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یگدنب دهش 

باتک تاصخشم 

 - 1351 اضردمحا ، یناهفصا ، هداز  نیسح  هسانشرس : 

.هداز نیسح  اضردمحا  یگدنب /  دهش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - 138 ، × یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مق : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

.813 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  تسورف : 

 : لایر 9789648606393  18000 کباش : 

.يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1384 مود ، دلج  ساسا  رب  یسیونتسرهف  تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

ناضمر عوضوم : 

ثیداحا ناضمر --  عوضوم : 

( مالسا  ) یگدنب عوضوم : 

یمالسا قالخا  عوضوم : 

ردق بش  عوضوم : 

( مالسا  ) هزور عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

BP188/ح44ش9 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/354 ییوید :  يدنب  هدر 
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2332300 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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 _ 1351 اضردمحا ، هداز ، نیسح 

یمالسا يروهمج  يامیس  ادص و  مق : .امیـس _  ادص و  یمالـسا  ياه  شهوژپ  زکرم  يارب ] [ ؛ هداز نیـسح  اضردمحا  یگدنب /  دهش 
.1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  ناریا ،

(813 ، 810 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم   _ ) .ج  2

(2 .ج : ) لایر ISBN964-514-007-2  _ . 18000(1 .ج : ) لایر ISBN964-8606-39-0 _ . 13000

.اپیف تاعالطا  ساسا  رب  یسیون  تسرهف 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  ص 232 ؛. . 2 .ج 211 ؛ .ص 209 _  . 1  . ج همانباتک :

ادص یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  .فلا  .یمالـسا  قالخا  . 3 مالسا .)  ) یگدنب .ناضمر 2 . . 1
 . ناونع .ب  .امیس  و 

                                                                                             188 9ش5ح / 
BP354 / 297                                                                                                                           

ص:2
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(1  ) یگدنب دهش 

810 دک :

هداز نیسح  اضردمحا  هدنسیون :

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننک : هیهت  رشان و 

ناریما پاچ :

يدهملارظتنم یفاحص :

1384 لوا /  پاچ : تبون 

1400 ناگرامش :

ناموت  1300 اهب :

_ تسا ظوفحم  رشان  يارب  پاچ  قح  _

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :

Email: IRC@IRIB.COM یکینورتکلا : تسپ 

2933892 ربامن : 2935803 و 2910602   نفلت :

 964ISBN: 964-8606-39-0-8606-39-0 کباش  :

 

ص:3
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هچابید

اه و يدیلپ  زا  ار  دوخ  دـندرک و  راهم  ار  شکرـس  سفن  نامیا ، يورین  اب  هک  ناضمر  ناراد  هزور  رب  مالـس  ادـخ ، نانامهیم  رب  دورد 
.دندرپس هر  تمالس  تداعس و  راید  هب  دندیناهر و  اه  یتشز 

، راگدرورپ شیاشخب  هرفـس  رب  هک  هام  نیا  ياه  تلیـضف  اه و  تکرب  زا  نادنم  هرهب  رب  دورد  ناضمر و  هام  نارازگ  تمرح  رب  دورد 
.دنلوغشم سفن  اب  هدهاجم  ناج و  مسج و  لقیص  هب 

لوحت و أدـبم  نیون و  یگدـنز  أشنمرـس  هک  تداعـس  تاریخ و  علطم  نآرق و  لوزن  بش  تمحر ، روـن و  بش  ردـقلا ؛ هلیل  رب  مـالس 
.تساه ناسنا  لامک 

ار تیمدآ  نارَیَط  مییاشگ و  یم  رپ  يْولُع  ملاع  هب  بلق ، ریهطت  سفن و  بیذهت  اب  تکرب ، لوزن  تقیقح و  یلجت  تمحر و  مسوم  رد 
نیا لیاضف  تخانش  دتسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  یگدنب ، صولخ و  نیرمت  اب  زین  مینیشن و  یم  هراظن  هب 

.دیامرف ینازرا  ام  هب  ار  نآ  تمرح  تشادگرزب  هام و 

دیما .مینادردق  تخاس ، نامناغمرا  ار  هعومجم  نیا  هک  هداز  نیسح  اضردمحا  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  بانج  هتـسیاش  شالت  زا 
رارق دـــنمجرا  نازاـــس  هماـــنرب  هدافتـــسا  دروــم  ناـــضمر  كراـــبم  هاـــم  يوـــنعم  ياـــه  هماـــنرب  یلاـــعت  دـــشر و  رد  هــک 

قیفوتلا ّیلو  ّهنا  .دریگ                                  

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

 

ص:4
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راتفگ شیپ 

رازگ ساپس  ات  داد  رارق  ساپس  رکش و  لها  ار  ناشیا  و  تخومآ ، نانتما  رکش و  قیرط  شیوخ  هاگرد  ِناگدنب  هب  هک  ار  ییادخ  تنم 
.دومرف تیانع  وکین  یشاداپ  ناشرکش ، ساپس و  رب  ار  ناشیا  شیوخ ، مرک  ینوزفا  زا  دنشاب و  شا  یکین  ایاطع و 

تفارش یناملسم  فرـش  هب  ار  وا  داهن و  تعیدو  هب  یمدآ  دوجو  فدص  رد  ار  نید  كانبات  رهوگ  هب  ییامنهر  هک  ار  ییادخ  ساپس 
ياضر يادـنلب  هب  دـهن و  ماگ  تفرعم  ریـسم  رد  ات  درک  تیاـنع  يو  هب  ار  شیوخ  ياـضر  لیـصحت  كولـس  ریـس و  قیرط  دیـشخب و 

.دزای تسد  بوبحم 

تسارآ و ناضمر  كاپ  مان  هب  ار  نآ  دومرف و  ررقم  تراهط  تعاط و  هام  ار  شیوخ  تفایض  رهش  هک  تسازس  ار  یبوبحم  ساپـس  و 
رب نالطب  رهم  درک و  باریـس  شنیریـش  لعل  هب  ار  تقیقح  ناگنـشت  تشاد و  رونم  شتیادـه  رون  نآرق و  ضیف  اب  ار  شتفایـض  هرفس 
هک یلاح  رد  دش ، هداتـسرف  ورف  نآ  رد  نآرق  ضیف  هک  یهام  رد  بوبحم  هاگرد  ناقاتـشم  لاح  هب  اشوخ  .دیـشک  یهارمگ  یهایس و 
ات دومن  عنم  شزور  هماگنه  هب  ار  كاروخ  روخ و  لاعتم ، يادخ  هک  یهام  .لطاب  قح و  ییادج  يارب  راکـشآ  يا  هناشن  تسا و  رون 

ورف حور  يرادناکس  هب  ار  تمحر  ناگتشرف  دراذگ ، اشامت  هب  شردق  بش  لد  رد  ار  تیدوبع  نیریش  دهش 

ص:5
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(1) .دنک متخ  مالس  هب  ار  شبش  نایا  دتسرف و  

تفایض هب  ار  جاتحم  لفاغ و  ناگدنب  دنوادخ ، هام ، نآ  رد  هک  تسا  ینابرهم  راگدرورپ  اب  تاجانم  سنا و  هام  ناضمر ، كرابم  هام   
یهاگآ هک  تفرعم  لامک و  تیونعم و  زا  راشرس  یتفایض  تسا ؛ هدناوخ  ارف  شیاهتنم  یب  تمحر  وفع و  ناوخ  رـس  رب  رورـس  رون و 

.دزاس یم  نوزفا  ار  ناشیا  يدنم  هرهب  نآ ، تاعارم  تسا و  هتسیاش  نانامهیم  رب  نآ  بادآ  زا 

تیونعم تکرب و  رپ  هام  نیا  رد  هژیو  هب  یهلا  يایلوا  لاعتم و  دنوادخ  اب  سنا  تیدوبع و  بادآ  هک  تسا  يا  هعومجم  یگدنب  دهش 
یمالـسا فراعم  فلتخم  ياه  عوضوم  زا  یکی  ناضمر ، كرابم  هام  ياهزور  زا  کی  ره  يارب  هک  هنوگ  نیدب  .تسا  هدـمآ  نآ  رد 

.تسا هدیدرگ  نییبت  ناور  اویش و  یملق  اب  نآ  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  هدش و  باختنا 

ییاوتحم يانغ  رب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدش  هتسارآ  نیریش  ياه  تیاکح  راعشا و  اب  هک  تسا  یسراف  نیگنهآ  رثن  هب  نتم  شراگن 
یم ار  نتم  تایبدا  رب  مرتحم  نایرجم  طلـست  رما ، نیا  هتبلا  .دـهد  یم  دـنویپ  مایپ  ياوتحم  اـب  رت  شیب  هچره  ار  هدنونـش  هدوزفا و  نآ 

يراددوخ اه  عوضوم  هب  یصصخت  نتخادرپ  زا  نآ  رد  تسا و  حوطـس  مامت  رد  نابطاخم  مهف  اب  بسانتم  باتک ، بلاطم  یلو  دبلط ،
يرتشیب عونت  اب  هک  دروآ  یم  مهارف  نایرجم  يارب  ار  ناکما  نیا  لقتـسم ، هاتوک و  ياه  هعطق  بلاق  رد  بلاطم  يزاسادج  .میا  هدرک 

.دنزادرپب بلاطم  هئارا  هب 

ص:6

ص 211. چ 1 ، ، 1375 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مالسالا ، ضیف  مجرتم : ياعد 44 ، هیداجس ، هفیحص  زا : هتفرگرب  - 1

یگدنب www.Ghaemiyeh.comدهش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 19 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13705/AKS BARNAMEH/#content_note_6_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم روآدای  ار  رظن  دروم  عوضوم  زا  يا  هژیو  يایاوز  هک  تسا  هدمآ  همجرت  اب  هارمه  ابیز  هاتوک و  ییاه  تیاور  شخب ، ره  نایاپ  رد 
.تسا بسانم  سیونریز  تروص  هب  ای  همانرب و  لوط  رد  هدافتسا  يارب  تمسق ، نیا  .دوش 

ياناوت ملق  میلـس و  قوذ  اب  هک  يرون  دمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  دنمجرا ، ردارب  يراکمه  شالت و  زا  تسا  مزال  اجنیا ، رد 
.مینک يرازگ  ساپس  تشاد ، یمهم  شقن  رثا  نیا  ندمآ  دیدپ  رد  دوخ 

یناهفصا هداز  نیسح  اضردمحا 

 

ص:7
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بیغ هنازخ  زا  هک  یمیرک  يا 

يراد روخ  هفیظو  اسرت  ربگ و   

مورحم ینک  اجک  ار  ناتسود 

يراد رظن  نانمشد  اب  هک  وت   

يدعس

زا وت  دنریگب ، ار  دوخ  ياهدزم  ناراد  هزور  هک  یماگنه  دشاب و  هدـنام  یقاب  وت  ناهانگ  دور و  نوریب  ناضمر  هام  هک  ادابم  زیزع ! يا 
بش رد  دیجم  نآرق  توالت  هب  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  ییوجب  برقت  تسا  هتسیاب  .یـشاب  ناراک  نایز  نامورحم و  رامش 

اعد و ترثک  تلیـضف و  تاقوا  رد  اهزامن  ندروآ  ياج  هب  تدابع و  رد  ندرک  دـهج  ّدـج و  زامن و  هب  زین  هام و  نیا  ياـهزور  اـه و 
.تسیچ هناخ  بحاص  ریصقت  دوب ، لهاک  ادگ  رگ  هک : رافغتسا ؛

رخآ           مالک 

یب هدنـشخب  يا  تلذ و  یب  ّیح  يا  تریـس ، یب  نطاـب  يا  تروص و  یب  رهاـظ  يا  ددـع ، یب  دـحاو  يا  ددـم و  یب  قلاـخ  يا  یهلا !
يا اه ، ماگ  هدـنناسر  يا  اه ، مان  هدنـسانش  يا  اهزاین ، هدـنریذپ  يا  اهزامن ، هدـننیب  يا  اهزاوآ ، هدنونـش  يا  اهزار ، هدـنناد  يا  تنم ،

يوق وت  هک  ریگم ؛ هدرخ  ام  ياه  بیع  رب  ریقف و  ام  يا و  ینغ  وت  هک  ریذـپب ؛ ار  ام  ياهرذـع  قیالخ ، رب  نابرهم  يا  قیاقح و  رب  هاگآ 
.تمحر دیآ و  اطع  وت  زا  تلذ و  دیآ و  اطخ  هدنب  زا  .ریقح  ام  يا و 

هد مهاگآ  ناج  كاپ و  لد  بر ، ای 

هد مهاگرحس  هیرگ  بش و  هآ 

نک دوخ  یب  مدوخ  لوا ز  دوخ ، هار  رد 

ص:8
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هد مهار  دوخ  هب  دوخ  ز  مدش ، وچ  دوخ  یب 

يراصنا هّللادبع  هجاوخ 

سیونریز

(1) .دنازوس یم  ار  ناهانگ  هک  تسا  هدش  هدیمان  ناضمر  ببس  نیا  هب  ناضمر  َبُُونُّذلا ؛ ُضَمْرَی  ُهَّنَِال  ُناضَمَّرلا  َیِّمُس  اَّمنِا  . 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

لوا بش  رد  نامـسآ  ياـهرد  هک  یتـسار  هب  ُْهنِم ؛ هَْلَیل  ِرِخآ  یلا  ُقَْلُغت  ـالَو  ِناـضَمَر  ِرهَـش  ْنِم  ٍهَلَیل  ِلَّوَا  یف  ُحَـتُْفت  ِءاـمَّسلا  َباْوبَا  َّنِا  . 2
(2) .دوش یمن  هتسب  هام  رخآ  بش  ات  تسا و  هدش  زاب  ناضمر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

، دـنتفای یم  یهاگآ  ناضمر  هام  قیاقح  اـه و  تکرب  زا  ناگدـنب  رگ  َهَنَّسلا ؛ ُناـضَمَر  َنوُکَی  ْنَا  َّدََول  ِناـضَمَر  یف  اـم  ُدـْبَْعلا  ُمَْلعَی  َْول  . 3
(3) .دشاب لاس  کی  ناضمر  هک  دندرک  یم  وزرآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

یم ریجنز  رد  اه  ناطیش  دوش و  هدوشگ  تشهب  ياهرد  ددرگ و  هتسب  خزود  ياهرد  دوش ، راکشآ  ناضمر  هام  لاله  هک  یماگنه  . 4
(4) .دنوش

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ص:9

ص 176. ج 4 ، چ 4 ، تاغیلبت ، رتفد  همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 1
.نامه - 2
.نامه - 3

ص 179. نامه ، - 4
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مناگدنب هزور  ات  نک  ریجنز  رد  ار  نیطایش  ورب و  نیمز  هب  هک  دهد  یم  نامرف  لیئربج  هب  لجوزع  دنوادخ  ناضمر ، هام  يادتبا  رد  . 5
(1) .دننکن دساف  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

دنوادخ ترفغم  ششخب و  زا  گرزب ، هام  نیا  رد  هک  تسا  یسک  تخبدب  ِمیظَعلا ؛ ِرْهَّشلا  اذه  یف  ِهَّللا  َناْرفُغ  َمِرُح  ْنَم  َّیقَـشلا  َّنِا  . 6
(2) .ددرگ مورحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

 

ص:10

.نامه - 1
ص 180. نامه ، - 2
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( ناضمر كرابم  هام  مود  زور   ) هزور تاکرب  راثآ و 

هراشا

سب ار  ام  ناهج  ناتسلگ  يراذع ز  لگ 

سب ار  ام  نامچ ، ورس  نآ  هیاس  نمچ ، نیز 

میبلط تدایز  هک  تجاح  هچ  تسام ، اب  رای 

سب ار  ام  ناج ، سنوم  نآ  تبحص  تلود 

تسرفم متشهب  هب  ایادخ  شیوخ ، رد  زا 

سب ار  ام  ناکم ، نوک و  زا  وت  يوک  رس  هک 

ظفاح

تدابع رد  ییادیش 

هک تسا  هداهن  مان  ترطف »  » ار نآ  ملاع ، ناج  هک  تسا  ناـیم  رد  كاـنبات  يرهوگ  ار  یمدآ  دوجو  هک  تسین  هدیـشوپ  اـنعم  لـها  رب 
تدابع و  » هفیطل انامه  نآ ، غورف  رپ  ياـه  هاـگ  هولج  زا  یکی  دزاـس و  یم  هجوتم  شیوخ  لیـصا  لـصا  هب  هراـمه  ار  یناـسنا  دوجو 
زا یکاـخ ، هرک  نیا  تشد  نهپ  هاـگ  چـیه  تسا و  هدروخ  دـنویپ  یناـهن  هفیطل  نیا  اـب  هراـمه  مدآ  نادـنزرف  یتـسه  .تسا  یگدـنب »
ناج همغن  ندـیمد  اب  دـیرفآ ، ار  ناسنا  هک  مد  نآ  لاـعتم  قلاـخ  .دوب  دـهاوخن  هک  ناـنچ  مه  تسا ؛ هدوبن  یلاـخ  یگدـنب  تیدوبع و 

تدابع دش و  زاغآ  شیوخ  قلاخ  هب  مدآ  ییادیش  یگتفیش و  ناس ، نیدب  تخادنا و  وا  ندرگ  رب  شیوخ  تبحم  هتـشر  یهلا ، شخب 
.تسا یگتفیش  ییادیش و  نامه  یعقاو ،

ص:11

یگدنب www.Ghaemiyeh.comدهش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


دریگ یمن  رب  یقیرط  نایورهم  رهم  زج  ملد 

دریگ یمن  رد  نکیلو  شدنپ  مهد  یم  رد  ره  ز 

ار تتسم  مشچ  مزانب  يدرک ، ملد  دیص  شوخ  هچ 

دریگ یمن  رت  شوخ  نیا  زا  ار  یشحو  يوهآ  سک  هک 

ظفاح

ناعضاخ تدابع  هزور ؛

یناریح و هب  نآ  لیصا  فده  تقلخ و  ریسم  يافرژ  رد  تفر و  ورف  یگریت  هب  شناگدید  شیپ  رد  تقیقح  هار  هک  اجنآ  هداز  یمدآ 
تئشن وا  كاپ  ترطف  سپ  زا  ناج و  داهن  زا  هکنآ  هطساو  هب  یلو  درک ، عادبا  اه  تدابع  رد  یفلتخم  لاکشا  دیدرگ ، راچد  فارحنا 
.تسا رگ  هولج  یصاخ  یکانبات  اب  هزور » ، » یناسنا يرطف  لیصا و  ياه  تدابع  نیا  نایم  رد  .دوب  یمن  یلاخ  تقیقح  زا  تفرگ ، یم 

يرطف و موسر  بادآ و  گنهرف و  قایـس  رب  یموق  ره  هدوب و  جـیار  ناـهج  فلتخم  ياـه  تلم  اـه و  موق  ناـیم  رد  زاـب  رید  زا  هزور 
.تسا هدوب  دنب  ياپ  عوضخ  تعاط و  هاگ  هولج  نیا  هب  یعون  هب  شیوخ ، یبهذم 

هزور هچخیرات 

ره لوا  زین  هام و  ره  مراهچ  لوا و  ناییامهرب ، .اه  يرـصم  اه و  ینانوی  ناشیا ، یپ  رد  دنتفرگ و  یم  هزور  دایز  اهودنه  اه و  ینامور 
.ار هام  ره  مود  تسیب و  مهدزناپ و  مهن ، لوا ، ناییادوب ، دنداد و  یم  صاصتخا  هزور  هب  ار  فوسک  ياهزور  اه و  لصف  زا  کی 

بوجو ياهزور  هیئوژ ، مود  تسیب و  مهد و  لیروآ و  مهن  دوهی ، شیک  رد 

ص:12
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رد زور  جـنپ  تسیب و  هب  یبهذـم ، یخیرات و  ياهدادـیور  دایعا و  تبـسانم  هب  زین  دراوم  نیا  ریغ  رد  هزور  بوجو  مایا  تسا و  هزور 
ياه ناونع  اب  هزور  یحیـسم ، فلتخم  ماوقا  رد  نینچمه  .تسا  حرطم  بجاو  هزور  ناونع  هب  یلـصف  تاروت ، رد  هک  دـسر  یم  لاـس 

(1) .دراد دوجو  نوگانوگ 

ددرگ یم  داجیا  حور  رد  يونعم  ياه  تلاح  هزور ، رثا  رب  هک  دوب  رواب  نینچ  ار  نوطالفا  ثروغاثیف و  نوچ  ینانوی  نافوسلیف  یخرب   
حور زا  تیادـه  بسک  يارب  هزور  هک  دوب  نآ  رب  داقتعا  ار  اکیرما  نایموب  زا  یناوارف  لـیابق  .تسا  یناـحور  ياـه  ماـهلا  همدـقم  هک 

هلیـسو هب  مسج  تیوقت  ییایند ، ياـه  تیقفوم  بسک  يارب  زین  لـیابق  یخرب  .تسا  حور  بیذـهت  بجوم  هدوب و  شخب  رمث  گرزب ،
(2) .دنتسناد یم  يرورض  ار ، هزور  اعد و 

دوب و یگنسرگ  زا  نم  فعض  ادتبا  رد  .مدومزایب  یگنسرگ  يریس و  رد  ار  نتـشیوخ  لاس  نیدنچ  تسا : هتفگ  یفراع  هک  تسا  لقن 
(3) .يریس زا  مفعض  دوب و  یگنسرگ  زا  نم  توق  يدنچ ، زا  سپ  یلو  يریس ، زا  متّوق 

لامعا نیرت  بوبحم  یگنسرگ ،

زیگنا تفگـش  هدننک و  هریخ  رایـسب  هدمآ ، يراد  هزور  يروخ و  مک  دیاوف  رد  تفرعم  لها  نانخـس  زین  رابخا و  ثیداحا و  رد  هچنآ 
يروخ و مک  لمحت  ندیشک و  یگنسرگ  ریسم  زا  زج  لامک ، تیدوبع و  ياه  هلق  هب  ندیـسر  يارب  ار  یمدآ  ییوگ  هک  نانچ  .تسا 

هچ ره  دشابن و  یهارهاش  يراد ، هزور  هضیرف  هب  نتخادرپ 

ص:13

.همدقم هبعک ، تاراشتنا  روپ ، يدهم  مجرتم : اه ، يرامیب  نامرد  رد  هزور  شقن  رگنخوبوتا ، - 1
ص 85. ناضمر 80 ، همان  هژیو  هاگن ، هلجم  - 2

ص 305. چ 6 ،  ، 1376 دازهب ، تاراشتنا  ءایلوالا ، هرکذت  يروباشین ، راطع  نیدلادیرف  - 3
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.دوب دـهاوخ  دـنمدوس  یناحور ، تلیـضف  نیا  رون  وترپ  رد  همه  همه و  دـنوش ، یم  هدروآ  ياـج  هب  شتـسرپ  ياـه  هار  تاداـبع و  زا 
: دومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  ادخ ، لوسر 

دزن یلمع  تسادـخ و  هار  نادـهاجم  شاداپ  دـننام  نآ ، شاداپ  اریز  دـینک ؛ هزرابم  یگنـشت  یگنـسرگ و  هلیـسو  هب  شیوخ  سفن  اـب 
(1) .تسین یگنشت  یگنسرگ و  لمحت  زا  رت  بوبحم  دنوادخ 

: دومرف هک  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  زین   

هک تسا  یـسک  نآ  زا  دنوادخ  دزن  هجرد  نیرترب  دـباین و  هار  نامـسآ  توکلم  هب  تسا ، هدرک  رپ  ار  شیوخ  مکـش  هک  یـسک  لد ] ]
(2) .تسا باوخ  روخ و  رپ  صخش  دنوادخ ، دزن  امش  نیرت  ضوغبم  دشاب و  رتشیب  همه  زا  شرکفت  یگنسرگ و 

تمکح مـلع و  هدـیاف  زا  نـم  لد  يور  هـب  يرد  هـک  متـسبن  شیوـخ  سفن  رب  بارـشو  ماـعط  ینوزفا ]  ] يزور چـیه  دـیوگ : یفراـع 
.متفای یناحور  ياذغ  یناسفن ، ياذغ  ردق  هب  دندوشگن و 

نیریس نبا  .موش  ریـس  ات  مروخ  یم  ردق  نآ  تفگ  تسا ؟ هنوگچ  تکاروخ  تفگ : .زومایب  تدابع  ارم  تفگ : نیریـس  نبا  هب  يدرم 
(3) .تدابع بادآ  سپس  يزومایب ، ندروخ  شور  هک  تسا  بجاو  وت  رب  تسا ؛ نایاپراچ  تداع  نیا  تفگ :

ص:14

ص 146. ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحم  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  - 1
.نامه - 2

ص 112. ، 1370 تمکح ، فراعملا ، رحب  ینادمه ، دمصلادبع  - 3
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هزور یحور  تاکرب  راثآ و 

یلاجم دیامن و  یم  لکشم  سب  يرما  نآ  تاکرب  راثآ و  زا  نخس  هزور ، ناهنپ  راکـشآ و  ناوارف  يایاوز  میظع و  هرتسگ  هب  هجوت  اب 
اه و هدـیاف  رگم  تسین  نآ  تسا و  یـشوپ  مشچ  لباق  ریغ  يرورـض و  نآ ، شخب  حور  راـثآ  نیرت  مهم  رکذ  یلو  دـبلط ، یم  عیـسو 

.ددرگ یم  لصاح  یمدآ  ناج  حور و  رد  هناعضاخ  تدابع  نیا  هطساو  هب  هک  یحور  ياه  تکرب 

يراثآ راگدرورپ ، هب  ناشیا  تفرعم  لوصح  هّللا و  یلا  ناکلاس  سفن  لیمکت  رد  نتـشاد ، یلاخ  ماـعط  زا  نوردـناو  یگنـسرگ  سفن 
هدـمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  یهلا ، يایبنا  ایلوا و  رورـس  زا  یتیاور  رد  هک  ناـنچ  دراد ؛ ریذـپان  فیـصوت  فرگش و 

: تسا

ادخ و هار  رد  هدهاجم  شاداپ  نوچمه  تسا  یـشاداپ  ار  لمع  نیا  اریز  دـیزیخرب ؛ دوخ  سوفن  هدـهاجم  هب  یگنـشت ، یگنـسرگ و  اب 
(1) .تسین یگنشت  یگنسرگ و  زا  رت  بوبحم  راگدرورپ  دزن  یلمع  چیه 

: هک تسا  ترضح  نآ  زا  زین   

.دنا هدرک  رکفت  راگدرورپ  هرابرد  ناوارف  هدیشک و  رت  نوزفا  یگنسرگ  هک  دننانآ  یلاعت ، يادخ  دزن  تمایق  رد  امش  نیرتدنمشزرا 

: دومرف شیوخ  نارای  زا  یکی  هب  هک  تسوا  زا  مه  زاب 

لیان یلاع  رایسب  یتاجرد  هب  یناوت  یم  یلاح  نینچ  اب  اریز  دشاب ؛ هنشت  ترگج ، هنسرگ و  تمکش ، گرم ، ماگنه  یناوتب ، هک  نانچ 
دندرگ و یم  رورسم  وت  حور  تاقالم  زا  هکیالم  دوب ؛ دهاوخ  یهلا  ناربمایپ  راوج  رد  وت  هاگیاج  يدرگ و 

ص:15

ص 95. ، 1363 ملسملا ، فقثملا  راد  تابقارملا ، يزیربت ، یکلم  اقآ  داوج  ازریم  - 1
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(1) .دتسرف یم  دورد  وت  رب  رابج  يادخ 

راد یلاخ  ماعط  زا  نوردنا 

ینیب تفرعم  رون  وا  رد  ات   

يدعس

یهلا مالک  رد  هزور  راثآ 

نایب ماقم  رد  لاعتم  راگدرورپ  بوبحم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یحور  ياـه  تلاـح  نیرت  کـیدزن  جارعم و  بش  رد 
: دومرف شیوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکم  لوسر  هب  هزور  جیاتن  راثآ و 

یپ رد  ار  تفرعم  تمکح ، هک  ارچ  تسا ؛ تمکح  ییوگ ، مک  هرمث  نتفگ و  مک  ندروخ و  مک  هزور ، لـصاح  هجیتـن و  دـمحا ! يا 
رد هدـیناسر ، حبـص  هب  ار  بش  هنوگچ  هک  تسین  مهم  وا  دزن  دیـسر ، نیقی  ماـقم  هب  هدـنب  نوـچ  ار و  نیقی  تفرعم  تشاد و  دـهاوخ 

.تساضر ماقم  انامه  نیا  شیاسآ و  رد  ای  یتخس 

مود دشابن ؛ هتخیمآ  یلهج  چیه  اب  هک  يرکش  لوا  منک : ینازرا  شمهم  تلـصخ  هس  دشوک ، نم  تیاضر  لیـصحت  رد  هک  سک  نآ 
ارم ما  هدـنب  نوـچ  زین  .دـنیزگنرب  نم  تبحم  رب  ار  نم  ریغ  هقـالع  زگره  هـک  یتـبحم  موـس  دـباین و  هار  نآ  رد  یـشومارف  هـک  يرکذ 
یم متمظع  تلـالج و  هـب  ار  شبلق  هدـید  مـنک ؛ یم  شبوـبجم  مناگدـنب  ناـیم  رد  مراد ؛ یم  تـسود  ار  وا  زین  نـم  تـشاد ، تـسود 

ات مزاس  یم  ناسآ  وا  رب  ار  ندـنک  ناج  ترارح  گرم و  یتخـس  منک و  یم  تاجانم  وا  اب  زور  يانـشور  بش و  تملظ  رد  میاـشگ ؛
(2)  . ...دیآرد تشهب  هب  هکنآ 

ص:16

.نامه - 1
ص 38. ج 3 ، یفاو ، - 2
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توکلم ات  زاورپ  رپ  هزور ،

ناصاخ هب  میرک  يالوم  هک  تسا  ییاه  تمعن  فاطلا و  اـه ، تمعن  نیا  یماـمت  هک  میرگنب  مینک و  زاـب  لد  مشچ  دـییایب  ناراـی ! يا 
فاطلا و شخب  ناج  لالز  هب  ار  ناج  ماـک  یهلا ، هناـمیرک  تفایـض  نیا  رد  هک  تسوکین  هچ  .دـیامرف  یم  تمحرم  شیوخ  ياـیلوا 

.میدرگ دنم  هرهب  هداشگ  هرفس  نیا  ضیف  تکرب و  زا  میشخب و  یگزات  لاعتم  راگدرورپ  ياه  ششخب 

نیا دوبن  دوب و  دـنب  دزادـنا و  رـس  تشپ  هراب  کی  هب  ار  ایند  شوخان  شوخ و  یمدآ ، هک  ینیقی  ماـقم  تسارآ  لد  اـبیز و  هچ  هک  هو 
دراگنا و رای  رـضحم  رد  ار  شیوخ  هراومه  ناسنا  هک  تساضر  ماقم  لوصح  نآ ، زا  رتوکن  .دنالـسگب و  لد  ياپ  زا  ار  یناـف  کـلم 
هب ددنبرب و  ناهج  نیازا  تخر  لاب ، کبـس  يا  هدنرپ  نوچ  هزور ، یحور  ضیف  تکرب  هب  دهد و  لقیـص  وا  رکذ  دای و  اب  ار  لد  هنیآ 

: تسا هدومرف  دوخ  تسود  ترضح  هک  ددرگ ؛ لیان  تسود  رادید 

رد سپ  .تسا  دونـشخ  وت  زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگ ، زاب  تراـگدرورپ  يوس  هب  هتفاـی ! شمارآ  حور  يا 
(30  _ 27 رجف :  ) .وش دراو  متشهب  هب  يآ و  رد  مناگدنب  کلس 

منیب وت  رادید  هک  تعاس  نآ  شوخ 

نیب وت  رات  نیربنع  دنمک 

وم لد  زگره  یمّرخ  دنیبن 

منیب وت  راسخر  هک  مد  نآ  رگم 

نایرع رهاط  اباب 

لد يافص   

هب افصم  بلق  .تسا  لد  ندش  ینارون  بلق و  يافص  هزور ، ياه  هدیاف  زا  رگید 

ص:17
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نانچ دناسر ؛ دـهاوخ  یلاعت  يادـخ  تفرعم  هب  ار  ناسنا  ینالوط ، رکفت  نیمه  دـبای و  یم  رکفت  يارب  ناوارف  یگدامآ  هزور ، يافص 
: دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  هک 

(1) .دنک ادیپ  تسد  تفرعم  جیاتن  هب  دبای و  شیازفا  شرکفت  تردق  دراد ، هگن  هنسرگ  ار  شمکش  هک  سک  نآ 

یناسفن ياوق  لرتنک 

هک نانآ  .تسا  یگنسرگ  هزور و  روآ  تفگش  ياه  هدیاف  زا  یمدآ  دوجو  زیگنارب  هانگ  رگنایـصع و  ياوق  لرتنک  تاوهـش و  لیدعت 
ياه بش  اهزور و  نیا  زا  ار  هرهب  نیرتهب  دنناوت  یم  دنبارطضا ، جنر و  رد  ینطاب  ياه  توهش  یناسفن و  ياهاوه  ربارب  رد  یناوتان  زا 

ار هزور  مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  هک  نانچ  دنیوج ؛ هرهب  شیوخ  ياوق  اه و  هزیرغ  لرتنک  يارب  هزور  زا  دنربب و  تکرب  ضیف و  رپ 
(2) .دومرف دادملق  ناسنا  توهش  تالیامت و  نتسکش  مه  رد  بجوم 

ینادب تذل  كرت  تذل  رگا 

یناوخن تذل  سفن ، تذل  رگد   

يدنبب دوخ  رب  قلخ  زا  رد  نارازه 

ینامسآ يرد  دشاب  زاب  ترگ 

يدعس

میظع هیامرـس  اهنت  عییـضت  بجوم  ناوارف ، باوخ  هک  ارچ  تسا ؛ یگنـسرگ  هزور و  رگید  تاکرب  راثآ و  زا  باوخ ، رادـقم  لیدـعت 
لامک بسک  يارب  یناسنا 

ص:18

.نامه - 1
ص 466. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  - 2
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تیاضر ماقم  هب  ندیـسر  بش و  زامن  يارب  ندش  ایهم  بجوم  بش ، رخآ  يرادیب  لباقم ، رد  تسا و  هّللا  تفرعم  لیـصحت  یترخآ و 
.تسا یهلا 

 

یلد بحاص  رگا  بایرد  یلقاع ، را  شابم  لفاغ 

ار مایا  نینچ  رگید  نتفای  ناوتن  هک  دشاب 

يدعس

یهلا تمعن  هزور ،

شیوخ ناگدنب  يارب  هام  نیا  رد  ار  دوخ  صاخ  تفایض  بوبحم ، هکنآ  ّرـس  تفر ، هزور  تاکرب  دیاوف و  رد  هچنآ  اب  زیزع ! يا  سپ 
دوب و دـناوت  راگدرورپ  تاقالم  تخانـش و  زا  رت  هیام  نارگ  رتالاو و  تمعن  مادـک  هک  ارچ  دوش ؛ یم  راکـشآ  تسا ، هدومرف  تیانع 

يدابع کشخ  قاش و  فیلکت  هزور ، هک  تسا  نشور  انعم  لها  رب  .تاماقم  نیا  هب  لین  يارب  بسانم  تسا  يرتسب  یگنـسرگ ، انامه 
رکش بجوتسم  میظع و  سب  یقیفوت  نآ ، ماجنا  هدومرف و  تیانع  شدنمزاین  نانامهیم  هب  مرک  بحاص  هک  تسا  یتفارـش  هک  تسین ؛

.تسا قلطم  میرک  نآ  هاگرد  رد  نانتما  و 

هب زور  رد  هچنآ  میـشک و  شوغآ  رد  شخب  ناج  یتمعن  نوچ  ار  نآ  مینکن و  یقلت  یتخـس  تقـشم و  ار  ازفا  حور  تداـبع  نیا  سپ 
اب میهدن و  فک  زا  رحس  راطفا و  رد  طارفا  يروخ و  رپ  اب  میدروآ ، فک  هب  مراکم  لیاضف و  زا  یگنشت  یگنسرگ و  لمحت  هطـساو 

.مینام ناما  رد  رشحم  یگنشت  یگنسرگ و  زا  ات  دشاب  .میشاب  نانآ  درد  مه  نادنمزاین ، ناریقف و  دای 

هزور لامک 

نوزفا هکنیا  نآ  تقیقح و  هب  ندیسر  يارب  تسا  یطرش  ار  انعم  رپ  تدابع  نیا 

ص:19
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؛ درک افـصم  تایح ، بآ  همـشچ  نیا  لالز  هب  ار  ینطاب  يرهاظ و  حراوج  اضعا و  یماـمت  یتسیاـب  یگنـشت ، یگنـسرگ و  لـمحت  رب 
نیمه هب  .تسا  مزال  زیهرپ  هدولآ ، تیصعم  سامت  زا  ار  ندب  مارح و  يادص  ندینـش  زا  ار  شوگ  مرحمان ، هاگن  زا  ار  مشچ  هک  نانچ 

(1) .تسا هدـش  یفرعم  یعقاو  هزور  هدـننک  لطاب  رگید ، ناهانگ  ملظ و  شحف ، مرحمان ، هب  هاگن  غورد ، تبیغ ، اه ، تیاور  رد  لیلد ،
زا يوضع  ره  دـیاب  سپ  .دوب  دـهاوخ  هزور  يونعم  ضیف  هب  ندیـسر  عناـم  تسین ، هزور  ياـضق  بجوم  روما  نیا  باـکترا  دـنچ  ره 

.ددرگ هدنب  ات  حراوج  اضعا و  مامت  رد  نآ ، غورف  ات  دربب  ینارون  تفایض  نیا  زا  لماک  رفاو و  هرهب  ناسنا ، ياضعا 

تفرگ دیاب  افص  نآ  زا  الد  دمآ  مایص  ناه 

تفرگ دیاب  ادخ  رما  زا  هام  نیا  رد  هزور 

ناگدید بآ  هب  نونکا  دش ، زاب  تمحر  باب 

تفرگ دیاب  ابرهک  نوچ  خر  ار ز  نایصع  درگ 

برش لکا و  زا  بانتجا  دشابن  هزور  ینعم 

تفرگ دیاب  اپ  تسد و  نابز و  مشچ و  اب  هزور 

، داد یم  مانـشد  ار  دوخ  هیاسمه  یلو  دوب ، هزور  رهاـظ  هب  هک  ینز  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  هک  تسا  ربخ  رد 
هزور ياعدا  هنوگچ  دومرف : ترضح  .مراد  هزور  نم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : نز  .روخب  ماعط  نیا  زا  دومرف : تخاس و  رضاح  ییاذغ 

هک نادب  یهد !؟ یم  مانشد  تا  هیاسمه  هب  هکنآ  لاح  ینک ؛ یم  يراد 

ص:20

تیاور 13. ص 119 ، ج 7 ، چ 6 ، هیمالسا ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  نسح  نب  دمحم  - 1
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ررقم راـتفر  راـتفگ و  ياـه  یتـشز  يارب  یعناـم  ار  نآ  لاـعتم  راـگدرورپ  هک  تسین ؛ ندـیماشآ  ندروخ و  زا  يراددوخ  طـقف  هزور 
(1)! ناگنسرگ دنناوارف  هچ  ناراد و  هزور  دنکدنا  هچ  .تسا  هدومرف 

دوب نان  بارش و  زا  ماع  هزور 

دوب نایصع  همه  زا  صاخ  هزو 

تسود ریغ  زا  دوب  وا  ياه  هزور 

تسوا رهب  زا  همه  دهاوخ  یم  هچ  ره 

ناقاتشم لاح 

رهم و ورگ  رد  لد  دنراد و  یم  هاگن  کمن  قح  رای ، هرفس  رـس  رب  دنباتـش و  یم  بوبحم  ینامهیم  هب  هناعـضاخ  هک  نانآ  لاح  اشوخ 
نوچ دـیآ ، ناـیاپ  هب  هزور  تصرف  یتقو  هک  یقـشاع  اـشوخ  .دـننک  یم  زیهرپ  وا  یتیاـضران  بضغ و  تاـبجوم  زا  هدرپس ، وا  تبحم 

دتسیا و شالت  هب  راگدرورپ  رـضحم  رد  دیدج  یعـس  اب  دوش و  یم  جراخ  ناهانگ  نایم  زا  ددرگ ؛ یم  دلوتم  یگزات  هب  هک  یکدوک 
.دراد هاگن  ار  وا  دنمهوکش  تفایض  تمرح  هنوگ  نیا 

ص:21
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روضح يانمت 

وت ياـنث  مییوگ ، رگا  مییوج و  وت  ياـضر  مییوج ، رگا  .میراد  وت  رافغتـسا  ْناـبز ، رب  وـت و  رارـسا  ْلد ، رد  وـت ؛ راـمخ  ْرـس ، رد  یهلا !
.مییوگ

.دیرگن نانیکسم  ناشیورد و  هب  دیرگن ، یم  نارگناوت  رد  هک  مشچ  نادب  ایند  رد  يدومرف  یهلا !

لضف و زا  ار  اـم  یهلا ! .يرگنب  نایـصاع  رد  يرگن ، یم  ناـعیطم  رد  هک  مشچ  نادـب  ترخآ  رد  هک  يرتراوازـس  یمیرک و  وت  یهلا !
.هب نآ  هک  هد  نآ  دوخ  مرک 

وت یب  یناگدـنز  .تسا  ینادـنز  هدرم  نوچ  وـت  یب  هدـنز  یناگدـنز ؛ وـت  تفاـی  زا  زج  هن  تسا ، يداـش  وـت  تخانـش  زا  زج  هن  یهلا !
.تسا ینادواج  هدنز  وت ، هب  هدنز  تسا و  یگدرم 

.رابم تمحر  ناراب  زج  ام  ياه  ناج  رب  راکم و  تبحم  مخت  زج  ام  ياه  لد  رد  یهلا !

تسه هچ  ره  ناهج و  نآ  ناهج و  نیا 

سب تسا و  قوشعم  يوک  ار  ناقشاع   

ارم ملاع  هلبق  دشابن  رگ 

سب تسا و  قوشعم  يور  نم  هلبق   

سیونریز

راطفا و ماگنه  یکی  دراد : دوجو  ینامداش  ود  راد  هزور  ناـسنا  يارب  ِهِّبَر ؛ ِءاـِقل  َدـْنِع  ٌهَحْرَف  ِهِراـْطِفا َو  َدـْنِع  ٌهَحْرَف  ِناـتَحْرَف  ِِمئاّـصِلل  . 1
(1) .شیوخ راگدرورپ  تاقالم  تقو  يرگید 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح 

ص:22
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یتح تسادخ ، یگدـنب  تدابع و  لاح  رد  هراومه  راد  هزور  ًاِملْـسُم ؛ ْبَتْغَی  َْملام  ِهشاِرف  یلَع  ًاِمئان  َناک  ْنِا  ِهّللا و  ِهِدابِع  یف  ُِمئاَّصلَا  . 2
.دنکن (1) ار  یناملسم  تبیغ  هک  مادام  هتبلا ) ( ؛ باوخ ماگنه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(2) .دیشاب تمالس  ات  دیریگب  هزور  اُوّحِصَت ؛ اُوموُص  . 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هک هنوگ  نامه  تسا ، یهلا  ياه  مارح  زا  يراد  هگندوخ  هزور ، ِبارَّشلا ؛ ِماعَّطلا و  نِم  ُلُجَّرلا  ُِعنَتْمَی  امَک  ِمِراحَملا  ُباِنتِْجا  ُمایِّصلَا  . 4
(3) .دنک یم  زیهرپ  یندیشون  اذغ و  زا  ناسنا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

هزور زا  زین  نابز  هزور  نابز و  هزور  زا  رتهب  بلق  هزور  ِنْطَبلا ؛ ِمایِص  ْنِم  ٌْریَخ  ِناسِّللا  ُمایِص  ِناسّللا و  ِمایِـص  نِم )  ) ٌْریَخ ِبلَقلا  ُموَص  . 5
(4) .تسا رترب  مکش 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

(5) .تساه هزور  نیرتدنمدوس  ایند ، ياه  تذل  زا  سفن  هزور  ِمایِّصلا ؛ ُعَْفنَا  اینُّدلا  ِتاّذل  ْنَع  ِسفَّنلا  ُموَص  . 6

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

(6) .تساه لد  شمارآ  بجوم  جح ، هزور و  ِبولُقلا ؛ ُنیکْسَت  ُّجحلا  ُمایِّصلا َو  . 7

مالسلا هیلع  رقاب  ترضح 

ص:23

.نامه - 1
.نامه - 2
.نامه - 3
.نامه - 4
.نامه - 5

.نامه [ . 6 - ] 6
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(1) .متسه نآ  شاداپ  دوخ  نم  تسا و  نم  زا  هزور  دیامرف : یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ِِهب ؛ يزُجا  انَا  یل َو  ُموَّصلَا  . 8

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح 

 

ص:24

.نامه - 1
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( ناضمر كرابم  هام  موس  زور   ) نآرق راهب 

هراشا

رایب رای  هر  كاخ  زا  یتهکن  ابص ! يا 

رایب رادلد  هدژم  لد و  هودنا  ربب   

وگب رای  نهد  زا  ازف  حور  هتکن 

رایب رارسا  ملاع  زا  ربخ  شوخ  همان   

ماشم وت  میسن  فطل  زا  منک  رطعم  ات 

رایب رای  سفن  تاحفن  زا  يا  همش   

ظفاح

یقشاع راهب 

یم هراظن  هب  ار  شیوخ  حور  زازتها  ملاع ، ندش  هدنز  ناهایگ و  شیور  اب  نآ ، رد  هک  تسین  راهب »  » زا رت  شوخ  ینامز  ار  قوذ  لها 
ناتـسد توارط  نآ ، رد  هک  دشابن  نآرق »  » زا رتازف  ناج  یتقیقح  زین  ار  انعم  لها  .دننک  یم  سح  ار  توکلم  ملاع  هب  زاورپ  دننیـشن و 

لد لها  مه  هک  نآ  لاوحا  اشوخ  .دنشخب  یم  افص  ار  ناج  لد و  رادلد ، مایپ  عامتسا  اب  دننیـشن و  یم  یلجت  هب  ار  بوبحم  رگـشزاون 
اجنآ دـبلط و  یم  ینآرق  یناج  يراهب و  یلد  قشع ، هار  كولـس  .نآرق  سینا  مه  تسا و  راهب  سونأم  مه  هک  انعم ؛ لها  مه  تسا و 

تسا ضرف  ار  یقشاع  ره  دیشک و  شوغآ  رد  ار  قشع  هبعک  فدص  ناوت  یم  دندرگ ، تفج  رهوگ  ود  نیا  هک 

ص:25
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(1) «. تسا نآرق  راهب  ناضمر ، : » هک انعم  نیا  نتسناد 

رادلد مالک   

دریگ یم  رارق  بوبحم  صاخ  تایانع  تحت  هک  مد  نآ  ار  بحم  .تساه  لد  غاب  رد  ینآرق  ياه  هچنغ  نتفکـش  هاگ  یلجت  ناضمر ،
هب تسا  رادلد  مایپ  انامه  نآرق ؛ تسین و  رای  شخب  حور  مالک  ندینـش  زا  رت  كانحرف  يزیچ  ددرگ ، یم  وا  يارآ  لد  لامج  وحم  و 

هدمآ ناشلابقتـسا  هب  زاب  یـشوغآ  اب  دـناوخ و  یم  شیوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  انعم ، ضیفرپ و  هام  نیا  رد  هک  رارق  یب  ادیـش و  ياه  لد 
قـشع نخـس  يادـص  تقیقح ، هب  نآرق ، .دـنک  یم  توعد  ناشکاپ  ترطف  یلـصا و  هاگداز  يوس  هب  تشگزاـب  هب  ار  ناـشیا  تسا و 

: هک تسا 

ص:26

تیاور 2. ص 853 ، چ 4 ، هعیشلا ، لئاسو  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  ثیدح  - 1
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رت شوخ  مدیدن  قشع  نخس  يادص  زا 

دنامب راّود  دبنگ  نیا  رد  هک  يراگدای   

ظفاح

قح لامج 

سفق زا  ندرک ، دوعـص  تفرعم  لامک و  هلق  ات  نتفر و  الاب  شرع  نابدرن  نیا  یناحور  ياه  هلپ  زا  ینارون ، هاـم  نیا  رد  تسوکین  هچ 
هیلع یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  تسا  ربـخ  رد  هک  ناـنچ  مـالک ؛ بحاـص  هراـظن  توکلم و  کـلم و  ملاـع  رد  زاورپ  نتـسج و  ییاـهر  نت 

وا لاـمج  دوهــش  كرد و  زا  ناگدـیرفآ  یلو  تـسا ، هدرک  یلجت  ناـمدرم  رب  شیوـخ  یناروـن  مـالک  رد  لاـعتم  يادــخ   » .مالــسلا
(1) .دنزجاع

ار نادزی  لامج  یهاوخ  هدهاشم  رگا 

ار نآرق  لاثملا  میدع  لامج  نیبب 

يرآ مسج ، ریغ  هب  ینیبن  مسج  مشچ  هب 

ار ناج  تعلط  شاف ، ناج ، هدید  هب  نیبب 

ص:27

هبطخ 147. هغالبلا ، جهن  - 1
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نآرق توالت  زا  یبادآ 

ناج لد و  تراهط 

دمحم یتـسه ، فطع  هطقن  نینزاـن  بلق  رب  لاـس  رد 23  هدـیدرگ ، يراج  یتسه  همـشچرس  نیرت  كاـپ  زا  هک  فیرـش  نآرق  لـالز 
.تسا هتفرگ  رب  رد  ار  ترضح  نآ   دوجو  رسارس  هتشگ و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم 

یم شریذپ  دعتسم  هدامآ و  یبلق  یصاعم و  هانگ و  زا  يراع  لد  يال و  لگ و  زا  یلاخ  يرتسب  شون ، همـشچ  نیا  فاص و  لالز  نیا 
لاجم نآ ، يانعم  يابیز  دهاش  دـنامن و  روتـسم  تلفغ  تلاهج و  یکیرات  رابغ  سپ  رد  نآ  كانبات  ياهرهوگ  یگدنـشخر  ات  دـبلط 

یلزا و بوبحم  هک  نادنچ  تسا ؛ تراهط  رامـش  نآ  زا  هک  تسا  یبادآ  ار  همیرک  نیا  توالت  سپ  .دبایب  ییارآ  دوخ  يرگ و  هولج 
دنهاوخن یـسرتسد  نآ  هب  ناکاپ  زج  نُورَهَّطُملا ؛ َِّالا  هُّسَمَیـال  : » تسا هدومرف  ررقم  نآ  يدـنم  هرهب  طرـش  نیتسخن  ار  تراـهط  يدـبا 

(79 هعقاو : «. ) تشاد

مارخ تابارخ  هب  هگ  نآ  نک و  ییوشو  تسش 

هدولآ بارخ  رید  نیا  وت  ددرگن ز  ات 

ظفاح

: دومرف هک  تانیاک  دیـس  زا  تسا  ربخ  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدومرف  رما  تسا ، نآرق  توالت  ریـسم  هک  ناهد  یگزیکاپ  هب  نآ ، زا  سپ 
.ندز كاوسم  اب  دومرف : هچ ؟ اب  دندیسرپ : .ناهد  دومرف : تسیچ ؟ نآرق  هار  ادخ ! لوسر  يا  دندیسرپ : .دیزاس  هزیکاپ  ار  نآرق  هار 

ص:28
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ینآرق يابیز  تعلط  ییاریذـپ  یگتـسیاش  اـت  تسا  اـیر  كرـش و  هدولآ  ياـه  تین  زا  لد  بلق و  يوش  تسـش و  هلحرم  نآ ، زا  سپ 
.دبایب

بلط ناتعلط  يرپ  لامج  وش ، هنییآ 

بلط نامهیم  سپ  هناخ ، نز  بوراج 

بئاص

: دیامرف یم  دنک و  یم  میسقت  هتسد  هس  هب  ار  نآرق  نایراق  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

يارب رگید  يا  هدع  ییایند و  روما  هب  یبای  تسد  يارب  ار  نآ  یعمج  تسادخ و  يدونـشخ  طقف  نآرق  توالت  زا  ضرغ  ار  يا  هدـع 
یم توالت  یهلا  ياضر  يارب  طقف  ار  نآرق  هک  یـشاب  نانآ  رامـش  رد  شوکب  یناوت ، رگا  وت  .دـننک  یم  توالت  نارگید  اـب  هلداـجم 

(1) .دننک

راگدرورپ مکحم  هعلق 

مکحم ژد  رد  ار  شیوخ  یمدآ  ات  تسا  میحر  نامحر و  يادـخ  هب  سیلبا  رـش  زا  نتـسج  هانپ  فیرـش ، نآرق  توالت  بادآ  زا  رگید 
تمحر ياهرد  یناطیـش ، ياه  هسوسو  تملظ  ياه  برد  نتـسب  اب  دزادـنا و  يو  صاخ  تیانع  تیاـهن و  یب  فطل  هاـنپ  رد  یهلا و 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  .دیاشگب  شیوخ  يوس  هب  ار  یهلا 

(98 لحن :  ) .رب هانپ  یهلا  هاگرد  هب  یناطیش  ياه  هسوسو  رش  زا  ادتبا  ینک ، ینآرق  تایآ  توالت  نوچ  ! [ ام لوسر  يا  ]

: هک مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  ربخ  رد  زین 

ص:29

هبطخ 4192. ق ، 1401 ه .  هلاسر ، هسسؤم  توریب ، لامعلا ، زنک  يدنه ، نیدلا  ماسح  - 1
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هب میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  رکذ  اب  ار  یگدـنب  تعاط و  ياهرد  دـیدنبب و  لاعتم  يادـخ  هب  نتـسج  هانپ  اب  ار  یـصاعم  هانگ و  ياهرد 
(1) .دییاشگب شیوخ  يور 

رکفت

: مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  مراهچ ، ماما  شیامرف  هب  هک  ارچ  تسا ؛ نآرق  توالت  بادآ  رگید  زا  یهلا ، تایآ  رد  لمأت  رکفت و 

رد يا ، هنیجنگ  ره  ندوشگ  ماگنه  هک  دـناد  یم  ضرف  دوخ  رب  یتقد  لها  لقاع و  ره  دـنتفرعم و  ملع و  ياه  هنیجنگ  ینآرق ، تاـیآ 
كانبات راونا  هب  ار  ناج  لد و  یهلا ، تایآ  دوصقم  انعم و  رد  رکفت  اب  ددرگ و  دـنم  هرهب  نآ  زیگنا  لد  ياهب  لامج و  زا  درگنب و  نآ 

.دزادرپب رگید  تایآ  توالت  هب  هاگ  نآ  دزاس و  ینارون  نآ 

: تسا هدومرف  یفرعم  رکفت  ربدت و  ار  شیوخ  لوزن  مهم  ياه  ضرغ  زا  یکی  زین  میرک  نآرق  دوخ 

دـننک و لـمأت  رکفت و  نآ  تاـیآ  رد  مدرم   اـت  میدرک  لزاـن  وـت  رب  هک  تسا  نأـشلا  مـیظع  كراـبم و  یباـتک  تمظعاـب ، نآرق  نـیا 
(29 ص :  ) .دندرگ نآ  قیاقح  رکذتم  نادنمدرخ 

: انالوم ریبعت  هب 

تسا رهاظ  هک  نادم  ار  نآرق  فرح 

تسا رهاق  مه  ینطاب  رهاظ ، ریز 

رگد نطب  یکی  نطاب ، نآ  ریز 

رظن رکف و  وا  ردنا  ددرگ  هریخ 

موس نطب  یکی  نطاب ، نآ  ریز 

مگ هلمج  اهدرخ  ددرگ  وا  رد  هک 

ص:30
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عوضخ

، ناـشیا مرکم  يایـصوا  یهلا و  ناگدـیزگرب  .تـسا  نآ  توـالت  بادآ  رگید  زا  زین  یهلا  مـالک  ربارب  رد  یگتـسکش  لد  عوـضخ و 
یم باذـع  تایآ  هب  هک  هاگ  نآ  نآرق ، توالت  ماگنه  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  نوچمه 

نزح و اب  ار  نآرق  : » دنا هدومرف  نینچ  شیوخ  ياه  هیـصوت  رد  ناراوگرزب  نآ   (1) .دنداد یم  رس  هلان  دنتخیر و  یم  کشا  دندیسر ،
(2) «. تسا هدیدرگ  لزان  نزح  اب  اریز  دینک ؛ توالت  هودنا 

نآ هک  دوب  دـهاوخ  خزود  شتآ  مدرم  نآ  مامت  هاگدـعو  : » رجف هکرابم  هروس  تایآ 43 و 44  هک  یماگنه  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
نآ دش ، لزان  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  رب  تسا ،» هدـیدرگ  نّیعم  ناهارمگ  زا  يا  هتـسد  دورو  يارب  يرد  ره  تسا و  رد  تفه  ار  خزود 

دنتسیرگ و دندوب ، ربخ  یب  هیآ  لوزن  ربمایپ و  هیرگ  تلع  زا  هکنآ  اب  زین  باحـصا  .تسیرگ  تدش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح 
همطاف ترضح  زا  باحـصا  ور ، نیا  زا  .دوش  ایوج  ار  ناشیا  دیدش  هیرگ  تلع  دیوگب و  نخـس  ربمایپ  اب  تسناوتن  نانآ  زا  کی  چیه 

رب ار  تایآ  نیا  لیئربج  هک  یلاح  رد  میرگن  هنوگچ  : » دومرف خساپ  رد  ربمایپ  دـسرپب  ربمایپ  هیرگ  ببـس  زا  ات  دنتـساوخ  مالـسلااهیلع 
ار اهنآ  یتقو  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  دومرف .» توالتمالسلااهیلع  همطاف  ترضح  يارب  ار  تایآ  نیا  سپـس  تسا ؟ هدرک  لزان  نم 

نیا یتقو  دوب ، ارجام  دهاش  هک  ناملس  دوش »! خزود  شتآ  لخاد  هک  یسک  رب  ياو  ياو  : » دومرف داتفا و  نیمز  رب  تروص  اب  دینش ،

ص:31

تیاور 5. ص 182 ، ج 2 ، ، 1377 ملعلاراد ، مق ، اضرلا ، رابخالا  نویع  یمق ، هیوباب  نب  یلع  نبدمحم  - 1
ص 777. لامعلازنک ، - 2
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یم ار  متـشوگ  دـندنک و  یم  ار  متـسوپ  نانآ  مدوب و  ما  هداوناخ  نایم  رد  يدنفـسوگ  شاک  يا  : » تفگ یتحاران  اب  دینـش ، ار  بلطم 
اه تشد  اه و  هوک  نایم  رد  يا  هدنرپ  شاک  يا  : » تفگ دش ، هاگآ  نایرج  زا  هک  رامع  .مدینـش » یمن  ار  شتآ  رکذ  دای و  دندروخ و 

«. مدش یمن  عقاو  باسح  باذع و  دروم  مدوب و 

شاک يا  مدوب و  هدـشن  هدـییاز  ردام  زا  شاـک  يا  : » تفگ تساـخرب و  عمج  نآ  ناـیم  زا  باذـع ، هیآ  ندینـش  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع 
هک یلاح  رد  تشاذگ و  رس  رب  ار  شیاه  تسد  هاگ  نآ  .مدینـش » یمن  ار  شتآ  رکذ  دای و  دندیرد و  یم  ار  میاه  تشوگ  ناگدنرد 

: دومرف تسیرگ ، یم 

، دننادرگرس ناریح و  خزود ، تشهب و  نایم  هک  یلاح  رد  دنراپسهر و  تمایق  رفـس  هب  مدرم  هشوت ! یمک  زا  ياو  رفـس ! لوط  زا  ياو 
هک دنتـسه  یناگدروخ  مخز  دـنرادن و  يا  هدـننک  تدایع  هک  دنتـسه  یناراـمیب  ناـیخزود ، .دـنیابر  یم  ار  اـهنآ  شتآ ، ياـه  هناـبز 

دنروخ و یم  شتآ  زا  .دنرادن  یهاوخداد  ناشناگتشک  دندرگ و  یمن  دازآ  زگره  هک  دنتسه  یناریسا  دوش و  یمن  اوادم  ناشتحارج 
.دنوش یم  وس  نآ  وس و  نیا  خزود  تاقبط  نایم  رد  دنشون و  یم  شتآ  زا 

؟ منیب یم  نایرگ  ار  امـش  هک  هدـش  هچ  نانمؤم ! ریما  يا  دیـسرپ : ناشیا  زا  دـید و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لـالب ، تقو  نیا  رد 
: دومرف ترضح 

نت هب  شتآ  زا  ییاه  هماج  یناتک ، يا و  هبنپ  ياه  سابل  زا  سپ  دـشاب و  شتآ  يوس  هب  ام  راک  نایاپ  رگا  لـالب ، يا  وت  نم و  رب  ياو 
(1) !. میدرگ نیشن  مه  هارمه و  شتآ  رد  نیطایش  اب  هچنانچ  هک  لالب  يا  وت  نم و  رب  ياو  مینک !

نآرق توالت  تاکرب  راثآ و 

هک تسا  ییایرد  نآرق ، هک  دیاین  فیصوت  هب  نآرق  توالت  تاکرب  راثآ و 

ص:32

ص 274. ، 1372 تیبلا ، لآ  هیقاولا ، عوردلا  سوواط ، نبدیس  - 1
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رثا لد ، بلق و  زا  ییادز  راگنز  .دور  یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هشوگ  هب  لاـجم ، هزادـنا  هب  یلو  درک ، ناوتن  هرامـش  ار  نآ  ياـهرهوگ 
ضرع .ددـنب  یم  راگنز  نهآ ، ناسب  اه  لد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  ربمایپ  هچنانچ  تسا ؛ یهلا  مایپ  توالت  قیمع 

ياه تلیذر  راـبغ  درگ و  هک  تسا  يرورـض  مزـال و  سپ   (1) .نآرق توالت  دومرف : تسیچ ؟ لد  هدـنهد  لقیـص  هللا ! لوسر  ای  دـش :
يور زا  ینآرق  زورفلد  مالک  زا  تناعتـسا  اب  تسا ، هدرک  یناملظ  هایـس و  ار  ناج  لد و  هرهچ  هک  ار  اه  تلفغ  ناـهانگ و  یناـسفن و 

تروص لیترت  هن  تسا ، بوخ  تریس  لیصحت  نآرق ، لوزن  زا  دارم  : » دومرف يزاریش  يدعـس  لجا  خیـش  هک  نانچ  دودز ؛ لد  بلق و 
«. بوتکم

: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نـیقتملا  یلوـم  هـک  هنوـگ  نآ  تـسا ؛ یمدآ  ناـمیا  ینوزفا  فیرـش ، نآرق  توـالت  تاـکرب  زا  رگید 
(2) «. تسا نامیا  تّوق  بجوم  نآرق ، توالت  »

یم نایب  تردـق  تیوقت  ناگدـید و  رون  یناوارف  بجوم  رامـش ، نآ  زا  هک  تسا  يدام  تاـکرب  بلج  نآرق ، توـالت  راـثآ  رگید  زا 
يازفیب ار  منامشچ  رون  نآرق ، تکرب  هب  اراگدرورپ ! : » دیامرف یم  نآرق  متخ  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینوکلا ، یلوم  .ددرگ 

(3) «. امرف ایوگ  ار  منابز  نآ ، اب  و 

ناـمرد ییاـیند و  تالکـشم  عفر  رد  فرگـش  تارثا  هک  تسا  ییاـه  یگژیو  ار  نآرق  تاـیآ  اـه و  هروس  زا  کـی  ره  نیا ، رب  نوزفا 
، رامیب رب  دمح  هروس  راب  داتفه  تئارق  : » تسا ربخ  رد  هک  نانچ  دنراد ؛ یناشیرپ  مغ و  ّمه و  عفد  اه و  يرامیب 

ص:33

ص 244. نامه ، - 1
ص 320. ءرق ، هدام  تسرهف ، ج7 ؛ يراسناوخ ، حرش  يدمآ ، مکحلا  ررغ  - 2
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(1) «. دوب دهاوخ  وا  درد  نیکست  بجوم 

یمدآ يزور  قزر و  هعـسوت  رد  يزیگنا  تفگـش  رثا  تسا و  یگدـنز  لـحم  لزنم و  ندـش  ینارون  بجوـم  نینچمه  نآرق  توـالت 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  مالسا ، مرکم  یبن  .دراد 

رد یبوخ  ریخ و  دوش ، ناوارف  يا  هناخ  رد  نآرق  توالت  هک  هاگ  نآ  ...دینک   ینارون  نشور و  نآرق  توالت  اب  ار  شیوخ  ياه  هناخ 
(2) .دش دنهاوخ  رادروخرب  یهلا  ياه  تمعن  زا  نآ  لها  دراذگ و  یم  ینوزف  لزنم  نآ 

رات ياه  بش  تولخ  رقف و  جنک  رد  اظفاح !

روخم مغ  نآرق  سرد ، اعد و  تدرو ، دوب  ات 

ظفاح

ناضمر هام  رد  نآرق  توالت 

يدام يونعم و  تاکرب  زا  يرو  هرهب  توالت و  يارب  رتسب  هنیمز و  نیرتهب  نآرق و  راهب  ناضمر ، كرابم  هام  تفر ، هراـشا  هک  ناـنچ 
لها زا  يا  هدـع  هک  اـجنآ  اـت  تسا  هدـش  ناوارف  دـیکأت  كراـبم  هاـم  نیا  رد  فیرـش  نآرق  توـالت  هب  لـیلد ، نیمه  هب  تـسا و  نآ 

، دـنقطان ياه  نآرق  نآرق و  حور  هکمالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ِکی  ْکی  هب  ار  نآ  باوث  متخ و  نآرق  نیدـنچ  هاـم  نیا  رد  تفرعم ،
(3) .دندرک یم  هیده 

يداع و مایا  رد  هک  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  لد ، لها  يادتقم  هنازرف و  فراع 

ص:34

تیاور 15. ص 623 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  - 1
.نامه - 2

تیاور 4. ص 618 ، نامه ، - 3
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شیوخ ياه  تاقالم  كرابم ، هام  نیا  رد  دوب ، دـیقم  زامن  زا  لبق  زامن و  ود  نیب  نآرق  توالت  هب  يرامیب ، تلاسک و  ياـهزور  یتح 
(1) .درک یم  متخ  نآرق  کی  زور ، هس  ره  رد  دزادرپب و  اعد  نآرق و  هب  دناوتب  رتشیب  ات  درک  یم  لیطعت  ار 

رخآ مالک 

ام شخب و  ناکین  يوخ  قلخ و  ام  هب  ریگرب و  ام  شود  زا  ناهانگ  نارگ  راب  نآرق ، نمی  هب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب !
شیالاپ هب  هک  دـشاب  دنـشوک ؛ یم  وت  راک  رد  نآرق  هب  کسمت  اب  اهزور ، ماجنا  زاغآ و  اـه و  بش  لد  رد  هک  نادرگب  یناـسک  زا  ار 

.يرادب هزیکاپ  شیالآ ، ره  زا  ار  ام  نآرق ،

.رادب نامنابهگن  اه  هنتف  ربارب  رد  ار  نآ  هد و  رارق  ام  سنوم  ییاهنت ، ياه  بش  تملظ  رد  ار  نآرق  افیطل !  

اب نک و  نامرد  شیوخ  يزاین  یب  مهرم  اب  ار  اـم  رقف  درد  نآرق ، تکرب  هب  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ ! راـب 
.شخب ییاهر  تشز  ياه  تداع  دنسپان و  قالخا  زا  ار  ام  نآ ، فطل  هب  امرف و  تیانع  ام  هب  قزر  شیاشگ  یگدنز و  هافر  نآ ،

هب اه  سفن  دوش و  تخـس  اه  هلان  هک  ماگنه  نآ  رد  .نک  ناسآ  گرم  ماـگنه  هب  ار  ندـنک  ناـج  يراوشد  نآرق ، تکرب  هب  اـبوبحم !
راکـشآ بیغ  هدرپ  يارو  زا  گرم  هتـشرف  و  تسیک ، رگنامرد  رگنوسفا و  دنیوگ : دسر و  هاگولگ  هب  ناج  هک  هاگ  نآ  دتفا و  هرامش 

.دزاونب لیحر  سوک  هدش و 

نآ هیاس  رد  دـننز و  یم  گنچ  نآرق  نامـسیر  هب  هک  هد  رارق  یناسک  رامـش  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  اهلاراب !
ولألت وترپ  زا  دنمرآ و  یم 

ص:35

ص 73. ، 1379 روضح ، نازورف ، ياهزارف  هراوز ، یلگ  اضر  مالغ  - 1
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هب تیاده  هدید  دنزورفا و  یم  شیوخ  غارچ  نآ  یلجت ، غورف  زا  هشوت و  هر  نآ ، ياه  يرگنـشور  زا  دنبای و  یم  تیاده  شیازفناج 
(1) .دنزودنا یمن  رگید  زیچ 

نیمآ

ص:36

.تسا هدیدرگ  سابتقا  هیداجس ، هفیحص  مود  لهچ و  ياعد  زا  هک  تسا  نآرق  متخ  ياعد  زا  یتشادرب  نتم ، نیا  - 1
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سیونریز

(1) .درک مهاوخن  تشحو  زگره  تسا ، نم  اب  نآرق  هکنآ  زا  دعب  دوش  برغم  قرشم و  لها  ریگ  نابیرگ  گرم  رگا  . 1

مالسلا هیلع  داجس  ترضح 

یـشیپ امـش  رب  نآ  هب  لـمع  رد  نارگید  اداـبم  نآرق  هراـبرد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ  ْمُکُْریَغ ؛ ِِهب  ِلَـمَْعلاب  ْمُکُِقبْـسَیال  نآرْقلا  یف  هّللا  هّللا  . 2
(2) .دنریگ

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

رب دـنوادخ  يرترب  دـننامه  اـهراتفگ ، رگید  رب  نآرق  يرترب  تلیـضف و  ِهِْقلَخ ؛ یلَع  ِهّللا  ِلْـضَفَک  ِمـالَکلا  ِِرئاَـس  یلَع  ِنآرُقلا  ُلْـضَف  . 3
(3) .تسوا ناگدیرفآ  رگید 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(4) .ددرگن هنهک  رایسب  ندینش  زا  هن  رایسب و  ندناوخ  زا  هن  راگزور  هب  نآرق  ِعْمَّسلا ؛ ِجُولُو  ِدَّْرلا َو  ُهَْرثَک  ُهُِقلُْخت  ال  . 4

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

شا هنیس  دشابن ، شا  هنیـس  رد  نآرق  زا  يزیچ  هک  یـسک  یتسار ، هب  ِبارَْخلا ؛ ِْتیبلاک  ِنآرْقلا  َنِم  یـش ٌء  ِِهفوج  یف  َْسَیل  يذَّلا  َّنِا  . 5
(5) .تسا ناریو  يا  هناخ  دننامه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ص:37

تیاور 13. ص 602 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
همان 47. هغالبلا ، جهن  - 2

 . تیاور 8 ص 114 ، ج 77 ، راونالاراحب ، - 3
هبطخ 156. هغالبلا ، جهن  - 4

تیاور 2478. لامعلا ، زنک  - 5
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شنوخ تشوگ و  اب  نآرق  دـنک ، توالت  نآرق  هک  ینامیااب  ناوج  ِهِمَد ؛ ِهِمْحَِلب َو  ُنآرُقلا  َطَلَتِْخا  ٌنِمؤم  ٌّباـش  َوُه  َنآرُقلا َو  َأَرَق  ْنَم  . 6
(1) .ددرگ یم  هتخیمآ 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

(2) .دنیآ یم  رامش  هب  تشهب  لها  نافراع  تمایق ، رد  نآرق  نالماح  ِهَمایِقلا ؛ َمْوَی  ِهَّنَْجلَا  ِلْهَا  ُءافَرُع  ِنآرُْقلا  ُهَلَمَح  . 7

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

 

ص:38

تیاور 4. ص 603 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
تیاور 2289. لامعلازنک ، - 2
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( ناضمر كرابم  هام  مراهچ  زور   ) هبوت

هراشا

تسود بانج  زا  یتفطاع  دیما  مراد 

تسوا وفع  هب  مدیما  یتیانج و  مدرک   

وا هک  نم  مرج  رس  درذگب ز  هک  مناد 

تسوخ هتشرف  نکیل  و  تسا ، شو  يرپ  هچ  رگ   

ظفاح

زا یکی  .دـیآ  یمن  فصو  هب  یقـشاع  درد  ندیـشچ  اـب  زج  نآ  ياـنعم  هک  تسا  فـیطل  ناـهنپ و  يزوـمر  قوـشعم ، قشاـع و  ناـیم 
قولخم یصاع  هدنب  قشاع ، تسا و  بابرالا  ّبر  لاعتم و  يادخ  قوشعم ، هک  اجنآ  تسا ، یتشآ  هبوت و  هلئسم  رارـسا ، نآ  نیرتابیز 
شوغآ هب  تشگزاـب  زج  هک  تخادـنا  دـهاوخ  بحم  لد  رد  زوـس  ناـج  يدرد  وا ، زا  يرود  یبوـبحم و  نینچ  زا  ییادـج  .بارت  زا 

تسا و نآ  هولج  نیرت  کچوک  يردام  رهم  اه و  تبحم  یمامت  أشنمرس  هک  یتبحم  دیـشخب ؛ دهاوخن  نیکـست  ار  لد  رادلد ، تبحم 
دوجو اب  هک  يدوبعم  تسا  میرک  هچ  .ددرگ  یم  دوبعم  ناـماد  هب  تشگزاـب  يارب  هدـنب  يارب  یگـشیمه  هناـهب  دـیدش ، تبحم  نیمه 
هرامه ییادج ، يرود و  تروص  رد  هک  تسوا  تاقوا  لاوحا و  نارگن  دزرو و  یم  تبحم  وا  هب  دـبع ، رب  شیوخ  ياهتنا  یب  تردـق 

.ددرگن دیماان  وا  هاگرد  زا  دیآ و  زاب  یک  ات  تسوا  رظتنم 

ص:39
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رادلد تبحم 

: دومرف لاعتم  راگدرورپ  هک  تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد 

نم يوس  هب  دنا و  لفاغ  نم  زا  ناشیا  یلو  منک ، بلط  ار  ناشیا  رایسب  هچ  مشاب و  نامدرم  تشگزاب  راظتنا  هب  مرب و  ییابیکـش  ردقچ 
(1) .!؟ دندرگ یمن  زاب 

زاب آ یتسه ، هچنآ  ره  زاب آ ، زاب آ ،

زاب آ یتسرپ ، تب  ربگ و  رفاک و  رگ 

تسین يدیمون  هگرد  ام  هگرد  نیا 

زاب آ یتسکش ، هبوت  رگا  راب  دص 

ریخلاوبا دیعس  وبا 

دنک و یم  نازرل  ار  اه  لد  ناریح و  ار  اه  لقع  هک  تسا  يا  هفیطل  شیوخ ، یـصاع  ناگدـنب  هب  یهلا  هقالع  تبحم و  نیا  یتسار ، هب 
، ناشیا هب  وا  تبحم  راوج  رد  ادخ ، هب  ناگدـنب  هقالع  ياعدا  یتبحم ، نینچ  دوجو  اب  .دوش  یمن  تفای  قلطم  میرک  نآ  هاگرد  رد  زج 

.تخاب دهاوخ  گنر  تسین و  شیب  يا  هفازگ 

تشاد يا  هدیروش  لد  نونجم ، رگا 

یب رت  هدیروش  وا  زا  یلیل  لد 

نایرع رهاط  اباب 

: تسا هداد  دیون  نینچ  شراک  هنگ  هدنب  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يور  نیمه  زا 

مرش و نم  تیبوبر  رضحم  زا  تیـصعم ، نآ  يروآدای  ماگنه  دنک و  هبوت  نآ  زا  دش و  بکترم  یهانگ  منمؤم  هدنب  هک  هاگ  نآ  انامه 
ار وا  هانگ  اهنت  هن  دنک ، ایح 

ص:40

ص 387. ، 1405 ءافولا ، هسسؤم  هّللا ، هملک  يزاریش ، نسح  - 1
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یبوخ و هب  ار  شهانگ  هکنآ ، رتالاب  منک و  یم  وحم  دنا ، هدرک  تبث  ار  هانگ  نآ  هک  يا  هکیالم  رطاخ  زا  ار  شیاطخ  هک  مشخب ، یم 
(1) .مزاس یم  لدبم  یکین 

مرذگ رطاع  رطاخ  نآ  رب  هک  مشاب  هک  نم 

مرس جات  ترد ، كاخ  يا  ینک  یم  اه  فطل 

وگب تخومآ  هک  تیزاون  هدنب  اربلد !

مربن زگره  وت  نابیقر  هب  نظ  نیا  نم  هک 

ظفاح

رای رهم   

هکیالم روضح  رد  ات  تساوخ  لاعتم  راگدرورپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ایبنا ، دیس  تانیاک و  رورس  هک  تسا  ربخ  رد 
زج دـنرب و  یگدنمرـش  ددرگ ، نایع  نارگید  دزن  ناشبویع  هک  دابم  دـنکن ، یگدیـسر  شتما  باسح  هب  اـه  تما  رگید  ناربماـیپ و  و 

تمحر باب  هب  خساپ  رد  میحر  نامحر و  رداق  لاعتم و  میرک  .دـشابن  یهاگآ  يو  تما  ياهاطخ  زا  ار  یـسک  ْراگدرورپ ، وا و  دوخ 
: دومرف شیوخ 

نادـب يدنـسرخان ، ناشبویع  ییاوسر  زا  وت  هک  اجنآ  .تسا  رت  نوزف  یـسب  وت  زا  ناگدـنب  هب  نم  تفوطع  رهم و  ام ! هاگرد  بیبح  يا 
، ددرگن هاگآ  ناشیاه  شزغل  رب  یسک  مدوخ ، زج  هک  ناس  نآ  سپ  .مدونشخان  زین  وت  دزن  یتح  ناشیا  ياطخ  ندش  ادیوه  زا  نم  هک 

(2) .تخادرپ مهاوخ  ناشیا  یسر  باسح  هب 

ص:41

ص 51. نامه ، - 1

ص 57. نامه ، - 2
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نایـصاع و همه  لد  شخب  دـیون  تسوا ، هاـگرد  صاـخ  ياـیلوا  ناگدـنب و  صوـصخم  یهلا  صاـخ  تیاـنع  تبحم و  نیا  دـنچ  ره 
.تسا نانامیشپ 

زیزع ریدقت  هب  هک  ییادخ  بیع  یب  كاپ و 

راهن لیل و  دنک و  رّخسم  دیشروخ  هام و   

وا تمحر  مرک و  ردنا  نخس  تمایق  ات 

رازه دیاین ز  هتفگ  یکی  دنیوگ و  همه   

یشوپ یم  ام  هدرک  رب  هک  هدرپ  همه  نیا 

راّید يراذگن  يریگب ، ریصقت  هب  رگ   

يدیْدنسپن يدید و  ام  هک ز  ییاه  لعف 

راّتس يا  شوپب  هدرپ  دوخ  يدنوادخ  هب   

يدعس

تشگزاب تذل 

وا تاجانم  سنا  تذـل  اب  دـیاشگ و  یم  شیوخ  هزور  بوبحم ، تیاضر  دـنخبل  اب  برغم ، ماگنه  هک  يراد  هزور  قشاع  لاح  اـشوخ 
: دنک یم  همزمز  نازیر ، کشا  نالان و  دهن و  یم  يور  رای  مرک  ناتسآ  هب  هاگ  نآ  دنک ، یم  راطفا 

زجع و سابل  وت ، زادگ  ناج  قارف  نارجه و  هدیناشوپ و  شمادنا  رب  تنکـسم  تلذ و  هماج  راک ، هنگ  هدـنب  نیا  ياطخ  هانگ و  یهلا !
! نم يوزرآ  اهنت  دـیما و  هناگی  يا  لاح  .تسا  هدـناریم  ار  شلد  میظع ، تایانج  باکترا  هدـنکفا و  شا  هدـیمخ  تماـق  رب  ییاون  یب 

ایحا شیوـخ  صاـخ  عوـجر  تیاـنع و  هب  ار  هدرم  شوماـخ و  بلق  نیا  شخب و  یمرگ  تا ، هبوـت  تاـیح  بآ  هب  ار  هدرـسفا  لد  نیا 
(1) .نک

ص:42

ص 217. رشع ، سمخ  تاجانم  زا  یشخب  نانجلا ، حیتافم  - 1
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میا هدمآ  هاج  تمشح و  یپ  هن  رد  نیدب  ام 

میا هدمآ  هانپ  هب  اجنیا  هثداح  دب  زا 

رابب شوپ  اطخ  ربا  يا  دور ، یم  وربآ 

میا هدمآ  هایس  همان  لمع ، ناوید  هب  هک 

ظفاح

تاجانم هوکش 

دیـس اـب  اوـن  مه  دوـش ، یم  هدوـشگ  تسود  تمحر  ِرد  هک  هاـگ  نآ  نابـش ، همین  هک  راـی  يوـک  ناـیتاجانم  همزمز  تسوـکین  هـچ  و 
: دنیارس یم  هلان  نیدباعلا  نیز  نیدجاس ،

نانچ نآ  میاه ، تراسج  لباقم  رد  هک  ار  يراـگدرورپ  شیاتـس  تسا و  نم  قاتـشم  نم ، زا  يزاـین  یب  نیع  رد  هک  ار  ییادـخ  تنم 
(1) .تسا رت  بوبحم  همه  زا  نم  دزن  میرک  يادخ  يراب ، .تسا  هدزن  رس  نم  زا  ییاطخ  ییوگ  هک  تسا  رابدرب  میلح و 

یم شوخلد  راودـیما و  مزادـنا ، یم  رظن  وت  ناسحا  مرک و  هب  هک  هاگ  نآ  ملاـن و  یم  راز  مرگن ، یم  شیوخ  ناـهانگ  هب  نوچ  یهلا !
؛ يا هدرکن  متـس  تساور و  ینک ، باذع  مَرَگ  ینانابرهم و  نیرت  نابرهم  وت  هک  تساور ؛ ییاشخبب ، يرذـگرد و  مَرَگ  اراگن ! .مدرگ 

(2) .منآ راوازس  نم  هک 

اه نابیرگ  هصغ  زا  كاچ  دص  تبلط  رد  يا   

اه ناماد  هب  هدید  زا  يراج ، تمغ  اه ز  نوخ   

دش نامیشپ  هدنب  نوچ  یشخب ، هنگ  دنیوگ 

اه نامیشپ  هب  دشخب  ینامیشپ  هک  وت ، زج   

ص:43

ص 335. نامه ، - 1

ص 337. نامه ، - 2
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تهاگرد هب  رمع  کی  کی ، ره  نارس  هریخ  ام 

اه ناسحا  هچ  میدید  اه ، نایصع  هچ  میدرک   

یناهفصا ریغص 

بش تولخ 

همین تاظحل  اشوخ  ناقـشاع و  ترجا  هماگنه  تسا و  نافراع  ندورـس  هظحل  هک  دیـشروخ  بورغ  هماگنه  اـشوخ  راد ! هزور  ناراـی 
لاصو زیگنا  لد  رطع  هب  ار  ناج  تسود ، اب  تاجانم  تولخ  غاب  هچوک  رد  بش ، ییاـهنت  توکـس و  رد  مییاـیب  .ناهاگرحـس  بش و 

هکنآ هن  رگم  مینک ؛ هبوت  شمیرک  هاگرد  هب  یـصاعم  هانگ و  زا  میتسیاب و  زاـمن  تاـجانم و  هب  ملاـع ، راـگدرورپ  اـب  میزاـس و  رطعم 
: دومرف دوخ  تسود  ترضح 

(1) .دندرک یم  یهت  بلاق  رورس  قوش و  تدش  زا  دنتشاد ، یم  ربخ  ناشیا  هب  مقایتشا  زا  ناراک ، هانگ  ناگدننک و  تشپ  رگا 

راک رخآ  ناهج و  رد  ما  هتشگ 

سرپم هک  ما  هدیزگرب  يربلد 

ظفاح

.دزاس نامنومنهر  تمحر  تیاده و  لحاس  هب  دتفا و  نامدوجو  نمرخ  رد  تسود  قشع  شتآ  هک  دشاب 

نابوخ سنا  هگتولخ 

زوس و اب  هدجس  رد  دوب و  ظفح  یمامت  هب  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تاجانم  هک  تسا  لقن  تفرعم  لها  ناملاع  زا  یکی  تالاح  رد 
دناوخ و یم  دیلان و  یم  زادگ 

ص:44

ص 2797. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  - 1
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(1) .دیسر تداهش  ضیف  هب  هدجس  لاح  رد  بوبحم ، زا  تیاضر  رکش و  زاربا  نیرکاش و  تاجانم  توالت  لاح  رد  ماجنارس 

بای فرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ایلوا  دیـس  تانیاک و  رورـس  روضح  هشبح  زا  يدرم  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  زین 
؟ تسا یقاب  ما  هبوت  يارب  یلاجم  نونکا  ایآ  .ما  هدوب  تلفغ  نایـصع و  هانگ و  هب  يالتبم  اه  لاـس  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : دـیدرگ و 

ربمایپ يا  دیـسرپ : دـمآ و  زاب  ترـضح  نآ  دزن  هاتوک  یتدـم  زا  سپ  يو  .درک  هبوت  ترـضح  نآ  تسد  هب  يرآ و  دومرف : ترـضح 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  دـید ؟ یم  ارم  دوب و  مدـهاش  لاعتم  يادـخ  ایآ  مدـیزای ، یم  تسد  هانگ  باکترا  هب  نم  هک  نامز  نآ  یمارگ !

(2) .درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  داد و  رس  يا  هلان  مالک ، نیا  ندینش  اب  درم  نآ  .يرآ  دومرف : هلآ  هیلع و 

دیشابن هاش  نآ  زا  لفاغ  ندز ، مشچ  کی 

دیشابن هاگآ  دنک ، یهاگن  هک  دیاش 

یکدوخن یلعنسح  خیش 

تشگزاب یگنوگچ 

دوبعم ـالوم و  قـح  هاـگ  .ددرگ  یم  بکترم  یتواـفتم  ياـه  شزغل  اـهاطخ و  رمع ، فـلتخم  طیارـش  تـالاح و  ياـضتقم  هب  یمدآ ،
لهـس تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هراـبرد  هاـگ  .دـنک  یم  یهاـتوک  تاداـبع  هب  تبـسن  یناـمز  دراـگنا ، یم  هدـیدان  ار  شیوخ 

، یلام بجاو  قوقح  تخادرپ  رد  ینامز  دنک و  یم  يراگنا 

ص:45

ص 136. هیمالسا ، یشورفباتک  ءاملعلا ، صصق  ینباکنت ، دمحم  ازریم  - 1
ص 25. ج 7 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 2
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تخادرپ هتفر و  تسد  زا  ياـه  تداـبع  ياـضق  ناـهانگ ، نیا  زا  تشگزاـب  هبوت و  هک  دوش ؛ یم  تقد  یب  تاـکز  سمخ و  نوچمه 
.تسا یلام  نوید  اه و  یهدب 

، دوش یم  هتشاگنا  هدیدان  ناشیا  یسومان  ای  ییوربآ  یناج ، یلام ، قوقح  دور و  یم  متس  مدرم  رب  هلیـسو  نادب  هک  ناهانگ  یخرب  رد 
.درک بلج  ار  نانآ  تیاضر  تشامگ و  تمه  ناشیا  هتفر  تسد  زا  قوقح  ندنادرگزاب  هب  ینامیشپ ، زا  سپ  تسا  مزال 

نانچ ددرگ ؛ كرادـت  یعون  هب  هتفر ، تسد  زا  هچنآ  دـشاب و  تیـصعم  نامه  روخارف  دـیاب  ییاطخ  هانگ و  ره  زا  هبوت  یلک ، روط  هب 
رارق هجوت  دروم  دـیاب  هچنآ  لاح ، ره  هب  .دـبلط  یم  ار  یمومع  تمادـن  هبوت و  یمومع ، یعمج و  هانگ  و  يدرف ، هبوت  يدرف  هانگ  هک 
لجا خیـش  هک  ناـنچ  دـشاب ؛ راـی  رماوا  ماـجنا  یپ  رد  یهلا و  تیاـضر  بلج  نارگن  هراوـمه  ناـسنا  ناـج  لد و  هک  تسا  نآ  دریگ ،

: دیامرف یم  نینچ  تحیصن  ماقم  رد  يزاریش  يدعس 

تسا و ینادنز  مرگ  ْخزود ، هک  نک ؛ زیهرپ  تیصعم  زا  تسا و  یناتـسوب  مّرخ  ْتشهب ، هک  راد ؛ هشیپ  تعاط  ینمؤم ، رگا  ادرمناوج !
.نک اضق  تنحم و  رپس  ناج  یفراع ، رگا  نک و  الب  هناشن  لد  یقشاع ، رگا  .تسا  یناحبس  ْمیرک  هک  نک ؛ میلـست  قح  هب  ناج  لد و 

.نک ادخ  رب  دامتعا  تامهم ، همه  رد  نک و  اضر  دنک ، وا  هچ  ره  هب  يا ، هدنب  رگا 

رخآ مالک 

ار وت  زگره  دراد ، ار  وت  ناهج  ود  ره  رد  هک  وا  .دراد  يرای  وت  نوچ  هک  دراد  نآ  راـی  دراد و  يراـک  وت  اـب  هک  دراد  نآ  راـک  یهلا !
؟ دراذگب یک 

ص:46
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ینادرم و ناوج  ياه  ناج  شخب  یتسه  .یناج  زا  رت  کیدزن  دنرادنپ و  ترود  ینآ و  زا  رترب  دـنهد و  یم  تناشن  کیدزن  زا  یهلا !
.ینآ یتفگ ، هک  نانچ  یتفگ و  دوخ  هک  ینآ  وت  اکلم ! .ینارکاذ  ياه  لد  رضاح 

.يزیر ام  لد  رب  تبحم  بارش  زا  يا  هرطق  هک  میشاب  يزور  دنمزاین  ام  همه  هاگرد  نیا  رد  یهلا !

لیلذ نوچ  زگره  میزیزع ، وت  هب  هک  ام  .میوش  نیگهودـنا  یک  میناـمداش ، وت  هب  هک  اـم  .میریم  یک  زگره  .میا  هدـنز  وت  هب  اـم  یهلا !
.میوش

هدمآ نامرد  يوب  ار  ناگتسخ  تدرد ، يا ز 

هدمآ ناج  تحار  ار  ناقشاع  رم  وت  دای 

دیما رب  منیب  هتشگرس  قشاع  نارازه  دص 

هدمآ نایوگ  هّللا  تمغ ، نابایب  رد 

يراصنا هّللادبع  هجاوخ 

.دنک نومنهر  تشهب  هب  هک  هد  یقیفوت  دنک و  نوزفا  تعاط  قوش  هک  هد  یلد  یهلا !

.میزاس ناهج  نآ  راک  هک  هد  یناج  میزاب و  ناج  وت  راک  رد  هک  هد  یلد  یهلا !

.دنک شون  وت  تمکح  رهز  هک  هد  یناج  دنک و  شوگ  وت  یگدنب  هقلح  هک  هد  یسفن  یهلا !

.میتفین هاچ  رد  هک  هد  ییانیب  میتفین و  هار  رد  هک  هد  ییاناد  یهلا !

.دنکن هدهاشم  وت  تیدوبع  رهِم  زا  ریغ  هک  هد  یلد  دنیبن و  وت  تیبوبر  ياشامت  زج  هک  هد  يا  هدید  یهلا !

.مییوگ وت  يالآ  رکش  نآ  اب  هک  هد  ینابز  مییوپ و  وت  رهِم  يوک  نآ  اب  هک  هد  ییاپ  یهلا !

ص:47
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نک يزور  یتبانا  ارم  وت  بر ، ای 

نک يزور  یتعاط  شیوخ  هتسیاش 

ناهج راک  زا  موش  غراف  هک  شیپ  نآ  ز 

نک يزور  یتغارف  ناهج ، ود  ردنا 

يراصنا هللادبع  هجاوخ 

سیونریز

، شا هدنب  هبوت  تشگزاب و  زا  دنوادخ  ینامداش  ِدِراولا ؛ ِنآمَّضلا  َنِم  ِدِجاولا َو  ِّلاّضلا  َنِم  ِِدلاولا َو  ِمیقَعلا  َنِم  ِهِدـْبَع  َِهبوَِتب  ُحْرفَا  ِهّلل  . 1
هدیـسر بآ  هب  هک  یماک  هنـشت  هتفای و  تسد  تاجن ، هار  هب  هک  يا  هتـشگ  مگ  زا  هدـش و  راد  هچب  هک  ییازاـن  يداـش  زا  تسا  رتشیب 

(1) .تسا

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

(2) .تسا ندرک  هبوت  زا  رت  ناسآ  ندرکن ، هانگ  َِهبوَّتلا ؛ ِبَلَط  ْنِم  ُنَوْهَا  ِبنَّذلا  ُكَْرت  . 2

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

(3) .دوش یم  نآ  هب  تشگزاب  زا  عنام  هانگ ، زا  ینامیشپ  ِِهتَدَواعُم ؛ ْنِم  ُعَنْمَی  ِْبنَّذلا  یَلَع  ُمَدَّنلَا  . 3

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

(4) .تسا رافغتسا  هانگ ، نامرد  دراد و  ینامرد  يدرد ، ره  ُرافِْغتْسِْالَا ؛ ِبونُذلا  ٌءاوَد  ٌءاوَد َو  یَش ٍء  ِّلُِکل  . 4

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

ص:48

ص 541. ج 1 ، چ 1 ، همکحلا ، نازیم  - 1
.نامه - 2
.نامه - 3

تیاور 8. ص 439 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 4
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بلط دـنوادخ  زا  هک  یتروـص  رد  دوـش و  یم  هداد  تلهم  وا  هب  بش  اـت  حبـص  زا  دوـش ، یم  هاـنگ  راـچد  يا  هدـنب  هـک  یماـگنه  . 5
(1) .ددرگ یمن  تبث   [ شلامعا همان  رد   ] هانگ نآ  دنک ، شزرمآ 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

، دنک هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  هناصلاخ  يا ، هدنب  هک  یماگنه  ِهَرِخالا ؛ اینُّدـلا َو  یف  ِْهیَلَع  َرَتَسَف  ُهّللا  ُهَّبَحَا  ًاحوُصَن  ًَهبَْوت  ُدـْبَعلا  َبات  اِذا  . 7
          (2) .دزاــس یمن  شیاوـسر  دــناشوپ و  یم  ار  وا  هاــنگ  ترخآ ، اــیند و  رد  هجیتــن ، رد  دراد و  یم  تـسود  ار  وا  ادــخ 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح                                        

 

ص:49

تیاور 1. ص 437 ، نامه ، - 1

تیاور 1. ص 430 ، نامه ، - 2
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( ناضمر كرابم  هام  مجنپ  زور   ) صالخا

هراشا

دراد ییاسم  حبص و  نالدکاپ ، اب  هک  ره 

دراد ییافص  رارسا ، وترپ  زا  شلد   

كاپ هماج  اب  هن  تسا ، كاپ  تین  اب  دهز 

دراد ییادر  هزیکاپ  هک  هدولآ  سب  يا   

یماصتعا نیورپ 

قدص صالخا و  موزل 

رت و هناعـضاخ  تدابع ، رتافـصم ، لد  هچ  ره  دـشابن ، لد  زج  یهاگتـساخ  ار  تدابع  نوچ  تیدوبع و  تسا و  تدابع  هاـم  ناـضمر ،
ررقم شیوخ  شرع  هاـگیاج  ار  لد  هبعک  دومرف و  یفرعم  شیوخ  هناـخ  ار  نمؤـم  لد  لاـعتم ، راـگدرورپ  .دوـب  دـهاوخ  رت  هناقـشاع 

هک مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ددنب ؛ رایغا  يور  هب  رد  دراذـگ و  او  شبحاص  هب  هناصلاخ  لد ، هناخ  هکنآ  لاوحا  اشوخ  تسناد و 
نکاس ار  وا  زج  ادـخ ، مرح  رد  هدـنب ] يا  سپ   ] .تسا یهلا  مرح  لد ، ِهّللا ؛ َریَغ  ِهّللا  َمَرَح  ْنِکُْـست  ـالَف  ِهّللا  ُمَرَح  ُْبلَْقلَا  : » تسا هدومرف 

(1) «. نکم

لد .سب  بوبحم و  يارآ ، لد  لاـمج  ریـسا  دـشاب و  قوـشعم  ورگ  رد  لد  هک  تسا  نآ  یقـشاع  طرـش  .یکی  تسود ، یکی و  لد ،
لوا و طرـش  دوبعم ، هب  مامت  مات و  هجوت  صالخا و  قدـص  ار  یگدـنب  راهظا  دـشابن و  يردـق  رای  يوک  رد  ار  ییاـج  ره  ِدرگ  هزره 

میرک نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ  هک  نانچ  تسا ؛ رخآ 

ص:50

ص 25. ج 70 ، راونالاراحب ، - 1
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تسود کی  يراد ، لد  کی  نوچ  سپ  ( 4: بازحا « ) .تسا هداهنن  هنیـس  کی  رد  لد  ود  ار  يا  هدنب  چیه  لاعتم  يادخ  : » دیامرف یم 
.تسا یفاک  وت  يارب 

رایغا تبحص  ياج  تسین  لد  تولخ 

دیآ رد  هتشرف  دور ، نوریب  وچ  وید 

ظفاح

یم لبج  نب  ذاعم  هب  ینالوط ، یثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  یهلا ، نالوسر  دیـس  تانیاک و  رورـس  یتیاور ، رد 
: دیامرف

، نآ اب  تسا و  نامداش  دوخ  لامعا  هب  هک  ار  يا  هدنب  ناوارف  رکذ  توکس و  یقلخ و  کین  هرمع و  جح و  هزور و  زامن و  ناگتـشرف ،
يا دیامرف : لجوزع  يادخ  یلو  دننک ، یم  هضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  ار  دـنهارمه  هناگ  تفه  کیالم  اه و  نامـسآ  ناگتـشرف  همه 

تدابع رد  هدنب ، نیا  .متـسه  درذگ ، یم  نانآ  بلق  نطاب و  رد  هچنآ  بقارم  دوخ  نم ، دینم و  ناگدنب  لامعا  ظفاح  امـش  ناگتـشرف !
تنعل نیرفن و  ار  وا  زین  ناگتـشرف  داب و  وا  رب  نم  تنعل  سپ  .تسا  هدرواین  شیپ  نم  تیاضر  ضحم  ار  نآ  تسین و  صلاخ  شیوخ 

(1) .دننک

رد هک  تسا  راوازس  یسب  سپ  .تسین  لالجلاوذ  رضحم  رد  هضرع  روخ  رد  هک  یلامعا  اب  دوب  دهاوخ  هنوگچ  ام  لاح  زیزع ! يا  سپ 
: میرب هبوت  رذع و  زاین  زجع و  هب  نایرگ  نالان و  رای ، روضح 

ص:51

لآ هسسوم  لئاسولا ، كردتسم  یـسربط ، يرون  نیـسح  ازریم  72 ؛ چ 3 ، یـسراف ، ناملـس  اه ، ناشن  یب  زا  ناشن  يدادـقم ، یلع  - 1
ص 112. ج 1 ، ، 1408 تیبلا ،
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هبوت مدرک  وت  رهب  زا  هن  هچ  ره  زا 

هبوت مدروخ  وت  رهب  زا  هن  هک  مغ  نآ   ز 

منک وت  يارب  نیا  زا  دعب  هک  زین  نآ  و 

هبوت مه  نآ  زا  ناوت ، نآ  زا  رتهب  رگ   

يراصنا هللادبع  هجاوخ 

مکی هدر  رد  يزور  هکنآ  زا  مدناوخ ؛ زاب  مدوب ، هدناوخ  نیتسخن  فص  رد  همه  هک  ار  دوخ  لاس  یـس  زامن  تفگ : يدباع  تسا  لقن 
یـشیپ تسخن  فص  هب  ماجنارـس  مرب ، يراسمرـش  دـننیب و  فص  رد  ارم  مدرم  هکنیا  زا  ناسرت  .مداتـسیا  مود  فیدر  رد  دوبن و  ياج 

(1) .یهت صالخا  زا  هدوب و  هدولآ  ایر  هب  میاهزامن  همه  هک  متسناد  هاگ  نآ  .متفرگ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نینوکلا ، یلوم 

یمدآ لامعا  دوش ، هدروآ  ياج  هب  راکزیهرپ  یبلق  اـب  زاـمن  هک  تسا  نآ  مهم  تسین ؛ یـشزرا  ار  هقدـص  هزور و  زاـمن و  لـیمک ! يا 
(2) .دشاب ماود  رب  نآ  رد  ششوک  و  دنک ، ییاورنامرف  ناج  لد و  رب  لماک  عوشخ  دشاب ، قح  تیاضر  دروم 

تسین ییاسآ  نت  ياج  ناهج  سانلا ! اهیا 

تسین ینازرا  نتشاد  ناهج  هب  اناد  درم   

یناشیپ یهن  كاخ  رب  هک  تسین  نآ  تعاط 

تسین یناشیپ  هب  صالخا  هک  رآ ؛ شیپ  قدص 

يدعس

ص:52

ص 131. ج 8 ، ءاضیبلا ، هجحم  ص 122 ؛ چ 5 ، تاغیلبت ، رتفد  رشن  ناگنازرف ، يامیس  يراتخم ، اضر  - 1
ص 230. ج 84 ، راونالاراحب ، - 2
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صالخا قدص و  تصرف  ناضمر ،

ات میـشوکب  ناهارمه ! نارای و  يا  سپ  .دوشن  تفای  ناضمر  زا  رت  كانبات  یتیعقوم  ار  صالخا  رهوگ  هدـنیوج  قدـص و  ماقم  بلاط 
ِرمع هدعو  .تسا  سیلبا  هیـسن  هدعو  هدنیآ ، تصرف  دوب و  ناضمر  ات  یگدنز  تایح و  هدعو  هک  دورن ؛ فک  زا  تلفغ  هب  دـقن  ضیف 

رد دـیاب  تسا ، رارقرب  تفایـض ، یقاب و  تصرف ، ات  سپ  .تسین  شیب  یندز  مهرب  مشچ  نوچ  خـیرات ، ایند و  رمع  هب  تبـسن  ام  هاتوک 
.تفاتش بوبحم  تیاضر  بسک 

راذگم تسد  لوا ز  رای ، بل  ندیسوب 

ندیزگ بل  تسد و  زا  يدرگ  لولم  رخاک 

ظفاح

: دیامرف یم  صالخا  باب  رد  يزاریش  يدعس  لجا  خیش   

نآ تسا ، نایوج  ار  قح  لصو  هن  هک  لد  ره  تسا و  ناواـت  وا  رب  هدـید  نآ  تسا ، ناـیرگ  قح  فوخ  زا  هن  هک  هدـید  ره  ادرمناوج !
؟ تسا مادـک  زیچ  نآ  دـنتفگ : .دـنا  هدیـشچان  يزیچ  نیرت  شوخ  دـنرذگ و  یم  رد  ناقلخ  هک  اغیرد  اـتفگ  ریپ  نآ  .تسا  ناریو  لد 
، يدوب هدیـشچ  صالخا  هّرذ  کی  رگا  هدنب  ( 5 هنیب : ( ؛ َنیِّدلا َُهل  َنیـِصلُْخم  َهّللا  اوُدبْعَِیل  : » دـیامرف یم  وا  هک  صالخا  هرذ  کی  تفگ :

(1) .یتشادن ضارتعا  ضارعا و  نیملاع و  نینوک و  ياورپ 

صالخا بسک  هار 

هاگرد صلخم  ناگدـنب  هب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  ییاهب  لامج و  رد  رکفت  هجوت و  انامه  لامعا ، نتخاـس  صلاـخ  يارب  هار  نیرتهب 
سدق و ملاع  هب  یگتسب  لد  هک  ارچ  دشابن ؛ یبیصن  نآ  رد  ار  صلخم  ریغ  ناگدنب  دیامرف و  یم  تیانع  شیوخ 

ص:53

ص 30. نادیواج ، تاراشتنا  یغورف ، موحرم  يدعس ، تایلک  - 1
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تاداـبع لاـمعا و  رد  صـالخا  هب  نوچ  یمدآ  دروآ و  دـهاوخ  ناـغمرا  هب  ار  تسود  ریغ  زا  یگتـسراو  بوبحم ، ترـضح  هب  هجوت 
َبِغَر ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نیقتملا ، یلوم  هک  نانچ  دش ؛ دـهاوخ  هاگآ  دوهـش  بیغ و  ملاع  رارـسا  هب  دـشوک ،

(1) «. دنادرگ یم  صلاخ  ار  شلمع  دشاب ، بغار  لیام و  تسا ، لاعتم  يادخ  دزن  هچنآ  هب  هکنآ  هَلَمَع ؛ َصَلْخَا  ِهّللاَدنِع  امیف 

يوشب تسد  نتشیوخ  ز  یهاوخ ، ار  ام 

يوج ار  ام  یهگنآ  سپ  نک ، هلی  ار  دوخ 

دش هتخورفا  رب  وت  قشع  هلعش  ات 

دش هتخوس  همه  قاشع  لد  ناج و 

دش هتخورفا  تلصو  هب  شلد  هک  ار  نآ 

دش هتخود  وا  مشچ  يارس ، ود  ره  زا 

ریخلا وبا  دیعسوبا 

هک تسا  نآ  هن  رگم  دومرف : دروآ ؟ ياـج  هب  بوبحم  ياـضر  ضحم  لـمع  تسـش و  ناوت  راـیغا  زا  لد  هنوـگچ  دـنتفگ : ار  یفراـع 
زا تسا  رتدونـشخ  ناسنا  دـشاب ، هتـشاد  يرتالاب  ماـقم  يرگید  نآ  هچ  ره  دوش و  علطم  شلاـمعا  رب  يرگید  دراد  یم  تسود  یمدآ 
وت لمع  شاب  هجوتم  ینک و  تیوقت  شیوخ  دوجو  رد  ار  لاح  نیمه  هک  تسا  نیا  زین  صالخا  بسک  قیرط  .شلاـمعا  رب  وا  عـالطا 

.تسا عضاخ  راوخ و  وا  تمظع  لباقم  رد  َملاع  تسا و  فقاو  تاین  رارسا و  مامت  رب  هک  دنیب  یم  یسک  نآ  ار 

ص:54

ص 93. مکحلا ، ررغ  تسرهف  - 1
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صالخا هنییآ  رد 

ینارگن ترـسح و  راهظا  ْتافو  ماگنه  یلو  دوب ، اوقت  لمع و  لـها  یناـبر و  یملاـع  هکنآ  اـب  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ 
تکرب و ریخ و  رپ  رمع  نیا  اب  تفگ : نادیرم  نارضاح و  زا  یکی  .تسا  یهت  لمع  زا  نامتـسد  میتفر و  تشذگ و  رمع  هک  درک  یم 

ناشیا .تسا  ینامداش  رورس و  ياج  هک  ترسح ، مغ و  ياج  هچ  تاربم ، تاریخ و  نتشاذگ  ياج  رب  دارفا و  تیبرت  راثآ و  همه  نیا 
انیب رایسب  دنک ، یم  دقن  دنز و  یم  کحم  هکنآ  اریز  نادرگ ؛ صلاخ  ار  دوخ )  ) لمع ریـصب ؛ ٌریـَصب  َِدقاّنلا  َّنِاَف  َلَمَعلا  ِصلْخَا  : » دومرف

وکین مه  لاـعتم  يادـخ  هاگـشیپ  رد  تسا ، وـکین  مدرم  مشچ  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  اـم  لاـمعا  هک  تسین  نـینچ   (1)« .تسا نـیبزیت  و 
(2) .دشاب

نک بلط  هشیش  یب  یم  یم ، یب  هشیش  زا 

نک بلط  هشیدنا  زا  یلاخ  لد  هب  ار  قح 

: دیامرف یم  هک  تسا  دنلب  سب  یمالک  لمع ، صالخا  دروم  رد  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دیقف ، ربهر  لماک و  فراع 

يارب لاعتم  يادـخ  ار  وت  هک  نادـب  اـمن و  مارح  دوخ  مشچ  رب  تلفغ  باوخ  نک و  نورب  شوگ  زا  تلفغ  هبنپ  وش و  رادـیب  زیزع ! يا 
همه مدآ ! دنزرف  يا  ؛(3)  یلْجَِال َُکتْقَلَخ  کلجَِأل َو  َءایْشَْالا  ُْتقَلَخ  مدآ ! َْنباَی  : » دیامرف یم  یسدق  ثیدح  رد  هک  نانچ  هدیرفآ ؛ دوخ 

سیماون زا  یکی  وت  بلق  وت و   [ سپ ، ] هداد رارق  دوخ  هاـگلزنم  ار  وت  بلق  مدومن .» قلخ  مدوخ  يارب  ار  وت  مدـیرفآ و  وـت  يارب  ار  زیچ 
نکم يرد  هدرپ  ردق  نیا  .دوخ  سومان  هب  تبسن  تسا  رویغ  یلاعت  قح  دیتسه و  هیهلا 

ص:55

ص 38. ق ، 1368 ه .  نارهت ، هیمالسا ، یشورف  باتک  سیونشوخ ، رهاط  طخ  هب  یسدق ، ثیدح  لهچ  - 1
ص 123. ناگنازرف ، يامیس  - 2

ص 139. ج 1 ، یتریصب ، ینسح ، ءامسا  حرش  يراوزبس ، يداهالم  - 3
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هچ ره  هک  دـنک ؛ اوسر  ناـنچ  ملاـع  نیا  رد  ار  وت  هک  یلاـعت  قح  تریغ  زا  سرتـب  .رادـم  اور  يزارد  تسد  یلاـعت و  قح  سوماـن  هب 
(1) .یناوتن ینک ، حالصا  یهاوخ 

سب ار  ام  ناهج ، ناتسلگ  يراذع ز  لگ 

سب ار  ام  ناور ، ورس  نآ  هیاس  نمچ ، نیز 

میبلط تدایز  هک  تجاح  هچ  تسام ، اب  رای 

سب ار  ام  ناج ، سنوم  نآ  تبحص  تلود 

ظفاح

ات وا  لامعا  دروم  رد  نامدرم  دنسپ  رظن و  درگنب  دیاب  دنز ، کحم  شیوخ  لمع  رد  ار  صالخا  نازیم  هک  تسا  نآ  بلاط  هک  یسک 
: دومرف مالسا  ربمایپ  هک  تسوا ؛ رورس  يدونشخ و  بجوم  هزادنا  هچ 

شیاتس زا  هک  دسر  ییاج  هب  هکنآ  رگم  دیسر ، دهاوخن  صالخا  هنک  تقیقح و  هب  زگره  هدنب  تسا و  نایم  رد  یتقیقح  ار  یقح  ره 
(2) .دوشن لاحشوخ  لاعتم  يادخ  طسوت  زج  شلامعا 

لامعا كرت  هب  ار  ناسنا  هعدـخ ، سیبلت و  رازه  اب  ادـتبا  ناطیـش  هکنآ  هچ  تسین ؛ صالخا  بسک  هار  ایر و  جالع  لمع ، كرت  هتبلا 
یماگنه دزاس و  یم  التبم  صالخا  بلـس  ایر و  هب  لمع ، ماگنه  ار  وا  ددرگ ، یمن  قفوم  ریـسم  نیا  رد  نوچ  دـنک و  یم  قیوشت  ریخ 

، دنا هدرک  لوحم  ودب  يراک  هک  ار  یسک  هک  دنام  نآ  هب  سیلبا  سیبلت  نیا  .دیوگ  یم  كرت  دوش ، یم  ور  هبور  هدنب  تمواقم  اب  هک 
.دنک یم  كرت  ار  نآ  هراب  کی  نآ ، ماجنا  رب  یناوتان  فوخ  زا 

ص:56

ص 46. چ 5 ، هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ثیدح ، لهچ  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  - 1
ص 251. ، 1420 یمالسا ، فراعم  هسسؤم  یعادلا ، هدع  یلح ، دهف  نبا  - 2
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.ددرگ مک  نمؤم  هدنب  رس  زا  وا  رش  دباین و  هسوسو  لاجم  ناطیش  هک  تسا  لامعا  یناهنپ  ماجنا  جالع ، هار  کی  سپ 

صالخا تاکرب  راثآ و 

: دیامرف یم  نینچ  صالخا  تاکرب  راثآ و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نانمؤمریما ،

ییایمیک صـالخا ، .تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  ار  بوبحم  برق  دوش و  یم  اـهنآ  یلوبق  بجوم  هک  تسا  یمدآ  لاـمعا  حور  صـالخا ،
.دروآ یم  ناغمرا  هب  ار  وا  تداعس  دنک و  یم  الط  ار  یمدآ  دوجو  سم  هک  تسا 

نیرت گرزب  صالخا ، .دنایامن  یم  وا  هب  ار  سدق  ملاع  ياه  یندـید  دـیاشگ و  یم  یتوکلم  قیاقح  رب  ار  ناسنا  لد  هدـید  صالخا ،
(1) .دنادرگ یم  راگدنام  ار  شلمع  دزاس و  یم  ققحم  ار  یمدآ  يوزرآ 

یلاعت نابدرن  صالخا ،

بوبحم هناصلاخ و  یتدابع ، .تسا  ایر  هبئاش و  زا  یلاخ  تدابع  يانعم  هب  تقیقح ، رد  تین ، صالخا  اب  اه  تعاـط  ندروآ  ياـج  هب 
یلاخ و ایر ، زا  هک  دراد  تیمها  شزرا و  هزادنا  نامه  هب  یتدابع ، ره  دشاب و  هناراکایر  ياه  يدـیلپ  زا  یلاخ  هک  تسا  یهلا  هاگراب 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  .تسا  ایر  كرت  صالخا و  شیاه  هلپ  هک  تسا  یمدآ  تیونعم  نابدرن  تدابع ، .دـشاب  صلاـخ 
: دیامرف یم 

هب ار  وا  ادخ  دهد ، ماجنا  ادخ  ریغ  يارب  يراک  سک  ره  اریز  دیوش ؛ التبم  ییامن  دوخ  ایر و  هب  هکنآ  نودب  دـیهد ، ماجنا  کین  لمع 
(2) .دراذگ او  ریغ  نامه 

ص:57

ص 91. مکحلا ، ررغ  تسرهف  کن : - 1
ص 69. ، 1380 بیذهت ، یتشد ، دمحم  مجرتم : هغالبلا ، جهن  - 2
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رد هلیذر  تفـص  نیا  هشیر  ات  دـنا  هدرک  غیلب  دـهج  ّدـج و  تیدوبع ، قیرط  ناـکلاس  تفرعم و  لـها  ناـگرزب  هک  تسور  نیا  زا  مه 
زا رـس  تفرعم  راهب  رد  تیدوبع  تعاط و  ياه  هناوج  ات  دوش ، هدودز  اـیر  كاـشاخ  راـخ و  زا  لد  يارحـص  دکـشخب و  ناـشدوجو 

دوب و هدرک  تداع  ایر  هب  یـصخش  هک  تسا  لقن  .دوش  رطعم  هناصلاخ  تدابع  رطع  هب  یمدآ  ناج  ياضف  دروآرب و  لد  كاپ  كاخ 
تولخ و تسا  يدجسم  رهش ، هشوگ  نالف  رد  تفگ : شیوخ  اب  دیـشیدنا و  يا  هلیح  یبش  .دیـشوک  یم  رایـسب  نآ  زا  ییاهر  هار  رد 

يوس هب  یکیرات  بش  .مشاب  هدرک  ایر  یب  یتدابع  یبش  هک  دشاب  .منک  رس  تدابع  هب  حبـص  هب  ات  مور و  اجنآ  هب  .رایغا  مشچ  زا  رود 
.دش دراو  یصخش  هدوشگ و  دجسم  رد  دش  هجوتم  زامن  نیب  رد  هاگان  تشذگ ، بش  زا  یساپ  .دش  تدابع  لوغـشم  تفر و  دجـسم 

هب هنوگچ  هک  دنیب  یم  ارم  یسک  بش ، کیرات  لد  نیا  رد  هداتفا و  رود  دجسم  نیا  رد  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  دش و  لاحـشوخ  رایـسب 
تشگزاب مزع  دیدرگ و  نشور  اوه  نوچ  .تخادرپ  تدابع  هب  ینامداش  طاشن و  اب  حبص  ات  مراد ، یشوخ  لاح  ما و  هداتـسیا  تدابع 

ار نامدرم  نیشیپ ، بش  ات  رگا  هک  دش  نیگهودنا  رایسب  .تسا  هدروآ  هانپ  دجسم  هب  ناراب  تدش  هطساو  هب  یهایـس  گس  دید  درک ،
(1) .تسا هدرک  کیرش  شیوخ  تدابع  رد  ار  یهایس  گس  بشید  هتخاس ، شیوخ  ياه  تدابع  کیرش 

تسوکن تین  صالخا  هب  تدابع 

تسوپ زغم ، دیآ ز  هچ  هنرگ  و 

ص:58

ص 36. ج 1 ، نادیواج ، ياهدنپ  يدراهتشا ، يدهمدمحم  - 1
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دومن دیاب  دوب ، هزادنا  هب 

دوب دومنن و  هکنآ  دربن  تلاجخ 

يدعس

يراگتسر زمر 

راهم رد  هناصلاخ  تاـعاط  هب  سفن  نسوت  دـییوپ و  هر  تفرعم  قیرط  رد  يرمع  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  لـماک ، فراـع 
: دیامرف یم  هیصوت  نینچ  ایر  زا  ندیزگ  يرود  لمع و  رد  صالخا  هب  ار  هّللا  یلا  ناکلاس  دروآ ،

صلاخ ام  لامعا  هک  میناد  یم  ًالامجا  یلو  تسا ، قیقد  یلیخ  نآ  دـیاکم  هک  میربب ؛ هانپ  سفن  دـیاکم  رـش  زا  یلاعت  يادـخ  هب  دـیاب 
هب هک  تسا  هدرک  دهع  دوخ  يادخ  اب  وا  هکنآ  اب  دراد ؟ فرـصت  ردـق  نیا  ام  رد  ناطیـش  ارچ  مییادـخ ، صلخم  هدـنب  ام  رگا  .تسین 

، دراد راک  رس و  وت  اب  ناطیش  يدید  رگا  سپ  ...دنکن  زارد  نانآ  سدق  تحاس  هب  تسد  دشاب و  هتشادن  يراک  نیصلخملا » هّللادابع  »
(1) .تسین یلاعت  قح  يارب  تسین و  صالخا  يور  زا  تیاهراک  نادب 

زا خیـش  .دیـسر  ناذا  تقو  ات  تسـشن  یتعاس  تفر و  يو  لزنم  هب  ییاـهب  خیـش  رادـید  يارب  يرتشوش  هّللادـبع  یلوم  هک  تسا  لـقن 
ار ناشیا  عانتما  لیلد  ناتـسود  زا  یخرب  .تشگزاب  شیوخ  لزنم  هب  درکن و  لوبق  يو  یلو  درک ، تعامج  هب  هماقا  ِتساوخرد  ناشیا 

: دومرف دندش ، ایوج 

ایر سرت  زا  دمآ ، دهاوخ  دوجو  هب  يرییغت  ملد  رد  دناوخب ، زامن  نم  رس  تشپ  ییاهب  خیش  لثم  یـسک  رگا  مدید  مدرک ، رکف  هچ  ره 
(2) .مدرک عانتما 

ص:59

ص 52. ثیدح ، لهچ  - 1
ص 34. ج 1 ، چ 13 ، هیمالسا ، تاراشتنا  خیرات ، دنپ  يورسخ ، یسوم  - 2
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رخآ مالک 

ره لصا  ییاربم ، كرـش  زا  ییافـصم ، بیع  زا  ییاناد ، لاح  همه  رد  ییانیب ، زیچ  همه  رب  ییاناوت ، مّویق  ییاتمه ، یب  ییاـتکی ، یهلا !
.ییادخ کلم  دسر  وت  هب  ییایربک ، جات  هب  ززعم  ییاورنامرف ، هاشنهاش  ییاه ، لد  يوراد  ییاود ،

.یهاوخ وت  هک  سک  نآ  تسا  زیزع  هچ  یهاوگ ، ار  نانمؤم  یهار ، رس  رب  ار  نادصاق  یهانپ ، ار  نافیعض  یهلا !

.مرادن یسک  وت  زج  ناهج  رد  مرادن ، یسب  تعاط  رگا  یهلا !

.تسین مهانپ  وت  زج  هک  ریگ  متسد  .تسین  مهار  ْسپ  زا  رطخ و  ْشیپ  زا  یهلا !

.مرادن زیرگ  ياپ  هک  ریذپب  مرذع  مرادن و  زیوآ  تسد  هک  ریگ  متسد  یهلا !

يا .تسوت  ریدـقت  فدـص  رد  ناگدـنب  ناـج  هک  يرازگراـک  يا  تسوت و  دـیحوت  فنک  رد  ناتـسود  لد  هک  يراـکماک  يا  یهلا !
زا ریغ  ار  ناگدنب  هک  یمیرک  يا  تسین و  زیرگ  وت  يالب  زا  ار  وت  ناگدنور  هک  یمیکح  يا  .تسین  تلیح  وت  هب  ار  سک  هک  يراهق 

.میوشن نادرگرس  ات  رآ  هار  رد  میوشن و  ناشیرپ  ات  راد  هاگن  .تسین  زیوآ  تسد  وت 

.ینام یـسک  هب  هن  دـنام و  وت  هب  سک  هن  .یناکم  دـنموزرآ  هن  یناـمز و  جاـتحم  هن  .یناحبـس  لاـمک  رد  یناـمحر ، لـالج  رد  یهلا !
.ینآ وت  هک  تسا  يزیچ  هب  هدنز  ناج  هکلب  یناج ، نایم  رد  هک  تسادیپ 

داب وت  ياضر  نم  حور  هضور 

داب وت  يارس  ِرد  مهاگ  هلبق   

منیب ناهج  هدید  همرس 

داب وت  ياپ  كاخ  درگ  دَوب  ات   
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يراصنا هللادبع  هجاوخ 

(1) سیونریز

.دنادرگ یم  صلاخ  ار  شلمع  دشاب ، لیامتم  تسادخ  دزن  هچنآ  هب  هک  یسک  هَلَمَع ؛ َصَلْخَا  ِهّللا  َدنِع  امیف  َبِغَر  ْنَم  . 1

.تسا اه ] تیدودحم  اه و  ترودک  زا   ] ییاهر یصالخ و  لمع ، رد  صالخا  هجیتن  ماجنا و  ُصالَخلا ؛ ِصالْخِالا  ُهیاغ  . 2

.دنتسه صالخا  لها  زا  تشهب  لها  ناگرزب  نُوصَلْخُْملَا ؛ ِهَّنَجلا  ِلْهَا  ُهداس  . 3

.دور یم  الاب  لامعا  هک  تسا  صالخا  هطساو  هب  ُلامْعَالا ؛ ُعَفُْرت  ِصالْخِْالِاب  . 4

.تسا صالخا  كرت  لمع ، تفآ  ِصالْخِالا ؛ ُكَْرت  ِلَمَعلا  ُهَفآ  . 5

.تسا لمع  رد  صالخا  تداعس ، تمالع  ِلَمَْعلا ؛ ُصالِْخا  ِهَداعَّسلا  ُتاراِما  . 6

.دبای یم  تسد  شیوخ  ياهوزرآ  هب  دنک ، هشیپ  صالخا  سک  ره  َلامآلا ؛ َغََلب  َصَلْخَا  ْنَم  . 7

.تسا صالخا  لمع ، نیرتهب  ِلَمَْعلا ؛ ُْریَخ  ُصالْخِْالَا  . 8

ص:61
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( ناضمر كرابم  هام  مشش  زور   ) یگدنب قشع و 

هراشا

منخس بش  همه  تسا و  نیا  نم  رکف  اهزور 

منتشیوخ لد  لاوحا  زا  لفاغ  ارچ  هک   

كاخ ملاع  زا  مَِین  متوکلم ، غاب  غرم 

مندب زا  دنا  هتخاس  یسفق  يزور  هس  ود   

تسود رب  ات  منک  زاورپ  هک  زور  نآ  شوخ  يا 

منزب یلاب  رپ و  شیوک  رس  ياوه  هب   

يولوم

ياـه باـجح  يارو  رد  تسا و  رود  یـسب  وا  سرتـسد  زا  هک  یناـهن  تسا  يا  هفیطل  یناـهنپ و  تسا  يا  هطقن  ار  یمدآ  دوجو  هریاد 
َو : » دوـمرف داـهن و  تعیدو  هب  یمدآ  ریمـض  رد  تقلخ  زاـغآ  زا  هک  تسا  یهلا  یناـحور  هخفن  اـنامه  نآ  تـسا و  روتـسم  وا  دوـجو 

یناحور هفیطل  نادب  ناریح  نادرگرس و  مدآ  یبای  تسد  هار  اهنت  وا  ( 29 رجف : «. ) مدیمد وا  رد  مدوخ  حور  زا  یِحوُر ؛ ْنِم  هِیف  ُتْخَفَن 
دوخ هاگرد  يراسکاخ  تیدوبع و  ّلذ  رد  ار  شیوخ  تخانش  تفرعم و  ّزع  داد و  رارق  شتـسرپ  تیدوبع و  كانبات  رهوگ  نتفای  ار ،

(51 تایراذ : «. ) دننک تدابع  ارم  هکنآ  يارب  رگم  میدیرفاین ، ار  سنا  نج و  و  : » دومرف تشاد و  هتفهن 

هاگداز هب  تشگزاب  لاصو و  يانمت  قشع و  اب  تشگ و  راـی  يوک  كاـخ  رب  نداـهن  رـس  هدـیروش  یمدآ ، كاـپ  ترطف  ناـس  نیدـب 
.درک شیوخ  رّخسم  ار  یمدآ  لد  ناج و  دوخ ، یلصا 

ص:62
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تسوا تبحم  هدرپ  ارس  لد ،

تسوا تعلط  راد  هنییآ  هدید ،  

نوک ود  هب  مرواین  رد  رس  هک  نم 

تسوا تنم  راب  ریز  مندرگ   

ظفاح

تناما راب 

يوگ حـیبست  نیوکت ، لد و  نابز  اب  ملاع  تادوجوم  یمامت  هک  تسا  ناسنا  صتخم  هن  نایملاع ، بوبحم  تدابع  حـیبست و  دـنچ  ره 
رد هچنآ  ِضرْالا ؛ ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  هِّلل  ُحِّبَُـسی  : » دومرف ومه  هک  نانچ  دنیوج ؛ یم  دنناوخ و  یم  ار  وا  مدامد  لاح ، نابز  اب  دـنیوا و 

تنحم قارف و  غاد  رای و  يابیز  لامج  ییادیـش  قشع و  شتآ  ( 1 نباغت : « ) .دننک یم  حیبست  ار  راگدرورپ  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ 
يانمت هناقـشاع و  زادـگ  زوس و  اـب  یمدآ  تداـبع  جوا  لـیلد ، نیمه  هب  درواـین و  ناوت  باـت و  یمدآ  هلـصوح  رپ  ِلد  زج  ار  نارجه 

.تسا هتشگ  هتخیمآ  رای  يوک  ياوه  رد  زاورپ  جورع و  لصو و 

دز مد  یلجت  تنسح ز  وترپ  لزا ، رد 

دز ملاع  همه  هب  شتآ  دش و  ادیپ  قشع   

تشادن قشع  کلم  دید  تخر  درک  يا  هولج 

دز مدآ  رب  تریغ و  نیا  زا  دش  شتآ  نیع   

ظفاح

تیدوبع ییادیش و 

ینید و ياهروتسد  يارجا  نتخادرپ و  طقف  هن  تدابع  تفرعم ، لد و  لها  دزن 
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ِیعقاو نادباع  يراب ، .تسا  ناناج  هب  یگتفیـش  ییادیـش و  راهظا  تصرف  یگدادلد و  لاجم  نیرتابیز  هکلب  یهلا ، ياه  نامرف  لاثتما 
هب بوبحم  صاخ  تیانع  ار  یقیفوت  نینچ  كرد  دنناد و  یم  شیوخ  تاهابم  رخف و  هیام  ار  وا  هاگـشیپ  رد  یگدـنب  تسود ، هاگرد 

دیلان یم  راگدرورپ  تدابع  بارحم  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نیدباعلادیس ، نینوکلا و  یلوم  .دنرامـش  یمرب  شیوخ 
: دومرف یم  هناقشاع  و 

(1) .ُّبُِحت امَک  یْنلَعْجاَف  ُّبُِحا  امک  َتنأ  .ًادبَع  ََکل  َنوُکَا  نَا  ًارْخَف  ِیب  یفَک  ًّابَر َو  ِیل  َنوکَت  ْنَا  ًاّزِع  یب  یفَک  یهلا 

نآ وت  .ماوت  عیطم  دبع و  هک  یفاک  تمارک  رخف و  هزادنا  نیمه  ینم و  يادخ  وت  هک  تسا  سب  تفارش  تزع و  هیام  نیمه  ارم  یهلا !
.نادرگب يراد ، یم  تسود  هک  ناس  نآ  ارم  سپ  .مراد  یم  تسود  نم  هک  ینانچ 

یشاب وت  مرادلد  هک  دشاب  شوخ  هچ 

یشاب وت  مرای  سنوم و  سینا و 

يزاس وت  مهرم  ار  درد  رپ  لد 

یشاب وت  مرامیب  ناج  يافش 

یقارع

: هک تسا  هدمآ  یسدق  یثیدح  رد 

، دـش نم  بوبحم  نوچ  دوش و  نم  بوبحم  هک  اجنآ  ات  دـبای  یم  برقت  نم  هب  هفقو  یب  شیوخ ، تادابع  لفاون و  ماجنا  اـب  نم  هدـنب 
راک هب  نآ  اب  هک  یتسد  نآ  دنیب و  یم  نآ  اب  هک  يا  هدید  نآ  دونش و  یم  نآ  اب  هک  یشوگ  نآ  منم  هاگ  نآ 

ص:64

ص 240. نانجلا ، حیتافم  - 1
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(1) .درپس یم  هار  نآ  اب  هک  ییاپ  نآ  منم  هرخالاب  دزادرپ و  یم 

تدابع بتارم 

رد یتسیاـب  یهلا ، هاـگرد  نمؤـم  هدـنب  هک  تسا  ییاـه  هبترم  ار  تداـبع  هک  دوـش  یم  موـلعم  ینـشور  هب  یهلا  شخب  حرف  مـالک  زا 
ات دـسرب ، نطاب  ِنطاب  هب  نطاب ، زا  نطاـب و  هب  تداـبع ، رهاـظ  زا  دـشاب و  اـشوک  نآ  يـالاب  لـحارم  هب  ندیـسر  رد  زین  نآ و  ندومیپ 

هیلع هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  مالسا ، مرکا  ربمایپ  .دبایب  شیوخ  دوجو  رد  ار  تدابع  يالاو  ماقم  هب  ندیسر  يارب  یگدامآ 
: دومرف رذابا  هب  هلآ  و 

یناوت یمن  ار  يادـخ  وت  رگا  هک  ینیب ، یم  دوخ  هدـید  شیپ  ار  وا  ییوگ  هک  نک  تدابع  یگدـنب و  ار  يادـخ  نانچ  نآ  رذاـبا ! يا   
(2) .تسا هدهاش  هاوگ و  وت  رب  دنیب و  یم  ار  وت  وا  کش ، یب  دید ،

نینوک رد  تسرپ  شنانچ  نآ 

نیعلا يأر  هب  شا  ینیب  یمه  هک 

دنیب یمن  ار  وا  تمشچ ، هچرگ 

دنیب یمه  ار  وت  وت ، قلاخ 

ییانس

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  نینزان  دوجو 

یهلا و لـضفت  اـنامه  داد ، یمن  زیهرپ  خزود  شتآ  هب  يـالتبا  تشهب و  تیمورحم  زا  ار  ضیف  هاـگرد  ناگدـنب  لاـعتم ، يادـخ  رگا 
وا نایاپ  یب  مرک  ناسحا و 

ص:65

تیاور 7. ص 352 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 191. ، 1414 تیبلا ، لآ  هسسؤم  نیدلا ، مالعا  یملید ، نسح  - 2
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رب شتعاط  زا  رـس  هک  دوب  بجاو  .دوب و  یفاـک  ار  ناـشیا  دـندوب ، یمن  زین  نآ  هتـسیاش  هک  اـه  تمعن  زا  هچنآ  ياـطعا  ناگدـنب و  هب 
(1) .دننکن شتفلاخم  دنرادن و 

رای تیاضر  تدابع ؛

بلج يارب  هک  تشهب ، عمط  خزود و  زا  سرت  هطـساو  طقف  هن  ار  وا  تداـبع  تعاـط و  بوبحم ، هاـگرد  هدـنب  هک  تسا  نآ  هتـسیاش 
دلخ هضور  رد  دیواج  شمارآ  يدبا و  تشهب  هب  تدابع ، ضیف  تکرب  زا  دنچ  ره  دَرَوآ ، ياج  هب  راگدرورپ  يدونشخ  رای و  ياضر 

.تشاد دهاوخ  ظوفحم  نوصم و  خزود ، شتآ  يامرگ  زا  ار  هدنب  تدابع ، رون  دیسر و  دهاوخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناتسرپ ، اتکی  يالوم  نانمؤمریما و  هک  تسا  ربخ  رد 

ناناگرزاب تدابع  نیا  هک  دـننک  یم  شتـسرپ  یتشهب ] ياـه  تمعن  تشهب و   ] عمط هب  ار  لاـعتم  يادـخ  ناگدـنب ، زا  یهورگ  اـنامه 
ار یلاعت  يادخ  زین  یهورگ  و ]  ] .تسا ناگدرب  تدابع  نیا  هک  دننک  یم  تدابع   [ نآ شتآ  خزود و   ] سرت زا  ار  وا  يا  هدـعو  تسا 

(2) .تسا ناگدازآ  شتسرپ  نیا  هک  دننک  یم  تدابع  رکش  ساپس و  يور  زا 

یگدنب هوکش   

: متفگ .یناشوپ  هچ  ات  تفگ : یـشوپ ؟ هچ  متفگ : .یناوخ  هچ  ات  تفگ : يراد ؟ مان  هچ  متفگ  مدـیرخ ، یمالغ  یتقو  دـیوگ : یگرزب 
سپ .راک  هچ  تساوخ  اب  ار  هدنب  تفگ : یهاوخ ؟ هچ  متفگ : .یهد  هچ  ات  تفگ  يروخ ؟ هچ  متفگ : .ییامرف  هچ  ات  تفگ  ینک ؟ هچ 

زین ار  يادخ  رمع  همه  رد  وت  نیکسم ! يا  متفگ : دوخ  اب 

ص:66

ص 18. ج 6 ، همکحلا ، نازیم  - 1
.37 تمکح ، هغالبلا ، جهن  - 2

یگدنب www.Ghaemiyeh.comدهش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 79 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13705/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13705/AKS BARNAMEH/#content_note_66_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دش لیاز  نم  زا  شوه  هک  متسیرگب  ینادنچ  .زومایب  يراب  یگدنب  يا !؟ هدوب  هدنب  نینچ 

شاب نانچ  ای  شاب  نینچ  هک  تمیوگن 

(1) نک یهاوخ  هچ  ره  هدنب  اب  یهاشداپ و  وت 

یتمظع ره  ربارب  رد  یمدآ  سب و  تسا و  لاعتم  میرک و  يادـخ  قلطم و  رداق  ربارب  رد  عوضخ  شنرک و  هوکـش  شتـسرپ ، تدابع و 
یم رگ  هولج  وا  رد  ار  یهلا  تیاهن  یب  تمظع  زا  يا  هرذ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دروآ ، یم  دورف  میظعت  رـس  دـنک و  یم  شنرک  هک 
یم او  عوضخ  شنرک و  هب  ار  وا  دنک و  یم  یعادت  وا  هاگدـید  رد  ار  لاعتم  يادـخ  ییایربک  لالج و  یگرزب ، تمظع و  نآ  دـنیب و 

يوـب هچنآ  ره  درب ، یم  رـس  هب  وا  قارف  رد  هـکنیا  تـسا و  هدرک  هـبرجت  ار  لاـعتم  بوـبحم  تـمظع  تـسلا ، زور  رد  هـک  ارچ  دراد ؛
.ار یلیل  راید  راوید  رد و  نونجم ، هک  نانچ  دسوب ؛ یم  دیوب و  یم  راو  نونجم  دهد ، یم  تسود 

تسوا زا  مّرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مّرخ  ناهج  هب 

تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاع 

يدعس

هزور تفارش 

رد یگدـنب  اه و  تدابع  مامت  مات و  رهظم  هک  یهلا  تابجاو  نایم  رد  هدـمآ ، مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تایاور  رابخا و  رد  هک  نانچ 
یفطصم دمحم  تانیاک ، رورس  زا  .تسا  رادروخرب  ییالاو  تیمها  تفارش و  زا  هزور  تسا ، یهلا  هاگ 

ص:67

ص 124. ، 1383 هوسا ، پاچ  زبس ، گرب  يرون ، دمحم  - 1
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؟ تسیچ یگدنب  تدابع و  زاغآرـس  یهلا ! مدیـسرپ : جارعم  بش  رد  دوخ  راگدرورپ  زا  دومرف : هک  تسا  تیاورهلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هزور دومرف : تسا ؟ يدیاوف  هچ  هزور  زا  ار  هدنب  مدیسرپ : .تسا  يراد  هزور  توکس و  یشوماخ و  نآ ، زاغآرـس  دومرف : یلاعت  قح 

هاگ نآ  .تشگ  دـهاوخ  هدـنب  رد  نیقی  شیادـیپ  ببـس  تفرعم ، ددرگ و  تفرعم  بجوم  تمکح ، دروآ و  راب  هب  تمکح  یمدآ  رد 
(1) .دیشیدنا دهاوخن  شیوخ  راگزور  یتسس  یتخس و  هب  رگید  دش ، رادروخرب  نیقی  زا  نم  هدنب  هک 

ّظح اب  زین  ار  ناج  لد و  میا ، هدمآ  رای  تیاضر  بلج  هب  یگنسرگ  یگنـشت و  اب  هک  مایـص  هام  نیا  رد  ات  میـشوکب  نالدمه ! نارای و 
رد تفرعم  ّرد  تسا ، یقاب  تصرف  ات  میشخب و  ییالج  ییافص و  تلفغ ، یـصاعم و  زا  زیهرپ  اب  ار  لد  حور و  میزاس و  انـشآ  تدابع 

سپ یتسـس ؛ يریپ ، رد  یتسم ؛ یناوج ، رد  یتسپ ؛ یلفط ، رد  دومرف : يراصنا  هللادبع  هجاوخ  تاره  ریپ  هک  میبایرد ؛ تدابع  فدـص 
.یتسرپ ادخ  یِک 

نزب ییوگ  دق ، ورس  ناوج  يا 

دننک ناگوچ  تتماق  زک  نآ  زا  شیپ   

ظفاح

تدابع راثآ 

تذل رفاو و  ياه  هرهب  نآ  زا  ار  رای  يوک  ناصلاخ  نادباع و  هک  تسا  فرگش  يراثآ  ار  یهلا  هاگرد  هب  هناصلاخ  تدابع  زیزع ! يا 
بوبحم و ياـضر  اـهنآ ، نیرترب  تسا و  هدـنیاپ  دـیواج و  ترخآ ، رد  مه  اـیند و  رد  مه  راـثآ ، نیا  .ددرگ  بیـصن  ناـیاپ  یب  ياـه 

؛ ربکا هللا  نم  ٌناوضر  و  : » دومرف هک  تسا  لاعتم  يادخ  يدونشخ 

ص:68

ص 313. اه ، ناشن  یب  زا  ناشن  - 1
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(72 هبوت : «. ) تسا رتشوخ  رت و  گرزب  شا ) هدنب  يارب  اه  تمعن  همه  زا   ) یهلا تیاضر 

رد كالفا  هک  تسا  یتخس  ياه  هرگ  هدنیاشگ  نطاب ، يافص  تین و  قدص  اب  اه  هاگتدابع  رد  نامدرم  ندمآ  درگ  هک  تسا  ربخ  رد 
(1) .دنا هتسب  ورف  نایناهج  ناهج و  راک 

: تسا هدومرف  لقن  نینچ  ار  یلاعت  قح  راتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   

معنتم و تشهب ، رد  ترخآ ، رد  نآ  ببـس  هب  هک  دـیریگ  هرهب  ایند  رد  نم  تداـبع  تمعن  زا  نیقیدـص ! هورگ  يا  نم و  ناگدـنب  يا 
(2) .دیدرگ دیهاوخ  رادروخرب 

نک یم  تدابع  ار  يادخ  هتسویپ 

نک یم  تعاط  فرص  فیرش  تاقوا 

دیشروخ نوچ  يوش  وربآ  بحاص  ات 

نک یم  تعانق  دوخ  نیوج  نان  اب 

یکدوخن یلعنسح  خیش 

تدابع یشخب  شمارآ 

نیا شیاین ، شتـسرپ و  هک  ارچ  تسا ؛ ناور  حور و  شمارآ  ینورد و  ياهدرد  نیکـست  بوبحم ، شتـسرپ  تدابع و  راـثآ  رگید  زا 
مغ و هودـنا و  هدرک ، رارقرب  طابترا  ملاـع  بابـسا  همه  أـشنم  اـه و  تردـق  یماـمت  همـشچ  رـس  اـب  هک  دـهد  یم  یمدآ  هب  ار  تصرف 
ار شیوخ  مطالتم  حور  ریغ ، زا  هجوت  ندـیرب  وا و  هاگرد  هب  عوضخ  یگدـنب و  راهظا  اب  دراذـگ و  ناـیم  رد  وا  اـب  شیوخ  یتحاراـن 

تحار مارآ و 

ص:69

ص 316. اه ، ناشن  یب  زا  ناشن  - 1
.نامه - 2
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ياهدرد هدنهد  نیکست  دناوت  یم  رشب  سنج  زا  یعون  مه  رگید و  یناسنا  اب  یناگدنز  ياه  جنر  نداهن  نایمرد  هک  اجنآ  اریز  دزاس ؛
نتخاس فرط  رب  رد  مامت  مات و  ییاناوت  اه ، لد  درد  ندینـش  مالک و  هب  هجوت  رب  نوزفا  هکنآ  اب  لد  درد  وگ و  تفگ و  دشاب ، یمدآ 

اب ییوگ  زار  هک  يرداق  بوبحم  تشاد ؛ دهاوخ  یمدآ  ناور  حور و  رب  فرگـش  يراثآ  تقیقح  رد  .دراد  زین  ار  يو  ياه  يراتفرگ 
شیوخ هاگرد  نادـباع  ناقـشاع و  يور  هب  ناکم  ره  اـج و  ره  رد  هک  دـبلط  یمن  صاـخ  ناـکم  ناـمز و  دـهاوخ و  یمن  همدـقم  وا 

.دنک ناشتباجا  دنناوخب و  ار  وا  ات  هدوشگ  مرگ  یشوغآ 

، دنـسرپ وت  زا  نم  یکیدزن  يرود و  زا  نم  ناگدنب  هک  هاگ  نآ  ناعَد ؛ اذا  ِعاّدـلا  َهوعَد  ُبیُجا  ٌبیرَق  ّیناَف  یّنَع  يِدابِع  َکلَئَـس  اذا  «َو 
(186 هرقب : «. ) منک تباجا  ار  شیاعد  دناوخ  ارم  هک  ره  مکیدزن و  نانآ  هب  هک  دننادب 

زیزع ریدقت  هب  هک  ییادخ  بیع  یب  كاپ و   

راهن لیل و  دنُک و  رخسم  دیشروخ  هام و   

ینم دنوادخ  هک  میوگ  وت  هب  ناهنپ  درد 

رارسا رب  یعلّطم  دوخ  وت  هک  میوگن  ای   

يدیدنسپن يدید و  ام  هک ز  ییاه  لعف 

راّتس يا  شوپب  هدرپ  دوخ ، يدنوادخ  هب   

يدعس

شتسرپ زا  تناعتسا 

: دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  ربخ  رد 

هب لاعتم  يادخ  رـضحم  رد  زامن  تعکر  ود  دیورب و  دجـسم  هب  هتخاس  وضو  دروآ ، یم  موجه  امـش  هب  ایند  هودنا  مغ و  هک  یماگنه 
، ناس نیدب  و   ] دیروآ ياج 

ص:70
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[. (1) دییوجب کمک  تدابع  زا  شیوخ  درد  مغ و  عفر  رد 

یم يراـی  زاـمن  ییابیکـش و  زا  اـه ] يراـتفرگ  رد   ] هک ناـنآ  : » دـیامرف یم  ناـنمؤم  فصو  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـیا  هدینـشن  اـیآ 
.(3) دروآ یم  يور  زامن  هب  دیـسر ، یم  رد  یهودـنا  مغ و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نادـباع ، ماما  هب  هاگره  هک  دـنا  هدروآ  زین  «. (2) دنبلط
وگب و ناذا  لالب ! يا  لِالب ؛ ای  ینْحِرأ  : » دومرف یم  لالب  هب  یهلا  يایلوا  ایبنا و  رورـس  تانیاک و  رخف  دیـسر ، یم  ارف  زامن  تقو  نوچ 

(4) «. نک متحار 

نید نادرم  هک  تسا  نآ  رب  هدـیقع  ار  ناملاع  ناققحم و  هک  تسا  یمدآ  رمع  ینوزفا  شتـسرپ ، تداـبع و  تاـکرب  راـثآ و  رگید  زا 
تایح دنزادرپ و  یم  لاعتم  يادخ  اب  طابترا  هب  راب  نیدنچ  يزور  هنابـش  تاعاس  رد  هک  یبهذـم  ياه  نامرف  هب  دـیقم  نادـباع  راد و 

ینید و روـما  هب  هجوـت  یب  دـیق و  یب  ياـه  ناـسنا  هژیو  هب  دارفا  رگید  زا  رت  نوزف  يرمع  تسا ، تعاـط  تیوـنعم و  اـب  هتخیمآ  ناـنآ 
هتفر هراشا  ددرگ ، یم  ناسنا  رمع  لوط  بجوم  هک  يدابع  ياهروتسد  بادآ و  زا  يرایـسب  هب  زین  تایاور  رابخا و  رد  .دنراد  يدابع 

(8)، تشذگ راثیا و   (7)، يراکزیهرپ  (6)، يدنواشیوخ طباور  محر و  هلص   (5)، ندرک اعد  نوچمه : تسا 

ص:71

ص 140. ج 2 ، چ 1 ، غوبن ، رشن  زامن ، ثیداحا  تایآ و  عماج  يزیزع ، سابع  - 1
ص 143. نامه ، - 2

.نامه - 3
ص 263. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4

.39 تیاور ، ص 160 ، ج 86 ، راونالا ، راحب  - 5
تیاور 85. ص 121 ، ج 74 ، نامه ، [ . 6 - ] 6

تیاور 56. ص 102 ، نامه ، [ . 7 - ] 7
تیاور 74. ص 359 ، ج 75 ، نامه ، [ . 8 - ] 8
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هقدـص نارگید و  هب  ندرک  یکین   (3)، ردام ردـپ و  ندرک  داش   (2)، ندوب تراهط  وضو و  اـب  هراومه   (1)، هداوناخ اب  يراتفر  شوخ 
يدـنواشیوخ و طباور  عطق   (6)، يرابودـنب یب  اهنیا ، لباقم  رد   (5) .ناـگدروخلاس ناریپ و  تشادـگرزب  مارتحا و   (4)، یناهنپ نداد 

.تسا هدش  یفرعم  رمع  یهاتوک  بجوم  هک  تسا  يروما  زا   (7) مالسلا هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ترایز  كرت 

رخآ مالک 

؛ تسین ناـیع  سک  چـیه  رب  وت  تقیقح  ّرـس  و  تسین ، نارک  چـیه  ار  وت  لـضف  ياـیرد  و  تسین ، ناـبز  چـیه  ار  وت  رکـش  يادا  یهلا !
.تسین نآ  زا  رتهب  هک  یهر  ام  رب  نک  تیاده 

.میوشن نادرگرس  اترآ  هار  رد  میوشن و  ناشیرپ  ات  راد  هاگن  .مینارفاک  زا  هن  مینالفاغ ، زا  ام  یهلا !

؟ تساجک تسود  وت  نوچ  و  تسار ؟ هک  ییالوم  وت  نوچ  تسام ، هرهب  وت  زا  شزاون  همه  نیا  یهلا !

.ناج رس و  نایم  رد  وت  رهم  تسا و  نابز  لد و  نایم  رد  وت  دای  یهلا 

ص:72

تیاور 15. ص 205 ، ج 70 ، نامه ، - 1

تیاور 81. ص 396 ، ج 69 ، نامه ، - 2
تیاور 84. ص 81 ، ج 74 ، نامه ، - 3

تیاور 83. ص 81 ، نامه ، - 4
 . تیاور 6 ص 319 ، ج 76 ، نامه ، - 5

تیاور 36. ص 28 ، ج 79 ، نامه ، [ . 6 - ] 6

تیاور 8. ص 48 ، ج 101 ، نامه ، [ . 7 - ] 7
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منک دای  نیسپ  زور  زا  نم  زور  ره 

منک دایرف  رازه  هنگ  درد  رب   

زاب نیگمغ  موش  دوخ  هانگ  سرت  زا 

منک داش  دوخ  رطاخ  وا  تمحر  زا   

 

سیونریز

(1) .دوش یم  ینالوط  شرمع  دشاب ، تشذگ  لها  دایز  هک  یسک  ِهِرْمُع ؛ یف  ّدُم  ُهُْوفَع  َُرثَک  ْنَم  . 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(2) .دوش یم  دایز  شرمع  دنک ، يراتفر  شوخ  شا  هداوناخ  اب  هک  یسک  ِهِرْمُع ؛ یف  َدیز  ِِهلُهَِاب  ُهُِّرب  َنُسَح  ْنَم  . 2

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

(3) .دزاس هشیپ  اوقت  دیاب  دوش ، یم  نامداش  شرمع  ندش  ینالوط  زا  هک  یسک  َهّللا ؛ ِقَّتَْیلَف  ِهِرمُع  یف  َُهل  َاَْسنَی  ْنَا  ُهَّرَس  نَم  . 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(4) .دوش یم  نوزفا  شرمع  دشاب ، هتشاد  یبوخ  تریس  تین و  هک  یسک  ره  ِهِرمُع ؛ یف  َدیز  ُُهتَِّین  ْتَنُسَح  ْنَم  . 4

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 
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(1) .دیازفیب ترمع  رب  دنوادخ  ات  ریگب  وضو  دایز  ِكِرمُع ؛ یف  ُهّللا  ُدیزَی  ِروُهُّطلا ، َنِم  ِْرثکَا  . 5

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

نامداش ار  تردام  ردپ و  دنک ، نوزفا  ار  ترمع  دنوادخ  هک  يراد  تسود  رگا  َْکیََوبَا ؛ َّرِـسَف  َكِرمُع  یف  ُهّللا  َدیزَی  ْنَا  َْتبَبْحَا  ْنِا  . 6
(2) .نک

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

تشادـگرزب و مدرم و  ندادـن  رازآ  دـیازفا ، یم  ار  ناسنا  رمع  هک  ياهزیچ  زا  ِخویُّشلا ؛ ُریقَْوت  يذَالا َو  ُكَْرت  ِرْمُعلا  یف  ُدـیزَی  اـمِم  . 7
(3) .تسا ناگدروخلاس  هب  مارتحا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 
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( ناضمر كرابم  هام  متفه  زور  ( ) جع ) نامز ماما 

هراشا

رمع راز  هلال  تخر ، غورف  زا  مرخ  يا 

رمع راهب  تیور ، لگ  یب  تخیر  هک  زاب آ   

تساور دکچ ، ناراب  وچ  کشرس  رگ  هدید  زا 

رمع راگزور  دشب  قرب  نوچ  تمغ ، ردنا  هک   

تسا نکمم  رادید  تلهم  هک  مد  ود  کی  نیا 

رمع راک  تسادیپ  هن  هک  ام ، راک  بایرد   

درکن ام  يوس  رظن  دوب و  رذگ  رد  يد 

رمع راذگ  زا  دیدن  چیه  هک  لد  هراچیب   

رادم بجع  سب  نیا  نم و  ما  هدنز  رمع ، یب 

رمع رامش  رد  دهن  هک  ار  قارف  زور   

ظفاح

قارف حرش 

هب تنامگ  هک  ناقـشاع ، يابرلد  هام  يا  یتسار ، هب  .تسـشن  نوخ  رد  وت  راظتنا  رد  یتسه  همـشچ  هک  مارخ  شوخ  راگن  يا  ییاـجک 
هدرپ راـظتنا  رد  وـت  دـچیپ و  یم  دوـخ  هـب  وـت  راـظتنا  رد  ملاـع  تـسا ؛ زیگنا  تریح  بـیجع و  ناگدادــلد ، ناقاتــشم و  رارق  ربـص و 

، تایح هیام  هک  ایب  .دـناوت  ياپ  رب  ندناشفرـس  هدامآ  تناقـشاع ، ناج  ياه  هلال  هک  یتسه ، ِراـتفر  یهـسورس  يا  مارخب  .ینتخادـنارب 
، یتفات رب  شیوخ  ریغ  زا  خر  يدیـشوپ و  زورفلد  يور  نآ  هک  مد  نآ  زا  .تسوت  بل  لعل  راوگـشوخ  يانیم  زا  يا  هعرج  ماـک  هنـشت 

راسمرش هک  تسین  یحبص  چیه 

ص:75
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ییوگ تنیریـش ، مان  رارکت  ماگنه  هب  هک  یتسیک  یتسه ، نشلگ  توارط  يا  وت  .دـنکن  عولط  ماش  زا  رت  هایـس  وت ، تبیغ  زا  یتخب  هریت 
هچراپ و کـی  تقیقح  اـب  نم  لاـصتا  هتـشر  هتـسب ، وت  یهللا  هیقب  ياـبق  هب  ارم  تسد  هک  يا  هتـشر  .تسا  نم  شوغآ  رد  یتسه  همه 
، مزادـگ یم  مزوس و  یم  وت  زا  يرود  ترـسح  رجه و  شتآ  زادـگ  زوس و  زا  قارف  هریت  ماش  رد  هک  یتقو  .تسا  تایح  ناـهن  هفیطل 
ود کی  نیا  .دمآ  تقاط  هب  وت  ییادج  تنحم  زا  ربص  هک  ایب  .تسا  نم  ییادیش  لد  شخب  مارآ  وت ، يودهم  تاهّجوت  نیریـش  لایخ 

.تسا تلاجخ  مرش و  هیام  یناگدنز  ماوت  یب  هک  بایرد  ار  مرخآ  سفن 

یک ات  ناج  تنحم  نیا  وت ، قارف  اناج ز 

یک ات  ناهج  ياوسر  وت ، قشع  مغ  رد  لد   

وت قارف  درد  زا  دش  نوخ  ملد  ناج و  نوچ 

یک ات  ناج  رس  رب  لد  وت ، لاصو  يوب  رب    

ییآ نورب  هدرپ  زک  رخآ  نآ  هگ  دمان 

یک ات  ناهن  هدرپ  رد  یبوخ  نادب  يور  نآ   

دنچ ات  دوخ  تریغ  زا  ناقاتشم  ندرب  لد 

یک ات  ناگدشلد  نیز  یشوماخ  ندروخ و  نوخ   

يروباشین راطع 

هام نیا  رد  لاس  ره  داهن ، رـس  رب  ملاع  یهاـشداپ  جاـت  هک  ناـمز  نآ  زا  .تسا  میدـق  يدـنویپ  یتسه  هدـشمگ  فسوی  اـب  ار  ناـضمر 
دنهن و یم  نامرف  طخ  رب  رـس  شـضیف  رپ  هاگـشیپ  رد  دنیوا ، رادرب  نامرف  یمامت  هک  ملاع  نارازگراک  ردـق ، ياه  بش  رد  كرابم و 

ياریذپ بش  نآ  رد  تسا ، ناکما  ملاع  بطق  هک  یهلا  هفیلخ  نآ  نینزان  بلق  .دنهن  یم  شرایتخا  رد  ار  شنیرفآ  هدـنیآ  ياه  همانرب 
یهلا هکیالم 

ص:76
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رپ دنمهوکـش و  مزب  نیا  نادـهاش  یهلا ، ياـیلوا  دـنا و  هتـسشن  راـظتنا  هب  لاـس  کـی  ار  ضیف  رپ  تفایـض  نیا  ندیـسرارف  هک  تـسا 
لها يا  هک  دنهد  شروهظ  تراشب  نآ ، رد  هک  دمآ  دهاوخ  یناضمر  ار  يارآ  ملاع  هام  نآ  ناراظتنا  مشچ  ناقاتشم و  زین   (1) .دنرون
هارمگ اـت  دـیزیهرپب  شتفلاـخم  زا  دـیبای و  تیادـه  اـت  دـینک  تعیب  وا  اـب  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  يدـهم  نیا  ملاـع ،

ناتـسلگ ار  دادـیب  متـس و  ناتـسروش  دـمآ و  دـهاوخ  هتـشگ ، تملظ  لهج و  رات  هریت و  شنارجه  رد  ملاع  هکنآ  يراب ،  (2) .دیدرگن
يایلوا یمامت  مالسا و  مرکم  یبن  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  دنـشک ، یم  دندیـشک و  یم  ار  وا  راظتنا  نایملاع  یمامت  هکنآ  .درک  دهاوخ 

.دوب ناش  يوزرآ  لامآ و  وا  جرف  یهلا ، مّرکم 

نامیالوم رب  بلغت  نب  نابا  ریصبوبا و  رمع ، نب  لّضفم  هارمه  هب  نم  دیوگ : .تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی  ریدس ،
لاح اب  درک و  یم  هیرگ  هتخوس  لد  هداد  تسد  زا  ناوج  ِراوگوس  نوچ  هتـسشن ، كاـخ  يور  هک  یلاـح  رد  ار  ناـشیا  .میدـش  دراو 

تتبیغ نم ! ياقآ  .دز  مه  رب  ملد  شمارآ  درب و  نیب  زا  ار  مشیاـسآ  دوبر ، منامـشچ  زا  باوخ  تتبیغ  نم ! ياـقآ  : » دومرف یم  عرـضت 
یم نایاپ  هب  ار  یگمه  نارود  ماجنارـس  يرگید ، زا  سپ  یکی  ناـماما  نتفر  تسد  زا  .درک  ما  هدز  تبیـصم  دـنمدرد و  هشیمه  يارب 

هآ مزیر و  یم  کشا  هتـشذگ  یپ  رد  یپ  يایالب  اه و  تبیـصم  رب  نم  رگا  .دوش  یم  هدیـشک  رظتنم  ماما  تبیغ  نامز  هب  راک  دناسر و 
اب هک  تسا  شیپ  رد  يرت  عیجف  رت و  گرزب  ياه  تبیصم  مشک ، یم 

ص:77

ص 279. چ 1 ، یلع ، لآ  رشن  يورسخ ، اضر  یلع  مجرتم : تابقارملا ، - 1
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«. تسا هدرک  لعتشم  ار  منورد  هتخاس و  يراج  ار  مکشا  رتشیب  اهنآ  دوب و  دهاوخ  هارمه  ادخ  تجح  يا  وت ، یتحاران  بضغ و 

ریخ رـسپ  يا  میدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  .تخیر  ورف  كانلوه  هعقاو  نیا  سرت  زا  ناملد  تفر و  ام  رـس  زا  شوه  تفگ : ریدـس   
سرت راثآ  هدیـشک و  يدـنلب  سَفَن  ماـما  هدـناشن !؟ تمتاـم  نیا  هب  هدرک و  يراـج  ار  تکـشا  هک  تسا  یمیظع  تبیـصم  هچ  رـشبلا !

یم عقاو  تمایق  ات  هچنآ  زیچ و  همه  هب  طوبرم  ملع  هک  ار  رفج  باتک  حبص ، زورما  امش ! رب  ياو  يا  دومرف : تفرگ و  ارف  ار  شدوجو 
هب طوبرم  بلطم  رد  متـسیرگن و  هداد ، رارق  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربماـیپ و  صوصخم  ار  نآ  رب  عـالطا  دـنوادخ  تسا و  نآ  رد  دوـش ،
زا مالسا  هتشر  نتشادرب  نید و  زا  مدرم  رتشیب  نتـشگرب  زین  ترـضح و  نآ  رمع  لوط  تبیغ و  ندش  ینالوط  وا ، تبیغ  ام ، مئاق  دلوت 

هتـشر ار  یناسنا  ره  لامعا  دب  کین و  هجیتن  تارّدقم و  هدومرف  هتخادنا و  ناشندرگ  رد  دنوادخ  هک  تیالو  هتـشر  نامه  ناشن ، درگ 
(1) «. تفرگ ارف  ار  مناج  ْهودنا  تخوس و  ملد  مدرک ، تقد  میتخاس ، شندرگ 

ایب زورفا  ناهج  عمش  يا 

ایب زوس  ملاع  دهاش  يا   

بیغ ورملق  رهپس  رهم  يا 

ایب زورب  روهظ و  زور  دش   

میا هتخود  وت  هار  هب  هدید  ام 

ایب زودم  مشچ  همه  ام  زا   

مغ زا  نازخ  رمع  نشلگ  دش 

ص:78
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ایب زورون  شوخ  داب  يا 

یناهفصا يورغ  نیسح  دمحم  دیس 

بوبحم تیانع 

ناـمه تسودـب و  ناـنآ  تبحم  زا  رت  نوزفا  رتشیب و  یـسب  شیوخ ، ناـبحم  نایعیـش و  هب  رظن  زا  بیاـغ  زیزع  نآ  يزرورهم  فطل و 
راکاطخ لهاج و  نادـنزرف  هب  زوس  لد  نابرهم و  يردـپ  تبحم  دـننام  تسرد  تساه ؛ هقالع  اه و  تبحم  یماـمت  دمآرـس  هک  تسا 

رد .دوش  یم  كانهودنا  نوزحم و  دسر ، ناشیدـب  یتبیـصم  نوچ  دـیآ و  یم  قوش  هب  شنایعیـش  ینامداش  زا  ترـضح  نآ  .شیوخ 
همان رد  دوخ  ترـضح  نآ  هک  نانچ  تسا ؛ ناشیا  سر  دایرف  اه ، یتخـس  اهانگنت و  رد  دـیامرف و  یم  ناش  يرای  نانمـشد  اب  دروخرب 

: تشون دیفم  خیش  شیوخ ، یعقاو  هعیش  يارب  يا 

دنهاوخ نیب  زا  ار  امش  ناتنانمشد ، هنرگو ، مینک  یمن  ناتشومارف  دینامب و  او  دوخ  لاح  هب  ات  میریگ  یمن  رب  امش  زا  ار  شیوخ  رظن  ام 
(1) .درب

نوچ ار  زیزع  ماـما  نآ  هک  دـیاب  دراد ، يو  قاـیتشا  راـظتنا و  ياـعدا  تسا و  هداـهن  یبوبحم  نینچ  تبحم  ورگ  رد  لد  هکنآ  يراـب ،
نآ هدنهد  ناشن  شراتفر  هک  دیاب  .تسوا  یقیقح  یناحور و  ردپ  وا  هک  ارچ  درادب ؛ تسود  نآ  زا  رتشیب  یسب  هکلب  نابرهم و  يردپ 
نآ بوبحم ، تبیغ  رد  .تسوا  هب  ندیـسر  روهظ و  رظتنم  دزادـگ و  یم  دزوس و  یم  شیوـخ  دـشرم  ماـما و  قارف  غاد  رد  هک  دـشاب 

ییادیش قشع و  يوعد  قدص  رگنایامن  هک  دروآ  دوجو  رد  شیوخ  زا  يرادافو  نانچ 

ص:79

ص 72. ، 1361 ردب ، تاراشتنا  ینیوزق ، مجرتم : مراکملا ، لایکم  یناهفصا ، يوسوم  - 1
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، وا هب  برقت  لاـصو و  اریز  دـشابن ؛ راـی  نآ  رـضحم  كرد  لاـصو و  زج  وا ، رادـید  روهظ و  يوزرآ  زا  دوـصقم  تسا و  قوـشعم  هب 
.تسالاو فده  نیا  هب  ندیسر  همدقم  اه ، فده  هیقب  تساهوزرآ و  فادها و  نیرتالاب 

ور هب  ور  هرهچ ، هب  هرهچ  رظن ، مدتفا  وت  هب  رگ 

وم هب  وم  هتکن ، هب  هتکن  ار  وت  مغ  مهد  حرش   

ما هداتف  ابص  وچمه  تخر  ندید  یپ  زا 

وک هب  وک  هچوک ، هب  هچوک  رد ، هب  رد  هناخ ، هب  هناخ   

هب هتـسباو  ملاع ، یتسه  هک  تسین ؛ نایب  حرـش و  دنمزاین  شیوخ ، نایعیـش  ناقاتـشم و  هب  ناگدـید  زا  بیاغ  بوبحم  تیانع  فطل و 
هک تسا  ییاه  هغدغد  نایعیش ، هب  ترضح  نآ  ینابرهم  فطل و  ياه  هناشن  زا  .تسوا  تمالـس  رد  قافآ  همه  تمالـس  و  وا ، یتسه 

نارگن نادـب  شکزان  لد  لوغـشم و  نادـب  هراومه  نابرهم ، رای  نآ  نینزان  رطاخ  هتـشاد و  اـهنآ  ناـمیا  ظـفح  يراد و  نید  دروم  رد 
نابحم نایعیش و  یبهذم  یحور و  تیعضو  نارگن  هک  دیآ  یمرب  نینچ  هتـشاگن ، شیوخ  صاخ  باحـصا  هب  هک  ییاه  همان  زا  .تسا 

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  همان  زا  یتمسق  رد  .تسا  شیوخ 

تریح کش و  ناشرما  يایلوا  دروم  رد  ناشیا  لد  رد  دنا و  هداتفا  دیدرت  هب  شیوخ  نید  رد  امش  زا  یهورگ  هک  تسا  هدیسر  نم  هب 
(1) .دیدرگ ام  هودنا  مغ و  هیام  رما  نیا  تسا ؛ هدمآ  دراو 

دراد و تایح  ددرگ و  یم  وا  كرابم  دوجو  نمی  هب  راگزور  خرچ  تسوا و  دوجو  لیفط  یتسه  یمامت  هکنآ  يادـف  هب  یملاع  ناج 
، دوخ وا  همه ، نیا  اب 
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، هدیسر نایعیش  هب  ناشیا  فاطلا  هرابرد  هک  یثیداحا  رد  هاگ  ترضح  نآ  تبحم  رهم و  .تسا  شیوخ  ناراودیما  نارای و  نارگن  لد 
نینچ زا  هکلب  قیفـش و  نابرهم و  يردـپ  هلزنم  هب  ناـنمؤم  يارب  ماـما  نآ  هک  هدـمآ  تاـیاور  یخرب  رد  هک  ناـنچ  تسا ؛ هدرک  یلجت 

(1) .تسا رتزوس  لد  رت و  نابرهم  مه  يردپ 

درز و هخاش ، زا  ندش  ادج  اب  گرب  هک  هنوگ  نامه  سپ  .دنا  هدش  یفرعم  تماما  تخرد  ياه  گرب  هلزنم  هب  نایعیش  زین  یتیاور  رد 
تدـش بلطم ، نیا  (2) و  تـسا تیـالو  تخرد  هب  لاـصتا  تکرب  هب  نایعیـش  ترخآ  اـیند و  يزبسرـس  توارط و  دوـش ، یم  هدرمژپ 

یتحاران نزح و  هطـساو  هب  زیزع  ماما  نآ  هودـنا  هب  تایاور ، یخرب  رد  .دـهد  یم  ناشن  نامرما  یلو  ماـما و  اـب  ار  اـم  طـبر  لاـصتا و 
تیاده ناماما  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  یخرب  رد  یتح  .دوش  یم  دـنمدرد  ناشیا  يرامیب  رد  ترـضح  نآ  هک  هتفر  هراشا  ناشنایعیش 

(3) .دنا هتسیرگ  هدش ، نیگهودنا  ناشنایعیش ، ناتسود و  یخرب  يرامیب  ماگنه  رد  مالسلا  مهیلع 

مرذگ رطاع  رطاخ  نآ  رب  هک  مشاب  هک  نم 

مرس جات  ترد ، كاخ  يا  ینک  یم  اه  فطل   

وگب تخومآ ، هک  تیزاون  هدنب  اربلد ،

مربن زگره  وت  نابیقر  هب  نظ  نیا  نم  هک   

ظفاح
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تداعـس و دراد و  یمرب  اعد  هب  تسد  ناشیا  يارب  رحـس  ماش و  هک  تسا  تبیغ  رد  نایعیـش  یعقاو  سردایرف  همطاف ، ناـعنک  فسوی 
، دناوخب نطاب  يافص  قدص و  رس  زا  ار  وا  دزادنا و  يدهم  نماد  رد  تسد  یتسار  هب  هک  ار  نآ  دبلط و  یم  يادخ  زا  ار  ناش  ییاهر 

يرای کمک و  دنمزاین  یتسه ، يانگنت  رد  هک  يا  هعیـش  چیه  .ینکردا » يدهملا  حلاص  ابا  ای   » هلان اب  .دوب  دهاوخن  وا  زج  یـسردایرف 
ریغ هب  یهجوت  شیوخ ، بوبحم  تسود و  زج  دشاب و  تقیقح  قدص و  رس  زا  وا  هثاغتسا  دایرف  رگا  دنام و  دهاوخن  خساپ  یب  دشاب ،

رپ یبلق  هتسکش و  یلد  اب  نادنمدرد ، ناراتفرگ و  هلاس  همه  هک  نانچ  .تسا  یعطق  ترـضح  نآ  يوس  زا  یـسر  دایرف  دشاب ، هتـشادن 
ایند و تاجاح  دنیاس و  یم  دراد ، يودهم  يوب  رطع و  هک  اج  ره  نارکمج و  سدقم  دجسم  رد  شتیانع  مرک و  ناتـسآ  رب  رـس  دیما 
، هتشاد شوخ  رای ، تسد  هب  شیوخ  تجاح  ندش  هدروآ  رب  هب  لد  نوچ  هک  یقشاع  لاح  اشوخ  .دنبلط  یم  وا  زا  ار  شیوخ  ترخآ 

تبحم ورگ  رد  لد  هکنآ  .تسوا  رخآ  لوا و  يوزرآ  رادلد ، اب  ینیـشن  مه  رای و  لاصو  برق  درادن و  ییانمت  تسود  زج  تسود  زا 
.راک هچ  شنارگید  اب  هدرک ، بوبحم  يارآ  لد  لامج  هتفشآ  ناج ، هتسب و  یتسه  يامن  ناهج  ماج 

دنک هچ  ار  ناج  تخانش ، ار  وت  هک  سک  نآ 

دنک هچ  ار  نامناخ  لایع و  دنزرف و   

یشخب شناهج  ود  ره  ینک ، هناوید 

دنک هچ  ار  ناهج  ود  ره  وت ، هناوید   

يراصنا هللادبع  هجاوخ 
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رای هجوت 

نینزان دوجو  زا  یتسه ، ناتـسلگ  توارط  هک  تسا  نیمز  يور  رب  یهلا  تجح  موصعم ، ماـما  یهلا و  لـماک  ّیلو  نالدـمه ، ناراـی و 
هیلع قداص  ترـضح  .دـش  دـهاوخ  ربز  ریز و  ددرگ ، مورحم  وا  كرد  ضیف  زا  ملاـع  يا  هظحل  رگا  تسا و  تماـق  یهـس  ورـس  نآ 

.تفر دهاوخ  ورف  انامه  دنامب  ماما  نودب  نیمز  رگا   (1) «. ْتَخاَسل ٍمامإ  ِریَِغب  ُضْرَالا  ِتَیَِقب  َْول  : » دنا هدومرف  مالسلا 

وا نینزان  دوجو  رد  تسا ، راگدرورپ  سدقا  تاذ  رد  تفأر  تمحر و  هچنآ  .تسا  یلاعت  قح  تافـص  يامن  مامت  هنیآ  یهلا ، تجح 
، قح یگتفیـش  ییادیـش و  زا  ار  وا  قشع  يادوس  هتخادرپ و  راگدرورپ  اب  یگدادلد  هب  عقاو ، رد  ددـنب ، وا  رد  لد  هکنآ  هتفای و  یلجت 

يور ودب  هاگره  دراد و  يا  هزادـنا  دـح و  یب  تمحر  تیانع و  جاتحم ، فیعـض و  ناگدـنب  اب  مه  میرک  راگدرورپ  .تسین  ییادـج 
هلماعم نیمه  شیوخ  نابحم  نایعیـش و  اب  زین  ادـخ  نیا  تّجح  هفیلخ و  .دزاس  باجتـسم  ار  ناشیاعد  دروآرب و  ار  ناشتاجاح  دـنرآ ،

.تسین ییادج  راگدرورپ  تفأر  تمحر و  زا  ار  وا  تیانع  فطل و  دنک و 

بوبحم ضیف  رپ  ناتسآ  هب  شیوخ  تانسح  باوث  يدامتم  ياه  لاس  ترضح ، نآ  يارآ  لد  لامج  ناگتفیش  زا  یکی  هک  تسا  لقن 
شتافرع يارحـص  زا  لاصو  دیـشروخ  اه ، لاس  زا  سپ  هکنآ  ات  .دـیرورپ  یم  رای  لاـصو  رادـید و  يوزرآ  لد ، رد  درک و  یم  ادـها 
ترـضح نآ  تمدـخ  هب  فرـشت  قیفوت  وا  تفرگ و  رب  شیوخ  هام  نوچ  خر  زا  هدرپ  نابرهم  بوبحم  جـح ، لاـمعا  رد  درک و  عولط 

نالان تخیر و  نماد  هب  هدید  زا  قوش  کشا  دمآ و  رب  شداهن  زا  هآ  سپ  .تفایب 
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هب میاه  یکین  همه  باوث  مزادـگ و  یم  مزوس و  یم  وت  قشع  رد  تساه  لاس  ابوبحم ! هک : داد  رـس  هناقـشاع  ياه  هیالگ  رارق ، یب  و 
نوچ .يراد  یم  غیرد  ام  زا  زورف  لد  يور  نآ  رادـید  يا و  هدرب  داـی  زا  ار  اـم  هک  هدـش  هچ  يراـب ، .منک  یم  هیدـه  ترادـید  دـیما 

رس داد ، یم  شوگ  شیوخ  هدادلد  نانخـس  هتخادنا ، ریز  هب  رـس  زورفا  ملاع  رهم  نآ  تفگ و  نانخـس  نیا  قایتشا  قوش و  رد  یتعاس 
رد هب  ملاس  ناج  يدرک و  یتخـس  فداـصت  هک  يراد  داـی  هب  زور  نـالف  رد  اـیآ  .ییوگ  یم  وت  هک  تسین  نینچ  : » دومرف هدرک  دـنلب 
وت ياوادم  زا  ناکـشزپ  يدـش و  التبم  یتخـس  يرامیب  هب  شیپ  يدـنچ  هک  يراد  دای  هب  ایآ  .میدوب  ام  داد ، تاجن  ار  وت  هکنآ  يدرب ؛

درمش رب  هدادلد  رادتسود  نآ  هب  ار  شیوخ  ياه  تیانع  کی  کی  ترضح  نآ  سپ  میدوب .» ام  داد ، افـش  ار  وت  هکنآ  دندنام ؛ زجاع 
.تشگ نامیشپ  شیوخ  هتفگ  هدرک و  زا  دنکفا و  ریز  هب  رس  هک  اجنآ  ات 

ینک ادخ  يارب  يرظن  نم  درز  هرهچ  هب  دوش  هچ 

ینک اود  هراظن  یکی  هب  نم  درد  همه  ینک ، رگا  هک   

ار وت  ناج  روشک  یهش و  وت  ار ، وت  ناهج  کلم  یهم و  وت 

ینک ادگ  لاح  هب  رظن  هک  ار  وت  نایز  هچ  مرک  هر   ز 

مرک نیا  تیانع و  نآ  دوب  متس ، رگ  دّقفت و  رگ  وت  ز 

ینک افو  هچ  ینک ، افج  هچ  منص ، يا  دوب  شوخ  وت  زا  همه   

یناهفصا فتاه 

لاصو يانمت 

هریت ماش  نیا  تسا ، هاتوک  وت  ناماد  زا  ناشتسد  دزادگ و  یم  دزوس و  یم  وت  لاصو  يانمت  رد  ناقشاع  لد  ناج و  هک  يا  حلاص ! ابا 
نونکا يراب ، .میدربن  ییاج  هب  هر  میدیشوک و  وت  رادید  بلط  رد  يرمع  .دیآ  یم  رس  هب  یک  ییادج  قارف و 
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زج نیکـسم  دبع  .تسین  یهاگهانپ  وت  هاگرد  زج  ار  ام  هک  مینَکرب  وت  زا  لد  هک  دشابن  نآ  يارای  ار  ام  میا ، هدش  ناوتان  هتـسخ و  هک 
رارق یب  هتفشآ و  شیوخ  نارجه  مغ  رد  ار  ام  .تسین  شیارب  ییاوأم  نکسم و  دسانـش و  یمن  ییاج  شیوخ  يالوم  بابرا و  هاگراب 

ییوربآ دـنوادخ  رـضحم  رد  هک  ار  ام  راگدرورپ ! يارآ  لد  لامج  هنیآ  يا  دـناوت ، رادرب  ناـمرف  عیطم و  یتسه  همه  هک  يا  .دنـسپم 
يورهام يا  .مییوت  هایس  مالغ  ام  هک  رگنم  ام  ییور  هایس  هب  .زاون  هدنب  یمیرک و  هک  میا  هدرک  شوخ  وت  تبحم  رهم و  هب  لد  تسین ،

هراچیب ناوتان و  ناگدـنب  ام  .يا  هن  افج  روج و  لها  وت  هک  تسا  يرادافو  تبحم و  رهم و  همه  دـیآ ، دوجو  رد  وت  زا  هچنآ  ناـبرهم !
يادخ .ریگم  میوش ، یم  اطخ  تلفغ و  بکترم  میروخ و  یم  ناطیش  بیرف  هکنآ  هب  ار  ام  .میا  هدیدن  رهم  یبوخ و  زج  وت  زا  هک  میا 

يا .ییام  نآ  زا  دوخ ، وت ، هک  میبات ؛ یمن  رب  زگره  ار  وت  زا  ییادـج  یلو  میراسمرـش ، وت  هام  يور  زا  هانگ  تلفغ و  لاـح  رد  هک  ار ،
ام نوچ  ینابحم  تسد  زا  هک  اه  لد  نوخ  هچ  يدیشکن و  راگدرورپ  دزن  ام  ياهاطخ  زا  هک  اه  تلجخ  هچ  دوبعم ! اب  ام  لاصتا  هقلح 

.درک یهاوخن  اهر  ار  ام  وت  هک  میناد  یم  میا و  هدرک  شوخ  وت  ششخب  وفع و  مرک و  هب  لد  ام  میرک ! يالوم  .يدروخن 

رهم وت  زا  مرادرب  وت و  زا  لد  منک  رب  رگ 

مرب اجک  لد  نآ  منکفا ، هک  رب  رهم  نآ   

دیما اب  هک  رآ  رد  شیوخ  ناوراک  هب  ار  ام  یتشگ ، لد  لـها  ناـبراس  تسوت و  تسد  هب  ناـناج  لزنم  ناوراـک  ماـمز  هک  اـیلاح  اربلد !
یمرک میتفرب ، تسد  زا  هک  یتیانع  ناهنپ ! يورهام  يا  ناگتفیـش و  ياه  ناج  بوبحم  يا  .میا  هدمآ  رد  ناوراک  نیا  یپ  رد  وت  مرک 
رادیرخ ناماعّدا  نیا  هب  میراد ، وت  تبحم  ياعدا  ام  .تسین  يریگتسد  وت  زج  ار  ایند  تملظ  ناگتـشگرس  انابراس ! .میداتف  ياپ  زا  هک 

شاب
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نادرگ و نامکاپ  وت  میبیرغ ، ایند و  هدولآ  زاون ! هدـنب  نابرهم  يا  .مییاـسب  نامـسآ  رب  رخف  تزع و  رـس  میـشاب و  وت  ناتـسآ  مـالغ  اـت 
.زاس نامیانشآ 

دنچ یمایا  دش  یتشونن و  یلاح  بسح 

دنچ یماغیپ  وت  هب  متسرف  هک  وک  یمرحم   

دیسر میناوتن  یلاع  دصقم  نادب  ام 

دنچ یماگ  امش  فطل  دنهن  شیپ  رگم  مه   

تخوسب وت  غورف  رهم  خر  قوش  زا  ظفاح 

دنچ یماکان  يوس  نک  يرظن  اراکماک !  

ظفاح

 

جرف يانمت 

، دوخ زیزع ، نآ  هک  تسین  راگدرورپ  هاگرد  هب  سامتلا  اعد و  زج  يا  هراچ  ار  اـم  تبیغ ، خـلت  ماـیا  قارف و  کـیرات  بش  رد  ناراـی !
جرف رد  لیجعت  يارب  : » تسا هدومرف  نایعیـش  یـضعب  هب  باطخ  یعیقوت  رد  هتـسناد و  نایعیـش  جرف  بجوم  ار  شیوخ  جرف  يارب  اعد 

زا يراک  اعد  سامتلا و  هلاـن و  هآ و  زج  ار  قارف  يـالتبم  رارق  یب  قشاـع  رگم  يراـب ،  (1) «. تسامش جرف  نامه  هک  دینک  اعد  رایـسب 
: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  .تسا  نازجاع  حالس  اهنت  اعد ، هک  دیآ  یم  رب  تسد 

ات دنداد  رس  هلان  دندز و  هجض  راگدرورپ  هاگرد  هب  حابص  لهچ  دیماجنا ، لوط  هب  لیئارسا  ینب  رب  اهراشف  اه و  هجنکـش  هک  یماگنه 
داتفه ودص  ناشیاعد ، هطساو  هب  دنک و  صالخ  نوعرف  لاگنچ  زا  ار  ناشیا  هک  دومرف  یحو  نوراه  یـسوم و  رب  یلاعت  يادخ  هکنآ 

امش .تشادرب  دوب ، ناشیا  ردقم  هک  ار  باذع  جنر و  لاس 
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، تروص نیا  ریغ  رد  دناسر و  یم  ار  ام  جرف  دنوادخ  ًامتح  دـینک ، سامتلا  هجـض و  يادـخ  هاگرد  هب  دـینک و  اعد  هنوگ  نآ  رگا  زین 
(1) .دوب دهاوخن  نآ  رد  یلیجعت  درک و  دهاوخ  یط  ار  شیوخ  یعیبط  ریس  هلحرم ، نیرخآ  ات  رما  نیا 

دنیاشگب اه  هدکیم  ِرد  هک  ایآ  دوب 

دنیاشگب ام  هتسب  ورف  راک  زا  هرگ   

ناگدز یحوبص  نادنر  لد  يافص  هب 

دنیاشگب اعد  حاتفم  هب  هتسب  رد  سب   

ظفاح

قارف هلان 

نامنابرهم رای  نآ  تیانع  رادـید و  یگتـسیاش  اطخ ، تلفغ و  هاـنگ و  نیگنـس  راـب  نیا  اـب  میناد  یم  دوخ  هک  اـم  نالدـمه ! ناراـی و 
راـی نآ  يوگ  اـعد  هراومه  .مینک  بلج  شیوخ  يوـس  هب  بوـبحم  نآ  هجوـت  یهار ، ره  زا  هنوـگ و  ره  هب  اـت  میـشوکب  سپ  تسین ،
دوخ هب  .تسا  هدش  ناهن  تبیغ  ربا  تشپ  هب  ام ، تلفغ  اطخ و  هطساو  هب  هتشگ و  هراوآ  تاجن ، تیاده و  رهب  هک  یهام  میشاب ؛ بیاغ 
هلان .تسا  شیوخ  روهظ  عولط و  رارق  یب  هک  ومه  میرادرب ؛ ییاعد  تسد  ار  بات  ملاع  دیشروخ  نآ  جرف  شیوخ و  حالـصا  مییآ و 

هک دشاب  .دوب  دهاوخ  وا  رورـس  ینامداش و  بجوم  گرزب ، نآ  قارف  رد  ام  هلان  وا و  قح  رد  ام  ياعد  هک  میناوخب ؛ ار  وا  میهد و  رس 
.تسا نآ  رد  همتاخ  تسخن و  ضیف  هک  درادرب  ام  ییاهر  يارب  ییاعد  تسد 
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هار دنزرف  يا  ییاجک  هدنزورف ؟ ياه  غارچ  هدـنبات و  ياه  هام  دـنزرف  يا  ییاجک  یلع ؟ همطاف و  دـنزرف  يا  نابرهم ، رای  يا  ییاجک 
يا تایداع ؟ روط و  دنزرف  يا  تایراذ ، نیـسای و  دنزرف  يا  میظع ، أبن  میقتـسم و  طارـص  دنزرف  يا  ییاجک  راگدرورپ ؟ نشور  ياه 

.دمآ دهاوخ  نایاپب  ناقاتشم  یناشیرپ  مغ و  تفرگ و  دهاوخ  رارق  مارآ و  وت  روهظ  هب  یک  اه  لد  ییاجک و  هب  متسناد  یم  شاک 

دیاس و یم  نامسآ  رب  رس  شیوخ ، رـس  رب  وت  ياه  ماگ  رخف  زا  هک  تسا  كاخ  مادک  يا و  هدیزگ  تماقا  نیمزرـس  مادک  رد  اراگن !
يانگنت زا  يراذگب و  ام  نوخ  رپ  هتـسخ و  ياه  مشچ  رب  زین  یماگ  هک  دوش  یم  هچ  .دلاب  یم  شیوخ  رب  دزان و  یم  شرف  شرع و  رب 

ناـج هچ  .ندـیدن  ار  وت  ار و  همه  ندـید  تسا  هاـک  ناـج  هچ  .داـب  روک  دـنیبن  ار  وت  هک  یمـشچ  .یهد  ناـم  یـصالخ  قارف ، تملظ 
.مشاب شوخلد  تایح  یگدنز و  هب  نم  دسرن و  مشوگ  هب  وت  زا  ییادص  هک  تسازدگ 

ییایربک لامج  اشگب ز  باقن  نم ! هم 

ییامن دوخ  ساسا  دنراذگ  ورف  ناتب  هک   

ییامن خر  هک  دوش  هچ  دح ، زا  مراظتنا  هدش 

ییادج بش  تمغ  مناشف ز  نوخ  هدید  ود   ز 

لاصو يانمت 

.تسا رورس  وت  دای  اب  اه  مغ  همه  تسا و  رورغ  وت  دای  یب  اه  يداش  همه  یهلا !

.نکم بآ  یب  ار  ام  دیما  غاب  نکم و  بارخ  ام  دیحوت  داینب  یهلا !

دیوگ لد  رگا  مراد ، كاب  مصخ  زا  هن  میلست ؛ نطاب  هب  مراد ، لوبق  رهاظ  هب  .مسر  وت  رد  هک  ریگ  متسد  مچیه ، وت  یب  هک  یناد  یهلا !
.ما هدنب  نم  هک  مهد  باوج  ارچ ؟ دیوگ  درخ  رگا  ما و  هدنکفا  رس  ار  رما  میوگ  ارچ ؟
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.ینابرهم تسا و  وفع  ام  تجاح  یناگدنز ، ار  ناج  يا  .ینآ  هن  ینیا  هن  یناج ؛ ار  ناج  ای  یناج  هک  منادن  یهلا !

.یناوت یم  ندروآ  رب  یناد و  یم  ینیب و  یم  یهلا !

.مدرکن نامرد  مدنامرد و  مدرکن ، نامرف  یتفگ و  مدرک ، دادیب  دوخ  نت  رب  مدرک و  داب  رب  رمع  یهلا !

.متّیشم هتسب  متنحم ، نادنز  رد  متریح ، هب  وت  یب  مترسح و  مغ و  اب  یهلا !

.تسا زاین  یب  دوبعم  هک  اریز  تسا ؛ زارد  ناتسود  هّصق  يوج ، زا  دتسیا  زاب  مرک  بآ  هک  يوجم  نم  رازآ  بیع و  یهلا !

باجح و ّلذ  زا  سردایرف  بآ ! شتآ و  زا  ناقلخ  هدننیرفآ  يا  باّوت و  معنم و  يا  .دنتـشهب  رودزم  نادـهاز  دنتـشز ، ناقـساف  یهلا !
.بارخ لد  هدیروش و  تقو  بابسا و  هنتف 

رب میّرـصم ، هانگ  رب  رگا  .میراد  درز  هاـنگ ، ِمرـش  زا  يور  میراد و  درد  ترـسح ، زا  لد  رد  میراد و  درگ  تلاـجخ ، زا  خر  رب  یهلا !
.مّیرقم یگناگی 

.رابم تمحر  ناراب  زج  ام  ياه  ناج  رب  راکم و  تبحم  مخت  زج  ام  ياه  لد  رد  یهلا !

.رایسب باجح  شیپ  رد  راظتنا و  رد  ناج  تسا و  مرک  برق  رد  لد  هک  راد  ياپ  ریگتسد و  ار  ام  فطل ، هب  یهلا !  

.راذگم ام  هب  ار  ام  رادرب و  هار  زا  اه  باجح  یهلا !

ییامنن نم  هب  يور  ینم ، مشچ  رد 

ییارگن نم  هب  چیه  یملد ، ردناو   

ییانیب يا  هدید و  لد و  ناج و  يا 

ییان مرانک  رد  هدید  لد و  زا  نوچ   
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يراصنا هللادبع  هجاوخ 

سیونریز

ندنادرگ زاب  ام و  ياه  نامرف  ربارب  رد  میلست  رب  داب  امش  رب  ْمُکِجَرَف ؛ انِجَرَف َو  ْمُکِْرمَا َو  انِْرمَا َو  ِراِظتنِا  انَیِلا َو  ِّدَّرلا  ِمیلسَّتلِاب َو  ْمُکیَلَع  . 1
.(1)« امش ام و  جرف  امش و  ام و  رما  راظتنا  ام و  يوس  هب  بلاطم 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

سک ره  ِفیَّسلِاب ؛ ِهّللا  ِلوسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ِبِراضُملا  َِهلِْزنَِمب  َناک  َْلبال  ِهِطاطُْـسف  یف  ِِمئاقلا  َعَم  َناک  ْنَمَک  ِْرمَالَا  اذـِهل  ًارِظَْتنُم  َتام  ْنَم  . 2
؛ دوب ناشیا  رانک  رد  ترضح و  هاگ  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  دریمب ، مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  راظتنا  لاح  رد  هک 

(2) .تسا هدیگنج  ادخ  ربمایپ  رانک  رد  ریشمش  اب  هک  تسا  يدهاجم  لثم  هکلب  هن 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

(3) .تسا یهلا  جرف  راظتنا  نم  تما  لامعا  نیرترب  َّلَجَوَّزَع ؛ ِهّللا  ِجَرَف  ُراِظْتنِا  یّتُما  ِلامْعَا  ُلَْضفَا  . 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح 

ام دریگ ، مشخ  نامدرم  رب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  یماگنه  ْمِهِراوَج ؛ ْنَع  اناَحن  ِهِْقلَخ  یلَع  یلاـعَت  َكراـبت و    ُ هّللا َبِضَغ  اِذا  . 4
(4) .دزاس یم  رود  نانآ  رانک  زا  ار 

مالسلا هیلع  رقاب  ترضح 

زا نیمز  هاگ  چیه  هک  دینادب  ْمِهلْهَج ؛ ْمِهِْملُِظب َو  اهنَع  ُهَْقلَخ  یمْعَیَـس    َ هّللا َّنکل  ُلَجوَّزَع َو  هّللا  ِهَّجُح  ْنِم  ُولَْخت  َضْرَالا ال  َّنَا  اوُمَلِْعا  . 5
متس و هطساو  هب  دنوادخ  یلو  دنام ، یمن  یلاخ  دنوادخ  تجح 
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(1) .دنادرگ یم  روک  يو  ندید  زا  ار  ناشمشچ  مدرم ، ینادان 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

یمن قافتا  ام  جرف  زگره  ُْوفَّصلا ؛ یْقبَی  ُرَرِکلا َو  َبَهْذَـی  یتَح  اُوِلبْرُغَت  َُّمث  اُوِلبْرَُغت  َُّمث  اُوِلبرُغت ، یتَح  انجَرَف  ُنوُکَی  ال  َتاهیَه ! َتاْهیَه  . 6
(2) .دننامب یقاب  ناصلاخ  هدش و  ادج  اه  یصلاخان  هکنآ  ات  دیوش ، لابرغ  زاب  دیوش و  لابرغ  هرابود  دیوش و  لابرغ  هکنآ  رگم  دتفا ،

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

 _ فیرـشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  يدـهم _  ترـضح  جرف  رد  لیعجت  يارب  ْمُکِجرَف ؛ َِکلذ  َّناـِف  ِجَرَفلا ، ِلـیْجعَِتب  َءاعُّدـلا  اُوِرثْکَا  . 7
(3) .تسا نآ  رد  امش  روما  شیاشگو  جرف  هک  ارچ  دینک ؛ اعد  ناوارف 

( جع  ) يدهم ترضح 
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( ناضمر كرابم  هام  متشه  زور   ) اعد

هراشا

ینک اعد  هنیس  زوس  هک ز  رحس ، نآ  یسر  لد  دارم  هب 

ینک ادخ  هب  ور  هک  يرحس  دسر ، اعد  ضیف  هک  ادخ  هب   

نتسیزوت باتع  هر  هب  نتسیرگ ، ياه  ياه  نم و 

ینک اه  هچ  هوشع  رگد ز  هک  نتسیرگن ، نیمک  زا  وت و   

يرال رقاب  دمحم 

انمت و تسد  قشاع  هک  اجنآ  .تسا  یقـشاع  قشع و  هولج  نیرت  نیریـش  تسا ، تدارا  قشع و  يالاو  رهظم  زاین  زجع و  راـهظا  نوچ 
یم بوبحم  هب  ار  شیوخ  تدارا  هقالع و  تقیقح  رد  دـهن ، یم  وا  ناتـسآ  رب  ناـج  يور  درب و  یم  زاـین  یب  قوشعم  هاـگرد  هب  زاـین 

.تسا راوتسا  تباث و  رای ، ِتبحم  ياعدا  رد  قداص و  یقشاع  يوعد  رد  هک  دنایامن 

انمت و وا  رورپ  هدـنب  میرک و  ناتـسآ  زا  زج  هداهن و  تسود  تبحم  ورگ  رد  لد  هک  تسا  ییادیـش  لد  هتفیـش و  ناج  رگ  یلجت  اعد ،
هدرب و یپ  شیوخ  يرادان  رقف و  ِتقیقح  هب  هکنآ  تسا و  جایتحا  رقف و  يور  زا  هک  ینتـساوخ  نتـساوخ ؛ ینعی  اعد  .درادن  یتساوخ 
انغ و ناگدنب و  يرادن  رقف و  لاعتم  يادـخ  هک  نانچ  .تسا  لوبقم  شیانمت  باجتـسم و  شیاعد  دـشاب ، هتفای  تسد  اعد  تقیقح  هب 

نادنزرف يا  ْدیمَْحلا ؛ ُّینَْغلا  وُه    ُ هّللا َو    ِ هّللا َیلإ  ُءارَقُْفلا  ُمتنَا  ُساّنلا  اهُّیَا  ای  : » دـیامرف یم  هدـیناشک ، ناشیا  خر  هب  ار  شیوخ  يزاین  یب 
رد رب  تسا  مزال  سپ  ( 15 رطاف : «. ) تسا تافـص  هدوتـس  قلطم و  زاین  یب  وا  دیا و  جاتحم  ریقف و  دنوادخ  هاگرد  هب  امـش  همه  مدآ !

دهاوخن فرطرب  یمدآ  جایتحا  زاین و  وا ، لاصو  برق و  اب  زج  هک  ارچ  نتشاد ؛ زاین  عفر  ياضاقت  وا  زا  نتشادرب و  زاین  تسد  زاین  یب 
.دیدرگ
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تسا دوصقم  جنگ  دیلک  وت  ماش  حبص و  ياعد 

يدنویپ رادلد  اب  هک  ور  یم  شور  هار و  نیدب   

ظفاح

نافراع ياعد 

اعد و هب  حبـص  هب  ات  یمامت  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياه  بش  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  راگزور ، ِدـباع  ملاع  لماک و  ِفراع 
(1) .تخادرپ یم  شیوخ  ياهراک  هب  هاگ  نآ  درک ، یم  تحارتسا  يردق  حبص ، هضیرف  يادا  زا  دعب  دینراذگ و  یم  تدابع 

هک متـشذگ  یم  ماما  لزنم  یکیدزن  رد  یغاـب  راـنک  زا  حبـص  کـیدزن  یبش  تفگ  هک  تسا  لـقن  ناـشیا  نادرگاـش  زا  یکی  لوق  زا 
نایاپ هب  شیاعد  زامن و  تاجانم و  ات  مداتـسیا  غاب  رانک  مورب ، رتولج  متـشاد  مرـش  هک  نم  .دیـسر  مشوگ  هب  يا  هیرگ  هلان و  يادـص 

شا هرهچ  مامت  کشا  هک  دوب  ماما  ترضح  لد ، رادیب  ِراد  هدنز  بش  نآ  مدید  مدرک ، هاگن  نوچ  تفر و  تساخرب و  اج  زا  دیسر و 
(2) .دوب هدیناشوپ  ار 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نیفراعلا ، ماما  نیدحوملا و  یلوم  ترایز  يارب  ناضمر  كرابم  هام  رد  یبش  تفگ : یم  یملاع 
هیلع داجـس  ماما  یلامث  هزمحوبا  ياعد  زامن ، تونق  رد  دنا و  هداتـسیا  بش  زامن  هب  هک  مدید  ار  يا  هدع  مدوب ، هتفر  فرـشا  فجن  هب 

.دیسر یم  رفن  داتفه  هب  ناشدادعت  مدرمش ، یتقو  .دنناوخ  یم  ظفح  زا  ار  مالسلا 
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اهراد هدنز  بش  بر  ای  شورخ  کی  زا 

اهرازه نارازه  دنوش  اور  تجاح   

دنز رحس  ناج  هتخوس  ِدرس  هآ  کی 

اهرارش یناهج ، دوجو  نمرخ  رد   

یهاشنامرک تدحو 

اعد تیمها 

ام ْلـُق  : » دـیامرف یم  فیرـش  نآرق  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  سب  نیمه  ار  لاـعتم  قلاـخ  هاـگرد  هـب  ندرب  هاـنپ  اـعد و  تـیمها  شزرا و 
، دوـب یمن  ادـخ ] هاـگرد  هـب  امــش  زاـین  زجع و  راـهظا  و   ] اـعد رگا  وـگب  ار  ناـمدرم  اـم ! لوـسر  يا  مکُؤاـعُد ؛ ـالَْول  یِّبَر  مُِکباُؤَـبْعَی 

نوچ تسا : زاـین  یب  دوـبعم  هاـگرد  هب  جاـیتحا  رقف و  ندـنایامن  اـعد ، هک  ارچ  ( 77: ناقرف ( ؛» تشادـن ییانتعا  امـش  هب  ناتراگدرورپ 
«. نبل دشوج  یک  لفط  دیرگن 

راهظا یلو  دناوخ ، هتـشونان  همان  دـناد و  هتفگان  درد  تسا و  رت  کیدزن  یمدآ  هب  همه  زا  هک  تسا  یبوبحم  یلاعت ، يادـخ  دـنچ  ره 
باوبا حاـتفم  تسا و  تمحر  ياـهرد  هدـنیاشگ  هک  تسا  یمظعا  ریـسکا  بوـبحم ، هاـگرد  رد  بحم  جاـیتحا  رقف و  زاـین و  زجع و 

.دوب دهاوخن  ینامرد  دشابن ، درد  ات  رای و  يوک  كاخ  رب  نداهن  رس  تسرادلد و  هاگرد  يراسکاخ  یگدنب  طرش  .هدوشگان 

کیل قفشم  تسا و  مد  احیسم  قشع ، بیبط 

دنکب اود  ار  هک  دنیبن ، وت  رد  درد  وچ   

ظفاح

نیرت ناـبرهم  هکنآ  هن  رگم  .تـسوا  ياـنمت  تباـجا  نـیمک  رد  تـسا و  رت  کـیدزن  هـمه  زا  شرادـلد  هـک  يا  هدادـلد  لاـح  اـشوخ 
مزاس و دیمون  شیوخ  هاگرد  ناجاتحم  هک  منآ  هن  نم  هک  هدومرف  تراشب  ار  شیوخ  ناگدنب  نانابرهم ،
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ناگدنب نوچ  ام ! لوسر  يا  ( 86 هرقب :  ) .ِناعَد اذإ  عاّدـلا  َهَوعَد  ُبیُجا  ٌبیرَق  ّینإَف  یّنَع  يِدابِع  ََکلأَس  اذإ  و  منادرگن : اور  ناشتجاح 
مناگدنب زا   [ یقاتـشم  ] هاگره مرت و  کیدزن  همه  زا  ناشیدب  نم  هک  دننادب  دنـسرپ ، زاب  يربخ  ناشیدـب  نم  یکیدزن  ای  يرود  زا  نم 

«. دومن مهاوخ  تباجا  ار  شیانمت  دیامن ، میاعد  دناوخب و  ارم 

.تسا بیصن  ار  ام  هک  رون  رپ  هام  نیا  رد  قیفوت  تفارش و  یهز  تسام و  راگدرورپ  هک  یمیرک  يالوم  یهز   

زیزع ریدقت  هب  هک  ییادخ  بیع  یب  كاپ و 

راهن لیل و  دنک و  رّخسم  دیشروخ  هام و   

ینم دنوادخ  هک  میوگ  وت  هب  ناهنپ  درد 

رارسا رب  یعلّطم  دوخ  وت  هک  میوگن  ای   

يدعس

الاب یهلا  شرع  ات  ار  وا  هک  تسا  یلامک  ار  یکاخ  ناسنا  یهانتمان ، كاپ  تاذ  نآ  ربارب  رد  زجع  راهظا  یهلا و  هاـگرد  هب  نداـهن  ور 
زا تسا  يزمر  اعد و  رارـسا  زا  تسا  يّرـس  دوخ ، شخب ، یلاعت  جارعم  نیا  .دشخب  یم  ییاهر  ایند  نادکاخ  زا  ار  شحور  درب و  یم 
عفر رب  تسا و  هاگآ  ناگدـنب  ياضاقت  زاـین و  زا  شیوخ ، بیغ  ملع  هب  دـنوادخ  هک  ارچ  ادـخ ؛ زا  تساوخرد  هجوت و  یناـهنپ  زومر 

دنبای تسد  یلامک  نینچ  هب  زاین ، رقف و  زجع و  راهظا  اب  شهاگرد ، نادـباع  نابحم و  هک  دراد  تسود  یلو  رداق ، اهنآ  ياه  یتساک 
.دنیامیپب لیان  هنوگ  نیدب  ار  لاصو  برق و  زا  یجرادم  و 

: تسا هدمآ  تاروت  رد  هک  نانچ 

نم زا  شیاضاقت  رد  دشاب ، میاه  یبوخ  هتـسبلد  راودیما و  هک  ره  دنکن و  مشومارف  دـشاب ؛ هتـشاد  تسود  ارم  هک  یـسک  یـسوم ! يا 
هجض و ما ، هکیالم  هک  مراد  تسود  یلو  متسین ، لفاغ  مناگدیرفآ  زا  نم  یسوم ! يا  .دنک  رارصا  يراشفاپ و 
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(1) .دننادرگ یم  کیدزن  نم  هب  اعد  اب  ار  دوخ  هنوگچ  هک  دننیبب  دنونشب و  ندرک  اعد  ماگنه  ار  مناگدنب  دایرف 

: هدومرف یتیاور  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح   

زاین یب  دـنوادخ  رب  ار  شیاه  يدـنمزاین  هدـنب ، هک  دراد  تسود  یلو  دـناد ، یم  ندرک  اـعد  ماـگنه  ار  شا  هدـنب  هتـساوخ  دـنوادخ ،
(2) .دنک هضرع  شیوخ 

کیل قفشم  تسا و  مد  احیسم  قشع ، بیبط 

دنکب اود  ار  هک  دنیبن  وت  رد  درد  وچ   

ظفاح

ریخ حاتفم 

هک دوش  یم  مولعم  ثیدح  نیا  زا   (3) «. تسا تدابع  دوخ  اعد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترـضح  تانیاک ، رخف 
.دوش یم  يریگولج  اـه  تفآ  زا  شببـس ، هب  هک  تسا  يزیچ  نیرت  گرزب  نآ ، تساـعد و  ِنآ  زا  تداـبع  ياـهرد  زا  یگرزب  شخب 

هدـنهد ناشن  اریز  تسا ؛ ناکلاس  تاجرد  نیرترب  ایلوا و  تاماقم  نیرت  گرزب  هکلب  ادـخ و  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  مسر  هار و  اعد ،
رد تیناسنا ، لامک  ّزع و  هتبلا  تسا و  هدـنب  يدـنمزاین  زجع و  تفـص  رگنایامن  دوبعم و  ربارب  رد  دـباع  یگتـسکش  يراوخ و  تیاهن 

شیوخ ناراـی  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  .تسا  یلاـعت  قح  تیبوبر  رـضحم  رد  يراـسکاخ  تلذ و  وترپ 
: دومرف

هب تساوخرد  اعد و  اب  زج  هک  تسا  یتلزنم  دـنوادخ  دزن  اریز  تسین ؛] رییغت  لباق  تشونرـس  و   ] هتـشذگ راک  زا  راک  وگن  نک و  اعد 
هچنانچ دیاین و  تسد 
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ص 190. یعادلا ، هدع  - 1

ص 190. یعادلا ، هدع  - 2
ص 22. فراعملارحب ، - 3
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يرد .دوش  اطع  وت  هب  ات  هاوخب  سپ  .دـش  دـهاوخن  اطع  وا  هب  يزیچ  هتبلا  دـنکن ، تساوخرد  يزیچ  ددـنب و  ورف  اـعد  زا  بل  يا  هدـنب 
(1) .ددرگ هدوشگ  شلئاس  يور  هب  دور  یم  دیما  هکنیا  زج  دوش ، هدیبوک  هک  تسین 

کیل قفشم  تسا و  مد  احیسم  قشع ، بیبط 

دنکب اود  ار  هک  دنیبن ، وت  رد  درد  وچ   

ظفاح

تمحر جنگ  دیلک 

يارب ار  بوبحم  نیرتهب  هکنآ  .دـیآ  یم  رامـش  هب  گرزب  ناـهانگ  زا  تسین و  هدیدنـسپ  یلاـح  چـیه  رد  یهلا  هاـگرد  زا  يدـیما  اـن 
تایانع هب  لد  دیاب  هراومه  ددرگ و  دـیماان  وا  تیانع  مرک و  فطل و  زا  يور  چـیه  هب  هک  دـیابن  تسا ، هدـیزگرب  شیوخ  یگدادـلد 

حالص ریخ و  زج  هک  تسا  یبوبحم  لاعتم ، يادخ  هک  دنادب  دهن و  وا  نامرف  طخ  رب  رس  دراد و  شوخ  شرادیاپ  فطل  یگـشیمه و 
یبا نب  یلع  ماما  نیدحوملا ، یلوم  .دننک  بلط  داسف  رـش و  شیوخ  يارب  ینادان ، يور  زا  ناشیا  دـنچ  ره  دـهاوخ ، یمن  شناگدـنب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یتجم  نسح  ماما  هب  شیوخ  يایاصو  رد  مالسلا  هیلع  بلاط 

یتسردـنت و رتـشیب ، رمع  دـننام : .دـنک  اـطع  دـناوت  یمن  یـسک  وا  زج  هک  نک  تساوـخرد  ییاـهزیچ  یهلا  تمحر  ياـه  هنیجنگ  زا 
ریخأت اعد  تباجا  رد  هاگ  .تسا  تین  هزادنا  هب  یهلا  شـشخب  اریز  شابم ؛ دـیما  ان  اعد  تباجا  ریخأت  زا  زگره  .يزور و  رد  ْشیاشگ 

هداد خـساپ  یلو  ینک ، یم  تساوخرد  مه  یهاگ  .ددرگ  رت  لماک  دـنموزرآ  يازج  رتشیب و  هدـننک  تساوخرد  شاداـپ  اـت  دوش  یم 
وت هب  صخشم  تقو  رد  ای  يدوز  هب  یتساوخ  هچنآ  زا  رتهب  اریز  دوش ؛ یمن 
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؛ دزاس رود  وت  زا  ار  یتخـس  جنر و  دنک و  نیمأت  ار  تا  ییابیز  لامج و  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  وت  ياه  هتـساوخ  سپ  .دیـشخب  دهاوخ 
(1) .دنام یهاوخ  یقاب  ایند  لام  يارب  وت  هن  تسا و  رادیاپ  وت  يارب  ایند  لام  هن  هک 

هک دزیخرب ؛ صلاخ  كاپ و  یلد  زا  مه  دشاب و  ابیز  لیمج و  دوخ  مه  هک  دیاب  لاعتم  يادـخ  زا  تساوخرد  راد ! هزور  نارای  يراب ،  
رد لاس  تفه  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  لقن  تسین ؛ اعد  تباجتـسا  لـباق  اـه و  ضیف  كرد  يارب  یبساـنم  فرظ  هدولآ ، كاـپان و  لد 

دنتفر یم  ارحص  هوک و  هب  هچ  ره  دندروآ و  یم  يور  هلابز  رادرم و  ندروخ  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دندرب ، رـس  هب  یبیجع  یلاس  کشخ 
نم يوس  هب  دـنچ  ره  يوگب  نانآ  هب  هک  دومرف  یحو  ار  ناشیا  ربماـیپ  دـنوادخ ، سپ  .تشادـن  يدوس  دـندرک ، یم  ناراـب  ياـعد  و 
زاـب ناـشیا  هب  ار  مدرم  هدـش  هتفرگ  ملظ  هب  قوـقح  هک  نیا  اـت  مزاـسن  باجتـسم  ار  ناـتیاعد  دـینک ، يراز  دـیرادرب و  اـعد  هب  تـسد 

(2) .تشگ لزان  نانآ  رب  یهلا  تمحر  ناراب  دندرک و  نینچ  .دینادرگ 

تسود بانج  زا  یتفطاع  دیما  مراد 

تسوا وفع  هب  مدیما  یتیانج و  مدرک 

وا هک  نم  مرج  رس  درذگب ز  هک  مناد 

تسوخ هتشرف  نکیل  و  تسا ، شو  يرپ  هچ  رگ   

ظفاح

تباجتسا هب  نیقی  بوبحم ؛ تیاضر 

ياتکی تبحم  ورگ  رد  لد  نوچ  هک  تسا  نآ  هتسیاش  ار  رای  يوک  نایتاجانم 
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ص 298. ج 2 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 2
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زاین یب  کـلام  ناتـسآ  رب  زاـین  اـعد و  تسد  هک  هاـگ  نآ  دـنرادن و  هضرع  يا  هتـساوخ  اـنمت و  وا  هاـگرد  هب  زج  دـندرپس ، اـتمه  یب 
رد یکش  تاجاح ، هدنروآرب  نآ  يوس  زا  شیوخ  ياه  تجاح  ندش  هدروآرب  رد  دنراد و  رواب  ار  وا  تباجا  لد  ِناج  زا  دنتـشادرب ،

تنامض ار  نادنمزاین  ياضاقت  ندروآرب  هتفرگ و  هدهع  هب  ار  ناجاتحم  ياه  تساوخ  تباجا  دوخ ، وا ، هکنآ  هن  رگم  .دنهدن  هار  لد 
يورگ رد  لد  هکنآ  طرـش  هب  دـشاب ، یبلط  تجاـح و  ار  هک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا   تسا  ربـخ  رد  .تسا  هدومرف 

شتجاح نابرهم  میرک  هکنآ  رگم  درک  دهاوخن  تلحر  ایند  زا  دـیوجن ، شیوخ  يانمت  رد  وا  يدونـشخ  زج  هتـشاد ، بوبحم  ياضر 
(1) «. دنادرگ تباجا  شیاعد  دروآرب و 

يرد یبوک  نوچ  هک  ربمغیپ  تفگ 

يرس دیآ  نورب  رد  ناز  تبقاع   

يولوم

؟ دشاب هچ  دریگ ، رارق  تمحر  تفطالم و  دروم  رادلد  يوس  زا  هکنآ  زا  رتاراوگ  ار  يرای  چیه  ِيادیش  ِقاتشم  نالدمه ! نارای و 

شیوخ یناحور  هرفـس  نانامهیم  هار و  ناکلاس  يور  هب  شیوخ  تبحم  رهم و  مرگ  شوغآ  نینچ  میرک  راگدرورپ  هک  نونکا  يراب ،
هقاف زجع و  رس  زا  یتسد  اتمه ، یب  ياتکی  رای  نآ  لاصو  برق و  يانمت  رد  مینادرگب و  زاین  یب  یبوبحم  ناتسآ  هب  زاین  يور  هدوشگ ،

ات میرآرب و  افـص  تجهب و  یکاپ و  داهن  زا  رـس  میهد و  لسغ  ار  ناج  نت و  رادـلد ، تمحر  وفع و  نارک  یب  يایرد  رد  میناشفا و  رب 
تسا كدنا  تصرف  هک  میهن ؛ رای  برق  فدص  رد  لد  هناد  کی  رهوگ  تسا ، ششوج  رد  یهلا  تمحر  مرک و  رحب  یقاب و  تصرف 

.هاتوک یسب  رمع  و 

ص:99
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نآ رد  تساهرطخ  هک  یلیل  لزنم  هر  رد 

یشاب نونجم  هک  تسا  نآ  مدق  لوا  طرش   

نکم وهس  ناه  وت ، هب  مدومن  قشع  هطقن 

یشاب نوریب  هریاد  زا  يرگنب ، ات  هنرو   

شیپ رد  نابایب  باوخ و  رد  وت  تفر و  ناوراک 

؟ یشاب نوچ  ینک ، هچ  یسرپ ، هک  هر ز  يور ، یک   

ظفاح

نارگید زا  ندیرب  لد   

تباجتـسا یـساسا  طرـش  هتبلا  هک  دـشاب  فرگـش  يرثا  اه  تجاح  ندـش  هدروآرب  رد  ار  رای  هب  یبلق  یگتـسباو  رایغا و  زا  نتـسسگ 
هب يو  تدارا  هقالع و  تبحم و  انامه  دـنک ، تساوخرد  یتجاـح  یبلط و  اـت  دـناشک  یم  میرک  هناـخ  رد  هب  ار  هدـنب  هچنآ  .تساـعد 

تیانع تسا  هنوگچ  يراب ، .دوب  دـهاوخ  رتشیب  يو  هب  ـالوم  تیاـنع  هجوت و  دـشاب ، قداـص  شیوخ  تدارا  رد  هچ  ره  تسا و  میرک 
.تسادیوه راکشآ و  رهاظ ، نوچمه  يو  رب  درذگ ، یم  افخ  رد  هچنآ  تسا و  یمدآ  ناهن  رارسا  هدنناد  بویغ و  مّالع  هک  یمیرک 

قلعت دنمک  زا  هتـسسگ و  یلک  هب  نارگید  زا  لد  هکنآ  تسادخ و  ریغ  زا  اهنآ  سأی  ردـق  هب  ناگدـنب ، تساوخرد  یعطق  تباجا  سپ 
ًافوَخ َو هوُعْدا  َو  : » دـیامرف یم  دوخ  ومه  هک  نانچ  دوب ؛ دـهاوخ  یعطق  لاعتم  رداق  راگدرورپ  يوس  زا  شتوعد  تباجا  هتـسر ، راـیغا 

هطـساو هب  وا  بضغ  رهق و  زا  فوخ  ( 56 فارعا : «. ) دـیناوخب عمط  دـیما و  رـس  زا  مه  میب و  سرت و  يور  زا  مه  ار  ناتدوبعم  ًاعَمَط ؛
مرک دوج و  هطساو  هب  وا  تمحر  وفع و  هب  دیما  ناگدنب و  ياه  تلفغ  ناهانگ و 
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.شنایاپ یب 

میرادن رای  ادخ  ریغ  ناهج  ود  رد  ام 

میرادن راّید  قلاخ  زج  هب  رای  ام 

يولوم

ادخ ریغ  زا  تساوخرد  هجیتن 

: دومرف نینچ  شیوخ  یمارگ  ربمایپ  هب  یسدق  یثیدح  رد  ناحبس  دنوادخ 

، دـنک يرای  تساوخرد  دور و  يرگید  هناخ  رد  هب  نم ، زا  ياضاقت  نودـب  درَوآ و  يور  نم  ناگدـیرفآ  زا  یکی  هب  هک  يا  هدـنب  ره 
(1) .مزاس یم  هاتوک  نیمز  نامسآ و  بابسا  زا  ار  شتسد 

بیغ هنازخ  زا  هک  یمیرک  يا   

يراد روخ  هفیظو  اسرت  ربگ و   

مورحم ینک  اجک  ار  ناتسود 

يراد رظن  نانمشد  اب  هک  وت   

يدعس

يا هیالگ  هوکش و  نانآ  زا  ار  رادلد  دنریگ و  رارق  رای  تمالم  دروم  هکنآ  زا  رت  نوزفا  یترـسح  هچ  ار  زاین  یب  میرک  هاگرد  ناگدنب 
، هدروآ محر  شیوخ  هاگرد  نانیکـسم  نافیعـض و  رب  شدروامه ، یب  تردق  دوجو  اب  هک  يدوبعم  ياهتنم  یب  تمحر  زا  هو ، .دـشاب 

تـساوخرد تشگزاب و  نیمک  رد  هراومه  هک  دـنازوس ، یمن  ناشرهق  بضغ و  هب  دراگنا و  یم  هدـیدان  ار  نانآ  یخاتـسگ  تئرج و 
یلو تسوا ، تسد  هب  ام  گرم  یگدـنز و  رایتخا  هکنآ  هن  رگم  .دزاس  هدروآرب  ناشتاجاح  دـنک و  تباجا  ناشتـساوخ  ات  تسا  نانآ 

رب شا ، یگشیمه  مرک  فطل و 

ص:101
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وا كاپ  تاذ  زا  یهاوخ  يرای  وا و  هاگرد  هب  تشگزاب  رد  یتلهم  هراومه  ار  جاتحم  ِفیعض  ناگدنب  ام  ات  هتفرگ  یشیپ  بضغ  رهق و 
، دنرب یم  وا  ریغ  هاگرد  هب  تجاح  هک  شیوخ  ناگدنب  کیرحت  جییهت و  هب  یـسدق ، یثیدـح  رد  هک  تسور  نیا  زا  مه  .دـشاب  یقاب 
نادـنمزاین و هب  ار  شیوخ  ناـیاپ  یب  تیاـنع  تمحر و  دـننک و  یم  دزـشوگ  اـهنآ  هب  ار  ناـعون  مه  هب  هجوت  ءوـس  بقاوـع  هتخادرپ ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  یهلا ، يایبنا  رخف  تانیاک و  رورس  زا  تسا  ربخ  رد  .دنـشک  یم  نانآ  خر  هب  نانیکـسم 
: دومرف هک 

، دـنگوس ما  ییایربک  لـالج و  تزع و  هب  هک : دومرف  باـطخ  نینچ  ار  شیوخ  راوگرزب  ناربماـیپ  زا  یکی  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 
سابل نامدرم ، رظنم  رد  مناشک و  یم  يدـیمون  هب  ار  شدـیما  اـمتح  دـشاب ، هتـشاد  مناگدـیرفآ  هب  دـیما  هتـسب و  لد  نم  ریغ  هب  هکنآ 

هدنب ایآ  .مزاس  یم  التبم  شنارجه  شتآ  هب  لاصو  رورس  زا  رود و  شتمحر  راوج  برق و  تحاس  زا  مناشوپ و  یم  شتلذ  يراوخ و 
؟ تسا نم  تسد  رد  اه  یتخـس  شیاشگ  دـیلک  هک  یلاح  رد  ددـنب ، یم  دـیما  نم  ریغ  هب  شیوخ  روما  شیاشگ  اهزاین و  عفر  رد  نم 

؟(1) تسا نم  تسد  هب  هتسب  ياهرد  همه  دیلک  هکنآ  لاح  دبوک ، یم  ریغ  هناخ  ِرد  هتشاد و  شوخ  لد  يرگید  هب  ایآ 

سب ار  ام  ناهج ، ناتسلگ  يراذع ز  لگ 

سب ار  ام  ناور ، ورس  نآ  هیاس  نمچ ، نیز   

میبلط تدایز  هک  تجاح  هچ  تسام ، اب  رای 

سب ار  ام  ناج ، سنوم  نآ  تبحص  تلود   

نوچ زین  ار  اعد  .دراد  يدودـح  یبادآ و  تسا ، بوبحم  تیاضر  بلج  یلاـعت و  قح  برق  بجوم  هچنآ  ره  نوچ  راد ! هزور  ناراـی 
ياه یگدولآ  زا  ندب  تراهط  .ددرگ  یم  رت  کیدزن  تباجتسا  هب  نآ ، تیاعر  اب  هک  تسا  یبادآ  رگید  روما 
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، دننیمز يور  رد  ادخ  ياه  هناخ  تقیقح  رد  هک  كربتم  ياه  ناکم  دجاسم و  هب  فرشت  شوخ و  يوب  زا  هدافتسا  یحور ، یمسج و 
یم رب  اعد  هب  تسد  هکنآ  .تساعد  بادآ  رگید  زا  ادخ ، هناخ  هب  هجوت  ناجاتحم و  هب  هقدص  نداد  زین  .دـناسر  یم  تباجا  هب  ار  اعد 
لد قمع  زا  دوجو و  مامت  اب  هتشاد و  نظ  نسح  ملاع  راگدرورپ  يوس  زا  شیوخ  تجاح  لوصح  میرک و  دنوادخ  هب  هک  دیاب  دراد ،

دزرو و رارـصا  اعد  رد  دـنک و  دـیدجت  ار  ناهانگ  زا  هبوت  دزاس و  یلاخ  مارح  زا  نوردـنا  هزور ، هلیـسو  هب  دـشاب ، هدرک  اعد  ناج  و 
مّدـقم ار  نامیا  لها  ناردارب  تجاح  درب و  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  مات ، یعوشخ  عوضخ و  اـب  دـیوگ و  زاـب  ناـبز  هب  شیوخ  تجاـح 

دراذگن و ورف  دوخ  راگدرورپ  يانث  حدم و  زا  دیوگ و  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دـنک ، هارمه  یهلا  مظعا  مسا  اب  دوخ  ياعد  دراد و 
هدنناوخ هکنآ  رگم  دورن ، ارف  تباجا  نامـسآ  هب  نیمز  زا  ییاعد  چیه  هک  دتـسرف  دورد  شنامدود  دمحم و  رب  اعد ، ماجنا  زاغآ و  رد 

(1) .دتسرف تاولص  وا  لآ  دمحم و  رب 

بادآ زا  راگدرورپ و  يانث  حدم و  قداص و  یتین  دبلط و  یم  كاپ  یلد  رادلد ، هناخ  رد  هب  ندروآ  يور  رای و  ناتسآ  رب  نداهن  رس   
لاس هس  لیئارسا  ینب  زا  يدرم  تسا  لقن  تسا  هتسب  مارح  وغل و  زا  یناهد  هتسش و  اه  یگدولآ  زا  ینابز  نآ ، تباجتسا  ببـس  اعد و 

! اراگدرورپ تفگ : درکن ، هدهاشم  ار  اعد  تباجتـسا  راثآ  هنوگ  چیه  نوچ  .تساوخ  یم  يدنزرف  درک و  یم  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب 
ار میاعد  یلو  مکیدزن ، ای  يونش  یمن  ار  میاعد  هک  ما  هدش  رود  وت  زا  نانچ  نآ  ایآ 

ص:103
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سپ .يدـناوخ  ار  اـم  كاـپان  یتین  هدولآ و  یبلق  وگ و  هزره  یناـبز  اـب  لاـس  هس  وت  هک  دینـش  باوخ  رد  یبش  ینک ؟ یمن  باجتـسم 
شیوخ مزع  تساخرب ، نوچ  .یـسرب  تا  هتـساوخ  هب  ات  نک  وکین  ار  تتین  نادرگ و  كاپ  ادـخ  يارب  ار  تبلق  نک و  ظفح  ار  تنابز 

(1) .دیدرگ اطع  يو  هب  يرسپ  لاس ، کی  زا  سپ  ات  درامگ  تمه  اهروتسد  نآ  ماجنا  هب  درک ، مزج 

بالگ رطع و  هب  ناهد  متسش  هبترم  رازه 

تسا یبدا  یب  لامک  ندرب ، وت  مان  زونه   

يولوم

یهلا هاگرد  هب  هلان ، زجع و  اب  میهد و  وشو  تسـش  ناگدـید  بآ  اب  شیوخ  ناج  لد و  يونعم ، تراـهط  یهلا و  تفایـض  رد  مییاـیب 
كاپ اب  منک و  ناربج  ار  هتـشذگ  ناهانگ  اه و  یهاتوک  میرآرب و  زاـین  یب  میرک  ناتـسآ  رب  زاـین  زار و  اـعد و  تسد  میروآ و  يور 

هب هجوـت  اـعد و  تباجتـسا  تاـبجوم  اـت  میزاـس  كاـپ  اـه  یگدوـلآ  زا  زین  ار  ناـج  مسج و  مارح ، زا  شیوـخ  لاوـما  لاـم و  ندرک 
دـمآرد و دـیاب  دوش ، باجتـسم  شیاـعد  دراد  تسود  هک  سک  نآ  ره  : » دومرف مرکا  ربماـیپ  هک  ناـنچ  نآ  دـیآ ؛ مهارف  راـگدرورپ 

(2) «. دزاس كاپ  مارح  زا  ار  شکاروخ 

نارگید قح  رد  اعد   

یهاوخدوخ ینیبدوخ و  ماد  زا  نتـسر  شیوخ و  یـشومارف  تیدوبع ، تفرعم و  قیرط  رد  لوا  ماگ  هک  دـشابن  هدیـشوپ  اـنعم  لـها  رب 
دوخ هدرپ  ات  هک  ارچ  تسا ؛

ص:104

ص 171. یعادلا ، هدع  - 1
ص 256. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  ص 373 ؛ ج 93 ، راونالاراحب ، - 2

یگدنب www.Ghaemiyeh.comدهش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 117 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13705/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13705/AKS BARNAMEH/#content_note_104_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دوب دهاوخ  باقن  رد  بوبحم  يور  باتفآ  تسا ، یقاب  ینیبدوخ  باجح  ات  دوشن و  هدید  رای  يارآ  لد  لامج  ددرگن ، هدیرد  ندوب 

تسین لیاح  چیه  قوشعم  قشاع و  نایم 

زیخرب نایم  زا  ظفاح  يدوخ ، باجح  دوخ  وت 

ظفاح

.تسا نارگید  قح  رد  روما  شیاشگ  بلط  اعد و  ینیب ، دوخ  ندوب و  دوخ  كرت  سفن و  رب  نداهن  اپ  نشور  ياه  هاگ  هولج  زا  یکی 
هب هکنآ  ياـضتقا  هب  درب و  یمن  داـی  زا  ار  ناگدـیرفآ  رگید  تسا ، ییاـبیز  ییوـکین و  ناـهاوخ  دـبلط و  یم  يریخ  تقیقح  هب  هکنآ 
هک دـنیب ، یم  میهـس  شیوخ  ریخ  ياعد  رد  ار  ناشیا  اهنت  هن  دزرو ، یم  رهم  دراد و  یتبحم  بوبحم  ياضر  تهج  رد  ناـنمؤم  رگید 

هیلع و هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تانیاک ، رورس  تادوجوم و  رخف  هک  نانچ  دراد ؛ یم  ناشمّدقم  ْتالکـشم  عفر  تاکرب و  بلط  رد 
: دومرف هلآ 

نت لـهچ  نآ  دوخ و  هراـبرد  شا  هتـساوخ  دـنک ، داـی  مّدـقم  ار  شیوـخ  یناـمیا  ناردارب  زا  نت  لـهچ  اـعد ، ماـگنه  هب  هک  سک  نآ 
(1) .تشگ دهاوخ  باجتسم 

وت هک  دسر  یم  شباطخ  یهلا  شرع  زا  دهاوخب ، ریخ  وا  يارب  یلاعت  يادخ  زا  دنک و  اعد  ینمؤم  رس  تشپ  هک  یـسک  تسا  ربخ  رد 
(2) .درک میهاوخ  اطع  يدرک ، اعد  وا  يارب  هچنآ  ربارب  دص  کی  زین  ار 

ص:105
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، دـمآ رد  هب  دجـسم  زا  نوچ  .درک  اـعد  شیوـخ  یناـمیا  ناردارب  هب  هضیرف ، يادا  زا  سپ  هک  دـنا  هدروآ  ناـکین  زا  یکی  لاوـحا  رد 
.تفاتش یقاب  راید  هب  تفگ و  تایح  دوردب  تردپ  هک  دروآ  مایپ  يدصاق 

یتعاس دومرف : يدرک ؟ نینچ  ارچ  دنتفگ : .درک  میـسقت  شیوخ  نمؤم  ناردارب  نایم  رد  ار  يو  ثاریم  نفد و  ار  ردـپ  یهلا ، یلو  نآ 
(1) .مزروب لخب  ناشیا  هب  ایند ، یناف  لام  رد  مراد  مرش  .مدرک  بلط  تنج  هضور  تشهب و  ناشیارب  راگدرورپ  زا  نم  شیپ ،

ندرک اعد  یگنوگچ 

: دومرفمالسلا هیلع  یسیع  ترضح  شیوخ  گرزب  ربمایپ  هب  ناحبس  دنوادخ  تسا  ربخ  رد 

يا .رآ  نم  هاگرد  هب  يور  نک و  اعد  درادـن ، یـسر  داـیرف  هک  يا  هدـش  قرغ  ِناـسنا  نوچ  یناوخ ، یم  ارم  هک  هاـگ  نآ  یـسیع ! يا 
سپ  ] .مدنسرخ مربارب  رد  وت  يراسکاخ  زا  نم  هک  نادب  نک و  دای  ناوارف  ارم  تولخ  رد  زاس و  عشاخ  نم  هاگشیپ  رد  ار  لد  یـسیع !

(2) .ناوخب ارم  دولآ  نزح  ياه  هلان  اب  زاس و  رضاح  ناج  لد و  تیاهاعد ، رد  [

هک دابم  دنک ، ناسکی  لد  لاح  اب  ار  نابز  راتفگ  اعد ، ماگنه  تسا  مزال  ار  رای  ترضح  زا  هدننک  اعد  رادلد و  هاگرد  هدنرب  زاین  سپ 
هک ار  ییالوم  تسا  روآ  تلجخ  هچ  دریگ ! رارق  ناگدننک  هرخسم  نایوگ و  غورد  رامش  زا  شیوخ  يانمت  رد 

ص:106

ص 218. نامه ، - 1

ص 193. نامه ، - 2
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مرادـن و يریـس  زگره  هک  متـسه  وت  تبحم  هنـسرگ  نانچ  نم ، يالوم  : » مییوگب شربارب  رد  میناوخب و  تسا ، هاگآ  اه  لد  رارـسا  هب 
نیا هن  رگم  دـشابن ، وا  ّتبحم  زا  يرثا  ار  ناـج  لد و  یلو   (1) «. مدرگ یمن  باریـس  نآ  زا  هاگ  چیه  هک  ماوت  قشع  كانـشطع  نانچ 

همادا رد  هک  نانچ  مه  دننز ؛ یم  ماگ  وا  ياضر  بلط  رد  هراومه  دنرادلد و  ياقل   رای و  رادید  قاتشم  رای  تبحم  ناگنـشت  هک  تسا 
ار شیوـک  ناقاتـشم  هک  تسین  نینچ  رگم   (2) «. مورحم وا  ندـید  زا  نم  دـنیب و  یم  ارم  هک  میوا  قاتـشم  ردـقچ  : » میناوـخ یم  اـعد 
اعد و طیارش  بادآ و  تیاعر  اب  دیاب  سپ  .اج  هب  ان  هدوتسان و  تلفغ ؛ یگدوهیب و  رـس  زا  یگدوسآ  تسا و  مارح  هنالفاغ ، شیاسآ 

رـضحم رد  عوـضخ  عوـشخ و  تلاـح  میزاـس و  هارمه  ناـبز  اـب  ار  لد  اـه ، یکاـپان  اـه و  ترودـک  راـگنز  زا  لد  هنیآ  ندز  لـقیص 
.میرآ لصاح  راگدرورپ 

اعد یناعم  يایرد  رد  ندش  قرغ 

هدناوخ هک  ییاعد  قیاقح  هب  ندش  فصتم  یلو  درادن ، رب  رد  یتمحز  یجنر و  هک  تسا  ناسآ  لهـس و  يراک  اعد ، ظافلا  ندـناوخ 
هماج نآ ، زا  رت  تخـس  تسین و  یـسک  ره  راک  هک  تسا  يراوشد  رما  نآ ، ياه  نومـضم  اـهانعم و  قمع  هب  ماـمت  هجوت  دوش و  یم 

، دش رکذ  هک  ییاعد  زا  یتمـسق  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  نانچ  .تساعد  یناعم  ياضتقم  نومـضم و  هب  ندـناشوپ  لمع 
هک دنتسه  یناسک  دنوادخ ، یعقاو  ناراد  تسود  : » دیامرف یم  فیصوت  نینچ  ار  دنوادخ  ناراد  تسود 

ص:107

.ناضمر هام  هب  دورو  ياعد  زا  ییاه  شخب  ص 50 ، لامعالا ، لابقا  - 1
.نامه - 2
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(1) «. دنتسین یضار  بش  يرادیب  تقشم و  لمحت  زور و  لوط  رد  يراد  هزور  هب  اهنت 

ار نآ  دیاس ، كاخ  رب  هرهچ  دنک و  نیگنر  باضخ و  رـس  نوخ  هب  نساحم  دهنب و  اه  هزین  رب  مدـق  هزرابم  داهج و  هنهپ  رد  هکنآ  ره 
.تسا هدیدرگ  لیان  یماقم  کین  هب  هک  داب  شیاراوگ  هتشگ ، لصاح  یتالاح  نینچ  هک 

دوش و یم  هدوشگ  ناگدـنب  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  هک  راطفا  ماگنه  بورغ و  شخب  حور  ینارون و  تاـظحل  رد  هک  تساـبیز  هچ 
رد یبلط  نآ ، زا  رتاراوگ  رتهب و  هک  مینک  بلط  تسود  زا  ار  تسود  تبحم  هتـشادرب ، اعد  هب  تسد  ددرگ ، یم  باجتـسم  ناـشیاعد 

.دوش یمن  تفای  یتسه 

میهاوخ یمن  یبلطم  تسود  زا  ریغ  تسود ، ام ز 

ینازرا داب  وت  رب  دهاز  يا  تنج  روح و 

ظفاح

یم ار  يادخ  هکنآ  رهب  زا  : » تفگ دیآ ؟ یمن  تباجا  میناوخ و  یم  ار  دنوادخ  هک  تسیچ  ببس  دندیـسرپ : ار  یگرزب  هک  تسا  لقن 
یم يادـخ  تمعن  و  دـینک ، یمن  لمع  نادـب  دـیناوخ و  یم  نآرق  دـینک و  یمن  يو  تنـس  تعباتم  و  دـیراد ، یمن  شتعاـط  دـیناد و 

هتخاس خزود  هک  دیـسانش  یم  و  دینک ، یمن  بلط  ناعیطم و  يارب  تسا  هتـسارآ  تشهب  هک  دیناد  یم  و  دینک ، یمن  رکـش  دـیروخ و 
ردپ و ردام و  و  دیزاس ، یمن  گرم  زاس  تسه و  گرم  هک  دیناد  یم  و  دیزیرگ ، یمن  نآ  زا  نایصاع و  يارب  نیشتآ  لالغا  اب  تسا 

تربع نآ  زا  دینک و  یم  كاخ  رد  ار  نادنزرف 

ص:108

ص 50. نامه ، - 1
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دیراد و یمن  تسد  دوخ  بیع  زا  دیزاس و  یم  وا  اب  هکلب  دینک ، یمن  توادع  وا  اب  تسا  نمشد  ناطیش  هک  دیناد  یم  و  دیریگ ، یمن 
(1) «. دشاب باجتسم  هنوگچ  وا  ياعد  دوب ، نینچ  هک  یسک  .دیوش  یم  لوغشم  نارگید  بیع  هب 

قشع همزمز 

وت هب  تسا و  نتـسر  دوخ  زا  نتخانـش ، ار  وت  .کـیرات  وا  هار  دسانـشن ، ار  وت  هک  ره  کـیراب و  وا  راـک  دسانـش ، ار  وـت  هک  ره  یهلا !
.تسا نتشذگ  دوخ  زا  نتسویپ ،

.مدیزگ وت  یتسود  ناهج ، ود  ره  زا  مدیرخ و  یتسارآ ، یتسار  نم  رب  یهلا !

.مرادن یسک  وت  زج  ناهج  ود  ره  رد  مرادن ، یسب  تعاط  رگا  یهلا !

.مدش ادیپ  مدوب و  ناهن  .مدش  ادیش  ناهج  ود  ره  رد  مدش و  ادج  قلخ  زا  مدش ، انشآ  وت  هب  ات  یهلا !

.مرادن زیرگ  ياپ  هک  ریذپب ، مرذع  مرادن و  زیوآ  تسد  هک  ریگ  متسد  یهلا !

وت و  اـفج ؟ زج  دـیآ  هچ  لـهاج  زا  يدـناوخ و  لـهاج  ار  اـم  و  اـطخ ؟ زج  دـیآ  هچ  فیعـض  زا  يدـناوخ ، فیعـض  ار  اـم  وـت  یهلا !  
.اطع ندیشخب و  افو و  مرک و  زا  زج  دزس  هچ  فیطل  میرک و  زا  فیطل ، میرک و  يدنوادخ 

هد ناج  تمحر  هب  وت  ار  ام  لد  بر ، ای 

هد نامرد  يرباص  هب  ار  همه  درد 

تساوخ دیاب  یم  هچ  هک  دنادن  هدنب  نیا 

هد نآ  یهاوخ  هچنآ  ره  ییوت ، هدنناد 

يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ 

ص:109

ص 101. ءایلوالا ، هرکذت  - 1
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سیونریز

(1) .تسا یهلا  يایلوا  حالس  اعد ، ِءایلْوَالا ؛ ُحالِس  ُءاعُّدلا  . 1 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

(2) .دشاب ناوتان  ندرک  اعد  زا  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرتزجاع  ِءاعُّدلا ؛ ِنَع  َزَجَع  ْنَم  ِساّنلا  ُزَجْعَا  . 2

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

ضقن ار  وا  تمکح  زگره  دـنوادخ  شـشخب  هک  یتسار  هب  ِهَوْعَد ؛ ّلُک  یف  َُهباجِالا  ُعَقَیال  َِکلذـِلَف  ُهَتَمْکِح  ُضُْقنَی  ـال    ِ هّللا َمَرَک  َّنِا  . 3
مالسلا هیلع  یلع  ترضح   (3) .ددرگ یمن  باجتسم  ییاعد  ره  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دنک  یمن 

(4) .دنادرگ یمن  باجتسم  ار  نالد  تخس  ياعد  دنوادخ  ٍسیاق ؛ ٍْبلَق  ِرْهَِظب  ًءاعُد  ُبیجَتْسَی  ال    َ هّللا َّنِا  . 4

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

كاپ مارح  زا  ار  شدمآرد  بسک و  دوش ، باجتسم  شیاعد  دراد  تسود  هک  یسک  ُهَبْسَک ؛ ْبَّیَطَتَْیلَف  ُهؤاعُد  َباجَتُْسی  ْنَا  َّرـس  ْنَم  . 5
(5) .دزاس

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

رضاح رد  تشپ  تا  هتساوخ  ایوگ  هک  نک  اعد  يا  هنوگ  هب  ِباْبلِاب ؛ َُکتَجاح  َّنَظَف  َتْوَعَد  اِذا  . 6

ص:110

ص 104. مکحلا ، ررغ  تسرهف  - 1
.نامه - 2
.نامه - 3

ص 170. یعادلا ، هدع  - 4
ص 172. نامه ، - 5
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(1) .تسا

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

تناردارب زا  و   ) نک اعد  يا ، هدرکن  ارم  تیـصعم  نآ  اب  هک  نارگید  نابز  هب  َكْریَغ ؛ ُناِسل  َوُه  ِِهب َو  ینِـصْعَت  َْمل  ٍناِسل  یلع  ینُعُْدا  . 7
(2) (. دننک اعد  تقح  رد  هک  هاوخب 

یسدق ثیدح 

لولم دایز  ندرک  اعد  زا  زین  وت  موش ، یمن  هتـسخ  تباجا  زا  نم  هک  هنوگ  ناـمه  َِهباـجِالا ؛ َنِم  ُّلَـمَا  ـال  ِّیناـِف  ِءاعُّدـلا  َنِم  َّلَـمَت  ـال  . 8
(3) .وشم

یسدق ثیدح 

(4) .دراد تسود  دزروب ، رارصا  هک  ار  يا  هدننک  تساوخرد  دنوادخ  ِحوُّحللا ؛ َِلئاّسلا  ُّبُِحی    َ هّللا َّنِا  . 9

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(5) .دشخب یمن  يدوس  دوش ، ماجنا  الب  ندش  لزان  زا  سپ  هک  ییاعد  ِِهب ؛ ُعِفَْتنَی  ِءالَبلا ال  ُلِْزنَی  ام  َدَْعب  ُءاعُّدلَا  . 10

مالسلا هیلع  داجس  ترضح 

 

ص:111

ص 178. نامه ، - 1

ص 180. نامه ، - 2

ص 188. نامه ، - 3

ص 189. نامه ، - 4

ص 213. نامه ، - 5
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( ناضمر كرابم  هام  مهن  زور  ( ) رای دای   ) رکذ

هراشا

ییادخ یکاپ و  وت  هک  میوگ ؛ وت  رکذ  اکلم ،

ییامنهار ماوت  هک  هر  نامه  هب  زج  مورن   

میوج وت  لضف  زا  همه  میوپ ، وت  هاگرد  همه 

ییازس دیحوت  هب  هک  میوگ ؛ وت  دیحوت  همه   

زا ار  رکذ  دـنیامرف و  هیـصوت  رکذ  ماود  هب  ار  هلا  برق  ناگدـنیوپ  هّللا و  یلا  ناـکلاس  تیدوبع ، قـیرط  نـالماک  تفرعم و  ناـیاوشیپ 
بحم روضح  هک  نت ، تمحز  نابز و  هقلقل  هن  رکذ  هک  ارچ  دنرامـش ؛ رب  یهلا  ناوضر  نایـشآ  ات  زاورپ  نانمؤم و  جارعم  لصا  مزاول 

ماـما نیدـحوملا و  یلوم  هک  ناـنچ  دوبعم ؛ اـب  دـبع  ییاون  مه  تسا و  قوشعم  اـب  قشاـع  ینیـشنمه  رکذ  .بوـبحم  رـضحم  رد  تسا 
هب  (1) «. تسا بوبحم  اب  ینیـشنمه  تسلاجم و  رکذ  بُوبحملا ؛ ُهََسلاُجم  ُرکِذـّلا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیرکاذـلا ،

.دیاین مهو  رد  دجنگن و  فصو  رد  هک  یضیف  دوب ؛ دناوت  هچ  قوشعم  راوِج  رد  نتفای  راب  زا  رتوکن  ار  قشاع  یتسار 

مناج تسا  هدش  نیرق  وت  اب  ات 

مناتسلگ هب  مور  هک  اج  ره   

يولوم

رای لصو   

نینچ رای  رضحم  هب  یبایراب  يانمت  رد  نارمع  نب  یسوم  رای ، ترضح  میلک 

ص:112

ص 123. مکحلا ، ررغ  تسرهف  - 1
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یحو وا  هب  لجوزع  يادخ  سپ  منز !؟ تیادص  ات  يرود  ای  منیشنب  تاجانم  هب  تا  هتـسهآ  ات  یکیدزن  نم  هب  ایآ  اراگدرورپ ! دومرف :
تحار تسا و  نالدـیب  لد  ِمارآ  رای ، اب  تسلاـجم   (1) «. دـشاب مدای  هب  هک  منآ  نیـشنمه  ینَرَکَذ ؛ ْنَم  ُسیلَج  اَنا  یـسوم ! يا  : » دومرف

ار رکذ  هک  تسور  نیا  زا  مه  .دنـشخبب  ّتیِدِه  هب  دـنرآ و  هفحت  ار  يو  ِنارکاذ  هک  تسا  یتاکرب  راثآ و  همه ، نیا  ناقاتـشم و  حور 
هللا یلـص  یفطـصم  دمحم  تانیاک ، رخف  زا  تسا  ربخ  رد  هک  نادنچ  میظع ؛ سب  یجرا  دشاب و  فرگـش  یتیمها  انعم  لد و  لها  دزن 

زا رتهب  هک  دومرف  یفرعم  راگدرورپ  دزن  لاـمعا  نیرت  كاـپ  نیرتوکین و  ار  نادـب  ندوب  لوغـشم  هتـسویپ  ریثک و  رکذ  هک  هلآ  هیلع و 
(2) .تسادخ هار  رد  ندش  هتشک  نتشک و  میسورز و 

دیشابن هاش  نآ  زا  لفاغ  ندز ، مشچ  کی 

دیشابن هاگآ  دنک ، یهاگن  هک  دیاش   

یناهفصا یلع  نسح  خیش 

تشهب غاب 

تاکرب راثآ و  نآ و  رب  تموادم  رکذ ، هب  هجوت  تیمها  ماقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ترـضح  مالـسا ، مرکم  یبن 
ترضح دنمادک ؟ تشهب  ياه  غاب  هّللا ! لوسر  ای  دندیسرپ : .دینک  جّرفت  تشهب  ياه  غاب  رد  دومرف : شیوخ  باحصا  هب  نآ ، يونعم 

: دومرف

ار يادخ  ات  درگنب  دـبایرد ، راگدرورپ  دزن  رد  ار  شیوخ  تلزنم  دراد  تسود  هک  امـش  زا  کی  ره  دنتـشهب .] ياه  غاب  ] رکذ سلاجم 
اریز تسا ؛ یهاگیاج  هچ  وا  دزن 

ص:113

ص 496. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 416. اه ، ناشن  یب  زا  ناشن  - 2
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(1) .دشخب یم  تلزنم  شیوخ  دزن  ار  وا  زین  دنوادخ  دهد ، ياج  شیوخ  بلق  رد  ار  راگدرورپ  هدنب ، هک  رادقم  نامه  هب 

مرذگ رطاع  رطاخ  نآ  رب  هک  مشاب  هک  نم   

مرس جات  ترد ، كاخ  يا  ینک  یم  اه  فطل   

ظفاح

تایح توالح 

هب همه  زا  هک  یتسود  ددرگن ؛ تلفغ  تسود  هب  هجوت  رکذ و  زا  يا  هظحل  دوش و  يرپس  راـی  داـی  اـب  هک  تسا  نآ  یناگدـنز  ینیریش 
ینطاب رارـسا  ياه  یناهن  یبلق و  تاروطخ  رب  هک  تسا ، يوراتفر  دـهاش  اهنت  هن  .تسوا  راـنک  رد  هراومه  تسا و  رت  کـیدزن  یمدآ 

.تسوا یسدق  سافنا  هب  هدنز  وا و  رضحم  رد  مدامد  دنادن ، دوخ  یمدآ  هچ  رگا  تسا و  هاگآ  شا 

؛ تسا هتفای  تسد  یناحور  هبیط  تایح  اراوگ و  یناگدنز  هب  دبایرد ، ار  نآ  تقیقح  دـمهفب و  ار  میاد  روضح  نیا  يانعم  هکنآ  سپ 
رکذ و زا  يا  هظحل  ار  یمدآ  هک  تسا  نآ  اراوگ  یناگدنز  شوخ و  شیع  : » دیامرف یسدق  یثیدح  رد  بوبحم  ترـضح  هک  نادنچ 

(2) «. دزاسن لفاغ  نم  دای 

تیدوبع راهظا  ازف و  ناج  ياـه  هلاـن  اـب  هک  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیقتملا ، ماـما  نیدـحوملا و  یلوم  زا  تسا  ربخ  رد  زین 
: دومرف یم  نینچ  یهلا  هاگرد  هب  هناصلاخ 

رارق یب  ادیش و  دزاسن و  راتفرگ  وت  دای  رکذ و  یگتفیش  صرح و  هک  ار  نآ  یهلا !

ص:114

ص 291. یعادلا ، هدع  - 1
تیاور 6. ص 21 ، ج 77 ، راونالا ، راحب  - 2
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ترـسح و زج  یتلحر ، گرم و  نینچ  نیا  تسین و  شیب  یتکـاله  گرم و  زج  شا ، یناگدـنز  تاـیح و  دـشابن ، وت  برق  ریـسم  رد 
(1) .درواین راب  هب  تمادن 

مدیدن و تلفغ  زا  رتدب  زیچ  چیه  .تسیچ  دوخ  نت  رب  تبوقع  نیرت  تخـس  منادـب  متـساوخ  تفگ : هک  ایلوا  زا  یگرزب  زا  تسا  لقن 
تلفغ یب  روضح  هب  هکلب  تسا ، ددـع  هب  هن  ریثـک  رکذ  هک : تفگ  (2) و  .دـنک تلفغ  هرذ  کی  هک  دـنکن  نآ  نادرم  اب  خزود  شتآ 

(3) .تسا

تفر رس  هب  تسود  اب  هک  دوب  نآ  شوخ  مایا 

دوب يربخ  یب  یلصاح و  یب  همه  یقاب   

ظفاح

رای دای 

یلو تسا ، یهلا  برق  نامـسآ  رد  یمدآ  حور  زاورپ  بجوـم  دوـخ  يدوـخ  هب  هـک  تـسا  یتـمظع  تفارـش و  ًاـتاذ  ار  رکذ  دـنچ  ره 
دای رکذ و  تاکرب  راثآ و  ناـیم  رد  .تسین  فطل  زا  یلاـخ  نآ ، هب  هراـشا  هک  دـنا  هدرمـشرب  نآ  يارب  يراـثآ  یهلا  ياـیلوا  ناـگرزب 
دبع هب  دـنوادخ  رکذ  هجوت و  یهلا ، میاد  رکذ  هک  ارچ  تسا ؛ بحم  هب  بوبحم  هجوـت  بلج  اـنامه  رتاراوـگ ، رت و  مهم  راـگدرورپ ،

« .مرآ دای  رد  ار  امـش  زین  نم  ات  دـیرآ  داـی  ارم  مکرُکْذَا ؛ ینورُکْذاَـف  : » دومرف دوخ  لاـعتم  يادـخ  هک  تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  ار  رکاذ 
: دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا  ربخ  رد  زین  ( 182 هرقب : )

هب اه  ییاهنت  رد  مدآ ! دـنزرف  يا  .منک  دای  شیوخ  دزن  رد  ار  وت  ات  نک  دای  دوخ  دزن  رد  ارم  مدآ ! ینب  يا  دـیامرف : لـجوزع  دـنوادخ 
هب اه  تولخ  رد  ات  شاب  نم  دای 

ص:115

تیاور 12. ص 95 ، ج 94 ، نامه ، - 1
ص 159. ءایلوالا ، هرکذت  - 2

.نامه - 3
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هک يا  هدنب  ره  .منک  تدای  امـش  عامتجا  زا  رتهب  یعمج  رد  ات  روآ ، دای  رد  ارم  سلاجم  تاعامج و  رد  مدآ ! دـنزرف  يا  .مشاب  تدای 
(1) .دنک دای  هکیالم  زا  یعمج  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک ، دای  نامدرم  زا  يا  هدع  عمج  رد  ار  یلاعت  يادخ 

وهس هب  ناناج  بل  رب  يزور  تسا  هتفر  نم  مان 

زونه ممان  زا  دیآ  یم  ناج  يوب  ار  ناقشاع   

ظفاح

رطاخ رد  هکنآ  زا  رتوکن  ار  لیلذ  دـبع  دـشاب و  هچ  دروآ ، داـی  هب  ار  وا  بوبحم  هکنآ  زا  رت  شوخ  ار  یهلا  هاـگرد  بحم  یتسار ، هب 
لد قشاع  هک  تمارک  تفارـش و  یهز  دیآ و  فک  هب  ار  نیکـسم  هدنب  هک  تداعـس  قیفوت و  یهز  .دوب  دناوت  هچ  دیآرد ، لیلج  بر 

ار وا  زین  ادـخ  دـیامن ، يادـخ  دای  ناوارف  هکنآ  هّللا ُ؛  ُهَّبَحَا    ِ هّللا َرْکِذ  َرَثْکا  ْنَم  : » دومرف قداص  ترـضح  هک  ددرگ  لـصاح  ار  هتخوس 
.ددرگ یم  وکین  راکشآ  ناهنپ و  رد  شیاهراک  دزاس ، دابآ  راگدرورپ  یمیاد  رکذ  اب  ار  شبلق  هکنآ  يرآ ،  (2) «. دراد یم  تسود 

حور تحار 

ریغ تاهجوت  ییایند و  تاقلعت  مطـالتم  ياـیرد  رد  هراومه  تسا و  یمدآ  نیرید  هدـش  مگ  هک  زین  حور  تنوکـس  رطاـخ و  شمارآ 
شمارآ اهنت  هک  دـیآ ؛ فک  هب  تسود  ترـضح  داـی  رکذ و  وترپ  رد  دـیوپ ، یم  هر  نادرگرـس  ناریح و  نآ  يوجو  تسج  رد  یهلا 

 ِ هّللا رکِِذب  الأ  : » تسا هدومرف  دوخ  .تسا  هناگی  سدقم و  تاذ  نآ  هب  هجوت  یهلا و  كاپ  ترطف  هب  عوجر  یمدآ ، ناج  لد و  شخب 
؛ ُبولُقلا ُِّنئَمْطَت 

ص:116

ص 158. ج 93 ، راونالاراحب ، - 1
تیاور 11. ص 324 ، ج 66 ، نامه ، - 2
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یهام لد ، تسا و  بآ  قح ، دای  هک  ( 8 دعر : ( ؛» دریذپ شمارآ  راگدرورپ  رکذ  دای و  اب  طقف  اه  لد  هک  دیـشاب  هاگآ  نم ]! ناگدنب  ]
.دنک رب  بآ  زا  لد  هک  دناوت  هنوگچ  یهام  و 

انعم يایرد  رد  شاب  یهام  وچ 

ددرگن مدمه  شوخ  بآ  اب  زج  هک   

شیع ماود 

رد دـش و  دـهاوخن  ادـج  وا  زا  دوش و  یم  وا  مدـمه  رکاذ ، يوس  زا  نآ  ماود  رب  تابث  رارمتـسا و  زا  سپ  هک  تسا  یتیـصاخ  ار  رکذ 
.دیدرگ دیهاوخ  رکذ  هب  لوغشم  لاوحا  یمامت  رد  رکاذ ، دوجو  هاگآدوخان  هک  ددرگ  یم  هکلم  انعم  لها  حالطصا 

نفد ات  دنداد  يو  هب  ار  یهلا  یلو  نآ  هزانج  هک  دید  باوخ  رد  بش  .دروآ  مهارف  ایلوا  زا  یکی  يارب  يربق  یـصخش  هک  دـنا  هدروآ 
یهلا رکذ  هب  تسا و  هدـنز  هک  تسا ، هدرمن  نیا  هک  دروآرب  دایرف  .تسا  یهلا  رکذ  لوغـشم  هک  دـیدب  تسیرگن ، کـین  نوچ  .دـنک 

(1) .تسا لوغشم  رکذ  هب  مه  اجنیا  دوب ، رکذ  لها  ایند  رد  نوچ  هک : دینش  ییادن  هاگان  .لوغشم 

اه لد  تایح 

تاـجانم رد  مالـسلا  هیلع  نیدجاسلادیـس  نیدـباعلا و  نیز  ماـما  هک  سب  نیمه  یهلا  داـی  رکذ و  زیگنا  تریح  تـکرب  تیلـضف و  رد 
َِکتاجانُِمب یْبلَق ِو  َشاع  َكِرْکِِذب  َيالْوَم  : » دیامرف یم  یفرعم  لد  یناگدـنز  اه و  بلق  تایح  بجوم  ار  رکذ  راگدرورپ ، اب  شیوخ 

مغ شتآ  تسا و  هدنز  وت  رکذ  هب  نم  لد  بلق و  نم ! ياقآ  یِّنَع ؛ ِفْوَْخلا  َُملَا  ْتَدََرب 

ص:117

ص 92. قافآ ، رد  يریس  - 1
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(1) «. دنیشن یم  ورف  وت  اب  تاجانم  اب  طقف  مدرد  و 

توق و هب  زین  یناسنا  سفن  تسا ، شالت  یگدـنز و  رارمتـسا  تایح و  همادا  يارب  اذـغ  توق و  دـنمزاین  یمدآ  مسج  هک  هنوگ  نامه 
ماما و مالک  رد  هک  دـشاب  بسانتم  يرطف  یحور و  تایـضتقم  اب  دـیاب  حور  ياذـغ  هتبلا  .دراد  زاین  یناـحور  جرادـم  یط  يارب  اذـغ 

داـی رکذ و  ِسوفُّنلا ؛ ُتُّوق    ِ هّللا ُرکِذ  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تسا ، هدـیدرگ  ریبعت  یهلا  رکذ  هب  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
رد زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترـضح  مالـسا ، مرکم  ربمایپ   (2) «. تسا یمدآ  حور  يدنمورین  تّوق و  هیام  دـنوادخ ،

يراـمیب و بجوم  ار  يادـخ  ریغ  هب  هجوت  داـی و  دـنک و  یم  یفرعم  یحور  ياـه  يراـمیب  عفر  حور و  يافـش  بجوم  ار  نآ  يربخ ،
(3) .دروآ یم  رامش  هب  حور  فعض 

هداد رارق  شیوـخ  داـی  هاـگیاج  ار  شبلق  هک  دراد  یم  تـسود  ار  شا  هدـنب  هـک  تـسا  نآ  تمـالع  بوـبحم و  اـب  سنا  دـیلک  رکذ ،
(4) .تسا

مه بلطم  بلاط و  تسوا  هک  تسود  نآ 

مه بش  اهزور و  تسوا  زا  شدرگ  رد   

تفگ هّللا  ّالا  هلا  هک ال  تسا  يزمر 

مه بل  زا  وگ  هتفهن  مرکذ  ینعی   

یناهفصا یلع  نسح 

ص:118

ص 436. ج 2 ، ءارسالا ، رس  - 1
ص 124. مکحلا ، ررغ  تسرهف  - 2
ص 419. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 3

.نامه - 4
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زا هک  تسا  نشور  یهلا ، برق  مظعا  ریـسکا  تسا و  رای  رـضحم  هب  یبایراب  لوصا  لصا  راگدرورپ ، یگـشیمه  دای  رکذ و  هک  اـجنآ 
نارجه و هب  ندـمآ  راتفرگ  يدـبا و  نارـسخ  بجوم  راگدرورپ ، دای  رکذ و  كرت  ینابر و  هیدـه  یناحور و  هفیطل  نیا  نداـهن  فک 

: دومرف دوخ  هک  نادنچ  دوب ؛ دهاوخ  بوبحم  تقرف 

.دیآ رـشحم  هب  تریـصب  یب  روک و  زین  تمایق  رد  دیدرگ و  دهاوخ  التبم  ییایند  يراتفرگ  هب  دنادرگب ، يور  نم  دای  رکذ و  زا  هکنآ 
تراگدرورپ ایند  رد  وت  هک  دوب  نآ  هن  رگم  دسر  باطخ  دـلانب ، شیوخ  یگدـیدروک  زا  دـیاشگ و  ضارتعا  هب  بل  هک  مه  یماگنه 

(124 هط :  ) .تسین یتمحر  تیانع و  وت  هب  ار  تراگدرورپ  يا و  هتشگ  شومارف  هک  ییوت  کنیا  سپ  يا ، هدرپس  یشومارف  هب  ار 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

، دننک یلاعت  يادخ  دای  رکذ و  سلجم  نآ  رد  هکنآ  یب  دنزیخرب ، هاگ  نآ  دنیآدرگ و  نآ  رد  دب  بوخ و  یعمج  هک  تسین  یسلجم 
(1) .دوش تمایق  رد  اهنآ  ترسح  بجوم  هکنآ  رگم 

تسود تیاکح  زج  میتفگ  هچ  ره 

مینامیشپ نآ  زا  رمع  همه  رد   

رای تبحص  روضح  یب  ایدعس 

میناتسن چیه  هب  ملاع  همه   

يدعس

يرود ترسح 

عفر رد  شالت  نآ و  ظفح  رد  هک  تسازـس  ار  یهلا  هاگرد  هدنب  دیاین ، فک  هب  ناسآ  هک  تسا  يرهوگ  یلاعت ، قح  دای  رکذ و  نوچ 
هب ات  دشاب ، اشوک  نآ  عناوم 

ص:119

.نامه - 1
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راچد يدبا  نارسخ  هب  نآ ، ماود  تابث و  ندرکن  تیاعر  يراگنا و  لهس  اب  هدرکان  يادخ  دیآ و  لیان  نآ  زیگنا  تریح  جیاتن  راثآ و 
يریگ یپ  رد  مشچ  ندرک  اهر  یگراب و  مکش  مکش و  يُرپ  نامدرم ، دروم  رد  نتفگ  نخس  اه ، توهـش  زا  يوریپ  هک  نانچ  .ددرگن 

، اه یهجوت  یب  اه و  تلفغ  نیا  هجیتن  رد  دنک و  یم  مورحم  یلاعت  يادخ  رکذ  دای و  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  یعناوم  یهلا ، ياه  مارح 
.تفر تراشا  هک  نادنچ  دیدرگ ؛ دهاوخ  التبم  يراوشد  تخس و  یناگدنز  هب 

بلط ناتعلط  يرپ  لامج  وش ، هنییآ 

بلط نامهیم  سپ  هناخ و  نز  بوراج   

يزیربت بئاص 

باقع و ارم  وت  منک و  یم  تیـصعم  ار  وت  هک  تسیچ  ببـس  ادـنوادخ ! تفگ : یم  اـعد  رد  هک  دوب  یِملاـع  لیئارـسا  ینب  رد  دـنیوگ 
هن ینادـن ؟ وت  منک و  باقع  ار  وت  یک  ات  يوگب  ار  يو  هک  داتـسرف  یحو  شیوخ  مرکم  یبن  هب  لاعتم  يادـخ  ینک ؟ یمن  تذـخاؤم 

(1) .مدرک بلس  وت  زا  شیوخ  رکذ  تاجانم و  توالح  هکنآ 

ربخ یب  وت  مریگ و  تدنچ  دنچ 

رس هب  ات  اپ  زا  هدنام  لسالس  رد   

يولوم

رکذ هک  ینهد  تفگ : تسـشب و  تسم  نآ  ناهد  دروآ و  بآ  سپ  .دوب  هدولآ  شناهد  تشذـگرب ، یتسم  هب  یفراـع  هک  تسا  لـقن 
تناهد راگزور  دهاز  هک  دنتفگ  ار  وا  دمآ ، شوه  هب  تسم  نوچ  .يراذگب  هدولآ  هک  دشاب  یتمرح  یب  دشاب ، هتفر  ناهد  نآ  رب  قح 

رد فراع  نآ  .مدرک  هبوت  زین  نم  تفگ : درم  نآ  .تسشب 

ص:120

ص 315. ، 1371 شورس ، تاراشتنا  ینیوزق ، مجرتم : رداون ، یناهفصا ، بغار  - 1
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(1) .میتسشب ار  وت  لد  ام  یتسش و  یناهد  ام  يارب  زا  وت  دنتفگ : هک  دید  باوخ 

ای تفگ : سپ  .تفگ  یم  هّللا  ناـمه  زین  نداد  ناـج  تلاـح  رد  تفگ : یم  رایـسب  هّللا » هّللا   » ادـتبا رد  اـیلوا  زا  یگرزب  هک  تسا  لـقن 
دهاوخ یک  روضح  هک  منادـن  ملفاـغ ، وـت  تعاـط  زا  مه  دور ، یم  ناـج  هک  نوـنکا  تلفغ و  هب  رگم  مدرکن ، داـی  ار  وـت  زگره  بر !

(2) .دوب

دروخرب ماگنه  نوچمه  ییاه  تلاح  تسا ؛ هتفر  هراشا  دنوادخ  رکذ  تلاح  نیرتهب  ناونع  هب  اه ، تلاح  زا  یخرب  هب  زین  تایاور  رد   
تبیـصم ماگنه  تذـل و  ینامداش و  ماگنه  تولخ ، ماگنه  بضغ ، مشخ و  ماگنه  هانگ ، ماـگنه  رازاـب ، هب  دورو  ماـگنه  نمـشد ، اـب 

(3) .اه

رای رکذ  بتارم 

زین بلق  نابز ، رب  هوالع  هکنآ  مود  .دبای  نایرج  نابز  رب  اهنت  رکذ ، هکنآ  تسخن  تسا : هبترم  راهچ  ار  رکذ  دنا ، هتفگ  تفرعم  بابرا 
، دننک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  بلق  رگا  هچ  تسا ، مزال  تموادم  تبقارم و  بلق ، روضح  يارب  هک  تسا  یهیدـب  .دـشاب  رکذـتم  رکاذ و 

هجوت يریگزاب  هک  ددرگ  یلوتسم  نآ  رب  دوش و  نکمتم  بلق  رد  نانچ  ادخ  رکذ  هکنآ  موس  .دش  دهاوخ  نادرگرس  راکنا  يداو  رد 
مراهچ ماجنارـس  و  تفرگ ، یم  تروص  لکـشم  رکذ  هب  تبـسن  بلق  روضح  مود ، عون  رد  هک  هنوگ  نامه  .دشاب  راوشد  نآ  زا  بلق 

.دراد هجوت  دوخ  بلق  هب  هن  رکذ و  هب  هن  رگید  هک  دوش  قرغتسم  هرکذ _  هنأش و  لج  روکذم _  رد  هرس  کی  ادخ  هدنب  هکنآ 

ص:121

ص 125. ءایلوالا ، هرکذت  - 1
ص 212. نامه ، - 2

ص 419. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 3
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هک تسا  نامه  لاح ، نیا  ددرگ و  یم  وا  ناج  باجح  رکذ ، نامه  دوش ، فورـصم  رکذ  هب  رکاذ  هجوت  رگا  هک  تسا  لاح  نینچ  رد 
رد .یلاعت  يراب  ترـضح  رکذ  زا  بولطم  لامک  مامت و  روظنم  روظنم و  مامت  تسا  نآ  دوش و  یم  ریبعت  اـنف »  » هب ناـفراع ، فرع  رد 

يوس هب  یهار  هک  تسا  نآ  رد  ناش  تلیـضف  دنرـشق و  همه  رگید  هبترم  هس  تسا و  باـبل  ُّبل  نیمراـهچ  هلحرم  رکذ ، هبترم  راـهچ 
.دنشاب مراهچ  هبترم  لوصح 

؛» سفنلا نایسن  : » دومرف تسا ؟ مادک  دنوادخ  رکذ  قیرط  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  عشاجم  هک  تسا  هدش  تیاور 
.دنک شومارف  ار  دوخ  ادخ ، هدنب  هکنآ  ینعی 

زج زیچ  هـمه  ندرک  شوـمارف  رکذ ، : » دـیوگ هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نخـس  زا  يوریپ  رد  هللا  هـمحر  ریخلاوـبا  دیعـسوبا   
«. تسا ملاع  راگدرورپ 

وگب ماج  زا  هداب و  زا  نخس  يدروخن ، یم 

وگب مان  نآ  زا  یفرح  نابز ، هب  ای  لد  هب  ای   

نابز هب  وگ  لد  زاب ز  لد ، هب  يوگ  نابز  زا 

وگب مادنا  همه  اب  یکی ، تشگ  نوچ  ود  ره   

هنب ماج  ْبل  هب  ْبل  يدرخ  شوه و  هب  ات 

وگب ماب  ره  رس  یتسم  ز  تسم ، يدش  نوچ   

یناسارخ هللا  بیبح  ازریم  جاح 

لوبقم رکذ 

هک نانچ  ددرگ ؛ لوغـشم  دنیـشنب و  شرکذ  هب  وا  ياضر  هار  رد  وا و  دای  اب  دـشاب و  تسود  هجوتم  رکذ  ماگنه  هک  یتسیاب  راـی  رکاذ 
ياضتقا بسح  رب  ًافرص  هک  يزامن  تسین : شزرا  يا  هشپ  لاب  ردق  راگدرورپ ، دزن  ار  زیچ  هس  : » هدش تیاور 

ص:122
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ترضح و نآ  ناتسآ  تمرح  هکنآ  یب  دنتـسرف ، مرکا  ربمایپ  رب  هک  یتاولـص  و  دنیوگ ، تلفغ  لاح  رد  هک  يرکذ  و  دنرازگ ، تداع 
«. دنراد هاگن  ار  شتعیرش  مارتحا 

«. تسا رکاذ  سفن  رد  روکذم  روضح  رکذ ، تقیقح  : » دیامرف انیس  یلع  وبا 

دنک درد  تلد  دسر  لد  هب  رکذ  نوچ 

دنک درم  ار  درم  هک  دوب  رکذ  نآ   

دراد شتآ  ّتیصاخ  هک  دنچ  ره 

دنک درس  وت  لد  رب  ناهج  ود  نکیل   

روضح يانمت 

، تسا ناهج  ود  زا  هب  یتسود  هب  ندوزف  هرذ  کی  .ناهج  نییآ  ناـج و  تلود  هدـید و  ییانـشور  تسا و  قاتـشم  هرهب  وت  رکذ  یهلا !
.تسا نآ  راوازس  هک  هدنب  نآ  زیزع  تسا ، نادواج  کُلم  تسود  اب  سَفَن  کی  تسا ، ناج  زا  رت  شوخ  ْتسود  اب  هظحل  کی 

هب ایند  راک  زا  میتخانشن و  نتشیوخ  رمع  ردق  هک  اغیرد  .میدرازگن  تمعن  یلو  تمعن  رکش  میداد و  داب  رب  راگزور  هک  اغیرد  یهلا !  
.تشذگب راگزور  دمآ و  رس  هب  زیزع  رمع  هک  اغیرد  .میتخادرپن  یلوم  تعاطا 

.تسوت تخانش  وا  رد  هک  تسا  نآ  ناج  وت و  تفای  اب  مه  يداش  وت ، دای  اب  مه  یگدنز  یهلا !

یم ترود  زا  .ینآ  زا  رترب  وت  دـنهد و  یم  ناشن  تکیدزن  زا  .ینارکاذ  ياـه  لد  رـضاح  ینادرم ، ناوج  ياـه  سْفن  دوجوم  ایادـخ !
.ینآ وت  دیاب ، یم  یگدنز  ار  ناج  ینآ ، هن  ینیا و  هن  .یناج  دوخ  ای  یناج  رد  هک  منادن  .یناج  زا  رت  کیدزن  دنرادنپ و 

دیآ گنچ  رد  وت  لصو  ارم  هک  يزور 

ص:123
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دیآ گنن  ارم  نایتشهب  لاح  زا 

يراصنا هّللادبع  هجاوخ 

سیونریز

رد هک  تسا  یسک  دننامه  دیامنب ، ادخ  دای  لفاغ  ِمدرم  دزن  هک  یسک  َنیبِراحُملا ؛ یف  ِِلتاقُْملاَک  َنِیلفاغلا  یف  َّلج  َّزع و  ِهّللا  رِکاّذلَا  . 1
(1) .تسا هتخادرپ  اهنآ  اب  گنج  هب  نمشد  نایم 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

(2) .منک یم  شدای  اراکشآ  نم  دنک ، نم  دای  یناهنپ  هک  سک  ره  ًهَِینالَع ؛ ُُهترَکَذ  ًارِس  یَنرَکَذ  ْنَم  یلاعت  َكَرابَت َو    ُ هّللا َلاق  . 2

مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

دوخ دای  زا  ار  وا  دـنوادخ  دوش ، نامدرم  داـی  رکذ و  هب  لوغـشم  سک  ره  ِهِرْکِذ ؛ ْنَع  هَناحبُـس  هّللا  هَعَطَق  ِساـنلا  ِرْکِذـِب  َلَغَتْـشا  ِنَم  . 3
(3) .دنک یم  مورحم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

(4) .تسا یناسفن  ياه  يرامیب  يوراد  ادخ ، دای  ِسوُفُّنلا ؛ ِلالْعَا  ُءاوَد    ِ هّللا ُرْکِذ  . 4

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

(5) .دهد یم  يرارف  ار  ناطیش  ادخ ، دای  ِناطیَّشلا ؛ ُهَدَّرَطُم    ِ هّللا ُرْکِذ  . 5

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

ص:124

تیاور 1. ص 189 ، ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 397. یعادلا ، هدع  - 2

ص 123. مکحلا ، ررغ  تسرهف  - 3
.نامه - 4
.نامه - 5
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تـسود ار  وت  هک  نادب  درک ، سونأم  شیوخ  دای  اب  ار  وت  ادخ  هک  يدید  رگا  َکَّبَحَا ؛ ْدَقَف  ِهِرْکِِذب  َکُِسنُوی  هَناحبـس  هّللا  َْتیَأَر  اِذا  . 6
(1) .دراد

مالسلا هیلع  یلع  ترضح                                                                                   

تدابع نیرترب  هدرک و  ینارون  ار  بلق  هک  ارچ  دیـشاب ؛ ادـخ  دای  هب  هراومه  ِهَدابْعلا ؛ ُلَْضفَا  َوُه  َبلَقلا َو  ُریُنی  ُّهنِاَف  َرْکّذـلا  اوُمیدَتِْـسا  . 8
(2) .تسا

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

(3) .دنک یمن  تشومارف  زگره  هک  تسا  یسک  ینک ، یم  شدای  هک  یسک  نیرت  هتسیاش  َكاْسنَیال ؛ ْنَم  َتْرَکَذ  ْنَم  ُّقَحَا  . 9

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

(4) .تسوا اب  سنا  دیلک  ادخ ، دای  ُِسنُالا ؛ ُحْاتْفِم  ُرْکِّْذلَا  . 9

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

(5) .تسا دنوادخ  ندرک  دای  نیبحم  تذل  َنیبِحُْملا ؛ ُهََّذل  ُرْکِذلا  . 10

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

 

ص:125
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( ناضمر كرابم  هام  مهد  زور  ( ) اه قلعت  زا  ییاهر   ) ایند

هراشا

درک یناوت  ادج  ایند  مغ  زا  لد  رگا 

درک یناوت  اقب  غاب  هب  شیع  طاشن و   

یلسغ يروآ  رب  تضایر  بآ  هب  رگ  و 

درک یناوت  افص  اه  لد  ترودک  همه   

یمدق یهن  نورب  رگ  سوه  تالزنم  ز 

درک یناوت  ایربک  مرح  رد  لوزن   

ناد یم  نیقی  يرذگب ، دوخ  یتسه  رگ ز  و 

درک یناوت  اپ  ریز  کلف  شرف و  شرع و  هک   

هیوکسم یلعوب 

ایند یگریت 

يراوید ینارون ، ناهج  نآ  ياهتنا  رد  و  تخاس ، شیوخ  تنطلـس  ریرـس  تختیاـپ و  ار  نآ  رون و  زا  هدـیرفآ  یملاـع  یلاـعت  يادـخ 
رد ام  هک  تسا  ییایند  ملاع  نامه  هیاس  نآ  هک  هداتفا  ینالوط  يا  هیاس  نآ ، سپ  رد  هک  هتخادـنا  نآ  ربارب  يا  هدرپ  هدیـشک و  هاتوک 
نب یلع  نیفراعلا  ماما  نیدـحوملا و  یلوم  هک  نانچ  تسا ؛ یبوبر  هاگراب  سدـق و  ملاع  هب  اه  ملاع  میرترود  نیرت و  کـیرات  مینآ و 

رون و ملاع  زا  دـُعب  يرود و  نیمه  هطـساو  هب  »(1) و  تسین شیب  يربا  هیاس  ایند  مامَغلا ؛ ُّلِظ  اینُّدـلا  : » هدومرفمالـسلا هیلع  بلاط  یبا 
هچ دنا ؛ هداهن  مان  تسپ  ینعی  ایند ، ار  نآ  هک  تسا  تجهب 
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رارق رون  كالفا  ياپ  رب  هک  تسا  يا  هریت  كاخ  هداـتفا و  رون  يارو  رد  هک  تسا  یتملظ  .تسادـخ  ياـه  هدـیرفآ  نیرت  تسپ  هکنآ 
دنوادـخ دای  زا  اه  يرگ  هولج  تالمجت و  اب  ار  نالفاغ  دـیآ و  یم  رد  یلکـش  هب  هظحل  ره  یگنر و  هب  زور  ره  تلفغ ، .تسا  هتفرگ 
دنوادـخ دزن  نآ  یتسپ  هیام  ار  نآ  ِندوب  ْناراکهانگ  ِهاـنگ  لاـجم  اـیند و  تمذـم  رد  رگید ، یمـالک  رد  ترـضح  نآ  .دراد  یم  زاـب 

: دیامرف یم  ییاج  رد  (1) و  دنک یم  یفرعم 

یماک خـلت  شیاه  ینیریـش  هدوب و  هارمه  اه  يدـب  اب  شیاه  یبوخ  مارح و  هب  شلالح  هک  دـنوادخ  دزن  تسپ  تسا  یهاگلزنم  ایند ،
(2) .دراد یپ  رد 

يا هنازرف  زا  مدیسرپ  رس  هب  رس  ایند  لاح 

يا هناسفا  ای  تسا  باوخ  ای  تسا  داب  ای  تفگ   

ریخلا وبا  دیعس  وبا 

ایند ییافو  یب 

هتسخ روجنر و  شبلط  رد  اه  ناج  دوش و  هتسب  ودب  لد  هک  دراد  نآ  ياج  هچ  هدنراذگ ، ْماکان  هدنیارف  تسپ و  يارس  نیا  ار  یتسار 
دـننز و شلثم  ریبعت  یب  یباوخ ، هتفـشآ  هب  هاگ  لافطا ، هچیزاب  هاگ  هدـنناوخ و  شا  هیاس  هاگ  لامک  لـها  هک  ییاوأـم  لزنم و  ددرگ ؛

.هدمآ يرگ  هولج  هب  هدرک و  شیارآ  ینزریپ  هب  هاگ 
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هک يرمع  .ددرگ  بآ  رب  شقن  هک  یتالایخ  یپ  رد  نینزان  تاقوا  زا  فیح  دوش و  بارس  ییوج  یپ  فرـص  هک  نینزان  رمع  زا  غیرد 
هدرامگ رای  برق  ریـسم  رد  رگا  تسا ، نایاپ  یب  جـنگ  هک  یتاقوا  ددرگ و  فرـص  بوبحم  ياضر  بلط  رد  ات  تسا  ناگیار  هیامرس 

.ددرگ

رد ناـج  نت و  درپـس و  لد  شوـگ  شیوـخ  بوـبحم  رادـشه  هب  هک  تسا  ضرف  ار  هلا  برق  نایـشآ  هدـنیوپ  هّللا و  یلا  کـلاس  سپ 
: دیامرف یم  هتشاد ، رذح  رب  نآ  يدام  رهاظم  ایند و  هب  ندرپس  لد  زا  ار  شیوخ  ناگدنب  لاعتم  يادخ  هک  دریگرای  روتسد  تمدخ 

ندوزفا صرح  رگید و  کی  اب  ییاتـس  دوخ  رخافت و  شیارآ و  وهل و  هنالفط و  هچیزاب  نوچ  ایند  یناگدنز  هک  دینادب  ناگدنب ]! يا  ]
ناوراک یتفگـش  بجوم  ات  دیامن  يرگ  هولج  دـیورب و  یهایگ  نآ  یپ  رد  درابب و  هک  تسا  یناراب  دـننام  لَثَم  هب  و  دـنزرف ، لام و  هب 
هدیسوپ دیارگ و  یکشخ  يدرز و  هب  هایگ  نآ  يرگنب  ات  و  دشابن ] شیب  یلایخ  یباوخ و  زج  يرگ  هولج  نیا  اّما   ] .ددرگ ناتـسرپایند 

ایند لاـح ، ره  رد  .تسا  بیـصن  راـگدرورپ  يدونـشخ  شزرمآ و  ار  ناـنمؤم »  » تخـس و یباذـع  ترخآ  رد  ار  ناـبلطایند »  » وددرگ
19 و 20) دیدح :  ) .تسین بیرف  هیام  رورغ و  عاتم  زج  يزیچ 

میراد اوقت  رس  یتسم  یم و  اب  ام 

میراد ابقع  لیم  میبلط و  ایند   

دنوش عمج  مه  هب  ود  ره  نید  یینُد و  یک 

میراد ایند  هن  نید ، هن  ام  هک  تسا  نیا   

ریخلاوبا دیعسوبا 
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راگدرورپ دزن  ایند  یتسپ 

فرص زا  زیهرپ  ایند و  تمدخ  هرابرد  مالسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  شیوخ ، مرکم  یبن  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  تیاور 
: دومرف یحو  ییوجایند  یهاوخایند و  رد  فیرش  تاقوا 

تذل ینیریـش و  نآ ، بلط  رد  تمه  فرـص  ایند و  هب  هجوت  هک  تسین  يراک  یبلطایند  ایند و  اب  ارم  ناقاتـشم  ناتـسود و  دوواد ! يا 
(1) .دزاس یم  دوب  انووحم  ما  هدنب  هقئاذ  زا  ار  نم  اب  تاجانم 

هچنآ داتفا و  دهاوخ  ورف  یناملظ ، باجح  راوید و  نیا  تسا و  ینتفر  تبقاع  یهاو ، هیاس  نیا  هک  دنامن  هدیـشوپ  انعم  لها  رب  يراب ،  
هک ناس  نآ  دنام ، دهاوخن  ياج  رب  یکیرات  تملظ و  زا  يرثا  دوش و  ریگ  ملاع  هک  تسا  هّللا »  » ِرون انامه  دـنام ، یم  ياج  رب  دـیواج 
هب نابلط  ایند  ناییِایند و  ناگدید  نوچ  .دش و  دنهاوخ  دیحوت  ییانـشور  یهلا و  رون  يایرد  رد  قرغ  یهاوخن ، یهاوخ  ایند ، ِنانکاس 

نیا زا  .دیشروخ  عولط  ماگنه  شافخ  ِناگدید  هک  دنتفا  باذع  جنر و  رد  نانچ  رون  نآ  هدهاشم  زا  هدومن ، تداع  ایند  یناملظ  هیاس 
رَفَملا َنیأ  ٍذئموَی  ُناسنِالا  ُلوقَی  : » دشابن رون  نآ  زج  دنیامن ، يور  فرط  ره  هک  ارچ  تسین ؛ يرارف  هار  اما  دـننک ، رارف  رون  نآ  زا  ور ،

رـضحم رد  طقف ] و   ] دشابن يزیرگ  هار  زگره  .تسا  مادک  زیرگ  هار  دیوگ  زور  نآ  رد  ناسنا  رَقَتْـسُملا ؛ ٍذئموَی  َکِّبَر  یلإ  رَزَوال  ّالَک 
(11 تمایق : «. ) تشاد دیهاوخ  رارق  راگدرورپ 
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زور رون  اب  نک  يوخ  هراپ  هراپ 

زورف یب  ینامب  یشافخ  هنرو   

دَر شافخ  يا  نک  وخ  نامیلس  اب 

دبا ات  ینامب  تملظ  رد  هنرو   

يولوم

نوچمه ایند  : » دومرف يدـید ؟ هنوگچ  ار  ایند  دندیـسرپ : تسا _  یهلا  يایبنا  ریپ  هک  ار _  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هک  تسا  لـقن 
(1) «. جراخ يرگید  زا  دنوش و  دراو  يرد  زا  هک  تسا  رد  ود  يا  هناخ 

اب ار  یهلا  نأشلا  میظع  يایلوا  مرکم و  يایبنا  ياـیاصو  هک  تسا  ضرف  ار  یناـسفن  تفرعم  ناگدـنیوج  یهلا و  ياـضر  ناـبلاط  سپ 
ایند و رویز  تنیز و  هب  دـنهارمه ، ابقع  دـیواج  يارـس  هب  ایند  هدـکتملظ  زا  رمع  ناوراک  اب  هک  حابـص  دـنچ  دنونـشب و  شوه  شوگ 
تدابع و رکذ و  اب  دنهد و  رارق  نادـیواج  تایح  بسک  تراجت و  لحم  ار  نآ  هک  دـننکن  شوخ  لد  هریت  نادـکاخ  نیا  يرگ  هولج 

نامداش یهلا  هجو  رون  هدهاشم  راگدرورپ و  ياقل  هب  هدیناسر ، رون  هب  یکیرات  زا  هدیناهر ، ایند  ماد  زا  ار  دوخ  راگدرورپ  اب  تاجانم 
.دنیآ رد  یهلا  تشهب  رد  افص  تجهب و  رون و  ملاع  هب  هتشگ ،

هرهب شیاه  تمعن  زا  تفگ : هنوگچ ؟ دـنتفگ : .مدرک  دنخـشیر  ار  نآ  تفگ : يدرک ؟ هچ  ایند  اـب  دـنتفگ : ار  یگرزب  هک  تسا  لـقن 
.رای راوج  رد  يدبا  تداعس  ینعی  تشاد ؛ یم  زاب  نآ  زا  ارم  وا  هچنآ  تمدخ  رد  مدرب ،
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میهن هگناوراک  نیا  رب  لد  ارچ 

میهر رب  ام  دنتفرب و  نارای  هک   

ناتسوب دهد  لگ  نیمه  ام  زا  سپ 

ناتسود رگد  کی  اب  دننیشن   

دنبن ایند  مارآ  لد  ردنا  لد 

دنکن رب  لد  هک  سک  اب  تسشنن  هک   

يدعس

هنتف ره  زاغآ  یتسود ، ایند 

تهج هب  دنامن ، لفاغ  دوبعم  رکذ  زا  سَفَن  کی  هک  تسا  نآ  یگدنب  قح  دنا ، هدیرفآ  یگدنب  يارب  ار  یمدآ  نوچ  نالدمه  نارای و 
رب یناـمحر  ياـه  ضیف  یناـبر و  تاـیانع  زا  يا  هـظحل  دـنک و  یم  یگداتـسیا  شیوـخ  تیبوـبر  هـب  هتــسویپ  لـجوزع ، بر  هـکنآ 

.دزیرب مه  زا  ملاع  دوجو  دراد ، زاب  ملاع  زا  تیانع  رظن  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رگا  هک  دنک  یمن  راذگ  ورف  شیوخ  ناگدیرفآ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نارگمتـس و ندرک  هیکت  دـننام  نکم ، هیکت  ایند  هب  یـسوم ! يا  هک : دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  گرزب  يادـخ  ياه  تاجانم  زا 
تبحم و يرگنب ، نآ  هب  هک  مراذگاو  تدوخ  هب  ار  وت  رگا  یسوم ! يا  .تسا  هتـسناد  دوخ  ردام  ردپ و  ار  نآ  هک  یـسک  ندرک  هیکت 

زاین نادـب  ار  هچنآ  ایند  زا  ریگ و  یـشیپ  نانآ  رب  راذـگب و  هقباسم  شلها  اب  ریخ  راک  رد  یـسوم ! يا  .دوش  یم  هریچ  وت  رب  اـیند  قنور 
هب .تسایند  تبحم  يا ، هنتف  ره  زاغآ  هک  نادب  زودم و  مشچ  ناگتشاذگاو  دوخ  هب  ایند و  هب  ناگدروخ  بیرف  هب  زاس و  اهر  يرادن ،
هک یسک  لاح  هب  .تسا  رایـسب  هانگ  هیام  بجاو ، قوقح  هب  رظن  رایـسب ، لام  اریز  روخم ؛ هطبغ  شدایز  لام  رطاخ  هب  سک  چیه  لاح 

.تسا دونشخ  وا  زا  مه  ادخ  ینادب  ات  ربم  هطبغ  دندونشخ ، وا  زا  مدرم 

ص:131

یگدنب www.Ghaemiyeh.comدهش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 276زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


شناوریپ وا و  تکاله  ثعاب  وا ، زا  مدرم  ِقحاـن  يوریپ  تعاـطا و  اریز  ربم ؛ هطبغ  دـننک ، تعاـطا  وا  زا  مدرم  هک  یـسک  لاـح  هب  زین 
.دشاب

تکرح زا  هک  نئادم  مدرم  .داتفا  هار  هب  اهنت  هدش ، شغالا  رب  راوس  دنداتـسرف ، نیادـم  تموکح  يارب  ار  ناملـس  یتقو  هک  تسا  لقن 
رب راوس  دندید  يدرم  هکنیا  ات  دـشن  يربخ  تشذـگ  یتدـم  .دـندمآ  هار  ولج  لابقتـسا  يارب  تاقبط  مامت  زا  دـندرک ، ادـیپ  عالطا  وا 

؟ تسیک نیادـم  ریما  دیـسرپ : يدرک ؟ تاقالم  اجک  رد  ار  نیادـم  ریما  دـندرک : لاؤس  وا  زا  .دـیآ  یم  رهـش  فرط  هب  تسا و  یغـالا 
(1) .منم ناملس  یلو  مسانش ، یمن  ار  ریما  تفگ : .تسا  ربمایپ  هباحص  زا  هک  یسراف  ناملس  دنتفگ :

وا دنتساوخ  .دش  رهـش  دراو  تسا و  رتهب  غالا  نیمه  نم  يارب  تفگ : ناملـس  .دندروآ  شیپ  ار  اه  بسا  دندش و  هدایپ  مارتحا  اب  همه 
هراجا شبحاص  زا  ار  یقاتا  سپ  .موش  هرامالا  راد  رصق  دراو  هک  متـسین  ریما  نم  تفگ : هدیزرو و  عانتما  دنربب ، یتموکح  رـصق  هب  ار 

رب هک  یتسوپ  زا  دوب  ترابع  وا  یتموکح  یگدنز و  تالیکـشت  .درک  یم  تواضق  تموکح و  مدرم  نیب  تسـشن و  اج  نامه  هدرک ،
.درک یم  هیکت  نآ  رب  نتفر  هار  ماگنه  هک  ییاصع  تشاد و  ریهطت  يارب  هک  يا  هباتفآ  تسشن ، یم  شیور 

ار هباتفآ  تخادنا و  هناش  رب  دوخ  نیتسوپ  وا  دش ، دنلب  نامسآ  هب  مدرم  ناغف  هآ و  دیـسر و  رهـش  هب  میظع  یلیـس  نوچ  هک  تسا  لقن 
ناراکزیهرپ و : » دومرف تفای و  ییاهر  بالیس  رطخ  زا  تفرگ و  رگید  تسد  هب  اصع  تسد و  کی  هب 
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«. دنبای یم  تاجن  نینچ  نیا  تمایق  زور  دنرادن ، ایند  هب  يا  هقالع  هک  نانآ  ناراب و  کبس 

تسا داب  نامیلس  کلم  نارظن  بحاص  شیپ 

تسا دازآ  کلم  هک ز  نامیلس  تسا  نآ  هکلب   

ناهج تسداهن  بآ  رب  هک  دنیوگ  هکنآ 

تسا داب  رب  ناهج  داینب  هک  هجاوخ  يا  ونشم   

هوک ِنماد  دوب  باریس  هلال  زا  رپ  رگ 

تسا داهرف  لد  نوخ  نآ  هک  هار  زا  ورم   

ینامرک يوجاوخ 

داماد رازه  هزوجع 

نارـسخ ترـسح و  بجوم  نادب ، هیکت  نتـسب و  لد  دنکن و  افو  سک  چـیه  هب  هک  تسا  يداماد  رازه  هزوجع  ایند  تفرعم ، لها  دزن 
تّوق بسک  يارب  زج  دـننکن و  يور  نآ  هب  ینامـسج  جایتحا  ترورـض و  هزادـنا  هب  زج  دـنا ، هتخانـش  ار  ایند  هک  نانآ  .تسا  يدـبا 

رد یمدآ  تیقفوم  گرزب  زمر  شلها ، اب  نآ  ياه  ییافو  یب  ایند و  زا  نتسج  تربع  .دنیوجن  هرهب  نآ  زا  تدابع ، رد  طاشن  تعاط و 
ياوـشیپ .تـسا  تیوـنعم  تداـبع و  نامــسآ  رد  زاورپ  تـفرعم و  باـب  حـتف  يارب  یمهم  دــیلک  و  يداـم ، تاـقلعت  دــنب  زا  ییاـهر 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  نافراع  ماما  ناراکزیهرپ و 

زین ار  وا  ياـه  یبوـخ  دـنادرگ ، يور  وا  زا  نوـچ  دـهد و  تیراـع  وا  هـب  ار  نارگید  ياـه  یکین  دروآ ، يور  یــسک  هـب  اـیند  نوـچ 
(1) .دیابرب

ص:133

ص 625. هغالبلا ، جهن  - 1
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دلوت بش  رد  دیـشرلا ، نوراـه  دـنم  تردـق  ریزو  یکمرب ، ییحی  نب  لـضف  یبش  هک  هدرک  لـقن  یـسابع  راـبرد  نارعاـش  زا  يرعاـش 
الط رانید  رازه  هد  نآ  ياهب  رد  هدورـس ، تیب  کی  اج  نامه  رد  زین  نم  .میوگب  يرعـش  دنزرف  نآ  حدم  رد  ات  تساوخ  ارم  شدنزرف 

، دـندش دوبان  نوراه  تسد  هب  نایکمرب  نادـناخ  هک  يدـنچ  زا  سپ  .تشگ  نم  عضو  يدوبهب  بجوم  هوبنا ، هیامرـس  نیا  مدـناتس و 
نامه بل  ریز  زین  نم  درک ، دوخ  راک  هب  عورـش  ناوج  .دنداتـسرف  میارب  یتروصابیز  ناوج  .متـساوخ  یکالد  متفر و  مامح  هب  يزور 

يدناوخ یم  هک  رعش  نآ  تفگ  دمآ ، زاب  شوه  هب  نوچ  .داتفا  نیمز  رب  درک و  شغ  ناوج  نآ  مدید  هاگان  .مدرک  یم  همزمز  ار  تیب 
هآ سپ  .مناد  یمن  متفگ : بجعت  اب  تساجک ؟ نونکا  رسپ  نآ  تفگ : .متفگ  زاب  ار  ارجام  تسیک ؟ حدم  رد  هدورـس و  یـسک  هچ  ار 

(1)! يا هدورس  شحدم  رد  ار  رعش  نیا  وت  هک  ما  یکمرب  ییحی  نب  لضف  رسپ  نامه  نم  تفگ : دیشک و  يزوسرگج 

دنبم رهد  رگ  هوشع  نز  هریپ  نیا  رب  لد 

تسا داماد  یسب  دقع  رد  هک  تسا  یسورع  نیک   

ار وجاوخ  ناهج  هب  مغ  زج  هب  تسین  یلصاح 

تسا دازآ  ناهج  یّلک ز  هب  هک  سک  نآ  مرخ   

ینامرک يوجاوخ 

ایند كرت  یقیقح ، تزع 

ایند یلایخ  لالج  تکوش و  درآ و  فک  هب  یقیقح  تفارش  تزع و  هک  دشاب  نآ  لقاع  مدآ  تفارش و  دنتزع و  بلاط  نایمدآ  يراب ،
رس هک  دناد  دهن و  ياپ  ریز 

ص:134

ص 242. ج 3 ، خیرات ، دنپ  - 1
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یتعفر و رگا  نیا  زج  دوشن و  لصاح  ندـنکفا ، رـس  تشپ  نآ  تاقلعت  اـیند و  نتـشادرب و  ترخآ  هشوت  رد  زج  يزارفرـس ، يدـنلب و 
مهیلع موصعم  همئا  زا  هک  نانچ  دوب ؛ دـهاوخ  يورخا  لاکن  نارـسخ و  بجوم  تسین و  شیب  ینامگ  مهو و  دـیآ ، لایخ  رد  یتلالج 

(1) و «. تسا هتفهن  ناـیمدآ  يزارفرـس  تزع و  یهلا ، ناوضر  تشهب و  بلط  رد  يراوخ و  یبلطاـیند ، رد  : » هک تسا  تیاور  مالـسلا 
یقاـب رادـیاپ و  هچنآ  كرت  اـب  دـنیزگ و  یم  رب  شیوخ  يراوخ  تلذ و  دریذـپ ، اـنف  هچنآ  يوج  تسج و  اـب  یمدآ  هک  تسا  بجع 

شنامداش دناسر ، یم  نایز  ودب  هچنآ  هک  نم  هدنب  هراچیب  : » تسا هدمآ  یـسدق  ثیدح  رد  دهد و  یم  فک  زا  شیوخ  تزع  تسا ،
(2) «. دزاس یم 

قلخ تبغر  هک  يدوب  ازس  یناف ، رز  زا  ایند  یقاب و  يدوب  یلافس  زا  ترخآ  رگا  يادخ ، هب  تفگ : هک  ضایع  نب  لیضف  زا  تسا  لقن 
زا دنادن  چیه  ار  سک  چیه  تفگ : و  یقاب ، رز  ترخآ  یناف و  لافس  ّالا  تسین ، ایند  هک  دشاب  هنوگچ  لاح  سپ  .يدوب  یقاب  لافس  هب 

، ینک یم  يا و  هدرک  بسک  هک  دوب  دهاوخ  نآ  يادخ  کیدزن  هب  ار  وت  هکنآ  رهب  زا  .دندرکن  مک  نادـنچ  دـص  شترخآ  زا  ات  ایند ،
(3) .نک كدنا  هاوخ  نک و  رایسب  هاوخ  نونکا 

تفر دیاب  یم  روع  هک  بلطم  ایند 

تفر دیاب  یم  رود  هک  وشم  کیدزن   

نکم هزره  ناهج  بابسا  یلامح 

تفر دیاب  یم  روگ  گنت  هچوک  زک   

ص:135

ص 111. مکحلا ، ررغ  تسرهف  ص 249 ؛ ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 299                                                . اه ، ناشن  یب  زا  ناشن  - 2

ص 85. ءایلوالا ، هرکذت  - 3
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ریخلاوبا دیعس  وبا 

ایلوا هریس  ایند ، كرت  دهز و 

تـسا تفرعم  لها  یمیاد  شور  نید و  يایلوا  یلمع  هریـس  نآ ، ياه  يراک  بیرف  اه و  يزاـنط  هب  یهجوت  یب  اـیند و  هب  یتبغر  یب 
ناگدید ربارب  رد  یگنر  هب  زور  ره  یلکش و  هب  هظحل  ره  هک  درادرب ، لهاج  ناسنا  رـس  زا  تسد  هک  تسا  يا  هزوجع  نآ  هن  ایند  هک 

هاچ رد  ار  هراچیب  مدآ  لغد ، بیرف و  گنرین و  اب  ات  دـناشک  یم  شیوخ  يوس  هب  ار  وا  دـنک و  یم  هولج  یمدآ  رب  ییاج  ره  هنـشت و 
دنلب سب  یتمه  هطرو  نیا  رد  ار  هار  نادرم  .دـنکفا  یتسین  انف و  يدـبا و  نادـنز  هب  یهلا  ناوضر  هضور  زا  يرود  تکاله و  یناملظ 
نانچ تسین ؛ ایند  ییرمان  دنب  زا  یـصالخ  يارای  ار  سک  چیه  دشابن ، یهلا  تیانع  ات  هک  بوبحم  ترـضح  هب  مات  یلکوت  دیاب و  یم 

: دنا هتفگ  هک 

دش نونجم  دوخ  رس  نونجم  هک  رادنپم  وت 

دُرب الیل  ششک  شیاهس ، هب  ات  کمس  زا   

هار مدرب  دوخ  هن  دیشروخ  همشچ  رس  هب  نم 

درب الاب  ارم  وت  رهم  مدوب و  يا  هّرذ   

ییابطابط همالع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  مشچ  رد  ایند 

، ناناملسم یلاو  ماما و  دوب و  یمالسا  ياه  نیمز  مکاح  هک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیدحوملا ، یلوم  هک  تسور  نیا  زا  مه 
یم شیوخ  رب  هدیزگرام  نوچ  تفرگ ، یم  تسد  هب  كرابم  نساحم  داتسیا ، یم  ياپ  رب  تدابع  بارحم  رد  نابـش  همین  یکیرات  رد 

: دومرف یم  ایند  یناف  يارس  هب  باطخ  دیلان و  یم  دیچیپ و 

ص:136
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نم هتفیـش  هتفیرف و  هکنآ  ای  يا ، هدـمآ  هولج  هب  يا و  هتـسارآ  ار  شیوخ  ینم  نوچ  يارب  ایآ  .شاب  رود  هب  یلع  زا  ایند ! يا  ایند ! يا 
رود  ] .تسین يزاین  وت  رد  ارم  هک  بیرفب  ار  يرگید  و  وش ] رود   ] .دابم يزور  نینچ  زگره  يریگ ؟ ياج  ملد  رد  يزور  ات  يا  هتـشگ 

وت ياهزورآ  لامآ و  و  كدنا ، تشزرا  ردـق و  هاتوک ، وت  یگدـنز  نارود  .دـشابن  نآ  رد  یتشگزاب  ات  مدرک  تا  هقالط  هس  هک  وش ]
(1) .تمایق لالج  تمظع و  لزنم و  يرود  هار و  يزارد  كدنا و  هشوت  زا  هآ  .تسا  تسپ 

نآ هار  نایوپهر  ناوریپ و  فیلکت  دشاب ، نینچ  لاح  ار  راگزور  نادهاز  دمآرـس  نایقتم و  يالوم  هک  اجنآ  نالدمه ! نارای و  يراب ،  
ياه باجح  ددرگ و  يویند  تاقلعت  هاگماد  تسا ، راگدنوادخ  صاخ  مرح  هک  لد  هک  دابم  .تسا  حضاو  نشور و  یـسب  ترـضح 

، تسا لد  رد  رای  رهم  هک  ار  نآ  رگا  دشاب  فیح  دص  .دنادرگ  رات  هریت و  تلفغ  راگنز  هب  ار  ناج  نشور  هحفص  یبلطایند ، تلفغ و 
مالسلا هیلع  یـسیع  ترـضح  یهلا ، مرکم  حور  هک  هدمآ  یتیاور  رد  .دیآ  مورحم  يدبا  تداعـس  زا  دروخ و  ایند  يراک  لغد  بیرف 

همه دومرف : .دایز  رایسب  تفگ : يا ؟ هدرک  جاودزا  راب  دنچ  نونکات  ایند ! يا  دومرف : درک و  هدهاشم  يور  ابیز  ینز  يامیس  هب  ار  ایند 
لاـح هب  ياو  دومرف : ترـضح  نآ  .مدروآ  رد  ياـپ  زا  هدـنکفا ، تکـاله  هب  ار  ناـشیا  کـی  کـی  هکلب  هن ، تفگ : يداد ؟ قـالط  ار 

(2) .دنریگ یمن  تربع  ناگتشذگ  زا  هک  وت  هدنیآ  نارسمه 

درکن افو  سک  اب  هک  راگزور  زور  ود  کی  نیا 

درکن اطخ  یناعم  لها  رب  افج  ریت   

ص:137
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سک چیه  يالاب  هب  راگزور  طایخ 

درکن ابق  رخآ  هک  تخودن  ینهاریپ   

يدعس

بوبحم هاگرد  هب  ایند  زا  یصالخ  يانمت 

؛ دروآرب وا  يوس  هب  زاین  تسد  تسوا ، ریغ  هچ  ره  زا  یـصالخ  يارب  درب و  هاـنپ  یهلا  رهم  رپ  نماد  هب  نآ  بیرف  اـیند و  زا  دـیاب  سپ 
هدـییاس و یهلا  هاگرد  هب  يور  هنازجاع  نینچ  ییایند ، ياه  هسوسو  ایند و  رـش  زا  ییاهر  يارب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  هک  نانچ 
، وزرآ ياه  لاگنچ  اب  هدـنک و  ام  يارب  ار  شگنرین  ياه  لادوگ  هک  يداد  لزنم  ایند ]  ] يا هناخ  رد  ار  ام  ادوبعم ! : » دـندومرف یم  اعد 
شیارآ و هب  ندـش  هتفیرف  زا  هدروآ و  هانپ  وت  هب  اهنت  شبیرف  لد  ياه  گنرین  زا  سپ  .تسا  هتخیوآ  رد  دوخ  هلیح  ياه  ماد  رد  ار  ام 

يا هناخ   ] درب و یم  نیب  زا  ار  شنانکاس  هتخاس و  دوبان  ار  شیوخ  ناگدنیوج  ایند ، هک  ارچ  میا ؛ هدروآ  يور  وت  ناتـسآ  هب  شرویز ،
(1) «. اه يراتفرگ  زا  هتشابنا  اه و  بیسآ  اهدنزگ و  زا  هدنکآ  تسا ]

دُربب تنامیا  قوذ  ایند  بح 

دربب تناج  وت  زآ  وزرآ و   

زآ صرح و  نایشآ  ایند ، تسیچ 

زاب دورمن  زا  نوعرف و  زا  هدنام   

همه يراک  یب  تسیچ ، ایند  راک 

همه يراتفرگ  يراک ، یب  تسیچ   

هتخورفا شتآ  ایند  تسه 

هتخوس ار  رگد  یقلخ  نامز  ره   

ص:138
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يروباشین راطع 

نینچ نآ  رب  هک  یحول  شرـس  شیپ  هدرم و  دـید  يدرم  اـجنآ  رد  دـش و  يراـغ  لـخاد  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  هک  تسا  لـقن 
.مداد تسکش  رکـشل  رازه  مدرک و  انب  رهـش  رازه  دیماجنا و  لوط  هب  لاس  رازه  متنطلـس  تدم  هک  مهاشداپ  نالف  نم  : » دوب هتـشاگن 
تفای مداتـسرف ، رهاوج  يدبـس  .دشن  تفای  مداتـسرف ، نان  یـصرق  ربارب  رد  مهرد  دبـس  کی  هک  دیـشک  اجنیا  مراک  همه ، نآ  زا  دعب 

(1) «. مدرم مَد  رد  مدروخ و  یگنسرگ  تدش  زا  مدرک و  درآ  متفوک و  کین  تارهاوج  سپ  .دشن 

دنک انمت  هک  ایند  تبحص 

دنک ام  اب  هک  درک  افو  هک  اب   

نادکاخ نیا  رد  تسین  افو  يوب 

ناوختسا نیا  رد  تسین  ناما  زغم   

حورجم مومذم و  يایند 

ارچ تسین ؛ يزیرگ  دزاس ، فرطرب  ار  شزاین  هچنآ  زا  هدافتـسا  ایند و  ياه  تمعن  يدـنم  هرهب  زا  هزور  دـنچ  ِیناگدـنز  رد  ار  یمدآ 
دنسپان يرما  دوخ  يدوخ  هب  جایتحا ، يدنمزاین و  نیا  هداد و  رارق  دنمزاین  ییایند  ياه  هدیرفآ  هب  ار  رشب  دوجو  ناحبس ، دنوادخ  هک 

زا يرو  هرهب  تیفیک  هدـش ، شهوـکن  هچنآ  هکلب  .تـسوا  ییادـتبا  ياـهزاین  ءزج  یمدآ و  تعیبـط  ياـضتقم  هـک  تـسین  مومذـم  و 
تفرعم و ریـسم  رد  نداهن  ماگ  بوبحم و  هب  هجوت  زا  ار  يو  هدرب ، یمدآ  دای  زا  ار  شنیرفآ  زا  ِیلـصا  فدـه  هک  ناس  نآ  تسایند ،

هریس هک  نانچ  دزاس ؛ لفاغ  وا  ياضر  بلج 

ص:139

ص 307. رداون ، - 1
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كرت هک  اهنآ ، زا  شیوخ  نتخاس  مورحم  هن  تسا ، تداعس  بسک  ترخآ و  ریـسم  رد  یهلا  ياه  تمعن  يریگراک  هب  یهلا ، يایلوا 
تسا نآ  درم  .دیآ  یم  رامش  هب  تمعن  نارفک  دراوم  زا  دوخ  اهنآ ، زا  ندرکن  هدافتسا  اب  یهلا  ياه  تمعن  عییضت  یلک و  روط  هب  ایند 

تاقلعت و راتفرگ  يا  هظحل  ددـنب و  راـک  هب  يدـبا  تداعـس  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  يورخا و  تمالـس  بسک  ریـسم  رد  ار  اـیند  هک 
: دومرف ایند  اب  اهنآ  هلماعم  یهلا و  نادرم  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هک  نانچ  ددرگن ؛ نآ  ياه  یگدنبیرف 

جنر تداعـس  ترخآ و  بسک  يارب  ایند  رد  ار  شیوخ  هکلب  دنزادنا ، یمن  تمحز  هب  ار  دوخ  ایند  بلط  هار  رد  یلاعت  يادخ  يایلوا 
(1) .دنهد یم 

ایند هب  یگتسب  لد  زا  یهن 

و شهوکن ، دروم  دنک ، دودحم  دوخ  هب  ار  وا  شنیب  هتخاس و  فورصم  دوخ  هب  ار  ناسنا  تمه  هک  اجنآ  ایند  هک  دنامن  هدیشوپ  سپ 
نتشیوخ ياعد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  هک  نانچ  تسا ؛ ضرف  یکلاس  ره  رب  نآ  زا  یـصالخ  هار  رد  موادم  شالت 

اّنِمَه و ال َربکَا  اینُّدـلا  لَعَْجت  مُهّللا ال  : » دـیامرف یم  هدرک و  اضاقت  ار  یبلطایند  هنوگ  نیا  زا  ییاهر  دـنوادخ  زا  نابعـش ، همین  بش  رد 
(2) «. هدم رارق  ام  شناد  فرص  هاگیاج  ام و  یلصا  فده  وزرآ و  نیرخآ  ار  ایند  اراگدرورپ ! انِملِع ؛ َغلبَم 

ص:140

تیاور 96                                            . ص 92 ، ج 73 ، راونالاراحب ، - 1
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، ایند هزور  دـنچ  یناف  عاتم  دوش و  هتفرگ  راک  هب  هتـشگ و  فرـص  ترخآ  بسک  هار  رد  یناسنا ، يالاو  تمه  تسا  هتـسیاش  هک  ارچ 
.درادن ار  یمهم  يراذگ  هیامرس  نینچ  شزرا  زگره 

تسین همه  نیا  ناکم  نوک و  هگراک  لصاح 

تسین همه  نیا  ناهج  بابسا  هک  رآ  شیب  هداب   

تسا ضرغ  ناناج  تبحص  فرش  ناج  لد و  زا 

تسین همه  نیا  ناج  لد و  هنرگو  تسا ، نآ  همه   

ظفاح

ترـضح .میراد  تسود  ار  اـیند  اـم  هک  درک  ضرع  ناـشیا  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  باحـصا  زا  یکی  هک  تسا  تیاور  رد 
کمک ما  ینید  ناردارب  هب  منک ، یم  هنیزه  دوخ  هداوناخ  يارب  مور ، یم  جـح  هب  هدرک ، جاودزا  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  نآ  اـب  دومرف :

(1) .تسا ترخآ  هکلب  تسین ، ایند  ییوگ  یم  هچنآ  دومرف : ترضح  .مهد  یم  هقدص  نآ  زا  ادخ  هار  رد  میامن و  یم 

ترخآ رفس  يارب  یگدامآ 

زا ار  دوخ  هکنآ  هن  دـنک ، نوریب  شیوخ  بلق  زا  ار  ییایند  عاتم  هب  لد  نتفای  قلعت  ایند و  تبحم  ات  دـشوکب  دـیاب  هراومه  ناسنا  سپ 
: دومرف یم  رارکت  ار  اعد  نیا  حبص  ات  بش  زا  ردق  بش  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هک  تسا  لقن  .دزاس  مورحم  نآ  ياه  تمعن 

َدادِعتسِْالا ِدولُْخلا َو  ِراد  یلإ  َهبانَْالا  ِرورُغلا َو  ِراد  ْنَع  ِیفاجَّتلَا  یْنقُزْرا  مهّللَا 

ص:141
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چوک شریذپ  يارب  دادعتسا  دیواج و  يارـس  هب  تبغر  لیم و  ایند و  كرت  يارب  یگدامآ  ِلاح  یهلا ! (1) ؛ ِتوَْفلا ِلولُح  َلبَق  ِتوْمِلل 
.يامرف تیانع  نم  هب  ار  گرم  نامز  زا  لبق  ایند  زا 

ایند هب  هجوت  یب  رادایند  هجیدخ :  

وا .تسا  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  دـشن ، نآ  هتفیرف  وا  دروآ و  يور  وا  هب  شلالج  تمـشح و  مامت  اب  ایند  هک  يدارفا  زا  یکی 
ییاراد مامت  اب  داتـسرف ، یم  فلتخم  ياهروشک  هب  يراـجت  گرزب  ياـه  ناوراـک  دوب و  برع  ناـناگرزاب  نیرت  گرزب  زا  یکی  هک 

ییاپ تشپ  دوب  شتسد  رد  ایند  زا  هچنآ  هب  جاودزا ، زور  نیلوا  رد  دمآ و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  رد  شیوخ ،
(2) .متسه وت  زینک  نم  تسوت و  هناخ  نم ، هناخ  دومرف : ترضح  نآ  هب  دز و 

ربمایپ  (3) .دیناسر مالـس  ناشیا  هب  ربمایپ  هطـساو  هب  جارعم  بش  رد  دنوادخ  هک  تشاد  تلزنم  نأش و  يردق  هب  مالـسلااهیلع  هجیدخ 
: دومرف یم  داتـسرف و  یم  هجیدخ  ناتـسود  لزنم  هب  ار  نآ  دندروآ ، یم  يا  هیدـه  شیارب  هاگره  هک  دوب  دـنم  هقالع  وا  هب  يردـق  هب 

(4) .دراد تسود  ار  نآ  هجیدخ  اریز  دیربب ؛ وا  يارب  ار  هیده 

: دومرف یم  تسیرگ و  یم  مرکا  ربمایپ  دش ، یم  وا  زا  يدای  هک  هاگره  مالسلااهیلع ، هجیدخ  تلحر  زا  سپ 

ارم درک و  قیدصت  ارم  وا  دندرک ، یم  مبیذکت  مدرم  هک  هاگ  نآ  وا ؟ دننام  لثم و  تساجک  هجیدـخ و  هجیدـخ ؛ لثم  َنیَا  هجیدـخ و 
يرای و یهلا  نید  هعاشا  رد 

ص:142

.228 لامعالا ، لابقا  - 1
ص 23. ج 2 ، ق ، 1416ه .  يوضر ، سدق  ناتسآ  راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 2

ص 25. نامه ، - 3
.نامه - 4
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(1) .مهد تراشب  تشهب  رد  نیدرمز  يا  هناخ  هب  ار  هجیدخ  هک  دومرف  ارم  یلاعت  يادخ  .درک  یهارمه 

دش لوغشم  زامن  هب  ناشیا  رازم  رس  سپس  تسیرگ و  دمآ و  هجیدخ  ربق  دزن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  هک  تسا  لقن 
: دومرف نینچ  شیوخ  راگدرورپ  اب  تاجانم  رد  و 

یهانپ وت  زج  هک  شیوخ  کچوک  هدـنب  رب  سپ  ییـالوم  وت  یهلا ! یهلا ! ُهاَـجلَم ؛ کـیلا  ًادـیبَع  مَحْراَـف  ْهـالوَم  َتنأ  ِّبَر  اـی  ِّبَر  اـی   »
(2) «. روآ تقفش  محر و  درادن ،

روضح يانمت 

، ینایع ار  اه  ماج  یناهن و  اه  هدید  زا  ینایع ، مه  یناهن  مه  یناهرب ، نشور  یناسحا و  میدـق  ینابرهم ، هشیمه  ینأشلا و  میظع  یهلا !
.ینآ یتفگ  دوخ  هک  نانچ  یتفگ و  دوخ  هک  ینآ  ینانچ ، هک  میوگ  ات  ینام  يزیچ  هب  هن 

وا رب  تباـنا  هبوت و  يریگنزاـب و  وا  زا  تمعن  يونـش و  یم  رفک  هدـنب  زا  .یباتـشن  تبوقع  هب  ینیب و  ازـسان  هدـنب  زا  هک  ینآ  وت  یهلا !
رادرک دـب  نمـشد  اب  نوچ  سپ  .یهد  ترفغم  هدـعو  ار  وا  دـمآ ، زاب  رگا  یناوخ و  زاب  ار  وا  دوخ ، باطخ  ماـغیپ و  هب  ینک و  هضرع 

؟ ینوچ راکوکین  ناتسود  اب  ینینچ 

.مداش وت  يزاون  سلفم  زا  نکیل  مدرد ، هب  شیوخ  يازس  دب  زا  دنچ  ره  یهلا !

ود ات  رگن  نم  رد  رظن  کی  .مزان  یم  وت  میب  دـیما  رد  مراز و  یم  وت  هاـگرد  رب  مزادرپ ، وت  هب  دوخ  درد  ناتـساد  اـت  هد  مداـی  راـی ! يا 
.مزادنا بآ  هب  یتیگ 

ص:143
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تسه هچ  ره  ناهج و  نآ  ناهج و  نیا 

سب تسا و  قوشعم  يوک  ار  ناقشاع   

ارم ملاع  هلبق  دشابن  رگ 

سب تسا و  قوشعم  يور  نم  هلبق   

يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ 

* سیونریز

.تسارذگ يا  هیاس  ایند ، ٌلئاز ؛ ٌلِظ  اینُّدلَا  . 1

زا رت  قاتـشم  هک  ار  یناسک  اریز  دینک ؛ اهر  ار  دیلپ  يایند  نیا  مُْکنِم ؛ اِهب  ُفَعْـشَا  َناک  ْنَم  ْتَِضفَر  ْدَقَف  ًهَمیمَذ  اینُّدلا  ِهِذـه  اوُضَفِْرا  . 2
.درک اهر  ار ، دوب  نآ  هب  امش 

ایند بلط  يارب  هک  یلاح  رد  دـبایرد ، ار  وت  گرم  هک  زیهرپب  اینُّدـلا ؛ ِبَلَط  یف  َّکبَر  ْنَع  ٌِقبآ  َْتنَا  ُتْوَملا َو  َِکب  َلِْزنَی  ْنَا  َكاِّیا  . 3 
.یتسه نازیرگ  تراگدرورپ  زا 

.دراد هدنشک  یمس  مرن و  یتسوپ  هک  تسا  يرام  نوچمه  ایند ، اهُّمَس ؛ ٌِلتاق  اهُّسَم  ٌنَّیل  هَّیَْحلاَک  اینُّدلا  َّنِا  . 4

.درک دهاوخ  تشپ  وت  هب  وا  يدروآ ، يور  ایند  هب  رگا  هک  یتسار  هب  ْتََربْدَا ؛ اینُّدلا  یَلَع  َْتلَْبقَا  ْنِا  َکَّنِا  . 5

.دروآ یم  يور  وت  هب  وا  ینک ، تشپ  ایند  هب  رگا  هک  یتسار  هب  ْتَلَْبقَا ؛ اینُّدلا  ِنَع  َتَْربْدَا  ْنِا  َّکنِا  . 6

.تساه شزغل  اهاطخ و  مامت  أشنم  ایند ، نتشاد  تسود  ٍهتئَیطَخ ؛ ّلُک  ُْسأَر  اینُّدلا  ُّبُح  . 7

.تسا ایند  نداد  قالط  تشهب ، قادص  هّیرهم و  ِهَّنَْجلا ؛ ُرْهَم  اینُّدلا  ُقالَط  . 8

.دراد یم  زاب  ترخآ  زا  یناوارف  ياه  هرهب  زا  ار  ناسنا  ایند  زا  یکدنا  ِهَرِخآلا ؛ ریثَِکب  ُبِهُْذی  اینُّدلا  ُلیلق  . 9

 

ص:144
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( ناضمر كرابم  هام  مهدزای  زور   ) اوقت

هراشا

دوش هچ  ناج  يا  يروآ  قح  هب  ور 

دوش هچ  ناطیش  هرمه  يوََرن   

يور دنچ  اوه  ِهاریب  هار 

دوش هچ  نامیا  هر  ردنا  يور   

يرپس رگ  عرو  اوقت و  هار 

دوش هچ  نآرق  وت ز  يریگ  دنپ   

ینک رود  سوه  راخ  را  لد  زا 

دوش هچ  ناحیر  لگ و  دیورب  ات   

ینکش ینک و  دنچ  اه  هبوت 

دوش هچ  ناهانگ  وت  رگ  ینکن   

یناشاک ضیف 

اوقت ترورض 

زا دـشیدنا و  یمن  راگدرورپ  يدونـشخ  یهلا و  تیاضر  هب  زج  شیوخ  یناگدـنز  روما  رد  هک  هّللا  یلا  کـلاس  بلط و  ادـخ  ِناـسنا 
یم هجاوم  شیوخ  بش  زور و  رد  هچنآ  اب  ات  دراد  یم  نارگن  لد  مشچ  هراومه  تسا ، رذـحرب  رای  يدنـسرخان  بضغ و  تابحوم و 
ارچ تساهراک ؛ ماجنا  رد  شیوخ  لعف  كرت  لعف و  بقارم  ریسم ، نیا  رد  دنزن و  رس  وا  زا  راگدرورپ  تیاضر  فالخ  یلمع  ددرگ ،

ناسنا هچ  ره  لباقم ، رد  تسا و  یمدآ  يدیحوت  ترطف  ریـسم  زا  فارحنا  جورخ و  بجوم  تسا ، نآ  رد  یهلا  تیاضر  هن  هچنآ  هک 
یبوبر كاپ  رضحم  هب  ار  اه 

ص:145
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شیوخ رمع  تاـظحل  یماـمت  رد  ناـسنا  تسا  مزـال  سپ  .دراد  وا  نشور  حور  كاـپ و  ترطف  رد  هشیر  اـنامه  دزاـس ، یم  کـیدزن 
کیشک يرادهگن و  دوخ  نیا  دنک و  يرادهگن  هانگ  تلفغ و  فارحنا و  ياه  هکلهم  رد  نداتفا  رطخ  زا  ار  سفن  هدوب ، دوخ  بقارم 

هب ِتاـیاور  اـهاعد و  رد  یهلا  ياـیلوا  زین  فیرـش و  نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  تسور  نیا  زا  مه  .تسا  یهلا  ياوقت  اـنامه  سفن ،
سفن زا  هبقارم  ناـمه  عقاو  رد  اوقت ، هک  ارچ  دـنا ؛ هدومرف  دـیکا  شرافـس  اوقت  تیاـعر  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  هراومه  هدیـسر ، تسد 

دوخ دوجو  ظفح  ینعی  اوقت ؛ .دوش  هدـنار  نآ  زا  تسوا ، ریغ  هچ  ره  دـیاین و  رد  نآ  رد  تسود  زج  ات  لد  هناخ  زا  تظفاحم  تسا و 
(1) .دراد اضتقا  یناسنا  يرطخ  شیارگ  ینامیا و  شنیب  هک  يا  هّیور  فالخ  رب  نتفر  زا  تالیامت ، مامت  اب 

اوقت تقیقح 

نامه اوقت  ُبانتْجِالا ؛ وُه  يوقَّتلَا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  ناراکزیهرپ ، ماما  ناتـسرپ و  اـتکی  ياوشیپ 
هک ددرگ  یم  نشور  تسا ، ناسنا  يدبا  یتخب  کین  تداعس و  لماع  اوقت  ایلوا ، ناموصعم و  مالک  رد  هک  اجنآ  زا   (2) «. تسا زیهرپ 

.تسادخ ریغ  يزیچ  ره  زا  يرود  بانتجا ، زا  دوصقم 

ص:146

ص 231. ، 1379 هوکشم ، نیتبخم ، يامیس  يریرحت ، دومحم  خیش  - 1
ص 412. اوقت ، باب  مکحلاررغ ، تسرهف  - 2
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سرتم شاب و  ناتسود  فص  ردنا 

سرتم شاب و  ناتسآ  ِرد  ِكاخ   

دننک وت  ناج  هب  دصق  ناهج  هلمج  رگ 

سرتن شاب و  ام  ناز  وش و  لد  غراف   

يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ 

يریخ راک  ره  هکلب  تسین ، تمحز  رپ  صاخ و  یتدابع  ای  ینتفایان ، تسد  هدـیچیپ و  يرما  سفن ، درک  لمع  هب  هجوت  اوقت و  تیاعر 
یگدنز رد  اوقت  ندرک  هدایپ  زا  يا  هنومن  دوخ ، دوش ، یم  هدیزگ  يرود  هک  يدب  رـش و  ره  زا  دریگ و  یم  ماجنا  ناسنا  تسد  هب  هک 

روما شیاشگ  .تسا  یناحور  تفـص  نیا  ندومن  خر  هاگ  هولج  یهلا و  نامرف  نیا  يارجا  نادیم  یمدآ ، رمع  تاظحل  رـسارس  .تسا 
يدرف و قالخا  لوصا  تیاعر  ناتسدریز ، ياهراک  تاعجارم و  هب  یـشخب  تعرـس  رد  شالت  ادخ ، قلخ  هب  یناسر  تمدخ  نارگید ،

هنومن همه  همه و  تادابع ، رد  يراک  هحماسم  یّتقد و  یب  زا  بانتجا  مارح و  لام  هژیو  هب  مارح و  زا  زیهرپ  یعاـمتجا ، یگداوناـخ و 
دنک تراظن  شیوخ  سْفَن  رب  ریگ ، تخـس  یـضاق  مکاح و  نوچمه  دیاب  هّللا  یلا  کلاس  هک  تسا  یگدنز  رد  يراکزیهرپ  زا  ییاه 

رد هراومه  هکنیا  یهلا و  تمرح  تیاعر  هب  ار  شیوخ  ناج  رما ، نیا  رد  تداع  نیرمت و  اب  دورن و  رتارف  ترطف  حیحـص  ریـسم  زا  اـت 
دورب و رـس  زا  تلفغ  اطخ و  لیم  ار  سفن  هک  يا  هنوگ  هب  دهد ؛ تداع  دشاب ، شیوخ  رادرک  بقارم  دیاب  تسا و  راگدرورپ  رـضحم 

.دنک لصاح  یتینارون  افص و  یلاعت  يادخ  هب  هجوت  ماود  هب 

راذگم اج  تدوخ  ریغ  ملد  هب  بر ، ای 

راذگم انمت  درگ و  نم  هدید  رد   
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چیه دیآ  یمن  نم  متفگ ز  متفگ 

راذگماو نم  هب  ارم  یمحر  یمحر   

يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ 

ناراکزیهرپ يامیس 

زا یتسه  ضیف  دنمزاین  هراومه  ریقف ، تادوجوم  دوب و  دهاوخن  هدوبن و  ادـج  شیوخ  ناگدـیرفآ  زا  هاگ  چـیه  لاعتم  قلاخ  دـنچ  ره 
دـنرادروخرب و یهلا  صاـخ  تیاـنع  یهارمه و  زا  هک  هدومرف  یفرعم  يا  هنوگ  هب  ار  یخرب  میرک  نآرق  یلو  دـنملاع ، قلطم  ضاـّیف 
هب راگدرورپ ، ياضر  ریغ  زا  سفن  ظـفح  یهلا و  ياوقت  ببـس  هب  هک  تسا  يا  هژیو  تیاـنع  هجوت و  ناـشیا  هب  ار  لاـعتم  راـگدرورپ 

اناـمه نیقَّتُْملا ؛ َعَم    َ هّللا َّنِا  : » تسا هدـمآ  ناراـکزیهرپ  دروم  رد  یفلتخم  تاـیآ  رد  هک  ناـنچ  دـنا ؛ هتفاـی  تسد  گرزب  قیفوت  نینچ 
«. تسا ناگشیپ  اوقت  اب  دنوادخ 

يارب ار  وا  زین  میرک  بوبحم  هدرپس ، وا  تیاضر  ورگ  رد  ناج  لد و  دـهاوخ و  یم  بوبحم  يارب  طقف  طقف و  ار  دوخ  هکنآ  يراـب ،  
یتسه هک  دنا  یگدنب  نامیپ  ِنارادافو  ناراکزیهرپ ، .دینادرگ  دهاوخ  دنم  هرهب  شصاخ  تیانع  هجوت و  زا  دیزگ و  دهاوخرب  شیوخ 

.دنهد یمن  لزنم  یناکم و  رادلد  يوک  رس  رب  زج  ار  لد  دنا و  هدرک  نامیپ  نیا  هب  يدنب  ياپ  فقو  شیوخ ،

دوخ يابرلد  اب  دنز  يرادافو  فال  یسک 

دوخ يارب  زا  ار  وا  هن  دهاوخ ، وا  رهب  ار  دوخ  هک   

یناهفصا یلع  نسح 
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ناراکزیهرپ هب  هدژم 

نیکـسم يرورپ و  هدنب  ربارب  رد  ملاع ، نامیرک  هک  هدرپس  ودب  لد  دراد و  لاعتم  يادخ  نوچ  يرادـلد  هک  يا  هدادـلد  لاوحا  اشوخ 
شیع و تذـل و  هب  دـنادرگ و  یم  يور  تسیاشان  لامعا  زا  راـگدرورپ  تبحم  ياـضتقم  هب  هکنآ  .دـنا  عشاـخ  عضاـخ و  شا  يزاون 

هدومرف هدعو  لاعتم  يادخ  درخ ، یم  ناج  هب  ار  سفن  زا  تبظاوم  یتخس  توعد ، ياضر  هار  رد  دزادرپ و  یمن  ایند  هزور  دنچ  شون 
بلاط یبا  نب  یلع  ماما  ناراکزیهرپ ، ياوشیپ  .دیاشگب  شیور  هب  شیوخ  تمحر  ياهرد  دـیامرف و  شا  هصاخ  تایانع  لومـشم  هک 

(1) «. دیامرف تظفاحم  ار  وا  زین  دنوادخ  دزاس ، هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  سک  ره  هاقَو ؛ هّللا َ،  یقَّتا  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

ار ناگـشیپ  اوقت  ناـج  هنیآ  هک  تسا  یلقیـص  ددنـسپ ، یمن  دـنوادخ  هچنآ  لـباقم  رد  يراد  نتـشیوخ  تسا و  ناـج  لد و  رون  اوقت ؛
شیوخ هنازور  یگدـنز  رد  ار  رای  يارآ  لد  لامج  رون  هک  اجنآ  ات  دـیامن ، یم  ینارون  نشور و  ار  ناـنآ  لد  هدـید  و  هدومن ، افـصم 

، تانیاک رخفم  یهلا و  يایبنا  رورـس  هک  ناـنچ  دـنیوج ؛ یم  هرهب  تداعـس  تیادـه و  ریـسم  رد  نآ ، تکرب  زا  دـننک و  یم  هدـهاشم 
هْدَِـجت   َ هّللا ظَفِْحا  کْظفحَی ،   َ هّللا ظَفِحا  رذابا ! ای  : » دـنیامرف یم  رذوبا  شیوخ  هنیرید  راـی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم 

رظن زا  و   ) دـیامن ظفح  ار  وت  زین  وا  ات  شاب ) هتـشاد  رظن  رد  ار  وا  تیاـضر  وا و  هراومه  و   ) نک ظـفح  ار  يادـخ  رذوبا ! يا  کَـمامأ ؛
(2) «. یبایب تلباقم  رد  ار  وا  ات  نک  ظفح  ار  يادخ  درادن ،) ترود 

یبای یهگآ  رگ  تیاده  رون  الد ز 
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درک یناوت  رس  كرت  نانز  هدنخ  عمش ، وچ 

یمدق هن  شیپ  قشع  هلحرم  مزع  هب 

درک یناوت  رفس  نیا  را  ینک  اهدوس  هک   

یلو هدرپ  باقن و  درادن  رای  لامج 

درک یناوت  رظن  ات  ناشنب  هر  رابغ   

ظفاح

هب ماداب  ناوارف  رادقم  یتبون  .دناتسن  دصرد  جنپ  زا  شیب  شیوخ  بسک  دوس  ات  دوب  هدرک  طرـش  ار  شیوخ  دننک  تیاکح  ار  یفراع 
هب ماداب  نیا  دیـسرپ : دش و  يو  ناکد  هب  دیرخ  دصق  هب  یلّالد  .تشاذـگ  ینوزف  هب  رازاب  رد  ماداب  خرن  اضق  زا  دـیرخ و  رانید  تصش 

نتشیوخ اب  ارم  یلو  يرآ ، تفگ : .تسا  رانید  دون  رازاب  رد  وت  ماداب  تیق  تفگ : لالد  .رانید  هس  تصش و  هب  تفگ : یـشورف ؟ دنچ 
رازاب رد  شتآ  دعب  يدنچ  .منکش  یمن  شیوخ  مزع  منکش و  یم  رازاب  تمیق  نم  .مناتـسن  دوس  دصرد  جنپ  زا  شیب  هک  تسا  يرارق 

(1) .تسا هدنام  ياج  رب  ملاس  هتخوسن و  هک  دندیدب  وا  ناکد  تسشن ، ورف  شتآ  نوچ  .تخوسب  ناگمه  لام  داتفیب و 

دراد هگن  افو  لها  بناج  هکنآ  ره 

دراد هگن  الب  زا  لاح  همه  رد  شادخ 

دنویپ دلسگن  قوشعم  هک  تساوه  ترگ 

دراد هگنات  هتشر  رس  رادب  هگن   

ظفاح
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يراکزیهرپ عناوم 

نوچ هک  تسا  ناسنا  یناحور  يونعم و  ریـسم  یهلا و  ياه  نامرف  زا  تعاطا  عنام  نیرت  گرزب  یناطیـش ، ياه  هسیـسد  اه و  هسوسو 
ات .دیامن  یم  يریگولج  نافرع  تیونعم و  ناتـسوب  رد  یمدآ  ناور  حور و  زاورپ  زا  هتخیوآ و  یمدآ  ناج  لد و  ياپ  رب  نارگ ، يدنب 

يروصت راـگدرورپ ، هب  برقت  هّللا و  یلا  ریـسم  دراد ، تموکح  تسا و  بلاـغ  یمدآ  دوجو  تکلمم  رب  وا  یناـملظ  ياوق  ناـطیش و 
سیلبا موش  ياه  گنرین  اه و  هسوسو  زا  یهاگآ  تخانـش و  یناطیـش ، دنب  زا  ییاهر  رد  لوا  ماگ  .تسین  شیب  یهاو  یلایخ  لطاب و 

نآرق هدومرف  هب  دمآ و  دـهاوخن  رب  ییاهر  یـصالخ و  یپ  رد  ناسنا  دـشابن ، وا  گنرین  بیرف و  زا  یهاگآ  تخانـش و  ات  اریز  تسا ؛
نوچ : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، سفن  زا  تبقارم  اوقت و  ناطیـش ، طلـست  دوفن و  ياه  هار  زا  یهاگآ  تریـصب و  هار  اـهنت  فیرش ،

«. دندرگ انیب  هاگآ و  سیلبا ] هلیسو  هب   ] ًاروف دنتفا و  ادخ ]  ] دای رد  دنوش ، ناطیـش  ياه  هسوسو  راتفرگ  ناگ  هشیپ  اوقت  ناراکزیهرپ و 
(201 فارعا : )

تداعس يراگتسر و  دیلک  اوقت ،

یتشک اوقت ، .تسا  تاـجن  يراگتـسر و  دـیلک  دـیواج و  تداعـس  هار  ددنـسپ ، یمن  تسود  هچنآ  زا  يراد  نتـشیوخ  اوقت و  يراـب ،
رد شمارآ  نما و  لحاس  هب  نآ ، ياه  تلفغ  ییایند و  تاقلعت  ایند و  مطـالترپ  جاوما  ناـیم  زا  ار  شیوخ  بحاـص  هک  تسا  تاـجن 

، ناراکزیهرپ ياوشیپ  .اه  تلفغ  زا  ییاهر  ناهانگ و  كرت  رد  تسا  ناگدنب  هدنناسر  ددـم  کمک و  نیرتهب  دـناسر و  یم  رای  راوج 
،... هتشاد زاب  مارح  باکترا  زا  ار  ادخ  يایلوا  یهلا ، ياوقت  هک  یتسار  هب  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما 
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سفن و  نیمک  رد  هدوب و  هشیدـنا  رد  بوبحم  یتیاضران  زا  هکنآ   (1) «. دننک یم  حبـص  يرادیب  رد  ار  ناشیاه  بش  هک  يا  هنوگ  هب 
اب شکاشک  هب  رای  تبحم  هار  رد  هراومه  و  دیآ ، لصاح  وا  زا  تلود  تیاضر  فالخ  ادابم  هک  تسا ، هدروآ  رس  هب  یناسفن  ياهاوه 

تایاغ و شبوبحم  تشاد و  دهاوخ  شوخ  یبش  رادـلد ، اب  سنا  تولخ  تاجانم و  رد  دزیخ ، یمرب  شیوخ  عورـشمان  ياه  شهاوخ 
.داتسرف دهاوخ  هیده  هب  شیوخ  صاخ  تمحر 

دشاب زارد  یبش  هچ  لد  یب  ناقشاع  بش 

دشاب زاب  حبص  رد  بش  لوا  زک  ایب  وت 

تتسد منک ز  رفس  هک  مناوت  رگا  تسا  بجع 

دشاب زاب  ریسا  هک  رتوبک  دور  اجک  هب 

نک ام  يوس  هب  يرظن  تیانع ، همشرک  هب 

دشاب زاین  رس  نادنمدرد ز  ياعد  هک 

يدعس

لد تفر و  يو  دزن  هب  هعدخ  گنرین و  اب  یبش  درک و  مزج  يدـباع  بیرف  رد  شیوخ  مزع  لیئارـسا  ینب  رد  هراکدـب  ینز  تسا  لقن 
سپ .دروآ  رظن  رد  ار  يادـخ  هاگان  درک ، يو  گـنهآ  داـتفا و  نز  هب  دـباع  مشچ  نوچ  .تخاـس  شیوخ  هتفیرف  لـیامتم و  ار  دـباع 

هدز تفگش  ْنز  نآ  .داهن  شتآ  نایم  رد  شیوخ  تسد  تفرب و  دیشوج ، یم  شتآ  رب  هک  ییاذغ  گید  فرط  هب  تساخرب و  يروف 
و
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.مبای تاجن  یهلا  باذـع  ترخآ و  شتآ  زا  ات  منازوس ، یم  ایند  شتآ  هب  شیوخ  تسد  تفگ : دـباع  ینک ؟ یم  هچ  دیـسرپ : ناریح 
(1) .تخوس دهاوخ  ار  شیوخ  کنیا  هک  دیبایرد  ار  دباع  دروآرب : دایرف  دیود و  نوریب  هاگ  تدابع  زا  نز  نآ  سپ 

ینادب تذل  كرت  تذل  رگا 

یناوخن تذل  سفن ، تذل  رگد   

يدنبب دوخ  رب  قلخ  زا  رد  نارازه 

ینامسآ يرد  دشاب  زاب  رگم   

رس رب  باوخ  نکاس و  يور  یم  نانچ 

ینامزاب ناوراک  زا  مسرت  یم  هک   

يدعس

لامعا یلوبق  رهُم   

ناسنا دشابن ، یهلا  ناشن  رهم و  نیا  هب  نیزم  ناسنا  رادرک  همان  ات  تسا و  یمدآ  لامعا  یلوبق  رهم  تیصعم ، تلفغ و  زا  زیهرپ  اوقت و 
یم جورع  یهلا  شرع  ات  درب و  یم  الاب  ایند  تملظ  نادـکاخ  زا  ار  لـمع  هچنآ  .دـتفین  راـگدرورپ  هاـگرد  لوبقم  دـیاین و  راـک  هب  ار 

«. دـنک یم  لوبق  ناراکزیهرپ  زا  طـقف  دـنوادخ  اـنامه  نیقَّتُْملا ؛ نِم    ُ هّللا ُلَّبقتَی  اـمَّنإ  : » دـیامرف یم  یلاـعت  يادـخ  هک  تساوقت  دـهد ،
(27 هدئام : )

.دیآ رظن  هب  كدنا  کچوک و  رهاظ  هب  دـنچ  ره  تسا ؛ شزرا  اب  گرزب و  اوقت  اب  یلمع ، ره  تسا و  لامعا  ناج  حور و  تنیز  اوقت ،
ییاوقت نازیم  هب  هتسب  زین  ناسنا  لامعا  رایع  .دنک  یم  بان  رز  ار  لامعا  سم  هک  تسا  یمظعا  ریسکا  اوقت ،
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  ناراکزیهرپ ، ماما  .دشاب  هدش  تیاعر  هک  تسا 

كدـنا مک و  تسا ، یهلا  هاـگرد  لوبق  دروم  هک  ار  یلمع  ناوت  یم  هنوگچ  .تسین  مک  دـشاب ، يراـکزیهرپ  اـب  هارمه  هک  یلمع  ره 
(1) .تشادنپ

یبیغ ياهدادما  زاس  هنیمز  اوقت ،

تسیاشان و راتفر  نآ ، مهم  لـماوع  زا  یکی  ددرگ ، بیـصن  هک  یتبیـصم  ـالب و  ره  دـیآ و  شیپ  اـیند  رد  هک  يراـتفرگ  ره  ار  یمدآ 
.تسا راگدرورپ  تساوخرب  لد  هتساوخ  نداد  حیجرت  سفن و  نانع  ندرک  اهر  زین  نآ  هشیر  دنز و  یم  رـس  وا  زا  هک  تسا  تسردان 

ياهدادما زا  ار  دوخ  تسایند ، هنالفاغ  ياه  تذـل  زا  ییوج  هرهب  شیوخ و  یناسفن  تالیامت  ندروآرب  ددـصرد  هراومه  هک  یناسنا 
رد .تسا  هتخاس  بیـصن  یب  دراد ، شیوخ  هتـسیاش  ناگدـنب  هب  هک  دـنوادخ  ياـه  یگدیـسر  هجوت و  زا  مورحم و  راـگدرورپ  یبیغ 

هنازور یگدـنز  رد  مه  وا  هک  نانچ  دـش ؛ دـهاوخن  وا  لماش  یـصاخ  تیانع  راگدرورپ ، فرط  زا  زین  ییاـیند  بیاـصم  تالکـشم و 
دش و دهاوخن  هتسب  هاگ  چیه  رای ، هجوت  بلج  تشگزاب و  هار  هتبلا  .تسا  هدرپس  یـشومارف  هبار  وا  تیاضر  لاعتم و  يادخ  شیوخ ،
اـه و يراـتفرگ  زا  یـصالخ  روما و  شیاـشگ  بجوم  تسین ، وا  تیاـضر  دروم  ار  هچنآ  زا  يراد  نتـشیوخ  اوقت و  میرک ، بوـبحم 

: تسا هدومرف  هداد و  رارق  درب ، یمن  ار  شنامگ  ناسنا  هک  یهار  زا  يونعم  يدام و  تاکرب  يزور و  لوزن  ماجنارس ،

دروآ و مهارف  وا  يارب  شیاشگ  تاجن و  هار  دنوادخ  دزاس ، هشیپ  اوقت  سک  ره 
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2 و 4) قالط :  ) .دنادرگ ناسآ  ار  ناراکزیهرپ  روما  دنوادخ  ...دهد و  شا  يزور  درب ، یمن  نامگ  هک  اجنآ  زا 

دـنَک و یمرب  شیوخ  لد  زا  ار  وا  زج  رهم  دراد و  هیکت  یلـصا  زاـس  ببـس  هب  طـقف  طـقف و  شیوخ  یناگدـنز  روما  رد  هک  سک  نآ 
مغ زا  وا  یلاعت  نماض و  دنوادخ  هداهن و  رای  تیانع  رهم و  دنمک  رد  ار  شیوخ  دـیامن ، یم  تسود  تیاضر  فرـص  ار  دوخ  تاقوا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح  .تسا  ترخآ  ایند و  ياهانگنت  جنر و  و 

(1) .دیشخب دهاوخ  شیاهر  ییانگنت  ره  زا  دنک و  یم  فرط  رب  ار  وا  ّمغ  ّمه و  راگدرورپ  دشاب ، هتشاد  ناحبس  يادخ  ياوقت  هکنآ 

نک هلد  کی  یتسود  هگرد  رد 

نک هلی  ار  نآ  تسام  ریغ  هک  دنچ  ره   

ام رد  رب  ایب  صالخا  هب  حبص  کی 

نک هلگ  هگ  نآ  دیاین  رب  وت  راک  رگ   

يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ 

تلفغ ياه  باجح  هدنرادرب  اوقت ،

عنام ایشا و  ندید  زا  تیمورحم  بجوم  دیآ ، رد  یمدآ  مشچ  رد  درخ  کچوک و  رایـسب  دنچ  ره  یکاشاخ  رگا  هک  هنوگ  نآ  يراب ،
نوچ زیچان ، كدـنا و  هچرگا  زین  تسا  رای  تیاضر  فالخ  هک  لمع  ره  راگدرورپ و  زا  تلفغ  هاـنگ و  تشگ ، دـهاوخ  يو  ییاـنیب 

مورحم ملاع  نطاب  توکلم و  ندـید  دـنوادخ و  مارآ  لد  لامج  هدـهاشم  زا  ار  وا  دنیـشن و  یم  ناسنا  لد  هدـید  رد  هک  تسا  يراخ 
.تخاس دهاوخ 
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ناج مرح  نابساپ  دنیـشن و  لد  هناخ  رد  رب  هک  دیاب  دنارورپ ، یم  رـس  رد  راگدرورپ  ياقل  رای و  رادید  لایخ  هک  هّللا  یلا  کلاس  سپ 
رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح  .دنک  تظفاحم  ناهانگ  كاشاخ  راخ و  زا  ار  لد  هدید  یگشیپاوقت ، اب  دشاب و  هانگ  تلفغ و  دنزگ  زا 

: دیامرف یم  میرک  راگدرورپ  هب  باطخ  ثعبم ، زور  ياعد  ردمالسلا  هیلع 

(1) .تسا نانآ  رادید  عنام  ناشیا ، تشز  لامعا  هک  یتسین  باجح  رد  تناگدیرفآ  زا  وت  انامه  ادوبعم !

میراد اوقت  رس  یتسم  یم و  اب  ام 

میراد ابقع  لیم  میبلطایند و   

دنوش عمج  مه  هب  ود  ره  نید  ییند و  یک 

میراد ایند  هن  نید ، هن  ام  هک  تسا  نیا   

ریخلا وبا  دیعس  وبا 

يراتفر دـب  دـنروش و  یم  نم  رب  زین  تاناویح  یتح  نم و  ناراک  تمدـخ  موش ، یم  یتیـصعم  هانگ و  هب  التبم  هاگره  دـیوگ : یفراع 
وا هک  دیاب  دنراد ]، هاگن  شتمرح  و   ] دنشاب بدا  هب  وا  اب  ناگدیرفآ  ات  دهاوخ  یم  هک  ره  سپ  .منک  یم  ساسحا  شیوخ  اب  ار ، نانآ 

دننامه دومن ، حیحص  تسرد و  دیاب  ار  لاعتم  يادخ  اب  هطبار  سپ  .دراد  هاگن  شترضح  بناج  هدومن و  راتفر  بدا  اب  دنوادخ  اب  زین 
هک ارچ  ددرگن ؛ میقتسم  شا  هیاس  دنکن ، تسار  ار  بوچ  دوخ  هک  یتقو  ات  دیامن  تسار  ار  یجک  بوچ  هیاس  دهاوخ  یم  هک  یسک 

سپ .تسا  بوچ  عبات  هیاس 
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(1) .بوچ زا  هیاس  يوریپ  دننامه  دنیوا ، عبات  نانآ  هک  تسا  شیوخ  يادخ  اب  ناسنا  هطبار  عبات  ناگدیرفآ ، اب  طابترا  يرارقرب 

لاعتم يادـخ  اب  حیحـص  ملاس و  يا  هطبار  داجیا  شیوخ و  حالـصا  ورگ  رد  ترخآ ، ییاـیند و  ریخ  زا  يدـنم  هرهب  تاـکرب و  لوزن 
هب ار  نیمز  اه و  نامـسآ  تاکرح  تاکرب  دـننک ، هشیپ  اوقت  دـنروآ و  نامیا  اه  بلق  رگا  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  ناـنچ  تسا ؛

(96 فارعا : «. ) مییاشگ یم  ناشیور 

تسادیپ هر  يوش ، قح  هار  بلاط  رگ 

تسار یشاب  رگ  وت  ار ، وت  دوب  تسار  وا   

یفاص نورد  صالخا و  هب  هک  هگ  نآ  و 

تسار وت  زین  وا  هک  نادب  یشاب  ار  وا   

ریخلا وبا  دیعس  وبا 

هار هشوت  اهنت  اوقت ،

ورف خزود  شتآ  ياه  هرارـش  هتـشگ و  هدوشگ  ناگدـنب  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  هک  تمحر  هاـم  نیا  رد  مییاـیب  نالدـمه ! ناراـی و 
ناـج ماـک  هب  ار  تسادـخ  ریغ  هچ  ره  زا  يرود  يراـکزیهرپ و  ینیریـش  تذـل و  میزاـس و  نشور  اوقت  روـن  هب  ار  لد  تسا ، هتـسشن 

، نادـجاس دیـس  اب  میهاوخب و  لاعتم  يادـخ  زا  هنازجاع  ار  يراد  نتـشیوخ  اوقت و  ینیریـش  توالح و  نیا  زا  يدـنم  هرهب  میناـشنب و 
هک مینادب  ناشچب .» ملد  هب  ار  دوخ  ياوقت  ایادخ ! َكاوقِتب ؛ یبلَق  ِرعْشَا  یهلا ! : » هک میدرگ  ادص  مه  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  ترضح 

ناج هب  يدوس  دنزرف ، لانم و  ماقم و  تُسپ و  ییایند و  تاقلعت  ایند و  تسین و  يا  هشوت  داز و  اوقت  زج  ار  ترخآ  رفس 
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.دسر رس  هب  اوقت  اب  دیآ و  فک  هب  اوقت  اب  هکنآ  رگم  تشاد ، دهاوخن  ناسنا 

کشا تولخ  يا  هشوگ  رد  هک  دید  ار  ترضح  نآ  بش  ياه  همین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  باحصا  زا  یکی  هک  تسا  لقن 
رس هتفر و  کیدزن  مدرک ، هظحالم  ناشیا  زا  ار  تلاح  نیا  نوچ  دیوگ : .دروآ  یم  ریـصقت  رذع  لاعتم  يادخ  هاگـشیپ  هب  دزیر و  یم 
هک يا  هنوگ  هب  مدرک ، نتـسیرگ  هب  عورـش  مداهن و  وناز  رب  هتفرگرب ، كاخ  زا  تخیر ، یم  کشا  دوب و  هدجـس  رب  هک  ار  شکراـبم 
اب سنا  دای و  زا  ارم  یسک  هچ  دومرف : تسشن و  تساخرب و  ياج  زا  ترضح  .تخیر  یم  ترـضح  نآ  تروص  هب  مکـشا  ياه  هرطق 
رـس هلان  نینچ  دـیاب  ام  هک  یلاح  رد  تسیچ ، يارب  زا  دایرف  نویـش و  نیا  متفگ : هدرک و  یفرعم  ار  دوخ  نم  .تشادزاـب  مراـگدرورپ 

تسا و مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناتردپ  هک  امـش  .میا  هتـشاد  اور  تیانج  شیوخ  سفن  رب  میراکهانگ و  هک  مینک  ناغف  میهد و 
هدرک نم  هب  يور  ترـضح  نآ  دـیرادهلآ ؟ هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  نوچ  يراوگرزب  دـج  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاف  ناـتردام 
وکین عیطم و  ناگدنب  يارب  ار  تشهب  دنوادخ  هک  نکم  مّدج  ردام و  ردپ و  زا  تبحـص  تسین !! هنوگ  نیا  تسین !! هنوگ  نیا  دومرف :
هفیاط مه  و   ] شیرق نادـنزرف  زا  دـنچ  ره  درک ، تقلخ  ناراکهانگ  يارب  ار  شتآ  و  دـشاب ، یـشبح  مـالغ  دـنچ  ره  دـیرفآ ، شراـک 

نایم يدنواشیوخ  ياهدنویپ  زا  کی  چیه  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک  هاگ  نآ  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  يا  هدینشن  رگم  .دشاب  ربمایپ ]
ادـخ هب  ، [ تسین هتخاس  یـسک  زا  يراـک  نوچ  ( ] 101 نونمؤم : «. ) دـننک یمن  یکمک  ياـضاقت  رگید  کـی  زا  دوب و  دـهاوخن  اـهنآ 

، دشخب یمن  دوس  ار  وت  يزیچ  چیه  تمایق  يادرف  هک  دنگوس 
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(1) .یشاب هداتسرف  شیپ  هک  یحلاص  لمع  رگم 

یسفن دور  یم  رمع  زا  مد  ره 

یسب هدنامن  منک  یم  هگن  نوچ   

یباوخ رد  تفر و  هاجنپ  هک  يا 

یبایرد هزور  جنپ  نیا  رگم   

رازاب رد  هتفر  تسد  یهت  يا 

راتسد يرواین  ُرپ  تمسرت   

تسرف شیوخ  روگ  هب  یشیع  گرب 

تسرف شیپ  وت  سپ ، دراین ز  سک   

يدعس

روضح يانمت   

ار وت  ناوت ؟ نوچ  انث  حدـم و  ار  وت  سپ  .نارک  ار  وت  ییایربک  لالج و  يایرد  هن  ناوت ، ار  وت  ياـنث  هن  ناوت ، ار  وت  تخانـش  هن  یهلا !
.سب یناد و  وت  ار  وت  یسک ، دنادن  ار  وت  وت ، یناد  وت  ار  وت  هک  دناد  هک 

سب و وت  دای  ارم  ایند  رد  .مداد  نانمؤم  هب  تسا ، يا  هریخذ  ارم  ابقع  زا  رگا  مداد و  ناگناگیب  هب  تسا ، یبیـصن  ارم  ایند  زا  رگا  یهلا !
.سب وت  رادید  ارم  ابقع  رد 

؟ راک هچ  رارق  ربص و  اب  ار  بحم  تشگرو ، هدید  تسود  نوچ  رادید ، رد  بحم  دنزوس و  یم  قارف  رد  ناگمه  یهلا !
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.تسوت لاصو  رازغرم  رد  نم ، ناج  راهب  تسوت و  رادید  دیما  نم  لد  راثن  یهلا !

.تسا یبیبط  ار  يدنمدرد  ره  وت ، مرک  زا  تسا و  یبیصن  ار  یسلفم  ره  وت  دوج  زا  یهلا !

یب ریظن و  یب  يراد ، وت  لضف  جـنگ  اکلم  يراتـس ، وت  میراـک ، تشز  اـم  هک  دـنچ  ره  يراـفغ و  وت  میراـکهنگ ، هک  دـنچ  ره  یهلا !
.يرای

يادخ راب  يا  لالجلاوذ و  قلاخ  يا 

ياج هب  ياج  رد و  هب  رد  مور  دنچ  ات   

دنب رد  رد ، ارم  دیما  هناخ  ای 

ياشگب رد  ارم  تامهم  لفق  ای   

ریخلا وبا  دیعس  وبا 

* سیونریز

.دزیهرپب دنکفا ، یم  هانگ  هب  ار  وا  هچ  ره  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  اوقت  ُهُِمثُْؤی ؛ ام  َّلُک  ُءْرََملا  یِقَّتَی  ْنَا  يْوَّقتلَا  . 1

.تساه یبوخ  همه  أشنم  رس  اوقت ، ِتانَسَْحلا ؛ ُْسأَر  يوقَّتلَا  . 2

.ایند هشوت  هب  ات  دیدنمزاین ، رتشیب  اوقت  هشوت  هب  امش  اینُّدلا ؛ ِداوِْزا  یلا  ْمُْکنِم  ُجَوْحَا  يوقَّتلا  ِداوِْزا  یلإ  ْمُکَّنِا  . 3

.دیامن یم  ظفح  ار  وا  دنوادخ  دزاس ، هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  سک  ره  ُهاقَو ؛   َ هّللا َیَّقتا  ِنَم  . 4 

ار وا  ّمغ  ّمه و  دـنوادخ  دـشاب ، راکزیهرپ  هک  یـسک  ًاَجرْخَم ؛ ٍقیِـض  ِّلُک  نِم  ًاجَرَف َو  ٍّمَه  ِّلُـک  ْنِم  َُهل  َلَـعَج  هناحبـس    َ هّللا َیَّقتا  ِنَم  . 5
.دشخب یم  ییاهر  ییانگنت  ره  زا  هتخاس ، لیاز 

.تسایند ندومن  اهر  اوقت ، نازیم  كالم و  اینُّدلا ؛ ُْضفَر  يْوَّقتلا  ُكالِم  . 6

.تسین اوقت  زا  رت  عینم  رت و  مکحم  يژد  چیه  يوقَّتلا ؛ َنِم  ُعَْنمَا  َنْصِح  ال  . 7
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.تسا ناهانگ  زا  ندش  كاپ  عرو ، یصاعملا ؛ ِنع  ْرُّهَطَتلَا  ُعَرَولا  امِّنِا  . 8

سابل دـشاب و  اـم  دـننامه  شلمع  دـیاب  تسا ، تیب  لـها  اـم  راد  تسود  هک  سک  ره  َعرَْولا ؛ ِبَّلَجَتَْیل  اـِنلَمَعب َو  ْلَـمْعَْیلَف  اـنَّبَحَأ  ْنَم  . 9
.دنک نت  رب  يراکزیهرپ 

.تسین يراکزیهرپ  زا  رترب  یلمع  چیه  ِعَرَْولا ؛ َنِم  ُلَْضفَا  َلَمَع  ال  . 10

.تسوا يراکزیهرپ  هدنب ، نامیا  هناشن  ُهُعَرَو ؛ ِْدبَعلا  ِنید  ُلیلَد  . 11

.تسامش نیرتراکزیهرپ  امش ، نیرت  كریز  ْمُکُعَرْوَا ؛ ْمُکُسَیْکَا  . 12
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( ناضمر كرابم  هام  مهدزاود  زور   ) هدهاجم

هراشا

ینک یمن  يراذگ  قشع  يوک  هب  لد  يا 

ینک یمن  يراک  يراد و  عمج  بابسا   

ینز یمن  ییوگ  فک و  رد  مکح  ناگوچ 

ینک یمن  يراکش  تسد و  هب  رفظ  زاب   

ار وت  رگج  ردنا  دنز  یم  جوم  هک  نوخ  نیا 

ینک یمن  يراگن  يوب  گنر و  راک  رد   

لگ نیتسآ  يربن  نمچ  نیزک  مسرت 

ینک یمن  يراخ  لمحت  شنشلگ  زک   

ظفاح

یناسنا دوجو  راوطا 

، رگید يور  و  یناـملظ ، ییاـیند و  یگتـسب  لد  تملظ و  كاـخ و  نآ ، يور  کـی  هک  دـنام  یم  ور  ود  يا  هکـس  هـب  یمدآ ، دوـجو 
هریت ار  لد  هنیآ  يور  كاشاخ ، تملظ  كاخ و  راـبغ  هک  اـجنآ  زا  .تسا  توکلم  تیونعم و  هب  قلعت  افـص و  تجهب و  تیناـحور و 

هراومه هراما  سفن  هسوسو  هب  یمدآ  هتخاس ، رگ  هولج  هیسن  ار  یهلا  لدع  تشهب  لفاغ ، ناسنا  هدید  رد  ییایند  تاقلعت  دقن  هدرک و 
شیوخ دوجو  یناحور  هفیطل  درپس و  یم  نآ  رذگدوز  ياه  تذل  یناف و  يایند  هب  لد  دروآ و  یم  ور  يدام  ياه  هتساوخ  يوس  هب 

تملظ کیرات و  ياه  باجح  رد 
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توکلم و سدـق و  ملاع  زا  رود  تسا ، یمدآ  دوجو  رد  یهلا  يازف  ناج  همغن  هک  ناسنا  حور  لاح ، نیا  اب  .دزاـس  یم  اـهر  تاـقلعت 
رـس هب  انعم  ملاع  رادـید  قوش  رد  هراومه  رازلگ  لگ و  دای  اب  سفق ، رد  ریـسا  یغرم  نوچ  شیوخ ، یعقاو  هاـگداز  نطو و  زا  بیرغ 

.تسا كاخ  ملاع  زا  یهاگزیرگ  نیمک  رد  هتسویپ  درب و  یم 

كاخ ملاع  زا  مَِین  متوکلم ، غاب  غرم 

مندب زا  دنا  هتخاس  یسفق  يزور  هس  ود   

تسود رب  ات  منک  زاورپ  هک  زور  نآ  شوخ  يا 

منزب یلاب  رپ و  شیوک  رس  ياوه  هب   

يولوم

رای قیرط 

ردق هب  رگم  تشاد و  مار  اه  تدابع  اه و  تعاط  رد  غیلب  یعس  هدهاجم و  ماجل  هب  ار  سفن  نسوت  هتـسویپ  هک  دیاب  نالدمه ! نارای و 
ار نآ  هراومه  هک  دیاب  دروخب و  ار  یمدآ  دوش ، ریس  ریـس  رگا  هک  تسا  يریـش  نوچ  سفن  هک  دومن ، ارادم  نآ  اب  موزل ، ترورض و 

.دنک یم  لوغشم  شیوخ  سوه  اوه و  راک  هب  ار  ام  وا  میرادن ، لوغشم  نید  راک  هب  ار  وا  رگا  هک  تشاد ؛ لوغشم  نید  راک  هب 

ندیشک كاخ  نیا  زا  وت  دوصقم  تفگ : دیـشک ، یم  كاخ  یّلت ، زا  هک  دید  ار  يروم  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هک  دنا  هدروآ 
ندیشک هب  ملوغـشم  نونکا  موش ، وت  رای  يرادرب ، هار  زا  ار  كاخ  لت  نیا  هاگره  هک  هتفگ  وا  ما و  هدش  يروم  قشاع  تفگ : تسیچ !

یلو تسا ، نینچ  هک  مناد  تفگ : دـنک ؟ افو  نیا  هب  اـجک  وت  تّوق  وت و  رمع  دومرف : مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  .كاـخ  لـت  نیا 
رای اب  ای  هکنآ : يارب  تسین ؛ يور  نادب ، تیلوغشم  زج  تسا ، نیا  رد  رصحنم  قیرط ، هراچ و 
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.رای قیرط  رد  ای  دوب ، دیاب 

: دیامرف یم  سفن  اب  هدهاجم  تلیضف  رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح   

يدونـشخ هب  دهد ، زیرگ  ار  دوخ  ياوه  هاپـس  سک  ره  .دـنک  داهج  دوخ  ياوه  سفن و  اب  ادـخ  رطاخ  هب  هک  يا  هدـنب  لاح  هب  اشوخ 
هب هدنهد  نامرف  سفن  زا  لاعتم ، يادخ  تمدخ  طاسب  رب  عوضخ  شنرک و  شـشوک و  اب  شلقع  سک  ره  دبای و  یم  تسد  دنوادخ 
ام هار  رد  هک  نانآ  هدومرف : گررزب  يادخ  .تسا  هدمآ  لیان  گرزب  يراگتسر  هب  انامه  دهن ، رـس  تشپ  ار  نآ  درذگب و  دوخ  يدب 

(1) .تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ  انامه  مینک و  یم  تیاده  دوخ  ياه  هار  هب  ار  نانآ  قیقحت  هب  انامه  دننک ، یم  داهج 

ینادب تذل  كرت  تذل  رگا 

یناوخن تذل  سفن  تذل  رگد   

يدنبب دوخ  رب  قلخ  زا  رَد  نارازه 

ینامسآ يرد  دشاب  زاب  ترگ   

يدعس

مزع

مزع و دـنراذگن ، لد  رد  تسود  تبحم  زج  دـنرادن و  رـس  رد  بوبحم  لاصو  زج  هک  ار  رادـلد  قیرط  نایوپ  هر  رای و  يوک  ناکلاس 
دوصقم و هب  ندیـسر  دـشابن ، راک  رد  يوق  يا  هدارا  مزع و  ار  کلاس  ات  هک  تسا  تابجاو  نیرت  مهم  زا  سفن ، اـب  هدـهاجم  رد  هدارا 

.ددنبن یفْرَط  شیوخ  تمحز  هدهاجم و  زا  دوشن و  لصاح  بولطم 

دوخ اب  كاپان  ینز  .درک  یم  یگدنز  لیئارسا  ینب  رد  يدباع  هک  تسا  لقن 
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نیدـب تساوخ و  هانپ  يو  زا  تفر و  يو  تدابع  لحم  هب  ماـگنه  بش  .دزادـنیب  شناـمدرم  مشچ  زا  دـبیرفب و  ار  يو  اـت  تسب  دـهع 
تـسا يراک  هچ  نیا  دیـسرپ : نز  .درب  ورف  شتآ  رد  تسد  گنرد  یب  دباع  .تخادرپ  دباع  بیرف  هب  دمآ و  رد  دباع  هناخ  هب  تلیح ،

هناخ زا  هدیدرگ ، تقاط  یب  عضو  نیا  هدـهاشم  زا  نز  .منک  یم  تازاجم  سفن  ياوه  ربارب  رد  ار  شیوخ  داد : باوج  ینک ؟ یم  هک 
(1) .دینازوس ار  دوخ  هک  دیبایرد  ار  دباع  دروآرب : دایرف  دش و  جراخ 

دینک شراوازس  لوا  ار  شیوخ 

دینک شراک  رس  رد  ناج  یهگناو   

دیهد رد  نت  ناج  يرامیب  هب  ای 

دینک شرامیب  مشچ  زا  رذح  ای   

سک تسود  يافج  اب  دزاسن  رگ 

دینک شرای  یبش  وا  قارف  اب   

یناشاک ضیف 

ربکا داهج  سفن ، داهج 

هداز هک  بکرم  نآ  دـنتفرب ، یمدـق  دـنچ  نوچ  داـهن ، هار  هب  يور  یلیل  رادـید  قوش  هب  یبکرم  رب  راوس  یتقو  هک  دـنیوگ  ار  نونجم 
ناور یلیل  لزنم  يوس  هب  هرابود  تشگزاب و  یماگ  دـنچ  داهن و  نونجم  لزنم  يوس  هب  يور  دوب ، هتـشاذگ  ياج  رب  هناخ  رد  شیوخ 

تبحم ورگ  رد  لد  هک  يو  بکرم  یلو  تخوـس ، یم  یلیل  قاـیتشا  شتآ  رد  نوـنجم  تـشگ و  یم  رارکت  قاـفتا  نـیا  يراـب ، .دـش 
.درک یم  تشگزاب  لیم  تشاد ، دنزرف 
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یکاخ نت  دراد و  ناناج  ياوه  شناج  لد و  درب ، یم  رـس  هب  هریت  نادکاخ  نیا  رد  هک  ار  یکاخ  مدآ  لاوحا  تسا  یلاثم  وکین  نیا  و 
اهزور هعمج و  ياه  بش  نوچ  دیآ ، یم  ناج  ددـم  هب  بیغ  تسد  دوش و  یم  هدوشگ  یهلا  تیانع  ياهرد  هاگ  .نادـکاخ  لیم  شا 
تـسد زا  هاگلزنم  قارف  رد  دـبای و  یم  هزات  یـسَفَن  ناج  لد و  دوش و  یم  حور  یگزات  بجوم  هک  ناضمر  كرابم  هام  ياـه  بش  و 

سپ دنچ  یماگ  دیآ و  یم  بلاغ  نت  بکرم  هاگ  دنک و  یم  ادوس  هلان  هب  یهآ  تشگزاب  ، قایتشا  رد  دزیر و  یم  قوش  کشا  هتفر ،
یم قارف  تملظ  راـتفرگ  نت  سفق  رد  ناـج  غرم  دزادرپ و  یم  ارچ  هب  اـیند  عترم  رد  دـنیزگ و  یم  يرود  ناـناج  برق  زا  دور و  یم 

، هراما سفن  اب  یناسنا  كاپ  ناج  نایم  هدهاجم  رد  هک  تسا  نادب  هتـسب  یمدآ  تواقـش  تداعـس و  هک  تسا  یـشکاشک  نیا  .ددرگ 
رد نانمـشد  اب  داهج  زا  رت  گرزب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نانچ  هاک ، ناج  تخـس و  يا  هدـهاجم  دـیآ ؛ بلاـغ  مادـک 

(1) .تسا هدومرف  یفرعم  ربکا  داهج  ار  نآ  هکلب  هتسناد ، گنج  نادیم 

تسا یگدنب  رس  مکیالم  وچ  یهاگ 

تسا یگدنز  روخ  باوخ و  هب  ناویح  نوچ  هگ   

تسا یگدنّرد  رس  میاهب  وچ  مهاگ 

تسا یگدنکارپ  هچ  نیا  هّللا ! ناحبس   

ریخلا وبا  دیعس  وبا 

خسار مزع  موزل 

اب هدهاجم  يارب  ار  دوخ  دنز و  الاب  تمه  نیتسآ  هک  دیاب  رادلد ، راوج  رد  یبایراب  شمارآ و  يادیش  تسا و  رای  ياقل  قاتـشم  هکنآ 
دزاس و هدامآ  هراما  سفن 
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دوش و دنلب  تمه  هکنآ  زا  شیپ  دابم  .دنا  نیمک  رد  یناسفن  ياوق  ناطیـش و  هک  دنراذگن  یگدوهیب  تلاطب و  هب  ار  رمع  زا  يا  هظحل 
فرحنم رای  هب  برقت  ریسم  زا  ییایند ، تسپ  ياه  هتـساوخ  لابند  هب  ددرگ و  سفن  ریـسا  دیآ و  رد  هزرل  هب  یمدآ  يوناز  خسار ، مزع 

.ددرگ راچد  تواقش  هب  دوش و  لفاغ  تقلخ  زا  ییاهن  ضرغ  یلصا و  ریسم  فده و  زا  دیآ و  رد  ههار  یب  هب  هتشگ و 

رای يرای  هدژم 

، درادـن یناـسفن  یناطیـش و  ناوترپ  ياوـق  اـب  تدـهاجم  تمواـقم و  ياراـی  ییاـهنت  هب  زگره  ناوتاـن  فیعـض و  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا 
هار دشخب و  ناش  ییاهر  دـیامرف و  يرای  ار  دوخ  بوخ  نادـهاجم  شیوخ و  هار  ناکلاس  هک  هدومرف  یمتح  هدـعو  میرک  راگدرورپ 

نانآ نینـسحُملا ؛ َعَمل  هّللا  َّنإ  َو  انَُلبُـس   مهَنَّیِدهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیذَّلا  َو  ! » دشاب ناشروای  رای و  دـنایامنب و  ناشیدـب  لامک  نشور  ياه 
(69 توبکنع : «. ) تسا ناراکوکین  اب  هارمه  راگدرورپ  مییامنب و  ناشیا  هب  ار  نامتیاده  ياه  هار  دننک ، یم  هدهاجم  ام  هار  رد  هک 

 

تسرفب ییامنهر  قلخ ! قلاخ  يا 

تسرفب ییاون  اون ، یب  هدنب  رب   

تسا هرگ  رد  هرگ  هراچ ، یب  نم  راک 

تسرفب ییاشگ  هرگ  نکب و  یمحر   

ریخلا وبا  دیعس  وبا 

يرادافو طرش  لد ، يرادساپ 

راهطا همئا  یهلا و  يایلوا  ناوریپ  ياه  یگژیو  زا  هک  تسا  میظع  سب  یـضیف  سفن ، ياوه  اب  تفلاخم  رای و  ياضر  هار  رد  هدهاجم 
سفن تبقارم  زا  يا  هظحل  هک  نانآ  دنشاب ؛ هتسارآ  یتوکلم  ضیف  نیا  هب  یتسیاب  هدش و  هدرمشرب  مالسلا  مهیلع 
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یم میرک  دوبعم  هچنآ  فالخ  يا  هتـساوخ  هک  دابم  ات  دـنراد  تبظاوم  یناسفن  ياه  هتـساوخ  رب  هراومه  دـنوش و  یمن  لفاغ  شیوخ 
یم ودب  طقف  لد  دنک ، یم  يرای  تبحم  ياعدا  هکنآ  .تسین  بوبحم  تیاضر  دروم  هک  دور  يزیچ  یپ  رد  دـیامن و  بلط  دـهاوخ ،

طرـش نیا  دشاب و  لکـشم  رایـسب  دنچ  ره  درب ؛ یم  لد  تسوا ، ریغ  هچ  ره  زا  دراد و  یمن  رب  ماگ  بیبح  ياضر  هار  رد  زج  دراپس و 
.تسا يرادافو  رخآ  لوا و 

دوخ يابرلد  اب  دنز  يرادافو  فال  یسک 

دوخ يارب  زا  ار  وا  هن  دهاوخ ، وا  رهب  ار  دوخ  هک   

یناهفصا یلع  نسح 

: دیامرف یم  نینچ  شیوخ  ناوریپ  نایعیش و  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ 

شـالت سفن ، اـب  هزراـبم  رد  دـشاب و  فیفع  شهاـگ  مرـش  مکـش و  هک  تسا  یـسک  بلاـط  یبا  نب  یلع  هعیـش  هک  زیهرپب  یتـسپ  زا 
ار یناسک  نینچ  رگا  .دشاب  كانمیب  شباقع  زا  راودیما و  وا  باوث  هب  دـنک و  لمع  شیوخ  راگدرورپ  يارب  .دـشاب  هتـشاد  تیدـجو 

(1) .دنا يرفعج  نایعیش  نانآ  هک  نادب  يدید ،

سرتم شاب و  ام  ناگدنب  فص  رد  ور   

سرتم شاب و  ام  ناتسآ  رد  كاخ   

دننک وت  ناج  دصق  قلخ  هلمج  رگ 

سرتم شاب و  ام  ِنآ  زا  نکم ، گنت  لد   

يولوم
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سفن داهج  قیقد  يانعم 

رود هب  يرظن  گـنت  زا  هک  دراد  قیمع  سب  یموهفم  قیقد و  سب  ییاـنعم  میظع ، تدـهاجم  نیا  هک  تسا  نیا  وم  رت ِز  کـیراب  هتکن 
تسا و كانرطخ  یفارحنا  دوخ ، هلئـسم ، نیا  رد  هابتـشا  هک  دننادب  نآ  راکـشآ  حضاو و  يانعم  هّللا  یلا  ناکلاس  هک  یتسیاب  تسا و 

.رای زا  يرود  ببس 

.تسین دنزرف  نز و  زا  يریگ  هشوگ  ندیماشآ و  ندروخ و  كرت  سوه ، اوه و  تفلاخم  زا  روظنم  سفن و  اب  هدـهاجم  يانعم  يراب ،
ماعط هب  يدنمزاین  هک  ارچ  دشابن ؛ هدهاجم  شور  هار و  زین  قلخ  زا  ياوزنا  یگشیمه و  توکس  يراد و  هزور  هب  هزور  همه  نتخادرپ 
لمع زج  میکح ، راـگدرورپ  تسا و  هداـهن  یمدآ  دوـجو  رد  لاـعتم  يادـخ  ار  دراوـم  رگید  دـنزرف و  هب  تبحم  نز و  هـب  جاـیتحا  و 

تقلخ و یلـصا  ریـسم  اب  دـناوت  یمن  دـنوادخ ، هنامیکح  ياه  هدـیرفآ  هک  تسا  نشور  .دـهدن  ماـجنا  تحلـصم  رـس  زا  هناـمیکح و 
.دوب رازگرکـش  دش و  دنم  هرهب  یهلا  ياه  تمعن  یمامت  زا  دیاب  سپ  .دشاب  فلاخم  هدومرف  رما  نادب  دوخ  هک  یمدآ  يدبا  تداعس 

رـضحم زا  ار  ناسنا  هچنآ  .تسا  هدومرف  رما  لاعتم  قلاخ  هک  هنوگ  نآ  تساه ، تمعن  زا  يرو  هرهب  هدافتـسا و  یـساسا ، مهم و  هتکن 
یلاعت يادخ  يدونشخان  بضغ و  بجوم  هک  تسا  یهلا  ياه  شـشخب  زا  حیحـصان  هدافتـسا  دزاس ، یم  دورطم  رود و  یبوبر  برق 

.ددرگ یم 

تاعتمت زا  ییوج  هرهب 

زا جراخ  هچنآ  مارح و  زا  ار  وا  هکلب  هدومرفن ، عنم  اه  تذل  اه و  عتمت  زا  يدنم  هرهب  ندروخ و  زا  ار  یمدآ  زگره  مالـسا ، نیبم  نید 
ات ددرگن ، جراخ  یگدنب  تیناسنا و  ریسم  زا  يا  هظحل  یمدآ  ات  هتـساوخ  هلیـسو ، نیدب  هدومرف و  یهن  تسا ، یهلا  تیاضر  هدودحم 

.دسرب لماکت  برق و  جرادم  نیرتالاو  هب 

ص:169
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دوخ نانز  اب  ترشاعم  ندیباوخ و  ندروخ و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  باحـصا  زا  يا  هدع  تسا ، تیاور  رد  هک  نانچ 
تمدخ هب  ار  بلطم  مرکم  یبن  نآ  رـسمه  هملـس ، ما  .دـندوب  هدـش  لوغـشم  فْرِـص  تدابع  تضایر و  هب  هدرک ، مارح  شیوخ  رب  ار 

: دومرف هدمآ  شیوخ  باحصا  نایم  هب  دینشب ، نخس  نیا  ترضح  نوچ  .تشاد  هضرع  ناشیا 

بش مروخ و  یم  اذغ  زور  رد  مراد ، ترـشاعم  منانز  اب  ، [ میامـش ربمایپ  هک   ] نم هک  یلاح  رد  دیریگ ، یم  هرانک  ناتنانز  زا  امـش  ایآ 
(1) .تسین نم  زا  دنادرگب ، ور  نم  شور  تنس و  زا  هک  ره  سپ  .مباوخ  یم  اه 

سفن اب  هبتاعم 

اب نتفگ  نخـس  نیقلت و  هلئـسم  دـهد ، ناوت  دـشخب و  يرای  ار  هّللا  لیبس  یف  دـهاجم  هّللا و  یلا  کلاس  دـناوت  یم  هک  اه  هار  زا  یکی 
تلفغ اه و  يور  جک  زا  سپ  .دهد  یم  رارق  بطاخم  ار  دوخ  وا ، رضحم  رد  دناد و  یم  رضاح  ار  لاعتم  راگدرورپ  هک  تسا  شیوخ 
يونعم جرادم  یط  هار  رد  نآ  زا  هدوب و  دّیقم  نادب  یهلا  يایلوا  ناگرزب  هک  تسا  یـشور  نیا  .دنک  یم  خـیبوت  ار  وا  تیاکـش و  اه 

، هتخاس بطاخم  ار  شیوخ  سفن  هدنهد ، ناکت  يا  هتشون  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  ریبک ، فراع  ملاع  .دنا  هتـسج  کمک 
: دیامرف یم 

تـسا بوخ  دـشن ، تبیـصن  ترـسح  زج  يزیچ  يدرک و  فرـص  ار  دوخ  رمع  تاوهـش  یپ  رد  زارد  ياه  لاـس  هک  یقـش  سفن  يا 
(2) .ینز مدق  یلصا  دوصقم  هار  رد  يردق  ینک و  ایح  كولملا  کلام  زا  ینک ، محر  دوخ  لاح  هب  يردق 

بارخ تسم و  شود  هناخ  یم  هب  هک  تمیوگ  هچ   

ص:170

ص 8. ج 14 ، نامه ، - 1

ص 7. ثیدح ، لهچ  - 2
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تسا هداد  اه  هدژم  هچ  مبیغ  ملاع  شورس 

نیشن هردُس  زابهاش  رظن ، دنلب  يا  هک 

تسا دابآ  تنحم  جنک  نیا  هن  وت  نیمشن   

ریفص دننز  یم  شرع  هرگنک  ار ز  وت 

تسا هداتفا  هچ  هگماد  نیا  رد  هک  تمنادن   

ظفاح

یم هلا  قیرط  نادـهاجم  هار و  ناکلاس  هب  باطخ  یـشخب ، ورین  کیرحت و  قیوشت و  هار  رد  هنازرف  فراـع  نآ  رگید ، یماـقم  رد  زین 
: دیامرف

ربب و هانپ  نیمحارلا  محرا  يادـخ  رب  نک و  ادـیپ  دوخ  يارب  یـصالخ  هلیـسو  یتاجن و  هار  امن و  ییوج  هراچ  نک و  يرکف  زیزع ! يا 
بلاغ هّللا  ءاش  نا  ات  سفن ، داهج  نیا  رد  دـنک  يرای  ار  وت  هک  نک  انمت  سدـقم  تاذ  نآ  زا  يراز ، عرـضت و  ِکـیرات  ياـه  بش  رد 

زا وش و  رادـیب  تلفغ  باوـخ  زا  زیزع ! يا  ناـه  .یهد  شبحاـص  تسد  هب  ار   هناـخ  ینک و  یناـمحر  ار  تدوـجو  تکلمم  يوـش و 
رد وت  ياوق  تسا و  یقاب  رمع  ات  رامـشب و  تمینغ  ار  تصرف  تسا ، یقاـب  تقو  اـت  نز و  رمک  هب  تمه  نماد  نک و  ادـیپ  هّبنت  تلفغ 

(1) .نک يا  هراچ  هدیدرگن ، هریچ  وت  رب  هلیذر  تاکلم  هدشن و  بلاغ  وت  رب  هدساف  قالخا  تسا و  رارقرب  یناوج  تسوت و  فرصت 

یهاش برق  زابهاش  يا  الا 

يداتف ایند  هدرم  ردنا  هک   

یتسبب دوخ  رب  برط  شیع و  رد 

یتسشن اهنت  لگ  بآ و  نایم   

يدابآ دیب 

ص:171

صص 14 و 24. نامه ، - 1
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سفن اب  هدهاجم  لصاح  رای ، برق 

ره هدیشک و  نآ  بلط  رد  هک  تسا  یتمحز  جنر و  ِلصاح  دوش ؛ بیصن  ار  یسک  ملاع  نیا  رد  هچنآ  هک  تسین  هدیـشوپ  انعم  لها  رب 
لاـبند هب  هکنآ  .دوب  دـهاوخ  رت  تخـس  رت و  نوزفا  نآ  یپ  رد  بلط  جـنر  دـشاب ، رتاـهب  نارگ  رتدنمـشزرا و  بولطم  دوـصقم و  هچ 

ماک رد  ار  دوخ  دـنک و  یـصاوغ  اهایرد  ناشورخ  جاوما  نایم  رد  ددـنب و  تمه  رمک  هک  دـیاب  تسا ، باـشوخ  رّد  كاـنبات و  رهوگ 
ایرد قامعا  رد  ات  درخب ، شیوخ  ناج  رب  تاملظ  لوه  نافوت و  رطخ  دور و  بیـشن  هب  یهاگ  دیآ و  زارف  هب  یهاگ  دزادـنا و  ناگنهن 

.درآ فک  هب  كانبات  رهوگ  دزای و  تسد  دوصقم  فدص  هب 

سپ .دوب  دهاوخ  هچ  رادلد  اب  شمارآ  راگدرورپ و  راوج  رد  تنوکـس  زا  رتدنمـشزرا  دـیواج و  تداعـس  زا  رت  شوخ  ار  درم  يراب ،
ار ناج  دیاب  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  ردـتقم و  کیلم  راوج  رد  افـص  قدـص و  ماقم  انامه  هک  یتسه ، رهوگ  نیرتالاو  بلاط  هکنآ 

زور بش و  ددرگ و  رو  هطوغ  یگـشیمه  تاـبقارم  ناـشورخ  ییاـیرد  رد  دراپـسب و  هار  بیـشن  زارف و  ورگ  رد  لد  دـنک و  ـالب  رپـس 
لها یـسدق ، یثیدح  رد  لاعتم  يادـخ  .دزاس  مورحم  يدـبا  تداعـس  زا  ار  يو  تلفغ ، يا  هظحل  هک  دابم  دـشاب ، لد  میرح  نابـساپ 
هبترم داتفه  زور  ره  رد  نانآ  یلو  دنریم ، یم  راب  کی  نامدرم  : » دیامرف یم  فیـصوت  نینچ  شیوخ  هدیزگرب  ربمایپ  يارب  ار  ترخآ 

(1) «. دنزاب یم  ناج  ناشسفن  اب  هدهاجم  هار  رد 

اهلوان اسأک و  ردا  یقاسلا  اهیا  ای  الا 

اه لکشم  داتفا  یلو  لوا ، دومن  ناسآ  قشع  هک   

ص:172

ص 21. ج 77 ، راونالاراحب ، - 1
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دیاشگب هّرُط  ناز  ابص  رخآ  هک  يا  هفان  يوب  هب 

اه لد  رد  داتفا  نوخ  هچ  شنیکشم ، دعج  بات   ز 

لیاه نینچ  یبادرگ  جوم و  میب  کیرات و  بش 

اه لحاس  ناراب  کبس  ام  لاح  دنناد  اجک   

ظفاح

سفن زا  تبقارم  هدهاجم ؛

یم الط  ار  هریت  ناج  سم  هک  تسا  یمظعا  ریسکا  هک  تسا  سفن  زا  تبقارم  نامه  عقاو  رد  سفن  اب  هدهاجم  تشذگ ، هچنآ  اب  سپ 
يوزرآ رد  دراد و  انمت  بوبحم  لاصو  هکنآ  .دـنک  یم  لیدـبت  ضیف  لباق  ناـشخرد  رهوگ  هب  ار  یمدآ  نت  یناـملظ  كاـخ  دـنک و 

.دیسر دهاوخن  نادب  سفن ، زا  یگشیمه  تبظاوم  یمیاد و  هبقارم  اب  زج  تسا ، رادلد  تیاضر  بسکو  رای  رادید 

یقرت و هار  دروم  رد  ناشیا  زا  نوچ  هک  هللا  همحر  ییابطابط  همـالع  موحرم  فراـع ، ملاـع  میرک ، نآرق  رـسفم  گرزب  زا  تسا  لـقن 
: دومرف دش ، هدیسرپ  لامک 

تافرـصت زا  ار  ّرـس  ینعی  ندرک ، ینابـساپ  ار  لد  مرح  ینعی  ندیـشک ، سفن  کیـشک  ینعی  تبقارم ؛ .تـسا  تـبقارم  تداعـس ، رذـب 
اب داد و  بآ  حلاص  لامعا  اب  دعب  تشاک و  لد  هعرزم  رد  دیاب  ار  تداعـس  رذـب  نیا  .ندوب  لد  مرح  نابـساپ  ندومن و  ظفح  یناطیش 

(1) .داد شرورپ  ار  لاهن  نیا  ینآرق  تاروتسد 

دوشن لفاغ  وت  دای  زا  ملد  زگره 

دوشن لد  زا  وت  رهم  دوشب  ناج  رگ   

لد هنییآ  رد  وت  يور  هداتفا ز 

دوشن لیاز  هجو  چیه  هب  هک  یسکع   

ص:173

ص 33. ییابطابط ، همالع  هماندای  - 1
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ریخلاوبا دیعس  وبا 

یهلا نما  تشهب  سفن ؛ هدهاجم  راثآ   

رب قیمع  فرگـش و  راثآ  یلو  رای ، يدنـسرخ  راگدرورپ و  ياضر  دروم  تسا و  کین  بولطم و  ًاـتاذ  دوخ  سفن  اـب  داـهج  دـنچره 
ات دوبدهاوخ ، هار  همادا  رد  وا  شخبورین  دـنک ، تماقتـسا  يراشفاپ و  نآ  رد  ناسنا  هزادـنا ، ره  هب  هک  دراذـگ  یم  یمدآ  لد  ناج و 

نآرق رد  لاعتم  يادخ  .دهد  ياج  یهلا  ندع  تشهب  رد  دناهر و  ایند  هریت  نادکاخ  زا  ار  ناسنا  راکتشپ ، تماقتسا و  ربص و  اب  هکنآ 
: دیامرف یم  فیرش 

سفن دـنکاورپ و  شیوخ  راـگدرورپ  ماـقم  زا  هکنآ  يوْأَْـملا ؛ َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَـف  يوَْـهلا ، ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماـقَم  َفاـخ  ْنَم  اـّمَأ  َو 
(41  _ 40 تاعزان :  ) .دوب دهاوخ  وا  ياوأم  نکسم و  تشهب ، کش ، نودب  دراد ، زاب  اه  سوه  اوه و  زا  ار  شیوخ 

ام لاق  لاح و  كرد  يارو  يا 

ام لاوحا  رب  كاخ  ام  رس  رب   

ام حور  لقع و  مهف و  رب  نک  محر 

ام حون  نافوت  قرغ  زا  ناهراو   

يولوم

نابقارم نادهاجم و  هب  رای  هجوت 

یم دییأت  سفن  اب  داهج  هار  رد  ار  هّللا  لیبس  یف  دهاجم  هک  تسا  يروما  راگدرورپ ، صاخ  تیانع  بلج  ییایند و  روما  رد  شیاشگ 
تفرگ و دـهاوخ  رارق  رادـلد  تیانع  هجوت و  دروم  ًامتح  دـهد ، یم  حـیجرت  شیوخ  سفن  ياوه  رب  ار  راـی  تبحم  هکنآ  اریز  دـنک ؛

: دیامرف یم  یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دوب  دهاوخ  صاخ  یتمحر  تبحم و  وا  هب  زین  ار  لاعتم  راگدرورپ 

ص:174
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رون و تمظع و  ایربک و  لالج و  تزع و  هب  دـنگوس  : » دومرف یحو  نینچ  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
ایند هصرع  مدرک و  هدنکارپ  ار  شیاهراک  هکنآ  رگم  درکن ، مدقم  نم  هتساوخرب  ار  شیوخ  سفن  شهاوخ  يا  هدنب  چیه  هک  متلزنم ،

دودحم هزادنا  هب  زج  هفقو ، یب  شالت  دوجو  اب  مدرک و  لوغشم  راتفرگ و  ایند  هب  هتسویپ  ار  وا  لد  متخاس و  راوشد  تخـس و  وا  رب  ار 
حیجرت شیوخ  سفن  شهاوخ  رب  ارم  تساوخ  يا  هدنب  چیه  هک  متلزنم ، ایربک و  تمظع و  لالج و  تزع و  هب  مسق  .مدرکن  شیاطع 

ره سپ  رد  وا  هناوتـشپ  نم  دنتـشگ و  وا  يزور  لـفکتم  نیمز  اـه و  نامـسآ  دـندش و  وا  ظـفح  رومأـم  مناگتـشرف  هکنآ  رگم  دادـن ،
(1) .دیدرگ راوخ  شربارب  رد  ایند  متسه و  یتراجت 

نک هلد  کی  یتسود  ام  هگرد  رد 

نک هلی  ار  نآ  تسام  ریغ  هک  زیچ  ره 

ام رد  رب  ایب  صالخا  هب  حبص  کی 

نک هلگ  هگ  نآ  دیاین ، رب  وت  راک  رگ 

يراصنا هّللادبع  هجاوخ 

تشگزاب شلد  ناگدید  یهلا ، تیانع  هب  ات  دومن  تماقتسا  يرادیاپ و  سفن  ياه  یشکرس  ربارب  رد  هک  زیرگایند  ناییادیـش  زا  یکی 
تلع تفای ، یهاگآ  اه  ناسنا  ریخ  نطاب و  هب  تشگ و  هدوشگ  يو  رب  نیمز  نامـسآ و  توکلم  دـش و  هتـشادرب  شبلق  زا  باـجح  و 

نم هتخاب  لد  تشاد ، ییاهب  لامج و  هک  ناگتسب  زا  یکی  یناوج ، راگزور  رد  هک : دنک  یم  فیرعت  نینچ  ار  رای  رضحم  هب  یبای  هار 
تخادنا و شیوخ  سوه  ماد  هب  ارم  تولخ ، يا  هناخ  رد  ماجنارس  تشگ و 

ص:175

ص 78. ج 7 ، راونالاراحب ، - 1
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يور سپـس  .نک  ناحتما  ار  يادخ  وت  راب  نیا  ایب و  .دنک  ناحتما  ار  وت  دـناوت  یم  ادـخ  متفگ  دوخ  اب  .تخیوآ  منماد  هب  اخیلز  نوچ 
تدوخ يارب  ارم  مهوت  منک ، یم  كرت  وت  ياـضر  يارب  ار  هاـنگ  نیا  نم  ایادـخ ! متـشاد : هضرع  مدرب و  لاـعتم  يادـخ  يوس  هب  لد 

.متخیرگ دوب ، هدش  هدوشگ  میارب  یتحار  هب  هک  یهانگ  ماد  زا  تعرس  هب  سپس  .امرف  تیبرت 

تشگ و نشور  يو  یخزرب  ناگدـید  تخیرگ ، شیوخ  ياپ  هب  یهلا  بضغ  هاـنگ و  هکلهم  زا  راـی  يوک  دـهاجم  نآ  نوچ  يراـب ،
.دیدرگ تفرعم  بابرا  سفن و  نابحاص  زا  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  دینش ، یم  دید و  یم  وا  دندینش ، یمن  دندید و  یمن  نارگید  هچنآ 

راذگم اج  تدوخ  ریغ  ملد  هب  بر  ای 

راذگم انمت  درگ  نم  هدید  رد   

چیه دیآ  یمن  نم  متفگ ز  متفگ 

راذگم او  نم  هب  ارم  یمحر  یمحر   

يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  تدهاجم  زومر   

رد دوخ  دـنا ، هدومرف  رما  ییایند  سوه  اوه و  اب  هزرابم  سفن و  داهج  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  هک  یگدـنب  قیرط  نالماک  یهلا و  يایلوا 
.تسا هدوبن  زارف  رس  دنلب و  ربکا ، داهج  نیا  رد  ناشیا ، دننام  سک  چیه  دنا و  هدوب  لوغشم  داهج  هب  نادیم  نیا  زاتشیپ  فص 

هدهاجم نیا  ياهزمر  تخومآ و  وا  مرکم  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یبن  زا  دیاب  ار  تبقارم  سفن و  داهج  سرد  يراب ،
رد مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  يرادرب  نامرف  تعاط و  هقلح  هکنآ  .درک  وجو  تسج  نادناخ  نیا  بتکم  رد  دیاب  ار 

ص:176
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هدهاجم درادرب ، یمدق  نانآ  فالخ  هک  ره  دیسر و  دهاوخ  دیواج  يراگتسر  هب  دهن ، ناشیا  مدق  ياج  رد  مدق  دشاب و  هدرک  شوگ 
ناشیا زا  هکنآ  تسا و  جراخ  نید  زا  تسج ، یـشیپ  ناشیا  زا  هکنآ   » .تسین شیب  لایخ  باوخ و  زج  شا ، يورخا  تداعـس  سفن و 

(1) «. دیسر تقیقح  قح و  هب  تفرگ ، شیپ  رد  نانآ  تعاط  تمزالم و  هکنآ  یلو  تسا ، هتفر  ههار  یب  هب  داتفا ، بقع 

اب یهارمه  هب  ار  دوخ  ناوریپ  نایعیش و  ینخس ، رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  ناتسرپاتکی ، ماما  ناراکزیهرپ و  ياوشیپ 
: دیامرف یم  هدرک ، توعد  اوقت  يراکزیهرپ و  هطساو  هب  سفن ، اب  هدهاجم  رد  ناشیا 

ورف نان  صرق  ود  هب  یگنـسرگ  تمحز  هدرک و  هدنـسب  شزرا  یب  هنهک و  هماج  ود  هب  امـش  ياـیند  زا  ناـتیاوشیپ  ماـما و  هک  دـینادب 
مناد یم  .دروخ  یم  لاس  رد  هک  ینابرق  تشوگ  يرادـقم  رگم  دـشچ ، یمن  یتشوگ  معط  درذـگ و  یم  يو  رب  یلاس  .تسا  هدـناشن 

عرو و اب  دـیراذگم و  اهنت  هقیرط  نیا  رد  ارم  هک  مراد  عقوت  یلو  تسین ، تضاـیر  دـهز و  نیا  شور و  هار و  نیا  ياراـی  ار  امـش  هک 
.دیوش نم  ماگمه  رای و  هدهاجم ، ییاسراپ و 

ینکردا یلو ، ادخ  ار  وت  هدناوخ  يا 

ینکردا یلج ، صن  یبن ، وت ز  رب 

تسا نایاپ  یب  وت  فطل  یهت و  متسد ،

ینکردا یلع ، یضترم  ترضح  ای 

يراصنا هّللا  دبع  هجاوخ 

ص:177
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نادهاجم ناتساد 

تـشپ هکنآ  زا  سپ  هک : دـنا  هدروآ  تشادـن ، يو  اـب  يدرواـمه  تئرج  یـسک  هک  یناریا  هزاوآرپ  ناولهپ  یلو ، ياـیروپ  لاوحا  رد 
رب يور  مزع  نیدب  سپ  .دزاس  بولغم  زین  ار  تختیاپ  ناولهپ  ات  درک  نآ  دـصق  دـیناشن ، كاخ  هب  ار  فلتخم  ياه  نیمزرـس  ناناولهپ 

دنزرف هرهچ  رد  جنر  مغ و  راثآ  هک  شریپ  ردام  .داتفا  ساره  لوه و  رد  دیسر ، تختیاپ  ناولهپ  هب  ایروپ  تکرح  ربخ  نوچ  .داهن  هار 
ناریقف و نیب  رهـش  هزاورد  رب  تخپ و  یم  ییاوـلح  زور  ره  دـنزرف ، يزوریپ  دـیما  هب  داـهن و  قـح  ترـضح  هاـگرد  هـب  يور  دـیدب ،
هب .هداهن  يور  شیپ  رد  اولح  یقبط  هتسشن و  دید  ینزریپ  دیسر ، رهـش  هزاورد  هب  یلو  يایروپ  نوچ  .درک  یم  میـسقت  هار  ناگتـسخ 

.تسا رذن  تسین ، یشورف  اولح ، نیا  درم ! يا  تفگ : نزریپ  .تفر  کیدزن  اولح  دیرخ  دصق 

يدروامه دصق  هزاوآ  رپ  یناولهپ  نونکا  تسا و  رهـش  نیا  ناولهپ  نم  دنزرف  تفگ : نز  ریپ  يا ؟ هدرک  رذـن  هچ  يارب  دیـسرپ : ایروپ 
، منز نیمز  رب  ار  ناوج  نیا  رگا  دیـشیدنا  دوخ  اب  ایروپ  .تفر  دهاوخ  فک  زا  نامرابتعا  لام و  دوش ، بولغم  مدنزرف  رگا  هدرک و  وا 

ياـضر يارب  نم  .مدرگ  یم  قـح  ترـضح  تکلمم  ناوـلهپ  منز ، نیمز  رب  سفن  تـب  رگا  دوـب و  مهاوـخ  ناطلـس  تختیاـپ  ناوـلهپ 
نایم ار  اولح  نآ  سپ  .تسا  لوبق  ترذن  ردام ، تفگ : درک و  نز  ریپ  هب  يور  هاگ  نآ  .منک  یمن  دیماان  ار  نزریپ  نیا  دیما  بوبحم ،

هب ناساره  هدیرپ و  یگنر  اب  تختیاپ  ناولهپ  دیـسر و  دوعوم  زور  نوچ  .دمآ  رد  رهـش  هب  درک و  مسیقت  شیوخ  ناگچون  نادـیرم و 
هن تسا ، نم  راک  نیا  تفگ : تفریذپن و  ایروپ  .دندرک  مامت  رارـصا  راک  نیا  رد  دنتـساوخ و  دربن  هزاجا  ایروپ  ناگچون  دمآ ، نادیم 

نوچ .يرگید  راک 

ص:178
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هیام یب  تسس و  رایـسب  ار  دوخ  سپ  .درک  مزج  سفن  یبوکرـس  رب  شیوخ  مزع  داهن ، دربن  نادیم  هب  مدق  هدهاجم  نادیم  ناولهپ  نآ 
اج زا  ار  ایروپ  هراب  کی  تشگ و  لد  يوق  تشادـنپ ، فیعـض  تسـس و  ار  وا  دومزایب و  شیوخ  فیرح  نوچ  رهـش  ناولهپ  .تخاس 

نایم رد  ار  يو  یهلا  صاخ  تیاـنع  تسـشن ، كاـخ  هب  ناـناولهپ  ناولهپ  تشپ  نوچ  .تسـشن  وا  هنیـس  رب  دـیبوک و  نیمز  هب  دـنک و 
(1) .دناشن كالفا  رب  ار  وا  دنوادخ ، یلو  داتفا ، نیمز  رب  ناوج  نآ  تسد  هب  هچرگا  دش و  فشکنم  يو  رب  كالفا  تقیقح  تفرگ و 

یضیف بلاط  رگا  زومآ  یگداتفا 

تسا دنلب  هک  ینیمز  بآ ، دروخن  زگره   

: تسا یلو  يایروپ  دومحم  هناگی ، ناولهپ  كاپ  عبط  رثا  تایبا  نیا  دنیوگ 

گرم تقو  تدیاب  یم  هچ  ییوگ  هچ 

مدیاب یمن  ناناج  لصو  زج  هب   

يادخ زا  ارم  ادابم  ییادج 

مدیاش مدیآ ، شیپ  هچره  رگد   

کی ره  يارب  بش  زور و  رد  اهراب  تسا و  هراما  سفن  اب  داهج  دربن و  هنحـص  تقیقح  رد  ام  همه  یگدنز  طیحم  نالدـمه ! نارای و 
ناولهپ میزادنا و  كاخ  هب  ار  یناملظ  سفن  لاعتم ، يادـخ  رب  لکوت  اب  دـیاب  نآ ، رد  هک  دـیآ  یم  لصاح  ییاه  هنحـص  نینچ  ام ، زا 

رب هک  تسا  یـسک  ناـمدرم  نیرت  يوق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ترـضح  ناـفراع ، ماـما  هک  میـشاب  دوجو  تکلمم 
یناسفن ياهاوه 

ص:179
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(1) «. دوش زوریپ  شیوخ 

روضح يانمت 

.مدش ادیپ  مدوب  ناهن  مدش ، ادیش  ناهج  رد  .مدش  ادج  قیالخ  زا  مدش ، انشآ  وت  اب  یهلا !

.مهاوخ هچ  نم  تسوت ، تساوخ  تساوخ  مهاگآ ، وت  تیانع  فطل و  زا  مهاوگ و  دوخ  یگراچیب  زجع و  رب  یهلا !

؟ تسا راک  هچ  يدیماان  اب  ار  هدنب  تسا ، رادید  ار  گنس  تسا و  راب  ار  گس  نوچ  یهلا !

.ار هتخومآ  هدنب  نیا  نارم  ار و  هتخود  هدرپ  نیا  ردم  ار و  هتخوس  لد  نیا  زوسم  ار و  هتخورفا  غارچ  نیا  شکم  یهلا !

.یناوت یم  هک  سر  مدایرف  هب  ینانچ ، هک  تافص  نآ  تمرح  هب  ینآ و  وت  هک  مان  نآ  تمرح  هب  یهلا !

.هتشگ مگ  ره  لیلد  يا  مبیبط ، ییوت  هک  نک  اود  ار  مدرد  مبیرغ ، نم  ییوت و  نابیرغ  هدنزاون  یهلا !  

مهاوخ یم  ادگ  نم  هچنآ  وت  بر ز  ای 

مهاوخ یم  اشداپ  رازه  نوزفا ز 

دهاوخ یم  یتجاح  وت  رد  سک ز  ره 

مهاوخ یم  ار  وت  وت ، زا  ما  هدمآ  نم 

يراصنا هّللادبع  هجاوخ 

ص:180
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* سیونریز

(1) .دوش زوریپ  دوخ  سفن  ياوه  رب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  عاجش  ُهاوَه ؛ َبَلَغ  ْنَم  ِساّنلا  ُعَجْشَا  . 1

یم ار  تداـبع  تذـل  هنوگچ  دـنک ، یمن  لرتـنک  ار  شـسفن  ياوه  هک  یـسک  يوَهلا ؛ ِنَع  ُموُصَی  ـال  ْنَم  ِهَداـبِعلا  َهَّذـِل  ُدِـجَی  َْفیَک  . 2
(2) .دشچ

(3) .دوش یم  هدیشک  داسف  هب  شروما  دنک ، اهر  ار  شسفن  هک  یسک  ُهُْرمَا ؛ َدَْسفَا  ُهَسْفَن  َلَمْهَا  ْنَم  . 3

تردابم نارگید  حالـصا  هب  دـناوت  یم  تسا ، هدرکن  حالـصا  ار  دوخ  هک  یـسک  هنوگچ  ُهَسْفَن ؛ ُِحلُْـصی  ْنَم ال  ُهَْریَغ  ُِحلُْـصی  َْفیَک  . 4
(4) .دزرو

(5) .تسا نآ  ياه  هتساوخ  اب  تفلاخم  رد  سفن ، یقرت  دشر و  اهُدْشُر ؛ ِسْفَّنلا  ِفالِخ  یف   . 5

(6) .تسین وا  سفن  زا  رتدب  ناسنا  يارب  ینمشد  چیه  ِهِسْفَن ؛ ْنِم  ِءْرَملا  یَلَع  َيدْعَا  َّوُدَع  ال   . 6

(7) .دوش یم  راگتسر  دشوکب ، دوخ  سفن  حالصا  رد  هک  سکره  َدِعَس ؛ اهِحالْصا  ِیف  ُهَسْفَن  َدَهْجَا  ْنَم  . 7

(8) .تسا سفن  ياوه  لقع ، تفآ  يوَْهلَا ؛ ِلْقَعلا  ُهَفآ   . 8

(9) .تسا یناسفن  ياهاوه  اب  تفلاخم  دح  سفن ، حالص  ریخ و  يوَهلا ؛ ُهَدَهاُجم  ِسفَّنلا  ُحالَص  . 9
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(1) .تسا نآ  ياه  هتساوخ  زا  سفن  نتشاد  زاب  ربکا ، داهج  ِرَبْکَالا ؛ ُداهِج  يوَهلا  ِنَع  ِسْفَّنلا  ُعْدَر  . 10

(2) .تسا یناسفن  ياه  شهاوخ  زا  يوریپ  سیلبا ، ِرای  نیرتهب  يوَْهلا ؛ ُعِاّبِتا  ِناْطَیّشلا  ُنوَع  َمِْعن  . 11
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( ناضمر كرابم  هام  مهدزیس  زور   ) دنوادخ تبحم 

هراشا

دریگ یمنرب  یقیرط  نایورهم  رهم  زج  ملد 

دریگ یمنرد  نکیل  شدنپ و  مهد  یم  رد  ره   ز 

وگیم رغاس و  ثیدح  رگ ، تحیصن  يا  ار  ادخ 

دریگ یمن  رت  شوخ  نیا  زا  ام  لایخ  رد  یشقن  هک   

زودرب وا  زا  مشچ  ییوگ  وت  شکلد ، نینچ  یمشچ  ورس 

دریگ یمن  رس  رد  ارم  انعم ، یب  ظع  نیاک و  ورب   

ار تتسم  مشچ  مزانب  يدرک ، ملد  دیص  شوخ  هچ 

دریگ یمن  رت  شوخ  نیا  زا  ار  یشحو  ناغرم  سک  هک   

تیوک رس  شیورد  هک  معنم  يا  یمحر  ار  ادخ 

دریگ یمن  رگید  یهر  دناد ، یمن  رگید  يرد   

ظفاح

نیزاغآ تبحم 

، تفریذپ تروص  یمدآ  يدام  یکاخ و  هبنج  ناس ، نیدب  دومرفب و  قلخ  یلگ  زا  ار  يو  درک ، مدآ  تقلخ  هدارا  نوچ  لاعتم  يادخ 
لد دـیمدب و  یمدآ  رد  شیوخ  تاذ  یـسدق  حور  زا  سپ  .لد  رد  یمرگ  ترارح و  هن  دوب و  دوجو  رد  یقوش  روش و  هن  ار  يو  یلو 

هناور تخاس و  شیوخ  رارق  یب  يو  ناج  و 
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رهوگ یـسدق و  حور  نامه  درک ، جورخ  یکاخ  يایند  هب  دـلخ  تنج و  يارـس  نآ  زا  سیلبا  هسوسو  هب  مدآ  نوچ  .دومرف  شتـشهب 
نایشآ یلصا و  هاگداز  دای  هب  يو ، يدادادخ  كاپ و  ترطف  دزادنا و  یم  شیوخ  یلزا  بوبحم  دای  هب  ار  يو  هراومه  شناج  يولع 

.دزادگ یم  دزوس و  یم  فولأم  ياوأم  نکسم و  نآ  ياوه  رد  دتفا و  یم  يرای  برق 

نارجه يالتبم  نوچ  هاگ  نآ  تشاکب و  شیوخ  تبحم  رذـب  یمدآ ، لد  رد  شیوخ  یناحور  هحفن  ندـیمد  اب  میرک  بوبحم  يراـب ،
هب نتـسب  لد  زا  دـناشک و  یم  توکلم  يالاو  ملاع  يوس  هب  ار  شناج  حور  ملاـع ، ياـتکی  بوبحم  هب  تبحم  رهم و  نیمه  دـیدرگ ،

.دراد یم  شرذحرب  ایند  یناف  يارس 

طخ رب  رس  رتشیب  هکنآ  هک  تسا  نیا  .تفاین  ییاوأم  نکسم و  مدآ ، هلصوح  مک  لد  زج  قشع  دروآ و  دیدپ  قشع  راگدرورپ ، نسح 
جوا هب  دراد ، یم  هضرع  یگدنب  تعاط و  قدـص  شیوخ  تبحم  ياعدا  رد  هک  نآ  تسا و  زادـگ  زوس و  رد  رتشیب  دراد ، رای  نامرف 

.درپس یمن  يرگید  هب  لد  وا  زج  دیوج و  یم  ار  وا  راو  قشاع  دبای و  یم  تسد  تسا ، ییادیش  قشع و  نامه  هک  تبحم 

دز مد  یلجت  تنسح ز  وترپ  لزا ، رد 

دز ملاع  همه  هب  شتآ  دش و  ادیپ  قشع   

تشادن قشع  کلم ، دید  شخر ، درک  يا  هولج 

دز مدآ  رب  تریغ و  نیا  زا  دش  شتآ  نیع   

ظفاح

رای رهم 

ددرگ یم  هجوتم  ودب  دنک ، یم  مامـشتسا  نآ  زا  رای  يوب  رطع و  نوچ  دبای ، یم  ییاهب  یلامک و  هچ  ره  رد  رارق ، یب  هتفیـش و  ناسنا 
رامش هب  لامک  هچ  ره  هب  و 

ص:184
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یمامت رب  تفرگرب و  شیوخ  يازف  ناج  هرهچ  زا  باقن  نابرهم  راگدرورپ  تَْسلَا ، حبص  رد  هک  اجنآ  .دزرو  یم  تبحم  قشع و  دیآ ،
نیدب و  يرآ » : » تشاد هضرع  ناسنا  متـسین »؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  ِمُّکبَِرب ؛ ُتَْسلَا  : » دیـسرپ ار  ناشیا  دومرف و  يرگ  هولج  نایمدآ 

هک تسور  نیا  زا  مه  .تسب  دـهاوخن  لد  يرگید  هب  وا  زج  هک  تشگ  نادـب  فرتعم  درک و  راهظا  ودـب  شیوخ  تبحم  رهم و  ناس ،
یم رهم  هک  ره  هب  عقاو ، رد  تسا و  تیاـهن  یب  لاـمک  نآ  زا  يرهظم  دومن و  هک  تهج  نآ  زا  ددـنب ، یم  لد  یلاـمک  ره  هب  اـیند  رد 

هک ناـنچ  دـشاب ؛ ربـخ  یب  لـفاغ و  اـنعم  نیا  زا  دوخ  دـنچ  ره  تسا ، هدرک  يزرورهم  میرک  راـگدرورپ  یعقاو و  بوـبحم  هب  دزرو ،
(1) «. تخیگنا رب  شتبحم  هار  رد  ار  ناگدیرفآ  دنوادخ  : » دیامرف یممالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 

لامج و وا  زا  رتارف  هک  تسا  یبوبحم  هب  یگدادلد  رثا  رب  دتفا ، یمدآ  ناج  لد و  رد  هک  یبوبحم  ره  هب  ییادیش  یگتفیـش و  ره  سپ 
: تسا هدیدرگ  یفرعم  یبیبح  ره  زا  رت  بوبحم  ریبک ، نشوج  فیرـش  ياعد  رد  ناحبـس ، يادخ  هک  تسور  نیمه  زا  .تسین  یلالج 

(2) «. هدش هتخانش  بوبحم  نیرت  فیرش  يا  ...نابوبحم  یمامت  زا  رت  بوبحم  يا  »

مشوپب قشع  ّرس  هک  مدرکب  دهج  رازه 

مشوجب هک  مرسیم  شتآ  رس  رب  دوبن   

مراپسن سک  هب  لد  هک  لوا  زا  مدوب  شوه  هب 

مشوه هن  دنام و  لقع  هن  مدیدب ، وت  لیامش   

ص:185

ص 29. هیداجس ، هفیحص  - 1
ص 390. ج 93 ، راونالاراحب ، - 2
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دمآ نم  ناج  شوگ  هب  تناهد  یتیاکح ز 

مشوگ هب  تسا  یتیاکح  مدرم  تحیصن  رگد   

یناشن زاب  هنتف  یشوپب و  يور  وت  رگم 

مشوپب وت  زا  هدید  هک  مرادن  رارق  نم  هک   

يدعس

قشع یگناگی   

هاگرد رد  رب  صالخا  هب  ماش ، حبص و  دنک و  هلی  شیوخ  لد  زا  ار  نارگید  رهم  درپس ، بوبحم  هب  لد  نوچ  هک  یقـشاع  لاح  اشوخ 
رای اب  هقـشاعم  لصو و  هب  زج  شیوخ ، ناج  رهوگ  دـقن  دـنکن و  ییانمت  تسود  زج  تسود  زا  هتخادرپ ، يواـب  يزرورهم  هب  تسود 
يا هظحل  دسارهن و  رای  يوک  رد  يزادنارس  تسود و  ياپ  رب  يزابناج  زا  دنک ، یم  ییوربوخ  یقاتشم  ياعدا  هکنآ  .دیامنن  هضواعم 

هک نانچ  دزاب ؛ رد  بوبحم  تبحم  يادوس  رـس  رب  شیوخ  رادنوراد  دـجنگن و  شنامگ  مه و  رد و  بوبحم  لایخ  رکف و  زا  ییادـج 
(1) «. تبحم رد  دَوب  وا  شزوس  فراع ؛ هجرد  لامک  : » دومرف هک  تسا  لقن  یفراع  زا 

تسین راتفرگ  درد  نیا  رد  هک  ره 

تسین راک  ناهج  ود  رد  شسفن  کی   

تفاین انیب  هدید  شلد  هک  ره 

تسین رادید  مرحم  وا  هدید   

تسوزرآ ترگا  ناناج  تلصو 

ص:186
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تسین رایسب  هر  دوخ  زا  رذگ  رد 

دُربَن ییوب  هعقاو  نیا  زا  هک  ره 

تسین راوید  تِروص  تفص ، هب  زج   

يروباشین راطع 

دیواج تبحم 

ياـیرد هک  یبوـبحم  ِيرارق  یب  یگتفیـش و  تسین و  یناـیاپ  ار  شا  ییاـبیز  لاـمج و  هک  يرادـلد  هب  ندرپـس  لد  تسا  شوـخ  هـچ 
زا نوزفا  شنیکسم ، ناقشاع  دنمزاین و  ناگدنب  هب  شا  هقالع  یگتفیش و  هک  يزاین  یب  قوشعم  زا  اتفگش  .تسین  یلحاس  ار  شتمارک 
هب نانآ  تبحم  رب  مّدقم  شیوخ ، ریقف  جاتحم و  ناگدـنب  هب  ار  شیوخ  تبحم  تسود  ترـضح  هکنآ  هن  رگم  .تسودـب  اهنآ  تبحم 

(54: هدئام «. ) دـنراد یم  تسود  ار  يو  زین  نانآ  دراد و  ناشتـسود  وا  هنوبحی ؛ مهبحی و  : » هدومرف هک  اجنآ  تسا ، هدرک  یفرعم  دوخ 
: دیوگ شیوخ  هب  راگدرورپ  تبحم  زا  مرش  راهظا  رد  یماطسب  دیزیاب 

وت يراد و  تسود  ارم  وت  هک  تسا  نآ  بجع  .مجاتحم  فیعض و  يا  هدنب  نم  مراد و  تسود  ار  وت  نم  هکنآ  زا  تسین  بجع  یهلا !
(1) .ینغتسم هاشداپ و  يدنوادخ و 

لد رد  رای  رهم  هک  نآ  دزرون و  قشع  ودب  یمدآ  هک  دشاب  فیح  .دوب  دناوت  یتبـسن  هچ  میرک  راگدرورپ  اب  ار  هریت  كاخ  یتسار ، هب 
.تسین يدرد  یب  درد  زا  رتزادگ  ناج  يدرد  تفرعم  لها  دزن  هک  دش  دهاوخ  يدبا  تراسخ  راچد  هک  اقح  درادن ،

ص:187
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: دومرف مالسلا  هیلع  دوواد  ترضح  شیوخ ، مرکم  یبن  هب  لاعتم  يادخ  یتیاور  رد 

مه زین  نم  ددرگ ، نیـشن  مه  ارم  هک  ره  .مراد  یم  شتـسود  زین  نم  درادـب ؛ تسود  ارم  سک  ره  هک  يوـگب  ار  نیمز  لـها  دواد ! يا 
نآ دنک و  ما  یهارمه  هک  متسه  یسک  هارمه  دریگ و  سنا  نمرکذ  دای و  اب  هک  دوب  مهاوخ  یـسک  سنوم  نم  .مدرگ  یم  يو  نیـشن 

ار قایتشا  تبحم و  نیا  درادب و  تسود  ارم  هک  يا  هدـنب  .منک  شتعاط  دـنک ، تعاطا  ارم  هک  نآ  .دـنیزگرب  ارم  هک  منیزگ  یم  رب  ار 
هک نآ  دبای و  یم  ارم  دیوجب ، ًاعقاو  ارم  هک  نآ  .دشاب  هتفرگن  تقبس  يو  رب  یـسک  هک  مزرو  رهم  ودب  نانچ  منک ، هدهاشم  شبلق  رد 

ینیـشن و مه  یهارمه و  تمارک و  يوس  هب  دیروخم و  ایند  بیرف  ناینیمز ! يا  سپ  .تفای  دهاوخن  ار  ارم  زگره  دـنک ، بلط  ارم  ریغ 
(1) .مریگ تعرس  امش  هب  قایتشا  يزرورهم و  رد  مدرگ و  سونأم  امش  اب  ات  دیریگب ، سنا  نم  اب  دییآ و  نم  اب  تسناؤم 

نک هلد  کی  لد  امنص  نم  اب 

نک هلگ  هگ  نآ  مهدن  تلصو   

يا هدش  ناپوچ  ناج  یسوم  يا 

نک هلگ  كرت  رب آ ، روط  رد   

ادخ رهب  زا  ما  هدش  نونجم 

نک هلسلس  کی  تشوخ  فلز  ناز   

يولوم

قشع درد  نامرد   

دـنادن و قوشعم  زج  ار  قشاـع  درد  ناـمرد  .بیبط  مه  تسا و  بیبح  مه  ار  شیوخ  نارادتـسود  هک  تسا  یبوبحم  لاـعتم ، يادـخ 
نامرد لاعتم ، كاـپ  تاذ  نآ  نارادتـسود  هک  تسور  نیا  زا  مه  .دـشابن  یمهو  رادـلد  رادـید  لـصو و  زج  ار  هتخوسرگج  هدادـلد 

ره وا  ریغ  دنیوج و  یمن  يو  زا  زج  شیوخ  ياهدرد  یمامت 

ص:188
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ناتـسرپاتکی تسا و  لاعتم  يادـخ  تیاهن  رد  بابـسا  یمامت  ببـسم  .دـنرآ  یم  رامـش  هب  وا  مرک  فطل و  زا  يا  هیاس  ار ، تسه  هچ 
يوس هب  انمت  تسد  وا  زج  دـنبلط و  یم  تسود  زا  مه  ار  تسود  يوس  هب  یلامک  ریـس  صقاون و  یمامت  لیمکت  وا ، ییایربک  هاـگراب 

ماقم و ره  رد  یهلا  يایلوا  گنتاگنت  طابترا  .دنرب  یم  عتمت  دنیوج و  یم  هرهب  ییایند  بابـسا  زا  رهاظ  هب  دـنچ  ره  دـنرب ؛ یمن  رگید 
رد ناـشیا ، ینطاـب  ياـنیب  هدـید  تعـسو  تمظع و  ربارب  رد  خـیرات  دـنکفا و  یم  تریح  هب  ار  ناـمدرم  نامـشچ  دنتـسه ، هک  یتلزنم  

.تسا تفگش 

یمک دومرف : ترـضح  .دـنک  هجلاعم  ات  دـندروآ  ناشنیلاب  هب  يدوهی  یبیبط  .دـش  رامیب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  يزور  هک  تسا  لقن 
: دومرف اوجن  نینچ  درک و  هلبق  يوس  هب  ور  دـینادرگرب و  بیبط  زا  يور  هاـگ  نآ  .منک  تروشم  وا  اـب  اـت  مراد  یتسود  نم  .نک  ربص 
رهم و بارـش  زا  نکفیب و  هدـنب  نیا  هب  يرظن  شیوخ  مرک  لضف و  اب  سپ  .یتسه  نم  بیبط  زین  وت  يا و  هدرک  رامیب  ارم  وت  ابوبحم ! »
رد يدوبهب  رثا  هک  دوب  هدناسرن  نایاپ  هب  ار  نانخس  نیا  ترضح  زونه  يازفیب .» نآ  رب  تبرق  ماقم  ینیریش  زا  هد و  یماج  ارم  تتبحم 

رورـس يا  تفگ : دوب ، ارجام  دهاش  یتفگـش  اب  هک  بیبط  .دـیدرگ  لیاز  ناشیا  يرامیب  هظحل  نامه  رد  دـش و  رهاظ  شکرابم  هرهچ 
ارم منک  یم  شهاوخ  وت  زا  بیبـط ، وت  مراـمیب و  نم  هک  دـش  راکـشآ  نوـنکا  بیبـط ، نم  يراـمیب و  وـت  مدرک  یم  ناـمگ  لوا  نم !

(1) .دش ناملسم  بیبط  تشاد و  هضرع  وا  رب  ار  مالسا  ترضح  .نک  هجلاعم 

مه زین  نامرد  تسا و  رای  زا  مدرد   

مه زین  ناج  دش و  وا  يادف  لد   

ص:189
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ظفاح

رتـسب رد  ار  وا  متـساوخرب و  باوـخ  زا  یبـش  .درک  یم  یگدـنز  ما  هناـخ  رد  هک  متـشاد  يزینک  نم  تسا : هـتفگ  نـسح _ هّللادـبع  _

.زرمایب شخبب و  ارم  يراد ، نم  هب  هک  یتبحم  رطاخ  هب  ایادخ ! دیوگ : یم  هتشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  مدید  متـشگ  شلابند  هب  .مدیدن 
.زرمایب ارم  مراد ، وت  هب  نم  هک  يا  هقالع  بح و  ببس  هب  ایادخ ! وگب : هکلب  وگم ، هنوگ  نیا  متفگ : وا  هب  نم 

يرایسب هک  یلاح  رد  منک ، تدابع  ات  درک  مرادیب  بش  لد  رد  .دروآ و  ممالسا  هب  رفک  زا  هک  تشاد  یم  تسود  ارم  وا  تفگ : زینک 
(1) .دنتسه باوخ  رد  شناگدنب  زا 

دراد وت  يادوس  رس  دراد ، وت  يار  نم  لد 

دراد وت  يایوگ  مغ  مدرز ، هدوسرف  خر   

مدرپس وت  لایخ  هب  مدرب ، هک  هیده  ره  وت  ز 

دراد وت  يامیس  ّرف و  تنیرکش  لایخ  هک   

يولوم

! ریظن یب  بوبحم 

مادک دنادب و  يرورپ  هّرذ  يزاون و  هدنب  نییآ  نابرهم ، میرک و  راگدرورپ  نوچ  هک  تسا  دوبعم  مادـک  یتسار  هب  نالدـمه ! نارای و 
یب انغ و  نیع  رد  دشاب ، هتـشاد  نانآ  اب  ینیـشنمه  رادید  يوزرآ  شیوخ  يوک  نابحم  زا  شیب  لاعتم ، قلاخ  نوچ  هک  تسا  بوبحم 

هدنیاپ و هک  تسوا  طقف  تسا و  رادیاپان  یناف و  تسوا ، زُج  هچ  ره  هکنآ  هن  رگم  .ناقاتشم  يدنمزاین  رقف و  شیوخ و  يزاین 

ص:190
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رای نآ  كاپ  تاذ  زج  داد ، دـهاوخ  فک  زا  يزور  ددـنب ، لد  دزروب و  رهم  وا  زج  هچ  ره  هب  لهاج ، نیکـسم  ناسنا  تسا و  دـیواج 
ار یمدآ  ناج  هک  قشع  یهز  .تسا  یگنادواج  هب  نتـسب  لد  تیدـبا و  اب  نتـسویپ  يو ، اب  یتسود  هک  مارآ  لد  بوبحم  نآ  هناگی و 

.دناهر یم  شا  یهلا  ریغ  تاقلعت  دنب  زا  دناشک و  یم  كالفا  ات  كاخ  زا 

دنکفا رس  تشپ  ار  همه  تخادنا ، رظن  نیمز  نامسآ و  توکلم  هب  نوچ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تسود ، ترـضح  هاگرد  لیلخ 
مهاوخن لد  نادب  مراد و  یمن  تسود  دریذپ ، انف  دوش و  دوبان  ار  هچنآ  نیِلفَالا ؛ ُّبُِحا  ال   » هک دروآرب  یهاوخ  هناگی  دیحوت و  دایرف  و 

(76 ماعنا : «. ) تسب

یسک درذگن  ارچ  تسود ، ریغ  هچ  ره  زا 

تشذگ ادخ  زا  تب ، رطاخ  يارب  رفاک   

.تسوا ریغ  هچ  ره  داب  هدرم  تسود و  داب  هدنز 

! نادان يا  تفگ : .درُمب  متـشاد  یتسود  .داد  خساپ  ییرگ ؟ یم  هچ  زا  تفگ : .تسیرگ  یم  راز  هک  دیدب  ار  یـسک  یلد  لها  دـنیوگ 
(1) .دریمب هک  يریگ  یتسود  ارچ 

ینیب ناج  هک  نک  زاب  لد  مشچ 

ینیب نآ  تسا  یندیدان  هچنآ   

يرآ يور  قشع  میلقا  هب  رگ 

ینیب ناتِسلگ  قافآ  همه   

یفاکشب هک  يا  هّرذ  ره  لد 

ینیب نایم  رد  شیباتفآ   

ص:191
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ناج لد و  زا  زرو  قشع  یکی  اب 

ینیب نایع  نیقیلا  نیع  هب  ات   

یناهفصا فتاه 

تبحم هار 

.تسا نانآ  ياه  یلدـمه  یعامتجا و  طباور  رد  ترارح  قوش و  لماع  نایمدآ و  تایح  رد  طاشن  روش و  هیام  اهنت  تبحم ، هقـالع و 
یم طاـشن  ترارح و  یمرگ و  بلط ، ریـسم  رد  ار  وا  دـناشک و  یم  شیوخ  دوصقم  بولطم و  يوس  هب  ار  یبلاـط  ره  قوش ، قـشع و 
راو هناورپ  دنک و  دهاوخ  ياج  زا  ار  هوک  نیریش ، يانمت  رد  راوداهرف  دتفا ، یمدآ  ناج  رب  قشع  زادگ  زوس و  ترارح و  رگا  .دشخب 

.تسشن دهاوخ  یشوماخ  يدرس و  رد  ملاع  دشابن ، رگا  هک  تسا  قشع  تایح ، هیام  ناج  .داتفا  دهاوخ  رد  عمش  شتآ  هب 

یششک دشابن  وت  قشع  هبذج  ات 

نیریش ییادوسرس  اجک و  داهرف   

يرون

نآ يوس  هب  ار  وا  هک  تسا  تبحم  هقالع و  نامه  دراد و  ریخ  نادب  وا  تبحم  رد  هشیر  دنز ، یم  رس  یسک  زا  ملاع  رد  هک  يریخ  ره 
تسا و حور  یب  دریذپن ، ماجنا  تبغر  قوش و  رـس  زا  هک  یلمع  ره  هک  تسور  نیا  زا  مه  .دنک  یم  قیوشت  کیرحت و  یبوخ  ریخ و 

.رثا ذوفن و  دقاف 

تعاط و نیمه  ِسفن  لباقم ، رد  دزیگنا و  یم  رب  بوبحم  ياه  هتساوخ  ماجنا  هب  ار  یمدآ  دنیرفآ و  یم  لمع  هک  تسا  تبحم  يراب ،
.دزاـس یم  رترارق  یب  ار  بحم  رارق  یب  ناـج  رت و  هتخورفا  ار  بوـبحم  هب  قاـیتشا  شتآ  هک  تسا  تـبحم  رگ  نوزفا  یگدرپـس ، رس 

، دوش یم  هتشادرب  قوشعم  تیاضر  ریسم  رد  هک  یماگره 

ص:192
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.تفای دهاوخ  ینوزف  شقایتشا  روش و  دید ، بوبحم  هب  رت  کیدزن  ار  دوخ  نوچ  دنک و  یم  کیدزن  وا  هب  یمدق  ار  قشاع 

نک غالبا  ار  بلطم  نیا  نانمؤم  هب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترـضح  شیوخ  هاگراب  بیبح  هب  میرک  راگدرورپ 
تقادص طرـش  سپ  ( 31 نارمع : لآ  «. ) درادـب تسود  ار  امـش  دـنوادخ  ات  دـینک  يوریپ  ارم  دـیراد ، یم  تسود  ار  يادـخ  رگا  هک 

زین شقاـیتشا  تبحم و  شتآ  دـشاب ، عـیطم  رتـشیب  هک  نآ  تسا و  قوـشعم  تداـبع  تعاـطا و  قـشع ، رد  يراداـفو  تبحم و  يوـعد 
 َ هّللا َّبَحَا  ام  : » دومرف هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  هک  نانچ  تسا ؛ رت  قداص  شیوخ ، يوعد  رد  رت و  هدنزورف 

(1) «. درادن تسود  ار  ادخ  دنک ، یم  يادخ  تیصعم  هانگ و  هک  نآ  هاصَع ؛ نَم 

دوخ يابرلداب  دنز  يرادافو  فال  یسک 

دوخ يارب  زا  ار  وا  هن  دهاوخ ، وا  رهب  ار  دوخ  هک   

ایند ینمشد  رای و  یتسود 

تـسوا دنیاشوخان  هچنآ  زا  ینادرگور  زیهرپ و  تسودب ، قایتشا  شیازفا  بجوم  بوبحم  تیاضر  ریـسم  رد  نداهن  ماگ  هک  نادـنچ 
لد زا  یهلا  ریغ  قلعت  هک  دیاب  هداهن ، شیوخ  ینادواج  هیامرـس  ار  راگدرورپ  هب  هقالع  هک  نآ  .دوب  دـهاوخ  رای  هب  برقت  بجوم  زین 

اوه و ناتـسروش  ْناج  يارحـص  داهن و  ایند  هب  لد  دـیاب  ای  دریگن ؛ ياج  بلق  کی  رد  یلاعت  يادـخ  هب  هقالع  اـیند و  تبحم  .دـیادزب 
یهلا تاهجوت  زیوالد  ياه  هفوکـش  زا  ناج  لد و  درک و  رطعم  هنیـس  ياضف  رای  رادـید  ياوه  رد  هک  دـیاب  اـی  و  درک ، يویند  سوه 
ضغب ایند  هب   : » دیامرف مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  یهلا  مرکم  حور  هک  نادنچ  یتسویپ ؛ رای  اب  یتشذگ ، ایند  زا  رگا  .درک  ناتـسلگ 

و

ص:193
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لاحم هک  درادنپ  ، يراک  نآ  نتشازگ  یسک  هک  دراد  نآ  ِردق  هچ  ایند  دیوگ : یفراع   (1) «. دیدرگ دنوادخ  بوبحم  ات  دیزروب  هنیک 
(2) .درادن يردق  تبحم  یب  تفرعم  درادن و  شتسود  دسانش و  ار  قح  یسک  هک  دشاب 

يدنموزرآ ثیدح  متفگ  یم  داب  اب  رحس 

يدنوادخ فاطلا  هب  وش  قثاو  هک  دمآ  باطخ 

تسین تلبج  رد  محرت  ار  انرب  ریپ  ناهج 

يدنب یم  هچ  تمه  وا  رد  یسرپ ، یم  هچ  وا  رهم  ز 

یک ات  ناوختسا  صرح  ردق ، یلاع  وت  نوچ  ییامه 

يدنکفا لها  ان  رب  هک  تمه  هیاس  نآ  غیرد 

ظفاح

نابوبحم یتسود   

هک نانچ  تسوا ؛ هاگرد  نابوبحم  ناتـسود و  اب  يزرورهم  انامه  رای ، تبحم  بلج  راگدرورپ و  هب  تبغر  ینوزفا  تاـبجوم  زا  رگید 
: دومرف ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  شیوخ ، هاگراب  بوبحم  ناتسآ و  بیبح  جارعم ، بش  رد 

اب نم  هار  رد  هک  یناـسک  .مدرک  مزـال  بجاو و  دـننک ، یم  يزرورهم  رگیدـکی  اـب  نم  رطاـخ  هب  هک  ناـنآ  هب  ار  مـتبحم  دـمحم ! يا 
(3) .دوب دنهاوخ  نم  تبحم  لومشم  دننک ، رارقرب  یفطاع  هطبار  دنویپ و  رگیدکی 

هیلع قداص  ماما  ترـضح  هک  ناـنچ  تسا ؛ ناگدـنب  بلق  رد  وا  تبحم  بیوقت  دـشر و  لـماوع  زا  زین  بوبحم  نانمـشد  اـب  ینمـشد 
ار لجوزع  يادخ  تبحم  : » دومرف مالسلا 

ص:194
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(1) «. متفای شنانامرفان  ضغب  یصاعم و  لها  اب  رفنت  رد  ار  نآ  مدرک و  وجو  تسج 

مراد ندب  رد  ناج  ات  هک  ناناج  اب  تسا  يدهع  ارم 

مراد نتشیوخ  ناج  وچ  ار  شیوک  ناراداوه   

میوج لُگ  وچ  عمش  نآ  زا  رطاخ  تولخ  يافص 

مراد نتخ  هام  نآ  زا  لد  رون  مشچ و  غورف   

لصاح یتولخ  مراد  نوچ  لد  يوزرآ  ماک و  هب 

مراد نمجنا  نایم  نایوگ  دب  ثبخ  زا  رکف  هچ   

ظفاح

رهم هناشن   

تاجرد و دوخ  ار  نیا  دنامن و  زاب  شیوخ  زا  چیه  ار  يو  دـشخب و  بوبحم  هب  هلمج  ار  شیوخ  بحم ، هک  تسا  نآ  یقیقح  تبحم 
ار ناقشاع  هک  لاصو  هب  قوش  تدش  قارف و  درد  زا  یبات  یب  يرارق و  یب  هلمج  زا  .تسا  يا  هناشن  ار  يا  هبتر  هجرد و  ره  یبتارم و 

لصو هب  یقشاع  ره  هتفر و  باوخ  هب  نالفاغ  نامشچ  هک  تسا  مد  نآ  دهد ، یم  خر  هاگرحس  عقاوم  هنابش و  ياه  یکیرات  رد  رتشیب 
لیم روبـصان ، بات و  یب  راگدرورپ ، يارآ  لد  لاـمج  ناـییادوس  رارق  یب  ناـج  هتـشگ ، شوخ  لد  نادـب  هدیـسر و  شیوخ  بوبحم 

.دیابر یم  نایوجادخ  مشچ  زا  رارق  باوخ و  تسود ، َِرب  ات  زاورپ  ياوه  رد  ناییادیش  لد  غرم  دنک و  یم  قارف  شتآ  زا  ییاهر 

زادـگ و زوس و  زا  دـنرآرب و  زاین  یب  نماد  هبزاین  تسدات  تسا  ناگدیـشک  نارجه  ناقاتـشم و  تاجانم  هماگنه  بش ، تولخ  يراب ،
رس اه  هلان  قارف ، درد 

ص:195
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ییوگ و زار  رب  تیفاـع  مرن  رتـسب  رد  زاـن  باوخ  دـیوجن و  راـی  اـب  تولخ  هک  سک  نآ  .دـننکن  اـنمت  تسود  زج  تسود  زا  دـنهد و 
هاگرد میلک  هک  میرک  راگدرورپ  زا  تسا  ربخ  رد  هک  نانچ  دـناوخ ؛ شقداص  بحم  ناوت  یمن  زگره  دـنیزگ ، تسود  اب  یگدادـلد 

: دومرف ار  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  ترضح  شیوخ ،

ره هک  تسا  نآ  هن  رگم  .دور  باوخ  هب  دهن و  مه  رب  مشچ  دسر ، ارف  بش  نوچ  دنک و  ارم  یتسود  يوعد  هک  نآ  دـیوگ  یم  غورد 
رارف بش  نوچ  .مهاگآ  منارادتـسود  لاوحا  رب  نم  نارمع ! دنزرف  يا  .دراد  یم  تسود  شیوخ  بوبحم  اب  ندـیزگ  تولخ  یقـشاع 

هب نم  اب  يورایور  دننک و  یم  هدـهاشم  ارم  .ددرگ  یم  مسجم  ناشربارب  رد  نم  باذـع  دـنیاشگ و  یم  شیوخ  بلق  رب  مشچ  دـسر ،
(1) .دنزیخ یم  رب  تاجانم  تبحص و 

دنناد نایتاجانم  بش ، همین  رهوگ  ردق  دشابن و  راگدرورپ  اب  يزاب  قشع  يرگادوس و  لاجم  نابـش  همین  تولخ  زج  ار  نافراع  يراب ،
رد هک  هآ  کی  نودـب  دـنهد ، ام  هب  ارـس  ود  ره  تیالو  دـنیاشگ و  ام  هبلک  رد  ار  تشهب  تشه  رگا  دـیوگ : یفراع  هک  نانچ  سب ؛ و 

ربارب ملاع  رازه  هدـجه  کُلم  اب  میرآرب ، وا  درد  هب  هک  سفن  کی  هکلب  میهدـن ، دـیآرب ، ام  ناـج  ناـیم  زا  وا  قوش  داـی  رب  هاـگرحس 
(2) .مینکن

مدرک رحس  غرم  نوچ  هلان  تقارف  رد  بش  همه 

مدرک ررش  رپ  دوخ  لد  نوچ  ار  ناهج  رازلگ  هک   

يرازلگ هب  تیور  لگ  ون  منیب  هک  يدیما  هب 

ص:196

ص 14. ج 7 ، راونالاراحب ، - 1
ص 150. یماطسب ، دیزیاب  لاوحا  ءایلوالا ، هرکذت  - 2
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مدرک رفس  مزع  مدحبص  میسن  اب  هگرحس 

یتشگ رترود  متسج ، لصو  تیوک  هب  یماگ  ره  هب 

مدرک رحس  هآ  اب  هچ  مدید ، بش  دایرف  زا  هچ   

يا هشمق  یهلا  يدهم 

نیب كاپ  رظن 

یتسه مامت  .درگن  یم  اهب  لامج و  هدـید  هب  دـنز ، یم  رـس  شبوبحم  زا  هچنآ  رای ، زیگنا  لد  يور  هدادـلد  بوبحم و  لامج  قاتـشم 
.تسوکین يور  نآ  يامن  مامت  هنیآ  تسه ، هچ  ره  تسا و  دوبعم  يابیز  هولج 

تسوا زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهج  هب 

تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاع   

تسا یقاس  دهاش  هک  رهز  مشچب  توالح  هب 

تسوا زا  مه  نامرد  هک  درد  مربب  تدارا  هب   

دراد توافت  هچ  فراع  ِرب  يداش  مغ و 

تسوا زا  مغ  نیاک  نآ ، يداش  هدب  هداب  ایقاس   

يدعس

دهاوخ یمن  ار  تسود  زج  هک  بحم  يوعد  تقادص  رب  تسا  یتمالع  میظع ، بوبحم  رادرک  راتفگ و  زا  يدونشخ  یبلق و  تیاضر   
: هک دروآ  یم  رب  دایرف  دراد و  یم  زاربا  شیوخ  میلست  تیاضر و  نیا  نابز  ناج و  لد و  اب  ددنسپ و  یمن  ار  وا  زج  و 

مرک نیا  تیانع و  نآ  دَُوب  متسرگ ، دقفت و  رگ  وت  ز 

ینک افو  هچ  ینک ، افج  هچ  منص ، يا  دوب  شوخ  وت  زا  همه   

ص:197
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نیمغ نم  مریت و  هب  ینز  هک  نیمک  رد  هدیشک و  نامک  وت 

ینک اطخ  هدرکن  ادخ  هک  نیمه  زا  دَُوب  ممغ  همه   

یناهفصا فتاه 

هدومرف نایب  مالسلا  هیلع  دوواد  ترضح  شیوخ ، مرکم  یبن  هب  ار  انعم  رپ  تقیقح  نیا  نیریـش ، شکلد و  ینایب  رد  تسود  ترـضح 
: تسا

يو رادرک  زا  دشاب ، دونـشخ  یبوبحم  زا  هک  یـسک  و  دنک ، یم  قیدصت  ار  شراتفگ  دشاب ، یبوبحم  راد  تسود  سک  ره  دوواد ! يا 
تبحم ورگ  رد  لد  هک  سک  نآ  و  دـنک ، داـمتعا  يو  هب  دـشاب ، نئمطم  شیوـخ  بوـبحم  هب  هک  نآ  و  تسا ، دنـسرخ  یـضار و  زین 

يارب متبحم  و  ناـعیطم ، يارب  متـشهب  تسا و  منارکاذ  يارب  نم  داـی  دوواد ! يا  .دـشوکب  يو  لاـصو  هب  ندیـسر  رد  دـهن ، یقوـشعم 
(1) .مراد قلعت  منارادتسود  هب  اهنت  نم  ناقاتشم و 

شبوبحم دنا و  هتفرگ  تسد  رد  یفرظ  مادک  ره  هک  دـیدب  عمتجم  یلیل  هناخ  رد  رب  ار  نامدرم  تعامج  یتبون  هک  دـنیوگ  ار  نونجم 
نوچ يراب ، .داتسیاب  تعامج  نایم  رد  بوبحم  رادید  قوش  هب  تفرگرب و  یفرظ  زین  وا  سپس  .دزاس  یم  رپ  ریش  زا  ار  کی  ره  فرظ 

زا وت  هک  دندوشگ  يو  تتامش  هب  نابز  نامدرم  .تسکـشب  دز و  نیمز  رب  هتفرگب ، نیکـسم  قشاع  نآ  فرظ  یلیل  دیـسر ، ودب  تبون 
رد تسـشن ، یمن  شا  هدـید  رد  ییابیز  ییوکین و  زج  شیوخ  بوبحم  زا  هک  راداـفو  قاتـشم  نآ  يا !؟ هدرپس  اـفو  یب  نیدـب  لد  هچ 

!؟ تسکشب ارم  فرظ  اهنت  ارچ  يراب  دوب ، یمن  یتیانع  يرظن و  نم  اب  ارم  قوشعم  رگا  تفگ : خساپ 

یلیم دوب  شنارگید  اب  رگا 

ص:198

ص 290. یعادلا ، هدع  - 1
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یلیل تسکشب  ارم  فرظ  ارچ 

ینیشن نونجم  هدید  رد  رگا 

ینیبن یلیل  زا  یبوخ  زا  ریغ  هب   

تبحم قشع و  نادرم 

.تسادج اه  بهذـم  قشاع ِز  بهذـم  هک  درک  دـناوت  هچ  یلو  درد ، رپ  هراومه  قشاع  لد  تسا و  رطخ  رپ  قشع  هار  دـنچ  ره  يراب ،
! یقشاع اشوخ  قشع و  یهز  .دیاین  تسار  نالقاع  ملق  هب  دجنگنرد و  لقع  هحفص  رد  قشع  بتکم  يابفلا 

.تسیک قشاع  تسا و  مادک  قشع  هک  دناد  تسیچ ، تقیقح  دـناد  سک  ره  زیزع ! يا  دـیامرف : يراصنا  هّللا  دـبع  هجاوخ  تاره ، ریپ 
میب ار  وا  هچرگ  دشاب ، كاب  یب  دیاب  قشاع  .رتشیب  عتمت  رتشیب ، جـنر  ار  هک  ره  دوب و  دـیاب  درد  رپ  لد  اب  دوب و  دـیاب  درم  هار ، نیا  رد 

.تسین اعّدم  هب  زگره  قشاع  راک  تسین و  اود  ار  وا  هک  تسا  يدرد  قشع  .دشاب  كاله 

دنرخ یم  هتسخ  لد  فیعض و  نت  اجنیا 

دنک یمن  وزاب  توق  هب  یقشاع  سک   

یگدوسآ هیام  قشع  .تسا  نادواج  ییـالب  قشع ، رد  يربص  یب  .باـتفآ  مه  تسا و  تملظ  مه  بآ ، مه  تسا و  شتآ  مه  قشاـع ،
هلان ای  دیاب  بوقعی  هیرگ  هار ، نیا  رد  .تسا  رابرهگ  وا  هدید  تسا و  رادیب  هشیمه  قشاع  لد  .تسا  یگدوسرف  هیام  دـنچ  ره  تسا  ،

(1) .نوخ رپ  هلان  ای  دیاب  درد  رپ  لد  ای  .نونجم 

ص:199

ص 26. زبس ، گرب  - 1
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تسا رت  شوخ  ناج  رب  وت  قشع  شتآ 

تسا رت  شوخ  ناشفا  شتآ  تقشع  ناج ز   

يا هرطق  تقشع ، ماج  زا  دروخ  هک  ره 

تسا رت  شوخ  ناریح  تسم و  تمایق  ات   

مدزوس یم  ناج  هک  وت  قشع  درد 

تسا رت  شوخ  ناج  زا  تسا ، رهز  هچرگ   

نکم منامرد  زیر و  نم  رب  درد 

تسا رت  شوخ  نامرد  وت ز  درد  هکناز   

ارم يزوس  یمن  ات  يزاسن  یم 

تسا رت  شوخ  ناز  وت  قشع  رد  نتخوس   

یبش ره  تقارف  رد  یعمش  وچمه 

تسا رت  شوخ  نایرگ  راطع ، رحس ، ات   

يروباشین راطع 

قشع رس  زا  تدابع 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 

لد هب  ار  وا  دـشوجب و  دـنوادخ  تدابع  اب  ناقـشاع ، نوچمه  دزرو و  قشع  یلاـعت  قح  تداـبع  هب  هک  تسا  یـسک  ناـمدرم  نیرترب 
ایند یتسـس  یتخـس و  هب  دزاس و  غراف  قح  ریغ  تدابع  زا  شیوخ  ناـج  لد و  دراـمگب و  شتمدـخ  رد  شیوخ  نت  درادـب و  تسود 

(1) .دشیدنین

ص:200

ص 253. ج 70 ، راونالاراحب ، - 1
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نایوجادخ نایوجایند و 

داتفا ادـج  راگدرورپ  يارآ  لد  لامج  رای و  تمحر  برق  راوج و  زا  درک و  طوبه  كاخ  هنهپ  هب  دـلخ  تنج  زا  نوچ  روجهم  ناسنا 
نایمدآ یمامت  داهن  رد  ییوجادـخ ، سح  نیا  دـیوج و  یم  زاـب  شیوخ  لـصا  نـالان ، ناریح و  تشگ ، ـالتبم  اـیند  هریت  كاـخ  هب  و 

، نایمدآ نایم  رد  .دنا  هدیسر  دوجو  فرش  هب  اتمه  یب  كاپ و  تاذ  نآ  یـسدق  همغن  ددم  هب  یهلا و  ترطف  اب  همه  هک  تسا  دوجوم 
هدـش مگ  زا  ییوب  نآ  رد  ات  راتفرگ ، ایند  هناد  ماد و  هب  یناویح و  ملاع  لـها  یخرب  و  راـی ، يوجو  تسج  رد  دـننافرع و  لـها  یخرب 

دندرگ و یم  سونأم  نآ  اب  دنرپس و  یم  لد  نادب  دنریگ ، شیوخ  هتشگ  ناهن  بوبحم  یپ  هکنآ  ياج  هب  اهنآ  .دنبایب  شیوخ  یلـصا 
ناج لد و  هدش  مگ  نآ  هن  نیا  هک  دنتفای  زاب  جیردت  هب  نوچ  دـنهد و  یم  فک  زا  هزره  هب  نادـب  یگتـسباو  قلعت و  رد  دـنچ  يرمع 
ایند رهاظ  دوجو و  ملاع  ره  رهاظم  زا  هکنآ  ضوع  هب  زاب  دنرپس و  یم  يرگید  هب  دننک و  یم  رب  نآ  زا  لد  هتـشگ ، لولم  تسا ، نانآ 

دنوش و یم  مرگرس  لوغـشم و  لاخ  طخ و  شوخ  رهاظ  نیا  هب  دندنب ، يو  نتـسج  رد  تمه  رمک  دنوش و  قلطم  تقیقح  نآ  هجوتم 
نز و هب  یگدادلد  رد  هاگ  و  ماقم ، لام و  بسک  رد  هاگ  .دنزاب  یم  هنالفط  هچیزاب  هب  رمع ، ناگیار  هیامرس  زا  یتمسق  یهاگ ، زا  ره 

گرم مد  رد  نوچ  دیشک و  دنهاوخ  یناف  ناهج  زا  تخر  هدنام ، ماکان  تسد و  یهت  دسر ، رارف  لجا  تبون  نوچ  تسود و  دنزرف و 
راکـشآ دـنا ، هدرپس  ودـب  لد  هچنآ  ایند و  تاقلعت  یناـف  ریذـپ و  لاوز  تقیقح  دوش و  هدوشگ  ناـش  یخزرب  هدـید  اـیند  زا  جورخ  و 

، تسین نینچ  دشخب ؛ یم  شا  يدبا  رمع  ایند  ییاراد  هک  درادنپ  یم  یمدآ  دیامرف : میرک  نآرق  هک  نانچ  .دروخ  یم  سوسفا  ددرگ ،
هکلب

ص:201
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هک یـشتآ  هدـِئفْألا ؛ یَلَع  ُِعلَّطَت  یتَّلَا  هدـقوُْملا    ِ هّللا ُراـن   » درک یناوتن  نآ  یتخـس  روصت  هک  یـشتآ  داـتفا ؛ دـهاوخرد  نازوس  شتآ  هب 
(7_3: هزمه ) .دشک هرارش  اه  لد  نورد  رد  شیاه  هلعش  هدیدرگ و  هتخورفا 

رای دای 

هار رد  شیوخ  رمع  هظحل  هظحل  ناشیا  .دـنهد  یمن  تیاضر  يزیچ  هب  بوبحم  لصو  زج  ناـناج ، لاـصو  ناگدـنیوپ  ناـفرع و  لـها 
هب دنرمـش و  یم  هار  كانرطخ  عناوم  ار  ییایند  یناف  تاقلعت  ایند و  دنـساره و  یمن  ریـس  بیـشن  زارف و  زا  دـنهن و  یم  ماگ  رای  برق 

نانآ هدـش  مگ  دوخ  يدوخ  هب  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ناـهج و  دـنناد  یم  هک  ارچ  دـنرادن ؛ یگتـسب  لد  یهجوت و  نادـب  لـیلد ، نیمه 
یمرب هشوت  تسا ، ناناج  ریـسم  رد  کمک  يرای و  بجوم  هچنآ  ایند  زا  .دشاب  زیگنا  لد  لاخ و  طخ و  شوخ  یـسب  دنچ  ره  تسین ،
تیانع تبحم و  رای ، اب  يزرورهم  اب  دـنراد و  یم  بوبحم  يوس  هب  طقف  طقف و  لد  يور  دـنرادن و  يراـک  نآ  زا  شیب  اـب  دـنریگ و 

تسا لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکا  یبن  زا  یتیاور  رد  هک  نانچ  دننک ؛ یم  بلج  شیوخ  يوس  هب  ار  تسود  ترـضح  صاخ 
: هدومرف لاعتم  يادخ  هک 

سپ .منک  لیام  شیوخ  اب  تاجانم  لاؤس و  هب  ار  يو  تسا ، یلوتـسم  ما  هدـنب  بلق  رب  نم  هب  ندـش  لوغـشم  نم و  دای  متـسناد  نوچ 
، دنک شومارف  ارم  تساوخ  هدـنب  نیا  رگا  نآ ، زا  سپ  .مزرو  یم  قشع  ودـب  زین  نم  دوش و  یم  قشاع  نم  رب  دـش ، نینچ  هدـنب  نوچ 
هب ار  نیمز  لها  هک  منک  هدارا  رگا  دنناعاجـش و  ناـنآ  .دـننم  ناتـسود  قح ، هب  ناـنآ  موش و  لـیاح  شا  یـشومارف  وا و  نیب  دوخ  نم 

(1) .مراد یم  رب  نیمز  لها  زا  ار  باذع  ناشیا ، رطاخ  هب  منک ، راتفرگ  یتبوقع 

ص:202

ص 222. اه ، ناشن  یب  زا  ناشن  - 1
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دمآ نیلاب  هب  رادیب  تلود  مرحس 

دمآ نیریش  ورسخ  نآ  هک  زیخرب  تفگ   

مارخ تابارخ  هب  شوخ  رس  شک و  رد  یحدق 

دمآ نییآ  هچ  هب  تراگن  هک  ینیبب  ات   

دروآ زاب  ناگتخوس  خر  هب  یبآ  هیرگ ،

دمآ نیکسم  قشاع  سردایرف  هلان ،  

ظفاح

نیرفآ مزع   

، ناج هتسب  لاب  رپ و  غرم  مینَک و  َرب  تسود  ریغ  زا  لد  یتسار  هب  كرابم ، هام  نیا  نیـسپاو  تاظحل  رد  ات  میـشوکب  نالدمه ! نارای و 
، ریغ ِیتسود  اب  تسود  تبحم  .مامت  هب  ور  تلهم  تسا و  كدـنا  تصرف  هک  میدـنویپب ؛ رادـلد  اب  میرآ و  رد  زاورپ  هب  راـی  ياوه  رد 

مالسلا هیلع  قداص  ترـضح  هک  دریگ ؛ راگنز  تسود  ریغ  هب  هجوت  تلفغ و  هب  لد  یفاص  هنیآ  هک  دشاب  فیح  .دجنگن  لد  کی  رد 
ياـج ار  وا  زج  راـگدرورپ  مرح  رد  تسا ؛ راگدـنوادخ  صاـخ  مرح  لد  هّللا ؛  َریَغ  هـّللا  َمرَح  نکـست  ـالف  هـّللا  ُمرَح  ُبـلَقلا  : » دوـمرف

(1) «. هدم

.يرآ تفگ  يراد ؟ یم  تسود  ارم  تفگ : ودـب  دـنزرف  .دیـسوب  یم  ار  شیوخ  هلاـس  راـهچ  كدوـک  هک  دـنیوگ  ار  ضاـیع  لیـضف 
کی رد  تفگ : هاـگ  نآ  .یکی  تفگ : يراد ؟ هنیـس  رد  لد  دـنچ  دیـسرپ : كدوـک  .يرآ  تفگ : يراد ؟ تسود  ار  يادـخ  دیـسرپ :

لد هک  نانآ  اشوخ  ؟(2)  تشاد تسود  ود  ناوت  یم  ایآ  لد  کی  اب  نامز و 

ص:203

ص 25. ، 70 ج ، راونالاراحب ، - 1
ص 95. ءایلوالا ، هرکذت  - 2
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.دنهد یمن  تیاضر  رای  لاصو  زا  رتمک  هب  دنا و  هدرک  شرهم  نامسآ  غرمیس  دنا و  هدیناهر  ایند  دنب  زا 

نینچ اب  رخ  آ  تفگ : ار  وا  .تسا  لوغـشم  یناشفا  تسد  ینامداش و  هب  دراد و  ياپ  رب  تخـس  يریجنز  هک  دید  يا  هناوید  یلد ، لها 
نآ  (1) .لد رب  هن  دنا ، هداهن  ياپ  رب  مدـنب  لفاغ ! يا  تفگ : تسا ؟ ینامداش  طاشن و  ياج  هچ  دـنا ، هداهن  وت  ياپ  رب  هک  نارگ  يدـنب 
رـس رب  تمادن  تسد  دیآ و  دوخ  هب  هک  دیاب  تسالتبم ، یقلعت  هب  يزور  ره  هداهن و  لد  ياپ  رب  ایند  دنب  رمع ، هزور  ود  تلهم  رد  هک 

.دیوج يا  هراچ  ار  شیوخ  تیفاع  تبقاع و  دنز و 

شیب دوبن  يزور  ود  تایح  هناسفا   

تشذگ ناس  هچ  میوگب  وت  اب  میکح  مه  نآ   

نآ نیا و  هب  دش  لد  نتسب  فرص  زور  کی 

تشذگ نآ  نیا و  لد ز  ندنک  هب  رگد  زور   

یناشاک میلک 

روضح يانمت 

.رادوکین ار  نامهم  منامهم ، رگا  رادرب و  باجح  مناتسود ، زا  رگا  یهلا !

رد يرگید  يور و  رد  ـالب  کـی  ار  قشاـع  .تسا  نونکا  هاـنگ  و  میدـق ، وت  مرک  هک  اریز  تسا ؛ نوبز  وت  مرک  بنج  رد  هاـنگ  یهلا !
.تسا نیرق  تنحم  درد و  اب  میادو  تسا  نیمک 

ص:204

ص 711. نامه ، - 1
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.دب همه  شیوخ  زا  ما و  هدید  یکین  همه  زا  دوخ ، زا  نم  دنسرت و  وت  زا  همه  یهلا !

.نم هدنخ  درذگب  شرع  زا  نم ، هدنب  ییوگ  راب  کی  رگا  یهلا !

.رس رب  كاخ  مناراسکاخ  هلمج  زا  ماوت  یب  رگا  و  رس ، رب  جات  منارادجات  هلمج  زا  ماوت ، اب  نوچ  یهلا !

نز ناج  هب  مقشع  شتآ  یهلا !

نز ناوختسا  رب  ما  هلعش  ناز  ررش   

قشع شتآ  زا  زورف  رب  معمش  وچ 

نز ناس  هناورپ  ملد  شتآ ، نآ  رب   

ینادمه رهاط  اباب 

سیونریز

هدـمآ بـجاو  دزرو ، يراد  نتـشیوخ  دـیآ و  مـشخ  هـب  هـک  یـسک  رب  ادـخ  تـبحم  ُمـْلَحَف ؛ َبِـضُغا  نَـم  یلَع  ِهـّللا  ُهَّبَحَم  ْتَـبَجَو  . 1
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  (1) .تسا

ناراک هنگ  اب  ینمشد  رد  ار  نآ  متـسُج ، ار  لجوزع  يادخ  یتسود  یـصاعَملا ؛ ِلها  ِضُغب  یف  ُهتَدَجَوف  ّلج  ّزع و  ِهّللا  َّبُح  ُتبَلَط  . 2 
مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  (2) .متفای

(3) .دراد شتسود  دنوادخ  دشاب ، گرم  دای  هب  دایز  سکره  ُهّللا ؛ ُهَّبحأ  ِتوَملا  َرکِذ  َرَثکأ  نَم  . 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ص:205

ص 309. راونالا ، هاکشم  ص 5826 ؛ لامعلازنک ، - 1
.1381  ، 12/873 لئاسولا ، كردتسم  - 2

ح 3. ص 122 ، ج 2 ، یفاک ، - 3
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نمؤـم ندرک  داـش  زا  رت  بوـبحم  ادـخ  دزن  یتداـبع  چـیه  نمؤُـملا ؛ یلع  ِرورُّسلا  ِلاـخدإ  نم  ِهّللا  یلإ  َّبَحأ  ٍءیـشب  ُهـّللا  َدـِبُع  اـم  . 4
مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  (1) .تسین

یم وا  لد  هـب  یعقاو  تداــبع  درادــب ، تــسود  ار  يا  هدــنب  دــنوادخ  هاــگره  ِهَداــبِعلا ؛ َنـْـسُح  ُهـَـمَْهلأ  ادــبَع  ُهــّللا  َّبـَـحأ  اذا  . 5
مالسلا هیلع  یلع  ترضح                                                      (2) .دزادنا

یمن عمج  مه  اب  بش  زور و  هک  نانچمه  ناعِمَتْجَی ؛ ـال  اینُّدـلا  ُّبُح  ِهّللا و  ُّبح  َکلذـک  ناـعِمَتْجَی ، ـال  َلـیَّللا  َسمَـشلا و  ّنَا  اـمک  . 6
(3) .دنیآ یمن  درگ  مه  اب  زین  یتسود  ایند  یتسود و  ادخ  دنوش ،

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

یم لوغــشم  دوــخ  تـبحم  هــب  ار  وا  لد ) ، ) درادــب یمارگ  ار  يا  هدــنب  دــنوادخ  هاــگره  ِهَّبَحَِمب ؛ ُهلَغـَـش  ادــبع  ُهــّللا  َمَرْکأ  اذإ  . 7
مالسلا هیلع  یلع  ترضح                                                    (4) .دنک

يا هلیـسو  چـیه  اـب  هدـنب  تسا : هدومرف  دـنوادخ  مکیلع ؛ ُتْضَرَْتفا  اّـمِم  َّیلِإ  َّبَحَا  یـشب ٍء  ُدـبَع  َّیِلا  َبَّرَقَت  اـم  ّلـجوّزَع : ُهَّللا  َلاَـق  . 8
(5) .تسا هدشن  کیدزن  نم  هب  ضیارف  زا  رت  بوبحم 

، نــیمز رد  لـــجوزع  يادـــخ  دزن  اـــهراک  نــیرت  بوـــبحم  ُءاعُّدـــلا ؛ ِضرـــالا  یف  لـــج  ّزع و  ِهــّللا  یِلا  ِلاـــمعالا  ُّبــَـحَا  . 9
مالسلا هیلع  یلع  ترضح                                                                               (6) .تساعد

 

ص:206

ح 2. ص 188 ، ج 2 ، نامه ، - 1
ح 4066. مکحلاررغ ، - 2

ح 7002. نامه ، - 3

ح 4080. نامه ، - 4
ح 7. ص 352 ، ج 2 ، یفاک ، - 5

ح 1985. ص 9 ، ج 2 ، قالخالا ، مراکم  [ . 6 - ] 6
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( ناضمر كرابم  هام  مهدراهچ  زور   ) تیالو

هراشا

امش ناشخر  يور  زا  نسح  هام  غورف  يا 

امش نادخنز  هاچ  زا  یبوخ  يوربآ   

رگم دش  دهاوخ  رادیب  ام  دولآ  باوخ  تخب 

امش ناشخر  يور  یبآ  هدید ، رب  دز  هک  نآز   

يا هتسدلگ  تخر  زا  تسرفب  هارمه  ابص  اب 

امش ناتسب  كاخ  زا  میونشب  ییوب  هکوب   

وگب نیمآ  ونشب و  ییاعد  ظفاح  دنک  یم 

امش ناشفا  رّکش  لعل  ْداب  ام  يزور   

ظفاح

گنتاگنت يا  هطبار  شیوخ  تلع  اب  ار  یلولعم  ره  هک  نادنچ  دشاب ؛ یم  نایم  رد  ینتـسسگان  يدنویپ  لاعتم  قلاخ  اب  ار  ملاع  قیالخ 
هب راگدرورپ  اب  طابترا  نودـب  دـناوت  یمن  دـنک ، یم  هدز  تفگـش  ار  اه  مهو  ناریح و  ار  اه  لقع  هک  شنیرفآ  ماـظن  .تسا  لاـحم  و 

بلاق دنزیر  ورف  مه  زا  دنک ، يزان  رگا  تسوا و  يوس  هب  تسوا و  هب  تسوازا و  تسه  هچره  .دهد  همادا  دوخ  زیگنا  تفگش  یتسه 
.اه

، تسوا تداعـس  تیاده و  يارب  تقلخ  مامت  دراد و  یفرگـش  یحور  یمـسج و  یگدـیچیپ  ناسنا  هک  اجنآ  زا  ناگدـیرفآ   نایم  رد 
يرت قیقد  رتشیب و  تیاده  هب  دنمزاین  نوچ  دراد ؛ شیوخ  يادخ  اب  رت  گنت  یطابترا  رت و  قیمع  يدنویپ 

ص:207
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.تسا نکممان  هطـساو  یب  میقتـسم و  روط  هب  زاین ، یب  سدـقم  تاذ  اب  زجاـع ، یکاـخ و  مدآ  ناـیم  دـنویپ  هک  تسین  هدیـشوپ  .تسا 
ياهتنمان لامک  ربارب  رد  قولخم  یناوتان  زجع و  رگم  تسین ، ببـس  يزیچ  ار  هصیقن  نیا  و  نیمز ! نامـسآ و  رون  اـجک و  هریت  كاـخ 

ناسنا و هب  ملاع ، قلطم  ضاّیف  زا  نآ  ببس  هب  تیاده ، یتسه و  ضیف  ات  دشاب  ییاه  هطساو  ناشیا  نایم  هک  یتسیاب  سپ  .لاعتم  قلاخ 
ياهرابیوج هب  رگا  دزیر و  یم  ورف  راسهوک  يالعا  هطقن  زا  هک  تسا  يراشبآ  نوچمه  لثَم ، رد  انعم  نیا  دبای و  تیارـس  تادوجوم 

اراوگ بآ  ات  تسا  مزال  سپ  .دیبوک  دهاوخ  مهرد  ار  ناتـسب  غاب و  راشف ، ینیگنـس و  طساو  هب  دوشن ، لدبم  رت  کچوک  کچوک و 
.ددرگ افصم  نمچ  دیآ و  راب  هب  لگ  ات  دوش  لقتنم  ارحص  غاب و  هب  اه  يوج  هلیسو  هب  هوک ، زا 

متمدخ هاوخ  اوه  هک  ایقاس  يآ  زاب 

متلود يوگاعد  یگدنب و  قاتشم   

تسوت غورف  تداعس  ماج  ضیف  هک  اجنآز 

متریح تاملظز  يامن  ندش  نوریب   

ظفاح

یهلا ضیف  هطساو 

ياه هطـساو  دوجو  ترورـض  هب  هک  دیاب  دناد ، یم  وا  زا  ار  یتسه  ضیف  همه  دراد و  رواب  ار  یلاعت  قح  تینادحو  دـیحوت و  هک  نآ 
تیانع بلط  ضیف و  بسک  راگدرورپ  هاگرد  ناصاخ  ناتـسآ و  زا  ناعذا و  كاـخ ، زا  هتفاـی  یتسه  قولخم  كاـپ و  تاذ  نآ  ناـیم 

تکربرپ راوج  زا  يا  هظحل  دندولاین و  يدیلپ  چیه  هب  شیوخ  دوجو  رهوگ  هک  دنا  يریمض  نشور  ياه  ناسنا  اه ، هطـساو  نیا  .دنک 
ترضح

ص:208
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تسا و دابآ  نانآ  دوجو  تکرب  زا  نیمز  هک  نایاپ  یب  ضیف  يارجم  دنتسه و  یهلا  رارسا  ندعم  هک  یناماما  دنتـسجن ؛ يرود  تسود 
ماک هب  ار  شلها  دوش ، یلاخ  ماـما  زا  نیمز  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قدـصم  قداـص  ترـضح  هک  تسور  نیا  زا  مه  .دراد  یقنور 

(1) «. درب دهاوخ  ورف  شیوخ 

.دنک یم  دیکأت  دییأت و  تابثا و  تسا ، یتسه  یلاعت و  يادخ  نیب  هطساو  هک  ار  موصعم  ماما  دوجو  ترورض  یناوارف ، تایاور 

وا هب  مولع  زا  یقیقد  بلاطم  تشاد و  یم  تسود  ناوارف  ار  وا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دوب و  لاس  نس و  مک  یناوج  ماشه 
خر شیارب  هک  ار  هرـصب  گرزب  ِِملاع  اب  هرظاـنم  یگنوگچ  ماـشه ، زا  شیوخ ، باحـصا  عمج  رد  ترـضح  نآ  يزور  .دوب  هتخومآ 
هدز هقلح  یملاع  درگ  هک  نابلط  شناد  زا  مدید  يریثک  عمج  .مدمآ  رد  هرـصب  دجـسم  هب  يزور  تفگ : ماشه  .دـش  ایوج  دوب ، هداد 

رد نم  متفگ : مدز و  وناز  يو  لباقم  ّتیعمج و  يولج  رد  مدرک ، زاب  یهار  تعامج  ناـیم  زا  نم  .دـسرپ  یم  یلاؤس  کـی  ره  دـنا و 
دیدرگ بجعتم  ملاع  يراد ؟ مشچ  ایآ  متفگ : .سرپب  يرآ  تفگ : یهد ؟ یم  ملاؤس  هزاجا  ایآ  مراد ، یلاؤس  وت  زا  مبیرغ و  رهش  نیا 
دنچره .سرپب  تفگ : سپ  .تسا  هنوگ  نیا  نم  شـسرپ  متفگ : ینیب ؟ یمن  ارم  نامـشچ  رگم  تسا ، یلاؤس  هچ  رگید  نیا  دیـسرپ : و 

ار اهوب  نآ  هلیـسو  هب  تفگ : ینک ؟ یم  هچنآ  اب  متفگ : .يرآ  تفگ : يراد ؟ ینیب  اـیآ  متفگ : .دـیآ  یم  رظن  هب  هناـکدوک  هناـقمحا و 
نآ اب  ار  اه  معط  تفگ : دیآ ؟ یم  تراک  هچ  هب  متفگ : .يرآ  تفگ : يراد ؟ ناهد  ایآ  متفگ : .مهد  یم  صیخشت 
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یم صیخـشت  بلق  هلیـسو  هب  ار  ساوح  ياه  هتفاـی  تفگ : ینک ؟ یم  هچنآ  اـب  متفگ  .يرآ  تفگ : يراد ؟ بلق  مدیـسرپ : .مشچ  یم 
.مهد

نوـچ تفگ : .دـنملاس  وـت  ياـضعا  همه  هکنآ  لاـح  تسیچ ، ّتلع  مدیـسرپ : .هن  تـفگ : دـنزاین ؟ یب  بـلق  زا  وـت  ياـضعا  مدیـسرپ :
.دهد یم  زییمت  ناشیا  نیب  دزاس و  یم  لّدبم  نیقی  هب  ار  کش  مبلق ، منک ، یم  کش  اهزیچ  رگید  اه و  یندیشچ  اه و  یندییوبرد 

حیحـصت و ار  ناشکوکـشم  ياه  هتفای  ات  هدومرفن  اهر  ماما  نودب  ار  وت  ندب  ياضعا  لاعتم  يادـخ  هک  دوش  یم  هنوگچ  متفگ : سپ   
ات دـهدن ، رارق  ناشیارب  یماما  دزاس و  اهر  فالتخا  تریح و  کش و  رد  ار  نامدرم  ناـمیا  نید و  یماـمت  یلو  دـنک ، تیادـه  ار  وت 

، دوب هدش  ریگ  لفاغ  نم  مالک  زا  هک  وا  .دـنریگ  تیادـه  دـنبای و  یـصالخ  وا  هب  هعجارم  اب  دـنداتفا ، یناریح  کش و  هطرو  رد  نوچ 
: دیسرپ .هن  متفگ : ییوا ؟ نانیـشن  مه  زا  ایآ  تفگ : .هن  متفگ : یتسه ؟ مکح  نب  ماشه  وت  تفگ : نم  هب  هاگ  نآ  درک ، توکـس  یتخل 

یتقو ات  دیناشن و  دوخ  هاگیاج  رد  درب و  شیوخ  دزن  هب  ارم  سپـس  .ییوت  ماشه  سپ  تفگ : .ما  هفوک  لها  متفگ : ییاجک ؟ لها  سپ 
(1) .تفگن ینخس  دوب ، اجنآ 

دوش یمن  رس  هب  وت  یب  دوش ، رس  هب  ناگمه  یب 

دوش یمن  رگد  ياج  ملد ، نیا  دراد  وت  غاد   

يدش ربز  ناهج  ریز  يدش ، رس  هب  رگا  وت  یب 

.دوش یمن  رس  هب  وت  یب  يدش ، رَقَس  مرا ، غاب   

يولوم

ص:210
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تیاده ناگراتس 

اهر یهارمگ  تریح و  يداو  رد  ار  ناگدـنروآ  نامیا  تعامج  شیوخ ، هدرتسگ  فطل  هب  نایاپ و  یب  مرک  هطـساو  هب  لاعتم  يادـخ 
ضیف ياه  هطـساو  نید و  نایاوشیپ  ناونع  هب  ار  شیوخ  ناگدـنب  نیرتهب  تشاذـگن و  غورف  یب  ار  ناـمدرم  تیادـه  غارچ  دومرفن و 

داد نامرف  ار  شیوخ  مرّکم  یبن  ریدغ ، زور  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسا  لقن  یّنس  هعیش و  زا  هک  نانچ  دومرف ؛ بوصنم  شیوخ 
هب شیوخ  تلاسر  ینکن ، رگا  هک  ناسرب ؛ ناـمدرم ] هب   ] لـماک روط  هب  هدـش ، لزاـن  تراـگدرورپ  يوس  زا  ار  هچنآ  ربماـیپ ! يا  : » هک

نیرتهب یهللادـی  تسد  نارازگ ، جـح  هوبنا  عمج  نایم  رد  ترـضح  نآ  كرابم  دوجو  نآ ، یپ  رد  ( 67 هدئام : «.) يا هدیناسرن  ماجنا 
تنک نم  : » دومرف یفرعم و  دوخ  زا  سپ  ياوشیپ  ماـما و  ناونع  هب  درب و  ـالاب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما  شیوخ ، تّما 

(1) «. تسوا يالوم  یلع  نیا  میوا ، يالوم  نم  هکره  هالوم ؛ یلعف  هالوم ،

شاب هاش  شاب و  ناهج  هاش  مالغ  لد ، يا 

شاب هلا  فطل  تیامح  رد  هتسویپ   

یلع ای  وت  يالو  هب  ما  هدنز  زورما 

شاب هاوگ  ناماما  كاپ  حور  هب  ادرف   

زیختسر زور  دوب  عیفش  مدمحا  نوچ 

شاب هانگ  رپ  نم  شک  الب  نت  نیا  وگ   

ظفاح

ص:211
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نودـب دوش و  هدز  بآ  رب  هک  تسا  یـشقن  نوچ  تیالو ، نودـب  نامیا  تسا و  نامیا  ساسا  نکر و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هک  نانچ  تسا ؛ ریذپ  للخ  صقان و  یمدآ ، دیحوت  نآ 

ارچ تسا ؛ رگید  هیاپ  راهچ  زا  رترب  مظعا و  نکر  تیالو  .تیالو  جح و  تاکز ، هزور ، زامن ، تسا : راوتـسا  هیاپ  جنپ  رب  مالـسا  يانب 
دزیخ و رب  تدابع  مایق و  هب  اـه  بش  یـسک  رگا  دیـشاب  هاـگآ  دـینادب و  .تساـهنآ  هب  ياـمنهار  یلو و  تسا و  ازجا  رگید  دـیلک  هک 
ات دسانـشن ، ار  شیوخ  ناـمز  ّیلو  ماـما و  تیـالو  یلو  دـهد ، هقدـص  نادـنمزاین  هب  ار  شیوـخ  ییاراد  ماـمت  درادـب و  هزور  اـهزور 

(1) .دیآ یمن  رامش  هب  نامیا  لها  زا  درادن و  یشزرا  رجا و  یلاعت  يادخ  دزن  شلمع  دشاب ، وا  يامنهار 

ایند و جاوما  مطـالت  رد  هک  دـبای  یم  تسد  ریذـپان  فصو  یـشمارآ  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیـالو  هاـنپ  رد  تیـالو ، اـب  نمؤم 
هک نانچ  ددرگ ؛ یم  يو  تاجن  ییاهر و  بجوم  دوش و  یم  هدیمد  ناسنا  دبلاک  رد  هزات  یناج  نوچ  یگدنز ، تالـضعم  شکاشک 

نایعیش هب  باطخ  هدرک و  دادملق  یلهاج  گرم  ار ، یهلا  يایلوا  تیالو  یب  گرم  یتیاور ، رد  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 
: دیامرف یم  شیوخ  ناّبحم  و 

.دـسر یم  ارف  اـیند  كرت  تلحر و  هظحل  دـسر و  یم  ناـتموقلح  هب  ناـج  هک  تسا  یماـگنه  تیـالو ، هـب  امـش  يدـنمزاین  نیرتـشیب 
(2) .مدوب هتفرگ  شیپ  رد  یحیحص  هار  هچ  متشاد و  يا  هریس  کین  هچ  تفگ : دیهاوخ  هک  تساجنآ 

لآ بلاط و  یبا  نب  یلع  هب  بر ، ای 

ص:212
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لالج لج  ناهج  دنوادخ  ریش  نآ 

همه دایرف  هب  یسر  ناکم  هس  ردناک 

لاؤس ماگنه  ربق و  عزن و  مد  ردنا   

يراصنا هللادبع  هجاوخ 

نارک یب  یساپس 

.تداعس هار  ناگدنیوپ  یگشیمه  شور  تسا و  تفرعم  قیرط  ناورهر  هدیدنـسپ  هریـس  نارگید ، یکین  لباقم  رد  ینادردق  رکـشت و 
يونعم و ریثأت  زا  نخـس  هک  ییاج  دریذپ و  تروص  رت  قیمع  زین  نآ  زا  ینادردق  رکـش و  دیاب  دشاب ، رتالاو  لمع  شزرا  هک  ردق  ره 

فازگ سپ  دـمآرد  هب  شرکـش  هدـهع  زا  درک و  نیعم  ار  نآ  ِردـق  هنوگ  چـیه  هب  ناوـت  یمن  تسا ، ناـیم  رد  یمدآ  سفن  رب  یحور 
هب نایمدآ  تسین و  یسانشردق  رکش و  راوازس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  ردق  هب  رشب  يارب  سک  چیه  مییوگب  رگا  تسین 

، ترضح نآ  هراشا  هب  يدبا  تداعس  هب  نایمدآ  نتشگ  نومنهر  ربارب  رد  نوچ  .دنتسین  نوهرم  نویدم و  ناشیا  هزادنا  هب  سک ، چیه 
، تسا هدومرف  تیانع  ام  هب  ینادردق  هار  دوخ  یلاعت  يادـخ  دـنزجاع ، تمعن  نیا  رکـش  زا  اه  ناسنا  دـیاین و  روصت  رد  يدزم  رجا و 

لها ّتبحم  تیالو و  زج  تّما  امـش  زا  نم  لوسر ؛ يا  وگب  یبْرُْقلا ؛ ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ْلـُق ال  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ 
(23 اروش : «.) مبلط یمن  متیب 

دراد و تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تیالو  تمظع  جوا  زا  ناشن  هدـیدرگ ، یفرعم  ترـضح  نآ  تلاسر  شاداـپ  هکنآ  زج  رما  نیا   
تیب لها  هب  تبحم  تدارا و  دـنچره  هک  ارچ  دوب ؛ سب  ار  ام  تشاد ، یمن  يا  هرمث  نیا  زج  ام  يارب  كاـپ  ياـهرون  نآ  تیـالو  رگا 

رون نآ  تلاسر  جنر  شاداپ  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ص:213
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اـه و یگدـنکارپ  ربارب  رد  ترـضح  نآ  تلم  عاـمتجا  فـطع  هطقن  تـّما و  يراگتـسر  يارب  تـقیقح  رد  هدـمآ ، رامـش  هـب  یـسدق 
؛ هقرفلل ًاناما  انتیالو  و  : » دومرف هنیدم  دجسم  رد  دوخ  یخیرات  هباطخ  ردمالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ناماما ، ردام  .تساه  یگدنامرد 
هک تسور  نیا  زا  مـه  ، (1)« دومرف ررقم  یگدـنکارپ  يالب  هقرفت و  رطخ  زا  مالـسا  هعماج  ناما  روظنم  هب  ار  ام  تیالو  لاعتم  يادـخ 

: دیامرف یم  رگید  یلاقم  رد  یلاعت  يادخ 

ناتدوخ هب  مدوب ، راتـساوخ  امـش  ندرک  دنمتداعـس  جـنر  لباقم  رد  ار  نآ  هک  تیب  لها  تیالو  ّتبحم و  عفن  دوس و  ربماـیپ ! يا  وگب 
(47 ءابس : «. ) ددرگ یمزاب 

دنک تدازآ  هک  نآ  الوم  تسیک 

دنکرب تیاپ  تیقر ز  دنب 

داهتجا اب  ربمغیپ  ببس  نیز 

داهن الوم  یلع ، نآ  ار و  دوخ  مان 

تسا يواه  تیالو  يدازآ  هب  نوچ 

تسا يدازآ  ایلوا  زا  ار  نانمؤم 

يولوم

نابوخ رهم 

یم بان  رهوگ  هب  لدبم  ار  دوجو  سم  هک  تسا  یمظعا  ریـسکا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نادـناخ  هب  يزرورهم  تیالو و 
تعاط و هب  يرمع  تیب  لها  تیالو  اب  هک  نآ  .تشاد  دهاوخ  یپ  رد  نما  شیع و  تداعس و  ترخآ ، ایند و  رد  دزاس و 

ص:214
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دمحم ماما  ترضح  زا  تسا  ربخ  رد  هک  نانچ  رت ؛ کیدزن  تداعس  هب  تسا و  رتراودیما  یسب  شیوخ  تاجن  هب  درآ ، رس  هب  یگدنب 
یم دنگوس  ار  یلاعت  يادخ  ددرگ و  یم  راتفرگ  خزود  رد  یهلا  باذـع  هب  يدامتم  نایلاس  راکهانگ ، يا  هدـنب  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب 

وا تیب  لها  دمحم و  قح  هب  یهلا ! دروآ : یم  رب  دایرف  هکنآ  ات  دونش ، یمن  یخساپ  یلو  دشخب ، شا  یصالخ  شتآ  رهق و  زا  ات  دهد 
یم یحو  ار  نیما  لـیئربج  شیوـخ ، هاـگرد  بّرقم  کـلم  لاـعتم ، يادـخ  هاـگ  نآ  .هد  ما  ییاـهر  شتآ  زا  ياـمرف و  یّمحرت  نم  رب 

وا هب  دیامرف : یم  میحر  يادـخ  .موش  شتآ  لخاد  هنوگچ  نم  ادـنوادخ ! دـیوگ : لیئربج  .رآ  نم  دزن  هب  ار  مبذـعم  هدـنب  هک  دـیامرف 
( شتآ رعق   ) نیّجـس رد  دـیامرف : دـنوادخ  .مناد  یمن  وا  هاگیاج  دـیوگ : لیئربج  .ددرگ  تمالـس  درـس و  وت  رب  هک  داد  مهاوخ  نامرف 
، دبای یم  شیوخ  ياپ  زا  نازیوآ  ار  راکهانگ  هدـنب  نآ  نوچ  هتفر ، هاچ  نآ  هب  لیئربج  سپ  .تسا  سوبحم  اجنآ  رد  هک  تسا  یهاچ 
هب هدروآ ، نوریب  شتآ  زا  ار  وا  لیئربج  .مناد  یمن  نآ  رادقم  دیوگ : یتسه ؟ بذعم  شتآ  رد  هک  تسا  تدـم  هچ  دـسرپ : یم  وا  زا 

يادخ سپ  .منادن  نآ  رادقم  دـیوگ : يداد ؟ مسق  ارم  ردـقچ  ام ]! هدـنب  يا  : ] دـسرپ یم  وا  زا  راگدرورپ  .درب  یم  یلاعت  قح  رـضحم 
باذع ینوبز  يراوخ و  رد  يدوب ، هدادن  مسق  دـمحم  لآ  دـمحم و  هب  ارم  رگا  دـنگوس ، ملالج  تزع و  هب  دـیامرف : یلاعت  كرابت و 
تسوا هتشذگ  نم و  نایم  هچنآ  دهد ، دنگوس  دمحم  لآ  دمحم و  هب  ارم  هک  سکره  ما  هتشاد  مزال  دوخ  رب  یلو  مدرک ، یم  تیاهر 

(1) .مدیشخب زین  ار  وت  نونکا  مزرمایب و 

ص:215
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ارهز یلع و  دمحم و  هب  برای 

ابع لآ  نسح و  نیسح و  هب  برای 

ارس ود  رد  متجاح  رآرب  فطل  زک 

یلعا ّیلع  ای  قلخ  تنم  یب   

يراصنا هللادبع  هجاوخ 

تدابع حور  تیالو ،  

لها تیالو  هب  کسمت  اب  هارمه  یتقو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تعیرش  رهاوظ  هزور و  زامن ، هب  دوجو  لاغتـشا  نالدمه ! نارای و 
؛ هّللا لبح  هب  کسمت  هجوت و  یمدآ ، تداعس  ریـسم  رد  یلـصا  لماع  تشاد و  دهاوخن  ناسنا  يارب  یعفن  دشابن ، مالـسلا  مهیلع  تیب 
یلـصا و ضرغ  سپ  .دراد  تلالد  انعم  نیمه  رب  یبرقلا » یف  هدوملا  ّالا  ًارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق   » هفیرـش هیآ  تسا و  تیـالو  ینعی 
و اه ، گرب  اه و  هخاش  نوچ  توبن  تخرد ، هشیر  هلزنم  هب  دیحوت  .تسین  ربمایپ  تیب  لها  یتسود  زج  تلاسر ، نیا  زا  ییاهن  فدـه 
تفرگ و ار  هویم  یتسیاب  سپ  .تسین  نآ  هویم  زج  يزیچ  يراک ، تخرد  زا  ییاـهن  ضرغ  تسا و  تخرد  نآ  هویم  هلزنم  هب  تیـالو 

.دوب نارازگرکش  زا 

ار شیوخ  تیب  لها  تیالو  يابیز  راثآ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  یهلا ، يایبنا  رخف  تانیاک و  دیـس  زا  تساربخ  رد 
.درامش یم  رب  نینچ 

دهاوخ هدش  هدیشخب  هدیزرمآ و  دریمب ، دمحم  لآ  تبحم  اب  سکره  .تسا  دیهش  دریمب ، دمحم  لآ  تبحم  اب  سکره  دیـشاب ، هاگآ 
ایند زا  منادـنزرف  تبحم  اب  سکره  .تسا  هتفر  ایند  زا  كاپ  هبوت و  اب  دورب ، اـیند  زا  دـمحم  لآ  تبحم  اـب  هک  نآ  دیـشاب ، هاـگآ  .دوب 

شتـشهب تراشب  توملا  کلم  دریمب ، نم  نادـناخ  تبحم  اب  هک  سک  نآ  .تسا  هتـسب  ورف  ناـهج  زا  مشچ  لـماک ، یناـمیا  اـب  دور ،
دهاوخ

ص:216
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هاگآ .شیوخ  رهوش  يارب  سورع  ون  نوچ  دـیارآ ، یم  وا  يارب  ار  دوخ  یهلا  تشهب  دـنک ، تلحر  متیب  لـها  تبحم  اـب  هک  نآ  .داد 
، دور كاخ  هب  نم  تیب  لـها  تبحم  اـب  هکره  دوش و  هدوشگ  شربق  هب  تشهب  زا  رد  ود  دریمب ، دـمحم  لآ  تبحم  اـب  هکره  دیـشاب ،

(1) .دنادرگ یم  دوخ  تمحر  هکیالم  هگترایز  ار  شرازم  دنوادخ 

دوب امش  يوکرس  كاخ  رذگهر  زا 

داتفا رحس  میسن  تسد  رد  هک  هفان  ره 

ظفاح

ربارب رد  زجع  راهظا  لسوت و  اب  دنیاس و  یم  ایلوا  ناتسآ  رب  يراسکاخرس  هراومه  تفرعم ، ملع و  لها  ناگرزب  هک  تسین  تهج  یب   
نیا هب  رتشیب  نازیم  نامه  هب  دروآ ، یم  فک  هب  يرتشیب  تفرعم  هار  نیا  رد  هکره  دنبلط و  یم  ار  نانآ  صاخ  تیانع  هجوت و  ناشیا ،

.دنک یم  ینتورف  يراسکاخ و  راهظا  نادناخ 

زا نت  لـهچ  دوـمرف : شیوـخ  نادرگاـش  زا  یکی  هب  هللا  همحر  ینـالیم  یمظعلا  هّللا  تـیآ  ترـضح  گرزب ، عـجرم  هـک  تـسا  لـقن 
رد داتـسا  نامرف  زا  هک  نم  دیوگ : یم  درگاش  نآ  .متـسه  يزیچ  بلاط  هک  رآ  نم  دزن  دنوش ، یم  رـضاح  وت  ربنم  رد  هک  ار  یناناوج 

یکی یکی  دومرف : گرزب  ملاـع  نآ  دـندش ، رـضاح  یگمه  نوچ  .مدروآ  ناـشیا  دزن  ار  ناـناوج  زا  رفن  لـهچ  مدوـب ، هدـنام  بجعت 
رابکـشا مشچ  اب  دـش ، یم  دراو  یناوج  ره  هک  میدـید  یم  میتشادـن ، یعالطا  هدـمآ  شیپ  عوضوم  زا  هک  ام  .دـیوش  نم  قاتا  لـخاد 

هتـسشن و ناشیا  مدـید  .مدـش  قاتا  دراو  دـش و  هریچ  نم  رب  یباـت  یب  يدـنچ ، زا  سپ  .دـنار  یمن  ناـبز  رب  یفرح  دـمآ و  یم  نوریب 
یم باوج  يراد ؟ یم  تسود  ار  همطاف  نیـسح  وت  اـیآ  دیـسرپ : یم  وا  زا  دـش ، یم  دراو  هک  یناوج  ره  .دوب  شراـنک  رد  زین  شنفک 

زا کـشا  باوـج ، لاؤـس و  نیا  نیب  رد  نوـچ  و  تسا ، روـط  نیا  هک  هـّللا  ءاـش  نا  تـفگ : یم  یلیخ ؟ دوـمرف : یم  ناـشیا  .يرآ  داد 
کشا هب  شیوخ  نفک  فراع ، ملاع  نآ  دش ، یم  يراج  ناوج  نآ  ناگدید 

ص:217
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(1) .تسارهز نیسح  هب  لّسوت  نیمه  دیآ ، راک  هب  ارم  يزیچ  رگا  دومرف : یم  دیلام و  یم  ناناوج  ناگدید 

نیسح تسا  تالکشم  عیمج  لّالح 

نیسح تسا  تائّیس  حول  هدنیوش   

الب نافوت  مغ ز  هچ  ار  وت  هعیش  يا 

نیسح تسا  تاجنلا  هنیفس  هک  ییاج   

گنس نارگ  يرهوگ 

لها تیالو  اب  ار  ناشیا  هداهن و  فک  رد  اهب  نارگ  يرهوگ  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  هعیـش و  تعاـمج  هک  یتسار  هب 
.دجنگن فصو  رد  هک  یتفارش  دیان و  رادنپ  رد  هک  یتمارک  دنا ؛ هدیشخب  تمارک  تیب 

، یهلا هاگراب  ناصاخ  نآ  ياه  نامرف  يارجا  اب  شیوخ و  يونعم  یحور و  هطبار  تیوقت  اب  دسانـشب و  رهوگ  نیا  ردق  هک  دـیاب  سپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  مرکم  یبن  زا  تسا  ربخ  رد  .درب  نایاش  هدافتـسا  یهلا  تفرعم  بسک  ریـسم  رد  ردق  نارگ  هیامرـس  نیا  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح  شیوخ ، راوگرزب  نیشناج  یصو و  هب  هک 

، موس نامیا ؛ ییوکین  مود ، ِدلوم ؛ یکاپ  یگداز و  لالح  لوا ، هدب : تراشب  ردـق  نارگ  هدژم  هد  هب  ار  شیوخ  نارادتـسود  نایعیش و 
زا یبلق  يزاـین  یب  مشـش ، ناشیامیـس ؛ هرهچ و  ندوب  ینارون  مجنپ ، ناـشیاهربق ؛ ندـش  هداـشگ  مراـهچ ، ناـشیا ؛ هب  دـنوادخ  تبحم 

زا یکاپ  مهن ، ماذج ؛ صرب و  يرامیب  زا  نتفای  تینما  متشه ، ناشنانمشد ؛ اب  دنوادخ  ینمشد  متفه ، نارگید ؛

ص:218
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(1) .تشهب رد  نم  اب  يراوج  مه  یهارمه و  مهد ، اهاطخ و  ناهانگ و 

يادخ تسب  نانهد  نیریش  بل  اب  ام  دهع 

دننادنوادخ موق ، نیا  هدنب و  همه ، ام   

ظفاح

شنیرفآ هصرع  رد  تیالو  شقن 

ّتیمها نانچ  زا  هکلب  دشاب ، نامزلارخآ  تّما  ناناملسم و  هب  صتخم  هک  تسین  یبلطم  مالسلا  مهیلع  نید  همئا  تیالو  هب  نتشاد  رواب 
عوشخ عوضخ و  ّتبحم و  هقالع و  راهظا  كاپ  ياـهرون  نیا  هب  خـیرات ، لوط  رد  یهلا  ناربماـیپ  همه  هک  تسا  رادروخرب  یتمظع  و 

یلع نانمؤم  ریما  تیالو  هلئسم  رد  شیوخ  ناربمایپ  یمامت  زا  لاعتم  يادخ  دنا و  هدوب  فرتعم  ناشیا  ماقم  ّولع  يرترب و  هب  دنتشاد و 
.تسا هتفرگ  نامیپ  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  مالسلا و  هیلع 

يارب زج  ار  شناگدنب  دنوادخ  دومرف : نینچ  شیوخ  باحـصا  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  يزور  تسا  لقن 
وا ریغ  شتسرپ  هب  رگید  درک ، يادخ  تدابع  نوچ  دنک و  یم  شتدابع  دسانشب ، ار  يادخ  يا  هدنب  رگا  سپ  .دیرفاین  تفرعم  بسک 
ره مدرم  تخانش  روظنم ، دومرف : ترضح  تسیچ ؟ يادخ  تفرعم  زا  روظنم  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  يدرم  هاگ  نآ  .دنیب  یمن  يزاین 

(2) .تسا بجاو  ناگمه  رب  شتعاط  هک  تسا  شیوخ  نامز  ِماما  زا  نارود 

دوب امش  يوک  رس  كاخ  رذگهر  زا 

داتفا رحس  میسن  تسد  رد  هک  هفان  ره   

ظفاح

ص:219
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تیالو يایمیک 

رـصم تنطلـس  تخت  رب  دیـسر و  يزیزع  هب  لاعتم  يادـخ  هار  رد  رایـسب  ياه  تقـشم  لمحت  زا  سپ  فسوی  نوچ  هک  تسا  ربخ  رد 
ببس هب  دنتفگ : دنتشادزاب و  تاقالم  ضیف  زا  ار  يو  ْنانابهگن  یلو  دمآرد ، وا  هاگرد  هب  يو  تاقالم  بلط  هب  اخیلز  يزور  تسشن ،
اخیلز .میراد  شوخان  رـصم  زیزع  اب  ار  وت  تاقالم  يدنکفا ، نادنز  هب  ار  يو  زارد  نایلاس  یتشاد و  اور  فسوی  رب  هک  ییافج  روج و 
ییادخ ساپس  تفگ : تفر ، فسوی  کیدزن  هب  نوچ  .مرادن  لد  هب  یساره  دسرت ، یم  ادخ  زا  هک  یـسک  زا  نم  یلو  تفگ : نانآ  هب 

تزع تنطلـس و  تخت  رب  ناشتعاط ، ببـس  هب  ار  ناگدنب  دینادرگ و  لیلذ  هدنب و  تیـصعم ، ینامرفان و  ببـس  هب  ار  ناهاشداپ  هک  ار 
: دومرف ترـضح  نآ  .تلامج  ییابیز  تفگ : یتشگ ؟ نم  هتفیـش  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : وا  هب  ترـضح  سپ  .دیناشن 
ددرگ و ثوعبم  نامزلارخآ  رد  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  شمان  هک  ینک  هدـهاشم  ار  يربماـیپ  رگا  درک  یهاوخ  هچ  سپ 
زا نیا  وت  دومرف : ترـضح  نآ  .ییوگ  یم  تسار  تفگ : اخیلز  تسا ؟ نم  زا  رت  هدنـشخب  رت و  میرک  دراد و  نم  زا  رتاـبیز  يا  هرهچ 

یلاعت يادخ  تفگب ، نخـس  نیا  هک  یماگنه  .داتفا  نم  بلق  رد  وا  ّتبحم  يدنار ، نابز  رب  شکرابم  مان  نوچ  تفگ : یتسناد ؟ اجک 
وا نوچ  مراد ؛ یم  تسود  ار  وا  نونکا ] مه  زا   ] نم دیوگ و  یم  تسار  اخیلز  فسوی ! يا  هک : دومرف  یحو  ار  شیوخ  راوگرزب  یبن 

يرسمه ضیف  هب  اخیلز  هک  دوب  هناصلاخ  تبحم  نیمه  تکرب  زا  دراد و  تسود  ار  وا  لآ  دّمحم و 

ص:220
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(1) .دیسر مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  یهلا ، صلخم  یبن  نآ 

دّمحم لامج  زا  دنام  ورف  هام 

دمحم لادتعا  هب  دشابن  ورس   

یناوج ینک و  یقشاع  رگا  يدعس ،

دّمحم لآ  تسا و  سب  دّمحم  قشع   

يدعس

ناسنا هب  یـصاصتخا  یهلا ، كاپ  تاذ  زا  ضیف  بسک  یلاعت و  قح  اـب  طاـبترا  يارب  تطاـسو  هب  يدـنمزاین  تفر ، نخـس  هک  ناـنچ 
تسا ضیف  ياه  هطساو  جاتحم  یهلا ، ضیف  زا  يرو  هرهب  يارب  تسایند ، نیا  قولخم  تسا و  كاخ  ملاع  هئـشن  رد  هچره  هتـشادن و 

نابز اـب  مل  اـع  تادوجوم  یماـمت  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـنر  اد  تفاـیرد  تاـیح  همادا  دوجو و  یتسه و  ضیف  ، نآ قیرط  زا  هک 
عضاـخ و ناـنآ ، تمارک  تفارـش و  ربارب  رد  دـنفرتعم و  راـگدرورپ  دزن  ناـشیا  نأـش  تمظع  اـیلوا و  تیـالو  هب  لد ، نخـس  لاـح و 

.راسکاخ

هّکم هب  راب  ود  تسیب و  نآ  اب  هک  تشاد  يرتش  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  نادباع ، تنیز  نادجاس و  دیـس  تسا  لقن  هک  نانچ 
رای راوج  رد  دیشون و  تداهش  تبرش  ترـضح  نآ  نوچ  .دزن  هنایزات  هب  ار  نآ  زین  راب  کی  یّتح  تّدم ، نیا  لوط  رد  دش و  فرـشم 

نویـش هلان و  اـب  دـیناسر و  ناـشیا  ربق  رـس  هب  ار  دوخ  همیـسآرس  دوب ، ارچ  لوغـشم  ناـبایب  رد  هک  ترـضح  نآ  بکرم  تفرگ ، مارآ 
ات ار  فیرش  كاپ و  رازم  نآ  هک  یلاح  رد  دییاس ، یم  ترضح  نآ  ربق  رب  شیوخ  تروص 

ص:221

ص 197. یعادلا ، هدع  - 1
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(1) .دوب هدیدن  تقو  نآ 

دنناریح ناربخ  یب  ام  يزابرظن  رد 

دنناد ناشیا  رگا  منینچ ، نم 

تسین اهنت  نم  هدید  وا  خر  هاگ  هولج 

دننادرگ یم  هنیآ  نیمه  دیشروخ  هام و   

ظفاح

تاناویح یگدادلد 

هب نابزیم  .تسـشن  يو  لزنم  رد  یتخت  رب  دـش و  شیوخ  نارای  زا  یکی  ناـمهیم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  هک  تسا  ربخ  رد 
نیا ریز  دومرف : دش ، ایوج  ار  ترضح  ینامداش  ّتلع  .تفای  نادنخ  ار  ترضح  نآ  دمآ ، زاب  نوچ  تفر و  هناخ  لخاد  هب  ماعط  بلط 

دنگوس ادخ  هب  نم ! یتسه  مامت  يا  نم و  رـسمه  تفگ : یم  هدام  هب  رن  رتوبک  یتفر ، نوچ  .دنراد  نایـشآ  هدام  رن و  رتوبک  ود  تخت 
ندینش زا  هک  درم  نآ  .تسا  هتـسشن  تخت  يور  رب  نونکا  هک  یـسک  نآ  رگم  تسین ، وت  زا  رتزیزع  نم  دزن  یـسک  نیمز  يور  رب  هک 

؟ دـیوش یم  هجوتم  ار  ناگدـنرپ  نابز  امـش  رگم  ربماـیپ ! دـنزرف  يا  امـش  يادـف  هب  مناـج  تفگ : دوب  هدـمآ  رد  تریح  هب  هلئـسم  نیا 
(2) .تسا هدش  هداد  ام  هب  اهزیچ  همه  ملع  میناد و  یم  ار  ناگدنرپ  راتفگ  ملکت و  ام  يرآ ، دومرف : ترضح 

ص:222

ص 353. ، 1404 یفجن ، یشعرم  هّللا  تیآ  هناخ  باتک  تاجردلا ، رئاصب  یمق ، رافص  نسح  نبدمحم  - 1
ص 346. نامه ، - 2
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شخب منامیرک  یمیرک  هب  بر  ای 

شخب منامیتی  هدید  ود  بآ  رب   

يدیشخب تمرک  فطل و  هب  راب  دص 

شخب مناسارخ  ناطلس  هب  راب  نیا   

يراصنا هّللادبع  هجاوخ 

ضیف هب  مدامد  هک  دنتـسه  ناگدـنب  نیا  زاین و  یب  ادـخ ، ناگدـنب  زا  دـنفوصوم ، نایاپ  یب  تاذ  تافـص  هب  هک  یهلا  يایلوا  دـنچره 
نارادتـسود نایعیـش و  لاوحا  زا  يا  هظحل  دنراد ، هک  يا  هدرتسگ  فطل  نایاپ و  یب  تمحر  هطـساو  هب  یلو  دـندنمزاین ، اهنآ  دوجو 

.دنناشیا تیاده  يدنمتداعس و  رکف  رد  هراومه  دنتسین و  لفاغ  شیوخ 

نآ .دش  بای  فرش  ناشرضحم  هب  اقیرفآ  زا  يدرم  هک  مدوب  هداتسیا  ترضح  نآ  دزن  دیوگ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  باحصا  زا  یکی 
مالس زین  ار  امش  متفگ ، عادو  تمالس  تحص و  لاح  رد  هدنز و  ار  وا  تفگ : درم  نآ  دنک ؟ یم  هچ  دشار  وبا  دیسرپ : وا  زا  ترـضح 
ضرع .يرآ  دومرف : ترـضح  هتـسب ؟ ورف  ناهج  زا  مشچ  وا  اـیآ  درک : ضرع  .دـیامرف  شتمحر  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  .دـیناسر 

هب نم  دیوگ : يوار  .تشاد  ضرم  هن  دوب و  رامیب  هن  هّللاو  تفگ : .وت  ندمآ  نوریب  زا  سپ  زور  ود  دومرف : ترـضح  تقو ؟ هچ  درک :
: داد همادا  دعب  .ام  ناتسود  زا  دومرف : ترضح  دوب ؟ هک  صخش  نآ  مدرک  ضرع  ترضح 

هب .دیراد  هتسیاشان  تسردان و  يا  هدیقع  تسین ، امش  اب  هراومه  ام  ياونـش  ياه  شوگ  انیب و  ياه  مشچ  هک  دیـشاب  رواب  نیا  رب  رگا 
لها دیهد و  تداع  کین  ياهراک  هب  ار  دوخ  دینادب و  رـضاح  ار  ام  هراومه  .تسین  هدیـشوپ  ام  رب  امـش  ياهراک  زا  يزیچ  مسق  ادخ 

هک دیوش  هتخانش  نادب  هک  يا  هنوگ  هب  دیشاب ، یبوخ  ریخ و 

ص:223
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(1) .مهد یم  روتسد  رما  نیا  هب  ار  منایعیش  نادنزرف و  نم ،

دسرن ام  رای  هب  سک  افو ، قلُخ و  نسح و  هب 

دسرن ام  راک  راکنا  نخس ، نیا  رد  ار  وت   

دنا هدمآ  هولج  هب  ناشورف  نسُح  هچرگا 

دسرن ام  رای  هب  تحالم ، نسح و  هب  یسک   

زار مرحم  چیه  هک  نیرید  تبحص  قح  هب 

دسرن ام  رازگ  قح  تهج  کی  رای  هب   

ظفاح

فطل دیشروخ 

شیوخ ّجـح  نیمراهچ  هاجنپ و  رد  دـیوگ : تشاد ، مان  نسح  هک  مالـسلا  مهیلع  نید  يایلوا  صلاخ  نایعیـش  زا  یکی  هک  تسا  لـقن 
ناکت ارم  یـسک  هاگان  هک  مدرک  مامت  یحاحلا  يراز  هلان و  اعد و  رد  هدجـس ، لاح  رد  اشع و  زاـمن  زا  سپ  هبعک  نادواـن  ریز  .مدوب 

.تشادن لاس  لهچ  زا  شیب  منامگ  هب  هک  مادنارغال  يوردرز و  تسا  یصخش  مدید  ، متساخرب نوچ  .زیخرب  نسح ! يا  تفگ : داد و 

هک دوب  یقاتا  هناـخ  نآ  رد  .میدیـسر  يا  هناـخ  هب  اـت  مدرک ، تکرح  وا  یپ  رد  یـشسرپ  چـیه  نودـب  نم  داـتفا و  هار  هب  نم  شیپ  رد 
رب قاتا  هب  سپ  .ایب  الاب  نسح  يا  دومرف : هک  مدینـش  ییادـص  یتّدـم  زا  سپ  تفر و  الاب  صخـش  نآ  .تشاد  جاس  بوچ  زا  یناـکلپ 
هب ترضح  نآ  .متسه  جع ) ) نامز ماما  رـصع  یلو  ترـضح  بیاغ ، زیزع  رـضحم  رد  مدش  هجوتم  هاگان  .مداتـسیا  قاتا  رد  رب  مدش و 

هب راب  ره  هک  دنگوس  ادخ  هب  یناهنپ ؛ نم  زا  هک  ینک  یم  نامگ  نسح ! يا  دومرف : نم 
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مدرک ساسحا  نوچ  .مداتفا  نیمز  هب  تروص  اب  شوه  یب  نم  هک  دومرف  نم  لاوحا  نایب  هب  عورـش  سپ  .مدوب  وت  اب  نم  يدمآ ، جـح 
بآ و رکف  رد  نک و  تماقا  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  هناخ  رد  هنیدـم  رد  دومرف : نم  هب  .متـساخرب  ياج  زا  دروخ ، نم  هب  یتسد 
: دومرف دوب و  هدش  هتشون  ترـضح  نآ  رب  یتاولـص  رکذ  جرف و  ياعد  نآ ، رد  هک  دومرف  اطع  نم  هب  يرتفد  سپ  .شابم  سابل  اذغ و 
هک هدـم  ناشن  مناتـسود ، زا  دنتـسه  راوازـس  هک  یناـسک  هب  زج  ار  رتفد  نیا  تسرف و  تاولـص  نم  رب  هنوگ  نیا  ناوخب و  ار  اـعد  نیا 

يادخ تقو  ره  دومرف : دید ؟ مهاوخن  ار  امـش  رگید  نیا  زا  سپ  نم ! يالوم  مدرک : ضرع  .دومرف  دهاوخ  قفوم  ار  وت  یلاعت  يادـخ 
(1) .دید یهاوخ  دهاوخ ،

دمآ نیلاب  هب  رادیب  تلود  مرحس 

دمآ نیریش  ورسخ  نآ  هک  زیخرب  تفگ   

مارخ تابارخ  هب  شوخرس  شکرس و  یحدق 

دمآ نییآ  هچ  هب  تراگن  هک  ینیبب  ات   

دروآ زاب  ناگتخوس  خر  هب  یبآ  هیرگ ،

دمآ نیکسم  قشاع  سر  دایرف  هلان ،  

ظفاح

* سیونریز

.دنکن هدهاشم  ار  ام  يرترب  یتسود و  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتروک  اِنلْضَف ؛ انِّبُح َو  ْنَع  َیِمَع  ْنَم  ًیمَع  ِساّنلا  ُّدَشَا  . 1

هدرک تعاطا  ار  دنوادخ  دشاب ، شماما  رادرب  نامرف  هک  سک  ره  ُهَّبَر ؛ َعاطَا  ْدَقَف  ُهَماِما  َعاطَا  ْنَم  . 2

ص:225
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.تسا

.دراد دوجو  ادخ  مشخ  زا  ییاه  جوم  ام ، هب  يزرو  هنیک  ینمشد و  لابند  هب  هَناْحبُس ؛   ِ هّللا ِطَخَس  ْنِم  ٌجاْومَا  انِضُْغِبل  . 3

.ددرگ یم  قرغ  دوش ، راوس  ام  یتشِک  ریغ  رد  سک  ره  َقِرَغ ؛ اِنتَنیفَس  َْریَغ  َبِکَر  ْنَم  . 4

.دوش یم  دوبان  دنک ، تفلاخم  ام  اب  هک  یسک  َقِحَم ؛ اّنَع  َفَّلََخت  ْنَم  . 5

.ددرگ یم  قحلم  ام  هب  دوش ، کسمتم  نادناخ   ام  هب  هک  سک  ره  َقَِحل ؛ اِنب ، َکَّسَمَت  ْنَم  . 6

.دراب یم  نامسآ  زا  ام  دوجو  تکرب  هب  ار  ناراب  دنوادخ  َثیْغلَا ؛   ُ هّللا ُلِْزُنی  اِنب  . 7

.تسا تما  هب  ندیشخب  ماظن  ببس  تماما ، ِهَّمُْالا ؛ ُماِظن  ُهَمامِْالَا  . 8

هکنآ رگم  دوش ، یمن  لماک  امش  زا  یسک  چیه  نامیا  َنیعمْجَا ؛ ِساّنلا  ِهِِدلاو َو  ِهَِدلَو َو  ْنِم  هیلا  َّبَحَا  َنُوکأ  یتح  ْمُکُدَحَا  ُنِمُْوی  ال  . 9
(1) .مشاب مدرم  مامت  ردپ و  دنزرف و  زا  رتزیزع  وا  دزن  نم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(2) .دشاب هداز  لالح  هک  یسک  رگم  درادن ، تسود  ار  ام  ُُهتَدالِو ؛ َباط  ْنَم  ِّالا  انُّبُِحی  ال  . 10

متیب لها  نم و  اِنلَمَِعب ؛ َلَمْعَْیل  اِنلوِقب َو  ْذُـخَأْیلاَف  اـنَدارَا  ْنَمَف  ِضْوَْحلا  یَلَع  یتَْرتِع  یعَم  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ِلوُسَر  َعَم  اـَنَا  . 11
ادـتقا ام  هب  لمع  رد  دریذـپب و  ار  ام  راتفگ  دـهاوخ ، یم  ار  اـم  یهارمه  هک  سک  ره  سپ  .میتسه  هّللا  لوسر  هارمه  رثوک  ضوح  رد 

(3) .دننک

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

 

ص:226

هبطخ 70. لامعلازنک ، - 1
ص 237. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ص 238. نامه ، - 3
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( ناضمر كرابم  هام  مهدزناپ  زور   ) مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

هراشا

ناضمر همین  زورفا  لد  زور  ماش  هب 

نادزی تعلط  رادیدپ  تشگ  هدرپ   ز 

هدرپ زا  هک  یتعلط  نآ  زا  هّللا  كرابت 

نایع دومن  ادخ  يور  بشما و  دش  نایع   

روظنم دُشن  را  يو  تاذ  هک  ماما  مود 

ناهج قلخ  ناهج و  يدرکن  قلخ  يادخ   

( ءارعشلا ریما   ) يردان نیسح  دمحم 

تشگ و افّصم  نشور و  شلامج  رون  زا  قاتشم ، هتفیش و  ياه  لد  هک  قافآ ، هنهپ  تسا ز  يدیشروخ  عولط  هاگ  هولج  ناضمر ، همین 
يرون طوبه  هاگ  داعیم  ناضمر ، هام  هیمن  يراب  .تخاس  بآ  رپ  ار  نارارق  یب  هنشت  ماک  روهط ، یبارش  نوچ  شیور ، تعلط  ینـشور 
كرابم هام  مهدزناپ  .دـنمزاین  نامدرم  نایم  رد  تسا  یهلا  ياربک  تّجح  روضح  ماگنه  ایند و  نادـکاخ  رب  تسادـخ  شرع  راونا  زا 

.داب كرابم  رای  يوک  ناییادیش  ناقشاع و  رب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زورداز  ناضمر ،

دسر یم  راگن  هک  نیه  ار  هار  دینز  بآ 

دسر یم  راهب  يوب  ار  غاب  دیهد  هدژم   

دسر یم  غارچ  عمش و  دسر ، یم  غاب  قنور 
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دسر یم  رانک  هب  هش  دور ، یم  رانک  هب  هم 

يولوم

ياه ماگ  راظتنا  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  داهن ، یکاخ  ملاع  هنهپ  رب  ياپ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  نوچ  هک  تسا  ربخ  رد 
دلوت لالج  تمظع و  یناریح  كرابم ، دوجو  نآ  ندمآ  ات  ییوگ  .درک  یم  يرامـش  هظحل  تادوجوم  رخف  تانیاک و  رورـس  نینزان 

مالـسا و مرکم  یبن  نوچ  دـیوگ : یحو  هناخ  راوگرزب  همداخ  ءامـسا ، يراب ، .دیـسر  یمن  نوکـس  شمارآ و  هب  كراـبم ، دولوم  نآ 
رپ دولوم  نآ  نم  روایب  ار  مدنزرف  ءامـسا ! يا  دومرف : داهن ، مالـسلااهیلع  ارهز  لزنم  رد  ماگ  رون ، دـّلوت  یکرابم  هب  یهلا  يایبنا  رورس 

هچنغ نادب  ربمایپ  ذفان  هاگن  نوچ  .مدرب  ترضح  نآ  دزن  هداهن ، گنر  درز  يا  هچراپ  نایم  رد  هتفکش  ون  یلگ  نوچ  ار  تجهب  رون و 
وا هب  دیفـس  يا  هچراـپ  هاـگ  نآ  دـیچیپن ، درز  هچراـپ  رد  ار  دازون  هک  متفگن  دوـمرف : دـنکفا و  رود  هب  ار  هچراـپ  داـتف ، هدیـسر  هزاـت 
زا يا  هچراپ  رد  ار  ماما  زور ، تفه  تشذگ  زا  سپ   (1) .دومرف توالت  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  هدیناچیپ ،

شنـسح دـندیچیپ و  دوـب ، هدروآ  هیدـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تمدـخ  هب  تشهب  زا  نـیما  لـیئربج  هـک  یتـشهب  ریرح 
(2) .دندیمان

دش سلجم  هام  دیشخردب و  يا  هراتس 

دش سنوم  سینا و  ار  ام  هدیمر  لد   

ابص وچ  ناقشاع  رامیب  لد  يوب  هب 

ص:228

ص 602. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
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دش سگرن  مشچ  نیرسن و  ضراع  يادف 

ظفاح

ینامسآ یمان 

هدومرف ناهنپ  نامدرم  زا  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تیالو ، ناشخر  رون  ود  یماسا  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  تیاکح 
ماما دنچ  ره   (1) .دندوب هداهنن  مان  ود  نیا  ار  سک  چیه  نآ ، زا  شیپ  دندش و  يراذـگ  مان  ود  نآ  هب  یمطاف  رهوگ  ود  هکنآ  ات  دوب ،
ددرگ یم  لزان  هک  تسوا  نینزان  كرابم و  دوجو  هطـساو  هب  ملاع ، رد  ضیف  ره  تسا و  نامـسآ  نیمز و  نایم  رگنل  یهلا ، تّجح  و 
نـسح ماما  یناگدـنز  شوخ  تاظحل  نیریـش و  نارود  یلو  دوش ، یم  داجیا  هک  تسوا  یـسدق  سفن  زا  اـه  تکرب  اـهریخ و  همه  و 
دمحم یهلا ، مرکم  یبن  ترـضح ، نآ  راوگرزب  ّدـج  زوس  ملاع  تلحر  اب  دـیماجنین و  لوط  هب  رتشیب  لاس  تشه  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

ياه گرب  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف  هدیهـش ، هقیدص  شناوج  ردام  هنامولظم  تداهـش  نآ  یپ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 
مرگ و شوغآ  .دش  هتسب  شا  یگدنز  تاقوا  نیرتراگدنام  نیرتابیز و  راموط  دیدرگ و  نازخ  زین  ترـضح  نآ  دوجو  لاهن  هتـسرون 

تدم نیمه  رد  ردام ، نآ  دوجو  رورپرهوگ  فدص  ترـضح و  نآ  نیتم  مکحم و  هاگهانپ  لاس ، تفه  نیا  رد  مالـسا  ربمایپ  رهم  رپ 
راوگرزب دّـج  ردام و  ردـپ و  نابرهم و  ردارب  رانک  رد  هک  دوب  اتمه  یب  عمج  نیا  رد  مه  .دوب  ناشیا  ناـما  نما و  هاگـشرورپ   هاـتوک 

تیانع دروم  ربمایپ ، يابع  هیاس  ریز  رد  شیوخ ،

ص:229
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ضیف ناحبـس  يادـخ  دنتـشگ ، عمج  ربمایپ  يابع  ریز  رد  نوچ  هک  اجنآ  تفرگ ، رارق  ءاـسک  فیرـش  ثیدـح  لوزن  رد  یهلا  صاـخ 
زا ار  شیوخ  فدـه  یناگدـنب ، نینچ  نتـشاد  هب  تاهابم  رخف و  اـب  دـیناشک و  اـه  نامـسآ  نیمز و  کـیالم  خر  هب  ار  ناـشیا  دوجو 

ناـنآ رب  دومرف و  یفرعم  نادـناخ  نیا  هب  تدارا  ّتبحم و  تساـهنآ ، رد  هچ  ره  اـه و  نامـسآ  تسا و  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  شنیرفآ 
ترـضح رامـش ، نآ  سدقم و  رون  جـنپ  نیمه  تکرب  رب  نارجن ، ياراصن  اب   هلهابم  زیگنا  تربع  ناتـساد  زین  .داتـسرف  مالـس  دورد و 

.دروخ مقر  كدنا  ياه  لاس  نیمه  رد  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

یناریح راچد  نم  ما  هدش  وا  حدم  هب 

ناریح دوب  وا  حَدَم  زا  لّوا  لقع  هک   

قلخ هدش  وت  تاذ  یلیفط  هک  ییوت  اهتنم 

نآ رد  هچ  ره  شرف و  شرع و  کلم و  هتشرف و   
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ءارعشلا ریما  يردان ، نیسح  دمحم 

يا هّمـش  هب  دوب ، دهاوخن  فطل  زا  یلاخ  هاتوک  نارود  نیا  رد  ترـضح  نآ  یناگدنز  عیاقو  رب  كدنا  دنچ  ره  يرورم  نوچ  يراب ،  
ناج و مارآ  ار  رادلد  يور  ناگدادلد  رارق  یب  ناج  دشاب و  اراوگ  یلالز  ار  رای  يوک  ناقشاع  هنـشت  ماک  هک  دشاب  .دور  یم  تراشا 

.ناور تحار 

ترضح نآ  یکدوک  ياه  تلیضف 

نوچ دمآ و  یم  رـضاح  مالـسا  مرکم  یبن  شیوخ ، راوگرزب  ّدج  سلجم  رد  دیـسر ، تشه  هب  شکرابم  نس  نوچ  هک  تسا  ربخ  رد 
ظفح دینـش و  یم  لد  يافـص  ناج و  شوگ  اب  یحو  یناحور  يادن  نس ، یمک  اب  زین  ترـضح  نآ  تشگ ، یم  لزان  ربمایپ  رب  یحو 

ینارون سلجم  رد  هچنآ  دومرف ، یم  تعجارم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  هدیهـش ، هقیدـص  شیوخ ، رداـم  دزن  هب  نوـچ  دوـمرف و  یم 
لزنم دراومالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نادحوم ، ياوشیپ  شراوگرزب ، ردپ  یتقو  .دومرف  یم  زاب  ردام  دزن  دوب ، هدرک  ظفح  یحو 

دیـسرپ و ار  یهاگآ  نیا  ّتلع  .تسا  هاگآ  نآ  هب  دناد و  یم  زین  شا  همّرکم  رـسمه  هدیدرگ ، لزان  یحو  زا  هچنآ  دید  یم  دـش ، یم 
ات تشگ  ناهنپ  لزنم  زا  يا  هشوگ  رد  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  سپ  .دینـش  مالـسلااهیلع  هیـضرم  يارهز  كرابم  نابز  زا  ارجام 

هتشگ لزان  یحو  زا  هچنآ  تساوخ  نوچ  تشگزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنبلد  دنزرف 
! ردام دومرف : دیـسرپ ، يو  نوگرگد  لاح  زا  رداـم  یتقو  .دـیدرگ  برطـضم  شندـب  بلقنم و  شلاـح  دـنک ، ناـیب  رداـم  رـضحم  رد 
زا ار  منابز  رصاق و  ار  منایب  میظع ، رما  نیمه  دراد و  یم  شوگ  منخس  دونش و  یم  ار  ممالک  نأشلا  میظع  ییالوم  هک  شابم  بجعتم 

رد هدرپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دیسر ، اج  نیدب  نخس  نوچ  .دراد  یم  زاب  نتفگ 
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(1) .داد رارق  رهم  فطل و  دروم  دیسوب و  ار  شیوخ  دنزرف  دمآ و 

امش ناشخر  يور  زا  نسح  هام  غورف  يا 

امش نادخنز  هاچ  زا  یبوخ  يوربآ   

وگب نیمآ  ونشب و  ییاعد ، ظفاح  دنک  یم 

امش ناشفارّکش  لعل  داب  ام  يزور   

تسین رود  تّمه  برق و  طاسب  زا  میرود  هچ  رگ 

امش ناوخانث  مییامش و  هاش  هدنب   

ظفاح

مالسلاامهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  شیوخ ، ناگدید  رون  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  زین 
یتقو .دنتشاگن  مامت  مات و  ییوکین  هب  ود  ره  دندرامگ و  تّمه  نتشون  هب  ود  ره  كاپ  رون  ود  نآ  .دناوخ  یـسیونشوخ  هقباسم  هب  ار 
ارهز همطاف  شیوخ ، نت  هراپ  هب  ار  یناحور  هقباسم  نیا  يرواد  ترـضح  نآ  دندمآ ، شیوخ  راوگرزب  ّدـج  رـضحم  هب  يرواد  يارب 

رد يرواد ، وکین  هچ  مالـسلااهیلع و  هیـضرم  يارهز  .دندرک  تواضق  ياضاقت  دنتفر و  ردام  دزن  سپـس  .دومرف  راذگاو  مالـسلااهیلع 
: دومرف سپ  دراذگاو ، شیوخ  لد  هویم  ود  ره  هب  ار  ییاهن  تواضق  هک  دید  نآ 

عمج يرتشیب  ياه  هناد  هک  امش  زا  مادک  ره  مزیر ؛ یم  امش  رب  نآ  هتـشر  نتـسسگ  اب  ار  يدنب  ندرگ  ياه  هناد  نم  مناگدیدرون ! يا 
(2) .تسوا هزیاج  اه  هناد  نامه  دوب و  دهاوخ  هقباسم  نیا  هدنرب  ومه  دنک ،

ص:232

ص 604. ج 1 ، نامه ، - 1
ص 309. ج 43 ، ص 190 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، - 2
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تیبرت ياه  هفوکش 

دشر و لیاوا  نامه  زا  یکدوک و  زا  هک  نانچ  تسا ؛ فرگش  زیگنا و  تریح  نادنزرف ، تیبرت  رد  یهلا  يایلوا  نید و  نایاوشیپ  هریس 
ناوریپ نایم  رد  هدیدنـسپ ، شور  نیا  تسوکین  هچ  .دنداد  یم  شرورپ  تیبرت و  يرطف ، نید و  دنلب  میلاعت  اب  ار  نادنزرف  ییافوکش ،

هک مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  یهلا ، ياربک  تمـصع  زا  تسا  ربخ  رد  هک  نانچ  دوش ؛ هتفرگ  راک  هب  دبای و  جاور  زین  ناشیا  نایعیـش  و 
بلاـق رد  تخادرپ ، یممالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  یحور  یمـسج و  تیبرت  هب  تفرگ و  یم  يزاـب  هب  شیوخ  ناـکدوک  نوچ 

قح ندرگ  زا  نامـسیر  شاـب و  مالـسلا  هیلع  یلع  تردـپ  دـننام  مدـنبلد ! : » دومرف یم  باـطخ  نینچ  ار  يو  اـبیز  نوزوم و  يراعـشا 
يـالوم هک  یماـگنه  ریگم .» یتـسود  هب  ار  نازرو  هنیک  نانمـشد و  نک و  شتـسرپ  ار  هدـنهد  ناـسحا  مـیرک و  راـگدرورپ  .ریگزاـب 

هچنغ لگ  رب  نیریـش  یمـسبت  دینـش ، یم  ار  ازفا  حور  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح ، نآ  رادافو  رـسمه  ناراـکزیهرپ و 
.تسشن (1) یم  شنابل 

يادخ تسب  نانهد  نیریش  بل  اب  ام  دهع 

دننادنوادخ موق ، نیا  هدنب و  همهام ،  

تسین اهنت  نم  هدید  وا  خر  هاگ  هولج 

دننادرگ یم  هنیآ  نیمه  دیشروخ  هام و   

ظفاح

ربص هوکش 

ص:233
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.تسا ییادیش  یگتفیش و  ياعدا  قدص  یقشاع و  رارسا  زا  يزمر  یلاعت ، قح  یگدنب  هار  رد  تماقتسا  ایند و  ياه  تبیـصم  رب  ربص 
هحولرـس ار  رای  ناتـسآ  رب  نداهن  رـس  زین  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  یهلا ، مرکم  يایلوا  یگدـنب و  هار  نـالماک  هک  دـشابن  نینچ  ارچ 

، ندرپس یهلا  ياضر  ورگ  رد  لد  ییایند و  تالکشم  لمحت  .دنداد  یمن  فک  زا  ار  اضر  ماقم  يا  هظحل  دنا و  هتشاد  شیوخ  لامعا 
.تسا مزال  بجاو و  ناشیا  زا  يوریپ  ار  هّللا  یلا  ناکلاس  دنا و  هتخومآ  یقشاع  قشع و  بتکم  ناداتسا  هک  تسا  یسرد 

دمحم ترضح ، شیوخ ، راوگرزب  ردپ  هب  يزور  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  یمظع ، هّللا  تمصع  ایربک و  تولخ  يوناب  هک  دنا  هدروآ 
یگنسرگ طرف  زا  نیسح  نسح و  منادنزرف  میا و  هدروخن  یماعط  هک  تسا  زور  هس  ناجردپ ! دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم 

یهلا ناتـسوب  لـگون  ود  نآ  رگید ، يزور  .دـنا (1)  هتفر  باوخ  هب  یگنـسرگ  زا  هدـنکرپ ، ياه  هجوج  نوچ  نونکا  دـنا و  بات  یب 
، هدیود ترضح  نآ  يوس  هب  دنا ، هدیـسر  یلالز  بآ  هب  هک  یناماک  هنـشت  ناس  هب  دندید ، لزنم  رد  رب  ار  شیوخ  راوگرزب  ّدج  نوچ 
ات يوگ  رب  ار  نامردام  .میا  هنـسرگ  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : ییاذـغ  یب  یگنـسرگ و  زا  هوکـش  هب  هتفرگ و  رارق  ترـضح  نآ  تشپ  رب 

يارب هیــضرم  يارهز  زا  تـمحر  ربماـیپ  نآ  نوـچ  .دــیآ  لـصاح  یتّوـق  دوـش و  یگنــسرگ  عـفد  رگم  دــهدب ، اـم  هـب  یناــن  صرق 
يزیچ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوجو  تکرب  زج  ام  هناخ  رد  ناج ! ردپ  هک : دینش  خساپ  دومرف ، بلط  یماعط  شناگدیدرون 
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(1) .درادن دوجو 

تسین یتسد  یهت  مکاب ز  وت  قشع  هر  رد 

مراد اپ  رب  هلبآ  رهگ ز  دقع  دص  هکنآ   ز 

رای ود  ردارب ، ود 

نیا هب  هتبلا  .دـننک  یم  مارتحا  مارکا و  یهلا  تیاضر  يارب  ار  رگیدـکی  هک  تسادـخ  نادرم  یعامتجا  هریـس  مارتحا ، اب  هارمه  عضاوت 
، يویند ضارغا  یناسفن و  ياهاوه  هن  تسا ، میرک  راگدرورپ  يدونـشخ  بلج  رگیدکی ، اب  طباور  رد  ناشیا  یلـصا  ضرغ  هک  لیلد 
هب زج  دـنیبن و  هنایم  رد  ار  دوخ  یهلا ، کلاس  دـبع  تسا ، نایم  رد  هّللا  ياضر  ياپ  هک  اجنآ  .تسین  یمهم  شنایم  رد  ار  لاـس  نس و 

.دشیدنین بوبحم  رورس  بسک 

هیلع نیـسحلا  هّللادـبعابا  ترـضح  شیوخ ، رت  کچوک  ردارب  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  تیب ، لـها  میرک  زا  تسا  ربخ  رد 
: دـیوگ سابع  نبا  هک  نانچ  تسا ؛ رت  گرزب  ناشیا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ییوگ  دومرف ، یم  میرکت  مارتحا و  ناـنچ  ارمالـسلا 

نبا زین  تسا .» هتفرگ  ارم  مالـسلا  هیلع  یلع  مردپ  تبیه  نوچمالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیه  : » دومرف مدیـسرپ ، وا  زا  ار  بلطم  نیا  یتقو 
فلکت و یب  يدروخرب  دوب و  صاخ  یتیمیمـص  افـص و  ناتـسود ، نارای و  عمج  رد  ار  مامه  ماما  نآ  دـیوگ : رگید  يربخ  رد  سابع 

(2) .داد یم  رییغت  شیوخ  راتفر  ترضح  نآ  تشگ ، یم  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  یلو  تشاد ، ینامدوخ 

ص:235

ص 252. ج 35 ، نامه ، - 1
ص 614. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
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دندیرد رادنپ  هدرپ  ادخ  نادرم 

دندیدن چیه  ادخ  ریغ  اج  همه  ینعی 

یماطسب یغورف 

هلئسم مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يولع ، ناتسوب  نالگون  نایم  اه ، لاس  نآ  ياضتقا  هب  یکدوک و  مایا  رد  هک  تسا  لقن 
هیلع نـسح  ماـما  زا  رذـع  يریگن و  تقبـس  یتـشآ  رد  ارچ  دـنتفگ : دوـب ، رت  کـچوک  ردارب  هـک  ار  نیـسح  ماـما  نوـچ  .داد  خر  يا 
نایم نوچ  دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شیوخ  ّدج  زا  نم  دومرف : تسوت ، رت  گرزب  ردارب  هک  یهاوخنمالسلا 

تـسود نم  دیآرد و  تشهب  هب  رتدوز  هدروآ ، لصاح  يرگید  تیاضر  دهن و  شیپ  مدق  رتدوز  هکنآ  دوش ، لصاح  یفالتخا  رفن  ود 
شوگ هب  نخـس  نیا  نوچ  .مریگ  تقبـس  وا  زا  تشهب ، هب  دورو  رد  میوج و  یـشیپ  شیوخ  رت  گرزب  ردارب  هب  تبـسن  هک  مراد  یمن 

(1) .دومرف لصاح  يو  تیاضر  تفر و  مالسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب  ناباتش  دیسر ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

وت ضراع  نسُح  ینسُح و  روشک  هاش  وت 

ناعنک هم  فک  زا  دوبر  نسُح  نانع   

يروح وت ، میرح  زا  درگ  دبور  هّژم  هب 

ناملغ وت ، قاور  زا  كاخ  دیاس  هّرط  هب   

غورف وت ، زا  تسا  هم  زا  دیدپ  هک  یهم  نآ  وت 

ناور وت ، زا  تسا  نت  رد  ناور  هک  یهش  نآ  وت   

ءارعشلاریما يردان  نیسح  دمحم 

ص:236

ص 183. نیدلا ، مالعا  - 1
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تبحم ریسکا 

ّتبحم هیامرس  هک  ار  نآ  .دشخب  لقیص  هنیآ  نوچ  ار  هتفرگراگنز  لد  دنادرگ و  موم  هراخ  گنـس  هک  تسا  یمظعا  ریـسکا  تبحم ،
لد رد  تبحم  هک  ار  نآ  .تشاد  هاگن  دناوت  یتسود  هن  دیزگ و  دناوت  یتسود  هن  داد ؛ دهاوخ  فک  زا  ترخآ  ایند و  دشابن ، فک  رد 

دـناشک و یم  ناوضر  هضور  ات  هک  تسا  بوبحم  ّتبحم  ار  بجع  .لاحم  لایخ  ییوج  ماـک  تسا و  لاـبو  يورب  یناگدـنز  دـشابن ،
.دناسر یم  شتداعس  هب  هک  تسارای  يارآ  لامج و  ّبح 

ینتـشاد تسود  اراوگ و  قشاع  لد  ناج  دزن  دـهد ، راـی  يوب  هچره  تسوا و  هب  ییادیـش  هّللا و  تبحم  هّللا ، یلا  ریـس  بکرم  يراـب ،
یم رطعم  تسود  يوب  رطع و  هب  ار  يو  ناج  ماشم  هنافراع ، يا  هبذـج  نوچ  دـنیب و  یم  نآ  رد  راـی  لاـمج  زا  يا  هولج  نوچ  تسا ؛

، هکنآ ره  ّتبحم  شیوـخ و  تبحم  ارم  ایادـخ ! کُّبُِحی ؛ ْنَم  َّبُـح  َکُّبُح َو  ُکلَئْـسَا  ّینإ  مُـهّللَا  : » تـسا هدوـمرف  هـک  ناـنچ  دـیامن ؛
(1) «. يامرف ینازرا  دراد ، لد  رد  یهجوت 

تـسود رـضحم  رد  دـیآ ، رب  رت  كاپ  یترطف  زا  هچره  دوب و  دـهاوخ  رتالاب  زین  نآ  شزرا  دـشاب ، رت  لالز  تبحم  نیا  نوناـک  هچره 
هّللا و یف  تبحم  يالعا  لماک و  قادصم  رگیدکی ، هب  یهلا  يایلوا  ّتبحم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .تسا  رتدنیاشوخ  رتدنمـشزرا و 
، تسا هیام  نیمه  زا  دنـشیدنا و  یمن  وا  ياضر  هب  زج  دـننیب و  یمن  تسود  زج  هک  ارچ  تسادـخ ؛ ياضر  ریـسم  رد  نتـشاد  تسود 

یفطصم دمحم  مالسا ، ربمایپ  یهلا ، يایبنا  مرکا  یهلا و  تاقولخم  فرشا  ّتبحم 

ص:237

ص 228. نیبحم ، تاجانم  هرشع ، سمخ  تاجانم  نانجلا ، حیتافم  - 1
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.مالسلاامهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  شیوخ ، ناگدیدرون  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هب نم  يارب  ار  نارگید  ّتبحم  دـنزرف ، ود  نیا  ّتبحم  یلع ، يا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  ترـضح  نآ  هـک  تـسا  ربـخ  رد 
يربخ رد  زین   (1) «. مرادـب تسود  دراد ، یم  تسود  ار  ناشیا  هک  ره  ار  ناشیا  ات  هدومرف  رما  ارم  مراگدرورپ  اـنامه  .درپس  یـشومارف 

ردام ردپ و  ود و  نیا  هکره  : » دومرف هتفرگ ، تسد  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تسد  ترـضح ، نآ   هک  تسا  رگید 
(2) «. دوب دهاوخ  نم  هجرد  مه  تشهب  رد  درادب ، تسود  ار  ناشیا 

دریگ یمنرب  یقیرط  نایوررهم  رهم  زج  ملد 

دریگ یمن  رد  نکیلو  شدنپ ، مهد  یم  رد  رهز   

ار تتسم  مشچ  مزانب  يدرک ، ملد  دیص  شوخ  هچ 

دریگ یمن  رت  شوخ  نیا  زا  ار  یشحو  ناغرم  سک  هک   

ظفاح

تبحم و زراب  قادـصم  مه  تسا و  يراددـنزرف  سرد  مه  ار ، ناشیا  ناوریپ  یهلا ، ياـیلوا  هریـس  رد  نادـنزرف  اـب  يزاـب  تفطـالم و 
سپ دشاب ، مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نایم  هطبار  نیا  هک  اجنآ  .ناشیا  اب  تفوطع 

.یهلا يوب  گنر و  دراد و  ییادخ  ییوب  رطع و  هک  تسا  نشور 

يور هب  ار  ناشیا  هدـیباوخ ، تشپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  مامه ، ماما  ود  نآ  یگراوخریـش  مایا  رد  هک  تسا  لـقن 
نآ تشپ  رب  ربمایپ  هدیدرون  ود  نآ  زامن ، لاح  رد  يزور   (3) .درک یم  یخوش  اهنآ  اب  داهن و  یم  شیوخ  مکش 

ص:238

ص 50. ق ، 1356ه .  فجن ، هیوضترم ، هبتکم  تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نب  دمحم  نب  رفعج  - 1
ص 610. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
ص 201. نادیواج ، ياهدنپ  - 3
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رب زاب  تفر ، هدجس  هب  هرابود  یتقو  تفرگ و  یمارآ  هب  ار  ناشیا  تشادرب ، هدجـس  زا  رـس  ترـضح  نآ  نوچ  .دندش  راوس  ترـضح 
دـیناشن و شیوخ  پچ  يوناز  رب  ار  يرگید  تسار و  يوناز  رب  ار  یکی  دـش ، غراـف  زاـمن  زا  یتقو  .دـندش  راوس  ترـضح  نآ  تشپ 

(1) «. درادب تسود  مه  ار  هدید  رون  ود  نیا  دیاب  دراد ، یم  تسود  ارم  سکره  نیذه ؛ َّبُحیلف  ینّبحا  نم  : » دومرف

تکرح و بلط  هناکدوک  دندش و  یم  راوس  ربمایپ  تشپ  رب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک : دنا  هدروآ  رگید  يربخ  رد 
زیمآ ّتبحم  ياـه  تصرف  نـیرخآ  رد   (2) «. امـش بکرم  تسا  یبکرم  بوخ  هچ  : » دومرف یم  زین  ترـضح  نآ  دـندرک و  یم  يزاـب 
ماما .دنتخادنا  ترـضح  نآ  هنیـس  رب  ار  دوخ  نانک  هیرگ  ناشیا ، لد  هویم  ود  دیـسر ، ترـضح  نآ  تافو  تاظحل  نوچ  ناشیا ، نایم 

میوبب و ار  ناشیا  نم  ات  راذـگب  یلع ! يا  : » دومرف مالـسا  مرکم  یبن  یلو  دـنک ، ادـج  ربمایپ  زا  ار  اـهنآ  اـت  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع 
«. دوش رایـسب  متـس  نم  زا  سپ  ار  ود  نیا  هک  دنریگ  هرهب  نم  رادید  زا  زین  ناشیا  میوج و  هرهب  اهنآ  رادید  زا  نم  .دنیوبب  ارم  زین  نانآ 

(3) «. دننک متس  مدنزرف  ود  نیا  هب  هک  ار  ینانآ  دنک  تنعل  دنوادخ  : » دومرف راب  هس  هاگ  نآ 

تشذگرد ناتسلگ  تفر و  لگ  هک  نوچ 

تشذگرس لبلب  سپ ز  ناز  يونشن   

بارخ دش  ناتسلگ  تفر و  لگ  هک  نوچ 

بالگ زا  مییوج ؛ هک  زا  ار  لگ  يوب   

ص:239

.نامه - 1
.نامه - 2

ص 653. نامه ، - 3
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يولوم

نسَح نسُح  نارک  یب  رد 

هک اجنآ  زا  یلو  دـجنگن ، رکذ  رد  دـیاین و  فصو  رد  یهلا  يایلوا  نید و  ناماما  يونعم  یحور و  تالامک  ینطاب و  فاصوا  هچرگ 
: دنا هتفگ 

دیشک ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 

دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه 

قیرط ناـیوج  هر  تقیقح و  قح و  ناقاتـشم  هنـشت  ماـک  اـت  دور  یم  هراـشا  ترـضح  ياـه  تلیـضف  نارک  یب  ياـیرد  زا  يا  هرطق  هب 
.اراوگ یبآ  دشاب و  انهم  يدهش  ار  تفرعم  تداعس و 

ماگنه .دوب  شیوخ  نامز  نامدرم  نیرتدهاز  نیرتدباع و  .تفای  بقل  تیب  لها  میرک  هب  هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح 
ربارب رد  دـهاوخ  یم  هـک  یــسک  : » دوـمرف یم  دـندش ، اـیوج  ار  نآ  تـّلع  نوـچ  .دـیزرل  یم  شندـب  دــش و  یم  درز  شگنر  وـضو 

هب رـس  دیـسر ، یم  دجـسم  هب  هک  هاگ  نآ  دیآ .» رد  هزرل  هب  شندـب  دزابب و  شا  هرهچ  گنر  هک  دراد  قح  دتـسیاب ، شرع  راگدرورپ 
هدـننک ناسحا  يا  تسوت ، هاگراب  هناتـسآ  رد  وت  نامهیم  ادوبعم  کـبابب ؛ کفیـض  یهلا  : » دومرف یم  درک و  یم  دـنلب  نامـسآ  يوس 

وفع يراد ، غارـس  نم  دوجو  رد  هک  ار  ییاـه  یتـشز  شیوـخ ، ياـه  ییاـبیز  ربارب  رد  سپ  هدـمآ ، تهاـگرد  هب  يراـکهانگ  میرک !
«. يامرف

یم تمایق  ربق و  هب  اـی  دومرف  یم  گرم  داـی  نوچ  .هنهرب  ياـپ  اـب  زین  یهاـگ  دـش و  فرـشم  جـح  هب  هداـیپ  هبترم  هک 25  تسا  لـقن 
شوه زا  دز و  یم  يا  هلان  دش ، یم  روآدای  ار  راگدرورپ  اب  دوخ  تاقالم  هک  هاگ  نآ  تسیرگ و  یم  دیشیدنا ،

ص:240
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هب منهج  رد  ندش  راتفرگ  زا  دیدرگ و  یم  برطـضم  خزود ، تشهب و  دای  ماگنه  دیزرل و  یم  شندب  ياضعا  زامن  ماگنه  .تفر  یم 
هب ناشیا  یگدنشخب  تعاجش و  ومالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  ربمایپ  یگرزب  تبیه و  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  ریبعت  هب  .درب  یم  هانپ  ادخ 

یبتجم ماما  تمظع  .داد  هقدص  ادخ  هار  رد  هبترم  ود  ار  شیوخ  ییاراد  مامت  ترـضح ، نآ  .دیدرگ  لقتنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هار نآ  زا  روبع  ییاناوت  ار  یسک  رگید  دش و  یم  هتـسب  هار  دمآ ، یم  شیوخ  هناخ  رد  لباقم  یتقو  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  مالـسلا  هیلع 

زیگنا تریح  يربص  ناوارف و  یملح  .دـندرک  یم  روبع  هچوک  زا  هدـش ، هناـخ  لـخاد  ترـضح  هک  دـندیمهف  یم  یتقو  مدرم  دوبن و 
یمیتی يردام و  یب  خلت  معط  نآ ، زا  سپ  هام  دنچ  درک و  لّمحت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تبیـصم  یگلاس  تفه  .تشاد 
هراومه دـندرک ، تعیب  ناشیا  اب  مدرم  هک  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  هناـبیرغ  تداهـش  زا  دـعب  .دیـشچ  ار 

رد .دومرف  یم  ربص  وا  .دنتفگ و  یم  ازـسان  ار  شردـپ  ترـضح  يو  ربارب  رد  هک  ناس  نآ  دوب ، شباحـصا  نارای و  ییافو  یب  دـهاش 
مه وت  دـیزرو ، كرـش  تردـپ  هک  هنوـگ  ناـمه  ربـکا  هّللا  تفگ : یم  هک  یلاـح  رد  دـش  رو  هلمح  ناـشیا  هب  يدرم  اهرفـس  زا  یکی 

یناگدـنز لوـط  رد  .دیـسر  ناـشیا  ناوختـسا  هب  مخز  هک  دز  ترـضح  نار  رب  تشاد  هـک  يا  هـبرح  اـب  ناـنچ  سپ  يدـش ! كرـشم 
(1) .دیسر تداهش  هب  ناشیا  رخآ ، هبترم  رد  هکنآ  ات  دندیناروخ ، رهز  ناشیا  هب  شکرابم 

تسین یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

مرامشب هحفص  تشگنارس و  منک  رت  هک   

ص:241

ص 601. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ص 169 ؛ ج 2 ، ، 1373 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  هرهازلا ، مکحلا  يدزی ، يرباص  اضر  یلع  - 1
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تسود يوک  زا  ییانشآ 

شرافس نآ  هب  ار  نایمدآ  یمامت  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يروتسد  تفرعم ، لها  ناگرزب  شور  هار و  هریس و  زا  يوریپ  يریذپوگلا و 
یعماج لماک و  يوگلا  مالسا  ربمایپ  نامدرم ، امش  يارب  هک  یتسار  هب  و  ٌهَنَـسَح ؛  ٌهَوُسا    ِ هّللا ِلوسَر  ِیف  مَکل  ناَک  ْدََقل  : » تسا هدومرف 
لوـسر نآ  زا  سپ  هک  تـسا  حـضاورپ  هتـشگ و  بـجاو  ناناملـسم  رب  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  بـیترت ، نیدـب  ( 21 بازحا : «. ) تـسا

هب ناشیا  فرط  زا  هک  یناسک  نانآ  زا  سپ  هدومرف و  یفرعم  شیوخ  هبناج  همه  نیـشناج  ار  ناشیا  مالـسا  ربمایپ  هک  یناـنآ  تمحر ،
نـسح ماما  ترـضح  .دـنیاراد  ار  مامت  مات و  يوریپ  ندوبوگلا و  یگتـسیاش  دـنا ، هدـش  یفرعم  صخاش  لـماک و  ياـه  هنومن  ناونع 

، فاصوا نیا  زا  دیجمت  اب  دیامرف و  یم  هراشا  شیوخ  نارای  زا  یکی  هنسح  تافـص  هب  ینارون ، یـشیامرف  رد  زینمالـسلا  هیلع  یبتجم 
.دیامرف یم  جییهت  کیرحت و  اهنآ  زا  يوریپ  هب  ار  شیوخ  نایعیش 

: دومرف شیوخ  باحصا  نارای و  عمج  رد  ترضح  نآ  يزور  هک  تسا  ربخ  رد 

یم گرزب  نم  رظن  رد  ار  وا  هـچنآ  دوـب و  نـم  دزن  مدرم  نـیرت  گرزب  وا  .مزاـسن  هاـگآ  مناتـسود  نیرتـهب  زا  ار  امـش  اـیآ  مدرم ! يا 
.داد یمن  نانیمطا  دروم  دارفا  هب  زج  یتسود  تسد  وا  .دوب  ینادان  لهج و  هطلـس  زا  شتفای  ییاـهر  وا و  رظن  رد  اـیند  یتسپ  تخاـس ،

رتشیب .درک  یمن  رارصا  يراشفاپ و  يویند  روما  رد  دش و  یمن  نیگمشخ  زگره  .دومن  یمن  دایز  ياهتـشا  ایند ، زا  يزیچ  هب  هاگ  چیه 
رد درک و  یمن  لادـج  هاـگ  چـیه  .تفگ  یم  هدـیزگ  مک و  دوـشگ ، یم  نخـس  هب  بـل  یتـقو  تشذـگ و  توکـس  هـب  شرمع  ماـیا 

زا زگره  .درک  یمن  هماقا  دوخ  تیناقح  رب  یلیلد  یضاق ، دزن  نتفر  زا  شیپ  دومن و  یمن  تکرش  نامدرم  ياهاوعد 

ص:242
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.درک یم  کیرش  نآ  رد  زین  ار  ناردارب  هکنآ  رگم  داد ، یمن  صاصتخا  ییاهنت  هب  دوخ  يارب  يزیچ  دیزرو و  یمن  تلفغ  شناردارب 
شنزرس شیاه  شزغل  رطاخ  هب  ار  یسک  .دوب  هدنرد  يریـش  رازراک  نادیم  رد  اما  دومن ، یم  فیعـض  یـصخش  هرمزور ، یگدنز  رد 

رما ود  اب  نوچ  .تفگ  یمن  درک ، یمن  لـمع  هچنآ  درک و  یم  لـمع  تفگ  یمن  هچره  .تساوخ  یم  شزوپ  يو  هکنآ  اـت  درک  یمن 
دزن رگم  دومنن ، هلاـن  تیاکـش و  دوخ  درد  زا  زگره  .درک  یم  اـهر  .دوب  قفاوم  سفن  ياوـه  اـب  هک  ار  مادـکره  دـیدرگ ، یم  هجاوـم 

 . ...دومن یم  تروشم  هاوخریخ  ياه  ناسنا  دزن  شیاـهراک  رد  هراومه  .دـشاب  رثؤم  شدرد  نیکـست  ناـمرد و  رد  دـناوتب  هک  یـسک 
ار اهنآ  همه  هب  لمع  ییاـناوت  رگا  دـیراد و  ار  نآ  ناوت  تقاـط و  رگا  دیـشاب  هتـشاد  هناراوگرزب  یقـالخا  نینچ  هک  داـب  امـش  رب  سپ 

(1) .هّللاب الا  هوق  لوحال و ال  تساهنآ و  همه  ندرکاهر  زا  رتهب  اهنآ ، زا  یمک  هب  لمع  دیرادن ،

مینک اهر  فلکت  قیرط  ات  زیخرب 

مینک اهبرپ  وج  ود  هب  تفرعم  ناکد   

درذگب شوپابق  راگن  نارگید  رب 

مینک ابق  يروبص  ياه  هماج  زین  ام   

دهع تسس  مایا  دنک  یمن  افو  ظفاح ،

مینک افو  ات  ایب  رمع  زور  جنپ  نیا   

ظفاح

تسود رد  كاخ 

يّدام و ناوارف  تاکرب  ياراد  ددرگ و  یم  زاب  هدـننک  ترایز  دوخ  هب  نآ  رجا  باوث و  هک  تسا  يریخ  رما  ایلوا ، ناگرزب و  تراـیز 
تقیقح رد  .تسا  يونعم 

ص:243
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يادخ اب  یگدـنب  هرابود  قاثیم  تیدوبع و  دـهع  دـیدجت  هجیتن ، رد  یهلا و  هاگرد  ناکاپ  هب  یبلق  تدارا  هب  ندیـشخب  قمع  ترایز ،
مسج و ندومن  هیبش  تسا و  رای  هاگرد  يراسکاخ  عقاو  رد  یهلا ، يایلوا  ایبنا و  ترایز  .تسوا  تیاضر  برق و  تساوخرد  یلاعت و 

.تسود يوک  نیتسار  ناقشاع  نافراع و  اب  يزرورهم  ایلوا و  هب  ناج 

یبتجم نسح  ماما  يزور  تسا  ربخ  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدیدرگ  هیصوت  شرافس و  رایسب  گرزب  ترابع  نیا  هب  هک  تسور  نیمه  زا 
: دیسرپ شیوخ  راوگرزب  ّدج  زا  ترضح  نآ  هتشاذگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رهم  رپ  ناماد  رد  كرابم  رـس  مالـسلا  هیلع 

: دومرف ترضح  نآ  دوب ؟ دهاوخ  هچ  يادخ  دزن  دیایب ، ناتترایز  هب  امش  تلحر  زا  سپ  هکنآ  شاداپ 

ار تردارب  ردپ و  هک  یـسک  روط  نیمه  .تسوا  شاداپ  یهلا ، ناوضر  تشهب و  دنک ، ترایز  ارم  گرم  زا  سپ  هک  یـسک  مدـنزرف !
(1) .دیامرف وا  ینازرا  ار  تشهب  لاعتم  يادخ  دنک ، ترایز  نتفر  ایند  زا  سپ  ار  وت  هک  سکره  دنک و  ترایز  ناشتلحر  زا  سپ 

نـسح مدـنزرف  نارئاز  ترایز  هب  نم  تمایق  رد  : » دومرف هک  تسا  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  ربماـیپ  زا  رگید  یتیاور  رد 
(2) «. مزاس ناشیاهر  ناهانگ  زا  ات  دمآ  مهاوخ  یبتجم 

رون همه  مشچ ، هب  یناج  همه  ام  مسج  هب 

ناج همه  ام  مسج  هب  يرون  همه  مشچ ، هب   

تسوت هحیدم  وت و  يانث  ریغ  هچنآ  ره 

ص:244

ص 190. ق ، 1477ه .  تیبلا ، لآ  رئازلا ، حابصم  سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  - 1
.نامه - 2
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نایذه دوب  دنک  ملکت  هتشرف  رگا 

يردان نیسح  دمحم 

نارای قارف   

هتشگ نایامن  شکرابم  دوجو  رد  رهز  راثآ  هک  شیوخ  رمع  تاظحل  نیسپاو  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  تسا  لقن 
دنوادخ هاگشیپ  رد  وت  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : درک و  ترضح  نآ  هب  ور  نایفارطا  زا  یکی  .تسیرگ  یم  دنوادخ  فوخ  زا  دوب ،
یماـمت راـب  هس  يا و  هتفر  هکم  هب  هداـیپ  راـب  تسیب  هدومرف ، رایـسب  نخـس  تتمظع  نأـش و  رد  ربماـیپ  يراد و  دـنمجرا  سب  یماـقم 

: دومرف خساپ  رد  ترضح  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  يا ، هداد  نادنمتسم  هب  ادخ  هار  رد  ار  تلاوما 

ییادج رطاخ  هب  رگید  و  دنک ، ادیپ  یتاجن  هار  ات  دشک  یم  رس  فارطا  هب  سکره  هک  تمایق  زا  تشحو  منک : یم  هیرگ  تهج  ود  هب 
(1) .نارای قارف  ناتسود و  زا 

ناراهب رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذگب 

نارای عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک   

يدعس

ینایاپ نخس 

لعف هب  نوچ  هدـنب  تسیک ! رتراوگرزب  نم  زا  میوگ  مرگن ، وـت  هب  یهاـگ  تسیک ؟ رتراز  نم  زا  میوـگ  مرگن ، دوـخ  هب  یهاـگ  یهلا !
: دیوگ یگتسکش  یگتفوک و  زا  ریقحت  نابز  هب  درگن ، دوخ 

ص:245
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مرگج شتآ ، رپ  هدید و  ود  بآ ، رپ 

مرس كاخ ، زارپ  متسد و  ود  دابرپ ،  

: دیوگ يدازآ  تمعن  يداش و  نابز  هب  درگن ، ینابر  لضف  یهلا و  فطل  هب  نوچ 

دشکن نم  هیشاغ  وا  هک  شرع  دنک  هچ 

مشک وت  ياضق  مکح و  هیشاغ  لد  هب  نوچ   

.مّرقم وت  یگناگی  رب  اما  مّرصم ، هانگ  رب  رگا  مدرکن ؛ مه  ینمشد  مدرکن ، یتسود  رگا  یهلا ؛

.تسا نوریب  دح  زا  وت  وفع  اما  تسا ، نوزفا  نم  هانگ  هچرگ  یهلا !

، نیـسپزاب ِمَد  رد  رگا  دوش  هچ  سدـقم ! شنیرفآ  رد  هک  يا  هناـگی ، يا  .منامیـشپ  ما ، هدرک  دـب  رگا  مناملـسم و  ممرجم ، رگا  یهلا !
.یسر دایرف  هب  ار  یسلفم 

دوبن ینامز  کی  خرچ  وت  مکح  یب 

دوبن ینابز  ار  قلخ  وت  رما  یب   

نم هدرکان  هدرک و  زا  يرذگب  رگ 

دوبن ینایز  ار  وت  منک ، دوس  نم   

يراصنا هّللادبع  هجاوخ 

* سیونریز

.تسا باوث  شاداپ و  دیلک  اه ، تبیصم  ِرْجَألا ؛ ُحیتافَم  ُِبئاصَْملَا  . 1

تسد زا  تمعن  نوچ  اما  تسین ، هدش  هتخانـش  دنراد  دوجو  هک  یتقو  ات  اه  تمعن  شزرا  ْتَفِرُع ؛ ّْتلَو  اِذاَف  ْتَماقَا  ام  ُمَعِّنلا  ُلَهُْجت  . 2
.دوش یم  هتخانش  نآ  شزرا  دور ، یم 

ص:246
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اریز دسانـشن ؛ ار  وت  هک  شوکب  دـنک ، یم  يزاب  نآ  اـب  هداد ، رارق  دوخ  زیوآ  تسد  ار  مدرم  يوربآ  یـسک  يدینـش  هک  یماـگنه  . 3
.دنیوا نایانشآ  مدرم ، نیرت  تخبدب 

ياه بلق  شخب  یگدـنز  رکف ، اریز  ندرک ؛ رکف  رب  داب  امـش  رب  ِهَمْکِحلا ؛ ِباْوبَا  ُحـیتافمَو  ریـصَْبلا  ِْبلَْقلا  ُهایَح  ُهَّنِاَف  ِرْکِْفلِاب  ْمُْکیَلَع  . 4
.تسا تمکح  ياهرد  دیلک  هاگآ و 

تشذـگ و نآ  رد  دـیاب  مـیرک  ناـسنا  هـک  يا  هـصرع  نیرتـهب  ِهرِزعَْملَا ؛ ِِبنذــملِاب  تَقاـض  اِذا  هَرِفْغَملاـِب  ُمـیرَکلا  ُنوُکَیاـم  ُعَـسْوَا  . 5
.دوش هتسب  راکاطخ ، صخش  يور  رب  یهاوخ  ترذعم  ياه  هار  هک  تسا  یتقو  دنک ، يراوگرزب 

تبحاصم و وت  اـب  هنوگ  نآ  يراد  تسود  هک  نک  ترـشاعم  ناـنچ  مدرم  اـب  ِِهب ؛ َكُوبِحاـُصی  ْنَا  ُبُِحت  اـم  ِلـْثِمب  َساـنلا  ِبِحاـص  . 6
.دننک یتسود 
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همان باتک 

.میرک نآرق  * 

.ش  1380 بیذهت ، تاراشتنا  یتشد ، دمحم  مجرتم : هغالبلا  ، جهن  * 

 . 1375 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، مالسالا ، ضیف  مجرتم : هیداجس  هفیحص  * 

.1363 ملسملا ، فقثملاراد  تابقارملا ، داوج ، ازریم  يزیربت ، یکلم  اقآ  . 1

.1377 مق ، ملعلاراد ، هسسؤم  مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخالا  نویع  یلع ، نب  دمحم  یمق ، هیوباب  نبا  . 2

.1349 هیمالسالا ، باتکلاراد  رشن  نارهت ، لامعالا ، لابقا  رفعج ، نب  یسوم  نب  یلع  سوواط ، نبا  . 3

.ق 1417ه .  ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  رشن  هیقاولا ، عوردلا  . ______________________________ ، 4

.یمالسا تاغیلبت  رتفد  لئاسلا ، حالف  . ______________________________ ، 5

.ق 1417ه .  ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  رشن  رئازلا ، حابصم  . ______________________________ ، 6

.ق 1420ه .  یمالسا ، فراعم  هسسؤم  یعادلا ، هدع  دمحم ، نب  دمحا  یلحلا ، دهف  نبا  . 7

.ق  1356 يوضترملا ، هبتکم  فجن ، تارایزلا ، لماک  دمحم ، نب  رفعج  هیولوق  نبا  . 8

.هبعک تاراشتنا  روپ  يدهم  مجرتم : اه ، يرامیب  نامرد  رد  هزور  شقن  وتا ، رگنخوب ، . 9
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.1379 هوکشم ، تاراشتنا  نیتبخم ، يامیس  دومحم ، خیش  يریرحت ، . 10

.هیمالسا یشورفباتک  ءاملعلا ، صصق  دمحم ، ازریم  ینباکنت ، . 11

ص 38. ق ، 1368ه .  نارهت ، هیمالسا ، یشورف  باتک  سیونشوخ ، رهاط  طخ  هب  یسدق ، ثیدح  لهچ  . 12

.1374 ناقهد ، رشن  یمظاک ، مجرتم : یسدق ، ثیدح  تایلک  نسحدمحم ، یلماع ، رح  . 13

چ 6. هیمالسا ، هعیشلا ، لیاسو  . ______________________________ ، 14

.مهدزیس پاچ  هیمالسا ، تاراشتنا  خیرات ، دنپ  یسوم ، يورسخ ، . 15

.ق 1415ه .  تیبلا ، لآ  هسسؤم  نینمؤملا ، تافص  یف  نیدلا  مالعا  نسحلا ، یبا  نب  نسح  یملید ، . 16

، شورـس تاراشتنا  ینیوزق  حـلاصدمحم  مجرتم : ءاغلبلا ) ءارعـشلا و  تارواـحم  ءاـبدالا و  تارـضاحم   ) رداون یناهفـصا ، بغار  . 17
.1371

.یتریصب یشورفباتک  ینسح ، ءامسا  حرش  يداهالم ، يراوزبس ، . 18

.1378 زامن ، رگنس  رد  ماما  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تلحر  لاس  نیمدصکی  تشادگرزب  داتس  . 19

.يدازآ مایپ  تاراشتنا  هئیضملا ، سومشلا  یلع ، رورپ ، تداعس  . 20 

.1374 عیشتلا ، هبتکم  ءارسالارس ، . ______________________________ ، 21

.1376 عیشت ، تاراشتنا  رون ، روهظ  . ______________________________ ، 22

.نادیواج تاراشتنا  یغورف ، یلعدمحم  حیحصت : يدعس ، تایلک  نیدلا ، حلصم  خیش  يدعس ، . 23

.مود پاچ  قفش ، تاراشتنا  خیرات ، ياه  یندینش  يدهمدیس ، نیدل ، سمش  . 24

.1314 تیبلا ، لا  داشرا ، دیفم ، خیش  . 25

.ق 1405ه .  ءافولا ، هسسؤم  هللا ، هملک  نسح ، يزاریش  . 26

.1373 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  هرهازلا ، مکحلا  اضریلع ، يدزی ، يرباص  . 27
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 . ،1404 ه یفجن یشعرم  هّللا  تیآ  هناخ  باتک  تاجردلا ، رئاصب  نسح ، نب  دمحم  یمق ، رافص  . 28

.غوبن رشن  زامن ، ثیداحا  تایآ و  عماج  سابع ، يزیزع ، . 29

.1376، دازهب تاراشتنا  نوسلکین ، حیحصت : ءایلوالا ، هرکذت  نیدلا ، دیرف  يروباشین ، راطع  . 30

، نیـسردم هعماج  تاراشتنا  مق ، يرافغربکا ، یلع  قیقحت : ءاـیحالا ، بیذـهت  یف  ءاـضیبلا  هجحملا  نسحم ، ـالم  یناـشاک ، ضیف  . 31
.مود پاچ 

.1336 يدمحا ، تاراشتنا  بیتاکم ، هللادبع ، بطق ، . 32

 . 1416 ه يوضر ، سدق  ناتسآ  راحبلا ، هنیفس  سابع ، یمق ، . 33

گنهرف رـشن  رتفد  يا ، هشمق  یهلا  يدهم  مجرتم : نانجلا ، حـیتافم  . ______________________________ ، 34
.یمالسا

هیمالسالا 1362. باتکلاراد  يرافغربکا ، یلع  قیقحت : یفاک ، لوصا  قاحسا ، نب  بوقعی  نب  دمحم  يزار ، ینیلک  . 35

.یگنس پاچ  یمشاه ، ینب  یشورف  باتک  زیربت ، هاجنلا ، هعیرذ  عیفر ، يدورمرگ ، . 36

.1379 روضح ، تاراشتنا  نازورف ، ياهزارف  اضرمالغ ، هراوز ، یلگ  . 37
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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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