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راتفگشیپ

بجوم ایند و  رد  رامـش  یب  ياه  تبیـصم  تافآ و  أشنم  يزور و  هیـس  یتخبدب و  لماع  یهلا ، نیناوق  زا  فّلخت  هانگ و  کش ، نودب 
ِرَذْحَْیلَف : » دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  نانچ  دـش ؛ دـهاوخ  ترخآ  رد  ّتلذ  يراوخ و  لماع  یهلا و  بضغ  مشخ و 

زا دنسرتب  دیاب  دننک ، یم  تفلاخم  ار  وا  نامرف  هک  نانآ  سپ   » (1) ؛» ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمُهَبیُِصی  ْوَأ  ٌهَْنِتف  ْمُهَبیُِصت  ْنَأ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا 
«. دسرب نانآ  هب  كاندرد  یباذع  ای  دریگب ؛ ار  ناشنماد  يا  هنتف  هک  نیا 

یتازاـجم زین  ترخآ و  رد  اـیند و  رد  ییاوـسر  تسا  ناراـکهنگ ، يارب   » (2) ؛» ٌمیِظَع ٌباَذَـع  ِهَرِخأـْلا  ِیف  ْمَُهلَو  اْینُّدـلا  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  »
«. دوب دهاوخ  گرزب 

یلامجا هاگن  کی  رد  اّما  مییامن ؛ تسرهف  دیاب  ار  یناوارف  دراوم  ًاعبط  میرامشرب ، ار  تیصعم  هانگ و  ءوس  یفنم و  راثآ  میهاوخب  رگا 
: درمشرب هنوگ  نیا  ار  هانگ  یفنم  راثآ  ناوت  یم  ارذگ ، و 

.دیابر یم  یمدآ  زا  ار  ّتیناسنا  فیرش  رهوگ  دساف و  ار  ناسنا  لد  بلق و  هانگ ، - 

.دناشک یم  الب  بادرگ  رد  ار  ناسنا  هانگ ، - 

ص:21

هیآ 63. رون ، هروس  . 1 - 1
هیآ 33. هدئام ، هروس  . 2 - 2
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.دوش یم  الب  لوزن  بجوم  هانگ ، - 

.دنک یم  مک  ار  ناسنا  يزور  هانگ ، - 

.دهد یم  رارق  تکاله  یبیشارس  گرم و  لاگنچ  رد  تعرس  هب  ار  ناسنا  هانگ ، - 

.دنک یم  بلس  ناسنا  زا  ار  یگدنب  تدابع و  قیفوت  هانگ ، - 

.دوش یم  ادخ  ناتسود  فص  هب  ناراکهانگ ، دورو  عنام  هک  تسا  يدنلب  سب  راوید  هانگ ، - 

.دوش یم  ملاع  راگدرورپ  تمحر  زا  ناسنا  يدیماان  ببس  هانگ ، - 

.دزاس یم  جراخ  نامیا ، هریاد  زا  ار  ناسنا  هانگ ، - 

 ... دزاس و یم  یهلا  باذع  ّقحتسم  ار  ناسنا  ماجنارس ، هتشگ و  دنوادخ  بضغ  مشخ و  بجوم  هانگ ، - 

دراد يا  هدـنزاس  يونعم  راثآ  هک  يراکزیهرپ » اوقت و  ، » دراد يونعم  يّدام و  رگناریو  تاعبت  راثآ و  هک  تیـصعم  هانگ و  لـباقم  رد 
؛ دراد ناسنا  يّدام  یگدنز  رد  قیمع  رایسب  فرگـش و  يریثأت  يورُخا ، رجا  شاداپ و  رب  هوالع  زین  ادخ  زا  نتـشاد  اورپ  اوقت و  .تسا 
َال ُْثیَح  ْنِم  ُْهقُزْرَیَو  ًاجَرْخَم *  َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَمَو  : » دیامرف یم  اوقت  ریگمـشچ  تبثم و  تاریثأت  نوماریپ  لاعتم  دـنوادخ  هک  نانچ 
هک یهار  زا  دـنک و  یم  داـجیا  شیاـشگ  وا  يارب  دـنوادخ  دـیامن ، دوخ  هشیپ  ار  اوـقت  دـشاب و  سرت  ادـخ  هک  یـسک   » (1) ؛» ُبِسَتْحَی

«. دناسر یم  يزور  وا  يارب  دنکن  شرّوصت 

ص:22
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ار اوقت  دنروآ و  یم  نامیا  اه  يدابآ  مدرم  رگا  و   » (1) ؛» ِضْرَْألاَو ِءآمَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  »
«. میدوشگ یم  نانآ  رب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  ياهرد )  ) هنیآ ره  دنتخاس ، یم  دوخ  هشیپ 

زا تسا  مزال  درگنب ، شیوخ  يویند  يّدام و  روما  هب  اهنت  دشاب و  هتشادن  مه  نامیا  هدیقع و  ترخآ ، يارـس  هب  یـسک  رگا  نیاربانب ،
هـشیدنا رد  دیاب  دوش ، رهاظ  نآ ، بّرخم  راثآ  هک  نیا  زا  لبق  دش ، رداص  وا  زا  یهانگ  رگا  .دیامن و  زیهرپ  دـنوادخ  ینامرفان  هانگ و 

.دشاب نآ  ناربج 

تایآ زا  هدافتـسا  اب  تسا -  لصف  هدزیـس  لماش  هک  تسخن -  شخب  تسا ؛ هدش  میظنت  هّیهت و  لقتـسم  شخب  ود  رد  رـضاح ، باتک 
رد دـنک و  یم  نایب  ار  تیـصعم  هانگ و  یفنم  تاعبت  راـثآ و  زا  یخرب  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  تاـیاور  میرک و  نآرق  همیرک 

ًانایحا رگا  ات  هدیدرگ  نییبت  اویش  ناور و  ینایب  اب  تیصعم ، هانگ و  ناربج  ياهراکهار  تسا -  لصف  هدزاود  لماش  هک  مّود -  شخب 
، اهراکهار نیا  زا  هدافتـسا  اب  دـننیب ، یم  هدنمرـش  لاعتم ، راـگدرورپ  ربارب  رد  ار  دوخ  هدـش و  هدولآ  اـه  یکاـپان  هاـنگ و  هب  یناـسک 

.دنزاس مهارف  ار  شیوخ  يزارفارس  تاجن و  تابجوم 

داقتنا و هنوگره  زا  ًانمـض  .دشاب  هدافتـسا  لباق  مرتحم ، ناگدـنناوخ  يارب  هتفرگ و  رارق  یهلا  هاگرد  لوبقم  هعومجم ، نیا  مراودـیما 
.دوش یم  لابقتسا  یمرگ  هب  هعومجم ، نیا  ناگدننک  هعلاطم  هدنزاس  داهنشیپ 

يدمص ربکا  یلع  مق - 

15/2/1384
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تیصعم هانگ و  یفنم  تاعبت  راثآ و  لوا : شخب 

هراشا

ص:25
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راگدرورپ تّبحم  زا  تّیمورحم  هانگ و  : لّوا لصف 

هراشا

طیارـش و نآ ، تفایرد  يارب  هکلب  دش  دهاوخن  سک  ره  بیـصن  هک  تسا  يدـنمجرا  رایـسب  اهب و  نارگ  رهوگ  راگدرورپ ،» ّتبحم  »
.دیامن تفایرد  ار  دنمشزرا  تمعن  نیا  ات  تسا  مزال  ییاه  یگتسیاش 

راگدرورپ تّبحم  يانعم 

َنِیباَّوَّتلا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ   » یلاعَت ُُهلْوَقَو....ِْهیَلَع  ُهُماْعنِإ  یلاعَت  ِهَّللا  ُهَّبَحَمَف  : » دـسیون یم  راگدرورپ  ّتبحم  يانعم  نوماریپ  یناهفـصا  بغار 
تمعن و دروم  ار  وا  هک  تسانعم  نیدـب  دوخ  هدـنب  هب  تبـسن  راـگدرورپ  ّتبحم   » (1) ؛» ْمِْهیَلَع ُمِْعُنیَو  ْمُُهبِیثـُی  ْيَأ  َنیِرِّهَطَتُْملا » ُّبُِحیَو 
ار نانآ  ینعی  دراد ؛ تسود  ار  ناـگزیکاپ  ناگدـننک و  هبوت  دـنوادخ  دـیامرف : یم  هک  دـنوادخ  نخـس  .دـهد و  یم  رارق  دوخ  فطل 

«. دهد یم  رارق  شیوخ  فطل  ماعنا و  دروم  دهد و  یم  شاداپ 

ص:26

ص 105. نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  مجعم  . 5 - 1
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مهارف ار  نآ  تابجوم  دـیاب  ددرگ ، وا  ّصاـخ  فطل  ماـعنا و  لومـشم  دوش و  دـنم  هرهب  دـنوادخ ، ّتبحم  تمعن  زا  دـهاوخب  سکره 
.دوش یمن  دنوادخ  تیانع  ّتبحم و  لومشم  زگره  ناسنا  یتسود ، ّتبحم و  بابسا  داجیا  نودب  .دنک  زیهرپ  نآ  عناوم  زا  هدومن و 

؟ دراد تسود  ار  یناسک  هچ  دنوادخ 

تفایرد هنیمز  یگتـسیاش ، تقایل و  رثا  رب  هک  هتـسناد  اه  ناسنا  زا  یّـصاخ  ياه  هورگ  صوصخم  ار  راـگدرورپ  ّتبحم  میرک ، نآرق 
.مییامن یم  نایب  ار  نانآ  زا  یخرب  ًالیذ  هک  دنا  هتخاس  مهارف  شیوخ  رد  ار  تمعن  نیا 

ناراکزیهرپ ( 1

: دنراد هراشا  تقیقح  نیا  هب  میرک  نآرق  تایآ  زا  یخرب  .تسا  راگدرورپ  ّتبحم  بلج  يارب  ماگ  نیتسخن  يراکزیهرپ » اوقت و  »

«. دراد تسود  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  هک  یتسار  هب  سپ   » (1) ؛» َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف  ( » فلا

«. دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ  دنوادخ  هک  یتسار  هب   » (2) ؛» َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ( » ب

ماـجنا هب  راداو  ار  ناـسنا  هک  تسا  لـماع  نیمه  دـشاب و  هتـشاد  اورپ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  دوخ ، نطاـب  ریمـض و  رد  ناـسنا  ینعی  اوقت ؛
زا عنام  هدومن و  یهلا  تاروتسد 

ص:27

هیآ 76. نارمع ، لآ  هروس  . 6 - 1
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، دـنیامن یم  زیهرپ  تیـصعم ، هانگ و  زا  هداهن و  ندرگ  یهلا  نیمارف  هب  هک  ناـنآ  تسا  نشور  .ددرگ  یم  وا  یناـمرفان  هاـنگ و  ماـجنا 
.تفرگ دنهاوخ  رارق  لاعتم  راگدرورپ  ّصاخ  تیانع  ّتبحم و  لومشم 

ردپ زا  هک  يدنزرف  هب  تبسن  اّما  دیامن ؛ یم  ّتبحم  راهظا  نانآ  هب  هتشاد و  هقالع  شنادنزرف  همه  هب  تبسن  ردپ  کی  هک  هنوگ  نامه 
تبسن هک  نیا  اب  زین  لاعتم  دنوادخ  دراد ، یّـصاخ  رتشیب و  هقالع  دیامن ، یم  هّجوت  وا  هناهاوخریخ  حیاصن  هب  هدومن و  يرتشیب  يوریپ 
یّـصاخ تمحرم  فطل و  دنراد ؛ يرتشیب  يربنامرف  تعاطا و  هک  یناگدـنب  هب  تبـسن  اّما  دراد ؛ تمحرم  فطل و  شناگدـنب  همه  هب 

.دش دنهاوخ  رادروخرب  لاعتم ، قلاخ  ّصاخ  تاکرب  فاطلا و  زا  كاپ ، اوقت و  اب  ناگدنب  دیدرت ، یب  .دراد  یم  لوذبم 

ناراکوکین ( 2

.تسا ملاع  راگدرورپ  ّتبحم  بلج  يارب  يرگید  لماع  زین  يراکوکین » »

رد ار  تقیقح  نیا  دراد و  تسود  زین  ار  ناراکوکین  تسا ، يراکوکین  ناسحا و  لـها  دوخ  یلاـعت ، كراـبت و  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا 
: تسا هدومن  مالعا  میرک  نآرق  زا  یتایآ 

«. دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  هک  یتسار  هب   » (1) ؛» َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ( » فلا

«. دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و   » (2) ؛» َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللاَو  ( » ب

ص:28

هیآ 13. هدئام ، هروس  هیآ 195 ؛ هرقب ، هروس  . 8 - 1
هیآ 93. هدئام ، هروس  هیآ 134 و 148 ؛ نارمع ، لآ  هروس  . 9 - 2
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ناگدننک هبوت  ( 3

ياج رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  دیکأت  شرافـس و  دروم  رایـسب  يوبن ، ّتنـس  میرک و  نآرق  تایآ  رد  هک  تسا  يا  هلأسم  هانگ ، زا  هبوت 
.دش دهاوخ  رکذ  دوخ ،

هک نیا  رب  هوالع  دـنک ، یم  هبوت  شیوخ  هانگ  زا  هتـشگ و  مدان  دوخ  تشز  راک  زا  ددرگ و  یم  زاب  ادـخ  يوس  هب  هک  یـصخش  ًاعبط 
یم لاعتم  دـنوادخ  هک  ناـنچ  دریگ ؛ یم  رارق  زین  ملاـع  راـگدرورپ  ّتبحم  فطل و  لومـشم  دریگ ، یم  رارق  شزرمآ  دروم  شهاـنگ 

«. دراد یم  تسود  ار  ناگدننک  هبوت  دنوادخ ، هک  یتسرد  هب   » (1) ؛» َنِیباَّوَّتلا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرف

نادهاجم ( 4

یم لاعتم  دـنوادخ  دـنناوارف ، ياه  شزرا  لـیاضف و  ياراد  هک  دنتـسه  یناـسک  هلمج  زا  زین  ادـخ  هار  رد  نارگداـهج » نادـهاجم و  »
یناسک رب  ار  ناج  لام و  اب  نارگداهج  دـنوادخ ،  » (2) ؛» ....ًهَجَرَد َنیِدِعاْقلا  یَلَع  ْمِهِـسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  : » دیامرف

«. تسا هداد  تلیضف  دنا ، هتسشن  زاب  داهج  رد  تکرح  زا  هک 

.دنیامن یم  ملاع  راگدرورپ  بوبحم  ار  دوخ  هتخاس و  دوخ  نآ  زا  ار  راگدرورپ  ّتبحم  زین  هورگ  نیا 

«. دراد یم  تسود  دننک ، یم  راکیپ  وا  هار  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ   » (3) ؛» ...ِِهلِیبَس ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  »

شیوخ ناج  زا  هدرک ، اهر  ار  شیوخ  تاقّلعت  همه  دنزرف و  نز ، یگدنز ، هک  یسک 

ص:29

هیآ 222. هرقب ، هروس  . 10 - 1
هیآ 95. ءاسن ، هروس  . 11 - 2
هیآ 4. فص ، هروس  . 12 - 3
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شریذپ دشابن ؟ یهلا  ّصاخ  تیانع  ّتبحم و  لومـشم  هنوگچ  دنک ، يرای  ار  ادخ  نید  ات  دوش  یم  لمحتم  ار  تارطخ  درذـگ و  یم 
.تسا ملاع  راگدرورپ  ّتبحم  بلج  لماوع  نیرترثؤم  زا  یکی  ادخ ، هار  رد  ناج  لام و  زا  نتشذگ  اهرطخ ، تالکشم ،

ناگشیپ تلادع  ( 5

تثعب ياه  هفـسلف  زا  یکی  تسا ، یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تافـص  زا  هک  نیا  رب  هوالع  تسا ؛ ییابیز  سدقم و  رایـسب  رما  تلادع » »
(1) .دور یم  رامش  هب  زین  ایبنا 

تـسود ار  دننک  یم  شالت  طسق ، لدع و  هماقا  يارب  دنتـسه و  هشیپ  تلادـع  هک  ار  یناسک  ملاع ، راگدرورپ  هک  تسا  ساسا  نیا  رب 
، دنوادخ هک  یتسار  هب   » (2) ؛» َنیِطِـسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » تسا هدومن  نایب  دوخ  ینامـسآ  باتک  زا  یتاـیآ  رد  ار  ّتبحم  نیا  دراد و 

«. دراد تسود  ار  ناگشیپ  تلادع 

ناگدننک لّکوت  ( 6

شیوخ فلتخم  ياهراک  رد  هک  دنتـسه  یناسک  دـنرادروخرب ، ملاع  راگدرورپ  ّصاخ  ّتبحم  یتسود و  تمعن  زا  هک  يرگید  هورگ 
یهّجوت چیه  ادـخ  ریغ  هب  دـنوادخ ، ربارب  رد  دـنیامن و  یم  راذـگاو  راگدرورپ  هب  ار  شیوخ  روما  دـننک ؛ یم  لّکوت  دوخ  يادـخ  رب 

اهنت وا  دنزادنا ، شتآ  رد  ار  وا  دنتساوخ  نایدورمن  یتقو  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ناتساد  رد  هچنآ  ریظن  دنرادن ،
ات دـش  بجوم  دـنوادخ ، هب  وا  یعقاو  لّکوت  نیمه  دریگب و  کمک  زین  یهلا  ناگتـشرف  زا  دـشن  رـضاح  یّتح  دومن و  لـکوت  ادـخ  رب 

.دیامن ناتسلگ  وا  رب  ار  شتآ  لاعتم ، راگدرورپ 

ص:30

.25/ دیدح ...ِطْسِْقلِاب » ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملاَو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأَو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  . 13 - 1
هیآ 42. هدئام ، هروس  . 14 - 2

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 40 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_30_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_30_2
http://www.ghaemiyeh.com


راگدرورپ ّتبحم  زاس  هنیمز   (1)، دیامن ار  ناسنا  رما  تیافک  دنوادخ  دوش  یم  ببـس  هک  نیا  رب  هوالع  یقیقح  قیمع و  لّکوت  نینچ 
«. دراد تسود  ار  ناگدننک  لّکوت  دنوادخ ، هک  یتسار  هب   » (2) ؛» َنِیلِّکَوَتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » دش دهاوخ  زین 

ناگدننک تدابع  ( 7

یم کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  تدابع ، .دـهدن  رارق  راگدرورپ  ّتبحم  هریاد  رد  ار  ناسنا  هناـصلاخ ، تداـبع  دـننام  يرما  چـیه  دـیاش 
.دوش یم  ملاع  راگدرورپ  ّتبحم  بلج  بجوم  و  هتشگ ، ناسنا  تداعس  لامک و  ببس  دنک ؛

ٌْدبَع ََّیلِإ  َبَّرَقَت  ام  : » تسا هدومرف  نینچ  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  یسدق  ثیدح  رد 
ُرُْصبَی يِذَّلا  ُهَرََصبَو  ِِهب  ُعَمْسَی  يِذَّلا  ُهَعْمَـس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحَأ  اذِإَف  ُهَّبِحُأ  یّتَح  ِهَِلفاّنلِاب  ََّیلِإ  ُبرَّقَتََیل  ُهَّنِإَو  ِْهیَلَع  ُتْضرَْتفا  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ْیَِـشب ٍء 

ادیپ بّرقت  نم  هب  زیچ  چـیه  هب  نم  هدـنب   » (3) ؛» ُُهْتیَطْعَأ ِیَنلَأَس  ْنِإَو  ُُهْتبَجَأ  ِیناعَد  ْنِإ  اـِهب ، ُشِْطبَی  ِیتَّلا  ُهَدَـیَو  ِِهب  ُقِْطنَی  يِذَّلا  ُهَناـِسلَو  ِِهب 
روما اه و  هلفان  اب  هاگ  نآ  دوش ) یم  کیدزن  نم  هب  تاـبجاو ، ماـجنا  اـب   ) دـشاب تاـبجاو  ماـجنا  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  هک  دـنک  یمن 

، مشچ شوگ ، مدوخ  متـشاد ، تسود  ار  وا  یتـقو  دریگ ، رارق  نم  ّتبحم  دروم  هک  ییاـج  اـت  دوش  یم  رت  کـیدزن  نم  هب  یّبحتـسم ،
تباجا دنک ، اعد  رگا  تروص ، نیا  رد  .دـهد  ماجنا  ار  شیاهراک  دـیوگ و  نخـس  دـنیبب ، دونـشب ، نآ  اب  ات  موش  یم  وا  تسد  نابز و 

«. درک مهاوخ  اطع  وا  هب  ار  نآ  دیامن ، بلط  یتجاح  نم  زا  رگا  منک و 

ص:31

هیآ 3. قالط ، هروس  ...ُُهبْسَح » َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَمَو  . 15 - 1
هیآ 159. نارمع ، لآ  هروس  . 16 - 2
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تیـصعم و هب  ار  دوخ  هک  دنتـسه  مه  یناسک  لباقم ، رد  اّما  دنروآ ؛ یم  تسد  هب  ار  دنوادخ  ّصاخ  ّتبحم  هک  دـندوب  یناسک  نانیا 
.دننام یم  بیصن  یب  راگدرورپ ، یتسود  تمعن  زا  هدش و  جراخ  دنوادخ  ّتبحم  هریاد  زا  هتخاس ، هدولآ  هانگ 

نیا ياج  هب  دزاس و  یم  جراخ  راگدرورپ  ناتـسود  ناوید  زا  ار  شیوخ  مان  دوخ ، تیـصعم  هانگ و  اب  هک  دـناد  یمن  راکهنگ ، ناسنا 
یب تایاور  ددعتم و  تایآ  رد  هک  تسا  نشور  یتقیقح  نیا  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  وا  نانمـشد  فیدر  رد  دـشاب ، ادـخ  بوبحم  هک 

.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  رامش ،

دنوادخ تّبحم  زا  نامورحم 

زا یضعب  هب  هک  دنا  هدش  جراخ  راگدرورپ  ّتبحم  هنودرگ  زا  هانگ ، ببس  هب  هک  درب  یم  مان  ار  اه  ناسنا  زا  ییاه  هورگ  میرک ، نآرق 
: مینک یم  هراشا  نانآ 

ناراکمتس ( 1

ملظ رگراک ؛ هب  امرفراک  ملظ  ّتیعر ؛ هب  مکاح  ملظ  دـننام : دراد ؛ یناوارف  قیداصم  هک  تسا  متـس » ملظ و   » گرزب ناـهانگ  زا  یکی 
...و هیاسمه  هب  ملظ  دنزرف ؛ هب  ملظ  رسمه ؛ هب  ملظ  تسد ؛ ریز  هب  قوفام 

.دریگ رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  دـیاب  شدوخ  ياج  رد  هک  دراد  ناسنا  يارب  ترخآ  ایند و  رد  یئوس  ياهدـمایپ  راـثآ و  ملظ ، نیا 
: تسا هدش  هراشا  اه  نآ  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  رد  هک  تسا  راگدرورپ  ّتبحم  نداد  تسد  زا  متس ، ملظ و  راثآ  زا  یکی 

«. دراد یمن  تسود  ار  نارگمتس  دنوادخ ،  » (1) ؛» َنیِِملاّظلا ُّبُِحی  َال  ُهَّللاَو  ( » فلا

ص:32
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«. دراد یمن  تسود  ار  نارگمتس  وا  هک  یتسرد  هب   » (1) ؛» َنیِِملاّظلا ُّبُِحی  َال  ُهَّنِإ  ( » ب

یم نشور  ّتقد ، یکدنا  اب  هّتبلا  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  ادـخ  ّتبحم  دـهد ، یم  ماجنا  هک  یمتـس  ملظ و  رطاخ  هب  راکمتـس ، نیاربانب ،
زین دـنک  یم  متـس  دوخ  هب  هک  يدرف  دوش ؛ یم  لماش  زین  ار  نتـشیوخ  هب  ملظ  هکلب  تسین  نارگید  هب  رازآ  متـس و  اهنت  ملظ  هک  دوش 

ناونع راکهنگ  تسا و  هدـش  ریبعت  ملظ »  » هب نآ  زا  دـشاب ، یم  دوخ  هب  متـس  زراب  قادـصم  هانگ ، هک  اجنآ  زا  تسا و  ملاـظ  قادـصم 
هب باطخ  هلمج  زا  تسا ؛ هدومن  ریبعت  نتـشیوخ » هب  ملظ   » هب هاـنگ  زا  دـنچ ، یتاـیآ  رد  میرک  نآرق  اذـل  دـنک و  یم  ادـیپ  زین  ملاـظ » »

ًاباَّوَت َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءآَج  ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
زین ربمایپ  دندرک و  رافغتـسا  بلط  ادخ  زا  دندمآ و  وت  دزن  دندرک و  متـس  دوخ  هب  ادخ ، ینامرفان  رثا  رب  هک  یناسک  رگا   » (2) ؛» ًامیِحَر

«. تفای دنهاوخ  میحر  ریذپ و  هبوت  ار  دنوادخ  هک  یتسار  هب  درک ، رافغتسا  نانآ  يارب 

یم یهلا  باذـع  راتفرگ  ترخآ  رد  مه  دوش و  یم  رابتعا  یب  وربآ و  یب  هعماج  مدرم و  نیب  رد  مه  شیوخ ، هانگ  اب  راکهنگ ، يرآ ،
.دزاس هابت  ار  شیوخ  ترخآ  ایند و  ناسنا  هک  دراد  دوجو  نیا  زا  رتالاب  دوخ  رب  یمتس  هچ  و  ددرگ ،

یم تسد  زا  ار  راگدرورپ  ّتبحم  دـنوادخ ، ینامرفان  لیلد  هب  هک  نیا  رب  هوـالع  دوش ، یم  هاـنگ  هب  هدولآ  هک  یـسک  ساـسا ، نیا  رب 
.ددرگ یم  َنیِِملاَّظلا » ُّبُِحی  َال  ُهَّللاَو  : » هفیرش هیآ  قادصم  هدش و  راکمتس  ملاظ و  دهد ،

ص:33

هیآ 40. يروش ، هروس  . 19 - 1
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نادساف ( 2

عاونا دوخ  تسا و  حالـصا »  » لباقم رد  داسف »  » .دنتـسه دـساف »  » ياه ناسنا  دنتـسه ، جراـخ  ادـخ  ّتبحم  هریاد  زا  هک  يرگید  هورگ 
نداد تسد  زا  ببـس  تسا و  هانگ  قادـصم  دـشاب ، اه  نیا  زا  مادـک  ره...و  یـسایس  یـسنج ؛ یقالخا ؛ یلام ؛ داسف  دراد : ینوگانوگ 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  دوش ، یم  راگدرورپ  ّتبحم 

«. دراد یمن  تسود  ار  ناگدننک  داسف  دنوادخ   » (1) ؛» َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  َال  ُهَّللاَو  »

نافرسم ( 3

یناهانگ زا  فارـسا ، .دنوش  یم  مورحم  راگدرورپ  یتسود  ّتبحم و  زا  فارـسا ، هانگ  ببـس  هب  زین  ناگدـننک  فارـسا  و  نافرـسم » »
َنِیفِرْـسُْملا َّنَأَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  تسا ؛ هتفرگ  رارق  شهوکن  تّمذـم و  دروم  رایـسب  تایاور ، میرک و  نآرق  رد  هک  تسا 

«. دنتسه خزود  لها  ناگدننک ، فارسا  هّتبلا  و   » (2) ؛» ِراّنلا ُباحْصَأ  ْمُه 

َنَِمل ُهَّنِإَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍلاـَعل  َنْوَـعِْرف  َّنِإَو  : » دـیامرف یم  هتـسناد ، نوـعرف  لاـمعا  زا  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تـسا  یتـشز  لـمع  فارـسا ،
(3) «. َنِیفِرْسُْملا

ُّبُِحی اـَل  ُهَّنِإ  اُوفِرُْـست  اـَلَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هـک  ارچ  تـسا ؛ راـگدرورپ  تـّبحم  نداد  تـسد  زا  فارــسا ، ءوـس  راـثآ  هـلمج  زا 
(4) «. َنِیفِرْسُْملا

نانئاخ ( 4

تنایخ ، » دنتسه مورحم  دنوادخ  یتسود  تمعن  زا  هک  مدرم  زا  رگید  هتسد 

ص:34

هیآ 64. هدئام ، هروس  . 21 - 1
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.دشاب هتشاد  یناوارف  قیداصم  دناوت  یم  رگید ، ناهانگ  دننام  هک  تسا  یتشز  گرزب و  هانگ  زین  تنایخ  .دنتسه  ناگشیپ »

ار ناراکتنایخ  دنوادخ   » (1) ؛» َنِیِنئآَْخلا ُّبُِحی  َال  َهَّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  هاـنگ ، نیا  یتشز  یگرزب و  رد 
«. درادن تسود 

ُّبُِحی َال  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَـسُفنَأ  َنُوناتْخَی  َنیِذَّلا  ِنَع  ْلِداُجت  َالَو  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  يرتدیدش  نحل  اب  رگید  هیآ  رد  و 
ناگدـننک تنایخ  دـنوادخ  هک  ارچ  نکن ؛ تیامح  دـندرک  تنایخ  دوخ  هب  هک  ناـنآ  ناـنئاخ و  زا  زگره   » (2) ؛» ًامِیثَأ ًاناَّوَخ  َناـک  ْنَم 

«. دراد یمن  تسود  ار  راکهنگ 

ناّربکتم ( 5

ّربکت و رطاخ  هب  زین  نانآ  .دنتـسه  ناـشورفرخف » ناّربکتم و   » دنـشاب یم  مورحم  لاـعتم  راـگدرورپ  یتسود  تمعن  زا  هک  رگید  هورگ 
دنسپان تشز و  تفص  کی  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع  ّربکت  اریز  دنوش ؛ یم  مورحم  راگدرورپ  گرزب  تمعن  نیا  زا  دنراد ، هک  يرورغ 

قوقح ندرک  لاـمیاپ  ّقـح ؛ ربارب  رد  یگداتـسیا  فیاـظو ؛ زا  یچیپرـس  ادـخ ، یناـمرفان  ریظن  رگید ، ناـهانگ  زا  یخرب  ببـس  تسا ،
(3) «. ًاروُخَف ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َال  َهَّللا  َّنِإ  : » تشاد دهاوخن  تسود  ار  یصخش  نینچ  دنوادخ  اذل  دوش ، یم  نارگید و ... 

ّربکت نوماریپ  یتیاور 

َهَّللا َّنِإ   » هیآ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رضحم  رد  : » دیوگ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نارای  زا  یکی 

ص:35
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هک يّدح  هب  درمـشرب  ار  نآ  ءوس  جـیاتن  ّربکت و  یتشز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدـناوخ ، ار  ًاروُخَف » ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َال 
رد مسرت  یم  لمع  نیمه  اب  دشاب و  ابیز  بلاج و  مسابل  مراد  تسود  نم  متفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دومرف : ترضح  .متـسیرگ  نم 
ّقح لباقم  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  ّربکت  تسین ؛ ّربکت  تمالع  اه  نیا  یتشهب و  لها  وت  ریخ ، دومرف : ترـضح  مشاـب ! ناّربکتم  فیدر 

(1) «. دنز زابرس  نانآ  قوقح  يادا  زا  هدومن و  ریقحت  ار  نانآ  هتسناد و  نارگید  زا  رتالاب  ار  دوخ  دشابن و  عضاخ 

تمعن ناگدننک  نارفک  ( 6

.دننک یم  تمعن » نارفک   » هک دنا  یناسک  دنتسه ، ملاع  راگدرورپ  ّتبحم  تمعن  زا  نیمورحم  فیدر  رد  هک  يرگید  هورگ 

نانآ هدومن و  شنزرـس  ار  ناراوخ  ابر  و  شهوکن ، تّمذم و  تّدش  هب  ار  يراوخ  ابر  هک  نآ  زا  سپ  میرک ، نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
اَوبِّرلا ُهَّللا  ُقَحْمَی  : » دیامرف یم  دنا ، هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  لداعت  هدش و  هناوید  ناطیـش ، اب  سامت  رثا  رب  هک  هتـسناد  یـسک  هیبش  ار 

چیه دنوادخ  دهد و  یم  شیازفا  ار  تاقدص  دنک و  یم  دوبان  ار  ابر  دـنوادخ ،  » (2) ؛» ٍمِیثَأ ٍراّفَک  َّلُک  ُّبُِحی  َال  ُهَّللاَو  ِتاقَدَّصلا  ِیبُْریَو 
«. دراد یمن  تسود  ار  راکهنگ  ساپسان  ناسنا 

دنوادخ هک  یتمعن  رکـش  یمومع ، ياه  يدنمزاین  هار  رد  لام  ندرکن  فرـص  هنـسحلا و  ضرق  قافنا و  كرت  اب  اهنت  هن  ناروخ » ابر  »
ياج هب  هتشاد ، ینازرا  اه  نآ  هب 

ص:36
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ار یناسک  نینچ  دنوادخ  هک  تسا  یعیبط  هّتبلا  دنهد ، یم  رارق  هانگ  متس و  ملظ و  هنوگ  ره  يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  هکلب  دنروآ  یمن 
.دراد یمن  تسود 

هجیتن

هچنآ هّتبلا  تسا ؛ راگدرورپ  ّتبحم  نداد  تسد  زا  ببـس  تیـصعم ، هانگ و  هک  دش  هدافتـسا  هدـش ، رکذ  تایاور  تایآ و  عومجم  زا 
ُّبُِحی اـَل  َهَّللا  َّنِإ  اوُدَـتْعَت  اـَلَو  : » دــیامرف یم  یّلک  تروـص  هـب  لاـعتم  دــنوادخ  اـّلاو  دوـب  قادــصم  رکذ  هنوـمن و  باـب  زا  دــش  رکذ 

«. تشاد دهاوخن  تسود  ار  ناراکزواجت  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دینکن ، زواجت  یهلا  دودح  زا   » (1) ؛» َنیِدَتْعُْملا

تـسود ار  ناراکزواجت  دنوادخ ، هک : نیا  نآ  دراد و  یّلک  مایپ  کی  اّما  تسا ؛ هدـش  رکذ  یّـصاخ  لوزن  نأش  قوف  هیآ  يارب  هچرگ 
.دراد یمن 

یم لماش  ار  دنوادخ  تاروتـسد  ربارب  رد  ینامرفان  هنوگ  ره  هک  تسا  یهلا  تاروتـسد  دودح و  زا  زواجت  زواجت ، قادصم  نیرتزراب 
، دـشاب ادـخ  رما  روتـسد و  فالخ  هک  دـهد  ماجنا  ناسنا  يراک  ره  .ناهانگ  تامّرحم و  ماجنا  رد  هچ  تابجاو و  كرت  رد  هچ  دوش ،

.دشاب یم  راگدرورپ  ّتبحم  نداد  تسد  زا  لماع  تسا و  زواجت »  » قادصم

، دـشاب رو  هطوغ  زین  تیـصعم  هاـنگ و  بـالجنم  رد  لاـح ، نیع  رد  دـیامنب  راـگدرورپ  ّتبحم  یتـسود و  ياـعّدا  دـناوت  یمن  یـسک 
ادخ مشخ  هانگ  اریز  دیامن ؛ زیهرپ  هانگ  زا  دیاب  درادب ، تسود  ار  وا  زین  دنوادخ  دهاوخ  یم  دراد و  یم  تسود  ار  ادخ  هک  یـصخش 

.دزاس یم  مهارف  ار 

ص:37
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: دیامرف یم  هدومن ، لّثمت  كرابم » نبا   » رعش هب  دراد  هنیمز  نیمه  رد  هک  ینایب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ُهَّبُح ُرِهُْظت  َْتنَأَو  َهلِإلا  یِصْعَت 

ُعیَدب ِلاعِْفلا  ِیف  يِرمََعل  اذه 

ُهتْعَطَأل ًاقِداص  َکُّبُح  َناک  َْول 

(1) ُعیطُم ُبُِّحی  ْنَِمل  َّبِحُْملا  َّنِإ 

«. تسین راگزاس  تسا و  لاحم  تیصعم ، اب  یتسود  نیا  ییامن ! یم  مه  یتسود  راهظا  هک  یلاح  رد  ینک  یم  تیصعم  ار  ادخ  »

«. دشاب یم  دوخ  بوبحم  عیطم  ّبُحم ، اریز  ینک ؛ تعاطا  ار  وا  دیاب  یشاب ، وگتسار  قداص و  شیوخ  ّتبحم  رد  وت  رگا  »

ص:38
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راگدرورپ تمحر  زا  ندش  رود  هانگ و  : مّود لصف 

حیضوت

یتسود ّتبحم و  نداد  تسد  زا  رب  هوالع  راکهنگ  هک  تسا  نیا  دراذـگ ، یم  ياج  هب  راکهنگ  صخـش  يارب  هاـنگ  هک  يرثا  نیمّود 
یم رود  راگدرورپ  تمحر  زا  دریگ و  یم  رارق  ایبنا  ناگتـشرف و  ادخ ، نعل  دروم  دـش  هراشا  نادـب  هتـشذگ  لصف  رد  هک  دـنوادخ - 

.دوش

نعل يانعم 

ِهَرِخْآلا ِیف  یلاعَت  ِهَّللا  َنِم  َِکلذَو  ِطَخَّسلا  ِلِیبَس  یلَع  ُداـْعبِإلا  َوُه  ُنْعَّللَا  : » دـسیون یم  نعل »  » ياـنعم رد  تادرفم ، رد  یناهفـصا  بغار 
يور زا  دوخ ، زا  تسا  صخـش  ندومن  رود  ندرک و  درط  يانعم  هب  نعل   » (1) ؛» ...ِهِقِیفْوَتَو ِِهتَمْحَر  ِلُوبَق  ْنِم  ٌعاطِْقنإ  اْینُّدلا  ِیفَو  ٌَهبوُقُع 

ایند رد  یهلا  قیفوت  تمحر و  زا  ندـش  هدـیرب  ترخآ و  رد  تبوقع  يانعم  هب  دـشاب ، دـنوادخ  فرط  زا  یتقو  نیا ، بضغ و  مشخ و 
«. دشاب یم 

ص:39
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، ترخآ رد  دوش و  یم  بیـصن  یب  یهلا  قیفوت  تمحر و  زا  اـیند  رد  ددرگ ، یم  دـنوادخ  نعل  لومـشم  هک  یـصخش  ساـسا ، نیا  رب 
.ددرگ یم  راگدرورپ  تبوقع  راتفرگ 

دنتسه نعل  بجوم  هک  یناهانگ 

هراشا

یهلا نعل  لومشم  دهد ، ماجنا  ار  اه  نآ  ناسنا  رگا  هک  دنتسه  یناهانگ  هچ  مینادب  تسا  بسانم  میدرب ، یپ  نعل  يانعم  هب  هک  نونکا 
.ددرگ یم  عطق  وا  زا  يدنوادخ  تمحر  هدش و 

تسا و هدـش  رکذ  دـنوادخ  تمحر  زا  يرود  رثا  ناـهانگ ، زا  يرایـسب  يارب  مالـسلا  مـهیلع  نیموـصعم  تاـیاور  مـیرک و  نآرق  رد 
.مینک یم  نایب  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دنا  هتسناد  دنوادخ  نعل  لومشم  ار  اه  نآ  نیبکترم 

نمؤم نتشک  ( 1

یب درادـن  ّقح  یـسک  دوش و  تیاعر  دـیاب  هک  دراد  یقوقح  .تسا  رادروخرب  یّـصاخ  هاگیاج  شزرا و  زا  ناسنا  مالـسا ، بتکم  رد 
اه ناسنا  همه  نتـشک  اب  ربارب  یعرـش ، زّوجم  ّقح و  نودب  ناسنا  نتـشک  .دناسرب  وا  هب  یبیـسآ  ای  دشاب و  هتـشاد  یـضّرعت  وا  هب  لیلد 

: هدومرف هراشا  انعم  نیا  هب  لماک  تحارص  اب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  تسا ؛

سکره  » (1) ؛» ...ًاعیِمَج َساّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍداسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنَأ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلَع  اْنبَتَک  َِکلذ  ِلْـجَأ  ْنِم  »
نودب ار  یناسنا 

ص:40
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«. تسا هتشک  ار  اه  ناسنا  همه  هک  تسا  نیا  لثم  دشکب  نیمز ، رد  داسف  ای  لتق  باکترا 

یم ناگمه  اّما  دوش ؛ یم  هداد  رـشب » قوقح   » يادـص رـس و  رپ  راعـش  یللملا ، نیب  ياه  ناـمزاس  رد  هژیو  هب  اـیند و  رد  هزورما  يرآ ،
.دوش یم  لامدگل  تسین و  راک  رد  يرشب  قوقح  لمع ، رد  هک  دنناد 

ار کلف  شوگ  ناشرـشب  قوقح  دایرف  هک  یناسک  نیمه  زوسنامناخ  ياه  حالـس  متـس و  ملظ و  ياه  همکچ  ریز  رد  ّتیرـشب  زورما ،
دوخ عفانم  هب  ندیسر  يارب  تسا  يا  هبرح  اهراعش  نیا  دنادن  هک  تسا  یـسک  هچ  .دوش  یم  دوبان  هدز و  اپ  تسد و  تسا ، هدرک  رک 

.دننک یمن  نیمأت  ار  اه  نآ  عفانم  دنتسیا و  یم  دوخ  ياپ  يور  هک  ییاه  تموکح  رب  راشف  و 

هداد رارق  دـیکأت  دروم  هکلب  هدرکن  شومارف  ار  اه  ناسنا  شزرا  قوقح و  دوخ ، تاروتـسد  ماـکحا و  اـب  هک  تسا  مالـسا  بتکم  نیا 
، نوخ تسا ؛ رادروخرب  يرتشیب  قوقح  مارتحا و  زا  نمؤم  اّما  دوش ؛ تیاعر  دـیاب  هک  دراد  یقوقح  مالـسا ، رظن  زا  یناـسنا  ره  .تسا 
زا شمارتحا  نمؤم  : » هک تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  یّتح  دوش و  تیاعر  دـیاب  ًاـمتح  تسا و  مرتحم  نمؤم ، ضرع  لاـم و  ناـج ،

«. تسا رتشیب  هبعک 

رظن رد  یتخس  رفیک  نآ  يارب  هتسناد و  یندوشخبان  یهانگ  ار  يو  نوخ  نتخیر  نمؤم و  نتشک  میرک ، نآرق  هک  تسا  ساسا  نیا  رب 
ُمَّنَهَج ُهُؤآَزَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَمَو  : » دیامرف یم  هتسناد ، يدنوادخ  نعل  لومشم  ار  لتاق  هتفرگ و 

ص:41
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وا تازاجم  دناسرب ، لتق  هب  دمع  يور  زا  ار  ینامیا  اب  ناسنا  سک  ره   » (1) ؛» ًامیِظَع ًاباذَع  َُهل  َّدَعَأَو  ُهَنََعلَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغَو  اهِیف  ًاِدلاخ 
يارب یمیظع  باذع  دزاس و  یم  رود  شتمحر  زا  ار  وا  دنک و  یم  بضغ  وا  رب  دنوادخ  دـنام و  یم  نآ  رد  هنادواج  هک  تسا  خزود 

«. تسا هتخاس  هدامآ  وا 

: تسا هدش  رکذ  دنناسرب ، لتق  هب  ًادمع  ار  ینامیا  اب  ناسنا  هک  یناسک  يارب  يورخا  رفیک  تازاجم و  راهچ  هفیرش ، هیآ  نیا  رد 

.خزود شتآ  رد  یگنادواج  فلا )

.یهلا بضغ  مشخ و  ب )

(. یهلا تمحر  زا  يرود   ) تنعل ج )

.وا يارب  میظع  باذع  نتخاس  ایهم  د )

نمادکاپ نانز  هب  تمهت  ( 2

دروم هدش و  راد  هشدخ  تهج  یب  دیابن  تسا و  مرتحم  وا  ناج  نوخ و  دننام  نمؤم  يوربآ  ضرع و  دش ، هراشا  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
، دـیامن راد  هّکل  ار  یناملـسم  درف  يوربآ  ههجو و  لـیلد ، یب  ماّـهتا  اوراـن و  تبـسن  اـب  یـسک  رگا  ساـسا ، نیا  رب  .دریگ  رارق  ضّرعت 

.تسا هتفرگ  رظن  رد  وا  يارب  ار  یتخس  تازاجم  رفیک و  لاعتم ، دنوادخ 

یتراسخ وربآ ، نتفر  تسد  زا  یهاگ  اریز  تسا ؛ رت  شزرااب  نانآ  ناج  زا  دارفا  يوربآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالـسا  ماکحا  یخرب  زا 
ای درف  نوچ  ناربج ، لباق  ریغ  تسا 

ص:42
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لتاق رب  لداع  دهاش  رفن  ود  رگا  ییاضق ، ماکحا  رد  ساسا ، نیا  رب  .دـنک  یم  طقاس  رابتعا  یتسه و  زا  ار  يا  هفیاط  یهاگ  هداوناخ و 
، مکح ذیفنت  رد  لداع  دهاش  ود  ینعی  دوش ؛ یم  تباث  درف ، نآ  ندوب  لتاق  دنهدب ، تداهش  هتفرگ ) تروص  لتق  رد   ) یـصخش ندوب 
، ّصاخ یطیارش  اب  مه  نآ  لداع ، راهچ  دیاب  تسا -  حرطم  ناسنا  ضرع  تیثیح و  وربآ ، ياپ  هک  انز  دروم  رد  اّما  دنک ؛ یم  تیافک 

.دنوش یم  تازاجم  ناگدنهد ، تداهش  دوخ  هنرگ  دنهدب و  تداهش 

رد ار  هانگ  نیا  بحاـص  هتـسناد و  گرزب  یهاـنگ  ار  نمادـکاپ  فیفع و  ناـنز  هب  ندز  تمهت  میرک ، نآرق  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب 
َّنِإ : » تسا هدـمآ  نینچ  میرک  نآرق  رد  .دنـشاب  یم  يدـنوادخ  تمحر  زا  يرود  نعل و  لومـشم  هک  تسا  هداد  رارق  یناسک  فیدر 
ربخ یب  نمادکاپ و  نانز  هک  یناسک   » (1) ؛» ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهلَو  ِهَرِخْألاَو  اْینُّدلا  ِیف  اُونُِعل  ِتانِمْؤُْملا  ِتالِفاْغلا  ِتانَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا 

ناـشراظتنا رد  یگرزب  باذـع  دـنرودب و  یهلا  تمحر  زا  ترخآ  اـیند و  رد  دـنزاس ، یم  مهّتم  ار  نمؤم  و  یگدوـلآ ) هنوـگ  ره  زا  )
«. تسا

.دراد لابند  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  یهلا  تنعل  هک  تسا  یناهانگ  زا  زین  نمادکاپ  نانز  هب  ندز  تمهت  هفیرش ، هیآ  نیا  قبط 

محر عطق  ینکش و  نامیپ  ( 3

هطبار مـحر و  هلـص   » هلأـسم تـسا  هـتفرگ  رارق  دـیکأت  شرافــس و  دروـم  رایــسب  مالــسا ، سّدـقم  بـتکم  رد  هـک  يروـما  زا  یکی 
زا یناوارف  تایاور  .تسا  يدنواشیوخ »

ص:43
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لوسر مینک : یم  افتکا  ثیدـح  کی  رکذ  هب  اهنت  راصتخا  تیاعر  تهج  هک  تسا  هدیـسر  عوضوم  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
ْنَأ ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ِنلا  ِءآسّ ِماحْرَأَو  ِلاجِّرلا  ِبالْصَأ  ِیف  ْنَمَو  ْمُْهنِم  َِبئآْغلاَو  ِیتَّمُأ  ْنِم  َدِهاّشلا  یِصوُأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

دنراد و روضح  هک  یناسک  هچ  ار  دوخ  تّما  منک  یم  شرافس  « ؛» ِنیِّدلا َنِم  َِکلذ  َّنِإَف  ٍهَنَس  ِهرَیِـسَم  یلَع  ُْهنِم  َْتناک  ْنِإَو  َمِحَّرلا  َلِصَی 
هب دنیآ ) یم  نامز  رورم  هب   ) تمایق زور  ات  دنناردام  محر  ناردپ و  تشپ  رد  زونه  هک  یناسک  نآ  یّتح  دنتسه -  بیاغ  هک  نانآ  هچ 

«. تسا ینید  روما  زا  محر  هلص  اریز  دننک ؛ ترفاسم  لاس  کی  هزادنا  هب  دشاب  مزال  ولو  يدنواشیوخ  هطبار  محر و  هلص 

ءزج ار  محر  هلـص  ترـضح ، نآ  هک  ارچ  دوـش ؛ یم  نشور  یبوـخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نخـس  نـیا  زا  مـحر  هلـص  تـّیمها 
.دننک هّجوت  نآ  هب  دیاب  ناگمه  هک  هتسناد  ینید  فیاظو 

یم ساسا ، نیا  رب  .گرزب  تیـصعم  مه  نآ  تسا ، تیـصعم  هانگ و  زین  نآ  كرت  دراد ، ّتیمها  ردـق  نیا  يا  هلأسم  کی  یتقو  ًانیقی 
.تسا هتفرگ  رارق  نعل  لومشم  نآ  بحاص  هک  هدرک  رکذ  یناهانگ  زا  ار  نآ  میرک  نآرق  مینیب 

ِضْرَْألا ِیف  َنوُدِـسُْفیَو  َلَـصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اـم  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاـثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلاَو  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
دنوادـخ هک  ار  ییاهدـنویپ  دننکـش و  یم  ندرک ، مکحم  زا  سپ  ار  یهلا  دـهع  هک  ناـنآ   » (1) ؛» ِراّدـلا ُءوُس  ْمَُهلَو  ُهَنْعَّللا  ُمَُهل  َِکئلوُأ 

يور رد  دننک و  یم  عطق  هداد ، ار  نآ  يرارقرب  روتسد 

ص:44
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«. تسا نانآ  رب  ترخآ  يارس  تازاجم ) و   ) يدب ادخ و  تنعل  دنیامن ، یم  داسف  نیمز 

یـسک دوش و  یم  ادخ  تمحر  زا  يرود  تنعل و  ببـس  هک  تسا  یهانگ  زین  نآ  كرت  محر و  هلـص  هلأسم  ندرکن  تیاعر  نیاربانب ،
.تسا دنوادخ  نعل  لومشم  دهد ، ماجنا  ار  هانگ  نیا  هک 

َلاَق َعِضاوَم ، ِثالَث  ِیف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ًانوُْعلَم  ُُهتْدَـجَو  ّیِنِإَف  ِهِمِحَِرل ، ِعِطاْقلا  َهَبِحاصُمَو  َكاّیِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلعداجـس  ماما 
یَمْعَأَو ْمُهَّمَـصَأَف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  ْمُکَماـحْرَأ *  اوـُعِّطَُقتَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُدِـسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلَوَـت  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَـهَف  : » َّلَـجَوَّزَع ُهَّللا 
ِضْرَْألا ِیف  َنوُدِـسُْفیَو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلاَو  : » َّلَـجَوَّزَع َلاَـقَو   (1) «. ْمُهَراْصبَأ
َلَصُوی ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاثیِم  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدْهَع  َنوُضُقنَی  َنیِذَّلا  : » ِهَرَقَْبلا ِیف  َلاَقَو   (2) «. ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهلَو  ُهَنْعَّللا  ُمَُهل  َِکئلوُأ 

رد وا  هک  ما  هدید  نینچ  اریز  دـییامن ، زیهرپ  محر  عطاق  اب  یهارمه  یتسود و  زا   » (3) ؛»» َنوُرِساَْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفیَو 
: تسا هتفرگ  رارق  نعل  دروم  عضوم  هس  رد  میرک  نآرق 

دنوـیپ عـطق  داـسف و  نـیمز ، رد  هـک  دور  یمن  راـظتنا  نـیا  زج  دـیوش ، نادرگ  يور  تاروتــسد ) نـیا   ) زا رگا  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
ار ناشیاه  مشچ  رک و  ناشیاه  شوگ  هتخاس ، ناشرود  شیوخ  تمحر  زا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  دـینک ، يدـنواشیوخ 

.تسا هدرک  روک 

ص:45
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ادـخ هک  ار  ییاهدـنویپ  دننکـش و  یم  ندرک  مکحم  زا  سپ  ار  یهلا  دـهع  هک  نانآ  دـیامرف : یم  دـعر  هکرابم  هروس  رد  دـنوادخ  - 
نانآ رب  ترخآ  يارـس  تازاـجم ) و   ) يدـب تنعل و  دـنیامن  یم  داـسف  نیمز  يور  رد  دـننک و  یم  عطق  هداد ، نآ  يرارقرب  هب  روتـسد 

.تسا

دننکـش و یم  نآ  نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  دنتـسه  یناسک  ناقـساف ) : ) دیامرف یم  هرقب  هکرابم  هروس  رد  دـنوادخ  - 
«. دنناراکنایز نانیا  دننک ، یم  داسف  نیمز  يور  رد  هدومن و  عطق  دنزاس ، رارق  رب  هداد  روتسد  ادخ  هک  ار  ییاهدنویپ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  ( 4

رایـسب مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  تاـیاور  میرک و  نآرق  تاـیآ  رد  هک  تسا  ینید  ّمهم  تاـبجاو  زا  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »
.تسا هدش  رکذ  ناوارف  ءوس  راثآ  دایز و  راوگان  ياهدمایپ  نآ ، كرت  يارب  تسا و  هتفرگ  رارق  دیکأت  شرافس و  دروم 

نیمه دنک و  یم  لمع  اه  نآ  هب  یسک  رتمک  هدش و  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  یمالسا  عماوج  رد  زورما  هنافسأتم  هک  یبجاو  رما  ود 
ياج رب  ار  يرگناریو  بّرخم و  راثآ  و  هدومن ، ادـیپ  شرتسگ  هعماج  رد  تّفع  یفانم  لـئاسم  هاـنگ و  هک  دوش  یم  هدـش و  ببـس  رما 

.دراذگ

َْرمَْألا اوُکُْرتَت  ال  : » دیامرف یم  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شنادنزرف  هب  شیوخ  تاشرافـس  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
كرت ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » (1) ؛» ْمَُکل ُباجَتُْسی  الَف  َنوُعْدَت  َُّمث  ْمُکُرارِش  ْمُْکیَلَع  ّیِلَُویَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلاَو  ِفُوْرعَْملِاب 

ص:46
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«. دوش یمن  باجتسم  دینک  اعد  هچ  ره  هاگ  نآ  دنوش ، یم  ّطلسم  امش  رب  رارشا  هک  دینکن 

اجنیا رد  هچنآ  هدـش ، یـسررب  ثحب و  ناوارف  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  يراد  هنماد  ثحب  کـی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحب 
تمحر زا  يرود  نعل و  لومـشم  نآ  كراـت  دراد و  تبوقع  هک  تسا  یهاـنگ  ّمهم ، بجاو  نیا  كرت  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  ناـیب 

َِکلذ َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِعَو  َدُواَد  ِناِسل  یلَع  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ.تفرگ  دـهاوخ  رارق  یهلا 
رب دندش ، رفاک  لیئارسا  ینب  زا  هک  یناسک   » (1) ؛» َنُولَعْفَی اُوناک  ام  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  ٍرَکنُّم  ْنَع  َنْوَهانَتَی  َال  اُوناک  َنوُدَتْعَیاُوناکَو * اْوَصَع  اِمب 
یم ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  نانآ  دندومن و  یم  زواجت  هانگ و  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  دندش ، نعل  میرم  نب  یـسیع  دوواد و  نابز 

«. دنداد یم  ماجنا  يراک  دب  هچ  دندرک ، یمن  رکنم  زا  یهن  ار  رگیدکی  دنداد 

زا یهن   » كرت هلمج  زا  هانگ و  دـنوش ، نعل  ناشناربمایپ  طّسوت  لیئارـسا ، ینب  زا  هورگ  نیا  دـش  ثعاب  هچنآ  هفیرـش ، هیآ  نیا  قباـطم 
.دوب رکنم »

مالسلا مهیلع  تیب  لها  رازآ  ( 5

لاعتم دنوادخ  .تسا  مالسلا » مهیلع  تیب  لها  ّتیذا  رازآ و  ، » دوش یم  دنوادخ  تمحر  زا  يرود  نعل و  ببس  هک  یناهانگ  هلمج  زا 
هک نانآ   » (2) ؛» ًانیِهُم ًاباَذَع  ْمَُهل  َّدَعَأَو  ِهَرِخْألاَو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دیامرف یم 

ص:47
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هدننک راوخ  یباذع  نانآ  يارب  دزاس و  یم  رود  دوخ  تمحر  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دـنوادخ  دـنهد ، رازآ  ار  شربمایپ  ادـخ و 
«. تسا هدرک  هدامآ 

يرگید موهفم  مشخ ، داجیا  زج  دنوادخ ، رازآ  هک  ارچ  دروآ ؛ یم  مشخ  هب  ار  ادخ  هک  یسک  ینعی  دهد  یم  رازآ  ار  ادخ  هک  یسک 
.دشاب هتشاد  دناوت  یمن 

يارب دـنوادخ ، رازآ  رکذ  تسا و  ناـنمؤم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رازآ  ناـمه  دـنوادخ ، رازآ  هک  دراد  دوـجو  زین  لاـمتحا  نیا 
ار دـهد  رازآ  ار  هک  يراـک  هنوگره  دراد و  يا  هدرتسگ  عیـسو و  موهفم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رازآ  اـّما  تسا ؛ دـیکأت  ّتیمها و 

 ... . اوران و ياه  تبسن  تیصعم ، هانگ و  ادخ ، تاروتسد  اب  تفلاخم  داحلا ، رفک و  زا  مّعا  دوش ؛ یم  لماش 

هیآ 53 رد  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛ هدش  نایب  تایاور  تایآ و  رد  دراد و  یناوارف  قیداصم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رازآ  هچرگ 
رکذ زا  راصتخا ، تیاعر  تهج  ام  هک  تسا  هدش  رکذ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رازآ  زا  قادصم  ود  بازحا ، هکرابم  هروس  زا 

.مینک یم  هدنسب  هنومن  کی  رکذ  هب  اهنت  هدومن و  يراددوخ  اه  نآ 

تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رازآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رازآ 

زا يرود  ببـس  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رازآ  قیداصم  نیرتزراب  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رازآ  هک  تسین  یّکش 
.ددرگ یم  زین  ادخ  تمحر 

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب ، يا  هعمج  زور  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دیز 
يو هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا ، هتـسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربنم  يور  باّطخ  نب  رمع  دید  دـمآ ، دجـسم 

ردپ ربنم  هن  تسا  وت  ردپ  ربنم  ییوگ  یم  تسار  تفگ : درک و  هیرگ  رمع  .ایب  نییاپ  مردپ  ربنم  زا  دومرف :
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رمع دوب .) نیـسح  دوخ  فرح   ) دوبن نم  فرح  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : تشاد -  روضح  هک  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  .نم 
مدرم هب  باطخ  دیناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  سپـس  .منک  یمن  مّهتم  ار  امـش  نم  تفگ :
ِیناذآ ْنَم  یلَع  ِهَّللا  ُهَنَْعل  ـالَأ  ُهَّللا ، ُهَظِفَح  ْمِهِیف  ِینَظِفَح  ْنَمَف  ِیتَّیِّرُذَو  ِیتَْرتِع  ِیف  ِینوُظَفْحِإ  ُلوُقَی : ْمُکَِّیبَن  ُْتعِمَـس  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  : » تفگ

تیاـعر ما  هّیرذ  ترتـع و  قیرط  زا  ارم  تمرح  دومرف : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مدوـخ  مدرم ! يا  « ؛» ًاـثالَث ْمِهِیف 
هب تبـسن  دب  راتفر  اب  هک  یـسک  تسا  رود  ادخ  تمحر  زا  دیـشاب  هاگآ  تسا ، هدرک  ظفح  ار  ادخ  دنک ، ظفح  ارم  هک  یـسک  دـینک ،

(1) «. دومن رارکت  راب  هس  ار  بلطم  نیا  دهد ، رازآ  ارم  نانآ ،

زوسناج تلحر  زا  سپ  دوخ  هک  دـنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یـسک  ار  نخـس  نیا  مینادـب  هک  تسا  نیا  بلاـج 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  زا  سپ  تانایرج  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هّیرذ  ناگدنهد  رازآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

نسحم لتاق  دز و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رتخد  يور  هب  یلیس  دروآ ، دوجو  هب  ار  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هناخ  هب  هلمح  هلآو و 
.دوب رگید  ناوارف  ياه  تبیصم  لماع  و 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  رازآ  هب  تبسن  رمُع  فارتعا 

بلاـط یبا  نب  ّیلع  دروـم  رد  هیآ  نیا  : » دـیوگ یم   (2)« ....ِتانِمْؤُْملاَو َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلاَو  : » هفیرـش هیآ  لیذ  یناکـسح  مکاح 
«. دندرک یم  بیذکت  هداد و  رازآ  ار  وا  نیقفانم  زا  یخرب  هک  یماگنه  نآ  تسا  هدش  لزان 
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ّیِنِإ ِهَّللاَو  ٍِعقْوَم  ُّلُک  ِنِم  یّ ْتَعَقَوَف  َهَیْآلا  ِهِذـه  ُْتأَرَق  ّیِنِإ  ِْبعَک : ِْنب    ّ َِیبُِأل َلاق  ِِهتَفالِخ  ِیف  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنِإ  : » دـنک یم  هفاضا  سپس 
نم تفگ : بعک  نب  ّیبا  هب  دوخ ، تفالخ  نامز  رد  رمع   » (1) ؛» ِلَعُم ٌمّ ٌبِّدَُؤم  َکَّنإ  ْمُْهنِم  َتَْسل  َکَّنِإ  َّیبُأ  َُهل  َلاَقَف  .ْمُُهِبقاعُأَو  ْمُُهبِرْضََأل 

بعک نب  ّیبا  ما !؟ هداد  رازآ  ما و  هدز  ار  نانآ  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  متفا ، یم  دوخ )  ) تاـنایرج داـی  هب  مناوخ ، یم  ار  هیآ  نیا  یتقو 
!«. یتشادن یئوس  دصق  يدوب !! هاوخ  ریخ  وت  تفگ :

: دومرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مّدج  دومرف : ترـضح  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بوقعی  نب  سنوی 
مرتخد هب  نم  زا  سپ  هک  یسک  تسا ! نوعلم  تسا ! نوعلم   » (2) ؛» اُهُلتْقَیَو اهَّقَح  اُهبِصْغَیَو  ِیْتِنب  َهَمِطاف  يِدَْعب  ُِملْظَی  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  »

«. ...دناسرب تداهش  هب  ار  وا  هدومن و  بصغ  ار  وا  ّقح  دنک ، متس  همطاف 

َلوُسَر َضَْغبَأ  ْنَمَو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  َهَّللا  َلوُسَر  َضَْغبَأ  یّتَح  ُهَضَْغبَأ  ام  ُهَّنِإَف  ٍِبلاـط  ِیبَأ  َنب  َِّیلَع  ٌضِْغبُم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  : » دومرف زین 
ینمشد وا  اب   ) دروآ مشخ  هب  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  یـسک  تسا ! نوعلم  « ؛» ...ِهَرِخْآلاَو اینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُهَنََعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  َهَّللا 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  هک  یسک  هدرک و  ینمشد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  دنک ، ینمشد  یلع  اب  هک  یـسک  دنک ؛)
«. دنک یم  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک ، ینمشد 

نآ رد  ادـخ  تمحر  زا  يرود  هک  دـش  لقن  یتایاور  اهنت  دوب و  هنومن  باـب  زا  دـش  رکذ  هچنآ  تسا ، ناوارف  تاـیاور  هنیمز ، نیا  رد 
.دوب هنومن  باب  زا  دش  رکذ  هچنآ  تساه و  نیا  زا  شیب  زین  هتسناد  نعل  لومشم  ار  ناراکهنگ  هک  یتایآ  .تسا  هدش  رکذ 
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...و يراوخبارش  ( 6

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نعل  دروم  اه  نآ  نابحاص  هک  تسا  هدـش  هدرب  مان  یناهانگ  زا  زین  يراوخبارـش  یمالـسا  تایاور  رد 
رارق نعل  دروم  ار  هفیاط  هد  بارـش ، دروم  رد  اهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  میناوخ  یم  یتیاور  رد  .دنا  هتفرگ  رارق  ملـسو 

: داد

اهَِلماحَو اهَرِصاعَو  اِهنَمَث  َلِکآَو  اَهبِراشَو  اهیرَتْشُمَو  اهَعئابَو  اهَسِراحَو  اهَسِراغ  َهَرَـشَع : ِرْمَْخلا  ِیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َنََعل  »
: درک نعل  ار  هورگ  هد  بارش ، دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   » (1) ؛» اهِیقاسَو ِْهَیلِإ  َلوُمْحَْملاَو 

.هدومن 3) حالصا  سرح و  ار  تخرد  نآ  هک  یـسک  .تسا 2 ) هتشاک  بارش ) يارب  هدافتسا  روظنم  هب   ) ار نآ  تخرد  هک  یـسک  ( 1
یم ار  بارش  لوپ  هک  یسک  .دروخ 6 ) یم  بارش  هک  یسک  .درخ 5 ) یم  ار  بارش  هک  یـسک  .دشورف 4 ) یم  ار  بارش  هک  یـسک 

وا يارب  ار  بارش  هک  یـسک  .دنک 9 ) یم  لمح  ار  بارش  هک  یـسک  .دریگ 8 ) یم  بارـش  يارب  ار  روگنا  بآ  هک  یـسک  .دروخ 7 )
«. تسا بارش  یقاس  هک  یسک  و  .دنرب 10 ) یم 

یّتَح اَهبِرَـش  ْنِاَف  َنُونِمْؤُْملاَو  ُُهلُـسُرَو  ُُهتَِکئالَمَو  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُهَنََعل  ٍرْمَخ  ْنِم  ًهَعْرُج  َبِرَـش  ْنَم  ُهَّنِإ  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
ُْهترَّیَع َهوـلَّصلا  َكَرَت  اذِاَـف  َهوـلَّصلا  ُكُْرتَـیَف  ٌهَنوـُْعلَم  ٌهَْثِیبَـخ  ٌهَفیِخـَـس  ٌحوُر  ِهـِیف  ْتَـبِکَرَو  ِهِدـَـسَج  ْنـِم  ِناـمیِإلا  ُحوُر  َعُِزن  اـْهنِم  َرُکـْـسَی 
بارش رگا  .دوب و  دهاوخ  نینمؤم  ناربمایپ و  ناگتشرف ، دنوادخ ، نعل  دروم  دشونب ، بارش  زا  يا  هعرج  هک  یسک  « ؛ (2)« ...ُهَکئآلَْملا

، دوش تسم  ات  دروخب 

ص:51
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كرت ار  زامن  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دریگ ، یم  رارق  یناطیـش  كاپان  فیثک و  حور  شیاـج ، هب  دوش و  یم  ادـج  وا  زا  ناـمیا  حور 
 ...«. دش و دهاوخ  عقاو  ناگتشرف  شنزرس  دروم  درک ، كرت  ار  زامن  هک  یماگنه  دنک ، یم 

نآ رد  هک  يا  هرفـس  رـس  رب  : » تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  تشز  مومذـم و  ییاـج  اـت  يراوخ  بارـش  بارش و 
«. تسا تنعل  لومشم  مه  وا  دنک ، نینچ  هک  یسک  دیشاب و  هتشادن  تساخرب  تسشن و  راوخبارش ، اب  نینچمه  دینیشنن ، تسا  بارش 

! تسا نوعلم  تسا ، نوـلعم   » (1) ؛» ُرْمَْخلا اَْهیَلَع  ُبَرُْـشی  ٍهَدـِئام  یلَع  َسَلَج  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. دوش یم  هدروخ  بارش  اجنآ  رد  هک  دنیشنب  يا  هرفس  رس  رب  هک  یسک 

، دنتسه رمخ  برش  لها  هک  يدارفا  اب   » (2) ؛» ِسِلْجَْملا ِیف  ْنَم  ْتَّمَع  َْتلُِزن  اذِإ  َنْعَّللا  َّنِإَف  ِرْمَْخلا  َباّرُـش  اوُِسلاُجت  ال  : » دومرف نینچمه 
«. دریگ یم  زین  تسه  سلجم  نآ  رد  هک  ار  سک  ره  نماد  دش ، لزان  تنعل  یتقو  اریز  دیشاب ؛ هتشادن  ینیشنمه  تساخرب و  تسشن و 

نیدلاو قاع  ( 7

قاع ، » حالطصا هب  هدوب و  یضاران  نانآ  زا  ردام  ردپ و  هک  دنتـسه  یناسک  دنا ، هتفرگ  رارق  نعل  دروم  هانگ ، رثا  رب  هک  يرگید  هورگ 
.دنشاب نیدلاو »

ِیناذآ ْنَمَو  ِیناذآ  ْدَقَف  ِْهیَِدلاو  يذآ  ْنَم  :» دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  رد 

ص:52
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ارم هک  یـسک  تسا و  هداد  رازآ  ارم  دـهد ، رازآ  ار  شیوخ  ردام  ردـپ و  هک  یـسک   » (1) ؛» ٌنوُْعلَم َوُـهَف  َهَّللا  يَذآ  ْنَمَو  َهَّللا  يَذآ  ْدَـقَف 
«. تسا رود  دنوادخ  تمحر  زا  دهد ، رازآ  ار  ادخ  هک  یسک  تسا و  هداد  رازآ  ار  ادخ  دهد ، رازآ 

ردپ و هک  یسک   » (2) ؛» َهَّللا َبَضْغَأْدَقَف  امُهَبَضْغَأ  ْنَمَو  َهَّللا  َطَخْـسَأ  ْدَقَف  ِْهیَِدلاو  َطَخْـسَأ  ْنَم  : » دومرف نایب  نیمه  هیبش  يرگید  نایب  رد 
«. تسا هدروآ  مشخ  هب  ار  ادخ  دروآ ، مشخ  هب  ار  نانآ  هک  یسک  تسا و  هدناجنر  ار  ادخ  دناجنرب ، ار  ردام 

يراوخ ابر  ( 8

؛ هتفرگ رارق  شهوکن  تّمذـم و  دروم  ًادـیدش  میرک ، نآرق  تایآ  رد  هک  تسا  يدنـسپان  گرزب و  رایـسب  ناـهانگ  زا  يراوخ » اـبر  »
«. دنک یم  گنج  مالعا  لوسر  ادخ و  اب  تقیقح  رد  راوخ ، ابر  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ 

لیکـشت ار  یّلقتـسم  باتک  ددرگ ، يروآ  عمج  هچنانچ  تسا و  ناوارف  رایـسب  هدش ، لقن  يراوخ  ابر  ابر و  دروم  رد  هک  مه  یتایاور 
.دهد یم 

یئوس رایسب  راثآ  .دنا  هدرک  رکذ  مراحم  اب  يانز  مه  نآ  انز  داتفه  فیدر  رد  ار  يراوخ  ابر  هانگ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح 
.تسا تنعل  دروم  زین  راوخ  ابر  ینعی  تسادخ ؛ تمحر  زا  يرود  اه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدش  نایب  يراوخ  ابر  ابر و  يارب 

ُهَِبتاـکَو ِهیِرَتْـشَمَو  ُهَِعیاـبَو  ُُهلِکؤَمَو  اـبِّرلا  َلِـکآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َنََعل  : » دـیامرف یم  مالـسلا  اـمهیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع 
رارق نعل  دروم  ار  نآ  دهاش  ود  دنس و  هدنسیون  دهد و  یم  ابر  هک  یسک  راوخ و  ابر  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   » (3) ؛» ِْهیَدِهاشَو

«. تسا هداد 

ص:53

ص 187. ج 15 ، لئاسولا ، كردتسم  . 51 - 1
.نامه . 52 - 2

ص 127. ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  . 53 - 3

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 63 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_53_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_53_3
http://www.ghaemiyeh.com


ِهَنَْعل ِیف  ْلَزَی  َْملَو  ِِهلَمَع  ْنِم  ُهَّللا  ِِلبْقَی  َْمل  ًالام  ُْهنِم  َبَسَک  ْنِإَف  ُْهنِم  َلَکَأ  ام  ِرْدَِـقب  ًاران  ُهَنَْطب  ُهَّللا  َأَلَم  ابِّرلا  َلَکَأ  ْنم  : » دومرف رگید  ناـیب  رد 
هچنانچ دنک و  یم  شتآ  زا  رپ  تسا  هدروخ  ابر  هک  يا  هزادنا  هب  ار  راوخ  ابر  مکش  دنوادخ ،  » (1) ؛» ٌطارِیق ُهَْدنِع  َماَدام  ِهَِکئآلَْملاَو  ِهَّللا 

وا دزن  ابر  لوپ  زا  یمهرد )  ) یطاریق هک  یماگنه  اـت  درک و  دـهاوخن  لوبق  ار  وا  لـمع  دـنوادخ  دـنک ، بسک  يدـمآرد  اـبر  لاـم  زا 
«. تسا ناگتشرف  ادخ و  نعل  دروم  دشاب ،

يدایز رایـسب  ءوس  تاعبت  راثآ و  .دراد و  دوجو  یناوارف  تایاور  تاـیآ و  دـش ، رکذ  هک  یناـهانگ  دروم  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
ناهانگ نیا  يارب  ار  یهلا  تمحر  زا  يرود  تنعل و  هک  دوش  هدافتسا  یتایاور  تایآ و  زا  دش  یعس  اجنیا  رد  نکل  تسا و  هدش  رکذ 

.تسا هدرک  رکذ  حیرص  روط  هب 

دنس یب  ياوتف  ( 9

.تسا یعرش » مکحم  دنتسم  نودب  ياوتف   » دوش یم  یهلا  تمحر  زا  يرود  نعل و  ببس  هک  يروما  زا 

َلِمَع ْنَم  ُرْزِو  ُهَقَِحلَو  ِباذَْـعلا  ُهَِکئـآلَمَو  ِهَمْحَّرلا  ُهَِکئـآلَم  ُْهتَنََعل  ًيدُـه  ـالَو  ٍْملِع  ِْریَِغب  َساـّنلا  یَتـْفَأ  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
مامت هانگ  دننک و  یم  تنعل  ار  وا  باذع  هکئالم  تمحر و  هکئالم  دهد ، اوتف  مدرم  يارب  مزال  یهاگآ  نودب  هک  یـسک   » (2) ؛» ُهاْیتُِفب

«. تسوا هدهع  رب  دننک ، یم  لمع  اوتف  نیا  هب  هک  یناسک 

هب دیامن ، مادقا  نداد  اوتف  هب  دیابن  دشاب ، هتشادن  ار  نداد  اوتف  ّتیلها  هک  یسک 
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هانگ راک ، نیا  دشاب و  روهـشم  عامجا  لقع و  فالخ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتنـس  ادـخ ، باتک  فالخرب  اوتف  نآ  هک  صوصخ 
.دنهد یم  رارق  تنعل  دروم  ار  وا  تمحر ، هکئالم  باذع و  هکئالم  هک  تسا  یگرزب 

هژاو هک  ناهانگ  زا  يدراوم  .دـنوش  یم  دـنوادخ  تمحر  زا  يرود  نعل و  ببـس  هک  تسا  یناهانگ  زا  ییاه  هنومن  دـش ، رکذ  هچنآ 
.میدومن هدنسب  رادقم  نیمه  هب  ام  تسا و  ناوارف  تسا ، هدش  لقن  اه  نآ  رد  نعل » »

سک ره  نیاربانب  تسا ؛ دنوادخ  فطل  تمحر و  زا  ندش  رود  هانگ ، تاعبت  راثآ و  زا  یکی  هک  دـش  نشور  هدـش ، دای  دراوم  رکذ  اب 
.دزاسن هدولآ  هانگ  هب  ار  شیوخ  نماد  ات  دنک  شالت  یعس و  دیاب  دناد ، یم  دنمزاین  جاتحم و  دنوادخ ، تمحر  هب  ار  دوخ 
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تمعن لاوز  هانگ و  : مّوس لصف 

، راگدرورپ تمحر  ضیف و  تسا ، مّلـسم  هچنآ  .تسا  یهلا » ياـه  تمعن  نداد  تسد  زا  ، » هاـنگ ءوس  تاـعبت  راـثآ و  زا  رگید  یکی 
دـهد و یم  ماوقا  دارفا و  هب  ار  تمعن  اه ، ّتیفرظ  اه و  یگتـسیاش  بسانت  هب  .تسا  هدرتسگ  شتمحر  يایرد  و  یناـگمه ، یمومع و 

یهلا ياه  تمعن  زا  دنداد و  رارق  شیوخ  تداعس  لماکت و  هلیـسو  ار  اه  نآ  دندرک و  هدافتـسا  تسرد  یهلا  ياه  تمعن  زا  هچنانچ 
یم شرتسگ  هداد و  شیازفا  ار  شتمعن  زین  دـنوادخ  دـندروآ ، اج  هب  ار  نآ  رکـش  دـنتفرگ و  ددـم  ادـخ  برق  ماقم  هب  ندیـسر  يارب 
نیا رد  دـنداد ، رارق  یگزره  یگدولآ و  یـشکرس ، نایغط ، متـس ، ملظ ، یـشاّیع ، هانگ ، هلیـسو  ار  یهلا  ياه  تمعن  رگا  اـّما  دـشخب ؛
ِْنَئل ْمُکُّبَر  َنَّذَأَت  ْذِإَو  : » دـیامن یم  زین  باذـع  الب و  راتفرگ  ار  نانآ  هکلب  دـنک  یم  بلـس  نانآ  زا  ار  تمعن  دـنوادخ ، اهنت  هن  تروص ،

مالعا ناتراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب   » (1) ؛» ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئلَو  ْمُکَّنَدیِزََأل  ُْمتْرَکَش 
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«. تسا دیدش  نم  تازاجم  دینک ، یساپسان  رگا  دوزفا و  مهاوخ  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  دینک ، يرازگ  رکش  رگا  تشاد :

هانگ لمعلا  سکع  تمعن ، نداد  تسد  زا 

زا يرادروخرب  يارب  ار  ام  یگتـسیاش  مدـع  هک  تسام ، دوخ  تسیاشان  ياـهراک  لـمعلا  سکع  تمعن ، نداد  تسد  زا  تقیقح ، رد 
تـسا نآ  زا  رت  میرک  یلاعت ، كرابت و  دـنوادخ  هنرگ  دوش و  یم  بلـس  ام  زا  تمعن  هجیتن ، رد  دـنک و  یم  تباث  یهلا  ياـه  تمعن 

.دریگب سپ  زاب  هدرک ، اطع  یهورگ  ای  درف  هب  هک  ار  یتمعن 

ًاّرِیَغُم ُکَی  َْمل  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  : » تسا هدـش  دای  نآ  زا  یهلا  ياـه  ّتنـس  زا  یکی  ناونع  هب  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  بلطم  نیا 
هک نآ  زج  دـهد ، یمن  رییغت  هداد ، یهورگ  هب  هک  ار  یتـمعن  چـیه  دـنوادخ   » (1) ؛» ...ْمِهِـسُفنَِأب ام  اوُّرِیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَق  یلَع  اـهَمَْعنَأ  ًهَمِْعن 

«. دنهد رییغت  ار  ناشدوخ  نانآ 

، مینک وج  تسج و  دوخ  دوجو  رد  ار  تلع  دـیاب  تفر ، یفارحنا  ياه  ّتلع  لاـبند  هب  دـیابن  تمعن ، نداد  تسد  زا  ماـگنه  نیارباـنب ،
.تسا هدش  یهلا  تمعن  نداد  تسد  زا  بجوم  هک  هدزرس  ام  زا  یلامعا  هچ  مینیبب 

میقتسم يا  هطبار  یهلا ، ياه  تمعن  ینامسآ و  تاکرب  لوزن  اوقت ، نیب  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  نآرق ، هفیرش  تایآ  زا  یـضعب  زا 
.تسا رارق  رب 

ْمِْهیَلَع انْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  يَرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  : » دیامرف یم  میرک  نآرق 
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یم یگدـنز  اه  يدابآ  اهرهـش و  رد  هک  یمدرم  رگا   » (1) ؛» َنُوبِـسْکَیاُوناک اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَـک  ْنِکلَو  ِضْرَْألاَو  ِءآمَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب 
بیذکت ار ) قیاقح  نانآ   ) یلو میدوشگ ؛ یم  نانآ  رب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  ام  دندرک ، یم  هشیپ  اوقت  دنروآ و  یم  نامیا  دننک ،

«. میدرک تازاجم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  مه  ام  دندرک ،

؟ تسیچ تاکرب  زا  روظنم 

لوزن  » هب ار  نآ  یـضعب  .دراد  دوجو  ناوارف  يوگ  تفگ و  .نارّـسفم  نایم  رد  تسیچ ، نامـسآ  نیمز و  تاکرب  زا  روظنم  هک  نیا  رد 
هک دراد  دوجو  لامتحا  نیا  یلو  یگدـنز ؛» تالکـشم  ّلح  اعد و  تباجا  هب   » یخرب دـنا و  هدرک  ریـسفت  ناـهایگ » ندـییور  ناراـب و 

رظن هب  رت  بسانم  لّوا ، ریـسفت  اّما  دـشاب ، هدوب  يّدام  تاکرب  ینیمز ، تاکرب  زا  روظنم  يونعم و  تاکرب  ینامـسآ ، تاکرب  زا  روظنم 
(2) .دسر یم 

مک بجوم  زین  تیصعم  هانگ و  ددرگ ، یم  ینیمز  ینامـسآ و  ياه  تمعن  شیازفا  ناراب و  لوزن  ببـس  اوقت  نامیا و  هک  هنوگ  نامه 
.دوش یم  تمعن  نتفر  نیب  زا  ای  ندش 

ناراب ندش  مک  هانگ و 

زا رتمک  یلاس  چیه  دراب و  یم  هزادـنا  کی  لاس  ره  ناراب  دومرف : یم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  مدینـش  : » دـیوگ یم  یلامث  هزمح  وبا 
هانگ یمدرم ، یتقو  اّما  تسین ؛ رگید  لاس 
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یم اه  هوک  اهایرد و  اـه ، ناـبایب  هب  اـی  دـهد و  یم  رارق  نارگید  يارب  ار  ناـنآ  لاـس  نآ  ناراـب  هّیمهـس  دـنوادخ  دـننک ، تیـصعم  و 
(1) «. ...دتسرف

ُتیِضَر ُْتعِطُأ  اذِإ  ِءآِیْبنَْألا  َنِم    ّ ٍِیبَن یلِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأ  : » میناوخ یم  نینچ  مالسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  یتیاور  رد 
هب دنوادخ   » (2) ؛» ِءارَْولا َنِم  َِعباّسلا  ُُغْلبَی  ِیتَنَْعلَو  ُْتنََعل  ُْتبِـضَغ  اذِإَو  ُْتبِـضَغ  ُتیِـصُع  اذِإَو  ٌهَیاهَن  ِیتَکِرَِبل  َْسَیلَو  ُتْکَراب  ُتیِـضَر  اذِإَو 

يارب مهد و  یم  تکرب  مشاب ، یـضار  هک  یماگنه  موش و  یم  یـضار  موش ، تعاـطا  یتقو  دومرف : درک و  یحو  شناربماـیپ  زا  یکی 
زا يرود  منک و  یم  رود  ار  متمحر  مدرک ، بضغ  یتـقو  منک ، یم  بضغ  موش ، تیـصعم  هک  یماـگنه  تسین و  یتیاـهن  نم  تکرب 

«. دسر یم  زین  متفه  لسن  هب  نم  تمحر 

ینعی دـنوش ؛ مورحم  وا  ناـیاپ  یب  ياـه  تمعن  ادـخ و  تمحر  زا  لـسن  تفه  دوش ، یم  ببـس  یهاـگ  هک  تسا  هاـنگ  رثا  نیا  يرآ ،
.دراذگ یم  ياج  هب  دوخ  زا  يرگناریو  رثا  نینچ  هانگ ،

شسرپ کی 

؟ دنوش یم  راتفرگ  ناگتشذگ ، هانگ  رطاخ  هب  هک  تسیچ  يدعب  ياه  لسن  مرج  هک  دنک  لاؤس  یسک  تسا  نکمم 

هیلع يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  دنتسه ، یـضار  ناشناردپ  لامعا  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  هک  دنا  هداد  خساپ  یـضعب 
ماما نالتاق  ِنادنزرف  هک  تسا  مالسلا 
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.دندوب یضار  ناشناردپ  راک  هب  نانآ  هک  نیا  رطاخ  هب  دشک ؛ یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

تمعن لاوز  رد  هانگ  ریثأت  رادقم 

ْنِم ٍّضَغ  ِیف  ُّطَق  ٌمْوَق  َناـک  اـم  ِهَّللا  ٌْمیَأَو  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  تمعن  لاوز  رد  هاـنگ  ریثأـت 
یگدنز تمعن  زان و  شوغآ  زا  یتّلم  چیه  دنگوس ! ادـخ  هب  « ؛» ...ٍدـِیبَْعِلل ٍمّالَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَِأل  اهوُحَرَتِْجا  ٍبُونُذـِب  ّالِإ  ْمُْهنَع  َلازَف  ٍْشیَع 

«. دراد یمن  اور  متس  شناگدنب  هب  زگره  دنوادخ  اریز  دندش ؛ بکترم  هک  یناهانگ  هطساو  هب  رگم  دشن ، هتفرگ 

َّدََرل ْمِِهبوـُُلق ، ْنِم  ٍَهلَوَو  ْمِِهتاـِّین  ْنِم  ٍقْدِِـصب  ْمِّهِبَر  یلِإ  اوُـعَزَف  ِنلا ، ُمَعّ ُمَْهنَع  ُلوُزَتَو  ُمَقِّنلا ، ُمِِـهب  ُلِْزنَت  َنـیِح  َساَّنلا  َّنَأ  ْوـَلَو  : » دوزفا سپس 
یم بلـس  ناـنآ  زا  یهلا  ياـه  تمعن  دوش و  یم  لزاـن  اـهالب  هک  یعقوـم  مدرم  رگا   » (1) ؛» ٍداسَف َّلُک  ْمَُهل  َحَلْـصَأَو  ٍداشِر  َّلُـک  ْمِْهیَلَع 

، دننک لکشم  ّلح  تساوخ  رد  وا  زا  ادخ ، هب  ّتبحم  قشع و  زا  هدنکآ  ياه  بلق  اب  دنروآ و  ادخ  هاگرد  هب  ور  ّتین  قدص  اب  ددرگ ،
«. دنک یم  حالصا  نانآ  يارب  ار  يداسف  هنوگ  ره  دنادرگ و  یم  زاب  نانآ  هب  هتفر  ناشتسد  زا  هچنآ  دنوادخ 

.دوش یم  راکشآ  یبوخ  هب  اه  تمعن  بلس  اب  ناهانگ  هطبار  تمعن و  لاوز  رد  هانگ  ریثأت  رادقم  ینارون ، نایب  نیا  زا 

ِْدبَْعلا یَلَع  ُمِْعُنی  ًاْمتَح ال  ًءاضَق  یـضَق  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف یم  رّرکم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  مردپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ُّقِحَتْسَی ب ًاْبنَذ  ُْدبَْعلا  َثِدُْحی  یّتَح  ُهاّیِإ  اُهُبلْسَیَف  ٍهَمِْعِنب 
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نیا رگم  دریگن ، سپ  زاب  وا  زا  دیـشخب ، يا  هدنب  هب  ار  یتمعن  یتقو  هک  تسا  هدومن  متح  ياضق  دوخ  رب  دـنوادخ   » (1) ؛» ِنلا َهَمْقّ َِکلذ  ِ
«. دوش تمعن  نآ  بلس  ّقحتسم  هانگ ، نآ  رطاخ  هب  دنزب و  رس  هدنب  نآ  زا  یهانگ  هک 

یهورگ ّتیعمج و  چیه  دیوگب : دوخ  موق  هب  ار  نخس  نیا  هک  درک  رومأم  ار  يربمایپ  دنوادخ  : » دومرف يرگید  نایب  رد  ترـضح  زاب 
نم هک  نیا  رگم  دنا ، هدادن  تلاح  رییغت  تسا  نم  تیاضر  بجوم  هچنآ  زا  دنا ، هدوب  شیاسآ  یـشوخ و  رد  نم  تعاطا  وترپ  رد  هک 

هاـنگ و رطاـخ  هب  هک  يا  هداوناـخ  هورگ و  ره  ما و  هداد  رییغت  دـنرادن ، شوـخ  هـچنآ  هـب  دـنراد ، یم  تـسود  هـچنآ  زا  ار  ناـنآ  مـه 
هچنآ هب  ار  ناـنآ  مه  نم  دـنا ، هداد  عضوم  رییغت  تسا ، نم  تیاـضر  مدـع  بجوـم  هچنآ  زا  دـنا ، هدوـب  یتحاراـن  راـتفرگ  تیـصعم ،

(2) «. ما هداد  عضوم  رییغت  هدناسر و  دنراد  یم  تسود 

یتیصعم هانگ و  رطاخ  هب  تمایق  باذع  زا  درادن و  هّجوت  مه  يورخا  روما  هب  یسک  رگا  یّتح  هک  دوش  یم  نشور  دش ، رکذ  هچنآ  زا 
هانگ بکترم  ات  دـشاب  شیوخ  بقارم  دـیاب  زاب  درگن ، یم  يویند  ياه  تمعن  يّدام و  روما  هب  اهنت  تسا و  لـفاغ  هدـش ، بکترم  هک 

رد هانگ  اریز  دـیامن ؛ شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  هدـش ، یهانگ  بکترم  رگا  دـنک و  یم  بلـس  ناسنا  زا  ار  تمعن  هاـنگ ، اریز  دوشن ؛
: دراد یم  هضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  لیمک  ضیف  رپ  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نانچ  دراد ؛ میقتـسم  رثا  تمعن ، رییغت 

«. دوش یم  تمعن  رییغت  بجوم  هک  ار  یناهانگ  نآ  شخبب  نم  رب  ایادخ ! راب  « ؛» ِنلا َمَعّ ُّرِیَُغت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیلْرِفْغا  َّمُهَّللَا  »
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ار تمعن  هک  یهانگ  نآ   » (1) ؛» ِساّنلا یَلَع  ُیْغَْبلا  ِنلا  َمَعّ ُّرِیَُغت  ِیتَّلا  ُبُونُّذلَا  : » دندومرف مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما 
«. تسا مدرم  رب  متس  ملظ و  دهد ، یم  رییغت 

رگید شسرپ 

هاـنگ رگا  هک  دـیایب  یـسک  نهذ  هب  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  هک  نیا  نآ  دوش و  هّجوـت  شـسرپ  نیا  هب  تساـجب  ثحب ، نیا  ناـیاپ  رد 
و دنتـسه ؟ تمعن  زاـن و  رد  همه  نیا  هدوـلآ ، دارفا  نارگمتـس و  ناراـکهنگ ، زا  یخرب  ارچ  سپ  تسا  تمعن  نداد  تسد  زا  بجوـم 

؟ دوش یمن  تمعن  لاوز  بجوم  نانآ  هانگ 

شنیرفآ و ّتنس  قبط  هک  دنتـسه  یحالـصا  لباق  ریغ  دارفا  نانیا  دیامرف : یم  هک  اجنآ  تسا ، هداد  میرک  نآرق  ار  شـسرپ  نیا  خساپ 
: دنوش تازاجم  رثکادح  ّقحتـسم  هدیـسر و  طوقـس  هلحرم  نیرخآ  هب  ات  دنا  هدش  راذگاو  دوخ  لاح  هب  رایتخا ، هدارا و  يدازآ  لصا 

دندش رفاک  هک  نانآ   » (2) ؛» ٌنیِهُم ٌباذَـع  ْمَُهلَو  ًاْمثِإ  اوُداَدْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِـسُفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  َالَو  »
یم تلهم  نانآ  هب  ام  تساه ، نآ  دوس  هب  تلهم  نیا  میهد ، یم  تلهم  نانآ  هب  رگا  هک  دننکن  رّوصت  دـنتفرگ ) شیپ  ار  نایغط  هار  (و 

«. دشاب نانآ  يارب  يا  هدننک  درخ  باذع  دنیازفیب و  دوخ  ناهانگ  رب  ات  میهد 

همه ناهگان  دندش ، رورـس  تّذـل و  قرغ  هک  یماگنه  دـهد و  یم  یناوارف  تمعن  دارفا ، هنوگ  نیا  هب  یهاگ  دـنوادخ  نیا ، رب  هوالع 
ات دریگ  یم  نانآ  زا  ار  زیچ 

ص:62

374و375. ،/ ج 73 راونألا ، راحب  . 65 - 1
هیآ 178. نارمع ، لآ  هروس  . 66 - 2

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 72 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_62_2
http://www.ghaemiyeh.com


دوب دهاوخ  هدننکـش  هدننک و  تحاران  رایـسب  یهّفرم ، یگدنز  نینچ  زا  ندش  ادج  اریز  دننیبب ؛ ایند  یگدنز  رد  ار  هجنکـش  رثکاّدـح 
: تسا هدومرف  هک  هنوگ  نامه 

یتقو  » (1) ؛» َنوُِسْلبُم مُه  اذِإَـف  ًهَتَْغب  مُهانْذَـخَأ  اُوتوُأ  اـِمب  اوُحِرَف  اذِإ  یّتَـح  ْیَـش ٍء    ّ ِلُـک َباَوـْبَأ  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  اـم  اوُـسَن  اّـمَلَف  »
هچنآ ره  ناهگان  دنوش ، داش  ات  میدوشگ  نانآ  يور  رب  يریخ  ره  ياهرد  دـندرک ، شومارف  دوب ، هدـش  هداد  نانآ  هب  هک  ار  ییاهدـنپ 

«. دندش نیگمغ  تحاران و  هداعلا  قوف  اذل  میتفرگ ، زاب  نانآ  زا  میدوب  هداد 
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الب لوزن  هانگ و  : مراهچ لصف 

حیضوت

مـشخ هدش و  دنوادخ  مشخ  بجوم  دش ، ناوارف  هانگ  یتقو  .تسا  یهلا » باذـع  لوزن  ، » تسا هدـش  رکذ  هانگ  يارب  هک  يرگید  رثا 
.ددرگ یم  الب  لوزن  ثعاب  ادخ 

، لّضفت تیانع ، هک  هنوگ  نامه  .دراد  زین  ّتیراّهق  تفـص  تسا ، ّتینامحر  تفـص  يراد  هک  هنوگ  نامه  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ 
.دراد زین...و  رهق  مشخ ، بضغ ، طخس ، دراد...و ، ترفغم  مرک ،

ِعِـضْوَم ِیف  َنیِبقاـعُْملا  ُّدَـشَأَو  ِهَمْحَّرلاَو  ِوـْفَْعلا  ِعِـضْوَم  ِیف  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َکَّنَأ  ُْتنَْقیَأَو  : » میناوـخ یم  نـینچ  حاـتتفا  ياـعد  رد 
نیرت تخـس  تسا و  تمحر  وفع و  ياـج  هک  يدروـم  رد  یتـسه  نیمحارلا  محرا  وـت  هک  مراد  نیقی  نم  و   » (1) ؛» ...ِهَمِقَّنلاَو ِلاکَّنلا 

«. باذع الب و  هاگیاج  رد  یناگدنهد ، رفیک 

: هدومرف هداد و  هدـعو  هک  هنوگ  نامه  تسا ، الب  باذـع و  لها  زین  شیاج  هب  لّضفت و  محر و  لها  دوخ ، ياج  رد  لاـعتم ، دـنوادخ 
اوقت نامیا و  اه  يدابآ  لها  رگا  »
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هب دیدهت  تیصعم ، هانگ و  ربارب  رد  مه  هنوگ  نیمه  مییاشگ ،» یم  اه  نآ  يور  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  ياهرد  دنـشاب ، هتـشاد 
.تسا هدومن  تبوقع  باذع و 

ناراکهنگ هب  رادشه 

هراشا

دنوادخ ینامرفان  هانگ و  بکترم  رتمک  دنـشاب ؛ دوخ  راتفر  بظاوم  هک  تسا  هداد  رادشه  ناراکهنگ  هب  دـنچ  یتایآ  رد  میرک  نآرق 
يدّدـعتم تایآ  رد  اهرادـشه  نیا  .ایند  نیمه  رد  هکلب  ترخآ  رد  اهنت  هن  دـش ، دـنهاوخ  یهلا  باذـع  الب و  لومـشم  هنرگ  دـنوش و 

: مینک یم  رکذ  هنومن  بابزا  ار  درومود  یکی  هک  دوش  یم  هدید  میرک  نآرقزا 

ام يالب  هک  دـننیب  یم  ناما  رد  ار  ناشدوخ  اه  يداـبآ  مدرم  اـیآ   » (1) ؛» َنوُِمئَآن ْمُهَو  ًاتاَیب  انُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأَـفَأ  ( » فلا
»؟ دنباوخ رد  نانآ  هک  یلاح  رد  دسرب ، نانآ  رب  ماگنه  بش 

زور ام  يالب  هک  دـننیب  یم  ناما  رد  ار  دوخ  اه  يدابآ  مدرم  ایآ   » (2) ؛» َنُوبَْعلَی ْمُهَو  ًیحُض  انُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يَرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأ  َوَأ  ( » ب
»؟ دنتسه ینارذگشوخ  بعل و  وهل و  مرگرس  هک  یلاح  رد  دوش  لزان  نانآ  رب  ماگنه 

نیا هک  دـنک  یم  رکذ  زین  ار  يدراوم  اّما  دوب ، هداد  الب  لوزن  رادـشه  ناراـکهنگ  هب  اـهنت  دـش ، رکذ  هک  یتاـیآ  رد  لاـعتم ، دـنوادخ 
هدمآ راتفرگ  راوشد  يالب  تخـس و  باذع  هب  هانگ  باکترا  دنوادخ و  ینامرفان  رثا  رب  یماوقا  هدـمآ و  رد  ارجا  هلحرم  هب  اهرادـشه 

.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  دنا ،

ص:65
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الب ماد  رد  ابس  موق  ناتساد  ( 1

نیا زا  یـشخب  .تساه  ناسنا  يارب  یخیرات  ياهدـنپ  اـه و  تربع  زا  ّولمم  یباـتک  هکلب  تسین  خـیرات  هّصق و  باـتکاهنت  میرک  نآرق 
ٌهَیآ ْمِِهنَکْسَم  ِیف  ٍإَبَِـسل  َناک  ْدََقل  : » دیامرف یم  نایب  نینچ  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  تسا ؛ ابـس » موق   » ناتـساد اه  تربع  اهدنپ و 

مُهاْنلَّدـَبَو ِمِرَْعلا  َْلیَـس  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأَف  اوُضَرْعَأَف  ٌروُفَغ *  ٌّبَرَو  ِیَط  ٌهَبّ ٌهَدـَْلب  َُهل  اوُرُکْـشاَو  ْمُّکِبَر  ِقْزِر  ْنِم  اُولُک  ٍلامِـشَو  ٍنیِمَی  ْنَع  ِناَتَّنَج 
موق يارب   » (1) ؛» َروُفَْکلا ّالِإ  يِزاُجن  ْلَهَو  اوُرَفَک  اِمب  ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ  ٍلِیلَق *  ٍرْدِس  ْنِم  ْیَشَو ٍء  ٍْلثَأَو  ٍطْمَخ  ٍلُکُأ  ْیَتاوَذ  ِْنیَتَّنَج  ْمِْهیَتَّنَِجب 
ياه هویم  اب  میظع  هناخدور   ) پچ تسار و  زا  هدرتسگ ) گرزب و   ) غاب ود  دوب : یهلا ) تردق  زا   ) يا هناشن  ناشتنوکس  ّلحم  رد  ابس 

يراگدرورپ هزیکاپ و  كاپ و  تسا  يرهـش  دیروآ ، اج  هب  ار  وا  رکـش  دیروخب و  ناتراگدرورپ  يزور  زا  میتفگ ): نانآ  هب  .ناوارف و 
هب ار  ناش  تکرب ) رپ   ) غاب ود  میداتسرف و  نانآ  رب  ار  رگناریو  لیس  ام  دندش و  نادرگ  يور  ادخ ) زا   ) نانآ اّما  نابرهم ؛) و   ) هدنزرمآ
هب ناشنارفک  رطاخ  هب  ار  رفیک  نیا  میتخاس ، لّدبم  ردس  تخرد  یکدنا  زگ و  هروش  ناتخرد  خـلت و  ياه  هویم  اب  شزرا ) یب   ) غاب ود 

»!؟ میهد یم  رفیک  ار  ناگدننک  نارفک  زج  ایآ  میداد و  نانآ 

اجنآ رد  بآ  ناتسبرع  طاقن  ریاس  دننام  یلو  دوب ؛ زیخ  لصاح  روانهپ و  نمی  كاخ  دندرک ، یم  یگدنز  نمی  نیمزرـس  رد  ابـس  موق 
ياه ناراب  یهاگ  هاگ  دوب و  بایمک 
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ات دنداتفا  ّدس  نتخاس  رکف  هب  ابـس  موق  .تفر  یم  رده  هب  روانهپ  ياه  تشد  رد  دش و  یم  يراج  لیـس  نآ  رثا  رب  دـمآ و  یم  یلـصف 
نیب هک  دوب  برأم » ّدس   » نآ نیرتمهم  هک  دنتخاس  يرایـسب  ياهدس  .دنیامن  هدافتـسا  نآ  زا  هدرک  عمج  دس  تشپ  ار  ناراب  ياه  بآ 

.دننک يرادرب  هرهب  ّدس  بآ  زا  زاین  هزادنا  هب  عقوم و  هب  هک  دنداد  رارق  ییاه  هچیرد  ّدس  نیا  يارب  دش ، هتخاس  قلب  هوک  ود 

لّدـبم باّذـج  یتشهب  هب  نازوس ، نابایب  نآ  دـش و  لیدـبت  هویم  رپ  زبسرـس و  ياه  غاـب  عرازم و  هب  نآ  فرط  ود  دـس ، نیا  تکرب  هب 
رد درک ، یم  تکرح  ناتخرد  ریز  رد  تشاذـگ و  یم  رـس  يور  رب  يدبـس  یـسک  رگا  هک  دوب  ناوارف  اه  غاـب  هویم  ردـق  نآ  تشگ ،

.دش یم  هویم  زا  رپ  شدبس  یهاتوک ، هلصاف 

دوب راوازـس  .دشاب  ریذپلد  فاص و  هقطنم  ياوه  بآ و  ات  دوب  هدش  ببـس  زبسرـس ، ناتخرد  ناوارف و  بآ  نآ  دوجو  رگید ، يوس  زا 
دنوش و دـنوادخ  تمعن  نادردـق  هتخاس و  شیوخ  هشیپ  ار  يرازگ  رکـش  مسر  هار و  راگدرورپ ، ياه  تمعن  نیا  ربارب  رد  ابـس ، موق 
هب هتفرگ ، شیپ  ار  تلفغ  هار  دـنوادخ ، ياـه  تمعن  رکـش  ياـج  هب  ناـنآ  اـّما  دـنیامن ؛ عوشخ  عوضخ و  دوـخ ، تمعن  یلو  ربارب  رد 

، دندید یم  دوخ  عورشم  ریغ  ياه  تّذل  عنام  ار  یهلا  يایبنا  نوچ  دندش و  ینارتوهش  یشاّیع و  راتفرگ  دنتخادرپ ، نایغط  یشکرس و 
.دندیدرگ یهلا  باذع  ّقحتسم  هداد و  تسد  زا  ار  تمعن  قاقحتسا  هجیتن  رد  دنتخادرپ ، نانآ  ّتیذا  رازآ و  هب 

ار ّدس  نآ  مرع )  ) میظع لیس  هلیسو  هب  سپس  دندرک ! خاروس  ار  ّدس  نآ  درک  رومأم  ار  ییارحص  ياه  شوم  یلاعتو  كرابت  دنوادخ 
هب مّرخ ، هویم و  رپ  ياه  غاب  نآ  هاتوک ، یتّدم  زا  سپ  درک و  ناریو  ار  نانآ  ياه  غاب  مامت  بآ ، تخاس ، ناریو 
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مک یناـبایب و  تخرد  یتـشم  زبسرـس ، مّرخ و  ناـتخرد  همه  نآ  ياـج  هب  بیترت ، نیا  هب  دـش و  لیدـبت  نازوـس  کـشخ و  ییارحص 
(1) .دنام ياج  هب  ردس ، تخرد  یکدنا  زگ و  هروش  كارا و  دننام  شزرا 

ْمِْهیَلَع َءآمَّسلا  اَْنلَـسْرَأَو  ْمُکَّل  ْنِّکَُمن  َْمل  ام  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ٍنْرَق  ْنِم  ْمِِهْلبَق  نِم  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْملَأ  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
نیشیپ ماوقا  زا  ردقچ  دیدیدن  ایآ   » (2) ؛» َنیِرَخآ ًانْرَق  ْمِهِدَْعب  ْنِم  انْأَشنَأَو  ْمِِهبُونُِذب  مُهانْکَلْهَأَف  ْمِِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  َراْهنَْألا  اَْنلَعَجَو  ًاراَرْدِم 

رد یپ  ياه  ناراب  میدادن ، امـش  هب  هک  میدوب  هداد  نانآ  هب  ییاه  تردق  دـندوب و  رتدـنمورین  امـش  زا  هک  یماوقا  میدرک !؟ كاله  ار 
هب ار  نانآ  دـندرک ) نایغط  یـشکرس و  هک  یماگنه  اّما   ) میتخاس يراج  ار  ییاهرهن  نانآ  ياه  يدابآ  زا  میداتـسرف و  ناـنآ  يارب  یپ 

«. میدروآ دیدپ  نانآ  زا  دعب  يرگید  ّتیعمج  میدرک و  دوبان  ناشناهانگ  رطاخ 

ار تمعن  دیدرک ، رکش  رگا   » (3) ؛» ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئلَو  ْمُکَّنَدیِزََأل  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  : » هفیرش هیآ  یلمع  قادصم  هفیرش  هیآ  نیا 
ماجنارـس هتـشذگ و  ماوـقا  عـضو  ناـیب  اـب  و.تسا  هدرک  ناـیب  ار  تسا .» كاـندرد  اـم  باذـع  دـیدرک  نارفک  رگا  مینک و  یم  داـیز 

ياه تمعن  نآ  اهنت  هن  دنتفرگ ، شیپ  ار  یـشکرس  نایغط و  هار  هک  یماگنه  هب  نانآ  هک  هنوگ  نامه  دهد  یم  رادشه  نانآ  كاندرد 
ار نانآ  هار  هک  زین  يرگید  هورگ  موق و  ره  میدرک ، دوبان  ار  نانآ  ام  دـندش و  باذـع  راتفرگ  هکلب  دـنداد  تسد  زا  ار  یهلا  هدرتسگ 

.تشاد دهاوخن  نانآ  تشونرس  زج  یتشونرس  دنک ، لابند 
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ظفح يدوبان  زا  ار  اـه  نآ  تسناوتن  ناـشتاناکما  تورث و  تفرگ ، ّقلعت  اـه  نآ  يدوباـن  رب  دـنوادخ  هدارا  یتقو  هنوگچ  هک  دـیرگنب 
.دینک زیهرپ  یشکرس  هانگ و  زا  سپ  دیتسه  نینچ  زین  امش  دنک ،

یم رکذ  ابیز  رایسب  ار  وا  موق  بیعش و  ترضح  ناتساد  فارعا ، ءارعـش و  دوه ، ياه : هروس  هلمج  زا  فلتخم ؛ دراوم  رد  میرک  نآرق 
نیا هک  اجنآ  زا  .دـندش  يدوباـن  ـالب و  راـتفرگ  بیعـش ، ترـضح  حـیاصن  اـهدومنهر و  زا  یناـمرفان  هاـنگ و  رثا  رب  هنوگچ  هک  دـنک 

.مینک یم  نایب  رصتخم  هدرشف و  روط  هب  ار  نآ  تسا ، زیگنا  تربع  زومآدنپ و  رایسب  ناتساد ،

ینامسآ ياهالب  مالسلا و  هیلع  بیعش  موق  ناتساد  ( 2

زا درک ؛ توعد  یتسرپ  ادخ  هب  ار  نانآ  دومن ؛ تحیصن  هناهاوخریخ  ار  مدرم  بیعش  .داتسرف  نیدم »  » هب ار  بیعش  ترـضح  دنوادخ ،
، اه تمحز  اه و  شالت  همه  اب  یلو  دـش ، روآ  دای  نانآ  هب  ار  یهلا  ياه  تمعن  تشاد ؛ رذـحرب  نیمز  يور  رد  داـسف  یـشورف و  مک 

فارـشا صوصخ  هب  نیدـم  مدرم  رثـکا  دـندراذگ ؛ ارجا  هب  ار  شیاـه  لـمعلا  روتـسد  دـندروآ و  ناـمیا  وا  هب  تبـسن  یمک  ّتیعمج 
رد هکلب  دندرکن  يوریپ  بیعش  زا  اهنت  هن  دننک ، ادیپ  شیازفا  يو  ناوریپ  دریگب و  الاب  بیعش  راک  دندیـسرت  یم  هک  ّربکتم  دنمروز و 
زاب ام  شور  نییآ و  هب  دیرادن و  رب  دوخ  شور  زا  تسد  تناوریپ  وت و  رگا  هک  دندومن  دـیدهت  دنداتـسیا و  شیاه  همانرب  وا و  لباقم 

! مینک یم  نوریب  يدابآ  رهش و  زا  ار  امش  همه  دیدرگن ،

رارق یهلا  باذع  الب و  فده  دندومن ، ینلع  ار  شربمایپ  ادخ و  ینامرفان  رب  شیوخ  میمصت  دنتخاس و  راکشآ  ار  یشکرس  نیا  یتقو 
هب یهلا  يالب  .دنتفرگ 
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يامرگ هب  ادتبا  دندرگ ؛) زاب  شیوخ  لطاب  هار  زا  دنوش و  هّبنتم  هک  نیا  يارب  دـیاش   ) دـش لزان  هلحرم  هب  هلحرم  یجیردـت و  تروص 
دیدش يامرگ  اه ، هیاس  دنزاس ، فرط  رب  بآ  اب  ار  دوخ  یگنشت  دنتسناوت  یمن  هک  يا  هنوگ  هب  دندش  التبم  یتخس  یگنـشت  دیدش و 

نانآ دناوت  یم  دندرک  رکف  دندید ، ار  يربا  دندمآ ، نوریب  اه  هناخ  زا  دوبن ، شخب  رثا  اه  هناخ  اه و  بادرـس  درک ، یمن  عفر  ار  نانآ 
، دـش لماک  ناشتّیعمج  یتقو  اّما  دـنوش ؛ دـنم  هرهب  نآ  هیاس  زا  ات  دـنتفرگ  رارق  ربا  نیا  ریز  تهج  نیمه  هب  دـهد ، تاجن  اـمرگ  زا  ار 

ریز رد  زین  نیمز  دندید  رگید  فرط  زا  دیسر ، ناششوگ  هب  نامـسآ  زا  يا  هحیـص  دایرف  دیراب ، نانآ  رـس  رب  گنـس  باهـش  شتآ و 
(1) .دندیسر تکاله  هب  یگمه  تشحو  سرت و  تّدش  زا  هک  دندرک  تشحو  نانچ  دندوب ، هدید  هچنآ  لوه  زا  دزرل ، یم  ناشیاپ 

: دیامرف یم  نینچ  نانآ  تکاله  هرابرد  دنک ، یم  نایب  ار  راکهنگ  شکرس و  موق  نیا  ناتساد  هک  نآ  زا  سپ  لاعتم ، دنوادخ 

ُمُه اُوناـک  ًاْبیَعـُـش  اُوبَّذـَـک  َنـیِذَّلا  اـهِیف  اْوَـنْغَی  ْمَّل  ْنَأَـک  ًاْبیَعـُـش  اُوبَّذـَـک  َنـیِذَّلا  َنیِِمثاـج *  ْمِـهِراَد  ِیف  اوُحَبـْـصَأَف  ُهَـفْجَّرلا  ُمُْهتَذـَـخَأَف  »
، دـندوب هداتفا  تکاله  هب  دوخ  ياه  هناـخ  رد  هک  یلاـح  رد  دـندروآ  حبـص  هب  ار  بش  تفرگ ، ار  ناـنآ  هلزلز  سپ   » (2) ؛» َنیِرِساْخلا
ار بیعـش  ناوریپ  هک  نآ  ياج  هب  دـنامن و  یقاب  ناـنآ  زا  يرثا  هک  دـندش  كـاله  ناـنچ  نآ  دـندرک ، بیذـکت  ار  بیعـش  هک  ناـنآ 

«. دندوب یعقاو  ناراکنایز  دوخ  دندناوخ ، یم  راکنایز 
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.دندش تکاله  الب و  راتفرگ  دنوادخ ، ینامرفان  هانگ و  رثا  رب  یموق  هک  تسا  يدراوم  زا  يا  هنومن  اه  نیا 

هاگ نآ  دنک ، یم  هراشا  نوعرف  نوراق و  دومث ، داع ، بیعـش ، موق  هب  دنک ، یم  نایب  ار  وا  موق  باذـع  طول و  ناتـساد  هک  نآ  زا  سپ 
مُْهنِمَو َضْرَْألا  ِِهب  انْفَـسَخ  ْنَّم  مُْهنِمَو  ُهَْحیَّصلا  ُْهتَذَخَأ  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ًابِـصاح  ِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  ْنَم  مُْهنِمَف  ِِهْبنَِذب  انْذَخَأ  الُکَف  : » دیامرف یم  نینچ 

زا یـضعب  رب  میتفرگ ، ناشن  اهانگ  هب  ار  نانآ  زا  کـی  ره  اـم   » (1) ؛» َنوُِملْظَی ْمُهَـسُفنَأ  اُوناک  نِکلَو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناک  امَو  اـْنقَرْغَأ  ْنَّم 
«. ...میداتسرف هزیرگنس  اب  هارمه  هدنبوک  دیدش و  ینافوت  نانآ 

هب طوبرم  الب  نیا  .دنیآ  یم  رد  تکرح  هب  اه  هزیرگنـس  نآ  رد  هک  تسا  ینافوت  يانعم  هب  بصاح »  » هزیرگنـس و يانعم  هب  هبـصح » »
.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ًالیذ  هک  دوش  یم  داع » موق  »

هارمه شعوـقو  زکرم  رد  هزرل  نیمز  اـب  هک  تساـه  هقعاـص  هجیتـن  ینامـسآ ، هحیـص  .تفرگ  ارف  ینامـسآ  هحیـص  ار  رگید  یـضعب 
.میدرک رکذ  ار  نآ  ًالبق  هک  .دش  لزان  دومث » موق   » رب هک  دوب  یباذع  مه  نیا.تسا 

.تفرگ تروص  لیئارسا  ینب  ربکتسم  رورغم و  دنمتورث  نوراق ، دروم  رد  هک  دوب  یتازاجم  مه  نیا  دنتفر ، ورف  نیمز  رد  رگید  یخرب 

فلتخم ياه  هروس  رد  هک  دوش  یم  ناـنآ  ناوریپ  ناـماه و  نوعرف ، هب  طوبرم  مه  ـالب  باذـع و  نیا  .دـندش  قرغ  رگید  يا  هّدـع  و 
.تسا هدش  رکذ  نآرق 

ص:71
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: تسا هدش  دراو  فلتخم  ماوقا  رب  هک  تسا  هدش  هدرب  مان  ینیمز  ینامسآ و  يالب  عون  راهچ  زا  قوف ، هیآ  رد 

.هزیرگنس اب  هارمه  نافوط ، . 1

.ینامسآ هقعاص  هحیص و  . 2

.نیمز رد  نتفر  ورف  . 3

.ایرد رد  ندش  قرغ  . 4

دریگب و ار  نانآ  نماد  دوش  یم  ببـس  هک  تساه  ّتیعمج  دارفا و  دوخ  راک  لمعلا  سکع  هجیتن و  اـه ، يراـتفرگ  اـهالب و  نیا  همه 
ْمُهَِملْظَِیل ُهَّللا  َناک  امَو  : » دیامرف یم  زین  نایاپ  رد  و  میتفرگ .» ناشناهانگ  هب  ار  نانآ  زا  کی  ره  ام  : » دیامرف یم  هیآ  نیا  يادتبا  رد  اذل 

متـس نتـشیوخ  رب  دوخ ) هانگ  اب   ) هک دـندوب  نانآ  هکلب  درکن  متـس  ملظ و  نانآ  هب  زگره  دـنوادخ  « ؛» َنوُِملْظَی ْمُهَـسُفنَأ  اُوناـک  ْنِکلَو 
«. دندرک

.دوب نانآ  دوخ  ءوس  لامعا  باتزاب  اهالب  اه و  باذع  نیا  ینعی 

داع موق  زیگنا  تربع  ناتساد  ( 3

هراشا

نآ هک  تسا  هدنزومآ  بلاج و  رایسب  تسا -  هدمآ  یناوارف  تایآ  نمض  میرک  نآرق  فلتخم  ياه  هروس  رد  هک  داع -  موق  ناتـساد 
.مینک یم  رکذ  رصتخم  هدرشف و  روط  هب  ار 

داع موق  هنیشیپ 

: دوش یم  هتفگ  هلیبق  ود  هب  داع  هک  دندقتعم  ناخّروم  زا  یضعب 

یگدنز ناتسبرع  هریزج  رد  هک  خیرات  زا  لبق  ياه  ناسنا  زا  يا  هلیبق  فلا )
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دامتعا و لباق  هک  ییاه  هناسفا  زج  نانآ  یگدـنز  زا  رـشب  خـیرات  تفر و  نایم  زا  زین  ناـشراثآ  دـنتفر و  ناـیم  زا  سپـس  دـندرک ، یم 
.دنا هتفرگ  هورگ  نیمه  هب  هراشا  زین  ار  َیلوُْألا  ًاداع   » میرک نآرق  ریبعت  تسا و  هدرکن  ظفح  تسین ، نانیمطا 

فاقحا نیمزرس  رد  نآ  زا  رت  میدق  ای  حیـسم  دالیم  زا  لبق  لاس  دصتفه  دودح  رد  ًالامتحا  رـشب و  خیرات  نارود  رد  هک  يا  هلیبق  ب )
(1) .دندوب دنمورین  ّيوق و  یماسجا  دنلب و  ییاه  مادنا  ياراد  موق  نیا  .دندرک  یم  یگدنز  نمی  ای 

(2) .دندوب عارذ  تصش  ناشناتماق  هاتوک  عارذ و  دصکی  ناشناتماق  دنلب 

(3) «. دندوب گرزب  يامرخ  لخن  کی  هزادنا  هب  نانآ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

(4) «. ٍهَیِواخ ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  : » تسا هدش  لخن  هب  هیبشت  نانآ  ياهرکیپ  زین  میرک  نآرق  رد 

.دندوب ینالوط  ياهرمع  ياراد  موق ، نیا  دارفا 

(5) «. دندرک یم  رمع  لاس  دص  راهچ  داع ، موق  دارفا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دندوب و رادروخرب  زین  لوصحم  رپ  بوخ و  يزرواشک  ناوارف و  بآ  تمعن  زا  ینالوط ، رمع  ینامـسج و  تردق  رب  هوالع  داع ، موق 
نیا یلو  دنتخاس ؛ مکحم  ياه  هعلق  ابیز و  ياهرصق  دوخ ، يارب  دنروآ ؛ تسد  هب  يراشرـس  تورث  دنتـسناوت  تاناکما ، نیا  هیاس  رد 

.دنوشب تیصعم  هانگ و  بکترم  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  یشکرس  نایغط و  فارحنا ، هار  مک  مک  دش  بجوم  تاناکما ، تردق و 

ص:73
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يوس هب  تشاد ، یـشیوخ  یعون  نانآ  اب  دوب و  نانآ  دوخ  زا  هک  دوه »  » مان هب  يربمایپ  نانآ  تیادـه  يارب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ 
داد و زردنا  دنپ و  نانآ  هب  هناهاوخریخ  ربمایپ ، دوه  ترضح  .دنادرگ  زاب  ّقح  يوس  هب  ار  داع  موق  ات  درک  رومأم  ار  وا  داتسرف و  نانآ 

يو دنریذپب ، ار  وا  هناهاوخ  ریخ  هناقداص و  توعد  هک  نیا  ياج  هب  هاوخ ، دوخ  رورغم و  موق  نیا  یلو  درک ؛ توعد  دـیحوت  يوس  هب 
هک نانچ  دندرک ، اهر  ناج  یب  يا  هدرم  دننام  ار  وا  تفرگ ، رارق  گرم  ضرعم  رد  هک  دنداد  رارق  متـش  برـض و  دروم  نانچ  نآ  ار 

(1) .دوب هداتفا  نیمزرب  شوه  یب  زور  هنابش  کی 

زا مه  زاب  دـهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دوب  کیدزن  دروخ و  کتک  هک  نیا  اب  اه و  یتخـس  تالکـشم و  نیا  همه  اب  دوه  ترـضح 
وا دنداد ، وا  هب  يزغم  کبس  تهافس و  تبسن  نانآ  تخادرپ ، هارمگ  موق  نیا  تحیـصن  هب  نانچمه  داتـسیان و  زاب  دوخ  همانرب  راک و 

هنوگ چـیه  نم  مدرم  يا  : » تفگ داد و  همادا  ار  دوخ  هار  فدـه ، هب  لـماک  ناـنیمطا  راـقو و  اـب  مه  زاـب  یلو  دـندناوخ ؛ وگغورد  ار 
هک یتاروتـسد  منک و  غالبا  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  ياه  تلاسر  مراد  هفیظو  نم  میامـش ؛ راـگدرورپ  هداتـسرف  نم  مرادـن ، یتهاـفس 
رد مه  نآ  مهد ، رارق  امش  رایتخا  رد  دهد ، یم  تاجن  داسف  كرـش و  بادرگ  زا  ار  امـش  تسامـش و  یتخبـشوخ  تداعـس و  نماض 

(2) «. يراکتسرد یهاوخ و  ریخ  يزوسلد و  تیاهن 

: دنتفگ دوه  ترـضح  هب  هتخادرپ و  تفلاخم  تجاجل و  هب  هناهاوخ ، ریخ  ياهزردـنا  یقطنم و  ياه  لالدتـسا  نیا  لباقم  رد  موق  نیا 
»!؟ يراد زاب  دندرک  یم  شتسرپ  نامناردپ  هچنآ  زا  ینک و  توعد  هناگی  يادخ  شتسرپ  هب  ار  ام  يا  هدمآ  وت  ایآ  »

ص:74
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باذع و ییوگ و  یم  تسار  رگا  دنتفگ : دننک ، سویأم  دوخ  زا  ار  دوه  ترضح  دنـشاب و  هدز  ار  رخآ  فرح  هک  نیا  يارب  ماجنارس 
ْنِإ انُدِعَت  اِمب  اِنتْأَف  : » نک دوبان  وحم و  ار  ام  تسرفب و  ام  غارس  هب  ار  نآ  رتدوز  هچ  ره  دراد ، تقیقح  یهد  یم  هدعو  هک  ار  یتازاجم 

(1) «. َنِیقِداّصلا َنِم  َْتنُک 

سپ تسا  نینچ  هک  لاح  : » تفگ نانآ  هب  دش ، سویأم  یّلک  روط  هب  نانآ  تیاده  زا  دوه  ترضح  دیسر و  اجنیا  هب  نخـس  هک  یتقو 
رد نم  «. ) مینیـشن یم  راظتنا  هب  مه  اب  امـش  نم و  نونکا  دـش و  دـهاوخ  عقاو  ًامّلـسم  امـش  رب  یهلا  مشخ  رفیک و  باذـع ، هک  دـینادب 
َنِم مُکَعَم  ّیِنِإ  اوُرِظَتناَف  (: » دـننک يرای  ار  امـش  ناـتیاه  تب  هک  نیا  راـظتنا  رد  مه  امـش  امـش و  يارب  یهلا  كاـندرد  باذـع  راـظتنا 

(2) «. َنیِرِظَْتنُْملا

.دش مهارف  نانآ  يارب  یهلا  باذع  هنیمز  هک  دوب  اجنیا 

داب هلیسو  هب  داع  موق  باذع 

یگنوگچ دنچ ، یتایآ  نمض  میرک  نآرق  .تسا  هدوب  داب » ، » داع موق  باذع  لماع  هک  دوش  یم  هدافتسا  میرک  نآرق  دّدعتم  تایآ  زا 
.مینک یم  نایب  هدرشف  روط  هب  ار  تیاکح  نآ  اجنیا  رد  .تسا  هدرک  رکذ  داب  هلیسو  هب  ار  نانآ  باذع 

ات دندوب  ناراب  رظتنم  مدرم  دوب ، هدش  هدننک  هفخ  کشخ و  مرگ ، رایـسب  اوه  دشن ، لزان  داع  موق  رب  ناراب  یتّدم  دـنا : هتفگ  نارّـسفم 
هب ور  تعرس  هب  هدمآ و  دیدپ  قفا  رد  يربا  دندرک  هدهاشم  ناهگان  دنیامن ، هدافتـسا  نآ  رگید  تاکرب  زا  مه  دنک و  هزات  ار  اوه  مه 

هب دنتشگ و  نامداش  رایسب  ربا ، نیا  ندید  اب  نانآ  تسا ، شرتسگ 

ص:75
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از ناراب  ربا  نیا  هک  دوب ) نخـس  نیا  هدنیوگ  دوه  دیاش   ) دش هتفگ  نانآ  هب  یلو  تساز ؛ ناراب  ربا ، نیا  دـنتفگ  دـنتفر و  نآ  لابقتـسا 
(1) ؛» ٌمِیلَأ ٌباذَع  اهِیف  ٌحیِر  ِِهب  ُْمْتلَْجعَتْسا  اَم  َوُه  َْلب  : » دیدرک یم  باتـش  شندمآ  يارب  هک  تسا  یکانتـشحو  باذع  نامه  نیا  تسین ،

«. دراد دوجو  كاندرد  باذع  نآ  رد  هک  تسا  يداب  »... 

باذع داب  ياه  یگژیو 

: تسا هدرک  نایب  ییاه  یگژیو  میرک  نآرق  تفرگ ، رارق  داع  موق  باذع  هلیسو  هک  يداب  دروم  رد 

«. دراد دوجو  كاندرد  باذع  نآ  رد  هک  يداب  « ؛» ٌمِیلَأ ٌباَذَع  اهِیف  ٌحیِر  «: » كاندرد باذع  ( » فلا

نامرف هب  ار  زیچ  همه  هک  رگناریو  يداب  دنت   » (2) ؛» ...ْمُُهنِکاسَم اَّلِإ  يُری  َال  اوُحَبْصَأَف  اّهِبَر  ِْرمَِأب  ْیَش ٍء  َّلُک  ِمَُدت  ُرّ «: » رگناریو دابدنت  ( » ب
اهایرد اه و  نابایب  هب  نانآ  ماشحا  تاناویح و  لاوما ، اّما  دوب ؛ ملاس  ناشلزانم  اهنت  دـنک ، یم  دوبان  دـبوک و  یم  مه  رد  شراگدرورپ 

«. دندش هدنکفا 

کیدزن داب  نیا  هک  دوب  ینامز  تسا ، يرابغ  درگ و  رپ  هایس و  ربا  نیا  هک  دندش  هّجوتم  داع  موق  هک  يراب  نیتسخن  دنا : هتفگ  یضعب 
اه همیخ  درب ، اوه  هب  تشادرب و  نیمز  زا  دـندوب  فارطا  ياه  نابایب  رد  هک  ار  نانآ  ياه  ناپوچ  نایاپراهچ و  دیـسر و  نانآ  نیمزرس 

!! دندش یم  هدید  یخلم  تروص  هب  هک  درب  یم  الاب  نانچ  دنک و  یم  نیمز  زا  ار 

ص:76
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ار اهرد  داب ، اّما  دنتسب ؛ دوخ  يور  هب  ار  اه  هناخ  ِرَد  هدرب ، هانپ  شیوخ  ياه  هناخ  هب  هتخیرگ و  دندید ، ار  هنحـص  نیا  یتقو  داع ، موق 
(1) .درب یم  دوخ  اب  ای  هدیبوک و  نیمز  رب  ار  اه  نآ  هدنک و  اج  زا 

ار از  ناراب  ياهربا  داب  هک  تسا  ینامز  داب ، ندوب  میقع  .تسا  میقع » حـیر   » ریبعت هدـش ، داب  نیا  زا  هک  يرگید  ریبعت  میقع :» داب  ( » ج
همه هتشاد و  ّتیمومسم  یگدنزوس و  دوخ ، هارمه  هکلب  دشاب  هتـشادن  یتکرب  هدیاف و  دیامنن ، حیقلت  ار  ناهایگ  دنکن ، لمح  دوخ  اب 

(2) .دربب نیب  زا  دنک و  دوبان  ار  زیچ 

ُْهتَلَعَج اـّلِإ  ِْهیَلَع  ْتَتَأ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُرَذَـت  اـم  َمیِقَْعلا *  َحـیِّرلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  ْذِإ  ٍداـع  ِیفَو  : » میناوخ یم  داـب  نیا  دروم  رد  میرک  نآرق  رد 
یم زیچره  زا  هک  میداتـسرف  نانآ  رب  ناراب  یب  يداب  دنت  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ، یتربع  تیآ و  داع ، تشذگرـس  رد   » (3) ؛» ِمیِمَّرلاَک

«. دنک هدیسوپ  ياه  ناوختسا  نوچمهات  درک  یمن  اهر  ار  نآ  تشذگ ،

مه تشاد و  یگدنزوس  مه  دیبوک ؛ یم  مه  رد  مه  درک ؛ یم  بیرخت  مه  هدوبن ؛ یلومعم  داب  کی  داب ، هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا 
.درک یم  دساف  دیناسوپ و  یم  ار  ایشا  هک  یتّیمومسم 

نینچ داب  نیا  دروم  رد  میرک  نآرق  رد  هچ ؟ ینعی  رصرص  اّما  تسا ؛ رصرص » داب   » هدش داب  نیا  زا  هک  يرگید  ریبعت  رصرص :» داب  ( » د
ْمُهَّنَأَک یعْرَـص  اهِیف  َمْوَْقلا  يَرَتَف  ًاموُسُح  ٍماّیَأ  َهَِینامَثَو  ٍلاَیل  َْعبَـس  ْمِْهیَلَع  اهَرَّخَـس  ٍهَِیتاع * ٍرَـصْرَص  ٍحـیِِرب  اوُِکلْهُأَف  ٌداع  اّمَأَو  : » میناوخ یم 

(4) ؛» ٍهَِیقاب ْنِم  ْمَُهل  يَرَت  ْلَهَف  ٍهَیِواخ *  ٍلَْخن  ُزاجْعَأ 
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تفه تّدم  ار  داب  نیا  دنوادخ  دندیـسر ، تکاله  هب  مومـسم  درـس و  ادص ، رـس و  رپ  شکرـس ، يداب  دنت  هلیـسو  هب  داع ، موق  اّما  «و 
یلاخ وت  هدیـسوپ و  ياـه  هنت  نوچ  موق  نآ  همه  هجیتن  رد  تخاـس ، ّطلـسم  ناـنآ  رـس  رب  نک  ناـینب  یپ و  رد  یپ  زور ، تشه  بش و 

«. دنامن یقاب  نانآ  زا  سک  چیه  دنداتفا و  نیمز  رب  لخن  ناتخرد 

: تسا هدرک  هراشا  داب  نیا  رگید  یگژیو  ود  هب  هیآ  نیا 

«. ادص رس و  رپ  شکرس و  ( » 1

.یپرد یپ  زور  تشه  بش و  تفه  ینعی  ینالوط ؛» تّدم  ( » 2

: تسا هدمآ  داب ، نیا  نوماریپ  میرک  نآرق  رد  موش :» سحن و  زور  رد  يداب  دنت  ( » ز

ار يدرس  كانتشحو و  داب  ام   » (1) ؛» ٍرِعَقنُم ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  َساّنلا  ُعِْزنَت  ٍّرِمَتْسُم *  ٍسَْحن  ِمْوَی  ِیف  ًارَـصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  ّانِإ  »
نک هشیر  لخن  تخرد  ياـه  هنت  نوچمه  ار  مدرم  دابدـنت ، نیا  .میداتـسرف  ناـنآ  رب  تشاد ، همادا  رارمتـسا و  هک  موش  زور  کـی  رد 

!« درک یم  پاترپ  وس  ره  هب  دنک و  یم  رب  اج  زا  هدش ،

هک دوب  راـبغ  درگ و  رپ  يردـق  هب  داـب ، دـنت  نیا  هک  ارچ  دـنا ، هدرک  ریـسفت  راـبغ  درگ و  رپ  ياـنعم  هب  ار  سحن »  » نارّـسفم زا  یخرب 
(2) .دندید یمن  ار  رگیدکی 

ناینب داب  دنت  نیا  ربارب  رد  دوخ  ظفح  يارب  دنتشاد و  تشرد  ییاه  لکیه  و  يّوق ، یمادنا  داع ، موق  دنا : هتفگ  زین  نارسفم  زا  یـضعب 
زا ار  نانآ  هک  دوب  يّدح  هب  زور  نآ  رد  داب  تردق  اّما  دندوب ؛ هتخاس  نیمز  ریز  رد  یهاگهانپ  اه و  لادوگ  نک ،

ص:78
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یم نیمز  هب  رـس  اب  نانچ  ار  نانآ  دـنا : هتفگ  یّتح  دومن ؛ یم  باـترپ  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  درک و  یم  نک  هشیر  ناـشیاهاگهانپ 
(1) .دش یم  ادج  اهنت  زا  ناشیاهرس  هک  دیبوک 

َال ْمُهَو  يَزْخَأ  ِهَرِخْألا  ُباذََـعلَو  اْینُّدـلا  ِهایَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباذَـع  ْمُهَقیِذـُِنل  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هدـننک :» راوخ  داـب  دـنت  ( » ح
زا ترخآ  باذع  یلو  میناشچب ؛ نانآ  رب  ایند  رد  ار  هدننک  راوخ  باذع  ات  میداتـسرف  ار  دیدش  كانلوه و  داب  دنت  نیا   » (2) ؛» َنوُرَْصُنی

«. دباتش یمن  نانآ  يرای  هب  سک  چیه  هک  نیا  نآ  زا  رت  تخس  .تسا و  رت  هدننک  راوخ  مه  نآ 

یم نادنم  هقالع  دوب ، ناتساد  نیا  زا  يا  هدرشف  دش ، رکذ  هچنآ  .تسا  زیگنا  تربع  هدنهد و  ناکت  لّصفم ، ناتساد  داع ، موق  ناتساد 
: ياهروس رد  موق ، نیا  ناتساد  اریز  دننک ؛ هعجارم  تسا ، موق  نیا  هب  طوبرم  هک  یتایآ  ریسفت  هلمج  زا  لّصفم ؛ ياه  باتک  هب  دنناوت 

.تسا هدمآ  هقاح  رمق و  تایراذ ، فاقحا ، هدجس ، ارعش ، فارعا ،

هنومن کی  اهنت  ناتـساد  نیا  .تسا  هانگ  تاعبت  راثآ و  زا  یکی  ینیمز ، ینامـسآ و  ياهالب  لوزن  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  نیاربانب 
.دندش باذع  الب و  شوختسد  دنوادخ ، تیصعم  هانگ و  رثا  رب  یموق  هک  تسا  نایرج  اهدص  زا 

نامسآ زا  بالیس  ندمآ  دورف  هب  هراشا  یهاگ  دهد ؛ یم  حرش  ار  نارگنایغط  نامرجم و  ياه  تازاجم  میرک  نآرق  زا  یناوارف  تایآ 
ياه هلزلز  مه  یهاگ  ینامـسآ و  هحیـص  هقعاص و  هب  هراشا  یهاگ  حون ؛) ترـضح  نامز  يالب  دـننام   ) نیمز زا  اه  همـشچ  نایغط  و 

نآ هب  طوبرم  ياه  ناتساد  تایآ و  نیا  رگا  دنک ، یم...و  كانتشحو 
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ِدَْعب ْنِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  انْکَلْهَأ  ْمَکَو  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  دهد ؛ یم  لیکشت  ار  یّلقتسم  لّصفم و  باتک  دوش ، يروآ  عمج 
هب  ) ار نانآ  دندرک و  یم  یگدـنز  حون  زا  دـعب  نورق  رد  هک  یمدرم  رایـسب  هچ   » (1) ؛» ًاریَِـصب ًارِیبَخ  ِهِدابِع  ِبُونُِذب  َّکِبَِرب  یَفَکَو  ٍحُون 

«. تسانیب نانآ  هب  تبسن  هاگآ و  شناگدنب  ناهانگ  زا  تراگدرورپ  هک  تسا  یفاک  میدرک و  كاله  تیصعم ) هانگ و  رطاخ 

چیه هب  رـصحنم  دراد و  یمئاد  هبنج  تسا و  ّماع  هیآ  موهفم  یلو  تسا ؛ نیـشیپ  ياـه  تّما  ماوقا و  عضو  هب  رظاـن  تاـیآ ، نیا  هچرگ 
راتفرگ اـیند  نیمه  رد  ار  دـساف  ناـمیا و  یب  هدولآ ، دارفا  هک  تسا  یهلا  ّتنـس  کـی  نیا  تقیقح  رد  دوب و  دـهاوخن  یهورگ  موق و 

رد همه  همه و  ...و  ینماان  یلاسکـشخ ، یطحق و  ینالوط ، ياه  گنج  هقعاص ، هلزلز ، ریظن  ییاهالب  دومن ؛ دـهاوخ  اه  باذـع  عاونا 
: دیامرف یم  نایب  نینچ  میرک  نآرق  ار  تقیقح  نیا  دهد ، یم  خر  رشب  دارفا  يارب  هانگ ، رثا 

هب ایرد  یکـشخ و  رد  داسف   » (2) ؛» َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیُِذِیل  ِساّنلا  يِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اِمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  »
هب  ) دیاش ات  دناشچب  نانآ  هب  ار  نانآ  لامعا  زا  یضعب  هجیتن  دهاوخ  یم  دنوادخ  دش ، راکـشآ  دنداد  ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  رطاخ 

«. دندرگ زاب  ّقح ) يوس 

یم عامتجا  نامزاس  رد  داسف  یعون  بجوم  دراذـگ و  یم  رثا  اه  ناسنا  دارفا  رد  مه  هعماج و  رد  مه  یفالخ ، راک  ره  ّکـش ، نودـب 
.دوش

رثا ناسنا  ندب  رب  هتساوخان  ای  هتساوخ  هک  تسا  مومسم  ياذغ  دننام  هانگ ،
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یب بجوـم  غورد » « ؛ تسا نـینچ  نـیا  زین  یتسرداـن  راـک  ره  .دوـش  یم  راکـشآ  ناـسنا  مـسج  رد  نآ  شنکاو  هتـشاذگ ، بولطماـن 
توادع هیام  نارگید » قوقح  هب  زواجت  « ؛ دوش یم  هعماج  ماظن  یگدیشاپ  مه  زا  ببـس  ملظ » « ؛ ددرگ یم  نانیمطا  بلـس  يدامتعا و 

اِمب ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  : » هفیرـش هیآ  يانعم  تسا  نیمه  دریگ و  یم  رب  رد  ار  هعماـج  همه  داـسف ، هرخـألاب  دوش و  یم  هنیک  و 
«. ...ِساّنلا يِْدیَأ  ْتَبَسَک 

تایاور هاگدید  زا  الب  لوزن  اب  هانگ  هطبار 

: مینک یم  هراشا  هنومن  باب  زا  دروم  دنچ  هب  هک  دراد  الب  لوزن  رد  يّرثؤم  مهم و  شقن  هانگ ، هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  تایاور  زا 

ِّرَْبلاَو ِرْحَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  ُرَطَْملا  َّفَک  اذِإَف  ِرَطَْملِاب  ِرْحَْبلا    ّ ِباوَد ُتایَح  : » تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد 
مه اه و  یکشخ  مه  درابن ، ناراب  هک  یماگنه  تسا ، ناراب  رثا  رب  ایرد  تادوجوم  یگدنز   » (1) ؛» یِصاعَْملاَو ُبُونُّذلا  َُرثَک  اذِإ  َِکلذَو 

!!« ددرگ ناوارف  ناهانگ  هک  تسا  یماگنه  زین  نیا  و  دنوش ، یم  هدیشک  يدوبان  داسف و  هب  اهایرد 

لوزن لامتحا  هظحل  ره  دـیاب  هکلب  دـننک  تلفغ  نآ  زا  دـیابن  اه  ناسنا  هک  تسا  يرما  تیـصعم ، هانگ و  رطاخ  هب  یهلا  باذـع  لوزن 
صالخا اب  هک  نمؤم -  ياه  ناسنا  هانگ و  یب  ناکدوک  دوجو  رگا  هک  تسا  هدش  لقن  تایاور  رد  یّتح  دنهدب ؛ ار  باذع 
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.دندش یم  الب  باذع و  راتفرگ  ناشناهانگ  رطاخ  هب  مدرم  هشیمه  دوبن ، دننک -  یم  تدابع  ار  دنوادخ 

یِـصاعَم ِیف  ِهَّللا  َدابِع  ًالْهَم  ًالْهَم  يِداُنی  ًایِدانُم  ٍهَْلَیلَو  ٍمْوَی    ّ ِلُک ِیف  َّلَجَوَّزَع    ِ ِهَّلل َّنِإ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما 
هتـشرف یلاعت  كرابت و  دنوادخ   » (1) ؛» ًاّضَر ِِهب  َنُونُـضْرَت  ًاّبَـص  ُباذَْعلا  ُمُْکیَلَع  َّبََصل  ٌعَّکُر  ٌخُویُـشَو  ٌعَّضُر  ٌهَْیبِصَو  ٌعَّتُر  ٌِمئاَهب  الْولَف  ِهَّللا ،

رطاخ هب  دوبن  رگا  یتسار  هب  دـینکن ، يور  دـنت  ادـخ  تیـصعم  رد  ادـخ ! ناگدـنب  يا  دـهد : یم  ادـن  بش  ره  زور و  ره  هک  دراد  يا 
، دـننک یم  عوضخ  ادـخ  ربارب  رد  هناصلاخ  هک  یناـگدروخلاس  راوخ و  ریـش  ناـکدوک  دـننک و  یم  ارچ  اـه  ناـبایب  رد  هک  تاـناویح 

«. تخاس یم  دوبان  ار  امش  همه  تخیر و  یم  ورف  امش  رب  الب  باذع و 

هانگ رثا  رب  ار  دـهد  خر  ناسنا  يارب  يدـماشیپ  ره  میرک  نآرق  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تیـصعم ، هانگ و  اب  اه  تبیـصم  اهالب و  طابترا 
، دسرب امش  هب  هک  تبیصم  الب و  زا  هچره   » (2) ؛» ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَیَو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍهَبیِصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  امَو  : » دیامرف یم  هتـسناد ،

«. دنک یم  وفع  دنوادخ  زین  ار  اه  نآ  زا  يرایسب  دیا و  هداد  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  رطاخ  هب 

ِهَّللا ُلْوَق  َِکلذَو  ٍْبنَذـِب  ّالِإ  ٍضَرَم  الَو  ٍعادُـص  ـالَو  ٍهَبْکَن  ـالَو  ْبَرُْـضی  ٍقِرِع  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  اـمَأ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
یگنس هب  ییاپ  دوش ، یمن  هدز  یگر   » (3) ؛»» ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَیَو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍهَبیِصّم  ْنِم  مَُکباصَأ  امَو  :» ِِهباتِک ِیف  َّلَجَوَّزَع 
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رد هک  تسادـخ  مالک  نامه  نیا  هانگ و  رثا  رب  رگم  دـیآ ، یمن  شیپ  يا  يرامیب  دوش ، یمن  لـصاح  يدردرـس  دـنک ، یمن  دروخرب 
ترضح سپس  .دنک  یم  وفع  زین  ار  يرایسب  دیا و  هداد  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  رطاخ  هب  دسرب ، امـش  هب  یتبیـصم  ره  دومرف : شباتک 

«. دنک یم  هذخاؤم  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  دنک ، یم  وفع  ادخ  ار  هچنآ  دومرف : درک و  هفاضا  ار  هلمج  نیا 

یَّتَـح ٍْبنَذـِب  اـّلِإ  ٍقْزِر  ِصْقَن  ـالَو  ٍهَِّیَلب  ْنِم  اـمَف  َبُونُّذـلا  اوُّقَوَت  : » دـیامرف یم  قوف  هفیرـش  هیآ  دروم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دوبمک ییالب و  چـیه  اریز  دـینک ؛ زیهرپ  هاـنگ  زا   » (1) ؛»» ...ٍهَبیِـصُم ْنِم  ْمَُکباصَأ  امَو  : » َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  َلاَق  َهَبیِـصُْملاَو ، َهَْوبَْکلاَو  َشْدَْـخلا 

هک یتبیـصم  دـنک و  یم  دروخرب  یعنام  هب  هک  ییاـپ  دوش و  یم  دراو  ندـب  رب  هک  یـشارخ  یّتح  هاـنگ ؛ رطاـخ  هب  رگم  تسین ، یقزر 
«. دیآ یم  شیپ 

هدومن و ار  ناـهانگ  عون  نیا  زا  شزرمآ  تساوـخرد  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زین  لـیمک  ضیف  رپ  ياـعد  رد 
«. دوش یم  الب  لوزن  بجوم  هک  ار  یناهانگ  نآ  شخبب  نم  رب  ادنوادخ ! « ؛» َءآلَْبلا ُلِْزُنت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیلْرِفْغا  َّمُهَّللَأ  : » دراد یم  هضرع 
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يزور قزر و  رب  نآ  ریثأت  هانگ و  : مجنپ لصف 

ياج رد  عقوم و  هب  نانآ  همه  هب  تسا و  هدش  زین  نانآ  يزور  لّفکتم  تسا ، هدیرفآ  ار  ملاع  تادوجوم  هک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
چیه  » (1) ؛» ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک  اهَعَدْوَتْـسُمَو  اهَّرَقَتْـسُم  ُمَْلعَیَو  اُهقْزِر  ِهَّللا  یَلَع  اـّلِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍهَّبآد  ْنِم  اـمَو  : » دـهد یم  يزور  دوخ ،

رد اه  نیا  همه  دـناد ، یم  ار  ناـشلاقتنا  لـقن و  ّلـحم  هاـگرارق و  وا  تسادـخ ؛ رب  وا  يزور  هک  نیا  رگم  تسین  نیمز  رد  يا  هدـنبنج 
«. تسا تبث  ظوفحم ) حول   ) يراکشآ باتک 

هک اجک  ره  تادوجوم ، مامت  هب  دـنوادخ  دـشاب ، دوخ  يزور  نارگن  دـیابن  سک  چـیه  هک  دـنک  یم  مالعا  ًاحیرـص  هفیرـش ، هیآ  نیا 
.دناسر یم  ار  يزور ، زا  نانآ  مهس  دنریگ ، رارق  هک  یطیارش  عضوم و  ره  رد  دنشاب و 

زین شدـلوت  زا  لبق  دـنک و  یم  نیمأت  ار  وا  يزور  ردام ، نوخ  قیرط  زا  دـناسر و  یم  رداـم  محر  رد  ار  لـفط  يزور  هک  يدـنوادخ 
هنیس رد  ریش  تروص  هب  ار  وا  يزور 
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نینچ دـناسر ، یم  ار  وا  ياذـغ  ناـبرهم ، رداـم  ردـپ و  طّـسوت  هاـگ  نآ  دـیآ ، یم  اـیند  هـب  لـفط  سپـس  دزاـس ، یم  هداـمآ  شرداـم 
.دراذگ یمن  يزور  نودب  ار  يدوجوم  چیه  يراگدرورپ ،

تعـسو و رد  یـضعب  تسا ؛ هداد  رارق  دایز  مک و  ار  اـه  ناـسنا  يزور  دـناد ، یم  دوخ  دـنوادخ  هک  یتحلـصم  تمکح و  يور  هّتبلا 
.دنراد رارق  یطّسوتم  یگدنز  رد  زین  يا  هّدع  یتسدگنت و  رقف و  رد  یخرب  شیاشگ ،

، تسوا نآ  زا  نیمز  اه و  نامـسآ  دیلک   » (1) ؛» ٌمِیلَع ْیَـش ٍء    ّ ِلُِکب ُهَّنِإ  ُرِدـْقَیَو  ُءآَشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ِضْرَْألاَو  ِتاَوامَّسلا  ُدـِیلاقَم  َُهل  »
«. تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  وا  دزاس ، یم  دودحم  دهاوخب  سک  ره  يارب  دهد و  یم  شرتسگ  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  ار  يزور 

يزور شیازفا  بابسا 

يزور شیازفا  بابسا 

اجنیا رد  ددرگ ، یم  ناسنا  يزور  ندش  مک  ای  شیازفا ، بابسا  دنچ ، يروما  تیاعر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تایاور  تایآ و  زا 
.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب 

رکش ( 1

، تسا دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  « يرازگ رکـش  ، » دراد يریگمـشچ  ّرثؤم و  شقن  یتمعن ، ره  هکلب  يزور  شیازفا  رد  هک  يزیچ  نیتـسخن 
«. مینک یم  دایز  امش  رب  ار ) تمعن  ، ) دیدرک رکش  رگا   » (2) ؛» ْمُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  »
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یتقایل یگتسیاش و  هدنهد  ناشن  نیا  تمعن و  بحاص  زا  ساپـس  ینادردق و  تمعن و  زا  هنیهب  حیحـص و  هدافتـسا  ینعی  تمعن ؛ رکش 
.دهد شیازفا  ار  نآ  دنوادخ  دوش  یم  بجوم  هک  تسا 

اوقت نامیا و  ( 2

اوقت دنروآ و  یم  نامیا  نیمز  يور  مدرم  هاگ  ره   » (1) ؛» ِضْرَْألاَو ِءآمَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  مِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  يَرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  »
«. میدوشگ یم  نانآ  يور  رب  ار  نیمز  اه و  نامسآ  تاکرب  دندرک ، یم  هشیپ 

شیاشگ وا  يارب  دنوادخ  دنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  یـسک   » (2) ؛» ُبِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَیَو  ًاـجَرْخَم *  َُهل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَمَو  »
«. دناسر یم  يزور  درک ، یمن  ار  شرّوصت  هک  یهار  زا  دنک و  یم  داجیا 

يرازآ مدرم  زا  زیهرپ  ( 3

ُهَِّلقَو يذَأـْلا  ُّفَـک  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .تسا  مدرم » رازآ  زا  يرود  ، » دوـش یم  يزور  شیازفا  ببـس  هـک  يروـما  زا 
«. دهد یم  شیازفا  ار  يزور  لاجنج ، راج و  يرازآ و  مدرم  كرت   » (3) ؛» ِقْزِّرلا ِیف  ِنادیِزَی  ِبْخَّصلا 

ندوب وضو  اب  هشیمه  ( 4

ِهَراهَّطلا یَلَع  ْمُد  : » دومرف دـبای ، شیازفا  نم  يزور  مراد  تسود  درک : ضرع  هک  يدرم  هب  خـساپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. تفای دهاوخ  شیازفا  وت  يزور  شاب ، وضو  اب  هشیمه   » (4) ؛» ِقزِّرلا ِیف  َْکیَلَع  ْعِّسَُوی 
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جاودزا ( 5

ٌعِساَو ُهَّللاَو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءآَرَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئآمِإَو  ْمُکِدابِع  ْنِم  َنیِِحلاّصلاَو  ْمُْکنِم  یَمایَْألا  اوُحِْکنَأَو  : » دیامرف یم  میرک  نآرق 
تـسدگنت ریقف و  رگا  ار ، راکتـسرد  حلاص و  نازینک  نامالغ و  نینچمه  دیهد ، رـسمه  ار  دوخ  رـسمه  یب  نانز  نادرم و   » (1) ؛» ٌمِیلَع

«. تسا هاگآ  هدنهد و  شیاشگ  دنوادخ  دزاس ، یم  زاین  یب  ار  نانآ  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  دنشاب ،

یم شیازفا  ار  امـش  يزور  اریز  دـیریگب ؛ رـسمه   » (2) ؛» ْمَُکل ُقَزْرَأ  ُهَّنِإَـف  َلـْهَْألا  اوُذِـخَِّتا  : » دومرف زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. دهد

«. تسا دنزرف  نز و  اب  يزور ،  » (3) ؛» ِلایِْعلاَو ِنلا  ِءآسّ َعَم  ُقْزِّرلا  : » دومرف مه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اعد ( 6

راک شیاـشگ  دـیلک  يا ، هنیمز  ره  رد  دراد و  یناوارف  تارثا  اـعد  .تسا  اـعد » ، » دوش یم  يزور  شیازفا  ببـس  هک  يروما  هلمج  زا 
.تسا هدش  رکذ  نآ  يارب  یناوارف  ياهاعد  هک  يزور  شیازفا  هنیمز  رد  هلمج  زا  ، تسا

هب ار  ییاعد  ترضح ، دنک ، میلعت  نم  هب  يزور  دایدزا  يارب  ییاعد  متساوخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  راّمع  نب  هیواعم 
َّمُهَّللَا : » وگب نینچ  يزور  رد  شیاشگ  يارب  دومرف  نم  هب  ترـضح  .متفاین  يزور  بلج  يارب  نآ  زا  رتهب  زیچ  چـیه  هک  داد  میلعت  نم 

اْینُّدِلل ًاغالَب  ِیَط  ًابّ ًالالَح  ًاعِساو  ًاقْزِر  ِّبِیَّْطلا  ِلالَحْلا  ِعِساْولا  َِکلْضَف  ْنِم  ِیْنقُزْرا 
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، ِِهلْضَف ْنِم  َهَّللا  اُولَأْساَو  َْتُلق  َّکِنإَف  ِعِساْولا  َِکلْـضَف  ْنِم  ًهَعِـس  ّالِإ  َکِْقلَخ  ِدَحَأ  ْنِم    ّ ٍنَم الَو  ٍّدَک  ِْریَغ  ْنم  ًایئِرَم  ًائِینَه  ًاّبَـص  ًاَّبَـص  ِهَرِخْآلاَو 
يزور دوخ ، ّبیط  لالح و  هدرتسگ ، لـضف  زا  اراـگدرورپ !  » (1) ؛» ُلَأْسَأ ِءآلَْملا  َكِدَـی  ْنِمَو  ُلَأْسَأ  َِکتَّیِطَع  ْنِمَو  ُلَأْسَأ  َِکلْـضَف  ْنِمَف 
یتخـس جنر و  نودب  هک  يا  يزور  امرف ؛ اطع  نم  هب  دشاب ، اراوگ  یمئاد و  یفاک ، نم  ترخآ  ایند و  يارب  هک  ّبیط  لالح و  عیـسو ،

دوخ وت  اریز  ددرگ ؛ نم  بیـصن  وت  لضف  تعـسو  اـب  هک  دـشاب  یقزر  اـهنت  دـشاب و  وت  تاـقولخم  زا  يدـحا  فرط  زا  ّتنم  نودـب  و 
رپ تسد  زاو  منک ، یم  تساوخ  رد  وت  ياطع  زا  منک و  یم  لاؤس  وت  لضف  زا  مه  نم  دـینک ، لاؤس  دـنوادخ  لضف  زا  هک  يا  هدومرف 

«. مهاوخ یم  ار ) متجاح   ) وت تکرب 

رکذ هب  ام  تسه  ًاعطق  هک  دـشاب  زین  يرگید  روما  تسا  نکمم  هّتبلا  دوش ؛ یم  يزور  شیازفا  ببـس  هک  دوب  يروما  دـش ، رکذ  هچنآ 
.میدومن افتکا  هنومن  باب  زا  دراوم  نیمه 

يزور ندش  مک  هانگ و 

ببس هتشاذگ و  ناسنا  يزور  قزر و  رب  یّمهم  ریثأت  ّتیصعم ، هانگ و  دندوب ، يزور  شیازفا  بجوم  هک  یلماوع  بابسا و  لباقم  رد 
ًهَـشیِعَم َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَمَو  : » دـیامرف یم  دروم  نیا  رد  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  .دـندرگ  یم  يزور  قزر و  ندـش  مک 

«. دش دهاوخ  راوگان  تخس و  وا  رب  یگدنز  دنک ، يرود  دنوادخ  رکذ  زا  سک  ره   » (2) ؛» ًاْکنَض
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تایاور هاگدید  زا  يزور  رب  هانگ  ریثأت 

رکذ هب  هک  تسا  ناوارف  هدیسر ، ناسنا  يزور  ندش  مک  یتسدگنت و  رد  هانگ  شقن  نوماریپ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  یتایاور 
: دوش یم  افتکا  هنومن  باب  زا  دروم ، دنچ 

(1) ؛» َقْزِّرلا ُْهنَع  يوْزَیَف  َْبنَّذـلا  ُِبنْذََـیل  َدـْبَْعلا  َّنِإ  : » دومرف ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  راسی  نب  لیـضف  فلا )
«. دوش یم  هتفرگ  زاب  وا  زا  شا  يزور  هجیتن  رد  دوش و  یم  یهانگ  بکترم  ادخ  هدنب  »

َلاَق َهَبیِصُْملاَو ، َهَْوبَْکلاَو  َشْدَْخلا  یَّتَح  ٍْبنَِذب  ّالِإ  ٍقْزِر  ِصْقَن  الَو  ٍهَِّیَلب  ْنِم  امَف  َبُونُّذلا ، اوُّقَوَت  : » دومرف زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ب )
دوبمک ییالب و  چـیه  اریز  دـینک ؛ زیهرپ  هاـنگ  زا   » (2) ««. ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَیَو  ْمُکیِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اِمبَف  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  امَو   » یلاـعَت ُهَّللا 

هک یتبیـصم  دـنک و  یم  دروخ  رب  ییاج  هب  هک  ییاپ  دوش ، یم  دراو  ندـب  رب  هک  يا  هشدـخ  یّتح  هاـنگ ؛ رطاـخ  هب  رگم  تسین  یقزر 
هک تسا  يراک  لیلد  هب  دیآ  یم  شیپ  امش  يارب  هک  یتبیصم  ره  تسا : هدومرف  دنوادخ  نوچ  تسا ؛ هانگ  رثا  رب  همه  دیآ ، یم  شیپ 

«. تسا هدرک  وفع  دنوادخ  ار  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  نیا  اب  دیا ، هداد  ماجنا 

یم هانگ  يا  هدـنب  اسب  هچ  دـینک ، يرود  هانگ  زا   » (3) ؛» َقْزِّرلا ُْهنَع  ُسَبُْحیَف  ُِبنْذََیل  َْدبَْعلا  َّنِإَف  َبُونُّذـلا  اوُرَذِْـحا  : » دومرف نینچمه  ج )
«. دوش سبح  وا  زا  شا  يزور  هک  دوش  یم  بجوم  رما  نیمه  دنک و 
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ّتیمورحم ببـس  دنک و  یم  هانگ  یهاگ  نمؤم   » (1) ؛» َقْزِّرلا ِِهب  ُمرْحَیَف  َْبنَّذـلا  یتْأََیل  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  د )
«. دوش یم  شا  يزور  زا  يو 

خساپ شسرپ و 

دارفا زا  یخرب  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دوش ، یم  تمعن  لاوز  ناـسنا و  يزور  ندـش  مک  ببـس  هاـنگ  رگا  دوـش : یم  شـسرپ  یهاـگ 
یگدـنز رد  يریثأت  نانآ ، هانگ  دنـشاب و  یم  رادروخرب  یناوارف  تاـناکما  زا  هتـشاد و  یهّفرم  یگدـنز  اوقت ، یب  راـکهانگ و  هدولآ ،

؟ تسا هتشادن  ناشیا 

هب ار  نآ  باـسح  دـیاب  هک  تسا  یمارح  لاـم  هکلب  تسین  يزور  دـنروآ ، یم  تسد  هب  یـضعب  هک  ار  هچنآ  تـفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
، دـسرب ناسنا  هب  ادـخ  تیانع  اـب  یعرـش  لـالح و  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  يزور  .دـنوش  لّـمحتم  ار  نآ  تبوقع  دـنهد و  سپ  یتخس 
رد اّما  دـهد ؛ یم  ناوارف  لام  تمعن و  نانآ  هب  دـنوادخ  ینعی  دراد ؛ جاردتـسا  هبنج  ناراکهنگ  يارب  تمعن  یهاگ  هک  نیا  رب  هوـالع 

.دنوش یم  یتخس  رفیک  راچد  هتفرگ و  نانآ  زا  ار  تمعن  نآ  تیاهن 

ینارگ لماع  هانگ 

یبا نب  ّیلع  .دراد  میقتـسم  ریثأت...و  ناراب  ندش  مک  تراجت ، دوس  اهالاک ، ینارگ  رد  هانگ ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
لقن هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  بلاط 
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َْحبْرَت َْملَو  اهُرامْعَأ  ْتَرُـصَقَو  اهُراعْـسَأ  ْتَلَغ  َباذَْـعلا  اَِهب  ْلِْزنَی  َْملَو  ٍهَّمُأ  یلَع  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َبِضَغ  اِذا  : » دومرف ترـضح  هک  دـنک  یم 
مشخ و یتّما  رب  دـنوادخ  هاـگ  ره   » (1) ؛» اهُرارِـش اْهیَلَع  َطَّلَـسَو  اهُراْطمَأ  اْهنَع  َسِبَحَو  اـهُراْهنَا  ْزِْزغَت  َْملَو  اـهُراِمث ، ِّكَُزت  َْملَو  اـهُراَُّجت 
بوخ و اه  هویم  دـنرب ، یمن  دوس  راّجت  دوش ، یم  هاتوک  اهرمع  دور ، یم  الاب  اه  تمیق  دـنکن ، لزاـن  ناـنآ  رب  ییـالب  دـنک و  بضغ 

یم ّطلـسم  مدرم  رب  تسیاشان  رورـش و  دارفا  دراب و  یمن  و  دوش ، یم  سبح  ناراب  دوش ، یم  بآ  مک  اه  همـشچ  دوش ، یمن  بوغرم 
«. دنوش

یساپسان رفیک  ساپس و  شاداپ 

هدـعو نآ  هب  تبـسن  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یهانگ  تمعن ، نارفک  .تسا  تمعن » نارفک  ، » گرزب ناهانگ  زا  یکی  ّکـش ، نودـب 
(2) ؛» ٌدیِدََشل ِیباَذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئلَو  ْمُکَّنَدـیِزََأل  ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  : » تسا هدـش  ریبعت  رفک »  » هب نآ  زا  دروم  دـنچ  رد  هدـش و  هداد  باذـع 

باذع تقیقح  هب  دینک ، یـساپسان  رگا  منک و  یم  نوزفا  امـش  رب  ار  تمعن  هک  یتسار  هب  دـییوگ ، ساپـس  نم ) ياه  تمعن  رب   ) رگا »
«. تسا تخس  ناساپسان ) رب   ) نم

ِفْوَْخلاَو ِعوُْجلا  َساِبل  ُهَّللا  اَهَقاَذَأَف  ِهَّللا  ِمُْعنَِأب  ْتَرَفَکَف  ٍناکَم    ّ ِلُک ْنِم  ًادَـغَر  اُهقْزِر  اهِیتْأَی  ًهَِّنئَمْطُم  ًهَنِمآ  َْتناـک  ًهَیْرَق  ًـالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـضَو  »
هدز یلثم  دننک ) یم  تمعن  نارفک  هک  نانآ  يارب   ) دنوادخ  » (3) ؛» َنوُعَنْصَی اُوناک  اِمب 
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تمعن اـّما  دیـسر ، یم  ارف  یناـکم  ره  زا  ناوارف  روط  هب  شا  يزور  هراوـمه  هدوـب و  نئمطم  مارآ و  نما ، هک  ار  يداـبآ  هقطنم  تسا :
«. دیناشوپ ناشمادنا  رب  سرت ، یگنسرگ و  سابل  دنداد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دنوادخ  دندرک و  نارفک  ار  ادخ 

، تمعن نارفک  رثا  رب  دنتسیز و  یم  يدابآ  هقطنم  رد  هک  تسا  هدوب  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  هب  طوبرم  ناتساد  نیا  دنا : هتفگ  یـضعب 
.دندش ینماان  یطحق و  راتفرگ 

یگدنز ردق  نآ  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  یثیدح  نخـس ، نیا  دهاش 
اّما دـندرک  یم  كاپ  زین  ار  دوخ  ندـب  نآ  اب  یهاگ  دـنتخاس و  یم  کـچوک  يا  همـسجم  ییاذـغ ، داوم  زا  یّتح  هک  دنتـشاد  یهّفرم 

(1) «. دنروخب ار  هدولآ  ییاذغ  داوم  نامه  دندش  روبجم  هک  دیسر  ییاج  هب  نانآ  راک  ماجنارس 

همیرج اه ، تمعن  عییضت  ریذبت و  فارسا ، هک  دننادب  ات  دنتسه  تمعن  نارفک  راتفرگ  هک  یناسک  همه  هب  تسا  يرادشه  نایرج ، نیا 
.دراد هدننکش  نیگنس و  يا 

.دنزیر یم  هلابز  هب  ار  ملاس  اّما  یفاضا  ياذغ  هک  یناسک  هب  تسا  يرادشه 

.دیاین نییاپ  اه  نآ  تمیق  ات  دننک  یم  دوبان  ار  مدرم  زاین  دروم  ییاذغ  داوم  هک  یناسک  هب  تسا  يرادشه 

.دوش یم  يزور  ندش  مک  تمعن و  نداد  تسد  زا  نآ  رثا  تسا و  هانگ  زین  تمعن  نارفک  نیاربانب ،

تاـکرب هجیتـن  رد  و   ) ناراـب تمعن  زا  مدرم  هاـنگ ، رثا  رب  : » تسا هدـمآ  یمالـسا  تاـیاور  رد  هـک  دراد  یبّرخم  رثا  ناـنچ  نآ  هاـنگ ،
«. دنوش یم  مورحم  نیمز ) نامسآ و 
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َهَّللا َّنِإ  ُءاشَی  ُْثیَح  ُهُعَضَی  َهَّللا  َّنِکلَو  ٍهَنَس  ْنِم  ًارَطَم  ُّلَقَأ  ٍهَنَـس  ْنِم  ام  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  مدینـش  دیوگ  یم  هزمحوبا 
ِراـحِّسلاو ِیفاـیَْفلا  َیلِإَو  ْمِهِْریَغ  یلِإ  ِهَنَّسلا  َکـِْلت  ِیف  ِرَطَْملا  َنِم  ْمَُهل  َرَّدَـق  َناَـک  اـم  ْمُْهنَع  َفَرَـص  یِـصاعَْملِاب  ٌمْوَـق  َلِـمَع  اذِإ  َّلَـجَوَّزَع 

یموق هاگره  دهد ، یم  رارق  دهاوخب  اجک  ره  نکلو  دنک  یمن  لزان  رگید  لاس  زا  رتمک  ناراب  یلاس  چـیه  دـنوادخ   » (1) ؛» ...ِلابِْجلاَو
«. دتسرف یم  اه  هوک  اهایرد و  اهارحص ، هب  نانآ  ریغ  يوس  هب  دوب ، هدرک  رّدقم  لاس  نآ  رد  نانآ  يارب  ناراب  زا  هچنآ  دننک ، هانگ 

هعماج هجیتن ، رد  ینامـسآ و  تـالوزن  ناراـب و  زا  اـه  ناـسنا  ّتیمورحم  ببـس  هاـنگ ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تیاور  نیا  زا 
.ددرگ یم  رگید  ناوارف  تالکشم  اه و  تمیق  ینارگ  بجوم  زین  قازرا  ندش  مک  بآ و  دوبمک  یلاسکشخ و  راتفرگ 
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اعد تباجتسا  مدع  هانگ و  : مشش لصف 

اعد هب  ار  ام  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  .تسا  اعد »  » هلأسم دوش ، یم  بوسحم  تادابع  زا  هدـش و  شرافـس  ام  هب  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
: دنک باجتسم  زین  ار  ام  ياعد  هک  هدومن  تنامض  دوخ  تسا و  هدرک  رما 

«. ار امش  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب   » (1) ؛» ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  »

«. دننک اعد  هک  یماگنه  ار  ناگدننکاعد  ياعد  منک  یم  تباجا   » (2) ؛» ِناَعَد اَذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  »

جیاوح هب  ندیسر  لماع  اعد 

هک تسا  هدش  شرافـس  ام  تایاور  رد  اذل  جیاوح و  هب  ندیـسر  يارب  تسا  یلماع  تسادـخ ، رکذ  تدابع و  هک  نیا  رب  هوالع  اعد » »
ِِهْلثِِمب َنُوبَّرَقَتَت  ْمُکَّنِإَف ال  ِءاعُّدلِاب  ْمُْکیَلَع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دینک  اعد  هدروآ و  يور  ادخ  هاگرد  هب  شیوخ  جیاوح  رد 

ُبِحاص َوُه  ِِرئاغَّصلا  َبِحاص  َّنِاَف  اهُولَئْسَت  ْنَأ  اهِرَغِِصل  اهِریِغِص  اوُکُْرتَتالَو 
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لیلد هب  ار  کچوک  ياه  هتساوخ  .دنک  یمن  کیدزن  ادخ  هب  ار  امش  اعد  لثم  زیچ  چیه  اریز  ندرک ، اعد  هب  داب  امـش  رب   » (1) ؛» ِِرئابَْکلا
گرزب روما  بحاص  هک  یـسک  نامه  اریز  دینک ؛) بلط  دنوادخ  زا  زین  ار  اه  نآ   ) دینکن اهر  اعد  رد  تسا  زیچان  کچوک و  هک  نیا 

«. تسه زین  کچوک  روما  بحاص  تسا ،

ام َّلُک  ِیْنلَس  یسُوم  ای  : » دومرف مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  هدش  دراو  زین  یـسدق  ثیدح  رد 
؛ نک تساوخرد  نم  زا  تسا  وت  تجاح  دروم  يراد و  زاین  هچ  ره  یـسوم ! يا   » (2) ؛» َِکنیجَع َْحِلمَو  َِکتاش  َفَلَع  یّتَح  ِْهَیِلا  ُجاتْحَت 

«. ار تریمخ  کمن  دنفسوگ و  فلع  یّتح 

هک تسا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  زا  جـیاوح  تساوخرد  تسا ، شاداـپ  رجا و  ياراد  تداـبع و  هک  نیا  زا  رظن  عطق  اـعد  نیارباـنب ،
.تسا هدرک  تنامض  نآ ، تباجا  يارب  دوخ 

ُِنئازَخ ِهِدَِـیب  يِذَّلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو  : » دـیامرف یم  دراد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  شدـنزرف  هب  هک  يا  هیـصوت  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هک یـسک  نآ  شاب ! هاگآ   » (3) ؛» ...َکَیِطُْعِیل َُهلَأْسَت  ْنَأ  َكَرَمَأَو  َِهباجِْإلِاب  ََکل  َلَّفَکَتَو  ءآعُّدـلا  ِیف  ََکل  َنِذَأ  ْدَـق  ِضرَأـْلاَو  ِتاواـمَّسلا 

ار تجیاوح  و   ) ینک اعد  شهاگـشیپ  رد  هداد  هزاجا  وت  هب  یلاعت ) كرابت و  دـنوادخ   ) تسوا تسد  رد  نیمز  اـه و  نامـسآ  نیازخ 
وت هب  وا  ینک و  تساوخرد  وا  زا  وت  ات  تسا  هدرک  رما  ومه  دنک ، تباجا  ار  وت  ياعد  هک  هدرک  تنامـض  زین  دوخ  و  يوش ) راتـساوخ 

«. دیامن اطع 
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اعد تباجا  طیارش 

، دوش یم  هدافتـسا  نید  نایاوشیپ  تایاور  زا  هک  هنوگ  نامه  اّما  تسا ؛ هداد  ار  اعد  تباجا  هدـعو  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هچرگ 
اعد دوشن ، لصاح  طیارش  نآ  رگا  دوش و  یم  باجتسم  اعد  طیارش ، نآ  ندش  لصاح  تروص  رد  هک  دراد  یطیارـش  اعد  تباجتـسا 

.دسر یمن  تباجا  هب 

یلو دننک ؛ هعجارم  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  تسا ، هدش  رکذ  ییاور  بتک  رد  طیارـش  نیا  میتسین ، اعد  طیارـش  رکذ  ددص  رد  نونکا 
یم اعد  تباجا  عناـم  هک  تسه  زین  يروما  دـنک و  یم  کـمک  اـعد  تباـجا  رد  هک  دراد  دوجو  يروما  تفگ : دـیاب  لاـمجا  روط  هب 

.دوش

ُمُِکئاعُدـِل َْتلاَزل  ِِهتَفِْرعَم  َّقَـح  َهَّللا  ُُمْتفَرَع  ْوـَل  : » دوـمرف ترـضح  هک  دـنک  یم  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  لـبج  نب  ذاـعم 
رد تکرح  هب  دوخ  ياـج  زا  ار  اـه  هوک  دوخ ، ياـعد  اـب  دـیناوت  یم  دیـسانشب ، تسوا  ّقـح  هک  هنوـگ  نآ  ار  ادـخ  رگا   » (1) ؛» ُلابِْجلا

«. دیروآ

.دراد یّمهم  رایسب  شقن  اعد ، تباجتسا  رد  دنوادخ  تفرعم  تخانش و  هک  دوش  یم  نشور  نایب  نیا  زا 

اعد تباجا  مدع  تلع 

رب زین  یعناوم  دـسر ، یمن  تباجا  هب  اعد  دوشن ، اّیهم  طیارـش  نآ  رگا  هک  دراد  دوجو  یطیارـش  اعد  تباجتـسا  يارب  میتفگ  هک  نانچ 
يارب هک  دراد  دوجو  اعد  هار  رس 
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: زا دنترابع  اعد  تباجا  عناوم  زا  یخرب  .درب  نیب  زا  زین  ار  عناوم  نآ  دیاب  تجاح ، ندمآ  رب  بولطم و  هب  ندیسر 

مارح همقل  فلا )

همقل هک  یـسک  « ؛» ...ًاحابَـص َنیَِعبْرَا  ًهَوْعَد  َُهل  ْبِجَتْـسَت  َْملَو  ًهَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  ٌهالَـص  َُهل  ْلَبُْقت  َْنل  ٍمارَح  َهَمُْقل  َلَـکَا  نَم  : » دومرف ادـخ  لوسر 
«. دوش یمن  باجتسم  شیاعد  زور  لهچ  ات  دش و  دهاوخن  لوبق  شزامن  بش  لهچ  ات  دروخب  یمارح 

دیاـب ددرگ ، باجتـسم  شیاـعد  دراد  تسود  هک  یـسک   » (1) ؛» ُهَبَـسْکَمَو ُهَمَعْطَم  ْبُِطْیلَف  ُُهئاـعُد  َباجَتُْـسی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  : » دوـمرف زین 
«. دزاس هزیکاپ  ار  شیوخ  بسک  كاروخ و 

َکَنَْطب ْلِخُْدتالَو  َکَلَکْأَم  ْرِّهَط  : » دومرف دوش ، باجتسم  میاعد  مراد  تسود  درک : ضرع  شترضح  هب  هک  یـسک  خساپ  رد  نینچمه 
«. نکن لخاد  تدوخ  مکش  هب  ار  مارح  نک و  كاپ  ار  دوخ  كاروخ   » (2) ؛» َمارَْحلا

ادخ ناگدنب  هب  ملظ  ب )

َءآعُد ِْهَیلِإ  ُعَفْرَیال  َهَّللا  َّنِإَو  ِساّنلا ، ِِملاظَم  ْنِم  ْجُرْخَْیلَو  ُهَبْسَک  ْبُِطْیلَف  َُهل  َباجَتُْسی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  َدارَأ  اذِإ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
بسک و راک و  دیاب  دوش ، باجتـسم  شیاعد  دهاوخب  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  « ؛» ِهِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَِأل  ٌهَِملْظَم  ُهَدـْنِع  ْوَأ  ٌمارَح  ِِهنَْطب  ِیفَو  ٍدـْبَع 

هدنب ياعد  اریز  دنک ؛ صالخ  دراد  هدهع  رب  مدرم  زا  هک  ییاه  هملظم  راب  ریز  زا  ار  دوخ  دنک و  هزیکاپ  ار  دوخ  يزور  دـمآرد و  هار 
«. دور یمن  الاب  ادخ  يوس  هب  دشاب ، مارح  لام  شمکش  رد  هک  يا 
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تیصعم هانگ و  ج )

اهُؤاضَق ِِهنْأَش  ْنِم  ُنوُکَیَف  َهَجاْحلا  َهَّللا  ُلَأْسَی  َْدبَْعلا  َّنِإ  : » دومرف ترـضح  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم 
َضَّرَعَت ُهَّنِإَف  ًاماّیَأ  ُْهمِرْحاَو  ُهَتَجاح  ِضْقَت  ِکَلَْمِلل ال  یلاعَتَو  َكَراَبَت  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  ًاْبنَذ  ُدـْبَْعلا  ُِبنْذَـیَف  یَِطب ٍء  ٍْتقَو  یلِإ  ْوأ  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلإ 

ینامز رد  دـیاب  هک  دـنک  یم  بلط  یتجاح  دـنوادخ  زا  ادـخ ، ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  یهاـگ   » (1) ؛» ِنِم یّ َنامْرِْحلا  َبَجْوَتْساَو  یِطَخَِـسل 
ًالعف دیامرف : یم  يو ) تجاح  رومأم   ) هتشرف هب  دنوادخ  سپ  دنز ، یم  رس  وا  زا  یهانگ  اّما  دوش ؛ باجتـسم  تّدم  زارد  رد  ای  هاتوک ،

زا ّتیمورحم  ّقحتـسم  هجیتن  رد  هتخاس و  مهارف  ارم  مشخ  تابجوم  وا  اریز  زاس ؛ مورحم  شتجاح  زا  ار  وا  یتّدم  ات  راد و  هگن  تسد 
«. تسا هدیدرگ  نم  هیحان 

فورعم هب  رما  كرت  د )

رد .تسا  هدـمآ  باـسح  هب  نید  عورف  ءزج  هک  دراد  ّتیمها  ردـق  نآ  هکلب  تسا ، ینید  تاـبجاو  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
کی كرت  هک  تسا  یعیبط  هتفرگ ، رارق  شرافـس  دـیکأت و  دروم  رایـسب  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاـیاور  میرک و  نآرق  تاـیآ 

، دراد نآ  يارجا  مدع  ارجا و  هب  لماک  یگتـسب  عامتجا  داسف  حالـص و  هک  تسا  یتّیّمها  نانچ  نآ  ياراد  هک  یبجاو  مه  نآ  بجاو 
.تسا تیصعم  هانگ و 

ثحب دروم  اـجنیا  رد  هچنآ  اـّما  دریگ ؛ رارق  ثحب  دروم  شدوخ  ياـج  رد  دـیاب  هک  دراد  یناوارف  ءوس  ياهدـمایپ  راـثآ و  هاـنگ ، نیا 
.دشاب یم  اعد  تباجا  عناوم  زا  فرعم  هب  رما  كرت  هک  تسا  نیا  تسا 
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يزارف هک   (1) دومن مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  شنادنزرف  هب  یّمهم  رایسب  تاشرافس  تداهش ، رتسب  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ُباجَتُْـسی ـالَف  َنوُعْدَـت  َُّمث  ْمُکُرارِـش  ْمُْکیَلَع  ّیِلَوـُیَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َْرمَأـْلا  اوُکُْرتَـت  ـال  : » تسا نینچ  همانتّیـصو  نـیا  زا 

ياعد دینک و  یم  اعد  هاگ  نآ  دش ، دنهاوخ  ّطلسم  امـش  رب  رارـشا  هنرگ  دینکن و  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » (2) ؛» ْمَُکل
«. دیسر دهاوخن  تباجا  هب  امش 

التبم نادب  راکهانگ ، عامتجا  ای  صخش  دریگ و  یم  ار  ناسنا  نماد  ایند  رد  هک  تسا  هانگ  رگید  رثا  زین  اعد  تباجتـسا  مدع  نیاربانب ،
.ددرگ یم 

، ملاع راـگدرورپ  زا  شیوخ  ياـه  تساوخرد  نمـض  لـیمک ، فیرـش  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب 
اعد سبح  بجوـم  هک  ار  یناـهانگ  نآ  شخبب  نم  رب  اراـگدرورپ ! « ؛» َءآعُّدـلا ُسِبْحَت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیلْرِفْغا  َّمُهَّللَأ  : » دراد یم  هضرع 

«. دسرب تباجا  هب  نم  ياعد  دراذگ  یمن  و   ) دوش یم 
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تدابع قیفوت  بلس  هانگ و  متفه : لصف 

راگدرورپ یگدـنب  رثا  رد  مه  ناـسنا  تداعـس  لاـمک و  تهج ، نیمه  يور   (1)، تسادخ یگدـنب  ّتیدوبع و  ناسنا ، تقلخ  هفـسلف 
.دـنک و یم  ّیط  ار  لامک  هار  تبـسن  ناـمه  هب  دراد ، رب  ماـگ  وا  تداـبع  ادـخ و  یگدـنب  ریـسم  رد  هچ  ره  ناـسنا  .دوش  یم  لـصاح 

تـسد شیوخ  لامک  هب  دشاب ، هتـشادن  یقرت  يونعم  تهج  رد  ات  دنک ، یّقرت  دورب و  شیپ  يّدام  تاهج  رد  ردق  ره  ناسنا  سکعرب ،
.دوش یمن  لصاح  ادخ  تدابع  یگدنب و  اب  زج  زین  يونعم  تهج  رد  دشر  یقرت و  دبای ، یمن 

توغاط زا  زیهرپ  ادخ و  یگدنب  ار  ایبنا  همه  تثعب  هفـسلف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دراد  ّتیمها  ّدـح  نآ  هب  ات  دـنوادخ  یگدـنب 
: هک میداتسرف  يربمایپ  یتّما  ره  يارب  ام   » (2) ؛» َتوُغاَّطلا اُوِبنَتْجاَو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَّر  ٍهَّمُأ    ّ ِلُک ِیف  اْنثََعب  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  هتسناد ،

«. دییامن زیهرپ  توغاط  زا  دینک و  شتسرپ  ار  ادخ 
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هیاس رد  و  دوش ، یم  کیدزن  ادخ  هب  رتشیب  دنک ، تدابع  ار  ادخ  رتشیب  ناسنا  ردق  ره  دوش ، یم  ادـخ  هب  ناسنا  بّرقت  ببـس  تدابع ،
ام َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َلاق  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  دنک : یم  ادیپ  تسد  يرتالاب  تاماقم  هب  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  هب  بّرقت 
ِِهب ُعَمْـسَی  يِذَّلا  ُهَعْمَـس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحَأ  اذِإَـف  ُهُّبِحُأ ، یّتَح  ِهَِلفاـّنلِاب  ََّیلِإ  ُبرَّقَتَِیل  ُهَّنِاَو  ِْهیَلَع  ُتْضَرَْتفا  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  یـِشب ٍء  ُدـْبَع  ََّیِلا  َبَّرَقَت 
هللا یلصادخ  لوسر   » (1) ؛» ُُهْتیَطْعَأ ِیَنلَأَس  ْنِإَو  ُُهْتبَجَأ  ِیناعَد  ْنِإ  اِهب  ُشِْطیَی  ِیتَّلا  ُهَدَـیَو  ِِهب  ُقِْطنَی  يِذَّلا  ُهَناـِسلَو  ِِهب  ُرُْـصبَی  يِذَّلا  ُهَرََـصبَو 

ماجنا زا  رت  بوبحم  نم  دزن  هک  دنک  یمن  ادیپ  بّرقت  نم  هب  زیچ  چیه  اب  هدنب  دیامرف : یم  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  : » دومرف هلآو  هیلع 
تسود ار  وا  هک  یماگنه  مرادب ، تسود  ار  وا  نم  هک  ییاج  ات  دوش  یم  کیدزن  نم  هب  هلفان ، ماجنا  هلیـسو  هب  سپـس  دشاب ، تابجاو 

نینچ ، ) دهد ماجنا  ار  دوخ  ياهراک  دیوگب و  نخس  دنیبب ، دونشب ، نآ  اب  ات  موش  یم  وا  تسد  نابز و  مشچ ، شوگ ، مدوخ ، متـشاد ،
«. درک مهاوخ  اطع  وا  هب  دشاب ، هتشاد  یتساوخ  رد  نم  زا  رگا  منک و  یم  شتباجا  دنک ، اعد  یتقو  يا ) هدنب 

سپس دهد ، ماجنا  حیحص  وحن  هب  ار  شتابجاو  دوشب  ّقفوم  ناسنا  رگا  دناسر ، یم  دنلب  عیفر و  تاماقم  هب  ار  ناسنا  تدابع ، نیاربانب ،
.دش دهاوخ  شلاح  لماش  دنوادخ  فاطلا  تفرگ و  دهاوخ  رارق  دنوادخ  هژیو  تیانع  دروم  دزادرپب ، تاّبحتسم  لفاون و  هب 
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نآ ضیف  رپ  راثآ  بش و  زامن 

رایـسب نآ  يور  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  میرک و  نآرق  رد  هک  دراد  يزاتمم  ّصاخ و  باسح  بش ، هلفاـن  لـفاون ، ناـیم  رد 
ْنَأ یَـسَع  َکَّل  ًهَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّلا  َنِمَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدش  رکذ  نآ  يارب  يدایز  تاکرب  راثآ و  هدش و  دـیکأت 
وت يارب  یفاـضا  هفیظو  کـی  نیا  ناوخب ، زاـمن  نآرق و  زیخرب و ) باوخ  زا   ) ار بش  زا  یـساپ  و   » (1) ؛» ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی 

«. دزیگنارب شیاتس ، روخ  رد  یماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  تسا  دیما  تسا و 

دوبعم اب  زاینو  زار  تداـبع و  هب  یکدـنا ، زج  ار  بش  هدـیچیپ ، دوخ  هب  باوخ )  ) هماـج يا   » (2) ؛» ًالِیلَق اَّلِإ  َْلیَّلا  ُِمق  ِمَّزُْملا *  ُلّ اَهُّیَأ  اـی  »
«. زیخرب دوخ 

: دـیامرف یم  دوـخ  دراذـگ و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هدـهع  رب  هژیو  تداـبع  کـی  ناوـنع  هب  ار  بش  هلفاـن  دـنوادخ ، هک  نـیا 
هژیو يریثأت  زار و  زمر و  کی  دوش  یم  مولعم  دناسرب ،» دومحم  ماقم  هب  ار  وت  هنابش ، تدابع  نیا  هیاس  رد  دهاوخ  یم  وت  راگدرورپ  »

.درب دهاوخ  یگرزب  ياه  هرهب  دهد ، ماجنا  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  هتفهن  بش  زامن  نیا  رد 

اَلَف َنوُقِْفُنی *  ْمُهاْنقَزَر  اّمِمَو  ًاعَمَطَو  ًافْوَخ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  ِعِجاـضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یَفاـجَتَت  : » دـیامرف یم  نینمؤم  فاـصوا  رد  دـنوادخ 
زا  ) دـننک یم  ادـج  اهرتسب  زا  ار  اهولهپ  ماگنه  بش  ناـنیا ،  » (3) ؛» َنُولَمْعَی اُوناـک  اـِمب  ًءآَزَج  ٍُنیْعَأ  ِهَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  اـم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت 

يزور نانآ  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  دنناوخ و  یم  تشهب  هب  ندیسر  يارب  مه  مّنهج و  سرت  زا  مه  ار  دوخ  يادخ  دنزیخ ) یم  رب  باوخ 
هدرک
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نیا دوش و  یم  اه  مشچ  ینشور  ببـس  هک  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  نانآ  يارب  یـشاداپ )  ) هچ دناد  یمن  سک  چیه  .دننک  یم  قافنا 
(«. دّجهت زامن و   ) دنهد یم  ماجنا  هک  تسا  يراک  ِشاداپ 

ربق تملظ  لعشم  بش ، زامن 

، بش زاـمن   » (1) ؛» ِْربَْـقلا ِهَْملُظ  ِیف  اـهبِحاِصل  ٌجارِـس  ِلـْیّللا  ُهالَـص  : » دوـمرف هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا 
«. زامن نآ  بحاص  يارب  ربق  یکیرات  رد  تسا  یغارچ 

تمایق يارب  يرون  بش ، زامن 

رد زامن  تمایق ، زور  ییانـشور  لماع   » (2) ؛» ِْلیَّللا ِفْوَج  ِیف  ُهالَّصلا  ِهَماـیِْقلا  ِیف  ِروُّنلا  ُبَبَـس  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. تسا بش  لد 

امَو اْینُّدـلا  َنِم  ََّیِلا  ُبَحَأ  ِلـْیَّللا  ِفْوَـج  ِیف  ِناـتَعْکَّرلَا  : » دوـمرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  مدینـش  دـیوگ : کـلام  نـب  سنا 
«. تسا رت  بوبحم  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  نم  يارب  بش ، لد  رد  زامن  تعکر  ود   » (3) ؛» اهِیف

ِمَظِِعل اَهباَوث  ِیَُبی  ْنّ َْمل  َهَّللا  َّنِإَف  ِْلیَّللا  ُهالَص  ّالِإ  ِنآرُْقلا  ِیف  ٌباَوث  َُهلَو  ّالِإ  ُْدبَْعلا  ُُهلَمْعَی  ٍنَسَح  ٍلَمَع  ْنِم  ام  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
یتّیّمها لیلد  هب  هک  بش  زامن  رگم  تسا ، مولعم  نآرق  رد  شباوث  دهد ، یم  ماجنا  ادـخ  هدـنب  هک  یکین  لمع  ره   » (4) ؛» ُهَْدنِع اهِرَطَخ 

«. تسا هدرکن  نایب  ار  نآ  دراد ، ادخ  دزن  هک 
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ءاطغلا فشاک  رفعج  خیش  زا  بلاج  یتیاکح 

وا ات  درک  رادیب  باوخ  زا  زین  ار  شناوج  دـنزرف  تساخرب ، بش  زامن  دّـجهت و  يارب  اه  بش  زا  یکی  رد  ءاطغلا  فشاک  رفعج  خـیش 
.میناوخب اجنآ  ار  بش  زامن  بشما  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رّهطم  مرح  میورب  ایب  تفگ : وا  هب  دناوخب ، بش  زامن  مه 

نـآلا نم  تفگ : دـمآرب و  یهاوخ  رذـع  ماـقم  رد  دوب ، تخـس  شیارب  بش  تقو  نآ  رد  مرگ  رتـسب  زا  نتـساخرب  هک  ناوـج  دـنزرف 
.دینامن نم  رظتنم  امش  مراد  يرذع 

.درک تکرح  ردپ  لابند  دش و  هدامآ  تساخرب و  خیـش  دنزرف  .میورب  مهاب  دیوش  اّیهم  امـش  منام ، یم  رظتنم  نم  دومرف : رفعج  خـیش 
.دریگب مدرم  زا  یلوپ  ات  هدرک  زارد  مدرم  يوس  هب  تسد  هتسشن و  اجنآ  رد  يریقف  دندید  دندیسر ، هک  نحص  ِرَد  رانک 

: تفگ ییادگ ! يارب  درک : ضرع  شدنزرف  تسا ؟ هتسشن  اجنیا  بش  تقو  نیا  هچ  يارب  صخش  نیا  تفگ : شدنزرف  هب  رفعج  خیش 
(. نامز نآ  لوپ  هب   ) ناموت کی  ًالامتحا  تفگ : دوش ؟ کمک  وا  هب  تسا  نکمم  رادقم  هچ 

هتـشادرب زان  باوخ  تحارتسا و  زا  تسد  بش  تقو  نیا  رد  زیچان  یغلبم  يارب  مدآ  نیا  نیبب  نک  رکف  تسرد  مدـنزرف  دومرف : خـیش 
زامن هرابرد  هک  يرادن  دامتعا  ادـخ  ياه  هدـعو  هب  صخـش  نیا  هزادـنا  هب  وت  ایآ  دـنک ، یم  زارد  مدرم  يوس  هب  ّتلذ  تسد  تسا و 

دنناوخ یم  بش  زامن  هک  یناسک  يارب  دـناد  یمن  سک  چـیه   » (1) ؛» ٍُنیْعَأ ِهَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  اـم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  اَـلَف  : » تسا هدومرف  بش 
«. دزاس یم  نشور  ار  نانآ  مشچ  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  يزیچ  هچ 
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(1) .دوب رادروخرب  بش  زامن  تداعس  زا  رمع  رخآ  ات  هک  دش  هّبنتم  نانچ  نخس ، نیا  ندینش  زا  خیش  دنزرف  دنا : هتفگ 

تسود يا  يرایشوه  رگا  ددرگ  بش  وچ 

تسود يا  يرادیب  زا  رتشوخ  دشابن 

ناج يا  لفحم  عمش  وچ  ددرگ  بش  وچ 

ناشفیب یکشا  مشچ  هب  زوس و  لد  هب 

زیخرب قشع  زاس  هب  ددرگ  بش  وچ 

زیوآ ربلد  فلز  هب  لد  نک  اهر 

زورفا شتآ  نامشچ  بآ  زا  كاخ  هب 

زوس نامسآ  ناتعلط  هم  زا  لد 

راب رهگ  ربا  نوچ  شاب  هدید  هب 

راب ررش  عمش  زا  رت  نازوس  لد  هب 

راز هلان  اب  لد  هب  قح  غرم  وچ 

رات بش  نادرگ  رحس  قح  رکذ  هب 

یهلا فاطلا  تدنشخب ز  هک 

(2) یهاگحبص طاشن  بش  نآ  ز 

.دوب دهاوخ  ریذپان  ناربج  تراسخ  زین  نآ  زا  تیمورحم  و  تسا ، یگرزب  قیفوت  بش ، هلفان  دّجهت و  قیفوت  نیاربانب ،

! نامیلس يا   » (3) ؛» ِْلیَّللا َماِیق  َمِرُح  ْنَم  َنُوبغَْملا  َّنِإَف  ِْلیَّللا  َماِیق  ْعَدَـتال  ُناَْمیَلُـس  ای  : » دومرف یملید  نامیلـس  هب  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماـما 
«. دوش مورحم  بش  زامن  يراد و  هدنز  بش  زا  هک  تسا  یسک  نآ  نوبغم  اریز  نکن ؛ اهر  ار  يراد  هدنز  بش 

بش زامن  زا  ّتیمورحم  هانگ و 

زامن زا  ّتیمورحم  ببـس  يروما  هچ  دید  دیاب  یتراسخ ، هچ  نآ ، زا  ّتیمورحم  دراد و  یتّیّمها  هچ  بش  زامن  دـش  نشور  هک  نونکا 
؟ دوش یم  بش 
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ره زا  شیب  اّما  دزاس ، جراـخ  ناـسنا  تسد  زا  ار  گرزب  باوث  نیا  دوش و  قیفوت  نیا  زا  ّتیمورحم  ببـس  یفلتخم  روما  تسا  نکمم 
.ددرگ یم  گرزب  تدابع  نیا  زا  قیفوت  بلس  بجوم  هک  تسا  هانگ  رگید ، زیچ 

ِیف ِنیِّکِّـسلا  َنِم  ِِهبِحاـص  ِیف  ُعَرْـسَأ  ییِّـسلا ِء  َلَـمَْعلا  َّنِإَو  ِلـْیَّللا  َهالَـص  ُمُرْحَیَف  ُِبنْذَـی  َلُـجَّرلا  َّنِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
زا شبحاص  رد  ءوس  لمع  رثا  دوش ، یم  مورحم  بش  زاـمن  زا  هجیتن  رد  دوش ، یم  بکترم  یهاـنگ  يدرم  هک  یتسار  هب   » (1) ؛» ِمْحَّللا

«. تسا رت  عیرس  رتدایز و  تشوگ ، رد  دراک  رثا 

بش زامن  زا  قیفوت  بلس  غورد و 

دیوگ یم  غورد  ناسنا ،  » (2) ؛» َقْزِّرلا اَِهب  َمُرَح  ِْلیَّللا  َهالَص  َمُرَح  اذِإَف  ِْلیَّللا  َهالَـص  اِهب  ُمُرْحَیَف  ُبِذْکََیل  َلُجَّرلا  َّنِا  : » هک تسا  تیاور  رد 
هلمج نآ  زا  هک  دـنام  یم  مورحم  دراد  گرزب  تدابع  نیا  هک  یتاـکرب  زا  هجیتن  رد  دوش ، یم  مورحم  بش  زاـمن  زا  هاـنگ ، نیا  اـب  و 

«. تسا يزور  رد  هعسوت 

.ددرگ یم  هرهب  مک  ای  هرهب  یب  يزور ، زا  مه  دوش و  یم  مورحم  بش  زامن  زا  مه  غورد ، هانگ  رثا  رب  ناسنا  ینعی 

ص:106

ص 272. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ص 330 ؛ ج 73 ، راونالاراحب ، . 150 - 1
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ماگنه دوز  گرم  هانگ و  : متشه لصف 

حیضوت

: تسا گرم  لجا و  عون  ود  ياراد  ناسنا 

.یمتح لجا  یعیبط و  گرم  فلا )

.یمتح ریغ  لجا  سر و  دوز  گرم  ب )

ریغ لجا  .دنک و  یم  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ناسنا  دوش و  یم  مامت  ندـب  تّوق  ورین و  هک  تسا  نآ  یعیبط  گرم  یمتح و  لجا 
، یعیبط رمع  نایاپ  هب  ندیـسر  زا  لبق  هدـمآ ، ناسنا  غارـس  هب  سر  دوز  گرم  يرامیب ، ضرم و  ای  هثداح ، رثا  رب  هک  تسا  نیا  یمتح 

.دریم یم 

ار غارچ  تسا  رداـق  تفن  نیا  .دـننک  یم  نشور  هتخیر و  غارچ  رد  هک  تسا  یتفن  دـننام  لـثم  رد  ناـسنا  یعیبط  ریغ  یعیبط و  گرم 
هدزناپ نامه  یهاگ  یلو  دنک ؛ یم  شوماخ  ار  غارچ  دزو و  یم  يداب  تعاس ، جنپ  زا  دـعب  یهاگ  اّما  دراد  هگن  نشور  تعاس  هدزناپ 

.دوش یم  شوماخ  یعیبط  روط  هب  غارچ  هدش و  مامت  تفن  ات  دزوس  یم  تعاس 

ص:107
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خر مه  يا  هثداح  عنام و  ، دشاب اّیهم  وا  یگدنز  يارب  طیارـش  رگا  دنک ، رمع  لاس  داتـشه  دیاب  ًالثم  هک  یـسک  تسا ، نینچ  زین  ناسنا 
؛ هدیـسر نایاپ  هب  شرمع  نوچ  دریم ؛ یم  دشاب ، هدامآ  مه  طیارـش  همه  رگا  لاس  داتـشه  زا  سپ  دنک ، یم  رمع  لاس  داتـشه  دـهدن ،

شرمع زا  لاس  لهچ  هک  نآ  زا  سپ  ناـسنا  نیمه  یهاـگ  یلو  دوش ؛ یم  شوماـخ  هدـش  ماـمت  نآ  تخوس  تفن و  هک  یغارچ  لـثم 
هکلب تسین  وا  یعیبط  گرم  یمتح و  لجا  نیا  دور ، یم  ایند  زا...و  ضرم  هتکـس ، فداصت ، هلزلز ، لثم  يا  هثداـح  رثا  رب  تشذـگ ،

.دنک یم  شوماخ  ار  نآ  داب  اّما  دراد ؛ تخوس  زونه  هک  یغارچ  نامه  دننام  هدمآ ، شغارس  هب  هک  تسا  یسردوز  گرم 

َُّمث ٍنیِط  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  : » دـیامرف یم  هک  نانچ  هدـش ، هراشا  لـجا  گرم و  عون  ود  نیا  هب  میرک  نآرق  زا  يدّدـعتم  تاـیآ  رد 
( دبای لماکت  ناسنا  ات   ) تشاد رّرقم  یتّدم  سپس  دیرفآ ، لِگ  زا  ار  امش  هک  تسا  یـسک  وا   » (1) ؛» ...ُهَْدنِع یمَسُم  ٌلَجَأَو  ًالَجَأ  یَضَق 

«. دینک یم  دیدرت  امش  همه ، نیا  اب  تسا ) هاگآ  نآ  زا  وا  و   ) تسوا دزن  یمتح  لجا  و 

(2) .تسا یمتح  ریغ  سر و  دوز  گرم  لجا ،»  » یعیبط و گرم  یّمسم » لجا  : » دنا هتفگ  نارّسفم 

نیا  » (3) ؛» ٌفُوقْوَم ٌلَجَأَو  ٌمُوتْحَم  ٌلَجَأ  نالَجَأ  امَه  : » دومرف ترـضح  دـش ، لاؤس  هیآ ، نیا  دروم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
«. یمتح ریغ  طورشم و  لجا  یمتح و  لجا  تسا : لجا  عون  ود  هب  هراشا  هیآ 
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هیآ 2. ماعنا ، هروس  . 152 - 1
ج 5/149. هنومن ، ریسفت  . 153 - 2

ج 5/150. هنومن ، ریسفت  یفاک 1/147 ؛ لوصا  . 154 - 3
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یم لاعتم  دـنوادخ  هک  نانچ  تسین ؛ ریخأت  میدـقت و  لـباق  یمتح ، لـجا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  زا  هچنآ 
هن دتفا و  یم  بقع  هب  یتعاس  هن  دسر ، ارف  نانآ  لجا  هک  یماگنه   » (1) ؛» َنُومِدْقَتْسَی َالَو  ًهَعاَس  َنوُرِخْأَتْسَی  َال  ْمُُهلَجَأ  َءآَج  اَذِإَف  : » دیامرف

«. تسا یعیبط  گرم  یمتح و  لجا  روظنم   ) ولج هب  یتعاس 

هثداح الب و  يولج  دیامن ، كرت  ای  دهد  ماجنا  ار  اه  نآ  ناسنا  رگا  هک  تسه  يروما  تسا ، ریخأت  میدقت و  لباق  یمتح  ریغ  لجا  اّما 
.دسر یم  دوخ  تیاهن  هب  ناسنا  رمع  دیآ و  یمن  ناسنا  غارس  هب  ماگنه  هب  ان  سردوز و  گرم  هجیتن  رد  دریگ ، یم  ار 

سر دوز  گرم  ددرگ و  هاتوک  ناسنا  رمع  دوش  یم  ببـس  دنک ، كرت  ای  دهد  ماجنا  ار  اه  نآ  ناسنا  رگا  هک  دراد  دوجو  زین  يروما 
.دیایب شغارس  هب 

ندش هاتوک  ببس  هک  تسا  هدش  رکذ  يروما  ای  ناسنا و  رمع  ندش  ینالوط  ببس  هک  تسا  هدش  هدرب  مان  يروما  زا  تایاور  رد  رگا 
.تسا یمتح  ریغ  لجا  نیمه  هب  هراشا  دوش ، یم  ناسنا  رمع 

الب عفد  لماع  هقدص 

یسیع ترضح  يزور  : » دومرف ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما  باتک  رد  هللا  مهمحر  قودص  موحرم 
ینامداش لیلد  یسیع  ترضح  یتقو  دندوب ، ینامداش  لوغشم  هک  دنتشذگ  یم  یتعامج  رانک  زا  نّویراوح  زا  یعمج  اب  مالسلا  هیلع 
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هیآ 34. فارعا ، هروس  . 155 - 1
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.دیآ یم  رد  درم  نالف  يرسمه  هب  صخش  نالف  رتخد  دنتسه ؛ یسورع  مرگرس  نانیا  دنتفگ : دش ، ایوج  ار  نانآ 

دهاوخ بشما  نانآ  سورع  دومرف : ببس ؟ هچ  هب  دندیـسرپ : نایرگ ! ادرف  یلو  دننامداش  زورما  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
! درم

ادخ تساوخ  هچ  ره  دومرف : دندیسرپ ، ار  ببس  مالـسلا  هیلع  یـسیع  زا  .تسا  ملاس  هدرمن و  سورع  دندید  دش ، رگید  زور  یتقو  اّما 
؟ تسیچ راک  نیا  تمکح  مینیبب  میورب  مه  اب  دوش ، یم  نامه  دشاب 

امش ایآ  دیسرپ  سورع  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  دندش ، هناخ  دراو  هتفرگ  هزاجا  هدمآ ، داماد  هناخ  هب  دوخ  نارای  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
هتفه کی  جراخم  هزادنا  هب  ام  دـمآ و  یم  ام  هناخ  رد  هب  یلئاس  هعمج  بش  ره  طقف  ریخ ، تفگ : يا ؟ هداد  ماجنا  يریخ  راک  بشید 

هب متفر و  سانشان  روط  هب  مدینـش ، ار  وا  يادص  نم  یلو  دشن ؛ وا  هّجوتم  یـسک  دمآ و  لئاس  نامه  بشید  میدرک ، یم  کمک  وا  هب 
، مدرک کمک  وا  هب  هشیمه  هزادنا 

، تساخرب دوخ  ياج  زا  سورع  یتقو  زیخرب ، دوخ  ياج  زا  دومرف : دینش ، سورع  زا  ار  نخـس  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
هدـش عفر  وت  زا  الب  نیا  يا ، هداد  هک  يا  هقدـص  نآ  رطاخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  دراد ! رارق  وا  رتسب  ریز  یگرزب  رام  دـندید 

(1) «. درب یم  نیب  زا  ار  وت  رام  نیا  هنرگ  تسا و 

ص:110
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رمع ندش  ینالوط  لماوع 

دوز گرم  دوش  یم  بجوم  دـهد ، ماجنا  ار  اـه  نآ  ناـسنا  رگا  هک  تسا  لـماوع  اـهراک و  زا  یـضعب  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا 
: زا دنترابع  لماوع  نآ  زا  یضعب  ددرگ  ینالوط  شرمع  دیاین و  شغارس  هب  ماگنه 

هقدص ( 1

رد هک  ناـنچ  دوش ؛ یم  یمتح  ریغ  گرم  عناـم  یّتـح  دـنک و  یم  عـفد  ناـسنا  زا  ار  ـالب  هقدـص »  » هک دوـش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا 
.دش نشور  ًالماک  تقیقح  نیا  میدرک ، لقن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا  هک  یناتساد 

راک  » (1) ؛» ِءوُّسلا َهَْتیَم  َنیِْعبَـس  امِِهبِحاص  ْنَع  ِناعَفْدَـیَو  ِرْمُْعلا  ِیف  ِنادـیِزَیَو  َْرقَْفلا  ِنایِْفنَی  ُهَقَدَّصلاَو  ُِّرْبلَأ  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
«. دنک یم  رود  دوخ  بحاص  زا  ار  ءوس  دب  گرم  داتفه  ینالوط و  ار  رمع  هدرب ، نیب  زا  ار  رقف  هقدص ، کین و 

محر هلص  ( 2

.تسا هدیسر  نآ  دروم  رد  یناوارف  تایاور  هک  نانچ  دوش ؛ یم  ناسنا  رمع  ندش  ینالوط  ببس  هک  تسا  يروما  زا  زین  محر » هلص  »

هیام محر ، هلص   » (2) ؛» ٍرایْخَأ ُْریَغ  اُهلْهَأ  َناَک  ْنِإَو  ِرامْعَْألا  ِیف  ُدیِزَتَو  َرایِّدلا  ُرُمْعَت  ِمِحَّرلا  ُهَلِص  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. دنشابن یبوخ  نامدرم  نآ ، ناگدنهد  ماجنا  هچرگ  تساهرمع ، شیازفا  بجوم  اه و  هناخ  يدابآ 

هد ماجنا  محر  هلص  فون ! يا   » (3) ؛» َكِرْمُع ِیف  ُهَّللا  ُدـیِزَی  َکَمِحَر  ْلِص  ُفَْون  ای  : » دومرف یلاّکب  فون  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. دیازفا یم  وت  رمع  رب  دنوادخ 

ص:111

ج 4/255. هعیشلا ، لئاسو  . 157 - 1
ج 74/94. راونألا ،، راحب  . 158 - 2

.89: نامه . 159 - 3
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نایم هب  محر  هلص  زا  نخـس  دوب ، زین  ّریـسم  ام  عمج  رد  میدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تمدخ  دیوگ : زین  ریدس  نب  نانح 
هک یمحر  هلـص  رطاخ  هب  تخادنا  ریخأت  هب  ار  نآ  دنوادخ  اّما  دیـسر ؛ ارف  وت  گرم  اهراب  اهراب و  ّریـسم ! يا  : » دومرف ترـضح  دمآ ،

ردـپ و هب  ینعی  نک ؛ ناـسحا  مه  تریپ  ود  نآ  هب  دـنادرگ ، داـیز  ار  وـت  رمع  ناـنچمه  دـنوادخ  یهاوـخ  یم  رگا  یهد و  یم  ماـجنا 
(1) «. نک ناسحا  تردام 

ردامو ردپ  نتخاس  رورسم  ( 3

ار ترمع  دــنوادخ  يراد  تـسود  رگا   » (2) ؛» َکـْیََوبَأ ِّرَـسَف  َكِرْمُع  ِیف  ُهَّللا  َدـیِزَی  ْنَأ  َْتبَبْحَأ  ْنِإ   » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
«. زاس نامداش  ار  شیوخ  ردام  ردپ و  دنک  ینالوط 

ندوب وضو  اب  ( 4

دنوادـخ نادرگ ، دایز  ار  شیوخ  تراـهط   » (3) ؛» َكِرْمُع ِیف  ُهَّللا  ُدـیِزَی  ِروُهَّطلا  َنِم  ِْرثْـکَأ  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
«. دنادرگ دایز  ار  ترمع 

مالسلا هیلعءادهشلادّیس  ترضح  ربق  ترایز  ( 5

ُعَفْدَیَو ِرْمُْعلا  ِیف  ُّدُمَیَو  ِقْزِّرلا  ِیف  ُدیِزَی  ُهَناْیِتا  َّنِإَف  مالسلا  امهیلع   ّ ٍِیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  ِهَرایِِزب  انَتَعیِش  اوُُرم  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
يزور ترضح ، نآ  ترایز  اریز  دنورب ؛ مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  ترایز  هب  ات  دینک  رما  ار  ام  نایعیـش   » (4) ؛» ِءوُّسلا َِعفادَم 

«. دیامن یم  اهالب  عفد  ینالوط و  ار  رمع  هدومن ، دایز  ار  ناسنا 
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.مینک یم  رظن  فرص  اه  نآ  نایب  زا  راصتخا ، تیاعر  تهج  هک  تسا  هدش  رکذ  رمع  لوط  يارب  يرگید  لماوع 

رمع یهاتوک  لماوع 

هانگ ( 1

.دوش یم  سر  دوز  گرم  ببس  هتشگ و  ناسنا  رمع  ندش  هاتوک  بجوم  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  هانگ » ، » تسا ملسم  هچنآ 

ُشیِعَی ْنَّمِم  ُرَثْـکَأ  ِناـسْحِْإلِاب  ُشیِعَی  ْنَـمَو  ِلاـجْآلِاب ، ُتوُـمَی  ْنَّمِم  ُرَثْـکَأ  ِبُونُّذــلِاب  ُتوُـمَی  ْنَـم  : » دوـمرف مالــسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
هب هک  یناسک  دـنور و  یم  ایند  زا  یعیبط  گرم  اب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  شیب  دـنریم ، یم  ناهانگ  رثا  رب  هک  یناـسک   » (1) ؛» ِرامْعَْألِاب

«. دننک یم  یگدنز  یعیبط  رمع  اب  هک  دنتسه  یناسک  زا  شیب  دننک ، یم  یگدنز  يراکوکین  ببس 

محر عطق  ( 2

نانآ هب  ندرک  کمک  رگیدکی ، لاوحا  زا  ندش  ایوج  لیماف و  دارفا  طابترا  ینعی  محر  هلـص  تسا ؛ محر  هلـص  ربارب  رد  محر » عطق  »
...و ندومن  رگیدکی  يراتفرگ  عفر  مزال ، عقاوم  رد 

.تسا هدش  یناوارف  شرافس  نآ  هب  تبسن  مالسا  سّدقم  بتکم  رد  هک  تسا  یّمهم  رایسب  هلأسم  محر  هلص 
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ات محر  هلـص  یتقو  .دیدرگرکذ  تایاور  تایآ و  زا  هدافتـسا  اب  نآ  تارثا  محر و  هلـص  ّتیمها  لصف ، نیمه  رد  زین  مّود و  لصف  رد 
ندش هاتوک  نآ  نیرتمهم  هک  تسا  تّمذم  دروم  هتشاد و  یتاعبت  زین  نآ  كرت  ًاعبط  تسا ، هدش  شرافس  هتـشاد و  ّتیمها  هزادنا  نیا 

.دشاب یم  ناسنا  رمع 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور 

ًهَنَـس َنیثالَث  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  اَهَّرِیَُـصیَف  َنِینِـس  َثالَث  ِهِرْمُع  ْنِم  َیَِقب  ْدَـقَو  ُهَمِحَر  َلِصََیل  َلُجَّرلا  َّنِا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(1) ؛» ُِتْبُثیَو ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  َلاَـق  َُّمث  .َنِینِـس  َثـالَث  ُهَّللا  اهَّرِیَُـصیَف  ًهَنَـس  َنِیثـالَث  ِهِرْمُع  ْنِم  َیَِقب  ْدَـقَو  اـهُعَطْقَیَو 
( محر هلـص  نامه  رطاخ  هب   ) دنوادخ یلو  تسا ؛ هدـنامن  یقاب  رتشیب  لاس  هس  شرمع  زا  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  محر  هلـص  یناسنا  »

دنوادخ اّما  تسا ، هدنام  یقاب  لاس  یس  شرمع  زا  هک  یلاح  رد  دنک  یم  محر  عطق  یسک ، .دنک و  یم  هلاس  یـس  ار  وا  هلاس  هس  رمع 
هچ ره  وحم و  دـهاوخب  هچره  دـنوادخ  دومرف : هاـگ  نآ  دـنک ، یم  لاـس  هس  هب  لیدـبت  ار  هلاـس  یـس  رمع  نآ  محر ) عطق  رطاـخ  هب  )

«. دنک یم  تابثا  دهاوخب 

هک یناهانگ  زا  مرب ! یم  هانپ  ادـخ  هب  « ؛» َءآـنَْفلا ُلِّـجَُعت  ِیتَّلا  ِبُونُّذـلا  َنِم  ِهَّللاـِب  ُذوُعَأ  : » دومرف يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
!« دوش یم  سر  دوز  گرم  ببس 

ْمَعَن : » دومرف ترـضح  دوش ؟ سر  دوز  گرم  ببـس  هک  تسه  مه  یهانگ  اـیآ  ناـنمؤمریما ! يا  تفگ : تساـخرب و  اّوک  نب  هَّللادـبع 
«. تسا محر  عطق  هانگ  نآ  و  وت ! رب  ياو  يرآ ،  » (2) ؛» َمِحَّرلا ُهَعیِطَق  َکَْلیَو 
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مالسلا امهیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  یقوقرقع و  بیعش  يابیز  ناتساد 

یسوم ماما  تمدخ  يزور  : » دیوگ یم  تسا ، مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  قداص و  ماما  باحـصا  زا  یکی  یقوقرقع ، بیعش 
وت زا  نم  هرابرد  دنیب ، یم  ار  وت  برغم  لها  زا  يدرم  ادرف  بیعـش ! يا  دومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  مدیـسر ، مالـسلا  امهیلعرفعج  نب 

هدرک شرافس  يو  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هک  تسا  یماما  نامه  وا  دنگوس ! ادخ  هب  وگب : وا  هب  دنک ، یم  لاؤس 
نم دزن  ار  وا  دـیآ ، نم  دزن  تساوخ  هچناـنچ  هدـب و  نم  فرط  زا  ار  شخـساپ  دومن ، شـسرپ  وـت  زا  مارح  لـالح و  زا  هچنآ  تسا و 

.روایب

.تسا بوقعی  شمان  تماق و  دنلب  مادنا ، تشرد  تسا  يدرم  دومرف : تسیچ ؟ وا  هناشن  مدرگ ! تنابرق  مدرک : ضرع 

مالـسلا امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  فاصوا  نامه  اب  يدرم  هک  مدوب  ادـخ  هناخ  فاوط  لاح  رد  زور  نآ  يادرف  دـیوگ : بیعش 
.منک لاؤس  تیاقآ  هرابرد  وت  زا  مهاوخ  یم  تفگ : دمآ و  نم  غارس  هب  دوب ، هدومرف 

؟ اقآ مادک  متفگ :

.رفعج نب  یسوم  تفگ :

؟ تسیچ وت  مسا  متفگ :

.بوقعی تفگ :

؟ ییاجک لها  متفگ :

.برغم تفگ :

؟ یسانش یم  ارم  اجک  زا  متفگ :
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ادیپ ار  وت  ات  متفرگ  غارس  نک ، لاؤس  یهاوخ  یم  هچ  ره  هدومن و  تاقالم  بیعش  اب  تفگ : نم  هب  مدید ، باوخ  رد  ار  یسک  تفگ :
.مدرک

ناسنا مدید  مدرک ، تبحـص  وا  اب  مدـمآ و  شدزن  فاوط  زا  سپ  .میایب  وت  غارـس  هب  دوش و  مامت  نم  فاوط  ات  شاب  اج  نیمه  متفگ :
.میدیسر ترضح  تمدخ  متفرگ و  تاقالم  هزاجا  هدروآ ، ار  وا  مربب ، مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  ار  وا  تساوخ  نم  زا  .تسا  یلقاع 

لحم نالف  رد  تردارب  وت و  نایم  يدـمآ و  زورید  وت  بوقعی ! يا  دومرف : داتفا ، وا  هب  هک  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  مشچ 
یمن روتسد  يراتفر  نینچ  هب  ار  یسک  ام  تسین و  مناردپ  نم و  شور  نیا  دیداد ، مانـشد  رگیدکی  هب  هک  ییاج  ات  دمآ ، شیپ  یعازن 
ددرگ زاـب  نطو  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تردارب  اـّما  دـنکفا ؛ یم  ییادـج  تردارب  وـت و  ناـیم  گرم  يدوز  هب  هک  سرتـب  ادـخ  زا  .میهد 

ار امش  رمع  دنوادخ  دیدرک و  محر  عطق  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اه  نیا  همه  دش ! یهاوخ  نامیشپ  شیوخ  هدرک  زا  وت  درم و  دهاوخ 
.درک هاتوک 

تبسن لزنم  نالف  رد  نوچ  اّما  دوب ؛ هدیسر  مه  وت  لجا  دومرف : ترضح  دیـسر ؟ دهاوخ  یک  نم  لجا  موش ! تیادف  دیـسرپ : درم  نآ 
.درک دایز  ار  وت  رمع  لاس  تسیب  محر ، هلص  نیا  رطاخ  هب  دنوادخ  يدرک ، ینابرهم  تا  هّمع  هب 

ربخ مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگ  نامه  تفگ : نم  هب  مدرک ، تاقالم  ار  یبرغم  درم  ناـمه  ّجـح ، رد  يرگید  لاـس  رد  دـیوگ : بیعش 
(1) «. میدرک نفد  هار  نیب  رد  ار  وا  تفر و  ایند  زا  نطو  هب  ندیسر  زا  لبق  مردارب  دوب ، هداد 
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انز ( 3

نیموصعم تایاور  میرک و  نآرق  هفیرـش  تایآ  رد  هک  تسا  هریبک  هانگ  انز  .تسا  انز » هانگ  ، » ناسنا رمع  ندش  هاتوک  لماع  نیمّوس 
.تسا ترخآ  رد  شتآ  باذع و  ایند و  رد  ّدح  بجوم  هتفرگ و  رارق  تّمذم  دروم  رایسب  مالسلا  مهیلع 

انز کیدزن   » (1) ؛» ًالِیبَس َءآَـسَو  ًهَشِحاـف  َناـک  ُهَّنِإ  یَنِّزلااُوبَْرقَت  اـَلَو  : » دـیامرف یم  هک  تسا  هدرمـش  تشز  ار  نآ  ردـق  نآ  میرک  نآرق 
«. تسا یهار  دب  تشز و  رایسب  راک  هک  دیوشن 

َمَّرَح ِیتَّلا  َسْفَّنلا  َنُوُلتْقَی  َالَو  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنوُعْدَی  َال  َنیِذَّلاَو  : » دیامرف یم  دوخ  ّصاخ  ناگدنب  تافص  نایب  نمض  لاعتم  دنوادخ 
( ادخ ّصاخ  ناگدنب   ») (2) ؛» ًاناهُم ِهِیف  ُْدلْخَیَو  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُباَذَْـعلا  َُهل  ْفَعاُضی  ًاماثَأ *  َْقلَی  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَمَو  َنُونْزَی  َالَو    ّ ِقَْحلِاب اَّلِإ  ُهَّللا 
دنشک و یمن  ّقح  هب  زج  هدرمش  مارح  ار  شنوخ  دنوادخ  هک  ار  یناسنا  دنناوخ و  یمن  دنوادخ  اب  ار  رگید  دوبعم  هک  دنتسه  یناسک 

يراوخ اب  هشیمه  ددرگ و  یم  فعاضم  تمایق  رد  وا  باذع  دید ، دهاوخ  ینیگنـس  تازاجم  دنک  نینچ  یـسک  ره  دـننک و  یمن  انز 
«. دنام دهاوخ  نآ  رد 

نآ باذع  هدـعو  تسا ، هتفرگ  رارق  سفن  لتق  ادـخ و  هب  كرـش  فیدر  رد  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  هک  سب  نیمه  انز  هانگ  یگرزب  رد 
.تسا هدش  هداد  نآ  رب  مّنهج  شتآ  رد  دولخ  فعاضم و  باذع  مه 

.دشاب یم  سردوز  گرم  اه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  یناوارف  ءوس  ياهدمایپ  راثآ و  انز ، گرزب  هانگ 
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ِیف ٌثالَث  ٍلاصِخ : ُّتِس  ِیناَّزِلل  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  شا  یمارگ  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 ّ ِبَّرلا ُطَخَـسَف  ِهَرِخْآلا ، ِیف  ِیتَّلا  اَّمَأَو  َءانَْفلا ، ُلِّجَُعیَو  َْرقَْفلا  ُثِرُویَو  ِهْجَْولا ، ِرُوِنب  ُبَهْذَیَف  اْینُّدـلا  ِیف  ِیتَّلا  اَّمَأ  ِهَرِخْآلا ، ِیف  ٌثالَثَو  اْینُّدـلا 
-1 ایند : رد  اّما  ترخآ ؛ رد  هس  اـیند و  رد  رفیک  هس  دراد : دوجو  رفیک  شـش  راـک  اـنز  يارب   » (1) ؛» ِراَّنلا ِیف  ُدُولُْخلاَو  ِباـسِْحلا  ُءوُسَو 

انز لماش  ادخ  مشخ  - 1 ترخآ : رد  اّما  .دوش و  یم  سر  دوز  گرم  ببس  .دنک 3 - یم  مک  ار  يزور  .درب 2 - یم  ار  ناسنا  يوربآ 
«. دراد لابند  هب  ار  مّنهج  شتآ  رد  دولخ  .دراد 3 - تخس  باسح  .دوش 2 - یم  راک 

، دوش دایز  اـنز  نم  زا  سپ  هاـگ  ره   » (2) ؛» ِهَأْجُْفلا ُتْوَم  ْتَرَهَظ  يِدـَْعب  ْنِم  اـنِّزلا  َرَهَظ  اذِإ  : » دـیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. ددرگ ناوارف  زین  یناهگان  ياه  گرم 

(3) .تسا هدش  لقن  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  نایب  نیمه  ریظن 

ردام ردپ و  هب  یمارتحا  یب  ( 4

.تسا ندش  نیدلاو  قاع  هجیتن  رد  و  ردام » ردپ و  هب  یمارتحا  یب  ، » دوش یم  سر  دوز  گرم  ببس  هک  یناهانگ  زا 

راثآ و نآ ، يارب  هتفرگ و  رارق  شرافس  دروم  رایسب  ردام ، ردپ و  هب  ناسحا  مارتحا و  تساه -  شزرا  بتکم  هک  مالسا -  بتکم  رد 
.تسا رمع  لوط  اه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدش  رکذ  یناوارف  تاکرب 

ِْنیَِدلاْولا ُِّربَو  ِّبَّرلا  َبَضَغ  یِفُْطت ُء  ِرِّسلا  ُهَقَدَص  : » دومرف ینایب  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
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ینالوط ار  رمع  محر ، هلـص  نیدلاو و  هب  ناسحا  و  هدناشن ، ورف  ار  ادـخ  مشخ  یناهنپ ، هقدـص   » (1) ؛» ِلَجَْألا ِیف  ِنادیزَی  ِمِحَّرلا  ُهَلِصَو 
«. دنک یم 

هاتوک اه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  ترخآ  ایند و  رد  یئوس  رایسب  راثآ  نیدلاو ، قاع  رازآ و  یمارتحا ، یب  نیدلاو ، هب  ناسحا  لباقم ، رد 
.تسا رمع  ندش 

ُعِطاَق الَو  ٌّقاَع  اهُدِجَیال  ٍماَع ، ِفلَأ  ِریِـسَم  ْنِم  ُدَجُوت  ِهَّنَْجلا  َِحیِر  َّنِإَف  ِْنیَِدلاْولا ، ُقوُقُعَو  ْمُکاّیِإ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
قاع هب  یلو  دوش ؛ یم  مامشتسا  هلصاف  لاس  رازه  زا  تشهب  رطع  اریز  دیوشن ؛ نیدلاو  قاع  دیشاب  بظاوم   » (2) ؛» ...ٍناز ٌْخیَشالَو  ٍمِحَر 

«. دیسر دهاوخن  دشاب ، راک  انز  هک  يا  هدروخلاس  محر و  عطاق  نیدلاو ،

.دنراد هلصاف  تشهب  اب  لاس  رازه  زا  شیب  هکلب  دنوش  یمن  تشهب  لخاد  اهنت  هن  هفیاط  هس  نیا  ینعی 

هس  » (3) ؛» ِناسْحِْإلا ُْرفُکَو  ِساَّنِلل  ُیْغَْبلاَو  ِْنیَدـِلاَْولا  ُقوُقُع  ِهَرِخْآلا : َیلِإ  ُرَّخَُؤتالَو  اـُهَتبوُقُع  ُلَّجَُعت  ِبُونُّذـلا  َنِم  ٌهَثـالَث  : » دومرف نینچمه 
متـس نیدلاو ،) قاع   ) ردام ردپ و  رازآ  : دتفا یمن  تمایق  زور  هب  دیـسر و  دـهاوخ  شبحاص  هب  ایند  نیمه  رد  نآ  رفیک  هک  تسا  هانگ 

«. يراکوکین ناسحا و  تمعن  نارفک  مدرم و  رب 

ِدْهَْعلِاب ُءآَفَْولاَو  ِرِجاْفلاَو ، َرَّْبلا  َیلِإ  ِهَنامَْألا  ُءادَأ  ًهَصْخُر : َّنِهِیف  ٍدَحَِأل  َّلَجَوَزَع  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ٌثالَث  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح 
چیه هب  ار  نآ  اب  تفلاخم  هزاجا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  تسا  رما  هس   » (4) ؛» ِْنیَرِجاف ْوَأ  اناَک  ِْنیََّرب  ِْنیَدـِلاْولا  ُِّربَو  ِرِجاْفلاَو  ّرَْبِلل 

، ردام ردـپ و  هب  یکین  .راکدب 3 ) راکوکین و  هب  تبـسن  دـهع  هب  يافو  .راکدـب 2 ) راکوکین و  هب  تناما ، يادا  ( 1 تسا : هدادن  سک 
«. راکدب ای  دنشاب  راکوکین 
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میهاربا نب  ایرکز  زا  بلاج  یتیاکح 

هیلع قداص  ماما  تمدخ  ّجح  رفـس  رد  متفر ، ّجح  هب  يرفـس  هدش ، ناملـسم  سپـس  مدوب  یحیـسم  نم  دـیوگ : یم  میهاربا  نب  ایرکز 
ار مالـسا  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  دومرف : ترـضح  .ما  هدـش  ناملـسم  مدوب و  یحیـسم  نم  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  مدیـسر ، مالـسلا 
وت  » (1) ؛» ...ُءآَشَن ْنَم  ِِهب  يِدْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکلَو  ُنامیِْإلا  َالَو  ُباتِْکلا  اَم  يِرْدَت  َْتنُک  ام  : » هفیرش هیآ  نیا  مدرک : ضرع  ینک ؟ رایتخا 

ار شیوخ  ناگدـنب  زا  سک  ره  نآ  هلیـسو  هب  هک  میداد  رارق  يرون  ار  نآ  ام  یلو  تسیچ ؛ نامیا  باـتک و  یتسناد  یمن  نیا  زا  شیپ 
«. مینک یم  تیاده  میهاوخب 

: دومرف هبترم  هس  هاگ  نآ  تسا ، هدرک  تیاده  ار  وت  دنوادخ  يرآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  .دنک  تیاده  ارم  تساوخ  دنوادخ  ینعی 
.نک شسرپ  نم  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  مدنزرف ! دومرف : سپس  .نک  تیاده  ار  وا  ایادخ !

؟ مروخب اذغ  نانآ  فرظ  رد  مشاب و  نانآ  اب  ایآ  تسانیبان ، مردام  یحیسم و  همه  نم  هداوناخ  ردام و  ردپ و  مدرک : ضرع 

؟ دننک یم  هدافتسا  كوخ  تشوگ  زا  نانآ  ایآ  دومرف :

.دننز یمن  مه  تسد  یّتح  ریخ ؛ مدرک : ضرع 

يرگید هب  ار  راک  شاب و  وا  روما  لّفکتم  تدوخ  گرم ، ماگنه  نک ، یناـبرهم  رداـم  هب  تبـسن  یناوت  یم  اـت  درادـن ، یعناـم  دومرف :
.ییآ نم  دزن  ینم  رد  ات  راذگم  نایم  رد  یسک  اب  ار  نم  اب  تاقالم  نایرج  .نکن  راذگاو 
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رود دنـشاب ، هدز  هقلح  شیوخ  مّلعم  درگادرگ  هک  یناکدوک  دـننام  مدرم  هک  مدـید  ار  ترـضح  ینم  رد  دـیوگ : میهاربا  نب  اـیرکز 
.دنسرپ یم  ار  لئاسم  وا  زا  هدز و  هقلح  شترضح 

، مدرک یم  ّبترم  ار  شعـضو  رـس و  مداد ، یم  شیاذـغ  مدومن ، یناوارف  ّتبحم  شیوخ  ردام  هب  تبـسن  متفر ، هفوک  هب  هک  یماگنه 
هدش هچ  یتشادن ، يراتفر  نینچ  نم  اب  يدوب ، یحیسم  هک  یتقو  مرسپ  تفگ : نم  هب  مردام  مداد ! یم  وش  تسش و  ار  شندب  سابل و 

؟ ینک یم  ینابرهم  نینچ  نم  اب  يا  هدش  ناملسم  هک  یتقو  زا  تسا 

.تسا هداد  يروتسد  نینچ  نم  هب  ام  ربمایپ  نادنزرف  زا  يدرم  متفگ :

؟ تسا ربمایپ  درم  نیا  تفگ :

.تسا ربمایپ  دنزرف  ریخ ، متفگ :

.تسا ناربمایپ  هب  طوبرم  تاشرافس  نیا  نوچ  دشاب ؛ ربمایپ  دیاب  وا  مدنزرف ! تفگ :

.تسام ربمایپ  دنزرف  وا  دوش ، یمن  ثوعبم  يربمایپ  ام  ربمایپ  زا  دعب  ریخ  متفگ :

.نک هضرع  نم  رب  ار  نآ  تساه ، نید  نیرتهب  وت  نید  مدنزرف ! تفگ : مردام 

رگید راب  کی  تفگ : نم  هب  دـناوخ و  ار  اشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  دـش ، ناملـسم  زین  وا  مدرک ، هضرع  وا  رب  ار  مالـسا  نید 
.نک هضرع  نم  رب  ار  نید 

وا رب  دوخ  نم  دنداد و  لسغ  ار  وا  هدش ، عمج  ناناملـسم  تفر ، ایند  زا  درک و  ادـیپ  یتلاسک  رـصتخم  .درک  رارقا  هرابود  متفگ ، وا  هب 
(1) .مدرپس شکاخ  هب  هدناوخ ، زامن 

ص:121

ج 2/160. یفاک ، لوصا  . 178 - 1

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 132 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_121_1
http://www.ghaemiyeh.com


بلق تواسق  هانگ و  : مهن لصف 

هراشا

هار دوش و  یم  دراو  بلق  رب  هک  یتافآ  نآ ، تمالس  بلق ، نوماریپ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  میرک و  نآرق  هفیرـش  تایآ  رد 
.تسا هدمآ  نایم  هب  ناوارف  نخس  تافآ ، نیا  اب  هزرابم 

: دوش یم  قالطا  انعم  ود  رب  بلق » »

ندناسر نوخ  ندز و  هبملت  نآ  راک  دراد و  رارق  ندب  پچ  فرط  رد  هک  لکـش  يربونـص  بلق  نامه  ینعی  یکیزیف ؛ یّبط و  بلق  ( 1
.تسا ندب  ياضعا  مامت  هب 

.دوش یم  لد »  » هب ریبعت  نآ  زا  یفرع ، حالطصا  رد  هک  یبلق  ( 2

، دـش هدولآ  رگا  دـش و  دـهاوخ  دـنوادخ  هب  ناسنا  برق  تداعـس و  لامک  ببـس  دـشاب ، كاپ  رگا  هک  تسا  مّود  يانعم  هب  بلق  نیا 
نآ هرابرد  گرزب  ياملع  زا  یضعب  هک  تسا  بلق  نیا  .ددرگ  یم  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  يزور  هیـس  یتخبدب و  تواقـش ، بجوم 

، ُهَّبَر َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  اِذاَو  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْدَقَف  ُناْسنِْالا  ُهَفَرَع  اِذا  : » دنا هتفگ 
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ار دوخ  رگا  هتخانش و  ار  دوخ  تخانـش ، ار  بلق  ناسنا  رگا   » (1) ؛» ُهَّبَر َلِهَج  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َلِهَج  اِذاَو  ُهَسْفَن  َلِهَج  ْدَـقَف  ُناْسنِْالا  ُهَلِهَج  اِذاَو 
يادخ هب  تبسن  تخانشن ، ار  دوخ  رگا  هتخانشن و  ار  دوخ  دوب ، هاگآ  ان  بلق ، هب  تبسن  رگا  تسا و  هتخانش  ار  دوخ  يادخ  تخانش ،

«. تسا هاگآان  شیوخ 

رگا .ددرگ  هکئـالم  ناگتـشرف و  ّرقم  طـبهم و  دراد  یگداـمآ  نینچمه  دوش ، ناطیـش  هنـال  هک  دراد  ار  نآ  هنیمز  ناـسنا ، لد  بلق و 
داهج دوخ  تاوهـش  اب  رگا  اّما  دوش ؛ یم  ناطیـش  هاگارچ  عترم و  شلد ، بلق و  درک ، يوریپ  بضغ  توهـش و  سوه ، اوه ، زا  ناسنا 

.دش دهاوخ  دنوادخ  مرح  هکلب  ناگتشرف  هناخ  شبلق  دومن ، هبلغ  شیوخ  سوه  اوه و  رب  درک ،

اذهَو ُهُُرمَأَی  اذه  ٌِنتْفُم ، ٌناْطیَـش  يرْخُْالا  یَلَعَو  ٌدِشُْرم  ٌکَلَم  امِهِدَحَأ  یلَع  ِنانُذُأ ، َُهلَو  ّاِلا  ٍْبلَق  ْنِم  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ّالِإ ٍلْوَق  ْنِم  ُظَْفلَی  ام  ٌدـیِعَق  ِلامِّـشلا  ِنَعَو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  : » َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ُلْوَق  وُهَو  اْهنَع  ُهُرُجْزَی  ُکَلَْملاَو  یِـصاَعَْملِاب  ُُرمَأَـی  ُناـْطیَّشلَأ  ُهُرُجْزَی ،
رما یکی  رگ ، هنتف  ناطیـش  يرگید  رب  تسا ، دـشرم  کلم  یکی  رب  دراد ، ذـفنم  شوگ و  ود  یلد  بلق و  ره   » (2) ؛»» ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِْهیََدل 

: دومرف هک  تسا  لّجوّزع  دنوادخ  نخس  نامه  نیا  دنک و  یم  یهن  کلم  هانگ و  هب  رما  ناطیش  دراد ، یم  رذحرب  يرگید  دنک و  یم 
نامه هک  نیا  رگم  دروآ  یمن  نابز  رب  ینخس  چیه  ناسنا  دنراد ، یم  تفایرد  ار  وا  لامعا  دنناسنا و  مزالم  پچ  تسار و  هتـشرف  ود 

«. تسا نآ  طبض  تیرومأم و  ماجنا  يارب  هدامآ  بقارم و  يا  هتشرف  مد ،
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شیوخ ّتیناسنا  تقیقح  رد  لد ، هریت  ناسنا  .دوش  لد  یگریت  بلق و  تواسق  راتفرگ  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  یتخبدب  الب و  نیرتدـب 
.دریگ یم  رارق  تاناویح  فیدر  رد  دهد و  یم  تسد  زا  ار 

ٍَهبوُقُِعب ٌدـْبَع  َبِرُـض  امَو  ِهَدابِْعلا ، ِیف  ٌنْهَوَو  ِهَِشیعَْملا  ِیف  ٌْکنَـض  ِنادـْبَْألاَو : ِبُولُْقلا  ِیف  ٌتابوُقُع  ِهَّلل  َّنِا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
یتسـس تشیعم ، رد  یگنت  لثم  دنک ؛ یم  تبوقع  ناشناج  مسج و  رد  يروما  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ ،  » (1) ؛» ِْبلَْقلا ِهَوْسَق  ْنِم  ُمَظْعَأ 

«. تسین بلق  تواسق  زا  رت  تخس  یتبوقع  هنایزات  ناسنا ، کی  يارب  یلو  رگید ؛) روما  و   ) تدابع رد 

ُضَرَم َِکلذ  ْنِم  ٌدَشَأَو  ِنَدَْبلا  ُضَرَم  َِکلذ  ْنِم  ُّدَشَأَو  َهَقاْفلا  ِءالَْبلا  َنِم  َّنِإ  َّیَُنب ! ای  : » دومرف دوخ  دنزرف  هب  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(2) «. ...ِْبلَْقلا

تسا لد  يرامیب  نآ ، زا  رتدب  تسا و  یمسج  يرامیب  نآ ، زا  رتدب  تسا و  یتسدگنت  رقف و  اهالب ، هلمج  زا  هک  شاب  هاگآ  مدنزرف ! »
(«. تسا لد  یکاپ  نآ  زا  رتالاب  مسج و  تمالس  نآ ، زا  رترب  تسا و  لاوما  رد  تعسو  اه ، تمعن  زا  (و 

بلق يرامیب  نیرتدب  هانگ 

.تسا یگدولآ  هانگ و  ناسنا ، لد  بلق و  يارب  الب  تفآ و  نیرتدب  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  یمالسا  تایاور  زا  هچنآ 

زا رت  كاندرد  ناـسنا ، لد  يارب  يراـمیب  درد و  چـیه   » (3) ؛» ِبُونُّذـلا َنِم  ِبُولُْقِلل  ُعَجْوَأ  َعَجَوال  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
«. تسین هانگ 
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.دوش زیهرپ  نآ  زا  دیاب  دوش و  یم  يرامیب  یگدرم و  لد  ببس  هانگ ، زیچ ، ره  زا  شیب  ینعی 

بلق تواسق 

یم مشچ  هب  ناوارف  زین  تایاور  رد  ناونع  نیا  .تسا  تواسق »  » ناونع تسا ، هدرب  راـک  هب  بلق  دروم  رد  میرک  نآرق  هک  ینیواـنع  زا 
.دوش یم  هدرب  راک  هب  دایز  لدگنس »  » ای بلقلا » ّیسق   » حالطصا زین  مدرم  فرع  رد  .دروخ 

هب .دراد  یفنم  راب  ًالوصا  هک  تسا  یتاملک  زا  دور و  یم  راک  هب  ظیلغ  ریذپانذوفن و  تخـس ، روما  دروم  رد  ًاعون  تغل  رد  هملک ، نیا 
یم کیرات  یناملظ و  بش  هب  هیِـساق ؛» ٌضْرَأ  : » دیوگ یم  برع  دیور ، یمن  یهایگ  دهد و  یمن  لوصحم  تسا و  تخـس  هک  ینیمز 

«. هیساق هیشع  : » دیوگ یم  نازوس  درس و  رایسب  بش  هب  هیساق ؛» هلیل  : » دیوگ

دورب راک  هب  بلق »  » هارمه هملک  نیا  هک  یماگنه  .تسا  فاـطعنا  مدـع  يریذـپان و  ذوفن  يراوشد ، یتخـس ، ياـنعم  هب  تواـسق  سپ 
، هفطاع محر ، لباقم  رد  دور ، یم  راـک  هب  یـسراف  رد  هک  تسا  یلدگنـس  ياـنعم  هب  بلق ، تواـسق  اـی  یـسق ،» بلق   » دوش یم  هتفگ 

.اه نیا  لاثما  ّتبحم و  قشع ،

ِهَیِـساْقِلل ٌْلیَوَف  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .ددرگ  بلق  تواسق  یلدگنـس و  راتفرگ  هک  تسا  نیا  ناسنا  يارب  الب  نیرتدـب 
َِکَئلوُأ ِهَّللا  ِرْکِذ  نِم  ْمُُهبُوُلق 
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«. دنتسه يراکشآ  یهارمگ  رد  نانآ  دنراد ؛ ادخ  رکذ  ربارب  رد  تخس  ياه  بلق  هک  نانآ  رب  ياو   » (1) ؛» ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف 

هفطاع و هک  یناسنا  .تاساسحا  هفطاع و  گرم  ینعی  ناسنا  رد  بلق  تواسق  تسا ، ناـسنا  یهارمگ  ببـس  بلق ، تواـسق  نیارباـنب ،
.دوش یم  رداص  يو  زا  اوران  فالخ و  ياهراک  عاونا  دنز و  یم  تنایخ  تیانج و  عون  ره  هب  تسد  دش ، دوبان  وا  رد  ساسحا 

.میشاب هتشاد  زین  نآ  راثآ  هفطاع و  هلأسم  هب  یلامجا  یهاگن  تسا  بسانم  اجنیا  رد 

نآ راب  رپ  راثآ  هفطاع و 

هب تبـسن  ناسنا  تازایتما  زا  هفطاع  .تسا  هفطاع » يورین  ، » هداد رارق  ناسنا  دوجو  رد  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  هک  ییاهورین  زا  یکی 
ياه هجوج  غرم ، کی  لاثم : روط  هب  .تسا  گنر  مک  فیعض و  تروص  هب  ای  درادن ، دوجو  هفطاع  ای  تاناویح ، رد  .تسا  تاناویح 

اهر ار  اه  نآ  دـندش ، گرزب  اه  هجوج  هک  یتقو  اـّما  دـنک ؛ یم  عاـفد  اـه  نآ  زا  تّدـش  هب  رطخ  ماـگنه  دراد و  یم  تسود  ار  دوخ 
هفطاع ّتبحم و  نانچ  نآ  دوخ  دنزرف  هب  تبسن  هک  تسا  ناسنا  نیا  یلو  دوش ؛ یم  هفطاع  یب  ساسحا و  یب  اه  نآ  هب  تبـسن  هدرک ،

فیـصوت و لـباق  ریغ  ياـهرطخ  هدز ، شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  نادـنزرف ، زا  رطخ  عـفر  يارب  تسا و  یقاـب  رمع  رخآ  اـت  هک  دراد  يا 
.دوش یم  لّمحتم  ار  راوگان  خلت و  ثداوح 

ص:126

هیآ 22. رمز ، هروس  . 184 - 1

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 137 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_126_1
http://www.ghaemiyeh.com


نانآ رب  دزوس و  یم  تعاـضب ، یب  ریقف و  دارفا  يارب  اـم  لد  رگا  .دراد  یناوارف  تاـکرب  راـثآ و  هک  تسا  یتمعن  ساـسحا ، هفطاـع و 
.تسا هداد  رارق  ام  دوجو  رد  دنوادخ  هک  تسا  يا  هفطاع  رثا  مییامن ، یم  کمک  هدومن  مّحرت 

دوجو رطاخ  هب  مینک ، یم  کمک  وا  هب  و  میرذـگ ، یمن  وا  رانک  زا  توافت  یب  میدرک ، هدـهاشم  ار  يراـتفرگ  درف  ناـبایب ، رد  رگا  - 
.تسا هدش  هداهن  تعیدو  هب  ناسنا  داهن  رد  هک  تسا  يا  هفطاع 

، هتفر تسد  زا  نانآ  لاوما  هناشاک و  هناخ ، هدش ، هثداح  راچد  مدرم  زا  یعمج  هدمآ و  لیـس  يا  هقطنم  رد  دسر  یم  ربخ  ام  هب  رگا  - 
.تسا هفطاع  تاکرب  زا  میتسرف ، یم  نانآ  يارب  مینک و  یم  مادقا  یمدرم  ياه  کمک  يروآ  عمج  هب  هدومن  مّحرت  نانآ  رب 

، دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  یتسه  زین  یخرب  دنور و  یم  نیب  زا  يدایز  عمج  دـهد ، یم  خر  يا  هلزلز  يروشک  ای  يرهـش  رد  رگا  - 
.تسا هفطاع  تارثا  زا  مییآ ، یم  رب  کمک  ددص  رد  دنرادن ، مه  یتبسن  ام  اب  دنتسه و  رود  ام  زا  اه  گنسرف  هک  نیا  اب 

تاـکرب راـثآ و  زا  همه  همه و  ...و  مینک  یم  کـمک  نادـنمزاین  هب  اـه » هفطاـع  نشج   » اـی يراـکوکین ،» نشج   » ناوـنع تحت  رگا  - 
.تسا هفطاع  زیگناروش 

.دوش یم  ّرثأتم  ناویح  کی  تهج  یب  ندش  هتشک  یّتح  هکلب  ناسنا  کی  ندش  هتشک  ربارب  رد  هک  تسا  هفطاع  اب  ناسنا  نیا 

نونج هناـمحر و  یب  ياهراتـشک  .دوش  یم  هدـنرد  ناوـیح  ره  زا  رت  كاـنرطخ  داد ، تسد  زا  ار  دوـخ  هفطاـع  ناـسنا  نیمه  رگا  اـّما 
.تساه هفطاع  گرم  یسق و  ياه  بلق  لولعم  دریگ ، یم  تروص  ایند  رد  زورما  هک  يزیمآ 
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، لوپ هب  قشع  هک  تسا  ییاه  ناـسنا  راـک  ًارهق  دزیر ؟ یم  مدرم  رـس  رب  یـسک  هچ  و  دزاـس ؟ یم  یـسک  هچ  ار  ییایمیـش  ياـه  بمب 
.تسا هتشک  ار  نانآ  هفطاع  یتسرپ ، ایند  تردق و  تسایر ،

رگید تفر ، نیب  زا  ناـسنا  دوـجو  رد  هفطاـع  یتـقو  دریگ ؟ یم  تروـص  تیاـنج  هـمه  نـیا  ...و  قارع  ناتـسناغفا ، نیطـسلف ، رد  ارچ 
.دنام دهاوخن  یقاب  وا  يارب  ینادجو  یتّورم و  یمحر ،

یم شوگ  هب  قارع  روشک  رد  سیلگنا  اکیرمآ و  نارگلاغـشا  تایانج  زا  يا  هدنهد  ناکت  رابخا  مراگن ، یم  ار  روطـس  نیا  هک  کنیا 
نارگن ار  هفطاع  ياراد  ناسنا  ره  دنوش ، یم  لّمحتم  اکیرمآ  نایماظن  طّسوت  قارع  مدرم  هک  ییاطسو  نورق  ياه  هجنکش  ربخ  دسر ؛

.دیامن یم  برطضم  و 

راعش زورما ، .تسا  هدرک  دیفس  ار  خیرات  نارگمتـس  يور  ناشتایانج  هدومن ، رک  ار  کلف  شوگ  ناشرـشب ! قوقح  راعـش  هک  یناسک 
تسا مالسا  شخبتایح  بتکم  نیا  اّما  تسا ؛ هدش  لیدبت  اه  تردق  ربا  عفانم  یسایس و  عماطم  هب  ندیسر  يارب  يرازبا  هب  رشب  قوقح 

.دنک یم  قیوشت  تاناویح  لاح  تیاعر  هکلب  رشب  قوقح  هب  ار  نانآ  اه ، ناسنا  هفطاع  تیوقت  اب  هک 

اّمِإ ِناْفنِـص  ْمُهَّنِإَف  : » دـیامرف یم  هدومن و  شرافـس  اه  ناسنا  قوقح  هب  ار  يو  رتشا ، کلام  هب  دوخ  همان  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
تهج زا  ای  دنتـسه ) ناملـسم   ) دنردارب وت  اب  ینید  رظن  زا  ای  دنا : هتـسد  ود  مدرم   » (1) ؛» ِْقلَْخلا ِیف  ََکل  ٌریِظَن  اّمِإَو  ِنیِّدـلا  ِیف  ََکل  ٌخَأ 

(«. دنتسه ناسنا  و   ) دنشاب یم  وت  عونمه  ریظن و  شنیرفآ ، تقلخ و 
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تاناویح قوقح  مالسا و 

راهظا هب  ار  مدرم  هدوبن و  هّجوت  یب  زین  تاناویح  هب  تبسن  هکلب  دراد  یمکحم  تخس و  تاشرافس  اه  ناسنا  دروم  رد  اهنت  هن  مالـسا 
.دبات یمن  رب  ار  تاناویح  هب  تبسن  ملظ  هنوگره و  هدومن  بیغرت  قیوشت و  رّرکم  تاناویح ، هب  یناسنا  هفطاع  زاربا  ّتبحم و 

هتفگ مدیسرپ ، ار  ّتلع  دنا ، هداد  ناکـسا  تشهب  رد  ار  يا  هراکدب  نز  مدید  جارعم  بش  رد  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هب نز ، نآ  دز ، یم  سفن  هتـسویپ  هدروآ ، نوریب  ار  شنابز  یگنـشت  تّدـش  زا  تسا و  هدوب  هنـشت  هک  هدرک  رذـگ  یگـس  رب  وا  دـش :
رد ار  نآ  سپـس  هدرک و  یم  بوطرم  هدومن ، بآ  هاچ  دراو  ار  نآ  هتـشاد ، رایتخا  رد  هک  يرگید  زیچ  ره  ای  سابل و  ای  رداچ  هلیـسو 
زا هک  یناسنا  هفطاع  نیا  رطاخ  هب  دنوادخ  دوش ، یم  باریس  بآ ، تارطق  زا  هدافتسا  اب  گس  هلیسو  نیدب  هدرـشف و  یم  گس  ناهد 

(1) «. تسا هداد  ناکسا  تشهب  رد  هداد و  رارق  شزرمآ  دروم  ار  وا  هداد ، ناشن  دوخ 

تایاور تایآ و  هاگدید  زا  بلق  تواسق  لماوع 

هب تسا  بسانم  دش ، نشور  یگفطاع  یب  كانتـشحو  ياهدمایپ  تارطخ و  هفطاع و  تاکرب  راثآ و  بلق ، تواسق  یتشز  هک  نونکا 
.میشاب هتشاد  ارذگ  يا  هراشا  بلق  تواسق  بابسا  لماوع و 

میرک نآرق  هفیرش  تایآ  رد  هک  دراد  یبابسا  للع و  یگفطاع ، یب  بلق و  تواسق 
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.مینک یم  رکذ  هنومن  باب  زا  اه  نآ  زا  یخرب  هک  هدش  هراشا  اه  نآ  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  و 

ّقح ربارب  رد  یگداتسیا  تجاجل و  ( 1

ینب زا  هک  یناتـساد  ّیط  ار  نآ  میرک  نآرق  .تـسا  ّقـح  ربارب  رد  یگداتـسیاو  تجاـجل  بـلق ، تواـسق  یلدگنـس و  لـماوع  زا  یکی 
.تسا هدرک  رکذ  دنک ، یم  نایب  لیئارسا 

لیئارسا ینب  واگ  ناتساد 

: تسا نینچ  نآ  هصالخ  هک  هدمآ  هرقب  هکرابم  هروس  زا  ات 73  تایآ 67  رد  لیئارسا  ینب  واگ  ناتساد 

يا هثداح  یتقو  ًالوصا  دیدرگ ، نانآ  نایم  عازن  فالتخا و  زورب  ببس  لتق  نیا  .دش  هتشک  یکوکشم  لکـش  هب  لیئارـسا  ینب  زا  یکی 
هدرک هدافتـسا  تصرف  زا  دـننک  یم  یعـس  دـنراد ، فالتخا  عازن و  مه  اب  هک  یناسک  تسین ، صّخـشم  نآ  لـماع  دـتفا و  یم  قاـفتا 

.دنهد تبسن  لباقم  فرط  هب  ار  هثداح 

راظتنا هچ  ره  ناوج  نیا  .دوب  ردارب  رسپ  ینعی  ناوج  نیمه  وا  ثراو  اهنتو  تشاد ، يدنمتورث  يومع  هک  دوب  یناوج  ناتساد ، نیا  رد 
بحاص ات  درک  دوخ  يومع  نتـشک  هب  مادقا  دش ، مامت  شربص  ناوج  درمن ، ومع  دـسرب ، ناوارف  ثرا  وا  هب  ات  دریمب  ومع  هک  دیـشک 

هناّرـصم مه  لـتاق  یّتـح  دوش ، ییاسانـش  لـتاق  تساوخ  یم  سک  ره  دـش ، اـپ  رب  ییاـغوغ  وـمع ، لـتق  زا  سپ  .ددرگ  ناوارف  تورث 
لیابق دوب  کیدزن  دش ، یم  رت  غاد  زور  هب  زور  هنتف  داد ، یم  تبسن  رگید  هورگ  هب  ار  لتق  یهورگ  ره  دوب ، لتاق  ییاسانـش  راتـساوخ 

.دریگ تروص  یگرزب  گنج  دنتفیب و  رگیدکی  ناج  هب 
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هتخانش لتاق  ات  تساوخ  ادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دندمآ ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تمدخ  هب  لکـشم ، ّلح  يارب 
ات دننزب  لوتقم  ندب  هب  ار  شنوخ  دننک و  حبذ  ار  يواگ  داد  روتسد  درک و  تباجا  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  هتـساوخ  مه  دنوادخ  دوش ،

.دنک یفّرعم  ار  لتاق  شدوخ  دوش و  هدنز  يو 

هنوگ ره  دنتـسناوت  یم  تشادن ، یطرـش  دیق و  تشاد ، قالطا  ادخ  مالک  .دسر  نایاپ  هب  هنتف  نیا  هزجعم  قیرط  زا  دـش  رارق  نیاربانب ،
یلاس ّنس و  هچ  رد  واگ  نیا  دنتفگ : دندرک و  ییوج  هناهب  هب  عورـش  لیئارـسا ) ینب  دوهی   ) جوجل موق  نیا  اّما  دـننک ؛ حـبذ  ار  يواگ 

؟ دشاب

.دشاب لاسنایم  هکلب  ناوج  هن  دشاب ، ریپ  هن  دیاب  واگ  نیا  دومرف : دنوادخ  دش ، یحو  رظتنم  دوش ، لزان  ادخ  یحو  دیاب  تفگ : یسوم 

دیاب دمآ : یحو  زاب  دشاب ؟ هنوگچ  واگ  نیا  گنر  دنک  نایب  ام  يارب  وگب  دوخ  راگدرورپ  هب  دنتفگ : هتشگرب و  دنتفر و  لیئارـسا  ینب 
.دزاس داش  ار  ناگدننیب  نآ  گنر  هک  دشاب  تسد  کی  درز  يواگ ،

ره زا  هک  دشاب  يواگ  یلو  يرایبآ ؛ واگ  هن  دشاب و  نز  مخـش  هن  دمآ  یحو  دـشاب ؟ يواگ  هچ  واگ  نیا  دـنتفگ : دـنتفرگ و  هناهب  زاب 
.دشاب رود  هب  یصقن  بیع و 

دش هدنز  لوتقم  یهلا  هزجعم  هب  .دندومن  حبذ  هدرک ، ادیپ  تاّیـصوصخ  نیا  اب  ار  يواگ  ناوارف ، جرخ  دایز و  تمحز  زا  دعب  هرخالاب 
.درک یفّرعم  ار  دوخ  لتاق  و 

دوخ تجاجل  رب  دندرک و  لمع  نآ  فالخ  رب  اّما  دـیامن ؛ رت  کیدزن  دـنوادخ  هب  هدرک ، رتشیب  ار  نانآ  نامیا  تسیاب  یم  هزجعم  نیا 
ًهَوْسَق ُّدَشَأ  ْوَأ  ِهَراجِْحلاَک  َیِهَف  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  : » دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اذل  دندوزفا 
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اّمَع ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَمَو  ِهَّللا  ِهَیْـشَخ  ْنِم  ُِطبْهَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإَو  ُءآْملا  ُْهنِم  ُجُرْخَیَف  ُقَّقَّشَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإَو  ُراـْهنَْألا  ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی  اـَمل  ِهَراـجِْحلا  َنِم  َّنِإَو 
اه گنس  زا  يا  هراپ  زا  هک  ارچ  گنس ، زا  رت  تخس  یّتح  دش و  تخس  گنس  نوچ  امـش  ياه  لد  هعقاو ، نیا  زا  سپ   » (1) ؛» َنُولَمْعَت

( هوک زارف  زا   ) ادخ فوخ  زا  یـضعب  دیآ و  یم  نوریب  نآ  زا  بآ  دوش و  یم  هتفاکـش  اه  نآ  زا  یخرب  و  دوش ، یم  يراج  اهرهن  هاگ 
لامعا زا  دنوادخ  تسا و  یناسنا  فطاوع  شناد و  ملع و  همشچ  رس  هن  دپت ، یم  ادخ  فوخ  زا  هن  امش  ياه  لد  اّما  دتفا ؛ یم  ریز  هب 

(2) «. تسین لفاغ  امش 

.تسا هتسناد  بلق  تواسق  لماع  ار  ّقح » ربارب  رد  یگداتسیا  تجاجل و  ، » تایآ نیا 

ینکش نامیپ  ( 2

ْمَُهبُوُلق اْنلَعَجَو  ْمُهاّنََعل  ْمُهَقاثیِم  ْمِهِضْقَن  اِمبَف  : » دیامرف یم  هتـسناد  بلق  تواسق  يارب  يرگید  لماع  ار  ینکـش » نامیپ  ، » لاعتم دنوادخ 
«. میدومن نیگنس  تخس و  ار  نانآ  ياه  لد  میتخاس و  رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  ینکش ، نامیپ  رطاخ  هب   » (3) ؛» ...ًهَیِساق

چیه ربارب  رد  و  هدوبن ، رادافو  ینامیپ  دهع و  چیه  هب  هک  نکش  نامیپ  هورگ  نامه  تسا ، لیئارـسا  ینب  نایدوهی  دروم  رد  زین  هیآ  نیا 
.دنراذگ یم  اپ  ریز  ار  يداد  رارق  ره  دنشاب و  یمن  دنبیاپ  يدّهعت 

«. دندیدرگ یلدگنس  راچد  دندش و  رود  ادخ  تمحر  زا  دنتسکش ، نامیپ  لیئارسا  ینب  نوچ  : » دیامرف یم  مه  هیآ  نیا  رد 

دنک یم  نایب  ار  نآ  هیآ 12 )  ) لبق هیآ  تسا ، هدوب  هچ  نامیپ  نیا  هک  نیا  دروم  رد 
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(1) .مینک یم  رظن  فرص  نانآ ، ینکش  نامیپ  هب  طوبرم  ناتساد  هیآ و  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر  تهج  ام  و 

ینالوط ياهوزرآ  ( 3

هب مزال  هّتبلا  تسا ؛ بلق  تواسق  لماوع  زا  زارد » ینـالوط و  ياـهوزرآ   » هک دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاـیاور  زا 
ره لاعتم ، دـنوادخ  اریز  تسا ؛ گرزب  ياه  تمعن  زا  هداد ، رارق  ناـسنا  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  دـیما  وزرآ و  لـصا  هک  تسا  رّکذـت 

.تسا دنمشزرا  رثا  هدیاف و  ياراد  هداد ، رارق  ناسنا ، دوجو  رد  هک  ار  يزیچ 

دیما و  » (2) ؛» ًارَجَش ٌسِراغ  َسَرَغالَو  اهََدلَو  ٌهَِدلاَو  ْتَعَضَر  ام  ُلَمَْألا  َالَْولَو  ِیتَّمُِأل  ٌهَمْحَر  ُلَمَْألَأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
یتخرد سک ، چیه  داد و  یمن  ریش  ار  دوخ  كدوک  يردام  چیه  تشادن ، دوجو  وزرآ  رگا  اریز  تسا ؛ تمحر  نم  تّما  يارب  وزرآ 

«. تشاک یمن  ار 

ینالوط ياهوزرآ  دوش ، یم  بلق  تواسق  ببـس  هدوب و  دنـسپان  مومذم و  هچنآ  تسا ، تمعن  هکلب  تسین  مومذـم  وزرآ ، لصا  سپ 
.تسا هارمه  لمألا » لوط   » ترابع اب  ًالوصا  دنک  یم  تّمذم  ار  وزرآ  هک  یتایاور  اذل  دنک ، یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  ناسنا  هک  تسا 

اّمَأَو   ّ ِقَْحلا ِنَع  ُّدُرَی  ُهَّنِإَـف  يوَْهلا  ُعاـبّتِإ  اَّمَأـف  ِلَـمَْألا ، ُلوُطَو  يوَْهلا  ُعاـبّتِإ  َنیَْنثِإ  ْمُْکیَلَع  ُفاـخَأ  ّیِنأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هب تبسن  نم   » (3) ؛» هَرِخْآلا یِْسُنیَف  ِلَمَْألا  ُلوُط 
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دراد یم  زاب  ّقح  زا  ار  امش  اوه  زا  يوریپ  اریز  ینالوط ؛ يوزرآ  يرگید  سوه و  يوه و  زا  يوریپ  یکی  مسرت : یم  امـش  رب  زیچ  ود 
«. دوش یم  ترخآ  یشومارف  بجوم  ینالوط  يوزرآ  و 

َکَلَمَأ اینُّدلا  ِیف  ْلِّوَُطت  یسُوم ال  ای  : » دومرف يو  هب  لاعتم  راگدرورپ  تشاد ، دنوادخ  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  یتاجانم  رد 
یم وت  بلق  تواسق  ببـس  اریز  شاب ؛ هتـشادن  ینالوط  ياهوزرآ  ایند  رد  یـسوم ! يا   » (1) ؛» ٌدیَِعب یّنِم  ُْبلَْقلا  یِـساْقلاَو  َکَْبلَق  اوُسْقَیَف 

«. دوب دهاوخ  رود  نم  زا  دشاب  یسق  شبلق  هک  یسک  دوش و 

ِیف ُبَغْرَیَو  ُهَْبلَق  یسَق  ًاَدبَأ  َشیِعَی  ْنَأ  ُلُمْأَی  ْنَمَو  ًاَدبَأ ، َشیِعَی  ْنَأ  ُلُمْأَی  ُهَّنِإَف  ًاَدَغ  َشیِعَی  ْنَأ  ُلُمْأَی  ْنَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هـشیمه دراد  وزرآ  هک  یـسک  دشاب و  هدنز  هشیمه  دراد  وزرآ  دنک ، یگدـنز  دـشاب و  هدـنز  ادرف  دراد  وزرآ  هک  یـسک   » (2) ؛» ُهاْینُد

«. دنک یم  ادیپ  ایند  هب  دیدش  لیم  دوش و  یم  لدگنس  دشاب ، هدنز 

رد دریگ ، یم  راک  هب  وزرآ  نآ  هب  ندیسر  هار  رد  ار  شتّمه  مامت  دراد ، دوخ  يایند  يارب  ینالوط  ياهوزرآ  هک  یـسک  تسا  نشور 
یم زاب  نامورحم  نادنمتسم و  يریگتسد  زا  دنک ؛ یم  غیرد  شیوخ  بجاو  قوقح  تخادرپ  زا  دنام ؛ یم  زاب  ریخ ، ياهراک  زا  هجیتن 

ندیسر يارب  یهاگ  یّتح  دوش ؛ یم  بلقلا  یسق  لدگنس و  مک  مک  هجیتن  رد  ...و  دنک  یم  یهاتوک  شیوخ  تابجاو  ماجنا  رد  دنام ؛
.دش دهاوخ  یکانلوه  تیانج  مرج و  بکترم  ای  دنز و  یم  مارح  راک  هب  تسد  شیوخ ، ینالوط  ياهوزرآ  هب 
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ادخ رکذ  كرت  ( 4

.تسا بلق  نانیمطا  افص و  ّتینارون ، بجوم  ادخ  رکذ  ّکش ، یب 

«. دنک یم  ادیپ  شمارآ  اه  لد  ادخ  دای  اب  اهنت  دیشاب ! هاگآ   » (1) ؛» ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  َالَأ  »

تایآ رد  هک  نیا  .دوش  یم  لدگنس  دنک و  یم  ادیپ  یگدرم  لد  ًاعبط  دش ، لفاغ  ادخ  دای  زا  تفرگ و  هلصاف  ادخ  رکذ  زا  ناسنا  رگا 
راثآ و ادخ ، رکذ  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ، هدـش  شرافـس  ادـخ  رکذ  هب  تبـسن  همه  نیا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  نآرق و 

.تسا بلق » تواسق   » اه نآ  زا  یکی  هک  دراد  یبّرخم  بولطمان و  راثآ  زین  نآ  كرت  نیاربانب ، دراد ، يرامش  یب  تاکرب 

ِساَّنلا َدَْعبَأ  َّنِإ  َْبلَْقلا ، اوُسْقَت  ِهَّللا  ِرْکِذ  ِْریَِغب  ِمالَْکلا  َهَْرثَک  َّنِإَف  ِهَّللا  ِرْکِذ  ِْریَِغب  َمالَْکلا  اوُُرثْکَتال  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ادـخ رکذ  نودـب  دایز ، مالک  اریز  دـییامن ؛ زیهرپ  دـشابن ، نآ  رد  ادـخ  رکذ  هک  داـیز  نتفگ  نخـس  زا   » (2) ؛ّ»  ِیِّـسَْقلا ُْبلَْقلا  ِهَّللا  َنِم 

«. تسا رترود  ادخ  هب  تبسن  مدرم  همه  زا  بلقلا  ّیسق  دوش و  یم  بلق  تواسق  بجوم 

َّنِإَف ٍلاح    ّ ِلُک یلَع  يرْکِذ  ْعَدَتالَو  ِلاَْملا  ِهَْرثَِکب  ْحَْرفَتال  یـسُوم  ای  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  یلاعتو  كرابت  دنوادخ 
دای رکذ و  شابن و  لاحشوخ  لام  يدایز  یناوارف و  زا  یسوم ! يا   » (3) ؛» َبُولُْقلا یِسُْقی  يِرْکِذ  َكْرَت  َّنِإَو  َبُونُّذلا  ِیْسُنت  ِلاْملا  َهَْرثَک 
نم داـی  رکذ و  كرت  دـنک و  شومارف  ار  شیوخ  ناـهانگ  ناـسنا  دوـش  یم  ببـس  لاـم  یناوارف  اریز  نکن ؛ اـهر  یلاـح  چـیه  رد  ارم 

«. ددرگ یم  تواسق  یلدگنس و  بجوم 
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یم یلدگنس  تدابع ، كرت   » (1) ؛» َسْفَّنلا ُتیُمی  ِرْکِّذلا  ُكْرَتَو  َْبلَْقلا  یِسُْقت  ِهَدابِْعلا  ُكْرَت  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
«. دناریم یم  ار  لد  رکذ ، كرت  دروآ و 

تهج هک  تسا  یناوارف  تاـیاور  نآ ، تاـکرب  راـثآ و  رکذ و  دروم  رد  هنرگ  دـش و  ناـیب  هک  تسا  تاـیاور  زا  ییاـه  هنومن  اـه  نیا 
.دوش یم  هدنسب  رادقم  نیمه  هب  راصتخا ، تیاعر 

هانگ ( 5

هک تسه  زین  یتایاور  اما  دندوب ؛ زین  هانگ  قیداصم  زا  دوخ  یلدگنـس ، لماوع  ناونع  هب  تایاور  تایآ و  زا  هدش  رکذ  دراوم  دـنچره 
.تسادخ ینامرفان  هانگ و  بلق ، تواسق  لماع  هک  دنک  یم  نایب  تحارص  اب 

کشخ ناسنا  مشچ   » (2) ؛» ِبُونُّذـلا ِهَْرثَِکل  ّالِإ  ُبُولُْقلا  ِتَسَق  امَو  ِبُولُْقلا  ِهَوْسَِقل  ّالِإ  ُعُومُّدـلا  ِتَّفَج  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
«. ناهانگ رثا  رب  رگم  دوش  یمن  لصاح  بلق  تواسق  بلق و  تواسق  رثا  رب  رگم  دوش  یمن 

، هدرک هیرگ  ناسنا  دوش ، کـیرحت  ساـسحا  هفطاـع و  هک  یتقو  تسا ، ناـسنا  ره  رد  هفطاـع  يدوجو  رثا  مشچ ، کـشا  نتـسیرگ و 
؛ دوب دـهاوخن  هیرگ  کشا و  لـها  هجیتن  رد  دریم ، یم  شدوجو  رد  هفطاـع  ًاـعبط  دوش ، یم  لدگنـس  هک  یـصخش  .دزیر  یم  کـشا 

.تسین هانگ  زا  ریغ  يزیچ  زین  یلدگنس  لماع  دنک و  یم  کشخ  ار  مشچ  یلدگنس ، نیاربانب ،
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َریِـصَیَف ِْهیَلَع  َِبْلغَت  یّتَح  ِِهب  ُلازَت  الَف  ًهِیئطَخ  ُِعقاُوَیل  َْبلَْقلا  َّنِإ  ٍهَئیِطَخ  ْنِم  ِْبلَْقِلل  ُدَْـسفَأ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
وا رب  ات  تسوا  اب  دوش ، یم  دراو  بلق  رب  هانگ  دـنک ، یمن  دـساف  ار  ناسنا  بلق  هانگ ، اـطخ و  هزادـنا  هب  زیچ  چـیه   » (1) ؛» ُهَلَفْسَأ ُهالْعَأ 

«. دزاس نوگژاو  ار  نآ  هک  ییاج  ات  دنک  هبلغ 

.ددرگ رود  ادخ  زا  نیمز و  هب  ور  دشاب ، ادخ  هب  ور  دیاب  هک  یبلق  دوش ، ور  ریز و  بلق ، دوش  یم  ببس  ینعی 

َبات اذِإَف  ُءآدْوَس  ٌهَتُْکن  هَتْکُّنلا  َْکِلت  ْنِم  َجَرَخ  ًاْبنَذ  ََبْنذَأ  اذإَف  ُءآْضَیب  ٌهَتُْکن  ِِهْبلَق  ِیفَو  ّالِإ  ٍدـْبَع  ْنِم  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ٍْریَخ یلِإ  ُُهبِحاص  ْعِجْرَی  َْمل  ُضایَْبلا  َیِطُغ  اذِإَف  َضایَْبلا  یِّطَُغی  یّتَح  ُداوَّسلا  َکـِلذ  َداز  ِبُونُّذـلا  ِیف  يِداـمَت  ْنِإَو  ُءآدْوَّسلا  َکـِلذ  َبَهَذ 

، دیفس هطقن  نآ  زا  دنزب ، رس  وا  زا  یهانگ  یتقو  دراد ، يا  هدنشخرد  دیفـس و  عیـسو )  ) هطقن کی  شبلق  رد  يا  هدنب  ره   » (2) ؛» ...ًاَدبَأ
یم هدوزفا  شبلق  یهایس  رب  داد ، همادا  ناهانگ  هب  رگا  ددرگ و  یم  فرط  رب  یهایـس  نآ  درک ، هبوت  رگا  دوش ، یم  ادیپ  یهایـس  هطقن 

یمن زاـب  تداعـس  ریخ و  هب  لد ، نیا  بحاـص  رگید  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـناشوپ ، یم  ار  بلق  يدیفـس  ماـمت  هک  نیا  اـت  دوـش 
«. ددرگ

نیرت گرزب  ناـسنا ، هک  دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تقیقح  دوـش و  یم  هریت  تیـصعم  هاـنگ و  رثا  رب  ناـنچ  نآ  ناـسنا  بلق  یهاـگ 
هابت یّلک  هب  ار  شیوخ  ترخآ  ایند و  و  دش ، دهاوخن  هّبنتم  زین  يزردنا  دـنپ و  هظعوم و  چـیه  اب  یّتح  دوش و  یم  بکترم  ار  تایانج 

.دزاس یم 
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يراوخ مارح  ( 6

.تسا يراوخ  مارح  بلق ، تواسق  لماوع  هلمج  زا 

داتسیا و نانآ  لباقم  مالسلا  هیلع  ماما  درک  هدامآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  يارب  ار  دوخ  رکـشل  دعـسرمع  یتقو  اروشاع  زور 
، دنونشب ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  حیاصن  نانخـس و  دندشن  رـضاح  یّتح  دعـسرمع  رکـشل  یلو  درک ؛ تحیـصن  هظعوم و  ار  نانآ 

ِلِیبَـس یلِإ  ْمُکوُـعْدَأ  اـمَّنِإَو  ِیلْوَـق  اوُعَمْـسَتَف  ََّیلِإ  اُوتِْـصنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  اـم  ْمُکَْلیَو ! : » دوـمرف ناـنآ  هـب  باـطخ  ترـضح  هـک  دوـب  اـجنیا 
هب ارچ  امـــش ! رب  ياو   » (1) ؛» ْمُِکبُوُلق یلَع  َعـِبُطَو  ِمارَْحلا  َنِم  ْمُُکنوُُـطب  ْتَِئُلم  ْدَـقَف  ِیلْوَـق  ٍعِمَتْـسُم  َْریَغ  يِْرمَأـِل  ٍصاـع  ْمُکُّلُکَو...ِداـشَّرلا 

منخـس هب  دـینک و  یم  نم  تفلاخم  امـش  همه  مناوخ ، یم  ارف  تداعـس  هار  هب  ار  امـش  نم  هک  یلاح  رد  دـیهد ، یمن  شوگ  مناـنخس 
«. تسا هدروخ  امش  ياه  لد  رب  رهم  سپ  تسا ، هدرک  رپ  مارح  ار  امش  ياه  مکش  يرآ  دیهد ، یمن  ارف  شوگ 

هب ار  ناسنا  راک  دوش و  یم  ناـسنا  یلدگنـس  ببـس  هک  تسا  يروما  زا  زین  يراوخمارح  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  نخـس  نیا  قبط 
.دیامن یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رسپ  نتشک  هب  مادقا  و  هدیشک ، ریشمش  ادخ  تّجح  ربارب  رد  هک  دناسر  یم  ییاج 
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نامیا هریاد  زا  جورخ  هانگ و  : مهد لصف 

حیضوت

رب هک  دـش  نشور  هتـشذگ  لصف  رد  .دزاس  یم  جراخ  تاداقتعا  نامیا و  هریاد  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  ایند  رد  هانگ  راـثآ  هلمج  زا 
.دریگ یم  هلصاف  قیاقح  اب  ناسنا  دش ، هایس  بلق  یتقو  .دوش  یم  هایس  شبلق  هدیدرگ و  لد  یگریت  راچد  ناسنا  تیصعم ، هانگ و  رثا 

هب هک  نیا  ات  دوش  یم  رت  شزرا  یب  گنر و  مک  وا  يارب  يونعم  يداقتعا و  لئاسم  دـش ، رتدایز  هاـنگ  اـب  ناـسنا  تفلا  سنا و  هچره 
رهوگ هدـش و  جراخ  مالـسا  نامیا و  هریاد  زا  بیترت  نیدـب  دریگ و  یم  رخـسمت  هب  ای  هدومن و  راکنا  ار  يداقتعا  روما  همه  جـیردت ،

.دهد یم  فک  زا  ار  نامیا 

ِهَّللا ِتایِآب  اُوبَّذَـک  ْنَأ  يَأوُّسلا  اوُءآَسَأ  َنیِذَّلا  َهَِبقاع  َناک  َُّمث  : » دـیامرف یم  نآ  هرابرد  ًاحیرـص  میرک  نآرق  هک  تسا  يزیچ  بلطم  نیا 
نآ دننک و  یم  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  نیا  دنهد  یم  ماجنا  اوران  ياهراک  هک  یناسک  ِماجنارس   » (1) ؛» َنوُؤِزْهَتْسَی اِهب  اُوناکَو 

!« دنهد یم  رارق  شیوخ  رخسمت  دروم  ار  اه 
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؟ تسیچ نامیا 

ناسنا هک  یلماوع  یسررب  هب  هاگ  نآ  تسیچ ؟ نامیا  مینیبب  میشاب و  هتشاد  نامیا  زا  يرصتخم  تخانش  تسا  بسانم  زیچ ، ره  زا  لبق 
.میزادرپب دنک ، یم  جراخ  نامیا  هریاد  زا  ار 

تسا یبلق  داقتعا  رواب و  نآ  نامیا »  » هک تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  نآرق و  هفیرـش  تایآ  زا  هچنآ 
.دیامن دییأت  قیدصت و  ار  نآ  زین  ناسنا  راتفر  لامعا و  دنک و  فارتعا  نآ  هب  مه  نابز  هک 

ُنامیِْإلَأ : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  شیوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  ّیلع 
لد رد  هچنآ   ) نابز هب  فارتعا  یبلق و  تفرعم  تخانـش و  زا  تسا  ترابع  نامیا   » (1) ؛» ِناکْرَْألِاب ٌلَمَعَو  ِناسّللِاب  ٌراْرقِإَو  ِْبلَْقلِاب  ٌهَفِْرعَم 

(«. ندب حراوج  طّسوت  نید ، ناکرا   ) ناکرا هب  ندرک  لمع  و  دروایب ) زین  نابز  هب  دراد 

: تسین مالسلا  هیلع  قداص  نامیا  دشابن ، اه  نیا  زا  مادک  ره  هک  دراد  هیاپ  نکر و  هس  نامیا  تقیقح  رد 

.داقتعا فلا )

.رارقا ب )

.لمع ج )

َْمل ُْلق  اّنَمآ  ُباَرْعَْألا  َِتلاق  : » دـنک یم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  تحارـص  هب  میرک  نآرق  هک  نانچ  تسین ؛ ناـمیا  دـشابن ، یبلق  رواـب  رگا 
اُولُوق ْنِکلَو  اُونِمُْؤت 
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.میدروآ نامیا  ام  دنتفگ : دندمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن  بارعا  زا  یهورگ   » (1) ؛» ...ْمُِکبُوُلق ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اَّملَو  انْمَلْسَأ 
«. تسا هدشن  دراو  امش  ياه  لد  رد  نامیا  زونه  دیا ، هدروآ  مالسا  هکلب  دیدرواین  یقیقح )  ) نامیا امش  وگب  نانآ  هب  ربمایپ )! يا  )

.دوش یمن  بوسحم  نامیا  دنک ، رارقا  نابز  ولو  دشابن  یبلق  رواب  رگا  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

موق دیامرف : یم  میرک  نآرق  .دوش  یمن  هتفگ  نآ  هب  نامیا  زاب  .دـنکن  رارقا  فارتعا و  نآ  هب  نابز  اّما  دـشاب ؛ یبلق  رواب  رگا  یفرط  زا 
فارتعا دندشن  رضاح  اّما  تسادخ ، ربمایپ  وا  هزجعم و  اه  نیا  هک  دندرک  رواب  لد  رد  دندید ، ار  ترضح  نآ  تازجعم  یتقو  یـسوم 

ًاْملُظ ْمُهُـسُْفنَأ  اـْهتَنَْقیَتْساَو  اـِهب  اوُدَـحَجَو  : » درک یم  راـکنا  ناـشنابز  یلو  درک ؛ رواـب  ناـنآ  لد  ینعی  تسادـخ ؛ ربماـیپ  وا  هـک  دـننک 
«. دوب یبلط  يرترب  تلاهج و  يور  زا  راکنا  نیا  دنتشاد و  نیقی  لد  رد  هک  یلاح  رد  دندرک ، راکنا  ار  تازجعم  نیا   » (2) ؛» ًاُّولُعَو

لهجوبا بلاج  فارتعا 

زور کی  اّما  داد ؛ یم  رازآ  رایسب  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نانمشد  نیرت  تخـس  رـس  زا  یکی  لهجوبا 
نیا ّتلع  يو  زا  شناتسود  یتقو  .دومن  دروخرب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  یبوخ  هداشگ و  ییور  اب  دشور ، هب  ور  ترضح  اب  یتقو 

دروخرب
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یم نم  دنگوس ! ادخ  هب   » (1) ؛» ٍفانَم ِْدبَِعل  ًاعَبَت  اّنُک  یتَم  ْنِکلَو  ٌقِداص  ُهَّنَأ  ُمَلْعَأل  یِّنِإ  ِهَّللاَو  : » داد خساپ  نینچ  نیا  دندیـسرپ ، ار  بوخ 
«. مینک يوریپ  فانم  دبع  نادنزرف  زا  میناوت  یمن  ام  نکلو  تسوگتسار  قداص و  شیاعّدا ) رد   ) وا مناد 

.درواین نامیا  دنکن و  فارتعا  نابز  هب  تشاد ، رواب  لد  رد  ار  هچنآ  دش  بجوم  لهجوبا  رورغ  بّصعت و 

نایدوهی یتخسرس  تجاجل و 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  ندمآ  ربخ  دندوب و  لیجنا ) تاروت و   ) ینامـسآ بتک  هب  يانـشآ  هک  دوهی  ياملع  دیامرف : یم  میرک  نآرق 
نآ رد  ار  فاصوا  نآ  همه  دـش ، تلاـسر  هب  ثوعبم  ترـضح  یتقو  دـندوب ، هدـید  اـه  باـتک  رد  ار  وا  فاـصوا  هدـناوخ و  ار  هلآو 
نآ تلاسر  بّصعت ، تجاجل و  يور  زا  لاح  نیا  اـب  دنتخانـش ، یم  ار  شیوخ  نادـنزرف  هک  ناـنچ  نآ  دنتخانـش  دـندید و  ترـضح 

(2) ؛» َنوُمَْلعَی ْمُهَو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکََیل  ْمُْهنِم  ًاقیِرَف  َّنِإَو  ْمُهَءآَْنبَأ  َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  : » دـندومن راکنا  ار  ترـضح 
هناهاگآ ار  ّقح  نانآ  زا  یعمج  یلو )  ) دنسانش یم  دوخ  نادنزرف  نوچمه  ربمایپ )  ) ار وا  میداد ، نانآ  هب  ینامسآ  باتک  هک  یناسک  »

«. دننک یم  نامتک 

ار نآ  مه  ناـبز  تسه  لد  رد  هچنآ  دـیایب و  زین  ناـبز  هب  یبلق ، داـقتعا  دـیاب  هکلب  تسین  یفاـک  اـهنت  یبلق  رواـب  ناـمیا ، رد  نیارباـنب 
.دنک فارتعا 
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اب دیاب  دنک ، یمن  قدـص  نامیا  دـشابن ، دـنوادخ  تاروتـسد  هب  لمع  اّما  دـشاب ؛ زین  نابز  هب  فارتعا  دـشاب ، رواب  رگا  رگید ، يوس  زا 
.دشاب قداص  نامیا  ات  درک ، قیدصت  ءاضما و  ار  ینابز  فارتعا  یبلق و  داقتعا  نآ  تیصعم ، هانگ و  كرت  تابجاو و  ماجنا 

ُْبتْکُأ َلاَقَف : ُُبتْکَأ ؟ ام  ُْتلُقَف : ُْبتْکُأ  ٌِّیلَع ! ای  : » دومرف نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يزور  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
يا  » (1) ؛» ْهَحَکانُْملا ِِهب  ْتَّلَحَو  ِناسِّللا  یَلَع  يرَج  ام  ُمالْـسِْإلاَو  ُلامْعَْألا  ُْهتَقَّدَصَو  ِبُولُْقلا  ِیف  َرَّقَو  ام  ُنامیِإلَأ  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
رارق بلق  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  نامیا  ناـبرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  سیونب  دومرف : مسیونب ؟ هچ  مدرک : ضرع  .سیونب  یلع !

«. دوش یم  لالح  نآ  اب  حاکن  دقع و  دوش و  يراج  نابز  رب  هک  تسا  يزیچ  نآ  مالسا  دنک و  قیدصت  ار  نآ  راتفر ، لامعا و  دریگ و 

تسا و نامیا  ناـکرا  زا  ینید  تاروتـسد  هب  لـمع  یناـبز ، رارقا  یبلق و  رواـب  زا  ریغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نخـس  نیا  قبط 
.تسین نامیا  نامیا ، نآ ، ياهنم 

تشاد و لوبق  ار  ادخ  مه  ناطیـش  هک  دوش  یم  نشور  هدمآ  میرک  نآرق  رد  يدراوم  رد  تسا و  ناطیـش  هب  طوبرم  هک  یناتـساد  رد 
نیا دوش ، هدنار  دنوادخ  هاگرد  زا  دیدرگ  ببـس  دش و  وا  رفک  بجوم  هچنآ  اّما  درک ؛ زین  رارقا  فارتعا و  رواب  نیا  هب  ار ، تمایق  مه 

هب ار  ادخ  ناطیـش ، هنرگ  درک و  تفلاخم  دومنن و  لمع  دوب  مدآ  ترـضح  رب  هدجـس  هب  رما  انامه  هک  دـنوادخ -  روتـسد  هب  هک  دوب 
قلاخ ناونع 
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«. كاخ زا  ار  مدآ  يدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  وت   » (1) ؛» ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخَو  ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  : » درک فارتعا  دوخ  وا  .تخانش  یم 

اه ناسنا  هک  يزور  ات  ارم  اراگدرورپ !  » (2) ؛» َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأَف    ّ ِبَر : » تفگ درک و  رارقا  تشاد و  رواب  زین  ار  تمایق  ناـطیش 
«. هد تلهم  دنوش ، یم  هتخیگنارب 

.دومن تلهم  تساوخرد  هک  تشاد  رواب  ار  تمایق  هک  دوش  یم  مولعم  تمایق ، هب  فارتعا  مه  درک و  ادخ  ّتیبوبر  هب  فارتعا  مه 

لمع ناطیـش ، لکـشم  اهنت  هکلب  دوبن  ناـبز  هب  رارقا  فارتعا و  وا  لکـشم  زین  دوبن و  یبلق  رواـب  داـقتعا و  ناطیـش ، لکـشم  نیارباـنب ،
َنِم َناـکَو  َرَبْکَتْـساَو  َیبَأ  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدَأـِل  اوُدُجْـسا  ِهَِکئاَـلَْمِلل  اـْنُلق  ْذِإَو  : » دوـب یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  روتـسد  هب  ندرکن 

دز و زاب  رس  هک  ناطیش  زج  دندرک  هدجس  یگمه  دینک ، عوضخ  هدجس و  مدآ  رب  میتفگ  ناگتشرف  هب  هک  یماگنه  و   » (3) ؛» َنیِِرفاْکلا
«. دش نارفاک  زا  ّربکت  ینامرفان و  رطاخ  هب  دیزرو و  ّربکت 

: تسا نکر  هس  زا  لکشتم  نامیا ، ًالّوا  هک  دیدرگ  نشور  دش ، رکذ  هک  یبلاطم  هب  هّجوت  اب 

.یبلق داقتعا  فلا )

.ینابز فارتعا  ب )

.یهلا تاروتسد  هب  لمع  ج )
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، دـنهد یمن  ماـجنا  ار  دوخ  ینید  تاـبجاو  فیلاـکت و  دـننک ، یمن  لـمع  ار  یهلا  تاروتـسد  هک  یناـسک  راـک  دـش ، موـلعم  ًاـیناث  و 
.دندرگ یم  جراخ  نامیا  هریاد  زا  تسا و  راوشد  دنوش ، یم  تیصعم  هانگ و  بکترم  هدرکن ، كرت  ار  تامّرحم 

نامیا بیرخت  رد  هانگ  شقن 

حیضوت

شزاس یناوخمه و  نامیا  اب  ناهانگ  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  میرک و  نآرق  هفیرـش  تایآ  زا 
یم رکذ  ار  ناهانگ  نیا  زا  ییاه  هنومن  کنیا  .دهد  ماجنا  زین  ار  ناهانگ  زا  یـضعب  دشاب و  نمؤم  صخـش ، دوش  یمن  ینعی  دـنرادن ؛

: مینک

رابکتسا رّبکت و  فلا )

(. میدرک رکذ  ناطیش  ناتساد  رد  ار  نآ  هنومن  هک  نانچ  )

تقرس انز و  ب )

هفینح وبا  منک  یم  نامگ  رذ و  نب  ورمع  رصاملا و  سیق  نبا  هک  مدوب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  تمدخ  يزور  دیوگ : یم  هرارز  نب  دیبع 
َلْهَأ ُجُرَْخنال  ّانِإ  : » تفگ درک و  باطخ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  رـصاملا  سیق  نبا  .دـندش  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  دوب ، نانآ  اب  زین 
«. میناد یمن  جراخ  نامیا  زا  تیصعم  هانگ و  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  ام  « ؛» ِبُونُّذلاَو یِصاعَْملا  ِیف  ِنامیِْإلا  َنِم  اِنتَِّلم  َلْهَأَو  اِنتَوْعَد 

ُقِرْـسَی الَو  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  ِیناَّزلا  ِینْزَیال  َلاق : ْدَـقَف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَّمَأ  ِْسیَق ! َنب  اَی  :» مالـسلا هیلعرَفْعَجُوبَأ  َُهل  َلاـقَف  َلاَـق : »
(1) ؛» َْتئِش ُْثیَح  َُکباحْصَأَو  َْتنَأ  ْبَهْذاَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  ُقِراّسلا 
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هک یلاح  رد  یسک  چیه  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اّما  تسا ) وت  فرح  نیا  ! ) سیق رسپ  يا  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
ره هب  تناوریپ  وت و  تسادخ ) لوسر  نخس  نیا   ) دنک یمن  يدزد  دراد  نامیا  هک  یلاح  رد  یـسک  چیه  و  دنک ، یمن  انز  دراد  نامیا 

«. دیورب دیهاوخ  یم  هک  ییوس 

ود نآ  دـنک و  یم  بیرخت  ار  نامیا  هانگ  هک  تساـم  ثحب  دروم  هک  يزیچ  ناـمه  یکی  دـنک : یم  نشور  ار  بلطم  ود  تیاور ، نیا 
.يدزد يرگید  انز و  یکی  دومرف ، رکذ  هنومن  باب  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ار  هانگ 

شنارای رصاملا و  سیق  نبا  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  یهارمگ  راتفرگ  تفرگ ، هلصاف  تیب  لها  بتکم  زا  یـسک  رگا  هک  نیا  رگید 
ار دوخ  هدیشک و  كدی  هب  دوخ  هارمه  ار  نامیا  ناونع  ...و  یشک  مدآ  بارش ، تقرـس ، يدزد ، اب  دناوت  یم  ناسنا  دندرک  یم  نامگ 
: دومرف درک و  هئطخت  ار  رکف  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  شیامرف  زا  هدافتـسا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یلاح  رد  دنادب ، نمؤم 

«. دنوش یمن  عمج  مه  اب  نامیا  ناهانگ و  نیا  »

ِنامیِْإلا َنِم  َجَرَخ  َرْمَْخلا  َبِرَـش  ْنَمَو  ِنامیِْإلا  َنِم  َجَرَخ  ینَز  ْنَم  : » دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : يزار  نامعن 
ًادمع ناضمر  كرابم  هام  رد  دروخب و  بارش  دنک ، انز  هک  یـسک   » (1) ؛» ِنامیِْإلا َنِم  َجَرَخ  ًادِّمَعَتُم  ٍناضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  ًامْوَی  َرَْطفَأ  ْنَمَو 

«. دوش یم  جراخ  نامیا  زا  دنک ، يراوخ  هزور 

نامیا اب  يزیچ  نینچ  ًاملـسم  هدومن و  گـنج  مـالعا  تفلاـخم و  ادـخ  اـب  ًامـسر  اـیوگ  دوش ، یم  بکترم  ار  ناـهانگ  نیا  هک  یـسک 
.تسین راگزاس 
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نامیا اب  تّیّدض  غورد و  ج )

هک تسا  یعوضوم  نیا  .تسا  غورد » ، » دوش یم  نامیا  زا  ناسنا  جورخ  ببس  هتـشاد ، لماک  ّتیّدض  نامیا ، اب  هک  یناهانگ  هلمج  زا 
ِتایِآب َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ  : » دوش یم  هدافتـسا  ًالماک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  زا  مه  میرک و  نآرق  زا  مه 

نانآ یعقاو  نایوگغورد  يرآ )  ) دـنرادن نامیا  ادـخ  تایآ  هب  هک  دـنیوگ  یم  غورد  یناسک  اـهنت   » (1) ؛» َنُوبِذاْکلا ُمُه  َکـِئلوُأَو  ِهَّللا 
«. دنتسه

زا یخرب  یّتـح  هدومن و  شهوکن  تّمذـم و  ار  نآ  ناوارف ، تاـیاور  تاـیآ و  هک  تسا  یگرزب  تشز و  هاـنگ  ییوگغورد ، غورد و 
.دنا هدروآ  دیدپ  نآ  نوماریپ  یّلقتسم  ياه  باتک  نادنمشیدنا ،

يراگزاس مدـع  دـُعب  هب  اهنت  هدومن و  يراددوخ  اه  نآ  رکذ  زا  راصتخا ، تیاعر  تهج  اّما  دراد ؛ ینوگانوگ  فلتخم و  داعبا  غورد ،
.مینک یم  هراشا  نامیا  اب  نآ 

تایاور هاگدید  زا  غورد  حبق 

اذِإَو َبِذَک  َثَّدَح  اذِإ  ْنَم  ٌِملْـسَم : ُهَّنَأ  َمَعَزَو  یّلَـصَو  َماص  ْنِإَو  ٌِقف  انُم  َوُهَف  ِهِیف  َّنُک  ْنَم  ٌثالَث  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هزور هچرگ  تسا  جراـخ ) ناـمیا  هریاد  زا  و   ) قفاـنم دـشاب  سک  ره  رد  هک  تسا  تلـصخ  هـس   » (2) ؛» َناخ َنُِمْتئا  اذِإَو  َفَلْخَأ  َدَـعَو 

هک یسک  .دنک ج ) یم  فّلخت  هدعو  رد  هک  یسک  .دیوگ ب ) یم  غورد  نتفگ  نخس  ماگنه  هک  یسک  فلا ) دناوخب : زامن  دریگب و 
«. دنک یم  تنایخ  تناما  رد 
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«. دنک یم  ناریو  ار  نامیا  مکحتسم  يانب  غورد ،  » (1) ؛» ِنامیِْإلا ُبارَخ  َوُه  َبْذِْکلا  َّنِإ  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

یخوش يّدج و  غورد  زا  زیهرپ  موزل 

یمن ار  نامیا  معط  یـسک   » (2) ؛» ُهَّدِجَو َُهلْزَه  َبْذِْکلا  َكُْرتَی  یَّتَح  ِنامیِْإلا  َمْعَط  ٌْدبَع  ُدِـجَی  ال  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. یخوش غورد  هچ  يّدج و  غورد  هچ  دراذگب ؛ رانک  ار  غورد  هک  نیا  رگم  دشچ 

يزیرگ ّقح  د )

؛ تسا يزیتس  ّقح  ددرگ ، جراخ  نینمؤم  فص  زا  هداد و  تسد  زا  ار  نامیا  ياـهب  نارگ  رهوگ  ناـسنا  دوش  یم  ببـس  هک  يروما  زا 
.دریذپن ار  نآ  هداد و  جرخ  هب  تجاجل  اّما  دهدب ؛ صیخشت  دسانشب و  ار  ّقح  ناسنا  هک  نیا  ینعی 

ًاِفلاُخم َهاَرَی  ُْياَّرلَأ  َلاقَف : ِنامیِإلا ؟ َنِم  َدـْبَْعلا  ُجِرُْخی  ام  ینْدَأ  اـم  : » مدرک لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : یماـش  عیبرلا  یبا 
رظن دنیبب  ناسنا  هک  نیا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دنک  یم  جراخ  نامیا  هریاد  زا  ار  هدنب  هک  يزیچ  نیرتمک   » (3) ؛» ِْهیَلَع ُمیُِقیَف  ِّقَْحِلل 

(«. دوشن ملیست  قح  ربارب  رد  و   ) دنک يراشفاپ  نآ  رب  اّما  دراد ؛ تفلاخم  ّتیعقاو ) و   ) ّقح اب  شدوخ  يأر  و 

هفینحوبا اب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  بلاج  یتیاکح 

؟ یتسیک دومرف : ترضح  دش ، دراو  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح  رب  هفینح  وبا  يزور 

.هفینح وبا  تفگ :
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؟ قارع لها  یتفم  دومرف :

.يرآ تفگ :

؟ یهد یم  اوتف  يا  هلیسو  هچ  هب  دومرف :

.نآرق تفگ :

؟ يراد تخانش  نآرق  هباشتم  مکحم و  خوسنم ، خسان و  هب  تبسن  وت  دومرف :

.يرآ تفگ :

هب ار  اه  نآ  نایم  رفس   » (1) ؛» َنِینِمآ ًاماّیَأَو  َِیلاَیل  اهِیف  اوُریِـس  َْریَّسلا  اَهِیف  انْرَّدَقَو  : » دیامرف یم  هک  تسیچ  نآرق  هیآ  نیا  زا  دارم  دومرف :
«، دینک رفـس  لماک )  ) ینمیا اب  اه  يدابآ  نیا  رد  اهزور  اه و  بش  میتفگ ) نانآ  هب   ) میتشاد و رّرقم  کیدزن ) هلـصاف  اب   ) بسانتم روط 

؟ تسا نیمزرس  مادک  نیمزرس  نیا 

.تسا هنیدم  هّکم و  نیب  تفگ : هفینح  وبا 

یلاح رد  دینک ، یمن  رفس  هنیدم  هّکم و  نیب  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امـش  : » دومرف درک و  هسلج  رد  نارـضاح  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ دیتسین نمیا  دوخ  لام  ناج و  هب  تبسن  هک 

.تسا نینچ  يرآ ، دنتفگ : همه 

.دیوگ یمن  ّقح  زج  هک  ادخ  هفینحوبا ! يا  وت ! رب  ياو  دومرف : هفینحوبا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

ناکم مادک  دارم  تسا ،» ناما  رد  دوش  نآ  لخاد  هک  یـسک   » (2) ؛» ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَمَو  : » دیامرف یم  نآرق  هک  نیا  منادـب  وگب  لاح 
؟ تسا
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.تسا مارحلا  هَّللا  تیب  دارم  هفینح : وبا 

ریبج نب  دیعس  ریبز و  نب  هَّللادبع  هک  دیراد  ربخ  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : درک و  نارضاح  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ دندرکن ادیپ  ّتینما  لتق  زا  دندرب و  هانپ  هَّللا  تیب  هب 

.میناد یم  ام  تسا و  نینچ  يرآ  دنتفگ :

.دیوگ یمن  ّقح  زج  هک  دنوادخ  هفینحوبا ! يا  وت ، رب  ياو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

!! مهد یم  اوتف  سایق  اب  نم  مرادن ، ادخ  باتک  هب  ملع  نم  هفینحوبا :

؟ انز ای  تسا  رت  مهم  سفن  لتق  منادب  وگب  بوخ ! رایسب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا رت  مهم  سفن  لتق  هفینح : وبا 

؟ تسا مزال  دهاش  راهچ  انز  تابثا  يارب  یلو  تسا ؛ یفاک  دهاش  ود  لتق ، تابثا  يارب  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ هزور ای  تسا  رت  مهم  زامن  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا رت  مهم  زامن  هفینح : وبا 

رب زامن  ياضق  اّما  ؛ دنکاضق ار  دوخ  ياه  هزور  دـیاب  دریگ ، یمن  هزور  دـناوخ و  یمن  زامن  هک  ضئاح  نز  ارچ  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ تسین مزال  وا 

! مهد یم  اوتف  دوخ  يأر  اب  هکلب  مهد  یمن  اوتف  سایق  اب  نم  تفگ : هفینح  وبا 

نز بش  کی  رد  شمالغ  شدوخ و  دراد ، مالغ  هدرب و  هک  يدرم  هرابرد  ییوگ  یم  هچ  منادب  وگب  بوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
، هدومن نامیاز  زین  نز  ود  ره  دننک ، یم  ترفاسم  ود  ره  هاگ  نآ  دریگ ، یم  تروص  یسورع  مسارم  مه  دعب  دنریگ ، یم 
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مادک وت  يأر  قبط  دننام ، یم  هدنز  ناکدوک  دنریم ، یم  اهردام  دوش ، یم  بارخ  نانآ  رـس  رب  هناخ  سپـس  دـنروآ ، یم  ایند  هب  رـسپ 
؟ تسا مالغ  مادک  الوم و  مادک  كولمم ؟ مادک  کلام و  كدوک  ود  نیا  زا  کی 

! متسه رظن  بحاص  مراد و  ّطلست  ییاضق  لئاسم  رد  نم  مناد ، یمن  ار  اه  نیا  نم  تفگ : هفینح  وبا 

تـسد هک  یـسک  ای  هدرک ؟ روک  ار  یملاس  ناسنا  کی  مشچ  تساـنیبان و  هک  یـسک  هراـبرد  ییوگ  یم  هچ  بوخ  دومرف : ترـضح 
؟ درک صاصق  ار  اه  نیا  دوش  یم  هنوگچ  تسا ، هدرک  عطق  ار  یسک  تسد  درادن و 

! متسه هاگآ  ایبنا  تشذگرس  زا  طقف  هک  متسه  يدرم  نم  تفگ : هفینحوبا 

، دـنورب نوعرف  دزن  ات  داد  تیرومأم  نانآ  هب  یتقو  نوراه ، یـسوم و  ترـضح  ناـیرج  رد  ادـخ  هک  نیا  منادـب  وگب  دومرف : ترـضح 
؟ دور یمن  راک  هب  ّکش  دروم  رد  وت  رظن  هب  َّلََعل »  » هملک ایآ  یَشْخَی  ْوَأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  : » دومرف

.تسا نینچ  يرآ ، هفینح : وبا 

؟ دیوگ یم  نخس  ّکش  اب  مه  ادخ  دراد و  دوجو  ّکش  مه  ادخ  دروم  رد  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

!! مناد یمن  تفگ : هفینح  وبا 

اب ییوگ  یم  .یناد  یمن  يزیچ  ادـخ  باتک  زا  هک  نیا  لاـح  مهد و  یم  اوتف  ادـخ  باـتک  هب  ییوگ  یم  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ییوگ یم  .دوش  یمن  هرادا  ساـیق  اـب  نید  دوب و  ناطیـش  تفگ  نخـس  ساـیق  اـب  هک  یـسک  لّوا  هک  یلاـح  رد  مهد ، یم  اوتف  ساـیق 

بحاص
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ْمُکْحاَف : » دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  يرگید ؛ هن  تسا  تسرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  يأر  طـقف  هک  یلاـح  رد  متـسه ، يأر 
(1) «. ُهَّللا َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب 

رگا .يرادـن  هک  یلاح  رد  مراد  یهاـگآ  اـیبنا  تشذگرـس  زا  ییوگ  یم  .یناد  یمن  هک  یلاـح  رد  یناد ، یم  ار  تواـضق  ییوگ  یم 
، مدرک یمن  لاؤس  وت  زا  درکن ، لاؤس  يزیچ  وا  زا  دـش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رـسپ  رب  هفینح  وـبا  دـنیوگب : هک  دوـبن  نینچ 

!! یتسه سایق  لها  رگا  نک  سایق 

!! میوگ یمن  نخس  ادخ  نید  رد  دوخ  يأر  سایق و  اب  نیا  زا  دعب  رگید  تفگ : هفینحوبا 

رب تسد  دـندوب ، وـت  زا  لـبق  هـک  یناـسک  زا  هچناـنچ  دراد ، یمن  رب  وـت  زا  تـسد  تساـیر ، اـیند و  ّبـح  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 
(2) .تشادن

هّمئا ربمایپ و  ربارب  رد  هک  نانآ  رثکا  خـیرات  لوط  رد  .میا  هدرک  هبرجت  هدـید و  ار  يدارفا  نینچ  دوخ  یگدـنز  رد  زین  ام  زا  مادـک  ره 
زا عنام  تسایر ، یبلطایند و  تجاجل ، ، بّصعت اّما  دـنور ؛ یم  ههاریب  هک  دنتـسناد  یم  نارگید  زا  رتهب  دوخ  دنداتـسیا ، مالـسلا  مهیلع 

.دوش یم  نامیا  اب  ناسنا  هلصاف  بجوم  تسین و  راگزاس  نامیا  اب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دوب و  نانآ  تشگزاب 

يزیتس ربهر  ه )

، مالسا بتکم  رظن  زا  تسا .» یمالسا  هعماج  يربهر  لداع و  ماما  اب  تفلاخم  ، » دوش یم  نامیا  زا  جورخ  ببس  هک  یناهانگ  هلمج  زا 
همه رب  رمألا  اولوا  زا  تعاطا 
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اوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » تسا هداد  نیملسم  هب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يروتـسد  نیا  .تسا  مزال  ضرف و 
رمألا اولوأ  ادخ و  ربمایپ  دـینک  تعاطا  ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » (1) ؛» ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا 

«. ار ربمایپ ) يایصوا  )

تسا و بجاو  مزـال و  زین  رمـألا » اولوأ   » تعاـطا تسا ، مزـال  بجاو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  تعاـطا  هک  هنوگ  ناـمه 
رمألا اولوأ  زا  يوریپ  تیالو و  نودـب  یلمع  چـیه  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  ام  تایاور  یّتح  تسا ؛ هانگ  مارح و  زین  ناـنآ  تفلاـخم 

.دوش یمن  هتفریذپ 

ِتْأَی َْمل  َُّمث  ًاـِّیبَن  َنیِْعبَـس  ِلِـمَِعب  َهَّللا  یََقل  ًـالُجَر  َّنَأ  َْول  ًاـِّیبَن    ّ ِقَْحلاـِب ِینَثََعب  يِذَّلاَو  : »... دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
رگا دیزگرب ! يربمایپ  هب  قح  هب  ارم  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس   » (2) ؛» ًالْدَع الَو  ًافْرَص  ُْهنِم  ُهَّللا  َِلبَق  ام  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اّنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  ِهَیالِِوب 

بجاو لمع  چیه  دنوادخ  دنک ، تاقالم  ار  ادخ  تیب ، لها  ام  زا  رمألا  یلوا  تیالو  نودب  اّما  دهد ؛ ماجنا  ار  ربمایپ  داتفه  لمع  یسک 
«. تفریذپ دهاوخن  يو  زا  ار  یّبحتسم  و 

؟ دنتسه یناسک  هچ  رمألا  اولوأ 

.دنا هدش  یفّرعم  رمألا  اولوأ  يدّدعتم  تایاور  رد  اریز  تسین ؛ لاکشا  ثحب و  ياج  دنتـسه ، یناسک  هچ  رمألا  اولوأ  هک  نیا  دروم  رد 
زا رباج  دش ، لزان  ْمُْکنِم » ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  : » هفیرش هیآ  یتقو  هک  تسا  تیاور  رد  هلمج  زا 
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لوسر ادـخ و  تعاـطا  فـیدر  رد  ناـنآ  تعاـطا  هک  دنتـسه  یناـسک  هچ  رمـألا  اوـلوأ  نیا  دیـسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
؟ تسا هتفرگ  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

نیرخآ بلاط و  یبا  نب  ّیلع  نانآ  لّوا  هک  دنتسه  نیملسم  ناماما  نم و  نانیـشناج  نانیا  : » دومرف خساپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(1) «. ...تسا نم  هینک  وا  هینک  و  نم ، مسا  نامه  وا  مسا  هک  تسا  یسک  نانآ 

.تسا هانگ  مارح و  نانآ  اب  زیتس  تفلاخم و  تسا ، بجاو  ادخ  لوسر  ادخ و  تعاطا  لثم  ناشتعاطا  هک  یناسک  تسا  نشور 

؟ دراد یمکح  هچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ینمشد 

لها اب  یتسود  تیالو و  تعاطا ، ياج  هب  یـسک  رگا  لاـح  دوب ، مالـسلا  مهیلع  هّمئا  رمـألا و  اولوأ  تیـالو  دروم  رد  دـش  رکذ  هچنآ 
نامیا هریاد  زا  اهنت  هن  یناسنا ، نینچ  تسا و  رتراوشد  وا  راک  ًاعطق  تساخرب ، زیتس  هب  نانآ  اب  دیزگرب و  ار  نانآ  اب  ینمـشد  هار  تیب ،

.دش دهاوخ  جراخ  زین  نیملسم  فص  زا  هکلب  دوش  یم  جراخ 

انَضَْغبَأ ْنَم  ُساّنلا  اَهُّیَأ  : » دومرف نینچ  يا  هبطخ  نمض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يزور  دیوگ : یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج 
َمَعزَو یّلَـصَو  َماص  ْنِإَو  َلاقَف : ٌِملْـسُم ؟ ُهَّنَأ  َمَعَزَو  یّلَـصَو  َماص  ْنِإَو  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُْتُلق : َلاق : ًاّیِدوُهَی ، ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُهَثََعب  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ 

: دـیوگ رباـج  .دزیگنا  یمرب  يدوهی  تماـیق  زور  ار  وا  دـنوادخ  درادـب ، نمـشد  ار  تیب  لـها  اـم  سک  ره  مدرم ! يا   » (2) ؛» ٌِملْسُم ُهَّنَأ 
، ناسنا نیا  هچرگ  هَّللا ! لوسر  ای  متفگ :
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«. تسا ناملسم  دنک  نامگ  دریگب و  هزور  دناوخب ، زامن  هچرگ  دومرف : تسا ؟ ناملسم  دنک  نامگ  دریگب و  هزور  دناوخب و  زامن 

.تسا مالسا  زا  جورخ  هکلب  نامیا  زا  جورخ  لماوع  زا  و  یهلا ، ناربهر  اب  زیتس  تیب ، لها  اب  ینمشد  نیاربانب ،

مالسا زا  جراوخ  جورخ 

لها هک  یناسک  دـندوب ؛ جراوخ » ، » دـندرک زیتس  شترـضح  اب  دنداتـسیا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربارب  رد  هک  ییاهورگ  زا  یکی 
جراخ نیملـسم  هرمز  زا  هکلب  نامیا  زا  اهنت  هن  ادـخ ، تّجح  ماما و  اب  تفلاخم  لـیلد  هب  اـّما  دـندوب ؛ ...و  نآرق  توـالت  هزور ، زاـمن ،

.دندش

ِیتَّمُأ ْنِم  ٌمْوَق  ُجُرْخَی  : » دومرف هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـیامرف : یم  هورگ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
َنِم َنُوقُرْمَی  ...ًاْئیَش  ْمِهِمایِص  یلِإ  ْمُکُمایِص  الَو  ًاْئیَش ، ْمِِهتالَص  یلِإ  ْمُُکتالَـص  الَو  ًاْئیَـش ، ْمِِهتَءآِرق  یلِإ  ْمُُکتَئآِرق  ْتَْسَیل  َنآرُْقلا  َنوُؤَْرقَی 

تئارق هک  يا  هنوگ  هب  دـنناوخ  یم  نآرق  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  نم  تّما  نایم  رد  یهورگ   » (1) ؛» ِهَْیمَّرلا َنِم  َمْهَّسلا  ُقُرْمَی  امَک  ِمالْـسِإلا 
نانآ هزور  لباقم  رد  امـش  هزور  تسا ، زیچان  نانآ  زامن  ربارب  رد  امـش  زامن  دـیآ ، یمن  باسح  هب  يزیچ  نانآ  تئارق  لباقم  رد  اـمش 

!!« دزیرگب دوش و  اهر  نامک  هّلچ  زا  ریت  هک  هنوگ  نامه  دنزیرگ  یم  دنوش و  یم  جراخ  مالسا  زا  اّما...تسا  كدنا 
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؟ دراد یمکح  هچ  هیقف  ّیلو  اب  تفلاخم 

مکح نیمه  زین  مالـسلا  هیلعرـصع  ّیلو  ترـضح  تبیغ  نارود  رد  دوب ، مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  نامز  هب  طوبرم  دـش  رکذ  هچنآ 
تسا و بجاو  مزـال و  زین  وا  زا  تعاـطا  تسا ، طئارـشلا  عماـج  هیقف  نآ  زا  يربهر  تیـالو و  هک  تبیغ  رـصع  رد  ینعی  دراد ؛ دوجو 

.دراد ار  ماما  ربمایپ و  دنوادخ ، اب  تفلاخم  مکح  دشاب و  یم  مارح  هانگ و  زین  وا  اب  تفلاخم 

هب هک  یلیالد  هلمج  زا  .دنا و  هدرک  لالدتسا  بلطم  نیا  رب  نقتم  طوسبم و  روط  هب  رارسالا  فشک  باتک  رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما 
: مینک یم  رکذ  باتک  نامه  زا  ار  نآ  زین  ام  هک  تسا  هلظنح » نب  رمع  هلوبقم  ، » دنا هدومرف  رکذ  عوضوم  نیا  رب  دهاش  ناونع 

ْدَق ّیِنِإَف  ًامَکَح  ِِهب  اوُضْرَْیلَف  انَماَکْحَأ  َفَرَعَو  انِمارَحَو  اِنلالَح  ِیف  َرَظَنَو  انَثیدَـح  يوَر  ْدَـق  ْمُْکنِم  َناک  ْنَم  اهِیفَو  : » هلظنح نب  رمع  هلوبقم 
ُدَح َوُهَو  ِهَّللا  یَلَع  ِّداّرلاَک  اْنیَلَع  ُّداّرلَأ  َّدَر  اْنیَلَعَو  ِهَّللا  ِمْکُِحب  َّفَخَتْـسا  اَمَّنِإَف  ُْهنِم  ُْهِلبْقَی  َْمل  ْنَمَف  انِمْکُِحب  َمَکَح  اذِإَـف  ًاـمِکاح  ْمُْکیَلَع  ُُهْتلَعَج 

بوخ ار  ام  ماکحا  دراد و  ام  مارح  لالح و  هب  هّجوت  دنک و  یم  تیاور  ار  ام  ثیداحا  هک  يدهتجم ) ملاع و   ) یسک « ؛» َهَّللِاب ِكْرِّشلا 
یم مکح  ام  مکح  هب  یمکاح ) نینچ   ) یتقو ما ، هداد  رارق  مکاح  امـش  رب  ار  وا  نم  اریز  دـیهد ؛ تیاضر  وا  تموکح  هب  دسانـش ، یم 

هب كرش  زرم  نیا  تسادخرب و  ّدر  ام  رب  ّدرو  تسا ، هدومن  تفلاخم  ار  ام  هتفرگ و  کبس  ار  ادخ  مکح  دنکن ، لوبق  هک  یـسک  دنک ،
«. تسا ملاع  راگدورپ 
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ادـخ هب  كرـش  ّدـح  ردار  ادـخ  ّدرو  ادـخ ، در  ار  ماما  ّدر  و  ماـما ، ّدر  ار  وا  رب  ّدر  هدـش و  هداد  رارق  مکاـح  دـهتجم ، تیاور ، نیا  رد 
(1) .تسا هتسناد 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  تیالو و  تحت  زا  هک  یناسک  میدرک  هبرجت  میدـید و  ناریا ، یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  رد  ام  همه 
هب دنتفرگ ، شیپ  رد  ار  تفلاخم  هار  هدرک و  یچیپرـس  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ّماع  بیان  یهلا و  ربهر  نیا  يوریپ  زا  دـندش و  جراخ 

نشور قادصم  هتخاس و  هابت  ار  شیوخ  ترخآ  ایند و  هتفرگ ، رارق  ناربکتـسم  نارفاک و  ماد  رد  هنوگچ  دندش ، التبم  یتشونرـس  هچ 
.دندیدرگ « هرخآلا ایندلا و  رسخ  »
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راگدرورپ تمحر  زا  سأی  هانگ و  : مهدزای لصف 

تمحر زا  سأـی  .تسا  دـنوادخ » تمحر  زا  ندـش  سویأـم  ، » ددرگ ـالتبم  نآ  هب  ناـسنا  تسا  نکمم  هک  هاـنگ  راـثآ  زا  رگید  یکی 
ْنِم ْیاَی  ُسَ اـَل  :» دـیامرف یم  هداد و  تبـسن  نارفاـک  هب  ار  نآ  میرک  نآرق  هک  تسا  گرزب  هریبک و  ناـهانگ  زا  یکی  دوخ  راـگدرورپ ،

«. نارفاک هورگ  رگم  دوش ، یمن  راگدرورپ  تمحر  زا  دیماان   » (1) ؛» َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلااَّلِإ  ِهَّللا  ِحْوَر 

.تسا هدش  رکذ  هریبک  ناهانگ  فیدر  رد  راگدرورپ  تمحر  زا  سأی  زین  يدّدعتم  تایاور  رد 

اـسب هچ  رگید ، ناـهانگ  رد  اریز  تسا ؛ رت  تشز  رت و  گرزب  يرگید  هاـنگ  ره  زا  هاـنگ  نیا  هـک  دوـش  یم  نـشور  یتـّقد  كدـنا  اـب 
زا هک  یـسک  اّما  دزاس ؛ مهارف  ار  شیوخ  شزرمآ  تابجوم  دیامن و  هبوت  ددرگ ، زاب  ادـخ  هاگرد  هب  هدـش ، نامیـشپ  راکهنگ  صخش 

دروم هدشن و  وا  لاح  لماش  ادخ  فطل  درک  نامگ  دش و  سویأم  ادخ  تمحر 
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رفیک هب  هجیتن  رد  دور ، یم  ایند  زا  هبوت  نودـب  دـیآ ، یمن  رب  شیوخ  هانگ  ناربج  هبوت و  ماقم  رد  دریگ ، یمن  رارق  دـنوادخ  شـشخب 
.دوش یم  التبم  دوخ  ناهانگ 

راـتفرگ دزرمآ ، یمن  ار  وا  زگره  دـنوادخ  هک  دـنک  رّوـصت  نینچ  دوـشب و  سویأـم  دـنوادخ  تمحر  زا  هک  یـصخش  نیا ، زا  رتـالاب 
باذـع و ّقحتـسم  تروص  ره  رد  تسین و  نم  يارب  یتاجن  یتقو  دـیوگ : یم  دوخ  اب  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  زین  يرگید  ناوارف  ناهانگ 

...و ؟ هچ يارب  اهراک  زا  یضعب  زا  زیهرپ  منکن ؟ هدافتسا  اه  تّذل  زا  نیا  زا  رتشیب  ایند  رد  ارچ  سپ  متسه ، شتآ 

، ندـش سویأم  اریز  دوش ؛ سویأم  دـنوادخ  تمحر  فطل و  زا  دـیابن  دوش ، تیـصعم  هانگ و  بکترم  مه  ردـقچ  ره  ناسنا  نیارباـنب 
تـسا هداد  هدعو  میوشن ، دیماان  وا  نارک  یب  تمحر  زا  ات  تسا  هدرک  رما  ار  ام  هک  تسا  دنوادخ  نیا  تسا ، رت  گرزب  یهانگ  دوخ 

: دیامرف یم  و  دنک ) هبوت  مزال ، طیارش  اب  صخش  هک  نیا  هب  طورشم  هّتبلا   ) دهد رارق  وفع  دروم  ار  شناگدنب  ناهانگ  همه  هک 

يا وگب   » (1) ؛» ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِـسُفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  »
وا اریز  دزرمآ ؛ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دـیوشن  دـیمون  دـنوادخ  تمحر  زا  دـیا ! هدرک  متـس  فارـسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدـنب 

«. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب 

: دوش یم  هدهاشم  یهلا  فطل  تهج  دنچ  زا  هفیرش  هیآ  نیا  رد 

زا تسا  یفطل  فیطل ، ریبعت  نیا  و  نم ! ناگدنب  يا  َيِدابِع ؛» ای  : » دومرف فلا )
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!« نم ناگدنب  يا  : » دومرف هکلب  ناراکهنگ ! يا  نُوِبنْذُْملا ؛» اَهُّیَأ  ای  : » دومرفن هک  دوخ  ناگدنب  ّقح  رد  راگدرورپ  فرط 

.دربن راک  هب  هانگ »  » ریبعت دیا و  هدرک  فارسا  متس و  دوخ  رب  هک  یناسک  يا  اُوفَرْسَأ ؛» : » دومرف ب )

.دراد يدیمون  زا  یهن  رد  تحارص  هک  اوُطَنْقَت » ال  : » دومرف ج )

.درکن انثتسا  ار  يزیچ  و  دزرمآ » یم  ار  امش  ناهانگ  همه  دنوادخ  « ؛» ًاعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف د )

«. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  وا  « ؛» ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  : » دومرف دیکأت  زاب  ه )

كدوک ینز  درک : ضرع  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ  ینز  هک  تسا  هدـش  تیاور  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج  زا 
؟ دراد دوجو  يا  هبوت  وا  يارب  ایآ  تسا ، هتشک  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ 

، دوش نامیـشپ  دشاب ، هتـشک  ار  ربمغیپ  داتفه  نز  نآ  رگا  تسوا ! تردق  هضبق  رد  دّـمحم  ناج  هک  ییادـخ  هب  مسق  دومرف : ترـضح 
شناهانگ زا  دنک و  یم  لوبق  ار  شا  هبوت  دیامن ، یمن  عوجر  یهانگ  چـیه  هب  رگید  هک  دـنادب  ار  وا  تقادـص  دـنوادخ ، دـنک و  هبوت 

(1) .دشاب هدرکن  هانگ  هک  تسا  یسک  لثم  هدننک  هبوت  هک  یتسار  هب  دنک ، یم  وفع 

ادـخ فطل  تمحر و  زا  يدـیما  ان  اریز  دوش ؛ سویأـم  ادـخ  فطل  تمحر و  زا  دـیابن  زاـب  دـنک ، هاـنگ  هک  مه  هچ  ره  ناـسنا  هچرگ 
اب تسا ، رگید  هانگ  ره  زا  رت  گرزب  یهانگ 
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زا هدـش و  شوماخ  شلد  رد  یّلک  روط  هب  دـیما  رون  هک  دوش  یم  رو  هطوغ  تیـصعم  هانگ و  رد  ناـنچ  نآ  ناـسنا  یهاـگ  لاـح ، نیا 
.ددرگ یم  سویأم  مه  دنوادخ  هدرتسگ  تمحر 

هبطحق نب  دیمح  روآ  تفگش  ناتساد 

يا هلماعم  هبطحق  نب  دـیمح  نم و  نیب  تفگ : يروباشین  زاّزب  هَّللادـبع  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعاضرلا  رابخا  نویع  باـتک  رد 
دراو وا  رب  دوب ، ناضمر  كرابم  هام  رهظ  تقو  متفر ، شتاقالم  هب  رفـس  سابل  اب  درک ، راـضحا  ارم  متـشگزاب  ترفاـسم  زا  یتقو  دوب ،

شومارف متـسش ، ار  متـسد  میوشب ، ار  دوخ  تسد  هک  درک  رما  مه  نم  هب  تسـش و  ار  دوخ  تسد  وا  دندروآ ، یقیربا  تشط و  مدش ،
.مدیشک رانک  ار  دوخ  و  دمآ ، مدای  هب  دندرک ، رضاح  ماعط  یتقو  اّما  متسه ؛ هزور  تسا و  ناضمر  كرابم  هام  هک  مدرک 

؟ يروخ یمن  راهان  ارچ  تفگ : هبطحق  نب  دیمح 

.دراد يرذع  ریما  دیاش  منک ، راطفا  هک  مرادن  مه  يرگید  رذع  متسین ، ضیرم  نم  تسا ، ناضمر  كرابم  هام  ریما ! يا  متفگ :

.دش يراج  شکشا  هاگ  نآ  متسین ، مه  ضیرم  مرادن ، يرذع  مه  نم  تفگ : درک و  هیرگ  هبطحق  نب  دیمح 

یتقو داتسرف ، نم  لابند  یبش  دوب ، سوط  رد  دیشرلا  نوراه  هک  ینامز  رد  تفگ : مدیسرپ ؟ ار  شا  هیرگ  ببـس  ماعط  فرـص  زا  سپ 
دید ارم  نوچ  تسوا ؛ دزن  زین  يا  هنهرب  گنر و  زبس  يریـشمش  تسا ، نشور  شیور  يولج  رد  یعمـش  مدـید  مدـش ، دراو  وا  رب  هک 

؟ تسا هنوگچ  نینمؤملاریما  زا  وت  تعاطا  دیسرپ :
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، ناج لام ، اب  متفگ  دومن ، رارکت  ار  شـسرپ  نامه  درک و  راضحا  ارم  زاب  دیـشکن  یلوط  درک و  صّخرم  ارم  .لاـم  ناـج و  اـب  متفگ :
، درک رارکت  ار  لاؤس  نامه  درک و  راضحا  ارم  راـب  نیمّوس  يارب  .دومن  صّخرم  ارم  زین  راـب  نیا  .منک  یم  يوریپ  وت  زا  دـالوا  لـها و 

! درک مهاوخ  تعاطا  وت  زا  نید  دالوا و  لها ، ناج ، لام ، اب  متفگ :

.ناسرب لتق  هب  ار  وا  داد  ناشن  وت  هب  مداخ  نیا  هک  ار  سک  ره  رادرب و  ار  ریشمش  نیا  تفگ : دیدنخ و  نوراه 

، میدش هناخ  دراو  درک ، زاب  ار  لفق  دوب ، لفق  نآ  ِرَد  هک  درب  يا  هناخ  هب  ارم  .مدمآ  نوریب  نوراه  مداخ  هارمه  متشاد و  رب  ار  ریشمش 
، درک زاب  ار  اه  نآ  زا  یکی  دوب ، لفق  زین  هرجح  هس  ره  ِرَد  تشاد و  دوجو  هرجح  هس  هناخ  نآ  رد  تسا و  یهاچ  هناـخ  طـسو  مدـید 

! دنراد رارق  ریجنز  لغ و  رد  مالسلا  اهیلعارهز  یلع و  دالوا  دّیس  همه  ناوج ، ریپ و  رفن  تسیب  مدید 

ار نانآ  رـس  ندب و  مدز و  یم  ار  نانآ  ندرگ  نم  دروآ و  ولج  ار  تاداس  یکی ، یکی -  وا  ینزب ، ندرگ  ار  اه  نیا  دیاب  تفگ : مداخ 
!! دندش هتشک  همه  رفن  تسیب  ات  متخادنا ، یم  دوب  هناخ  طسو  رد  هک  یهاچ  نآ  رد 

، مداخ هراشا  هب  زین  ار  نانآ  همه  دنتـسه ، ریجنز  لغ و  رد  دّیـس  رفن  تسیب  زین  هرجح  نیا  رد  مدید  دوشگ ، ار  مّود  هرجح  ِرَد  هاگ  نآ 
!! متخادنا هاچ  رد  مدز و  ندرگ 

ياو تفگ : نم  هب  هک  دوب  يدرمریپ  رخآ  رفن  .متشک  زین  ار  نانآ  دندوب ، دّیـس  رفن  تسیب  زین  هرجح  نآ  رد  دوشگ ، ار  مّوس  هرجح  ِرَد 
نآ لاح  دننک و  راضحا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ام  ّدج  روضح  رد  ار  وت  هک  یماگنه  يراد  يرذـع  هچ  تمایق  يادرف  وت ! رب 

؟ يا هتشک  هانگ  نودب  ار  وا  نادنزرف  زا  رفن  تصش  وت  هک 
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! مدنکفا هاچ  نآ  رد  متشک و  زین  ار  درم  ریپ  نآ  دیناسرت ، ارم  درک و  نم  هب  یهاگن  بضغ  يور  زا  مداخ  دیزرل ، نم  ندب 

نیقی نم  دراد ؟ یعفن  هچ  وا  يارب  زامن  هزور و  دشاب ، هتـشک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دالوا  زا  رفن  تصـش  هک  یـسک  سپ 
.مریگ یمن  هزور  زین  ار  ناضمر  هام  اذل  متسه و  دّلخم  شتآ  رد  هک  مراد 

گرزب هانگ  درادرب ، تسد  هزور  زامن و  زا  هجیتن  رد  دوش و  سویأم  ادخ  تمحر  زا  هبطحق  نب  دیمح  دـش  بجوم  هچنآ  لاح ، ره  هب 
.دوب رت  گرزب  یهانگ  زین  يدیماان  سأی و  نیا  دوخ  هچرگ  دوب ، وا 

يروباـشین هَّللادـبع  ناـسارخ ، هب  مالـسلا  اـمهیلعاضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  دورو  زا  سپ  هک  تسا  تیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
هک سأی  نآ  وا ! رب  ياو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  و  دومن ، لقن  ترـضح  يارب  ار  ملاـع  راـگدرورپ  زا  وا  سأـی  نوعلم و  نآ  ناتـساد 

(1) «. تسا رتشیب  يولع  تصش  لتق  زا  شهانگ  تشاد  یهلا  تمحر  زا  دیمح 

دوش داجیا  وا  رد  راگدرورپ  تمحر  زا  يدیمون  سأی و  حور  مک  مک  هک  دنک  تیـصعمو  هانگ  راتفرگ  ار  دوخ  نانچ  نآ  دیابن  ناسنا 
تمحر هک  دنادب  زین  دیآرب و  ناربج  هبوت و  ددص  رد  دوز  دزرـس ، وا  زا  یهانگ  رگا  مه  دـیامن و  زیهرپ  تیـصعم  زا  مه  دـیاب ، هکلب 

.دهد یم  رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  وا  دنوادخ  تشگزاب ، ادخ  يوس  هب  ناسنا  رگا  تسا ، هدرتسگ  راگدرورپ 

، دشاب هتشادن  زیهرپ  هانگ  ماجنا  زا  دشاب ، یگدولآ  تیصعم و  راتفرگ  مئاد  رگا  اّما 

ص:163

ج 1/79. هریبک ، ناهانگ  . 233 - 1

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 174 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا رت  میظع  رت و  گرزب  هانگ  دوخ  نیا  هک  دوش  یم  راگدرورپ  تمحر  زا  سأی  راتفرگ  ددنبب ، شیوخ  يور  هب  زین  ار  هبوت  باب 
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ادخ مشخ  زا  ینمیا  مدع  هانگ و  : مهدزاود لصف 

ینامرفان هانگ و  ماگنه  راکهنگ ، صخـش  هک  تسا  نیا  دوش -  یم  هّجوت  نادـب  رتمک  هک  هاـنگ  رگناریو  ياهدـمایپ  راـثآ و  رگید  زا 
هچ هک  دنک  یمن  هشیدنا  دوخ  اب  دـهد ، یمن  هار  دوخ  هب  یـسرت  دـناد و  یم  نمیا  دـنوادخ  مشخ  رهق و  زا  ار  دوخ  ایوگ  راگدرورپ ،

تاررقم نیناوق و  زا  فّلخت  رطاخ  هب  ار  وا  و  دوش ، دراو  وا  رب  یهلا  باذع  هتشگ و  ادخ  مشخ  لومـشم  تیـصعم ، هانگ و  ماگنه  اسب 
.دزاس دوبان  یهلا ،

یمالسا تایاور  رد  تسا و  گرزب  هانگ  زین  دوخ  دوش ، یم  تیصعم  ناهانگ و  رب  رتشیب  تأرج  بجوم  هک  نیا  رب  هوالع  تلاح  نیا 
(1) .تسا هدش  رکذ  هریبک  هانگ  فیدر  رد 

لها ایآ   » (2) ؛» َنوُِمئَآن ْمُهَو  ًاتاَیب  انُـسَْأب  مُهَِیتْأَی  ْنَأ  يَرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأَـفَأ  : » دـیامرف یم  هداد ، هّجوت  ّمهم  رما  نیا  هب  ار  اـم  زین  میرک  نآرق 
«. دنشاب باوخ  رد  هک  یلاح  رد  دیایب  نانآ  غارس  هب  هنابش  ام  باذع  هک  نیا  زا  دنتسه  نمیا  اه  يدابآ 
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هک نیا  زا  دنتـسه  نمیا  اه ، يدابآ  لها  ایآ   » (1) ؛» َنُوبَْعلَی ْمُهَو  ًیحُـض  انُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يَرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأ  َوَأ  : » دیامرف یم  دعب  هیآ  رد 
«. دنتسه يزاب  مرگرس  هک  یلاح  رد  دیایب  ناشغارس  هب  زور  ماگنه  ام  باذع 

: دیامرف یم  مّوس  هیآ  رد  هفیرش ، هیآ  ود  نیا  زا  سپ 

زج هک  یلاح  رد  دـنناد !؟ یم  ناما  رد  یهلا  رکم  زا  ار  دوخ  نانآ  اـیآ   » (2) ؛» َنوُرِـساْخلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی  اَلَف  ِهَّللا  َرْکَم  اُونِمَأَفَأ  »
«. دنناد یمن  نمیا  ادخ  تازاجم ) و   ) رکم زا  ار  دوخ  ناراکنایز 

باذع زا  سرت  تمحر و  هب  دیما 

كانـساره كانمیب و  زین  راـگدرورپ  مشخ  رهق و  هب  تبـسن  دـیاب  تسا ؛ راودـیما  دـنوادخ  تمحر  هب  هک  هنوگ  ناـمه  نمؤم  ناـسنا 
رد هک  نانچ  دشاب ؛ یم  زین  رهق  بضغ و  مشخ ، ياراد  تسا ، شـشخب  تمحر و  فطل ، ياراد  هک  يدنوادخ  دناد  یم  نوچ  دـشاب ؛

محرا وا  « ؛» ِهَمِقَّنلاَو ِلاکَّنلا  ِعِضْوَم  ِیف  َنِیِبقاعُْملا  ُّدَشَأَو  ِهَمْحَّرلاَو  ِْوفَْعلا  ِعِضْوَم  ِیف  َنیِمِحاّرلا  ُمَحْرَأ  : » میناوخ یم  حاتتفا  فیرـش  ياعد 
«. باذع الب و  هاگیاج  رد  تسا  ناگدنهد  رفیک  نیرت  تخس  تمحر و  وفع و  هاگیاج  رد  تسا ، نیمحارلا 

.دناد یمن  نمیا  ار  دوخ  زین  دنوادخ  بضغ  مشخ و  زا  تسین ، دیماان  سویأم و  ادخ  تمحر  زا  هک  يروط  نامه  نمؤم 
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َْمل اذه  َنِّزُو  َْول  ِءآجَر  ُرُونَو  ٍهَفیِخ  ُرُون  ِنارُون  ِِهْبلَق  ِیفَو  ّالِإ  ٍنِمُْؤم  ٍْدبَع  ْنِم  َْسَیل  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
سرت و رون  دراد : دوجو  رون  ود  شلد  بلق و  رد  هک  نیا  رگم  تسین  ینمؤم  هدنب   » (1) ؛» اذه یلَع  ْدِزَی  َْمل  اذه  َنِّزُو  َْولَو  اذه  یلَع  ْدِزَی 

یتداـیز یکی  نیا  رب  دـننک  نزو  ار  یکی  نآ  رگا  درادـن و  ینوزف  یکی  نآ  رب  دـننک ، نزو  ار  نیا  رگا  هک ) يا  هنوـگ  هب   ) دـیما روـن 
(«. دراد دوجو  ءاجر  فوخ و  نازیم  کی  هب  نمؤم  دوجو  رد  ینعی   ) درادن

یلاح رد  تسا ، هدش  لفاغ  دنوادخ  بضغ  مشخ و  زا  هداد و  ادخ  رب  تراسج  تأرج و  دوخ  هب  دنک ، یم  هانگ  هناکاب  یب  هک  یسک 
.ددرگ یهلا  تبوقع  بجوتسم  دریگ و  رارق  ادخ  مشخ  لومشم  هانگ  لاح  رد  اسب  هچ  دهدب  لامتحا  دیاب  هک 

ار وا  هانگ  ای  هدرک ، تلفغ  وا  زا  دـنوادخ  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  دوش ، یمن  وا  رفیک  تبوقع و  رد  لیجعت  رگا  دـنادب ، دـیاب  ناسنا 
.تسا رفیک  تبوقع و  يو  يارب  زین  تلهم  نیمه  یهاگ  هکلب  هتفرگ ، هدیدان 

ٌباذَـع ْمَُهلَو  ًاـْمثِإ  اوُداَدْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  اـمَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُـهل  ِیلُْمن  اـمَّنَأ  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  اـَلَو  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
رد ایند  رد  و   ) میهد یم  تلهم  ناشیا  هب  ام  تسا ، نانآ  ریخ  عفن و  هب  میهد  یم  تلهم  ناـشیا  هب  هچنآ  دـنرادنپن  نارفاـک   » (2) ؛» ٌنیِهُم

«. تسا هدننک  راوخ  یباذع  ناشیا  يارب  دوش و  دایز  ناشهانگ  هجیتن ، رد  ات  مینک ) یمن  لیجعت  ناشتبوقع 

رد ناسنا ، ینامرفان  هانگ و  ربارب  رد  هک  تسین  نیا  رب  راگدرورپ  ّتنس  ًاساسا 
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ملاـع تادوجوم  همه  دـیامن ، لـیجعت  رفیک  تبوقع و  رد  دـنوادخ  رگا  دـیامرف : یم  نآرق  اریز  دـیامن ؛ لـیجعت  يو  رفیک  تبوقع و 
دنوادخ رگا  و   » (1) ؛» ...ٍهَّبآَد ْنِم  اْهیَلَع  َكَرَت  ام  ْمِهِْملُِظب  َساّنلا  ُهَّللا  ُذِـخاَُؤی  َْولَو  : » دـنام یمن  یقاب  یـسک  رگید  دـنوش و  یم  كـاله 

«. تشاذگ یمن  یقاب  نیمز  تشپ  رب  ار  يا  هدنبنج  چیه  درک ، یم  تازاجم  ناشملظ  رطاخ  هب  ار  مدرم 

یهاگ هک  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  زا  یّتح  دـنزن ؛ رـس  وا  زا  یهاـنگ  هک  تسین  یـسک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زج  اریز 
راچد نانچ  نآ  راکهنگ ، هدـنب  نیا  هجیتن  رد  دراذـگ ، یم  وا  راـیتخا  رد  یتمعن  يا ، هدـنب  هاـنگ  لاـبند  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 

ار وا  دنوادخ  مشخ  ناهگان  اّما  دوش ، یم  رو  هطوغ  يرتشیب  هانگ  رد  و  دـنک ، یم  شومارف  زین  ار  رافغتـسا  هبوت و  هک  دوش  یم  تلفغ 
.دریگ یم  رب  رد 

ًاْبنَذ ََبنْذَأَف  ًاّرَش  ٍْدبَِعب  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإَو  َرافِْغتْسْإلا  ُهُرُکْذَیَو  ٍهَمِْقِنب  ُهَعَْبتَأ  ًاْبنَذ  ََبنذَأَف  ًاْریَخ  ٍْدبَِعب  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدنب کی  یبوخ  دنوادخ ، هاگره   » (2) ؛» َنوُمَْلعَی ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْسنَس   » یلاعَت ُُهلْوَق  َوُهَو  ِِهب  يِدامَتَیَو  َرافِْغتْسْإلا  ُهَیِسَِنل  ٍهَمِْعِنب  ُهَعَْبتَا 
هدـش التبم  هانگ  رثا  رب  هک  دـنک  هّجوت  ات  دـنک  یم  التبم  یتبیـصم  الب و  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، هانگ  هدـنب  نآ  یتقو  دـهاوخب ، ار  يا 

يا هزات  تمعن  دنوادخ  دنک ، هانگ  یتقو  دهاوخ ، يدب  ّرـش و  شا  هدنب  يارب  هاگ  ره  اما  دنک ، رافغتـسا  دیآرب و  هبوت  ددص  رد  تسا ،
نیا دور و  یم  ورف  هاـنگ  رد  رتـشیب  دـنک و  یمن  رافغتـسا  هبوت و  دوش و  یم  تلفغ  یـشومارف و  راـتفرگ  هجیتـن  رد  دـشخب ، یم  وا  هب 

يانعم
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«. هلحرم هب  هلحرم  هجرد و  هجرد  ار  نانآ  میریگب  هک  دشاب  دوز  دیامرف : یم  هک  تسا  راگدرورپ  نخس 

نامقل راگدنام  نخس 

ُبیِجاعَْألا اَهِیف  َناک  َلاق : َنامُْقل ؟ ِهَّیـصَو  ِیف  َناَـک  اـم  َُهل  ُْتُلق  : » َلاـق مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  یبَأ  ْنَع  هِیبَأ ، ْوَأ  ِهَْریَغُْملا  ِْنب  ِثِراـْحلا  ِنَع 
ِْنیلَقَّثلا ِبُونُذـِب  ُهَْتئِج  َْول  ًءاجَر  َهَّللا  ُجْرَأَو  ََکبَّذََـعل  ِْنیَلَقَّثلا  ِِّرِبب  ُهَْتئِج  َْول  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  ِفَخ  ِِهْنباـِل : َلاَـق  ْنَأ  اـهِیف  َناَـک  اـم  ُبَجْعَأ  َناَـکَو 

هچ نامقل  مالک  رد  بلاج  نخـس  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  یم  شردپ  ای  هریغم  نب  ثراح   (1) ؛» ...َکَمِحََرل
شدـنزرف هب  هک  تسا  نخـس  نآ  رت  بلاج  همه  زا  اّما  تسا ؛ دایز  بیجع  تاـملک  ناـمقل  نانخـس  رد  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدوب 

هتـشاد ار  وا  باذـع  سرت  مه  زاب  یهد ، ماجنا  ار  سنا  ّنج و  تداـبع  رگا  هک  سرتب  ادـخ  مشخ )  ) زا يا  هنوگ  هب  مدـنزرف )! : ) تفگ
دروم ار  وت  هک  یـشاب  راوادیما  زاب  یـشاب ، هداد  ماجنا  ار  سنا  ّنج و  هانگ  رگا  هک  شاب  راودیما  ادخ  تمحر )  ) هب هنوگ  نآ  یـشاب و 

«. دهد یم  رارق  وفع 

دنوادخ تمحر  هب  دیما  يانعم 

: دنیوگ یم  خساپ  رد  دنوش ، رکنم  زا  یهن  ای  دوش ، هداد  رّکذت  نانآ  هب  هک  یماگنه  اّما  دنوش ؛ یم  هانگ  بکترم  هک  یناسک  دنرایسب 
 . ...و تسین  ریگتخس  دنوادخ  میراد ، دنوادخ  تمحر  هب  دیما  ام  تسا ! میرک  ادخ 
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رب ار  دـنوادخ  مشخ  هک  یهانگ  اـسب  هچ  دوش و  یم  رتشیب  هاـنگ  ببـس  تسا و  یناطیـش  هشیدـنا  کـی  هشیدـنا ، نیا  هک  یتروص  رد 
یسک تسین ، یهلا  تمحر  هب  ناراودیما  قطنم  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  زا  نیا ، رب  هوالع  .دزیگنا 

، دزاس مهارف  زین  ار  وا  تمحر  تابجوم  دیاب  دراد ، ار  دنوادخ  تمحر  دیما  هک 

َنُولازَی ـالَف  اوُجَْرن ، َنُولوُقَیَو  یِـصاعَْملِاب  َنُولَمْعَی  ٌمْوَـق  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  تمدـخ  دـیوگ : یم  يوار 
ْنِم َفاخ  ْنَمَو  ُهَبَلَط  ًاْئیَـش  اجَر  ْنَم  َّنِإ  َنیِجاِرب ، اوُْسَیل  اُوبِذَـک  ِِینامَْألا ّ،  ِیف  َنوُحَّجَرَتَی  ٌمْوَق  ِءآلُؤه  َلاقَف : ُتْوَْملا ، ُمُهَِیتْأَی  یّتَح  َِکلذَـک 
روط نیمه  و  میراودـیما ! ادـخ ) تمحر  هب   ) ام دـنیوگ : یم  هدـش و  بکترم  یهانگ  فالخ و  راک  یهورگ ،  » (1) ؛» ُْهنِم َبَرَه  ْیَش ٍء 

دنا و هدش  جراخ  لادتعا  ّدح  زا  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنریم ! یم  دیآ و  یم  ناشغارس  هب  گرم  ات  دنتسه 
هب ندیسر  يارب  دشاب ، هتـشاد  دیما  يزیچ  هب  هک  یـسک  اریز  دنتـسین ؛ ناراودیما  نانیا  دنیوگ ، یم  غورد  دنا ، هدیمهفن  ار  دیما  يانعم 

«. دنیزگ یم  يرود  نآ  زا  دسرتب ، يزیچ  زا  هک  یسک  نآ  دنک و  یم  شالت  نآ 

(2) ؛» وُجْرَیَو َفاـخَی  اـِمل  ًـالِماع  َنوُکَی  یّتَـح  ًاـیِجارَو  ًاـِفئآخ  ُنوُکَی  ـالَو  ًاـیِجاَر ، ًاـفئآخ َو  َنوُکَی  یّتَـح  ُنِمْؤُْملا  ُنوُکَی  ـال  : » دومرف زین 
زین دیما  میب و  و  دشاب ) هتـشاد  مه  اب  ار  اجر  فوخ و  ، ) دـشاب دـیما  میب و  ياراد  هک  نیا  رگم  دـیآ ، یمن  باسح  هب  نمؤم  ناسنا ،) »)

«. دیامن شالت  یعس و  تسا ، راو  دیما  هچنآ  هب  تبسن  دراد و  میب  هچنآ  هب  هک  نیا  رگم  درادن 
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هجیتن رد  و  هتخاس ، مهارف  ار  ادخ  مشخ  هک  دنوادخ -  ینامرفان  یگدولآ و  هانگ ، زا  دیاب  دسرت ، یم  یهلا  باذع  زا  ناسنا  رگا  ینعی 
، تسا راودیما  یهلا  تمحر  هب  رگا  ...و و  دنکن  تیصعم  دوشن ، اطخ  هانگ و  بکترم  دیامن ، زیهرپ  دروآ -  یم  لابند  هب  ار  وا  باذع 
، دوش یم  راگدرورپ  تمحر  بلج  بجوم  دزاس و  یم  دونـشخ  ار  دـنوادخ  هچنآ  دـیاب  تسا ، هتـسب  لد  راـگدرورپ  مرک  فطل و  هب 
، نامورحم هب  کمک  ادـخ ، هناـخ  جـح  داـهج ، رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هزور ، زاـمن ، دـهد ، ماـجنا  ار  تاـبجاو  دـهد ، ماـجنا 

.دزاس شیوخ  لاح  لماش  ار  یهلا  تمحر  ات  دهد  ماجنا  ...و  محر  هلص  ردام ، ردپ و  هب  مارتحا  هعماج ، هب  تمدخ 

ببـس تسا و  نآ  راتفرگ  راکهنگ  صخـش  هک  تسا  يروما  زا  یهلا ، باذع  رهق و  زا  تلفغ  ادخ و  مشخ  رکم و  زا  ینمیا  نیاربانب ،
.دوش یم  يو  هانگ  شیازفا 

راک هبوت  ناوج  زا  بلاج  یناتساد 

راوس یتشک  رب  شا  هداوناخ  اب  يدرم  : » دومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  یلامث  هزمح  وبا 
نیا رسمه  اهنت  دندش ، قرغ  بآ  رد  یتشک  نانیشنرس  مامت  دش ، هتـسکش  مه  رد  تشگ و  نافوت  راچد  یتشک  ایرد  طسو  رد  دندش ،
درم هریزج ، نیا  رد  دـناسر ، ایرد  ياه  هریزج  زا  يا  هریزج  هب  ار  وا  مک  مک  بآ ، جوم  درب و  هانپ  یتشک  زا  يا  هتـسکش  هتخت  هب  درم 
هورگ زا  وت  درک  لاؤس  داتفا ، نز  هب  راکهزب  درم  نیا  مشچ  هک  یماگنه  درک ، یمن  راذگ  ورف  یهانگ  چیه  زا  هک  دوب  ینزهار  دزد و 

.مناسنا تفگ : یسنا ؟ ای  یّنج ،

ص:171

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


یم نز  ندب  دش  هّجوتم  هبترم  کی  اّما  دومن ؛ ار  نز  هب  زواجت  تمرح و  کته  دصق  دوب ، یلفاغ  ناسنا  هک  نئاخ  درم  ماگنه ، نیا  رد 
؟ ینارگن برطضم و  ارچ  وت  تفگ : دزرل !

.درک نامسآ  هب  هراشا  مسرت و  یم  وا  زا  تفگ : نز 

؟ يا هدشن  بکترم  فالخ  ياهراک  نیا  زا  نونک  ات  ایآ  تفگ : نزهار  درم 

! زگره مسق  شتّزع  هب  تفگ : نز 

منک یم  روبجم  فالخ  راک  هب  ار  وت  هک  نم  یـسرت ، یم  ادـخ  زا  نینچ  نیا  يا ، هدرکن  یفالخ  راک  نونک  اـت  هک  وت  تفگ : درم  نآ 
! مسرتب ادخ  زا  هک  نیا  زا  مرتراوازس 

.ددرگ زاب  ادخ  يوس  هب  دنک و  هبوت  هک  دوب  نیا  وا  ششوک  یعس و  مامت  دش و  دوخ  هناخ  یهار  دزن و  یفرح  رگید  تفگ و  ار  نیا 

درم نیا  هب  بهار  .داد  یم  رازآ  ار  نانآ  غاد ، دیـشروخ  شبات  دومن ، دروخرب  درک ، یم  ّیط  ار  ریـسم  نیمه  هک  یبهار  اب  هار  نیب  رد 
.دنکفا هیاس  ام  رس  رب  دروآ و  دیدپ  يربا  دنوادخ  نک  اعد  تسا ، غاد  باتفآ  ناوج ! يا  تفگ :

.میامن یتساوخرد  وا  زا  مهدب  هزاجا  دوخ  هب  ات  مرادن  غارس  دوخ  يارب  ادخ  هاگرد  رد  يریخ  راک  نم  تفگ : ناوج 

.وگب نیمآ  وت  منک و  یم  اعد  نم  سپ  تفگ : بهار 

.درادن یعنام  تفگ : نزهار  ناوج 

ربا هیاس  ریز  رد  تحار  نانآ  .تفرگ  دوخ  هیاس  رتچ  ریز  ار  نانآ  دمآ و  دیدپ  يربا  هلـصافالب  تفگ ، نیمآ  ناوج  درک و  اعد  بهار 
ود هب  ات  دنداد  همادا  دوخ  تکرح  هب 
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يالاب ربا  هک  دش  هّجوتم  بهار  دندرک ، ّیط  ار  هار  يرادقم  دش ، یم  ادج  رگیدـکی  زا  نزهار  ناوج  بهار و  هار  هک  دندیـسر  یهار 
!! تسا تکرح  رد  ناوج  رس 

وگب تسا ، هدـش  باجتـسم  وت  نیمآ  یلو  دـشن  باجتـسم  نم  ياعد  یتسه ، نم  زا  رتهب  وت  دوش  یم  مولعم  ناوج ! يا  تفگ : بهار 
؟ تسیچ وت  نایرج  منادب 

.درک نایب  ار  نز  نآ  اب  شیوخ  تیاکح  نزهار  ناوج 

هتفرگ رارق  ترفغم  شزرمآ و  دروـم  هدـمآ ، دوـجو  هب  وـت  رد  هک  یفوـخ  نیا  رطاـخ  هب  يا ، هتـشاد  هتـشذگ  رد  هچنآ  تفگ : بهار 
(1) .شاب شیوخ  هدنیآ  بظاوم  تسا ،

یناـمرفان بکترم  دـشوپب و  مشچ  تیـصعم  هاـنگ و  زا  دـنیبن و  نمیا  ادـخ  مشخ  زا  ار  دوـخ  هک  تسا  یـسک  راـک  هجیتـن  نیا  يرآ ،
.ددرگن دنوادخ 

شـشخب و دروم  هاگچیه  نآ  زا  دعب  هک  دشاب  یناهانگ  نآ  زا  دیاش  دهد ، ماجنا  ار  هانگ  نیا  رگا  هک  دسرتب  هانگ  ماگنه  دـیاب  ناسنا 
امَّبُر ُهَّنِإَف  اْهلَمْعَی  الَف  ِیَِسب  ٍهَئّ َّمَه  ْنَم  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هنوگ  نامه  دریگن ، رارق  دنوادخ  تمحر 
ياج هب  ار  نآ  دیابن  درک  هانگ  دصق  هک  یـسک  « ؛» ًادـَبَأ َِکلذ  َدـَْعب  َكُرِفْغَأ  ِیلالَجَو ال  ِیتَّزِعَو  ُلوُقَیَف  ُّبِّرلا  ُهارَیَف  ِیَّسلا  َهَئّ ُدـْبَْعلا  َلِمَع 
زگره نیا  زا  دعب  ار  وت  دنگوس ! ملالج  تّزع و  هب  دیامرف : یم  دـنیب و  یم  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، یم  یهانگ  هدـنب  یهاگ  اریز  دروآ ؛

«. دیشخب مهاوخن 
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دنوادخ ندرمش  کچوک  هانگ و  : مهدزیس لصف 

هچ ربارب  رد  دـنک و  یم  ینامرفان  ار  یـسک  هچ  شیوخ ، هانگ  اب  هک  درادـن  هّجوت  راکهنگ ، صخـش  هک  تسا  نیا  هانگ  رگید  راثآ  زا 
رب رظان  دـنوادخ  تسا و  راگدرورپ  رظن  ریز  هانگ ، ماـگنه  هک  نیا  زا  تسا  لـفاغ  اـی  درادـن ، یهاـگآ  دـیامن ، یم  یـشکرس  یتردـق 

یهاگآ اجنآ  زا  یناسنا  چـیه  تسا و  تولخ  شدوخ  لطاب  نامگ  هب  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ار  ییاج  یتقو  اذـل  تسوا و  راتفر  لاـمعا و 
وا اّما  درادن ؛ يربخ  وا  زا  یـسک  تسا و  یتولخ  ناکم  هک  تسا  شوخلد  هزادنا  نیمه  هب  دوش و  یم  ادخ  تیـصعم  بکترم  درادـن ،

، اه ناکم  همه  رب  وا  تسا ، یکی  تولج  تولخ و  و  ناهنپ ، ادـیپ و  راکـشآ ، رهاظ و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  يارب  هک  دـناد  یمن 
(1) «. ُروُدُّصلا یِفُْخت  امَو  ُِنیْعَْألا  َهَِنئآَخ  ُمَْلعَی  : » دراد هطاحا  تاعاس  اه و  نامز 

«. دناد یم  دنراد ، یم  ناهنپ  اه  هنیس  ار  هچنآ  دندرگ و  یم  تنایخ  هب  هک  ییاه  مشچ  دنوادخ  »
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بکترم هک  تسا  لهاج  ناسنا  .تسا  ملاع  راگدرورپ  هب  تبـسن  وا  تخانـش  تفرعم و  مدـع  رب  لیلد  ناسنا ، هاـنگ  رگید : تراـبع  هب 
يدیلپ یتشز و  رگید  يوس  زا  دنک و  كرد  ار  وا  تمظع  دسانـشب و  ار  ادـخ  یفرط ، زا  هک  یناسنا  .دوش  یم  ادـخ  تیـصعم  هانگ و 

.دوش یمن  هانگ  بکترم  زگره  دنک ، كرد  زین  ار  هانگ 

؟ دننک یمن  هانگ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  ارچ 

یبوخ هب  ار  دنوادخ  تمظع  مه  هک  تسا  نیا  دنوش ، یمن  فالخ  هانگ و  بکترم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  هک  نیا  لیلد 
رد یهاگ  زین  يداع  ياه  ناسنا  ام  هک  هنوگ  نامه  .دنا  هتخانـش  یبوخ  هب  ار  هانگ  یتشز  مه  دنا و  هدومن  رواب  ار  ادخ  هدرک و  كرد 

كرد ار  نآ  یتشز  هک  ییاهراک  زا  یـضعب  ای  میهد ، یمن  ماجنا  ار  اهراک  زا  یـضعب  يداع ، ناسنا  یّتح  یگرزب ؛ ّتیـصخش  روضح 
.میوش یمن  بکترم  مه  تولخ  ياج  رد  یّتح  میا ؛ هدرک 

هتخانش تمظع  هب  ار  دنوادخ  دنناد و  یم  دنوادخ  رضحم  رد  هشیمه  ار  دوخ  فرط ، کی  زا  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح 
هانگ و ار  اه  نآ  ام  هک  کچوک  رایسب  ياهراک  زا  دنا ، هتخانش  هدرک و  كرد  یبوخ  هب  ار  ناهانگ  همه  یتشز  رگید ، يوس  زا  دنا و 
رافغتسا و نآ  يارب  هدومن و  یّقلت  هانگ  ار  نآ  دندش ، نآ  بکترم  رگا  و  دنراد ، زیهرپ  میروآ ، یمن  رامش  هب  مه  هانگ  زا  رتمک  یّتح 

.دننک یم  هیرگ 

اِمب ِهَْعبَّسلا  َمِیلاق  َْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللاَو  : » تسا نیا  شراعـش  هتخانـش ، تمظع  هب  ار  دـنوادخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لـثم  هک  یـسک 
ٍهَلْمَن ِیف  َهَّللا  َیِصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اهِکْالفَأ  َتْحَت 
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لباقم رد  هک  دـنهدب  نم  هب  تسا  كالفا  ریز  رد  هچنآ  میلقا و  تفه  مامت  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب   » (1) ؛» ُُهْتلَعَف ام  ٍهَریِعَش  َْبلَج  اُهُبلْسَأ 
«. درک مهاوخن  نینچ  مریگب ، يا  هچروم  زا  ار  يوج  تسوپ  هک  منک  تفلاخم  رادقم  نیا  هب  ار  يادخ  نآ 

ياه تسایر  ای  زیچان ، ییایند  هب  ندیسر  يارب  هک  یناسک  نیب  هدیسر و  تابثا  هب  زین  لمع  رد  هک  نخس  نیا  نیب  تسا  توافت  ردقچ 
! دننز یم  روآ  مرش  ناهانگ  اه و  تمهت  اه ، غورد  اه ، فالخ  ماسقا  عاونا و  هب  تسد  رادیاپان ،

عشاخ وا  یگرزب  تمظع و  ربارب  رد  دنک و  یمن  ار  وا  ینامرفان  تخانش ، ار  وا  ّقح  درک و  كرد  تمظع  هب  ار  ادخ  هک  یـسک  يرآ ،
وا زا  نادنمـشناد  اهنت  ادخ  ناگدنب  نایم  رد   » (2) ؛» ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  اـمَّنِإ  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  .تسا 

«. دنسرت یم 

.دوش یم  بکترم  يرتمک  هانگ  مرج و  دشاب ، رتشیب  ناسنا  یهاگآ  هچ  ره  ًاعبط 

ناگدنب لامعا  زا  دنوادخ  ندوب  هاگآ 

رب رظان  دراد و  روضح  هدوب ، دهاش  اج  همه  دنوادخ ، هک  تسا  نیا  دشاب ، رظن  ّدم  دنوادخ  دروم  رد  هشیمه  دیاب  هک  يروما  زا  یکی 
.تسا شیوخ  ناگدنب  ناهنپ  ادیپ و  لامعا 

.دوش یم  روآ  دای  ار  مهم  رما  نیا  يدّدعتم  تایآ  رد  زین  میرک  نآرق 

»!؟ دنیب یم  ار ) شلامعا  همه   ) دنوادخ هک  تسنادن  ناسنا )  ) ایآ  » (3) ؛  يَرَی َهَّللا  َّنَِأب  ْمَْلعَی  َْملَأ  »
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سفن ياه  هسوسو  میدیرفآ و  ار  ناسنا  ام   » (1) ؛» ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو  ُهُسْفَن  ِِهب  ُسِوْسَُوت  ام  ُمَْلعَنَو  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقلَو  »
«. میرت کیدزن  شبلق  گر  زا  وا  هب  ام  میناد و  یم  ار  وا 

.دنیب یمن  یلاخ  شیوخ  تیصعم  هانگ و  يارب  ار  ییاج  رگید  درک ، ادیپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هب  تبسن  یتفرعم  نینچ  ناسنا  رگا 

ْدَقَف َكارَی  ْهَّنَأ ال  يَرَت  َْتنُک  ْنِإَـف  َكارَی  ُهَّنِإَـف  ُهارَت  ـال  َْتنُک  ْنِإَـف  ُهارَت  َکَّنَأَـک  َهَّللا  ِفَخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح 
زا  » (2) ؛» َنیِرِظاَّنلا ِنَوْهَأ  ِّدَح  ِیف  ُهَْتلَعَج  ْدَقَف  اِهب  َُهل  َتْزََربَو  یِصاعَْملِاب  َنِیقُولْخَْملا  ِنَع  َتْرَتَتْـسا  َُّمث  َكارَی  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنُک  ْنِإَو  َتْرَفَک ،

، دـنیب یمن  ار  وت  وا  هک  ینک  ناـمگ  رگا  دـنیب ، یم  ار  وت  وا  ینیب  یمن  ار  وا  وت  رگا  ینیب و  یم  ار  وا  هک  نیا  لـثم  سرتب  يروط  ادـخ 
نادـهاش و نیرتـمک  ّدـح  رد  ار  وا  سپ  ینک ، یم  تیـصعم  وا  روضح  رد  دـنیب و  یم  ار  وت  هک  یناد  یم  رگا  يا و  هدـش  رفاـک  سپ 

«. يا هداد  رارق  نارگ  هراظن 

رد دیاب  رواب  ینعی  منیب ؛ یم  ار  وا  هک  نیا  لثم  مینک ، رواب  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ  دهاوخ  یم  ام  زا  ًالّوا : تسا ، یبلاج  رایسب  ثیدح  نیا 
دنیب و یم  ار  وا  ادخ  هک  دشاب  هتـشاد  رواب  ینعی  دشاب ؛ مّود  هلحرم  رد  دیـسرن ، هجرد  نیا  هب  شرواب  یـسک  رگا  لاح  دشاب ، دح  نیا 

رفک یعون  نیا  هتـسناد و  فعـض  صقن و  ياراد  ار  دنوادخ  دنیب ، یمن  ار  وا  ادخ  هک  دنک  نامگ  یـسک  رگا  اریز  تسادخ ؛ رظن  ریز 
ار دنوادخ  دوش ، یم  هانگ  بکترم  لاح  نیع  رد  دنیب ، یم  ار  وا  دنوادخ  هک  دناد  یم  ناسنا  رگا  اّما  تسا ؛
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کی ناگدـید  ربارب  رد  اریز  تسا ؛ هدروآ  باـسح  هـب  رتـمک  مـه  كدوـک  کـی  زا  یّتـح  ار  راـگدرورپ  تـسا و  هدرمـش  کـچوک 
تمظع ندرمش  کچوک  نیا  دوش ، یم  هانگ  بکترم  دنوادخ  روضح  رد  اّما  دهد ؛ ماجنا  ار  اهراک  زا  یضعب  تسین  رضاح  كدوک ،

: تسا دنوادخ  نیمارف  و 

هانگ دصق  ینک  هک  ینامز  نآ 

هاگن رود  زا  یکدوک  دنک  رگ 

يرذگ رد  هنگ  يراد ز  مرش 

يردن ار  دوخ  تفع  هدرپ 

ناهج دنوادخ  تداب ز  مرش 

ناهن رارسا  فقاو  دوب  هک 

اریز دهد ؛ یمن  ماجنا  زین  ار  کچوک  هریغص و  هانگ  یّتح  درک ، كرد  زین  ار  هانگ  یتشز  تخانـش و  تمظع  هب  ار  ادخ  هک  یـصخش 
کچوک هک  دـنچ  ره  ار  هاـنگ  دـنک و  یم  هّجوت  دـنوادخ  تمظع  یگرزب و  هب  هکلب  درگن  یمن  هاـنگ  یکچوـک  هب  یـصخش ، نینچ 

.دناد یم  گرزب  يادخ  ینامرفان  دشاب ،

ِنِکلَو ِْبنَّذلا  ِرَغِـص  یلِإ  اوُرُْظنَت  ال  : » دومرف مالـسلا  هیلعربمایپ  ریزُع  هب  دوخ  یحو  رد  دنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. دییامن یم  تفلاخم  دینک و  یم  تأرج  یسک  هچ  رب  هک  دیرگنب  نکل  دیرگنن و  هانگ  یکچوک  هب   » (1) ؛» ُْمتْأرَتْجا ِنَم  یلِإ  اوُرُْظنا 

هانگ ندرمش  کچوک  راثآ 

راثآ و تهج  هب  نیا  تسا و  هداد  رادـشه  اه  نآ  تاعبت  راثآ و  زا  ندرک  تلفغ  کچوک و  ناـهانگ  هب  تبـسن  تاـیاور ، زا  يرایـسب 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  تسا ، کچوک  ناهانگ  تاعبت 
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کچوک ناهانگ  ندش  هوبنا  ( 1

بکترم ررکم ، ّبترم و  دهدن ، ّتیمها  کچوک ، ناهانگ  هب  ناسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  کچوک  ناهانگ  ءوس  تاعبت  راثآ و  زا  یکی 
دهاوخن ناما  رد  هانگ ، همه  نیا  ءوس  تاـعبت  زا  ًاـعبط  دـنک و  یم  اـّیهم  دوخ  يارب  هاـنگ  زا  ّولمم  يا  هدـنورپ  هجیتن  رد  دوش ، یم  نآ 

.دنام

هیلع قداص  ماما  .تخومآ  شیوخ  نارای  هب  یّـصاخ  یـشزومآ  همانرب  کـی  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  یبلطم  نیا 
هدید نآ  رد  یهایگ  تخرد و  هک  فاص -  نابایب  کی  هب  دوخ  باحصا  اب  يرفس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  : » دومرف مالسلا 

.دیروایب مزیه  يرادقم  دیورب  دومرف : شیوخ  باحصا  هب  دش -  یمن 

تـسد هب  هک  رادقم  ره  دیورب و  دومرف : .دوش  یمن  هدید  نآ  رد  يزیچ  تسا و  فاص  نابایب  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : باحـصا 
زا یّلت   ) دنتخیر مه  يور  دروآ و  مزیه  يرادقم  یسک  ره  رصتخم ، شدرگ  زا  سپ  دندش ، قّرفتم  باحصا  .دیروایب  ار  نآ  دیدروآ ،
زا دومرف : هاگ  نآ  .دوش  یم  عمج  هنوگ  نیا  کچوک  ناـهانگ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـش .) هتـشابنا  مه  يور  مزیه 

«. دییامن زیهرپ  کچوک  ناهانگ 

(1) ؛» ًارِیثَک َنوُکَت  یَّتَح  ُعِمَتْجَت  ِبُونُّذـلا  َلِیلَق  َّنِإَف  ِبُونُّذـلا  َلِیلَق  اوُّلِقَتْـسَت  ال  : » دومرف مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح 
«. ددرگ یم  دایز  مک ) مک   ) دوش و یم  عمج  زیچان  ناهانگ  اریز  دیرامشن ؛ کچوک  مک و  ار  کچوک  ناهانگ  »

ُعِجْرَیَو یِصُْحی  َریِغَّصلا  َّنِإَف  ِماثْآلا ، َلِیلَق  اوُرِغْصَتْسَت  ال  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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گرزب ناهانگ  هب  تشگرب  دوش و  یم  شرامـش  کچوک  هانگ  اریز  دـیرواین ؛ باسح  هب  کچوک  ار  مک  ناـهانگ   » (1) ؛» ِرِیبَْکلا َیلِإ 
«. دنک یم 

باسح هب  گرزب  دنوادخ ، دزن  ینامرفان ، نیا  اسب  هچ  اّما  دـنک ؛ یم  هولج  ّتیمها  مک  کچوک و  ام  رظن  رد  ناهانگ  زا  یخرب  هچرگ 
.دنا هداد  رادشه  بلطم  نیا  هب  ام  نید  نایاوشیپ  اذل  ددرگ و  ادخ  مشخ  ببس  دیآ و 

، راـگدرورپ دزن  هاـنگ  نیرت  گرزب   » (2) ؛» ِِهبِحاص َدـْنِع  َرُغَـص  ٌْبنَذ  ِهَّللا  َدـْنِع  ِْبنَّذـلا  ُمَظْعَأ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
«. دوش هدرمش  کچوک  شبحاص  دزن  هک  تسا  یهانگ 

«. دریگ مک  تسد  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  یهانگ  هانگ ، نیرتدیدش   » (3) ؛» ُُهبِحاص ِِهب  َّفَخَتْسا  اَم  ِبُونُّذلا  ُّدَشَأ  : » دومرف و 

مشخ و دنوادخ   » (4) ؛» ُمَْلعَت َْتنَأَو ال  ُهَطَخَس  َقَفاو  امَّبُرَف  ِِهتَیِصْعَم  ْنِم  ًْایَش  َّنَرِغْصَتْسَت  الَف  ِِهتَیِـصْعَم  ِیف  ُهَطَخَـس  یفْخَأ  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف و 
( ینامرفان نآ   ) اسب دیرامـشن ، کچوک  ار  وا  ینامرفان  زا  يزیچ  سپ  تسا ، هتخاس  ناهنپ  تیـصعم ، ینامرفان و  رد  ار  شیوخ  بضغ 

«. دیرادن یهاگآ  امش  هک  یلاح  رد  ددرگ ، قفاوم  دنوادخ  مشخ  اب 

ناطیش ماد  کچوک و  ناهانگ  ( 2

ناهانگ زا  مدرم ، رثکا  اریز  تسا ؛ ناطیـش  ياه  ماد  اه و  حرط  زا  کچوک ، ناهانگ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ام  تاـیاور  زا  يرایـسب  زا 
ًاساسا دننک و  یم  زیهرپ  گرزب 
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بکترم یمک  دارفا  ار  لتق  دروخ ؛ یم  یسک  رتمک  ار  بارش  دور ، یم  نآ  غارس  هب  یـسک  رتمک  دوش ، هدرمـش  گرزب  یهانگ  یتقو 
ناـهانگ هب  قیوشت  قیرط  زا  ناطیـش  اذـل  دوش و  یم  ماـجنا  داـیز  دوش ، یم  هدرمـش  کـچوک  هک  تبیغ  غورد و  اـّما  ...و  دـنوش  یم 

.دنک یم  نآ  رفیک  راتفرگ  ار  ناسنا  اه ، نآ  نداد  هولج  ّتیمها  مک  کچوک و 

َّنِإ : » دومرف شیوخ  نّویراوح  هب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  زا 
کچوک ناهانگ   » (1) ؛» ْمُِکب ُطیُِحتَف  ُُرثْکَتَو  ُعِمَتْجَتَف  ْمُِکُنیْعَأ  ِیف  اهُرِّغَُـصیَو  ْمَُکل  اهُرِّقَُحی  َسِیْلبِإ  ِِدئاکَم  ْنِم  اِهتارَّقَُحمَو  ِبُونُّذلا  َراغِص 

ناهانگ نآ  سپ  دـهد ، یم  هولج  زیچان  امـش  مشچ  رد  هدومن و  کچوک  امـش  يارب  ار  اه  نآ  تسا ، ناطیـش  ياـه  هشقن  هئطوت و  زا 
«. دنک یم  هطاحا  ار  امش  دوجو  مامت  هجیتن ) رد   ) ددرگ و یم  دایز  هدش ، عمج 

ناطیش هک  یتسار  هب   » (2) ؛» ِتارَّقَحُْملِاب ْمُْکنِم  َیِضَر  َسِیْلبِإ  َّنِإ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  تهج  نیمه  يور 
«. تسا دونشخ  یضار و  امش  کچوک  ناهانگ  هب 

گرزب ناهانگ  هنیمز  کچوک  ناهانگ  ( 3

دوش بکترم  ار  کچوک  ناهانگ  ناسنا  یتقو  هک  نیا  نآ  دریگ و  رارق  تلفغ  دروم  دـیابن  هک  دراد  زین  يرگید  رثا  کچوک  ناهانگ 
ناـهانگ هب  مک  مک  دـش ، هتـسکش  شیارب  هاـنگ  حـبق  یتقو  دور ، یم  نیب  زا  شرظن  رد  هاـنگ  یتـشز  حـبق و  دـهدن ، ّتیمها  نآ  هب  و 

رایسب هریبک و  ناهانگ  میرح  هب  هجیتن  رد  دوش ، یم  هدولآ  زین  رت  گرزب 
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زا دـیاب  گرزب ، هریبـک و  ناـهانگ  زا  ّتینوصم  يارب  نیارباـنب ، دـنک ؛ یمن  غـیرد  مه  ناـهانگ  نآ  ماـجنا  زا  هدـش و  دراو  زین  گرزب 
.دنامب ظوفحم  هاگقرق  رد  ات  دیامن  بانتجا  زین  کچوک  ناهانگ 

ُهْفِخَی َْمل  ِلِیلَْقلا  ِیف  َهَّللا  ِفِخَی  َْمل  ْنَمَو  ِِرئابَْکلا ، َیلِإ  ٌقُرُط  ِبُونُّذلا  َنِم  ُِرئاغَّصلَأ  : » دومرف مالسلا  امهیلعاضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح 
زا یسرت  کچوک  ناهانگ  ماجنا  يارب  هک  یسک  اریز  تسا ؛ گرزب  ناهانگ  ماجنا  يارب  هار  قیرط و  کچوک ، ناهانگ  « ؛» ِرِیثَْکلا ِیف 

«. تشاد دهاوخن  یسرت  زین  دایز  گرزب و  ناهانگ  ماجنا  يارب  دشاب ، هتشادن  دنوادخ 

مدق هدادن ، ّتیمها  تسخن  دـنا ، هدـش  هدولآ  کچوک  ناهانگ  هب  ادـتبا  راکهزب ، هدولآ و  ياه  ناسنا  هک  تسا  هداد  ناشن  مه  هبرجت 
.دنا هدمآ  رد  گرزب  مرجم  راکفالخ و  کی  ناونع  هب  هدز و  گرزب  تایانج  هب  تسد  جیردت  هب  مک و  مک  هتشادرب و  ار  يدعب  ياه 

ُلوُقَیَف َْبنَّذلا  ُِبنْذَی  ُلُجَّرلَأ  َلاق : ُتارَّقَحُْملا ؟ اَمَو  ُْتُلق : .ُرَفُْغت  اهَّنِِإف ال  ِبُونُّذلا  َنِم  ِتارَّقَحُْملا  اوُقَّتِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يوار .دریگ  یمن  رارق  شزرمآ  دروم  ناهانگ  نیا  اریز  دـینک ؛ زیهرپ  کچوک  ناـهانگ  زا   » (1) ؛» َکـِلذ ُْریَغ  ِیل  ْنُکَی  َْملَْول  ِیل  یبوُط 

نم يارب  رگا  نم ! لاح  هب  شوخ  دـیوگب : سپـس  دوش ، بکترم  یهانگ  یناسنا  هک  نیا  دومرف : تسیچ ؟ کـچوک  ناـهانگ  دیـسرپ :
«. دشابن نیا  زا  ریغ  یهانگ 

ّالِإ ُذَخآ  ؤُأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  ِلُجَّرلا : ُلوَق  ُرَفُْغت ، ِیتَّلا ال  ِبُونُّذلا  َنِم  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
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یم سپـس  دـهد و  یم  ماـجنا  ار  نآ  ناـسنا  هک  تسا  یهاـنگ  نآ  دریگ ، یمن  رارق  شزرمآ  دروـم  هک  یناـهانگ  هلمج  زا   » (1) ؛» اذِهب
«. مشاب هتشادن  یتبوقع  نیا  زا  ریغ  نم  شاک ! يا  دیوگ :

دنک یم  نامگ  هک  دریگ  یم  مک  تسد  ار  نآ  تبوقع  رفیک و  يا  هنوگ  هب  دروآ ، یم  باسح  هب  زیچان  کچوک و  ار  هانگ  نآ  ینعی 
عقاو شزرمآ  دروم  هک  تسا  هانگ  نیمه  دومرف : .تسا  تاجن  لها  تسین و  ّمهم  دـشابن ، وا  يارب  يرگید  هانگ  هانگ ، نیا  زا  ریغ  رگا 

(2) ؛» اْهیَلَع َْتنَأ  ِیتَّلا  َِهلاْحلِاب  َكاضِرَو  ِْبنَّذـلِاب  َِکتَن  اِهتْـسِإَک  َهَبیِـصُم  ال  : » دومرف زین  دـنک ، یم  داجیا  رفیک  ناـسنا  يارب  دوش و  یمن 
«. یشاب دونشخ  يراد  رارق  نآ  رد  هک  یتلاح  هب  ینک و  باسح  زیچان  مک و  ار  هانگ  وت  هک  تسین  نیا  زا  رتالاب  یتبیصم  »

ص:183

ج 73/355. راونألا ، راحب  . 261 - 1
ج 3/457. همکحلا ، نازیم  . 262 - 2

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 194 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_183_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:184

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


تیصعم هانگ و  ناربج  ياهراکهار  مود : شخب 

هراشا
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هراشا

لـصا تیاعر  تهج  تسا  مزال  ، دیدرگ نشور  ام  يارب  نآ  ياهدـمایپ  هانگ و  یتشز  و  میدـش ، غراف  باتک  لّوا  شخب  زا  هک  نونکا 
راثآ و  ) باتک لّوا  شخب  ندناوخ  اب  یسک  هچنانچ  ات  میزادرپب  زین  دوش  یم  ناهانگ  شزرمآ  ببس  هک  يروما  رکذ  هب  اجر  فوخ و 

فطل شناگدنب  ّقحرد  هک  میحر  میرک و  دنوادخ  هک  دنادب  دنک و  راودیما  ار  وا  مّود ، شخب  هدـش ، سرت  میب و  راچد  هانگ ) تاعبت 
ناربج ياهراکهار  هب  شخب ، نیا  رد  ساسا ، نیمه  رب  .تسا  هداد  رارق  ییاـه  هار  زین  ناگدـنب  ناـهانگ  ناربج  يارب  دراد ، تیاـنع  و 

اب ناوت  یم  هک  دنا  هدرک  یفّرعم  ام  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  میرک و  نآرق  هک  يروما  ینعی  میزادرپ ، یم  تیصعم  هانگ و 
يویند ياهدـمایپ  زا  يریگولج  رب  هوالع  ات  درک ، كرادـت  دومن و  ناربج  ار  اه  نآ  زا  یـشخب  ای  ناـهانگ  ماـمت  اـه ، نآ  زا  هدافتـسا 

.دنام نوصم  نازوس  مّنهج  يورخا و  باذع  زا  هانگ ،

تاوهـش و زیارغ ، ياراد  هک  ییاـجنآ  زا  ناـسنا  هک  میوـش  یم  روآ  داـی  ار  هتکن  نیا  ، میزادرپـب دراوـم  نیا  رکذ  هـب  هـک  نـیا  زا  لـبق 
تیصعم هب  شنماد  یهاگ  هگ  و  هتشگ ، اطخ  شزغل و  راچد  دشاب ، یم  زین  ناطیش  ياه  هسوسو  فده  تسا و  یناسفن  ياهاوه 
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هاـنگ اـطخ و  هنوگره  زا  ناـشنماد  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  اـهنت  اریز  دوـش ، یم  هدوـلآ  دـنوادخ  یناـمرفان  و 
.دوشن یشزغل  هانگ و  راتفرگ  هک  تسا  یسک  رتمک  نانآ ، زا  ریغ  تسا ، ظوفحم 

هدش هتـشابنا  مه  يور  رمع ، لوط  رد  جیردت و  هب  اّما  دننک ، هولج  كدـنا  ام  رظن  رد  هدوب و  کچوک  هچرگ  ناهانگ  اه و  شزغل  نیا 
هب رگا  تسا ، هدوب  وا  فیلکت  نارود  لاس  تصـش  هک  یـصخش  ًالثم  دـنروآ ؛ یم  دوجو  هب  ار  ینکـش  رمک  نیگنـس و  راب  ام  يارب  و 
هانگ نیدـنچ  یتعاس  ره  رد  اه  ناسنا  اـم  زا  یـضعب  اریز  تساـه ؛ نیا  زا  شیب  ًاـنیقی  هک   ) دـشاب هدرک  هاـنگ  هس  يزور  طـسوتم  روط 

یباذع رفیک و  یهانگ ، ره  يارب  رگا  لاح  تسین ! یمک  ددع  دادـعت ، نیا  دـسر و  یم  هب 64800  ناهانگ  دادعت  میوش ) یم  بکترم 
رفیک هک  نیا  رب  نوزفا  دـیامن !؟ لّمحت  ار  هناـیزات  دراد 64800  تقاط  یـسک  هچ  هنایزات ، تبرـض  کی  لقاّدح  ًالثم  دوش ؛ هداد  رارق 

.دشاب یم  دنوادخ  بضغو  مشخ  زا  ّرثأتم  هک  تسا  مّنهج  شتآ  ناهانگ ، زا  یخرب 

راچد ًاـمئاد  هک  تسا  یفاـک  دریگب ، رظن  رد  ار  یهلا  رفیک  و  دـنک ، هّجوت  نآ  ياهدـمایپ  شیوخ و  ناـهانگ  هب  ناـسنا  رگا  نیارباـنب ،
.دیآ رب  شیوخ  ناهانگ  يارب  ییوج  هراچ  ددص  رد  دشاب و  بارطضا  تشحو و 

باذع و زا  دریگ و  رارق  شزرمآ  دروم  شهانگ  هک  دـنک  هچ  دـننک ؟ راتفرگ  ار  وا  رتمک  ناهانگ ، ات  دـنک  هچ  هک  دـتفیب  رکف  نیا  هب 
، ددرگ راتفرگ  مّنهج  شتآ  هب  ترخآ  ناهج  رد  هک  نیا  زا  لبق  گرم و  زا  لبق  هک  دراد  دوجو  یهار  هچ  دـنامب ؟ نوصم  یهلا  رفیک 

.دنامب ناما  رد  اه  نآ  ّرش  زا  ات  دیامن  ناربج  ار  شیوخ  ناهانگ 
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ار اه  نآ  ناسنا  رگا  هک  يروما  ینعی  تسا ؛ تیصعم  هانگ و  ناربج  ياهراکهار  هئارا  دوش ، یم  حرطم  باتک  زا  شخب  نیا  رد  هچنآ 
.دهد رارق  ششخب  دروم  ار  شناهانگ  هداد و  رارق  ضامغا  وفع و  دروم  ار  وا  دنوادخ  ددرگ  یم  ببس  دهد ، ماجنا 

يارب ییوج  هراچ  ددصرد  دننارگن و  شیوخ  هانگ  هب  تبسن  هک  یناسک  ًاصوصخم  تسا ، مزال  ناگمه  رب  اهراکهار  نیا  اب  ییانـشآ 
.دنشاب یم  اه  نآ 
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هانگ شزرمآ  رد  زامن  شقن  : لّوا لصف 

ادخ یگدنب  عون  نیرتزراب  زامن 

.تسا ملاع  راگدرورپ  اب  ناسنا  دنویپ  نیرتمهم  زامن ،

(1) .تسادخ يایلوا  ایبنا و  همه  تاشرافس  هحول  رس  زامن ،

.تسا بوبحم  اب  هناقشاع  ياوجن  نیرتابیز  زامن ،

.تسا یتسه  قلاخ  تمظع  ربارب  رد  یکچوک  راهظا  زامن ،

(2) .تسا ناراکزیهرپ  راکشآ  هناشن  زامن ،

(3) .تسا نیتسار  نانمؤم  ولبات  زامن ،

(4) .تسا تاوهش  نایغط  یگنهرف و  مجاهت  ربارب  رد  ّتیقّفوم  لماع  زامن ،

(6) .تسا لامعا  یلوبق  رایعم  (5) و  نید همیخ  نوتس  زامن ،

ص:189

ص 26. ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  هیآ 17 ؛ نامقل ، هروس  . 263 - 1
هیآ 31. میرم ، هروس  . 264 - 2

هیآ 71. هبوت ، هروس  هیآ 3 ؛ هرقب ، هروس  . 265 - 3
هیآ 45. توبکنع ، هروس  . 266 - 4

ج 4 ص 27. هعیشلا ، لئاسو  . 267 - 5
ص 339. ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  . 268 - 6
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سنوم ربق ، غارچ  ناطیش ، مشخ  اعد ، تباجا  يزور ، رد  تکرب  نامیا ، لصا  ایبنا ، ّتنس  هکئالم ، بوبحم  راگدرورپ ، تیاضر  زامن ،
(1) .تسا تمایق  ات  ربق  زا  ناسنا  مدمه  دیادش و  رد 

شقن هب  اهنت  هدومن و  يراددوخ  اه  نآ  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر  تهج  هک  تسا  هدـش  رکذ  يدایز  رایـسب  تاکرب  راثآ و  زامن ، يارب 
.مینک یم  هراشا  ناهانگ  شزرمآ  رد  نآ 

ناهانگ يوش  تسش و  رد  يّرثؤم  رایسب  شقن  زامن ، هک  دوش  یم  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  نآرق و  هفیرـش  تایآ  زا 
: دوش یم  ناهانگ  شزرمآ  ببس  هتشاد و  ناسنا 

رد زور و  فرط  ود  ار  زاـمن   » (2) ؛» َنیِرِکاّذِلل يَرْکِذ  َِکلذ  ِیَّسلا  ِتاّ َْنبِهْذـُی  ِتانَـسَْحلا  َّنِإ  ِْلیَّلا  َنِم  ًاَفلُزَو  ِراهَّنلا  ِیَفَرَط  َهولَّصلا  ِِمقَأَو  »
هّجوت هک  نانآ  يارب  تسا  يروآ  داـی  رّکذـت و  زاـمن  نیا  درب و  یم  نیب  زا  ار  تائّیـس  تانـسح ، هک  یتسرد  هب  راد ، اـپرب  بش  لـیاوا 

«. دنراد

ریبعت نیا  زا  هچرگ  درب .» یم  نیب  زا  ار  تائّیس  تانـسح ، : » دیامرف یم  سپـس  تسا ، هدش  شرافـس  زامن  هب  ادتبا  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد 
قادصم نیرتزراب  زامن ، هک  تسا  نشور  اّما  دنشاب ؛ تائّیس  هانگ و  هدنرب  نیب  زا  لماع  دنناوت  یم  تانسح  مامت  هک  دوش  یم  هدافتسا 

.دشاب ناهانگ  هدننک  ناربج  هراّفک و  دناوت  یم  هک  تسا  کین  لمع  هنسح و 

.تسا ناهانگ  شزیر  اه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدش  نایب  یناوارف  راثآ  زامن ، يارب  زین  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد 
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یسراف ناملس  زا  هدنزومآ  یناتساد 

ار تخرد  زا  یکـشخ  هخاش  ناملـس  میدوب ، هتـسشن  یتخرد  ریز  یـسراف ، ناملـس  اب  يزور  دـیوگ : یم  نامثع » وبا   » مان هب  یـصخش 
؟ مدرک نینچ  ارچ  یناد  یم  تفگ : درک و  نم  هب  ور  هاگ  نآ  تخیر ، ورف  شیاه  گرب  مامت  هک  يا  هنوگ  هب  داد  ناکت  تفرگ و 

! ریخ متفگ :

: دومرف مدیـسرپ ، شترـضح  زا  ار  ّتلع  نم  هک  یماگنه  داد ، ماجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دوب  يراک  نامه  نیا  تفگ :
ِِمقَأَو : » َهَیآلا ِهِذـه  َءَرَق  َُّمث  ُقَرَْولا  اَذـه  َتاحَت  امَک  ُهایاطَخ  ْتَتاحَت  ِسْمَْخلا  َتوَلَـص  یّلَـص  َُّمث  َءوُضُْولا  َنَسْحَأَـف  َأَّضَوَت  اذِإ  َِملْـسُْملا  َّنِإ  »

اج هب  ار  هناگجنپ  ياـهزامن  سپـس  دـهد ، ماـجنا  وکین  ار  وضو  دریگب و  وضو  یناملـسم  هک  یماـگنه   » (1) ؛»» ...ِراهَّنلا ِیَفَرَط  َهوَلَّصلا 
ود ار  زامن  دومرف : تئارق  ار  هیآ  نیا  ترضح  هاگ  نآ  تخیر ، ورف  هخاش  نیا  ياه  گرب  هک  هنوگ  نامه  دزیر  یم  شناهانگ  دروآ ،

«. راد اپرب  بش  لیاوا  رد  زور و  فرط 

تساـخرب و يدرم  هک  میدوب  هتـسشن  زاـمن  راـظتنا  رد  دجـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اـب  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
، دـش مامت  زامن  هک  یماـگنه  .دـینادرگرب  يو  زا  ار  دوخ  يور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .ما  هدـش  بکترم  یهاـنگ  نم  درک : ضرع 

نآ يارب  و  يدادن ؟ ماجنا  ار  زامن  نیا  ام  اب  ایآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .درک  رارکت  ار  شیوخ  نخس  تساخرب و  درم  نامه 
(2) «. تسا وت  هانگ  هراّفک  نیا  دومرف : .يرآ  درک : ضرع  یتفرگن ؟ وضو  یبوخ  هب 
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ص 268. ج 9 ،  هنومن ، ریسفت  . 271 - 1
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زامن زا  ابیز  یهیبشت 

نوچمه نم  تّما  يارب  هناگ  جـنپ  ياهزامن  دومرف «: ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
رد راب  جنپ  سپس  دشاب و  وا  ندب  رب  یگدولآ  رگا  دینک  یم  نامگ  ایآ  دشاب ، امش  زا  یکی  هناخ  رد  رب  هک  تسا  يراج  بآ  رهن  کی 

! دنگوس ادخ  هب  تسا  نینچمه  ریخ  ًامّلسم  ( ؟ دنام دهاوخ  يو  رکیپ  رب  یگدولآ  نآ  زا  يزیچ  زاب  دنک ، وش  تسش و  رهن  نآ  رد  زور 
(1) «. نم تّما  يارب  هناگجنپ  ياهزامن 

.دندرک یم  قیوشت  زامن  هب  ناشناهانگ ، ناربج  يارب  ار  مدرم  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناربهر  نید و  نایاوشیپ  تهج  نیمه  يور 

اهُوئَفْطاـَـف ْمُکِروـُـهُظ  یلَع  اهوُُمتْدـَـقْوَأ  ِیتَّلا  ْمُِـکنارِین  یلِإ  اوــُمُوق  : » دوــمرف یم  دوــخ  تـّما  هـب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصادخ  لوــسر 
«. دیزاس شوماخ  دوخ ، زامن  اب  دیا ، هداهن  دوخ  تشپ  رب  هانگ ) رثا  رب   ) هک ییاه  شتآ  دیزیخ و  رب   » (2) ؛» ْمُِکتالَِصب

هک دـهد  یم  رارق  ّتیناحور  ّتیونعم و  زا  یملاع  رد  ار  ناسنا  دوش ، ماـجنا  دوخ  طیارـش  بادآ و  اـب  زاـمن  هاـگ  ره  هک  تسین  یّکش 
.دهد یم  وش  تسش و  وا  ناج  لد و  زا  ار  هانگ  راثآ  اه و  یگدولآ  دزاس و  یم  مکحتسم  ادخ  اب  ار  وا  ینامیا  دنویپ 

لد هنییآ  زا  ار  هانگ  راگنز  مه  »(3) و  ِرَْکنُْملاَو ِءآَشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنَت  َهالَّصلا  َّنا  : » نوچ دـنک ، یم  همیب  هانگ  ربارب  رد  ار  ناسنا  مه  زامن 
.دهد یم  لقیص  ار  لد  هحفص  دیادز و  یم 
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ص 314. ج 73 ، راونالا ، راحب  . 274 - 2
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میرک نآرق  هیآ  نیرتراودیما 

؟ تسا مادک  نآرق  هیآ  نیرتراودیما  امش  رظن  هب  دومرف : درک و  مدرم  يوس  هب  ور  يزور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  یتیاور  رد 

دزرمآ یمن  ار  دوخ  هب  كرـش  دنوادخ ،  » (1) ؛» ...ُءآَشَی ْنَِمل  َِکلَذ  َنوُد  ام  ُرِفْغَیَو  ِِهب  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  : » هیآ دـنتفگ  یـضعب 
«. دزرمآ یم  دشاب ) هتشاد  یگتسیاش   ) دهاوخب هک  سک  ره  يارب  ار  نآ  زا  رتمک  یلو ) )

.تسین مهاوخ  یم  نم  هچنآ  یلو  تسا ؛ بوخ  امش  خساپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ای دهد ، ماجنا  يدب  راک  هک  یسک   » (2) ؛» ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهَّللا  ِدِجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  ْوَأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَمَو  : » هیآ دنتفگ  يا  هدع 
«. تفای دهاوخ  نابرهم  هدنزرمآ و  ار  دنوادخ  دیامن ، شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  سپس  دنک ، متس  دوخ  هب 

.تسین مهاوخ  یم  نم  هچنآ  یلو  تسا ، بوخ  دومرف : ماما 

ُروُفَْغلا َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِـسُفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِداـبِع  اـی  ْلـُق  : » هیآ دـنتفگ  یخرب 
ناهانگ همه  دنوادخ  هک  دیوشن  دیمون  دنوادخ  تمحر  زا  دیا ! هدرک  متس  فارسا و  دوخ  رب  هک  نم ! ناگدنب  يا  وگب :  » (3) ؛» ُمیِحَّرلا

«. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  وا  دزرمآ و  یم  ار 

.تسین مهاوخ  یم  نم  هچنآ  یلو  تسا ؛ بوخ  امش  خساپ  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

و  » (4) ؛» ...ُهَّللا اَّلِإ  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ْنَمَو  ْمِِهبُونُذـِل  اوُرَفْغَتْـساَف  َهَّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظْوَأ  ًهَشِحاف  اُولَعَف  اَذِإ  َنیِذَّلاَو  : » هیآ دـنتفگ  یخرب 
بکترم یتقو  هک  نانآ 
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هک ادخ  زج  تسیک  دننک و  یم  شزرمآ  بلط  دوخ  ناهانگ  يارب  و  دنتفا ، یم  ادخ  دای  هب  دننک ، متـس  دوخ  هب  ای  دنوش ، یتشز  لمع 
»؟ دشخبب ار  ناهانگ 

.تسین مهاوخ  یم  نم  هچنآ  یلو  تسا ؛ بوخ  امش  خساپ  : دومرف زاب  مالسلا  هیلع  ماما 

.دندرک یم  همهمه  هدش و  هّجوتم  ماما  يوس  هب  فرط  ره  زا  مدرم  ماگنه  نیا  رد 

؟ تسا ربخ  هچ  دومرف : ترضح 

.میرادن غارس  اه  نیا  زج  يا  هیآ  رگید  ام  دندرک : ضرع 

: تسا هیآ  نیا  نآرق  هیآ  نیرتراودـیما  دومرف : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دوخ  بیبـح  زا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
لیاوا رد  زور و  فرط  ود  ار  زامن  « ؛» َنیِرِکاّذِلل يَرْکِذ  َِکلذ  ِیَّسلا  ِتاّ َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ  ِْلیَّلا  َنِم  ًاَفلُزَو  ِراهَّنلا  ِیَفَرَط  َهوَلَّصلا  ِِمقَأَو  »
(1) «. دنراد هّجوت  هک  نانآ  يارب  تسا  يروآ  دای  رّکذت و  نیا  درب و  یم  نیب  زا  ار  تاّئیس  تانسح ، هک  یتسرد  هب  راد ، اپ  هب  بش 

، دیـسر ارف  زامن  تقو  نوچ  دـش ، هدیـشک  یهانگ  هب  شیاپ  دزرـس و  وا  زا  یـشزغل  هاگ  ره  دـنادب  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  يدـیما  هچ 
هتـشذگ لامعا  هب  تبـسن  درک ، هّجوت  ادخ  هب  دومن و  یگدنمرـش  ساسحا  تساخرب ، زاین  زار و  هب  دوبعم  هاگـشیپ  رد  تفرگ و  وضو 

رون هب  هرابود  شلد  فرط و  رب  وا  بلق  هحفص  زا  هانگ  یکیرات  تملظ و  دوش و  یم  هدیـشخب  وا  هانگ  دش ، راسمرـش  نامیـشپ و  شا 
.ددرگ یم  نشور  یگدنب 

«. دوش یم  ناهانگ  شزرمآ  بجوم  زامن ، تعکر  ود  یهاگ  دنیوگ «: یم  ام  تایاور  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب 
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تعکر ود  هک  یسک   » (1) ؛» ٌْبنَذ ِهَّللا  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  َْسَیلَو  َفَرَْصنِإ  اهِیف  ُلوُقَی  ام  ُمَْلعَی  ِْنیَتَعْکَر  یّلَص  ْنَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
دهاوخن دـنوادخ  نیب  وا و  نیب  یهانگ  هک  یلاح  رد  دوش  یم  غراف  زامن  زا  دـیوگ ، یم  هچ  دـنادب  تعکر  ود  نیا  رد  دـناوخب و  زامن 

«. دوب

زامن يانعم  اوتحم و  هب  هّجوت  هتشاد و  بلق  روضح  ینعی  تسا ؛ یّمهم  رایـسب  طرـش  دیوگ ،» یم  هچ  دنادب  : » دومرف ترـضح  هک  نیا 
قلاخ هکلب  تسوا  قلاخ  اهنت  هن  هک  یسک  نامه  دیوگ ؟ یم  نخس  یـسک  هچ  اب  و  هداتـسیا ؟  یـسک  هچ  ربارب  رد  دنادب  .دشاب  هتـشاد 

هک یـسک  تسوا ؛ تردق  تسد  رد...و  ام  يزور  تایح و  هک  یـسک  تساه ؛ تردق  قوفام  شتردق  هک  ییادـخ  تسا ؛ یتسه  همه 
 ... . دش و میهاوخ  طقاس  یتسه  همه  زا  دوش ، عطق  ام  زا  شتیانع  هظحل  کی  رگا 

ناهانگ شزرمآ  هعمج و  زامن 

هدوب و ناـهانگ  هراّـفک  صوصخب  هعمج  زاـمن  دـیامرف : یم  هک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  ناوارف  تاـیاور  دـش ، رکذ  هچنآ  رب  هوـالع 
: مینک یم  رکذ  ار  تایاور  نیا  زا  یضعب  اجنیا  رد  .دوش  یم  شزرمآ  بجوم 

ناــمیا و يور  زا  سک  ره   » (2) ؛» َلَـمَْعلا َفَنْأتْـسِإ  ًاـباِستْحِإَو  ًاـنامیِإ  َهَعُمُْجلا  یَتَأ  ْنَم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  فـلا )
«. دشاب دوخ  يدعب  لمع  بظاوم  دوش ) یم  هدیزرمآ  شا  هتشذگ  ناهانگ  ، ) دنک تکرش  هعمج  زامن  رد  صالخا 
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ِِهْتَیب ْنِم  ُجُرْخَی  ُمتِْرمُأ  امَک  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  ُرَّهَطَتَی  ٍلُـجَر  ْنِم  اـم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـیوگ : یم  یـسراف  ناملـس  ب )
هنوگ نآ  ار  تراـهط  هعمج  زور  سک  ره   » (1) ؛» ِهَعُمُْجلا َنِم  ُهَْلبَق  اِمل  ًهَراَّفَک  َناَک  ّالِإ  ُهَتالَص  َیِـضْقَی  یّتَح  ُتِْصنَیَو  ٍهَعُمُِجل  َِیتْأَی  یّتَح 

دنک توکس  زامن ، نایاپ  ات  دور و  نوریب  هعمج  زامن  يارب  شا  هناخ  زا  سپس  وضو ) هعمج و  لسغ   ) دنک لیصحت  تسا  هدش  رما  هک 
«. دوب دهاوخ  وا  هعمج  زا  لبق  ناهانگ  هراّفک  هعمج  زامن  نیا  دیامن ، شوگ  ار  اه  هبطخ  و 

ام َُهل  َرِفُغ  َتَْصنَأَو  َعَمَتْـساَو  انَدَف  َهَعُمُْجلا  یَتَأ  َُّمث  َءوُضُْولا  َنَسْحَأَو  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  َأَّضَوَت  ْنَم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ج )
، دریگب حیحـص  يوـضو  هدرک ، ّتقد  نآ  رد  دریگب و  وـضو  هعمج  زور  سک  ره   » (2) ؛» ٍماَّیَأ َهَثالَث  َهَدایِزَو  يرْخُأـْلا  ِهَعُمُْجلا  َْنَیبَو  ُهَْنَیب 
وا و رگید  هعمج  ات  هعمج  نیا  ناهانگ  دیامن ، توکس  دهد و  ارف  شوگ  دوش ، کیدزن  ماما  هب  دیامن ، تکرـش  هعمج  زامن  رد  سپس 

(. ددرگ یم  لماک  زور  هد  ات  « ) دوش یم  هدیزرمآ  هوالع ، مه  زور  هس 

یسک  » (3) ؛» ُرْـشَع ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءآَج  نَم  : » دیامرف یم  دنوادخ  نوچ  دوش ؛ یم  هدیزرمآ  زور  هد  ات  هک : تسا  هدـمآ  رگید  تیاور  رد 
(4) «. دریگ یم  شاداپ  ربارب  هد  دروایب ، يا  هنسح  هک 

؛ تسا تیـصعم  راـبغ  درگ و  زا  ناـسنا  يزاـسکاپ  ریهطت و  لـماع  هدوـب ، شزرمآ  هیاـم  ناـهانگ و  هراّـفک  زین  هعمج  زاـمن  نیارباـنب ،
یناوارف تایاور  دروم  نیا  رد  .دهد  یم  الج  افص و  ار  ناسنا  حور  دیادز و  یم  ناسنا  زا  ار  یقالخا  یناور و  یحور ، ياه  یگدولآ 

.میدرک هدنسب  رادقم  نیمه  هب  ام  یلو  دراد ؛ دوجو 
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هانگ شزرمآ  هزور و  : مّود لصف 

حیضوت

دنوادـخ هاگـشیپ  رد  ناسنا  هک  تسا  یتدابع  نیرت  صلاخ  هزور ، .تسا  هزور » ، » دوش یم  هاـنگ  شزرمآ  ببـس  هک  يروما  هلمج  زا 
ماجنا ّتین  صولخ  اب  ار  نآ  ناسنا  هک  ار  يزیچ  ره  ینعی  دراد ؛ دوجو  يرهاـظ  شیاـمن  یعون  یتداـبع  ره  رد  اریز  دـهد ؛ یم  ماـجنا 
ًالماک هک  تسا  یتدابع  اهنت  هزور  یلو  تسا ؛ ریذپ  بیـسآ  اه  نآ  دروم  رد  زین  صالخا  اذل  دراد ، روهظ  زورب و  دوخ  هب  دوخ  دهد ؛

.دیامن راهظا  دوخ  هک  نآ  رگم  دوش  هاگآ  راد  هزور  صخش  هزور  زا  دناوت  یمن  یسک  تسا و  یناهنپ  راکشآ و  ریغ 

یهاگ هک  تدابع  نیا  .دـیامن  یم  دـیدهت  ار  نآ  يرتمک  یـصلاخان  هتـشاد و  دوجو  يرتشیب  صالخا  هزور  رد  باـسح ، نیمه  يور 
زا ریغ   ) لاـس ياـهزور  ماـمت  هزور  لـثم  یّبحتـسم ؛ یهاـگ  ...و  رذـن  هراّـفک ، هزور  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  هزور  لـثم  تسا ؛ بجاو 

.دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  هک  دراد  یناوارف  تاکرب  راثآ و  تسا ) هورکم  ای  مارح  شا  هزور  هک  ییاهزور 
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یناسنا ياوق  تیوقت  لماع  هزور 

: دنک یم  تیوقت  ار  یناسنا  ياوق  هزور ، هک  دوش  یم  نشور  ّتقد  یکدنا  اب 

مسج يورین  تیوقت  هزور و  ( 1

تصرف هاگتـسد  نیا  هب  هدومن و  مک  ار  همـضاه  زاهج  راک  هزور ، اریز  تسا ؛ هزور »  » ناسنا تمالـس  یتسردنت و  يارب  لماع  نیرتهب 
.دهد یم  راک  همادا  يارب  اوق  دیدجت  تحارتسا و 

، هدعم .دنک  يزاسزاب  ار  دوخ  دـناوتب  ات  داد  تحارتسا  يرادـقم  وا  هب  دـیاب  دـشاب ، یم  هدـعم » ، » تسا راک  لوغـشم  مئاد  هک  يوضع 
ار تصرف  نیا  هزور  دنک ، یمن  ادیپ  ار  ندش  مضه  بذج و  تصرف  یهاگ  دوش ، یم  نآ  دراو  هک  ییاهاذغ  .دنک  یم  راک  هام  هدزای 

وبدب شناهد  هدنام ، هنـسرگ  دایز  هک  یـصخش  دوش  یم  هدید  اذل  دیامن ، مضه  بذج و  ار  هدنام  ياهاذغ  دـناوتب  ات  دـهد  یم  وا  هب 
.دنوش یم  مضه  بذج و  هدنام ، یقاب  اه  تّدم  هدعم ، رانک  هشوگ و  رد  هک  ییاهاذغ  دهد  یم  ناشن  دوش ، یم 

يرامیب عون  ره  هاگیاج  هناخ و  هدعم ،  » (1) ؛» ٍءاوَد   ّ ِلُک ُْسأَر  ُهَّیِمَْحلاَو  ٍءاد    ّ ِلُک ُْتَیب  ُهَدْعِْملَأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. تساهوراد همه  همشچرس  زیهرپ ، تسا و 

ُجاتْحَی اّمِم  ِنَدَْبلا  ِكاْسمِإ  ْنِم  ُعَْفنَأ  ِنَدَْبلا  ِیف  ْیَش ٌء  َْسَیلَو  ٍءاَد  ِیَُهیَو  ُجّ ّالِإ  ٍءاوَد  ْنِم  َْسَیل  : » دومرف مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما 
چیه دـنک و  یم  کیرحت  ار  يرگید  يرامیب  دـنک ) اوادـم  ار  يرامیب  کی  رگا   ) دـنک یم  هدافتـسا  ناسنا  هک  ییوراد  ره   » (2) ؛» ِْهَیلِإ

«. تسین اذغ  زا  كاسما  زا  رت  هدیاف  رپ  ندب  يارب  زیچ 
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یلصادخ لوسر  .دنک  تنامض  ار  ناسنا  ندب  یتمالس  ات  تسا  هداد  هزور  روتسد  مالسا ، یّقرتم  بتکم  هک  تسا  باسح  نیمه  يور 
.تسا بلطم  نیا  دییأت  دینامب ،» ملاس  ات  دیریگب  هزور  « ؛» اوُّحِصَت اُوموُص  : » دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا 

.ددرگ یم  راد  هزور  صخش  تمالس  بجوم  هدومن و  تیوقت  ار  ناسنا  یندب  يورین  هزور  نیاربانب ،

اوقت يورین  تیوقت  لماع  هزور  ( 2

يزیچ اوقت  .دزاس  یم  ماود  اب  يراگزیهرپ ، رد  ار  ناسنا  دـنک و  یم  تیوقت  ناـسنا  رد  ار  اوقت » يورین  هک « تسا  نیا  هزور  رگید  رثا 
.تسین یهاون  تامّرحم و  زا  زیهرپ  یهلا و  تاروتسد  هب  لمع  زج 

ماجنا نیرمت  ، هزور دـیامن و  یم  زیهرپ  هدومن ، یهن  هچنآ  زا  دـهد و  یم  ماـجنا  هدرک  رما  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  دراد  اوقت  هک  یـسک 
.تسوا ینامرفان  زا  زیهرپ  یهلا و  تاروتسد 

دوجو رد  ار  دنوادخ  تاروتـسد  زا  يربنامرف  دریگ ، یم  هزور  دنک و  یم  لّمحت  ار  یگنـسرگ  یگنـشت و  مرگ ، ياوه  رد  هک  یـسک 
.دنک یم  تیوقت  نیرمت و  دوخ ،

نیرمت ار  یهلا  ینامرفان  هانگ و  كرت  دیامن ، یم  زیهرپ  دوش ، یم  هزور  نالطب  بجوم  هچنآ  زا  زور ، هنابش  زا  یتاعاس  رد  هک  یسک 
.دشاب هتشاد  زیهرپ  دناوتب  زین  اه  ینامرفان  ریاس  ربارب  رد  ات  دنک  یم  تیوقت  و 

هدارا تیوقت  لماع  هزور  ( 3

.دروآ یم  راب  شیوخ  سفن  رب  ّطلسم  هدارا و  اب  ار  ناسنا  دنک و  یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  هدارا »  » هک تسا  نیا  هزور  رثا  نیمّوس 
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یمن اذغ  هدرک و  لرتنک  ار  دوخ  یعنام ، چیه  نودب  اذـغ ، هب  دـیدش  لیم  یگنـسرگ و  دوجو  اب  زور  هنابـش  زا  یتاعاس  رد  هک  یـسک 
هدارا دنک ، یم  يرادوخ  نآ  زا  هدرک و  تداع  دود  راگیس و  هب  هک  يدرف  یّتح  دراد ؛ دوجو  زین  بآ  تسا و  هنشت  هک  نیا  اب  دروخ ،

.دوش یم  دنمورین  يوق و  شدوجو  رد 

، دهد ماجنا  يراک  درک  هدارا  اج  ره  دـناوت  یم  هک  ددرگ  یم  دوخ  هدارا  کلام  هدرک و  ادـیپ  هطلـس  دوخ  رب  نانچ  نآ  یـسک  نینچ 
.دنک كرت  دنک ، كرت  ار  يراک  درک  هدارا  اج  ره  دهد و  ماجنا 

هتشادن ّطلست  دوخ  یناسفن  ياهاوه  رب  هدوبن و  شیوخ  سفن  کلام  ات  تسین  رـصنع  تسـس  هدارا و  یب  تسا ، هزور  لها  هک  یناسنا 
.دزاس یم  شیوخ  سفن  رب  کلام  ار  وا  تیوقت و  ار  وا  هدارا  هزور  .دشاب 

هفطاع تیوقت  لماع  هزور  ( 4

هزور یتقو  ناسنا  اریز  دـنک ؛ یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  هفطاع » هک « تسا  نیا  دراذـگ ، یم  ياج  هب  دوخ  زا  هزور  هک  يرثا  نیمراـهچ 
نیمه دنک و  یم  سمل  ساسحا و  ار  یگنسرگ  هجیتن  رد  هدومن ، يرپس  یگنشت  یگنـسرگ و  اب  ار  زور  هنابـش  زا  یتاعاس  دریگ ، یم 

.دنک هّجوت  ارقف  ناگنسرگ و  هب  يدودح  ات  دوش  یم  بجوم  رما ،

یمن كرد  ار  یگنـسرگ  رقف و  دوش ، یم  مهارف  ناشیارب  دـننک  هدارا  هچ  ره  دـنراد و  یبوخ  یلام  عضو  نوچ  هک  یناـسک  دنرایـسب 
.دیامن مّحرت  ناگنسرگ  ناریقف و  رب  سمل و  ار  یگنسرگ  زین  رگناوت  ینغ و  ات  دوش  یم  بجوم  هزور  اما  دننک ؛
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مکح نب  ماشه  هک  یماگنه  .تسا  عوضوم  نیمه  نوماریپ  هدرک ، لقن  هزور  دروم  رد  یلماع  ّرح  خیـش  موحرم  هک  یثیدـح  نیتسخن 
ُِّینَْغلا ِِهب  َيِوَتْـسَِیل  َمایِّـصلا  ُهَّللا  َضَرَف  امَّنِإ  : » دومرف خساپ  ترـضح  دیـسرپ ، هزور  ّتلع  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا 

َْنَیب َيِّوَُسی  ْنَأ  یلاعَت  ُهَّللا  َدارَأَف  ِْهیَلَع  َرِدَق  ًاْئیَش  َدارَأ  امَّلُک  َِّینَْغلا  َّنَِأل  َریِقَْفلا  َمَحْرَیَف  ِعوُْجلا  َّسَم  َدِجَِیل  ْنُکَی  َْمل  َِّینَْغلا  َّنَِأل  َِکلذَو  ُریِقَْفلاَو 
ات تسا  هداد  رارق  ار  هزور  دنوادخ  هک  یتسار  هب   » (1) ؛» َِعئاْجلا َمَحْرَیَو  ِفیِعَّضلا  یَلَع  َّقِرَِیل  َِملَْألاَو  ِعوُْجلا  َّسَم  ُِّینَْغلا  َقیُِذی  ْنَأَو  ِهِْقلَخ 

تقو ره  رگناوت ، هک  نیا  يارب  دـنک ؛ مّحرت  ریقف  رب  اـت  درک  یمن  سمل  ار  یگنـسرگ  زگره  رگناوت ، اریز  دزاـس ؛ ربارب  ار  ریقف  ینغ و 
رگناوت دوشب و  شناگدنب  نیب  یتاواسم  عون  کی  ات  تساوخ  دنوادخ  دنک ، مهارف  ار  نآ  تسا  رودـقم  شیارب  دـنک ، هدارا  ار  يزیچ 

«. دیامن مّحرت  هنسرگ ، رب  تفأر و  فیعض  رب  ات  دنک  لّمحت  ار  نآ  جنر  دشچب و  ار  یگنسرگ  زین 

 - هداد رارق  ناضمر  كرابم  هام  نایاپ  رد  تسا  ناریقف  هب  یلام  کمک  یعون  هک  ار  هرطف  تاکز  سّدـقم ، عرـش  هک  نیا  تلع  دـیاش 
هدـش تیوقت  کیرحت و  نانآ  هفطاع  دـنا ، هدیـشچ  ار  نآ  معط  هدرک و  سمل  ار  یگنـسرگ  هام  کـی  ناناملـسم  نوچ  دـشاب ؛ نیمه 

.دنزاس یلمع  دنراذگب و  شیامن  هب  ار  هفطاع  نیا  هیرطف ، تخادرپ  اب  نونکا  تسا ،

نآ تلیضف  هزور و 

زین يدایز  رایسب  باوث  تلیضف و  هزور  دش ، رکذ  هزور  يارب  هک  يراثآ  رب  هوالع 
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: مینک یم  رکذ  هنومن  باب  زا  ار  تایاور  نآ  زا  یضعب  اجنیا  رد  .تسا  هدش  رکذ  ییاور  ياه  باتک  رد  هک  دراد 

ُهَّنِإَف َْربَّصلا  اَّلِإ  ٍفْعِض  ِهَأِمَْعبَس  َیلِإ  اِهفاعْضَأ  ِهَرَـشَِعب  َمَدآ  ِْنبا  ِلامْعَأ  ُّلُک  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  َلاق  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  فلا )
ّلجوّزع دـنوادخ  دومرف «: هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ   (1) ؛» ُمْوَّصلا ُْربَّصلاَو  ِهَّللا  ِْملِع  ِیف  ٌنوُزْخَم  ِْربَّصلا  ُباوَـثَف  ِهـِب  يِزْجُأ  اـَنَأَو  ِیل 

نآ شاداپ  مدوخ  نم  تسا و  نم  يارب  هک  ربص  رگم  دراد ، باوث  شاداپ و  ربارب  دـصتفه  ات  ربارب  هد  زا  مدآ  ینب  لامعا  ماـمت  دومرف :
«. تسا هزور  نامه  ربص ، تسا و  ناهنپ  هریخذ و  دنوادخ  ملع  رد  ربص  باوث  سپ  متسه ) نآ  شاداپ  مدوخ  ای   ) مهد یم  ار 

ًاِمئاص َحَبْـصَأ  َُّمث  ُهَْلَیل  َماق  اذِإ  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  : » دومرف ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا  ملـسم  نب  دّمحم  ب )
ِیف َتام  ْنإَو  ًهَنَـسَح ، اِهب  َُهل  َبَتَک  ّالِإ  ٍْریَخ  ِهَِملَِکب  ْمَّلَکَتَی  َْملَو  ًهَنَـسَح  اِهب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ّالِإ  ًهَوْطُخ  َّطُـخَی  َْملَو  ٌْبنَذ  ِْهیَلَع  ْبَتُْکی  َْمل  ُهَراـهَن 

، درادب هزور  زور ، دزیخ و  اپ  هب  بش  نمؤم ، هاگره   » (2) ؛» َنِیباَّوَْألا َنِم  ُهَّللا  ُهَبَتَک  َرُطْفَی  یّتَح  َشاع  ْنِإَو  ِیّلِع  َنیّ یلِإ  ِهِحوُِرب  َدَعَص  ِهِراهَن 
دیوگ یمن  يریخ  هملک  .دـسیون  یم  وا  يارب  يا  هنـسح  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دراد  یمن  رب  یمدـق  دوش و  یمن  هتـشون  وا  رب  یهانگ 

ار وا  مان  دنامب ، هدنز  راطفا  ات  رگا  درب ، یم  الاب  نیّیلع  هب  ار  وا  حور  دریمب ، زور  رد  رگا  .دـسیون  یم  وا  يارب  يا  هنـسح  هک  نیا  رگم 
«. دنک یم  تبث  ناگدننک  هبوت  ءزج 

ِِهب ُهَّللا  َلَّکَو  ٌأَمَظ  َُهباصَأَف  ِّرَْحلا  ِهَّدِش  ِیف  ًامْوَی  َّلَجَوَّزَع  َماص  ْنَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دیوگ : نایبظ  نب  سنوی  ج )
ُهَنوُرِّشَُبیَو ُهَهْجَو ، َنوُحَسْمَی  ٍکَلَم  َْفلَأ 
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، یمرگ زور  رد  هک  یسک   » (1) ؛» َُهل ُتْرَفَغ  ْدَـق  ّیِنَأ  اوُدِهْـشَأ  ِیتَِکئالَم  َکُحْوَرَو ، ُکُحیِر  َبَیْطَأ  ام  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  َلاق  َرَْطفَأ  اذِإ  یّتَح 
راطفا هک  یماگنه  ات  دنهد  تراشب  ار  وا  دنهد و  شزاون  ار  يو  ات  دنک  یم  رومأم  ار  هتـشرف  رازه  دنوادخ  دوش ، هنـشت  دریگب و  هزور 

«. مداد رارق  شزرمآ  دروم  ار  وا  نم  هک  دیشاب  دهاش  نم  ناگتشرف  تسا ، زیگنا  لد  وت  يوب  هچ  دیامرف : یم  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک ،

هزور باوخ   » (2) ؛» ٌباجَتْسُم ُهُؤاعُدَو  ٌلَّبَقَتُم  ُُهلَمَعَو  ٌحِیبْسَت ، ُُهتْمُصَو  ٌهَدابِع ، ِِمئاّصلا  ُمَْون  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  د )
«. تسا باجتسم  شیاعد ، هتفریذپ و  شلمع  حیبست و  شتوکس ، تدابع و  راد ،

هانگ شزرمآ  هزور و 

هدش رکذ  ییاور  فلتخم  ياه  باتک  رد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  رایـسب  تایاور  نآ ، رجا  باوث و  نآ ، تاکرب  راثآ و  هزور ، هرابرد 
.تسام هتشون  عوضوم  هک  تسا  هانگ  شزرمآ  رد  هزور  شقن  دوش ، یم  نایب  اجنیا  رد  هچنآ  .تسا 

هک دراد  هانگ  شزرمآ  ناربج و  رد  یناوارف  رایـسب  ریثأت  ناضمر ، كرابم  هام  هزور  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  هچنآ 
: مینک یم  رکذ  ار  تایاور  نیا  زا  یخرب  اجنیا  رد 

َنیِِمئاّـصلِاب َنِیلِّکَُوم  ًهَِکئـالَم  یلاـعَت    ِ ِهَّلل َّنِإ  : » دوـمرف هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ترـضح  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  فـلا )
ُْمتْعِج ْدَـقَف  َهَّللا  َدابِع  اوُرِْـشبَأ  ْمِهِراْطفِإ : َدـْنِع  ٍهَْلَیل  َّلُک  َنیِِمئاّصلا  َنوُداُنیَو  ِهِرِخآ ، یلِإ  ِناضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  ٍمْوَی    ّ ِلُـک ِیف  ْمَُهل  َنوُرِفْغَتْـسَی 

ًالِیلَق
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َرَفَغ ْدَقَف  ِهَّللا  َدابِع  اوُرِْـشبَأ  ْمُهوُدان  َناضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  ٍهَْلَیل  َرِخآ  َناک  اذِإ  یَّتَح  ْمُکِیف ، َكِرُوبَو  ُْمتْکِرُوب  ًارِیثَک  َنُوِعبْـشَتْسَت »  » َنوُعَبْـشَتَسَو
تسا هدرک  رومأم  ار  نانآ  هک  دراد  یناگتشرف  دنوادخ ،  » (1) ؛» َنوُِفنْأَتْسَت امِیف  َنُونوُکَت  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ْمُُکَتبْوَت  َِلبَقَو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ُهَّللا 
باطخ دروم  ار  ناراد  هزور  راطفا ، ماگنه  بش  ره  دـننک و  یم  رافغتـسا  ناراد  هزور  يارب  نآ ، رخآ  اـت  ناـضمر  هاـم  زا  زور  ره  رد 

ریـس ینالوط  تّدم  دینک و  یم  لّمحت  ار  یگنـسرگ  یهاتوک  تّدم  امـش  ادـخ ! ناگدـنب  يا  ار  امـش  داب  تراشب  هک  دـنهد  یم  رارق 
دنوادخ هک  ار  امش  داب  تراشب  ادخ ! ناگدنب  يا  دنهد : یم  ادن  زین  ناضمر  هام  بش  نیرخآ  رد  و  داب ! كرابم  امـش  رب  دوب ، دیهاوخ 

«. تفرگ دیهاوخ  رس  زا  ار  ناتلامعا  هنوگچ  دیرگنب  سپ  تفریذپ ، ار  امش  هبوت  دیشخب ، ار  امش  هانگ 

شزرمآ طیارش 

زا نتسب  ناهد  فرص  هنرگ  دوش و  ماجنا  یّصاخ  طیارش  اب  هک  دوش  یم  هانگ  شزرمآ  ببـس  يا  هزور  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ 
.تشاد دهاوخن  يریثأت  نینچ  ندیماشآ ، ندروخ و 

ُهَجْرَفَو ُهَنَْطب  َّفَعَو  ِِهْلَیل  ْنِم  ًادْرِو  َماقَو  ُهَراهَن  َماص  ْنَم  َناـضَمَر  ُرْهَـش  اذـه  ُِرباـج ! اـی  : » دومرف رباـج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هیلع هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاقَف  ُثیِدَْحلا ؟ اَذه  َنَسْحَأ  ام  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  ُِرباج : َلاقَف  ِرْهَّشلا ، َنِم  ِهِجوُرُخَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  ِجَرَخ  ُهَناِسل  َّفَکَو 
بش ار  بش  زا  یشخب  دریگب و  هزور  نآ  زور  هک  یـسک  تسا ، ناضمر  هام  نیا  رباج ! يا   » (2) ؛» ُطوُرُّشلا ِهِذه  َّدَشَأ  ام  ُِرباج  ای  هلآو :

هدرک تیاعر  ار  توهش  مکش و  تّفع  هدومن و  يراد  هدنز 
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«. دوش یم  جراخ  ناضمر  هام  زا  هک  هنوگ  نامه  دش  دهاوخ  جراخ  شیوخ  ناهانگ  زا  دیامن ، ظفح  ار  شنابز  و 

؟ ییابیز ثیدح  هچ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  رباج 

»!؟ یتخس طیارش  هچ  رباج ! يا  دومرف «: هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

هن دشاب ، هانگ  اطخ و  زا  زیهرپ  اوقت و  اب  هارمه  هک  دوب  دهاوخ  يا  هزور  نآ  تسا ، شزرمآ  ببـس  هزور  دوش  یم  هتفگ  رگا  نیاربانب ،
.تسا شزرمآ  بابسا  ینتسب ، ناهد  ره 

دوش یم  شزرمآ  شیازفا  ببس  ناضمر  هام  رد  هک  یلامعا 

هزور اهنت  هن  هک  تسا  رادروخرب  یتکرب  نانچ  نآ  زا  ناضمر  كرابم  هام  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  زا 
.ددرگ یم  شزرمآ  ببس  هام  نیا  رد  یکین  راک  ره  هکلب  دوش  یم  هانگ  شزرمآ  بجوم  نآ 

دنوادـخ ایوگ  هک  تسا  مطالتم  جاّوم و  راگدرورپ ، تمارک  تمحر و  يایرد  نانچ  نآ  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  رگید : تراـبع  هب 
ادـخ يارب  ناسنا  هک  يریخ  کین و  لمع  ره  اذـل  دـهد و  رارق  شزرمآ  دروم  ار  دوخ  ناگدـنب  ات  تسا  هناهب  لابند  یلاعت  كراـبت و 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  .دوش  یم  يو  ناهانگ  زا  یشخب  شزرمآ  بجوم  دهد ، ماجنا 

نمؤم هب  نداد  يراطفا  ( 1

: دومرف یثیدح  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  .تسا  نمؤم » هب  نداد  يراطفا  تسا « شزرمآ  بجوم  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  يروما  زا 
ٌهَرِفْغَمَو ٍهَبَقَر  ُْقتِع  ِهَّللا  َدـْنِع  َِکلذـِب  َُهل  َناک  ًاِمئاص  ًانِمُْؤم  َناَـضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  ِینْعَی  ِهِیف  َرَّطَف  ْنَم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

ِِهبُونُِذل

ص:205

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهانگ دراد و  ار  هدرب  کی  ندرک  دازآ  باوث  دهد ، يراطفا  ار  يراد  هزور  نمؤم  ناضمر ، كرابم  هامرد  سکره  « ؛»..  یـضَم امِیف 
«. دریگ یم  رارق  شزرمآ  دروم  شا  هتشذگ 

باوث نیا  تسا و  میرک  دنوادخ  : » دومرف ترضح  .میرادن  ار  نداد  يراطفا  يارب  یلام  ناوت  ام  همه  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : یـضعب 
(1) «. درک دهاوخ  اطع  دهدب  یسک  هب  مه  امرخ  هناد  دنچ  ای  بآ ، یتبرش  ای  ریش ، يا  هعرج  هک  یسک  هب  یّتح  ار 

َناَک ِْنیَْنثِإ  َرَّطَف  ْنَمَو  ٍِلباق  یلِإ  ِِهْبنَِذل  ًهَراّفَک  َناک  ًانِمُْؤم  َرَّطَف  ْنَم  : » دومرف ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز 
دریگ و یم  رارق  هدـنیآ  ناضمر  هام  ات  شهانگ  هراّفک  دـهد ، يراطفا  ار  نمؤم  کی  هک  یـسک   » (2) ؛» َهَّنَْجلا ُهَلِخْدـُی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح 

«. دزاس تشهب  دراو  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ّقح  دهد ، يراطفا  ار  رفنود  هک  یسک 

راطفا ماگنه  اعد  ( 2

ُلوُقَیَف ُموُصَی  ٍْدبَع  ْنِم  ام  : » دومرف ترـضح  هک  دـنک  یم  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  لابقا  باتک  رد  سوواط  نب  دـّیس 
ِِهبُونُذ ْنِم  َجَرَخ  ّالِإ  ُمیِظَْعلا  اَّلِإ  َمیِظَْعلا  َْبنَّذـلا  ُرِفْغَی  ُهَّنإ ال  َمیِظَْعلا  َْبنَّذـلا  َِیلْرِفْغِإ  َكُْریَغ  ِیل  َهلِإ  یهلِإ ال  َْتنَأ  ُمیِظَع ، ای  ِهِراـْطفِإ : َدـْنِع 

ییادـخ ارم  وت  زا  ریغ  یتسه و  نم  يادـخ  وت  میظع ! ای  دـیوگب : راطفا  ماگنه  دریگب و  هزور  هک  يا  هدـنب  ره   » (3) ؛» ُهُّمُأ ُْهتََدلَو  ٍمْوَیَک 
( دـنک اعد  نینچ  هک  یـسک  ، ) دزرمآ یمن  گرزب  يادـخ )  ) زج ار  گرزب  هانگ  اریز  هد ؛ رارق  شزرمآ  دروم  ارم  گرزب  هانگ  تسین ،

«. تسا هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  لثم  دوش  یم  جراخ  ناهانگ  زا 
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ِهِمَِدب ِطِّحَشَتُْملاَک  امُهَْنَیب  امِیف  َناک  ِهِروُحُـس  َْدنِعَو  ِهِروُُطف  َْدنِع  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  َأَرَق  ْنَم  : » دومرف مه  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 
لثم نامز  ود  نیا  نیب  رد  دـناوخب ، ار  انلزنا  ّانإ  هکرابم  هروس  يرحـس ، ندروخ  ماگنه  راطفا و  ماگنه  هک  یـسک   » (1) ؛» ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف 

«. دشاب رو  هطوغ  شیوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک 

دروم ار  وا  دنوادخ  سپ  ِیل .» ْرِفْغِإ  ِهَرِفْغَْملا  َعِساو  ای  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـیوگب راطفا  تقو  سک  ره  هک  تسا  تیاور  رد  زین 
(2) .دهد یم  رارق  شزرمآ 

رافغتسا ( 3

.دییامن رافغتسا  دایز  هام  نیا  رد  هک  تسا  هدش  شرافس  یناوارف  تایاور  رد  اذل  تسا ، شزرمآ  ترفغم و  هام  ناضمر ، كرابم  هام 

ُرافِْغتْسِْإلا اَّمَأَو  ْمُْکنَع  َءالَْبلا  ُعَفْدَیَف  ُءاعُّدلا  اَّمَأَف  ِءاعُّدلاَو  ِرافِْغتْـسِألا  ِهَْرثَِکب  ناضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  ْمُْکیَلَع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
، رافغتسا دنک و  یم  عفد  امش  زا  ار  الب  اعد  اریز  دینک ؛ اعد  رافغتسا و  دایز  ناضمر ، هام  رد  هک  داب  امـش  رب   » (3) ؛» ْمَُکبُونُذ ِِهب  یِضْمَتَف 

«. دزاس یم  دوبان  ار  امش  ناهانگ 

نیا زین  نانآ  دوخ  شور  هریـس و  هکلب  دـنا  هدومن  شرافـس  ناضمر  كرابم  هام  رد  رافغتـسا  هب  اهنت  هن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا 
.تسا هدوب  هنوگ 

ُرْهَش َناک  اذِإ  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َناک  : » تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیدجاسلا ؛ دّیس  ترضح  دروم  رد 
كرابم هام  رد  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  شور   (4) ؛» ...ِرِیبْکَّتلاَو ِرافِْغتْـسِْإلاَو  ِحِیبْسَّتلاَو  ِءآعُّدلِاب  ّالِإ  ْمَّلَکَتَی  َْمل  َناضَمَر 

«. تفگ یمن  نخس  ریبکت  رافغتسا و  حیبست ، اعد ، هب  زج  ناضمر ،
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ْمُکَسُْفنَأ َّنِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  : » دومرف تسا -  فورعم  ترضح  هّینابعش  هبطخ  هب  هک  يا -  هبطخ  نمض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
ياه ناـج  مدرم ! يا   » (1) ؛» ...ْمُکِدوُجُـس ِلوُِطب  اْهنَع  اوُفِّفَخَف  ْمُکِرازْوَأ  ْنِم  ٌهَلیِقَث  ْمُکِروُهُظَو  ْمُکِرافِْغتْـسِاب  اهوُّکُفَف  ْمُِکلاـمْعَِأب  ٌهَنوُهْرَم 

نآ تسا ، هدرک  نیگنس  ار  امش  تشپ  اه  شزغل  اهاطخ و  دیزاس ، دازآ  دوخ  رافغتسا  اب  ار  نآ  تسامـش ، لامعا  راتفرگ  ریـسا و  امش 
«. دیزاس کبس  ینالوط ، ياه  هدجس  اب  ار 

ناتسدیهت هب  کمک  ( 4

.ددرگ یم  ناهانگ  شزرمآ  ببس  زین  ناضمر » كرابم  هام  رد  ناتسدیهت  هب  کمک  قافنا و  هقدص ، »

َُهل ُهَّللا  َرَفَغ  ٍفیِغَِرب  ٍنیِکْسِم  یلَع  ِهِراْطفِإ  َْتقَو  َقَّدَصَت  ْنَم  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلعاضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  زا 
دنوادخ دـهد ، هقدـص  ینیکـسم  هب  ار  ینان  هدرگ  راطفا ، تقو  هک  یـسک   » (2) ؛» َلیِعامْـسِإ ِدـْلُو  ْنِم  ٍهَبَقَر  ِْقتِع  َباَوث  َُهل  َبَتَکَو  َُهبُونُذ 

«. دسیون یم  شیارب  ار  لیعامسا  نادنزرف  زا  يا  هدرب  نتخاس  دازآ  باوث  دزرمآ و  یم  ار  شناهانگ 

تخاس و یم  دازآ  ار  يریـسا  ره  ناضمر ، كرابم  هام  رد  هک  دوب  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شور  دـیوگ «: یم  ساّبع  نبا 
(3) «. درک یم  کمک  ار  يدنمزاین  لئاس  ره 

ردق بش  رد  ایحا  ( 5

یم مهارف  ناهانگ  شزرمآ  يارب  ار  هنیمز  نیرتشیب  نیرتهب و  يراد » هدـنز  بش  اـیحا و  ناـضمر « كراـبم  هاـم  لاـمعا  همه  ناـیم  رد 
.دزاس
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اب تسا  ربارب  هام  رازه  تسا .» رتالاب  رترب و  هام  رازه  زا  ردـق  بش  کی  دـیامرف «: یم  میرک  نآرق  هک  یلاـح  رد  دـشابن  نینچ  هنوگچ 
حیحـص يرادرب  رهب ه  دروم  رگا  ردـق  بش  رگید : ترابع  هب  .ناسنا  کی  یلومعم  رمع  لداعم  ینعی  هام ؛ شـش  لاس و  هس  داتـشه و 

.تسا رتشیب  ناسنا  کی  رمع  مامت  زا  نآ  شزرا  دریگ ، رارق 

شیوخ راـگدرورپ  اـب  هک  یتاـجانم  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دومرف «: هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  تسا  تیاور  رد 
.مراتساوخ ار  وت  هب  برق  نم  اراگدرورپ ! تشاد : هضرع  تشاد ،

.دنک يراد  هدنز  بش  ار  ردق  بش  هک  تسا  یسک  يارب  نم  برق  دومرف : دنوادخ 

.مهاوخ یم  ار  وت  تمحر  ادنوادخ ! درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یسوم 

.دنک مّحرت  ناتسدیهت  هب  ردق ، بش  رد  هک  تسا  یسک  نآ  زا  نم  تمحر  دومرف : دنوادخ 

.مناهاوخ ار  طارص  زا  روبع  ادنوادخ ! درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یسوم 

.دهد هقدص  ردق ، بش  هک  تسا  یسک  يارب  نیا  دومرف : دنوادخ 

.مهاوخ یم  یتشهب  ياه  هویم  ناتخرد و  زا  اراگدرورپ ! درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یسوم 

.دیوگ یم  حیبست  ردق ، بش  رد  هک  تسا  یسک  يارب  یتشهب  ياه  هویم  دومرف : دنوادخ 

.مهاوخ یم  ار  تاجن  نم  ادنوادخ ! درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یسوم 

؟ ار شتآ  زا  تاجن  دومرف : دنوادخ 

.يرآ درک : ضرع 

.دنک رافغتسا  ردق ، بش  رد  هک  تسا  یسک  يارب  نیا  دومرف : دنوادخ 

.مهاوخ یم  ار  وت  تیاضر  ادنوادخ ! درک : ضرع  یسوم 
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(1)« دناوخب زامن  تعکر  ود  ردق  بش  رد  هک  تسا  یسک  يارب  نم  تیاضر  دومرف : دنوادخ 

شزرمآ بجوـم  رتدنمـشزرا و  یلمع  ره  زا  يراد ، هدـنز  بش  اـّما  تسا ؛ ناوارف  تارثا  ياراد  دنمـشزرا و  ردـق  بش  رد  یلمع  ره 
.دوش یم  ناهانگ 

َلِیئاکَمَو ِلابِْجلا  َلِیقاثَمَو  ِءامَّسلا  ِموُُجن  َدَدَع  َْتناک  َْولَو  ُُهبُونُذ  َُهل  ْتَرِفُغ  ِرْدَْـقلا  َهَْلَیل  ییْحَأ  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح 
هب اه و  هوک  ینیگنس  نامسآ و  ناگراتـس  ددع  هب  ولو  دوش  یم  هدیـشخب  شناهانگ  درادب ، ایحا  ار  ردق  بش  هک  یـسک   » (2) ؛» ِراِحْبلا

«. دشاب اهایرد  بآ  هزادنا 

بش هک  یسک   » (3) ؛» ِِهبُونُذ ْنِم  َجَرَخ  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  یلِإ  اهایْحَأَو  ِرْدَْقلا  َهَْلَیل  َلَسَتْغا  ِنَم  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما 
«. دوش یم  جراخ  شناهانگ  زا  دنک  يراد  هدنز  بش  رجف ، عولط  ات  هدومن و  لسغ  ردق ،

.میرب یم  نایاپ  هب  دهد ، یم  ناشن  ناهانگ  شزرمآ  رد  ار  ناضمر  كرابم  هام  شقن  هک  یبلاج  ثیدح  رکذ  اب  ار  لصف  نیا 

َّنِإ : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح 
ٍهَقَدَِصب ِرْهَّشلا  اَذه  ِیف  َقَّدَصَت  ْنَم  ِتاجَرَّدـلا ، ِهِیف  ُعَفْرَیَو  ِتاِئیّْـسلا ، ِهِیف  اوُحْمَیَو  ِتانَـسَْحلا  ِهِیف  ُهَّللا  ُفِعاُضی  ٌمیِظَع  ٌرْهَـش  َناضَمَر  َرْهَش 

ْنَمَو َُهل ، ُهَّللا  َرَفَغ  ُهَْظیَغ  ِهِیف  َمَظَک  ْنَمَو  َُهل ، ُهَّللا  َرَفَغ  ُهَْقلُخ  ِهِیف  َنَّسَح  ْنَمَو  َُهل ، ُهَّللا  َرَفَغ  ُُهنیِمَی  ْتَکَلَم  ام  یلِإ  ِهِیف  َنَسْحَأ  ْنَمَو  َُهل ، ُهَّللا  َرَفَغ 
، ِهَمْحَّرلاَو ِهَکَرَْبلِاب  َلَْبقَأ  ْمُْکَیلِإ  َلَْبقَأ  اذِإ  ِروُهُّشلاَک ، َْسَیل  اذـه  ْمُک  َرْهَـش  َّنِإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  َلاق  َُّمث  َُهل ، ُهَّللا  َرَفَغ  ُهَمِحَر  ِهِیف  َلَـصَو 

ِناْرفُِغب ََربْدَأ  ْمُْکنَع  ََربْدَأ  اذِإَو 
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هاـم یتسار  هب   » (1) ؛» ...ُُهبوـُنُذ ْرَفُْغت  َُملَو  ُرْهَّشلا  اَذـه  ُهـْنَع  َجَرَخ  ْنَـم  ِیِقَّشلا  َّقَـح  ّیِقَّشلا  َّنِإ  هـلآو : هـیلع  هللا  یلـص  َلاـق  َُّمث...ِبُونُّذـلا 
هک یـسک  دوش ، یم  هدوزفا  ناسنا  تاجرد  رب  هتفر و  نیب  زا  ناهانگ  و  هدش ، ربارب  دـنچ  نآ  رد  تانـسح  تسا ، یگرزب  هام  ناضمر ،

.دزرمآ یم  ار  وا  دنوادخ  دنک ، یکین  دوخ  تسد  ریز  هب  هام  نیا  رد  هک  یـسک  .دزرمآ  یم  ار  وا  دـنوادخ  دـهد ، هقدـص  هام  نیا  رد 
ار وا  دنوادخ  دناشن ، ورف  ار  شیوخ  مشخ  هام  نیا  رد  هک  یـسک  .دزرمآ  یم  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، قلخ  شوخ  هام  نیا  رد  هک  یـسک 
هام نیا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگ  نآ  .دزرمآ  یم  ار  وا  دنوادخ  دنک ، محر  هلـص  هام  نیا  رد  هک  یـسک  .دزرمآ  یم 
زاب ...دور  یم  ناهانگ  شزرمآ  اب  دور ، یم  هک  یماگنه  دیآ و  یم  تمحر  تکرب و  اب  دـیآ ، یم  یتقو  تسا ، رگید  ياه  هام  زا  ریغ 

«. دوشن دیزرمآ  شهانگ  یلو  دوش  جراخ  هام  نیا  زا  هک  تسا  یسک  یعقاو  یقش  دومرف :
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ناهانگ شزرمآ  تاقدص و  : مّوس لصف 

مالسا رد  قافنا  هقدص و  هاگیاج 

هب نآ  زا  هک  يزیچ  تسا ؛ تاقدـص » قاـفنا و  ، » هتفرگ رارق  شرافـس  دـیکأت و  قیوشت ، دروم  رایـسب  مالـسا  بتکم  رد  هک  يروما  زا 
نآ زا  هعماج  هک  يریخ  ياهراک  هعفنملا و  ماع  روما  ای  نادـنمزاین ، نامورحم و  ارقف ، هب  کمک  .دوش  یم  دای  یلام » تداـبع   » ناونع

.دنتسه ناهانگ  شزرمآ  بابسا  ددرگ ، یم  دنم  هرهب 

رگا .تسا  هدش  شرافس  زین  رما  نیا  هب  هدش ، زامن  هب  شرافـس  هک  یتایآ  رثکا  رد  هک  سب  نیمه  یلام  تدابع  تاقدص و  ّتیمها  رد 
.تسا نینچ  زین  تاقدص  قافنا و  هدش ، رکذ  نینمؤم  ای  اوقت  لها  هناشن  ناونع  هب  زامن 

(1) ؛» َنوـُقِْفُنی ْمُهاـْنقَزَر  اّـمِمَو  َهوَـلَّصلا  َنوُـمیُِقیَو  ِْبیَْغلاـِب  َنوـُنِمُْؤی  َنیِذَّلا  : » میناوـخ یم  ناراـکزیهرپ  ياـه  هناـشن  رد  میرک  نآرق  رد 
یم قافنا  میا  هدرک  يزور  نانآ  هب  ام  هچنآ  زا  دـنراد و  یم  اپ  هب  زامن  و  هتـشاد ، ناـمیا  بیغ  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناراـکزیهرپ ) »)

« .دننک
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ار نانآ  ندـش  یتشهب  لیالد  زا  یکی  دـنک ، یم  رکذ  تشهب  رد  ار  ناراکزیهرپ  هاگیاج  هک  یماگنه  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
لـئاس و يارب  یّقح  نیقّتم )  ) ناـنآ لاوـما  رد  و   » (1) ؛» ِموُرْحَْملاَو ِِلئآَّسِلل  ٌّقَح  ْمِِهلاَْومَأ  ِیفَو  : » دـیامرف یم  هتـسناد ، تاقدـص  قاـفنا و 

«. دوب مورحم 

یم هّجوت  زین  نادنمزاین  هب  هکلب  دننیب ، یمن  ار  نتشیوخ  اهنت  ایند  یگدنز  رد  دنراد ، رواب  ار  شاداپ  رفیک و  تمایق ، ادخ ، هک  یناسک 
هرفـس زا  ناگنـسرگ  هدومن و  کیرـش  شیوخ  يدادادـخ  ياه  تمعن  رد  ار  نامورحم  هتفرگ ، ار  ناگراچیب  ناریقف و  تسد  دـنیامن ؛

.دننک یم  لصاح  دوخ  يارب  ار  دنوادخ  تیاضر  نادنمتسم ، یگدنز  ّتیعضو  هب  یگدیسر  اب  دنوش ، یم  دنم  هرهب  نانآ 

یگدنـشخب هّیحور  هدنهد و  تسد  دیاب  هک  دزومآ  یم  ام  هب  ار  سرد  نیا  مالـسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  ادـخ و  يایلوا  یگدـنز  یـسررب 
تخاس مهارف  ار  دنوادخ  يدونشخ  نانچ  نآ  داد و  لئاس  هب  ار  رتشگنا  زامن ، عوکر  رد  یّتح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .میشاب  هتشاد 

(2) .دش لزان  هیآ  شیابیز  راک  فصو  ترضح و  نأش  رد  هک 

هدش لزان  ریسا  میتی و  نیکـسم ، هب  هّجوت  رد  هبّیط  هسمخ  یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  زا  يرگید  دروم  فصو  رد  زین  یتأ » له   » هروس
.تسا

ّصاخ دزنابز  نیکاسم  ارقف و  هب  کمک  رد  هک  نیا  رب  هوالع  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
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امش ّیلو  هک  تسین  نیا  زج  َنوُعِکاَر ؛» ْمُهَو  َهاوَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهاوَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  . 312 - 2

تخادرپ تاکز  زامن  عوکر  رد  دـنراد و  یم  اپ  هب  ار  زامن  هک  ییاه  نامه  دـنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تسادـخ و  لوسر  ادـخ و 
(. هیآ 55 هدئام ، هروس  «. ) دننک یم 
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نادنمتـسم هب  ار  رگید  یمین  تشادرب و  دوخ  يارب  ار  یمین  دومن ؛ میـسقت  تمـسق  ود  هب  ار  دوـخ  لاوـما  ماـمت  راـب ، هس  دوـب ، ّماـع  و 
.دنا هدوب  هنوگ  نیا  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس  .دیشخب 

زا ریغ  اّما  دراد ؛ دوخ  ياج  دنشاب ، یم  دنوادخ  ششخب  دوج و  رهظم  هک  دروم  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  شور  هریـس و  هّتبلا 
يویند و تارثا  قافنا و  دروم  رد  ار  میرک  نآرق  تایآ  تسالاب و  ناشرواب  نیقی و  تاجرد  هک  یناسک  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

.دنیامن یم  ناوارف  ششوک  شالت و  رما  نیا  رد  دنا ، هدرک  رواب  یبوخ  هب  نآ  يورخا 

رب یطیارش  تحت  هک  یتاقدص  زا  ریغ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  نآرق و  هفیرـش  تایآ  زا  زین  هتکن  نیا 
دنراد ّقح  دنتسه ، یبسانم  ّتیعـضو  رد  یلام  رظن  زا  هک  یناسک  لاوما  رد  ارقف  نینچمه  تاکز ، ریظن  دوش ؛ یم  بجاو  لام  بحاص 

نآ تاکرب  راثآ و  زا  مه  دنا و  هدرک  ادا  ار  ارقف  ّقح  مه  دـش ، ماجنا  هفیظو  نیا  رگا  هاگ  نآ  .دـننک  ادا  ار  ّقح  نیا  دـیاب  نارگناوت  و 
.دندرگ یم  دنم  هرهب 

.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  هک  دراد  یناوارف  راثآ  هقدص ، قافنا و 

تاکرب هیام  تاقدص ، ( 1

هب يرادـقم  هدرک  يزور  وا  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  ناسنا  رگا  ینعی  دوش ، یم  ناسنا  يزور  لام و  رد  تکرب  بجوم  هقدـص » قافنا و  »
تکرب وا  هب  ربارب ، نیدنچ  هدرک ، اطع  وا  هب  ار  لام  نآ  لصا  هک  زین  دنوادخ  دیامن ، فرص  ادخ  هار  رد  ریخ  ياهراک  هقدص و  ناونع 

ِلِیبَس ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  دش ، دهاوخ  دنم  هرهب  يزور  لاوما و  شیازفا  زا  هجیتن  رد  دـهد ، یم 
ٌعِساَو ُهَّللاَو  ُءآَشَی  ْنَِمل  ُفِعُضی  ُهَّللاَو  ٍهَّبَح  ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس    ّ ِلُک ِیف  َِلبانَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا 
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ره رد  هک  دـنایورب ، هشوخ  تفه  هک  دنتـسه  يرذـب  دـننامه  دـننک ، یم  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوـخ  لاوـما  هک  یناـسک   » (1) ؛» ٌمِیلَع
زا  ) ادخ دنک و  یم  ربارب  دنچ  ای  ود  دشاب ) هتـشاد  یگتـسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  دنوادخ  دشاب و  هناد  دـصکی  هشوخ ،

«. تساناد زیچ  همه  هب  عیسو و  تمحر ) تردق و  رظن 

ًهَْرثَک ِلاْملا  ِیف  ُدـیِزَت  َهَقَدَّصلا  َّنِإَـف  اُوقَّدَـصَت  : » دومرف هک  دـنک  یم  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
دنک تمحر  ار  امـش  ادخ  سپ  دـهد ، یم  شیازفا  يدایز  ّدـح  ات  ار  لاوما  هقدـص  اریز  دـیهدب ؛ هقدـص   » (2) ؛» ُهَّللا ُمُکَمِحَر  اُوقَّدَصَتَف 

«. دیهدب هقدص 

اب دیهد ، یم  هک  يا  هقدص  اب  دیدش ، تسدگنت  هاگ  ره   » (3) ؛» ِهَقَدَّصلِاب َهَّللا  اوُرِجاتَف  ُْمتْقَْلمَأ  اذِإ  : » دومرف زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. دینک ادیپ  تاجن  یتسدگنت  زا  دیربب و  دوس  ات  دینک  تراجت  دنوادخ 

؟ تسیچ يزور  دیلک 

«. تسا يزور  شیازفا  دیلک  هقدص ، : » هک تسا  هدش  لقن  تایاور  زا  یضعب  رد 

؟ تسا هدنام  یقاب  ردقچ  میتشاد  یجرخ  يارب  هک  یلوپ  زا  : » دندومرف دّمحم »  » مان هب  ناشنادنزرف  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.رانید لهچ  درک : ضرع 

.هدب هقدص  روایب و  دومرف : ترضح 

.میرادن يزیچ  نیا  زا  ریغ  درک : ضرع 

هقدص تسا ، هقدص  قزر ، دیلک  دراد و  يدیلک  يزیچ  ره  یناد  یمن  ایآ  دنک ، یم  نیزگیاج  دنوادخ  هدـب ، هقدـص  دومرف : ترـضح 
.هدب
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.دیسر مالسلا  هیلع  ماما  يارب  رانید  رازه  راهچ  هک  تشذگن  زور  هد  زا  شیب  داد ، هقدص  ار  رانید  لهچ  ماما ، دنزرف 

(1) «. داد ام  هب  رانید  رازه  راهچ  ضوع  رد  دنوادخ  اّما  میداد ، ادخ  هب  رانید  لهچ  ام  هک  يدید  دندومرف : دوخ  دنزرف  هب  ترضح 

الب عفد  بجوم  هقدص  ( 2

ِءالَْبلا ِعاْونَأ  ْنِم  ًاعَْون  َنیِْعبَـس  ُعَفْدَـت  ِهِینالَْعلا  ُهَقَدَـص  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  .دـشاب  یم  ـالب  عفد  هقدـص ، قاـفنا و  رگید  رثا 
مـشخ یناهنپ ، هقدص  دنک و  یم  عفد  ار  اهالب  عاونا  زا  عون  داتفه  راکـشآ ، هقدـص  قافنا و   » (2) ؛ّ»  ِبَّرلا َبَضَغ  ُئِفُْطت  ِّرِـسلا  ُهَقَدَصَو 

«. دناشن یم  ورف  ار  دنوادخ 

مالسلا امهیلعاضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  بلاج  یناتساد 

؛ دیماجنا لوط  هب  اه  لاس  دمآ و  شیپ  یتخس  یطحق  لیئارسا  ینب  رد  : » دیامرف یم  مالسلا  امهیلعاضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  ترضح 
! نز يا  دروآ : رب  دایرف  یلئاـس  دراذـگب ، شیوخ  ناـهد  رد  ار  همقل  نیا  تساوخ  هک  یماـگنه  دوب ، هدروآ  تسد  هب  یناـن  همقل  ینز 

! ما هنسرگ  رایسب  نم 

هب ار  نآ  دراذـگب ، شیوخ  ناهد  رد  ار  همقل  هک  نیا  ياج  هب  لاح  نیا  اـب  تسا ؟ هقدـص  ماـگنه  نونکا  اـیآ  تفگ : دوخ  اـب  نز  نیا 
.داد هنسرگ  لئاس 

همعط ار  وا  ات  دوب  هدرک  هلمح  وا  هب  یگرگ  دوب ، هتفر  ارحـص  هب  مزیه  ندرک  عمج  يارب  هک  تشاد  یکچوک  دـنزرف  لاـح  نیمه  رد 
نز دیشک ، دایرف  كدوک  دزاس ، شیوخ 
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درپس ردام  هب  داد و  تاجن  گرگ  لاگنچ  زا  ار  كدوک  نآ  ات  درک  رومأم  ار  لیئربج  دـنوادخ  هک  دوب  اجنیا  دـیود ، گرگ  لابند  هب 
(1) «. همقل کی  هب  همقل  کی  يدش  یضار  ایآ  تفگ : كدوک  ردام  هب  و 

رودقم اه  نآ  همه  رکذ  ًاعبط  هک  دراد  يدایز  رایسب  تارثا  هقدص  .دنک  یم  رطخ  عفر  هتفرگ و  ار  الب  يولج  هقدص ، هنوگ  نیا  يرآ ،
.تسا ناهانگ » شزرمآ  رد  هقدص  شقن   » نآ تسام و  ثحب  دروم  هک  میزادرپ  یم  يرثا  نایب  هب  اهنت  تسین ، ام 

ناهانگ شزرمآ  هقدص و  ( 3

ْنِإ : » دـنا هدرک  نایب  ار  نآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  میرک و  نآرق  هک  تسا  ناـهانگ » شزرمآ   » هقدـص قاـفنا و  تاـکرب  راـثآ و  زا 
رگا  » (2) ؛» ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللاَو  ِیَـس  ْمُِکتاّ ْنِم  ْمُْکنَع  ُرِّفَُکیَو  ْمُکَّل  ٌْریَخ  َوُهَف  َءآَرَقُْفلا  اَهُوتُْؤتَو  اهوُفُْخت  ْنِإَو  َیِه  اّمِِعنَف  ِتاقَدَّصلا  اوُدـُْبت 

ار امش  ناهانگ  زا  یتمسق  تسا و  رتهب  امش  يارب  دیهدب ، نادنمزاین  هب  هتخاس و  یفخم  رگا  تسا و  بوخ  دینک ، راکشآ  ار  اه  قافنا 
«. تسا هاگآ  دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دش ) دیهاوخ  هدوشخب  ادخ  هار  رد  ششخب  وترپ  رد   ) دناشوپ یم 

ره ینلع و  ریغ  یفخم و  یهاگ  تسا و  راکـشآ  ینلع و  یهاگ  دهد  یم  هک  یتاقدص  دنک و  یم  ناسنا  هک  ییاه  قافنا  تسا  نشور 
.دراد ار  شدوخ  ّصاخ  راثآ  تسوکین و  دوخ  ياج  رد  مادک 

ار دوخ  لام  بجاو  قوقح  صوصخ  هب  دنک ، یم  قافنا  ینلع  ناسنا  یتقو 
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تاریخ ثعاـب  تقیقح ، رد  و  دـیامن ، یم  قیوشت  رما  نیا  رد  ار  نارگید  مه  دـنک و  یم  تمهت  عفد  دوـخ  زا  مه  دـنک ، یم  تخادرپ 
.دیهد ماجنا  ینلع  ار  بجاو  تاقدص  هک  تسا  هدش  شرافس  اذل  دوش و  یم  يرتشیب 

تاکز  » (1) ؛» ُلَْضفَأ َوُهَف  ًاّرِـس  ُهعَفَد  ْنِإ  ِهوکَّزلا  ُْریَغَو  ًهَِینالَع  ُعَفُْدتَو  ًهَِینالَع  ُجَرُْخت  ُهَضوُْرفَْملا  ُهوکَّزلأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. تسا رتهب  دشاب ، یفخم  رگا  ّبحتسم  ياه  قافنا  اّما  دییامن ، قافنا  اراکشآ  روط  هب  دینک و  ادج  لام  زا  راکشآ  روط  هب  ار  بجاو 

ادـخ ياضر  صالخا و  دـنک و  یم  ادـیپ  هار  رتمک  ییامندوخ  ایر و  نآ ، رد  دریگ ، تروص  مدرم  مشچ  زا  رود  یفخم و  قاـفنا  رگا 
.دشاب ّتیصخش  اب  دنموربآ و  دارفا  هب  کمک  قافنا  نیا  رگا  ًاصوصخم  دوب ، دهاوخ  نآ  هارمه  رتشیب 

(2) «. ِیَس ْمُِکتاّ ْنِم  ْمُکنَع  ُرِّفَُکیَو  : » تسا ناسنا  ناهانگ  شزرمآ  شتارثا  زا  یکی  هک  تسا  قافنا  نیا 

هک ْنِم »  » هملک زا  هک  هنوگ  ناـمه  هکلب  دوـش  یم  هدیـشخب  ناـهانگ  همه  کـچوک ، قاـفنا  کـی  اـب  هک  تسین  نیا  هیآ  موـهفم  هّتبلا 
قافنا نازیم  هب  یگتسب  مه  نآ  دناشوپ و  یم  ار  ناهانگ  زا  یـشخب  قافنا ، دوش  یم  هدافتـسا  دور ، یم  راک  هب  ضیعبت »  » يارب ًالومعم 

.دراد صالخا  نازیم  و 

ُرُْمثَت ِراهَّنلا  ُهَقَدَـصَو  َباسِْحلا  ُنِّوَُهتَو  َمیِظَْعلا  َْبنَّذـلا  اوُحْمَتَو    ّ ِبَّرلا َبَضَغ  ُئِفُْطت  ِْلیَّللا  َهَقَدَـص  َّنِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
هک یسرد  هب   » (3) ؛» ِرْمُْعلا ِیف  ُدیِزَتَو  َلاْملا 
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ار لام  زور ، رد  قاـفنا  هقدـص و  دـنک و  یم  ناـسآ  ار  باـسح  وحم و  ار  گرزب  ناـهانگ  هدـناشن ، ورف  ار  ادـخ  مشخ  هنابـش ، قاـفنا 
«. دنک یم  دایز  ار  رمع  شیازفا و 

هقدص بش ، رد   » (1) ؛» ُُهلالَج َّلَج    ّ) ِبَّرلا َبَضَغ  ُئِفُْطت  ِْلیَّللِاب  َهَقَدَّصلا  َّنِاَف  ِْلیَّللِاب  اُوقَّدَصَت  : » دیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. دنک یم  شوماخ  ار  ادخ  مشخ  هنابش ، هقدص  اریز  دینک ؛ قافنا  دیهد و 

قافنا بش  لد  رد  یتقو  اّما  تسا ؛ هدـیدرگ  دـنوادخ  مشخ  ندـش  مهارف  بجوم  هک  هدـش  بکترم  یهانگ  تسا  نکمم  ناسنا  ینعی 
.دریگ یم  هدیدان  ار  شهانگ  دنوادخ  دناشن و  یم  ورف  ار  ادخ  مشخ  شا  هنابش  قافنا  نیمه  دنک ، یم 

هتـشادن و تلفغ  نآ  زا  زگره  دـندوب -  هتخانـش  هدرک و  كرد  ار  یناهنپ  هنابـش و  ياه  قافنا  تاقدـص و  شزرا  هک  ادـخ -  يایلوا 
.دنداد یم  رارق  دوخ  یگدنز  ياه  همانرب  ءزج  ار  هنابش  تاقدص 

مک کی  مادـک  غارچ  هک  تسیرگن  یم  هفوک  ياه  هناخ  هب  تفر و  یم  هفوک  دجـسم  ماـب  يـالاب  اـه  بش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هناخ رد  هب  یـسک  هک  نآ  زا  لبق  درب و  یم  ناگراچیب  هناخ  رد  هب  امرخ  نغور و  نان ، هدیـشک  شود  رب  نایمه  هاـگ  نآ  تسا ، رتوس 

.تفر یم  داهن و  یم  ار  نایمه  دسانشب ، ار  یلع  دیایب و 

مه نآ  دوب ؛ نادنمزاین  ارقف و  هب  کمک  ناماما ، مامت  هریـس  تشاد ، دوجو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  همه  یگدنز  رد  شور  نیا 
.راکشآ ریغ  یفخم و  تروص  هب 

سینخ نب  یَّلعم  زا  یتیاکح 

هب مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  مدید  یبش  : » دیوگ یم  سینخ  نب  یّلعم 
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یم ددرگ و  یم  نآ  لاـبند  هدرک ، مگ  ار  يزیچ  ترـضح  مدـش  هّجوتم  متفر ، ترـضح  نآ  لاـبند  دور ، یم  هدـعاس  ینب  هلیبق  فرط 
!« نادرگزاب نم  يوس  هب  ار  نآ  ایادخ ! ادخ ، مان  هب  « ؛» اْنیَلَع ُهَّدُر  َّمُهَّللَأ  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دیامرف

.مدرک مالس  ولج و  متفر 

؟ یتسه وت  یّلعم  دومرف : ترضح 

! تنابرق هب  مناج  يرآ ، متفگ :

.هدب نم  هب  ار  نآ  یتفای  هچ  ره  لامب و  نیمز  رب  تسد  دومرف :

.درب یم  دوخ  اب  هدیشک  شود  رب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  ینان  هسیک  هدش و  شخپ  هک  تسا  نان  ياه  هدرگ  مدید  دیوگ : یّلعم 

.منک لمح  امش  يارب  ار  نآ  نم  دیهد  هزاجا  متفگ : ترضح  هب 

، میدیـسر هدـعاس  ینب  هّلظ  هب  ات  متفر  ترـضح  اب  .ییایب  نم  هارمه  یناوت  یم  یلو  مهد ؛ ماجنا  دـیاب  مدوخ  ار  راـک  نیا  ریخ ، دومرف :
يدحا درک و  یم  روبع  تشاذگ و  یم  نانآ  مادک  ره  هماج  ریز  نان  هدرگ  ود  ای  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  دنا ، هدیباوخ  یهورگ  مدید 

.دندش یمن  هّجوتم  نانآ  زا 

؟ دنراد یفاک  تفرعم  امش  هب  تبسن  دنیامش و  نایعیش  زا  نانیا  ایآ  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب 

(1) «. میدرک یم  میسقت  نانآ  اب  ار  شیوخ  کمن  یّتح  ناملاوما ؛ مامت  دندوب ، ام  نایعیش  نانیا  رگا  دومرف :
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ملاس نب  ماشه  زا  بلاج  یتیاکح 

یم بش  زا  یتعاـس  دیـسر و  یم  ارف  بش  یتـقو  هک  دوـب  نیا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هریـس  شور و  دـیوگ : یم  ملاـس  نب  ماـشه 
هناخ نیب  سانـشان  روط  هب  تشاذـگ و  یم  دوخ  شود  رب  دوب ، نآ  رد  لوپ  يرادـقم  تشوگ و  نان ، يرادـقم  هک  ینایمه  تشذـگ ،
یم ماعط  نانآ  يارب  یسک  هچ  تسناد  یمن  مه  یـسک  دنـسانشب ، ار  وا  هک  نیا  نودب  دومن  یم  میـسقت  هنیدم  لها  زا  نادنمزاین  ياه 

قداص ماما  زا  لمع  نیا  هک  دندش  هّجوتم  دش ، عطق  يّرمتـسم  نآ  دـندید  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه  .دروآ 
(1) «. تسا هدوب  ترضح  نآ  دروآ ، یم  ماعط  اذغ و  نایمه  نانآ  يارب  هنابش  هک  یسک  هدوب و  مالسلا  هیلع 

تسا و بولطم  بوخ و  رایسب  ناهنپ ، روط  هب  هچ  راکـشآ و  تروص  هب  هچ  تاقدص ، قافنا و  هک  دوش  یم  نشور  دش  رکذ  هچنآ  زا 
.دناشن یم  ورف  ار  ادخ  مشخ  هدش و  ناسنا  ناهانگ  شزیر  بجوم  یناهنپ ، تاقدص  اّما  دراد ؛ ناوارف  ياه  شاداپ  تاکرب و  راثآ ،

هدوب و شیوخ  ناهانگ  ناربج  ددـص  رد  تسا و  كانمیب  نآ  راثآ  دوخ و  هانگ  هب  تبـسن  هدـش و  هاـنگ  بکترم  هک  یـسک  نیارباـنب 
تروص هب  مه  نآ  تسا ، قافنا  دوشب ، شناهانگ  اهاطخ و  ناربج  ات  دـهد  ماجنا  دـیاب  هک  ییاهراک  زا  یکی  دـنک ، یم  ییوج  هراـچ 

.صالخا اب  هارمه  یناهنپ و 

: دیوگب هاگ  نآ  ...و  دـهد  ماجنا  يریخ  راک  دـیاشگب ؛ یـسک  راک  زا  یهرگ  دریگب ؛ ار  يا  هراچیب  تسد  دـنک ؛ کمک  نادـنمزاین  هب 
تاقدص هک  يدومرف  دوخ  وت  ادنوادخ !
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هب مه  نم  دـناشن ، یم  ورف  ار  وت  مشخ  یفخم ، هنابـش و  تاقدـص  دـنا : هتفگ  زین  وت  ياـیلوا  .تسا  ناـهانگ  شزرمآ  بجوـم  یناـهنپ 
دروم ارم  رذـگب و  درادـن  ربخ  وت  زا  ریغ  هک  نم  ناـهانگ  زا  زین  وت  درادـن ، ربخ  وت  زج  یـسک  مدرک و  لـمع  وت  ياـیلوا  وت و  روتـسد 

.هد رارق  شیوخ  شزرمآ 

.هَّللاءاش نإ  تشذگ ، دهاوخ  شهانگ  زا  زین  دنوادخ  دنک ، نینچ  صالخا  يور  زا  نانیمطا و  هدیقع و  اب  ناسنا  رگا  هک  تسین  یّکش 
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هانگ شزرمآ  جح و  : مراهچ لصف 

هانگ شزرمآ  جح و 

، یحو نیمزرس  رد  ّصاخ  نامز  رد  هک  یتادابع  لامعا و  تسادخ .» هناخ  ّجح   » دوش یم  ناسنا  ناهانگ  شزرمآ  ببس  هک  يروما  زا 
.دوش یم  ماجنا  ّجح »  » ناونع هب 

هّجوت و دروم  رایـسب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  میرک و  نآرق  هفیرـش  تایآ  رد  تسا و  مالـسا  سّدـقم  نید  ناـکرا  زا  ّجـح 
.تسا هتفرگ  رارق  ّتیمها 

رب مالسا   » (1) ؛» ِهَیالِْولاَو ِمْوَّصلاَو    ّ ِجَْحلاَو ِهاکَّزلاَو  ِهالَّصلا  یَلَع  َءایْشَأ : ِهَسْمَخ  یلَع  ُمالْسِْإلا  َِیُنب  : » دومرف ینایب  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
«. تیالو هزور و  ّجح ، تاکز ، زامن ، رب  تسا : هدش  انب  یساسا  هیاپ  جنپ 

ُّجِح ِساّنلا  یَلَع    ِ ِهَّللَو : » دیامرف یم  هتـسناد ، رفک  اب  ربارب  ار  نآ  كرت  هک  تسا  هدش  لئاق  شزرا  ّجـح  يارب  ردـق  نآ  زین  میرک  نآرق 
سک ره  ادخ ؛ هناخ  ّجـح  مدرم  هدـهع  رب  تسادـخ  يارب   » (2) ؛» َنیَِملاـْعلا ِنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَـف  َرَفَک  ْنَمَو  ًـالِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا 

«. تسا زاین  یب  نایناهج  زا  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دزرو ، رفک  هک  سکره  دشاب و  هتشاد  نآ  يوس  هب  یهار  تعاطتسا و 
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ثحب و دروم  دوخ  ياج  رد  دیاب  هک  تسا  یناوارف  تاکرب  راثآ و  ياراد  تسا ، ینید  بجاو  فیلکت و  کی  هک  نیا  رب  هوالع  ّجح ،
.میزادرپ یم  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  ناهانگ  شزرمآ  ّجح ، راثآ  زا  یکی  اّما  دریگ ؛ رارق  یسررب 

هتـسناد و ّجح  ّقح  ار  نآ  دوخ ، قوقح  هلاسر  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هانگ  شزرمآ  رد  ّجـح  شقن 
ُهَّللا ُهَبَجْوَأ  يِذَّلا  ِضْرَْفلا  ُءاضَقَو  َِکَتبْوَت  ُلُوبَق  ِهِیفَو  َِکبُونُذ  ْنِم  ِْهَیلِإ  ٌرارَفَو  ِبَر  َکـّ یلِإ  ٌهَداـفِو  ُهَّنَأ  َمَْلعَت  ْنَأ    ّ ِجَْـحلا ُّقَحَو  : » دـیامرف یم 

رد دشاب و  یم  تناهانگ  زا  دنوادخ  يوس  هب  رارف  و  تراگدرورپ ، يوس  هب  يریس  جح  ینادب  هک  تسا  نآ  ّجح  ّقح  و   » (1) ؛» َْکیَلَع
«. دوش یم  ماجنا  هدراذگ  وت  هدهع  رب  دنوادخ  هک  یبجاو  دوش و  یم  لوبق  وت  هبوت  ّجح ، نیا 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگدید  زا  ّجح  باوث 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  نانیشن ) هیداب  زا  يدرم   ) یبارعَا کی  : » هک میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
يدایز تورث  اّما  دش ؛ توف  نم  زا  ّجح  مدیـسرن و  ّجـح  هب  یلو  مدـمآ ؛ نوریب  ّجـح  دـصق  هب  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دیـسر و 

وبا هوک  هب  دومرف : درک و  ور  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .مربب  ار  ّجـح  رجا  مهد و  ماجنا  هک  دـینک  رما  يراـک  هب  ارم  مراد ،
تسد نآ  هب  یجاح  هچنآ  هب  ینک ، قافنا  ادخ  هار  رد  ار  همه  یـشاب و  هتـشاد  خرـس  يالط  سیبق  وبا  هوک  هزادنا  هب  رگا  رگنب ، سیبق 

.دیسر یهاوخن  دنک ، یم  ادیپ 
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هد دوش و  یم  هتشون  هنسح  هد  شیارب  هک  نیا  رگم  دراذگ  یمن  دراد و  یمن  رب  يزیچ  ددنبب ، رفس  راب  یجاح  هاگره  دومرف : هاگ  نآ 
یمن دراد و  یمن  رب  یماـگ  دوش ، راوـس  بکرم  رب  هک  یماـگنه  .درب و  یم  ـالاب  ار  وا  هجرد  هد  و  هدـیدرگ ، وـحم  وا  زا  هاـنگ  هئّیَس و 

.دنک یم  اطع  وا  هب  ار  نآ  دننامه  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دراذگ 

.دوش جراخ  شناهانگ  زا  دنک ، فاوط  هناخ  رود  هب  هک  هاگ  نآ 

.دیآ رد  هب  شناهانگ  زا  دنک ، هورم  افص و  نیب  یعس  هک  هاگ  نآ 

.دیآ رد  هب  شناهانگ  زا  دنک ، تافرع  هب  فوقو  هک  هاگ  نآ 

.دیآ رد  هب  شناهانگ  زا  دنک ، تارمج  یمر  هک  هاگ  نآ 

نآ هب  سپـس  دوش ، یم  جراخ  شناهانگ  زا  دومرف : درمـش و  ار  فقوم  نآ  فقوم و  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : ماما 
؟ ینک ادیپ  تسد  دسر  یم  نآ  هب  یجاح  هچنآ  هب  یناوت  یم  اجک  دومرف : درم 

هنـسح هکلب  دوش  یمن  هتـشون  یهانگ  وا  يارب  هام  راهچ  ات  دوش ، یم  غراف  یجاح  یتقو  درک : هفاضا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  سپس 
(1) «. دوشب يا  هریبک  هانگ  بکترم  هک  نآ  رگم  دنسیون  یم 

هانگ شزرمآ  رد  هرمع  ّجح و  دربراک 

ْنِم ُبُونُّذلا  ِتََرثانَت  ًامَدَق  َعَضَوَو  ًامَدَـق  َعَفَر  امَّلُکَف  ًارِمَتْعُم  ْوَأ  ًاّجاح  ِِهلِْزنَم  ْنِم  َجَرَخ  ٍلُجَر  ُّيَأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
سک ره  « ؛» ِرَجَّشلا َنِم  ُقَرَْولا  َُرثانَتَی  امَک  ِِهنََدب 
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هک هنوگ  نآ  دزیر  یم  شندـب  زا  شناهانگ  دراذـگ ، یم  دراد و  یم  رب  هک  یماگ  ره  اب  دوش  جراخ  شا  هناخ  زا  هرمع  ای  ّجـح  يارب 
«. دزیر یم  ورف  تخرد  گرب 

دراو نوچ  و  « ؛» ...ِبُونُّذلا َنِم  ُهَّللا  ُهَرَّهَط  َلَسَتْغاَو  ِهَْفیَلُْحلااَذ  َدَرَو  اذِإَف  ِمالَّسلِاب  ُهَِکئالَْملا  ُْهتَحَفاص  ِمالَّسلِاب  ِینَحَفاصَو  َهَنیِدَْملا  َدَرَو  اذِإَف  »
دنک لسغ  دوش و  دراو  هفیلحلاوذ  هب  نوچ  دننک و  یم  هحفاصم  وا  اب  مالـس  اب  ناگتـشرف  دنک ، هحفاصم  نم  اب  مالـس  اب  دوش و  هنیدم 

«. دنادرگ كاپ  ناهانگ  زا  ار  وا  دنوادخ  مارحا ) لسغ  )

ْمُهَّنَجِرْخُألَو ْمِِهنِـسْحُِمب  ْمُهَئیِـسُم  َّنَبَهَأل  ِیلالَجَو  ِیتَّزِعَوَف  :... ُلوُقَیَو ٍتاوامَـس  ِْعبَـس  َهَکئالَم  ْمِِهب  ُهَّللا  یَهاب...ٍتافَرَع  ِیف  اوُفَقَو  اذِإَـف  »...
نامسآ تفه  ناگتشرف  رب  نانآ  دوجو  هب  دنوادخ...دنیامن  فوقو  تافرع ، رد  جاّجح  نوچ  و  « ؛» ْمُُهتاهَّمُأ ْمُْهتََدلَو  ٍمْوَیَک  ِبُونُّذلا  َنِم 

، َرامِْجلا اُومَر  اذِإَف  «. » دیشخب مهاوخ  ناشناراکوکین  رطاخ  هب  ار  ناشناراکهنگ  دنگوس ! ملالج  تّزع و  هب  دیامرف : یم  هدرک ، تاهابم 
، هدومن تارمج  یمر  نوچ  و  « ؛» َلَمَْعلا اوُِفنْأَتْـساَو  ْمَُکل  ًاروُفْغَم  اوُعِجْرِإ  ِشْرَْعلا : ِناـنَْطب  ْنِم  ٍداـنُم  يداـن  َْتیَْبلا ، اوُر  ازَو  َسُؤُّرلا  وُقَّلَحَو 

رـس زا  ار  راـک  دـیا و  هدـش  هدیـشخب  هک  دـیدرگ  زاـب  دـهد : یم  ادـن  شرع  لد  زا  يداـنم  دـننک ، تراـیز  ار  هبعک  دنـشارتب و  اـهرس 
(1) «. دیریگ

هانگ شزرمآ  هیبلت و 

نیمه رد  دوش و  یم  مرُْحم  هیبلت ، نتفگ  ّتین و  مارحا ، سابل  ندیـشوپ  اب  هک  تسا  مارحا  دهد ، یم  ماجنا  رازگ  ّجح  هک  یلمع  نیلّوا 
.دوش یم  زاغآ  زین  وا  هانگ  شزرمآ  لمع ، نیلّوا 
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ِراّنلا َنِم  ٍهَئارَِبب  ٍکَلَم  َْفلَأ  َْفلَأ  َُهل  ُهَّللا  َدَهْشَأ  ًاباَسْحِإَو ، ًانامیِإ  ًهَّرَم  َنیِْعبَس  ِهِمارْحِإ  ِیف  یَّبل  ْنَم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
ار هتـشرف  نویلیم  کی  دـنوادخ  دـیوگ ، کیّبل  هبترم  داتفه  شاداپ ، هب  دـیما  نامیا و  اب  مارحا ، رد  هک  یـسک   » (1) ؛» ِنلا ِقافّ َنِم  ٍهَئاَربَو 

«. تسا هداد  ییاهر  قافن ، شتآ و  زا  ار  وا  هک  دریگ  یم  دهاش 

، باتفآ بورغ  ات  زور  کی  هک  یسک   » (2) ؛» ُهُّمُأ ُْهتََدلَو  امَک  َداعَف  ِِهبُونُِذب  َْتبَرَغ  ِسْمَّشلا  َبَْرغَم  یّتَح  ًایِّبَُلم  ًامْوَی  یحْضَأ  ْنَم  : » دومرف و 
«. دوب هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  دوش  یم  ینامز  دننام  دوش و  یم  دوبان  شناهانگ  دیوگ ، کیّبل 

هانگ شزرمآ  تیب و  فاوط 

نآ راثآ  زا  دایز و  رایـسب  باوث  ياراد  تسا و  هرمع  ّجح و  تابجاو  زا  فاوط  .تسا  هبعک  هناخ  رود  هب  فاوط  ّجح ، لامعا  هلمج  زا 
.تسا ناهانگ  شزرمآ 

ُهَّللا َرَفَغ  ّالِإ  ُهَتالَـصَو  ُهَفاوَط  َنَسْحَأَو  ِْنیَتَعْکَر  یّلَـصَو  ٌعُوبْـسُأ  ِْتیَْبلا  اَذـِهب  َفاط  ٍدـْبَع  ْنِم  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ترـضح 
هب وکین  ار  شزامن  فاوط و  درازگب و  زامن  تعکر  ود  دنک و  فاوط  ار  هبعک  هناخ  رود  تفه  هک  تسین  نامیا  اب  هدنب  چیه   » (3) ؛» َُهل

«. دزرمآ یم  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دروآ  اج 

تعکر ود  دـنک و  فاوط  ار  هناخ  نیا  رود  تفه  سک  ره  دومرف : یم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  مردـپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
دنک و یم  وحم  وا  زا  هانگ  رازه  شش  دسیون و  یم  شیارب  هنسح  رازه  شش  دنوادخ  دناوخب ، دهاوخب  هک  دجـسم  ياج  ره  رد  زامن 

شش
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تمحر رطاخ  هب  دوش ، هدروآرب  دوز  اهزاین  زا  مادـک  ره  دـنک ، یم  هدروآ  رب  ار  وا  زاـین  رازه  شـش  درب و  یم  ـالاب  ار  وا  هجرد  رازه 
(1) «. تسوا ياعد  هب  دنوادخ  قایتشا  رطاخ  هب  دتفا  ریخأت  هب  مادک  ره  تسادخ و 

دنوادخ زا  شزرمآ  بلط  و  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما 

ود دمآ  رانک  دش ، غراف  هک  فاوط  زا  ترضح  متـشاد ، رارق  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رانک  فاوط ، ماگنه  دیوگ : یم  دّمحم  نب  رکب 
 ّ ِلُک َْلبَق  ُلَّوَْألَأ  : » تفگ یم  هدجس  رد  هک  مدینش  تفر ، هدجس  هب  سپـس  دومن ، مالتـسا  ار  رجح  ینامی و  نکر  دناوخ ، زامن  تعکر 

ُّرِقُم ّیِنِإَف  ِیلْرِفْغاَف  َكُْریَغ ، َمیِظَْعلا  َْبنَّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإ ال  ِیلْرِفْغاَف  َكِدَِیب  ِیتَیِـصان  َْکیَدَی ، َْنَیباذ  اَنَأ  اهَو  ٍئَـش ،   ّ ِلُک َدَْعب  ُرِخآلَأَو  ْیَش ٍء ،
هک یتـسار  هب   » (2) ؛» ِءاملا ِیف  َسِمُغ  امَّنَأَک  ِءاـُکْبلا  َنِم  ُهُهْجَوَو  ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  .َكُْریَغ  َمیظِْعلا  َْبنَّذـلا  ُعَفْدَـیالَو  یِـسْفَن ، یلَع  ِیبُونُذـِب 
ارم تسا ) وـت  تردـق  هضبق  رد  ما  یتـسه   ) وـت هاگـشیپ  رد  منم  نـیا  کـنیا  ینیرخآ ، زیچ ، ره  زا  سپ  ینیتـسخن و  زیچ ، ره  زا  شیپ 

، وت زج  ار  گرزب  هاـنگ  منک و  یم  فارتـعا  شیوخ  رب  مناـهانگ  هب  هک  شخبب  ارم  دـشخب ، یمن  ار  گرزب  هاـنگ  وـت ، زج  هک  زرماـیب 
«. دوب هدرب  ورف  بآ  رد  ییوگ  هک  دوب  نانچ  شتروص  هیرگ  زا  هک  یلاح  رد  درک ، دنلب  رس  سپس  .دنک  یمن  عفد  یسک 

هانگ شزرمآ  هورم و  افص و  یعس 

ار هورم  افص و  میرک  نآرق  .تسا  هرمع  ّجح و  تابجاو  زا  هورم » افص و  نیب  یعس  »
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«. تسادخ رئاعش  زا  هورم  افص و   » (1) ؛» ...ِهَّللا ِِرئآَعَش  ْنِم  َهَوْرَْملاَو  افَّصلا  َّنِإ  : » دیامرف یم  هتسناد ، هَّللا  رئاعش  زا 

دنوادخ دزن  يا  هعقب  چـیه   » (2) ؛» ٍراّبَج ُّلُک  اهِیف  ُّلِذـُی  ُهَّنَِأل  یعْـسَْملا  َنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُّبَحَأ  ٍهَعُْقب  ْنِم  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
«. دوش یم  ریقح  لیلذ و  يرگمتس ، راّبج  ره  اجنآ  رد  اریز  تسین ؛ یعس  ّلحم  زا  رت  بوبحم 

هورم افص و  نیب  یتقو  رازگ  ّجح   » (3) ؛» ِِهبُونُذ ْنِم  َجَرَخ  َهَوْرَْملاَو  افَّصلا  ِْنَیب  یعَس  اذِإ...ُّجاْحلَأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
«. دیآ یم  نوریب  شناهانگ  زا  دنک ، یم  یعس 

یعس رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هریس 

: تفگ یم  درب و  یم  الاب  ار  شیاه  تسد  هبعک  هب  ور  تفر ، یم  الاب  افص  زا  هاگره  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : نامعن  نب  یلع 
ارم ناـهانگ  همه  اراـگدرورپ ! « ؛» ...ُمیِحَّرلا ُروـُفَْغلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ِهَرِفْغَْملاـِب  َّیَلَع  ْدـُعَف  ُتْدُـع  ْنِإَـف  ُّطَـق  ُُهْتبَنْذَأ  ٍْبنَذ  َّلُـک  ِیلْرِفْغا  َّمُهَّللَأ  »

«. ینابرهم هدنشخب و  وت  اریز  شخبب ؛ ارم  زاب  وت  مدرک ، هانگ  مه  زاب  رگا  شخبب ،

ناهانگ شزرمآ  تافرع و  رد  فوقو 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  ییاج  ات  تسا ، تافرع » رد  فوقو   » دراد ّتیمها  همه  زا  رتشیب  هچنآ  ّجح ، لامعا  نایم  رد 
«. تسا تافرع  ّجح ، تسا ، تافرع  جح ، تسا ، تافرع  ّجح   » (4) ؛» ...ٌتافَرَع ُّجَْحلَأ  ٌتافَرَع ، ُّجَْحلَأ  ٌتافَرَع ، ُّجَْحلَأ  »
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رگید ياهاج  رد  هک  یناهانگ  یّتح  دنک و  یم  مهارف  ناهانگ  شزرمآ  يارب  ار  هنیمز  نیرتهب  ّجح ، لامعا  مامت  رد  تافرع  رد  فوقو 
.دنریگ یم  رارق  شزرمآ  دروم  تافرع  رد  تسا ، مک  اه  نآ  هب  تبسن  شزرمآ  دیما 

رارق شزرمآ  دروم  تافرع  هب  زج  ناهانگ  یخرب   » (1) ؛» ٍتافَرَِعب ّالِإ  ُرَفُْغتال  ٌبُونُذ  ِبُونُّذلا  َنِم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
«. دنریگ یمن 

یم بوسحم  راکهنگ  هدـشن ، عقاو  شزرمآ  دروم  دـنک  نامگ  یـسک  رگا  هک  تسا  يّدـح  هب  تاـفرع  رد  ناـهانگ  شزرمآ  هب  دـیما 
«. دوش

يِذَّلَأ َلاـق : ًاـمْرُج ؟ ُمَظْعَأ  ٍتاـفَرَع  ِلـْهَأ  ُّيَأ  : » دـش هتفگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
زا هک  یـسک  نآ  دومرف : تسا ؟ رت  گرزب  شمرج  تاـفرع  لـها  زا  یـسک  هچ   » (2) ؛» َُهلرَفُْغی َْمل  ُهَّنَأ  ُّنُظَی  َوُهَو  ٍتاـفَرَع  ْنِم  ُفِرَْـصنَی 

«. تسا هدشن  هدیزرمآ  هک  دنک  نامگ  ددرگ و  زاب  تافرع 

َْنَیب یعَـسَو  َهََفلَدُْرمَو  َهَفَرَع  ِْنیَِفقْوَْملا  ِنیَذِهب  ُفِقَی  ْنَم  : » دومرف ترـضح  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  نیمه  ریظن 
ِساّنلا ِمَظْعَأ  ْنِم  َوُهَف  َُهلْرَفُْغی  َْمل  َهَّللا  َّنَأ  َّنَظ  ْوَأ  ِهِسْفَن  ِیف  َلاق  َُّمث  َمیِهاْربِإ  ِماـقَم  َْفلَخ  ِْتیَْبلا  یّلَـص  َُّمث  اذـِهب  َفاـط  َُّمث  ِْنیَلَبَْجلا  ِْنیَذـه 

هناـخ نیا  درگ  دـیامن و  یعـس  هورم ) افـص و   ) هوـک ود  نیا  نیب  دـنک و  فوـقو  رعـشم  هفرع و  فـقوم  ود  رد  هک  یـسک   » (3) ؛» ًارْزِو
نینچ هدیزرماین ، ار  وا  دنوادخ  هک  دنک  نامگ  ای  دـیوگب  دوخ  شیپ  سپـس  درازگ ، زامن  میهاربا  ماقم  تشپ  دـیامن و  فاوط  هبعک ) )

«. تسا رت  گرزب  رت و  میظع  همه  زا  شهانگ  یسک 
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تافرع رد  شزرمآ  شرتسگ 

تمحر و و  جاّوـم ، راـگدرورپ  ترفغم  تمحر و  ياـیرد  تاـفرع ، رد  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  تاـیاور  زا 
.دوش یم  زین  دنتسین  تافرع  رد  هک  یناسک  لماش  هک  ییاج  ات  تسا  هدرتسگ  دنوادخ  شزرمآ 

ٍلُجَر ْنِم  ام  ِهَروُْکلا ، َْکِلت  ِلْهَأل  ُهَّللا  َرَفَغ  ّالِإ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  هَفَرَِعب  َفَقَو  ٍهَروُک  ِلْهَأ  ْنِم  ٍلُجَر  ْنِم  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يدابآ هیرق و  کی  لها  زا  ینامیا  اب  درم  چیه  « ؛» َنینِمْؤُْملا َنِم  ِْتیَْبلا  َِکلذ  ِلْهَِأل  ُهَّللا  َرَفَغ  ّالِإ  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ٍْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  َهَفَرَِعب  َفَقَو 

زا يدرم  چـیه  دزرمآ و  یم  دنتـسه ، نامیا  ياراد  هک  ار  يدابآ  نآ  لـها  ماـمت  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  فوقو  تاـفرع  رد 
«. دنریگ یم  رارق  ترفغم  لومشم  هداوناخ  نآ  نمؤم  دارفا  مامت  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  فوقو  تافرع  رد  نامیا  اب  هداوناخ 

َْریَغَأ َکَْحیَو ! : » دومرف ترـضح  دنک ، یم  کمک  تساوخ  رد  مدرم  زا  يدرم  هک  دینـش  تافرع  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
زا یناکم ، نینچ  رد  ایآ  وت ! رب  ياو   » (1) ؛» ًادیِعَـس َنوُکَی  ْنَأ  ِمْوَْیلا  اذه  ِیف  ِلابِْجلا  ِنوُُطب  ِیف  اِمل  یجُْرَیل  ُهَّنِإ  ِماقَْملا ؟ اذه  ِیف  ُلَأْسَت  ِهَّللا 

مکش رد  هچنآ  دور  یم  دیما  هک  تسا ) هدرتسگ  راگدرورپ  تمحر  نانچ  نآ   ) زورما هک  یلاح  رد  ینک ، یم  تجاح  بلط  ادخ  ریغ 
«. دوش دنمتداعس  هتشگ و  ّقح  ّماع  تمحر  لومشم  تساه ، هوک 

هانگ شزرمآ  تارمج و  یمر 

.دوش یم  ناسنا  یگدوشخب  بجوم  دراد و  شقن  ناهانگ  شزرمآ  رد  زین  تارمج » یمر   » یّتح ّجح ، لامعا  رد 
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گنس تارمج  هب  هک  یماگنه  یجاح  صخش   » (1) ؛» ِِهبُونُذ ْنِم  َجَرَخ  َرامِْجلا  یَمَر  اذِإ  ُّجاْحلَأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
«. دوش یم  جراخ  شناهانگ  زا  دنز  یم 

یم تارمج  یمر  یتقو  یجاح  درف  « ؛» ٌهَِقبُوم ٌهرِیبَک  ُْهنَع  ُّطُحَت  اِهب  یِمْرَی  ٍهاصَح    ّ ِلُِکب َُهل  : » دومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
«. دزیر یم  وا  زا  تسوا ، تکاله  بجوم  هک  یگرزب  ناهانگ  دزادنا ، یم  هک  یگنس  ره  يارب  دنک 

هانگ شزرمآ  ینابرق و 

بجاو تهج  نیا  زا  ینابرق  هک  تسا  تیاور  رد  .تسا  نابرق » دـیع  زور  رد  ینابرق  ، » دـهد ماـجنا  دـیاب  رازگ  ّجـح  هک  ییاـهراک  زا 
(2) .دنوش دنم  هرهب  نآ  تشوگ  زا  ارقف  هک  تسا  هدش 

، زورما دومرف : دناوخ و  یم  هبطخ  نابرق  دـیع  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  مدینـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هراّفک وا ، ینابرق  نوخ  هرطق  نیلّوا  دـشاب ، قداص  شتّین  سک  ره  سپ  دزیر ، یم  هک  تسا  ینابرق  نوخ  جـث ؛ .تسا  ّجـع  ّجـث و  زور 
اجنیا زا  تسوا ! تسد  رد  دمحم  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  دـینک ، اعد  ادـخ  هاگرد  هب  سپ  تساعد ، ّجـع ؛ و  تسوا ! ناهانگ  همه 

، لد رد  دزرو و  رارـصا  نآ  رب  هداد و  ماـجنا  هریبـک  هاـنگ  هک  یـسک  زج  دوش ، یم  هدـیزرمآ  هک  نیا  رگم  ددرگ  یمن  رب  سک  چـیه 
«. درادن نآ  كرت  رب  میمصت 

ماگنه : » دومرف مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  شا  یمارگ  رتخد  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
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یم رد  تیاهاطخ  زا  دزرمآ و  یم  ار  وت  ناهانگ  همه  دـنوادخ  نآ ، نوخ  هرطق  نیلّوا  اب  اریز  شاب ؛ هتـشاد  روضح  دوخ ، ینابرق  حـبذ 
«. درذگ

؟ تسا ناناملسم  همه  يارب  ای  تسامش  نادناخ  صوصخم  نیا  ایآ  دندیسرپ : ناناملسم  زا  یضعب 

(1) «. تسا مدرم  همه  يارب  نیا  دناشچن ، شتآ  ارم  تیب  لها  زا  کی  چیه  هک  تسا  هداد  هدعو  ارم  دنوادخ  : » دومرف ترضح 

.تسا هدراذگ  شیامن  هب  ناهانگ  شزرمآ  رد  ار  ّجح  لامعا  شقن  هک  تسا  تایاور  زا  يا  هنومن  دش ، رکذ  هچنآ 

یم ماجنا  هک  یلامعا  ّتیفیک  لاوما و  یکاپ  ّتین ، رظن  زا  دـنهد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  رد  نارازگ  ّجـح  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  هّتبلا 
.دنشاب یم  توافتم  زین  هانگ  شزرمآ  نینچمه  نآ و  باوث  لمع و  نیا  درواتسد  رد  اذل  دنتسه و  توافتم  دنهد ،

ٍمْوَی ِهَْئیَهَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  ُجُرْخَی  ٌْفنِصَو  ِراّنلا ، َنِم  ُقَتُْعی  ٌْفنِـص  ٍفانْـصَأ : ِهَثالَث  یلَع  َنوُرَدْصَی  ُجاّجُْحلَا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
( فلا دنا : هتـسد  هس  دندرگ  یم  زاب  یتقو  نایجاح   » (2) ؛» ُّجاْحلا ِِهب  ُعِجْرَی  ام  ینْدَأ  َِکلذَو  ِِهلامَو  ِِهلْهَأ  ِیف  ُظَفُْحی  ٌْفنِـصَو  ُهُّمُأ ، ُْهتََدلَو 
.دنا ج) هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننام  دـندرگ  یم  جراخ  دوخ  ناهانگ  زا  يا  هتـسد  .دـنوش ب ) یم  دازآ  شتآ  زا  يا  هتـسد 

«. ددرگ یم  رازگ  ّجح  صخش  بیصن  هک  تسا  يا  هرهب  نیرتمک  نیا  دندرگ و  یم  رب  لایع  لام و  ّتینوصم  اب  مّوس  هتسد 
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ناهانگ شزرمآ  داهج و  : مجنپ لصف 

راکیپ ادخ ، هار  رد  هزرابم  داهج و  ، » دوش یم  اه  شزغل  اهاطخ و  شزرمآ  ببـس  دناشوپ و  یم  ار  ناسنا  ناهانگ  هک  يروما  رگید  زا 
.تسا ناقفانم » ناکرشم و  نارفاک ، اب 

دنوادخ دوش  یم  ببس  یهلا ، هزیگنا  فده و  اب  ندش  هتشک  نتشک و  ندیگنج ، ندومن ، اه  يراوشد  تالکـشم و  لّمحت  ادخ  يارب 
.دهد رارق  شیوخ  شزرمآ  ترفغم و  دروم  ار  وا  درذگرد و  ناسنا  ناهانگ  مامت  زا 

نآرق لدِع  رغـصا و  لقث  هک  مالـسلا -  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  نانخـس  زا  مه  نآرق و  هفیرـش  تایآ  زا  مه  هک  تسا  یبلطم  نیا 
ِیَـس ْمِِهتاّ ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکَُأل  اُوِلُتقَو  اُولَتاقَو  ِیلِیبَس  ِیف  اوُذوُأَو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأَو  اوُرَجاه  َنیِذَّلاَـف  : »... دوش یم  هدافتـسا  دنتـسه -  میرک 

زا هدرک و  ترجه  ادخ  هار  رد  هک  نانآ   » (1) ؛» ِباَوَّثلا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ًاباََوث  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُهَّنَلِخْدَُألَو 
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ناهانگ هک  منک  یم  دای  دنگوس  دندش ، هتشک  دنتـشک و  هدومن ، گنج  هدید و  رازآ  نم  هار  رد  هدش و  هدنار  نوریب  دوخ  ياه  هناخ 
ادخ فرط  زا  شاداپ  نیا  منک ؛ یم  دراو  تسا  يراج  اهرهن  اه  نآ  ناتخرد  ریز  زا  هک  ییاه  تشهب  رد  ار  نانآ  مشخب و  یم  ار  نانآ 

«. تسا راگدرورپ  دزن  اه  شاداپ  نیرتهب 

ناهانگ شـشخب  دنوش ، یم  هراوآ  دننیب و  یم  رازآ  هدومن ، داهج  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ّقح  رد  دنوادخ  شاداپ  ناسحا و  نیتسخن 
.تسا هداد  رارق  نانآ  ناهانگ  هراّفک  ار  اه  جنر  اه و  یتخس  نیا  لّمحت  ینعی  تسا ؛ نانآ 

اهرهن نآ ، ناتخرد  ریز  رد  هک  مهد  یم  ياج  یتشهب  رد  ار  نانآ  مّلـسم  روط  هب  نانآ ، ناهانگ  شزرمآ  رب  هوالع  دـیامرف : یم  سپس 
دوش و یم  هداد  نانآ  هب  دـنوادخ  هیحان  زا  نانآ  يراکادـف  ساپ  هب  هک  تسا  یـشاداپ  نیا  .تساه  تمعن  زا  ّولمم  تسا و  نایرج  رد 

.تسا راگدرورپ  دزن  اهرجا  اه و  شاداپ  نیرتهب 

لامعا نیرترب  داهج ،

.دراد يا  هداعلا  قوف  رجا  باوث و  لامعا ، زا  یضعب  اما  دراد ؛ شاداپ  رجا و  دنوادخ ، دزن  یکین  ریخ و  راک  ره 

نانآ لمع  دننک و  یم  ادیپ  ادخ  دزن  یّـصاخ  تلزنم  ماقم و  دـنهد ، یم  ماجنا  هک  يراک  ظاحل  هب  اه  ناسنا  زا  یـضعب  رگید : نایب  هب 
.دراد یّصاخ  شزرا  زین 

هار رد  تداهـش  داهج و  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  تایاور  نآرق و  هفیرـش  تایآ  زا  هچنآ 
نآرق اریز  تسا ؛ لامعا  همه  سأر  رد  ادخ 
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يرترب میظع  رجا  هب  نیدعاق  رب  ار  نیدـهاجم  دـنوادخ   » (1) ؛» ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِـهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  : » دـیامرف یم  میرک 
«. تسا هداد 

رجا و نیرتالاب  نآ  يارب  هتفرگ و  رارق  يدـنلب  رایـسب  هاگیاج  رد  ادـخ  هار  رد  داهج  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  تاـیاور  رد 
: مینک یم  هراشا  هنومن  باب  زا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  هدش  رکذ  باوث 

«. تساه باوث  همه  زا  رت  گرزب  داهج ، باوث   » (2) ؛» ِباوَّثلا ُمَظْعَأ  ِداهَْجلا  ُباَوث  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  فلا )

.تسادخ هار  رد  داهج  اه  نآ  نیرتالاب  دریگ ، رارق  شجنس  يریگ و  هزادنا  دروم  کین  لامعا  شاداپ  رجا و  رگا  ینعی 

ِِهتالَصَو ِهِمْوَص  ِیف  ُلازَیال  ِِتناْقلا  ِِمئاْقلا  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلیبَس  ِیف  َنیِدِهاجُملا  ُلَثَم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  لوسر  ب )
زامن لاح  رد  ًامئاد  هک  تسا  يراد  هدنز  بش  ناسنا  لَثَم  باوث ) رجا و  رظن  زا   ) ادخ هار  رد  دـهاجم  لَثَم   » (3) ؛» ِِهلْهَأ یِلا  َعِجْرَی  یّتَح 

«. ددرگ زاب  شیوخ  هناخ  هب  ات  تسا ) نینچ  نیا  دهاجم   ) دشاب هزور  و 

يا هزور  مینک ؛ ّتقد  يراد  هزور  يراد و  هدنز  بش  باوث  يور  يرادـقم  دـیاب  مینک ، كرد  رتشیب  ار  دـهاجم  رجا  میهاوخب  رگا  ام 
رد روضح  تّدم  مامت  رد  دـهاجم  دـیوگ : یم  تیاور  نیا  هاگ  نآ  سب ، دـناد و  یم  ادـخ  طقف  ار  شباوث  دـیوگ  یم  ام  تایاور  هک 

.دننک یم  تبث  شلمع  همان  رد  ار  يراد  هزور  يراد و  هدنز  بش  باوث  ددرگ ، زاب  هناخ  هب  هک  یعقوم  ات  داهج ، نادیم 
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َنوُزِْجعَی ْمُهَّنِإَف  َنیِدِهاجُْملا  ُتانَـسَح  ّالِإ  ُهَِکئالَْملا  اَهیِـصُْحت  َمَدآ  ِیَنب  ِتانَـسَح  ُّلُک  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ج )
باوث تانسح و  رگم  دنتسین  زجاع  نآ  شرامش  زا  دننک و  یم  شرامـش  ناگتـشرف  ار  مدآ  ینب  تانـسح  مامت   » (1) ؛» اِهباَوث ِْملِع  ْنَع 

«. دنتسه زجاع  نآ  باوث  هب  تبسن  یهاگآ  زا  نانآ  هک ) تسا  میظع  ردق  نآ   ) ار نارگداهج 

ناگدنمزر نادهاجم و  باوث  دنناوت  یمن  دناد ، یم  ار  ناراب  ياه  هناد  ددع  باسح  هک  تسا  يا  هتشرف  نانآ  نایم  رد  هک  یناگتشرف 
.دراذگ یم  شیامن  هب  ار  ادخ  نادرم  نیا  راک  تمظع  تیاور ، نیا  .دننک  شرامش  ار 

ّیلع يزور  دومرف : هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دوخ  یمارگ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  د )
تساـخرب و یناوج  هک  دوـمن  یم  قـیوشت  داـهج  سدـقم  رما  هب  ار  مدرم  شیوـخ  ینارنخـس  هبطخ و  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب 

: تفگ

«. نک نایب  ام  يارب  ار  نارگ  داهج  شزرا  تلیضف و  « ؛» ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ِهازُْغلا  ِلْضَف  ْنَع  ِینِْربْخَأ  ! » نانمؤمریما يا 

نیمه میتشگ و  یم  زاب  لسالـسلا  تاذ  گـنج  هوزغ و  زا  مدوب و  راوس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  فیدر  نم  دومرف : ترـضح 
تیاور ، ) دومرف رکذ  یلیاضف  نارگداهج  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مدومن ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ار  شـسرپ 

(. مینک یم  رکذ  ار  تسام  ثحب  دهاش  هک  نآ  زا  زارف  کی  اهنت  اجنیا  رد  تسا ، ینالوط  لّصفم و 

ٍهَأُِمثالَث ٍهَنَـس  ُّلُک  ٍهَنَـس  َْفلَأ  َهَّللا  َنوُدـُبْعَی  ٍلُجَر  ِْفلَأ  ُهَداـبِع  ٍمْوَی  َّلُـک  َُهل  ُبَتُْکیَو  َُهل  َفِّعُـض  اـّلِإ  ًهَنَـسَح  ُلَـمْعَیالَو  : ».. دومرف ترـضح 
اذِإَو اْینُّدلا  ِرْمُع  ُْلثَم  ُمْوَْیلَأ  ًامْوَی  َنوُّتِسَو 
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نیا رگم  دنهد  یمن  ماجنا  یکین  لمع  چیه  ناگدنمزر   » (1) ؛» ْمُهاّیِإ ِهَّللا  ِباَوث  ْنَع  اْینُّدلا  ِلْهَأ  َْملِع  َعَطَْقنِإ  ْمُهَّوُدَع  ْمِِهتَرْـضَِحب  اوُراص 
یلاس 360 ره  لاس و  رازه  هک  ناسنا  رازه  باوث  زور ، ره  ربارب  رد  نانآ  يارب  دـبای و  یم  شیازفا  ربارب  دـنچ  ای  ود  هب  نانآ  يارب  هک 

لها مامت  دنوش ، یم  ور  هبور  نمـشد  اب  هک  یماگنه  .دنـسیون و  یم  تدابع  دنک ، تدابع  دشاب ، ایند  رمع  لداعم  نآ  زور  ره  زور و 
«. درادن ار  نانآ  باوث  كرد  ناوت  یسک  دنوش و  یم  زجاع  نانآ  باوث  هب  تبسن  یهاگآ  زا  ایند 

نارمع لآ  هکرابم  هروس  هفیرـش 195  هیآ  يانعم  هک  تساجنیا  دـنام ؟ یم  یقاب  نانآ  يارب  یهانگ  مه  زاب  باوث ، رجا و  نیا  اـب  اـیآ 
: دومرف هک  دوش  یم  نشور  رتهب 

«. دریگ یم  رارق  شزرمآ  دروم  دنیامن ، یم  لّمحت  ار  تالکشم  ادخ  هار  رد  دننک و  یم  داهج  ترجه و  هک  یناسک  هانگ  »

دیهش يالاو  هاگیاج 

هچ دیـسر ، تداهـش  هب  هدنمزر  دش و  ّرجنم  تداهـش  هب  داهج  نیا  رگا  لاح  دوب ، نانمـشد  اب  راکیپ  داهج و  دروم  رد  دش  رکذ  هچنآ 
هنیمز نیا  رد  هک  یتایاور  تایآ و  زا  یضعب  هب  یلو  دناد ؛ یمن  یسک  دوش ، یم  هداد  وا  هب  یـشاداپ  هجرد و  هچ  هدومن و  ادیپ  یماقم 

.مینک یم  هراشا  تسا 

دیهش ندوب  هدنز 

دنلب ردق  نآ  دیهش ، ماقم  هک  تسا  نیا  دزومآ  یم  ام  هب  نآرق  تایآ  هک  یبلطم 

ص:238

.نارمع لآ  هروس  زا  هیآ 195  لیذ  نایبلا / عمجم  ریسفت  . 353 - 1

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 249 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_238_1
http://www.ghaemiyeh.com


ِیف ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  َالَو  : » دیامرف یم  ادهش  دروم  رد  میرک  نآرق  اذل  تشاد و  ندرم  گرم و  رّوصت  دیابن  وا  دروم  رد  هک  تسالاب  و 
هکلب دیرادنپن  هدرم  ار  نانآ  دنوش ، یم  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  دروم  رد   » (1) ؛» َنوُرُعْشَت اَّل  ْنِکلَو  ٌءآَیْحَأ  َْلب  ٌتاَْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس 

«. دیرادن ار  نآ  كرد  ناوت  امش  اّما  دنا ؛ هدنز  نانیا 

ًاتاَْومَأ ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َالَو  : » دیامرف یم  هدرک  رکذ  ار  رتالاب  يا  هبترم  نارمع ، لآ  هکرابم  هروس  رد  لاعتم ، دنوادخ 
«. دنروخ یم  يزور  دنوادخ  دزن  دنا و  هدنز  نانیا  هکلب  دنا  هدرم  ادهش  هک  دینکن  رّوصت  یّتح )  ») (2) ؛» َنُوقَزُْری ْمِّهِبَر  َْدنِع  ٌءآَیْحَأ  َْلب 

هدومن كرد  ار  نآ  دناوت  یمن  يّدام  دید  اب  ناسنا  هک  تسا  یماقم  راگدرورپ ، ترـضح  دزن  ندروخ  يزور  ندوب و  ّبر  دـنع  ماقم 
ماقم نیا  تمظع  زا  يا  هشوگ  ات  درک  هّجوت  رگید  هیواز  زا  تداهش  رما  هب  تسیرگن و  رگید  یـشرگن  دید و  اب  دیاب  دنک ، یبایزرا  و 

.تفایرد ار 

یّتح هدومن و  لابقتسا  نآ  زا  دنا ، هتخانش  هدرک و  كرد  ار  نآ  تمظع  هک  یهلا  ياه  ناسنا  ادخ و  يایلوا  هک  تسا  یماقم  تداهش 
تداهـش بلط  ناشیارب  دـنوادخ  زا  ات  دـندرک  یم  تساوخ  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  دـندرک و  یم  اـعد  نآ  هب  ندیـسر  يارب 

.دنیامن

یبلط تداهش  زا  بلاج  یتیاکح 

زامن زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يزور  دومرف : ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راّمع  نب  قاحـسا 
رد .دنارذگ  رظن  زا  ار  نانآ  دومن و  نارازگزامن  هب  ور  حبص ،
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یگتـسخ و راثآ  .دوب  هتفر  ورف  يدوگ  هب  شنامـشچ  رغال و  شندب  تشاد ؛ يدرز  هرهچ  هک  دومن  هدهاشم  ار  یناوج  زامن ، فوفص 
.دوب رادومن  شا  هرهچ  رد  یباوخ  مک 

»؟ يا هدروآ  حبص  هب  هنوگچ  ار  بش  ناوج !  « » یتَفای َتْحَبْصَأ  َْفیَک  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

!« رواب نیقی و  لاح  رد  مدرک  حبص  ادخ ! ربمایپ  يا  « ؛» ًاِنقُوم ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُتْحَبْصَأ  : » تفگ

.؟» تسیچ وت  رواب  هناشن  دراد ، يا  هناشن  تمالع و  زیچ  ره  : » دومرف ترضح 

شرع ایوگ...تسا  هتفرگ  ارم  شیاسآ  هتـشگ ، بش  رد  نم  يرادـیب  بجوم  هتخاـس ، نوزحم  ارم  ادـخ  داـی  ادـخ ! لوسر  يا  : » تفگ
باسح يارب  نانآ  نایم  رد  نم  و  دنا ، هدـش  روشحم  یـسرباسح  يارب  قیالخ  همه  تسا و  هدامآ  باسح  يارب  هک  مرگن  یم  ار  ادـخ 

مّنهج و ایوگ  .منیب  یم  ار  دـنا  هدرک  هیکت  اه  شلاب  اه و  تخت  رب  دنتـسه و  مّعنتم  تشهب  رد  هک  ینایتشهب  تشهب و  ایوگ  .ما  هداـمآ 
شوگ رد  هک  مونش  یم  ار  مّنهج  ریفز  يادص  ایوگ  مونش ، یم  ار  نانآ  هلان  دایرف و  منیب ، یم  دنتسه  بّذعم  شتآ  رد  هک  ار  نآ  لها 

!!« دهد یم  رازآ  ار  مشوگ  هدرپ  نم 

هتخاس نشور  نامیا  رون  هب  ار  شبلق  ادخ  هک  تسا  يا  هدنب  نیا  « ؛» ِنامیِْإلِاب ُهَْبلَق  ُهَّللا  َرََّون  ٌْْدبَع  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
«. تسا

«. نک ظفح  ار  تدوخ  تلاح  نیا  « ؛» ِْهیَلَع َْتنَأ  ام  ْمِْزلَأ  َُهل  َلاَق  َُّمث  »

!. دزاس نم  بیصن  ار  امش  باکر  رد  تداهش  ضیف  نک  تساوخ  رد  دنوادخ  زا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : ناوج 
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تکرـش هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هارمه  اه  گـنج  زا  یکی  رد  دیـشکن  یلوط  .دـندرک  اـعد  شیارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(1) .دمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  هک  دوب  يرفن  نیمهد  وا  دندیشون ، تداهش  تبرش  ناناملسم  زا  رفن  هن  هک  نآ  زا  سپ  دومن و 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  یّتح  هک  یناحور  تاجرد  نآ  يونعم و  تلاح  نآ  اب  ناوج  نیا  هک  تسا  یماقم  هچ  تداهـش  ماقم  یتسار 
زا دنک و  یم  تداهش  ضیف  يوزرآ  مه  زاب  تسا ،» هتخاس  نشور  نامیا  رون  هب  ار  وا  بلق  دنوادخ  : » دومرف دومن و  اضما  ار  نآ  هلآو 

!؟ دننک اعد  شتداهش  يارب  هک  دنک  یم  تساوخرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ِیف ُلُجَّرلا  َلَـتُْقی  یّتَح  ٌِّرب  ٍِرب    ّ ِلُـک َقْوَف  : » دـیامرف یم  نآ  هراـبرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  یماـقم  ناـمه  نیا  يرآ ،
ات دراد  دوجو  زین  يرگید  کین  لمع  یکین ، لمع  ره  زا  رتـالاب  رترب و   » (2) ؛» ٌِّرب ُهَقْوَف  َْسَیل  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلُتق  اذِإَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس 
راک نآ ، زا  رتالاب  دیـسر  تداهـش  هب  ادخ  هار  رد  ناسنا  هک  یماگنه  دسرب ، تداهـش  هب  دوش و  هتـشک  ادـخ  هار  رد  صخـش  هک  نیا 

«. درادن دوجو  يرگید  کین 

.تسا ناسنا  يارب  ماقم  هجرد و  نیرت  یلاع  تداهش ، ینعی 

؟ دوش جراخ  تشهب  زا  دنک  یم  وزرآ  دیهش  ارچ 

زا زیهرپ  کین ، ياهراک  ادـخ ، تدابع  .دوشب  یتشهب  هدرک و  ادـیپ  هار  تشهب  هب  هک  تسا  نیا  شیوزرآ  دـیما و  ياهتنم  یناسنا ، ره 
هب هک  یسک  تسا و  تشهب  هب  ندیسر  يارب  اه  نیا  همه  دوخ ، يارب  اه  ّتیمورحم  داجیا  تیصعم ، هانگ و 
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اضر ماقم  هب  ندیسر  ناشیوزرآ  فده و  هک  ادخ  يایلوا  باسح  هّتبلا   ) تسا هدیسر  دوخ  يوزرآ  ياهتنم  هب  ینعی  دسر ، یم  تشهب 
یقاب تشهب  رد  دهاوخ  یم  درادن و  ار  تشهب  زا  جورخ  لیم  زگره  دش ، تشهب  دراو  ناسنا  مه  یتقو  تسادج ) تسا ، یهلا  برق  و 

ره هب  دنیب  یم  اریز  دوش ؛ هتـشک  ادخ  هار  رد  اهراب  دیآ و  نوریب  تشهب  زا  دنک  یم  وزرآ  دور ، یم  تشهب  هب  یتقو  دیهـش  اّما  دـشاب ؛
.تسادخ هار  رد  تداهش  رطاخ  هب  تسا ، هدیسر  هک  یتلزنم  ماقم و 

َرْـشَع َلَتُْقیَف  َجُرْخَی  ْنَأ  ِنَمَتَی  یّ ُهَّنِإَف  ُدیِهَّشلا  اَّلِإ  اْهنِم  َجُرْخَی  ْنأ  ِنَمَتَیَف  یّ َهَّنَْجلا  ُلُخْدَی  ٍدَحَأ  ْنِم  ام  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
یم وزرآ  هک  دیهش  رگم  دیامنب ، ار  نآ  زا  جورخ  يوزرآ  هک  دوش  یمن  تشهب  لخاد  سک  چیه   » (1) ؛» ِهَّللا هَمارِک  ْنِم  اَرَی  اَّمِم  ٍتاّرَم 
یم دوخ ) تداهـش  ربارب  رد   ) دنوادخ هیحان  زا  هک  ییاه  تیانع  رطاخ  هب  دسرب ، تداهـش  هب  راب  اه  هد  ات  دوش  جراخ  تشهب  زا  دـنک 

«. دنیب

هب تسا ، گرزب  رایسب  ياه  شاداپ  تاماقم و  هب  ندیسر  بجوم  هکلب  تسا  ناهانگ  شزرمآ  بجوم  اهنت  هن  تداهـش ، داهج و  سپ 
نم هار  رد  دندش و  هدنار  نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  دندرک و  ترجه  هک  یناسک  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیمه  رطاخ 
نآ ناتخرد  ریز  رد  هک  ییاه  تشهب  رد  ار  نانآ  مه  مزرمآ و  یم  ار  نانآ  ناهانگ  مه  دندش ، هتـشک  دـندرک و  گنج  دـندید ، رازآ 

«. تسادخ دزن  اه  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ و  فرط  زا  تسا  یشاداپ  نیا  مزاس ، یم  دراو  تسا  يراج  اهرهن 
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ُمِِهب ُهَّللا  یَهاـب  ْمِهِوْزَِغل  اوزَّهَجَت  اذِإَـف...ِراّنلا  َنِم  ًهَءاََرب  ْمَُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِوْزَْغلاـِب  اوُّمَه  اذِإ  ُهازُْغلَأ  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
، دـنریگ یم  ار  ههبج  هب  نتفر  رب  میمـصت  یتـقو  ناگدـنمزر   » (1) ؛» اهِْخلَـس ْنِم  ُهَّیَْحلا  ُجُرْخَت  امَک  ِبُونَّذـلا  َنِم  َنوُجُرْخَیَو...َهَِکئـالَْملا 

دزن ناـنآ  دوـجو  هـب  دـنوادخ  دـنوش ، یم  داـهج  گـنج و  هداـمآ  یتـقو  ...دـسیون  یم  ناـشیا  رب  ار  شتآ  زا  يدازآ  تارب  دـنوادخ 
«. دوش یم  جراخ  دوخ  تسوپ  زا  رام  هک  نانچ  نآ  دنوش  یم  جراخ  شیوخ  ناهانگ  زا  ...دنک و  یم  تاهابم  ناگتشرف 

ادخ هار  رد  دزادنیب و  رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  دوش  یم  هدامآ  هدش و  لّمحتم  ار  اه  یتخس  همه  نآ  هک  یـسک  تسا ، نیمه  مه  راوازس 
زا ار  شیوخ  ناـج  وا  هار  رد  تسا  هدـش  رـضاح  هک  ناـنچ  نآ  تسا  راـگدرورپ  قشع  زا  ّولمم  شلد  دوش  یم  مولعم  دـیامن ، راـکیپ 

رارق شیوخ  هژیو  فاـطلا  دروم  ار  وا  هتفرگ و  هدـیدان  ار  یـسک  نینچ  ناـهانگ  هک  تسا  هتـسیاش  میرک  دـنوادخ  زا  دـهدب و  تسد 
.دهد
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حلاص لمع  نامیا و  : مشش لصف 

حلاص لمع  نامیا و 

« حـلاص لمع  نامیا و   » هدـش هداد  هدـعو  نآ  هب  تبـسن  میرک  نآرق  رد  دوش و  یم  ناسنا  ناهانگ  شزرمآ  ببـس  هک  يرگید  لـماع 
.تسا

ار ناسنا  تداعس  لامک و  تابجوم  مه  دنوش ، عمج  مه  اب  یتقو  هک  دنتـسه  رگیدکی  لّمکم  ّيوق و  يورین  ود  حلاص ، لمع  نامیا و 
.دهد یم  زاورپ  تردق  هدنرپ  هب  لاب ، ود  هک  هنوگ  نامه  دندرگ ؛ یم  ناهانگ  اهاطخ و  شزرمآ  ببس  مه  هتخاس و  مهارف 

: تسا هتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  حلاص  لمع  نامیا و  میرک ، نآرق  زا  يدّدعتم  تایآ  رد  ساسا ، نیمه  رب 

حلاص لمع  دروآ و  نامیا  هک  یـسک  اّما  و   » (1) ؛» ًارُْسی انِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ُلوُقَنَـسَو  یَنْـسُْحلا  ًءآَزَج  ُهَلَف  ًاِحلاص  َلِمَعَو  َنَمآ  ْنَم  اّمَأَو  ( » فلا
«. داد میهاوخ  وا  هب  یناسآ  روتسد  ام  تشاد و  دهاوخ  رتوکین  یشاداپ  دهد ، ماجنا 

َنُولُخْدَی َِکَئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ِم  نّ ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَمَو  ( »... ب
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دراو دـشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  نز ، اـی  درم  هاوخ  دـهد ؛ ماـجنا  يا  هتـسیاش  راـک  سک  ره  و   » (1) ؛» ٍباسِح ِْریَِغب  اـهِیف  َنُوقَزُْری  َهَّنَْجلا 
«. دش دهاوخ  هداد  نانآ  هب  باسح  یب  يزور  نآ ، رد  هدش و  تشهب 

سک ره   » (2) ؛» َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ِنَسْحَأـِب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ِیَط  ًهَبّ ًهاوَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  ( » ج
نانآ شاداپ  میراد و  یم  هدنز  كاپ  یتایح  رد  ار  وا  دشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  نز ، ای  دشاب  درم  هاوخ  دهد ؛ ماجنا  يا  هتسیاش  لمع 

«. داد میهاوخ  دنداد  یم  ماجنا  هک  لامعا  نیرتوکین  هب  ار 

دهد ماجنا  حـلاص  لمع  دروآ و  نامیا  دـنک و  هبوت  ار  هک  ره  نم  و   » (3) ؛  يَدَـتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َبات  ْنَِمل  ٌراّفََغل  ّیِنِإَو  ( » د
«. مزرمآ یم  دوش ، تیاده  سپس 

و تسیچ ؟ نامیا  دـید  دـیاب  نونکا  .تسا  هدومن  رکذ  مه  رانک  رد  ار  حـلاص  لمع  ناـمیا و  هک  تسا  یتاـیآ  زا  ییاـه  هنومن  اـه  نیا 
؟ تسا مادک  حلاص  لمع 

؟ تسیچ نامیا 

نآ هب  مه  ناـبز  هک  تسا  یبـلق  داـقتعا  رواـب و  ناـمیا ،»  » هک تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  زا  هچنآ 
.دنک دییأت  ار  نآ  زین  ناسنا  راتفر  لامعا و  هدومن و  فارتعا 

ص:245
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؟ تسیچ حلاص  لمع 

: دشاب كالم  یگژیو و  ود  ياراد  هک  تسا  یلمع  نآ  حلاص » لمع  »

مهیلع تیب  لها  هریـس  ای  ربتعم ، تایاور  نآرق ، قباطم  ینعی  دشاب ؛ سّدقم  عرـش  قباطم  هک  تسا  نآ  حـلاص  لمع  كالم  نیتسخن  - 
.دنک هولج  ابیز  رهاظ  رد  دنچ  ره  دوب ، دهاوخن  حلاص  لمع  دشابن ، كالم  نیا  ياراد  هک  یلمع  ره  .دشاب  مالسلا 

َِهباصِِإب ّالِإ  ٌهَِّینَو  ٌلَمَعَو  ٌلْوَق  ُلَبُْقیالَو  ِنلِاب  ِهَّیّ ّالِإ  ٌلَمَعَو  ٌلْوَق  ُلَبُْقیالَو  ِلَمَْعلِاب  ّالِإ  ٌلْوَق  ُلَبُْقی  ال  : » دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
ّتین اـب  رگم  دوش  یمن  عقاو  لوبق  دروم  ینخـس  لـمع و  دـشاب ، هارمه  لـمع  اـب  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  هتفریذـپ  ینخـس   » (1) ؛» ِهَّنُّسلا

«. دشاب ّتنس  قباطم  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  لوبق  یتّین  لمع و  نخس و  و  دشاب ،

مالسلا و مهیلع  نیموصعم  نانخس  نآرق و  اب  گنهامه  هتشادن ، سّدقم  عرش  رد  يا  هشیر  هک  دهد  ماجنا  یلمع  ناسنا  رگا  نیاربانب ،
.دوب دهاوخن  حلاص  لمع  دشابن ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هریس  راتفر و  اب  قباطم 

هنالهاج راتفر  کی  زا  بلاج  یناتساد 

ار وا  مدرک  ادیپ  هقالع  .دننک  یم  دیجمت  فیرعت و  رایـسب  يدرم  زا  مدینـش  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  تیاور  رد 
اهنت دندش و  ادج  وا  زا  مدرم  یتقو  .متفرگ  رظن  ریز  ار  وا  رود  زا  .دنا  هدش  عمج  وا  رود  مدرم  هک  مدـید  ییاج  رد  ار  وا  يزور  .منیبب 

درک مرگ  ار  اونان  رس  دیسر ، ییاونان  کی  هب  مدید  اّما  متفر ؛ وا  لابند  رود  ارود  دنام ،
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!! مدرک بّجعت  رایسب  وا  دنسپان  راک  نیا  زا  .درک  تکرح  تشاذگ و  دوخ  هسیک  رد  تشادرب و  اجنآ  زا  نان  صرق  ود  و 

مدـش و هدز  تفگـش  .درک  تکرح  تشادرب و  اجنآ  زا  زین  رانا  ددـع  ود  درک و  ریگلفاغ  ار  وا  دیـسر  شورف  رانا  کـی  هب  مدـید  زاـب 
.دزرس وا  زا  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  دننک ، یم  وا  زا  مدرم  هک  یفیرعت  نیا  اب  متفگ 

! ادخ هدنب  يا  متفگ : مدز و  ادص  ار  وا  تفر !! داد و  رامیب  نآ  هب  ار  اهرانا  نان و  .دیسر  رامیب  درف  کی  هب  مدید  .متفر  وا  لابند  هب  زاب 
! مدرک هدهاشم  وت  زا  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  مدوب ، هدینش  ار  وت  یبوخ  هزاوآ  نم 

؟ یتسیک وت  : دیسرپ

مدرک یفّرعم  ار  دوخ  متسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نادناخ  زا  يدرم  : متفگ

!؟ يا هدربن  يا  هرهب  تّدج  ملع  زا  یتسه و  ربمغیپ  دنزرف  وت  هک  هدیاف  هچ  : تفگ

؟ تسیچ وت  روظنم  متفگ :

اَّلِإ يَزُْجی  اَلَف  ِیَّسلِاب  ِهَئّ َءآَج  ْنَمَو  اِهلاْثمَأ  ُرْـشَع  ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءآَج  نَم  : » دـیامرف یم  هک  ناوخب  نآرق  يدـیمهفن !! يزیچ  نآرق  زا  تفگ :
«. دید دهاوخن  رفیک  نامه  هبزج  دهد ، ماجنا  يدب  راک  سکره  دراد و  شاداپ  ربارب  هد  دهد ، ماجنا  یکین  راک  سکره   » (1) ؛» اهَْلثِم

هقدص ار  اه  نآ  همه  اّما  هانگ ، راهچ  دوش  یم  مه  يور  مدرک ، هانگ  ود  مدیدزد ، رانا  ود  مدرک ، هانگ  ود  مدیدزد ، نان  صرق  ود  نم 
!! دنام دهاوخ  یقاب  نم  يارب  هنسح  شش  یس و  مینک ، مک  نآ  زا  ار  هانگ  راهچ  دوش ، یم  هنسح  لهچ  مه  يور  هک  مداد 
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امَّنِإ : » دیامرف یم  هک  يا  هدـناوخن  ار  نآرق  رگید  هیآ  وت  دـنک ! هیرگ  تیازع  هب  تردام  متفگ : وا  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. دریذپ یم  ناراکزیهرپ  زا  اهنت  دنوادخ   » (1) ؛» َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی 

هدومنن یباوث  چـیه  يدرک و  هانگ  مه  زاب  يداد ، يرگید  هب  شبحاص  هزاجا  نودـب  نوچ  يدرک و  هانگ  يدـیدزد ، ار  رانا  ناـن و  وت 
(2) .يا

.دیآ باسح  هب  حلاص » لمع   » ات دشاب  مالسا  بتکم  سّدقم و  عرش  قبط  رب  دیاب  ناسنا  لمع  نیاربانب ،

لمع رد  نتشاد  صالخا 

رگا زین  لمع  نیرتهب  هنرگ  و  تسا ، حـلاص  لمع  قادـصم  دـشاب ، ّتین  صولخ  اب  هارمه  دـهد  یم  ماجنا  ناـسنا  هک  یکین  لـمع  رگا 
.دوب دهاوخن  حلاص  لمع  دشاب ، صلاخ  ّتین  نودب 

یَلَع ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَـقَف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللاَدـْنِع  ام  َءاَِغْتبِإ  ازَغ  ْنَمَف  يَونام    ّ ٍلُِکلَو ِنلِاب  ِتاّیّ ُلامْعَْألا  اَـمَّنِإ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
ره يارب  تساه و  ّتین  هب  ناسنا  لاـمعا  شزرا   » (3) ؛  يَون ام  ّالِإ  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ًالاقِع  يَون  ْوَأ  اْینُّدـلا  َضَرَع  ُدـیُِری  ازَغ  ْنَمَو  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا 

يدنوادخ رجا  نید ، يرای  ادخ ، تیاضر  شفده  دور و  یم  گنج  ههبج  هب  یـسک  .تسا  هدرک  دصق  هک  تسا  يزیچ  نامه  یـسک 
زا شیب  تسا ، هرهبو  تمینغ  لام ، هب  ندیـسر  وا  ّتین  یلو  دور  یم  داهج  گنج و  هب  هک  یـسک  اّما  تسا ؛ دـنوادخ  اب  وا  رجا  تسا ،

«. دسر یمن  وا  هب  هدرک  ّتین  هک  هچنآ 
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.درب یم  رتالاب  ار  لمع  شزرا  دشاب ، رتشیب  هچ  ره  صالخا  تسا ، ّتین  صولخ  حلاص ، لمع  طرش  نیرت  یساسا  هک  تسا  مّلسم 

اَّلِإ ٌدَـحَأ  ِْهیَلَع  َكَدَـمُْحی  ْنَأ  ُدـیُِرت  يِذَّلا ال  ُِصلاْخلا  ُلَمَْعلاَو  : » دـیامرف یم  هداد ، حیـضوت  ار  صلاخ  لـمع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
«. دنک يرازگساپس  ینادردق و  وت  زا  ادخ  ریغ  يدحا  یشاب  هتشادن  عقوت  نآ  ماجنا  رد  هک  تسا  نیا  صلاخ  لمع   » (1) ؛» َهَّللا

مالـسلا هیلع  يداه  ماما  ترـضح  .دوش  یم  ناسنا  تاجن  هیام  هدز و  مقر  ترخآ  رد  ار  ناـسنا  تشونرـس  هک  تسا  لـمع  هنوگ  نیا 
یم رارق  شجنـس  دروم  هتخانـش و  هیامرـس  لاوما و  هب  اـیند  رد  مدرم  « ؛» ِهَرِخآـْلا ِیف  ْمِِهلاـمْعَِأبَو  اینُّدـلا  ِیف  ْمِِهلاْومَأـِب  ُساـّنلَأ  : » دوـمرف

«. ددرگ یم  صّخشم  ناش  تشونرس  هدش و  هدیجنس  هتخانش و  ناشلامعا  اب  ترخآ  رد  یلو  دنریگ ؛

هارمه حلاص  لامعا  دیاب  دشاب ، رادروخرب  نآ  ياه  تمعن  تشهب و  زا  دنم و  هرهب  دنوادخ  تمحر  زا  تمایق  رد  دـهاوخب  ناسنا  رگا 
.تسا دروم  یب  اجیب و  يراظتنا  دابآ ، یترخآ  هب  دیما  هنرگ  دشاب و  هتشاد  نامیا  اب 

(2) ؛» ...ِلَمَْعلا ِْریَِغب  َهَرِخْآلا  اوُجْرَی  ْنَّمِم  ْنُکَت  ـال  : » دومرف درک ، هظعوم  ياـضاقت  شترـضح  زا  هک  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
یمن یلاخ  تسد  اب  ینعی  ، ) دـنهد یمن  ماجنا  یحلاص  لمع  نآ  يارب  یلو  دـنراد  ار  ترخآ  تداعـس  هب  دـیما  هک  شابم  یناـسک  زا  »

(«. تشاد تشهب  راظتنا  دوش 
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ناهانگ شزرمآ  رد  حلاص  لمع  نامیا و  دربراک 

زا یخرب  هک  نانچ  تشاد ، دهاوخ  یناوارف  تاکرب  راثآ و  دـیدرگ ، هارمه  دـش ) نایب  هک  ییاه  كالم  اب   ) حـلاص لمع  اب  نامیا  رگا 
زا یناوارف  تایآ  رد  هک  تسا  ناهانگ  شزرمآ  حـلاص ، لمع  نامیا و  راثآ  هلمج  زا  .دـش  ناـیب  دـیدرگ ، لـقن  هک  یتاـیآ  رد  اـه  نآ 

.تسا هدش  هداد  هدعو  نآ  هب  میرک  نآرق 

.دییامن ناربج  ار  شیوخ  ناهانگ  کین ، لمع  اب  هک  تسا  هدش  شرافس  تایاور  رد  نینچمه ،

ًاعیِرَس اهُحْمَت  ٍهَنَسَِحب  اهِْعْبتَأَف  ِیَـس  ًهَئّ َْتلِمَع  اذِإَف  : »... دومرف درک و  شرافـس  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
نآ هک  هدب  ماجنا  يا  هنسح  نآ  لابند  هب  يداد  ماجنا  یئوس  لمع  هاگره  سپ   » (1) ؛» ِءوُّسلا َعِراصَم  ُعَفْدَت  اهَّنِإَف  ِْریَْخلا  ِِعیانَِصب  َْکیَلَعَو 

«. درب یم  نیب  زا  ار  ءوس  لامعا  ریخ ، ياهراک  اریز  ریخ ؛ ياهراک  ماجنا  هب  داب  وت  رب  درب و  یم  نیب  زا  تعرس  هب  ار  ءوس  لمع 

ار نآ  ات  هد  ماجنا  زین  يا  هنـسح  يداد ، ماجنا  یتشز  لـمع  هاـگره   » (2) ؛» اهوُحْمَت ًهَنَـسَح  ْلَمْعاَف  ِیَـس  ًهَئّ َْتلِمَع  اذِإَو  : » دومرف نینچمه 
«. دزاس دوبان  وحم و 

َْنبِهْذـُی ِتانـَـسَْحلا  َّنِإ  : » َّلَـجَوَّزَع ُهَّللا  َلاـق  ِیـَـس ، ًهَئّ ٍهَنـَـسَح    ّ ِلُِـکب ُرِّفَُکی  یلاـعَت  َهَّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  زین  مالــسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما 
هک یتسرد  هب  تسا : هدومرف  ّلجوّزع  دـنوادخ  دـناشوپ ، یم  ار  یهانگ  يا  هنـسح  ره  يارب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ   » (3) ؛» ِیَّسلا ِتاّ

«. دزاس یم  دوبان  ار  تائّیس  تانسح ،
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دـنروآ و نامیا  هک  یناسک   » (1) ؛» َنُولَمْعَی اُوناـک  يِذَّلا  َنَسْحَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ِیَـس  ْمِِهتاّ ْمُْهنَع  َّنَرِّفَُکَنل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  »
«. میهد یم  شاداپ  دنا ، هداد  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  هب  ار  نانآ  میناشوپ و  یم  ار  نانآ  ناهانگ  دنهد ، ماجنا  حلاص  لمع 

هچ  ) نسحا هچ  دـشاب و  نسح  هچ  دـهد ؛ یم  ازج  ار  کـین  لاـمعا  همه  دـنوادخ  هک  نیا  اـب  َنُولَمْعَی ،» اُوناـک  يِذَّلا  َنَسْحَأ  : » هب ریبعت 
هک یلامعا  میهد ؛ یم  شاداپ  لامعا  نیرتهب  باسح  هب  نانآ  لاـمعا  همه  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  رت ) بوخ  هچ  بوخ ،

لّـضفت يانعم  تسا  نیا  میراذـگ ، یم  یلاع  باسح  هب  ار  همه  دـشاب ، یم  طّسوتم  یـضعب  بوخ و  یـضعب  یلاع ، اه  نآ  زا  یـضعب 
یم شاداپ  ازج و  دنوادخ ،  » (2) ؛» ....ِِهلْضَف ْنِم  مُهَدیِزَیَو  اُولِمَع  ام  َنَسْحَأ  ُهَّللا  ُمُهَیِزْجَِیل  : » دومرف هراشا  دّدعتم  تایآ  رد  هک  راگدرورپ 

«. دشخب ینوزف  شدوخ  مرک  لضف و  زا  ار  نانآ  دنا ، هداد  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  دهد 

.تسا هدش  دیکأت  نآ  رب  رکذ و  میرک ، نآرق  زا  يدّدعتم  تایآ  رد  هک  تسا  يرما  حلاص ، لمع  نامیا و  رثا  رب  ناهانگ  شزرمآ 

یناسک و   » (3) ؛» ْمَُهلاب َحَلْصَأَو  ِیَـس  ْمِِهتاّ ْمُْهنَع  َرَّفَک  ْمِّهِبَّر  ْنِم  ُّقَْحلا  َوُهَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َلُِّزن  اِمب  اُونَمآَو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  »
تـسا راگدرورپ  يوس  زا  ّقح و  هک  هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  رب  هچنآ  رب  دـنداد و  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ ، نامیا  هک 

«. دنک یم  حالصا  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناشراک  دشخب و  یم  ار  ناشناهانگ  دنوادخ  دندروآ ، نامیا  زین 
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اُونَمآَو : » دومرف سپـس  دـنداد و  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  ِتاِحلاّصلا ؛» اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  : » دومرف هک  نیا 
تمایق ادخ و  هب  نامیا  اهنت  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراشا  تسا ؛ هدش  لزان  دّـمحم  رب  هچنآ  هب  دـندروآ  نامیا  و  ٍدَّمَُحم ؛»  یَلَع  َلُِّزن  اِمب 

، رکنم زا  یهن  فورعم ، هب  رما  ریظن  دنـشاب ، هتـشاد  زین  هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هچنآ  هب  نامیا  دـیاب  هکلب  تسین  یفاک 
 . ...و یقالخا  ینید ، ياه  شزرا 

، درادن شزرا  دـشابن  حـلاص  لمع ، اّما  دـشاب ، نامیا  رگا  .دروایب  لابند  هب  ار  هانگ  شزرمآ  ات  دـشاب  حـلاص  لمع ، دـیاب  مه  یفرط  زا 
دهاوخن شزرا  مه  نآ  دشابن  نامیا  اب  هارمه  اّما  دـشاب ، مه  لمع  رگا  دـسرب و  تابثا  هب  لمع  رد  هک  تسا  ینامز  یعقاو  نامیا  هکلب 

هراّفک اه  نآ  زا  یکی  هک  دروآ  یم  لابند  هب  ناوارف  تارثا  دنشاب ، مه  اب  ود  ره  یتقو  .دریگ  رارق  ناهانگ  هراّفک  دناوت  یمن  تشاد و 
.تسا ناهانگ 

تمایق رد  حلاص  لمع  نامیا و  شقن 

یگژیو تاّیـصوصخ و  زا  یکی  رگنایب  اه  نآ  زا  مادـک  ره  هک  تسا  هدرک  رکذ  ینوگانوگ  یماـسا  تماـیق » زور « يارب  میرک  نآرق 
«. ...مولعم موی  همایقلا ، موی  نیدلا ، موی  لصفلا ، موی  هرسحلا ، موی  ءازجلا ، موی  باسحلا ، موی  : » تسا زور  نآ  ياه 

کی رد  ود  ره  هک  تسه  نباغتلا » موی   » يرگید و  عمجلا » موی  ، » تسا هدـش  رکذ  تماـیق »  » يارب میرک  نآرق  رد  هک  یماـسا  هلمج  زا 
همه هک  يزور  ینعی  عمجلا ؛ موی   (1) «. ...ُِنباغَّتلا ُمْوَی  َِکلذ  ِعْمَْجلا  ِمْوَِیل  ْمُکُعَمْجَی  َمْوَی  : » تسا هدمآ  مه  هیآ 
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.دنوش یم  دوخ  نایز  نبغ و  هّجوتم  دارفا  هک  يزور  ینعی  نباغتلا ؛ موی  دنوش و  یم  عمج  قیالخ 

.دوش یم  نشور  ینامیا  یب  نینچمه  حلاص و  لمع  نامیا و  شقن  زور ، نآ  رد 

هدـش هدراذـگ  شیامن  هب  تمایق  زور  رد  حـلاص  لمع  نامیا و  ینامیا و  یب  شقن  نباـغت ، هکراـبم  هروس  زا  مهد  اـت  متفه  تاـیآ  رد 
.تسا

(1) ؛» ٌریِـسَی ِهَّللا  یَلَع  َکـِلذَو  ُْمْتلِمَع  اـِمب  َّنُؤَّبَُنَتل  َُّمث  َُّنثَْعُبَتل  ّیِبَرَو  یََلب  ْلـُق  اوـُثَْعُبی  َْنل  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز  : » دـیامرف یم  متفه  هیآ  رد 
( تمایق رد   ) امـش همه  هک  دنگوس ! مراگدرورپ  هب  يرآ ، وگب  دش ، دنهاوخن  هتخیگنا  رب  زگره  هک  دندرک  نامگ  هتـشادنپ و  نارفاک  »

«. تسا ناسآ  دنوادخ  يارب  نیا  و  دنهد ، یم  ربخ  امش  هب  دیدرک  یم  لمع  ار  هچنآ  سپس  دش ، دیهاوخ  ثوعبم 

راک رد  یتمایق  دـننک  یم  نامگ  نارفاک  : » دـیامرف یم  هدومن و  یفن  ار  تمایق  نارکنم  لیلد  یب  ياعدا  عطاق ، نحل  اب  ًـالّوا : نیارباـنب ،
هتخیگنارب امـش  همه  دنگوس ! مراگدرورپ  هب  وگب  : » دیامرف یم  مسق  دیکأت و  اب  هارمه  نحل  اب  سپـس  دش .» دنهاوخن  ثوعبم  تسین و 

«. دشاب لکشم  ادخ  رب  هک  تسین  يراک  نیا  دنهد و  یم  ربخ  امش  هب  دیدرک  یم  لمع  هک  ار  هچنآ  دیوش و  یم 

.تسین دیدرت  ّکش و  دروم  ندش ، ور  هبور  دوخ  لامعا  اب  ندش و  هتخیگنارب  تمایق و  لصا  ساسا ، نیا  رب 

ُهَّللاَو اْنلَْزنَأ  يِذَّلا  ِروُّنلاَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  : » دیامرف یم  متشه  هیآ  رد 
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نامیا میدرک  لزان  هک  يرون  لوسر و  ادخ و  هب  امـش  همه  سپ  تسا ) راکنا  لباق  ریغ  یمتح و  تمایق  هک  لاح  (« ؛» ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب 
«. تسا هاگآ  علطم و  امش  لامعا  هب  تبسن  دنوادخ  دیروایب و 

نآرق هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ادـخ ، لصا : هس  هب  نامیا  دـینک ؛ هدامآ  تمایق  يارب  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  قیرط  زا  ار  دوخ  ینعی 
.تسا نآ  رد  زیچ  همه  هک  میرک 

ْنِمُْؤی نَمَو  ُِنباغَّتلا  ُمْوَی  َکـِلذ  ِعْمَْجلا  ِمْوَِیل  ْمُکُعَمْجَی  َمْوَی  : » دـیامرف یم  هتخادرپ ، حـلاص  لـمع  ناـمیا و  شقن  هب  هیآ ، ود  نیا  زا  سپ 
ثعب و نیا  (« ؛» ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاّنَج  ُْهلِخْدـُیَو  ِیَـس  ِِهتاّ ُْهنَع  ْرِّفَُکی  ًاِحلاص  ْلَمْعَیَو  ِهَّللِاب 

هدنزاب زا  هدنرب  هک  يزور   ) تسا نباغت  زور  زور ، نآ  دننک ، یم  عمج  مه  درگ  زور  نآ  رد  ار  امش  هک  دوب  دهاوخ  يزور  رد  روشن )
حلاص لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یـسک  يزور ، نینچ  رد  دـنوش ) یم  شیوخ  ناـیز  ررـض و  هّجوتم  يداـیز  دارفا  دوش و  یم  هتخاـنش 

ریز هـک  دـنک  یم  دراو  تـشهب  زا  ییاـه  غاـب  رد  ار  وا  درب و  یم  نـیب  زا  دـناشوپ و  یم  ار  وا  تائّیــس  دـنوادخ  دنــشاب ، هداد  ماـجنا 
«. تسا یگرزب  يزوریپ  تداعس و  نیا  و  دنام ، یم  نآ  رد  دبا  ات  هنادواج  تسا ، يراج  ییاهرهن  شناتخرد 

یم زین  میظع  زوف  هب  هکلب  دنتـسین  نوبغم  اهنت  هن  تسا ، نباغت  زور  هک  تمایق  زور  رد  دـنراد ، زین  حـلاص  لـمع  هک  نمؤم  دارفا  ینعی 
.دنسر

َِکئلوُأ اِنتایِآب  اُوبَّذَکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  : » دـیامرف یم  هدرک ، رکذ  ار  هحلاص  لامعا  زا  ندوب  تسدـیهت  ینامیا و  یب  هجیتن  مهد  هیآ  رد 
اهِیف ْمُه  ِراّنلا  ُباَحْصَأ 
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دـننام و یم  نآ  رد  هنادواج  دنتـسه و  خزود  باحـصا  دـندرک ، بیذـکت  ار  ام  تایآ  هدـش و  رفاـک  هک  یناـسک  و   » (1) ؛» ...َنوُِدلاخ
«. تسا یماجنارس  دب  نانآ  ماجنارس 

دنوادـخ ات  دوش  یم  ببـس  حـلاص  لـمع  ماـجنا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  دـیدرگ  نشور  دـش  رکذ  هچنآ  زا 
.دریگب هدیدان  هداد و  رارق  ششخب  دروم  ار  ناهانگ  یلاعت  كرابت و 

ناهانگ شزرمآ  حلاص و  لمع  زا  ییاه  هنومن 

ْمُکَّنَلِخْدُأـَلَو ِیَـس  ْمُِکتاّ ْمُْکنَع  َّنَرِّفَکُأـَل  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهَّللا  ُُمتْـضَْرقَأَو  ْمُهوُُمتْرَّزَعَو  ِیلُـسُِرب  ُْمْتنَمآَو  َهاوَکَّزلا  ُُمْتیَتآَو  َهاوَلَّصلا  ُُمتْمَقَأ  ِْنَئل  »...
ار نانآ  هدروآ ، نامیا  نم  نالوسر  هب  دییامن و  تخادرپ  ار  تاکز  هتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  رگا   » (2) ؛» ...ُراْهنَْألا اِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاّنَج 

غاب رد  ار  امـش  میناشوپ و  یم  ار  امـش  ناهانگ  دینک ،) کمک  نادنمزاین  هب  ادخ  هار  رد   ) دیهدب هنـسحلا  ضرق  ادخ  هب  دـینک و  يرای 
«. درک میهاوخ  دراو  تسا ، يراج  نآ  ناتخرد  ریز  زا  ییاهرهن  هک  تشهب  ياه 

لمع قیداصم  زا  هنسحلا ، ضرق  نانآ و  يرای  ترـصن و  ناربمایپ ، هب  نامیا  ّبحتـسم ،) بجاو و  ، ) تاکز زامن ، هفیرـش ، هیآ  نیا  رد 
.دوش یم  ناهانگ  هراّفک  هک  تسا  هدش  رکذ  حلاص 

رد زین  یناهانگ  دناد  یم  دراد و  رواب  ار  رفیک  شاداپ و  تمایق ، هک  یسک  نیا ، رب  انب 
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تابجوم لامعا ، هنوگ  نیا  اب  دیاب  درادن ، ار  نآ  لّمحت  تردق  دوش ، تازاجم  اه  نآ  هب  تبـسن  رگا  هک  دراد  شیوخ  لامعا  هدـنورپ 
.دزاس مهارف  ار  شیوخ  شزرمآ 
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گرزب ناهانگ  زا  زیهرپ  : متفه لصف 

گرزب ناهانگ  زا  زیهرپ 

گرزب هک  یناهانگ  زا  ناسنا  رگا  .تسا  گرزب » هریبک و  ناهانگ  زا  يرود  زیهرپ و  ، » دوش یم  ناهانگ  شزرمآ  ببس  هک  يروما  زا 
یم رارق  ترفغم  شزرمآ و  دروم  هتفرگ و  هدیدان  ار  وا  کچوک  ناهانگ  دنوادخ  دـنک ، يرود  هدـیدرگ  یهن  نآ  زا  هدـش و  هدرمش 

.دهد

اه نآ  زا  هک  يا  هریبک  ناـهانگ  زا  امـش  رگا   » (1) ؛» ًامیِرَک ًالَخْدـُم  ْمُْکلِخْدـُنَو  ِیَـس  ْمُِکتاّ ْمُکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئآَبَک  اُوِبنَتْجَت  ْنِإ  »
«. میزاس یم  دراو  یبوخ  هاگیاج  رد  ار  امشو  میناشوپ  یم  ار  امش  کچوک  ناهانگ  دییامن ، زیهرپ  دیا ، هدش  یهن 

: تسا هدرک  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  ناهانگ  نآرق ، هفیرش  تایآ 

( هریبک  ) گرزب ناهانگ  فلا )

( هریغص  ) کچوک ناهانگ  ب )

قوف هیآ  لثم  هدش ؛ ریبعت  ِیَـس » هئّ  » هب یهاگ  کچوک ، ناهانگ  زا  اّما  تسا ؛ هدـش  ریبعت  « هریبک  » هب دّدـعتم  تایآ  رد  گرزب  ناهانگ  زا 
مه یهاگ  دش و  هظحالم  هک 
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یم ار  دوخ  لامعا  همان  تمایق  زور  یتقو  نیمرجم  دـیامرف : یم  هک  فهک  هکرابم  هروس  زا  هیآ 49  دننام  دوش ؛ یم  ریبعت  هریغص »  » هب
همان نیا  ام ! رب  ياو  يا   » (1) ؛» ...اهایَـصْحَأ اَّلِإ  ًهَرِیبَک  َالَو  ًهَریِغَـص  ُرِداُغی  َال  ِباتِْکلا  اَذه  ِلام  انَتَْلیَو  ای  دوش ...« : یم  دنلب  ناشدایرف  دننیب 

«. تسا هدروآ  شرامش  هب  ار  نآ  هب  نیا  رگم  هدرکن  راذگ  ورف  ار  یگرزب  کچوک و  هانگ  چیه  هک  تسا  یسک  هچ  ِنآ  زا  لمع 

َکَّبَر َّنِإ  َمَمَّللا  اَّلِإ  َشِحاَوَْفلاَو  ِْمثِْإلا  َِرئآبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  نانچ  تسا ؛ هدـش  ریبعت  ْمََمل »  » هب زین  یهاـگ  و 
«. تسا هدرتسگ  وت  راگدرورپ  شزرمآ  دننک ، يرود  ممل »  » زج تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  یناسک   » (2) ؛» ...ِهَرِفْغَْملا ُعِساَو 

: دنا هدرک  یفلتخم  ياهریسفت  ْمََمل »  » يارب نارّسفم 

.تسا کچوک  هریغص و  ناهانگ  نامه  ْمََمل » : » دنا هتفگ  یضعب  فلا )

.دنا هدرک  ریسفت  نآ  ماجنا  نودب  تیصعم  ّتین  ار  نآ  زین  یخرب  ب )

.دنا هدومن  ریسفت  ّتیمها  مک  یصاعم  هب  مه  یهورگ  ج )

هدـشن تداع  هک  نیا  رب  طورـشم  دوش ، یم  لماش  ار  هریبک  هریغـص و  زا  ّمعا  هاـنگ  هنوگ  ره  ْمََمل »  » هک تسا  هدـش  هتفگ  زین  هاـگ  د )
.دنک هبوت  هدش ، رّکذتم  ناسنا  دتفیب و  قافّتا  هاگ  هاگ  دشاب ،

هب یهاـگ  و  هئّیَـس »  » هب نآ  زا  یهاـگ  هک  هریغـص  هریبـک و  تسا : عوـن  ود  هاـنگ  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا  لاـح ، ره  هـب 
.تسا هدش  ریبعت  « ْمََمل »
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هریغص هریبک و  هانگ  يانعم 

هب تسا ؟ عون  هچ  هریغـص » هاـنگ   » تسا و یهاـنگ  هچ  هریبک » هاـنگ   » هک تسا  نیا  تسا  یـسررب  ثحب و  لـباق  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
؟ تسناد هریغص  اب  ار  نآ  قرف  تخانش و  ار  هریبک  هانگ  دوش  یم  هنوگچ  رگید : ترابع 

دناوت یم  نآ  ّتیمها  هناشن  تسا و  ّتیمهارپ  گرزب و  مالـسا ، رظن  زا  هک  تسا  یهانگ  عون  ره  هریبک  هانگ  هک  تسا  نیا  نآ  خـساپ 
ابر انز ، سفن ، لتق  دـننام : هدـش ؛ هداد  نآ  رب  زین  باذـع  هدـعو  هکلب  هدـشن  افتکا  نآ  زا  یهن  هب  اهنت  دـیجم ، نآرق  رد  هک  دـشاب  نیا 

ناهانگ « ؛» َراّنلا اَْهیَلَع  َّلَجَّوَزَع  ُهَّللا  َبَجْوَأ  ِیتَّللا  ُِرئابَْکلَأ  : » تسا هدمآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  اذل...و  يزامن  یب  يراوخ ،
«. تسا هدرک  رّدقم  شتآ  تازاجم  اه  نآ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یناهانگ  هریبک 

(1) .تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  قداص و  ماما  رقاب ، ماما  زا  ثیدح  نیا  نومضم 

هریبک هانگ  تخانش  يارب  قیرط  راهچ 

تخانـش يارب  قیرط  راهچ  تعاـمج ، ماـما  طیارـش  رد  یقثولا ) هورع  باـتک  بحاـص   ) يدزی مظاـک  دّـمحم  دّیـس  هَّللا  تیآ  موحرم 
دوش یم  قیرط  راهچ  زا  ار  هریبک  ناهانگ  دـیامرف : یم  ناشیا  .تسا  بساـنم  اـجنیا  رد  نآ  رکذ  هک  تسا  هدومن  ناـیب  هریبک  ناـهانگ 

: تخانش
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«. دشاب هدش  حیرصت  نآ  ندوب  هریبک  هب  ثیدح ، نآرق و  رد  هک  یهانگ  ره  ًهَرِیبَک « ؛» اِهنْوَِکب  ُّصَّنلا  َدَرَو  ٍهَیِصْعَم  ُّلُک  َیِه  ( » فلا

یخرب رد  یضعب 21 و  رد  تفه ، اه  نآ  زا  یخرب  رد  هریبک ، ناهانگ  دادعت  هک  هدیسر  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یتایاور  تهج ، نیا  رد 
.دوش یم  نایب  يدوز  هب  هک  هدش  هتفگ  زین  يرتشیب  دادعت  هتبلا  تسا ؛ هدش  غلاب  ددع  یس  هب  زین 

نآ هب  تبسن  هربتعم ، ّتنس  میرک و  نآرق  رد  هک  یهانگ  ره  « ؛» ًانْمِضْوَأ ًاحیِرَـص  ِهَّنُّسلا  ِوَأ  ِباتِْکلا  ِیف  ِْهیَلَع  ِراّنلِاب  ُدیِعْوَّتلا  َدَرَو  ْوَأ  ( » ب
«. میقتسم ریغ  ینمض و  تروص  هب  ای  حیرص  تروص  هب  هچ  دشاب ؛ هدش  هداد  شتآ  هدعو 

يور زا  ار  ینمؤم  هک  یـسک  و   » (1) ؛» ...اهِیف ًاِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤآَزَجَف  ًادِّـمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَمَو  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  لاثم : ناونع  هب 
«. دنام دهاوخ  یقاب  مئاد  روط  هب  مّنهج  شتآ  رد  تسا و  مّنهج  وا  يازج  دناسرب ، لتق  هب  دمع 

لوسر هک  تسا  تیاور  رد  لاثم : ناونع  هب  دشاب ؛ هدش  هداد  هدعو  ینمـض  روط  هب  هدشن ، هداد  باذع  هدـعو  ًاحیرـص  رگا  هک  نیا  ای 
كرت ار  زامن  ًادمع  هک  یـسک   » (2) ؛» ِِهلوُسَر ِهَّمِذَو  ِهَّللا  ِهَّمِذ  ْنِم  َءَِرب  ْدَـقَف  ًادِّـمَعَتُم  َهولَّصلا  َكَرَت  ْنَم  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

«. تسا هدش  جراخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ادخ و  هّمذ  زا  دنک ،

هک يراک  زا  رتالاب  یهانگ  هچ  اریز  تسا ؛ هریبک  ناهانگ  زا  زامن  كرت  هک  تسادـیپ  یلو  هدـشن ؛ حیرـصت  باذـع  هب  تیاور  نیا  رد 
.دوش جراخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ادخ و  هّمذ  زا  ناسنا  دوش  بجوم 
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نآرق و رد  هک  یهاـنگ  ره  « ؛» ِراـّنلِاب اـْهیَلَع  ِدوُـعْوَْملا  ِهَصوُْـصنَْملا  ِرئاـبَْکلا  َيدْـحِإ  ْنِم  َمَظْعَأ  ُُهنْوَـک  ِهَّنُّسلاِوَأ  ِباـتِْکلا  ِیف  َدَرَو  ْوَأ  ( » ج
«. دوش هدرمش  رت  گرزب  هدش ، هداد  شتآ  باذع  هدعو  نآ  هب  تسا و  مّلسم  نآ  ندوب  هریبک  هک  یهانگ  زا  تایاور 

َنِم ُّدَـشَأ  ُهَْنتِْفلاَو  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  مینیب  یم  هاـگ  نآ  تسا ، هریبـک  ناـهانگ  زا  مّلـسم  روـط  هـب  سفن  لـتق  لاـثم : ناوـنع  هـب 
«. تسا رتدیدش  لتق  زا  داسف  هنتف و   » (1) ؛» ِْلتَْقلا

«. تسا رت  گرزب  لتق  زا  هنتف   » (2) ؛» ِْلتَْقلا َنِم  ُرَبْکَأ  ُهَْنتِْفلاَو  »

.تسا هریبک  ناهانگ  زا  زین  هنتف »  » هک دوش  یم  مولعم  نیاربانب 

(3) ؛» انِّزلا َنِم  ُّدَـشَأ  ُهَْبیَْغلَأ  : » دـیوگ یم  تیاور  اّما  دراد ، تحارـص  نآ  ندوب  هریبک  هب  ام  تایاور  هک  تسا  یناـهانگ  زا  اـنز  ًـالثم  اـی 
«. تسا رتدب  انز  زا  ندرک  تبیغ  »

ییوگغورد « ؛» ِبارَّشلا َنِم  ٌّرَش  ُبْذِْکلاَو  : » دیوگ یم  تیاور  یلو  تسا ، هریبک  ناهانگ  زا  ّکش  نودب ، يراوخ ، بارـش  رگید : لاثم 
«. تسا رتدب  يراوخبارش  زا 

.تسا هریبک  زا  زین  غورد  سپ 

«. دوش هدرمش  گرزب  نیعّرشتم  نینّیدتم و  دزن  هک  یهانگ  ره  ای  « ؛» ِعْرَّشلا ِلْهَأ  ِسُْفنَأ  ِیف  ًامیِظَع  َناک  ْوَأ   - » د

دزن میرک ، نآرق  ندـنازوس  ندرک و  هراپ  ای  یتمرح ، یب  تراسج و  دـصق  هب  یهاـگآ ، دـمع و  يور  زا  دجـسم  ندرک  سجن  لاـثم :
.تسا هریبک  ناهانگ  زا  مه  نیا  سپ  دوش ، یم  باسح  گرزب  هانگ  نّیدتم  مدرم  همه 
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.تسا هدرک  رکذ  ار  اه  نآ  هورع  بحاص  موحرم  هک  دوب  هریبک » ناهانگ   » تخانش ياه  هار  دش ، رکذ  هچنآ 

هریبک ناهانگ  دادعت 

رد یخرب 21 و  تفه ، ار  اه  نآ  دادـعت  یـضعب ، رد  تسا ، نوگاـنوگ  فلتخم و  هریبک ، ناـهانگ  دادـعت  دروم  رد  یمالـسا  تاـیاور 
.تسا هدش  رکذ  هانگ  داتفه  ات  یعمج 

ار هریبک  ناـهانگ  قیقد  روط  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاـیاور  میرک و  نآرق  هک  تسا  هدوب  راـک  رد  یتـمکح  تسین  کـش  هّتبلا 
نآ مدرم  دش و  یم  نّیعم  صّخـشم  روط  هب  هریبک  ناهانگ  رگا  هک  دشاب  نیا  اه  تمکح  زا  یکی  تسا  نکمم  .دـنا  هدرکن  صّخـشم 

دـسافم راتفرگ  هجیتن  رد  دندرک و  یم  ناهانگ  ریاس  هب  مادقا  دننک و  زیهرپ  ناهانگ  نیمه  زا  دـندرک  یم  یعـس  دنتخانـش ، یم  ار  اه 
نایب دوخ  ياج  رد  هک  دـنک  یم  هریبک  هانگ  هب  لیدـبت  ار  نآ  زین  هریغـص  هانگ  رارکت  رارـصا و  هک  نیا  رب  هوالع  .دـندش  یم  ناهانگ 

.درک میهاوخ 

ریظن دـننک  یم  رکذ  ار  هریبک  ناهانگ  نیرت  مهم  تایاور ، زا  یخرب  یهاگ  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  تاـیاور  فـالتخا  رگید  هجو 
ریظن دـنا ، هدرک  رکذ  ار  مّود  هجرد  ناهانگ  ، تایاور یخرب  یهاـگ  .تسا و  هدومن  رکذ  هاـنگ  تفه »  » ار اـه  نآ  دادـعت  هک  یتاـیاور 

زا شیب  هک  یتایاور  لثم  هدرب ، مان  ار  هریبک  ناهانگ  رثکا  زین  یهاگ  هدرمـش و  رب  هاـنگ  تسیب  ار  هریبک  ناـهانگ  دادـعت  هک  یتاـیاور 
.دننک یم  نایب  ار  هانگ  یس 

هک یتیاور  دننام  هدش ؛ يراد  دوخ  لّقتـسم ، تروص  هب  هانگ ، نآ  رکذ  زا  هدـش و  رکذ  رگید  هانگ  نمـض  رد  یهانگ  زین  یهاگ  هّتبلا 
ماما ترضح  زا  هرارز  نب  دیبع 
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ُْرفُْکلَأ ٌْعبَـس : مالـسلا  هیلع  ٍِیلَع  ِباتِک  ِیف  َّنُه  : » دومرف ترـضح  دیـسرپ ، اه  نآ  دادعت  هریبک و  ناهانگ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص 
؛» ِهرجِْهلا َدـَْعب  ُبُّرَعَّتلاَو  ِفْحَّزلا ، َنِم  ُرارَْفلاَو  ًاْملُظ ، ِمِیتَْیلا  ِلام  ُلْکَأَو  ِیَْبلا ، ِهَنّ َدـَْعب  ابِّرلا  ُلْـکَاَو  ِْنیَدـِلاَْولا ، ُقوُقُعَو  ِسْفَّنلا ، ُلـْتَقَو  ِهَّللاـِب ،
ابر ندروخ  .نیدـلاو د ) قاع  .سفن ج ) لتق  .ادـخ ب ) هب  رفک  فلا ) تسا : هانگ  تفه  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  هریبک  ناـهانگ  »

«. ترجه زا  دعب  ّتیودب  هب  نتشگرب  .گنج ز ) زا  رارف  .ملظ و ) يور  زا  میتی  لام  ندروخ  .عوضوم ه ) ندش  نشور  زا  دعب 

؟ زامن كرت  ای  تسا  رت  گرزب  ندروخ  ملظ  يور  زا  میتی  لام  مهرد  کی  ایآ  تفگ : هرارز  نب  دیبع 

.زامن كرت  دومرف : ترضح 

؟ دیدرمشن هریبک  ناهانگ  زا  ار  زامن  كرت  ارچ  سپ  تفگ :

؟ دوب هچ  متفگ  تیارب  هک  یهانگ  نیتسخن  دومرف : ترضح 

.رفک تفگ :

(1) .تسا رفاک  زامن  هدننک  كرت  دومرف : ترضح 

.دومرفن رکذ  لّقتسم  تروص  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا ، لخاد  رفاک  ناونع  رد  زامن  یب  ناسنا  نوچ  نیاربانب ،

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  هریبک  ناهانگ 

نب یسوم  شردپ  زا  درک  لقن  مردپ  دومرف : ترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلعداوج  ماما  ترضح  زا  ینسح  میظعلادبع  ترضح 
نب ورمع  يزور  دومرف : هک  مالسلا  هیلعرفعج 
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َنیِذَّلا : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  تسـشن و  مالـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  رد  مالـس ، زا  سپ  دـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دـیبع 
.دش تکاس  سپسو  دننک .» یم  زیهرپ  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  یناسک  « ؛» َشِحاَوَْفلاَو ِْمثِْإلا  َِرئآبَک  َنُوِبنَتْجَی 

؟ يدش تکاس  ارچ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟ دنمادک تسا  هدش  رکذ  هریبک  ناونع  هب  نآرق  رد  هک  یناهانگ  منادب  مراد  تسود  تفگ :

: تسا رارق  نیا  زا  ناهانگ  نیرت  گرزب  دومرف : ترضح 

(1) ؛» ٍراصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  امَو  ُراّنلا  ُهاوْأَمَو  َهَّنَْجلا  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  : » دیامرف یم  دنوادخ  اریز  ادخ ؛ هب  كرش  فلا )
يارب تسا و  شتآ  وا  هاـگیاج  هدرک ، مارح  وا  رب  ار  تـشهب  دـنوادخ  هـک  یتـسار  هـب  سپ  دوـش ، كرـشم  دـنوادخ  هـب  هـک  یـسک  »

«. دوب دهاوخن  يروای  ناراکمتس 

زا  » (2) ؛» َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِحْوَّر  ْنِم  ْیاَی  ُسَ اـَل  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  راـگدرورپ ؛ تمحر  زا  سأـی  يدـیماان و  ب )
«. نارفاک هورگ  رگم  دوش  یمن  سویأم  دنوادخ  تمحر 

دوخ ادخ  دیکو  رکم  زا   » (3) ؛» َنوُرِـساْخلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی  اَلَف  : » دیامرف یم  دنوادخ  اریز  دنوادخ ؛ رکم  زا  ندوب  ناما  رد  ج )
«. ناراکنایز هورگ  رگم  دننیب  یمن  نمیا  ار 

هب بل  ردام  شوغآ  رد  یتقو  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  .تسا  هدناوخ  یقـش  راّبج  ار  نیدلاو  قاع  دنوادخ  اریز  نیدلاو ؛ قاع  د )
: تفگ درک ، یفّرعم  ار  دوخ  دوشگ و  نخس 
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َْملَو ِیتَدـِلاَِوب  ًاَّربَو  : » مشابن یقـش  راـّبج  منک و  یکین  مرداـم  هب  تبـسن  هک  دومن  رما  درک و  شرافـس  تاـکز  زاـمن و  هب  ارم  دـنوادخ 
(1) «. ًاّیِقَش ًاراّبَج  ِیْنلَعْجَی 

ُهَنََعلَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغَو  اهِیف  ًاِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤآَزَجَف  ًادِّـمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  نَمَو  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  اریز  سفن ؛ لتق  یـشک و  مدآ  ه )
نعل مشخ و  دروـم  تسا و  یمئاد  مّنهج  وا  رفیک  دـناسرب ، لـتق  هب  دـمع  يور  زا  ار  ینمؤـم  هـک  یـسک   » (2) ؛» ًامیِظَع ًاباَذَع  َُهل  َّدَـعَأَو 

«. تسا هدرک  هدامآ  گرزب  یباذع  وا  يارب  دنوادخو  دوب  دهاوخ  دنوادخ 

ْمَُهلَو ِهَرِخَْألاَو  اْینُّدلا  ِیف  اُونُِعل  ِتانِمْؤُْملا  ِتالِفاْغلا  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هدومرف دنوادخ  اریز  نمادـکاپ ؛ نانز  هب  تمهت  و )
تنعل دروم  ترخآ  ایند و  رد  دـننزب ، تمهت  نموم ، و  تشز ) ياهراک  زا   ) لفاغ نمادـکاپ ، نانز  هب  هک  یناـسک   » (3) ؛» ٌمیِظَع ٌباَذَع 

«. تسا گرزب  یباذع  نانآ  يارب  دوب و  دنهاوخ 

َنْوَلْـصَیَسَو ًاران  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَـی  اـمَّنِإ  ًاـْملُظ  یَماـتَْیلا  َلاَْومَأ  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  ؛ میتی لاـم  ندروخ  ز )
يارب دـنروخ و  یم  شتآ  شیوخ  ياه  لد  رد  قیقحت  هب  دـنروخب ، متـس  يور  زا  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  یتسار  هب   » (4) ؛» ًاریِعَس

«. دوب دهاوخ  یهاگیاج  دب  نانآ 

ِهَّللا َنِم  ٍبَضَِغب  َءَآب  ْدَـقَف  ٍهَِئف  َیلِإ  ًاّزِیَحَتُم  ْوَأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  اَّلِإ  ُهَُربُد  ٍذـِئَمْوَی  ْمِّهِلَُوی  ْنَمَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  گـنج ؛ زا  رارف  ح )
ُمَّنَهَج ُهاَوْأَمَو 
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دّدجم و هلمح  يارب  نادیم  زا  يریگ  هرانک  شفدـه  هک  نآ  رگم  دـنک  تشپ  نانآ  هب  ماگنه  نآ  رد  سک  ره  و   » (1) ؛» ُریِصَْملا َْسِئبَو 
مّنهج وا  هاگیاج  دـش و  دـهاوخ  راتفرگ  ادـخ  بضغ  هب  یـسک ) نینچ  ، ) دـشاب هدوب  نادـهاجم ) زا   ) یهورگ هب  نتـسویپ  دـصق  هب  ای 

«. تسا

(2)  .ّ..«. ِسَْملا َنِم  ُنْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  امَک  اَّلِإ  َنُوموُقَی  اَوبِّرلا ال  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  يراوخ ؛ اـبر  ط )
لداعت دناوت  یمن  هدش و  هناوید  ناطیـش ، سامت  رثا  رب  هک  یـسک  دننام  رگم  دنزیخ  یمن  رب  تمایق ) رد   ) دـنروخ یم  ابر  هک  یناسک  »

«. دزیخ یم  اپ  هب  یهاگ  دروخ ، یم  نیمز  یهاگ  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ 

هب و   » (3) ؛» ...ٍقالَخ ْنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َُهل  اـم  ُهاَرَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََقلَو...َرْحِّـسلا  َساـّنلا  ِلَُعی  َنوُمّ : »... دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  رحـس ؛ ي )
«. ...تشاد دهاوخن  يا  هرهب  ترخآ  رد  دشاب  عاتم  هنوگ  نیا  رادیرخ  سک  ره  دنتسناد  یم  ًامّلسم  و  ...دنتخومآ .  رحس  مدرم 

ْنَم اَّلِإ  ًاـناهُم *  ِهِیف  ْدـُلْخَیَو  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  ُباَذَْـعلا  َُهل  ْفَعاـُضی  ًاـماثَأ *  َقـْلَی  َکـِلذ  ْلَـعْفَی  ْنَمَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  اـنز ؛ ك )
تمایق رد  وا  باذـع  دـید ، دـهاوخ  یتخـس  تازاـجم  دـنک ، نینچ  سک  ره  و  دـننک ) یمن  اـنز  ادـخ  صاـخ  ناگدـنب   ») (4) ؛» ...َبات

«. دنک هبوت  هک  یسک  رگم  دنام  دهاوخ  نآ  رد  يراوخ  اب  هشیمه  ددرگ و  یم  فعاضم 

ْمِِهناْمیَأَو ِهَّللا  ِدْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  : » دیامرف یم  دنوادخ  اریز  غورد ؛ مسق  ل )
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زیچان ياهب  هب  وا ) سّدـقم  مان  هب   ) ار دوخ  ياهدـنگوس  یهلا و  نامیپ  هک  یناـسک   » (1) ؛» ِهَرِخْآلا ِیف  ْمَُهل  َقالَخ  َال  َِکئلوُأ  ًالِیلَق  ًاـنَمَث 
«. تشاد دنهاوخن  ترخآ  رد  يا  هرهب  نانآ  دنشورف ، یم 

تمایق زور  دـنک ، تنایخ  سک  ره  و   » (2) ؛» ...ِهَمایِْقلا َمْوَی  َّلَغ  اِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  ْنَمَو  : »... دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  تناـیخ ؛)  ) لولغ م )
«. دروآ یم  رشحم ) هحفص  هب   ) دوخ اب  هدرک  تنایخ  نآ  رد  ار  هچنآ 

اذه ْمُهُروُهُظَو  ْمُُهبُونُجَو  ْمُهُهابِج  اِهب  يَوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  اْهیَلَع  یَمُْحی  َمْوَی  : »... دیامرف یم  دنوادخ  اریز  تاکز ؛ تخادرپ  مدع  ن )
تـشپ اـهولهپ و  اـه و  تروـص  نآ  اـب  غاد و  مّنهج  شتآ  رد  ار  نآ  هـک  يزور   » (3) ؛» َنوُِزنْکَت ُْمتنُک  ام  اُوقوُذَـف  ْمُکِـسُفنَِأل  ُْمتْزَنَک  ام 

«. دیدرک هریخذ  هک  ار  هچنآ  دیشچب  سپ  دندوب ، هدرک  هریخذ  دوخ  يارب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  اریز  دننک ؛ یم  غاد  ار  ناشیاه 

هب تداهش  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  ناگدنب   » (4) ؛» َروُّزلا َنوُدَهْـشَی  َال  َنیِذَّلاَو  : » دیامرف یم  دنوادخ  اریز  ّقحان ؛ روز و  تداهـش  س )
«. دنهد یمن  ّقحان 

راکهنگ شبلق  دـنک ، نامتک  ار  نآ  سک  ره  و   » (5) ؛» ...ُُهْبلَق ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اهُْمتْکَی  نَمَو  : »... دیامرف یم  دنوادخ  اریز  تداهـش ؛ نامتک  ع )
«. تسا

ُرْمَْخلا اـمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اـهُّیَأ  اـی  : » تسا هدومن  یهن  یتسرپ  تب  زا  هک  هنوگ  نآ  هدرک ، یهن  نآ  زا  دـنوادخ  اریز  يراوخبارـش ؛ ف )
ُمالْزَْألاَو ُباْصنَْألاَو  ُرِْسیَْملاَو 
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تخب یعون   ) مالزا اه و  تب  رامق ، بارش ، دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » (1) ؛» َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر 
«. دوش راگتسر  ات  دینک  يرود  اه  نآ  زا  تسا  ناطیش  ياهراک  زا  دیلپ و  ییامزآ ،)

یسک  » (2) ؛» ِِهلوُسَر ِهَّمِذَو  َهَّللا  ِهَّمِذ  ْنِم  َأََرب  ْدَقَف  ًادِّمَعَتُم  َهالَّصلا  َكَرَت  ْنَم  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اریز  زامن ؛ كرت  ص )
«. تسا جراخ  ادخ  لوسر  ادخ و  هّمذ  زا  دنک ، كرت  ار  يزامن  دمع  يور  زا  هک 

دنرود و دنوادخ  تمحر  زا  نانیا   » (3) ؛» ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهلَو  ُهَنْعَّللا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  : » دیامرف یم  دنوادخ  اریز  محر ؛ عطق  ینکش و  دهع  ق )
«. دوب دهاوخ  یهاگیاج  دب  نانآ  يارب 

هیرگ زا  هک  یلاح  رد  تساـخرب و  دـیبع  نب  ورمع  درک ، رکذ  هریبک  ناـهانگ  ناونع  هب  ار  دراوم  نیا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یتقو 
هتشاد يدیدرت  امـش  تلیـضف  ملع و  هرابرد  دیوگب و  يزیچ  دوخ  رظن  يأر و  اب  هک  یـسک  تسا  هدش  كاله  تفگ «: دز ، یم  دایرف 

(4) «. دشاب

، تایاور زا  یـضعب  رد  .دـشابن  هریبک  ناهانگ  همه  دـیاش  زاب  اـّما  تسا ؛ هدرک  رکذ  ار  هریبک  ناـهانگ  هک  تسا  یتاـیاور  زا  یکی  نیا 
.تسا هدش  رکذ  هریبک  هانگ  ناونع  هب  زین  يرگید  روما 

شزرمآ دروم  دناشوپ و  یم  ار  وا  کچوک  ناهانگ  دنوادخ  دیامن ، بانتجا  هریبک  گرزب و  ناهانگ  زا  یسک  رگا  هک  دش  نیا  هجیتن 
(5) «. ًامیِرَک ًالَخْدّم  ْمُْکلِخُْدنَو  ِیَس  ْمُِکتاّ ْمُکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئآَبَک  اُوِبنَتْجَت  نِإ  : » دهد یم  رارق 
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هریبک هب  هریغص  هانگ  ندش  لیدبت 

مه هریغـص  یهاگ  هکلب  دنام  یمن  هریغـص  هشیمه  زین  هریغـص  هانگ  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هّجوت  دروم  دـیاب  اجنیا  رد  هک  يا  هلأسم 
: مینک یم  هراشا  دراوم  نآ  زا  یضعب  هب  هک  دوش  یم  هریبک  هب  لیدبت 

هریغص رارکت  فلا )

هریغـص ناونع  ادـتبا  یهانگ  تسا  نکمم  .تسا  هریغـص » هانگ  رارکت  ، » دوش یم  لیدـبت  هریبک  هب  هریغـص  هاـنگ  هک  يدراوم  هلمج  زا 
یم هریبک  هب  لیدـبت  هکلب  تشاد  دـهاوخن  هریغـص  ناونع  رگید  دـش ، رارکت  تفرگ و  تروص  رّرکم  ّبترم و  رگا  اـّما  دـشاب ؛ هتـشاد 

.دوش

«. دنام دهاوخن  هریغص  رارکت ، اب  یهانگ  چیه   » (1) ؛» ِراَرْصِْإلا َعَم  َهَریِغَص  ال  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دوش هدرمش  کچوک  هک  یهانگ  ب )

باسح هب  کچوک  ار  نآ  دـهد و  ماجنا  ار  یهانگ  ناسنا  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدرمـش  گرزب  کچوک ، هاـنگ  هک  يرگید  دروم 
؛ دروآ

تسا یهانگ  دنوادخ ، دزن  هانگ  نیرت  گرزب   » (2) ؛» ِِهبِحاص َْدنِع  َرُغَص  ٌْبنَذ  ِهَّللا  َْدنِع  ِْبنَّذلا  ُمَظْعَأ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. دیآ باسح  هب  کچوک  شبحاص  دزن  هک 

یشکرس يور  زا  هانگ  ج )

نایغط و يور  زا  ار  یهاـنگ  ناـسنا ، هک  تسا  يدروم  دور ، یم  رامـش  هب  گرزب  دـشاب ، کـچوک  دـنچ  ره  هاـنگ  هک  يرگید  دروم 
: دهد ماجنا  یشکرس 
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یگدنز هدرک و  نایغط  هک  یسک  اّما   » (1) ؛  يَوْأَْملا َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  اْینُّدلا *  َهویَْحلا  ََرثآَو  یَغَط *  ْنَم  اّمَأَف  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
«. تسوا هاگیاج  خزود  انامه  سپ  هتشاد ، مّدقم  ار  ایند 

صاوخ هانگ  د )

اََهل ْفَعاُضی  ِیَبُم  ٍهَنّ ٍهَشِحاِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَی  ْنَم    ّ ِِیبَّنلا َءآَِـسن  اـی  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناـنز  هب  باـطخ  لاـعتم  دـنوادخ 
، دوش بکترم  یـشحاف  راکـشآ و  هانگ  امـش  زا  مادـک  ره  ربماـیپ ! نارـسمه  يا   » (2) ؛» ًاریِـسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  َناکَو  ِْنیَفْعِـض  ُباَذَْعلا 

«. تسا ناسآ  ادخ  يارب  نیا  دوب و  دهاوخ  ربارب  ود  وا  باذع 

! هانگ ماجنا  رطاخ  هب  ندرک  ینامداش  ه )

دشاب لاحشوخ  نآ  ماجنا  هب  تبسن  دوش و  بکترم  یهانگ  یصخش ، هک  تسا  نیا  دور  یم  رامش  هب  گرزب  هانگ ، هک  يرگید  دروم 
! دیامنب مه  راختفا  نآ  هب  و 

اب هک  یسک   » (3) ؛» ٍكاب َوُهَو  َراّنلا  َلَخَد  ٌکِحاض  َوُهَو  ًاْبنَذ  ََبنْذَأ  ْنَم  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا 
«. دش دهاوخ  شتآ  مّنهج و  دراو  هیرگ  تلاح  اب  دوش ، بکترم  یهانگ  رورس ، نادنخ و  تلاح 

! نتشاد نوصم  یهلا  تازاجم  زا  ار  دوخ  و )

زا نوصم  ار  دوخ  دروآ و  باسح  هب  ادخ  تیاضر  رب  لیلد  ار  دنوادخ  يوس  زا  دوخ  عیرس  تازاجم  مدع  دنک و  یم  هانگ  هک  یسک 
اِمب ُهَّللا  اَُنبِّذَُعی  َالَْول  ْمِهِسُفنَأ  ِیف  َنُولوُقَی  : » تسا هدش  هریبک  هانگ  بکترم  رتشیب  یناسنا  نینچ  دنادب ، یهلا  تازاجم 
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هتفگ رطاـخ  هب  ار  اـم  دـنوادخ  ارچ  دـنیوگ : یم  رورغم ) ناراـکهنگ  زا  یـضعب   ») (1) ؛» ُریِصَْملا َْسِئبَف  اهَنْوَلْـصَی  ُمَّنَهَج  ْمُُهبْـسَح  ُلوُقَن 
«. تسا یهاگیاج  دب  تسا و  یفاک  نانآ  يارب  خزود  شتآ  دنک ، یمن  تازاجم  نامیاه 
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ناهانگ شزرمآ  لماع  نیرت  مهم  هبوت  : متشه لصف 

هراشا

یم هک  یلماع  اّما  دنتـسه ؛ ّرثؤم  ناهانگ ، زا  یـشخب  ناربج  رد  مادـک  ره  دـش ، رکذ  ناـهانگ  شزرمآ  ناونع  هب  نونک  اـت  هک  يروما 
.تسا هبوت » ، » ددرگ یصاعم  ناهانگ و  همه  شزرمآ  بجوم  دناوت 

زا سپ  ار  ناسنا  دربب و  نیب  زا  ار  ناهانگ  همه  دراد  تردق  دریگ ، تروص  دوخ  طیارـش  اب  رگا  هک  تسا  يدنمناوت  يورین  اهنت  هبوت ،
.دناسرب وا  ياضر  برق و  ماقم  هب  راگدرورپ ، تمحر  زا  يرود 

راگدرورپ تمحر  باب  هبوت ،

ار تشگزاب  هار  هداد و  رارق  هبوت  باب  نانآ  يارب  هک  تسا  نیا  دوخ  ناگدـنب  ّقح  رد  ملاع  راـگدرورپ  گرزب  تاـیانع  فاـطلا و  زا 
.تسا هدوشگ 

ددرگ یهلا  رفیک  تبوقع و  لومشم  دوش ، یم  بکترم  هک  یهانگ  اب  سک  ره  هک  دیدرگ  یم  رّدقم  نینچ  دوب و  هتسب  باب ، نیا  رگا 
؟ دنام یم  نوصم  يدنوادخ  مشخ  یهلا و  رفیک  زا  مالسلا ) مهیلع  نیموصعم  زا  ریغ   ) یسک هچ 
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.شیوخ راکهنگ  ناگدنب  ّقح  رد  تسوا  هعساو  تمحر  هناشن  و  راگدرورپ ، تفوطع  فطل و  تیاهن  هبوت ،

.دریذپ یم  ار  يو  هبوت ، قیرط  زا  دناوخ و  یم  شیوخ  يوس  هب  ار  وا  مه  زاب  هدومن ، ار  وا  ینامرفان  هانگ و  هدنب ، هک  نیا  اب 

ُهَْتیَّمَـسَو َكِْوفَع  یلِإ  ًاباب  َكِدابِِعل  َتْحَتَف  يِذَّلا  َْتنَأ  یِهلِإ ! : » دراد یم  هضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما 
شیوخ ناگدـنب  يور  هب  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  اراگدرورپ !  » (1) ؛» ِباْبلا ِْحتَف  َدـَْعب  ِلِْزنَْملا  َِکلذ  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُـع  امَف  ََهبْوَّتلا 

هک یلاح  رد  دوشن ، لزنم  نیا  دراو  هک  یسک  دراد  يرذع  هچ  سپ  يا ، هتشاذگ  هبوت  ار  نآ  مسا  هدوشگ و  دوخ  وفع  يوس  هب  يرد 
.»؟ دشاب یم  زاب  شیور  هب  رد  نیا 

هبوت کی  رد  تیانع  ود 

تیانع هبوت  لصا  هک  نیا  رب  هوالع  دـنیوگ : یم  تفرعم  لها  هکلب  تسا  ناگدـنب  ّقح  رد  ملاع  راگدرورپ  تیانع  اـهنت  هن  هبوت  دوجو 
یم تروص  وا  ّقح  رد  فطل  تیانع و  ود  زاب  ددرگ ، یم  زاب  ادخ  يوس  هب  دنک و  یم  هبوت  راکهنگ  هدنب  کی  یتقو  تسا ، دـنوادخ 

: دریگ

هدومن و رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا  دنک ، یم  شدوخ  هانگ  هابتـشا و  هّجوتم  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  لّوا ، تیانع  فطل و  فلا )
رب فالخ  راک  زا  دزاس ، یم  مهارف  ار  وا  تشگزاب  تامّدقم  هتخاس و  نامیشپ  مدان و  شفالخ  لمع  هب  تبسن 
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رو هطوغ  تیـصعم  هانگ و  رد  شیوخ  رمع  رخآ  اـت  راـکهنگ  صخـش  دـشابن ، تیاـنع  فطل و  نیا  رگا  دـنک ، یم  هبوت  ددرگ و  یم 
.دش دهاوخن  رادیب  تلفغ  باوخ  نیا  زا  هاگ  چیه  دوب و  دهاوخ 

زا دهد و  یم  شرارق  وفع  دروم  دریذپ ، یم  ار  وا  هبوت  دنوادخ ، دومن ، هبوت  دش و  هّبنتم  رادیب و  يدنوادخ  فطل  اب  هک  یماگنه  ب )
رگید تیانع  هبوت ، یلوبق  تیانع و  کی  هبوت ، قیفوت  سپ  .ددرگ  یم  شلاح  لـماش  هک  تسا  مود  فطل  نیا  درذـگ و  یم  شهاـنگ 

.دوش یم  ناگدنب  لماش  دنوادخ  هیحان  زا  هک  تسا 

(1) ؛» ٌمیِحَر ٌفوُءَر  ْمِِهب  ُهَّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبات  َُّمث  : » دیامرف یم  هک  دشاب  هتـشاد  بلطم  نیمه  هب  هراشا  هبوت  هکرابم  هروس  زا  هیآ 118  دیاش 
«. تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  رایسب  دنوادخ  دننک  هبوت  ات  داد ) قیفوت  نانآ  هب  و   ) دومن نانآ  لاح  لماش  ار  شتمحر  دنوادخ ، سپس  »

؟ تسیچ هبوت 

ِكُرادَتَو ِهَدَواعُْملا  ِكْرَت  یلَع  ُهَمیِزَْعلاَو  ُْهنِم  َطَرَف  ام  یلَع  ُمَدَّنلاَو  ِهِْحبُِقل  ِْبنَّذلا  ُكْرَت  ِعْرَّشلا  ِیف  َُهبْوَّتلاَو  : » دیوگ یم  یناهفـصا  بَغار 
هب تسا  هانگ  كرت  عرش ، رد  هبوت   » (2) ؛» َِهبْوَّتلا ُِطئارَـش  َلُمَک  ْدَقَف  َُعبْرَْألا  ِهِذه  ْتَعَمَتْجا  یَتَمَف  ِهَداعِْإلِاب  ِلامْعَْألا  َنِم  ُكَرادَُتی  ُهَنَْکمَأ  ام 
هب هاـنگ و  نآ  يوس  هب  تشگزاـب  كرت  رب  میمـصت  تسا و  هدومن  دوـخ  تشز  راـک  زا  هک  یطارفا  رب  ینامیـشپ  نآ و  یتـشز  رطاـخ 

اب هانگ  ندرک  كرادت  ناوت  رادقم 
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«. دوش یم  لماک  هبوت  طیارش  دوش ، عمج  هناگراهچ  روما  نیا  همه  هاگ  ره  سپ  شیوخ ، لامعا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  مالک  رد  هبوت 

: دـیامرف یم  ترـضح  .دـسر  یم  رظن  هب  بسانم  اجنیا  رد  نآ  رکذ  هک  دراد  ییاـبیز  ناـیب  هبوت  فیرعت  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
اب رافغتـسا  یبلق ، ینامیـشپ  زا  تسا  تراـبع  هبوت ،  » (1) ؛» َدوُعَی ّالَأ  ُرامْـضِإَو  ِحِراوَْجلِاب  ٌكْرَتَو  ِللِاب  ِناسّ ٌرافِْغتْـساَو  ِْبلَْقلِاب  ٌمْدـَن  َُهبْوَّتلَأ  »

«. دهدن ماجنا  ار  هانگ  نآ  رگید  هک  نیا  هب  میمصت  هانگ و  ندرک  كرت  نابز ،

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  هبوت  يانعم 

: دیامرف یم  نینچ  هبوت »  » يانعم رد  دوخ  ثیدح  لهچ  رد  ماما  ترضح 

هب هک  نآ  زا  دعب  سفن  ِّتیناحور  يوس  هب  تعیبط  زا  عوجر  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هلکشم  هّمهم  لزانم  زا  یکی  هبوت  هک  نادب  »
(2) «. تسا هدش  تملظ  هب  بوجحم  ّتیناحور ، ّتینارون و  ینامرفان ، ترودک  یصاعم و  هطساو 

هبوت طیارش 

هتـشاد و یناوارف  تاـکرب  راـثآ و  تسا و  یقیقح  هبوت  هبوـت ، دـش ، لـصاح  طیارـش  نآ  رگا  هک  تسا  یطیارـش  ياراد  یقیقح  هبوـت 
اه نآ  هب  ًادعب  هک  تشاد  دهاوخ 
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.درادن ینادنچ  رثا  دشابن ، ّصاخ  لامعا  طیارش و  اب  هارمه  دشاب و  یظفل  هبوت  فرص  رگا  اّما  مینک ؛ یم  هراشا 

: مینک یم  هدنسب  تیاور  کی  هب  اهنت  هک  هدش  نایب  هبوت  طیارش  زا  یخرب  هدیسر ، مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  یتایاور  رد 

؟ تسا یسک  هچ  یقیقح )  ) هدننک هبوت  دیناد  یم  ایآ  « ؛»! َّمُهََّللَأ ال اُولاق : ُِبئاّتلا ؟ ِنَم  َنوُرْدَتَأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
!«. ریخ دنتفگ :

یضار وا  زا  ناگدیـشک  متـس  ناراکبلط و  اّما  دنک ، هبوت  يا  هدنب  هاگره  « ؛» ٍِبئاِتب َْسیَلَف  ُءامَـصُْخلا  ِضْرَی  َْملَو  ُْدبَْعلا  َباَت  اذِإ  : » دومرف
«. تسا هدرکن  یقیقح  هبوت  دندشن ،

.دوش یمن  تسرد  راک  اهنت ، رافغتسا  اب  تسا و  ّقح  بحاص  تیاضر  سانلا ، ّقح  هلأسم  رد  هبوت  ینعی 

«. تسا هدرکن  هبوت  دوشن ، هدوزفا  وا  تدابع  هب  يزیچ  یلو  دنک  هبوت  هک  یسک  « ؛» ٍِبئاِتب َْسیَلَف  ِهَدابِْعلا  ِیف  ْدِزَی  َْملَو  َبات  ْنَم  »

.دنک ناربج  ار  هتشذگ  هتفر و  وا  هناخ  رد  هب  رتشیب  دیاب  درک ، یتشآ  ادخ  اب  هک  لاح  ینعی 

یعقاو هبوت  دوشن ، لصاح  يرییغت  شا  يرهاظ  هفایق  سابل و  رد  یلو  دـنک  هبوت  هک  یـسک  « ؛» ٍِبئاِتب َْسیَلَف  ُهَساِبل  ّْرِیَُغی  َْملَو  َبات  ْنَمَو  »
«. تسا هدرکن 

ندرگ هب  الط  ریجنز  دومن ، یم  زاب  هخی  هک : نیا  دننام  تشاد  ًالبق  هک  یعـضو  رـس و  هفایق و  نآ  دـیاب  هدرک  هبوت  هک  یـصخش  ینعی 
.دریگب دوخ  هب  یبهذم  رهاظ  لکش و  هتشاذگ و  رانک...و  درک  یم  تسد  هب  الط  هقلح  تخادنا ، یم 
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«. تسا هدومنن  هبوت  دننکن ، رییغت  شناتسود  اّما  دنک ؛ هبوت  هک  یسک  « ؛» ٍِبئاِتب َْسیَلَف  ُهَئاقَفُر  ّْرِیَُغی  َْملَو  َبات  ْنَم  »

.دنک باختنا  یبهذم  ناتسود  هدومن و  اهر  ار  نانآ  دیاب  درک ، هبوت  هک  لاح  دوب ، قیفر  بابان  دساف و  دارفا  اب  رگا  ینعی 

زاب اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک 

زاورپ سنجمه  اب  سنجمه  دنک 

هار نامه  هب  ار  وا  مه  زاب  دراذـگن ، رانک  ار  تیـصعم  نارود  ناتـسود  رگا  درک ، هبوت  يراب  دـنب و  یب  شزغل و  هاـنگ و  زا  هک  یـسک 
زا ندـش  ادـج  هبوت  مّهم  طیارـش  زا  نیارباـنب ، دـش ؛ دـهاوخن  یمئاد  تروص  هب  تیـصعم  كرت  هب  ّقفوم  زگره  درب و  دـنهاوخ  اـطخ 

.تسا یبهذم  نّیدتم و  ناتسود  باختنا  بابان و  ناتسود 

رییغت وا  یحور  تالاح  یعامتجا و  یقالخا ، ياهدروخرب  اّما  دنک ؛ هبوت  هک  یسک  و  « ؛» ٍَبئاِتب َْسیَلَف  ُهَتَِّینَو  ُهَْقلُخ  ّْرِیَُغی  َْملَو  َبات  ْنَمَو  »
«. دوب دهاوخن  هبوت  وا  هبوت  دنکن ،

هک تسا  هدش  رکذ  يرگید  طیارـش  زین  رگید  تایاور  رد  هّتبلا  تسا ؛ هدـمآ  تیاور  کی  رد  هک  تسا  هبوت  طیارـش  دـش ، رکذ  هچنآ 
.دوش یم  هدنسب  هنومن  نیمه  هب  راصتخا ، تیاعر  تهج 

نآرق تایآ  هاگدید  زا  هبوت  طیارش  زا  یخرب 

: دوش یمن  هتفریذپ  هبوت  اه  نآ  نودب  هک  تسا  هدومن  رکذ  یطیارش  هبوت  يارب  زین  میرک  نآرق 

ْنِم َنُوبُوتَی  َُّمث  ٍَهلاهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهَّللا  یَلَع  َُهبْوَّتلا  امَّنِإ  ( » فلا
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یم ماجنا  تلاهج  يور  زا  ار  هانگ  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  اـهنت  هبوت   » (1) ؛» ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناکَو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف  ٍبیِرَق 
«. ...دننک یم  هبوت  يدوز  هب  سپس  دنهد و 

: تسا هدش  رکذ  طرش  ود  هبوت  يارب  هفیرش ، هیآ  نیا  رد 

.دشاب تلاهج  يور  زا  هدش ، بکترم  صخش  هک  یهانگ  کی :

.دیامن هبوت  هب  مادقا  تعرس  هب  هانگ ، زا  سپ  ود :

رثا رب  هک  تسا  نیا  شرگید  يانعم  .تسا  نیا  نآ ، يانعم  کـی  هکلب  تسا  مارح  راـک  نیا  دـنادن  هک  تسین  نیا  اـهنت  مه  تلاـهج » »
هانگ یـشکرس  رورغ و  يور  زا  هک  یـسک  نآ  لباقم  رد  .تسا  هداد  ماجنا  فالخ  راک  شکرـس ، ياه  سوه  ّطلـست  زیارغ و  ناـیغط 

؟ هچ ینعی  مارح  دیوگ : یم  تسا ، مارح  راک  نیا  دوش  هتفگ  یتقو  دنک ،

الَو ٌدِحاج  َِکتَِّیبُوبُِرب  اَنَأَو  َُکْتیَـصَع  َنیِح  َکِصْعَأ  َْمل  یِهلِإ  : » دراد یم  هضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
(2) ؛» َياوَـه ِینَبَلَغَو  یِـسْفَن  ِیل  َْتلَّوَـسَو  ْتَـضَرَع  ٌهَـئیِطَخ  ْنِـکل  ٌنِواـهَتُم  َكِدـیِعَِول  ـالَو  ٌضِّرَعَتُم  َکـَِتبوُقُِعل  ـالَو  ٌّفِخَتْـسُم  َكِْرمَأـِب 

مک ار  وت  تازاجم  دوبن و  وت  رما  ندرمـش  کچوک  رطاخ  هب  راکنا ، هار  زا  نم  هانگ  متخادرپ ، تیـصعم  هب  هک  یماگنه  اراـگدرورپ ! »
دیشک و شتآ  هب  ارم  هراّما  سفن  متفرگ و  رارق  نآ  ربارب  رد  نم  هک  دوب  ییاطخ  هکلب  مدوبن  انتعا  یب  نآ  هب  تبـسن  متفرگن و  ّتیمها 

«. درک هبلغ  نم  رب  سوه  اوه و 

هتشرف هک  نآ  زا  لبق  هک  تسا  نیا  هبوت  رگید  طرش  میرک ، نآرق  هاگدید  زا  ب )
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َلاق ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َرَـضَح  اَذِإ  یَّتَح  ِیَّسلا  ِتاّ َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  َُهبْوَّتلا  ِتَْسَیلَو  : » دنک هبوت  دیامن ، هدهاشم  ار  گرم  راثآ  دنیبب و  ار  گرم 
دـسر یم  ارف  نانآ  گرم  هک  یماگنه  ات  دـنهد  یم  ماجنا  ار  فالخ  ياـهراک  هک  تسین  یناـسک  يارب  هبوت ،  » (1) ؛» ...َنْآلا ُْتُبت  ّیِنِإ 

«. مدرک هبوت  نآلا  دنیوگ : یم  سپ 

لابند هب  یناوارف  تاکرب  راثآ و  هکلب  دوش ، یم  ناسنا  هانگ  شزرمآ  بجوم  اهنت  هن  دریگ ، تروص  دش  رکذ  هک  یطیارش  اب  هبوت  رگا 
.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تشاد  دهاوخ 

هبوت راثآ 

: دومن هصالخ  لیذ  روما  رد  ناوت  یم  ار  هبوت  تاکرب  راثآ و 

راگدرورپ ّتبحم  فلا )

دنوادـخ ّتبحم  یتسود و  ندروآ  تسد  هب  وا  درواتـسد  نیتسخن  دـنک ، یم  هبوت  هک  یـسک  .تسا  راـگدرورپ  ّتبحم  هبوت ، راـثآ  زا 
بوبحم دومن ، هبوت  هتـشگ و  مدان  شیوخ  هانگ  زا  هک  لاح  اّما  دوب ؛ راگدرورپ  بضغ  مشخ و  دروم  درک ، یم  هانگ  هک  یتقو  .تسا 
َنِیباَّوَّتلا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » هدومرف دوخ  هک  ناـنچ  تفرگ ؛ دـهاوخ  رارق  وا  رـس  رب  دـنوادخ  تیاـنع  فـطل و  هیاـس  دوـش ، یم  دـنوادخ 

«. دراد تسود  ار  ناگزیکاپ  زین  ناگدننک و  هبوت  دنوادخ   » (2) ؛» َنیِرِّهَطَتُْملا ُّبُِحیَو 

ِیف ُهَدازَو  ُهَتَلِحار  َّلَضَأ  ٍلُجَر  ْنِم  ِهِْدبَع  َِهبْوَِتب  ًاحِرَف  ُّدَشَأ  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
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هبوت زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ   » (1) ؛» اهَدَجَو َنیِح  ِِهتَلِحاِرب  ِلُجَّرلا  َِکلذ  ْنِم  ِهِْدبَع  َِهبّْوِتب  ًاحِرَف  ُّدَشَأ  یلاعَت  ُهَّللاَف  اهَدَـجَوَف  ٍءاْملَظ  ٍهَْلَیل 
«. دبایب ار  نآ  سپس  دشاب و  هدرک  مگ  کیرات  بش  رد  ار  شیوخ  هشوت  بکرم و  هک  یسک  زا  دوش  یم  لاحشوخ  رتشیب  شا  هدنب 

تسادخ و بیبح  هدننک  هبوت   » (2) ؛» َُهل َْبنَذ  ْنَمَک ال  ِْبنَّذـلا  َنِم  ُِبئاّتلاَو  ِهَّللا  ُبِیبَح  ُِبئاّتلَأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. تسا هدوبن  وا  يارب  یهانگ  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، هبوت  هانگ  زا  هک  یسک 

دنک یم  اراوگ  ار  یگدنز  هبوت ، ب )

اُوبُوت َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ِنَأَو  : » دنک یم  اراوگ  نیریـش و  ار  یگدنز  هک  تسا  نیا  دراذـگ  یم  ياج  هب  دوخ  زا  هبوت  هک  يرگید  رثا 
هبوت يو  يوس  هب  سپـس  شزرمآ و  بلط  شیوـخ  يادـخ  زا  دوـخ ) ناـهانگ  زا   ») (3) ؛» یمَـسُم ٍلَجَأ  َیلِإ  ًانَـسَح  ًاعاتَم  ِتَُمی  ْمُکْعّ ِْهَیلِإ 

«. دیشخب دهاوخ  امش  هب  رمع  نایاپ  ات  ییاراوگ  نیریش و  یگدنز  دنوادخ  دییامن ،

ادـخ يوس  هب  دـیزگ و  يرود  ناطیـش  زا  ناسنا  تخاس ، نشور  ار  لد  هحفـص  یکاـپ ، اوقت و  دـش ، كاـپ  هاـنگ  زا  لد  هک  یماـگنه 
تیانع وترپ  رد  ناوارف و  یگدنز  نیا  رب  یهلا  ياه  تمعن  ددرگ ، یم  ناشفا  وترپ  يو  یگدنز  رسارس  رد  تیّونعم  افص و  تشگزاب ،

.دوش یم  نیریش  شخب و  تّذل  یگدنز  نیا  راگدرورپ 
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ینامسآ تاکرب  لوزن  هبوت و  ج )

.ددرگ یم  یهلا  ياهدادما  ینامسآ و  تاکرب  لوزن  ببس  هک  تسا  نیا  دراد  رب  رد  هبوت  هک  يرگید  رثا 

راگدرورپ فلتخم  ياه  تمعن  زا  دنراپـسن  یـشومارف  تلفغ و  تسد  هب  ار  هبوت  لصا  دننک و  رافغتـسا  شیوخ  ناهانگ  زا  مدرم  رگا 
ْمُکَّل ْلَعْجَیَو  َنِیَنبَو  ٍلاَْومَِأب  ْمُکْدِدُْمیَو  ِم *  ًاراَرْدـّ ْمُْکیَلَع  َءآمَّسلا  ِلِسُْری  ًاراّفَغ *  َناک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  : »... دـش دـنهاوخ  دـنم  هرهب 

رب ار  نامـسآ  ناراب  ات  تسا  هدنزرمآ  رایـسب  وا  هک  دینک  شزرمآ  بلط  ادخ  هاگـشیپ  رد  مدرم ! يا   » (1) ؛» ًاراْهنَأ ْمُکَّل  ْلَعْجَیَو  ٍتاّنَج 
«. دنک اطع  امش  هب  يراج  ياهرهن  مّرخ و  ياه  غاب  دناسر و  ددم  دّدعتم ، نادنزرف  رایسب و  لام  هب  ار  امش  دنک و  لزان  ناوارف  امش 

.دراد دوجو  دنزرف  لام و  تمعن  زا  يرادروخرب  ناراب و  لوزن  رافغتسا و  نیب  يا  هطبار  هک  دوش  یم  هدافتسا  هفیرش  هیآ  نیا  زا 

دوجو يا  هراچ  ایآ  مرادن ، يدنزرف  اما  مراد ، یناوارف  لام  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  هب  يدرم  هک  تسا  تیاور  رد 
؟ موش دنزرف  بحاص  ات  دراد 

رد دـش ، بلـس  وت  زا  یبش  رد  قیفوت  نیا  رگا  نک و  رافغتـسا  هبترم  دـص  بش ، رخآ  بش ، ره  لاس  کی  اـت  يرآ ، : » دومرف ترـضح 
(2) «. َنِیَنبَو ٍلاَْومَِأب  ْمُکْدِدُْمیَو...ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  :» دیامرف یم  دنوادخ  اریز  نک ؛ ناربج  ار  نآ  زور ،
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ناهانگ شزرمآ  د )

اَهُّیَأ اـی  : » تسا هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  ناوارف  تاـیاور  میرک و  نآرق  رد  هک  تسا  ناـهانگ  شزرمآ  هبوـت ، هجیتـن  رثا و  نیرت  مهم 
يا  » (1) ؛» ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُکَلِخْدـُیَو  ِیَـس  ْمُِکتاّ ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یـسَع  ًاـحوُصَن  ًَهبْوَت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
دراو ییاه  تشهب  رد  دناشوپب و  ار  امـش  ناهانگ  دنوادخ  ات  دـینک  صلاخ  هبوت  دـنوادخ ، هاگـشیپ  هب  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

«. تسا يراج  اه  نآ  ریز  زا  اه  بآ  هک  دزاس 

كاپ هانگ  زا  ار  ناسنا  دروآ و  دـهاوخ  ناغمرا  هب  زین  ار  ناهانگ  همه  شزرمآ  دـشاب ، صـالخا  اـب  طیارـش و  هارمه  یعقاو ، هبوت  رگا 
.دزاس یم 

یم یسک  هب  دنک ، هبوت  شیوخ  هانگ  زا  هک  یسک   » (2) ؛» َُهل َْبنَذ  ْنَمَک ال  ِْبنَّذلا  َنِم  ُِبئاّتلَأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. دشابن وا  يارب  یهانگ  هک  دنام 

هبوت يورین  دربراک  رادقم  ج )

زا سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  درک ، مالـس  دـش ، دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  ناـیرگ  تلاـح  اـب  لـبج  نب  ذاـعم 
»؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  ذاعم  : » دومرف مالس ، باوج 

دهاوخ یم  دنک و  یم  هیرگ  هدرم  ناوج  نز  دننام  هداتـسیا و  دجـسم  رد  رب  یتروص  شوخ  ناوج  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ذاعم 
.دوش فّرشم  امش  تمدخ 

ّتلع هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دوب  شاـّبن » لولهب   » ناـمه وا  دـش ، دراو  ناوج  داد ، تاـقالم  هزاـجا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
.دش ایوج  ار  يو  هیرگ 

ارم دنوادخ  هک  ما  هدش  بکترم  یهانگ  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ  ارچ  تفگ : لولهب 
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! درب دهاوخ  مّنهج  هب  ارم  دشخب و  یمن 

»؟ يا هدش  كرشم  ایآ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.ریخ درک : ضرع  لولهب 

»؟ يا هدناسر  لتق  هب  ار  یناسنا  : » هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.ریخ لولهب :

!«. دشاب اه  هوک  هزادنا  هب  دنچ  ره  دزرمآ  یم  ار  تهانگ  دنوادخ  : » هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

! تسا رت  گرزب  اه  هوک  زا  نم  هانگ  لولهب :

رت گرزب  یـسرک  شرع و  نامـسآ و  زا  رت و  عیـسو  اهایرد  زا  رت و  هدرتسگ  نیمز  زا  تهاـنگ  اـیآ  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
؟ تسا

! تسا رت  گرزب  اه  نیا  همه  زا  نم  هانگ  لولهب :

»؟ وت راگدرورپ  ای  تسا  رت  گرزب  وت  ناهانگ  وت ! رب  ياو  : » هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.تسا رت  گرزب  زیچ  همه  زا  ادخ  لولهب :

.»؟ يا هدرک  هچ  منادب  وگب  اّما  دشاب ؛ گرزب  ردق  ره  دزرمآ  یم  ار  وت  هانگ  ادخ  : » هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

یم زاب  ار  هدرم  نفک  متفاکـش و  یم  ار  هزات  ياهربق  متفر و  یم  ناتـسربق  هب  اه  بش  هک  دوب  نیا  نم  راـک  لاـس  تفه  تفگ : لولهب 
!! متخورف یم  ار  نآ  مدرک و 

نم رب  سفن  وید  نفک ، ندرک  زاب  زا  سپ  دوب ، هدـش  نفد  هزات  هک  مدرک  دروخرب  راصنا  زا  يرتخد  دـسج  هب  متفاکـش ، ار  يربق  یبش 
ادخ و زا  ناوج ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : هک  مدینش  ییادص  مدرک ، تکرح  یتقو  مدش ، بکترم  يرگید  فالخ  لمع  دش و  رو  هلمح 

!؟ يدش بکترم  ار  یتیانج  نینچ  هک  یسرت  یمن  تمایق  زور  شتآ 
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!!«. مزوسب مه  نم  وت  شتآ  هب  مسرت  یم  هک  وش  رود  نم  زا  قساف ! يا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.دش هبوت  يراز و  هیرگ و  لوغشم  تسب و  شیوخ  ندرگ  هب  ار  دوخ  تسد  درب ، هانپ  اه  هوک  هب  تفر و  ناوج 

، درک حورجم  ار  شیاه  هنوگ  ناوارف ، کشا  .تشاذـگ  رثا  یـشحو  تاناویح  اه و  هدـنرد  رب  هک  یعون  هب  درک  یم  هیرگ  زور  لهچ 
مامت متقاط  رگید  اراگدرورپ ! تشاد : هضرع  ادخ  هاگشیپ  رد  زور  هنابش  لهچ  زا  سپ  تفر ! نیب  زا  تخیر و  همه  شمشچ  ياه  هژم 

! زاس دوبان  ارم  تسرفب و  شتآ  هنرگ  نک و  مالعا  دوخ  ربمایپ  هب  يا  هتفریذپ  ارم  هبوت  رگا  دش ،

َبُونُّذلا ُرِفْغَی  ْنَمَو  ْمِِهبُونُِذل  اوُرَفْغَتْساَف  َهَّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَسُفنَأ  اوُمَلَظْوَأ  ًهَشِحاف  اُولَعَف  اَذِإ  َنیِذَّلاَو  : » دش لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دوب  اجنیا 
رافغتسا شیوخ  ناهانگ  يارب  سپس  دندش ، رکذتم  ار  ادخ  اما  دنا ، هدرک  متـس  دوخ  هب  هداد  ماجنا  اشحف  هک  یناسک   » (1) ؛» ...ُهَّللا اَّلِإ 

«. دزرمآ یم  ار  ناهانگ  دنوادخ  زج  یسک  هچ  و  دندرک ،

»؟ دراد ربخ  ناوج  نآ  زا  یسک  هچ  : » دومرف هاگ  نآ  درک ، توالت  ار  هیآ  نیا  دنخبل  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

گنس ود  نایم  دندید  دندمآ ، باحصا  زا  یعمج  ذاعم و  هارمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .تساجک  مناد  یم  نم  تفگ : ذاعم 
هب هتسب  ار  اه  تسد  هداتسیا و  اپرس  رب 
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لاح رب  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  ارحص  ناگدنرد  دزیر ، یم  شیوخ  رـس  رب  كاخ  هدش ، هایـس  باتفآ  شبات  زا  شیور  هتخادنا ، ندرگ 
.دننک یم  هیرگ  وا 

: دندومرف دندرک و  كاپ  وا  رس  زا  كاخ  دندوشگ و  دوخ  كرابم  تسد  اب  ار  وا  ياه  تسد  هتفر ، کیدزن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
(1) «. دینک ناربج  كرادت و  ار  شیوخ  ناهانگ  هنوگ  نیا  »

تانسح هب  تائیس  لیدبت  ه )

تشگزاب ادخ  يوس  هب  دوش و  تیـصعم  هانگ و  راتفرگ  يا  هدنب  یتقو  هک  تسا  هنوگ  نآ  دوخ  ناگدنب  ّقح  رد  ادخ  تیانع  فطل و 
ْنَم اَّلِإ  : » دیامن یم  لیدبت  هنسح  هب  ار  شهانگ  هکلب  دهد  یم  رارق  وفع  دروم  دزرمآ و  یم  ار  شهانگ  اهنت  هن  دنوادخ  دیامن ، هبوت  و 
هبوت شیوخ ) هانگ  زا   ) هک یسک   » (2) ؛» ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناکَو  ٍتاَنَسَح  ِیَـس  ْمِِهتاّ ُهَّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  ًالَمَع  َلِمَعَو  َنَمآَو  َبات 

هدنزرمآ دنوادخ  دنک و  یم  تانـسح  هب  لیدبت  ار  ناشناهانگ  دنوادخ  یناسک  نینچ  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دروایب و  نامیا  دنک و 
«. تسه هدوب و  نابرهم  و 

.دیامن هدافتسا  نآ  زا  دیاب  یلقاع ، دنمدرخ و  ناسنا  ره  و  تسا ، تیصعم  هانگ و  هدنرب  نیب  زا  لماع  زین  هبوت  نیاربانب ،
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هانگ شزرمآ  و  مالسلا » مهیلع   » تیب لها  تّبحم  : مهن لصف 

ناوارف و تاـیاور  هک  تسا  مالـسلا » مهیلع  تیب  لـها  نتـشاد  تسود  تـّبحم و  ، » دوـش یم  ناـهانگ  شزرمآ  ببـس  هـک  يروـما  زا 
.تسا هدیسر  نآ  دروم  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  يرتاوتم 

تهج هک  تسا  يراد  هنماد  لّـصفم و  ثحب  کـی  ترخآ ، اـیند و  رد  نآ  تاـکرب  راـثآ و  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  ّتبحم  ثـحب 
ناـهانگ شزرمآ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ّتبحم  رثا  هـب  اـهنت  (1) و  مینک یم  يراددوـخ  اـه  نآ  همه  رکذ  زا  راـصتخا ، تیاـعر 

: مینک یم  رکذ  ار  هدیسر  دروم  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  یضعب  هتخادرپ و 

ِنَع َقَرَْولا  ُهَدـیِدَّشلا  ُحـیِّرلا  ُّطُـحَت  اـمَک  ِداـبِْعلا  ِنَع  َبُونُّذـلا  ُّطُـحََیل  ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ  اَـنَّبُح  َّنِإ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  فـلا )
بجوم نافوت ، داب و  دـنت  هک  نانچ  نآ  دوش  یم  ناگدـنب  ناهانگ  شزیر  بجوم  تیب ، لـها  اـم  یتسود  هک  یتسرد  هب   » (2) ؛» ِرَجَّشلا

«. ددرگ یم  ناتخرد  گرب  شزیر 

ص:286
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ُلَعْفَی َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا  ِْریَِغل  انَّبَحَأ  ْنَمَو  ِمَْلیَّدلا  ِلَبَج  ِیف  َناک  َْولَو  انُّبُح  ُهَعَفَن    ِ ِهَّلل انَّبَحَأ  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ب )
تسود ادخ  يارب  ار  ام  هک  یسک   » (1) ؛» ِرَجَّشلا َنِم  َقَرَْولا  ُحیِّرلا  ُِطقاُسی  امَک  َبُونُّذـلا  ِدابِْعلا  ِنَع  ُِطقاُسی  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  انَّبُح  َّنِإ  ُءآشَی  ام 

هتـشاد تسود  ادـخ  ریغ  يارب  ار  ام  هک  یـسک  .دـشاب و  ملید  هوک  رد  هک  نیا  ولو  دـناسر  یم  عفن  وا  يارب  ّتبحم  نیا  دـشاب ، هتـشاد 
نامه دنک  یم  طقاس  ادخ  ناگدنب  زا  ار  ناهانگ  تیب ، لها  ام  یتسود  هک  یتسار  هب  .دنک  یم  لمع  دهاوخب  روجره  وا  اب  ادخ  دشاب ،

«. دزیر یم  ار  ناتخرد  گرب  داب  هک  هنوگ 

تانسح هب  تائّیس  لیدبت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم 

ُلِّدَُبی َِکئلوُأَف  : » دیامرف یم  هک  مدومن  شـسرپ  هفیرـش  هیآ  نیا  دروم  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  یفقث  ملـسم  نب  دّـمحم 
دـنک و یم  تانـسح  هب  لیدـبت  ار  نانآ  ناهانگ  تائّیـس و  دـنوادخ  هک  یناسک   » (2) ؛» ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناکَو  ٍتاَنَـسَح  ِیَـس  ْمِِهتاّ ُهَّللا 

«. تسا میحر  روفغ و  دنوادخ 

وا باسح  لّفکتم  شدوخ  دنوادخ  دتـسیا و  یم  باسح  هاگیاج  رد  ات  دنروآ  یم  ار  يراکهنگ  نمؤم  تمایق  زور  : » دومرف ترـضح 
رارقا و وا  هک  نیا  ات  دـنهد  یم  ناشن  ار  شناهانگ  وا  دوخ  هب  اهنت  اّما  دـنکن ؛ ادـیپ  یهاگآ  وا  باسح  رب  مدرم  زا  يدـحا  اـت  دوش  یم 

نیرومأم هب  دـنوادخ  هاـگ  نآ  تسا ) باذـع  باـقع و  ّقحتـسم  هدرک و  هاـنگ  هک  دریذـپ  یم  و   ) دـنک یم  دوخ  ناـهانگ  هب  فارتعا 
دهد یم  روتسد  لامعا  نتشون 

ص:287

.19: یفطصملا هراشب  . 439 - 1
هیآ 70. ناقرف ، هروس  . 440 - 2

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 298 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_287_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_287_2
http://www.ghaemiyeh.com


دینیبب ار  هدنب  نیا  دنیوگ : یم  مدرم  ماگنه  نیا  رد  دیراذگب ، مدرم  شیامن  ضرعم  رد  ار  نآ  دینک و  لیدبت  تانسح  هب  ار  وا  ناهانگ 
«. تسا نیا  هیآ  نیا  لیوأت  دنربب ، تشهب  هب  ار  وا  هک  دنک  یم  رما  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  درادن ، مه  هانگ  کی  هک 

(1) «. تسام نیّبحم  نایعیش و  يارب  تانسح ، هب  تائّیس  لیدبت  نیا  : » دومرف نایاپ  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

مهم هتکن 

ادـخ ینامرفان  تیـصعم و  هانگ ، دـهاوخ  یم  هچ  ره  ناسنا  هک  تسین  نیا  نآ  لاثما  تیاور و  هیآ و  نیا  زا  روظنم  هک  دـنامن  هتفگاـن 
هکلب هدیزرمآ  شناهانگ  تشاد و  دـهاوخن  یلکـشم  دراد ، ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  ّتبحم و  نوچ  هک  نیا  دـیما  هب  دـنک 

راگزاس مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  اب  هانگ  دـیامرف : یم  هک  دراد  دوجو  زین  یناوارف  تایاور  اریز  دوش ؛ یم  تانـسح  هب  لیدـبت 
، هتفرگ ناسنا  زا  ار  نامیا  یّتح  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناهانگ  زا  یضعب  دش ، هراشا  باتک  تسخن  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه  تسین و 

لامعا بقارم  بظاوم و  دراد ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  هک  یـصخش  رگا  يرآ ، .دزاس  یم  جراخ  نینمؤم  فص  زا  ار  وا  و 
هب تسا ، هدزرـس  وا  زا  تلفغ  رثا  رب  هک  یناهانگ  اه و  شزغل  اهاطخ ، دنکن ، گرزب  ناوارف و  ناهانگ  راتفرگ  ار  دوخ  هدوب و  شیوخ 

.دریگ یم  رارق  شزرمآ  دروم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  یتسود و  تکرب 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ّتبحم  يارب  ناوارف  شاداپ 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  تلزنم  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  دروم  رد  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  یبلاج  رایـسب  تیاور  رد 
دینک یم  لاؤس  نم  زا  یسک  تلزنم  هرابرد  هنوگچ  : » دومرف دیدرگ و  كانمشخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومن ، شـسرپ  هلآو 

»؟ دراد ار  نم  دوخ  تلزنم  هک 

الَأ : » تسا نینچ  تاملک  نآ  زا  یضعب  هک  دومرف  نایب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ّتبحم  راثآ  هب  تبـسن  یلّـصفم  ابیز و  تالمج  هاگ  نآ 
تـسود ار  یلع  سکره  دیـشاب ! هاگآ  « ؛» ِهَّنَْجلِاب ُهافاَک  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ْنَمَو  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ِینَّبَحَأ  ْنَمَو  ِینَّبَحَأ  ْدَـقَف  ًاـِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَمَو 
دونـشخ وا  زا  دنوادخ  سک  ره  دوب و  دهاوخ  یـضار  يو  زا  دنوادخ  درادـب ، تسود  ارم  سک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  دراد ،

«. دهد یم  رارق  تشهب  ار  وا  شاداپ  دشاب ،

دنوادخ درادب ، تسود  ار  یلع  هک  یسک  دیشاب ! هاگآ  « ؛» ُهَءاعُد ُهَّللا  َباجَتْساَو  ُهَماِیقَو  ُهَمایِصَو  ُهَتالَـص  ُهَّللا  ُلَبْقَی  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَمَو  الَأ  »
«. دیامن یم  باجتسم  ار  يو  ياعد  دریذپ و  یم  ار  وا  يراد  هدنز  بش  هزور و  زامن ،

سک ره  دینادب  « ؛» ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ٍباب    ّ ِيَأ ْنِم  ُلُخْدَـیَف  ِهَّنَْجلا  ُباْوبَأ  َُهل  ْتَحَتَفَو  ُهَِکئالَْملا  َُهل  ْتَرَفْغَتْـسا  ِدَـقَف  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَمَو  الَأ  »
هک يرد  ره  زا  ات  دوش  یم  هدوشگ  يو  يور  هب  تشهب  ياهرد  دننک و  یم  ترفغم  بلط  وا  يارب  ناگتـشرف  درادـب ، تسود  ار  یلع 

«. دوش دراو  باسح  نودب  دهاوخ  یم 

هاگآ « ؛» ُهَهْجَو َضََّیبَو  ُهَْبلَق  َرََّونَو  ٍریِکَنَو  ٍرَْکنُم  َلْوَه  ُْهنَع  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َعَفَدَو  ِِهب  ُقَفْرَی  ِتْوَْملا  ُکَـلَم  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  َثََعب  ًاـِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَمَو  ـالَأ  »
، درادب تسود  ار  یلع  هک  یسک  دیشاب !
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رکنم ریکن و  زا  سرت  دنوادخ  دومن و  دهاوخ  ارادم  يو  اب  توملا  کلم  دتـسرف و  یم  وا  حور  ضبق  يارب  ار  توملا  کلم  دـنوادخ 
«. دیامن یم  نشور  دیفس و  ار  شتروص  ینارون و  ار  شبلق  دوب ) دهاوخن  سرت  تشحو و  راچد  ربق  رد   ) دیامن یم  عفد  وا  زا  ار 

ار وا  دنوادخ  درادب ، تسود  ار  یلع  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  « ؛» َنیِقیِّدِّصلاَو ِءادَهُّشلا  َعَم  ِهِشْرَع    ّ ِلِظ ِیف  ُهَّللا  ُهَّلَظَأ  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَمَو  الَأ  »
«. داد دهاوخ  رارق  دوخ  شرع  هیاس  رد  نیقیّدص  ادهش و  هورگ  اب 

«. داد دهاوخ  تاجن  شتآ ، زا  ار  وا  دنوادخ  درادب ، تسود  ار  یلع  هک  یسک  دیشاب ! هاگآ  « ؛» ِراّنلا َنِم  ُهَّللا  ُهاَجن  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَمَو  الَأ  »

سک ره  دیـشاب ! هاگآ  « ؛» ِءادَـهُّشلا ِیَـس  ِدّ ِهَزْمَح  ُقِیفَر  ِهَّنَْجلا  ِیف  َناَکَو  ِیَـس  ِِهتائّ ْنَع  َزَواجَتَو  ِِهتانَـسَح  ُْهنِم  ُهَّللا  َلَّبَقَت  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَمَو  الَأ  »
دّیـس هزمح  نیـشنمه  قـیفر و  تشهب ، رد  درذـگ و  یم  شناـهانگ  زا  هدوـمن و  لوـبق  ار  شتانـسح  دـنوادخ ، درادـب  تسود  ار  یلع 

«. دوب دهاوخ  ءادهشلا 

ره دیـشاب  هاگآ  « ؛» اهَّلُک َبُونُّذـلا  ََکل  ُهَّللا  َرَفَغ  ْدـقَف  َلَمَعلا  ِفَناَتْـسِإ  ِهَّللا  َدـْبَع  ای  ِشْرَْعلا : ِتْحَت  ْنِم  ٌکَلَم  ُهادان  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَمَو  ـالَأ  »
عورـش ار  شیوخ  لامعا  ادخ ! هدنب  يا  دیوگ : یم  دنز و  یم  دایرف  ار  وا  یهلا  شرع  ریز  زا  يا  هتـشرف  درادـب ، تسود  ار  یلع  سک 

«. دیشخب ار  وت  هتشذگ )  ) ناهانگ همه  دنوادخ  اریز  نک ؛

دنوادخ درادب ، تسود  ار  یلع  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  « ؛» ِهَمارَْکلا َهَّلُح  ُهَسَْبلَأَو  ِهَمارَْکلا  َجات  ِهِسْأَر  یلَع  ُهَّللا  َعَضَو  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَمَو  الَأ  »
«. دناشوپ یم  شنت  رب  ار  تمارک  سابل  هداهن و  شرس  رب  ار  تمارک  جات  یلاعت  كرابت و 
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طارص زا  هدنهج ، قرب  دننام  درادب  تسود  ار  یلع  سک  ره  دیشاب ! هاگآ  « ؛» ِفِطاْخلا ِقْرَْبلاَک  ِطارِّـصلا  یَلَع  َّرَم  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَمَو  الَأ  »
«. تشذگ دهاوخ 

ار یلع  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  « ؛» ِباذَْـعلا َنِم  ًانامَأَو  ِطارِّـصلا  یَلَع  ًازاوَجَو  ِراّنلا  َنِم  ًهَئاَرب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ُهّـالَوَتَو  ًاـِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَمَو  ـالَأ  »
«. دسیون یم  باذع  زا  ناما  طارص و  زا  تشذگ  و  شتآ ، زا  تاجن  تارب  وا  يارب  دنوادخ  دریذپب ، ار  وا  تیالو  درادب و  تسود 

ار یلع  سک  ره  دیـشاب ! هاـگآ   » (1) ؛» ٍباسِح ِْریَِغب  َهَّنَْجلا  ِلُخْدُأ  ُلاـُقیَو  ٌنازیِم  َُهل  ُبَْصُنیـالَو  ٌناویِد  َُهل  ُرَْـشُنی  ـال  ًاـِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَمَو  ـالَأ  »
دراو باـسح  یب  دوـش  یم  هتفگ  وا  هب  دوـش و  یمن  بصن  شیارب  یـسرباسح  نازیم  هدـشن ، زاـب  وا  يارب  لـمع  هماـن  درادـب ، تسود 

«. وش تشهب 

هدـمآ تایاور  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هّصاخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  راثآ  زا  يا  هنومن  دـش ، رکذ  هچنآ 
.تسا

هنیمز نیا  رد  هناتخبشوخ  هک  دبلط  یم  ار  یلّصفم  لّقتـسم و  باتک  اه  نآ  يروآ  عمج  هک  تسا  ناوارف  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  تایاور 
.تسا هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  زین  ییاه  باتک 
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ناهانگ شزرمآ  و  مالسلا » مهیلع   » تیب لها  روبق  ترایز  : مهد لصف 

هراشا

.دشاب یم  مالسلا » مهیلع  تیب  لها  روبق  ترایز  ، » دنک یم  کبس  ار  هانگ  راب  هدش و  ناهانگ  شزرمآ  ببس  هک  يروما  زا 

تاکرب راثآ و  دشاب  یم  هسّدقم  تاوذ  نآ  هب  تبسن  ناسنا  طابترا  ّتبحم و  هدنهد  ناشن  هک  مالـسلا -  مهیلع  تیب  لها  روبق  ترایز 
نیا ناـیب  مینک ، رکذ  تسا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاـیاور  زا  یـضعب  هک  نیا  زا  لـبق  .تسا  ناـهانگ  شزرمآ  هـلمج  زا  هـک  دراد  یناوارف 

.تسا هدش  هدراذگ  نانآ  نایعیش  ناوریپ و  هدهع  رب  هک  تسا  هفیظو  کی  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ترایز  هک  تسا  مزال  هتکن 

َّنِإَو ِِهتَعیِـشَو ، ِِهئاِیلْوَأ  ُِقنُع  ِیف  ًادْهَع  ٍمامِإ    ّ ِلُِکل َّنِإ  : » دیامرف یم  هدش ، رّکذتم  ار  عوضوم  نیا  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما 
دراد و یناـمیپ  دـهع و  دوخ  نایعیـش  ناتـسود و  ندرگ  هب  یماـما ، ره   » (1) ؛» ...ْمِهِرُوُبق ُهَرایِز  ِءادَْألا  ِنْسُحَو  ِدـْهَْعلِاب  ِءاـفَولا  ِماـمَت  ْنِم 

«. تسا نانآ  روبق  ترایز  نامیپ ، نیا  يادا  لکش  نیرتهب  دهع و  نیا  هب  ندرک  افو  بوخ 
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نآ كرت  اـّما  تسین ، بجاو  هچرگ  هک  یفیلکت  تسا ؛ هفیظو  فـیلکت و  مالـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  هّـمئا و  روـبق  تراـیز  نیارباـنب ،
.تسا هدش  سکعنم  تایاور  رد  هک  دشاب  یم  ناوارف  تاکرب  راثآ و  اب  هارمه  نآ  ماجنا  تراسخ و 

هدش لقن  ترضح  نآ  ترایز  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  باب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یلّـصفم  ًاتبـسن  تیاور  رد 
ِْدبَْعلا یَلَع  َقْزِّرلا  ُِبلْجََیل  ُهَّنِإَو  ُهاْینُدِْرمَأ  ْنِم  ُهَّمَهَأ  ام  یفَکَو  ِهِِجئاوَح  ِءارَو  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َناک  ُهَراز  ْنَم  : »... دومرف ترضح  هک  میناوخ  یم 
َکَلَه ْنِإَف  ِِهتَفیِحَـص ، ْنِم  ْتَیُِحم  ّاِلا  ٌهَئیِطَخ  الَو  ٌرْزِو  ِْهیَلَع  امَو  ِِهلْهَأ  یلِإ  ُعِجْرَیَو  ٍهَنَـس ، َنیِـسْمَخ  َبُونُذ  َُهل  ُرِفْغَیَو  َقَْفنَأ  اـم  ِْهیَلَع  ُِفلْخَیَو 

ُْهنِم ُلِْزنَی  يِذَّلا  ُباْبلا  َُهل  َحـُِتف  َِملَـس  ْنِإَو  َرُْـشنَی  یّتَح  اهَحْوَر  ِْهیَلَع  ُلُخْدَـیَو  ِهَّنَْجلا  ُباْوبَأ  َُهل  ْتَِحُتفَو  ُْهتَلَـسَغَف  ُهَِکئـالَْملا  َِتلََزن  ِهِرَفَـس  ِیف 
َّنِإَو ٍمَهْرِد  ِفالآ  َهَرْشَع  ٍمَهْرِد    ّ ِلُِکب ََکل  َُهل  َلِیق  َرِشُح  اذِإَف  َُهل ، َِکلذ  َرِخُذَو  ٍمَهْرِد  ِفالآ  َهَرْشَع  ُهَقَْفنَأ  ٍمَهْرِد    ّ ِلُِکب َُهل  ُلَعْجَیَو  ُقْزِّرلا 

رب  ) تسوا تاجاح  رس  تشپ  دنوادخ  دنک ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یسک   » (1) ؛» ُهَْدنِع ََکل  اهَرِخَذَو  ََکل  َرَظَن  َهَّللا 
ره دنک و  یم  يزور  بلج  رئاز )  ) هدنب نیا  يارب  دنک و  یم  تیافک  ار  وا  يویند  ّمهم  روما  و  دریگ ) یم  هدهع  هب  ار  شتجاح  ندمآ 

دروم ار  وا  لاس  هاجنپ  هانگ  دنک و  یم  ناربج  نیزگیاج و  تسا  هدرک  جرخ  فرص و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ریـسم  رد  هچ 
یم وحم  شلامعا  همان  زا  هتـشاد ، هک  ییاـطخ  رزو و  ره  هک  یلاـح  رد  ددرگ  یم  زاـب  شیوخ  هداوناـخ  يوس  هب  هداد ، رارق  شزرمآ 

ار تشهب  ياهرد  هداد و  لسغ  ار  وا  هدش ، لزان  نامسآ  زا  ناگتشرف  دورب ، ایند  زا  ترایز ، رفس  رد  رگا  رئاز  نیا  دوش ،

ص:293

.246: تارایزلا لماک  ج 101/2؛ راونألا ، راحب  . 444 - 1

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 304 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/625/AKS BARNAMEH/#content_note_293_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم هدوشگ  شیور  هب  يزور  قزر و  ياـهرد  دـنامب ، ملاـس  رگا  .دوش و  یم  رـشتنم  وا  رب  تشهب  زیگنا  لد  رطع  هدوشگ ، وا  يور  هب 
وا هب  دـش ، روشحم  تماـیق  زور  هک  یماـگنه  دوش ، یم  هریخذ  شیارب  ربارب  رازه  هد  هدرک ، فرـص  هک  یمهرد  ره  لـباقم  رد  دوش ،
وت يارب  شدوخ  دزن  ار  اه  نیا  هدرک و  تیانع  وت  هب  دنوادخ  هدـش و  هریخذ  مهرد  رازه  هد  یمهرد ، ره  هب  وت ، يارب  دوش ، یم  هتفگ 

«. تسا هدومن  هریخذ 

دوخ هب  ار  ییاور  ياه  باتک  زا  یعیـسو  شخب  هک  دراد  دوجو  يدایز  تایاور  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  تراـیز  هراـبرد 
.دنا هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  باب  نیا  رد  یّلقتسم  باتک  ناگرزب ، زا  یضعب  یّتح  تسا ؛ هداد  صاصتخا 

.تسا هداهن  تارایزلا » لماک   » ار نآ  مان  هدومن و  شراگن  عوضوم  نیا  رد  یلّصفم  باتک  قودص  خیش  موحرم 

زا یضعب  تسا ، هدرک  رکذ  ترایز  باب  رد  یناوارف  تایاور  راونألا ، راحب  تادّلجم  رد  هک  نیا  رب  هوالع  زین  یـسلجم  همّالع  موحرم 
ار شور  نیمه  زین  نیثّدحم  ریاس  .تسا  هدراذگ  رازملا » باتک   » ار نآ  مان  هداد ، صاصتخا  عوضوم  نیمه  هب  ار  باتک  نیا  تادّلجم 

.دنا هدومن  تیاعر  دوخ  ییاور  ياه  باتک  رد 

نآ تلیضف  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترایز 

ّجح هب  هک  یناسک  هدش  شرافس  هژیو  هب  تسا ، هدش  ناوارف  دیکأت  شرافس و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ترایز  دروم  رد 
.دنیامن مادقا  هنیدم  رد  ترضح  نآ  ربق  ترایز  هب  ًامتح  دنوش ، یم  فّرشم  ادخ  هناخ 
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یسک  » (1) ؛» ِیتایَح ِیف  ِینَراز  ْنَمَک  َناک  ِیتْوَم  َدَْعب  يِْربَق  َرازَف  َّجَح  ْنَم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  رد 
هدومن رادید  ترایز و  ارم  متایح  نامز  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  دنک ؛ ترایز  نم  تافو  زا  سپ  ارم  ربق  سپـس  دهد ، ماجنا  ّجـح  هک 

«. تسا

ُراّوُزَو ِهَّللا  ِْتَیب  ُّجاح  : » دومرف ام  هب  باطخ  ترضح  میدیسر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  ّجح ، زا  سپ  ام  دیوگ : راسی  نب  ّیح 
رب ندوب ، دّمحم  لآ  هعیـش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ربق  راّوز  ادخ ، هناخ  هدننک  ّجـح   » (2) ؛» ْمَُکل ًائِینَه  ٍدّمَُحم  ِلآ  ُهَعیِـشَو  ِِیبَن  ِهّ ِْربَق 

«. داب اراوگ  كرابم و  امش 

ْنِإَف ِیتایَح  ِیف  ََّیلِإ  َرَجاه  ْنَمَک  َناَک  ِیتْوَم  َدَْعب  يِْربَق  َراز  ْنَم  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  نینچمه 
رد هک  دنام  یم  یـسک  دننام  دنک ، ترایز  ارم  ربق  نم ، گرم  زا  دـعب  هک  یـسک   » (3) ؛» ِینُُغْلبَی ُهَّنِاَف  ِمالَّسلِاب  ََّیلِإ  اُوثَْعباَف  اوُعیِطَتْـسَت  َْمل 

مالس نم  رب  رود  هار  نامه  زا  دیرادن ، ارم  ترایز  رب  تردق  تعاطتسا و  رگا  سپ  تسا ، هدرک  ترجه  نم  يوس  هب  نم  تایح  نامز 
«. دسر یم  نم  هب  امش  مالس  اریز  دیتسرفب ؛

ترضح نآ  تعافش  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترایز 

یلصربمایپ هک  تسا  هدمآ  ام  تایاور  رد  .تسا  نانآ  تعافش  زا  ندش  دنم  هرهب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ربمایپ و  ترایز  تاکرب  زا  یکی 
هداد تعافش  هدعو  شفیرش  ربق  نیرئاز  هب  هلآو  هیلع  هللا 
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هک یسک   » (1) ؛» ِهَمایِْقلا َمْوَی  ًاعیِفَـش  َُهل  َنوُکَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ًاّقَح  َناَک  ِیتَرایِز  ّالِإ  ًهَجاح  ُُهلَمْعَی  ًاِرئاز ال  ِینَءاـج  ْنَم  : » دومرف هک  ناـنچ  تسا ،
هک دوش  یم  مزال  نم  رب  هدـمآ ، ترایز  دـصق  هب  اهنت  هکلب  هدرکن ، راک  نیا  رب  راداو  ار  وا  یتجاح  هک  یلاح  رد  دـیایب  نم  ترایز  هب 

«. منک تعافش  وا  زا  تمایق  زور 

َُهل ْتَبَجَو  ْنَمَو  ِیتَعافَـش  َُهل  ْتَبَجَو  ًارئاز  ِیناـتَأ  ْنَمَو  ِهَماـیَْقلا  َمْوَـی  ُُهتْوَـفِج  ٍهَنیِدَْـملا  َیلِإ  ِینْرُزَی  َْملَو  َهَّکَم  یتَأ  ْنَـم  : » دوـمرف نـینچمه 
زا  ) منک یم  افج  وا  ّقح  رد  تماـیق  زور  رد  دـنکن ، تراـیز  هنیدـم  رد  ارم  دـیایب و  هّکم  هب  سک  ره   » (2) ؛» َهَّنَْجلا َُهل  ْتَبَجَو  ِیتَعاـفَش 

، دش مزال  وا  رب  نم  تعافش  هک  یسک  دوش و  یم  مزال  وا  رب  نم  تعافش  دیایب  نم  ترایز  هب  هک  یسک  و  دوش ) یم  مورحم  تعافش 
«. ددرگ یم  بجاو  وا  رب  تشهب 

لوبقم جح  لداعم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترایز 

مالـسلا هیلعرقاب  ماما  .دراد  ادـخ  هناخ  ّجـح  لداـعم  یباوث  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تراـیز  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا 
لوسر ربق  تراـیز  هک  یتـسار  هب   » (3) ؛» ًهَروُْربَـم ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  ًهَّجَح  ُلِدـْعَت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  ِْربَـق  َهَراـیِز  َّنِإ  : » دوـمرف

«. دشاب هدش  ماجنا  ترضح  نآ  دوخ  هارمه  هک  تسا  یلوبقم  ّجح  کی  لداعم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

ناهانگ شزرمآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترایز 

راثآ زا  یکی  .تسا  ناوارف  دایز و  رایسب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترایز  باوث  تاکرب و  راثآ ،
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ْنَع ٍباهَش ، ِیبَأ  َْنب  یَّلَعُْملا  ِنَع  : » دراد دوجو  يرایسب  تایاور  زین  تهج  نیا  رد  .تسا  ناهانگ  شزرمآ  زین  ترضح  نآ  ربق  ترایز 
یلص َلاَقَف  َكَراز ؟ ْنَِمل  ام  ُهاَتبَأ  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  مالسلا  هیلع   ّ ٍِیلَع ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َلاق  : » َلاق مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ 

ُهَـصِّلَخُأَو ِهَمایَْقلا  َمْوَی  ُهَروُزَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ًاّقَح  َناَک  َكَراز ، ْوَأ  َكاخَأ ، َرازْوَأ  َكابَأ  َراز  ْوَأ  ًاـِّتیَم  ْوَأ  ًاـّیَح  ِینَراز  ْنَم  َّیَُنب  اـی  هلآو : هیلع  هللا 
نب نیـسح  ترـضح  يزور ) : ») دومرف ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باهـش  یبا  نب  یّلعم   » (1) ؛» ِِهبُونُذ ْنِم 

؟ تسیچ دـنک  تراـیز  ار  امـش  هک  یـسک  شاداـپ  ناـج ! ردـپ  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع 
وت ردپ  ای  دنک ، ترایز  ارم  نم ، گرم  زا  سپ  ای  نم ، تایح  نامز  رد  سک  ره  مدنزرف ! دومرف : خـساپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هب تمایق  زور  هک  دوش  یم  مزال  نم  رب  دیامن ، ترایز  ار  وت  ای  مالسلا ) هیلع  یبتجم  نسح  ماما   ) ار وت  ردارب  ای  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) ار

«. مهد تاجن  شناهانگ  زا  ار  وا  و  مشاب ) هتشاد  دیدزاب  وا  زا   ) مورب وا  رادید 

ناهانگ شزرمآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ترایز  شاداپ  نیرت  مهم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 
«. مهد یم  تاجن  شناهانگ  زا  ار  وا  هتفر و  نامرئاز  دیدزاب  هب  تمایق  زور  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا 

ُمَُهل َرَفْغَتْـساَو  َهَّللا  ُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاـج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  ْوـَلَو  : » دوـش یم  هدافتـسا  زین  میرک  نآرق  زا  هک  تسا  يزیچ  بلطم  نیا 
ترفغم بلط  دنوادخ  زا  دندمآ و  وت  دزن  دـنا  هدرک  متـس  دوخ  هب  هانگ ، رثا  رب  هک  نانآ  رگا   » (2) ؛» ًامیِحَر ًاباّوَت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا 

«. تفای دنهاوخ  میحر  ریذپ و  هبوت  ار  دنوادخ  دنک ، رافغتسا  نانآ  يارب  زین  ربمایپ  دننک و 
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؛ دوش یم  زین  ترـضح  نآ  تلحر  زا  دـعب  لماش  هکلب  درادـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تایح  ناـمز  هب  صاـصتخا  بلطم  نیا 
بلط هدومن و  هبوت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رهطم  ربق  رانک  رد  ترایز ، نمض  دورب و  ترضح  نآ  ربق  دزن  هک  یـسک  مه  نآلا  ینعی 

.دش دهاوخ  دنوادخ  تمحر  ترفغم و  لومشم  دیامن ، ترفغم 

نآ فیرـش  ربـق  راـنک  رد  دـیاب  هک  هدـش -  رکذ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  يارب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  یتراـیز  رد 
ُمَُهل َرَفْغَتْـساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءآَج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : » َْتُلق َکَّنِإ  َّمُهَّللَأ  : » میناوخ یم  نینچ  دوش -  هدـناوخ  ترـضح 
هیلع هللا  یلصٍدَّمَُحم  ِهَمْحَّرلا    ّ ِِیبَن ِِیبَِنب  َکّ َْکَیلِإ  ُهَّجَوَتَأ  ّیِنِإَو  ِیبُونُذ  ْنِم  ًاِبئات  ًارِفْغَتْـسُم  َُکْتیَتَأ  ّیِنِإَو  « ًامیِحَر ًاباَّوَت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا 

هک ناراکهانگ  رگا  يدومرف : تربمایپ ) هب   ) وت ادنوادخ !  » (1) ؛» ِیبُونُذ ِیلَرِفْغَِیل  َّکِبَرَو  ّیِبَر  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  ُهَّجَوَتَأ  ّیِنِإ  ُدَّمَُحم  ای  هلآو 
ریذپ و هبوت  ار  ادخ  دننک ، رافغتـسا  نانآ  يارب  زین  ربمایپ  دـننک و  ترفغم  بلط  ادـخ  زا  دـنیآ و  وت  دزن  دـنا  هدرک  متـس  نتـشیوخ  رب 

یلصدّمحم ترـضح  وت  تمحر  ربمایپ  منک و  هبوت  شیوخ  ناهانگ  زا  ات  ما  هدمآ  وت  ربمایپ  دزن  نم  تفای و  دنهاوخ  نابرهم  میحر و 
ات ما  هداد  رارق  يدـنوادخ  هاـگرد  هلیـسو  ار  وت  نم  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصدمحم  يا  .ما  هداد  رارق  وت  هاـگ  رد  هطـساو  ار  هلآو  هیلع  هللا 

«. دهد رارق  ششخب  شزرمآ و  دروم  ار  مناهانگ 

ناهانگ شزرمآ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز 

روبق ترایز  فادها  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  تایاور  ریبعت  زا 
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مهیلع تیب  لـها  تراـیز  هب  یتقو  رئاز ، کـی  ینعی  تسا ؛ ناـهانگ  شزرمآ  رد  تطاـسو  تعافـش و  تساوخرد  مالـسلا  مهیلع  هّمئا 
يوربآ ماقم و  رطاخ  هب  دـنوادخ  ات  دـهد  یم  رارق  دـنوادخ  هاگرد  هطـساو  ار  نانآ  ّتبحم ، تدارا و  ضرع  نمـض  دور  یم  مالـسلا 

.دهد رارق  شزرمآ  دروم  ار  وا  درذگ و  رد  رئاز  نیا  هانگ  زا  نانآ 

دوش هدناوخ  ترضح  نآ  فیرش  ربق  رانک  هک  هدش -  لقن  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  يارب  يداه  ماما  ترـضح  زا  هک  یترایز  رد 
ًاهاج ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  َّنِإَو  ًامُوْلعَم  ًاماقَم  ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  َّنِاَف  َّکِبَر  یلِإ  ِیل  ْعَفْـشاَف  ًهَرِیثَک  ًابُونُذ  ِیل  َّنِإ  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  : »... تسا هدمآ  نینچ  - 
دزن ار  اـم  تـسا ، نـم  شود  رب  يداـیز  ناـهانگ  ادـخ ! ّیلو  يا   » (1) ؛»  یَـضَتْرا ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفْـشَی  الَو   ) یلاعَت ُهَّللا  َلاـق  ْدَـقَو  ًهَعافَـشَو 

یشاب و یم  اراد  ار  تعافش  بصنم  دنلب و  هاگیاج  يراد و  يا  هدش  هتخانـش  ماقم  دنوادخ ، دزن  وت  اریز  نک ؛ تعافـش  تراگدرورپ 
«. دننکن تعافش  تسا  یضار  وا  زا  ادخ  هک  یسک  نآ  زا  زج  تسا : هدومرف  دنوادخ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  روبق  ترایز  ناگتشرف و 

قلخ ناگتـشرف  هزادنا  هب  ار  يدوجوم  چـیه  دـنوادخ  : » دومرف ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسوط  خـیش 
یم فاوط  ار  نآ  هدمآ ، رومعملا  تیب  هب  رفن  رازه  داتفه  هنازور  اه  نیا  زا  هک  دـنراد  يرامـش  یب  ّتیعمج  ناگتـشرف ، .تسا  هدرکن 
ربق يوس  هب  هبعک  فاوط  زا  سپ  دـننک ، یم  فاوط  ار  هبعک  هناخ  هدـمآ  نیمز  هب  دـندش ، غراـف  رومعملا  تیب  فاوط  زا  یتقو  دـننک ،

رب هتفر ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
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ربق هداد ، مالس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رب  دنوش و  یم  فجن  یهار  هاگ  نآ  دننک ، یم  ترایز  ار  وا  ربق  هداد و  مالـس  ترـضح  نآ 
یم ترایز  زین  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هتفر ، مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دّیـس  ربق  ترایز  هب  سپـس  دننک ، یم  ترایز  ار  شفیرش 

«. دنهد یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  رگید  هتشرف  رازه  داتفه  رگید  زور  هتفر ، الاب  نامسآ  هب  هاگ  نآ  دننک ،

ترـضح نآ  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـنک  ترایز  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هاـگ  نآ 
، دشابن مه  ّربکت  ایر و  يور  زا  شترایز  دنادب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  لصفالب  هفیلخ  هعاطالا و  بجاو  ماما  ار  وا  هتشاد و  تفرعم 
، دـنادرگ نمیا  ار  وا  تماـیق  زور  دزرمآ و  یم  ار  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناـهانگ  هدومن ، اـطع  وا  هب  دیهـش  رازه  دـص  باوـث  دـنوادخ 

هناخ هب  ات  دنیامن  هقردـب  ار  وا  ناگتـشرف  ترایز ، زا  تعجارم  ماگنه  دـننک ، لابقتـسا  ار  وا  هکئالم  دوش ، ناسآ  شتمایق  زور  باسح 
«. دننک شزرمآ  بلط  وا  يارب  دنیامن و  عییشت  ار  شا  هزانج  دریمب ، رگا  دننک و  شتدایع  دوش ، رامیب  رگا  دسرب ، دوخ 

تفرعم اب  هارمه  هک  نیا  هب  طورشم  هّتبلا  مالـسلا ؛ هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  يارب  ناهانگ ، شزرمآ  هلمج  زا  شاداپ ، همه  نیا  يرآ ،
.دشاب تخانش  و 

ناهانگ شزرمآ  مالسلا و  مهیلع  عیقب  هّمئا  ترایز 

رفعج ماما  رقاب و  دّـمحم  ماما  نیدـباعلا ، نیز  ماما  یبتجم ، نسح  ماما   ) موصعم ماما  ادـخ و  تّجح  راهچ  عیقب ، فیرـش  ناتـسربق  رد 
دراد و زین  ار  ماما  راهچ  نیا  ترایز  قیفوت  دوش ، یم  فّرـشم  هرّونم  هنیدـم  هب  هک  يرئاز  ره  .دنتـسه  نوفدـم  مالـسلا ) مهیلع  قداص 

.تسا ناوارف  شرافس  دیکأت و  دروم  زین  ترایز  نیا 
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ِهِعیَِقب ِیف  ُهَراز  ْنَم  : »... دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترایز  هراب  رد  هک  دـنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ساّبع  نبا 
هک يزور  رد  دشاب  تباث  طارـص  رب  شمدق  دنک ، ترایز  عیقب  رد  ار  وا  سکره   » (1) ؛» ُماْدقَْألا ِهِیف  ُّلِزَت  َمْوَی  ِطارِّصلا  یَلَع  ُهُمَدَق  ْتَتَبَث 

«. دزغلب نآ  رب  اه  مدق 

شناهانگ دـنک ، تراـیز  ارم  هک  یـسک   » (2) ؛» ًاریِقَف ْتُمَی  َْملَو  ُُهبوـُنُذ  َُهل  ْتَرِفُغ  ِینَراز  ْنَـم  : » دوـمرف مـه  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
«. دور یمن  ایند  زا  ریقف  دوش و  یم  هدیزرمآ 

زا یکی  هک  تسا  هدـش  هراشا  زین  هتکن  نیا  هب  هدـش ، لقن  مالـسلا  مهیلع  عیقب  هّمئا  يارب  قداص  ماما  اـی  رقاـب  ماـما  زا  هک  یتراـیز  رد 
.تسا ناهانگ  شزرمآ  مالسلا  مهیلع  عیقب  هّمئا  ترایز  تارثا 

ِِّرْبلا َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  يدُْهلا  َهَِّمئَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » تسا هدرک  لقن  ار  ترایز  نیا  تارایزلا  لماک  باتک  رد  قودص  خیـش  موحرم 
!...«. اوقت یکین و  لها  يا  امش  رب  مالس  تیاده ! نایاوشیپ  يا  امش  رب  مالس  « ؛»..  يْوقَّتلاَو

امش رب  ام  مالـس  دورد و  دنوادخ ، « ؛» ...اِنبُونُِذل ًهَراَّفَکَو  اَنل  ًهَمْحَر  ْمُْکیَلَع  انَتاوَلَـص  َلَعَجَو  : » دسر یم  ترایز  زا  زارف  نیا  هب  هک  نیا  ات 
«. تسا هداد  رارق  ام  ناهانگ  شزرمآ  هیام  تمحر و  ام  يارب  ار 

ْمُِکب َذِْقنَتْـسَی  ْنَأَو  َصالَْخلا  ِهِماقَِمب  یَجَرَو  ینَج  اـِمب  َّرَقَأَو  َناکَتْـساَو  َأَـطْخَأَو  َفَرْـسَأ  ْنَم  ُماـقَم  اذـهَو  : »... تسا هدـمآ  رگید  زارف  رد 
اوُرَبْکَتْساَو ًاوُزُه  ِهَّللا  ُتایآ  اوُذَخَّتاَو  اْینُّدلا  ُلْهَأ  ْمُْکنَع  َبِغَر  ْذِإ  ْمُْکَیلِإ  ُتْدَفَو  ْدَقَف  َءآعَفُش  ِیل  اُونوُکَف  يدَّْرلا  َنِم  یْکلَْهلا  ُذِْقنَتْسُم 
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اب نونکا  هدش و  هابتشا  بکترم  هدرک ، تیصعم  هک  تسا  یسک  ماقم  مالـسلا ) مهیلع  هّمئا  روبق  رانک  روضح   ) ماقم نیا   » (1) ؛» ...اْهنَع
هلیـسو هب  هک  نیا  دیما  دراد ؛ ار  شیوخ  هانگ  زا  یـصالخ  دـیما  دـیامن و  یم  فارتعا  رارقا و  دوخ  تیانج  هانگ و  هب  يرازو ، عّرـضت 

امـش يوس  هب  يدیما  هب  اریز  دیـشاب ؛ نم  عیفـش  امـش  سپ  .تسا  هداتفا  یکاله  هب  یتسپ  زا  هک  یـسک  تاجن  دـنک ، ادـیپ  تاجن  امش 
«. دندومن ّیط  ار  رابکتسا  هار  دنتفرگ و  هّیرخس  هب  ار  ادخ  تایآ  و  دندنادرگ ، يور  امش  زا  ایند  لها  هک  یلاح  رد  مدمآ ،

رئاز هک  تسا  ناهانگ » شزرمآ  ، » ترایز راثآ  زا  یکی  دزاس  یم  نشور  هدمآ ، مالـسلا  مهیلع  عیقب  هّمئا  ترایز  رد  هک  یتاریبعت  نیا 
دادمتـسا شناهانگ  شزرمآ  يارب  نانآ  زا  دهد و  رارق  یهلا  هاگرد  هطـساو  ار  هسّدقم  تاوذ  نیا  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  نآ  دـیاب 

.درذگ رد  شهانگ  زا  دنوادخ  دریگ و  رارق  تعافش  دروم  ات  دنک 

ناهانگ شزرمآ  مالسلا و  هیلعءادهشلادّیس  ترضح  ترایز 

هک تسا  هدـش  رکذ  تاکرب  راثآ و  تلیـضف ، باوث ، شزرا ، ردـق  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبع  یبأ  ترـضح  ترایز  دروم  رد 
 . ...تسا زجاع  نآ  جرد  زا  ملق  فصو و  زا  نابز 

ّقح رد  هتشاد و  يدایز  رایسب  دیکأتو  هیصوت  مالسلا  هیلعءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  ترایز  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 
خـیبوت و ترـضح ، نآ  ترایز  رد  یهاتوک  هب  تبـسن  ار  دوخ  ناتـسود  یهاـگ  یّتح  دـندومن ؛ یم  ریخ  ياـعد  ترـضح ، نآ  نارئاز 

.دندومن یم  فّسأت  راهظا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تاکرب  زا  ّتیمورحم  يارب  هدرک و  شنزرس 

مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا  َهَرایِز  ْعَدَتال  ُهَیِواعم ! ای  : » دومرف بهو  نب  هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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َُهل اوُعْدَـی  ْنَمِیف  َكَداوسَو  َکَصْخَـش  ُهَّللا  َيَرَی  ْنَأ  ُّبُِحت  امَأ  ُهَدـْنِع ، َناَـک  ُهَْربَق  َّنَأ  یّنَمَتَی  اـم  ِهَرْـسَْحلا  َنِم  يأَر  ُهَکَرَت  ْنَم  َّنِاَـف  ٍفْوَِخل 
ََکل ُرِفْغَیَو  یضَم  اِمل  ِهَرِفْغَْملِاب  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبُِحت  امَأ  مالـسلا  مهیلع  ُهَِّمئَْألاَو  ُهَمِطافَو  ٌِّیلَعَو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 

ُهُِحفاـُصی ْنَّمِم  ًادَـغ  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبُِحت  اـمَأ  ِِهب ، ُعَْبتَت  ٌْبنَذ  ِْهیَلَع  َْسَیلَو  اْینُّدـلا  َنِم  ُجُرْخَی  ْنَّمِم  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبُِحت  اـمَأ  ٍهَنَـس ، َنیِْعبَـس  َبوـُنُذ 
سک ره  اریز  نکن ؛ اهر  نمشد ) زا  سرت (  رطاخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هیواعم ! يا   » (1) ؛» هلآو هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر 

وا کیدزن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فیرش  ربق  شاک  دنک  یم  وزرآ  هک  دوش  یم  یترسح  راچد  دنک ، كرت  ار  ترـضح  نآ  ترایز 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـنیبب  یناسک  فیدر  رد  ار  وت  دـنوادخ  يرادـن  تسود  ایآ  دـنک .) تراـیز  رتشیب  تسناوت  یم  و   ) دوب

، ترایز زا  تشگزاب  ماگنه  هک  یشاب  یناسک  زا  يرادن  تسود  ایآ  دننک ؟ یم  اعد  وا  يارب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  همطاف و  یلع ، هلآو ،
یناسک زا  يرادن  تسود  ایآ  دهد ؟ ارق  شزرمآ  دروم  زین  ار  وت  رگید  لاس  داتفه  هانگ  هدیشخب و  ار  ناشیا  هتـشذگ  ناهانگ  دنوادخ 
ناشلابو هک  تسا  هدنامن  یقاب  نانآ  يارب  یهانگ  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رثا  رب   ) هک یلاح  رد  دنور  یم  ایند  زا  هک  یـشاب 

»؟ دیامن هحفاصم  وت  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمایق ، يادرف  يرادن  تسود  ایآ  دشاب ؟

شزرا و رب  لیلد  دوش ، یم  هدـید  تیاور  کـی  رد  مالـسلا  هیلعءادهـشلادّیس  ترـضح  تراـیز  يارب  تاـکرب  راـثآ و  همه  نیا  یتقو 
.تسا ترضح  نآ  ترایز  ّتیمها 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  نارئاز  يارب  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  رافغتسا 
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ُرُـضْحَت هلآو  هیلع  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  َْتِنب  َهَمِطاف  َّنِإ  : » دومرف ترـضح  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریثک  نب  دوواد 
ربق نیرئاز  دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ترـضح   » (1) ؛» ْمَُهبُُونذ ْمَُهل  ُرِفْغَتْسَتَف  مالسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  اَِهْنبِإ  ِْربَق  ِراّوُِزل 

«. دیامن یم  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  نانآ  ناهانگ  يارب  هدومن ، ادیپ  روضح  مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف 

تباجا دنوادخ  دنک ، شزرمآ  ترفغم و  بلط  یـسک  يارب  مارتحا  تّزع و  نآ  اب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  یتقو  هک  تسا  نشور 
.دریگ یم  رارق  ملاع  راگدرورپ  شزرمآ  لومشم  رئاز ، نیا  هجیتن  رد  دریذپ ، یم  ار  وا  تعافش  هدومن ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  رئاز  يارب  ناگتشرف  رافغتسا 

َنوُْکبَی ٌْربَغ  ٌْتعَش  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  َْدنِع  ٍکَلَم  ِفالآ  ُهََعبْرَأ  : » دومرف ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا 
ُهوُداع اـّلِإ  ُضُرْمَی  ـالَو  ُهوُعَّیَـش  اـّلِإ  ٌعَّدَُوم  ُهُعِّدَُؤیـالَو  ُهُولَبْقَتْـسا  اَّلِإَو  ٌِرئاز  ُهُروُزَی  ـالَف  ُروُْصنَم  َُهل  ُلاـُقی  ٌکَـلَم  مُهُـسِیئَر  ِهَماـیِْقلا ، ِمْوَی  یلِإ 

رابغ هدز و  مغ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رانک  رد  هتـشرف  رازه  راهچ  « ؛» ِِهتْوَم َدَْعب  َُهل  اوُرَفْغَتْـساَو  ِِهتَزانَج  یلَع  اوُّلَـص  ّالِإ  ُتوُمَیالَو 
رگم دنک  یمن  ترایز  ار  ترـضح  نآ  ربق  يرئاز  چـیه  .روصنم  مان  هب  تسا  يا  هتـشرف  نانآ  گرزب  .دـننک  یم  هیرگ  تمایق  ات  دولآ 

تدایع ار  وا  دوش ، ضیرم  .دـننک  یم  تعیاشم  ار  وا  هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  عادو  ترـضح  نآ  اب  دـننک ، یم  لابقتـسا  ار  وا  هک  نیا 
شا هزانج  رب  دریمب ، رگا  هدومن و 
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«. دننک یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  شگرم  زا  دعب  دنناوخ و  یم  زامن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث  نوماریپ  تایاور  زا  يا  هنومن 

نآ زا  یتسرهف  رکذ  هک  تسا  هدیسر  یناوارف  تایاور  نآ ، تاکرب  راثآ و  تلیضف ، شزرا ، مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هرابرد 
افتکا هدومن ، حیرصت  ناهانگ  شزرمآ  رد  ترـضح  نآ  ترایز  شقن  رب  هک  یتایاور  زا  يا  هنومن  هب  اهنت  اذل  دماجنا ، یم  لوط  هب  اه 

: مینک یم 

ْعِجْرَی َْمل  اِنتَعیِش  ْنِم  مالسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا  َراز  ْنَم  : » دومرف ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناکـسم  نبا  فلا )
ُْفلَأ َُهل  ُعَفُْرتَو  ٍهَئِّیَـس  ُْفلَأ  ُْهنَع  َیُِحمَو  ٍهَنَـسَح  ُْفلَأ  ُُهتَّباد  اـْهتَعَفَر  ٍدَـی    ّ ِلُـکَو اـهاطَخ  ٍهَوْطُخ    ّ ِلُِـکب َُهل  ُبَتُْکیَو  ٍْبنَذ  ُّلُـک  َُهل  َرَفُْغی  یّتَح 

همه دنوادخ  هک  نیا  ات  دنک  یمن  تعجارم  دـنک ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ام  نایعیـش  زا  سک  ره   » (1) ؛» ٍهَجَرَد
دوش و یم  هتـشون  هنـسح  رازه  هتـشادرب ، شبکرم  هک  یتسد  ره  هداهن و  هک  یماگ  ره  يارب  دهد و  رارق  شزرمآ  دروم  ار  شناهانگ 

«. دوش یم  اطع  وا  هب  هجرد  رازه  هدیدرگ و  وحم  وا  زا  هئّیس  رازه 

الَو ًارِشَأ  ًابِسَتُْحم ال  مالسلا  هیلع  َْنیَسُْحلا  َراز  ْنَم  : » دومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  کلام  نب  همادق  ب )
امَّلُکَو ٌهَّجَح  ٍهَوْطُخ    ّ ِلُِکب َُهل  ُبَتُْکیَو  ٌسَنَد  ِهیَلَع  یْقبَی  الَف  ِءاْملا  ِیف  ُبْوَّثلا  ُصَّحَُمی  امَک  ُُهبُونُذ  ُْهنَع  ْتَصُِّحم  ًهَعْمُـس  الَو  ًءاـیِر  ـالَو  ًارََطب 

ماما نآ ، لاثما  رخف و  ایر و  يور  زا  هن  داقتعا ، يور  زا  هک  یسک   » (2) ؛» ٌهَرْمُع ًامَدَق  َعَفَر 
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كرچ و دوش و  یم  هتـسش  بآ  رد  ساـبل  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ، یم  هتـسش  وا  زا  شناـهانگ  دـنک ، تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
يارب دراد ، یم  رب  هک  یمدق  ره  ّجح و  باوث  دراذگ ، یم  هک  یمدق  ره  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  دنام ، یمن  یقاب  نآ  رب  تفاثک 

«. دوش یم  هتشون  هرمع  باوث  وا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  دنک  ترایز  هک  یسک  مدرگ ! تیادف  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  هجراخ  نب  نوراه  ج )
، هتفرگ رظن  رد  ار  ترخآ  باوث  ادـخ و  تیاضر  طقف  دوخ  ترایز  رد  دراد و  تفرعم  ترـضح ، نآ  ّقح  هب  تبـسن  هک  یلاـح  رد  ار 

؟ دوش یم  شبیصن  يزیچ  هچ 

ُهَّللا َرَفَغ  ِهَرِخآلا  َراّدلاَو  ِهَّللا  َهْجَو  ِِهب  ُدیُِری  ِهِّقَِحب  ًافِراع  َُهل  ًاِرئاز  مالسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َْربَق  یتَأ  ْنَم  ُنوُراه ! ای  : » دومرف خساپ  رد  ترـضح 
اب سک  ره  نوراـه ! يا   » (1) ؛»؟ ََکل ِْفلْحَأ  َْملَأ  ََکل ، ِْفلْحَأ  َْملَأ  ََکل ، ِْفلْحَأ  َْملَأ  ًاثالَث : ِیل  َلاـق  َُّمث  َرَّخَأَـت ، اـمَو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اـم 
یم ار  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـنوادخ  دـنک ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  تماـیق ، ادـخ و  ياـضر  يارب  تفرعم و 

!« مروخب مه  دنگوس  وت  يارب  ایآ  دومرف : هبترم  هس  سپس  دزرمآ ،

ام َُهل  َرَفُْغی  ْنَأ  ُهَتَیالِوَو  ُهَتَمْرُحَو  ُهَّقَح  َفَرَع  اذِإ  ِتارُْفلا  ِیِطاِشب  ِْنیَسُْحلا  ُِرئاز  ِِهب  ُباُثی  ام  ینْدَأ  : » مالسلا هیلع  یسُوم  نَسَْحلا  ُوبَأ  َلاق  ( » د
تیالو تمرح و  ّقح و  هب  تبـسن  تفرعم  اب  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما   » (2) ؛» َرَّخَأت امَو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت 

هتشذگ ناهانگ  شزرمآ  شباوث  نیرتمک  دنک ، ترایز  البرک  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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«. تسوا هدنیآ  و 

ِْربَق ِراّوُز  یلَع  ُهَّللا  َعَلَّطِإ  َهَفَرَع  ُمْوَی  َناَک  اذِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  ریدـس  نب  نانح  ه )
یم هک  هفرع  زور   » (1) ؛» ِتافَرَع ِلْهَأ  یلَع  ُهَتَماقِإ  َلَعْجَی  َُّمث  ْمَُکل  ُتْرَفَغ  ْدَقَف  اوُِفنْأَتْـسِإ  ْمَُهل : َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ 

، دینک عورـش  ار  لامعا  دیوگ : یم  نانآ  هب  باطخ  دـنک و  یم  رظن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  نارئاز  هب  لّوا  دـنوادخ  دوش ،
«. دنک یم  تافرع  لها  هب  ور  سپس  مدیزرمآ ، ار  امش  هتشذگ 

نآ رامش  یب  دیاوف  اروشاع و  ترایز 

نآ فیرـش  ربق  دزن  هک  تسا  يرئاز  هب  طوبرم  دـش ، رکذ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  يارب  هک  ییاـه  تلیـضف  باوث و  هچرگ 
يرگید لیلد  ره  هب  ای  هار ، ندوب  هتـسب  ّتینما ، مدـع  ای  رقف  رثا  رب  یـسک  رگا  اّما  دـنک ؛ یم  ترایز  کیدزن  زا  ار  وا  هتفر و  ترـضح 

ار ترـضح  نآ  ترایز  زین  رود  هار  زا  دـناوت  یم  دـنک ، ترایز  کیدزن  زا  ار  شترـضح  دـنک و  رفـس  ینیـسح  يالبرک  هب  تسناوتن 
.دنادرگ شیوخ  بیصن  ار  اه  شاداپ  نامه  دتسرفب و  مالس  وا  رب  دناوخب و 

مهد زور  ار  یلع  نب  نیسح  دنک  ترایز  سک  ره  : » دومرف اروشاع  زور  رد  نیـسح  ماما  ترایز  باوث  دروم  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
رازه ود  هرمع و  رازه  ود  جح ، رازه  ود  باوث  اب  دنک  یم  تاقالم  تمایق  رد  ار  ادخ  دوش ، نایرگ  ترضح و  نآ  ربق  دزن  مرحم 
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«. دشاب هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باکر  رد  هک  داهج 

؟ دنک هچ  دشابن  نکمم  اجنآ  هب  نتفر  وا  يارب  دشاب و  رود  البرک  زا  یسک  رگا  دیسرپ : يوار 

دّیـس ترـضح  رب  و  البرک )  ) ترـضح نآ  يوس  هب  دنک  هراشا  دور و  نوریب  رهظ  کیدزن  یـسک  نینچ  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
.دنک هبدن  هیرگ و  ءادهشلا  دّیس  ترضح  رب  درازگ و  زامن  تعکر  ود  هاگ  نآ  دتسرف ، نیرفن  شترـضح  نالتاق  رب  مالـس و  ءادهـشلا 

تبیـصم باوث  دزم و  دهد ، ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  یـسک  .دـنک  كرد  ار  اه  باوث  نآ  همه  هک  موش  یم  نماض  نم  دـنک  نینچ  رگا 
«. درب دهاوخ  تمایق  ات  تقلخ  نامز  زا  ار  يدیهش  قیّدص و  یصو ، لوسر ، ربمغیپ ، ره 

(1) .دومرف میلعت  يو  هب  ار  اروشاع » ترایز   » ترضح هاگ  نآ 

اروشاع ترایز  ریثأت  زا  بلاج  یتیاکح 

ترایز يارب  هک  يدایز  راـثآ  دـیاوف و  ناـیب  زا  سپ  یمق  ثّدـحم  موحرم  .میرب  یم  ناـیاپ  هب  بلاـج  یناـیرج  رکذ  اـب  ار  لـصف  نیا 
اب يدرم  زا  يدزی  نسحّالم  جاح  مان  هب  نانیمطا  قوثو و  دروم  يدرف  دیوگ : یم  دـنک ، یم  رکذ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياروشاع 
نم تفگ : هک  هدرک  لقن  دوب ، شترخآ  رما  حالـصا  تدابع و  لوغـشم  ًاـمئاد  هک  يدزی  یلع  دّـمحم  جاـح  ماـن  هب  راـکزیهرپ  اوقت و 

يراّشع لغش  هب  دش ، گرزب  یتقو  اّما  میدش ؛ تیبرت  مّلعم  کی  دزن  و  میدش ، گرزب  مه  اب  یکدوک  زا  هک  متشاد  يا  هیاسمه 
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.دندرپس كاخ  هب  دوب ، هّلحم  کیدزن  هک  یناتسربق  رد  ار  وا  دُرم ، یتقو  دش ، لوغشم 

نینچ نیا  وت  مدرک  یمن  رواب  متفگ : وا  هب  .درادن  یلکشم  تسا و  بوخ  شعـضو  هک  مدید  باوخ  رد  ار  وا  هام  کی  دودح  زا  سپ 
؟ دش وت  تاجن  ثعاب  يزیچ  هچ  یشاب ، باذع  راتفرگ  هک  درک  یم  باجیا  وت  لغش  .یشاب  هتشادن  یلکشم  یشاب و 

توف رگنهآ  فرشا  داتسا  رسمه  هک  زورید  ات  تافو  زور  زا  مدوب ، باذع  راتفرگ  نم  ییوگ  یم  وت  هک  هنوگ  نامه  تفگ : خساپ  رد 
، دندمآ وا  رادید  هب  هبترم  هس  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبع  ابا  ترـضح  وا  توف  بش  رد  .دندرک  نفد  ناتـسربق  نیا  رد  ار  وا  درک و 

رارق تمعن  دروم  و  دش ، بوخ  ام  همه  لاح  هجیتن  رد  دوش ، هتـشادرب  ناتـسربق  نیا  لها  زا  باذـع  هک  دـنداد  روتـسد  مّوس  هبترم  رد 
.میتفرگ

مدرک و ادـیپ  ار  وا  هتفرگ ، ار  وا  غارـس  متخانـش ، یمن  ار  رگنهآ  فرـشا  داتـسا  هـک  ییاـجنآ  زا  مدرک و  بّـجعت  مدـش  رادـیب  یتـقو 
؟ دیتشاد يرسمه  مدیسرپ :

.میدرک نفد  ار  وا  ناکم  نالف  رد  درک و  توف  لبق  زور  دنچ  يرآ ، تفگ :

.درب ار  ناتسربق  نامه  مان  مدید 

؟ دوب هتفر  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبع  یبا  ترایز  هب  وا  متفگ :

.ریخ تفگ :

؟ درک یم  ترضح  نآ  بیاصم  رکذ  متفگ :

.ریخ تفگ :

؟ تشاد نیسح  ماما  يرادازع  سلجم  متفگ :

؟ ینک یم  ار  لاؤس  نیا  ارچ  .ریخ  تفگ :
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.ما هدید  یباوخ  نینچ  متفگ :

(1) .دومن یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياروشاع  ترایز  رب  تموادم  نم  رسمه  يرآ ، تفگ :

.نیملاعلا ّبر  نیمآ  .امرفب  ام  همه  بیصن  ار  ترخآ  رد  ناشتعافش  ایند و  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ترایز  ادنوادخ !
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ناهانگ شزرمآ  و  ع )  ) تیب لها  تّیمولظمرب  نتسیرگو  هیزعت  مهدزای :  لصف 

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  تارـضح  زا  یناوارف  تاـیاور  و  هتـشاد ، ّرثؤم  رایـسب  شقن  ناـهانگ  شزرمآ  رد  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی 
یلع نب  نیسح  ءادهشلا  دّیس  ترضح  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتیمولظم  رب  نتـسیرگ  يرادازع و   » هدیـسر ام  هب  نآ  نوماریپ 

.دشاب یم  مالسلا » امهیلع 

ناوارف تاکرب  راثآ و  نآ  يارب  هتشاد و  دوخ  نایعیـش  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هک  یتاشرافـس  رب  هوالع  هک  تسا  یعوضوم  نیا 
.دنا هتشاد  لومعم  شیوخ  یگدنز  رد  ار  همانرب  نیا  زین  نانآ  دوخ  دنا ؛ هدومن  رکذ 

رب دندش و  یم  روآ  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بیاصم  رّرکم  نانآ  هک  دهد  یم  ناشن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  یگدنز  یـسررب 
نآ تداهـش  زا  سپ  مه  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبع  ابا  تداهـش  زا  لـبق  مه  هلأـسم  نیا  .دنتـسیرگ  یم  ترـضح  نآ  ّتیمولظم 

.تسا هتشاد  دوجو  ترضح ،
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لوسر هب  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  لیئربج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تدـالو  ماـگنه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا  یّتح 
.دنتسیرگ ءادهشلا  دّیس  تداهش  رب  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  نینمؤملاریما و  اب  ترضح  نآ  داد و  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نتسیرگ 

دومرف رما  دوب و  نم  هناـخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  هشیاـع  زا  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع 
لوسر دزن  منک ، لرتنک  ار  وا  متـسناوتن  نم  دش ، دراو  دوب  یکدوک  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماگنه  نیا  رد  .دوشن  دراو  نم  رب  یـسک 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  دش و  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  لیئربج  هک  دیـشکن  یلوط  .تفر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
اّما تسیرگ ؛ تبیصم  نیا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دش ، دهاوخ  دیهش  وت  تّما  زا  يدارفا  تسد  هب  كدوک  نیا  هک  داد  ربخ 

هیرگ ادخ !» لوسر  يا   » (1) ؛» ِْتیَْبلا َلْهَأ  ْمُکِِمئاِقب  ْمُْهنِم  ُهَّللا  ُمِقَْتنَی  َفْوَسَف  ِْکبَت  ال  : » تفگ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  لیئربج 
«. تفرگ دهاوخ  نانآ  زا  تیب  لها  امش  زا  مئاق  طّسوت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنشک  ماقتنا  دنوادخ  يدوز  هب  نکن ،

دیزی رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نعل 

نیـسح ماما  شزیزع  دنزرف  ترـضح ، دش ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تلحر  هب  رجنم  هک  يرامیب  نآ  رد  دیوگ : یم  ساّبع  نبا 
هک يا  هنوگ  هب  دینابسچ ، دوخ  هنیس  هب  ار  مالسلا  هیلع 
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ُدیِزَِیلَو ِیلام  : » دومرف داد ، یم  ناج  هک  یلاح  رد  دیکچ و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ندب  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تروص  زا  قرع 
!!« دنک تنعل  ار  دیزی  دنوادخ  دهدن و  رارق  تکرب  وا  راک  رد  ادخ  راکچ ، دیزی  اب  ارم  « ؛» َدیِزَی ْنَْعلا  َّمُهَّللَأ  ِهِیف  ُهَّللا  َكَراب  ال 

یم ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب ، يراج  شنامـشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  دمآ  شوه  هب  یتقو  .تفر  شوه  زا  ترـضح  هاگ  نآ 
همکحم  ) تسا یهاگیاج  وت  لـتاق  هب  تبـسن  نم  يارب   » (1) ؛» َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  ًاماقَم  َِکِلتاِقل  ِیل  َّنِإ  اـمَأ  : » دومرف یم  دیـسوب و 

«. ّلجوّزع راگدرورپ  دزن  رد  تسیا )

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  يارب  قداص  ماما  يرادزع 

سلجم هدومن ، يرادازع  هیرگ و  ترضح  نآ  يارب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب 
.دندرک یم  اپ  رب  ازع 

لها ناحادم  ارعش و  زا   ) ناّفع نب  رفعج  هک  میدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هفوک  مدرم  زا  یعمج  اب  دیوگ : یم  ماّحـش  دیز 
: دومرف دناشن و  دوخ  رانک  رد  تشاد و  یمارگ  ار  وا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دش  دراو  مالسلا ) مهیلع  تیب 

!«. ییوگ یم  ییابیز  ياهرعش  وا  تبیصم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  وت  ما  هدینش  رفعج ! يا  »

.يرآ تفگ :

«. ناوخب مه  اجنیا  سپ  : » دومرف ترضح 
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دوب يا  هزادنا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نتسیرگ  .دنتسیرگ  همه  نایفارطا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  هک  دناوخ  ار  يراعشا  ناّفع  نب  رفعج 
: دومرف هاگ  نآ  .دومن  سیخ  ار  ترضح  نساحم  تروص و  کشا ، هک 

ام زا  شیب  دندینش و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دروم  رد  ار  وت  راعـشا  دنتـشاد و  روضح  اجنیا  هکئالم  نآلا  دنگوس ! ادخ  هب  رفعج ! يا  »
«. داد رارق  تشهب  لها  دیزرمآ و  ار  وت  دنوادخ  نونکا  مه  دندرک و  هیرگ  ءادهشلا  دّیس  رب 

»؟ میوگب تیارب  نیا  زا  شیب  یلیام  ایآ  : » دومرف سپس 

.دییامرفب مدرک : ضرع 

لها دزرمآ و  یم  ار  وا  دـنوادخ  دـنایرگب ، ای  دـنک ، هیرگ  دـیوگب و  يرعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هراـبرد  سکره  : » دومرف ترـضح 
(1) «. دهد یم  رارق  تشهب 

بیبش نب  ناّیر  هب  مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  تاشرافس 

مرحم هام  : » دومرف ترـضح  .مدـش  دراو  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  رب  مّرحم  لّوا  زور  دـیوگ : یم  بیبش  نب  ناّیر 
هن دنتـشاد و  هگن  ار  هام  نیا  تمرح  هن  تّما ، نیا  اّما  دنتـسناد ؛ یم  مارح  ار  راتـشک  ملظ و  هام ، نآ  رد  ّتیلهاج  لها  هک  تسا  یهاـم 

زگره ادخ  دندرک ، ریسا  ار  شتیب  لها  دنتشک و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هّیرذ  هام  نیا  رد  ار و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تمرح 
.دیشخب دهاوخن  ار  نانآ 

ِیبَأ ِْنب    ّ ِِیلَع ِنب  ِْنیَسُْحِلل  ِْکباَف  یَِشل ٍء  ًایِکاب  َْتنُک  ْنِإ  ِبِیبَش ! َْنب  اَی  : » دومرف هاگ  نآ 
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رب رگا  بیبش ! رـسپ  يا  « ؛» َنوُهِیبَش ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  ام  ًالُجَر  َرَـشَع  َهَِینامَث  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ُهَعَم  َِلُتقَو  ُْشبَْکلا  ُحـَبُْذی  امَک  َحـِبُذ  ُهَّنِاَف  ٍِبلاط 
اب دندرک و  حبذ  ار  وا  دننک ، حبذ  ار  يدنفسوگ  هک  نانچ  نآ  اریز  نک ، هیرگ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسح  رب  يدرک ، هیرگ  يزیچ 

«. دنتشادن يدننام  لثم و  نیمز  يور  رد  هک  دندش  هتشک  شتیب  لها  زا  رفن  هدجه  يو 

ِهِْربَق َْدنِع  ْمُهَف  َِلُتق  ْدَق  ُهوُدَجَوَف  ِهِرْصَِنل  ٍفالآ  ُهََعبْرَأ  ِهَِکئالَْملا  َنِم  ِضْرَْألا  َیلِإ  َلََزن  ْدََقلَو  ِِهْلتَِقل  َنوُضَرَْألاَو  ُْعبَّسلا  ُتاوامَّسلا  ِتََکب  ْدََقلَو  »
نیمز هناگتفه و  ياه  نامـسآ  هک  یتسار  هب  « ؛» ِْنیَـسُْحلا ِتاراَثل  ای  ْمُهُراعَـشَو : ِهِراـْصنَأ  ْنِم  َنُونوُکَیَف  ُِمئاـْقلا  َموُقَی  ْنَأ  یلإ  ٌْربَغ  ٌْتعَش 

نآ دندید  اّما  دـننک ؛ يرای  ار  وا  ات  دـندش  لزان  هتـشرف  رازه  راهچ  ترـضح ) نآ  تداهـش  زور  رد   ) دـندرک هیرگ  وا  تداهـش  يارب 
ای ناشراعـش : دنتـسه و  یقاب  يدـهم  ترـضح  روهظ  ات  دولآ  كاخ  ناشیرپ و  وا  ربق  رانک  اذـل  تسا و  هدیـسر  تداهـش  هب  ترـضح 

«. تسا نیسحلا  تاراثل 

ًالِیلَق ًارِیبَک  ْوَأ  َناَک  ًاریِغَص  ُهَْتبَنْذَأ  ٍْبنَذ  َّلُک  ََکل  ُهَّللاَرَفَغ  َْکیَّدَخ  یلَع  َکَعُومُد  َریِصَت  یّتَح  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  َْتیََکب  ْنِإ  ِبِیبَش ! َْنب  اَی  »...
ناهانگ دنوادخ  دوش ، يراج  تتروص  رب  تمشچ  کشا  ات  ینک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  « ؛» ًارِیثَک ْوَأ  َناَک 

«. دایز ای  دشاب  مک  گرزب ؛ ای  دشاب  کچوک  دزرمآ ؛ یم  ار  وت 

ادخ يراد  تسود  رگا  بیبش ! رسپ  يا  « ؛» مالسلا هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِرُزَف  َْکیَلَع  َْبنَذ  الَو  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  یَْقلَت  ْنَأ  َكَّرَـس  ْنِإ  ِبِیبَش ! َْنب  اَی  »
«. نک ترایز  ار  نیسح  دشابن ، وت  يارب  یهانگ  هک  یلاح  رد  ینک  تاقالم  ار 
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رگا بیبش ! رـسپ  يا  « ؛» مالـسلا هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َهَلَتَق  ْنَْعلاَـف    ّ ِِیبَّنلا َعَم  ِهَّنَْجلا  ِیف  ِهَِّیْنبَْملا  َفَرُْغلا  َنُکْـسَت  ْنَأ  َكَّرَـس  ْنِإ  ِبِیبَـش  َْنب ! اَـی  »...
«. نک تنعل  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنشک  یشاب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  یتشهب  ياهرصق  رد  يراد  تسود 

ُْتنُک ِینَتَیل  ای  ُهَتْرَکَذ : یتَم  ْلُقَف  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َعَم  َدِهُْـشتْسا  ِنَِمل  ام  ُْلثِم  ِباوَّثلا  َنِم  ََکل  َنوُکَی  ْنَأ  َكَّرَـس  ْنِإ  ِبیبَش ! َْنب  اَـی  »
ره یشاب ، هتشاد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  ادهش  باوث  هک  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  « ؛» ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم 

«. مدش یم  لیان  تداهش  میظع  زوف  هب  مدوب و  امش  اب  شاک  وگب : يدرک  دای  ار  وا  تقو 

ًالُجَر َّنَأ  ْوَلَف  اِنتَیالِِوب  َْکیَلَعَو  انِحَرَِفل  ْحَْرفاَو  اِننْزُِحل  ْنَزْحاَـف  ِناـنِْجلا  َنِم  یلُْعلا  اَِـنتاجَرَد  ِیف  اـنَعَم  َنوُکَت  ْنَأ  َكَّرَـس  ْنِإ  ِبِیبَش ! َْنب  اَـی  »
نزح اب  یـشاب ، ام  اب  تشهب  يالاب  تاجرد  رد  هک  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا   » (1) ؛» ِهَمایِْقلا َمْوَی  ُهَعَم  ُهَّللا  ُهَرَـشََحل  ًارَجَح  ّیلَوَت 

نآ اب  ار  وا  ادخ  دشاب ، هتـشاد  تسود  مه  ار  یگنـس  یـسک  رگا  اریز  شاب ؛ هتـشاد  ار  ام  تیالو  شاب و  داش  ام  يداش  اب  نوزحم و  ام 
«. دنک یم  روشحم 

مالسلا امهیلعداّجس  ماما  هاگدید  زا  نیسح  ماما  رب  نتسیرگ  باوث 

هیرگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هک  ینمؤم  ره  دومرف : یم  اهراب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مردپ  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
رد ار  یگرزب  ياه  هفیاط  هک  دنک  یم  انب  وا  يارب  تشهب  رد  يا  هناخ  دـنوادخ  دوش ، يراج  شا  هنوگ  رب  کشا  هک  يّدـح  هب  دـنک ،

.دهد یم  اج  دوخ 
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رد ار  وا  دـنوادخ  دوش ، يراـج  شا  هنوـگ  رب  کـشا  اـت  دـنک  هیرگ  هدـش ، دراو  اـم  رب  نانمـشد  فرط  زا  هک  یملظ  رب  ینمؤـم  ره  و 
زا ار  رازآ  دنوادخ  دوش ، يراج  شا  هنوگرب  کشا  دنیبب و  رازآ  ام  هار  رد  هک  ینمؤم  ره  .دهد و  یم  رارق  تشهب  رد  قدـص  هاگیاج 

«. دهد یم  رارق  شتآ  طخس و  زا  ّتینما  رد  ار  وا  تمایق  رد  دنک و  یم  عفد  وا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زور  اروشاع  زور 

يزور تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  زور  اروشاع )  ) زور : »... دومرف ینالوط  ًاتبسن  ینایب  نمض  مالـسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما 
ِْهیَلَع َءاُکْبلا  َّنِإَف  َنوُکاْبلا ، ِْکبَْیلَف  ِْنیَـسُْحلا  ِْلثِم  یلَعَف...تسا  هتخاس  يراج  ار  اـم  ياـه  کـشا  هدز و  شتآ  ار  اـم  ياـه  لد  هک  تسا 

ناهانگ مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  نتـسیرگ  اریز  دننک ؛ هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لثم  رب  ناگدننک  هیرگ  دیاب  « ؛» َماظِْعلا َبُونُّذلا  ُّطُحَی 
«. دزیر یم  ار  گرزب 

وا رب  هودناو  نزح  .دش  یمن  هدید  نادنخ  رگید  دیسر ، یم  ارف  مرحم  هام  یتقو  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  مردپ  : » دومرف هاگ  نآ 
تسا يزور  زور ، نیا  دومرف : یم  دوب و  مردپ  نزح  مغ و  نتسیرگ ، زور  رگید  زور  نآ  دیسر ، یم  اروشاع  زور  هب  ات  درک ، یم  هبلغ 

(1) «. مالسلا هیلع  ُْنیَسُْحلا  ِهِیف  َِلُتق  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  َوُه  « » دنتشک ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  نتسیرگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  نایرج  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یتقو  هک  تسا  تیاور  رد 
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نیا : » درک ضرع  درک و  هیرگ  همطاـف  ترـضح  داد ، ربخ  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  هب  دوش ، یم  دراو  وا  رب  هک  ییاـه  تبیـصم  و 
»؟ تفرگ دهاوخ  تروص  ینامز  هچ  تبیصم 

«. یلع هن  وت و  هن  متسه ، نم  هن  هک  ینامز  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

»؟ دیامن یم  ازع  هماقا  دیرگ و  یم  منیسح  رب  یسک  هچ  سپ  : » درک ضرع  دش و  رتشیب  ارهز  هیرگ 

نیا .دـننک  یم  هیرگ  تیب  لها  نادرم  رب  نم  تّما  نادرم  تیب و  لها  نانز  رب  نم  تّما  ناـنز  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
یم تعافـش  ارم  تّما  نانز  وت  دـش ، تمایق  زور  یتقو  .دوش  یم  ماجنا  لاـس  ره  دوش و  یم  دـیدجت  لـسن  هب  لـسن  يرادازع  هیرگ و 
یم تشهب  دراو  هتفرگ ، ار  شتـسد  دـنک ، هیرگ  وا  ياـه  تبیـصم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رب  سک  ره  .ار  ناـنآ  نادرم  زین  نـم  ینک ،

«. مییامن

ره « ؛» ِهَّنَْجلا ِمیِعَِنب  ٌهَرِْـشبَتْسُم  ٌهَکِحاض  اهَّنِإَف  ِْنیَـسُْحلا  ِباصُم  یلَع  ْتََکب  ٌْنیَع  ّالِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ٌهَیِکاب  ٍْنیَع  ُّلُک  ُهَمِطاف ! ای  : » دومرف هاگ  نآ 
هب تمایق  زور  مشچ  نیا  دشاب ، هدرک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  تبیصم  رب  هک  یمـشچ  رگم  تسا ، نایرگ  تمایق  زور  یمـشچ 

(1) «. تسا نامداش  یتشهب  ياه  تمعن 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  يارب  يرادازع  سلاجم  لیکشت  زا  فده 

هب مالـسلا  مهیلع  هّمئا  قیوشت  بیغرت و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  لـصف ، نیا  ناـیاپ  رد 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  يارب  يرادازع  نتسیرگ و 
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رد دـنهد و  لیکـشت  یلفاحم  سلاجم و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رب  هیرگ  يرادازع و  هزیگنا  هب  مدرم  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  رتشیب 
.دندرگ انشآ  شیوخ  فیاظو  فراعم و  اب  نیرضاح  دوش و  نایب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  لیاضف و  سلاجم ، نآ 

»؟ دینک یم  ثیدح  لقن  دیوش و  یم  عمج  مه  رود  ایآ  « ؛»؟ َنُوثِّدَُحتَو َنوُِسلْجَت  : » دومرف لیضف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.يرآ تفگ :

َجَرَخَف ُهَْدنِع  انْرِکُذ  ْوَأ  انَرَکَذ  ْنَم  ُْلیَُضف ! ای  انَْرمَأ ! ییْحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َمِحَرَف  ُْلیَُضف ! ای  .انَْرمَأ  اُویْحَأَف  اهُّبِحُأ  َِسلاجَْملا  َْکِلت  َّنِإ  : » دومرف ماما 
رما لیـضف ! يا  .مراد  تسود  نم  ار  سلاجم  نیا   » (1) ؛» ِرْحَْبلا َِدبَز  ْنِم  َرَثْکَأ  َْتناک  َْولَو  َُهبُونُذ  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِبابُّذـلا  ِحانُج  َْلثِم  ِِهْنیَع  ْنِم 

ام زا  يرکذ  یتقو  ای  دنک ، دای  ار  ام  هک  یسک  لیضف ! يا  .دنک  هدنز  ار  ام  رما  هک  یـسک  دنک  تمحر  يادخ  دیراد ، هگن  هدنز  ار  ام 
اهایرد فک  هزادـنا  هب  ولو  دزرمآ  یم  ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  دوش ، جراخ  شمـشچ  زا  کـشا  یـسگم  لاـب  هزادـنا  هب  دوشب ، وا  دزن 

«. دشاب

رد دیاب  دشاب و  رادفده  دیاب  دوش ، یم  لیکشت  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  ابا  يرادازع  مان  هب  هک  یسلاجم  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 
.دوش حرطم  زین  نانآ  ینارون  تاملک  ثیداحا و  لقن و  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رکذ  سلاجم ، نیا 
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ناهانگ هراّفک  : مهدزاود لصف 

هک لصف -  نیا  رد  .تسا  هدش  هدرب  مان  ناهانگ  هراّفک  ناونع  هب  اه  نآ  زا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یناوارف  روما  یمالسا ، تایاور  رد 
: مینک یم  هراشا  روما ، نیا  زا  یخرب  هب  راو ، تسرهف  تسا -  باتک  ینایاپ  لصف 

ناگدیدمتس زا  یسر  دایرف  ( 1

ياه هراّفک  هلمج  زا   » (1) ؛» ِبوُرْکَْملا ِنَع  ُسیِْفنَّتلاَو  ِفوُْهلَْملا  ُهَثاغإ  ِماَظِْعلا  ِبُونُّذلا  ِتاراّفَک  ْنِم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. تسا ناگدید  جنر  نداد  یّلست  ناگدز و  تبیصم  زا  یسردایرف  گرزب ، ناهانگ 

ینید ناردارب  جیاوح  ندروآ  رب  ( 2

ندروآ رب  نامکاح ، ياـهراتفر  یخرب  هراّـفک   » (2) ؛» ِناوْخِإلا ِجـِئاوَح  ُءاضَق  ِناْطلُّسلا  ِلَمَع  ُهَراّفَک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
«. تسا ینید  ناردارب  جیاوح 
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رافغتسا ( 3

تسا هدرک  متس  یسک  هب  سکره   » (1) ؛» َُهل ٌهَراّفَک  ُهَّنِإَف  َُهل  َهَّللا  ِرِفْغَتْـسَْیلَف  ُهَتافَف  ًادَحَأ  َمَلَظ  ْنَم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. دشاب یم  شهانگ  هراّفک  لمع ، نیا  اریز  دنک ؛ ترفغم  بلط  سک  نآ  يارب  درادن ، تیاضر ) بلط  تهج   ) یسرتسد وا  رب  و 

ِِعبْـشَْیلَف ُْهنِم  َقَفْـشَأَف  ًاْبنَذ  ََبنْذَأ  ْنَم  : » دومرف ترـضح  هک  دـنک  یم  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(2) ؛» َُهل ٌهَراَّفَک  ُهَّنِإَف  اذَک  اذَک  َْبنَذ  ِیلْرِفْغا  َّمُهَّللَأ  ُلوُقَی : َُّمث  ِنیَتَعْکَر  ِلَُصیَف  یّ ٌدَحَأ  ُهارَیال  ُْثیَح  ِضْرَْألا  َنِم  ٍزاَرب  یلِإ  ُجُرْخَی  َُّمث  َءوُضُْولا 
، دنیبن ار  وا  یسک  هک  ییاج  دور ، نابایب  هب  هتفرگ  وضو  سپ  دشاب ، تحاران  نارگن و  نآ ، هب  تبسن  دوش و  بکترم  یهانگ  سکره  »

یم شهانگ  هراّفک  راک  نیا  هدـب ، رارق  شـشخب  دروم  ارم  هاـنگ  نآ  اراـگدرورپ ! دـیوگب : هاـگ  نآ  دـناوخب ، زاـمن  تعکر  ود  سپس 
«. ددرگ

قلخ نسح  ( 4

امَک َلَمَْعلا  ُدِـسُْفَیل  ِْقلُْخلا  َءوُس  َّنِإَو  َدـِیلَْجلا  ُسْمَّشلا  ُبیِذـُت  امَک  َهَئیِطَْخلا  ُبیِذـُی  ِْقلُْخلا  َنْسُح  َّنِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
قالخا .دـنک و  یم  بآ  ار  خـی  دیـشروخ ، شبات  هک  هنوگ  نامه  دـنک  یم  بوذ  ار  اهاطخ  کین ، قالخا   » (3) ؛» َلَسَْعلا ُّلِْخلا  ُدِسُْفی 

«. دنک یم  دساف  ار  لسع  هکرس ، هک  هنوگ  نامه  دزاس  یم  دوبان  ار  لمع  دنسپان ،

تعامج زامن  راظتنا  ( 5

ٍهَعامَج یلِإ  ٍهَعامَج  ْنِم  ًهَعاَمَج  ِهالَّصلا  ُراِظْتنِإ  : » دومرف مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ماما 
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«. تسا ناهانگ  هراّفک  يدعب ، تعامج  زامن  ات  تعامج  زامن  نیا  زا  تعامج ، زامن  راظتنا   » (1) ؛» ٍْبنَذ   ّ ِلُک ُهَراَّفَک 

نآرق ندناوخ  ( 7

ٌنامَأَو ِراّنلا  َنِم  ٌْرتَسَو  ِبُونُّذـِلل  ٌهَراّفَک  ُهَتَئاِرق  َّنِإَف  ِنآْرُْقلا  ِهَئارَِقب  َْکیَلَع  ُناْملَـس ! اـی  : » دومرف ناملـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
باذع زا  ناما  شتآ و  زا  ششوپ  ناهانگ و  هراّفک  نآرق ، ندناوخ  اریز  نآرق ؛ ندناوخ  هب  داب  وت  رب  ناملس ! يا   » (2) ؛» ...ِباذَْعلا َنِم 

«. تسا

ادخ رکذ  ( 8

َُهل َُهل ، َکیِرَـشال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  ّالِإ  َهلِإ  ال  اـِهبوُرُغ : َلـْبَقَو  ُسْمَّشلا  َُعلْطَت  ْنَأ  َلـْبَق  ٍتاّرَم  َرْـشَع  َلاـق  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
َِکلذ ِِهبُونُذـِل  ٌهَراَّفَک  َْتناـک  ٌریِدَـق ، ْیَـش ٍء    ّ ِلُـک یلَع  َوُهَو  ُتوُـمَی  ـال  ُّیَح  َوُـهَو  ِییُْحیَو  ُتیُِمیَو  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  ُدْـمَْحلا ، َُهلَو  ُکـْلُْملا 

يو زور  نآ  ناـهانگ  هراّـفک...هَّللا  اـّلإ  هلا  ـال  دـیوگب : نآ  بورغ  زا  لـبق  دیـشروخ و  عولط  زا  لـبق  هبترم  هد  هک  یـسک   » (3) ؛» َمْوَْیلا
«. دش دهاوخ 

مالسلا مهیلعربمایپ  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  نداتسرف  دورد  ( 9

اهَّنِإَف ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِهالَّصلا  َنِم  ِْرثُْکْیلَف  َُهبُونُذ  ِِهب  ُرِّفَُکی  ام  یلَع  ْرِدْقَی  َْمل  ْنَم  : » دیامرف یم  مالـسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما 
ناوت هک  یسک   » (4) ؛» ًامْدَه َبُونُّذلا  ُمِدْهَت 
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، لمع نیا  اریز  دتـسرف ؛ دورد  مالـسلا  مهیلعربمایپ  لآ  ربمایپ و  رب  ناوارف  سپ  دـهد ، ماجنا  دوش  شهاـنگ  هراّـفک  هک  يراـک  درادـن 
«. دزاس یم  دوبان  ار  ناهانگ 

هودنا مغ و  ( 10

(1) ؛» ُْهنَع ِِهب  اهَرِّفَُکِیل  ِنْزُْحلِاب  ُهَّللا  ُهالَْتبِإ  اهُرِّفَُکی  اـم  ُلَـمَْعلا  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِنِمْؤُْملا  ُبُونُذ  ْتَُرثَک  اذِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ات دنک  یم  التبم  ییاه  یتحاران  هب  ار  وا  دـنوادخ  ددرگ ، اه  نآ  هراّفک  هک  دـشاب  هتـشادن  یلمع  دـشاب و  دایز  نمؤم  ناهانگ  هاگره  »

«. ددرگ شناهانگ  شزرمآ  ببس 

یلـص َلاق  اهُرِّفَُکی ؟ امَف  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  َلِیق  .ٌهَقَدَصالَو  ٌهالَـص  اهُرِّفَُکیال  ًابُونُذ  ِبُونُّذلا  َنِم  َّنِإ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
.دنک یمن  ار  اه  نآ  ناربج  هقدـص  زامن و  هک  دراد  دوجو  یناهانگ  ناهانگ ، نایم  رد   » (2) ؛» ِهَشیِعَْملا ِبَلَط  ِیف  ُموُمُْهلَأ  هلآو : هیلع  هللا 

«. یگدنز تشیعم و  بلط  رد  یتحاران  جنر و  دومرف : تسیچ ؟ هب  اه  نآ  ناربج  سپ  ادخ ! لوسر  يا  دش : هتفگ 

، هودـنا مغ و  ياه  هظحل   » (3) ؛» ٍْبنَذ ْنِم  َُهلامَو  ُهَعَدَـی  یّتَح  َنینِمْؤُْملِاب  ُّمَْهلا  ُلازَیالَو  ِتاراّـفَْکلا  ُتاـعاس  ِموُمُْهلا  ُتاـعاس  : » دومرف زین 
«. ددرگ كاپ  ناهانگ  همه  زا  هک  نیا  ات  دوش  یم  هودنا  راتفرگ  هتسویپ  نمؤم  .تسا و  شزرمآ  ياه  هظحل 

يرامیب لّمحت  ( 11

ِِرفاْکِللَو ٌهَمْحَرَو  ٌریِهْطَت  ِنِمْؤُْمِلل  ُضَرَْملَأ  : » دومرف مالسلا  امهیلعاضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما 
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تمحر و و  هانگ ) زا   ) ندـش كاپ  نمؤم ، يارب  يرامیب   » (1) ؛» ٌْبنَذ ِْهیَلَع  َنوُکَی  یّتَح ال  ِنِمْؤُْملِاب  ُلازَیال  َضَرَْملا  َّنِإَو  ٌهَنَْعلَو ، ٌبیِذـْعَت 
«. دنامن یقاب  وا  يارب  یهانگ  ات  دوش  یم  يرامیب  راتفرگ  هراومه  نمؤم  .تسا و  تنعل  باذع و  رفاک ، يارب 

دعب لبق و  ناهانگ  هراّـفک  ندرک ، بت  بش  کـی   » (2) ؛» اهَدـَْعب اِملَو  اَهَْلبَق  اِمل  ٌهَراّفَک  ٍهَْلَیل  یَّمُح  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. تسا بش  نآ 

َِکلذ َناک  ْنِإَـف  ِهِدَـسَج  ِیف  ُُهْتیَلَْتبا  اَّلِإ  َهَّنَْجلا  ُهَلِخْدُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  ِدـْبَع  ْنِم  اـم  َّلَـجَوَّزَع : ُهَّللا  َلاـق  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هب ار  يا  هدـنب  منک  هدارا  یتـقو  تسا : هدوـمرف  دـنوادخ   » (3) ؛» َُهل َْبنَذالَو  ِینَِیتْأَی  یَّتَح  ِِهتْوَم  َدـْنِع  ِْهیَلَع  ُتْدَّدَـش  اـّلِإَو  ِِهبُونُذـِل  ًهَراَّفَک 
نم دزن  ات  مریگ  یم  تخـس  وا  رب  گرم  ماگنه  دوبن ، یفاک  شهانگ  هراّـفک  رد  رگا  منک ، یم  ـالتبم  شمـسج  رد  ار  وا  مربب ، تشهب 

«. دشابن وا  رب  یهانگ  هک  یلاح  رد  دیآ 

ادخ هار  رد  تداهش  ( 12

ادخ هار  رد  تداهش   » (4) ؛» ُهُؤادَأ ّالِإ  َُهل  َهَراّفَکال  ِْنیَّدلا  اَّلِإ  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْلتَْقلا  ُهُرِّفَُکی  ٍْبنَذ  ُّلُک  :» دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
«. تسا نآ  تخادرپ  نآ ، هراّفک  هک  نید  ضرق و  رگم  تسا ، یهانگ  ره  هراّفک 

نیمز رب  دیهش  زا  هک  ینوخ  هرطق  لّوا   » (5) ؛» ُهُؤاضَق ُُهتَراَّفَک  َّنِاَف  ِْنیَّدلا  اَّلِإ  ِِهبُونُِذل  ٌهَراَّفَک  ِدـیِهَّشلا  ِمَد  ْنِم  ٍهَرْطَق  ُلَّوَأ  : » دومرف نینچمه 
«. تسا نآ  تخادرپ  نآ ، هراّفک  هک  نید  رگم  دوش ، یم  شناهانگ  همه  هراّفک  دزیر ، یم 
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یهلا ّدح  لّمحت  - 13

بکترم یهانگ  هک  یـسک   » (1) ؛» ُُهتَراّفَک َوُهَف  ِْبنَّذـلا  َِکلذ  ُّدَـح  ِْهیَلَع  َمِیقُأَـف  ًاـْبنَذ  ََبنْذَأ  ْنَم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
«. تسوا هانگ  هراّفک  نیمه  ددرگ ، يراج  يو  رب  هانگ  نآ  ّدح  ددرگ و 

َمْوَی ِِهباـقِع  ِیف  َدوُعَی  ْنَأ  ْنِم  ُدَْـجمَأَو  ُدَوْجَأ  َناَـک  اـّلِإ  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  ًاـنِمُْؤم  ًادـْبَع  ُهَّللا  َبَقاـع  اـم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
رد هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  رت و  میرک  دـیامن ، رفیک  دـنک و  تبوقع  اـیند  نیا  رد  ار  ینمؤـم  هدـنب  دـنوادخ  هاـگره   » (2) ؛» ِهَمایِْقلا

«. دیامن رفیک  ار  وا  زین  تمایق 

روما نیا  هوالع  هب  تسا ، روما  نیا  زا  يا  هنومن  دـش  رکذ  هچنآ  تسا ، ناوارف  رایـسب  هدـش ، رکذ  ناهانگ  هراّفک  ناونع  هب  هک  يروما 
.تسا هدش  رکذ  یهلا  مکح  ناونع  هب  ناهانگ  زا  یخرب  يارب  یهقف  بتک  رد  هک  تسا  یتاراّفک  زا  ریغ  زین 
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ذخآم عبانم و  تسرهف 

میرک نآرق  ( 1

.هیمالسالا هبتکملا  يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : ینیلک ، بوقعی  نب  دّمحم  رفعج  وبا  یفاک ، لوصا  ( 2

.مجنپ پاچ  يا ، هرمک  هَّللا  تیآ  همجرت : یچباتک ، تاراشتنا  قودص ، یلاما ، ( 3

.هفاقثلا رادرشن  تثعب ، هسّسؤم  یسوطلا ، نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبا  یلاما ، ( 4

.یمالسا ياه  شهوژپ  داینب  يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : یلو ، داتسا  نیسح  همجرت : نامعن ، نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفم ، یلاما ، ( 5

.سّدقم دهشم  دیعس ، پاچ  یسربطلا ، بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  دمحا  روصنم  وبا  جاجتحالا ، ( 6

.مّود پاچ  هّیمالسالا ، بتکلا  راد  سوواط ، نب  دّیس  هنسحلا ، لامعالاب  لابقالا  ( 7

.لّوا پاچ  مق ، ثیدحلا ، راد  يرهش ، ير  يدّمحم  هّنسلا ، باتکلا و  یف  هرمعلا  ّجحلا و  ( 8

.باتک رشن  رتفد  یناهفصا ، بغار  هب  فورعم  دّمحم ، نیسحلا  مساقلا  وبا  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  ( 9
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.لّوا پاچ  ناهفصا ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  مامالا  هبتکم  یناشاک ، ضیف  نسحم  دّمحم  یفاولا ، ( 10

.توریب ءافولا  هسّسؤم  یسلجم ، رقاب  دّمحم  خیش  همّالع  راونألا ، راحب  ( 11

.نیسّردم هعماج  يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : یناّرحلا ، هبعش  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  نسحلادّمحم  وبا  لوقعلا ، فحت  ( 12

.مق هّیملع  هزوح  نیسّردم  هعماج  یمّویق ، داوج  قیقحت : يربطلا ، مساقلا  یبا  نب  دّمحم  رفعجوبا  یفطصملا ، هراشب  ( 13

.مّوس پاچ  نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسّسؤم  ییابطابط ، نیسح  دّمحم  دّیس  هماّلع  نازیملا ، ریسفت  ( 14

.توریب یملعالا -  هسّسؤم  یسربطلا ، نسحلا  نب  لضفلا  یلع  یبأ  نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( 15

.نارهت هّیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  هَّللا  تیآ  رظن  تحت  ناگدنسیون  زا  یعمج  هنومن ، ریسفت  ( 16

.مراهچ پاچ  مق ، نایلیعامسا -  هسّسؤم  يزیوحلا ، یسورعلا  هعمج  نب  یلعلادبع  خیشلا  نیلقثلا ، رون  ریسفت  ( 17

.مّوس پاچ  هّیمالسالا ، باتکلا  راد  یسوطلا ، نسحلا  نب  دّمحم  رفعجوبا  ماکحالا ، بیذهت  ( 18

.مق دامتعا ، پاچ  رثوک ، میسن  تاراشتنا  قودص ،)  ) یّمق هیوباب  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  لامعالا ، باوث  ( 19
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.مراهچ پاچ  هّیمالسالا ، بتکلاراد  یناچوق ، ساّبع  خیش  قیقحت : یفجن ، نسح  دّمحم  خیش  مالکلا ، رهاوج  ( 20

.ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسّسؤم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ثیدح ، لهچ  ( 21

.مق هّیملع  هزوح  نیسّردم  هعماج  يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : قودص ،)  ) هیوباب نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  لاصخ ، ( 22

.مّود پاچ  رصم ، فراعم -  راد  روصنم ، نب  دّمحم  نب  نامعن  هفینح  وبا  مالسالا ، مئاعد  ( 23

.مّود پاچ  نارهت ، یمالسا ، گنهرف  زکرم  یسلجم ، رقاب  دّمحم  هماّلع  نیقّتملا ، هضور  ( 24

.یناهارف تاراشتنا  یمق ، ساّبع  خیش  جاح  راحبلا ، هنیفس  ( 25

.لّوا پاچ  توریب ، .رکفلا  راد  ماحللا ، دّمحم  دیعس  قیقحت : یناتسجسلا ، ثعشالا  نب  نامیلس  دوواد ، یبا  ننس  ( 26

.لّوا پاچ  یمالسا ، داشرا  ترازو  رشن  عبط و  هسّسؤم  يدومحم ، رقاب  دّمحم  خیش  قیقحت : یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  ( 27

.مشش پاچ  رهپس ، هناخپاچ  لضاف ، داوج  همجرت : هّیداّجس ، هفیحص  ( 28

.لّوا پاچ  یمالسالا ، باتکلاراد  یّلح ، دهف  نب  دّمحم  نب  دمحا  نیدلا  لامج  یعادلا ، هّدع  ( 29

.هفاقثلل هجحلا  راد  قودص ،)  ) هیوباب نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  عیارشلا ، للع  ( 30
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.ناهج تاراشتنا  اضرلا ، رابخا  نویع  ( 31

.لّوا پاچ  توریب ، یملعالا -  هسّسؤم  يدمآلا ، دحاولا  دبع  مکحلا ، ررغ  ( 32

.مّوس پاچ  هّیمالسالا ، بتکلاراد  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  رفعج  وبا  یفاک ، عورف  ( 33

.مّوس پاچ  مق ، رهم  هناخپاچ  ینامز ، یفطصم  نآرق ، ياه  هّصق  ( 34

.یمالسالا رشنلا  هسسؤم  ههاقفلا ، رشن  قیقحت : هیولوق ، نب  دّمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا  تارایزلا ، لماک  ( 35

.ینیمخلا يوسوملا  هَّللا  حور  مامالا  رارسالا ، فشک  ( 36

.توریب هلاسرلا -  هسّسؤم  يدنهلا ، نیدلا  ماسح  نب  یقّتملا  یلع  لاّمعلا ، لزنک  ( 37

.يدازآ لعشم  پاچ  هدوتس ، اضر  حیحصت : بیغتسد ، نیسحلا  هَّللادبع  دّیس  هریبک ، ناهانگ  ( 38

.قودص سلاجم ، ( 39

.دیفم سلاجم ، ( 40

.مّود پاچ  هّیمالسالا ، بتکلا  راد  یقرب ، دلاخ  نب  دّمحم  نب  دمحا  رفعج  وبا  یقرب ، نساحم  ( 41

.مّود پاچ  نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : یناشاک ، ضیف  نسحمّالم  ءاضیبلا ، هّجحم  ( 42

.لّوا پاچ  مق ، تیبلا ، لآ  هسّسؤم  يرون ، ثّدحم  لئاسولا ، كردتسم  ( 43

.یمق ساّبع  خیش  جاح  نانجلا ، حیتافم  ( 44

ص:330

ناربج هار  یگدنز و  رد  هانگ  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 356زکرم  هحفص 341 

http://www.ghaemiyeh.com


.متفه پاچ  مق ، يروادلا ، هبتکم  یناگیاپلگ ، یفاص  هَّللا  فطل  هَّللا  تیآ  رثالا ، بختنم  ( 45

.لّوا پاچ  مق ، یمالسا ، رشنلا  هسّسؤم  قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  رابخالا ، یناعم  ( 46

.مراهچ پاچ  مق ، یضر ، فیرش  تاراشتنا  یسربط ، لضف  نب  نسح  نیدلا  یضر  قالخالا ، مراکم  ( 47

.مق هّیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحیال  نم  ( 48

.یمالسا تاغیلبت  رتفد  يرهش ، ير  يدّمحم  دّمحم  همکحلا ، نازیم  ( 49

.حلاص یحبص  هغالبلا ، جهن  ( 50

.مجنپ پاچ  هّیمالسالا ، هبتکملا  يزاریش ، ینابر  قیقحت : یلماعلا ، ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  خیش  هعیشلا ، لئاسو  ( 51

.لّوا پاچ  هبعک ، دولوم  رشان : يدزی ، یلیعامسا  یلعساّبع  همکحلا ، عیبانی  ( 52
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نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

يا هشمق  یهلا  يزیرین /  طخ  یلحر  هسالگ  گنر -  راهچ  میرک /  نآرق   53

يا هشمق  یهلا  يزیرین /  طخ  یبیج ) مین  یبیج ، يریزو ،  / ) میرک نآرق   54

يا هشمق  یهلا  هط /  نامثع  طخ  یفیک )  ) یبیج مین  میرک /  نآرق   55

يا هشمق  یهلا  هط /  نامثع  طخ  لباقم ) همجرت  ریز ، همجرت   ) يریزو میرک /  نآرق   56

هط نامثع  طخ  همجرت ) نودب   ) يریزو میرک /  نآرق   57

يا هشمق  یهلا  / يریزو نیسح  شیاریو  هیداجس  هفیحص   58

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  یبرع  نانجلا /  حیتافم  تایلک   59

يا هشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیج ) مین  یبیج ، يریزو ،  / ) نانجلا حیتافم  تایلک   60

يا هشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیج ) مین  یبیج ،  / ) نانجلا حیتافم  بختنم   61

يا هشمق  یهلا  یمتاخ /  طخ  یبیج ) مین  یبیج ، نانجلا /  حیتافم  بختنم   62

تاقیقحت دحاو  ادخ  اب  طابترا   63

يوسوم اضر  دیمح  دّیس  يزیمآ  گنر  رعش و  (/ 1و2  ) موصعم هدراهچ  اب  ییانشآ   64

یمق یمیرک  نیسح  رارسا  هنیئآ   65

یمحرت دومحم  هانپ  نیرخآ   66

تاقیقحت دحاو  ادیپ  دیشروخ  نیرخآ   67

یهللا فیس  نسح  دمحم  دهاز  یضترم  خیش  اقآ   68

شهوژپ دحاو  مراکملا ) لایکم  رصتخم   ) راظتنا نییآ   69

تاقیقحت دحاو  تیالو  لالز  زا   70

یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانش و  مالسا   71
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شهوژپ دحاو  روهظ  تبیغ ، تماما ،  72

تاقیقحت دحاو  يدهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و   73

يولع بارهس  نایدا  هاگمزر  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما   74
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یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانش و  ماما   75

تاقیقحت دحاو  ناراب  راهب و  راظتنا   76

يردیح هَّللا  زیزع  رصاعم  ناسنا  راظتنا و   77

يدراهتشا يدمحم  دمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها   78

یناریا نیسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب   79

یسبط یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب   80

یئافو همطاف )  ) یسمش كدوک  راهب /  زا  رتهب   81

يدراهتشا يدمحم  دمحم  اونین  رادمچرپ   82

يربکا اضر  دمحم  تیاده  مچرپ   83

يرئاح ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  مالسلا /  هیلع  نینمؤملا  ریما  خیرات   84

يرئاح ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  هلآو /  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات   85

تاقیقحت دحاو  یسیلگنا ) ودرا ، یبرع ، یسراف ،  / ) نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات   86

يرئاح ییافص  سابع  خیش  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  خیرات   87

یمیظعریم رفعج  دیس  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  هاگیلجت   88

روپ یلع  نیسح  مالسلا  هیلعرصع  ماما  یناهنپ  ياه  هولج   89

یجنگ نیسح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ  هدراهچ   90

داژندیس قداص  دیس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مالک  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما   / ثیدح لهچ   91

يدراهتشا يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح   92

این میهف  نیسح  دمحم  دیواج  ياه  تمکح   93

شهوژپ دحاو  هعقاو  سی و  ياه  هروس  متخ   94
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يرهوج ینیسح  سابع  راعشا ) هعومجم   ) راعشالا نئازخ   95

يداتسا اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیشروخ   96

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعشا ) هعومجم   ) ییالط ياه  هشوخ   97

یمثیم یقارع  دومحم  خیش  مالسلا  راد   98

داشرا نسح  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ییاه  ناتساد   99

يودهم یلع  راعشا ) هعومجم   ) قیاقش غاد   100

یناروک یناحبس ، یفاص ، رون  يوجتسج  رد   101
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يا هرمک  یمق /  سابع  خیش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد   102

یشاقلزق ارهز  تسود  رادید  ترسح  رد  هدشلد   103

این میهف  نیسح  دّمحم  يدازآ  نید و   104

یسرو يرهاط  یلع  دمحا  تعجر   105

یهللا فیس  نسح  دمحم  كرت  لوسر   106

يزاّرخ نسحم  دیس  بیغ  ملاع  زا  ییاه  هنزور   107

تاقیقحت دحاو  هسّدقم  هیحان  ترایز   108

يدزی یلیعامسا  سابع  تمحر  باحس   109

یتشهب ههلا  رانا  خرس  دورس   110

يردیح اروهط  رادید  هنشت  دوخ  اّقس   111

یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگ یفلس   112

یناچوق یفجن  اقآ  برغ  تحایس   113

یهللا دبع  رتکد  یبرع  رعش  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  يامیس   114

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يامیس   115

یجیئان نیسح  دّمحم  هعلاطلا ) سومشلا  همجرت   ) هریبک هعماج  ترایز  حرش   116

حلاص دّمحم  لامج  دّیسلا  یبرع  باحسلا / ءارو  سمش   117

يدیهش یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ   118
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يزاریش یمداخ  دمحم  وا  روهظ  ياه  هناشن   157

هدازیلع يدهم  راظتنا  هماکچ  رای و  ياه  هناشن   158

ریدغ داینب  تیالو  يادن   159

نارکمج سّدقم  دجسم  شهوژپ  دحاو  بش  زامن   160

یتشد دمحم  هللا /  همحر  یضر  دیس  یبیج ) يریزو ، /) هغالبلا جهن   161

يربکا اضر  دّمحم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياه  هتشون  اه و  هتفگ  همارکلا  جهن   162

یتشهب ههلا  دمآ  رترید  هک  نآ  163 و 

یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  اروشاع و  هعقاو   164

تاقیقحت دحاو  نارظتنم  فیاظو   165

يرئازج نیدلا  رون  دیس  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  ياه  یگژیو   166

هللا همحر  ینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیج ) مین  یبیج ،  / ) هیدمحا هیده   167

یمرک نژیب  / يوالتف يدهم  رظتنم  يدهم  اب  هارمه   168

يزاریش یمداخ  دمحم  مالسلا  هیلع  يدهم  دای   169

یتّجح دمحم  راعشا ) هعومجم   ) رظن زا  بئاغ  رای   170

يدزی یلیعامسا  سابع  دلج  جنپ  یبرع -  همکحلا /  عیبانی   171

: یناشن اب  دیناوت  یم  قوف ، ياه  باتک  دیرخ  هیهت و  تهج 

0251  - 7253340 ياه 7253700 ،  نفلت  هرامـش  اب  ای  هبتاکم و  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراشتنا  یتسپ 617 ،  قودنـص  مق - 
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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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