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لوا 1437 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 

: هدنسیون

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  يدربراک  ياهشهوژپ  هورگ 

: یپاچ رشان 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

لوا 1437 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  12دهش 

باتک 12تاصخشم 

12هراشا

16تسرهف

19همدقم

ناضمر كرابم  هام  ياه  تصرف  - 123

23هراشا

هزیگنا 25داجیا 

اوتحم 27نتم و 

27هراشا

اهزوس تصرف  لوا : 28هورگ 

اهزاس تصرف  مود : 28هورگ 

ناضمر كرابم  هام  ياه  29تصرف 

29هراشا

ادخ اب  یتشآ  تصرف  . 129

يریگ میمصت  هدارا و  تیوقت  تصرف  . 231

مظن داجیا  يزیر و  همانرب  تصرف  . 333

تیالو اب  دنویپ  تصرف  . 435

نارگید بولق  رد  تیبوبحم  زار  - 239

39هراشا

هزیگنا 41داجیا 

نارگید بولق  رد  تیبوبحم  43ياهزار 

یهلا فطل  تیانع و  43فلا )
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یمالسا یگدنز  کبس  نتشاد  هنانمؤم و  یگدنز  45ب )

نارگید هب  يزرورهم  تبحم و  49ج )

نارگید هب  تمدخ  ناسحا و  50د )

گرم دای  راثآ  تیمها و  - 353

53هراشا

هزیگنا 55داجیا 

اوتحم 57نتم و 

گرم دای  57راثآ 

57هراشا

تلفغ هشیر  ندناکشخ  . 157

ایند هب  ندش  لیم  یب  . 258

اهوزرآ ندش  هاتوک  . 359

حلاص لامعا  ماجنا  يارب  يزاس  هزیگنا  . 462

اه يراتفرگ  رد  لمحت  هناتسآ  شیازفا  . 564

نمؤم يوربآ  ظفح  تیمها  - 467

67هراشا

هزیگنا 69داجیا 

اوتحم 71نتم و 

71هراشا

دوخ يوربآ  ظفح  71فلا )

نارگید يوربآ  ظفح  73ب )

تمایق یسرباسح  زا  تلفغ  لماوع  - 581

81هراشا

هزیگنا 83داجیا 

اوتحم 84نتم و 

ایند هب  یطارفا  86یگتسبلد 
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ینالوط 89ياهوزرآ 

مارح 92همقل 

یگدنز رد  اوقت  راثآ  - 695

95هراشا

هزیگنا 97داجیا 

اوتحم 98نتم و 

اوقت تاکرب  99راثآ و 

ییازفا 99تریصب 

اه یتخس  تالکشم و  رب  101هبلغ 

يزور قزر و  رد  103شیاشگ 

تیصعم هانگ و  زا  106تینوصم 

فارسا بقاوع  اهدمایپ و  - 7111

111هراشا

هزیگنا 113داجیا 

اوتحم 114نتم و 

فارسا بقاوع  116اهدمایپ و 

يزور رد  یتکرب  مک  تمعن و  لاوز  . 1116

یتسدگنت رقف و  - 2118

ناگناگیب هب  یسایس  يداصتقا و  یگتسباو  -3120

یهلا باذع  ندیشچ  ادخ و  تمحر  زا  يرود  - 4123

لامعا نادهاش  - 8127

127هراشا

هزیگنا 129داجیا 

اوتحم 130نتم و 

130هراشا

لاعتم دنوادخ  . 1130
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ناگتشرف - 2133

حراوج ءاضعا و  - 3135

نیمز - 4135

نامز - 5136

( مهیلع  ) ناماما ربمایپ و  - 6136

مالسا رد  سانلا  قح  تیمها  - 9143

143هراشا

هزیگنا 145داجیا 

اوتحم 147نتم و 

سانلا قح  149قیداصم 

149هراشا

لاملا تیب  عیضت  . 1150

نامیتی لاوما  رد  یعرشریغ  فرصت  . 2151

ضرق نتخادرپن  . 3152

سمخ تخادرپ  مدع  . 4154

يدامریغ قوقح  - 5155

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  تازایتما  - 10159

159هراشا

هزیگنا 161داجیا 

اوتحم 162نتم و 

( مالسلا اهیلع   ) هجیدخ ترضح  هژیو  163تازایتما 

163هراشا

( مالسلا اهیلع   ) هجیدخ ترضح  كاپ  لسن  . 1163

ناشیا رب  دنوادخ  صاخ  مالس  - 2166

یتمواقم يداصتقا  رد  راثیا  يوگلا  - 3168

ناشیا هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هژیو  هاگن  - 4169
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( جع  ) نامز ماما  نارای  ياه  یگژیو  - 11175

175هراشا

هزیگنا 177داجیا 

اوتحم 179نتم و 

( جع  ) يدهم ترضح  نارای  ياه  180یگژیو 

هدنب ادخ و  اب  هفرطود  تبحم  یتسود و  . 1180

نانمشد ربارب  رد  تخسرس  نانمؤم و  ربارب  رد  عضاوتم  . 2183

ادخ هار  نارگداهج  . 3185

ریذپان یگتسخ  عاجش و  . 4188

ادخ اب  ینکش  نامیپ  دهع و  بقاوع  - 12191

191هراشا

هزیگنا 193داجیا 

اوتحم 194نتم و 

ادخ اب  ینکش  نامیپ  196ياهدمایپ 

نمشد تسود و  دزن  ناسنا  رابتعا  نتفر  تسد  زا  - 1196

ییورود قافن و  هب  ندش  التبم  - 2199

ندش عقاو  ادخ  نیرفن  دروم  - 3200

يورخا باذع  يدبا و  نارسخ  - 4201

رافغتسا تاکرب  راثآ و  - 13207

207هراشا

هزیگنا 209داجیا 

اوتحم 210نتم و 

رافغتسا تاکرب  211راثآ و 

211هراشا

يداصتقا تالکشم  لح  يزور و  شیازفا  . 1211

باذع زا  ناما  هیام  - 2214
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اه يراتفرگ  مغ و  عفر  - 3215

ناگدنب شزرمآ  216هلیسو 

یهدب تخادرپ  ضرق و  زا  تاجن  - 4218

يونعم يالاب  تاجرد  هب  219ندیسر 

مالسا رظنم  زا  بولطم  هداوناخ  ياه  هصخاش  - 14223

223هراشا

هزیگنا 225داجیا 

اوتحم 226نتم و 

مالسا رظن  زا  بولطم  هداوناخ  ياه  227هصخاش 

227هراشا

یهلا دودح  تیاعر  - 1227

رگیدمه قوقح  تیاعر  . 2230

230هراشا

نانز قوقح  230فلا )

نادرم قوقح  230ب )

نادنزرف قوقح  231ج )

نیدلاو قوقح  232د )

حلاص لسن  234تیبرت 

قافنا تاکرب  راثآ و  - 15239

239هراشا

هزیگنا 241داجیا 

اوتحم 243نتم و 

قافنا تاکرب  243راثآ و 

243هراشا

يویند راثآ  244فلا )

يزور قزر و  شیازفا  . 1244
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فلتخم ياهرشق  نیب  يداصتقا  لداعت  - 2247

یناور یحور و  شمارآ  - 3249

قافنا يورخا  راثآ  251ب :

ناهانگ شزرمآ  . 1251

يدبا تداعس  ریخ و  - 2252

زکرم 254هرابرد 
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لوا 1437 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 

باتک تاصخشم 

( / لوا 1437 ه ق همین  ناضمر -  كرابم  هاـم  هژیو  ینارنخـس  شیف  هنومن  ( ) 1) هبیط طایح   : 13 نخس دهـش  روآدیدپ : مان  ناونع و 
دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد 

هام 1395 ه ش تشهبیدرا  دجاسم  روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد  رشن : تاصخشم 

:241 ص يرهاظ تاصخشم 

یسراف نابز :

ناضمر هام  عوضوم :

تمایق گرم -  دای  عوضوم :

نامز ماما  دای  يوقت -  عوضوم :

قافنا رافغتسا -  عوضوم :

1 ص :

هراشا

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)
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2 ص :

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)
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13 نخس دهش 

(1) هبیط طایح 

لوا 1437 ه ق) همین  ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  )

3 ص :

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)
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( / لوا 1437 ه ق همین  ناضمر -  كرابم  هاـم  هژیو  ینارنخـس  شیف  هنومن  ( ) 1) هبیط طایح   : 13 نخس دهـش  روآدیدپ : مان  ناونع و 
دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد 

هام 1395 ه ش تشهبیدرا  دجاسم  روما  هب  یگدیسر  زکرم  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  رتفد  رشن : تاصخشم 

:241 ص يرهاظ تاصخشم 

یسراف نابز :

ناضمر هام  عوضوم :

تمایق گرم -  دای  عوضوم :

نامز ماما  دای  يوقت -  عوضوم :

قافنا رافغتسا -  عوضوم :

4 ص :

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)
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تسرهف

ریوصت

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)
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5 ص :

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)
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6 ص :

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)
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همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

( : ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح 

هَنَّسلا ُناَضَمَر  َنوُکَی  ْنَأ  َّدََول  َناَضَمَر  ِیف  اَم  ُْدبَْعلا  ُمَْلعَی  َْول 

.دشاب ناضمر  لاس ، مامت  هک  تشاد  یم  تسود  دراد ( دوجو  یتکرب  هچ   ( تسیچ ناضمر  هام  هک  تسناد  یم  ادخ  هدنب  رگا 

ح 12 ص 346 ، ج 93 ، توریب ) (ط- راونالا راحب 

ییاسراپ و لها  هلهله  شا ، یبارحم  لاله  اب  دیاشگ و  یم  شوغآ  ادخ ، ناقاتـشم  يور  هب  فرگـش ، یتکوش  اب  ناضمر ، كرابم  هام 
 » زبس ياه  شیور  اب  ار  یناـسفن  ياـه  شزیر  تخاـس و  ینغ  ار  نورد  ریاـخذ  ناوت  یم  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  رد  .دزیگنا  یم  اورپ 

هدنور شیپ  ياه  تکرح  ناوت  یناسفن  ریاخذ  شهاک  هک  دنیامن  یم  خر  هاگنآ  اه ، هاگشزغل  هک  ارچ  .دومن  ناربج  هولـص »  » و ربص »
ریاخذ تشابنا  اب  لاس  ره  هک  هدومرف  هدارا  نابرهم  راگدورپ  نامیا ، لـها  يارب  هزور  عیرـشت  اـب  اـیوگ  .دـنادرگ  بلـس  ناورهر  زا  ار 

ییانشور زا  دادما  اب  هدشن و  هتساک  میقتسم  طارص  رد  كولس  ریس و  ناوت  زا  يونعم ، نیون 

7 ص :

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)
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.دناسر یم  جوا  هب  ار  تیونعم  زا  ییایرد  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دراد  ییاه  هزومآ  هزور.دنامب ، رادیاپ  ترطف  سوناف  هزور ،

، ییاـیند تاـقلعت  نتـساک  اـب  هدوـمن و  هکلم  ناراد  هزور  يارب  ار  سفن  زا  تـبقارم  يزاـسدوخ ، تـصرف  ياـطعا  رب  نوزفا  ناـضمر ،
اب اهنآ  ییابیز  یتشز و  هب  دومن و  يواکاو  ار  هتشذگ  لامعا  یهلا ، یهاگن  اب  ناوت  یم  هک  دروآ  یم  لابند  هب  ار  یتریـصب  تینارون و 

.دروآ دیدپ  دوخ  دوجو  رد  ار  يوق  یتسارح  هتسیرگن و  فاصنا  هدید 

نایم رد  دربب و  هانپ  دجـسم  مارآ  نما و  هاگ  هانپ  هب  ام  ناج  غرم  هک  ددرگ  یم  راگدنام  دـیامن و  یم  خر  رتشیب  هاگ  نآ  تاکرب ، نیا 
.میریگرب تاجانم  همزمز  نامیا ، لها  لالز  ياه  لد  نیدالوپ و  ياه  هدارا  لیخ 

دجاسم ناضمر ، ندیسرارف  اب  نامزمه  دنراد و  هنیرید  قیمع و  يدنویپ  دجـسم  ناضمر و  هک  تسا  یندشان  راکنا  یتقیقح  نیا  يرآ 
یم یلجت  لبق  زا  رتروش  رپ  رت و  گنر  رپ  يدابع ، ياه  نییآ  دنراذگ و  یم  شیامن  هب  ار  یگدـنب  تیمیمـص و  یلدـمه ، زا  یتفایض 

.دنبای

ناغلبم و يارب  سپـس  شیوخ و  تفایـض  نانامهیم  نانمؤم و  کت  کت  رایتخا  رد  ءادـتبا  كرابت  يادـخ  هک  اـهب  نارگ  سب  یتصرف 
يایهم ار  دوخ  میریگب و  لد  راـگنز  تسیاـب  یم  نابعـش  بجر و  رد  هک  روط  ناـمه  تسا و  هداد  رارق  هعماـج  تیادـه  نارادـمچرپ 

يرادرب هرهب  تیادـه و  ياـیهم  ار  شیوـخ  هک  تسا  ضرف  مـه  ظـعو  ِربـنم  مـلع و  لـها  رب  مـینک ، یهلا  تـمارک  ناوـخ  رب  نتـسشن 
.دنیامن یهلا  تفایض  هام  لیدب  یب  ياضف  زا  يرثکادح 

اضاقت و دروم  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  یلایل  مایا و  نیا  رد  هچنآ 

8 ص :

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)
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، تایآ زا  هتفرگرب  هک  تسا  يونعم  یقالخا و  یتفرعم ، ثحاـبم  هلـسلس  تسا ، یبهذـم  لـفاحم  رباـنم و  نمؤم  ناـبطاخم  تساوخرد 
ناج لد و  شخب  مارآ  نیـشنلد ، يا  هئارا  اسر و  ینایب  اب  ون و  یبلاق  اب  دناوتب  دشاب و  یم  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هریـسو  تایاور 

.دشاب تفرعم  ملع و  ناگدنیوج  هار  غارچ  ناراد و  هزور 

، نارهت ناتـسا  تاـعامج  همئا  هب  یغیلبت  یگنهرف و  تامدـخ  هئارا  رد  دوـخ  تلاـسر  ياتـسار  رد  دـجاسم  روـما  هـب  یگدیـسر  زکرم 
هلسلس زا  يا  هقلح  رثا  نیا  تسا و  هدید  كرادت  ناضمر  كرابم  هام  تبـسانم  هب  ار  دنمدوس  ياهاوتحم  تاروشنم و  زا  يا  هعومجم 

.تسا هدومن  يروآدرگ  فیلأت و  راذگرثا  اویش و  یملق  زا  يریگ  هرهب  اب  ار  نوگانوگ  ثحابم  هک  تسا  ییاوتحم 

تنواعم ياوتحم  نیمأت  دیلوت و  هرادا  رد  ردقنارگ  ناراکمه  دنمجرا و  نیققحم  ناگدنسیون و  تامحز  اه و  شالت  زا  ساپس  نمض 
دنمـشزرا تارظن  تاداهنـشیپ و  هداتفا و  لوبقم  تاعامج  مرتحم  همئا  هژیو  هب  ناـیمارگ  امـش  هاـگن  رد  رثا ، نیا  میراودـیما  یگنهرف ،

.دییامرفن غیرد  زکرم  یعامتجا  یگنهرف  تنواعم  رد  شیوخ  نامداخ  زا  ار  شیوخ 

هللا دجاسم  يرماع  نم  هللا  انلعج 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم 

یعامتجا یگنهرف -  تنواعم 
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ناضمر كرابم  هام  ياه  تصرف  - 1

هراشا
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« ِناقْرُْفلا يدُْهلا َو  َنِم  ٍتانَِّیب  ِساَّنِلل َو  ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  »

( یلامث هزمحوبا  ياعد  )

ناضمر هام  زور  نیلوا  تبسانم :

هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

هقباسم نیا  رد  تیقفوم  يارب  شالت  ار  ناسنا  تقلخ  زا  فده  میرک ، نآرق  زا  هیآ  دنچ  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هقباسم  نادـیم  ایند 
ار امـش  ات  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  هک  یـسک  نآ  (2) ؛ ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َهاـیَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  يذَّلا  : » تسا هدرک  مـالعا 

« .دینک یم  لمع  رتهب  امش  زا  کی  مادک  هک  دیامزایب 

یم نییعت  وا  مه  ار  هقباسم  طیارـش  دـنک و  یم  هرادا  ار  هقباسم  نیا  دـنوادخ  .میتسه  تقلخ  ملاع  ِیلم  میت  وضع  اـم  هقباـسم  نیا  رد 
ریوصت هب  يددعتم  تایآ  رد  هقباسم  نیا  رخآ  تاظحل  .تسا  تشگرب  لباق  ریغ  دودحم و  مهم و  رایسب  هقباسم  نیا  رد  نامز  .دیامن 

13 ص :

.یماهبا شور  - . 1
.2/ کلم - . 2
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ْنِم اُهِلئاق َو  َوُه  ٌهَِملَک  اهَّنِإ  َّالَک  ُتْکَرَت  امِیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبَر  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َءاج  اذِإ  یَّتَح  : » تسا هدـش  هدـشک 
یم دسر  ارف  نانآ  زا  یکی  گرم  هک  ینامز  ات  دنهد ) یم  همادا  دوخ  طلغ  هار  هب  نانچمه  اه  نآ  ( ؛ (1) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو 
یم وا  هب   ) مهد ماـجنا  یحلاـص  لـمع  مدوـمن ) یهاـتوک  و   ) مدرک كرت  هچنآ  رد  دـیاش  دـینادرگ ! زاـب  ارم  نم ! راـگدرورپ  دـیوگ :
نآ رـس  تشپ  و  تسا ) قباس  نوچمه  شا  همانرب  ددرگ  زاب  رگا  و   ) دیوگ یم  نابز  هب  وا  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسین ، نینچ  دنیوگ )

« .دنوش یم  هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  اه 

نکب يراک  دسر  یم  تتسد  هک  يا 

راک چیه  دیاین  وت  زک  نآ  زا  شیپ 

.تسا ناضمر  كرابم  هام  تصرف  هقباسم ، نادیم  نیا  رد  تفرگ  تقبس  يارب  ییانثتسا  طیارش  اب  بسانم  تصرف  کی  اما 

، دندرک روبع  دندوب  یخوش  هدنخ و  لوغشم  هک  یتعامج  رانک  زا  ناضمر  كرابم  هام  ینایاپ  ياهزور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
دنیابر یم  تقبس  يوگ  يا  هتسد  .تسا  هداد  رارق  ناگدنب  هقباسم  نادیم  ار  ناضمر  هام  ادخ  دومرف « : اه  نآ  هب  یتحاران  اب  ترـضح 

.دنوش یم  هدنکفارس  دننام و  یم  بقع  نارگید  زا  مه  يدادعت  دنوش و  یم  زوریپ  و 

هدنخ یخوش و  هب  یعمج  دـنا ، هدـیدرگ  راکنایز  ناگدـنام  بقع  دـنا و  هدـش  زوریپ  ناگدـنریگ  یـشیپ  هک  يزور  رد  تسا  بیجع 
.دنلوغشم

14 ص :
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يدحا يارب  تسا و  دوخ  ياه  يدب  راتفرگ  هداتفا ، بقع  دوخ و  شاداپ  لوغـشم  راکوکین ، زورما  دتفا ، رد  هدرپ  رگا  دنگوس  ادخ  هب 
(1) .دنام » یمن  یقاب  بعل  وهل و  یخوش و  تهج  یتصرف 

دش زاب  یناهد  یتسب  ناهد  نیا 

دش زار  ياه  همقل  هدنروخ  ات 

بارش زا  ماعط و  زا  دنبورف  بل 

باتش نک  ینامسآ  ناوخ  يوس 

ُلَْـضفَأ ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  ٌرْهَـش  ْمُْکَیلِإ ...  َلَْبقَأ  ْدَق  ُهَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  : » دـنیامرف یم  ناضمر  تصرف  هرابرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
هدروآ ور  امـش  يوـس  هب  ادـخ  هاـم  مدرم ! يا  (2) ؛  ِتاَعاَّسلا ُلَْضفَأ  ُُهتاَعاَس  ِیلاَـیَّللا َو  ُلَْـضفَأ  ِهِیلاََـیل  ِماَّیَأـْلا َو  ُلَْـضفَأ  ُهُماَّیَأ  ِروُهُّشلا َو 
شیاه تعاس  اه و  بش  نیرتهب  شیاه  بش  اـهزور و  نیرتهب  نآ  ياـهزور  تسا و  اـه  هاـم  نیرتهب  ادـخ  دزن  رد  هک  یهاـم  ...تسا 

« .تساه تعاس  نیرتهب 

ِِهلْـضَف َو َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  : » دـنک یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  ناضمر  كرابم  هاـم  تصرف  كرد  نینچنیا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما 
!« نک تیانع  ار  هام  نیا  زا  لیلجت  میرکت و  ناضمر و  هام  تلیضف  تفرعم  قیفوت  ام  هب  ایادخ ! (3) ؛  ِهتَمْرُح َلاَلْجِإ 

اوتحم نتم و 

هراشا

: دنوش یم  میسقت  هورگ  ود  هب  یگدنز  تاقباسم  رد  اه  ناسنا 

15 ص :

ص174. ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - . 1
ص 93. قودص ، یلاما  - . 2

ياعد 44. هیداجس ، ۀفیحص  - . 3
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اهزوس تصرف  لوا : هورگ 

ناونع اب  عوضوم  نیا  زا  یمالـسا ، تایاور  رد  .دـنزادنا  یم  دـعب  ياه  زور  هب  ار  ادرف  راک  ادرف و  هب  ار  زورما  راک  اـمئاد  دارفا  یخرب 
َال َكِرُمُع َو  ْنِم  َیَِقب  اَم  ْكَراَدَتَف  : » دنسیون یم  شنارای  زا  یکی  هب  يا  همان  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  .تسا  هدش  دای  فیوست ) )

(1)؛ َنُوِلفاَغ ْمُه  ًهَتَْغب َو  ِهَّللا  ُْرمَأ  ْمُهاَتَأ  یَّتَح  ِفیِوْسَّتلا  ِِّیناَمَْألا َو  یَلَع  ْمِِهتَماَـقِِإب  َکَْـلبَق  َناَـک  ْنَم  َکَـلَه  اَـمَّنِإَف  ٍدَـغ  َدـَْعب  ْوَأ  ًادَـغ  ْلـُقَت 
_ا و هوزرآ يور  هـک  دــندش  كــاله  یناــسک  وـت ، زا  شیپ  اــنامه  .ادرف  سپ  ادرف و  وــگن  نـک و  كرادــت  ار  ترمع  هدــنامیقاب 

« .دندوب لفاغ  نانآ  هک  یلاح  رد  دیسر  ارف  ادخ  رما  ناهگان  ات  دندرک ، فقوت  اهراک  نت  _ خاد _ نا _ي_ر  خأ ت_

؛ زیهرپب راک  نتخادـنا  ریخات  هب  زا  (2) ؛ یَْکلَْهلا ِهِیف  ُقَْرغَی  ٌرَْحب  ُهَّنِإَف  َفیِوْسَّتلا  َكاَّیِإ َو  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  نینچمه 
« .دنوش یم  قرغ  نآ  رد  ناگدش ، كاله  هک  تسا  ییایرد  اریز 

اهزاس تصرف  مود : هورگ 

ار یگدنز  ياهدیدهت  یتح  دننک ، یم  هدافتسا  ناشدوخ  شورپ  دشر و  يارب  لکـش  نیرتهب  هب  یگدنز  ياه  تیعقوم  زا  هک  یناسک 
.دنرب یم  ار  هرهب  نیرتشیب  دننک و  یم  لیدبت  بسانم  تصرف  هب 

يارب اصوصخ ! باـتک  نیا  .دـنا  هدومن  فیلاـت  گرزب » نادرم  يزوریپ  زمر   » ماـن هب  يدنمـشزرا  باـتک  یناحبـس  هللا  تیآ  ترـضح 
لماوع نیرتمهم  زا  یکی  باتک  نیا  رد  .تسا  بسانم  رایسب  اه  ناوج 

16 ص :

ص 136. ج 2 ،  یفاک ، - . 1
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ناـبز ینروـب »  » رتـکد هدـمآ : باـتک  رد  .تسا  هدـش  یفرعم  تـقو » زا  هـنیهب  تـسرد و  هدافتـسا   » گرزب ياـه  مدآ  یعقاو  تیقفوـم 
زا یکی  یناـبایخ » سردـم   » موحرم بدا  ملع و  دـیقف  تفرگ ؛ داـی  نآ  زا  تشگزاـب  هرادا و  هب  نتفر  یط  رد  ار  ییاـیلاتیا  يوسنارف و 

طیرفت طارفا و  هتبلا  تسا ؛ هتـشون  هناحبـص  فرـص  ماگنه  دـشاب ، یم  یـسراف  نابز  تافدارتم  هرابرد  هک  ار  دوخ  ياـهب  نارگ  راـثآ 
.دش یمرگرس  حیرفت و  لوغشم  هشیمه  دیابن  اما  دراد ؛ حیرفت  تحارتسا و  هب  زاین  ندب  اریز  .تسین  بسانم  ًالصا 

ناضمر كرابم  هام  ياه  تصرف 

هراشا

هام نیا  رد  یـسک  .درک  دای  ناوت  یم  ییالط  ياه  تصرف  ناونع  هب  اـه  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  ییانثتـسا  اـه  تصرف  ناـضمر  هاـم  رد 
: زا دنترابع  اه  تصرف  نآ  زا  یخرب  .دنک  هدافتسا  شتقو  زا  رتهب  دسانشب و  ار  اه  تصرف  نیا  هک  دسر  یم  تیقفوم  هب  كرابم 

ادخ اب  یتشآ  تصرف  . 1

َيِدابِع ای  ُْلق  : » تسا زاب  ناسنا  يور  هب  هراومه  وا  هبوت  یهلا و  تمحر  ياـهرد  هشیمه  هتبلا  .تسا  دـنوادخ  اـب  یتشآ  هاـم  ناـضمر ،
اوُِملْسَأ ْمُکِّبَر َو  یلِإ  اُوبِینَأ  ُمیِحَّرلا َو  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا 

دیمون دنوادخ  تمحر  زا  دیا ! هدرک  متـس  فارـسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  َنوُرَْـصُنت (1) ؛ َُّمث ال  ُباذَْعلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َُهل 
هب دزرمآ و  یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن 

17 ص :
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سک چیه  يوس  زا  سپـس  دیآ ، امـش  غارـس  هب  باذع  هکنآ  زا  شیپ  دـیوش ، میلـست  وا  ربارب  رد  و  دـیدرگزاب ، ناتراگدرورپ  هاگرد 
« .دیوشن يرای 

اشوخ دوش و  یم  هداد  رارق  وا  رس  رد  ادخ  اب  یتشآ  یبیشارس  هنیمز و  هدوب ، رهق  یسکره  هک  تسا  نیا  ناضمر  هام  ییانثتـسا  تصرف 
.دنک یم  یتشآ  ادخ  اب  تصرف  نیا  رد  هک  یناسک  لاح  هب 

ْمُکَّبَر اُولَأْساَف  ٌهَحَّتَفُم  ِرْهَّشلا  اَذَه  ِیف  ِناَنِْجلا  َباَْوبَأ  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  : » دنیامرف یم  هینابعـش  هبطخ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
اَهَطِّلَُـسی اـَل  ْنَأ  ْمُکَّبَر  اُولَأْـساَف    ٌ َهلُوْلغَم َنیِطاَـیَّشلا  ْمُْکیَلَع َو  اَـهَحِّتَُفی  اـَل  ْنَأ  ْمُکَّبَر  اُولَأْـساَف  ٌهَقَّلَغُم  ِناَریِّنلا  َباَوـْبَأ  ْمُْکیَلَع َو  اَـهَقِّلَُغی  اـَل  ْنَأ 

ياهرد ددـنبن و  ناتیور  هب  ار  اه  نآ  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  تسا ؛ زاب  امـش  يور  هب  تشهب  ياهرد  هام  نیا  رد  مدرم ! يا  (1) ؛  مُْکیَلَع
اه نآ  ات  دیهاوخب  ناتیادخ  زا  دنریجنز ؛ رد  نیطایش  دنکن و  زاب  ناتیور  هب  ار  اه  نآ  ات  دینک  بلط  ناتراگدرورپ  زا  هدش ؛ هتسب  منهج 

« .دنباین طلست  امش  رب  هرابود 

اوُفِّفَخَف ْمُکِراَزْوَأ  ْنِم  ٌهَلیِقَث  ْمُکُروُهُظ  ْمُکِراَفِْغتْسِاب َو  اَهوُّفُکَف  ْمُِکلاَمْعَِأب  ٌهَنوُهْرَم  ْمُکَـسُْفنَأ  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  : » دنیامرف یم  ناشیا  نینچمه 
راب امش  ناهانگ  زا  امش  شود  دینک ، اهر  رافغتـسا  هب  ار  نآ  .تسامـش  رادرک  ورگ  امـش  سفن  مدرم ! يا  مُکِدوُجُس (2) ؛ ِلوُِطب  اَْهنَع 

« .دینک کبس  ار  نآ  دوجس ، لوط  هب  دراد ، ینیگنس 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  ترضح  .دنتسه  زوس  تصرف  دارفا  زا  یضعب  اما  دوشب ؛ دارفا  همه  لماش  یهلا  نارفغ  هام  نیا  رد  تسا  نکمم 
رد هلآ ) هیلع و 
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زا گرزب  هام  نیا  رد  هک  تسا  یسک  یقـش  ؛(1)  ِمیظَعلا ِرهَّشلا  اذه  یف  ِهللا  َنارفُغ  َمِرُح  نَم  یقَّشلا  َّناَف  : » دـنیامرف یم  دارفا  نیا  دروم 
« .دنامب مورحم  يدنوادخ  ترفغم 

تـصرف نیا  ناضمر  هام  رد  هدش ، گنرمک  ادـخ  اب  شطابترا  یلیلد ، ره  هب  یـسک  رگا  تسا و  ادـخ  اب  یتشآ  هام  ناضمر ، هام  يرآ 
.دهدن تسد  زا  ار  ییالط 

.دنا هدش  هدیزرمآ  هدرک و  یتشآ  ادخ  اب  هام  نیا  رد  اه  ناسنا  زا  دادعت  هچ  هک  دناد  یم  ادخ 

يریگ میمصت  هدارا و  تیوقت  تصرف  . 2

یم نم  : » دنیوگ یم  دارفا  یخرب  یهاگ  تسا ؛ يریگ » میمصت  هدارا و  فعض  ، » دراد دوجو  زورما  هعماج  رد  هک  یتالکـشم  زا  یکی 
یمن مناوت و  یمن  میوگب ، ازـسان  دیابن  مشاب ، هتـشاد  دایتعا  دیابن  نم  منک ، هبلغ  ما  یقلُخ  دب  رب  مناوت  یمن  اما  متـسه ؛ قالخا  دب  مناد 

.دننک یم  هدارا  فعض  راهظا  فلتخم  ياه  يراتفرگ  يارب  دارفا  یهاگ  .دوش »

رایـسب اـه  نیا  هب  اـم  .تسه  بآ  اذـغ و  ینعی  ناـسنا  هیلوا  یعیبط و  ـالماک  ياـهزاین  زا  یکی  تسا ؛ هدارا  تیوقت  هاـم  ناـضمر ، هاـم 
نیا رد  ًاصوصخ  لاسو  نس  مک  ياه  هچب  ای  ناوجون  کی  یتح  مینک ؛ یم  ندـیماشاین  ندروخن و  نیرمت  هام ، نیا  رد  اما  میدـنمزاین ؛

تعاس ات 15  نونکا 14  هدرک ، یم  نشور  راگیس  اب  ار  راگیـس  هک  یـسک  .دننک  یم  لّمحت  تعاس  ای 15  هب 14  کیدزن  مرگ  ياوه 
لرتنک ار  شدوخ 
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.تسا اه  ناسنا  رایتخا  رد  هک  تسا  ییالط  تصرف  نیا  تسا و  هدارا  تیوقت  نیا  دنک ، یم 

(1)« .تسا هزور  نامه  ربص ، دندومرف : ِهالَّصلا ،» ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  َو  : » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

تفآ زا  تسا  يرپس  هزور  (2) ؛ ِهَرِخآلا ِباذَع  نِم  ٌباجِح  اینُّدلا َو  ِتافآ  نِم  ٌهَّنُج  ُموَّصلَا  : » دندومرف يرگید  تیاور  رد  ترـضح  نآ 
« .ترخآ باذع  زا  تسا  يا  هدرپ  ایند و  ياه 

: دـندومرف باحـصا  هب  ترـضح  نآ  دـندرک ، یم  روـبع  یناـبایب  زا  شباحـصا  هارمه  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  يزور 
تسا زور  هس  هک  دنک ، یم  روبع  ام  رانک  زا  دسر ، یم  ام  هب  یسک  کی  نالا  : » دندومرف ناشیا  سپـس  .دندرک  فّقوت  دینک ،» فّقوت  »

، مادـنا رغال  برع  کی  دـندید ، تقو  کی  .دـش  هتخود  نابایب  هب  اه  مشچ  ماـمت  .تسا » هتفاـین  هار  وا  رب  هدرکن و  ذوفن  وا  رب  ناـطیش 
: دنتفگ تسیک ؟ ربمغیپ  دیـسرپ : دیـسر ، باحـصا  کیدزن  هک  یماگنه  دیآ ، یم  یفیحن  رتش  کی  اب  دراد  هداتفا ، يدوگ  هب  اه  مشچ 

زور هس  موش ، ناملـسم  میایب  ما  هتفرگ  میمـصت  تسا  زور  هس  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  .دـندرک  یفرعم  وا  هب  ار  ترـضح  .ناشیا و 
يوت ار  امش  الاح  هنیدم ، میایب  ات  مدرگ  یم  امش  لابند  رد  هب  رد  اذل  مراذگب ، رانک  ار  یتسرپ  تب  كرـش و  ما ، هتفرگ  میمـصت  تسا 
تیب جـح  ریگب ، هزور  ناضمر  هام  ناوخب ، ار  تزامن  دومرف : منک ؟ هچ  ناج ! اقآ  درک : ضرع  تفگ و  نیتداهـش  .متفای  اه  نابایب  نیا 

عیطتسم رگا  ترمع  رد  رابکی  ار  هللا 
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« .تسا وت  ندرگ  هب  هک  تسا  یفیاظو  اه  نیا  .رادهگن  كاپ  ار  تلام  هدب ، ار  تلاوما  تاکز  روآ ، ياج  هب  يدش 

هب مه  ترـضح  .تفر  درک و  یظفاحادـخ  سپـس  .تسا  سب  ار  نم  اـه  نـیمه  هـلآ !) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  اـی  درک : ضرع 
ّتلع باحصا  .تفر » ایند  زا  صخـش  نیا  دیدرگ ، رب  : » دندومرف دنداتـسیا و  ربمایپ  دنتفر ، هار  هک  یتدم  زا  دعب  .دنداد  همادا  ناشهار 

یگرزب گنـس  هب  درک ، طوقـس  رتش  يور  زا  وا  درک و  دریگ  یلادوگ  هلاچ و  کـی  يوت  شرتش  : » دومرف ترـضح  دندیـسرپ ، ار  نآ 
.داد ناج  مد  رد  درک و  دروخرب 

، دندرب همیخ  لخاد  ار  ندب  .دوشن » دراو  یـسک  : » دـندومرف دـندز و  همیخ  صخـش  نیا  ندـب  رانک  دـندروآ ، ار  باحـصا  مرکم  یبن 
.دزیر یم  قرع  شا  یناشیپ  مامت  زا  میدید  نوریب ، دمآ  ربمایپ  یتقو  دیوگ : یم  نارای  زا  یکی  .دندرک  نفک  دنداد و  لسغ 

اب دهدب و  دورد  مالس و  وا  اب  ات  دوب  هدمآ  هتـشرف  ردقنآ  : » دومرف تسا ؟ هدش  هچ  هلآ !) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ای  میدرک  لاؤس 
(1) .دش » تشهب  دراو  تیحت  مالس و  ایند  کی 

.دوش یم  تیوقت  ناضمر  هام  نیا  رد  هک  تسا  یعقاو  ةدارا  میمصت و  نیا 

مظن داجیا  يزیر و  همانرب  تصرف  . 3

جورخ دورو و  ود  ناضمر ، هاـم  تسا ؛ مظن » يزیر و  هماـنرب  مدـع  ، » دراد دوجو  اـم  ۀـمه  یگدـنز  رد  هک  یتالکـشم  زا  رگید  یکی 
.هام زا  جورخ  هام و  هب  دورو  .دننک  یم  تیاعر  ار  نآ  همه ، هک  دراد  مّظنم 

کی يوش ، یم  اذغ  ندروخ  لوغشم  هام ، نیا  ياهرحس  مایا  رد 
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ص69. مهیلع ،)  ) نیموصعم زاجعا  ياه  هولج  - . 1

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 257ناهفصا   هحفص 33 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_21_1
http://www.ghaemiyeh.com


راطفا دـیاب  ییوگ  یم  يروخ و  یمن  بآ  اما  یچیپ ؛ یم  تدوخ  هب  یگنـشت  زا  اـی  و  دـش ، ناذا  ییوگ  یم  يراذـگ ، یم  راـنک  هعفد 
.دوش

تاقالم تهج ، نیدب  هتشاد و  ناضمر  هام  هب  تبسن  يا  هژیو  هجوت  هر ،)  ) ماما ترضح  میشاب ، هتـشاد  هژیو  همانرب  هام  نیا  يوت  مییایب 
(1)  « .دنتخادرپ یم  ...و  نآرق  توالت  اعد و  هب  دندرک و  یم  لیطعت  ناضمر  هام  رد  ار  ناشیاه 

رد دـیوگ  یم  تیب  ناظفاحم  زا  یکی  .دوب  دـجهت  تدابع و  ناضمر ، كرابم  هام  رد  هر ،)  ) ماما ترـضح  هژیو  ياـه  هماـنرب  هلمج  زا 
هجوتم روبع ، نیح  .منک  رذگ  ماما  قاتا  يولج  زا  مدش  روبجم  يراک  ماجنا  يارب  بش ، همین  ناضمر ، كرابم  هام  ياه  بش  زا  یکی 

، ماما هنوگچ  هک  داد  رارق  ریثات  تحت  ارم  اعقاو  دوب ، هدیچیپ  اضف  رد  هک  ماما  هیرگ  قه  قه  دندرگ ! یم  هیرگ  راز  راز  ماما ، هک  مدـش 
(2) .دنک یم  زاین  زار و  شیوخ  يادخ  اب  بش ، زا  .عقوم  نآ  رد 

یمد یشاب  هتفر  را  يداو  نیا  رد 

یمک یشاب  هدروخ  رگ  هداب  نیا  و ز 

تسیچ دوصقم  روظنم و  هک  ینادب 

تسیچ دوبعم  برق  هچ و  تدابع 

رگید ياه  ناـضمر  كراـبم  هاـم  زا  ماـما ، یگدـنز  نارود  ناـضمر  هاـم  نیرخآ  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  تیب  ناـنکاس  هتفگ  هب 
هام نآ  رد  یلو  دنتـشاد ، هارمه  ار  یلامتـسد  ناش  مشچ  کشا  ندرک  کـشخ  يارب  هشیمه ، ماـما ، هک  تروص  نیا  هب  دوب ! تواـفتم 

ياهزامن ماگنه  هب  ات  دنتشاد  یم  رب  هارمه  زین  ار  يا  هلوح  ناضمر ، كرابم 

22 ص :
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(1)! دننک هدافتسا  نآ  زا  ناش ، بش  همین 

زا یکی  ناضمر  هاـم  رد  و  دـندناوخ ! یم  نآرق  راـب  تفه  يزور ، هک  يروط  هب  دنتـشاد ، نآرق  هب  یـصاخ  هجوت  هر ،)  ) ینیمخ ماـما 
رد ینعی ، دـندناوخ ؛ یم  نآرق  ءزج  هد  زور ، ره  ناضمر ، كرابم  هام  رد  ینیمخ ، ماما  هک  درک  یم  راهظا  فجن ، رد  ماـما  ناـهارمه 

(2) دنک یم  متخ  ار  نآرق  راب  کی  زور ، هس  ره 

ۀمانرب .دشاب  مظن  يور  نامتقو  لوا  زامن  دوش ؛ ماجنا  تقو  رـس  ام  يزیخرحـس  دشاب ؛ هنوگ  نیمه  زین  ام  یگدنز  هک  تسا  بوخ  هچ 
.داد شرتسگ  یگدنز  رد  ار  مظن  يزیر و  همانرب  ناوت  یم  ییالط  تصرف  نیا  اب  ناضمر  رد  .دشاب  مظن  يور  مه  ام  یگداوناخ 

تیالو اب  دنویپ  تصرف  . 4

رد ام  لامعا  مامت  هک  ارچ  دراد ؛ دوجو  مهیلع )  ) تیب لها  اب  طابترا  تیوقت  دـنویپ و  يارب  یبسانم  ياه  تصرف  ناضمر  كرابم  هاـم 
ُمالْـسإلا َِیُنب  : » دندومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  هرارز  .تسا  ناراوگرزب  نآ  اب  طابترا  تبحم و  ورگ 

هزور و جح ، تاکز ، زامن ، تسا : هدش  انب  زیچ  جـنپ  رب  مالـسا  ِهَیالَولا ؛ ِموَّصلا َو  ِّجَـحلا َو  ِهاکَّزلا و  ِهالَّصلا َو  یَلَع  َءایْـشأ  َهَسْمَخ  یلَع 
« .تیالو

تیالو (3) ؛ َّنِهیَلَع ُلیلَّدلا  َوُه  یلاْولا  َّنُهُحاتْفِم َو  اهَّنِأل  ُلَضفَأ  ُهَیالَْولَا  : » دندومرف تسا ؟ رترب  هیاپ  جنپ  نیا  زا  کی  مادک  دیسرپ : هرارز 
هیقب نیتسار ]  ] ّیلو ییامنهار  اب  تسا و  مالسا  ياه  همانرب  لامعا و  هیقب  دیلک  تیالو  اریز  تسا ؛ لضفا  مهیلع )  ) تیب لها 

23 ص :

ص 126. ج 3 ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاه  تشادرب  - . 1
.نامه - . 2

ص 18. ج 2 ، یفاک ، - . 3
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« .دوش یم  هدروآ  ياج  هب  دراوم 

تیب لها  تبحم  تیوقت  راتـساوخ  یبوبر  هاگرد  زا  دوخ  تادابع  لـیمکت  يارب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مجنپ  تسیب و  زور  ياـعد  رد 
َِکئادْعِأل ًایِداعُم  َِکئاِیلْوِأل َو  ًاّبُِحم  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا   » .میـشاب یهلا  ءایلوا  نآ  نارادتـسود  زا  هک  مینک  یم  وزرآ  هدوب ، مالـسلا )  مهیلع  )

متاـخ شور  هار و  ناورهر  زا  تنانمـشد و  نیفلاـخم  زا  تدوـخ و  ءاـیلوا  ناتـسود  زا  ارم  ادـنوادخ ! َکـِئاِیْبنأ ؛ ِمَتاـخ  ِهَّنـُِـسب  ًاّنَتـْـسُم 
!« هدب رارق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) تناربمایپ

یم هضور  دننیـشن ، یم  سلاجم  رد  دـننک ، یم  يراج  نابز  رب  ار  مهیلع )   ) همئا یماسا  ناـضمر ، هاـم  ياـیحا  ياـه  بش  رد  ناـنمؤم 
ماما هام  ناضمر  هام  .درک  کیدزن  مهیلع )   ) تیب لها  هب  ار  دوخ  ناوت  یم  هک  تسا  یتصرف  نیرتهب  نیا  دنزیر ؛ یم  کشا  دـنونش و 

.تسا جع )  ) نامز

بحتسم مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  ردق ، ياه  بش  رد  ناضمر و  هام  رخآ  ناضمر ، هام  همین  ناضمر ، هام  لوا  بش  رد  هکنیا 
هدرک هحفاصم  ایبنا  ۀمه  اب  ایوگ  دورب ، مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترایز  هب  ناضمر  هام  رد  سک  ره  هک  هدـمآ  تایاور  رد  تسا و 

.تسا تیالو  اب  دنویپ  نامه  نیا  تسا ،

همالع تفگ : باوج  رد  دندیـسرپ  وا  زا  ار  ّتلع  یتقو  تشاد : هر )  ) ییابطابط همالع  موحرم  هب  يا  هژیو  تدارا  هر )  ) يرهطم دـیهش 
هموصعم ترـضح  حیرـض  لوا  دـمآ ، یم  راطفا  ره  ناـشیا  هک  تسا  نیا  اـه  نآ  زا  یکی  دراد ، يا  هتـسجرب  تافـص  هر )  ) ییاـبطابط

هسوب اب  ار  شراطفا  همالع  مدید ، ناضمر  هام  ياهزور  مامت  رد  درک ، یم  راطفا  لزنم و  تفر  یم  دعب  دیسوب ، یم  ار  مالـسلا ) اهیلع  )
.داد (1) یم  رارق  مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم ترضح  حیرض  هب 

24 ص :
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نارگید بولق  رد  تیبوبحم  زار  - 2

هراشا
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(1)« ادُو ُنَمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجیَس  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

هزیگنا داجیا 

(2) هزیگنا داجیا 

یخرب هب  دهد ؛ یم  ابیز  يامیس  دارفا  یخرب  هب  .دنک  یم  میسقت  مدرم  نیب  رد  یفلتخم  تاهج  زا  ار  دوخ  ياه  يزور  میکح  دنوادخ 
رد .دـهد  یم  الاو  ماقم  تسپ و  دارفا  زا  یخرب  هب  تورث و  لاـم و  دارفا  زا  یخرب  هب  اـبیز و  يادـص  يدارفا  هب  اـبیز ؛ تروص  دارفا  زا 

تلیضف زا  مه  صاخشا  زا  یخرب  دوش ؛ یم  هداد  یقالخا  تلیضف  کی  يدارفا  هب  ینعی  .دراد  جاور  هویش  نیا  زین  يونعم  ياه  يزور 
.دندرگ یم  دنم  هرهب  يرگید  ياه 

(3)؛ مُهَعِضاَوَم اْینُّدلا  َنِم  ْمُهَعَضَو  ْمُهَشیاَعَم َو  ْمُهَنَیب  َمَسَقَف  : » دنیامرف یم  لصا ، نیا  اب  هراشا  اب  مامه  هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
« .داد رارق  شیوخ  هاگیاج  رد  ار  مادک  ره  میسقت و  ار  ناگدنب  يزور 

نیا نتشاد  دوش و  یم  میسقت  مدرم  نیب  هک  ییاه  يزور  زا  یکی 

29 ص :

.96 میرم / - . 1
.بلطم زا  فیرعت  ماهبا و  شور  - . 2

( نیقتم هبطخ  . ) ص 303 هغالبلا ، جهن  - . 3
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بارطـضا شیوشت و  ینیب و  مک  دوخ  دوشن ، نیمأـت  رگا  سکع ، رب  دـنک و  یم  رادروـخرب  يرتـالاب  سفن  تزع  زا  ار  ناـسنا  يزور 
يدنیاشوخ ساسحا  دنمشزرا ، يزور  نیا  نتـشاد  اب  ناسنا  .تسا  ندوب » نارگید  هقالع  دروم  تیبوبحم و  ، » دیآ یم  دیدپ  يو  يارب 

رثؤم و دیفم ، یگدـنز ، رد  ار  دوخ  دوجو  دـنک و  یم  ادـیپ  تیافک  تقایل و  تیلباق ، ییاناوت ، يدنمـشزرا ، دوخ  سفن ، هب  دامتعا  زا 
بارطـضا و اـه ، يریگ  هشوـگ  اـه ، یتواـفت  یب  زا  هدـش ، تیوـقت  وا  یتاـیح  ياـه  هزیگنا  طیارـش ، نیا  رد  عبطلاـب  .دـبای  یم  دـّلوم 

(1) .دنام یم  نوصم  یگدرسفا 

(2) .دنناد یم  ناسنا  يداش  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  ار  يزور  نیا  فورعم  ناسانشناور 

نیرتربتعم نیرتهب و  زا  هک  هللا  نیما  ترایز  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  مه  هیعدا  رد  هک  تسا  يدراوم  زا  تکربرپ  يزور  نیا 
کِـضْرَأ َو ِیف  ًَهبوـُبْحَم  ینلعجاو ...  : » مـینک یم  هـمزمز  نـینچ  تـسا ، مالـسلا ) هـیلع   ) داجــس ترــضح  ناـبز  زا  هعیــش و  تاراـیز 

« .هد رارق  ینتشاد  تسود  بوبحم و  تنامسآ ، نیمز و  رد  ارم  ایادخ ! (3) ؛ ِکئاَمَس

« تیبوبحم مدع   » نارحب دنک ، یم  نایلغ  اه  ناسنا  دوجو  رد  دراد و  نایرج  ناهج  رد  هک  یمهم  ياه  نارحب  زا  یکی  زورما  هنافـساتم 
یگرزب قیمع و  رایـسب  ياه  بیع  هدرتسگ و  یفنم  ياهدـمایپ  ناسنا ، دوجو  رد  هتخانـشان  يرامیب  کی  تروص  هب  نارحب  نیا  .تسا 

.دنک یم  داجیا  دارفا  رد 

دوخ زاین  نیا  دنرادن  تسود  مه  زاب  دنراد ، ینارحب  نینچ  هک  دـنمهفب  رگا  دـنرادن و  ربخ  نارحب  نیا  دوجو  زا  اه  ناسنا  زا  يرایـسب 
ار

30 ص :

ص 22. ناناوجون ، ناکدوک و  تیبرت  یسانش و  ناور  - . 1
.تیقفوـم تیلوـبقم ، تیبوـبحم ، دـناد : یم  يداـش  یلـصا  لـماوع  ار  میم  هـس  رـصاعم  سانـش  ناور  كولراـه ، تـبازیلا  مناـخ  - . 2

تیقفوم ندوب و  نارگید  شریذپ  دروم  ینعی  تیلوبقم  .دنـشاب  هتـشاد  نامتـسود  میـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  نارگید  ینعی  تیبوبحم 
ص 93. نایرگیور ، ادیش  همجرت  ملاس ،) تیصخش  یسانش  ناور   ) .اهراک رد  ندوب  قفوم  ینعی 

ص 40. تارایزلا ، لماک  - . 3
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زاین نینس  همه  رد  ناسنا  .میـشاب  زیزع  هک  میراد  تسود  ام  همه  تسین و  دب  ندید ، تبحم  هب  زاین  ساسحا  هک  یلاح  رد  .دننک  زاربا 
هداد خساپ  حیحص  تروص  هب  زاین  نیا  تسا  مزال  هتبلا  دنشاب ؛ هتشاد  تسود  ار  وا  مه  نارگید  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  یـسک  دراد 

.دوش

؟ تسیچ تیبوبحم  زار  دنک ؟ حتف  ار  نانآ  بولق  ددرگ و  عقاو  نارگید  بوبحم  دناوت  یم  هنوگچ  ناسنا 

نارگید بولق  رد  تیبوبحم  ياهزار 

یهلا فطل  تیانع و  فلا )

رد نارگید  رظن  بلج  هک  دـنادب  دـیاب  ناسنا  .تسادـخ  بناج  زا  تیبوبحم ، هلمج  زا  اه و  یبوخ  اهریخ و  همه  هک  درب  دای  زا  دـیابن 
.دزاس ینمشد  نیزگیاج  ار  تبحم  دناوت  یم  هک  تسوا  تسا و  راگدرورپ  فطل  زا  یشان  لوا ، هلحرم 

ام ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َْتقَْفنَأ  َْول  ْمِِهبُوُلق  َنَیب  َفَّلَأ  َو  : » دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  باطخ  هراب  نیا  رد  دـیجم  نآرق 
(1)؛ ٌمیکَح ٌزیِزَع  ُهَّنِإ  ْمُهَنَیب  َفَّلَأ  َهَّللا  َّنکل  ْمِِهبُوُلق َو  َنَیب  َْتفَّلَأ 

یمن يدرک ، یم  قاـفنا  تسا ، نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  ماـمت  وـت  رگا  .دوـمن  ناـبرهم  مه  هـب  ار  نینمؤـم  ياـه  لد  هـک  تـسا  دـنوادخ 
« .تخاس نابرهم  رگیدکی  هب  ار  ناشیاه  لد  دوخ  هدارا  اب  دنوادخ  اما  ینک ؛ داجیا  اه  لد  رد  یتسود  دنویپ  یتسناوت 

داد و رییغت  ار  نانآ  هیحور  دنوادخ  اما  دندوب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ لتق  رکف  هب  نانمشد  زا  یخرب  مینیب  یم  مالـسا  خیرات  رد 
بوبحم ار  ترضح  نآ 

31 ص :

.63 لافنا / - . 1
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.تخاس ناشیاه  لد 

لتق هب  ار  ترـضح  نآ  متـساوخ  یم  متفر و  یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـس  تشپ  نینح ، زور  رد  دـیوگ : یم  نامثع  نب  هبیش 
نم ظفح  هب  درب و  ار  ادخ  مان  دز و  نم  هنیس  هب  تسد  .دش  نم  هجوتم  ترـضح  .دومن  هاگآ  نم  رکف  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ  .مناسرب 

شتوبن هب  سپ  تسا ؛ رت  بوبحم  نم  دزن  مشچ  شوگ و  زا  وا  مدـید  مدرک ، هاگن  ار  وا  مدـیزرل ، دوخ  رب  هظحل  ناـمه  رد  .درک  اـعد 
(1) .مداد تداهش 

اهَیلِإ اُونکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : » دیامرف یم  هداوناخ  لیکشت  جادوزا و  يادتبا  نامه  رد  لاعتم  دنوادخ 
(2)؛ َنوُرکَفَتی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًهَمْحَر  ًهَّدَوَم َو  ْمکَنَیب  َلَعَج  َو 

امـش و ناـیم  دـیبای و  شمارآ  ناـنآ  راـنک  رد  اـت  دـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  ناـتدوخ  سنج  زا  هک  تـسا  نآ  وا  ياـه  هناـشن  زا  و 
یعطق ياـه  هناـشن  دنـشیدنا  یم  هک  یهورگ  يارب  یهلا ،) تمعن   ) نـیا رد  کـش  یب  داد  رارق  تـمحر  دـیدش و  هقـالع  ناتنارـسمه 

« .تسا

، تمحر تّدوم و  « ) َلَعَج  » .دـیآ یمن  تسد  هب  ییابیز  ماقم و  لام و  اـب  هک  تسا  یهلا  يا  هیدـه  ّتبحم ، هدـمآ : هیآ  نیا  ریـسفت  رد 
رادـم زا  دـنک ، راد  هشدـخ  ار  هداوناخ  تمحر  تّدوم و  شمارآ و  هک  یلمع  ره  اب  سک  ره  .تسا ) داـماد  سورع و  هب  ادـخ  هیدـه 

(3) «. ْمکَنَیب َلَعَج   » .تسا ناطیش  ّطخ  رد  جراخ و  یهلا 

شگرزب هتـشرف  هب  دراد ، تسود  ار  شناگدـنب  زا  یـسک  دـنوادخ  هک  یماگنه  : » دـنیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ 
نم دیوگ : یم  لیئربج 
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لها يا  هک  دهد  یم  ادن  اه  نامـسآ  رد  سپـس  تشاد ، دهاوخ  تسود  ار  وا  لیئربج  .رادب  تسود  ار  وا  مراد ، تسود  ار  سک  نالف 
سپـس دنراد ، یم  تسود  ار  وا  نامـسآ  لها  همه  نآ  لابند  هب  دیراد و  تسود  ار  وا  دراد ، تسود  ار  سک  نالف  دـنوادخ  نامـسآ !

وا زا  نم  دـیوگ  یم  لـیئربج  هب  درادـب ، نمـشد  ار  یـسک  دـنوادخ  هک  یماـگنه  دوـش و  یم  سکعنم  نیمز  رد  تبحم  نیا  شریذـپ 
تسا رفنتم  وا  زا  دنوادخ  هک  دهد  یم  ادن  اه  نامسآ  لها  نایم  رد  سپس  دراد ، یم  نمشد  ار  وا  لیئربج  رادب ، نمـشد  ار  وا  مرفنتم ،

(1)« دوب دهاوخ  نیمز  رد  رفنت  نیا  ساکعنا  سپس  دنوش ، یم  رفنتم  وا  زا  اه  نامسآ  لها  همه  دیراد ، نمشد  ار  وا 

هار نیرت  نئمطم  میریذپب  دـیاب  سپ  دـهد ، رییغت  ار  زیچ  همه  هظحل  کی  رد  دـناوت  یم  تسا و  بولقلا  بلقم  دـنوادخ  مینادـب  یتقو 
! تسادخ تسد  اه  لد  اریز  تسا  بولقلا  بلقم  تیاضر  لیصحت  ندش ، بوبحم  يارب 

یمالسا یگدنز  کبس  نتشاد  هنانمؤم و  یگدنز  ب )

َّنِإ : » دـیامرف یم  دـناد و  یم  ادـخ  هب  نامیا  ار  تیبوبحم  همـشچ  رـس  یگدـنز و  رد  تیبوبحم  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  دـیجم  نآرق 
دنوادـخ دـنداد ، ماجنا  هتـسیاش  لمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  (2) ؛ ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجیَـس  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  اوـُنَمآ َو  َنیِذَّلا 

« دنکفا یم  اه  لد  رد  ار  نانآ  تبحم  نامحر 

؛ دننک یم  دامتعا  نارگید  زا  رتشیب  نایوجادخ  هب  كاپ ، ياه  ترطف 

33 ص :
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ریثأت تحت  ار  ناسنا  رادرک  راتفگ و  رادـنپ و  ادـخ ، هب  نامیا  هک  دـشاب  نیا  شلیلد  دـیاش  .دنـشابن  هاگآ  نآ  لیالد  هب  دوخ  دـنچ  ره 
کی ره  هک  دنک  یم  یلجت  تشذگ ، تعاجـش و  تناما ، یتسرد ، اوقت ، دننام  یناسنا  یلاع  قالخا  تروص  هب  دـهد و  یم  رارق  دوخ 

.دناشک یم  دوخ  يوس  هب  ار  نارگید  ياه  لد  سیطانغم ، میظع  يورین  ناسب  اه  نآ  زا 

نودـب هک  درب  یپ  یهلا  ياـیلوا  ناربماـیپ و  دـننام  خـیرات  گرزب  نادرم  تیبوـبحم  زمر  هب  ناوـت  یم  مـهم ، لـماع  نـیا  هـب  هجوـت  اـب 
یم يرهطم  داتـسا  .دـنناشکب  دوخ  يوس  هب  نامز  لوط  رد  ار  رفن  اـه  نویلیم  ياـه  لد  دنتـسناوت  يرهاـظ ، تاـناکما  زا  يرادروخرب 

کی ذوفن  لیبق  زا  ناشذوفن  ایبنا  اما  دنرادن ؛ ملعم  کی  ذوفن  زا  رتالاب  يذوفن  هفـسالف ، دـنا و  ملعتم  طقف  هفـسالف  نادرگاش  : » دـیوگ
هتفرگ تسد  رد  ار  وا  یتایح  ياه  هتـشر  ماـمت  تسا و  هدـنکفا  هجنپ  هتفاـی و  هار  بحم  حور  قاـمعا  اـت  هک  یبوبحم  تسا ؛ بوبحم 

(1)« .تسا

هدرک تبث  ار  نارگید  رـسای و  رامع  یـشبح ، لالب  يرافغ ، رذوبا  نوچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هب  ناگتخابلد  مان  خیرات 
زا اه و  يرارق  یب  اه و  یگتفیـش  نینچ  نیا  یبتکم  چیه  رد  هک  درک  ناعذا  ناوت  یم  نانآ ، تشذگرـس  رورم  یـسررب و  اب  هک  تسا 

.دوش یمن  تفای  اه  یگتشذگدوخ 

تخس ار  وا  یگنشت  یگتسخ و  هکنیا  اب  .دتفا  یم  هار  هب  هتخادگ  ياه  گیر  يور  رب  مرگ  ياوه  رد  كوبت  گنج  رد  يرافغ  رذوبا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  متسود  ات  مماشآ  یمن  زگره  دیوگ : یم  دشوپ و  یم  مشچ  اراوگ  درس و  بآ  زا  اما  دهد ، یم  رازآ 

.دناسر یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ار  دوخ  دریگ و  یم  شود  هب  دنک و  یم  بآ  زا  رپ  ار  شکشم  .دماشایب 
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هب کیدزن  یگنـشت  زا  یتشاد و  بآ  دومرف : ترـضح  .مراد  هارمه  بآ  دـیوگ : یم  رذوبا  .دـیناسرب  بآ  وا  هب  دوز  دومرف : ترـضح 
(1) .مشونب نآ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  متسود  زا  لبق  هک  دمآ  مغیرد  مدیشچ ، ار  بآ  هک  یتقو  يرآ ، تفگ : یتکاله ؟

یم ياج  شلد  رد  وا  تبحم  هکنیا  رگم  دینش  یمن  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نخـس  یـسک  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
: دنتفگ یم  دندیمان و  یم  ناگتخاب ) لد  ناگتفیش و   ) هابـص هکم ، نارود  رد  ار  ناناملـسم  شیرق  اذل  .دش  یم  وا  هب  لیامتم  تفرگ و 

لد وا  هب  شیرق  مامت  دهدب ، لد  تسا ، شیرق  دبسرس  لگ  هک  دیلو  رگا  دهدب و  دمحم  نید  هب  لد  هریغم ، نب  دیلو  هک  تسا  نآ  میب 
یم یهن  وا  اب  نتـسشن  زا  ار  شیوخ  نادنزرف  .تسا  هدننک  تسم  بارـش ، زا  شیب  تسوداج ، شنانخـس  دـنتفگ : یم  .درپس  دـنهاوخ 

تسشن یم  لیعامسا  رجح  رد  هبعک  رانک  رد  ربمغیپ  هاگ  ره  .دیامن  بذج  ار  اه  نآ  دوخ ، ياریگ  هفایق  نانخـس و  اب  ادابم  هک  دندرک 
هک دـندرک  یم  ورف  دوـخ  ياـه  شوـگ  رد  ار  شیوـخ  ياـه  تـشگنا  درک ، یم  داـی  ار  ادـخ  اـی  دـناوخ و  یم  نآرق  دـنلب  زاوآ  اـب  و 

(2) .دنونشن

هک دوب  هتفای  تسد  یتیبوبحم  نانچ  هب  ادـخ  قشع  هیاس  رد  وا  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  خـیرات ، درم  ربا  رگید ، هنومن 
ار دوخ  ناج  دـیوگ و  یم  نخـس  وا  زا  راد  هبوچ  رـس  رب  شبوبحم ، گرم  زا  لاس  تسیب  زا  سپ  وا  قشع  هب  راـمت  مثیم  نوچ  يدارفا 

.دنک یم  راثن  هار  نیا  رد 

اُولِمَع اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ   » هیآ لوزن  نأش  رد  يددعتم  تایاور  هعیش ) رب  هوالع   ) ننست لها  ریسفت  ثیدح و  بتک  زا  يرایسب  رد 
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هیآ نیا  راب  نیتسخن  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  ادُو » ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجیَـس  ِتاِحلاَّصلا 
.تسا هدیدرگ  لزان  مالسلا ) هیلع   ) یلع دروم  رد 

يروط هب  دنلب  يادـص  اب  دوخ  زامن  رخآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  میناوخ : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد 
َنِینِمْؤُْملا َو ِروُدُـص  ِیف  َهَّدَوَْملا  ِیلَِعل  ْبَه  َّمُهَّللا  : » درک یم  اعد  نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنمؤم  ریما  قح  رد  دندینـش  یم  مدرم  هک 

(1)؛ اُونَمآ َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  َنیِِقفاَنُْملا  ِروُدُص  ِیف  َهَمَظَْعلا  َهَبیَْهلا َو 

نیا رد  ناقفانم ، ياه  لد  رد  ار  وا  تمظع  تبیه و  نینچمه  نکفیب و  نانمؤم  ياـه  لد  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تبحم  ادـنوادخ !
« .دش لزان  نآ  زا  دعب  هیآ  قوف و  هیآ  ماگنه 

نایم لباقتم  قشع  .دنا  هدـش  لئان  تیبوبحم  هلق  جوا  هب  ادـخ  یگدـنب  اب  هک  میا  هدـید  ار  یگرزب  نادرم  نامدوخ ، نامز  نیمه  رد  ام 
ادـخ یعقاو  هدـنب  ناشیا  اریز  .درک  یم  تموکح  اه  لدرب  تقیقح  هب  ماما  دـش ؛ دـهاوخن  شومارف  زگره  ار  تما  و  هر )  ) ینیمخ ماما 

.دیابرب ار  اه  لد  تسناوت  دوخ  حلاص  لامعا  خسار و  نامیا  اب  دوب و 

نآ هزانج  عییـشت  رد  هک  ییاج  ات  دیدرگ  رتشیب  زور  هب  زور  هکلب  دشن ؛ گنرمک  نامز  تشذگ  اب  اهنت  هن  هر )  ) ینیمخ ماما  هب  تبحم 
.دندرک تکرش  رفن  اه  نویلیم  هدرک ، رفس  رای 

رتهب ای  دنوش و  یم  مدرم  بوبحم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  ترـضح  ریبعت  هب  دنتـسه ، حلاص  لمع  نامیا و  لها  هک  یناسک  ارچ 
؟ دهد یم  رارق  نینمؤم  لد  رد  ار  ناشتبحم  ادخ  منک  ضرع 
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، یقفا ياه  هناخ  دـینک  یم  رپ  تسرد  ار  يدومع  ياه  هناخ  هک  هاگنآ  دراد ، یقفا  يدومع و  ياه  هناخ  هک  هقباسم  لودـج  کی  رد 
.دوش یم  رپ  تسرد  دوخ  هب  دوخ 

هقباسم یقفا  ياه  هناـخ  مینکرپ ، تسرد  ار  يدومع  هطبار  نیا  رگا  تسادـخ ! اـب  طاـبترا  اـم ، یگدـنز  هقباـسم  يدومع  ياـه  هناـخ 
.دوش یم  رپ  تسرد  مدرم  اب  ام  هطبار  ینعی  ام ؛ یگدنز 

امیف َحَلـصَا  نَم  : » دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  زین  و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما 
(1)؛ ِساَّنلا َنَیب  ُهَنَیب و  ام  ُهللا  َحَلصَا  ِهللا  َنَیب  ُهَنَیب َو 

« .دنک یم  حالصا  ار  مدرم  وا و  نیب  دنوادخ  دنک ، حالصا  ار  شیادخ  دوخ و  نیب  هک  یسک 

نارگید هب  يزرورهم  تبحم و  ج )

يزرورهم  » تسا یلاـخ  رایـسب  شیاـج  هزورما ، ياـه  یگدـنز  رد  هنافـساتم  هک  دوش  یم  دارفا  تیبوبحم  ثعاـب  هک  یلماـع  نیموس 
.تسا نارگید » هب  تبحمو 

رادتسود ناهاوخ و  مه  وا  يدرک ، یسک  راثن  ار  دوخ  یتسود  هقالع و  رگا  دروآ .» یم  تبحم  تبحم ،  » هک تسا  فورعم  نخس  نیا 
« .دنک یم  بت  تیارب  هک  ریمب  یسک  يارب  : » دنا هتفگ  ور  نیا  زا  .دوش  یم  وت 

« دیآ یم  مهارف  يزرورهم  هیاس  رد  تبحم  (2) ؛ ُهَّبَحَْملا ُنوکَت  ِدُّدَوَّتلِاب  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما 
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نارگید هب  تمدخ  ناسحا و  د )

ِهَّبَحَْملا ُبَبَـس  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تسا : مدرم  هب  ندـناسر  دوس  تمدـخ و  ناسحا و  تیبوبحم ، لـماع  نیمراـهچ 
« تسا یتسود  تبحم و  بلج  هیام  نارگید  هب  ناسحا  (1) ؛ ناَسْحِْإلا

هب شیارگ  اـه  ناـسنا  تشرــس  دـنا و  یکین  ناـسحا و  هدـنب  مدرم ، اریز  دریگ ؛ یم  ياـج  اـه  لد  رد  دـنک ، یکین  مدرم  هـب  سک  ره 
درورپ یم  هنیس  رد  ار  یسک  قشع  دشاب و  هتفرگ  يزیچ  وا  تسد  زا  هک  دراپـس  یم  یـسک  هب  لد  دراد و  تمعن  بحاص  زا  ینادردق 

.دشاب هدید  يریخ  ناسحا و  وا  زا  هک 

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  .دیـسر  اه  لد  رد  تیبوبحم  هب  ناوت  یم  ادخ ، ناگدنب  هب  هناقداص  تمدخ  یتسود و  عون  رذگهر  زا 
(2) .دشاب رتدنمدوس  مدرم  يارب  شدوجو  هک  یسک  نآ  دومرف : ترضح  تسیک ؟ مدرم  نیرت  بوبحم  دندیسرپ : هلآ )

دـمآ و یم  رود  زا  هک  دـش  يراوس  هجوـتم  وا  .تشاذـگ  یم  مدـق  هنیدـم  ياـه  هچوـک  رد  دوـب و  هدیـسر  رهـش  هب  هزاـت  یماـش  درم 
.دندرک یم  زاب  هار  شمارتحا  هب  هدومن و  شمالس  نارذگهر 

!؟ دیراد یم  شیمارگ  هنوگ  نیا  هک  تسیک  راوس  نیا  دیسرپ : نانآ  زا  رفاسم 

.دشاب یم  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  وا  دنتفگ :

تسناوت ات  .دومن  شنزرس  هب  عورش  داتسیا و  وا  لباقم  .تفر  راوس  يوس  هب  كانبضغ  دیشک و  مه  رد  هرهچ  درم  مان ، نیا  ندینش  اب 
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.تخاس يراج  نابز  رب  اوران  نانخس  دومن و  ییوگدب  تفگ و  ازسان 

منک یم  رکف  درم ! يا  تفگ : دیدنخ و  هاگنآ  درک ! شمالس  هدومن و  وا  هب  ور  مالسلا ) هیلع   ) ماما دش ، مامت  شیاه  شحف  هک  یتقو 
یم يا  هنهرب  رگا  مینک ، یم  تریـس  يا  هنـسرگ  رگا  .درک  میهاوخ  اطع  وت  هب  یهاوخب ، يزیچ  اـم  زا  رگا  ...یتسه ، بیرغ  اـجنیا  رد 

یـشاب هتـساوخ  یتجاح  رگا  میهد ، یم  تهاـنپ  يا  هدـش  هدـنار  ییاـج  زا  رگا  مینک ، یم  تزاـین  یب  يراد ، يزاـین  رگا  تمیناـشوپ ،
 ...! ییام نامهم  یتسه  اجنیا  هک  یتقو  ات  .شاب  ام  نامهم  ایب و  کنیا  مینک ، یم  هدروآرب 

: تفگ داتفا و  هیرگ  هب  درک ، هدهاشم  ماما  زا  ار  تبحم  ییوج و  لد  ناسحا و  همه  نیا  هک  یماش  درم 

.دهد رارق  اجک  رد  ار  شتلاسر  تفالخ و  ماقم  هک  دناد  یم  رتهب  دـنوادخ  یتسه و  نیمز  يور  ادـخ  هفیلخ  وت  هک  مهد  یم  تداهش 
.مناد یم  ادخ  قلخ  نیرت  بوبحم  ار  وت  نونکا  اما  متشاد ؛ لد  رد  یتخس  هب  ار  تردپ  وت و  ینمشد  نیا ، زا  شیپ  نم 

نآ نامهم  نانچمه  دوب ، هنیدـم  رد  هک  یماگنه  اـت  دـمآ و  رامـش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ناوریپ  ناتـسود و  زا  سپ  نآ  زا  درم ، نآ 
(1) .دوب راوگرزب 
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گرم دای  راثآ  تیمها و  - 3

هراشا
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(1)« هَدَّیَشُم ٍجوُُرب  یف  ُْمْتنُک  َْول  ُتْوَْملا َو  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  »

هزیگنا داجیا 

(2) هزیگنا داجیا 

ناـیفارطا زا  یکی  هب  مادـم  سلجم  نآ  رد  دـش و  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) نامیلـس ترـضح  سلجم  هـب  مالـسلا ) هـیلع   ) لـیئارزع يزور 
نیا تفگ : مالسلا ) هیلع   ) نامیلس ترضح  هب  صخش  نآ  .تفر  نوریب  سلجم  نآ  زا  لیئارزع  یتدم  زا  سپ  درک ! یم  هاگن  ترضح 
هاگن نم  هب  يروط  تفگ : درم  نآ  .دوب  مالـسلا ) هیلع   ) لیئارزع وا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نامیلـس ترـضح  دوب ؟ یـسک  هچ  صخش 

هدز و تشحو  هک  وا  یهاوخ ؟ یم  هچ  نالا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نامیلس ترضح  .دنک  حور  ضبق  ارم  ات  دوب  ملابند  ایوگ  درک  یم 
.دربب ناتـسودنه  هب  ارم  دیهد  نامرف  داب  هب  لیئارزع ، تسد  زا  نم  یـصالخ  يارب  تسا  نکمم  رگا  درک : ضرع  دوب ، هدش  هچاپتـسد 

ناتسودنه زا  يا  هطقن  هب  تعرس  اب  ار  وا  مه  داب  دربب ، ناتسودنه  هب  عیرس  ار  وا  ات  داد  روتسد  داب  هب  مالسلا ) هیلع   ) نامیلس ترـضح 
رد دومرف : وا  هب  درک ، تاقالم  مالسلا ) هیلع   ) لیئارزع اب  مالسلا ) هیلع   ) نامیلس ترضح  هک  یماگنه  دعب ، هسلج  رد  .درب 
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: تفگ باوج  رد  مالسلا ) هیلع   ) لیئارزع يدرک ؟ یم  هاگن  نم ، نانیشن  مه  زا  یکی  هب  مادم  ارچ  یلبق  رادید 

بجعت مدـید و  اجنیا  ار  وا  یلو  منک ، حور  ضبق  ناتـسودنه  رد  ار  وا  رگید  یتاعاس  اـت  مدوب  رومأـم  دـنوادخ  فرط  زا  نم  زور  نآ 
.متفرگ ار  شناج  مدرک و  شادیپ  اجنآ  متفر و  ناتسودنه  هب  مدرک ،

(1)؛ ٍهَدَّیَشُّم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمتنُک  َْولَو  ُتْوَْملا  ُمُّککِرُْدی  اُونوُکَت  اَمَْنیَأ  : » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

« .دیشاب مکحم  رایسب  ياه  خاک  رد  هچرگا  دریگ ؛ یم  ارف  ار  امش  گرم  دیشاب ، اجکره 

خاک رصق و  رد  جرب و  رد  دیشاب  هچ 

خالگنس هموک و  رد  دیشاب  هچ 

گرب زاس و  ره  دیشاب و  هک  اج  ره  هب 

(2) گرم تخس  ناتنابیرگ  دریگب 

ریگلفاغ دیآ ، شغارـس  هب  گرم  هک  هاگنآ  دنکن ، رکف  گرم  هب  دـشاب و  هتـشادن  هجوت  وا  تسا و  ناسنا  یپ  رد  هراومه  گرم  يرآ 
اًِحلاَص ُلَمْعَأ  ِلََعل  یّ ِنوُعِجْرا  ِّبَر  : » دنیوگ یم  دیآ ، یم  يا  هدـع  غارـس  هب  توملا  کلم  هک  ینامز  هدـمآ : نینچ  نآرق  رد  .دوش  یم 

رد لاعتم  دنوادخ  اما  .مهد » ماجنا  یکین  راک  ما ، هتـشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  هچنآ  رد  دیاش  دینادرگزاب ، ارم  اراگدرورپ ! ُتْکَرَت ؛ اَمِیف 
زگره َنُوثَْعُبی ؛ ِمْوَی  َیلِإ  ٌخَزَْرب  مِِهئاَرَو  نِمَو  اَُهِلئاَق  َوُه  ٌهَِملَک  اَّهَنِإ  اَّلَک  : » دیامرف یم  ناشباوج 
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(1)« دنوش هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  نانآ  یپ  رد  دیوگ و  یم  نابز  هب  وا  هک  تسا  ینخس  نیا  دوش ! یمن  نینچ 

؟ دراد ناسنا  یگدنز  رد  يریثأت  هچ  رگم  تسیچ ؟ گرم  دای  دیکأت  همه  نیا  لیلد  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح 

اوتحم نتم و 

گرم دای  راثآ 

هراشا

: زا دنترابع  نآ  زا  یخرب  هدش ، رکذ  يددعتم  راثآ  گرم ، دای  يارب  ینید  عبانم  رد 

تلفغ هشیر  ندناکشخ  . 1

َِتبانَم ُعَطْقَیَو  ِسْفَّنلا  ِیف  ِتاوَهَّشلا  ُتیُِمی  ِتوَْملا  ُرْکِذ  : » دنرامـش یم  نینچ  ار  گرم  دای  راثآ  یتیاور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
شهاوخ گرم ، دای  (2) ؛ اْینُّدلا ُرِّقَُحی  ِصْرِْحلا َو  َران  ُءیِفُْطی  يَوَْهلا َو  َمالْعَا  ُرِـسْکَی  َْعبَّطلا َو  ُّقُِری  ِهّللا َو  ِدِعاوَِمب  َسْفَّنلا  يِّوَُقی  ِهَْلفَْغلا َو 

ياه مَلَع  دزاس و  یم  كزان  ار  عبط  دـنادرگ و  یم  نئمطم  يوق و  یهلا  ياه  هدـعو  اب  ار  لد  دـنک و  یم  لیاز  لد  زا  ار  لـطاب  ياـه 
(3)« درادنپ یم  رادقم  یب  ریقح و  ار  ایند  دناشن و  یم  ورف  ار  صرح  شتآ  دنکش و  یم  ار  سوهو  يوه 

.دوش تلفغ  زا  درف  يرود  يرادیب و  لماع  دناوت  یم  گرم ، هب  طوبرم  رما  ره  ور ، نیا  زا 

هک تسا  ییاه  سفن  ام  یگدنز  هک  مینک  شومارف  دیابن  هاگ  چیه 
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یلإ ُهاـطُخ  ِءرَملا  ُسَفَن  : » دـندومرف نینمؤـملاریما  .میا  هدـش  رت  کـیدزن  گرم  هـب  یمدـق  درذـگب ، یـسَفَن  نوـچ  دوـش و  یم  هدرمش 
(1)؛ ِِهلَجأ

« .تسا شلجا  يوس  هب  وا  نتشادرب  ماگ  ناسنا ، سَفَن 

ایند هب  ندش  لیم  یب  . 2

ُْتُلق : » تسایند رد  دهز  نآ  رثا  هک  دـندومن  هیـصوت  یلمع  هب  ناشیا  درک ، يا  هظعوم  ياضاقت  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  هدـیبع  یبا 
ِیف َدِـهَز  َِّالا  ِتوَْملا  َرْکِذ  ُناسنِالا  ِرثُْکی  َْمل  ُهَّنِاَف  ِتوَْملا  َرْکِذ  ِرثْکَا  َهَدـیَبُع  ابَا  ای  َلاـقَف  ِِهب  ُعِفَتنَا  اـِمب  ِیْنثِّدَـح  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبِـال 

(2)؛ اْینُّدلا

ره اریز  نک ! دای  ار  گرم  ناوارف  هدیبع ! ابا  يا  دومرف : .مرب  دوس  نآ  زا  هک  دـیامرفب  يزیچ  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هب 
« .دوش یم  تبغر  یب  ایند  هب  تبسن  دنک ، دای  رایسب  ار  نآ  یناسنا 

يراک هب  یـسکره  اه  ناکم  نیرد  دـیا ؟ هدـید  ار  اهارـس  ناوراک  اه  لایرـس  اه و  ملیف  رد  ای  دـیا و  هتفر  ارـس  ناوراک  هب  نونکات  ایآ 
اجنیا رد  دهن و  یم  نیمز  رب  راب  یکی  اجنآ  رد  تسا  يراک  لوغشم  یسک  ره  هک  تسا  ییارـس  ناوراک  نوچ  زین  ایند  .تسا  لوغـشم 

یم یقاب  راید  هب  هتـسب و  رفـس  راب  ایند  زا  يدادـعت  يزور  ایند  رد  ددـنب و  یم  رفـس  راب  یکی  ارـسناوراک  رد  دـیآ ، یم  ایند  هب  یـسک 
دوخ راید  رهـش و  هب  هک  دراد  دوخ  اب  يا  هشوت  هدرک و  يرپس  یکین  هب  ار  ماـیا  هک  تسا  لاحـشوخ  ارـس  ناوراـک  رد  یـسک  .دـنور 

ددنب یمن  لد  ارسناوراک  هب  یسک  .دشاب  هتشاد  يا  هشوت  هک  دور  یم  لاحشوخ  یسک  زین  ایند  رد  .ددرگزاب 
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.درک هدافتسا  نآ  زا  زاین  هزادنا  هب  دشاب و  نینچ  دیاب  زین  ایند  رد  تفر ، دیاب  دنناد ، یم  همه  اریز 

تسا لابو  هناخ  هک  هناخ  نیا 

تسا لاس  دنچ  فقو  هک  تسادیپ 

تسا قرغ  يارب  ام  تماق  نوچ 

(1) تسا قرف  هچ  وا  زارد  هاتوک و 

دنکن و هدافتسا  ایند  زا  الصا  صخـش  هکنیا  هن  تسایند ، هب  یتبغر  یب  یگتـسبلد و  يانعم  هب  ایند  ندرک  اهر  مینادب  تسا  بوخ  هتبلا 
یم اریز  دنراد ؛ هتـشاد و  تسود  ار  ایند  ناراوگرزب  نآ  هک  میراد  مهیلع )  ) نیموصعم همئا  زا  یناوارف  تایاور  رد  .دشابن  نآ  رکف  هب 

(2) .دنتسناد یم  ترخآ  هعرزم  ار  ایند  دنرادرب و  هشوت  دوخ  ترخآ  يارب  نآ  زا  دنتسناوت 

، دماشآ یم  بآ  نآ  زا  هچره  دروخ و  یم  ایرد  بآ  هک  تسا  يا  هنشت  صخش  تیاکح  هتـسب ، لد  ایند  رب  هک  یـسک  تیاکح  يرآ 
نآ زا  یکدنا  رادقم  هب  وا  هکلب  دور ، یمن  ایند  لام  لابند  هب  دح  زا  شیب  دراد ، گرم  هب  هجوت  هشیمه  هک  یـسک  .دوش  یمن  باریس 
دای رایسب  ار  گرم  (3) ؛ اْینُّدلا ِیف  ُدَهْزَی  ُهَّنِاَف  ِتوَْملا  ِرْکِذ  ْنِم  اوُِرثکَا  : » دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  .ددرگ  یم  یـضار 

« .دهاک یم  ایند  هب  تبغر  لیم و  زا  گرم  دای  اریز  دینک ؛

اهوزرآ ندش  هاتوک  . 3

يوزرآ لد ، رد  هدرواین ، تسد  هب  زونه  هچنآ  يارب  ددرگ و  یم  يویند  روما  ایند و  رد  قرغ  گرم ، یـشومارف  رثا  رد  ناسنا  یهاـگ 
لاصو
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رود و ياهوزرآ  دـشک و  یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  وا  گرم  دـهد و  یمن  تلهم  وا  هب  لجا  هک  سوسفا  غیرد و  رازه  اـما  دـیامن ؛ یم 
! درب یم  روگ  هناخ  هب  ار  وا  زارد 

وا اب  شیپ  زور  دنچ  هک  یـسک  دیدرک ؟ یمن  مه  ار  شگرم  رکف  ًالـصا  هک  دیا  هدـش  ور  هبور  یـصخش  توف  هیمالعا  اب  نونکات  ایآ 
هیامرـس هزاغم ، شرتسگ  ای  شنادنزرف  جاودزا  ای  هناخ و  ای  نیـشام  دیرخ  تشاد ؟ شا  یگدنز  يارب  همانرب  ردـقچ  دـیتشاد ، تاقالم 

! رگید هشقن  همانرب و  نارازه  ...و  کناب  رد  يراذگ 

! ینالف دنزب : بیهن  شدوخ  هب  هشیمه  دشاب و  گرم  دای  هک  یـسک  اما  دریم ؛ یم  دعب  زور  دـنچ  هک  درک  یمن  مه  شروصت  ًالـصا  وا 
هـشیدنا نینچ  اب  اعطق  تسوا و  هار  لوا  هزات  گرم  دوش ؛ یمن  متخ  ایند  نیا  هب  وت  راـک  يور و  یم  اـیند  زا  يزور  وت  دـشاب  تساوح 

.دنک یم  ادیپ  شمارآ  يا ،

یلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  یماگنه  .دیرخ  هام  کی  تلهم  هب  رانید و  دص  ياهب  هب  یکزینک  تباث  نب  دـیز  زا  دـیز  نب  هماسا  هدـش : لقن 
زارد هماسا  تسا ؟ هام  کی  ات  رادـیرخ  هک  دـیتسین  تفگـش  رد  هماسا  زا  اـیآ  دـندومرف : دـندش ، هاـگآ  هلئـسم  نیا  زا  هلآ ) هیلع و  هللا 
هکنآ زا  شیپ  منک  یم  نامگ  هکنیا  زج  دروخ ، یمن  مه  هب  منامـشچ  تسوا ، تردق  هضبق  رد  دمحم  ناج  هک  ییادخ  هب  تسوزرآ !

، مهن مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  مرب  یم  ناـمگ  هکنیا  زج  منک ، یمن  زاـب  مشچ  دریگب و  ار  مناـج  دـنوادخ  دـسر ، مه  هـب  میاـه  هژم 
مریگولگ گرم  رثا  رب  مربورف ، ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  منک ، یم  نامگ  هکنیا  زج  مراذـگ ، یمن  ناـهد  رب  يا  همقل  دوش و  هتفرگ  مناـج 

: دومرف سپس  .ددرگ 
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نادنزرف يا  (1) ؛ َنیِزِْجعُِمب ُمْتنأ  اَمَو  ٍتآل  َنوُدَعُوت  اَمَّنإ  ِهِدَِیب  یِـسْفَن  يِذَّلاَو  یَتوَْملا  َنِم  ْمُکَـسُْفنأ  اوُّدُعَف  َنُولِقْعَت  ُمْتنُک  ْنإ  َمَدآ  ِیَنب  اَی  »
یم هداد  هدـعو  امـش  هب  هچنآ  تسوا ! تسد  هب  مناـج  هکنآ  هب  دـنگوس  دیرامـش ! ناـگدرم  هرمز  رد  ار  دوخ  دـیراد ، دَرِخ  رگا  مدآ !

« .دیروآرد زجع  هب  ار ] ادخ   ] دیناوت یمن  امش  دمآ و  دهاوخ  دوش ،

اذـل دوش ؛ یمن  متخ  نآ  ياـهوزرآ  اـیند و  نیا  هب  یگدـنز  دراد و  دوجو  مه  یگرم  هک  دنتـشاد  رطاـخ  هب  هشیمه  هر )  ) ینیمخ ماـما 
راید هب  ینامیا  نارهاوخ  ناردارب و  نایم  زا  ادخ  لضف  هب  راودـیما ، يریمـض  داش و  یحور  نئمطم و  یبلق  مارآ و  یلد  اب  : » دـندومرف

(2)« مراپسهر یقاب 

تـسا نکمم  رگم  درم ؟ هصغ  یگدرـسفا و  زا  تاناکما  همه  نآ  اب  هاش  ارچ  تشاد ؟ رودزم  يرارف و  هاش  اب  یقرف  هچ  هر )  ) ماما رگم 
؟ ندرم یگدرسفا  زا  یفاک و ...  لوپ  تاناکما و  هغدغد ، یب  یگدنز  فاص ، ياوه  اب 

رخآ ار  گرم  هر )  ) ینیمخ ماما  یلو  دوب ؛ هدرپس  یـشومارف  داب  هب  ار  نآ  تسناد و  یم  دودحم  ایند  نیا  رد  ار  یگدنز  طقف  هاش  اریز 
.دوبن لفاغ  نآ  زا  زگره  تشادنپ و  یمن  ایند 

نآ يوگخـساپ  دناوتن  تمایق  رد  هک  دهد  یمن  ماجنا  یلمع  هاگ  چـیه  دـشاب ، گرم  دای  رد  هراومه  هک  یناسنا  تسا ، نشور  رایـسب 
دهاوخ ادخ  یگدنب  تعاط و  رد  یعـس  هدومن ، هاتوک  ار  اهوزرآ  هکلب  دزاس ؛ راومه  دوخ  رب  ار  یهلا  باذـع  ببـس ، نیدـب  دـشاب و 

.دهد رارق  شیوخ  هاگیاج  ار  یهلا  تشهب  ات  تشاد 

زا ار  ناسنا  هک  يزیچ  نامه  نتشاد ، دیما  هکلب  تسین ؛ یگدنز  رد  دیما  نتشادن  يانعم  هب  نتشادن  وزرآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
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شالت و راک و  اب  ار  لالح  ياه  نیرتهب  دـیاب  هکلب  دوش ؛ ایند  زا  غراف  دـیابن  تسا و  هدـنز  دـیما  اـب  ناـسنا  .دـنک  یم  رود  یگدرـسفا 
.دروآ تسد  هب  ششوک 

میرک نآرق  تایآ  ساسا  رب  دننیب و  یم  ار  دوخ  یهت  تسد  هدـش و  رادـیب  اهناسنا  هک  تسا  باسحلا  موی  يارـس  ترخآ ، ملاع  يرآ 
دیدرگزاب و دوخ  رس  تشپ  هب  دوش : یم  هتفگ  اه  نآ  هب  میریگرب »! يوترپ  امش  رون  زا  ات  دینکفیب  ام  هب  يرظن  : » دنیوگ یم  نینمؤم  هب 
ار اه  نآ  باذع ! شنورب  تسا و  تمحر  شنورد  دراد ، يرد  هک  دوش  یم  هدز  اهنآ  نایم  يراوید  ماگنه  نیا  رد  دـینک ! رون  بسک 

همه رد   ) و دیدیـشک ، راظتنا  دیدنکفا و  تکاله  هب  ار  دوخ  امـش  یلو  يرآ ، دـنیوگ : یم  میدوبن !؟ امـش  اب  ام  رگم  دـننز : یم  ادـص 
ربارب رد  ار  امش  راکبیرف  ناطیش  و  دیـسر ، ارف  ادخ  نامرف  ات  داد  بیرف  ار  امـش  زارد  رود و  ياهوزرآ  و  دیتشاد ، دیدرت  ّکش و  زیچ )

! داد بیرف  دنوادخ  نامرف ) )

دب هچ  دشاب و  یم  ناتتـسرپرس  نامه  تسا و  شتآ  ناتهاگیاج  نارفاک و  زا  هن  و  دوش ، یم  هتفریذـپ  يا  هیدـف  امـش  زا  هن  زورما  سپ 
(1)« .تسا یهاگیاج 

هب یگتـسبلد  هک  يروما  زا  یکی  و  دـشن ، نآ  تاقلعتم  ایند و  هب  هتـسبلد  اما  درک ؛ شالت  نآ  ياهزاین  عفر  ایند و  يارب  دـیاب  نیارباـنب 
.تسا گرم  دای  دنک ، یم  كاپ  ناسنا  نهذ  زا  ار  ایند 

حلاص لامعا  ماجنا  يارب  يزاس  هزیگنا  . 4

حلاص لامعا  ماجنا  يارب  يزاس  هزیگنا  گرم ، دای  راثآ  زا  رگید  یکی 
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میهاوخ رفس  هشوت  لابند  هب  هجیتن  رد  میدنبب ، رفـس  راب  دیاب  دش و  دهاوخ  هدیچرب  ام  یگدنز  راموط  يدوز  هب  مینادب  ام  یتقو  .تسا 
.تفر

ترخآ َملاع  يوس  هب  دوخ  رفـس  هک  یناسنا  .تسا  گرم » دای  ، » هدیدنـسپ کین و  ياهراک  نداد  ماجنا  يارب  یمدآ  كّرحم  نیرتهب 
یگدـنب ییاسراپ و  زا  رتهب  يا  هشوت  هچ  دـنیب و  یم  كرادـت  هثداحرپ  يدـبا و  رفـس  نیا  يارب  ار  مزـال  هشوت  دـنیب ، یم  کـیدزن  ار 

! هناصلخم

یم هغالبلا  جـهن  رد  تسا ، هدرک  هراشا  حـلاص  لامعا  نداد  ماـجنا  گرم و  داـی  ناـیم  هطبار  هب  اـهراب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
يارب يا  هشوت  کین ، لامعا  زا  دـنک و  هداـمآ  ار  شیوخ  گرم ، ندیـسر  ارف  زا  شیپ  هک  ار  یـسک  نآ  دـنک  تمحر  ادـخ  : » میناوخ

(1)« .دریگرب ترخآ 

ار یگدـنز  نایاپ  (2) ؛ لَمَعلا اوُرَداـبَف  َلَـجَألا  اُوبَْرقَتْـسا  َو  : » دـنک یم  فصو  نینچ  ار  ادـخ  ياـیلوا  يرگید  ياـج  رد  ترـضح ، نآ 
« .دنا هداد  ماجنا  کین ، لامعا  هدرمش و  کیدزن 

لاـمعا يوس  هب  دـشاب ، گرم  رظتنم  هک  یـسک  نآ  (3) ؛ ِتاریَْخلا َیلِإ  َعَراـس  َتْوَـملا  َبَقَتْرا  ِنَم  : » دـندومرف زین  يرگید  ثیدـح  رد 
« دریگ یم  باتش  کین 

اب نارگید ، راک  زا  ییاشگ  هرگ  اب  حلاص ، لامعا  اب  میتسرفب و  هحتاف  الاح  زا  نامدوخ  يارب  میشاب ، گرم  دای  هب  هشیمه  دشاب  نامدای 
دنمـشزرا راک  نارازه  تافوقوم و  تهج  لامعا  ثلث  هب  ندرک  تیـصو  ای  اـه  نآ  جاودزا  رد  يریگ  ناـسآ  ناـناوج و  تسد  نتفرگ 

.رگید
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نکب يراک  دسر  یم  تتسد  هک  يا 

راک چیه  دیاین  وت  زک  نیا  زا  شیپ 

اه يراتفرگ  رد  لمحت  هناتسآ  شیازفا  . 5

ره رد  و  مینک ؛ یمن  هلان  زجع و  دوخ  یگدـنز  ياهدوبمک  زا  تقو  چـیه  میریمب ، دـیاب  هرخالاب  هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  هشیمه  رگا 
یمن شوخان  زگره  روط  نیا  درذگب » زین  نیا   » میـسیونب ناملد  راوید  يور  رب  گرزب  دیـشاب  نامدای  .میتسه  دـنوادخ  رکاش  تروص 

نآ ادخ  دنتسبن و  ایند  زیچ  چیه  هب  لد  هک  ادهش  نوچمه  .میناد  یم  ینتفر  نیب  زا  تقوم و  ار  ایند  ياه  ییاراد  نیا  مامت  اریز  میوش ؛
.درب شدوخ  يارب  ار  اه 

دنچ رد  اذغ  بآ و  ندروخن  ناتسمز و  دیدش  يامرـس  ای  اوه و  دیدش  يامرگ  لثم  ههبج  رد  تخـس  ياهراک  تبقاع  زا  زگره  ادهش 
تداهش گرم و  دای  درک ، یم  ناسآ  اه  نآ  يارب  ار  ینینچنیا  ياه  یتخـس  لمحت  هچنآ  .دندوب  روبـص  دندرک و  یمن  تیاکـش  زور 

.دوب

(1)؛ تابیِصُْملا ِْهیَلَع  َْتناه  اینُّدلا  ِیف  َدِهَز  ْنَم  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

« .دوش یم  ناسآ  وا  رب  نآ  ياه  تبیصم  دنکرب ، ایند  زا  لد  هک  ره 

هب دوخ  دایز  هجوت  زا  بیترت ، نیدب  دوش و  راکشآ  ناسنا  رب  ایند  یعقاو  شزرا  دوش ، یم  ببس  گرم  هزادنا  هب  هتـسویپ و  ندرک  دای 
دـهد و یم  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  تماقتـسا  یگدـنز  ياه  تبیـصم  اه و  یتخـس  ربارب  رد  يدرف ، نینچ  .دـهاکب  ییایند  روما  اـیند و 

ترضح .دنک  یم  لمحت  یتحار  هب  ار  يدام  ياهدوبمک  اه و  یتساک 
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شمشچ ود  نایم  ار  گرم  هک  ره  (1) ؛ ِهیَلَع اینُّدلا  ُْرمَأ  َناه  ِهیَنیَع  َنَیب  َتوَملا  َرَّوَص  ْنَم  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
« .دوش یم  ناسآ  يو  رب  ناهج  راک  دزاس ، مسجم 

، نارداـم ناردـپ ، نامنادـنزرف ، دوش ؛ یم  عییـشت  ناـمنازیزع  ناتـسد  يور  اـم ، ناـج  یب  دـسج  يزور  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب 
مه هزانج  ار  ام  هزات  دننک ، یم  یهارمه  ار  ام  روگ  بل  ات  طقف  اه  مدآ  نیا  .میتخانـش  یم  هک  ییاه  نآ  همه  اه و  هیاسمه  نارـسمه ،

! میشاب هدرکن  يراک  دنور ، یم  دنراذگ و  یم  ربق  كاخ  رب  ار  ام  تروص  هک  یتعاس  نآ  يارب  رگا  ام ! رب  ياو  يا  .دننک  یم  باطخ 
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نمؤم يوربآ  ظفح  تیمها  - 4

هراشا
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(1)« ٌمیظَع ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  اُونُِعل  ِتانِمْؤُْملا  ِتالِفاْغلا  ِتانَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیذَّلا  َّنِإ  »

هزیگنا داجیا 

(2) هزیگنا داجیا 

روضح مه  يداـیز  تیعمج  مدوب ، مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  فوئر  ماـما  تمدـخ  دـیوگ : یم  هزمح  نب  عسی 
مالـس زا  سپ  دـش ، دراو  نوگمدـنگ  دـقدنلب و  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دـندومن ، یم  لاؤس  مارح  لالح و  ینید  لـئاسم  زا  هک  دنتـشاد 
يارب لوپ  يرادقم  مدرگ ، یم  رب  جح  رفس  زا  متسه ، ناتدادجا  ناردپ و  امـش و  نارادتـسود  زا  يدرم  هللا ! لوسر  نب  ای  درک : ضرع 
تمعن دنوادخ  نوچ  مدرگرب ، دوخ  رهش  هب  ات  دیئامرفب  یکمک  ارم  مراد  اضاقت  امش  زا  .تسا  هدش  مگ  هک  متشاد  منطو  هب  تشگزاب 

.مهد یم  هقدص  اجنآ  رد  امش  فرط  زا  ار  غلبم  نآ  دسر  یمن  نم  هب  هقدص  مدنمتورث ) و   ) هتشاد ینازرا  نم  هب  ار 

عورش مدرم  اب  هاگنآ  دزرمایب ، ار  وت  ادخ  نیشنب  دندومرف : ترضح 

57 ص :
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همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 257ناهفصا   هحفص 69 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_57_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_57_2
http://www.ghaemiyeh.com


درم نآ  اب  همیثخ  يرفعج و  نامیلـس  نم و  دندش ، قّرفتم  دـنتفر و  مدرم  مک  مک  ات  دـنداد  ار  اه  نآ  ياه  باوج  دومن و  تبحـص  هب 
دندش دنلب  ترضح  .دیئامرفب  درک : ضرع  نامیلس  موش ؟ هناخ ) نوردنا   ) دراو دیهد  یم  هزاجا  دندومرف : ترـضح  نآ  .میدنام  یقاب 

تساخرب و یناسارخ  درم  تساجک »؟ یناـسارخ  رفاـسم  درم  نآ  : » دـندومرف رد  تشپ  زا  هقیقد  دـنچ  زا  دـعب  دـنتفر و  يا  هرجح  هب  و 
ریگب و ار  رانید  رادقم  نیا  : » دندومرف درک و  زارد  رفاسم  يوس  هب  ار  شتـسد  رد  يالاب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .متـسه » اجنیا  : » تفگ

الاح یهدب ، هقدص  ار  نآ  لداعم  نم ، هیحان  زا  تسین  مزال  رگید  .دشاب  تدوخ  لام  غلبم  نیا  نک و  نیمأت  نآ  اب  ار  دوخ  هار  یجرخ 
« منیبب ار  وت  نم  هن  ینیبب و  ارم  وت  هن  هک  ورب 

يدرک و کمک  درم  نیا  هب  موش ، تیادـف  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هب  نامیلـس  .تفر  تفرگ و  ار  لوپ  یناسارخ  رفاسم 
؟ يدومن ناهنپ  رد  تشپ  ار  دوخ  يدادن و  ناشن  ار  دوخ  دیهدب ، لوپ  رفاسم  هب  دیتساوخ  یم  یتقو  ارچ  یلو  يدومرف ؛ ینابرهم 

نوـچ هک  مدیـسرت  نآ  زا  هَتَجاَـح ؛  ِیئاَـضَِقل  ِهِهْجَو  ِیف  ِلاَؤُّسلا  َّلُذ  يَرَأ  ْنَأ  َهَفاَـخَم  : » دـندومرف خـساپ  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) اـضر ماـما 
« منیبب وا  هرهچ  رد  ار  تساوخرد  ِیگدنمرش  مدروآرب ، ار  شتجاح 

: دندناوخ ار  يرعش  تیب  کی  ترضح  دعب 

ًهَجاَح َُبلْطَِأل  ًامْوَی  ِِهتآ  یتَم 

(1) ِِهئاَِمب یِهْجَو  ِیلْهَأ َو  َیلِإ  ُْتعَجَر 
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.تسا هدش  ظفح  میوربآ  هکنیا  اب  مدرگ  یمرب  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  مور ، یم  تساوخرد  يارب  وا  شیپ  هاگره 

هب دوش و  یم  هجوت  نآ  هب  رتمک  ام  هنامز  رد  هنافسأتم  یلو  هتفرگ ؛ رارق  ینید  ياه  هزومآ  دیکأت  دروم  هک  یلئاسم  نیرتمهم  زا  یکی 
.تسه نارگید » دوخ و  يوربآ  ظفح   » عوضوم دـننز ؛ یم  نآ  هب  جارح  بوچ  دنـشورف و  یم  ار  نآ  دارفا  یخرب  ینازرا  هب  یتحار و 

.میراد یفیلاکت  نارگید  دوخ و  وربآ  ظفح  تبسن  ناملسم  کی  ناونع  هب  ام 

اوتحم نتم و 

هراشا

: تسا هدش  دیکأت  هورگ  ود  يوربآ  ظفح  رب  نید  عبانم  رد 

دوخ يوربآ  ظفح  فلا )

هب یضار  زگره  راوگرزب  میرک و  صخـش  دراد و  دوجو  اه  ناسنا  يارب  یعقاو  شزرا  کی  ناونع  هب  هک  تسا  یلئاسم  هلمجزا  وربآ 
: دنیامرف یم  يرّهطم  یضترم  دیهش  داتسا  .تسا  یلقاع  ناسنا  ره  فیاظو  زا  یکی  وربآ  ظفح  دوش و  یمن  دوخ  يوربآ  ندش  هتخیر 
هچ امـش  هب  مزیرب ، ار  میوربآ  دـهاوخ  یم  ملد  تسا ، مدوخ  لاـم  دـیوگب  دزیرب ، مدرم  يولج  ار  شدوخ  يوربآ  درادـن  قح  یـسک  »

(1) !« راک

زاب يوج  هب  دیابن  هک  وربآ  تسا  یبآ 

شیوخ يوربآ  زیرم  ریمب و  یگنشت  زا 
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: وربآ نتخیر  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تایاور 

(1)؛ َّلَذ ُهَضْرِع  َلََذب  ْنَم  . » 1

« ددرگ راوخ  دهدب ، ناگیار  هب  ار  دوخ  يوربآ  هک  یسک 

(2)؛ ُهَضْرِع َلُْذبَی  َُهلام َو  ُلُجَّرلا  َنوُصَی  ْنَا  ِمْؤُّللا  َنِم  . » 2

« دنک جرخ  ار  دوخ  يوربآ  دراد و  هگن  ار  دوخ  لام  هک  تسا  درم  تمائل  یتسپ و  زا 

ناشناگتـسب ماوقا و  هب  کمک  دوخ و  نیَد  يادا  وربآ و  ظفح  تهج  رد  هک  ار  ییاه  ناسنا  یتیاور ، رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
ِِهب َّفُکَیَف  ٍلاَلَح  ْنِم  ِلاَْملا  َعْمَج  ُّبُِحی  اـَل  ْنَمِیف  َْریَخ  اـَل  : » دـیامرف یم  هدرک و  یفرعم  شزرا  یب  هدـیاف و  یب  يدارفا  دـننک ، یمن  راـک 

هَمِحَر (3)؛ ِِهب  َلِصَی  ُهَْنیَد َو  ِِهب  َیِضْقَی  ُهَهْجَو َو 

هب ار  محر  هلص  دنک و  ادا  ار  شنید  دیامن و  ظفح  ار  دوخ  يوربآ  نآ  اب  هک  دنک  مهارف  ار  یلام  لالح  هار  زا  دهاوخ  یمن  هک  یسک 
« .تسین وا  رد  يریخ  دروآ ، اج 

َناص ْنَم  : » دیآ یم  باسح  هب  مرتحم  گرزب و  یناسنا  دنک ، ظفح  ار  دوخ  يوربآ  هک  یسک  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رظنم  زا  اما 
(4)؛ َرَّقَو ُهَضْرِع 

« .ددرگ مرتحم  گرزب و  دنک ، ظفح  ار  دوخ  يوربآ  هک  یسک 

َُهلام َو ُلُجَّرلا  َلُْذبَی  ْنَا  ِْلبُّنلا  َنِم  : » دنیامرف یم  دـنناد و  یم  شوربآ  ظفح  يارب  شلام  جرخ  ار  ناسنا  کی  یگرزب  هناشن  ترـضح  ای 
(5)؛ ُهَضْرِع َنوُصَی 

« دنک ظفح  ار  دوخ  يوربآ  دنک و  جرخ  ار  دوخ  لام  هک  تسا  درم  يدنمجرا  یگرزب و  زا 

60 ص :
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نارگید يوربآ  ظفح  ب )

.دشاب یم  لوا  شخب  زا  رتمهم  بتارم  هب  وربآ  ظفح  زا  مسق  نیا 

یصخش درم  نآ  .داتسرف  يدرم  يارب  امرخ  رتش ) راب  کی  دودح  قسو  ره   ) قسو رادقم 5  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  هدش : لقن 
کمک ياضاقت  هک  وا  : » تفگ مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  دوب ، اجنآ  رد  یـصخش  .درک  یمن  کمک  ياـضاقت  یـسک  زا  دوب و  دـنموربآ 

« .دوب یفاک  وا  يارب  قسو  کی  هوالع  هب  يداتسرف ؟ امرخ  شیارب  ارچ  درکن ،

رگا يزرو ؟! یم  لخب  وت  مهد ، یم  نم  دنکن ، دایز  ام  هعماج  رد  ار  وت  لاثما  دنوادخ  : » دندومرف وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما 
نم هب  هک  ار  ییوربآ  تمیق  هکلب  ما ، هدادـن  وا  هب  يزیچ  مهدـب ، وا  هب  شتـساوخرد  زا  سپ  تسوا ، تجاـح  دروـم  هک  ار  هـچنآ  نـم 

ییور دـهدب ، نم  هب  ار  شیوربآ  هک  ما  هدرک  راداو  ار  وا  تقیقح  رد  دـنک ، تساوخرد  وا  ات  منک  ربص  رگا  اریز  ما ؛ هداد  وا  هب  هداد ،
(1)« .دییاس یم  كاخ  هب  نم ، يادخ  دوخ و  يادخ  شتسرپ  تدابع و  ماگنه  رد  هک 

! نازرا رایسب  ام  نایم  رد  دیآ و  یم  باسح  هب  نارگ  رایسب  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  مدرم  تیثیح  وربآ و 

هک اه  نآ  يا ! هدننک  هرخـسم  يوج  بیع  ره  رب  ياو  : » دیامرف یم  هدرک و  زاغآ  هدنبوک  يدیدهت  اب  ار  هزمه  هروس  لاعتم ، دـنوادخ 
یم تبیغ  ییوـج و  بیع  اـی  هدرک ، ءازهتـسا  ار  نارگید  ور ، شیپ  رـس و  تشپ  رد  وربا  مشچ و  تـسد و  تاـکرح ، ناـبز و  شین  اـب 

.دنهد یم  رارق  تمهت  نعط و  ياهریت  فده  ار  اه  نآ  ای  دننک ،

یگرزب هاـنگ  ددرگ  مدرم  ریقحت  بجوم  هک  يراـک  ره  تسا و  مرتـحم  رایـسب  مالـسا  رظن  زا  صاخـشا  تیثـیح  وربآ و  هک  اـجنآ  زا 
دنوادخ تسا ،
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.تسا هدرک  زاغآ  هدنبوک  دیدهت و  نحل  ار  هروس  نیا  نابرهم ،

ساَّنلا (1)؛ َناَـهَأ  ْنَم  ِساَّنلا  ُلَذَأ  : » دـنیامرف یم  هداد و  رادـشه  نارگید  يوربآ  نتخیر  هراـبرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ 
« .دنک نیهوت  مدرم  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لیلذ 

كرابت دنوادخ  (2) ؛ ِیَتبَراَحُِمل َدَصْرَأ  ْدَـقَف  ًاِّیلَو  ِیل  َناَهَأ  ْنَم  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  َلاَق  : » دـندومرف يرگید  ثیدـح  رد  ترـضح  نآ 
« .تسا هتسشن  نم  اب  گنج  نیمک  رد  دنک ، راوخ  ارم  ناتسود  زا  یتسود  سک  ره  تسا : هدومرف  یلاعتو 

ِِهتاَرَثَع ِْهیَلَع  َیِصُْحیَف  ِنیِّدلا  یَلَع  َلُجَّرلا  َیِخاَُوی  ْنَأ  ِْرفُْکلا  َیلِإ  ُْدبَْعلا  ُنوُکَی  اَم  ُبَْرقَأ  : » دندومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما 
شزغل دشاب و  هتـسب  نید  رد  يردارب  دقع  يدرم  اب  هک  تسنیا  دراد ، رفک  هب  هدـنب  هک  یتلاح  نیرتکیدزن  (3) ؛ ًامْوَی اَِهب  ُهَفِّنَُعِیل  ِِهتاَّلَز  َو 

« .دنک شنزرس  اه  نآ  هب  ار  وا  يزور  هک  دنک  هرامش  ار  وا  ياهاطخ  اه و 

، دنک یم  نایب  ار  يزیروربآ  قیداصم  یخرب  تسه و  ناملـسم  یگدـنز  کبـس  هدـننک  نییعت  هک  نآرق  تایآ  نیرت  يدـیلک  زا  یکی 
ییوج بیع  رگیدمه ، ندرک  هرخـسم  هدش : حرطم  يدیلک  هانگ  دنچ  تایآ  نیا  رد  .تسا  تارجح  هروس  مهدزاود  مهدزای و  تایآ 

ار اه  نآ  هراشا و  ندرک  تبیغ  سسجت و  دب ، نامگ  نداد ، تشز  بقل  و 

62 ص :

ص 396. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 1
ص 351. ج 2 ، یفاک ، - . 2

ص 354. نامه ، - . 3

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 257ناهفصا   هحفص 74 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_62_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_62_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  مالعا  عونمم 

، نداد دب  بقل  ییوج و  بیع  ندرک و  هرخسم  سّسجت ، ینامگدب ، لثم  ناناملسم ، نیب  رد  نکفا  فالتخا  لماوع  زا  مهدزای  هیآ  رد 
بجوم سسجت  سسجت و  همشچرس  دب  نامگ  هک  دنک  یم  حرطم  ار  تبیغ  سـسجت و  نامگ ، نظ و  مهدزاود  هیآ  رد  هدرک و  یهن 

.تسا هدرک  یهن  یگمه  تلع  لولعم و  زا  مالـسا  هک  دوش  یم  تبیغ  ببـس  روما  نیا  رب  یهاـگآ  یناـهنپ و  رارـسا  بویع و  ياـشفا 
ًاْتیَم ِهـیخَأ  َمَْـحل  َلُـکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  ُّبُِـحی  َأ  : » دـیامرف یم  هدز و  یلاـثم  دــهد ، ناـشن  ار  تـبیغ  یتـسپ  یتـشز و  هـکنیا  يارب  سپس 
رما نیا  زا  امـش  همه  نیقی  هب  هومتهرکف » « !؟ دروخب ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امـش  زا  کی  چـیه  اـیآ  هوُُمتْهِرَکَف ؛

« .دیراد تهارک 

تسا يدارفا  یعامتجا  تیصخش  تیوه و  لاطبا  تقیقح  رد  تبیغ  : » دنیامرف یم  نازیملا  دنمشزرا  ریـسفت  رد  هر )  ) ییابطابط همالع 
(1)« .دنیوگ یم  ییاهزیچ  هچ  ناشرس  لابند  هک  دنرادن  ربخ  دنرادن و  یعالطا  نایرج  زا  ناشدوخ  هک 

ندروخ نوچمه  یناـهنپ  رارـسا  ياـشفا  تبیغ و  هلیـسو  هب  وربآ  نیا  نتخیر  تسا و  وا  نت  تشوـگ  نوـچمه  ناملـسم  ردارب  يوربآ 
رداق ناگدرم  نوچمه  هک  دریگ ، یم  تروص  دارفا  باـیغ  رد  تبیغ »  » هک تسا  نآ  رطاـخ  هب  هدرم »  » هب ریبعت  تسا و  وا  نت  تشوگ 

(2) .دراد اور  دوخ  ردارب  هرابرد  ناسنا  تسا  نکمم  هک  تسا  یمتس  نیرت  هنادرمناوجان  نیا  دنتسین و  نتشیوخ  زا  عافد  رب 
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: دـشاب ظوفحم  دریگ و  رارق  نارگید » يوربآ  ظفح  ترورـض   » نوناـق ياـهژد  رد  دـیاب  اـه  نآ  همه  هک  دراد  هیامرـس  راـهچ  ناـسنا 
« وربآ  » و سومان » «، » لام «، » ناج »

یم مالـسا  تسا ! رتمهم  تاهج  یـضعب  زا  هکلب  تسا ؛ اه  نآ  ناج  لام و  نوچمه  دارفا  تیثیح  وربآ و  ینید ، ياه  هزومآ  ساـسا  رب 
رظن زا  هکلب  دننکن ، موجه  رگیدـکی  هب  تسد  اب  لمع و  رد  مدرم  اهنت  هن  دـشاب ، امرف  مکح  لماک  تینما  یمالـسا  هعماج  رد  دـهاوخ 

.دنشاب ناما  رد  زین  نانآ  رکف  هشیدنا و  رظن  زا  رتالاب  نآ  زا  مدرم و  نابز 

یناملـسم ره  ُهُضْرِع ؛ ُُهلاَم َو  ُهُمَد َو  ٌماَرَح  ِِملْـسُْملا  یَلَع  ِِملْـسُْملا  ُّلُـک  : » دـیامرف یم  یثیدـح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ 
ار وربآ  تبیغ  ضْرِْعلا (1) ؛ ُلُواَنَت  ُهَبیِْغلا  : » دنیامرف یم  همادا  رد  ترـضح  دعب  تسا » مارح  رگید ، ناملـسم  رب  شیوربآ  لام و  نوخ ،

« .درب یم 

مارح ناملسم  رب  نامگ  یب  دوب 

ماکداش يا  ملسم  ره  زیچ  نآ  ره 

(2) نورب نمؤم  تسین  قح  هار  زا  هک  نوخ  هچ  ناج و  هچ  لام و  هچ  ضرع و  هچ 

تراشب دنک  عافد  دوش  یم  تبیغ  وا  زا  یتقو  يرگید ، نمؤم  يوربآ  زا  هک  یـسک  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  لباقم  رد 
ًاـْضیَأ َلاَق ص  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ِهِضْرِع  ْنَع  َّدُرَی  ْنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ِهَبیِْغلاـِب  ِهیِخَأ  ِضْرِع  ْنَع  َّدَر  ْنَم  : » تسا هداد  یپسچ  لد 

ِهیِخَأ ِضْرِع  ْنَع  َّدَر  ْنَم 
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تسا مزال  دنوادخ  رب  دنک ، عافد  تبیغ ، تقو  شناملسم  ردارب  يوربآ  زا  سک  ره  (1) ؛ راَّنلا َنِم  ُهَِقتُْعی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ِهَبیِْغلِاب 
رب تسا  قح  دـنک ، عافد  وا ، تبیغ  ماگنه  هب  شردارب  يوربآ  زا  سک  ره  دومرف : زین  و  دـنک ؛ عافد  وا ، يوربآ  زا  تماـیق  زور  رد  هک 

« .دنک دازآ  خزود  شتآ  زا  ار  وا  هک  ادخ 

« .دوش یم  راکشآ  ناهنپ ، رارسا  هک  يزور  (2) ؛ ُِرئارَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  : » دیامرف یم  نآرق  ریبعت  هب  هک  یتمایق  زور  رد 

وربآ هچرگ  يزیرب  ار  يرگید  يوربآ  دـشاب ، هتـشاد  تسود  دـشاب و  هتـشاد  يزیروربآ  دـصق  طـقف  یـسک  رگا  نآرق  هیآ  ساـسا  رب 
اَْینُّدـلا ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباَذَـع  ْمَُهل  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُهَشِحاَْـفلا  َعیِـشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا   » َّنِإ ! » تـسا هریبـک  هاـنگ  مـه  نتـشاد  تـسود  دزیرن ؛
ترخآ ایند و  رد  نانآ  يارب  یکاندرد  باذـع  دـبای ، عویـش  نامیااب  مدرم  نایم  رد  اه  یتشز  دـنراد  تسود  هک  یناسک  (3) ؛ ِهَرِخْآلاَو

« تسا

.دراد یپ  رد  وا  يارب  یکاندرد  باذع  شا  هقالع  نیمه  درب ؛ تذل  یناملسم  کی  ندش  عیاض  زا  هک  یسک  نیاربانب 

هدـش هسیاقم  تسا ، نارازگزامن  ناناملـسم و  هاگ  هلبق  هک  همرکم » هبعک   » ینعی نیمزرـس ، نیرت  سدـقم  اب  نمؤم  يوربآ  تایاور  رد 
هزادـنا هچ  هبعک ! يا  وـت  هب  اـبحرم  : » دـندومرف دـندرک و  هاـگن  هبعک  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوـسر ترـضح  هدـش  تیاور  .تسا 

دزن رد  یتسه و  گرزب 
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رد هدرک  مارح  زیچ  کی  زا  ار  وت  دـنوادخ  تسا ، رت  گرزب  وت  زا  نمؤم  تمرح  دـنگوس  دـنوادخ  هب  يراد ، راـبتعا  جرا و  دـنوادخ 
(1)« وا هب  تبسن  نظءوس  شناج و  شلام ، هدومن ، مارح  ار  زیچ  هس  نمؤم  زا  هک  یتروص 

هب یسک  هچ  ًاعقاو  .تسا  مارح  زین  وا  هب  تناها  نمؤم و  هرهچ  بیرخت  تسا ؛ مارح  هبعک  هب  تناها  بیرخت و  هک  روط  نامه  نیاربانب 
ار هبعک  ندز  شتآ  بیرخت و  مکح  هک  دـیزی  دـننام  ینارابج  زج  ایآ  دـنک ؟ تناها  نآ  هب  اـی  بارخ  ار  هبعک  دـهد  یم  تأرج  دوخ 

یناـسآ هب  هبعک  تمرح  زا  نمؤم  تمرح  ندوب  رتـالاب  دوجواـب  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دراد ؟ ار  یتراـسج  نینچ  یـسک  درک ، رداـص 
!؟ دوش یم  هتخیر  یگداس  هب  ناملسم  يوربآ  دریگ و  یم  رارق  تراسج  بیرخت و  نیهوت ، دروم 

غیلبت رما  هب  مق  مدرم  نایم  رد  ات  دوش  یم  رومأم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  فرط  زا  هک  تسا  ینانمؤم  زا  یکی  یمق  يرعـشا  ياـیرکز 
اـضر ماما  تمدخ  هزاجا ، بسک  يارب  يزور  .دوش  یم  نیگهودـنا  مدرم  نایم  رد  لئاسم  یخرب  دوجو  زا  وا  یتدـم  زا  دـعب  .دزادرپب 

رد نادان  دارفا  اریز  میوگ ؛ كرت  ار  نانآ  هتفر ، نوریب  مق  لها  نادناخ و  نایم  زا  مراد  دصق  نم  درک ، ضرع  دیـسر و  مالـسلا ) هیلع  )
.دنا هدش  دایز  ناشیا  نایم 

: دندومرف یعقاو  نمؤم  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

اریز اـمنن ، ترجاـهم  مق  زا  نکن و  ار  راـک  نیا  (2) ؛ ِنَـسَْحلا ِیبَِأب  َداَدـَْغب  ِلْهَأ  ْنَع  ُعَفْدـُی  اَمَک  َِکب  ْمُْهنَع  ُعَفْدـُی  َُمق  َلْهَأ  َنِإَف  ْلَعْفَت  َال  »
( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  مردپ  دوجو  هب  هچنانچ  دنک ، یم  عفد  مق  لها  وت و  نادناخ  زا  ار  باذع  الب و  وت  دوجو  هطـساو  هب  دنوادخ 

الب رش و 
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« .تسا هتخاس  رود  دادغب  لها  زا  ار 

رد مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  دوجو  تکرب  نوچمه  وا  يدوجو  تکرب  هک  دـشاب  هتـشاد  شزرا  دـناوت  یم  يا  هزادـنا  ات  نمؤم  يراب 
.دوش هتشادرب  رهش  کی  لها  زا  باذع  اه  نآ  تکرب  هب  هک  دوش ؛ دوخ  موق  نایم 

و « (1) اونَماء َنیذَّلا  ِنَع  ُِعفاُدی  َهللا  َّنِا  : » تسا وا  عفادم  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  نمؤم  اریز  دیراد ؛ هگن  ار  نمؤم  تمرح  هراومه  سپ 
هُمَد (2)؛ ُُهلاَـم َو  ُهُضْرِع َو  ُهُّلُک  ٌماَرَح  ُنِمْؤُْملا  : » تسا هدومرف  شا  هراـبرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  تسا  یـسک  نمؤـم 

« .تسا مرتحم )  ) مارح وا  نوخ  وا و  لام  وا  يوربآ  شزیچ ، همه  نمؤم 
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هراشا

69 ص :

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 257ناهفصا   هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


70 ص :

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 257ناهفصا   هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


(1)« َنوُضِْرعُم ٍهَْلفَغ  یف  ْمُه  ْمُُهباسِح َو  ِساَّنِلل  َبَرَْتقا  »

هزیگنا داجیا 

(2) هزیگنا داجیا 

نآ هظحالم  تیاعر و  هک  دراد  ییاه  کینکت  بادآ و  يزادـناریت  .تسا  يزادـناریت  مالـسا  نید  دـیکات  دروم  ياه  شزرو  زا  یکی 
دارفا هب  هحلـسا » يریگ  قلق   » ناونع هب  ریت  يدادعت  ًالومعم  يزادنا  ریت  تاقباسم  رد  .دـنک  کمک  لبیـس  هب  ریت  تباصا  رد  دـناوت  یم 

یتح يریگ  قلق  رد  رگا  .دنزب  فدـه  هب  ار  يدـعب  ياهریت  نآ  ساسا  رب  سپـس  هدیجنـس و  ار  هحلـسا  ياطخ  نازیم  ات  دوش  یم  هداد 
ار اهریت  زا  کی  چیه  دنتـسه  رگباسح  هک  نانآ  .تفریذپ  دهاوخن  تروص  یقیقد  يزادناریت  دـننک ، کیلـش  تقد  نودـب  ار  ریت  کی 

یم کیلش  حیرفت  یمرگرس و  فده  اب  طقف  فده و  یب  يا  هدع  دننک و  یم  ار  هدافتسا  تیاهن  هدمآ  شیپ  تصرف  زا  هدادن و  رده 
هب ریت  دنچ  تسین  مهم  دوش و  یم  جراخ  گنفت  هلول  زا  هک  تسا  يریت  دادعت  دشاب ، یم  مهم  دارفا  نیا  هاگن  رد  هچنآ  .دننک 
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اما دنرامـش ؛ یم  ار  هدرک  تباصا  ياهریت  هتفر و  لبیـس  ياپ  رادتقا  اب  دنا ، هدرک  کیلـش  يرگباسح  اب  هکنانآ  .دـنک  تباصا  فدـه 
نیرخآ دوش و  یم  مامت  اهریت  هک  هاگنآ  .دنراد  همهاو  لبیـس  ياپ  نتفر  زا  دنا ، هدومن  کیلـش  يرگباسح  نودب  فده و  یب  هکنانآ 

.ددرگ یم  زا  يریگ آ؛ هزادنا  شرامش و  دنور و  یم  لبیس  رانک  هب  اه  ناسنا  همه  دراذگ ، یم  نیمز  رب  ار  شگنفت  رفن 

ملاع دورن ، ایند  ملاع  زا  درف  نیرخآ  ات  دنزادنا و  یم  ریت  یصخشم  لبیـس  يوس  هب  نآ  رد  اه  مدآ  همه  هک  تسا  یلحم  مه  ایند  ملاع 
.دوش یمن  عورش  ترخآ 

کیدزن یتقو  اما  تسا ؛ هدروخ  فده  هب  ناشریت  دنچ  دننک ، یم  رکف  دـنا  هتخادـنا  یم  ریت  يرگباسح  يور  زا  هک  يدارفا  زا  یخرب 
دارفا نیا  دـنا  هتخادـنا  ریت  باـسح  یب  هک  ییاـه  ناـسنا  هب  دـسر  هچ  اـت  تسین  يربـخ  هک  دوش  یم  هجوـتم  هزاـت  دنـسر ، یم  لـبیس 

.دنتسه یعقاو  ناگدنزاب 

هاگداد و نیا  زا  يا  هدع  اما  دوش ؛ یم  یسرباسح  ناگدنب  لامعا  یـصاخ ، تقد  اب  هدش و  هداهن  یهلا  لدع  يوزارت  ترخآ  ملاع  رد 
یم نآ  زا  نمؤم  ياه  ناـسنا  هک  تسا  كانتـشحو  ناـنچ  تاـظحل  نیا  .دـنا  هدرپس  یـشومارف  هب  ار  نآ  دنتـسه و  لـقاغ  یـسرباسح 

.دنا هدوب  لفاغ  نآ  زا  هک  يدارفا  هب  دسر  هچ  ات  دنسرت ،

اوتحم نتم و 

.دربن هرهب  یبوخ  هب  دوجوم  طیارش  زا  دهدب و  تسد  زا  ار  شدادعتسا  یمدآ  ینعی  تلفغ 
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ْمَُهلَو اِهب  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَا ال  ْمَُهل  اِهب َو  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  ِْسنأـْلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  ًاریثک  َمَّنَهَِجل  اـَنْأَرَذ  ْدََـقل  َو  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
؛ میدـیرفآ منهج  يارب  ایوگ )  ) ار سنا  ّنج و  زا  يریثک  (1) ؛ َنُوِلفاْغلا ُمُه  ِکئلُوا  ُّلَضَا  ْمُه  َْلب  ِماْعنَألاک  ِکئلُوا  اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذا ال 

شوگ و  تسیچ ) ادخ  ینامرفان  ماجنارس  هک   ) دننیب یمن  یلو  دنراد ، مشچ  و  دنمهف ؛ یمن  ار ) قیاقح   ) یلو دنراد ، بلق  نانیا  اریز ) )
زا ناشتلفغ  و   ) .دنا لفاغ  اه  نآ  دنرت ؛ هارمگ  هکلب  نایاپراهچ  نوچمه  نانیا  دننز ) یم  يرک  هب  ار  دوخ  و  ( ؛ دنونـش یمن  یلو  دنراد 

« .تسا هدرک  ناشمورحم  رکفت  یناسنا و  ندید  ندینش و 

ره زا  تلفغ  رگید ، ریبعت  هب  ای  .دـشاب  ترخآ ، زا  تلفغ  ای  ادـخ ، تایآ  زا  تلفغ  ادـخ ، زا  تلفغ  زا  معا  دـناوت  یم  تلفغ  زا  روظنم 
(2)؛ َنُوِلفاََغل اَِنتاَیآ  ْنَع  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإَو  : » درب یم  لامک  يوس  هب  ار ، ناسنا  هک  هچنآ 

: دـیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تمایق  زور  یـسرباسح  زا  تلفغ  ای  .دـنا » لفاغ  ام  ياه  هناشن  تایآ و  زا  مدرم  زا  يرایـسب 
(3)؛ َنوُضِْرعُم ٍهَْلفَغ  یف  ْمُه  ْمُُهباسِح َو  ِساَّنِلل  َبَرَْتقا  »

« .دنرب یم  رس  هب  نآ  زا  تلفغ  رد  باسح ، زور  ناشباسح و  یکیدزن  دوجو  اب  مدرم 

؛ میتسه هناخ  تفاظن  هناخ و  ندرک  گنر  رکف  هب  میتسه ؛ دوخ  ییایند  هناخ  ندرکدابآ  رکف  هب  اـم  هک  تسا  نیا  زا  رتـالاب  يدرد  اـیآ 
تسا نکمم  هکنیا  اما  میتسه ؛ هناخ  ياه  شرف  ندرک  ضوع  رکف  هب 
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! میراد تلفغ  ادخ  قیقد  یسرباسح  زا  میلفاغ و  دوخ  لامعا  باتک  زا  .میلفاغ  نآ  زا  دشاب ، ام  ربق  لّوا  بش  بشما 

تایآ و رد  هک  باسح  زا  تلفغ  هدننک  داجیا  لماوع  نیرت  مهم  دوش ؟ یم  تمایق  زور  یسرباسح  زا  ام  تلفغ  ببـس  یلماوع  هچ  اما 
.تسا رارق  نیا  زا  هدش ، هراشا  اه  نادب  تایاور 

ایند هب  یطارفا  یگتسبلد 

ِهایَْحلِاب اوُضَر  انَءاِقل َو  َنوُجْرَی  َنیذَّلا ال  َّنِإ  : » هدـمآ میرک  نآرق  رد  .تسا  یـسرباسح  زا  تلفغ  لماوع  زا  یکی  اـیند  هب  یطارفا  هجوت 
و  ) ام تاقالم  هب  نامیا  هک  اـه  نآ  (1) ؛ نُوبِـسکی اُوناک  اِمب  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  ِکئلوُأ  نُوِلفاغ  اِنتایآ  ْنَع  ْمُه  َنیذَّلا  اِهب َو  اوُّنَأَـمْطا  اْینُّدـلا َو 
اه نآ  همه )  ) .دـنا لفاغ  ام  تایآ  زا  هک  اه  نآ  و  دـندرک ، هیکت  نآ  رب  دـندش و  دونـشخ  ایند  یگدـنز  هب  و  دـنرادن ، زیخاتـسر ) زور 

« .دنداد یم  ماجنا  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  تسا ، شتآ  ناشهاگیاج 

اَْینُّدـلا َو ِهاَیَْحلا  ِهَرْهَز  َیلِإ  َِّنئَمْطَی  َنَکْرَی َو  ْنَأ  َُهل  یِغَْبنَی  َال  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  ُِرباَج  اَی  : » دـیامرف یم  رباج  هب  باـطخ  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما 
، دشاب یگدـنز  نیا  قرب  قرز و  هب  مرگلد  یکتم و  نامیا ، اب  ناسنا  تسین  هتـسیاش  رباج ! يا  »(2) ؛ هَْلفَغ ُلْهَأ  ْمُه  اَْینُّدلا  َءاَْنبَأ  َّنَأ  ْمَلْعا 

« .دنا تلفغ  لها  ایند  ناگتخاب ) لد  و   ) نادنزرف هک  نادب 
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نآ هراوید  رد  هخاش  ود  هک  دـید  یهاچ  هکنیا  اـت  درک  یم  رارف  وا  درک و  یم  لاـبند  ار  يدرم  هدـنرد ، یناویح  هدـمآ ، یتیاـکح  رد 
ود هک  دـش  هجوتم  هاگان  .دـتفین  هاچ  رعق  رد  ات  تفرگ  تسد  هب  ار  بوچ  هخاش  ود  نآ  تخادـنا و  هاچ  نآ  رد  ار  دوخ  دوب ، هدـیئور 
دید ار  ییاهدژا  درک ، هاگن  هاچ  رعق  هب  .دنتسه  هخاش  ود  نآ  ياه  هشیر  ندیوج  لوغشم  هایـس ، يرگید  دیفـس و  یکی  گرزب  شوم 

.درب ورف  ار  وا  ات  تسوا  نداتفا  رظتنم  هدوشگ و  ناهد  هک 

الاب ار  شرـس  هک  یماگنه  .دنتـسه  وا  ِندز  شین  هدامآ  هدروآ و  رد  رـس  دوخ ، ياه  هنـال  زا  هک  دـید  یعفا  راـهچ  دوخ  کـیدزن  رد 
زا ار  وا  لسع ، ینیریش  تذل  دش و  لسع  نآ  ندیسیل  لوغشم  سپ  .تسا  هدیپسچ  هخاش  ود  نآ  رـس  هب  هک  دید  لسع  يرادقم  درک ،

! تخاس لفاغ  اهدژا ، ناهد  رد  نداتفا  اه و  یعفا  رطخ 

نآ تسا و  یمدآ  رمع  هخاش ، ود  نآ  دـشاب و  یم  اه  تبیـصم  اهالب و  اه و  تفآ  زا  رپ  هک  تسا  ایند  ملاع  هاـچ ، نآ  ندـب  زیزع ! يا 
، مغلب ادوس ، ارفص ، زا : دنا  ترابع   ) طالخا یعفا ، راهچ  نآ  دننک و  یم  عطق  ار  یمدآ  رمع  هتسویپ  هک  دنتسه  بش  زور و  شوم ، ود 
ار دوخ  بحاص  ات  دنیآ  یم  ناجیه  هب  تقو  هچ  دناد  یمن  یمدآ  هک  دنـشاب  یم  هدنـشک  ياهرهز  هلزنم  هب  هک  دـنا  هناگراهچ  نوخ )

شا یگدولآ  همه  اب  هدش و  وا  هتفیرف  ناسنا  هک  لسع  نآ  تسوا و  رظتنم  ناسنا و  هار  رد  هک  تسا  گرم  اهدژا ، نآ  دننک و  كاله 
(1) .تسا ایند  ياه  شیع  اه و  تمعن  اه و  شهاوخ  اه و  تذل  تسا ، هتخاس  لفاغ  دش ، رکذ  هچنآ  زا  ار  وا 

شوگ دوش  یم  ثعاب  هک  تسایند  ياه  ییابیز  اه و  تذل  نیا 
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تمایق باسح و  زا  ار  ام  هک  تساه  یگتـسبلد  نیمه  دـهد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  اه  یتخـس  كرد  یتح  دـنیبن و  مشچ  دونـشن  ناـسنا 
! دهد یم  رارق  یلاخ  تسد  رشحم  يارحص  رد  ار  ام  دنک و  یم  لفاغ 

تخس درک و  یهاگن  دندوب ، شورف  دیرخ و  لاح  رد  هک  یمدرم  هب  .دندش  هرصب  رازاب  دراو  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  يزور 
ندیباوخ هب  ار  بش  دـینارذگ و  یم  اه  ندروخدـنگوس  هب  ار  زور  ایند ! لها  نارگراک  ایند و  ناگدـنب  يا  : » دومرف هاگنآ  تسیرگ و 

يدرم دیـشیدنا ؟ یم  داـعم  راـک  رد  دـیروآ و  یم  مهارف  ترخآ  هشوـت  یک  سپ  دـیلفاغ ، ترخآ  زا  ناـیم  نیا  رد  ناـتیاهرتسب و  رد 
: دندومرف مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما مینک ؟ هچ  هنرگ  میـشوکب و  شیوخ  یگدـنز  نیمأت  يارب  دـیاب  نینمؤملاریما ! يا  درک : ضرع 

درم نآ  تسین ! هتفریذپ  ترذع  میرادـن ، راکتحا  زا  يا  هراچ  ییوگب : رگا  اما  تسین ؛ ترخآ  راک  عنام  لالح ، هار  زا  دـمآرد  بسک 
ترـضح .تشگرب  درم  .مهد  حیـضوت  رتـشیب  تیارب  اـت  درگرب  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما .تشگرب  ناـیرگ  یمـشچ  اـب 

دنک یم  تفایرد  لماک  ترخآ  رد  ار  شراک  دزم  مرجال  دنک ، راک  ترخآ  يارب  ایند  رد  یسک  ره  هک  ادخ ! هدنب  يا  نادب  دندومرف :
نخـس نیا  سپـس  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما .تسا  خزود  شتآ  ترخآ  رد  شراک  دزم  دـنک ، راک  ایند  يارب  ایند  رد  یـسک  ره  و 

(1)؛ يَوْأَْملا َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  ََرثآ  یَغَط َو  نَم  اَّمَأَف  : » درک توالت  ار  یلاعت  يادخ 

(2)« تسوا هاگیاج  منهج  انامه  دیزگرب ، ار  یناهج  نیا  یگدنز  درک و  نایغط  هک  ره  سپ 
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ینالوط ياهوزرآ 

لوغشم دوخ  هب  ار  ناسنا  رکف  مامت  رود ، ياهوزرآ  هک  ارچ  تسا ؛ ینالوط » ياهوزرآ   » تمایق یـسرباسح  زا  تلفغ  لماوع  رگید  زا 
َدْعَْولا ُبِذُْکی  َْبلَْقلا َو  یِهُْـسی  َلَمَْألا  َّنِإ  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .دزاس  یم  لفاغ  اهراک  رگید  زا  هتخاس و 

« .دنک یم  دایز  ار  تلفغ  دهد و  یم  هولج  غورد  ار  اه  هدعو  دناشک ، یم  یشومارف  هب  ار  لد  وزرآ  دینادب  (1) ؛ هَْلفَْغلا ُِرثُْکی  َو 

یِّنِإ : » دـنک یم  لفاغ  ترخآ  باسح  زا  ار  ناسنا  هکاریز  دـننک ؛ یم  سرت  مالعا  اهوزرآ  ندوب  ینالوط  زا  ترـضح  رگید  ياـج  رد 
(2)؛ هَرِخْآلا یِْسنیَف  ِلَمَْألا  ُلوُط  اَّمَأ  ِّقَْحلا َو  ِنَع  ُّدُری  ُهَّنِإَف  يَوَْهلا  ُعاَبِّتا  اَّمَأَف  ِلَمَْألا  َلوُط  يَوَْهلا َو  َعاَبِّتا  ِنیَْنثا  ُمکیَلَع  ُفاَخَأ 

یم رود  قح  زا  سفن  ياوه  زا  يوریپ  انامه  سپ  ینالوط  ياهوزرآ  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  مسرت : یم  زیچ  ود  زا  امش  رب  نم  انامه 
« .دوش یم  ترخآ  زا  تلفغ  ببس  ینالوط  ياهوزرآ  دنک و 

.دراد یم  او  اهرصق  اه و  خاک  نتخاس  يزودنا و  تورث  هب  ار  ناهاش  نادنمتردق و  نادنمتورث و  ینالوط  يوزرآ 

مان کنـسح  هک  ار  شردپ  ریزو  ات  داد  روتـسد  تسـشن ، تنطلـس  تخت  رب  ردپ  زا  سپ  يونزغ  دـمحم  رـسپ  دوعـسم ، نوچ  دـنیوگ :
وا ياـه  بیع  ندرمـش  شنزرـس و  هب  دـندش و  عمج  شدـسج  درگ  رب  مدرم  ناـمز ، نیا  رد  .دـنزیوآ  راد  هب  خاـک  يولج  رد  تشاد 

رخآ زا  .دنتخادرپ 
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هچ نآ  دندیـسرپ : .دوب  رتدب  دیتفگ ، امـش  هک  هچنآ  همه  زا  هک  تشاد  يرگید  بیع  وا  تفگ : تساوخرب و  یـشوپ ، هدـنژ  تیعمج ،
رازه وا  .دـنتفاب  یم  یمـشیربا  ياه  هچراپ  اه ، هاگراک  نآ  رد  هک  تخاس  اه  هاگراک  اهزیراک و  درک و  اپ  رب  اه  خاک  وا  تفگ : دوب ؟

شنداد لسغ  يارب  بآ  لطـس  جنپ  تخاس ، هک  زیراک  همه  نآ  زا  اما  .دنتـشادن  دننام  ییابیز ، لامج و  رظن  زا  هک  تشاد  راکتمدـخ 
طقف شبیـصن  اه ، خاک  همه  نآ  زا  دوب ! سب  شنفک  يارب  زگ  جـنپ  دـنتفاب ، یم  شیاه  هاگراک  رد  هک  هچراپ  همه  نآ  زا  دوب ! یفاک 

، تشاد هک  نیمز  همه  نآ  زا  و  دـنرادرب ! ار  شا  هزاـنج  هک  تسا  لاـمح  راـهچ  شمهـس  راکتمدـخ ، همه  نآ  زا  و  تسا ! تـشخ  هد 
يا هرذ  اما  درک ، یم  ییاناد  ياعدا  ناهج  نیا  رد  هک  دوب  نآ  وا  بیع  دنراپـسب ! شکاخ  هب  نآ  رد  هک  دـنام  یقاب  وا  يارب  زگ  راهچ 

(1)« .تخانشن ار  ناهج  نیا  صیاقن  بویع و  زا 

َنیِذَّلاَو : » دش لزان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  رب  هیآ  نیا  هک  یتقو  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 
(2)؛  .ُ.. هّللا َّالِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغی  ْنَمَو  ْمِِهبُونُِذل  اوُرَفْغَتْساَف    َ هّللا اوُرکَذ  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْوَأ  ًهَشِحاَف  اُولَعَف  اَذِإ 

ار شَنارای  همه  دش و  دنلب  شرطخ  ِریژآ  تفر و  رُوت »  » مان هب  هکم  رد  یهوک  يالاب  .دیدرگ  تحاران  تخس  اه ) ناطیش  ِردپ   ) سیلبا
اه نآ  زا  درک و  ینارگن  ِراهظا  دـناسر و  نانآ  ِعالّطا  هب  ار  قوف  تایآ  لوزن  سیلبا  .دـندش  عمج  اـه  ناطیـش  هّچب  همه  .دومن  توعد 

.منک یم  یثنخ  ار  هیآ  نیا  رثا  هانگ ، نآ  هب  هانگ  نیا  زا  اـه  ناـسنا  ندومن  توعد  اـب  نم  تفگ : وا  ناراـی  زا  یکی  .تساوخ  کـمک 
سیلبا شریذپ  دروم  زاب  یلو  درک ؛ یلوا  هیبش  يداهنشیپ  يرگید  .تفریذپن  ار  وا  نخس  سیلبا 
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نادـنزرف هک  تسا  نیا  نم  داهنـشیپ  تفگ : ساّنخ » ساوسو   » مان هب  يراک  هنهک  ناطیـش  اه ، ناطیـش  نایم  زا  هکنیا  اـت  .تفرگن  رارق 
رافغتـسا تصرف  تسا و  دوز  ندرک  هبوت  يارب  نآلا  هک  میوگ  یم  منک و  یم  هانگ  هب  هدولآ  ینالوط  ياهوزرآ  اه و  هدعو  اب  ار  مدآ 

یم وحم  نانآ  رطاخ  زا  هبوت  ادخ و  يوس  هب  تشگزاب  هدرک و  شومارف  ار  ادـخ  دـندش ، هانگ  بکترم  هک  یتقو  تسا ، رایـسب  هبوت  و 
(1)« .درپس وا  هب  ایند  نایاپ  ات  ار  تیرومأم  نیا  سپس  .تسا  نیمه  هار  ابحرم ! : » تفگ سیلبا  .ددرگ 

هک دیسر  يا  هدکهد  هب  دومن ، یم  تحایس  نییراوح  اب  مالسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  هک  هاگنآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
رارق ادخ  بضغ  دروم  ًاعطق  .دـنا  هتفرن  نیب  زا  یعیبط  گرم  هب  اه  نیا  دومرف : دـندوب ، هدرم  ناشلزنم  هار و  نیب  رد  نآ ، نینکاس  مامت 

ترضح هب  میوش ! علطم  ناشیا ، نایرج  زا  میتسناوت  یم  ام  شاک  يا  دنتفگ : شناوریپ  .تسا  هدیدرگ  لزان  باذع  اه  نآ  رب  هتفرگ و 
هیلع  ) یسیع ترـضح  .داد  دهاوخ  ار  وت  باوج  نانآ  زا  رفن  کی  نزب ، ادص  ناگدرم  نایم  رد  دیـسر : باطخ  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع

؟ هللا حور  يا  ییوگ  یم  هچ  داد : باوج  اه  نآ  زا  یصخش  هیرق ! نینکاس  يا  دومرف : دنلب  يادص  اب  مالسلا )

رس هدوسآ ، يرطاخ  یتمالس و  اب  یهاگحبص  ام  داد : خساپ  تسا ؟ هنوگچ  ناتلاح  نونکا  هدوب و  هچ  امش  ناتـساد  دیـسرپ : ترـضح 
نایم رد  لعتـشم  ییاه  هوک  هک  شتآ  ياهایرد  تفگ : تسیچ ؟ هیواه  دومرف : .میداتفا  هیواه  رد  همه  هاگنابـش  میتشادرب و  باوخ  زا 

التبم يراتفرگ  نیا  هب  ور  هچ  زا  دیسرپ : ترضح  .تسا  نآ 
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؟ دـیتشاد هقالع  ایند  هب  هزادـنا  هچ  درک : لاؤس  .تخادـنا  زور  نیا  هب  ار  ام  توغاط ، شتـسرپ  اـیند و  نتـشاد  تسود  تفگ : دـیدش ؟
یم ور  وا  هب  نوچ  هک  شرداـم  هب  راوخریـش  كدوک  هقـالع  دـننامه  نِزَح ؛ ْتََربْدَأ  اَذِإ  َحِرَف َو  ْتَلَْبقَأ  اَذِإ  ِهِّمُأـِل  ِیبَّصلا  ِّبُحک  : » تفگ

« .دوش یم  نیگهودنا  ددرگ ، یم  رب  تقو  ره  دوش و  یم  لاحشوخ  دروآ ،

نیا نیب  زا  ارچ  دومرف : .میدرک  یم  تعاطا  دنتفگ ، یم  هچ  ره  داد : باوج  دیدیتسرپ ؟ یم  ار  توغاط  هزادنا  هچ  هب  دیسرپ : ترضح 
، ریگتخس وخدنت و  هکئالم  تسا ، هتسب  نیـشتآ  ياه  ماجل  اب  ناشناهد  اه  نیا  اریز  داد : خساپ  یتفگ ؟ نخـس  نم  اب  وت  طقف  تیعمج ،

ارف مه  ارم  دیـسر ، ادخ  باذع  هک  یماگنه  مدرک ، یمن  يوریپ  ناشیا  زا  راتفر ، رد  یلو  مدوب ؛ اه  نآ  نایم  رد  نم  دـنیاه ، نآ  رومأم 
.میآ دورف  شتآ  نایم  رد  مسرت  یم  منازیوآ ، منهج  رانک  ییوم  زا  کنیا  تفرگ ،

هب (1) ؛  نیِّدـلا ِهَماَلَـس  َعَم  ٌرِیثک  ِریِعَّشلا  ِْزبُخ  ُلکَأ  ِِلباَزَْملا َو  یَلَع  ُمْوَّنلا  : » دومرف شیوخ  نارای  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  سپ 
تمالـس رد  وا  نید  رگا  تسا ، یناوارف  ریخ  ناسنا  يارب  وج ، نان  ندروخ  و  اه ) هاگیاج  نیرتدـب   ) اـه هلبزم  رد  ندـیباوخ  هک  یتسار 

« .دشاب

مارح همقل 

دهد و یم  قوس  عرش  نوناق و  فالخ  عورشمان و  يرادروخرب  هب  ار  ناسنا  تلفغ ، .دنراد  لباقتم  یگتسبمه  تلفغ ، مارح و  همقل 
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.دناشک یم  تلفغ  هب  ار  یمدآ  هدروآداب ، ياه  تورث 

تسا و هشیدنا  نآ ، تخرد  هویم  هک  تسا  مخت  دـننام  همقل  وا  رظن  زا  .دـنک  یم  دـیکات  همقل  رثا  رب  ییاور  تایبدا  زا  ماهلا  اب  يولوم 
هب يولوم  هاگدـید  رد  هشیدـنا  همقل و  قیثو  طابترا  .تسا  نآ  رهوگ  فدـص و  هشیدـنا ، تسا و  اـیرد  دـننام  همقل  رگید : لـیثمت  رد 
یم هچ  میوـگب  اـت  يروـخ  یم  هچ  وـگب  : » تفر راـک  هب  ار  ریز  لوـمرف  یمدآ  تیـصخش  تخانـش  رد  ناوـت  یم  هک  تسا  يا  هنوـگ 

« یشیدنا

مارح همقل  دوش و  یم  نتسج  یلاعت  مزع  قلخ و  تمدخ و  هب  لیم  و  تقر ، قشع ، تمکح ، ملع ، شیازفا  ببـس  لالح  همقل  نیاربانب 
.ددرگ یم  درف  ندش  ینادنز  تلفغ و  لهج ، دسح ، ندمآ  دوجو  هب  ببس  نآ  فالخرب 

81 ص :
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یگدنز رد  اوقت  راثآ  - 6

هراشا
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(1)« بِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  ًاجَرْخَم َو  َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  »

هزیگنا داجیا 

(2) هزیگنا داجیا 

لیاذر ناهانگ و  زا  زیهرپ  لماع  تسا و  کین  تافـص  زا  يرایـسب  هشیر  هک  دمآ  دـهاوخ  نایم  هب  نخـس  یتلیـضف  زا  تصرف  نیا  رد 
تیقفوم و لماع  هک  یتلیـضف  دـشخب ؛ یم  تریـصب  ناسنا  هب  هدـش و  يزور  قزر و  شیازفا  بجوم  هک  یتلیـضف  دـشاب ؛ یم  یقالخا 

.تسا هدوب  ناتشونرس  رد  دارفا  یخرب  قیفوت 

ریخ و ره  ساسا  هشیر و  تلیـضف  نیا  .تفرگ  رارق  ینافرع  كولـس  ریـس و  يونعم و  دشر  ریـسم  رد  ناوت  یم  تلیـضف  نیا  بسک  اب 
.دشاب یم  مدقم  کین  لامعا  همه  رب  تسا و  یتداعس 

(3)؛ دشاب رتشیب  لامعا  ریاس  زا  لمع ، نیا  ماجنا  رد  ام  ششوک  دنهاوخ  یم  ام  زا  مهیلع )  ) ناموصعم

.دوش یمن  هتفریذپ  نآ  نودب  یلمع  چیه  اریز 

دای مهم  مسق  تفه  سمش  هروس  رد  هکنآ  زا  دعب  لاعتم ، دنوادخ 

85 ص :

/2 و 3. قالط - . 1
.عوضوم ماهبا  هارمه  هب  عوضوم  زا  فیرعت  شور  - . 2
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« اهاَّکَز ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  : » دنتسه تفص  نیا  هب  نیزم  هک  هتفگ  نخس  يدارفا  يراگتسر  زا  دنک ، یم 

(1)؛ يَْوقَّتلا ِناَمیِْإلا  ِحاَلَص  ُبَبَس  : » دنیامرف یم  تلیضف  نیا  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

« .تسا نامیا  حالصا  بجوم  اوقت 

مکحم تساوقت  زا  هک  یخاک  نآ  ره 

مک نآ  زا  نارود  شدرگ  دزاسن 

اوقت رهن  زا  بآ  هک  یعرز  نآ  ره 

اربم دش  اه  یگنشت  زا  تفرگ 

تساوقت نامیا و  رد  تسیدوس  رگا 

تسا یلاعت  قح  زا  هانگ  ردنا  نایز 

اوتحم نتم و 

.تسا هانگ  ربارب  رد  يراد  هگن  دوخ  يانعم  هب  حالطصا  رد  يراکزیهرپ و  يانعم  هب  تغل  رد  اوقت 

اهزمرق و غارچ  ربارب  رد  زمرت  ینعی  اوقت  نیاربانب  تساوقتاب ؛ هشیر  مه  یقو و  زا  هیاـقو  .دـنیوگ  یم  هیاـقو »  » زمرت هب  زورما  یبرع  رد 
.ادخ ریغ  زیچ  ره  ربارب  رد  فقوت  زمرت و  هانگ و  ربارب  رد  فقوت 

»؟ ینک یم  هچ  دراد ، دوجو  راـخ  نآ  رد  هک  يدـش  دراو  ینیمز  رد  هاـگره  : » تفگ تسا »؟ هنوگچ  اوـقت   » هک دندیـسرپ  یکلاـس  زا 
رد : » تفگ .میامن » یم  تبظاوم  ار  نتشیوخ  مریگ و  یمرب  نماد   » تفگ

86 ص :

ص 395. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 1
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(1)« تسا هنوگ  نیا  اوقت  هک  نک  نینچ  زین  ایند 

فیصوت رد  نیقتم  فورعم  هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  .تسین  هعماج  زا  نتفرگ  هلصاف  ینیشن و  هشوگ  يانعم  هب  اوقت 
یگداتفا ناشراتفر  يداصتقا و  ناشکاشوپ  باوص ، ناشراتفگ  دـنا ، لئاضف  لها  ایند  نیا  رد  ناراـکزیهرپ  دـیامرف « : یم  اوقتاـب  دارفا 

الب و رد  ار  نانآ  .دـنا  هدومن  تعفنم  اب  شناد  فقو  ار  دوخ  ياه  شوگ  هدیـشوپ و  مشچ  هدرک ، مارح  ناـنآ  رب  ادـخ  هچنآ  زا  .تسا 
قوش زا  دوب ، هدرکن  ررقم  ار  ینیعم  نامز  ایند  رد  ناـشتماقا  يارب  دـنوادخ  رگا  تسا و  ناـسکی  یتلاـح  تحار  شیاـسآ و  یتخس و 

رد وا  ریغ  گرزب و  ناشنطاب  رد  دنوادخ  .تفرگ  یمن  رارق  ناشندب  رد  ناشحور  یندز  مه  هب  مشچ  هزادنا  هب  باذـع  زا  میب  باوث و 
نانچ منهج  باذع  اب  دنا و  تمعن  قرغ  شیاضف  رد  هدید و  ار  نآ  ییوگ  هک  دـنا  نانچ  تشهب  اب  نانآ  .تسا  کچوک  ناشناگدـید 

(2)« .دنا بذعم  نآ  رد  هدومن و  هدهاشم  ار  نآ  ییوگ  هک  دنا 

؟ دراد ام  یگدنز  رد  يراثآ  هچ  اوقت  اما 

اوقت تاکرب  راثآ و 

.دراد هارمه  هب  ار  يرامش  یب  تاکرب  راثآ و  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  اوقت 

ییازفا تریصب 

نداد هولج  قح  اب  ات  دنـشوک  یم  نانمـشد  اریز  تسا ؛ یهلا  ياوقت  مرن ، گنج  رد  نانمـشد  اب  هلباـقم  رد  مهم  ياـه  حالـس  زا  یکی 
اهنت دنیامن و  هارمگ  ار  یمالسا  هعماج  شیوخ ، گنهرف  راکفا و  دیاقع ،

87 ص :
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وترپ رد  ات  تسا  یهلا  ياوقت  هب  هعماج  نداد  قوس  دهد ، تاجن  ار  یمالـسا  هعماج  اه ، نآ  هئطوت  نیا  لباقم  رد  دناوت  یم  هک  يزیچ 
باطخ میرک ، نآرق  رد  دـنوادخ  .ددرگن  یهارمگ  راچد  هعماج  دوش و  هداد  صیخـشت  لطاب  زا  قح  تریـصب ، ینیب و  نشور  اب  نآ ،

(1)؛ ًاناقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرف یم  نانمؤم  هب 

یم رارق  ار  لطاب ) قح و  دب ، بوخ و   ) زیمت هیام  امش  يارب  دنوادخ  دیشاب ، هتشاد  یهلا  ياوقت  رگا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(« تخانش دیهاوخ  لطاب  زا  ار  قح  نآ ، وترپ  رد  هک  یّصاخ  ینیب  نشور   ) دهد

(2)؛ نوُرِْصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتا  َنیذَّلا  َّنِإ  : » تسا هدمآ  رگید  يا  هیآ  رد 

قح هار  وا ، دای  وترپ  رد   ) دنتفا و یم  وا ) رفیک  شاداپ و  ادخ و   ) دای هب  دنوش ، ناطیـش  ياه  هسوسو  راتفرگ  هک  یماگنه  ناراگزیهرپ 
« .دندرگ یم  انیب  ناهگان  دننیب و ) یم  ار 

.دنا هتـسناد  رثؤم  حور  ینیب  نشور  تریـصب و  رد  ار  هانگ  زا  یکاپ  اوقت و  میقتـسم ، لکـش  هب  یهاگ  زین  مهیلع )  ) نیموصعم تایاور 
نیطایش رگا  توُکَلَْملا (3) ؛ َیلِإ  اوُرَظََنل  َمَدآ  ِیَنب  ِبُوُلق  یَلَع  َنُوموُحَی  َنیِطاَیَّشلا  َّنَأ  َال  َْول  : » دـیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ

« .دنرگنب ار  یتسه  ناهج  نطاب  دنتسناوت  یم  اه  نآ  دندش ، یمن  طلسم  نایمدآ  ياه  بلق  رب 

88 ص :

.29/ لافنا - . 1
.201/ فارعا - . 2
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کیرات رد  ار  اوقت  مامز ، نداد  فک  زا  یتسرپاوه و  هکنیا  لثم  .دـنک  یم  نایب  ار  بلطم  نیا  میقتـسمریغ  روط  هب  ثیداحا  زین  یهاگ 
َعَبَّتا ِنَم  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .دنا  هتـسناد  رثؤم  لقع  رون  ندش  شوماخ  لد و  یگریت  حور ، ندش 

هَّلَضَأ (1)؛ ُهَّلَذَأ َو  ُهَّمَصَأ َو  ُهاَمْعَأ َو  ُهاَوَه 

« .دزاس یم  هارمگ  لیلذ و  دنک و  یم  رک  روک و  ار  وا  دنک ، يوریپ  شسفن  ياوه  زا  یسکره 

: دیوگ یم  ظفاح  .تسا  ملسم  قطنم  کی  تریصب ، اوقت و  نایم  طابترا  تقیقح  رد 

یلو هدرپ  باقن و  درادن  رای  لامج 

درک یناوت  رظن  ات  ناشنب  هر  رابغ 

اه یتخس  تالکشم و  رب  هبلغ 

ناسآ وا  رب  ار  راک  دنوادخ  دنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  یـسک  ره  (2) ؛ ارُْـسی ِهِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
« .دزاس یم 

مهارف وا  يارب  یتاجن  هار  دنوادخ  دـنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  (3) ؛ ًاجَرْخَم َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  : » دـیامرف یم  يرگید  هیآ  رد 
« .دنک یم 

89 ص :

ص 65. ملکلاررد ، مکحلاررغ و  فینصت  - . 1
.4 قالط / - . 2

2 و 3. قالط / - . 3
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َلاَز اَمَف  َهَیْآلا  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  ْمُْهتَفََکل َو  ُساَّنلا  اَِهب  َذَخَأ  َْول  ًهَیآ  ُمَلْعََأل  یِّنِإ  : » دندومرف هک  هدـش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا 
َو  » هیآ نآ  تسا و  یفاک  تالکشم ) عفر  رد   ) ار اه  نآ  دننک ، لمع  نآ  هب  مدرم  رگا  هک  مسانـش  یم  ار  يا  هیآ  نم  اَهُدیُِعی ؛ اَُهلوُقَی َو 

(1)« درک یم  تئارق  ار  هیآ  نیا  هتسویپ  ترضح  و  تسا ؛ َهَّللا »...  ِقَّتَی  ْنَم 

.تسا یهلا  ياوقت  یقالخا و ...  یتیبرت ، یلغش ، یملع ، يداصتقا ، ياه  تسب  نب  زا  تفر  نورب  هار  نیاربانب 

یمن ار  دوخ  زین  نارگ  هلیح  نانمـشد و  ربارب  رد  هک  دهد  یم  اسراپ  درف  هب  يربص  ناوت و  یهلا ، ياوقت  میرک ، نآرق  تایآ  ساسا  رب 
یم تالکـشم  رد  دراد ، یهلا  ياه  هدـعو  هب  هک  ینامیا  اب  درگن و  یم  يدـنوادخ  رون  اب  وا  هکارچ  دریگ ؛ یمن  رارق  انگنت  رد  دزاب و 

یمن يررـض  امـش  هب  ناـنآ  هلیح  رکم و  دـینک ، هشیپ  اوقت  هدرک  ربص  رگا  (2) ؛ اْئیَـش ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُـضَی  اوُقَّتَت ال  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  : » دتـسیا
« .دناسر

ار ناشیا  دنکن  هک  مدوب  ماما  نارگن  نم  دـندرک  بالقنا  هر ،)  ) ماما ترـضح  هک  یلیاوا  دـنک : یم  لقن  ینیدـلاءاهب  هللا  تیآ  موحرم 
زا .مدوب  قیفر  یلیخ  یفطـصم  اقآ  جاح  اب  یناوج  زا  اریز  متفر ؛ ناشیا  ندـید  هب  نم  .دـنیبب  همدـص  ناـشدوخ  هیحور  اـی  دـننک  تیذا 

ردـق نآ  نم  ردـپ  ینیدـلاءاهب ! ياقآ  دـندومرف : هدـنب  هب  دـندوب ، یعبط  خوش  مدآ  مه  ناشیا  .مدیـسرپ  ماما  لاح  یفطـصم  اقآ  جاـح 
.دسرت یمن  مه  یسک  چیه  زا  همه ، هب  هدیپوت  هدرک ، هاش  اکیرمآ و  شفک  رد  اپ  هک  دراد  شمارآ 
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(1)« َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  َحَلْصَأ  یقَّتا َو  ِنَمَف  »

هب شرـس  زونه  اکتم ، هب  دراذـگ  یم  ار  شرـس  دـهد ، یم  ماجنا  ار  شیاـهراک  هکنیا  زا  دـعب  بش  هک  دراد  شمارآ  ردـق  نآ  تفگ :
.درب یم  شباوخ  هدیسرن  اکتم 

رایتخب اـکیرمآ و  تسد  هب  تموکح  هک  یلاـح  رد  .دـندمآ  یم  ناریا  هب  هسنارف  زا  اـمیپاوه  رد  هر )  ) ماـما یتقو  دـینادب  تسا  بلاـج 
زا راگنربخ  یتقو  .دندرک  تحارتسا  دندناوخ و  بش  زامن  شمارآ  لامک  رد  دشاب ، هتشاد  يداریا  امیپاوه  تشاد  ناکما  دوب و  هداتفا 

(2) .اوقت وترپ  رد  شمارآ  ینعی  نیا  .مرادن  یساسحا  دندومرف : دیراد ؟ یساسحا  هچ  دیسرپ : ناشیا 

« .دنراد رارق  ینما  هاگیاج  رد  ناراگزیهرپ  (3) ؛ نیمَأ ٍماقَم  یف  َنیقَّتُْملا  َّنِإ   » يرآ

هب (4) ؛  ُهتَوْرِذ ًاعِینَم  الِقْعَم  ُُهتَوْرُع َو  ًاقِیثَو  اًْلبَح  اََهل  َّنِإَف  ِهَّللا  يَْوقَِتب  اوُمِـصَتْعاَف  : » دـنیامرف یم  یتیاور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
« .تسا بیسآ  زا  رود  نئمطم و  نآ  هاگهانپ  دراد و  مکحم  يا  هریگتسد  نآ  نامسیر  هک  دینز  گنچ  یهلا  ياوقت 

يزور قزر و  رد  شیاشگ 

ندرک یگدنز  اوقتاب  دندقتعم ، اه  نآ  تسه ! مه  تیمورحم  تسا ، تیدودـحم  هک  نانچمه  اوقت  هک  دـنک  یم  لایخ  دارفا  زا  یخرب 
.دنک یم  رکذ  ار  هیضق  نیا  سکع  ینید  ياه  هزومآ  اما  دنک ؛ مورحم  زیچ  همه  زا  ار  شدوخ  ناسنا  ینعی 
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زا يرگید  هار  دـنوادخ  دور ، یمن  يزور  لابند  هب  عورـشمان  ياه  هار  زا  زگره  اوقت ، اب  درف  هک  اجنآ  زا  ینید  ياـه  هرازگ  ساـسا  رب 
.درادن دشاب ، مه  لالح  ول  یلومعم و  يداع و  هار  هک  دراد  یتیزم  هار ، نآ  هک  دنک  یم  زاب  وا  يور  هب  يزور 

وا يارب  دنوادخ  دنک ، هشیپ  اوقت  هک  ره  (1) ؛ ُبِسَتْحَی ُْثیَح َال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  اًجَرْخَم َو  ُهَّل  لَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  نَم  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
« .دنک اطع  يزور  وا  هب  درب  یمن  نامگ  هک  یئاجنآ  زا  دهد و  یم  رارق  انگنت  زا  جورخ  هار 

َلْهَأ َّنَأ  َْول  : » دـیامرف یم  هداد و  رارق  هعماج  ياوقت  نامیا و  ورگ  رد  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  ياـهرد  ندـش  زاـب  يرگید ، هیآ  رد 
تاکرب ياـهرد  دـنزروب ، اوقت  هدروآ  ناـمیا  هقطنم  ره  مدرم  رگا  ِضْرَْـألاَو ؛ ِءآَـمَّسلا  ِم  َنّ ٍتاـکََرب  مِْهیَلَع  اَـنْحَتََفل  ْاْوَقَّتاَو  ْاُونَماَء  آـیَرُْقلا 

« .مییاشگ یم  نانآ  رب  ار  نیمز  نامسآ و 

.دناسر یم  شالت  نودب  ار  شیزور  دنوادخ  درادن و  شالت  راک و  هب  يزاین  یقتم  ناسنا  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  نیا  هتبلا 

هللا یلـص   ) ادخ لوسر  نارای  زا  یعمج  دش ، لزان  لَعْجَی »...  َهَّللا  ِقَّتَی  نَم   » هیآ یتقو  هدمآ : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد 
هب نایرج  نیا  تسا ، هدش  راد  هدهع  ار  ام  يزور  دنوادخ  دنتفگ  دندروآ و  ور  تدابع  هب  دنتسب و  دوخ  يور  رب  ار  اهرد  هلآ ) هیلع و 

نوچ ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : دـیا ؟ هدرک  نینچ  ارچ  هک  داتـسرف  اه  نآ  دزن  ار  یـسک  .دیـسر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ شوگ 
.میدش لوغشم  تدابع  هب  ام  هدرک  لفکت  ار  ام  يزور  دنوادخ 
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(1) .ددرگ یمن  هدروآرب  شبلط  دوش و  یمن  باجتسم  شیاعد  دنک ، نینچ  هک  یسک  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

.تسا هدش  لقت  باسح  یب  ياه  يزور  زا  یناورف  ياه  هنومن  خیرات  رد 

دوخ یملع  قزر  ناشیا  هدیسر و  يونعم  یملع و  يالاب  جرادم  تاماقم و  هب  هک  دوب  یـصاخشا  زا  بابرا  هللا  تیآ  راوگرزب ، فراع 
.دوب هدرک  تفایرد  لومعم  ریغ  هار  زا  ار 

.دوب هدز  خی  اج  همه  امرس  تدش  زا  هک  یلاح  رد  مدوب ، هتـسشن  دوخ  هرجح  رد  بش  کی  یگبلط  لیاوا  دیوگ : یم  بابرا  هللا  تیآ 
نز .دـشاب  یم  فارطا  ياهاتـسور  زا  یکی  لها  هک  تسا  ینز  مدـید  مدرک ، زاب  ار  رد  یتقو  .دـمآرد  ادـص  هب  نم  هرجح  رَد  ناهگان 
هب هک  مرادـن  یلوپ  ًـالعف  ما و  هدرک  جرخ  ار  میاـه  لوپ  نم  دـنا و  هتفر  اـم  ياتـسور  ياـه  نیـشام  میاتـسور ، نـالف  لـها  نم  تفگ :

، دـیهد هزاجا  رگا  ما  هدـمآ  تسا ، ینما  لحم  بالط ) هسردـم   ) ناکم نیا  نوچ  مسانـش ، یمن  ار  یـسک  مه  اجنیا  مورب ، هناـخرفاسم 
.لخاد ایب  متفگ : منامب ، امش  هرجح  رد  ار  بشما 

جراخ هرجح  زا  هدنکفا ، شود  رب  ار  میابع  تعرس  هب  .دومن  کیرحت  هسوسو و  هب  عورش  مسفَن  ناهگان  .تسـشن  هرجح  هشوگ  دمآ ،
مشاب هتشاد  يرظن  هاگن و  ادابم  ات  مدنام  اجنآ  رد  حبص  ات  مرگ  مزاول  نودب  ار  درـس  بش  نآ  متفر و  هسردم  سالک  لحم  هب  مدش و 

.دشابن جع )  ) نامز ماما  میالوم  تیاضر  دروم  هک 

داتسا هچنآ  مدش  هجوتم  ناهگان  .متفر  داتسا  دزن  هب  سالک  يارب  مدش و  هدامآ  .تسا  هتفر  نز  نآ  مدید  مدمآ ، هک  حبص  ماگنه 
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(1) .دنداد یناوجون  نارود  هانگ  كرت  نامه  زا  دنداد ، نم  هب  هچره  ددنب و  یم  شقن  نم  بلق  رد  هنیآ  دننام  دیامرف ، یم 

تیصعم هانگ و  زا  تینوصم 

رارق دوخ  تیامح  تحت  ار  یقتم  ناسنا  دـنوادخ ، مه  اریز  تسا ؛ هانگ  زا  تینوصم  دـسر ، یم  یقتم  ناسنا  هب  هک  اوقت  رگید  تکرب 
هکنیا مه  »(2) و  َنیقَّتُْملا ُِّیلَو  ُهَّللا   » تسا هدرک  هراشا  نانمؤم  زا  وا  یتسرپرـس  دنوادخ و  تیالو  شقن  هب  نآرق  رد  اهراب  دـهد و  یم 

یم عفد  ار  دسرب  وا  هب  تسا  نکمم  يرگن  هدنیآ  مدع  تلفغ و  زا  یشان  هک  یتارطخ  زا  يرایـسب  اوقت ، رون  وترپ  رد  راگزیهرپ  ناسنا 
یـسابل مکحم و  يرپس  هب  زهجم  دـناد و  یم  یعامتجا  یگداوناخ و  تاباهتلا  اه و  يراجنهان  اه ، هنتف  رد  ار  شیوخ  فیلکت  دـنک و 

ْمُْکیَلَع اْنلَْزنَأ  ْدَق  َمَدآ  یَنب  ای   » تسا هدـش  ریبعت  سابل  هب  اوقت  زا  نآرق  رد  یبلاج  هیبشت  رد  هک  تسور  نیا  زا  .تساوقت  مان  هب  ظوفحم 
يارب یـسابل  مدآ ! نادنزرف  يا  (3) ؛ نوُرَّکَّذَـی ْمُهَّلََعل  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  َِکلذ  ٌْریَخ  َِکلذ  يْوقَّتلا  ُساـِبل  اـشیر َو  ْمُِکتآْوَس َو  يراُوی  ًاـساِبل 
تایآ زا  همه )  ) اـه نیا  تسا ! رتهب  يراـگزیهرپ  ساـبل  اـما  تسامـش ؛ تنیز  هیاـم  دـناشوپ و  یم  ار  امـش  مادـنا  هک  میداتـسرف  اـمش 

!« دنوش وا ) ياه  تمعن   ) رّکذتم ات  تسادخ 

فافع اوقت » سابل   » دنشوپ و یم  هک  تسا  ییاه  هماج  نامه  سابل » : » دنیامرف یم  هیآ  زا  زارف  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
ینماد كاپ  و 
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سابل زا  هدیـشوپ  دنچره  نماد ، هدولآ  دوش و  یمن  راکـشآ  وا  زا  یبیع  دشاب ، سابل  زا  هنهرب  هچرگا  نماد  كاپ  صخـش  اریز  تسا ؛
(1)« ریخ فافعلا   » ینعی ریخ » کلذ  يوقتلا  سابل  و  : » دیامرف یم  دنوادخ  .تسا  راکشآ  شیاه  بیع  دشاب ،

یم ار  ینامـسج  بویع  دـنک ، یم  ظفح  تارطخ  امرگ و  امرـس و  ربارب  رد  ار  یمدآ  يدام » ساـبل   » هک هنوگ  ناـمه  تفگ  ناوت  یم 
.دراد هارمه  هب  یمدآ  حور  مسج و  رب  ار  یتاریثأت  نینچ  زین  اوقت  تسا ، یمدآ  تنیز  هیام  دناشوپ و 

هب رتخد  نآ  .دـش  وا  قاتا  دراو  یناوج  رتخد  هاگان  هب  هک  دوب  هعلاطم  لوغـشم  دوخ  قاتا  رد  رقابدـمحم »  » ماـن هب  ناوج  يا  هبلط  یبش 
اب يریگرد  رطاخ  هب  هک  متـسه  يا  هدازهاش  نم  تفگ : رتخد  .دـنک  توکـس  ات  درک  روبجم  ار  هراـچ  یب  هبلط  تسب و  ار  رد  تعرس 
رد ماش ، فرـص  زا  دعب  هدازهاش  دنک ! هدامآ  ییاذـغ  ات  تساوخ  هبلط  نآ  زا  یـصاخ  رورغ  اب  هاگنآ  .ما  هدرک  رارف  خاک  لخاد  نانز 

.دیباوخ قاتا  زا  يا  هشوگ 

هاش دزن  ناوج ، هبلط  هارمه  هب  ار  وا  .دش  جراخ  هبلط  نآ  قاتا  زا  مناخ  هدازهاش  هک  دندش  هجوتم  یتموکح  نارومأم  دعب ، زور  حـبص 
؟ يدادن ربخ  ام  هب  بش  ارچ  دیسرپ : هبلط  نآ  زا  تینابصع  اب  هاش  .دندرب 

هاش .درپس  دهاوخ  تموکح  نارومأم  تسد  هب  ارم  مهد ، ربخ  یـسک  هب  رگا  تفگ : درک و  دـیدهت  ار  نم  هدازهاش  تفگ : رقابدـمحم 
؟ هن ای  هدرک  ییاطخ  هتشذگ  بش  رد  ناوج  نیا  ایآ  هک  دوش  قیقحت  داد  روتسد 

رس یتنایخ  هنوگ  چیه  ناوج ، هبلط  نآ  زا  دش  هجوتم  هکنآ  زا  دعب 
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؟ يدادن ماجنا  یهانگ  ینک و  لرتنک  ار  دوخ  توهش  یتسناوت  هنوگچ  دیسرپ : وا  زا  تسا ، هدزن 

.دیسرپ ار  تلع  تسا ! هتخوس  شناتشگنا  مامت  دش  هجوتم  هاش  .داد  ناشن  ار  دوخ  ناتشگنا  رقابدمحم 

هک راـب  ره  اـما  دومن ؛ یم  هسوسو  ارم  هراومه  هراـما  سفن  تفر ، باوخ  هب  هدازهاـش  هک  یماـگنه  هتـشذگ ، بش  تفگ : ناوج  هبلط 
رس زا  هرخالاب  مشچب و  ار  منهج  شتآ  معط  ات  متشاذگ  یم  عمش  نازوس  هلعش  يور  رب  ار  مناتشگنا  زا  یکی  درک ، یم  هسوسو  مسفن 

دنک و فرحنم  تسار ، هار  زا  ارم  تسناوتن  هراما  سفن  ناطیـش و  ادـخ ، لضف  هب  مدرک و  هزرابم  مسفن  اب  شور  نیا  اب  حبـص  ات  بش 
.دنازوسب ار  منامیا 

دندروآ رد  رقابدمحم  ریم  دقع  هب  ار  هدازهاش  نیمه  ات  داد  روتسد  دمآ و  شـشوخ  ناوج  هبلط  نآ  يراکزیهرپ  اوقت و  زا  سابع ، هاش 
(1) .دنداد دامادریم  بقل  وا  هب  و 

دای یکین  تمظع و  هب  يو  زا  گرزب  ناملاع  مامت  هزورما  هک  دیسر  ییاج  هب  دوخ ، توهـش  لرتنک  هانگ و  زا  زیهرپ  رثا  رب  رقابدمحم 
.دنراد یم  یمارگ  ار  شدای  مان و  هدرک و 

مان هب  دیعس  ردارب  .دیـسر  تداهـش  هب  یلیمحت  گنج  رد  هک  تسا  یقتم  ناناوج  زا  یکی  یهاشنامرک » يرفعج  دیعـس  دمحم  دیـس  »
یکیدزن .دمآ  نم  شیپ  شتداهـش  زا  لبق  تعاس  نیدنچ  دیعـس  .میورب  تایلمع  هب  بش  دوب  رارق  دـیوگ : یم  نیدـلا » عاجـش  دیـس  »

.میرب متفگ : یلاحشوخ  اب  مینک »؟ تداهش  لسغ  میرب  عاجش ! اقآ  : » تفگ نم  هب  بورغ  ياه 

هک مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هناخدور  مان  هب  دوب  یتیعقوم  ام  یکیدزن  رد 

96 ص :

ص 97. ناگرزب ، تیقفوم  زمر  - . 1
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.دوب رفن  کی  هزادنا  هب  ًابیرقت  مه  شقمع  تشاد و  یلالز  بآ  دمآ ، یم  باسح  هب  دنولا  دور  ياه  هخاشرس  زا 

 ... .تفگ یم  نخس  يراکزیهرپ  موزل  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هبرما  تیمها  زا  درک و  یم  تبحص  نم  اب  ریسم  لوط  رد  دیعـس  اقآ 
یّنِـس رد  نآلا  وت  : » تفگ هکنآ  هلمج  زا  دومرف  نم  هب  ییاه  هیـصوت  .تفای  همادا  مه  بآ  زا  ندـمآ  نوریب  نامز  اـت  ناـمیاه  تبحص 

« نک يرود  هانگ  زا  رادهگن و  كاپ  ار  تنامشچ  .یتسه  مارح  هاگن  ضرعم  رد  هک  يراد  رارق 

یم نوریب  لزنم  زا  هک  حبـص  .تشاد  هگن  دـییوگ  یم  امـش  هک  روط  نآ  ار  اوقت  دوشب  هک  تسین  يروط  راـگزور  دیعـس ! اـقآ  متفگ :
دننک یمن  تیاعر  تسرد  ار  ناشباجح  هک  مینیب  یم  ار  یناسک  مییآ 

»؟ نم ای  تسا  رتشیب  امش  نس  : » دیسرپ درک ، یم  کشخ  هلوح  اب  ار  شرس  هک  روط  نامه  دیعس  اقآ 

.امش متفگ :

!« ما هدرکن  مارح  هاگن  کی  زورما  هب  ات  جع )  ) نامز ماما  سدقم  دوجو  هب  : » تفگ دز و  رانک  شتروص  يور  زا  ار  هلوح 

(1) .تسب هقلح  منامشچ  رد  کشا  هک  دز  مکحم  ار  فرح  نیا  نانچ  دوب و  دیعس  مسق  نیرت  گرزب  دنگوس  نیا 

تسا نم  يالوم  هجاوخ  نم  دصقم 

تسا نم  ياوقت  زین  نم  هشوت 

هلا اب  یسوم  وچ  متاجانم  رد 

(2) تسا نم  يانیس  روط  لد ، تولخ 

97 ص :

.4/6/92 زوین ، اجر  - . 1
.یهاشنامرک تدحو  - . 2
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فارسا بقاوع  اهدمایپ و  - 7

هراشا
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(1)« َنیفِرْسُملا ُّبِحی  ُهَّنِا ال  اُوفِرُْست  الَو  »

هزیگنا داجیا 

(2) هزیگنا داجیا 

مـسا هب  ارم  یـسک  نوریب  زا  هک  مدوب  هتـسشن  رداچ  لخاد  .دوب  یهدنامرف  رداچ  کیدزن  رکـشل ، هاگنامرد  يرادهب و  رارقتـسا  لحم 
تـسد اب  دوب و  هتفرگ  تسد  کی  اب  ار  يا  هسیک  .مدید  يرادهب  تاکرادت  رداچ  يولج  ار  يدـهم  اقآ  مدـمآ  هک  نوریب  .درک  ادـص 

.تشگ یم  ار  اه  هدروخ  نان  يال  شرگید 

: تفگ داد و  ناشن  نم  هب  دروآ و  نوریب  هسیک  زا  ار  ینان  هکت  داد و  ار  ممالس  باوج  مدرک ، مالس 

؟ دروخ دوش ، یم  ار  نان  نیا  نامحر ! ردارب  _ 

.دوش یم  يدهم  اقآ  هلب ، _ 

.دروآ نوریب  ینوگ  لخاد  زا  ار  يرگید  نان  هکت  درک و  هسیک  رد  تسد  هرابود 

؟ درک هدافتسا  ناوت  یم  مه  ار  نیا  ایآ  روطچ ؟ ار  نیا  _ 

101 ص :

.31/ فارعا - . 1
.یناتساد شور  - . 2
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.داد همادا  يرکاب  يدهم  اقآ  مهدب ؟ متسناوت  یم  یباوج  هچ  .متخادنا  نییاپ  ار  مرس 

اجنیا هب  ههبج  تشپ  زا  یتبیـصم  هچ  اب  اه  نان  نیا  هک  دیناد  یم  چیه  ایآ  دینک ...؟ یم  تمعن  نارفک  ارچ  سپ   (1)  ... یس هدنب  هللا  _ 
دیهاوخ ادخ  هب  یباوج  هچ  تسا ؟ ناموت  هد  لقادح  اجنیا ، هب  ههبج  تشپ  زا  نان  ره  ندیـسر  هنیزه  هک  دیناد  یم  چـیه  دـسر ...؟ یم 

؟ داد

اهنت ما ، هدش  رادیب  نادجو  اب  ارم  دش و  رود  تاکرادت  رداچ  زا  تخادنا و  ریز  هب  ار  شرـس  دیوگب ، يرگید  زیچ  هکنآ  نودب  سپس 
(2) .تفر تشاذگ و 

اوتحم نتم و 

نید تایرورـض  زا  ار  نآ  تـمرح  یخرب  .تـسا  مارح  فارـسا ،  (3) .تسا لادـتعا  دـح  زا  زواجت  يور و  هدایز  ياـنعم  هب  فارـسا ،
(5) .دنا هدرمش  هریبک  ناهانگ  فیدر  رد  یخرب  (4) و  هتسناد

َّنِا : » درامـش یم  خزود  باحـصا  ار  ناگدـننک  فارـسا  یتـح  هک  تسا  اـهراک  نـیرت  هدـیهوکن  زا  یکی  فارـسا  نآرق ، هاگدـید  زا 
«(6) ِراّنلا ُباحْصَا  ْمُه  َنیفِرْسُْملا 

: دتفا یم  قافتا  ریز  ياه  هویش  زا  یکی  هب  فرصم ، رد  فارسا 

؛ هدافتسا لباق  ءیش  هنوگره  ندومن  عیاض  فالتا و  . 1

ار نآ  زا  يرادـقم  دوـمن و  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  نسح  .دـندوب  تارف  طـش  راـنک  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما يرـصب و  نسح  يزور 
سپس دیماشآ ،

102 ص :

« ادخ هدنب   » يانعم هب  يرکاب  دیهش  مالک  هیکت  - . 1
.هداز نامحر  نامحر  زا  هرطاخ  هحفص 25 . موس ، پاچ  یمظان ، مساق  دیس  هتشون  رادرس ، ظفاحادخ  - . 2

ص 176. ج 4 ، نایبلا ، عمج  - . 3
ص 615. مایالا ، دئاوع  - . 4

ص 320. و ج 13 ، ص 313 . مالکلا ج 13 ، رهاوج  - . 5
.43/ رفاغ - . 6
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بآ يور  رب  یتخیر و  نیمز  رب  ار  بآ  اریز  يدومن ، فارـسا  راـک  نیا  رد  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع .تخیر  نیمز  يور  ار  یقباـم 
(1)! یتخیرن

؛ هیامرس عون  ره  ندراذگ  هدافتسا  نودب  ندرک و  اهر  . 2

؛ درواین راب  هب  يونعم  ای  يّدام  هدیاف  هک  يوحن  هب  ایشا ؛ فرصم  . 3

ناوت هک  یسک  يارب  تالمجت  ینییزت و  لیاسو  دیرخ  دننام  دشابن ؛ صخش  نأش  رد  هک  يوحن  هب  دمآرد ؛ نازیم  زا  شیب  فرصم  . 4
؛ درادن ار  دوخ  شاعم  نیمأت 

هناخ و تعسو  هک  یماگنه  .دش  دراو  وا  لزنم  هب  یثراح » دایز  نب  ءالع   » تدایع يارب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يزور  هدش  لقن 
نادـب ترخآ  رد  هک  شاب  هاگآ  يدرک ! یم  هچ  هناخ  نیا  تعـسو  اـب  اـیند ، نیا  رد  دومرف : دـید  ار  وا  لـیاسو  بابـسا و  قرب  قرز و 

یئامن و محر  هلـص  و  ینک ، يزاون  ناـمهم  نآ  رد  یـسرب ، یبوخ  ترخآ  هب  نآ  هلیـسو  هب  یناوت  یهاوخ  رگا  يرآ  يرت ، يدـنمزاین 
(2) .یسر یم  یبوخ  ترخآ  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  یناسر و  ناشدوخ  ياج  هب  نآ  هلیسو  هب  ار  قوقح 

 ... يروخرپ و ای  هناخ  دنچ  دیرخ  دننام  زاین ؛ رب  نوزفا  دح و  زا  شیب  فرصم  . 5

(3) .دوش یم  هدرمش  فارسا  قادصم  هانگ ، هار  رد  هیامرس  فرصم  هنوگره  دراوم ، نیا  رب  نوزفا 

مه یموش  بقاوع  اهدمایپ و  هدمآرد ، شزرا  کی  هاگ  تداع و  فرع و  تروص  هب  هزورما  هنافسأتم  هک  فارـسا  هانگ  مارح و  لمع 
.دراد هارمه  هب  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد 

103 ص :

ص 226. هینامعن ، راونا  - . 1
ص 53. ج 15 ، راونالاراحب ، - . 2

(. مهیلع  ) تیب لها  يزاجم  همانشناد  - . 3
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فارسا بقاوع  اهدمایپ و 

يزور رد  یتکرب  مک  تمعن و  لاوز  . 1

، دنوش یم  التبم  ریذبت  فارـسا و  هب  یگدنز  رد  هک  یناسک  .تسا  نانمؤم  ياه  یگژیو  هلمج  زا  یگدـنز ، داعبا  مامت  رد  يور  هنایم 
بجوم يور ، هناـیم  (1) ؛ هاَوـْتَم ُفَرَّسلا  ٌهاَْرثَـم َو  ُدْـصَْقلا  : » دـندومرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤـملاریما  .دور  یم  ناشتـسد  زا  تـمعن 

« تسا نآ  یهابت  ثعاب  فارسا ، لام و  یناوارف 

هنایم هک  یسک  (2) ؛ هَمْعِّنلا ُْهنَع  َْتلاَز  َفَرْسَأ  َرََّذب َو  ْنَم  ُهَمْعِّنلا َو  ِهیَلَع  ْتیَِقب  َِعنَق  َدَصَْتقا َو  ِنَم  : » دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما 
« دریذپ یم  لاوز  شتمعن  دنک ، فارسا  ریذبت و  هکنآ  دنام و  یم  یقاب  شتمعن  دزرو ، تعانق  يور و 

هیلع  ) قداـص ماـما  .دریگ  یم  وا  زا  ار  تکرب  فارـسا ، اـما  دـشاب ؛ هتـشاد  راـیتخا  رد  يداـیز  تمعن  راکفارـسا ، تسا  نکمم  یهاـگ 
« تسا تکرب  شهاک  اب  هارمه  فارسا ، انامه  (3) ؛ هکَرَْبلا َهَِّلق  ِفاَرْسِْإلا  َعَم  َّنِإ  : » دنیامرف یم  مالسلا )

یم دزیرب ، رود  جنرب  هناد  کی  اهنت  يزور  یناریا  درف  ره  رگا  دننک ، یم  یگدنز  رفن  نویلیم  داتشه  هب  کیدزن  یتیعمج  ام  روشک  رد 
ار ددع  نیا  رگا  نیاربانب  تسا ؛ هناد  دودح 6000  جنرب  ولیک  ره  طسوتم  روط  هب  هک  اجنآ  زا  جـنرب و  هناد  لقادح 80000000  دوش 

، دوش یم  مینک ، میسقت  جنرب ) ولیک  کی  ياه  هناد  دادعت  طسوتم   ) هناد رب 6000 

104 ص :

ص 53. ج 4 ، یفاک ، - . 1
ص 327. ج 75 ، راونالاراحب ، - . 2

ص 55. ج 4 ، یفاک ، - . 3
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نیا هتبلا  دوش ؛ یم  هتخیر  رود  جـنرب  نت  دودح 145  هام  رد  مینک ، زور  یـس  رد  برـض  ار  نیا  رگا  و  مرگولیک ، دودح 480  يزیچ 
.دتفا یم  قافتا  نیا  زا  شیب  رایسب  تیعقاو  رد  فارسا و  لقادح 

دنچ فرصم ، راب  کی  فرظ  ای  باقشب  ره  لخاد  دوش ، یم  عیزوت  اه  ناروتسر  رد  هک  ییاهاذغ  نشج و  یسورع و  ياه  مسارم  رد 
! ملعا هللاو  دوش ؟ یم  هتخیر  رود  جنرب  ددع 

فعض فارسا و  رطاخ  هب  ایند  رد  ییاذغ  داوم  موس  کی  زا  شیب  دهد ، یم  ناشن  للم  نامزاس  يزرواشک  رابوراوخ و  نامزاس  رامآ 
نویلیم دناوت 842  یم  تسا ، نت  نویلیم  درایلیم و 300  کی  دودح  هک  رادـقم  نیا  .دوش  یم  هتخیر  رود  يزاس  هریخذ  تیریدـم  رد 

ییاج ات  میجنسب  تیعمج  دشر  اب  ار  نآ  رگا  هژیو  هب  تسا ، هدننک  نارگن  هنیمز  نیا  رد  اهرامآ  .دنک  ریس  ناهج  رسارس  رد  ار  هنسرگ 
ار دوخ  شالت  هتـساوخ  ایند  ياهروشک  همه  زا  دـنور ، نیا  زا  ینارگن  زاربا  اب  يزرواشک - راـبوراوخ و  یناـهج  ناـمزاس  وئاـف -  هک 

.دندنبب راک  هب  رود  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  يا  هیاپ  عبانم  نارحب  اذغ و  دوبمک  هعجاف  زا  يریگشیپ  يارب 

دـشر تسردان و  فرـصم  يوگلا  نیا  اب  للم  نامزاس  يزرواشک  رابوراوخ و  ناـمزاس  ییاذـغ  عیانـص  ناسانـشراک  تاـقیقحت  قبط 
لرتنک يارب  یتسرد  تیریدم  رگا  یلو  دنهد ؛ شیازفا  دصرد  ار 60  ناشتالوصحم  مجح  دیاب  ییاذغ  عبانم  لاس 2050  رد  تیعمج 

، يژرنا يزرواـشک ، تـالوصحم  دـیلوت  يارب  هتبلا  .دـناسر  فصن  هب  ار  شیازفا  نیا  ناوت  یم  دریگ ، ماـجنا  ییاذـغ  داوم  فرـصم  و 
اهروشک یخرب  رد  یلاس  کشخ  یبآ و  مک  شرتسگ  هب  هجوت  اب  ...و  كاخ  بآ ،
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رد نیمز  هرک  يدرایلیم  تیعمج 9  اب  ًاتدعاق  داد و  شیازفا  اذـغ  زیر  رود  ناربج  يارب  ار  دـیلوت  ناوتب  هک  میـشاب  نئمطم  میناوت  یمن 
بآ و گنج  ار  يدعب  ياه  گنج  ناسانشراک  زا  يرایسب  ور  نیا  زا  .دوب  میهاوخ  ور  هبور  رقف  یگنـسرگ و  شرتسگ  اب  لاس 2050 

(1) .دننک یم  یبایزرا  اذغ  گنج 

یتسدگنت رقف و  - 2

ِْرقَْفلا ُبَبَـس  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .تسا  ریذبت  فارـسا و  ناهج ، رد  یتسدگنت  رقف و  مهم  لماوع  زا  یکی  کش  یب 
« تسا رقف  ببس  فارسا ، (2) ؛  فاَرْسِْإلا

، فارسا دیبع ! يا  (3) ؛ یَنِْغلا ُثِروی  َدْصَْقلا  َّنِإ  َْرقَْفلا َو  ُثِروی  َفَرَّسلا  َّنِإ  ُدیَبُع  ای  : » دومرف دیبع  هب  باطخ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
« ددرگ یم  يزاین  یب  بجوم  يور ، هنایم  دوش و  یم  رقف  ثعاب 

، دنتسه تورث  ياراد  نوچ  دننز و  یم  اه  یجرخلو  اه و  شاپو  تخیر  عاونا  هب  تسد  دایز ، تورث  نتشاد  رطاخ  هب  دارفا  زا  يرایسب 
.تسا یگتسکشرو  رقف و  بجوم  یجرخلو ، هک  نیا  زا  لفاغ  دنرادن ؛ هدنیآ  زا  یسرت 

یتسدیهت اب  دنک ، راختفا  شاپو  تخیر  هب  سک  ره  (4) ؛ ساَْلفِْإلِاب َرَقَتْحا  ِریِْذبَّتلِاب  َرَخَْتفا  ِنَم  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
« دوش یم  کچوک  یگتسکشرو ) )

106 ص :

.http://www.salamatnews.com. 9/2/1395 زوین : تمالس  - 1
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: میتسه اجنیا  ام  هک  نونکا 

سپ اما  هدش ؛ هتساک  نویلیم  دادعت 130  لاس 1990  زا  دادعت  نیا  هک  دنرادن  ندروخ  يارب  یفاک  ياذغ  ناهج  رد  رفن  نویلیم   870 · 
(1) .تسا هتشاد  يدنک  دنور  ناگنسرگ  دادعت  شهاک  لاس 2008  زا 

تیعمج موس  کـی  لداـعم  یتـیعمج  ینعی  دوش ، یم  لاـس  جـنپ  ریز  كدوک  نوـیلیم  گرم 2/6  ثعاـب  هلاـس  ره  يا ، هیذــغت  رقف  · 
(2) .ناهج ناکدوک 

.دنور یمن  هسردم  هب  هنسرگ  رقف  لیلد  هب  ناهج ، رـسارس  رد  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  رد  ییادتبا  عطقم  رد  كدوک  نویلیم   66 · 
(3)

.دناکشخ ار  اهدوبمک  رقف و  زا  يرایسب  هشیر  ناوت  یم  هعماج  رد  فارسا  زا  زیهرپ  اب 

هب دوخ  یگدنز  رد  هملـسم  هک  دیـسر  شرازگ  هفیلخ  هب  يزور  .تسا  زیزعلادبع  نب  رمع  ناهدنامرف  زا  یکی  کلملادبع  نب  هملـسم 
زیزعلادبع نبرمع  .دزادرپ  یم  هرفس  جرخ  مهرد  رازه  هنازور  نوگانوگ ، ياهاذغ  هیهت  يارب  تسا و  هدییارگ  فارـسا  يور و  هدایز 

يارب توعد  نیا  .دنک  لوانت  هفیلخ  اب  یـصوصخ  روط  هب  ار  ماش  ات  درک  توعد  هملـسم  زا  یبش  دش و  تحاران  تّدش  هب  ربخ  نیا  زا 
نآ رد  هک  داد  روتـسد  دوخ  هناخزپشآ  لوئـسم  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  .تفریذپ  ار  نآ  لیم  لامک  اب  دوب و  راختفا  يدنلبرـس و  هیام  وا 

، دوش یم  هداد  ماش  ندروآ  روتسد  هک  یماگنه  دیامن و  هدامآ  زین  نوتیز  زایپ و  سدع ، زا  یـشآ  دنک و  هیهت  ار  اه  ماعط  عاونا  بش ،
.دنک رضاح  ار  اهاذغ  ریاس  هلصاف ، يرادقم  اب  سپس  دروآ و  هرفس  رس  رب  ار  شآ  ادتبا  رد 

107 ص :

.State of Food Insecurity in the World, FAO 2012 اذغ : یناهج  همانرب  نامزاس  عبنم  - 1
.Levels and trends in child mortality, UNICEF 2011 عبنم : نامه  - 2

Two Minutes to Learn About School Meals, WFP, 2012 عبنم : نامه  - 3
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نب رمع  .تشادن  روضح  یسک  نامهم  نابزیم و  زج  دوب و  یصوصخ  رایـسب  سلجم  .دش  بایفرـش  هملـسم  دیـسر و  ارف  دوعوم  بش 
زا دیـشک و  ازارد  هب  سلجم  .داد  خساپ  وا  درک و  ییاه  شـسرپ  هملـسم  زا  هقطنم  نآ  ياه  گنج  مدرم و  عاضوا  نوماریپ  زیزعلادبع 

ادتبا رد  یلبق  رارق  قبط  رب  دش و  هدرتسگ  هرفـس  .دندروآ  ار  اذـغ  داد  روتـسد  هفیلخ  هک  دوب  هتـشذگ  یتعاس  ود  ماش  ندروخ  ماگنه 
ماعط یتقو  .درک  ریـس  شآ  هب  ار  دوخ  دنامن و  رگید  ياهاذغ  راظتنا  هب  دوب  هدش  هنـسرگ  تخـس  هک  هملـسم  .دندرک  رـضاح  ار  شآ 

داد باوج  يروخ ؟ یمن  ارچ  درک  لاؤس  زیزعلادبع  نب  رمع  .دروخن  يزیچ  اه  نآ  زا  تشادـن و  اهتـشا  دـندروآ ، ار  گنراگنر  ياه 
هرفس ندرک  نیگنر  يارب  اّما  يوش ؛ یم  ریس  هدش ، نآ  جرخ  مهرد  کی  هک  یشآ  نیا  زا  وت  هللا ! ناحبـس  تفگ : هفیلخ  .ما  هدش  ریس 

هب ییاـمن  یم  فرـص  لّـمجت  يارب  هک  ار  یفازگ  لوپ  نیا  نکن و  فارـسا  سرتب ، ادـخ  زا  ینک ! یم  جرخ  مهرد  رازه  يزور  دوخ ،
هب دراذگ ، رثا  هملـسم  رد  زیزعلادبع  نب  رمع  هناهاوخریخ  رکذت  یـصوصخ و  هظعوم  .تسا  نآ  رد  ادخ  ياضر  هک  هدـب  نادنمتـسم 

(1) .تشگزاب شیوخ  لزنم  هب  یحور  يرکف و  لّوحت  اب  درک و  يرازگساپس  هفیلخ  زا  دش ، هّجوتم  دوخ  بیع 

ناگناگیب هب  یسایس  يداصتقا و  یگتسباو  -3

هطلس يداصتقا  میرحت  راشف و  ربارب  رد  ییارگ  فارسا  رثا  رب  نانآ  هک  تسا  خلت  تیعقاو  نیا  زا  یکاح  فعـضتسم  ياه  تلم  خیرات 
هیور یب  فرصم  هب  اریز  دنا ؛ هتشگ  میلست  زا  راچان  هدرواین و  بات  نارگ 
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ص 2456. يونعم ، ياه  ناتساد  - . 1
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یتیاور رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .دنا  هتـشادن  ار  یفرـصم  داوم  رگید  كاشوپ و  كاروخ و  رد  یتساک  مک و  لمحت  هتفرگ و  وخ 
ُهّللا ُمَُهبَرَـض  ِکلذ  اُولَعَف  اذِاَف  ِمَجَْعلا  َماعَط  اوُمَعْطی  ِمَجَْعلا َو  َساِبل  اوُسَْبلی  َْمل  ام  ریَِخب  ُهَمْالا  ِهِذه  ُلازَتال  : » تسا هداد  رکذـت  ار  لمع  نیا 

دـنروخن و مجع  ياه  كاروخ  دنـشوپن و  برع ) ریغ  فارـشا   ) مجع ساـبل  هک  ناـمز  نآ  اـت  تسا  ریخ  هب  تّما  نیا  راـک  (1) ؛ ّلُّذلاب
« دنک یم  راوخ  ار  نانآ  ادخ  دننک ، نینچ  نوچ 

هسنارف سیلگنا  اکیرمآ ، دننام  یتعنص  ياهروشک  تفگ  ناوت  یم  ناهج ، حطـس  رد  مدنگ  تارداص  تادراو و  ياهرامآ  هب  هجوت  اب 
ار یساسا  ياذغ  دیلوت  هصرع  هجو  چیه  هب  دنراد و  یساسا  مالقا  هیهت  هنیمز  رد  رگید  ياهروشک  نتـشاد  هگن  هتـسباو  رد  یعـس  ...و 

تسا یلاح  رد  نیا  دنربب و  الاب  مدنگ  نوچ  یـساسا  ياهالاک  یناهج  رازاب  زا  ار  دوخ  مهـس  دنراد ، یعـس  هلاس  ره  دنا و  هدرکن  اهر 
اه نآ  یگتسباو  هجیتن  رد  اه و  نآ  تادراو  نازیم  رب  هلاسره  دنتسه و  یساسا  ياذغ  نیا  هدننکدراو  یمالـسا ، ياهروشک  بلغا  هک 

.دوش یم  هدوزفا  یبرغ  ياهروشک  هب 

یبرغ ياهروشک  هکارچ  دشاب  هتشاد  هارمه  هب  یمالسا  ياهروشک  يارب  یکانرطخ  رایـسب  تاعبت  تدمدنلب  رد  دناوت  یم  هلئـسم  نیا 
یمالـسا ياهروشک  هب  میرحت  هبرح  اب  يا و  هنیمز  ره  رد  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  یـساسا  ياذـغ  هیهت  رازبا  زا  هدافتـسا  اـب  دـنناوت  یم 

.دننک لیمحت 

109 ص :

ص 27. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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ترورـض و ناونع  هب  ار  يداـصتقا  ثحاـبم  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  بـالقنا  مظعم  ربهر  هک  تسا  بلطم  نیا  يـالاب  تیمها  تهج  هب 
راعـش دح  زا  دیاب  هکنیا  ینعی  دنک ؛ یم  يراذگ  مان  لمع » مادقا و  یتواقم ، داصتقا   » لاس ار  لاسما  دنک و  یم  حرطم  روشک  تیولوا 

.مینک همیب  قرش ، برغ و  هب  یگتسباو  زا  ار  دوخ  داصتقا  لمع  رد  هدمآرد و  نخس  و 

ياه هاگتـسد  نالوئـسم  زا  یعمج  روضح  رد  اه  تسایـس  نیا  نییبت  رد  یتمواقم و  داصتقا  یلک  ياه  تسایـس  غـالبا  زا  سپ  ناـشیا 
داصتقا یلک  ياه  تسایـس  زا   ) مشـش هلئـسم  : » دـندومرف یتراظن  يا و  هناسر  یملع و  زکارم  ناریدـم  و  يداـصتقا ، نـالاعف  فلتخم ،

هک دریگب  لکـش  يروط  روشک  یلخاد  دـیلوت  دـیاب  .وراد  اذـغ و  لوا  هجرد  رد  تسا ؛ یـساسا  يدربـهار و  مـالقا  تینما  یتمواـقم )
تـسایس نیا  رد  یـساسا  ياه  هفلؤم  زا  یکی  نیا  دوشن ؛ لکـشم  راـچد  وراد  هنیمز  رد  هیذـغت و  هنیمز  رد  یطیارـش ، چـیه  رد  روشک 

(1)« .دریگب رارق  هجوت  دروم  هدننک  تیافک  ًالماک  ياه  هنیمز  یتسیاب  میشاب ، افکدوخ  دیاب  .هدش  غالبا  هک  تسا  ییاه 

رد یگداتـسیا  يارب  ام  تسا و  یتمواـقم  داـصتقا  لوصا  زا  یکی  هک  مینک  يرود  فارـسا  زا  دـننک  یم  هیـصوت  بـالقنا  مظعم  ربهر 
.میرادن حیحص  فرصم  فعاضم و  شالت  زج  يا  هراچ  هطلس  ماظن  لباقم 

هدننکدراو نیلوا  دراد و  مدنگ  تادراو  تهج  زا  اکیرمآ  هب  يدیدش  رایسب  یگتسباو  هک  تسارگ  فرصم  ياهروشک  زا  یکی  رصم 
مدنگ یلخاد  دیلوت  .تسا  هدرک  تساوخرد  ار  يرورـض  ياهزاین  عفر  يارب  مدنگ  يروف  دیرخ  یگزات  هب  رـصم  .تسا  ناهج  مدنگ 

رد

110 ص :
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لاس فرصم و  رد  يور  هدایز  ینعی  نیا  دنک و  یم  فرـصم  مدنگ  نت  هناهام 750.000  روشک  نیا  تسا و  فیعض  تدش  هب  رـصم 
(1) .تسا هدرک  دراو  مدنگ  نت  نویلیم  هب 10  کیدزن  رصم  هتشذگ 

هب رصاعم » كرش  اکیرمآ  یگدنب   » ثحابم هلسلس  زا  رگید  يا  هقلح  رد  يرصم  دنمشیدنا  راگن و  همانزور  هدنسیون و  نیسح  يدجم 
.دزادرپ (2) یم  اکیرمآ  یگدنب  یگدرپسرس و  رهاظم  زا  یکی  ناونع  هب  اکیرمآ  هب  رصم  یگتسباو  هلاسم  نییبت  یسررب و 

یهلا باذع  ندیشچ  ادخ و  تمحر  زا  يرود  - 4

ُّبِحی ُهَّنِا ال  اُوفِرُْـست  الَو  : » تسا هدـمآ  نینچ  میرک ، نآرق  رد  .دوش  یم  یهلا  مشخ  راتفرگ  هدوب ، رود  دـنوادخ  تمحر  زا  راکفارـسا 
« .درادن تسود  ار  ناراک  فارسا  وا  هک  دینکن  يور  هدایز  (3) ؛ َنیفِرْسُملا

يور هنایم  (4) ؛ ُهَّللا ُهُضِْغبی  ٌْرمَأ  َفَرَّسلا  َّنِإ  ُهَّللا َو  ُهُّبِحی  ٌْرمَأ  َدْـصَْقلا  َّنِإ  : » دـندومرف هنیمز  نیا  رد  زین  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماـما 
« .تسا دنوادخ  بضغ  دروم  هک  تسا  يزیچ  فارسا  دراد و  یم  تسود  ار  نآ  گرزب  يادخ  هک  تسا  يزیچ 

عفر : » تشون رـصق  راوید  يور  هتـشادرب و  یلاغز  هکت  تفر و  دیـشرلا  نوراه  للجم  ياهرـصق  زا  یکی  راـنک  لولهب  يزور  دـنیوگ :
« .هدیدرگ تسپ  راوخ و  نید  یلو  هدش ، هتشابنا  مه  يور  رب  لگ  نیدلا ؛ عضو  نیطلا و  یلع  نیطلا 

111 ص :
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شا هلمج  ات  تساوخ  وا  زا  دید و  ار  لولهب  لاح  نآ  رد  نوراه  .تسا  هتفر  نیب  زا  نید  حیرص  روتسد  اما  هدش ؛ هدیلام  مه  رب  اه  چگ 
هللاو ال ، » يا هدومن  يور  هدایز  فارـسا و  يا ، هتخاـس  دوخ  لـالح  تورث  لوپ و  زا  ار  خاـک  نیا  رگا  تفگ : لولهب  دـنک ، ریـسفت  ار 

تـسود ار  ناراکمتـس  دنوادخ  نیملاظلا » بحی  هللاو ال   » يا هدرک  متـس  اه  نآ  هب  دشاب ، مدرم  لام  زا  هچنانچ  اما  نیفرـسملا ؛» بحی 
.درادن

« .دنا شتآ  نامدمه  نارگ  طارفا  (1) ؛ ِراّنلا ُباحْصَا  ْمُه  َنیفرْسُملا  َّنَاَو  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

ترضح رب  ناهاوخدوخ  زا  يا  هدع  درک ، تاواسم  تیاعر  لاملا ، تیب  يایاطع  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هک  یماگنه  هدش  لقن 
ریذبت و شقح ، ریغ  رد  لام  ندیـشخب  هک  دیـشاب  هاگآ  : » دندومرف يا  هبطخ  داریا  نمـض  نانآ ، خساپ  رد  ترـضح  نآ  دنتفرگ ! داریا 

نایم رد  ددرگ و  یم  يو  یگدنکفارـس  بجوم  ترخآ ، رد  یلو  درب ؛ یم  الاب  ار  نآ  هدـنهد  ماجنا  ایند ، رد  راـک  نیا  .تسا  فارـسا 
فرـصم شقح ، دروم  ریغ  رد  ار  شدوخ  لام  یـسک  چیه  .دزاس  یم  شراوخ  دـنوادخ ، دزن  رد  یلو  دـیامن ؛ یم  شا  یمارگ  مدرم ،

(2)« .دوب يرگید  اب  ناشتبحم  تخاس و  مورحم  نانآ ، يرازگ  ساپس  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  زج  درپسن ؛ شلهاریغ  هب  درکن و 

112 ص :
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لامعا نادهاش  - 8

هراشا
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(1)« َنُولَمْعَت ُْمتنُکاَمب  مُکئِّبَُنیف  ِهَدا  _ َهَّشلاَو ِْبیَْغلا  ِِملا  َیلإ َع_ َنوُّدَُرتَس  َنُونِمْؤُْملاَو َو  ُُهلوُسَر  ْمُکَلَمَع َو  ُهََّللا  يَرَیَسف  ْاُولَمْعا  ِلق  «َو 

هزیگنا داجیا 

(2) هزیگنا داجیا 

ياه نیبرود  اه  نابایخ  اه و  هداج  رد  زاس  هثداح  حناوس  تافلخت و  زا  يریگولج  يارب  یگدننار  ییامنهار و  سیلپ  هک  تسا  یتدم 
اهریسم نیا  زا  روبع  ماگنه  ناگدننار  ًالومعم  هدوب و  رثوم  رایسب  تافلخت  شهاک  رد  نیبرود  نیا  بصن  .تسا  هتـشاذگ  راک  یفخم 

.دنوش همیرج  ادابم  ات  دننک  یم  تقد  رایسب  ناشتاکرح  رد 

یم بصن  بسانم  ياه  ناکم  رد  تظافح  تینما و  يارب  ار  اـه  نیبرود  نیا  لزاـنم  اـه و  کـناب  اـه و  هاگـشورف  زا  يرایـسب  هزورما 
هک دنزب  رس  ناشیا  زا  یتسیاشان  لمع  ادابم  ات  دنتسه  دوخ  راتفر  بظاوم  اه  نیبرود  نیا  لباقم  زا  روبع  ماگنه  هب  زین  نیعجارم  .دننک 

.ددرگ اه  نآ  یگدنکفارس  تلاجخ و  بجوم  ًادعب 

هداد رارق  یفخم  ياه  نیبرود  ملاع ، نیا  رد  میکح  دنوادخ  مینادب  تسا  بوخ  میدرب و  مان  ام  هک  تسا  يدام  ياه  نیبرود  نیا  اما 

117 ص :
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.تسا ناراکدب  ناراکوکین و  هّجوت  بلج  يارب  اه  نیبرود  نیا  هک 

شیاهراک مامت  هتفرگ و  رارق  اه  نیبرود  نیا  ربارب  رد  دوخ  رمع  ماـمت  رد  یناـسنا  ره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اـه  نیبرود  نیا  راـتخاس 
.دوش یم  طبض 

.دش دهاوخن  ناطیش  بیرف  راتفرگ  یناسآ  هب  دننک ، یم  يرادربملیف  وا  یگدنز  تاظحل  همه  زا  اهزنل  نیا  هک  دنادب  ناسنا  رگا 

تین یتح  يرهاظ و  راتفر  لامعا و  همه  زا  هک  ییاه  نیبرود  میشاب ؟ یم  دنوادخ  ياه  نیبرود  بقارم  هزادنا ، هچ  ات  ملاع  نیا  رد  ام 
.دننک رداص  ام  يارب  نیگنس  ياه  همیرج  تمایق  يادرف  تسا  نکمم  هک  ییاه  نیبرود  دننک ؛ یم  يرادربملیف  ام  ینطاب  ياه 

؟ دنهدب تداهش  یهلا  هاگشیپ  رد  ات  دننک  یم  طبض  تبث و  ار  ام  لامعا  ییاه  نیبرود  هچ  امش  رظن  هب 

اوتحم نتم و 

هراشا

: دراد دوجو  یهلا  لدع  هاگداد  يارب  دهاش  نیبرود و  عون  شش  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور ، نآرق و  تایآ  زا  یلک  روط  هب 

لاعتم دنوادخ  . 1

: هدرک یفرعم  دنوادخ  ار  لامعا  دهاش  رظان و  نیلوا  هیآ  نیا  .تسا  هدرک  نایب  ار  لامعا  نیرظان  هبوت  هروس  هیآ 105  رد  دنوادخ 

يا وگب  َنُولَمْعَت ؛ ُْمتنُکاَـمب  مُکئِّبَُنیف  ِهَدا  _ َهَّشلاَو ِْبیَْغلا  ِِملا  َیلإ َع_ َنوُّدَُرتَـس  َنُونِمْؤُْملاَو َو  ُُهلوُسَر  ْمُکَلَمَع َو  ُهََّللا  يَرَیَـسف  ْاُولَمْعا  ِلـق  «َو 
ار امش  لمع  دنوادخ  متح  روط  هب  سپ  دینک  لمع  امش  ربمایپ :

118 ص :
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هدینادرگ زاب  تساناد ،  اراکشآ  ناهنپ و  هب  هک  يدنوادخ  يوس  هب  امش  مّلسم  روط  هب  و  دننیب ، یم  نینمؤم  ادخ و  لوسر  و  دنیب ، یم 
 !« تخاس دهاوخ  هاگآ  دیا ، هدومن  لمع  هچنآ  هب  ار  امش  دنوادخ  نآ  و  دیوش ! یم 

(1)« َنُولَعْفَی ام  یلَع  ٌدیهَش  ُهَّللا  َُّمث  ْمُهُعِجْرَم  اْنَیلِاَف  : » دیامرف یم  نآرق  زا  يرگید  هیآ  رد 

ماجنا ار  یلمع  چیه  و  ینک ، یمن  توالت  ار  نآرق  زا  یتمـسق  چیه  و  یتسین ، يا ) هشیدـنا  و   ) لاح چـیه  رد  : » هدـمآ سنوی  هروس  رد 
راگدرورپ زا  نامسآ ، نیمز و  رد  زیچ  چیه  و  دیوش ! یم  نآ  دراو  هک  ماگنه  نآ  رد  میتسه ، امـش  رب  هاوگ  ام  هکنیا  رگم  دیهد ، یمن 

راکشآ باتک  رد  اه ) نآ  همه   ) هکنیا رگم  رتگرزب ، هن  نآ و  زا  رتکچوک  هن  و  يا ، هّرذ  ینیگنس  هزادنا  هب  یّتح  دنام ؛ یمن  یفخم  وت 
(2)« .تسا تبث  دنوادخ ) ملع  ظوفحم  حول  (و 

.دینکب یتحیصن  نم  هب  امش  .متسه  هانگ  لها  مراد و  یفیعض  هدارا  نم  درک : ضرع  دمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دزن  یـصخش 
َكاَرَی َال  ًاعِضْوَم  ُْبلْطا  : » دوب نیا  اهراک  نآ  زا  یکی  .هدب  ماجنا  یتساوخ  یهانگ  ره  نکب و  ار  راک  جنپ  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما

« .دنیبن ار  وت  ادخ  هک  نک  ادیپ  یتولخ  ياج  هانگ ) يارب  ( ؛  (3) ْتئِش اَم  ِْبنْذَأ  ُهَّللا َو 

چیه رد  زگره و  هک  دنراد  یم  راهظا  اتحارص  تایاور  تایآ و  نیا 

119 ص :
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هیلع  ) نینمؤملاریما هک  تساجنیا  .میتسه  دنوادخ  تموکح  هرطیس  رد  ام  همه  هدوبن و  یفخم  دنوادخ  ناگدید  زا  ام  لامعا  یتروص 
« َِکتَموُکُح ْنِم  ُراَرِْفلا  ُنِکُْمی  َال  َو  : » دنیامرف یم  لیمک  ياعد  رد  مالسلا )

اما دراد ، یم  زاب  نآ  زا  ار  دوخ  هلـصافالب  هدـش و  هدنمرـش  دوش ، يا  هچب  روضح  هجوتم  هانگ ، اطخ و  لاـح  رد  ناـسنا  هک  یماـگنه 
: دشک یم  ریوصت  هب  ار  هنحص  نیا  ابیز  هچ  رعاش  دننک ! یم  هانگ  دوخ  يادخ  روضح  رد  یخرب 

هانگ دصق  ینک  هک  ینامز  رد 

هاگن رود  زا  یکدوک  دنک  رگ 

يرذگ رد  هنگز  يراد  مرش 

يردم ار  دوخ  تفع  هدرپ 

ناهج دنوادخ  تداب ز  مرش 

ناهن رارصا  فقاو  دوب  هک 

مناخ دنچ  يزور  دیوگ : یم  داتسا  ناتسود  زا  یکی  .دوب  هاگشناد  داتسا  شتداهـش  زا  لبق  هک  تسا  یـسک  هملاید  دیمحلادبع  دیهش 
.دماین الاب  شرس  تدم  مامت  رد  دوب و  هتخود  نیمز  هب  ار  شهاگن  داتسا  .دنسرپب  ناشیا  زا  ار  ناشیاه  لاؤس  ات  دنتفر  ولج  وجشناد 

نآ ینک و  یمن  هاگن  دنز ، یم  فرح  وت  اب  هک  يدرف  هب  ارچ  وت  متفگ : وا  هب  مدـناسر و  دـیمحلادبع  هب  ار  مدوخ  دـنتفر ، هک  اه  مناخ 
کشخ وت  ننک  رکف  اه  نآ  تسا  نکمم  هک  يریگ  یم  نییاپ  ار  ترس  ردق 

120 ص :
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! دوش مک  وت  ياه  فرح  رثا  هجیتن  رد  یتسه ، بصعتم  و 

.دنک هاگن  ارم  ادخ  ات  منک  یمن  هاگن  نم  ینالف ! تفگ :

دهاش یـضاق  دوخ  رگا  لاح  .ددرگ  یم  دـهاش  لابند  هب  دـنک ، رداص  یمکح  دـهاوخب  یـضاق  کی  هک  ینامز  ایند  ياه  هاـگداد  رد 
َّنَِأب ْمَْلعَی  َْمل  َأ  : » تسا دهاش  مه  یـضاق و  مه  دوخ  دنیب ، یم  ار  ام  هراومه  هک  یـسک  نآ  .تسین  ینوریب  دهاش  هب  يزاین  رگید  دشاب ،

»؟ دنیب یم  ادخ  هک  دنا  هتسنادن  رگم  يرَی (1) ؛ َهَّللا 

هک یناد  یمن  رگم  ینک ؟ یم  هیرگ  ردقنیا  ارچ  : دـنتفگ وا  هب  تسیرگ  یم  هتـسویپ  دوب و  هدرک  هبوت  یهانگ ، ماجنا  زا  دـعب  یـصخش 
دوخ زا  هنوگچ  هدید ، ارم  وا  هک  يراسمرش  تلجخ و  نیا  یلو  دنک ، وفع  وا  تسا  نکمم  يرآ ، تفگ : تسا ؟ روفغ  لاعتم  دنوادخ 

؟ منک رود 

ناگتشرف - 2

وا هارمه  هک  یلاـح  رد  ددرگ ، یم  رـشحم  دراو  یناـسنا  ره  (2) ؛ ٌدیهَـش ٌِقئاس َو  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُـک  ْتَءاـج  َو  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
« .تسا هدنهد  یهاوگ  هدنهد و  تکرح 

رد هک  یمرجم  لاح  دننام  دننک ؛ یم  یهارمه  ار  وا  زیخاتسر  رد  یناسنا  ره  روضح  ماگنه  هک  دنتسه  يا  هتشرف  ود  دیهش » و« قئاس » »
ییاهر يارب  وا  هدنورپ  هب  یگدیـسر  لاح  رد  يرگید  دناشک و  یم  نادـنز  يوس  هب  ار  وا  یکی  .دـنرب  یم  هاگداد  يوس  هب  ار  وا  ایند 

.تسا نادنز  زا 

121 ص :

.14/ قلع - . 1
ق/21. - . 2

 - ناضمر كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق) همین 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 257ناهفصا   هحفص 133 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_121_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_121_2
http://www.ghaemiyeh.com


اَِنتاَنَـسَح ْنِم  اََـنل  ْأَْـلما  َو  اَـنَتَنُوئَم ، َنِیِبتاَْـکلا  ِماَرِْکلا  یَلَع  ْرِّسَی  َّمُهَّللا  : » دراد دـنوادخ  زا  یتـساوخرد  نـینچ  مالـسلا ) هـیلع   ) داجـس ماـما 
ام دب  لامعا  نتـشون  زا  دنـسیون  یم  ار  ام  لامعا  هک  یناگتـشرف  هک  نک  نانچ  ایادخ ! راب  اَِنلاَمْعَأ ؛ ِءوُِسب  ْمُهَْدنِع  اَنِزُْخت  َال  َو  اَنَِفئاَحَص ،

(1) نادرگم » راوخ  نانآ  دزن  رد  نامدنسپان  لامعا  هب  ار  ام  زاس و  رپ  تانسح  زا  ار  ام  لمع  ياه  همان  .دنتفین  جنر  رد 

یفخم وا  زا  يزیچ  چیه  تسا و  ربخاب  يزیچ  ره  زا  دـنوادخ  میناد  یم  هک  یلاح  رد  دیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یـصخش 
؟  تسیچ اه  ناسنا  دب  کین و  لامعا  تبث  رومام  ناگتشرف  دوجو  تلع  سپ  تسین ،

ات داد ، رارق  شناگدنب  رب  دوهش  ار  اه  نآ  درک و  توعد  دوخ  تدابع  هب  ار  ناگتشرف  نیا  دنوادخ  : » دندومرف خساپ  رد  ترـضح  نآ 
هک يا  هدـنب  رایـسب  هچ  و  دـنوش ، تحاران  رتشیب  وا  نایـصع  زا  و  دنـشاب ، یهلا  تعاطا  بقارم  رتشیب  نانآ ، تبقارم  رطاخ  هب  ناگدـنب 

: دیوگ یم  دنک ، یم  يراددوخ  دتفا و  یم  هتشرف  نیا  دای  هب  سپ  دریگ ، یم  هانگ  هب  میمصت 

ار اه  نیا  شفطل  تمحر و  هب  دـنوادخ  نیا ، رب  هوالع  دـنهد ، یم  یهاوگ  زین  لامعا  ظـفاح  ناگتـشرف  و  دـنیب ، یم  ارم  مراـگدرورپ 
نآ هک  ار  رایسب  تافآ  نیمز و  ناروناج  نینچمه  و  دنک ، رود  اه  نآ  زا  ار  شکرس  نیطایـش  ادخ ، نامرف  هب  ات  هدرک ، ناگدنب  رومأم 

(2)« .دسر ارف  اه  نآ  گرم  ادخ و  نامرف  هک  نامز  نآ  ات  دننیب ، یمن  اه 

122 ص :
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حراوج ءاضعا و  - 3

(1)؛ نُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ْمِهیْدیَأ َو  ْمُُهتَنِْسلَأ َو  ْمِْهیَلَع  ُدَهْشَت  َمْوَی  : » هدمآ میرک  نآرق  رد 

« .دهد یم  یهاوگ  دندش  یم  بکترم  هک  یلامعا  هب  اه  نآ  دض  رب  ناشیاهاپ  اه و  تسد  اه و  نابز  هک  زور  نآ  رد 

رد یتح  دـنهد  یم  یهاوگ  دـنا  هداد  ماجنا  هک  ار  یلامعا  دوخ  هبون  هب  ندـب  ياضعا  همه  هک  دـیآ  یم  رب  تایاور  تایآ و  یخرب  زا 
رد نانآ  دـض  رب  یناهاوگ  تروص  هب  اه  نآ  نت  ياه  تسوپ  دنتـشادن  راـظتنا  زگره  هک  ناراـکهنگ  دـنک ، یم  هفاـضا  تاـیآ  یخرب 

ار زیچ  همه  هک  ییادخ  : » دنهد یم  خساپ  اه  نآ  دیداد ؟» یهاوگ  ام  دض  رب  امـش  ارچ  : » دنیوگ یم  هتخاس ، بطاخم  ار  اه  نآ  دنیآ ،
(2)« .تسا هدروآ  رد  نخس  هب  ار  ام  هدروآ ، رد  قطن  هب 

نیمز - 4

« .دنک یم  وگزاب  ار  شیاهربخ  مامت  نیمز  زور ، نآ  رد  (3) ؛ اهَرابْخَأ ُثِّدَُحت  ٍِذئَموَی  : » دیامرف لاعتم  دنوادخ 

؟ تسیچ اجنیا  رد  نیمز  رابخا  زا  روظنم  دیناد  یم  ایآ  دومرف : هک  میناوخ  یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

نیمز يور  رب  هک  ار  ینز  درم و  ره  لامعا  هک  تسا  نیا  نیمز  نداد  ربخ  زا  روظنم  دندومرف : .تسا  رتهاگآ  شربمغیپ  ادخ و  دنتفگ :

123 ص :
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(1) !« نیمز نداد  ربخ  تسا  نیا  داد ، ماجنا  ار  راک  نالف  زور  نالف  رد  صخش  نالف  دیوگ : یم  دهد ، یم  ربخ  دنا ، هداد  ماجنا 

هتخود سابل  هب  همکد  کی  تروص  هب  هک  طبض  هاگتسد  کی  زورما  دندرک ، یم  بجعت  نیمز  تداهـش  زا  يدارفا  هتـشذگ ، رد  رگا 
.دنک وگزاب  يرایسب  لئاسم  دناوت  یم  دوش ، یم 

رد ینیمز  هعطق  ره  اریز  دـیناوخب ، زامن  دـجاسم  فلتخم  ياه  تمـسق  رد  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ور  نیا  زا 
(2)« .دهد یم  یهاوگ  هدناوخ  زامن  نآ  يور  هک  یسک  يارب  تمایق 

نامز - 5

َْکیَلَع اَنَأ  َو  ٌدـْیِدَج ، ٌمْوَی  اَنَأ  َمَدآ ! َْنبا  اَی  َمْوَْیلا  َِکلذ  َُهل  َلاق  اَّلِإ  َمَدآ  ِْنبا  یَلَع  ُّرُمَی  ٍموَی  ْنِم  ام  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 
(3)؛ ِهَمایِْقلا َمْوَی  ِِهب  ََکل  ُدَهْشَأ  ًاْریَخ ، َِّیف  ْلَمْعأ  ًاْریَخ َو  َِّیف  ْلُقَف  ٌْدیِهَش ،

نم رد  مهاوگ ، وت  رب  متـسه و  يا  هزات  زور  نم  مدآ ! دنزرف  يا  دیوگ : یم  وا  هب  هکنیا  رگم  درذگ ، یمن  مدآ  دـنزرف  رب  يزور  چـیه 
« .مهد یهاوگ  وت  عفن  هب  تمایق  رد  ات  هد ، ماجنا  کین  لمع  و  وگب ، بوخ  نخس 

( مهیلع  ) ناماما ربمایپ و  - 6

دیاب نیا  رب  انب  دوش ، یم  هضرع  هبنشجنپ  رصع  ره  ناتربمایپ  رب  امش  لامعا  یمامت  : » میناوخ یم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  یثیدح  رد 
(4)« .دینک مرش  دوش  هضرع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  امش  زا  یتشز  لمع  هکنیا  زا 

سلجم رد  هک  يدارفا  باحصا و  هب  باطخ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  يزور 

124 ص :
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!؟ دیناجنر یم  دوخ  زا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ارچ  دندومرف : دنتشاد  روضح  ترضح  نآ 

( مالسلا هیلع   ) قداص ترضح  مینک ؟ یم  تحاران  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هنوگچ  ام  درک : لاؤس  ترضح  زا  یـصخش 
لامعا رد  یتیـصعم  رگا  سپ  دوش ، یم  هضرع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رب  امـش  لامعا  همه  هک  دیناد  یمن  رگم  دندومرف :

ار هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکاربمایپ ناتدـب  لامعا  اب  سپ  .دـش  دـهاوخ  وا  رطاخ  شجنر  یتحاراـن و  ثعاـب  دـیامن ، هدـهاشم  اـمش 
(1)« .دیزاس رورسم  لاحشوخ و  ار  وا  ناتبوخ  لامعا  اب  دینک  یعس  هکلب  دینکن ، تحاران 

: دندومرف ترضح  .دینک  ییاعد  ما  هداوناخ  نم و  يارب  هک  مدرک  ضرع  مالسلا ،) هیلع   ) اضر ترـضح  هب  دیوگ : یم  نابا  نب  هللادبع 
دـشاب بسانم  هک  دروم  ره  رد  اذل  دوش ، یم  هضرع  نم  رب  یبش  زور و  ره  رد  امـش  لامعا  دنگوس ، ادـخ  هب  منک ؟ یمن  اعد  نم  رگم 

.دوش هضرع  ماما  رب  بش  زور و  ره  ام  لامعا  هک  دوب  روآ  بجعت  نم  يارب  ماما  فرح  نیا  دیوگ  یم  هللادبع  .منک  یم  اعد 

َو : » دیامرف یم  هک  اجنآ  یناوخ  یمن  ار  لجوزع  دـنوادخ  باتک  ایآ  دـندومرف : نم  هب  باطخ  دـندش ، نم  بجعت  هجوتم  یتقو  ناشیا 
(2)« .َنُونِمْؤُْملاَو ُُهلوُسَر  ْمُکَلَمَع َو  ُهََّللا  يَرَیَسف  ْاُولَمْعا  ِلق 

خـساپ .دندش  ایوج  ار  دشار »  » مان هب  دوخ  نایعیـش  زا  یکی  لاح  نایئاقیرفا  زا  یکی  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  : » دیوگ یم  ریـصب  وبا 
: دندومرف تسا ؟ هدرم  وا  رگم  تفگ : بجعت  اب  .دنک  شتمحر  ادخ  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما .دناسر  یم  مالس  دوب و  بوخ  داد :

.يرآ

125 ص :
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 ... دوبن رامیب  وا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : .وت  ندش  جراخ  زا  سپ  زور  ود  دومرف : تشذگ ؟ رد  تقو  هچ  تفگ :

.درک لاوئس  هتشذگرد  نآ  دروم  رد  ماما  زا  ریصب  وبا  هاگنآ  تسا ؟ يرامیب  تهج  هب  دریم  یم  سک  ره  رگم  دومرف :

امـش هارمه  ام  يارب  ییاونـش  ياه  شوگ  انیب و  ياه  مشچ  هک  دینک  یم  نامگ  دوب ، ام  نایعیـش  ناتـسود و  زا  وا  دـندومرف : ترـضح 
رـضاح ناتدوخ  دزن  ار  ام  سپ  تسین ، هدیـشوپ  ام  رب  ناترادرک  زا  زیچ  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ! یتسرداـن  رادـنپ  هچ  هو  تسین !

منایعیـش نادنزرف و  نم  .دیوش  هتخانـش  تمالع  هناشن و  نیمه  هب  ات  دیـشاب  ریخ  لها  زا  دیهد و  تداع  کین  راک  هب  ار  دوخ  دینادب و 
(1)« .مهد یم  نامرف  همانرب  نیا  هب  ار 

( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  رادید  هب  سپـس  مدرک ! یخوش  وا  اب  يزور  .متخومآ  یم  نآرق  ینز  هب  هفوک  رد  : » دیوگ یم  نایوار  زا  یکی 
زا یتفگ ؟ هچ  نز  نآ  هب  درادن ، یهجوت  انتعا و  وا  هب  دنوادخ  دوش ، هانگ  بکترم  ناهنپ  رد  یتح )  ) هکنآ دـندومرف : ترـضح  متفر ،

(2)« نکن رارکت  دومرف : ماما  مدرک ، هبوت  مدناشوپ و  ار  ما  هرهچ  يراسمرش 

ّتیّمها و .تشاد  دـهاوخ  یئازـس  هب  رثا  ناملامعا  رد  متح  روط  هب  مینک ، رواب  ار  مهیلع )  ) ناماما ربمایپ و  ندوب  دـهاش  ًاـعقاو  اـم  رگا 
راب نیرخآ  يارب  ادـخ  نادـهاش  نیا  تسا و  هدیـسر  نایاپ  هب  لـمع  تصرف  هک  دوش  یم  راکـشآ  ناـسنا  رب  یتقو  تفرعم  نیا  شزرا 

.دنیامرف یم  رورم  ار  ناسنا  هدنورپ  گرم  ماگنه 

مچرپ ریز  رد  هک  یناـسک  همه  رب  هک  تـسا  لاـس  زا 1176 شیب  ناشیا  .دنتـسه  جـع )  ) هللا هیقب  ترـضح  اـم ، ناـمز  رد  درف  نیرخآ 
تماما

126 ص :
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دوخ تّما  زا  یلامعا  هچ  رظان  دهاش و  ینالوط ، تّدم  نیا  رد  ناشیا  هک  مینک  لمأت  یمک  تسا  بوخ  .دنراد  تراظن  دنتسه ، ناشیا 
!؟ دنا هتشاد  هجّوت  داقتعا و  ناشیا  ماقم  نیا  هب  رادقم  هچ  ًاعقاو  تّما  و  دنا !؟ هدوب 

: تسا اه  ناسنا  نایم  رد  ادخ  مشچ  ناشیا  دنک : یم  ریـسفت  هنوگ  نیا  جع )  ) نامز ماما  دروم  رد  نانجلا  حیتافم  رد  یمق  سابع  خـیش 
(1)« .تساه تین  نطاب  رهاظ و  زا  ام  لامعا  مامت  دهاش  وا  و  هقلخ » یف  هللا  نیع  ای  کیلع  مالسلا  »

َنیِـساَن َال  ْمُِکتاَعاَرُِمل َو  َنِیلَمْهُم  ُْریَغ  اَّنِإ  : » دـنیامرف یم  ناشیا  .تسا  ام  رکف  هب  دسانـش و  یم  مسا  هب  ار  ام  کت  کت  جـع )  ) نامز ماما 
امـش هب  اه ، يراتفرگ  دوب  نیا  زج  رگا  هک  میا  هدربن  رطاخ  زا  ار  امـش  دای  مینک و  یمن  یهاتوک  امـش  لاح  تیاعر  رد  ام  مُکِرْکِذـِل ؛ 

(2)« دندرک یم  نک  هشیر  ار  امش  نانمشد ، دروآ و  یم  يور 

! نامزلا بحاص  ای  یشاب  مدهاش  وت  هک  تلفغ  هظحل  زا  ناما 

دنکش یم  ادج  تسود  ادج  هناگیب  دنکش  یم  ام  لد  یقیرط  هب  سک  ره 

تسین یبیع  دنکش  یم  رگا  هناگیب 

(3) دنکش یم  ارچ  دیسرپب  تسود  زا 

اقآ مدیسرپ : .دنز  یمن  راگیس  هب  بل  رگید  مدید  تقو  کی  دیشک ، یم  راگیـس  یـضترم  دیـس  اقآ  دیوگ : یم  ینیوآ  دیهـش  رـسمه 
اقآ مراذگ ، یم  مبل  هشوگ  راگیس  هک  يا  هظحل  مدید : مدرک و  رکف  مدوخ  شیپ  تفگ : دیشک ؟ یمن  راگیس  ارچ  هدش  هچ  یـضترم !

، دنیب یم  ار  نم 

127 ص :
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ص497. ج2 ، حاجتحا ، - . 2
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(1) .مشکب راگیس  اقآ  يولج  مدیشک  تلاجخ 

يارب ار  رداچ  ندیشوپ  ترورـض  دیناوتب  رگا  دیوگ  یم  متـسود  تفگ : دمآ و  ناوراک  یناحور  دزن  يرتخد  رون ، نایهار  يودرا  رد 
.موش یم  يرداچ  امتح  مهد  یم  لوق  دینک ، تباث  نم 

نیمه اب  دـیورب ، اقآ  شیپ  یناوتب  هک  دـنهدب  تاقالم  تقو  مه  وت  هب  دـنک و  روهظ  اقآ  هعمج ، نیا  رگا  تفگ : وا  هب  باطخ  یناحور 
یم مرـس  يرداچ  تفگ : يور ؟ یم  روطچ  سپ  تفگ : .مشک  یم  تلاجخ  هن ، تفگ : دیور ؟ یم  ناشیا  شیپ  يرهاظ  عضو  وتنام و 

.منک

هاـگآ و وت  رهاـظ  زا  اـقآ  مه  نـالا  نیمه  .تسین  یـضار  عضو  نیا  زا  اـقآ  ینک ، یم  سح  مه  تدوخ  سپ  تفگ : یناـحور  هاـگنآ 
همطاف يدهم  ياه  بل  يور  دنخبل  کی  وت  رظن  هب  ینک ؟ تحاران  ار  تنامز  ماما  يرضاح  دوخ  تذل  رطاخ  هب  ارچ  .دنتسه  تحاران 

؟ درادن ار  رداچ  یتخس  لمحت  شزرا  مالسلا ) اهیلع  )

.دیدرگ ناوج  رتخد  نآ  ندش  يرداچ  ببس  قیمع  مالک  نیمه 

.تسا ناشیا  ناتسود  نایعیش و  يارب  یگرزب  تراشب  مهیلع )  ) ناماما رب  لامعا  هضرع  مینادب  تسا  بوخ 

هلان نویش و  يادص  .میدیسر  سوط  رهش  ياهراوید  هب  هک  مدوب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هارمه  نم  دیوگ : یم  راّیـس  نب  یـسوم 
دنتفر هزانج  يوس  هب  دندش و  هدایپ  بسا  زا  میالوم  مدید ، لاح  نیمه  رد  .میدیـسر  يا  هزانج  هب  ات  میتفر  ادص  لابند  .مدینـش  ار  يا 

ار هزانج  هک  نیمه  عییشت ) زا  سپ   ) ...و دندنابسچ  هزانج  نآ  هب  ار  دوخ  دبسچ ، یم  دوخ  ردام  هب  هرب  هکنانچ  دندرک و  دنلب  ار  نآ  و 
دوخ ات  دندز  رانک  ار  مدرم  دنتفر و  نآ  فرط  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما مدید  دنداهن ، نیمز  رب 
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.داب هدژم  تشهب  هب  ار  وت  ینالف ! رـسپ  ینالف  يا  : » دندومرف دنداهن و  وا  هنیـس  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  هاگنآ  دندناسر ، هزانج  هب  ار 
« .تسین وت  رب  یسرت  تشحو و  رگید  هظحل  نیا  زا  دعب 

هتشاذگن نیمزرـس  نیا  هب  مدق  نونکات  ادخ  هب  مسق  هک  یلاح  رد  دیـسانش ؟ یم  ار  صخـش  نیا  امـش  ایآ  موش ، تیادف  مدرک : ضرع 
یم هضرع  ناماما  ام  رب  ماش  حبص و  ره  رد  ام ، نایعیش  راتفر  لامعا و  هک  یناد  یمن  ایآ  راّیـس ! نب  یـسوم  يا  : » دندومرف ماما  دیدوب !

زا دنشاب ، هتشاد  یبوخ  راک  رگا  درذگرد و  ناشریصقت  رس  زا  میهاوخ  یم  ادخ  زا  دشاب ، اه  نآ  راتفر  رد  يریصقت  رگا  هاگنآ  دوش ؟
« .دهد ریخ  يازج  اه  نآ  هب  هک  میهاوخ  یم  ادخ 

زا ددرگ و  وا  ییوربآ  یب  تلاـجخ و  ثعاـب  تسا  نکمم  یفرط  زا  ناـسنا ، راـتفر  لاـمعا و  رب  مهیلع )  ) هّمئا ندوـب  دـهاش  نیارباـنب ،
وـفع و بلط  دـنوادخ  زا  ناـشناهانگ  رب  هدرک و  دـنلب  اـعد  هب  تسد  نایعیـش  يارب  ناـشیا  اریز  تسا ؛ يراودـیما  ببـس  رگید  فرط 

.دنیامن یم  ششخب 
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مالسا رد  سانلا  قح  تیمها  - 9

هراشا
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(1)« لِطاْبلِاب ْمکَنَیب  ْمَکلاْومَأ  اُولکْأَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهیَأ  ای  »

هزیگنا داجیا 

(2) هزیگنا داجیا 

هتـشذگ مندرم  زا  لاس  کی  : » تفگ وا  .دیـسرپ  ار  شلاوحا  دـید و  ار  ناـگرزب  زا  یکی  يا ، هقداـص  ياـیؤر  رد  هر ) « ) یناـث دیهـش  »
« .متسه راتفرگ  ما ، هدرک  هک  يراک  ّتلع  هب  نانچمه  نم  اما  تسا ،

.درک رهش  دراو  هاک  يرادقم  يدرف  هک  مدرک  یم  روبع  یهار  رد  يزور  : » داد همادا  وا  .دیسرپ  ار  ارجام  یناث ، دیهش 

هک متفگ  دوخ  دزن  متشادرب و  میاه  نادند  ندرک  زیمت  يارب  شراب  زا  هاک  رپ  کی  مریگب ، هزاجا  مهد و  عالطا  وا  هب  هکنیا  نودب  نم 
!« متسه يراتفرگ  رد  هک  تسا  لاس  کی  هاک  رپ  نیمه  رطاخ  هب  اّما  دهاوخ ؛ یمن  نتفرگ  تیاضر  رگید  هاک  هّرذ  کی 

.تفر ایند  زا  يدنمتسم  درم  دسیون : یم  گرم  زا  دعب  نارود  باب  رد  هّینامعن » راونا   » رد يریازج » هَّللا  تمعن  دّیس  ، » روهـشم ثدحم 
حبص زا  اما  .دندش  عمج  وا  هزانج  عییشت  يارب  يدایز  ّتیعمج 
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.29/ ءاسن - . 1
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: دندرک لاؤس  وا  زا  دندید و  باوخ  رد  ار  وا  اهدعب  .دننک  نفد  ار  وا  دنتـسناوت  یتخـس  هب  بورغ  ماگنه  ات  دنتـشادرب  ار  وا  هزانج  هک 
؟ درک راتفر  هنوگچ  وت  اب  لاعتم  دنوادخ 

يروط هب  دوب  قیقد  یلیخ  ناگدـنب  باسح  هب  یگدیـسر  یلو  تشاد ، اور  نم  قح  رد  يدایز  فطل  دـیزرمآ و  ارم  دـنوادخ  تفگ : »
، هزاغم لـخاد  هسیک  زا  نم  دـنتفگ ، یم  ناذا  هک  یتقو  مدوب ، زین  راد  هزور  مدوب و  هتـسشن  مناتـسود  زا  یکی  ناـکد  رد  رب  يزور  هک 

.مدرک مین  ود  دوخ  نادند  اب  ار  نآ  متشادرب و  مدنگ  هناد  کی 

نیمه يارب  .متفر  متخادـنا و  وا  ياه  مدـنگ  يور  ار  هدـش  فصن  مدـنگ  هناد  نآ  تسین ، نم  مدـنگ  هک  دـمآ  مدای  هب  ماگنه  نیا  رد 
« .درک مک  مدوب  هتسکش  هک  یمدنگ  تمیق  صقن  هزادنا  هب  نم  تانسح  باوث و  زا  دنوادخ 

.دشاب یم  سانلا  قح  تیاعر  هتفرگ ، رارق  دیکأت  دروم  ینید  عبانم  رد  هک  يروما  زا  یکی 

هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  (1) ؛ لِطاْبلِاب ْمکَنَیب  ْمَکلاْومَأ  اُولکْأَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهیَأ  ای  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 
« دیروخن عورشمان ) قرط  زا  و   ) لطاب هب  ار  رگیدکی  لاوما  دیا !

هب یقح  یـسکره  هک  دـنهاوخ  یم  مدرم  زا  ناشرمع  رخآ  ياهزور  رد  ءاـیبنا  فرـشا  هک  سب  نیمه  ساـنلا  قح  عوضوم  تیمها  رد 
(2) .دنک تفایرد  ار  نآ  دییایب  دراد ، ناشندرگ 

134 ص :
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اوتحم نتم و 

نیرت ینالوط  .دـنا  هدرک  نایب  ار  سانلا  قح  ثحب  یفلتخم  يایاوز  زا  هزمه  تارجح و  نیففطم ، نوچمه  نآرق  ياه  هروس  زا  یخرب 
.دراد سانلا  قح  هب  يا  هژیو  هراشا  نآرق  هیآ 

(1) .تسوا زامن  یلوبق  عنام  راک  نیا  دزادرپن ، ار  قح  وا  دشاب و  يرازگزامن  هدهع  رب  یقح  هچنانچ  یعرش ، رظن  زا 

ٌهَراّفک ِدیهَّشلا  َنِم  ٍهَرْطَق  ُلَّوَأ  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  .دنشاب  وگخساپ  دیاب  دشاب ، ناشندرگ  رب  یقح  رگا  زین  ادهـش  یتح 
هرافک هک  نارگید ) قح  و   ) نیَد رگم  تسا ؛ وا  ناهانگ  هراـفک  دیهـش  نوخ  زا  هرطق  نیتسخن  (2) ؛ ُهئاضَق ُهَتَرافک  َّنأَف  ِنیَّدلا  ّالِأ  ِِهْبنَِذل 

.تسا نآ  نتخادرپ  شا 

(3) .دوش ربق  رد  وا  باذع  بجوم  دناوت  یم  رما  نیمه  دنک ، عیاض  ار  مدرم  یلامریغ  یلام و  قوقح  يدرف  رگا 

ِِملْسُْملا ِهیِخَأ  ْنَع  َسَبَح  ْنَم  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  .درادرب  ار  وا  يزور  تکرب  تسا  نکمم  راک  نیمه 
بُوتَی (4)؛ ْنَأ  اَّلِإ  ِقْزِّرلا  َهَکََرب  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ِهِّقَح  ْنِم  ًاْئیَش 

هکنیا رگم  .دنک  یم  مارح  وا  رب  ار  يزور  تکرب  دنوادخ  دراد ، زاب  وا  زا  ار  شناملسم  ردارب  قوق  زا ح_ يز  یس چ_ي_ ه_ر ك_
« .دنک هبوت 

تلع .تسا  يوسوم » دـیوع  دّیـس  نب  دـمحم  دّیـس  نب  باطح  مشاـه  دّیـس   » موحرم اوقت  دـهز و  ملع و  رد  فورعم  ياـملع  زا  یکی 
یم مزیه  فجن  يارحص  زا  درک و  یم  یبساک  لیصحت  لیاوا  رد  وا  هک  تسا  نیا  دنا ، هداد  ترهـش  باطح »  » ار مشاه » دّیـس   » هکنیا

دیچ
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.دش گرزب  یملاع  هکنیا  ات  .دناوخ  یم  سرد  درک و  یم  هرادا  ار  دوخ  یگدنز  هلیسو  نیا  هب  تخورف و  یم  رازاب  رد  و 

هب هک  يرجاـت  دزن  دوب ، یناوارف  يـالط  لوپ و  وا  رد  هک  يا  هچقودنـص  دوب ، مارحلا  هَّللا  تیب  ّجـح  مزاـع  هک  يدرم  دـننک : یم  لـقن 
هبلاطم نیما  درم  زا  ار  شتناما  درک و  تعجارم  فجن  هب  هک  یتقو  ّجح  کسانم ، ماجنا  زا  سپ  هتـشاذگ و  دوب ، فورعم  يراد  تناما 

.تفای ترهش  فجن  رد  ربخ  نیا  دادن و  ار  وا  تناما  دش و  رکنم  درم  نآ  درک ،

دمآ و دّیـس  دزن  صخـش  نآ  سپ  دنک ، تیاکـش  رجات  زا  هتفر و  باطح  مشاه  دّیـس  دزن  ات  دندرک  یئامنهار  ار  یجاح  نآ  يا  هّدـع 
؛ متفر متـساوخرب و  وا  ناکد  زا  نم  هک  یتقو  شاب  نم  بقارم  وت  مور ، یم  وا  ناـکد  رد  هب  نم  تفگ : وا  هب  دّیـس  داد ، حرـش  ار  هّصق 

.نک بلط  ار  تلام  ورب و  وا  دزن  هلصافالب 

، هظحل نیا  رد  .تفر  نوریب  هزاـغم  زا  ینـالوط ، تبحـص  زا  سپ  تفر و  رجاـت  ناـکد  هـب  درک و  تـکرح  دّیـس  یلبق ، رارق  ساـسا  رب 
: تفگ .دـش  یم  رکنم  هک  لبق  تاعفد  فالخرب  هعفد  نیا  رجاـت  درم  .درک  بلط  ار  شلاـم  تفر و  رجاـت  دزن  هلجع  اـب  لاـم  بحاـص 

.داد لیوحت  شبحاص  هب  ار  لام  باتش  اب  تسا  رضاح  تلام 

لام نداد  فارتعا و  تلع  لبق و  تاعفد  رد  لام  راکنا  زار  ات  تساوخ  رجات  زا  رارـصا  اب  تفرگ ، لیوحت  ار  شلام  هک  یتقو  درم  نآ 
.دنک نایب  راب  نیا  رد  ار 

لام مدرک و  فارتعا  زورما  هکنیا  تلع  اّما  درک ؛ دایز  لام  نیا  راکنا  هب  راداو  ارم  هک  دوب  یعمط  لام ، راکنا  ّتلع  اـما  : » تفگ رجاـت 
هب ار 
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غاد رثا  رد  هک  دوب  یمخز  رثا  نآ  رد  هک  داد  نم  ناشن  ار  شنار  سپـس  درک و  هظعوم  ارم  باطح  مشاـه  دّیـس  هک  دوب  نیا  مداد ، وت 
.دوب هدنام  یقاب  شیپ  لاس  نیدنچ  ندرک 

هدنام نم  هّمذ  رد  یصخش  لام  زا  سلف  کی  هک  تسا  نیا  شتهج  تفگ  وا  مدیسرپ ، ار  شنار  ندوب  یمخز  تلع  مشاه  دیس  زا  نم 
مّنهج رانک  ات  ناشک  ناشک  ار  نم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رانک  زا  یکلم  هدش و  اپ  رب  تمایق  هک  مدید  باوخ  رد  بش  کی  .دوب 

ترـضح هب  هکنیا  ات  .دـش  یم  عنام  ترـضح  مناـشکب ، مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دزن  هب  ار  دوخ  اـت  مدرک  شـالت  هچ  ره  .درب  یم 
، دشخبب ار  وت  هک  مهاوخب  ادخ  زا  متـسناوت  یم  نم  يدوب ، راکهدـب  ادـخ  هب  وت  رگا  دومرف : ترـضح  دریذـپب ، ارم  هک  مدرک  سامتلا 

.مراکهدب سلف  کی  هک  دوبن  مدای  نم  ینک و  ّدر  دیاب  راچان  ار  مدرم  قح  یلو 

تّوق هب  دز و  نم  نار  هب  ار  شتـشگنا  سپ  هدـب ، ار  ملوپ  دّیـس ! يا  تفگ : درک و  هلمح  نم  يوس  هب  مّنهج  زا  يدرم  مدـید  ناـهگان 
« تسوا هبابس  تشگنا  ياج  تسا ، نم  نار  رد  ینیب  یم  هکنیا  .داد  راشف 

(1) .داد لیوحت  وا  هب  ار  شلام  تساوخ و  ّتیلح  لام  بحاص  زا  درک و  هیرگ  رجات  درم  سپ 

سانلا قح  قیداصم 

هراشا

یم ادیپ  همادا  هعماج و ...  راک ، لحم  نابایخ ، هچوک و  ات  دوش و  یم  عورـش  هناخ  نورد  زا  تسا و  هدرتسگ  رایـسب  سانلا  قح  هنماد 
.دنک

: تسا مسق  ود  سانلا  قح  هب  طوبرم  لئاسم  ماکحا و 

137 ص :
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 ...( تاکز و سمخ ، ملاظم ، یهدب ، دننام   ) یلام روما  فلا )

 ...( تمرح و کته  تمهت ، تبیغ ، دننام   ) یلامریغ روما  ب )

: زا دنا  ترابع  سانلا  قح  قیداصم  زا  یخرب 

لاملا تیب  عیضت  . 1

َّنِإ : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  .دـشاب  یم  مدرم  همه  هب  قلعتم  هک  تسا  يزیچ  هب  تنایخ  تناـیخ ، عون  نیرتدـب 
« تسا مدرم  هب  تنایخ  تنایخ ، عون  نیرتدب  (1) ؛ هَّمُْألا ُهَنایِخ  ِهَنایِْخلا  َمَظْعَأ 

، تارادا هیلقن  لیاسو  زا  یـصخش  هدافتـسا  لثم  دـنک ، یم  زاجمریغ  فرـصت  یمومع  لاوما  رد  یهاو  ياه  هناـهب  هب  یخرب  هنافـسأتم 
هسردـم و زیم  اه ، كراپ  ناتخرد  اهراوید و  يور  رب  يراگدای  هتـشون  اه ، نآ  يور  ندیـشک  طـخ  یمومع و  لـیاسو  ندرک  بارخ 

 ... هاگشناد و

َو ْمکِرُطُـس ، َنَیب  اُوبِراق  ْمکَمْالقأ َو  اوُّقِدأ  : » تسا هدرک  دیکأت  لاملا  تیب  ظفح  رب  ار  نارازگراک  يا  همان  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
(2)؛ َرارْضْإلا ُلِمَتْحَت  َنیِملْسُْملا ال  َلاْومأ  َّنِأف  َراثکْألا  ْمکایِإ و  یناعَْملا َو  َدْصَقا  ودِْصقا  َو  ْمِکلوُُضف ، ْنِم  اُوفِذْحا 

ذغاک يور  دینک و  فذح  ار  يدایز  ياه  فرح  دیزادنین ، هلـصاف  دایز  هتـشون  ياهرطـس  نایم  دینک ، زیت  ار  شیوخ  ياه  ملق  كون 
« .درادن ار  اهررض  هنوگ  نیا  لمحت  لاملا  تیب  اریز  دینک ، زیهرپ  فرصم  رد  يور  هدایز  زا  دیزادرپب ، انعم  لصا  نایب  هب  دیرواین ،
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مرگ زا  ترـضح  اّما  دروآ ، ترـضح  نآ  يارب  یـششوپ  هفیطق و  درـس  ياـه  بش  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  همداـخ 
؟ تسیچ نیا  دومرف : دومن و  يراددوخ  نآ  اب  دوخ  ندرک 

.تسا لاملا  تیب  ياه  هفیطق  زا  نیا  تفگ : همداخ 

هدافتـسا دوـخ  ندرک  مرگ  يارب  لاـملا  تیب  ياـه  هفیطق  زا  مناوـت  یمن  نم  مـشکب ، امرـس  حبـص  اـت  دـیاب  بـشما  : » دوـمرف ترـضح 
(1)« .منک

هک يا  هچب  .تسا  سانلا  قح  دوش ، بلـس  مه  یکدوک  قح  رگا  .تسین  ریپ  كدوک و  قح  نیب  یتواـفت  ساـنلا  قح  رد  تسناد  دـیاب 
ناکم رد  ار  شزامن  هرابود  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دناوخب ، زامن  اجنآ  رد  دنک و  بصغ  ار  وا  ياج  يرگید  رگا  هتسشن  دجسم  رد 

.دناوخب يرگید 

نامیتی لاوما  رد  یعرشریغ  فرصت  . 2

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

متس ملظ و  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  (2) ؛ ًاریِعَس َنْوَلْصیَس  ًاران َو  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولکْأی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتْیلا  َلاْومَأ  َنُولکْأی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
« .دنزوس یم  خزود )  ) شتآ ياه  هلعش  رد  يدوز  هب  دنروخ و  یم  شتآ  اهنت  تقیقح ،) رد  ، ) دنروخ یم 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد 

(3)؛ ًاریبک ًابوُح  َناک  ُهَّنِإ  ْمِکلاْومَأ  یلِإ  ْمَُهلاْومَأ  اُولکْأَت  ِبِّیَّطلِاب َو ال  َثیبَْخلا  اُولَّدَبَتَت  ْمَُهلاْومَأ َو ال  یماتَْیلا  اُوتآ  «َو 

لاوما و  دیهدب ! اه  نآ  هب  دندیسر ) دشر  دح  هب  هک  یماگنه   ) ار نامیتی  لاوما  و 
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( ندومن لیدـبت  ای  ندرک  طولخم  اب   ) ناتدوخ لاوما  هارمه  ار  ناـنآ  لاوما  و  دـینکن ! ضوع  اـه ) نآ   ) بوخ لاوما  اـب  ار ، دوخ )  ) دـب
« تسا یگرزب  هانگ  نیا  اریز  دیروخن ،

ضرق نتخادرپن  . 3

َُهل ُهَفِعاضیَف  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم   » .تسا نداد  ضرق  تنـس  یمالـسا ، یگدـنز  کبـس  رد  اـبیز  ياـه  تنـس  زا  یکی 
(1)« َنوُعَجُْرت ِهَیلِإ  ُطُْصبی َو  ُِضبْقی َو  ُهَّللا  ًهَرِیثکًافاعْضَأ َو 

َْتنک ْنِإَف  ُکِبلاطی  يذـْلا  کِمیرغ  ُّقَح  اّم  : » میراد یفیاظو  فیلاـکت و  صخـش ، نآ  هب  تبـسن  میتفرگ ، ضرق  یـسک  زا  رگا  اـم  اـما 
(2)؛ ِلْوُْقلا ِنْسُِحب  ُهَتیَضْرا  ارِسْعُم  َْتنک  ْنإ  ُهَتیَطَعا َو  ارِساُوم 

اب یتـسه  یتسدـگنت  رقف و  رد  رگا  يزادرپـب و  ار  وا  لاـم  تسا ، بوخ  تعـضو  رگا  هک  تسا  نیا  دراد ، بلط  وت  زا  هک  یـسک  قح 
« ییامن یضار  ار  وا  شیوخ  يوکین  راتفگ 

ضرق یـسک  هب  ار  یلوپ  هک  دـننک  یم  حرطم  يدارفا  هدـش  اهراب  .تسین  هنوگ  نیا  اـم  ینید  هعماـج  رد  دوش  یم  هدـهاشم  هنافـساتم 
.درذگ یم  تساه  تدم  مه  نآ  تشگرب  نامز  زا  دنداد و 

(3)؛ ِقِراّسلا َِهلِْزنَِمب  َناک  ُهَءاضَقِونی  ْمَلَف  انیَد  َنادَتْسا  ِنَم  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

هک ره 
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« .تسا دزد  هلزنم  هب  دشاب ، هتشادن  ار  نآ  نتخادرپ  دصق  دریگب و  یماو 

خساپ ترضح  مراکهدب ، یلو  مورب  هنیدم  هکم و  ترایز  هب  مهاوخ  یم  دیسرپ : ماما  زا  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  نارای  زا  همامثوبا ،
، درگن یم  وت  هب  لاعتم  دـنوادخ  یتقو  هاگترایز  رد  ات  نک  شـالت  ورب ، تراـیز  هب  سپـس  زادرپب ، ار  شیوخ  يراکهدـب  لوا  دـنداد :

راک نیا  یلو  يزادرپب  ار  شیوخ  یهدب  یناوتب  رگا  هک  دومرف : شیارب  ار  نآ  تلع  مالسلا ) هیلع   ) ماما سپـس  .یـشابن  مدرم  راکهدب 
(1) .دنک یمن  تنایخ  نامیااب  ناسنا  يا و  هدرک  تنایخ  يورب ، ترایز  هب  یهدن و  ماجنا  ار 

هَّنِأَف ٌنیَد ، هیَلَع  ٌلُجَر  یعَم  َّْنِلتاقی  ْنأ ال  ساّنلا  ِیف  ِدان  : » دومرف نم  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  البرک ، نیمزرس  رد  دیوگ : یم  يوار 
ضورقم هک  یناسک  وگب : دنا  هدمآ  نم  يرای  هب  هک  یمدرم  هب  (2) ؛ َراَّنلا َلَخَد  الِإ  ًءافَو  َُهل  ُعَدی  ٌنیَد ال  ِهیَلَع  ُتوُمی و  ٍلُجَر  ْنِم  َسَیل 

« .دش دهاوخ  منهج  شتآ  دراو  دریگن ، رظن  رد  نآ  يارب  تخادرپ  هار  دشاب و  راکهدب  هک  یسک  اریز  دنشابن ، نم  باکر  رد  دنتسه 

هب ار  وا  هزانج  .تسا  هدرک  توف  مردـپ  هک  دـندروآ  ربخ  مدوب ، هبلط  فرـشا  فجن  رد  نم  هک  دـنک  یم  لقن  نارهت  ياـملع  زا  یکی 
مدـید مدیـسر و  مردـپ  روـضح  هب  باوـخ ، ملاـع  رد  هک  دوـب  هتـشذگ  وا  نفد  زا  يزور  دـنچ  میدرک ، نفد  ار  وا  مـیدورآ و  فـجن 

.تسا تحاران 

»؟ منیب یم  طاشن  یب  ار  امش  ارچ  : » مدیسرپ اذل  دشاب و  تحاران  دیاب  هتفر ، نید  هار  لاس  داتفه  هک  یسک  ارچ  هک  مدرک  بّجعت 

141 ص :

ص 94، ج 5 ، یفاک ، - . 1
ص 505. مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  - . 2
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« .مورب میاج  رس  دنراذگ  یمن  دنا و  هتفرگ  ارم  مراکهدب و  دنبلعن  یقت  يدهشم  هب  ناموت  هدجیه  نم  : » تفگ

؟ هن ای  هدوب  راکهدب  وا  هب  نامردپ  ایآ  و  تسیک ؟ دنبلعن  یقت  يدهشم  نیا  منیبب  هک  متشون  مردارب  هب  يا  همان  مدش ، رادیب  باوخ  زا 

»؟ یتشاد بلط  ام  ردپ  زا  يزیچ  : » میتفگ میتفر و  دنبلعن  یقت  يدهشم  دزن  ام  هک  دمآ  همان  باوج  دعب  یتّدم 

»؟ يریگب ار  دوخ  بلط  يدماین  ارچ  : » میتفگ مدوب » راکبلط  ناموت  هدجیه  يرآ ، : » تفگ

« .تشون یم  شرتفد  رد  دیاب  ناتردپ  : » تفگ

(1) .میدرک تخادرپ  ار  یهدب  نآ  ام  دوش ، داش  مردپ  حور  هکنیا  يارب  هرخالاب 

سمخ تخادرپ  مدع  . 4

اما تسا ؛ عورشم  وا  بسک  دنک و  یمن  بسک  مارح  لام  صخش  یهاگ  .تسا  سمخ  نتخادرپن  سانلا ، قح  قیداصم  زا  رگید  یکی 
.دشاب مارح  لاوما  رد  شتافرصت  دوش  یم  ثعاب  دنک و  یم  شومارف  ار  شنامز  ماما  قح  تورث ، بسک  زا  سپ 

ْنِإ ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ِنیکاسَْملا َو  یماتْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهَِّلل  َّنَأَف  یَش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  : » دیامرف یم  دنوادخ 
ناـمیتی و یبرقلا و  يذ  يارب  ربماـیپ و  يارب  ادـخ و  يارب  نآ  سمخ  دـسر  امـش  هب  یتمینغ  هنوگ  ره  دـینادب  و  (2) ؛ ِهَّللِاب ُْمْتنَمآ  ُْمْتنک 

نانیکسم و

142 ص :

ص 582. ج 2 ، هریبک ، ناهانگ  - . 1
.41/ لافنا - . 2
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« تسا هار  رد  ناگدناماو 

اَمَّنِإَف ًائیَـش  اَِنلاَْومَأ  ْنِم  َلکَأ  ْنَم  ِهیَلَع َو  َمِّرُح  اَم  اَّنِم  َلَحَتْـسا  ِدَقَف  اَنِْرمَأ  ِریَغ  ْنِم  ِکلَذ  ْنِم  ًائیَـش  َلَعَف  ْنَم  : » دنیامرف یم  جـع )  ) نامز ماما 
يا هرذ  یسک  ره  هدش و  هانگ  بکترم  دنک  فرصت  ام  لاوما  رد  ام  هزاجا  نودب  یـسک  ره  (1) ؛ اریِعَس یَلْصیَس  ًاراَن َو  ِِهنَْطب  ِیف  ُلکْأی 

« .تسا هتفرگ  ارف  شتآ  ار  وا  مکش  ایوگ  سپ  دروخب  ار  ام  لام  زا 

يراکهدب هکنآ  رگم  تسا ، لطاب  نآ  رد  زامن  مارح و  تسا ، راکهدـب  تاکز  ای  سمخ  هک  یتیم  کلم  رد  فرـصت  یعرـش ، رظن  زا 
(2) .دنزادرپب هحماسم  نودب  دنشاب ، هتشاد  انب  ای  دنهدب  ار  وا 

ِهِکئالَملا َو ِهّللا َو  ُهنَْهل  : » دندومرف جع )  ) نامز ماما  تسا ، هدرک  راکنا  ار  هعیـش  تاملـسم  زا  یکی  درادن ، سمخ  هب  داقتعا  هک  یـسک 
(3)؛ امَهْرِد اِنلام  ْنِم  َّلَحَتْسا  ْنَم  یلَع  َنیعَمْجأ  ِساّنلا 

« درامش لالح  ار  ام  لام  مهرد  کی  هک  یسک  رب  مدرم  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل 

يدامریغ قوقح  - 5

؟ تسیک سلفم  اونیب و  ریقف و  دیناد  یم  ایآ  دندومرف : شنارای  باحصا و  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  يزور 

، دندومرف ترضح  .دشاب  یلاخ  ایند  لام  زا  شتسد  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  سلفم  مدآ  ام  رظن  رد  هَّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : باحصا 

143 ص :

ص 521. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - . 1
هلئسم 875. هر ،)  ) ینیمخ ماما  لیاسملا  حیضوت  - . 2

ص 541. ج 9 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 3
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ایند رد  نوچ  اما  دشاب ؛ هدروآ  شدوخ  اب  ...و  هزور  زامن و  هک  یلاح  رد  دراذگب  مدق  رشحم  يارحص  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  سلفم 
، هدروخ ار  یسک  لام  ای  هدز و  اوران  تبسن  ای  هتفگ  ازـسان  یـسک  هب  ای  هدز  ار  رفن  کی  هک  تروص  نیا  هب  هدرکن ، ءادا  ار  ساّنلا  ّقح 

هدینش ار  یمولظم  يادص  ای  هدرک  يزاب  یسک  يوربآ  اب  ای  هدرک ، یسک  ّتیصخش  لام و  هب  يزواجت  ای  هدرک  عیاض  ار  یـسک  قحای 
هب شتانسح  هچنانچ  .دهد  یم  قوقح  نابحاص  هب  دراد و  یم  رب  وا  بوخ  ياهراک  تانسح و  زا  لاعتم  يادخ  هتفرن ...  شدایرف  هب  و 
هب .دننک  یم  مّنهج  دراو  ار  وا  و  دننک ؛ یم  وا  راب  دنراد و  یمرب  دنراد  وا  ندرگ  یقح  هک  یناسک  نآ  ناهانگ  زا  دوبن ، یفاک  هزادـنا 

(1) .دنیوگ یم  هراچیب  اونیب و  ریقف و  سلفم و  يدارفا  نینچ 

ادخ دراد  راتفر  وت  اب  نانچ 

اج هب  يرایب  مدرم  قح  رد  هک 

یم یهورگ  هک  هچنآ  نیارباـنب  .درادـن  تیحجرا  يرگید  رب  کـی  چـیه  تسا ، ناـسنا  ندرگ  رب  هک  یقوـقح  زا  تفگ  دـیاب  رخآ  رد 
رد تسا  رارق  رگا  تفگ : دیاب  اه  نآ  خساپ  رد  تسا و  یهابتشا  هاگن  دمآ ؛ رانک  ناوت  یم  ادخ  اب  نکن ، لامیاپ  ار  مدرم  قح  دنیوگ ،

.میزاس اهر  ار  رگید  شخب  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دوش ، يراذگ  هیامرس  یشخب 

144 ص :

ص 78. ج 13 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  تازایتما  - 10

هراشا

147 ص :
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(1)« ًامامِإ َنیقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  ٍُنیْعَأ َو  َهَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  انِجاوْزَأ َو  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیذَّلا  «َو 

هزیگنا داجیا 

(2) هزیگنا داجیا 

وا اب  یتسود  هقباس  هک  بلطملادبع  نب  سابع  دزن  هب  مدمآ و  هکم  هب  جح  يارب  هک  مدوب  يرجات  درم  نم  دـیوگ : یم  يدـنک  فیفع 
، مدوب مارحلادجسم  رد  سابع  دزن  هک  نانچمه  يزور  سپ  مدرک ، یم  يرادیرخ  تراجت  لیاسو  يرادقم  يو  زا  متفر و  یم  متـشاد 
هب سپس  تفرگ و  لماک  ییوضو  هدش ، رهظ  دید  نوچ  درک و  دیشروخ  هب  یهاگن  دش و  جراخ  شلزنم  زا  هک  مدید  ار  يدرم  هاگان 

رانک رد  تفرگ و  وضو  دمآ و  زین  وا  مدرک ، هدهاشم  دوب ، غولب  دح  هب  کیدزن  هک  ار  يرسپ  وا  زا  سپ  داتـسیا و  زامن  هب  هبعک  يوس 
تفر و عوکر  هب  درم  نآ  مدید ، نآ  لابند  هب  داتسیا و  رفن  ود  نآ  رس  تشپ  دمآ و  نوریب  مدید  ار  ینز  ود ، نآ  زا  سپ  داتسیا و  يو 

، داتفا هدجس  هب  درم  نآ  دنتفر ، عوکر  هب  هدرک  يوریپ  وا  زا  زین  نز  نآ  كرسپ و  نآ 

149 ص :

.74 ناقرف / - . 1
.یناتساد شور  - . 2
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.دندرک هدجس  وا  لابند  هب  زین  ود  نآ 

نب دـمحم  نییآ  نید و  نیا  داد : خـساپ  تسا ؟ ینید  هچ  رگید  نیا  ياو ! متفگ : دوخ ) نابزیم   ) ساـبع هب  مدـید  ار  هرظنم  نآ  هک  نم 
، مرگید هدازردارب  رگید  نآ  هداتـسرف و  يربمایپ  هب  ار  وا  ادخ  هک  دراد  هدـیقع  تسا و  نم  هدازردارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللادـبع

.دشاب یم  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ شرسمه  زین  نز  نآ  و  مالسلا ) هیلع   ) تسا بلاطیبا  نب  یلع 

(1) .مدوب اه  نآ  نیمراهچ  نم  شاک  يا  تفگ : یم  دوب  هدش  ناملسم  هک  نآ  زا  سپ  يدنک  فیفع 

اوتحم نتم و 

، دروآ نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هب  هک  یسک  نیلوا  نانز ، نایم  زا  دندقتعم ، عامجا  هب  هعیش  تنس و  لها  زا  ناخروم 
رب تنس  لها  زا  يرایسب  هعیش و  ناملاع  مامت  نادرم ، نایم  زا  اما  تسا ؛ ربمایپ  یمارگ  افواب و  رسمه  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ترضح 

(2) .تفگ کیبل  ار  مالسا  ربمایپ  توعد  هک  دوب  یسک  نیلوا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دننآ ،

دـندومن و تعباتم  ادـخ  لوسر  زا  هک  یناـسک  یلع و  قح  رد   (3)« نُولَّوَْألا َنوُِقباَّسلا  َو   » هیآ دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
زوف نامه  نیا  دننادواج ، يدبا و  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  ایهم  يراج  ياهرهن  اب  تشهب  نانآ  يارب  هدـش و  لزان  ...راصنا  نیرجاهم و 

(4) .تسا میظع 

ینامسآ نید  نیا  تفرشیپ  يارب  یگرزب  مهس  دراد و  ّتیرشب  ناهج  رب  هکلب  مالسا ، رب  يدایز  رایسب  ّقح  هک  یتیصخش  زا  لیلجت 

150 ص :

ص 57. ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - . 1
ص 103. ج 8 ، هنومن ، ریسفت  - . 2

.100/ هبوت - . 3
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.تسا مزال  ناهج ، ناناملسم  همه  رب  تشاد ،

( مالسلا اهیلع   ) هجیدخ ترضح  هژیو  تازایتما 

هراشا

: زا دنا  ترابع  هنومن  يوناب  نآ  تازایتما  زا  یخرب  .تسا  هدوب  رادروخرب  يا  هژیو  تازایتما  زا  هجیدخ  ترضح 

( مالسلا اهیلع   ) هجیدخ ترضح  كاپ  لسن  . 1

راگزور نامه  زا  وا  .دوب  ییارگ ، قح  تیونعم و  هتفیـش  یناسنا  تشرـس و  كاپ  هاگآ و  ییوناـب  مالـسلا ) اـهیلع   ) هجیدـخ ترـضح 
رظن زا  دـنلب ، یحور  يونعم و  تاماقم  رب  هوالع  .تفر  یم  امـش  هب  برع  زاجح و  لـها  تلیـضفاب  رادـمان و  نارتخد  زا  یکی  یناوج 

يراگتساوخ هب  هک  شیرق  فارشا  ناگرزب و  تساوخرد  در  اب  وا  .تسا  هدوب  يرایسب  لاوما  ياراد  هدوب و  جوا  رد  زین  یلام  يدام و 
نیمـضت اـب  ار  يداـم  تورث  زا  يرادروخرب  تمعن  دوخ ، رـسمه  ناونع  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ باـختنا  دـندوب و  هدـمآ  وا 

يارب وا  .دیـشک  ناگمه  خر  هب  ار  شا  يدـنمدرخ  دومن و  لـماک  تشهب ، يدـبا  ياـه  تمعن  زا  يدـنم  هرهب  ترخآ و  يدـنمتداعس 
.دش هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هدننک  قیدصت  نیلوا  ناملسم و  نیلوا  تمعن ، نیا  هب  یبایتسد 

هللا  » شخب حور  گناب  دیحوت و  يادص  ندرک  شوماخ  يارب  نانمشد  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  توعد  ندش  ینلع  زا  دعب 
رازآ ّتیذا و  رایـسب  ار  ترـضح  نآ  .دـندومن  هزرابم  ترـضح  نآ  اب  یقیرط  ره  هب  دـندش و  تسدـمه  مه  اـب  هللا » ـالا  هلا  ـال  ربکا و 

نامیا تفوطع و  رهم و  اب  تشاذگ و  یم  مهرم  ناشیا  ياه  تحارج  رب  داد و  یم  يرادلد  ار  ترضح  نآ  هک  یتیصخش  اما  دندرک ؛
، دومن یم  لابقتسا  يوق ،
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.دوب مالسلا ) اهیلع   ) يربک هجیدخ  ترضح 

رایـسب و لاوما  تالّمجت و  یفارـشا و  یگدـنز  زا  دوب ، شیاسآ  تمعن و  زان و  لامک  رد  لام  تورث و  رظن  زا  هک  هّکم  گرزب  يوناب 
، طیارش نیرت  تخـس  رد  شرـسمه  رانک  رد  داد و  شزیزع  رهوش  یلاع  فادها  دربشیپ  يارب  ار  همه  دیـشوپ و  مشچ  يرهاظ ، تّزع 

.درک يرای  ار  وا  دومن و  یگدنز 

هرانک وا  زا  اه  نز  دنامن ؛ بیصن  یب  ناتسرپ  تب  ناکرـشم و  رازآ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نوچ  زین  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ
کمک هب  نامیاز  ماگنه  رد  یّتح  دنتفگ ، یم  تشرد  نانخـس  دندز و  یم  نابز  مخز  وا  هب  دندرک ؛ عطق  ار  وا  اب  دمآو  تفر  هتفرگ و 

(1) .دنتشاذگ یم  اهنت  ار  وا  دندمآ و  یمن  وا 

دیزگرب ماما  هدزای  ردام  ناونع  هب  ار  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ترضح  یگدنشخب ، يراوگرزب و  همه  نیا  ربارب  رد  زین  لاعتم  دنوادخ 
.دیزگرب اه  لسن  همه  نایم  رد  ار  وا  لسن  دروآ و  دیدپ  رهاط  كاپ و  یلسن  وا  زا  و 

نـس رد  یناوج ، طاشن  نیع  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ .داد  رارق  ییوناـب  نینچ  زا  ار  ناـمزلارخآ  ربماـیپ  لـسن  میکح  دـنوادخ 
دودح (2) و  .درک جاودزا  دوب ، هتشاذگ  رـس  تشپ  ار  شیوخ  رمع  زا  لاس  لهچ  هک  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ اب  یگلاس  جنپ  تسیب و 

هللا یلـص   ) ربمایپ دوب و  وا  راوخمغ  سینا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هناخ  غارچ  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ لاس ، راهچ  تسیب و 
اهیلع  ) هجیدـخ یگلاس  جـنپ  تصـش و  شدوخ و  یگلاـس  هاـجنپ  ّنس  اـت  ینعی  دوب ، هدـنز  مالـسلا ) اـهیلع   ) هجیدـخ اـت  هلآ ) هیلع و 

.درکن رایتخا  يرگید  نز  مالسلا ،)

ادـخ و لوسر  جاودزا  هرمث  روهـشم : هتفگ  هب  .تسا  فالتخا  ناخروم  نایم  مالـسلا ،) اهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  نادـنزرف  دادـعت  رد 
.دوب دنزرف  شش  هجیدخ ،
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.همطاف .موثلک 6 - ما  بنیز 5 - .هیقر 4 - - 3 .دنتفگ ) یم  بیط »  » و رهاط »  » ود نیا  هب   ) .هللادبع .مشاه 2 - - 1

هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ توبن  شنارتخد ، یلو  .دنتفگ  یگدنز  دوردب  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تثعب  زا  شیپ  هجیدخ  نارـسپ 
.دندرک كرد  ار  هلآ )

هک ٍهَکَراَبُم » ْنِم  ُُهلْـسَن   » هک دمآ  دـهاوخ  نامزلارخآ  رد  يربمایپ  هک  دـش  یحو  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  هب  هدـمآ  تایاور  رد 
تـشهب رد  وت  ردام  نیـشنمه  كراـبم  نز  نیا  هدـمآ : همادا  رد  تسا  مالـسلا ) اـهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  هکراـبم ، نز  نیا  زا  روظنم 

(1) .تسا

نادـنزرف داماد و  شردـق و  نارگ  رتخد  ناشیا و  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  هژیو  تازاـیتما  زا 
ار نینمؤم  هدرک و  یفرعم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  ینـشور  مشچ  هیام  نآرق  هفیرـش  هیآ  رد  ار  مهیلع )  ) ناشیا نیموصعم 

ْنِم اـَنل  ْبَه  اـنَّبَر  َنوـُلوُقَی  َنیذَّلا  َو  : » تسا هدرک  ییاـمنهار  هداوناـخ  نیا  زا  هتفرگ  وـگلا  يا و  هداوناـخ  نینچ  نتـشاد  يارب  اـعد  هـب 
، ام نادنزرف  نارسمه و  زا  اراگدرورپ  دنیوگ : یم  هک  دنتـسه  یناسک  اه  نآ  (2) ؛ ًامامِإ َنیقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  ٍُنیْعَأ َو  َهَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  اـنِجاوْزَأ َو 

« امنب ناراگزیهرپ  ياوشیپ  ار  ام  هد و  رارق  ام  مشچ  ینشور  هیام 

؟ تسیک انجاوزا »  » زا روظنم  مدیسرپ : یحو  هتشرف  زا  تایآ  نیا  ندش  لزان  زا  سپ  دومرف : هیآ  نیا  ریسفت  رد  یمارگ  ربمایپ 

رد دنتـسه و  لع )  ) نیـسح نسح و  شا  هدید  رون  ود  و  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف انتایرذ »  » و تسا ؛ مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ داد : خساپ 
(3) .تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  روظنم  ًامامِإ » َنیقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  َو   » هلمج ي

153 ص :

ص 950. ج 2 ، هیارجلا ، جارخلا و  - . 1
.74 ناقرف / - . 2
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نآ هب  یسک  تسا _ نیملاع  ءاسن  هدّیس  هک  شرتخد _  زج  ناوناب ، نایم  زا  هک  تفای  یماقم  مالسا  رد  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ يرآ ،
.تفاین تسد  راختفا  ماقم و 

ناشیا رب  دنوادخ  صاخ  مالس  - 2

هبترم نیدنچ  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج طسوت  دنوادخ  هک  دش  ثعاب  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ترـضح  ییاه  يراکادف  کین و  لامعا 
.تسا هداتفین  قافتا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نانز  زا  کی  چیه  يارب  هک  دتسرفب  يا  هژیو  مالس  يو  رب 

ایآ دومرف : لیئربج  هب  جارعم ، زا  تشگزاب  ماگنه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هدش : تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقابدـمحم ماما  زا 
؟ يراد يا  هتساوخ  یمایپ و  شرافس و 

! یناسرب مالس  هجیدخ  هب  نم  ادخ و  فرط  زا  هک  تسا  نیا  ما  هتساوخ  درک : ضرع  لیئربج 

هجیدخ .درک  غالبا  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ هب  ار  لیئربج  ادخ و  مالس  دیـسر ، نیمز  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  هاگنآ 
مالـس ادـخ  كاپ  تاذ  انامه  مالـسلا ؛ لیئربج  یلع  مالـسلا و  هیلا  مالَّسلا ، هیف  مالَّسلا و  َوُه  هللا  ّنِا  : » تفگ خـساپ  رد  مالـسلا ) اهیلع  )

(1)« .داب دورد  لیئربج  رب  و  ددرگزاب ؛ وا  يوس  هب  دورد  تسوا و  زا  مالس  تسا و 

.دـمآ نوریب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  لاـبند  هب  مالـسلا ) اـهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  يزور  میناوخ : یم  رگید  یتـیاور  رد 
ناشیا .دیسرپ  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  لاوحا  ناشیا  زا  دش و  ور  هبور  يو  اب  انشآ  ان  يدرم  تروص  هب  لیئربج 

154 ص :

ص 7. ج 16 ، راونالاراحب ، - . 1
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دـصق هک  دشاب  یناسک  زا  درم  نیا  دیـسرت  یم  وا  .درب  یم  رـس  هب  اجک  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـیوگب  تسناوت  یمن 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  تفگ ، زاب  ار  هصق  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هک  یتقو  .دراد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نتـشک 

(1) .مناسرب وت  هب  ار  ادخ  مالس  هک  درک  رما  دوب و  نیما  لیئربج  درم  نآ  دندومرف : هلآ ) هیلع و 

لاؤس مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدـخ دروم  رد  دـمآ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ روضح  هب  نیما  لـیئربج  يزور  هدـش  لـقن  یتیاور  رد 
شیادخ هک  هدب  ربخ  وا  هب  دمآ  هجیدخ  نوچ  دومرف : لیئربج  دوبن ، هناخ  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  ماگنه ، نآ  رد  .درک 

(2) .دناسر یم  مالس  ودب 

دوجو يونعم  تیخنس  یعون  مالس ، هدننک  تفایرد  ناسر و  مالـس  نیب  دیاب  ًالوا ، دراد : دوجو  یمهم  رایـسب  تاکن  اه  مالـس  نیا  رد 
ترضح نیقی  هب  ددرگ و  عقاو  ناسر  مالس  فطل  دروم  ات  دشاب  هدیسر  برق  زا  يا  هجرد  هب  دیاب  هدننک  تفایرد  ینعی  دنشاب ؛ هتشاد 

ِمالس هدننک  تفایرد  ًایناث ، .تسا  هدناسر  مالس  وا  هب  هنوگ  نیا  یلعا  لج و  دنوادخ  هک  هدیسر  ماقم  نیا  هب  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ
گرزب هتـشرف  ادـخ  یتح  یهاگ  یـصوصخ و  تروص  هب  هنوگ  نیا  هک  دـشاب  رادروخرب  ییالاو  شزرا  زا  لاعتم  دـنوادخ  دزن  دـیاب 

اهیلع  ) هجیدـخ ترـضح  یگرزی  تمظع و  زار  هتکن ، ود  نیا  هب  هجوـت  .دـناسرب  ناـشیا  رـضحم  هـب  یمالـس  اـت  دتـسرف  یم  ار  یحو 
.دزاس یم  راکشآ  ار  مالسلا )

دشاب وت  مالس  رد  هتسخ ، لد  نم  ِتمالس 

مبای وت  مالس  تلود  رگا  تداعس  یهز 

155 ص :
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یتمواقم يداصتقا  رد  راثیا  يوگلا  - 3

یلـص  ) مرکا ربمایپ  يداصتقا  هرـصاحم  اه  نآ  نیرتزراب  زا  یکی  هک  هداتفا  قافتا  يداصتقا  اهراشف  زا  هنومن  نیدنچ  مالـسا  ردص  رد 
تخس یتسرپاتکی  نییآ  زیگنا  تریح  تفرشیپ  زا  هک  شیرق  نارس  .تسا  بلاط  یبا  بعـش  هکم و  رد  ناشیا  نارای  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

ذوفن زا  ناناملسم ، یتایح  ياه  نایرش  ندرک  عطق  يداصتقا و  هرصاحم  اب  دنتفرگ  میمصت  اه  نآ  .دنداتفا  هراچ  رکف  هب  دندوب ، نارگن 
میلـست شزاس و  هب  ای  دـننک  دوبان  دـیعبت  رقف و  راصح  رد  ار  شناراـی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دـنهاکب و  مالـسا  شرتسگ  و 

.دنراداو

اهیلع  ) هجیدخ تورث  مامت  ندرک  هنیزه  دش ، ارجا  مه  نامه  هتبلا  دشاب و  دمآراک  تسناوت ، یم  تیعـضو  نآ  رد  هک  يا  هخـسن  اهنت 
اهنت ار  شرـسمه  هاـگ  چـیه  لاـس  هس  نیا  رد  مالـسلا ) اـهیلع   ) هجیدـخ .داد  روبع  تخـس  هندرگ  نیا  زا  ار  اـه  نآ  هک  دوـب  مالـسلا )
هتفگ هک  ییاج  ات  درک  جرخ  ار  دوخ  تورث  مامت  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ .تفاتـش  وا  يرای  هب  دوخ  لام  اب  هشیمه  دننام  تشاذگن و 

.تشادن یتورث  رگید  يداصتقا ، هرصاحم  زا  دعب  هدش 

ناناملـسم هب  هدـمآ  شیپ  تصرف  رد  هک  تساوخ  زین  دوخ  ناـشیوخ  زا  درک ، فرـص  هار  نیا  رد  ار  دوـخ  تورث  هکنیا  رب  هوـالع  وا 
و مالـسلا ) اـهیلع   ) هجیدـخ هدازردارب  مازَح ، ِْنب  ِمیکَح  ناوـت  یم  دـندرک ، يراـی  ار  ناناملـسم  هـک  يدارفا  هـلمج  زا  .دـننک  کـمک 

.درب مان  ار  هیقر  رسمه  و  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ داماد  صاْعلاُوبَا ،

رب ار  رتش  راسفا  هاگنآ  .درب  یم  بعـش  یکیدزن  ات  تشاذـگ و  یم  يرتش  رب  امرخ  مدـنگ و  يرادـقم  بش  ياه  همین  مازَح  نب  میکح 
(1) .دسرب ناناملسم  هب  ات  درک  یم  اهر  ار  نآ  تخیوآ و  یم  شندرگ 
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دنوادخ هدوب و  ربمایپ  دزن  يو  نادـناخ  و  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  هژیو  هاگیاج  دوجو  لیالد  زا  یکی  تیاهن  یب  راثیا  نیا 
.درک اطع  ناشیا  هب  راثیا  نیمه  هرمث  هب  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  تکربرپ  دوجو  مه 

ناشیا هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هژیو  هاگن  - 4

ياضف رد  دوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  رطاخ  شمارآ  بجوم  مشچ و  رون  نابیتشپ و  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ترـضح 
نوچ هراومه  دش و  شیاه  مغ  کیرش  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  لدمه  زارمه و  رخـسمت ، یـشیدنا و  کیرات  زا  هدنکآ 

زا وا  يونعم  یحور و  ياه  تیامح  کش  یب  .دـنام  یقاب  ترـضح  نآ  رانک  رد  راوتـسا  هوتـسن و  یهوک  اـناوت و  دـمآراک و  يریزو 
.تشاد هدمع  یشقن  هکم  نیمزرس  رد  مالسا  ياقب  شرتسگ و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

هللا یلص   ) ربمایپ نارسمه  زا  هشیاع  .تشاد  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ترضح  هب  یناوارف  هقالع  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ 
نآ اما  مدوب ؛ هدـیدن  زگره  ار  هجیدـخ  نم  : » دـنک یم  فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  هجیدـخ  هب  ربمایپ  دـیدش  تبحم  هقالع و  هلآ ،) هیلع و 

(1)« .درک یم  دای  رایـسب  ار  وا  ربمایپ  هک  ارچ  مدربن ؛ کشر  ربمایپ ، نارـسمه  زا  کی  چـیه  رب  مدـیزرو ، دـسح  هجیدـخ  رب  هک  ناـنچ 
(2) .دومن یم  شیاتس  یکین  هب  ار  وا  درک و  یم  دای  ار  هجیدخ  هکنآ  رگم  دمآ ، یمن  نوریب  هناخ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

مه مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ناتـسود  هب  ار  نآ  تفگ : یم  درک ، یم  حـبذ  ار  يدنفـسوگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هاگره 
(3) .مراد تسود  مه  ار  هجیدخ  تسود  نم  دومرف : .مدیسرپ  ار  راک  نیا  تلع  يزور  ماجنارس ، .دیهدب 

: دنیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
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(1)؛ َنْوَعِْرف ُهَأَْرما  ٍمِحاَُزم  ُْتِنب  ُهَیِسآ  َناَرْمِع َو  ُْتِنب  ُمَیْرَم  ٍدَّمَُحم َو  ُْتِنب  ُهَمِطاَف  ٍِدْلیَوُخ َو  ُْتِنب  ُهَجیِدَخ  ٌَعبْرَأ  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُلَْضفَأ  »

« دنتسه هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تنب  همطاف  ِدْلیَوُخ و  تنب  هجیدخ  محازم و  تنب  هیسآ  نارمع و  ِتنب  میرم  ملاع  نانز  نیرتهب 

ضرع تسیچ »؟ نیا  دـیناد  یم  ایآ  : » دومرف دیـشک و  نیمز  رد  طخ  راهچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هدـش : تیاور  ساـّبع  نبا  زا 
دلیوخ تنب  هجیدخ  تشهب ، نانز  نیرت  لضاف  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هاگنآ  .دنتسه  رتاناد  ادخ  لوسر  ادخ و  دندرک :

(2)« دنشاب یم  نوعرف _  رسمه  محازم _  تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تنب  همطاف  و 

ار ناشیا  تافو  لاس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دوب  يدح  ات  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يارب  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ يرود 
نآ تمظع  رگناـیب  درک و  چوک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ناـبیتشپ  قاـفتا  نیا  اـب  اریز  دـیمان  هودـنا ) لاـس  « ) نزحلا ماـع  »

.دوب رابمغ  تبیصم 

زا دعب  دوب ، هدرک  يرپس  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  هناخ  رد  ربمایپ ، دزن  ار  ینالوط  یتدـم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
ار شمان  درک و  یم  دای  گرزب  يوناب  نیا  زا  دـمآ ، یم  شیپ  هک  ییاه  تبـسانم  هب  ًامئاد  مالـسلا ،) اهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  تاـفو 

لقن نینچ  ار  هیـضق  نیا  درک و  هراشا  مالـسلا ) اـهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  زا  ربماـیپ  عاـفد  هب  راـب  کـی  هلمج ، زا  .تشاد  یم  یمارگ 
.تسیرگ وا  قارف  هب  دومن و  هجیدخ  شرـسمه  زا  يدای  تشاد ، روضح  شیوخ  نارـسمه  نایم  رد  ادـخ  ربمایپ  هک  زور  کی  دومرف :

!؟ ییرگ یم  دسا  ینب  هریت  زا  ییوم  خرس  نزریپ  رب  ایآ  تفگ : هشیاع 

يزور دریگ ؟ یم  ار  هجیدخ  ياج  یسک  هچ  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

158 ص :

ص 206. ج 1 ، لاصخلا ، - . 1
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میارب دیدوب ، ازان  هک  یماگنه  دروآ و  نامیا  نم  هب  دـیدیزرو ، رفک  هک  يزور  .درک  قیدـصت  ارم  وا  دـیدرک ، بیذـکت  ارم  امـش  هک 
(1) .دروآ دنزرف 

: دنتفگ نینچ  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  ناشرتخد  هب  شیوخ  ردق  نارگ  رمع  رخآ  تاظحل  رد  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ترضح 

ِیُننِّفَُکت ِیحَولا  ِلوُُزن  َنیِح  ُهُِسبلَت  يذَّلا  َکئادِر  َکنِم  ُدـیُرا  ِربَقلا  َنِم  ٌهَِفئاخ  اَنَا  ُلوُقَت  ُِما  یّ َّنِا  ِکیبَِأل  یلوَق  ینیَع ! َهَُّرق  ای  َو  یتَبیبَح ! ای  »
رد ییاهنت  ربق و  لوا  بش  ربق ، هناخ  زا  نم  دیوگ : یم  مردام  وگب : تردق  نارگ  ردپ  هب  ما ! هدید  رون  ردام ! لد  بوبحم  يا  ناه  هیف ؛

ادخ و مایپ  تفایرد  یحو و  هتشرف  دورف  ماگنه  هب  هک  ار  نتـشیوخ  ياه  هماج  زا  یکی  هک  مراد  اضاقت  امـش  زا  مناسرت ، نارگن و  ربق 
.ددرگ نفک  نآ  اب  مرکیپ  گرم ، زا  سپ  ات  دینک  هیده  نم  هب  دیدرک  یم  رب  رد  هنابش  ياهزاین  زار و 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف هب  ار  رظن  دروم  يادر  گنرد  یب  زین  ربمایپ  تشاذگ و  نایم  رد  ردپ  اب  ار  ردام  ياضاقت  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف
.دروآ ردام  دزن  ار  نآ  ینامداش  اب  زین  وا  داد و 

هک یماگنه  تخادرپ و  وا  لـسغ  مسارم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تفگ ، دوردـب  ار  ناـهج  یمارگ  يوناـب  نآ  هک  یماـگنه 
هک دناسر  ار  دنوادخ  مایپ  ادخ  مالـس  ندناسر  زا  سپ  دـمآ و  دورف  لیئربج  هاگان  هب  دـناشوپب  ترخآ  هماج  ناشیا  ندـب  رب  تساوخ 

نییآ نید و  هار  رد  ار  شیوخ  تاناکما  تورث و  وا  هک  ارچ  دشاب ، یم  ام  يوس  زا  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ترخآ  هماج  : « دومرف یم 
يادر اب  تسخن  ار  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ هرهطم  ندب  مه  ترضح  نآ  داد و  ربمایپ  هب  ار  یتشهب  هماج  نآ  هاگنآ  و  دومن » هنیزه  ام 
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ص 131. ج 2 ، همغلا ، فشک  - . 1
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كاـخ هب  تسا  هـکم  رهـش  زارف  رب  هـک  یهوـک  هـنماد  رد  یّلعم »  » هاـگمارآ رد  درک و  نـفک  ییادـها  هماـج  نآ  اـب  هاـگنآ  شیوـخ ،
(1) .درپس

160 ص :
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هراشا
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(54/ هدئام « ) ٍِمئال َهَمَول  َنوفاخَی  الَو  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َنودِهاُجی  َنیِرفاکلا  یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنینِمؤُملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنّوبُِحیَو  مُهُّبُِحی  ٍموَِقب  ُهَّللا  ِیتأَی  »

هزیگنا داجیا 

(1) هزیگنا داجیا 

رد ترضح  ردام  تشک ، دنهاوخ  ار  هچب  رـسپ  نیا  ناینوعرف  هک  دوب  مّلـسم  دش  دلوتم  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  هک  یماگنه 
.سرتن هدب ، شریـش  ِهیِعِـضْرَأ ؛» ْنَأ  یَـسُوم  ِّمُأ  َیلِإ  اَْنیَحْوَأَو  : » دیـسر ردام  نیا  هب  یهلا  یحو  دـهد ! ماجنا  يراک  هچ  هک  دوب  نیا  رکف 

هب ار  وا  دنریگب ؛ وت  زا  ار  وا  راذگن  دتفیب ، نمـشد  تسد  هب  هچب  هک  يدیـسرت  دش و  دایز  رطخ  یتقو  ِّمَْیلا » ِیف  ِهیِْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اَذِإَف  »
یم ناشورخ  هک  دزادنیب  يا  هناخدور  لخاد  ار  وا  دراذـگب و  یقودنـص  لخاد  ار  دوخ  هچب  دروآ  یم  بات  روطچ  ردام  .زادـنیب  ایرد 

(2)« َنِیلَسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاَجَو  ِْکَیلِإ  ُهوُّداَر  اَّنِإ  : » تفگ نینچ  ردام  هب  یهلا  یحو  اما  دور ؟
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رارق نیلـسرم  زا  ار  وا  هکنیا  مود  مینادرگ ، یم  رب  وت  هب  ار  هچب  نیا  هکنیا  لّوا  داد : ردام  نیا  هب  هدـعو  ود  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  يادـخ 
نوزحم دوش و  نشور  شمـشچ  اـت  َنَزْحَت ؛ اـَلَو  اَُـهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  « » .میدـنادرگرب شرداـم  هب  ار  هچب  نیا  ِهِّمُأ ؛ َیلِإ  ُهاـَنْدَدَرَف   » .میهد یم 

اما دید ؛ ار  هدعو  نیا  ققحت  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ردام  .تسا » تسرد  ادخ  هدعو  دـنادب  ات  (1) ؛ ٌقح ِهَّللا  َدـْعَو  َّنَأ  َمَْلعَِتلَو  « » .ددرگن
لیئارـسا ینب  همه  دـش : هداد  اج  نیمه  اه  لاس  تشذـگ  زا  سپ  یـسوم  تثعب  مایپ  عقاو  رد  َنِیلَـسْرُْملا » َنِم  ُهُولِعاَجَو  : » يدـعب هدـعو 

.داد دهاوخ  تاجن  ار  امش  دش و  دهاوخ  ثوعبم  يربمایپ  هب  يزور  كدوک ، نیا  هک  دننادب 

هک يا  هدعو  دشاب ، یم  یهلا  ریذپان  فلخت  ياه  هدعو  زا  یکی  یهلا و  یعطق  هدعو  زین  جع )  ) نامز ماما  روهظ  تیودهم و  عوضوم 
.تسا هداد  اهنآ  يایصوا  ایبنا و  همه  هب  ار  نآ  نابرهم  يادخ 

اوُفِعُْـضتْسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو   » دریگ یم  رارق  دـنوادخ  حـلاص  ناگدـنب  رایتخا  رد  نیمز  ییاورنامرف  هک  يزور  نینچ  ققحت 
(2)« َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  هَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف 

: دنیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

يا (3) ؛ ٌبیرَق  ِ هّللا َْحتَف  َّنِاَو  ُریبَْخلا ، ُمیکَْحلا  َوُه  ُّدَُریال َو  ُهَءا  _ ضَقَو َْفل ، _ ُْخیال   ِ هّللا َدْعَو  َّنِا  َف_ ِجَرَْفلِاب ، اوُرِْشبَا  ِساّنلا ! َرِشاعَم  »
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زاب وا  ياضق  دبای و  یمن  فلخت  دـنوادخ  هدـعو  یتسار  هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم روهظ  جرف و  امـش  رب  داب  هدژم  نامدرم ! هورگ 
« .تسا کیدزن  دنوادخ  شیاشگ  حتف و  یتسار  هب  تسا و  هاگآ  میکح و  وا  ددرگ ، یمن 

يربمایپ هب  دـش و  هدـنادرگرب  ناشردام  هب  یـسوم  ترـضح  هک  روطنامه  دـمآ ، دـهاوخ  امتح  جـع )  ) نامز ماما  هک  یتسار  هب  يرآ !
هدامآ مینکن و  يزاسدوخ  مینکن و  یناوخزاب  ار  نامدوخ  ام  ات  مینادب  دیاب  میا و  هیضق  ياجک  ام  هک  تساجنیا  هتکن  اما  دش ؛ ثوعبم 

.میشاب جع )  ) يدهم یعقاو  رظتنم  میناوت  یمن  انیقی  میوشن ، روهظ 

دوخ رب  ار  نآ  میـسانشب و  جع )  ) نامز ماما  نارای  ياه  یگژیو  دیاب  میـشاب ، ترـضح  نآ  نارای  زا  یعقاو و  رظتنم  میهاوخب  رگا  سپ 
.مینک افیا  یتسرد  هب  ار  دوخ  شقن  یهلا  گرزب  هدعو  نآ  ققحت  رد  ات  میهد  قیبطت 

اوتحم نتم و 

یف َنودِهاُجی  َنیِرفاکلا  یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنینِمؤُملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنّوبُِحیَو  مُهُّبُِحی  ٍموَِقب  ُهَّللا  ِیتأَی  َفْوَسَف   » هیآ هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
مامت رگا  هک  تسا  یباحـصا  ياراد  وا  و  تسا ؛ ظوفحم  جرف )  ) رما بحاص  انامه  دـیامرف : یم   (1)« ٍِمئال َهَمَول  َنوفاخَی  الَو  ِهَّللا  ِلیبَس 

(2) .دنک یم  عمج  وا  درگ  ار  وا  باحصا  لاعتم  دنوادخ  دنورب  نیب  زا  مدرم 
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ماما اه  نآ  رمع  نامز  رد  هاوخ  دریگ ؛ یم  رب  رد  ار  دنـشاب  اه  یگژیو  نیا  ياراد  هک  ار  یناسک  همه  تسا و  لومـش  ناهج  هیآ  ماـیپ 
.هن ای  دنک  روهظ  جع )  ) نامز

یمدرم هرابرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  زا  یتقو  میناوخ  یم  هیآ  لیذ  نیلقثلا  رون  نایبلا و  عمجم  گنـس  نارگ  ریـسفت  رد 
َلاَق َُّمث  ُهوُوَذ  اَذَه َو  َلاَق  َناَْملَس َو  ِقتاَع  یَلَع  ُهَدَی  هللا  لوسر  َبَرَض  ، » دندیسرپ دنتسه ، هدئام  هیآ 54  رد  نآرق  ِییوگشیپ  قادصم  هک 

درم و نیا  هیآ ] دوصقم  : ] دومرف دز و  یسراف  ناملس  هناش  هب  تسد  ترضح  نآ  سِراَف ؛  ْنِم  ٌلاَجِر  َُهلاََنل  اَّیَرُّثلِاب  ًاقَّلَعُم  ُناَمیِْإلا  َناَک  َْول 
(1)« .دنبای تسد  نآ  هب  نایناریا  زا  ینادرم  هنیآ  ره  دشاب ، هتخیوآ  ایرث  هراتس ]  ] هب نامیا  رگا  دومرف : سپس  دنیوا ! نانطو  مه 

نیا موادـت  ینآرق و  راـختفا  دنـس  نیا  ظـفح  يارب  هک  تسا  یمالـسا  بـالقنا  ناریا و  مالـسا و  هب  نادـنم  هقـالع  همه  رب  ور  نـیا  زا 
موادت ورگ  رد  راختفا ، دنس  نیا  ظفح  .دنریگ  راک  هب  ار  دوخ  ناوت  همه  هار ، نیا  رد  دننک و  يزیر  همانرب  یخیرات ، گرزب  درواتـسد 
یگژیو نامه  اه  یگژیو  نیا  ًاـنیقی  هک  تسا  هدرک  صّخـشم  مالـسا ، نیتسار  نارواـی  يارب  نآرق  هک  تسا  ییاـه  یگژیو  تیوقت  و 

.دشاب یم  ترضح  نآ  یناهج  تموکح  رد  جع )  ) نامز ماما  نارای  ياه 

( جع  ) يدهم ترضح  نارای  ياه  یگژیو 

هدنب ادخ و  اب  هفرطود  تبحم  یتسود و  . 1

تسا حرطم  هدئام  هیآ 54  رد  هک  جع )  ) نامز ماما  نارای  یگژیو  نیلوا 
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ادـخ هب  اه  نآ  هک  تسا  نیا  دراد ، نآ  اب  میقتـسم  طابترا  رگید  ياه  یگژیو  هدوب و  ترـضح  نآ  ناراـی  رگید  تافـص  أـشنم  رـس  و 
ْمُهُّبُِحی  » دنراد تسود  ار  ادخ  اه  نآ  مه  دراد و  تسود  ار  نانآ  دنوادخ  مه  .دنـشیدنا  یمن  وا  يدونـشخ  هب  زج  دنزرو و  یم  قشع 

« ُهَنوُّبُِحیَو

؟ دنراد تسود  ار  ادخ  یناسک  هچ 

َهَّللا َنوُّبُِحت  ْمـُْتنُک  ْنِإ   » دنتــسه ناـشیا  ربماـیپ  وا و  تاروتــسد  عباـت  دـنراد و  تـسود  ار  ادــخ  جــع )  ) ناـمز ماـما  ناراـی  نارظتنم و 
« .دیهدب ربمایپ )  ) نم فرح  هب  شوگ  دیاب  دیراد ، تسود  ار  ادخ  رگا  (1) ؛ ِینوُِعبَّتاَف

یضعب زا  ناشیا  هک  میناد  یم  یهاگ  .مینک  یم  یهاتوک  دنک ، یم  داش  ار  جع )  ) نامز ماما  يراک  میناد  یم  هکنیا  اب  یهاگ  هنافسأتم 
هیلع  ) نانمؤمریما زا  یتیاور  رد  .میهد  یم  ماجنا  ار  اه  نآ  دهد و  یم  نام  بیرف  ناطیش  یلو  دنوش ، یم  دنم  هلگ  دنـسرخان و  اهراک 

ِلد (2) ؛ َهَحاَّرلا ُّبُِحی  ِهَّللا  ِنَع  یِهاَّللا  ُْبلَْقلاَو  ِهَِّلل  َبَصَّنلا  ًارِیثَـک  ُّبُِحی  ِهَِّلل  ُبِحُْملا  ُبـْلَْقلا  : » دـندومرف هـک  تـسا  هدـش  لـقن  مالـسلا )
« .تسا بلط  تحار  ادخ ، زا  ربخ  یب  لد  دراد و  یم  تسود  رایسب  ار  ادخ  هار  رد  یتخس  جنر و  تسودادخ ،

نامه .دشکب  تمحز  شیارب  دنک و  تمدخ  وا  هب  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  دراد ، تسود  ار  یـسک  ناسنا  هکنیا  ياه  هناشن  زا  یکی 
تذل دشکب ، یباوخ  یب  تمحز و  دنزرف  يارب  هکنیا  زا  ردام  هک  هنوگ 

169 ص :
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تمحز وا  يارب  دـهاوخ  یم  دراد ، یم  تسود  ار  دـنوادخ  هک  یلد  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  تیاور  نیا  .درب  یم 
.تسا یلبنت  یتحار و  لابند  هب  تسا ، یهت  دنوادخ  تبحم  زا  لفاغ و  هک  یلد  اما  دشکب ،

ُْرمَأ ِناَْرمَأ : َُهل  َرِّیُخ  ْنَم  َّلُک  َّنِإَف  : » تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  یتسود  نیا  رایعم  كـالم و  اـبیز  یتیاور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
(1)؛ َهَّللا ُّبُِحی  يِذَّلا  َِکلَذَف  اَْینُّدلا  یَلَع  ِهَرِخْآلا  َْرمَأ  َراَتْخاَف  ِهَرِخْآلا ، ُْرمَأ  اَْینُّدلا َو 

هک دوش  یم  مولعم  تشاد ، مدقم  ار  يورخا  راک  رگا  تسا ، يورخا  يرگید  يویند و  یکی  هک  دوشب  ریخم  رما  ود  نیب  هک  یـسکره 
وا يارب  ادخ  تساوخ  تسین و  لئاق  یهاگیاج  ادخ  يارب  دوش  یم  مولعم  درادب ، مدـقم  ار  يویند  رما  رگا  اما   ) .دراد تسود  ار  ادـخ 

( .درادن یشزرا 

.تسا لئاق  یشزرا  هچ  ام  يارب  لاعتم  يادخ  هک  مینادب  دراد و  قمع  ردق  هچ  ام  ياه  تبحم  مینیبب  ام  هکنیا  يارب  تسا  یناحتما  نیا 

دنراد یم  مدقم  يزیچ  ره  رب  ار  يورخا  رما  دنوادخ و  تیاضر  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نارای  وچمه  جع )  ) يدهم ترضح  نارای 
نیرت تخـس  یتح  لاح و  ره  رد  دـننک و  یمن  بارخ  ار  دوخ  ترخآ  رذـگدوز ، ياه  تذـل  اـه و  ماـقم  تسپ و  اـیند و  رطاـخ  هب  و 

.دنتسه هنوبحی  مهبحی و  قادصم  هملک  یعقاو  يانعم  هب  ترضح  نارای  سپ  .دننک  یم  بلج  ار  دوخ  بوبحم  تیاضر  طیارش 

یب رس  ود  ره  ینابرهم  یب  شوخ  هچ 

یب رسدرد  ینابرهم  رسکی  هک 

170 ص :
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تشاد يا  هدیروش  لد  نونجم  رگا 

یب رت  هدیروش  نآ  زا  یلیل  لد 

نانمشد ربارب  رد  تخسرس  نانمؤم و  ربارب  رد  عضاوتم  . 2

ؤم ربارب  رد  َنیِرفاکلا ؛ یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنینِمؤُملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ   » هدش نایب  جـع )  ) نامز ماما  نارای  يارب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک  یگژیو  نیمود 
« .ریگتخس نارفاک  ربارب  رد  دنتسه و  نابرهم  عضاخ و  نانم 

(1) .تسا مار  ندومن ، کچوک  يربنامرف ، يراوخ ، تلذ ، يانعم : هب  ٍهَّلِذَأ 

(2) .دشاب یم  تردقرپ  ریذپان و  تسکش  تخسرس ، يانعم : هب  ٍهَّزِعَأ 

یم دروخرب  نانآ  اب  هناعضاوتم  دننک و  یم  زیهرپ  نینمؤم  هب  تبسن  رورغ  ربکت و  ینیب و  رترب  دوخ  هنوگره  زا  جع )  ) نامز ماما  نارای 
هک تهج  نیا  زا  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  نانمؤم و  زا  ینمؤم  هب  مارتحا  يارب  دزیخرب و  ناسنا  ناـج  نورد  زا  هک  یعـضاوت  .دـننک 

تیب لها  ربارب  رد  تلذ  يراوخ و  دـیآ ، یم  تسد  هب  هلذا  ظفل  زا  هکنآ  زراـب  قیداـصم  زا  یکی  دـشاب و  دنتـسه  ادـخ  هدـنب  نموم و 
.دشاب یم  ناشیا  زا  يرادربنامرف  و  جع )  ) نامز ماما  و  مهیلع ) )

یضیف بلاط  رگا  زومآ  یگداتفا 

تسا دنلب  هک  ینیمز  بآ  دروخن  زگره 

171 ص :

.هفیرش هیآ  لیذ  فاشک  نازیملا و  نایبت و  ریسفت  - . 1
.نآرقلا سوماق  - . 2
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.دنتسه ریگتخس  عطاق و  نانمشد  ربارب  رد  ترضح  نارای  اما 

یماگنه .دوب  مالسا  نانمـشد  هب  عطاق  یمایپ  هک  دوب  اکیرمآ  نارادگنفت  اب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  عطاق  دروخرب  نآ  هنومن 
اه نآ  لباقم  رد  مکحم  نمؤم  ناوج و  رـسفا  رفن  دـنچ  دـندرک ، زواجت  ام  یبآ  ياـهزرم  هب  اـکیرمآ  ییاـیرد  يورین  نارادـگنفت  هک 

نازابرس تسد  رد  مارآ  روط  نیا  تردقربا  شترا  کی  هکنیا  .دروآرد  وناز  هب  ار  نمشد  هک  دوب  يوحن  هب  یگداتسیا  نیا  هداتـسیا و 
يدـنمناوت درب و  هیـشاح  هب  ار  نانمـشد  ياه  يزاساضف  زا  یلیخ  دوب و  ییالاب  رایـسب  ییامن  تردـق  تفرگ ، رارق  جـع )  ) نامز ماـما 

.داد ناشن  ار  یمالسا  يروهمج  ردتقم  ياهورین 

یعقاو رادربنامرف  ردـپ و  هب  تبـسن  رـسپ  ناسب  نامیا  لها  يارب  هک  دنتـسه  یناسک  نامز ) ماما  نارای   ) ناـنیا : » دـیوگ یم  ساـبع  نبا 
ات شیوخ  دیص  هب  تبسن  داّیص  ناسب  هماکدوخ  هشیپدادیب و  راکزواجت و  ِنایارگرفک  يارب  اما  دنا ، شیوخ  رالاس  رورس و  هب  تبـسن 

(1)« .دنرادزاب زواجت  متس و  زا  ار  نانآ 

، رافک ربارب  رد  دنتـسه  وا  اب  هک  یناسک  (2) ؛ ِراَّفُْکلا یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  : » دـیامرف یم  هتخادرپ و  ربمایپ  نارای  فیـصوت  هب  نآرق 
(3)« ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  « ؛ دننابرهم میحر و  دوخ ، نایم  رد  اما  دیوگ : یم  فصو  نیمود  رد  و  دنتسه » مکحم  دیدش و 

يدس نازوس و  تخس و  یشتآ  دنتسه و  دوخ  ناشیک  مه  ناتـسود و  ناردارب و  هب  تبـسن  تبحم  فطاوع و  زا  ینوناک  اه  نآ  يرآ 
.دنشاب یم  شیوخ  نانمشد  لباقم  رد  نیدالوپ  مکحم و 

یضعب یمالسا و  ياه  روشک  نارس  زا  یضعب  هک  تسا  بیجع  یلو 

172 ص :

ص 321. ج3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  - . 1
.29  / حتف - . 2
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لوسر نارای  نیتسار و  نانمؤم  يارب  هک  ییاه  یگژیو  تایآ و  نیا  رثؤم  ياهدومنهر  زا  زورما  ناملـسم ، رهاـظ  هب  لـهاج و  دارفا  زا 
یم مه  ناج  هب  نانچ  نآ  هاگ  هک  هتفرگ  رارق  ناربکتسم  رافک و  هچیزاب  دنا و  هتفرگ  هلصاف  دنک ، یم  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هَّللا

! دندرکن نانچ  نآ  مالسا  نانمشد  زگره  هک  دننک  یم  يزیرنوخ  يزوت و  هنیک  دنتفا و 

هلمج نیا  نینچمه  تسادخ و  نانمـشد  لباقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادبعابا  هلذلا  نم  تاهیه  راعـش  تایآ  نیا  زراب  قادصم 
.اکیرمآ تسد  ریز  و  مسینویهص ، تسد  ریز  میـشاب  لیلذ  هکنیا  زا  تسا  رتهب  میورب  نیب  زا  همه  ام  رگا  : » دومرف هک  هر )  ) ینیمخ ماما 

يرای هب  هک  دـننادب  مالـسا و  نانمـشد  اکیرمآ و  هب  دـننزب  ینهدوت  دـنوشب و  دـحتم  مه  اب  نیملـسم  دـیاب  هک  تسا  نیا  نامداقتعا  ام 
(1) !« دنناوت یم  دنوادخ 

ادخ هار  نارگداهج  . 3

« ِهَّللا ِلیبَس  یف  َنودِهاُجی  : » تسا ترضح  نارای  ياه  همانرب  زا  رمتسم  روط  هب  عطاقم و  همه  رد  ادخ  هار  رد  داهج 

(2)« .دنسرب تداهش  هب  ادخ  هار  رد  هک  دننک  یم  وزرآ  يدهم ، نارای  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

.ربکا داهج  مه  رغصا و  داهج  مه  تسا ، داهج  عون  ود  ره  داهج  زا  دارم  هتبلا 

داتسرف ییاج  هب  یماظن  تایلمع  يارب  ار  باحصا  زا  یهورگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دنیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
دنتشگرب تیرومأم  زا  هک  ینامز  و 

173 ص :
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ار شّقح  و   ) دنتـشاذگ یقاب  ار  ربکا  داهج  اما  دندروآ ؛ ياج  هب  نسحا  وحن  هب  ار  رغـصا  داهج  هک  یهورگ  رب  نیرفآ  دومرف ، نانآ  هب 
داهج سفن  اب  داهج  دندومرف  ترـضح  تسیچ ؟ ربکا  داهج  ادخ  لوسر  يا  دندیـسرپ : ناشیا  زا  يا  هّدع  نیح  نیا  رد  دـندرکن ) ءادا 

(1) .تسا ربکا 

هب اما  تسا ؛ تابجاو  بجوا  زا  هکنیا  اب  ناناملسم  سیماون  ناج و  یمالسا و  ياه  نیمزرـس  نایک  زا  عافد  تنایـص و  ینید  میلاعت  رد 
ربکا داهج  هب  اه  توهش  سوه و  اوه و  لرتنک  تافارحنا و  اه و  يور  جک  زا  سفن  تنایـص  ظفح و  تسا و  هدش  ریبعت  رغـصا  داهج 

.تسا هدش  ریبعت 

اب هناعاجـش و  هک  مهیلع )  ) تیب لها  نآرق و  میرح  ناعفادـم  .دنتـسه  داـهج  رد  هراومه  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  هجوتاـب  ترـضح  ناراـی 
.دنتسه دروم  نیا  زا  يزراب  قادصم  دنا ، هدرک  تکرش  مرن  تخس و  گنج  رد  توق  تدش و 

هراوهام اضق  زا  هک  ماوقا  زا  یکی  هناخ  میدش  توعد  کی  دون و  لاس  ناتسمز  دیوگ : یم  يزرب  رگراک  اضر  دیهش  ناگتسب  زا  یکی 
.دنتشاد مه 

رد یتاحیـضوت  .دنک  تبحـص  هیقب  هناخ و  بحاص  يارب  يا  هراوهام  ياه  هکبـش  فادـها  هرابرد  اضر  ات  دـش  ثعاب  عوضوم  نیمه 
زا هک  رضاح  دارفا  زا  يدادعت  ینامهم  نآ  رد  داد ، ناشنایماح  ناشفادها و  ناش ، یلام  عبانم  اه ، هکبش  نیا  لیکـشت  یگنوگچ  دروم 

.دندرک یم  شوگ  ار  اضر  ياه  تبحص  دندوب و  ینامهم  نآ  رد  دنتشاد  ام  اب  يرود  هطبار  یبسن  ظاحل 

174 ص :
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دنت اضر  اب  نم  ینامهم ، زا  دـعب  هداد ، وشتـسش  ار  وت  زغم  اج  نالف  رد  ینالف ، هک  دـندرک  اضر  ندرک  هرخـسم  هب  عورـش  يرفن  دـنچ 
؟ دننک تا  هرخسم  ات  ینز  یم  اه  فرح  نیا  زا  ارچ  هک  مدرک  دروخرب 

یمن نم  زا  ترخآ  رد  اـما  مداد ؛ ار  تاحیـضوت  هداوناـخ  نیا  لاـبق  رد  مداد ، ماـجنا  ار  ما  هفیظو  نم  داد : باوج  روـط  نیا  اـضر  اـما 
.دراذگ یم  رثا  اه  فرح  نیا  شتقو  هب  مدرک ، ار  مدوخ  راک  نم  .يدرکن  رکنم  زا  یهن  ارچ  دنسرپ 

(1) .دوب شا  هفیظو  ماجنا  رکف  هب  طقف  دننک ، یم  شا  هرخسم  هک  درک  یمن  رکف  نیا  هب  ًالصا  ناشیا  دوب ، بلاج  نم  يارب  یلیخ 

دادرم رد 11  يزرب  رگراک  اضر  سدـنهم  زین  تخـس  گنج  رد  تسا ؛ نمـشد  مرن  گنج  رد  مالـسا  میرح  زا  عافد  زا  يا  هنومن  نیا 
.دیسر تداهش  هب  هیروس  رد  لاس 92 

اه یگدولآ  زا  ار  دوخ  هناناج  تخس و  يدربن  رد  سفن  سوه  اوه و  ناطیـش و  اب  هلباقم  ربکا و  داهج  رد  جع )  ) نامز ماما  روای  يرآ 
.دنک یم  هتساریپ  دروایب  رد  ياپ  زا  ار  وا  دناوت  یم  هک  يویند  تاقلعت  و 

یگدادـلد و دربن و  هنحـص  رد  يزوریپ  طرـش  اریز  تسا ؛ رغـصا  داـهج  زا  رتشیب  بتارم  هب  ربکا  داـهج  تیـساسح  تیمها و  هک  ارچ 
.تسا سفن  هیکزت  ربکا و  داهج  هنحص  رد  يزوریپ  ندوب ، الوم  ضحم  عیطم 

؛ تسا هتشاذگ  رثا  اه  نآ  ياه  یناشیپ  هب  اه  هدجس  وا ؛ باحصا  مئاق و  هب  منک  یم  رظن  نم  ایوگ  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
(2)« .دنا بش  رد  نابهار  زور و  رد  ناریش 

يوت تفگ : یم  اکیرمآ  رد  ییاباب  دیهش  ياه  يا  هرود  مه  زا  یکی 

175 ص :

.مرن گنج  نارسفا  تیاس  رد  ناشیا  یصخش  هحفص  - . 1
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.دوب هدرک  بلج  ار  همه  رظن  هک  دوب  هتشون  یبلطم  سیر )  ) هاگیاپ يربخ  نتلوب  يور  زور  کی  .میدید  یم  ینابلخ  هرود ي  اکیرمآ 
متفر مدناوخ ، ار  بلطم  نیا  ات  دنک »! رود  دوخ  زا  ار  ناطیـش  ات  دَوَد  یم  بش  همین  زا  دعب  تعاس 2  ییاباب  وجشناد  : » دوب نیا  بلطم 

: تفگ دروآ و  الاب  ار  شرـس  مارآ  هظحل ، دنچ  زا  دعب  دنزب ؛ یفرح  تساوخ  یمن  شلوا  هیچ »!؟ هیـضق  سابع  : » متفگ سابع و  غارس 
یم ینیـشن  بش  زا  .دـندید  ار  نم  شنز  رتسکاب و  ِلُنلُک  .مودـب  یمک  ات  نمچ  نادـیم  متفر  مدوب ، هدـش  باوخدـب  شیپ  بش  دـنچ  »

اتقیقح متفگ : .وـگب  ار  شتـسار  تفگ : .منک  یم  شزرو  مراد  متفگ : دـیود ؟ یم  ارچ  بش  تقو  نیا  تفگ : نم  هـب  لـنلک  .دـندمآ 
دعب .دتفا  یم  هانگ  هب  دنکن  عمج  ار  شساوح  مدآ  هگا  دنک ، یم  تیذا  يروجدب  ار  مدآ  ناطیش  تسا ، هدولآ  رایـسب  هاگباوخ  طیحم 

(1)« .دیدب ماجنا  تخس  لمع  هک  هدرک  هیصوت  دنک -  یم  هسوسو  ار  مدآ  هانگ  هک  اهتقو -  روط  نیا  يارب  ام  نید  متفگ : وا  هب 

ریذپان یگتسخ  عاجش و  . 4

عافد ادخ و  نامرف  ماجنا  دنوادخ و  یتسود  هار  رد  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  رکذ  هیآ  نیا  رد  نانآ  يارب  دـنوادخ  هک  یگژیو  نیرخآ 
.دنساره یمن  يا  هدننک  تمالم  چیه  تمالم  زا  دنوادخ  هار  رد  داهج  قح و  زا 

رد يراگنا  لهـس  يراک و  هظفاحم  حور  هک  دـنک  یم  نایب  ار  نانمؤم  يدرمیاپ  تیعطاق و  هیآ  زا  شخب  نیا  ٍِمئال » َهَمَول  َنوفاخَی  الَو  »
رد راوتـسا  ياه  ماگ  اب  دنـساره و  یمن  اه  نآ  ءازهتـسا  فرحنم و  تیرثکا  ياغوغ  یگدز و  طیحم  یگدز و  ماوع  زا  تسین ، اه  نآ 

طارص

176 ص :

.51  _ ص 49 ییاباب ، ساّبع  دیهش  ییوت ؛ دوصقم  نابوخ 2 - مسر  باتک  - . 1

 - ناضمر كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق) همین 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 257ناهفصا   هحفص 188 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_176_1
http://www.ghaemiyeh.com


دادترا و هک  تشاد  هجوت  زین  هیآ  زاغآ  هب  دیاب  و  درادن ؛ رثا  اه  نآ  تکرح  رد  تسار  پچ و  ياه  هوای  دننک و  یم  تکرح  میقتـسم 
دیما دنهد ، یمن  رارق  رایعم  ار  رضاح  تخس  طیارش  اه  نآ  دنک ، یمن  نارگن  تسس و  ار  اه  نآ  رصنع  تسس  يا  هدع  ینکـش  تعیب 

.دنک یمن  نازرل  تسس و  ار  اه  نآ  اهدوبمک  دنزاس و  هدنیآ  دوخ  هک  ارچ  دنراد ، هدنیآ  هب 

راکنا ار  اه  يدب  نابز  اب  تسد و  اب  شاب و  راکوکین  دوخ  نک و  رما  اه  یکین  هب  : » دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نینمؤملاریما 
زا ار  وت  نارگ  تمالم  شنزرس  زگره  نک و  شالت  تسا  هتسیاش  هک  هنوگنآ  ادخ  هار  رد  یـشاب و  رود  ناراکدب  زا  ات  شوکب  نک و 

يارب ار  دوخ  ناسر ، لامک  هب  نید  رد  ار  دوخ  تخانش  نک ، انش  اه  یتخس  تالکـشم و  رد  قح ، يارب  .درادن  زاب  ادخ  هار  رد  شالت 
هک راذگاو  ادخ  هب  ار  دوخ  اهراک  مامت  رد  .تسا  هدیدنسپ  یتداع  قح  هار  رد  ییابیکش  هک  هد  تداع  تالکـشم  ربارب  رد  تماقتـسا 

(1)« يا هدیسر  يدنمورین  نئمطم و  هاگهانپ  هب 

ِهَّللا ِتاَذ  ِیف  ٌّکَش  اَُهبوُشَی  َال  ِدـیِدَْحلا  َُربُز  ْمَُهبُوُلق  َّنَأَک  ٌلاَجِر  : » دـنیامرف یم  جـع )  ) يدـهم نارای  هراب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
تخـس و نهآ  هراپ  نوچمه  نانآ  ياه  لد  هک  دنتـسه  یناسک  ناـمز  ماـما  ناراـی  اَـهُولاَزََأل ؛ ِلاَـبِْجلا  یَلَع  اُولَمَح  َْول  ِرَجَْحلا  َنِم  ُّدَـشَأ 

نآ دندرگ  رو  هلمح  هوک  هب  رگا  تسا و  گنـس  زا  رت  يوق  ناشلد  .ددرگ  یمن  داجیا  اه  نآ  یهلا  نامیا  رد  يدیدرت  تسا و  مکحم 
(2)« .دننکرب ياج  زا  ار 

177 ص :

همان 31. هغالبلا ، جهن  - . 1
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ادخ اب  ینکش  نامیپ  دهع و  بقاوع  - 12

هراشا
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(1)« َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاّصَو  ْمُِکلذ  اُوفْوَأ  ِهّللا  ِدْهَِعب  «َو 

هزیگنا داجیا 

(2) هزیگنا داجیا 

ار هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ردـب  گنج  رد  تسناوتن  رـضن » نب  سنا   » ماـن هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ناراـی  زا  یکی 
يارب هک  یگنج  رد  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیسر و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـضحم  هب  گنج ، نایاپ  زا  سپ  .دنک  یهارمه 

! منک تکرش  نآ  رد  دهد ، خر  یگنج  راب  رگید  رگا  مدنب  یم  دهع  امش  اب  اما  مشاب ، امش  باکر  رد  متسناوتن  نم  دمآ ، شیپ  امش 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دـش  عیاش  نیملـسم  نایم  رد  هکنآ  زا  سپ  دـش و  رـضاح  سنا  دـمآ ، شیپ  دـحا  گنج  هک  یناـمز 
.دریگب ناما  نایفسوبا  زا  ام  يارب  ات  میداتسرف  یم  یبا  نبا  هللادبع  دزن  میتشاد و  يا  هدنیامن  شاک  دنتفگ : یخرب  هدش ، هتشک 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  لاح  دنتفگ : رگید  يا  هدع  .دیآ  شیپ  هچ  ات  دنداهن  تسد  يور  تسد  هتـسشن و  رود  رگید  یخرب 
! دیدرگرب دوخ  قباس  نید  هب  هدش ، هتشک 

181 ص :

.152/ ماعنا - . 1
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هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ رگا  تفگ : دـعب  .میوج  یم  يرازیب  دـننک ، یم  داهنـشیپ  تیعمج  نیا  هچنآ  زا  ایادـخ  تفگ : رـضن  نب  سنا 
ناـمه يارب  دـینک  گـنج  تسیچ ؟ يارب  یگدـنز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  دـعب  تسا ، هدـنز  وا  يادـخ  هدـش ، هتـشک  هـلآ )

سپ .دش  دیهش  ات  دیگنج  دوب ، هدرک  هک  يدهع  قبط  نانمشد  اب  دیشک و  ار  شریشمش  سپس  دیگنج ! یم  ادخ  لوسر  هک  يدوصقم 
هب طقف  شرهاوخ  هک  دوب  داـیز  شتاـحارج  ردـق  نآ  .دوب  شندـب  رب  هزین  ریت و  ياـج  تحارج و  مخز و  داتـشه  دودـح  تداهـش  زا 

(1) .دسانشب ار  وا  تسناوت  ناتشگنا  رس  هلیسو 

اب دوخ  ياهدهع  هب  رادقم  هچ  ام  هچ ؟ ربمایپ  يادخ  اب  میا ؟ هتسب  ینامیپ  دهع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  اب  لاح  هب  ات  ایآ 
ار شربمایپ  ادخ و  اب  دوخ  نامیپ  دهع و  یـسک  رگا  میا ؟ هدوب  رادافو  دوخ  ياه  نامیپ  دهع و  همه  هب  ایآ  میراد ؟ تخانـش  دنوادخ ،

؟ تشاد دهاوخ  یپ  رد  شیارب  یبقاوع  هچ  دنکشب ؛

اوتحم نتم و 

(2)« َنیِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  « ؛ درک انب  لکش  نیرتهب  هب  ار  وا  مسج  دیمد و  وا  رد  دوخ  حور  زا  درک ، قلخ  ار  ناسنا  دنوادخ 

تـسین ترطف  نآ  رد  رییغت  زگره  دـنک و  یم  تیادـه  یتسرپادـخ  یهاوخادـخ و  يوس  هب  ار  وا  هک  داهن  اـنب  یترطف  اـب  ار  ناـسنا  وا 
رد ینوگرگد  هدیرفآ ، نآ  رب  ار  اه  ناسنا  دـنوادخ ، هک  تسا  یترطف  نیا  (3) ؛ ِهَّللا ِْقلَِخل  َلیدـْبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  »

« .تسین یهلا  شنیرفآ 

182 ص :

ص 642. نتم ، هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ مایپ  - . 1
.14/ نونمؤم - . 2

.30/ مور - . 3
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؛ دنا هدش  دهعتم  نآ  تیاعر  هب  تبـسن  اه  ناسنا  هتفرگ و  يددعتم  ياه  نامیپ  دهع و  ناسنا  زا  دـنوادخ  ینید ، ياه  هزومآ  ساسا  رب 
: زا دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب 

« یتسرپاتکی دیحوت و  هب  داقتعا  . » 1

« دنوادخ زا  تعاطا  . » 2

« یهلا يایبنا  زا  تعاطا  . » 3

(« مهیلع  ) نیرهاط ۀمئا  نینمؤملاریما و  تیالو  شریذپ  . » 4

« نید تاروتسد  هب  لمع  . » 5

« ناطیش سفن و  زا  ندرکن  يوریپ  . » 6

(1) ملکت باطخ و  نابز  اب  یهاگ  اه  نامیپ  نیا 

هب ات  دهد  یم  روتـسد  دیجم ، نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدـش  هتـسب  ناسنا  اب   (2) یهلا كاپ  تشرـس  ترطف و  نابز  اب  یهاـگ  و 
ْمُکاّصَو ْمُِکلذ  اُوفْوَأ  ِهّللا  ِدْهَِعب  َو  : » دیرادب مزلم  اه  نآ  تیاعر  هب  ار  دوخ  دیـشاب و  رادافو  هتـسویپ ، دوخ  يادخ  اب  هک  ینامیپ  دـهع و 

(3)؛ َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِِهب 

« .دیوش رکذتم  ات  تسا  هدرک  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دینک  افو  یهلا  دهع  هب 

یم تیمورحم  نیا  هراـبرد  شدوـخ  دـش ، مورحم  گرزب  ضیف  نآ  زا  درکن و  تکرـش  ردـب  گـنج  رد  هک  دوـب  یناـسک  زا  هفیذـح 
شیرق رافک  زا  یعمج  هب  ًاقافتا  .میدنویپب  نیملسم  هاپس  مالسا و  ربمغیپ  هب  ات  میدش  جراخ  هنیدم  زا  لیسحلاوبا »  » مقیفر نم و  دیوگ :

.میور یم  هنیدم  هب  ام  هن ، میتفگ : ناشرـش  زا  تاجن  يارب  اه و  نآ  سرت  زا  دـیور ؟ یم  دـمحم  يوس  هب  دندیـسرپ : ام  زا  .میدروخرب 
نامیپ دهع و  ام  زا  اه  نآ 

183 ص :

/60 و 61. سی - . 1
.172/ فارعا - . 2

.152/ ماعنا - . 3
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نانآ اب  ار  دهع  نیا  مه  ام  .مینکن  گنج  اه  نآ  هیلع  میورن و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم يرای  هب  دننک ، نامدازآ  رگا  هک  دنتفرگ 
رد تکرـش  هزاجا  میدرک و  لـقن  ار  ارجاـم  میدیـسر و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) اـیبنا متاـخ  روضح  هب  اـجنآ  زا  .میدـش  دازآ  میتسب و 

دیورب امش  .دیریگب  هدیدان  دیابن  دیراد و  نامیپ  دهع و  اه  نآ  اب  امش  هن ، دندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ .میتساوخ  ار  گنج 
(1) .مییوج یم  يرای  ادخ  زا  مه  ام  دینک ، افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  و 

، دننک یم  رافک  نانمـشد و  اب  یتح  نامیپ ، دهع و  تیاعر  هب  شرافـس  ار  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هک  یلاح  رد  يرآ 
ار يدب  بقاوع  تسا و  یگرزب  رایسب  هانگ  نیا  ًانئمطم  دننکـش و  یم  ار  دنا  هتـسب  ادخ  اب  هک  ینامیپ  دهع و  دارفا  زا  یخرب  هنافـسأتم 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد 

زین ییاـفو  یب  ینکـش و  ناـمیپ  زا  دـنا ، هدومن  دـیکأت  ناـمیپ  دـهع و  هب  تبـسن  يراداـفو  رب  ینید  ياـه  هزومآ  هک  هزادـنا  ناـمه  هب 
ْنَمَف : » دیامرف یم  دناد و  یم  نکش  نامیپ  صخش  هجوتم  ار  ینکـش  نامیپ  زا  یـشان  نایز  نیرتشیب  میرک ، نآرق  .دنا  هدرک  شهوکن 

(2)؛ ِهِسْفَن یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن 

« تسا هدرک  ینکش  نامیپ  شیوخ  نایز  هب  تقیقح  رد  دنک ، ینکش  نامیپ  سک  ره 

هدرمـشرب ار  یموش  جیاتن  اهدمایپ و  دـهن ، یم  اپ  ریز  ار  ادـخ  اب  دوخ  ياه  نامیپ  هک  یناسک  نکـشدهع و  دارفا  يارب  ینید  عبانم  رد 
.دراد زاب  تشز  لمع  نیا  ماجنا  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  اه  نآ  کت  کت  رد  رکفت  يروآدای و  .دنا 

ادخ اب  ینکش  نامیپ  ياهدمایپ 

نمشد تسود و  دزن  ناسنا  رابتعا  نتفر  تسد  زا  - 1

هک تسا  یئالقع  يرما  ینکش ، نامیپ  دهع و  يدیلپ  یتشز و 

184 ص :

ص 264. یناهج ، حلص  مالسا  - . 1
.10/ حتف - . 2

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 257ناهفصا   هحفص 196 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_184_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_184_2
http://www.ghaemiyeh.com


رد شیوخ  يادخ  اب  ناسنا ، نامیپ  نیرت  گرزب  .تسا  ملاع  يالقع  همه  قافتا  دروم  درادن و  یـصاخ  بهذم  نید و  هب  یـصاصتخا 
ناونع هب  نانمـشد  دزن  رد  مه  ناتـسود و  دزن  رد  مه  دشابن ؛ دنبیاپ  ادخ  اب  دوخ  ياه  نامیپ  دـهع و  هب  هک  یـسک  تسا و  تسلا  زور 

یم هدرک و  طایتحا  وا  اب  دوخ  طباور  رد  مه  نانمشد  یتح  تروص  نیا  رد  .ددرگ  یم  یقلت  دامتعا  لباق  ریغ  لزلزتم و  صخش  کی 
زگره نیاربانب ، دنام ؟ دهاوخ  رادافو  ام  هب  هنوگچ  هدرک ، تنایخ  دوخ ، نید  بهذم و  رد  دوخ و  يادخ  هب  هک  یصخش  نیا  دنیوگ :

یلع ترضح  .دنهدب  نکش ، نامیپ  هب  یلاشوپ  ياه  هدعو  وا ، زا  يرازبا  هدافتـسا  تهج  تسا  نکمم  هچرگا  دنک ؛ یمن  دامتعا  وا  هب 
، دنک یمن  افو  دوخ  نامیپ  دـهع و  هب  هک  یـسک  یتسود  رب  (1) ؛ هدهَِعب یفُوی  ْنَم ال  ِهَّدَوَم  یلَع  ْدِمَتْعَت  ال  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  )

« نکم دامتعا 

داب شوخ  شناور  هک  نم  شک  هنامیپ  ریپ 

نانکش نامیپ  تبحص  زا  نک  زیهرپ  تفگ 

یم ینکـش  نامیپ  رتمک  دنتـسه و  یهلا  مارح  لالح و  تیاعر  لها  هک  یناـسک  هب  تبـسن  تسا ، هنوگ  نیا  زین  اـم  هعماـج  رد  نونکا 
رد ًاررکم  هلظدم )  ) يربهر مظعم  ماقم  .دشاب  یم  رتمک  دامتعا  نیدـتم  ریغ  نید و  یب  دارفا  هب  تبـسن  تسا و  يرتشیب  دامتعا  دـننک ،

، دنا هتـشاد  ینکـش  نامیپ  هقباس  هک  ياه  ییاکیرمآ  هب  يا  هتـسه  تارکاذم  رد  هک  دـننک  یم  دـیکأت  تلود  هب  دوخ ، ياه  ینارنخس 
.تسین هیکت  دامتعا و  ياج 

185 ص :
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لوپ هچ  ره  دریذـپ  نایاپ  یکین  هب  نم  راک  رگا  هک  درک  دـهع  ادـخ  اب  داد و  يور  يراوشد  دـماشیپ  ار  ناهاشداپ  زا  یکی  هدـش  لقن 
هب تفرگ  میمـصت  هاشداپ  .دروآرب  ار  وا  هتـساوخ  يدوز  هب  دـنوادخ  .مهد  یم  نایاونیب  نادنمتـسم و  هب  متـشاد ، هنیزخ  رد  يدوجوم 

لوپ يدایز  رادـقم  دـش  مولعم  یـسررب  زا  دـعب  .دـنک  باسح  ار  يدوجوم  داد  روتـسد  .تساوخ  ار  راد  هنیزخ  .دـنک  افو  دوخ  نامیپ 
دش و دهاوخ  هتفـشآ  یلام  رظن  زا  تکلمم  اریز  تخادرپ ؛ ناوت  یمن  نادنمتـسم  هب  ار  لام  همه  نیا  دنتفگ : وا  ناریزو  .تسا  دوجوم 

.منک یمن  ینکش  دهع  ما و  هدرک  دهع  نم  تفگ  هاش  .دراد  لوپ  نیا  هب  جایتحا  رگشل  هرادا 

دنـشاب و یم  نیقحتـسم  زا  دوخ  دـننک ، یم  عمج  جارخ  هک  ینایرگـشل  اهیلع » نیلماعلاو   » هیآ رهاظ  گرزب و  ءاملع  رظن  ربانب  دـنتفگ 
.دیهدب اه  نآ  هب  ار  یشخب  دیاب 

، دوب هتـسشن  يا  هفرغ  راـنک  يزور  .درک  یم  رکف  دوخ  فیلکت  ندـش  راکـشآ  يارب  هتـسویپ  دـش ، هشیدـنا  رد  نخـس  نیا  زا  هاـشداپ 
رگا تفگ  وا  .تشادـگ  ناـیم  رد  وا  اـب  ار  ناـمیپ  ناـیرج  تساوخ و  ار  وا  هاـشداپ  .تشذـگ  یم  هار  زا  ناـگناوید  هیبـش  يا  هدـیلوژ 
ارقف نایم  ار  هیقب  دهدب و  اه  نآ  هب  ار  لاوما  زا  یشخب  دیاب  سپ  دنشاب ، هدنارذگ  رطاخ  زا  ار  نایهاپـس  نامیپ  داقعنا  عقوم  رد  رایرهش 

هب يور  هدیلوژ  سپـس  .مدوب  ناگراچیب  نادنمتـسم و  دای  هب  طقف  دهع  ماگنه  تفگ : هاش  .داد  ناوت  یمن  اه  نآ  هب  الا  دنک و  میـسقت 
وا هب  هچنانچ  یلو  نکن ، افو  دوخ  نیشیپ  دهع  هب  سپ  يرادن ، يراک  يا ، هتـسب  نامیپ  هک  یـسک  نآ  اب  رگید  رگا  تفگ : درک و  هاش 

، يراد جایتحا 
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.نک افو  شیوخ  دهع  هب 

میـسقت ارقف  نیب  ار  لاوما  داد  روتـسد  مد  نامه  تخیر و  ورف  ناگدید  زا  کشا  هک  دـش  عقاو  ریثأت  تحت  نانچ  هلمج ، نیا  زا  هاشداپ 
(1) .دننک

ییورود قافن و  هب  ندش  التبم  - 2

ار یعامتجا  تدـحو  ياـه  هیاـپ  دـشکب و  یهاـبت  یناریو و  هب  ار  هعماـج  تسا ، نکمم  هک  یعاـمتجا  ياـهرطخ  اـه و  تفآ  زا  یکی 
.تسا هدش  هداد  يدج  ياهرادشه  یعامتجا  موش  هدیدپ  نیا  هب  تبسن  تایاور  نآرق و  رد  .تسا  ییورود » قافن و  ، » دزاس لزلزتم 

قافنا ًامتح  دهدب ، وا  یگدنز  هب  یتعـسو  دهد و  رارق  وا  رایتخا  رد  یلاوما  ادخ  رگا  هک  درک  دـهع  ادـخ  اب  هک  یـسک  يارب  نآرق  رد 
قافن هب  التبم  ار  نآ  تبقاع  دننک ، یمن  یقافنا  دنکش و  یم  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  ییایند ، لاوما  زا  يدنم  هرهب  زا  دعب  یلو  دنک ؛ یم 
اُولَِخب ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُهاتآ  اَّمَلَف  َنیِحلاَّصلا  َنِم  َّنَنوُکََنل  َّنَقَّدَّصََنل َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اناتآ  ِْنَئل  َهَّللا  َدَهاع  ْنَم  ْمُْهنِم  َو   » .تسا هدرمـشرب  ییورود  و 

نآ زا  یضعب  (2) ؛ َنُوبِذْکَی اُوناک  اِمب  ُهوُدَعَو َو  ام  َهَّللا  اوُفَلْخَأ  اِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  یلِإ  ْمِِهبُوُلق  یف  ًاقاِفن  ْمُهَبَقْعَأَف  َنوُضِْرعُم  ْمُه  اْوَّلَوَت َو  ِِهب َو 
( نارکاش و   ) ناحلاص زا  داد و  میهاوخ  هقدص  ًاعطق  دهد ، يزور  دوخ  لضف  زا  ار  ام  دنوادخ  رگا  : » هک دندوب  هتـسب  نامیپ  ادخ  اب  اه 
، لمع نیا  دنتفاترب ! يور  دندرک و  یچیپرـس  دندیزرو و  لخب  دیـشخب ، اه  نآ  هب  دوخ  لضف  زا  ادخ  هک  یماگنه  اّما  !« ) دوب میهاوخ 

.تخاس رارقرب  ناشیاه  لد  رد  دننک ، تاقالم  ار  ادخ  هک  يزور  ات  ار ، قافن  حور ) )

187 ص :
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« .دنتفگ یم  غورد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنتسج و  فّلخت  یهلا  نامیپ  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 

رطخ رد  ار  دوخ  وا  دـیزو ، يدـیدش  داب  .تفر  یتخرد  يالاب  هب  دوخ  درب و  ارحـص  هب  ار  دوخ  نادنفـسوگ  یـصخش  هدـش  تیاـکح 
هقدص وت  هار  رد  ار  منادنفسوگ  همه  میآ ، نییاپ  تخرد  زا  یتمالس  هب  نم  رگا  ایادخ  تفگ : درک و  دهع  ادخ  اب  .دید  تخس  رایـسب 

.مهد یم 

دایز نادنفسوگ  تمیق  ایادخ ! تفگ : درک و  شمارآ  ساسحا  یمک  دمآ و  نییاپ  ياه  هخاش  هب  الاب  ياه  هخاش  زا  مارآ  مارآ  سپس 
، دمآ رت  نییاپ  تمـسق  هب  اجنآ  زا  .مهد  یم  هقدص  ار  اه  نآ  ياه  مشپ  میآ ، نییاپ  هب  ملاس  رگا  .مهدب  هقدص  دـیآ  یمن  ملد  تسا و 

.مهد یم  هقدـص  ار  اه  نآ  زا  هدـمآ  تسد  هب  ياه  کشک  مسرب ، نیمز  هب  ملاـس  رگا  ایادـخ ! تفگ : درک و  شمارآ  ساـسحا  رتشیب 
لثم ناونع  هب  هلمج  نیا  و  یچیه ! نک  شلو  یچ ؟ کشک  یچ ؟ مشپ  تفگ : درک ، شمارآ  ساسحا  ًـالماک  دـمآ و  نییاـپ  هک  یتقو 

.دنام یقاب  خیرات  رد 

ندش عقاو  ادخ  نیرفن  دروم  - 3

ار ادـخ  اب  دوخ  دـهع  هک  یـسک  نیاربانب  تسا ؛ دـنوادخ  هب  برقت  تهج  تعاـطا  رب  دـهعت  تقیقح ، رد  دـنوادخ ، اـب  تعیب  دـهع و 
نیا تسا و  هتفرگ  رارق  دنوادخ  برق  فالخ  ریسم  رد  هکلب  هدومن و  فقوتم  ار  دنوادخ  يوس  هب  دوخ  تکرح  تقیقح ، رد  دنکشب ،

: تسا هدش  هراشا  رما  نیا  هب  زین  نآرق  زا  يا  هیآ  رد  تسا ؛ دنوادخ  تمحر  زا  يرود  تنعل و  ًانیع 

188 ص :
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ُءوُس ْمَُهل  ُهَنْعَّللَا َو  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألَا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َلَصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  ُهّللَا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  ِِهقاثیِم َو  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللَا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلَا  «َو 
یم عطق  هداد  نآ  يرارقرب  هب  روتـسد  ادخ  هک  ار  ییاهدنویپ  دننکـش و  یم  ندرک  مکحم  زا  سپ  ار  یهلا  دـهع  هک  اه  نآ  (1) ؛ ِراّدلَا

!« ترخآ يارس  تازاجم ) و   ) يدب تساه و  نآ  يارب  تنعل  دنیامن ، یم  داسف  نیمز  يور  رد  دننک و 

لمع ناربمایپ ، هب  نامیا  يرای و  تاکز ، نداد  زامن ، ندناوخ  رد  ناشنامیپ  هب  هک  ار  لیئارسا  ینب  نابرهم  دنوادخ  زین  هدئام  هروس  رد 
نامیپ رطاـخ  هب  یلو  (2) ؛ ًهَیِـساق ْمَُهبُوُلق  اْنلَعَج  ْمُهاَّنََعل َو  ْمُهَقاـثیم  ْمِهِـضْقَن  اـِمبَف  : » دـیامرف یم  هداد و  رارق  دوخ  تنعل  دروم  دـندرکن ،

« .میدومن نیگنس  تخس و  ار  نانآ  ياه  لد  میتخاس و  رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  اه  نآ  ینکش ،

يورخا باذع  يدبا و  نارسخ  - 4

هبور یگرزب  يراتفرگ  اب  زین  ترخآ  رد  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  يویند  شزرا  رابتعا و  هک  نیا  رب  نوزفا  نکـش ، ناـمیپ  صخش 
.دش دهاوخ  ور 

هک دوش  یم  روآدای  نانآ  هب  هدرک و  شنزرس  دننک ، یم  يرگادوس  شیوخ  ياه  نامیپ  اب  هکنآ  ببـس  هب  ار  نانکـش  نامیپ  دنوادخ 
ْمِِهناْمیَأ ِهَّللا َو  ِدـْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیذَّلا  َّنِإ  : » تسا يورخا  ياه  هرهب  هنوگره  زا  ناشیا  تیمورحم  هیام  يا ، هنانکـش  راجنه  راـتفر  نینچ 

َِکئلوُأ ال ًالیلَق  ًانَمَث 

189 ص :
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یهلا و نامیپ  هک  یناسک  (1) ؛ ٌمیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  ْمِهیِّکَُزی َو  ِهَمایِْقلا َو ال  َمْوَی  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  ُهَّللا َو ال  ُمُهُمِّلَُکی  ِهَرِخآـْلا َو ال  ِیف  ْمَُهل  َقـالَخ 
نآ اب  دنوادخ  تشاد و  دنهاوخن  ترخآ  رد  يا  هرهب  اه  نآ  دنـشورف ، یم  يزیچان  ياهب  هب  ار  وا ) سدـقم  مان  هب   ) دوخ ياهدـنگوس 
« .تساه نآ  يارب  یکاندرد  باذع  دزاس و  یمن  كاپ  هانگ ) زا   ) ار اه  نآ  درگن و  یمن  تمایق  رد  نانآ  هب  دیوگ و  یمن  نخس  اه 

ِیف َنوُدِـسُْفی  َلَـصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اـم  َنوـُعَطْقَی  ِِهقاـثیم َو  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُـضُْقنَی  َنیذَّلا  : » دـیامرف یم  نینچ  يرگید  هیآ  رد 
ییاهدنویپ دننکش و  یم  نآ ، نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار ، ادخ  نامیپ  هک  دنتـسه  یناسک  ناقـساف  (2) ؛ َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا 

« .دنناراکنایز اه  نیا  دننک  یم  داسف  نیمز  يور  رد  هدومن و  عطق  دنزاس ، رارقرب  هداد  روتسد  ادخ  هک  ار 

اََهل ُلاَُـقی  ًهَنیِدََـمل  ِراَّنلا  ِیف  َّنِإ  : » تـسا هدرک  میـسرت  نـینچ  ار  نانکـش  ناـمیپ  يورخا  تشونرـس  مالــسلا ) هـیلع   ) یلع نینمؤـملاریما 
نآ هب  هک  تسا  يرهش  منهج  رد  انامه  (3) ؛  نِیثِکاَّنلا يِْدیَأ  اَهِیف  َلاَقَف  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  اَهِیف  اَم  َلیِقَف َو  اَهِیف  اَم  یِّنُولَأْسَت  اَلَف  ُهَنیِصَْحلا َأ 

؟ تسیچ رهش  نآ  رد  نانمؤم  ریما  يا  دش : لاؤس  تسیچ ؟ رهش  نآ  رد  هک  دیسرپ  یمن  نم  زا  ایآ  .دنیوگ  یم  مکحتسم ) ژد   ) هنیصح
!« نانکش نامیپ  ياه  تسد  دومرف :

190 ص :

.77/ نارمع لآ  - . 1
.27/ هرقب - . 2
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اُوناک ام  ْمُُهتَراِجت َو  ْتَِحبَر  امَف  يدُْـهلِاب  ََهلـالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) مظاـک یـسوم  ماـما 
لوسر ای  دنتفگ  دندمآ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دزن  یهورگ  دمآ ، دورف  هفیرش  هیآ  نیا  هک  یماگنه  دندومرف : َنیِدَتْهُم »

یلو دوب ، یلاخ  وا  تسد  تشادن و  يزیچ  ایند  لام  زا  صخـش  نالف  دینک  یمن  هدهاشم  دهد ، یم  يزور  هک  یئادخ  تسا  هزنم  هّللا !
دندرب و نیچ  هب  دوخ  اب  ار  وا  دنداد و  ار  شقح  وا  تمدخ  رثا  رد  تعامج  نآ  .دنتفر  ییایرد  رفس  هب  راکتمدخ  ناونع  هب  یهورگ  اب 

نونکا درب و  دوس  ربارب  هد  تخورف و  ار  اه  نآ  دروآ و  دوخ  اب  دیرخ و  هیثاثا  الاک و  مه  وا  .دندرک  میهس  دوخ  هراجتلا  لام  رد  ار  وا 
! دشاب یم  هنیدم  لها  نادنمتورث  زا  یکی 

بوخ و رایـسب  شلاح  هک  ینالف  ینک  یمن  هدهاشم  رگم  هَّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دـندوب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  هک  يرگید  هورگ 
یلو دوب ، شراـیتخا  رد  راـک  رازبا  بابـسا و  همه  درک و  یم  تاربم  تاریخ و  تشاد و  یهوکـشاب  لـلجم و  یگدـنز  دوب ، راد  لاـم 

نودـب یتشک  کی  راوس  ینافوط  زیخ و  جوم  مایا  ایرد و  مطالت  ماـگنه  رد  وا  .دورب  ییاـیرد  رفـس  هب  درک ، راداو  ار  وا  زآ  صرح و 
دیناشک لحاس  فرط  هب  ار  وا  دیزو و  يدیدش  داب  ماگنه  نیا  رد  دیـسر ، ایرد  طسو  هب  ات  داد  همادا  دوخ  تکرح  هب  وا  دش ، نانیمطا 

.درب یم  رس  هب  ترسح  رقف و  اب  کنیا  دش و  قرغ  شلاوما  تورث و  همه  و 

: دومرف هَّللا ! لوسر  ای  دییامرفب  دنتفگ : تسیک ، مود  زا  رتدب  لوا و  زا  رتهب  میوگب  ایآ  دـندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
یلع .دراد  تسوا ، نیـشناج  یلو و  ردارب و  هک  یلع  دـمحم و  هب  نیتسار  داقتعا  هک  تسا  يدرم  هرتهب ، لوا  زا  شلاح  هک  يدرف  اـما 

دشاب یم  هَّللا ، لوسر  لد  هویم 
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دننک و یم  يرازگساپس  يو  زا  یلع  ربمایپ و  دنوادخ و  دراد  یلع  دمحم و  هب  داقتعا  هک  يدرم  .دنک  یم  تعاطا  هناصلخم  يو  زا  و 
هدنب نیا  هب  .دنک  یم  يرازگساپس  ییادخ  ياه  تمعن  زا  هک  دنهد  یم  ینابز  وا  هب  دسر و  یم  وا  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  هلیـسو  نیدب 

هب مهیلع )  ) دمحم لآ  نانمـشد  زا  هچنآ  رب  دشاب و  یم  یـضار  دنک ، ردقم  وا  يارب  دنوادخ  هچ  ره  زا  وا  ددرگ ، یم  اطع  رکاش  یلد 
وا هب  دوخ  ياه  تمارک  ناوضر و  زا  دنک و  یم  گرزب  نامسآ  نیمز و  رد  ار  وا  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دنک و  یم  ربص  دسر ، یم  وا 

ترـضح اب  هک  تسا  يدرم  تسا ، رتدب  یمود  زا  شلاح  هک  یـسک  اما  تسا ؛ رتاراوگ  رتهب و  رتدـنمدوس و  تراجت  نیا  دـهد و  یم 
وا نانمشد  اب  هدش و  تسود  وا  ناتسود  اب  هدومن و  تقفاوم  وا  اب  تسا و  هدرک  تعیب  يردارب  ناونع  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر

نینچ نیا  تسا  هدـش  تسد  مه  شنانمـشد  اـب  هدوـمن و  تفلاـخم  وا  اـب  هتـسکش و  ار  دوـخ  تعیب  نیا ، زا  دـعب  .تسا  هدـش  نمـشد 
رد وا  دراد ، یمنرب  تسد  يو  زا  هک  دوش  یم  یباذع  راتفرگ  ددرگ و  یم  متخ  يدب  هب  شنایاپ  دوخ ، تشز  لامعا  ببس  هب  یصخش 

(1) .دنیب یم  نایز  ترخآ  ایند و 
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رافغتسا تاکرب  راثآ و  - 13

هراشا
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(1)« َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ِراحْسَْألِاب  «َو 

هزیگنا داجیا 

(2) هزیگنا داجیا 

يراتفر کی  ماجنا  رب  يددعتم  تایآ  رد  دـنوادخ  هک  میبای  یم  رد  مینک ، یم  توالت  ار  میرک  نآرق  شخب  حور  تایآ  هک  یماگنه 
؛ تسا هدش  رارکت  روفو  هب  زین  مهیلع )  ) ناموصعم هریس  رد  لاعتم ، دنوادخ  ياه  قیوشت  دیکأت و  نیمه  نومـضم  .تسا  هدرک  دیکأت 

.تخانش مهیلع )  ) ناموصعم هریس  کبس و  رد  یساسا  لصا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  يروط  هب 

یکی ار  لمع  نیا  دنوادخ  .تسا  هبوت » رافغتسا و   » هدوب مهیلع )  ) نیموصعم يراتفر  هریـس  دنوادخ و  دیکأت  دروم  هک  يراتفر  نآ  اما 
« دندرک یم  رافغتسا  ناهاگرحس  رد  (3)؛و  نوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ِراحْسَْألِاب  َو  : » دیامرف یم  هدرک و  یفرعم  نانمؤم  صاخ  ياه  یگژیو  زا 

197 ص :
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.دیامن یم  قیوشت  رافغتسا  هبوت و  يوس  هب  ار  اه  ناسنا  هدرک و  یفرعم  نابرهم » ریذپ  هبوت   » ار دوخ  دنوادخ  يرگید  تایآ  رد 

ترورض تیمها و  رد  ناشیا  .دندرک  یم  رافغتسا  راب  دصکی  يزور  ناشیا  هک  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هریس  رد 
يزور نم  دریگ و  یم  يراـبغ  ار  مـبلق  اـنامه  (1) ؛ ًهَّرَم َنیِْعبَـس  ِراَهَّنلِاب  ُرِفْغَتْـسََأل  یِّنِإ  ِیْبلَق َو  یَلَع  ُناَُـغَیل  ُهَّنِإ  : » دـنیامرف یم  راـتفر  نیا 

« مبلط یم  شزرمآ  هبترم  دصکی 

هب مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  لیمک  ياـعد  رد  .دومن  یم  رافغتـسا  هبترم  زور 70  هنابـش  رد  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤـملاریما 
.دنزادرپ یم  ناهانگ  نارفغ  تساوخرد 

هدرک یفرعم  رافغتـسا  ار  اروشاع  زور  هب  اعوسات  رـصع  زا  گنج  ریخأـت  تساوخرد  لـماوع  زا  یکی  زین  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 
، ناضمر هام  عادو  يارب  ترضح  نآ  .دنزادرپ  یم  رافغتسا  هب  دوخ  ياهاعد  ياج  ياج  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  نینچمه  .تسا 

.درک یم  رافغتسا  تخیر و  یم  کشا  دز ؛ یم  هلان 

تمصع دوجو  اب  مهیلع )  ) ناموصعم هک  تسه  يراثآ  هچ  رافغتـسا  رد  رگم  دیآ : یم  نهذ  هب  لاؤس  کی  نیـشیپ ، تاکن  هب  هجوت  اب 
راثآ و هچ  رافغتسا  تسا ؟ راذگ  رثا  ناسنا  ترخآ  رد  طقف  ای  دراد  رثا  مه  ناسنا  يایند  رد  رافغتسا  ایآ  دننک ؟ یم  رافغتـسا  همه  نیا 

؟ دراد یپ  رد  یتاکرب 

اوتحم نتم و 

هدش رکذ  مدقم  هبوت  رب  رافغتسا  میرک ، نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد 

198 ص :

ص 204. ج 25 ، راونألا ، راحب  - . 1

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 257ناهفصا   هحفص 210 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_198_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هبوت  زاین  شیپ  رافغتسا ، هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  ینآرق  فیرظ  هتکن  کی  شنیچ ، نیا  رد  .تسا 

یم يدرف  هک  هاگنآ  .دشاب  یم  نامحر  دنوادخ  يوس  هب  تشگزاب  يانعم  هب  هبوت  تسا و  ترفغم  شزرمآ و  بلط  يانعم  هب  رافغتسا 
..تسین فرص  تشگزاب  ددرگ و  یم  زاب  ترفغم  بلط  اب  وا  ینعی  ْهَیلِإ » ُبُوتَأ  یِّبَر َو  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  : » دییوگ

رافغتسا تاکرب  راثآ و 

هراشا

: دنا ترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  نایب  یتفگش  رارسا  تاکرب و  رافغتسا  يارب  تایاور  تایآ و  رد 

يداصتقا تالکشم  لح  يزور و  شیازفا  . 1

زا ار  يدام  تاکرب  مه  دنک و  یم  بلس  ناسنا  زا  ار  تدابع  ینیریـش  بش و  زامن  قیفوت  لثم  یتایونعم  مه  دنوادخ ، ینامرفان  هانگ و 
ِمُْعنَِأب ْتَرَفَکَف  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ًادَـغَر  اُهقْزِر  اهیتْأَی  ًهَِّنئَمْطُم  ًهَنِمآ  َْتناـک  ًهَیْرَق  ًـالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َو  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  .درب  یم  نیب 

(1)؛ َنوُعَنْصَی اُوناک  اِمب  ِفْوَْخلا  ِعوُْجلا َو  َساِبل  ُهّللا  اَهَقاذَأَف  ِهّللا 

شیزور هراومه  دوب و  نئمطم  و  مارآ ] و   ] نما هک  يدابآ  هقطنم  تسا : هدز  یلثم  دـننک ] یم  تمعن  نارفک  هک  نانآ  يارب   ] دـنوادخ
ار سرت  یگنسرگ و  سابل  دنداد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دنوادخ  دندرک و  یساپسان  ار  ادخ  تمعن  اما  دیـسر ؛ یم  اج  ره  زا 

« .دیناشوپ ناشمادنا  رب 

199 ص :
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شیاشگ تراشب  هدرک و  هبوت  رافغتـسا و  هب  شرافـس  ار  دنوش  یم  یهانگ  بکترم  هک  یناسک  میرک ، نآرق  رد  لداعتم  دـنوادخ  اما 
(1)؛ هَلْضَف ٍلْضَف  يذ  َّلُک  ِتْءُوی  یمَسُم َو  ٍلَجَأ  یلِإ  ًانَسَح  ًاعاتَم  ْمُکْعِّتَُمی  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ِنَأ  َو  : » دهد یم 

هب ناهج ] نیا  یگدـنز  بهاوم  زا   ] ینیعم تدـم  ات  ار  امـش  ات  دـیدرگ  زاب  وا  يوس  هب  سپـس  دـیبلطب ! شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا 
« .دشخبب شتلیضف  رادقم  هب  یتلیضف  بحاص  ره  هب  دزاس و  دنم  هرهب  یبوخ 

شیازفا هتسویپ و  نایاپ و  یب  تمحر  بجوم  رافغتـسا ، هبوت و  مالـسلا ) هیلع   ) دوه ترـضح  هلمج  زا  یهلا ، ءایبنا  همه  هیـصوت  هب  انب 
ْمُِکتَُّوق َو ال یلِإ  ًهَُّوق  ْمُکْدِزَی  ًارارْدِم َو  ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ِمْوَق  ای  َو  : » دش دهاوخ  ناسنا  يورین  ناوت و 

(2)؛ َنیمِرُْجم اْوَّلَوَتَت 

دتسرفب و امش  رب  یپ  رد  یپ  ار  ینامسآ  ناراب ]  ] ات دیدرگزاب  وا  يوس  هب  سپس  دینک ، شزرمآ  بلط  ناتراگدرورپ  زا  نم ! موق  يا  و 
« .دیباتنرب قح ] زا   ] يور هناراکهنگ  دیازفیب و  ناتیورین  رب  ییورین 

یلع ترـضح  .تسا  هدـش  یفرعم  ناسر  يزور  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  یهلا ، رهمرپ  ناماد  هب  تشگزاب  رافغتـسا و  زین  تایاور  رد 
« .دنک یم  دایز  ار  يزور  رافغتسا ، (3)؛ ِقْزِّرلا ِیف  ُدیِزَی  ُراَفِْغتْسِالا  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  )

200 ص :

.3  / دوه - . 1
.52/ نامه - . 2

ص 505. ج 2 ، لاصخ ، - . 3
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راغفتـسا هب  دـمآ ، شیپ  یگتـسهآ  يدـنک و  وا  يزور  ندیـسر  رد  رگا  هک  دـندومرف  شرافـس  لیمک  هب  يرگید  ثیدـح  رد  ناـشیا 
دنوادخ زا  دوش ، یم  دنک  تیزور  ندیـسر  هک  یماگنه  (1) ؛ اَهِیف َْکیَلَع  ْعِّسَُوی  َهَّللا  ِرِفْغَتْـساَف  َْکیَلَع  ُقاَزْرَْألا  ِتَأَْـطبَأ  اَذِإ  َو  : » دزادرپب

« .دنادرگ عیسو  ار  تیزور  ات  هاوخب  شزرمآ 

درم هک  مدوب  هتـسشن  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما مردـپ  تمدـخ  رد  يزور  : » دـنیامرف یم  یتیاور  رد  زین  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما 
نینمؤملاریما .مرادن  ایند  لام  زا  يا  هرهب  مدـنم و  لایع  يدرم  نم  نانمؤمریما ! يا  : » درک راهظا  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  یبرع 

؟ دوش بوخ  تلاح  ات  ینک  یمن  رافغتسا  ارچ  دندومرف : مالسلا ) هیلع  )

.مدیدن دوخ  عضو  رد  یشیازفا  رییغت و  مدرک و  دایز  رافغتسا  نم  نینمؤملاریما ، اب  تفگ : برع  درم 

ْمُْکیَلَع َءامَّسلا  ِلِـسُْری  ًاراَّفَغ  َناـک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ُْتلُقَف  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
اراْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَی  ٍتاَّنَج َو  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َنیَنب َو  ٍلاْومَِأب َو  ْمُکْدِدُْمی  ارارْدِم َو 

ص 174. هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا لآ  نع  لوقعلا  فحت  - . 1

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 257ناهفصا   هحفص 213 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_201_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم شیازفا  ار  وت  يزور  دنوادخ  یناوخب  باوخ  زا  لبق  بش  ره  ار  رافغتسا  نیا  رگا  نیا  هک  ینک  توالت  ار  نآ  دیاب  باوخ ، ماگنه 
.دهد

رافغتسا نیا  یباوخب ، یتساوخ  یتفر و  رتسب  هب  باوخ  يارب  هاگره  دندومرف : دنداد و  وا  هب  هتشون و  وا  يارب  ار  رافغتسا  هخـسن  سپس 
.نک یکابت  ریگب و  دوخ  هب  هیرگ  تلاح  دماین ، تکشا  رگا  نک و  هیرگ  ناوخب و  ار 

دنوادـخ نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع  دیـسر و  مردـپ  تمدـخ  دـعب  لاس  تفر و  برع  درم  دـنیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
میارب اه  نآ  يرادـهگن  لحم  لاوما ، يدایز  زا  هک  درک  اـطع  تنکم  تورث و  لاـم و  نم  هب  ردـق  نآ  .درک و  ماـمت  نم  رب  ار  شتمعن 

مرادن منادنفسوگ  نارتش و  تظفاحم  نتسب و  يارب  ییاج  هدش و  گنت 

تلاـسر هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هـک  ییادـخ  نآ  هـب  دـنگوس  برع ! ردارب  يا  دـندومرف : مالـسلا ) هـیلع   ) نینمؤـملاریما
جیاوح دـشخب ، یم  ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  ادـخ  نآ  هب  دـنک و  تئارق  ار  رافغتـسا  نیا  هک  يا  هدـنب  ره  تسا ، هتخیگنارب 

.(1) دنک دایز  ار  وا  دنزرف  لام و  رافغتسا  نیا  تکرب  و  دروآرب ، ار  وا  عورشم 

باذع زا  ناما  هیام  - 2

(2)« َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو  ُهَّللا  َناک  ام  ْمِهیف َو  َْتنَأ  ْمَُهبِّذَُعِیل َو  ُهَّللا  َناک  ام  «َو 

نایم رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  ینامز  - 1 دنک : یمن  باذع  ار  مدرم  تروص ، ود  رد  دنوادخ  هک  دراد  تلالد  هفیرـش  هیآ 
.دننک رافغتسا  مدرم  هک  ینامز  .دشاب 2 - مدرم 

202 ص :

( .تسا هدمآ  روکذم  باتک  ات 168 ، رد ص 164  رافغتسا  نیا  نتم  . ) ص 659 هعماجلا ، هیولعلا  هفیحص  - . 1
.33 لافنا / - . 2
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اَّمَا ِِهب : اوُکَّسَمَتَف  َرَخْآلا  ُمُکَنوُدَف  اَمُهُدَحَا ، َِعفُر  ْدَق  َو  ِهّللا ، ِباَذَع  ْنِم  ِناَناَمَا  ِضْرَْالا  ِیف  َناَک  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
َْتنَا ْمَُهبِّذَـعِیل َو  ُهّللا  َناَک  اَم  َو  َیلاَعَت : ُهّللا  َلاَق  .ُراَفِْغتْـسِْالاَف  ِیقاَْـبلا  ُناَـمَْالا  اَّمَا  هلآو َو  هیلع  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  َوُهَف  َِعفُر  يِذَّلا  ُناَـمَْالا 
سپ .دش  هتـشادرب  ود  نآ  زا  یکی  دوب : ادخ  باذع  زا  ناما  هیام  نیمز ، رد  زیچ  ود  (1) ؛ َنوُرِفْغَتْسی ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو  ُهّللا  َناَک  اَمَو  ْمِهِیف 

شزرمآ هدنام ، یقاب  ناما  دوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دش ، هتـشادرب  هک  یناما  .دینز  گنچ  نادب  دیبایرد و  ار  يرگید 
رد وت  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یمن  باذـع  ار  نانآ  ادـخ  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  گرزب  يادـخ  هک  تسا  یهاوخ 

« دننک یم  رافغتسا  هک  ماگنه  نآ  ات  دنک  یمن  ناشباذع  ینانآ و  نایم 

اه يراتفرگ  مغ و  عفر  - 3

نیرت مهم  زا  یکی  ناونع  هب  نابرهم ، يادـخ  زا  یهاوخرذـع  رافغتـسا و  مالـسلا ) هیلع   ) شکاپ تیب  لها  ربمایپ و  ینارون  تاملک  رد 
نخـس رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  .تسا  هدش  یفرعم  هودـنا  مغ و  ندودز  ببـس  نیرتهب  اه و  يراتفرگ  زا  تاجن  لماوع 

« .دنک رافغتسا  دایز  دیاب  تسا ، دایز  شا  هصغ  مغ و  یسک  ره  (2) ؛ ِراَفِْغتْسِالا َنِم  ِْرثُْکْیلَف  ُهُموُمُه  َُرثَک  ْنَم  : » دنیامرف یم  ییابیز 

(3)؛ ُهاَْجنَْملا ُهَّنِإَف  ِراَفِْغتْسالِاب  َْکیَلَع  : » دنیامرف یم  هدرک و  یفرعم  رت  هدرتسگ  ار  رافغتسا  ریثأت  نادیم  يرگید  ترابع  رد  ترضح  نآ 
، رافغتسا هک  دنوادخ  زا  یهاوخرذع  رافغتسا و  هب  داب  وت  رب 

203 ص :

تمکح 88. هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 16. يدنوار ، رداون  - . 2

ص 5. نامه ، - . 3
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نآ زا  هتشون و  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هب  يا  همان  دیوگ : نایر  نب  دمحم  .تسا » اه ) یتخـس  تالکـشم و  زا  ناسنا   ) هدنهد تاجن 
دوش یم  ناسنا  ریگاپ  تسد و  هک  یتالکشم  ددرگ و  یم  لزان  هک  ییاهالب  ییاه و  ینخس  زا  ییاهر  يارب  متساوخ  ییاعد  ترضح 

ییاعد زین  نم  هب  دـنتخومآ ، یم  ار  یـصاخ  بلاطم  ناشناتـسود  هب  ناش  یمارگ  ناردـپ  هک  هنوگ  نامه  مدرک : دـیکأت  ما  هماـن  رد  و 
اب لاـح  همه  رد  هشیمه و  َراَفِْغتْـسِالا ؛ ِمَْزلا  : » دـندومرف موقرم  نینچ  باوج  رد  ترـضح  مربب ،) ناوارف  هرهب  هک   ) دـنزومایب صوصخم 

هودـنا و مغ و  زا  تاجن  يارب  ینیـشنلد ، مالک  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر   (1) !« نک رکذ  ار  نآ  و   ) شاب هارمه  رافغتـسا 
ٍقیِض ِّلُک  ْنِم  ًاجَرَف َو  ٍّمَه  ِّلُک  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َلَعَج  َراَفِْغتْسِالا  َرَثْکَأ  ْنَم  : » تسا هدرک  شرافـس  رافغتـسا  نتفگ  دایز  هب  یگدنز ، ياهانگنت 
رارق شیارب  یشیاشگ  یهودنا  هصغ و  ره  هب  تبسن  دنوادخ ، دنک  رافغتسا  دایز  یـسک  ره  (2) ؛ ُبِسَتْحَی َال  ُْثیَح  ْنِم  ُهَقَزَر  ًاجَرْخَم َو 

« .دهد یم  يزور  ار  وا  درادن  نامگ  هک  ییاج  زا  دراذگ و  شیاپ  شیپ  یجورخ  هار  ییانگنت  ره  زا  دهد و 

اوُعَفِْدا : » دـنیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  .تسا  هدـش  نایب  اهالب  زا  يریگولج  لـماع  رافغتـسا  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
« .دیدنبب یهاوخ  شزرمآ  اب  ار  اهالب  ياهرد  (3) ؛ ِراَفِْغتْسِْالِاب ایَالَْبلا  َباَْوبَا 

ناگدنب شزرمآ  هلیسو 

ِرافِغتسالا نِم  اوُِرثکأ  : » دنیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ 

204 ص :

ص 658. ج 6 ، راحبلا ، هنیفس  - . 1

ص 172. ج 74 ، راونالاراحب ، - . 2
ح 15083. همکحلا ، نازیم  - . 3
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(1)؛ مَُکل َرِفغَی  نأ  ُدیُری  وُهو  ّالا  َرافِغتسالا  ُمُکْمِّلَُعی  مل  لجو  ّزع  َهَّللا  ّناف 

« .دزرمایب ار  امش  دهاوخ  یم  هک  نیا  يارب  رگم  دادن ، دای  امش  هب  ار  رافغتسا  لج  ّزع و  دنوادخ  اریز  دینک ؛ رافغتسا  دایز 

َبُونُّذلا ُرِفغی  نَم  مِِهبُونُِذل َو  اوُرَفغَتـساَف  َهللا  اوُرَکَذ  مُهَـسُفنأ  اوُمَلَظ  وأ  ًهَشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  : » دیامرف یم  هفیرـش  هیآ  رد  دـنوادخ 
یم دای  ار  ادخ  دننک ، متـس  ناشدوخ  هب  ای  دـنهد  ماجنا  یتسیاشان  راک  هاگره  هک  دنتـسه  ییاه  نآ  نم ) بوخ  ناگدـنب  ( ؛ (2) ُهللا ّالِإ 

»؟ دزرمآ یم  ار  ناهانگ  یسک  هچ  ادخ  زج  دننک و  یم  رافغتسا  ناهانگ  ششخب  يارب  دننک و 

هب ار  راک  هبوت  ناراکهانگ  دـش و  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  هدـش : لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  قودـص » یلاـما   » باـتک رد 
نیا تلع  يو  زا  اه  نآ  درک ! توعد  دـنلب  يادـص  اـب  ار  دوخ  ناراـی  ماـمت  دـش و  تحاراـن  تخـس  سیلبا  داد ، دـیون  یهلا  شزرمآ 

یناطیـش نایم  نیا  رد  دشن ، هتفریذپ  هک  دنداد  ییاه  داهنـشیپ  نیطایـش  درک ، ینارگن  راهظا  هیآ  نیا  لوزن  زا  وا  دندیـسرپ ، ار  توعد 
اـه و هدـعو  اـب  ار  مدآ  نادـنزرف  تفگ : یهار ؟ هچ  زا  دیـسرپ : سیلبا  منک ، یم  لـح  ار  لکـشم  نم  تـفگ  ساـنخ » ساوـسو   » ماـنب

نآ رطاخ  زا  ار  وا  يوس  هب  تشگزاب  رافغتـسا و  ادـخ و  دای  دـندش ، یهانگ  بکترم  هک  یماگنه  منک و  یم  هدولآ  هانگ  هب  اهوزرآ ،
(3) «! تشاذگ وا  هدهع  رب  ایند  نایاپ  ات  ار  تیرومأم  نیا  تسا و  نیمه  هار  تفگ : سیلبا  مرب ، یم  اه 

هجیتن هانگ ، زا  دهب  رافغتسا  يراکشومارف  هک  تسا  نشور 

205 ص :
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دننک و میلست  سانخ  ساوسو  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  دنوش  یم  نآ  راتفرگ  یناسک  اهنت  تسا و  یناطیـش  ياه  هسوسو  يراگنا و  لهس 
رد دزرـس ، اه  نآ  زا  ییاطخ  هاگره  هک  دـنبقارم  ًالماک  نامیا ، اب  رادـیب و  نادرم  یلو  دـنیامن ! کـیدزن  يراـکمه  وا  اـب  حالطـصا  هب 

ناطیـش و يور  هب  ار  دوخ  بلق  ياـه  هچیرد  دـنیوشب و  دوخ  ناـج  لد و  زا  رافغتـسا  هبوت و  بآ  اـب  ار  نآ  بقاوع  تصرف  نیتـسخن 
(1) !« دنوش یمن  دراو  بلق  هتسب  ياهرد  زا  اه  نآ  هک  دندنبب  وا  رکشل 

یهدب تخادرپ  ضرق و  زا  تاجن  - 4

ياـه ماو  ضرق و  هـب  ندـش  راـتفرگ  مالـسلا ،) هـیلع   ) نینمؤـملاریما ناتـسود  ًاـصوصخم  ناناملـسم و  يداـصتقا  تالکــشم  زا  یکی 
نیملـسم و يرکف  طاـطحنا  يدوـمخ و  ثعاـب  تسا و  هارمه  زاـجمریغ  یهددوـس  اـبر و  اـب  رایـسب  دراوـم  رد  هک  تـسا  تدـمزارد 

ینیگمهس ياه  هبرض  درادرب و  رد  هعماج  درف و  يارب  ار  یئوس  بقاوع  هتشگ و  هانگ  بادرگ  رد  طوقـس  یلام و  نیگنـس  ياهررض 
نودب ماو  نتفرگ  هب  راچان  شیوخ ، یگدنز  دوبهب  يارب  يرایسب  صاخـشا  یفرط ، زا  .دزاس  یم  دراو  عامتجا  يداصتقا  ماظن  رکیپ  رب 

ماو يداـصتقا  روـک  ياـه  هرگ  تاـقوا  زا  يرایـسب  رد  هکلب  درادـن ؛ هارمه  هب  يررـض  دـنج  ره  نتفرگ ، ماو  هنوـگ  نیا  .دنتـسه  هرهب 
ضرق و بادرگ  رد  نتفرورف  اما  دراد ؛ لابند  هب  ار  یناوارف  تاکرب  میظع و  باوث  ناگدنهد  ماو  يارب  دـنک و  یم  زاب  ار  ناگدـنریگ 

لوغشم ار  اه  نآ  رکف  راتفرگ و  ایند  رد  ار  نانمؤم  هک  تسا  یتخس  تالکشم  زا  یکی  ماو ، تخادرپزاب  يارب  ندز  اپ  تسد و 

206 ص :

ص100. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  - . 1
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هداد فلتخم  صاخـشا  هب  هک  ییاه  کچ  هجو  نیمأت  هنایهام و  طاسقا  تخادرپ  هصغ  مغ و  هک  ارچ  دـنک ؛ یم  هاتوک  ار  ناـشرمع  و 
یم رطخ  هب  ار  شناج  مسج و  تمالس  دنک و  یم  بلس  ار  شیگدنز  شمارآ  درادن ، ار  نآ  تخادرپ  تردق  هک  یـسک  يارب  تسا ،

.دزادنا

زا یکی  هک  هدـش  نایب  ییاه  هار  یهدـب ، تخادرپ  رد  تلوهـس  لکـشم و  نیا  زا  ییاهر  يارب  مهیلع )  ) تیب لها  ینارون  تاـملک  رد 
يارب دیوگ : لیهس  نب  لیعامسا  .تسا  زور  بش و  تاعاس  رد  ادخ  زا  ندرک  یهاوخرذع  ندومن و  رافغتـسا  دایز  اه ، نآ  نیرت  مهم 

ار مرکف  هک  يا  هنوگ  هب  ما  هدش  ینیگنس  ضرق  راتفرگ  هک  مدرک ) ناونع  ار  دوخ  لکـشم  ، ) متـشون يا  همان  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
اَّنِإ ِهَءاَرِِقب  َکَناَِسل  ْبِّطَر  ِراَفِْغتْسِالا َو  َنِم  ِْرثْکَأ  : » دنتشون ما  همان  باوج  رد  ترضح  .تسا  هتخادنا  رطخ  هب  ار  میوربآ  هدرک و  لوغشم 

(« نک توالت  بترم  ار  ردق  هروس   ) نادرگ هزات  رت و  هانلزنا  انا  هروس  توالت  هب  ار  تنایز  نک و  رافغتسا  دایز  (1) ؛ ُهاَْنلَْزنَأ

يونعم يالاب  تاجرد  هب  ندیسر 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

(2)؛ َنییِّلِْعلا ُهَجَرَد  َراَفِْغتْسِْالا  َّنِا  »

« .تسا ناماقمالاو ]  و   ] نییّلع هجرد  یهاوخ ، شزرمآ  انامه 

؟ مینک رافغتسا  نامناهانگ  زا  دیاب  ام  ارچ  ًالصا  دنسر ؟ یم  هجرد  نیا  هب  دنتسه  رافغتسا  لها  هک  یناسک  ارچ 

.میوش یم  هابتشا  راچد  نامدوخ  دروم  رد  یهاگ  ام  .دراد  یم  زاب  دوخ  هب  تبسن  تلفغ  زا  ار  ام  هک  تسا  نیا  رافغتـسا  گرزب  هدیاف 
هاگنآ
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سفن هب  هک  یملظ  میا ، هدرک  سفن  ياوـه  زا  هک  ییاـه  يوریپ  اـه ، يرـس  هریخ  اـهاطخ ، ناـهانگ ، میتـفا ، یم  رافغتـسا  رکف  هـب  هـک 
؛ میا هدرک  هچ  هک  دـیآ  یم  نامدای  هب  دوش و  یم  مّسجم  ام  مشچ  يولج  میا ، هتـشاد  اور  نارگید  هب  هک  یملظ  میا ، هدومن  ناـمدوخ 

.تسا رافغتسا  نیرتهب  تلاح  نیا  .میریگ  یم  هلصاف  تلفغ  توخن و  رورغ ، زا  تقو  نآ 

یم قیفر  وا  اب  هر )  ) ییابطابط یـضاق  موحرم  .دوب  تشز  لامعا  بارـش و  لها  مدرم و  رازآ  لها  هک  دوب  فجن  رد  يدرف  هدـش  لـقن 
، یچیه دـیوگ : یم  ناشیا  یهاوخ ؟ یم  هچ  نم  زا  وت  دـیوگ : یم  یـضاق  موحرم  هب  درف  نیا  .دـنک  یم  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  دوش و 

یم یـضاق  .بش  زامن  هب  دـسرب  هچ  مناوخ  یمن  مه  حبـص  زاـمن  نم  دـیوگ : یم  درف  نآ  .ناوخب  بش  زاـمن  تعکر  ود  بشما  طـقف 
.یناوخب زامن  هک  منک  یم  رادیب  ار  وت  نم  بشما  دیوگ :

، دـیوگ یم  ربکا  هللا  ات  ندـناوخ و  بش  زامن  هب  دـنک  یم  عورـش  دوش و  یم  رادـیب  باوخ  زا  هر )  ) یـضاق ياـقآ  کـمک  هب  درف  نیا 
.دوش یم  وا  تشگزاب  هبوت و  ببس  نیمه  دوش و  یم  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا 

نیا و  متخادـنا ؛ یتسیابردور  رد  ادـخ  اب  ار  وا  نم  دوب و  هدرک  رهق  ادـخ  اب  وا  دـیامرف : یم  صخـش  نیا  هراب  رد  هر )  ) یـضاق موحرم 
.دنک هبوت  رافغتسا و  ات  دش  يا  هنیمز 
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مالسا رظنم  زا  بولطم  هداوناخ  ياه  هصخاش  - 14

هراشا
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ُناَجْرَْملاَو (1)» ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  ِنَابِّذَُکت  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ِناَیِْغبَی  َال  ٌخَزَْرب  اَمُهَْنَیب  ِناَیِقَْتلَی  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  »

هزیگنا داجیا 

ندوبن لایخ  رکف و  یتح  .تسا  راذـگرثا  نانآ  یگدـنز  رد  هدرک و  كرد  ار  نآ  اهناسنا  همه  ـالومعم  هک  تسا  یهاـگیاج  زا  نخس 
هک دـنراد  تخانـش  نآ  هب  تبـسن  دنتـسه و  ریگرد  نآ  اـب  ناـگمه  ناـنچنآ  .تـسا  روآدرد  دارفا ، یگدـنز  ریـسم  رد  هاـگیاج  نـیا 

.درادن دوجو  شنییبت  فیرعت و  يارب  یترورض 

لصا و دنک و  یم  افیا  درف ، درکلمع  تمالـس و  قالخا ،  هدنیآ ، یـشم  طخ  یگدـنز و  کبـس  نییعت  رد  یـساسا  شقن  هاگیاج  نیا 
.دریگ یم  لکش  هاگیاج  نیا  زا  ناسنا  یگدنز  ناینب 

ار نآ  یعامتجا  ریثأت  ناسانـش  هعماج  دـنیوگ و  یم  نخـس  هاگیاج  نیا  یناـمرد  شقن  یناور و  یحور و  تاریثأـت  زا  ناسانـشناور ، 
تفایرد درف  هک  یطیحم  تاریثأت  نیلوا  دندقتعم  دنهد و  یم  رارق  یسررب  دروم 
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تـشونرس رد  نآ  شقن  زا  هداد و  رارق  دـیکأت  دروم  ار  هاگیاج  نیا  هراومه  ینید  ياـه  هزومآ  .دـشاب  یم  هاـگیاج  نیا  زا  دـنک ، یم 
 ، هاگیاج نیا  مالـسا  رظنم  زا  .دننک  یم  وجتـسج  هاگیاج  نیا  رد  ار  دارفا  ياه  يدـب  اه و  یبوخ  یمامت  هشیر  دـنهد و  یم  ربخ  دارفا 

نامه هاگیاج  نیا  يرآ  .دـهد  عامتجا  لیوحت  ار  یملاس  دارفا  دزاـسب و  ار  ملاـس  مکحتـسم و  يا  هعماـج  دوخ  میکحت  اـب  دـناوت  یم 
ای بسچ و  لد  نیریـش و  ياه  هرطاخ  ای  تسا ؛ زیگنا  هرطاخ  مهف و  لباق  یـسکره  يارب  نآ  موهفم  هک  يا  هداوناخ  .تسا  هداوناخ » »

دوجو دارفا  یگدـنز  هار  رـس  رد  يا  هداوناخ  رگا  دراد ؟ تیمها  هزادـنا  نیا  هداوناـخ  ارچ  یتسار  هب  روآ ! جـنر  خـلت و  ياـه  هرطاـخ 
؟ دراد ییاه  هصخاش  هچ  بولطم  هداوناخ  کی  تسیچ ؟ هعماج  اب  هداوناخ  هطبار  دتفا ؟ یم  یقافتا  هچ  دشابن ، هتشادن 

اوتحم نتم و 

لحارم دـشر  هعـسوت و  رد  ار  شقن  نیرت  مهم  هتفرگ و  لکـش  ناسنا  یعمج  یگدـنز  رد  هک  تسا  یعامتجا  داـهن  نیتسخن  هداوناـخ 
زا یعامتجا  ياهداهن  ریاس  هب  تبـسن  یگدـنز ، ماجرف  ات  ادـتبا  زا  تسا و  هداد  ناشن  دوخ  زا  ناـسنا  خـیرات  دادـتما  رد  رـشب ، تاـیح 

هلوقم هب  هراشا  اب  نالیم  مالسا  ربمایپ  .تسا  رادروخرب  یصاخ  تیمها 

: دنیامرف یم  هداوناخ  لیکشت  همدقم  ناونع  هب  جاودزا »

جاودزا زا  ادخ  دزن  هک  تسا  هدشن  هداهن  يداینب  مالسا  رد  جیوزتلا ؛  نم  یلاعت  هللا  یلا  بح  مالسالا  یف  ءانب  ینب  ام  » 
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« .دشاب رت  بوبحم 

مالسا رظن  زا  بولطم  هداوناخ  ياه  هصخاش 

هراشا

هفیرش هیآ  ریسفت  رد  قداص  ماما 

یغبی ناقیمع ال  نارحب  همطافو  یلع  : » تسا هدومرف  نایب  نینچ  ار  بولطم  هداوناخ  ياه  هصخاش  زا  یخرب  نایقتلی »...  نیرحبلا  جرم  »
هک دنتسه  قیمع  يایرد  رد  همطاف  یلع و  مالسلا ؛  امهیلع  نیـسحلاو  نسحلا  لاق  ناجرملا  ؤلؤللا و  اهنم  جرخی  هبحاص  یلع  امهدحأ 

.دنا هدش  جراخ  نیسح  نسح و  ینعی  ناجرموؤلؤل  ایرد ، ود  نیا  زا  دنک و  یمن  زواجت  يرگید  رب  کی  چیه 

یهلا دودح  تیاعر  - 1

یم یهلا  دودـح  تیاعر  راثآ  هرابرد  میرک  نآرق  .تسا  یهلا » دودـح  تیاعر  ، » بولطم هداوناخ  ياـه  هصخاـش  نیرت  مهم  زا  یکی 
: دیامرف

ياهزرم اه  نیا  میظعلا ؛ زوفلا  کلذو  اهیف  نیدـلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  هلخدـی  هلوسرو  هللا  عطی  نمو  هللا  دودـح  کلت  » 
تـشهب زا  ییاه  غاب  رد  ار  يو  دـنوادخ  درمـشب ،) مرتحم  ار  وا  نیناوق  و  ، ) دـنک تعاطا  ار  شربماـیپ  ادـخ و  یـسک  ره  تسا و  یهلا 

« .تسا یگرزب  يزوریپ  نیا  دننام و  یم  نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  بآ  هراومه ،  هک  دنک  یم  دراو 

: دیامرف یم  هدرک و  هراشا  یهلا  دودح  تیاعر  مدع  بقاوع  هب  يرگید  هیآ 

215 ص :

 - ناضمر كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق) همین 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 257ناهفصا   هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


« .دنراد یکاندرد  باذع  دننک ، تفلاخم  نآ  اب  هک  یناسک  تسا و  یهلا  ياهزرم  اهنیا  میلأ ؛ باذع  نیرفاکللو  هللا  دودح  کلت  »

ثعاب زین  هانگ  رد  هداوناخ  یهارمه  یهلا و  دودح  نتـسکش  هک  تسا  نآ  رگنایب  نآرق  رد  هدش  رکذ  لها  ان  ياه  هداوناخ  هب  یهاگن 
بهلوبا تخوس ، دنهاوخ  خزود  شتآ  رد  یهلا  میرح  نتـسکش  تلع  هب  هک  ياه  هداوناخ  هلمج  زا  ددرگیم ؛ یهلا  باذع  نالذـخ و 

اهنآ دروم  رد  دـسم » هروس «  هک  تفر  شیپ  رازآ  نیا  ییاج  اـت  دـنتخادرپ و  هنیم  ادـخ  لوسر  تیذا  رازآ و  هب  هک  تسا  شرـسمه  و 
: هدش هداد  شتآ  هدعو  رهوش  نز و  نیا  هب  دش  لزان 

؛ دـسم نم  لبح  اهدـیج  یف  بطحلا  هلامح  هتأرماو  بهل  تاذ  اران  یلـصیس  بسک  امو  هلاـم  هنع  ینغأ  اـم  بتو  بهل  یبأ  ادـی  تبت  »
؛ دـیآرد هناـبزرپ  یـشتآ  رد  يدوز  هب  درکن ؛ شدوـس  تخودـنا  هچنآ  وا و  ییاراد  داـب ؛ وا  رب  گرم  بهلوـبا و  تسدود  داـب  هدـیرب 

« .تسامرخ فیل  زا  یبانط  شندرگرب  زورفا ،] شتآ   ] شک همیه  نآ  شنزو 

بسک يارب  اه  نآ  .دناد  یم  یهلا  تامرحم  كرت  یهلا و  تابجاو  ماجنا  هب  مزتلم  ار  دوخ  ناش ، یگدنز  کبس  رد  بولطم  هداوناخ 
، سفن ياوه  يارب  نانآ  دـنناد  یم  یهلا  تیاضر  رد  ار  رـسمه  يدونـشخ  دنتـسین و  یهلا  مارح  ماـجنا  هب  رـضاح  رگیدـکی  تیاـضر 

ياه هکبش  قیرط  زا  هزورما  هک  یبرغ  یگدنز  کبس  رد  هنافساتم  .دننز  یمن  یهلا  مارح  هب  تسد 
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ياهرنه زا  هدافتسا  اب  ات  دنتـسه  نآ  یپ  رد  هدرک و  يزاس  يداع  ار  رگیدکی  هب  نارـسمه  تنایخ  تسا ، جیورت  لاح  رد  يا  هراوهام 
همانرب نیا  دورو  هزاجا  زگره  یمالـسا  بولطم  هداوناخ  اما  دننک ؛ تسـس  ار  هداوناخ  ناینب  لذتبم  ینویزیولت  ياه  لایرـس  یناطیش و 

: تسا هدرک  یهن  هاگترپ  نیا  هب  دورو  زا  ار  نانمؤم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دنهد  یمن  دوخ  یگ  هداوناخ  میرح  هب  اه 

دـنریگورف و ناـمرحمان ) هب  هاـگن  زا   ) ار دوخ  ياـه  مشچ  وگب  ناـنمؤم  هب  ْمُهَجوُُرف ؛  اوُظَفْحَیَو  ْمِهِراَْـصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْـمِلل  ْلـُق  »
« .دننک ظفح  ار  دوخ  فافع 

زا نآرق  رد  هک  یهلا  تابجاو  زا  یکی  .دناد  یم  تابجاو  ماجنا  هب  مزلم  ار  دوخ  یهلا ، تامرحم  زا  زیهرپ  رب  هوالع  یمالسا ، هداوناخ 
یهلا دح  نیا  بولطم  هداوناخ  .دشاب  یم  یلکشم  رایـسب  لمع  مرگ ، ياوه  رد  هک  تسا  هزور »   » هدشرکذ یهلا  دودح  ناونع  هب  نآ 
.دننک یم  بیغرت  قیوشت و  لمع  نیا  هب  زین  ار  دوخ  نادنزرف  هدرک و  تیاعر  هجو  نیرتابیز  هب  ناضمر  هام  رد  مرگ  ياوه  نیا  رد  ار 

، دندش هلاس  تفه  یتقو  ار  ناتناکدوک  امـش  یلو  مینکیمرمازامن ؛ هب  دنا ، هلاس  جنپ  یتقو  ار  دوخ  ناکدوک  ام  : » دـنیامرف یم  رقاب  ماما 
دـشاب زور  فصنات  هچ  دنراد ، ناوت  هک  يا  هزادنا  هب  میرادیماو ؛ هزور  هب  دنا ، هلاس  تفه  یتقو  ار  دوخ  ناکدوک  ام  .دینکرمازامن  هب 

نآ .دنبایب  ار  نآ  ناوت  دننک و  تداع  هزور ، هب  هکنیا  ات  دننکیم  راطفا  دش ، هریچ  نانآ  رب  یگنسرگ  یگنشت و  یتقو  .رتمک  ای  رتشیب  ای 
: دنیامرف یم  همادارد  ترضح 
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ار ناتناکدوک  امـش  یلو  ورطفا ؛ شطعلا  مهبلغ  اذاف  مویلا  مایـص  نم  اوعاطتـسا  ام  موصلاب  نینـس  عست  ینب  اوناک  اذا  مکناـیبص  اورمف  »
« .دننک راطفا  دش ، هریچ  نانآ  رب  یگنشت  یتقو  دیراد و  او  هزور  هب  دنراد ، ناوت  هک  يا  هزادنا  هب  دندش ، هلاس  هن  یتقو 

مدـقم هداوناخ ، ءاضعا  یتح  ناگیاسمه و  ماوقا ، تیاضر  رب  ار  دـنوادخ  تیاضر  یهلا ، ياـه  میرح  ظـفح  تهج  بولطم  هداوناـخ 
! دارفا هزور  دنچ  یلاحشوخ  هن ، دنتسه  یهلا  تیاضر  بسک  لابند  هب  اه  نشج  اه و  ینامهم  رد  هتشاد و 

رگیدمه قوقح  تیاعر  . 2

هراشا

رب نادنزرف  قوقح  رگیدـکی ، رب  نارـسمه  قوقح  تسا  هدـش  نایب  یقوقح  هداوناخ ، ءاضعا  زا  کیره  يارب  یمالـسا  ياه  هرازگ  رد 
: سکعرب نیدلاو و 

نانز قوقح  فلا )

.تسا ندرکن  شرتور  ندرک و  يراتفر  شوخ  وا  اب  ندناشوپ ، سابل  نداد ، اذغ  رهوشرب  نز  قح  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .تسا هدناسر  ماجنا  هب  شرسمه  قوقح  يازارد  ار  دوخ  یعرش  هفیظو  دیامن ، يراتفر  نینچ  يدرم  رگا 

نادرم قوقح  ب )

دمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دزن  هب  ینز  هک  هدش  تیاور  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
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دیامنن و تعاطا  زا  یچیپرـس  دنک و  تعاطا  ار  وا  هکنیا  : » دندومرف ترـضح  تسیچ ؟ نزرب  درم  قح  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  و 
دنکن تعنامم  ار  وا  ییوشانزرمارد  لاح  ره  رد  دریگن و  یبحتـسم  هزور  وا ، هزاجا  یب  دهدن و  هقدـص  وا  هزاجا  یب  ار  يزیچ  هناخ  زا 

بضغ و هتـشرف  نیمز و  نامـسآ و  هکئـالم  دوش ، جراـخ  هناـخ  زا  وا  هزاـجا  نودـب  رگاو  وا  هزاـجا  هب  رگم  دوشن ؛ جراـخ  لزنم  زا  و 
« .ددرگزاب لزنم  هب  هک  یتقو  ات  دننکیم  تنعل  ار  وا  تمحر 

يا هنسح  هیدف و  هبوت ، چیه  وا  زا  دنک ، تیذا  نابز  اب  ار  شرهوش  هک  ینز  ره  : » دندومرف یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
دازآ اه  هدـنب  دـشاب ، تدابع  رد  ار  اه  بش  درادـب و  هزور  ار  اـهزور  هچرگا  دوش ، یـضار  وا  قح  زا  رهوش  هکنیا  اـت  دوش  یمن  لوبق 

تبسن يدرم  رگا  نینچمه  دوش و  یم  شتآ  دراو  هک  تسا  یسک  لوا  وا  سپ  دهدب ، داهج  يارب  ادخ  هار  ردوکین  ياه  بسا  دنک و 
« .دنک تیذا  ار  وا  دشاب و  راگزاسان  ملاظ و  شنز ، هب 

نادنزرف قوقح  ج )

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

: تسا دروم  هس  شردام  ردپ و  رب  دـنزرف  قوقح  زا  غلب ؛ اذا  هجوزی  هباتکلا و  هملعی  همـسا و  نسحی  هثالث  هدـلاو  یلع  دـلولا  قح  نم  »
غلاب یتقو  هکنیا  رگید  یکی  دنزومایب و  وا  هب  نتشون  ندناوخ و  هکنآ  يرگید  دننک ، باختنا  وا  يارب  ییابیز  مسا  هکنآ  یکی 

یتروص رد  ردپ ، رب  دنزرف  قح  هدش « : تیاور  ترضح  نآ  زا  نینچمه  .دننک ) مهارف  ار  شجاودزا  تامدقم  دش 
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هاگن هزیکاپ  ار  وا  دزومایب و  وا  هب  ار  ادخ  باتک  دهد و  رارق  وکین  ار  وا  مان  دنادرگ و  رورسم  ار  شردام  هک  تسا  نآ  دشاب ، رسپ  هک 
رون هروس  دهن و  وکین  ار  شمان  دنادرگ و  دونشخ  ار  شردام  هک  تسا  نیا  دشابرتخد ، رگا  دهد و  میلعت  وا  هب  ار  ندرک  انـش  دراد و 

« .دهد میلعت  وا  هب  ار 

نیدلاو قوقح  د )

تشرد و نخس  هدرک و  هلداجم  مردام  اب  یعوضوم  رطاخ  هب  هناخ  رد  یبش  .درک  یم  یگدنز  نماب  مردام  دیوگیم : مزهم  نب  میهاربا 
نودب دورو  ماگنه  .مدش  فرشم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب  حبـص ، زامن  يادا  زا  دعب  زور  نآ  يادرف  .متفگ  وا  هب  يراجنهان 

مکش ینادیمن  ایآ  .يدرک  تبحص  نشخ  دنت و  تردام  اب  هتشذگ  بش  مزهم ! رـسپ  يا  دندومرف : نم  هب  ماما  مشاب ، هدز  یفرح  هکنآ 
هب وا  اب  ارچ  .دوب ) هداهنوترایتخا  رد  ار  شا  یتسه  وا   . ) تسا هدوب  وت  ياذغ  فرظ  شا  هنیـس  هراوهگ و  شـشوغآ  لزنم و  اهتدـم  وا 

!« نکم نینچ  رگید  یتفگ ، نخس  يدنت 

هیلع قداص  ترـضح  تمدخ  متفر ، هکم  هب  ینامداش  اب  مدش و  ناملـسم  بصعتم ، تیحیـسم  رد  مدوب و  یحیـسم  دیوگیم  یـصخش 
.سرپب يراد ،  یشسرپ  رگا  دندومرف : مدیسر ، مالسلا 

یگدـنز نانآ  اب  راچان  هب  نم  هدـشروک ، مردام  متـسه ، نم  هداوناـخ  نآ  ناملـسم  اـهنت  دنتـسه ، یحیـسم  ما  هداوناـخ  مدرک : ضرع 
وردپ دندومرف : مروخب ، بآ  نانآ  فرظ  زا  موشاذغ و  مه  اهنآ  اب  دنراد  تسود  دنرادن ، ار  یـسک  نم  زج  مردام  ردپ و  اریز  منکیم ،

كوخ تشوگ  تردام 
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تردام هب  وشم ، ادج  تردام  ردپ و  زا  .ورن  نوریب  هناخ  نآ  زا  دندومرف : .هن  متفگ : دنراد ؟ یـسامت  كوخ  اب  هن .  متفگ  دنروخ ، یم 
هب یتقو  راذگب | ! شناهد  هب  همقل  نک ، ضوع  ار  شیاهسابل  ربب ، یئوشتـسد  مامح و  هب  ار  وا  هدب ، ماجنا  ار  شیاهراک  نک ، تمدخ 

هدش ناملسم  ایآ  وگب ، نم  هب  ار  تقیقح  تفگ : نم  هب  مردام  مدرک ، لمع  ردام  هب  تبسن  ار  ترضح  تاروتسد  مامت  متشگرب  هفوک 
.تسا قداص  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنزرف  منامز  ماما  روتـسد  هب  تبحم  تمدـخ و  همه  نیا  يرآ و  متفگ : يا ؟ 
ماجنا نم  قح  رد  هک  ییاهراک  نیا  هن ! تفگ : تسا ، قح  لوسر  هداز  مشـش و  ماما  وا  هن  متفگ : .تسا  ربماـیپ  دوخ  وا  تفگ : مرداـم 

مه ار  نم  تسا ، رتهب  نم  نید  زا  وت  نید  هک  ممهف  یم  يروک  نیعرد  مروک ،  نم  تروص  ره  رد  تسادـخ ،  ءایبنا  روتـسد  یهدـیم 
تفگ نم  هب  برغم  تقو  دـناوخ ، نم  اب  ار  شرهظ  زامن  مدروآ .  یناملـسم  هاگ  هصرع  هب  ار  مرداـم  نک ، یئاـمنهار  تدوخ  نید  هب 
مدای تفر ، ایند  زا  زامن  زا  سپ  دـناوخ و  نم  اب  ار  برغم  زامن  مدرب ،  تذـل  رهظ  همانرب  زا  نم  اریز  مناوخب ، وت  اـب  اـت  ناوخب  زاـمنزاب 

، وگب شیـشک  هب  دـنتفگ  مدرک ، ربخ  حبـص  لوا  ار  نایعیـش  نک ، شنفد  تدوخ  دورب  ایند  زا  تردام  رگا  دومرف : ترـضح  هک  دـمآ 
 . تفرگ ماجنا  شیاهراک  ات  دندرک  کمک  نم  هب  دوب ، هدش  ناملسم  متفگ 

رد گرم  زا  سپ  دنک ، یم  تمدخ  دایز  نانآ  هب  شردام  وردپ  ندوب  هدنز  نامز  رد  یناوج  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
نید نیا  ام  بناج  زا  وت  میدماینرب ، شتخادرپ  هدهع  زا  میتسه ، نویدم  يرادقم  مدنزرف  دنیب ، یم  ار  هلمج  نیا  ردام  ردـپ و  تیـصو 

، نک ادا  ار 
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ترضح زا  وا  دننک ، ادا  ار  دوخ  یهدب  تایح ، نامز  رد  ناشدوخ  دنتساوخ  یم  درادن ، نم  هب  یطبر  چیه  امش  نوید  دیوگ : یم  رسپ 
رد يدنزرف  دننک و  تبث  اه  هدش  قاع  هلمج  زا  ار  يو  دـهد  یم  روتـسد  دـنوادخ  دـنک ، یمن  مه  ترفغم  بلط  نانآ  يارب  یتح  قح 
ءزج دـیامن ، یم  ترفغم  بـلط  ناـنآ  يارب  دـنک و  یم  ادا  ار  ناـشنید  اـه  نآ  گرم  زا  سپ  یلو  تـسا ؛ قاـع  رداـم  ردــپ و  تاـیح 

« .دوش یم  تبث  ردام  ردپ و  هب  ناراکوکین 

: تشاد هضرع  .دید  ابیز  يا  هرهچ  شرع  هیاس  رد  یسوم  هک  هدش  تیاور  قداص  ترضح  زا  یلاما  باتک  رد 

شردام ردپ و  هب  هک  تسا  یـصخش  دیـسر  باطخ  تسیک ؟ هتخادنا  شرـسرب  هیاس  شرع  هکنیا  کشرع ؛ هلظأ  دـق  يذـلا  اذـه  نم  »
 .« تسا هدوب  كاپ  ینز  مه  هب  ود  یمامن و  زا  شا  هدنورپ  هدرک و  یکین  دایز 

حلاص لسن  تیبرت 

هب ار  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ناجرملاو » ؤلؤلا  امهنم  جرخی   » هیآ قیبطت  رد  قداص  ماما  دش ،  نایب  بلطم  يادـتبارد  هک  یتیاور  رد 
 . دنک یم  یفرعم  ناجرمو  ؤلؤل  ناونع 

تیبرت یکدوک  ناوا  زا  يا  هداوناخ  نینچ  رد  نادنزرف  .دنا  یبتکم  ناگدـش  تیبرت  زا  یلماک  هنومن  یمالـسارترب ، هداوناخ  نادـنزرف 
دنوش یم  حلاص  یناسنا  دنیآ و  یم  راب  دنمتزع  تیـصخشاب و  دنزومآ ؛ یم  ار  نتـسیز  بوخ  مسر  هار و  دنوش ؛ یم  یقالخا  ینید و 

.دندرگ یم  ناوارف  تاکرب  راثآ و  اشنم  دنراذگیم و  عامتجا  هصرع  هب  مدق  و 
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.یهاگآ ملع و  يرگید  هفطاع و  قشع و  تسخن  دراد : نکر  ود  تیبرت 

هب يدـنم  هقـالع  دـنزرف و  هب  تبحم  قشع و  تهج  زا  اـه  نآ  دـنرادروخرب ؛ تیبرت  نکر  ودرهزا  رهوش  نز و  یمالـسا  هداوناـخ  رد 
هچ یناور  رظن  زا  كدوک  هک  دنناد  یم  .دـنرادروخرب  تاعالطا  نیرتالاب  زا  شناد  ملع و  ظاحل  زا  دنتـسه و  دـنمتورث  وا  تشونرس 

دیاب رادقم  هچ  درک و  تبحم  زاربا  كدوک  هب  دیاب  هنوگچ  دننادیم  .داد  خساپ  شیاه  هتساوخ  هب  دیاب  هنوگچ  دراد و  ییاه  هتـساوخ 
.دریگ یم  رارق  میرکت  دروم  اه  هداوناخ  نیا  رد  دنزرف  .دوش  تبحم  وا  هب 

یلاهن دننام  نوچمه  ار  كدوک  نانآ  اریز  دـنک  یم  يزیر  همانرب  دوخ ، نادـنزرف  تیبرت  يارب  یمالـسا  بولطم  هداوناخ  رد  نیدـلاو 
.داد لیامت  ییوس  ره  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دنناد  یم 

خیش .دنروآ  مهارف  ار  بسانم  ياهرتسب  ناشنادنزرف ، يدادادخ  ياهدادعتسا  ییافوکش  هنیمز  رد  دنا  فظوم  رداموردپ  اتسار  نیارد 
شرداـم زا  .دوب  بیجع  يذوفن  مدرم  رد  وا  راـتفر  نخـس و  ذوفن  دیـسر ، هیلاـع  تاـماقم  هب  لـمع  ملع و  رظن  زا  دـق  يرتشوش  رفعج 

ار وا  لاس  ود  تدم  رد  راب  کی  يارب  نم  تفگ : ارچ ؟ دنتفگ : هن ! تفگ : یتسه ؟ شوخ  لد  يدنزرف  نینچ  نتشاد  هب  ایآ  دندیـسرپ :
يرتشوش رفعج  یلو  دوش ، بل  قداصرفعج  ماما  ترـضح  دوب  نیا  میوزرآ  متفرگن ، شوغآ  رد  مدادن و  ریـش  تراهط  وضو و  نودب 

ای : » دیامرف یم  هدروآ و  وا  شیپ  ار  مالسلا  امهیلع  نینـسح  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  دیفم  خیـش  دنیوگ  دش ! 
« .زومایب هقف  ناشیا  هب  خیش ! يا  ؛ هقفلا امهملع  خیش 
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یم خیش  شیپ  دنا  هدوب  لاسدرخ  عقوم  نآ  رد  هک  ار  دوخرسپ  ود  یضر ، دیـس  یـضترم و  دیـس  ردام  همطاف  بش ، نامه  حبـص  ادرف 
هک ما  هدروآ  وت  شیپ  ار  اه  نیا  دنا ، نم  نارـسپ  ناشیا  خیـش ! يا  : » دـنک یم  نایب  نابز  هب  ار  ایؤر  رد  روکذـم  ترابع  نامه  دروآ و 

« .یهد ناشمیلعت  هقف 

زین ار  نارگید  تیاده  هغدغد  هکلب  دنشاب ، یم  ناشنادنزرف  شیوخ و  تیاده  دشر و  رکف  هب  اهنت  هن  یمالـسا  بولطم  هداوناخ  يرآ 
رارق نامز  ماما  نازابرس  هرمز  رد  دوخ  دنشاب و  نارگید  مداخ  دنناوتب  هک  دننک  تیبرت  ینادنزرف  ات  دنتسه  نیا  یپ  رد  دنراد و  رس  رد 

.دنریگ
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قافنا تاکرب  راثآ و  - 15

هراشا
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ُهَّللا ُءاشی َو  ْنَِمل  ُفِعاضی  ُهَّللا  ٍهَّبَح َو  ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُـس  ِّلک  یف  َِلبانَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَـثَمک  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفنی  َنیذَّلا  ُلَـثَم  »
(1)« ٌمیلَع ٌعِساو 

هزیگنا داجیا 

(2) هزیگنا داجیا 

؟ تسا ناضمر  هام  ۀمین  ای  تسا و  دیع 

تسا نآ  مه  تسا و  نیا  مه  هک  میوگب  ود  ره  زا 

یلجت داد  ناضمر  هام  هب  هک  يدیع 

تسا نایع  دنوادخ ، يور  نآ  رد  هک  یهام 

اه ناهد  جرد  زا  نسح  حدم  رُد  دزیر 

تسا ناهد  لقن  نسح ، زیگنا  لد  مان  ای 

تسارهز فسوی  نیا  ربمغیپ و  ۀعضب  نیا 

تسا ناهج  ناج  ناهج  ناج  ناهج  ناج  نیا 

روهشم هدش  تمارک  هب  ناماما  نیب  رد 

تسا نانج  غاب  شمرکلا  تیب  هشوگ ز  کی 

229 ص :
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.بلطم ترورض  شور  - . 2

همین ناضمر -  كرابم  هام  هژیو  ینارنخس  شیف  هنومن  ( ) 1  ) هبیط طایح  نخس 13 :  دهش 
لوا 1437 ه ق)

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 257ناهفصا   هحفص 241 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_229_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15933/AKS BARNAMEH/#content_note_229_2
http://www.ghaemiyeh.com


تسا لایخ  قوف  رگنم  شلایخ  مشچ  اب 

تسا نامگ  قوف  رمشن  شنامگ  قح  رد 

اه نامگ  قوف  يرگن  شردق  ۀیاپ  رگ 

تسا نامز  ّلک  يرگن  شرمع  تّدم  رو 

دینیبب دیناوخب و  هچ  ره  شطخ  لاخ و  رد 

تسا نا  __ شن مال  _ سا _ر  بمغیپ _ة  سوب زا 

دوش هتفگ  نخس  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها میرک  تواخـس  مرک و  زا  هک  تساج  هب  میرب ، یم  رـس  هب  نآ  رد  هک  یتبـسانم  هب  هجوت  اب 
.تسوا نارادتسود  يارب  قشمرس  نیرتهب  دشاب و  یم  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  یگژیو  نیرتزراب  هک  یتفص 

صخـش اـت  درک  یم  شـشخب  ردـق  نآ  هتخاـس و  یم  دـنم  هرهب  شیوخ  مرک  ناوخ  زا  ار  همه  فلتخم ، ياـه  هناـهب  هب  ترـضح  نآ 
رد دزاس و  نک  هشیر  ار  ییادگ  گنهرف  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  شـشخب  مالـسا ، میلاعت  ساسا  رب  اریز  دش ، یم  زاین  یب  دـنمزاین 

.دنک نوریب  نادنمزاین  هگرج  زا  ار  صخش  ناکما ، تروص 

تبث طبـض و  نآ  زا  یناوارف  ياه  هنومن  یخیرات و  راهتـشا  ياراد  دزنابز و  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ياه  قافنا  تواـخس و 
لاوما همه  هبترم  هس  درک و  جرخ  دـنوادخ  هار  رد  ار  دوخ  تورث  همه  هبترم  ود  ترـضح  نآ  یخیرات ، تادنتـسم  رباـنب  .تسا  هدـش 

(1) .دنتشاد هگن  شیوخ  يارب  ار  یمین  ارقف و  يارب  ار  یمین  هدومن ؛ میسقت  مین  ود  هب  ادخ ، هار  رد  ار  دوخ 

تاقافنا و هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  لاس ، راعش  هب  هجوت  اب  لاح 
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رد يریثات  هعماج  نافعـضتسم  نامورحم و  زا  يریگتـسد  ایآ  ریخ ؟ ای  تسا  یتمواقم  داصتقا  راعـش  ققحت  رد  یلمع  یمادقا  تاقدص 
هب ناش  یگدـنز  رد  یتاکرب  راثآ و  هچ  دـنهد  رارق  وگلا  ار  ترـضح  هریـس  نیا  ناریا  روشک  مدرم  رگا  دراد ؟ روشک  يداصتقا  قنور 
هچ دـنکن ، قاـفنا  دریگن و  وـگلا  مالـسلا ) هیلع   ) یبـتجم نسح  ماـما  هریـس  نیا  زا  یـصخش  هک  یتروـص  رد  تشاد ؟ دـهاوخ  لاـبند 

؟ دنک یم  دیدهت  ار  وا  یگدنز  ییاهدمایپ 

اوتحم نتم و 

هژیو تیانع  هجوت و  دروم  میرک ، نآرق  تایآ  صوصخ  هب  ینید  ياه  هزومآ  رد  هک  تسا  يدنمـشزرا  میهافم  هلمج  زا  قافنا  هلوقم 
ياه ناسنا  روما  هب  یگدیـسر  قافنا و  هب  ار  راگزیهرپ  نمؤم و  ياه  ناـسنا  ینوگاـنوگ  ریباـعت  اـب  میرک  نآرق  .تسا  هتفرگ  رارق  يا 

(1) .تسا هدومن  شرافس  هیصوت و  فعضتسم ، ریقف و 

هار رگا  هدـمآ : تایاور  رد  .دنتـسه  قافنا  زا  يرگید  عون  زین  یلام  ریغ  ياه  قافنا  هکلب  تسین ، یلام  روما  هب  صاـصتخا  قاـفنا  هتبلا 
هب ار  وا  وت  دسرپب و  ار  یـسردآ  وت  زا  یـسک  رگا  تسا ، قافنا  یعون  يربب  نیب  زا  ار  ربعم  دس  يراد و  هگن  زاب  ار  مدرم  رورم  روبع و 

قاـفنا زین  نداد  مالــس  باوـج  یتـح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ضیرم ، زا  تداـیع  تـسا ، قاـفنا  ینک ؛ یئاــمنهار  یتـسرد 
(2)« .تسا

قافنا تاکرب  راثآ و 

هراشا

راثآ و دوش ، لمع  نآ  هب  هدش و  تیاعر  رگا  دنمشزرا  کبس  نیا 

231 ص :
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دنا ترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  يونعم و ...  يدام و  یعامتجا ، يدرف و  ياه  هصرع  رد  یناوارف  ياهدرکراک 
: زا

يویند راثآ  فلا )

يزور قزر و  شیازفا  . 1

شیاشگ تکرب و  ریخ و  ثعاب  دـشاب ، ادـخ  ياضر  يارب  رگا  نادـنمزاین  هب  یلام  ياه  کمک  قافنا و  تایاور ، تاـیآ و  هب  هجوتاـب 
.دش دهاوخ  يزور  قزر و 

ُهَّللا ٍهَّبَح َو  ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُـس  ِّلک  یف  َِلبانَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمک  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفنی  َنیذَّلا  ُلَثَم  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
هک دنتـسه  يرذـب  دـننامه  دـننک ، یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  لثم  (1) ؛ ٌمیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  ُءاـشی َو  ْنَِمل  ُفِعاـضی 
ود دشاب ،) هتشاد  یگتـسیاش  و   ) دهاوخب یـسک  ره  يارب  ار  نآ  دنوادخ  دشاب و  هناد  دصکی  هشوخ ، ره  رد  هک  دنایورب  هشوخ  تفه 

« .تساناد زیچ ) همه  هب   ) و عیسو ، تمحر ،) تردق و  رظن  زا   ) ادخ دنک و  یم  ربارب  دنچ  ای 

يزیخ لصاح  نیمز  رد  هک  هدرک  هیبشت  يا  هناد  هب  دـننک  یم  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 
شاداپ ربارب  دصتفه  قافنا  يریبعت  هب  .دریگ  یم  ياج  هناد  دص  هشوخ  ره  رد  هدـش و  لیدـبت  هشوخ  تفه  هب  دـنک ، یم  ومن  دـشر و 

كرد یسک  ار  شا  هرتسگ  هک  دیآ  یم  یهلا  بیغ  هنازخ  زا  اه  باوث  نیا  دراد و 
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رگید یخرب  دنا و  هتفرگ  هدـننک  قافنا  لام  ار  نآ  یخرب  تسا ، یفالتخا  هدـش ، عقاو  هیبشت  دروم  هیآ ، نیا  رد  هچنآ  هتبلا  دـنک ؛ یمن 
ربارب دنچ  وا  یناسنا  ياه  شزرا  تیصخش و  لامک و  هک  دنا  هتفرگ  هدننک  قافنا  صخش  ار  نآ  يزاریش ،» مراکم  هللا  تیآ   » نوچمه

يرتشیب رت و  كاپ  دـشر  يونعم و  دوس  دـنمزاین ، يارب  يدام  عفن  نتـشاد  رب  هوالع  دـشاب  رت  هناصلاخ  قافنا  هچره  اـما   (1) .دوش یم 
.دراد هدننک  قافنا  يارب 

.تفرگ هبـشم  زین  ار  هدـنهد  هقدـص  يزور  قزر و  رد  شیازفا  لاـم و  دـشر  تشاد و  ار  تشادرب  ود  ره  ناوت  یم  قوـف  هیآ  رد  هتبلا 
اُوق َّدَـصَت  ًهَْرثک َو  ِلاَْـملا  ِیف  ُدـیِزَت  َهَقَدَّصلا  َّنِإَـف  اُوقَّدَـصَت  : » دـندومرف هک  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تیاور  رظن ، نیا  دـیؤم 

« .دنک تمحر  ار  امش  ادخ  دیهدب ، هقدص  .دهد  یم  شیازفا  ار  لام  هقدص  اریز  دیهدب ، هقدص  (2) ؛ هَّللا ُمکَمِحَر 

بآ تقو  ره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اه  يرادغرم  ياه  يروخبآ  درک : هجوت  زین  لاثم  نیا  هب  ناوت  یم  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب 
رد .دوش  یم  عمج  هساک  رد  يرتشیب  بآ  دننزب ، كون  نآ  هب  يرتشیب  ياه  هجوج  هچره  اذل  دوش  یم  يراج  بآ  دوش ، فرصم  نآ 
اما دوش ، یم  شبیـصن  يرتشیب  يزور  دـشاب ، وا  رود  روخ  نان  هک  رادـقم  ره  هب  ناـسنا  تسا ، لاونم  نیمه  هب  عضو  مه  قاـفنا  دروم 

(3) .دیآ یم  دنب  مه  يزور  تفرگ ، ار  فرصم  يولج  تسب و  ار  شا  هرفس  رگا 

ماما هب  ار  دوخ  نهاریپ  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  .دش  یمن  ادیپ  ییاذغ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هناخ  رد  هک  دوب  زور  هس 
ات درک  میدقت  مالسلا ) هیلع   ) یلع
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هیلع  ) نانمؤملاریما .درک  کمک  تساوخرد  يریقف  هار ، هنایم  رد  .دنتخورف  مهرد  شـش  هب  ار  نهاریپ  ترـضح  نآ  .دنـشورفب  ار  نآ 
.دندیشخب وا  هب  ار  مهرد  شش  نآ  مالسلا )

نم زا  ار  رتـش  نیا  نسحلاوـبا ! يا  درک : ضرع  دـش و  رهاـظ  ترـضح  ربارب  رد  رتـش  رب  راوـس  سانـشان ، يدرم  ناـیرج ، نـیا  زا  سپ 
هب ار  رتش  نآ  تسا  رضاح  هک  درک  رارصا  سانشان  درم  اما  مرادن ؛ ار  رتش  دیرخ  لوپ  نم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع .نک  يرادیرخ 

ماما زا  .دش  وربور  یبرع  درم  اب  هار ، ریسم  رد  .دیرخ  هیسن  هب  ار  رتش  درک و  لوبق  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دشورفب ، هیـسن  هب  مهرد و  دص 
( مالسلا هیلع   ) یلع .دشورفب  وا  هب  ار  رتش  ات  تساوخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع

.دیرخ مهرد  تصش  دص و  هب  ار  رتش  برع  درم  نآ  درک و  لوبق 

هناخ هب  تخادرپ و  ار  وا  مهرد  دـص  درک ، تاقالم  هرابود  ار  یلوا  درم  هک  دـندوب  هدیـسرن  هناخ  هب  زونه  مالـسلا ) هیلع   ) نانموم ریما 
مدرک و هلماعم  ادخ  اب  ار  مهرد  شش  دومرف : سپس  درک و  میدقت  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  هب  ار  هدنام  یقاب  مهرد  تصش  .دمآ 
هدومن و یمسبت  دندوب  نایرج  دهاش  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  .درک  اطع  نم  هب  مهرد  تصـش  دنوادخ  نآ ، ربارب  رد 

(1) .دوب لیئاکیم  ترضح  مود  سانشان  درم  نیما و  لیئربج  ترضح  لوا ، سانشان  درم  نآ  دندومرف :

ماگنه لاس  ره  يدرم  : » دیامرف یم  نایب  ار  یناتـساد  ملق  هروس  رد  شناگدنب ، هب  یهجوت  یب  موش  بقاوع  هب  هراشا  اب  لاعتم  دـنوادخ 
زا رارف  يارب  دـنتفرگ و  شیپ  يرگید  هار  شگرم  زا  سپ  وا  نادـنزرف  .تشاذـگ  یمن  بیـصن  یب  ار  ارقف  دوـخ ، غاـب  هوـیم  تـشادرب 

دندش هجاوم  یغاب  اب  دیسر ، ارف  هک  دوعوم  هاگرحـس  .دننک  يروآ  عمج  ار  اه  هویم  هاگرحـس  ات  دنتـشاذگ  انب  ارقف  سمتلم  نامـشچ 
ار نآ  هقعاص  هک 
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« .دش یناملظ  هایس و  بش  نوچ  مه  زبسرس ، غاب  نآ  سپ  (1) ؛ ِمیِرَّصلاک ْتَحَبْصَأَف  : » نآرق هدومرف  هب  دوب و  هدرک  لیدبت  رتسکاخ  هب 

شارتم دوخرب  هلمج  شابم و  هشیت  نوچ 

شابم هرهب  یب  شیوخ  راک  هدنر ز  نوچ 

شاعم راک  رد  ریگ  هرا  میلعت ز 

(2) شاپ یم  يزیچ  شک و  یم  دوخ  يوس  يزیچ 

؟ مینز زابرس  ادخ  اب  هلماعم  زا  ات  دنام  یم  یقاب  ام  يارب  دیدرت  کش و  ياج  ایآ  هدومرف ، نایب  قافنا  يارب  دنوادخ  هک  ینیمضت  اب 

فلتخم ياهرشق  نیب  يداصتقا  لداعت  - 2

یب ضیعبت و  موـش  هیاـس  رد  هک  تسا  یتاـقبط  ياـه  ماـظن  تیمورحم و  رقف ، يرـصع ، ره  رد  یعاـمتجا  گرزب  تالـضعم  هلمج  زا 
قافنا .دروآ  یم  دوجو  هب  هعماج  حطـس  رد  ار  یناوارف  تالکـشم  هدنکفا ، هیاس  اه  ناسنا  طباور  رب  دیامن و  یم  ومن  دشر و  یتلادـع 

ریثأت هعماج ، فلتخم  راشقا  اه و  ناسنا  يداصتقا  طباور  رب  يدایز  دودـح  اـت  دـناوت  یم  هک  تسا  يرازبا  هلمج  زا  نآ ، ماـع  ینعم  هب 
.دزاس دوبان  یلک  هب  ای  هدومن و  رتمک  ار  یتاقبط  ياه  هلصاف  دیامن و  داجیا  لیدعت  هتشاد و 

اُولوُأ ِلَتْأی  َو ال  : » دـیامرف یم  هعماج  نادـنمتورث  هب  باطخ  ناحبـس  يادـخ  نادـنمزاین ، روما  هب  یگدیـسر  قافنا و  شقن  هب  هجوت  اـب 
یبْرُْقلا َو ِیلوُأ  اُوتْؤی  ْنَأ  ِهَعَّسلا  ْمْکنِم َو  ِلْضَْفلا 
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(1)؛ ِهَّللا ِلیبَس  یف  َنیرِجاهُْملا  َنیکاسَْملا َو 

ناکیدزن و هب  تبـسن  قافنا  زا  هک  دننک  دای  دـنگوس  دـیابن  دنتـسه  یگدـنز  تعـسو  و  یلام ]  ] يرترب ياراد  امـش  نایم  زا  هک  اه  نآ 
« .دنیامن غیرد  ادخ  هار  رد  نارجاهم  نادنمتسم و 

فرـص هداد و  صاصتخا  نادنمزاین  ارقف و  یگدـنز  هب  نداد  ناماس  رـس و  يارب  ار  دوخ  هیامرـس  زا  یـشخب  هعماج ، نادـنمتورث  رگا 
هک ار  اه  ینماان  زا  يا  هدمع  شخب  يولج  هدرک و  کمک  زین  شیوخ  تورث  ظفح  دوخ و  هب  يونعم ، شاداپ  رجا و  رب  هوالع  دننک ،
زا تسد  ناشرثکا  دـنوش ، نیمأت  يداصتقا  ظاحل  زا  رگا  راک  فالخ  دارفا  .تفرگ  دـنهاوخ  تسا ، یتسد  یهت  رقف و  دولوم  هدـئاز و 

.تشگ دنهاوخزاب  یلومعم  يداع و  یگدنز  هب  هیقب  لثم  داهن و  دنهاوخ  نوناق  طخ  رد  رس  هتشادرب و  يراک  فالخ 

.تسا تورث  ظفاح  تورث ، لیدعت  اریز  دوب ، دهاوخ  نادنمتورث  عفن  هب  دشاب ، دیفم  نامورحم ، لاح  هب  هک  نآ  زا  لبق  قافنا ، نیاربانب 

تـصرف نیا  دننک ، یم  قافنا  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  .دناد  یم  هعماج  رد  تینما  شرتسگ  داجیا و  ار  هقدص  مهم  راثآ  زا  یکی  نآرق 
یتاقبط و ياهداضت  شرتسگ  هک  ارچ  دـنوش ، کیدزن  رگیدـکی  هب  يونعم  يدام و  رظن  زا  ات  دـنهد  یم  هعماـج  ياـضعا  رگید  هب  ار 

.دنک یم  بیغرت  موجه  يارب  ار  نمشد  دروآ و  یم  مهارف  یلخاد  نارحب  داجیا  يارب  ار  هنیمز  نآ ، شیازفا 

: دیامرف یم  دنوادخ 
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ناتـسد اب  دینک و  قافنا  ادخ  هار  رد  (1) ؛ َنینِـسْحُْملا ُّبِحی  َهَّللا  َّنِإ  اُونِـسْحَأ  ِهُکلْهَّتلا َو  َیلِإ  ْمکیدیَِأب  اوُْقُلت  ِهَّللا َو ال  ِلیبَس  یف  اوُقِْفنَأ  «َو 
« .دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  یتسار  هب  دینک  یکین  دیزادناین و  تکاله  هب  ار  دوخ  شیوخ ،

رد .دنتفر  ادخ  هناخ  ترایز  هب  رفعج ، نب  هللادبع  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هارمه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  هدـش  لقن 
شا یگدنز  هیامرس  مامت  هک  ار  شدنفسوگ  اهنت  ریـش  هک  دندرب  هانپ  ینزریپ  ییارحـص  رداچ  هب  یگنـسرگ  یگنـشت و  عفر  يارب  هار 
.دش یلاسکـشخ  هک  اه  لاس  زا  دعب  .داد  ناشیا  هب  ندش  ریـس  يارب  ندیرب  رـس  زا  دعب  ار  شتـشوگ  اه و  نآ  یگنـشت  عفر  يارب  دوب ،

.تخانش دید و  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  .دش  ییادگ  لوغشم  نزریپ  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  شرـسمه  هارمه  هب  نزریپ  نیا 
وا هب  رادقم  نیمه  زین  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دنهدب و  وا  هب  الط  لاقثم  رازه  هلمج  زا  یناوارف  لاوما  ات  داد  روتـسد  ترـضح  نآ 

(2) .درک کمک 

درک و کمک  اه  نآ  هب  نزریپ  دندوب ، شطع  عفر  يارب  یندیماشآ  دنمزاین  لع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هک  ینامز  نایرج  نیا  رد 
.دش هورگ  ود  نیا  نیب  ندش  عقاو  لداعت  ببس  رما  نیا  دندرک و  کمک  نزریپ  هب  ناراوگرزب  نیا  یلاس ، کشخ  نامز  رد 

یناور یحور و  شمارآ  - 3

هدوب لصا  نیا  هجوتم  لاح ، ات  تقلخ  يادتبا  زا  نانآ  شالت  تسا ، هدوب  شمارآ  هب  ندیسر  خیرات ، لوط  رد  اه  ناسنا  یلصا  هغدغد 
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.دنزاس مهارف  شیوخ  ناکیدزن  دوخ و  يارب  ار  شمارآ  دنناوتب  ات  دنشیدنیب  يریبدت  هچ  هک 

ْمُه ْمِهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ْمِهِّبَر َو ال  َْدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًهِینالَع  ارِـس َو  ِراهَّنلا  ِلیَّللِاب َو  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفنی  َنیذَّلا  : » دیامرف یم  ناحبـس  يادـخ 
یـسرت هن  تسا ؛ ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  دننک ، یم  قافنا  راکـشآ ، ناهنپ و  زور ، بش و  ار ، دوخ  لاوما  هک  اه  نآ  (1) ؛ نُونَزْحی

« دنوش یم  نیگمغ  هن  تساه و  نآ  رب 

ٌِلباو اَهباصَأ  ٍهَْوبَِرب  ٍهَّنَج  ِلَثَمک  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ًاـتیْبثَت  ِهَّللا َو  ِتاـضْرَم  َءاـِغْتبا  ُمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفنی  َنیذَّلا  ُلَـثَم  َو  : » میناوخ یم  يرگید  هیآ  رد 
ادخ و يدونشخ  يارب  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  راک )  ) و (2) ؛ ٌریَصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  ٌّلَطَف َو  ٌِلباو  اْهبِصی  َْمل  ْنِإَف  ِنیَفْعِض  اهَلکُأ  ْتَتآَف 

نآ هب  تشرد  ياه  ناراب  دـشاب و  يدـنلب  هطقن  رد  هک  تسا  یغاب  نوچمه  دـننک ، یم  قافنا  دوخ ، حور  رد ) یناسنا  تاکلم   ) تیبثت
توارط اب  باداش و  هشیمه  هک   ) دـهد نادـنچ  ود  ار  دوخ  هویم  و  دریگ ) هرهب  یفاک  دـح  هب  باـتفآ ، رون  دازآ و  ياوه  زا  و  ، ) دـسرب

« .تسانیب دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  .تسا )

نیا ات  ناشقافنا  هدرک و  یفرعم  لد  هدـنز  مرخ و  ناشدوخ  غاب  نوچمه  ار  ناگدـننک  قاـفنا  اـبیز  یلاـثم  رد  دـنوادخ  زین  هیآ  نیا  رد 
.تسا رمث  رپ  هزادنا 
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هچره تیوقت  روظنم  هب  هک  تسا  ...و  یتسود  عون  تواخـس ، راثیا ، نوچمه  یناسفن  تالامک  دشر  نداد ، هقدص  زا  دارفا  نیا  هزیگنا 
قافنا زا  سپ  هک  دـنا  هدرک  ریـسفت  شمارآ  هب  ار  ْمِهِـسُْفنَأ » ْنِم  ًاتیْبثَت  َو   » هلمج نارـسفم  زا  یخرب  .دوش  یم  ماجنا  ناشیاه  ماـگ  رتشیب 
یناسک یعقاو  ناگدننک  قافنا  نیاربانب  دوش ؛ یم  لصاح  هعماج  يارب  یلک  روط  هب  هدنوش و  قافنا  يارب  سپـس  هدننک و  قافنا  يارب 

هب نداد  نایاپ  نینچمه  دوخ و  ناج  نورد  رد  تافص  نیا  تیبثت  یناسنا و  لئاضف  شرورپ  ادخ و  يدونشخرطاخ  هب  اهنت  هک  دنتـسه 
یم قافنا  هب  مادـقا  دوش  یم  ادـیپ  اه  نآ  نادـجو  رد  ناـمورحم  ربارب  رد  تیلوئـسم  ساـسحا  رثا  رب  هک  ییاـه  یتحاراـن  بارطـضا و 

(1) .دننک

محر یب  نمشد  نم  مالسلا !) هیلع   ) نینمؤملاریما دنزرف  يا  درک : ضرع  دمآ و  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تمدخ  هب  یـصخش  يزور 
: دـندومرف دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  ترـضح  .دـنک  یمن  محر  نالاسدرخ  رب  دراد و  یمن  هگن  ار  ناریپ  تمرح  هک  مراد  يراکمتس 

ریز هب  رـس  يا  هظحل  ترـضح  .تسا  یناشیرپ  یتسد و  یهت  نم  نمـشد  تفگ : مریگب ! وا  زا  ار  وت  ماـقتنا  اـت  تسیک  وت  نمـشد  وگب 
همه ترضح  دروآ ، مهرد  رازه  جنپ  وا  .نک  رضاح  تسا ، هدنام  ام  دزن  لام  زا  هچنآ  دندومرف : دیبلط و  ار  دوخ  مداخ  سپـس  دنکفا ،
عفد نم  ات  روایب  نم  شیپ  ار  وا  تیاکش  درک ، متـس  وت  رب  نمـشد  نیا  هک  تقو  ره  هک  داد  دنگوس  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  اه  مهرد  نآ 

(2) .منکب وت  زا  وا  متس 

قافنا يورخا  راثآ  ب :

ناهانگ شزرمآ  . 1

، دوخ یگدنز  رد  یهلا ، يایلوا  ءایبنا و  زج  هب  اه  ناسنا  همه 
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هانگ و راثآ  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  هک  يرازبا  هلمج  زا  دنوش ، یم  بکترم  ار  یگرزب  کچوک و  ناهانگ  هدش و  شزغل  اطخراچد و 
یهلا تاقولخم  هب  تمدخ  ادخ و  ناگدنب  قح  رد  ششخب  قافنا و  دیامن ، تانـسح  هب  لیدبت  ار  نآ  یتح  دربب ، نیب  زا  ار  شیاهاطخ 

(1) .تسا

: میناوخ یم  هدئام  هروس  رد 

َّلَض ْدَقَف  ْمْکنِم  ِکلذ  َدَْعب  َرَفک  ْنَمَف  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمکَّنَلِخْدَُأل  ْمِکتائیَـس َو  ْمْکنَع  َّنَرِّفکَُأل  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُُمتْـضَْرقَأ  »
امش و  مشخب ] یم   ] مناشوپ یم  ار  امـش  ناهانگ  دینک ،] کمک  نادنمزاین  هب  وا ، هار  رد   ] دیهدب وکین  ضرق  ادخ  هب  (2) ؛ ِلیبَّسلا َءاوَس 

زا دوش ، رفاک  نیا  زا  دـعب  امـش  زا  یـسک  ره  اما  منک ؛ یم  دراو  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب  زا  ییاه  غاـب  رد  ار 
« .تسا هدیدرگ  فرحنم  تسار  هار 

يدبا تداعس  ریخ و  - 2

بیـصن هک  تسا  یکین  ماجرف  تبقاع و  نسح  يدبا و  تداعـسو  ریخ  یعقاو ، نادـنمزاین  روما  هب  یگدیـسر  قافنا و  رثا  نیرت  هدـمع 
.دش دهاوخراکوکین  ّریخ و  ياه  ناسنا 

: هدمآ نآرق  رد 

یَبْقُع ْمَُهل  ِکئلوُأ  َهَئیَّسلا  ِهَنَـسَْحلِاب  َنُؤَرْدـی  ًهِینالَع َو  ارِـس َو  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َهالَّصلا َو  اُوماقَأ  ْمِهِّبَر َو  ِهْجَو  َءاـِغْتبا  اوُرَبَص  َنیذَّلا  «َو 
اه نآ  هب  هچنآ  زا  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  دننک و  یم  ییابیکش  ناشراگدرورپ  كاپ )  ) تاذ رطاخ  هب  هک  یناسک  (3) ؛ راَّدلا
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نآ نآ  زا  رگید ، يارس  کین  نایاپ  دنرب  یم  نایم  زا  ار  تائیس  تانـسح ، اب  دننک و  یم  قافنا  راکـشآ ، ناهنپ و  رد  میا ، هداد  يزور 
اه و نآ  حـلاص  نادـنزرف  نارـسمه و  ناردـپ و  نینچمه  دـنوش و  یم  نآ  دراو  هک  یتشهب  نادـیواج  ياـه  غاـب  ناـمه )  ... ) تساـه

تسوکین هچ  ناتتماقتسا ! ربص و  رطاخ  هب  امـش  رب  مالـس  دنیوگ :) یم  نانآ  هب  و   ... ) دندرگ یم  دراو  نانآ  رب  يرد  ره  زا  ناگتـشرف 
(!« نادیواج ي   ) ارس نآ  ماجنارس 
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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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