرک  عمج  دوخ  نانخس  رد  ار  دوهش  تمکح و  هنوگچ  ترضح  هک  دینک 

رد ادخ و  رد  یمئاد  ِرکفت  تدابع ، نیرتالاب   (1)« ِِهتَرُْدق ِیف  ِهَّللا َو  ِیف  ِرُّکَفَّتلا  ُناَمْدِإ  ِهَداَبِْعلا  ُلَْضفَأ   » میراد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
تساـجک و ادـخ  ياـج  مینک  رکف  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نـیا  دـننک و  یم  هللا  یف  رکفت  هـب  توـعد  ار  اـم  ترـضح  .تـسا  وا  تردـق 

ادـخ رد  رکفت  .دـنک  یم  لاؤس  هنوگ  نیا  تسیچ  رکفت  دـمهف  یمن  هک  یـسک  .تسا  يرکفت  یب  هناشن ي  اـه  نیا  تسیچ ، شـسنج 
ار یهلا  ءامسا  راونا  یلجت  هنیمز ي  دنک و  دازآ  اه  باجح  زا  ار  دوخ  بلق  ناسنا  ات  یهلا ، تافص  ءامـسا و  رد  ریـس  زا  تسا  ترابع 

تقیقح هب  ناسنا  هک  تسا  رکفت  زکرمت و  نیا  اب  دوش و  یم  لصاح  يرکفت  نینچ  اب  هللا  مراحم  زا  عرو  .دـیامن  مهارف  دوخ  ناـج  رب 
غارس هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  یتقو  دریگ ، یم  ار  ادخ  غارـس  هک  ییاج  هب  دسر  یم  دبای و  یم  تسد  ناضمر  هام  رد  عرو 

.مکیدزن نم  بیرَق » ِّینِا  : » دیامرف یم  دنز و  یم  فرح  وا  اب  يا  هطساو  چیه  نودب  ادخ  تفرگ  ار  ادخ 
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ینید رکفت  ینعم 

ینعی ینید  رکفت  میمهفب ؛ ادـتبا  دـیاب  ام  .دوش  یم  تلفغ  نآ  زا  دراد  الاح  تسا و  هدوب  مکاح  يراـج و  هعیـش  نیب  رد  ینید » رکفت  »
یـضایر رکف  زا  ینید  رکف  ًـالوا ؛ دـش ، ضرع  هک  ناـنچمه  .دوـش  نشور  ناـمیارب  ادـخ » مراـحم  زا  عَرَو   » ینعم هللاءاـش  نإ  اـت  هـچ ،

هک دینک  راوتـسا  یحطـس  هیاپ و  هچ  يور  رب  ار  نوتـس  نیا  ینیگنـس  نزو و  هک  دینک  یم  هبـساحم  یـضایر ، ملع  رد  امـش  .تسادج 
هک نیا  نیع  رد  ینید  رکف  ًایناث ؛ .دراد  طبر  امش  دوجو  زا  نوریب  هب  شعوضوم  تسا و  یضایر  رکف  راک  راک ، نیا  دزیرن ، ورف  فقس 

ناسآ و یلیخ  مه  ینید ، رکف  .دراد  قرف  یـضایر  رکف  اب  نیا  .دـنک  یم  نییعت  ار  بر »  » و دـبع » » نیب طابترا  تسا ، ینورد  رما  کـی 
.دبلط یم  ار  قیاقح  يور  رب  هّجوت  زکرمت و  ینید  رکف  اّما  تفرگ ، دای  ندناوخ  سرد  اب  دیاب  ار  یضایر  رکف  .تسا  تخس  یلیخ  مه 

نآ زا  هداس  ياـه  مدآ  یهاـگ  هک  تسا  يروط  ینید  رکف  .تسین  اراد  داوس  اـب  ِنایفـسوبا  اـّما  تساراد  داوس  یب  ِرذوبا  ار  ینید  رکف 
ملاع قیاقح  هب  تبسن  یبلق  هّجوت  روضح و  ینعی  ینید  رکف  .دشاب  هرهب  یب  نآ  زا  هاگشناد  داتـسا  کی  تسا  نکمم  اّما  دنرادروخرب 

.یهلا یهاون  رماوا و  هب  تبسن  و 

عمج يراب ، دنب و  یب  يراک و  هب  مد  ره  يراگنا ، لهس  يراک ، شومارف  اب  یهلا ،» یهاون  رماوا و   » و قیاقح »  » هب یبلق  هجوت  زکرمت و 
، اه مدآ  رد  دوجوم  ِقیاقح  هب  هجوت  مدع  اهرکف و  ِيزکرمت  یب  نیا  دیوگ : یم  يولوم  .دهاوخ  یم  یبلق  تدحو  زکرمت ، .دوش  یمن 

ایند ياه  خاروس  رد  هشیمه  دور و  یم  خاروس  نآ  هب  خاروس  نیا  زا  دسانـش و  یم  ار  خاروس  ات  هد  هک  تسا  شوم  کـی  راـک  لـثم 
، سح زرم  زا  دشکب و  رس  دهاوخ  یم 
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شیاهدادعتـسا همه ي  تسا و  ییایند  تارثک  هدودحم ي  رد  شا  یگدـنز  هزوح ي  همه ي  یمدآ  نینچ  .دراذـگ  یمن  نوریب  ار  اپ 
: دیوگ یم  .تسا  هتفرگ  دوخ  نطو  ار  ایند  دنک و  یم  ایند  نیمه  ندرک  دابآ  فرص  مه  ار 

وج خاروس  دش  شوم  شناج  غرم 

(1) اوجَّرَع وا  ناکبرگ ، زا  دینش  نوچ 

رارق دید و  نطو  شناج  ببس  نآ  ز 

راو شوم  ایند  خاروس  نیا  ردنا 

.شوم لثم  داد ، رارق  دوخ  شمارآ  رارق و  لحم  ار  ایند  نیمه  دشن ، انعم  بیغ و  ملاع  هجوتم  نوچ 

تفرگ ییانب  خاروس  نیا  رد  مه 

تفرگ ییاناد  خاروس  روخ  رد 

دیزم رد  ار  وا  رم  هک  ییاه  هشیپ 

دیزگ دیآ  راک  خاروس  نیا  ردناک 

.دنیآ یم  راک  هب  ایند  خاروس  نیمه  ّدح  رد  هک  تسناد  راک  دوخ  يارب  ار  یفیاظو  اهراک و  یتح 

ندش نوریب  زا  دنک  رب  لد  هکنا  ز 

ندب زا  ندیهر  هار  دش  هتسب 

.دزادرپب نآ  هب  دهاوخب  ات  دسانش  یمن  ار  عرَو  رگید  دش و  هتسب  شیارب  ندب  نیا  زا  ندیهر  هار  هک  دیسر  ییاج  هب  شراک 

تـسا یلاع  ِقیاقح  يوس  هب  شریـس  زکرمت و  ینعی  تسارگ ؛ بیغ  رتشیب  یناـمیا  ِرکف  .تسا  یناـمیا  رکفت  يرکفت ، نینچ  ِسکع  رب 
: تفگ .درک  ادیپ  طابترا  اهنآ  اب  ناوت  یم  لد  اب  هک 

تساهتنم یب  وک  ْقشع  زبس  غاب 

تساه هویم  سب  نآ  رد  يداش  مغ و  زج 

تسا رترب  تلاح  ود  ره  نیز  یقشاع 

تسا رَت  زبس و  نازخ  یب  راهب و  یب 
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: دیوگ یم  ینامیا  لقع  .دبلط  یم  نورد  زا  ار  تلاح  نیا  و 

تسا امش  ياه  ناج  سبح  دوخ  ناهج  نیا 

تسا امش  يارحص  هک  اج  نآ  دیور  نیه 

تالاغتشا تهج  هب  يراک  شومارف  يراک و  هب  مدره  اب  یهلا » یهاون  رماوا و   » و قیاقح »  » يور زکرمت  .تسا  بیغ  غاب  امش  يارحص 
ِزکرمت هک  دینادب  میا ، هتخادنا  ییایند  ياه  هلغشم  رد  یلیخ  ار  نامدوخ  هک  تسا  يروط  نام  یگدنز  رگا  تسین و  راگزاس  یگدنز 

زاین تسا و  نکمم  قّمعت  اب  عرَو  .میروآ  یمن  تسد  هب  يزاسراک  یـساسا و  ِعرَو  میهد و  یم  تسد  زا  ار  ینید  یگدـنز  ِزاـین  دروم 
لقن دور ، یم  راک  هب  ینعم  کـی  هب  اوقت  اـب  دراوم  يرایـسب  رد  هک  عرو »  » هراـبرد ي .دراد  ینورد  هبناـج ي  همه  ِقیمع  ِیناـبهگن  هب 

؟ ینک یم  هچ  دراد  دوجو  راخ  نآ  رد  هک  يدـش  دراو  ینیمز  رد  هاـگره  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  اوقت  دندیـسرپ  یکلاـس  زا  هک  تسا 
(1) .تسا هنوگ  نیا  اوقت  هک  نک  نینچ  زین  ایند  رد  تفگ : .میامن  یم  تبظاوم  ار  نتشیوخ  مریگ و  یمرب  نماد  تفگ :

تبسن یقّتم  ناسنا  .يریگب  الاب  ینک و  عمج  ار  دوخ  دنلب  سابل  تقد ، مامت  اب  یتسه  روبجم  لاح ، نآ  رد  هک  دینک  یم  هظحالم  سپ 
؛ ًالّوا سپ  .دـنک  یم  بلط  ار  یعمج  رایـسب  ساوح  اوقت ، عرو و  انعم  نیا  هب  دـنک و  یم  یگدـنز  هنوگ  نیا  ایند  نیا  رد  ناـه  اـنگ  هب 

يروط هب  تسادـخ ؛ مکح  هب  تبـسن  هّجوت  ینابهگن و  ینابهگن ، نیا  ًایناث ؛ .دراد  هبناج  همه  قیمع و  ینابهگن  عون  کی  هب  زاـین  عرو 
.دبای تسد  بولطم  ِعرو  نآ  هب  دناوتب  ات  دشاب  ادـخ  ِدوخ  هّجوتم  ریـسم  نیا  رد  ًاثلاث ؛ .دـشاب  ادـخ  مکح  هّجوتم  دـیاب  ناسنا  ًامئاد  هک 

رد دیحوت  روضح  هوحن ي  هب  تبسن  دیاب  دشاب  ادخ  هّجوتم  دهاوخب  ناسنا  رگا  اریز 
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هب برق  تهج  وا  تاروتـسد  ماـکحا و  تیاـعر  ملاـع و  رد  قح  ترـضح  روضح  هب  هّجوـت  زج  يزیچ  ینید  رکفت  دـنک و  رکف  ملاـع 
.تسین یهلا  تحاس 

يرکف یب  ینید ، یب  يراب و  دـنب و  یب  هشیر ي  هشیمه  .اوقت و  یب  سپـس  دـنوش و  یم  رکف  یب  مدرم  لّوا  هک  تسا  هدـعاق  کی  نیا 
همانرب کی  دناوت  یم  راب  دنب و  یب  مدآ  دـنراد ، رتویپماک  هب  تبـسن  يداع  مدرم  هک  تسا  يرکف  یب  نآ  زا  ریغ  يرکف  یب  نیا  .تسا 

لایما دـناوت  یمن  تسا و  راب  دـنب و  یب  درادـن ، ار  قح  ترـضح  روضح  هب  هجوت  ِرکف  نوچ  اّما  دـهدب ، امـش  هب  رتویپماک  يارب  ّمظنم 
زا دوـشن  زکرمت  رکف و  نآ  دراو  یتـقو  اـت  ناـسنا  تسا و  یـصاخ  رکف  دوـش  یم  عرو  هـب  رجنم  هـک  يرکف  .دـنک  تیریدـم  ار  دوـخ 

ًالقع هک  دوش  ییاه  لیم  عنام  دناوت  یمن  یّتح  دشاب و  يّدج  مرگ و  شدوخ  اب  دناوت  یمن  تسا و  مورحم  شدوخ  اب  يّدـج  دروخرب 
هب هّجوت  دوش و  زکرمتم  ادخ  تاروتـسد  يوررب  دناوتب  هک  نیا  رگم  درادن ، یهار  چیه  لاح  نیا  رد  ناسنا  .دهد  ماجنا  دـهاوخ  یمن 
یم ماجنا  یلو  دهد ، ماجنا  دهاوخ  یمن  ًالقع  هک  ار  يراک  نیا  دـناوت  یم  مک  مک  رورم و  هب  لاح  نآ  رد  دـنک ، ادـیپ  قح  ترـضح 

.دنک كرت  ار  دهد 

هزور نیمزرس  رد  زکرمت  يراذگ  هیاپ 

رد ار  زکرمت  عون  نیا  هیاپ ي  میناوت  یم  تسا و  مهارف  اه  هام  ریاس  زا  رتشیب  دـش  ضرع  هک  يزکرمت  هب  ندیـسر  هزور ، نیمزرـس  رد 
هک تسا  ناضمر  هام  رد  میسر ، یمن  يزکرمت  نینچ  هب  مینکن  هدافتـسا  بوخ  ناضمر  هام  زا  رگا  هک  یلاح  رد  میراذگب  ناضمر  هام 

يور رب  زکرمت  اب  دنتسه ، نآ  ظفح  رومأم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  ار  یعرو  نآ  میناوت  یم  میهاوخب  رگا 
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هزور هک  يرّکفت  زکرمت و  اـب  عرو  نیا  هک  تسا  يا  هنیمز  يراد ، هزور  .مینک  ادـیپ  یهلا ، یهاون  رماوا و  هب  هجوت  يوـنعم و  قیاـقح 
تیبلا لها  فراـعم  یهلا و  فراـعم  مهف  دـییوگ  یمن  رگید  تقو  نآ  .دنیـشن  راـب  هب  دـنک و  دـشر  دروآ ، یم  دوجو  هب  دوخ  هبدوخ 

یلاع و تاعوضوم  يور  دیا و  هدش  دازآ  یحطس  تاعوضوم  يوررب  رکف  ِندرک  فرص  زا  نوچ  هکلب  تسا ، تخـس  مالـسلا  مهیلع 
ْنَم ِّالا  ُُهلِمَتْحَی  ٌبَعْـصَتْسُم ال  ٌْبعَـص  انُْرمَا  َّنِا  : » هک میراد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .دیرب  یم  تذل  اه  نآ  زا  دـیتسه  زکرمتم  یهلا 

دنوادخ هک  یـسک  رگم  ار  نآ  دـنک  لمحت  دـناوت  یمن  تسا و  اه  یتخـس  هب  هدـیچیپ  ِتخـس  ام ، رما   (1)« ناـْمیِْالا ِِهْبلَق  ِیف  ُهللا  َبَتَک 
زا درادـن و  ار  یهلا  یهاوـن  رماوا و  قیاـقح و  يور  رب  زکرمت  رکفت و  یگداـمآ  هک  يا  هعماـج  .تسا  هتـشاگن  وا  بـلق  رد  ار  ناـمیا 

، ینید لئاسم  رد  قّمعت  رّکفت و  زا  زیرگ  هنوگچ  دـیدومرف  هظحالم  و  تسا ! رطخ  رد  شا  هدـنیآ  تسا ، نازیرگ  قیمع  ياـه  هشیدـنا 
.تسا هدش  ییاوقت  یب  یعرو و  یب  أدبم 

رگا .دیآ  یم  شدب  يرادن ، رارق  یحیحص  رکفت  رد  هک  یهد  رکذت  وا  هب  رگا  یّتح  تسین و  دوخ  يرکف  یب  هجوتم  یقّتمریغ ، ناسنا 
هشقن نیا  روطچ  سپ  دیوگ : یم  يرادن ، رکف  هک  دییوگب  دشکب ، زور  کی  رد  ار  هدیچیپ  هشقن ي  نیدنچ  دناوت  یم  هک  یسدنهم  هب 

: تفگ .تسا  هتفر  هیشاح  هب  وا  رد  قح ، روضح  هب  هجوت  ِرکف  زا  دشاب  ترابع  هک  یساسا  رکف  هک  دناد  یمن  مشک ؟ یم  ار  اه 

تسیچ هک  یناد  هلاک  ره  تمیق 

تسا یقمحا  ینادن ، ار  دوخ  تمیق 
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نیا تسا ، نیا  اه  ملع  هلمج  ناج 

نید موی  یف  ما ، یک  نم  منادب  هک 

ینغ یتشگ و  هدیشوپ  ناهج  نیا 

؟ ینک یم  نوچ  ، يور یم  اج  نیا  زا  نوچ 

هانگ زا  يرود  يونعم و  رّکفت 

یـضعب هک  تسین  فیح  .میا  هدـش  دراو  يونعم  لّمأت  رّکفت و  رد  رتشیب  میـشاب ، هتـشاد  هّجوت  رتشیب  قح  روضح  هب  تبـسن  هزادـنا  ره 
هک نیا  دنتـسین ؟ ندیـشک ، سفن  کیـشک  لمأت و  رکفت و  لها  دنراد ، ینید  فراعم  شریذـپ  رد  هک  یگدامآ  همه  نآ  اب  ام  ِناناوج 

ار نآ  دناوت  یم  مه  داوس  یب  ِرذوبا  هک  ارچ  تسا ، ناسآ  .تسا  یهجوت  لباق  هتکن ي  تسا ، یتخس  ِناسآ  زیچ  يونعم  رکفت  لمأت و 
ار اپ  نودام  ِدوخ  زا  دـیاب  اریز  .دـنا  مورحم  نآ  زا  زور  مولع  هب  علطم  دارفا  ناداوس و  اـب  زا  یلیخ  نوچ  تسا ، تخـس  دـهد و  ماـجنا 

.تخادنا دوجو  َملاع  زا  يرگید  هبترم ي  هب  ار  رظن  تشاذگ و  رتالاب 

یم هلـصاف  یهلا  مراـحم  زا  هزادـنا  ناـمه  هب  میراد و  لـّمأت  رّکفت و  رتشیب  میـشاب ، هتـشاد  هّجوت  رتـشیب  قح  روضح  هب  تبـسن  هچ  ره 
نیا ندوب  مارح  قح ، ترـضح  روضح  هب  هجوت  لمأت و  اب  نوچ  .دـنیوگ  یمن  غورد  ًادـبا  اه  یـضعب  هک  دـیا  هدرک  هظحـالم  .میریگ 

، تسا جراخ  ناشرایتخا  زا  اه  نآ  لیم  دـننکن ، هاگن  مرحمان  هب  دـنناوت  یمن  اه  یـضعب  یلو  تسا  هدرک  رپ  ار  ناـشبلق  رـسارس  لـمع 
ار دوخ  هجوت  بلق و  هک  ییاـه  نآ  .دـنزود  یم  مشچ  وا  هب  یلرتـنک  فـقوت و  چـیه  نودـب  دـندش ، ور  هبور  یمرحماـن  اـب  هک  نیمه 

هجوت لباق  ریغ  گنر و  یب  ناشیارب  نانچ  نآ  مرحمان  روضح  دنا ، هدرک  قح  ترضح  روضح  لوغشم 
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.دناشکب مرحمان  هب  هاگن  يوس  هب  ار  اهنآ  دشاب و  هتشاد  یکرحت  ناشنورد  رد  دناوت  یمن  اه  نآ  لیم  هک  تسا 

روما هب  هک  تسناد  یم  فظوم  ار  دوخ  نوچ  تشگ ، یمرب  ارحـص  زا  هیلع » هللا  همحر  » رذابا یتقو  ًاـمومع  ناـمثع  تفـالخ  ناـمز  رد 
رادقم هدیسر ، اهتنا  هب  زور  هک  یلاح  رد  دنیب  یم  زور  کی  .دوش  علطم  روما  زا  ات  تفر  یم  هرامإلا  راد  غارـس  هب  دنک ، رظن  نیملـسم 

: دیوگ یم  نامثع  يور !؟ یم  اجک  دیوگ  یم  نامثع  هب  .دـنورب  دـنهاوخ  یم  دـنا و  هتـشاذگ  لاملا  تیب  رد  ار  رانید  مهرد و  يدایز 
یم هنیدم  ياه  هچوک  رد  رگیدکی  هارمه  هک  بش  کی  تسه  تدای  دـیوگ : یم  رذوبا  .میورب  میهاوخ  یم  تسا ، لیطعت  هرامإلاراد 

میدرک ضرع  میتفر ، ناشیا  دزن  یتقو  تسا ، نشور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هناخ ي  غارچ  لومعم ، فالخرب  میدید  میتفر ،
دعب مناسرب و  ناشنابحاص  هب  ار  اه  نیا  متساوخ  یم  دوب ، هدنام  نم  دزن  لاملا  تیب  زا  مهرد  ود  دندومرف : ترـضح  دیراد ؟ يرما  ایآ 

، يور یم  اجک  سپ  دیوگ : یم  رذوبا  .تسه  مدای  يرآ ؛ دیوگ : یم  نامثع  میناسرب ؟ ارقف  هب  ات  دنداد  ام  هب  ار  اه  لوپ  نآ  و  مباوخب ،
: دـیوگ یم  رذوبا  هب  دوب ، نامثع  رانک  رد  هک  ناملـسم  رهاظ  هب  ِيدوهی  نآ  ینعی  رابحالا  بعک  .ناسرب  ناـشنابحاص  هب  ار  لاوما  نیا 

ییاج هک  تسا  رپ  ادـخ  سرت  زا  مبلق  ردـق  نیا  دـیوگ : یم  رذوبا  .ینز  یم  فرح  روط  نیا  هک  یـسرت  یمن  ناـمثع  نینمؤملا  ریما  زا 
.تسا هدنامن  نامثع  زا  سرت  يارب 

هدرب یم  رس  هب  نآ  رد  هیلع » هللا  همحر  » رذوبا بانج  هک  یلاح  تسا و  هیلع » هللا  همحر  » رذوبا ریخا  هلمج ي  هعقاو ، نیا  ِلقن  زا  روظنم 
قح مکح  روضح  قح و  روضح  زج  ناسنا  بلق  رد  هک  یتلاح  .دنیوگ  یم  عرَو »  » لاح نآ  هب  .تسا 
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هیلع قداص  ماما  دش  ضرع  تسا ،  هدرک  لاغشا  ار  ناسنا  دوجو  مامت  ادخ  مکح  زا  ینابهگن  تلاح  کی  درادن و  شزرا  يزیچ  چیه 
َناک : » دنیامرف یم  مالسلا 

دیکأت .يریگ  تربع  رکفت و  زا  دوب  ترابع  هیلع » هللا  همحر  » رذوبا تداـبع  رثکا   (1)« راِبتْعِالا ُرُّکَفَّتلا َو  هللا ، ُهَمِحَر  ِّرَذ  یبَا  ِهَدابِع  ُرَثْکَا 
یم لیکـشت  ار  هیلع » هللا  همحر  » رذوبا تادابع  رثکا  هک  تسا  يرّکفت  هچ  دـنیامرف ، یم  ترـضح  هک  يرکفت  تسا  نیا  هدـنب  ددـجم 

يرکفت نینچ  تسا و  قح  ترـضح  روـضح  هب  هّجوـت  ِرّکفت  هکلب  یفـسلف ؛ رّکفت  هن  تسا و  یـضایر  رّکفت  هن  رکفت ، نیا  .تسا  هداد 
زا عرَو  نیمه  ناضمر  هام  رد  لامعا  نیرتالاب  دنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ددرگ و  یم  عرَو »  » ندـمآدیدپ بجوم 
ادخ يوس  هب  یبلق  ریس  هب  رجنم  هک  یهلا  مراحم  هب  تبـسن  یبلق  هجوت  ینابهگن و  تلاح  کی  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  یهلا  مراحم 

.دوش یم 

ییاوقت یب  ینعم 

رکفت و نیا  هچ  ره  تسا و  ینید  رکفت  ناـمه  روضح ، یکیدزن و  نیا  هب  هجوت  تسا و  رت  کـیدزن  اـم  هب  زیچ  همه  زا  قح  ترـضح 
يرکف نآ  ینعی  دوش  یم  رکفت »  » زا تبحـص  نید  رد  هک  یتقو  سپ  .تسا  رتشیب  ندیزرو  عرَو  ناکما  دـشاب ، رتشیب  روضح  ِساسحا 

نیمه هب  .قح  يوس  هب  تسا  یبـلق  ریـس  عوـن  کـی  عـقاو  رد  دراد ، رارق  نآ  رد  هیلع » هللا  همحر  » رذاـبا و  تسا ، تداـبع  شدوـخ  هک 
.یفسلف ای  یضایر  رکفت  ریغ  تسا  یّصاخ  رّکفت  کی  ینید  رکف  دنشاب ، هجوتم  نازیزع  هک  میراد  رارصا  مه  تهج 
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قح ِروضح  زا  تلفغ  تافآ 

، تسا ینید  رکفت  نامه  قح ، روضح  هب  هّجوت  میراد  لوبق  یفرط  زا  تسا ، رت  کیدزن  ام  هب  زیچ  همه  زا  قح  ترضح  میناد  یم  همه 
رادـیب قح ، ِروضح  ساسحا  رد  ًامئاد  ار  نامبلق  مینک و  هّجوت  قح  روضح  هب  تسا  مزال  هک  میتسین  ساـسح  هلئـسم  نیا  هب  نوچ  یلو 
تخس نامیارب  ینید  رکفت  میا ، هدرک  رگید  ياهزیچ  لوغـشم  ار  نامبلق  نوچ  مینک و  یم  مورحم  ینید  رکفت  زا  ار  دوخ  میراد ، هگن 

تالاؤس سب  زا  یهاگ  هک  نیا  لثم  هدـش ، تخـس  تسا ، یناسآ  راک  راک ، نیا  سب  زا  ناـسنا  ترطف  ساـسا  رب  هک  یلاـح  رد  هدـش 
.میهد باوج  ار  اه  نآ  میناوت  یمن  تسا  ناسآ  ناحتما 

قح یکیدزن  زا  رتشیب  میوش و  یم  راچد  بلق  ِیگدـنکارپ  يرکف و  یب  هب  رتشیب  مینک  ساـسحا  رتمک  ار  قح  برق  روضح و  ردـق  ره 
، تلفغ نیا  هشیر ي  میا ، هدش  لفاغ  ، ام هب  تسا  قح  یکیدزن  نامه  هک  تایعقاو  نیرت  یعقاو  زا  تروص  نآ  رد  دـش ، میهاوخ  لفاغ 
ار قح  ام  ات  دوش  بجوم  دـنک و  لوغـشم  شدوخ  هب  ار  ام  هک  زیچ  ره  دـیدومرف ، هظحـالم  .تسا و  یقیقح  یهجوت  یب  يرکف و  یب 

أشنم زیچ  هچ  دوش  صخـشم  هک  تسا  نآ  هتکن  نیرت  هدمع  .دنک  یم  مهارف  ار  ام  ییاوقت  یب  هنیمز ي  مینکن ، ساسحا  دوخ  ناج  رد 
، دراد زاـب  قح  یگـشیمه  روضح  هب  هّجوت  زا  ار  اـم  هک  یلمع  رکف و  ره  میـشاب ، هجوتم  تسا و  اوقت  لـماع  يزیچ  هچ  ییاوـقت و  یب 

یم نیا  شا  هجیتن  میدش ، قوقح  كردـم و  نیـشام و  نامتخاس و  لوغـشم  ًامامت  ام  رگا  .دـش  دـهاوخ  ام  ییاوقت  یب  هنیمز ي  ًامتح 
راـتفرگ یتدـم  زا  سپ  میهد و  یم  هراـّما  سفن  هب  ار  نادـیم  ًـالمع  مینک و  یم  كرد  رتـمک  دوخ  ناـج  رد  ار  قح  روضح  هک  دوـش 

یناهانگ
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، دـندرک یم  ار  ینید  بادآ  تیاعر  دـنا و  هدوب  نمؤم  ادـتبا  رد  هک  ییاه  مدآ  اـسب  هچ  .میدرک  یمن  مه  ار  نآ  روصت  هک  میوش  یم 
ایوگ هک  دنتفرگ  هلـصاف  نید  زا  نانچنآ  هعفد  کی  دـش ، لفاغ  قح ، ِروضح  ِساسحا  زا  ناشبلق  دـندش و  اه  یگّرمزور  لوغـشم  یلو 

هب نایفارطا  ریثأت  تحت  مارآ  مارآ  اّما  دوب ، ینمؤم  درم  ًاعقاو  بالقنا ، لّوا  هک  میتشاد  يدـنمراک  .تسین  اه  نآ  يارب  ملاع  رد  یمارح 
يارب ار  دوب  لاـملا  تیب  هب  طوبرم  هک  یلاوما  دروآ و  مک  یگدـنز ، عوـن  نآ  همادا ي  يارب  ًادـعب  .داـتفا  شاـپ  تخیر و  يراداـیند و 

ار یگدـنز  ناسنا  یتقو  میدـش  هجوتم  وا  یگدـنز  هب  رظن  اب  یلو  دـشاب  هدرک  ار  راک  نیا  دـش  یمن  نامرواب  ادـتبا  اـم  .تخورف  دوخ 
یم هدیـشک  اهاج  نیا  هب  شراک  دـشابن ، قح  یمئاد  روضح  هجوتم  دـنک و  رظن  ایند  ِتارثک  هب  طـقف  وا  بلق  هک  دـهد  لکـش  يروط 

لفاغ قح  روضح  ساسحا  زا  هزادنا  نامه  هب  درک و  مهارف  دوخ  يارب  یهلاریغ  تایلوغشم  ادتبا  مدرک ، ضرع  هک  صخـش  نیا  .دوش 
تعاس تشه  دـنیوگ  یم  ناسنا  هب  یتقو  هک  تسا  نیا  .دـش  دـهاوخ  عورـش  اه  ییاوقت  یب  قح ، روضح  ساـسحا  زا  تلفغ  اـب  دـش ،

نم تسین ؟ رّکفت  تادابع  نیرتهب  زا  یکی  رگم  تدابع ، تعاس  تشه  رد  تحارتسا ، تعاـس  تشه  تداـبع و  تعاـس  تشه  راـک ،
قح روضح  رکف  هاگآ  دوخان  تفرگ ، لکـش  امـش  رد  ناضمر  كرابم  هام  رد  یهلا  مراـحم  زا  يرود  مزع  رگا  هک  منک  یم  نیمـضت 

ار دوخ  یهلا  مراحم  زا  عرو  اب  امـش  .دوش  یم  ادـخ  اب  رتشیب  سنُا  امـش  بولطم  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  يا  هنیمز  دـیابر و  یم  ار  امش 
.ددرگ یم  امش  بیصن  يدیدج  ياهزیچ  دوش و  یم  فطل  امش  هب  ادخ  فرط  زا  قح  روضح  ساسحا  دینک ، هدامآ 
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دوخ ناور  ناج و  رب  هراّما  سفن  لایما  تیمکاح  عناـم  قیرط  نآ  زا  اـت  قح  روضح  هب  تبـسن  از  تلفغ  لـماوع  زا  يرود  ینعی  عرو ؛
سپ زا  یهاوخ  یمن  تدوخ  مدرک ؛ ضرع  میاـیبرب » مدوخ  ِسپ  مناوـت  یمن  تسین ، مدوـخ  ِتسد  « ؛ تفگ یم  هک  يزیزع  هب  .میوـش 
يزیچ اـب  ار  دوخ  يدرک  ادـیپ  یتـصرف  هک  نیمه  .ینک  زکرمت  قح ، ترـضح  روضح  هب  تبـسن  یهاوخ  یمن  نوچ  ییآرب ، تدوـخ 

هک دسر  یم  ییاج  هب  تراک  یـشاب  تدوخ  اب  یهاوخ  یمن  نوچ  یـشاب ، هتـشادن  ندرکرکف  تصرف  تقو  چیه  ات  ینک  یم  لوغـشم 
.تفرگ یهاوخ  رارق  هراّما  سفن  لایما  رایتخا  رد 

داجیا دوخ  رد  ار  اه  تلفغ  اب  دروخرب  تردق  دیاب  دننک ، لح  ار  دوخ  لئاسم  دنناوت  یمن  دنـشاب ، هتـشادن  عاجـش  یحور  ات  اه  ناسنا 
ترـضح هب  ناش  یبلق  هجوت  دـننکرب و  اج  زا  ار  اه  نآ  اه  هثداح  ات  دـنهد  یمن  هزاجا  هیلع » هللا  همحر  » رذوبا لثم  ییاه  مدآ  .دـنیامن 

.تسا نیمه  یعقاو  تعاجش  دنیابرب ، اه  نآ  زا  ار  قح 

، تسا رتالاب  تدابع  لاس  داتفه  زا  رکفت ، يا  هظحل  ارچ  هک  دینکن  بّجعت  هَنَـس ؛» َنیْعبَـس  ِهِدابِع  ْنِم  ُلَْضفَا  ٍهَعاس  ُرُکَفَّت  :» دندومرف رگا 
یباوبا هجیتن  رد  ددرگ و  یم  دوبعم  ترضح  یمئاد  روضح  هجوتم  هک  دوش  یم  لصاح  ناسنا  يارب  يرکذت  رکفت ، نیا  رثا  رد  نوچ 

ترـضح هجوتم  نانچ  ار  ناسنا  دوش و  یمن  لصاح  هلاس  داتفه  تادابع  اـب  هک  دوش  یم  زاـب  ناـسنا  بلق  يارب  قیاـقح  فراـعم و  زا 
ار دوخ  شالت  مامت  هک  دراد  ار  نآ  شزرا  تهج  نیمه  هب  دـیآ و  یمن  تسد  هب  يا  هجیتن  نینچ  رگید  لامعا  اـب  هک  دـنک  یم  دوبعم 

ییاـج ندرک  هاـنگ  رگید  لاـح  نیا  رد  .ددرگ  قح  روضح  تروـص  بلق ، تروـص  اـت  میریگ  راـک  هب  تلاـح  نآ  هب  ندیـسر  تهج 
ِرون نوچ  تشاد ، دهاوخن 
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.دنریگ یم  رارق  روضح  نآ  ریثأت  تحت  ءاضعا  مامت  دنک و  یم  تیارـس  حراوج  ءاضعا و  هب  بلق ، رد  قح  ترـضح  روضح  ساسحا 
: دیوگ یم  قشع ، لقع و  قح و  روضح  تهج  هب  نت  نتفرگرارق  ریثأت  تحت  اب  هطبار  رد  يولوم 

نطو یب  ِناج  هاشنهاش  فطل 

؟ نت ّلُک  ردنا  تس  هدرک  رثا  نوچ 

بسن شوخ  داهن  شوخ  لقع  فطل 

؟ بدا رد  درآ  رد  ار  نت  همه  نوچ 

نوکس یب  رارق  یب  گنِش  قشع 

؟ نونج رد  ار  نت  لک  درآ  رد  نوچ 

، يرآ .دندرگ  یم  لیان  عرَو  هب  دنوش و  یم  قح  ترـضح  مکح  هب  بّدؤم  حراوج  ءاضعا و  دش ، قح  روضح  رکذـتم  بلق  رگا  سپ 
دوخ تشاذگ و  مدق  نادیم  نیا  رد  دیاب  ناضمر  هام  رد  قح و  ترضح  يوس  هب  ترثک  َملاع  زا  تسا  یبلق  ریـس  نامه  یقیقح ، ِعرَو 

.دومن راوتسا  ار 

هدوسآ بلق  رّکفت و 

هک هیلع » هللا  همحر  » یضاق هللا  تیآ  .تسا  لکشم  رایـسب  ینعم  نیا  هب  زکرمت  .دیـشک  تمحز  رایـسب  دیاب  قح  روضح  ساسحا  يارب 
هک نیا  دندوب  هجوتم  نوچ  تسا  هدوب  زکرمت  ناش  هعلاطم  رتشیب  داهتجا ، هب  ندیـسر  زا  دـعب  دـنا ، هدوب  یهلا  رّکفت  نانامرهق  زا  یکی 
هب تسا  ندوب  هار  رد  كولـس و  عون  کـی  رّکفت  سپ  دـهد  یم  ناـشن  تسا ، رتهب  تداـبع  لاـسداتفه  زا  رکفت  يا  هظحل  هدـش  هتفگ 

دنتفگ یمن  دوبن ، نکمم  رگا  رگید  فرط  زا  دـش و  یمن  بترتم  نآ  رب  شاداپ  همه  نیا  دوبن  لکـشم  رگا  یقیقح و  يدـصقم  يوس 
ّلغ و یب  مدآ  .دهاوخ  یم  فاص  بلق  کی  رّکفت » ، » دنـشاب هتـشاد  تیانع  نازیزع  هک  تسا  نیا  هدنب  فرح  هدـمع ي  .دـیهد  ماجنا 

هک یمدآ  یلو  دنک ، زکرمت  دناوت  یم  شغ 
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: تفگ .دنام  یمن  شیارب  عرَو  هب  ندیسر  دیما  تسین و  رودقم  رکفت  شیارب  رگید  تسا  راتفرگ  اج  دص  شرکف 

نک بلط  هشیش  یب  ِیِم  ّیِم ، یب  هشیش ي  زا 

نک بلط  هشیدنا ، زا  یلاخ  ِلد  ار ز  قح 

ملاس بلق  اب  دـناوتب  یـسک  رگا  يدرگ ، قح  روضح  هجوتم  یناوتب  ات  ینک  دازآ  اـیند  ياـه  یـسپاولد  نیا  زا  ار  دوخ  دـیاب  لوا  ینعی 
اب دنک  یم  قیدـصت  هک  دـبای  یم  دوخ  رد  ییاهزیچ  هجیتن  رد  دـنک و  یم  هّجوت  وا  هب  قح  هاگنآ  دـشاب ، هتـشاد  قح  روضح  هب  هّجوت 

.تسا مراحم  زا  عرو  رون  یلجت  رکفت ، عون  نآ  جیاتن  زا  یکی  تسا و  رکفت  اهراک  نیرت  تکرب 

تلع دندیمهف  یم  هنرگو  دـنرادن ، لقعت  ناکما  هک  دـناد  یم  یبلق  نتـشادن  ار  یحَو  نارکنم  لکـشم  نآرق  دـش  ضرع  هک  نانچمه 
هیحور ي نآ  کمک  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  یلقعت  رکفت و  عون  کی  دـناوت  یم  رـشب  سپ  .تسا  هدوب  هچ  هتـشذگ  ياه  تلم  تکـاله 
هک یتلاـح  ناـمه  تسا ، مهارف  یتلاـح  نینچ  ققحت  هنیمز ي  ناـضمر  هاـم  رد  (1) و  دوش داجیا  وا  رد  ادـخ  مکح  لـباقم  رد  میلـست 

، تدابع نیرتالاب   (2)« ِِهتَرُْدق یف  ِهللا َو  ِیف  ِرُّکَفَّتلا  ُنامِْدا  ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَا  : » دنیامرف یم  نآ  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
میا و هدروآ  تسد  هب  هچنآ  دـنا  هتفگ  كولـس  ریـس و  ناـگرزب  .تسوا  تردـق  اـب  هطبار  رد  ادـخ و  اـب  هـطبار  رد  رکفت  نداد  هـمادا 

يوناز یبلق ، رکفت  زکرمت و  يارب  افرع  .میا  هدروآ  تسد  هب  رکف  نماد  زا  ار  همه  هدش ، ناهانگ  زا  ام  لرتنک  بجوم 
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: دیوگ یم  تلاح  نیا  رد  رکفت  تکرب  دروم  رد  يولوم  .دنور  یم  ورف  زکرمت  تلاح  هب  دننک و  یم  لغب  ار  دوخ 

تسا وناز  یفوص  ناتسریبد  نوچ 

تسا وداج  وناز  هب  ار  لکشم  لح 

ِتلاـح نینچ  دـیوگ  یم  دروآ و  یم  تسد  هب  وناز  ندرک  لـغب  اـب  هک  تسا  يرکفت  تلاـح  نآ  یفوص ، ناتـسریبد  ناتـِسبَدَا و  ینعی 
.دنک یم  وداج  لکشم ، عفر  رد  يرکفت 

مولع نیا  دنمزاین  مینک و  یم  هدافتـسا  اهنآ  مولع  زا  تّدش  هب  هدـنب  لاثما  هدـنب و  یلو  دـنرادن ، يدایز  هعلاطم ي  هک  دنتـسه  یناسک 
یبوخ قیاقد  هب  یهلا  فراعم  تهج  زا  دنا و  هدیشک  مه  تمحز  هار  نیا  رد  دنشاب و  هتشاد  یبلق  زکرمت  دنا  هتفرگ  دای  نوچ  میتسه ،

.دنا هتفای  تسد  هللا  مراحم  زا  ِعرَو  ِتقیقح  هب  اه  نیا  عقاو  رد  دنا و  هدیسر 

دیاب نینمؤم  هک  تسا  يرکفت  نامه  رگید ، فرط  زا  یهلا  تامرحم  هب  هّجوت  فرط و  کی  زا  ادـخ  روضح  هب  تبـسن  بلق  یناـبهگن 
یم کمک  رگیدـمه  هب  یهلا - مراحم  زا  يرود  قح و  روضح  هب  رظن  ینعی  ود -  نیا  .دـندروآ و  دوجو  هب  دوخ  رد  ناضمر  هاـم  رد 
رگا میـشاب و  ناهانگ  بظاوم  دیاب  مییامن  قح  ترـضح  روضح  هجوتم  ار  نامبلق  مینک و  عورـش  ار  زکرمت  میهاوخب  رگا  سپ  دـننک ،

.میدرگ رفنتم  هانگ  هب  یکیدزن  زا  ات  مییامنب  قح  یمئاد  روضح  هجوتم  ار  بلق  دیاب  مینکن ، هانگ  میهاوخب 
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ینهذ تالاغتشا  یفن  ناضمر و  هام 

قح روضح  زا  تلفغ  ثعاب  هک  ار  یتالاغتـشا  هشیر ي  ادـخ  فطل  هب  ناضمر  هام  تیناحور  .تسا  یبیجع  هام  ناضمر ، كرابم  هاـم 
هچ هناحبـص  هک  مینیبب  میهاوخ  یم  میوش  یم  رادیب  باوخ  زا  حبـص  هک  یتقو  لاس  ياه  هام  هّیقب  رد  .درب  یم  نیب  زا  ام  رد  دوش ، یم 
هچ ماش  هک  تسا  لوغشم  نام  نهذ  میدروخ  هک  راهان  میروخب و  هچ  رهظ  هک  میتسه  نآ  یپ  رد  میدروخ ، هناحبص  یتقو  میروخب و 

میـشاب و هتـشاد  هّجوت  هزور  هب  هک  تسا  هدومن  مهارف  يروط  دنوادخ  ار  هنیمز  حبـص  يادتبا  زا  ناضمر  كرابم  هام  رد  اّما  .میروخب 
رکف هک  دراد  هبلغ  يونعم  ياـه  تهج  ردـقنآ  تسا و  نینمؤـم  يور  شیپ  رد  هزور  تیوـنعمرپ  تشد  نوـچ  مینکن ، مه  راـطفا  رکف 

نینمؤملا ریما  .دنروخب  راطفا  يارب  ییاذغ  عون  هچ  دنتـسین  نیا  رکف  هب  دـنا  هنـسرگ  نوچ  مه  راطفا  ماگنه  دوب و  دـنهاوخن  مه  راطفا 
یم هزور  یتقو  .تسا  یـضار  نیوُج  کشخ  ِنان  هکت  کی  هب  هک  ما  هتـشاد  هگن  هنـسرگ  ار  مسفن  ردـقنآ  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع 

اه نآ  لوغشم  نهذ  ات  دننایامن  یمن  خر  ناتیارب  اهاذغ  عاونا  رگید  هجیتن  رد  دوش و  یم  یـضار  نان  هکت  کی  هب  امـش  سفن  دیریگ ،
.دوش

هک دنک  یم  لوغشم  ار  ناسنا  ردقنآ  اذغ ، زا  فارـصنا  هیحور ي  و  يونعم ، ِروما  تهج  یگنـسرگ  هدارا ي  نتـشاد  هزور ، تشد  رد 
تیاعر ناونع  هب  .تسا  هدرک  هدارا  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یصاخ  یگنـسرگ  تهج  هب  نیا  دزادرپ و  یمن  تالاغتـشا  هّیقب ي  هب  رگید 

رد بلق  روضح  هنیمز ي  دوخ  نیا  دـینک و  یمن  رکف  زیچ  چـیه  هب  رگید  سپ  دیـشک ، یم  یگنـسرگ  ادـخ ، يارب  بجاو  مکح  کی 
هب روتسد  اب  ناضمر و  هام  رد  دنوادخ  .دنک  یم  مهارف  ار  ادخ  رضحم 
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.مینکب لماک  هدافتسا ي  طیارش  نآ  زا  میناوتب  هک  تسا  ام  رنه  نیا  تسا ، هدروآ  مهارف  ار  يونعم  یگدنز  طیارش  يراد ، هزور 

اتـسار نیمه  رد  درک ، يراذـگ  هیاپ  ناوت  یم  ار  قح  روضح  ساـسحا  ِطیارـش  هاـم ، نیا  رد  دوش  یم  ضرع  قوف  تاـکن  هب  هجوت  اـب 
اب هام  نیا  ياه  بش  رد  دینک و  کبس  هام  نیا  رد  ار  ناتراک  بسک و  ییایند و  تایلوغشم  دیناوت  یم  رگا  دننک  یم  هیـصوت  ناگرزب 

ناتتسد زا  ناتبلق  هنرگو  دینکن  تکرش  دریگ ، یم  امش  زا  ار  ناضمر  هام  ِیناحور  تلاح  طیارش و  هک  یتاسلج  رد  دیشاب و  اهنت  دوخ 
.دیا هدرکن  تفایرد  زیچ  چیه  دوش و  یم  مامت  مه  ناضمر  كرابم  هام  دور و  یم 

زا هجیتن  رد  دورب و  نیب  زا  ام  رد  ندرک  رکفت  لاـح  هک  مینک  لوغـشم  يروط  هاـم  نیا  رد  ار  دوخ  رگا  تسا  يداـیز  نارـسخ  ررض و 
نآ .دـنامب  یقاـب  رکفت  يارب  یتـصرف  هک  درک  يزیر  هماـنرب  يروط  دـیاب  .میوش  مورحم  بیغ  َملاـع  قیاـقح  يوـس  هب  یناـحور  ریس 

لابند هب  یناسنا  ره  هک  تسا  ینامیا  یقیقح  تلاح  دـیآ ، یم  شیپ  ناتبلق  يارب  هللاءاش  نإ  ناضمر  هاـم  رد  هک  قح  روضح  ساـسحا 
رگا .تسین  ناضمر  هام  رد  امش  ِیلصا  فده  دصقم و  تسا و  عرف  ناضمر ، هام  رد  نآ  لاثما  نینمؤم و  ندرک  ماعطا  سپ  .تسا  نآ 

.دنوش یم  تکرب  اب  شزرا و  اب  مه  اه  عرف  هّیقب  دیدرک ، لح  دوخ  يارب  ار  قح  روضح  ساسحا 

یلاعت هللا  ناوضر  » تجهب هللا  تیآ  ترضح  ِعماج  لمعلا  روتسد  دریگ ، رارق  قح  روضح  ساسحا  تلاح  رد  امـش  بلق  دیتساوخ  رگا 
، میوش نیشنمه  هکئالم  اب  میروآ ، تسد  هب  ار  ءایلوا  تالاح  هک  مینک  راک  هچ  هک  دنـسرپ : یم  ناشیا  زا  .تسا  زاسراک  ًالماک  هیلع »

مینیبب ایند  نیمه  رد  ار  تشهب  میشاب ، هتشاد  دوهش 
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هلمج نیا  رد  ار  اه  نیا  همه ي  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » تجهب هللا  تیآ  مینک ؟ تاـقالم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  اـهایؤر  رد  و 
 - تسا هدیـسر  گرزب  ءایلوا  هب  هچنآ  دناد  یم  ادخ  دینک ، لمع  ار  ناشیا  روتـسد  دینک  هدارا  رگا  دـینکن »! هانگ  : » دـنهد یم  باوج 

میهاوخب رگا  میـشاب ، دوخ  نابهگن  دیاب  مینکن ، هانگ  میهاوخب  رگا  .دسر  یم  مه  امـش  هب  قح -  روضح  ساسحا  زا  دشاب  ترابع  هک 
دیاب میشاب ، هتـشاد  رکف  عقاو  هب  میهاوخب  رگا  مینک ، رکف  دیاب  میـشاب ، زکرمتم  میهاوخب  رگا  مینک ، زکرمت  دیاب  میـشاب ، دوخ  نابهگن 

.تسین یهار  مه  نیا  زا  ریغ  میشاب و  قح  روضح  هجوتم 

، نامحور ینارون و  يرادیب  نامیرادـیب  ینارون ، باوخ  نامباوخ ، مینکن ، هانگ  میناوتب  رگا  مینکن و  هانگ  ادـخ  يرای  هب  میناوت  یم  ام 
میهاوخب رگا  ادـتبا  رد  هتبلا  .تسا  ناـسآ  یلیخ  شهار  .میهد  یم  رـس  قح ، اـب  هدوارم  هناتـسم ي  هرعن ي  دوش و  یم  یناـمحر  حور 

مییامن داجیا  نامدوخ  رد  رکفت  زکرمت و  اب  ار  قح  روضح  ساسحا  هک  تسا  نیا  شهار  اّما  تسین ، نکمم  مینکن  هانگ  يروط  نیمه 
میهاوخ یم  اقآ  : » دـنک یم  ضرع  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » تجهب هللا  تیآ  تمدـخ  رفن  کی  .دـنوش  بّدؤم  ام  حراوج  ءاضعا و  اـت 

- رـضاح ّیح و  يادـخ  هب  تفرعم  ینعی  غارچ ؛ نغور  تسا - » مک  غارچ  ْنغور  : » دـنا هدومرف  ناشیا  دوش .» یمن  اّما  مینکن  هانگ  هک 
هاگنآ مینک ، هّجوت  قح  ندوبرضاح  ّیح و  هب  دعب  مینادب و  رضاح  ّیح و  ار  قح  دیاب  سپ  ندیدرضاح ، ار  قح  ینعی  ادخ  هب  تفرعم 

نامـسآ هب  دینک ، لمأت  دوخ  رد  دـیور ، ورف  رکفت  لّمأت و  هب  دـیوش و  دـنلب  بش  فصن  امـش  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  .مینک  یمن  هانگ 
َضْرَْألاَو ءاَمَّسلا  اَنْقَلَخ  اَمَو  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  دینک  رارکت  ار  هیآ  نیا  و  دینک ، رظن  هراتسرپ 
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امش رد  زیچ  اتود  دینک  یم  ساسحا  .فده  یب  لطاب و  تسا  اه  نآ  نیب  هچره  نیمز و  نامـسآ و  میدرکن  قلخ   (1)« اًلِطَاب اَمُهَْنَیب  اَمَو 
دایز تادابع  هب  مک و  ناه  انگ  هب  ناتلیم  لاح  نآ  رد  روضح ؛» نیا  هب  یبلق  هّجوت   » رگید و  قح » روضح  ساـسحا   » یکی دـمآ ، شیپ 

: دییوگ یم  یتقو  امـش  .دوش  یم  هانگ  ماجنا  عنام  تادابع  نامه  دیهدرارق ، رکفت  هلیـسو ي  ار  تادابع  دـیناوتب  رگا  الاح  دوش و  یم 
؛ تسا رکف  کی  نیا  .دیوش  یم  هجوتم  قح  ترضح  یلاعتم  روضح  هب  دیرب و  یم  رتالاب  ییایند  روما  زا  ار  نات  هشیدنا  هللا ،» ناحبس  »

ناشیا لمعلاروتسد  هللاءاش  نإ  هک  تسا  نیا  دنک ؟ تبیغ  دنیشنب و  دناوت  یم  ایآ  دیوگب ، یعقاو  هللا  ناحبـس  کی  عقاو  هب  یـسک  رگا 
.تسا یبوخ  تصرف  ناضمر  كرابم  هام  .دینک  هدایپ  دوخ  تیصخش  رد  دیناوت  یم  ار  ناضمر  كرابم  هام  رد  ندرکن  هانگ  رب  ینبم 

.دییامن هنیداهن  دوخ  رد  ار  قح  روضح  ِساسحا  زکرمت و  ِتصرف  دینکب  يراک 

عرَو ییاهن  تروص 

یمن مبلق  رب  زونه  یلو  مشاب  طلـسم  مناوت  یم  ممـشچ  رب  العف  نم  ییوگ  یم  تقو  کـی  یهلا  مراـحم  زا  عرَو  هب  ندیـسر  ریـسم  رد 
دیداد همادا  ار  تلاح  نیا  رگا  دینادب  اما  دینک ، یم  لرتنک  ار  دوخ  مشچ  دیدش  ور  هبور  یمرحمان  اب  یتقو  اذـل  مشاب و  طلـسم  مناوت 
تروص نآ  تلاح  نیا  درادن و  مارح  هب  لیامت  رگید  ناسنا  دیآ و  یم  شدب  مارح  زا  بلق  هک  دیسر  یم  يا  هلحرم  هب  یهلا  فطل  هب 

مراحم زا  يراددوخ  تدش  زا  دشاب  ترابع  هک  تسا  عرو  ییاهن 
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ِنیِّدلا ُلْصَأ  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دـسرب  اجنیا  هب  ناسنا  هک  تسا  نیمه  يراد  نید  یلـصا  دـصقم  یهلا و 
راـک .يریگ  رارق  تیدوبع  هجرد ي  نیرت  یلاـع  رد  اـت  شاـب  عرو  اـب  تسا  عرَو  نید  لـصا   (1)« ساَّنلا َدَـبْعَأ  ْنُکَت  ًاـعِرَو  ْنُک  ُعَرَْولا 
نوچ دبای و  یم  دوخ  رد  ار  قح  روضح  ساسحا  هوحن  کی  هلحرم  نیا  زا  دعب  دیامن  عورش  حراوج  لرتنک  زا  ناسنا  هک  تسا  یبوخ 

تسا و بر  ترـضح  نامرف  ریز  ِزکرمت  رکفت و  زکرمت ، رکفت و  نیا  درک ، روهظ  امـش  رد  یهلا  مراـحم  هب  تبـسن  یناـبهگن  رکفت و 
رتشیب ياذـغ  هک  نآ  ِصرح  دـیوش و  یم  رادروخرب  وا  راونا  زا  تسا و  کیدزن  قح  دـینک  یم  ساـسحا  هک  دوش  یم  نیا  شا  هجیتن 

: میراد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تیاور  رد  .دریم  یم  امش  رد  دیروخب 

تلع .مکش  کی  اب  نمؤم  دروخ و  یم  اذغ  مکش  تفه  اب  قفانم   (2)« ٍءاَْعمَأ ِهَْعبَس  ِیف  ُلُکْأَی  ُِقفاَنُْملا  ٍهَدِحاَو َو  ٍءاَعِم  ِیف  ُلُکْأَی  ُنِمْؤُْملا  »
یم وا  هب  قح  ترـضح  فرط  زا  هک  تسا  ینامیا  رون  دـنک ، لمع  دوخ  یطارفا  ياه  لـیم فـالخرب  دـناوت  یم  نمؤم  ِناـسنا  هک  نیا 
یم یتقو  .دنزب  سپ  ار  رتشیب  ِندروخاذغ  سوه  دناوت  یم  تحار  رتشیب و  هن  دروخ  یم  اذغ  شزاین  هزادنا ي  هب  ساسا  نآ  رب  دسر و 

نامه لصاح  هک  دـیآ  یم  نات  کـمک  هب  ناـتراگدرورپ  فرط  زا  يرون  هک  دـینک  هظحـالم  دـینزب  سپ  ار  یفاـضا  ياذـغ  دـیهاوخ 
ْنُک : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دهد  یم  امـش  هب  ار  یـصقن  ره  عفد  تردق  عرو  نآ  دیدرک و  باختنا  هک  تسا  یعرَو 

، شاب عرو  اب   (3)« ًاّیِکَز ْنُکَت  ًاعِرَو 
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نامه اب  دـیاب  دـیتسه و  دایز  ياذـغ  هب  لیام  امئاد  رمع  رخآ  ات  دـینک  نامگ  هک  تسین  روط  نیا  .دوب  یهاوخ  اـه  ناـسنا  نیرت  كاـپ 
یم دازآ  هراّما  سفن  لایما  تیمکاـح  زا  ناـسنا  راـگدرورپ ، رون  یلجت  اـب  یتدـم  زا  سپ  دـینک ، لرتنک  ار  دوخ  صرح  هیلوا  ِتدـش 
ياج ًاتقیقح  هدش و  دازآ  دوخ  تسد  زا  ناسنا  نوچ  تسا  دیع  دنا ، هداد  رارق  دوخ  زا  يدازآ  دـیع  ار  رطف  دـیع  هک  روط  نامه  .دوش 

: يولوم هتفگ ي  هب  .دراد  ینامداش 

ینکشب ار  دوخ  هک  نک  اج  نآ  صقر 

ینک َرب  توهش  شیر  زا  ار  هبنپ 

دننک نادیم  رس  رب  نالوج  صقر و 

دننک نادرم  دوخ  نوخ  ردنا  صقر 

دننز یتسد  دوخ  تسد  زا  دنهر  نوچ 

دننک یصقر  دوخ  صقن  زا  دنهج  نوچ 

دننز یم  فد  نورد  زا  ناْشنابرطم 

دننز یم  فک  ناشروش  رد  اهرحب 

.دنوش یم  لاحشوخ  دننز و  یم  فک  دنوش  تحار  دوخ  تسد  زا  نوچ  یهلا  نادرم  دیوگ  یم 

ار ناسنا  زکرمت  مدـع  دروآ و  یم  دـیدپ  ناسنا  تیـصخش  رد  تدـحو  عون  کی  زکرمت »  » هک میـشاب  هدیـسر  هتکن  نیا  هب  مراودـیما 
اب یگناگی  هوحن  کی  هک  ار  دوخ  بسانم  تدـحو  دـنوادخ ، مارح  لالح و  يور  رب  زکرمت  و  دـیامن ، یم  تیـصخش  لزلزت  راـتفرگ 

خنـس مه  ار  وا  تسا و  یقیقح  عوضوم  نآ  عوضوم  هک  هتفای  تسد  یتدحو  هب  لاح  نیا  رد  ناسنا  نوچ  .دراد  هارمه  هب  تسا ، ادـخ 
.يدوجو یطابترا  مه  نآ  تسا ، هدرک  ادیپ  طابترا  ادخ  اب  شناج  هک  دبای  یم  دوخ  رد  اذل  دنک و  یم  دحا  ترضح 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنکب  ناسنا  بیـصن  ار  برق  نیرتهب  هک  تسا  نآ  يرادنید  نیرتهب  تسا و  هللا  یلا  برق  يرادنید  دصقم 
ُمُِکنیِد ُْریَخ  : » دنیامرف یم  هلآ  و 
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ییاج ایند  رد  مه  نیا  زا  رتالاب  ایآ  .دنک  یم  ناسنا  بیـصن  ار  برق  نیرتدـیدش  نوچ  تسا ، عرو  امـش  يارب  نید  نیرتهب   (1)« عَرَْولا
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ددرگ ؟ َملاع  توکلم  نطاب و  يوس  هب  ریـس  هب  رونم  شا  یقیقح  بوبحم  رانک  ناسنا  هک  ییاج  تسه ؟
زا عرَو  عوضوم  ادخ ، هام  نیرتهب  يارب  مالسلا -  هیلع  یلع  ترضح  ینعی  ناسنا -  نیرتهب  باوج  رد  دنراد ، فرح  همه  نیا  هک  نیا 

هلصاف اب  یلو  دیآ  یم  شیپ  یهلا  مراحم  زا  عرَو  رد  دشاب  ادخ  اب  سنُا  نامه  هک  هجیتن  نیرتهب  اریز  دنشک ، یم  شیپ  ار  یهلا  مراحم 
(2)« هِیف َعَرَو  َال  ٌداَِهتْجا  ُعَْفنَی  َال  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  َو  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  .دوب  دهاوخ  رمث  یب  اه  شـشوک  عرو  زا  نتفرگ 

یهارمه موصعم  ناماما  اب  ناسنا  ناج  حور و  هک  تسا  عرو  هب  ندوب  قلختم  ياتـسار  رد  .دـشخبن  دوس  عرو  نودـب  ِشالت  هک  نادـب 
َنوُکَی یَّتَح  ًانِمُْؤم  َلُجَّرلا  ُّدـُعَن  َال  اَّنِإ  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنک  یم  یکیدزن  ساسحا  اـه  نآ  اـب  تشاد و  دـهاوخ 

ام  (3)« هَّللا ُمُکْـشَْعنَی  ِِهب  اَنَءاَدـْعَأ  اوُدـیِک  ُهَّللا َو  ُمُکْمَحْرَی  ِِهب  اُونَّیَزَتَف  َعَرَْولا  ِِهتَداَرِإ  اَنِْرمَأ َو  ِعاَبِّتا  ِنِم  َّنِإ  َالَأ َو  ًادـیُِرم  ًاـِعبَّتُم  اـَنِْرمَأ  ِعیِمَِجل 
دوخ سپ  تسا ، يراکزیهرپ  عرو و  ام ، رما  تیعبت  زا  دـنک و  يوریپ  ام  رما  همه ي  زا  هک  نیا  رگم  میرامـش  یمن  نمؤم  ار  یـصخش 

تعفر و ار  امش  ادخ  ات  دینک  هبلغ  ام  نانمشد  رب  عرو  یئاسراپ و  هطساو ي  هب  دنک و  تمحر  ار  امـش  ادخ  ات  دینک  هتـسارآ  نآ  هب  ار 
160 َُهباََوث ص : اَجَر  ِهِِقلاَِخل َو  َلِمَع  ُهُعَرَو َو  َّدَتْشا  ِنَم  ِیباَحْصَأ  اَمَّنِإ  : » دنیامرف یم  ترضح  هک  نانچمه  .دشخب  یگرزب 
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دیما دشاب و  ناشراگدرورپ  يارب  ناشلمع  دنـشاب و  دیدش  عرو  ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  نم  نارای  باحـصا و   (1)« ِیباَحْصَأ ِءَالُؤَه 
هرمز رد  هک  میوش  یَملاع  دراو  یهلا  مراحم  زا  عرَو  تیاعر  اب  هک  نآ  دیما  هب  .دنا  نم  باحصا  نانیا  دنشاب ، هتشاد  دنوادخ  باوث  هب 
دوخ ناج  رب  ار  نامراگدرورپ  اب  سنُا  ياه  هچیرد  قیرط  نآ  زا  میریگ و  رارق  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  سدـقم  تاوذ  ِباحـصا  ي 

.هللا ءاش  نإ  .مییاشگب 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

161 ص :

ص 244. ج 15 ، هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلإ  هعیشلا  لئاسو  لیصفت  - - 1
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ظوفحم حول  العا و  ملق  رد  ینامهیم  هام  مراهچ : هسلج 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

(1)« َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

رت تحار  اه  نآ  ندش  یبلق  هنیمز ي  هزادنا  نامه  هب  میوش  کیدزن  يدابع  تاروتسد  ِیلقع  يدابم  هب  هک  يا  هزادنا  هب  دیرـضحتسم 
رد لقعت  .دـیآ  یم  شیپ  رتهب  لامعا  یتوکلم  ياه  تروص  اب  طابترا  ناکما  دـنام و  یمن  بلاق  دـح  رد  ام  لاـمعا  دوش و  یم  مهارف 
قفا نآ  هب  ار  دوخ  ات  دـتفا  یم  هار  بلق  هک  تسا  یطیارـش  نینچ  رد  .تسا  اجک  رد  تداـبع  نیا  قفا  دـهد  یم  ناـشن  اـم  هب  تاداـبع 

کیدزن تادابع  ِتقیقح  هب  لقع  اب  ار  دوخ  ناج  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  دیکأت  نید  ءایلوا  فرط  زا  هطبار  نیا  رد  .دناسرب 
ُداَبِْعلا َبَّرَقَت  اَذِإ  ِّیلَع  اَی  : » دنیامرف یم  دـنراد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  يا  هیـصوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  .مینک 

یم لسوتم  اه  یکین  هب  ناش  قلاخ  هب  برق  تهج  ناگدـنب ، هک  هاگ  نآ  یلع ! يا   (2)« ْمُهِْقبْسَت ِلْقَْعلِاب  ِْهَیلِإ  ْبَّرَقَتَف  ِِّرْبلِاب  ْمِهِِقلاَخ  َیلِإ 
دشاب ام  يدابع  ياهراک  رد  یلک  ِلصا  هیصوت  نیا  دیاب  .يریگ  تقبس  اه  نآ  زا  ات  يوجب  یکیدزن  تقلاخ  يوس  هب  لقع  اب  وت  دنوش 

هراومه ات 

165 ص :

هیآ ي 183. هرقب ، هروس ي  - - 1
ص 251. یسربط ، خیش  دیفح  نسح  نب  لضف  رابخألا ، ررغ  یف  راونألا  هاکشم  - - 2
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دیاقع و ِیلایخ  هبنج ي  اب  هنرگو  دنک  روهظ  اه  نآ  یبلق  هبنج ي  هللاءاش  نإ  دریگ و  رارق  نامرظن  ّدـم  ینید  ثحابم  ینالقع  هبنج ي 
.تسه نآ  رد  تافارخ  هب  ندش  هدولآ  ناکما  هک  میرب  یم  رس  هب  دوخ  ِلامعا 

هنوگچ هک  دـیدومرف  هظحالم  دـش و  نشور  يّدـح  ات  هزور  عوج و  هاگیاج  باتک ، يادـتبا  رد  هللا » یف  يانف  ریـسم  هزور ؛  » ثحب رد 
كرابم هام  هک  دـیدومرف  هظحالم  درب و  یم  ولج  قح  هب  ياقب  دوخ و  زا  ياـنف  اـت  ار  ناـسنا  دـشاب  راد  تهج  یگنـسرگ  عوج و  رگا 

نیا زا  نوریب  ًالمع  درادن و  ار  لزنم  نیا  رد  فقوت  قح  دشابن  راد  هزور  یلو  دـشاب  تمالـس  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  یلزنم  ناضمر 
چیه رد  يرگید  ياج  چـیه  رد  سک  چـیه  هک  دـهد  یم  دوخ  میقم  هب  یتالامک  ناضمر  كرابم  هام  لزنم  .دـنک  یم  یگدـنز  ماـقم 
هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یتاروتسد  ریاس  ندوب ، راد  هزور  نیع  رد  هک  تسا  نآ  شطرش  دوش ، یمن  لیان  تالامک  نآ  هب  ینامز 
هاـم رد  میـشاب  هجوـتم  هک  تسا  نآ  هدـمع  .دریگ  رارق  رظن  ّدـم  دـنا  هدرک  هیـصوت  هینابعـش ، هبطخ ي  هب  روهـشم  هبطخ ي  رد  هـلآ  و 
ررقم یتـیعقوم  نینچ  يارب  ار  تـالامک  نآ  دـنوادخ  تسا و  هاـم  نیمه  صوصخم  هک  تفاـی  تسد  یتـالامک  هب  ناوـت  یم  ناـضمر 

.تسا هدومرف 

ياتـسار رد  صاخ  یلوحت  ملاع  ماـظن  رد  ناـضمر  هاـم  رد  دـیامرف  یم  نشور  دـنوادخ  دـش  ضرع  ثحب  يادـتبا  رد  هک  يا  هیآ  رد 
ار دوخ  ینادحو  هبنج ي  يراد ، هزور  اب  زین  اه  ناسنا  لوحت  نآ  اب  گنهامه  دـنک  یم  اضتقا  هک  دـهد  یم  يور  یهلا  دـیحوت  یلجت 

ناضمر هام  رد  نامز »  » دهد یم  ناشن  هک  تسا  يدـهاوش  هب  رظن  ثحب  نیا  رد  هدـنب  شالت  .دـننک  بلاغ  دوخ  ینامـسج  هبنج ي  رب 
« تدحو  » رد تارثک   ، تیفرظ نآ  رثا  رد  هک  هتفرگ  دوخ  هب  یصاخ  تیفرظ 
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ار تقیقح  دیبای و  تسد  دیحوت  ماقم  هب  انعم  نیا  هب  دیبایب و  ار  يونعم  هدرتسگ ي  قیاقح  زیچره  رد  دیناوت  یم  امـش  هتـشگ و  عمج 
اَهُّیَأ : » دنیامرف یم  ناضمر  هام  هناتسآ ي  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اتـسار  نیا  رد  .دینک  كرد  عماج  تروص  هب  زیچ  ره  رد 

تکرب و هک  دـهد  یم  صاخ  یطیارـش  عوقو  زا  ربخ  هلمج  نیا   (1)« ِهَرِفْغَْملا ِهَمْحَّرلا َو  ِهَکَرَْبلِاب َو  ِهَّللا  ُرْهَـش  ْمُْکَیلِإ  َلَْبقَأ  ْدَـق  ُهَّنِإ  ُساَّنلا 
نامه .تسا  شدوخ  هب  صوصخم  هک  دـیوش  یم  لیان  یبیغ  قیاـقح  زا  یفیارظ  هب  هاـم  نیا  رد  دراد .  هارمه  هب  ار  ترفغم  تمحر و 

ياروام فاطلا  هک  یهلا  تمحر  ناضمر  هام  رد  دـنیوگ ، هَکََرب  ار  دراد  هک  یـصاخ  تفاطل  اب  رتش  هنیـس ي  ریز  ياه  كرُک  هک  روط 
دوش و مهارف  ًامامت  امـش  يونعم  دوعـص  هنیمز ي  ات  دـندنب  یم  زین  ناتناهانگ  رب  ار  مشچ  دـسر و  یم  امـش  هب  تسا ، امـش  قاقحتـسا 

نآ ام  رنه  .دنک  یم  دروخرب  امش  اب  شترفغم  تمحر و  رون  اب  هام  نیا  رد  دنوادخ  نوچ  دیشابن  دوخ  هتـشذگ ي  زا  زیچ  چیه  نارگن 
.میوش دنم  هرهب  دوش  یم  عقاو  ملاع  رد  هام  نیا  رد  هک  ینیوکت  جیاتن  زا  ات  مینک  تیاعر  ار  هام  نیا  بدا  هک  تسا 

یهلا لالج  رب  رظن  هام 

ات دنک  یم  کمک  ام  هب  هک  دنهد  یم  یتاروتسد  تسا ، ناضمر  هام  هب  دورو  ياعد  هک  هفیحص  ياعد 44  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
ار ام  يدرک و  فطل  ام  هب  هنوگچ  هک  دنیوگ  یم  ار  ادخ  دمح  ادـتبا  ترـضح  .مینک  تیاعر  ًابلاق  ًابلق و  ار  ناضمر  هام  هب  دورو  بدا 

هضرع ، يدناسر یطیارش  نینچ  هب 

167 ص :

ص 93. قودصلا ، یلامأ  - - 1
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َرْهَـش َو  ِروُهَّطلا ، َرْهَـش  َو  ِماَلْـسِْإلا ، َرْهَـش  َو  ِماَیِّصلا ، َرْهَـش  َناَضَمَر ، َرْهَـش  ُهَرْهَـش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  : » دـنراد یم 
ياه هار  زا  هک  ییادـخ  يارب  دـمح  ناقْرُْفلا » يدُْـهلا َو  َنِم  ٍتانَِّیب  َو  ِساَّنِلل ، ًيدُـه  ُنآْرُْقلا ، ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ِماَـیِْقلا  َرْهَـش  َو  ِصیِحْمَّتلا ،

هام ندرک و  صلاخ  هام  یگدننک و  هزیکاپ  هام  مالسا و  هام  يراد و  هزور  هام  هک  داد  رارق  ار  ناضمر  هام  دوخ ، هام  دوخ ، هب  ندیـسر 
رد سپـس  تریـصب و  تیاده و  زا  تسا  ینـشور  قیاقح  دشاب و  مدرم  يارب  یتیادـه  ات  دـش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  یهام  تسا ، مایق 
درک راکـشآ  سپ  ِهَروُهْـشَْملا » ِِلئاَضَْفلا  َو  ِهَرُوفْوَْملا ، ِتاَمُرُْحلا  َنِم  َُهل  َلَعَج  اَِمب  ِروُهُّْشلا  ِِرئاَـس  یَلَع  ُهَتَلیـضَف  َناـَبَاَف  : » دـنیامرف یم  همادا 

لیالد ترـضح  .داد  رارق  هام  نآ  رد  هک  صخـشم  لئاضف  ناوارف و  ياه  مارح  اـه و  تمرح  تهج  هب  اـه  هاـم  ریاـس  زا  ار  نآ  يرترب 
یناوارف ياهزیچ  هام  نیا  رد  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  ِهَرُوفْوَْملا » ِتاَـمُرُْحلا   » لـیالد نآ  زا  یکی  دـنناد  یم  زیچ  دـنچ  ار  هاـم  نیا  يرترب 

اه نآ  دناوت  یم  اه  ناسنا  ناج  هک  تسا  یصخشم  ياه  تلیضف  ِهَروُهْشَْملا » ِِلئاَضَْفلا   » هام نیا  تلیـضف  رب  لیلد  رگید  .تسا و  مارح 
َّلَحَا اَم  ِهِیف  َمَّرَحَف  : » دنیامرف یم  عوضوم  نییبت  تهج  همادا  رد  .هام  نیا  رد  ردق  بش  دوجو  هلمج  زا  دبای ، تسد  نآ  هب  دسانـشب و  ار 

نیا هب  میظعت  رـس  زا  .تسا  مارح  هام  نیا  رد  تسین ، مارح  اه  هام  هیقب ي  رد  هک  ییاهزیچ  هام  نیا  تمظع  تهج  هب  ًاَماَظِْعا » ِهِْریَغ  ِیف 
رد هک  ار  یتاکرح  دیراد و  یم  هگن  بدا  یگرزب  ناسنا  رضحم  رد  امش  هک  نیا  لثم  داد ، ماجنا  ناوت  یمن  هام  نیا  رد  يراک  ره  هام 

َمِعاَطَْملا ِْهِیف  َرَجَح  َو   » اذل .دیهد و  یمن  ماجنا  اجنآ  رد  دیهد  یم  ماجنا  اه  ناکم  ریاس 
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شریذـپ هدامآ ي  اـت  .تسا  هدـش  عنم  هاـم  نیا  هب  مارتحا  تهج  هب  ندیـشون  ندروخ و  زا  هاـم  نیا  رد  ناـسنا  و  ًاَـماَرِْکا » َبِراَـشَْملا  َو 
.ددرگ هصاخ  تیاده 

.دننک نییبت  ار  هام  نیا  تامرحم  زار  دنهدب و  یقیمع  قیقد و  هاگن  ام  هب  هام  نیا  هب  تبسن  دنا  ددص  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
دشاب هدرک  فرـصنم  نآ  ياه  یندیماشآ  اه و  یندروخ  ایند و  زا  ار  دوخ  رظن  هک  یناسنا  يارب  هام  نیا  رد  قیاقح  روهظ  ناکما  اریز 

.دیامن يراددوخ  دهد ، ماجنا  هک  دوب  زاجم  اه  هام  هیقب ي  رد  هک  اهراک  یضعب  زا  دیاب  طقف  تسا  مهارف 

هگن تسا ، قیاقح  نآ  یلجت  هب  طوبرم  هک  یصوصخم  تمرح  میتسناوت  رگا  تسه ، ملاع  نیا  رد  یقیاقح  هک  تسا  هدعاق  کی  نیا 
ار نامتلفغ  هدرپ ي  هکلب  میرواین  نیئاپ  ار  ادـخ  میظع  تایآ  هک  یطرـش  هب  دوش ، یم  قیاقح  نآ  راونا  یلجت  هدامآ ي  ام  ناج  میراد 

يوس هب  ار  دوخ  هجوت  میئازفیب و  اه  نآ  هب  تبـسن  نامتریح  رب  مینک و  ظفح  ار  اه  نآ  میرح  مینزب و  بقع  اه  نآ  هاگیاج  هب  تبـسن 
.میهاکب اه  نآ  تمظع  زا  هک  نآ  نودب  مینک  کیدزن  اه  نآ  هب  ار  دوخ  ناج  میزادنیب و  اه  نآ 

تایفیک زا  تلفغ  هتینردم و 

ادخ ربمغیپ  .تساک  نید  هب  تبسن  ناسنا  تریح  زا  داد و  لیلقت  ار  نید  هک  دوب  نیا  دز  نید  هب  نردم  يایند  هک  ییاه  هبرض  زا  یکی 
دایز تدوخ  دروم  رد  ار  متریح  ایادـخ   (1)« ًارُّیَحَت َکـِیف  ِینْدِز  ِّبَر  : » هک دـنهاوخ  یم  ادـخ  زا  دوخ  ياـعد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ياج هب  تسا  تقو  کی  .منک  سح  ار  وت  لالج  مناوتب  ات  .نک 
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یم تمظع  زا  هک  دروآ  یم  نیئاـپ  ردـق  نآ  ار  بلطم  دوـش ، ناریح  تمظع  همه  نیا  زا  دـنک و  هاـگن  یهلا  تاـیآ  هب  ناـسنا  هک  نیا 
زج يزیچ  لگ  : " دـیوگ یم  هدـش ، عمج  اج  کی  ییابیز  همه  نیا  هنوگچ  هک  نیا  لـگ و  ياـه  ییاـبیز  هب  رظن  ياـج  هب  ًـالثم  .دـتفا 

ياه تیفیک  هب  هاگن  زا  دهد و  یم  لیلقت  لگ  هب  تبـسن  ار  ام  هاگن  یتحار  نیا  هب  و  تسین " زلولـس  یتابن و  ياه  لولـس  هعومجم ي 
رد دشاب ، رظن  ّدم  نآ  هنوگ ي  یـضایر  مظن  ياه  هبنج  طقف  هک  دنک  یم  یفرعم  ام  هب  ار  لُگ  يروط  .دنک  یم  لفاغ  لگ  رد  دوجوم 

لقع هب  هک  نآ  نودـب  دـننک  یم  دـیکأت  لُگ  هنوگ ي  یـضایر  هداعلا ي  قوف  مظن  رب  دوش ، یم  یکی  يزلف  تلکـسا  اب  لُگ  لاح  نیا 
یم هتینردم  هاگن  دـقن  رد  یبرغ  فقـسا  کی  .دـننیبب  ار  نآ  رد  دوجوم  ياه  تفاطل  اه و  ییابیز  دـننک و  رظن  نآ  رد  يراج  ِیـسدق 

اب درک و  یم  هیذغت  ار  ناور  حور و  ابیز ، يا  هعومجم  کی  رد  نامسآ  نوگلین  فقـس  رد  دوب و  هام  ًاعقاو  هک  ار  هام  هتینردم  دیوگ :
تفرگ و ام  زا  میدش ، یم  لقتنم  درک  یم  ناریح  ار  لقع  دوب و  هدـش  هتـسویپ  مه  هب  نامـسآ  رد  هک  یبیجع  هطبار ي  هب  نآ  هب  هاگن 

تیعقاو میسرپب  دیاب  دوخ  زا  .دوش  یم  سکعنم  نیمز  هب  دروخ و  یم  نآ  هب  دیشروخ  رون  هک  دومن  لیدبت  یگنـس  يا  هرک  هب  ار  نآ 
نامسآ ای  دنایامنب ، ار  ییاه  ییابیز  ات  دراد  شقن  ییابیز  نآ  رد  زین  هام  هک  تسابیز  هعومجم ي  نآ  نامـسآ  ایآ  تسا ؟ مادک  ملاع 

لگ تیعقاو  اـیآ  هتفرگ ؟ ارف  ار  اـه  نآ  نژورتـین  نژردـیه و  نژیـسکا و  هک  گرزب  کـچوک و  ِیگنـس  ياـه  هرک  زج  تسین  يزیچ 
لباـقم رد  دـمهف و  یم  لد  ار  اـه  نآ  هک  تسه  مه  رگید  یتاـیفیک  اـی  دـنک و  یم  ّسح  نآ  زا  یبرجت  ملع  هک  تسا  ییازجا  نیمه 

ِّبَر : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوش ؟ یم  عضاخ  نآ  هوکش 
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ناشتریح دنرگنب و  ار  ملاع  رد  دوجوم  هوکـش  تایفیک و  ات  دیاشگب  ار  ناشلد  مشچ  دننک  یم  اضاقت  دـنوادخ  زا  ًارُّیَحَت » َکِیف  ِینْدِز 
: دیامرف یم  دوخ  ياه  هیصوت  رد  يولوم  .تسا  هدومن  قلخ  ار  یئابیز  همه  نیا  هنوگچ  هک  دوش  رتدایز  دنوادخ  تمظع  هب  تبسن 

رخب یناریح  شورفب و  یکریز 

رظن یناریح  تسا و  نظ  یکریز 

تسوت زیگنا  داب  ربک و  نوچ  یکریز 

تسرد لد  دنامب  ات  وش  یهلبا 

تسود قشع  ردنا  نک  نابرق  ار  لقع 

تسوک تسَیوس  نآ  زا  يراب  اه  لقع 

.یبایب ناشن  ْتقیقح  زا  ات  ینک ، مگ  ْدوخ  ِناشن  و  ینک ، اشاح  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  يدنر  یکریز و 

صاخ ياه  ناکم  اه و  نامز  رد  تامرحم  زار 

ار هام  نآ  رد  تامرحم  دوجو  زار  دـنوش و  یم  هام  نآ  ياـه  تمظع  هجوتم  ناـضمر  هاـم  هب  هاـگن  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
دنوادخ .میوش  بلق  ياوقت  هب  رختفم  ات  هتشاد  میظع  رئاعـش  ریاس  لثم  ار  نآ  تشاد و  هگن  تمرح  دیاب  هک  دنناد  یم  هام  نآ  تمظع 

نَمَو : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  تسا و  یهلا  رئاعـش  زا  هورم  افـص و   (1)« ِهّللا ِِرئآَعَـش  نِم  َهَوْرَْملاَو  اَفَّصلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  اج  کی 
هرهب بلق  ياوقت  زا  هک  تسا  نآ  هناـشن ي  درادـب  گرزب  ار  یهلا  رئاعـش  هک  یـسک  »(2) و  ِبُولُْقلا يَْوقَت  نِم  اَهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاَعَـش  ْمِّظَُعی 

زا دازآ  ِبلق  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  .تسا  دازآ  یناطیش  ياه  هسیسد  زا  شبلق  تسا و  دنم 
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یهلا رئاعش  هلمج  زا  .درذگن  اه  نآ  رانک  زا  هداس  درادب و  گرزب  ار  اه  نآ  دسانشب و  ار  یهلا  رئاعش  دناوت  یم  ناطیش ، ياه  هسیسد 
رد تامرحم  هفسلف ي  .تسین  مارح  هام  نآ  ریغ  رد  هک  تسا  مارح  نآ  رد  ییاهزیچ  یهلا  مرح  رد  روضح  لثم  هک  تسا  ناضمر  هام 
نآ هب  لاصتا  طرش  دنتسه و  یصاخ  توکلم  ياراد  اه  نامز  اه و  ناکم  نآ  هک  تسا  نآ  تهج  هب  صاخ  ياه  ناکم  ای  اه و  نامز 

(1) تسا نتشاد  هگن  تمرح  توکلم 

هام توکلم  اب  لاصتا  ياتسار  رد  و 
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رایـسب یتسود  اب  عادو  لـثم  هیداجـس  هفیحـص ي  ياعد 45  رد  ناـضمر  هاـم  اـب  عادو  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  - - 1
: دنراد یم  هضرع  اعد  نآ  زا  یتمـسق  رد  دنا ، هدش  هام  نآ  توکلم  هجوتم  اریز  دننک  یم  یظفاحادخ  دـنهد و  یم  رـس  هلان  ماقمالاو 
اه هام  همه ي  زا  ار  نآ  هک  یهام  نامه  يا ، هداد  رارق  هصوصخم ، تابجاو  هدـیزگرب و  ياهراک  زا  ار  ناضمر  هاـم  وت  ایادـخ و  راـب 

نآرق و ببـس  هب  يا ، هدـیزگرب  لاس  ياه  تقو  همه ي  رب  و  هداد ، يرترب  اهراگزور  اـه و  ناـمز  همه ي  زا  و  هداد ، صاـصتخا  رترب 
و يدومن ، بجاو  نآ  رد  ار  هزور  يدومن و  ربارب  نیدـنچ  هاـم  نآ  رد  ار  ناـمیا  هک  نآ  ببـس  هب  و  يداتـسرف ، ورف  نآ  رد  هک  يرون 
بحاصم و ام  اب  و  دومن ، تسیز  هدیدنـسپ  ام  نایم  رد  هام  نیا  و  يدینادرگ ...  گرزب  نآ  رد  تسا  رتهب  هام  رازه  زا  هک  ار  ردق  بش 

مامت شنامز و  ندیـسررس  هب  شتقو و  ِنتفای  نایاپ  ماگنه  سپـس  دومن ، دـنمدوس  ار  ام  نایناهج  ياهدوس  نیرتهب  هب  دوب و  وکین  راـی 
گرزب و ام  رب  نآ  زا  ییادج  هک  یـسک  عادو  دننام  میئامن  یم  دوردب  عادو و  ار  نآ  ام  ور  نیا  زا  دش  ادـج  ام  زا  شا  هرامـش  ندـش 

گرزب يا  ظفاح  ادخ  میئوگ : یم  ام  سپ  .هدنکفا  سرت  تشحو و  هب  هتخاس و  نیگهودـنا  ار  ام  ام ، نایم  زا  شنتفر  و  تسا ، راوشد 
هام نیرتهب  يا  و  يدوب ، رای  بحاصم و  ام  اب  هک  یئاه  تقو  نیرت  یمارگ  يا  وت  رب  دورد  ادخ .  ناتـسود  دـیع  يا  و  ادـخ ، هام  نیرت 

َعَْجفَأ َو  ًادوُجْوَم ، ُهُرْدَـق  َّلَج  ٍنیِرَق  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا   » .تسا کیدزن  نآ  رد  اهوزرآ  هک  یهام  وت  رب  دورد  اـه ، تعاـس  اـهزور و  رد 
یماگنه دوزفا  سرت  تشحو و  و  دـینادرگ ، داش  دروآ و  ور  هک  یماگنه  تفرگ  وخ  سنا و  هک  یمدـمه  وت  رب  دورد  ًادوُقْفَم » ُهُدـْقَف 

رد اه  لد  هک  يا  هیاسمه  وت  رب  دورد  ُبُونُّذـلا » ِهِیف  ْتَّلَق  َو  ُبُولُْقلا ، ِهِیف  ْتَّقَر  ٍرِواَُجم  ْنِم  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا   » .دومن كاـنمغ  تفر و  هک 
« ِناَسْحِْإلا َُلبُـس  َلَّهَـس  ٍبِحاَص  َو  ِناَْطیَّشلا ، یَلَع  َناَعَأ  ٍرِـصاَن  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا   » .دش مک  نآ  رد  ناهانگ  و  دیدرگ ، نتورف  مرن و  نآ 

...دومن ناسآ  ار  یکین  ياه  هار  هک  يرای  بحاصم و  و  درک ، يرای  ناطیـش  نتخاس  بولغم  رب  ار  ام  هک  يا  هدنهد  يرای  وت  رب  دورد 
ندـمآ هوتـس  هب  تهج  زا  هدـش  كرت  نآ  هزور ي  هک  نآ  هن  و  دـشاب ، یگنتلد  يور  زا  وا  اـب  دوردـب  عادو و  هک  نآ  هن  وـت  رب  دورد 

اب ترضح  هنوگچ  دییامرف  هظحالم  .میکانهودنا  نآ  رب  شنتفر  زا  شیپ  و  دوب ، هدش  هتساوخ  شندمآ  زا  شیپ  هک  وت  رب  دورد  .تسا 
.دنیامن یم  عادو  ناضمر  هام  توکلم 
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دوش نآ  راونا  یلجت  عنام  هک  یلیم  ره  دـیدرک  رظن  هاـم  نیا  ِهوکـش  هب  نوچ  .دوش  یم  ناـسآ  هاـم  نیا  تاروتـسد  تیاـعر  ناـضمر ،
رانک ياه  فدـصاب  هن  دـیوش و  یم  طبترم  ایرد  هوکـش  اب  دـینک  هاـگن  اـیرد  هب  تسرد  رگا  هک  روط  نیمه  دـش ، دـهاوخ  کـچوک 

.لحاس

: دنیامرف یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  بلق  روضح  قیرط  زا  ملاع  یتوکلم  قیاقح  هب  رظن  ياتسار  رد 

رّمخم نآ  هب  ناسنا  تاذ  نطاب  دوش و  بلق  هنطاـب ي  تروص  هک  دراد  هلماـک  هجیتن  یتقو  رد  داروا  راـکذا و  کـسانم و  تاداـبع و  »
تسا نآ  یکی  تادابع  دئاوف  رارسا و  زا  ...دیآ  نوریب  یشکرس  يرسدوخ و  زا  دریگ و  دوخ  هب  ّتیدوبع  تروص  ناسنا  لد  ددرگ و 

هدارا ي ددرگ و  سفن  تنطلـس  تردـق و  تحت  ْرّخـسم  ْتعیبـط  ياوق  دوش و  هریچ  تعیبـط  رب  سفن  دوش و  يوق  سفن  هدارا ي  هک 
هحمل دننکن  نآ  نایـصع   » هک دنوش  یلاعت  قح  هب  تبـسن  هللااهکئالم  نوچ  اوق  هک  يروطب  ددرگ ، ذفان  ندـب  کلم  رد  یتوکلم  سفن 

، تسا نآ  همّدقم ي  همه  هک  هّمهم ، دئاوف  تادابع و  رارـسا  زا  یکی  « .... دوش یم  رداص  اهنآ  يارب  نامرف  هچنآ  هب  دـننک  لمع  و  يا ،
هّیکلم ي هّیتوکلم و  ياوق  دوش و  هللا  کیرحت  هب  كّرحتم  هللا و  هدارا ي  تحت  رد  رّخـسم  رهاظ  نطاب و  تکلمم  عیمج  هک  تسا  نآ 

اوق يانف  هلزان ي  بتارم  زا  یکی  دوخ  نیا  .دننک و  ادیپ  ار  هللا  هکئالم  تمِس  یلاعت  قح  هب  تبـسن  یگمه  دنوش و  هللا  دونج  زا  سفن 
تادارا و 
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ادـیپ هللا  تدابع  هب  ضایترا  سفن  ددرگ و  یهلا  یعیبط  ِناـسنا  دوش و  ّبترتم  نیا  رب  گرزب  جـیاتن  مک  مک  .قح و  هدارا ي  رد  تسا 
رد هنطاب  بتارم  ضعب  هب  مالسا  دنوش و  قح  میلـست  نآ  ياوق  بلق و  دنوش و  ضرقنم  هدروخ  تسکـش  هرـسکی  سیلبا  دونج  دنک و 

دیامرف ذفان  بیغ  ملاوع  رد  ار  وا  هدارا ي  یلاعت  قح  هک  دوش  نآ  ترخآ  راد  رد  قح  هب  هدارا  ِمیلـست  نیا  هجیتن ي  .دـنک و  زورب  نآ 
هدارا ي دوش ، دوجوم  هدارا  دّرجم  هب  دنک  داجیا  دهاوخب  ار  هچ  ره  سّدـقم  تاذ  ِدوخ  هچنانچ  دـهد و  رارق  دوخ  يالعا  لَثَم  ار  وا  و 

لها هب  عجار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دندومن  تیاور  تفرعم  لها  زا  یـضعب  هچنانچ  دهد ؛ رارق  روط  نآ  مه  ار  هدنب  نیا 
یم اهنآ  هب  ّتیبوبر  باـنج  زا  يا  هماـن  دوش و  یم  دراو  دـبلط  یم  دورو  نذا  هک  نآ  زا  سپ  اـهنآ ؛ شیپ  دـیآ  یم  یکلم  هک  تشهب 
َنِم : » تسا نآ  هب  بطاخم  هک  یناسنا  ره  يارب  تسا  همان  نآ  رد  دیامن و  غالبا  مالـس  اهنآ  هب  یلاعت  يادـخ  زا  هک  نآ  زا  دـعب  دـهد 

ْیَّشِلل ِء ُلوقَت  َُکْتلَعَج  ْدَـق  .ُنوُکَیَف َو  ْنُک  ْیَّشِلل ِء  ُلُوقا  ّیناَف  ُدـَْعب ، اّما  .ُتوُمَی  يذَّلا ال  ِموُّیَقلا  ِّیَْحلا  َیلا  ُتُومَی  يذَّلا ال  ِموُّیَقلا  ِّیَْحلا 
هب دریم ، یمن  هک  یمّویق  ّیح  زا   (1)« .نوُکَی ّالا َو  ْنُک  ْیَّشِلل ِء  ِهَّنَجلا  ِلْها  ْنِم  ٌدَحا  ُلوقَی  الف  هلآ : هیلع و  هَّللا  یلـص  لاقف  .ُنوْکیَف  ْنُک 
هب هک  مداد  رارق  نانچ  زین  ار  وت  دوش و  یم  دوجوم  سپ  شاب ،»  » میوگ زیچ  ره  هب  نوچ  نم  دعب ، اما  .دریم  یمن  هک  یمّویق  ّیح  يوس 

دیوگ یمن  يزیچ  هب  تشهب  لها  زا  يدـحا  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هاگ  نآ  .دوش  دوجوم  شاب » ییوگب « زیچ  ره 
تسا يا  هّیهلا  تنطلس  نیا  و  .دوش » دوجوم  هک  نآ  رگم  شاب » »
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(1)  « وا دونج  سیلبا و  تعاطا  هّیناسفن و  ياهاوه  تنطلس  كرت  دوخ و  هدارا ي  كرت  يارب  زا  دنهد  هدنب  هب  هک 

هنارکیب ي يوس  هب  ار  اه  بلق  هار  ات  تسا  هوکـش  تیاهن  رد  دنتـسه  یهلا  ياوقت  هب  رونم  رـسارس  هک  ییاـه  بلق  يارب  ناـضمر  هاـم 
هام نیا  تامرحم  تیاعر  تاکرب  دنک و  یم  روهظ  نآ  هوکـش  مینک  تیاعر  ار  نآ  تمرح  هزادنا  ره  دیاشگب ، تیونعم  بیغ و  ملاع 
نآ رد  روضح  اب  هدـش ؛ دراو  ناکم  نآ  رد  هک  یتاروتـسد  بادآ و  تیاعر  مارحلا و  دجـسم  رد  روضح  لثم  ددرگ ، یم  اـم  بیـصن 

روضح لحم  ینعی  رومعملا  تیب  نآ  نطاب  هک  دـیراد  رارق  یناـکم  رد  اریز  درک  رییغت  امـش  ناـج  ياـضف  دـینک  یم  ساـسحا  ناـکم 
(2) تسا هکئالم 

.دیوش یم  رومعملا  تیب  اب  یناحور  طابترا  هتسیاش ي  ناکم  نآ  هب  طوبرم  تاروتسد  بادآ و  تیاعر  اب  امش  و 

رومعملا تیب  ات  دوعص  هام 

اب ار  دوخ  بلق  طابترا  هنیمز ي  سدقم ، ياه  ناکم  اه و  نامز  تمرح  تیاعر  اب  هک  دـشاب  هدـعاق  کی  نازیزع  يارب  نیا  هللاءاش  نإ 
تهج نیمه  هب  دـیرذگن  اه  ناکم  اه و  نامز  نینچ  رانک  زا  یتوافت  یب  اب  دیـشاب  بظاوم  دـینک و  مهارف  اـه  نآ  یتوکلم  ياـه  هبنج 

.دینک لسغ  دننک  یم  هیصوت  اه  ناکم  اه و  نامز  نآ  يونعم  ياضف  رد  دورو  روضح و  يارب  ًالمع 
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قداص ترـضح  زا  .تسا  یهلا  ءامـسا  هب  رونم  شرع  ملاع  دشاب و  یم  لصتم  شرع  هب  سدقم  ياه  ناکم  اه و  نامز  یتوکلم  نطاب 
ِروُمْعَْملا ِْتَیب  ِءاَذِِحب  اَهَّنَِأل  َلاَق  ًهَعَّبَُرم  ْتَراَص  َِمل  َُهل َو  َلیِقَف  ٌهَعَّبَُرم  اَهَّنَِأل  َلاَق  ًهَبْعَک  ُهَبْعَْکلا  َیِّمُس  َِمل  َِلئُس  ُهَّنَأ  : » دش هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع 

َّنَِأل َلاَـق  ًاـعَّبَُرم  ُشْرَْعلا  َراَـص  َِمل  َُهل َو  َلـیِقَف  ٌعَّبَُرم  َوُه  ِشْرَْعلا َو  ِءاَذِِـحب  ُهَّنَأـِل  َلاَـق  ًاـعَّبَُرم  ُروُمْعَْملا  ُْتیَْبلا  َراَـص  َِمل  َُهل َو  َلـیِقَف  ٌعَّبَُرم  َوُه  َو 
: دندومرف دش ؟ هدیمان  هبعک  هبعک ، ارچ   (1)« رَبْکَأ ُهَّللا  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِهَِّلل َو  ُدْمَْحلا  ِهَّللا َو  َناَْحبُس  ٌَعبْرَأ  ُماَلْسِْإلا  اَْهیَلَع  َِیُنب  ِیتَّلا  ِتاَِملَْکلا 
و تسا ، شوگ  راهچ  هک  تسا  رومعملا  تیب  ربارب  رد  نوچ  دـندومرف : هدـش ؟ شوگراهچ  ارچ  دـش : هتفگ  تسا ، شوگ  راهچ  نوچ 

شرع ارچ  دش ؟ هتفگ  تسا ، شوگ  راهچ  هک  تسا  شرع  ربارب  رد  نوچ  دندومرف : تسا ؟ شوگ  راهچ  رومعملا  تیب  ارچ  دش : هتفگ 
هَّللا هّللا و  ّالإ  هلإ  هّلل و ال  دمحلا  و  هللا ، ناحبـس  زا  تسا  ترابع  هک  هدش  انب  مسا  راهچ  رب  مالـسا  اریز  دندومرف : هدـش ؟ شوگ  راهچ 

شرع تسا و  شرع  يذاحم  هک  دریگ  یم  رارق  رومعملا  تیب  يذاحم  ادخ  هناخ ي  فاوط  رد  ناسنا  هنوگچ  دیئامرفب  هظحالم  .ربکأ 
رفس رد  ناسنا  دوش  یم  هتفگ  تهج  نیمه  هب  .دنشاب  یم  قح  ترضح  هب  رظن  هچیرد ي  هک  تسا  يا  هناگراهچ  ءامسا  هب  رونم  یهلا 

.ددرگ یم  لیان  دنوادخ  تاقالم  هب  جح 

ِهِیف َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش   » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ِینِْربْخَأ  : » مدیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : یم  ثاـیغ  نب  صفح 
ُنآْرُْقلا َلِْزنُأ  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  ُهُرِخآ  ُُهلَّوَأ َو  ًهَنَـس  َنیِرْـشِع  ِهَّدُم  ِیف  ُنآْرُْقلا  َلِْزنُأ  اَمَّنِإ  َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ِیف  ُنآْرُْقلا  َلِْزنُأ  َْفیَک  ُنآْرُْقلا »

َنِم َلِْزنُأ  َُّمث  ِروُمْعَْملا  ِْتَیب  َیلِإ  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  ًهَدِحاَو  ًهَلْمُج 

176 ص :

ص 5. ج 55 ، راونألا ، راحب  - - 1

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 190 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14759/AKS BARNAMEH/#content_note_176_1
http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  یهام  ناضمر ، هام  : » دـیامرف یم  هک  ّلـج  ّزع و  يادـخ  هتفگ ي  زا  هد  ربخ  نم  هب   (1)« هَنَس َنیِرْـشِع  ِهَّدُم  ِیف  ِروُمْعَْملا  ِْتیَْبلا 
لزان شرخآ  ات  لوا  زا  لاس  تسیب  تدـم  رد  نآرق  هک  یلاح  رد  هدـش  لزان  ناضمر  هام  رد  نآرق  هنوگچ  نآرق » نآ  رد  هدـش  لزاـن 

.تسا هدش  لزان  رومعملا  تیب  زا  لاس  تسیب  تدم  رد  هدش و  لزان  رومعملا  تیب  هب  ناضمر  هام  رد  نآرق  همه ي  دومرف  هدش ؟

.میوش یم  طبترم  دراد  رارق  نآ  رد  نآرق  تیعماج  ماقم  هک  رومعملا  تیب  اب  ناضمر  هام  تاروتسد  بادآ و  تیاعر  قیرط  زا  ام 

اه و نامز  یتوکلم  نطاب  امش و  نیب  ِباجح  قیرط  نیا  زا  دیآ و  یم  رد  امش  لرتنک  رد  هراّما  سفن  ناضمر ، هام  ِتامرحم  تیاعر  اب 
دورو دیورب ، اه  هداز  ماما  مالـسلا و  مهیلع  همئا  ترایز  هب  دوش  یم  هیـصوت  ام  هب  هطبار  نیمه  رد  .دوش  یم  عفر  سدـقم  ياه  ناکم 

هب دـیاب  ام  یلو  دـیآ  یم  ام  غارـس  هب  ناضمر  هام  هک  تسا  نآ  شقرف  تسا ، ناـضمر  هاـم  هب  دورو  لـثم  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرح  هب 
اه ناکم  نآ  هب  صوصخم  یناحور  ياضف  رد  هار  ِیتخـس  لمحت  هراّما و  سفن  ندراذگاپ  ریز  اب  ات  میورب  سدـقم  ياه  ناکم  غارس 

.میریگ رارق 

سنج زا  وا  تقیقح  هک  نآ  زا  لـفاغ  دـناد ، یم  شدوـخ  لاـیما  ار  شا  هراـّما  سفن  لاـیما  هک  تسا  نآ  رما  يادـتبا  رد  رـشب  لکـشم 
مدآ مه  اه  یتحار  نیا  هب  هدز و  اج  وا  یعقاو  ِدوخ  ياج  هب  ار  دوخ  ًالماک  وا  هراّما ي  سفن  هتفرگ و  دوخ  ار  دوخاـن  تسا ،  توکلم 
دوخ يونعم  ِتقیقح  هب  عوجر  ياج  هب  دوش  یم  هجوتم  ناسنا  لاس  هد  زا  دعب  هبترم  کی  .تسا  هتفر  شرـس  یهالک  هچ  دـمهف  یمن 

ياضرا لابند  هب  ینید  ِیگدنز  بلاق  رد  تسا ، ادخ  ِیگدنب  نیع  هک 
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یم رظن  تسا ، هدوب  شا  سفن  ِدوهـش  فشک و  شیاهدوهـش ، فشک و  مامت  دوش  هجوتم  تسا  نکمم  یتح  .تسا  هدوب  دوخ  لاـیما 
یفاش مسا  رهظم  هتـشگ و  یقاب  قح  هب  هدش و  دوخ  رد  یناف  هدرک  یم  رکف  هدرک ، یم  ادیپ  افـش  دنک و  ادـیپ  افـش  رامیب  نیا  ات  هدرک 
ریـسم رد  یمدـق  هدیـشخب و  یم  دوبهب  ار  يراـمیب  نآ  سفن  توق  اـب  هدوب و  يوق  شا  سفن  هدـش  هجوتم  دـعب  تسا ، هدـش  دـنوادخ 

، تسا تخس  راک  ردق  نیا  .تسا  هدیسرن  یبرق  چیه  هب  تهج  نیمه  هب  هللادبع و  هن  هدوب ، سفنلادبع  تسا ، هتـشادنرب  یهلا  تیدوبع 
زا ار  شا  هراّما  سفن  ات  دنکب  يراک  مدآ  هک  تسا  نیا  شهار  دـنا ، هداد  رارق  هار  ام  يولج  رطخ ، نیا  زا  ییاهر  يارب  هللادـمحب  یلو 

نیرت نمشد   (1)« ْکیَْبنَج َْنَیب  ِیتَّلا  َکُسْفَن  َكِّوُدَع  يَدْعَأ  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سدقم  دوجو  .دنیبب  ادـج  شدوخ 
َْنَیب  » .تسا رت  کیدزن  وت  هب  همه  زا  هک  تسا  یسفن  نامه  تنانمشد 

هب تسا ، ام  شیپ  رد  يوید  نوچمه  ام  نمـشد  هک  تسا  مولعم  سپ  .تدوخ  شیپ  ینعی  مینک  انعم  میهاوخب  ناسآ  رگا  ار  کـْیَْبنَج »
دنک و یم  حرطم  امش  مسا  هب  ار  دوخ  امـش  ینورد  نمـشد  .دیوشب  ناتدوخ  دض  ناتدوخ  هک  تسه  رطخ  نیا  لامتحا  هک  ینعم  نیا 

نامترطف زا  ار  هراّما  سفن  هک  تسا  يا  هلیـسو  نیرتهب  نیا  دـیریگب و  هلـصاف  نآ  زا  یهلا  تامرحم  تیاعر  قیرط  زا  دـیناوت  یم  امش 
.مینک ادج 

رد ات  میهد  تاجن  نآ  لاگنچ  تسد و  زا  ار  دوخ  تقیقح  هراّما ، سفن  اب  يریگرد  اب  تسا  انب  ناضمر  كراـبم  هاـم  رد  مینادـب  دـیاب 
مامت دیئامرفب  تقد  رگا  .میوش  لصتم  توکلم  ملاع  هب  مینک و  سفنت  رگید  ییاضف 
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هب دوخ  ار  نآ  ات  تسا  نامدوخ  تقیقح  زا  هراّما  سفن  ییادـج  يارب  صوصخب ، ناضمر  هام  رد  یلک و  روط  هب  تعیرـش  تاروتـسد 
لمعلا روتـسد  دـمهف  یمن  دـنکن  سح  هتفرگ ، دوخ  ار  دوخ  هراّما ي  سفن  تاّرک  هب  هک  ار  هعجاف  نیا  یـسک  رگا  .میرواـین  باـسح 

: يولوم لوق  هب  .تسا  یساسا  هزادنا  هچ  دنیامرف  یم  هینابعش  هبطخ ي  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ناضمر  هام  ياه 

دوب ماد  شا  هلیح  ناسنا و  درک  هلیح 

دوب ماشآ  نوخ  تشادنپ  ناج  هک  نآ 

قباطم ِلمع  ياضف  رد  هک  یلاح  رد  دـنوش ، اهر  اه  ماد  زا  هک  دـیما  نیا  هب  دنـشک  یم  هشقن  هراّما  سفن  ياـه  یگنرز  اـب  اـه  ناـسنا 
.دماشآ یم  ار  اه  نآ  نوخ  دنرادنپ ، یم  ناج  ِیتحار  ناونع  هب  ار  هچ  نآ  تسا و  ماد  اه  هشقن  نامه  هراّما ، سفن 

دوب هناخ  ردنا  نمشد  تسبب و  رد 

دوب هناسفا  نیا  زا  نوعرف  هلیح ي 

هدز و اج  هناخ  بحاص  ياج  ار  دوخ  دوب و  هناخ  رد  نمـشد  هک  نیا  زا  لفاغ  تسب ، دوشن  هناـخ  دراو  نمـشد  هک  نآ  دـیما  هب  ار  رد 
لباـقم نوعرف  .تسا  ناـینوعرف  همه ي  مسر  هار و  نیا  هداد و  ياـج  دوـخ  نمـشد  هب  دوـخ ، هب  نداد  ياـج  دـصق  هب  هناـخ  بحاـص 

هب .دوب  نمشد  هک  دوب  هتفرگ  دوخ  ياج  هب  ار  يزیچ  اریز  دوشن ، وا  یگدنز  دراو  ترضح  رون  ات  داتسیا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 
لمع روط  نیمه  ًامومع  ام  .تساخرب  ترضح  اب  هلباقم  هب  دریذپب ، ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  دنک و  نوریب  ار  نآ  هک  نیا  ياج 

فـسوی ناـضمر ، هاـم  عولط  اـب  هرخـألاب  اـت  مینک  یم  رود  دوخ  زا  ار  تسود  میریگ و  یم  تسود  ياـج  هب  ار  نمـشد  هک  مینک  یم 
َّنُّتدَواَر ْذِإ  َّنُُکبْطَخ  اَم  : » دسرپب هراّما  سفن  لایما  ِزاب  سوه  ِرگ  هلیح  نانز  زا  ناج  ِرصم  زیزع  هیصوت  هب  دسرب و  رس  ینادنز 
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نِم ِْهیَلَع  اَـنِْملَع  اَـم  ِهِّلل  َشاَـح  َْنُلق  « ؟ دوب هچ  ناـیرج  دـیدرک  توـعد  دوـخ  يوـس  هب  ار  فـسوی  هک  هاـگ  نآ   (1)« ِهِسْفَّن نَع  َفُـسُوی 
- هراّما سفن  مامت  لماک و  رهظم  ناونع  هب  اـخیلز -  ماـگنه  نیا  رد  .میدـیدن  وا  رد  یبیع  چـیه  اـم  ادـخ  تسا  هزنم  دـنتفگ   (2)« ٍءوُس
، قح روهظ  اب  دنوادخ  مدرک و  یم  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  وا  هک  مدوب  نم  دش ، راکشآ  قح  نآلا   (3)« ُّقَْحلا َصَحْصَح  َنآلا  : » تفگ

(4) .دندرک دوخ  میلست  ار  دوخ  ناطیش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه  تشاداو ، رارقا  هب  ار  رصم  نانز  اخیلز و 

َّنِإ یِسْفَن  ُءيَِّربُأ  اَمَو  : » دهد یم  رس  ادن  امش  ناج  فسوی  دتسیا و  یم  زاب  كرحت  زا  هراّما  سفن  هتسب و  ناطیـش  ناضمر  هام  عولط  اب 
هک نآ  رگم  تسا  اه  يدـب  هب  توعد  سفن  راک  مناد ، یمن  يرب  اـه  بیع  زا  ار  دوخ  نم   (5)« َیِّبَر َمِحَر  اَم  َّالِإ  ِءوُّسلِاب  ٌهَراَّمَأل  َسْفَّنلا 

کی هک  دـشاب  بظاوم  دـیاب  یطیارـش  نینچ  رد  مدآ  ینعی  .هدیـسر  ارف  راگدرورپ  تمحر  طیارـش  ـالاح  و  دـنک ؛ محر  مراـگدرورپ 
هیلع فـسوی  .دروآ  یم  دـیدپ  وا  رد  ار  ناـضمر  هاـم  تاـمرحم  زا  تلفغ  داـجیا  ناـکما  هظحل  ره  هک  دراد  دوـخ  نورد  رد  یناـیرج 

زا نم  یِـسْفَن » ُءيَِّربُأ  اَمَو  : » دراد یم  راهظا  اذـل  تشاد و  نظ  ءوس  نآ  هب  دـیاب  هک  دراد  نورد  رد  يدوخان  کـی  دـمهف  یم  مالـسلا 
.دنک لیمحت  ام  هب  ار  شدوخ  لایما  دهاوخ  یم  هتسشن و  نیتسار  دوخ  ياج  هدمآ  ییوگ  غورد  ِدوخ  کی  مکانمیب ، مدوخ 
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تیفرظ ربارب  نیدنچ  اب  ینامز 

تاروتـسد نآ  هب  دـناهرب  هراّما  سفن  تسد  زا  ار  ام  ناضمر  كرابم  هام  تاروتـسد  اب  اـت  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  هک  تین  نیا  اـب 
ادـخ لوسر  هک  دوش  یم  نآ  میتفرگ  رارق  ییاضف  نینچ  رد  یتقو  .دـناشنب  ام  ياج  هب  ار  دوخ  دـناوتن  هراـّما  سفن  اـت  دـیئامرف  عوجر 

حیبست مکح  ناتیاه  ندیشک  سَفَن  هک  دوش  یم  مهارف  یطیارـش  حیبْسَت » ِْهِیف  ْمُکُـساَْفنَا  : » دندومرف نآ  فصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یناحور یتلاح  رد  ار  وا  هزیگنا ، نآ  رد  وا  ندوب  فرِص  دش  یلاعتم  ناسنا  هزیگنا ي  یتقو  اریز  .دنک  یم  ادیپ  ار  راگدرورپ  ترضح 
تیاـعر ار  نآ  میرح  میتشگ و  هاـم  نآ  تمظع  ماـقم و  هجوتم  يراد  هزور  نیع  رد  میدـش و  ناـضمر  هاـم  دراو  رگا  .دـهد  یم  رارق 

دیوش یم  دراو  مارحلا  دجـسم  رد  هک  یتقو  لثم  .دوب  دهاوخ  یهلا  حیبست  دـشاب  ندیـشک  سفن  هک  ام  ِتاکرح  نیرت  يداع  میدرک ،
ناضمر هام  رد  .دیتسه  یهلا  مرح  نیمزرـس  رد  دیـشاب  هجوتم  ًایناث : .دینک  تیاعر  ار  ماقم  نآ  تامرحم  دیـشاب و  مرُحم  دیاب  ًالوا : هک 

هزور هک  تسا  یهام  میراد  رارق  نآ  رد  ام  هک  هام  نیا  هک  دینک  رارکت  راب  دنچ  بش  ره  زور و  ره  ار  هتکن  نیا  دنا  هداد  روتسد  ام  هب 
یَلَع ُهَْتلَّضَف  ُهَْتفَّرَـش َو  ُهَْتمَّرَک َو  ُهَتْمَّظَع َو  ٌرْهَـش  اَذَـه  َو  : » وـگب دـنیامرف  یم  .دـنریگن  ارف  ار  اـم  اـه  یگ  هرمزور  اـت  هدـش ، بجاو  نآ  رب 

ِناَقْرُْفلا يَدُْهلا َو  َنِم  ٍتاَنَِّیب  ِساَّنِلل َو  يًدُه  َنآْرُْقلا  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَش  َوُه  َّیَلَع َو  ُهَماَیِص  َتْضَرَف  يِذَّلا  ُرْهَّشلا  َوُه  ِروُهُّشلا َو 
« حـیبْسَت ِْهِیف  ْمُکُـساَْفنَا   » دـیتسه نآ  رد  هک  یتیعقوم  نینچ  هب  ندـش  رکذـتم  اب  رْهَـش » ِْفلَأ  ْنِم  اْریَخ  اَهَْتلَعَج  ِرْدَْـقلا َو  َهَْلَیل  ِهِیف  َْتلَعَج  َو 

« هَداَبِع ِْهِیف  ْمُکُمَْون   » دراد و رارق  يرگید  قفا  رد  ناتیاه  ندیشک  سفن 
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هنوگچ تفرگ  رارق  هراّما  سفن  تیمکاح  زا  دازآ  ياضف  رد  ناسنا  یتقو  دـینک  هظحالم  .تسا  تدابع  هام  نیا  رد  ناـتیاه  ندـیباوخ 
و لُوبْقَم » ِهِیف  ْمُُکلَمَع   » .دـهد و یم  ماجنا  دوخ  هدارا ي  اب  هک  ییاهراک  هب  دـسر  هچ  دوب  دـهاوخ  شخب  هجیتن  شیاهراک  نیرت  هداس 

بر دـبع و  نیب  ياه  باجح  اریز  .دریگ  یم  رارق  قح  ترـضح  لوبق  دروم  دـیهد  یم  ماجنا  یهلا  تیاضر  تهج  هک  ناـتیاه  لـمع 
ياه باجح  یـصاخ  وحن  هب  هام  نیا  رد  دنوادخ  .دنا  هدرک  ادـیپ  دوخ  لامعا  رد  ار  قح  هب  رظن  ناکما  اه  ناسنا  هدـش و  قیقر  رایـسب 

دوش و زاب  دوش ، هدوشگ  ناشیالوم  ناشدوخ و  نیب  ات  دـنبلط  یم  ناگدـنب  هک  ار  یهار  ات  دـنک  یم  فرطرب  ار  شا  هدـنب  دوخ و  نیب 
يَّدَأ ْنَم  َو  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دننک  هبرجت  ار  دنوادخ  اب  طابترا  ینعم  هزم و  هدش  هک  مه  راب  کی  يارب 
تسا نآ  لثم  دهدب  ماجنا  هام  نیا  رد  بجاو  کی  یسک  رگا  ِروُهُّشلا » َنِم  ُهاَوِس  اَمِیف  ًهَضیِرَف  َنیِْعبَس  يَّدَأ  ْنَم  ُباََوث  َُهل  َناَک  ًاضْرَف  ِهِیف 

َنِم ِهِْریَغ  یف  َنآْرُْقلا  َمَتَخ  ْنَم  ِرْجَأ  ُلـْثِم  َُهل  َناَـک  ِنآْرُْقلا  َنِم  ًهَیآ  ِهیف  اَـلَت  ْنَـم  َو   » .دـهد ماـجنا  رگید  ياـه  هاـم  رد  بـجاو  داـتفه  هـک 
هظحالم .تسا  هدرک  متخ  ار  نآرق  رگید  ياه  هام  رد  هک  تسا  نیا  لـثم  دـنک  توـالت  هاـم  نیا  رد  هیآ  کـی  یـسک  رگا  و  ِروُهُّشلا »

نیرت لماک  هب  شراگدرورپ  اب  هدـنب  هطبار ي  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  اریز  تسا ، دایز  ردـقچ  هام  نیا  رد  ناـمز  تیفرظ  دـیئامرف 
ياه نامز  رد  تادابع و  ریاس  رد  دش ، ادیپ  هار  هک  نآ  زا  سپ  .دـننک  ادـیپ  ار  ادـخ  يوس  هب  برق  هار  ناگدـنب  ات  دوش  راومه  لکش 

.دنک يریگ  تهج  تمس  مادک  هب  دسانش  یم  بلق  اریز  تسین ، نادرگرس  ناسنا  تسا و  صخشم  اه  يریگ  تهج  رگید 

182 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


اَّلِإ ِدِـجاَسَْملا  َنِم  ِهِْریَغ  ِیف  ٍهاَلَـص  ِفَالآ  َهَرَـشَع  ِهَّللا  َدـْنِع  ُلِدـْعَت  يِدِجْـسَم  ِیف  ٌهاَلَـص  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دجاسم رد  زامن  رازه  هد  ربارب  یبّنلا ) دجـسم   ) نم دجـسم  رد  زامن  ِباوث   (1)« هاَلَص ِْفلَأ  َهَئاِم  ُلِدْعَت  ِهِیف  َهاَلَّصلا  َّنِإَف  َماَرَْحلا  َدِجْـسَْملا 

نیا .تسا  رگید  دـجاسم  رد  زاـمن  رازه  دـص  کـی  باوث  ربارب  مارحلا  دجـسم  رد  زاـمن  باوث  اریز  تسا ، مارحلا  دجـسم  زج  رگید ،
دوش ناتبیصن  ادخ  اب  سنُا  ياتـسار  رد  یجیاتن  دیناوخب و  نات  یگدنز  لحم  ِدجـسم  رد  زامن  تعکر  رازه  رگا  هک  تسا  ینعم  نیدب 
ادخ امـش و  نیب  ِباجح  هزادنا  نیا  ات  .دیـسر و  یم  جیاتن  نآ  هب  زامن  تعکر  ود  اب  هک  تسا  مهارف  يروط  طیارـش  یبنلا  دجـسم  رد 

مارحلادجـسم رد  دیـسرب ، يا  هداعلا  قوف  جیاتن  هب  دـیناوخب و  دوخ  تنوکـس  لحم  ِدجـسم  رد  زامن  رازه  دـص  رگا  دوش و  یم  قیقر 
ياه باجح  ات  دـیناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  دـص  امـش  .دـیبای  یم  تسد  جـیاتن  نآ  هب  زامن  تعکر  ود  اب  هک  تسا  مهارف  یطیارش 
تسا هدرک  مهارف  یطیارـش  مارحلادجـسم  رد  دنوادخ  دنک ، عوجر  دنوادخ  هب  دناوتب  رت  تحار  ناتبلق  دوش و  قیقر  ادخ  امـش و  نیب 
ینعم هک  يّدح  ات  دیوش  سونأم  رتهب  العا  ملاع  اب  دینک و  ادیپ  ار  هار  دیناوتب  امش  ات  ددرگ  مهارف  لکش  نیرت  یلاع  هب  عوجر  نیا  هک 
هنوگچ یناـبر  هفیطل ي  تسا و  ینعم  هچ  هب  نتفرگرارق  قح  روضح  رد  دوش  نشور  ناـتیارب  دـیمهفب و  ار  ظوفحم  حول  ـالعا و  ملق 

.تسا

هب عوجر  ات  ار  ناسنا  هک  دـنا  تکرب  رپ  نانچنآ  اه  نامز  زا  یـضعب  دـنراد ، ییاه  ییاناوت  نینچ  اـه  ناـکم  زا  یـضعب  هک  روط  نیمه 
ناضمر هام  اب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تهج  نیمه  هب  دنهد  یم  دوعص  هللا  تفایض  قلطم و  دوجو 
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ِهِیف ُْمتیِعُد  ٌرْهَـش  َوُه  ِتاَعاَّسلا  ُلَْضفَأ  ُُهتاَعاَس  ِیلاَیَّللا َو  ُلَْضفَأ  ِهِیلاََیل  ِماَّیَْألا َو  ُلَْضفَأ  ُهُماَّیَأ  ِروُهُّشلا َو  ُلَْضفَأ  ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  ٌرْهَـش  : » دندومرف
اهزور و نیرترب  نآ  ياهزور  تسا و  اه  هام  نیرترب  ادـخ  دزن  رد  هک  تسا  یهاـم  ِهَّللا » ِهَماَرَک  ِلـْهَأ  ْنِم  ِهِیف  ُْمْتلِعُج  ِهَّللا َو  ِهَفاَیِـض  َیلِإ 
دنا و هدرک  توعد  دـنوادخ  ینامهیم  هب  ار  امـش  هک  تسا  یهام  تسا ، تاعاس  نیرترب  نآ  تاعاس  اه و  بش  نیرترب  نآ  ياه  بش 
دنک و یم  تاقالم  دنوادخ  اب  دنوادخ  ینامهیم  رد  ناسنا  بلق  یتقو  اریز  .دنا  هدروآ  باسح  هب  هللا  ُتمارک  لها  هرمز ي  رد  ار  امش 

یم رارق  يراونا  تایلجت  ضرعم  رد  یهلا ، تمارک  لها  هرمز ي  رد  ندش  عقاو  تهج  هب  دریگ ، رارق  یهلا  یتاذ  ملع  وترپ  ضرعم  رد 
رسارس دنیب  یم  ددرگ و  یم  انـشآ  یهلا  تایح  ملع و  اب  ناضمر  هام  ِراد  هزور  قیرط  نیا  زا  دنک و  یم  یلجت  تاذ  قلطم  زا  هکدریگ 

شنامهیم هب  دنوادخ  ایآ  .دـیامن  یم  ساسحا  دوخ  ِلد  ناج و  اب  ار  ملاع  ِءایـشا  نیب  رد  دوجوم  تدـحو  تسوا و  ملع  تروص  ملاع 
!؟ دهد یم  نیا  زا  رتمک  دنک  شمارکا  دهاوخب  هک 

يدیحوت عمج  ماقم  هب  ینامهیم  هام 

یم هدوشگ  شبلق  رب  هزمحوبا  ياعد  رحـس و  ياـعد  لـثم  يا  هیعدا  زار  ددرگ و  یم  رونم  هللا  لـها  ِبولق  ملع  هب  هاـم  نیا  رد  ناـسنا 
دشاب و ینامهیم  نیا  لها  شدوخ  هک  دمهف  یم  ار  اه  نآ  یبلق  اهنت  تسا و  ادخ  ینامهیم  راثآ  ساکعنا  اهاعد  نیا  دمهف  یم  دوش و 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  هب  افج  نیا  میتسین ، سنج  نیا  زا  ام  دـیئامرفن  .دـشابن  هناگیب  نییلع  العا  اب  طابترا  زا 
ِهَواَِلت ِهِماَیِِـصل َو  ْمُکَقِّفَُوی  ْنَأ  ٍهَرِهاَط  ٍبُوُلق  ٍهَقِداَـص َو  ٍتاَِّیِنب  ْمُکَّبَر  َهَّللا  اُولَأْـساَف  : » دـندومرف دـندرکن و  ءانثتـسا  ار  یـسک  ترـضح  اریز 

ياه تین  اب  ِِهباَتِک »
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تـسا یفاک  .دنادرگ  قفوم  ار  امـش  وا  باتک  توالت  وا و  يارب  يراد  هزور  رد  هک  دـیهاوخب  دـنوادخ  زا  هزیکاپ  ياه  بلق  قداص و 
هام یتقو  یلو  تسین  يزیچ  يراد  هزور  ناضمر و  هام  رد  روضح  دینک  رکف  تسا  نکمم  ادتبا  رد  .ریغ  دیشاب و ال  وا  هب  راودیما  امش 

رـضاح لاح  رد  سپ  دراد ، قرف  الاح  اب  طیارـش  ردقچ  دـیوش  یم  هجوتم  دـیبای  یم  دوخ  رد  ار  نآ  ألخ  ساسحا  دور و  یم  ناضمر 
لهچ و ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هک  يرورس  يداش و  همه  نیا  زار  دیا و  هدش  دراو  ادخ  ینامهیم  هب  هک  دیشاب  راودیما 
، نابزیم تسا و  ادخ  ینامهیم  هام  هام ، نیا  دـنا  نئمطم  عقاو  هب  ترـضح  نوچ  دـینادب ، نیمه  ار  دـنراد  هیداجـس  هفیحـص ي  مراهچ 
هتـشذگ و نامز  زا  دازآ  دـیاشگ ، یم  وا  بلق  رب  ار  دوجو  ملاـع  رارـسا  دـنک و  یم  لـیان  دوخ  تافـص  ءامـسا و  هب  ار  دوخ  ناـمهیم 

دنک باسح  تساجن  ار  یکرـش  هنوگ  ره  ات  شدناسر  یم  دیحوت  عمج  ماقم  هب  دهد و  یم  شهار  دوجو  ملاع  هنارکیب ي  رد  هدنیآ ،
.دزادنیب دنوادخ  ریغ  هب  ار  وا  ناج  تهج  دوش و  شا  بلق  دراو  كرش  دهدن  هزاجا  زگره  و 

هام هک  تسا  یـشیاشگ  هدامآ ي  نات  بلق  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  دـیا  هتخود  ناضمر  هام  هب  ار  دوخ  مشچ  دـیراد و  قیفوت  هک  نیا 
ناتـسود هب  دـنوادخ  هک  تسا  صاخ  تبحم  کی  نیا  .تسا  هدرک  شیاشگ  نآ  رکذـتم  ار  امـش  دـنوادخ  هدروآ و  ناتیارب  ناـضمر 

هک دـندومن  شاف  اج  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ار  نآ  زار  دـناسر و  یم  يدـیحوت  عمج  ماقم  هب  ار  اه  نآ  هک  دراد  دوخ 
توالت نآرق  زا  هیآ  کی  هام  نیا  رد  سک  ره  ِهِْریَغ » یف  َنآْرُْقلا  َمَتَخ  ْنَم  ِرْجَأ  ُلـْثِم  َُهل  َناَـک  ِنآْرُْقلا  َنِم  ًهَیآ  ِهیف  اَـلَت  ْنَم  َو  : » دـندومرف

رون هب  ناضمر  هام  رد  راد  هزور  اریز  .دنک  متخ  ار  نآرق  رگید  ياه  هام  رد  هک  نیا  اب  تسا  ربارب  وا  رجا  دنک 
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نآرق تیعماج  هب  رظن  اب  هطبار  رد  .دـبایب  ار  نآرق  همه ي  يا  هیآ  ره  رد  دـناوت  یم  دوش و  یم  طبترم  نآرق  تیعماج  ماقم  اب  دـیحوت 
.مبای یم  نآرق  کچوک  هروس ي  کی  رد  ار  نآرق  همه ي  نم  دنیامرف : یم  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع 

بلق رب  نآرق  ینادحو  تقیقح  هیآ ، کی  هب  عوجر  اب  هک  دـنک  یم  ریـس  تدـحو  يوس  هب  تارثک  زا  اه  بلق  نانچنآ  ناضمر  هام  رد 
یم لزان  دعتـسم  بولقرب  نآ ، ینادحو  ماقم  رد  نآرق  همه ي  هک  تسا  ردـق  بش  رد  تلاح  نیا  جوا  دـنک و  یم  یلجت  ناراد  هزور 
هتبلا دنوش ، یم  لقتنم  نآ  ینادحو  ماقم  هب  هدش ، لزان  لاس  یط 23  هک  نآرق  یلیصفت  ماقم  هب  رظن  اب  بولق  نآ  هک  يروط  هب  ددرگ 
نیع رد  یلامجا  ملع  ياراد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  كراـبم  بلق  تلاـح ، نیا  هلماـک ي  تروص 
کی هام  نیا  رد  دنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ارچ  هک  دوش  نشور  هتکن  نیا  متـساوخ  هدـنب  .تسا  یلیـصفت  فشک 

: تفگ .دراد  ار  هام  نیا  ریغ  رد  لاسداتفه  باوث  هضیرف  کی  ماجنا  دراد و  نآرق  متخ  کی  باوث  هیآ 

میبوکب رد  لد  يا  راب  نیا  ایب 

میبوکب رت  مکحم  راب  نیا  ایب 

: میسرپب دوخ  زا  .تسا  مهارف  راک  رازبا  طیارش و  همه ي  نوچ 

؟ ینک یمن  يراذگ  رای  يوس  هب  لد  يا 

؟ ینک یمن  يراک  يراد و  عمج  رازبا 

ادـیپ ار  هار  رگا  .دوش  هدوشگ  تدـحو  يوس  هب  ترثک  زا  روبع  ِهار  ات  تسا  مهارف  تروص  نیرت  یلاع  هب  دـیحوت  رون  یلجت  طـیارش 
هب دور و  یم  ولج  عاـطقنا  نودـب  رگید  درک  ادـیپ  ار  هللا  یلإ  عوـجر  ِهار  بلق ، رگا  .دـیتسین  نادرگرـس  ناـضمر  هاـم  زا  دـعب  دـیدرک 

ِرْدَْقلا ُهَْلَیل  : » دیامرف یم  هک  دیریگن  هداس  ار  هیآ  نیا  .دوش  یمن  ادیپ  يا  هسردم  باتک و  چیه  رد  هک  دسر  یم  ییاهزیچ 
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سپ هک  دبایب  ار  یهار  دـناوت  یم  بلق  بش  نآ  رد  هک  تسا  نیا  زج  دوش ؟ یم  رتهب  هام  رازه  زا  بش  کی  ارچ  ٍرْهَـش » ِْفلَأ  ْنِّم  ٌْریَخ 
هب عوجر  رد  هتفای و  ار  ملاع  ینادـحو  تقیقح  هب  رظن  ِهار  هک  تسا  نیا  زج  و  دوش ؟ یم  رت  کیدزن  دـصقم  هب  دور  یم  هچره  نآ  زا 
هب نتفای  هار  بش  کی  اجک و  تایهام  نیب  ینادرگرـس  هام  رازه  تسا ؟ هتفای  تاجن  تارثک  تایهام و  نیب  رد  ینادرگرـس  زا  دوجو ،

نیا رد  دنک و  یم  يزیر  همانرب  نداتفا  هار  يارب  مارآ  مارآ  درک  ادـیپ  ار  هللا »  » ترـضح هب  عوجر  ِهار  بلق  یتقو  .اجک  دوجو  تقیقح 
عوجر هار  دـیراد  هگن  بدا  رگا  هک  تسا  نآ  ناضمر  هام  بیاـجع  زا  .دوش  یم  رت  کـیدزن  دـصقم  هب  دورب  هچره  هک  تسا  تلاـح 
تـسد هب  ناسنا  دیاب  ار  هچنآ  تسا و  هدننک  عورـش  وا  هک  تسا  دـنوادخ  هینامحر ي  تمحر  فاطلا  زا  نیا  دوش ، یم  ادـیپ  هللا  یلإ 

هب رمع  لوط  رد  دنک  شالت  دیاب  هک  دنک  یم  توعد  ار  وا  دعب  تسه و  يزیچ  نینچ  دـمهفب  ات  دـهد  یم  ناشن  وا  هب  يوحن  هب  دروآ 
ملاع قیاقح  هدرک و  توعد  نآ  هب  ار  اه  ناسنا  هام  نیا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ینامهیم  نامه  نیا  .دـسرب  دـنا  هداد  ناـشن  وا  هب  هچنآ 
.دوش هدوشگ  اهنآ  يارب  اهزار  دـننک و  رظن  ظوفحم  حول  یهلا و  يـالعا  ملق  هب  دـنناوتب  اـت  دـهد  یم  رارق  اـه  نآ  رظنم  رد  ار  سدـق 

هب نآ  رد  هک  تسا  یهام  هام ، نآ  هّللا » ِتَفاَیِض  َیِلا  ِهِیف  ُْمتیِعُد  ٌرْهَـش  َوُه  : » دندومرف اتـسار  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رد هچ  دهد  ناشن  ات  دروآ  یم  نامهیم  يارب  ار  اه  شروخ  نیرت  یلاع  میرک  نابزیم  هک  تسا  مولعم  دیا ، هدش  توعد  ادـخ  ینامهیم 

(1)« َیَنْسُْحلا ُءاَمْسَْالا  ِهِّلل  و  : » دومرف .دروآ  یم  نامهیم  يارب  ار  تسا  رتهب  نآ  زا  هچره  میرک  نابزیم  .دراد  دوخ  دزن 
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ات دنک  یم  یلجتم  نامهیم  بلق  هب  هام  نیا  رد  ار  شیانسح  ءامسا  راونا  ینعی  دراد ، هچنآ  دنوادخ  سپ  تسا ، ییانسح  ءامسا  ار  ادخ 
نیا زا  ددرگ و  نکمم  ناراد  هزور  يارب  ظوفحم ، حول  قیرط  زا  دنوادخ  ياه  تیشم  شریذپ  العا و  ملق  طسوت  یهلا  تاریدقت  مهف 

(1)« ِِهب يَزُْجا  اَنَا   » تسا و نم  نآ  زا  هزور  دومرف : یسدق  ثیدح  رد  اریز  دنسانشب  ار  اه  هام  رگید  رد  ندربرـس  هب  ادخ  اب  ینعم  قیرط 
نامهیم يارب  دنراد  هناخ  رد  هچنآ  ره  هک  تسا  یهلا  ءایلوا  هریس ي  نیا  .مهد  یم  وا  هب  ار  مدوخ  ینعی  .متـسه  نآ  يازج  مدوخ  نم 

هک تسا  يزیچ  نآ  لذـب  شـشخب  نیرتالاب   (2)« دوُجْوَْملا ُلَْذب  ِدوُْجلا  ُلَْضفَأ  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دـنروآ  یم 
دوخ ءامـسا  همه ي  دوخ  نامهیم  هب  دنوادخ  هنوگچ  هک  دنا  هتخومآ  ادخ  زا  دنراد و  ادخ  زا  ار  مسر  نیا  یهلا  ءایلوا  .تسا  دوجوم 

.دشاب سونأم  وا  اب  درگنب و  ار  ادخ  ءامسا  رهاظم ، همه ي  رد  ملاع و  همه ي  رد  ناسنا  ات  دهد  یم  ار 

همهاو هوق ي  زا  تاجن  هزور و 

« ُهَشَطَع ِهَماَیْقلا َو  ِمْوَی  َعوُج  ِهیف  ْمُکِـشَطَع  ْمُکِعوُِجب َو  اوُرُکْذا  َو  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـش  ضرع  ـالبق 
یگنشت یگنسرگ و  ساسحا  ماگنه 
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دینک زاب  يا  هچیرد  ایند  یگنشت  یگنسرگ و  زا  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  دیشاب ، تمایق  زور  یگنشت  یگنـسرگ و  دای  هب  ناضمر  هام  رد 
بآ هب  تسا  اه  ناسنا  ناج  دیدش  زاین  روهظ  تمایق  یگنشت  یگنسرگ و  .تسا  يرگید  سنج  زا  هک  تمایق  یگنشت  یگنسرگ و  هب 
ألخ ات  تسا  یهلا  راونا  یلجت  شطع  رد  ًادیدش  تمایق  رد  ناسنا  ناج  .حلاص  لامعا  يافـصم  ياذغ  يدیحوت و  هدـیقع ي  ِياراوگ 

تهج هب  یگنشت  یگنسرگ و  اج ، نآ  رد  یگنشت  یگنسرگ و  .ددرگ  باریس  دنوادخ  تاقالم  زا  ناسنا  دنک و  رپ  ار  ادخ  زا  ییادج 
اب تخادنا و  میرک  ِنابزیم  يوس  هب  ار  ناج  تهج  ادخ  ینامهیم  رد  دیاب  تسا ، ینابر  حلاص  لامعا  یهلا و  فراعم  زا  ناج  ِندوبنُرپ 

راونا اب  هک  تسا  حور  یگنـسرگ  تمایق  ِیگنـسرگ  .دـنک  یلجت  نآ  رب  ینُدـَل  فراعم  ات  درک  هدامآ  ار  بلق  يراد  هزور  رب  رارمتـسا 
اذغ هب  لیم  امـش  هک  دوش  یم  بجوم  امـش  همهاو ي  هوق ي  یلو  درادن  زاین  اذـغ  هب  امـش  مسج  هک  یتقو  لثم  دوش  یم  ناربج  یهلا 

ینامسج ياهاذغ  اب  ار  زاین  نآ  دهاوخ  یم  هتفرگ و  هابتـشا  ار  ندشریـس  هار  یلو  تسا  هنـسرگ  همهاو  هوق ي  اج  نیا  .دیـشاب  هتـشاد 
ار ألخ  نیا  یهلا  ِيونعم  راونا  اب  ِسنا  قیرط  زا  ایند  نیا  رد  ناسنا  رگا  .تسا  يرگید  سنج  زا  زاین  نیا  هک  نیا  زا  لفاغ  دنک ، ناربج 
هک میراد  یندب  میرادن ، دـشاب  هتـشاد  ینامـسج  ياذـغ  هب  زاین  هک  یندـب  تمایق  رد  .درب  یم  تمایق  هب  ار  تلاح  نیمه  دـنکن  ناربج 

رگا یلو  .دـیوگ  یم  نخـس  ام  اب  اـه  نآ  تسد   (1)« ْمِهیدـْیَأ انُمِّلَُکت  : » دومرف نآ  فصو  رد  دـنوادخ  دـیوگ و  یم  نخـس  نآ  تسد 
ناضمر هام  رد  .دوش  یم  تیذا  تّدش  هب  میربب  تمایق  هب  دنک ، یم  فیک  بآ  اذـغ و  اب  دراد و  ندروخاذـغ  هب  تداع  هک  ار  یحور 

ادخ دای  اب  هک  درک  بدا  نتفرگ  هزور  اب  يروط  دیایب ، طاشن  هب  ندروخ  اذـغ  اب  تسا  هدرک  تداع  هک  ار  يا  هیمهو  هوق ي  ناوت  یم 
نآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دیآ  طاشن  هب 
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هب دنادن ، ندروخ  هب  ار  دوخ  طاشن  هک  دینک  بدا  ار  هیمهَو  دینک  یعس  ناضمر  هام  ِیگنشت  یگنسرگ و  اب  دننک  یم  هیـصوت  تیاور 
ياه يراک  بیرف  اب  هلباقم  ياه  ههبج  نیرتابیز  قیرط  نیا  زا  و  دریم ، یمن  سک  چـیه  ندروخن  اذـغ  تعاس  دـنچ  اب  دوش  میهفت  نآ 

.دییاشگب دوخ  ناج  رد  ار  هراّما  سفن 

.تسا هدومن  مورحم  تایعقاو  هب  عوجر  زا  ار  ام  هدرک و  تلاخد  ام  یگدنز  رد  تاّرک  هب  هک  تسا  ییاه  لوضف  نآ  زا  همهاو  هوق ي 
ِسوه یلو  تسا  زیچ  کی  ندوب  هنـشت  نتـشاد و  بآ  هب  زاین  .تسا  همهاو  ياه  هلیح  مهف  دروآ  تسد  هب  ناضمر  هام  رد  دـیاب  هچنآ 

رگا تسا و  ندروخاذـغ  ندروخ و  بآ  سوه  دوش  بدا  يراد  هزور  اب  دـیاب  هچنآ  .تسا  يرگید  زیچ  ندرک  فیک  ندروخ و  بآ 
هب دایتعا  یلو  درادن  تسد  رد  رّدخم  داوم  هک  يداتعم  لثم  دزادنا ، یم  تمحز  هب  ار  ام  تدـش  هب  تمایق  رد  دوشن  لرتنک  سوه  نیا 

.دراد دوخ  رد  ار  داوم  نآ 

حور تفاطل  يوس  هب 

ات دنهد  یم  ییاه  لمعلاروتسد  هینابعـش  هبطخ ي  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیدرک  هظحالم  لبق  تاسلج  رد  هک  نانچمه 
ات دنک  یم  فیطل  ار  حور  هک  تسا  ییاه  لمعلاروتسد  هبطخ  ياهزارف  زا  یضعب  .دشاب  هتـشاد  ام  يارب  ار  هجیتن  نیرتشیب  ناضمر  هام 

ندشدازآ يارب  یضعب  تسا و  لایخ  لرتنک  تهج  اه  لمعلاروتسد  زا  یضعب  دشاب ، هتـشاد  یهلا  راونا  بذج  يارب  يرتشیب  یگدامآ 
َو : » دنیامرف یم  هک  اج  نآ  .ناهانگ  زا  سفن 

نیا رد  ْمُکَماَحْرَأ » اُولِص  ْمُکَراَغِص َو  اوُمَحْرا  ْمُکَراَبِک َو  اوُرِّقَو  ْمُِکنیِکاَسَم َو  ْمُِکئاَرُقَف َو  یَلَع  اُوقَّدَصَت 
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یم دیروآ ، اج  هب  محر  هلـص ي  دییامن و  محرت  ار  ناکدوک  دینک و  مارتحا  ار  دوخ  نادـنملاس  دـیهد ، هقدـص  نیکاسم  ارقف و  هب  هام 
ِماحرا اب  دیاب  دجنگ » یمن  رارـسا  هنیک  رپ  هنیـس ي  رد  « ؛ هک ییاج  نآ  زا  دبای و  ییاهر  لخب  باجح  زا  ناسنا  ناور  حور و  دـنهاوخ 

یلو تسا  هتـسکش  ناش  یگدـنز  تارقف  نوتـس  دـنریقف و  اه  یـضعب  .دـشابن  نایم  رد  هقرفت  هنیک و  زا  يرابغ  ات  دیـشاب  طـبترم  دوخ 
دیـسانشب و دیاب  ار  اه  نیا  دنتفا  یم  هار  هب  هرابود  یکمک  كدنا  اب  تسا  نکاس  ًالعف  ناش  یگدـنز  خرچ  دـنا و  نیکـسم  اه  یـضعب 

عولط امـش  رد  ندوب ، نادـنمزاین  راوخمغ  ییابیز  دوش و  فیطل  ناتحور  ات  دـینک  ناش  کـمک  اـه  نآ  تیعقوم  بساـنم  ار  مادـکره 
بلق ناکدوک  هب  محرت  نادنملاس و  هب  مارتحا  هک  روط  نیمه  دنک ، یم  ینارون  فیطل و  ار  لد  نادنمزاین ، يراوخ  مغ  فرِص  .دیامن 

.دیامن یم  رپ  ار  ناج  دوجو  رسارس  ّبر »  » مسا دیامن و  یم  ینّابر  تایلجت  لوبق  هتسیاش ي  ار 

هّللا ُهَعَطَق  اَـهَعَّطَق  نَم  هّللا َو  ُهلَـصَو  اَهَلَـصَو  نَم  َّلَـج  َّزَع َو  نَمْحَّرلا  َنِم  ٌهَنْجَـش  ُمِحَّرلَا  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تسا و هدـش  لصو  ادـخ  هب  دوشب  لـصو  شماـحرا  هب  هک  یـسک  تسا ، ناـمحر  ترـضح  زا  يا  هتـشر  امـش  ياـه  محر   (1)« یلاَعَت

فالخرب دنـشاب ، محر  هلـص ي  هب  رختفم  دنناوت  یم  لداعتم  ياه  حور  .تسا  هدرک  عطقنم  ار  دوخ  ادخ  زا  دـنک  عطق  ار  نآ  سکره 
ماحرا و قوقح  تیاعر  اب  .دـنرادن  دوخ  ماحرا  هب  یتافتلا  چـیه  یلو  دـننز  یم  پگ  ناشیاقفر  اب  اه  تعاس  هک  لداعتمان  ياه  ناـسنا 

: دنیامرف یم  همادا  رد  ترضح  .دوش  یهلا  راونا  تایلجت  هتسیاش ي  ات  دسر  یم  لداعت  هب  حور  اه ، نآ  اب  طابترا 
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دینک و لرتنک  دیاب  ار  ناتنابز  ْمُکَعاَمْسَأ » ِْهَیلِإ  ُعاَِمتْسِالا  ُّلِحَی  َال  اَّمَع  ْمُکَراَْصبَأ َو  ِْهَیلِإ  ُرَظَّنلا  ُّلِحَی  َال  اَّمَع  اوُّضُغ  ْمُکَتَنِْـسلَأ َو  اوُظَفْحا  «َو 
، نداد شوگ  ندرک و  هاگن  اریز  .دیدنب  ورف  دیهد ، شوگ  نآ  هب  ای  دـینک و  رظن  نآ  هب  تسین  لالح  هچنآ  زا  ار  دوخ  شوگ  مشچ و 

يارب نیا  رب  هوالع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دراد  یم  زاب  يونعم  فادها  يوس  هب  ریس  زا  دنک و  یم  لوغـشم  ار  ناسنا  لایخ 
ریثأت يونعم  ياه  هیـصوت  دریگ و  یمن  رارق  شیاهرواب  ریثأت  تحت  ناسنا  دوشن  قیقر  بلق  ات  اریز  دـنراد ، یمهم  داهنـشیپ  بلق  ّتقر 

هب ات  دینک  ینابرهم  مدرم  نامیتی  رب  ْمُکِماَْتیَأ » یَلَع  َنَّنَحَتَی  یَّتَح  ِساَّنلا  ِماَْتیَأ  یَلَع  اُونَّنَحَت  َو  : » دنیامرف یم  دراذگ ، یمن  بلق  رب  ار  مزال 
اه ناسنا  همه ي  تعسو  هب  ناسنا  تیـصخش  ات  دنیادز  یم  ام  زا  ار  ینیبدوخ  ِحور  هنوگچ  دینک  هظحالم  .دننک  ینابرهم  ناتیاه  میتی 

ییاه ناسنا  لاح  ره  رد  یلو  دنـشابن  ریقف  تسا  نکمم  نامیتی  اریز  .دـبای  تسد  یهلا  هلماش ي  تمحر  هب  ناسنا  ناج  دوش و  عیـسو 
هب .دوش  یم  مک  اه  نآ  حور  زا  یمیتی  راشف  اه  نآ  زا  ییوجلد  طابترا و  اب  هک  ردام  ای  ردپ  ینابرهم  تقفـش و  زا  هداتفا  ادج  دنتـسه 

هزوح رد  دیاب   (1) .دییامن مارکا  ار  اه  نآ  دیامرف  یم  نامیتی  دروم  رد  دینک ، ماعطا  ار  نیکاسم  دیامرف  یم  هک  نآرق  رد  تهج  نیمه 
اه و یهاوخدوخ  هنرگو  دنشاب ، هعماج  زا  هدشادج  ياه  هکرب  اه  نآ  میراذگن  مییامن و  دراو  ار  نامیتی  زا  ییوجلد  دوخ  یگدنز  ي 

.مینام یم  نوریب  دیحوت  ریسم  رد  دوجو  ِعمج  ِملاع  زا  دنام و  یم  رادیاپ  نانچمه  ام  ياه  ینیبدوخ 
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هللا یلا  عوجر  ات 

هب ْمُِکبُونُذ » ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو  : » دـنیامرف یم  دـننک و  یم  حرطم  تسا  هللا  یلإ  عوجر  هک  ار  یلـصا  عوـضوم  تامدـقم  نیا  زا  دـعب 
یلإ عوجر  رد  مدرم ! يا  ْمُِکلاَمْعَِأب » ٌهَنوُهْرَم  ْمُکَـسُْفنَأ  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی   » اریز دییامن  عوجر  ادخ  يوس  هب  دینک و  تشپ  دوخ  ناهانگ 
یهلا نارفغ  بلط  رافغتسا و  اب  ار  نآ  ْمُکِراَفِْغتْسِاب » اَهوُّکُفَف   » .تسا هداتسیا  زاب  دوخ  زاورپ  زا  هدش و  نات  لامعا  راتفرگ  امش  ناج  هللا 

هب رظن  ياج  هب  نات  بلق  هدش و  نیگنس  ناهانگ  زا  امش  ياه  تشپ  هللا  یلإ  عوجر  رد  و  ْمُکِراَزْوَأ » ْنِم  ٌهَلیِقَث  ْمُکُروُهُظ  َو   » .دینک دازآ 
چیه و ار  دوخ  امش  سفن  ات  دینک  کبس  ار  دوخ  راب  ینالوط  ياه  هدجـس  اب  ْمُکِدوُجُـس » ِلوُِطب  اَْهنَع  اوُفِّفَخَف   » .دراد رظن  دوخ  هب  قح 

ناتدوخ هک  ردق  نآ  دینک ، كاخ  ار  دوخ  ّتینم  ینالوط  ياه  هدجـس  اب  .دیزادنیب  قح  هب  ار  دوخ  رظن  مامت  دنادب و  زیچ  همه  ار  قح 
رظنم رد  ار  نامدوخ  ًامامت  ادخ ، هب  رظن  ياج  هب  هک  يروط  هب  تسا ، ینیبدوخ  نیمه  زا  دیآ  یم  ام  رـس  رب  الب  هچره  هک  دینیبن  مه  ار 

.میوش یم  اهر  الب  نیا  زا  هللاءاش  نإ  ینالوط  ياه  هدجس  اب  میراد و  دوخ 

هب لماک  دامتعا  اب  رگا  یلو  دراد  یتاکرب  هچ  دسر  یم  ام  هب  یهلا  تعیرش  فرط  زا  هک  یتاروتـسد  میمهف  یمن  ام  دراوم  یـضعب  رد 
ارحص هب  شردپ  هارمه  هب  یکدوک  دنیوگ : یم  .میدرک  یمن  رکف  مه  نامدوخ  هک  میـسر  یم  یجیاتن  هب  مینک  تردابم  اه  نآ  ماجنا 
رارف اباب  تفگ : وا  هب  كدوک  ردپ  .دـش  نایامن  گنـس  ریز  زا  لاخ  طخ و  شوخ  رام  کی  داد و  ناکت  ار  یگنـس  كدوک  دوب ، هتفر 

منک و رارف  ارچ  دیسرپ  یم  دوخ  زا  بجعت  اب  كدوک  .نک 

193 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


ای دونشب  ار  شردپ  فرح  دوب  هدنام  .تسا  رتابیز  مه  يزاب  بابسا  ره  زا  هک  یلاح  رد  مرادن  رب  دوخ  يارب  ار  ییابیز  نیا  هب  یناویح 
ياه هدجـس  ریثأت  شقن و  دروم  رد  .دـش  عفر  وا  زا  رطخ  درک و  رارف  ردـپ  هارمه  دینـش و  ار  شردـپ  فرح  هرخالاب  .ار  شدوخ  رظن 

زا ار  هانگ  ینیگنس  ینالوط  هدجس ي  اب  دنیامرف  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  یتقو  یلو  میمهفن  يزیچ  ام  تسا  نکمم  ینالوط 
هک دوش  یم  یناسک  بیصن  نآ  ینیوکت  ریثأت  تسا و  هتفهن  ام  نیوکت  رد  هک  دننک  یم  راکشآ  ام  يارب  ار  يزار  دیهاکب  دوخ  تشپ 
هک تسا  هدجس  قیمع  ریثأت  تهج  هب  .هیسنوی  هدجس ي  رکذ  اب  ای  و  ِهِدْمَِحب » یَلْعَْألا َو  َیِّبَر  َناَْحبُس   » رکذ اب  ای  لاح  دننک  لمع  نآ  هب 

ِراَّنلِاب ْمُهَعِّوَُری  َال  ْنَأ  َنیِدِـجاَّسلا َو  َنیِّلَـصُْملا َو  َبِّذَُـعی  َال  ْنَأ  ِِهتَّزِِعب  َمَْسقَأ  ُهُرْکِذ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  : » دـنیامرف یم  همادا  رد  ترـضح 
تماـیق شتآ  هب  ار  نیدـجاس  نارازگزاـمن و  هک  هدرک  داـی  مسق  دوخ  تّزع  هب  دـنوادخ  هک  دـینادب  َنیَملاـْعلا » ِّبَِرل  ُساَّنلا  ُموُقَی  َمْوَی 

.دناسرت یمن  تمایق  شتآزا  دنا ، هداتسیا  نیملاعلا  بر  رضحم  رد  همه  هک  یتقو  نآ  ار  اه  نآ  دنک و  یمن  باذع 

هدش و هدوشگ  هام  نیا  رد  تشهب  ياهرد  ٌهَحَّتَفُم » ِرْهَّشلا  اَذَه  ِیف  ِناَنِْجلا  َباَْوبَأ  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  : » دنیامرف یم  ترـضح  هبطخ  رخآ  رد 
قبط رب  دـیاب  سکره  دراد و  نوگانوگ  ياهرد  تشهب  نوچ  .تسا  مهارف  اـه  ناـسنا  ناـج  يارب  یهلا  راونا  لـیذ  رد  روضح  ناـکما 

َداهْجلا َّنإَف  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  نآ  لثم  .دوش  یم  دراو  یـصوصخم  رد  زا  هتخاس  دوخ  يارب  هک  یتیـصخش 
ای تشهب و  ياهرد  زا  تسا  يرد  داهج   (1)« هّنَْجلا باوبا  ْنِم  ٌباب 
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هک اریز  ییوگ  تسار  تسا  امـش  رب   (1)« هّنَْجلا باوبا  ْنِم  ٌباب  ُهَّنِاَف  قدّصلِاب  مُکیلع  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ادـخ يارب  دـندش  رـضاح  هک  دوش  یم  زاـب  یناـسک  يارب  هک  تسا  يرد  تشهب  ياـهرد  زا  یکی  .تشهب  ياـهرد  زا  تسا  يرد  نآ 

(2)« نوُِمئاَّصلا اَّلِإ  ُْهنِم  ُلُخْدَی  َال  َناَّیَّرلا  یَعُْدی  ًابَاب  ِهَّنَْجِلل  َّنِإ  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنشکب  یگنشت 

رد نیا  ندش  هدیمان  ببس  و  .ناراد - هزور  رگم  دوش ، یمن  تشهب  دراو  رد  نآ  زا  سک  چیه  نایر »  » مان هب  تسه  يرد  تشهب  يارب 
دراو رد  نیا  زا  نوچ  راد  هزور  سپ  یگنـسرگ ، ات  دزادـنا  یم  تمحز  هب  رتشیب  داـیز ، یگنـشت  ار  راد  هزور  هک  تسا  نیا  ناـّیر »  » هب
همه هام  نیا  رد  دنیامرف  یم  ترضح  .دنکن  یگنشت  ساسحا  زگره  نآ  زا  دعب  رگید  هک  دهد  یم  تسد  وا  هب  یبآریـس  نانچنآ  دوش 

هک یبوخ  ِهار  ره  ریسم  ینعی  تسا ، مهارف  یقالخا  يایاجـس  همه ي  هب  ندیـسر  هنیمز ي  هک  انعم  نیا  هب  تسا  زاب  تشهب  ياهرد  ي 
َو  » .ددـنبم امـش  رب  ار  اه  نآ  دـیهاوخب  ادـخ  زا  ْمُْکیَلَع » اَهَقِّلَُغی  َال  ْنَأ  ْمُکَّبَر  اُولَأْساَف   » .تسا هدـش  زاـب  ناـتیارب  دیـسرب  نآ  هب  دـیهاوخب 

هدوشگ ناتیور  هب  دیهاوخب  ادخ  زا  تسا  هتسب  امش  يور  رب  شتآ  ياهرد  و  ْمُْکیَلَع » اَهَحِّتَُفی  َال  ْنَأ  ْمُکَّبَر  اُولَأْساَف  ٌهَقَّلَغُم  ِناَریِّنلا  َباَْوبَأ 
اب دینک  یم  بجعت  دتفا ، یم  كرحت  زا  هام  نیا  رد  امـش  تداسح  يرآ  .دنکن  روهظ  امـش  رد  لیاذر  ناهانگ و  عاونا  هب  لیم  ات  دوشن 

هدش ادیپ  یلیامت  امـش  نورد  رد  الاح  دینکب ، وا  هب  دیدوبن  رـضاح  مه  مالـس  کی  دیدوب و  رهق  تسا  هام  نیدنچ  هک  دنواشیوخ  نیا 
هب يرس  کی  میورب  تسا  بوخ  دییوگ  یم  دوخ  شیپ  هک 
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اَهَطِّلَُسی َال  ْنَأ  ْمُکَّبَر  اُولَأْساَف  ٌَهلُوْلغَم  َنیِطاَیَّشلا  َو  : » دنیامرف یم  .تسا  هدش  زاب  امـش  ناج  يوس  هب  تشهب  ِرد  ینعی  تلاح  نیا  .مینزب  وا 
یسَفَن ناطیش ، هسوسو ي  زا  دازآ  دناوتب  امـش  ناج  ات  دنکن  طلـسم  امـش  رب  ار  اه  نآ  دیهاوخب  ادخ  زا  دنا  هتـسب  ار  نیطایـش  ْمُْکیَلَع »

.دشاب نآ  رد  امش  ترخآ  ایند و  تداعس  هک  دریگب  یگرزب  ياه  میمصت  دشکب و 

هام زا  دعب  مارآ  مارآ  ات  دـینکب  یتیعقوم  نینچ  دراو  ار  دوخ  تسا  مهارف  هام  نیا  رد  لامک  ِطیارـش  همه ي  هک  دـییامرف  یم  هظحالم 
.دیربب ولج  ار  دوخ  دیتفرگ  هک  یتامیمصت  کمک  هب  دیناوتب  ناضمر 

اَم ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  : » دنـسرپ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  اهتنا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دـیدرک  هظحـالم 
اب دنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صخش  هدننک  لاؤس  دینک  هظحالم  تسیچ ؟ هام  نیا  رد  لامعا  لضفا  ِرْهَّشلا » اَذَه  ِیف  ِلاَمْعَْألا  ُلَْضفَأ 
یم دنهد و  یم  هئارا  ناشیا  هب  ار  لمعلاروتـسد  نیرت  یـساسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اذـل  دـنراد و  هک  ییالاب  تیفرظ  نآ 

« عرو  » هام نیا  رد  لامعا  لضفا  نسحلابا ! يا  َّلَج » َّزَع َو  ِهَّللا  ِمِراَحَم  ْنَع  ُعَرَْولا  ِرْهَّشلا  اَذَه  ِیف  ِلاَمْعَْألا  ُلَْضفَأ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  : » دـنیامرف
ار نآ  هفطن ي  یلو  تسا  یگدنز  یلـصا  رهوگ  هکلب  تسا ، ناضمر  هام  یلـصا  رهوگ  اهنت  هن  هیـصوت  نیا  هک  .تسا  یهلا  مراحم  زا 

ترضح .داد  لکش  هام  نیا  رد  تسا  هدومن  مارح  دنوادخ  ار  هچنآ  زا  يرود  هیحور ي  تشاذگ و  ناضمر  كرابم  هام  رد  ناوت  یم 
.تسا يوقت  ساـسا  عرو ؛  (1)« يْوقَّتلا ُساـسا  ُعَرَْولَا  : » دـنیامرف یم  دـنا  هدیـشچ  یبوخ  هب  ار  عرو  هزم  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

َْدنِع ُفُوقُْولا  ُعَرَْولا  : » دنیامرف یم  رگید  ياج  رد  هک  نانچمه 
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نئمطم نآ  تیناـقح  هب  تسا و  هبتـشم  ناـمیارب  يرما  یتـقو  هک  ینعم  نیا  هـب  تـسا  تاهبـش  رد  ندـش  فـقوتم  عرو ،»  » (1)« هَْهبُّشلا
هب شزغل  هنوگره  زا  ار  دوخ  ناسنا  نآ  کمک  هب  هک  تسا  عرو » ، » هللا یلإ  ریـس  رد  مدـق  ساـسا  سپ  .میوشن  راـک  نآ  دراو  میتسین ،

هریـس ي نیا  دوش و  یمن  کیدزن  تسا  هانگ  رد  نداتفاورف  بجوم  هک  ییاه  هنیمز  هب  عرو  رون  هب  نوچ  دهد ، یم  تاجن  هانگ  يوس 
نإ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ادـتقا  اب  .دـندشن  نآ  شتآ  بذـج  دنتـشذگ و  یبوخ  هب  ایند  ِطارـص  لپ  زا  هک  تسا  هدوب  ناـگرزب 
نیا رد  هدـنب  دـیکات  .مییآ  یم  نوریب  زارفارـس  نامزلارخآ  تاـملظ  زا  مینک و  یم  ناـسآ  دوخ  رب  ار  عرو »  » هب ندیـسر  ریـسم  هللاءاـش 

هام رد  نآرق  متخ  کی  ندناوخ  لثم  هام  نیا  رد  نآرق  زا  هیآ  کی  ندـناوخ  دـندومرف  هک  دوب  ادـخ  لوسر  نخـس  نآ  يور  رب  هسلج 
، دوش یم  عـمج  قیاـقح  يوـنعم ، ملاوـع  رد  هنوـگچ  هک  دـننک  نشور  اـم  يارب  ار  یتـقیقح  دنتـساوخ  ترـضح  تسا و  رگید  ياـه 
هب مینک و  کیدزن  تیونعم  هب  ار  دوخ  هقطان  سفن  ناضمر  هام  رد  میتسناوت  یتقو  .دوب  عمج  دـنوادخ  رد  تالامک  همه  هک  نانچمه 

.مینک یم  ساسحا  ار  ظوفحم  حول  یلعا و  ملق  رد  ادخ  ینامهیم  ینعم  میوش ، لیان  قیاقح  عمج  ماقم 

همه ي اب  رمع  مامت  رد  ملاع و  مامت  رد  دوش  یم  رجنم  هک  ار  يدیحوت  عون  نآ  تنامحر ، مسا  رون  هب  ناضمر و  هام  رون  هب  ادنوادخ 
.امرفب تمحرم  ام  هب  میشاب  سونأم  وت  ءامسا 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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تیؤر هچیرد  ناضمر  مجنپ :  هسلج 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

(1)« ِناعَد اِذا  ِعاّدلا  َهَوْعَد  ُبیُجا  ٌبیرَق  ّینِاَف  یِّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اِذا  «َو 

.مهد یم  دناوخب  ارم  هک  سک  نآ  باوج  مکیدزن ، نم  دننک ، لاؤس  نم  هراب ي  رد  وت  زا  نم ، ناگدنب  هک  یماگنه  و 

هزور دروآ  هر 

میلـس و ِبلق  اب  مینک و  ظفح  دـنا  هداد  رارق  ام  يارب  ادـخ  هام  میظع  میرح  رد  هک  ار  هچنآ  میناوتب  رتشیب  ِینابهگن  اـب  هک  نآ  دـیما  هب 
.میدرگن مورحم  ردق  بش  هیلاع ي  بهاوم  زا  میوشب و  کیدزن  ردق  بش  ِبحاص  بلق  هب  كاپ ،

تیؤر و  » هب رجنم  ناضمر  هام  رتسب  رد  يراد  هزور  اـهتنا ، رد  دوب و  دـهاوخ  اـنعم » ملاـع  يوس  هب  يا  هچیرد  هزور ؛ ، » هار يادـتبا  رد 
رظن تایآ  هب  هک  نیا  زا  لبق  .دوش  یم  متخ  تیؤر  هب  راک  هک  دـمهف  یم  ناضمر  هام  رد  هزور  تایآ  زا  کلاس  .دوش  یم  یهلا » ءاـقل 

مولعم ات  میـسانشب  ار  تیؤر  تسا  رتهب  تسـشن ، ادخ  ياشامت  هب  ناوت  یم  راگدرورپ  هدعو ي  قبط  هنوگچ  دوش  نشور  ات  میزادـنیب 
.دوب نآ  ندید  لابند  هب  دیاب  هک  دراد  یتایصوصخ  هچ  تیؤر  لباق  عوضوم  تسا و  هنوگچ  ینید  گنهرف  رد  تیؤر  دوش 
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یلقع تیؤر  .یبلق  تیؤر  کی  میراد و  یلقع  تیؤر  کـی  اریز  تسا ، یفـسلف  گـنهرف  رد  تیؤر  زا  ریغ  ینید  گـنهرف  رد  تیؤر 
ادخ اب  لقع  اج  نیا  رد  دـنک ، یم  كرد  ار  یلک  قیاقح  موهفم  دوش و  یم  انـشآ  ادـخ  ملاع و  قیاقح  موهفم  اب  لقع  هک  تسا  نامه 

دوش و یم  لیان  وا  يانـسح  ءامـسا  یهلا و  راونا  ياشامت  هب  ناسنا  ناج  یبلق ، تیؤر  رد  .ادـخ  موهفم  ّدـح  رد  اـما  دوش  یم  ور  هبور 
.دنک یم  ساسحا  دوخ  ناج  رد  رهاظم  قیرط  زا  ار  قح  ترضح  رون  وترپ 

نیا لماع  هک  تسه  نوریب  رد  يزیچ  دیمهف  یم  قیرط  نیا  زا  دسر ، یم  امش  شوگ  هب  ییادص  دهد و  یم  خر  يا  هثداح  تقو  کی 
یم هغالبلا  جـهن  يدـیحوت  ياه  هبطخ  رد  ار  یهلا  راونا  يرگاشامت  عوضوم  .دـیتسه  هثداـح  نآ  رظاـن  تقو  کـی  یلو  هدـش ، ادـص 
دننک یم  فیصوت  ار  عوضوم  يروط  دننک و  یم  اشامت  ار  قح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هنوگچ  هک  دینک  هظحالم  دیناوت 

هجوتم ار  دوخ  بطاـخم  ِبلق  هکلب  دـنهد  یمن  دوخ  تیؤر  زا  ربـخ  اـه  هبطخ  نآ  رد  ترـضح  .دـنناشک  یم  اـشامت  هب  مه  ار  اـم  هک 
.دنتسه نآ  تیؤر  لاح  رد  ناشدوخ  هک  دننک  یم  یقیاقح 

امـش رظنم  رد  رون  نآ  یلو  دیـشابن  رون  نیا  هجوتم  دنچره  دینیب ، یم  تسه  ءایـشا  امـش و  نیب  هک  يرون  هطـساو ي  هب  ار  ءایـشا  امش 
هک دـتفا  یم  يرون  هب  دـینیب  یم  هک  ییایـشا  زا  امـش  رظن  هجیتن  رد  .دـنکب  رون  نآ  دوجو  رکذـتم  ار  امـش  یـسک  تسا  یفاک  تسه ،

دینیب یم  ار  ءایـشا  تحاس ، نآ  رد  هک  یتحاس  زا  ار  دوخ  تحاس  دـیاب  دـینیبب  ار  رون  هک  نیا  يارب  .تسا  هدرک  رپ  ار  طـیحم  رـسارس 
ءایشا هیقب ي  رانک  رد  هک  تسین  تسد  لثم  رون »  » اریز دینک  ضوع 

202 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


رون دیرواین ، نایم  هب  ار  رون  هب  رظن  ِصاخ  ِدادعتسا  رگا  دینک  هدافتـسا  دوخ  هقطان ي  سفن  زا  يرگید  دادعتـسا  زا  دیاب  دینیبب ، ار  نآ 
هک يوحن  نآ  هب  هن  اما  دینیب ، یم  ار  نآ  یصاخ  دادعتـسا  اب  دندرک ، رون  دوجو  رکذتم  ار  امـش  یتقو  .دوش  یمن  رهاظ  امـش  رظنم  رد 

.دـینیب یم  هقطاـن  سفن  قیرط  زا  شدوخ و  اـب  ار  رون  یلو  دـینیب  یم  مشچ  اـب  رون و  کـمک  هب  ار  نم  تسد  .دـینیب  یم  ار  نم  تسد 
روهظ لماع  لاـح  نیع  رد  تسا و  رهاـظ  دوخ  تاذ  هب  رون  هِریَِغل » ٌرِهظُم  هِسفَِنب ، ٌرِهاـظ  ُروُّنلا  : » دـنیامرف یم  رون  فیرعت  رد  ناـفوسلیف 
سفن .نات  مشچ  اب  هن  دیبای و  یم  ار  نآ  نات  هقطان  سفن  ینعی  دوخ  تاذ  اب  مه  امش  تسا  رهاظ  دوخ  تاذ  هب  نوچ  و  دشاب ، یم  هیقب 
ندـید لثم  یلو  دوش  طبترم  رون  ِتاذ  اب  سفن  ات  دـنک  یم  کـمک  ناـسنا  مشچ  دـیامن ، یم  ساـسحا  ار  نآ  دـنک و  یم  رظن  هقطاـن 
هقطان سفن  زغم ، هب  بصع  لاقتنا  زا  سپ  دزادـنیب و  هیکبـش  درز  هکل ي  يور  رب  تسد  نآ  زا  يریوصت  مشچ ، هک  تسین  نم  تسد 

رون میئوگ  یم  ینعم  نیا  هب  .دوش  یم  طبترم  رون  ِتاذ  اب  هقطان  سفن  هکلب  دـنک ، عادـبا  دوخ  رد  نآ  بسانم  یتروص  ات  دوش  هداـمآ 
نیع اب  هک  دـیراد  يدادعتـسا  امـش  تسا و  ییادـیپ  نیع  شدوخ  هک  تسا  يزیچ  رون  نوچ  .دـینک  یم  هظحالم  رگید  یتحاـس  اـب  ار 

.دنک سح  ار  نآ  ناتناج  دینک و  یم  رارقرب  طابترا  ییادیپ ،

ربکا داهج  ِيادخ 

هک تسا  تیؤر  عون  کی  اما  یلقع ، تیؤر  مان  هب  دوش  یم  عقاو  ناسنا  يارب  لالدتـسا  سرد و  باتک و  اب  هک  تسا  تیؤر  عون  کی 
درجم قیاقح  تیؤر ، لباق  ِعوضوم  رگا  لاح  دوش ، یم  لصاح  ناسنا  يارب  تحاس  رییغت  اب 
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نینچ هزور  دوش و  دازآ  ندب  ِباجح  هبلغ ي  زا  دناوتب  دیاب  هکلب  دنک ، رظن  اه  نآ  هب  دوخ  ِتحاس  رییغت  اب  دـیاب  ناسنا  اهنت  هن  دنـشاب 
ار وت  وت ، هب  َُکتفَرَع » َِکب  : » دینک یم  ضرع  ادخ  هب  یلامث  هزمحوبا ي  میظع  هداعلا  قوف  ياعد  يادتبا  رد  .دراد  هدـهع  هب  ار  يراک 

.تسین نایم  رد  يرگید  زیچ  تدوخ  ییادیپ  زا  ریغ  وت  تخانش  يارب  تیؤر  نیا  رد  دینک  یم  باطخ  ادخ  هب  ینعی  .متخانش 

راوید رد و  ِتیؤر  لثم  هک  دوش  صخـشم  تیؤر  نیا  يانعم  دیاب  ادتبا  میرب  یم  راک  هب  درجم  قیاقح  يارب  ار  تیؤر  حالطـصا  یتقو 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  اب  هزور  تایآ  مناد  یمن  نم  .دـناسر  یم  ادـخ  تیؤر  هب  ار  اـم  هزور  هنوگچ  دوش  مولعم  اـت  تسین ،
هیآ نیا  اب  تایآ  نآ  نورد  زا  دـنناوخ و  یم  ار  هزور  تایآ  هک  یناسک  هب  تسا  یگرزب  هدژم ي  تایآ  نیا  یلو  تسا ، هدرک  راکچ 
ِیل ْاُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناَـعَد  اَذِإ  ِعاَّدـلا  َهَوـْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَـف  یِّنَع  يِداَـبِع  َکـَلَأَس  اَذِإَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  دـنوش  یم  ور  هبور 

هک یماگنه  هب  ار  هدننکاعد  ياعد  مکیدزن و  نم  دنسرپب  نم  هراب ي  رد  وت  زا  نم  ناگدنب  هاگره  »(1) و  َنوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل  ِیب  ْاُونِمُْؤْیلَو 
یم ربخ  هیآ  نیا  .دـنبای  هار  تقیقح  هب  هک  تسا  دـیما  دـنروآ ، نامیا  نم  هب  دـننک و  تباجا  ارم  سپ  منک ، یم  تباـجا  دـناوخب ، ارم 
ملع هب  ار  ادخ  ناسنا  تلاح  نیا  زا  لبق  .دـمآ  دـهاوخ  شوغآ » هب  شوگ  زا  نیع و  هب  ملع  زا   » ناسنا ِدوبعم  هزور ، قیرط  زا  هک  دـهد 
هدش لیدبت  نیقیلا  نیع  هب  نیقیلا  ملع  هدـمآ و  نیع  هب  ملع  زا  ادـخ  هک  هدیـسر  ییاج  هب  الاح  یلو  تخانـش  یم  یموهفم  یلوصح و 

، دبای یم  وا  دوجو  هنیآ ي  ار  ملاع  رسارس  دنک و  یم  ساسحا  ار  وا  روضح  الاح  دوب ، ملاع  رد  ادخ  زا  يربخ  ناسنا  يارب  ًالبق  .تسا 
هک نآ  نودب 
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تسا یهار  اهنت  رهاظم  قیرط  زا  وا  ءامسا  رد  ار  راگدرورپ  ترضح  نتسشن  اشامت  هب  هار  .دنشاب  قح  باجح  ناسنا ، يارب  تاقولخم ،
ناسنا ناج  ات  تسا  همدـقم  هسردـم  سرد و  باتک و  دـهد و  یم  تاجن  ییاـهنت  زا  دروآ و  یم  طاـشن  هب  اـیند  نیا  رد  ار  ناـسنا  هک 

: هک دنک  یم  هلِگ  ناسنا  هب  يولوم  .دیآ  طاشن  هب  دشچب و  قیاقح  نآ  همشچ ي  زا  دوش و  ملاع  قیاقح  هجوتم 

؟ مَن درک ، یهاوخ  هچ  ایرد  همه  يا 

؟ مدع ییوج ، یم  هچ  یتسه  همه  يا 

!؟ سوسف ياه  بتک  زا  ییوج  ملع 

!؟ سوبس ياولح  وت ز  ییوج  قوذ 

ضرع ار  وا  خرچ  ناسنا و  تسا  رهوج 

ضرع وت  دنا و  هیاس  عرف و  هلمج 

؟ هاوخ ماو  دش  یک  هّرذ  زا  باتفآ 

؟ هاوخ ماج  دش  یک  هرمخ  زا  يا  هرهز 

فیک سوبحم  هدش  یفیک  یب  ناج 

فیح تنیا  هدقع ، سبح  یباتفآ 

هناسفا هک  ییاه  باتک  رد  دنا ، هتـشادنرب  مدق  یهلا  تاقالم  يوس  هب  هدربن و  توکلم  هنارکیب ي  ملاع  يوس  هب  هار  یتقو  ات  اه  ناسنا 
َناَک نَمَف  : » دیامرف یم  نآرق  هک  یلاح  رد  .دندرگ  یم  قشع  لابند  هب  سوبس  ياولح  زا  دنشاب و  یم  ملع  لابند  هب  دنتسین  شیب  ییاه 
حلاص لمع  هب  دیاب  تسا  شیوخ  راگدرورپ  ءاقل  بلاط  سکره   (1)« اًدَحَأ ِهِّبَر  ِهَداَبِِعب  ْكِرُْشی  َالَو  اًِحلاَص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  ءاَِقل  وُجْرَی 

ياهزیچ هب  دنهاوخ  یم  اه  یـضعب  نوچ  یلو  .دـشاب  هتـشادن  رظن  يرگید  ِزیچ  چـیه  هب  دوخ  راگدرورپ  تدابع  رد  دزرو و  تردابم 
.دنا هدرکن  ادیپ  ار  هار  دنشاب ، شوخلد  دنوادخ  زج  يرگید 

تـسا ادخ  تیؤر  هب  درکیور  عون  نیا  دینک و  یم  يراد  هزور  ادخ  تیؤر  هب  رظن  اب  دـیوش و  یم  لئان  ادـخ  تیؤر  هب  يراد  هزور  اب 
هراّما سفن  هک 
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ادخ هب  بلق  رون  اب  یلو  دینک  تابثا  ار  ادخ  اه  ناهرب  عاونا  اب  رگا  .دینک  یم  گنت  دوخ  رد  ار  نآ  روضح  نادیم  امش  دشُک و  یم  ار 
یمن دوش  یم  هراّما  سفن  ياه  هسوسو  ندراذگاپ  ریز  بجوم  هک  یقشع  نآ  هب  دیدرگن  لیان  ادخ  تیؤر  هب  دیشاب و  هتـشادن  عوجر 

: تفگ .دیسر 

سب تسا و  قشع  هسوسو  دنبزوپ 

؟ سک تس  هتسب  ار  ساوسو  یک  هن  رو 

هب ناوت  یم  هک  تسا  ییادخ  دنراذگب  اپ  ریز  ار  ناش  ّتینم  دـنریگب و  هزور  شرطاخ  هب  دنرـضاح  یتحار  هب  اه  مدآ  هک  ییادـخ  نآ 
نآ زا  ریغ  ادـخ  نیا  تفای ، تسد  ملاع  ياه  یـشوخ  مامت  هب  وا  ءامـسا  ِراونا  اب  سنُا  اـب  دـش و  وا  ءاـقل  هب  رختفم  تفر و  وا  ياـشامت 

: دیوگ یم  وا  فصو  رد  رعاش  هک  تسا  ییادخ 

يا هراوخ  نوخ  رن  ریش  فک  رد 

؟ يا هراچ  وک  اضر  میلست و  ریغ 

هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  هک  ییادخ  تسا ؟ ترـضح  نآ  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  یلع  يادخ  نیا  تسا ؟ ناربمایپ  يادـخ  نیا  ایآ 
: دنراد یم  هضرع  وا  هب  باطخ  مالسلا 

زا نم  شتـسرپ  تداـبع و  ادوبعم !   (1)« ُکتْدَـبَعَف ِهَداَبِْعِلل  اًلْهَأ  َُکتْدَـجَو  ْنَِکل  َِکتَّنَج  ِیف  ًاعَمَط  َال  َكِراَن َو  ْنِم  ًاـفْوَخ  َُکتْدَـبَع  اَـم  »
شتـسرپ تدابع و  راوازـس  ار  وت  نوچ  طقف  تسین ، مه  تشهب  هب  یبایتسد  عمط و  هزیگنا ي  هب  تسین و  خزود  ِشتآ  زا  سرت  تهج 

نآ تسا  نیا  .مزرو  یم  قشع  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  تسا  تدابع  اب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ترضح  نخس  .منک  یم  تتدابع  ما  هتفای 
یم يولوم  ییادـخ  نینچ  نتفای  اب  هطبار  رد  .دـشاب  همدـقم  دـناوت  یم  اهنت  لالدتـسا ، دـیآ و  یم  تسد  هب  ربکا  داهج  اب  هک  ییادـخ 

: دیوگ
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داب كرابم  تادوس  لد  يا  يا ، هدش  قشاع 

داب كرابم  تاجنآ  یتسر ، ناکم  اج و  زا 

روخ اهنت  نز و  اهنت  رذگب  ناهج  ود  ره  زا 

داب كرابم  تاهنت  دنیوگ ، کَلَم  کُلم و  ات 

يدروخرب وت  زورما  يدرم ، ورشیپ  يا 

داب كرابم  تادرف  ییادرف  دهاز  يا 

دش نیریش  همه  تخلت  دش  نید  یگمه  ترفک 

داب كرابم  تاولح  یلک ، يا  هدش  اولح 

ار ناریقف  تساغوغ  هنیس  ِهقناخ  رد 

داب كرابم  تاغوغ  هنیک  یب  هنیس ي  يا 

داب تنیرق  ْرای  نآ  یناهنپ  قشاع  يا 

داب كرابم  تالاب  ییالاب  بلاط  يا 

هدیشوک هدییوج و  هدیدنسپ  ِناج  يا 

داب كرابم  تاهرپ  هدییورب  تاهرپ 

يدرک وکن  رازاب  نک  ناهنپ  نک و  شماخ 

داب كرابم  تالاک  يدرب  بجع  يالاک 

زا هک  روط  نامه  دـنوادخ   (1)« راَْـصبَْالا ْنَع  َبَجَتْحَا  اَـمَک  لوُقُْعلا  ِنَع  َبَجَتِْحا  دَـق  َهّللا  َّنِا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
قح تیؤر  زا  ار  ام  دـنهاوخ  یمن  مالـسلا  هیلع  نیدـحوملا  یلوم  ترـضح  .دـشاب  یم  بوجحم  اه  لقع  زا  تسا  بوجحم  اه  مشچ 

.درک تاقالم  ار  ادـخ  ناوت  یم  تحاس  نآ  اب  هک  دـنیامنب  نامدوخ  ناـج  زا  یتحاـس  هجوتم  ار  اـم  دـنهاوخ  یم  هکلب  دـننک  سویأـم 
نآ زا  هک  بلعِذ  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دروآ  یم  هنحـص  هب  ار  بلق  دـنک و  یم  روـهظ  ربـکا  داـهج  اـب  هک  یتحاـس 

ُْتنُکاَم : » دندومرف يا »؟ هدید  تدابع  ماگنه  ار  تیادخ  ایآ   » دیسرپ ترضح 
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« ُهَْتیَأَر َْفیَک  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  اَی   » دیـسرپ هاگنآ.منیب  یمن  ار  وا  هک  منک  تدابع  ار  يراگدرورپ  هک  متـسین  نانچنآ  نم  ُهَرَأ » َْمل  ًّابَر  ُُدبْعَأ 
وا ناگدید  دومرف :  (2)« ِناَمیِْإلا ِِقئاَقَِحب  ُبُولُْقلا  ُْهتَأَر  ْنَِکل  ِراَْصبَْألا َو  ِهَدَـهاَشُِمب  ُنُویُْعلا  ُهَرَت  َْمل  ُِبلْعِذ  اَی  َلاَق  « ؟ يا هدـید  ار  وا  هنوگچ 

ماگنه ار 
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ره تسا  هجوتم  دش  نامیا  رون  هب  رونم  هک  یلد  اریز  .دـنبای  یم  رد  ار  وا  نامیا  ِقیاقح  اب  اه  لد  یلو  دـننک  یمن  كرد  ندـنکفا  رظن 
تیآ دوجو ، تاذ و  تقیقح و  ثیح  زا  يدوجوم  ره  .قولخم  تسا و  قلخ  هجو  مادک  زا  تسا و  قح  تیآ  هجو  مادک  زا  يدوجوم 
تهج زا  يزیچره   (1)« ُهَهْجَو َّالِإ  ٌِکلاه  ْیَـش ٍء  ُّلُک   » هک دـبای  یم  لاـح  نیا  رد  تسا ، قلخ  صّخـشت ، نّیعت و  ثیح  زا  تسا و  قح 

هدـهاشم ي نیا  تسا و  یهلا  ءامـسا  روهظ  لحم  اهنت  قح و  شیاـمن  هنیآ ي  زیچ  نآ  هک  نآ  رگم  چـیه ، تسا  چـیه  یقلخ  هبنج ي 
بلق هک  نیا  ینعم  تسا  نیا  .دوش  يرگید  باـجح  یکی  هک  نآ  نودـب  هتفاـی ، قح  رد  ار  قلخ  قلخ و  رد  ار  قح  اریز  تسا  یمیظع 

لد ناـج و  اـب  ار  هفیرـش  هیآ ي  دـنیآ و  لـیان  هللا  هجو  هدـهاشم ي  هب  يرظنم  ره  رد  دـننک و  هدـهاشم  ناـمیا  تقیقح  هب  ار  قح  اـه 
بـسح هب  رگم  تسین  یترثـک  تسا و  هللا  هجَو  اـج  نآ  ینک  رظن  اـجره  هب   (2)« هَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  : » دومرف هک  دـننک  قیدـصت 

.دهد یم  ناشن  ار  یهلا  ءامسا  هک  هنیآ 

هللا تیؤر  هزور و  هطبار ي 

ِناَیِْعلا َو ِهَدَهاَشُِمب  ُنُویُْعلا  ُهُکِرْدـُتال  : » دـنیامرف یم  قح  ترـضح  اب  یبلق  طابترا  ادـخ و  هب  نامیا  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
وا ینامیا ، قیاقح  کمک  هب  اه  بلق  نکل  دننیب و  یمن  ار  وا  اه  مشچ   (3)« ِناَمیِْإلا ِِقئاَقَِحب  ُبُولُْقلا  ُهُکِرُْدت  ْنَِکل 
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وا یموهفم  طابترا  دروایب و  هنحص  هب  راگدرورپ  ترـضح  هدهاشم ي  رد  ار  دوخ  بلق  دناوتب  ناسنا  هچنانچ  اذل  .دننک  یم  كرد  ار 
هب دنک  قلخ  مایق  دوهـش  تسا و  هدش  قَّقحم  ادـخ ، هب  ِنامیا  ماقم  رد  درف  نآ  دـنیوگ  یم  ددرگ ، لیدـبت  يروضح  یبلق و  طابترا  هب 

.ترثک رد  دنک  تدحو  دوهش  قح و 

بلق عقاو  هب  سپ  .دـیوگ  یمن  غورد  دـبای ، یم  هک  یقیاقح  نآ  هب  تبـسن  بلق   (1)« َيأَر ام  ُداؤُْفلا  َبَذَک  اَم  : » دـیامرف یم  مه  نآرق 
.دننیب یم  اه  بلق  دیامرف  یم  دننیب ، یمن  ار  ادخ  اه  لقع  لوقعلا » َبَجَتِْحا   » دـیوگ یم  هک  یبتکم  نامه  .دراد  ار  قیاقح  كرد  ناوت 

داؤف بلق و  ار  هار  نآ  نآرق  هک  دـیدومرف  هظحالم  دروآ ، هنحـص  هب  ار  نآ  درک و  هدـنز  دوخ  رد  ار  قیاقح  اب  طابترا  هار  دـیاب  يرآ 
اوُعیِجَأ : » دنیامرف یم  قح ، تیؤر  تهج  بلق  ندمآ  هنحص  هب  هزور و  شقن  اب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دناد و  یم 

ناتیاهلد دیاش  دریگب  تخس  ناتیاه  ندب  رب  دیـشکب و  یگنـسرگ   (2)« ّلج ّزع و  هّللا  يرت  مکبولق  ّلعل  مکداسجأ  اورعأو   ، ْمُکَداَـبْکَأ
ْنِم ُغَْلبَأ  ِبُولُْقلِاب  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُدْصَْقلا  : » دنیامرف یم  دنهد و  یم  ناشن  هار  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  .دنیبب  ار  لاعتم  دنوادخ 

هک نیا  ات  دناسر  یم  دصقم  هب  رتدوز  ار  ناسنا  تسا و  رتاسر  اه  بلق  هلیسو ي  هب  ادخ  يوس  هب  ریـس   (3)« لاَمْعَْألِاب ِحِراَوَْجلا  ِباَْعتِإ 
زاین یبلق  ریس  .دش  کیدزن  ناوت  یم  یهلا  راونا  هب  رت  تحار  رتدوز و  یبلق  ریس  اب  يرآ  .دزادنیب  تمحز  هب  ار  دوخ  ِحراوج  ءاضعا و 

نآ نتخادناراک  هب  ندب و  تکرح  هب 
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هظحالم هک  یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تهج  نیمه  هب  دوش و  یم  ققحم  راد  تهج  ِیگنـسرگ  اب  یبلق  ریـس  درادن ،
: تفگ .دنهد  یم  ربخ  یبلق  تیؤر  یگنسرگ و  نیب  هطبار ي  زا  دیدرک 

میور یم  هتسشن  ام  رگنب  کین 

میون ِياج  دصاق  ینیبن  یم 

دنک ریـس  تدحو  ملاع  يوس  هب  ترثک  ملاع  زا  ناسنا  ات  تسا  رگید  تحاس  هب  یتحاس  زا  رگید و  ملاع  هب  یملاع  زا  ریـس  یبلق ، ریس 
هک دنیوگ  یم  هللا » ِیف  هللا  َنِم  ریـس   » نآ هب  ًاحالطـصا  هک  دنک  رظن  يرون  هب  يرون  زا  ددرگ و  سونأم  ینادـحو  ملاع  اب  تیاهن  رد  و 

یمسا هب  یمسا  زا  ییحم و  هب  میلع  زا  میلع و  هب  ریـصب  زا  ریـصب و  هب  عیمـس  زا  دنک و  یم  ریـس  یهلا  تافـص  رد  ماقم  نیا  رد  ناسنا 
.دنک یم  رونم  ار  وا  بلق  يرگید  زا  دعب  یکی  یهلا  راونا  دیامن و  یم  ریس 

ءاقل هب  دروآ و  یم  تسد  هب  ار  قیاقح  ندـید  مشچ  وا  بلق  تیاهن  رد  یلو  دوش  یم  انـشآ  انعم  ملاع  اب  ناسنا  بلق  هزور  ِيادـتبا  رد 
هک یتوـکلم  نآ  اـب  تـسا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هزور ي  درب ، یم  وـلج  ار  ناـسنا  اـهاج  نـیا  اـت  هـک  يا  هزور  نآ  دــسر ، یم  یهلا 
هام  » ِثحب رد  هک  دـنیوگ  یم  نخـس  توکلم  نآ  اب  هفیحـص  ياعد 45  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  تسا و  هام  نیا  صوصخم 

.دش ثحب  ظوفحم » حول  العا و  ملق  رد  ینامهیم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  دـینک و  یم  تیاعر  ار  هزور  بدا  دـیوش و  یم  انعم  ملاع  دراو  ناـضمر  هاـم  هزور ي  اـب  اـمش 
هک صوصخم  تیؤر  نآ  هب  هللاءاش  نإ  هک  تسا  يریـسم  نینچ  رد  دیهد ، یم  رارق  رظن  ّدم  ار  یهلا  مراحم  زا  عرو  ینعی  بدا  تیاهن 

اریز .دیدرگ  یم  لئان  دوش  یم  ققحم  ناضمر  كرابم  هام  رد 

210 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 225 

http://www.ghaemiyeh.com


میریگب هزور  میناوتن  هچنانچ  دوب و  راد  هزور  دیاب  توکلم  نآ  اب  سنُا  يارب  هک  تسا  یتقیقح  توکلم و  ياراد  ناضمر  كرابم  هام 
دوش یم  کلاس  بیـصن  قح  ِتیؤر  ماقم  هام ، نیا  صاخ  توکلم  هب  هجوت  اب  ناضمر و  هام  رد  .دشاب  يراد  هزور  ام  لماک  مزع  دیاب 
بلق قیرط  زا  ادخ  يوس  هب  ریـس  و  بولقلِاب » هللا  یلإ  ِدـصق   » دراو مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ریبعت  هب  هک  دـیا  هدـش  یطیارـش  دراو  اریز 

ار دوخ  مشچ  تهج  رون ، ندید  يارب  دیدرک  هظحالم  .ناکم  رییغت  هن  دهاوخ ، یم  نداد  تهج  رییغت  بلق  يداو  هب  دورو  .دـیا  هدـش 
یبلق لمع  دوش ، ملاع  رد  یهلا  تدحو  هجوتم  اه  ترثک  زا  تسناوت  ناسنا  رگا  دیدرک ، رون  هجوتم  ار  دوخ  بلق  هکلب  دـیدادن  رییغت 

: تفگ .دبای  یم  دوخ  رظنم  رد  ار  ملاع  تقیقح  تسا و  هدش  عورش 

دوب نوریب  ناکم  نوک و  فدص  زک  يرهوگ 

درک یم  ایرد  بل  ناگدشمگ  زا  بلط 

ار اه  هدشمگ  دناوت  یم  هنوگچ  تسا  هدشمگ  شدوخ  دربب ، یپ  ادخ  ییادیپ  هب  ادخ  ییادیپ  زا  ادـخ و  هب  ادـخ  زا  دـناوتن  هک  یـسک 
.دنک ییامنهار 

دوخ شیپ  رد  اج  همه  رد  ار  وا  دورب ، دهاوخ  یمن  ییاج  وا  اب  طابترا  يارب  رگید  دش  ور  هبور  ملاع  ینادحو  ِتقیقح  اب  ناسنا  یتقو 
: تفگ .سب  دنام و  یم  نتسشن  اشامت  هب  طقف  تلاح  نیا  رد  .دراد 

تسا یقمحا  میوگ  فرحرگ  نیا  زا  شیب 

تسا یهگآ  يارو  نآ  مهف  هک  ناز 

نابز نم  مدرک  هاتوک  مرجال 

ناوخب دوخ  نورد  زا  یهاوخ  وت  رگ 

ای میا  هدوب  ناوتان  بلطم  هئارا ي  رد  ام  ای  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  میـسر ، یم  قح  تیؤر  هب  روطچ  هک  دشاب  نیا  امـش  لاؤس  زاب  رگا 
نآ نتفرگ  رد  امش 
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نایم هب  ار  دوخ  بلق  دـیرگنب و  ار  ملاع  ینادـحو  تقیقح  دـینیب ، یم  ارم  تسد  هک  یتحاـس  ناـمه  اـب  دـیهاوخ  یم  دـیتسه ، ناوتاـن 
.دیا هدرواین 

َنیِذَّلا اَهُّیَأ  اَی  : » دیامرف یم  هک  دوش  یم  عورـش  هرقب  هروس ي  هیآ ي 183  زا  تسا  حرطم  هزور  تاـیآ  رد  مدرک  ضرع  هک  يا  هدژم 
هتـسیاش ار  امـش  هک  دیوگ  یم  نخـس  نینمؤم  اب  دـنوادخ  َنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْاُونَمآ 

ناکدوک و هب  هک  روط  نیمه  تشاگن ، ار  يراد  هزور  دوش  یمن  یـسکان  سک و  ره  يارب  متـشاگن ، ناـتیارب  ار  يراد  هزور  مدـید و 
هلمج ي رد  دصقم  نآ  دمهف و  یمن  ار  نآ  سکره  هک  تسا  حرطم  يراد  هزور  رد  يدـصقم  نوچ  هدـشن ، فیلکت  هزور  ناگناوید 
هدش ي مگ  ناضمر  هام  رد  يراد  هزور  اب  دیاش  دـیتسه ، يوقت  لابند  هب  هک  ییامـش  َنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل  : » دـیامرف یم  هک  تسا  هیآ  رخآ 

.دیروآ تسد  هب  ار  دوخ 

دناوت یمن  دسانـش ، یمن  ار  انعم  ملاع  نوچ  تسا ، يوقت  انعم  ملاـع  هب  دورو  طرـش  دـناد  یمن  دـمهف و  یمن  ار  يوقت  هک  یـسک  نآ 
یکی دنادب  ار  زیچ  ود  دیاب  هیآ  نیا  بطاخم  دـبای ؟ تسد  نآ  هب  دـهاوخب  هک  دـمهف  یم  ار  يراد  هزور  ینعم  رگم  دـشاب ، راد  هزور 

هک ییاه  نآ  هب  باطخ  رد  .میوش  یقتم  ام  هک  دنک  یم  کمک  ام  هب  يزیچ  هچ  هک  نیا  رگید  دـیآ ، یمرب  يراک  هچ  اوقت  زا  هک  نیا 
هب همانرب  نآ  قیرط  زا  هک  ما  هداد  بیترت  ناتیارب  يا  همانرب  دـیوگ  یم  دنـسانش ، یم  یتسه  تقیقح  اب  ندـش  هناگی  رد  ار  اوقت  شزرا 
زا دـیامن و  لرتـنک  ار  دوخ  شکرـس  لاـیما  دراد  لـیامت  یناـسنا  ره  تسین ؟ یگرزب  هدژم ي  شلها  يارب  هیآ  نیا  اـیآ  .دیـسرب  اوـقت 

ار نآ  شور  هار و  یلو  دیوش  طبترم  انعم  ملاع  اب  هلد ، کی  هناگی و  حور  کی  اب  ات  دنک  ادیپ  تاجن  تیصخش  ِیگدنکارپ 
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هدژم هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دسرب ، اوقت  ینعی  تیـصخش ، یگناگی  هب  دناوتب  ات  دراد  يراتخاس  هنوگچ  شتاذ  دـناد  یمن  وا  دـناد ، یمن 
.تسا هداد  هئارا  وا  هب  ار  اوقت  هب  ندیسر  راک  هار  هک  دهد  یم 

هزور رد  ناسنا  تشادگرزب 

نامه اوقت  اریز  دنک ، هشیپ  اوقت  دیاب  دوشن ، شا  تالایخ  هچیزاب ي  دشاب و  هتشاد  ماکحتسا  دوخ  تامیمـصت  رد  تسا  لیام  سکره 
تالکشم هک  یسک  .دشابن  تیـصخش  ِلزلزت  ریـسا  ناسنا  ات  دوش  یم  ثعاب  سوه و  صرح و  شزو  لباقم  رد  تسا  يرادهگن  دوخ 

يراد هزور  هب  طوبرم  هیآ ي  هاگیاج  دـنک ، یم  اود  ار  وا  درد  اوقت  دـمهف  یم  هدرک و  هبرجت  ار  اـه  يریگ  میمـصت  رد  لزلزت  ِناوارف 
ییاوقت یب  .تسا  یگرزب  هدژم ي  شیارب  هیآ  نیا  دسانش  یم  ار  ییاوقت  یب  يالب  هک  یـسک  .دسانـش  یم  ار  ناضمر  كرابم  هام  رد 

هب هیآ  باطخ  اریز  تسین  رظن  دروم  دوش ، رذـح  يراوخ  مارح  يدزد و  زا  هک  نآ  ینعم  هب  يداع  ياوقت  هیآ  نیا  رد  دراد ، یتاجرد 
ینهذ تاروطخ  رب  دیوش و  یقتم  دیاش  دـیریگب ، هزور  نینمؤم  يا  دـیامرف : یم  .دـنا  هدرک  روبع  اه  فعـض  نیا  زا  هک  تسا  نینمؤم 
نیمه رد  .تسا  هللا  یلا  عوجر  یگنوگچ  رد  نینمؤم  هغدغد ي  دناد  یم  دنوادخ  نوچ  .دییآ  قئاف  دنک  یم  فیعض  ار  امش  مزع  هک 

: دنیامرف یم  تابقارملا »  » باتک رد  يزیربت  یکلم  هللا  تیآ  موحرم  هطبار 

ْنَم : » تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  .دنک  یم  دوش ، یم  تخانش  ثعاب  هک  يرکفت  هدامآ ي  ار  بلق  هزور ؛ »
رکفت هدیاف ي  دناوت  یمن  ناسنا  .دوش  یم  تیبرت  شا  هشیدنا  درادهگن  هنسرگ  ار  دوخ  مکـش  هک  یـسک  .ُهتَرِْکف » ْتَمُظَع  هنَطب  َعاجأ 

تهج نیمه  هب  .دنک  كرد  تسرد  ار 
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.تسا تدابع  لاس  داتفه  زا  رتهب  رکفت  تعاس  کی  هنـس » نیعبـس  ِهَداَـبِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍهَعاَـس  ُرُّکَفَت  : » تسا هدـش  تیاور  رکفت  هراـبرد ي 
فرعت و  هباجیإ ، یف  یلاعت  هّلل  هّنملا  ّنأ  يرت  و  هبسحب ، ارکش  بجوی  فیرشت  لب  افیلکت  سیل  موصلا  ّنأ   » هک ینک  یم  هظحالم  سپ 

همکحلا ّنأ  ملعت  و  لوصولا ، رادل  کل  هوعد  ءادـن و  ّهنأ  تملع  اذإ  ءادـنلا  نم  ّذـتلت  موصلا و  هیآ  یف  هباتک  یف  کل  هّللا  ءادـن  هناکم 
بجاو رطاخ  هب  هتشاد و  گرزب  ار  وت  نآ  هلیسو ي  هب  دنوادخ  هکلب  تسین  فیلکت  هزور  يوقلا » فیعـضت  لکألا و  هّلق  هعیرـشت  یف 

هیآ ي رد  شباـتک ، رد  ار  هزور  هب  دـنوادخ  توعد  شزرا  .تسا و  بجاو  نآ  رکـش  تهج  نیمه  هب  .دراد و  تنم  اـم  رب  نآ  ندومن 
تلع هک  یمهف  یم  هدرب و  تّذـل  نآ  زا  تسادـخ ، هب  نتـسویپ  يارـس  هب  وت  ِتوـعد  باـطخ ، نیا  هک  ینادـب  رگا  یمهف و  یم  هزور 

ندیسر يارب  يدیمهف ، هدش ، هتـساوخ  وت  زا  هک  ار  يراک  شزرا  یتقو  .تساهورین  ندرک  فیعـض  ندروخ و  مک  نآ  ندرک  بجاو 
ار هزور  ندـش  بجاو  زا  فدـه  هک  یماـگنه  .ینک  یم  شـالت  نآ ، رد  صـالخا  تـسرد و  ماـجنا  تـهج  رد  بوـخ ، هجیتـن ي  هـب 

طقف هزور   » هک یمهف  یم  ار  ثیدـح  نیا  ینعم  و  دوش ، یم  نآ  یگریت  ای  ینـشور  افـص و  ثعاـب  يزیچ  هچ  هک  یمهف  یم  یتسناد ،
هک یمهف  یم  .دریگب » هزور  دیاب  زین  تنابز  مشچ و  شوگ ، یتفرگ ، هزور  هک  یماگنه  تسین و  یندیماشآ  یندروخ و  زا  يراددوخ 

هزور اب  هچرگ  دـشاب ، تمعن  زان و  تشهب و  شاداپ و  ندروآ  تسد  هب  ای  ندـشن  تازاجم  طقف  هزور ، فدـه  تین و  تسین  هتـسیاش 
.دشاب وا  يدونشوخ  یگیاسمه و  دنوادخ و  هب  ناسنا  یکیدزن  هزور  تین  فده و  تسا  راوازس  هکلب  دیآ  یم  تسد  هب  زین  ود  نیا 

لمع نیا  ِدوخ  هدمآ و  رتالاب  مه  ّدح  نیا  زا  یتح  و 
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هن دنادب ، ادخ  هب  ندـش  کیدزن  دـنادرگ ، یم  کیدزن  یناحور  تافـص  هب  جراخ و  یناویح  تافـص  زا  ار  ناسنا  هک  نیا  رطاخ  هب  ار 
وت هک  ینخـس  ای  لاح  ای  راک  ره  هک  یمهفب  یناوت  یم  لمأت  یمک  اب  بلاطم  نیا  كرد  زا  دعب  .وا  هب  ندـش  کیدزن  يارب  يا  هلیـسو 

.تسا ینامهیم  توعد و  نیا  هب  وت  ندومن  فّرـشم  زا  تیالوم  دارم  فلاخم  دزاس ، رود  ادخ  هاگرد  رد  روضح  دنلب  ياه  ماقم  زا  ار 
(1) .تسا » هدرک  يور  وت  هب  هک  یلاح  رد  ینادرگب  يور  وا  زا  گرزب  هاشداپ  نیا  ِینامهیم  هناخ ي  رد  يوش  یمن  یضار  و 

یم ار  یهلا  هدژم ي  نیا  یـسک  .مهدـب  ناشن  امـش  هب  دـیتسه  شلابند  هب  هک  ار  ییاوقت  نآ  اـت  دـیریگب  هزور  دـیامرف : یم  نینمؤم  هب 
.دشاب هتفاین  تسد  دوخ  بولطم  هجیتن ي  هب  زاب  دشاب و  هدرک  اه  شالت  دش  ضرع  هک  ییاوقت  نآ  هب  ندیسر  هار  رد  هک  دمهف 

نیبدوجو ِلد  روهظ  هزور و 

ار ام  نهذ  دوش و  یم  بلق  روضح  مدـع  ببـس  هدارا  نیمه  دـیناوخب ، بلق  روضح  اب  ار  دوخ  زاـمن  دـینک  یم  هدارا  زاـمن  عورـش  رد 
تسا نآ  تهج  هب  نیا  .دینک  لابند  دیتساوخ  یم  هک  دوش  یم  یفده  نآ  دض  امش  هدارا ي  هک  يروط  هب  دنک ، یم  شدوخ  لوغـشم 

هک یگناگی  نینچ  هب  روکذـم  هیآ ي  رد  دـنوادخ  درادـن و  زاب  يراک  زا  ار  امـش  يراک  ات  دـیا  هدیـسرن  مزـال  یگناـگی  هب  زونه  هک 
امش تدحو  هک  دوش  یم  نآ  هجیتن  دهد ، یم  هدژم  تسا  صاوخ  ِياوقت 
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، تفای تسد  نآ  هب  امـش  بلق  هک  یتدحو  نآ  رد  اه  ترثک  دیریگ و  یم  رارق  قح  ترـضح  روضح  رد  یتحار  هب  دبای و  یم  تدش 
مداد ناشن  وت  هب  یهار  دیامرف  یم  راگدرورپ  ترضح  مروآ ، تسد  هب  مناوت  یمن  ار  ییاوقت  نینچ  ییوگب  رگا  .دنوش  یم  لحمـضم 

زا تسا و  لاحم  شدوخ  قیرط  زا  تظافح  لرتنک و  دشاب  هدیمهف  البق  هک  دمهف  یم  یسک  ار  اوقت  نیا  .یسرب  اوقت  نآ  هب  یناوتب  هک 
.دراد زاین  نآ  هب  ًادیدش  یفرط 

ّزع و هّللا  يرت  مکبولق  ّلعل  مکداسجأ  اورعأ  و  ْمُکَداَبْکَأ ، اوُعیِجَأ  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  دـیدرک  هظحـالم 
هیآ ي 186 ریسفت  تیاور  نیا  .دنیبب  ار  لاعتم  دنوادخ  ناتیاه  لد  دیاش  دریگب  تخـس  ناتیاه  ندب  رب  دیـشکب و  یگنـسرگ   (1)« ّلج

تقاط مدـع  ضیرم و  رفاسم و  هزور ي  ماکحا  نایب  هب  هک  تسه  هیآ  دـنچ  هرقب  هروس  هیآ ي 183  زا  دـعب  اریز  .تسا  هرقب  هروس ي 
بلاط هک  ییاج  هب  دنـسر  یم  دندرک  تیاعر  ار  نآ  ماکحا  دنتفرگ و  هزور  نینمؤم  یتقو  دیامرف : یم  نآ  زا  سپ  دزادرپ و  یم  دارفا 
هللاءاش نأ  ات  دینک  تیاعر  ار  یهلا  تاروتـسد  هک  تسا  نیمه  ینید  یگدنز  دیدرک  یم  رکف  الاح  ات  لوا  زا  .دـنوش  یم  ادـخ  تیؤر 

همه ي هـک  يراد  هزور  ناـسنا  .دروآ  یمرب  رـس  امـش  رد  يرگید  بـلط  اـیند  نـیمه  رد  ناـضمر و  هاـم  رد  یلو  دیـسرب  تـشهب  هـب 
یم شربمایپ  هب  دنوادخ  .دریگ  یم  ار  ادـخ  غارـس  دـیآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  تسا  هدرک  تیاعر  ار  اه  تیدودـحم 

، مکیدزن نم  دنتفرگ ، ارم  غارـس  وت  زا  نم  ناگدنب  رگا  ِناَعَد » اَذِإ  ِعاَّدـلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِداَبِع  ََکلَأَس  اَذِإَو  : » دـیامرف
ییاج هب  راد  هزور  الاح  .مهد  یم  دناوخب  ارم  هک  ار  یسک  باوج 
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نم ٌبیِرَق » یِّنِإَف   » دنک لاؤس  نم  هراب ي  رد  وت  زا  نم  هدنب ي  رگا  ربمایپ  يا  دیوگ : یم  شلوسر  هب  شدروم  رد  دنوادخ  هک  هدیـسر 
ساسحا ارم  هطـساو  یب  دـناوت  یم  هک  هدرک  دوخ  اب  يراک  نم  هدـنب ي  ناضمر  كرابم  هاـم  هزور ي  قیرط  زا  .میوا  شیپ  مکیدزن ،

هب .دـیهاوخ  یمن  ار  يرگید  زیچ  چـیه  وا  زا  ریغ  هب  هک  هدرک  هولج  امـش  لد  رد  يروط  دـیتفرگ  هزور  شیارب  هک  ییادـخ  نآ  .دـنک 
: دیامرف یم  دنک و  یم  رضاح  امش  ناج  رد  ار  دوخ  هطساو  نودب  مه  ادخ  دیریگ و  یم  ار  ادخ  غارس  ربمایپ  زا  هک  دیا  هدیـسر  ییاج 

هللا یلص  ادخ  لوسر  ات  متسه ،» امش  دزن  نم  وگب  اه  نآ  هب  « ؛ دیوگب ربمایپ  هب  هک  نیا  هن  متـسه » امـش  دزن  نم  : » دومرف ٌبیِرَق .» یِّنِإَف  »
هک یئاقل  نامه  هدمآ ، نایم  هب  یهلا  ءاقل  هطـساو و  نودـب  ِبرق  ياپ  .دـشاب  هطـساو  ادـخ  ناگدـنب و  نیب  طیارـش  نیا  رد  هلآ  هیلع و 

َّزَع َو ِهَّللا  ِءاَِقل  َْدنِع  ٌهَحْرَف  ِهِراَْطفِإ َو  َْدنِع  ٌهَحْرَف  ِناَتَحْرَف  ِِمئاَّصِلل  : » دنیامرف یم  دـنوش و  یم  رکذـتم  نادـب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ماقم هب  راطفا  ماگنه  رد  راد  هزور  .ادـخ  تاقالم  ماـگنه  يرگید  شراـطفا و  ماـگنه  یکی  تسه  طاـشن  ود  راد  هزور  يارب   (1)« ّلَج

ترـضح .تسا  هدوشگ  دوخ  يارب  ار  یهلا  ءاقل  ریـسم  رت  مهم  نیا  زا  دراد و  یلاحـشوخ  ياج  اذـل  هدـش و  قفوم  دوخ  لاـیما  لرتنک 
نیا اب  لاس  تصش  ینعی  هَبْعَْکلا » ِّبَر  ُتُْزف َو  : » دندومرف ناشکرابم  قرف  هب  ریشمش  تبرـض  تباصا  ماگنه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هب دینک و  مار  دایز  تمحز  اب  ار  شومچ  بسا  کی  امـش  هک  نیا  لثم  مدـش ، دیهـش  ریـسم  نامه  رد  الاح  مدـیگنج و  ما  هراّما  سفن 
يا هک  دنهد  یم  ربخ  دنراد  هَبْعَْکلا » ِّبَر  ُتُْزف َو   » هلمج ي رد  ترضح  .دیناسرب  دیهاوخ  یم  هک  یهاگیاج 

217 ص :

ص 44. ج 1 ، لاصخلا ، - - 1

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 232 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14759/AKS BARNAMEH/#content_note_217_1
http://www.ghaemiyeh.com


، دـشن مکاح  نم  رب  هظحل  کی  هک  نیا  زا  مدـش  راگتـسر  مدـش ، تحار  رگید  هراما  سفن  رب  تیمکاح  لاس  تصـش  زا  دـعب  اـهمدآ 
رد تسناوتن  هراما  سفن  هک  نیا  زا  دیلاحشوخ  راطفا  رد  امش  .متشاد  هگن  یهلا  تاروتـسد  تیمکاح  هنگنم ي  ریز  ار  وا  لاس  تصش 

دـنک و ریخـست  ار  امـش  بلق  شوـگ و  مشچ ، ناـهد ، هراـّما  سفن  دـیتشاذگن  هک  دیلاحـشوخ  دنکـشب ، ار  امـش  تمواـقم  زور  لوـط 
.دـیدش لـیان  قح  تیؤر  هب  دـیداد و  روـبع  یناروـن  یناـملظ و  ياـه  باـجح  زا  ار  دوـخ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  يدـعب  یلاحـشوخ 

َلاَمَک ِیل  ْبَه  یَِهلِإ  : » دـینک یم  اضاقت  هک  نیا  دـندومرف : هینابعـش  تاـجانم  حرـش  رد  یلاـعت » هللا  هظفح  » يداوج هللا  تیآ  ترـضح 
دوخ يوس  هب  عاطقنا  تیاهن  ایادخ ! ِروُّنلا » َبُجُح  ِبُولُْقلا  ُراَْصبَأ  َقِرْخَت  یَّتَح  َْکَیلِإ  اَهِرَظَن  ِءاَیِِـضب  اَِنبُوُلق  َراَْصبَأ  ِْرنَأ  َْکَیلِإ َو  ِعاَطِْقنالا 
نایم رد  لقع  لثم  يرون ، ياه  باجح  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  .دوش  هراپ  زین  يرون  ياـه  باـجح  هک  ییاـج  نآ  اـت  شخبب  نم  هب  ار 

، هشیدنا زا  هزور  دیایب ، هنحـص  هب  دیاب  لد  تسین ، لقع  ياج  دعب  هب  اج  نآ  زا  درب  یم  ولج  ایرد  کیدزن  ات  ار  ام  لقع ، نوچ  دشابن ،
انعم نآ  هب  دنیامرف  یم  ربکا » هللا   » رکذ اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنک  رظن  قح  ترـضح  هب  ندیـشیدنا ، نودـب  لد  ینعی 
ادـخ هک  دـشاب  نآ  ربـکا » هللا   » ینعم رگا  نوچ  .دوـش  فـصو  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب   (1)« فَصُوی ْنَأ  ْنِم  ُرَبْـکَأ   » دـنوادخ هک  تسا 
نیا زا  ریغ  رت  گرزب  هژاو ي  زا  لقع  .تسا  رت  گرزب  اه  نآ  زا  ادخ  دنـشاب و  مه  يرگید  ياهزیچ  دـیآ  یم  مزال  تسا ، رت  گرزب 

یگرزب تسا و  دازآ  هسیاقم  تبسن و  زا  لد  یلو  تسا  رت  گرزب  اهزیچ  هیقب  هب  تبسن  هک  دمهف  یمن 
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: دیوگ یم  هک  تسا  قیقد  يولوم  فرح  .درک  فصو  ار  نآ  دوشب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  قح  هک  درگن  یم  يروط  ار  قح 

تسین هار  رگیدو  تسا  ّدح  تهج  شش  دیوگ  لقع 

اهراب ام  میا  هتفر  تسه و  هار  دیوگ  قشع 

.تسا تیهام  هب  طوبرم  نیئاپ  الاب و  درادن ، نیئاپ  الاب و  هک  دوجو  تسا ، دوجو »  » هب شرظن  لد  یلو  تسا  اه  تبـسن  هب  شرظن  لقع 
قیاقح دوش و  یم  مهارف  نآ  رد  قح  هب  رظن  هنیمز ي  هک  دشخب  یم  لد  هب  ییافص  هزور  درک و  رظن  قح  ترـضح  هب  ناوت  یم  لد  اب 

رظن قیاقح  هب  نآ  ءاروام  دیرذگن و  نآ  زا  ات  تسا و  يرون  باجح  شدوخ  اجنیا  رد  لقع »  » هک یلاح  رد  ددرگ ، یم  نشور  شیارب 
.دنیامن یمن  خُر  قیاقح  دینکن ،

ِلقع هاگن  زا  دـیاب  دوش ، زاب  لد  مشچ  ات  مینک  لرتنک  ار  مشچ  دـیاب  مینزن و  اج  یب  فرح  ات  میدـنبب  ار  ناهد  دـیاب  هک  يروط  نامه 
.دنک روهظ  نیبدوجو  ِلد  ات  درک  روبع  زین  رگن  تبسن 

ردق بش  رد  بلق  تیفرظ 

ياـبفلا صاـخ و  بدا  تیؤر ، نیا  مینادـب  دـیاب  تسا ، تدـحو  هب  ترثـک  زا  فارـصنا  یبـلق  تیؤر  همزـال ي  دـش  صخـشم  یتـقو 
دنوادخ هب  طوبرم  شا  هیقب  دیئایب  نادیم  هب  تعیرش  تاروتـسد  تیاعر  دح  رد  امـش  دوش ، یم  لصاح  تضایر  اب  دراد و  صوصخم 

تسا نآ  يراد  هزور  لصاح  دهد  یم  ناشن  نیا  .میامش  شیپ  هک  نم  دومرف : امـش ، دزن  میآ  یم  نم  ناراد  هزور  يا  دومرفن : .تسا 
ار ییادخ  ینارون ، یناملظ و  ياه  باجح  عفر  اب  راد  هزور  ِناسنا  هک 
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هدورس ناضمر  كرابم  هام  لخدم  رد  هک  يرعش  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  .دبای  یم  ار  تسا  رترـضاح  زیچ  ره  زا  هک 
: دنیامرف یم  دنا 

داتفارب هناخیم  ّیم و  دش  ناضمر  هام 

داتفا رحس  تقو  هب  هداب  برط و  قشع و 

تابارخ ریپ  مرب  درک  ّیم  هب  راطفا 

داتفا رمث  گرب و  هب  هزور  ار  وت  هک  اتفگ 

درک و راطفا  لکـش  نیدـب  درک و  قح  هب  رظن  دوخ  ِینارون  لد  اب  لد ، نداد  لقیـص  يراد و  هزور  قیرط  زا  تاـبارخ  ریپ  دـنیامرف  یم 
دوهـش تیؤر و  ماقم  هب  لد ، ندروآ  هنحـص  هب  اـب  تسناوت  نوچ  دیـسر ، هجیتن  هب  وت  هزور ي  هک  دومن  نشور  شیارب  قح  ترـضح 

: دیوگ یم  نآ  فصو  رد  ظفاح  هک  تسا  رطف  دیع  نامه  نیا  دسرب و 

مریبدت نیا  رب  هدنام  نم  تسا و  دیع  زور 

مریگ رغاس  هزور و  یس  لصاح  مهد  هک 

قح ِتیؤر  ِّیم  زا  هک  دـنناد  یم  يرغاس  ار  يراد  هزور  هام  کی  لصاح  دنتـسه و  نآ  رکذـتم  ام  يافرع  هک  تسا  گنهرف  کی  نیا 
هک تسا  ام  ِدوخ  رد  راک  لاکشا  .داد  ناراد  هزور  هب  ٌبیرَق » یِّنِإ   » هیآ ي رد  دنوادخ  هک  يا  هدعو  نامه  تسا ، هدش  ُرپ  بلق  طسوت 

دوجو هب  ناوت  یم  قولخم  لولعم و  زا  هک  تسا  نآ  ناـمروصت  زونه  مینک ، تاـقالم  دوبعم  ترـضح  اـب  میناوت  یم  هدـماین  ناـمرواب 
: هدش هیصوت  ام  هب  هک  یلاح  رد  درب  یپ  قلاخ  تلع و 

نایع شتآ  ندید  ناد  رنه  دوخ 

ناخُد راّنلا  یلع  ّلَد  پگ  ین 

.تسا شتآ  دوجو  رب  لیلد  دوُد  دوجو  هک  یشاب  نآ  يوگتفگ  پگ و  رد  هک  نیا  هن  يرگنب  ار  شتآ  دوخ  هک  تسا  نآ  رنه 

.میورب تیؤر  ِمیلعت  سالک  هب  يراد  هزور  قیرط  زا  هنوگچ  میمهف  یم  دوش ، یم  لصاح  هیکزت  اب  قح  تیؤر  هک  میدش  هجوتم  یتقو 
هدمع ي لکشم 
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روظنم دوـش و  یمن  متخ  ادـخ  ياـقل  هب  زگره  هک  میورب  ادـخ  يوـس  هب  یهار  زا  میهاوـخ  یم  تاـقوا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  اـم 
: دنیامرف یم  هک  تسا  رما  نیا  هب  هجوت  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح 

زور بش و  میور  هب  دییاشگ  هناخیم  رد 

مدش رازیب  هسردم  زا  دجسم و  زا  نم  هک 

منکب يدای  هدکتب  زا  هک  دیراذگب 

مدش رادیب  هدکیم  تب  تسد  زا  هک  نم 

تضایر کمک  هب  دیاب  ناسنا  شور  نیا  رد  اریز  دوش ، یم  لصاح  قیرط  نیا  زا  هک  دنراد  یتاکرب  یبلق و  شور  هب  رظن  لزغ  نیا  رد 
: دنیوگ یم  تهج  نیمه  هب  دنک  هراپ  ار  شراگدرورپ  دوخ و  نیب  باجح  یعرش  ياه 

مدزب قحلاانا  سوکو  مدش  دوخ  زا  غراف 

مدش راد  رس  رادیرخ  روصنم  وچمه 

ریـس کی  تسا ، بتکم  کی  نیا  نوچ  دننک  یم  حرطم  ار  ندش » دوخ  زا  غراف   » ِماقم هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هک  نیا 
: دینک یم  اضاقت  هک  ییاج  نآ  ات  دنک  یم  زاب  ار  دوخ  ياج  دوش  یفاک  هجوت  نآ  هب  رگا  .تشاذگ  تقو  نآ  يور  دیاب  تسا ،

تسرفن متشهب  هب  ایادخ  شیوخ  رد  زا 

سب ار  ام  ناکم  نوکزا و  وت  يوکرس  هک 

دیاـیب ادـخ  شیپ  هک  یمدآ  تسا  مولعم  میورب ، تشهب  هب  هک  میا  هتفرگن  هزور  اـم  میـشاب ، وت  شیپ  میهاوخ  یم  مییوـگ  یم  ادـخ  هب 
.دهد یم  ياج  تشهب  رد  دراد ، یم  هگن  دوخ  يوک  رس  ار  وا  هک  نیا  نیع  رد  یلو  دهد  یم  وا  هب  مه  تشهب  ادخ 

بحتسم هک  يا  هیآ  نیا  .دوش  لیان  دنوادخ  ءاقل  هب  هک  دسرب  ییاج  هب  راد  هزور  ات  تسا  ادخ  يوک  رس  رد  ندش  میقم  ِعورـش  هزور 
هیآ نآ  رد  دنوادخ  .دنک  یم  نشور  یهلا  ءاقل  يوس  هب  ار  امش  تهج  دیناوخب  باوخ  زا  لبق  تسا 
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شراگدرورپ اب  دهاوخ  یم  هک  سکره   (1)« اًدَحَأ ِهِّبَر  ِهَداَبِِعب  ْكِرُْـشی  َالَو  اًِحلاَص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاَِقل  وُجْرَی  َناَک  نَمَف  : » دیامرف یم 
لامعا ماجنا  رب  هوالع  ناسنا  ینعی  .دنکن  دادملق  شراگدرورپ  ضرع  رد  ار  سک  چیه  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دیاب  دـنک ، تاقالم 

نایم رد  ار  رگید  ِزیچ  چیه  سک و  چیه  دهد و  رارق  روما  همه ي  روحم  ار  دوخ  راگدرورپ  یهلا ، لالح  مارح و  تیاعر  لثم  یعرش 
هیآ نیا  .دـنک  یم  رپ  شراگدرورپ  روضح  ار  وا  حور  ِقفا  همه ي  دـبای و  یم  دوخ  ناـج  رظنم  رد  ار  دـنوادخ  لاـح  نآ  رد  درواـین ،

تـسرد ظفاح  يرآ  .دـشابن  یعرـش  ناسنا  لامعا  دـشاب و  ادـخ  ریغ  هب  اهرظن  هک  تسا  هنحـص  رد  یتقو  باجح  هک  دـهد  یم  ناشن 
مدآ هک  ییاج  نیرتهب  .تسا  نایم  رد  يرایسب  عناوم  دیتفیب  هار  هک  نیا  يارب  اه » لکـشم  داتفا  یلو  لوا  دومن  ناسآ  قشع  هک   » دومرف

رد وفعلا ،» یهلا   » میئوگب میا  هدماین  هک  یتقو  نآ  ات  وفعلا » یهلا   » دیوگب دراد  انب  وا  بلق  هک  تسا  یتقو  دسانـشب  ار  دوخ  دـناوت  یم 
هروس رخآ  هیآ ي  .دنک  تکرح  دصقم  نیا  يوس  هب  هنوگچ  دناد  یمن  بلق  میدرک  ادیپ  ار  دصقم  هب  عوجر  ِهار  هک  الاح  میدوبن  هار 

یهارمه زین  بلق  و  وفعلا » یهلا   » ییوگب یناوتب  ردق  بش  رد  ات  شاب  هتـشاد  يدرکیور  هچ  نک و  لمع  هنوگچ  دـیوگ  یم  فهک  ي 
.دنک

تارثک و يوس  هب  ناج  درکیور  ییاـیند ، تاـقلعت  هب  ندرپس  لد  اـب  نوچ  دـنک  یم  هتـسخ  ار  ناـسنا  ناـج  هک  تسا  يروط  تاـقلعت 
رازه تقیقح  دسرب و  يدیحوت  ماقم  هب  دیایب و  هنحـص  هب  بلق  دنراذگ  یمن  اه  هنیک  هک  روط  نامه  دوب ، دنهاوخ  هدـنکارپ  فادـها 

.دمهفب ار  دیحوت  دبایب و  بش  کی  رد  ار  هام 
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حور ِعمج  تیفرظ  ردق  بش  رد  دیـسر  دیحوت  هب  تاقلعت  عفر  اب  ناسنا  ناج  رگا  تسا ، تقیقح  همه ي  هک  تسا  یکی  هک  ادخ  لثم 
رگا دـنک و  یم  یط  هبـش  کی  یهلا  فطل  هب  ار  هلاس  دـنچ  داتـشه و  هار  تروص  نآ  رد  دراد ، اج  کی  دوخ  ناـج  رد  ار  هکئـالم  و 

همه ي هک  تسا  نآ  شطرـش  هدرک ، یگدـنز  لاس  نارازه  یگدـنز ، لاس  هاجنپ  رد  دـش ، یط  تروص  نیمه  هب  مه  دـعب  ياه  لاس 
ناتدوخ هب  .دنک  یلجت  امـش  بلق  رب  لکـش  نیرت  عماج  هب  تقیقح  ردق ، بش  ینعی  طیارـش  نیرت  يدیحوت  رد  ات  دشاب  قح  هب  اهرظن 

: دیئوگب

يرادافو تنحم  را  لد ! يا 

يراد اهدامتعا  ادخرب 

هاگ نیدنچ  درک  هک  ییاه  فطل 

يرادافو رگاروآدای 

دیآ ادن  ار  وت  رم  رحسره 

يراد ام  غاد  هک  ام آ ، يوس 

يُدب كاپ  ناج  وت  نت ، نیا  زا  شیپ 

؟ يراد ادج  نآ  زا  ار  دوخ  دنچ 

هایس كاخ  نایم  یکاپ ، ناج 

؟(1) يراد اور  دوخ  وت  میوگن ، نم 

ناطیش  (2)« عوُْجلِاب ُهَیِراَجَم  اوُقِّیَـضَف  ِمَّدـلا  يَرْجَم  َمَدآ  ِْنبا  ِنِم  يِرْجََیل  َناَْـطیَّشلا  َّنِإ  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
زا ار  دوخ  هنوگچ  دـنک  یم  نشور  تیاور  نیا  .دـینک  گـنت  ندـنام  هنـسرگ  هب  ار  وا  هار  سپ  تسا ، ناور  یمدآ  نت  رد  نوخ  نوچ 
هب طوبرم  تایلوغـشم  ندـب و  زا  مارآ  مارآ  ناسنا  یتقو  .دریگ  رارق  هللا  یلا  عوجر  ریـسم  رد  بلق  ات  مینک  دازآ  ناطیـش  ياه  هسوسو 

لامعا و هچ  دـمهف  یم  ناـسنا  هک  ییاـجنآ  اـت  دوش  یم  عورـش  حور  هزور ي  درک ، روبع  یهاو  تـالایخ  زا  سپـس  دـش و  دازآ  نآ 
شراگدرورپ اب  وا  هطبار ي  يراکفا 
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نیا .دوش و  یم  رگید  نادـیم  کی  دراو  ناسنا  دـنک و  یم  روهظ  ناسنا  ِيونعم  ياـه  تیـساسح  تروص  نیا  هب  دـنک ، یم  لـتخم  ار 
.دوش یم  لیان  تیؤر  ماقم  هب  بلق  دنک  ظفح  ار  تیساسح  نیا  رگا  تسا و  اوقت  نامه 

مهَو زا  روبع 

یمن درد  هب  هک  یفرح  ینعی  تسا  هِینْعَی » اَـم ال   » ِنتفگن نخـس  دوش  یم  داـجیا  مدآ  رد  هزور  قیرط  زا  هک  ییاـه  تیـساسح  زا  یکی 
یم عورـش  ار  ام  بلق  اب  نتفگ  نخـس  ادخ  میئوگن  اج  یب  نخـس  هک  میدرک  باختنا  رگا  هک  تسا  هدعاق  کی  نیا  .دنز  یمن  دروخ 

هک تسا  نآ  ناسنا  مالسا  ییوکین  زا   (1)« هِینْعَیَال اَم  ُهُکْرَت  ِءْرَْملا  ِماَلْسِإ  ِنْسُح  ْنِم  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنک 
.دنک اهر  ار  هدیاف  یب  اج و  یب  ياهزیچ 

یم هیـصوت  ام  هب  .تشادـن  ار  یکرد  نینچ  ًالبق  هک  دـنک  یم  كرد  ار  ییاـهزیچ  ناـسنا  مارآ  مارآ  یفرحرپ ، زا  حور  ندرکدازآ  اـب 
: تفگ .دیونشب  ار  یهلا  رارسا  ات  دیروآ  نایم  هب  ار  لد  شوگ  نتفگ  نخس  ياج  هب  هک  دوش 

رادب وس  نیا  سفن  کی  ار  لد  شوگ 

رای رارسا  زا  وت  اب  میوگب  ات 

ایند نیا  رد  میتسناوت  رگا  تسا و  یمهَو  يزیچ  هچ  تسا و  یعقاو  يزیچ  هچ  دمهف  یم  یبوخ  هب  دش  انشآ  یهلا  رارـسا  اب  ناج  یتقو 
.دش دهاوخ  عیرس  یلیخ  تقیقح ، يوس  هب  تمایق  خزرب و  رد  ام  ریس  میوش  دازآ  مهَو  زا 

هدینـش هدرم ، تساهلاس  الاح  هدوب و  شورف  رایخ  ایند  رد  هک  ار  یـصخش  يادـص  دـندوب و  هتفر  ناتـسربق  هب  یکدوخن  ياقآ  موحرم 
دراد ربق  رد  هک  دوب 
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هزور اب  رگا  .تسا  هدـشن  دازآ  ینیمز  یگدـنز  ماـهوا  ییاـیند و  ياـه  تداـع  زا  زونه  ینعی  راـیخ » دراد  رـس  هب  لُـگ   » دـنز یم  داد 
لماع اوقت  .مینک  یم  ریـس  تقیقح  يوس  هب  هیمهَو ، تاـکلم  رد  ندـش  فقوتم  ياـج  هب  اـیند  نیمه  رد  میوش  دازآ  مهَو  زا  میتسناوت 

راگدرورپ ناسنا  بلق  یتقو  .دـشاب  یم  راگدرورپ  تیؤر  نآ ، ییاهن  هجیتن ي  .تسا و  اوقت  داجیا  لـماع  هزور  تسا و  مهَو  زا  روبع 
یم شراگدرورپ  اب  سنُا  عنام  هک  ییاه  باجح  زا  دازآ  ناسنا  دوش و  یم  هتخیر  رود  یمهَو  تالایخ  همه ي  درک  تاـقالم  ار  دوخ 

.دنک یم  یگدنز  دش ،

برق بلط 

هب ِبرق  بلط  هک  دوش  یم  يروط  ناضمر  هام  رد  راد  هزور  ِناسنا  ياوه  لاح و  منک  ضرع  متساوخ  تشذگ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب 
الاب ملاع  رد  ییاهربخ  هدش  هجوتم  وا  حور  دراد ، قح  هب  عوجر  اریز  تسا  یحیحص  بلط  بلط ، نیا  دنک و  یم  عولط  شیارب  دوبعم 

شوماخ دوخ  رد  ار  قح  هب  ِبرق  بلط  عولط  دشاب  هتشاد  راظتنا  قح  تیؤر  زا  رتمک  هزور  زا  هک  یـسک  درک  ضرع  دیاب  اذل  تسه ؛
ِناسنا دندومرف : نشور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیدومرف  هظحالم  .دـنک  تمالم  ار  شدوخ  دـیاب  شدوخ  .تسا  هدرک 

هچ تسا ، شنیرفآ  همه ي  نامرآ  دصقم و  هک  قح  اب  ییورایور  رد  دور و  شیپ  دـناوت  یم  شراگدرورپ  تیؤر  ءاقل و  ات  راد  هزور 
.دهد یم  تسد  وا  هب  اه  يداش 

هزور نیا  رثا  رد  هک  دـناد  یم  ادـخ  ِدوـخ  و  مدرک ، بجاو  ار  ناـضمر  هاـم  رد  نتفرگ  هزور  امـشرب  دوـمرف : لوا  هک  دـیدرک  تیاـنع 
لاح .دنریگ  یم  ار  ادخ  غارس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  زا  دنوش و  یم  قح  تیؤر  بلاط  مدرم  يراد ،
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هک دنا  هدیـسر  ییاج  هب  يراد  هزور  قیرط  زا  اه  نیا  ینعی  متـسه .» کیدزن  هک  نم  ، » دنتفرگ ارم  غارـس  یتقو  ربمایپ ! يا  دیامرف : یم 
هدنب يا  ینعی  بیرَق » ّینِاَف  : » تفگ هکلب  مکیدزن ، نم  وگب  ربمایپ  يا  دومرفن : نوچ  دنوش ؛ ور  هبور  ادخ  اب  هطـساو  نودب  دـنناوت  یم 

.مکیدزن هک  نم  نیبب  نک ، هاگن  يریگ ، یم  ارم  غارس  ربمایپ  زا  هدرک و  ارم  ياوه  تلد  هک  نم  ي 

و دـنتفگ ، یم  ام  هب  ناـشدوخ  میمهفب  هعلاـطم  وگتفگ و  اـب  ار  تیؤر  ینعم  تشاد  ناـکما  رگا  هک  تسا  نیا  ناریزع  هب  هدـنب  ضرع 
دناوت یم  سرد ، ِسالک  رد  ملعم  هک  تسا  نیا  میلعت  سیردـت و  اب  يراد  نید  ِقرف  .میـسرب  نآ  هب  اـت  میریگب  هزور  دوبن  زاـین  رگید 
ینتفگ نید  ِلئاسم  زا  يرایسب  اما  دنمهفب ، ار  اه  نآ  مه  هبلط  وجـشناد و  زومآ و  شناد  دنک و  حرط  ار  سیردت  میلعت و  لباق  لئاسم 

سپ .دسرب  قیاقح  نآ  هب  ات  دـیآ  دـیدپ  ناسنا  تیـصخش  دوجو و  رد  یتارییغت  دـیاب  دراد ، یگتـسب  ام  یند » ش-  » هبنج ي هب  تسین ،
: وگب مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  اب  اونمه  ناضمر  هام  توکلم  هب  باطخ 

تیؤر ِییانـشور  يوس  هب  ار  اـم  میا ، هدـش  هتـسخ  یـسب  ندروخ ، ِیهایـس  زا  رون ! نامـسآ  يا  يدـمآ ! شوـخ  هچ  ناـضمر ! هاـم  يا 
.ناشکب

دراو يراد  هزور  ماقم  هب  ندب  میدرک و  كاسما  مینک ، كاسما  دیاب  هچنآ  زا  دـش و  ققحم  ندروخ  زا  كاسما  يراد ، هزور  اب  یتقو 
حور هزور ي  تشگ ،
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.تسادخ ياضر  فلاخم  هک  يزیچ  ره  هب  حور  ِندرکن  رظن  زا  تسا  ترابع  هک  دوش ، یم  عورش 

یم روهظ  کـلاس  ِبلق  يارب  هزور  تاـکرب  تقیقح و  ندروخن ، زا  دـعب  اریز  .تسا  هزور  تامدـقم  زا  ندروخن  تفگ  ناوـتب  دـیاش 
ترابع نآ  هک  دوش  یم  عورـش  حور  هزور ي  هزات  يدش ، ندـب  هزور ي  دراو  امـش  هک  نآ  زا  سپ  دـنیوگ : یم  نید  ناگرزب  .دـنک 

دیاـب سپ  تسا  تیؤر  هزور ، دـصقم  میتـفگ  نوچ  تسین ، نآ  رد  ادـخ  تیاـضر  هک  هچنآ  هب  ندرک  هجوـت  رظن و  زا  زیهرپ  زا  تسا 
ات دـشاب  ادـخ  هب  هجوت  مامت  دـیاب  تسادـخ و  زا  هزور  هک  ارچ  .میریگب  هزور  یهلاریغ ، ياـه  تیؤر  زا  قح  ِتیؤر  هب  ندیـسر  يارب 

ُمْوَّصلا : » دومرف یسدق  تیاور  نآ  رد  .دوش  لصاح  ادخ  هب  هُّبشَت 

.متسه راد  هزور  يازج  نم  دوخ  تسا و  نم  زا  هزور   (1)« ِهب يزُْجا  اَنأ  یل َو 

.دوش یم  لصاح  نامیارب  یهلا  ءامسا  هب  رظن  ناوت  دوش و  یم  عفر  وا  ام و  نیب  باجح  دهدب ، ام  هب  ار  شدوخ  دهاوخ  یم  ادخ  یتقو 
ظفاح هدب » ام  هب  ار  تدوخ  ادخ ! يا   » هک تسا  نیا  نامیوزرآ  همه ي  دیراد !؟ غارـس  ناسنا  يارب  رتالاب  نیا  زا  یـشاداپ  هجیتن و  ایآ 

: ینک ممورحم  تدوخ  اب  طابترا  زا  هک  هدن  هلاوح  تشهب  هب  ار  نم  مدمآ ، وت  غارس  نم  یتقو  ایادخ ! دیوگ : یم 

تسرفن متشهب  هب  ایادخ  شیوخ ، ِرد  زا 

سب ار  ام  ناکم  نوک و  زا  وت  يوکرس  هک 

ءامـسا ضرعم  رد  شناج  دـسرب و  یهلا  ءامـسا  هب  ات  دریگب  هزور  هک  نیا  اب  دورب  تشهب  هب  ات  دریگب  هزور  مدآ  هک  تسا  قرف  یلیخ 
هب شا  همه  منک  یم  ضرع  هچنآ  تسین ، طوبرم  امـش  نم و  هب  هک  میوگب  یبتارم  تاماقم و  زا  مرادن  دصق  هدنب   (2) دریگ رارق  یهلا 

دیمهفب دیشاب و  هتـشاد  ار  قح  تیؤر  راظتنا  هزور ، زا  امـش  رگا  مهد  یم  لوق  نید  ناگرزب  لوق  زا  اج  نیا  تسا ؛ طوبرم  امـش  نم و 
ساسحا هک  درذگ  یمن  يزیچ  دوش ، یم  عقاو  هنوگچ  قح  تیؤر 
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.دیا هدش  لیان  ناتناج  رد  ادخ  دای  ِیلجت  ماقم  هب  ینعم  کی  هب  دیتسین و  هناگیب  ناتناج  رد  یهلا  ءامسا  روضح  هب  تبسن  دینک  یم 

يا تسا ، نامقل  تقو  نیگنر : هرفس ي  هلیـسو ي  هب  يداش  تسا  سب  رگید  مییآ ؛ طاشن  هب  میریگب و  ناج  دیاب  هک  تسادخ  دای  اب  »
« .ورب همقل !

ًاِحلاص َو ًـالَمَع  ْلَـمْعَْیلَف  ِهِّبَر ، َءاَِـقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَم  : » دـیامرف یم  فهک  هروس ي  هیآ ي 110  رد  دـنوادخ  هک  دـیا  هدرکن  شوـمارف 
حلاص لمع  ماجنا  رد  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دـیاب  دـسرب ، شراگدرورپ  ءاقل  هب  دـهاوخ  یم  سکره  ًادَـحأ » ِهِّبَر  ِهَداَبِِعب  ْكِرُْـشیال 

شیارب یگدنز  هنحص ي  رد  يرگید  سک  دنیبب و  هللا  هجو  دنیب ، یم  هچ  ره  دهاوخ  یم  رگا  ینعی  .دشاب  قح  هب  رظن  شدصقم  مامت 
رد دیاب  ددرگن ، وا  باجح  زیچ  چـیه  دوش و  لقتنم  ّبر  تیبوبر  هب  ّبر  راثآ  ِندـید  اب  و  درگنب ، ار  دوخ  ّبر  طقف  و  دـشابن ؛ سک » »
اب هک  دیآ  یمرب  هزور  تایآ  زا  دشاب و  هدیـسر  دیحوت  هب  دشاب و  هتـشادن  روهظ  وا  ناج  رد  یکرـش  هنوگ  چـیه  حـلاص  لامعا  ماجنا 

.دیسر ناوت  یم  یماقم  نینچ  هب  يراد  هزور 

ندیسر يارب  اهتنم  هدیشک ، نایم  هب  ار  راگدرورپ » ءاقل   » حرط دنوادخ  دیشاب  هتـشاد  تافتلا  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  هب  هجوت  زا  ضرغ 
.تسا هدومرف  حرطم  ار  یبادآ  طورش و  نآ  هب 

یهاوخادخ يداو  رد  دورو  هزور ؛

، تدابع باـب  تسا و  يرد  يزیچ  ره  يارب   (1)« موّصلَا ِهدابِْعلا  ُباب  ٌباب َو  ٍْئیَـش  ِّلُِکل  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ 
یگدنز رد  هزور  رگا  ینعی  .تسا  هزور 
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یفن ار  دوخ  ِیهاوخدوخ  نآ  قیرط  زا  دـناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  یتلاح  تداـبع  اریز  .دوش  یمن  ققحم  تاداـبع  ریاـس  دـیاین  ناـسنا 
.دوش راگدرورپ  هجوتم  شهجوت  مامت  هک  دوش  یم  یتلاح  دراو  ناسنا  يراد  هزور  اـب  .دروآ  دـیدپ  دوخ  رد  ار  یهاوخادـخ  دـنک و 
زامن مه  هیقب  میناوخ  یم  زاـمن  یتقو  اـم  درادـن .» عـالطا  نآ  زا  ادـخ  زج  هک  ادـخ ، هدـنب و  دزن  رد  یناـهنپ  تسا  یتلاـح  هزور   » اریز

یم ار  تاکز  هک  یـسک  نآ  لقاال  میهد  یم  تاـکز  یتقو  نینچمه  .دراد  دوجـس  عوکر و  نوچ  دـننیبب ؛ دـنناوت  یم  ار  اـم  ندـناوخ 
نایم رد  دنتـسه  ادـخ  زا  ریغ  هک  یـصاخشا  ای  صخـش  هب  رظن  هاگآدوخان  تادابع  عون  نیا  رد  میا ، هداد  تاکز  اـم  دـمهف  یم  دریگ 

یلکـش چـیه  يراد  هزور  تسین  نینچ  نیا  هزور  رد  اـما  .دـنک  یم  بلج  دوخ  هب  هتـساوخان -  یتح  ار -  اـم  هجوت  زا  یهجو  تسا و 
نخـس زا  ساسا  نیمه  رب  دـشاب و  شیادـخ  اب  شدوخ  تداـبع  رد  دـناوت  یم  تحار  راد  هزور  ناـسنا  درادـن و  ریغ  هب  شیاـمن  يارب 

هزور رد  ناسنا  اریز  دوش » یمن  عقاو  یتدابع  دوشن ، عقاو  هزور  ات  « ؛ دنیامرف یم  ارچ  دیمهف  ناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ادخ رب  ار  دوخ  رظن  ًامامت  هک  دنک  لمع  ساسا  نامه  رب  زین  يدابع  لامعا  ریاس  رد  دنک  یم  یعس  دمهف و  یم  ار  تدابع  ینعم  يراد 

.دزادنیب

رـضاح تعامج  زامن  هب  مه  دـنهاوخ  یم  ًالثم  دـنهد ، ماجنا  ار  یلمع  تین  صولخ  اب  هک  دـننک  یم  شالت  ردـقچ  نینمؤم  زا  یـضعب 
، دنکب امش  نم و  بیصن  ادخ  مراودیما  هک  تسا  يا  هیلاع  تاماقم  زا  یکی  نیا  دنکن ! ناش  لوغـشم  ادخریغ  رما  نیا  رد  مه  دنوش و 
زا نیا  .دـشاب  مدرم  ناـیم  رد  دـنچره  تسا ، روـضح  رد  ًاـمامت  دراد و  یمن  زاـب  يراـک  زا  ار  وا  يراـک  ٍْرمأ » ْنَع  ٌْرمَا  ُُهلَغْـشَیال   » ماـقم

، دنا هدش  یهلا  قالخا  هب  ّقِلختم  هک  تسا  ییاه  ناسنا  تافص 
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نیا هب  یهلا  ياه  ناسنا  .درادـن  هار  تلفغ  وا  رد  ینعی  دراد ، یمن  زاب  يراک  زا  ار  وا  يراک  هک  تسا  ناـنچنآ  دـنوادخ  دـیامرف : یم 
.دنام یمن  ریغ  هب  هجوت  يارب  ییاج  نآ  رد  هک  تسا  یتدابع  نوچ  تسا ، یتلاح  نینچ  هب  دورو  هزور ، دنوش و  یم  کیدزن  تلاح 

رازبا هک  ار  تاوهـش  هنوگچ  یگنـسرگ  هک  میوش  یم  هجوتم  تاوهـش ، هطـساو ي  هب  رگم  دوش  یمن  تیوقت  ناطیـش  میدیمهف  یتقو 
ترضح هطبار  نیمه  رد  .یناطیش  ياه  هسوسو  تمحازم  نودب  ادخ ، مینام و  یم  ام  تفر ، توهش  یتقو  .دنکش و  یم  تسا  ناطیش 

هک دراد  عماج  قادصم  کی  یگنـسرگ  دـینک و  گنت  یگنـسرگ  اب  ار  ناطیـش  دورو  يراجم  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.تسا ناضمر  كرابم  هام  هزور ي 

یشمارآ چیه  اریز  دشابن  نایم  رد  یت  - ّینَم ِرابغ  لایخ و  چیه  ادخ  وا و  نیب  تسا  لیام  دشاب  ادخ  یگناگی  دیحوت و  هجوتم  سکره 
دیآ یمن  تسد  هب  تحار  دنچره  تلاح  نیا  تسین و  دشاب  شرظنم  رد  ادخ  طقف  دشاب و  ادـخ  اب  مدآ  هک  شمارآ  نیا  هزادـنا ي  هب 

تیلاعف روضح و  ندرک  گنت  تردـق  هزور ، هک  تهج  نآ  زا  اریز  دوش  یم  مهارف  نآ  لوصح  ناکما  ناـضمر  هاـم  هزور ي  اـب  یلو 
زا مینک  شالت  ات  دـنیامنب  هلأسم  نیا  هجوتم  ار  ام  دـنهاوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دراد ، ام  لایخ  رکف و  رد  ار  ناـطیش 

مکاح اه  بلق  نادیم  رد  ناطیش  ياه  هسوسو  یتقو  مینک ، نیرمت  ار  ناطیش  ياه  هسوسو  نودب  ِیگدنز  ناضمر ، هام  هزور ي  قیرط 
.دیسر دهاوخ  شوگ  هب  هکئالم  ماهلا  يادص  مارآ  مارآ  دوبن ،
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یعقاو هزور ي  هب  ندیسر  طرش 

يدهع هجوتم  مارآ  مارآ  دوبن ، هدش  رابنا  هدعم  رد  هک  ییاهاذغ  مضه  راتفرگ  یتقو  هقطان  سفن  دوعص : همدقم ي  یلاخ ؛ مکـش  - 1
.دوش یم  تیوقت  وا  رد  قلطم  هناگی ي  اب  سنُا  ندش و  هناگی  هیحور ي  هتشاد و  دوخ  يادخ  اب  ًاترطف  هک  دوش  یم 

دای هب  ندب ، زا  نتفرگ  هلصاف  تهج  هب  هتشاد و  ادخ  اب  هک  يدهع  یکی  دوش  یم  نادرگرس  دهع  ود  نیب  سفن  ناضمر  هام  طساوا  زا 
تحار ردقچ  ناضمر  هام  زا  لبق  دروآ  یم  دای  هب  دراد و  هراّما  سفن  اب  نآ ، لایما  ندـب و  قیرط  زا  هک  يدـهع  رگید  دـتفا و  یم  نآ 

كاخ و اـب  رگید  فرط  زا  دـنک و  زاورپ  دـهاوخ  یم  فرط  کـی  زا  اریز  دوش  یم  شومچ  تلاـح  نیا  رد  دروخ ، یم  اذـغ  اـهرهظ 
اب امـش  يونعم  هیحور ي  دـیراذگن  دـینک و  لامِعا  دوخ  رب  يرتشیب  لرتنک  ًالوا : دـیاب  هک  تساجنیا  .تسا  سونأـم  یکاـخ  یگدـنز 
هب هک  ار  يریسم  دنوادخ و  دای  دینک  یعـس  دمآ ، ناتغارـس  بیرغ  بیجع و  تالایخ  یتقو  ًایناث : .دوش  فیعـض  یفرحرپ  يروخرپ و 

تسا نیا  يارب  تسا ، كانرطخ  ینیشن  هّلچ  لثم  ییاه  بیذهت  دیا  هدینش  هک  نیا  .دیهد  رکذت  دوخ  هب  ار  دوش  یم  متخ  یهلا  تیؤر 
دـش و زاورپ  هدامآ ي  درب و  رـس  هب  يراد  هزور  ییاهنت و  رد  یتّدـم  دـش و  دازآ  هّرمزور  راکفا  تالایخ و  ندـب و  زا  سفن  یتقو  هک 

رگا .ددرگ  یم  شومچ  ناسنا  سفن  دروآ و  یم  رب  رـس  زین  ینیمز  یگدنز  دهع  دـمآ ، دوجو  هب  وا  رد  ینیمز  یگدـنز  زا  روبع  مزع 
.دوب نآ  لابند  هب  هک  دنک  یم  ساسحا  ار  یتالاح  دتفا و  یم  تیونعم  ملاع  هب  نآ  هجوت  میهدب  تهج  ار  سفن  تلاح  نیا  رد  میناوتب 

دوخ يونعم  تلاح  میشابن و  بظاوم  رگا  یلو 
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دروآ و یم  رب  رـس  ام  بلق  رد  هرابود  میا  هدـش  دازآ  اه  نآ  زا  هزور  قیرط  زا  یمک  هک  ییاـهزیچ  هب  تشگرب  قوش  مینکن  ظـفح  ار 
یحور و ندوبریـس  هب  ِلیم  عون  کی  تسین ، اذـغ  زا  ِیگنـسرگ  طقف  یگنـسرگ ، نیا  نوچ  .میوش  یم  رارق  یب  یگنـسرگ  هب  تبـسن 
هک نآ  نودـب  دریگ  یم  اذـغ  هناهب ي  لد  هک  یتقو  لثم  .ندـب  یعیبط  زاین  رد  هن  دراد و  ام  همهاو ي  هوق ي  رد  هشیر  تسا و  یناور 

.دشاب هنسرگ 

ناضمر هام  رد  یگنسرگ  هک  یلد  اج  نآ  رد  میتسین ، ور  هبور  تسا  اذغ  بلاط  هک  ییایند  ندب  نیا  اب  مه  رشحم  يارحـص  طسو  رد 
یحور تیذا  لد  تیذا  اریز  دوش  یم  تیذا  رایـسب  تلاح  نیا  رد  دـنک ، یم  ار  ایند  ِبآ  نان و  سوه  تدـش  هب  هدراذـگن ، اـپ  ریز  ار 

ِیگنـشت یگنـسرگ و  دای  هب  هزور ، ِیگنـسرگ  یگنـشت و  اب  دـنیامرف : یم  عوضوم  نیا  هب  رظن  اب  یندـب ؛» باذـع  تیذا و   » هن تسا و 
تاجن دـتفا  یم  قافتا  ناتیارب  تمایق  رد  هک  تلاح  نآ  زا  ار  دوخ  یگنـشت  یگنـسرگ و  نیا  لباقم  رد  تمواـقم  اـب  دـیتفیب و  تماـیق 
.تسا یکدنا  زیچ  دریگ  یم  همشچرس  اه  ناسنا  حور  زا  هک  تمایق  یگنشت  یگنـسرگ و  لباقم  رد  ایند  ِیگنـشت  یگنـسرگ و  .دیهد 

هک دیوش  یم  ور  هبور  یلد  اب  عقاوم  یضعب  ناضمر  هام  رد  .دهاوخب  نان  نامندب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  دنکب  نان  ياوه  ناملد  هک  نیا 
ملاـع دوخ و  نیب  ِباـجح  دـیا و  هدـش  طلـسم  دوخ  لـیم  رب  دـیراذگب  رـس  تشپ  ار  لـیم  نیا  دـیتسناوت  رگا  تسا ، هدرک  ناـن  سوه 

رب هک  دـشاب  نیا  دـیاب  نتفرگ  هزور  رد  ام  همانرب ي  دریگ و  یم  ار  حور  زاورپ  يولج  هک  تسا  لیم  نیا  دـیا ، هدرک  قیقر  ار  تیونعم 
.مینک یم  هدروآرب  رحس  راطفا و  رد  ار  اذغ  هب  دوخ  زاین  اریز  میوش  طلسم  لیم  نیا 
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یم عورـش  ار  قیاقح  هب  یکیدزن  ریـسم  دشاب ، يدیحوت  هاگن  ياراد  رگا  دـش  دازآ  نت  زا  ناسنا  حور  تفرگ و  هزور  ناسنا  هک  یتقو 
زاورپ ات  دیوش ، رکذتم  بلق  هب  دراد  یهلا  تافص  ءامـسا و  هب  رظن  هک  ار  يراکذا  دیناوخب و  نآرق  ناضمر  هام  رد  دنیامرف : یم  .دنک 

دیاب يونعم  راکذا  رارکت  نآرق و  رد  ّربدت  زا  لبق  یهلا ،» فراعم   » هتبلا دـص  هتبلا و  .دریگ  ماجنا  تسرد  قیاقح  يوس  هب  هقطان  سفن 
.دشاب نشور  نازیزع  يارب 

.تسا نابز  هزور ي  یعقاو  هزور ي  ققحت  طورش  رگید  زا  قح : دای  رد  زکرمت  عنام  یفرحرپ ؛ - 2

؛ دـیآ مالک  هب  دوخ  هراوهگ ي  رد  ناج  ياسیع  ات  مینک ، هشیپ  توکـس  مییوگن و  نخـس  تسین ، زاـین  هک  ییاـج  رد  راو  میرم  دـیاب  »
وا قطن  نابز و  تخانش ، ار  ادخ  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  نتفگ ، تقو  هن  تسا  تیؤر  تقو  رگید  اریز 

« .دوش یم  گنگ  لال و 

اَی دومرف « : دومن و  تولخ  توکـس و  یگنـسرگ و  تاـکرب  رکذـتم  ار  وا  تشاد  جارعم  رد  دوخ  لوسر  اـب  هک  یتوـلخ  رد  دـنوادخ 
توکـس و یگنـسرگ و  ینیریـش  هک  دوب  بوخ  دمحا ! يا   (1)  « اَْـهنِم اُوثِرَو  اَـم  ِهَْولَْخلا َو  ِتْمَّصلا َو  ِعوُْجلا َو  َهَواَـلَح  َْتقُذ  َْول  ُدَـمْحَأ 

ظفح تمکح و  عوج ، هجیتن ي  هک  دومن  نشور  ترضح  يارب  سپس  .يدیـشچ و  یم  ار  دیآ  یم  شیپ  نآ  رثا  رد  هچ  نآ  ییاهنت و 
.تسا يراد  هزور  توکس و  تدابع ، يادتبا  موّصلا » ُتمُّصلا َو  ِهدابِْعلا  ُلّوا  : » دومرف سپس  تسا و  ادخ  هب  برقت  نابز و 
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رابغ درَگ و  ِندـنکارپ  نتفگ ، نخـس  اریز  يدرگ .» شوغآ  مه  قح  اب  ات  نک  مک  ار  تا  نخـس  ای  وش  شوغآ  مه  عوج  اـب  اـی  : » يرآ
.الوم دبع و  نیب  تسا 

ینانخـس نینچ  نتفگ  زا  دـیوگب و  کیکر  نانخـس  دـیابن  طـقف  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  دـشاب ، هزور  دـیاب  ناـبز  دـنیامرف  یم  هک  نیا 
مارح ياذغ  زا  تسا ، یلاخ  اذغ  زا  ام  هدعم ي  ناضمر  هام  رد  یتقو  رگم  دـنک ، كاسما  زین  حابم  نخـس  زا  دـیاب  هکلب  دـنک  كاسما 

تـسا نخـس  ندرک  مک  اذغ ، هزور ي  لثم  نابز  هزور ي  مینک ؟ يراددوخ  مارح  نخـس  زا  دیاب  هام  نیا  رد  هک  مینک  یم  يراددوخ 
یم هک  یجیاتن  زا  ار  ام  تسین - نآ  زا  يا  هراـچ  هچ  نآ  زا  رتشیب  نتفگ -  نخـس  ِفرِـص  اریز  .دوش  هتفگ  تسا  حاـبم  هچنآ  زا  یتح 

.دزادنا یم  بقع  میروآ ، تسد  هب  ناضمر  هام  رد  میناوت 

َّلَق ْنَم  ُهُعَرَو َو  َّلَق  ُهُؤاَیَح  َّلَق  ْنَم  ُهُؤاَیَح َو  َّلَق  ُهُؤاَطَخ  َُرثَک  ْنَم  ُهُؤاَطَخ َو  َُرثَک  ُهُماَـلَک  َُرثَک  ْنَم  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دـشاب نینچ  نیا  سکره  و  ددرگ ، یم  رتدایز  مه  شیاـطخ  دـش  فرح  رپ  سکره   (1)« راَّنلا َلَخَد  ُُهْبلَق  َتاَـم  ْنَم  ُُهْبلَق َو  َتاَـم  ُهُعَرَو 

یم شتآ  دراو  درم  شلد  سک  ره  دریم و  یم  شلد  دش  مک  شعرو  سک  ره  و  دوش ، یم  هتـساک  شعرو  ددرگ و  یم  مک  شئایح 
.ددرگ

یکی درک ، مهارف  ار  اه  نآ  هب  ندیـسر  طیارـش  دیاب  هک  دوش  یم  مهارف  ناراد  هزور  هب  ییاه  فطل  ندیـسر  هنیمز ي  ناضمر  هام  رد 
هک نآ  زا  شیب  دنیـشن و  یم  ورف  امـش  رد  نتفگ  نخـس  ِصرح  هجیتن  رد  دزو و  یم  امـش  بلق  رب  هک  تسا  یمیـسن  اـه  فطل  نآ  زا 

، دیروآ نایم  هب  ار  دوخ  نتفگ  نخس  اب  دیشاب  لیام 
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نات حور  دینک  یم  ساسحا  رگا  .دنیوگ  یم  نخـس  رگیدمه  اب  اه  لد  تشهب  رد  .تشهب  لها  لثم  دـیروآ ، یم  نایم  هب  ار  دوخ  لد 
.تسا هدش  داجیا  امش  رد  تیناحور  زا  يا  هجرد  دیشاب  هجوتم  دیا ، هدرک  مگ  يزیچ  دینکن  نامگ  دیوگن ، نخس  هک  تسا  هدامآ 

زاورپ اهالاب  هب  ار  نآ  ادخ » دای  رد  زکرمت   » اب هدـش ، دازآ  مکـش  ِياذـغ  مضه  رد  يراتفرگ  زا  هقطان  سفن  هک  لاح  دوب  هجوتم  دـیاب 
.دینک روبع  تسا  زاورپ  نآ  عنام  هک  یفرحرپ  زا  و  دیهد ،

.هدش ینامسآ  راونا  بلاط  هدرک و  روبع  ینیمز  ياه  لیم  زا  شحور  تهج  رگید  هک  دسر  یم  ییاج  هب  راد  هزور  نابز  هزور ي  رد 
: تفگ

ُرب زاب  كدنا  كدنا  اه  شروخ  نیز 

ّرُح ِنآ  ین  دوب ، رخ  ياذغ  ناک 

يوش لباق  ار  لصا  ياذغ  ات 

يوش لکآ  ار  رون  ياه  همقل 

، میوگ یم  نخـس  متـسه و  امـش  تمدخ  رد  هدـنب  هک  نیمه  .دـنک  یم  ادـیپ  قلعت  دوخ  ِریغ  هب  نتفگ ، نخـس  نابز و  قیرط  زا  ناسنا 
حرط امش  تمدخ  ار  دوخ  بلطم  مهاوخ  یم  هک  نیمه  نوچ  مرب ، یم  دوخ  اب  ار  نتفگ  نخس  نیا  تایلوغشم  مور  یم  هناخ  هب  یتقو 

، حور ات  دیوش  یم  هدامآ  نابز  هزور ي  اب  .تسا  محازم  نتفگ » نخـس   » ِسْفن دـنا  هدومرف  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  لوغـشم  مبلق  منک 
: يولوم لوق  هب  .دنک  ریس  ادخ  يوس  هب  و  دوشن ، اه  مدآ  لوغشم 

وج وچمه  نتفگ  تسارحب و  یشماخ 

وجم ار  وج  ارت ، دیوج  یم  رحب 

باتم رس  ایرد  ياه  تراشا  زا 

باوصلاب ملعَا  هللا  و  نک ، متخ 

رگید درک ، ریـس  دودـحمان  تـالامک  دوجو و  ِياـیرد  يوـس  هب  رگا  .تسا  فرحرپ  تسا ، دودـحم  بآ  يوـج  نوـچمه  ناـسنا  اـت 
.دراد هبلغ  وا  رب  توکس 
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 ، دـیئوگم نخـس  زگره  دومرف : .میور  تشهب  هب  نآ  هلیـسو ي  هب  هک  نک  یئامنهار  يراک  هب  ار  اـم  : » دـنتفگ مالـسلا  هیلع  یـسیع  هب 
«. تسا یشوماخ  رد  نآ  ءزج  هن  تسا ، ءزج  هد  تدابع  : » دومرف زین  و  دیئوگم » نخس  ریخ  یکین و  هب  زج  دومرف : .میناوت  یمن  دنتفگ :

تواسق ار  ناشاه  لد  دنیوگ  یم  نخس  رایـسب  ادخ  رکذ  ریغ  رد  هک  یناسک  اریز  دیئوگم ، رایـسب  نخـس  ادخ  رکذ  ریغ  رد  : » دومرف و 
(1)« دنناد یمن  دوخ  تسا و  هتفرگ  ارف 

ار ینمؤم  نوـچ   (2)« هَمْکِْحلا یِْقُلی  ُهَّنِإَـف  ُْهنِم  اُونْداَـف  ًارُوقَو  ًاتوُمَـص  َنِمْؤُْـملا  ُُمْتیَأَر  اَذِإ  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ 
.دوش یم  نیقلت  تمکح  وا  هب  هک  اریز  دیوش ، کیدزن  وا  هب  تسا  راقو  ياراد  دیوگ و  یم  نخس  مک  هک  دیدید 

َلاَق ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یََلب  َلاَق  ِناَسِّللا  یَلَع  ًافیِفَخ  ِناَزیِْملا  ِیف  اًلیِقَث  اًلَمَع  َکُمِّلَعُأ  َال  َأ  : » دندومرف رذابا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
؟ دـشاب نیگنـس  نازیم  رد  ناسآ و  نابز  رب  هک  مزوماین  يرادرک  لمع و  ار  وت  ایآ   (3)« کِینْعَی َال  اَـم  ُكْرَت  ُِقلُْخلا َو  ُنْسُح  ُتْمَّصلا َو 

.تسا هدیاف  یب  ياه  فرح  ندومن  كرت  یقلخ و  شوخ  توکس و  لمع  نآ  دندومرف : ترضح  .ادخ  لوسر  يا  یلب  درک  ضرع 

ینعی تسا ، حابم  زا  كاسما  مالک ، ترثک  زا  نابز  ِكاسما  زا  سپ  یعقاو  هزور ي  طورـش  رگید  زا  لـالح : مارح و  زا  كاـسما  - 3
.تسین يرورض  یلو  تسا  لالح  هچنآ  زا  كاسما 
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حابم زا  هزور 

اب هک  تسا  یـسک  یق » - ّتم  » ناسنا .دـینک  داجیا  دوخ  رد  ار  اوقت  هب  ندیـسر  ناکما  ناـضمر  هاـم  هزور ي  قیرط  زا  دومرف  دـنوادخ 
هاـم رد  يراد  هزور  نآ  لـماک  قادـصم  هک  دریگ  یم  هلـصاف  دوش  شا  یناـحور  دوعـص  عناـم  هک  يزیچ  ره  زا  دوـخ  لاـیما  لرتـنک 

: دـیامرف یم  درک ، حرطم  ار  ناـضمر  هاـم  هزور ي  بوجو  هک  هرقب  هروس ي  هیآ ي 183  رخآ  رد  هک  دـیراد  تیانع  .تسا  ناـضمر 
هک روط  نامه  .دـیبای  تسد  دـیتسه  نآ  لابند  هب  هک  ییاوقت  نآ  هب  دراد  ناکما  ناـضمر  هاـم  هزور ي  قیرط  زا  ینعی  َنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل  »

یتقو ات  اـم  .دـنهد  یم  مدآ  هب  یگرزب  هدژم ي  هیآ  رخآ  رد  میوش  یم  هجوتم  مینک  رکف  هیآ  نیا  فارطا  رد  تسرد  رگا  دـش  ضرع 
لابقتسا هب  تسا  هتسیاش  هک  روط  نآ  میا ، هدرکن  ادیپ  یلماک  ِنانیمطا  رشب ، تاجن  يارب  ادخ  همانرب ي  ناونع  هب  هزور ، هب  تبـسن  هک 

هبنج ي ات  دنتـسه  اه  نآ  زا  لمعلاروتـسد  بلاط  دنور و  یم  دشرم  خیـش و  غارـس  هب  يا  هدع  تسا ؛ بیجع  .میور  یمن  يراد  هزور 
نآ هب  دوـجو  ماـمت  اـب  اـم  هدوـمرف و  هـئارا  ندـش  یقتم  تـهج  یلمعلاروتـسد  اـه  ناـسنا  بر  ـالاح  دـنهد ، دـشر  ار  دوـخ  یناـحور 

تسا و شخب  هجیتن  یلمع  ره  هک  تساوقت  ماقم  رد  طقف  دیناد ؛ یم  امش  هک  روط  نامه  مینکن ! دامتعا  نآ  هجیتن ي  لمعلاروتـسد و 
راـک نوچ  دـنک و  یم  لوـبق  ار  يزیچ  ره  نیقتم  زا  دـنوادخ   (1)« نیِقَّتُْملا َنِم  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  اـمَّنإ  : » دـیامرف یم  هطبار  نیمه  رد  دـنوادخ 
هاـم رد  يراد  هزور  .تسین  ادـج  شدوخ  تین  راـک و  زا  ناـسنا  اریز  تسا ، هدرک  لوبق  مه  ار  نیقتم  ِدوخ  دـنک ، یم  لوـبق  ار  نیقتم 

زا بانتجا  اب  لماک  ياوقت  دوش و  یم  اوقت  بجوم  ناضمر 
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ماجـسنا زا  ینارون  هداعلا  قوف  يراصح  رد  ار  ناسنا  دهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  یلـصا  لکـش  تسین ، يرورـض  یلو  تسا  حابم  هچنآ 
ِْوغَّللا ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلأ  : » دومرف اه  نآ  فصو  رد  دنوادخ  هک  دنـسر  یم  ییاج  هب  اه  ناسنا  ییاضف  نینچ  رد  .دـنک  یم  دراو  يدـیحوت 
درادن یساسا  شقن  اه  نآ  يونعم  تایح  يارب  هک  يزیچ  ره  دنمهف  یم  دننادرگ و  يور  وغل  زا  هک  دنا  یناسک  اه  نآ   (1)« َنوُضِْرعُم

.دننک لابند  دیابن 

َيِوَر َو َِعبَش َو  َيِوَق َو  َّزَع َو  َّلَج َو  َهَّللا  یَقَّتا  ِنَم  َّنِإَف  : » دنیامرف یم  اوقت  دروم  رد  دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
َرِذَقَف اَْینُّدـلا  ِّبُح  ْنِم  ُهاَْنیَع  ْتَرَْـصبَأ  اَم  ِِهْبلَق  ِءْوَِضب  َأَفْطَأَف  ِهَرِخْآلا  ُِنیاَعُم  ُُهْلقَع  ُُهْبلَق َو  اَْینُّدـلا َو  ِلْهَأ  َعَم  ُُهنَدَـبَف  اَْینُّدـلا  ِلْهَأ  ْنَع  ُُهْلقَع  َِعفُر 
هتشاد یهلا  ياوقت  سکره   (2)« هَْبلُص اَِهب  ُّدُشَی  ُْهنِم  ٍهَرْـسِک  ْنِم  َُهل  َُّدب  َال  اَم  اَّلِإ  ِیفاَّصلا  ِلاَلَْحلِاب  ِهَّللا  َّرَـضَأ َو  اَِهتاَُهبُـش َو  ََبناَج  اَهَماَرَح َو 

دوب و دهاوخ  رتالاب  دوخ  هنامز ي  ِمدرم  زا  وا  تسا ، مدرم  اب  وا  ندب  هک  یلاح  رد  دوش و  باریـس  ریـس و  دـنمتردق و  زیزع و  دـشاب ،
ایند مارح  .هدرک  شوماخ  هدـید ، دوخ  مشچ  اب  ایند  بح  زا  هچ  نآ  هبذاج ي  دوخ  بلق  رون  اب  درگن و  یم  ار  ترخآ  وا  بلق  لقع و 

هب رگم  دناد  یم  رّـضم  دوخ  يارب  ار  ایند  لالح  لام  مسق  ادخ  هب  دریگ و  یم  هلـصاف  تسا  كان  ههبـش  هچ  نآ  زا  دراذـگ و  یماو  ار 
.دنک عوج  ّدس  نادب  ات  درادن  هراچ  هک  يا  هزادنا 

ادـیپ قوس  ناشراگدرورپ  يوس  هب  ایند  زا  اه  ناسنا  ناج  تهج  هک  دوش  یم  ثعاـب  تسین  يرورـض  یلو  تسا  حاـبم  هچنآ  زا  هزور 
تسا نآ  هدمع  دنک ،
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ره هک  تقیقح  نیا  هب  میـسرب  مینادب و  ناطیـش  اب  ندـش  هرفـسمه  هوحن  کی  ار ، ترورـض  زا  شیب  ِندز  فرح  ندروخ و  ِسفن  هک 
: تفگ .دنهد  یم  ام  هب  برق  تفرعم و  ياولح  میریگب ، هلصاف  ناطیش  ریش  زا  هزادنا 

يُرباو ار  نت  وید ، ریش  رگ ز 

يروخ اولح  یسب  وا  ماطف  رد 

هجرد هچ  رد  میهاوخ  یم  هک  دراد  یگتسب  نامدوخ  هب  نیا  مینک ، لمع  نادب  میمهفب و  ار  حابم  زا  هزور  ینعم  هک  تسا  نآ  شطرش 
؟ میریگب رارق  يراد  هزور  زا  يا 

هدوهیب نانخس  ندینش  زا  هزور 

، درادن ترورـض  هچنآ  هب  تسا  نداد  شوگ  زا  كاسما  یعقاو ، هزور ي  طورـش  رگید  زا  يونعمریغ : نانخـس  زا  شوگ  كاسما  - 4
َنوُضوُخَی َنیِذَّلا  َْتیأَر  اذإ  َو  : » میراد نآرق  رد  .ناسنا  ناج  بلق و  رب  يونعم  ِقیاقح  ندیزو  تهج  دوش  یم  يا  همدقم  راک  نیا  اریز 

لاکـشا لوغـشم  ار  دوخ  ادخ ، تایآ  رد  ّربدت  مهف و  ياج  هب  يا  هدـع  يدرک  هظحالم  رگا  ربمایپ ! يا   (1)« ْمُْهنَع ْضِرْعأَف  اِنتایآ ، ِیف 
لد نیا  ِفیح  .دوب  نآ  یلـصا  رهوگ  لابند  هب  دـیاب  مه  نآرق  مهف  رد  یتح  .ریگب  هلـصاف  اه  نآ  زا  دـنا ، هدرک  ادـخ  تایآ  هب  ندرک 
نیا فده  .دراپـسب  هدوهیب  نانخـس  هب  ار  دوخ  شوگ  تسا ، يونعم  قیاقح  اب  سنُا  هدامآ ي  هک  نآ  نیع  رد  دـشاب و  هزور  هک  تسا 

هب هزور و  هب  ملظ  دورن ، منهج  طقف  ات  دریگب  هزور  مدآ  هک  نیا  دـیوش ، رادروخرب  نآ  هیلاـع ي  جـیاتن  زا  اـت  دـیریگب  هزور  هک  تسا 
رثا رد  دینیبب  دینک  هجوت  ناتدوخ  هب  .تسا  شدوخ 
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رگا لاح  دـنک ، زاورپ  یهلا  راونا  تاقالم  ات  دـناوت  یم  هک  دـیا  هدرک  ادـیپ  یحور  دـیا ؛ هدرک  ادـیپ  ییافـص  اب  حور  هچ  يراد  هزور 
.دنک یم  رییغت  دراد ، هراشا  اه  نآ  هب  وغل  ياه  فرح  هک  دصاقم ي  نامه  تمس  هب  شتهج  حور  نیا  دیدرپس  وغل  فرح  هب  شوگ 

اما دیهدب ، ار  حور  يافـص  باوج  يونعم  تاعوضوم  هعلاطم ي  اب  ات  دوش  یم  دایز  امـش  رد  رکفت  ّربدت و  هیحور ي  ناضمر  هام  رد 
یحور .تسا  وغل  نانخس  هب  ندرپس  شوگ  عون  کی  مه  نیا  دنک و  یم  ضوع  وغل  بلاطم  هب  ندرپس  لد  اب  ار  هعلاطم  تهج  ناطیش 

یم تسد  زا  وغل ، نانخـس  هب  هجوت  اب  ار  يدوعـص  نینچ  هنیمز ي  دنک  زاورپ  یتوکلم ، ياهادـن  هب  لد  ِنداد  شوگ  اب  دـناوت  یم  هک 
یقیاقح دینک و  یبیغ  نانخس  شزاون  هدامآ ي  یبیغ ، قیاقح  هب  هجوت  اب  ار  ناتلد  شوگ  هک  تسین  نآ  زا  رت  یساسا  زیچ  چیه  .دهد 

: تفگ .دیونشب  دسر ، یم  امش  ناج  هب  ظافلا ، ِقوف  هک  ار 

نابز یب  دیآ  هتکن  نیا  یقاب 

ناج رون  دراد  هک  سک  نآ  لد  رد 

رد اوق  مامت  اب  ددرگ و  يونعم  قیاقح  ندیزو  هدامآ ي  ات  دـنک  لرتنک  يداع  نانخـس  هب  ندرپس  زا  ار  دوخ  شوگ  راد  هزور  دـنتفگ :
قح و تیؤر  هچیرد ي  وا  يارب  وا  هزور ي  دسرب و  ینیبادـخ  ییانـشور  هب  ینیبدوخ  ِیهایـس  زا  ات  دـشوکب  دوخ  ءاضعا  ندـش  یهلا 

.ددرگ تقیقح 

هب ار  ناشرظن  هک  يراک  زا  دـیاب  سپ  دـنوش ، کیدزن  ادـخ  هب  دـنریگب و  هلـصاف  دوخ  زا  هک  نیا  يارب  دـنریگ  یم  هزور  اوقت  نابلاط 
تبظاوم اب  نوریب  ندرک  كاپ  دننک ، كاپ  ار  دوخ  نورد  نوریب و  تسا  مزال  راک  نیا  يارب  دنیامن و  يراددوخ  دزادنا  یم  ادـخریغ 

ققحم وغل  فرح  هب  ندادن  شوگ  زا 

240 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک یم  بجعت  مدآ  هک  يّدـح  رد  دـنک ، یم  هتفـشآ  لوغـشم و  ار  بلق  وغل  نخـس  هنوـگچ  هک  دـیا  هدرک  هبرجت  ًاررکم  .دوـش  یم 
لد شوگ  درک و  ضوع  ار  نداد  شوگ  تهج  ناوت  یم  هنوگچ  مینک  نیرمت  ناضمر  هام  رد  دیاب  .تسا  رگ  ناریو  وغل  نخس  ردقچ 

: تفگ .درپس  یبیغ  شورس  يوس  هب  ار 

رایب وس  نیا  یمد  کی  ار  لد  شوگ 

رای رارسا  زا  وت  اب  میوگب  ات 

، میتخادـنا راـک  هب  ار  بلق  شوگ  میدومن و  دازآ  وغل  ياـه  فرح  هب  هجوت  زا  ار  دوـخ  میدرک و  ضوـع  ار  نداد  شوـگ  تهج  رگا 
.دینش دهاوخ  ار  رای  رارسا  بلق ؛ ِشوگ 

ققحم اـضعا  نت و  رد  هزور  مارآ  مارآ  یتـقو  .تسا  هشیدـنا  هزور ي  یعقاو ، هزور ي  قـقحت  طورـش  رگید  زا  هشیدـنا : هزور ي  - 5
وا ِنیقیلا  ملع  هک  يروط  هب  ددرگ  یهلا  وا  رکفت  دریگرارق و  رون  ریـسم  رد  وا  رکف  ات  دوش  یم  هشیدنا  هزور ي  هدامآ ي  ناسنا  دـش ،

.دنک كاسما  یلوصح  ياه  هشیدنا  زا  انعم  نیا  هب  ددرگ و  دحتم  یسدق  قیاقح  اب  يروضح  ملع  هب  دوش و  نیقیلا  نیع 

هشیدنا لرتنک  اب  دوش و  رت  گرزب  ینادیم  دراو  ناسنا  ناج  ات  دوش  یم  همدقم  مشچ ، شوگ و  هزور ي  لثم  ءاضعا ، ندب و  هزور ي 
ِنَع -ِب  لَقلا ُمایـص  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  .ددرگ  مهارف  وا  رد  یلاعتم  راکفا  یلجت  هنیمز ي  چوپ ، وغل و  راکفا  زا 

زا مکـش  هزور  زا  تسا  رترب  ناـهانگ  هب  تبـسن  ندرک  رکف  زا  بـلق  هزور   (1) ماعَّطلا » ِنَع  ِنطَبلا  ِمایـص  نِم  ُلَـضفَا  ِماـثَالا  ِیف  ِرکِفلا 
.ماعط
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اهاج نیا  هب  ناوت  یمن  یگداس  هب  دـنچره  دـشاب ، رتهب  تدابع  لاس  داتفه  زا  شرکفت  تعاـس  کـی  هک  دراد  ار  نآ  هنیمز ي  ناـسنا 
یهلا برق  ات  ار  ناسنا  هک  تسا  يدیحوت  رکفت  عون  کی  تسا ، رترب  تدابع  لاس  داتفه  زا  هک  يرکفت  .تسین  هتـسب  هار  یلو  دیـسر 

.درادن دوخ  رد  قح  ترضح  هب  رظن  تهج  یعنام  چیه  یتلاح  نانچ  رد  ناسنا  درب ، یم  ولج 

رد دوخ  يوربآ  زا  ینارگن  اـت  ریگب  بآ  ناـن و  هصغ ي  زا  میوـش  یم  ور  هبور  لاـیخ  نارازه  اـب  مینک  رکفت  میهاوـخب  هک  نیمه  اـم 
رگا هک  یلاح  رد  دـنام ؟ یم  ام  يارب  دـشاب  هللا  یلا  شعوجر  هک  يرکفت  نآ  يارب  ییاج  تـالایخ  نیا  اـب  اـیآ  .هدـماین  ياـه  هدـنیآ 

هب ار  ام  رکفت  ییایند  دنلب  ياهوزرآ  میراذگن  دوش و  لرتنک  وغل  تاعوضوم  رد  نتفرورف  زا  زین  ام  هشیدنا ي  میریگب و  هزور  تسرد 
مهارف قح  ترـضح  هب  رظن  ناکما  دنور و  یم  ام  ناج  هنحـص ي  زا  تالایخ  عون  نیا  روصت  لباق  ریغ  یلکـش  هب  دنک ، لوغـشم  دوخ 

بآ نان و  نارگن  هن  رگید  .دیتشادن  مه  ار  اه  نآ  روصت  ًالبق  هک  دوش  یم  لوغـشم  ییاهزیچ  هب  امـش  هشیدـنا ي  هللادـمحب  دوش ، یم 
كاسما ِيداو  دراو  مه  امـش  ِرکفت  تلاح  نیا  رد  .تسا  ادخ  تسد  رد  اه  نیا  همه ي  دیوش  یم  هجوتم  هدـنیآ ، نارگن  هن  دـیتسه و 

.تسا هدش  لطاب  تالایخ  زا 

ندینـش زا  رت  تحار  ام  مشچ  شوگ و  دوش و  یم  ییاونـش  ییانیب و  ياوق  ءاضعا و  هزور ي  همدقم ي  ندـب  هزور ي  هک  روط  نامه 
ددرگ و دازآ  لطاب  تالایخ  زا  رت  تحار  ام  هشیدـنا  ات  دوش  یم  همدـقم  ندـب  هزور ي  ددرگ ، یم  دازآ  لطاب ، رظاـنم  وغل و  ناـنخس 

دوش دراو  تیونعم  بیغ و  ملاع  رد  دناوتب  ناج ،
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تلاح نیا  فصو  رد  .دیآ  یمن  ینخـس  ظفل و  چیه  هب  دوش و  یمن  تفای  يا  هسردم  باتک و  چـیه  رد  هک  دـیآ  لیان  يروعـش  هب  و 
: دنا هتفگ  هک  تسا 

دنتخومآ قح  رارسا  ار  هک  نآ 

دنتخود شنابل  دندرک و  رهم 

.دنک وگزاب  ار  شندیسر  ناتساد  دناوت  یم  دیسر  ییاج  هب  یسک  رگا  هزور  يداو  رد  دینکرکف  امش  هک  تسین  روط  نیا  يرآ 

هزور جیاتن  زا  یکی  .تسا  حرطم  تایّمهَو  زا  هزور  نتفر ، روضح  رد  يارب  شالت  رکفت و  زا  هزور  ياتسار  رد  تاّیمهو : زا  هزور  - 6
ار ناسنا  ناور  ناج و  اج  یب  ِياه  یتسود  اه و  ینمـشد  بلق ، ندـش  هدـنز  اب  دوش و  یم  دازآ  تاـّیمهو  ریثأـت  زا  بلق  هک  تسا  نآ 

ریثأت تحت  هدـنز  ِبلق  دوش ، یم  هدـنز  يراد  هزور  عوج و  اب  دریم و  یم  ماعط  ِترثک  اب  بلق  هک  روط  نامه  اریز  .دـنک  یمن  لاغـشا 
ُدُعاَبَّتلا ُعوُْجلا َو  ِهَمْکِْحلا  ُرُون  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .تسا  سونأم  قیاقح  اب  اریز  دریگ  یمن  رارق  تایمهو 

اُوتیُِمت َال  : » دنیامرف یم  همادا  رد  .دنک و  یم  رود  دـنوادخ  زا  ار  یمدآ  يریـس  تسا و  یگنـسرگ  رد  تمکح  رون   (1)« عَبِّشلا ِهَّللا  َنِم 
ندـیماشآ دایز  ندروخرپ و  اب  ار  دوخ  ياه  لد  ءاَْـملا » ِْهیَلَع  َُرثَک  اَذِإ  ِعوُرُّزلاَـک  ُتوُمَت  َبُولُْقلا  َّنِإ  ِباَرَّشلا َو  ِماَـعَّطلا َو  ِهَْرثَِکب  َبُولُْقلا 

.دندرگ یم  هابت  دایز  بآ  زا  تعارز  دننام  مه  اه  لد  دیناریمن ،

رون هب  رّونم  عوج  یگنـسرگ و  اب  هک  نانچمه  دبای ، یم  تاجن  تاّیمهو  ِِریثأت  زا  ملاع ، راگدرورپ  اب  سنُا  قح و  هب  رظن  اب  ناسنا  ِبلق 
زا ار  دوخ  تسناوت  ناسنا  رگا  هک  نانچمه  دـش ، دـهاوخ  اهر  اج  یب  یتسود  اج و  یب  ینمـشد  زا  تلاـح  نیا  رد  دوش ، یم  تمکح 

دازآ اج  یب  ياه  یتسود  ینمشد و 
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سپ .دنک  یم  ساسحا  دوخ  رظنم  رد  ار  قح  تیؤر  دـیآ و  یم  رد  لداعت  تلاح  هب  وا  بلق  ددرگ و  یم  قح  هجوتم  مارآ  مارآ  دـنک 
رون هب  رّونم  بلق  اج  یب  ِياه  یتسود  اه و  ینمـشد  زا  يراددوخ  اب  فرط  کـی  زا  تسا ، ناـیم  رد  لـباقتم  یتـالاح  تفگ  ناوت  یم 
دنلب ياه  وزرآ  اـج و  یب  ياـه  یتسود  اـه و  ینمـشد  تاـیمهو و  زا  دـش  رونم  قح  رون  هب  بلق  رگا  رگید  فرط  زا  دوش و  یم  قح 

نآ زا  دسانـشب و  ار  تایمهَو  دناوت  یم  دنک و  یم  داجیا  ناسنا  رد  ار  مهَو »  » زا يدازآ  هنیمز ي  هزور  تهج  نیا  زا  دوش و  یم  دازآ 
ِیف ِیلُخْداَف  : » دیامرف یم  ناسنا  هب  باطخ  دنوادخ  هک  یتلاح  نامه  .دـنک  ریـس  هّنئمطم  سفن  يوس  هب  هراّما  سفن  زا  دوش و  دازآ  اه 
یم تسا و  تدابع  باب  هزور  دیرـضحتسم  هک  روط  نامه  اریز  .ریگب  رارق  نم  صاخ  ناگدـنب  هرمز ي  رد  نم  هدـنب ي  يا  يِداَـبِع »

.دریگب قلعت  راد  هزور  ناسنا  هب  يدابع »  » ِباطخ ات  دشاب  یطیارش  دناوت 

ساسارب ام  ياه  میمصت  زا  يرایسب  هک  میناد  یمن  میتسه ، مهَو  راتفرگ  ردقچ  هک  میسر  یمن  تریـصب  نیا  هب  یتحار  هب  ام  هنافـسأتم 
وجتـسج دوخ  یگدز  مهَو  رد  دیاب  ار  یقزر  یب  ییوربآ و  یب  زا  سرت  .دنراد  یمهَو  هزیگنا ي  اه  تباقر  هیلک ي  تسا ، ام  تاّیمهو 

هزور دنراد و  مهَو  رد  هشیر  ًارثکا  تایرابتعا  اهرازبا و  هب  هجوت  دـمهفب  هک  دـنرب  یم  ولج  ار  ناسنا  اجنآ  ات  تریـصب  نابحاص  مینک ،
.دناسانش یم  ام  هب  ار  تاّیمهَو  نیا  زا  يرایسب  هک  تسا  يا  هچیرد 

یم ینارون  قیاقح  روضح  هنحـص ي  وا  بلق  دوبن  یهاو  تالایخ  نالَوَج  لحم  هشیدـنا  نآ  هک  دـش  دراو  يا  هشیدـنا  هب  ناسنا  یتقو 
ات دنهدب  ام  هب  يرگید  ياهاذغ  ینامسج ، ياهاذغ  زا  نتفرگ  هلصاف  قیرط  زا  تسانب  .ددرگ 
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.میشابن لفاغ  یهاو  ِتالایخ  لرتنک  زا  هک  یطرش  هب  میسرب  تیؤر  هب  هللاءاش  نإ 

لایخ هوق ي  بدا 

هدـش یبوخ  مدآ  مینک  یم  روصت  یهاگ  .تسا  هدرکن  بدا  ار  دوخ  تالایخ  هک  دوش  یم  عورـش  اجنآ  زا  ناـسنا  تالکـشم  همه ي 
، میدرک یمن  مه  ار  نآ  روصت  هک  دنریگ  یم  ارف  ار  ام  تیـصخش  ياپاترـس  دنـسپان ، لامعا  نانچنآ  طلغ  ِرکف  کی  روهظ  اب  دـعب  میا 

دوجو حور  ندـب و  نیب  یلباقتم  هطبار ي  اریز  دـهد ، رارق  دوخ  ریثأت  تحت  مه  ار  اـم  ندـب  تاروصت  نآ  تسا  نکمم  هک  يّدـح  رد 
.دراد

زا دیهد و  تاجن  یگدنکارپ  زا  ار  دوخ  هشیدنا ي  دیتسناوت  دش و  لرتنک  مه  شوگ  مشچ و  سپـس  دش و  ققحم  ندـب  هزور ي  رگا 
رد ردقچ  دیمهفب  هک  نیا  يارب  ادتبا  رد  .تسا  امـش  دزن  رد  اه  تردق  مامت  ایوگ  هک  دیـسر  یم  یتلاح  هب  دیدش ، دازآ  لایخ  مهَو و 
رما نیا  رد  ردقچ  هک  دیمهف  یم  تقو  نآ  دیناوخب ، بلق  روضح  اب  ار  ناتزامن  دیریگب  میمصت  دیتسه  فیعض  تایمهو  موجه  لباقم 
یم ناسنا  یتقو  .تسا  فیعـض  تایمهَو  لباقم  رد  ردـقچ  دـمهف  یمن  تسین  زامن  رد  بلق  روضح  لابند  هب  هک  یـسک  نآ  .دـیناوتان 

هک تسا  دعب  هب  نیا  زا  .دشوکب  هشیدنا  ندرک  كاپ  رما  رد  دراد  زاین  ردقچ  دوش  یم  هجوتم  هزات  دشاب  هتـشاد  بلق  روضح  دـهاوخ 
اَذِإ : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ارچ  دوش  یم  هجوتم 

ِماَیِّصلا ُراَقَو  َْکیَلَع  ْنُکَْیل  ِمِداَْخلا َو  يَذَأ  َءاَرِْملا َو  ِعَد  ِماَرَْحلا َو  ِحِیبَْقلا َو  َنِم  َُکناَِسل  َكُرََصب َو  َکُعْمَس َو  ْمُصَْیلَف  َتْمُص 

245 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 260 

http://www.ghaemiyeh.com


مارح و راـک  زا  وت  ناـبز  مشچ و  شوگ و  دـیاب  يریگ  یم  هزور  هک  یماـگنه   (1)« ءاَوَس َكِرِْطف  ِمْوَی  َْلثِم  َکِمْوَص  َمْوَی  ْلَـعْجَت  اـَل  َو 
یتسه راد  هزور  هک  يزور  و  دشاب ،  وت  اب  يراد  هزور  راقو  دیاب  نک ، كرت  ار  وا  تیذا  راکتمدخ و  اب  هلداجم  دنشاب و  هزور  تشز ،

.دشابن ناسکی  یتسین  راد  هزور  هک  يزور  اب 

، دیناوخب زامن  بلق  روضح  اب  دیهاوخ  یم  یتقو  دیـشاب ، دوخ  نابز  شوگ و  مشچ و  بظاوم  دینک  یعـس  يراد  هزور  ماگنه  رد  رگا 
سپ دـناسر ، یم  اوقت  هب  ار  امـش  نتفرگ  هزور  اب  داد  لوق  دـنوادخ  نوچ  هدـش ، نکمم  ناتیارب  راک  نآ  يدـح  ات  دـینک  یم  ساسحا 

، هزور نیا  ادخ ، تردق  هب  دـیراد  دامتعا  تسا و  هتفگ  ادـخ  نوچ  دـیریگب  هزور  ینعی  دـیریگب ، هزور  هللا » یلا  ًهبرق  هللاِْرمَِال و  ًالاِثْتِما  »
وا تیبوبر  اـب  شناگدـنب  دـهاوخ  یم  هک  ییادـخ  نآ  میتسه  نئمطم  .دروآ  یم  ناـیم  هب  ار  دوخ  جـیاتن  دوش و  یم  یقیقح  هزور ي 

كاپ تایمهَو  زا  ار  اه  نآ  هشیدنا ي  ات  دننک  لرتنک  ار  ناشیاضعا  ریاس  رـصب و  عمـس و  دنریگب و  هزور  هداد  روتـسد  دـنوش  یلاعتم 
، میناوخب زامن  بلق  روضح  اب  تالایخ و  زا  دازآ  يا  هشیدنا  اب  میریگ  یم  میمصت  هک  نیمه  تسین ؛ ام  رایتخا  رد  ام  هشیدنا ي  .دیامن 

میروایب هنحـص  هب  ار  بلق  میهاوخ  یم  یتقو  .دش  روضح  مدع  نیع  تین ، نامه  .دـش و  تلفغ »  » بجوم میمـصت  نامه  هک  مینیب  یم 
مینک و لمع  ار  دندومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يریسم  نآ  رگا  یلو  میا  هداتفا  ریگ  دوخ  تالایخ  رد  هنوگچ  میوش  یم  هجوتم 

نآ تیاـعر  يراد و  هزور  ِلد  رد  میوـش  یم  هجوـتم  میتـسین ، هزور  هـک  دــشابن  يزور  هیبـش  میتـسه  هزور  هـک  يزور  مییاـمن  یعس 
خر میتساوخ  یم  هک  يروضح  نآ  تاروتسد ،
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میشاب هتشاد  زکرمت  ناممشچ  نابز و  شوگ و  رب  مینک  فظوم  ار  دوخ  دیاب  .تسین  یتخس  راک  تفگ  ناوت  یم  تهج  نیا  زا  دومن ،
هناهب لابند  دنوادخ  .دنک  یم  ناسآ  ار  نآ  شدوخ  فطل  اب  ادـخ  تسا ، بلق  روضح  راک ، تخـس  تمـسق  .دـنورب  زره  میراذـگن  و 
کی ِساسحا  درک ، روهظ  امش  رد  قح  رـضحم  رد  روضح  ِساسحا  بجع ! دینیب : یم  امـش  هراب  کی  دهدب ؛ ار  روضح  نآ  هک  تسا 

: دیوگ یم  وت  هب  باطخ  تروص  نآ  رد  .دمآ  شیپ  امش  رد  ادخ  اب  طابترا  عون 

دش نیریش  همه  تخلتدش  نید  یگمه  ترفک 

داب كرابم  تاولح  یلک ، يا  هدش  اولح 

یلصا نانامرهق 

شروخ یگنسرگ ؛  (1)« نَدَْبِلل ٌهَّحِص  ِْبلَْقِلل َو  ٌماَعَط  ِحوُّرِلل َو  ٌءاَذِغ  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ٌماَدِإ  ُعوُْجلا  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
نیغورد ياهاذغ  زا  ات  تسا  اذغ  نوچمه  بلق  يارب  یگنسرگ  سپ  .تسا  ندب  تمالـس  لماع  بلق و  ماعط  حور و  ياذغ  نانمؤم و 

فطل هب  ناسنا  هشیدـنا ي  يراد  هزور  ریـسم  رد  تفگ : ناوت  یم  تهج  نیمه  هب  دـبای و  تاجن  تایمهَو  ییاـیند و  ياـهوزرآ  ینعی 
هب تبـسن  دیـشاب و  هتـشاذگ  تقو  تالایخ  عفد  رد  رگا  .دنک  یمن  تموکح  نآ  رب  یهاو  تالایخ  رگید  هک  دسر  یم  ییاج  هب  یهلا 
هار تیمها  هب  هک  تسا  تروص  نآ  رد  دنا ، هدنهد  رازآ  هزادنا  هچ  یهاو  تالایخ  دینک  یم  هظحالم  دیشاب  ساسح  اه  نآ  تمحازم 

دوخ تایمهَو  تالایخ و  رب  هک  دنتسه  ییاه  نآ  یلصا  نانامرهق  .دیرب  یم  یپ  نآ  عفد  ياه 
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مینک نات  شوه  یب  دیاب  دنیوگ : یم  ناشیا  هب  دننک ، لمع  ار  هیلع » هللا  همحر  » ییابطابط همالع  مشچ  دوب  انب  یتقو  .دنشاب  هدش  طلسم 
مـشچ تعاس  مین  دودح  ناشیا  مراد و  یم  هگن  زاب  ار  دوخ  مشچ  نم  تسین  يزاین  دنیامرف : یم  دینزن ، کلپ  هقیقد  تسیب  دیاب  نوچ 

هک دوش  یم  لاعف  همهاو  نانچنآ  دیآ  یم  نام  مشچ  کیدزن  كاشاخ  راخ و  کی  ام  .دـننک  لمع  ار  نآ  ات  دنتـشاد  هگن  زاب  ار  دوخ 
ار دوخ  مشچ  اقآ  دـننک  یحاّرج  ار  هیلع » هللا  همحر  » همالع مشچ  دـنهاوخ  یم  الاح  دوش ، یم  هتـسب  نام  مشچ  نامرایتخا ، فالخ  رب 

هدارا رایتخا  رد  ًالماک  دورن و  يرگید  ياج  شلد  هک  دنک  زکرمت  دوخ  مشچ  يور  هزادنا  نیا  دناوت  یم  یـسک  دـنراد ! یم  هگن  زاب 
یم دراو  یتاروطخ  منک  زکرمت  مهاوخ  یم  هک  نیمه  منک ، زکرمت  یعوضوم  يور  نـآلا  مهاوـخب  رگا  هدـنب  .دـشاب  هتـشاد  رارق  شا 
رگا .دورب  متسد  زا  مزکرمت  هک  ددرگ  یم  نآ  هب  رجنم  نیمه  دنک و  یم  رگید  يروما  هجوتم  ار  منهذ  نم  هدارا ي  فالخ  رب  دوش و 

لرتنک رد  تاروطخ ، تایمهَو و  لباقم  رد  ار  دوخ  بلق  دیاب  دراذگب ، زاب  ار  دوخ  مشچ  هک  دنک  زکرمت  تعاس  مین  دـهاوخب  یـسک 
هب ریثک  روما  زا  تسا  هقطان  سفن  فارـصنا  شهار  تفرگ ، لرتنک  رد  ار  بلق  دوش  یم  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  .دـشاب  هتـشاد  لماک 
هک ندرک  دازآ  اذـغ  هب  رظن  زا  ار  هقطان  سفن  وا ، روتـسد  هب  قح و  ترـضح  هب  رظن  لـیذ  رد  و  ادـخ -  ینعی  یتسه - دـحاو  تقیقح 

دـشاب ندیـشیدنا  لرتنک  هب  ندروخاذغ  لرتنک  زا  نامدرکیور  رگا  : » دوش یم  هتفگ  هک  تسا  اتـسار  نیا  رد  تسا ، يراد  هزور  نامه 
«. تسین محازم  تالایخ  رگید 

میتسه و تایمهَو  تالایخ و  رایتخا  رد  نامدوخ  زکرمت ، مدع  رد  اریز  .میتسه  فیعض  مینک ، زکرمت  میناوت  یمن  هک  يا  هزادنا  هب  ام 
هب عوجر  زا 

248 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


رایتخا رد  ار  دوخ  تایمهَو  تـالایخ و  هک  دنتـسه  یناـسک  یلـصا  ناـنامرهق  .میمورحم  دـحَا ، ترـضح  ینعی  قیاـقح ، نیرت  یقیقح 
.دنشاب هتفرگ 

مارآ مارآ  ار  دوخ  هشیدـنا  هزور ي  اب  هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ  و  تسا ! هدرکن  بدا  ار  دوخ  لایخ  هوق ي  هک  یـسک  لاح  هب  ياو 
! هتشگ تیؤر  لوغشم  هدشدازآ و  شومچ  ِتالایخ  ِتسد  زا  هدرک و  تحار  لایخ  تملظ  زا 

هتفهن هلأسم  تسرد  مهف  لد  رد  لح  هار  هک  تسا  نآ  هدـنب  ضرع  یتفگن ! ار  لـح  هار  اـّما  یتفگ  ار  لکـشم  دـیئامرفب : تسا  نکمم 
: تفگ .تسین  ینتفگ  شا  هیقب  دینک ، لابند  ار  ریس  نیا  تسا ؛

تسا یهلبا  میوگ  حرش  رگ  نیا  زا  شیب 

تسا یهگآ  يارو  نآ  مهف  هک  نوچ 

امـش هک  نیمه  .دشابن  نوریب  ياه  یگدنکارپ  لوغـشم  نات  هشیدنا  هک  دشاب  نیا  ناتبولطم  و  دـیورب ، تسامـش  تسد  هک  ییاجنیا  ات 
.دوش یم  تسرد  شا  هیقب  مارآ  مارآ  دیراذگب ، ادخ  مکح  رایتخا  رد  دیناوت  یم  هک  اجنآ  ات  ار  هشیدنا 

زکرمت دـش ، ادـخ  تیؤر  همانرب ي  دراو  بلق  رگا  موشب !؟ زکرمتم  مناوت  یم  یتحار  هب  منک  یم  هاگن  ناویل  نیا  هب  یتقو  نم  هنوگچ 
ناـبز زا  اریز  دـهد  یم  ادـخ  ِدوخ  ار  تیؤر  نیا  .دوـش  یم  ناـسنا  بیـصن  رت  سوـملم  تروـص  هب  تیؤر  هجیتـن  رد  دـیآ ، یم  شیپ 

و راطفا ، عقوم  یکی  تسه ، يداش  ود  راد  هزور  يارب   (1)« هِّبَر ِءاِقل  َْدنِع  ٌهَحْرَف  راْطفِْالاَْدنِع َو  ٌهَحْرَف  ناتَحْرَف ، ِِمئاّصِلل  : » دومرف شربمایپ 
رد یقیقح  يداـش  .دوش  یم  قح  ءاـقل  هب  رّونم  هک  دـیآ  یم  ولج  اـج  نآ  اـت  يراد  هزور  قیرط  رد  راد  هزور  قـح ، ءاـقل  عـقوم  رگید 

، مینک قح  ِتیؤر  همانرب ي  دراو  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  هدمع  .تسا  قح  ءاقل  تیؤر و  هزور ،
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دوش یم  لصاح  ادخ  هب  يا  هیلوا  هجوت  یلامجا  ِتیؤر  نیمه  رون  اب  سپس  دوش ، یم  ققحم  یلامجا  تیؤر  کی  هزور  عورش  اب  ادتبا 
زکرمت نآ  هجیتن ي  دوش و  یم  لدـب  يرت  نشور  ًاتبـسن  تیؤر  هب  زکرمت  نیا  هشیدـنا  هزور ي  اـب  ددرگ ، یم  عورـش  یبـلق  زکرمت  و 

يا هدارا  مزع و  هدـمع  .دـبای  یم  همادا  بلطم  روـط  نیمه  ددرگ و  یم  رت  نشور  تیؤر  هب  رجنم  هک  دوـب  دـهاوخ  يرتدـیدش  ِیبـلق 
منک یم  ضرع  تسا ، ناسآ  میوگ  یمن  .میربب  ولج  ریـسم  نیا  رد  ار  بلق  مینکب و  تیؤر  همانرب ي  دراو  ار  دوخ  میهاوخب  هک  تسا 

: يرآ .تسا  نکمم  ماقم  نیا  هب  ندیسر 

ربکت تسا و  رورغ  یتسم و  همه  يو  زا 

تسا زاین  زجع و  یگراچیب و  همه  ام  زو 

رد هیلع » هللا  همحر  » ظـفاح تهج  نیمه  هب  تسین ، هاـتوک  هار  اذـل  تسوا و  اـم  دوصقم  دـصقم و  همه ي  یلو  درادـن ، زاـین  اـم  هب  وا 
: دیوگ یم  دوخ  یکولس  روتسد 

ناناج مَخ  ردنا  مَخ  فلز  نکش  حرش 

تسا زارد  هصق  نیا  هک  درک  ناوتن  هتوک 

یمن دنادب  دسرب ، ادخ  تیؤر  هب  زکرمت ، رد  بلق  تهج  ِیمئاد  ِندـنام  یقاب  نودـب  ندروخ و  لد  ِنوخ  نودـب  دـهاوخ  یم  سکره 
زاب ادـخ  ِریغ  زیچ ، همه  زا  ار  دوخ  مشچ  مشچ ، هزور ي  کـمک  هب  درک و  فوطعم  قح  يوس  هب  ار  لد  هدـید ي  ماـمت  دـیاب  .دـسر 

ترضح خر  يوس  هب  هدید  ندشزاب  ملاع و  همه ي  زا  نتشادرب  مشچ  اب  هطبار  رد  هیلع » هللا  همحر  » ظفاح .دوش  عورش  تیؤر  ات  دراد 
: دیوگ یم  قح 

ملاع همه  زا  زاب  وچ  هدید  ما  هتخودرب 

تسا زاب  وت  يابیز  خر  رب  نم  هدید ي  ات 
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.تسا یلمع  هزور  کمک  هب  میزادنیب ، نامراگدرورپ  يابیز  خر  هب  رظن  میراد و  زاب  ملاع  همه ي  زا  ار  دوخ  مشچ  میناوتب  هک  نیا  و 

یهاو تالایخ  زا  تاجن  هزور و 

لفاغ هزور  زا  هماـُسا ! يا   (1)« هَّللا َیلِإ  ٌَهبُْرق  ُهَّنِإَف  ِمْوَّصلِاب  َْکیَلَع  ُهَماَسُأ  اَـی  : » دـنیامرف یم  هماـُسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ُءاَِقل ِهاَلَّصلِاب َو  ِْلیَّللا  ِیف  ُدُّجَهَّتلا  ِهَّللا ، ِحْوَر  ْنِم  ٌهَثاََلث  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسا و  ادخ  هب  یکیدزن  نآ  هک  شابم 

اب .يراد  هزور  ینامیا و  ناردارب  تاقالم  بش و  زاـمن  تسا ، دـنوادخ  صاـخ  ياهددـم  زا  هک  تسا  زیچ  هس   (2)« مْوَّصلا ِناَوْخِْإلا َو 
َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوش  یم  مولعم  یـسدق  تیاور  نآ  ياج  تیاور  ود  نیا  هب  هجوت 

رانک هب  سفن  ياوه  يراد  هزور  رد  اریز  .متـسه  نآ  يازج  نم  تسا و  نم  يارب  زا  هزور  دومرف : ادخ   (3)« ِِهب يَزْجُأ  اَنَأ  ِیل َو  ُمْوَّصلا 
ُتیُِمی ُمْوَّصلاَف  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .دـیآ  یم  هنحـص  هب  تسا  قح  هب  ِعوجر  لحم  هک  ناسنا  بلق  دور و  یم 

نآ هلیـسو ي  هب  دناریم و  یم  ار  یندـب  ياه  تّذـل  سفن و  ياه  شهاوخ  هزور   (4)« ِْبلَْقلا تایح  ِهِیف  ِْعبَّطلا َو  َهَوْهَـش  ِسْفَّنلا َو  يوه 
هک دومرف  یـسدق  ثیدح  رد  هک  دوش  یم  نامه  ًالمع  دوش و  یم  سونأم  ادخ  اب  دـش  هدـنز  بلق  یتقو  .دـنک  یم  روهظ  بلق  تایح 

ناوت یم  نیا  زا  رتالاب  يزیچ  ایآ  .دهد  یم  راد  هزور  هب  ار  شدوخ  دنوادخ 
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دراو ادخ  ریغ  هک  تسین  نیا  ام  ياه  تبیـصم  همه ي  رگم  میـشاب ؟ هتـشاد  ار  ادخ  ام  دهدب و  ام  هب  ار  دوخ  دـنوادخ  هک  درک  روصت 
: مینک یم  ضرع  تایاور  نیا  هب  نانیمطا  اب  میـشاب ؟ نامدوخ  ام  دراذـگ  یمن  دـنک و  یم  شدوخ  لوغـشم  ار  اـم  دوش و  یم  اـم  بلق 

ریز رد  ردـق  نیا  رگید  دوشب ، هجوتم  وت  هب  ناـمرکف  اـم  یهدـب و  اـم  هب  ار  تدوخ  رگا  یهد ، یم  اـم  هب  ار  تدوخ  یتفگ  وت  ایادـخ !
یم چوپ  چیه و  رـس  نامرمع  هک  میتسین  نارگن  ایآ  .نک  اطع  ام  هب  ار  یعقاو  ِيراد  هزور  قیفوت  سپ  میوش ، یمن  درُخ  یهاو  تالایخ 

همه ي دوخیب ، ياه  یتسود  یعقاو ، ریغ  ياه  ینمـشد  هناقمحا ، ياه  يداش  چوپ ، ياه  مغ  دوخیب ، ياه  لیم  اج ، یب  تالایخ  دور ،
نإ .مهد  یم  وت  هب  ار  مدوخ  مهد و  یم  تتاجن  هزور  نیا  اب  نم  دیامرف  یم  دنوادخ  درب ؟ یم  نیب  زا  ار  ام  ياهدادعتسا  اه و  تصرف 

.دوش یم  لح  اـم  هلأـسم ي  شدوخ » هدـهاشم ي   » اـب .میوش  قح  تیؤر  هب  رونم  مه  اـم  دـهدب و  اـم  هب  ار  شدوخ  هک  یتقو  هللاءاـش 
: تفگ

لاؤس ره  باوج  وت  لامج  يا 

لاق لیق و  یب  دوش  لح  وت  زا  لکشم 

یم طاشن  هب  وا  اب  طقف  و  دریگ ، یم  تسا - زیچ  همه  وا  هک   - ادخ زا  ار  زیچ  همه  دش ، هلد  کی  دیُرب و  یهلاریغ  ياه  لیم  زا  هک  نآ 
.دوش یم  هبرف  وا  اب  شناج  دیآ و 

رد ار  ادـخ  هب  عوجر  مزع  میـسانش و  یمن  ار  ادـخ  زا  تلفغ  یتشز  زونه  هک  تسا  نیا  يارب  مییآ ، یمن  طاشن  هب  ادـخ  دای  اب  رگا  اـم 
ياه یلاحشوخ  هچ  دوش  یم  مولعم  یتدم  زا  دعب  دنرادن و  یلاحشوخ  شزرا  هک  میلاحشوخ  ییاهزیچ  اب  .میا  هدرکن  رو  هلعـش  دوخ 

نآ اب  ات  درک  فرص  هک  یتقو  همه  نیا  دمهفب  مدآ  یتدم  زا  دعب  هک  رتالاب  نیا  زا  نارسخ  دوب ! يا  هناقمحا 
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و دشاب ؛ ادخ  اب  یسک  رگا  یلو  دوش ؟ یمن  لیدبت  مغ  هب  یلاحشوخ  نامه  ایآ  دوب ؟ يا  هرخسم  یلاحشوخ  دسرب ، یلاحشوخ  هب  زیچ 
تیاور نآ  قبط  ندوب  عون  نیا  دوش و  یمن  نامیـشپ  زگره  دراد و  زیچ  همه  دوخ ، ياه  لیم  اب  هن  دـنک و  ادـیپ  طاشن  ادـخ  اب  سنُا  اب 

شلد ناـج و  رب  ار  وا  مکح  ادـخ و  هدراذـگ و  اـپریز  ار  دوخ  تسا  هتـسناوت  يراد  هزور  اـب  اریز  ددرگ ، یم  ققحم  هزور  اـب  یـسدق 
اهَّنِا ِهوـلَّصلا َو  ِْربَّصلاـِب َو  اُونیِعَتْـسا  َو  : » دـیامرف یم  هک  میریگن  هداـس  ار  هرقب  هروـس ي  هیآ ي 45  دـیاب  تهج  نیمه  هب  دـنک ، مکاـح 

هک ییاه  نآ  ینعی  نیعشاخ  .نیعشاخ  يارب  رگم  تسا ، یلکشم  راک  نیا  دیریگب و  کمک  زامن  ربص و  زا  نیعِشاْخلا » یَلَع  ِّالا  ٌهَریبََکل 
ربص هب  تناعتـسا  دارفا  نیا  يارب  دنا ، هدرک  اریذپ  عشاخ و  ادخ  مکح  لباقم  رد  ار  دوخ  بلق  دنا و  هدراذگ  اپ  ریز  ار  دوخ  ياه  لیم 

(1) .تسا هزور »  » نامه هیآ  نآ  رد  ربص »  » زا دارم  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و  دوش ، یم  نکمم  زامن  و 

دوشب و زامن  مه  تزامن  ات  نک  عورش  یناویح ، عبط  اب  میقتـسم  هلباقم ي  ینعم  هب  هزور  اب  لوا  تسا ، هزور  مه  زامن  هچیرد ي  ینعی 
ِِمقأ : » دومرف ساسا  نیمه  رب  و  تسا ، قح  تیؤر  ماقم  زامن  نوچ  .دهدب  هجیتن 

نم  (3)« ٌبیرَق یِّنِإَف   » هک داد  هدژم  يراد  هزور  اب  هک  یلاح  رد  .دیشاب  نم  دای  هب  هک  نآ  يارب  دینک  هماقا  ار  زامن   (2)« يِرْکِِذل َهولَّصلا 
هام رد  دـیا  هدرکن  هبرجت  اـیآ  .دوش  یم  زاـمن  مه  ناـتزامن  دـیدرک  هشیپ  يراد  هزور  رگا  ینعی  .ینیبب  ارم  یناوت  یم  مکیدزن و  وت  هب 

ياضف رد  ناضمر و 
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.تسا رت  مهارف  هام  نیا  رد  ادخ  روضح  دای و  هنیمز ي  اریز  دوب ؟ رت  کیدزن  رظن  دروم  زامن  هب  ناوت  یم  هنوگچ  يراد  هزور 

تالایخ اب  میریگ ، یمن  هزور  دـیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  مینک ، یم  راتفرگ  اج  یب  ياه  تمحز  هب  ار  دوخ  نوچ  ناضمر  هاـم  رد  اـم 
نداد شوگ  دـننک ؛ یم  هتـسخ  ار  ام  بلق  ناور و  حور و  یهاو  تالایخ  .میهاک  یم  هزور  جـیاتن  زا  یفاـضا  ياذـغ  ندروخ  یهاو و 

یم فرحنم  دـنک ، ریـس  هیلاع  قیاقح  يوس  هب  دـناوت  یم  يراد  هزور  اب  هک  ار  حور  تهج  اج  یب  ياـه  ندرک  هاـگن  اـج و  یب  ياـه 
نآ هب  ار  يونعم  قیاـقح  ياراوگ  معط  میرواـیب و  نوریب  اـیند  کـیرات  ياـه  هچوک  زا  ار  دوخ  هقطاـن ي  سفن  میناوـت  یمن  دـیامن و 

.میناشچب

دیاب ندروخ  اذـغ  رد  .درب  یم  نیب  زا  ار  يراد  هزور  همادا  قوش  دـنک و  یم  مک  ار  اـم  هزور ي  جـیاتن  ندروخاذـغ  رد  یطاـیتحا  یب 
ملاع هب  رظن  هیحور ي  دـنک و  یم  ناشیرپ  ار  سفن  ندروخ ، مک  يرآ  .میروخب  طـسوتم  ِدـیفم  ياذـغ  کـی  میـشاب ؛ بظاوم  ًـالماک 

هک دشاب  ییاهاذغ  مضه  لوغـشم  زور  نامه  ِرـصع  ات  ناسنا  سفن  دوش  یم  بجوم  مه  ندروخدایز  یلو  دناتـس  یم  نآ  زا  ار  بیغ 
ناضمر هام  ِياذغ  لرتنک  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دنک !؟ ریس  سدق  ملاع  يوس  هب  سفن  نیا  عقوم  هچ  سپ  تسا ، هدروخ  رحـس  رد 

رد ندروخاذغ  رد  لداعت  مینکب ، رگیدمه  قح  رد  دیاب  هک  ییاهاعد  زا  یکی  دیاش  .رحـس  رد  هچ  راطفا و  رد  هچ  تسا ، یتخـس  راک 
یم برطـضم  ناسنا  سفن  رگید  ِروط  کی  دـیروخب  مه  مک  دـیتفا ، یم  بقع  تهج  کی  زا  دـیروخب  دایز  رگا  تسا ؛ ناـضمر  هاـم 

هزور هک  یتدم  ناضمر  هام  رد  تسا  نکمم  دوشن ، لوغـشم  شندب  هب  ناسنا  هقطان ي  سفن  ات  مینکب  يراک  هک  تسا  نآ  مهم  .دوش 
، دیتفرگ
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هجیتن دیاب  هک  یعقوم  تسرد  دوش و  ترپ  نات  ساوح  دـیناوخب  زامن  بلق  روضح  اب  دـیهاوخ  یم  هچره  دـیوش و  نات  ندـب  لوغـشم 
رتمک ای  دیا و  هدروخ  دایز  ای  هتـشذگ  ياهزور  رد  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  دیوش ، لسک  ای  تقاط  یب  دیتفیب و  لکـشم  هب  دیریگب 

.دیا هدرک  هدافتسا  اذغ  زا  لومعم  دح  زا 

لد نتشاد  هگن  هدنز  لماوع 

ایند هریثـک ي  روما  ندـب و  زا  يّدـح  اـت  هقطاـن  سفن  یتـقو  میدـش  هجوتم  دـش و  موـلعم  يراد  هزور  یفـسلف  یناـبم  هک  نآ  زا  سپ 
تایاور هب  رگا  نآ  زا  سپ  دـنک ، رظن  ملاع  ینادـحو  تقیقح  هب  دوخ  ینادـحو  هبنج ي  اـب  دـیآ و  دوخ  هب  دـناوت  یم  دـش  فرـصنم 
داهنـشیپ تهج  نیمه  هب  .دوب  دهاوخ  هزور  ندـش  رت  ینارون  تهج  یبوخ  رکذـت  مینک  رظن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدـش  رداص 

: منک یم 

عماـج «، » هداعــسلا جارعم   » لـثم یقـالخا  ياـه  باـتک  يور  رب  دــینک ، هعلاـطم  ناـضمر  هاـم  رد  ار  هزور  هـب  طوـبرم  تاـیاور  ًـالوا :
بلق يارب  یبوخ  ِلقیـص  دینک ، رظن  دنا  هدرک  حرطم  ار  هزور  تایاور  هک  ییاه  باتک  يور  ًالک  و  هعیرـشلا ،» حابـصم  «، » تاداعـسلا

، یعقاو يراد  هزور  .دهد  یم  قوس  يا  هیلاع  دـصاقم  هب  دراد و  یم  هگن  هدـنز  ار  لد  هزور ، هب  طوبرم  تایاور  ندـید  .دـش  دـهاوخ 
دیاـب تشاد ، ار  اهرکذـت  نیمه  دـیاب  .دـسرب  اـهاج  نیا  هب  مدآ  دوـش  یم  دـیدرک  یمن  رکف  ادـتبا  رد  هک  درب  یم  ییاـهاج  هـب  ار  لد 

.یبلق رکذ  اب  مه  نآ  دنام ، یم  هدنز  رکذ  اب  بلق  .درک  ظفح  ار  اهرکذت 

! لد يا  هک  دـینک ، میهفت  لد  هب  راک  نیا  اب  دـیئامن و  تئارق  ار  نآ  نیزح  یتوص  اـب  نآ و  رد  ّربدـت  اـب  دـینک و  هجوت  نآرق  هب  ًاـیناث :
اب دراد  ادخ  شاب  هجوتم 
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.وش رادیب  ادخ  مالک  اب  لد  يا  هک  دیهد ، هّبنت  لد  هب  دیناوخب و  هرابود  دنز ، یم  فرح  وت 

هدامآ دینک و  دراو  ادخ  رضحم  رد  ار  دوخ  زامن ، هماقا ي  اب  .دینک  هماقا  بلق  روضح  اب  تسا  لد  يرادیب  لماوع  زا  هک  ار  زامن  ًاثلاث :
اب نتفگ ، نیملاعلا » بر  هللادمحلا   » اب نتفگ ، میحّرلا » نمحّرلا  هللا  مسب   » اب .دیشاب  دوخ  بلق  يوس  هب  یهلا  تافـص  ءامـسا و  یلجت  ي 
ات دییامن  توعد  دوخ  بلق  يوس  هب  تافص  نیا  اب  ار  ادخ  ًالمع  دینکب و  رظن  یهلا  ءامـسا  هب  نتفگ ، هدمحب » میظعلا و  یبر  ناحبـس  »

.دریگب ار  امش  بلق  قح ،» یناحبس  ماقم   » و میحر »  » و نامحر »  » و هللا »  » رون

باتک تایاور  لثم  تسا ، یکولـس  یقالخا و  تایاور  ندـناوخ  لد ، يرادـیب  لـماوع  زا  هزور ، هب  طوبرم  تاـیاور  رب  هوـالع  ًاـعبار :
 . نآ لاثما  لوقعلا و  فحت  باتک  یفاک و  لوصا  رفک » نامیا و  »

تیلعف هب  يارب  ار  تاکن  نیا  نازیزع  .تسا  رافغتسا  تاولص و  و  هللا » ّالا  هلاال   » لثم يراکذا  لد ، نتـشاد  هگن  هدنز  لماوع  زا  ًاسماخ :
.دنیامرفن شومارف  هزور  ندناسر 

.دنادرگب لیان  تسا ، شتیاضر  دروم  هک  يا  هزور  هب  ار  ام  شمرک  فطل و  هب  دنوادخ 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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هزور نیرتدیدش  دیحوت و  مشش : هسلج 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

اوقت هجیتن ي 

َنیِذَّلا اَهُّیأ  ای  : » دـیامرف یم  دـهد ، یم  رارق  باطخ  دروم  ار  نینمؤم  ناضمر ، هام  رد  يراد  هزور  تهج  هک  يا  هیآ  رد  قح  ترـضح 
يارب هک  نیا  هب  دیا  هدیسر  رگا  دیامرفب : دهاوخ  یم   (1)« َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  َماَیِّصلا ، ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ 

هام رد  يراد  هزور  نآ  هدـش و  ررقم  ناتیارب  ناسآ  هداعلا  قوف  هار  کی  دـیراد ، زاین  اوقت  هب  ًادـیدش  ملاـع ، ِینادـحَو  ِتقیقح  هب  رظن 
.تسا هدوب  ررقم  زین  هتشذگ  ياه  تلم  رد  نینمؤم  ریاس  يارب  هک  تسا  یهار  نیا  تسا و  ناضمر 

ِلد رد  ات  دراد  تحاس  رییغت  هب  زاین  قح ، ِتدحو  يوس  هب  ریـس  ییارگ و  ترثک  زا  دوخ  ینابهگن  يارب  تسا  هدش  هجوتم  هک  یـسک 
لئاـق یهلا  راونا  شیاـمن  هنیآ ي  زا  شیب  يزیچ  دوجولا  نکمم  يارب  هک  دـسرب  یتریـصب  هب  دوش و  يدـحَا  ترـضح  هجوتم  ترثـک 

اه یضعب  .تسا  هدرک  مهارف  ناسآ  نینچ  نیا  یلمعلاروتسد  اب  دنوادخ  ار  دوخ  زا  ینابهگن  هار  هک  دوش  یم  لاحشوخ  رایسب  دشابن ،
يدیحوت نآ  ناسنا  یقیقح  زاین  هک  دنا  هدیسرن  اهاج  نیا  ات 
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نآ اهدوجولا  نکمم  رَوُص  زا  یتروص  ره  ددرگ ، قح  ینارون  دوجو  بلج  دـشاب و  طبترم  قح  اب  تانکمم  ملاع  رد  دـناوتب  هک  تسا 
.دننک یم  ادـیپ  قوس  رگید  فرط  هب  اه  هعقاو  زا  رگید  يروصت  اب  دـنور و  یم  فرط  نیا  هب  یلایخ  اب  دـنک ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  اه 

هب دـنیادخ و  زا  هک  ییاج  نآ  زا  دـنناد  یمن  دـنوش و  یم  اج  هباج  هرثکتم  ِرَوُص  تالایخ و  ِرازاب  هتفـشآ  رد  ًامئاد  هاک ، ِرپ  کی  لـثم 
ِنطو نآ  هب  ردقچ  دـننک  یـسررب  ات  دنـسانش  یمن  دوخ  يارب  ینطو  .دـنربب  رـس  هب  دـیحوت  ملاع  رد  دـیاب  دـندرگ ، یمرب  ادـخ  يوس 

نیع رد  هک  تسا  نیا  شتیاهن  .دنـسانشب  دـنناوت  یمن  ار  ناضمر  هام  هزور ي  هیدـه ي  هاگیاج  مّلـسم  اهنیا  .دـنا  کـیدزن  يدـیحوت 
ُمحرأ  » مه ادـخ  دـننک ، اهر  ار  دوخ  دوش  یم  شتآرد  اه  نآ  دورو  بجوم  هک  هزور  كرت  ِتیـصعم  زا  اـت  دـنریگ  یم  هزور  هارکا ،
يرگید زیچ  روکذم  هیآ ي  قایـس  هک  یلاح  رد  دهد ، یم  اه  نآ  هب  دـنهاوخ  یم  هزور  زا  اه  نیا  هک  ار  يا  هجیتن  تسا و  نیمِحاّرلا »

، ملاع ِینادـحو  تقیقح  هب  رظن  اب  مزال و  ِياوقت  اـب  ار  دوخ  تحاـس  دـنیایب و  ـالاب  قیرط  نآ  زا  نینمؤم  اـت  دراد  هدژم  تلاـح  تسا و 
.دننک یلاعتم 

یتالایخ نیا  اب  دناوت  یمن  دنابنج و  یم  ار  وا  یلایخ  ره  هک  يروط  هب  درادن ، دوخ  تیـصخش  رد  یتابث  چیه  دـش  هجوتم  ناسنا  یتقو 
هک ییاضف  نآ  رد  هک  هدرب  یپ  شدوخ  یناوتان  هب  دنک و  هلباقم  تسا ، هدرک  چوپ  چیه و  ار  وا  هدرکُرپ و  ار  شا  یگدنز  همه ي  هک 

یمن ییاهر  يارب  یهار  رگید  فرط  زا  تسا و  یـضاران  شدوجوم  عضو  زا  فرط  کـی  زا  دـهد ، ماـجنا  دـناوت  یمن  يراـک  تسه 
دوش یم  لاحشوخ  رایسب  دیوش » یقتم  دیاش  دیریگب  هزور  : » دیامرف یم  هک  دونش  یم  ار  ادخ  نخـس  نیا  یتقو  یـسک  نینچ  دسانش ،

و

260 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


هزور ي هک  يا  هزادنا  هب  دنهد ، یم  امـش  هب  يزیچ  هرخالاب  ینعی  ْمُکَّلََعل ؛» : » دومرف هک  نیا  .دنک  یم  ساسحا  شبلق  رد  یگرزب  دیما 
تدش تسا و  یکیکشت  تقیقح  کی  اوقت  هک  درک  مولعم  َّلََعل »  » اب .دیوش  یم  تیصخش  یگناگی  اوقت و  رون  هب  رّونم  دیریگب  یعقاو 
يدابع لامعا  ریاس  لثم  دراد ، یم  رب  فعـض  تدـش و  تسا و  یکیکـشت  تقیقح  کـی  يراد  هزور  هک  روط  ناـمه  دراد  فعـض  و 

نِذا لضفا  ای  نذا  نیرت  لماک  اه  یضعب  هب  تسا و  فعـض  تدش و  يراد  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرح  هب  دورو  تهج  لوخد  ِنْذإ  یتح 
موصعم ءایلوا  مرح  لوخد  نذا  رد  .دنهد  یم  يرتمک  نذا  یـضعب  هب  دـنوش و  طبترم  ماما  رون  اب  باجح  نیرت  مک  اب  ات  دـنهد  یم  ار 

هزاجا ي نم  هب  نم  رورـس  يا  ِکئاَِیلْوَا » نِم  ٍدَحَِال  َْتنِذَا  اَم  لْضفَا  لوُخُدـلا  ِیف  يالوَم  اَی  ِیل  ْنَذْأَف  : » دـینک یم  اضاقت  مالـسلا  مهیلع 
.دیهد یم  دوخ  ناتسود  هب  هک  يا  هزاجا  نیرتالاب  مه  نآ  دیهدب  لوخد 

نیرتدیدش اب  هک  دشاب  نآ  دـیاب  ام  شالت  تسا ، اوقت  هک  نآ  هجیتن ي  ندوب  یکیکـشت  هزور و  ندوب  یکیکـشت  عوضوم  هب  هجوت  اب 
قح هب  وا  لد  مامت  دـیدش  ياوقت  اب  هنوگچ  دـمهف  یم  هک  تسا  اوقت  نیرتدـیدش  لاـبند  هب  یـسک  .میـسرب  اوقت  نیرتدـیدش  هب  هزور 
اوقت تقیقح  هب  ندیـسر  هنیمز ي  نوچ  رما  نیا  هب  هجوت  اـب  .دوش  یم  فرطرب  شبوبحم  وا و  نیب  ياـه  باـجح  دوش و  یم  فوطعم 

مکـش و نتـشاد  هگن  رانک  رد  دیامن  یم  یعـس  دنک و  یمن  تلفغ  هزور  نیرتدیدش  هب  ندیـسر  زا  ناسنا  تسا  مهارف  ناضمر  هام  رد 
هنیآ ملاع  مامت  هک  یطسبنم  دوجو  نآ  ینعی  قح  ترضح  هب  ًامامت  دراد و  هگن  تسپ  ياه  تمه  زا  ار  لد  شوگ و  مشچ و  توهش ،

.تسا اوقت  هجیتن ي  نیا  دیامن ، رظن  تسوا ، شیامن  ي 
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قح رضحم  رد  روضح  هزور و 

ریبـک نشوج  ياـعد  رد  تسا ، دوجو  نیع  وا  اذـل  تسوا و  زا  یتـیعقاو  ره  دوـجو  اریز  تسا ، قـح  ترـضح  تقیقح ، نیرت  یـساسا 
هب عوجر  قح ، هب  عوجر  سپ  .تسا  هدـش  دوجوم  وا  هب  يزیچ  ره  هک  یـسک  يا  ِِهب » ٌدوُجُوم  ْیَـش ٍء  ُّلُـک  ْنَم  اَـی  : » دـیراد یم  راـهظا 

يانب میرگنب و  قح  شیامن  هنیآ ي  ار  زیچ  نآ  دـیاب  مینک  عوجر  مه  رگید  زیچ  ره  هب  رگا  تسا و  دوجو  ملاع  قیاـقح  نیرت  یقیقح 
هب رظن  اـه  ترثک  زا  یقتم  ناـسنا  اریز  تسا  اوقت  یعوجر  نینچ  همزـال ي  مینک و  رظن  قح  هب  قولخم  نآ  قیرط  زا  هک  دـشاب  نآ  اـم 

دنوش ناشلایما  رب  مکاح  هنوگچ  دنناد  یمن  هک  تسا  ییاه  ناسنا  هاگن  هاگن ، نیا  لباقم  .دراد  تسا  دحَا  ترضح  نامه  هک  تدحو 
ندش مورحم  اب  .دنیامن  رظن  ءایشا  قلاخ  هب  ءایـشا ، طسوت  ندش  بذج  ياج  هب  ات  دننک  نوریب  ناشتیـصخش  نادیم  زا  ار  اه  هسوسو  و 

ریز رد  قح  هب  عوجر  رد  ام  هدارا ي  ًالوا : میرگنب ، وا  هنیآ ي  ار  رهاظم  مینک و  رظن  قح  هب  میهاوخ  یم  هک  نیمه  ینادـحَو ، هاگن  زا 
ندنام اب  مینادب ، تقیقح  نیرت  یساسا  ار  قح  هک  نآ  ياج  هب  ًایناث : .دوش  یم  هدنکارپ  تسس و  هریثک ، روما  هب  شیارگ  اه و  هسوسو 

« دوجو  » تقیقح و زا  يا  هرهب  چـیه  هک  يدـصاقم  میهد ، یم  ریـس  یمهَو  دـصاقم  يوس  هب  قح  زا  ار  ناج  تهج  اهوزرآ ، عاونا  رد 
.تسا ییاوقت  نینچ  داجیا  هزور  راک  دهد و  یم  قوس  قح  ترضح  يوس  هب  ار  ناسنا  لد  هک  تسا  نیا  اوقت  راک  .تسین  اه  نآ  رد 

اتـسار نامه  رد  يا  هزور  دـیاب  تسا  ییاوقت  نینچ  لابند  هب  یـسک  رگا  دـشک » ناتـسودنه  روج  دـهاوخ  سوواط  ار  هک  ره  : » تفگ
هک انعم  نیا  هب  دریگب ،
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ْظِفحَْیلَف ٌهَناَمأ ، ُمْوَّصلا  اَمَّنإ  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دـنک  ینابهگن  اوقت  هب  ندیـسر  ریـسم  رد  ار  دوخ  هزور ي 
هجیتن زا  دوشن و  عیاض  ات  دنک  ظفح  ار  دوخ  راگدرورپ  تناما  امـش  زا  مادـکره  هک  دـیاب  سپ  تسا  تناما  هزور   (1)« ُهَتَنامأ مُکُدَحأ 

زا .دراد  فوطعم  قح  ریغ  هب  ار  اـم  رظن  دـیابرب و  مدآ  زا  ار  هزور  دـنک  یم  شـالت  ناطیـش  .ددرگن  مورحم  تسا  نآ  بترتـم  هک  يا 
نآ رب  زور  لوط  مامت  رد  دـناوت  یم  راد  هزور  تسا و  زور  لوط  رد  نآ  ندوب  هبناج  همه  یهلا ، تدابع  ناونع  هب  هزور  تایـصوصخ 
رد ار  دـبع  تسا و  یقاب  راد  هزور  يارب  زور  مامت  رد  هزور  یلو  میناوخ ، یمن  زاـمن  رگید  میدرک ، ماـمت  یتقو  ار  زاـمن  دـشاب ؛ یقاـب 
اریز تسا ؛ لطاب  نات  هزور  دیـشابن ،» هزور   » دیدرک هدارا  هظحل  کی  ناضمر  هام  رد  رگا  تهج  نیمه  هب  دهد ، یم  رارق  الوم  روضح 

هک یـصاخ  تیـصخش  نینچ  اب  هزور  نیا  .تسا  زور  مامت  رد  نآ  ياقب  هب  بجاو - هزور ي  ناونع  هب  ناضمر -  هام  هزور ي  تاـیح 
هب ار  دوخ  رون  زور ، لوط  رد  ناضمر  هام  هزور ي  .تسا  دایز  رایسب  شا  هجیتن  هتبلا  تسا ، یلکـشم  ِراک  نیا  دوش و  ظفح  دیاب  دراد 

يراد هزور  ماقم  رد  زور  ره  لوط  رد  ناضمر و  هام  مامت  رد  ناـسنا  یتقو  .دـناسر  یم  بولطم  ياوقت  هب  ار  وا  دـهد و  یم  راد  هزور 
هب رظن  ِشیاشگ  نشج  رطف ، دیع  زور  رد  هک  دوش  یم  وا  بیصن  یـشیاشگ  دناسرب ، وا  بلق  هب  ار  دوخرون  وا  هزور ي  دشاب و  رقتـسم 

راطفا لاصو  ّیِم  اب  هدش و  لیان  قح  ترـضح  هب  هدرک و  روبع  ترثک  زا  اریز  تسا  لاصو  دـیع  وا  يارب  رطف  دـیع  .دریگ  یم  دـیحوت 
: دنیامرف یم  یعوجر  نینچ  هب  رظن  اب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هدرک ،
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تابارخ ریپ  مَرب  درک  ّیِم  هب  راطفا 

داتفا رمث  گرب و  هب  هزور  ار  وت  هک  متفگ 

: دیوگ یم  دنک ، یم  باریس  ار  بلق  هک  قح  ِتدحو  بارش  هب  رظن  هزور و  یس  ِترثک  زا  روبع  اب  هطبار  رد  ظفاح  ای  و 

مریبدت نیا  رب  هدنام  نم  تسا و  دیع  زور 

مریگ رغاس  هزور و  یس  لصاح  مهد  هک 

قح ياقل  طرش  اضعا ؛ ندب و  هزور ي 

(1)« كِرِْطف ِمْوَیَک  َکِمْوَص  َمْوَی  َّنَنوُکَت  َال  َكُرََـصب َو  َکُعْمَـس َو  ْمُصَْیلَف  َتْمُـص  اَذِإ  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تتاـکرح تـالاح و  يا  هزور  هک  يزور  هک  نک  لـمع  يروط  دـشاب ، هزور  زین  وت  مشچ  شوگ و  هک  دـیاب  يریگ ، یم  هزور  نوـچ 

رب نید  ءاـیلوا  دـیکأت  هک  تسا  بجع   (2) .دنـشاب هزور  مه  ءاضعا  ریاس  لایخ و  مشچ و  دـیاب  .دـشابن  یتسین  هزور  هک  يزور  دـننام 
میریگ و یم  يّدـج  ار  ندروخن  اذـغ  میریگ و  یم  هداس  تسا  ام  یناحور  داعبا  هب  طوبرم  هک  ار  اوق  ءاـضعا و  ریاـس  ِندوب  راد  هزور 

ندروخن اذغ  بآ و  هک  یلاح  رد  تسا ، مامت  راک  مینک  یم  رکف  میروخ و  یمن  اذـغ  میدـنب و  یم  تعاس  هدزاود  هد ، ار  دوخ  ناهد 
بذکلا ءوضولا : نضقنی  ِمئاَّصلا و  َنْرِّطَُفی  ٍلاصِخ  َسْمَخ  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .راک  مامت  هن  تسا  راک  لوا 

غورد و دنکـش ، یم  ار  وضو  دـنک و  یم  لطاب  ار  هزور  هک  تسا  راـک  جـنپ   (3)« هبذاـکلا نیمیلا  هوهـشب و  رظّنلا  همیمّنلا و  هبیغلا و  و 
توهش و رظن  ینیچ و  نخس  تبیغ و 
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يراد هزور  نیا  اـب  هک  تسا  تسرد  دـنام » یم  شیارب  یگنـسرگ  طـقف  هک  يراد  هزور  رایـسب  هـچ  : » دـنیامرف یم  اـی  .غورد و  مـسق 
.دنا هداد  ربخ  ام  هب  شا  هیلاع  جیاتن  زا  هک  تسین  يا  هزور  نآ  هزور  نیا  اما  دنورن  منهج  تسا  نکمم 

.دهد یم  ریـس  ار  ام  اهاجک  ات  تسا و  بیجع  ردقچ  نآ  جـیاتن  میوش  یم  هجوتم  میـشخبب  تدـش  ار  دوخ  هزور ي  مینک  شالت  رگا 
هزور نم  تما  ریـس  تحایـس و   (1)« مایـصلَا ِیتَُما  ُهَحاَیِـس  : » دـنیامرف یم  یجیاتن  نینچ  اب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

، دنک یم  طبترم  یهلا  ءامـسا  راونا  اب  ار  ام  ناج  دهد و  یم  ریـس  شرع  ات  ار  ام  دـنا ، هدومرف  ررقم  ام  يارب  هک  يا  هزور  .تسا  يراد 
نآ همه ي  هک  تسا  ینعم  نیدب  نیا  تسه ، ناتیارب  ندـش  یقتم  ناکما  يراد  هزور  اب  ینعی  َنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل  : » دـنیامرف یم  هک  نیمه 
رد میا  هدمآ  ام  .دوش  یم  هداد  وا  هب  هدـش ، قلخ  اه  نآ  يارب  دوش و  رادروخرب  اه  نآ  زا  تیاهن  رد  دـهاوخ  یم  ناسنا  هک  ییاهزیچ 

! مدرم يا   (2)« َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلاَو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُدـُبُْعا  ُساَّنلا  اَهُّیأ  اـی  : » دـیامرف یم  .میوش  اوقت  اـب  هک  اـیند  نیا 
لک سپ  .دـیوش  یقتم  تدابع ، نیا  ياتـسار  رد  دـیاش  دـیرفآ ، ار  امـش  زا  لبق  ياه  ناسنا  امـش و  هک  دـینک  تدابع  ار  يراگدرورپ 
نیا هب  دوش ، یم  رکذتم  راد  هزور  يارب  ار  اوقت  نیمه  هزور ، ِبوجو  هیآ ي  رد  .میوش  یقتم  ام  هک  تسا  نیا  يارب  تایح ، هفـسلف ي 

، هللا یلا  عوجر  تمایق و  رد  ات  دنک  یم  ادیپ  یعقاو  ینعم  ینیمز  ِیگدنز  نآ ، هب  طوبرم  ياوقت  يراد و  هزور  اب  هک  انعم 
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: دنک یم  هیصوت  هطبار  نیمه  رد  يولوم  .دشاب  هتشاد  ار  بیغ  ملاع  اب  طابترا  هنیمز ي  ام  بلق  حور و 

بارش زا  ماعط و  زا  دنب  ورف  بل 

باتش نک  ینامسآ  ناوخ  يوس 

دیما راد  یم  نامسآ  رب  مد  هب  مد 

دیب وچ  ناصقر  نامسآ  ياوه  رد 

دوش نوزفا  بلط  نیا  ات  نک  دهج 

دوش نوریب  نت  ِهاچ  نیز  تلد  ات 

نالف نآ  نیکسم  دُرم  دیوگ  قلخ 

نالفاغ يا  ما  هدنز  ییوگب  وت 

تسیز وت  ِناج  ندب  یب  دهاوخن  رگ 

؟ تسیک ِيزور  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف 

یم ندـب  نیا  نودـب  تسا و  اـم  ناـج  قزر  قزر ، نآ  دـنا و  هتـشاذگ  اـم  يارب  تسه  نیمز  رد  هک  یقزر  زا  ریغ  یقزر  تسا  موـلعم 
.میسرب قزر  نآ  هب  میناوت 

نآ کمک  هب  نیقیدـص  ياه  ندـب  تسا و  یهلا  ماعط  یگنـسرگ  نیقیدـصلا » نادـبا  هب  ییحی  هَّللا  ماعط  عوجلا  : » دـندومرف هک  نانچ 
هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  تسا و  هتفهن  یهلا  ماعط  یگنـسرگ  رد  هّللا » ُماعط  عوجلا  یف  : » دندومرف ای  .دوش  یم  هدـنز 

.دـناشون یم  یندیـشون  داد و  یم  ماعط  ارم  وا  مدرک ، هتوتیب  مراگدرورپ  دزن  یبش   (1)« ِینیِقْـسَی ِینُمِعُْطی َو  یِّبَر  َْدنِع  ُتِیبَأ  : » دندومرف
هطبار رد  يولوم  .دنهد  یم  شلها  هب  يراد  هزور  اب  هک  تسه  ملاع  رد  ینامـسج  ماعط  زا  ریغ  یماعط  دهد  یم  ناشن  اه  نیا  همه ي 

: دیوگ یم  یگنسرگ  هزور و  تاکرب  اب 

فیثک هزیر ي  يزور  نیز  یهراو 

فیرش توق  رد  تول و  رد  یُتف  رد 

راوگ شوخ  توق  هَّللا و  ماعط  زا 

راوس وش  یتشک  وچ  ایرد  نانچ  رب 
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رِصُم ابیکش و  هزور  رد  شاب 

رظتنم ار  ادخ  تُْوق  مد  هب  مد 
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رابدُرب ِراک  بوخ  يادخ  ناک 

راظتنا رد  دهد  یم  ار  اه  هیده 

تفایب یتوق  تبقاع  هنسرگ  ره 

تفاتب يو  رب  یتلود  باتفآ 

دروخ مک  یشآ  وچ  تّمه  اب  ِفیض 

دروآ رتهب  شآ  ناوخ  بحاص 

دنس يا  یهوک  وچمه  روآ  رب  رس 

دنز وت  رب  روُخ  ِرون  نیتسخن  ات 

رقتسم ِدنلب  هوک  رس  ناک 

رظتنم ار  رحس  دیشروخ  تسه 

هب مارآ  مارآ  درک ، دراو  هزور  يداو  هب  زین  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  تخاس و  ینابدرن  حراوج  هزور ي  يارب  ندـب  هزور ي  زا  هک  نآ 
.دناشکب قح  رهاظم  قح و  هدهاشم ي  هب  فلتخم  ياه  هسوسو  رکف و  زا  ار  بلق  ات  دسر ، یم  بلق  هزور ي 

هام ههام ي  کی  هزور ي  هلیسو ي  هب  هژیو  هب  اه  یـشوخ  كرت  اب  هراّما  سفن  لایما  رگا  تسین ، هداس  ماهلا  هسوسو و  نیب  صیخـشت 
هـشیر هدش و  یقیقح  فراعم  هب  رّونم  راد  هزور  ِناسنا  بلق  هک  يروط  هب  ددرگ  یم  انعم  ملاع  هجوتم  لد  مشچ  دوش ، هدیُرب  ناضمر 
دیامرف یم  هک  یتیاور  .دنیب  یم  ار  قح  طقف  هک  دسر  یم  ییاج  هب  ناسنا  .دریگ  یم  هلصاف  اه  نآ  زا  دسانـش و  یم  ار  اه  هسوسو  ي 

ءاقل يراد  هزور  لد  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  دیؤم   (1)« هِّبَر ِءاَِقل  َْدنِع   » يرگید و  ِراَْطفإلا » َْدنِع   » یکی تسه  يداش  ود  راد  هزور  يارب 
درک و هدافتـسا  نابدرن  زا  دیاب  دسرب ، ماب  تشپ  هب  مدآ  ات  تسا  نابدرن  کی  ندب  هزور ي  میـشاب  هجوتم  دیاب  .تسا  هتفهن  راگدرورپ 

ِرغاس هب  نوچ  دوش  یم  طبترم  قیاقح  نیرت  هدرتسگ  اب  دـش  لـیان  یهلا  ءاـقل  هب  دیـسر و  ماـب  هب  ناـسنا  یتقو  دـناسر ، ماـب  هب  ار  دوخ 
ناسنا دروم  رد  ظفاح  .تسا  هدیسر  تیالو 

267 ص :

ص 65. ج 4 ، یفاک ، - - 1

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 283 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14759/AKS BARNAMEH/#content_note_267_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیا رگید  دوب  هدیـسر  دـیحوت  ِرغاس  هب  رگا  اریز  دریگ »؟ یمن  رغاس  رگم  منیب  یم  گنت  سب  شلد  : » دـیوگ یم  قیاـقح  زا  بوجحم 
وا يارب  قفا  هتفای ، تدش  ناسنا  بلق  حور و  هزور ، رثا  رد  .دـنک  عمج  اج  کی  ار  قیاقح  زا  يرایـسب  دـناوتن  هک  دوبن  رظن  گنت  همه 

: تفگ دهاوخ  دوش و  یم  يرگید  روط 

وک هب  وک  وا  یپ  رد  مدیود  یم  يرمع  هک  نآ 

ور هبور  هتسشن  لد  اب  متفای  شناهگان 

ناگدنب هک  لاح  ربمایپ ! يا  دیامرف : یم  دـنک و  یم  قیدـصت  ار  عوضوم  نیمه  هرقب  هروس ي  هیآدـش ي 186  ضرع  هک  روط  نامه 
« بیرَق ّینِاَف   » دنریگ یم  ارم  غارـس  وت  زا  دندش و  یلیـصفت  تیؤر  بلاط  دش و  ناش  بیـصن  یلامجا  تیؤر  کی  دنتفرگ و  هزور  نم 

ياه تروص  ءاروام  ، قح ترـضح  دریگ و  رارق  ادـخ  بطاخم  دـناوت  یم  هک  دـناشک  یم  اج  نیا  ات  ار  راد  هزور  هزور ، .مکیدزن  نم 
.دنک ساسحا  لباق  وا  يارب  ار  دوخ  یکیدزن  شدیحوت  رون  اب  دنایامنب و  وا  هب  ار  دوخ  ینادحو  تقیقح  تانکمم ،

ییادیش تیؤر و  طیارش  هللا ، تفایض 

دوجولا نکمم  ملاع  يارب  دنوادخ  لباقم  رد  اهنت  هن  هک  دوش  یم  ساسحا  لباق  بلق  يارب  یتروص  رد  قح  ِینادـحو  تقیقح  تیؤر 
بلاط هن  دشاب و  یندید  يادخ  بلاط  درذگب و  مه  رکف  زا  هک  دیایب  هنحص  هب  يروط  بلق  هکلب  میشابن ، لئاق  یلالقتـسا  دوجو  چیه 
ییاج ات  بسا  .دروآ  نایم  هب  ار  بلق  دیاب  قح  ترـضح  هب  عوجر  رد  یلو  تسا  یبوخ  زیچ  هک  نیا  نیع  رد  رکف  .یندـیمهف  يادـخ 

ار ام  هک  دیآ  یم  راک  هب  یلحارم  ات  رکف  .میهد  همادا  ار  هار  یتشک  اب  دیاب  دعب  هب  نآ  زا  دناسرب  ایرد  هب  ار  مدآ  هک  تسا  بوخ 
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رد هک  تسا  محازم  رکف  میوش  یم  هجوتم  یتـقو  .دـیآ  ناـیم  رد  دـیاب  وا  هب  رظن  و  قح » ، » نآ زا  دـعب  یلو  دـنک  قـح  دوـجو  هجوـتم 
، تسین رکف  ياج  هک  قح  رـضحم  رد  دوش ؛» هدایپ  دسر  لزنم  هب  هک  نوچ  راوس   » هک یلاح  رد  دهد ، رظن  دـهاوخب  رکف  قح ، رـضحم 

: دیوگ یم  يولوم  تهج  نیمه  هب  ندید ، تسا و  لد  ياج 

دوب لبقتسم  یضام و  زا  ترکف 

دوب لح  لکشم  تسَر  ود  نیا  زا  نوچ 

هک ییادخ  اب  ات  دوب  دازآ  هدنیآ  هتشذگ و  زا  دیاب  قح  رضحم  رد  دنک و  یم  لوغـشم  هدنیآ  هتـشذگ و  هب  ار  ام  هک  تسا  يروط  رکف 
دوجو و نیع  وا  تسا ، لاح »  » رد ادـخ  نوچ  میریگ ، رارق  لاح »  » رد دـیاب  .درک  رارقرب  طابترا  ناوتب  تسا  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  دازآ 

مدـع رد  دوش  یمن  دوجوم  يادـخ  تسا -  هدـماین  ای  تسا و  هتفر  ای  دنتـسین -  دوجوم  هدـنیآ  هتـشذگ و  هک  یتروص  رد  تسا  ءاـقب 
.تسا لاح »  » رد سپ  دشاب ،

قح رـضحم  رد  مینک ،» ادرف  رکف  دسر  ادرف  وچ  : » وگب دربب ، نوریب  لاح »  » زا ار  امـش  ات  دمآ  ادرف  ياهراک  ِرکف  دـیدرک  ساسحا  رگا 
یتلاح نینچ  رد  تسا ، هاگن  ياج  تسین ، رکف  ياج  اج  نیا  درک ، لیدبت  دیابن  رگید  زیچ  چیه  هب  ار  هجوت  دوب و  هجوت  رد  ًامامت  دیاب 
یباجح هچ  الاح  مینک ، يزیر  همانرب  هدنیآ  يارب  ات  درک  یم  کمک  ام  هب  يداع  یگدنز  رد  هک  رکف »  » نیا بجع ! دیوش  یم  هجوتم 

: دیوگ یم  يولوم  هک  تسا  طیارش  نیا  رد  دش !

تسانف ياریذپ  یشیدنا  هچره 

تسادخ نآ  دیان  هشیدنا  رد  هک  نآو 

میهاوخ یم  ام  دنک و  یم  دوجو »  » زا تیاکح  اهنت  موهفم  تسا و  موهفم » ، » دومن هشیدـنا  درک و  رکف  نآ  هب  ناوت  یم  هک  یعوضوم 
« ادخ دوجو   » اب
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هدرک هدارا  دنوادخ  هللا  تفایـض  رد  یـسرب ، هللا  تفایـض  هب  ات  يرذگب  نآ  زا  يریگب و  هزور  مه  هشیدنا  زا  دیاب  اذل  میـشاب و  طبترم 
زا رتهب  اـیآ  درواـیب ، ناـمهیم  يارب  ار  نیرتهب  دراد  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  میرک  ِناـبزیم  شور  دـهد ، ناـشن  ناـمهیم  هب  ار  دوخ  تسا 

دهاوخ یم  وا  یتقو   (1)« متـسه شیازج  مدوخ  تسا و  نم  لام  هزور  : » دومرف دهدب ؟ دوخ  نامهیم  هب  دنوادخ  هک  تسه  ادـخ  ِدوخ 
دوخ تامولعم  هب  يرـضحم  نینچ  رد  تسا  تسرد  ایآ  لاح  میروایب ، وا  رـضحم  هب  ار  نامدوخ  بلق  دـیاب  ام  دـهدب  ام  هب  ار  شدوخ 

رد دیاب  تهج  نیا  زا  میزادنیب ؟ اجک  هب  ار  دوخ  رظن  وا  رـضحم  رد  الاح  میـشاب  هتـشاد  ار  ادخ  هک  میدرک  راک  همه  ام  مینک ؟ عوجر 
، دوب رای  بلاط  هام  نیا  رد  دـیاب  دـنهد ، یم  رارق  ام  ناج  رظنم  رد  ار  قح  هک  درپس  لد  يروما  هب  ردـق  ياـه  بش  رد  ناـضمر و  هاـم 

: تفگ

!؟ ینکن بلط  ارچ  يرادن ، رای  هک  رگا 

!؟ ینکن برط  ارچ  ، يدیسر رای  هب  رگو 

: تفگ .دیآ  یم  شیپ  اوقت  اب  نیا  مینک و  یگدنز  وا  اب  میبایب و  ار  وا  هک  تسا  نآ  ام  یگدنز  همه ي 

یبای ار  وا  هک  تسا  نآ  مدق  لوا 

یشاب وا  اب  هک  تسا  نآ  مدق  رخآ 

تسا نیا  يارب  تسا ، نآرق  زامن و  رکذ و  اعد و  هام  ناضمر  هام  دینیب  یم  هک  نیا  .تسا  رای  اب  ندربرس  هب  ییادیـش و  تقو  هام ، نیا 
یم زاـمن  دـنز ، یم  فرح  شا  هدـنب  اـب  ادـخ  نآرق  رد  نوچ  یناوخ  یم  نآرق  تسا ؛ هدیـسر  دوخ  دـصقم  هب  هاـم  نیا  رد  ناـسنا  هک 

.دیروآ یم  هنحص  هب  ار  راگدرورپ  اب  طابترا  جوا  اعد  رد  دیوگ و  یم  نخس  ادخ  اب  ادخ  هدنب ي  زامن  رد  نوچ  دیناوخ 
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زا هام  نیا  رد  ات  دـنک  کمک  ام  هب  شدوخ  قح  هب  ادـخ  .دـنک  یم  داجیا  الوم  دـبع و  نیب  ار  يا  هداعلا  قوف  طابترا  هام  نیا  ياهاعد 
.مینک ءادا  ار  ناضمر  هام  ِقح  میناسرب و  تاجرد  نیرت  یلاع  هب  شدوخ  اب  ار  نامطابترا  میناوتب  اعد  قیرط 

دیشابنرای نآ  زا  لفاغ  ندز  مشچ  کی 

دیشابن هاگآ  دنک ، یهاگن  هک  دیاش 

دیحوت يداو  هب  دورو  لماع  هزور ؛

دیحوت نیرتدـیدش  هللا  تفایـض  رد  هک  دـیدومرف  هظحالم  دـنا و  هدـناوخ  هللا  تفایـض  هب  ار  ام  ناضمر  هاـم  رد  یهلا  مرک  فطل و  هب 
هام ود  نآ  رد  هک  تاکرب  همه  نآ  اب  نابعـش  بجر و  هام  ود  اب  تهج  نیا  زا  ناضمر  هام  ور  نیا  زا  دوش ، یم  ادـخ  ناـمهیم  بیـصن 
نآ دنا : هدومرف  ام  هب  نید  ناگرزب  .دنکب  هام  نیا  رد  ینامهیم  هتـسیاش ي  ار  ناسنا  ات  دوب  همدقم  هام  ود  نآ  تسا و  توافتم  تسه ،

هماقا ناذا و  لثم  ناضمر  هام  يارب  نابعـش  بجر و  هام  اه  یـضعب  لوق  هب  .دـیوش  هدامآ  ناضمر  هام  يارب  ات  دـیریگب  هزور  ار  هام  ود 
یمن مورحم  ناضمر  هام  هیلاع ي  جیاتن  زا  میراد  ساپ  ار  نابعـش  بجر و  رگا  تسا و  ناضمر  هام  یلـصا ، دصقم  تسا و  زامن  يارب 

.میوش

فطل دینادب  دیزادرپب  زامن  اعد و  هزور و  هب  مارآ  یلد  اب  دیناوتب  ات  دروآ  شیپ  ناتیارب  ناضمر  هام  رد  ار  ییاه  تصرف  دـنوادخ  رگا 
مهارف نامیارب  شدوخ  اب  رتشیب  سنُا  تهج  هک  ار  یتغارف  و  دیـشابن ، لفاغ  یفطل  نینچ  رکـش  زا  تسا و  هدـش  امـش  بیـصن  یگرزب 

ياهاعد هب  هک  دیا  هدرک  ادیپ  یتصرف  ناضمر  هام  ِرهظ  زا  دعب  ای  رهظ  زا  شیپ  دینک  یم  هظحالم  .دیریگن  مک  تسا ، هدرک 
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نآ رد  اـت  تسا  هداد  رارق  تغارف  رد  ار  اـم  هدرک و  اـم  هب  یمرک  فـطل و  ادـخ  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  تصرف  نیا  دـیزادرپب  زور  نآ 
نیا و  ییاهنت »  » يرگید و  یگنـسرگ »  » یکی تسا : زیچ  ود  ادخ  اب  طابترا  هنوعم ي  میـشاب ، شنامهیم  وحن  نیرتهب  هب  ییاهنت  ِتصرف 

.دنک یئاریذپ  نامهیم  زا  وحن  نیرتهب  هب  نابزیم  ات  تسا  مهارف  ناضمر  هام  رد  ود  ره 

ُهُْریَغ ِراَّدلا  ِیف  َْسَیل  : » هک نیا  هب  دیسر  تفرگ و  هزور  قح  ریغ  هدهاشم ي  زا  هک  دیـسر  ییاج  هب  ناضمر  هام  نادیم  رد  ناسنا  یتقو  »
و تسین ، ملاع  رد  يرثؤم  چـیه  وا  زج  درک  ساسحا  دوجو  مامت  اب  درادـن و  یلالقتـسا  دوجو  يراّید  وا  زا  ریغ  یتسه  ملاع  رد  راّیَد »
مییادخ و زا  همه  َنوُعِجاَر » ِْهَیلإ  ّانإ  ّانإ هللا َو  : » هک درک  هظحالم  ار  تقیقح  نیا  بجعت  لامک  اب  تسا و  مکاح  وا  اج  همه  دـش  هجوتم 

«. تسا هدیسر  دیحوت  هب  ناسنا  لاح  نیا  رد  میتسه ، ریس  رد  وا  يوس  هب  همه 

زج رگم  داتفا  قافتا  يا  هثداح  نابایخ  طسو  رد  زورما  نیمه  رگا  دـسرب !؟ ادـخ  هب  هزات  دُرم ، یتقو  هک  تسین  تشز  ناسنا  يارب  اـیآ 
يدـیحوت ِتقیقح  نیا  هجوتم  دوـخ  رظنم  رد  هراوـمه  دـیاب  سپ  ددرگ !؟ یمرب  وا  هب  دوـب و  ادـخ  تسد  هب  هثداـح  نآ  هک  تسا  نیا 

ادرف هب  طوبرم  نیا  میدرگ و  یمرب  وا  هب  میئادـخ و  زا  یگدـنز  ِمزاوـل  همه ي  اـب  اـم  همه ي  نوـُعِجاَر » ِْهَیلإ  اـّنإ  اـّنإ هللا َو   » هک دیـشاب 
، تسادـخ فطل  میا  هتـسشن  اجنیا  ام  ًالعف  هک  نیا  .تسا  نایرج  رد  ملاع  روما  همه ي  رد  هشیمه  هک  تسا  تقیقح  کی  نیا  .تسین 
هب الاح  نیمه  دـنک و  یم  عشعـشت  پمال  زا  رون  دـینک  یم  نشور  ار  قاتا  پمـال  رون  یتقو  .ددرگ  یمرب  وا  هب  تسوا و  زا  فطل  نیا 

لاح رد  هراومه و  هک  ملاع  نیا  .تسا  روط  نیمه  ًاتقیقح  ادخ ، هب  تبسن  ملاع  تادوجوم  مامت  هطبار ي  .تسا  لصو  پمال 
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زیچ چیه  هک  دنک  یم  قیدصت  امش  بلق  دراد و  تشگرب  ادخ  هب  الاح  نیمه  دریگ و  یم  أشنم  ادخ  زا  دیآ ، یم  امش  يوس  هب  رضاح 
ادـخ هب  لکـش  نیرتدـیدش  هب  ناسنا  هک  دراد  هارمه  هب  ار  یجیاـتن  نینچ  تسا و  نیا  هزور  هاـگیاج  .تسین  لقتـسم  عطقنم و  قح  زا 
دوخ تاذ  رد  تادوـجوم  اریز  تسین ، یلقتـسم  تیعقاو  چـیه  وا  ریغ  راـّیَد » ُهُْریَغ  ِراَّدـلا  ِیف  َْسَیل   » هک دـبای  یم  دوـش و  یم  کـیدزن 
رون دراد  تیعقاو  ملاع  رد  هچنآ  سپ  مدع ، ياضتقا  هن  دراد و  دوجو  ياضتقا  هن  تسا ، اضتقا  دوجولا ال  نکمم  دنا و  دوجولا  نکمم 

تقیقح نآ  هجوتم  يرظنم  ره  رد  هک  تسا  نآ  اـم  رنه  هدـش ، ناـیامن  اـه  دوجولا  نکمم  هنیآ ي  زا  هک  تسا  قـح  ترـضح  لاـمج 
: تفگ .تسا  هدرک  رهاظ  لکش  نآ  هب  ار  دوخ  هک  میوش  يا  هناگی 

يدمآ رادیدپ  وت  مرگنب  هچ  ره  رد 

يدمآ رایسب  هچ  وت  خر ، هدومنان  يا 

تفایض هام  رد  هک  مناد  یم  یلو  مناد ؛ یمن  نم  دنک ، یم  داجیا  دیحوت  اب  هطبار  رد  ار  يا  هزجعم  نینچ  هنوگچ  ناضمر  هام  هزور ي 
يدیحوت بلق  زا  دیـسر  اجره  هب  سکره  دیناد ؛ یم  ناتدوخ  .دننک  یمن  هدعو  فلخ  دنا و  هداد  راد  هزور  هب  ار  يا  هدـعو  نینچ  هللا 

تاّیمهَو و راـتفرگ  دـش  رود  دـنوادخ  زا  سک  ره  تسا و  دوجو » نیع   » هک تسا  قح  ترـضح  تاـیعقاو ، نیرت  یعقاو  اریز  .دیـسر 
ریغ هب  نداد  تلاصا  زا  هدش و  کیدزن  تقیقح  هب  دش  کیدزن  ادخ  هب  هک  يا  هزادـنا  نآ  هب  سکره  دوش و  یم  یعقاو  ریغ  ِتالایخ 

نآرق هطبار  نیمه  رد  و  تسا ، طوبرم  اه  نآ  يدیحوت  هجرد ي  هب  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  لامک  هکاج  نآ  ات  تسا ، هتـشگ  دازآ  ادـخ 
َْکِلت : » دیوگ یم 

(1)« ٍضَْعب یَلَع  ْمُهَضَْعب  اَْنلَّضَف  ُلُسُّرلا 
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رد ادخ و  اب  هطبار  رد  زیچ  ره  درادن و  تلاصا  ادخ  زا  ریغ  یتقیقح  چـیه  نوچ  .میداد  يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  ناربمایپ  زا  یـضعب 
يدیحوت رد  ار  ییاناوت  نینچ  نیا  یگنـسرگ  تعاس  هدزاود  هد ، .دنک  یم  ادیپ  تلاصا  تسه  یهلا  راونا  ءامـسا و  رهظم  هک  نآ  ءازا 

دیحوت رون  هک  تسا  نیا  لابند  هب  دنوادخ  تسا ؛ هداد  ناضمر  هام  هزور ي  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتیـصاخ  نیا  درادـن ، ناسنا  ندرک 
هیآ ي ناسنا  بلق  هک  يّدـح  نآ  اـت  تسا  دـیحوت  نآ  یلجت  لـحم  ناـضمر  هاـم  رد  راد  هزور  ناـسنا  بلق  دروآ و  روهظ  هب  ار  دوخ 

: دراد یم  راهظا  ادخ  هب  دنک و  یم  قیدصت  یبوخ  هب  ار  نوُعِجاَر » ِْهَیلإ  ّانإ  هِّلل َو  ّانإ   » هفیرش ي

تسا شیامنو  بارس  تسه  هچره  وت  ریغ 

هدمآرایسب هن  تسا و  كدنا  هن  اجناک 

: تفگ دهاوخ  دنک و  یم  هدهاشم  ار  وا  ینادحو  رون  زیچ  همه  رد  هلحرم  نیا  رد  راد  هزور 

مه داحتا  دوب ، رفک  لولح ، اج  نیا 

هدمآ رارکت  هب  کیل  تسا  یتدحو  نیک 

.دشاب نایم  رد  داحتا  ای  لولح  هک  نآ  نودب  دنایامن  یم  ار  دوخ  تایهام  ِرهاظم  رد  هک  تسا  تدحو  يرآ 

شیب رازه  نارازه  عنصو  تسا  عناص  کی 

هدمآ رادومن  ملع  دقنز  هلمج 

هدز مَلَع  تدحو  هدرپ ي  ِریز  یسکع ز 

هدمآ رادنپ  هدرپ ي  رازه  دص  رد 

غارچرپ هتشگ  ناهج  هدنکف ، وا  وترپ  کی 

هدمآ راب  رپ  همه  نیا  هتشِک  مخت  کی 

یم قیدـصت  ار  دـیحوت  تقیقح  کلاس ، بلق  دوش و  یم  ققحم  کـلاس  بلق  يارب  دـیحوت  ِتقیقح  هب  تفرعم  هللا ، تفایـض  هاـم  رد 
ملاع ناتـساد  هراومه  دمهف  یم  يدیحوت  ِمشچ  نآ  اب  دراد و  رظن  ملاع  هناگی ي  تقیقح  هب  ًامامت  هک  هدیـسر  ییاوقت  هب  نوچ  دـنک ،

«. نوُعِجاَر ِْهَیلإ  ّانإ  هِّلل َو  ّانإ  : » زا تسا  ترابع 
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یلصا راد  هزور 

حیحـص شتدابع  كرـشم  صخـش  هک  ییاجنآ  زا  دوش و  یم  ادـخ  هجوتم  ناسنا  ناج  هک  تسا  یبلق  ِدـیحوت  اب  اهنت  هک  ییاـجنآ  زا 
تیلعف هب  هوق  زا  شدیحوت  رون  دـسر و  یم  رمث  هب  شا  هزور  تسا  يدـیحوت  شحور  هک  يا  هزادـنا  هب  سکره  عقاورد  سپ  تسین ،

.دوش یم  لدبم 

مدع لامعا  یلوبق  كالم  رگا  .تسا  هتفرگن  هزور  هللا  یلإ  ًهبُرق  اریز  تسین  حیحـص  تسا  كرـشم  هک  یـسک  هزور ي  میدقتعم  همه 
ادخ هب  نامیا  یعدـم  هک  ییاه  نآ  رثکا   (1)« َنوُکِرْـشُّم مُهَو  َّالِإ  ِهّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  اَمَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  رگا  و  تسا ، كرش 

، دنریگ یم  هزور  ادخ  ینامهیم  هام  رد  هیحور  نیمه  اب  دنا و  لئاق  یلالقتسا  شقن  ادخ  ریغ  يارب  یتهج  زا  نوچ  .دنا  كرشم  دنتسه 
هدـیقع ي هک  دوـش  یم  لوـبق  اـم  هزور ي  هزادـنا  ناـمه  هب  اریز  درک  زاـب  يراد  هزور  عوـن  نیا  يارب  ییاـج  دـیابن  هک  تسا  موـلعم 

قمع رد  یـسک  رگا  یلو  دودحم ، جیاتن  نامه  اب  دراد  شدوخ  دح  رد  يا  هزور  كرـش  هب  هدولآ  نامیا  دشاب و  نایم  رد  ام  يدیحوت 
نآ دبای و  یم  تیلعف  شیارب  هدیقع  نیا  يراد  هزور  اب  تسوا  رون  شیامن  رظنم  ملاع  همه ي  هک  تسا  دـقتعم  ییادـخ  هب  دوخ  ناج 

: تفگ دهاوخ  شراگدرورپ  هب  باطخ  دبای و  یم  دبلط ، یم  هک  ار  يدیحوت 

ناهج ود  ره  رد  تسین  وت  زج  هب  هک  نآ  يا 

نامگز اربم  یلایخ و  رترب ز 

نکیل یناشن  ره  نیع  هک  دنچ  ره 

ناشن تسین  ار  وت  هک  تناشن  تسا  نیا 
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ناش كرابم  بلق  هک  دنتـسه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  یلـصا  راد  هزور  تفگ : ناوت  یم  قوف  هتکن ي  هب  هجوت  اـب 
طوبرم یلـصا ، »ِي  رت  » هک نیا  لثم  .دنـشاب  یم  راد  هزور  دنا  کیدزن  ناش  نامز  ماما  هب  هک  يا  هزادنا  هب  هیقب  تسا و  ضحم  دیحوت 

هک يا  هزادـنا  هب  ام  سپ  دـنوش  یم  دـنم  هرهب  تبوطر  يرت و  زا  دـنراد  طاـبترا  بآ  اـب  هک  يا  هزادـنا  هب  اـهزیچ  هیقب  تسا ، بآ  هب 
، میراد رظن  ترـضح  نآ  ینامـسآ  ماقم  ترـضح و  نآ  هب  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رـضحم  رد  نام  لامعا 
ره رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنرب ، یم  ماما  رضحم  رد  ار  ام  لامعا  هبنش  جنپ  هبنشود و  ره  دنیامرف  یم  هک  نیا  تسا و  لوبق  ناملامعا 

، رـضاح ّیح و  ِقـلطم  ِدـحوم  بـلق  نآ  اـب  هسیاـقم  رد  ار  شلاـمعا  دـناوت  یم  سک  ره  دور و  یم  بـقع  هدرپ  هبنـش  جـنپ  هبنـشود و 
.تسا هراک  هچ  دمهفب  دنک و  یسانشزاب 

یکیدزن اب  سک  ره  تسا ، هزور  ناش  هزور  دنا  کیدزن  لماک  ناسنا  هب  هک  يا  هزادنا  هب  هیقب  تسا و  لماک  ناسنا  یلـصا ، راد  هزور 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  میـشاب  هجوتم  رگا  صوصخ  هب  دبای ، یم  تسد  هزور  ّرـس  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب 

دیامن و یبایزرا  ار  دوخ  دنک و  ادیپ  طابترا  ترضح  رون  اب  دناوت  یم  سکره  تسا و  رضاح  ّیح و  سکره  بلق  رد  فیرشلا  هجرف 
.تسا کیدزن  مّسجم  ِدیحوت  هب  ردقچ  دنیبب 

ره ّرـس  هک  يا  هزادـنا  هب  سکره  .نآ  بلاق  هب  هن  تسا و  نآ  نطاب  ّرـس و  هب  یتدابع  ره  تقیقح  هک  میراد  اـم  همه ي  ار  دـیلک  نیا 
لجع رصع  یلو  ترضح  .تسا  هداد  ماجنا  ار  تدابع  نآ  دنک ، ادیپ  طابترا  نآ  نطاب  اب  رهاظ ، تیاعر  قیرط  زا  دسانشب و  ار  تدابع 

ام بلق  عوجر  لحم  دنتسه و  ام  ماما  ترضح  نآ  یفرط  زا  دنتسه و  طبترم  نآ  اب  دنناد و  یم  ار  هزور  ّرس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
نیا هب  هجوت  اب  .تسا  هداد  رارق  ام  ّرِس  رد  ار  وا  ياج  دنوادخ  تسا و  نامماما  هب  لماک  تروص  هب 
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نامه هب  تسین  کـیدزن  دوخ  ماـما  هب  هک  نآ  .تسا و  ربخ  یب  هزور  زا  تسا ، ربخ  یب  هزور  ّرـس  زا  هک  یـسک  : » تفگ ناوت  یم  رما 
«. دوب دهاوخ  ربخ  یب  هزور  ّرس  زا  هزادنا 

یفرط زا  دیآ ، یم  نایم  هب  رشح  رد  هک  ینطاب  نامه  دروآ ، یم  نادیم  هب  ار  دوخ  نطاب  دوش ، انشآ  هزور  ّرـس  اب  دهاوخب  ناسنا  یتقو 
، دوش یم  نایامن  ضحم  دـیحوت  رد  یتدابع  ره  هاگیاج  نوچ  تسا ، ضحم  دـیحوت  هب  لماک  هجوت  یتدابع  ره  ِنطاب  هب  ندیـسر  هار 

ترـضح هب  راد  هزور  رظن  دنک و  لفاغ  ادخ  زا  ار  وا  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  فارـصنا  هزور  ّرـس  دـمهف  یم  ناسنا  هک  تسا  تقو  نآ 
ینعم تسا  نیا  دـنک ، یم  رظن  دوجو  مامت  اـب  وا  هب  دسانـش و  یم  تسا  دـیحوت  لـماک  رهظم  هک  ار  دوخ  ِماـما  هجیتن  رد  تسا و  قح 

.دناد یم  تدابع  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نتشاد  تسود  هک  هَداَبِع » ِّیلَع  ّبُح  »

اه نیا  .میداد  رارق  يرون  مدرم ، نیب  رد  یگدنز  تهج  يا  هدـع  يارب  ام   (1)« ِساَّنلا ِیف  ِِهب  یِـشْمَی  اًرُون  َُهل  اَْنلَعَجَو  : » دیامرف یم  نآرق 
زا دنچ  ره  درک -  ناشیادیپ  دیاب  هک  دنا  طارـص  نامه  اه  نیا  .تسا  رون  ناشراتفر  همه ي  نوچ  دننک ، یم  یناشفارون  مدرم  نیب  رد 

میقتسم طارص  مالـسلا  هیلع  یلع  دندومرف : هطبار  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  دنرتزیت - ریـشمش  زا  رت و  کیراب  وم 
(2)  «. باَذَْعلا َنِم  ًاناَمَأ  ِطاَرِّصلا َو  یَلَع  ًازاَوَج  ِقاَفِّنلا َو  َنِم  ًهَءاََرب  ِراَّنلا َو  َنِم  ًهَءاََرب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَم  : » دندومرف .تسا و 

دنوادخ دشاب  مالسلا  هیلع  یلع  رادتسود  سکره 
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.دراد یم  ررقم  ار  باذع  زا  ناما  طارص و  زا  روبع  ناکما  قافن و  زا  يرود  شتآ و  زا  يرود  وا  يارب 

هک دمهف  یم  یبوخ  هب  لاح  نآ  رد  دوش ، یم  لامعا  نآ  ّرـس  نطاب و  هجوتم  درک  رظن  دیحوت  هب  رظن  اب  يدابع  لامعا  هب  ناسنا  یتقو 
ماما هک  تسا  هطبار  نیمه  رد  .دورب  نیب  زا  ادـخ  وا و  نیب  عناوم  ات  تسا  ینطاب  ياه  یگدولآ  زا  ندـش  كاپ  يارب  نتفرگوضو  ًالثم 

(1)« دنک یم  ضقن  ار  وضو  لطاب  راعشا  ندورس  ای  ندرک  ملظ  ای  نتفگ  غورد  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب 

شوماخ هدرک  هتـشابنا  دوخ  تشپ  رب  سکره  هک  ار  تشز  لامعا  شتآ  ات  دوش  یم  بجوم  زامن  نآ ، ِلـباقم  فرط  رد  هک  ناـنچمه 
(2) دنک

، تسا لکشم  تادابع  ریاس  ّرس  هب  رظن  ای  هزور و  ّرس  هب  رظن  دیئامرفب  تسا  نکمم  .دهد  همادا  ار  دوخ  يدیحوت  ریـس  دناوتب  ناسنا  و 
هللا لجع  رصع  ماما  تیصخش  لیذ  رد  هک  يا  هزادنا  هب  یلو  دوب  تخس  میتشادن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رگا  يرآ 

هب نامردق  بش  دوش و  یم  هزور  نام  هزور  میوش ، کیدزن  وا  هب  ترـضح  نآ  فادـها  تیـصخش و  هب  رظن  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
زا سی »  » هروس ي ینعی  نآرق  بلق  هک  روط  نامه  تسا  دعب  هب  مود  همین ي  زا  ینعی  ناضمر  هام  بلق  رد  ردـق  بش  .دنیـشن  یم  رمث 
هب رهاظ  زا  ناضمر  هام  موسود  نتشاذگرس  تشپ  اب  هک  دسر  یم  ناضمر  بلق  هب  یسک  تسا ، نآرق  ءزج 23  رد  ینعی  دعب  هب  هفصن 

.دشاب هدش  یتسه  قولخم  نیرت  يّرس  نیرت و  ینطاب  ینعی  یتسه  َملاع  بلق  هب  رظن  هدامآ ي  دشاب و  هدرک  ریس  نطاب 

278 ص :

.یلمآ يداوج  هللا  تیآ  تادابع » تمکح   » زا لقن  هب  ص 89 ، ج 4 ، یفاک ، لوصا  - - 1
رب هک  ار  یـشتآ  دیوش  دنلب  دنیامرف : یم  يزامن  ره  عقوم  رد  هکئالم  ص 208 » ج 1 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال   » باتک لقن  هب  انب  - - 2

«. مُِکتَالَِصب اهاُوئَفْطاَف  « ؛ دینک شوماخ  دوخ  زامن  اب  دیا  هتشابنا  دوخ  تشپ 
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لصا .تسا  نآ  بلق  يزیچره  لصا  هک  ییاج  نآ  زا  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  كرابم  ِبلق  اه ، بلق  ناطلس 
تیصخش هب  رظن  اب  تسا و  اه  هزور  لصا  ناشیا  هزور ي  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ینعی  لماک  ناسنا  ناسنا ،

.میریگ یم  دوخ  هب  يراد  هزور  ياوه  لاح و  میوش و  یم  کیدزن  یعقاو  هزور ي  هب  ناشیا  تیـصخش  لیذ  رد  نتفرگرارق  ناـشیا و 
یم .دش  میهاوخ  رادروخرب  ناش  يدوجو  وترپ  زا  ترـضح ، نآ  فادـها  ناشیا و  هب  رظن  اب  یتسه و  رد  ترـضح  روضح  هب  هجوت  اب 

دـیرادرب و مدـق  دـیحوت  يداو  رد  هزادـناره  هک  دـینادب  مهد ؟ رارق  ناـشیا  تیـصخش  لـیذ  رد  ار  ما  هزور  مناوت  یم  هنوگچ  دیـسرپ 
هب دش  ضرع  ًالبق  هک  روط  نامه  لباقتم  روط  هب  دیوش و  یم  کیدزن  ترضح  نآ  هب  دیهد ، رارق  رظن  ّدم  ار  ماما  ینادحو  تیـصخش 
هب تبسن  هک  تسا  یتقیقح  دیحوت  اریز  .دیوش  یم  کیدزن  دیحوت  هب  دیشاب ؛ هتـشاد  حیحـص  يا  هزور  دیئامرفب  یعـس  هک  يا  هزادنا 
نآ یلیصفت  تروص  دیزادنا و  یم  رظن  لماک  ناسنا  ماقم  هب  دوخ  ِدیحوت  اب  دراد ، یلیـصفت  یلامجا و  ای  یکیکـشت و  تلاح  کلاس 

شیامن هنیآ ي  اه  نآ  اریز  دـیوش  یم  قح  ترـضح  هجوتم  اـه  نآ  قیرط  زا  سپـس  دـیبای و  یم  ناـماما  تانکـس  تاـکرح و  رد  ار 
راونا هب  رظن  هکلب  تسین ، هداس  ِیفطاع  تبحم  کی  تبحم  نیا  میزروب ، تبحم  اه  نآ  هب  دنا  هداد  روتسد  ام  هب  .دنتـسه  یهلا  دیحوت 

چیه نودب  میناوتب  ات  دوش  یم  بجوم  اه  نآ  هب  تبحم  تهج  نیمه  هب  دنتسه و  هبترم  نآ  رهظم  اه  نآ  هک  تسا  شرع  قاس  ِیلاعتم 
یَّتَح ٌباَجِح  ِهَّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  َنوُکَی  َال  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  .مینک  رظن  قح  هب  يا  هطـساو  باـجح و 

َرُْظنَی ِهَّللا َو  َیلِإ  َرُْظنَی 
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سکره  (1)« هَّللا َیلِإ  َرَظَن  ِْهَیلِإ َو  ُهَّللا  َرَظَن  َِکلَذَـک  َناَک  اَذِإ  ُهَّنِإَف  ْمُْهنِم  ِماَـمِْإلِاب  َّمَتْأَـی  ْمِهِّوُدَـع َو  ْنِم  ْأَّرَبَتَی  ٍدَّمَُحم َو  َلآ  َلاَوَتَْیلَف  ِْهَیلِإ  ُهَّللا 
تـسود ار  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دیاب  دنک  هدهاشم  ار  وا  دنوادخ  دنیبب و  ار  ادـخ  وا  ات  دـشابن  یباجح  ادـخ  وا و  نیب  تسا  لیام 

.دنیب یم  ار  وا  زین  ادخ  دنیب و  یم  ار  ادخ  وا  دوب  نینچ  رگا  .ددرگ  هداوناخ  نیا  زا  یماما  وریپ  دـشاب و  رازیب  ناشنانمـشد  زا  درادـب و 
یم نشور  دـننک و  یم  حرطم  ار  ِهب » ٌقولخم  ِّقح   » ای و  هیراس » تیوه   » عوضوم دوش ، یم  حرطم  تیاور  نیا  رد  هک  ییاـنبم  رب  اـفرع 

هنیآ ي .دنک  یم  رظن  قح  ترـضح  هب  تاقولخم  هنیآ ي  زا  دّحوم  ِناسنا  هدـنایامن و  تاقولخم  هنیآ ي  رد  ار  دوخ  دـنوادخ  دـنیامن 
.دنا لماک  ياه  ناسنا  قح  يامن  مامت 

تمایق ِرجفلا  علطم  ات  تسا  يردقلا  هل  - یل یگدنز ؛

وا يدـیحوت  بلق  رد  یهلا  ءامـسا  همه ي  تسا و  عماج  تقیقح  کی  تسا - یتسه  ملاـع  بلق  هک  لـماک -  ناـسنا  هک  روط  ناـمه 
دراد يا  هبتر  نینچ  زین  ردق  بش  دهد ، یم  ناشن  ار  دیحوت  تهج  نیا  زا  تسا و  لامک  همه  نیا  لماح  هک  تسا  یکی  هدـش و  عمج 

رد دـنرادن - ار  نآ  روـهظ  تفاـیرد و  ناـکما  هاـم  رازه  هک  ار  تقیقح  زا  يراوـنا  دراد -  اـج  کـی  ار  حور  راوـنا  عـمج  تیفرظ  هک 
، دسر یم  رجف  علطم  هب  ردق  بش  دنک و  یم  روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ًامتح  لامجا  زا  دعب  ِلیصفت  ققحت  ياتسار 

تروص هب  لوزن ، نیع  رد  بش  نآ  رد  قیاقح  نوچ  تسا  بش  ردق  بش 
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لیـصفت هب  لاس  هس  تسیب و  ضرع  رد  لامجا  نآ  درک و  لوزن  لامجا  تروص  هب  ردق  بش  رد  نآرق  هک  روط  نامه  دنتـسه  لامجا 
(1) .دمآ رد 

، دبای ققحت  تدحو » نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدحو   » ینعم هب  دیحوت  دسرب و  ملاس  رجف  هب  دیاب  هک  تسا  یبش  ردق ، بش 
ِْلیَّلا َو   » دنیوگ یم  ایند  دروم  رد  یلو  همایقلا » ُموی  : » دـیوگ یم  نآرق  تسا ؛ زور  هک  تمایق  سکعرب  تسا ، بش  کی  یگدـنز  لک 

َو : » دومرف دزن ، نتفر  زا  یفرح  حبص ، دروم  رد  یلو  .دور  یم  ًامئاد  تسا ، سَعْسَع »  » رادیاپان و هک  یبش  هب  دنگوس   (2)« سَعْسَع اَذإ 

بش کی  یگدنز  لک  .تسا  زور  طقف  تسا ، مامت  بش  رگید  نوچ  .دوش  یم  عورـش  حبـص  هک  هاگنآ  ینعی   (3)« سَّفَنَت اَذإ  ِْحبُّصلا 
اب دوش  یم  ققحم  رجف  هک  اـهتنا  رد  دـسرب ، دـیحوت  هب  لاـمجا ، تروص  هب  قیاـقح  عـمج  اـب  بش  نیا  زا  تسناوـت  یـسک  رگا  تسا ؛

، دیابر یم  ار  اه  نآ  ایند  دنسر ؛ یمن  یحبص  چیه  هب  اه  یضعب  .تسا  تشهب  نامه  هک  ددرگ  یم  ور  هبور  لیـصفت  لکـش  هب  قیاقح 
هکئالم و ردق  بش  رد  نوچ  دنیآ  یم  تمایق  هب  ایند  رد  یگدنز  ِتملظ  اب  دنروآ  یم  ار  اه  نآ  هک  مه  تمایق  رد 

281 ص :

یمیکح رما  ره  بش  نآ  رد  ٍمیِکَح » ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اَهِیف  : » دیامرف یم  ردـق  بش  فیـصوت  رد  ناخد  هروس ي  رد  نآرق  هک  نیا  - - 1
تهج نیمه  هب  یلامجا ، ترثک  یتح  تسین ، یترثک  هوحن  چیه  اج  نآ  رد  هک  دیامرف  یم  یهّللادـنع  ماقم  هب  تبـسن  دوش ، یم  ادـج 

ادج ادـج  تروص  هب  ردـق  بش  رد  تسا  ادـخ  دزن  هک  يرما  .دوب  ام  دزن  هک  يرما  نآ  اَنِدـنِع » ْنِّم  اًْرمَأ  : » دـیامرف یم  دـعب  هیآ ي  رد 
ضیف و ماـقم  رد  یتـهج  زا  هک  دـننک  یم  لوزن  سدـقا  ضیف  ماـقم  هـب  تیدـحا  ماـقم  زا  ءایـشا  ناـیعا  هـک  نآ  لـثم  .دـنک  یم  لوزن 

.دنتسه لامجا  ماقم  رد  سدقم  ضیف  هب  تبسن  یتهج  زا  دنا و  هتفرگ  رارق  تیقولخم 
هیآ ي 17. ریوکت ، هروس ي  - - 2
هیآ ي 18. ریوکت ، هروس ي  - - 3
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یلجت اه  نآ  ناج  رد  عماج  تروص  هب  بیغ  ملاع  قیاقح  ات  دنتـشادن  رظن  دیحوت  هب  دنـسرب ، دیحوت  هب  ات  دشن  لزان  اه  نآ  رب  یحور 
.دنک

یم فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تسا ، ٌمالَـس »  » وا يارب  بش  نآ  دسر و  یم  حبـص  ِتقیقح  هب  بش  نیا  رد  هک  یناسنا 
یم حور  هکئالم و  راونا  یلجت  هدامآ ي  دنتسین ، ایند  ریثأت  تحت  ایند  رد  ترـضح  نوچ  دناردق ، بش  یلـصا  بحاص  ناشیا  دنـشاب ،

ره تقیقح  دنک و  عولط  رجف  هک  یتقو  ات  ِرْجَْفلا » ِعَلْطَم  یّتَح   » .دنراد یم  هگن  تمـصع  یکاپ و  تلاح  رد  ار  دوخ  نانچمه  دنـشاب و 
هب رونم  هک  دسر  یم  يدیحوت  هب  تفرگ  رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ریسم  رد  هک  سک  ره  زین  ددرگ و  رهاظ  زیچ 

.تسا قیاقح  روهظ  حبص 

.هللا لوسر  ای  هلب  دندرک : ضرع  تسه ؟ یناضمر  هام  مه  نم  زا  دعب  ایآ  دندیسرپ : ناش  باحصا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یم لزان  یـسک  هچ  رب  نآرق  نآ  دوش ، یم  لزان  نآرق  ردق  بش  رد  تسا و  ناضمر  هام  رد  ردـق  بش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دندیـسرپ :

نامه یـسک  نینچ  دشاب و  هتـشاد  ار  نآرق  لک  تیفرظ  هک  دـشاب  یبلق  دـیاب  دوش  یم  لزان  ردـق  بش  رد  نآرق  لک  یتقو  ؟(1)  دوش
همه بسک  دادعتسا  ات  درادن  یلمع  یلقع و  صقن  چیه  هک  تسا  یـسک  موصعم  .دراد  رارق  تمـصع  ماقم  رد  هک  تسا  ادخ  تجح 

.دشاب هتشاد  ار  نآرق  تقیقح  ي 

282 ص :

رگید فرط  زا  دش ، لزان  ردـق  بش  رد  نآرق  ینعی  رْدَْـقلا » ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَا  ّانِا  : » دـیامرف یم  ردـق  هروس  رد  نآرق  فرط  کی  زا  - - 1
لزان نآرق  نآ  رد  هک  تسا  یهام  ناضمر ، هام  ینعی  ناْرُْقلا » ِهیف  َلِْزنُا  يذَّلا  َناضمَر  ُرْهَش  : » دیامرف یم  هرقب  هروس ي  هیآ ي 185  رد 

ار ثحب  نیا  لصفم  هتبلا  دوش ، یم  لزان  نآرق  تسه  ناضمر  هام  رد  هک  يردق  بش  رد  هراومه  هک  میریگ  یم  هجیتن  سپ  .دوش  یم 
یلو تسا ، یعفد  تروص  هب  ردق  بش  رد  نآرق  لوزن  هک  نیارب  ینبم  دینک ، بیقعت  دیناوت  یم  نازیملا  ریسفت  رد  ناخد  هروس ي  رد 

.تسا هدش  لزان  یجیردت  تروص  هب  لاس  لوط 23  رد 
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بـش رد  دندیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .متـسین  موصعم  سپ  مصقان ، زونه  مریگب  ار  نآرق  فصن  ضرف -  رب  رگا -  نم 
هل یحور  » نینمؤملاریما .دنرتاناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ادـخ و  دـندرک : ضرع  دوش ؟ یم  لزان  یـسک  هچ  رب  نآرق  ردـق 

ناشیا رب  نم  زا  دعب  دندومرف : دنتشاذگ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رس  يور  رب  ار  ناش  تسد  ربمایپ  دنتشاد ، فیرشت  اج  نآ  ادفلا »
ٍِبلاَط َو ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  يِدَْعب  ْنِم  ًهَالُو  َِکلَِذل  َّنِإ  ِهَنَّسلا َو  ُْرمَأ  ِهِیف  ُلِْزنَی  ُهَّنِإَف  ِرْدَْقلا  ِهَْلیَِلب  اُونِمآ  : » دـندومرف .دوش  یم  لزان  ناشیا  دالوا  و 

نم زا  سپ  ِتفالخ  يارب  انامه  دوش و  یم  ردقم  لاس  ياهراک  بش ، نآ  رد  هک  دیروایب  نامیا  ردق  بش  هب   (1)« هِْدلُو ْنِم  َرَشَع  َدَحَأ 
َهَْلَیل َنِإ  : » دـندومرف سابع  نبا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هطبار  نیمه  رد  .دوب  دـنهاوخ  وا  لسن  زا  نت  هدزای  بلاـط و  یبا  نب  یلع 

ْنَم ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  ٌهَالُو  ِْرمَْألا  َِکلَِذل  ِهَنَّسلا َو  ُْرمَأ  ِهَْلیَّللا  َْکِلت  ِیف  ُلِْزنَی  ُهَّنِإ  ٍهَنَـس َو  ِلُک  ِیف  ِرْدَْقلا 
دیآ یم  دورف  لاس  نآ  رما  بش  نآ  رد  تسه و  یلاس  ره  رد  ردـق  بش  انامه   (2)« َنُوثَّدَُحم ٌهَِّمئَأ  ِیْبلُص  ْنِم  َرَشَع  َدَحَأ  اَنَأ َو  َلاَق  ْمُه 

متـسه و نم  دومرف : دـننایک ؟ اه  نآ  تفگ : ساـبع  نبا  .تسا  یناتـسرپرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  رما  نآ  يارب  و 
.دنا طبترم  بیغ  ملاع  اب  هک  یناسک  ینعی  دنشاب ، ثَّدحم  ناماما  هک  نم  یبلص  نادنزرف  زا  نت  هدزای 

283 ص :

ص 480. ج 2 ، دیفم ، داشرا  - - 1
ص 532. ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا - - 2
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تمایق رجفلا  علطم  رد  تمالس  هار 

نودب ار  یگدنز  ناشیا  تسا و  مالس »  » ناشیا يارب  ردق  بش  دنتسه و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ردق  بش  بحاص 
، میراد زاین  موصعم  یماما  میناسرب  حبـص  هب  تمالـس  هب  ار  یگدنز  ِردق  بش  زین  ام  هک  نیا  يارب  دنناسر ، یم  حبـص  هب  یـصقن  چیه 
، ترـضح نآ  ددم  هب  دیما  وا و  زا  تعاطا  ترـضح و  نآ  هب  لسوت  ماما و  هب  هجوت  رظن و  اب  تسین ، نکمم  يریـس  نینچ  ماما  نودـب 

َنیِـساَن َال  ْمُِکتاَـعاَرُِمل َو  َنِیلِمْهُم  ُْریَغ  اَّنِإ  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  ِدوخ  .دـسر  یم  رجف  عولط  هب  تمالـس  هب  ردـق  بش 
رطاخ زا  ار  امش  دای  مینک و  یمن  یهاتوک  امش  لاح  تیاعر  رد  ام   (1)« ءاَدْعَْألا ُمُکَمَلَطْصا  ُءاَوْأَّللا َو  ُمُِکب  َلَزََنل  َِکلَذ  َال  َْول  ْمُکِرْکِِذل َو 

زا دوش  یم  مولعم  .دـندرب  یم  ناـیم  زا  ار  امـش  ناتنانمـشد ، دروآ و  یمور  امـش  هب  يراـتفرگ  وس  ره  زا  دوب  نیا  زج  رگا  میا و  هدربن 
هب ناشرون  دنـشاب  هک  مه  تبیغ  ِربا  تشپ  ماما  دنا  هدادربخ  ام  هب  .مینک  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  ام  تسین  یهاتوک  هنوگ  چـیه  ماما  فرط 

، ماما یب  هزور ي  هک  نیا  هب  میا  هدیـسر  هک  مه  ام  دنهاوخ ، یم  ار  ام  میهاوخب  ار  ترـضح  نآ  ام  هچنآ  زا  رتشیب  ناشیا  دسر ، یم  ام 
، تسا کـیدزن  دـیحوت  هب  دراد و  هلـصاف  كرـش  زا  هک  يا  هزادـنا  هب  یبـلق  ره  تسا و  دـیحوت  همه ي  ماـما  بلق  اریز  .تسین  هزور 

نامه دوش ، یم  دوبان  دـسرن ، لک »  » هب رگا  یئزج »  » ره تسا ، اه  هزور  ِماما  لصا و  ماما  هزور  طقف  سپ  .تسا  لوبق  دروم  شتادابع 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  بلق  هب  ندرکرظن  هزادـنا ي  هب  اـم  هزور ي  دـندرگ ، یمرب  بآ  هب  اـه  من  اـه و  تبوطر  هک  روط 

ملق دننک و  کمک  هک  میهاوخب  ماما  زا  دیاب  سپ  تسا ؛ هزور  فیرشلا 

284 ص :

ص 497. ج 2 ، جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا  - - 1
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هب تشاد  بلق  روضح  دوخ  لامعا  رد  هک  يا  هزادـنا  هب  سکره  دـنا و  بلق  بحاص  ماـما  .دـنراگنب  اـم  لد  حول  رب  ار  دوخ  كراـبم 
هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  هتفگ ي  هب  دوش  لاّـعف  تسا  یفاـک  تسا ، یهلا  عماـج  مسا  هنیآ ي  بلق ، اریز  تسا  هدرک  عوجر  ماـما  بلق 

(1)« دوش یم  یهلا  ناسنا  زیچ  همه  دش ، یهلا  بلق  یتقو  « » هیلع یلاعت 

هزور ییاهن  هجیتن ي 

زا ناوت  یم  نوچ  درک  ینابهگن  ًادیدش  دیاب  هزور  زا  هک  نیا  یکی  میریگب : هجیتن  ود  متـساوخ  یم  دـش  ضرع  هک  یتاکن  هب  هجوت  اب 
هب تسا ، نکمم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رظن  کمک  هب  ینابهگن  نیا  هک  نیا  مود  دومن ، ناوارف  اه ي  هدافتـسا  نآ 

تهج دـنک و  یم  لداعتم  ار  ام  لامعا  دـیاقع و  یماقم  نینچ  هب  رظن  و  دنتـسه ، نید  داعبا  همه ي  ِتیلعف  ماقم  رد  هک  یماما  کـمک 
بلق روضح  اب  میـسرب و  نیقتم  ماقم  هب  مینک و  ظفح  ار  دوخ  هزور ي  میناوتب  ات  مینک  یم  کمک  ياضاقت  یماما  نینچ  زا  .دـهد  یم 
لعف ره  رد  تفرگ ، هزور  زیچ  همه  زا  هک  يراد  هزور   » دوش یم  نشور  تقو  نآ  .دوش  یم  مهارف  ماما  هب  عوجر  هنیمز ي  لامعا ، رد 

«. دبای یم  ار  قح  تاذ ، تفص و  و 

دیحوـت اریز  درگنب  ترثـک » رد  ار  تدـحو  تدـحو و  رد  ار  ترثـک   » هک دـسرب  يا  هجرد  هب  تسا  هتـسناوت  هک  یـسک  ینعی  دـحوم 
ندومن یناف  قلخ و  زا  تسا  قح  زیمت  ناـمه  هک  عمج ، نیع  رد  تسا  لیـصفت  هدـهاشم  و  لیـصفت ، نیع  رد  تسا  عمج  هدـهاشم ي 

هطیح ي رد  ار  ملاع  همه ي  قح و  رد  تسا  قلخ 

285 ص :

ص 519. ج 8 ، هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هفیحص ي  - - 1
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هک نیا  رگم  دتفا  یمن  ورف  یگرب  چـیه   (1)« اهُمَْلعَی ِّالا  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُطُقْسَت  ام  َو  : » دومرف هک  هفیرـش  هیآ  نیا  قیدصت  نتـسناد و  ادخ  ملع 
هنیآ ي همه  همه و  دنک  روهظ  یتفـص  رگا  دوش و  عقاو  ملاع  رد  یلعف  رگا  .تسا  وا  رایتخا  هطیح ي  رد  دراد و  ملع  نآ  هب  دـنوادخ 

.مینیبن ار  قح  زج  ات  دننک  دحوم  ار  ام  یهلا  تادابع  قیرط  زا  دـنهاوخ  یم  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  .دنتـسه  یهلا  ءامـسا  راونا و  شیامن 
دارفا همه ي  هب  هنوگچ  دیا  هدرک  هظحالم  .تسوا  تسد  هب  اهراک  همه ي  مینیبب  هک  دـهد  یم  نام  ناشن  روما  يرایـسب  رد  مه  ادـخ 

وا سپ  درک ، لح  ار  ام  هلأسم ي  دنوادخ  میدوب ، راودیما  اه  نآ  هب  هک  یناسک  همه ي  فالخ  رب  دشن و  لح  نامراک  میتشاد و  دیما 
یم مورحم  هدـش ، لزان  نآ  يارب  نآرق  تسا و  دـیحوت  نامه  هک  هدـیقع  نیرتابیز  زا  دور و  یم  نامدای  زاب  هک  فیح  .دـید  دـیاب  ار 

هب هللاءاش  نإ  ناضمر  هام  رد  ناطیـش  ندش  هتـسب  اب  تسا و  هتفرگ  ام  زا  ار  زیچ  همه  دریگب  ام  زا  ار  دیحوت  نیمه  ناطیـش  رگا  .میوش 
ادخ هک  میسر  یم  ییاج  هب  یهلا  تفایض  رد  رگید  ترابع  هب  ای  میناد ، یم  ادخ  زا  ار  زیچ  همه  هک  میسر  یم  ییاج  هب  هزور  اب  رورم 

.دهد یم  ام  هب  ار  دوخ 

ات ربارب  هد  یکین  ره  يارب  : » دومرف قح  ترـضح  هک  دینک  لابند  ار  راک  هناراودیما  دیئامرفن و  شومارف  ناضمر  هام  رد  ار  تیاور  نیا 
(2)« .متسه نآ  شاداپ  نم  تسا و  نم  يارب  نآ  هک  هزور ، رگم  تسا  شاداپ  نآ  ِربارب  دصتفه 

.تسا ینعم  نیمه  هب  مه  یهلا  تفایض  ینعم  دیشاب و  هتشاد  دیما  یهلا  هدعو ي  هب 

286 ص :

هیآ ي 59. ماعنا ، هروس ي  - - 1
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دـنک و بانتجا  تسین  يرورـض  تسا و  حابم  هچنآ  زا  دوخ ، ناوت  ّدـح  رد  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماـجنا  رب  هوـالع  ناـسنا  یتقو 
ار شیوخ  بلق  دهد و  ّدر  باوج  زین  دوخ  حابم  زاجم و  ياه  هتساوخ  هب  دیوج و  يرود  اهنآ  زا  وا  ناوضر  قح و  راوج  هب  لین  يارب 
دریگ و یم  هدـیدان  ار  دوخ  دـنز و  یم  رانک  ار  دوخ  تقیقح  رد  دـشاب ، دوصقم  بلط  رد  شدوجو  مامت  اب  دراد و  زاـب  راـیغا  داـی  زا 

مهیلع ناماما  ناربماـیپ و  تسا و  هدـش  لزاـن  نآ  ققحت  يارب  نآرق  هک  تسا  يدـیحوت  ینعم  نیا  دروآ و  یم  هنحـص  هب  ار  دـنوادخ 
.دنتسه دیحوت  نیا  رد  هتفای  تیلعف  ياه  تیصخش  مالسلا 

وا راوج  قیال  دبای و  یم  هار  یبوبر  سدق  راوج  هب  رما  ِنطاب  رد  ناسنا  هک  تسا  قح  ندروآ  هنحص  هب  دوخ و  نتشاذگرانک  ماقم  رد 
هب دوش و  یم  ظوظحم  یبوبر  ِكاـپ  بارـش  ماـعط و  زا  هتـشگ و  دـنم  هرهب  وا  تاـضافا  زا  دریگ و  یم  رارق  وا  راوج  رد  ددرگ و  یم 

هزور رثا  رد  دمهف  یم  دوش و  یم  دوهشم  شیارب  یبوبر  تفایض  نیا  دور  رانک  اه  هدرپ  رگا  دریگ و  یم  رارق  یهلا  تفایـض  رد  عقاو 
.تسا هداد  شنامهیم  هب  ار  شدوخ  صاخ  راونا  دنوادخ  هنوگچ  ادخ ، ینامهیم  هام  رد  نتفرگرارق  رثا  رد  و 

لیاـن قح  تیؤر  هب  هزور  قیرط  زا  میهاوـخب  رگا  هرخـالاب  هک  مه  نازیزع  ِلاؤـس  نیا  دـسرب و  یبوـخ  ياـهتنا  هب  ثحب  هک  نیا  يارب 
ْنَم : » دیامرف یم  قح  ترضح  هک  موش  یم  رکذتم  مالک  نیا  هب  دوش ؛ هداد  باوج  مینکب ، دیاب  هچ  میوش ،

انأ َو  ُُهتَیِد ، َّیَلَعَف  ُُهْتلَتَق  ْنَم  َو  ُُهْتلَتَق ، ینَقَـشَع  ْنَم  َو  ینَقَـشَع ، ینَّبَحأ  ْنَم  َو  ینَّبَحأ ، ینَفَرَع  ْنَم  َو  ینَفَرَع ، ینَدَجَو  ْنَم  َو  ینَدَـجَو ، ینَبَلَط 
مدسانش یم  تفای  ارم  هک  سک  نآ  مدبای و  یم  درک  بلط  ارم  هک  یسک  ُُهتَیِد »
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یم دش  مقشاع  هک  ار  سک  نآ  ددرگ و  یم  مقشاع  دش ، مرادتسود  هک  سک  نآ  دوش و  یم  مرادتسود  تخانش  ارم  هک  سک  نآ  و 
مدوخ دیامرف  یم  هک  تسا  رخآ  هتکن ي  يور  فرح  .متسه  وا  هید ي  مدوخ  تسا و  نم  رب  وا  هید ي  متشک  هک  ار  سکره  مشک و 

.مهد یم  وا  هب  ار  مدوخ  ینعی  موش  یم  وا  هید ي 

تسا یفاک  دیامرف : یم  قوف  نخس  رد  دنوادخ  میریگب !؟ ار  نام  نامز  ماما  نماد  روطچ  هک  دشاب  یقاب  لاؤس  نیا  زونه  تسا  نکمم 
قیاقح هقطان ، سفن  رگا  هک  تسا  هدـعاق  کی  نیا  یبای و  یم  ار  وا  ینک ، ادـیپ  ار  وا  یهاوخب  یهد و  رارق  دوخ  بولطم  ار  ادـخ  وت 

دـبای و یم  ار  قیاقح  اـهنت  هن  (1) و  دباـی یم  ار  قیاـقح  نآ  دراد ، سفن  هک  یتعـسو  تهج  هب  داد ، رارق  ار  دوـخ  بوـلطم  ار  یـسدق 
نیا اریز  .دوش  یم  دنمقالع  اه  نآ  هب  هدـش  ور  هبور  دوجو  هبترم ي  نیرت  یلاع  اب  نوچ  هکلب  دسانـش ، یم  ار  اه  نآ  یـسدق  هاگیاج 

ناسنا یتقو  دریگن ، رارق  اه  نآ  راونا  ریثأت  تحت  ناسنا  هک  دشاب  یلوصح  ياه  تخانش  لثم  یـسدق  قیاقح  تخانـش  هک  تسین  روط 
دهاوخ و یمن  دوخ  يارب  يدوخ  رگید  دوش و  یم  اه  نآ  قشاع  ددنب و  یم  اه  نآ  هب  لد  دوجو  مامت  اب  دیشچ  یسدق  قیاقح  رون  زا 
، منک یم  صـالخ  شدوخ  زا  ار  وا  ُُهْتلَتَق » : » دومرف هک  نیا  .دـنازوس  یم  دـنک و  یم  شومارف  اـه  نآ  هب  رظن  لـباقم  رد  ار  دوخ  ًاـمامت 
دنک و یم  بلط  ادخ  زا  ظفاح  هک  يزیچ  نامه  .دنک  یم  لوغشم  قح  ترضح  ِدوخ  هب  دریگ و  یم  شا  هراّما  سفن  زا  ار  وا  دنوادخ 

: هکدهاوخ یم  وا  زا 
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ربب دای  زا  مدوخ  دوجو  امنب و  يور 

ربب داب  وگب  وت  ار  ناگ  هتخوس  نمرخ 

نآ ینعم  تسا  نیا  تسا و  هتخوس  شدوخ  نوچ  درادن ، رظن  ادخ  هب  زج  رگید  وا  هک  دناسر  یم  ییاج  هب  ار  بلاط  ِکلاس  دـنوادخ 
هزور زا  ار  دوخ  راظتنا  هک  تسا  نآ  هدـمع  .دوش  یم  وا  ناج  بلق و  هیامرـس ي  ادـخ  مهد و  یم  رارق  وا  هید ي  ار  مدوخ  دومرف  هک 

: تفگ .میشاب  هتشاد  هنحص  رد  هراومه  ار  بلق  میریگ و  راک  هب  زین  ار  دصقم  هب  ندیسر  هار  مینک و  حیحصت  ناضمر  هام  يراد 

يا هدرپ  قشاع  تسا و  قوشعم  هلمج 

يا هدرپ  قشاع  تسا و  قوشعم  هدنز 

.دوش تیؤر  بجوم  هک  مریگب  هزور  ترضح  نآ  قیرط  زا  مسرب و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  روطچ  یـسرپب  دیابن 
.دوش یم  ققحم  انمت »  » و بلط »  » اب اهراک  نیا  همه ي 

یف یل  ْلَعْجاَو  ِیئاِقل  ِْببْحَا  َِکئاِقل َو  ََّیِلا  ْبِّبَح  : »... دیراد یم  راهظا  هک  تسام  يامنهار  یلامث  هزمحوبا ي  ياعد  رخآ  زا  زارف  نیا 
دوخ بوبحم  ارم  تاقالم  زین  وت  نادرگب و  ینتـشاد  تسود  میارب  ار  تدوخ  تیؤر  ءاـقل و  ایادـخ  َهَمارَْکلاَو » َجَرَْفلاَو  َهَحاّرلا  َکـِئاِقل 

هد رارق  تمارک  شیاشگ و  یتحار و  هنیمز ي  نم  يارب  ار  تدوخ  تیؤر  رادب و 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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عبانم

نآرق

هغالبلا جهن 

« هیلع هللا  همحر  » یسلجم رقابدمحم  راونألاراحب ،

« هیلع هللا  همحر  » ینیلک بوقعی  نبدمحم  رفعج  یبا  یفاکلا ،

هّیداجس هفیحص ي 

نانجلا حیتافم 

هحاصفلا جهن 

« هیلع هللا  همحر  » اردصالم هعبرا ، رافسا 

یبرع نب  نیدلا  یحم  مکحلا ، صوصف 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  نیفراعلا ، هولص  نیکلاسلا و  جارعم  هولصلاّرس 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هیالولاو ، هفالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  رحس ، ياعد  حرش 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هاولصلا ، بادآ 

«« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ثیدح ، لهچ 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  دمح ، هروس ي  ریسفت 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هفیحص ي 

« هیلع هللا  همحر  » ییابطابط همالع  نازیملا ، ریسفت 

یخلب دمحم  نیدلا  لالج  انالوم  يزیربت ، سمش  تایلک 

يزاریش دمحم  نیدلا  سمش  ظفاح ، ناوید 
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یخلب دمحم  انالوم  يونعم ، يونثم 

یلازغ دماحوبا  ، نیدلا مولع  ءایحا 

ینارهت ینیسح  هللا  تیآ  یسانش ، ماما  ثحابم  هلسلس 

هبعش نبا  هب  فورعم  ینارح ، نسحدمحموبا ، لوقعلا ، فحت 

يا هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  هاگیاپ 
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یملید بولقلاداشرا 

قودص خیش  رابخالا ، یناعم 

یسرب ظفاح  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  رارسأ  یف  نیقیلا  راونأ  قراشم 

یلماع نیما  نسحم  دیس  هعیشلا ، نایعا 

هللادبع نب  دمحا  میعنوبا ، ءایلوالا ، هیلح 

دابعلا یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا 

ملکلا ررد  مکحلا و  ررغ 

سوواط نب  دیس  لامعألا ، لابقإ 

ینیما همالع ي  ریدغلا ،

قودص خیش  لاصخلا ،

یسربط یلع  نب  دمحا  جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا 

یسوط نسحلا  نب  دمحم  دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم 

قودص یلامأ ،

يدنه یقتم  هب  فورعم  ماسح  نب  یلع  نیدلاءالع  لامعلازنک ،

ینارحب ثدحم  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا 

یسوط خیش  هبیغلا ، باتک 

يرون ثدحم  هب  روهشم  يرون ، نیسح  ازریم  جاح  لئاسولا ، كردتسم 

یمعفک نیمالا ، دلب 

قودص خیش  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یلمآ ردیح  دیس  رارسألا ، عماج 
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يرهطم دیهش  راثآ ، هعومجم 

يزیربت یکلم  هللا  تیآ  تابقارملا ،

یعاضق یضاق  رابخالا ، باهشلا 

یقارنلا يدهم  دمحم  یلوملا  تاداعسلا ، عماج 

ینالیگ قازرلا  دبع  همجرت  ، هعیرشلا حابصم 

292 ص :

ناضمر هام  موص و   ، عوج هیاس ي  رد  هللا  یلا  ریس  تیور : هچیرد  www.Ghaemiyeh.comناضمر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


يرون ثدحم  هب  روهشم  يرون ، نیسح  ازریم  جاح  لئاسولا ، كردتسم 

یناشاک ضیف  ءاضیبلا ، هجحم 

يریعش نیدلا  جات  رابخألا ، عماج 

یلمآ يداوج  هللا  تیآ  ، تادابع تمکح 

یقارن دمحا  الم  هداعسلا ، جارعم 

یلح دهف  نبا  یعاسلا ، حاجن  یعادلا و  هدع 

قودص خیش  عئارشلا ، للع 

قودص خیش  لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث 

یسربط خیش  دیفح  نسح  نب  لضف  رابخألا ، ررغ  یف  راونألا  هاکشم 

یلبرا حتفلا  یبا  نب  یسیع  نب  یلع  نسحلاوبا  همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک 

قودص خیش  رابخألا ، یناعم 

ینیکشم یلع  هیددعلا ، ظعاوملا  ریرحت 

یمق رافص  خرف  نب  نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  تاجردلارئاصب ،
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هدازرهاط داتسا  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

دلج 8 و 9) رافسا  حیقنت  همجرت و   ) رشحلا سفنلا و  تفرعم  · 

يدیحوت شنیب  هچیرد  زا  يژولونکت  شنیزگ  · 

برغ ندمت  لزلزت  للع  · 

نیتسار دوخاب  یتشآ  قیرطزا  ادخ  اب  یتشآ  · 

گرزب باختنا  ناوج و  · 

سفن تفرعم  زا  هتکن  هد  · 

دلج 1و2)  ) اه یچوپ  اب  هزرابم  البرک ، · 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یناحور  يداحتا  اروشاع ، ترایز  · 

همان 31) هغالبلا ، جهن  مالسلا ،» امهیلع  » نسح ماما  هب  یلع  ترضح  همان  حرش   ) دوب دیاب  نینچ  نیا  مدنزرف  · 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  یخیرات  روضح  هفسلف  · 

تیودهم یتفرعم  ینابم  · 

i همطاف يردقلا  هلیل  ماقم  · 

( يرهوج تکرح  نیقیدص و  ناهرب  حرش   ) نافرع ات  ناهرب  زا  · 

یتسه رد  ناسنا  قزر  هاگیاج  · 

ناسنا ره  ناج  دصقم  هب  رظن  سی ، لآ  ترایز  · 

مّهوت هتینردم و  گنهرف  · 

ینارون ییادرف  رد  یگدنز  هبدن ، ياعد  · 

یگدنز نیرت  يّدج  هب  تشگزاب  داعم ؛ · 

i همطاف ترضح  تریصب  · 
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ضیف هطساو  ینعم  هاگیاج و  · 

دوش یم  چوپ  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  هاگنآ  · 
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حور ندش  یسدق  لماع  ؛  هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  · 

یهللا تیقب  ملاع  هب  دورو  لماوع  · 

قح هب  رظن  ياه  هچیرد  انسح ، ءامسا  · 

یخیرات یهاگآدوخ  ینیمخ و  ماما  · 

عیرشت نیوکت و  رد  تماما  ماما و  · 

هکئالم هب  میلعت  ماقم  ماما و  · 

ناهنپ نتشیوخ  · 

مسینردم ياضف  رد  یمالسا  بالقنا  یقارشا  هاگیاج  · 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بح  یلمع  يرظن و  ینابم  · 

بلق لقع و  لایخ ، بدا  · 

ینید ناسنا  ملاع  · 

ملاع رد  رگوداج  ناطیش و  ّنج و  هاگیاج  · 

مدآ ینیمز  تایح  فده  · 

دشاب دیاب  هک  هنوگ  نآ  نز ، · 

نید ندش  يدام  رطخ  · 

ینید ياهرواب  نتفای  تیلعف  یگنوگچ  · 

ندرم رنه  · 

هاگلتق رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يداش  زار  · 

هعیش ییاز  ندمت  · 

تیبلا لها  يرون  تقیقح  · 
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جرف راظتنا  تریصب و  · 

یتسه دُعب  نیرت  ینطاب  روهظ  طیارش  نامزلارخآ ؛ · 

ینیمخ ماما  تیصخش  لیذ  كولس 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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