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www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نسح  ماما  راب  تمکح  82نانخس 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  زیمآ  تمکح  ياه  83هدورس 

زکرم 84هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیب  لها  میرک  یناگدنز   ) رون هار  نارگتیاده 

باتک تاصخشم 

-1945 یقتدمحم ، یسردم ، هسانشرس : 

.یسراف .هوسا  هودق و  یبتجملا  نسحلا  مامالا  يدادرارق :  ناونع 

قداصدـمحم مجرتـم  یـسردم ؛ یقتدـمحم  مالـسلا / هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  تیب  لـها  میرک  یناگدـنز  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.تعیرش

.1379 (ع ،) نیسحلا نابحم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص  95 يرهاظ :  تاصخشم 

.4 ج ] [ ؛ رون هار  نارگتیاده  تسورف : 

( مهد پاچ  ) لایر 6000 مجنپ ؛ ) مراهچ - پاچ  ) لایر 2600 لایر 964-5648-72-6 ؛ : 2600 کباش : 

.1376 عیقب ، رشن  یلبق : پاچ  تشاددای : 

.1380 مراهچ : پاچ  تشاددای : 

راهب 1381. مجنپ : پاچ  تشاددای : 

.1385 مهد : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.همانتشذگرس .ق --  50  - 3 مود ، ماما  (ع ،) یلع نب  نسح  عوضوم : 

.همانتشذگرس موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 

.مجرتم  - ، 1342 قداصدمحم ، تعیرش ، هدوزفا :  هسانش 

BP36/م 36ه4،4.ج 1379 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/952 ییوید :  يدنب  هدر 

م 27337-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  دمحلا هللا و 

رب دوخ  زا  یمالسا  تما  رب  فرژ  يرثا  تفرگ ، نایاپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  اب  دش و  زاغآ  موس  هفیلخ  لتق  اب  هک  يا  هرود 
.دروآ رامش  هب  ددعتم  عیاجف  زا  يا  هریجنز  عقاو  رد  ناوتیم  ار  هرود  نیا  هداهن  ياج 

هک تسام  رب  نیاربانب  .تسا  هدوب  رصع  نیمه  هنایم  رد  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لوا  طسب  تماما 
هب مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دوب  نیا  هن  رگم  ایآ  .میهد  رارق  شیوخ  يورارف  یلعـشم  هباثم  هب  ار  نآ  میواکب و  ار  ماما  نآ  یگدـنز 
هن رگم  ایآ  و  تشاد ؟ هدـهع  رب  ار  ناناملـسم  ییاوشیپ  شیوخ  ناشخرد  یگدـنز  تداهـش  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  حیرـصت 

یگدنز هار  رد  میوش و  قیقد  ترـضح  نآ  یگدنز  رد  دیاب  ور  نیا  زا  میناد ؟ یم  نیمز  يور  رب  دنوادخ  تجح  ار  ماما  نآ  ام  هکنیا 
.میریگ ماهلا  يو  تایح  زا  شیوخ  یبتکم 

رد ریرحت  هتـشر  هب  شیپ  لاس  هک 18  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـصع  عاضوا  یگدنز و  زا  هدرـشف  تسا  یلیلحت  عقاو  رد  باتک  نیا 
.دیامرفن مورحم  باتک  نیا  هرهب  زا  ار  نانمؤم  ارم و  دنوادخ  هک  میراودیما  .تسا  هدمآ 

یسردم یقت  دمحم 

5 ص :

( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیب  لها  میرک  یناگدنز   ) رون هار  www.Ghaemiyeh.comنارگتیاده  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


6 ص :

( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیب  لها  میرک  یناگدنز   ) رون هار  www.Ghaemiyeh.comنارگتیاده  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


7 ص :

( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیب  لها  میرک  یناگدنز   ) رون هار  www.Ghaemiyeh.comنارگتیاده  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


8 ص :

( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیب  لها  میرک  یناگدنز   ) رون هار  www.Ghaemiyeh.comنارگتیاده  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


كاپ داینب 

: مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شرورپ  تدالو و 

تسرد تفاتش ، یم  دوخ  بوبحم  دولوم  لابقتسا  هب  ینالوط  راظتنا  زا  سپ  تلاسر  هناخ  ناضمر ، كرابم  هام  زا  بش  نیمهدزناپ  رد 
.دنک یم  لابقتسا  منبش  ياراوگ  لالز و  هرطق  کی  زا  یگنشت  یتّدم  زا  سپ  باداش ، توارط و  اب  یلُگ  هک  هنوگ  نامه 

هدژم ات  تشادن  روضح  دازون  نیا  ّدلوت  ماگنه  هب  يو  اّما  تشاد ، تهابش  رایـسب  مالـسا ، گرزب  لوسر  ینعی  شیوخ ، ياین  هب  دازون 
.درک یم  تعجارم  هنیدم  هب  يدوز  هب  دوب و  هتفر  يرفس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دنناسرب  ترضح  نآ  هب  ار  تدالو 

هدرکن رازگرب  ار  ّدلوت  موسر  بادآ و  زا  کی  چـیه  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشگزاب  هار  هب  مشچ  رفاو  یقایتشا  اب  هداوناخ 
.دش راپـسهر  ارهز  همطاف  هناخ  يوس  هب  تسخن  شیوخ ، یگـشیمه  تداع  ربانب  تشگزاب و  ترفاسم  زا  مرکا  ربمایپ  هکنآ  ات  دـندوب 
.دش كدوک  ندید  راتساوخ  تفرگ و  ارف  ار  ترضح  نآ  فصولادیاز  يرورس  دندناسر ، ادخ  ربمایپ  هب  ار  كدوک  ّدلوت  هدژم  نوچ 

هب درز  هماج  ندناشوپ  زا  هکنآ  زا  سپ  تفگ و  ناذا  هماقا و  شیاهـشوگ  رد  دیـسوب و  دییوب و  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  كدوک  نوچ 
.دنچیپب نآ  رد  ار  كدوک  دنروایب و  دیپس  يا  هقرخ  ات  داد  روتسد  درک ، یهن  كدوک 

نآ هب  باطخ  دش و  لزان  یحو  هن ؟ ای  دیآ  یم  دورف  كدوک  نیا  هرابرد  يا  هزات  رَبَخ  نامـسآ  زا  ایآ  دنیبب  ات  دوب  رظتنم  مظعا  ربمایپ 
هب تبسن  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  هب  تبسن  زین  یلع  دوب و  ّربش  مالسلا ، هیلع  یسوم  نیـشناج  نوراه ، دنزرف  مان  دش : هتفگ  ترـضح 

.تسا ّربش  فدارم  یبرع  رد  نسح  هک  نک  يراذگ  مان  نسح »  » ار كدوک  نیا  سپ  یسوم ،

9 ص :

( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیب  لها  میرک  یناگدنز   ) رون هار  www.Ghaemiyeh.comنارگتیاده  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


یلص ربمایپ  تمدخ  هب  تاکیربت  نیرت  هتـسیاش  نیرتمرگ و  اب  ناگدنهد  هدژم  .دیچیپ  اهلگ  شوخ  يوب  نوچمه  هنیدم ، رد  نسح  مان 
.دوب هدش  هتخود  يو  هب  شراوگرزب  نارای  مرکا و  ربمایپ  مشچ  دوب و  تلاسر  هناخ  دنزرف  نیتسخن  نسح  اریز  دندمآ ، هلآ  هیلع و  هللا 
هدنهد همادا  ربمایپ  زا  سپ  وا  .دمآ  یم  رامـش  هب  حلاص  ناناملـسم  يوگلا  ادتقم و  هدنیآ ، رد  دوب و  ربمایپ  تلاسر  هدـننک  دـیدجت  وا 

.دوب ترضح  نآ  تلاسر  هار و 

دوخ يو  دـندروآ ، ترـضح  نآ  دزن  ار  ینابرق  نوچ  .درک  ینابرق  دـنروایب و  یچوق  ات  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـعب ، زور 
: دومرف سپ  .دناوخب  ییاعد  تبسانم  نیدب  ات  دمآ 

ربارب رد  نآ  نوخ  وا و  تشوگ  لباقم  رد  نآ  تشوگ  نسح و  ناوختـسا  لباقم  رد  نآ  ناوختـسا  ایادـخ ! .میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  »
نایم ار  ینابرق  تشوگ  داد  روتـسد  سپـس  هدب .» رارق  وا  لآ  دّـمحم و  نابهاگن  ار  نیا  ایادـخ ! .وا  يوم  ربارب  رد  نآ  يوم  وا و  نوخ 

یتبـسانم ره  رد  رگناوت  ياه  هداوناخو  .ددرگ  ّتنـس  مدرم  نایم  رد  يو  زا  سپ  راـک  نیا  اـت  دـننک  میـسقت  نادنمتـسم  ناتـسدگنت و 
.دشابن اینغا  نارگناوت و  نایم  رد  اهنت  دوش و  عیزوت  مدرم  نایم  رد  تورث  هلیسو  نیدب  ات  دننک  ینابرق  يدنفسوگ 

شوغآ رد  ار  نسح  شیوخ ، يومع  ّبلطملادـبع ، نب  ساّبع  رـسمه  لضفلا ، ما  هبابل ، روضح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور 
: دیامرف یم  دریگ و  یم 

؟ يا هدید  یباوخ  نم  هرابرد  ایآ  - 

.ادخ لوسر  يا  يرآ  - 

.يوگزاب ار  نآ  - 

.تسا هداتفا  نم  نماد  رد  امش  نت  زا  يا  هعطق  هک  مدید  نانچ  - 

.تسوت يایؤر  لیوأت  نیا  يرآ  دومرف : درپس و  وا  تسد  هب  ار  هراوخ  ریـش  كدوک  دز و  يدنخبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  - 
.تسا نم  نت  هراپ  وا 

.دش هدیزگرب  نسح  ماما  هیاد  ناونع  هب  لضفلا  ما  بیترت  نیدب 

هلیـسو نیدب  ات  دش  یم  گرزب  ارهز  ترـضح  یلع و  ماما  شردپ  هیاس  ریز  رد  مالـسا و  راوگرزب  لوسر  تیامح  فنک  رد  كدوک 
مراکم لیاضف و  همه  تیالو و  هیاس  ریز  رد  ار  تیالو  ياهشزرا  مامت  تلاسر و  راس  همـشچ  زا  ار  بان  ِمالـسا  میهافم  یناعم و  مامت 

مالسلا هیلع  ماما  تیبرت  رد  مالسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دزومایب  تیلضف  تمصع و  عبنم  زا  ار 
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.دنزاس افوکش  ار  يو  ياهیگتسیاش  اهدادعتسا و  هلیسو ، نادب  ات  دنتشاد  یم  لوذبم  غیلب ، یمامتها  هّجوت و 

تثارو

هدش ّدلوتم  نآ  رد  هتساخرب و  نآ  زا  هک  یطیحم  اب  درف  ّتیصخش  .دراد  ییازس  هب  ریثأت  درف  ّتیصخش  تخاس  رد  تثارو ، دیدرت  یب 
هناخ نیمه  لماک ، ناسنا  ندـمآ  دـیدپ  يارب  اه  هناخ  نیرترب  نیرتهب و  بلاط ، وبا  نادـنزرف  ناـیم  رد  .دراد  یمیقتـسم  طاـبترا  تسا 
یبا نب  یلع  يوس  زا  فرط  کی  زا  .تشاد  تبـسن  ّبلطملادبع  اب  فرط  ود  زا  دش ، یم  هداز  هناخ  نیا  رد  هک  یکدوک  ره  اریز  دوب ،

ود زا  زین  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  .ّبلطملادـبع  نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  رتخد  همطاف  يوس  زا  رگید  فرط  زا  بلاـط و 
هک میتسین  نانآ  نایم  رد  ّبلطملادبع  نادناخ  هژیوب  مشاه و  لیاضف  بقانم و  نایب  ددص  رد  اجنیا  رد  ام  .دوب  بوسنم  مشاه  هب  يوس 

یلص هَّللادبع  نب  دّمحم  مالسا ، یمارگ  لوسر  مینادب  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  هکلب  تسا ، ناوارف  رایـسب و  يو  بقانم  لیاضف و 
.دنا هتساخرب  هداوناخ  نیمه  زا  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ترضح ، نآ  راوگرزب  نیشناج  هلآ و  هیلع و  هللا 

لقتنم كدوک  هب  ردـپ  تافـص  اهیگژیو و  مامت  تلاح ، نیا  رد  هک  تسا  ردـپ  يوس  زا  هاگ  ریثأت ، کیتنژ ، ملع  تایفـشک  بسح  رب 
هناشن نسح  ماما  ّتیـصخش  رد  .تفاـی  قّقحت  ریخا  مسق  نیا  نسح  ماـما  دروم  رد  هک  رداـم ، يوس  زا  كدوک  زین  یهاـگ  دوش و  یم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینعی  ترـضح  نآ  راوگرزب  ردپ  تافـص  هدننک  سکعنم  دوخ  بیترت  نیدـب  دوب و  ادـیوه  شردام  ياه 
.دوب

هدومرف زین  دوخ  ربمایپ  اهراب  رطاخ  نیدب  تشاد و  رایسب  تهابش  ربمایپ  هب  دشاب  یلع  ماما  هیبش  هک  نآ  زا  رتشیب  نسح  ماما  ور  نیا  زا 
: دوب

«. تسا یلع  زا  نیسح  نم و  زا  نسح  »

.درک ریـسفت  مه  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  ثیدح  نیا  تسا  هداد  خر  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  سپ  هک  یثداوح  رب  شرگن  اب  ناوتب  دیاش 
لابند ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شور  تشاد  یماو  ار  ترـضح  نآ  دوب  امرفمکح  نسح  ماما  نارود  رد  هک  یطیارـش  ّتیهام  و 

هک دوب  شور  نیمه  ذاختا  اب  .دوش  لیان  زین  یگرزب  ياهتیقفّوم  هب  وا  نوچمه  دهد و  رارق  دوخ  يوگلا  اًلماک  ار  ترـضح  نآ  دنک و 
.درک یم  راتفر  ارادم  حلص و  هب  شنانمشد  اب  تخاس و  یم  دوخ  هشیپ  ار  ضامغا  تشذگ و  ربمایپ  دننام  يو 
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شالت و دوخ  زا  نآ  دربشیپ  نید و  رما  رد  ترضح  نآ  ات  درک  یم  اضتقا  زین  نیـسح  ماما  راگزور  ّصاخ  عاضوا  طیارـش و  هک  نانچ 
.دوب هدش  یلع  ماما  نارود  وا و  نارود  نایم  ياهتهابش  بجوم  رما  نیمه  دهد و  ناشن  تریغ 

تیبرت

، دوخ یمالسا  حلاص و  ّتیبرت  اب  دنتـشاد و  هدهع  رب  ار  یبتجم  نسح  ّتیبرت  مالـسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دندرک یم  هدامآ  هدنیآ  رد  تّما  يربهر  يارب  ار  يو 

مامتها يو  ّتیبرت  هب  داد ، یم  صاصتخا  دوخ  هب  یمالـسا  هعماج  رد  هدـنیآ  رد  نسح  هک  یتلزنم  زا  یهاگآ  اب  تلاسر  هناخ  عقاو  رد 
هنیس رب  ار  وا  مرکا  ربمایپ  اًلثم  .دندناسر  یم  نانمؤم  یهاگآ  هب  زین  فلتخم  ياه  هویش  هب  ار  نسح  تلزنم  ماقم و  نانآ  .دندیزرو  یم 
یم دیـشک و  یم  شکرابم  هرهچ  يوس  هب  مارآ  تفرگ و  یم  ار  شناتـسد  ای  دتـسیاب و  ات  درک  یم  شدـنلب  هاگنآ  درب و  یم  الاب  شا 

: دناوخ

« هقب نیع  قرت  هقزح (1)  هقزح  »

یم تشاد و  یم  رب  اعد  هب  تسد  هاگنآ  .درک  یم  يزاب  یخوش و  وا  اـب  درک و  یم  راـتفر  تفطـالم  اـب  مالـسلا  هیلع  نسح  اـب  سپس 
.رادب تسود  ار  وا  رادتسود  زین  وت  سپ  مراد  تسود  ار  نسح  نم  ایادخ ! دومرف :

دوخ نارای  هب  ناـنمؤم  هوسا  ناونع  هب  نسح  ماـما  اـب  دروخرب  رد  ار  شیوخ  هریـس  بیترت  نیدـب  تساوخ  یم  مالـسا  ربماـیپ  عقاو  رد 
.داهن یم  مارتحا  جرا و  ار  وا  تشاد و  یم  یمارگ  ار  نسح  ور  نیا  زا  .دنک  میهفت 

یلْعَْألا یِّبَر  َناْحبُـس   » رکذ دـنتفر و  هدجـس  هب  زین  ناناملـسم  تفر  هدجـس  هب  نوچ  .دوب  هداتـسیا  تماما  هب  زامن  يارب  ربمایپ  راب  کی 
ار شا  هدجس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اّما  درادرب ، هدجـس  زا  رـس  مرکا  ربمایپ  ات  دندوب  رظتنم  دندرک و  رارکت  راب  دنچ  ار  ِهِدْمَِحبَو »
هوکـش و دجـسم  رد  هک  ار  ربمایپ  يادـص  نانآ  رثکا  تسا ؟ هداتفا  یقافتا  هچ  رگم  .دـندرک  بّجعت  رما  نیا  زا  نارازگزامن  .داد  لوط 

ربمایپ هکنیا  ات  دـندنام  رظتنم  نانآ  .دـنداد  یم  هار  دوخ  هب  يرگید  ياهنامگ  هنیآ  ره  .دندینـش  یمن  دوب ، هدرک  داجیا  یّـصاخ  تّهبا 
هدجس ندش  ینالوط  ّتلع  دندوب  قاتشم  ناناملسم  هک  یلاح  رد  تفای  نایاپ  زامن  .تشادرب  هدجس  زا  رس 
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مندرگ رب  نسح  دومرف : خساپ  رد  ترضح  نآ  دندرک ، شسرپ  ربمایپ  زا  هراب  نیا  رد  نوچ  .دننک  لاؤس  ترضح  نآ  زا  ار  ادخ  ربمایپ 
.دور نییاپ  مندرگ  زا  دوخ  وا  ات  مدرک  ربص  نیا  ربانب  مروآ ، نییاپ  رابجا  هب  ار  وا  هک  دماین  ملد  نم  دوب و  هدش  راوس 

هـشوگ زا  نیـسح  نسح و  هک  تفگ  یم  زردـنا  ار  ناـنآ  درک و  یم  ینارنخـس  مدرم  يارب  دوب و  ربنم  زارف  رب  ربماـیپ  رگید  راـب  کـی 
يوس هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناهگان  دنروخب ، نیمز  دـنزغلب و  دوب  کیدزن  هک  یلاح  رد  دـندمآ  دجـسم 

دـیناشن و دوخ  پچ  ياپ  رب  ار  يرگید  تسار و  ياپ  رب  ارنانآ  زا  یکی  .درب  ربنم  زارف  رب  دوخ  اـب  تفرگ و  ار  ناـنآ  تفاتـش و  ود  نآ 
یم هار  هک  متـسیرگن  لفط  ود  نیا  هب  نم  .دنتـسه  هنتف  امـش  دالوا  لاوما و  هک  دنا  هتفگ  تسار  شربمایپ  ادخ و  : » تفگ یم  هتـسویپ 

«. مدروآ ربنم  زارف  رب  ار  اهنآ  مدرک و  اهر  مامت  همین  ار  منخس  هکنآ  ات  منک  گنرد  متسناوتن  دندیزغل ، یم  و  دنتفر ،

ای ولج  هک  يرتسا  يور  رب  ار  ود  نآ  يو  .درب  هارمه  دوخ  اب  شهاـتوک  ياهرفـس  زا  یکی  رد  ار  نیـسح  نسح و  ترـضح ، نآ  یّتح 
رگا ای  دنیبب  ار  نانآ  درک  ادیپ  قایتشا  ود  نآ  ندید  هب  رگا  ات  درک  ار  راک  نیا  ترـضح  .دیناشن  درک  یم  تکرح  ترـضح  نآ  تشپ 

ود نیا  زا  یتبـسانم  ره  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نینچمه  .دـننیبب  ار  يو  دـنناوتب  دـندرک ، ار  ترـضح  نآ  ندـید  ياوه  ناـنآ 
نانآ ردام  ردـپ و  ود و  نیا  ربمایپ  زین  هلهابم  زور  رد  .تشاد  یم  نالعا  ناگمه  هب  ار  نانآ  تمارک  يراوگرزب و  درک و  یم  دـیجمت 

«. دندنام (1) ّریحتم  شوهدم و  اهفقسا  نانآ  ناهرب  شبات  زا  هک  دیزگرب  ار 

هناخ طایح  فرط  هب  ترضح  نآ  .دینشن  یباوج  اّما  تفگ ، مالس  راب  هس  دوخ  تداع  ربانب  تفر و  همطاف  هناخ  هب  ادخ  لوسر  يزور 
تفرگ و مکحم  ار  وا  ربمایپ  .تسَج  شگرزب  ردپ  تشپ  رب  دمآ و  نسح  ماما  سپس  .تسشن  شنارای  زا  یهورگ  نیب  رد  تشگزاب و 

.داتفا هار  هب  تسا  یلع  زا  نیسح  نم و  زا  نسح  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  دیسوب و  ار  شناهد  سپس 

نینچ شنادنزرف  ّقح  رد  ربمایپ  ارچ  هک  دندیسرپ  یم  دوخ  زا  .دندش و  یم  تفگش  رد  ربمایپ  رادرک  نیا  زا  تاقوا  زا  يرایـسب  مدرم ،
درم نآ  .دیوب  یم  دسوب و  یم  ار  نسح  هک  دید  ار  ربمایپ  ترضح ، نآ  نارای  زا  یکی  يزور  .دهد  یم  ماجنا  اراکشآ  ار  ییاهراک 
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هللا یلـص  ربمایپ  .ما  هدیـسوبن  ار  وا  زگره  نونک  ات  هک  مراد  يرـسپ  نم  درک : ضرع  دوب  دنـسرخان  ربمایپ  لـمع  نیا  زا  هک  یلاـح  رد 
يراـک هچ  نم  وت ، رظن  هب  تشاد  رب  وت  لد  زا  ار  تمحر  دـنوادخ  هک  یتـقو  دوب : نیا  شنومـضم  هک  داد  یخـساپ  يو  هب  هلآ  هیلع و 

: دومرف ربمایپ  دمآ  شیپ  يرگید  تصرف  نوچ  اهدعب  منکب ؟ مناوت  یم 

تـسود ار  دنوادخ  درادب ، تسود  ارم  هک  نآ  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  ود  نیا  هک  ره  .دننم  نادـنزرف  نیـسح  نسح و  »
هب نم  اب  دزرو  ینمـشد  ود  نیا  اب  هک  ره  .دنک و  یم  لخاد  تشهب  هب  ار  وا  يادخ  درادـب ، تسود  ار  دـنوادخ  هک  ره  تسا و  هتـشاد 
هب ار  وا  دوش ، عـقاو  دـنوادخ  مشخ  دروـم  هک  ره  دریگ و  مشخ  وا  رب  يادـخ  دزیخ  رب  ینمـشد  هب  نم  اـب  هک  ره  هتـساخرب و  ینمـشد 

«. دنک یم  لخاد  خزود )  ) شتآ

.پچ فرط  ار  يرگید  تسار و  فرط  ار  یکی  درک : لغب  ار  ود  نآ  رایسب  ّتبحم  يور  زا  سپس 

: دومرف یم  هک  دندینش  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كرابم  نخس  نیا  هباحص ، رایسب  هچ 

ماما هب  هک  یلاح  رد  ای  مراد .» یم  تسود  ار  نانآ  نارادتسود  ود و  نیا  نم  اهلا ! راب  .دنتسه  مرتخد  نادنزرف  نم و  نادنزرف  ود  نیا  »
«. مراد یم  تسود  ار  وا  رادتسود  : » دومرف یم  درک ، یم  هراشا  نسح 

هک ار  ییاج  نامه  ات  هدب  هزاجا  نم  هب  دـیوگ : یم  ترـضح  نآ  هب  دـنک و  یم  دروخ  رب  نسح  ماما  اب  ربمایپ  تافو  زا  سپ  هریره  وبا 
نیدب اراکـشآ  ربمایپ  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  .دیـسوب  ار  ترـضح  نآ  فان  سپـس  .مسوبب  دنز  یم  هسوب  نآ  رب  ربمایپ  مدید  یم 

.دندوب هاگآ  نآ  هب  دندید و  یم  ار  نآ  یگمه  مدرم  هک  اجنآ  ات  تسا  هدرک  یم  تردابم  لمع ،

ات .دنرترب  یلع ، ماما  ناشردپ ، زا  ود  نیا  هک  دندرک  یم  نامگ  یخرب  هک  تفگ  یم  نخـس  نیـسح  نسح و  حدم  رد  ردق  نآ  ربمایپ 
: دومرف تخادرپ و  هتکن  نیا  حیضوت  هب  مرکا  ربمایپ  هک  اجنآ 

.تسا رترب  رتالاو و  ود  نیا  زا  ناشردپ  دنرترب و  ترخآ  ایند و  رد  نیسح  نسح و 

مدرم مشچ  ربارب  رد  هنیدم و  ياهنابایخ  رد  درب و  یم  الاب  شیاه  هناش  رب  ار  نیـسح  نسح و  ترـضح ، نآ  هک  داتفا  یم  قاّفتا  رایـسب 
: تفگ یم  ود  نآ  هب  درک و  یم  شدرگ 

14 ص :

( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیب  لها  میرک  یناگدنز   ) رون هار  www.Ghaemiyeh.comنارگتیاده  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


«. نت ود  امش  دیتسه  یبوخ  ناراوس  هچ  امش و  رتش  تسا  یبوخ  رتش  هچ  »

: دومرف یم  دروآ و  یم  رب  گناب  مدرم  نایم  رد  رایسب  هچ  و 

«. دنتسه یتشهب  ناناوج  نارورس  نیسح  نسح و  »

: دومرف یم  ای 

«. دنتسه ایند  زا  نم  لگ  ود  نیسح  نسح و  »

: دومرف یم  ای 

«. دننیشنب هچ  دنزیخرب و  هچ  دنماما  ود  ره  نیسح  نسح و  »

: دومرف زین  راب  کی  و 

لوط هک  دـنروآ  یم  رون  زا  ربنم  ود  هاگنآ  .دوش  یم  هتـسارآ  يرویز  ره  اب  نایناهج  راـگدرورپ  شرع  دـسر ، ارف  تماـیق  زور  نوچ  »
نیـسح نسح و  سپـس  .دنهن  یم  شرع  پچ  تمـس  رد  ار  يرگید  شرع و  تسار  تمـس  رد  ار  اهنآ  زا  یکی  .تسا  لیام  دص  اهنآ 

.دنروآ یم  ار  مالسلا  امهیلع 

اب نز  هک  ناـنچ  دـیارآ  یم  ار  دوخ  شرع  رفن ، ود  نیا  هب  دـنوادخ  دننیـشن و  یم  يرگید  رب  نیـسح  ربـنم و  ود  نآ  زا  یکی  رب  نسح 
.(1) دهد ») یم  تنیز  ار  شیاهشوگ   ) هراوشوگ

: دومرف ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  شناردپ ، لوق  زا  اضر  ماما  زا 

.(2) دنتسه » نیسح  نسح و  نم  ياهلگ  تسا و  لگ  دنزرف ، »

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ادخ  لوسر  زا 

.(3) تسا » هدرک  ینمشد  نم  اب  دزرو  ینمشد  نانآ  اب  هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  نیسح  نسح و  هک  ره  »

: دومرف ترضح  نآ  زین  و 

« .دنتسه یتشهب  ناناوج  رورس  نیسح  نیسح و  »
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ص 264. ذخأم ، نامه  ( 2 - ) 2
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: دومرف يو  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  زین  نیصح  نب  نارمع 

.تسین رادروخرب  دنراد ، نانیا  هک  یهاگیاج  زا  نم  لد  رد  زیچ  چیه  اّما  دراد ، لد  رد  یهاگیاج  زیچ  ره  نیصح ! نب  نارمع  يا 

! ادخ لوسر  يا  يراد ) تسود  ار  نانآ   ) هزادنا نیا  ات  مدرک : ضرع 

.(1) تسا » هداد  نامرف  ود  نیا  هب  ندیزرو  ّتبحم  هب  ارم  ادخ  تسا ..  رتالاب  نیا  زا  تسا  هدنام  ناهنپ  وترب  هچنآ  نارمع ! يا  : » دومرف

: دیامرف یم  دسوب و  یم  ار  یلع  نب  نسح  ادخ  لوسر  مدید  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرافغ  رذوبا 

هرامـش هب  شناهانگ  هچ  رگا  دـنازوسن  ار  شا  هرهچ  شتآ ، درادـب  تسود  صالخا  يور  زا  ار  نانآ  هیرذ  نیـسح و  نسح و  هک  ره  »
.(2) دشاب » هدرک  رد  هب  نامیا  زا  ار  وا  هک  یهانگ  رگم  دشاب  هدش  هتشابنا  ياهگیر 

: دومرف یم  نیسح  نسح و  هرابرد  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  زین  ناملس 

«. رادب تسود  ار  ناشنارادتسود  مه  ار و  نانآ  زین  وت  سپ  مراد  تسود  ار  ود  نیا  نم  ایادخ  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زین  و 

یم تسود  ار  وا  مه  يادخ  مرادب  تسود  نم  هک  ار  سک  ره  مراد و  یم  تسود  ار  وا  نم  درادب  تسود  ار  نیسح  نسح و  هک  ره  »
مراد و نمشد  ار  وا  زین  نم  دراد  نمشد  ار  نیسح  نسح و  هک  ره  درب و  یم  تشهب  هب  ار  وا  درادب  تسود  دنوادخ  ار  هک  ره  دراد و 

.(3) درب » یم  شتآ  هب  ار  وا  درادب  نمشد  دنوادخ  ار  هک  ره  دراد و  یم  نمشد  ار  وا  مه  يادخ  مرادب  نمشد  نم  هک  ار  سک  ره 

هکلب دوبن ، ربمایپ  دوخ  بناج  زا  نانخـس  نیا  هک  مینک  نیقی  میناوت  یم  اـم  هک  لـیبق  نیا  زا  يرگید  راـب  رهگ  ناـشخرد و  نانخـس  و 
رب زج  ربمایپ  هک  دوب  یحو  يوس  زا  هدش  رداص 
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.تسا هتفگ  یمن  نخس  نآ  قبط 

رس زا  هک  دش  لیدبت  دنمورب  یناوج  هب  كدوک  نیا  هکنآ  ات  دوب  لفط  نیا  لماش  نانچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هّجوت  تیانع و 
ربمایپ يادخ  يو  زا  شیپ  مرکا و  ربمایپ  .دوب  هدش  ناناملسم  يربهر  هتسیاش  کنیا  هتخاس و  باریـس  ار  دوخ  تلیـضف  ریخ و  همـشچ 

يو زا  سپ  دهد و  رارق  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یلع  درک  یحو  ربمایپ  هب  ور  نیا  زا  .دندوب  هدید  وا  يامیـس  رد  ار  یگتـسیاش  نیمه  زین 
.دناوخ یم  ارف  نانآ  هار  ناشیا و  زا  ّتیعبت  نانآ و  یتسود  هب  ار  مدرم  هراومه  ربمایپ  سپ  .ار  نیسح  نسح و 

هب ناـمدرم  رگید  زا  ادـخ  لوسر  هدرورپ  هک  میهد  هار  دـیدرت  دوـخب  هتکن  نیا  رد  میناوـت  یمن  زگره  مینک  کـش  يزیچ  رد  اـم  رگا 
.تسا رتراوازس  ترضح  نآ  ینیشناج 

ناناملسم فارحنا  و  ربمایپ ..  تافو 

رد زادگناج  هثداح  نیا  يرجه .) لاس 11   ) تسویپ یلعا  قیفر  هب  مالـسا  لوسر  هک  تشذگ  یم  نسح  ماما  رمع  زا  راهب  تشه  اهنت 
.تخاس رو  هلعش  وا  لد  رد  ار  هودنا  مغ و  شتآ  دراذگ و  يرایسب  ریثأت  نسح  ماما  بلق 

دوخ رد  يرتـشیب  مشخ  هودـنا و  نسح  دـش ، بلـس  ترـضح  نآ  زا  دوب ، یلع  ناـنمؤم  ریما  یعرـش  ّقح  هک  تموکح ، هک  یماـگنه 
هکنیا ای  دـش و  هتـشاد  زاب  دوب  نآ  هتـسیاش  يو  هک  یبصنم  ای  شیوخ  عورـشم  ّقح  زا  شردـپ  هک  رطاخ  نآ  هب  هن  .درک  یم  ساسحا 

یم ّقـح  میقتـسم  هداـج  زا  ناناملـسم  فارحنا  هب  نسح  ماـما  هکلب  زگره ، تسا ، هدوـمن  يور  نارگید  هـب  هتفاـترب و  يور  وا  زا  اـیند 
یتدم زا  سپ  مه  نآ  دوب ، ّتیلهاج  راگزور  دسافم  نامه  هب  تشگزاب  یهارمگ و  هطرو  رد  طوقس  ینعم  هب  دوخ  نیا  هک  تسیرگن 

.تفای یم  تّدش  شهودنا  دش و  یم  هدرسفا  يو  ور ، نیا  زا  .دندوب  هدش  دازآ  دسافم  زا  هتفای و  تاجن  یهارمگ ، زا  هک 

زا شلد  ناهگان  .دنک  یم  ینارنخس  مدرم  يارب  شردپ  ربنم  رب  هکلب  شّدج و  ربنم  رب  هک  دید  ار  لّوا  هفیلخ  تفر و  دجسم  هب  يزور 
هب باطخ  سپـس  دیـسر و  ربنم  هب  ات  تفاکـش  ار  مدرم  فوفـص  .تشگ  لدّبم  بضغ  مشخ و  هب  هچراپکی  دـش و  زیربل  هودـنا  درد و 

رتکیدزن رگید  یکدـنا  درک و  رارکت  ار  دوخ  نخـس  هراـبود  نسح  دـنام و  شوماـخ  هفیلخ  يآ ...  دورف  مردـپ  ربنم  زا  تفگ : هفیلخ 
درک شکورف  یکدنا  يو  مشخ  شتآ  تفرگ ، مکحم  ار  نسح  تساخرب و  باحـصا  زا  یکی  .منک  یم  باطخ  وت  هب  تفگ : دـمآ و 

امرفمکح توکس  يا  هظحل  و 
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يزیچ نیا  رب  هفاـضا  تسوت و  ردـپ  ربـنم  نیا  ییوگ ، یم  تسار  تفگ : تسکـش و  ار  توکـس  نیا  دوخ  راـتفگ  اـب  هفیلخ  اـّما  دـش ،
، تسا هدرک  کیرحت  يو  ّدض  رب  ار  شدـنزرف  ترـضح ، نآ  هک  دوب  هدرک  نامگ  اریز  داد ، رارق  باتع  دروم  ار  یلع  سپـس  .تفگن 

.تسا هدرکن  يراک  نینچ  هک  درک  دای  دنگوس  يو  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  اّما 

تفالخ زا  نامثع  يرانک  رب  راتـساوخ  مدرم  دیدرگ و  رو  هلعـش  ناناملـسم  بالقنا  شتآ  هک  هاگنآ  ات  تشذگ  هعقاو  نیا  زا  لاس   23
گنت هب  شنایفارطا  هفیلخ و  تسردان  ياهتـسایس  زا  هک  یناناملـسم  تشاذگ و  یم  شرتسگ  هب  ور  جـیردت  هب  بالقنا  هنماد  .دـندش 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  ناگرزب  تکرح ، نیا  نارادمرس  .دنتسویپ  یم  نویبالقنا  فوفص  هب  هتـسد  هتـسد  دندوب ، هدمآ 
زین رصم و  قارع و  مدرم  زا  يرایسب  رامش  .دندوب  رکبوبا  نب  دّمحم  و  رتشا )  ) ثراح نب  کلام  رسای ، رامع  نوچمه  ناناملسم  نارس 

هکلب دندوب ، رادروخرب  یفاک  هبرجت  زا  هن  دنتـشاد و  یحیحـص  يرکف  لوصا  هن  ًاعبط  هّدـع  نیا  .دنتـسویپ  نانیا  هب  بارعا  زا  یهورگ 
.دندیشیدنا یم  شیوخ  عفانم  هب  رتشیب  دوب و  هتفرگ  ارف  توخن  ار  نانآ  زا  يرایسب 

.دوب هدش  رو  هلعش  بالقنا  شتآ 

هماج نانآ  ياه  هتساوخ  هب  ای  دنک و  يریگ  هرانک  تفالخ  زا  ای  دنتساوخ  وا  زا  دنتفرگ و  دوخ  هرصاحم  هب  ار  نامثع  هناخ  ناناملـسم 
هیواعم دنباتشب ، يو  کمک  هب  ات  دوب  هدرک  تساوخ  رد  هاپـس  نیا  زا  دوب و  هیواعم  هاپـس  شهاگ  هیکت  اهنت  زین  نامثع  .دناشوپب  لمع 

.دنوش لخاد  رهش  هب  داد  نامرف  هک  هاگ ، ره  ات  دوب  هتشاد  هگن  هنیدم  زا  نوریب  رد  ار  دوخ  هاپس 

تروشم يو  اب  عافد و  وا  زا  تسا  رـضاح  يو  دهاوخب ، رگا  هک  دـهد  ماغیپ  نامثع  هب  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يزور 
.دشیدنیب يریبدت  مالسا  ناهج  حالص  تهج  رد  دنک و 

وا هناخ  فارطا  هدیشک  رب  ياهریشمش  هتشارفارب و  ياه  هزین  اب  نت  رازه  اههد  اریز  دناسرب ؟ نامثع  هب  ار  ماغیپ  نیا  دیاب  یـسک  هچ  اّما 
ار ناگدننک  هرصاحم  فوفص  يو  .دش  نامثع  هب  یلع  ماغیپ  ندناسر  بلطواد  تساخرب و  نسح  هک  دوب  اجنیا  .دنوب  هدرک  هطاحا  ار 

میلست نامثع  هب  ار  شردپ  ماغیپ  تفر و  هناخ  نورد  هب  شمارآ  لامک  اب  دیسر و  نامثع  هناخ  هب  تفاکش و  مه  زا  تعاجش  تیاهن  اب 
نابسا ههیش  اهریشمش و  کچاکچ  نویبالقنا و  يادص  رس و  هب  یهّجوت  تخادرپ و  نامثع  اب  تروشم  تحیصن و  هب  زین  دوخ  درک و 

و
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هناخ رد  هک  سک  ره  دـنزیرب و  هناخ  هب  دوب  نکمم  دنتـشاد و  یمجاهت  یتلاح  نویبالقنا  .دادـن  ناشن  ناـنآ  ياـه  هزین  ندروخ  مه  هب 
نیا همه  هب  انتعا  یب  يریلد ، تیاهن  اب  راوتـسا و  مکحم و  ترـضح  نآ  اـّما  دـننارذگب ، غیت  مد  زا  ار  نسح  ماـما  هلمج  زا  دـنتفای ، یم 
شتآ ندناشن  ورف  ادخ و  رطاخ  هب  یهاوخ و  ریخ  هار  رد  دـسرب  وا  هب  یبیـسآ  رگا  هک  تسناد  یم  وا  اریز  تسـشن ، اجنآ  رد  اهرطخ ،

.تسا هدوب  ناناملسم  دالب  زا  هنتف 

زاب مزع  هک  هاگنآ  دیناسر و  ار  شردپ  ماغیپ  داد و  ماجنا  یبوخب  ار  دوخ  تیرومأم  تسـشن و  نامثع  رانک  رد  نسح  ماما  ناس  نیدـب 
.درک روبع  تمالس  هب  نویبالقنا  فوفص  نایم  زا  درک  تشگ 

یم دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  هیواـعم  وس  کـی  زا  .تسویپ  عوقو  هب  يو  لـتق  زا  سپ  يرایـسب  ثداوـح  دـش و  هتـشک  ناـمثع  ماـجنارس 
رـسمه دـندوب و  هدرک  عمج  دوخ  درگ  هب  ار  يا  هّدـع  نامثع  نهاریپ  نتـشارفارب  اب  نانکـش ) نامیپ   ) نیثکاـن رگید  يوس  زا  دـناوخ و 
یناوج مینیب ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زاب  عقوم  نیا  رد  .دنریگب  ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  ات  دوب  هدامآ  يا  هّدع  اب  هارمه  زین  ربمایپ 

تشونرـس و نییعت  رد  مدرم  نیرتاناوت  زا  شراوگرزب ، ردپ  زا  سپ  تسا و  رادروخرب  ینیـشناج  يربهر و  ياهیگتـسیاش  مامت  زا  هک 
دنمزاین رگید  زیچ  ره  زا  شیب  يو  تسایـس  ریبدت و  هب  زور  نآ  رد  زین  مالـسا  ناهج  .دـمآ  یم  باسح  هب  ناناملـسم  تالکـشم  لح 

.دنک ربزوریز  ار  مالسا  يایند  تسناوت  یم  ماگ  کی  اهنت  اریز  دوب ،

ای .دومن  یم  رتراوشد  يرگید  زا  کی  ره  باختنا  هک  دوب  هتفرگ  رارق  يراوشد  تخس و  یهارود  رـس  رب  زین  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
عماطم عفانم و  نابحاص  هجیتن  رد  و  دوب ، شنانمشد  هتساوخ  نامه  نیا  هک  دنز ، زاب  رس  نانمشد  اب  هلباقم  زا  تسیاب  یم  ترضح  نآ 
تروص نیا  رد  ناناملسم  زا  يرایسب  هک  دوب  یهیدب  دش و  مه  نینچ  ماجنارس  .دوش  گنج  دراو  هکنیا  ای  دندیسر و  یم  تموکح  هب 

.دش دنهاوخ  هتشک 

تالکـشم و مامت  دوخ ، راوگرزب  ردپ  رانک  رد  هک  دـشاب  یم  نسح  ماما  شقن  تسا  هظحالم  لباق  هچنآ  ثداوح  نیا  مرگ  امرگ  رد 
زا یکی  .دهد  یم  تکرش  دوخ  تفالخ  راک  رد  ار  نسح  ماما  ّتلع ، ود  هب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دنک  یم  هبرجت  ار  اهیتخس 

دوـخ زا  سپ  نیـشناج  ماـما و  هب  ار  مدرم  هک  تهج  نآ  زا  رگید  دوـب و  رادروـخرب  ییـالاو  ریبدـت  تیاـفک و  زا  يو  هـک  تـهج  نآ 
یمکاح شیدنا و  رود  هدومزآ و  يربهر  ناونع  هب  ار  نسح  ماما  نانآ  ات  دنک  ییامنهار 
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.دنهد رارق  رظن  ّدم  نابرهم ، رگداد و 

شیپ يافلخ  هویش  هب  تفرگ  میمصت  ترـضح  نآ  دندرک ، تعیب  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  مدرم  هک  يزور 
هاگآ شتفـالخ  هویـش  وا و  یـشم  طـخ  زا  ناـنآ  اـت  دـنک  نییبت  مدرم  يارب  ار  دوخ  ياهتـسایس  يا ، هبطخ  یط  دور و  ربنم  رب  دوخ  زا 

راک چیه  وا  هک  دـنیوگب  يو  زا  سپ  شیرق  ادابم  ات  دور  ربنم  رب  تساوخ  نسح  ماما  زا  ترـضح  نآ  دوجوم ، ثیداحا  ربانب  .دـندرگ 
درک و داریا  غیلب  يا  هبطخ  تسـشن ، ربنم  رب  نسح  ماما  .تسا  هدرک  حیرـصت  هتکن  نیا  هب  دوخ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  .درکن  يریخ 

کی مدرم ، مامت  ناگدید  ربارب  رد  ار  نینسح  يالاو  لیاضف  دمآ و  ربنم  زارف  رب  مالسلا  هیلع  یلع  يو  زا  سپ  تفگ و  زردنا  ار  مدرم 
.درمش رب  کی  هب 

.دش یم  بوسحم  شراوگرزب  ردپ  راوتسا  يوزاب  لمج  گنج  رد  نسح  ماما 

نب دعـس  نب  سیق  رـسای و  رامع  ساّبع و  نب  هَّللادبع  زا  لّکـشتم  یتأیه  سأر  رد  ار  شراوگرزب  دنزرف  یلع  ترـضح  لمج ، هنتف  رد 
لماح نسح  ماما  تیرومأم  نیا  رد  .دـهد  زیهرپ  یهاگآ و  لمج  باحـصا  راب  تنایخ  گنج  زا  ار  نایفوک  ات  درک  هناور  هفوک  يوس 
هراشا نآ  تقیقح  نامثع و  لتق  يارجاـم  هب  هدرـشف  تروص  هب  هماـن  نیا  رد  ترـضح  نآ  .دوب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  يا  هماـن 

.دوب هدرک 

گنج هب  دندوب ، هدرک  يراددوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  یهارمه  زا  هک  ار  نایفوک  تساوخ  یم  يو  .دش  دراو  هفوک  هب  نسح  ماما 
یلاو زور  نآ  رد  هک  یسوموبا  اریز  دوشگ ، نابز  زاب ، گنرین  درم  نآ  يرعشا ، یـسوموبا  شهوکن  هب  تسخن  ور  نیا  زا  .دنک  جییهت 

تئارق هفوک  مدرم  هب  باطخ  ار  نانمؤمریما  همان  نسح  ماما  سپس  .درک  یم  عنم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نتـسویپ  زا  ار  مدرم  دوب ، هفوک 
: دوب هدومرف  همان  نیا  رد  ترضح  نآ  .درک 

همان نیا  رگا  سپ  .تسا  هدش  یشکرس  نم  رب  ای  مشکرس و  ای  هدیدمتس ، ای  مرگمتس  ای  ما ، هدمآ  نوریب  گنج  يارب  هنوگ  نیدب  نم  »
رگا دـنک و  میرای  ما ، هدیدمتـس  رگا  اـت  .دـنک  تکرح  نم  يوس  هب  هک  مهد  یم  شدـنگوس  ادـخ  هب  دیـسر  یـسک  ره  تسد  هب  نم 

«. دراداو شزوپ  هب  ارم  مرگمتس 

: تفگ مدرم  هب  روش  رپ  ینارنخس  نیا  رد  يو  .درک  بیغرت  داهج ، هب  ار  نانآ  داد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم  دوخ  نسح  ماما  هاگنآ 
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نیرترادافو ناناملـسم و  نیرترب  نیرترگداد و  نیرتهاگآ و  هب  شربمایپ و  ّتنـس  نآرق و  ادخ و  هب  ار  امـش  ات  میا  هدمآ  ام  مدرم  يا  »
رد ناقباس  زا  هدرکن و  شومارف  ار  وا  ّتنس ، هداهنن و  بیع  وا  رب  نآرق  هک  یـسک  .میناوخب  ارف  دیا ، هداد  تعیب  تسد  وا  اب  هک  یـسک 

دنویپ يرگید  نید و  دـنویپ  یکی  دـنا : هدرک  کیدزن  دـنویپ  ود  هب  ار  وا  شربماـیپ  یلاـعت و  يادـخ  هک  یـسک  هب  .تسا  هدوب  مالـسا 
.تسا هتسج  تقبس  یکین  ره  هب  نارگید  زا  هک  یسک  هب  .یشیوخ 

دش یم  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  یسک  هب  .دنتشگ  یم  زاین  یب  نارگید  زا  وا  يرای  هب  شلوسر  ادخ و  هک  یـسک  هب 
ادـخ لوسر  باکر  رد  دـندوب و  كرـشم  مدرم  هک  ینامز  رد  درازگ  یم  زامن  وا  اـب  .دـندیزگ  یم  يرود  يو  زا  مدرم  هک  یلاـح  رد 

زا نامدرم  رگید  هک  یلاح  رد  دمآ  یم  دربن  هب  وا  اب  و  دـنتخیرگ ، یم  ترـضح  نآ  يور  شیپ  زا  مدرم  هک  یتقو  رد  .درک  یم  داهج 
.دندرمـش یم  وگغورد  ار  يو  نارگید  هک  یلاح  رد  درک  یم  قیدصت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  وا  .دنداتـسیا  یم  زاب  يو  يرای 

تسین وا  هقباس  گنسمه  مالسا  رد  یسک  هقباس  هک  وا  هب 

رد ار  وا  ات  دیوش  راپـسهر  شیوس  هب  هک  دهد  یم  نامرف  ار  امـش  دـناوخ و  یم  ارف  ّقح  يوس  هب  دـبلط و  یم  يرای  امـش  زا  کنیا  وا 
هب ار  شلاملا  تیب  هدرک و  هلثم  ار  شنالماع  هتـشک و  ار  شحلاـص  ناراـی  دـنا و  هداـهن  اـپ  ریز  يو  اـب  ار  ناـشنامیپ  هک  یمدرم  ربارب 
زا دینک و  رما  فورعم  هب  سپ  .دـینک  تکرح  وا  يوس  هب  دـنک ، تمحرم  ار  امـش  دـنوادخ  .دـینک  يرای  تیامح و  دـنا ، هدرب  تراغ 

 ...«. دیبای روضح  زین  امش  دنوش ، یم  رضاح  ناحلاص  هک  يا  هنحص  رد  دییامن و  يریگولج  رکنم 

هیلع یلع   ) تموکح بحاص  روتـسد  تسخن  هبطخ  نیا  زاغآ  رد  يو  .دریذپ  یم  نایاپ  نسح  ماما  هبطخ  تسخن  تمـسق  ناس  نیدـب 
حرـش و دروم  ار  هفیلخ  هتـسج  رب  ّتیـصخش  دوخ  سپـس  دـناوخ و  یم  مدرم  يارب  هدرپس  ودـب  ماما  هک  يا  همان  يور  زا  ار  مالـسلا )

یم لمج  باحصا  هنتف  یسررب  هب  هاگنآ  .دننک  دادملق  دوخ  يایند  نید و  نیما  ار  هفیلخ  مدرم  هلیسو  نیدب  ات  دهد  یم  رارق  حیـضوت 
دـنار و یم  نخـس  نانآ  اب  ینید  دـُعب  زا  نایاپ  رد  دزیگنارب و  دراد ، یماو  تاسّدـقم  زا  عافد  هب  ار  ناـنآ  هک  یناـسنا  حور  اـت  دزادرپ 

.دبای یم  تسد  شیوخ  دوصقم  لامک  هب  بیترت  نیدب 

نیا ّیط  يو  .دز  یم  جوـم  نآ  رد  هساـمح  روـش و  هک  درک  داریا  زین  يرگید  هبطخ  ینارنخـس ، نیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
رد ماجنارس  درک و  یم  توعد  داهج  هب  ار  مدرم  هبطخ 
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هب هک  دنامن  هتفگ  ان  .دـندش  عمج  يو  درگ  هب  نانمؤمریما  يرای  دـصق  هب  نایفوک  زا  يرایـسب  رامـش  يو ، نیـشتآ  ياهینارنخـس  سپ 
.دنهدن تسد  زا  ار  دوخ  رثا  نانخس  نیا  ات  دش  یم  لامعا  زین  يرگید  ریبادت  تامادقا و  اهینارنخس  نیا  لابند 

مچرپ هک  درب  یپ  نانمؤمریما  .دنداتسیا  فص  هب  رگیدکی  يور  رد  ور  هاپـس  ود  ره  .دمآ  هرـصب  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاپس 
ياج رب  رگا  تخیرگ و  یم  نمـشد  داتفا ، یم  نیمز  رب  مچرپ  نیا  رگا  .دریگ  رارق  موجه  دروم  دیاب  هک  تسا  يا  هطقن  نمـشد ، هاپس 

لیاـمت نادـب  ماـما  هک  دوب  يزیچ  نیا  هتبلا  دـندیتلغ و  یم  نوخ  كاـخ و  هب  هاپـس  ود  ره  زا  يرایـسب  رامـش  دـنام  یم  راوتـسا  دوـخ 
نامرف هلمح  هب  ار  يو  درک و  ور  دوب ، ماع  صاخ و  دزنابز  يریلد  رد  هک  هیفنح  نب  دّمحم  دوخ  عاجـش  دنزرف  هب  ور  نیا  زا  .تشادـن 
نمشد هاپس  دوب و  مچرپ  نیا  ورگ  رد  نمشد  تسکش  ای  يزوریپ  اریز  درب ، شروی  مچرپ  نتخادنا  دصق  هب  دیاب  هک  تفگ  ودب  داد و 

.درک یم  تظفاحم  دوخ  مچرپ  زا  ورین  مامت  اب  رطاخ  نیمه  هب  زین 

رد ار  وا  تشگ و  هاگآ  يو  دصق  زا  نمـشد  هک  دوب  هتفرن  ولج  یکدنا  زونه  اّما  دش ، نادیم  هناور  نیدالوپ  یمزع  اب  هیفنح  نب  دّمحم 
.تشگزاب نانمؤمریما  دزن  هاپس ، یهدنامرف  زکرم  هب  دید ، یمن  دوخ  ربارب  رد  يورشیپ  يارب  یهار  هک  دّمحم  .دنتفرگ  ریت ، ناراب  ریز 

دوخ موجه  يو  ات  دوش  هتساک  یکدنا  نمشد  ناراب  ریت  تّدش  زا  ات  تسا  رظتنم  تفگ  دّمحم  اّما  دز ، بیهن  يو  رب  مالسلا  هیلع  یلع 
ماما دناسرب ، ماجنا  هب  ار  تیرومأم  نیا  تفرگ  میمـصت  دوخ  ماما  هک  دنک  یم  لقن  نایوار  زا  یکی  اجنیا  رد  .دریگ  رـس  زا  هراب  ود  ار 

رایـسب تبقارم  زا  دیاش  هک  دیدرت  یکدـنا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  .تسا  مهم  نیا  ماجنا  بلطواد  يو  هک  تفگ  تساخرب و  نسح 
تداهـش تروص  رد  تفرگ و  یم  تأشن  دـش ، یم  بعـشنم  نانآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لـسن  هک  نیطبـس  ناـج  رب  وا 

.وش هناور  ادخ  مان  هب  دومرف : دشخبب ، دادتما  ار  وا  طخ  لوسر و  لسن  هک  دوبن  سک  چیه  نانآ ،

رد زین  هیفنح  دّـمحم  هک  یلاـح  رد  يا  هپت  زارف  زا  یلع  ماـما  .تفرگ  ندـیراب  يو  رب  ریت  ناراـب  .داـهن  ماـگ  دربـن  نادـیم  هب  ترـضح 
يا هطقن  هب  هکنآ  ات  دش  یم  ادیپ  هاگ  تفر و  یم  ورف  هاگ  نمشد  هاپس  يایرد  رد  ناشیا  .تفرگ  رظن  ریز  ار  نسح  ماما  دوب ، شرانک 

نیدب داهن و  رارف  هب  اپ  نمشد  هاپس  هجیتن  رد  تخادنا و  نیمز  رب  ار  مچرپ  نآ  دوب و  زکرمتم  اجنآ  رد  نمـشد  هاپـس  مچرپ  هک  دیـسر 
.دروآ ناغمرا  هب  ار  يزوریپ  دوخ  تسد  اب  بیترت 
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هتـسج رب  ّتیـصخش  داعبا  زا  ات  مینک  لابند  یبوخ  هب  هدش  عقاو  نانمؤمریما  تفالخ  نامز  رد  هک  ار  ییاهدادـیور  میهاوخب  ام  رگا  ... 
نیمّود مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  زا  سپ  مهم  ثداوح  نیا  رد  ترـضح  نآ  اریز  دـشک ، یم  ازارد  هب  راک  نیا  میبای  یهاگآ  نسح  ماما 

.تخاس یم  هدز  تفگش  ار  اهدرخ  هریخ و  ار  اهمشچ  يو  ّتیصخش  یگدنشخرد  هک  دوب  یسک 
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تماما نارود 

تماما نارود 

.دیسر ماجنا  هب  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما  رورت  اب  يرجه  لاس 40  ناضمر  كرابم  هابم  رد 19  گنرین  رپ  هسیسد 

دندرک و یم  ّتیلاعف  زونه  اجنآ  اجنیا و  جراوخ  يایاقب  زا  يرامش  .دوب  هتفر  ورف  یتخس  رایسب  یناشیرپ  بارطضا و  رد  مالسا  ناهج 
یمن نانآ  .دندناوخ  یم  ارف  تشادن ، ّقلعت  هفوک  ماش و  هاگودرا  ود  ناربهر  زا  کی  چیه  هب  نانآ  معز  هب  هک  یهّللا  مکح  هب  ار  مدرم 

رد لثمتم  تقیقح  زا  هک  یناسک  نآ  زا  نادـسفم ، ناـحول و  هداـس  زا  يا  هّدـع  دـننامب !! یقاـب  یتلود  چـیه  تراـظن  تحت  دنتـساوخ 
.دندمآ عمج  جراوخ  مچرپ  ریز  زین  دنتشادن ، یشوخ  لد  دوب  ماش  هاگودرا  رد  هک  یلطاب  مالسلا و  هیلع  یلع  هاگودرا 

.دندرک یم  هیجوت  ار  داسف  تیانج و  عون  ره  باکترا  دندرمش و  یم  ناسآ  ار  یلکشم  ره  تموکح  يدوبان  هار  رد  نانآ 

شنارازگراـک يارب  ریز  نتم  هب  يا  هماـن  يو  .درک  یم  هداـمآ  هفوک  هب  يرگید  یماـظن  موجه  يارب  ار  دوـخ  هاپـس  هیواـعم  ماـش ، رد 
: تشون

اّما .تسین  يدوبعم  وا  زج  هک  ار  يا  هناگی  يادـخ  ساپـس  مکیلع ...  مالـس  نالف ...  نب  نالف  هب  نانمؤمریما ، هیواـعم ، ادـخ ، هدـنب  زا 
نارـس ناگرزب و  ياه  همان  .تشاذگاو  ار  زادنا  هقرفت  ورژک و  نارای  درک و  تیافک  نانمـشد  زا  ار  امـش  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـعب ،

.دنبلط یم  تینما  ناشیاه  هداوناخ  دوخ و  يارب  ام  زا  اهنآ  رد  هک  هدیسر  ام  تسد  هب  نایفوک )  ) نانآ

يوزرآ دیدیسر و  دوخ  ماقتنا  هب  ادخ  رکـش  هب  کنیا  .دینک  تکرح  دوخ  هاپـس  ورین و  اب  دسر  یم  امـش  تسد  هب  ما  همان  نوچ  سپ 
.دنک تیاده  ار  نارگمتس  نازواجتم و  دنوادخ  .دیتفای  ار  دوخ 

.هتاکرب (1) هَّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و 

زج ماجنارس  مه  اهنآ  اّما  دنداد ، یم  يرای  هیواعم  ّدض  رب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زین  جراوخ  رگا  یتح 
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دندوب هتشون  همان  هیواعم  هب  قارع  ناگرزب  فارـشا و  ًاعقاو  رگا  دیـسرپ  دیاب  اجنیا  رد  ص 13 . ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ( 1 - ) 1
تموکح راتساوخ  نایقارع  رگا  یتسار  هب  درک ؟ جیسب  یـسک  هچ  اب  گنج  يارب  ار  هاپـس  نیا  هیواعم  دش و  عقاو  هچ  يارب  گنج  نیا 

.دوش لخاد  رهش  هب  دوخ  شابوا  زا  يا  هّدع  اب  تسناوت  یم  وا  هکنآ  لاح  درک  یم  عمج  یهاپس  رازه  دیاب 60  ارچ  دندوب  وا 
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.دندوبن دقتعم  مه  يو  هب  دنتشادن  يداقتعا  هیواعم  هب  هک  هنوگ  نامه  نانآ  اریز  دندروآ ، یمن  راب  هب  یبارخ 

زا سپ  .دیارگ  یم  یشوماخ  هب  اجنآ  رد  ماما  ناشخرد  وترپ  هنوگچ  هک  مینیبب  ات  مینکفا  یم  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  یهاگن  کنیا 
كاخ هب  اجنآ  رد  ار  شرکیپ  ات  دـندرب  هفوک - کیدزن  يا  هقطنم  ّيرغ - تشپ  هب  یناـهنپ  ار  يو  شا  هداوناـخ  ترـضح ، نآ  تاـفو 

رای ماقتنا  هب  دنسانشب و  ار  ترضح  نآ  دقرم  جراوخ  ادابم  هک  دندیـسرت  یم  نانآ  .دنتـشاد  میب  رایـسب  جراوخ  هیحان  زا  نانآ  .دنراپس 
ناسوساج زا  نانآ  نینچمه  .دنـشک  نوریب  نآ  زا  ار  هزانج  دنفاکـشب و  ار  ربق  دش ، هدـنزاوس  شرکیپ  هک  مجلم » نبا   » دوخ شیکمه 

.دندرک (1) یم  رطخ  ساسحا  دندش ، یمن  هتسخ  يوما  بزح  هب  رابخا  لقن  زا  هک  هّیما  ینب 

یلع هناخ  نورد  .دنتـشگ  یم  زاب  ماما  كاپ  رکیپ  يراپـس  كاخ  مسارم  زا  ترـضح ، نآ  ناـشیوخ  نادـنزرف و  زا  ناگدـننک  عییـشت 
ماما .دش  لزنم  دراو  دوب ، هدش  هتـشامگ  هرـصب  تیالو  رب  ماما  بناج  زا  هک  ساّبع  نب  هَّللادـیبع  هک  دوب  اپ  رب  يراوگوس  مسارم  زونه 

هب سلجم  سأر  رد  ساّبع  نبا  .دندوب  يو  مدقم  هار  هب  مشچ  هدنزادگ ، يراظتنا  رد  ناناملـسم  دمآ و  نوریب  دجـسم  يوس  هب  نسح 
دییوگ یم  خساپ  وا  هب  رگا  .دراذگ  امش  يارب  دوخ  سپ  زا  ینیشناج  هک  یلاح  رد  تفای  تافو  نانمؤمریما  تفگ : داتسیا و  ینارنخس 

.تسین يرابجا  یسک  رب  ار  یسک  سپ  دیدونشخ  ان  وا  تفالخ  هب  رگا  دیآ و  امش  يوس  هب 

.دندروآ رب  گناب  دنلب  يادص  اب  مدرم  .تشاد  هارمه  غیرد  هودنا و  زا  ییایرد  ساّبع ، نبا  نخـس  ییوگ  .دناد  رـس  دایرف  هلان و  مدرم 
.دیایب ام  يوس  هب  وا  وگب 

درک و دـیجمت  ناـنمؤمریما  ّتیـصخش  زا  هاـگنآ  داتـسرف و  دورد  وا  رب  دوتـس و  ار  يادـخ  تفر و  ناـنآ  يوس  هب  یبتجم  نسح  ماـما 
: دومرف وا  هرابرد 

رد وا  .دیـسر  دـنناوت  وا  هب  ناگدـنیآ  هن  دـنتفرگ و  تقبـس  وا  زا  لمع  رد  ناناملـسم  نیتسخن  هن  هک  تفای  تافو  يدرم  بش  نیا  رد  »
هللا یلـص  ادخ  لوسر  .دومن  یم  ینابـساپ  ترـضح  نآ  زا  شیوخ  ناج  هب  درک و  یم  داهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باکر 

هب شیوخ  مچرپ  اب  ار  وا  هلآ  هیلع و 
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رگم تشگ  یمن  زاب  يو  دـنتفرگ و  یم  دوخ  نایم  رد  ار  وا  پچ  زا  لیئاکیم  تسار و  زا  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  داتـسرف و  یم  گـنج 
نب عشوی  درک و  دوعص  نامسآ  هب  نآ  رد  میرم  نب  یسیع  هک  تفای  تافو  یبش  رد  وا  .دروآ  یم  ار  يزوریپ  وا  ناتـسد  رب  ادخ  هکنآ 
دوخ سپ  زا  مهرد  دصتفه  زج  هرقن ،) الط و   ) دیپس درز و  زا  يو  .تشذگرد  یبش  نینچ  رد  زین  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  یـصو  نون 
شا هناخ  يارب  يراکتمدـخ  غلبم  نیا  اب  تساوخ  یم  يو  دوب و  هدـمآ  داـیز  لاـملا  تیب  زا  وا  مهـس  زا  غلبم  نیا  هک  تشاذـگن  یقاـب 

 ...« درخب

ناهد زا  هک  دوب  ترـسح  هآ و  تفرگ و  ندـیراب  شمـشچ  زا  یتارطق  نآ  اب  هارمه  دیـشک و  یهآ  داد ، یمن  وا  هب  نتفگ  ناما  کشا 
: دومرف ماما  هاگنآ  دش  یم  هدینش  مدرم 

یلص ربمایپ  دنزرف  منم  .متـسه  یلع  دنزرف  نسح  نم  هک  دنادب  دسانـش  یمن  هک  نآ  تسا و  هتخانـش  تخانـش ، ارم  هک  ره  مدرم  يا  »
غارچ دـنزرف  منم  ادـخ و  هب  هدـننک  توـعد  دـنزرف  منم  هدـنهد و  میب  شخب  دـیون  دـنزرف  منم  یـصو و  دـنزرف  منم  هلآ و  هیلع و  هللا 

هک متـسه  ینادناخ  زا  نم  تفر و  یم  نامـسآ  هب  ام  شیپ  زا  دمآ و  یم  دورف  ام  يوس  هب  لیئربج  هک  متـسه  ینادناخ  زا  نم  .ینارون 
ره رب  ار  ناـشتبحم  دـنوادخ  هک  متـسه  ینادـناخ  زا  نـم  دـینادرگ و  هزیکاـپ  كاـپ و  ار  ناـشیا  دودز و  ناـنآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ 

: تسا هدومرف  شربمایپ  يارب  هدرمش و  بجاو  یناملسم 

درگ .مییازفا  یم  نآ  رب  يا  هنـسح  دوخ  بناـج  زا  اـم  دروآ  درگ  يا  هنـسح  هک  ره  مبلط و  یمن  یـشاداپ  نآ  رطاـخ  هب  امـش  زا  وـگب 
«. تسا تیب  لها  ام  ّتبحم  انامه  هنسح  يروآ 

رترب هتسیاش و  تافص  مّسجت  ار  يو  اریز  دنداد ، تعیب  تسد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  يدونـشوخ ، تیاضر و  اب  مدرم  هنوگ  نیدب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوش و  باختنا  دنوادخ  بناج  زا  دیاب  ناناملـسم  ياوشیپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ایآ  .دندید و  یم  تفالخ 

تّهبا اب  نیرت و  تیافک  اب  دشاب و  اهتلیـضف  اهتمارک و  جوا  رد  دیاب  ناناملـسم  ربهر  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ایآ  و  دـنک ؟ بوصنم  ار  وا 
ربمایپ ایآ  دوب ؟ هدماین  درگ  نسح  ماما  رد  لماک ، یلکش  هب  اهیگژیو ، نیا  مامت  رگم  ایآ  و  دیآ ؟ رامش  هب  ناناملـسم  نیرتاناد  نیرت و 

ردـپ هک  دوبن  ینامه  نسح  ماما  اـیآ  و  دـنماما ؟ ود  ره  دننیـشنب ، هچ  دـنزیخرب و  هچ  نیـسح  نسح و  دوب : هدومرفن  يو  هراـبرد  مرکا 
: دوب هدومرف  وا  هرابرد  شراوگرزب 

ناشیا و ملع  زا  نانآ  ملح  .دنلهج  گرم  شناد و  تایح  ربمایپ ، نادناخ  »
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فالتخا هب  نآ  رد  دـنزرو و  یمن  تفلاخم  ّقح ، اب  .دـنک  یم  هاگآ  ار  امـش  ناشنخـس  همکح  زا  ناشتوکـس  ناشنطاب و  زا  ناشرهاظ 
دوخ لحم  هب  ّقح  هک  تسا  ناشیا  هطساو  هب  .دننک  یم  ماصتعا  ناشیا  هب  هک  دنتسه  زار  نامرحم  مالسا و  ياهنوتس  ناشیا  .دنتفا  یمن 

اب رادـیب و  يدرخ  اب  ار  نید  .ددرگ  یم  هدـیرب  هتـسر  هک  ییاج  زا  شناـبز  دور و  یم  راـنک  دوخ  هاـگیاج  زا  لـطاب  ددرگ و  یم  زاـب 
«. دنکدنا شناگدننک  تیاعر  اّما  ناوارف  ملع  نایوار  هک  تیاور  هار  زا  یندینش و  لقع  اب  هن  دنا  هدرک  تفایرد  تقد ، شرگن و 

نب هَّللادـیبع  .دـنداد  تعیب  تسد  ماما  اب  نانآ  دـندرک ، بیغرت  نسح  ماما  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  راصنا  هباحـص و  نیرتهب  هکنآ  زا  سپ 
: تفگ هراب  نیا  رد  ساّبع 

«. دینک تعیب  وا  اب  سپ  تسامش ، ماما  یصو  ناتربمایپ و  دنزرف  نیا  مدرم ! يا  »

هب ادخ  ّتبحم  ناشیا و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتبحم  زا  یتسود  نیا  .دنتـشاد و  تسود  لد  ناج و  ُنب  زا  ار  نسح  ماما  مدرم 
.تفرگ یم  همشچ  رس  داد ، یم  رارق  رهم  دروم  ار  ربمایپ  هک  یسک 

دناب هیواعم و  اب  دناوتب  هک  درک  یم  اضتقا  ار  يدرم  دوجو  راگزور  نآ  رب  مکاح  طیارـش  هک  مییازفیب  دیاب  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع 
.دشاب دنم  هرهب  ناناملسم  لد  رد  تیبوبحم  هنادنمدرخ و  یشنیب  زا  هدوب و  يربهر  هتسیاش  هک  یسک  .دنک  هلباقم  يو  زاب  گنرین 

هب دراد و  ّقح  ام  ندرگ  رب  تسا و  بوبحم  رایسب  ام  دزن  وا  : » دنتفگ دنتفاتش و  نسح  ماما  اب  تعیب  رد  ناناملـسم  هک  دوب  رطاخ  نیدب 
«. تسا هتسیاش  تفالخ 

: تفگ وا  هب  داهن و  شیپ  اپ  نسح  ماما  اب  تعیب  يارب  راصنا  نادهاجم  ناگرزب و  شیپاشیپ  گرزب ، یبالقنا  نیا  دعس ، نب  سیق 

«. منک تعیب  نیّلحم  اب  گنج  شربمایپ و  ّتنس  ادخ و  باتک  رب  وت  اب  ات  نک  زارد  ار  تتسد  »

«. دنا مدقم  یطرش  ره  رب  ود  نیا  هک  شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  رب  : » داد خساپ  وا  هب  نسح  ماما 

يارب یهورگ  هاگره  .تفریذپ  ماجنا  يرجه  لاس 40  ناضمر  كرابم  هام  زا  ههد  نیمّوس  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تعیب  ناسنیدب 
: دومرف یم  دندمآ ، یم  شترضح  دزن  هب  تعیب 

یتسود مزرو  یم  یتسود  هک  یناسک  اب  دـیگنجب و  مگنج ، یم  نم  هک  یناسک  اـب  دیـشاب و  مناـمرف  هب  شوگ  اًـلماک  هکنیا  رب  نم  اـب  »
«. دییامن تعیب  دینک ،
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هتفر شیپ  مالـسا  يدوبان  ات  هک  هاگدورا  ود  نایم  دوجوم  فالتخا  هب  نداد  نایاپ  ّتیلوئـسم  دز ، هیکت  تفـالخ  دنـسم  رب  ماـما  نوچ 
هدـهاشم یللخو  فعـض  هچنانچ  ات  دـندوب  یتصرف  دّـصرتم  یمالـسا  تکلمم  رانک  هشوگ و  رد  رافک  اریز  داـتفا ، يو  شود  رب  دوب ،

.دنروآ دورف  یمالسا  هعماج  رکیپ  رب  يراک  يا  هبرض  دندرک 

دش یم  شخپ  تعرس  هب  هغلابم ، اب  هارمه  اهرهـش ، رگید  هرـصب و  هفوک و  رد  ماش  هاپـس  ياهربخ  رگید  يوس  زا  اّما  وس ، کی  زا  نیا 
.تسا شیپ  رد  نینوخ  یگنج  دنتسناد  یم  همه  هک  هنوگ  نادب 

ماگنه نیا  رد  .داهن  ماش  رد  شیوخ  ینیشناج  هب  ار  كاحض  درک و  جیسب  دوخ  یهدنامرف  هب  ار  ماش  يرفن  رازه  تصش  هاپس  هیواعم 
.دیامن هلباقم  لطاب  حانج  تکرح  نیا  ربارب  رد  ات  دنک  جیسب  ار  ّقح  هاپس  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رب 

، دـیآ یم  یپ  رد  هچنآ  .دـنک  تّجح  مامتا  وا  اب  دراگن و  هیواعم  هب  يا  همان  گنج ، زاغآ  زا  شیپ  هک  دـید  حالـص  ترـضح  نآ  اـّما 
ام هک  درک  اعدا  شیرق  .دنتـساخرب  شکمـشک  هب  وا  تفالخ  رد  برع  تشذگرد ، ادخ  لوسر  نوچ  : » تسا همان  نیمه  زا  ییاهزارف 

هچنآ هک  تشادـنپ  برع  .دـینک  هزیتس  ام  اب  وا  ّقح  دّـمحم و  تفالخ  رد  امـش  هک  تسین  اور  میتسه و  وا  ناتـسود  هداوناـخو و  هلیبق 
حیحـص هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفالخ  نتفرگ  رـس  رب  زیتس  تموکح و  هراـبرد  ناـنآ  تّجح  تسا و  ناـمه  دـیوگ ، یم  شیرق 

نامه دنتـساخرب و  جاجتحا  هب  اـم  اـب  شیرق  هاـگنآ  .درک  میلـست  ناشیدـب  ار  تفـالخ  تفگ و  يرآ »  » ناـنآ ياـضاقت  هب  سپ  .تسا 
نیدب .میدادـن  نانآ  بناج  هب  ار  ّقح  برع  دـننام  ام  هک  دـید  شیرق  اّما  دـندروآ ، زین  ام  يارب  دـندوب ، هتفگ  بارعا  هب  هک  ار  ینخس 

ام هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ناتسود  تیب و  لها  نوچ  دش  راد  هدهع  ار  تفالخ )  ) رما نیا  جاجتحا  یهاوخداد و  اب  شیرق ، بیترت 
راوخ ندرک و  متـس  رب  رگیدـکی ، يرای  ابو  .دـندرک  يریگ  هرانک  ام  زا  نانآ  دـنداد ، نامرف  ناـنآ  زا  دوخ  داد  بلطو  جاـجتحا  هب  ار 

.تسا رگیرای  ربهار و  وا  هک  ادخ  هاگشیپ  رد  رادید  سپ  .دندرک  یگداتسیا  ام  ندرمش 

: دوزفا همان  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

وت يارب  .تسا  یتفگشو  بّجعت  ثعاب  يا  هدیرپ  يرادن ، یگتـسیاش  نآ  زارحا  يارب  هک  يراک  هدرگ  رب  هک  نیا  زا  زورما  هیواعم  يا 
هدیدنسپ يرثا  هن  تسا و  نید  رد  یلضف  هن 

31 ص :

( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیب  لها  میرک  یناگدنز   ) رون هار  www.Ghaemiyeh.comنارگتیاده  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنادرگ زاب  يدوز  هب  .دراذـگ  ماکان  ار  وت  ادـخ  .ینآرقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  شیرق  نیرت  نمـشد  هداز  .مالـسا  رد 
دریگب و ار  تناج  تراگدرورپ  هک  دییاپ  دـهاوخن  يرید  ادـخ  هب  .تسا  یـسک  هچ  ِنآزا  ترخآ  يارـس  هک  تسناد  یهاوخ  يوش و 

 ... دنک یمن  متس  شناگدنب  ّقح  رد  دوخ  دنوادخ  دهد و  ازج  ار  وت  دنا  هداتسرف  شیپ  تیاهتسد  هچنادب  هاگنآ 

: تشون زینو 

سپ .متشاد  لج  زع و  میادخ  دوخ و  نایم  وت  هرابرد  نم  هک  دوب  ییاهرذع  انامه  مسیونب  ار  همان  نیا  نم  ات  دش  ببس  هک  يا  هزیگنا 
همادا شیوخ  لطاب  هار  هب  همه  نیا  سپ  .دماجنا  یم  حالص  هب  ناناملسم  راک  يدرگ و  رادروخرب  رفاو  یّظح  زا  يوش  میلـست  وت  رگا 

راکزیهرپ و هدـننک و  هبوت  هدـنب  ره  دزن  دـنوادخ و  دزن  رد  هک  یناد  یم  کین  دوخ  وت  .نک  تعیب  نم  اب  مدرم  رگید  نوچمه  هدـم و 
.مرتراوازس تفالخ )  ) رما نیا  هب  وت  زا  نم  دراد ، ّقح  هاگرد  هب  هدننک  يراز  یلد  هک  سک  ره  دزن  رد  زین 

هک درادن  وت  يارب  یعفن  چیه  دنگوس  ادخ  هب  .راد  ساپ  ار  ناناملسم  نوخ  راذگ و  ورف  ار  یشکرس  نایصع و  سرتب و  يادخ  زا  سپ 
نآ و لها  اب  تفالخ )  ) رما نیا  رد  نک و  يور  تعاط  حلـص و  هب  .ینک  رادـید  ار  يادـخ  هاگنآ  يزیرب و  نیا  زا  شیب  ار  نانآ  نوخ 

داجیا هملک  تدحو  دناشن و  ورف  ار  هتخورفا  شتآ  نیا  هلیـسو  نیا  هب  دنوادخ  ات  .نکم  هزیتس  تسوت ، زا  رتراوازـس  نادـب  هک  یـسک 
منک و یم  تکرح  وت  يوس  هب  ناناملسم  اب  نم  یشکب  تسد  ینامرفان  نیا  زا  یهاوخن  وت  رگا  دیامرف و  حالصا  ار  مدرم  نایم  دنک و 

 ... دنک يرواد  ام  نایم  تسا ، نارواد  نیرتهب  هک  دنوادخ  هکنآ  ات  میامن  یم  همکاحم  ار  وت  هاگنآ 

دـقن و نآ  كالم  هک  هتخپ  عطاق و  یتّجح  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يا  همان  .دـش  هلدابم  هاپـس  ود  ناربهر  نایم  ییاه  همان  ناـس  نیدـب 
بـسح رب  لاملا  تیب  میـسقت  رب  ینبم  طورـش  طرـش و  ندراذـگ  لوق و  نداد  گنرین و  بیرف و  اب  هیواعم  زا  رگید  همان  دوب و  هبرجت 

.دوب هارمه  يا  هلیبق  یلاشوپ  بتارم  تاصُخَشَت و 

میمصت مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .دوب  هتفای  راشتنا  مدرم  نایم  رد  هفوک ، يوس  هب  نانآ  تکرح  يوما و  هاپـس  جیـسب  رب  ینبم  ییاهربخ 
ذاختا هیواعم  هک  يا  هقیرط  اب  ترضح  نآ  دزن  رد  هاپـس  جیـسب  هقیرط  اّما  دروآ ، مهارف  یهاپـس  هیواعم ، موجه  اب  هلباقم  يارب  تفرگ 

نداد اب  ار  نانآ  دوب و  نالد  هایس  ناگدرملد و  شنیزگ  یپ  رد  هیواعم  .تشاد  توافت  رایسب  دوب ، هدرک 
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فازگ ياهتورث  نداد  اب  دـناوخ و  یم  دوخ  يوس  هب  ار  راصنا  زا  یخرب  نینچمه  وا  .دروآ  یم  رد  دوخ  تمدـخ  هب  ناناملـسم  لاوما 
.درب یم  دوس  ماما  اب  گنج  يارب  نانآ  دوجو  زا 

هک ینید  نامه  ینعی  مالـسا ، لماک  هنومن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اهنآ  رظن  هب  اریز  دندرک ، یمن  یهاتوک  چیه  تامادقا  نیا  زا  نانآ 
.دوب دندیزرو ، یم  هنیک  ینمشد و  نآ  اب 

ماـعطا و ار  نارادـمان  نابـصنم و  بحاـص  هاـگ  چـیه  يو  .تفرگ  یم  رظن  رد  هاپـس  باـختنا  رد  ار  يرایـسب  لـئاسم  نسح  ماـما  اـّما 
دـش شدارم  قفو  رب  عاضوا  رگا  ات  داد  یمن  چوپ  ياه  هدعو  مدرم  هب  زگره  درک و  یمن  اهر  یگنـسرگ  لاح  نامه  هب  ار  ناگنـسرگ 

.دیـشخبن نانآ  نیا و  هب  یباتک  باسح و  چیه  نودب  ار  نوگانوگ  ياهرهـش  تیالو  هاگ  چیه  وا  .دنز  اپ  تشپ  شیاه  هدـعو  مامت  هب 
نسح ماما  .داد  یمن  ار  ناریسا  شورف  اهتمرح و  کته  يزیرنوخ و  هزاجا  شهاپـس  هب  وا  .دروآ  یمن  دربن  نادیم  هب  رابجا  هب  ار  مدرم 
همادا زا  نکمم  قیرط  نیرتهب  هب  ار  نانآ  دیاب  هک  دوب  دقتعم  تسناد و  یم  ناملسم  زا  یشکرس  هورگ  ار  شیوخ  نمشد  مالـسلا  هیلع 

هب دیاب  دنتسه و  نانآ  یسایس  نانمشد  شنارای  نسح و  ماما  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  شبزح  هیواعم و  هکنآ  لاح  .تشادزاب  یـشکرس 
.درادرب نایم  زا  ار  نانآ  تسا ، هدش  هک  يا  هویش  ره 

یخرب .تفای  تسد  يرتشیب  ّتیقفوم  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  بتارم  هب  هاپـس  يروآ  درگ  رد  هیواعم  هک  دوب  لیالد  نیمه  هب  انب 
لطاب و هب  شیارگ  يو  اّما  ددنب ، راک  هب  ورین  عمج  رد  ار  هیواعم  شور  مه  وا  هک  دنتفگ  یم  يو  هب  رایـسب  ترـضح  نآ  باحـصا  زا 

.درک یم  حیبقت  تّدش  هب  ار  ّقح  زا  فارحنا 

: تشون نسح  ماما  هب  يا  همان  یط  هرصب ، رب  ترضح  نآ  یلاو  ساّبع ، نب  هَّللادیبع 

تنارای نک و  دربن  تنمشد  اب  نزب و  الاب  ار  دوخ  نیتسآ  سپ  .دندرپس  وت  هب  ار  تفالخ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  ناناملـسم  دعب ، اّما 
ریاشع لد  ات  رامگب  تیالو  هب  ار  ناگرزب  ناصّخـشتم و  .نک و  يرادیرخ  دنکن  رـسک  شیایند  زا  ار  نامگدـب  نید  نک و  کیدزن  ار 

ار اهنآ  مدرم  هک  ییاهراک  زا  یخرب  اریز  دنـشاب ، یکی  مه  اب  همه  دنـشابن و  وت  فلاخم  مدرم  زا  کی  چیه  يروآ و  تسدـب  ار  نانآ 
یم تسود  ار  اهنآ  مدرم  هک  تسا  يرگید  ياهراک  زا  رتهب  دـماجنا  یم  نید  يزارفرـس  لدـع و  روهظ  هب  یلو  دـنراد ، یم  شوخاـن 

ّتلذ متس و  روهظ  هب  ماجنارس  یلو  دنراد ،
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.دوش یم  رجنم  ناراکهبت  يدنلب  رس  نانمؤم و 

ندرک رارق  رب  ای  گنج  رد  رگم  تسین  اور  غورد  هک  تسا  هدش  لقن  نانآ  زا  .نک  ادـتقا  تسا ، هدیـسر  لداع  نایاوشیپ  زا  هچنادـب  و 
هتـشاد گنج  مزع  رگا  تسا  زاب  هار  صوصخ  نیا  رد  وت  يارب  تسا و  گنرین  هب  گـنج  راـک  نوچ  .مدرم  ناـیم  رد  یتشآ  حـلص و 

 .. ینادرگن لطاب  ار  یقح  چیه  هکنیا  هب  طورشم  یشاب ،

نایم لاملا  تیب  یف ء و  میـسقت  رد  وا  اریز  دندییارگ ، هیواعم  هب  دندش و  نادرگ  يور  یلع ، تردپ ، زا  مدرم  زا  يرایـسب  هک  نادب  و 
اب مالـسا  روهظ  زاغآ  رد  هک  هتـساخرب  وت  ییورایور  هب  یـسک  هک  نادـب  مه  دوب و  نارگ  مدرم  رب  نیا  تشاذـگ و  یمن  توافت  نانآ 

ناـمیا راـگدرورپ  ییاـتکی  هب  همه  نوچ  سپ  .دـش  هریچ  دـنوادخ  ِتساوخ  هکنآ  اـت  دـیگنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يادـخ و 
دنخشیر هب  ار  تایآ  هک  یلاح  رد  دندناوخ  نآرق  دندرک و  نامیا  راهظا  زین  نانآ  تفای ، يرورس  نید  دش و  دوبان  كرـش  دندروآ و 

.دندوبن دونشخ  نآ  نتخادرپ  زا  هک  یلاح  رد  دنداد  تاکز  سمخ و  تلاسک و  یگتفرگ و  اب  دندناوخ  زامن  دنتفرگ و  یم 

هتشذگ هعماج و  تشرس  نییبت  هب  سپس  درک و  حیرشت  ار  نآ  رب  مکاح  داسف  یعامتجا و  عاضوا  همان  نیا  همادا  رد  ساّبع  نبا  هاگنآ 
يوریپ راوتسا  قیرط  زج  یقیرط  زا  دنیزگرب و  ار  ّقح  هار  زج  هک  تساوخن  زگره  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اّما  .تخادرپ  نآ  لاح  و 

.دنک

هچنآ اّما  تسین ، مهم  يو  تارفن  قیقد  طبض  تبث و  ام  يارب  هتبلا  .درک  جیسب  ار  نایفوک  زا  يرایـسب  رامـش  نسح  ماما  نیا ، دوجو  اب 
دنتفاتـش و ماما  يرای  هب  ارچ  دندوب و  یناسک  هچ  نانآ  .دندوب  هاپـس  نیا  رد  هک  تسا  يدارفا  ّتیـصخش  لیلحت  دراد  ّتیمها  ام  يارب 

؟ دش هچ  هجیتن  ماجنارس 

: دنا هتسناد  هریت  دنچ  زا  بکرم  ار  نسح  ماما  هاپس  ناراگن  خیرات 

دندرک یم  يوریپ  ترـضح  نآ  زا  شیوخ  یناسنا  تیرومأم  ماجنا  شیوخ و  ینید  فیلکت  يادا  ناونع  هب  هک  یلدـکاپ  نایعیـش  - 1
.دوب كدنا  نانآ  رامش  هتبلا  هک 

رد ات  دـننک  مامت  ار  هیواعم  راک  دنتـساوخ  یم  اًلعف  ههرب ، نیا  رد  اّما  دـندوب ، نسح  ماما  هیواعم و  اب  گـنج  راتـساوخ  هک  جراوخ  - 2
.دننک یگدیسر  زین  ترضح  نآ  باسح  هب  هدنیآ 

تسد هب  تمینغ ، گنج  رد  تکرش  اب  دنتساوخ  یم  هک  ینادنمزآ  نایوج و  هنتف  - 3
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.دنرآ

.دندنویپب هورگ  نیمادک  هب  هک  دنبایب  یلیلد  ات  دندوب  هدمآ  هتفاینرد و  گنج  نیا  زا  ار  ارجام  تقیقح  هک  یناگدننک  دیدرت  - 4

بوسحم یصخش  ياهباسح  هدرخ  يا و  هلیبق  ياهگنج  باسح  هب  ار  گنج  نیا  دنتشاد و  رظن  ّدم  ار  لیابق  نارـس  هک  ینابـصعتم  - 5
.دندرک یم 

شیوخ تیرومأم  ماجنا  رد  دناوت  یمن  ارآ ، صاخشا و  عونت  نیا  اب  یهاپـس ، نینچ  هک  تسا  یعیبط  دندوب و  ماما  هاپـس  رـصانع  نانیا 
.تسا تعاطا  یگچراپکی و  نامیا و  بلاط  گنج ، اریز  دشاب ، بایماک 

نب هَّللادیبع  یهدـنامرف  تحت  هاپـس  نارادولج  ناونع  هب  ار  نانآ  داد و  لیکـشت  ار  دوخ  هورگ  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپس 
: تشاد یگتسیاش  رما  نیا  يراد  هدهع  يارب  ینوگانوگ  تاهج  زا  هَّللادیبع  .درک  نییعت  ساّبع 

يو هکنآ  مّوس  دوب و  رادروخرب  کین  يا  هزاوآ  زا  لـفاحم  مدرم و  ناـیم  رد  هکنآ  مّود  دوب و  گـنج  یعاد  نیلّوا  يو  هکنآ  تسخن 
کیدزن دنواشیوخ  هکنآ  هرخالاب  دریگب و  دندوب ، هدش  هتـشک  هیواعم  نایهاپـس  تسد  هب  هک  ار  شرـسپ  ود  نوخ  ماقتنا  تساوخ  یم 

.دوب نسح  ماما 

يو .دـش  ور  هب  ور  هیواعم  هاگودرا  اب  اجنآ  رد  درک و  تکرح  هلجد ، رهن  راـنک  رب   (1) نکسم ، يوس  هب  شیوخ  هاپـس  اب  ساّبع  نبا 
.دز ودرا  هفوک  زا  رگید  نایهاپس  ندیسر  راظتنا  هب  ناکم  نامه  رد 

نانآ يوما  بزح  ياهدیعو  هدعو و  ایاده و  هک  دندوب  هیواعم  نارایو  ناهاوخاوه  وزج  يا  هّدع  .دندوب  هورگ  دـنچ  مدرم  هفوک ، رد 
یم زاب  داهج  نیا  رد  تکرش  زا  ار  مدرم  مه  یخرب  دنتشاد و  ياج  يرـشق  جراوخ  هرمز  رد  نانآ  زا  یهورگ  نینچمه  .دوب  هتفیرف  ار 

هب فلتخم  ياهـشور  اب  ار  نانآ  دـنتخورفا و  یم  رب  ار  مدرم  قایتشا  روش و  شتآ  هک  دـندوب  ناـهاگآ  زا  زین  یهورگ  هتبلا  دنتـشاد و 
.دنتخیگنا یم  رب  نارگنایصع  ناشکرس و  اب  گنج 

ارف شا  يرای  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  یم  يوس  نآ  يوس و  نیدـب  ار  زرابم  ياهتّیـصخش  نارونخـس و  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.درک یم  مرگ  ار  نایفوک  ياهلد  یپایپ ، ياهینارنخس  داریا  اب  دوخ  هوالع  هب  دنناوخ و 
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يورین ناورهن  نیفص و  لمج ، نیگنـس  هدنبوک و  ياهگنج  اریز  دندوب ، هدرـسفا  درـس و  خی ، نانوچ  توعد  نیا  ربارب  رد  نایفوک  اّما 
.دوب هدرب  ار  نانآ  ناوت  هدوسرف و  ار  نانآ 

: دومرف تفگ و  نخس  دوب ، هتشادزاب  يو  اب  یهارمه  زا  ار  هفوک  مدرم  هک  یّتلع  زا  اهتبسانم ، زا  یکی  رد  دوخ  ماما 

.تشاد رارق  ناتیایند  ربارب  رد  ناتنید  هک  یلاح  رد  دیدوب  نّیفص  هب  دوخ  ریسم  رد  امش  »

رد یلوتقم  یکی  .دـیا  هتفرگ  رارق  لوتقم  هتـسد  ود  نایم  امـش  .تسا  هتفرگ  رارق  ناتنید  ربارب  رد  ناـتیایند  دـیا و  هنوگ  نیا  زین  زورما 
هک یـسک  اما  دنا و  هدنکفا  رـس  سپ  یقاب  اّما  دـییوج ، یم  ار  وا  هنیک  هک  ناورهن  رد  یلوتقم  يرگید  دـییرگ و  یم  نآ  رب  هک  نّیفص 

«. تسا هدنیوج  ماقتنا  تسا  نایرگ 

رس زوریپ و  نادیم  نیا  زا  هک  دیما  نیدب  دنتخاس  راوتسا  داهج  رد  تکرـش  رب  ار  دوخ  مزع  ّقح  ناروای  اهیراومهان ، نیا  مامت  مغر  هب 
.دنیآ رد  هب  دنلب 

تـسد هب  ار  دوخ  ياه  هشقن  دوب و  هدروآرد  دوخ  تعاطا  هب  ار  نادـنمزآ  زا  یکدـنا  هورگ  يو  .درک  ار  دوخ  راک  هیواعم  ياهگنرین 
يارب هفوـک  هاپـس  فعـض  يرامـش و  مـک  ماـش و  هاپـس  يورین  هراـبرد  يرایـسب  نوگاـنوگ و  تاـعیاش  ناـنیا  .درک  یم  یلمع  ناـنآ 

افیا یبوخ  هب  ار  دوخ  تسپ  دـیلپ و  شقن  زین  هیواعم  ياهرانید  مهرد و  نینچمه  .دـندنکارپ  یم  مدرم  ناـیم  رد  ناـنآ  اـب  ییوراـیور 
هناراکم یتاغیلبت و  يورین  ربارب  رد  هک  مینیب  یم  تشاد ، دامتعا  نانآ  هب  يو  هک  ار ، مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هاپـس  ناهدـنامرف  .درک 

.دنوش یم  تسس  دنزاب و  یم  ار  دوخ  هیواعم 

ینابرق دوخ  هاپـس ، نیا  نیا ، دوجو  اب  اّما  دوب ، ساّبع  نب  هَّللادـیبع  ياول  تحت  هنامیکح و  يربهر  ماـما  هاپـس  يربهر  هکنآ  مغر  یلع 
: هک دوب  رارق  نیا  زا  ناتساد  .داتفا  بیرف  دنب  رد  هیواعم  هلیسو  هب  نآ  هدنامرف  دش و  هیواعم  گنرین 

: درک شرافس  نینچ  يو  هب  يا  همان  رد  داد و  تیرومأم  هیواعم  اب  تاقالم  يارب  ار  شیوخ  يومع  رسپ  مالسلا ، هیلع  ماما 

يرکـشل رب  اهنآ  زا  یکی  هک  مراد  یم  لیـسگ  وت  يوس  هب  ار  رهـش  ناـیراق  برع و  ناعاجـش  زا  نت  رازه  هدزاود  نم  ومع ! رـسپ  يا  »
نانآ ياـپ  ریز  ار  تلاـب  نک و  هداـشگ  ناـنآ  يارب  ار  تا  هرهچ  .هد  ناـشن  یمرن  ناـنآ  هب  نک و  تکرح  ناـشیا  اـب  سپ  .دراد  يرترب 

نارای ناگدنام  یقاب  نانیا  هک  نادرگ  کیدزن  تسلاجم  رد  ار  نانآ  نک ) هشیپ  ینتورف  نانآ  اب   ) رتسگب
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يدرک رادید  ار  وا  وت  رگا  سپ  .يدرگ  يورایور  هیواعم  اب  ات  ورب  سپـس  نک ، تکرح  تارف  طش  رب  ناشیا  اب  .دـننانمؤم  ریما  نئمطم 
.میآ وت  يوس  هب  نم  ات  راد  شهاگن 

نب دیعـس  دعـس و  نب  سیق   ) نت ود  نیا  اـب  دـسرب و  نم  هب  زور  ره  وت  ربـخ  دـیاب  درک و  مهاوخ  تکرح  وت  یپ  رد  يدوزب  نم  نوـچ 
نینچ رگا  سپ  .دـنکزاغآ  ار  گنج  تسخن  وا  هکنآ  ات  نکم  زاغآ  گنج  وا  اـب  يدروخرب  هیواـعم  هب  رگا  سپ  .نک  تروشم  سیق )

هدـنامرف سیق  نب  دیعـس  دـش ، هتـشک  زین  وا  رگا  تسا و  دعـس  نب  سیق  نایهاپـس  هدـنامرف  يدـش  هتـشک  وت  رگا  گنجب و  وا  اب  درک 
(1) دوب .» دهاوخ  نایهاپس 

« طاباس ملظم   » ات درک و  تکرح  دنا ، هدرک  رکذ  رتشیب  ای  رازه و  یس  ار  نآ  دادعت  هک  رامش  یب  یهاپـس  اب  دوخ  ترـضح  نآ  سپس 
.دیسر دوب  نیادم  کیدزن  هک 

رد فرژ  يرثا  هک  دـش  عیاش  نایهاپـس  نایم  رد  يربخ  .داتفا  رگراک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هاپـس  نارادولج  رد  هیواعم  ياـه  هئطوت 
یم نتـشک  هب  ار  دوخ  امـش  ارچ  سپ  دـنک  یم  هبتاـکم  هیواـعم  اـب  حلـص  يرارقرب  يارب  نسح  : » هک دـش  عیاـش  .تشاد  ناـنآ  هیحور 

«. دیهد

يوس هب  ار  هاپـس  ناهدـنامرف  رظن  ات  دیـشوک  هدـعو ، نداد  لام و  ياطعا  اب  هیواعم  نایهاپـس ، نایم  رد  ربخ  نیا  نتخاس  عیاـش  زا  سپ 
يارب يا  همان  یط  ار  ارجام  نیا  ربخ  هَّللا  دیبع  .دـندرک  یم  دـمآ  تفر و  هیواعم  هاگودرا  هب  یناهنپ  زین  ناهدـنامرف  .دـنک  بلج  دوخ 

لک هدـنامرف  نادـجو  تسناوت  يو  هک  نیمه  اـما  تشادـن ، ّتیمها  نادـنچ  دـح  نیمه  رد  هیواـعم  ياـه  هئطوت  .تشوـن  نسح  ماـما 
نآ رد  تشون و  هَّللادـیبع  هب  باـطخ  يا  هماـن  هیواـعم  .تفرگ  دوخ  هب  يرگید  گـنر  اـه  هئطوت  نیا  درخب ، ار  نسح  ماـما  ناـیهاپس 

: تفگ

زا یهن ، ياپ  نم  تعاطا  رد  الاح  نیمه  وت  رگا  سپ  درک  دهاوخ  میلست  نم  هب  ار  رما  تسا و  هتشاگن  همان  نم  هب  حلص  هرابرد  نسح 
وت هب  مهرد  رازه  رازه  يریذـیپب  نـآلا  نیمه  ارم  نخـس  وت  رگا  و  دـش ، یهاوـخ  نم  ور  هلاـبند  هنرگ  دوـب و  یهاوـخ  نم  ناهدـنامرف 

.داد مهاوخ  وت  هب  مدش  دراو  هفوک  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  رگید  مین  تقو و  نیمه  رد  ار  نآ  زا  یمین  هک  دیشخب  مهاوخ 

هرابرد وا  هب  نسح  هک  تفگ : يو  هب  هکنآ  تسخن  .دـش  لّسوتم  دـنفرت  هس  هب  هَّللادـیبع  نتفیرف  يارب  همان  نیا  رد  هیواعم  تقیقح  رد 
نیتسخن نیا  .تسا  هتشاگن  همان  حلص 
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ترهـش و نم  ارچ  سپ  دـشاب  نینچ  ًاعقاو  رگا  تسا : هتفگ  شدوخ  اـب  ًاـمتح  هَّللادـیبع  .دروآ  رد  هزرل  هب  ار  هَّللادـیبع  هک  دوب  یلماـع 
.مریگ شود  رب  دوش ، یم  هتخیر  نم  یهدنامرف  تحت  هک  ار  ییاهنوخ  نیگنس  راب  منک و  راد  هکل  خیرات  رد  ار  شیوخ  هزاوآ 

يو هب  هک  دوب  نآ  موس  دـنفرت  هرخالاب  تفیرف و  تسایر  نداد  هب  ار  وا  ینعی  .شاب  عوبتم  تفگ : يو  هک  دوب  نآ  هیواـعم  مود  دـنفرت 
تاواسم لدـع و  تمزالم  هب  ار  يو  شماما  هک  ار ، صخـش  نیا  تسناوت  ریخا  هلیح  نیمه  داد و  مهرد  نویلیم  کـی  شاداـپ  هدـعو 

.درب رد  هب  هار  زا  دوب ، هداد  نامرف  مدرم  نیرت  تسد  ورف  دروم  رد  یّتح 

یپ رد  هاپس  ناهاگحبص  .تسویپ  هیواعم  هاگودرا  هب  دزاس  هاگآ  دوخ  میمصت  زا  ار  یـسک  هکنآ  نودب  هاپـس ، لک  هدنامرف  هَّللادیبع ،
، هاپس هرامـش 2  درم  سیق ، .دـنتفاین  ار  وا  دنتـشگ  هچ  ره  اـّما  دـنرازگ ، زاـمن  يو  تماـما  هب  اـت  دـمآ  رب  شیوخ  هدـنامرف  يوجتـسج 

: تفگ دشخب و  توق  ارنانآ  ياهلدو  دنک  ناشمارآ  ات  داتسیا  هبطخ  هب  هاگنآ  .دراذگ  حبص  زامن  مدرم  اب  تساخرب و 

دش رـضاح  ردب  رد  ناکرـشم  هارمه  دوب و  ادخ  لوسر  يومع  وا  ردپ  .دندرکن  باوص  يراک  مه  زور  کی  شردپ  و  هَّللادیبع )  ) نیا
نآ دندرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  ار  وا  .درک  ریـسا  ار  وا  يراصنا  ورمع  نب  بعک  سپ  .دـگنجب  ترـضح  نآ  اب  ات 

بصنم رب  ار  ساّبع ) نب  هَّللادبع   ) وا ردارب  مالسلا ، هیلع  یلع  زین  .درک و  میـسقت  ناناملـسم  نایم  ار  نآ  تفرگ و  ار  وا  هیدف  ترـضح 
يارب لاوما  نیا  هک  درک  اعدا  دیرخ و  ناکزینک  اهنآ  اب  دیدزد و  ار  ناناملسم  لاوما  رهـش و  نآ  لاوما  وا  اّما  تشامگ ، هرـصب  تیالو 

داهناو و ار  شنادـنزرف  دیـسرت و  هاطرا  نب  رـُسب  زا  اّما  تشامگ ، نمی  تیالو  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  مه  ار  یکی  نیا  تسا و  لـالح  وا 
نایم زا  اروا  هک  ارادخ  دمح  هک : دنتفگو  درک  دییأت  اروا  نانخس  هاپس  .تسا  هدرک  نینچ  زین  نونکا  دندش و  هتشک  هکنآ  ات  تخیرگ 

.درک جراخ  ام 

نیا زا  .دنک  تمواقم  هیواعم  هاپس  لباقم  رد  دناوتب  هک  دوبن  یعـضو  رد  تسویپ ، هیواعم  هاگودرا  هب  شهدنامرف  هک  يرکـشل  نیا  اّما 
.دندنام یقاب  دیسر ، یم  رفن  رازه  راهچ  هب  ناشرامش  هک  اهنآ  زا   1 اهنت 4 / دنتشگ و  هدنکارپ  هاپس  نیا  دارفا  رتشیب  ور 

ملظم رد  هک  دش  ینایهاپـس  رگید  مّدقم و  طخ  دارفا  رد  ینارگن  فعـض و  ندـمآ  دـیدپ  بجوم  نایهاپـس ، زا  دادـعت  نیا  ندـش  مک 
یناسوساج قیرط  زا  نآ  رد  هیواعم  تاغیلبت  هک  یهاپـس  دـندوب  هدز  ودرا  وا  هاپـس  ماما و  هک  ییاج  ینعی  .دـندوب  هتفرگ  ياج  طاباس 

، درک یم  لیسگ  اجنآ  هب  مد  ره  هک 
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ار ناشیا  میناوت  یم  یهاوخب  رگا  هک  دنتـشون  وا  هب  رگید  يا  هتـسد  دنتـسویپ و  هیواـعم  هب  ترـضح  نایهاپـس  زا  یخرب  .تشاد  همادا 
.میشکب ار  وا  میناوت ، یم  یهاوخب  رگا  میروآ و  وت  دزن  هتسب  تسد 

ماما هاپـس  ناهدنامرف  هب  هتـسویپ  وا  .دش  یم  هداد  صاصتخا  دارفا  يارب  دوب ، رازه  دص  زا  نوزفا  ًابلاغ  هک  هیواعم  ياهـششخب  لذـب و 
.دنک ادج  ماما  زا  دبیرفب و  ار  اهنآ  ات  داد  یم  ار  شنارتخد  اب  جاودزا  هدعو 

.میبایرد درک  حلص  شریذپ  هب  روبجم  ار  ماما  هک  ییاهراشف  قمع  میناوت  یم  هنوگ  نیدب 

زا .درک  داریا  دنداد ، یم  لیکشت  ار  وا  هاپس  همدقم  دندوب و  هدرک  شزاس  هیواعم  اب  ًانطاب  هک  شنارای  يارب  ینیشتآ  هبطخ  نسح  ماما 
تحت يدایز  رایـسب  دح  ات  ترـضح  نآ  نایهاپـس  هک  تسادیپ  دومرف  داریا  دوخ  ياهنادجو  ناگدنـشورف  هب  ترـضح  هک  يا  هبطخ 

، دنک تعیب  هیواعم  اب  دشکب و  تسد  دوخ  ّقح  زا  هک  دـندرک  یم  رارـصا  ماما  هب  یتح  هک  اجنآ  ات  دنتـشاد  رارق  هیواعم  تاغیلبت  ریثأت 
.داد یمن  راک  نیا  هب  نت  ترضح  نآ  اّما 

زا شیپ  هک  نانچ  تسا  هدوب  يو  رورت  هشیدنا  رد  ترـضح  نآ  هاپـس  ناسانـشرس  زا  یکی  هک  دوش  یم  مولعم  هبطخ  نیا  زا  نینچمه 
.دوب هدیناسر  لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شرگید ، تسود  نیا 

نیعم دوخ  هک  یلجالا  برـض  اب  مه  نآ  هیواعم ، اب  حلـص  داقعنا  هب  ار  نسح  ماما  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  طیارـش  هتـشذگ ، اهنیا  مامت  زا 
يا همان  هیواعم  رگید ، لوق  ربانب  ای  تشاگن  هیواعم  هب  حلـص  دروم  رد  يا  همان  مالـسلا  هیلع  ماـما  نیا  رباـنب  داد ، یم  قوس  دوب ، هدرک 

.دنداد تیاضر  نادب  دندیسر ، قفاوت  هب  همان  حلص  نیا  ياهدنب  دروم  رد  هکنآ  زا  سپ  فرط  ود  ره  .تشون  ترضح  هب  هراب  نیا  رد 
.دنادرگ یمن  زاب  حالص  زج  تّما  رب  یکین و  ریخ و  زج  ماما  هب  همان  حلص  نیا  ياضما  عقاو  رد 

هجوت دـندومرف  داریا  دنتـشاد  ضارتعا  حلـص  نیا  هب  هک  یباحـصا  رب  حلـص  داقعنا  زا  سپ  هک  نسح  ماما  ياه  هبطخ  هب  هک  نامز  ره 
یم رب  يا  هنتف  سپ  زا  يا  هنتف  هظحل  ره  هک  هدوب  يراوشد  طیارـش  ریثأت  تحت  هزادـنا  هچ  ات  حلـص  نیا  داـقعنا  هک  میباـی  یمرد  دوش 

: دیامرف یم  نانآ  زا  یکی  هب  باطخ  ترضح  نآ  هکنآ  هلمج  زا  .تسا  هتساخ 
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هدهاشم ندیگنج  يارب  ار  مباحصا  تهارک  یتسـس و  هک  یماگنه  نم  .مناشیا  هدننک  زارفرـس  هکلب  متـسین ، نانمؤم  هدننک  راوخ  نم  »
«. دوب امش  راتشک  زا  يریگولج  نآ ، زا  مدوصقم  هناگی  متفرگ و  حلص  داقعنا  هب  میمصت  مدرک ،

هیواعم ینمشد  زا  رتمک  شنایعیش  نسح و  ماما  هب  تبسن  نانآ  ینمشد  هک  جراوخ  زا  یکی  هب  باطخ  يرگید  ياج  رد  ترـضح  نآ 
: دیامرف یم  هراب  نیمه  رد  دوبن ، ترضح  نآب  شنارای  و 

نم و هب  ناتیاه  هنعط  امـش و  تسد  هب  مردـپ  لتق  تخاس  راداو  راک  نیدـب  ارم  هچنآ  نکم  تواضق  ناسنیا  یجراـخ ! يا  وت  رب  ياو  »
هک دـیا  هتـشگ  نانچ  زورما  دوب و  ناتیایند  شیپاشیپ  ناتنید  دـیدش  هناور  نّیفـص  هب  هک  یماگنه  امـش  .دوب  نم  هیلع  امـش  يرگاـمغی 
زج سکچیهو  درک ، نانیمطا  نانآ  هب  ناوت  یمن  هک  دنتـسه  یمدرم  نایفوک  یجراخ ! يا  وت  رب  ياو  .تسا  ناـتنید  يورارف  ناـتیایند 

رایـسب و تالکـشم  لّمحتم  نانآ  رطاخ  هب  مردپ  .دنک  یمن  تقفاوم  يرگید  يأر  اب  نانآ  زا  کی  چیه  .دـندشن  زیزع  نانآ  هب  نالیلذ 
.دش یخلت  ثداوح 

هورگ دوخ  دـش و  هدـنکارپ  ناشنید  هک  دنتـسه  یناـسک  نآ  مدرم  دراذـگ و  یم  یناریو  هب  ور  اـهاج  رگید  زا  رتدوز  ناـنآ  نیمزرس 
(1) دندش .» هورگ 

: درک دقعنم  يو  اب  ار  هماندهع  نیا  داد و  حلص  هب  نت  هیواعم  اب  مالسلا  هیلع  ماما  رگید ، بابسا  للع و  زین  لماوع و  نیا  هب  هجوت  اب 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

.تسا هدرک  دقعنم  نایفس  یبا  نب  هیواعم  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  هک  تسا  يا  همان  نامیپ  نیا  »

: دراذگاو ودب  ریز  طیارش  اب  ار  تموکح  هک  دنک  یم  هحلاصم  هیواعم  اب  يو 

.دنک تموکح  وا  حلاص  نانیشناج  هریس  شربمایپ و  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  مدرم  نایم  رد  هیواعم  - 1

نیسح وا  زا  سپ  نسح و  يو  زا  سپ  هکلب  دنک ، نییعت  تموکح  يارب  ینیـشناج  دوخ  زا  سپ  دناوت  یمن  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  - 2
.دننک تموکح  مدرم  رب  دیاب 

ناما رد  دیاب  نمی  ای  زاجح و  ای  قارع  ای  ماش  رد  دنشاب ، هک  اج  ره  رد  مدرم  - 3

40 ص :

ص 207. صاوخلا ، هرکذت  ( 1 - ) 1
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.دنشاب

نامیپ دـنک و  دای  دـنگوس  صوصخ  نیا  رد  دـیاب  هیواعم  دنـشاب و  ناما  رد  دـیاب  ناشنادـنزرف  نانز و  زین  یلع و  ناوریپ  ناراـی و  - 4
.دریگن هدرخ  وا  رب  دنوادخ  دنامب ، رادافو  تسا  هتفگ  هچنآ  دوخ و  دهع  هب  سپس  دروخب و  دنگوس  دنوادخ  هب  يا  هدنب  رگا  .دهد 

راکشآ ناهن و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  دارفا  رگید  زین  نیـسح و  شردارب  یلع و  نب  نسح  هیلع  دیابن  هیواعم  - 5
.دزادنا ساره  هب  دنشاب  هک  اجک  ره  رد  ار  اهنآ  ای  دنزب  اهئطوت  هب  تسد 

(1) دوشیم .» هتفرگ  تداهش  هب  هک  تسا  یسک  نیرتهب  دنوادخو  ددرگ ، یم  همان  حلص  نیا  دراوم  تیاعر  دّهعتم  نالف  نب  نالف 

ودرا اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاپس  هک  يزورما  دادغب  کیدزن  ییاج  تسا ، هدوب  طاباس  نکسم  رد  همان  حلص  نیا  دقع  لحم 
.تشگزاب هفوک  هب  شنارای  هارمه  هب  نسح  ماما  دیسر ، نایاپ  هب  همان  حلص  داقعنا  راک  نوچ  دوب ، هدز 

یبتجم ماما  رظن  رد  حلص  يژتارتسا 

ّتلذ و بجوم  ار  نآ  شناتـسود  زا  یخرب  هک  همان  حلـص  نیا  لوبق  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دّـمحم  وبا  هک  تفریذـپ  دـیاب 
یکی همان  حلص  نیا  ياضما  .داد  ناشن  دوخ  زا  یگرزب  يراکادف  دنا ، هدناوخ  یبلط  میلست  سرت و  يور  زا  یمادقا  ار  نآ  شنانمشد 
نتخیر لـباقم  رد  ّتیلوئـسم  ساـسحا  سوه و  اوه و  ياـهنافوط  ربارب  رد  تمواـقم  دوخ و  رب  يزوریپ  ياـه  هوـلج  نیرتهوکـشرپ  زا 

: دومرف هک  تسا  هدوب  راوگرزب  ربمایپ  هدش  قیدصت  تسار و  نخس  نیا  نتسویپ  تقیقح  هب  ناناملسم و  ياهنوخ 

(2) دنک .» حالصا  ناناملسم  زا  هورگ  ود  نایم  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  دیاش  تسا و  رورس  نسح ) ماما   ) مرسپ نیا  »

یمن بیغ  هب  دَّیؤم  ماما  تیاهن  رد  اهیراوگرزب و  اـهتمارک و  عمجم  يراکادـف و  يوگلا  یتسار و  حالـص و  ياوشیپ  نسح  ماـما  رگا 
نامه ینعی  هیواعم ، دید  یم  هکنیا  زا  دوب ،

41 ص :

ص راونالا ج 10 ، راحب  ص 170 و  هّمغلا ، فشک  ص 45 و  همهملا ، لوصف  زا  یشرق  فیرـش  رقاب  همالع  ار  همان  نامیپ  نیا  ( 1 - ) 1
تیفیک نیبم  یبوخ  هب  هدـش و  لقن  همان  ناـمیپ  نیا  زا  هک  تسا  تروص  نیرتهب  دـش  هتفگ  هچنآ  تسا : هتفگ  هدرک و  لـقن  115 و .. 

.تسا حلص 
ص 298. ج 43 ، راونالا ، راحب  ( 2 - ) 2
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نینچ زگره  هچ ) رگا   ) شدیشکب و دیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  نوچ  : » دوب هدومرف  وا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یـسک 
.تشگ یم  بارطضا  بوشآ و  راچد  شکاپ  حور  دنیشن ، یم  تموکح  هکیرا  رب  دینک ،» یمن 

مـشچ هب  هک  ارچ  .درکیم  قدو  دش  یم  رطاخ  هدـیجنر  هتـسکش و  لد  هنیآ  ره  دوب ، یمن  لصتم  شراگدرورپ  هب  وا  گرزب  بلق  رگا 
.تسا هدرک  ادیپ  ششخرد  ون  زا  دیدج » ّتیلهاج   » هراتس دنور و  یم  ارقهق  هب  هراب  ود  ناناملسم  هک  دید  یم  دوخ 

زا هیواعم  لباقم  رد  زگره  دوب ، یمن  وا  ياضق  ربارب  رد  میلـست  ادـخ و  هب  يو  نامیا  توق  زا  هدیـشوج  رب  هک  وا  میظع  يراـبدرب  رگا 
زا سپ  مدرم  نیرتگرزب  هب  درک و  یم  هراپ  ار  تلاسر  روشنم  تسشن و  یم  ادخ  لوسر  ربنم  رب  هیواعم  .داد  یمن  ناشن  ییابیکش  دوخ 

.تفگ یم  ازسان  مانشد و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دیدرگ حلص  ياریذپ  ریز  دراوم  رطاخ  هب  داد و  حیجرت  ایند  رب  ار  ترخآ  نسح  ماما  يرآ 

نیا رباـنب  .دنتـسیرگن  یم  بتکم  ياهـشزرا  هب  ندیـشخب  قّقحت  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  تموـکح  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  - 1
رد يرازبا  ناونع  هب  نید  زا  دـنهاوخب  دـندرگ و  ّطلـسم  هعماج  رب  دـساف  تاقبط  دـنوش و  فرحنم  نیتسار  نید  زا  مدرم  هک  یماگنه 

یماـمتو دـنامب ، نازورف  بتکم  لعـشم  اـت  دورب ..  منهج  هب  نارمکحو  تموکح  سپ  دـنریگ ، هرهب  دوخ  عورـشم  اـن  عفاـنم  تمدـخ 
.دوش هتفرگ  راکب  يا  هلیسو  ره  اب  هعماج و  حالصا  يارب  تاناکما 

: دیامرف یم  تموکح  هویش  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

یم هانگ  بکترم  تموکح ) هار  رد   ) دـنک و یم  هشیپ  تنایخ  وا  اّما  تسین ، رت  شوهاب  رت و  كریز  نم  زا  هیواعم  دـنگوس ، ادـخ  هب  »
تنایخ ره  تسا و  رفک  یهانگ  ره  هانگ و  یتنایخ  ره  یلو  مدوب ، نامدرم  نیرت  كریز  دوخ  نم  دوب  یمن  روفنم  تناـیخ  رگا  دوش و 

ارم اهیتخـس  موش و  یمن  هتفیرف  گنرین  اب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  .دوش  یم  هتخانـش  نادـب  هک  تسا  یمچرپ  تمایق  زور  ار  يا  هشیپ 
(1) دنک .» یمن  یتسس  فعض و  راچد 

42 ص :

(. حلاص یحبص  عبط   ) هبطخ 200 هغالبلا ، جهن  ( 1 - ) 1
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: تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  نینچمه 

شفک نیا  تمیق  تفگ : نم  هب  سپ  .درک  یم  هلـصو  ار  دوخ  شفک  تشاد ، وا  .مدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  رب  راـق  يذ  رد  »
هکنآ رگم  تسا  رت  بوبحم  امـش  رب  تموکح  زا  نم  دزن  رد  شفک  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : .درادـن  یتـمیق  متفگ : تسا ؟ دـنچ 

(1) منک .» يریگولج  یلطاب  زا  ای  مراد  ياپ  رب  ار  یّقح 

رد هتفر و  زاـجح  زا  جراـخ  هب  هک  یبرع  لـیابق  رد  هژیو  هـب  مدرم و  دزن  رد  ناـمیا  حور  هـک  تـسیز  یم  یناـمز  رد  نـسح  ماـما  - 2
يا هلاه  ای  هدرک و  شومارف  ای  ار  دوخ  تلاسر  لیابق  نیا  .دوب  هتفای  لّزنت  تیاغ  هب  دندوب ، هدش  هدنکارپ  تکرب  ریخ و  رپ  ياهنیمزرس 

.دندوب هتشاد  هگن  ار  نآ  زا  قمر  یب 

زکرم تروص  هب  دشاب  ناناملسم  یقرش  تاحوتف  يارب  يزکرم  هاپس و  یماح  ات  دش  هتخاس  مّود  هفیلخ  راگزور  رد  هک  دنجلا » هفوک  »
.دندش یم  وا  بذج  مدرم  داد  یم  رتشیب  هک  سک  ره  .هدمآ  رد  دساف  ياهیشکرکشل  لیابق و  ياهشکمشک 

هک یلیابق  رتشیب  اّما  .دندرک  یم  عافد  تیب  لها  یبالقنا  یـشم  طخ  ّقح و  مالـسا و  زا  هک  دندوب  زین  يرگید  لیابق  نایم ، نیا  رد  هتبلا 
نیمه دنتشگ و  هدنکارپ  یعرـش  يربهر  نوماریپ  زا  هک  اجنآ  ات  دندوب  تورث  لام و  هب  ندیـسر  یپ  رد  دنتـسیز  یم  نیمزرـس  نیا  رد 

يراگن همان  يانب  یماش  ناشک  ندرگ  اب  دـشخب ، یم  نآ  نیا و  هب  یباتک  باسح و  چـیه  یب  ار  ناناملـسم  لاوما  هیواعم  دنتـسناد  هک 
هدهع رب  زین  ار  ترضح  نآ  هاپس  یهدنامرف  هک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يومع  رسپ  یّتح  دینیب  یم  امش  هک  تسا  نیمه  يارب  .دنداهن 

.ددنویپ یم  هیواعم  هب  دراذگ و  یماو  ار  ترضح  مهرد ، نویلیم  کی  زا  شیب  هب  ندیسر  عمط  هب  تشاد ،

هب ار  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رسپ  هک  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  ینعی  دوخ ، ّقح  هب  ماما  هب  رگید  راب  هفوک  هک  مینیب  یم  نینچمه 
.دنک یم  تشپ  دنک ، یم  هناور  نانآ  يوس 

نیا ندینـش  اب  زین  نایفوک  .دـیازفیب  ات » هد   » کی ره  مهـس  هب  هک  دـهد  یم  لوق  نانآ  هب  دوش و  یم  لیـسگ  هفوک  هب  دایز  نبا  هک  ارچ 
عیجف هب  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  طبـس  وا  مچرپ  ریز  رد  دـنوش و  یم  قحلم  دایز  نبا  هب  هدـعو 

هد زا  دایز  نبا  روظنم  هک  دوش  یم  مولعم  ًادعب  .تسیچ  هد »  » زا شروظنم  هک  دنسرپ  یمن  دایز  نبا  زا  اًلـصا  دنـشک و  یم  عضو  نیرت 
ًامتح هک  دنا  هداد  یم  هدعو  دوخ  هب  نایفوک  اسب  هچ  تسا !! هدوب  امرخ  هناد  هد  طقف 

43 ص :

ص 76. ذخأم ، نامه  ( 2 - ) 1
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! تسا هدوب  رانید  هد  هد ، زا  روظنم 

هیلع ریما  ترـضح  نوماریپ  هک  تریـصب  لهاو  .دندیـشیدنا  یم  هدوسآ  تحار و  یگدنز  هب  دـندوب و  هدـش  هتـسخ  گنج  زا  نایفوک 
نانآ يارب  ار  دوخ  ّقح  هب  ماما  لیاضف  دنداد و  یم  رکذت  مدرم  هب  ار  تمایق  زور  دندرکیم و  عافد  ناشیا  زاو  دندوب  هدمآدرگ  مالسلا 
هفوک رد  تشهب » يوس  هب  شیپ   » دز یم  دایرف  نّیفص  زور  رد  هک  رـسای ، رامع  رگید  .دنتـشادن  روضح  نانآ  نایم  رد  دنتفگ ، یم  زاب 
نوچ يدرم  .تشادن  روضح  نایفوک  نایم  رد  نانمؤمریما  كریز  یگنج  هدنامرف  ماگـشیپ و  روالد و  رای  نآ  رتشا  کلام  رگید  .دوبن 

یناشن چیه  رگید  .دوبن  نایفوک  نیب  داد ، یم  رـس  ترـسح  هآ  شبایغ  رد  تسناد و  یم  دوخ  ردارب  ار  وا  نانمؤمریما  هک  ناهیتلا » نبا  »
کمک ناشیا  زا  اهگنج  هرادا  رد  درک و  یم  دامتعا  اهنآ  هب  هک  مالـسلا ، هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگآ  نارای  زا 

 .... دش یمن  هدید  هفوک  هعماج  رد  تفرگ ، یم 

زا شیپ  یکدـنا  هک  دوبن  وا  رگم  .دوب  هدـش  هتـسب  تنایخ  غیت  هب  زین  اهگنج ، ماگـشیپ  نامرهق  نآ  یلع ، ماما  دولآ  درد  یگدـنز  رتفد 
: تفگ شراگدرورپ  هب  باطخ  درک و  زاب  شرس  يالاب  ینآرق  تفر و  ربنم  زارف  رب  شتداهش 

.دنا هدروآ  هوتس  هب  ارم  زین  نانیا  مدرک و  هتسخ  ار  نانیا  نم  ایادخ ! دوش !؟ یم  عنام  نم  نتـشک  زا  ار  امـش  نیرتزور  هریت  يزیچ  هچ  »
(1) نادرگ .» هدوسآ  ناشیا  زا  ارم  نم و  زا  ار  ناشیا  سپ 

یهاپس نامه  نیا  دوب و  هدرک  جیسب  هیواعم  اب  دربن  يارب  یهاپس  تداهـش ، زا  شیپ  یکدنا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
زین نانآ و  رظن  فالتخا  نایهاپـس و  هدارا  فیعـضت  اّما  دـش ، راد  هدـهع  ار  نآ  یهدـنامرف  نسح  ماـما  شدـنزرف  يو  زا  سپ  هک  دوب 

تایح نامز  رد  لماوع  نیمه  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم  هک  يروط  هب  .دـش  ترـضح  هاپـس  تسکـش  بجوم  هاپـس  ناهدـنامرف  تنایخ 
.درک یم  هجاوم  تسکش  اب  زین  ار  وا  داد  یم  خر  زین  یلع  ترضح 

.دوب هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  شراوگرزب  دـنزرف  تسد  هب  حلـص  دـسر و  تداهـش  هب  نانمؤمریما  هک  دوب  نآ  ریدـقت  اّما 
.دوش اضما  دنک ، یم  رارق  رب  حالصا  شتّما  زا  هورگ  ود  نایم  وا  هلیسو  هب  دنوادخ 

: تفگ هک  تسا  هدمآ  ینادمه  ثراح  زا  یثیدح  رد 
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.میتسه وت  نامرف  هب  شوگ  ام  ییوا و  ّیصو  تردپ و  نیشناج  وت  دنتفگ : دندمآ و  نسح  ماما  دزن  مدرم  دش ، دیهش  نانمؤمریما  نوچ 
: تفگ نانآ  هب  نسح  ماما  .نک  تموکح  ام  رب  سپ 

و دنام ؟ دیهاوخ  رادافو  نم  هب  هنوگچ  هاگنآ  دیدرکن  افو  دوب  نم  زا  رتهب  هک  یسک  هب  امش  .دییوگ  یم  غورد  هک  دنگوس  يادخ  هب  »
، دشاب نیادم  هاگودرا  امـش  نم و  رارق  دییوگ  یم  تسار  رگا  مرادن ؟ دامتعا  امـش  هب  هک  یلاح  رد  منک  نانیمطا  امـش  هب  نم  هنوگچ 

دیاب دوخ  نایهاپس  اب  ایآ  دنکب ؟ تسناوت  یم  هچ  يراوشد  طیارش  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما   (1) دیهد .» ناشن  يرادافو  اجنآ 
رهز لسع  اب  دید  نازیرگ  دوخ  زا  هک  ار  سک  ره  درک و  یم  ششخب  لذب و  اهنآ  هب  ار  ناناملسم  لاوما  درک ، یم  راتفر  هیواعم  دننام 

هجاوم اهیراوشد  اهیتخـس و  اب  ار  وا  تموکح  رما  نیا  هک  دـنچ  ره  تفرگ  یم  شیپ  ار  شردـپ  شور  هکنآ  ای  درب ، یم  نایم  زا  دولآ 
؟ دزاس

فادها و هب  ندیشخب  قّقحت  يارب  كاپ  يا  هلیسو  دناوت  یمن  تموکح  هک  درب  یپ  هک  ارچ  تسش ، تسد  تموکح  زا  ترـضح  نآ 
رد بتکم  حور  هرابود  ندیمد  نافلاخم و  فوفـص  هب  نتـسویپ  نآ  تفای و  تموکح  زا  رتهب  يا  هلیـسو  وا  .دشاب  تلاسر  ياهـشزرا 

.دوب نافلاخم  هزرابم  هعسوت  تموکح و  اب  فلاخم  نیتسار  نانمؤم  يربهر  راکفا و  رشن  ناربهر و  شرورپ  قیرط  زا  تّما 

تسا نآ  هاوگ  دوخ  تسناد  تموکح  تمالس  رایعم  ار  اهنآ  درک و  الما  هیواعم  رب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يا  همان  حلـص  ياهطرـش  - 3
رازبا زج  يرگید  لیاسو  يریگراک  هب  اب  اّما  تسا ، هدوب  دـساف  عاـضوا  اـب  ییاـیور  يارب  يا  هشقن  حرط  هشیدـنا  رد  ترـضح  نآ  هک 

: تسا هدمآ  همان  حلص  نیا  دراوم  زا  یخرب  رد  .تموکح 

.دنک تموکح  ترضح  نآ  حلاص  نانیشناج  شور  شربمایپ و  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  دیاب  هیواعم  - 1

هدهع رب  يو  زا  سپ  هفیلخ  نییعت  هکلب  دنک ، نییعت  یفرعم و  نیشناج  ناونع  هب  دوخ  زا  سپ  ار  یسک  دیابن  نایفس  یبا  نب  هیواعم  - 2
.تسا ناناملسم  ياروش 

دیاب نمی  رد  ای  زاجح و  رد  ای  قارع  رد  ای  ماش و  رد  ای  دنشاب  هک  اجک  ره  رد  مدرم  - 3
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.دنرب رس  هب  ناما  نما و  رد 

.دنشاب نوصم  ضرعت  هنوگره  زا  دیاب  ناشنادنزرف  نانز و  لاوما و  یلع و  ناوریپ  نارای و  - 4

راکشآ ناهن و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  دارفا  رگید  زین  نیـسح و  شردارب  یلع و  نب  نسح  هیلع  دیابن  هیواعم  - 5
.دزادنا (1) ساره  هب  دنشاب  هک  اجک  ره  رد  ار  اهنآ  ای  دنزب و  هئطوت  هب  تسد 

مالسا یتموکح  ياهنوناق  نیرت  مهم  هدنریگرب  رد  همان  حلص  نیا  هک  دنک  یم  نومنهر  هتکن  نیدب  ار  ام  اهطرش  نیا  هب  ارذگ  یهاگن 
يرارقرب لوؤسم  هیواعم  اهطرش ، نیا  ربانب  .دشاب  یم  تموکح  ندوب  ییاروش  ّتنس و  باتک و  قبط  رب  تموکح  ندوب  ینوناق  زا  معا 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ینعی  نافلاخم  يربهر  هژیوب  مدرم و  يارب  ّتینما 

يارب ار  هار  نیرتمهم  هلیـسو  نیدب  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  .تفریذـپ  مدرم  دزن  رد  تموکح  ساسا  ناونع  هب  ار  اهطرـش  نیا  زین  هیواعم 
، دـندرک یم  تفلاخم  همان  حلـص  نیا  ياهطرـش  زا  یخرب  رب  هک  ینارادـنید  نادنمـشیدنا و  ندرک  هاگآ  هیواعم و  تقیقح  ندـنایامن 

.درک باختنا 

هیواعم اب  دربن  قایتشا  رد  اهناج  اریز  دش ، لّمحتم  یناوارف  جنر  هیواعم ، اب  حلص  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  ندرک  عناق  يارب  نسح  ماما 
هدـیقع جراوخ  ناـحول  هداـس  هکنیا  رب  نوزفا  .دـننادن  دـنیاشوخ  ار  يو  اـب  تعیب  ناـنآ  هک  دـش  یم  بجوم  رما  نیمه  تخوس و  یم 

نیا دنگوس  ادخ  هب  : » دنتفگ ترضح  نآ  هب  تبسن  یّتح  تسا و  هدییارگ  رفک  هب  دراپسب  هیواعم  هب  ار  تموکح  سک  ره  هک  دنتـشاد 
(2) تسا !» هدش  رفاک  درم 

: تفگ درک و  داریا  ینانخس  مدرم  يارب  هیواعم  اب  همان  حلص  داقعنا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

ار یسک  مردارب  نم و  زج  دشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شّدج  هک  دیدرگب  يدرم  یپ  رد  ایند  مامت  رد  امش  رگا  مدرم ! يا  »
نآ يزیرنوخ  زا  يریگولج  تّما و  حالـص  رطاخ  هب  اّما  دوب ، نم  ِنآزا  هک  تساخرب  هعزانم  هب  نم  اب  یّقح  رـس  رب  هیواعم  .دیبای  یمن 

یتشآ زین  امش  منک  یتشآ  نم  هک  یسک  اب  هک  دیدرک  تعیب  نم  اب  امش  مدراذگاو و  ودب  ار 
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درک و یم  وزرآ  ار  رما  نیا  هک  یسک  رب  دشاب  یتّجح  دوخ  مدرک  هچنآ  ات  منک  حلص  هیواعم  اب  هک  مدید  حالـص  نینچ  نم  دییوج و 
(1) دنچ .» یتدم  يارب  یعاتم  دشاب و  ینومزآ  دیاش  مناد ، یم  نم 

مـسق ادـخ  هب  : » تفگ وا  اب  يّدـع  نب  رجح  .دـندرک  ضارتعا  يو  رب  زین  ترـضح  نآ  گرزب  باحـصا  زا  یخرب  یّتح  دوجو  نیا  اـب 
هک یلاح  رد  میتشگزاب  ام  .مدید  یمن  ار  يزور  نینچ  میدرم و  یم  وت  اب  زین  ام  یتفای و  یم  تافو  زور  نیا  رد  وت  هک  متـشاد  تسود 

«. دنتشگزاب لاحشوخ  نامداش و  دنتشاد ، یم  تسود  هچنادب  نانآ  میدش و  میتشادن  تسود  هچنآ  شریذپ  هب  روبجم 

: دومرف درک ، تولخ  وا  اب  هک  نیمه  اّما  دیوگ ، خساپ  رجح  نخس  هب  نارگید  لباقم  رد  دوبن  لیام  ماما  هک  دسر  یم  رظن  هب 

دننامه وا  يار  درادن و  تسود  يراد  یم  تسود  وت  هک  ار  هچنآ  یـسک ، ره  .مدینـش  هیواعم  سلجم  رد  ار  وت  نخـس  نم  رجح ! يا  »
(2) تسا .» يرما  راکدنا  تسد  زور  ره  لاعتم  دنوادخ  مدادن و  يراک  نینچ  هب  نت  امش  ياقبا  يارب  زج  نم  .تسین  وت  يار 

روضح یبتجم  ماما  رضحم  رد  يا  هّدع  دمآ ، نسح  ماما  دزن  دوب ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نانمؤمریما و  ناوریپ  زا  یکی  هک  زین  نایفس 
: تفگ ماما  هب  باطخ  نایفس  .دنتشاد 

! نانمؤم هدننک  راوخ  يا  وت  رب  مالس 

تمدخ هب  سپس  متـسب و  ار  نآ  متـسج و  نییاپ  مبوکرم  زا  دیوگ : تیاور  همادا  رد  نایفـس  .نایفـس  يا  وت  رب  مالـس  داد : خساپ  ماما 
: دیسرپ ترضح  نآ  مدیسر  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ یتفگ هچ  نایفس  يا 

يدرک تعیب  هیواعم )  ) رگنایصع نیا  اب  یتقو  وت  دنگوس  ادخ  هب  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  .نانمؤم  هدننک  راوخ  يا  وت  رب  مالس  متفگ :
رد رفن  رازه  دـص  هکنآ  لاـح  یتخاـس ، هدـنکفا  رـس  ار  اـم  يدومن  میلـست  هراوخ  رگج  نز  نآ  دـنزرف  نوعلم ، نیا  هب  ار  تموـکح  و 

ماما .تسا  هداهناو  وت  هب  ار  تموکح  راک  دنوادخ  دنریمب و  تربارب  رد  دنرضاح  هک  دنتسه  وت  رایتخا 
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: تفگ خساپ  رد  نسح 

ادخ لوسر  زا  تفگ  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نم  .مینک  کسمت  نادب  میرب  یپ  ّقح  هب  هاگ  ره  تیب ، لها  ام  نایفـس ! يا  »
ییولگ نهپ و  ینیرـس  هک  يدرم  رب  تّما  نیا  راـک  هکنآ  اـت  دوشن  يرپس  اهبـش  اـهزور و  دومرف : یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رد یهاوخ  شزوپ  چیه  هکنآ  رگم  دریم  یمن  درگن و  یمن  وا  هب  دنوادخ  .دیآ  عمج  دوش ، یمن  ریس  دروخ  یم  هچره  دراد و  هداشگ 
«. تسا شیوخ  راک  هدننک  مامت  دوخ  دنوادخ  هک  مناد  یم  نم  تسا و  هیواعم  نامه  درم  نیا  .درادن  نیمز  رد  يروای  چیه  نامسآ و 

روط نامه  تفرگ و  يا  هساک  ترضح  نآ  میتفر ، دیشود ، یم  ار  شرتش  ریـش  هک  یـسک  فرط  هب  ام  تشادرب و  گناب  نذؤم  سپس 
: دومرف نم  هب  ترضح  نآ  .میتفر  دجسم  يوس  هب  مه  اب  دیناشون و  نآ  زا  زین  ارم  سپس  دیشون و  هداتسیا 

.میایب ات  دش  بجوم  امش  ّتبحم  درک ، ثوعبم  قح  نید  تیاده و  هب  ار  دّمحم  هک  ییادخ  هب  متفگ : يدمآ ؟ هک  دش  هچ  نایفس  يا  »
یم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دومرف  یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  نم  هک  نایفـس  يا  وت  رب  داب  هدژم  سپ  دومرف :

طسو تشگنا  هبابس و  ناتشگنا   ) ود نیا  ای  داد ) ناشن  ار  دوخ  هبابـس  ناتـشگنا   ) ود نیا  دننام  ناشنارادتـسود  نم و  تیب  لها  تفگ :
هک نایفـس  يا  شاب  داش  .دراد  يرترب  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  هک  یلاح  رد  .دـنوش  یم  دراو  نم  رب  ضوح ، رب  داد ) ناشن  ار  دوخ 

«. دنک ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نادناخ  زا  ّقح  ییاوشیپ  دنوادخ  هکنآ  ات  دریگ  یم  رب  رد  ار  راکهنگ  راکوکین و  ایند 

نب دعـس  نب  سیق  يزور  هلمج  زا  .داد  یم  نامرف  هیواعم  اب  تعیب  هب  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  یّتح  تاـقوا  یهاـگ 
: تفگ وا  هب  هیواعم  .دـش  لخاد  هیواعم  رب  دوب ، هدـش  هداهن  ناینب  یلع  ماما  هلیـسو  هب  هک  سیمخلا ،» هطرـش   » سیئر يراـصنا ، هداـبع 

ادـخ هب  یتسین ؟ رادرب  تسد  ایآ  تفگ : هیواعم  منک ؟ تعیب  اـیآ  دّـمحم ! وبا  يا  دیـسرپ : تسیرگن و  نسح  ماـما  هب  سیق  .نک  تعیب 
(1) نم ..  دنگوس 

.منک تعیب  ضقن  مناوت  یم  مهاوخب  رگا  مسق  ادخ  هب  ینکب  یناوت  یمن  يراک  چیه  تفگ : سیق 
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.درک (1) تعاطا  ماما  هتفگ  زا  زین  سیق  .نک  تعیب  سیق  تفگ : وا  هب  تفر و  سیق  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگنآ 
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كانبات ياهیریگ  عضوم 

دنیچ یم  ار  حلص  ياه  هویم  ماما 

راوتـسا تموکح  ندرک  دوبان  زاب و  گنرین  درم  نآ  ّتیهام  ندرک  اشفا  عقاو  رد  هیواعم  اب  حلـص  داقعنا  زا  نسح  ماـما  یلـصا  فدـه 
يارب یتصرف  ره  زا  دشخب و  مظن  ار  نافلاخم  فوفـص  ون  زا  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .دوب  وا  یلهاج  ياهـشزرا  رب  هدش 

.دنک يرادرب  هرهب  مدرم  رد  اوقت  نامیا و  حور  نتخیگنارب 

.تخادرپ میهاوخ  هیواعم  لباقم  رد  ماما  نآ  ناشخرد  ياهیریگعضوم  زا  یخرب  هب  ریز  رد 

: تخومآ یم  تموکح  نافلاخم  هب  ار  تمواقم  شور  دنازرل و  یم  ار  هیواعم  تخت  جات و  اهیریگعضوم ، نیا  عقاو  رد 

: تفگ تسشن و  ربنم  رب  ینارنخس  داریا  يارب  هیواعم  حلص ، يرارقرب  زا  سپ  یکدنا  فلا -

.تسنادن رما  نیا  راوازس  ار  دوخ  داد و  صیخشت  تفالخ  هتسیاش  ارم  یلع  نب  نسح 

نایاپ هب  هیواعم  نانخـس  نوچ  .دوب  هتـسشن  هیواعم  زا  رت  نییاپ  هلپ  کـی  تشاد و  روضح  سلجم  نآ  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
ادخ لوسر  سپ  : » دومرف درک و  دای  هلهابم  زور  زا  هاگنآ  دوتـس و  دوب ، هتـسیاش  هچنادـب  ار  يادـخ  تساخرب و  ترـضح  نآ  دیـسر ،

زا وا  .میتسه  وا  نامدود  لها و  ام  .دروایب (1)  ار  مردام  نانز  زا  مردارب و  نم و  نادـنزرف  زا  مردـپ و  قیالخ ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
( ضر  ) هملس ما  يربیخ  يابع  ریز  رد  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  ریهطت (2)  هیآ  نوچ  .مییوا و  زا  ام  تساـم و 

هاگنآ دروآ و  درگ 
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نم و زج  ابع  نیا  ریز  رد  .نک  كاپ  ار  اهنآ  يادزب و  ناشیا  زا  ار  يدـیلپ  سپ  .دـننم  ناـمدود  تیب و  لـها  ناـنیا  ایادـخ ! راـب  دومرف :
رد ندمآ  ایند  هب  ّقح  ار  سک  چیه  تشادن و  ندش  بنج  هزاجا  یـسک  چیه  دجـسم  رد  دوبن و  يرگید  سک  مردام  مردپ و  ردارب و 

لوسر دزن  رد  ار  ام  هاگیاج  دوخ  امش  ام و  هب  دنوادخ  بناج  زا  دوب  یتمارک  نیا  مردپ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگم  دوبن  نآ 
.دیدوب هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

هراب نیا  رد  یخرب  .ار  ام  هناخ  برد  رگم  دندنبب  دش  یم  هدوشگ  دجسم  يور  هب  هک  ار  ییاهرد  ات  داد  نامرف  ترـضح  نآ  نینچمه 
دنوادخ هکلب  دییاشگب ، ار  مادک  دیدنبب و  ار  رد  مادک  هک  میوگ  یمن  دوخ  بناج  زا  نم  دومرف : يو  دندرک و  شسرپ  شترـضح  زا 

.تسا هداد  نامرف  اهرد  نیا  ندوشگ  نتسب و  هب 

باتک رد  ام  .دیوگ  یم  غورد  وا  .ما  هتسنادن  نآ  راوازس  ار  دوخ  هتسناد و  تفالخ  هتسیاش  ار  وا  نم  هک  تسا  هتـشادنپ  هیواعم  کنیا 
، درب دوخ  يوس  هب  ار  شربمایپ  دـنوادخ ، هک  ینامز  زا  هراومه و  تیب  لها  .میتسه  یلوا  نامدرم  هب  تبـسن  شربمایپ  ناـبز  رب  ادـخ و 
ام ّدـض  رب  ار  مدرم  دـنا و  هتفر  الاب  ام  ندرگ  رب  هتفرگ و  متـس  هب  ار  ام  ّقح  هک  یناسک  اـم و  ناـیم  دـنوادخ  سپ  .دـنا  هدوب  متـس  ریز 

، دوب هداد  رارق  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یّقح  زا  ار  اـم  رداـم  هتـشادزاب و   (1) یف ء »  » زا ار  ام  مهـس  هدـناروش و 
.دیامرف يرواد  دنا ، هدرک  مورحم 

یم تعیب  مردپ  اب  تفگ  كرت  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  هب  مدرم  رگا  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  ادـخ  هب 
رد هیواعم ! يا  وتو  .تشاد  یمن  غیرد  نانآ  زا  ار  شتکرب  نیمز  دـیراب و  یم  ورف  نانآ  رب  ار  شتمحر  ناراـب  نامـسآ  اـنامه  دـندرک ،

ناگدشدازآ دندرک و  لادج  نآ  رـس  رب  شیرق  دمآ ، نورب  دوخ  یلـصا  هاگیاج  زا  تفالخ  نیا  نوچ  .يدرک  یمن  عمط  تفالخ  نیا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  .دیدرک  عمط  نآ  رد  تنارای ، وت و  ینعی  نانآ ، نادنزرف  و  ءاقلط ) )

هب ار  تّما  نآ  يو  اّما  دش ، یم  تفای  زین  وا  زا  رتملاع  هک  دیسر  تموکح  هب  نانآ  نایم  رد  يدرم  هکنآ  رگم  دشن  هابت  یتّما  چیه  راک 
نیـشناج نوراه  دنتـسناد  یم  هکنآ  اب  لیئارـسا  ینب  .دندوب  هتخیرگ  نآ  زا  هک  دنـسر  ییاجنادـب  ات  دـهد  یم  قوس  رت  تسپ  تاجرد 

هکنآ لاح  .دنداد  تعیب  تسد  يرگید  اب  دنداهناو و  ارم  ردپ  زین  تّما  نیا  .دندش  يرماس  وریپ  دندرک و  اهر  ار  وا  اّما  تسا ، یـسوم 
، یسوم هب  تبسن  ینوراه  نوچمه  نم  هب  تبـسن  وت  : » دومرف یم  مردپ  هب  هک  دندوب  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دوخ 

ربمایپ هکنآ  زج 
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هک دومرف  ناشیدب  درک و  بوصنم  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  مردپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دندوب  هدـید  دوخ  نانیا  یتسین .»
.دنزاس هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  نابیاغ  نادهاش ،

دراو يراغ  رد  هکنآ  ات  دناوخ  یم  یلاعت  يادـخ  هب  ار  نانآ  هک  یلاح  رد  تخیرگ  شیوخ  موق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هب داهن و  ربمایپ  تسد  رد  ار  شتـسد  مردـپ  درک ، توعد  ارنانآ  هک  یماـگنه  تخیرگ و  یمن  زگره  تفاـی  یم  ینارواـی  رگا  دـش و 

دنتفرگ ناوتان  ار  وا  هک  ینامز  رد  داد  رارق  یشیاشگ ، رد  ار  نوراه  دنوادخ  سپ  .تشادن  یسر  دایرف  هک  یماگنه  هب  دیسر  وا  دایرف 
ینارای داهن و  مدق  راغ  هب  يو  هک  یماگنه  .داد  رارق  یشیاشگ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنوادخ  شدنـشکب و  دوب  کیدزن  و 

يا .درک  تعیب  وت  اب  دراذگ و  روای  یب  اهنت و  ار  ام  تّما  نیا  هک  یماگنه  هب  میتسه  يادخ  زا  یـشیاشگ  رد  زین  نم  مردـپ و  تفاین و 
نیب امـش  رگا  هک  یتسار  هب  مدرم ! يا  .دـهد  یم  يور  يرگید  سپ  زا  یکی  هک  دوب  اه  ّتنـس  اه و  هنومن  ًامامت  متفگ  هچنآ  هیواـعم :

اب نم  دیبای و  یمن  ار  يرگید  سک  مردارب  نم و  زج  هب  دشاب ، يربمایپ  هداز  هک  دیبایب  ار  يدرم  هک  دیواکب  ار  ناهج  برغم  قرشم و 
(1) دنچ .» يراگزور  ات  تسا  یعاتم  امش و  يارب  تسا  ینومزآ  نیا  هک  مناد  یم  هچ  رگا  مدرک و  تعیب  هیواعم )  ) نیا

روـضح سلجم  نآ  رد  هک  نسح  ماـما  .تفگ  ازـسان  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هب  تـفر و  ربـنم  زارف  رب  هیواـعم  رگید  راـب  کـی  ب -
: تسا هدمآ  تیاور  رد  هراب  نیا  رد  .درک  اوسر  مدرم  ناگدید  ربارب  رد  ار  وا  تخادرپ و  هلداجم  هب  هیواعم  اب  .تشاد 

هب يو  اب  تعیب  راک  نوچ  .دـیزگ  تماقا  اجنآ  رد  يزور  دـنچ  تفر و  هفوک  هب  هیواعم  دـش ، اـضما  حلـص  هماـن  ناـمیپ  هکنآ  زا  سپ  »
نیسح نسح و  .تفگ  ازسان  نسح  ماما  هب  سپس  وا و  هب  درک و  دای  یلع  نانمؤمریما  زا  داتسیا و  ینارنخس  هب  مدرم  يارب  دیسر  نایاپ 

ار وا  تسد  نسح  ماما  دـیوگ ، خـساپ  ار  هیواعم  نانخـس  اـت  تساـخرب  نیـسح  سپ  .دنتـشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  مالـسلا  اـمهیلع 
نم ردـپ  یلع  متـسه و  نسح  نم  .ینک  یم  دای  یلع  زا  هک  یـسک  يا  دومرف : تساخرب و  دوخ  سپـس  دـناشن و  شیاـج  رب  تفرگ و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  گرزب  ردپ  تسا و  دنه  وت  ردام  همطاف و  نم  ردام  .تسا  رخص  تردپ  يا و  هیواعم  وت  تسا و 

رب يادخ  تنعل  سپ  .تسا  هلیتق  وت  گرزب  ردام  هجیدخ و  نم  گرزب  ردام  تسا و  برح  وت  ياین  و 
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دنتـشاد روضح  دجـسم  رد  هک  یناسک  زا  يا  هّدـع  داب ! ام  قفانم  رفاک و  نیرت  هنیرید  نیرت و  موق  دـب  نیرتداژن و  تسپ  نیرت ، مانمگ 
(1) نیمآ .» نیمآ  دنتفگ : اعد  نیا  یپ  رد 

هب تسب ، یم  مالـسا  رب  يدـیدج  ياهغورد  دوب و  هداهن  اجنآ  رد  ار  شتفـالخ  هاـگیاپ  لاـس  تسیب  هیواـعم  هک  ییاـج  ماـش ، رد  ج -
هک درک  مالعا  تساخرب و  وا  دـساف  ماظن  اب  تفلاخم  هب  یبتجم  نسح  ماما  دروآ ، دوجو  هب  يا  هزات  نییآ  ات  دوب  کـیدزن  هک  يروط 

: دنک یم  وگزاب  نینچ  ار  هثداح  نیا  خیرات  .میشاب  یم  رت  هتسیاش  رتهب و  ناناملسم  يربهر  يارب  مریس ، طخ  نم و 

مدرم دور و  ربنم  زارف  رب  نوچ  تسا و  زجاع  ناوتان و  يدرم  یلع  نب  نسح  تفگ : هیواعم  هب  صاـع  نب  ورمع  هک  دـنا  هدرک  تیاور 
وبا يا  تفگ : نسح  ماما  هب  هیواعم  سپ  .یهد  نخـس  هزاجا  وا  هب  شاک  يا  .دـنام  یم  زاب  نتفگ  زا  دوش و  یم  لـجخ  دـنرگنب  وا  هب 

! یتفگ یم  زردنا  ار  ام  یتسشن و  یم  ربنم  رب  شاک  يا  دّمحم !

: دومرف سپس  .داتسرف و  دورد  وا  رب  دروآ و  اج  هب  ار  يادخ  شیاتس  تساخرب و  ماما 

تخد همطاف  نانز ، يوناب  رسپ  یلع و  رسپ  نسح  نم  هک  دنادب  دسانش  یمن  ارم  هکنآ  متسیک و  هک  دناد  یم  دسانش ، یم  ارم  هک  ره  »
، ما هدنهد  میب  شخب و  هدژم  دنزرف  نم  منابات ، غارچ  دنزرف  نم  میادـخ ، لوسر  دـنزرف  نم  .متـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

دنزرف منم ، دش  ثوعبم  سنا  نج و  يوس  هب  هک  سک  نآ  دنزرف  .دش  ثوعبم  نایناهج  يارب  تمحر  هب  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم 
، نانمؤمریما دنزرف  منم  لیالد ، تازجعم و  بحاص  دـنزرف  منم ، لیاضف  بحاص  دـنزرف  منم ، .ادـخ  لوسر  زا  سپ  ادـخ  قلخ  نیرتهب 
هّکم و دنزرف  منم  ماقم ، نکر و  دنزرف  منم  .یتشهب  ناناوج  رورس  ود  زا  یکی  منم  هدش ، هتشادزاب  شقح  هب  ندیسر  زا  هک  یسک  منم 
زا ام  يارب  رادرب و  نانخـس  نیا  زا  تسد  تفگ : دـمآ و  مشخ  هب  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  هیواعم  تاـفرع .» رعـشم و  دـنزرف  منم  ینم ،

شیوبـشوخ بش  یکنخ  دزپـب و  ار  نآ  اـمرگ  دـنک و  نتـسبآ  ار  نآ  داـب  دومرف : وا  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .وگب  هزاـت  ياـمرخ 
.دنادرگ

: داد همادا  تفرگ و  ار  دوخ  نخس  لابند  هاگنآ 

منم .دندش  میلست  شربارب  رد  شیرق  هک  یسک  دنزرف  منم  عاطم ، عیفش  دنزرف  منم  »
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«. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دّمحم  دنزرف  مدرم و  ياوشیپ  دنزرف 

یتفگ هچنآ  .ایب  نییاپ  دّمحم ! وبا  يا  تفگ : ور  نیا  زا  دنوش ، لیامتم  ترضح  نآ  هب  نانخس ، نیا  ندینش  اب  مدرم  هک  دیسرت  هیواعم 
.تسا یفاک 

هب نسح  ماما  راکچ !؟ تفالخ  اب  ار  وت  دش ؟ یهاوخ  هفیلخ  هدنیآ  رد  يدرک  رکف  تفگ : وا  هب  هیواعم  .دـمآ  نییاپ  ربنم  زا  نسح  ماما 
: دومرف وا 

لیطعت ار  لوسر  ّتنس  دوش و  هفیلخ  روز  اب  هک  یسک  هن  دنک  راتفر  ادخ  لوسر  ّتنـس  ادخ و  باتک  قبط  رب  هک  تسا  یـسک  هفیلخ  »
جنر و دوش و  مامت  شتّذل  سپـس  دیوج و  ماک  نآ  زا  یکدنا  هک  دوش  بحاص  ار  یتموکح  دریگ و  دوخ  ردام  ردپ و  ار  ایند  دـنک و 

«. دنامب یقاب  شدرد 

، نیـشنب تفگ : يو  هب  صاع  نب  ورمع  اّما  دورب ، هک  تساخرب  دناکت و  ار  شنهاریپ  سپـس  دنام و  شوماخ  یتعاس  نسح  ماما  هاگنآ 
.مراد ییاهشسرپ  وت  زا  نم 

: دومرف نسح  ماما  سپ  .نادرگ  هاگآ  تّورم  يرای و  مرک و  یناعم  زا  ارم  دیسرپ : ورمع  .سرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره  دومرف : ماما 

نآ تّورم  تساهیتخـس و  ماگنه  رد  يرابدرب  سومان و  زا  عاـفد  يراـی  .تسا  تساوخرد  زا  شیپ  شـشخب  یکین و  هب  مادـقا  مرک ، »
اـسر گناب  اب  دنک و  ادا  دراد  ندرگ  رب  هک  ار  یقوقح  دراد و  رود  اهیدیلپ  زا  ار  دوخ  سفن  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  نید  درم  هک  تسا 

«. دیوگ مالس 

: تفگ تفرگ و  شهوکن  داب  هب  ار  ورمع  هیواعم  تفر ، نوریب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  نیمه 

ایند رطاخ  هب  ار  وت  هکلب  دنرادن ، تسود  تنامیا  نید و  رطاخ  هب  ار  وت  نایماش  .راد  هگن  تسد  تفگ : ورمع  .يدرک  دساف  ار  نایماش 
اهنآ رد  يریثأت  نادنچ  نسح  نخـس  نیا  ربانب  تسوت ، تسد  رد  هک  مه  لوپ  ریـشمش و  .دسرب  اهنادب  وت  زا  یبیـصن  ات  دـنراد  تسود 

.درادن (1)

هنیدم يوس  هب  تکرح 

رهش نآ  زا  زین  ریخ  هفوک ، زا  ماما  نتفر  اب  .دیشکرب  تخر  راید  نآ  زا  سپـس  دیزگ و  تماقا  هفوک  رد  یهام  دنچ  یبتجم  نسح  ماما 
نآ هک  ییاهزور  نامه  رد  .درک  چوک 
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نب دیلو  رهش ، نآ  یلاو  یّتح  نایفوک و  زا  يرایسب  رامش  تفای و  عویش  رهـش  نآ  رد  یتخـس  نوعاط  تفر ، نوریب  هفوک  زا  ترـضح 
.دنتفر ایند  زا  نوعاط  يرامیب  هب  التبا  رثا  رد  هریغم ،

.دندرک لابقتسا  ترضح  نآ  زا  یمرگ  هب  هنیدم  مدرم  دیسر ، هنیدم  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ 

، ماش هب  لاس  کی  زا  سپ  هک  اجنآ  ات  .دـش  لّسوتم  درـس  گنج  هب  ناناملـسم ، هیلع  شیاه  هئطوت  هیواعم و  ّدـض  رب  راید  نآ  رد  ماما 
مایق نآ  يارب  هدـش و  قلخ  نآ  ندـناسر  رمث  هب  يارب  هک  یتضهن  هب  ار  مدرم  اجنآ  رد  تفر و  زور  نآ  رد  یمالـسا  تفالخ  تختیاـپ 

.درک توعد  لطاب ، يدوبان  ّقح و  قاقحا  ینعی  دوب ، هدرک  یگدنز  نآ  اب  هدرک و 

يربـهر تفـالخ و  يارب  هدـننک ، هارمگ  تاـغیلبت  نیا  اـب  هیواـعم  هک  درک  میهفت  ماـش  مدرم  هب  یغیلبت  ترفاـسم  نیا  رد  نـسح  ماـما 
دناشکب و یگدنب  هب  ار  مدرم  دـنادرگ و  زاب  شردـپ  راگزور  ّتیلهاج  نامه  هب  ار  مدرم  دـهاوخ  یم  درادـن و  یگتـسیاش  ناناملـسم 

.زور هریت  ای  دنوش  تخبکین  نیا ، زا  سپ  مدرم  هک  تسین  مهم  وا  يارب  دکمب و  ار  نانآ  نوخ 

دندرک و یم  يارداوه  وا  ياه  هشیدنا  زا  دنتفرگ و  یم  ار  هیواعم  درگ  هک  یناسک  مامت  مینیب  یم  رگا  تسین  روآ  تفگش  ور  نیا  زا 
عمج نایفـسوبا  درگ  هب  ناش  هداوناخ  ای  دوخ  نیا  زا  شیپ  هک  دندوب  یناسک  زا  همه  دنتـشاذگ ، یم  وا  توعد  ورگ  رد  ار  دوخ  ناج 

يو زا  شیپ  هک  تشاد  هدـهع  رب  ار  يوما  بزح  يربهر  تقیقح  رد  هیواعم  اریز  دـندرک ، یم  عافد  وا  ياه  هشیدـنا  زا  دـندمآ و  یم 
.درک یم  تیاده  راتفر  تداع و  میهافم و  نامه  اب  ار  نآ  نایفسوبا ، شردپ ،

رـس شبزح  نایفـسوبا و  اب  نیا  زا  شیپ  هک  دنتـسه  یناسک  نسح  ماما  نارای  مینیب  یم  هک  یماگنه  میوش  تفگـش  رد  دیابن  نینچمه 
.دندرک یم  عافد  بتکم  ياهشزرا  زا  دنتشاد و  زیتس 

.تشاد لماک  يدنویپ  مور  اب  تکرح  نیاو  مالسا  بتکم  راشتنا  ّدض  رب  دوب  يا  هنالهاج  شنکاو  هیواعم ، تکرح  عقاو  رد 

هرهچ هک  اهنآ  دـننامه  يرگید  دارفا  هبعـش و  نب  هریغم  نایفـسوبا ، نب  هبتع  هیبا ، نب  دایز  صاـع ، نب  ورمع  دـننام  یناـسک  رب  هیواـعم 
هک اراصن  رب  نینچمه  وا  .تشاد  لماک  هّیکت  دوش ، یم  راکـشآ  ام  رب  قدـنخ  ردـب و  ياـهگنج  رد  ناـشلیابق  ياـه  هرهچ  اـی  ناـشیاه 

.دوب یکّتم  دندوب ، هدرک  اپ  تسد و  دوخ  يارب  يوما  تموکح  رد  یهبانتم  ییورین 
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یم وا  رب  ار ، یـسایس  ياهگنج  رد  مور  براجت  هژیوب  ار ، هتـشذگ  ياـهگنج  راـبخا  يا  هّدـعو  داد  یم  لیکـشت  یعمجم  بش ، ره  وا 
.تسب یم  راک  هب  ار  نانآ  ياه  هویش  دوخ  یسایس  ياهگنج  رد  يو  دندناوخ و 

گنج ای  تموکح  رس  رب  اهنت  هیواعم ، اب  نسح  ماما  شدنزرف  ای  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  نایم  گنج  هک  میبای  یم  رد  اجنیا  زا 
هدنزخ يا  هنوگ  هب  هک  رفک  نایم  راکـشآ  یلادج  دیاب  ار  گنج  نیا  هکلب  تسا  هدوبن  یمالـسا  تکلمم  هدودحم  رد  بزح  ود  نایم 

صوصخم يا  هویش  گنج ، نیا  رد  ییورایور  يارب  نسح  ماما  هک  تسور  نیمه  زا  .درک  دادملق  بان  مالـسا  و  دوب ، يور  شیپ  رد 
يارب يو  .دنک  حرطم  اراکـشآ  ار  دوخ  توعد  دریگ  یم  میمـصت  هیواعم ، تفالخ  تختیاپ  ماش ، هب  ترفاسم  اب  وا  .دریگ  یم  راک  هب 

زین نانآ و  تموکح  نافلاخم  يربهر  هک  وا  هب  نایماش  هک  دوب  یعیبط  دراذگ و  نآ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دراد ، راوتسا  ار  ّقح  هک  نآ 
یم بذـج  شیوس  هب  نانآ  زا  يرایـسب  راچان  هب  دـندرک و  یم  هّجوت  تشاد ، تسد  رد  ار  ناشیاهتـسایس  اب  تفلاخم  گـنج  يربهر 

یـسایس رمع  هشیـش  دـناسرب و  نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ  مایپ  ات  تفای  یم  تصرف  ماگنه  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  .دـندش 
.دلسگب مه  زا  ار  وا  راو  یلهاج  ياهباوخ  دنکش و  مهرد  ار  هیواعم 

اه هبطخ  نیا  .تسا  هدرک  تبث  دوخ  رد  دوب ، هدرک  داریا  نایماش  يارب  هک  ار  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ  زا  يرایـسب  خـیرات ، تاـحفص 
هدنز ار  شردپ  مان  دای و  نسح ، دـنتفگ : دـنتفر و  وا  دزن  هب  هیواعم  ناهاوخاوه  هک  اجنآ  ات  تشاد  ییازـس  هب  ریثأت  ماش  لها  ناج  رد 
نیا تسا و  هتفای  رایـسب  ناوریپ  دنرب و  یم  شنامرف  مدرم  دهد و  یم  نامرف  دننک ، یم  شقیدصت  مدرم  دـیوگ و  یم  نخـس  وا  .درک 

.درک دهاوخ  دیدهت  ار  ام  هراومه  وا  بناج  زا  یتارطخ  تفرگ و  دهاوخ  الاب  راک  دبای ، همادا  رگا  عضو 

هیواعم تموکح  ماما و  تسایس 

شناوریپ ترضح  نآ  .تفرگ  هدهع  هب  هیواعم  ّدض  رب  ار  يدنمورین  یسایس  حانج  يربهر  ناس  نیدب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
ربارب رد  تخاس و  یم  روراب  ار  ناشیاهدادعتـسا  دیـشخب و  یم  مظن  ار  ناـنآ  فوفـص  درک و  یم  يربهر  يراـنک  هشوگ و  ره  رد  ار 

رس ات  رس  رد  یمالسا  گنهرف  رـشن  هب  ترـضح  نآ  نامز ، نامه  رد  نینچمه  .درک  یم  عافد  نآ  زا  هیواعم ، ياهبیرف  اهیرگ و  هزیتس 
دوخ هک  شا  هتسجرب  نادرگاش  زا  یهورگ  ای  همان  قیرط  زا  یمالسا ، تکلمم 
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رد هک  ییاه  هبطخ  قیرط  زا  ای  داتـسرف و  یم  يوس  نآ  يوس و  نیا  هب  ار  نانآ  دوب و  هتفرگ  هدـهع  رب  ار  ناـنآ  يونعم  يداـم و  روما 
هک تساج  نیمه  زا  .درکیم  يربهر  ار  تما  لیـصا  یگنهرف  نایرج  هار  نیا  زا  .درامگ  یم  تّمه  درک ، یم  داریا  نآ  ریغ  جح و  مایا 
زین راصنا و  زا  یهورگ  رهـش  نآ  رد  اریز  دیزگرب ، دوخ  ِِمئاد  نطو  ناونع  هب  ار  هرونم  هنیدـم  ترـضح  نآ  ارچ  هک  درب  یپ  ناوت  یم 

نادنزرف راصنا و  هک  ارچ  دیاشگب ، تّما  تیادـه  يارب  یهار  نانآ ، ییامنهار  داشرا و  اب  تسناوت  یم  ماما  هک  دـندوب  يرگید  ناسک 
اًلمع تسناوت  یم  تفای  یم  تسد  راصنا  يربهر  هب  هک  سک  ره  نیا  ربانب  .دنتفر  یم  رامش  هب  ناناملسم  يادتقم  يرکف ، رظن  زا  نانآ 

.دریگ تسد  هب  ار  تّما  يربهر 

هتسیاش یماجرف  تداهش 

هب تبـسن  شیوخ  تردـق  رد  ات  تشاداو  ار  هیواعم  تّما ، نایم  رد  وا  يالاو  هاگیاج  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  هنادـنمدرخ  تساـیس 
ای ادخ  حلاصم  اب  فلاخم  یماگ  وا  اریز  دتفا ، دیدرت  هب  تفالخ  دنسم  رب  ندز  هیکت  رد  شا  یگتـسیاش  ان  ترـضح و  نآ  اب  تفلاخم 
اب هیواـعم  ياهـششوک  ور  نیا  زا  .دـندرک  یم  ضارتعا  يو  رب  یمالـسا  تّما  وا  یپ  رد  نسح و  ماـما  هکنآ  رگم  تشاد  یمن  رب  تّما 

ّقفوم يرایـسب  هزادنا  ات  ار  وا  هک  دمآ  رب  يا  هراچ  نتفای  یپ  رد  نیا  ربانب  .دوب  هدییارگ  یهابت  هب  شیاهوزرآ  هدش و  هجاوم  تسکش 
.دوب هداتسرف  ماما  رسمه  يارب  هک  دوب  يرهز  قیرط  زا  نسح  ماما  نوخ  نتخیر  هراچ ، نیا  .دنادرگ 

دنوادـخ يو ، فیخـس  ریبعت  رباـنب  .دـمآ  یم  رامـش  هب  هدـش  هیجوت  یتیاـنج  ره  باـکترا  هیواـعم ، قطنم  رد  هک  میتـفگ  نیا  زا  شیپ 
زا هلیح  نیدب  ار  يو  تخیمآ و  یم  رهز  هب  ار  لسع  زا  يرادقم  دش  یم  دونشخان  یـسک  زا  وا  هک  هاگره  .تشاد  لسع  رد  ینایهاپس 

.تشاد یم  رب  نایم 

شـشوک داتفین و  رگراک  ترـضح  نآ  رد  رهز  نیا  اّما  درک ، شیامزآ  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هیلع  راب  دـنچ  ار  هلیح  نیا  هیواعم 
شیارب هدنـشک  يرهز  هک  درک  تساوخرد  يو  زا  تشون و  يا  همان  مور  هاشداپ  هب  هیواعم  ور  نیا  زا  .دش  هجاوم  تسکـش  اب  هیواعم 

.مینک يراکمه  درادن ، زیتس  رس  ام  اب  هک  یـسک  نتـشک  رد  تسین  اور  ام  نییآ  رد  تفگ : هیواعم  خساپ  رد  مور  هاشداپ  .دراد  لاسرا 
یسک دنزرف  نسح ) ماما   ) درم نیا  .داد  ماغیپ  وا  هب  خساپ  رد  هیواعم 

60 ص :

( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیب  لها  میرک  یناگدنز   ) رون هار  www.Ghaemiyeh.comنارگتیاده  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


مدرم و ات  مرادرب  نایم  زا  رهز  اب  ار  وا  مهاوخ  یم  نم  .دـش  تردـپ  نیمزرـس  راتـساوخ  درک (1) و  جورخ  هماـهت  راـید  رد  هک  تسا 
.مزاس هدوسآ  وا  ّرش  زا  ار  روشک 

هک مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  راکتنایخ  رسمه  هدعج ، هلیسو  هب  ار  نآ  زین  هیواعم  داتسرف و  هیواعم  يارب  ار  هدنشک  رهز  نآ  مور  هاشداپ 
.دیناشون ترضح  نآ  هب   (2) تشاد ، باستنا  راک  دب  ینادناخ  هب 

تسناد تفگ و  زاب  نیسح  ماما  شردارب  هب  ار  دوخ  يایاصوب  مامت  ترضح  نآ  یتقو  تشذگ  رهز  ندیشون  زا  زور  تصـش  ای  لهچ 
: تفگ تخادرپ و  زاین  زار و  هب  دنوادخ  اب  تسا ، هدیسر  ارف  شگرم  هک 

ادنوادخ .ما  هدماین  راچد  نآ  دننامب  نونک  ات  هک  تسا  نم  رب  تلاح  نیرتنارگ  نیا  .مرادنپ  یم  وت  هاگراب  رد  ار  دوخ  نم  ایادـخ  راب  »
دنگوس ادخ  هب  تشاذگ  رثا  نم  رد  هیواعم )  ) وا تبرـش  .هد  سنا  نم  اب  مهاگمارآ  رد  ار  ما  ییاهنت  نادرگ و  سونأم  نم  اب  ار  مگرم 

«. دوبن تسار  دوب ، هتفگ  هک  ار  هچنآ  درکن و  افو  دوب  هداد  هک  يا  هدعو  هب  وا 

.درک همزمز  ار  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  یلعا » قیفر   » هب نتسویپ  ماگنه  ات  هاگنآ 

.داب وا  رب  ادخ  دورد 

ترضح نآ  كاپ  رکیپ  عییشت 

حلاصم تهج  رد  یمادقا  چیه  زا  هک  یـسک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یمارگ  رتخد  دنزرف  هزانج  عییـشت  يارب  هرونم  هنیدـم 
ات دندرب  یم  يوبن  مرح  هب  ار  وا  دنتفرگ و  شود  رب  ار  ترـضح  نآ  كاپ  رکیپ  ناگدننک  عییـشت  .تساخاپ  هب  درکن ، راذگ  ورف  نانآ 

هایس و يرتسا  رب  زین  هشیاع  .دننک  قاثیم  دیدجت  وا  اب  دوب  هدرک  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یتّیصو  ربانب  ای  دنراپـس  كاخ  هب  اجنآ  رد  ار  وا 
ینب راصنا ، رجاهم و  ناگدننک  عییشت  دنمهوکش  فوفص  فرط  هب  زین  نانآ  .دنوش  نوریب  هک  تساوخ  هّیما  ینب  زا  دوب و  راوس  دیفس 

زا رود  ییاج  رد  نامثع  ایآ  .تسا  شمارآ  زا  رتهب  گنج  اراگدرورپ ! دز : داـیرف  هشیاـع  .دـندمآ  هنیدـم  نمؤم  مدرم  رگید  مشاـه و 
!؟ شدج رانک  رد  نسح  دوش و  هدرپس  كاخ  هب  هنیدم 

هک دیربب  اجنیا  زا  ار  وا  دینک و  رود  ار  ناتدنزرف  دز : دایرف  مشاه  ینب  نایم  رد  سپس 

61 ص :
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! دیفلاخم نمشد و  یموق  امش 

نایم رد  نیـسح  رگا  دـهدن و  يزیرنوخ  هزاجا  شا  هزانج  عییـشت  رد  هک  دوب  هدرکن  ّتیـصو  نیـسح  ماما  شردارب  هب  نسح  ماما  رگا 
وا دوخ  هک  دیرب  عیقب  يوس  هب  ار  وا  دـینکم  لامیاپ  ار  مردارب  ّتیـصو  هک  ادـخ  هب  ار  امـش  مشاه  ینب  يا   » هک دوب  هدادـن  گناب  نانآ 

ینب دـینک ،» نفد  مردام ، رانک  رد  عیقب ، رد  ارم  دـیزیتسن و  یـسک  اب  دنتـشادزاب ، مّدـج  رانک  رد  يراپـس  كاـخ  هب  زا  ارم  رگا  تفگ :
هزانج ندنادرگ  زاب  زا  شیپ  یّتح  هک  تفرگ  الاب  اجنآ  ات  هّیما  ینب  تراسج  .دندرک  یم  كاپ  هّیما  ینب  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  مشاه 

.دوب هتفر  ورف  ترضح  نآ  كاپ  رکیپ  رب  طقف  ریت  داتفه  هک  يروط  هب  دندرک  دسج  ناراب  ریت  هب  مادقا  عیقب ، يوس  هب 

نونکا مه  هک  یناکم  رد  ار  وا  مدرم  هوبنا  ّتیعمج  نایم  رد  دندرب و  عیقب  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رکیپ  ناگدننک ، عییـشت 
.دندرپس كاخ  هب  تسا ، ترضح  نآ  هاگترایز 

.دیسر تداهش  هب  هنامولظم  نینچنیا  .دندرک و  لامیاپ  ار  وا  ّقح  نینچنیا  تسیز و  مولظم  كاپ و  نینچنیا  ادخ  لوسر  ربکا  طبس 

.تسا هدنیاپ  زور  بش و  هک  ینامز  ات  داب  وا  رب  ادخ  دورد 
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یقالخا يالاو  ياهیگژیو 

: دهاز تسرپ و  ادخ 

ره دـندرک و  یم  تکرح  ترـضح  نآ  يور  شیپ  زا  شنارتش  هک  یلاح  رد  .درازگ  جـح  هدایپ  راـب   25 مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  - 1
دورف دوخ  ياهبکرَم  زا  يو  گرزب  هاگیاج  الاو و  ماقم  هب  مارتحا  يارب  دندرک ، یم  روبع  ترضح  نآ  رانک  زا  مدرم  زا  یهورگ  هاگ 

دنوادـخ لباقم  رد  دـناوتب  ات  دورب  ههار  یب  زا  دـهد و  رییغت  یلـصا  هداج  زا  ار  دوخ  ریـسم  دـش ، روبجم  ماما  هک  اجنآ  ات  دـندمآ  یم 
.دنک هشیپ  ینتورف  اًلماک 

هراـبرد نوـچ  تخیر و  یم  کـشا  تفر  یم  نخـس  ربـق  زا  شروـضح  رد  رگا  تسیرگ و  یم  درک ، یم  داـی  ار  يادـخ  هاـگ  ره  - 2
روضح زا  شرضحم  رد  نوچ  تخیر و  یم  کشا  دمآ  یم  نایم  هب  نخس  طارـص  زا  رگا  درک و  یم  هیرگ  دنتفگ  یم  نخـس  تمایق 

زور نآ  رد  سک  چیه  تسا و  لوغـشم  دوخ  راک  هب  اجنآ  رد  سک  ره  هکنیا  تفر و  یم  نخـس  ردتقم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  قیالخ 
.تفر یم  شوه  زا  ساره  میب و  تّدش  زا  دیشک و  یم  يدایرف  سرت  زا  ناهگان  دنک ، زاین  یب  ار  يرگید  دناوت  یمن 

ودب شتآ  زا  دش و  یم  تشهب  راتـساوخ  ادخ  زا  دش و  یم  برطـضم  ناهانگ ، یب  نوچ  تفگ ، یم  نخـس  خزود  تشهب و  زا  یتقو 
، تساخ یمرب  زامن  يارب  نوچ  داتفا و  یم  هزرل  هب  شناوناز  دـش و  یم  درز  شا  هرهچ  تخاـس  یم  وضو  هک  یماـگنه  .درب  یم  هاـنپ 

.دش یم  رتشیب  شناوناز  شزرل  راسخر و  يدرز 

تشاد و هگن  دوخ  يارب  ار  رگید  فصنو  دیـشخب  ارنآ  فصن  هک  هنوگنیدـب  درک ..  میـسقت  ادـخ  اب  راـب  هس  ار  شا  ییاراد  ماـمت  - 3
.دنامن یقاب  زیچ  چیه  شا  ییاراد  زا  هک  يروط  هب  درک  قافنا  ار  شیئاراد  یمامت  ادخ  هار  رد  رابود 
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.دوب ایوگ  لج  زع و  دنوادخ  رکذ  هب  شنابز  دیما ، میب و  يور  زا  لاوحا ، همه  رد  - 4

.دوب دوخ  راگزور  مدرم  نیرتدهاز  نیرتدباع و  وا  دنا : هتفگ  يو  هرابرد  ترضح  نآ  نارصاعم  - 5

نب نیـسح  نب  یلع  نب  دّـمحم  نوچمه  ناگدنـسیون  نیتسخن  زا  یخرب  یّتح  هک  دوب  صخـشم  زراب و  نانچ  نآ  ترـضح ، نآ  دـهز 
.دنا (1) هتشون  نآ  هراب  رد  لقتسم  یباتک  یفوتم 381 ه )  ) هیوباب

: ینتشاد تسود  تّهبا و  اب 

تفر وا  اب  سک  ره  تفرگ و  رارق  يو  تّهبا  ریثأت  تحت  هک  نآ  زج  دیدن  ار  وا  سک  چیه  تسا : هتفگ  يو  نارگفیـصوت  زا  یکی  - 1
هب نتفگ  نخـس  رد  هک  دشن  هدینـش  دنتفگ ، یم  نخـس  يو  اب  شنمـشد  ای  تسود  هاگ  ره  .تفرگ  لد  رب  ار  يو  ّتبحم  درک  دـمآ  و 

.دیوگب فازگ  ینخس  ای  دنک  یخاتسگ  نانآ 

هب يرورس  تریـس و  قالخا و  تقلخ و  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  سک  چیه  دنا : هتفگ  زین  ترـضح  نآ  لیامـش  هرابرد 
.دوبن رت  هیبش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

خارف هایـس و  ینامـشچ  دز  یم  یخرـس  هب  یکدـنا  دوب و  دـیپس  شیامیـس  دـنا : هتفگ  يو  يرهاظ  ياـهیگژیو  صوصخ  رد  نینچمه 
تشاد و اـبیز  یلکیه  .دوب  يا  هرقن  یگُنت  ییوگ  شندرگ  تشاد  دّـعجم  ییاـهوم  هوبنا و  شـشیر  .دوب  رغـال  شیاـه  هنوـگ  .تشاد 

حیلم يا  هرهچ  هاتوک و  هن  دوب و  دـنلب  هن  تشاد  هنایم  یتماق  .دوبن  زیتس  هلداـجم و  لـها  نادـنچ  .دوب  ناوختـسا  تشرد  هناـشراهچ و 
.دوب نامدرم  نیرتامیس  شوخ  زا  تشاد و 

.دنتشاذگ یم  مارتحا  يو  هب  کیدزن  رود و  .دوب  بوبحم  مدرم  مامت  دزن  نسح  ماما  - 2

اجنامه رد  ترـضح  نآ  دندرتسگ و  یم  شیارب  یـشرف  هنیدـم  رد  شیارـس  رد  رب  هک  دوب  نآ  يو  ّتیبوبحم  یمومع  رهاظم  زا  یکی 
یکدـنا تشذـگ  یم  اـجنآ  زا  هک  سک  ره  .درک  یم  لـح  ار  ناشتالکـشم  تخاـس و  یم  هدروآرب  ار  مدرم  ياـهزاین  تسـشن و  یم 

.دریگ ناج  شنهذ  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر  يامیـس  دای  دـنیبب و  ار  شا  هرهچ  دونـشب و  ار  ترـضح  نآ  نخـس  ات  درک  یم  گـنرد 
روبع هار  دنتفرگ و  یم  ارف  ار  مالسلا  هیلع  ماما  درگادرگ  يرایسب  مدرم 
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.دروآ دنب  ار  نارگید  هار  ادابم  ات  تساخ  یمرب  دش  یم  هاگآ  رما  نیا  زا  ماما  نوچ  دش و  یم  هتفرگ  ناراکراوس 

تفارـش هلق  هب  یلع  نب  نسح  دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  سک  چـیه  دـیوگ : يو  هرابرد  قاحـسا  نب  دّـمحم  - 3
.دیسرن

.دنناوتان یلع  نب  نسح  نوچ  یسک  ندروآ  دیدپ  زا  نانز  ادخ  هب  دیوگ : یم  ترضح  نآ  هراب  رد  زین  ریبز  - 4

عوضخ بتارم  زا  زین  مدرم  .تفرگ  یم  تسد  هب  ار  نیـسح  نسح و  نارتش  راسفا  دوخ ، عضاوت  نداد  ناشن  روظنم  هب  ساـّبع ، نبا  - 5
.دندوب هاگآ  یبوخ  هب  ود  نآ  هب  تبسن  ساّبع  نبا 

، درب یم  ولج  هب  ار  نانآ  نارتش  تفرگ ، یم  لوپ  راـک  نیا  يارب  هک  یـسک  نوچمه  تفرگ و  یم  ار  ود  نآ  نارتش  ناـنع  ساـّبع  نبا 
اریز دش ، هدز  تفگـش  رایـسب  .دید  تلاح  نیا  رد  ار  يو  دایز  نب  كردم  يزور  .درک  یم  نینچ  زین  نیـسح  ماما  ّقح  رد  ساّبع  نبا 

زا وت  تفگ : بّجعت  اب  درک و  ور  ساّبع  نبا  هب  سپ  .دراذـگ  یم  مارتحا  یلع  نب  نیـسح  هب  دـح  نیا  ات  نارـسفم  داتـسا  هک  دـید  یم 
ناـنیا هک  یناد  یمن  رگم  هیاـم ! ورف  يا  تفگ : دز و  بیهن  يو  رب  ساـّبع  نبا  يریگ !؟ یم  ار  ناـِشبَکرَم  ناـنع  هاـگنآ  يرتریپ  ناـنیا 

نانع نتفرگ  تمعن  نم  هب  اهنآ  هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسین  یناسک  نامه  نانیا  ایآ  .دـنیادخ  لوسر  نادـنزرف  ود ، نیا  دنتـسیک ؟
!؟ منک ینتورف  ناشربارب  رد  هتشاد و  ینازرا  ار  ناشبکرم 

یم ار  يو  مدرم  یتقو  دـش ، یم  هّکم  یهار  هدایپ  ياپ  اب  جـح  ندرازگ  مزع  هب  ترـضح  نآ  نوچ  هک  دـش  هتفگ  زین  نیا  زا  شیپ  - 6
، درک یمن  ادج  نانآ  زا  ار  دوخ  هار  يو  یتقو  ات  دنتفر و  یم  هار  ترـضح  نآ  رانک  رد  دندمآ و  یم  دورف  دوخ  ياهبکرم  زا  دـندید 

.دندش یمن  راوس  دوخ  ياهبوکرم  رب 

: راوگرزب هدنشخب و 

هب ماما  .دنک  وگزاب  مالسلا  هیلع  ماما  اب  ار  دوخ  زاین  هک  دیشک  یم  تلاجخ  نارضاح  زا  اّما  دمآ ، ترـضح  نآ  دزن  دنمزاین  يدرم  - 1
ربارب ود  مامت  عضاوت  اب  دناوخ ، ار  نآ  ماما  تشون و  ار  شزاین  درم  نوچ  .هدـب  ام  هب  ار  نآ  سیونب و  يذـغاک  رب  ار  تزاین  دومرف : وا 

نیا ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  دـندرک : ضرع  دـندوب ، هنحـص  نیا  دـهاش  هک  یخرب  .دیـشخب  يو  هب  دوب ، هدرک  بلط  درم  هک  ار  هچنآ 
نانآ هب  نسح  ماما  دوب ! تکرب  رپ  هچ  تشاددای 
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راک هک  دـیناد  یمن  ایآ  .تسا  هداد  رارق  کین  راک  ماجنا  هتـسیاش  ار  اـم  دـنوادخ  اریز  تسا ، رتشیب  اـم  يارب  هقرو  نیا  تکرب  دومرف :
رد يدیـشخب  يزیچ  ودبوت  تفگ و  زاب  وت  هب  ار  شزاین  درف  هک  نآ  زا  سپ  رگا  اّما  دوش ، ماجنا  تساوخرد  نودـب  هک  تسا  نآ  ریخ 
میب نایم  رد  هدناسر و  حبص  هب  ینارگن  یبات و  یب  اب  شرتسب  رد  ار  بش  وا  اسب  هچ  تسا و  هدوب  وا  يوربآ  يازا  رد  وت  ششخب  عقاو 
دزن هب  وا  سپ  رورـس ؟ یلاحـشوخ و  اب  ای  دننادرگ  یم  شزاب  هدروخ  تسکـش  كانهودنا و  ادرف  ایآ  هک  تسا  هدروخ  هطوغ  دیما  و 

اور شیوربآ  يازا  رد  ار  يو  تجاـح  وت  رگا  سپ  .تسا  هدـش  زیربـل  سرت  زا  شلد  دزرل و  یم  شناوناز  هک  یلاـح  رد  دـیآ  یم  وت 
.يا هداد  ماجنا  وا  ّقح  رد  هک  تسا  يریخ  راک  زا  رتگرزب  یسب  وا  يارب  نیا  يراد 

يو هب  دیشخب و  وا  هب  رانید  دصناپ  مهرد و  رازه  هاجنپ  مالسلا  هیلع  ماما  .تساوخ  کمک  يو  زا  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  يدرم  - 2
مه نیا  دومرف : دیشخب و  لاّمح  هب  ار  دوخ  ءادر  ماما  سپ  درک  رـضاح  یلاّمح  درم  .دربب  دوخ  اب  ار  اهلوپ  نیا  ات  روایب  یلاّمح  دومرف :

.لاّمح هیارک 

.دیـشخبب ودـب  تسا  هنازخ  رد  هچنآ  دومرف : دوخ  نایفارطا  هب  ترـضح  نآ  .دـمآ  نسح  ماما  دزن  تجاح  ضرع  دـصق  هب  یبارعا  - 3
يو هب  ار  غلبم  نآ  ماـمت  دـنک ، حرطم  ار  دوخ  زاـین  درم  نآ  هکنآ  زا  شیپ  دـنتفای و  نآ  رد  مهرد  رازه  تسیب  دـنتفر  هنازخ  هب  نوـچ 

.دندیشخب

: تفگ دش و  هدز  تفگش  یلمع  نینچ  زا  یبارعا 

: دناوخ ار  ریز  تیب  ود  يو  خساپ  رد  ماما  سپ  میاتسب !؟ ار  وت  میوگ و  زاب  ار  مزاین  ات  يدادن  هزاجا  ارچ  مرورس !

.دندرگ یم  باریس  نآ  رد  وزرآ  دیما و  تسا و  هزات  ناوارف و  ام  ششخب  هک  میتسه  ینامدرم  ام  - 

.دزیرب هدنهاوخ  يوربآ  دابم  هکنآ  سرت  زا  دنشخب  یم  يو  هب  دنک  حرطم  ار  دوخ  زاین  لئاس ، هکنآ  زا  شیپ  ام  ياهسفن  - 

دوخ هیثاثا  بابسا و  زا  هار  نایم  رد  .دندش  جح  رفس  مزاع  رفعج  نب  هَّللادبع  نیسح و  ماما  شردارب  هارمه  هب  ترـضح  نآ  یلاس  - 4
بآ وا  زا  سپ  .دـندید  يا  همیخ  رد  ار  ینز  ریپ  هـکنآ  اـت  دـندوب  هنـشت  هنـسرگ و  هـس  ره  .دـنداد  تـسد  زا  ار  اـهنآ  دـندش و  لـفاغ 

دیرب ار  دنفسوگ  رس  هاگنآ  .دیروخب  نآ  تشوگ  زا  دیشودب و  ار  شریش  دنفسوگ ، نیا  تفگ : نز  ریپ  .دنتساوخ 
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میور یم  هّکم  يوس  هب  نونکا  هک  میشیرق  هلیبق  زا  ام  دنتفگ : نز  ریپ  هب  دندروخ  اذغ  هس  ره  نوچ  .تخاس  مهارف  اهنآ  يارب  یبابک  و 
يوس هب  سپ  دـش  التبم  یتسدـگنت  هب  نز  ریپ  تشذـگ و  اهزور  .مینک  ییوکن  وت  هرابرد  ات  ایب  اـم  يوس  هب  میتشگزاـب  جـح  زا  نوچ 

نز ریپ  یـسانش ؟ یم  ارم  اـیآ  دیـسرپ : تخانـش و  ار  وا  داـتفا ، نز  ریپ  هب  شمـشچ  هک  نیمه  نسح  ماـما  .درک  تکرح  هرونم  هنیدـم 
دنـشخبب يو  هب  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  داد  روتـسد  هاگنآ  مدوب  وت  نامهیم  يزور  نانچ  نینچ و  رد  نم  دومرف : ماما  .هن  تفگ :

هَّللادبع دزن  ار  وا  هاگنآ  دیشخب و  يو  هب  رانید  دنفـسوگ و  دادعت  نامه  زین  ترـضح  نآ  داتـسرف و  نیـسح  ماما  دزن  ار  نز  ریپ  سپس 
.دیشخب نز  ریپ  هب  رانید  رادقم  نامه  دنفسوگ و  دادعت  نامه  زین  هَّللادبع  داتسرف و  رفعج  نب 

کیمادک موق  هک  دوب  نیا  رـس  رب  نانآ  عازن  یمـشاه و  يرگید  دوب و  يوما  یکی  .دندرک  یم  عازن  تّدش  هب  رگیدکی  اب  درم  ود  - 5
؟ دنتسه رت  هدنشخب 

هب هک  میهاوخ  یم  نانآ  زا  مور و  یم  مناـسک  زا  رفن  هد  يوس  هب  زین  نم  ورب و  تناـسک  زا  رفن  هد  يوس  هب  وت  تفگ : ود  نآ  زا  یکی 
زاب ناشنابحاص  هب  ار  لاوما  دیسر ، نایاپ  هب  نومزآ  نیا  نوچ  سپس  .دنرت  هدنشخب  کی  مادک  هک  مینیب  یم  هاگنآ  .دنشخبب  يزیچ  ام 

.دنزاسن هاگآ  نومزآ  نیا  نایرج  زا  ار  یسک  هک  دندوب  هدرک  طرش  دوخ  اب  نانآ  هتبلا  .میهد  یم  سپ 

یلع نب  نسح  ماما  يوس  هب  مه  یمـشاه  درم  .تفرگ  مهرد  رازه  نانآ  زا  مادک  ره  زا  تفر و  شناسک  زا  نت  هد  يوس  هب  يوما  درم 
نآ .تفر  نیسح  ماما  دزن  هب  درم  نآ  هاگنآ  .دنشخبب  يو  هب  مهرد  رازه  هاجنپ  دصکی و  داد  روتسد  ترـضح  نآ  .تفر  مالـسلا  هیلع 

: دیسرپ يو  زا  ترضح 

.متفر نسح  ماما  دزن  تسخن  داد : خساپ  يو  يا ؟ هتفر  مه  يرگید  یسک  دزن  نم  زا  شیپ  ایآ 

.دیشخب مهرد  رازه  هاجنپ  دصکی و  يو  هب  هاگنآ  .مزادرپب  تسا ، هداد  مرورس  هچنآ  رب  نوزفا  مناوت  یمن  نم  دومرف :

.دمآ مهرد  رازه  دصیس  اب  یمشاه  درم  تشگزاب و  مهرد  رازه  هد  اب  يوما  درم 

ار مهرد  همه  نآ  يوما  درم  نوچ  .رفن  ود  زا  اـهنت  یمـشاه  دوب و  هدرک  يروآ  عمج  رفن  هد  زا  ار  غلبم  نیا  يوما  هک  تواـفت  نیا  اـب 
.درک هدهاشم  شا  هلیبق  دروم  رد  ییوگ  هفازگ  رد  ار  دوخ  تسکش  اریز  دش ، نیگمشخ  دید 
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اب نانآ  درب و  ناشنابحاص  يوس  هب  دوب  هتفرگ  هک  ار  یلاوما  يوما  درم  دنتـشاد ، هک  یطرـش  رباـنب  دیـسر ، ناـیاپ  هب  نومزآ  نیا  نوچ 
.دنتفرگ سپ  زاب  دندوب ، هداد  هک  ار  یغلبم  ره  یلاحشوخ  لامک 

نآ شریذپ  زا  ود  نآ  اّما  دنادرگ ، زاب  نانآ  هب  دوب  هدناتس  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  هک  ار  یلاوما  زین  یمـشاه  درم 
.مینک یمن  لوبق  ار  دوخ  ششخب  در  ام  دندومرف : دندرک و  يراد  دوخ 

: رابدرب نتورف و 

نانآ هک  نیمه  .دـندروخ  یم  ار  نان  ياه  هدرخ  دـندوب و  هتـسشن  يا  هرفـس  رب  هک  دروخرب  ناتـسدیهت  زا  یهورگ  هب  نسح  ماـما  - 1
.دییامرفب ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دنتفگ : يو  هب  دندناوخ و  ارف  اذغ  هب  ار  ترضح  نآ  دنتساخرب و  وا  مارتحا  هب  دندید ، ار  ماما  بکرم 

سپ .درک  ندروخ  هب  عورـش  نانآ  اب  دمآ و  نییاپ  دوخ  بکرم  زا  درادن » تسود  ار  ناربکتم  دنوادخ  : » دومرف یم  هک  یلاح  رد  ماما 
.داد سابل  كاروخ و  ار  ناشیا  دناوخ و  ارف  دوخ  ینامهیم  هب  ار  نانآ  ترضح  نآ  اذغ ، لوانت  زا 

تباصا یهوک  رب  اهنافوط  نیا  رگا  هک  درک  لّمحت  ار  یکانمهس  رایسب  ياهنافوط  دوخ  تماما  تفالخ و  نارود  رد  ترـضح  نآ  - 2
اب تشاد و  شود  رب  نیگنـس  یتیلوؤسم  ساـسح ، راوشد و  طیارـش  نآ  رد  ترـضح  نآ  .دـندوب  هدـنک  ياـج  زا  ار  نآ  دـندرک ، یم 
نآ يرابدرب  ملح و  هراب  رد  يو ، نانمـشد  نیرت  فلاخم  ناورم ، هک  اجنآ  ات  .دـیآرب  نآ  لّـمحت  هدـهع  زا  تسناوت  ربص  يراـبدرب و 

.درک یم  يربارب  شملح  اب  اههوک  هک  دوب  نانچ  وا  ملح  تفگ : ترضح 

.تشاد تهابش  مرکا  ربمایپ  هب  رایسب  تلصخ  نیا  رد  دوب و  یبتجم  نسح  ماما  ياهیگژیو  نیرتزراب  زا  ملح  تفص 
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مالسلا هیلع  نسح  ماما  تغالب  زا  يوترپ 

ضیوفت هن  ربج و  هن 

، دزادـنا شراگدرورپ  ندرگ  هب  ار  شهانگ  هک  ره  .تسا و  هدـش  رفاـک  هتبلا  دروآ  یمن  ناـمیا  وا  ردـق  اـضق و  دـنوادخ و  هب  هک  ره 
رد نانآ  هچنآ  رب  وا  اریز  دشخب ، یمن  یسک  هب  وا  رب  ّطلـست  اب  دوش و  یمن  تعاطا  رابجا  هب  دنوادخ  انامه  .تسا  هدش  روجف  بکترم 

دنوادـخ دـندرک  لمع  تعاط  هب  رگا  سپ  .تساناوت  درک ، اناوت  نآ  ماجنا  رب  ار  نانآ  هچنآ  رب  تسا و  قلطم  کلام  دـنراد ، فرـصت 
یمناو لمع  هب  رابجا  هب  ار  نانآ  مه  دـنوادخ  دـننک  لمع  دـنهاوخن  تعاط  هب  رگا  یلو  دوش ، یمن  لیاح  ناشیاهرادرک  نانآ و  نایم 

رب ار  نانآ  دوخ  رگا  تشاد و  یم  رب  نانآ  زا  ار  شاداپ  رجا و  درک  یم  روبجم  شیوخ  تعاـط  رب  ار  تاـقولخم  دـنوادخ  رگا  دراد و 
بوسحم وا  یناوتان  تمالع  نیا  داهن  یماو  دوخ  لاح  هب  ار  ناشیا  رگا  درک و  یمن  باذـع  ار  ناگدـنب  تشاد ، یماو  ناهانگ  ماـجنا 

دنوادخ تاعاط  هب  نانآ  رگا  سپ  .تسا  هتخاس  شناهن  نانآ  دید  زا  هک  دراد  یتّیشم  تساوخ و  شتاقولخم  رد  دنوادخ  اّما  دش ، یم 
.تسا هاوگ  نانآ  ّدض  رب  یصاعم ، نآ  دننک  راتفر  ّتیصعم  هب  رگا  تسا و  ّتنم  ناشیا  رب  اهتعاط  نآ  دننک  لمع 

 ... تسوت یپ  رد  گرم 

یپ رد  گرم  ییایند و  یپ  رد  وت  هک  نادب  رآ و  مهارف  يا  هشوت  تگرم ، ندیـسر  زا  شیپ  نک و  اّیهم  چوک  يارب  ار  دوخ  هدانج ! يا 
توق هک  هچنآ  زا  شیب  یلاـم  وت  هک  نادـب  هدـم و  هار  دوخ  هب  ینآ  رد  هک  يزور  رد  هدـماین  وت  رب  زونه  هک  ار  يزور  هودـنا  .تسوت 

رد باقع و  شمارح  رد  باسح و  شلالح  رد  ایند  هک  نادب  یشاب و  يرگید  لام  نابهاگن  هک  نآ  رگم  يروآ  یمن  تسد  هب  تسوت 
هب نآ  زا  نادب و  يرادرم  هلزنم  هب  ار  ایند  سپ  .تسا  باتع  شتاهبش 
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مارح رگا  يا و  هدرک  هشیپ  دهز  نآ  زا  هدافتـسا  رد  وت  دوب ، لالح  رادقم  نآ  رگا  سپ  .وش  دـنم  هرهب  دـیآ  سب  ار  وت  هک  يا  هزادـنا 
مه یباقع  رگا  هک  .يا  هتـشگ  دنم  هرهب  مه  ایند  زا  يوش  یم  دنم  هرهب  رادرم  زا  هک  هنوگ  نامه  وت  يا و  هدشن  بکترم  یهانگ  دوب ،

راگنا هک  نک  راک  نانچ  تترخآ  يارب  ینک و  یم  یگدنز  هشیمه  راگنا  هک  شوکب  نانچ  تیایند  يارب  .دوب  كدـنا  دـشاب ، راک  رد 
يراوـخ زا  یـشاب ، تبیه  رپ  تنطلـس ، نتـشاد  نودـب  زیزع و  هلیبـق ، موـق و  نتـشاد  نودـب  یهاوـخ  یم  رگا  .يریم و  یم  ادرف  نیمه 

هک وش  هارمه  یناسک  اب  یتشاد  نادرم  یهارمه  رد  يزاین  رگا  .راذـگ و  مدـق  دـنوادخ  تعاط  ّزع  هب  يآ و  نوریب  دـنوادخ  ینامرفان 
دنک و تا  يرای  ییوجددم ، وا  زا  نوچ  دنک و  ظفح  ار  وت  يریگب  وا  زا  نوچ  دیارایب و  ار  وت  يدرک ، تساخرب  تسشن و  وا  اب  نوچ 

نآ ینک ، زارد  یلضف  نداد  يارب  ار  تتـسد  رگا  دشخب و  میکحت  ار  نآ  یبای ، تردق  رگا  دنک و  قیدصت  ار  وت  ییوگب  ینخـس  رگا 
یهاوخب يزیچ  وا  زا  رگا  دروآ و  باسح  هب  ار  نآ  دید  ییوکین  وت  زا  رگا  دنک و  ُرپ  ار  نآ  دید ، يا  هنخر  وت  زا  رگا  دـنارتسگب و  ار 

هک یسک  .دنک  يدردمه  وت  اب  دمآ  شیپ  وت  يارب  يراتفرگ  رگا  دنک و  زاغآ  نخس  وت  اب  وا  ینیزگ  یشوماخ  وت  رگا  دشخبب و  وت  هب 
یمن روای  یب  اهتقیقح  ماگنه  هب  ار  وت  دوش و  یمن  نوگرگد  وت  رب  وا  بناج  زا  اههار  دسر و  یمن  يدنزگ  جـنر و  وت  هب  وا  بناج  زا 

.دراد یم  مّدقم  دوخ  رب  ار  وت  وا ، دیزیخرب  فالتخا  هب  مه  اب  میسقت  لاح  رد  رگا  دراذگ و 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  راب  تمکح  نانخس 

.تسا رت  تبیه  رپ  شوماخ  ناسنا )  ) دروخ و یم  ار  تبیه  یخوش  - 1

هب هک  هاگنآ  ات  تسا  هدنب  هداد ، هک  يا  هدعو  هطـساو  هب  دهد و  هدعو  هک  هاگنآ  ات  تسا  دازآ  هدـش  تساوخرد  وا  زا  هک  یـسک  - 2
.دنک لمع  شا  هدعو 

.تسا تمالس  هاگهانپ  نیقی ، - 3

.تسا نامدرم  اب  وکین  ترشاعم  يدنمدرخ ، ماگ  نیتسخن  - 4

ار وا  شا  یتسود  هک  تسا  یـسک  هناگیب  دـشاب و  رود  شداژن  هچ  رگا  هدرک  کیدزن  ار  وا  شا  یتسود  هک  تسا  یـسک  شیوخ  - 5
ار نآ  دوش ، بویعم  رگا  تسد  نیمه  اّما  تسین ، رتکیدزن  ندـب  هب  تسد  زا  يوضع  چـیه  .دـشاب  کیدزن  شداژن  هچ  رگا  هدرک  رود 

.دننک شیادج  ندب  زا  دنربب و 
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.دیآ یم  تسد  هب  رید  دور و  یم  تسد  زا  باتش  هب  تصرف  - 6

مالسلا هیلع  نسح  ماما  زیمآ  تمکح  ياه  هدورس 

: دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زیمآ  تمکح  ياه  هدورس  زا  زینو 

.تسا كدنا  مرجال  يرادیاپ  ان  يالب  ره  منک و  یم  هشیپ  ییابیکش  دنک  دونشخ  ان  ارم  ایند  رگا  - 1

.تسا كدنا  ریقح و  يرادیاپ ، ان  رورس  ره  اریز  موش ، یمن  لاحشوخ  وا  ینامداش  هب  نم  دزاس ، دونشخ  ارم  ایند  رگا  و 

.تسا يرسکبس  تقامح و  تسا ، رادیاپان  هک  يا  هیاس  ریز  رد  نتسشن  هک  دینادب  دنتسین و  رادیاپ  يویند  ذیاذل  مدرم ! يا  - 2

هدنز رگا  دناشوپ  یم  ارم  كزان  هماج  زا  يا  هراپ  .تسا و  سب  ارم  بآ  یکدـنا  دـنک و  یم  ریـس  ارم  بوغرم  ان  نان  زا  يا  هدرخ  - 3
.تسا یفاک  ارم  منفک  مریمب  هچنانچ  مشاب و 

.تسا يروف  بجاو  نم  رب  ودب  مارکا  هک  یسک  يا  میوگ : دیآ  نم  دزن  هب  يدنمزاین  رگا  - 4

رد یتجاـح  وا  زا  هک  تسا  یتـقو  درمناوـج  زور  نـیرترب  هـک  يدـمآ  شوـخ  دراد ، يرترب  یلـضاف  ره  رب  وا  لـضف  هـک  یـسک  و  - 5
.دوش یم  تساوخ 
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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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