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Khuddamiyan Arani, Mehdi

حرش  . یبرع یسراف -  .كدف  هبطخ  يدادرارق :  ناونع 

.ینارآ نایمادخ  يدهم  دجسم / رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش  باتهم : کشا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1396 ترتع ، رطع  مق : رشن :  تاصخشم 

م س 21/5×14/5 . ؛  .ص 144 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 6-193-243-600-978  40000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.140 [ - 135  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

.دجسم رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش  رگید :  ناونع 

ریسفت دقن و  اه --  هبطخ  .ق --  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

Fatimah Zahra, The Saint -- Public speaking -- Religious aspects -- Islam -- عوـضوم : 
Criticism and interpretation

ریسفت دقن و  كدف --  هبطخ  .ق .  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

Fatimah Zahra, The Saint . Khotbeh Fadak -- Criticism and interpretation عوضوم : 

كدف هبطخ  عوضوم : 

حرش كدف .  هبطخ  .ق .  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  هدوزفا :  هسانش 

Fatimah Zahra, The Saint . Khotbeh Fadak . Commentaries هدوزفا :  هسانش 

1396 5 فلا BP27/22/خ35 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

5013154 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

باتهم کشا 

( مالسلا اهیلع  ) همطاف ترضح  كدف  هبطخ  هب  یهاگن 

ینارآ نایمادخ  يدهم  رتکد 

83 راثآ /  هعومجم 
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ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

تـسد رد  ار  تموکح  دندرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  دـندوب  یعقاو  مالـسا  يدوبان  لابند  هب  هک  یناقفانم  تفر ، اـیند  زا  ربماـیپ  یتقو 
دوخ تموکح  دنهد و  بیرف  ار  مدرم  گنرین  اب  دندرک  شالت  اهنآ  .دـندرک  ناوارف  ملظ  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  ّقح  رد  دـنتفرگ و 

.دنهد هولج  ّقح  رب  یتموکح  ار 

هب یبرع  نابز  رد  .درک  ینارنخـس  ناوارف  یتّیعمج  روضح  رد  دـمآ و  ربمایپ  دجـسم  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  هک  دوب  اجنیا 
راکشآ مدرم  يارب  ار  بیرف  تسایس  دومن و  نشور  ناگمه  يارب  ار  هار  یسامح ، نیشتآ و  هبطخ  نیا  .دنیوگ  یم  هبطخ »  » ینارنخس

.درک

، دوب هتشگ  يراسمرش  زا  رپ  مدوجو  تفرگارف ، ارم  دوجو  همه  ترسح  زا  ییایند  مدناوخ ، ّتقد  اب  ار  هبطخ  نآ  راب  نیلّوا  يارب  یتقو 
ارچ ما ؟ هدوب  هناگیب  هبطخ  نیا  اب  ردـق  نیا  لاح  هب  ات  ارچ  مناد  یم  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف رادتـسود  ار  دوخ  هک  نم  مدیـسرپ  دوخ  زا 

.مدوب لفاغ  نآ  زا  ردق  نیا  ارچ  مدشن ؟ انشآ  نآ  ياه  مایپ  اب  رتدوز 

یلو مدوب  هدرک  تکرش  يرادازع  سلاجم  رد  مدوب ، هدناوخ  سرد  هّیملع  هزوح  رد  لاس  ياه  لاس  متفاین ، یباوج  مدرک  رکف  هچ  ره 
تسا ییانشور  رسارس  هک  هبطخ  نیا  زا  ارچ 
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.مدوب گرزب  تلفغ  نیا  زا  تریح  رد  نانچمه  تشاد و  همادا  نم  ياه  لاؤس  مدوب ؟ هدینشن  يدایز  زیچ 

ناور هداس و  ینابز  هب  ار  نآ  ياه  مایپ  مسیونب و  هبطخ  نیا  هرابرد  یباتک  هک  دوب  نیا  میوزرآ  تشذگ و  ارجام  نیا  زا  لاس  نیدنچ 
.منک نایب 

اهیلع ) همطاـف ترـضح  هبطخ   » زا دازآ  یتشادرب  باـتک  نیا  .تشاد  ینازرا  نم  هب  ار  قیفوت  نیا  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  ادـخ  نونکا 
لهچ هب  ار  هبطخ  نتم  هدرک و  لقن  جاـِجتحإلا »  » باـتک زا  ار  هبطخ  یبرع  نتم  .تسین  یظفللا » تحت   » همجرت دـشاب و  یم  مالـسلا »)
.ما هدرک  رکذ  هبطخ  دنس  هرابرد  یبلاطم  باتک ، رخآ  رد  نینچمه  دشاب ، رت  ناسآ  امش  يارب  نآ ، هب  هعجارم  ات  مدومن  میسقت  شخب 

.دشاب ییانشور  يوس  هب  یمدق  باتک ، نیا  مزاس و  رتانشآ  هبطخ  نیا  اب  ار  زورما  لسن  مشاب  هتسناوت  هک  مراودیما 

ینارآ نایمادخ  يدهم 

هامرهم 1396
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نخس زاغآ 

يوهایه ما ، هدـش  راتفرگ  راگزور  ياغوغ  رد  مناریح ، هتـشگرس و  مراد ، يزور  لاح و  هچ  یناد  یم  یهاـگآ ! نم  لاـح  زا  تدوخ 
همه زیچ و  همه  زا  دیماان  منیب ، یم  هک  ار  اه  متـس  ملظ و  تسا ، هدرب  مراگزور  زا  ناما  ناطیـش ، هطلـس  تسا ، هدرک  ما  هراچیب  نامز 

...ما هدیرب  اه  یهایس  موجه  زا  رگید  نم  موش ، یم  سک 

مناج رد  يدیماان  یتقو  تسا ؟ یگدشاهر  سح  زا  رتدـب  زیچ  هچ  ما ، هدـش  اهر  ایند ، نیا  رد  هک  منک  یم  ّسح  منک ؟ هچ  مناد  یمن 
«. موش یم  ریگلد  هنامز  نیمز و  زا  دریگ ، یم  هشیر 

ماقم وت  هب  ادخ  یهدب ، تاجن  ار  ناراتفرگ  یناوت  یم  ادـخ  نذا  هب  وت  ماوت ، هاگن  جاتحم  تخـس  هک  نک  ما  يرای  تدوخ  نم ! يوناب 
! هدب متاجن  تسب  نب  نیا  زا  نک و  تعافش  ارم  تسا ، هداد  تعافش 

* * *

کی اب  دسانش و  یم  یبوخ  هب  ارم  وا  تسا ، هتسکش  ارم  تولخ  هدمآ و  مندید  هب  متسود 
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اه لاس  : » دیوگ یم  نخس  نینچ  میارب  وا  .تسا  هدرک  ّسح  نم  هاگن  رد  ار  یناریح  ایوگ  دوش ، یم  هّجوتم  ار  يدایز  ياهزیچ  هاگن ،
مدرم يارب  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  هبطخ  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  اقآ  تسا ، هدیـسر  اقآ  روضح  گرزب ، ياملع  زا  یکی  شیپ ،

«. ...تسا دنم  هلگ  دنا  هدرب  دای  زا  ار  هبطخ  نیا  نایعیش  هک  نیا  زا  اقآ  دناوخب ،

رتدوز هچ  ره  ایادخ ! شیابیز ! مان  يادـف  هب  مناج  دـنک ، یم  ینارون  ار  لد  دـنا ، هدرک  شومارف  ار  وا  اه  یلیخ  هک  ییاقآ  دای  ردـقچ 
! منک شومارف  ار  وا  نارگید  لثم  مه  نم  راذگن  تدوخ  ایادخ ! ناسرب ! ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم روهظ 

یّتـح ارچ  مدوب ؟ لـفاغ  هبطخ  نآ  زا  نونکاـت  نم  ارچ  تسب : شقن  منهذ  رد  یلاؤس  تشاذـگ ، یقاـب  رکف  رد  ارم  تفر و  نم  تسود 
! دشاب هبطخ  نامه  رد  نم  هدشمگ  دیاش  ما ؟ هدناوخن  ار  نآ  ّتقد  اب  راب  کی 

* * *

...منادب رتشیب  مهاوخ  یم  مرادرب ، ماگ  وت  نخس  اب  ییانشآ  ریسم  رد  موش و  راک  هب  تسد  دیاب  نم ! يوناب 

رد یتفر و  دجـسم  هب  یتساخاپ ، هب  تقیقح  ّقح و  زا  عافد  يارب  يدـمآ و  نادـیم  هب  وت  تفرگ ، ارف  ار  هعماج  اه ، یهایـس  هک  يزور 
.دنک یم  یناشفارون  خیرات  رد  هشیمه  يارب  هک  یتخورفارب  یغارچ  دوخ ، نانخس  اب  یتفگ ، نخس  اجنآ 

وریپ ات  تساوخ  همه  زا  ریدغ  زور  رد  ربمایپ  دـننک ، ادـخ  یگدـنب  مدرم  دـهد و  جاور  هعماج  رد  ار  یتسرپاتکی  ات  درک  شالت  ربمایپ 
تسناوت یم  هک  دوب  یسک  اهنت  دوب و  نیمز  يور  رد  ادخ  تّجح  ( مالسلا هیلع  ) یلع .دنسرب  يراگتسر  هب  ات  دنشاب  مالسلا ) هیلع  ) یلع

هیلع ) یلع ّقـح  رد  دـندمآ و  نادـیم  هـب  دـندوب ) ناطیـش  وریپ  هـک   ) يا هّدـع  یلو  دـنک ، ییاـمنهار  يراگتــسر  يوـس  هـب  ار  هعماـج 
.دندرک متس  ملظ و  ( مالسلا

ار وا  دندرک و  تعیب  رکبوبا  اب  دندش و  عمج  هفیقس »  » مان هب  یناکم  رد  نارگمتس  نآ 
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.دندرک رود  ادخ  تّجح  زا  ار  مدرم  دنتخورفارب و  تشحو  سرت و  شتآ  هعماج ، رد  سپس  دندناوخ و  ادخ » هفیلخ  »

اما دز  یم  مالـسا  زا  مد  ناشرهاظ  دوب ، یلاخ  ادخ  دای  زا  ناشلد  یلو  دنتـشاد  دیفـس  شیر  دـندناوخ ، یم  زامن  رهاظ  رد  نانآ  يرآ ،
بیرف ار  مدرم  دوخ  رهاظ  اب  نانآ  تسین ، ییورود  زج  يزیچ  قافن  دـندوب ; قافن  ّطـخ  ناـمه  ناـنآ  دوب ، رفک  رگداـیرف  ناـنآ  نطاـب 

.دندرک نیشن  هناخ  ار  ادخ  تّجح  دنداد و 

يرامـش تشگنا  دادعت  نانمؤم  زا  درک ، یم  ییامن  تردق  قافن  ّطخ  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  یهایـس  دوب ، هدمآ  نادیم  هب  ناطیش 
دـندش و هارمه  اه  هنتف  اب  دـنتفرگ و  رارق  یتخـس  ناحتما  رد  دـندوب ، هدرک  شالت  ربمایپ  هار  رد  اه  لاس  هک  یناسک  دوب ، هدـنام  یقاب 

.دریگب لکش  ناطیش  تردق  ات  دندرک  کمک 

یم همه  هب  درک و  یم  راکـشآ  رگید  راب  ار  ّقح  دولآ ، هم  ياضف  نآ  رد  دـمآ و  یم  دـیاب  یـسک  تشاد ، يرگنـشور  هب  زاین  ّقح  هار 
! يداد ماجنا  دوخ  نانخس  اب  وت  هک  دوب  يراک  نیا  .تسا  ناطیش  تموکح  تسا ، هدمآ  راک  يور  هک  یتموکح  دنامهف 

، تنامز ماما  ات  يدـمآ  نادـیم  هب  وت  يدرکن ، اهر  ار  هار  نیا  یلو  يدـید ، ناوارف  ییاـه  یتخـس  قح ، زا  عاـفد  هار  رد  وت  نم ! يوناـب 
! دوشن مگ  هار  زگره ، ات  يدرک  ینارنخس  يدمآ و  دجسم  هب  وت  دنامن ، روای  رای و  یب  ادخ ، تّجح  دشابن و  مولظم  بیرغ و 

اجک ام  یتسار  هب  مینکن ، مگ  ار  هار  هک  ینز  یم  داـیرف  اـم  رـس  رب  مه  زورما  یتفگ ، نخـس  اـه  ناـمز  همه  اـه و  لـسن  همه  يارب  وت 
؟ میا هداتسیا 

* * *

؟ متـسه انـشآ  وت  نانخـس  اب  ردـقچ  نم  یتسار  هب  تسوت ، ینارنخـس  هبطخ و  نیمه  وت ، ياـه  ثاریم  نیرت  مهم  زا  یکی  نم ! يوناـب 
يدیماان و هب  مدش و  قرغ  یهایس  رد  وت  نودب  نم  هک  تسا  نیمه  يارب  دننک ، رود  وت  ياه  هشیدنا  زا  ارم  دنهاوخ  یم  نانمشد 

دجسم رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش  باتهم : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


7 ص :

.ما هدیسر  تریح 

، تسین وت  نانخـس  زج  يزیچ  نم  هدـشمگ  .مریگ  هرهب  نآ  ّتیناروـن  زا  موـش و  انـشآ  وـت  ياـه  هشیدـنا  اـب  هک  تسا  نآ  تقو  رگید 
 . ...تسا اه  ناکم  همه  اه و  نامز  همه  يارب  هک  ینانخس 

* * *

؟ دوب هداد  يور  یثداوح  هچ  يدمآ ؟ دجسم  هب  هک  دش  هچ  دوب ؟ هچ  مهم  ینارنخس  نیا  زا  وت  هزیگنا  یتسار  هب 

زا تسا  هدـش  روط  ره  تساوخ  یم  دوب و  دوخ  تموکح  نارگن  قافن  ّطخ  دـندرک ، تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  تفر ، ایند  زا  ربماـیپ  یتقو 
.درب موجه  ( مالسلا هیلع  ) یلع هناخ  هب  قافن  ّطخ  ربمایپ ، تلحر  زا  دعب  زور  تفه  نیمه  يارب  دریگب ، تعیب  مالسلا ) هیلع  ) یلع

: دوب نینچ  رَمُع  ياوتف  نامز  نآ  رد  .دوب  تموکح  یـضاق  رکبوبا  فرط  زا  دـش ) مود  هفیلخ  اهدـعب  هک  ) باـطخ نبرَمُع  زور  نآ  رد 
(1) «. تسا بجاو  همطاف  هناخ  ندنازوس  تموکح ، ظفح  يارب  »

نآ لها  هناخ و  نیا  : » دز یم  دایرف  دوب و  هتفرگ  تسد  رد  یشتآ  هلعش  رَمُع  دندروآ ، مزیه  دندش و  عمج  يا  هّدع  هک  دوب  هنوگ  نیا 
(2) «. دینازوسب شتآ  رد  ار 

، دز رد  هب  یمکحم  دگل  وا  يا ، هداتسیا  رد  ِتشپ  وت  هک  تسناد  یم  وا  دمآ ، ولج  رَمُع  دش ، هتخوس  مین  هناخ  ِرد  دیـشک ، هنابز  شتآ 
(3) !«. دننک یم  هچ  ترتخد  اب  نیبب  هللا !  لوسر  ای  اباب !  : » تخادنا نینط  رهش  رد  تیادص  یتفرگ ، رارق  راوید  رد و  نیب  وت 

* * *

كدف زا  ار  وت  رازگراک  ات  دنداتـسرف  نیمزرـس  نآ  هب  ار  يا  هّدع  نانآ  دـنریگب ، وت  زا  ار  كَدَـف »  » ات دـنتفرگ  میمـصت  رَمُع  رکبوبا و 
رد يورب و  دجسم  هب  یتفرگ  میمصت  دوب ، هتشذگ  ربمایپ  تلحر  زا  زور  تسیب  ًابیرقت  دیسر  وت  هب  ربخ  نیا  یتقو  .دننک  نوریب 

 ، يرابلا ج 12 ص 108 حـتف  عجارو  لاّمعلا ج 5 ص 640 ،  زنک  لاملا : هدـیبع  وبأ  ّیلوو  ءاـضقلا ، رمع  ّیلو  رکب  وبأ  ّیلو  اّـمل  - . 1
ریدقلا ج 2 ص 126. ضیف 

ریدـغلا ج 5 نإو :!  لاق : همطاف !  اهیف  ّنإ  صفح ،  ابأ  ای  هل : لیقف  اـهیف ، نم  یلع  اـهّنقرحأل  وأ  ّنجرخت  هدـیب ، رمع  سفن  يذـلاو  - . 2
هسایسلاو ج 1 ص 19. همامإلا  ص 372 ، 

هاتبأ ای  لوقت : ءاکبلاب  زهجت  یهو  يربکلا ص 407 ; هیادهلا  ...رثتناف : اهرامخ  تحت  اهطرق  يربأ  یّتح  اهّدـخ  یلع  رمع  هقفـص  - . 3
کتبیبحب لعفی  ناک  اذـکه  هللا ! لوسر  اـی  هاـتبأ  اـی  تلاـقو : يربکلا ص 407 ;  هیادـهلا  برـضت :...؟ همطاـف  کـتنبا  هللا !  لوسر  اـی 

 . راونألا ج 30 ص 294 راحب  کتنباو :...؟
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8 ص :

(1) .ینک ینارنخس  هراب  نیا 

؟ تسیچ كَدَف » يارجام  »

دودح هنیدم  ات  نآ  هلصاف  هک  دایز  ياه  ناتـسلخن  ناوارف و  بآ  ياه  همـشچ  اب  ینیمزرـس  دوب ، زیخلـصاح  دابآ و  ینیمزرـس  كدف ،
(2) .دوب رتمولیک   280

ربیخ تمـس  هب  دوخ  رکـشل  اب  دش و  ربخاب  ربمایپ  دننک ، هلمح  هنیدم  هب  ات  دنتفرگ  میمـصت  ربیخ  هعلق  ِنایدوهی  يرجه ، متفه  لاس  رد 
مالسا هاپـس  دش و  هدوشگ  ربیخ  هعلق  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع يراکادف  تعاجـش و  اب  زور  نآ  .دومن  هرـصاحم  ار  اجنآ  هدرک و  تکرح 

.تشگ زوریپ 

مالسا اب  ینمـشد  يارب  ربیخ  ِنایدوهی  اب  نانآ  دوب ،) ربیخ  کیدزن  كدف  ، ) دندرک یم  یگدنز  كدف  رد  نایدوهی ، زا  رگید  یهورگ 
يا : » دنداتـسرف مایپ  نیا  اب  ار  يا  هداتـسرف  دنداتفا و  حلـص  رکف  هب  دندید ، ار  ربیخ  لها  تسکـش  یتقو  یلو  دـندوب ، هدـش  نامیپ  مه 

(3) .درک لوبق  ار  داهنشیپ  نیا  ربمایپ  مینک .» لوبق  ار  امش  ییاورنامرف  میهدب و  امش  هب  ار  كدف  زا  یمین  ات  میا  هدامآ  ام  دّمحم !

هک دوب  اجنیا  دمآرد ، ناناملـسم  فّرـصت  هب  یـشکرکشل  گنج و  هنوگ  چیه  نودب  كدف  نیمزرـس  دش و  هتـشون  حلـص  همان  نامیپ 
هدرکن یـشک  رکـشل  نآ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یمئانغ  نآ  : » دروآ ربمایپ  يارب  ار  رـشح »  » هروس مشـش  هیآ  دش و  لزان  لیئربج 

(4) «. تسا ربمایپ  ِلام  دیا ،

هنیدم هب  سپس  درک و  نّیعم  دوخ  رازگراک  ناونع  هب  كدف  رد  ار  یصخش  ربمایپ  .دیـشخب  ربمایپ  هب  ار  كدف  ادخ  هک  دوب  هنوگ  نیا 
(5) .تشگزاب

وت هب  ار  كدف  ات  تساوخ  ربمایپ  زا  ادخ  نک .»! ادا  ار  دوخ  ناشیوخ  ّقح  : » درک لزان  ار  ءارـسإ »  » هروس هیآ 26  ادخ  تشذگ ، یتدم 
(6) .دیشخب وت  هب  ار  كدف  مه  ربمایپ  .دشخبب  يدوب  ربمایپ  رتخد  هک 

.ما هتفگ  نخـس  هبطخ  نایب  خیرات  و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هناخ  هب  موجه  خـیرات  هرابرد  لصفم  روط  هب  موجه » زور   » باتک رد  - . 1
.دینک هعجارم  باتک  نیا  هب  عوضوم  نیا  یسررب  يارب 

نادلبلا ج 4 ص 238. مجعم  ...هریثک : لیخنو  هراّوف  نیع  اهیفو  ...ناموی  هنیدملا  نیبو  اهنیب  زاجحلاب  هیرق  كدف : - . 2
بلاط ج 1 ص یبأ  لآ  بقانم  ...باوثأب : مهرتسی  نأ  هنولأسی  ّیبنلا  یلإ  دوعسم  نب  هصیحم  اوثعب  مهتّصق  كدف  لهأ  عمس  اّملف  - . 3
دوبعملا ج 8 ص 175، نوـع  كدفو ص 99 ، هفیقـسلا  عامـسألا ج 1 ص 325 ; عاتمإ  عجارو : ص 25 ; راونألا ج 21  راـحب  ، 167

نادلبلا ج 1 ص 36. حوتف  ّربلا ج 8 ص 246 ، دبع  نبال  راکذتسالا 
 (. باَکِرَال ْلیَخ َو  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  آَمَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َءآَفَأ  آَم  َو  - . ) 4

ربحملا ص باتک  نیلقثلا ج 5 ص 277 ; رون  ...سانلا : نود  هکاطعأو  هب  هللا  کّصخ  اـم  یلإ  رظنا  دّـمحم ، اـی  لـیئربج : لاـقف  - . 5
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راونألا ج 21 ص 23. راحب  يرولا ج 1 ص 209 ، مالعإ  ، 121
دئاوزلا عمجم  ...كدف : مالـسلا ) اهیلع  ) اهاطعأف همطاف  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  اعد  ُهَّقَح ،) َیبْرُْقلا  اَذ  ِتاَء  َو  : ) تلزن اّمل  - . 6
لیزنتلا دهاوش  لاّمعلا ج 3 ص 767 ، زنک  هغالبلا ج 16 ص 268 ، جهن  حرش  یلعی ج 2 ص 334 ، یبأ  دنسم  عجارو : ج 7 ص 49 
یلامألا یفاکلا ج 1 ص 534 ، لادتعالا ج 3 ص 135 ، نازیم  لوقنلا ص 136 ، بابل  جریثک 3 ص 39 ، نبا  ریسفت  ج 1 ص 443 ،

جاجتحالا ج 1 ماکحألا ج 4 ص 148 ، بیذهت  لوقعلا ص 430 ، فحت  7 ج 2 ص 211 ، اضرلا رابخأ  نویع  قودصلل ص 619 ،
یفوکلا ص237، تارف  ریسفت  ، 155 یّمقلا ج 2 ص 18 ، ریسفت  یشاّیعلا ج 2 ص 287 ، ریسفت  دوعسلا ص 102 ، دعس  ص 121 ،

ءایبنألا ص 345. صصق  یفطصملا ص 353 ، هراشب  یفصألا ج 1 ص 677 ، ریسفتلا 
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9 ص :

ارقف نیب  ار  كدف  دـمآرد  لاس ، ره  وت  دوب ، اجنآ  رد  وت  رازگراک  مهدزای ، لاس  ات  متفه  لاس  زا  یتفرگ ، لیوحت  ار  كدـف  وت  يرآ ،
.يدرک یم  میسقت 

ّطخ درک ، نّیعم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  رکبوبا  دز و  اتدوک  هب  تسد  درمـش ، تمینغ  ار  تصرف  قافن  ّطخ  تفر ، ایند  زا  ربماـیپ  هک  یتقو 
.دورب نیب  زا  وت  يداصتقا  تردق  ات  دریگب  وت  زا  ار  كدف  دیاب  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  قافن 

ًابیرقت  ) تسا رانید  رازه  داتفه  اجنآ ، لاس  ره  دمآرد  تسا و  زیخلـصاح  رایـسب  كدف  منک ، يا  هراشا  كدف  دـمآرد  هب  تسا  بوخ 
هب ار  كدف  لاس  کی  دمآرد  مناوتب  ات  منک  برض  رازه  رد 60  ار  نآ  دیاب  منادب  ار  الط  لاقثم  ره  تمیق  نم  رگا  الط .) ولیک  دصیس 

(1) .مروایب تسد 

دمآرد یتقو  يدوب ، تواخـس  لها  ربمایپ  دننام  هک  مه  وت  دـننک ، یم  هّجوت  اجنآ  هب  مدرم  دـشاب  لوپ  اجک  ره  تسا ، نوناق  کی  نیا 
زا .دیـسرت  یم  نآ  زا  تموکح  دوب و  امـش  هب  مدرم  هجوت  ثعاب  نیا  .يدرک  یم  فرطرب  ار  مدرم  يراتفرگ  دیـسر  یم  وت  هب  كدـف 
مه یماود  درادـن ، لوپ  هک  یتموکح  دـهدب ، لوپ  دوخ  نارادـفرط  هب  دـناوتب  ات  تشاد  زاین  كدـف  دـمآرد  هب  تموکح  رگید  فرط 

(2) .درادن

دجسم هب  یتفرگ  میمصت  دیـسر ، وت  هب  ربخ  یتقو  دندرک ، نوریب  اجنآ  زا  ار  وت  رازگراک  نانآ  داتـسرف و  كدف  هب  ار  يا  هّدع  رکبوبا 
وت دوب ، تقیقح  ّقح و  زا  عافد  وت  یلصا  فده  یلو  يدرک ، عافد  دوخ  ّقح  زا  رهاظ  هب  وت  ینک ، ینارنخـس  مدرم  روضح  رد  ییایب و 

.يزاس رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  مدرم  یهدب و  تاجن  فارحنا  رطخ  زا  ار  هعماج  یتساوخ  یم 

هطلـس اـت  يدـمآ  نادـیم  هب  وت  دوب ، یهاوخ  قح  یبلط و  قح  داـیرف  وت ، نانخـس  .ییاـمن  يرگنـشور  اـت  يدرمـش  تمینغ  ار  تصرف 
وت تسادخ ، هفیلخ  رکبوبا ، هک  دندوب  هدرک  رواب  مدرم  .یشخب  ییانشور  خیرات ، هب  دوخ  نانخس  اب  ینکش و  مه  رد  ار  توغاط 

هریغ هیاور  یف...اهلْخَد  ناکو  ...یلاوعلاو  ًاکدـف  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف کـّمُأ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم كّدـج  بهو  دـقو  - . 1
نازحألا ص 179. تیب  هجهملا ص 123 ، فشک  رانید : فلأ  نوعبس 

لئاسولا ج 7 ص كردتـسم  ...اهریغ : نودـیری  ال  ایندـلا ، هذـه  دـیبع  سانلا  ّنإ  رمع : هل  لاق  هفاّـحق ، یبأ  نب  رکب  وبأ  یلو  اّـمل  - . 2
هعیشلا ج 8 ص 572. ثیداحأ  عماج  راونألا ج 29 ص 194 ، راحب  ، 290
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10 ص :

رخآ دـنتفر ; ورف  رکف  هب  اه  یلیخ  وت  نخـس  اب  يدرک ، تباث  ار  دوخ  ّقح  وت  تسا ، هدرک  متـس  ملظ و  وا  هک  يدرک  مالعا  هنوگ  نیا 
.دنک يرگمتس  هنوگ  نیا  یلو  دشاب  ادخ  هفیلخ  یسک  دوش  یم  هنوگچ 

* * *

« ثرا  » هژاو دوخ ، ینارنخس  رد  ییآ و  یم  دجـسم  هب  ینارنخـس  يارب  نونکا  تفرگ ، وت  زا  ار  كدف  رکبوبا  تسا  هتفر  ایند  زا  ربمایپ 
(1) .»؟ دوش هتفرگ  نم  زا  روز  هب  مردپ  ثرا  هک  تساور  ایآ  : » ییوگ یم  نینچ  ینک و  یم  حرطم  ار 

: مسیونب ار  هتکن  هس  دیاب  بلطم  ندش  نشور  يارب  تسیچ ؟ ردپ  ثرا  زا  وت  روظنم 

لّوا هتکن   l

رد ناـیدوهی  .درک  فّرـصت  مه  ار  لاوما  نآ  رکبوبا  دیـسر ، یم  ثرا  وت  هب  لاوـما  نآ  هک  تشاد  یلاوـما  تفر  اـیند  زا  ربماـیپ  یتـقو 
ره فارطا  رد  هک  دندوب  هتخاس  هعلق  تفه  اجنآ  رد  نانآ  دوب ، اوه  بآ و  شوخ  يا  هقطنم  اجنآ  دندرک ، یم  یگدنز  ربیخ  نیمزرس 

(2) «. حیطَو ِملالُس ، هبیتک ، تاطَن ، ّقش ، صومَق ، مِعان ، : » دوب نینچ  اه  هعلق  نآ  مان  .تشاد  دوجو  یگرزب  ياه  ناتسلخن  هعلق ،

دراو ِملالُس  هعلق  حیِطَو و  هعلق  یلاها  یلو  دش ، عقاو  هعلق  جنپ  ناناملسم و  نایم  گنج  تفر ، نایدوهی  گنج  هب  ربمایپ  هک  متفه  لاس 
حلـص ربمایپ  اب  دنتفرگ  میمـصت  دندروخ  تسکـش  رگید  هعلق  جنپ  یتقو  دننیبب ، ار  گنج  هجیتن  ات  دـندرک  ربص  نانآ  دـندشن ، گنج 

دمآرد دوب و  دابآ  رایسب  .دوب  هدشن  گنج  اهنآ  يدازآ  يارب  اریز  دش ، ربمایپ  ِنآ  زا  هعلق  ود  نیا  رشح »  » هروس مشـش  هیآ  قبط  دننک ،
(3) .درک یم  جرخ  هنیدم  يارقف  هب  یگدیسر  دوخ و  نارسمه  ياه  هنیزه  يارب  ار  نآ  لوپ  ربمایپ  تشاد و  يدایز 

هعلق ود  نیا  مالسا ، روتسد  قبط  تشادن ، وت  زا  ریغ  يدنزرف  تفر ، ایند  زا  ربمایپ  یتقو 

«. ِیثْرِإ یَلَع  ُبَلْغُأ  َأ  : » تسا هدمآ  ترابع  نیا  هبطخ  طسو  رد  - . 1
، ملالـس هاطنلا ، ّقشلا ، صومقلا ، معان ، نصح  اهنوصح : ءامـسأو  ریثک ، لخنو  عرازمو  نوصح  هعبـس  یلع  هیالولا  هذه  لمتـشت  - . 2

یسخرسلل ج 15 ص 3. طوسبملا  عجار  و  نادلبلا ج 2 ص 409 ; مجعم  هیبتکلا : حیطولا ،
حیحصلا نینصحلا : نیذه  یف  لاتق  لصحی  مل  ذإ  هللا  لوسرل  ًائیف  ملالسو  حیطولا  نوکی  کلذبو  ...ًاحلص  احتف  ملالـسو  حیطولا  - . 3

مطعالا ج 18 ص 174. یبنلا  هریس  نم 
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یم ربمایپ  نارسمه  ِلام  نآ ، تمسق  کی  تمیق  دیـسر ، یم  وت  هب  لاوما  نآ  تمـسق  تفه  دش و  یم  میـسقت  تمـسق ، تشه  هب  دیاب 
لاوما هعلق  ود  نیا  زا  ریغ  ربمایپ  زا  تسا  رکذ  هب  مزال   ) .درک فّرـصت  ار  هعلق  ود  نیا  همه  دیـسر  تموکح  هب  یتقو  رکبوبا  یلو  دش ،

(. دوب هدنام  اج  هب  مه  يرگید 

مود هتکن   l

.دش وت  ِلام  اجنآ ، دیشخب و  وت  هب  ار  كدف  دوب  هدنز  ربمایپ  یتقو  اّما  دسر ، یم  ناسنا  هب  ناگتـسب  گرم  زا  دعب  هک  تسا  یلام  ثرا 
.دوب اجنآ  رد  وت  رازگراک  لاس ، نیدنچ  يدش و  كدف  کلام  وت  دوب  هدنز  ربمایپ  هک  ینامز  يرآ ،

.دوب هدیشخب  وت  هب  ار  نآ  شدوخ  ربمایپ  .دشاب  هدیسر  وت  هب  ردپ  زا  هک  دوبن  یثاریم  كدف »  » عقاو رد 

؟ يدرک بلط  ار  دوخ  ثرا  طقف  دجـسم  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  ارچ  سپ  تسوت ، هب  ردپ  شـشخب  كدـف ، رگا  مراد : یلاؤس  نونکا 
هدافتـسا هلحن »  » هژاو زا  ارچ  سپ  ییوگب  نخـس  كدـف  هراـبرد  اـت  يدوب  هدـمآ  وت  دوـب ، رتـشیب  رگید  هعلق  ود  نآ  زا  كدـف  ّتیمها 

؟ يدرکن

اب تقو  نآ  درادـن ، لوبق  ار  يزیچ  هچ  دراد و  لوبق  ار  يزیچ  هچ  وا  منیبـب  دـیاب  منک  وگتفگ  دوخ  نمـشد  اـب  مهاوـخ  یم  نم  یتـقو 
نمـشد اب  وگتفگ  يارب  یلاع  شور  کی  نیا  .منک  عافد  مدوخ  ّقح  زا  مناوتب  ات  موشب  وگتفگ  دراو  وا  اب  دراد  لوبق  وا  هچنآ  هب  هّجوت 

.تسا

كدف دراد  لوبق  وا  هک  یتسناد  یم  رگید  فرط  زا  تسا ، هدیـشخب  وت  هب  ار  كدف  ربمایپ  هک  درادـن  لوبق  رکبوبا  هک  یتسناد  یم  وت 
.دنک راکنا  ار  نیا  تسناوت  یمن  رکبوبا  .تسا  هداد  ربمایپ  هب  ار  نآ  ادخ  تسا و  هدوب  ربمایپ  کِلم  زاغآ ، رد 

یم حرطم  ثرا  ناونع  هب  ار  كدـف  یهاوخ ، یم  ار  دوخ  ثرا  وا  زا  يور و  یم  رکبوبا  دزن  وـت  تسا  هتفر  اـیند  زا  ربماـیپ  هک  نوـنکا 
نیا تقو  نآ  رد  رکبوبا  فرح  اریز  ینک ،
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، ربمایپ گرم  زا  دـعب  تسا  هدوب  ربمایپ  کِلم  كدـف  رگا  .بخ  تسا ،» هدیـشخبن  وت  هب  ار  نآ  تسا و  هدوب  ربمایپ  لاـم  كدـف ، : » دوب
.دسر یم  وت  هب  دوش و  یم  وا  ثاریم  كدف  نیا 

هیلع ) یلع دزن  هناـخ  هب  دوش ، یم  ماـمت  وت  ینارنخـس  یتـقو  یلو  ینک  یم  بلط  ثرا  ناوـنع  هب  ار  كدـف  رکبوـبا ، دزن  رد  وـت  يرآ ،
(1) «. تسا هتفرگ  نم  زا  ار  مردپ  هلِحن  رکبوبا   » .ینک یم  دای  هلِحن »  » ناونع هب  كدف  زا  يور و  یم  مالسلا )

.تسا هیده » ششخب و   » يانعم هب  هلِحن »  » هژاو دنیوگ ، یم  هلِْحن » ، » دشخبب ناسنا  هب  یسک  هک  يزیچ  هب  یبرع  نابز  رد 

ناونع هب  ار  كدـف  رکبوبا ، دزن  رد  اـّما  ینک  یم  حرطم  ردـپ  شـشخب  هیدـه و  ناونع  هب  ار  كدـف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دزن  رد  يرآ ،
اب وگتفگ  شور  اب  يدرک و  یم  باختنا  ار  اه  هژاو  ّتقد  اب  دوخ  ینارنخـس  نیا  رد  وت  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  ینک ، یم  بلط  ثرا » »

.یتشاد لماک  ییانشآ  نمشد ،

موس هتکن   l

: يدرک بلط  ار  دوخ  ّقح  وا  زا  یتفر و  رکبوبا  دزن  راب  ود 

لّوا راب  * 

یتفر و دجسم  هب  هک  دوب  هتـشذگ  ربمایپ  تلحر  زا  زور  تسیب  تسا ، هدرک  بصغ  ار  كدف  رکبوبا  دیـسر  وت  هب  ربخ  هک  دوب  ینامز 
.يدرک بلط  ثرا »  » ناونع هب  ار  كدف  يدناوخ و  هبطخ  يدرک و  ینارنخس  مدرم  روضح  رد 

مود راب  * 

هک يدش  روآدای  وا  هب  یتفگ و  نخس  وا  اب  یصوصخ  یتفر و  رکبوبا  دزن  وت  دوب ، هتشذگ  ربمایپ  تلحر  زا  زور  لهچ  هک  دوب  ینامز 
(. ییوگ یمن  نخس  ثرا ، زا  و   ) دوب هدیشخب  وت  هب  ار  كدف  ربمایپ 

«. یبَأ َهَلِْحن  ینُّزَْتبی  َهَفاُحق  یبَأ  ُْنبا  اذه  : » تسا هدمآ  نینچ  هبطخ  ینایاپ  تمسق  رد  - . 1
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هک دهد  یم  وت  هب  ار  يا  هتـشون  دوش  یم  راچان  رکبوبا  يروآ و  یم  دـهاش  وت  روایب .» دـهاش  ورب  : » دـیوگ یم  وت  هب  رکبوبا  ماجنارس 
یم هلجع  اب  وا  دـسر ، یم  رَمُع  شوگ  هب  ربخ  ییآ ، یم  نوریب  دجـسم  زا  وت  دـهد .) یم  وت  هب  ار  كدـف  هلابق   ) .تسوت ِنآ  زا  كدـف 

، ینک یم  يراددوخ  راـک  نیا  زا  یلو  یهدـب  وا  هب  ار  كدـف  هلاـبق  اـت  دـهاوخ  یم  وت  زا  دـسر و  یم  وـت  هب  هچوـک  ناـیم  رد  دـیآ و 
(1) .دنک یم  هراپ  دریگ و  یم  ار  كدف  هلابق  وا  یتفا ، یم  نیمز  يور  هب  وت  دنز و  یم  يدگل  وت  هب  رَمُع  هک  تساجنیا 

ّتقد هب  ینک ، بلط  هنوگچ  ار  دوخ  ّقح  هک  یتسناد  یم  ناکم  نامز و  طیارـش  هب  هّجوت  اـب  وت  هک  منک  دـیکأت  مهاوخ  یم  اـجنیا  رد 
زا هاگ  يدیـشک و  یم  شلاچ  هب  ردـپ » ثرا   » هار زا  ار  نمـشد  هاگ  يدرک ، یم  باختنا  ار  هنیزگ  نیرتهب  يدیجنـس و  یم  ار  طیارش 

.يداد یم  رارق  انگنت  رد  ار  وا  ردپ » هیده   » هار

* * *

: ییوـگ یم  نخـس  تاـعوضوم  نیا  زا  تا  هبطخ  رد  وـت  منک ، یم  ادـیپ  نآ  هب  یلک  دـید  کـی  مناوـخ و  یم  ار  وـت  یـسامح  هـبطخ 
«. ...و اه  يرگ  هنتف  زاغآ  مالسلا ،) هیلع  ) یلع ياه  يراکادف  ربمایپ ، ياه  شالت  تماما ، هاگیاج  تّوبن ، دیحوت ، »

ناسنا دشابن ، ادخ  هب  رواب  رگا  درادن ؟ ییانعم  لطاب  اب  هزرابم  دشابن ، ادخ  هب  نامیا  رگا  ییوگ ، یم  نخس  دیحوت »  » زا ادتبا  وت  يرآ ،
؟ دنک حالصا  دهاوخ  یم  ار  يزیچ  هچ 

ادیپ انعم  دیحوت  هیاس  رد  وت  ياه  شالت  همه  يدز ، هزرابم  هب  تسد  نیمه  يارب  دور ، یم  یهابت  داسف و  هب  ور  هعماج  هک  يدـید  وت 
.دنک یم 

وگزاب ام  يارب  ار  دوخ  رّکفت  ساسا  هیاـپ و  یهاوخ  یم  وت  ییاـمن ، یم  شیاتـس  دـمح و  ار  وا  ینک و  یم  داـی  ادـخ  زا  هبطخ  نیا  رد 
.دزاب یم  گنر  لطاب  ّقح و  دشابن ، ادخ  هب  رواب  رگا  ینک ،

* * *

 . صاصتخالا ص 185 ...ِِهلجرب : اهَسَفَرَف  هیلا  هَعَفدت  ْنَا  َْتبَاف  ّیِلا ، ِهیُّملَه  رمع : لاقف  ّیلإ  هیّمله  - . 1
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حورجم يا  هنیـس  هتـسکش و  ِيولهپ  اب  يدـناوخ ، هبطخ  هنوگ  نیا  يدوب ، هدـید  بیـسآ  نمـشد  ملظ  زا  يدوب و  رامیب  هک  یلاـح  رد 
عافد ّقح  زا  نیـشنلد  یتاملک  اب  تغالب  تحاـصف و  جوا  رد  وت  تسا ، دـیواج  يا  هزجعم  هبطخ ، نیا  هک  یتسار  هب  يدرک ، ینارنخس 

.يدرک

وت هک  دنک  یم  كرد  یبوخ  هب  نابز  برع  کی  دراد ، لماک  ییانشآ  یبرع  نابز  اب  هک  دوش  یم  هّجوتم  یـسک  ار  هبطخ  نیا  ییابیز 
.دوش نومنهر  ّقح  هب  ناهرب  لیلد و  اب  دیآ و  قوش  هب  نآ  ندینش  زا  بطاخم  ات  يا  هدیچ  مه  رانک  ار  تاملک  هنوگچ 

* * *

؟ تسیچ نآ  مایپ  نیرتمهم  تسیچ ؟ وت  هبطخ  یلصا  هتکن  یتسار  هب 

«. لطاب ّقح و  نیب  یگشیمه  گنج  »

؟ تسیچ نایم  نیا  رد  نم  شقن  ما ; هداتسیا  ههبج  مادک  رد  هک  منک  رکف  دیاب  تسا ، هدوب  يریگرد  تملظ  رون و  نیب  هشیمه 

، درک يدایز  شالت  لهج ، زا  مدرم  تاجن  يارب  دوب و  نانآ  نیرخآ  وت ، ردپ  .دـننک  تیادـه  ار  اه  ناسنا  ات  داتـسرف  ار  ناربمایپ  ادـخ 
.داد رارق  هعماج  يارب  ار  ماما  هدزاود  ادخ  درک ، ادیپ  همادا  رون  نیا  وا ، زا  دعب  دوب ، رگتیاده  وا  رون 

رد دندرک ، مگ  ار  هار  دندرک ، تعیب  رکبوبا  اب  هک  یناسک  دندش ، راتفرگ  اه  هنتف  یکیرات  رد  دندش  ادج  تماما  ریـسم  زا  هک  یناسک 
؟ دهدب ییانشور  هعماج  هب  تسناوت  یم  يزیچ  هچ  دوب ، هدیسر  دوخ  جوا  هب  اه  هنتف  هک  راگزور  نآ 

، دنـسانشب ار  ّقح  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  ار  اضف  ینز و  رانک  ار  یهایـس  ياه  هدرپ  ینک و  يرگنـشور  ات  يدـمآ  نادـیم  هب  وت 
.ینک راکشآ 

ینمشد وا  اب  دیزرو و  تداسح  وا  هب  ناطیش  دیرفآ ، ار  مالسلا ) هیلع  ) مدآ ادخ  تسا ، هدوب  ادتبا  زا  تملظ  رون و  لطاب ، ّقح و  گنج 
شردارب لیباق ، درک ، نوریب  تشهب  زا  ار  وا  درک و 
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وت يریگرد  نونکا  .نایفسوبا و  اب  وت  ردپ  يریگرد  مالسلا ،) هیلع  ) یسوم نوعرف و  گنج  ناتسرپ ، تب  اب  حون  عازن  تشک ، ار  لیباه 
.نانمشد اب  ( مالسلا هیلع  ) يدهم گنج  ماجنارسو  ...رکبوبا  اب 

؟ تسیچ يارب  لطاب  ّقح و  يریگرد  یتسار  هب 

مکح ناطیـش  دورب و  اهدای  زا  ادخ  دـهاوخ  یم  رگید  فرط  اما  دریگب ، لکـش  ّتیدوبع  دوش ، تدابع  ادـخ  دـهاوخ  یم  فرط  کی 
.دوش امرف 

«. لهج  » رگید فرط  تسا و  لقع »  » فرط کی 

«. تیصعم هانگ و   » رگید فرط  تسا و  ادخ » یگدنب   » فرط کی 

هنوگ نیا  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  اجنآ  دـندرب و  موجه  وت  هناخ  هب  یهورگ  تفرگ ، لکـش  گرزب  يا  هنتف  تفر ، ایند  زا  ربماـیپ  یتقو 
ینمشد وا  نید  ادخ و  اب  نانآ  دوشن ، تدابع  نیمز  يور  رد  ادخ  دنتساوخ  یم  نانآ  .دش  هداهن  انب  امش  رب  متس  ملظ و  ساسا  هک  دوب 

.دنک ظفح  ار  ادخ  نید  دناوت  یم  تماما  ّطخ  طقف  هک  دنتسناد  یم  دنتشاد و 

* * *

هدرک هلمح  تا  هناخ  هب  نادرمان  .يدوب  رامیب  اه ، همدص  رثا  رب  وت  يدرمش ، تمینغ  ار  تصرف  دیـسر ، وت  هب  كدف  بصغ  ربخ  یتقو 
.ییوگب نخس  مدرم  عمج  رد  يورب و  دجسم  هب  یتفرگ  میمصت  لاح ، نیا  اب  دندوب ، هداد  رارق  راوید  رد و  نیب  ار  وت  دندوب و 

رـس رب  يدـنلب  رداچ  وت  يدرک ، تکرح  دجـسم  يوس  هب  دـندوب  رادافو  وت  هب  هک  یناـنز  زا  یهورگ  اـب  يداـهن و  رـس  رب  ار  ترداـچ 
.یتشاد یمرب  ماگ  ینتورف  اب  ربمایپ  دننامه  یتشاد و 

رد يا  هدرپ  هک  دوب  تقو  نآ  یتفر ، دجسم  زا  یتمسق  هب  تناهارمه  اب  وت  دندوب ، دجسم  رد  مدرم  رکبوبا و  يدیسر ، دجسم  هب  یتقو 
.دیتسشن هدرپ  تشپ  امش  دنتخیوآ و  اجنآ 

ار تردـق  نیا  وا  یلو  دـش ، یم  وت  ینارنخـس  عنام  ًامتح  تسناوت  یم  رکبوبا  رگا  دنونـشب ، ار  وت  نانخـس  اـت  دـندوب  رظتنم  اـه  یلیخ 
يدنزرف چیه  وت ، زا  ریغ  ربمایپ  زا  .تشادن 
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؟ دنک عنم  ینارنخس  زا  يدوب ) ربمایپ  راگدای  اهنت  هک   ) ار وت  تسناوت  یم  هنوگچ  رکبوبا  دوب ، هدنامن  یقاب 

تا هناـخ  هب  موجه  هثداـح  رد  وت  يولهپ   ) تفرگ درد  وت  يولهپ  ینیـشنب ، یتـساوخ  یم  یتـقو  دوـب ، هتفرگ  ارف  ار  اـج  همه  توـکس 
مدرم شوماخ  درـس و  ياه  ناج  اب  هلان  نیا  دـنداتفا ، هیرگ  هب  مدرم  همه  يدروآرب ، لد  زا  زوسناـج  يا  هلاـن  ناـهگان  دوب ،) هتـسکش 

.دمآرد هزرل  هب  سلجم  تساخرب و  اج  همه  زا  نویش  يادص  هک  درک  نانچ 

نایم ار  وت  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  اجنآ  دندرک و  هلمح  وت  هناخ  هب  یهورگ  شیپ ، زور  دنچ  دوب ؟ هچ  زا  تیاکح  وت  زوسناج  هلان  نیا 
...دندناسر تداهش  هب  ار  وت  ( مالسلا هیلع  ) نسحم دنداد ، رارق  راوید  رد و 

اه کـشا  دـندمآرد و  شورخ  شوج و  هب  هنوگ  نیا  مدرم  نیمه  يارب  .دوب  اـه  جـنر  اـهدرد و  نآ  زا  يا  هناـشن  زوسناـج ، هلاـن  نیا 
.دش يراج 

مان و اب  ار  شیوخ  نخس  دش  مارآ  سلجم  یتقو  دوش ، مامت  نانآ  هیرگ  دریگ و  مارآ  مدرم  يادص  رس و  ات  يدرک  توکـس  یتاظحل 
.يدومن زاغآ  ادخ  دمح 

* * *

! نم يوناب 

یم يرای  تدوخ  زا  .منک  نایب  ناور  هداس و  ینابز  هب  ار  نآ  ياه  مایپ  مسیونب و  اـجنیا  رد  ار  وت  ینارنخـس  هک  تسا  نآ  تقو  رگید 
.دنک مهارف  ار  وت  ياه  هشیدنا  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  يا  هنیمز  باتک ، نیا  ات  نک  يرای  ارم  مبلط ،
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یتسرپاتکی دیحوت و  لّوا : لصف 

اَِهباَْبلِِجب َو ْتَلَمَتْـشا  اَهِـسْأَر َو  یَلَع  اَهَراَمِخ  َْتثَال  َکـِلَذ  اَـهَغََلب  ًاکَدَـف َو  مالـسلا ) اـهیلع  ) َهَمِطاَـف ِْعنَم  یَلَع  ُرَمُع  رَْکب َو  ُوبَأ  َعَمْجَأ  اََّمل   1
ِیبَأ یَلَع  ْتَلَخَد  یَّتَح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهَّللا ِلوُسَر  َهَیْـشِم  اَُهتَیْـشِم  ُمِرْخَت  اَم  اََهلُویُذ  ُأَطَت  اَهِمْوَق  ِءاَِـسن  اَِهتَدَـفَح َو  ْنِم  هَُمل  ِیف  ْتَلَْبقَأ 

َّجَتْراَف ِءاَُکْبلِاب  اََـهل  ُمْوَْقلا  َشَهْجَأ  ًهَّنَأ  ْتَّنَأ  َُّمث  ْتَسَلَجَف  ٌهَءاَُـلم  اَـهَنوُد  ْتَطِینَف  ْمِهِْریَغ  ِراَْـصنَْألا َو  َنیِرِجاَـهُْملا َو  َنِم  دَـشَح  ِیف  َوُه  رَْکب َو 
ِِهلوُسَر یَلَع  ِهاَلَّصلا  ِْهیَلَع َو  ِءاَنَّثلا  ِهَّللا َو  ِدْمَِحب  َماَلَْکلا  ِتَحَتَْتفا  ْمُُهتَرْوَف  ْتَأَدَه  ِمْوَْقلا َو  ُجیِشَن  َنَکَـس  اَذِإ  یَّتَح  ًهَْئیَنُه  ْتَلَْهمَأ  َُّمث  ُسِلْجَمْلا 

: َْتلاَقَف اَهِماَلَک  ِیف  ْتَداَع  اوُکَْسمَأ  اَّمَلَف  ْمِِهئاَُکب  ِیف  ُمْوَْقلا  َداَعَف 

نانز زا  یهورگ  اب  يداهن و  رس  رب  ار  دوخ  رداچ  دنریگب ، وت  زا  ار  كدف  دنا  هتفرگ  میمصت  رمُع  رکبوبا و  هک  دیسر  ربخ  وت  هب  یتقو 
.یتفر دجـسم  يوس  هب  یتفر  یم  هار  ربمایپ  دـننامه  ینتورف  اب  یتشاد و  رـس  رب  رداچ  هک  یلاح  رد  وت  يدـش ، هناور  دجـسم  يوس  هب 

یم هدیـشک  نیمز  هب  ترداچ  دوب و  هدیمخ  وت ، ّدـق  هک  دوب  نیمه  يارب  دوب ، هدـش  هتـسکش  تا ، هناخ  هب  موجه  هثداح  رد  وت  يولهپ 
.دش
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رارق هدرپ  نآ  تشپ  رد  وت  دنتخیوآ و  دجسم  رد  يا  هدرپ  سپ  دوب ، هتسشن  مدرم  زا  یهورگ  نایم  رد  رکبوبا  يدیسر  دجسم  هب  یتقو 
.دمآرد شبنج  هب  هیرگ  تّدش  زا  سلجم  دنداتفا و  هیرگ  هب  دنلب  يادص  اب  مدرم  همه  هک  يدروآرب  لد  زا  زوسناج  يا  هلان  یتفرگ و 

مان و اب  ار  تدوخ  نخس  دش  مارآ  سلجم  یتقو  دوش ، مامت  نانآ  هیرگ  دریگ و  مارآ  مدرم  يادص  رس و  ات  يدرک  توکـس  یتاظحل 
.يدومن زاغآ  نینچ  نیا  ربمایپ ، رب  دورد  ادخ و  دمح 

* * *

اَهَالْوَأ نَنِم  ِماَمَت  اَهاَدْسَأ َو  ءَالآ  ِغُوبُـس  اَهَأَدَْـتبا َو  مَِعن  ِموُمُع  ْنِم  َمَّدَـق  اَِمب  ُءاَنَّثلا  َمَْهلَأ َو  اَم  یَلَع  ُرْکُّشلا  َُهل  َمَْعنَأ َو  اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا   2
.اَهَُدبَأ ِكاَرْدِْإلا  ِنَع  َتَواَفَت  اَهُدَمَأ َو  ِءاَزَْجلا  ِنَع  يََأن  اَهُدَدَع َو  ِءاَصْحِْإلا  ِنَع  َّمَج 

یم رکـش  تسا ، هدرک  ماهلا  ام  هب  هچنآ  رطاخ  هب  ار  وا  ییوگ ، یم  ساپـس  تسا ، هداد  ام  هب  هک  ییاـه  تمعن  همه  رطاـخ  هب  ار  ادـخ 
ام دوجو  زا  لبق  هک  ییاه  تمعن  ینک ; یم  شیاتس  تسا  هتـشاد  ینازرا  ام  هب  شیپاشیپ  هک  یناوارف  ياه  تمعن  رطاخ  هب  ار  وا  .ینک 

رکـش ناوت  یمن  تسا و  یگـشیمه  هک  ییاه  تمعن  میرامـشب ، ار  اه  نآ  میناوت  یمن  هک  ییاه  تمعن  دیرفآ ، ام  يارب  ار  اه  نآ  ادخ 
(1) .مینک كرد  ار  نآ  یگنادواج  میناوت  یمن  اه  ناسنا  ام  زگره  هک  تسا  ییاه  تمعن  هرابرد  وت  نخس  .دروآ  اج  هب  ار  اه  نآ 

* * *

هیآ 8 هب  هراشا  وت  نخـس  نیا  يدرک ، رکـش  دنک ، یم  ماهلا  اه  ناسنا  هب  هچنآ  رطاخ  هب  ار  ادـخ  وت  منک ، یم  رکف  وت  رگید  نخـس  هب 
(. اَهاَْوقَتَو اَهَروُُجف  اَهَمَْهلَأَف  : ) دیوگ یم  نآرق  هک  اجنآ  تسا ، سمش »  » هروس

ره تسا ، هداد  رارق  همه  دوجو  رد  ار  ترطف  رون  ادخ  دهد ، یم  ناشن  وا  هب  دنک و  یم  ماهلا  ناسنا  هب  ار  دب  بوخ و  هار  ادـخ  يرآ ،
زا ار  يدب  شیوخ ، ترطف  مکح  هب  سک 

نکمم يدومن ، زاغآ  ادخ  شیاتس  دمح و  اب  ار  شیوخ  نخس  وت  مدوب ، وت  نانخس  قاتشم  ردقچ  متـسه ، وت  نونمم  نم ! يوناب  - . 1
: دنا هدینش  ار  ربمایپ  ثیدح  نیا  اه  یلیخ  یتفگن ؟ هللا » مسب  ، » دوخ نخـس  يادتبا  رد  ارچ  هک  دیآ  شیپ  لاؤس  نیا  یـسک  يارب  تسا 
اب هک  يراک  ره  : » دومرف ربمایپ  دـنا ، هدینـش  ار  رگید  ثیدـح  یمک  دارفا  یلو  تسا ،» صقان  دوشن ، زاغآ  هللا  مسب  اـب  هک  يراـک  ره  »

: ...عطقا وهف  دمحلاب  هیف  دبی  مل  لاب  يذ  رما  لک  ، » مذجا وهف  دمحلاب هللا  هیف  ادیبال  مالک  لک  «. ) تسا صقان  دوشن ، زاغآ  ادـخ  دـمح 
دوخ ياهراک  هک  تساوخ  یم  مدرم  زا  وا  داهن ، انب  ار  نآ  ربماـیپ  هک  دوب  ییاـبیز  شور  نیا  يرآ ، ج 3 ص 444 .) دوواد : یبا  ننس 
دای هک  دنک  یمن  یقرف  دننک ، زاغآ  ادخ  دای  اب  ار  يراک  ره  ناناملسم  هک  تسا  نیا  مهم  .دننک  زاغآ  دمحلا هللا »  » ای و  هللا » مسب   » اب ار 

« هللادمحلا  » هزادنا هب  یترابع  چیه  .ینک  یم  زاغآ  ادـخ  دـمح  اب  ار  دوخ  هبطخ  وت  دـمحلا هللا .»  » اب ای  هللا » مسب   » اب دـشاب  هنوگچ  ادـخ 
هب هک  تسوا  دـشخب ، یم  ار  دوخ  ناگدـنب  ناهانگ  .تسابیز  .تساناد  تسا ، ناـبرهم  ادـخ  ینعی : دـمحلا هللا »  » .تسین اـبرلد  اـبیز و 
نآ ادخ  منیب ، یم  یبوخ  ییابیز و  هچ  ره  ایند  نیا  رد  ...دنک  یمن  دیماان  ار  یـسک  زگره  هک  تسوا  دهد ، یم  يزور  دوخ  ناگدـنب 
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.تساه یبوخ  همشچرس  وا  .تسادخ  ِنآ  زا  اه  یبوخ  همه  .تسا  هدیرفآ  ار 
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.دهد یم  صیخشت  یبوخ 

نیرت گرزب  ماهلا » ، » دـنک يوریپ  نآ  زا  دسانـشب و  ار  ّقح  ترطف  هلیـسو  هب  دـناوت  یم  ناـسنا  تسا ، هنادواـج  تقیقح  کـی  ترطف 
.مهد صیخشت  لطاب  زا  ار  ّقح  متسناوتن  نم  دیوگب  دناوت  یمن  سک  چیه  دوش ، یم  ناسنا  يراگتسر  ثعاب  تسادخ و  تمعن 

ناناملسم نایم  رد  نآرق  نونکا  درک ، یحو »  » ار ینامـسآ  ياه  باتک  داتـسرف و  مدرم  تیاده  يارب  ار  ناربمایپ  ادخ  رگید ، فرط  زا 
.دنک یم  ادج  لطاب  ار  ّقح  نآرق ، .دنریگارف  نآ  زا  ار  تداعس  هار  دنناوت  یم  نانآ  تسا و 

يوس هب  تعرـس  اب  دوخ  نانآ  دندوب ، رّـصقم  ناشدوخ  دندرک ، رواب  ار  وا  ياه  فرح  دـندرک و  شوگ  رکبوبا  نخـس  هب  هک  یناسک 
ّقح دراذگ  یمن  ادخ  تسادخ ، نوناق  نیا  یلو  تسیک ، اب  ّقح  میدیمهفن  ام  هک  دندرک  یم  اعّدا  ًادعب  اسب  هچ  دندوب ، هدـیود  اه  هنتف 
نانآ یلو  دنتخانـش ، یم  ار  ّقح  دـندرک ، یم  عوجر  دوخ  نورد  لقع و  هب  دـندرک و  یم  گنرد  يا  هظحل  ناـنآ  رگا  دـنامب ، یفخم 

ناحتما تقو  دراذـگب ، رانک  ار  دوخ  يایند  ّقح ، زا  عافد  يارب  تسا  رـضاح  یـسک  رتمک  يرآ ، .دـندوب  ناشدوخ  ياه  سوه  لاـبند 
ربمایپ نادناخ  هب  تموکح  نآ  هنوگچ  هک  دندید  دوخ  مشچ  اب  مدرم  نآ  .دنک  يوریپ  ّقح  زا  تسا  رضاح  یسک  هچ  دوش  یم  مولعم 

.دنوشن مورحم  ییایند  عفانم  زا  ات  دندرک  توکس  یلو  درک  ملظ 

دراد یماو  توکس  هب  ار  وا  يدام  عفانم  یلو  دمهف ، یم  ار  ّقح  ناسنا  ترطف  دراد ، نایرج  اه  ناکم  اه و  نامز  همه  رد  تیاکح  نیا 
.دنز یم  مقر  ار  ّقح  ّتیمولظم  و 

* * *

نویلیم .تشاد  ینازرا  ام  هب  ندرک  بلط  زا  لبق  ادـخ  هک  ییاه  تمعن  زا  یتفگ ، نخـس  تسا  هداد  ام  هب  ادـخ  هک  ییاه  تمعن  زا  وت 
، دوب هدشن  هدیرفآ  یناسنا  چیه  زونه  هک  دیرفآ  ار  دیشروخ  ینامز  ادخ  دنک ، یم  نشور  مرگ و  ار  نیمز  دیشروخ  هک  تسا  لاس  اه 

.درک مهارف  ار  تمعن  نیا  ادخ  یلو  دوب  هتساوخن  ار  رون  امرگ و  ادخ  زا  سک  چیه 
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هک هچنآ  ره  .دـنک  یم  هراـشا  هتکن  نیمه  هب  میهاربا  هروـس  هیآ 34  رد  نآرق  درک ، شرامـش  ناوت  یمن  ار  ادـخ  ياـه  تمعن  يرآ ،
.درمش ار  اه  نآ  ناوت  یمن  هک  دندایز  ردق  نآ  ادخ  ياه  تمعن  درک ، اطع  وا  هب  ادخ  تشاد ، زاین  ایند  نیا  رد  یگدنز  يارب  ناسنا 

رید ام ، گرم  تسیچ ؟ یگنادواج  نیا  زا  روظنم  .مینک  كرد  ار  نآ  یگنادواج  میناوت  یمن  ام  هک  ینک  یم  داـی  ییاـه  تمعن  زا  وت 
اهداب دنراب ، یم  اهربا  دنام ، یم  رادیاپ  ناهج  نیا  تمایق  زور  ات  دنک ، یم  یناشفارون  روط  نیمه  دیشروخ  یلو  دسر ، یم  ارف  دوز  ای 

؟ دنک كرد  ار  اه  تمعن  نیا  یگنادواج  دناوت  یم  یسک  هچ  دنشخرد ، یم  ناگراتس  دنزویم ،

* * *

.اَِهلاَْثمَأ َیلِإ  ِبْدَّنلِاب  یَّنَث  اَِهلاَزْجِِإب َو  ِِقئاَلَْخلا  َیلِإ  َدَمْحَتْسا  اَِهلاَصِّتِال َو  ِرْکُّشلِاب  اَِهتَداَِزتْسِال  ْمَُهبَدَن  3 َو 

، میـشاب وا  رازگرکـش  ام  رگا  دـنروآ ، اج  هب  ار  اه  تمعن  رکـش  ات  تسا  هتـساوخ  اه  ناـسنا  زا  ادـخ  هک  یهد  یم  ربخ  همه  هب  نونکا 
شیاتـس ار  وا  ات  تسا  هتـساوخ  ام  زا  داد و  ام  هب  یناوارف  ياه  تمعن  ادـخ  دـننک ، یم  ادـیپ  مه  ماود  دـنوش و  یم  رتداـیز  اـه  تمعن 

.مینک

(. ْمُکَّنَدیِزََال ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  : ) دیوگ یم  نینچ  میهاربا  هروس  هیآ 7  رد  ادخ 

رکش رگا  یلو  درادن ، ام  يرازگرکش  هب  يزاین  چیه  ادخ  میازفا .» یم  امـش  ياه  تمعن  رب  دیروآ ، اج  هب  ارم  ياه  تمعن  رکـش  رگا  »
زیچ و همه  زا  ادـخ  مینک ، یم  ررـض  ناـمدوخ  مینک ، تمعن  نارفک  رگا  میرب و  یم  دوس  ناـمدوخ  میروآ ، اـج  هب  ار  وا  ياـه  تمعن 

.تسا زاین  یب  سک  همه 

زا اهراب  نآرق  رد  تسا ، هدـیرفآ  ار  اه  تمعن  نیا  دـننامه  تشهب  رد  تسا ، هداد  ناوارف  ياـه  تمعن  اـم  هب  اـیند  نیا  رد  ادـخ  يرآ ،
...و تسا  نانمؤم  رایتخا  رد  ناوارف  ياه  هویم  تسا و  يراج  نآ  ناتخرد  ریز  زا  بآ  ياه  يوج  هک  تسا  هتفگ  نخس  یتشهب 

تشهب و دشاب ، نمؤم  رگا  هکلب  دوش ، یمن  دوبان  تسین و  دورب ، ایند  زا  ناسنا  یتقو 
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ار تسار  هار  ات  تسا  هتـساوخ  ام  زا  تسا و  هدرک  توعد  تشهب  هب  ار  ام  همه  ادـخ  .تسوا  راظتنا  رد  نآ ، ياـبیز  ياـه  تمعن  همه 
نادـنچود ام  يارب  اه  تمعن  هنوگ  نیا  .میورب  ادـخ  تشهب  هب  تمایق  زور  رد  میهدـب و  ماجنا  وکین  لمع  میروایب و  نامیا  مینیزگرب ،

.دوش یم 

* * *

!؟ یتسه ادخ  رازگرکش  هنوگ  نیا  یطیارش  هچ  رد  وت  منک ، یم  رکف  يا  هظحل  ینک ، یم  شیاتس  دمح و  ار  ادخ  وت  نم ! يوناب 

یتموکح تشگرب ، قرو  تفر ، اـیند  زا  ردـپ  یتقو  یلو  يدوب ، مارتحا  جوا  رد  دوب  هدـنز  ربماـیپ  هک  یناـمز  یتسه ، ربماـیپ  رتـخد  وت 
، دز شتآ  ار  تا  هناخ  ِرد  دروآ ، موجه  وت  هناخ  هب  تموکح  نآ  درک ، هنیداهن  هعماج  لد  رد  ار  تشحو  سرت و  هک  دـمآ  راک  يور 
، دندرکن يرای  ار  وت  یلو  دندینـش  ار  وت  تبرغ  يادص  دنتـشاذگ ، اهنت  ار  وت  هنیدم  مدرم  یلو  يدـمآ ، نادـیم  هب  ّقح  يرای  يارب  وت 

...درک دیهش  ار  وت  نسحم  دز ، هنایزات  وت  رکیپ  هب  نمشد  یتفرگ ، رارق  راوید  رد و  نایم  وت  یتقو 

نیا رد  وت  دوب ، هدـنامن  اـیند  زا  وت  تسد  رد  يزیچ  رگید  دوب ، هداد  وت  هب  ادـخ  هک  یتورث  نآ  تفرگ ، وـت  زا  ار  تتورث  همه  رکبوـبا 
.ینک یم  شیاتس  ار  ادخ  مه  زاب  طیارش ،

همه زا  منیب  یم  هعماج  رد  ار  اه  یهایـس  یتقو  ما ! هناگیب  هاگن  نیا  اب  ردـقچ  يراد ؟ یگدـنز  اـیند و  هب  وت  هک  تسا  یهاـگن  هچ  نیا 
،»؟ دیرفآ هنوگ  نیا  ار  ایند  ادخ  ارچ  : » میوگ یم  مسر و  یم  تریح  زرم  هب  موش ، یم  دیماان  زیچ 

.درک شیاتس  ییابیز  هب  ار  وا  دوب و  ادخ  رازگرکش  الب ، جوا  رد  ناوت  یم  هنوگچ  هک  منادب  دیاب  موش ، انشآ  رتشیب  وت  هشیدنا  اب  دیاب 

* * *

هب قشع  تسا ، هدش  نم  يوزرآ  تیاهن  ایند  ما ، هدش  ایند  ریسا  ما ؟ هداتسیا  اجک  نم 

دجسم رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش  باتهم : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


22 ص :

زا نم  دـیاش  ات  دتـسرف  یم  الب  میارب  دـنک و  یم  بارخ  ار  میاـهوزرآ  خاـک  دراد ، تسود  ارم  هک  ییادـخ  تسا ، نم  يراـمیب  اـیند ،
.موش رادیب  مزیخرب و  باوخ 

زاب رکـش  هب  ناـبز  اـهالب ، جوا  رد  دـیاب  نم  ینک ; یم  توعد  رتـالاب  يا  هلپ  هب  ارم  هکلب  یهاوخ  یمن  ار  ـالب  رد  ربص  نم  زا  طـقف  وت 
! ییاهر تمعن  زا  رتهب  زیچ  هچ  دید ; مهاوخ  تمعن  مه  ار  الب  تقو  نآ  تسادخ و  تمس  زا  یتمعن  الب  ایوگ  منک ،

ار لامک  هار  مورب ، دیاب  مشاب ، يراج  بآ ، دننام  دیاب  موش ، یم  دوبان  منامب ، رگا  مدـماین ، ندـنام  ِيارب  نم  مدـنبب ، لد  ایند  هب  دـیابن 
.مراد زاین  اه  هبرض  نیا  هب  نم  دنک ، یم  ادج  ایند  زا  ارم  هک  تسالب  ياه  هبرض  نیا  .مهدب  همادا 

* * *

اَُهلوُقْعَم ِرُّکَفَّتلا  ِیف  َراَنَأ  اََهلوُصْوَم َو  ُبُولُْقلا  َنِّمُض  اَهَلیِوْأَت َو  ُصاَلْخِْإلا  َلِعُج  ٌهَِملَک  َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  4 َو 

يرود كرـش  زا  هک  سک  ره  .درادن  یکیرـش  چیه  وا  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  یهد ، یم  یهاوگ  ادخ  یگناگی  دیحوت و  هب  نونکا 
ناسنا ترطف  نیمه  يارب  تسا و  هداد  دنویپ  دیحوت  اب  ار  ام  لد  ادخ  دیـسر ، دهاوخ  دیحوت  تقیقح  هب  دروآ ، ور  صالخا  هب  دنک و 

ّقح هب  دنک  رکف  دیحوت  هب  سک  ره  تسا ، هداد  رارق  ییانـشور  رون و  دیحوت  رد  ادخ  .دـنک  یم  كرد  ار  نآ  دراد و  سنا  دـیحوت  اب 
.دنک یم  ادیپ  نامیا  ادخ  یگناگی  هب  درب و  یم  یپ  نآ  ندوب 

هب وت  .دـنک  یم  كرد  ار  نآ  دراد و  سنا  یتسرپاتکی  اب  اه  ناسنا  ترطف  هک  یهد  یم  ربخ  اـم  هب  ییوگ و  یم  نخـس  ترطف »  » زا وت 
یتسرپاتکی هب  قشع  زا  راشرـس  ار  ناسنا  ترطف  نم  : » دـیوگ یم  نینچ  ربمایپ  اب  ادـخ  هک  اجنآ  ینک ، یم  هراشا  موُر »  » هروس هیآ 30 

یلو تسا  راوتـسا  نید  نامه  اه ، ناسنا  كاپ  ترطف  نیا  .دنک  داجیا  يرییغت  ناسنا ، ترطف  رد  دـناوت  یمن  سک  چـیه  مدرک و  قلخ 
(1) «. دنناد یمن  مدرم  رتشیب 

ِساَّنلا ال َرَثْـکَأ  َّنَِکلَو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدـلا  َکـِلَذ  ِهَّللا  ِقـْلَِخل  َلیِدـْبَت  ـال  اَْـهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَرِْطف  اًـفِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف  - . ) 1
(. َنوُمَْلعَی
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اه ناسنا  همه  .درک  تیاـنع  وا  هب  ار  یتسرپاـتکی  دـیحوت و  تقیقح  كرد  دادعتـسا  داد و  رارق  ار  ترطف  رون  ناـسنا  رد  ادـخ  يرآ ،
.دنوش نومنهر  وا  يوس  هب  دنسانشب و  ار  ادخ  نآ  اب  دنناوت  یم  تسا و  رادیب  نانآ  ترطف  دنتسه ، دیحوت  حور  ياراد 

رد دیحوت  شریذپ  يارب  یگدامآ  یلو  دناشک  یم  یهارمگ  هب  ار  وا  دنک و  یم  هسوسو  ار  ناسنا  هظحل  ره  ناطیـش  هک  تسا  تسرد 
.دناوخ یم  ارف  ادخ  يوس  هب  ار  اه  نآ  هک  یّسح  تسا ; هتشاذگ  تناما  هب  ار  ینورد  یّسح  اه ، ناسنا  همه  رد  ادخ  .دراد  دوجو  همه 

* * *

.ُُهتَّیِْفیَک ِماَهْوَْألا  َنِم  ُُهتَفِص َو  ِنُْسلَْألا  َنِم  ُُهتَیْؤُر َو  ِراَْصبَْألا  َنِم  ُِعنَتْمُْملا   5

ناوت یمن  زگره  دنک و  فیصوت  ار  وا  دناوت  یمن  ینابز  چیه  دنیبب ، ار  وا  دناوت  یمن  یمـشچ  چیه  هک  یتسرپ  یم  ار  ییادخ  وت  یلو 
.درک كرد  ار  وا  تمظع  دید و  لد  مشچ  اب  ناوت  یم  ار  ادخ  هتبلا  درک ، رّوصت  لایخ  اب  ار  وا 

، دـید مشچ  اب  ار  ادـخ  دـش  یم  رگا  تسا ، ناهنپ  اه  هدـید  زا  ادـخ  دوش ، هدـید  مشچ  اب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاو  رتالاب و  ادـخ  يرآ ،
، دید مشچ  اب  ناوت  یم  ار  اه  نآ  تب  دنا ، هداد  رارق  ادخ  ياج  هب  ار  ییاه  تب  يا ، هّدـع  .دوب  هدـیرفآ  کی  هکلب  دوبن ، ادـخ  وا  رگید 

! دید مشچ  اب  ناوت  یمن  زگره  ار  هللا »  » یلو

طقف هک  منک  راختفا  دـیاب  دوش ، یمن  هدـید  مشچ  اب  هک  متـسرپب  ار  ییادـخ  دـیاب  نم  .دـید  ناوت  یم  ار  یندـشدوبان  ياـه  تب  طـقف 
.دوب دهاوخ  تسه و  هشیمه  وا  دوش ، یمن  دوبان  زگره  وا  اریز  دوش ، یمن  هدید  زگره  هک  ییادخ  متسرپ ، یم  ار  ناهنپ  يادخ 

ار نآ  هک  دنک  فصو  ار  يزیچ  دناوت  یم  طقف  رشب  نهذ  هک  ارچ  دنک ، فیـصوت  ار  ادخ  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  ییوگ  یم  میارب 
فصو و هب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  ادـخ  .درک  كرد  يرـشب  ساوح  اب  ناوت  یمن  زگره  ار  ادـخ  دـشاب ، هدرک  كرد  دوخ  ساوح  اب 

هک مناد  یم  مسانشب ، هدرک  نایب  نآرق  رد  شدوخ  هک  یتافص  اب  ار  ادخ  مناوت  یم  طقف  نم  .دیآرد  كرد 
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هک هنوگ  نامه  درادن  نایاپ  دوب ، دهاوخ  هدوب و  هشیمه  تسا ، ربخاب  زیچ  همه  زا  تسانیب ، هدنونـش و  تسا ، نابرهم  هدنـشخب و  ادخ 
 . ...تسا هتشادن  زاغآ 

تقیقح یلو  تسادخ ، تافص  اه  نیا  همه  منک ، یم  ادیپ  تخانش  دوخ  يادخ  هب  تبسن  مناوخ و  یم  نآرق  رد  ار  ادخ  تافـص  نیا 
ادخ هک  منادب  دیاب  منک ، رّوصت  ادـخ  تقیقح  يارب  مدوخ  نهذ  رد  هک  هچ  ره  ممهفب ، مناوت  یمن  زگره  ار  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ادـخ 

.تسا نآ  زا  ریغ 

* * *

َیلِإ ُْهنِم  هَجاَح  ِْریَغ  ْنِم  ِِهتَّیِـشَِمب  اَهَأَرَذ  ِِهتَرْدـُِقب َو  اَهَنَّوَک  اَهَلَثَْتما  هَِلْثمَأ  ِءاَذـِتْحا  اَِـلب  اَـهَأَْشنَأ  اَـهَْلبَق َو  َناَـک  ءْیَـش  ْنِم  ـال  َءاَیْـشَْألا  َعَدَْـتبا   6
َلَعَج َُّمث  ِِهتَوْعَدـِل  ًازاَزْعِإ  ِِهتَّیِرَِبل َو  ًادُّبَعَت  ِِهتَرْدـُِقل  ًاراَهْظِإ  ِِهتَعاَط َو  یَلَع  ًاهِیْبنَت  ِِهتَمْکِِحل َو  ًاتِیْبثَت  اَّلِإ  اَـهِریِوْصَت  ِیف  َُهل  هَدـِئاَف  ـال  اَِـهنیِوْکَت َو 

.ِِهتَّنَج َیلِإ  ْمَُهل  ًهَشاَیِح  ِِهتَمِقَن َو  ْنِم  ِهِداَبِِعل   (1) ًهَداَیِذ ِِهتَیِصْعَم  یَلَع  َباَقِْعلا  َعَضَو  ِِهتَعاَط َو  یَلَع  َباَوَّثلا 

دیدپ ار  ناهج  ادخ  دوبن ، يزیچ  چیه  نآ ، زا  لبق  هک  یلاح  رد  دیرفآ  ار  ناهج  ادخ  ییوگ ، یم  نخس  شنیرفآ  یگنوگچ  زا  نونکا 
.دیرفآ دوخ  هدارا  تردق و  اب  ار  ناهج  وا  دنک ، يوریپ  ییوگلا  هنومن و  زا  هک  نآ  نودب  دروآ 

زا وا  فدـه  دـسر ، یمن  وا  هب  يدوس  چـیه  ناهج  شنیرفآ  زا  تسا و  زاـین  یب  هراومه  وا  تشادـن ، ناـهج  شنیرفآ  هب  يزاـین  ادـخ 
توعد دزاس و  راکـشآ  ار  شتردـق  دـناوخ ،  ارف  شیوخ  تعاطا  هب  ار  ناـگمه  دـنک ، تباـث  ار  شیوخ  تمکح  هک  دوب  نیا  تقلخ 

.دزاس مکحم  ار  ّقح  هار  هب  شیوخ 

.داد رارق  شناگدنب  يارب  ار  باقع  شاداپ و  همانرب  ادخ  سپ  .دنک  توعد  دوخ  یگدنب  هب  ار  شناگدنب  ات  دـیرفآ  ار  ناهج  وا  يرآ ،
زا ار  شناگدنب  هنوگ  نیا  ادخ  .دننک  ینامرفان  هک  تسا  یناسک  راظتنا  رد  خزود  دننک و  تعاطا  هک  تسا  یناسک  راظتنا  رد  تشهب 

.مقنلل هبلاجلا  یصاعملا  نع  مهل  ًاعنم  يأ : لاذلاب - هدایِذ -  - . 1
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.دناوخارف تشهب  يوس  هب  دناسرت و  باذع 

* * *

وا دزاس ؟ یم  نامتخاس  کی  هنوگچ  رامعم  کـی  ...منک  رکف  وت  نانخـس  نیا  هب  دـیاب  نم  .یتفگ  نخـس  شنیرفآ  زار  زا  نم ! يوناـب 
اب ار  حـلاصم  نیا  هک  تسا  نیا  شراک  رامعم  تسا ، هناخ  کی  نتخاـس  يارب  هّیلّوا  داّوم  اـه  نیا  دراد ، نهآ  نامیـس و  رجآ ، هب  زاـین 
هب دـشاب ، وا  سرتسد  رد  حـلاصم  هک  دزاسب  ار  يا  هناخ  دـناوت  یم  یتقو  رامعم  .دوش  هتخاس  هناـخ  اـت  دـنیچب  مه  راـنک  یـصاخ  مظن 

؟ دیرفآ هچ  زا  ار  نیمز  اه و  نامسآ  ادخ  یتسار 

ار ناهج  وا  .دیرفآ  ار  نآ  دوخ  تردق  اب  دـنیرفایب و  ار  ناهج  هک  درک  هدارا  وا  تشادـن ، هّیلّوا  داّوم  هب  یجایتحا  شنیرفآ  يارب  ادـخ 
یفاک دنیرفایب ، دهاوخب  ادخ  هک  ار  هچ  ره  .دـش  قلخ  وا  تردـق  هدارا و  اب  ناهج  .دـشاب  نیب  رد  يا  هّیلّوا  داّوم  هک  نآ  نودـب  دـیرفآ 

.دوش یم  قلخ  زیچ ، نآ  و  شاب »! : » دیوگب تسا 

نآ زا  دراد و  يا  هشقن  وگلا و  دوخ ، راـک  نیا  يارب  وا  تسا ، هدـید  هناـخ  زا  يا  هنومن  ًـالبق  دزاـسب ، هناـخ  دـهاوخ  یم  راـمعم  یتقو 
زیچ چـیه  دوب و  ادـخ  طـقف  .دـنک  يوریپ  ییوگلا  هنوـمن و  زا  هک  نآ  نودـب  دروآ  دـیدپ  ار  ناـهج  نیا  ادـخ  یلو  دـنک ، یم  يوریپ 

ناهج شتردق  اب  درک ، هدارا  هک  نیمه  دنیرفایب ، ار  ناهج  هک  درک  هدارا  ادخ  دوبن ، زیچ  چـیه  يا ! هنومن  هن  ییوگلا  هن  دوبن ، يرگید 
.تشادن زاین  ادخ  هدارا  زج  زیچ  چیه  هب  ناهج  تقلخ  يرآ ، .دش  قلخ 

* * *

دوخ زا  ار  يررـض  ای  مناسرب  دوخ  هب  یعفن  مهاوخ  یم  ای  مراد ; یفدـه  هزیگنا و  مهد ، یم  ماجنا  رایتخا  يور  زا  ار  يراک  نم  یتقو 
دوخ زا  ار  یگنـسرگ  جنر  مهاوخ  یم  مروخ  یم  اذغ  رگا  مورب ، نآ  غارـس  ات  دشاب  نم  يارب  راک  نآ  رد  يریخ  کی  دیاب  منک ، رود 

زا ار  یگتسخ  مهاوخ  یم  ای  متسه  تراجت  لابند  هب  مور  یم  ترفاسم  رگا  موش ، ریس  منک و  رود 
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.منک رود  دوخ  ناور  حور و 

ارچ سپ  درادن ، يزاین  دوبمک و  چیه  هک  ادخ  دوب ؟ هچ  راک  نیا  زا  وا  فده  دـیرفآ ؟ يا  هزیگنا  هچ  هب  ار  ناهج  نیا  ادـخ  یتسار  هب 
وا رگید ، هک  دیـسر  یم  وا  هب  نارگید  زا  یعفن  رگا  درادن ، سک  چیه  کمک  هب  زاین  وا  درب ، یمن  جنر  ییاهنت  زا  وا  دیرفآ ؟ ار  ناهج 

؟ تسیچ شنیرفآ  تقلخ  زار  سپ  .دوبن  ادخ 

.دنک توعد  دوخ  یگدنب  هب  ار  شناگدنب  ات  دیرفآ  ار  ناهج  ادخ  يدرک ، نایب  ار  لاؤس  نیا  خساپ  وت 

ات داد  رایتخا  ناسنا  هب  وا  دنیامنب ، ار  وا  یگدـنب  ات  دـنک  روبجم  ار  اه  ناسنا  تساوخ  یمن  ادـخ  دراد ، رارکت  ياج  ردـقچ  هلمج  نیا 
ناسنا نیا  داتـسرف ، وا  ییامنهار  يارب  ار  ناربمایپ  داد و  رارق  ناسنا  داهن  رد  ار  ترطف  رون  ادخ  .دـنیزگرب  ار  لطاب  ای  ّقح  هار  شدوخ 

.دنک باختنا  ار  شهار  دیاب  هک  تسا 

مه بوخ و  هار  مه  هک  درک  قلخ  يا  هنوگ  هب  ار  ناهج  ماظن  سپ  دسرب ، يراگتـسر  هب  شدوخ  رایتخا  هب  ناسنا  هک  درک  هدارا  ادـخ 
رایتخا نیمه  رد  ناسنا  شزرا  دنک ، يرود  مّنهج  هار  زا  دناوتب  هک  دنک  یم  ادیپ  ار  نتفر  تشهب  تقایل  یـسک ، .دـشاب  نآ  رد  دـب  هار 

.تسوا

، اه ناسنا  زا  یهورگ  هک  تسا  یعیبط  دشاب ، راتخم  دازآ و  يدوجوم  ناسنا ، تسا  رارق  یتقو  تسوا ، رایتخا  رد  ناسنا  هوکـش  يرآ ،
رد ناسنا  ِییابیز  همه  تسا ، ناسنا  رایتخا  همزال  نیا  اـّما  درک ، دـنهاوخ  داـسف  نیمز  يور  دومن ، دـنهاوخ  باـختنا  ار  اـه  یتشز  هار 

.درادن یشزرا  وا ، ندوب  بوخ  دوش ، هتفرگ  ناسنا  زا  رایتخا  رگا  تسا ، رایتخا  نیمه  رد  ناسنا  ِيانعم  تسوا ، رایتخا 

* * *

نیا .ادخ  يوس  هب  تکرح  .تسین  ادخ  يوس  هب  ریس  زج  يزیچ  یگدنز  هفسلف  هک  متـسناد  مدرک  رکف  تنانخـس  هب  یتقو  نم ! يوناب 
باوج نیا  .تسا  نآ  يانعم  یگدنز و  زار 

دجسم رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش  باتهم : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


27 ص :

.تسا رشب  گرزب  ياّمعم 

هدیاف یب  درادن ، یـشقن  نآ  رد  ادخ  هک  یگدنز  نآ  .دشاب  ادـخ  يوس  هب  ریـس  نآ ، زا  فدـه  هک  دراد  شزرا  یتقو  یگدـنز  يرآ ،
.دزادنا یم  یچوپ  لاچهایس  هب  ار  ناسنا  ماجنارس  تسا و 

ناهج دنیب و  یم  یگنهامه  مظن و  ناهج ، ياهدادیور  همه  رد  وا  دنیب ، یمن  هدوهیب  ار  ناهج  تسانشآ ، وت  ياه  هشیدنا  اب  هک  یسک 
.دنک یمن  ساسحا  هناگیب  هبیرغ و  ناهج  اب  ار  دوخ  ناسنا  سپ  دنیادخ ، يوگ  حیبست  ناهج  تاّرذ  همه  دبای ، یم  دنمفده  ار 

هدشن هدیرفآ  فده  یب  وا  دنیب ، یمن  هدـش  اهر  ناهج  رد  ار  دوخ  زگره  وا  دـنک ، یم  انعم  ادـخ  هب  رواب  اب  ار  یگدـنز  نمؤم ، يرآ ،
دنک و هچ  دیاب  هک  دناد  یم  وا  .تسادخ  يوس  هب  ریـس  یگدـنز ، نامرآ  .دور  یم  اجک  هب  تسا و  هدـمآ  اجک  زا  دـناد  یم  وا  تسا ،

.دسرب دوخ  فده  هب  ات  دریگ  شیپ  رد  ار  یهار  هچ 
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ردپ زا  يدای  مود : لصف 

ِْبیَْغلِاب ُِقئاَلَْخلا  ِذِإ  ُهَثَعَْتبا  ِنَأ  َْلبَق  ُهاَفَطْـصا  ُهاَبَتْجا َو  ِنَأ  َْلبَق  ُهاَّمَـس  ُهَلَـسْرَأ َو  ْنَأ  َْلبَق  ُهَراَتْخا  ُُهلوُسَر  ُهُدـْبَع َو  ًادَّمَُحم  ِیبَأ  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  7 َو 
ِِعقاَوَِمب ًهَفِْرعَم  ِروُهُّدـلا َو  ِثِداَوَِحب  ًهَطاَحِإ  ِرُومُْألا َو  ِِلیآَِمب  َیلاَعَت  ِهَّللا  َنِم  ًامَلَع  ٌهَنوُْرقَم  ِمَدَْـعلا  ِهَیاَِهِنب  ٌهَنوُصَم َو  ِلیِواَهَْألا  ِْرتَِسب  ٌهَنُونْکَم َو 

.ِرُومُْألا

يربمایپ هب  هک  نیا  زا  شیپ  ار  وا  ادخ  تسوا ، ربمایپ  ادخ و  هدـنب  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم تردـپ  هک  یهد  یم  یهاوگ  نونکا 
رونه .دوب  هدشن  هدیرفآ  زیچ  چیه  هک  دیزگرب  ار  وا  ادخ  ینامز  دومن ، یفّرعم  لبق ، ياه  تّما  ناربمایپ و  هب  ار  وا  دـیزگرب و  دتـسرفب 

.دوب ربخاب  اهدادیور  همه  زا  هاگآ و  اهراک  همه  ماجنارس  هب  ادخ  اریز  درک ، باختنا  ار  وا  ادخ  هک  دوب  هدماین  ایند  نیا  هب  وت  ردپ 

* * *

دنتسناد و یم  ناملسم  ار  دوخ  مدرم  نآ  ییوگ ، یم  نخـس  تردپ  ماقم  زا  دندینـش  یم  ار  تنانخـس  هک  یمدرم  يارب  وت  نم ! يوناب 
، دنتشاد لوبق  ادخ  هداتسرف  ناونع  هب  ار  وت  ردپ 
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.ینک یم  نایب  ار  تقیقح  نیا  نانآ  يارب  وت  دندوب ، هدرب  دای  زا  ار  ّتینارون » ماقم   » نانآ دوب ، مک  ربمایپ  هب  نانآ  تفرعم  یلو 

، دیرفآ ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم رون  زیچ ، همه  زا  لبق  دنیرفایب ، ار  تاقولخم  ات  درک  هدارا  ادخ  دوبن ، یقولخم  چیه  دوب و  ادخ 
نیمز يور  رد  ناسنا  یگدنز  دـیرفآ و  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  ادـخ  هک  دوب  نآ  زا  دـعب  درک ، تدابع  ار  ادـخ  لاس ، نارازه  رون ، نآ 

(1) .دنداد ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم روهظ  تراشب  دوخ ، ناوریپ  هب  نانآ  دندش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ناربمایپ  یتقو  دش ، زاغآ 

* * *

ار ربماـیپ  رگا  تسوت ؟ نخـس  نیا  رد  يزار  زمر و  هچ  یتسار  هب  یتـفگ ، نخـس  ربماـیپ  ّتینارون  ماـقم  زا  وت  منک ، یم  رکف  يا  هظحل 
رگید میتخانـش ، یتسرد  هب  ار  ربمایپ  ام  رگا  دوشب ، وا  نیـشناج  دـناوتب  یلومعم  ناسنا  کی  دـیاش  مینک ، ضرف  یلومعم  ناـسنا  کـی 

!! دوشب وا  نیشناج  رکبوبا ، نوچ  يدرف  هک  مینکب  رّوصت  میناوت  یمن 

رون نآ  زا  ار  یتسرپاتکی  دـیحوت و  نانآ  دـیرفآ ، ار  ناگتـشرف  ادـخ  هک  نآ  زا  دـعب  دـیرفآ ، ناهج  تقلخ  زا  لبق  ار  ربمایپ  رون  ادـخ 
.دشاب هتشاد  ار  یهاگیاج  نینچ  وا  دننامه  هک  دوشب  وا  هفیلخ  دناوت  یم  یـسک  تسادخ ، تردق  تمظع و  زا  يا  هنییآ  وا  دنتخومآ ،

.دراد ار  ماقم  نیا  یگتسیاش  مالسلا ) هیلع  ) یلع طقف 

دوبن نیا  طقف  اوعد  يراد ، اوعد  رکبوبا  تموکح  اب  طقف  هک  دنکن  لایخ  یسک  ات  یتفگ  نخس  ربمایپ  ّتینارون  ماقم  زا  مدرم  يارب  وت 
هچ : » دوب نیا  رـس  رب  وت  ياوعد  لصا  دوبن ، ناـسنا  رب  ناـسنا  تموکح  رـس  رب  اوعد  .رکبوبا  اـی  دـنک  تموکح  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک 

!«. ناطیش ای  ادخ  دنک ؟ تموکح  هعماج  رد  دیاب  یسک 

نیمز يور  رد  ادخ  رون  وا  تسادخ ، تّجح  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دراد و  تیالو  تموکح و  ّقح  ادخ  طقف  : » تسا نیا  وت  نخـس  لصا 
تسد هب  هعماج  رد  ار  تردق  هک  تسا  ناطیش  نیا  عقاو  رد  دسر ، یم  تموکح  هب  دنک و  یم  بصغ  ار  تیالو  رکبوبا  یتقو  تسا .»

.دریگ یم 

ریمأ ینعی  هَّنُرـُْـصنََتلو ) هللا (  لوـسر  ینعی  هـِب ) َُّننِمْؤـَُتل  : ) هلوـق وـهو  نینمؤـملا  ریمأ  رــصنیو  ایندــلا  یلإ  عـجریو  ـالإ  ًارج  مـّلهف  - . 1
ریمأ ایلع  نرـصنتلو  ، 61 ص 50 ، راونـألا ج 53  راـحب  ص 351 ، یفاـصلا ج 1  ریـسفتلا  ص 25 ، یمقلا ج 1  ریـسفت  ...نینمؤـملا :

راونألا ج راحب  تاجردلا ص 25 ، رئاصب  رصتخم  تاجردلا ض 93 ، رئاصب  ...ارج : ملهو  مدآ  ندـل  نم  هللاو  معن  لاق :-  نینمؤملا -
مهلک قئالخلا  نوکی  نیعمجأ ، مهلک  قئالخلا  ریمأ  نوکیف  نیلقثلا ج 1 ص 358 ، رون  یشایعلا ج 1 ص 181 ، ریسفت  ص 280 ، ، 26

نیلقثلا ج 1 ص 359. رون  یشایعلا ج 1 ص 181 ، ریسفت  هلیوأت : اذهف  مهریمأ ، وه  نوکیو  هئاول ، تحت 
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.ییامن نیزگیاج  هعماج  رد  ار  ادخ  تیالو  يزاس و  دوبان  ار  نآ  ینک و  هزرابم  ناطیش  تموکح  اب  ات  يدمآ  نادیم  هب  وت 

* * *

ًهَدـِباَع اَِهناَرِین  یَلَع  ًافَّکُع  اَِهناَیْدَأ  ِیف  ًاقَِرف  َمَمُْألا  يَأَرَف  ِِهتَمْحَر  ِریِداَقَِمل  ًاذاَْفنِإ  ِهِمْکُح َو  ِءاَْضمِإ  یَلَع  ًهَمیِزَع  ِهِْرمَأـِل َو  ًاـماَْمتِإ  ُهَّللا  ُهَثَعَْتبا   8
ِراَْصبَْألا ِنَع  یَلَج  اَـهَمَُهب َو  ِبُولُْقلا  ِنَع  َفَشَک  اَـهَمَلُظ َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دَّمَُحم ِیبَأـِب  ُهَّللا  َراـَنَأَف  اَِـهناَفْرِع  َعَم  ِهَِّلل  ًهَرِْکنُم  اَِـهناَثْوَِأل 
ِقیِرَّطلا َیلِإ  ْمُهاَـعَد  ِمیِوَْـقلا َو  ِنیِّدـلا  َیلِإ  ْمُهاَدَـه  ِهَیاَـمَْعلا َو  َنِم  ْمُهَرََّصب  ِهَیاَوَْـغلا َو  َنـِم  ْمُهَذَْـقنَأَف  ِهَیاَدِْـهلِاب  ِساَّنلا  ِیف  َماَـق  اَـهَمَمُغ َو 

َّفُح ْدَق  هَحاَر  ِیف  ِراَّدلا  ِهِذَـه  ِبَعَت  ْنِم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ٌدَّمَحُمَف راَْثیِإ  هَبْغَر َو  راَِیتْخا َو  هَْفأَر َو  َْضبَق  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَضَبَق  َُّمث  ِمیِقَتْـسُْملا 
ِهِّیِفَـص َو ِْقلَْخلا َو  َنِم  ِِهتَرَیِخ  ِِهنیِمَأ َو  ِهِِّیبـَن َو  ِیبَأ  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِراَّبَْجلا  ِکـِلَْملا  ِهَرَواَُـجم  ِراَّفَْغلا َو  ِّبَّرلا  ِناَوْـضِر  ِراَْربَأـْلا َو  ِهَِکئاَـلَْملِاب 

ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ِْهیَلَع َو  ُماَلَّسلا 

ادیپ انعم  شنیرفآ ، تمکح  ات  داتسرف  يربمایپ  هب  ار  وا  ادخ  ییوگ ، یم  نخـس  ایند  نیا  رد  تراوگرزب  ردپ  مهم  ّتیرومأم  زا  نونکا 
.دش یلمع  دوب  هدرک  صخشم  ناسنا  لامک  يارب  ادخ  هک  يا  همانرب  وا ، ِيربمایپ  اب  دنک ،

ره دندوب ، هدش  فالتخا  راچد  دوخ  نید  رد  مدرم  نآ  داتـسرف ، نانآ  تیاده  يارب  ار  وت  ردپ  دید ، یهارمگ  رد  ار  مدرم  ادـخ  یتقو 
یم راکنا  ار  ادخ  دنتخانـش ، یم  ار  ادـخ  دوخ ، ترطف  اب  هک  نآ  اب  دـندیتسرپ ، یم  ار  اه  تب  دـندوب و  هتفرگ  شیپ  ار  یهار  یهورگ 

.دندرک

دیامن و فرطرب  ار  مدرم  ینادرگرـس  دنک ، لیدبت  ییانـشور  هب  ار  اه  یکیرات  تسناوت  تردپ  داتـسرف و  يربمایپ  هب  ار  وت  ردپ  ادـخ 
ار نانآ  هایـس  ياه  لد  داد ، تاجن  یهارمگ  زا  ار  نانآ  تساخاپ و  هب  مدرم  تیادـه  يارب  تردـپ  .دـنزب  راـنک  ار  یناداـن  ياـه  هدرپ 

نانآ درک و  ییامنهار  لماک  نید  هب  ار  همه  تردپ  داد ، تریصب  یهاگآ و  نانآ  هب  دومن و  ینارون 
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.دناوخارف تسرد  تسار و  هار  يوس  هب  ار 

دوب هنوگ  نیا  .دناوخارف  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ادخ  دش و  هدیزگرب  رگید  راب  دناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  ّتیرومأم  وت  ردـپ  هک  نآ  زا  دـعب 
.دش تحار  ایند  نیا  ياه  یتخس  اه و  جنر  زا  وا  هک 

نایاپ یب  دورد  .دراد  ياج  ادخ  ینابرهم  هیاس  رد  تسا و  دونشخ  یضار و  وا  زا  ادخ  تسادخ ، ناگتشرف  نیرتهب  رانک  رد  وا  نونکا 
دیزگرب و دوخ  ياه  هدیرفآ  همه  نایم  زا  ار  وا  ادخ  هک  نامه  تسوا ، هدیزگرب  وا و  نیما  ادخ ، ربمایپ  هک  نامه  داب ، تردپ  رب  ادـخ 

! داب وا  رب  ادخ  تمحر  مالس و  .دیدنسپ 

* * *

هب ار  ّقح  هار  هک  دوب  نیا  ادـخ  همانرب  دـنک ، باختنا  ار  شهار  شدوخ  ات  تساوخ  وا  زا  داد و  رایتخا  وا  هب  دـیرفآ و  ار  ناـسنا  ادـخ 
.دیامن راکشآ  ار  ّقح  دهد و  ناشن  ناسنا  هب  ناربمایپ  هلیسو 

دسرب و لامک  هب  دهد و  رارق  ترخآ  ار  دوخ  فده  هکلب  دوشن ، شوخلد  نآ  بیرفرپ  ياه  هولج  ایند و  هب  ناسنا  ات  دـندمآ  ناربمایپ 
.دش یمن  یلمع  ناسنا  تیاده  يارب  ادخ  همانرب ي  دندوبن ، ناربمایپ  رگا  .دیامن  دوخ  ِنآ  زا  ار  ادخ  تمحر 

یلص ) دّمحم هک  دیسر  ارف  ینامز  ات  دنداد ، ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  ناربمایپ  اه ، نامز  همه  رد  دوب ; ادخ  ربمایپ  نیلّوا  مالسلا ) هیلع  ) مدآ
دندیشارت و یم  ار  گنـس  نانآ  دندوب ، تلاهج  یهارمگ و  جوا  رد  مدرم  نامز ، نآ  رد  درک ، زاغآ  ار  شیوخ  تلاسر  ( هلآو هیلع  هللا 

یم اه  تب  نآ  رب  یتسد  دنتفر و  یم  اه  تب  غارـس  هب  دنورب  ترفاسم  هب  دنتـساوخ  یم  یتقو  اهنآ  .دنتفر  یم  هدجـس  هب  نآ  لباقم  رد 
(1) .دنک رود  اهنآ  زا  ار  اهالب  دنناوت  یم  اه  تب  نآ  هک  دندرک  یم  رکف  نانآ  دندرک ! یم  كّربتم  نآ  اب  ار  دوخ  دندیشک و 

یم یهن  اه  تب  شتـسرپ  زا  ار  مدرم  وا  یتقو  دـش ، وربور  ناوارف  ياه  یتخـس  اب  هار  نیا  رد  دومن و  زاـغآ  ار  دوخ  ّتیرومأـم  ربماـیپ 
اهراب دندرک ، یم  باترپ  گنس  وا  يوس  هب  درک ،

: هب حّـسمتی  نأ  هلزنم  یف  عنـصی  ام  رخآ  ناک  رفـسلا  مهدـحأ  دارأ  اذإف  هنودـبعی ، مهراد  یف  منـص  هّکم  نم  راد  ّلک  لهأل  ناک  - . 1
بدألا ج 7 ص 213. هنازخ 
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نامیا يوس  هب  دهدب و  تاجن  ینادان  لهج و  زا  ار  مدرم  تسناوت  ماجنارـس  ات  داد  همادا  ار  دوخ  هار  وا  یلو  دش ، نوخ  قرغ  وا  هرهچ 
.دناسر ییانشور  هب  ار  نانآ  دز و  رانک  نانآ  ناگدید  زا  ار  ینادان  ياه  هدرپ  وا  دناوخب ، ارف 

، درک نایب  مدرم  يارب  ار  نید  همه  وا  هک  یتقو  دوب ، ادخ  هدـیزگرب  هدـنب  وا  دومن ، راکـشآ  همه  يارب  ار  يراگتـسر  هار  ربمایپ  يرآ ،
ماجنارـس دوب و  ادـخ  رادـید  رظتنم  وا  دوب ، نادـنز  نوچمه  وا  گرزب  حور  يارب  اـیند  نیا  دورب ، اـیند  نیا  زا  هک  دوب  نآ  تقو  رگید 

.دش تحار  ایند  نیا  ياه  یتخس  اه و  جنر  زا  دیشک و  رپ  اه  نامسآ  جوا  هب  وا  .دیسر  ارف  ادخ ، هدعو 
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تماما هاگیاج  موس : لصف 

ُهُؤاَغَُلب ْمُکِـسُْفنَأ َو  یَلَع  ِهَّللا  ُءاَـنَمُأ  ِِهیْحَو َو  ِِهنیِد َو  ُهَلَمَح  ِِهیْهَن َو  ِهِْرمَأ َو  ُبُْصن  ِهَّللا  َداَـبِع  ُْمْتنَأ  َْتلاَـق  ِسِلْجَمْلا َو  ِلـْهَأ  َیلِإ  ْتَتَفَْتلا  َُّمث   9
ُعِطاَّسلا َو ُروُّنلا  ُقِداَّصلا َو  ُنآْرُْقلا  ُقِـطاَّنلا َو  ِهَّللا  ُباَـتِک  ْمُْکیَلَع  اَهَفَلْخَتْـسا  ٌهَّیَِقب  ْمُْکَیلِإ َو  ُهَمَّدَـق  ٌدـْهَع  ْمُکِیف َو  َُهل  ّقَـح  ُمیِعَز  ِمَمُأـْلا  َیلِإ 

ُلاَُنت ِِهب  ِتْسا  ُهُعامَ ِهاَجَّنلا  َیلِإ  ّدَُؤم  ُهُعاَْبتَأ  ِناَوْضِّرلا  َیلِإ  ٌِدئاَق  ُهُعاَیْشَأ  ِِهب  ٌهَِطبَتْغُم  ُهُرِهاَوَظ  ٌهَِیلَْجنُم  ُهُِرئاَرَس  ٌهَفِشَْکنُم  ُهُِرئاََصب  ٌهَنَِّیب  ُعِماَّللا  ُءاَیِّضلا 
َُهبوُهْوَْملا َو ُهُصَخُر  َُهبوُْدنَْملا َو  ُُهِلئاَضَف  ُهَِیفاَْکلا َو  ُُهنیِهاََرب  ُهَِیلاَْجلا َو  ُُهتاَنَِّیب  ُهَرَّذَـحُمْلا َو  ُهُمِراَحَم  ُهَرَّسَفُْملا َو  ُهُِمئاَزَع  ُهَرَّوَنُْملا َو  ِهَّللا  ُجَـجُح 

َُهبُوتْکَْملا ُهُِعئاَرَش 

: ییوگ یم  نینچ  مدرم  هب  باطخ  نونکا 

هدرپس امـش  تسد  هب  ار  یتناما  ادخ  دیناسر ، یم  رگید  ياه  لسن  هب  ار  نآرق  دیراد و  یماپ  هب  ار  ادـخ  نید  امـش  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
.دیناسرب نارگید  هب  ار  ادخ  نید  دیاب  امش  تسا ،

نامیپ نآرق ، دنک ، یم  ییامنهار  ار  امش  هک  تسا  ییاوشیپ  دننامه  نآرق ، هک  دینادب 
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نآ رد  یغورد  دیوگ و  یم  نخس  امـش  اب  هک  ینآرق  تسا ، هدش  هداتـسرف  امـش  تیاده  يارب  هک  ادخ  فرط  زا  يراگدای  تسادخ ،
.دشخب یم  ینشور  نآ  رون  تسین و 

ترـسح رد  رگید  ياه  تّما  تسا ، حـضاو  نشور و  نآ  ياه  هزومآ  دراد و  راکـشآ  ياه  لیلد  هک  تسا  یباتک  نآرق  دیـشاب  هاـگآ 
یم ادیپ  تاجن  دریگب  دنپ  نآرق  زا  سک  ره  دـسر و  یم  يراگتـسر  هب  دـنک  يوریپ  نآرق  زا  سک  ره  دنتـسه ، نآرق  نوچمه  یباتک 

.دنک

تسا بجاو  يزیچ  هچ  دیوگ  یم  امش  هب  دنک و  یم  نایب  امش  يارب  ار  ادخ  نید  دنک و  یم  مامت  امـش  رب  ار  تّجح  نآرق  هک  دینادب 
.دیزومآ یم  نآرق  زا  ار  دوخ  نید  ماکحا  امش  تسا ، بحتسم  يراک  هچ  دیوگ  یم  امش  هب  نآرق  تسا ، مارح  يزیچ  هچ  و 

* * *

رد ینک و  یم  رکذ  ار  ...و  هزور  زامن و  لثم  نید  عورف  ینک ، نایب  ار  تماـما  هاـگیاج  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  وت  فدـه  نم ! يوناـب 
ینید دنمهفب  همه  ات  ینک  یم  نایب  ار  یعقاو  نید  وت  ییوگب ، نخس  نآ  هرابرد  یسرب و  تماما  ِلصا  هب  ات  ییوگ  یم  نخس  هراب  نیا 

.تسین یلماک  نید  دشابن ، مالسلا ») هیلع  ) یلع تیالو  تماما و  ، » نآ رد  هک 

هک یناـسرب  ناـنآ  هب  ار  ماـیپ  نیا  یهاوخ  یم  وت  ادـخ .»! ناگدـنب  يا  : » ییوگ یم  مدرم  هب  اـجنیا  رد  منک ، یم  رکف  تنانخـس  هب  نم 
يارب ار  اضف  ات  ییوگ  یم  نخـس  ادخ  یگدـنب  زا  وت  يرآ ، .دنـسرب  ادـخ  یگدـنب  هب  نانآ  هک  دوب  نیا  ربمایپ  ياه  شالت  مامت  هجیتن 
روتسد دنک و  یمن  يراددوخ  نآ  شریذپ  زا  دریذپ ، یم  ار  ادخ  روتسد  دشاب ، ادخ  هدنب  یسک  رگا  ینک ، هدامآ  دوخ  يدعب  نانخس 

.دنک یم  لوبق  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع تیالو  ینعی  ادخ 

نارگید هب  ار  نآرق  نیا  دـیاب  ناـنآ  درپـس ، ناـنآ  هب  ربماـیپ  هک  تسا  گرزب  یتناـما  نآرق  دنتـسه ، نآرق  ناـبطاخم  نیلّوا  مدرم  نـیا 
ظفح ار  تناما  نیا  دیاب  نانآ  دنناسرب ، نارگید  هب  ار  نآ  مایپ  دـننک و  لمع  نآرق  هب  دـیاب  هک  يدرک  يروآدای  نانآ  هب  وت  .دـنناسرب 

.تسا هدش  نایب  نآ  رد  ادخ  مارح  ادخ و  لالح  .تسا  راکشآ  نشور و  نآرق  تاروتسد  دننک ،
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لماک ار  مالسا  ادخ  تسا ، یعامتجا  يدرف و  یگدنز  مسر  هار و  نامه  تعیرش ، .تسا  هدمآ  نشور  روط  هب  نآرق  رد  ادخ  تعیرش 
یم یگدنز  همانرب  نیا  بوچراهچ  رد  ناملـسم  کی  .دراد  همانرب  ناسنا ، یگدـنز  داعبا  همه  يارب  نید ، نیا  داد ، رارق  اه  نید  نیرت 

.دهد یم  یمالسا  ّتیّوه  وا ، هب  همانرب  نیا  دنک و 

* * *

َماَیِّصلا ِقْزِّرلا َو  ِیف  ًءاَمَن  ِسْفَّنِلل َو  ًهَیِکْزَت  َهاَـکَّزلا  ِْربِْکلا َو  ِنَع  ْمَُکل  ًاـهیِْزنَت  َهاَـلَّصلا  ِكْرِّشلا َو  َنِم  ْمَُکل  ًاریِهْطَت  َناَـمیِْإلا  ُهَّللا  َلَـعَجَف   10
ِماَلْـسِْإِلل َو ًاّزِع  َداَهِْجلا  ِهَقْرُْفِلل َو  ًاناَمَأ  اَنَتَماَمِإ  ِهَّلِْمِلل َو  ًاماَِظن  اَنَتَعاَط  ِبُولُْقِلل َو  ًاقیِْـسنَت  َلْدَْـعلا  ِنیِّدـِلل َو  ًادِییْـشَت  َّجَْـحلا  ِصاَلْخِْإِلل َو  ًاـتِیْبثَت 

ِرُمُْعلا ِیف  ًهَأَْسنَم  ِماَحْرَْألا  َهَلِـص  ِطْخُّسلا َو  َنِم  ًهَیاَقِو  ِْنیَِدلاَْولا  َِّرب  ِهَّماَْعِلل َو  ًهَحَلْـصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  ِرْجَْألا َو  ِباَجِیتْسا  یَلَع  ًهَنوُعَم  َْربَّصلا 
ْنَع َیْهَّنلا  ِسْخَْبِلل َو  ًارِییْغَت  ِنیِزاَوَْملا  ِلِییاَکَْملا َو  َهَِیفْوَت  ِهَرِفْغَْمِلل َو  ًاضیِْرعَت  ِرْذَّنلاـِب  َءاَـفَْولا  ِءاَمِّدـِلل َو  ًاـنْقَح  َصاَـصِْقلا  ِدَدَْـعِلل َو  ْنَم  ًهاـمَ َو 

َُهل ًاـصاَلْخِإ  َكْرِّشلا  ُهَّللا  َمَّرَح  ِهَّفِْعِلل َو  ًاـباَجیِإ  ِهَقِرَّسلا  َكْرَت  ِهَنْعَّللا َو  ِنَع  ًاـباَجِح  ِفْذَْـقلا  َباَِـنتْجا  ِسْجِّرلا َو  ِنَـع  ًاـهیِْزنَت  ِرْمَْخلا  ِبْرُش 
َهَّللا یَـشْخَی  امَّنِإ   ) ُهَّنِإَف ُْهنَع  ْمُکاَهَن  ِِهب َو  ْمُکَرَمَأ  امَِیف  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  َنوُِملْـسُم ) ُْمْتنَأ  اَّلِإ َو  َُّنتوُمَت  ِِهتاُقت َو ال  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  - ) ِهَِّیبُوبُّرلاـِب ف

(1) (. ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم 

: ینک یم  وگزاب  نینچ  ار  ادخ  هتساوخ  وت  ینک ، یم  نایب  مدرم  يارب  ار  نآرق  زا  مایپ  تسیب  نونکا 

.ددرگ كاپ  یتشز  كرش و  زا  امش  ياه  لد  ات  دومن  توعد  نامیا  هب  ار  امش  نآرق  رد  ادخ   - 1

.دومن بجاو  امش  رب  ّربکت  زا  يرود  يارب  ار  زامن  ادخ   - 2

، تاکز تخادرپ  اب  دیوش و  رود  یقالخا  ياه  یگدولآ  زا  ات  درک  بجاو  ار  تاکز  وا   - 3

هیآ 28. رطاف  هیآ 162 ، نارمع ، لآ  - . 1
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.دوش یم  دایز  امش  يزور  قزر و 

.دیوش رود  ایر  زا  دنامب و  تباث  امش  دوجو  رد  صالخا  ات  درک  بجاو  ار  هزور  وا   - 4

.داد رارق  نید  تیوقت  هیام  ار  ّجح  وا   - 5

.دیریگب سنا  رگیدکی  هب  دبای و  شمارآ  امش  ياه  لد  ات  دینک  هشیپ  تلادع  ات  تساوخ  امش  زا   - 6

.داد رارق  هعماج  رد  هقرفت  زا  يریگولج  يارب  ار  نآ  درک و  بجاو  نید  ماظن  ییاجرباپ  يارب  ار  تیب  لها  ام  زا  تعاطا  وا   - 7

.داد رارق  مالسا  تّزع  هیام  ار  نانمشد  اب  هزرابم  داهج و  وا   - 8

.دیسرب شاداپ  باوث و  هب  ات  دینک  ییابیکش  ربص و  اه ، یتخس  ربارب  رد  ات  تساوخ  امش  زا  وا   - 9

.داد رارق  هعماج  حالص  ریخ و  ثعاب  ار  فورعم  هب  رما  وا   - 10

.دیشاب ناما  رد  وا  بضغ  مشخ و  زا  ات  دینک  یکین  ردام  ردپ و  هب  تساوخ  امش  زا  وا   - 11

.ددرگ دایز  امش  لسن  دوش و  ینالوط  امش  رمع  ات  درک  بجاو  ار  نانآ ) هب  یکین  ماوقا و  رادید   ) محر هلص  وا   - 12

.داد رارق  اه  ناسنا  نوخ  ظفح  يارب  ار  صاصق  وا   - 13

.درذگرد امش  ناهانگ  زا  ات  دینک  افو  دوخ  ياهرذن  هب  تساوخ  امش  زا  وا   - 14

.دنکن نایز  ررض و  یسک  ات  دینکن  یشورف  مک  شورف  دیرخ و  رد  تساوخ  امش  زا  وا   - 15

.دیوش رود  اه  يدیلپ  زا  ات  درک  مارح  ار  بارش  ندیشون  وا   - 16

.دیوشن راتفرگ  باذع  تنعل و  هب  ات  درک  یهن  نماد  كاپ  نانز  هب  ندز  تمهت  زا  ار  امش  وا   - 17
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.دیشاب یعامتجا  ّتینما  رد  ات  دینک  يرود  يدزد  زا  تساوخ  امش  زا  وا   - 18

.دینک یگدنب  ار  وا  طقف  دیسرب و  صالخا  هب  امش  ات  درک  مارح  ار  ندیزرو  كرش  وا   - 19

رما و هچنآ  رد  ادخ  زا  .دنک  یم  لوبق  امش  زا  ار  مالـسا  نید  طقف  ادخ  هک  دیریمب  ناملـسم  دیـشاب و  ناملـسم  دینک ، هشیپ  اوقت   - 20
.دننک یم  اورپ  ادخ  زا  دنراد  هرهب  ملع  زا  هک  نانآ  طقف  هک  یتسار  هب  دیشاب  هتشاد  اورپ  وا  زا  دینک ، تعاطا  تسا ، هدرک  یهن 

* * *

رد یعامتجا  يدرف و  تداعس  دنک ، لمع  روتسد  تسیب  نیا  هب  هک  تسا  یسک  یعقاو  ناملـسم  تسا ، نآرق  یلـصا  ياه  مایپ  اه  نیا 
.تساه نیا  هب  لمع  ورگ 

بجاو ار  تیالو  لوبق  ادـخ  هک  ییوگ  یم  همه  هب  یناد و  یم  نید  ظفح  هیام  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تیـالو  دوخ ، نخـس  رد 
نیا ییوگ ، یمن  ینخـس  تیالو  تابثا  هرابرد  وت  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  .دوش  يریگولج  یمالـسا  هعماـج  رد  فـالتخا  زا  اـت  درک 
هیلع ) یلع اـب  مدرم  هـمه  ریدــغ ، دــیع  زور  رد  تـسا ، هدوـب  یعطق  تباـث و  یبـلطم  تیـالو ، تماـما و  لـصا  هـک  دــهد  یم  ناــشن 

دزشوگ مدرم  هب  ییوگ و  یم  نخـس  تماما  تیالو و  هجیتن  زا  نونکا  وت  .دنتفریذپ  دوخ  ماما  ناونع  هب  ار  وا  دندرک و  تعیب  ( مالـسلا
.ددرگ یم  داجیا  تدحو  هعماج  رد  دنام و  یم  اجرباپ  نید  هک  تسا  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  زا  تعاطا  اب  طقف  هک  ینک  یم 

ار نآرق  دنریگ ، یم  هزور  دنناوخ ، یم  زامن  دنتـسه ، نامیا  لها  هک  دندرک  یم  لایخ  نانآ  يداد ، مدرم  هب  وت  هک  دوب  يرادـشه  نیا 
مهیلع ) تیب لها  تیالو  .دـشاب  هدـش  بارخ  نآ ، یلـصا  نوتـس  هک  دوب  ینامتخاس  دـننام  اه  نآ  يراد  نید  یلو  دـننک ، یم  توـالت 

! دنتفرگ رارق  ناطیش  ماد  رد  دندرب و  دای  زا  ار  نید  نوتس  مدرم ، نآ  هک  سوسفا  تسا ، نید  ساسا  نوتس و  مالسلا )
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شتعاجش و  مالسلا ) هیلع   ) یلع مراهچ : لصف 

ُلَْعفَأ ًاطَلَغ َو ال  ُلُوقَأ  اَم  ُلُوقَأ  ًاوَْدب َو ال  ًادْوَع َو  ُلُوقَأ  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ٌدَّمَُحم ِیبَأ  ُهَمِطاَف َو  یِّنَأ  اوُمَلْعا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َْتلاَق : َُّمث   11
ُهُوفِْرعَت ُهوُْزعَت َو  ْنِإَف  ( ٌمیِحَر ٌفُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاـج  ْدََـقل  ، ) ًاطَطَـش ُلَْـعفَأ  اَـم 

(1) (. هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ِْهَیلِإ ُّيِْزعَْملا  َمِْعَنل  ْمُِکلاَجِر َو  َنوُد  یِّمَع  ِْنبا  اَخَأ  َو  ْمُِکئاَِسن - َنوُد  ِیبَأ  ُهوُدِجَت 

هچنآ تسا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم تردپ  يا و  همطاف  وت  هک  ییوگ  یم  نانآ  هب  ینک و  یم  یفّرعم  مدرم  يارب  ار  دوخ  نونکا 
هک ینک  یم  يروآدای  مدرم  هب  تسین ، قحان  ترادرک  و  تسین ، یهابتـشا  چـیه  وت  نخـس  رد  ینک ، یم  رارکت  يا  هتفگ  زاغآ  رد  ار 

شیارب مدرم  ياه  یتخـس  اه و  جنر  دوب و  زوسلد  رایـسب  وا  دیزگرب و  يربمایپ  هب  نانآ  نایم  زا  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم ادـخ 
.دوب نابرهم  نانمؤم  رب  تشاد و  هقالع  رایسب  مدرم  يراگتسر  تیاده و  هب  وا  دوب ، راوگان 

هیآ 128. هبوت ، - . 1
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اب ربمایپ  نانآ ، ردـپ  هن  دوب  وت  ردـپ  ربمایپ ، .دنتخانـش  یم  ار  ربمایپ  مدرم  نیا  همه  ینک ، یم  يروآدای  ار  ربمایپ  ياـه  یگژیو  نیا  وت 
دوـخ ردارب  ار  رگید  سک  چـیه  ربماـیپ  درک ، باـطخ  دوـخ  ردارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـناوخ و  يردارب  دـقع  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع

.دناوخن

تسا و هوکـش  اب  باستنا  نیا  ردـقچ  هک  یتسار  هب  یتسه و  ربمایپ  رتخد  وت  يرآ ، .يراد  وا  هب  ار  تبـسن  نیا  وت  هک  تسابیز  ردـقچ 
.دراد راختفا  ياج 

* * *

تفلاخم رکبوبا  اب  سانشان  ینز  : » دیوگب نینچ  دنک و  فرحنم  ار  خیرات  تموکح ، نیا  دیاش  يراد ، خیرات  هب  یهاگن  وت  نم ! يوناب 
: دومرف هک  دـنا  هدینـش  ربمایپ  زا  اهراب  دنـسانش و  یم  یبوخ  هب  ار  وت  همه  ما ،» همطاف  نم  : » ییوگ یم  يروآ و  یمرب  دایرف  وت  درک ،»

(1) «. تسا هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  »

نایم زا  يربمایپ  : » دیوگ یم  نینچ  ادخ  هک  اجنآ  یناوخ ، یم  ار  هبوت  هروس  هیآ 128  ییوگ ، یم  نخس  ربمایپ  ینابرهم  زا  نآ  زا  دعب 
هب تبـسن  تسا و  دنم  هقالع  رایـسب  امـش  يراگتـسر  تیاده و  هب  تسا و  راوگان  وا  رب  امـش  ياه  یتخـس  جـنر و  هک  مدـیزگرب  امش 
ارچ هک  دـنتفر  ورف  رکف  هب  دـندروآ و  دای  هب  ار  ربمایپ  ياه  شالت  دـنداتفا ، ربمایپ  ياه  ینابرهم  داـی  هب  همه  تسا ،» ناـبرهم  ناـنمؤم 

اب تّما  نیا  ارچ  سپ  تسا ، هدنامن  یقاب  وا  زا  يدـنزرف  وت  ریغ  تفر و  ایند  زا  ربمایپ  دـنداد ؟ هنوگ  نیا  ار  ربمایپ  ياه  ینابرهم  خـساپ 
نیا ارچ  ...دنتخورفا  شتآ  يا ، هداتـسیا  رد  تشپ  وت  دنتـسناد  یم  هک  نیا  اب  دندرب و  موجه  تا  هناخ  هب  دـندرک ، راتفر  هنوگ  نیا  وت 

؟ ارچ دندرک ؟ نینچ  مدرم 

* * *

ِهَمْکِْحلِاب َو  ) ِهِّبَر ِلـِیبَس  َیلِإ  ًاـیِعاَد  ْمِهِماَـظْکَِأب  ًاذِـخآ  ْمُهَجَبَث  ًاـبِراَض  َنیِکِرْـشُْملا  ِهَجَرْدَـم  ْنَع  اًِـلئاَم  ِهَراَذِّنلاـِب  ًاـعِداَص  ََهلاَـسِّرلا  َغَّلَبَف   12
َرَفْسَأ ِهِْحبُص َو  ْنَع  ُْلیَّللا  يَّرَفَت  یَّتَح  َُربُّدلا  اُوَّلَو  ُعْمَْجلا َو  َمَزَْهنا  یَّتَح  َماَْهلا  ُثُْکنَی  َماَنْصَْألا َو  رِسُکی  ِهَنَسَْحلا ) ِهَظِعْوَْملا 

اهمزتلا ّمث  اهدلجو ، هدلج  ّشر  ّمث  اهییدـث ، نیب  ًاّفکو  اهـسأر ، یلع  هب  برـضف  ءام  نم  ًاّفک  ذـخأف  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف اعد  ّمث  - . 1
لاوطلا ص 140، ثیداـحألا  دـئاوزلا ج 9 ص 208 ، عمجم  ص 488 ، یناعنـصلل ج 5  فّنـصملا  ...اهنم : انأو  یّنم  اّهنإ  ّمهّللا  لاقف :
: اهاذآ ام  ینیذؤی  یّنم ، ٌهعـضب  ٌهمطاف  هّمغلا ج 1 ص 361 ; فشک  یمزراوخلل ص 340 ، بقانملا  ریبکلا ج 22 ص 412 ، مجعملا 

حرش يروباشینلل ج 3 ص 159 ، كردتسملا  يذمرتلا ج 5 ص 360 ، ننس  ملسم ج 7 ص 141 ، حیحص  دمحأ ج 4 ص 5 ، دنسم 
ام ینبیری  یّنم ، ٌهعـضب  ٌهمطاف  لامکلا ج 35 ص 250 ; بیذـهت  ص 156 ، قشمد ج 3  هنیدم  خـیرات  ص 272 ، هغالبلا ج 16  جـهن 

: عجارو ص 107 ، لاـّـمعلا ج 12  زنک  نیطمـسلا ص 176 ، ررد  مـظن  ص 404 ، ریبکلا ج 22  مجعملا  اـهاذآ : اـم  ینیذؤیو  اـهبار ،
يرابلا ج 7 ص 63. حتف  دئاوزلا ج 4 ص 255 ، عمجم  يذمرتلا ج 5 ص 360 ، ننس  ، 219 ، 212 يراخبلا ج 4 ص 210 ، حیحص 
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ِهَِملَِکب ُْمتُْهف  ِقاَقِّشلا َو  ِْرفُْکلا َو  ُدَقُع  ْتَّلَْحنا  ِقاَفِّنلا َو  ُظیِشَو  َحاَط  ِنیِطاَیَّشلا َو  ُقِشاَقَش  ْتَسِرَخ  ِنیِّدلا َو  ُمیِعَز  َقَطَن  ِهِضْحَم َو  ْنَع  ُّقَْحلا 
(1) .ِصاَمِْخلا ِضِیْبلا  َنِم  رَفَن  ِیف  ِصاَلْخِْإلا 

دوب و ادـخ  هداتـسرف  ربمایپ  .دـنروآ  دای  هب  ار  ربمایپ  ياه  تمدـخ  مدرم  ات  ییوگ  یم  نخـس  مدرم  يارب  ربمایپ  ياه  شـالت  زا  نونکا 
ادخ باذع  زا  ار  همه  درک و  زاغآ  ار  شیوخ  تکرح  وا  دـندوب  تسرپ  تب  مدرم  هک  ینامز  داد ، ماجنا  یبوخ  هب  ار  شیوخ  تلاسر 

.دناسرت

، دنرخب تسایر  لوپ و  اب  ار  وا  دنتـساوخ  ناکرـشم  تشادنرب ، شالت  زا  تسد  دندرک  ناوارف  رازآ  ّتیّذا و  ار  وا  ناکرـشم  هک  نیا  اب 
ار نانآ  ناگرزب  دش و  زوریپ  نانآ  رب  هک  اجنآ  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  تفرن و  نانآ  يوس  هب  زگره  تسج و  يرازیب  نانآ  زا  وا  یلو 

.تسبرب خر  هعماج  زا  یتسرپ  تب  ات  درک  تخس  ناتسرپ  تب  رب  ار  راک  درک و  یشالتم  ار  نانآ  ّتیعمج  دناسر و  ناشلمع  يازس  هب 

نانخس درک ، هدافتـسا  نانآ  اب  هرظانم  هلباقم و  يارب  هویـش  نیرتهب  زا  درک و  توعد  ّقح  هار  هب  ار  مدرم  وکین  دنپ  تمکح و  اب  ربمایپ 
.درک یم  نید  بذج  ار  مدرم  ریذپلد  وکین و  دنپ  اب  هراومه  تفریذپ و  یم  ار  نآ  لقع  دوب و  هنامیکح  وا 

نادیم زا  همه  دروخ و  تسکش  رفک  هاپـس  هک  اجنآ  ات  دناسر  ناشلامعا  يازـس  هب  ار  تسرپ  تب  ناربهر  تخاس و  دوبان  ار  اه  تب  وا 
هک ربمایپ  يادـص  تشگ ، راکـشآ  تقیقح  ّقح و  دـش و  دوبان  لطاب  ات  داد  همادا  دوخ  شـالت  هب  ردـق  نآ  ربماـیپ  دـنتخیرگ ، گـنج 

راوخ و ناقفانم  دیسر ، یمن  شوگ  هب  ییادص  چیه  ناکرشم  زا  دش و  شوماخ  ناطیش  دایرف  دش و  اسر  ایوگ و  دوب  دیحوت  رادمچرپ 
.دش كاپ  رفک  تملظ  زا  هعماج  دندش و  دوبان  رفک  ناربهر  دنتفر و  نیب  زا  نانآ  ناگرزب  دندش و  لیلذ 

رب ار  ادخ  یگناگی  دیحوت و  راعش  نانآ  دش و  زاب  هللا » الا  هلا  ال   » هب مدرم  نابز  ماجنارس 

لها اما  صامخلا  ضیبلا  نم  دارملا  و  رسکی .»  » لدب ذجی »  » اهضعب یف  و  رسکی »  » لدب فجی »  » خسنلا ضعب  یف  هیآ 152 . لحن ، - . 1
«،... اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  صامخلا  ضیبلا  نم  رفن  یف   » همغلا فشک  یف  اـم  هدـیوی  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب

ءارهزلا ص 609. هبطخ  حرش  یف  ءاضیبلا  هعمللا  مهریغ : نع  مهّزیمت  مهفرش و  نع  هیانک  ناک  ضایبلاب  مهفصو 
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.دمآ تسد  هب  وا  نادناخ  ربمایپ و  ياه  شالت  اب  هجیتن  نیا  دش ؟ قّقحم  رما  نیا  هنوگچ  یتسار  هب  .دندروآ  نابز 

* * *

ياه مخزادـخ  هار  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نوچمه  یناسک  ینک ، یم  وا  نادـناخ  ربمایپ و  ياه  شـالت  هب  يا  هراـشا  اـجنیا  رد  وت 
رد هک  ءادهـشلادیس  هزمح  دـش ، دیهـش  سپـس  تشگ و  عطق  شتـسد  ود  هتوم  گنج  رد  هک  راّیط  رفعج  شردارب  تشادرب ، يداـیز 

.دیسر تداهش  هب  ماجنارس  درک و  اه  یناشف  ناج  دحا  ردب و  گنج 

* * *

َّدِْقلا َنُوتاَتْقَت  َقْرَّطلا َو  َنُوبَرْـشَت  ِماَْدقَْألا  َئِطْوَم  ِناَلْجَْعلا َو  َهَْسبَق  ِعِماَّطلا َو  َهَزْهَن  ِبِراَّشلا َو  َهَقْذَم  ِراَّنلا ) َنِم  هَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو   ) 13
(1) .ْمُِکلْوَح ْنِم  ُساَّنلا ) ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاخَت   ) َنِیئِساَخ ًهَّلِذَأ 

راگزور ات  تسا  نآ  ِتقو  نونکا  داد ؟ نانآ  هب  یتّزع  هچ  ربمایپ  دـنتفر ؟ یم  ار  یهار  هچ  دـندوب و  اـجک  مدرم  نیا  لـبق ، لاـس  دـنچ 
نازوس شتآ  ناشهاگیاج  دیـسر  یم  ناشگرم  رگا  دنتـشاد ، هلـصاف  مّنهج  ات  مدـق  کی  نانآ  يروایب ، مدرم  نیا  داـی  هب  ار  ّتیلهاـج 

هب دیـسر  یم  هار  زا  هک  يرگمتـس  ره  دندوب ، يرگمتـس  ره  دشر  يارب  یبسانم  تصرف  هک  دندوب  لیلذ  راوخ و  ردـق  نآ  دوب ، مّنهج 
یم اجک  ره  زا  سک  ره  هک  دندوب  فیعـض  ردق  نآ  نانآ  دروآ ، یم  نانآ  رـس  رب  تساوخ  یم  هک  ییالب  ره  دز و  یم  دربتـسد  نانآ 

.دش یمن  دنلب  اهنآ  زا  مه  يدایرف  یّتح  دنتشادن و  یتمواقم  چیه  ناوت  نانآ  درک و  یم  ناشلامدگل  تفر و  یم  ناشغارس  هب  دیسر 

دندیـشون و یم  ار  یبآ  نینچ  نانآ  دوب ، هدـش  هتـشغآ  نانآ  تالوضف  اـهرتش و  راردا  هب  هک  دوب  یناراـب  بآ  ناـنآ ، یندـیماشآ  بآ 
.دوب تاناویح  هدشن  یغّابد  تسوپ  ناشکاروخ 

هیآ 26. لافنا  هیآ 103 ، نارمع ، لآ  - . 1
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نآ سرت  هظحل  ره  دـندوب و  ناوتان  فیعـض و  دـندوب ، هدـش  هدـنار  رگید ، ياـه  ّتلم  فرط  زا  دـندوب و  لـیلذ  یمدرم  ناـنآ  يرآ ،
.دنزاس ناشدوبان  دنیابرب و  ار  نانآ  دننک و  هلمح  فارطا  زا  نانمشد  هک  دنتشاد 

* * *

ِهَدَرَم ِبَرَْعلا َو  ِنَابْؤُذ  ِلاَجِّرلا َو  ِمَُهِبب  َِینُم  ْنَأ  َدَْعب  ِیتَّلا َو  اَّیَتَّللا َو  َدـَْعب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دَّمَحُِمب َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  ُمُکَذَْـقنَأَف   14
اَلَف اَِهتاَوََهل  ِیف  ُهاَخَأ  َفَذَق  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌهَرِغاَف  ْتَرَغَف  ْوَأ  ِناَْطیَّشلا  ُنْرَق  َمََجن  ْوَأ  ُهَّللا ) اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَـقْوَأ  امَّلُک   ) ِباَتِْکلا ِلْهَأ 

(1) .ِهِْفیَِسب اَهَبََهل  َدِمُْخی  ِهِصَمْخَِأب َو  اَهَحاَنَج  َأَطَی  یَّتَح  ُئِفَْکنَی 

ربمایپ اب  برع  ناگرزب  دیشک ، رایسب  یتخـس  هار  نیا  رد  وا  داد ، تاجن  يراوخ  ّتلذ و  همه  نآ  زا  ار  مدرم  نیا  ربمایپ  هلیـسو  هب  ادخ 
ار ییادخ  رون  نیا  دنتساوخ  یم  نانآ  همه  دندمآ ، ربمایپ  گنج  هب  زین  دندوب  نیمزرـس  نیا  رد  هک  ینایدوهی  دنتخادرپ و  ینمـشد  هب 

.درک یگداتسیا  نانآ  لباقم  رد  ربمایپ  اّما  دننک ، شوماخ 

راکشآ ناطیـش  خاش  هاگ  گنج ، نادیم  رد  درک ، یم  يرای  ار  شربمایپ  ادخ  دنتخورفا  یمرب  ار  گنج  شتآ  نانمـشد ، هک  نامز  ره 
تقو نآ  درک ، یم  زاب  ناهد  ییاهدژا ، نوچمه  ناکرـشم  ناگرزب  زا  یکی  هاگ  دـنداد  یم  ناـشن  ار  دوخ  ناطیـش  ناوریپ  دـش و  یم 

( مالسلا هیلع  ) یلع داتسرف ، یم  نانآ  اب  دربن  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ربمایپ  هک  دوب  اجنیا  تفرگ ، یم  ارف  ار  ناناملـسم  سرت ، هک  دوب 
یمن شوماخ  ار  گنج  شتآ  تفوک و  یمن  نیمز  هب  ار  نانمـشد  نآ  رـس  هک  ینامز  ات  وا  دیـسرت ، یمن  سک  چیه  زا  هک  دوب  یـسک 

.تشگ یمن  زاب  درک 

* * *

نیا درک  یم  یناـهگان  ياـه  هلمح  نمـشد  یتـقو  ییوـگ ، یم  نخـس  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع تعاجـش  زا  مدرم  نـیا  يارب  نـم ! يوناـب 
وا تعاجش  رگا  تفر ، یم  نمشد  دربن  هب  هک  دوب  مالسلا ) هیلع  ) یلع

هیآ 64. هدئام ، - . 1
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مدرم نیا  .دندیـسر  یمن  تمظع  رادـتقا و  نیا  هب  دـندوب و  يراوخ  ّتلذ و  رد  زوـنه  مدرم  نیا  دوـبن ، وا  ياـه  يراکادـف  رگا  دوـبن ،
ار وا  هناخ  ارچ  دنا ؟ هدرک  بصغ  ار  وا  ّقح  ارچ  دنا ؟ هدرک  نیـشن  هناخ  هنوگ  نیا  ار  وا  ارچ  سپ  دنتـسه ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع رادماو 

؟ ارچ دندیشک ؟ شتآ  هب 

سک چیه  دنا ، هدید  مشچ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تعاجـش  مدرم  همه  اریز  ییوگ ، یم  نخـس  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تعاجـش  زا  وت 
نب ورمع  ، » دوب هدرک  هرـصاحم  ار  هنیدـم  رفک  هاپـس  هک  یتقو  دـنراد ، دای  هب  ار  قدـنخ  ِگنج  مدرم ، .دـنک  راکنا  ار  نآ  دـناوت  یمن 

، دنتـسناد یم  ربارب  رفن  رازه  اب  ار  وا  دوب و  برع  ِيوجگنج  نیرت  عاجـش  برع و  ناولهپ  وا  دـنک ، روبع  قدـنخ  زا  تسناوت  ّدوُدـبع »
.»؟ دیایب نم  دربن  هب  هک  تسه  یسک  ایآ  زِرابُم ؟ ْنِم  ْلَه  : » دش دنلب  وا  دایرف 

زا دعب  دناشکب و  نوخ  كاخ و  هب  ار  مالسا  نارادرـس  همه  ادتبا  تساوخ  یم  وا  دندرک ، یم  نت  هب  نت  گنج  ادتبا  هک  دوب  مسر  نیا 
یم دـناخرچ و  یم  شرـس  يالاب  ار  شریـشمش  دـیبلط و  یم  فیرح  دز ، یم  داـیرف  وا  .دوش  روهلمح  مالـسا  رکـشل  هب  هنت  کـی  نآ 

تشهب هب  ار  وا  ات  دیآ  یمن  ولج  سک  چیه  ارچ  دیور ؟ یم  تشهب  هب  دیوش  هتشک  رگا  دییوگ  یمن  امش  رگم  ناناملـسم ! يا  : » تفگ
.»؟ مناسرب

اه یلیخ  داد ، یمن  یباوج  سک  چیه  دوب ، هدش  درز  سرت  زا  همه  گنر  دندوب ، هتخادنا  ریز  هب  رس  دندینـش و  یم  ار  وا  يادص  همه 
دیهد یم  هزاجا  ادـخ ! لوسر  يا  : » تفگ درک و  ربمایپ  هب  ور  تساخرب و  اج  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دوب  اجنیا  دـندوب ، رارف  رکف  هب 

زین نارگید  هب  تساوخ  یم  ربمایپ  نیـشنب .»! ناج ! یلع  هن  : » تفگ نینچ  درک و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  ور  ربمایپ  مورب .» نادـیم  هب  نم 
وا گنج  هب  میتساوخ  یم  مه  ام  داد ، ار  ّدُوُدبع  نبا  باوج  دوز  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  دـنیوگب  يا  هّدـع  ادرف  دـنکن  .دـهدب  تصرف 

.تشاذگن یقاب  ام  يارب  یتصرف  مالسلا ) هیلع  ) یلع یلو  میورب ،
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سک چیه  داتفا ، ریز  هب  اهرـس  همه  دیایب ،»؟ نم  اب  دربن  هب  تسه  یـسک  ایآ  : » دش زادنا  نینط  اضف  رد  برع  ناولهپ  يادص  رگید  راب 
ناولهپ دایرف  نیـشنب .» یلع ! يا  هن ، : » تفگ وا  هب  ربمایپ  تساوخ ، هزاجا  دـش  دـنلب  اج  زا  رگید  راـب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دادـن ، یباوج 

(1) .»؟ دگنجب نم  اب  هک  تسیک  تفرگ ، میادص  مدز  دایرف  هک  سب  زا  : » دیسر یم  شوگ  هب  برع 

هیلع ) یلع نت  هب  ار  دوخ  هرز  ربمایپ  .داد  هزاـجا  وا  هب  ربماـیپ  راـب  نیا  تفرگ و  هزاـجا  دـش و  دـنلب  موس  راـب  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
هب ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نم  ایادخ ! راب  : » تفگ نینچ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  داد ، شتسد  هب  ار  راقفلاوذ  ریشمش  دناشوپ ، مالسلا )

هتفرگ رارق  مه  لـباقم  رد  رفک  همه  اـب  ناـمیا  همه  زورما  هک  دـینادب  : » تفگ درک و  ور  مدرم  هـب  ربماـیپ  نآ  زا  سپ  مراپـس .» یم  وـت 
(2) «. دنا

.تشگنزاب نادیم  زا  دنکفین  كاخ  هب  ار  برع  ناولهپ  نآ  ات  تفر و  هزرابم  نادیم  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع زور  نآ  و 

* * *

ِهَّللا ِیف  ُهُذُخْأَت  ًاحِداَک ال  ًاّدُِجم  ًاحِصاَن  ًارِّمَـشُم  ِهَّللا  ِءاَِیلْوَأ  ِیف  ًادِّیَـس  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ًابیِرَق  ِهَّللا  ِْرمَأ  ِیف  ًادِهَتُْجم  ِهَّللا  ِتاَذ  ِیف  ًادوُدْکَم   15
ِلاَزِّنلا َو َدـْنِع  َنوُصِْکنَت  َراَبْخَْألا َو  َنوُفَّکَوَتَت  َِرئاَوَّدـلا َو  اَِنب  َنوُصَّبَرَتَت  َنُونِمآ  َنوُهِکاَـف  َنوُعِداَو  ِْشیَْعلا  َنِم  هَیِهاَـفَر  ِیف  ُْمْتنَأ  ِمئاـَل َو  ُهَمَْول 

.ِلاَتِْقلا َنِم  َنوُّرِفَت 

نامز ماما  ادـخ و  تّجح  مدرم  هک  ینامز  يا ، هدـید  بسانم  ار  تصرف  وت  ییوگ ، یم  نخـس  مالـسلا ) هیلع  ) یلع لـئاضف  زا  مه  زاـب 
ناوارف ياه  یتخـس  ادـخ  هار  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  ییوگ  یم  مدرم  يارب  ینک ، یم  هدـنز  ار  وا  دای  وت  دـنا  هدرب  دای  زا  ار  دوخ 

نامیا لها  ياقآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دوب ، ربمایپ  هب  درف  نیرت  کیدزن  وا  درب ، راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  شالت  تیاـهن  درک و  لّـمحت 
ادخ هار  رد  دوب و  رگ  شالت  اشوک و  مّمصم و  هاوخریخ و  دوب و  هتـسب  مکحم  تّمه  رمک  نید ، رما  رد  تشاد ، يرترب  همه  رب  دوب و 

.دیساره یمن  سک  چیه  شنزرس  زا 

ّهنإ لاقف : هللا ، ّیبن  ای  هل  انأ  لاقف : دـیدحلا ، یف  عنقم  وهو  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماقف  زرابی ؟ نَم  يداـنی : ناـک  ّدودـبع  نب  ورمع  ّنإ  - . 1
ننـسلا ...اهلخد : مکنم  لـُتق  نم  ّنأ  نومعزت  یتلا  مکتّنج  نیأ  لوقیو : مهّبـسیو ، مهّبنؤیو  لـجر ؟ ـالأ  ورمع : يداـنو  سلجا ، ورمع ،
بقانملا ص 264 ، هعیـشلا ج 1  نایعأ  ص 121 ، هیاهنلاو ج 4  هیادـبلا  ص 79 ، قشمد 42  هنیدم  خـیرات  ص 132 ، يربـکلا ج 9 

راونألا ج 20 ص راحب  هیبلحلا ج 2 ص 641 ، هریسلا  هیوبنلا ج 3 ص 204 ، هریسلا  رثألا ج 2 ص 41 ، نویع  یمزراوخلل ص 169 ،
هّمغلا ج 1 ص 197. فشک  هغالبلا ج 19 ص 73 ، جهن  حرش  دئاوفلا ص 137 ، زنک  رابخألا ج 1 ص 323 ، حرش  عجارو  ، 641

: هل لاق  ّمث  راوکأ ، هعـست  هسأر  یلع  باحـسلا  هماـمع  همّمعو  راـقفلا ، اذ  هفیـس  هاـطعأو  لوضفلا ، تاذ  هعرد  هللا  لوسر  هسبلأـف  - . 2
دهاوش هیمدـق : تحت  نمو  هسأر  قوـف  نمو  هلامـش ، نعو  هنیمی  نعو  هفلخ ، نمو  هیدـی  نیب  نم  هظفحا  ّمهّللا  ّیلو : اّـمل  لاـقف  .مّدـقت 

نامیإلا جرخ  : 9 یبنلا لاق  هیلإ  هّجوت  اّملف  راونألا ج 20 ص 203 ، راحب  هعیشلا ج 16 ص 747 ، ثیداحأ  عماج  لیزنتلا ج 2 ص 11 ،
راحب يرولا ج 1 ص 381 ، مالعأ  بلاط ج 2 ص 325 ، یبأ  لآ  بقاـنم  یـضترملا ج 4 ص 118 ، لئاسر  هرئاس : رفکلا  یلإ  هرئاس 
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هفرعم یف  فئارطلا  دئاوفلا ص 137 ، زنک  هّلک : كرـشلا  یلإ  هّلک  نامیإلا  زرب  لوقی :  9 هللا لوسر  هیلإ  مّدقتف  راونألا ج 41 ص 89 ;
مارملا ج 4 هیاغ  ، 284 هّدوملا ج 1 ص 281 ، عیبانی  ج 19 ص 61 ، هغالبلا ج 13 ص 261 ، جهن  حرـش  فئاوطلا ص 35 ، بهاذم 

.273 راونألا ج 20 ص 215 ، راحب  ص 274 ،
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نانآ دندوب ؟ یلاح  هچ  رد  نارگید  دـیرفآ ، یم  هسامح  رازراک ، گنج و  ياه  نادـیم  رد  هنوگ  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  یماگنه 
؟ دندوب اجک  تخس  ياهزور  رد  دنناوخ  یم  ربمایپ  هفیلخ  ار  دوخ  دنا و  هتفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  زورما  هک 

شمارآ و لامک  رد  دـندوب و  دوخ  هافر  شیاسآ و  رکف  هب  نانآ  تخـس ، ياهزور  رد  يوش ، یم  روآدای  ار  ناـنآ  هتـشذگ  نونکا  وت 
نانمـشد هک  دوب  نیا  نانآ  يوزرآ  دیآ ، دورف  وا  نادناخ  ربمایپ و  رب  اهالب  ات  دندوب  راظتنا  رد  نانآ  دندوب ، یگدنز  لوغـشم  یـشوخ 

شتآ هک  یماگنه  رد  نیمه  يارب  و  دنونشب ، ار  ربمایپ  تسکش  ربخ  ات  دنتشاد  تسود  نانآ  دنهدب ، تسکـش  ار  ربمایپ  دنوش و  زوریپ 
.دندرک یم  رارف  دش  یم  روهلعش  گنج 

* * *

ّطخ یبلط  تیفاع  اجک و  مالسلا ) هیلع  ) یلع ياه  تداشر  يدرک ! یفّرعم  مه  رانک  رد  ار  یکیرات  ییانشور و  ابیز  ردقچ  نم ! يوناب 
؟ اجک قافن 

هناهب نیا  دندش و  تلفغ  راچد  ناناملـسم  هّیلّوا ، يزوریپ  زا  دعب  گنج ، نآ  رد  دیادزب ؟ اهدای  زا  ار  دُُحا  گنج  دناوت  یم  یـسک  هچ 
ار ربمایپ  یتمیق  ره  هب  ات  دنتفرگ  میمـصت  نارفاک  زا  يرفن  رازهراهچ  هورگ  کی  دنک ، زاغآ  ار  دوخ  یلـصا  موجه  نمـشد  ات  دش  يا 

هرـصاحم رد  ار  ربمایپ  دـندروآ ، یم  موجه  ربمایپ  تمـس  هب  راب  ره  دـندش و  میـسقت  يرفن  هاجنپ  ياـه  هتـسد  هب  ناـنآ  دـننک ، دـیهش 
رود هناورپ ، نوچمه  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نیا  درک ؟ یم  عافد  ربمایپ  زا  زور  نآ  یـسک  هچ  .دنداد  یم  رارق  دوخ  ياهریـشمش 

زا مه  زاب  وا  یلو  تسـشن ، ( مالـسلا هیلع  ) یلع رکیپ  رب  قیمع  مخز  داـتفه  درک ، یم  رود  ربماـیپ  زا  ار  نانمـشد  دـیخرچ و  یم  ربماـیپ 
لیئربج زور  نآ  دروآ ، راقفلا  وذ  ریـشمش  وا  يارب  لیئربج  تسکـش و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ریـشمش  هک  اجنآ  ات  .درک  یم  عافد  ربماـیپ 

راقفلاوذ دـننام  يریـشمش  چـیه  درادـن و  دوجو  یلع  نوچمه  يدرمناوج  راقَفلاوُذ : ـالا  َفیَـس  ـال  ّیلع ، ـالا  یتَف  ـال  : » دروآرب داـیرف 
«. تسین
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تخـس تاـظحل  نآ  رد  وا  یتـسار  هب  دـناد ، یم  ربماـیپ  هفیلخ  ار  دوخ  رکبوبا  زورما  ییوگ ، یم  نخـس  دُُـحا  زور  زا  وـت  نم ! يوناـب 
؟ دوب اجک  وا  تشاد  يرای  هب  زاین  ربمایپ  هک  ینامز  دوب ؟ اجک  دُُحا  گنج 

نیا خـیرات  .تشگزاب  ربمایپ  دزن  هب  دـش  فرطرب  اـهرطخ  هک  یناـمز  درک ، رارف  گـنج  نادـیم  زا  تخـس  ياـه  هظحل  نآ  رد  رکبوبا 
(1) .تسا هداد  شرازگ  ار  بلطم 

نینچ ایآ  دراد ؟ ار  تفالخ  ماقم  یگتـسیاش  درک ، رارف  نادـیم  زا  تشاذـگ و  اهنت  اـه  یتخـس  نآ  رد  ار  ربماـیپ  هک  یـسک  یتسار  هب 
هفیلخ ییوسرت ، صخش  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  دزاس ؟ فرطرب  ادخ  نید  زا  ار  تارطخ  دنک و  عافد  مالـسا ، زا  دناوت  یم  یـسک 

ییوربآ دز و  دهاوخ  مقر  ناناملسم  يارب  ار  تسکـش  دوخ ، رارف  اب  هفیلخ  نیا  دننک ، هلمح  هنیدم  هب  نید  نانمـشد  رگا  دشاب ؟ ربمایپ 
.تشاذگ دهاوخن  یقاب  ناناملسم  يارب 

* * *

یم همه  خر  هب  ار  رکبوـبا  ندوـب  وـسرت  ییوـگ و  یم  نخـس  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تعاجـش  زا  رتـشیب  هبطخ ، نیا  رد  ارچ  نـم ! يوناـب 
؟ تسوت نخس  رد  يزار  زمر و  هچ  یشک ؟

دجـسم رد  هک  یناسک  دننیب ، یم  مشچ  اب  ار  نآ  همه  .تسا  ینـشور  راکـشآ و  يرما  تعاجـش  ییوگ ، یم  نخـس  خیرات  همه  اب  وت 
وا هک  دنراد  دای  هب  همه  درادن ، سرت  دزات و  یم  نمـشد  فص  هب  هنوگچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دنا  هدـید  دوخ  مشچ  اب  دـنا  هتـسشن 
هک دـنراد  داـی  هب  همه  ار  ربـیخ  گـنج  دیـسارهن ، مه  يا  هّرذ  تفر و  برع  ناوـلهپ  گـنج  هب  قدـنخ  گـنج  رد  هنت  کـی  هنوـگچ 

.درک حتف  ار  اجنآ  درک و  هلمح  نایدوهی  هعلق  هب  هنوگچ  مالسلا ) هیلع  ) یلع

هیلع ) یلع فصو  رد  نآرق  رد  يا  هیآ  ادخ  داد و  ریقف  هب  رتشگنا  زامن ، عوکر  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع درادـن ، یبّلقت  هخـسن  تعاجش 
يا هیآ  زگره  اّما  دـنداد  ناریقف  هب  یتمیق  ياهرتشگنا  زامن ، عوکر  رد  راب  لهچ  دندینـش ، ار  نیا  ناـقفانم  یتقو  .درک  لزاـن  مالـسلا )

ار نارگید  هب  کمک  نوچ  دندرک  ار  راک  نیا  نانآ  لاح ، ره  هب  دوبن ، صالخا  نانآ ، راک  رد  هک  ارچ  دشن ، لزان 

تیأرف دحأ  موی  ءاف  نم  لوأ  تنک  لاق :  ثدحی  أشنأ  مث  هحلط  موی  هلک  ناک  كاذ  لاق : مث  یکب  دحأ  موی  رکذ  ذا  رکبوبا  ناک  - . 1
یبهذلل ج مالسالا  خیرات  لامعلا ج 10 ص 435 ، زنک  ...ثیح : هحلط  نک  تلقف  هیمحی  لاق  هاروأو  هنود  هللا  لوسر  عم  لتاقی  ـالجر 

تایفولاب ج 16 ص 373. یفاولا  2 ص 190 ،
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بلق هب  تشذـگ و  ناج  زا  دـیاب  تسین ، نینچ  نیا  تعاجـش  اما  داد ، بیرف  ار  خـیرات  مدرم و  نآ  اب  داد و  ماجنا  مه  یبّلقت  دوش  یم 
نوخ تسا و  ریشمش  زا  تیاکح  اجنیا  دنک ، تسرد  یبّلقت  هخـسن  نآ  زا  دناوتب  قفانم  هک  تسین  يزیچ  نیا  درک ، هلمح  نمـشد  هاپس 

هب زگره  دـتفیب  رطخ  رد  شناج  یتقو  تسا ، هدـش  ناملـسم  رهاظ  هب  ایند  هب  ندیـسر  يارب  درادـن و  یبلق  نامیا  هک  یقفاـنم  ناـج ! و 
.دراد تسود  ایند  زا  شیب  ار  شناج  وا  دیآ ، یمن  نادیم 

.یلع نوچمه  یصخش  ینعی  نمؤم  دشاب ; هتشاد  تسود  شدوخ  ناج  زا  شیب  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  یسک  ینعی  نمؤم ، یلو 

هاپـس رد  دـهدب ، شماجنا  دـناوت  یم  مدرم  بیرف  يارب  مه  قفانم  تسا و  ناسآ  ندرک ، هیرگ  ندـناوخ ، نآرق  ندـناوخ ، زامن  يرآ ،
دسر و یم  هار  زا  همیسارس  نمشد  هک  یتقو  اّما  تسا ، ناسآ  مه  نتفرگ  تسد  هب  ریشمش  تسین ، تخـس  ندرک  تکرـش  مه  مالـسا 

یم رارف  قفانم  دوش ، یم  ادـج  نمؤم  اب  قفانم  هار  هک  تساجنیا  دریگ ، یمن  مارآ  ناناملـسم  نتـشک  اب  زج  هک  دـنک  یم  داـی  دـنگوس 
هک دناد  یم  وا  دراد ، نامیا  ادخ  هب  وا  بلق  نوچ  دساره ، یمن  دزات و  یم  هاپـس  بلق  هب  نمؤم  اّما  دـنک ، یم  یلاخ  ار  نادـیم  دـنک و 

.ددنخ یم  اه  فرح  نیا  هب  لد  رد  قفانم  اّما  دور ، یم  ادخ  تشهب  هب  دوشب  دیهش  رگا 

هنحص هک  دوب  ادخ  راک  نیا  درک ، ناهنپ  دوش  یمن  ار  بلطم  نیا  درب ، یمن  دای  زا  ار  رگید  ياه  گنج  دُُحا و  رد  رکبوبا  رارف  خیرات 
ادـخ يراـی  زا  تسد  هک  ییوگ  یم  نخـس  یناـسک  رارف  زا  وت  اـجنیا  رد  دـنک ، راکـشآ  ار  شدوخ  قاـفن  ّطـخ  اـت  دروآ  شیپ  ار  يا 

.دنرادن ار  تفالخ  ماقم  یگتسیاش  زگره  نانآ  يدرک ، راکشآ  همه  يارب  ار  ناشنورد  قافن  وت  .دنتشادرب 
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ناطیش يرگ  هنتف  مجنپ : لصف 

زا ربمایپ  حور  هک  نیا  زا  دعب  یتسار  هب  ینک ، نایب  ار  داد  يور  هنیدم  رد  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  هک  یثداوح  ات  تسا  نآ  تقو  نونکا 
نیا دـندیزگرب ؟ ار  یهار  هچ  دـندرک و  هچ  مدرم  نیا  تفر ، ادـخ  ناتـسود  ناربماـیپ و  دزن  هب  دیـشک و  رپ  تشهب  يوس  هب  اـیند  نیا 

هدـنهد همادا  ار  شتموکح  رهاظ  دـهاوخ  یم  تسا و  هدرک  يرایـسب  تاغیلبت  مدرم  بیرف  يارب  تسا  هدـمآ  راک  يور  هک  یتموکح 
، دـشاب رت  گرزب  هچ  ره  غورد  کی  : » دـنیوگ یم  دـنا ، هدرک  تعیب  ربمایپ  نیـشناج  ناونع  هب  رکبوبا  اب  مدرم  دـهد ، ناشن  ربماـیپ  هار 
، دوب هتـسشن  ربمایپ  ربنم  يور  رکبوبا  یتقو  لبق ، زور  دـنچ  تسا ، تاغیلبت  رد  لصا  کی  نیا  دـننک ،» یم  رواب  رت  تحار  ار  نآ  مدرم 
هب مدرم  نیا  هک  دوب  يرواب  نیا  يرآ ، ادخ .»! هفیلخ  يا  وت  رب  مالس  : » تفگ درک و  رکبوبا  هب  ور  دش و  دراو  دجـسم  ِرد  زا  یـصخش 

(1) .دندوب هدرک  ادیپ  رکبوبا 

رواب اه  یلیخ  هک  درب  یم  الاب  ار  رکبوبا  ماقم  ردق  نآ  تموکح ، نیا  یتسناد  یم  وت  دوب و  رکبوبا  تسد  رد  تسایـس  تردق و  لوپ ،
رترب رتهب و  همه  زا  ربمایپ  زا  دعب  وا  دننک  یم 

لاّمعلا ج 5 ص 589، زنک  ...کلذـب : ضار  انأو  هللا ، لوسر  هفیلخ  یّنکلو  هللا  هفیلخ  تسل  لاقف : هللا ، هفیلخ  ای  رکب : یبـأل  لـیق  - . 1
يربکلا ج 3 ص 183. تاقبطلا  یبطرقلا ج 14 ص 455 ، ریسفت 
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.تسا

، دنـشاب هتـشاد  تسایر  تورث و  زا  يا  هرهب  دـنناوتب  ات  دـنربب  الاب  ار  وا  ماقم  دـیاب  ناقفانم  تسا ، رکبوبا  تموکح ، نیا  نوتـس  يرآ ،
نآ .دـندروآ  یم  تسد  هب  رکبوبا  زا  تیاـمح  هار  زا  هک  دنتـشاد  ار  ییاـه  لوپ  قوش  هکلب  تخوس ، یمن  رکبوبا  يارب  ناـشلد  ناـنآ 
نیا هک  دـنتفگ  یم  مدرم  هب  دـندرک و  یم  یفّرعم  وا  ینابرهم  ادـخ و  تمظع  زا  يا  هناشن  ار  هفیلخ  ناونع  هب  رکبوبا  باختنا  ناقفانم 
یم تیامح  رکبوبا  زا  هراومه  وا  تسا ، دوخ  تسایر  رکف  هب  باّطخ  نبرمُع  دـننام  یـسک  .تسا  دنمـشزرا  یمالـسا و  یماظن  ماظن ،

.دنک یفّرعم  هعماج  هب  مود » هفیلخ   » ناونع هب  ار  وا  دوخ ، گرم  زا  لبق  رکبوبا  هک  دنا  هدرک  قفاوت  مه  اب  اهنآ  دنک ،

ینانخـس نانآ  دـننک ، یم  یتاغیلبت  ناراب  بمب  ار  مدرم  نهذ  مادـم  نانآ  درادـن ، رارق  مارآ و  يا  هظحل  تموکح ، یتاـغیلبت  هاگتـسد 
وا ریغ  دیابن  تسامـش ، نایم  رد  رکبوبا  هک  ینامز  ات  : » منک یم  رکذ  ار  نآ  هنومن  کی  اجنیا  رد  .دنداد  یم  تبـسن  ربمایپ  هب  ار  غورد 

(1) !«. دیهدب يرترب  وا  رب  ار 

يا هّدع  هک  دش  رارکت  غورد  نیا  ردق  نآ  یلو  درکن ، نایب  ار  نانخـس  نیا  زگره  ربمایپ  تسا ، تموکح  نیا  گرزب  غورد  کی  نیا ،
یهارمگ هنیمز  بیرف  نیا  لاس ، نارازه  هکلب  لاس ، اهدـص  دوب ، تموکح  ياه  يراـک  بیرف  زا  یکی  طـقف  نیا  يرآ  .دـندرک  رواـب 

مدرم هب  ار  دـیدج  ماظن  نیا  هدرپ  تشپ  یهاوخ  یم  وت  ینک ، راکـشآ  ار  تقیقح  دـیاب  وت  هک  تساجنیا  دـنک ، یم  مهارف  ار  یهورگ 
، شیوخ نانخـس  اب  وت  تسا ، ییادـخ  تموکح  تموکح ، نیا  هک  دـنا  هدرک  رواب  مدرم  .دـنوش  انـشآ  تقیقح  اب  همه  ات  یهد  ناشن 

! ینک یم  یفّرعم  یناطیش  تموکح  ار  تموکح  نیا  هدرپ ، یب  حیرص و 

شخب نیرتمهم  سپ  يربـب ، ار  تموکح  نیا  يوربآ  هشیمه  يارب  هک  دوب  نیا  وت  فدـه  يدرک ، هناـهب  ار  تدوخ  ثرا  كدـف و  وت 
: ینک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  ینارنخس 

فقاوملا ج 8 ص 366. حرش  هریغ : هیلع  مدقتی  نا  رکبوبا  مهیف  موقل  یغبنی  ام  - . 1
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* * *

َغَبَن َنیِواَْغلا َو  ُمِظاَک  َقَطَن  ِنیِّدـلا َو  ُباَْبلِج  َلَمَـس  ِقاَفِّنلا َو  ُهَکَـسَح  ْمُکِیف  َرَهَظ  ِِهئاَیِفْـصَأ  يَوْأَـم  ِِهئاَِـیْبنَأ َو  َراَد  ِهِِّیبَِنل  ُهَّللا  َراَـتْخا  اَّمَلَف   16
َنِیبیِجَتْسُم َو ِِهتَوْعَِدل  ْمُکاَْفلَأَف  ْمُِکب  ًاِفتاَه  ِهِزَْرغَم  ْنِم  ُهَسْأَر  ُناَْطیَّشلا  َعَلْطَأ  ْمُِکتاَصَرَع َو  ِیف  رَطَخَف  َنِیلِْطبُْملا -  ُقِینَف  َرَدَه  َنیِّلَقَْألا َو  ُلِماَخ 

.ْمُِکبَرْشَم َْریَغ  ُْمتْدَرَو  ْمُِکِلبِإ َو  َْریَغ  ُْمتْمَسَوَف  ًاباَضِغ  ْمُکاَْفلَأَف  ْمُکَشَمْحَأ  ًافاَفِخ َو  ْمُکَدَجَوَف  ْمُکَضَْهنَتْسا  َُّمث  َنیِظِحاَُلم  ِهِیف  ِهَّزِْعِلل 

نید امش  دش ، راکشآ  امش  ینمشد  قافن و  هنیک و  ناهگان  دیـشک ، رپ  تشهب  يوس  هب  شحور  تفر و  ایند  زا  ربمایپ  یتقو  مدرم ! يا 
راوخ هدروخ و  تسکـش  هک  ناقفانم  هورگ  دـنتفگ ، نخـس  دـندوب  هدرک  توکـس  ربمایپ  نامز  هک  یناهارمگ  دـیدرب ، دای  زا  ار  ادـخ 

.دندرک ییامن  هولج  دندمآ و  امش  نایم  هب  لطاب  ناوریپ  دندمآ ، نادیم  هب  دندروآرب و  رس  دندوب 

ار وا  توعد  امش  هک  دیمهف  ناطیـش  دناوخ ، ارف  دوخ  يوس  هب  ار  امـش  دمآ و  نوریب  دوخ  هاگ  یفخم  زا  ناطیـش  زور ، نآ  مدرم ! يا 
هب امـش  قوش  وا  .دـیراد  ار  ندروخ  بیرف  یگدامآ  امـش  هک  دـیمهف  ناطیـش  دـینک ، یم  لمع  دـیوگب  وا  هچ  ره  دـینک و  یم  تباجا 

ینمـشد ّقح  اب  ات  تساوخ  امـش  زا  وا  هک  دوب  اجنیا  .دش  دیهاوخ  بذج  لطاب  تمـس  هب  تعرـس  اب  هک  دیمهف  دید و  ار  لطاب  تمس 
.دوب هتفرگ  ياج  امـش  ياهلد  رد  تقیقح  ّقح و  اب  ینمـشد  دیتشاد و  یگدامآ  راک  نیا  يارب  امـش  دیورب و  لطاب  تمـس  هب  دـینک و 

.تشادن ار  نآ  یگتسیاش  هک  دیدرک  هفیلخ  ار  یسک  دیدرک و  بصغ  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع ّقح  هنوگ  نیا 

* * *

اوُطَقَـس َو ِهَْنتِْفلا  ِیف  الَأ   ) ِهَْنتِْفلا َفْوَخ  ُْمتْمَعَز  ًاراَِدْتبا  ْرَبُْقی  اََّمل  ُلوُسَّرلا  ْلِمَدـْنَی َو  اََّمل  ُحْرُْجلا  ٌبیِحَر َو  ُْملَْکلا  ٌبیِرَق َو  ُدـْهَْعلا  اَذـه َو   17
ُهُماَـکْحَأ ٌهَرِهاَـظ َو  ُهُرُومُأ  ْمُکِرُهْظَأ -؟ َْنَیب  ِهَّللا  ُباَـتِک  َنوُکَفُْؤت َو  یَّنَأ  ْمُِکب َو  َْفیَک  ْمُْکنِم َو  َتاَْـهیَهَف  َنیِِرفاـْکلِاب ،) ٌهَطیِحُمَل  َمَّنَهَج  َّنِإ 

ْدَق ٌهَحِضاَو َو  ُهُِرماَوَأ  ٌهَِحئَال َو  ُهُرِجاَوَز  ٌهَرِهَاب َو  ُهُماَلْعَأ  ٌهَرِهاَز َو 
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ُْهنِم َو َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  (، ) ًالََدب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  ، ) َنوُمُکْحَت ِهِْریَِغب  ْمَأ  َنوُدیُِرت  ُْهنَع  ًهَبْغَر  ْمُکِروُهُظ َأ  َءاَرَو  ُهوُُمتْفَّلَخ 
اَهَتَرْمَج َنوُجِّیَُهت  اَهَتَْدقَو َو  َنوُرُوت  ُْمتْذَخَأ  َُّمث  اَهُداَِیق  َسَلُْسی  اَُهتَْرفَن َو  َنُکْسَت  ْنَأ  َْثیَر  اَّلِإ  اُوثَْبلَت  َْمل  َُّمث  َنیِرِـساْخلا ،) َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُه 
َنوُشْمَت َو  ءاَِغتْرا - ِیف  ًاوْسَح  َنُوبَرْـشَت  ِّیِفَّصلا  ِِّیبَّنلا  ِنَنُـس  ِلاَمْهِإ  ِِّیلَْجلا َو  ِنیِّدـلا  ِراَْونَأ  ِءاَفْطِإ  ِّيِوَْغلا َو  ِناَْطیَّشلا  ِفاَـتُِهل  َنُوبیِجَتْـسَت  َو 

(1) .اَشَْحلا ِیف  ِناَنِّسلا  ِزْخَو  يَدُْملا َو  ِّزَح  ِْلثِم  یَلَع  ْمُْکنِم  ُربِصَن  ِءاَرَّضلا َو  ِهَرْمَْخلا َو  ِیف  ِهِْدلُو  ِِهلْهَِأل َو 

امـش نامیپ  دـهع و  زا  دوب ، هتـشذگن  ربمایپ  تلحر  زا  ینامز  زونه  هک  یلاح  رد  دـیداد  ماـجنا  ار  تسیاـشان  ياـهراک  نیا  مدرم ! يا 
ياهراک نیا  هب  هدزباتـش  امـش  دوب ، هدـشن  نفد  وا  رکیپ  زونه  دوب و  گرزب  سب  یتبیـصم  ربمایپ ، تلحر  دوب ، هتـشذگن  يدایز  نامز 

هک دیشاب  هاگآ  دنامب ، یقاب  ربهر  نودب  هعماج  ادابم  هک  دینک  يریگولج  هنتف  زا  دیتساوخ  یم  دوخ  لایخ  هب  دیدز و  تسد  تسیاشان 
امش ماجنارس  تسین و  مّنهج  زج  يزیچ  شنایاپ  هک  دوب  گرزب  يا  هنتف  امش  راک  نیا  دیدرک ، تکرش  گرزب  يا  هنتف  رد  راک  نیا  اب 

.تفرگ دهاوخرب  رد  ار  امش  همه  هک  تسا  یشتآ 

؟ دیور یم  اجک  هب  دیدرک ، نینچ  ارچ  یتسار  هب  دوب ، دیعب  امش  زا  اهراک  نیا  متفگش ! رد  دیداد  ماجنا  هچنآ  امش و  زا  نم  مدرم ! يا 
، تسامـش يور  شیپ  نآرق  هک  یلاح  رد  دـیدروخ  ار  ناطیـش  بیرف  امـش  درب ؟ یم  اجک  هب  ار  امـش  ناطیـش  هک  دـیا  هدرک  رکف  اـیآ 
هب ارچ  تسا ، حضاو  نآ  ياهدیابن  اهدیاب و  تسا ، نشور  شهار  تسا ، نشور  شتاروتـسد  راکـشآ و  شیاه  مایپ  هک  ینآرق  نامه 
ریغ هب  دیهاوخ  یم  ایآ  دـییامیپب ؟ ار  نآرق  هار  زا  ریغ  یهار  دـیهاوخ  یم  ای  دـیا  هدـنادرگرب  يور  نآ  زا  ایآ  دـینک ؟ یمن  لمع  نآرق 

ار ینید  مالــسا  زا  ریغ  سک  ره  تـسا ، هدرک  باـختنا  ار  يدـب  نیزگیاـج  هـچ  دـیزگرب  ار  نآرق  ریغ  سک  ره  دـینک ؟ مـکح  نآرق 
زا تمایق  زور  رد  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  نید  نآ  زگره  دنیزگرب ،

نارمع 61. لآ  هیآ 50 ، فهک  هیآ 49 ، هبوت ، - . 1
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.دوب دهاوخ  ناراک  نایز 

یتحار هب  ات  دوش  امش  میلست  ددرگ و  مار  تفالخ  شکرس  بسا  ات  دینک  ربص  يردق  دیدشن  رـضاح  امـش  طیارـش ، نآ  رد  مدرم ! يا 
اپ هب  اه  بوشآ  دیتخاس و  روهلعـش  ار  هنتف  شتآ  سپ  دیتشاد ، هلجع  تفالخ  هب  ندیـسر  يارب  ردقچ  دیریگب ، يراوس  نآ  زا  دیناوتب 

نخس هب  شوگ  مه  امش  دیربب و  نیب  زا  ار  ربمایپ  ياه  ّتنس  دینک و  دوبان  ار  ادخ  نید  ات  دناوخ  ارف  ار  امـش  راکبیرف  ناطیـش  دیدرک ،
.دیدرک يوریپ  وا  زا  دیداد و  ناطیش 

دریگ و یم  ار  فرظ  نآ  ریش ، يور  زا  فک  ندودز  هناهب  هب  دنیب و  یم  ار  يریش  فرظ  هک  تسا  یسک  تیاکح  امش ، ام و  تیاکح 
تـسد رد  ار  تموکح  ماـمز  تسا ، شیپ  رد  هنتف  رطخ  ربماـیپ ، تلحر  زا  دـعب  هک  نیا  هناـهب  هب  امـش  دـشون ، یم  ار  نآ  همه  یناـهنپ 

یم هک  يراک  ره  دـیتفر و  اجک  ره  هب  وا  لسن  ربمایپ و  نادـناخ  ندرک  نیـشن  هشوگ  يارب  امـش  دـیدرک ، عیاض  ار  اـم  ّقح  دـیتفرگ و 
هتفر ورف  شبلق  هب  ریـشمش  شیولگ و  هب  رجنخ  هک  یـسک  نوچمه  ام  میرادـن ، ییابیکـش  زج  يا  هراچ  اـم  نونکا  دـیدرک ، دـیتسناوت 

.مینک یم  ربص  تسا 

* * *

دناوخ ارف  دوخ  دزن  ار  مالسلا ) مهیلع  ) نیـسح نسح و  یلع ، وت ، ربمایپ ، هک  يزور  نآ  دنراد ، دای  هب  ار  ریهطت »  » هیآ مدرم  نم ! يوناب 
ینمـشد نم  اب  دنک  ینمـشد  نانآ  اب  سک  ره  تسا ، هتـشاد  تسود  ارم  درادـب ، تسود  ار  نانآ  سک  ره  ایادـخ ! : » درک اعد  نینچ  و 

نانآ زا  ار  اه  يدیلپ  همه  مهاوخ  یم  وت  زا  تسا ، نم  زا  اه  نآ  نوخ  تشوگ و  دنـشاب ، یم  نم  تیب  لها  نانیا  ایادخ ! .تسا  هدومن 
(1) «. ینادرگ كاپ  ار  نانآ  ینک و  رود 

ِْتیَْبلا َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدیُِری  اَّمنِإ  : ) دناوخ ربمایپ  يارب  ار  بازحا  هروس  هیآ 33  دش و  لزان  لیئربج  یتاظحل ، زا  دعب  و 
(2) «. دنادرگ هزیکاپ  ار  نانآ  دیامن و  كاپ  يدیلپ  ره  زا  ار  ربمایپ  نادناخ  هک  تسا  هدرک  هدارا  ادخ   (: » اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو 

غورد زگره  .یتسه  رود  هب  یهانگ  ره  زا  یشاب و  یم  موصعم  نآرق ، مکح  هب  وت  يرآ ،

(، ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدیُِری  اَّمنِإ  : ) هیآلا هذـه  الت  ّمث  ًءاسک -  لاق : وأ  هبوث -  مهیلع  ّفل  ّمث  - . 1
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قشمد ج 41 ص 25، هنیدم  خیرات  لیزنتلا ج 2 ص 64 ، دهاوش  یقهیبلل ج 2 ص 152 ، يربکلا  ننسلا  يروباشینلل ج 2 ص 416 ،
مالسإلا ج 6 ص 217؟ خیرات 

راحب دوعـسلا ص 106 ، دعـس  ریخ : یلعل  ِّکنإ  ریخ ، یلعل  ِّکنإ  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  مکعم  اـنأو  تلقو : تیبلا  یـسأر  تلخدأـف  - . 2
یبلعثلا ج 8 ص 42. ریسفت  راونألا ج 35 ص 220 ،
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.یناد یم  ناطیش  تموکح  ار  تموکح  نیا  وت  تسا ، ّقح  زا  وت  نخس  ییوگ ، یمن 

فاّفش و ار  تقیقح  وت  دمآ ، دورف  لطاب  رس  رب  هدنّرب ، يریشمش  نوچمه  وت  نابز  دوب ، لطاب  رکیپ  رب  یتخس  ياه  هبرـض  وت ، نانخس 
ره دنام و  راگدای  هب  خیرات  رد  هشیمه  يارب  وت  نانخس  يدرک ، وگزاب  ار  تقیقح  يدیـسرتن و  زیچ  چیه  زا  وت  يدرک ، نایب  اراکـشآ 

.تخانش دهاوخ  ار  ّقح  وت  نانخس  اب  دشاب  تقیقح  لابند  هب  هک  سک 

: يرامش یمرب  ار  تموکح  نیا  یگژیو  شش  دوخ ، نانخس  رد  وت 

.دندرواین نامیا  ادخ  هب  مه  هظحل  کی  هک  تسا  یناقفانم  تموکح  تموکح ، نیا   - 1

.دیامیپ یم  ار  ناطیش  هار  نیمه  يارب  دوب و  ناطیش  يادن  هب  کّیبل  تموکح ، نیا   - 2

.دنتشاد ینمشد  تقیقح  ّقح و  اب  دندرک و  تیوقت  ار  لطاب  دندرک  دییأت  ار  تموکح  نیا  هک  یناسک   - 3

هک نآ  لاح  دننک  يریگولج  هنتف  زا  دـنهاوخ  یم  هک  دـنتفگ  ناقفانم   ) تفرگ لکـش  گرزب  بیرف  کی  ساسا  رب  تموکح  نیا  - 4
(. دندوب هنتف  هشیر  ساسا و  ناشدوخ ،

.تسا نارفاک  هاگیاج  هک  یمّنهج  نامه  .تسین  مّنهج  زج  يزیچ  هار ، نیا  نایاپ   - 5

.دیامیپ یم  ار  مالسا  نید  زا  ریغ  یهار  دنک و  یمن  لمع  نآرق  هب  دنک ، یم  دوبان  ار  ربمایپ  ياه  ّتنس  تموکح ، نیا   - 6

زا یحیحـص  كرد  بوشآ  رپ  ياـهزور  نآ  رد  دـندوب و  هدروخ  بیرف  اـه  یلیخ  ینک ، یم  ناـیب  ار  تموکح  نیا  یگژیو  شـش  وت 
هفیلخ ار  رکبوبا  تسا و  ربمایپ  هار  همادا  تسا و  سّدـقم  تموکح ، نیا  دـندرک  یم  لایخ  دـندوب و  تلفغ  رد  نانآ  دنتـشادن ، ارجام 

ّقح هک  دنک  اعّدا  دناوت  یمن  سک  چیه  رگید  درک ، راکشآ  ار  تقیقح  دوب و  هدرپ  یب  حیرص و  وت ، نانخس  یلو  دندناوخ ، یم  ادخ 
.تسا هتخانشن  ار 

* * *

ٌهَطیِحَُمل َمَّنَهَج  َّنِإ  مالسلا ...() مهیلع  ) یناوخ یم  ار  هبوت  هروس  هیآ 49  نانخس  نیا  رد  نم ! يوناب 
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«. تشاد دنهاوخن  يرارف  هار  تفرگ و  دهاوخرب  رد  ار  نارفاک  مّنهج ، انامه  (: » َنیِِرفاْکلِاب

مایپ دیاب  تساه ، ناکم  اه و  نامز  همه  يارب  نآرق  دندوب ، هدرکن  كرد  ار  نآ  یلصا  مایپ  اّما  دندوب ، هدناوخ  اهراب  مدرم  ار  هیآ  نیا 
نآرق دننک  یم  تأرج  اه  یلیخ  دشابن  وت  دننامه  موصعم  یـصخش  نآرق ، رانک  رد  رگا  .درب  راک  هب  یگدنز  رد  درک و  كرد  ار  نآ 

ار تقیقح  ینک و  نایب  ار  نآ  ریـسفت  ات  یناوخ  یم  ار  هیآ  نیا  وت  دننک ، ریـسفت  تسا  ناشدوخ  عفن  هب  دنهاوخ و  یم  هک  روط  نآ  ار 
.ینک راکشآ 

؟ تسیچ وت  روظنم  سپ  دوبن ، يرفاک  صخش  چیه  دندوب ، هتسشن  دجسم  رد  هک  یعمج  نآ  رد 

، دندز مقر  ار  وا  ّتیمولظم  دندرک و  نیشن  هناخ  ار  ادخ  تّجح  هک  یناسک  ینک ، یم  صخشم  ار  رفک  قادصم  دوخ ، مالک  نیا  اب  وت 
ینمشد هک  ارچ  دش ، دنهاوخ  راتفرگ  مّنهج  شتآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نانآ  دندرک ، ینمشد  ّقح  اب  دنتـشادن و  نامیا  ادخ  هب 

.ادخ اب  ینمشد  ینعی  ادخ  تّجح  اب 

مدرم و نیا  ناـمز  ماـما  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع دریم ،» یم  ّتیلهاـج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شناـمز  ماـما  سک  ره  : » دومرف اـهراب  ربماـیپ 
اب دنـسانشن و  ار  شیوخ  نامز  ماما  یتقو  اـّما  دـنریگب ، هزور  دـنناوخب و  زاـمن  دـنچ  ره  مدرم  نیا  تسا ، نیمز  يور  رد  ادـخ  تّجح 

دنهاوخ راتفرگ  مّنهج  شتآ  هب  دیایب  نانآ  غارـس  گرم  یتقو  دنرب ، یم  رـس  هب  ّتیلهاج  رد  دـننک ، تعیب  تسوا ، نمـشد  هک  رکبوبا 
.تشاد دنهاوخن  يرارف  هار  چیه  دش و 

ینید مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  (: » ُْهنِم َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  : ) یناوخ یم  اجنیا  رد  مه  ار  نارمع  لآ  هروس  هیآ 85  وت 
تیـالو نودـب  مالـسا  هک  یهد  یم  رادـشه  مدرم  نیا  هب  هنوـگ  نیا  وـت  دـش ،» دـهاوخن  هتفریذـپ  وا  زا  نـید  نآ  زگره  دـنیزگرب ، ار 
راگتـسر زگره  دنا ، هناگیب  ادـخ  تّجح  اب  یلو  دـنریگ  یم  هزور  دـنناوخ و  یم  زامن  هک  یناسک  تسین ، مالـسا  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع

، يرآ تسا ، مالسا  یلوبق  طرش  مالسلا ) هیلع  ) یلع تیالو  دش ، دنهاوخن 
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«. ...وضویب تسا  یتدابع  وا ، يالو  یب  زامن  »
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تموکح ملظ  مشش : لصف 

ْدَق یََلب  َنوُمَْلعَت !؟ اَلَف  َأ  َنُوِنقُوی ) مْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  َنوُْغبَی ؟ ِهَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَف  َأ   ) اََنل َثْرِإ  ْنَأ ال  َنوُمُعْزَت  َنْـآلا  ُُمْتنَأ  18 َو 
(1) .ِیثْرِإ یَلَع  ُبَلْغُأ  َنوُِملْسُْملا َأ  اَهُّیَأ  ُُهتَْنبا  یِّنَأ  ِهَیِحاَّضلا  ِسْمَّشلاَک  ْمَُکل  یَّلَجَت 

* * *

یثرا مردپ  زا  نم  هک  دیرادنپ  یم  امش  : » يروآ یمرب  دایرف  نینچ  ییوگ و  یم  نخـس  تسا ، هدش  وت  هب  هک  یمتـس  ملظ و  زا  نونکا 
ار طلغ  مسر  نیا  مالـسا  اـّما  درب ، یمن  ثرا  شردـپ  زا  رتخد  ّتیلهاـج ، راـگزور  رد  دـییوج ؟ یم  ار  ّتیلهاـج  مسر  رگم  مرب ؟ یمن 

باـتفآ نوچمه  دـیهاگآ و  امـش  دـیتسین ؟ هاـگآ  اـیآ  تسا ؟ رتهب  ادـخ  مکح  زا  یمکح  هچ  نیقی  لـها  يارب  یتسار  هب  .درک  لـطاب 
هتفرگ نم  زا  روز  هب  مردـپ  ثرا  هک  تساور  اـیآ  ناناملـسم ! يا  .متـسه  ربماـیپ  نآ  رتخد  نم  هک  تسا  نشور  امـش  يارب  ناـشخرد 

»؟ دوش

* * *

اب ّقح  هک  دنتسناد  یم  نانآ  یتسه ، ربمایپ  رتخد  هک  ینک  یم  مالعا  مدرم  هب  رگید  راب 

هیآ 50. هدئام  - . 1
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یم يرود  ادـخ  مکح  شریذـپ  زا  یلو  دنتـسه  ناملـسم  دـندرک  یم  اعّدا  نانآ  دـندرک ، یم  يوریپ  ّتیلهاـج  مکح  زا  یلو  تسوت ،
.دندرک

* * *

(1) (. ایِرَف ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل   ) ِیبَأ ُثِرَأ  َكَابَأ َو ال  ُثِرَت  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  َأ  َهَفاَُحق ! ِیبَأ  َْنبا  اَی   19

ثرا تردپ  زا  وت  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  ایآ  : » ییوگ یم  نخـس  نینچ  دـناد ، یم  ناناملـسم  ياوشیپ  ار  دوخ  هک  رکبوبا  اب  نونکا 
دـب و راـک  هچ  يدرک و  مورحم  ثرا  زا  ارم  وت  منک ؟ لوبق  ار  نآ  موشب و  نخـس  نیا  میلـست  نم  اـت  مربـن  ثرا  مردـپ  زا  نم  يربـب و 

!. يدرک یبیجع 

* * *

«! ِهفاُحق یبا   » ِرسپ يا  ینز ، یم  ادص  ِهفاُحق » یبا  نبا   » مان هب  ار  رکبوبا  وت 

.دنتفگ یم  هفاُحق » یبأ   » ار وا  اه  برع  یلو  تسا ، نامثع » ، » رکبوبا ردپ  یلصا  مسا 

وا درک ، یم  یگدنز  هّکم  رهـش  رد  ناعدج » نبا   » مان هب  یـصخش  ّتیلهاج ، راگزور  رد  تسوت ؟ نخـس  نیا  رد  يزار  هچ  یتسار  هب 
اب سپـس  دـندروخ و  یم  هزمـشوخ  ياهاذـغ  اجنآ  رد  دـندمآ و  یم  وا  هناخ  هب  نادرم  دوب ، هداد  رارق  انز  داسف و  زکرم  ار  شا  هناـخ 
وا هب  رطاخ  نیمه  هب  دروآ ، یم  مدرم  يارب  ار  اذغ  ياه  فرظ  درک و  یم  يرگراک  هناخ ، نیا  رد  رکبوبا  ِردـپ  .دـندرک  یم  انز  نانز 

يارب تفرگ و  یم  تسد  رد  ار  یبوچ  ياه  هساک  نیا  وا  نوچ  تسا ، یبوچ  ياه  هساک  يانعم  هب  فِْحق » ، » دـنتفگ یم  هفاـُحق » یبا  »
(2) .دش فورعم  مان  نیا  هب  دروآ  یم  اذغ  نارگید 

! ینک نایب  ار  رکبوبا  ردپ  تدوخ و  ردپ  نیب  قرف  یتساوخ  یم  وت  دوب ؟ هچ  رکبوبا  ردپ  مان  ندروآ  زا  وت  فده  منک ، یم  رکف  یمک 
نونکا دننک ، انز  دنشاب و  هتشاد  يرتشیب  تردق  ات  درب  یم  برچ  ياهاذغ  برع ، نادرم  يارب  هک  دوب  یـسک  وا  دوب ؟ هک  رکبوبا  ردپ 

، وا رسپ 

هیآ 27. میرم ، - . 1
لافطألا عیب  مث  نمو  لاجرلا  یلع  نهـضرعو  ءامإلا  ءارـش  یهو  الأ  هکم  یف  هنهم  رذـقأ  هتنهم  تناکو  ارفاک  ناعدـج  نبا  تامو  - . 2

یبنلا جاوزأ  برعلا : دالب  یف  یقالخأ  لزنم ال  حبقأ  هرادف  مالسإلا ،  هلطبأ  یلهاج  عورشم  وهو  یعامج .  انز  عورـشم  يأ  سانلا  یلإ 
 . نامور مأ  تنب  تنأو  ًامأ ،  نینمؤملل  كانلعج  انإ  لمجلا « :  برح  دـعب  اهل  لاق  سابع  نبا  نأ  یئاطلا ص 14 ، حاجن  خیشلا  هتانبو ،

دیسلا مظعألا  یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  هفایضأ :» یلإ  ناعدج  نبال  كدولا  عاصق  لماح  هفاحق ،  یبأ  نبا  وهو  ًاقیدص ،  كابأ  انلعجو 
یلماعلا ج 13 ص 128. یضترم  رفعج 
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دناوخ ارف  یکاپ  تّفع و  يوس  هب  ار  مدرم  هک  یتسه  يربمایپ  رتخد  وت  یلو  دنک ، یم  بصغ  ار  وت  ثرا  دـناوخ و  یم  هفیلخ  ار  دوخ 
نادرم نآ  هب  رکبوبا ، ردـپ  هک  ینامز  .دوب  تفع  یکاپ و  هوسا  وت ، ردـپ  درک ، هزرابم  دـش  یم  ماجنا  ّتیلهاـج  رد  هک  یناـهانگ  اـب  و 

نایم  » ...تشاد یم  هاگن  هدنز  ار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا نییآ  دوب و  هبعک  تمدـخ  رد  وت  گرزبردـپ  درک ، یم  تمدـخ  نار  توهش 
«. تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  توافت  نودرگ ، هام  ات  نم  هام 

* * *

ِْنب یَیْحَی  ِرَبَخ  ْنِم  َّصَْتقا  امَِیف  َلاَق  َو  َدُواد ) ُناْمیَلُـس  َثِرَو  َو  : ) ُلوُقَی ْذِإ  ْمُکِروُهُظ  َءاَرَو  ُهوُُمتْذَـبَن  ِهَّللا َو  َباَتِک  ُْمتْکَرَت  دْـمَع  یَلَعَف  20 َأ 
( ِهَّللا ِباتِک  ِیف  ضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  : ) َلاَق َو  َبوُقْعَی ) ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  : ) َلاَق ْذِإ  اَّیِرَکَز 

یَلَع اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألا  ِْنیَِدلاْوِلل َو  ُهَّیِصَْولا  ًاْریَخ  َكَرَت  ْنِإ  : ) َلاَق )َو  ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی  : ) َلاَق َو 
َلْهَأ َّنِإ  َنُولوُقَت  ْلَه  ْمَأ  اَْهنِم  ِیبَأ  َجَرْخَأ  هَیِآب  ُهَّللا  ُمُکَّصَخَف  َأ  اَنَْنَیب ، َمِحَر  اـَل  ِیبَأ َو  ْنِم  َثِرَأ  ـال  ِیل َو  َهَوْظُح  ـال  ْنَأ  ُْمتْمَعَز  َو  َنیِقَّتُْملا .)

(1) .یِّمَع ِْنبا  ِیبَأ َو  ْنِم  ِهِموُمُع  ِنآْرُْقلا َو  ِصوُصُِخب  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  ْمَأ  هَدِحاَو  هَِّلم  ِلْهَأ  ْنِم  ِیبَأ  اَنَأ َو  ُتَْسل  ِناَثَراَوَتَی َأ َو  ِْنیَتَِّلم ال 

رگم يا ؟ هدومن  شومارف  ار  نآ  تاروتـسد  يا و  هدرک  اهر  ار  نآرق  دـمع ، يور  زا  ایآ  : » یهد یم  همادا  رکبوبا  اـب  ار  شیوخ  نخس 
«. درب ثرا  دوواد  زا  نامیلس  : » دیوگ یم  نآرق  دوب و  دوواد  رسپ  نامیلس ، يا ؟ هدناوخن  نآرق 

نم هب  ایادخ ! : » دیوگ یم  نینچ  دـنک و  اطع  يرـسپ  وا  هب  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  ایرکز  هک  اجنآ  دـنک ، یم  رکذ  ار  ایرکز  ياعد  نآرق 
هّیقب رب  وا ، لاوما  رد  وا  نادنواشیوخ  دور  یم  ایند  زا  یـسک  یتقو  : » تسا نآرق  نخـس  نیا  ...دربب ،» ثرا  نم  زا  هک  نک  اطع  يرـسپ 

یتسار هب  دنک ، یم  شرافس  امش  نادنزرف  هرابرد  ادخ  : » دیوگ یم  نآرق  دنتسه ،» مّدقم  مدرم 

رد دـینک : هجوت  .هرقب  هروس  هیآ 180  ءاـسن ، هروس  هیآ 11  لاـفنا ، هروس  هیآ 75  میرم ، هروـس  هیآ 6  لـحن ،»  » هروس هـیآ 16  - . 1
رد ِیبَأ ، ،» ُثِرَأ  َكَابَأ َو ال  ُثِرَت  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  َأ  َهَفاَُحق ! ِیبَأ  َْنبا  اَی  : » دیوگ یم  نخس  رکبوبا  اب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف لبق ، تمـسق 

دْمَع یَلَعَف  َأ   ) ترابع اب  هک  هرقف  نیا  َكِرْـشَح .» َمْوَی  َكاَْقلَت  ًَهلوُحْرَم  ًهَموُطْخَم  اَهَکَنوُدَـف  : » دـنک یم  وگتفگ  رکبوبا  اـب  مه  دـعب  هرقف 
دنک یم  اضتقا  مالک  قایـس  سپ  تسا ، هدـش  هتفگ  نخـس  رکبوبا  اب  هک  تسا  يا  هرقف  ود  نیب  دوش  یم  عورـش  ...ِهَّللا ) َباَتِک  ُْمتْکَرَت 
رما نیا  تسا و  هدش  هدافتـسا  متکرت »  » عمج لعف  زا  تکرت ،»  » درفم لعف  ياج  هب  یلو  دشاب  رکبوبا  اب  باطخ  مه  طسو  هرقف  نیا  هک 

.تسا لوادتم  یبرع  نابز  رد 
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«. تسا رتخد  ربارب  ود  رسپ ، ثرا  مهس  هک 

ار یمهس  دوخ  ناشیوخ  ردام و  ردپ ، يارب  سپ  دشاب ، هتشاد  یتورث  دسرب و  ارف  امش  زا  یکی  گرم  هاگره  : » تسا نآرق  نخـس  نیا 
(1) «. تسا هدیدنسپ  رایسب  راک  هک  دریگ  رظن  رد 

ردپ ثرا  تسین ؟ مردپ  نم و  نیب  يدنواشیوخ  چیه  مرادن و  دوخ  ردـپ  زا  یثرا  هرهب و  چـیه  نم  ینک  یم  لایخ  هک  تسا  هدـش  هچ 
ینک یم  لایخ  دنکن  مربخ ؟ یب  نآ  زا  نم  هک  تسا  هداتـسرف  وت  يارب  هنیمز  نیا  رد  يا  هیآ  ادخ  ایآ  یتسار  هب  یهد ، یمن  نم  هب  ارم 
رتهب ار  نآرق  مالسلا ) امهیلع  ) یلع ربمایپ و  زا  هک  ینک  یم  لایخ  مه  دیاش  مرب ؟ یمن  ثرا  وا  زا  نیا  يارب  متـسین و  مردپ  نید  رب  نم 

؟ يراد يرتشیب  ملع  نآ  هب  یمهف و  یم 

* * *

يرب یم  ثرا  تردپ  زا  وت  دـنک  یم  تباث  هک  یناوخ  یم  ار  نآرق  زا  هیآ  جـنپ  وت  نونکا  درک ، مورحم  تردـپ  ثرا  زا  ار  وت  رکبوبا 
یـشاب یم  تردـپ  نید  رب  یتسه و  ناملـسم  وت  .درب  ثرا  ییحی  زا  ایرکز  هک  هنوگناـمه  درب ، ثرا  دوواد  زا  نامیلـس  هک  هنوگناـمه 

، رفاـک يرتـخد  دورب و  اـیند  زا  یناملـسم  ردـپ  رگا  يرآ ، درادـن ، دوجو  دـننک  مورحم  ثرا  زا  ار  وـت  هک  نیا  يارب  یلیلد  چـیه  سپ 
لوبق ار  وت  ندوب  ناملـسم  همه  یلو  تسا ، نآرق  نوناـق  نیا  درب ، یمن  ثرا  شردـپ  زا  رتـخد  نآ  دـشاب ، هتـشاد  یحیـسم  اـی  يدوهی 

؟ دننک یم  مورحم  ثرا  زا  ار  وت  ارچ  سپ  دنراد ،

* * *

ُرَـسْخَی  ) ِهَعاَّسلا َدـْنِع  ُهَماَـیِْقلا َو  ُدِـعْوَْملا  ٌدَّمَُحم َو  ُمیِعَّزلا  ُهَّللا َو  ُمَکَْحلا  َمِْعنَف  َكِرْـشَح  َمْوَـی  َكاَْـقلَت  ًَهلوُـحْرَم  ًهَموُـطْخَم  اَهَکَنوُدَـف   21
(2) (. ٌمیِقُم ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  ِهیِزُْخی َو  ٌباذَع  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  َو  ( ) ٌّرَقَتْسُم إَبَن  ِّلُِکل  َو   ) َنُومَْدنَت ْذِإ  ْمُکُعَْفنَی  َو ال  َنُولِْطبُْملا )

سپ يدرک ، مکح  نآرق ، فالخ  رب  یتفرگ و  نم  زا  ارم  ثرا  وت  هفاُحق ! یبا  رسپ  يا 

نآ رد  دش ، لزان  ثرا  مکح  ندش  لزان  زا  لبق  هیآ  نیا  دنناوخ ، یم  ار  هرقب  هروس  هیآ 180  نیا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  - . 1
ثرا تایآ  ادعب  هّتبلا   ) دننکب تیـصو  ناشناکیدزن  ردام و  ردپ و  يارب  دوخ  لاوما  زا  ات  درک  شرافـس  مدرم  هب  نآرق  رد  ادـخ  نامز ،

هک دنک  نایب  ار  هتکن  نیا  دهاوخ  یم  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  ًارهاظ  دمآرد .) یمتح  نوناق  کی  تروص  هب  ثرا  دش و  لزان 
هدنامن یقاب  نم  زا  ریغ  يدنزرف  چیه  ربمایپ  زا  نینچمه  دنربب ، یثرا  وا  زا  ات  دـندوبن  ایند  رد  شردام  ردـپ و  تفر  ایند  زا  ربمایپ  یتقو 

.دشاب نم  ندرب  ثرا  عنام  ات  تسین  رت  کیدزن  ربمایپ  هب  وا  زا  سک  چیه  نونکا  تسا ،
.دوه هروس  هیآ 39  ماعنا ، هروس  هیآ 67  هیثاج ، هروس  هیآ 27  - . 2
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دهاوخ مکح  وت  نم و  نیب  ادـخ  زور ، نآ  رد  تسه و  یتماـیق  زور  یلو  ربـب  هرهب  نآ  زا  تسا و  هداـمآ  هک  یلاـح  رد  ارم  ثرا  ریگب 
لها ، » زور نآ  رد  هک  تسا  تمایق  زور  وت ، نم و  هدعو  دوب ، دـهاوخ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم مردـپ  وت ، نم و  نیب  رواد  درک و 

ناراکمتـس هب  ادخ  هک  نادب  .درادن  يدوس  ینامیـشپ  رگید  یلو  دش  یهاوخ  نامیـشپ  زور ، نآ  هک  نادب  دید ،» دـنهاوخ  نایز  لطاب 
هب «. » دش دهاوخ  راکـشآ  شدوخ  نامز  رد  هدعو  ره  و  دراد ، یـصّخشم  نامز  ادخ  ياه  هدعو  زا  کی  ره  ، » تسا هداد  باذع  هدعو 

تـسا هنادواج  یباذع  هک  مّنهج  شتآ  سپـس  دوش و  یم  راتفرگ  هدننکراوخ  یباذع  هب  ایند  نیا  رد  یـسک  هچ  هک  دیمهف  یم  يدوز 
«. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  وا 

* * *

ياـه هیاـپ  ندرک  مکحم  يارب  وا  تسا ، هدرک  هچ  وا  بلق  اـب  تساـیر  هب  قـشع  هک  یناد  یم  یـسانش ، یم  یبوـخ  هـب  ار  رکبوـبا  وـت 
دهدب هعماج  ّصاوخ  نایفارطا و  هب  ات  دراد  مزال  ار  اه  لوپ  نیا  وا  دراد ، يدایز  دمآرد  زین  وت  ثرا  دراد ، لوپ  هب  زاین  دوخ  تموکح 

دنهاوخن عمج  وا  رود  مدرم  رگید  دـنادرگرب ، وت  هب  ار  وت  ثرا  رکبوبا  رگا  دراد ، جرخ  تموکح  دنـشاب ، یـضار  وا  تموـکح  هب  اـت 
.دش

يارب .دوش  هدایپ  نآ  زا  دـهاوخ  یمن  هدـش و  راوس  نآ  رب  هدرک ، ادـیپ  ار  هدـش  نیز  هداـمآ  بسا  کـی  هک  تسا  یـسک  لـثم  رکبوبا 
زور نآ  رد  وت  تسه ، یباـتک  باـسح و  تسه ، یتماـیق  زور  هک  نادـب  یلو  ریگب  يراوس  بسا  نیا  زا  هک  ییوگ  یم  وا  هب  وت  نیمه 

.یهدب ار  دوخ  ياهراک  باوج  ادخ  هاگشیپ  رد  دیاب 

هیآ 39 نآ  زا  دعب  .دننیب  یم  نایز  لطاب  لها  هک  يزور  درادن ، يدوس  ینامیـشپ  هک  يزور  ییوگ ، یم  نخـس  تمایق  زور  زا  سپس 
...منک رکف  دیاب  نم  تسا ؟ هیآ  نیا  رد  يزار  هچ  یتسار  هب  یناوخ ، یم  ار  دوه  هروس 

* * *
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توعد یتسرپاتکی  هب  ار  مدرم  ( مالسلا هیلع  ) حون لاس  اهدص  دیوگ ، یم  شدوخ  موق  هب  مالسلا ) هیلع  ) حون هک  تسا  ینخس  هیآ ، نیا 
، تشذگ لاس  ياه  لاس  .دندرک  یم  هرخـسم  ار  وا  مدرم  رتشیب  دندروآ و  نامیا  یمک  هّدع  دـناسرت ، ادـخ  باذـع  زا  ار  نانآ  درک و 

.دزاسب گرزب  یتشک  کی  ات  داد  نامرف  مالـسلا ) هیلع  ) حون هب  هک  دوب  اجنیا  دـنک ، كاله  ار  رفاک  موق  نآ  اـت  تفرگ  میمـصت  ادـخ 
زورما هک  دوب  یناـکم  کـیدزن  یتشک  نتخاـس  ّلـحم  .دـش  یتشک  نتخاـس  لوغـشم  درک و  تعاـطا  ار  ادـخ  رما  مالـسلا ) هیلع  ) حون
.دندرک یم  راک  هب  عورـش  شنارای  اب  هارمه  مالـسلا ) هیلع  ) حون درک ، یم  عولط  باتفآ  هک  حبـص  زور  ره  .دراد  رارق  هفوک » دجـسم  »

.دنتخاس یگرزب  یتشک  تشاد ، هلصاف  ایرد  زا  رتمولیک  اهدص  هک  ییاج  رد  نانآ 

رب نانچمه  تسا ، کیدزن  باذع  هدعو  دنهدب  لامتحا  ای  دننک و  رکف  رتشیب  مالسلا ) هیلع  ) حون توعد  هرابرد  هک  نیا  ياج  هب  مدرم 
، دندرک یم  هرخـسم  ار  نانآ  دندرک و  یم  باترپ  گنـس  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) حون هب  مدرم  نآ  دندرک ، یم  يراشفاپ  دوخ  رفک 
زا رـس  يربماـیپ ، زا  سپ  هک  دـش  هچ  : » تفگ یم  يرگید  زاـسب ،» مه  ار  نآ  ياـیرد  يزاـس ، یم  یتشک  هک  ـالاح  : » تفگ یم  یکی 
رد دـینک  هاگن  دـنا ، هدـش  هناوید  مه  شناراـی  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لـقع  حون  : » تفگ یم  یکی  نآ  يدروآرد .»؟ يراّـجن 

!«. دنزاس یم  یتشک  نابایب 

(. ٌمیِقُم ٌباَذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَیَو  ِهیِزُْخی  ٌباَذَع  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف  تفگ ...(: نینچ  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) حون

هب ایند  نیا  رد  یـسک  هچ  هک  دـیمهف  یم  يدوز  هب  درک ، میهاوخ  هرخـسم  ار  امـش  يزور  مه  ام  دـینک ، یم  هرخـسم  ار  ام  امـش  رگا  »
«. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  وا  تسا  هنادواج  یباذع  هک  مّنهج  شتآ  سپس  دوش و  یم  راتفرگ  هدننکراوخ  یباذع 

ّتلذ و هب  ار  نارفاـک  نآ  هک  یباذـع  تفگ ، نخـس  دوـب ، هداد  ربـخ  وا  هب  ادـخ  هک  ینیگمهـس  ناـفوط  زا  مالـسلا ) هیلع  ) حوـن يرآ ،
.دنتخوس مّنهج  شتآ  رد  نانآ  همه  مه ، گرم  زا  دعب  درک و  دوبان  ار  اه  نآ  همه  دنکفا و  يراوخ 
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* * *

: یتفگ وا  هب  يدناسرت و  تمایق  زور  باذع  زا  ار  رکبوبا  وت  یتفگ ؟ رکبوبا  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) حون نخـس  نامه  وت  ارچ  نم ! يوناب 
رد وا  درک ؟ لوبق  ار  وت  نخس  نیا  وا  ایآ  یلو  تسه ،» یباتک  باسح و  تسه ، یتمایق  زور  هک  نادب  یلو  ریگب  يراوس  بسا  نیا  زا  »

.يدناوخ ار  هیآ  نیا  نیمه  يارب  درک ، هرخسم  ار  وت  دیدنخ و  وت  نخس  نیا  هب  دوخ  لد 

هعلاطم رتشیب  یمک  دیاب  تسیچ ، نخـس  نیا  زار  منادـب  مهاوخ  یم  نم  يداد ، ترخآ  رد  ایند و  نیا  رد  باذـع  هدـعو  رکبوبا  هب  وت 
.منک

یتخرد يور  رب  هک  دـید  ار  يا  هدـنرپ  رکبوبا  اهزور  زا  يزور  : » دـسیون یم  نینچ  وا  تسا ، ّتنـس  لـها  گرزب  ياـملع  زا  یقهیب » »
یم تخرد  هخاش  هب  ینک و  یم  زاورپ  هک  هدنرپ  يا  وت  لاح  هب  اشوخ  تفگ : درک و  هاگن  هدنرپ  نآ  هب  ترسح  اب  سپ  تسا ، هتسشن 

.تسین وت  يارب  مه  یباذع  يرادـن و  یباتک  باسح و  چـیه  وت  .يور  یم  دوخ  یگدـنز  لابند  هب  يروخ و  یم  نآ  هویم  زا  ینیـشن و 
دروخ و یم  ارم  يرتش  سپـس  هدیئور ، يا  هداج  رانک  هک  مدوب  یم  یهایگ  متـشاد  تسود  مسق  ادـخ  هب  مدوب ، وت  لثم  مه  نم  شاک 

(1) «. مدوبن رشب  زگره  مدش و  یم  جراخ  رتش  نیگرس  اب  سپس  مدش و  یموا  هدعم  دراو  نم 

باذع دنک ؟ متس  ملظ و  همه  نیا  هک  تشاد  ار  نآ  شزرا  یهاتوک ، نیا  هب  تموکح  ایآ  .درک  تموکح  مین  لاس و  ود  طقف  رکبوبا 
! تفرگ ار  وا  نابیرگ  ایند  نیمه  رد  يداد  هدعو  وا  هب  وت  هک  يا  هدننکراوخ 

نیا دوب ؟ هچ  شرمع  رخآ  ياهزور  رد  وا  يوزرآ  یلو  دـندناوخ ، یم  شیوخ  ربهر  ار  وا  دنتـسناد ، یم  ادـخ  هفیلخ  ار  رکبوبا  مدرم 
دننک یم  وزرآ  دریگ و  یم  ارف  ار  نانآ  تشحو  سرت و  دنسر و  یم  یچوپ  هب  رمع  نایاپ  رد  نانآ  تسا ، اهروتاتکید  همه  تشونرس 

داتفا و وا  ناج  رب  هروخ  لثم  هک  یباذع  باذع ! نیا  زا  رتالاب  یباذع  هچ  دندوب و  چیه »  » شاک

سیل ریطت  مث  رمثلا ،  نم  لکأت  مث  رجـشلا ،  یلع  عقتف  ریطت  ریط  ای  کل  یبوط  لاقف :  هرجـش  یلع  عقو  دـق  ریط  یلع  رکب  وبأ  ّرم  - . 1
ینلخدأف ینذخأف  ریعب  یلع  رمف  قیرطلا  بناج  یلإ  هرجـش  تنک  ینأ  تددول  هللاو  کلثم ،  تنک  ینتیل  ای  باذـع  الو  باسح  کیلع 
قشمد ج 30 ص 331. هنیدم  خیرات  لامعلا ج 12 ص 528 ، زنک  ارشب : نکأ  ملو  ارعب  ینجرخأ  مث  یندردزا  مث  ینکالف ،  هاف 
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! تشاذگن یقاب  وا  يارب  ییوربآ  دناشک و  یهابت  هب  نورد  زا  ار  وا 

هک دـنک  یم  وزرآ  دوخ ، یگدـنز  رخآ  ياـهزور  رد  وا  دـنناد ، یم  ناناملـسم  همه  زا  رتـالاب  ربماـیپ ، زا  دـعب  ار  رکبوبا  ّتنـس ، لـها 
هروس هیآ 62  دـنک ، یم  یفّرعم  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  نامیا  لها  نآرق  دراد ؟ وا  هک  تسا  یمالـسا  هچ  نیا  دـشاب ، رتش  کی  نیگرس 

رگا یتسار  هب  تسا .» تراشب  نانآ  يارب  ترخآ  ایند و  رد  دندرک ، هشیپ  اوقت  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » دـیوگ یم  نینچ  سنوی 
؟ تفگ یم  نخس  هنوگ  نآ  ایآ  دوب  نمؤم  وا 

* * *

راکـشآ تبیغ  هدرپ  سپ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  دسرب و  ارف  ادخ  هدعو  هک  ینامز  مسیونب ، روهظ  راگزور  زا  دـیاب  نونکا 
...دوش

.دریگب ماقتنا  شمولظم  ردام  نانمشد  زا  ات  دیآ  یم  هنیدم  يوس  هب  هّکم  زا  وا  هک  تسا  تقو  نآ 

سب یـشتآ  رد  سپـس  دنوش و  یم  همکاحم  يودهم ، تلادع  هاگداد  رد  دنوش و  یم  هدـنز  نانمـشد  نآ  ادـخ ، نذا  هب  زور ، نآ  رد 
(1) !؟ تسا شتآ  زا  رت  هدننکراوخ  یباذع  هچ  یتسار  هب  دنزوس و  یم  گرزب 

* * *

ات دننک  یم  شالت  ارچ  دنراد ، ینمشد  وت  دای  مان و  اب  ردق  نیا  ّتیباهو  ارچ  هک  متسناد  مدینش  ار  وت  نخس  نیا  هک  نونکا  نم ! يوناب 
نـشور هولج  وت  .دنامن  کش  يارب  ییاج  هک  يدرک  راکـشآ  ار  تقیقح  هدرپ ، یب  حیرـص و  ردق  نآ  وت  دـننک ، شومارف  ار  وت  مدرم 

.یتسه يّربت 

! ندوب تسود  ادخ  ناتسود  اب  ینعی  ّیلوت  ندوب ! نمشد  ادخ  نانمشد  اب  ینعی  يّربت 

نمـشد مه  ار  ادخ  نانمـشد  مرادـب و  تسود  ار  ادـخ  ناتـسود  نم  هک  نیا  ینعی  نید  تسین ، يّربت  ّیلوت و  زج  يزیچ  نید  تقیقح 
.مرادب

همامإلا ص 455. لئالد  هثراوتن : اندنع  بطحلا  کلذو  ...ضرألا  یلإ  هعضی  یّتح  طئاحلا  صقنیف  دجسملا  لخدی  ّمث  - . 1
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، ادـخ نانمـشد  اب  میـشاب و  تسود  ادـخ  ناتـسود  اب  ام  هک  نیا  مینکن ، شزاس  تقیقح ، ّقح و  نانمـشد  اـب  هک  يداد  داـی  همه  هب  وت 
.تسا نید  لصا  مینک ، ینمشد 

، دنزیرب کشا  دننک و  يرادازع  وت  يارب  دنتسین  رضاح  اه  یضعب  یلو  دننک ، یم  يرادازع  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يارب  اه  یلیخ 
زا یلو  دـیایب  وت  مان  ییاج  رد  دوش  یمن  تسا ، هدـش  نیجع  يّربت  لصا  اـب  وت  ماـن  دـنراد ، ار  رکبوبا  ّتبحم  دوخ ، لد  رد  ناـنآ  اریز 

.دوشن نعل  نانآ  هب  دوشن و  يدای  وت  نانمشد 

اب وت  دـننامه  دـیاب  دـناشوپب ، ار  ّقح  ات  دـنک  یم  شالت  درب و  یم  راک  هب  مدرم  نداد  بیرف  يارب  ار  دوخ  ناوت  همه  لطاب ، هک  ینامز 
هـشیمه يارب  ار  هار  وت  نانخـس  نیا  .دـنکن  مگ  ار  هار  یـسک  رگید  دوش و  نشور  هار  هک  دوـش  یم  ثعاـب  نیا  درک ، هلباـقم  نمـشد 

.تشاذگن یقاب  کش  ياج  سک  چیه  يارب  درک و  راکشآ  نشور و 

، ینک نشور  ناگدنیآ  يارب  ار  تقیقح  هار  ات  يدـمآ  دجـسم  هب  وت  دوبن ، شیب  يا  هناهب  ردـپ ، ثاریم  اجک ؟ ایند  هب  هقالع  اجک و  وت 
شومارف ار  يّربـت  دـنیوجب و  يرازیب  تسا  هدرک  بصغ  ار  ادـخ  تّجح  ّقح  هک  یـسک  زا  هنوـگ  نیا  هک  يزوماـیب  دوـخ  نایعیـش  هب 

.دننکن

ّتیعمج زا  رپ  هک  يدجسم  يدمآ ، دجسم  هب  هکلب  یتفگن ، دوخ  هناخ  رد  ار  نانخـس  نیا  وت  يداد ، تنایعیـش  هب  تعاجـش  سرد  وت 
اـیند و باذـع  هدـعو  رکبوبا  هب  هنوگ  نیا  اـجنآ  وت  دـنداد ، یم  هولج  سّدـقم  ار  وا  دنتـسناد و  یم  ادـخ  هفیلخ  ار  رکبوبا  همه  دوب و 

! یتسناد مّنهج  لها  ار  وا  يداد و  ترخآ 

* * *

! داب رود  ادخ  تمحر  زا  ناطیش  ینعی  تسیچ ؟ نخس  نیا  يانعم  تنعل ،»! ناطیش  رب  : » میوگ یم  یتقو 

زا رتـالاب  يزیچ  منخـس  نیا  تخوس ،» دـهاوخ  منهج  شتآ  رد  وا  يدوز  هب  تسا و  منهج  شتآ  ناطیـش ، هاـگیاج  : » میوـگب نم  رگا 
.تسا تنعل 
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ٌباذَع ِْهیَلَع  ُّلِحَی  ِهیِزُْخی َو  ٌباذَـع  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  َو  : ) يدـناوخ ار  هیآ  نیا  دوخ  نمـشد  يارب  دوخ  هبطخ  رد  وت  نم ! يوناب 
(. ٌمیِقُم

هنادواج یباذـع  هک  مّنهج  شتآ  سپـس  دوش و  یم  راتفرگ  هدـننکراوخ  یباذـع  هب  ایند  نیا  رد  یـسک  هچ  هک  دـیمهف  یم  يدوز  هب  »
زا وت  نخـس  نیا  هک  تسا  نشور  يداد ، ار  منهج  نازوس  شتآ  هدعو  دوخ ، نمـشد  هب  هنوگ  نیا  وت  تفرگ .» دهاوخ  ارف  ار  وا  تسا 

یمن مگ  ار  هار  رگید  اـم  يدرک ، راکـشآ  ار  هار  هنوگ  نیا  وت  .دوب  نمـشد  زا  وت  يرازیب  يّربـت و  جوا  نیا  دوب ، رتـالاب  ندرک ، تنعل 
هراومه مینک و  یمن  شزاـس  تقیقح  ّقح و  نانمـشد  اـب  رگید  میروخ ، یمن  ار  نارگید  بیرف  زگره  مینک ، یم  ادـتقا  وـت  هب  مینک و 

«. ...َِکلذ یلَع  َُهل  ِعبات  َرِخآَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  َّقَح  َمَلَظ  ِملاظ  َلَّوَأ  نَعلا  َّمُهّللَأ  : » مییوگ یم  نینچ 
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ضارتعا دایرف  متفه : لصف 

ْنَع ُهَنِّسلا  یِّقَح َو  ِیف  ُهَزیِمَْغلا  ِهِذَـه  اَم  ِماَلْـسِْإلا  َهَنَـضَح  ِهَّلِْملا َو  َداَـضْعَأ  ِهَبیِقَّنلا َو  َرَـشْعَم  اَـی  َْتلاَـقَف : ِراَْـصنَْألا  َوَْحن  اَِـهفْرَِطب  ْتَمَر  َُّمث   22
ٌهَقاَط ْمَُکل  َهلاَهِإ َو  اَذ  َناَلْجَع  ُْمْتثَدْحَأ َو  اَم  َناَعْرَس  ِهِْدلُو  ِیف  ُظَفُْحی  ُءْرَْملا  ُلوُقَی  ِیبَأ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناَک  اَم  َأ  ِیتَماَلُظ ؟

(1) .ُلِواَزُأ ُُبلْطَأ َو  اَم  یَلَع  ٌهَُّوق  ُلِواَحُأ َو  اَِمب 

يا : » ییوـگ یم  نخـس  نـینچ  ناـنآ  اـب  ینک و  یم  ور  فرط  نآ  هـب  دـنا ، هتـسشن  دجــسم  فرط  کـی  رد  راـصنا  هـک  یناد  یم  وـت 
یم يراگنا  لهس  نم ، يرای  رد  ارچ  دیریگ ؟ یمن  رکبوبا  زا  ارم  ّقح  ارچ  مالسا ! نارای  يا  ّتلم و  دنمناوت  نازابرـس  يا  نادرمناوج !

تمرح دیهاوخ  یم  رگا   » دومرف هک  ار  مردپ  نخـس  دیا  هدرک  شومارف  ایآ  دیتسه ؟ لفاغ  تسا  هدش  نم  هب  هک  یملظ  زا  ارچ  دـینک ؟
شومارف ار  دوخ  نامیپ  دهع و  دوز  ردقچ  دیدش ! ضوع  امـش  دوز  ردقچ  دیراد ،» هاگن  ار  شنادنزرف  تمرح  دـیراد  هاگن  ار  یـسک 

«. دیناتس زاب  ارم  ّقح  هک  دیراد  ییاناوت  امش  هک  مناد  یم  نم  دیدش ! تسس  دیدرک و 

* * *

هعمللا ماکحالا : ضفر  ننـسلا و  كرت  عدـبلا و  ثادـحا  یلا  مهتردابم  راصنالا و  لـیجعت  نم  بّجعتلا  مالـسلا ) اـهیلع  ) اهـضرغ - . 1
ءارهزلا ص 662. هبطخ  حرش  یف  ءاضیبلا 
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یم نارجاهم » ، » دنا هدرک  ترجه  هنیدـم  هب  هّکم  زا  هک  یناسک  هب  دـندش ، یم  لیکـشت  راصنا »  » و نارجاهم »  » هورگ ود  زا  ناناملـسم 
هک دـندوب  هنیدـم  مدرم  نامه  راصنا »  » یلو دوب ، نارجاهم  نامه  زا  مه  رکبوبا  دـندوب ، نارجاهم  زا  رتشیب  قافن  ّطخ  ناربهر  دـنتفگ ،

.درک ترجه  نانآ  رهش  هب  تفریذپ و  ار  نانآ  توعد  مه  ربمایپ  دندرک و  توعد  دوخ  رهش  هب  ار  ربمایپ 

اب ارچ  وت  تساجنیا و  رد  يا  هتکن  هچ  منادـب  مراد  تسود  نم  ینک ، یم  يرای  بلط  نانآ  زا  ییوگ و  یم  نخـس  راصنا  اب  وت  نونکا 
.ینک یم  هراشا  ِهبَقَع »  » نامیپ هب  وت  هک  مسر  یم  هجیتن  نیا  هب  منک و  یم  قیقحت  يردق  یتقو  .یتفگ  نخس  هنوگ  نیا  راصنا 

، دندز یم  گنس  وا  هب  دندرک و  یم  رازآ  ّتیذا و  ار  ربمایپ  ناتـسرپ  تب  .دنتفر  ربمایپ  رادید  هب  راصنا  دوب ، هّکم  رد  ربمایپ  هک  ینامز 
تفریذپ و ار  نانآ  نخـس  ربمایپ  .دیایب  نانآ  رهـش  هب  دنتـساوخ  وا  زا  دندرک و  تعیب  ربمایپ  اب  هبقع »  » مان هب  یناکم  رد  هّکم  رد  راصنا 

.دندنبب نامیپ  وا  اب  ات  تساوخ  نانآ  زا 

(1) .دننک تیامح  وا  نادناخ  ربمایپ و  زا  هراومه  هک  دنتسب  دهع  راصنا  نامز ، نآ  رد 

، دننک تیامح  وا  نادناخ  وا و  زا  هراومه  هک  دندوب  هداد  لوق  ربمایپ  هب  نانآ  دندوب ، هتـسب  ربمایپ  اب  راصنا  هک  دوب  ینامیپ  دـهع و  نیا 
.دننک يرای  ار  وت  دوش و  رادیب  نانآ  هتفخ  حور  دیاش  ییوگ  یم  نخس  نانآ  اب  وت 

ّقح نانآ ، تیامح  اب  یتسناوت  یم  مه  دعب  زور  دنچ  یتفرگ ، یم  سپ  رکبوبا  زا  ار  دوخ  ثرا  وت  دندرک و  یم  يرای  ار  وت  نانآ  رگا 
هار زاغآ  نیا  یلو  تسا ، ثاریم  نتفرگ  سپ  وت ، لّوا  مدق  يزاس ، نوگنرس  ار  رکبوبا  تموکح  يریگب و  سپ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
وت یلـصا  فدـه  هک  دـناد  یم  وا  تسا ، هدـیمهف  ار  نیا  مه  رکبوبا  .يراد  هشیدـنا  نآ  هب  وـت  تسا و  هار  رد  مه  يدـعب  مدـق  تسا ،

رگید زور  دنچ  تسوت ، يارب  يزوریپ  کی  نیا  دهدب ، وت  هب  ار  كدف  دـنک و  لوبق  ار  وت  نخـس  زورما  رگا  هک  دـناد  یم  وا  تسیچ ،
ییآ و یم  دجسم  هب 

راونألا ج 29 ص 190. راحب  کتیرذو : کسفن  هنم  عنمت  امم  عنمتو  هتیرذو  هرصنت  نأ  یلع  هللا  لوسر  تعیاب  دقو  - . 1
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زا ار  نآ  دهاوخ  یمن  یتمیق  چـیه  هب  تسا و  تموکح  نیا  هتفیـش  رکبوبا  ینک ، یم  ینارنخـس  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ّقح  نتفرگ  يارب 
.دنادرگ یمن  زاب  وت  هب  ار  كدف  دیآ و  یمن  هاتوک  لّوا ، مدق  رد  نیمه  يارب  دهدب  تسد 

مارتحا مربمایپ ، رتخد  نم  : » یتفگ یم  نانآ  هب  وت  رگا  تسیچ ، وت  فدـه  هک  دنتـسناد  یم  دـندوب  هتـسشن  دجـسم  رد  هک  مه  یمدرم 
هک كدف  : » دنتفگ یم  نانآ  زا  يا  هّدـع  اسب  هچ  دـندرک ، یم  شوگ  ار  تنخـس  نانآ  دـینکن ،» عطق  ار  ام  نان  دـیراد و  هگن  ار  ربمایپ 
ایند ِلاـم  وت ، فدـه  هک  دـندیمهف  مدرم  یلو  میهد ،» یم  وت  هب  ار  نآ  تردـپ  مارتحا  هب  دـشاب  مه  ناـمدوخ  لاـم  رگا  تسین ، يزیچ 
نید زا  نانآ  تشادرب  دـنور ، یم  ههاریب  نانآ  هک  ینک  تباث  یـشکب و  شلاچ  هب  ار  نایرج  نیا  ات  يدوب  هدـمآ  دجـسم  هب  وت  تسین ،
مّنهج شتآ  زج  يزیچ  شماجنارـس  دـننک ، نییعت  ار  هفیلخ  مدرم  دـشاب و  هتـشادن  یـشقن  ادـخ  تّـجح  نآ  رد  هـک  ینید  تساـطخ ،

.تسین

* * *

ِِهتَْبیَِغل َو ُضْرَْألا  ِتَمَلْظَأ  ُهُْقتَر َو  َقَتَْفنا  ُهُْقتَف َو  َرَْهنَتْسا  ُُهنْهَو َو  َعَسْوَتْسا  ٌلِیلَج  ٌبْطَخَف  هلآو -- ) هیلع  هللا  یلص  ) ٌدَّمَُحم َتاَم  َنُولوُقَتَأ   23
 - ِِهتاَمَم َْدنِع  ُهَمْرُْحلا  ِتَلیِزُأ  ُمیِرَْحلا َو  َعیِضُأ  ُلاَبِْجلا َو  ِتَعَشَخ  ُلاَمْآلا َو  ِتَدْکَأ  ِِهتَبیِصُِمل َو  ُموُجُّنلا  ِتَرَثَْتنا  ُرَمَْقلا َو  ُسْمَّشلا َو  ِتَفَسَک 
ِیف ْمُِکتَِیْنفَأ َو  ِیف  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ِهَّللا  ُباَتِک  اَِهب  َنَلْعَأ  ٌهَلِجاَع  ٌهَِقئَاب  ٌَهلِزاـَن َو ال  اَُـهْلثِم  ـال  یَمْظُْعلا  ُهَبیِـصُْملا  يَْربُْکلا َو  َُهلِزاَّنلا  ِهَّللا  َکـِْلتَف َو  - 

ٌءاَضَق ٌلْصَف َو  ٌمْکُح  ِِهلُـسُر  ِهَّللا َو  ِءاَِیْبنَِأب  َّلَح  اَـم  ُهَْلبََقل  ًاـناَْحلِإ َو  ًهَواَِـلت َو  ًاخاَرُـص َو  ًاـفاَتُه َو  ْمُِکتَِیْنفَأ  ِیف  ُِفتْهَی  ْمُکِحَبْـصُم  ْمُکاَـسْمُم َو 
َّرُـضَی ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَـف  ُلُـسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو  - ) ٌْمتَح

(1) (. َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  ًاْئیَش َو  َهَّللا 

رکف نینچ  دوخ  شیپ  یلو  دندینش  ار  وت  نخس  نانآ  يراد ، ییانشآ  راصنا  هّیحور  اب  وت 

هیآ 144. نارمع ، لآ  - . 1
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«. میرادن يا  هفیظو  رگید  ام  تسا ، هتفر  ایند  زا  وا  هک  نالا  دوب ، هدنز  ربمایپ  هک  دوب  ینامز  يارب  ام  نامیپ  : » دندرک

ایند زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم هک  دییوگ  یم  ایآ  : » ییوگ یم  نینچ  سپ  یهدب ، ار  طلغ  رکف  نیا  خـساپ  یهاوخ  یم  وت  نونکا 
: ییوگ یم  نخـس  وا  قارف  غاد  هرابرد  هلمج  دـنچ  یتفا و  یم  ردـپ  قارف  دای  هب  سپ  دـش ،»؟ ماـمت  زیچ  همه  وا  نتفر  اـب  تسا و  هتفر 
زا نیمز  تسا ، ریگارف  يا  هعیاض  وا ، قارف  دوب ، یگرزب  هعجاف  وا ، گرم  يرآ ، دوب ، مالسا  هرکیپ  رب  یکانلوه  هبرـض  ربمایپ ، گرم  »

ادـج و مه  زا  ناگراتـس  تبیـصم ، نیا  رطاخ  هب  دـندش و  ناهنپ  رات  هریت و  ياهربا  تشپ  هام ، دیـشروخ و  دـش ، راـت  هریت و  وا ، ِنتفر 
«. دش لامیاپ  اه  تمرح  دش و  هتسکش  دارفا  میرح  دش ، لزلزتم  اه  هوک  دش ، دیماان  اهدیما  دندش ، هدنکارپ 

هفیظو رگید  تسا  هتفر  ایند  زا  ربمایپ  نوچ  هک  دـندرک  رکف  دوخ  شیپ  راصنا  یهد ، یم  همادا  راصنا  اب  شیوخ  نخـس  هب  نآ  زا  سپ 
ناربج يا  هعیاض  هاکناج و  یتبیـصم  گرزب و  يا  هثداح  ربمایپ ، گرم  هک  مسق  ادخ  هب  : » ییوگ یم  نینچ  نانآ  هب  سپ  دـنرادن ، يا 

هدرک دزـشوگ  امـش  هب  ار  هثداح  نیا  شیپ  زا  نآرق  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  یلو  تسین ، نآ  دننامه  يا  هثداح  چـیه  هک  دوب  ریذـپان 
زا تسد  نآ  رطاخ  هب  امـش  هک  دوبن  يا  هزات  رما  ربمایپ ، گرم  .دـیناوخ  یم  ار  نآ  هاـگماش  حبـص و  ره  امـش  هک  ینآرق  ناـمه  دوب ،

یمن هدنز  سک  چیه  تسه و  همه  يارب  گرم  هک  دـینادب  دـنتفر ، ایند  زا  دـندوب  هدـمآ  ًالبق  هک  یناربمایپ  همه  دـیرادرب ، دوخ  نییآ 
يربمایپ دّـمحم  : » دـیوگ یم  ادـخ  هک  اجنآ  ینک ، یم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 144  هب  هراشا  سپـس  تسادخ ، یعطق  مکح  نیا  دـنام ،

تـسد دوخ  نید  زا  امـش  ایآ  دوش ، هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  دنام ، یمن  هدنز  هشیمه  وا  دنا ، هدوب  نیا  زا  لبق  هک  یناربمایپ  دـننام  تسا 
هک یناسک  هب  ادخ  دسر ، یمن  يررـض  چیه  ادخ  هب  دیدرگزاب ، مالـسا  زا  مه  امـش  همه  رگا  دیروآ ؟ یم  ور  رفک  هب  دـیراد و  یمرب 

«. دهد یم  شاداپ  دنشاب  وا  ياه  تمعن  رازگرکش 
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* * *

وت هناخ  هب  دـندش و  عمج  نادرمان  تفر ، ایند  زا  ربماـیپ  هک  نآ  زا  دـعب  يرآ  ینک ، یم  هراـشا  اـه  میرح  ندـش  هتـسکش  هب  اـجنیا  رد 
وت تمرح  مدرم ، نیا  ...دندز  هنایزات  ترکیپ  رب  دـنداد و  رارق  راوید  رد و  نایم  ار  وت  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  اجنآ  دـندروآ و  موجه 

...دنتشادن هگن  يدوب  ربمایپ  دنزرف  اهنت  هک  ار 

* * *

وُوَذ ُْمْتنَأ  ُهَْربِْخلا َو  ُمُُکلَمْـشَت  ُهَوْعَّدلا َو  ُمُکُـسَْبلَت  عَمْجَم  يًدَْـتنُم َو  عَمْـسَم َو  یِّنِم َو  يًأْرَِمب  ُْمْتنَأ  ِیبَأ َو  ُثاَُرت  َمِضْهُأ  َهَْلیَق َأ  ِیَنب  ًاهیِإ   24
.َنُوثیُِغت اَلَف  ُهَخْرَّصلا  ُمُکِیتْأَت  َنُوبیُِجت َو  اَلَف  ُهَوْعَّدلا  ُمُکِیفاَُوت  ُهَّنُْجلا  ُحاَلِّسلا َو  ُمُکَْدنِع  ِهَّوُْقلا َو  ِهاَدَْألا َو  ِهَّدُْعلا َو  ِدَدَْعلا َو 

وت دـندوب ، هلیَق »  » مان هب  ینز  نادـنزرف  همه  نانآ  دـندوب ، ردام  کی  لسن  زا  نانآ  همه  یلو  دـندوب ، هدـش  لیکـشت  هلیبق  ود  زا  راـصنا 
یهاگ هلیبق ، ود  نیا  دوش ، یم  نانآ  رتشیب  تدحو  ثعاب  مان ، نیا  هک  یناد  یم  اریز  ینز ، یم  ادص  هلیَق » نادنزرف   » هب ار  نانآ  نونکا 

یم روراب  نانآ  نایم  رد  ار  تدـحو  ّسح  يرب ، یم  دنتـسه  وا  لسن  زا  همه  هک  ار  ناشردام  ماـن  یتقو  یلو  دنتـشاد  فـالتخا  مه  اـب 
یمن راک  هب  تسد  ارچ  دینکن ، میرای  امـش  یلو  دننکـشب  متمرح  دنربب و  ار  مردپ  ثاریم  دوب  دیعب  امـش  زا  : » ییوگ یم  نینچ  ینک و 

هک سوسفا  یلو  مبلط  یم  يرای  هب  ار  امـش  نم  دیراد ، ناوارف  رپس  حالـس و  دیراد ، یفاک  یگدامآ  ورین و  امـش  مناد  یم  نم  .دیوش 
«. دیتسه توافت  یب  هک  ینامز  دوس  هچ  یلو  دسر ، یم  امش  شوگ  هب  نم  دایرف  .دیهد  یمن  ار  مباوج 

* * *

َبَرَْعلا َو ُُمْتلَتاَق  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اََنل  ْتَرِیتْخا  ِیتَّلا  ُهَرَیِْخلا  ْتَبُِخْتنا َو  ِیتَّلا  ُهَبْخُّنلا  ِحاَلَّصلا َو  ِْریَْخلِاب َو  َنُوفوُْرعَم  ِحاَفِْکلِاب  َنُوفوُصْوَم  ُْمْتنَأ  25 َو 
َبَعَّتلا َو َّدَْکلا َو  ُُمْتلَّمَحَت 
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ْتَعَـضَخ ِماَّیَْألا َو  ُبَلَح  َّرَد  ِماَلْـسِْإلا َو  یَحَر  اَِنب  ْتَراَد  اَذِإ  یَّتَح  َنوُرِمَتْأَتَف  ْمُکُُرمَْأن  َنوُحَْربَت  ْوَأ  ُحَْربَن  َمَُهْبلا ال  ُُمتْحَفاَک  َمَمُأـْلا َو  ُُمتْحَطاـَن 
.ِنیِّدلا ُماَِظن  َقَسْوَتْسا  ِجْرَْهلا َو  ُهَوْعَد  ْتَأَدَه  ِْرفُْکلا َو  ُناَرِین  ْتَدَمَخ  ِْکفِْإلا َو  ُهَرْوَف  ْتَنَکَس  ِكْرِّشلا َو  ُهَْرغَث 

یبلط و یم  يرای  نانآ  زا  يوش و  یم  روآدای  ار  نانآ  ياه  یبوخ  وت  ییوگ ، یم  نخـس  ربمایپ  نامز  رد  راصنا  ياه  شالت  زا  نونکا 
هک دیتسه  یناسک  امـش  دیتسه ، همه  دزنابز  حالـص ، ریخ و  تعاجـش و  رد  امـش  هک  یلاح  رد  دـینک  یمن  ما  يرای  ارچ  : » ییوگ یم 

، دیدش ریگرد  ام  نانمشد  اب  دیدرک و  يرای  ار  ام  امش  میتسناد ، یم  مدرم  نیرتهب  ار  امش  ام  دیدش ، هدیزگرب  تیب  لها  ام  يرای  يارب 
ام هار  رد  هتـسویپ  هک  دیدوب  امـش  .دیدومن  مرن  هجنپ  تسد و  ناروالد  اب  دیتسکـش و  ار  نایغای  ياه  خاش  دیدیـشک و  ناوارف  یتخس 

، تفرگ لکـش  ربمایپ  تموکح  دـمآ ، رد  شدرگ  هب  ام  دوجو  روحم  رب  مالـسا  بایـسآ  هک  نیا  ات  دـیتشاد  ام  نامرف  هب  رـس  دـیدوب و 
مکحم و تفای و  ماظن  نید  تسـشن ، ورف  اـه  هنتف  دـش  شوماـخ  رفک  شتآ  درک ، شکورف  ناتـسرپ  تب  نانمـشد و  شورخ  شوج و 

«. دش راوتسا 

* * *

ِدَْعب ْنِم  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  مْوَِقل  ًاسُْؤب  ِناَمیِْإلا  َدَْعب  ُْمتْکَرْـشَأ  ِماَْدقِْإلا َو  َدـَْعب  ُْمتْـصَکَن  ِناَلْعِْإلا َو  َدـَْعب  ُْمتْرَرْـسَأ  ِناَیَْبلا َو  َدـَْعب  ُْمتْزُح  یَّنَأَف   26
(1) (. َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهْوَشْخَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَف  ْمُهَنْوَشْخَت  هَّرَم َأ  َلَّوَأ  ْمُکُؤََدب  ْمُه  ِلوُسَّرلا َو  ِجارْخِِإب  اوُّمَه  َو   ) ْمِهِدْهَع

هدش هچ  نونکا  : » ییوگ یم  نینچ  ینک و  یم  ضارتعا  نانآ  یلایخ  یب  یتسـس و  هب  نونکا  يدـش  روآدای  نانآ  هب  ار  راصنا  هتـشذگ 
نامیپ ارچ  دینک ؟ یم  توکس  ارچ  سپ  دیناد  یم  ار  ّقح  امش  دیا ؟ هتشگرب  ّقح  ریـسم  زا  ارچ  دیا ؟ هدیزگرب  ار  یتسـس  هار  هک  تسا 

!«. دننکش یم  ار  دوخ  نامیپ  هک  یناسک  رب  ياو  دیتفرگ ؟ شیپ  ار  كرش  هار  ارچ  دیدوب ، نمؤم  هک  امش  دیتسکش ؟ ار  دوخ 

هیآ 13. هبوت ، - . 1
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اب دندرک و  تعیب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  مدرم  نیا  هک  ینک  یم  هراشا  ریدغ  زور  هب  وت  .تسیچ  نامیپ »  » زا وت  روظنم  هک  تسا  نشور 
.دنتسکش ار  دوخ  نامیپ  دوز  ردقچ  یلو  دننک ، تعاطا  وا  زا  هک  دنتسب  نامیپ  وا 

دندـش ثعاب  یناـسک  هچ  دـنا ؟ هتخیر  ار  اـتدوک  نیا  حرط  یناـسک  هچ  یتسار  هب  ینک ، یم  هبوت  هروس  هیآ 13  هب  يا  هراـشا  سپس 
ار ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانآ  هک  ییوگ  یم  راصنا  يارب  دندرک ؟ بصغ  ار  وا  ّقح  دوش و  نیـشن  هناخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

دیاب امش  دیسارهن ، نانآ  زا  : » ییوگ یم  راصنا  هب  .دندمآ  امش  اب  راکیپ  هب  دحا  ردب و  گنج  رد  سپس  دندرک و  نوریب  هّکم  رهـش  زا 
«. دیراد نامیا  رگا  دیسرتب  ادخ  زا 

، هّکم لـها  ناـیم  رد  دـنا ، هّکم  لـها  نارجاـهم  تسا ، نارجاـهم  هورگ  زا  تسا  هتفرگ  تسد  رد  ار  تموـکح  هـک  قاـفن  ّطـخ  يرآ ،
زا ات  یهاوخ  یم  راصنا  زا  وت  دندوب ، نید  مالـسا و  نمـشد  هراومه  هک  دندوب  هّکم  لها  نایم  رد  یهورگ  یلو  دـندوب  یعقاو  نانمؤم 

.دنزیخاپ هب  دنسارهن و  نانآ 

یم راـصنا  زا  تسا  اوق  لـک  هدـنامرف  و  دـناد ) یم  هفیلخ  ار  دوخ  هک   ) رکبوبا روضح  رد  تسوت ، تعاجـش  نیا  زا  تریح  رد  خـیرات 
راصنا وت  عقاو  رد  دیراد ، ناوارف  رپس  حالس و  دیراد و  یفاک  یگدامآ  ورین و  هک  يوش  یم  روآدای  راصنا  هب  وت  دنزیخاپ ، هب  یهاوخ 

.دیسارهن زگره  هک  ییوگ  یم  نانآ  هب  یناوخ و  یم  ارف  هناّحلسم  هزرابم  هب  ار 

* * *

یم یـسانش ! یم  ار  مدرم  نیا  همه  زا  رتهب  هک  وت  دز ؟ دـنهاوخ  مایق  هب  تسد  وت ، ثرا  نتفرگ  يارب  ناـنآ  اـیآ  یتسار  هب  نم ! يوناـب 
ثرا بلط  دوب ؟ هچ  وت  فده  یناوخ ؟ یم  ارف  هناّحلـسم  مایق  هب  ار  نانآ  ارچ  سپ  دنوش ، یمن  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  مدرم  نیا  یناد 

، دنونـشب ار  تیادص  خیرات  همه  ات  يدز  دایرف  هنوگ  نیا  وت  یتسه ، یـضاران  تفالخ  هاگتـسد  زا  ینک  مالعا  هک  نیا  يارب  دوب  هناهب 
ادابم ات  يدرک  تّجح  مامتا  مدرم  نآ  رب 
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هب ار  مدرم  نآ  وت  تسا .» هتفرگ  تروص  امـش  تیاـضر  اـب  رکبوـبا  تفـالخ  میدرک  یم  رکف  اـم  میتـسناد ، یمن  اـم  : » دـنیوگب يزور 
.یتسه یضاران  ردقچ  لطاب ، تموکح  نآ  زا  وت  دننادب  همه  ات  يدرک  توعد  هناّحلسم  هزرابم 

یم ار  تدوخ  تداهـش  خـیرات  امـش  دـیراد ، ربخ  هدـنیآ  زا  هک  تسا  هداد  یـشناد  ملع و  امـش  هب  ادـخ  هک  میرواـب  نیا  رب  اـم  يرآ ،
یم قحلم  وا  هب  همه  زا  رتدوز  هک  دوب  هداد  ربخ  وت  هب  مه  ربمایپ  يور ، یم  ایند  زا  رگید  هام  ود  هب  کیدزن  هک  یتشاد  ربخ  یتسناد و 

یتسه و رامیب  وت  دنا ، هدز  نیگمهس  ياه  هبرض  وت ، رکیپ  هب  یتفرگ ، رارق  راوید  رد و  نایم  وت  دندرک ، هلمح  وت  هناخ  هب  یتقو  يوش ،
وت یلـصا  فده  هک  تسا  نشور  دمآ ؟ یم  وت  راک  هچ  هب  ردپ  ثاریم  هاتوک ، تّدم  نیا  يارب  درک ، یهاوخن  یگدـنز  يدایز  تّدـم 

.دوب يرگید  زیچ 

، دوب ضارتعا  دنلب  دایرف  نانخس ، نیا  زا  وت  فده 

! ادخ تّجح  یشومارف  هب  ضارتعا 

منک و یم  هچ  نم  تسا ، هدش  راگزور  مسر  مالـسلا ،) هیلع  ) يدهم ندرک  شومارف  زا  هک  يراگزور  تسا ، دـنلب  زونه  وت  دایرف  نیا 
؟ ما هدش  شوخلد  رگید  ياهزیچ  هب  هنیدم  مدرم  دننامه  ایآ  ما ؟ هداتسیا  اجک 

دیاب تسا ، هدوب  يریگرد  تملظ ، رون و  نیب  هشیمه  يرآ ، ینک ، لطاب » ّقح و  نیب  یگـشیمه  گـنج   » هّجوتم ار  اـم  یتساوخ  یم  وت 
؟ تسیچ نایم  نیا  رد  نم  شقن  .ما  هداتسیا  ههبج  مادک  رد  هک  منک  رکف 

* * *

هک متخومآ  يدایز  ياهزیچ  هسردم  رد  نم  مدش ! انشآ  وت  ینارنخـس  نیا  اب  رید  ردق  نیا  ارچ  مناد  یمن  مراسمرـش ! وت  زا  نم ! يوناب 
نم یگدنز  زا  لاس  لهچ  زا  شیب  تفگن ! نخس  هبطخ ، نیا  زا  میارب  یسک  هک  سوسفا  یلو  دروخ ، یمن  نم  ترخآ  ایند و  درد  هب 
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نیا هک  یناد  یم  تدوخ  مدوب ، هدرک  مگ  ار  هار  نم  شخبب ! ارم  متـسه ، وت  راسمرـش  نم  مدوب ! هناـگیب  وـت  هبطخ  اـب  نم  تشذـگ و 
...منک ناربج  مهاوخ  یم  نونکا  دوبن ، دمع  يور  زا  نم  تلفغ 

* * *

نیا اه  یباّهو  زا  يا  هدع  یلو  تسا ، یخیرات  تقیقح  کی  تسا ، هدمآ  ّتنس  لها  دّدعتم  ياه  باتک  رد  وت  هناخ  هب  موجه  يارجام 
.تسا هناسفا  وت  هناخ  هب  موجه  يارجام  هک  دنا  هتفگ  نینچ  مدرم  بیرف  يارب  نانآ  دنا ، هدرک  راکنا  ار  تقیقح 

، دینک راکنا  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هناخ  هب  موجه  يارجام  گنرین ، بیرف و  اب  دیناوتب  دـیاش  میوگ : یم  نخـس  اه  یباهو  اب  نونکا 
، دندناوخ يدایز  ّتیعمج  روضح  رد  دجسم و  رد  ار  هبطخ  نیا  ( مالسلا اهیلع  ) همطاف دینک ، راکنا  ار  هبطخ  نیا  دیناوت  یمن  زگره  اما 

ياه باتک  رد  دـینک ، راکنا  ار  هبطخ  نیا  دـیناوت  یمن  زگره  امـش  .دـنک  راکنا  ار  وا  ضارتعا  دـناوتن  سک  چـیه  هک  درک  يراـک  وا 
.تسا راکشآ  نشور و  الماک  هبطخ  نیا  رد  رکبوبا  هب  ( مالسلا اهیلع  ) همطاف ضارتعا  .تسا  هدمآ  ارجام  نیا  امش  نادنمشناد 

* * *

هعیش گرزب  ياملع  زا  وا  تسا ، هتـشون  ار  ریدغلا  باتک  هک  یـسک  نامه  منک  لقن  ینیما  همّالع  زا  ار  ییارجام  مهاوخ  یم  اجنیا  رد 
.دنک شتمحر  ادخ  .تفر  ایند  زا  لاس 1349  رد  هک  دوب 

یم رارـصا  اهنآ  دـنک ، یمن  لوبق  ادـتبا  وا  دـننک ، یم  توعد  ینامهم  کی  هب  ار  وا  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یهورگ  اـهزور ، زا  يزور 
اهنآ مسارم  هب  همّالع  دننک و  یم  لوبق  اهنآ  دشاب ، هرظانم  ثحب و  هنوگ  ره  نودب  مسارم  هک  دراذـگ  یم  طرـش  ینیما  همّالع  دـننک ،

.دور یم 

رد وا  دوب ، يرگید  زیچ  ام  رارق  دیوگ : یم  وا  هب  ینیما  همّالع  دوشب ، هرظانم  ثحب و  دراو  دـهاوخ  یم  نانامهم  زا  یکی  ماش ، زا  دـعب 
كّربتم هسلج  هک  نیا  يارب  : » دیوگ یم  باوج 
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همّالع هب  تبون  دناوخ ، یم  ثیدح  کی  سک  ره  دندرک و  عورش  نانآ  دنک ، یم  لوبق  همّالع  دناوخب .» ثیدح  کی  یسک  ره  دوشب 
هرابرد ار  دوخ  رظن  دیاب  همه  مناوخ و  یم  ثیدح  نم  مراد ، طرش  کی  دوخ  ثیدح  ندناوخ  يارب  نم  دیوگ : یم  همّالع  دسر ، یم 

.دننک یم  لابقتسا  نخس  نیا  زا  همه  .فیعض  ای  تسا  حیحص  مدناوخ  هک  یثیدح  ایآ  هک  دنیوگب  ثیدح  نآ 

نیا همه  تسا .» هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک  ره  : » دومرف ربماـیپ  دـیوگ : یم  نینچ  همّـالع  سپ 
دیدرک دییأت  ار  ثیدح  همه  هک  الاح  : » دیوگ یم  همّالع  تقو  نآ  .دننک  یم  فارتعا  نآ ، ندوب  حیحـص  هب  دنا و  هدینـش  ار  ثیدـح 

وا نامز  ماما  تخانش ، یم  رگا  تخانش ؟ یمن  ای  تخانش  یم  ار  دوخ  نامز  ماما  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ایآ  مراد ، امـش  زا  لاؤس  کی 
.»؟ دوب یسک  هچ 

.دننک یم  كرت  ار  سلجم  یکی  یکی  سپس  دریگ ، یم  ارف  ار  اج  همه  توکس  دنزادنا ، یم  ریز  هب  ار  دوخ  ياهرس  همه 

زگره تسا و  هتفر  ایند  زا  رفاک  وا  دنیوگب  دیاب  سپ  تخانش ، یمن  ار  شنامز  ماما  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف دنتفگ : یم  نانآ  رگا  يرآ ،
دنتـشادن يا  هراچ  سپ  تسا ، تشهب  نانز  رورـس  همطاف  هک  تسا  هدومرف  اهراب  ربمایپ  هک  ارچ  دنیوگب  دـنناوت  یمن  ار  ینخـس  نینچ 

زا دعب  دنیوگ : یم  ّتنـس  لها  دوب ؟ هک  وا  نامز  ماما  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  تخانـش ، یم  ار  شنامز  ماما  همطاف  هک  دنیوگب 
نامز ماما  : » دـنیوگب دـنناوت  یم  اهنآ  اـیآ  .بوخ  تسا ، هدوب  راـگزور  نآ  مدرم  ناـمز  ماـما  وا  تسا و  ربماـیپ  هفیلخ  رکبوبا  ربماـیپ ،
هبطخ نیا  سک  ره  داد ، هدعو  ادخ  باذع  هب  ار  رکبوبا  هبطخ  نیا  رد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف اریز  زگره ، تسا .»؟ هدوب  رکبوبا  همطاف ،

رکبوبا تفالخ  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف ضارتعا  داـیرف  هبطخ  نیا  تشاد ، ضارتعا  رکبوبا  تفـالخ  هب  وا  هک  دـمهف  یم  دـناوخب  ار 
رکبوبا همطاف ، نامز  ماما  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنک ، یم  یفّرعم  یناطیـش  يا  هنتف  ار  رکبوبا  باختنا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف تسا ،

سپ دشاب ؟
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( مالـسلا هیلع  ) یلع تیالو  ّتیناقح  هنوگ  نیا  تسا و  هدوب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع همطاف ، نامز  ماما  مییوگب  هک  نآ  زج  تسین  يا  هراچ 
.دوش یم  تباث 

* * *

ِهَعَّسلا َنِم  ِقیِّضلِاب  ُْمتْوََجن  ِهَعَّدلِاب َو  ُْمتْوَلَخ  ِْضبَْقلا َو  ِطْسَْبلِاب َو  ُّقَحَأ  َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْعبَأ  َو  ِضْفَْخلا - َیلِإ  ُْمتْدَلْخَأ  ْدَق  ْنَأ  يَرَأ  ْدَق  َالَأ َو   27
(1) (. ٌدیِمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنَأ َو  اوُرُفْکَت   ) ْنِإف ُْمتْغَّوَسَت  يِذَّلا  ُُمتْعَسَد  ُْمْتیَعَو َو  اَم  ُْمتْجَجَمَف 

هیلع ) یلع امـش  دـیا ، هدرک  شوـخلد  تحار  یگدـنز  هب  امـش  هک  مناد  یم  : » یهد یم  همادا  هنوـگ  نیا  راـصنا  اـب  ار  شیوـخ  نـخس 
دیا هتسشن  تولخ  جنک  رد  تحار  لایخ  اب  نونکا  دیتخاس و  رود  دوخ  زا  ار  تسارت  هتـسیاش  همه  زا  تفالخ  ماقم  يارب  هک  مالـسلا )

ییاراوگ بآ  دیدنکفا ، رود  دیدوب  هدروآ  تسد  هب  اه  یبوخ  زا  هچنآ  دیـشک ؟ اجک  هب  امـش  راک  .دـیا  هدروآ  يور  یتوافت  یب  هب  و 
تسا زاین  یب  همه  زا  ادخ  دندرگ  رفاک  نیمز  يور  همه  امش و  رگا  هک  دینادب  یلو  دیدروآرب ، ولگ  زا  یتخس  هب  دیدوب ، هدیـشون  هک 

«. منک یم  شیاتس  ار  وا  نم  و 

* * *

دـندیگنج و ناج ، ِياپ  ات  فلتخم  ياه  گنج  رد  هک  دـندوب  یناـسک  راـصنا  یهد ، یم  خـساپ  یمهم ، لاؤس  هب  تـالمج  نیا  رد  وت 
نانآ دنا ، هدش  لایخ  یب  ردق  نیا  نونکا  تسا  هدش  هچ  اّما  دنتـشذگ ، ادخ  نید  يارب  شیوخ  لام  ناج و  زا  دـندرک ، يرای  ار  ربمایپ 

؟ دننک یم  توکس  یلو  دوش  یم  ملظ  یتسه ، ربمایپ  دنزرف  اهنت  هک  وت  ّقح  رد  هک  دننیب  یم 

رد یتقو  يرآ ، دـیا ،» هدرک  شوخلد  تحار  یگدـنز  هب  امـش  : » ییوگ یم  نانآ  هب  ینک و  یم  راکـشآ  ار  نانآ  توکـس  نیا  زار  وت 
یـسک رگید  هک  دوش  یم  ثعاـب  ندرک  یگدـنز  تحار  هب  هقـالع  دـیآ ، یم  شرـس  تشپ  اـه  يدـب  همه  دـمآ ، اـیند  هب  قشع  یبلق ،

.دنک عافد  ّقح  زا  دشاب  هتشادن  هلصوح 

هیآ 8. میهاربا ، - . 1
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فرـصم هب  ات  تشاد  یم  هاگن  لاملا » تیب   » ناونع هب  ار  اهنآ  ربمایپ  دیـسر ، هنیدم  هب  يدایز  ياه  لوپ  ربمایپ ، یگدـنز  رخآ  ياه  هام 
ناهد رد  هک  دوب  تموکح  هوشر  نیا  داد ، راصنا  نارجاهم و  هب  ار  اه  لوپ  نآ  دمآ ، راک  يور  رکبوبا  یتقو  دـناسرب ، شدوخ  یعقاو 

.تسین يربخ  اه  لوپ  نیا  زا  رگید  دیایب  راک  يور  مالسلا ) هیلع  ) یلع رگا  هک  دنتسناد  یم  نانآ  درک ، هزم  مدرم  نآ 

اجرباپ دـهاوخب  رگا  یلطاب  تموکح  ره  دریگ ، یم  ناسنا  زا  ار  يزیتس  ملظ  هّیحور  نآ  دـنک و  یم  رثا  دوز  یلیخ  مارح ، ِلاـم  يرآ ،
تـسایس نیا  یبوخ  هب  دوب و  شتموکح  رد  رکبوبا  تسایـس  نیلّوا  نیا  .دهدب  جاور  ار  يراوخ  مارح  هک  درادن  نیا  زج  یهار  دنامب ،

.داد باوج 

* * *

ُهَثْفَن ِسْفَّنلا َو  ُهَْضیَف  اَهَّنَِکل  ْمُُکبُوُلق َو  اَْهتَرَعْـشَتْسا  ِیتَّلا  ِهَرْدَْغلا  ْمُْکتَرَماَخ َو  ِیتَّلا  َِهلْذِْجلِاب  یِّنِم  هَفِْرعَم  یَلَع  اَذَه  ُْتُلق  اَم  ُْتُلق  ْدَق  َالَأ َو   28
.ِهَّجُْحلا ُهَمِدْقَت  ِرْدَّصلا َو  ُهََّثب  ِهاَنَْقلا َو  ُرَوَخ  ِْظیَْغلا َو 

یم هک  یلاح  رد  مدـیبلط  يرای  هب  ار  امـش  متفگ و  متفگ ، یم  دـیاب  هک  ار  هچنآ  : » یهد یم  همادا  هنوگ  نیا  ار  راـصنا  اـب  دوخ  نخس 
رپ یلد  هک  منک  هچ  .تسا  هتفرگ  شیپ  تنایخ  هار  امش ، ياه  لد  دیا و  هدش  نوبز  راوخ و  امـش  اریز  دینک  یمن  يرای  ارم  امـش  مناد 

تّجح مامتا  امش  اب  ات  متساوخ  متخیر ، نوریب  دنز ، یم  جوم  ما  هنیس  رد  هک  ار  یمشخ  دوب و  لد  زوس  همه  میاه  فرح  مراد ، نوخ 
«. دنامن یقاب  یسک  يارب  يرذع  منک و 

* * *

ریثات تحت  هک  یتسین  یسک  وت  متخیر .» نوریب  دنز ، یم  جوم  ما  هنیـس  رد  هک  ار  یمـشخ  : » درب ورف  رکف  هب  ارم  وت  نخـس  نم ! يوناب 
مشخ و هنوگ  نیا  ارچ  تسوت ؟ نخس  نیا  رد  يزار  هچ  سپ  ینک ، لرتنک  ار  دوخ  مشخ  یناوتن  يریگب و  رارق  تدوخ  تاساسحا 
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؟ تسیچ وت  راک  نیا  مایپ  يدیشک ؟ ریوصت  هب  عمج  نآ  نایم  رد  ار  شیوخ  بضغ 

یم بضغ  همطاف ، بضغ  اب  ادـخ  اَهاَضِِرل :» یَـضْرَی  َهَمِطاَف َو  ِبَضَِغل  ُبَضْغَی  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  : » دـندوب هدینـش  ربمایپ  زا  اـهراب  مدرم  نآ 
(1) «. دوش یم  دونشخ  همطاف  يدونشخ  اب  دنک و 

دـندناوخ و یم  نآرق  دـندناوخ ، یم  زامن  نانآ  .دـنوش  هاگآ  ادـخ  تیاضر  زا  دـنناوتب  مدرم  ات  یتسه  ادـخ  تیاضر  رایعم  وت  يرآ ،
دروم دندوب ، هدرب  دای  زا  ار  دوخ  نامز  ماما  نوچ  یلو  دـننک ، ادـف  ار  دوخ  ناج  دـنورب و  داهج  هب  هفیلخ  نامرف  اب  دـندوب  هدامآ  یّتح 

.دندوب ادخ  مشخ 

یسک دنا ، هتفر  ههاریب  هب  دنا و  هدرک  مگ  ار  هار  هک  دننادب  خیرات  مه  نانآ و  مه  ات  يداد  ناشن  هنوگ  نیا  ار  دوخ  بضغ  مشخ و  وت 
.تسا مّنهج  شتآ  وا ، هاگیاج  دریم و  یم  ّتیلهاج  گرم  هب  دریذپن  ار  شنامز  ماما  تیالو  هک 

زا ار  مدرم  یتشاد  تسود  وت  دوب ، يزوسلد  يور  زا  مشخ  نیا  دوب ، تدوخ  مشخ  نداد  ناشن  یتشاد  رایتخا  رد  وت  هک  يریت  نیرخآ 
! دوش تیاده  ّتیعمج  نآ  زا  رفن  کی  دیاش  یهدب ، تاجن  ههاریب  نآ 

* * *

ِیتَّلا ُهَدَقوُْملا  ِهَّللا  ِراَن  -) ًَهلوُصْوَم ِب َِدبَْألا  ِراَنَش  ِراَّبَْجلا َو  ِبَضَِغب  ًهَموُسْوَم  ِراَْعلا  َهَِیقَاب  ِفُْخلا  َهَبِقَن  ِرْهَّظلا  َهَِربَد  اَهُوبِقَتْحاَف  اَهوُمُکَنوُدَف   29
باذَـع ْيَدَـی  َْنَیب  ْمَُـکل   ) ریِذـَن ُهَْـنبا  اـَنَأ  َو  َنوـُِبلَْقنَی ) بَـلَْقنُم  َّيَأ  اوُـمَلَظ  َنـیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو   ) َنوـُلَعْفَت اَـم  ِهَّللا  ِنـْیَِعبَف  ( ِهَدـِْئفَْألا یَلَع  ُعـِلَّطَت 

(2) (. َنوُرِظَْتنُم اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  َنُوِلماع َو  اَّنِإ   ) اُولَمْعاَف ( دیِدَش

دیدنبب مکحم  بانط  اب  ار  نآ  راب  دیریگب و  ار  نآ  داب ! امـش  ینازرا  تفالخ ، رتش  نیا  تسا  نینچ  هک  نونکا  : » ییوگ یم  نینچ  سپ 
مـشخ رهُم  تسا و  یقاب  هراومه  نآ  بیع  تسا ، هدز  لوات  نآ  ياپ  دراد و  مخز  رتش ، نیا  تشپ  هک  دینادب  یلو  دیزاسم ، شیاهر  و 

ادخ

ریدغلا راونالا ج 21 ص 279 ، راحب  یسوطلل ص 427 ، یلامالا  اضرلا ج 2 ص 51 ، رابخا  نویع  قودصلل ص 467 ، یلامالا  - . 1
ج 7 ص 235.

122 هیآ 121 ، دوه ، هیآ 46 ، أبس  هیآ 227 ، ارعش  هیآ 6 ، هزمه ، - . 2
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نامه دزادنیب ، مّنهج  شتآ  هب  ار  امش  هک  ینامز  رگم  تشاذگ  دهاوخن  هدوسآ  ار  امش  رتش  نیا  .تسا  هدش  هدز  نآ  رب  يدبا  گنن  و 
زیچ همه  رب  ادخ  میناد  یم  اریز  مینک  یم  ربص  اه  یتخس  رب  ام  دنازوس ، یم  ار  ناج  لد و  دوش و  یم  هتخورفارب  هظحل  ره  هک  یشتآ 

رد یباذع  هچ  تسا و  هنوگچ  نانآ  تشونرـس  هک  دیمهف  دنهاوخ  يدوز  هب  ناراکمتـس  دنیب ، یم  ار  اه  متـس  اه و  ملظ  تسا و  هاگآ 
هک دینادب  دیهدب ، ماجنا  دیهاوخ  یم  هک  يراک  ره  دـناسرت ، ادـخ  باذـع  زا  ار  امـش  هک  متـسه  يربمایپ  رتخد  نم  .تسا  ناشراظتنا 

رظتنم مه  ادخ  هک  دیشاب  تخس  باذع  نآ  راظتنا  رد  مداد ، باذع  هدعو  امش  هب  نم  تفرگ ، دهاوخ  راک  هب  ار  دوخ  تردق  مه  ادخ 
«. دزاس راتفرگ  تخس  یباذع  هب  ار  امش  ات  تسامش 

* * *

( َنُوِبلَْقنَی بَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  (َو 

(. ارعش هروس  هیآ 227  ! ) تسانشآ میارب  هیآ  نیا  ردقچ 

نامز نآ  رد  درک ، یم  مامت  هیآ  نیمه  اب  ار  شنخس  دوب ، ربنم  يالاب  هک  ینارنخـس  متفر ، یم  يرادازع  سلجم  هب  یکدوک  رد  یتقو 
.دوب نینچ  مسر 

ردـقچ يرب ، یم  نایاپ  هب  يرگید  هیآ  هیآ و  نیا  اب  ار  دوخ  ینارنخـس  وت  هک  مدـیمهف  مدرک  یـسررب  ّتقد  اـب  ار  وت  هبطخ  هک  نونکا 
امش ياه  تبیصم  زا  دنک و  یم  ینارنخـس  نایعیـش  يارب  نامز  ره  اجک و  ره  رد  سک  ره  دنک ، ادیپ  همادا  مسر  نیا  هک  تسا  بوخ 

همادا تمایق  زور  ات  دیاب  يدوب و  نآ  راذـگ  هیاپ  وت  هک  تسا  یمـسر  نیا  دـهدب ، رارق  شیوخ  نخـس  نایاپ  ار  هیآ  نیا  دـنک  یم  دای 
.دنک ادیپ 
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بیرف کی  هب  باوج  متشه : لصف 

یَلَع ًامیِحَر َو  ًافوُءَر  ًامیِرَک  ًافوُطَع  َنِینِمْؤُْملِاب  ِكُوبَأ  َناَک  ْدََـقل  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  َلاَـق : (1) َو  ْثُع َنامَ ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  رَْکب  ُوبَأ  اََهباَجَأَف   30
.ًامیِظَع ًاباَقِع  ًامِیلَأ َو  ًاباَذَع  َنیِِرفاَْکلا 

رد رکبوبا  هک  دندیمهف  اه  یلیخ  تسـشن ، رکبوبا  لد  رب  سرت  دش ، رادـیدپ  مدرم  رد  ناجیه  تلاح  دیـسر ، نایاپ  هب  وت  نخـس  یتقو 
دنک و یفّرعم  امش  راد  تسود  ار  شدوخ  ات  دیوگ  یم  ار  نانخس  نیا  گنرین  بیرف و  اب  رکبوبا  نونکا  تسا ، هدرک  ینمـشد  وت  ّقح 
زج دـیدن  يا  هراچ  دوشب  طلـسم  سلجم  رب  دـناوتب  هک  نیا  يارب  رکبوبا  يرآ ، .تسا  يا  هناتـسود  ياضف  اضف ، دـننک  ساسحا  مدرم 

: دنک زاغآ  هنوگ  نیا  ار  شنخس  هکنیا 

یتخسرس نارفاک  اب  وا  هّتبلا  درک ، یم  راتفر  هناراوگرزب  نانآ  اب  دوب و  نابرهم  رایسب  نانمؤم  هب  تبـسن  وت  ردپ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  »
وت هب  وا  دنک ، شکورف  وت  مشخ  هک  دنک  يراک  دهاوخ  یم  نخس  نیا  اب  وا  يداد ، ناشن  ار  دوخ  مشخ  وت  هک  دید  رکبوبا  درک .» یم 

دنت و نانخس  ینک و  راتفر  ام  اب  ینابرهم  اب  تردپ  لثم  دیاب  مه  وت  هک  دنز  یم  هیانک 

« هفاحق وبا   » وا ردـپ  هینک  تسا ، نامثع  وا  ردـپ  مان  تسا ، رکبوبا » ، » وا هینک  تسا ، هدوب  نامثع » نب  هللادـبع   » رکبوبا یلـصا  مسا  - . 1
.دنیوگ یم  مه  هفاحق » یبا  نبا   » ار رکبوبا  یهاگ  نیمه  يارب  دشاب ، یم 
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.يرواین نابز  هب  تخس 

* * *

اَّلِإ ْمُکُّبُِحی  میِـسَج ال  ْرمَأ  ِّلُک  ِیف  ُهَدَعاَس  میِمَح َو  ِّلُک  یَلَع  ُهََرثآ  ِءاَّلِخَْألا  َنوُد  ِکِْفلِإ  اَخَأ  ِءاَسِّنلا َو  َنوُد  ِكَابَأ  ُهاَنْدَجَو  ُهاَنْوَزَع  ْنِإ   31
اَی ِْتنَأ  اَنُِکلاَسَم َو  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  اَُنتَّلِدَأ َو  ِْریَْخلا  یَلَع  َنُوبَجَْتنُْملا  ُهَرَیِْخلا  َنُوبِّیَّطلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُهَْرتِع  ُْمْتنَأَف  ٌدیَِعب  ٌّیِقَـش  اَّلِإ  ْمُکُـضِْغُبی  ٌدیِعَس َو ال 

.ِِکقْدِص ْنَع  هَدوُدْصَم  ِکِّقَح َو ال  ْنَع  هَدوُدْرَم  ُْریَغ  ِِکْلقَع  ِرُوفُو  ِیف  ٌهَِقباَس  ِِکلْوَق  ِیف  ٌهَقِداَص  ِءاَِیْبنَْألا  ِْریَخ  َهَْنبا  ِءاَسِّنلا َو  َهَرَیِخ 

نارگید رب  ار  وا  ربمایپ  دوب ، ربمایپ  ردارب  هک  نامه  تسا ، یلع  وت  رهوش  یتسه ، ربمایپ  رتخد  وت  : » دـهد یم  همادا  نینچ  رکبوبا  سپس 
اب سک  ره  دوش و  یم  دنمتداعـس  درادب  تسود  ار  امـش  سک  ره  .درک  یم  يرای  مهم  ياهراک  همه  رد  ار  ربمایپ  وا  داد ، یم  يرترب 
زا دیتسه ، بوخ  ياهراک  يوس  هب  ام  يامنهار  امش  دیتسه ، ربمایپ  كاپ  نادناخ  امـش  .تسا  رود  ادخ  تمحر  زا  دنک  ینمـشد  امش 

ییوگتـسار و وت  یتسه ! ناربمایپ  نیرتهب  رتخد  وت  يا ، هدش  هدیزگرب  ایند  نانز  نایم  زا  وت  .دیـسر  ادـخ  تشهب  هب  ناوت  یم  امـش  هار 
ییوگ یم  هک  یحیحص  نخس  عنام  یسک  يوش و  یمن  مورحم  تدوخ  ّقح  زا  وت  يا ، هتفرگ  یـشیپ  همه  زا  كرد  لقع و  مهف و  رد 

(1) «. دوش یمن 

ار یبیرف  ماوع  وا  تسا ، مدرم  نداد  بیرف  يارب  نانخـس  نیا  تسین ، هناضرغم  تاـفراعت  تشم  کـی  زج  يزیچ  رکبوبا ، نانخـس  نیا 
ّقح ارچ  سپ  داد  یم  يرترب  همه  رب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ربمایپ ، هک  دراد  رواب  رکبوبا  رگا  یتسار  هب  دـناسر ، یم  جوا  هب  هنوگ  نیا 

: دـیوگ یم  رکبوبا  تسا ؟ هدرک  دوخ  ِنآ  زا  ار  تفالخ  ماقم  تسا و  هدز  راـنک  ار  وا  ارچ  تسا ؟ هدرک  بصغ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
مهیلع ) تیب لها  هار  رد  ارچ  سپ  دیسر ،» تشهب  هب  ناوت  یم  امش  هار  زا  دیتسه و  ریخ  ياهراک  يوس  هب  ام  يامنهار  تیب  لها  امـش  »

؟ درک مورحم  تردپ  ثاریم  زا  ار  وت  ارچ  دراد ؟  یمن  رب  ماگ  مالسلا )

يرتخد ود  تسا و  هتـشادن  يرگید  رتخد  ربمایپ  هک  درک  تباث  دـناوت  یم  رکبوبا  هلمج  نیا  زا  ...ِءاَسِّنلا ،» َنوُد  ِكَابَأ  ُهاَنْدَـجَو  - . » 1
، ربمایپ هناخ  رد  هک  دندوب  هجیدـخ  رهاوخ  نارتخد  اهنآ  دـنا ، هدوب  ربمایپ » ياه  هدـناوخرتخد   » تسا هدرک  جاودزا  اهنآ  اب  نامثع  هک 

.دندش گرزب 
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ره تسا و  راکشآ  حضاو و  همه  يارب  نآ  ندوب  غورد  اریز  یهد ، یمن  نآ  هب  یباوج  چیه  وت  تسا ، رکبوبا  نانخس  لّوا  تمسق  نیا 
شتآ روتـسد  رکبوبا  هک  دنتـشاد  ربخ  مدرم  دیوگ ، یم  غورد  دنک و  یم  يراک  بیرف  دراد  رکبوبا  دمهف  یم  دـنک  رکف  یمک  سک 

هیلع ) نسحم هک  اجنآ  ات  دـنداد  رارق  رد  راوید و  نایم  ار  وت  دـندز و  شتآ  ار  امـش  هناـخ  وا  نارومأـم  تسا ، هداد  ار  امـش  هناـخ  ندز 
.دش دیهش  طقس و  ارجام  نیا  رد  ندمآ  ایند  هب  زا  لبق  هک  دوب  وت  موس  رسپ  نسحم  دش ، دیهش  مالسلا )

* * *

ُْتعِمَـس یِّنَأ  ًادیِهَـش  ِِهب  یَفَک  َهَّللا َو  ُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َو  ُهَلْهَأ - ُبِذْکَی  ُِدئاَّرلا ال  ِِهنْذِِإب َو  اَّلِإ  ُْتلِمَع  ِهَّللا َو ال  ِلوُسَر  َْيأَر  ُتْوَدَع  اَم  ِهَّللا  32 َو 
َباَتِْکلا َو ُثَرُون  اَمَّنِإ  ًاراَقَع َو  ـال  ًاراَد َو  ـال  ًهَِّضف َو  ـال  ًاـبَهَذ َو  ُثَرُون  ـال  ِءاَِـیْبنَْألا  َرِـشاَعَم  ُنَْحن  ُلوُقَی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهَّللا َلوُسَر 

ِحاَلِّسلا ِعاَرُْکلا َو  ِیف  ِِهْتلَواَح  اَم  اَْنلَعَج  ْدَـق  ِهِمْکُِحب َو  ِهِیف  َمُکْحَی  ْنَأ  اَنَدـَْعب  ِْرمَْألا  ِِّیلَِولَف  هَمْعُط  ْنِم  اََنل  َناَک  اَـم  َهَُّوبُّنلا َو  َْملِْعلا َو  َهَمْکِْحلا َو 
َِّدبَتْـسَأ َْمل  يِدْحَو َو  ِِهب  ْدِرَْفنَأ  َْمل  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  عاَمْجِِإب  َِکلَذ  َراَّجُْفلا َو  َهَدَرَْملا  َنوُِدلاَُجی  َراَّفُْکلا َو  َنوُدِهاَُجی  َنوُِملْـسُْملا َو  اَِهب  ُِلتاَُقی 

ِهَّمُأ ُهَدِّیَـس  ِْتنَأ  ِکَّنِإ َو  ِکَنوُد َو  ُرِخَّدـَن  ِْکنَع َو ال  يَوُْزت  ال  ِْکیَدَـی - َْنَیب  َِکل َو  َیِه  ِیلاَم  ِیلاَح َو  ِهِذَـه  يِدـْنِع َو  ُْيأَّرلا  َناَک  اَِـمب 
ْلَهَف َياَدَی  ْتَکَلَم  امَِیف  ٌِذفاَن  ِکُمْکُح  ِِکلْـصَأ  ِکِعْرَف َو  ِیف  ُعَضُوی  ِِکلْـضَف َو ال  ْنِم  َِکل  اَم  ُعَفْدـَن  ِکِینَِبل ال  ُهَبِّیَّطلا  ُهَرَجَّشلا  ِکِیبَأ َو 

؟ ِكَابَأ ِكاَذ  ِیف  َِفلاَخُأ  ْنَأ  َْنیَرَت 

مسق ادخ  هب  : » دیوگ یم  نینچ  تسا و  هدش  مارآ  سلجم  ياضف  دنک ، عورش  ار  دوخ  نخـس  مود  تمـسق  دهاوخ  یم  رکبوبا  نونکا 
دهاش ار  ادـخ  .دـیوگ  یمن  غورد  مدرم  هب  اوشیپ  کی  متـسه و  ّتلم  نیا  ياوشیپ  نم  مدادـن ، ماجنا  دوب ، هتفگ  تردـپ  هچنآ  زج  هک 

باتک و طقف  میراذـگ و  یمن  ثرا  هب  دوخ  زا  يا  هناخ  نیمز و  هرقن ، ـالط ، ناربماـیپ  اـم  : » دومرف هک  مدینـش  ربماـیپ  زا  هک  مریگ  یم 
یلام رگا  میراذگ ، یم  ثرا  هب  ار  شیوخ  ملع  تمکح و 
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ردپ نخـس  نیا  دنک .» فّرـصت  نآ  رد  دهاوخب  هک  روط  ره  دراد  رایتخا  دش ، هعماج  تسرپرـس  ام  زا  دعب  سک  ره  دنامب ، یقاب  ام  زا 
هنیزه مالـسا  هاپـس  لیاسو  حالـس و  ندرک  هدامآ  هار  رد  ار  تردپ  لاوما  مدید  حالـص  مدش  مدرم  نیا  تسرپرـس  نم  یتقو  .تسوت 

، عوضوم نیا  رد  نم  دنگنجب ، راّفک  اب  دنورب و  نانمشد  اب  هلباقم  هب  دنناوتب  مالسا  ناگدنمزر  ات  منک  يرادیرخ  حالـس  بسا و  منک ،
امش رایتخا  رد  ار  دوخ  لاوما  نم  .مداد  ماجنا  ناناملسم  همه  رظن  اب  ار  راک  نیا  مدش ، ایوج  ار  همه  رظن  هکلب  مدادن  جرخ  هب  دادبتـسا 
یلو ما ، هتـشابنا  يرگید  يارب  هن  ما و  هتـشاد  غیرد  وت  زا  هن  ار  متورث  نم  دیهدب ، ماجنا  دیهاوخ  یم  يراک  ره  نآ  اب  ات  مهد  یم  رارق 
نیا گرزب  يوناـب  وت  .مهدـب  وت  هب  ار  نآ  مناوت  یمن  نم  تسا و  ناناملـسم  همه  ِنآ  زا  یبـلط  یم  تردـپ  ثاریم  ناونع  هب  وت  هچنآ 

ار وت  هاگیاج  منک و  یمن  راـکنا  ار  وت  ياـه  یبوخ  زگره  نم  یـشاب ، یم  دوخ  نادـنزرف  يارب  كاـپ  یتخرد  نوچمه  یتسه و  تّما 
(1) .منک یم  لوبق  ییوگب  نم  دوخ  لاوما  هرابرد  هچنآ  ره  دش ، دهاوخن  هدرمش  مک  تنادنزرف  وت و  ماقم  مناد ، یمن  شزرا  مک 

، تسا ناناملسم  همه  يارب  وا  ثاریم  ات  تسا  هداد  روتسد  تردپ  منک ؟ لمع  تردپ  نخـس  فالخ  رب  هک  یهد  یم  هزاجا  نم  هب  ایآ 
.»؟ مهدب وت  هب  یبلط  یم  ار  هچنآ  منک و  تفلاخم  تردپ  نخس  نیا  اب  مناوت  یم  هنوگچ  نم 

* * *

سپس دربب ، تراغ  هب  ار  اهالط  همه  دنزب و  دربتـسد  شورفالط  کی  هزاغم  هب  يدزد  هک  منک  یم  ضرف  منز : یم  لاثم  کی  اجنیا  رد 
رازه نم  ایب  یتسه ! ایند  لابند  وت  : » دیوگب هزاغم  بحاص  هب  دزد  هاگداد  رد  دنک ، تیاکـش  وا  زا  دـنک و  ادـیپ  ار  دزد  هزاغم  بحاص 

؟ تسین تناها  کی  دزد ، نخس  نیا  مدرم ، رظن  رد  ایآ  مهدب .»! وت  هب  ناموت 

یلو ییوگ ، یم  نخـس  وا  اـب  مدرم  روضح  رد  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  نونکا  وت  تسا ، هتفرگ  وت  زا  ار  تلاوما  ییاراد و  همه  رکبوـبا 
: دیوگ یم  هکلب  دهد  یمن  ار  وت  ّقح  اهنت  هن  وا 

یضعب تسود ،»  » يانعم هب  هن  تسا  تسرپرس  يانعم  هب  ّیلو »  » هملک هک  دوش  یم  هدافتسا  اَنَدَْعب » ِْرمَْألا  ِِّیلَِولَف   » رکبوبا هلمج  نیا  - . 1
هداد لاکـشا  نآ  خساپ  رکبوبا ، هلمج  نیا  اب  تسا ، تسود »  » يانعم هب  یلو »  » هک دنا  هدرک  لاکـشا  ریدـغ  ثیدـح  رد  ّتنـس  لها  زا 

.دوش یم 
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.تسا تناها  کی  شدوخ  نخس ، نیا  یشاب ! هتشاد  رکبوبا  لوپ  هب  زاین  هک  یتسه  ریقف  وت  رگم  مهدب ،»! وت  هب  مدوخ  ِلام  زا  نم  ایب  »

* * *

ُهََرثَأ َو ُعَْبتَی  َناَک  َْلب  ًاِفلاَُخم  ِهِماَکْحَِأل  ًافِداَص َو ال  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنَع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهَّللا ُلوُسَر  ِیبَأ  َناَک  اَم  ِهَّللا  َناَْحبُـس  َْتلاَقَف :  33
ًامَکَح ِهَّللا  ُباَتِک  اَذَه  ِِهتاَیَح  ِیف  ِِلئاَوَْغلا  َنِم  َُهل  َیُِغب  اَِمب  ٌهِیبَش  ِِهتاَفَو  َدـَْعب  اَذَـه  ِروُّزلِاب َو  ِْهیَلَع  ًالاَِلتْعا  ِرْدَْـغلا  َیلِإ  َنوُعَمْجَتَف  ُهَرَوُس َأ  وُفْقَی 

ِطاَْسقَْألا َو َنِم  َعَّزَو  امَِیف  َّلَج  َّزَع َو  َنََّیب  َو  َدُواد ) ُناْمیَلُـس  َثِرَو  َو  : ) ُلوُقَی )َو  َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  : ) ُلوُقَی اًلْـصَف  ًاقِطاَن  ًالْدَع َو 
اَّلَک َنیِِرباَْغلا  ِیف  ِتاَُهبُّشلا  َیِّنَظَّتلا َو  َلاَزَأ  َنِیلِْطبُْملا َو  َهَّلِع  ِِهب  َحاَزَأ  اَم  ِثاَنِْإلا  ِناَرْکُّذلا َو  ِّظَح  ْنِم  َحَابَأ  ِثاَریِْملا َو  ِِضئاَرَْفلا َو  َنِم  َعَرَش 

(1) (. َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهَّللا  ٌلیِمَج َو  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  ْمُکُسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس   ) َْلب

، دندرک رواب  ار  رکبوبا  نانخس  مود  تمسق  دندوب  رگن  یحطس  هک  مدرم  زا  یهورگ  هک  ینیب  یم  یلو  تسا ، هدش  مامت  وت  ینارنخس 
دوبن یسک  نم  ردپ  تسا ! بّجعت  ياج  یلیخ  : » ییوگ یم  نینچ  یهدب و  رکبوبا  هب  نکش  نادند  باوج  يریگ  یم  میمـصت  وت  سپ 

بیرف و اب  دیهاوخ  یم  ایآ  .دـنک  لمع  نآ  هب  دـنک و  نایب  ار  ادـخ  ماکحا  هک  دوب  نیا  وا  هفیظو  دـیوگب ، نخـس  نآرق  فالخ  رب  هک 
هتـشذگ رد  هک  تسا  يراتفر  دـننامه  امـش  راک  نیا  دـینک ؟ هیجوت  ار  دوخ  راک  دـیهدب و  ناشن  راکاطخ  مه  ار  ربمایپ  دوخ ، گـنرین 

، دنک یم  مکح  وت  نم و  نایم  نآرق  تسا ، نایرج  نامه  همادا  امـش  راک  نیا  .دیناسرب  لتق  هب  ار  ربمایپ  دـیتساوخ  یم  دـیداد و  ماجنا 
نم هب  ایادـخ ! : ) تفگ نینچ  درک و  اعد  هک  دـنک  یم  لقن  ار  ایرکز  نخـس  نآرق  .دـنک  یم  ادـج  لـطاب  زا  ار  ّقح  هک  ینآرق  ناـمه 

هرابرد ییاه  هیآ  نآرق  رد  ادخ  درب .) ثرا  دوواد  زا  نامیلـس  : ) دیوگ یم  نآرق  نینچمه  دربب .) ثرا  نم  زا  هک  نک  تیانع  يدنزرف 
هدرک صّخشم  ار  درم  نز و  زا  ناثراو  مهس  تسا و  هدرک  لزان  ثرا 

هیآ 18. فسوی ، هیآ 16 ، لمن ، هیآ 6 ، میرم ، - . 1
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نیا يارب  ییاج  سپ  هدرک ، كاپ  اه  نهذ  زا  ار  لطاب  نامگ  ره  تسا و  هتـشاذگن  یقاب  لطاب  ناوریپ  يارب  يریگ  هناهب  ياج  تسا و 
یم ربص  نم  نونکا  دیا ، هتـسب  راک  هب  يا  هلیح  دییوگ و  یم  غورد  امـش  مرب ، یمن  ثرا  مردپ  زا  نم  ییوگ  یم  هک  تسین  وت  فرح 

«. مهاوخ یم  کمک  ادخ  زا  ارجام  نیا  رد  منک ، یمن  هوکِش  الب ، نیا  رد  منک و 

* * *

ثیدح هک  دش  دنهاوخ  ادـیپ  يدارفا  نم  زا  دـعب  هک  دوب  هتفگ  اهراب  ربمایپ  بجع ! دـنور ، یم  ورف  رکف  هب  وت  نخـس  ندینـش  اب  مدرم 
! تسا هفیلخ  بانج  نیمه  نایوگغورد ، نآ  رفن  نیلّوا  داد ، دنهاوخ  تبسن  نم  هب  غورد 

هجیتن دـیاب  دـشاب  تسرد  نخـس  نیا  رگا  دـنراذگ ، یمن  یقاب  یثاریم  دوخ  زا  ناربماـیپ  هک  تسا  هدینـش  ربماـیپ  زا  هک  تفگ  رکبوبا 
ثرا دوخ  زا  ایرکز  دوواد و  نوچمه  یناربمایپ  هک  دـنک  یم  دـیکأت  نآرق  اریز  تسا  هدز  فرح  نآرق  فـالخ  رب  ربماـیپ  هک  تفرگ 

.دندرب هرهب  دوخ  ردپ  ثرا  زا  نانآ  نادنزرف  دنتشاذگ و  یقاب 

يزیچ نینچ  زگره  هک  تسا  هتفگ  نخـس  نآرق  فالخ  رب  ربمایپ  دنک  لوبق  هک  تسا  نیا  لّوا  هار  درادن ، رتشیب  هار  ود  رکبوبا  نونکا 
.درادن نیا  زج  يا  هراچ  وا  .تسا  هدرک  لقن  ربمایپ  زا  ثیدح  غورد  هب  دنک  لوبق  هک  تسا  نیا  مود  هار  تسین ، ینتفریذپ 

نآرق فلاخم  ثیدـح  نآ  رگا  دـینک ، هضرع  نآرق  هب  ار  نآ  دیدینـش ، ار  یثیدـح  هاگره  هک  داد  روتـسد  ناناملـسم  هب  ربمایپ  يرآ ،
هتفگ غورد  رکبوبا ، هک  دندیمهف  همه  .تسا  هداد  ربمایپ  هب  غورد  ِتبسن  هفیلخ ، هک  دش  مولعم  نونکا  .دینکن  لوبق  ار  نآ  زگره  دوب ،

.تسا

* * *

یم دنربب  مان  رکبوبا  زا  دنهاوخ  یم  یتقو  اه  یضعب  ارچ  میوگب : نخـس  دوخ  هّصغ  زا  مروآرب و  دایرف  هک  تسا  نآ  تقو  نم ! يوناب 
دنناد یم  نانآ  ایآ  قیّدص ؟!» رکبوبا  : » دنیوگ
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.دشاب یم  وگتسار » رایسب   » يانعم هب  هملک  نیا  تسانعم ؟ هچ  هب  قیّدص » »

وت زا  ار  كدـف  تسناوت  غورد  نآ  هلیـسو  هب  تفگ و  یگرزب  غورد  رکبوبا  هک  دـهد  یم  تداهـش  خـیرات  دوب ؟ وگتـسار  رکبوبا  ایآ 
.تسا هدروآ  رد  هب  ار  وت  ِلد  دنک ، رکذ  قیّدص »  » بقل اب  اب  ار  رکبوبا  مسا  یسک  رگا  مرواب  نیا  رب  دنک ! ملظ  وت  هب  دریگب و 

* * *

ار ربمایپ  دیتساوخ  یم  دیداد و  ماجنا  هتشذگ  رد  هک  تسا  يراتفر  دننامه  امش  راک  نیا  : » تسیچ هب  هراشا  وت  نخـس  نیا  نم ! يوناب 
؟ ییوگ یم  نخس  ییارجام  هچ  زا  وت  دیناسرب ؟» لتق  هب 

، دندرک یفّرعم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ریدغ ، نیمزرـس  رد  ربمایپ  .ینک  یم  هراشا  اشرَه » هئطوت   » يارجام هب  وت 
همادا دوخ  هار  هب  يا  هّرد  ناـیم  زا  دندیـسر و  یناتـسهوک  هقطنم  کـی  هب  هار  ناـیم  رد  دـندرک ، تکرح  هنیدـم  يوس  هب  نآ  زا  دـعب 

هدیـسر اجنآ  هب  بش  ربمایپ  .دـنتفگ  یم  اشرَه »  » هندرگ ار  اجنآ  دوب ، تخـس  رایـسب  نآ  زا  روبع  هک  دوب  يا  هندرگ  اـجنآ  رد  .دـنداد 
ياه گنـس  دنتـساوخ  یم  نانآ  دندناسر ، هندرگ  نآ  يالاب  هب  ار  دوخ  دـنتفرگ و  هرهب  بش  یکیرات  زا  ناقفانم  زا  يا  هّدـع  دـندوب ،

.دوش هتشک  ربمایپ  دتفیب و  كانلوه  هرد  نآ  نورد  رد  ربمایپ  رتش  ات  دنزادنیب  ربمایپ  رتش  تمس  هب  ار  یگرزب 

دنلب يادـص  اب  ربمایپ  تفگ و  ربمایپ  يارب  ار  ناقفانم  نآ  مان  لیئربج  داد ، ربخ  ربمایپ  هب  ار  ارجام  دـش و  لزاـن  لـیئربج  هک  دوب  اـجنیا 
ناج هنوگ  نیا  ادخ  .دندرک  رارف  دندیـسرت و  ربمایپ  يادص  ندینـش  اب  ناقفانم  دیچیپ و  هوک  لد  رد  ربمایپ  يادص  دز ، ادص  ار  اه  نآ 

(1) .داد تاجن  ار  ربمایپ 

میمصت ماجنارس  نانآ  دندشن ، ّقفوم  یلو  دنتـشاد  همانرب  ربمایپ  نتـشک  يارب  مه  كوبت »  » گنج رد  ناقفانم  اشرَه ،»  » يارجام زا  ریغ 
.دننک مومسم  ار  ربمایپ  ات  دنتفرگ 

ینمشد تقیقح  ّقح و  اب  ادتبا  زا  هتفرگ ، تسد  رد  ار  تموکح  زورما  هک  قافن  ّطخ  يرآ ،

یّمقلا ج 1 ص 174، ریـسفت  ...هبقعلا : نیمی  نع  اودعقف  ءاوبألاو ، هَفحُجلا  نیب  یَـشرَه )  ) یَـشرَا هبقع  یهو  هبقعلا  یف  هل  اودعق  - . 1
: كوبت هوزغ  یف  کلذ  لثم  اولمع  اوناک  دـقو  یَـشرَه ، هبقع  یلع  ُهَتقاـن  ّیبنلاـب  اورِفنَی  نأ  یلع  اوقفّتا  راونألا ج 31 ص 632 ; راـحب 

راونألا ح 28 ص 97. راحب 
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انب ار  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  رب  متس  ملظ و  نانآ  دننک ، نیشن  هناخ  ار  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  دننک  یم  شالت  نانآ  تسا ، هتـشاد 
.دندومن لاحشوخ  ار  ناطیش  دنداد و  بیرف  ار  مدرم  دنداهن و 

* * *

ار شراک  دنک و  مارآ  ار  دجـسم  ياضف  شدوخ ، ینابز  برچ  اب  دـناوت  یم  هک  درک  یم  لایخ  دـش ، وت  اب  وگتفگ  دراو  رکبوبا  یتقو 
یثیدح وا  دنامن ، وا  يارب  ییوربآ  مدرم ، ناجیه  اب  دش و  وا  ررـض  هب  هرابود  اضف  وت ، نکـش  نادند  باوج  نیا  اب  یلو  دربب ، شیپ  هب 
هراشا اشره  هئطوت  هب  وت  تسا ، هتفگن  ار  نخـس  نآ  زگره  ربمایپ  تسا و  گرزب  یغورد  ثیدـح ، نآ  هک  يدرک  تباـث  وت  دـناوخ و 

.تسا هدوب  هچ  وا  هتشذگ  هک  يدنامهف  همه  هب  يدرک و 

: تفگ نخس  نینچ  داتفا و  يرگید  هلیح  رکف  هب  رکبوبا 

ُدَِّعبُأ ِهَّجُْحلا ال  ُْنیَع  ِنیِّدلا َو  ُنْکُر  ِهَمْحَّرلا َو  يَدُْهلا َو  ُنِطْوَم  ِهَمْکِْحلا َو  ُنِدْعَم  ُُهتَْنبا  ِتَقَدَص  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  َقَدَـص  رَْکب  ُوبَأ  َلاَقَف   34
ِرباَکُم َو ال َْریَغ  ُتْذَـخَأ  اَم  ُتْذَـخَأ  ْمُْهنِم  قاَفِّتِاب  َو  ُتْدَّلَقَت - اَم  ِینوُدَّلَق  ِکَْنَیب  ِیْنَیب َو  َنوُِملْـسُْملا  ِءَالُؤَه  َِکباَطِخ  ُرِْکنُأ  ِکـَباَوَص َو ال 

.ٌدوُهُش ِِکلَِذب  ْمُه  ِرثْأَتْسُم َو  ِّدبَتْسُم َو ال 

جنگ وت  یتفگ ، تسار  یتسه  ربمایپ  رتخد  هک  مه  وت  دـنا ، هتفگ  تسار  ربماـیپ  ادـخ و  يدـناوخ ، ار  نآرق  زا  یتاـیآ  وت  همطاـف ! يا  »
نیا زا  نم  منک ، یمن  در  ار  وت  نخس  مناد و  یمن  وگغورد  ار  وت  یتسه ! نید  نوتس  وت  یـشاب ، یم  تمحر  تیاده و  لصا  تمکح ،

هب مدوخ  باختنا  هب  ار  تفالخ  ماقم  نم  .دننک  يرواد  وت  نم و  نیب  مهاوخ  یم  نانآ  زا  منک و  یم  راذگاو  ناناملسم  هب  ار  راک  سپ 
دوب و نیا  ناـشرظن  مدرم  همه  دوبن ، مدوخ  يأر  هب  مه  وـت  ثرا  فّرـصت  دنتـشاذگ ، نم  ندرگ  هب  ار  نآ  مدرم  هکلب  متفرگن ، ندرگ 
هب ای  مرادرب  مدوخ  يارب  ار  لاوما  نآ  زا  يزیچ  متـساوخن  نم  منک ، راک  هنادبتـسم  متـساوخن  زگره  نم  مدرک ، لمع  نانآ  رظن  هب  نم 

«. دنتسه متفگ  هچنآ  دهاش  ناشدوخ  مدرم  مهدب ، يرگید 
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يا هدناوخ  وت  هک  ینآرق  تایآ  لباقم  رد  دـناوت  یمن  سک  چـیه  تسا ، هدروخ  تسکـش  وت ، اب  وگتفگ  رد  هک  دـیمهف  رکبوبا  يرآ ،
نآرق فالخ  رب  دـناوت  یمن  دـناد  یم  ناناملـسم  هفیلخ  ار  دوخ  هک  وا  يا ، هداد  تسکـش  ار  وا  نآرق  ياه  هیآ  اـب  وت  دـیوگب ، يزیچ 

اریز ، ) دشکب لوط  رتشیب  وت ، اب  وا  يوگتفگ  تسین  حالـص  هک  تسناد  یم  درادن و  یباوج  چـیه  دـید  رکبوبا  .دروایب  نابز  رب  ینخس 
يارجام اب  مدرم  همه  هک  درک  دومناو  نینچ  دـهدب و  رارق  مدرم  لباقم  ار  وت  اـت  درک  شـالت  نیمه  يارب  تفر ،) یم  رتشیب  وا  يوربآ 

.تسا ینوناق  یعرش و  راک ، نیا  سپ  دندوب  یضار  همه  نوچ  دنا و  هدوب  قفاوم  وت  لاوما  بصغ 

نیا هک  نآرق  دروایب ، لیلد  ربمایپ ، نخس  ای  نآرق  زا  دیاب  وا  دنام ،» یمن  یقاب  یثرا  چیه  ربمایپ  زا  : » تسا نیا  رکبوبا  رظن  دروم  هلاسم 
زا درادن ، نآرق  زا  یلیلد  رکبوبا  سپ  درب ،» ثرا  ایرکز  زا  ییحی  درب ، ثرا  دوواد  زا  نامیلس   » دیوگ یم  نآرق  دنک ، یم  در  ار  نخس 
هب ار  ناناملـسم » عامجا   » رکبوبا نونکا  دـش ، تباث  مه  ثیدـح  نآ  ندوب  غورد  هک  درک  لقن  ربماـیپ  زا  ینخـس  رکبوبا  رگید ، فرط 

نیا دندیسر ، قافّتا  هب  یعوضوم  رد  ناناملسم  همه  نامز ، کی  رد  رگا  : » دیوگب دهاوخ  یم  رکبوبا  .دنک  یم  رکذ  دوخ  لیلد  ناونع 
«. درک ارجا  ار  نآ  دیاب  دوش و  یم  یعرش  مکح  نانآ ، رظن 

کی ناناملسم  همه  زین  ثرا  زا  وت  ندرک  مورحم  رد  ایآ  یلو  دنشاب ، هتـشاد  یناسکی  رظن  یعوضوم  رد  ناناملـسم  همه  ینعی  عامجا 
رگید نیا  دندوبن ؟ ناناملسم  ءزج  امش ، نارای  رگید  رذوبا و  دادقم ، راّمع ، یسراف ، ناملس  مالسلا ،) هیلع  ) یلع رگم  دنتـشاد ؟ ار  رظن 

اجک هب  مدرم  نیا  نم ! يادـخ  دـیتسین ؟ یمالـسا  تّما  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع وت و  دـننک  یم  لاـیخ  ناـنآ  دـنکن  تسا ؟ یعاـمجا  هچ 
!! دنا هدیسر 

، دنرادن یشزرا  دنریگ  رارق  مه  رانک  رفص  نارازه  رگا  .دشاب  قفاوم  اهنآ  اب  مه  موصعم  ماما  هک  دراد  شزرا  یتقو  ناناملـسم  عامجا 
.دشاب اهنآ  نایم  رد  موصعم  هک  دراد  شزرا  یتقو  عامجا  .دننک  ادیپ  شزرا  اهرفص  ات  دشاب  اهرفص  نآ  رانک  کی  ددع  دیاب 

* * *
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ِرِساَْخلا ِحِیبَْقلا  ِلْعِْفلا  یَلَع  َهَیِضْغُْملا  ِلِطاَْبلا  ِلِیق  َیلِإ  َهَعِرْسُْملا  َنیِِملْسُْملا  َرِشاَعَم  َْتلاَق : ِساَّنلا َو  َیلِإ  مالـسلا ) اهیلع  ) ُهَمِطاَف ْتَتَفَْتلاَف   35
ْمُکِراَْصبَأ َو ْمُکِعْمَِـسب َو  َذَـخَأَف  ْمُِکلاَمْعَأ  ْنِم  ُْمتْأَسَأ  اَـم  ْمُِکبُوُلق  یَلَع  ( َناَر ْلـَب  اَّلَک  ( )؟ اـُهلاْفقَأ بُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  ـالَف  (َأ 

ِِهئاَرْدِِإب َنَاب  ُءاَطِْغلا َو  ُمَُکل  َفِشُک  اَذِإ  اًلِیبَو  ُهَّبِغ  اًلیِقَث َو  ُهَلِمْحَم  ِهَّللا  َّنُدِجََتل َو  ُْمْتبَصَتْغا  ُْهنِم  اَم  ُّرَـش  ُْمتْرَـشَأ َو  ِِهب  اَم  َءاَس  ُْمْتلَّوَأَت َو  اَم  َْسِئَبل 
(1) .ُءاَّرَّضلا

راذـگاو ناناملـسم  هب  ار  وت  لاوما  بصغ  ّتیلوؤسم  وا  اریز  ییوگ ، یمن  نخـس  وا  اب  رگید  وت  تسا ، هدیـسر  ناـیاپ  هب  رکبوبا  نخس 
ملظ یتقو  دیریگ و  یم  تقبس  مه  زا  لطاب  نخـس  ندینـش  يارب  هک  یمدرم  يا  : » ییوگ یم  نینچ  ینک و  یم  نانآ  هب  ور  سپ  درک ،
لفق نانآ  ياه  لد  رب  ایآ  دینک ؟ یمن  هشیدنا  نآرق  تایآ  رد  ارچ  .دینک  یم  توکـس  دیهن و  یم  مه  رب  مشچ  دـینیب  یم  ار  یمتـس  و 

هک تسا  یناراکمتس  تیاکح  امـش  تیاکح  دیـسرت ؟ یمن  تسا  هداد  ار  نآ  هدعو  نآرق  رد  ادخ  هک  یباذع  زا  ایآ  تسا ؟ هدش  هدز 
، تسین نینچ  زگره  یلو  تسا ، ناگتـشذگ  ياه  هناسفا  نانخـس ، نیا  هک  دندرک  یم  لایخ  دـناوخ  یم  نآرق  نانآ  يارب  ربمایپ  یتقو 

مشچ شوگ و  تسا ، هدش  هریت  تخس  امش  ياه  لد  دیداد و  ماجنا  يدایز  ناهانگ  امش  تسا ، راکشآ  یتقیقح  تسین ، هناسفا  نآرق 
رون دیدرک ، يدب  هلماعم  هچ  امـش  دیدرک ! باختنا  ار  يدب  هار  هچ  دیدرک ! لیوأت  ار  نآرق  تایآ  دـب  ردـقچ  تسا ، هدـش  هتـسب  امش 

هک مسق  ادـخ  هب  دـیتفرگ ، ار  ادـخ  بضغ  مشخ و  دـیداد و  تسد  زا  ار  ّقـح  .دـیتفرگ  ار  رفک  یکیراـت  دـیداد و  تسد  زا  ار  ناـمیا 
تقیقح دورب و  رانک  امـش  مشچ  يولج  زا  اـه  هدرپ  دـسرب و  ارف  امـش  گرم  یتقو  دوب ، دـهاوخ  نیگنـس  امـش  يارب  راـب  نیا  لّـمحت 

«. تسا تخس  دیدش و  ادخ  باذع  هک  دید  دیهاوخ  دوش ، راکشآ 

* * *

دنتساوخ یم  ناناملسم  همه  درک  اعّدا  رکبوبا  منک ، یم  رکف  وت  نانخس  هب  نم ! يوناب 

هیآ 14. نیففطم ، هیآ 24 ، دمحم ، - . 1
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دوخ نامک  رد  رکبوبا  هک  يریت  نیرخآ  .درک  رکذ  دوخ  لیلد  ناونع  هب  ار  ناناملـسم » عاـمجا   » رکبوبا دـنزاس ، مورحم  ثرا  زا  ار  وت 
.یشکب شلاچ  هب  ار  اعّدا  نیا  هک  تسا  نآ  تقو  نونکا  دوب ، اعّدا  نیمه  تشاد 

ناناملـسم عامجا  دیوگ  یم  دسرن و  نم  هب  یثرا  هک  دیا  هدرک  قفاوت  همه  امـش  دـیوگ  یم  رکبوبا  مدرم ! يا  دوب : نیا  وت  نخـس  مایپ 
هدرک عامجا  نانآ  تفگ  ادعب  درک  ادیپ  ار  ناناملـسم  دـیاب  لّوا  منیب ! یمن  یعقاو  ناملـسم  امـش  نایم  رد  نم  یلو  تسا ! هدـمآ  شیپ 

دیریگ و یم  تقبس  مه  زا  لطاب  نخس  ندینـش  يارب  هک  دیتسه  یمدرم  امـش  دراد ؟ تهابـش  ناناملـسم  هب  ناتراتفر  مادک  امـش  .دنا 
لطاب يوس  هب  هک  دیتسه  یناناملسم  هچ  رگید  امش  دینک ! یم  توکـس  دیدنب و  یم  ار  ناتیاه  مشچ  دینیب  یم  ار  یمتـس  ملظ و  یتقو 

رظن نآرق ، فالخ  رب  دناوت  یم  هنوگچ  ناملسم  کی  .دینک  یمن  رکف  نآ  تایآ  هب  دیا و  هتفرگ  هلـصاف  نآرق  زا  هک  امـش  دیود ، یم 
مردـپ زا  نم  هک  دـیا  هدرک  قفاوت  یگمه  هنوگچ  امـش  لاح  دـنرب ، یم  ثرا  ناربمایپ  زا  ناربمایپ  نادـنزرف  دـیوگ  یم  نآرق  دـهدب ؟

امـش تسا ، ربمایپ  نخـس  نیا  دریم ، یم  ّتیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  سک  ره  تسا ؟ نآرق  فالخ  هک  نیا  مربن ! یثرا 
راگزور هب  امـش  دـیناد ؟ یم  ناملـسم  ار  دوخ  مه  زونه  اـیآ  دـیدومن ، متـس  ملظ و  وا  هب  دـیدرک و  ینمـشد  دوخ  ناـمز  ماـما  اـب  هک 

هتفر ههاریب  هب  دنا و  هدش  جراخ  نید  زا  هک  تسا  یناسک  عامجا  هکلب  تسین ، ناناملـسم  عامجا  امـش ، عامجا  .دیا  هتـشگرب  ّتیلهاج 
! دنا

* * *

(1) (. َنُولِْطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخ  َو  ( ) َنُوبِسَتْحَت اُونوُکَت  َْمل  اَم  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمَُکل  اََدب  َو   ) 36

هیآ نیا  .ینک  یم  توالت  ار  رمز  هروس  هیآ 47  ادـتبا  ینک ، یم  دای  نآرق  هیآ  ود  زا  نونکا  تسا ، نایاپ  هب  ور  مدرم  نیا  اب  وت  نخس 
لاح هب  ار  نانآ  تساوخ  ربمایپ  زا  ادخ  دندیدنخ ، یم  دناسرت ، یم  ادخ  باذع  زا  ار  نانآ  ربمایپ  یتقو  هک  تسا  یناتسرپ  تب  هرابرد 

اهر دوخ 

هیآ 78. رفاغ  هیآ 47 ، رمز ، - . 1
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باذع نانآ  زور  نآ  رد  دسر ، یم  ارف  تمایق  زور  ماجنارس  یلو  دنک ، یمن  باتش  ناشباذع  رد  دهد و  یم  تلهم  نانآ  هب  ادخ  دنک ،
ار مّنهج  هدعو  هیآ  نیا  اب  وت  دـندرب ، یمن  مه  ار  شنامگ  درک و  یمن  روطخ  ناشرکف  هب  زگره  هک  دـننیب  یم  دوخ  مشچ  اب  ار  ییاه 

.دندز مقر  ار  امش  ّتیمولظم  دندش و  ناقفانم  وریپ  دندرک و  مگ  ار  تداعس  هار  هک  یهد  یم  یمدرم  هب 

هار رد  هک  تسا  یناربمایپ  هرابرد  هیآ  نیا  .ینک  یم  توـالت  هک  تسا  يا  هیآ  نیرخآ  نیا  یناوخ ، یم  ار  رفاـغ  هروس  هیآ 78  سپس 
نارفاک هب  ایند  نیا  رد  ادخ  دندومن و  اه  ینمشد  ناربمایپ ، اب  نارفاک  دندش ، وربور  ناورف  ياه  یتخس  تالکـشم و  اب  تقیقح  ّقح و 

هب ار  نارفاک  دنک و  یم  يرواد  نارفاک  ناربمایپ و  نایم  ادخ  دسر ، ارف  تمایق  زور  یتقو  درکن ، باتـش  نانآ  باذـع  رد  داد و  تلهم 
.دندرگ یم  راکنایز  نارفاک  هک  تسا  زور  نآ  رد  دزاس و  یم  راتفرگ  مّنهج  نازوس  شتآ 

هب ماجنارـس  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار  رفک  هار  یلو  دنتـسه  ناملـسم  رهاظ  هب  هک  یمدرم  تسا ، مدرم  نیا  اـب  وت  نخـس  نیرخآ  هیآ  نیا 
.دوش یم  متخ  رفک  هب  دنرب  یم  دای  زا  ار  ادخ  تّجح  هک  یناسک  هار  يرآ ، دش ، دنهاوخ  راتفرگ  تخس  یباذع 

* * *

: َْتلاَق َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِِّیبَّنلا ِْربَق  یَلَع  ْتَفَطَع  َُّمث   37

ُبْطَْخلا ُِرثْکَت  َْمل  اَهَدِهاَش  َْتنُک  َْول  *** ٌهَثَْبنَه ٌءاَْبنَأ َو  َكَدَْعب  َناَک  ْدَق   - 1

ْبِغَت ْمُهْدَهْشاَف َو ال  َکُمْوَق  َّلَتْخا  َو  *** اَهَِلباَو ِضْرَْألا  َدْقَف  َكاَنْدَقَف  اَّنِإ   - 2

ٌبِرَتْقُم َْنیَنْدَْألا  یَلَع  َِهلِْإلا  َْدنِع  *** ٌَهلِْزنَم َیبُْرق َو  َُهل  لْهَأ  ُّلُک  َو   - 3

ُبْرُّتلا َکَنوُد  َْتلاَح  َْتیَضَم َو  اََّمل  ْم  -***- هِروُدُص يَوَْجن  اََنل  ٌلاَجِر  ْتَْدبَأ   - 4

ٌبَصَتْغُم ِضْرَْألا  ُّلُک  َتْدُِقف َو  اََّمل  *** اَِنب َّفُِختْسا  ٌلاَجِر َو  اَْنتَمَّهَجَت   - 5

ُُبتُْکلا ِهَّزِْعلا  يِذ  ْنِم  ُلِْزنَی  َْکیَلَع  *** ِِهب ُءاَضَتُْسی  ًارُون  ًارَْدب َو  َْتنُک  َو   - 6
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ٌبَجَتُْحم ِْریَْخلا  ُّلُک  َتْدُِقف َو  ْدَقَف  *** اَنُِسنُْؤی ِتاَیْآلِاب  ُلِیئَْربَج  َناَک  َو   - 7

ُبثُْکلا َکَنوُد  َْتلاَح  َْتیَضَم َو  اََّمل  *** اَنَفَداَص ُتْوَْملا  َناَک  َکَْلبَق  َْتیَلَف   - 8

يرای هب  مه  رفن  کی  یّتح  یلو  يدرک  يرای  بلط  نانآ  زا  یتفگ ، نخس  نانآ  اب  یتعاس  وت  دسر ، یم  نایاپ  هب  مدرم  نیا  اب  وت  نخس 
دهد و یم  تبـسن  غورد  نخـس  ربمایپ  هب  دـهد و  یم  رظن  نآرق ، مکح  فالخ  رب  هک  تسا  هدـش  هفیلخ  یـسک  زورما  تساخنرب ، وت 

! دندش التبم  نآ  هب  مدرم  نیا  هک  دوب  یتشونرس  هچ  نیا  دننک ، یم  تیامح  وا  زا  مه  مدرم  دراذگ و  یم  ار  متس  ملظ و  يانب 

: ینک یم  اوجن  نینچ  نیا  شیوخ  ردپ  اب  ینک و  یم  ربمایپ  ربق  هب  ور  سپ  تسا ، هدروآ  درد  هب  ار  وت  لد  اه  نیا 

ام رب  اه  تبیـصم  نیا  زگره  يدوب  هدنز  وت  رگا  تساخرب ، ییاه  هنتف  هچ  وت  زا  دـعب  هک  ینیبب  يدوبن  یتفر و  ایند  زا  وت  ردـپ  يا   - 1
.دش یمن  دراو 

تّما هک  نیبب  ایب  هدیسر ،  یلاسکـشخ  هب  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  ناراب  هک  میا  هدش  ینیمزرـس  دننامه  ام  یتفر و  ام  نایم  زا  وت   - 2
.دندش ادج  يراگتسر  هار  زا  دندرک و  شومارف  ار  اه  شزرا  هنوگچ  وت 

.میدش التبم  وت  غاد  هب  ام  یتفر و  وت  هک  نیا  ات  میدوب ، مرتحم  زیزع و  مه  مدرم  نیا  دزن  رد  میتشاد  ییالاب  ماقم  ادخ  دزن  هک  ام   - 3

.دش زاغآ  نانآ  ياه  ینمشد  دندرک و  راکشآ  ار  دوخ  لد  زار  دندوب  ام  نمشد  هک  یهورگ  یتفر  وت  یتقو   - 4

.دنتفرگ ام  زا  میدوب  هدرب  ثرا  وت  زا  هچ  ره  دندرک و  راوخ  ار  ام  دندروآ و  شروی  ام  هب  نانآ   - 5

.درک لزان  ار  نآرق  وت  رب  ادخ  .يدوب  ام  یناگدنز  نازورف  غارچ  هدراهچ و  بش  هام  وت  ردپ ! يا   - 6
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ریخ همه  دـش ، ناهنپ  ربق  رد  ترکیپ  یتفر و  وت  هک  یتقو  دوب ، ام  سنوم  مدـمه و  دروآ  یم  وت  يارب  ار  نآرق  تایآ  هک  لیئربج   - 7
.دش مامت  مه  اه  یبوخ  و 

يا و هدـیمرآ  ربق  كاخ  رد  نونکا  یتفر و  وت  هک  سوسفا  دیـسر ، یم  ارف  نم  گرم  يورب  ام  نایم  زا  وت  هکنآ  زا  لبق  شاک  يا   - 8
.میدش التبم  تقارف  هب  ام 

* * *

زا هک  ینخس  تسا ، هتفرگ  هشیر  وت ، دوجو  قمع  زا  زوسرپ  تاملک  نیا  .تسا  يراج  تنامشچ  زا  کشا  ییارـس ، یم  ار  راعـشا  نیا 
.دنیشن یم  لد  رب  ًامتح  دیآرب ، لد 

لد نآ  يدنکفا و  یم  اه  لد  رد  ار  يروش  وت  ییوگ ، یم  نخـس  هنوگ  نیا  شیوخ  ردپ  اب  تسا و  يراج  تناگدید  زا  کشا  يرآ ،
یم دنلب  مدرم  هیرگ  يادـص  درذـگب ، نآ  رانک  زا  لایخ  یب  دـناوتب  یـسک  هک  تسین  يزیچ  وت  هودـنا  ینک ، یم  رادـیب  ار  هتفخ  ياه 

...دوش

* * *

باتک زا  ار  اهارجام  همه  نم  .يدرگرب  هناـخ  هب  یتسه  هداـمآ  رگید  وت  دیـسر ، ناـیاپ  هب  دجـسم  رد  وت  نانخـس  هبطخ و  نم ! يوناـب 
هدماین باتک  نآ  رد  هک  تسا  هداتفا  قافّتا  يرگید  يارجام  ینک ، كرت  ار  دجسم  وت  هک  نیا  زا  لبق  یلو  منک ، یم  لقن  جاجتحإلا » »

رد وا  .تسا  ّتنس  لها  گرزب  ياملع  زا  یکی  نآ ، هدنـسیون  هک  منک  یم  لقن  كدف » هفیقـسلا و   » باتک زا  ار  ارجام  نیا  نم  تسا ،
وا رب  نانخس  نیا  دینـش  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف نانخـس  رکبوبا  هک  یتقو  : » دیوگ یم  نینچ  وا  .تسا  هدرک  یم  یگدنز  مراهچ  نرق 

هداـیز اـهوزرآ و  نیا  دـیهد ؟ یم  شوـگ  ینخـس  ره  هب  ارچ  مدرم ! يا  تفگ : نینچ  تفر و  ربـنم  يـالاب  سپ  دـمآ ، نیگنـس  رایـسب 
وا ...دنک  تنعل  ار  وا  ادخ  دیوگب ! نخس  دزیخرب و  تسا  هدینش  ار  اه  نخـس  نیا  ًالبق  سک  ره  دوب ؟ اجک  ربمایپ  نامز  رد  اه  یهاوخ 

«. دنشاب هدولآ  نماد  وا  ناکیدزن  تشاد  تسود  هک  ینز  نامه  تسا ، لاحِط  ّما  دننامه  وا  .تسوا  مد  شدهاش  هک  تسا  یهابور 
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ار یسک  هچ  وا  تسا ؟ هابور  مد  یـسک  هچ  دناد ، یم  هابور  ار  یـسک  هچ  وا  ینعی  دوب ؟ هچ  اه  نخـس  نیا  زا  رکبوبا  روظنم  یتسار  هب 
؟ دنک یم  تنعل 

ار تسا  هتشذگ  امش  رب  هچنآ  ات  هدب  هزاجا  نم  هب  تسکـش ! یم  نم  ملق  شاک  مسیونب ، هنوگچ  تسوت ، راسمرـش  نم  ملق  نم ! يوناب 
! مهد حرش 

یم قیوشت  انز  هب  ار  دوخ  لیماف  نانز  وا  دوب ، روهـشم  روجف  قسف و  هب  ّتیلهاج  راگزور  رد  هک  تسا  يا  هراکدـب  نز  مان  لاـحِط ، ّما 
.درک هیبشت  نز  نآ  هب  ار  وت  رکبوبا ، .درک 

دوخ يرای  هب  ار  دوخ  ناـکیدزن  هنوگچ  وا  دـینک  هاـگن  .دـنک  یم  يزیگنا  هنتف  هنوگچ  وا  دـینیبب  : » دـهد یم  همادا  نینچ  رکبوبا  دـعب 
(1) «. ...دنک یم  توعد 

ولج ار  وت  هنتف  ندرک  اـپ  رب  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  تسا  نیا  وا  روظنم  دـنز ، یم  هنعط  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  هنوگ  نیا  رکبوـبا 
دنلب دوخ  ياج  زا  يدینـش ، ار  نانخـس  نیا  وت  یتقو  درک ، ( مالـسلا هیلع  ) یلع وت و  هب  رکبوبا  هک  دوب  یتراسج  هچ  نیا  .تسا  هتخادنا 

(2) .يدرک كرت  ار  دجسم  يدش و 

* * *

دنچ نانخس  يا  هّدع  دیاش  يدرک ، یمن  وگزاب  ار  ارجام  رگا  اریز  یتشون ، ار  بلطم  نیا  هک  شاب  لاحشوخ  شابن ! راسمرـش  ملق ! يا 
! دندرک یم  رواب  ار  رکبوبا  لبق  هقیقد 

تـسار یتـسه و  ربماـیپ  رتـخد  وت  همطاـف ! يا  « ؟ تفگ یم  هچ  رکبوبا  لـبق  هقیقد  دـنچ  يدرک ، راکـشآ  ار  رکبوبا  غورد  وت  ملق ! يا 
(3) !«. یتسه نید  نوتس  وت  یشاب ، یم  تمحر  تیاده و  لصا  تمکح ، جنگ  وت  یتفگ ،

؟ اجک هراکدب  نز  هب  همطاف  ندرک  هیبشت  اجک و  نخس  نیا  رخآ 

تفگ و ناوارف  ياه  غورد  دوبن  كانبضغ  یتقو  رکبوبا  دنک ، یم  راکشآ  ار  دوخ  تقیقح  دوش ، كانمـشخ  ناسنا  یتقو  دنیوگ  یم 
دوخ تقیقح  تفر و  ربنم  يالاب  دش و  ینابصع  تفشآرب ، دینش  ار  وت  نانخـس  نیرخآ  یتقو  یلو  داد ، بیرف  نانخـس  نآ  اب  ار  مدرم 

.درک تنعل  ار  وت  درک و  راکشآ  ار 

هذـه تناک  نیأ  هلاق ،  لک  یلإ  هعرلا  هذـه  ام  سانلا  اهیأ  لاـقو :  ربنملا ،  دعـصف  اـهتلاقم  هیلع  قش  اـهتبطخ  رکب  وبأ  عمـس  اـملف  - . 1
كدفو هفیقسلا  ...هنتف : لکل  برم  هبنذ ،  هدیهش  هلاعث  وه  امنإ  ملکتیلف ،  دهش  نمو  لقیلف ،  عمس  نم  الأ  هللا ، لوسر  دهع  یف  ینامألا 

ام سانلا ، اهّیأ  تسا : هدـش  لـقن  مه  رگید  تروص  هب  رکبوبا  نانخـس  نیا  هغالبلا ج 16 ص 315 . جهن  حرـش  ص 104 ، يرهوجلل 
كدفو هفیقـسلا  ...لقیلف : عمـس  نم  الأ  هلآو ؟ هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  دهع  یف  ینامألا  هذـه  تناک  نیأ  هلاق ؟ ّلک  یلإ  هَعِّرلا  هذـه 
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همامإلا ص لئالد  عجارو  لاجرلا ج 12 ص 323 ; سوماق  راونألا ج 29 ص 326 ، راحب  هغالبلا ج 16 ص 215 ، جهن  حرـش  ، 104
.122

هغالبلا ج 16 ص 315. جهن  حرش  يرهوجلل ص 104 ، كدفو  هفیقسلا  اهلزنم : یلإ  همطاف  تفرصناف  رکبوبا )  ) لزن مث  - . 2
ُنْکُر ِهَمْحَّرلا َو  يَدُْـهلا َو  ُنِطْوَم  ِهَمْکِْحلا َو  ُنِدـْعَم  ُُهتَْنبا ، ِتَقَدَـص  َو  : » میدرک لقن  رکبوبا  زا  ار  تالمج  نیا  لـبق  هحفـص  دـنچ  - . 3

«. ِهَّجُْحلا ُْنیَع  ِنیِّدلا َو 
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(1) «. تسا نم  نت  هراپ  همطاف...ما  همطاف  زا  نم  تسا و  نم  زا  همطاف  دومرفن : ربمایپ  رگم 

هب ردـپ  : » تفگ یم  نینچ  وت  هب  وا  .دیـسوب  یم  ار  وت  تسد  داتـسیا ، یم  مامت ، ِمارتحا  اب  وت ، لباقم  رد  ربمایپ  هک  دـنراد  داـی  هب  مدرم 
(2) !«. داب وت  يادف 

؟(3) دنک یم  تراسج  وت  هب  نینچ  نیا  رکبوبا  ارچ  سپ  دیسوب ، یم  ار  وت  دش ، یم  گنت  تشهب  يارب  ربمایپ  لد  تقو  ره 

* * *

امش لاوما  دوب ، هتفرگ  امـش  زا  ار  تموکح  هک  وا  درک ؟ تراسج  دیدوب ، ربمایپ  نادناخ  هک  امـش  هب  هنوگ  نیا  رکبوبا  ارچ  یتسار  هب 
؟ دهدب ماجنا  تساوخ  یم  يزیچ  هچ  رگید  دوب ، هدز  شتآ  ار  اجنآ  دوب و  هدروآ  موجه  امش  هناخ  هب  دوب ، هدرک  بصغ  ار 

رورت ار  امـش   ) دـنک بارخ  ار  امـش  ِیعاـمتجا  هاـگیاج  تساوـخ  یم  وا  دـیراد ، ياـج  مدرم  ِلد  رد  زوـنه  امــش  هـک  تـسناد  یم  وا 
(. دنک یتیصخش 

هک دنمهف  یم  ربهر  ِییانتعا  یب  زا  رازاب ، هچوک و  ِمدرم  دنک ، ییانتعا  یب  یصخش ، هب  روشک  کی  ربهر  یتقو  تسا ، نوناق  کی  نیا 
دنهاوخ هچ  رگید  مدرم  سپ  دهدب ، شحف  ًانلع  یـصخش  هب  يروشک  ربهر  یتقو  الاح  دـنیوگب ، صخـش  نآ  هب  ازـسان  شحف و  دـیاب 

؟ درک

وا رخآ ! هّلپ  هب  نتفر  ینعی  تسا ) هدـش  ّتلم  نیا  ربهر  ًالعف  هک   ) رکبوبا شحف  دوش ، یم  اهراک  زا  یلیخ  يارب  يّزوجم  ربهر ، شحف 
.دنراد اور  متس  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  قح  رد  تمایق  زور  هک  دهد  یم  هزاجا  شناورهر  هب  دوخ  راک  نیا  اب 

* * *

نیا رکبوبا  یلو  دـش ، هداد  خـساپ  نآ  هب  دـش و  حرطم  یتـالاؤس  دوـب ، یملع  يا  هسلج  دوـب ، هدـش  رازگرب  دجـسم  رد  هک  يا  هسلج 
رد هک  یتقو  وا  درب ، نایاپ  هب  يرگ  یچوه  اب  ار  هسلج 

ص 360، يذمرتلا ج 5  ننـس  ص 141 ، ملسم ج 7  حیحـص  ص 5 ، دـمحأ ج 4  دنـسم  اهاذآ : ام  ینیذؤی  یّنم ، ٌهعـضب  ٌهمطاف  - . 1
هغالبلا ج 16 ص 272. جهن  حرش  مکاحلل ج 3 ص 159 ، كردتسملا 

یف اهـسلجأو  اهیدـی  لّبقو  اهب  بّحر  هیلع  تلخد  اذإ  تناک  همطاـف ، نم  هللا  لوسرب  ًاثیدـحو  ًاـمالک  هبـشأ  ساـنلا  نم  تیأر  اـم  - . 2
یلامألا یقهیبلل ج 7 ص 101 ، يربکلا  ننسلا  مکاحلل ج 3 ص 154 ، كردتـسملا  هب : تبّحرف  هیلإ  تماق  اهیلع  لخد  اذإف  هسلجم ،

یلص ) لاق هّربخو ، هاتأ  اّملف  یفطصملا ص 389 ، هراشب  هعیشلا ج 1 ص 307 ، نایعأ  راونألا ج 43 ص 25 ، راحب  یسوطلل ص 400 ،
راونألا ج 43 ص 20، راحب  نیظعاولا ص 444 ، هضور  قودصلل ص 305 ، یلامألا  تاّرم : ثالث  .اهوبأ  اهادف  تلعف  هلآو :) هیلع  هللا 

.86
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لاقف همطاف ! لیبقت  رثکتل  ّکنإ  هللا ، لوسر  ای  تلاقف : هشئاع ، کلذ  یلع  هتبتاعف  مالـسلا ،) اهیلع  ) همطاـف لـیبقت  رثُکی  ّیبنلا  ناـک  - . 3
راونألا ج 8 راحب  یشاّیعلا ج 2 ص 212 ، ریسفت  اهنم : یبوط  هرجش  هحئار  تدجو  ّالإ  اهتّلبق  امف  ...ءامـسلا  یلإ  یب  جرُع  اّمل  ّهنإ  اهل :

زنک مکاحلل ج 3 ص 156 ، كردتسملا  عجار : نیلقثلا ج 2 ص 502 و  رون  ریسفت  یّمقلا ج 1 ص 365 ، ریـسفت  عجارو  ص 142 ،
روثنملا ج 4 ص 153. ّردلا  لاّمعلا ج 12 ص 109 ،
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.دوب وا  هبرح  نیرخآ  يرگ  یچوه  دروآ ، ور  ازسان  شحف و  هب  دروآ  مک  تقیقح ، لباقم 

زا يا  هّدع  دنهدب ، هولج  نابرهم  وخ و  مرن  یناسنا  ار  رکبوبا  یلو  دننادب  رَمُع  صوصخم  ار  تنوشخ  هک  دنا  هدرک  شالت  ّتنـس  لها 
اب ار  یملع  يا  هسلج  کی  هک  یسک  ایآ  تسا : نیا  نم  لاؤس  یلو  تسا ، هدوب  وخ  مرن  یناسنا  رکبوبا ، هک  دنا  هدرک  رواب  زین  نایعیش 

تبسن ربمایپ  نادناخ  هب  ار  اوران  ِنانخـس  نآ  هک  یـسک  ایآ  تسا ؟ نابرهم  وخ و  مرن  درب ، یم  نایاپ  هب  ازـسان  شحف و  يرگ ، یچوه 
؟ تسا نابرهم  دنز  یم  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  یتیصخش  رورت  هب  تسد  هک  یسک  ایآ  تسوخ ؟ مرن  دهد ، یم 

* * *

؟ تخیر مه  هب  روط  نیا  ار  وا  وت  نخـس  مادک  داد ؟ تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  دش و  ینابـصع  هرابکی  هب  رکبوبا  هک  دـش  هچ  یتسار  هب 
؟ دروآ مک  ارچ  سپ  دوب ، رادمتسایس  رایسب  هک  وا 

اهدص دمهفب ، ار  نآ  ریثات  دناوت  یم  تسا  یبرع  شا ، يردام  نابز  هک  یسک  درک ، اپ  هب  اغوغ  یتخاس ، يراج  نابز  رب  وت  هک  يرعش 
.دریگ یم  رارق  نآ  ریثات  تحت  دونشب  ار  نآ  نابز  برع  کی  رگا  مه  زورما  یلو  درذگ  یم  زور  نآ  زا  لاس 

ییاـه هنتف  هچ  وت  زا  دـعب  هک  ینیبـب  يدوبن  یتـفر و  اـیند  زا  وت  ردـپ  يا  : » يدرک اوجن  تردـپ  ربـق  اـب  يدورـس و  رعـش  هنوگ  نیا  وت 
.دش اپ  هب  دجسم  رد  يروش  درک ، رادیب  يا  هظحل  يارب  ار  هتفخ  ياه  لد  نآ  هک  دوب  یشتآ  نوچمه  تالمج ، نیا  ...تساخرب .»

زگره نانآ  دنرب ، یم  راک  هب  متـس  ملظ و  تیوقت  هار  رد  ار  شیوخ  رنه  نانآ  دندایز ! ردقچ  دننک ، یم  تموکح  حدم  هک  ینارعاش 
هیام مه  شیوخ  ناج  زا  هار  نیا  رد  دـندز و  مد  قح  زا  هک  یتسه  ینارعاش  دمآرـس  وگلا و  یتسار  هب  دـننک ، یمن  زاب  اج  اـه  لد  رد 
زوس زا  وت  يادص  دنک ، هزجعم  دـناوت  یم  دریگ  رارق  تقیقح  ّقح و  تمدـخ  رد  رنه  یتقو  تسا ، رنه  تردـق  نیا  يرآ ، .دنتـشاذگ 
دوب اجنیا  دش ، رادیب  اه  یلیخ  هتفخ  نادجو  دش ، دنلب  اه  هیرگ  يادـص  .تخاس  رادـیدپ  دجـسم  رد  يروش  تشاد ، یهاوگ  تنورد 

رکبوبا هک 
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تـسد هب  شدوخ  تخاـس و  راکـشآ  ار  دوخ  تقیقح  تفر و  ربنم  يـالاب  هب  دـنک و  لرتـنک  ار  دوخ  مشخ  تسناوتن  رگید  دیـسرت و 
کشا اب  وت  تخاس ، راکشآ  ار  تفالخ  هاگتسد  غورد  دوب ، هارمه  وت  کشا  اب  هک  رعـش  نیا  .درک  راکـشآ  ار  شیاه  غورد  شدوخ ،

.يدش زوریپ  اعّدا  رپ  ِتموکح  نآ  رب  شیوخ 

* * *

همه شاک  درادـن ، ندرک  ظفح  شزرا  ًالـصا  هک  دـننک  یم  ظـفح  ار  یبلاـطم  اـم  ناـناوجون  میوگب : مهاوخ  یم  ار  یبلطم  اـجنیا  رد 
! تسا هعیش  ّتیوه  زمر  رعش ، نیا  تسا ، خیرات  رد  یفطع  هطقن  رعش ، نیا  دندرک ! یم  ظفح  ار  رعش  نیا  هعیش  ناناوجون 

قیوشت ار  ناناوجون  هک  گرزب  يا  هزیاج  اب  يا  هقباسم  درک ؟ دهاوخ  ارجا  رعـش  نیا  ظفح  يارب  گرزب  يا  همانرب  دنمتریغ  نیمادـک 
؟ داد دهاوخ  هزیاج  وا  هب  درک و  دهاوخ  قیوشت  رعش  نیا  ظفح  هب  ار  شدنزرف  ردام  ای  ردپ  مادک  یتسار  هب  .دنک  رعش  نیا  ظفح  هب 

زورید لسن  لثم  ادرف ، لسن  دـیراذگن  دـینکب ! يراک  هعیـش » مولظم  ردام   » يارب دـیناوت  یم  هک  یناسک  يا  میوگ  یم  نخـس  امـش  اـب 
دیراذگن دیوش ! راک  هب  تسد  دننامب ! لفاغ  رعش ، نیا  هبطخ و  نیا  زا  نم ، یناوجون  راگزور  دننامه  هعیش  ناناوجون  دیراذگن  دشاب !

ّقفوم نانآ  دـیراذگن  امـش  دنـشاب ، هناگیب  هبطخ  نیا  اب  هعیـش  ناناوج  ات  دـنک  یم  شالت  هطـساو  رازه  اب  نمـشد  دوش ، ّقفوم  نمـشد 
! دیرادرب یمدق  .دنوش 

زین ار  هبطخ  نیا  دناوت  یم  یتحار  هب  دنک ، ظفح  ار  نآرق  ما  یس  ءزج  دناوت  یم  هک  یـسک  تسین ! يا  هدیچیپ  زیچ  هبطخ ، نیا  ظفح 
، دنا هدرک  ظفح  ار  هبطخ  نیا  ناناوجون ، زا  یـضعب  هک  مدید  نم  تسا .) نآرق  ما  یـس  ءزج  فصن  هزادنا  هب  هبطخ  نیا   ) .دنک ظفح 

...دراد رّکشت  ریدقت و  ياج  نانآ ، راک  نیا 

* * *

رفن کی  یّتح  یلو  یتفگ  نخس  مدرم  نیا  اب  يدوب ! اهنت  مولظم و  وت  ردقچ  نم ! يوناب 
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؟ يدوبن وا  نت  هراپ  ربمایپ و  رتخد  وت  رگم  رخآ  مسیونب ، هچ  میوگب و  هچ  مناد  یمن  درکن ! يرای  ار  وت  مه 

نارسمه زا  یکی  هشیاع ، .داتفا  یتاقافتا  هچ  درک ، مایق  هّکم  رد  يرجه ) لاس 35  رد   ) هشیاع یتقو  هک  مناد  یم  .مربخاب  خیرات  زا  نم 
.دریگب ار  وا  نوخ  ماقتنا  دهاوخ  یم  هک  درک  اعّدا  درک و  هناهب  ار  نامثع  نهاریپ  وا  دوب ، ربمایپ 

؟ دوب هک  هشیاع  هاپس  هدنامرف  تسا : نیا  نم  لاؤس  دوب ، نامثع  لتاق  هحلط ،

! هحلط

زاغآ ار  گرزب  يا  هنتف  نانآ  دوب ، هتـسب  ناـمیپ  هشیاـع  اـب  دوب و  هدادرـس  ار  وا  یهاوخنوخ  داـیرف  دوب ، ناـمثع  ِلـتاق  دوخ  هک  هحلط 
(. لَمَج گنج   ) .دنزاس نوگنرس  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع تموکح  دنتساوخ  یم  دندرک و 

، دـندمآ وا  يرای  هب  رفن  رازه  هس  درک  يراـی  بلط  مدرم  زا  درک و  ینارنخـس  هّکم  رد  هشیاـع  یتقو  متفگ ؟ هچ  يارب  ار  نانخـس  نیا 
اب دنک و  اپرب  هنتف  ات  دندرک  يرای  هنوگ  نیا  ار  هشیاع  تّما  نیا  دندوب ، هدش  رفن  رازه  یـس  وا  نایهاپـس  دیـسر  هرـصب  هب  هشیاع  یتقو 
هک ار  وت  درکن ، يرای  ار  وت  مه  رفن  کـی  یّتح  درک ، يراـی  بلط  ناـنآ  زا  يرجه ) لاس 11  رد   ) وت هک  یتقو  یلو  دـتفارد ، تلادـع 

...دنتشاذگ اهنت  هنوگ  نیا  يدوب ، وا  راگدای  اهنت  ربمایپ و  نت  هراپ 
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( مالسلا هیلع  ) یلع اب  وگتفگ  مهن : لصف 

َْتلاَق ُراَّدـلا  اَِهب  ْتَّرَقَتْـسا  اَّمَلَف  ِْهیَلَع  اَهَعُولُط  ُعَّلَطَتَی  ِْهَیلِإ َو  اَهَعوُجُر  ُعَّقَوَتَی  ( مالـسلا هیلع  ) َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َو  مالـسلا ) اهیلع  ) ْتَأَفَْکنا َُّمث   38
(: مالسلا هیلع  ) َنِینِمْؤُْملا ِریِمَِأل 

.دوب وت  تشگزاـب  رظتنم  هناـخ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع يدرگرب ، هناـخ  هب  هک  دوب  نآ  تقو  رگید  يدرک ، اوـجن  شیوـخ  ردـپ  ربـق  اـب 
اب ات  یتساوخ  نانآ  زا  یتفگ و  نخـس  مدرم  اـب  هنوگ  نآ  وت  دـیایب ، دجـسم  هب  شدوخ  تسین  حالـص  تسناد  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
نآ روضح  رد  دنتـسناوت  یمن  نانآ  یلو  دمآ ، نیگنـس  رایـسب  هفیلخ  نارادفرط  يارب  نخـس  نیا  دنزیخرب ، هناّحلـسم  هزرابم  هب  هفیلخ 
یم دجسم  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع رگا  یلو  دوبن ، تموکح  حالص  هب  طیارـش  نآ  رد  يزیچ  نینچ  دنوش ، روهلمح  وت  هب  ّتیعمج  همه 
رـس ریز  اـه  هنتف  نیا  همه  هک  تفگ  ربـنم  يـالاب  رکبوـبا  .داد  یم  خر  يا  هعجاـف  دـندرک و  یم  وا  راـثن  ار  دوـخ  مشخ  اـسب  هچ  دـمآ 

.تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع

یم ار  تموکح  نیا  ددرگ ، یمرب  دـیآ و  یم  هناخ  ِرد  هب  مادـم  وا  دنیـشنب ، اج  کی  دـناوت  یمن  تسوت ، رارق  یب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
نارومأم لبق ، زور  دنچ  .تسوت  نارگن  وا  دسانش ،
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هب ار  مدرم  وت  هک  نونکا  دنداد ، رارق  راوید  رد و  نیب  ار  وت  دندز و  شتآ  ار  امـش  هناخ  ِرد  دـندروآ و  موجه  امـش  هناخ  هب  تموکح 
...دریگب یکانرطخ  میمصت  تموکح  دنکن  يا ، هدرب  ار  تموکح  نیا  يوربآ  يا و  هدناوخارف  هزرابم 

! ایادخ : » تخادنا یم  هچوک  هب  یهاگن  درک و  یم  زاب  همین  ار  هناخ  ِرد  یهاگ  وا  ایوگ  تسوت ، لاح  نارگن  مالسلا ) هیلع  ) یلع يرآ ،
.»؟ دماین نم  همطاف  ارچ  دش ، هچ 

راـمیب وت  يور ، یم  هناـخ  تمـس  هب  مارآ  مارآ  ییآ و  یم  نوریب  دجـسم  زا  دنتـسه  تهارمه  هک  مشاـه  ینب  ناـنز  زا  یعمج  اـب  وـت 
راظتنا رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع یـسر ، یم  هک  هناخ  رد  هب  يراد ، یمرب  مدق  مارآ  يا ، هدـش  حورجم  هناخ ، هب  موجه  هثداح  رد  یتسه ،

.تسوت يرامیب  رتسب  نیا  دـننک ، یم  یهارمه  ترتسب  رانک  ات  ار  وت  نانز  نآ  يوش ، یم  هناخ  دراو  مشاه  ینب  نانز  اب  هارمه  تسوت ،
.دنور یم  دوخ  هناخ  هب  دننک و  یم  یظفاحادخ  وت  اب  نانز  نآ  یتاظحل  زا  دعب  يریگ ، یم  ياج  رتسب  رد  وت 

وا هب  ادـخ  تسا ، هتفرگ  لغب  هب  مغ  يوناز  تسا و  هتـسشن  نیمز  يور  قاتا  هشوگ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ینیب  یم  ینک ، یم  یهاگن 
رکبوبا نانخـس  همه  زا  وا  دـندرک ، راوخ  ار  وت  مدرم  درکن ، يراـی  ار  وت  مه  رفن  کـی  یّتح  هک  دـناد  یم  وا  تسا ، هداد  تماـما  ملع 
ریشمش مخز  زا  نابز  مخز  دنیوگ  یم  تسا ، هدروآ  درد  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع لد  دومن ، وت  هب  رکبوبا  هک  یتراسج  تسا ، ربخاب 

هب ار  شرـسمه  رکبوبا  هک  دنک  لّمحت  هنوگچ  رخآ  تسا ، دـنمتریغ  يدرم  وا  یتسه ، ( مالـسلا هیلع  ) یلع سومان  وت  تسا ! رت  تخس 
یهت بلاـق  تسا  کـیدزن  تسا ، هدروآ  درد  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع بلق  تسا و  هاـکناج  يدرد  نیا  دـنک ! هیبشت  يا  هراکدـب  نز 

ییوگب نخس  هنوگچ  ینک  یم  رکف  دوخ  اب  دنزب ، فرح  وت  اب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ات  ینک  يراک  دیاب  يوش ، یم  وا  لاح  نارگن  دنک ،
.ییوگ یم  نخس  وا  اب  نیمه  يارب  يروآ ، نوریب  نیگنس  ِمغ  ياضف  نیا  زا  ار  وا  هک 

اریز تسا ، هدربن  ریشمش  هب  تسد  تسا و  هتسشن  هناخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ارچ  هک  یناد  یم  وت 

دجسم رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش  باتهم : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


107 ص :

( مالـسلا هیلع  ) یلع دـندروآ ، موجه  امـش  هناخ  هب  دـنتفرگ و  تسد  رد  ار  تموکح  ناقفانم  یتقو  تسا ، هتـساوخ  نینچ  وا  زا  ربماـیپ 
ناونع هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ات  داتفا  یم  تموکح  تسد  هب  هناهب  نیرتهب  درک ، یم  ار  راک  نیا  وا  رگا  اریز  دربن ، ریـشمش  هب  تسد 

هیلع ) یلع دندش  یم  ّقفوم  نانآ  رگا  .دش  یم  زاغآ  یتخس  گنج  دندمآ و  یم  تموکح  نارومأم  .دنک  یفّرعم  بِراُحم )  ) رگشروش
نآرق تسا و  هدرب  ریـشمش  هب  تسد  یمالـسا  تموکح  ّدـض  رب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  دـنتفگ  یم  همه  هب  دنتـشک ، یم  ار  مالـسلا )

، داتفا یم  هعماج  رد  یگرزب  فالتخا  دـندش ، یمن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نتـشک  هب  ّقفوم  مه  رگا  .دـناد  یم  لـتق »  » ار رگـشروش  يازس 
ار مالـسا  راموط  دـننک و  هلمح  هنیدـم  هب  نانآ  دـتفیب و  فالتخا  ناناملـسم  نیب  اـت  دـندوب  یتصرف  نینچ  رظتنم  مه  مور  روشک  هاـپس 

.دننیچرب

لها هب  ّتبحم  زج  يزیچ  نید ، تقیقح  حور و  دربب ، نیب  زا  ار  ربمایپ  لـسن  اـت  دـنک  ادـیپ  يا  هناـهب  دوب  نیا  تموکح  یلـصا  فدـه 
یلو دـنامن ، یقاـب  ربماـیپ  لـسن  زا  يرثا  رگید  اـت  دـنک  دوباـن  ار  نید  تقیقح  تساوـخ  یم  قاـفن  ّطـخ  تسین ، ( مالـسلا مهیلع  ) تـیب

.دسرب دوخ  فده  نیا  هب  تموکح  تشاذگن  دوخ  ربص  اب  مالسلا ) هیلع  ) یلع

هب دنک  یم  بّجعت  تسیچ ، نانخس  نیا  زا  وت  فده  هک  دنادن  یسک  رگا  ییوگب ، نخس  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  یهاوخ  یم  نونکا  وت 
هیلع ) یلع ربص  زار  وت  اریز  تسین ، ضارتعا  وت ، نخـس  یلو  .يا  هدرک  ضارتـعا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  وت  هک  دـنک  یم  لاـیخ  هابتـشا 
یم يروایب ، نوریب  دیدش ، مغ  تلاح  نیا  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع یهاوخ  یم  وت  .يربخاب  وا  راک  تمکح  زا  یناد و  یم  ار  ( مالـسلا

: ییوگ یم  نینچ  ینز و  یم  ادص  ار  وا  سپ  دیوگب ، نخس  وت  اب  وا  هک  ینک  يراک  یهاوخ 

* * *

َهَفاَُحق ِیبَأ  ُْنبا  اَذَه  ِلَزْعَْألا  ُشیِر  َکَناَخَف  ِلَدْجَْألا  َهَمِداَق  َتْضَقَن  ِنِینَّظلا  َهَرْجُح  َتْدَعَق  ِنِینَْجلا َو  َهَلْمَـش  َْتلَمَتْـشا  ِبلاَط  ِیبَأ  َْنبا  اَی   39
اَهَرْصَن َو ٌهَْلیَق  ِیْنتَسَبَح  یَّتَح  یِماَلَک  ِیف  ََّدلَأ  ُُهْتیَْفلَأ  یِماَصِخ َو  ِیف  َدَهْجَأ  ْدََقل  َّیَْنبا  َهَْغُلب  ِیبَأ َو  َهَلِْحن  ِینُّزَْتبَی 
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َْتعَـضَأ َمْوَی  َكَّدَـخ  َتْعَرْـضَأ  ًهَمِغاَر ، ُتْدُـع  ًهَمِظاَک َو  ُتْجَرَخ  َِعناَم  َِعفاَد َو ال  اَلَف  اَهَفْرَط  ِینوُد  ُهَعاَمَْجلا  ِتَّضَغ  اَهَلْـصَو َو  ُهَرِجاَهُْملا 
يِریِذَع ِیتَّلِذ  َنوُد  ِیتَْئیَنُه َو  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  ِیل  َراَیِخ  اًِلئاَط َو ال  َْتیَنْغَأ  اًِلئاَق َو ال  َْتفَفَک  اَم  َباَرُّتلا  َتْشَرَْتفا  َباَئِّذلا َو  َتْسَرَْتفا  َكَّدَح 

َیلِإ َياَوْدَع  ِیبَأ َو  َیلِإ  َياَوْکَـش  ُدُضَْعلا  َنَهَو  ُدَمَْعلا َو  َتاَم  بِراَغ  ِّلُک  ِیف  َياَْلیَو  قِراَش  ِّلُک  ِیف  ياَْلیَو  ًایِماَح  َْکنِم  ًایِداَع َو  ُْهنِم  ُهَّللا 
.اًلیِْکنَت ًاسَْأب َو  ُّدَشَأ  ًالْوَح َو  ًهَُّوق َو  ْمُْهنِم  ُّدَشَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  یِّبَر 

هناخ هشوگ  رد  تسا  نانآ  يوجتسج  رد  تموکح  هک  یناسک  دننامه  يا و  هتفرگ  لغب  هب  مغ  يوناز  هک  منیب  یم  بلاطوبا ! ِرسپ  يا 
نیا هب  يا  هدنرپ  شوختـسد  هک  تسا  هدش  هچ  لاح  یتسکـش ، ار  يراکـش  ِناگدنرپ  ِرپ  هاش  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  يا ؟ هتـسشن 
)؟ یناشن یمن  شیاجرس  درادن  یتعاجش  چیه  هک  ار  رکبوبا  ارچ  سپ  يدناشن ، كاخ  رب  ار  برع  ناناولهپ  وت  ( ؟ يا هدش  یکچوک 

یم كدف  اب  هدنیآ ) رد   ) منادنزرف دوب ، مردپ  ششخب  هک  كدف  نامه  تفرگ ، نم  زا  ار  كدف  رکبوبا )  ) هفاُحقوبا رسپ  ینیب  یمن  ایآ 
راصنا رگید  هک  درک  ینمـشد  نم  اب  نانچ  وا  تساخرب ، نم  اب  ینمـشد  هب  اراکـشآ  رکبوبا  یلو  دننارذگب  ار  دوخ  یگدنز  دنتـسناوت 

ّقح هک  نآ  يارب  درکن ، ما  يرای  سک  چیه  یلو  متـساوخ  کمک  مدرم  زا  نم  .دـندرکن  يرای  ارم  زین  نارجاهم  دـندیرب و  نم  زا  مه 
مدرم اب  متفر و  دجـسم  هب  مدـش  جراخ  زوس  درد و  زا  رپ  یلد  اب  هناخ  زا  يراکددـم ! هن  مراد و  يرواـی  هن  مریگب  رکبوبا  زا  ار  مدوخ 

.متشگزاب هناخ  هب  لاب  هتسکش  نونکا  متفگ و  نخس 

ار راوخنوخ  ياه  گرگ  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  دوش ، دایز  وا  تأرج  دسرتن و  وت  زا  رگید  نمـشد  هک  دش  ثعاب  وت  ینیـشن  هشوگ 
يراک یتشادنزاب و  نخس  زا  ار  نانآ  یتفرگن و  ار  نایوگ  هوای  نانخس  ولج  وت  .يا  هدش  نیـشن  كاخ  نونکا  اّما  يدیرد ، یم  مه  رد 

يراک رگید  مرادن و  يرایتخا  هک  مه  نم  .يدرکن  ناراکمتس  نیا  ندیبوک  مهرد  يارب  مه 
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.مدید یمن  ار  اه  هنحـص  نیا  نم  دوب و  هدیـسر  ارف  مگرم  اه ، ییانتعا  یب  اه و  تناها  نیا  زا  لبق  شاک  يا  مهدـب ، ماجنا  مناوت  یمن 
متـشاد راظتنا  وت  زا  رگید  يوس  زا  ما و  هدش  رگمتـس  نمـشد  راتفرگ  وس  کی  زا  منک  هچ  دریذپب ! میوگ  یم  هچنآ  رد  ارم  رذع  ادخ 

هراچ منک ، هچ  مدـش ، روای  رای و  یب  رگید  نم  تفر و  ایند  زا  هک  دوب  مردـپ  نم  هاگ  هیکت  سوسفا ! دـص  سوسفا و  ینک ، يرای  ارم 
تخس وت  باذع  یتسه و  رت  يوق  سک  همه  زا  وت  ایادخ ! مهاوخب ، يرای  ادخ  زا  منک و  مردپ  هب  ملاح  تیاکـش  هکنآ  زج  مرادن  يا 

! ناتسب منانمشد  زا  ارم  ِداد  تدوخ  سپ  تسا ،

* * *

عورش وا  دهدب ، یّلست  ار  وت  دهاوخ  یم  نونکا  درک و  شوگ  وت  نانخس  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دیـسر ، نایاپ  هب  وت  نخـس  نم ! يوناب 
یتقو وا  .تفرگ  هلـصاف  هاکناج ، تخـس و  تلاح  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يدیـسر و  تلّوا  فده  هب  وت  دنک و  یم  وت  اب  نخـس  هب 

رود دوب  نآ  رد  هک  ییاضف  زا  ار  وا  نتفگ  نخـس  نیمه  تفگ و  نخـس  وت  اب  تسا  هدرک  اپ  هب  نافوط  وت  لد  رد  اه  هصغ  هک  دـیمهف 
.درک

؟ تسیچ نانخس  نیا  زا  وت  مود  فده  یتسار  هب  منک ، رکف  وت  مود  فده  هب  نم  هک  تسا  نآ  تقو  نونکا 

: منک نایب  يا  همدقم  دیاب  اجنیا  رد 

کـش نآرق  هب  هک  شابن  یناسک  زا  دّمحم ! يا  (: » َنیِرَتْمُْملا َنِم  َّنَنوُکَتالَف  : ) دـیوگ یم  ربمایپ  هب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 114  رد  ادخ 
«. دننک یم 

هتفگ نخـس  روط  نیا  وا  اب  ادـخ  ارچ  سپ  دـنک ، یمن  کش  نآرق  هب  زگره  وا  تسا ، موصعم  هک  ربمایپ  تسا ، رفک  نآرق ، رد  ّکـش 
؟ تسا

، یتسه وت  نم  بطاخم  : » ینعی هراج .» ای  یعمْسا  ینعأ و  كاّیا  : » دیوگ یم  نینچ  هک  دراد  دوجو  لثملا  برـض  کی  یبرع  نابز  رد 
رد نک .»!  شوگ  ار  منخس  هیاسمه !  يا  اّما 

دجسم رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش  باتهم : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


110 ص :

«. دونشب راوید  هک  دیوگ  یم  رد  هب  : » مییوگ یم  یسراف  نابز 

يا اـّما  یتسه ، وت  نم  بطاـخم  : » تسا هدـش  لزاـن  هنوگ  نیا  نآرق  تسا : هتفگ  نینچ  ناراـی  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
 !«. نک شوگ  ار  منخس  هیاسمه ! 

ناناملـسم یلو  دیوگ  یم  نخـس  ربمایپ  اب  ادخ  دننک ،» یم  کش  نآرق  هب  هک  شابن  یناسک  زا  : » دیوگ یم  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  ادـخ 
.دننکن دیدرت  نآرق ، هرابرد  زگره  دننک و  شوگ  دیاب 

خیراـت اـت  یتـفگ  نخـس  هنوگ  نیا  وت  .دوب  هچ  نانخـس  نیا  رد  وت  مود  فدـه  هک  مناد  یم  دـش ، نشور  هیآ  نیا  ریـسفت  هک  نوـنکا 
وت دندرک ، هچ  وت  اب  نادرمان  نآ  تفر  ایند  زا  ربمایپ  هک  نآ  زا  دعب  دننادب  دنوش ، هاگآ  وت  لد  ِدرد  زا  ناگدازآ  دونـشب ، ار  وت  يادص 

.ینک یم  راکشآ  ار  تقیقح  یشک و  یم  همکاحم  هب  ار  لطاب  تموکح  نآ  هنوگ  نیا 

* * *

: منک هراشا  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  يارجام  هب  مهاوخ  یم  اجنیا  رد 

دورب و روط  هوک  هب  یتّدم  يارب  ات  داد  نامرف  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هب  سپـس  داد ، تاجن  نوعرف  تسد  زا  ار  لیئارـسا  ینب  موق  ادـخ 
تسرد يا  هلاسوگ  يرماس ، مان  هب  یصخش  تفر ، مدرم  نایم  زا  مالسلا ) هیلع  ) یسوم یتقو  .درپس  نوراه  شردارب  تسد  هب  ار  مدرم 
.دنداتفا بیجع  يا  هنتف  رد  دندش و  تسرپ  هلاسوگ  دندروخ و  بیرف  مه  مدرم  تسام ،» يادخ  هلاسوگ  نیا  : » تفگ مدرم  هب  درک و 

هب یـسک  یلو  دینک ،» تعاطا  ار  منامرف  دینک و  يوریپ  ارم  سپ  تسا ، هناگی  يادخ  امـش ، يادخ  مدرم !  يا  : » تفگ نانآ  هب  نوراه 
.درکن شوگ  وا  نخس 

.تفگ نخس  وا  اب  يدنت  اب  تفرگ و  ار  وا  شیر  تفر و  نوراه  شردارب  يوس  هب  تشگزاب ، روط  هوک  زا  مالسلا ) هیلع  ) یسوم یتقو 

: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  نوراه  اب  مالسلا ) هیلع  ) یسوم نخس  هط ، هروس  هیآ 92 و 93  رد  نآرق 
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(. يِْرمَأ َْتیَصَعَفَأ  ِنَِعبَّتَت ، اَّلَأ  () اوُّلَض ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَعَنَم  اَم  ُنوُراَه  اَی  َلاَق  )

یتساوخ یم  ایآ  يدـشن ؟ نانآ  راک  عنام  يدرکن و  يوریپ  نم  شور  زا  دـندش  هارمگ  نانآ  يدـید  یتقو  ارچ  : » تفگ نینچ  یـسوم 
.»؟ ینکب ارم  ینامرفان 

«. دندرکن منخس  هب  شوگ  یلو  متفگ  نخس  نانآ  اب  نم  نک ، اهر  ارم  مردام !  رسپ  يا  : » تفگ نینچ  باوج  رد  نوراه 

فده دنتفگ ؟ نخـس  هنوگ  نیا  مه  اب  ود  نآ  ارچ  سپ  دـندوب ، موصعم  ود  ره  نوراه ،)  ) وا نیـشناج  یـسوم و  هک  میرواب  نیا  رب  ام 
؟ درک ضارتعا  نوراه  هب  وا  ایآ  دوب ؟ هچ  نانخس  نیا  زا  مالسلا ) هیلع  ) یسوم

يا هراچ  هک  دوب  گرزب  ردق  نآ  لیئارـسا  ینب  هانگ  فارحنا و  تسادخ ، فرط  زا  حرط  کی  نیا  هک  مینیب  یم  مینک  یم  ّتقد  یتقو 
رادـیب تلفغ  باوخ  زا  یتحار  نیا  هب  دنتـسناد  یم  ادـخ  ار  وا  دـندرک و  یم  فاوط  هلاسوگ  نآ  رود  هک  یمدرم  دوبن ، حرط  نیا  زج 

، دنیایب شوه  هب  لیئارـسا  ینب  ات  تفگ  یم  نخـس  نینچ  نیا  وا  اب  دز و  یم  نیمز  رب  نوراه  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم دـیاب  دـندش ، یمن 
.دنوش رادیب  باوخ  زا  ات  دش  یم  دراو  مدرم  نآ  رب  یکوش  دیاب  طیارش  نآ  رد  يرآ ،

دندـیمهف هک  دوب  اجنیا  دـنک ، یم  اوعد  وا  اـب  تسا و  هدز  نیمز  هب  ار  نوراـه  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هک  دـندید  دوخ  مشچ  اـب  ناـنآ 
راـتفر نیا  دـنک ! یم  راـتفر  روـط  نیا  شنیـشناج  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم نآ ، رطاـخ  هب  هک  تـسا  گرزب  ردـق  نآ  ناـنآ ، فارحنا 

! تسا یگرزب  هانگ  هچ  یتسرپ  تب  هک  دنمهفب  تمایق ، زور  ات  مدرم  هک  دش  ثعاب  ( مالسلا هیلع  ) یسوم

ضارتعا نخـس ، نیا  ینکب ،»؟ ارم  یناـمرفان  یتساوخ  یم  اـیآ  : » تفگ نوراـه  هب  وا  دـینک : ّتقد  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هلمج  نیا  هب 
مدرم تاـساسحا  اـت  دـننک  یم  ارجا  ار  نآ  موـصعم  ود  تـسا و  هدرک  یحارط  ار  نآ  ادــخ  هـک  تـسا  یحرط  يارجا  هـکلب  تـسین ،

راتفرگ یگرزب  هنتف  هچ  رد  دنک و  یم  دیدهت  ار  نانآ  يرطخ  هچ  دنمهفب  دنوش و  رادیب  باوخ  زا  دوش و  کیرحت 
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.دهدب تاجن  یهارمگ  رطخ  زا  ار  مدرم  حرط ، نیا  اب  دهاوخ  یم  ادخ  دنا ، هدش 

یتقو تسا ، هدمآ  ربمایپ  ثیدح  رد  بلطم  نیا  دـهد ، یم  يور  مه  مالـسا  تّما  رد  تسا  هداد  يور  لیئارـسا  ینب  رد  هک  یقافّتا  ره 
.میشاب دهاش  ار  نآ  هنومن  دیاب  مه  تما  نیا  رد  میراد ، ار  موصعم  ود  ياوعد  لیئارسا  ینب  رد 

* * *

نخس تسین ، مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  ضارتعا  وت ، نخس  نیا  یلو  یتفگ ، نخـس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  يدمآ  هناخ  هب  یتقو  نم ! يوناب 
.دوشن مگ  تقیقح  ات  تسا  هدرک  یحارط  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یحرط  يارجا  وت ،

رد ادـخ  هدـنیامن   » ار وا  تفگ و  دـنهاوخ  نخـس  رکبوبا  ياه  یبوخ  زا  مدرم  يارب  لاس  نارازه  رکبوبا ، تموکح  یتاغیلبت  هاگتـسد 
، تاغیلبت همه  ینکب ؟ دـیاب  هچ  یناـسرب  خـیرات  شوگ  هب  ار  تقیقح  ّقح و  يادـص  هک  نیا  يارب  درک ، دـنهاوخ  یفرعم  نیمز » يور 
ّقح و تاجن  ثعاب  دـناوت  یم  یحرط  هچ  تسا ، ینادرگرـس  تریح و  زا  رپ  هعماـج  ياـضف  تسا و  رکبوبا  تسد  رد  تردـق  لوپ و 

؟ دوش تقیقح 

نخـس يدنت  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  وت  ینک ، ارجا  ار  تسا  هتفگ  وت  هب  ادخ  هک  ار  یحرط  ات  ییآ ، یم  نادـیم  هب  رگید  راب  کی  وت 
! یتفا یمرد  تموکح  نآ  یتاغیلبت  هاگتسد  اب  اهنت  کت و  وت  تسا ، خیرات  همه  اب  وت  نخس  يور  یلو  ییوگ ، یم 

شمارآ اج  همه  دوب ، یلاع  زیچ ، همه  دندرک و  باختنا  ار  هفیلخ  مدرم  ربمایپ ، تلحر  زا  دعب  دـیوگب  دـهاوخ  یم  توغاط  تموکح 
وگتفگ يدنت  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  رهاظ  رد  هک  دسر  یم  شوگ  هب  وت  دایرف  هک  تساجنیا  دـندوب ، دونـشخ  یـضار و  همه  دوب و 

...تسا خیرات  اب  وت  نخس  يور  یلو  ینک ، یم 

* * *

كدف اب  هدنیآ ) رد   ) منادنزرف دوب ، مردپ  ششخب  كدف  : » منک ّتقد  دیاب  وت  نخس  نیا  هب 
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«. دننارذگب ار  دوخ  یگدنز  دنتسناوت  یم 

كدف کلام  وت  دیـشخب و  وت  هب  ار  نآ  دوب  هدـنز  ربمایپ  هک  ینامز  يرآ ، ینک ، یم  رکذ  یبأ » هلحن   » ناونع هب  ار  كدـف  وت  اجنیا  رد 
.تسا ششخب »  » هکلب تسین ، ثرا » ، » كدف يدش ،

چیه تفرگ ، یمن  وت  زا  ار  كدف  رکبوبا  رگا  ییوگ ، یم  ار  نخـس  نیا  ینک و  یم  هاگن  تمایق  زور  ات  تاداس  يداصتقا  عضو  هب  وت 
هب یضیرم  دّیس  چیه  دنام ، یمن  رهوش  نودب  هیزیهج  نتشادن  رطاخ  هب  يدّیس  رتخد  چیه  دیباوخ ، یمن  هنسرگ  مکش  اب  بش  يدّیس ،

...درک یمن  اهر  ار  دوخ  نامرد  رقف ، رطاخ 

ُْتیَنَو اَمَف  ِهَُّوبُّنلا  َهَّیَِقب  ِهَْوفَّصلا َو  َهَْنبا  اَی  ِكِدْـجَو  ْنَع  یِِهنْهَن  َُّمث  ِِکِئناَِشل  ُْلیَْولا  َِلب  َِکل  َْلیَو  ال  مالـسلا :) هیلع  ) َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َلاَقَف   40
ِْکنَع َعُِطق  اَّمِم  ُلَْضفَأ  َِکل  َّدِعُأ  اَم  ٌنُومْأَم َو  ُِکلیِفَک  ٌنوُمْـضَم َو  ُِکقْزِرَف  َهَْغُلْبلا  َنیِدیُِرت  ِْتنُک  ْنِإَف  يِروُدـْقَم  ُتْأَطْخَأ  ِینیِد َو ال  ْنَع 

.ْتَکَْسمَأ ُهَّللا َو  َِیبْسَح  مالسلا :) اهیلع  ) َْتلاَقَف .َهَّللا  ِیبِسَتْحاَف 

! ناربمایپ نیرتهب  راگدای  يا  ادخ ! هدیزگرب  رتخد  يا  : » تفگ نخس  هنوگ  نیا  وت  اب  دمآ و  نخس  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  دوب  اجنیا 
زا نم  .يروخن  هودـنا  مغ و  رگید  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دروخب ! سوسفا  دـیاب  هک  تسوـت  نمـشد  نیا  هکلب  تسین ، وـت  رب  یـسوسفا 

يارب وت  هک  يرادقم  هب  تسا و  هدرک  تنامـض  ار  يزور  ادـخ  متـسب ، راک  هب  دوب ، مناوت  رد  هچنآ  هکلب  مدـشن ، نیـشن  هشوگ  یتسس 
نآ همه  زا  رتهب  تسا  هدرک  هدامآ  تیارب  اه  یبوخ  زا  ادـخ  هچنآ  همطاـف ! يا  دـناسر ، یم  وت  هب  ادـخ  يراد ، زاـین  یگدـنز  نارذـگ 

«. هللا َِیبسَح  وگب : نک و  لّکوت  وا  هب  نک و  هشیپ  ربص  سپ  دنا ، هتفرگ  وت  زا  هک  تسا  يزیچ 

.دیسر نایاپ  هب  ارجام  نیا  رد  وت  نخس  نآ ، زا  سپ  و  هللا » َِیبسَح  : » یتفگ نینچ  يدروآ و  الاب  ار  تیاه  تسد  هک  دوب  اجنیا 

، يدرک تعاطا  ار  وا  نخس  وت  ییوگب و  ار  هللا » یبسح   » ات تساوخ  وت  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع
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اب هارمه  ربمایپ  یتقو  تسا ، هدمآ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 173  رد  رکذ  نیا  .تسا  یفاک  نم  ندرک  يرای  يارب  ادخ  ینعی  هللا » یبسح  »
یم امش  يوس  هب  یگرزب  هاپس  اب  نانآ  هک  دیسرتب  نمشد  زا  : » دنتفگ ناقفانم  زا  يا  هّدع  تفر ، یم  نارفاک  اب  گنج  هب  مالسا  رکـشل 
رواب اب  ار  نخـس  نیا  نانآ  تسا ،» نانمؤم  نابیتشپ  ِنیرتهب  وا  هک  تسا  یفاک  ام  يارب  دـنوادخ  يرای  : » دـنداد باوج  نانمؤم  دـنیآ ،»

.درک يرای  ار  نانآ  نیمه  دنتفگ و  یبلق 

.دنک یم  يرای  ار  دوخ  ناتسود  هراومه  وا  هک  یتسب  لد  ادخ  يرای  هب  يدرک و  راذگاو  ادخ  هب  ار  تنانمشد  یتفگ ، هللا » یبسح   » وت

ار مالـسا  هک  دوب  نیا  نانآ  ناهنپ  فدـه  دـندش ؟ زوریپ  نانآ  ایآ  دوب ؟ هچ  نانآ  فدـه  دوب ؟ هچ  ادـخ  يراـی  منادـب  مهاوخ  یم  نم 
یم دنتـشاد ، لد  هب  تردپ  زا  هک  يا  هنیک  رطاخ  هب  نانآ  دیـشک ، ناوارف  ياه  یتخـس  نآ ، يارب  تردپ  هک  ینید  نامه  دـننک ، دوبان 

زا ناذا  يادـص  هک  ینامز  ات  درک ، يرای  ار  وت  ادـخ  دـنامب و  یقاـب  نید  هک  دوب  نیا  وت  فدـه  دـننک ، نک  هشیر  ار  نآرق  دنتـساوخ 
ادخ يرای  نامه  نیا  یتسه ، نادیم  نیا  زوریپ  وت  دـننک ، یم  دای  مارتحا  اب  ار  وت  ردـپ  ناذا ، رد  هک  ینامز  ات  تسا ، دـنلب  اه  هتـسدلگ 

...دوب

* * *

وت زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  همه  زا  رتـهب  تسا  هدرک  هداـمآ  وـت  يارب  ادـخ  هچنآ  : » تفگ نینچ  وـت  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نـم ! يوناـب 
؟ تسیچ نخس  نیا  زا  روظنم  منادب  مهاوخ  یم  نم  دنا ،» هتفرگ 

نامـشچ : » دـهد یم  ادـن  نامـسآ  رد  يا  هدـنهد  ادـن  هک  يزور  نآ  دراد ؟ ار  تعافـش  ماـقم  یگتـسیاش  وت  زج  یـسک  هچ  یتسار  هب 
«. دنک رذگ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم رتخد  همطاف  ات  دیریگ  ورف  ار  شیوخ 

تمدخ رد  مه  لیئربج  دتسرف ، یم  وت  هارمه  هتشرف  رازه  نارازه  ادخ  تمایق ، زور 
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یم ورف  ار  دوخ  ياه  مشچ  ادهـش ، ناربماـیپ ، یّتح  همه  دـننک ، یم  تماـیق  يارحـص  دراو  تمظع  هوکـش و  اـب  ار  وت  اـهنآ  تسوت و 
...يوش یم  تمایق  يارحص  دراو  وت  هک  تسا  تقو  نآ  تسا و  نییاپ  وت  هب  مارتحا  هناشن  هب  اهرس  همه  .دنریگ 

ار هک  ره  نک  تعافش  منکاطع و  وت  هب  ات  هاوخب  یهاوخ  یم  هچ  ره  نم ! هبوبحم  يا  : » دیوگ یم  نینچ  وت  اب  ادخ  هک  تسا  تقو  نآ 
هک یناـسک  نم و  نایعیـش  داـیرف  هب  نم ! يادـخ  يا  : » ییوگ یم  باوـج  رد  وـت  و  منک .» یم  لوـبق  ار  وـت  تعافـش  هک  یهاوـخ  یم 

!«. سرب دنا  هتشاد  تسود  ارم  نادنزرف 

مدرم نایم  زا  نانآ  هک  تسا  تقو  نآ  دنیاجک .»؟ دنا ، هتشاد  تسود  ار  وا  نادنزرف  هک  یناسک  همطاف و  نایعیـش  : » دهد یم  ادن  ادخ 
يوس هب  مه  اب  همه  يریگ و  یم  رارق  نانآ  شیپاشیپ  وت  دنور ، یم  نانآ  دزن  ینابرهم  اب  ناگتـشرف  دنیآ ، یم  ولج  دـنوش و  یم  ادـج 

(1) .دینک یم  تکرح  تشهب 

* * *

دای هب  ار  ربمایپ  نخـس  یتسه ؟ یـضار  نم  زا  وت  ایآ  هک  منک  یم  رکف  دوخ  اب  مسیون ، یم  ار  باـتک  نیا  تمـسق  نیرخآ  نم ! يوناـب 
یضار متـسد  زا  وت  هک  نیا  يارب  دوش ،» یم  دونـشخ  همطاف ، يدونـشخ  اب  دنک و  یم  بضغ  همطاف ، بضغ  اب  ادخ  : » دومرف هک  مراد 

؟ مهد ماجنا  يراک ، هچ  یشاب 

هب وت  يدید ؟ تبیصم  یتخس و  همه  نیا  هچ  يارب  دوب ؟ هچ  يارب  وت  ياه  شالت  اه و  تدهاجم  همه  نیا  مهدب ، همادا  ار  وت  هار  دیاب 
.دنامن روای  رای و  یب  ادخ  تّجح  دشابن ، مولظم  بیرغ و  تنامز ، ماما  ات  يدمآ  نادیم 

هار مهاوخب  نم  رگا  .تسا  هدـش  راگزور  مسر  وا ، ندرک  شومارف  تسا و  هدـش  راتفرگ  تبیغ  رد  وا  تسا ، بیرغ  اـقآ » ، » مه زورما 
ام دنراد  وزرآ  وا  نانمشد  دنا ، هدرب  دای  زا  ار  وا  ناگمه  ارچ  هک  منزب  دایرف  منک ، ضارتعا  وا ، تبیغ  همادا  هب  دیاب  مهدب  همادا  ار  وت 

شرع يذاحت  یتح  ریـستف  همطاف  زوجت  یتح  مهراصبا  اوضغ  ...هنجلا  قون  نم  هقان  یلع  همطاف  یتنبا  لبقت  همایقلا  موی  ناـک  اذا  - . 1
قودصلل یلامألا  ...یعفشت : یعفـشاو  یطعت ، ینیلـس  یبیبح ، هنبا  یتبیبح و  ای  هلالج : لج  هَّللا  لبق  نم  ءادنلا  اذاف  ...هلالج ، لج  اهبر 

راونألا ج 43 ص 219. راحب  بلاط ج 3 ص 107 ، یبأ  لآ  بقانم  ص 69 ،
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.منک اعد  شروهظ  يارب  مراد و  هاگن  هدنز  ار  وا  دای  هک  منک  دهع  دیاب  نم  میوشن ، رارق  یب  وا  يارب 

مـشاب یناسک  زا  مراد  تسود  نم  یهدـب ! رارق  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  يافواب  نارای  زا  ارم  ات  مهاوخ  یم  وت  زا  نابرهم ! يادـخ  يا 
.دنسر یم  تداهش  ضیف  هب  وا  باکر  رد  دننک و  یم  وا  يادف  ار  ناشناج  هک 

یهایس راگزور  نیا  هب  نادرگ و  کیدزن  ار  وا  روهظ  نک ! هدنز  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  روهظ  اب  ار  هدرم  نیمز  نیا  ایادخ ! راب 
! شخبب نایاپ  اه ، ملظ  اه و 

نایاپ

* * *

هرامش 9 6 5 4 3000 هب  کمایپ  رظن : لاسرا  هدنسیون و  اب  طابترا 

www.Nabnak.ir كانبان : تیاس  رد  هدنسیون  نیا  باتک  دص  زا  شیب  دولناد 

هدنسیون 33 94 261 0913 هارمه 
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( هقبط دنس ، عبانم ،  ) هبطخ رابتعا 

هراشا

یم بسانم  دراد ، يددعتم  ياهدنس  تسا و  هدش  رکذ  ّتنـس  لها  هعیـش و  یمیدق  رداصم  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  هبطخ 
: منک یم  یسررب  ار  شخب ، هس  ار  هبطخ  نیا  رابتعا  هک  منیب 

هبطخ عبانم  لوا : شخب 

: تسا ریز  حرش  هب  عبانم  نآ  مان  هک  تسا  هدش  رکذ  یمیدق  عبنم  رد 18  هبطخ  نیا 

روفیط نب  دمحأ  فیلأت  أسنلا ، تاغالب  . 1

زا ماش  رد  يرجه  لاس 280  هب  دش و  دلوتم  دادغب  رد  يرجه  لاس 204  رد  روفیط ، نبا  هب  فورعم  رهاط ، یبأ  نب  دـمحأ  لضفلاوبأ 
.تسا موظنملا » روثنملا و   » وا رگید  رثا  و  دادغب » خیرات   » وا روهشم  رثا  .دنا  هداد  تبسن  وا  هب  ار  باتک  هاجنپ  دودح  فیلأت  .تفر  ایند 
دوقفم نآ  يازجا  هیقب  هدـنام و  یقاب  نآ  مهدزاود  مهدزای و  ءزج  ود  اهنت  هک  دومن  فیلأت  ءزج  هدراهچ  رد  ار  باتک  نیا  روفیط  نبا 

.تسا سرتسد  رد  نونکا  مه  اسنلا » تاغالب   » مان هب  قوف ، باتک  مهدزای  ءزج  زا  یشخب  .تسا  هدیدرگ 

يابطخ دنمـشیدنا و  نانز  زا  یخرب  نانخـس  يواح  تسا ، هدـش  پاچ  ناونع  نیمه  تحت  لقتـسم  تروص  هب  نونکا  هک  باـتک  نیا 
نآ رد  دانـسا  هلـسلس  اب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  هبطخ  هک  تسا  یبوتکم  عبانم  نیرت  یمیدـق  زا  باتک  نیا  .تسا  نابز  برع 

.دراد رارق  ام  سرتسد  رد  نونکا  مه  تسا و  دوجوم 

یّلح نامیلس  نب  نسح  فیلأت  تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  . 2

نیا دومن ، فیلأت  ار  تاجردلا » رئاصب   » مان هب  یباتک  هعیش  ردقلا  لیلج  ناثدحم  زا  گرزب و  ياملع  زا  یمق  يرعـشا  هللادبع  نب  دعس 
زا هدوب و  هعیـش  ياملع  تسد  رد  يرجه  متـشه  نرق  ات  دوب ، هعیـش  دـیاقع  تابثا  رد  یخیرات  يداقتعا و  ثیداحا  يواح  هک  باـتک 

.تسا هدوب  نانآ  دزن  دامتعا  دروم  بتک 

نآ ثیداحا  زا  یشخب  دوب ، متشه  نرق  رد  هعیش  ياملع  زا  زین  وا  هک  یّلح  نامیلس  نب  نسح 

دجسم رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش  باتهم : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :

رد باتک ، نیا  رد  وا  .دیمان  تاجردلا » رئاصب  رـصتخم   » ار نآ  رگید ، ثیداحا  یخرب  ندومن  هفاضا  نمـض  درک و  شنیزگ  ار  باتک 
.تسا هدومن  هبطخ  ياوتحم  هب  يا  هراشا  ارذگ ، تروص  هب  مالسلا ،) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رکذ  نمض 

يرهوج زیزعلادبع  نب  دمحأ  فیلأت  كدف ، هفیقسلا و  . 3

زین ثیدح  ملع  رد  دوب و  ییاناوت  رعاش  بیدا و  خروم و  وا  .تسا  يرجه  مود  نرق  رد  تنـس  لها  ناثّدحم  زا  زیزعلادـبع  نب  دـمحأ 
تافیلأت هلمج  زا  ارعـشلا » رابخا   » و كدف » هفیقـسلا و   » باتک .دمآ  یم  رامـش  هب  رـصع  نآ  روهـشم  ناثدحم  هلمج  زا  تشاد و  رّحبت 

.تفگ تایح  دوردب  هرصب  رد  يرجه  لاس 323  رد  يرهوج  .تسوا 

باتک نیا  .تسا  مالسا  ردص  یخیرات  مهم  هعقاو  ود  هرابرد  یبلاطم  يواح  تسادیپ ، نآ  مان  زا  هک  نانچ  كدف » هفیقـسلا و   » باتک
باتک نیا  زا  ییاه  شخب  هغالبلا ،» جهن  حرـش   » مان هب  دوخ  گنـسنارگ  باتک  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  اما  تسین ، دوجوم  نونکا 

بلاطم لصا  رد  دراد ، دوجو  يرهوج ، زیزعلادـبع  نب  دـمحا  زا  كدـف ،» هفیقـسلا و   » مان هب  نونکا  هک  یباـتک  تسا ، هدومن  لـقن  ار 
رکذ اـب  قیرط  ود  هب  ار  ترـضح  هبطخ  زا  ییاـه  شخب  يرهوج  .تسا  دـیدحلا  یبا  نبا  هغـالبلا » جـهن  حرـش   » زا هدـش  يروآ  عمج 

.تسا هدروآ  دانسا  هلسلس 

یناهفصا جرفلاوبأ  فیلأت  نییبلاطلا ، لتاقم  . 4

هک تسا  هتـشاگن  ( مالـسلا اـهیلع  ) همطاـف ترـضح  هبطخ  نوماریپ  لقتـسم  یباـتک  یناهفـصا ، جرفلاوبا  هب  فورعم  نیـسحلا ، نب  یلع 
.تسا هدرب  نیب  زا  ار  نآ  راگزور  ثداوح 

، رعـش بدا ، خیرات ، نوچ  فلتخم  مولع  رد  یتامدـقم  لحارم  یط  زا  سپ  وا  .دـش  هداز  ناهفـصا  رد  يرجه  لاس 284  رد  جرفلاوبا 
هک تسا  یناغالا »  » باتک اهنآ  نیرتروهـشم  هک  تسا  يرامـش  یب  تاـفیلأت  راـثآ و  ياراد  جرفلاوبا  .تفاـی  ترهـش  ...و ،  ثیدـح ،

.دراد يدایز  ترهش 

رصع زا  یبلاط  يادهش  بلطملادبع و  نادنزرف  همانیگدنز  رکذ  هب  باتک  نیا  رد  وا  .تسا  نییبلاطلا » لتاقم   » باتک وا ، راثآ  رگید  زا 
.تسا هتخادرپ  دوخ  تایح  نامز  ات  توبن 

هلیقَعلاو : » تسا هتـشون  ( مالـسلا اهیلع  ) بنیز ترـضح  لاح  حرـش  رد  هدومن و  هبطخ  نیا  رودص  هب  يا  هراشا  باتک  نیا  رد  جرفلاوبا 
(«. مالسلا هیلع  ) یلع تنب  بنیز  انتلیقع  ینتثدح  لاقف : كدف ، یف  همطاف  مالک  اهنع  سابع  نبا  يور  یّتلا  یه 

دمحم نب  نامعن  فیلأت  راهطألا ، همئألا  لئاضف  یف  رابخألا  حرش  . 5
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هتشاگن یلیعامـسا ، یعیـش  ياملع  زا  يرجه و  يافوتم 363  یبرغم ، نامعن  یـضاق  هب  فورعم  دـمحم ، نب  نامعن  طسوت  باـتک  نیا 
.تسا مالسلا ) مهیلع  ) تیبلا لها  بقانم  لیاضف و  رد  ثیداحا  نایب  باتک  عوضوم  .تسا  هدش 

اهیلع ) همطاف ترـضح  زا  مالـس  نب  هللادبع  زا  لسرم  تروص  هب  دنـس ، رکذ  نودـب  ار  ارهز  ترـضح  هبطخ  زا  یـشخب  نامعن ، یـضاق 
.تسا هدومن  لقن  ( مالسلا

قودص خیش  فیلأت  هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 6

باتک تسا ، عیـشت  ناهج  گرزب  ياملع  یکی  وا  .تفای  تاـفو  يرجه  لاس 381  رد  قودص  خیـش  هب  فورعم  نیـسحلا ، نب  دمحم 
.تسوا تافیلأت  زا  دور ، یم  رامش  هب  هیماما  هعیش  دزن  ثیدح  یلصا  عبنم  راهچ  زا  یکی  هک  هیقفلا » هرضحیال  نم  »

رخآ رد  هدومن و  لقن  ( مالسلا اهیلع  ) بنیز ترضح  زا  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  هبطخ  زا  یشخب  باتک ، نیا  رد  قودص  خیش 
«. هجاحلا َعضوم  اهنم  انذخأ  هلیوط  هبطخلاو  : » تسا هتشون 

قودص موحرم  فیلأت  عئارشلا ، للع  . 7

«، هیقفلا هرضحیال  نم   » باتک رد  هک  ار  هبطخ  زا  رادقم  نآ  باتک  نیا  رد  وا  دراد ، عئارشلا » للع   » مان هب  يرگید  باتک  قودص  خیش 
.دنک یم  رکذ  باتک  نیا  رد  رگید  فلتخم  دنس  ود  اب  دوب ، هدروآ 

یناهفصا هَیوُدرَم  نب  یسوم  نب  دمحا  فیلأت  بقانملا ، . 8

ياـفوتم 635 هورقـش ، نب  دعـسا  .تسا  دوـقفم  نوـنکا  مه  باـتک  نیا  تسا ، هـتفر  اـیند  زا  يرجه  لاـس 410  رد  باـتک  نیا  فلوم 
نونکا زین  باتک  نیا  .تسا  هدومن  لقن  باتک  نیا  زا  ار  ( مالسلا اهیلع  ) همطاف ترـضح  هبطخ  قئافلا ،»  » مان هب  دوخ  باتک  رد  يرجه ،

.تسا هدومن  لقن  قئافلا »  » باتک زا  ار  هبطخ  نیا  فئارطلا ،»  » باتک رد  سوواط  نب  دّیس  یلو  .تسین  دوجوم 

يزار نیسح  نب  روصنم  فیلأت  رردلا ، رثن  . 9

نرق نادنمشناد  ابدا و  زا  وا  .دوب  ير  یلاها  زا  بهذم و  یعیش  ياملع  زا  یکی  ریزو ، دعـس  وبا  هب  فورعم  يزار ، نیـسح  نب  روصنم 
.دوب راد  هدهع  ار  هلودلارخف  نب  متسر  هلودلا  دجم  ترازو  یتّدم  هک  تسا  يرجه  مجنپ 

هدش و پاچ  ردلا » رثن   » مان هب  هتبلا  هک  تسا  رردلا » رثن   » يدلج تفه  باتک  وا ، تافنصم  زا 
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.تسا مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  هبطخ  زا  يدایز  شخب  يواح  »ر  ردلا رثن   » باتک .تسا  فورعم 

یضترم دیس  موحرم  فیلأت  همامإلا ، یف  یفاشلا  . 10

زا هک  نانچ  همامإلا » یف  یفاشلا   » باتک .تسا  هعـسش  گرزب  ياملع  زا  یکی  یـضترم ، دیـس  هب  فورعم  يوسوم ، نیـسحلا  نب  یلع 
.دیآ یم  رامش  هب  هعیش  دنمشناد  نیا  مه  تافیلأت  هلمج  زا  تماما و  هلئسم  هب  طوبرم  ثیداحا  نایب  رد  تسادیپ ، نآ  مان 

.تسا هدومن  لقن  ینابزرم  هّللادبعوبا  شداتسا  زا  قیرط  هس  هب  ار  كدف  هبطخ  زا  یشخب  یضترم  دیس 

يربط ریرج  نب  دمحم  فیلأت  همامالا ، لئالد  . 11

زا ریغ  ریرج ، نب  دـمحم  نیا  هینک ، رد  كارتشا  یتح  دادـجا و  اـبآ و  رد  كارتـشا  یمـسا و  هباـشت  مغر  یلع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
باتک بحاص  یعیش ، ریرج  نب  دمحم  زا  ریغ  یسک  صخش ، نیا  نینچمه  .تسا  خیرات ، ریسفت و  بحاص  روهـشم ، ریرج  نب  دمحم 

قالطا خیرات  ریسفت و  بحاص  هب  هک  تسا  ریبک  يربط  لباقم  رد  ریغـص  يربط  هب  فورعم  صخـش  نیا  .تسا  همامإلا  یف  ُدَشرَتْسُملا 
.دیآ یم  رامش  هب  يرجه  مجنپ  نرق  ياملع  زا  وا  .دوش  یم 

باـتک نیا  رد  ترـضح  هبطخ  نتم  دـنا ، هتـسج  هرهب  نآ  زا  نارـصاعم  رخأـتم و  ياـملع  رتشیب  هک  ینتم  دوجوم و  نتم  نیرت  لـصفم 
.تسا هدروآ  نآ  دانسا  هلسلس  رکذ  اب  فلتخم  قیرط  ُهن  هب  ار  هبطخ  نیا  يربط  موحرم  .تسا 

یکم دمحا  نب  قفوم  فیلأت  مالسلا ،) هیلع  ) نیسحلا لتقم  . 12

رکذ هشیاع  زا  لقن  هب  ار  هبطخ  زا  یشخب  باتک  نیا  رد  وا  .تسا  يرجه  يافوتم 568  یمزراوخ ، بیطخ  هب  روهشم  دمحا ، نب  قفوم 
.تسا هدرک 

یسربط روصنم  وبأ  فیلأت  جاجتحالا ، . 13

نرق لیاوا  مجنپ و  نرق  نافلؤم  ناثدحم و  زا  هعیـش و  ياملع  زا  یکی  یـسربط ، روصنم  وبا  هب  روهـشم  بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  دمحأ 
زا یخرب  هباحص و  زا  یضعب  و  مالسلا ) مهیلع  ) همئا ربمایپ و  تاجاجتحا  رب  تسا  لمتـشم  هک  جاجتحالا »  » باتک .تسا  يرجه  مشش 

.تسوا تافیلأت  زا  یکی  دوخ ، نیفلاخم  اب  مالسا  ياملع 

.تسا هدومن  لقن  نسح  نب  هللادبع  زا  لماک  روط  هب  ار  هبطخ  نیا  یسربط  موحرم 
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يرزجلا دمحم  نب  كرابم  فیلأت  بئارغلا ، لاوَط  حرش  یف  بلاطلا  لانم  . 14

لصفم و ار  ترـضح  هبطخ  باتک ، نیا  رد  ریثا  نبا  .تسا  هتفای  تافو  يرجه  لاس 606  هب  تسا و  فورعم  ریثا  نبا  هب  دنمـشناد  نیا 
هدومن لقن  مالسلا ،) هیلع  ) نانموم ریما  رتخد  يربک ، بنیز  زا  لسرم  تروص  هب  تایباحّـصلا » ثیداحا   » لصف رد  نآ ، تاغل  حرـش  اب 

.تسا

يزوجلا نبا  طبس  فیلأت  همئألا ، بقانم  رکذ  یف  هّمألا  نم  صاوخلا  هرکذت  . 15

همئا لیاضف  بقانم و  رکذ  صوصخ  رد  ار  باـتک  نیا  یفنح ، يزوُج  نبا  طبـس  هب  فورعم  هللادـبع ، نب  یلْغُُزق  نب  فسوی  رفظم  وبا 
هدومن لـقن  یبعـش  زا  لـسرم  تروص  هب  ار  هبطخ  نیا  زا  يرـصتخم  شخب  يزوـج  نبا  .تسا  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  تیبـلا  لـها 

.تسا هتفگ  تایح  دوردب  يرجه  لاس 654  رد  يو  .تسا 

یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  فیلأت  هغالبلا ، جهن  حرش  . 16

هدافتسا لباق  ربتعم و  حورش  زا  تسا ، هغالبلا  جهن  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  نانخس  حرش  ریـسفت و  لماک  هرود  کی  هک  باتک  نیا 
لقن يرهوج  كدف  هفیقـسلا و  باتک  زا  ار  هبطخ  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا  يدـیفم  یخیرات  تاعالطا  يواح  دور و  یم  رامـش  هب 

.تسا هدومن 

ینارحب مثیم  نب  یلع  رثا  هغالبلا ، جهن  حرش  . 17

.تسا هدروآ  دنس  رکذ  نودب  ار  هبطخ  زا  یهاتوک  شخب  يرجه ، يافوتم 679  ینارحب ، مثیم  نبا 

یلبرإ یسیع  نب  یلع  رثا  همئألا ، هفرعم  یف  هّمُغلا  فشک  . 18

هفیقـسلا و  » باتک زا  ار  هبطخ  نیا  وا  .دور  یم  رامـش  هب  هیماما  هعیـش  ياملع  زا  یلبرا ، حتفلاوبا  نب  یـسیع  نب  یلع  نسحلاوبا  همالع 
.تسا هدومن  لقن  يرهوج  كدف »

هبطخ دانسا  مود : شخب 

: تسا ریز  حرش  هب  اهدنس  نیا  .تسا  هدمآ  الاب  عبانم  رد  هک  دراد  دنس  هبطخ 25  نیا 

: لوا دنس 

: لاق هقفارلاب ، هتیقل  رصم  راید  نم  لجر  دمحم  نب  رفعج  ینثّدح  روفیط : نب  دمحا  لاق 
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هّللا همحر  یلع  نب  دیز  نع  رمحالا ، رفعج  انربخا  لاق : سنوی ، نب  هّللادـبع  انربخا  لاق : یـسیع ، نب  یـسوم  انربخا  لاق : یبأ ، ینثّدـح 
:... تلاق مالسلا ) اهیلع  ) نیسحلا تنب  بنیز  هتمع  نع  هیلع ،

: مود دنس 

خیاشم هاور  یل ...: لاقف  ...همطاف  مالک  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نیـسحلا  یبال  ترکذ  روفیط : نب  دمحا  لاق 
...هیبأ نع  هرکذی  نسحلا  نب  هّللادبع  عمس  هنا  یفوعلا ، هیطع  نع  ناولع ، نب  نسحلا  هب  ثّدح  دق  و  مهنیب ، هوسرادت  هعیشلا و 

: موس دنس 

مالک بلاط ، یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نیـسحلا  یبأل  ترکذ  روفیط : نب  دـمحا  لاـق 
نع یبأ ، هینثّدح  دق  و  مهئانبا ، هنومّلُعی  مهئابأ و  نع  هنووری  بلاط  یبأ  لآ  تیأر  یل : لاقف  ...كدـف  اهاّیإ  رکب  یبأ  عنم  دـنع  همطاف 

.هیاکحلا هذه  همطاف  نع  غلبی  يدج 

: مراهچ دنس 

، یبأ ینثدح  لاق : يدنکلا ، هرامَع  نب  دـمحم  نب  رفعج  ینثّدـح  لاق : ایرکز ، نب  دـمحم  ینثّدـح  رکبوبأ : لاق  دـیدحلا : یبأ  نبا  لاق 
(... . مالسلا هیلع  ) بلاط یبأ  نب  یلع  تنب  بنیز  نع  مشاه ، ینب  نم  نالجر  ینثدح  لاق : ّیح ، نب  حلاص  نب  نیسحلا  نع 

: مجنپ دنس 

نب هللادبع  نع  هیبا ، نع  نامیلـس ، نب  دمحم  نب  هللادبع  نع  دیزی ، نب  دمحم  نب  دمحا  ینثدح  و  رکب : وبأ  لاق  دـیدحلا : یبأ  نبا  لاق 
: ... . ًاعیمج اولاق  نسحلا ، نب  نسحلا 

: مشش دنس 

، یفعجلا رباج  نع  رمـش ، نب  ورمع  نع  حیجن ، نب  لئان  نع  یفیجعلا ، نارمع  نب  نامثع  ینثدح  و  رکبوبأ : لاق  دیدحلا : یبأ  نبا  لاق 
...یلع نب  دمحم  رفعج  یبأ  نع 

: متفه دنس 

نع یبأ ، ینثدـح  لاق : هراـمع ، نب  دـمحم  نب  رفعج  ینثدـح  لاـق : اـیرکز ، نب  دـمحم  ینثدـح  رکبوبأ : لاـق  دـیدحلا : یبأ  نبا  لاـق 
(... . مالسلا هیلع  ) هیبأ نع  نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  لاق  لاق : ّیح ، نب  حلاص  نب  نیسحلا 

: متشه دنس 
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: ... . تلاق مالسلا ،) هیلع  ) یلع تنب  بنیز  نع  رباج ، نب  دمحم  نب  دمحا  نع  نارهم ، نب  لیعامسا  نع  يور  قودصلا : رفعج  وبأ  لاق 

: مهن دنس 
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نسحلا ینثدح  لاق : ینالقابلا ، لیلجلادبع  ینثدح  لاق : ملسا ، نب  دمحم  انثدح  لاق : متاح ، نب  یلع  ینربخأ  قودصلا : رفعج  وبأ  لاق 
...همطاف نع  مالسلا ،) هیلع  ) یلع تنب  بنیز  نع  هتیب ، لهأ  نم  لاجر  نع  يولعلا ، دمحم  نب  هّللادبع  ینثدح  باّشخلا ، یسوم  نب 

: مهد دنس 

: لاق هرامع ، نب  دّـمحم  ینثدـح  لاق : ریمع ، یبا  نب  دـمحم  ینثّدـح  لاق : ًاـضیا ، متاـح  نب  یلع  ینربخا  و  قودـصلا : رفعج  وبأ  لاـق 
نب هّللادیبع  نع  یسبعلا ، یسوم  نب  هّللادیبع  انثدح  لاق : بشانلا ، ییحی  نب  نوراه  ینثدح  لاق : يرصملا ، میهاربا  نب  دمحم  ینثدح 

(... . مالسلا هیلع  ) همطاف نع  یلع ، تنب  بنیز  هتمع  نع  یلع ، نب  دیز  نع  رمحالا ، صفح  نع  يرمعلا ، یسوم 

: مهدزای دنس 

هقثلا ظفاحلا  مهدـنع  مظعملا  خیـشلا  نع  نیعبرالا ، نع  قئافلا  باتک  یف  هورقـس ، نب  دعـسا  خیـشلا  هرکذ  ام  سوواط : نب  دیـسلا  لاق 
انثدح لاق : میهاربا ، نب  هّللادـبع  نب  قاحـسا  انربخا  لاق : بقانملا ، باتک  یف  یناهفـصا ، هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکبوبا  مهنیب ،

نع ناسیک ، نب  حلاص  نع  یماطق ، نب  یقرـش  انثدح  لاق : دایز ، نب  دمحم  يدایزلا  انثدـح  لاق : يوحنلا ، حـصان  نب  دـیبع  نب  دـمحا 
:... . تلاق اهنإ  هشئاع  نع  هورع ، نع  يرهزلا ،

: مهدزاود دنس 

دیبع نب  دمحا  انثدح  بتاکلا ، دمحا  نب  دمحم  ینثدح  لاق : ینابزرملا ، نارمع  نب  دـمحم  هللادـبع  وبا  انربخا  یـضترملا : دیـسلا  لاق 
نع ناسیک ، نب  حلاص  انثدح  لاق : قاحسا ، نب  دمحم  نع  یماطقلا ، نب  یقرـشلا  انثدح  لاق : يدایزلا ، انثدح  لاق : يوحنلا ، حصان  نب 

...تلاق هشئاع ، نع  هورع ،

: مهدزیس دنس 

نع رهاط ، یبا  نب  دمحا  نب  هّللادبع  ینربخا  لاق : نوراه ، نب  یلع  ینثدح  لاق : ینابزرملا ، هّللادبع  وبا  انربخا  و  یضترملا : دیسلا  لاق 
هب ثدح  دق  ...همطاف و  مالک  یلع  نب  دیز  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نیسحلا  یبال  ترکذ  لاق : هیبا ،

.اذه هیبأ  نع  رکذی  نسحلا  نب  هّللادبع  عمس  هنا  یفوعلا ، هیطع  نع  ناولع ، نب  نیسحلا 

: مهدراهچ دنس 

: لاق یمامیسلا  مساقلا  نب  دمحم  أنیعلاوبا  انثدح  لاق : یکملا ، دمحم  نب  دمحا  رکبوبا  انثدح  و  ینابزرملا : لاق  یضترملا : دیـسلا  لاق 
 . ...هشئاع نبا  انثدح 

: مهدزناپ دنس 
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مالسالا باهش  ینربخا  اذکه : دانسالا  و   ) دانسالا اذهب  و  یمزراوخلا : بیطخلا  لاق 
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هنس ناهبصا  نم  ّیلإ  بتک  امیف  میهاربا  نب  نامیلس  ظفاحلا  ینربخا  نادمه  نم  ّیلإ  بتک  امیف  ینادمهلا  هّللادبع  نب  دعـس  بیجنلاوبا 
نع یماطق ، نب  یقرش  انربخا  دایز ، نب  دمحم  انربخا  قاحسا ، نب  هّللادبع  انربخا  اذه ، رکب  یبا  ظفاحلا  نع  هأمعبرا ) نینامث و  نامث و 

:... . تلاق اهنا  هشئاع ، نع  هورع ، نع  يرهزلا ، نع  ناسیک ، نب  حلاص 

: مهدزناش دنس 

: لاق ینادمهلا ، دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحا  سابعلاوبا  انثدـح  لاق : هّللادـبع ، نب  دـمحم  لضفملاوبا  ینثدـح  يربطلا : رفعج  وبأ  لاق 
نب دمحم  انثدح  لاق : تایزلا ، دیعـس  نب  نامثع  نب  دمحم  نب  دـمحا  لاق : ینادـمهلا ، دیعـس  نب  نامثع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  انثدـح 
نبا نع  همرکع ، نع  رمحالا ، نامثع  نب  نابا  نع  ینوکـسلا ، یطنزبلا  رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  انثدح  لاق : ینابـصقلا ، نیـسحلا 

...لاق سابع ،

: مهدفه دنس 

یبا نب  دمحا  نب  دمحم  تنب  هجیدخ  لضفلا  ما  ینتثدح  لاق : دلخم ، نب  میهاربا  قاحـساوبا  یـضاقلا  ینثدـح  يربطلا : رفعجوبأ  لاق 
....اولاق ( مالسلا هیلع  ) هئابآ نع  یلع ، نب  دیز  نع  نومیم ، نب  برح  انثدح  لاق : راکب ، نب  سابعلا  انثدح  تلاق : جلثلا ،

: مهدجه دنس 

دمحم نب  دمحا  سابعلاوبا  لاق  یبا ، انثدح  لاق : يربکَعّلتلا ، یـسوم  نب  نوراه  نب  دمحم  نیـسحلاوبا  ینربخا  يربطلا : رفعج  وبأ  لاق 
انثدح لاق : يرعشالا ، سیق  نب  لضفملا  نب  میهاربا  نب  لضفملا  نب  میهاربا  نب  لضفملا  نب  دمحم  ینثدح  لاق : ینادمهلا ، دیعس  نب 

نب یلع  هدـج  نع  هیبا ، نع  مالـسلا ) هیلع  ) دـمحم نـب  رفعج  هّللادـبع  یبا  نـع  ریثـک ، نـب  نامحرلادـبع  هـمع  نـع  ناـسح ، نـب  یلع 
: ... تلاق مالسلا ،) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تنب  بنیز  هتمع  نع  مالسلا ،) هیلع  ) نیسحلا

: مهدزون دنس 

نب دـمحا  انثدـح  لاق : یبا ، ینثدـح  لاق : يرعـشالا ، میهاربا  نب  لضفملا  نب  دـمحم  انثدـح  سابعلاوبا : لاـق  يربطلا : رفعج  وبأ  لاـق 
بنیز هتمع  نع  نیـسحلا ، نب  یلع  هدج  نع  هیبا ، نع  دمحم ، نب  رفعج  نع  یبا ، ینثدـح  لاق : یفعجلا ، نامثع  نب  ورمع  نب  دـمحم 

(... مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تنب 

: متسیب دنس 

ما ینثدح  لاق : قاقدلا ، نارمح  نب  لهس  نب  دلخم  نب  رفعج  نب  دلخم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  یضاقلا  ینثدح  يربطلا : رفعج  وبأ  لاق 
، جلثلا یبا  نب  دمحا  نب  دمحم  تنب  هجیدخ  لضفلا 
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انثدح لاق : يرـصبلا ، يدولجلا  ییحی  نب  زیزعلادبع  دـمحا  وبا  انثدـح  لاق : یناوفـصلا ، دـمحا  نب  دـمحم  هّللادـبع  وبا  انثدـح  تلاق :
تارام و  لاق : یح  نب  حلاص  نب  نسحلا  نع  یبا ، ینثدح  لاق : يدنکلا ، هرامع  نب  دمحم ) نب   ) رفعج انثدح  لاق : ایرکز ، نب  دـمحم 

: ... . تلاق ( مالسلا هیلع  ) یلع تنب  بنیز  نع  مشاه ، ینب  نم  نالجر  ینثدح  هلثم  يانیع 

: مکی تسیب و  دنس 

: یناوفـصلا لاق  تلاق : دمحم ، تنب  هجیدـخ  لضفلا  ما  ینتثدـح  لاق : دـلخم ، نب  میهاربا  قاحـسا  وبأ  ینثدـح  يربطلا : رفعجوبأ  لاق 
، نسحلا نب  نسحلا  نب  هّللادبع  نع  نامیلـس ، نب  دمحم  نب  هّللادبع  ینثدح  لاق : مشاه ، ینب  یلوم  دیزی  نب  دمحم  نب  دمحم  ینثدح 

...لها نم  هعامج  نع 

: مود تسیب و  دنس 

: یناوفـصلا لاق  تلاق : دـمحم  تنب  هجیدـخ  لضفلا  ما  ینتثدـح  لاق : دـلخم ، نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  ینثدـح  يربطلا : رفعج  وبأ  لاق 
هیلع ) رقابلا یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  نع  یفعجلا ، رباج  نع  رمش ، نب  ورمع  نع  عیجن ، نب  لئان  انثدح  لاق : نامثع ، نع  یبا ، ینثدح 

(... . مالسلا

: موس تسیب و  دنس 

هجیدخ لضفلا  ما  ینتثدح  لاق : قاقدلا ، نارمح  نب  رفعج  نب  دلخم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  یـضاقلا  ینثدـح  يربطلا : رفعج  وبأ  لاق 
....هشئاع نبا  انثدح  لاق : یناوفصلا ، دمحا  نب  دمحم  هّللادبع  وبا  انثدح  تلاق : جلثلا ، یبا  نب  دمحا  نب  دمحم  تنب 

: مراهچ تسیب و  دنس 

لضفلا ما  ینتثدح  لاق : قاقدلا ، نارمح  نب  لهس  نب  رفعج  نب  دلخم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  یـضاقلا  ینثدح  يربطلا : رفعج  وبأ  لاق 
، كاحضلا نب  هّللادبع  انثدح  لاق : یناوفصلا ، دمحا  نب  دمحم  هّللادبع  وبا  انثدح  تلاق : جلثلا ، یبا  نب  دمحا  نب  دمحم  تنب  هجیدخ 

 . ...هیبا نع  دمحم ، نب  ماشه  انثدح  لاق :

: مجنپ تسیب و  دنس 

لضفلا ما  ینتثدح  لاق : قاقدلا ، نارمح  نب  لهس  نب  رفعج  نب  دلخم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  یـضاقلا  ینثدح  يربطلا : رفعج  وبأ  لاق 
، كاحضلا نب  هّللادبع  انثدح  لاق : یناوفِصلا ، دمحا  نب  دمحم  هّللادبع  وبا  انثدح  تلاق : جلثلا ، یبا  نب  دمحا  نب  دمحم  تنب  هجیدخ 

...ناوع نع  دمحم ، نب  ماشه  انثدح  لاق :

هبطخ نایوار  تاقبط  موس : شخب 
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: دنراد ياج  هقبط  هدزای  رد  نایوار  نیا  دنا ، هدرک  لقن  ار  هبطخ  نیا  فلتخم  قیرط  اب 25  يوار   92 دینک : تقد 

: لّوا هقبط 

( يرجه يافوتم 60  ( ) مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  . 1

( يرجه يافوتم 62 ( ) مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  تنب  بنیز  . 2

( يرجه يافوتم 68   ) سابع نب  هللادبع  . 3

( يرجه يافوتم 58   ) رکب یبا  تنب  هشئاع  . 4

: مود هقبط 

( يرجه يافوتم 95 ( ) مالسلا هیلع  ) داّجس ماما  . 1

ياـفوتم  ) دوـخ ناـمز  رد  نیبلاـط  ناـگرزب  زا  یکی  و  مالـسلا ) هیلع  ) یبـتجم نسح  ماـما  نادـنزرف  زا  یلع ، نـب  نـسح  نـب  نـسح  . 2
( يرجه 97

نسح نب  نسح  رسمه  مالسلا ،) هیلع  ) نیسحلا تنب  بنیز  . 3

( يرجه يافوتم 104  ) سابع نب  یسوم  نب  هللادبع  نب  همرکع  . 4

( يرجه يافوتم 93   ) ماوع نب  ریبز  نب  هورع  . 5

: موس هقبط 

( يرجه يافوتم 114  ( ) مالسلا هیلع  ) رقابدمحم ماما  . 1

( يرجه يافوتم 128 ( ) مالسلا امهیلع  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  باحصا  زا  یفعُج ، دیزی  نب  رباج  . 2

( يرجه يافوتم 121  ) دیهش دیز  هب  فورعم  نیسح ، نب  یلع  نب  دیز  . 3

( يرجه يافوتم 111 ) یفوُعلا هیطَع  هب  فورعم  یفوعلا ، هدانُج  نب  دعس  نب  هیطع  . 4

( يرجه يافوتم 120  ) یمشاه ریثک  نب  نامحرلادبع  . 5
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( يرجه يافوتم 124  ) يرَهُز هب  فورعم  هللادیبع ، نب  ملسم  نب  دمحم  . 6

( يرجه يافوتم 140  ) ناسیک نب  حلاص  . 7

: مراهچ هقبط 

( يرجه يافوتم 148  ( ) مالسلا هیلع  ) قداص ماما  . 1

( يرجه يافوتم 45   ) نسح نب  نسح  نب  هللادبع  . 2

( يرجه يافوتم 141   ) بلغت نب  نابأ  . 3

( يرجه يافوتم 145  ) يولعلا دمحم  نب  هللادبع  . 4

( يرجه يافوتم 146 ) یبلک بئاس  نب  دمحم  . 5

( يرجه يافوتم 158  ) یماطق نب  یقرشلا  . 6
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( يرجه يافوتم 151 ) يزاغملا بحاص  راسی ، نب  قاحسا  نب  دمحم  . 7

( يرجه يافوتم 158   ) مکحلاوبا ضایع ، نب  مکحلا  نب  هناوع  . 8

( يرجه لاس 160  رد  هدنز   ) یفعجلا دیزی  نب  رمش  نب  ورمع  . 9

( يرجه دودح 160  يافوتم   ) يرصبلا باطخلا  وبأ  يراصنالا ، نومیم  نب  برح  . 10

( يرجه يافوتم 168  ) یح نب  حلاص  نب  نسح  . 11

: مجنپ هقبط 

( يرجه يافوتم 182   ) رمحالا نامثع  نب  نابأ  . 1

( يرجه يافوتم 190   ) یلع نب  دیز  نب  نیسح  . 2

( يرجه يافوتم 175   ) رمحالا دایز  نب  رفعج  . 3

( يرجه يافوتم 175  ) يرمعلا یسوم  نب  هّللادیبع  . 4

( يرجه يافوتم 183  ) یمشاهلا سابعلا  یسیع  نب  یسوم  . 5

( يرجه يافوتم ق 2   ) یبلکلا ناولع  نب  نیسح  . 6

یمشاهلا ریثک  نب  ناسح  نب  یلع  . 7

( يرجه (ق 2  یفعجلا نامثع  نب  ورمع  نب  دمحم  . 8

سنوی نب  هّللادبع  . 9

يرصبلا لهس  وبأ  حیجن ، نب  لئان  . 10

: مشش هقبط 

( يرجه يافوتم 221   ) یطنزب رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  . 1

( يرجه يافوتم 217   ) ریمع یبا  نب  دمحم  . 2
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( يرجه يافوتم 220   ) نارهم نب  لیعامسا  . 3

هرامع نب  دمحم  . 4

( يرجه يافوتم 222   ) یّبضلا راکب  نب  سابع  . 5

( يرجه يافوتم 228  ) هشئاع نبا  نب  فورعم  دمحم ، نب  هّللادیبع  . 6

( يرجه يافوتم 221  ) یسبعلا یسوم  نب  هّللادیبع  . 7

( يرجه يافوتم 206   ) كاحضلا نب  هّللادبع  . 8

( يرجه  221  ) ینابصقلا نیسح  نب  دمحم  . 9

( موس ق   ) يدایزلا دایز  نب  دمحم  . 10

نامیلس نب  دمحم  . 11

( يرجه يافوتم 206   ) دمحم نب  ماشه  . 12
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: متفه هقبط 

( يرجه يافوتم 260   ) باّشخلا یسوم  نب  نسح  . 1

یقربلا دلاخ  نب  دمحم  . 2

( يرجه يافوتم 237   ) دیز نب  نیسح  نب  ییحی  . 3

( يرجه  270  ) ملسا نب  دمحم  . 4

( يرجه  270  ) دیز نب  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  . 5

هرامع نب  دمحم  نب  رفعج  . 6

ینالقابلا لیلجلادبع  . 7

( يرجه  250  ) دمحم نب  رفعج  . 8

يرعشالا میهاربا  نب  لضفم  . 9

یفیجعلا نارمع  نب  نامثع  . 10

: متشه هقبط 

( يرجه يافوتم 274   ) یقربلا هّللادبع  یبا  نب  دمحا  . 1

( يرجه يافوتم 273  ) يوحن حصان  نب  دیبع  نب  دمحا  . 2

يرعشالا میهاربا  نب  لّضفم  نب  دمحم  . 3

( يرجه يافوتم 298   ) يرصبلا ایرکز  نب  دمحم  . 4

( يرجه يافوتم 280   ) روفیط نبا  هب  فورعم  رهاط ، یبا  نب  دمحا  . 5

نامیلس نب  دمحم  نب  هللادبع  . 6

( يرجه  282  ) یمامیسلا مساق  نب  دمحم  . 7
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( يرجه يافوتم 288   ) میهاربا نب  نامیلس  . 8

تایزلا دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  نب  دمحا  . 9

: مهن هقبط 

يدابآ دعسلا  نیسح  نب  یلع  . 1

( يرجه يافوتم 322   ) بتاک دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  . 2

( يرجه لاس 310  رد  هدنز   ) لکوتملا نب  یسوم  نب  دمحم  . 3

( يرجه يافوتم 323   ) يرهوجلا زیزعلادبع  نب  دمحا  . 4

( يرجه يافوتم 322   ) یکملا دمحم  نب  دمحا  . 5

( يرجه  307  ) مشاه ینب  یلوم  دیزی ، نب  دمحم  نب  دمحا  . 6

( يرجه ق 4   ) یناوفصلا هعاضق  نب  هللادبع  نب  دمحا  . 7
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: مهد هقبط 

( يرجه يافوتم 332  ) يدولجلا ییحی  نب  زیزعلادبع  . 1

( يرجه يافوتم 332   ) هدقُع نبا  هب  فورعم  ینادمهلا ، دیعس  نب  دمحم  نب  دمحا  . 2

( يرجه يافوتم 349   ) قاحسا نب  هللادبع  . 3

( يرجه يافوتم 352   ) یناوفصلا دمحا  نب  دمحم  . 4

( يرجه يافوتم 356  ) یناهفصا جرفلاوبا  هب  فورعم  نیسحلا ، نب  یلع  . 5

( يرجه يافوتم 352  ) ییحی نب  یلع  نب  نوراه  نب  یلع  . 6

( يرجه يافوتم 305   ) ینیوزقلا متاح  یبأ  نب  متاح  لهس ، یبا  نب  یلع  . 7

( يرجه يافوتم 352   ) روفیط نب  دمحا  نب  هللادبع  . 8

: مهدزای هقبط 

( يرجه يافوتم 381   ) قودص خیش  هب  فورعم  نیسحلا  نب  یلع  . 1

( يرجه يافوتم 385   ) يرَبکُعَلتلا ینابیشلا  دمحم  وبا  دیعس ، نب  میهاربا  نب  دمحا  نب  یسوم  نب  نوراه  . 2

( يرجه يافوتم 384   ) يدادغب بتاک  هب  فورعم  یسوم ، نب  نارمع  نب  دمحم  . 3

( يرجه يافوتم 385  ) يربکُعلتلا دمحا  نب  یسوم  نب  نوراه  نب  دمحم  . 4

( يرجه يافوتم 387   ) ینابیشلا هللادبع  نب  دمحم  . 5

(. لضفلا ُما   ) جلثلا یبا  نب  دمحا  نب  دمحم  تنب  هجیدخ  . 6

هک دسر  یم  رواب  نیا  هب  دـنک  یم  تقد  تاقبط  همه  رد  هبطخ  قیرط  ددـعت  دنـس و  ترثک  هب  یتقو  دـشاب  فاصنا  لها  هک  سک  ره 
(1) .دنام یمن  یقاب  وا  نهذ  رد  هبطخ  رابتعا  هنیمز  رد  یکش  چیه  تسا و  رتاوتم  هبطخ ، نیا 

همانلصف رد  هلاقم  نیا  ما ، هتفرگ  كدف » هبطخ  بوتکم  عبانم  دانسا و  هب  راذگ  یهاگن  هلاقم   » زا مدومن  رکذ  لصف  نیا  رد  هچنآ  - . 1

دجسم رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش  باتهم : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 145 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15544/AKS BARNAMEH/#content_note_129_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب یم  ناگدابآرذآ ،» یلعنیسح   » ياقآ هلاقم  هدنسیون  تسا ، هدش  پاچ  ناتسمز 1381  ناتسمز  هرامش 26 ، ثیدح ، مولع 
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قیقحت عبانم 

دّمحمو يرداهبلا  میهاربإ  قیقحت : ت 620ه ) -  ) یسربطلا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  دمحأ  روصنم  وبأ  جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحالا   . 1
-. 1413ه یلوُالا ، هعبطلا  هوسُألا ، راد  نارهط : هب ، يداه 

-(، ت 413ه  ) دیفملا خیشلاب  فورعملا  يدادغبلا  يربکعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هللا  دبع  یبأ  یلإ  بوسنملا  صاصتخالا ،  . 2
-. 1414ه هعبارلا ، هعبطلا  یمالسإلا ، رشنلا  هسّسؤم  ّمق : يراّفغلا ، ربکأ  یلع  قیقحت :

-. 1422ه یلوُالا ، هعبطلا  ثارتلا ، ءایحال  يدهلاراد  توریب : یئاطلا ، حاجن  خیشلا  هتانبو ، یبنلا  جاوزأ   . 3

: هرهاقلا ت 368ه ،)-  ) یبطرقلا ّربلا  دبع  نب  دّمحم  نب  هللا  دبع  نب  فسوی  رَمُع  وبأ  ظفاحلا  راصمألا ، ءاملع  بهذـمل  راکذتـسالا   . 4
.م  1971

: توریب يراـّـفغلا ، ربـکأ  یلع  قـیقحت : ت 548ه ،)-  ) یــسربطلا نـسحلا  نـب  لـضفلا  یلع  وـبأ  يدــهلا ، مـالعأب  يروـلا  مـالعإ   . 5
-. 1399ه یلوُالا ، هعبطلا  هفرعملاراد ،

، هفاقثلاراد ّمق : هثعبلا ، هسّـسؤم  قیقحت : ت 460ه ،)-  ) یـسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  یـسوطلل ، یلامألا   . 6
-. 1414ه یلوُالا ، هعبطلا 

هعبطلا هثعبلا ،  هسّسؤم  ّمق :  هثعبلا ،  هسّسؤم  قیقحت :  ت 381 ه ، ) - ( ) قودصلا خیشلا   ) یّمقلا هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  یلامألا ،   . 7
- . 1417 ه یلوُالا ، 

هبتکم يریـش ، یلع  قیقحت : ت 276ه ،)-  ) يرونیدلا هبیتق  نب  ملـسم  نب  هللا  دـبع  دّـمحم  وبأ  ءافلخلا ،) خـیرات   ) هسایـسلاو همامإلا   . 8
-. 1413ه یلوُالا ، هعبطلا  ّمق ، یضرلا  فیرشلا 

، ثارتلا ءایحإ  راد  قیقحت : ت 1110ه ،)-  ) یسلجملا یقت  دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  راهطألا ، هّمئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب   . 9
-. 1412ه یلوُالا ، هعبطلا  ثارتلا ، ءایحإ  راد  توریب :

هعبطملا : فرـشألا فجنلا  ت 525ه ،)-  ) يربـطلا یلع  نـب  دّـمحم  نـب  دّـمحم  رفعج  وـبأ  یـضترملا ، هعیـشل  یفطـصملا  هراـشب   . 10
-. 1383ه هیناثلا ، هعبطلا  هّیردیحلا ،

-. 1412ه یلوُالا ، هعبطلا  همکحلا ، راد  ّمق : ت1359ه ،)-  ) یّمقلا ساّبع  خیشلا  نازحألا ، تیب   . 11

: توریب يرمدت ، مالسلا  دبع  رَمُع  قیقحت : ت 748ه ،)-  ) یبهذلا دمحأ  نب  دّمحم  مالعألاو ، ریهاشملا  تایفوو  مالـسإلا  خـیرات   . 12
-. 1409ه یلوُالا ، هعبطلا  باتکلا ، راد 
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هعابطلل رکفلاراد  توریب : ، 1415 يریش ، یلع  قیقحت : ت 571ه ،)-  ) یقشمدلا رکاسع  نب  نسحلا  نب  یلع  قشمد ، هنیدم  خیرات   . 13
.عیزوتلاو رشنلاو 

ربـکأ یلع  قیقحت : ت 381ه ،)-  ) هبعـش نباـب  فورعملا  ینارحلا  یلع  نب  نسحلا  دّـمحم  وـبأ  لوـسرلا ، لآ  نع  لوـقعلا  فـحت   . 14
-. 1404ه هیناثلا ، هعبطلا  یمالسإلا ، رشنلا  هسّسؤم  ّمق : يراّفغلا ،

دبع قیقحت : ت 774ه ،)-  ) یقشمدلا يورصبلا  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسإ  ءادفلا  وبأ  میظعلا ،) نآرقلا  ریـسفت   ) ریثک نبا  ریـسفت   . 15
.بعشلا راد  هرهاقلا : اّنبلا ، میهاربإ  دّمحمو  روشاع  دمحأ  دّمحمو  میغ  میظعلا 

1422ه- یلوُالا ، هعبطلا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب : روشاع ، نب  دّمحم  وبأ  قیقحت : ت 427ه ،)- ، ) یبلعثلا یبلعثلا ، ریسفت   . 16
.
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مشاه دّیـسلا  قیقحت : ت 320ه ،)-  ) یـشاّیعلاب فورعملا  يدنقرمـسلا  یملـسلا  دوعـسم  نب  دّـمحم  رـضنلا  وبأ  یـشاّیعلا ، ریـسفت   . 17
-. 1380ه یلوُالا ، هعبطلا  هّیملعلا ، هبتکملا  نارهط : یتّالحملا ، یلوسرلا 

دبع دّمحم  قیقحت : ت 671ه ،)-  ) یبطرقلا يراصنألا  دمحأ  نب  دّمحم  هللا  دـبع  وبأ  نآرقلا ،) ماکحأل  عماجلا   ) یبطرقلا ریـسفت   . 18
-. 1405ه هیناثلا ، هعبطلا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب : یلشعرملا ، نمحرلا 

.فجنلا هعبطم  فجنلا : يرئازجلا ، يوسوملا  ّبیط  دّیسلا  حیحصت : یّمقلا ، میهاربإ  نب  یلع  یّمقلا ، ریسفت   . 19

: نارهط يدومحملا ، مظاک  دّـمحم  دادـعإ : ق 4ه ،)-  ) یفوـکلا تارف  نب  میهاربإ  نب  تارف  مساـقلا  وـبأ  یفوـکلا ، تارف  ریـسفت   . 20
-. 1410ه یلوُالا ، هعبطلا  یمالسإلا ، داشرإلاو  هفاقثلا  هرازو 

راد توریب : ت 460ه ،)-  ) یـسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نـسحلا  نـب  دّـمحم  رفعج  وـبأ  هـعنقملا ، حرــش  یف  ماـکحألا  بیذـهت   . 21
-. 1401ه یلوُالا ، هعبطلا  فراعتلا ،

.هیملعلا هعبطملا  ّمق : ت 1383ه ،)-  ) يدرجوربلا دّیسلا  هعیشلا ، ثیداحأ  عماج   . 22

 . 1998 م یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب : یفیرط ، لیبن  دّمحم  قیقحت : ت 1093 ه ،)-  ) يدادغبلا بدألا ، هنازخ   . 23

هعبطلا رکفلا ، راد  توریب : ت 911ه ،)-  ) یطویـسلا رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدـلا  لالج  روثأملا ، ریـسفتلا  یف  روثنملا  ّرُدـلا   . 24
-. 1414ه یلوُالا ،

هـسّسؤم توریب : یملعـألا ، نیـسح  قیقحت : ت 508ه ،)-  ) يروباـسینلا لاـّتفلا  یلع  نـب  نـسحلا  نـب  دّـمحم  نیظعاوـلا ، هـضور   . 25
-. 1406ه یلوُالا ، هعبطلا  یملعألا ،

، یلوُـالا هعبطلا  یـضرلا ، هبتکم  ّمق : ت 664ه ،)-  ) سوواـط نباـب  فورعملا  یّلحلا  یـسوم  نب  یلع  مساـقلا  وبأ  دوعـسلا ، دعـس   . 26
-. 1363ه

، ینیمألا يداه  دّـمحم  قیقحت : ت 323ه ،)-  ) يدادـغبلا يرـصبلا  يرهوجلا  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحأ  رکب  وـبأ  كدـفو ، هفیقـسلا   . 27
-. 1401ه یلوُالا ، هعبطلا  رشنلاو ، هعابطلل  یبتکلا  هکرش  توریب :

، رکاش دّمحم  دـمحأ  قیقحت : ت 279 ،)  ) يذمرتلا هروس  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  وبأ  حیحـصلا ،) عماجلا   ) يذـمرتلا ننـس   . 28
.ثارتلا ءایحإ  راد  توریب :

بتکلا راد  توریب : اطع ، رداقلا  دبع  دّمحم  قیقحت : ت 458ه ،)-  ) یقهیبلا یلع  نب  نیسحلا  نب  دمحأ  رکب  وبأ  يربکلا ، ننـسلا   . 29
-. 1414ه یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ،
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-. 1325ه یلوُالا ، هعبطلا  هداعسلا ، هعبطم  رصم ، ت 816ه ،)- ، ) یناجرجلا یضاقلا  فقاوملا ، حرش   . 30

-(، ت 656ه  ) دـیدحلا یبأ  نباب  فورعملا  یلزتعملا  دـیدحلا  یبأ  نب  دّـمحم  نب  دـیمحلا  دـبع  نیدـلا  ّزع  هغـالبلا ، جـهن  حرـش   . 31
-. 1387ه هیناثلا ، هعبطلا  ثارتلا ، ءایحإ  راد  توریب : میهاربإ ، لضفلا  وبأ  دّمحم  قیقحت :

: قیقحت -(، ق 5ه  ) یناکـسحلا مکاحلاب  فورعملا  يروباسینلا  هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  مساقلا  وبأ  لیـضفتلا ، دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش   . 32
-. 1411ه یلوُالا ، هعبطلا  یمالسإلا ، داشرإلاو  هفاقثلا  هرازول  هعباتلا  رشنلاو  عبطلا  هسّسؤم  نارهط : يدومحملا ، رقاب  دّمحم 

، ریثک نبا  راد  توریب : اغبلا ، بید  یفطـصم  قیقحت : ت 256ه ،)-  ) يراخبلا لیعامـسإ  نب  دّمحم  هللا  دبع  وبأ  يراخبلا ، حیحـص   . 33
-. 1410ه هعبارلا ، هعبطلا 

راد هرهاقلا : یقابلا ، دبع  داؤف  دّمحم  قیقحت : ت 261ه ،)-  ) يروباسینلا يریشقلا  جاّجحلا  نب  ملسم  نیسحلا  وبأ  ملسم ، حیحـص   . 34
-. 1412ه یلوُالا ، هعبطلا  ثیدحلا ،

-. 1426ه یلوُالا ، هعبطلا  ثیدحلا ، راد  مق ، یلماعلا ، یضترم  رفعج  دیسلا  مظعألا ، یبنلا  هریس  نم  حیحصلا   . 35

.رداص راد  توریب : ت 230ه ،)-  ) يدقاولا بتاک  دعس  نب  دّمحم  يربکلا ، تاقبطلا   . 36

دجسم رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش  باتهم : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


138 ص :

هعبطم ت 664ه ،)-  ) ینـسحلا سوواـط  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  مساـقلا  وبأ  فئاوطلا ، بهاذـم  هفرعم  یف  فـئارطلا   . 37
-. 1400ه یلوُالا ، هعبطلا  ّمق ، مایخلا ،

هعبطلا هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب : ت 1329ه ،)-  ) يدابآلا میظعلا  ّقحلا  سمش  دّمحم  دوواد ،) یبأ  ننس  حرـش   ) دوبعملا نوع   . 38
-. 1415ه یلوُالا ،

: قیقحت ت 381ه ،)-  ) قودـصلا خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  اضرلا ، رابخأ  نویع   . 39
.ناهج تاروشنم  نارهط : يدروجّاللا ، ینیسحلا  يدهم  دّیسلا 

: توریب روشاع ، یلع  دّیسلا  قیقحت : ت 1107ه ،)-  ) ینارحبلا لیعامـسإ  نب  مشاه  مامإلا ، نییعت  یف  ماصخلا  هّجحو  مارملا  هیاغ   . 40
-. 1422ه یبرعلا ، خیراتلا  هسّسؤم 

، هثلاـثلا هعبطلا  ، یبرعلا باـتکلا  راد  توریب : ت 1390ه ،)-  ) ینیمألا دـمحأ  نیـسحلا  دـبع  بدألاو ، هّنـسلاو  باتکلا  یف  ریدـغلا   . 41
-. 1387ه

، زاب نب  هللا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  قیقحت : ت 852ه ،)- ( ) رجح نبا   ) ینالقسعلا یلع  نب  دمحأ  يراخبلا ، حیحص  حرش  يرابلا  حتف   . 42
-. 1379ه یلوُالا ، هعبطلا  رکفلا ، راد  توریب :

هعبطلا فراـعملا ، هسّـسؤم  توریب : عاـبطلا ، سینأ  هللا  دـبع  قـیقحت : ت 279ه ،)-  ) يرذـالبلا ییحی  نـب  دـمحأ  نادـلبلا ، حوـتف   . 43
-. 1407ه یلوُالا ،

، هیملعلا بتکلا  راد  توریب : مالـسلا ، دـبع  دـمحأ  قیقحت : يوانملا ، فوؤرلا  دـبع  دّـمحم  ریغـصلا ، عماجلا  حرـش  ریدـقلا  ضیف   . 44
-. 1415ه یلوُالا ، هعبطلا 

، یمالسإلا رشنلا  هسّسؤم  ّمق : ت 1320ه ،)-  ) يرتستلا مظاک  نب  یقت  دّمحم  مهیثّدحمو ، هعیشلا  هاور  قیقحت  یف  لاجرلا  سوماق   . 45
-. 1410ه هیناثلا ، هعبطلا 

اضر مالغ  قیقحت : ت 573ه ،)-  ) يدنوارلا نیدلا  بطقب  فورعملا  يدـنوارلا  هللا  دـبع  نب  دیعـس  نیـسحلا  وبأ  ءایبنألا ، صـصق   . 46
-. 1409ه یلوُالا ، هعبطلا  هسّدقملا ، هّیوضرلا  هرضحلا  دهشم : ناینافرع ،

، يراّـفغلا ربـکأ  یلع  قیقحت : ت 329ه ،)-  ) يزارلا ینیلکلا  قاحـسإ  نب  بوـقعی  نـب  دّـمحم  مالـسإلا  هـقث  رفعج  وـبأ  یفاـکلا ،  . 47
-. 1389ه هیناثلا ، هعبطلا  هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهط :

دّمحم قیقحت : ت 664ه ،)-  ) ینـسحلا سوواـط  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا  ّیـضر  مساـقلا  وبأ  هجهملا ، هرمثل  هّجحملا  فشک   . 48
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-. 1412ه یلوُالا ، هعبطلا  یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم  ّمق : نوّسحلا ،

: توریب اّقسلا ، هوفص  حیحـصت : ت 975ه ،)-  ) يدـنهلا نیدـلا  ماسح  نب  یقّتملا  یلع  لاـعفألاو ، لاوقـألا  ننـس  یف  لاّـمعلا  زنک   . 49
.یلوُالا هعبطلا  1397ه ،- یمالسإلا ، ثارتلا  هبتکم 

راد ّمق : همعن ، هللا  دبع  دادـعإ : ت 449ه ،)-  ) یـسلبارطلا یکجارکلا  نامثع  نب  یلع  نب  دّمحم  خیـشلا  حـتفلا  وبأ  دـئاوفلا ، زنک   . 50
-. 1410ه یلوُالا ، هعبطلا  رئاخذلا ،

، یفاشلا دبع  دـمحأ  قیقحت : ت 911ه ،)-  ) یطویـسلا نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  لضفلا  وبأ  لوزنلا ، بابـسأ  یف  لوقنلا  باـبل   . 51
.هیملعلا بتکلا  راد  توریب :

-(، ت 1310ه  ) يراـصنألا يزیربـتلا  یغاد  هچارقلا  دـمحأ  نـب  یلع  دّـمحم  یلوـملا  ءارهزلا ، هـبطخ  حرـش  یف  ءاـضیبلا  هـعمللا   . 52
- (. 1418ه ، ) یلوُالا هعبطلا  يداهلا ، رشن  رتفد  ّمق : همطاف ، راد  قیقحت :

راد توریب : نیقّقحملا ، نم  هعاـمج  قیقحت : ت 483ه ،)-  ) یـسخرسلا رهـس  یبأ  نب  دمحأ  نب  دّمحم  نیدلا  سمـش  طوسبملا ،  . 53
.هفرعملا

راد توریب : شیورد ، دّمحم  هللا  دبع  قیقحت : ت 807ه ،)-  ) یمثیهلا رکب  یبأ  نب  یلع  نیدلا  رون  دئاوفلا ، عبنمو  دـئاوزلا  عمجم   . 54
-. 1412ه یلوُالا ، هعبطلا  رکفلا ،
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.رکفلا راد  توریب : ت676ه ،)-  ) يوونلا فرش  نب  نیدلا  یحم  ایرکز  وبأ  مامإلا  بّذهملا ،) حرش   ) عومجملا  . 55

لآ هسّـسؤم  ّمق : تیبـلا ، لآ  هسّـسؤم  قیقحت : ت 1320ه ،)-  ) يرونلا نیـسح  ازریملا  لـئاسملا ، طبنتـسم  لـئاسولا و  كردتـسم   . 56
-. 1408ه یلوُالا ، هعبطلا  تیبلا ،

رداقلا دبع  یفطصم  قیقحت : ت 405ه ،)-  ) يروباسینلا مکاحلا  هللا  دبع  نب  دّمحم  هللا  دـبع  وبأ  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا   . 57
-. 1411ه یلوُالا ، هعبطلا  هّیملعلا ، بتکلا  راد  توریب : اطع ،

هعبطلا هلبقلا ، راد  هّدـج : يرثـألا ، ّقحلا  داـشرإ  قیقحت : ت 307ه ،)-  ) یلـصوملا یلع  نـب  دـمحأ  یلـصوملا ، یلعی  یبأ  دنـسم   . 58
-. 1408ه یلوُالا ،

هعبطلا رکفلا ، راد  توریب : شیوردلا ، دّمحم  هللا  دـبع  قیقحت : ت 241ه ،)-  ) ینابیشلا لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحأ  دمحأ ، دنـسم   . 59
-. 1414ه هیناثلا ،

، یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب : ت 626ه ،)-  ) یمورلا يومحلا  هللا  دبع  نب  توقای  نیدلا  باهـش  هللا  دبع  وبأ  نادـلبلا ، مجعم   . 60
-. 1399ه یلوُالا ، هعبطلا 

ت  ) یناردـنزاملا بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دّـمحم  نیدـلا  دیـشر  رفعج  وبأ  بوشآرهـش ، نبا  بقانم  بلاـط =  یبأ  لآ  بقاـنم   . 61
.هیملعلا هعبطملا  ّمق : 588ه ،)-

.رکفلا راد  توریب : يواجبلا ، دّمحم  یلع  قیقحت : ت 748ه ،)-  ) یبهذلا دمحأ  نب  دّمحم  لاجرلا ، دقن  یف  لادتعالا  نازیم   . 62

-. 1399ه هرهاقلا : يوضرلا ، یضترم  دّیسلا  قیقحت  هعیشلاو ، هّنسلا  نیب  دادغب ، ءاملع  رمتؤم   . 63

هـسّسؤم ّمق : یتّالحملا ، یلوسرلا  مشاـه  دّیـسلا  قیقحت : ت 1112ه ،)-  ) يزیوـحلا یـسورعلا  هعمج  نب  یلع  دـبع  نـیلقثلا ، روـن   . 64
-. 1412ه هعبارلا ، هعبطلا  نایلیعامسإ ،

-. 1381ه هیناثلا ، هعبطلا  رْنیاتْشْزنارف ، ناملآ ،)  ) ندابسیو ت 749ه )-  ) يدَفصلا کبیأ  نب  لیلخ  تایفولاب ، یفاولا   . 65

، ینیـسحلا فرـشأ  لامج  یلع  قیقحت : ت 1294ه ،)-  ) یفنحلا يزودـنقلا  میهاربإ  نـب  نامیلـس  یبرقلا ، يوذـل  هّدوـملا  عیباـنی   . 66
-. 1416ه یلوُالا ، هعبطلا  هوسُألا ، راد  نارهط :
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تالاؤس

یناوخ باتک  هقباسم 

؟ دیشخب مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هب  ار  كدف  هیآ ، مادک  لیلد  هب  ربمایپ  . 1

میهاربا هروس  هیآ 24  .ج  ارسا  هروس  هیآ 26  .ب  رشح  هروس  هیآ 6  .فلا 

؟ دیسر یم  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  هب  دوب و  ربمایپ  کِلم  ربیخ ، هعلق  تفه  زا  هعلق  مادک  . 2

هبیتک ِملالُس ، .ج  حیطَو  ِملالُس ، .ب  صومَق ، مِعان ، .فلا 

«. ینک یم  رکش  تسا  هدرک  ماهلا  ام  هب  هچنآ  رطاخ  هب  ار  ادخ  : » تسا هیآ  مادک  هب  هراشا  هلمج  نیا  . 3

دمح هروس  هیآ 2  .ج  میهاربا  هروس  هیآ 24  .ب  سمش  هروس  هیآ 34  .فلا 

«. تسا هداد  دنویپ  دیحوت  اب  ار  اه  لد  ادخ  : » دراد هراشا  هیآ  مادک  هب  هلمج  نیا  . 4

رشح هروس  هیآ 6  .ج  مور  هروس  هیآ 30  .ب  میهاربا  هروس  هیآ 24  .فلا 

هب مدرم  هک  دوب  نیا  ربمایپ  ياه  شالت  همه  هجیتن  ینعی  درک ، باطخ  ادخ » ناگدـنب  يا   » ناونع هب  ار  مدرم  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف . 5
.دنسرب ... 

يراکزیهرپ اوقت و  .ج  ادخ  یگدنب  .ب  لامک  دشر و  .فلا 

؟ تسیچ تعیرش  . 6

ادخ تدابع  شور  هار و  .ج  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  مسر  هار و  .ب  ناسنا  تداعس  همانرب  .فلا 

؟ داد رارق  نید  تیوقت  هیام  ار  يزیچ  هچ  ادخ  . 7

ّجح .ج  تیالو  .ب  زامن  .فلا 

؟ درک بجاو  نید  ماظن  ظفح  يارب  ار  يزیچ  هچ  ادخ  . 8
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .ج  داهج  .ب  تیب  لها  زا  تعاطا  .فلا 

؟ دنک یم  دیکات  نآ  هب  دیوگ و  یم  نخس  مالسلا ) هیلع  ) یلع تعاجش  زا  هبطخ  رد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ارچ  . 9

هیلع ) یلع زا  ناکرشم  همه  نوچ  .ج  درادن  یبّلقت  هخسن  تعاجش ، نوچ  .ب  دوب  یندز  لاثم  مالسلا ) هیلع  ) یلع تعاجش  نوچ  .فلا 
دندیسرت یم  مالسلا )

؟ دندرک تعیب  رکبوبا  اب  عیرس  ...هناهب ، هب  ناقفانم  ربمایپ ، تلحر  زا  دعب  . 10

دشاب ربهر  نودب  هعماج  هک  نیا  زا  سرت  .ج  هعماج  رد  فالتخا  سرت  .ب  هنیدم  هب  نانمشد  هلمح  سرت  .فلا 

«. دربب ثرا  نم  زا  هک  نک  اطع  يدنزرف  نم  هب  ایادخ  : » تسا ربمایپ  مادک  زا  نخس  نیا  . 11

نامیلس .ج  ایرکز  .ب  ییحی.فلا 

«. دوش یم  راتفرگ  هدننکراوخ  یباذع  هب  ایند  رد  یسک  هچ  هک  دیمهف  یم  يدوز  هب  : » تسا ربمایپ  مادک  زا  نخس  نیا  . 12

7 یسوم .ج   7 میهاربا .ب   7 حون .فلا 

؟ دنک هدنز  نانآ  رد  ات ...  دنک  یم  باطخ  هلیق » نادنزرف   » ار راصنا  مالسلا ،) اهیلع  ) همطاف . 13

نارجاهم اب  هلباقم  سح  .ج  تدحو  سح  .ب  راصنا  هلیبق  هب  نتشاد  ّقلعت  سح  .فلا 

؟ دوب هچ  مهم  ینارنخس  نیا  زا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف یلصا  فده  .14

اتدوک تموکح  هب  ضارتعا  .ج  ادخ  تجح  یشومارف  هب  ضارتعا  .ب  كدف  بصغ  هب  ضارتعا  .فلا 

«. تسا هدش  هدز  نآ  رب  رهم ...  دینادب  یلو  دیریگب  ار  تفالخ  رتش  : » تفگ مدرم  هب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف . 15
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تکاله يدوبان و  .ج  ادخ  مشخ  .ب  ندوب  لطاب  .فلا 

«. دیوگب نخس  ...هک  دوبن  یسک  نم  ردپ  تسا ! بجعت  ياج  یلیخ  : » تفگ رکبوبا  باوج  رد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف . 16

مالسا فالخ  رب  .ج  دوخ  سوه  ياوه و  قباطم  .ب  نآرق  فالخ  رب  .فلا 

؟ دوب هچ  درک  رکذ  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف باوج  رد  كدف  بصغ  يارب  رکبوبا  هک  یلیلد  نیرخآ  . 17

ناناملسم عامجا  .ج  لئاسو  حالس و  هب  هاپس  زاین  .ب  هعماج  ترورض  .فلا 

؟ دوب هیآ  مادک  دناوخ ، دوخ  ینارنخس  رد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف يا  هیآ  نیرخآ  . 18

رشح هروس  هیآ 6  .ج  رمز  هروس  هیآ 47  .ب  رفاغ  هروس  هیآ 78  .فلا 

؟ درک دای  یناونع  هچ  هب  كدف  زا  تفگ ، نخس  مالسلا ) هیلع  ) یلع اب  تشگرب و  هناخ  هب  یتقو  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف . 19

مردپ ّتیصو  .ج  مردپ  هیده  .ب  مردپ  ثرا  .فلا 

؟ تسا نآرق  هیآ  مادک  هب  هراشا  نیا  دیوگب ، هللا » یبسح   » تساوخ مالسلا ) اهیلع  ) همطاف زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع . 20

نارمع لآ  هروس  هیآ 173  .ج  میهاربا  هروس  هیآ 24  .ب  رفاغ  هروس  هیآ 78  .فلا 
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تالاؤس همانخساپ 

« باتهم کشا   » باتک

فلا

ب

ج
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15

16

17

18

19

20

ردپ مان  یگداوناخ  مان  مان 

نفلت همانسانش  هرامش  دلوت  لاس 
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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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