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خیرات همولظم  لوسّرلا ، ۀعضب 

باتک تاصخشم 

نسح دّیس  جاح  هَّللا  ۀیآ  خیرات / همولظم  لوسّرلا ، ۀعضب  : روآدیدپ مان  ناونع و   1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
تاصخشم ناهفصا 1390 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخـشم  راهب  یپاچ :  رـشان  هرـس  سدقیماما  هیقف 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  ترضح  نوماریپ  ینارنخس  جنپ  عوضوم : باتک  هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ

راتفگشیپ

، مالـسلا مهیلعتیبلا  لها  هیقف  نادقف  زادگناج و  لاحترا  زا  سپ  ( 1 «.) ٌءْیَش اهُّدُسَی  ٌۀَْمُلث ال  ِمالْـسإلا  ِیف  َِمُلث  ُِملاعلا  َتام  اذإ   » یلاعت همـسب 
مومع هانپ  أجلم و  هک  هیلع -  یلاعت  هَّللا  ناوضر  یماما -  هیقف  نسح  دّیـس  جاـح  هَّللا  ۀـیآ  ترـضح  ناهفـصا  هّیملع  هزوح  رگاـیحا  میعز و 
تائیه يارب  مکحتسم  ياهناوتشپ  و  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رصع -  ّیلو  ترضح  نازابرس  يارب  زوسلد  يردپ  تیالو و  اب  مدرم 

لها سّدـقم  بـتکم  زا  عاـفد  هار  رد  ار  دوـخ  تـکرب  رپ  ِرمع  تاـظحل ، نـیرخآ  اـت  دـندوب و  ینید  تاسّـسؤم  هـّیریخ و  زکارم  یبهذـم و 
، درادیم هگن  هدنز  ام  يارب  ار  شهار  دای و  هک  يزیچ  اهنت  دندومنن ، غیرد  یمادـقا  شالت و  چـیه  زا  هدومن و  فرـص  مالـسلا  مهیلعتیبلا 
، مالسلا اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  صالخا  اب  هتخابلد  دیعـس و  دیقف  نآ  تشذگرد  زور  نیملهچ  تبـسانم  هب  اذل  تسا . ناشیا  راثآ  ءایحا 

 - یحطبا دّحوم  تّجح  دّیـس  جاح  هَّللا  ۀـیآ  ترـضح  ءارهزلا  تیب  رد  ناشیا  هک  مالـسلا  اهیلعيربک  هقیّدـص  نآ  نوماریپ  ینارنخـس  جـنپ 
یلوألا 1432ق يدامج  لّوا  هّیصلاخ  هّیملع  هسردم  ناهفصا -  میرادیم . امش  میدقت  ار  دناهدومرف  داریا  هَّللا -  همّلس 

(2) هرس سدقیماما  هیقف  هَّللا  ۀیآ  موحرم  ملق  هب  ياهمدقم 

هک یئاهسرد  زا  یکی  ( 3 «.) ِرْدَقلا َۀَْـلَیل  ََكرْدأ  ْدَـقَف  اِهتَفِْرعَم  َّقَح  َۀَـمِطاف  َفَرَع  ْنَمَف  : » مالـسلا هیلع  ُقِداصلا  َلاق  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
هب ینامز  گرزب  يوناب  نآ  دوب . هقلطم » تیالو  میرح  زا  عافد  سرد  ، » داد میلعت  ناهج  نایعیش  هب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ارـس  ود  يوناب 

یلـصادخ لوسر  هک  یتناما  ود  نامه  ترتع -  نآرق و  نانمـشد  هداتفا و  هرطاخم  هب  هقلطم  تیالو  تماما و  ریـسم  هک  دیـسر  ساسحا  نیا 
نآرق و ّصن  تداهـش  هب  هک  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ندرک  يوزنم  قیرط  زا  تشاذگ -  هعیدو  هب  تّما  نایم  رد  دوخ  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا 

ُِّمتُم ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُری  . » دندرک مالـسا  زغم  حور و  يدوبان  رد  یعـس  دنمالـسا ، نابهگن  نآرق و  ِلْدِع  نیلقث  ثیدـح 
هدومن و زاغآ  ار  دوخ  هزرابم  هباطخ  لالدتـسا و  هار  زا  تسخن  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  ملاـع  ود  یب  یب  ( 4 «.) َنوُِرفاـْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون 

یلیـس هناـخ و  برد  ندـش  هتخوـس  نآ  زا  سپ  عرازم و  رگید  كدـف و  هرداـصم  تمیق  هب  ادـتبا  هچ  رگا  دـش ؛ هـکرعم  دراو  اًـلمع  سپس 
تداهـش هب  هرخالاب  بئاصم و  رگید  يرامیب و  نینج و  طقـس  سپـس  وزاب و  دـیدش  مّروت  ندروخ و  هناـیزات  تروص و  يدوبک  ندروخ و 

ادخ نانمشد  نامه  تقیقح  رد  هک  مالسلا  هیلعیلع  قح  نیبصاغ  ماجنارس  اهّتیمولظم  نیا  لّمحت  اب  نکل  دش . مامت  ترضح  نآ  ندیـسر 
هّجوت اب  تازرابم ، نیا  هجیتن  رد  دیشک و  نالطب  ّطخ  نانآ  هنابصاغ  تموکح  ّتیعورشم  رب  درک و  خیرات  ياوسر  ار  دنـشابیم  شلوسر  و 

نینچمه مالـسلا و  هیلعبلاط  یبأ  نب  یلع  ترـضح  ینعی  شماما  ّتیمولظم  تابثا  يارب  ار  دنـس  نیرتیلاـع  ترـضح  نآ  خـماش  ماـقم  هب 
ربق نتشاد  هاگن  یفخم  اب  ترضح  نآ  دومن . ّکح  خیرات  ياههحفص  رب  دناهیجان  هقرف  اهنت  هک  هّیماما  هعیـش  دئاقع  راکفا و  ّتیناّقح  تابثا 

ناراکتیانج نماد  ندرک  كاپ  رد  یعـس  هک  ار  یناشیدنادب  ياهشالت  مامت  افلخ ، طسوت  شکاپ  رکیپ  عییـشت  مسارم  ندادن  هزاجا  دوخ و 
یعـس هشیمه  هشیمه و  مالـسا  نانمـشد  دومن . خیرات  ياوسر  بآ و  رب  شقن  دنراد  هتـشاد و  ار  اهمتـس  نیا  ثول  زا  مالـسا  ردـص  خـیرات 
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دننادب نانآ  تاهیه ! دنروآ . رَِدب  بتکم  نیا  ناوریپ  تسد  زا  دشابیم  هعیـش  یتاغیلبت  هبرح  نیرتگرزب  هک  ار  خیرات  هعطق  نیا  هک  دناهدرک 
هک یخیرات  كرادـم  دانـسا و  هئارا  اب  هراومه  تسا  ناـیرج  رد  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  ناگتفیـش  نادـنزرف و  ياـهگر  رد  نوخ  اـت  هک 

هموتخم ار  یئانج  ياههدـنورپ  نیا  مالـسا ، نانمـشد  نیدـناعم و  داد ، دـنهاوخن  هزاجا  دـنزیم  ار  لّوا  فرح  یناـهج  گـنهرف  رد  هزورما 
هب درک و  دنهاوخ  عافد  هَّللا -  تاولـص  مهیلع  نیموصعم -  تارـضح  هّیلک  هقلطم  تیالو  تماما و  میرح  زا  ناوت  ّدـح  رد  دـنیامن و  نالعا 

مظعألا هَّللا  ۀّیقب  ترـضح  هب  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  نوخ  ماقتنا  ( 5 «) اًناْطلُـس ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  اًمُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  : » همیرک هیآ  قادـصم 
یلوألا 1418 ه ق يدامج  یماما  هیقف  نسح  دّیس  دنیامنیم . راذگاو  هادف  انحاورا 

لّوا سلجم 

مالسلا اهیلعءارهز  ترضح  تداهش  نایب 

، ِهتَِّیلَزَِأب ایِدـَبَأ  َو  ِهتَّیِدـَبَِأب  اِیلَزأ  اًدْـمَح  َنیَِملاعلا  ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْـمَحلا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ( 6) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللاـِب  ُذوُعأ  هّماـع  ُبتُک  زا 
ِمِـساقلا ِیبأ  انِِّیبَن  َو  دَمْحأ  انِدِّیَـس  ِرِینُملا  ِجارِّسلا  َو  ِریِذَّنلا  ِریـشَبلا  ِهئاِیْبنأ  ِدِّیَـس  یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةولَّصلا  َو  ِهقافآ  ایارَم  یف  اًیِّلَجَتُم  ِهقالْطِإب  اًدَـمْرَس 

ِمَربُم َو  ِمیِرَکلا  ِِهباتِک  یف  ُمیکَحلا  ُهَّللا  َلاق  ْنیّدـلا . ِمْوَی  ِماِیق  یلإ  َنْآلا  َنِم  َنیِعَمْجأ  ْمِِهئادـْعأ  یلَع  ُِمئادـلا  ُنْعَللا  َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدَّمَُحم 
دینک ضرف  اًلثم  درادن ؛ یـشقن  چیه  ام  یگدنز  رد  یخیرات  ثداوح  یهاگ  ( 7 «.) ْمُِکباقْعأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوأ  َتام  ْنِإَف  أ  : » ِمیظَعلا ِِهباـطِخ 

هب ناسنا  هک  تسین  یثداوح  اهنیا  درادـن . ام  قالخا  لمع و  رکف ، يور  يرثا  هک  هداد  خر  ياهثداح  ایند  طاقن  زا  یکی  رد  لبق  لاس  رازه 
دجسم دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ  هک  يروط  نامه  دیامن . قیقحت  ثحب و  شدروم  رد  دنک و  حرطم  دهاوخب  هدرک و  هیکت  نآ 
یناسک هچ  اهنیا  تسا ؟ ربخ  هچ  دندیسرپ : دننکیم . هّجوت  وا  هب  یلیخ  هک  تسا  ادیپ  دناهتفرگ و  ار  یصخش  رود  ياهّدع  دندید  دندش و 
خیرات راعشا و  باسنا و  دنتفگ : تسیچ ؟ هماّلع  دندومرف : تسا . هماّلع  درم  نیا  هَّللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  دننکیم ؟ راک  هچ  دنتـسه و 

ياناد مه  یعفن  دنادن و  ار  نآ  هک  یسک  دنکیمن  ررض  هک  تسا  یملع  نیا  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دنادیم . بوخ  ار  برع 
؟ دراد یترورض  هچ  شنتـسناد  درادن ، ییاوتحم  چیه  هک  برع  راعـشأ  تسین ، ملع  دنادیم  صخـش  نیا  هک  یئاهزیچ  نیا  دربیمن . نآ  هب 
: ملع هس  هب  دوشیم  رصحنم  ملع  ٌۀَِمئاَق .» ٌۀَّنُس  َْوأ  ٌَۀلِداَع  ٌۀَضیِرَف  َْوأ  ٌۀَمَکُْحم  ٌۀَیآ  ٌۀَثالَث : ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  سپس 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رظن  ( 8 «.) ٌلْضَف َوُهَف  َّنُهالَخ  اَم  َو   » تسا يدایز  شاهّیقب  تسا و  ملع  اهنیا  هقف . ملع  قـالخا و  ملع  دـئاقع ، ملع 
چیه هک  ینـالوط  یلیخ  هّصق  کـی  دـنناوخب ، ار  متـسر  ناـخ  تفه  دـنراد و  رب  باـتک  لاـح  دوـب . نینچ  نیا  یخیراـت  ثداوـح  دروـم  رد 

میناوتیمن ار  اهنآ  تسا ، ام  قالخا  فئاظو و  دیاقع ، اب  طابترا  رد  یخیرات  ثداوح  یهاگ  یلو  درادن . ام  یگدـنز  رد  يرثا  ّتیـصاخ و 
نایب ار  طول  موق  ناتـساد  ( 9 «.) ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٌةَْربِع  ْمِهِـصَصَق  ِیف  َناک  ْدََـقل  : » دـنکیم لقن  هّصق  ام  يارب  مه  نآرق  تسا . هدـیافیب  مییوگب 
نایب ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  دراد  یگدـنزاس  ناـشیا  ناتـساد  نوچ  ( 10 «.) اهَِلفاس اهَِیلاع  اـْنلَعَج  : » میدرک نوگژاو  ار  ناشرهـش  هک  دـنکیم 

لاـعتم دـنوادخ  دـهدیم  ناـشن  دراد و  یگدـنزاس  اـم  يارب  اریز  دـنکیم ؛ لـقن  ار  فهک  باحـصا  ناتـساد  تبثم  تهج  رد  اـی  دـنکیم .
دـنراد و قرف  مه  اب  یخیرات  ثداوح  نیا  ربانب  ( 11 «.) ْمِهِّبَِرب اُونَمآ  ٌۀَْیِتف  ْمُهَّنإ  : » دـنکیم ظفح  هنوگچ  ار  دـنراد  نامیا  وا  هب  هک  ییاهناسنا 

طابترایب هک  تسین  یثداوح  تسا  هداد  خر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمغیپ  زا  دعب  هک  یثداوح  درک . طولخم  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  دیابن 
قاّفتا ینامز  کی  رد  هدوب و  هثداح  کی  اهنآ  مییوگب  میناوتیمن  سپ  تسا . طابترا  رد  اًلماک  دـشاب و  اـم  قـالخا  فئاـظو و  دـیاقع ، اـب 

مهیلعهمئا هک  میناوخیم  اهباتک  رد  تسا . سوسحم  رما  نیا  تسین و  روط  نیا  درادـن . ام  یلعف  طئارـش  اب  یطاـبترا  چـیه  تسا و  هداـتفا 
رکف مینک . ادیپ  يّربت  ای  ّیلوت  ام  ات  دننک  حرطم  قیقد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمغیپ  زا  دعب  ثداوح  لئاسم و  دنتـشاد  تیانع  مالـسلا 

زا ار  نامدوخ  ینمـشد  دـیابیم  ینعی  يّربت  دـندرکیمن . بجاو  تشادـن  یطابترا  رگا  درادـن . ام  اـب  یطاـبترا  چـیه  يّربت  اـی  ّیلوت  دـینکن 
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هللا یلصادخ  لوسر  نانمشد  ادخ و  نانمـشد  زا  دیاب  تسا . هدمآ  باسح  هب  نید  عورف  ءزج  يّربت  اذل  مینک و  راهظا  زاربا و  ادخ  نانمـشد 
. دـنکن تیارـس  اـم  هب  اـهنآ  هریـس  شور و  قـالخا ، راـکفا ، هدرکن  يادـخ  هک  مینکب  ترفن  راـهظا  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  هلآو و  هـیلع 

لیکشت یئاروش  شدوخ  زا  دعب  هفیلخ  باختنا  يارب  داد  روتسد  رمع  هک  نیا  زا  دعب  دناهداد ؛ ام  هب  یبیجع  سرد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
هفیلخ ناونع  هب  ار  امـش  ام  تفگ  داد و  تسد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  اب  حاّرج  هدیبعوبأ  دش و  ثحب  هرفن  شـش  ياروش  نیا  رد  دنهدب ؛
لمع نیخیـش  شور  هریـس و  ربمغیپ و  هریـس  ادـخ و  باتک  هب  رگا  نیخیـشلا » ةریـس  هَّللا و  لوسر  ۀنـس  هَّللا و  باتک  یلع   » مینکیم باختنا 

ِداـِهتْجإ َو  ِهَّللا  ِلوُـسَر  ِۀَّنُـس  َو  ِهَّللا  ِباـتِک  یلَع  : » دـندومرف دندیـشک و  بقع  ار  ناشتـسد  نینمؤـملاریما  مینکیم . تـعیب  امـش  اـب  اـم  دـینک 
ۀمایقلا موی  یلا  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  نایعیش  مامت  يارب  لمع  نیا  دننکن . لوبق  ار  هریس  نآ  هک  دنتـشذگ  تفالخ  رـس  زا  و  ( 12 «.) ییأَر
دوشیم مولعم  دننکن . لمع  نیخیش  هریس  هب  ات  دننکیم  رظن  فرص  یّمهم  نیا  هب  تُسپ  زا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  تسا  تّجح  کی 

ُروُدَی ٍِّیلَع  َعَم  ُّقَْحلا  َو  ِّقَْحلا  َعَم  ٌِّیلَع  . » دشاب نادرگ  يور  قح  زا  هک  دوبن  یسک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ّالا  دوبن و  قح  هریـس  اهنآ  هریس 
ام فیلکت  هک  تسا  ثداوح  زا  یـضعب  تسا . یـسررب  لباق  یخیرات  ثداوح  زا  یـضعب  لاح  ره  هب  تسا ! یگرزب  سرد  ( 13 «.) َراَد اَُمْثیَح 

دننک تباث  ات  دـننکیم  شالت  ياهّدـع  ام  نامز  رد  نـآلا  میناوتیمن . اـی  مینک  ّتیعبت  هفیلخ  ود  نآ  زا  میناوتیم  اـیآ  هک  دـنکیم  نشور  ار 
دندوب و ّرثأتم  یلیخ  ناشردـپ  تافو  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  ینعی  هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  اب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 

یلیخ ّتیعضو  تسین . هداس  هّیضق  مینک . قیقحت  هّیـضق  نیا  هرابرد  دیاب  مییوگیم  ام  یلو  دنتفر . ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ات  دندروخ  هّصغ 
یـسررب یتقو  ام  یلو  دـیربن ، راک  هب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  يارب  ار  تداهـش »  » ظفل دـنیوگیم  اـهنآ  دـنکیم . صّخـشم  ار  اـهمدآ  زا 

تفالخ تقو  نآ  مینک  تباـث  ار  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  تداهـش  اـم  رگا  تسین ؛ نینچ  نیا  هلأـسم  مینیبیم  مینکیم ، قیقحت  مینکیم ،
هریس يور  یگنن  هایـس و  هّکل  کی  مینک . تیامح  ّتیعبت و  اهنآ  زا  یناونع  چیه  هب  هک  دهدیمن  هزاجا  ام  هب  دتفایم و  ّتیمـسر  زا  ءافلخ 
گنن هّکل  نیا  دننکیم  یعـس  ناشناراداوه  ناشنارادفرط و  ناشناوریپ ، هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا . ناشتفالخ  نارود  رد  اهنآ  شور  و 

رد یمناخ  تسا و  هداتفا  قاـّفتا  ياهثداـح  زورما  دـینک  ضرف  تسا !؟ ریذـپناکما  اـیآ  دوشیم !؟ اـیآ  دـننک . فذـح  اـهنآ  هدـنورپ  زا  ار 
ای دناهدروآ  رد  اپ  زا  ار  وا  هک  نیا  ای  هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  تسین  مولعم  تسا ، زومرم  یلیخ  شگرم  هدرک و  توف  ایند  زا  ياهشوگ 
ار هّیـضق  دـنهاوخیم  یتقو  یماـظتنا  يورین  يرتسگداد و  ییاـضق ، هاگتـسد  دـننکیم ؟ راـک  هچ  دناهتـشک . ار  وا  اـی  دـناهدرک  شمومـسم 
ار هّیـضق  ناکم  نامز و  ور  نیا  زا  درک ، قیقحت  دیاب  تسا ، یکوکـشم  گرم  گرم ، دننیبیم  دنهدیم ؟ ماجنا  يراک  هچ  دـننک  يریگیپ 
زا ات  هدرک  وج  سرپ و  ردق  نآ  دننکیم و  قیقحت  دنـشاب  هتـشاد  یـشقن  نایرج  نیا  رد  تسا  هدوب  نکمم  هک  یناسک  زا  دـننکیم  یـسررب 

ار لتاق  هرخآلاب  يریگیپ  تاقیقحت و  رثا  رد  تسین و  مولعم  لتاق  دتفایم و  قاّفتا  یلتق  مینیبیم  دننک . فشک  ار  تقیقح  تاقیقحت  يالبال 
؟ دناهتفر ایند  زا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ارچ  تسا . نیگنـس  یخیرات  هثداح  کی  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  یب  یب  تداهـش  دننکیم . ادیپ 

رتخد هناگی  هک  میدید  میدز و  نخان  رگا  یلو  درادـن ، یـشقن  اهنآ  تفالخ  ندرب  لاؤس  ریز  رد  دنـشاب ، هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  رگا 
نیـشناج دنربمغیپ !؟ هفیلخ  اهنیا  هک  میریذپب  میناوتیم  ایآ  هدـمآ ، رد  اپ  زا  يدایا  نیا  هلیـسو  هب  هموصعم  نیا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

ماهدرک یسررب  ار  ّتنس  لها  زا  باتک  داتشه  هعیـش و  زا  باتک  تسیود  مدوخ  ّدح  رد  هدنب  مینک !!! قیقحت  هک  تسا  ام  هفیظو  دنربمغیپ !؟
ره غارـس  مدید  مدرک ، یـسررب  ار  طیارـش  دیراد ؟ یعالّطا  هچ  هثداح  نیا  زا  امـش  میـسرپب  اهنآ  زا  ات  ماهتفر  اهباتک  کت  کت  غارـس  و 

هداتفا قاّفتا  هک  ار  یثداوح  ماـمت  قیقد ، ناـشیاهباتک  رد  دـناهدرکن  تأرج  دـنکیم . ناـیب  ار  هّیـضق  زا  هشوگ  کـی  میوریم  هک  یـسک 
؟ هدوبن ای  هدوب  یعازن  ًالّوا  دـناهدرک . حرطم  ار  هثداح  زا  هشوگ  کی  ناشمادـک  ره  هدـیرپ و  ناشیاهملق  رـس  زا  هرخـألاب  اـّما  دـننک ، حرطم 

راب ریز  یهورگ  دش  لیکـشت  هفیقـس  یتقو  هک  دناهتـشون  یّنـس  هعیـش و  نیخّروم  مامت  ار  هلأسم  نیا  هدوبن ؟ ای  هدوب  يریگرد  شکمـشک و 
رد تقو  نآ  مه  ریبز  هحلط و  هریغ . دادقم و  راّمع ، یسراف ، ناملـس  لثم  دندرک  نّصحت  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هناخ  رد  دنتفرن و  تعیب 

ياهّدع دوب و  راک  رس  يردتقم  تلود  یتقو  هدوب  موسرم  ماّیألا  میدق  زا  هچ ؟ ینعی  نّصحت  دندرک . نّصحت  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هناخ 
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ای هدازماما  کی  رد  دندشیم ، هتشک  ای  ریگتسد  ياهّدع  کی  زور  ره  دنشاب و  دازآ  دندرکیمن  تأرج  دنتشاد و  ضارتعا  تلود  نیا  يور 
موحرم ای  ناهفـصا و  رد  هرـس  سدقیفجن  اقآ  موحرم  هناخ  لثم  دـندرکیم ؛ ینیـشن  تسب  حالطـصا  هب  دـندشیم و  نّصحتم  یملاع  هناخ 

رد مه  یّلقتـسم  باتک  دوب . هدـش  نّصحتم  تسا ، یـسّدقم  هاـگیاج  هک  میظعلادـبع  ترـضح  مرح  رد  هرـس  سدـقيرون  هَّللا  لـضف  خـیش 
ار اهنیا  دنوشن  مالـسلا  هیلعیلع  هناخ  هب  هدنهانپ  رگا  دنراد ، ضارتعا  هفیقـس  هلأسم  هب  ياهّدـع  تسا . هدـش  هتـشون  ینیـشن  تسب  عوضوم 

تعیب درک و  تفلاخم  رکبیبأ  اب  هک  ار  ةدابع  نب  دعـس  هک  هنوگ  نامه  دنناسرب . لتق  هب  تسا  نکمم  دنهدیم و  ّتیذا  رازآ و  دـنریگیم ،
هیلعیلع هناخ  هب  ياهّدـع  ندـش  هدـنهانپ  دوشب . مولعم  شلتاق  دنتـشاذگن  دـناهدروآ و  رد  اپ  زا  ار  وا  اهنج  دـنتفگ : دـعب  دنتـشک و  درکن ،
نّـصحت مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هناخ  رد  هک  یناسک  ایآ  مینیبب  دـعب  تسین . راکنا  لباق  مه  یخیرات  رظن  زا  درادـن و  ثحب  ياـج  مالـسلا 

زاب ار  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هناخ  ِرد  دـندمآ  هک  تسا  یّنـس  هعیـش و  خـیرات  رد  ءارآ  قاّفتا  دـندرک ؟ نوریب  هناـخ  زا  ار  دـندوب  هدرک 
رد دینک . تعیب  دیاب  هک  دنتفگ  ناشیا  هب  دندرب و  هفیقس  رد  روز  هب  دندیشک و  نوریب  ار  اهنیا  دندمآ و  هناخ  لخاد  هزاجا  نودب  دندرک و 

مالـسلا و هیلعنینمؤملاریما  الوم  رگا  دـنامیم . مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  الوم  هلأسم  اهنت  تسین . یثحب  مه  نیا 
رتخد هموصعم ، مالسلا ، اهیلعءارهز  همطاف  درکیمن . ادیپ  ّتیمـسر  دنتـشاد ، رکبوبا  ياپ  ون  تموکح  هب  ضارتعا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 

. دریگن لکـش  رکبوبا  تموکح  هک  دوشیم  ثعاب  تفلاـخم  نیا  سپ  تسا ؛ فلاـخم  رکبوبا  تموکح  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
ّتیمسر دنک ، تفلاخم  رکبوبا  تموکح  اب  رگا  تسا . مالسا  رد  مّود  رفن  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  داماد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

تـسا اجنیا  دندشن ؟ ای  دندش  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ِضّرعتم  ایآ  دندشن ؟ ای  دندش  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ِضّرعتم  ایآ  دنکیمن . ادیپ 
اهفرح نیا  دنیوگیم  دـنهد ، هولج  گنر  مک  ار  هلأسم  هک  نیا  يارب  مه  اهیلیخ  تسا و  یخیرات  هلأسم  کی  نیا  تسا . ثحب  ّلحم  هک 

هب هیـضق  نیا  ایآ  تفرگ !!! هدـیدان  ار  اهفرح  نیا  دـیاب  درادـن ، زورما  لئاسم  اب  یطابترا  چـیه  تسا و  شیپ  لاس  دـص  راهچ  رازه و  لام 
هعیـش بتُک  غارـس  اهباتک  یـسررب  رد  نم  مینک . یـسررب  ار  هدنورپ  دیاب  الاح  درادن !؟ یتلاخد  چـیه  ام  تشونرـس  رد  هک  تسا  ياهنوگ 
ّتنس لها  ناگدنسیون  زا  مادک  ره  مدید  متفر  هک  ّتنس  لها  ياهباتک  غارس  یلو  تسا . مّلسم  رایسب  لئاسم  نیا  هعیش  رظن  زا  اریز  متفرن ،

هک تسا  هتـشون  يربط » . » تسا دوجوم  ّتنـس  لها  رظن  زا  منکیم  نایب  هک  یبلاطم  ماـمت  دانـسا  و  دـناهدرک . حرطم  ار  هلأـسم  زا  ياهشوگ 
(14 .) منزیم شتآ  ار  هناخ  دینکن ، تعیب  دیئاین و  نوریب  هناخ  زا  رگا  هک  درک  دیدهت  دمآ و  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  ِرد  مّود  هفیلخ 

لها فورعم  خّروم  کی  غارس  ( 15 .) منزیم شتآ  ار  هناخ  دشاب  همطاف  ول  و  ْنإ » َو  : » تفگ تسا . مالسلا  اهیلعهمطاف  هناخ  نیا  رد  دنتفگ :
. دوب شتـسد  مه  هلیتف  کی  دمآ و  رمع  ( 16 «) ۀَلِیتَف ُهَعَم  َو  رَمُع  َءاج  : » دـیوگیم وا  دـیوگیم ؟ هچ  وا  مینیبب  میورب و  يرُذالَب »  » مان هب  ّتنس 

دوب بانط  هیبش  ییاهزیچ  قباس  نامز  دنراذگیم . كدنف  دننک ، نشور  ار  یغارچ  ای  دننک  نشور  ار  یـشتآ  دنهاوخب  رگا  زورما  دـینادیم 
هوالع ینعی  دوب ؛ شتـسد  هلیتف  کی  دمآ و  رمع  دیوگیم : يرذالب  دندزیم . شتآ  نآ  هلیـسو  هب  ار  يزیچ  دندرکیم و  نشور  ار  نآ  هک 

. دنکیمن حرطم  ار  شدعب  لبق و  رگید  یلو  دنزب . شتآ  ار  هناخ  ِرد  هک  دوب  هدروآ  هلیتف  اًلمع  دوب  هدرک  مه  دیدهت  دوب و  هدمآ  هک  نیا  رب 
ذفنق هب  هفیلخ  ( 17 «.) ِبَطَحلِاب اعَدَف  : » تسا هتـشون  وا  دیوگیم . هچ  وا  مینیبب  میورب و  ۀَْبیَُتق » نبا   » مان هب  هّماع  نیخّروم  زا  رگید  یکی  غارس 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  هناخ  رد  دندروآ و  مزیه  دنروایب . مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هناخ  رد  هب  دننک و  عمج  مزیه  داد  روتـسد  شناوریپ  و 
ار قیاقح  تمـسق  هب  تمـسق  اههناشن  نئارق و  نیا  دنروایب . مه  ار  اهبوچ  داد  روتـسد  دروآ ، مه  هلیتف  درک ، دیدهت  رمع  اجنیا  ات  دنتخیر .

یلو دناهدروآ  ار  اهمزیه  ( 18 «.) ران ْنِم  ٍءیَِشب  رَمُع  َلَْبقأَف  : » هدش هتشون  ءادفلاوبا  خیرات  رد  میورب ؛ ءادفلاوبا »  » خیرات غارس  دنکیم . نشور 
مهارف تامّدقم  مامت  دنزب ، شتآ  ار  اهمزیه  هک  دروآ  شتآ  يرادقم  دیوگیم : ءادفلاوبا  دناهدزن ؟ ای  دناهدز  شتآ  ار  رد  هک  تسین  مولعم 

هناخ ِرد  هب  ( 19 «) َُهباب اُوقَرْحأ  َو  ِْهیَلَع  اوُمَجَهَف  ِِهلِْزنَم  یلإ  اوُهّجَو  : » دـیوگیم هّماـع  رگید  خّروم  يدوعـسم » « ؟ دزن اـی  دز  شتآ  لاـح  تسا ،
اهیلعارهز همطاف  هناخ  رد  تشپ  رفن  لـهچ  سپ  هدروآ ، تاصّخـشم  اـب  ار  رفن  لـهچ  مسا  رفن ؟ دـنچ  دـندروآ . موجه  مالـسلا  اـهیلعهمطاف 

هدز شتآ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  مالسلا و  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  رد  هک  دش  مولعم  اجنیا  ات  دندز . شتآ  ار  رد  دندروآ و  موجه  مالسلا 
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ار هعقاو  همه  دناهدرکن  تأرج  تسا . ّتنس  لها  خیرات  ياهباتک  زا  تسا . دوجوم  شکرادم  اب  اهنیا  همه  مدرک  ضرع  هّتبلا  تسا . هدش 
هن دـیوگیم : ّتنـس  لها  نیخّروم  زا  رگید  یکی  ( 20 «) ماّظن . » تساهدرک هراشا  هعقاو  زا  یتمـسق  هب  نیخّروم  زا  مادـک  ره  دـنروایب . مه  اب 

. تسا هدرک  لقن  ار  شاهشوگ  کی  زین  وا  دـیبوک . رد  هب  مکحم  دـگل  اب  رمع  ِهلْجِِرب  َضَکَر  رَمُع  َّنا  : » هکلب دـندز ، شتآ  ار  هناـخ  ِرد  اـهنت 
هناخ لخاد  دنناوتن  اهنیا  ات  دوب  هتفرگ  رد  هناتـسآ  هنایم  ار  شیاهتسد  دوب و  هدـمآ  رد  تشپ  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دـیوگیم : ماّظن » »
الاح دـش . هتـسکش  رد  هک  دز  رد  هب  دـگل  نانچ  نآ  دـنیوگیم : تنـس  لـها  میوگیمن ! نم  دـنیایب . هناـخ  لـخاد  دـننکن  تأرج  دـنیایب و 

همطاف مکـش  هب  ار  هتـسکش  ِرد  رمع  ۀَمِطاف » َنَْطب  َبَرَـض  رَمُع  َّنإ  : » دیوگیم ماّظن  دیدن ؟ ای  دـید  همطل  تبرـض  نیا  زا  مالـسلا  اهیلعهمطاف 
نیا دـش . طقـس  مالـسلا  هیلعنسحم  هک  دـیبوک  ار  رد  يروط  هب  ( 21 «) اِهنَْطب ْنِم  َنِینَجلا  ْتَْقلأ  یّتَح  ِۀَْـعیَبلا  َمْوَی   » دـیبوک مالـسلا  اهیلعارهز 

يرتسب دوشیم ، رامیب  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  دینک  هّجوت  لاح  تسا . هدش  مهارف  همه  تامّدقم  نیا  دنکیم . لقن  وا  مه  ار  هّیـضق  هشوگ 
یسک دیاب  دوب  لاح  نامز  رگا  تسا . هداتفا  هناخ  رد  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  تسا و  یقاب  شدوخ  ياج  رس  ردپ  ياههّصغو  مغ  دوشیم ،

ات هتفرگ  رس  زا  دناهدرک ، ادیپ  یتالکـشم  هچ  تبرـض  نیا  رثا  رب  مالـسلا  اهیلعهّیـضرم  ءارهز  هک  دنک  هنیاعم  دنروایب و  ینوناق  یکـشزپ  زا 
هک دز  یب  یب  تروـص  هب  همطل  ناـنچ  نآ  هدـمآ : ییاـج  رد  دـناهدرک . ناـیب  ار  اـهنیا  یکی  یکی  ّتنـس  لـها  نیخّروـم  دوـخ  اـّما  مکش .

دوب هدیبوک  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  رمک  هب  هنایزات  اب  ذفنق  نانچ  نآ  هدمآ : رگید  ياج  رد  دوب و  هدش  زمرق  مالسلا  اهیلعهمطاف  ياهمشچ 
رهاظ ار  دوخ  يوزاب  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ( 23 .) تشاد دوجو  هنایزات  راثآ  مه  رمک  رد  (، 22) دش مالسلا  هیلعنسحم  طقس  بجوم  هک 
لقن زین  ّتنـس  لـها  دوخ  ار  رادـقم  نیا  اـت  تسا . هدرک  مرو  مه  وزاـب  دـندش  هّجوتم  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نداد  لـسغ  رد  دوب  هدرکن 

هب فورعم  يورغ  نیـسح  دـمحم  خیـش  جاـح  هَّللا  ۀـیآ  موـحرم  تسا ؟ لاـح  هـچ  رد  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  هنیـس  دـعب  اـّما  دـناهدرک .
اهیلعارهز همطاف  هنیـس  زا  هک  ینوخ  رادـقم  نآ  ( 24) اْهیَلَع يرَج  ام  َمْظَع  ُمَْلُعی  اهییدث  ْنِم  ِمَّدـلا  ِغُوُبن  ْنِم  َو  دـیوگیم : هرـس  سدـقیناپمک 

اهیلعهمطاف ياهناوختسا  مالسلا و  اهیلعهمطاف  هنیـس  هب  میـسریم  دعب  تسا . هدوب  نیگنـس  ردقچ  هثداح  دوشیم  مولعم  دوب  هدمآ  مالـسلا 
يرْدأ ُتَْسل  َو  تسا ! هدوب  هنوگچ  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هنیس  ّتیعضو  منادیمن  نم  هک  دیامرفیم : هرـس  سدقیناپمک  موحرم  مالـسلا .

راک هچ  مالسلا  اهیلعهمطاف  هنیس  اب  رد  ياهخیم  هک  سرپب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هنیـس  زا  ورب  ( 25) رارْسألا َۀَنیِزَخ  اهَرْدَص  ْلَس  رامْـسِملا  َرَبَخ 
ردـقچ هثداـح  نیا  هدرک و  راـک  هچ  بیجناـن  نیا  منادیمن  نم  تسکـش . هثداـح  نیا  رد  همطاـف  ياههدـند  دنـسیونیم : زاـب  تـسا . هدرک 

مالـسلا اهیلعارهز  همطاف  تسا  نکمم  مییوگیم : لاح  تسا . هدرک  هل  ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف  حراوج  ءاضعا و  هک  هدوب  نیگنـس  شاهبرض 
(26) حیحـص رد  يراخب  دـش ! یـضار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هک  دناهتـشون  اهنیب  شوخ  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  دنـشاب . هداد  تیاـضر 

رفن ود  نآ  دـنتفر . رد  تشپ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دـندز . ار  رد  دـنتفر و  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  هناـخ  ِرد  هب  رفن  ود  نیا  هک  هتـشون 
دننک یهاوخ  رذع  دنهاوخب  هک  دنتشاد  یلیلد  هچ  اهنیا  دوبن  راک  رد  ینایرج  رگا  میبلطب . تیاضر  مالسلا  اهیلعهمطاف  زا  میاهدمآ  دنتفگ :

: دندومرف دندمآ و  مالسلا  اهیلعهمطاف  شیپ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تسا . هدوب  يربخ  سپ  شاب ! یـضار  ام  زا  همطاف ! يا  هک  دنیوگب  و 
تسا و وت  هناخ  هناخ  یلع ! ای  دندومرف : مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  دنیایب ؟ لخاد  دیهدیم  هزاجا  دننک ، یهاوخ  رذع  دناهدمآ  رفن  ود  نیا 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  نکن . زاب  ار  رد  تسین  تلیم  نک و  زاب  ار  رد  تسا  وت  لیم  تسا ، وت  اب  هناخ  نم و  رایتخا  متسه  وت  رسمه  مه  نم 
، دنتـسشن رگید  فرط  ود  نآ  دـندنادرگرب ؛ ار  ناشیور  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاـف  دنتـسشن . لـخاد  دـندمآ  رفن  ود  نآ  دـندرک ، زاـب  ار  رد 
هک دندوب  اهنیا  هک  دنیوگب  دنهاوخیم  هعیش  يامش  نم و  هب  ینعی  هچ ؟ ینعی  دندنادرگرب . ار  ناشیور  مه  زاب  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
هللا یلصربمغیپ  زا  امش  ایآ  دنتفرگ ، رارقا  ود  نآ  زا  لّوا  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  دنتـشک . ار  نم  هک  دندوب  اهنیا  دندرک ، يرتسب  ار  نم 

بضغ تسا و  نم  بضغ  همطاف  بضغ  تسا ، ادخ  ياضر  نم  ياضر  تسا و  نم  ياضر  همطاف  ياضر  دندومرف : هک  دیدینـش  هلآو  هیلع 
هّجوتم ( 27 .) متـسین یـضار  رفن  ود  نیا  زا  نم  شاب  دهاش  ایادخ ! دندومرف : مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هلب . دنتفگ : تسادـخ . بضغ  نم 

رد دـناهدروآ . دوجو  هب  ار  عئاجف  نآ  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  یهاوخ  رذـع  نیا  دوخ  دـندادن !؟ اـی  دـنداد  تیاـضر  اـیآ  دـیدش !
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ار راـک  هس  مرمع  لوط  رد  تساوخیم  ملد  تفگ : دـندمآ ، وا  دزن  دوب  رـضتحم  دوب و  هدـیباوخ  رتسب  رد  هک  یلاـح  رد  رکبوبا  ِرْمُع  رخاوا 
ارهز همطاف  هناخ  لخاد  منک و  زاب  ار  ارهز  همطاف  هناخ  ِرد  تساوخیمن  ملد  هک  نیا  یکی  مدوب ! هدادـن  ماجنا  شاک  يا  مدادیمن و  ماـجنا 

دیدهت هتفر ، مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  ِرد  رمع  دناهتفگ . ّتنـس  لها  دوخ  ار  اهنیا  همه  دیدینـش ؟ ار  دـهاوش  نئارق و  نیا  ( 28 .) مورب
میئوگب مه  زاب  تقو  نآ  هدرک ؛ يرتسب  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاـف  هدز ، مه  دـگل  هدز ، مه  شتآ  هدرب ، مه  هلیتف  هدرب ، مه  بوچ  هدرک ،

میهاوخیم ام  دـننک ! تسرد  تسادـق  هفیلخ  يارب  دـنهاوخیم  هک  نیا  يارب  مالـسلا !؟ اهیلعارهز  همطاف  تداهـش  مییوگن  همطاف !؟ تاـفو 
هک یناسک  نآ  مییوگب  میهاوخیم  مینکیم و  تابثا  مه  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  تداهش  مالسلا و  اهیلعارهز  همطاف  تداهـش  میئوگب :
هک تسا  نیا  هناشن  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  تداهش  مالـسلا و  اهیلعارهز  همطاف  هب  ضّرعت  دنرادن . تفالخ  تقایل  دندوب  اهراک  نیا  لماع 
ره مییوگیم  ام  تسیچ ؟ ام  هفیظو  لاح  درادن . شزرا  زاغ  کی  دناهداد ، ماجنا  مه  يراک  ینوناق و  یمکح ، رگا  دنرادن ؛ ّتیمـسر  اهنیا 

دیاب داب و  وا  رب  ادـخ  تنعل  29 ؛) «) َنیعَمْجأ ِساَّنلا  َو  ِۀَِـکئالَْملا  َو  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ْمِْهیَلَع   » داد رازآ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نآرق  قبط  سک 
شنوخ دنشکیم  هعیش  هک  ییاهیّنـس  نیا  مامت  دنیوگب  دعب  هک  مینزب  دایرف  اهیّنـس  طسو  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  میوگیمن  مینکب . يّربت 

هک تسا  هتفرگ  الاب  راک  ردق  نآ  یگزات  هب  دـینکن . نعل  مه  ناتلد  رد  هک  میوگیمن  مه  ار  نیا  اّما  میوگیمن . ار  نیا  نم  تسا . وت  ندرگ 
همطاـف نوـخ  وـت . رکف  زرط  نیا  وـت و  نارکف  مه  وـت و  هب  تنعل  دـینکن ! نعل  رگید  مه  ناـتلد  رد  دـیوگیم : دـنکیم و  ینارنخـس  ییاـقآ 

نیا ارچ  نوعلم ! یهدیم ؟ هچ  تمایق  رد  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  باوج  ینکیم ؟ لام  ياپ  لئاسم  یـضعب  يارب  ار  مالـسلا  اهیلعارهز 
ناـمز زا  اـم  دـینکب . هـّیقت  دـینزن ، ّتنــس  لـها  يور  هـب  ار  ناـتدوخ  هـجنپ  تـسا ، تـسرد  دراد ؟ یباـسح  يزیچ  ره  دـینکیم ؟ ار  اـهراک 

!!! نکن نعل  رگید  مه  تلد  رد  هک  ّدح  نیا  ات  اّما  میرادن . یفرح  مینکیم ، هّیقت  مه  نآلا  میدرکیم ، هّیقت  الاح  ات  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
لآ تمظع  هب  ادخ  دوشیم !؟ رگم  میدنبب ، تّوخأ  دقع  دـندرک  يرتسب  نیـشن و  هناخ  ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هک  یناسک  اب  میناوتیم  رگم 

همطاف تداهش  دنتفیب  رکف  هب  اهیضعب  يراگزور  يزور  رگا  میوگب  ار  بلطم  نیا  متساوخیم  طقف  دنک . رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ام  هَّللا 
ام تافو . هن  تسا  تداهش  دناهدرک ، عّیشت  بتکم  هب  ار  تنایخ  نیرتگرزب  دنراذگب ؛ تافو  ار  شمسا  دننکب و  لامیاپ  ار  مالسلا  اهیلعارهز 
ای ِْکیَلَع  ُمالَـسلا  . » میتفین اهنیا  زا  ّتیعبت  رکف  هب  يزور  ام  ات  دشاب  نانآ  هدـنورپ  يور  گنن  هّکل  نیا  ات  میـشاب  دـقتعم  هلأسم  نیا  هب  دـیاب 

ّتیـصو مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  یب  یب  دناهتـشون : لتاقم  بابرا  ُهتاکََرب » َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِْکیَلَع  ُمالَـسلا  َنیَِملاعلا  ِءاـِسن  َةَدِّیَـس  اـی  ۀَـمِطاف 
«. تافو  » مییوگن زورما  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  نک . نفک  ارم  بش  هدـب و  لسغ  ارم  بش  ِْلیَللِاب .» یّنَفَد  َو  ِلـْیَللِاب  یّنِفَک  یلَع ! اـی  : » دـندرک
هب مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ّتیمولظم ، لامک  اب  دننک . تکرـش  نم  هزانج  عییـشت  رد  دندرک  ملظ  نم  هب  هک  ییاهنآ  متـسین  یـضار  دومرف :

اهیلعارهز همطاف  رکیپ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مینک . ترایز  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  اـجک  مینادیمن  مه  نـآلا  دـش و  هدرپس  كاـخ 
زا مالسلا  اهیلعهمطاف  ياهتسد  دش و  زاب  مالسلا  اهیلعهمطاف  نفک  ياهدنب  دندید  تقو  کی  دندرک ، هدامآ  يراپـسکاخ  يارب  ار  مالـسلا 

(30 «.) اِیلَم اَهِرْدَص  َیلِإ  اَمُْهتَّمَض  َو  اَْهیَدَی  ْتَّدَم  َو  ْتَّنَأ  َو  ْتَّنَح  ْدَق  اَهَّنَأ  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  یِّنِإ  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  دمآ . نوریب  نفک  ریز 
ردام هنیـس  زا  ار  اههچب  یلعای ! دندمآ ، شورخ  هب  هکئالم  تفرگ . هنیـس  هب  ار  شیاههّچب  دمآ  نوریب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  نفک  زا  اهتسد 
عمج برع  ياهّدع  هاگلتق  لادوگ  رد  اّما  دندرک  ادج  ردام  هنیس  زا  شزاون  اب  ار  اههّچب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مینکیم  ضرع  نک . ادج 

اب دوب  هتفرگ  لغب  رد  ار  ردپ  ندـب  هنادزان  هنیکـس  یتقو  31 ؛) «) اْهِیبأ ِدَـسَج  ْنَع  اهوّزَج  ْوأ  اهوّرَج  َو  ِبارْعألا  َنِم  ٌةَّدِـع  ْتَعَمَتْجا  َو   » دـندش
ِفْکا َو  انَِجئاوَح  ِْضقا  َّمُهّللا  انیِِرفاسُم ؛ ْمِِهب  ْمِّلَـس  اناضْرَم ، ْمِِهب  ِفْشا  َو  اَنبُویُع  ْمِِهب  ُْرتْسا  َو  اَنبُونُذ  ٍدَّمَُحم  ِلِآب  ْرِفْغا  َّمُهّللا  هنایزات ... ياههبرض 

امَّیِـس ـال  َنیِّیناَّبرلا  اـنَئامَلُع  ْدِّیأ  َّمُهّللا  ِهِراـْصنأ ؛ َو  ِِهناوـْعأ  ْنـِم  اـْنلَعْجا  َو  ِهِروُـهُظ  َو  ِهِـجَرَف  ِیف  ْلِّجَع  َو  اـِننامَز  َماـمإ  ْدِّیأ  َّمُـهّللا  اـنَتاَّمِهُم ؛ ْمِِـهب 
. ِِهتَْرتِع َو  ٍدَّمَُحم  ِهاِجب  ْمُْهنِم  َنیِروُْظنَملا 

مّود سلجم 
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؟ تسیچ راّفک  رب  يزوریپ  همّدقم 

َنِیلَـسْرُملا َو  ِءایْبنألا  ِثِعاب  َنیعَمْجأ  ِِقئالَخلا  ِءيِراب  َنیَِملاعلا  ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْمَحلا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ( 32) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعأ 
یّلَـص دَّمَُحم  ِمِساقلا  یبأ  َنیِبنْذُملا  ِعیفَـش  َو  َنیَملاعلا  ِهلإ  ِبیبَح  َنیبَّرَقُملا  ِءارَفُّسلا  ِفَرْـشأ  یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةالَّصلا  َو  َنیِّدلا  ِمْوَِیل  ِساَّنلا  ِعِماج 
ِِهباطِخ ِمَربُم  َو  ِمیِرَکلا  ِِهباتِک  یف  ُمیکَحلا  ُهَّللا  َلاق  نیدلا . ِمْوَی  ِماِیق  یلإ  َنْآلا  َنِم  َنیعَمْجأ  ْمِِهئادْعأ  یلَع  ُِمئادلا  ُنْعَللا  َو  َمَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

زامن زا  دعب  ًالومعم  هک  هرقب  هروس  رخآ  همیرک  هیآ  ود  رد  ( 33 «.) ْتَبَسَتْکا اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  اهَعْسُو  ّالإ  اًسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  : » ِمیظَعلا
هدـهع رب  هک  یفیاظو  هب  دراد  هراشا  مّود  هیآ  تسا و  یمالـسا  فراعم  هب  هراشا  لّوا  هیآ  تسا ؛ یّمهم  تـالمج  دـننکیم ، توـالت  ءاـشع 

َو ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئـالَم  َو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ٌّلُـک  َنوـُنِمْؤُْملا  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ِهـَْیلإ  َلِْزنُأ  اـِمب  ُلوُـسَّرلا  َنَـمآ  : » دـیامرفیم فراـعم  هـب  تبـسن  تـسا . نیملـسم 
ِْهَیلإ َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  . » تسا دـهع  مال  فلا و  شمال ، فلا و  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  هب  هراشا  ُلوُسَّرلا » ( » 34 «.) ِِهلُسُر

هچ نآ  هب  یـسک  هک  تسا  ّمهم  یلیخ  دراد . نامیا  هدـش  یحو  وا  هب  ادـخ  بناج  زا  هچ  نآ  هب  میداتـسرف  اـم  هک  ربمغیپ  نیا  ینعی  ِهِّبَر » ْنِم 
رگا دناهتـشاد . رواب  ار  ناشدوخ  ياههتفگ  هک  میمهفیم  مینیبیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  درکلمع  زا  دـشاب ؛ هتـشاد  نامیا  دـیوگیم 
َقَّدَص َو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يذَّلا  . » دنتـشاد رواب  ار  اهنیا  مه  ناشدوخ  دندرکیم ، هاگآ  تمایق  زا  ار  مدرم  ای  دندرکیم  ادـخ  يوس  هب  توعد 

یلـصربمغیپ دوخ  تسین ، فالخ  تسا ، عقاو  قباـطم  قدـص و  تسا  هدروآ  مدرم  يارب  هک  ار  هچ  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ( 35 «.) ِِهب
نآلا هدوب و  هعماج  رد  یفارحنا  راکفا  نیا  ماّیألا  میدـق  زا  ِهِّبَر .» ْنِم  ِْهَیلإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  « ؛ دراد رواب  ار  بلطم  نیا  مه  هلآو  هیلع  هللا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هچ  نآ  دـنیوگیم : دـنوشیم و  یحو  رکنم  و  دـننکیم ، ءاقلا  ار  تاهبـش  نیا  اهبآمرکفنـشور  زا  یـضعب  مه 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هچ  نآ  اریز  دـنکیم ، بیذـکت  ار  دارفا  نـیا  هـیآ  نـیا  تـسا ! هدوـب  شدوـخ  راـکفا  هـتخادرپ  هتخاـس و  هـتفگ ،

زا تسین ، شدوـخ  زا  هدـش ، یحو  وا  هب  ادـخ  بناـج  زا  هک  تـسا  نآ  ( 36  .) یحُوی ٌیْحَو  اـّلإ  َوُه  ْنإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْـطنَی  اـم  َو  : » دـیامرفیم
نامیا اب  ياـهناسنا  ( 37 «.) ِِهلُـسُر َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ٌّلُـک  َنُونِمْؤُْملا  َو  . » تسا هدـش  ءاـقلا  وا  هب  یهلا  شرع  زا  ـالاب و  تاـماقم 

. ینامسآ بتک  هب  داقتعا  مّوس : دنتـسه . هکئالم  هک  راگدرورپ  نارازگراک  هب  داقتعا  مّود : ادخ . هب  داقتعا  لّوا : دنراد : زیچ  راهچ  هب  داقتعا 
َنوـُنِمُْؤی َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل ؛  يًدُـه  ِهیف  َْبیَر  ـال  ُباـتِْکلا  َکـِلذ  ملا ؛  . » تسا بیغ  اـهنیا  همه  ینعی  مالـسلا . مهیلعءاـیبنا  هـب  ناـمیا  مراـهچ :

ِةایَْحلا َنِم  اًرِهاظ  َنوُمَْلعَی  . » دـنرادن بیغ  هب  ناـمیا  نّویداـم  تسیچ ؟ نّویداـم  اـب  نّویهلا  ناراد و  نید  ناناملـسم و  نیب  قرف  ( 38 «.) ِْبیَْغلِاب
رواـب تسه  ناشـسمل  دـید و  ضرعم  رد  هچ  نآ  دـننیبیم و  ار  اـیند  قرب  قرز و  نـیمه  طـقف  و  دـننیبیمن ، ار  اـههدرپ  تـشپ  ( 39 «.) اْینُّدلا

نیا دعب  لبق و  دننیبیم ، مه  ار  يّدام  ملاع  نیا  ءاروام  هک  هداد  يدید  یعقاو  نینمؤم  هب  ادخ  یلو  دنرادن ؛ داقتعا  یبیغ  روما  هب  دـننکیم و 
ُُدبْعَأ ُْتنُک  اَم  : » دندومرف دیاهدید ؟ ار  ادخ  امـش  هک  دش  لاؤس  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  دننیبیم . لد  مشچ  اب  ار  ادخ  دننیبیم ، ار  ملاع 
رواب اهناسنا  هک  تسا  مّهم  یلیخ  مراد . ادـخ  هب  نامیا  لد  مشچ  اب  ینعی  منکیمن ؛ تدابع  مشاـب  هدـیدن  هک  ار  ییادـخ  ( 40 «.) َُهرَأ َْمل  ابَر 
ماجنا ییاهراک  یهاگ  مینیبیم  دـیآیم . دوجو  هب  ناشلامعا  قـالخا و  رد  یمیظع  لّوحت  کـی  دـندرک ، رواـب  رگا  تسه ؛ ییادـخ  دـننک 

زاب ناشلد  مشچ  زونه  دناهدرکن ، رواب  ار  ادخ  زونه  هک  تسا  نیا  رگناشن  هک  دوشیم  هدید  اهناسنا  زا  یتاّیـصوصخ  تافـص و  دریگیم ،
دنوشیم بکترم  ار  یفالخ  هنوگ  ره  اهنیا  دـننادیمن . ناشلامعا  رظاـن  ار  ادـخ  ( 41  .) يرَی َهَّللا  َّنَِأب  ْمَْلعَی  َْمل  أ  . » دـننیبب ار  ادـخ  هک  هدـشن 

هیلعنینمؤملاریما دنتسه . ادخ  نارازگراک  هکئالم  ( 42 «.) ِِهتَِکئالَم َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  . » دننیبیمن دننیبب ، دیاب  هک  ار  هچ  نآ  نوچ 
بناج زا  ییاهراک  هچ  ناشمادک  ره  هک  دننکیم ؛ یفّرعم  ار  هکئالم  ۀّیداجس  هفیحص  رد  مالسلا  هیلعداجس  ماما  هغالبلا و  جهن  رد  مالـسلا 
رومأم یضعب  قزر ، رومأم  یـضعب  ( 43 «.) اًْرمأ ِتارِّبَدُْملاَف  . » دـننادرگیم راگدرورپ  هدارا  نذا و  هب  ار  َملاع  هدـش و  راذـگاو  اهنآ  هب  ادـخ 

دنهدیم و ماجنا  یتسرد  هب  هک  هدش  میسقت  نانیا  نیب  اهراک  دنتسه . یحو  رومأم  یـضعب  داب و  رومأم  یـضعب  ناراب ، رومأم  یـضعب  توم ،
ام تسا و  هدـش  حرطم  اًلّـصفم  هکئـالم  ثحب  مه  نآرق  زا  يرایـسب  تاـیآ  رد  دـننکیم . هرادا  ار  یهلا  تموکح  دـنایهلا ، شرع  نیلماـح 
مه باتک  ( 44 «.) ِِهُبتُک َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیلإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  . » میشاب هتشاد  نامیا  روما  نیا  هب  یتسیاب 
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زا نآرق  لیجنا و  تاروت ، روبز ، تسا ؛ هدـش  لزان  مالـسلا  مهیلعءایبنا  رب  نامـسآ  زا  باـتک  هدراـهچ  دـص و  هک  تسا  یبیغ  روما  زا  یکی 
نامیا اهباتک  نیا  هب  نینمؤم  هداد ؛ رارق  ایند  رد  اهناسنا  يارب  یبتَک  ياـهمایپ  ناونع  هب  ار  اـهنیا  دـنوادخ  ینعی  دنتـسه . ینامـسآ  بتُک 

اهباتک نیا  مامت  دمآ  رـس  هدش و  حرطم  اهباتک  نیا  رد  یقالخا  لئاسم  فئاظو و  تاروتـسد و  فراعم و  قئاقح و  زا  يرایـسب  دنراد و 
هچ ياراد  ینامـسآ  باـتک  نیا  لاـح  رگید . لـئاسم  هفاـضا  هب  تسه ، نآرق  رد  دراد  دوـجو  رگید  بتک  رد  هـچ  نآ  تـسا ، مـیرک  نآرق 

ینادنمـشناد اـیند  راـنک  هشوگ و  هّتبلا  دـشابیم ؛ یمیظع  باـتک  هچ  نیا  تسا و  ربخ  هچ  هک  دـنادیمن  یـسک  ادـخ  زج  تسا ؟ یتازاـیتما 
راختفا اًعقاو  دیاب  ام  تسین . نایب  لاجم  لاح  و  دناهدرک . مالعا  دناهدرب و  یپ  نآ  تمظع  هب  دناهدرک و  هعلاطم  ار  نآرق  ّتقد  اب  هک  دناهدوب 

راکفا ياـنب  ریز  روما  نیا  هک : نیا  ضرغ  تسا ؛ قئاـقد  رارـسا و  زا  رپ  تسه و  اهناملـسم  اـم  راـیتخا  رد  ینامـسآ  باـتک  نینچ  هک  مینک 
لاؤس هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  دوب ، هتـسشن  دجـسم  رد  هللا  همحريراـفغ  رذوبأ  دـنراد . لُـسُر  هب  ناـمیا  یعقاو  نینمؤم  تسا . نینمؤم 

هک دـناهدش  ثوعبم  مدرم  رب  ادـخ  بناج  زا  ربمغیپ  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و  دـندومرف : تسا ؟ ردـقچ  مالـسلا  مهیلعءایبنا  دادـعت  درک :
نآرق رد  ادـخ  مه  ار  ءایبنا  نیا  زا  رفن  جـنپ  تسیب و  دـناهدوب و  مزعلااولأ  ناشیا  يات  جـنپ  دناهتـشاد و  تلاسر  اـهنآ  رفن  هدزیـس  دـصیس و 

مه نآرق  ( 46 «.) ِِهلُـسُر ْنِم  ٍدَـحأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ال  ( » 45 .) دـندنبیاپ اـهنیا  همه  هب  نینمؤم  هک  هدرک  حرطم  ناشتاّیـصوصخ  اـب  ار  ناـشیاهمسا 
اًبیرقت هک  ار  داعم  دـیحوت و  ّمهم : زیچ  ود  هک  دـندمآ  مالـسلا  مهیلعءایبنا  همه  میاهتـشاذگن . مالـسلا  مهیلعءایبنا  نیب  یقرف  اـم  دـیامرفیم :
تـسین روط  نیا  دـندرک . ادـخ  کی  هب  توعد  ار  مدرم  اهنآ  همه  دـنداد و  داـی  مدرم  هب  ار  دنتـسه  فراـعم  همه  روحم  میئوگب  میناوتیم 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  ییادخ  اب  هدرک ، یّفرعم  مالـسلا  هیلعیـسیع  هک  یئادخ  اب  هدرک  یفّرعم  مالـسلا  هیلعیـسوم  هک  ار  ییادـخ 
نایدا لماکت  ینید  ره  هّتبلا  دناهدرک ، یط  ار  ریـسم  کی  دناهدرک ، یّفرعم  ار  ادخ  کی  ناربمغیپ  همه  هن ! دنـشاب . هتـشاد  قرف  هدرک  یفّرعم 
دقتعم نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  ناملـسم  کی  فراـعم  يرکف و  هنیمز  هصـالخ  نیا  ( 47 «.) ِِهلُـسُر ْنِم  ٍدَحأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ال  . » تسا هدوب  هتـشذگ 

ادخ بناج  زا  یتّیلوئسم  چیه  مییوگب  میناوتیمن  میراد ؛ یفئاظو  ادخ  هب  تبسن  ام  هرخالاب  تسا ؛ حرطم  فیلاکت  هلأسم  مّود  هیآ  رد  دشاب .
، دشاب هتشاذگ  فیلکتالب  ار  ام  ادخ  دوشیمن  دشاب ، شنیبوبرم  ِتیبرت  ماقم  رد  دیابیم  ّبر  تسا و  ّبر  ادخ  هدشن ؛ هتـشاذگ  ام  هدهع  هب 

هدرک نّیعم  ادـخ  هک  مه  یفیلاکت  تسا . نامدوخ  عفن  هب  اـهنآ  همه  هک  هدرک  نییعت  لـماکت  ریـسم  رد  اـم  يارب  یفئاـظو  تاروتـسد و  وا 
نم رظن  هّتبلا  هک  هدرک ، هراشا  ادخ  ار  بلطم  دنچ  مّود  هیآ  نیا  رد  فیلاکت  اب  هطبار  رد  تقو  نآ  تسا . ام  ناوت  تردق و  ّدـح  رد  شمامت 
ّالإ اًـسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ـال  : » دـیامرفیم میاـمنب ؛ يریگهجیتن  رخآ  رد  مهاوخیم  هک  یبلطم  يارب  تسا  همّدـقم  اـهنیا  دـشابیم . هیآ  رخآ  هب 

هدنامرف هک  يزابرس  هرخالاب  تمحز . ینعی  تفلک  تسا . تَْفلُک  هشیر  زا  فیلکت  دراد . فیلکت  ادخ  میمهفیم  هلمج  نیا  زا  ( 48 «.) اهَعْسُو
یتابجاو رگا  دنکب . لّمحت  ار  اهتمحز  نیا  دیابیم  دراد ؛ تمحز  يرادقم  دنک ، لمع  تاروتـسد  هب  دهاوخب  رگا  دهدیم ، روتـسد  وا  هب 

، میورب جـح  میهدـب ، تاکز  میریگب ، هزور  دراد ، تمحز  میناوخب  میهاوخیم  زاـمن  دراد . تمحز  میهد ، ماـجنا  هداد  روتـسد  ادـخ  هک  ار 
؟ دزادنیب رـس  درد  هب  ار  ام  هتـساوخیم  ادـخ  اًعقاو  تسا ؟ هداد  ام  هب  ادـخ  ار  تمحز  نیا  هچ  يارب  دراد . تمحز  اهنیا  همه  میورب ، داهج 
تسد و يوش ، دنلب  ینیشنب و  دیاب  راب  دنچ  هک  دهدیم  روتسد  یندب  تیبرت  مّلعم  کی  یتقو  دراد . ار  شزرو  مکح  اهنیا  یلو  هَّللاب . ذوعن 
، دزاسیم نامرهق  کی  دـهدیم ؛ ورین  دـنکیم و  تیوقت  ار  تالـضع  اهتمحز  نیا  یلو  دراد  تمحز  اهنیا  یهدـب ، تکرح  ار  تیاـهاپ 

يونعم تیوقت  ار  ام  دهاوخیم  هک  ییانبم  رب  ادخ  دیآیمن . دوجو  هب  اهتردق  نیا  دشابن ، اهتمحز  نآ  ات  دـنکیم . تسرد  ناولهپ  کی 
ادخ تسا . ام  عامتجا  عفن  هب  ای  اهنآ و  ود  ره  عفن  هب  ای  ام ، حور  عفن  هب  ای  تسا  ام  مسج  عفن  هب  ای  الاح  دـهدیم . ام  هب  یتاروتـسد  دـنکب ،
ّدح رد  دنکیم  فیلکت  هک  مه  یتقو  نآ  دزادنیب ، تمحز  هب  ار  شناگدنب  تهجیب  دهاوخیمن  دهدیمن . تمکحیب  روتـسد  نامز  چـیه 

(49 «.) اًـلیبَس ِْهَیلإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَبـْلا  ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِِهَّلل  : » دـیوگیم دـنک  بـجاو  ار  ّجـح  دـهاوخیم  دـنکیم . فـیلکت  ناـسنا  ِتردـق 
: دیامرفیم ای  و  دنکیمن . لیمحت  تقو  چـیه  ناسنا  ِتردـق  قوفام  کلذ ؛ ... لاثما  دـشاب و  زاب  هار  هک  يریـس  یلام و  یندـب و  تعاطتـسا 

روز دـهاوخیمن  هک  دـنوادخ  دـنهدب . هراّفک  دـیاب  دـنریگب ، هزور  دـنناوتیمن  هک  یناسک  نآ  ( 50 «.) ٍنیکْـسِم ُماعَط  ٌۀَـیِْدف  ُهَنوُقیُطی  َنیذَّلا  »

خیرات همولظم  لوسّرلا ، www.Ghaemiyeh.comۀعضب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 36زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


یمْعَْألا یَلَع  َْسَیل  : » داهج هلأسم  رد  اًلثم  ای  تسین . هنوگ  نیا  يریگب !؟ هزور  دـیاب  مه  زاـب  تسا ، دـب  تیارب  هزور  یـضیرم  هک  وت  دـیوگب ؛
و دننک ؛ تکرـش  گنج  رد  دیابن  دنناوتیمن ، دـنراد و  يرذـع  هک  یناسک  ( 51 «.) ٌجَرَح ِضیرَْملا  یَلَع  َو ال  ٌجَرَح  ِجَرْعَأـْلا  یَلَع  ـال  َو  ٌجَرَح 
. دراذگیم ششود  يور  یفیلکت  شناوتو  تردق  ّدح  رد  دنوادخ  ار  یـسک  ره  ( 52 «.) اهَعْسُو ّالإ  اًسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  . » فیلاکت نیا  لاثما 

 - 3 دنکیم . فیلکت  تردـق  هزادـنا  هب   - 2 دشاب . هتـشاد  دـیاب  دراد و  فیلکت   - 1 سپ : دنکب . ملظ  شناگدنب  هب  دـهاوخیمن  دـنوادخ 
قرف بستکا »  » و بسک »  » نیب لاـعتفا ، باـب  دّرجم و  یثـالث  لـعف  نـیب  اـههبلط  اـم  ( 53 «.) ْتَبَـسَتْکا اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَـسَک  ام  اَهل  : » دـیامرفیم

: دـنیوگیم دوشیم  هداد  ماـجنا  یتـحار  هب  هک  ار  يراـک  تسیچ ؟ شقرف  فرح . جـنپ  بستکا »  » دراد و فرح  هس  بسک » . » میراذـگیم
يرادقم رگا  تسا . دنمدوس  میهدیم  ماجنا  ام  هک  یتابجاو  بستکا .» : » دنیوگیم ار  دوشیم  هداد  ماجنا  لکـشم  اب  هک  يراک  و  بسک .» »

راک ماش  ات  حبـص  زا  يرگراک  کی  دـنکیم . ار  شایگتـسخ  عفر  دراد  هک  یبوخ  راثآ  اهباوث و  یلو  دـنکب ، ادـیپ  یگتـسخ  ناـسنا  مه 
ات حبـص  ناذا  لّوا  زا  دراد ، همدـص  تاّبحتـسم  تابجاو و  ماجنا  دـنکیم . ار  شایگتـسخ  عفر  دریگیم  راک  رخآ  هک  يدزم  نآ  دـنکیم ،

لاحشوخ راب  ود  دریگیم  هزور  هک  یمدآ  ( 54 «.) ِناتَحْرَف ِِمئاَّصِلل  : » دیامرف یم  ثیدح  دنک ، راطفا  دهاوخیم  دریگیم ، هزور  برغم  ناذا 
یگتـسخ یخلت و  عفر  دهدیم  تسد  وا  هب  هک  یّـصاخ  يونعم  تلاح  طاشن و  اب  دـنک ، راطفا  دـهاوخیم  یتقو  راطفا  عقوم  یکی  دوشیم ؛

، دوشیم عفر  شایگتـسخ  دوشیم و  ناربج  تقو  نآ  دـنیبیم ، تمایق  رد  ار  شنتفرگ  هزور  راثآ  هک  تسا  یعقوم  مّود  دـنکیم . ار  هزور 
ياهدمایپ راک  رخآ  اّما  دربب ، تّذل  تیصعم  ماگنه  رد  تسا  نکمم  هچ  رگا  دنکیم  تیصعم  هک  یسک  نآ  اّما  دنیوگیم . بسک »  » ار نیا 

ياهقیقد جـنپ  تّذـل  کی  دـیآیم  مدآ  کی  ینامیـشپ .» رمع  کـی  ینارـسوه  هظحل  کـی  . » دروآیم رد  شاینیب  زا  ار  اهتّذـل  نیا  هاـنگ 
التبم یـسنج  ياهيرامیب  هب  دعب  دهدیم ، ماجنا  یتّفعیب  لمع  کی  اًلثم  هَّللاب  ذوعن  دنکیم . لّمحت  ار  یتالکـشم  هچ  شلابند  هب  دربیم و 

ادخ هلمج  نیا  رد  ( 55 «.) ْتَبَسَتْکا اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَـسَک  ام  اَهل  « ؛ تسا بستکا »  » روما هنوگ  نیا  دنکیمن و  شیاهر  رمع  رخآ  ات  هک  دوشیم 
بوخ لمع  دراد ، یباتزاب  کی  یلمع  ره  دینادب  ار  نیا  ینعی  تسین . رفیکیب  زین  ناتیاهيدب  تسین و  رجایب  ناتبوخ  ياهراک  دیامرفیم :
ناسنا هک  تسا  ياهنوگ  هب  فیلاکت  دنکیم ، یفیلاکت  ادخ  رگا  ترخآ . رد  مه  ایند و  رد  مه  دراد ، دب  باتزاب  دـب  لمع  بوخ و  باتزاب 

دشاب و هتشاد  دیاب  مه  ار  شیاهباوث  راظتنا  درک ، لمع  ار  تاّبحتسم  داد و  ماجنا  ار  تابجاو  رگا  دشاب . مه  شلامعا  باتزاب  هّجوتم  دیاب 
هدـنب و ام  هک  میهاوخیم  ادـخ  زا  دـعب  دـشاب . هتـشاد  دـیاب  مه  ار  شبولطمان  ياهدـمایپ  راظتنا  درک ، تامّرحم  ای  تاهورکم  هب  لـمع  رگا 
ام شود  يور  ینیگنـس  ياهراب  کـی  مینکیم  ادـیپ  قاقحتـسا  یهاـگ  یلو  ینکیم ، راـک  تمکح  اـب  هّتبلا  یئادـخ و  وت  میتسه ، فیعض 

ْلِمَْحت َو ال  انَّبَر  : » میهاوخیم ادخ  زا  ام  تقو  نآ  دننکیم . شاهمیرج  دنکیم و  فّلخت  هدنامرف  ِنامرف  زا  هک  يزابرس  لثم  دوش ؛ هتشاذگ 
دیاب و هک  هنوگ  نآ  مینکب ، هحماسم  یمک  کی  نامدرکلمع  رد  تسا  نکمم  ام  ایادخ ! ( 56 «.) اِنْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  امَک  اًرْصإ  اْنیَلَع 

نامز لثم  دوشب ، هتـشاذگ  ام  شود  يور  ینیگنـس  ياـهراب  هک  مینک  ادـیپ  ار  نیا  قاقحتـسا  هجیتن  رد  مینکن و  لـمع  ناـمفیاظو  هب  دـیاش 
اهنآ شود  يور  ینیگنس  ياهراب  مه  دنوادخ  دندرک ، فّلخت  یهلا  ياهنامرف  زا  دندش و  ریگرد  مالـسلا  هیلعیـسوم  اب  هک  لیئارـساینب 

اهرفیک هنوگ  نیا  ایادخ ! دیـشکب . ار  رگید  مه  دیتسیاب و  مه  يوربور  دـیابیم  ( 57 «.) ْمُکَـسُْفنأ اُوُلْتقاَف  : » دومرف هک  نیا  هلمج  زا  تشاذگ ،
میهاوخیم ادخ  زا  مینکب . ادیپ  ار  اهرفیک  نیا  قاقحتسا  مینکن و  هفیظو  ماجنا  دیاش  دیاب و  هک  يروط  نآ  ام  هچ  رگا  امرفن و  ام  بیـصن  ار 

تالکشم يدادعت  کی  قاقحتـسا  هک  مینکیم  رارقا  نامدوخ  ام  دراذگنام . شود  يور  ار  اهراب  نآ  دنکب و  ام  ّقح  رد  فطل  يرادقم  هک 
تخـس ام  هب  تسیابیم  یلیخ  دنک ، راتفر  ام  اب  شلدع  اب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  َِکلْدَِـعب » اْنِلماُعت  َو ال  َِکلْـضَِفب  اْنِلماع  ! » ایادـخ اّما  میراد ، ار 

، میرادن ار  شتقاط  ام  هک  ییاهزیچ  نآ  ایادـخ ! ( 58 «.) ِِهب اَنل  َۀَقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  َو ال  انَّبَر  . » نک راتفر  ام  اب  تلـضف  اب  وت  ایادـخ ! یلو  دریگب ،
بوخ و ناگدـنب  مینکیم : رارقا  اـم  ایادـخ  اـنْمَحْرا .» َو  اـَنل  ْرِفْغا  َو  اَّنَع  ُفْعا  َو  : » تسا اـعد  هلمج  دـنچ  اـجنیا  نونکا  نکن . لـیمحت  اـم  هب 
َو اَّنَع  ُفْعا  َو  ! » ایادخ دناشکیم . فالخ  ياهراک  هب  ار  ام  ناکم  نامز و  طیارش  دراد ، هطلـس  ام  رب  سفن  ياوه  ناطیـش و  میتسین ، لآهدیا 
هک ییاهراک  ایادخ ! امرفب . رظن  فرـص  زین  اهنیا  زا  ایادخ ! دراد ، مه  ییاهدمایپ  ام  لامعا  شخبب و  ار  ام  ایادـخ ! ًالوا  انْمَحْرا .» َو  اَنل  ْرِفْغا 
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هک مینکیم  ادـیپ  ار  نیا  قاقحتـسا  مینکیم و  هاـنگ  هرخـالاب  مینک . ادـیپ  دوبمک  میوشب و  صقن  راـتفرگ  هک  دوشیم  بجوم  مینکیم  اـم 
. نکن ناملامعا  راثآ  راتفرگ  ار  ام  نک و  محر  ام  رب  ایادـخ ! دوشب . ام  هّجوتم  اهجـنر  اهالب و  دوش . مک  نامقزر  دوشب و  هتفرگ  ام  زا  ناراـب 
(59 «.) َنیِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصناَف  : » تسا هتفرگ  رارق  اهاعد  نیا  رخآ  هروس و  نیا  زا  هیآ  نیرخآ  رد  هک  تسا  هلمج  نیا  رـس  مفرح  مامت 

ادـخ ار  اهدـمایپ  نیا  رگا  دراد ، ییاهدـمایپ  میهدـن  ماجنا  رگا  ار  فیلاکت  نیا  تسه . یفیلاکت  دوشیم  مولعم  مینکیم ، هک  ار  اهاعد  همه 
هّجوت دیاش  دیاب و  هک  هنوگ  نآ  مه  ام  تسه ، فیلاکت  نیا  ایادـخ ! مییوگیم : ام  دـنکیم . ّطلـسم  ام  رب  ار  راّفک  ادـخ  تقو  نآ  دـشخبن ،

نیا ینک ، نامراتفرگ  ناملامعا  رفیک  هب  يزرماین و  یـشخبن و  ار  ام  رگا  ایادـخ ! دـنوش . ّطلـسم  اـم  رب  راّـفک  دوشیم  بجوم  و  مینکیمن ،
نآ نینمؤم  میریگب : ياهجیتن  میدناوخ  هک  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  زا  میهاوخیم  دننکیم . هایـس  ار  ام  راگزور  دـنوشیم و  ّطلـسم  ام  رب  راّفک 

یهار چیه  دنوشیم و  راتفرگ  دـندرکن ، لمع  ناشفیاظو  هب  مه  رگا  دـننک ، لمع  مه  ناشفیاظو  هب  یتسیاب  دنـشاب و  هتـشاد  دـیاب  ار  راکفا 
، راّفک نیا  اهتردـقربا ، نیا  تسا ؛ هدرک  هطاحا  ار  ام  ملظ ، رفک و  مینیبیم  نآلا  تسین . دـشخبب  ار  اهنآ  ادـخ  هک  نیا  زج  ناشتاجن  يارب 

شالت ّتیلاّـعف و  اـم  هیلع  زور  هنابـش  درادـن ، دوجو  نامـسآ  ریز  رتزوت  هنیک  اـهنیا  زا  دـنزوت و  هنیک  هک  يرـصانع  نیا  دوهی و  صخـالاب 
اهنآ موجه  هلمح و  دروم  هعیـش  صخألاب  نیملـسم  نیب  رد  دنربب ؛ نیب  زا  ار  ناناملـسم  دننک و  دوبان  ار  مالـسا  لّوا  هجرد  رد  هک  دننکیم 

ار ناشندرگ  اهنآ  دنتسین . بلط  يدازآ  مالسلا  مهیلعتیب  لها  زا  يوریپ  هب  هعیش  لثم  رگید  ناناملـسم  زا  مادک  چیه  نوچ  دریگیم ، رارق 
روشک تفه  هاجنپ و  دناهدرک ، هناخ  مالـسا  بلق  رد  يدوهی  ياهّدع  مینیبیم  دـنرادن . یکّرحت  چـیه  دـنهدیم و  رارق  راّفک  ملظ و  راب  ریز 

وربا دنراد ، ادخ  نانمـشد  نیا  اب  مه  يراکمه  هنوگ  ره  دـنریذپیم و  ار  یلیمحت  هنوگ  ره  دـیآیمن ، رد  ناشـسفن  دراد و  دوجو  یمالـسا 
بوچ دیاب  اهنیا  تقو  نآ  دناهدوب . هعیـش  دـندرک ، تمواقم  رفک  میظع  جوم  نیا  لباقم  خـیرات  لوط  رد  هک  یهورگ  اهنت  دـننکیمن . مخ 

نآ هچ  نانچ  دروخیم . بوچ  درک ، عافد  تیالو  میرح  زا  یـسک  رگا  هک  دـنداد  ناشن  اـم  هب  اًـلمع  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  دـنروخب !؟
اب مه  ادخ  نانمـشد  نآ  دندرک ، تیامح  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  هتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلعیلع  دنبرمک  دندرب و  ار  ناشتـسد  ترـضح 
زا عافد  ریـسم  رد  اهنیا  هک  تسا  سرد  ملاع  رخآ  ات  هعیـش  يارب  نیا  دندرک . مّروتم  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  يوزاب  دـندز و  ریـشمش  فالغ 

رخآ دوشب و  باجتـسم  نامیاهاعد  میتساوخ  رگا  هک : نیا  هصالخ  دنروخیم . بوچ  هناگیب  يدوخ و  زا  دـنروخیم ؛ بوچ  تیالو  میرح 
رب ادخ  مینک و  هبوت  هک  مییامنیم  ادیپ  راّفک  موق  رب  ترـصن  ینامز  ( 60 «.) َنیِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْـصناَف  : » ایادخ هک  دشاب  نیا  نامیاهاعد 

كرت ار  یهلا  تابجاو  میهدب و  همادا  نامیاهتیـصعم  اهيراب و  دنبیب و  ناهانگ ، هب  میهاوخب  رگا  میوشب . زوریپ  راّفک  رب  ات  دنک  محر  ام 
ُمُه ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَـف  . » تـسا نـشور  یلیخ  یعیبـط و  بـلطم  نـیا  و  دــنوشیم . ّطلــسم  اـم  رب  اــهنآ  هـک  دوـشیم  نـیا  شاهجیتـن  مـینکب ،
رگا دنتـسه . زوریپ  دـننکیمن ، ادـخ  ِنامرف  زا  فّلخت  دـنراگدرورپ و  وریپ  عیطم و  دنتـسه ، ادـخ  هتـسد  راد و  هک  ییاهنآ  ( 61 «.) َنُوِبلاْغلا

ادخ ات  مینک  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  میهاکب ، نامیاهتیـصعم  زا  دیابیم  میاهدـشن . دراو  ادـخ  بزح  رد  دوشیم  مولعم  میدروخ ، تسکش 
مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  تیالو  زا  مد  هک  ياهعیـش  ام  نیا  ربانب  تسا . ام  راک  زمر  نیا  دـنادرگ . زوریپ  راّفک  رب  ار  اـم  دـنک و  مّحرت  اـم  هب 

وا نامرف  هب  مینکب و  كرت  ار  ادخ  تابجاو  میباتب ، جک  ادخ  اب  هک  دش  نیا  ام  ءانب  رگا  دینادب  ار  نیا  میشاب . ناملامعا  بقارم  دیاب  مینزیم ،
دیاب دراد ، تبیـصم  اًدـعب  لامعا  نیا  میهدـب ، ماـجنا  میهاوخیم  هک  ار  یتیـصعم  ره  مینکب و  تساوخ  ناـملد  يراـک  ره  میهدـن و  شوگ 

َو ! » تسا نامدوخ  درکلمع  نیا  هک  میمهفب  مه  میهاوخیمن  میوشیم ! رتراتفرگ  ردـق  هچ  زور  هب  زور  دـینیبیم  مینک . عمج  ار  نامـساوح 
رد یتقو  دـیروخیم . ار  شبوچ  دـیتشاذگ ، جـک  ار  ناتیاپ  رگا  هدرک : دزـشوگ  ام  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  62 ؛) «) ْتَبَـسَتْکا اَم  اْهیَلَع 

میاهتـشاذگ اپ  ریز  ار  یهلا  نیمارف  زا  کیمادک  مینیبب  مینک و  ادیپ  ار  شیاهخن  رـس  دیاب  دوشیم ، ادیپ  ییاهتبکن  يراتفرگ و  ام  یگدنز 
دزـشوگ ادخ  ار  اهنیا  تسه ، یطحق  رگا  تسه ، ینارگ  دـینیبیم  رگا  میوشیمن . راتفرگ  تهجیب  مییایب ، دوخ  هب  میاهدـش و  راتفرگ  هک 

ام دایرف  هب  تسین  یـسک  مینزب  دایرف  مه  هچ  ره  دریگیم ، ار  ناتنابیرگ  اهزیچ  نیا  تقو  نآ  دینکب ، يراتفر  دب  ادخ  اب  امـش  رگا  هک  هدرک 
هریخذ مه  ار  ینید  یهلا و  لـفاحم  نیا  ار ، سلاـجم  نیا  دـنوادخ  مراودـیما  مینکب . رظن  دـیدجت  ناـمدرکلمع  رد  رتشیب  دـیاب  سپ  دـسرب .
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ءاش نإ  دشخبب و  ار  نامناهانگ  دـنک ، مّحرت  اًعقاو  ام  هب  ادـخ  سلاجم  نیا  تکرب  هب  دـهدب و  رارق  ام  هیبنت  هلیـسو  لماع و  مه  ام و  ترخآ 
َو ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمالـسلا  هَّللا ، ِلوُسَر  َنباَی  َْکیَلَع  ُمالـسلا  هَّللا ، ِْدبَعابأ  ای  َْکیَلَع  ُمالـسلا  میوشب . رادروخ  رب  راگدرورپ  تایانع  زا  هَّللا 
! هنیکـس ای  موثلک ! ّمأ  ای  بنیز ! ای  دندز : ادـص  اههمیخ  تشپ  دـندمآ  رخآ  تاظحل  نآ  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  اقآ  دناهتـشون : ُهتاکََرب .

... ظفاحادخ متفر  منم  ینعی  مالسلا . یّنم  ّنُْکیَلَع 

مّوس سلجم 

!؟ دش زاغآ  اجک  زا  اههنتف 

َنِیلَـسْرُملا َو  ِءایْبنألا  ِثِعاب  َنیعَمْجأ  ِِقئالَخلا  ِءيِراب  َنیَِملاعلا  ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْمَحلا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ( 63) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعأ 
یّلَـص دَّمَُحم  ِمِساقلا  یبأ  َنیِبنْذُملا  ِعیفَـش  َو  َنیَملاعلا  ِهلإ  ِبیبَح  َنیبَّرَقُملا  ِءارَفُّسلا  ِفَرْـشأ  یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةالَّصلا  َو  َنیِّدلا  ِمْوَِیل  ِساَّنلا  ِعِماج 

هدومرف و حرط  ار  ییاههمانرب  لاعتم  راگدرورپ  نیدلا . ِمْوَی  ِماِیق  یلإ  َنْآلا  َنِم  َنیعَمْجأ  ْمِِهئادْعأ  یلَع  ُِمئادلا  ُنْعَللا  َو  َمَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
، لباقم رد  تسا . قح  دـهاوخیم  هک  ار  هچنآ  میراذـگیم . ّقح »  » ار نآ  مسا  ام  هدرک و  مهارف  ار  یبیجع  ياهحرط  شاهماداو  داجیا  يارب 
ات شئاقب  همادا و  زا  یهاگ  دننکیم و  يریگولج  تسا  ادخ  تساوخ  ّتیشم و  هک  هچنآ  داقعنا  زا  یهاگ  دننکیم و  يریگعضوم  اهناسنا 

. دنکب ادیپ  همادا  ءاقب و  دنراذگیمن  داقعنا  ضرف  رب  دوشب و  دقعنم  دنراذگیمن  دننکیم و  يریگولج  دنـشاب ، هتـشاد  تردـق  هک  ییاجنآ 
یلاعت هَّللا  لّجع  يدـهم -  ترـضح  مایق  ات  دراد  همادا  مه  زونه  تسا ؛ هتـشاد  همادا  نآلا  ات  تقلخ  ردـص  زا  خـیرات  لوط  رد  يریگرد  نیا 

(64 «.) ِهِْرمأ یلَع  ٌِبلاغ  ُهَّللا  َو  . » دوریم داب  رب  نیفلاخم  ياههشقن  دریگیم و  ماجنا  دـهاوخیم ، ادـخ  هچ  نآ  هرخـألاب  و  فیرـشلا -  هجرف 
ییاهمدآ دـنوشیم . قح  رادـفرط  تسا ، كاپ  ناشترطف  هک  یناسکو  دـنوشیم  ناحتما  شیامزآ و  مه  اـهناسنا  يریگرد ، نیا  رد  یهتنم 

یلـصربمغیپ تّوبن  مالـسا و  هلأسم  دنکیم . ادیپ  قّقحت  تاناحتما  نیا  راد  ریگ و  نیا  رد  دنوشیم . لطاب  بذج  دـنراد ، یکاپان  ترطف  هک 
دناهدرک غالبا  مدرم  هب  مه  اهنآو  هدـش  غالبا  مالـسلا  مهیلعءایبنا  مامت  هب  هدوب ، حرطم  تقلخ  ردـص  زا  هک  تسا  ياهلأـسم  هلآو  هیلع  هللا 

مامت رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  همانرب  تسا . ءایبنا  متاخ  هک  دراد  يربمغیپ  مالـسا ، نید  مان  هب  دـیآیم  ینید  نامزلا  رخآ  رد  هک 
هتفرگ ّقلعت  شتّیـشم  ادخ  تسا . ّتیعقاو  کی  نیا  دـننک ؛ راکنا  ای  دـننک  لوبق  هچ  تسه ، مه  زونه  شراثآ  هدوب و  حرطم  ینامـسآ  بتک 

زا لبق  ياهّدع  یهتنم  دشاب . هتشاد  ّتیمکاح  نید  نیا  تمایق  مایق  ات  هک  یناهج  ینید  دروایب ، ینید  دیایب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ 
ءابآ و رد  اهنآ  دریگن . لکش  یمالسا  بالقنا  ات  دندرک  يزیر  همانرب  یلیخ  دندش و  هاگآ  دیایب ، ایند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  نیا 

هلآو هیلع  هللا  یلـصءایبنا  متاخ  اهنیا  لسن  زا  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  هک  دندش  هّجوتم  دـندرک ، هعلاطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دادـجا 
يارب دناهتـشاد ، هعلاطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّدج  يور  اهنیا  دیئامرفب ، هعلاطم  خیرات  رگا  تسا ! بیجع  دـیایب . دوجو  هب  دـهاوخیم 

دندرک و ییاسانـش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ردپ  نینچمه  دـیاین . ایند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ات  دـندرک  يزیر  همانرب  وا  يدوبان 
هللا یلصربمغیپ  شلـسن  زا  دهاوخب  هک  دنامن  یقاب  دمآ ، ایند  هب  رگا  ای  دیاین  ایند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ردپ  هک  دندرک  يزیر  همانرب 

. دوشب طقـس  هّچب  دندرک  حرط  هشقن  دندوب ، هدماین  ایند  هب  زونه  دندوب و  ردام  محر  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـیایب . ایند  هب  هلآو  هیلع 
، تساوخن ادخ  دوشب . هّچب  طقس  بجوم  یّمـس  ِّداوم  ات  دنکب  شیارآ  ار  مالـسلا  اهیلعهنمآ  دیایب و  نیگآرهز  هناش  اب  دنداتـسرف  رگـشیارآ 
اپ ات  دـنتخیر ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تلاسر  زا  دـعب  لـبق و  هماـنرب  حرط و  هشقن و  ردـق  نآ  دـمآ . اـیند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

ُهَّللا َو   » یلو دیاین ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  دننکیم  یحارط  مه  اهنآ  دیایب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نیا  دهاوخیم  ادخ  دریگن .
ماقم هب  دـیآیم ، ایند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دـهدیم . ماجنا  ار  شدوخ  راک  دـنوادخ  لحارم  نیا  ماـمت  رد  ( 65 «.) ِهِْرمأ یلَع  ٌِبلاغ 

. دنامن یقاب  هک  دننکیم  يزیر  همانرب  هّیـضق  ءاقب  رد  لاح  دندش و  سویأم  داقعنا  داجیا و  رد  دـنوشیم . سویأم  اهنآ  دـسریم و  تلاسر 
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، هدیـسر شدوـخ  جوا  هـب  راـک  لاـح  ره  هـب  هدرک و  عورـش  ار  راـک  هدـمآ و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دنتـساوخیم ، هـچنآ  فـالخ  رب 
اهنیا دنکن . ادیپ  همادا  ات  تفرگ  ار  نآ  يولج  دیابیم  الاح  هدرک ، ادیپ  قّقحت  یهلا  ّتیشم  هدارا و  هدش ، ّقفوم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

هک دوب  نیا  دیـسر  ناشرظن  هب  هک  يزیچ  نآ  دنک ، ادیپ  همادا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  همانرب  تسا  نکمم  یهار  هچ  زا  دندرک  رکف 
لوسر راک  دنیایب و  دوجو  هب  یناسک  تسا  نکمم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  لسن  زا  دندرک ، ادیپ  يدنزرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رگا 

زا هک  هدـش  باـسح  بیجع و  ياـههئطوت  هب  دـندرک  عورـش  دوـمن . ناـشفّقوتم  دـیاب  ار  اـهنیا  دـنهدب و  همادا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
نآ زا  مادک  چیه  زا  یلو  دندرک ، جاودزا  دّدـعتم  ياهنز  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  دـنامن . یقاب  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

. دنتـشون رـصم  هاشداپ  هب  یبلاج  رایـسب  همان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـمآ . شیپ  هّیطبق  هیرام  نایرج  ات  دـندرکن ، ادـیپ  دالوا  اـهنز 
ساسحا درک ، وج  سرپ و  درک ، هبحاصم  وا  اب  تفریذـپ ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هداتـسرف  نآ  تشاد ، یلبق  عالّطا  مه  رـصم  هاـشداپ 

شّقح رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ات  دنک  هراپ  ار  همان  هک  درکن  تقامح  ناریا  هاشداپ  لثم  تسا . نامزلا  رخآ  ربمغیپ  نامه  نیا  هک  درک 
هتشک شدنزرف  تسد  هب  دش و  التبم  شدوخ  رفیک  هب  مه  وا  دنک ،» هراپ  ار  شمکـش  ادخ  درک  هراپ  ارم  همان  هک  هنوگ  نیمه  : » دننک نیرفن 
یطبق زینک  نـیا  دوـب ، يزینک  ایادـه  زا  یکی  داتـسرف . هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يارب  ییایادـه  درک و  مارتـحا  رــصم  هاـشداپ  ( 66 .) دش

اهيرصم دوب . يرـصم  هّیطبق  هیرام  درک . لیلجت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  داتـسرف و  رگید  یتمیق  ءایـشا  اب  ار  زینک  نیا  دوب . يرـصم ) )
هتشاد نابز  مه  هّیطبق  هیرام  ات  داتسرف  ار  دوب  یمالغ  هک  حیرَج »  » مان هب  یصخش  رـصم  هاشداپ  تشاد . توافت  زاجح  مدرم  نابز  اب  ناشنابز 
کی هّیطبق  هیرام  نیا  زا  دش و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رسمه  هّیطبق  هیرام  دندمآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تمدخ  مه  اب  اهنیا  دشاب .

، دندرواین رسپ  هّچب  دندشن ، راد  هّچب  مادک  چیه  یلو  دنتفرگ ، يدّدعتم  نانز  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دیدرگ . ّدلوتم  میهاربا »  » مان هب  رسپ 
هیلعنیسح ماما  مان  هب  دنزرف  کی  مه  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  فرط  نآ  زا  دش . گرزب  هّچب  درک . ادیپ  میهاربا  مان  هب  دالوا  کی  هیرام  اّما 

میهاربا ناشرگید  يوناز  يور  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  ناشیوناز  کی  يور  دندوب ، هتسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دندرک . ادیپ  مالسلا 
دنامب و میهاربا  ای  دورب ؛ میهاربا  دنامب و  مالسلا  هیلعنیـسح  دیاب  ای  هَّللا ! لوسر  ای  دش  لزان  لیئربج  دنامب . میهاربا  دوبن  رّدقم  دوب . هتـسشن 

مالسلا اهیلعهمطاف  نم و  دورب ، مالسلا  هیلعنیسح  رگا  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تسا . امش  اب  باختنا  دورب ؛ مالسلا  هیلعنیـسح 
ماما يادـف  میهاربا  هک  دـش  نیا  رب  انب  هرخـالاب  موشیم . تحاراـن  نم  طـقف  دورب ، میهاربا  رگا  اـّما  میوشیم ؛ تحاراـن  مالـسلا  هیلعیلع  و 

هک دـنداتفا  اپ  تسد و  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نانمـشد  هشیاع و  دورب ، ایند  زا  میهاربا  هک  نیا  زا  لبق  ( 67 .) دوشب مالسلا  هیلعنیسح 
ادیپ همادا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  لسن  هلیسو  هب  مالـسا  ددرگیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نیـشناج  دوشیم و  گرزب  میهاربا  الاح 

، تسا بیجع  یلیخ  دننک . راک  هچ  هک  دندرک  هئطوت  اهنیا  یلو  دوب ، هدرمن  میهاربا  زونه  دریگن . اپ  میهاربا  هک  درک  يراک  دیاب  دـنکیم .
، دشاب هتشادن  دنزرف  رگا  دنامیم . یقاب  هعماج  رد  شنادنزرف  قیرط  زا  دنامب ، یقاب  دهاوخب  رگا  یسک  ( 68 «) هِْدلُو یف  ُلُجَّرلا  ُظَفُْحی   » نوچ

همطاف دنامیم . یقاب  شراثآ  شدالوا  تکرب  هب  دـشاب  هتـشاد  دالوا  رگا  یلو  دـننکیم ، شومارف  ار  وا  مدرم  درذـگیم  هک  یحابـص  دـنچ 
ْنِم یل  ْبَهَف  : » دـنکیم ضرع  مالـسلا  هیلعاـّیرکز  ترـضح  ( 69 «.) هِدـْلُو ِیف  ُظَفُْحی  ُءْرَملا  : » دـندومرف هّیکدـف  هبطخ  رد  مالـسلا  اهیلعارهز 

بوقعی لآ  هناخ  رد  دوشن ، هتـسب  ماهناخ  رد  مهاوخیم  نم  ایادخ ! ( 70 «.) ایِـضَر ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  اِیلَو ؛  َْکنَُدل 
هیلعییحی دـنوادخ  دوشن . هتـسب  ام  هناخ  رد  دـشاب و  ام  راگدای  هک  دـنامب  یقاـب  نم  زا  ياهّچب  کـی  ییلو ، کـی  مرادـن ، هّچب  دوشن ، هتـسب 

فرط نآ  زا  مدرمریپ و  نم  ایادخ ! ( 71 «.) اًْبیَش ُْسأَّرلا  َلَعَتْشا  َو  : » تفگیم دشیمن ، مه  شرواب  دشخبیم . مالسلا  هیلعاّیرکذ  هب  ار  مالسلا 
ِرد هک  دهدیم  وا  هب  ار  مالسلا  هیلعییحی  لاعتم  دنوادخ  دشاب ، ادخ  ّتیشم  یتقو  یلو  منکیم ؟ ادیپ  دالوا  نم  هنوگچ  تسا ؛ ازان  منز  مه 

روج نیا  دننک ؟ راک  هچ  دنداتفا  اپ  تسد و  هب  دنامب . یقاب  یتّیـصخش  هدنز  بتکم  دـناوتیم  لسن  دـنزرف و  قیرط  زا  دوشن . هتـسب  شاهناخ 
هدمآ هّیطبق  هیرام  اب  رـصم  زا  هک  یمالغ  نیا  تفگ : دز ؛ تمهت  هّیطبق  هیرام  هب  دمآ  هشیاع  دهاوخیم ! ینادجویب  ینیدیب و  یلیخ  اهراک 

نآ لام  تسین . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دـنزرف  دـشاب ، میهاربا  هک  ياهّچب  نیا  سپ  هدرکیم ؛ دـش  دـمآ و  هیرام  هناخ  رد  یهاـگ  تسا ،
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. دوشب عطق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  میهاربا  طابترا  باـستنا و  نیا  اـت  دز  هیراـم  هب  هشیاـع  ار  گرزب  تمهت  نیا  تسا . حـیرَج  مـالغ ،

. دننک قیقحت  ار  هّیضق  دننک و  ریگتـسد  ار  حیرج  دنداتـسرف  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دندش . تحاران  رایـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
نم اقآ  تفگ  دیسرت و  نییاپ . ایب  دندومرف : دنداتسیا و  تخرد  ياپ  دندمآ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  تفر . تخرد  يالاب  شسرت  زا  حیرج 

يالاب ار  شنهاریپ  تسین و  نم  زا  ندـش  راد  دالوا  ناکما  اًلـصا  هک  منک  ضرع  امـش  هب  مهاوخیم  میایب ، نییاپ  تخرد  زا  هک  نیا  زا  لـبق 
دنداد ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دمآ . نییاپ  تخرد  زا  درادن . دوجو  يزیچ  اًلـصا  دندید  دز . الاب  تخرد 

دنام مه  رگا  دـنامن ، یقاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  یلـسن  دـندرک  هئطوت  نانمـشد  ( 72 .) تسا بوبجم »  » اـهبرع لوق  هب  حـیرج  هک 
هدـنز تفر و  ایند  زا  میهاربا  هرخالاب  ات  تسین . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دالوا  هک  دـننک  عطق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اـب  ار  شطاـبترا 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  بالقنا  ات  هدنامن  یلسن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  رگید  هک  دندش  لاحـشوخ  اهنیا  دوبن . رّدقم  وا  ندوب 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ناگتـسباو  زا  ياهّدع  کی  يدنواشیوخ  تبارق و  هار  زا  تسا  نکمم  نونکا  دنتفگ : دنک . ادیپ  موادـت  دـهاوخب 

. دنتخیر رگید  یحرط  دشاب . هتـشادن  یتّیـصاخ  رثا و  مه  تبارق  هک  درک  يرکف  دیاب  دنوشب . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نیـشناج  دـنیایب و 
کی رد  تّوبن  تفالخ و  دـنتفگ : دـندرک ، یچیق  ار  تبارق  هلأسم  دـنتفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمغیپ  هک  نیا  زا  دـعب  دـندمآ و 
لوـق زا  دـنوشب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نیـشناج  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ناـشیوخ  دـنرادن  قـح  ینعی  دوـشیمن . عـمج  هداوناـخ 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  یـشیوخ  زا  مَد  دوب ، ناشعفن  هب  هک  ییاج  اهنآ  یلو  دـندرک . لـقن  ار  تیاور  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
ای دنیایب  راک  رس  نیرجاهم  هک  دوب  ثحب  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  اًلثم  دندرکیم . یچیق  ار  تبارق  دوب ، ناشررض  هب  هک  ییاج  نآ  دندزیم و 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  دـندوب و  هنیدـم  لام  راصنأ  دـندوب . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رود  ناـشیوخ  شیرق و  زا  نیرجاـهم  راـصنأ .
لقن هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  لوق  زا  هک  ینایاقآ  نیمه  دوشب ، باختنا  دیاب  یـسک  هچ  هفیقـس  رد  هک  دندرک  لاق  داد و  دنتـشادن . تبارق 

هیلعنینمؤملاریما تسا . ام  اب  ّتیولوا  میربمغیپ ، ناشیوخ  ام  دنتفگ : دوشیمن ، عمج  هداوناخ  کی  رد  تلاسر  اب  تیالو  تفالخ و  دندرک :
، دیدمآ راک  رس  اروش  اب  هفیقس  رد  هک  امـش  ( 73) ٌبَّیُغ َنوُریِـشُْملا  َو  اَذَِهب  َْفیَکَف  ْمُهَرُومُأ  َتْکَلَم  يَروُّشلِاب  َْتنُک  ْنِإ  َو  دیامرفیم : مالـسلا 
هک ییاهنآ  ٌبَّیُغ » َنوُریِـشُْملا  َو   » دـیدرک باختنا  هفیلخ  دـیدش و  عمج  مه  رود  مدآ  ات  راهچ  دـندوبن ؟ هک  همه  تسا ، اروش  ناـتلیلد  رگا 

َتْجَجَح َیبْرُْقلاـِب  َْتنُک  ْنِإ  َو  دـیدرک !؟ باـختنا  هنوگچ  امـش  دنتـشادن ، دوجو  اروـش  رد  هباحـص  رثـکا  دـندوب . بئاـغ  دـنهدب ، رظن  دـیاب 
راک رـس  دـیدرک و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  يدـنواشیوخ  یـشیوخ و  هب  دانتـسا  رگا  و  ( 74) بَْرقَأ َو  ِِّیبَّنلاـِب  َیلْوَأ  َكُْریَغَف  ْمُهَمیِـصَخ 
امش ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  تبارق  میدوب . رتکیدزن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  هک  ام  دوب ، رتکیدزن  رتیلوأ و  امش  زا  دیدمآ ،

هب ندمآ ، راک  رـس  يارب  هّیمأینب  دانتـسا  مامت  دینکیم !؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  تبارق  هب  دانتـسا  هفیقـس  رد  الاح  دـیتشاذگ . اپ  ریز 
همه دوب . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  يدنواشیوخ  ندمآ  راک  رـس  يارب  ساّبعلاینب  هناهب  دوب . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  يدنواشیوخ 

! هن دنیوگیم : دوشیم ، مالـسلا  هیلعیلع  تفالخ  تبون  یتقو  دندرک ! هدافتـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  يدنواشیوخ  طابترا و  زا  اج 
ایند زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  دیسر  نیا  هب  تبون  ات  تسا . بیجع  یلیخ  نیا  دندرک . یچیق  ار  تبارق  درادن ! یموهفم  انعم و  تبارق 

ِماحْرَْألا اُولوُأ  : » دنراد ّتیولوا  ثرا  هب  دنرتکیدزن ، هک  ناشیوخ  زا  هّدع  کی  دـیامرفیم : نآرق  دـسریم ؟ یـسک  هچ  هب  ناشثرا  دـناهتفر 
رگا دندید  نانمشد  دنربیم . ثرا  اهنیا  دنشیوخ ، دنامحر و  هک  ییاهنآ  دیامرفیم : نآرق  رد  ( 75 «.) ِهَّللا ِباتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوأ  ْمُهُضَْعب 

، دنهدب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ناشیوخ  هب  ار  هدش  نییعت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نادنواشیوخ  يارب  نآرق  رد  هک  یقوقح  دنهاوخب 
یلصربمغیپ نامز  رد  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ینعی  دندرک ؛ عطق  ار  تبارق  قوقح  نیا  ربانب  دناهدرک ، دییأت  ار  اهنآ  يدنواشیوخ  تبارق و 

لاـم مه  رگا  دـندش ؛ رکنم  اـهنآ  دندیـشخب ، مالـسلا  اـهیلعهمطاف  هب  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هـک  دوـب ، كدـف  کـلام  هـلآو  هـیلع  هللا 
هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دـنتفگ : اهنآ  یلو  دـسرب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ثراو  هب  یتسیاب  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِِهَّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنأ  اوُمَلْعا  َو  : » دوب سمخ  كدف  رگا  و  ثِّرَُون .» ءاِیْبنألا ال  ُنَْحن   » تسا

خیرات همولظم  لوسّرلا ، www.Ghaemiyeh.comۀعضب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 36زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلعنینمؤملاریما هب  دمآ  رمع  دندادن . یلو  دنهدب ، یبرقلا  يوذ  زا  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  مهس  دیاب  ( 76 «.) ِلیبَّسلا ِْنبا  َو  ِنیکاسَْملا  َو 
لام هک  یناسک  لثم  مه  دعب  تفرگ ، ار  سمخ  يولج  ضرق  ناونع  هب  مهدیم . امش  هب  دعب  دیهدب ، ضرق  نم  هب  ار  سمخ  تفگ : مالـسلا 
هچنآ دـندادن . ار  دوب  یبرقلا  يوذ  ّقح  هک  هَّللا » َءافأ  ام  . » دـندادن مه  ار  سمخ  دـش ، صالخ  تسب و  ار  شیاهمشچ  دـنروخیم ، ار  مدرم 

هک نیا  يارب  ارچ ؟ دـندادن . ار  ماهـس  نیا  یئور  رپ  لامک  اب  اهنآ  دوب ، یبرقلا  يوذ  مهـس  هک  ربمغیپ  لاوما  زا  اـی  لاـملا  تیب  لاوما  زا  هک 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  تبارق  اب  دناوتن  یـسک  دننکب و  گنرمک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  يدـنواشیوخ  ندوب و  یبرقلا  يوذ 

هک نیا  يارب  يدعب  هئطوت  دوب . هدش  باسح  رایـسب  ناشیاهحرط  دـندوب . هدیـشک  یبیجع  ياههشقن  یلیخ  اهنآ  دروایب . تسد  هب  یتّیعقوم 
ثیدح لقن  ِّقح  یسک  دنتفگ : ینعی  دنتفرگ . ار  ثیدح  لقن  يولج  هک  دوب  نیا  دیاین ، راک  رـس  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  لسن  زا 

نیا دنتـساوخیم  اـهنیا  دـندوب ، هدرک  لـیلجت  مالـسلا  مهیلعتیب  لـهازا  ياهدـیدع  تاـیاور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ارچ ؟ درادـن .
، رواـیب ورب  تفگ : هشیاـع  هب  دوـب ، رکبوـبا  تسد  رد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  ثیدـح  دـصناپ  دـنکن . ادـیپ  رـشن  مدرم  نـیب  تاـیاور 
(77 .) دز شتآ  رکبوبا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  ثیدح  دـصناپ  مینزب . شتآ  ار  ثیداحا  نیا  دـناهدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

شتآ امـش  ارچ  دندومرف  رگا  دـندومرف ؟ ارچ  دـنکن ، ادـیپ  رـشن  مدرم  نیب  ثیداحا  نیا  دنتـساوخیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رگا  ارچ ؟
هک نیا  يارب  دـعب  دوش . حرطم  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  لئاضف  ثیداحا  نیب  رد  ادابمات  دـندادن ، ثیدـح  لقن  هزاجا  لاـس  دـص  اـت  دـیدز ؟

ّتیمها تمظع و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياـهنز  هب  دـنکن ، ادـیپ  دـشر  یبـسن  رظن  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يدـنواشیوخ  هلأـسم 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياهنز  یببـس ؟ اـی  تسا  رتشیب  شـشزرا  یبسن  دراد ، شزرا  رگا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اـب  طاـبترا  دـنداد .

هب هتسباو  شناوختسا  تسوپ و  تشوگ و  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  دوب . جاودزا  هطـساو  هب  ناشطابترا  اریز  یبسن ، هن  دوب  یببـس  ناشطابترا 
تبارق و ات  دـندرب  الاب  ار  اهنآ  دـنداد و  جرا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ناـنز  ( 78 «.) یّنِم ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاف   » دوب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

یکی مشچ  يالاب  ییوگب  رگا  دننک . گنر  مک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ناگتـسب  ناشیوخ و  مالـسلا و  اهیلعارهز  همطاف  يدنواشیوخ 
هقیّدـص هب  ار  اهملظ  نآ  نـالف ! دـیاهتفگ : اًـلثم  هشیاـع  هب  ارچ  دـننکیم ؛ ار  مدآ  تسوپ  تسا ، وربا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياـهنز  زا 

دوشب و گـنر  مک  تبارق  دوب . هدـش  باـسح  اـهنیا  دـننکیم . لـیلجت  هنوگ  نآ  هشیاـع  زا  فرط  نیا  زا  دـننکیم و  مالـسلا  اـهیلعهرهاط 
ییاههشقن هچ  اهنیا  هتسنادیم  دنوادخ  دوب و  هدرک  يریگشیپ  بلاج  یلیخ  نآرق  هّتبلا  دنوشب . حرطم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ياهنز 

دییایب دیرادن  قح  ینعی : دینیشنب . ناتیاههناخ  رد  ( 79 «.) َّنُِکتُوُیب یف  َنْرَق  َو  : » دهدیم روتسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياهنز  هب  دنراد ؛
ماع ألم  رد  لمج  گنج  رد  دـمآ  نآرق  حیرـص  فالخ  رب  هشیاع  دـننک . هدافتـسا  ءوس  ناتدوجو  زا  ات  دـینک  حرطم  هعماج  رد  ار  ناـتدوخ 
هیلع هللا  یلصربمغیپ  تیب  لها  هک  نیا  يارب  ینعی  دندرک ؛ حرطم  ار  هباحص  اهنآ  فرط  نآ  زا  تخادنا . هار  ار  اولب  نآ  دش و  رتش  رب  راوس 

ناشیوخ نأش  رد  هک  ریهطت  هیآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تاشرافـس  همه  نآ  اب  دنریگن -  رارق  مدرم  هّجوت  دروم  دـنوشن ، حرطم  هلآو 
مامت رد  میاهدرک  یـسررب  ار  ثیدـح  اـم  هک  دـندرک  تسرد  ثیدـح  دـندرک ، گرزب  ار  هباحـص  دـش -  لزاـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

تلادع دروم  رد  دینیبب  زورما  ّتنـس . لها  ياملع  دوخ  یّتح  دـناهدرک  هئطخت  ار  ثیدـح  نیا  درذـگیم ، مالـسا  ِرْمُع  زا  هک  ینرق  هدراهچ 
هعیـش تسا ، رفاک  هعیـش  تسا . هباحـص  تلادـع  دـنبوکیم ، زور  هنابـش  ام  زغم  رب  هک  یگرزب  ياهکتپ  زا  یکی  تسا . یتمایق  هچ  هباحص 

یفّرعم ار  اهنیا  نآرق  هک  ياهباحص  هباحص ؟ مادک  دنکیم . نیهوت  هباحص  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا ، بجاو  شلتق  هعیش  تسا ، كرـشم 
زا دعب  ( 81 «.) َعبْرأ ْوأ  ثالَث  ّالإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرإ  : » دـندش دـترم  ( 80 «.) ْمُِکباقْعأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوأ  َتاـم  ْنِإَـف  أ  : » تسا هدرک 

دندمآ هباحص ؟ مادک  دوب . مالسا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ریسم  فالخ  رب  هک  مینیبیم  ار  هباحـص  درکلمع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
ناشمادک ره  هب  دناهراتـس ، لثم  نم  باحـصا  82 ؛ ) «) متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موجنلاکیباحـصأ  هَّللا : لوسر  لاق  : » دـندرک تسرد  ثیدـح 
باحـصا زا  مالـسلا  هیلعیلع  دنداتـسیا . مه  لباقم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  باحـصا  ادخ ! ناگدنب  دیوشیم . تیادـه  دـینک ، ادـتقا 

اب دـنیوگیم !؟ تسرد  اهنیا  يود  ره  ایآ  دـناهدیگنج ، مه  اب  اـهنیا  دـنربمغیپ ، باحـصا  زا  مه  ریبز  هحلط و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
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دیوگب درادن  قح  رگید  یسک  هک  دندرب  الاب  ردق  نآ  دندرب ، الاب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هباحـص  لوهجم ، تیاور  نیا  ندرک  تسرد 
يارب ارچ ؟ دناهدرک . ار  اهيراک  فالخ  نالف  دناهتشاذگ ، ار  اهتعدب  نالف  دناهتـشاد ، ار  فّلخت  نالف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هباحص 

هچ اههشقن  دیدش  هّجوتم  دنـشابن ! هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياهيراگدای  دـنزادنیب ! نوریب  هنحـص  زا  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هک  نیا 
ار اهنیا  عاعـش  ردق  نآ  دنهدب و  رارق  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  لباقم  رد  ار  یناسک  هک  حرط  هشقن و  کی  مه  نیا  بوخ  تسا . هدوب  هنوگ 
ار مالـسلا  اهیلعارهز  يرارذ  مامت  ینعی  دندرک . یـشک  لسن  هب  عورـش  دعب  دنامن . یقاب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  يرثا  رگید  ات  دنربب  الاب 
هب دـندرک . ّتیـصخش  رورت  مه  صخـش و  رورت  مه  اـهنآ  دـندرک . راتـشک  ساـّبعلا  ینب  دـندرک . راتـشک  هّیما  ینب  دنتـشاد . نـیب  هّرذ  ریز 
هک دوب  حرط  کی  مه  نیا  دـنورب . دـنوشب و  ُرب  فک  ناشیا  همه  دـنامن . یقاـب  يرثا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يرارذ  نیا  زا  هک  یتروص 

دیعبت ای  دندرک  راوید  يال  ای  دنتشک  ای  دندرواین ! ناشرـس  هب  هک  اهراک  هچ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياههّچب  دندرک . ارجا  نانآ  همه 
يارب اهنیا  هئطوت  نیمشش  دوب ؟ هچ  اهنآ  هبرح  نیرخآ  دندروآ . هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  يرارذ  رس  رب  هک  ییاهالب  نآ  لاثما  دندرک و 

یلـصربمغیپ تسا و  رـسپ  هیحان  زا  لسن  هشیمه  دنتفگ : دننک ؛ عطق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  طابترا  هک  نیا 
هب هّیرذ  دنتسین ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دالوا  هک  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يرتخد  ياههون  اههّچب و  دنتـشادن . رـسپ  هلآو  هیلع  هللا 

هّیرذ اـهنیا  اـیآ  هک  نیا  دروـم  رد  مالـسلا  مـهیلعتیب  لـها  اـب  تـیب  لـها  نانمـشد  نـیب  دوـب  يریگرد  لاـس  نیدـنچ  دـنیآیمن . باـسح 
امش لیلد  هچ  هب  دیسرپ : مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  زا  نوراه  نوراه ، نارود  رد  یّتح  دنتـسین . ای  دنتـسه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

ياههّیّرذ رامـش  رد  دنکیم . حرطم  ار  مالـسلا  هیلعمیهاربا  هیرذ  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : دـندناوخ . نآرق  هیآ  ترـضح  دـیربمغیپ ؟ هّیرذ 
هیحان زا  تشادن  ردپ  مالـسلا  هیلعیـسیع  تسا . مالـسلا  هیلعمیهاربا  هّیرذ  مه  مالـسلا  هیلعیـسیع  دیامرفیم : دنوادخ  مالـسلا  هیلعمیهاربا 

. تسا مالسلا  هیلعمیهاربا  هّیرذ  ردام  قیرط  زا  مالـسلا  هیلعیـسیع  (. 83 «) ِِهتَّیّرُذ ْنِم  َو   » دشیم مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  هب  لّصتم  ردام 
هیلع هللا  یلصربمغیپ  رگا  دندومرف : مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  سپـس  میتسین ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هّیّرذ  زا  ام  تقو  نآ 

نم : دندومرف ترـضح  منکیم . راختفا  تفگ : یهدیم ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  ار  ترتخد  دریگب  رتخد  وت  زا  دهاوخب  دـیایب و  هلآو 
اهاجک ات  دینیبب  ( 84 .) دشابیم هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  مرحم  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دوخ  رتخد  نوچ  ارچ - ؟ مهدیمن - .

وت مه  ادخ  تسا ! بیجع  اًعقاو  دنامن . یقاب  يزیچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  هک  دـننک  عطق  ار  یبسن  طابترا  نیا  ات  دـندرک  حرط  هشقن 
؛  ْرَْحنا َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  ََرثْوَْکلا ؛  َكاْنیَطْعأ  اَّنإ  : » دیامرفیم نآرق  رد  دـنکیم . لطاب  ار  ناشیاههشقن  دـنزیم و  اهنآ  همه  هب  یمکحم  ینهد 

دهاوخیم لاعتم  دنوادخ  دهدیم . داب  هب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  قیرط  زا  ادخ  ار  اهنآ  ياههشقن  مامت  ( 85 «.) ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنإ 
تکرب ردقچ  لسن  نیا  ربکا ! هَّللا  دراذـگ . یقاب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نید  تسامالـسلا  اهیلعهمطاف  هب  رـصحنم  هک  ربمغیپ  لسن  زا 

اهیلعارهز يرارذ  دـندوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  عفادـم  هک  ییاهنآ  دـناهدرک ، رپ  ار  ایند  مالـسلا  اهیلعارهز  يرارذ  دـینیبب  نآلا  دراد .
هگن تمایق  ات  اهنیا  ار  ادخ  نید  دـنیآیم و  دوجو  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  مالـسلا و  اهیلعارهز  همطاف  زا  ماما  هدزای  دـندوب . مالـسلا 

اقآ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ندرک  یناهج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نید  هب  ندیـشخب  موادـت  يارب  یهلا  هریخذ  نیرخآ  دـنرادیم و 
؛ دنربیم شروی  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  هب  دنتسه . فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهملا -  نسحلا  نب  ۀّجح  هَّللا  ۀّیقب  ترـضح 

اهیلعارهز همطاف  شزرا  میتساوخ  رگا  ام  دوش . دوبان  مالـسا  دیاین و  رد  ناشـسفن  دنوشب و  درط  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هک  نیا  يارب  ارچ ؟
همطاف دوجو  هب  میشاب و  لئاق  مالسلا  اهیلعهمطاف  يارب  ار  شزرا  نامه  میلئاق  شزرا  ادخ  نید  يارب  رادقم  ره  تسیابیم  مینادب ، ار  مالسلا 

ءافلخ و ياههدنورپ  هک  دـننکیم  شالت  یعـس و  یـضعب  میلابب . تسا ، مالـسا  نیبم  نید  هّیقبم  ّتلع  موادـت و  ّتلع  هک  مالـسلا  اهیلعارهز 
. هدوبن مالـسا  ردص  رد  يزیچ  نینچ  کی  هن ! اجک ؟ یک ؟ دـننک . یلام  تسام  ار  دـندرک  متـس  مالـسلا  اهیلعهرهاط  هقیّدـص  هب  هک  یناسک 

تسا هعیش  رایتخا  رد  كردم  دنس و  ردق  نیا  هَّلل  دمحلا  درک ؟ شودخم  دوشیم  ار  خیرات  درک !؟ ناهنپ  ربا  ریز  دوشیم  ار  دیشروخ  رگم 
همطاف هب  هک  ییاهملظ  هرابرد  دنـس  اب  باتک  نیدنچ  تسین . ریذپ  ناکما  دنربب ، نیب  زا  ار  اهنآ  دننک  شالت  دنهاوخب  نانمـشد  هچ  ره  هک 
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دنیوگب دوشیمن  ناشیور  هّتبلا  هن . دنیوگب : دننک و  كاچ  هقی  دننیشنب  مه  یّنس  ات  رازه  نونکا  تسا ؛ هدش  هتـشون  هدش ، مالـسلا  اهیلعارهز 
قیدصت دنناوتیمن  نیمه  يارب  دوشیم . عمج  نّنـست  هرفـس  دـننک ، قیدـصت  ار  اهنآ  تیانج  رگا  دـناهدرک . یتیانج  نینچ  کی  ءافلخ  هک 

. دشاب هتـشاد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  نانمـشد  هب  تبـسن  یتبثم  دید  دناوتیمن  هتفریذپ ، ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تسادق  هک  یـسک  دـننک .
، شاهدش طقـس  نسحم  اب  شاهدرک ، مرو  يوزاب  اب  شحورجم ، هنیـس  اب  شیاههبطخ ، اب  شتمواقم ، اب  شربص ، اب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 
، میلامب نارگید  رـس  هریـش  میهاوخیم  ام  لاح  تسین . ینتفر  نیب  زا  دنـس  نیا  تمایق  مایق  ات  هک  هدز  ّتنـس  لها  بتکم  رب  لاطبا  رهم  کـی 

دننادیم ناشدوخ  هک  اهنآ  یلو  میراذـگیم . ّتنـس  لها  هب  مارتحا  سپ  مینکیمن ، مه  نعل  میتسین ، ءافلخ  هب  نیب  دـب  یلیخ  ام  مییوگیم 
زا یکی  مدینش . زابنب  زا  ياهلمج  کی  تسا ! بیجع  نم  يارب  یلیخ  مینزیم ؟ لوگ  ار  نامدوخ  ارچ  رخآ  میلامیم . ناشرـس  هریـش  ام  هک 
هب و  میاهدرک ؛ ییاهراک  مینک ، ادـیپ  ّتبحم  مه  هب  تبـسن  یمک  هک  نیا  يارب  اـم  دوب : هتفگ  وا  هب  هتفر و  زاـبنب  شیپ  اـم  روشک  نیلوئـسم 

شیاهفرح هک  بوخ  دوشب . اهراک  رد  یمیمرت  کی  لاح  ره  هب  دنناوخب و  زامن  امش  رس  تشپ  امش  ياهدجسم  رد  دنیایب  میاهتفگ : مدرم 
رفاک الاح  ات  زور  نآ  ینعی : نیقفانم ؛» مترـصف  اًراّفک  متنک  : » دوب هتفگ  زاب  نب  میدرک ، هچ  ام  هک  دوب  هتفگ  ار  شیاهتمدـخ  دوب و  هدز  ار 
کی رد  ام  اب  ناتبآ  تقو  چیه  اههعیش  امـش  مینادیم  هک  ام  دیلامن ، ام  رـس  هریـش  ینعی  هچ ؟ ینعی  دیمهفیم  دیاهدش . قفانم  نونکا  دیدوب ،

، دنهدب وش  تسـش و  نآ  اب  ار  رمع  دنهاوخب  دنروایب و  ار  رثوک  ضوح  هچنانچ  رگا  دـینکیم  رکف  ینعی  تسا . رمع  رمع ، دوریمن . يوج 
دناهدرک هک  ییاهملظ  دـننک . هولج  هعیـش  لباقم  رد  اـهنیا  دراذـگیمن  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  تسا !؟ ریذـپ  ناـکما  اًلـصا  دوشیم !؟

شدوخ ياج  هب  خیرات  دننزیم . لوگ  ار  ناشدوخ  دـننک ، شودـخم  ار  خـیرات  یتروص  هب  دـننکیم  یعـس  هک  یناسک  دوشیمن . شومارف 
نامز ات  تسه و  هدوب و  اهيریگرد  نیا  تسه ، یلئاسم  کی  دـینیبیم  رگا  دیـشابن ، مه  نارگن  دراد . همادا  لطاب  ّقح و  گنج  نیا  تسه .

نیا اب  ار  عّیـشت  دنناوتب  درادن  ناکما  هتـسشن ، ّقح  ياج  مه  ادخ  دوب . دهاوخ  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم -  ترـضح  روهظ 
ّتیعورـشم دـیاب  ام  : » دوب هتـشون  دوب . نیگنـس  یلیخ  نم  يارب  هک  هتـشون  يزیچ  تاّلجم  زا  یکی  رد  یـصخش  دـنربب . لاؤس  ریز  اـهفرح 

. دیناوتب دیاش  دینک ، وحم  ار  مالسا  ردص  خیرات  دیتسناوت  تقو  ره  تسین ! نکمم  دیناوتیم ؟ ایآ  مینک ». تابثا  ایند  رد  ار  نیخیـش  تفالخ 
اهرکف نیا  زا  مه  دوخیب  درادن ، مه  ندش  كاپ  تسه ، اهنیا  هدـنورپ  يور  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  نوخ  تسا و  یقاب  نانچمه  خـیرات 

رتسب رد  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تسا و  رهظ  کیدزن  رگید  الاح  مینک . تبیـصم  رکذ  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  زا  مه  هملک  دنچ  دینکن .
ار مالـسلا  اهیلعارهز  همطاـف  فیحن  ندـب  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  قاـتا  لـخاد  میتفریم  میدوب و  ءامـسأ  ياـج  امـش  نم و  رگا  هداـتفا ،

مالـسلا اهیلعارهز  همطاف  قاـتا  لـخاد  میدوب ، مالـسلا  امهیلعنینـسح  ياـج  هب  اـم  رگا  هَّللا ! اـّلا  هلا  ـال  تشذـگیم ؟ اـم  هب  هچ  میدـیدیم ،
! دسرب مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ياههّچب  لد  داد  هب  ادخ  دادیم ؟ تسد  ام  هب  یتلاح  هچ  میدـیدیم ، ار  نامردام  هتـسکش  يولهپ  میتفریم 
. دوریم اـیند  زا  درکیم  تیاـمح  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  زا  هک  یـسک  اـهنت  زورما  دـینادیم  دـسرب ! مالـسلا  هیلعیلع  لد  داد  هـب  ادـخ 
زا رگید  نونکا  دروخیم ، هنایزات  مالسلا  هیلعیلع  رطاخ  هب  تفرگیم و  ار  مالسلا  هیلعیلع  دنبرمک  هک  وا  دوشیم . اهنت  مالـسلا  هیلعیلع 

ردقچ مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  يارب  دیآیم  مالسلا  اهیلعارهز  ربق  رس  يالاب  مالـسلا  هیلعیلع  دوشیم . اهنت  مالـسلا  هیلعیلع  دوریم . ایند 
، دنکیم شغ  مالسلا  هیلعیلع  دنهدیم ؛ مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هب  ار  یب  یب  تداهـش  ربخ  یتقو  دزیریم ، کشا  ردقچ  دنکیم ، هیرگ 

ادخ دیدرک ، شغ  دیدینش ، ار  مالسلا  اهیلعهمطاف  تداهـش  ربخ  یتقو  امـش  یلعای ! مینکیم : ضرع  دتفایم . نیمز  يور  دوشیم ، لاحیب 
، مالسلا هیلعهَّللادبع  یبا  رسیب  ندب  هراپ ، هراپ  ندب  درک  هاگن  دمآ ، هاگلتق  لادوگ  يالاب  هک  تقو  نآ  دسرب  مالسلا  اهیلعبنیز  لد  ِداد  هب 

ریز دهاوخیم  دسوبب ، ار  شردارب  دهاوخیم  مالسلا . هیلعهَّللا  دبع  یبا  رکیپ  يور  داتفا  درک ، بقع  ار  اههتـسکش  هزین  اهبوچ ، اهگنس ،
... . هدیرب ياهگر  هب  ار  اهبل  دش و  مخ  درادن ، ندب  رد  رس  دنیبیم  دسوبب ، شردام  ّتیصو  قبط  ار  ردارب  يولگ 

مراهچ سلجم 
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رّکفت راثآ 

َنِیلَـسْرُملا َو  ِءایْبنألا  ِثِعاب  َنیعَمْجأ  ِِقئالَخلا  ِءيِراب  َنیَِملاعلا  ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْمَحلا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ( 86) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعأ 
یّلَـص دَّمَُحم  ِمِساقلا  یبأ  َنیِبنْذُملا  ِعیفَـش  َو  َنیَملاعلا  ِهلإ  ِبیبَح  َنیبَّرَقُملا  ِءارَفُّسلا  ِفَرْـشأ  یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةالَّصلا  َو  َنیِّدلا  ِمْوَِیل  ِساَّنلا  ِعِماج 
ِِهباطِخ ِمَربُم  َو  ِمیِرَکلا  ِِهباتِک  یف  ُمیکَحلا  ُهَّللا  َلاق  نیدلا . ِمْوَی  ِماِیق  یلإ  َنْآلا  َنِم  َنیعَمْجأ  ْمِِهئادْعأ  یلَع  ُِمئادلا  ُنْعَللا  َو  َمَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

اب ار  ملاع  نیا  لاعتم  يادخ  ( 87 «.) ِراَّنلا َباذَع  انِقَف  َکَناْحبُـس  اًلِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْأل  َو ا  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَی  َو  : » ِمیظَعلا
تـسرد ناسنا  مان  هب  نآ  زا  یتکاـم  مییوگب  اـی  ملاـع  نیا  زا  ياهنومن  تسا و  هدـیرفآ  تسه ، تادوجوم  شنیرفآ  رد  هک  یتازاـیتما  ماـمت 

يادخ ( 89) ُرَبْکَألا َُملاَعلا  يوَْطنا  َکـِیف  َو  ٌریِغَـص  ٌمْرِج  َکَّنأ  ( 88) ُبَسَْحت َو  دومرف : هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  شیاـمرف  هب  تسا . هدرک 
نیمه کـچوک و  مجح  رد  تسا  یگرزب  هناـخراک  ناـسنا  نیا  تسا و  هدرک  هصـالخ  ناـسنا  دوـجو  رد  ار  یگرزب  نـیا  هـب  َملاـع  گرزب 

ینوگانوگ ءاضعا  دنوادخ  تسا ، ءازجا  ياراد  مه  ناسنا  هدـش ، هتخاس  يراک  يارب  یئزج  ره  تسا و  یئازجا  ياراد  ملاع  نیا  هک  يروط 
يدوجوم چیه  هب  هداد و  رـشب  هب  ادخ  هک  يوضع  نیرتشزرا  اب  تسا و  هتـشاذگ  يوضع  کی  هدهع  رب  ار  يراک  ره  هدرک و  قلخ  شیارب 

دراذگیم و مه  رانک  رد  ار  یمولعم  ياهزیچ  هک  تسا  نیا  شتّیـصاخ  رّکفت  تسا و  رّکفت  زغم  راک  تسا . ناسنا  زغم  هدادـن ، ار  وضع  نیا 
هک تسا  رکف  نیمه  تکرب  هب  رشب  جوا  رشب ، تفرشیپ  رشب ، نّدمت  مامت  تسا . ناسنا  صوصخم  طقف  رنه  نیا  دنکیم . فشک  ار  یلوهجم 

، دنکیم زورب  ایند  رد  یتعنـص  زور  ره  تسا . هدوبن  مولعم  اًلبق  هک  دنکیم  فشک  ار  یئاهزیچ  دزادنایم و  راک  هب  ار  بیجع  هناخراک  نیا 
زور هب  زور  تسا و  فشتکم  عرتخم و  ناسنا  تسا . روآ  تریح  ریگمشچ و  رایسب  یتعنص  روما  رد  رشب  ياهتفرشیپ  اًعقاو  هک  زورما  لثم 
ّتلع دـنزیمن . اـج  رد  تسا و  هدوـب  تفرـشیپ  لاـح  رد  هشیمه  متا  رـصع  اـت  هتفرگ  رجح  رـصع  زا  حالطـصا  هب  دـنکیم ، رییغت  شنّدـمت 

اب هطبار  رد  نآرق  اذلف  دشابیم . يریگمشچ  تاکرب  رایسب و  راثآ  اهّتیصاخ ، ياراد  رکف  تسا . رکف  اهنّدمت ، تفرـشیپ  ناسنا و  ّتیقفوم 
دـنکیم و رّکفت  هب  توـعد  یهاـگ  دـینکیمن . رکف  ارچ  ( 90 «.) َنوُرَّکَفَتَت ـالَف  أ  : » دـیامرفیم هدرک و  خـیبوت  یهاـگ  دراد و  دــیکأت  رّکفت 

ملاع ءالقع  دـیامرفیم : ای  ( 91 «.) ٍۀَّنِج ْنِم  ْمُِکبِحاـِصب  اـم  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث  يداُرف  َو  یْنثَم  ِِهَّلل  اُوموُقَت  ْنأ  ٍةَدِـحاِوب  ْمُکُظِعأ  اـمَّنإ  ْلـُق  : » دـیامرفیم
ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَی  َو  ْمِِهبُونُج  یلَع  َو  اًدوُُعق  َو  اًماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیذَّلا  « ؟ دنتـسه یناـسک  هچ  باـبلالا  اولوا  دـننایک ؟

، دوریم همشچرس  غارس  هشیمه  لقاع  مدآ  اریز  دنشابیم . ادخ  رکف  هب  هک  دنتسه  یناسک  لقاع  ياهناسنا  ( 92 «.) اًلِطاب اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر 
تـسد رد  نیمز  رد  هچ  نامـسآ و  رد  هچ  ملاع  ياهجنگ  ضْرْألا » َو  ِتاومَّسلا  ُزُونُک  ِِهَّلل  : » دننادیم لقاع  ياهناسنا  هک  تسا  بلاج  یلیخ 

رد هک  ییاههنیجنگ  غارـس  هب  دراد ، تشاد  مشچ  ملاع  تادوجوم  اهتمعن و  هب  اًعقاو  هک  یـسک  نآ  لاح  تسا . یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
ياههدافتـسا دـنک ، رارقرب  اهرتگرزب  اب  ار  شاهطبار  دـناوتب  ناسنا  هچ  ره  دـنکیم . رارقرب  ادـخ  اب  ار  شاهطبار  دوریم و  تسا  ادـخ  تسد 

َهَّللا َنوُرُکْذَی  . » ربکأ هَّللا  تسا ، رتگرزب  اهزیچ  دارفا و  مامت  زا  هک  دـنوریم  یـسک  غارـس  هب  ملاع  يالقع  نیا  ربانب  دربب ؛ دـناوتیم  يرتشیب 
ِدای هب  دنباوخیم  ولهپ  هب  دنراگدرورپ ، هشیدنا  رد  دناهتـسشن  دنتـسه ، ادخ  رکف  هب  نداتـسیا  لاح  رد  ( 93 «.) ْمِِهبُونُج یلَع  َو  اًدوُُعق  َو  اًـماِیق 

ناشفدـه لقاع  ياهمدآ  دـننک ؟ فشک  ار  يزیچ  هچ  ات  دـنریگیم  راـک  هب  ار  زغم  نیا  رّکفت ، تردـق  نیا  ادـخ ، تمعن  نیا  دنتـسه . ادـخ 
ناشرّکفت تردق  زا  دننکیم و  رکف  زیچ  جـنپ  يور  لقاع  ياهمدآ  ٍهُجْوأ .» ِۀَـسْمَخ  یلَع  ُةَرْکِفلا  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعموصعم  تسیچ ؟

طابترا رد  ادـخ  اب  دـهاوخب  ناسنا  رگا  ینعی  تسا . ادـخ  اب  طاـبترا  رد  همه  روما  نیا  هک  دـننکیم  شـالت  زیچ  جـنپ  ندروآ  تسدـب  يارب 
دنک ءایح  ادخ  زا  دشاب . هتشاد  راگدرورپ  زا  فوخ  دشاب . هتشاد  وا  ِباوث  هب  دیما  دشاب و  شلد  هب  ادخ  ّتبحم  هک  تسا  نیا  شهار  دشاب ،

یشزرا هرطق  دوشیم . ییادخ  ناسنا  نیا  دش ، رارقرب  ادخ  هدنب و  نیب  تاطابترا  نیا  رگا  دنک . ادیپ  ّقح  ترضح  هب  تفرعم  فرط  نآ  زا  و 
ياهداعلا قوف  ياهتردق  مالسلا  مهیلعءایصوا  ءایلوا و  ءایبنا ، دوشیم  هنوگ  هچ  دنکیم . ادیپ  شزرا  دش  ایرد  هب  لصو  یتقو  یلو  درادن ،
دناوتیم روطچ  وا  دنک . هدنز  هدرم  دناوتیم  مالـسلا  هیلعیـسیع  دنهدب ؟ ماجنا  هزجعم  هداعلا و  قراخ  ياهراک  دنناوتیم  دننکیم و  ادـیپ 

زا تردـق  نیا  دـهدیم ؟ افـش  ار  روـک  دـنکیم ؟ هجلاـعم  ار  یـسیپ  روـطچ  دـناهدرک ؟ هریخذ  ناـشیاههناخ  رد  مدرم  هچنآ  زا  دـهدب  ربـخ 
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نانآ رایتخا  رد  ار  شدوخ  تردق  زا  ياهنومن  ادخ  دشاب و  ادخ  هب  لصو  هک  نیا  رگم  درادن  ار  اهراک  نیا  تردق  يرـشب  چـیه  تساجک ؟
. تسین هتخاس  وا  زا  يراک  دنکن  رارقرب  ار  طابترا  نآ  ات  دـهدب ، ماجنا  دـناوتب  ار  مهم  ياهراک  نیا  دـهاوخیم  هک  نآ  سپ  دـهدیم . رارق 

نیا هک  تسا  نآ  تسیک ؟ لـقاع  دروآ . تسد  هب  ار  تردـق  نآ  اـت  دـنک  رارقرب  ار  یلاـعت  يراـب  اـب  طاـبترا  هک  تـسا  نآ  تـسیک ؟ لـقاع 
شرافـس بلطم  نیمه  هب  نآرق  هک  تسا  نیا  بیجع  دشاب . ملاع  هدناوخن  سرد  دنک . ادیپ  ّیندل  ملع  دـناوتب  ات  دـیامن  رارقرب  ار  تاطابترا 

دوخ هطبار  دیشاب . هتشاد  اوقت  دهدب ، ناتـسرَد  ادخ  هتفرگ و  ارف  ملع  دیهاوخیم  رگا  ( 94 «.) ُهَّللا ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  : » دیامرفیم دنکیم ،
ترـضح غارـس  يونعم  يّدام و  ياههیامرـس  بسک  يارب  هک  یناسک  سپ  دوش ؛ هضافإ  امـش  هب  وا  بناج  زا  ملع  ات  دینک  رارقرب  ادـخ  اب  ار 

زیچ جنپ  نیا  اب  تاطابترا  نآ  دنلقاع . ياهناسنا  دنوریم ، تسا  ( 96 «) ٌمیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ( » 95 «) ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع   » هک یلاعت  يراب 
ادـخ اب  طابترا  رد  هک  يروما  نیا  تفرعم . مجنپ : اـیح و  مراـهچ : تبهر ، مّوس : تبغر ، يرگید : ادـخ ، هب  ِّتبحم  یکی : دوشیم : لـصاح 

هب اـجک  زا  روما  نیا  لاـح  دوشب . یئادـخ  مدرک  ضرع  هک  هنوـگ  ناـمه  دـناوتیم  ناـسنا  تقو  نآ  دـهدب ، مه  تسد  هب  تسد  رگا  تسا 
ار ادـخ  نم  رگا  دوش ؟ رارقرب  ادـخ  اـم و  نیب  یبـلق  هطبار  نیا  دریگب و  رارق  اـم  لد  رد  ادـخ  هب  ّتبحم  هک  مینک  راـک  هچ  دـیآیم ؟ دوجو 

هللا یلصربمغیپ  ( 97 «.) ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنإ  ُْلق  : » لباقتم یتسود  کی  دراد ، تسود  ار  نم  مه  ادـخ  مرادـب ، تسود 
تـسود ار  ادخ  دیدمآ و  نم  لابند  رگا  دییایب ، نم  لابند  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  دهدب ؛ مدرم  هب  ار  مایپ  نیا  هک  تسا  رومأم  هلآو  هیلع 

هک دراد  ياهناگادج  ِباب  شدوخ  تسیچ ؟ دشاب  هتشاد  تسود  ار  مدآ  ادخ  هک  يراثآ  لاح  دراد . تسود  ار  امش  مه  ادخ  دیشاب ، هتـشاد 
همه تشاد ، تسود  ار  ادخ  یـسک  رگا  دینادیم  اریز  مشاب ؛ هتـشاد  تسود  ار  ادخ  اًعقاو  دنک و  ذوفن  مناج  قمع  رد  ادـخ  ّتبحم  منک  هچ 

(98) اکارأ ْیَِکل  َلْایَعلا  ُتْمَْتیأ  َو  اکاوَه  یف  ارُط  َْقلَخلا  ُتْکََرت  دیامرفیم : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هچنانچ  دـهدیم ؛ ادـخ  يارب  ار  شزیچ 
يراب نامرف  تمدخ  رد  نتخانشن و  اپ  زا  رس  راگدرورپ  هب  ّتبحم  ّتیصاخ  متشاذگ . رس  تشپ  وت  ّتبحم  رطاخ  هب  ار  قلخ  نیا  مامت  ایادخ 
ینعی ِهئامْعَن ؛» َو  ِهَّللا  ِءالآ  یف  ٌةَرِْکف  ٍهُجْوأ  ِۀَسْمَخ  یلَع  ُةَرْکِفلا  : » دیامرفیم میـشاب ؟ هتـشاد  تسود  ار  ادـخ  هک  مینک  هچ  تسا . ندوب  یلاعت 
یلاعت كرابت و  دنوادخ  هراب  نیا  رد  هداد ، وا  هب  ییاهتمعن  هچ  ادخ  هک  دنیبب  دنک ، هاگن  دزادنیب ، راک  هب  هداد  رـشب  هب  ادخ  هک  ار  يرکف 

ار ادـخ  ياهتمعن  دـیهاوخب  رگا  ( 99 «.) اهوُصُْحت ـال  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنإ  َو  : » دـیامرفیم هتخیر ، اـم  تسد  يور  ار  كاـپ  فاـص و  بآ 
نایب لحن  هروس  رد  لجوّزع  دنوادخ  ار  اهتمعن  نیا  زا  يرادقم  تسین . رشب  تردق  رد  نوچ  دیناوتیمن ، مه  اًعقاو  دیناوتیمن و  دیرامشب 

نامسآ دنکیم ، ناسنا  هب  باطخ  راگدرورپ  ( 100 «.) ِهِْرمَِأب ٌتارَّخَسُم  ُموُجُّنلا  َو  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَس  : » تسا هدومرف 
ياـهتمعن زا  تمعن  کـی  نیا  میدرک ، قلخ  امـش  يارب  دـمهفیمن -  هدـیمهفن و  يرـشب  چـیه  ار  نآ  قمع  زوـنه  هک  ار -  تمظع  نیا  هب 

ار نامسآ  نیا  ام  ( 101 «.) َنوُعِسوَُمل اَّنإ  : » دیامرفیم مینادب ؟ ار  شتعسو  مینک ؟ كرد  ار  نامـسآ  نیا  شزرا  میناوتیم  ایآ  تسا ، دنوادخ 
دیشروخ هام و  ناگراتـس و  ( 102 «.) ِمانَْأِلل اهَعَـضَو  َضْرَْألا  َو  : » تسا وت  رایتخا  رد  شـضرع  لوط و  نیا  اـب  نیمز  میهدیم . شرتسگ  اًـمئاد 

دیاب دراد ! امش  صخش  يارب  یعفانم  دنکیم ! دابآ  ار  امش  نیمز  دسریم ! امش  هب  دیشروخ  نیا  زا  يژرنا  ردقچ  دینادیم  تسا . امش  يارب 
ار دیشروخ  ياهيژرنا  میناوتیم  میاهتسناد ؟ ار  دیشروخ  تاکرب  تمظع  ایآ  میمهفب ؟ ار  دیشروخ  تمظع  میناوتیم  مینیبب  ات  درک  هعلاطم 
نآ زا  رـشب  دروآیم و  دوجو  هب  هاـم  ار  اـهایرد  ّدـم  رذـج و  تسا ، امـش  ریخـست  رد  هاـم  میناوتیمن . میهاوخب ، رگا  هَّللا  و  مینک ؟ یباـیزرا 
هب دیوریم ؛ نیمز  زا  هچنآ  نیمز و  تاتابن  دیامرفیم : تسا . امش  رایتخا  رد  ناگراتـس  همه  رگید . راثآ  رگید و  لاثما  و  دنکیم ؛ هدافتـسا 

هدرک قلخ  امش  يارب  الع  ّلج و  ّقح  ار  اهنیا  مامت  میراد ؟ تابوبح  ردقچ  میراد ؟ تاجویم  ردقچ  میراد ؟ هایگ  عون  دنچ  تسا . امش  عفن 
ار یناهایگ  لگ و  دوریم  يراّطع  ياههزاغم  برد  دـنیبیم ، ار  اهلُگ  دـنیبیم ، ار  اـههویم  دـنکیم و  روبع  ییاـههزاغم  برد  مدآ  تسا .

فـشک هتـسناون  رـشب  هک  یناهایگ  نآ  زا  هّتبلا  دنیوگیم ، رتالاب  یلیخ  ار  شدادعت  یـضعب  تسه و  ینامرد  هایگ  عون  دـصراهچ  دـنیبیم ،
هبنج هک  تسا  یناهایگ  هرابرد  رخآ  ات  لّوا  زا  دـنروآ  هیدـه  نم  يارب  باـتک  دـلج  تشه  تسا . هدرک  قلخ  ار  اـهنیا  همه  ادـخ  و  دـنک .

؛ دراد یصوصخ  هب  يزیمآ  گنر  کی  يرثا ، کی  یتّیصاخ ، کی  يرطع ، کی  یئوب ، کی  مادک  ره  ِهَّلل ؛ ۀمظعلا  دراد ، رشب  يارب  یئوراد 
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، دیشکب يراوس  امـش  هک  نیا  يارب  ام  ( 103 «.) اهُوبَکْرَِتل َریِمَْحلا  َو  َلاِغْبلا  َو  َْلیَْخلا  َو  . » امـش يارب  یـسک ؟ هچ  يارب  دوشیم  هتخانـش  اهنیا 
قلخ يراوس  بکرم  امـش  يارب  مه  هدـنیآ  رد  اـم  (، 104 «) َنوُمَْلعَت ـال  اـم  ُُقلْخَی  َو  : » دـیامرفیم دـعب  میدرک ، قلخ  ار  غـالا  رطاـق و  بسا و 

َو : » دومرف تسیچ ، دنتـسنادیمن  ار  امیپاوه و ... نیـشام و  مدرم  هک  نامز  نآ  تسا . ییاهزیچ  هچ  دـینادیمن  امـش  هک  یلاـح  رد  مینکیم ،
ار ییایرد  تاناویح  اهایرد و  ( 105 «.) ایِرَط اًمَْحل  ُْهنِم  اُولُکْأَِتل  َرْحَْبلا  َرَّخَس  يَذَّلا  َوُه  َو  : » دومرف ایرد  نایهام  اب  هطبار  رد  َنوُمَْلعَت .» ام ال  ُُقلْخَی 

ءاش ام  یلإ  میوگب ، ار  هدـش  حرطم  نآرق  رد  هک  يدراوم  نآ  مهاوخب  رگا  نونکا  دـینک . هدافتـسا  نایهام  هزات  تشوگ  زا  هک  میدرک  قلخ 
گرزب تمعن  کی  ناسنا  ءاضعا  زا  يوضع  ره  دنک ، رکف  اهتمعن  يور  دـیاب  رـشب  تسا . هداد  رارق  تمعن  اهناسنا  ام  يارب  دـنوادخ  هَّللا 

دنافلتخم ياهيرامیب  راتفرگ  اهناسنا  ردـقچ  تسا !؟ ربخ  هچ  اهشخب  نیا  لـخاد  دـنیبیم  دورب ، اهناتـسرامیب  هب  مدآ  رگا  تسا . یهلا 
. تسا هداد  رارق  شیارب  ییاهتمعن  هچ  راگدرورپ  دنیبیم  دروآیم و  اج  هب  ادخ  رکـش  تقو  نآ  درادن . ار  اهيرامیب  نیا  ملاس  ناسنا  هک 

دنتسه ییاهتمعن  هچ  ءاضعا  نیا  دمهفیم  تقو  نآ  دسرب ، ناسنا  هیر  دبک و  هیلک ، نابز ، بلق ، شوگ ، مشچ ، هب  یتفآ  هتـساوخان  يادخ 
راک لغـش و  بسک و  دمآرد و  هیامرـس و  دندوب : هتفگ  وا  هب  دوب . هتفر  يراگتـساوخ  هب  یناوج  صخـش  دنراد . شزرا  ردقچ  مادـک  ره  و 

هک هیلک و ... بلق و  مشچ و  لثم  دـننزیم  دـنویپ  هک  ییاضعأ  هب  عجار  دوب  هدـش  ثحب  دوب و  هدرک  ضوع  ار  ثحب  داـماد  تسیچ ؟ اـمش 
ردقچ دننک  اج  هب  اج  دـنهاوخب  ار  اهمشچ  رگا  دزرایم ؟ ردـقچ  دـننک ، ضوع  دـنهاوخب  نآلا  ار  هیلک  رگا  دوب  هدیـسرپ  دـننکیم . ضوع 

بلق نیا  ات  دننک  جرخ  دیاب  نویلیم  نیدنچ  دنهدب و  لوپ  دیاب  نویلیم  دنچ  دراد ؟ شزرا  ردقچ  دننک  لمع  دـنهاوخب  ار  بلق  دراد ؟ شزرا 
مبلق ملاس ، منابز  مراد ، ملاس  مشچ  ود  نم  دوب : هتفگ  داماد  دـندوب . هتفگ  ار  اهخرن  اًدودـح  دوب و  هدیـسرپ  ار  ءاضعأ  تمیق  دوشب ؟ ضوع 

؛ درک باسح  دوشیمن  هک  مراد  ار  اههیامرـس  نیا  نم  تسا ؟ ردقچ  اهنیا  شزرا  اًعومجم  نآ ...  دننام  ملاس و  ماهیر  ملاس ، ماهیلک  ملاس ،
هب دنک ، رکف  یمک  یمدآ  رگا  تسا . ادـخ  ياهتمعن  اهنیا  دراد ؟ ّتیمها  ردـقچ  یناوختـسا  ره  ياهلـضع ، ره  یئوم ، ره  یگر ، هناد  ره 

! يدرک تیانع  ردقچ  يراد ! فطل  تناگدنب  هب  ردقچ  یتمظع ! اب  ردقچ  ایادخ ! دیوگیم : هدرک و  دنلب  ار  شرـس  هک  دـسریم  هجیتن  نیا 
رکف هجیتن  تقو  نآ  ِهئامْعَن ،» َو  ِهَّللا  ِءالآ  ِیف  ٌةَرِْکف   » دـنک رکف  رگا  مینادیمن . ار  شردـق  اـم  یلو  ياهداد  اـم  هب  ار  راشرـس  ياـهتمعن  نیا 
ُدیبَع ُناْسنإلا   » دـینادیم دـنکیم . ذوفن  ادـخ  ّتبحم  ناـسنا  ناـج  قاـمعا  رد  ینعی  دوشیم ؛ ۀَّبَحَملا » اـْهنِم  ُدَّلَوَتَی   » اـهتمعن نیا  رد  ندرک 

ياهتمعن همه  نیا  اب  ادخ  نونکا  دریگیم . اج  شلد  رد  وا  یتسود  دهدب ، وا  هب  يزیچ  اًلثم  دنک و  ّتبحم  ناسنا  هب  یـسک  رگا  ناسْحإلا »
ياهتمعن ءالآ و  رد  رّکفت  هطـساو  هب  دنوادخ  ام و  نیب  طابترا  هّیلوا  هیامرـس  دنک ! ادیپ  ادخ  هب  ّتبحم  دیاب  ردقچ  ناسنا  اًتدـعاق  نارکیب ،

هرادا هب  دنزیم . رـس  فرط  نآ  فرط و  نیا  ددرگیم ، راک  لابند  ییادـخ  هدـنب  رگا  تسا . تبغر  هلأسم  مّود  هطبار  دـیآیم . دوجو  هب  وا 
دزم رتشیب  دنهاوخیم و  راک  رتمک  اجک  دنکیم  وجتـسج  دـنکیم و  قیقحت  دوریم ، یبایراک  يارب  رگید  زکارم  هب  دـنکیم ، هعجارم  راک 

دـشاب و نیگنـس  اهراک  یمک  یئاج  رگا  یلو  درادیمن  رب  دوخ  یمئاد  شالت  زا  تسد  دـنکن ، ادـیپ  تسد  ییاج  نینچ  هب  اـت  و  دـنهدیم ؛
باسحیب رجا  مدآ  هب  هک  تساجک  دشاب . رتشیب  ترجا  رتمک و  راک  هک  تسا  رتشیب  یئاج  هب  شلیم  هکلب  دوریمن ؛ راب  ریز  مک ، اهترجا 

طقف و دیرادن . دیراد ؟ غارس  ار  ییاج  دنهدب ؟ دزم  رجا و  مدآ  هب  هکترچیب  باتکیب و  باسحیب و  هک  دیراد  غارـس  ار  ییاج  دنهدیم ؟
تیـصعم رد  ربص  دـنراد ، تعاطا  رد  ربص  هک  یناسک  ( 106 «.) ٍباسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنإ  : » دـیامرفیم هک  تسا  ادـخ  طقف 

دنوادخ ۀَبْغَّرلا .» اْهنَم  ُدَّلَوَتَی  ِِهباَوث  َو  ِهَّللا  ِدـْعَو  ِیف  ٌةَرِْکف  َو  : » دـیامرفیم میهدیم . باسحیب  رجا  نانآ  هب  دـنراد ، تبیـصم  رد  ربص  دـنراد ،
ّلج وا -  فرط  هب  نک . ادـخ  فرط  هب  ار  تلیاـمت  ربـمغیپ ! ( 107 «.) ْبَغْراَف َکِّبَر  یلإ  َو  : » دـیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  لاعتم 

ُِفلُْخی َهَّللا ال  َّنإ  : » هک دـشاب  هتـشاد  رواب  دـنادب و  وگتـسار  ار  وا  دـناوخب و  نآرق  رد  ار  ّقح  ترـضح  ياههدـعو  یـسک  رگا  ورب . هنأش - 
(109 «.) ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يرَْجت  ٍتاَّنَج  . » تسا هداد  رارق  ام  يدابع  ياهراک  يارب  ار  نالک  ياهباوث  هک  دشاب  هاگآ  زین  و  ( 108 «) َداعیِْملا
ال ٍةَرِیثَـک ؛  ٍۀَـهِکاف  َو  ٍبوُکْـسَم ؛  ٍءاـم  َو  ٍدوُدْـمَم ؛  ِّلِـظ  َو  ٍدوُْضنَم ؛  ٍحـْلَط  َو  ٍدوُضْخَم ؛  ٍرْدِـس  یف  ِنیمَْیلا ؛  ُباحْـصأ  اـم  ِنیمَْیلا  ُباحْـصأ  َو  »
ار شباوخ  مدآ  ایند  رد  هک  ییاهزیچ  دهدیم ؛ رارق  ناسنا  لامعا  ِباوث  ار  اهزیچ  نیا  ادخ  ( 110 «.) ٍۀَعُوفْرَم ٍشُُرف  َو  ٍۀَعُونْمَم ؛  َو ال  ٍۀَعوُطْقَم 
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ادـیپ هَّللا  یلإ  تبغر  دروآیم ، ادـخ  هب  ور  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  دـنک ، رکف  یهلا  ياـهباوث  اههدـعو و  نیا  رد  هک  یـسک  دـنیبیمن .
ییاهزیچ زا  یکی  ۀَبْهَّرلا .» اْهنِم  ُدَّلَوَتَی  ِِهباقِع  َو  ِهَّللا  ِدـیعَو  ِیف  ٌةَرِْکف  َو  ( » 111 «.) ْبَغْراَف َکِّبَر  یلإ  َو  ، » دریگیم ار  وا  ادخ  هبذاج  دـنکیم و 

نیمه مه  تاناویح  تسا . سرت  دـنکیم ، مار  ار  شومچ  ِناسنا  نیا  دریگیم و  ار  وا  تازواـجت  يولج  هدرک و  راـهم  لرتنک و  ار  مدآ  هک 
شکرـس دنکیم ، نایغط  ناسنا  نیا  دشابن  فوخ  ات  دوشیم و  مار  دـسرتب ، رگا  مه  ناسنا  دـنکیم . مار  ار  ناویح  هک  تسا  سرت  دـنروط .

رگا دـیامرفیم : درک . راهم  ار  ناـسنا  دوشیم  ادـخ  زا  سرت  مه  نآ  سرت ، اـب  طـقف  ( 112  .) ینْغَتْـسا ُهآَر  ْنأ  یغْطََیل ؛  َناـْسنِْإلا  َّنإ  . » تـسا
ِهَّللا ِدیعَو  ِیف  ٌةَرِْکف   » تسا هتفرگ  رظن  رد  گرزب  ناهانگ  يارب  ییاهرفیک  هچ  دنوادخ  دنیبب  دنک ، هعلاطم  دزادنیب ، راک  هب  ار  شرکف  یسک 
رگا اًلثم  تسین . شلثم  ایند  رد  هک  یباقِع  دنک ؟ تیـصعم  دنکیم  تأرج  یـسک  هچ  دراد ، یبیجع  ياهباقع  هچ  ادخ  دـنادب  و  ِهباقِع ،» َو 

هدرم و وا  نوچ  دننکب ؛ دـنناوتیمن  يراک  رگید  دُرم  رگا  گرم ، ِّدـح  ات  دـننکیم  شاهجنکـش  دـننک ، باذـع  ایند  رد  ار  یمدآ  دـنهاوخب 
ادخ ( 113 «.) اهَْریَغ اًدُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  : » دنک باقع  دش  رارق  رگا  تسین  روط  نیا  ادخ  اّما  درادن ؛ ياهدئاف  شاهجنکش 
تقو نآ  میراد ؟ یباذع  نینچ  ایند  ياجک  دنکیم . شباذع  زاب  دنادرگیم و  رب  ار  وا  ادخ  هبترم  ود  دوشیم . هتخوس  سپ  شدـنازوسیم ،

، تسا نیمک  رد  ادخ  ( 114 «) ِداصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنإ   » هک مینکیمن  رکف  هدرک و  تیـصعم  باسحیب  روط  نیمه  مینکیم ؟ هچ  میتسین  هاـگآ 
نیا درذـگیمن . تسا ، هداد  شیارب  دـیدش  باذـع  هدـعو  نآرق  رد  ادـخ  هک  یتاـیانج  اًـصوصخم  گرزب ، ناـهانگ  نیا  زا  تسا ، بـقارم 

رد ناشیارب  ار  ییاهرفیک  اهباذع و  هچ  ادخ  دـننادیمن  هک  تسا  نیا  يارب  تسیچ ؟ يارب  دراد  جاور  هعماج  حطـس  رد  هک  ییاهیتّفعیب 
رفیکیب و اهيراک  فالخ  هک  دنک  رواب  ناسنا  يردق  ات  درک  هعجارم  ثیداحا  هب  دناوخ و  نآرق  دیاب  يرادـقم  دـنلفاغ . تسا ، هتفرگ  رظن 

تـسا ربخ  هچ  میمهفیم  دوشیم  ام  هب  هک  ییاهنفلت  زا  دنکیمن . هانگ  باسحیب  ردق  نیا  دنکیم . يراددوخ  تقو  نآ  دنامیمن ، تبکن 
ِهباقِع َو  ِهَّللا  ِدـیعَو  ِیف   » دنـشیدنیب ياهّرذ  رگا  دـنرادن ؛ شبقاوع  زا  ربخ  دـنوریم و  یتّفعیب  يور  هب  باتـش  اـب  هنوگچ  لـفاغ  مدرم  نیا  و 
یَهَن َو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَم  . » دریگیم رارق  ناشلد  رد  ادخ  زا  فوخ  هچ ، ینعی  ادخ  باذع  دنمهفب  دننک و  هعلاطم  رگا  ۀَـبْهَّرلا .» اْهنِم  ُدَّلَوَتَی 

ار شـسفن  ياوه  يوـلج  يوَْـهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن   » رگید تقو  نآ  دیـسرت ، مدآ  یتـقو  ( 115  .) يوْأَْـملا َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِإـف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا 
«. ُمَدَـنلا َو  ُءایَحلا  اْهنِم  ُدَّلَوَتَی  اْهَیلإ  هَّللا  ِناسْحإ  ِْبنَِجب  ِسوُفُّنلا  ِءافَج  ِیف  ٌةَرِْکف  َو  : » دومرف مراهچ  دـنکن . زات  تخاـت و  هنوگ  نیا  هک  دریگیم 

؟ دنهدیم ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  لباقم  رد  دناهدندروخ ، ار  ادخ  کمن  نان و  دناهتـسشن و  ادـخ  هرفـس  رـس  هک  یئاهمدآ  هک  دـنک  رکف 
هک ییادخ  درک  رکف  يرادقم  ناسنا  رگا  دننکیم . تیانج  دننکیمن ، ناشیاهراک  يور  باسح  دنربیمن ، ار  ادخ  نامرف  دننکیم ، تیانج 

رکف نامناهانگ  هب  ءایحا  بش  یهاگ  طـقف  ُمَدَـنلا .» َو  ُءاـیَحلا  اـْهنِم  ُدَّلَوَتَی  : » دـنکیم اـیح  مینکیم ، دروخرب  هنوگ  نیا  اـم  تسا و  هنوگ  نیا 
ۀبـساحم قـالخا ، بتک  رد  یقـالخا  تاروتـسد  زا  یکی  هک  ارچ  میهدـب ؛ ماـجنا  دـیاب  بش  ره  ار  راـک  نیا  اـّما  میاهدرک ؟ هچ  هک  مینکیم 

، دـناهتخورف هچ  دـناهدیرخ ، هچ  دـننکیم ، باـتک  باـسح و  بش  ره  دـنابساک  هک  یناـیاقآ  هنوگ  هچ  تسا . بش  ره  رد  ندومن  سفنلا 
ای دناهدرک  ررـض  دننکیم  باسح  دننکیم ، هسیاقم  دننیـشنیم  بش  تسا ، ردقچ  ناشتابلاطم  هدوب ، هچ  ناشتادراو  هدوب ، هچ  ناشتارداص 

هانگ دنچ  زورما  مینک  رکف  هّرذ  کی  مینک ، هبـساحم  ار  ناملامعا  مینیـشنب  مه  ام  دننکیم . هبـساحم  دنراکبلط ، دنراکهدب ، دـناهدومن ، عفن 
رگا میاهدرک ؟ راک  ادـخ  يارب  ام  هزادـنا  نامه  هب  ایآ  هداد ، تمعن  اـم  يارب  ادـخ  هک  ياهزادـنا  هب  میدرک ؟ تداـبع  ردـقچ  میداد ؟ ماـجنا 

ادخ رکـش  مییاسب و  كاخ  رب  یناشیپ  میتشادن  لاح  شلباقم  رد  یلو  میتسه  رادروخرب  ینالک  ياهتمعن  هچ  زا  هک  مینک  هشیدـنا  يردـق 
ارچ هک  دوـشیم  نامیـشپ  هدرک ، يراـک  مک  هک  دـسرب  هجیتـن  نـیا  هـب  دـنک و  رکف  یـسک  رگا  میـشکیم . تلاـجخ  مـیروآ ، ياـج  هـب  ار 
هب ادخ  تایآ  رد  ار  شرّکفت  هّوق  نیا  یتّدم  دـیاب  ناسنا  ( 116 «.) ُۀَـفِْرعَملا اْهنِم  ُدَّلَوَتَی  هَّللا  ِتاـیآ  ِیف  ٌةَرِْکف  : » دومرف مجنپ  مدرک . یهّجوتیب 

: دیامرفیم ادخ  هک  تسا  راک  هدراهچ  لمن  هکرابم  هروس  رد  تسیچ ؟ دهدب  تبـسن  دناوتیمن  ادخ  ریغ  هب  هک  ییاهزیچ  نآ  دزادنیب ، راک 
َِقئادَح ِِهب  اْنتَْبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنأ  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَّمأ  « ؟ دهدیم ناراب  هک  تسیک  دـینک . ادـیپ  ار  اهراک  نیا  بحاص 

ٍءاِمب ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  اًرْوَغ  ْمُکُؤاـم  َحَبْـصأ  ْنإ  ُْمْتیأَر  أ  ( » 117 «.) َنُولِدـْعَی ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ِهَّللا  َعَم  ٌهلإ  اهَرَجَـش أ  اُوِتْبُنت  ْنأ  ْمَُکل  َناـک  اـم  ٍۀَـجَْهب  َتاذ 
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مینکیم و هیرگ  ینارابیب  زا  دتسرفب ؟ ار  ناراب  دنک و  زاب  هک  تسیک  ددنبب ، ار  نامسآ  ِرد  ادخ  رگا  دینک  رکف  اهناسنا ! يا  ( 118 «.) ٍنیعَم
ادخ تایآ  نیا  دیورب . شغارس  دنکیم ، میسقت  ناراب  دنکیم ، میسقت  بآ  هک  دیراد  غارـس  ار  یـسک  ییاج و  رگا  میورب ؛ اجک  مینادیمن 
يور ناراب  هرطق  هرطق  دـنهدب ، رارق  بسانم  ياضف  کی  رد  دـننک و  مکارتم  ار  اهربا  اهداب  دتـسرفب ، ار  اـهداب  دتـسرفب ، ار  اـهربا  هک  تسا 
بـش هشیمه  درک  هدارا  راگدرورپ  هچنانچ  رگا  تسین !؟ ادخ  تایآ  زا  نیا  ایآ  دنوشب . هدـنز  ناهایگ  تاناویح و  اهناسنا و  دـیایب و  نیمز 

اهنابایب و رد  هک  دینک  ادیپ  ار  یـسک  ای  دینکیم ؟ ادیپ  ار  یـسک  هچ  نآ ، سکع  هب  ای  دنک  شلیدـبت  زور  هب  دـینک  ادـیپ  ار  یـسک  دـشاب ،
(119 «.) َءوُّسلا ُفِشْکَی  َو  ُهاعَد  اذإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمأ  « ؟ دسرب ناسنا  دایرف  هب  درادـن  اج  چـیه  هب  یـسرتسد  ناسنا  هک  یعقاوم  رد  اهایرد 
. دنتـسه ادـخ  تایآ  همه  همه و  یهلا ، نالک  تادوجوم  ات  هتفرگ  ینیب  هّرذ  ِتادوجوم  زا  يدوجوم  ره  تاناویح و  ناراب ، نامـسآ ، نیمز ،

ییاهنآ بابلالا  اولوا  لـقاع ، مدآ  ( 120 «.) ِراَّنلا َباذَـع  انِقَف  َکَناْحبُـس  اًلِطاب  اذـه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَی  »
ادیپ زیچ  همه  دنـشاب  هتـشادن  چیه  رگا  دش ، رارقرب  طابترا  نیا  رگا  دننک و  رارقرب  طابترا  ادخ  اب  ات  دننک  ادیپ  یهار  دندرگیم  هک  دنتـسه 

3 ادخ ، هب  لیم   - 2 ادخ ، هب  ّتبحم   - 1 میروآیم : تسد  هب  هیامرس  جنپ  میتخادنا ، تکرح  هب  ریسم  جنپ  نیا  رد  ار  نامرکف  رگا  دننکیم .
رتشیب ادخ  تایانع  نیا  مامت  زا  تفرعم  شزرا  و  تفرعم ؛ تسا و 5 -  رافغتسا  نآ  هجیتن  هک  ینامیشپ  ادخ و  زا  يایح   - 4 ادخ ، زا  سرت  - 

، دنکیم رییغت  شیاههمانرب  دنکیم ، رکف  رگید  یلکـش  هب  درک ، ادیپ  تخانـش  ادخ  هب  تبـسن  ناسنا  رگا  تسا . یبیجع  زیچ  تفرعم  تسا .
یمالک نیرخآ  دسانشیم ، ار  ادخ  هک  مالسلا  هیلعمیهاربا  ترضح  ( 121 «.) مِیلْسَتلا َوُه  ُمالْسإلا  « ؛ دوشیم راگدرورپ  ِضحم  ِمیلست  اپ  ارس 

(122 «.) َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اَنأ  ام  َو  اًفِینَح  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  : » تسا نینچ  نیا  دـنزیم ، ادـخ  ِتفرعم  زا  دـعب  هک 
هب هّجوت  نیمز  نامسآ و  تقلخ  هعلاطم  رطاخ  هب  َضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يذَِّلل  . » تبغر تسا ؛ ادخ  هب  ملیامت  نم  ینعی  َیِهْجَو » ُتْهَّجَو  »

: دیامرفیم نآرق  دنک ، حبذ  ات  دناباوخیم  ار  لیعامسا  شدنزرف  هک  یعقوم  متـسه ؛ ادخ  ضحم  میلـست  اپارـس  ینعی  اًفینَح » . » منکیم ادخ 
مه دنزرف  منک . ادـج  مدوخ  ار  مدـنزرف  رـس  میـضار  دـیوگیم : ردـپ  میلـست ، مه  دـنزرف  میلـست ، ردـپ  ( 123 «.) ِنیبَْـجِلل ُهََّلت  َو  امَلْـسأ  اَّمَلَف  »
هللا یلصربمغیپ  هب  تفرعم  رگا  دوشیم . میلست  دنک ، ادیپ  تفرعم  ناسنا  رگا  تسا . میلست  اهزیچ  نیا  هجیتن  ممیلست . میضار ، نم  دیوگیم :

، دهدب ماجنا  يراک  ای  یمکح  ياهمانرب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  لباقم  رد  درادن  قح  یـسک  تسا ، ربمغیپ  میلـست  درک  ادـیپ  هلآو  هیلع 
ِةَراد اِهتَفِْرعَم  یلَع  َو  « ؟ تسا هنوگچ  تخانـش  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  یـسک  رگا  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ِتساوخ  تساوخ ،
نامز زا  اهنرق  ّتیصخش  روحم  ینعی  هچ ؟ ینعی  یلوُألا  ُنوُرُقلا  ِةَراد  اِهتَفِْرعَم  یلَع  . » تسا ینعم  رپ  رایسب  مالک  نیا  ( 124  .) یلوُألا ُنوُرُقلا 

شزرا درک ، ادیپ  ار  مالسلا  اهیلعهمطاف  تفرعم  یسک  ره  تسا . مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  تفرعم  دعب  هب  مالـسلا  هیلعمدآ  ترـضح  تقلخ 
اهنآ مالسلا  اهیلعهمطاف  تدالو  زا  لبق  دندرک ؟ ادیپ  تفرعم  مالسلا  اهیلعهمطاف  هب  تبسن  اههتشذگ  هنوگ  هچ  لاح  دنکیم . ادیپ  يرتشیب 

؟ هچ ینعی  مالسلا  اهیلعهمطاف  دنتـسنادیمن  دنتـشادن . تفرعم  دندوب ، هدید  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هک  اهيدعب  یلو  دنتـشاد ، تفرعم 
ات دـنوشب  عقاو  مالـسلا  اهیلعهمطاف  تعافـش  لومـشم  دـیاب  قیالخ  مامت  تسا ؟ مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تماـیق  زور  هعیفـش  دنتـسنادیمن 
 . یلوُألا ُنوُرُقلا  ِةَراد  اِهتَفِْرعَم  یلَع  . » تسا یبیجع  یلیخ  ماقم  دوشیمن . یتشهب  یـسک  مالـسلا  اهیلعهمطاف  تفرعم  نودـب  دـندرگ . یتشهب 
ار یسک  تسد  هنیس و  رس و  لیلد  نودب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ایآ  دسانـشیم . ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمغیپ 
ار شاهنیـس  یهاـگ  دیدیـسوبیم ، ار  شرـس  یهاـگ  هـک  دـیتشاد  غارـس  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  رد  یتـمظع  هـچ  هَّللا ! لوـسر  اـی  دـسوبیم !؟

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  ياهنیـس  نیمه  دنرادن ، تفرعم  هک  مه  ییاهنآ  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تفرعم  نآ  دیدیـسوبیم .
هچ هرس  سدقیناپمک  هب  فورعم  يورغ  نیسح  دمحم  خیش  جاح  هَّللا  ۀیآ  موحرم  دینادیم  هَّللا ! ّالإ  َهلإ  ال  راوید ! رد و  نیب  ار  دندیسوبیم 

؟ درک هـچ  هنیـس  اـب  رد  خـیم  مـنادیمن  ( 126 () 125) رارْـسألا َۀَـنیِزَخ  اهَرْدَـص  ْلَـس  رامْـسِملا  َرَبَـخ  يرْدأ  ُتَْسل  َو  دـیامرفیم : دـیامرفیم ؟
هچ مالسلا  اهیلعهمطاف  هنیس  اب  رد  خیم  هک  سرپب  تسا  یهلا  رارسا  هنیزخ  هک  مالـسلا  اهیلعهمطاف  حورجم  هنیـس  زا  ورب  تدوخ  یهاوخیم 

يوزاب هب  هبرـض  نانچ  نآ  ار . ارهز  نزب  ذفنق ! دز : ادـص  تقو  کی  ار  دیـسوبیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمغیپ  هک  یتسد  نیمه  درک ؟
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اهیلعارهز همطاف  يوزاب  دنب ، وزاب  دننامه  ینعی  جلمد ،»  » لثم دـیامرفیم : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  درک  دراو  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 
َو َۀَمِطاف  َو  ٍّیلَع  َو  ٍدَّمَحُِمب  یهلإ  َنُوِبلَْقنَی . ٍبلَْقنُم  ّيأ  اوُمَلَظ  َنیّذلا  ُمَْلعَیَـس  َو  َنیِِملاظلا  ِمْوَقلا  یَلَع  ِهَّللا  ۀَنَْعل  الأ  ( 127 .) دوب هدرک  مرو  مالسلا 

انَِجئاوَـح ِْضقا  َّمُهّللا  اـْنیَلَع ؛  ٌّقَـح  َُهل  ْنَِمل  َو  اْنیَدـِلاو  ْرِفْغا  َو  اـَنبُونُذ  ْمِِهب  ْرِفْغا  ْنیَـسُحلا . ِۀَّیرُذ  ْنِم  َنیموُـصْعَملا  ِۀَعِْـست  َو  ِْنیَـسُحلا  َو  ِنَـسَحلا 
ْلَعْجا َو  ِِهناوـْعأ ؛ َو  ِهِراـْصنأ  ْنِم  اـْنلَعْجا  َو  ِهِروُـهُظ  َو  ِهِـجَرَف  یف  ْلِّجَع  َو  اـِننامَز  َماـمإ  ْدِّیأ  َّمُـهّللا  ًۀَّیِوَرْخُأ ؛ َو  ًۀَّیِوَْـینُد  ًۀَِّیلُک ، َو  ًۀَِّیئْزُج  ۀّیعرـشلا ،

. ِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  ِهاِجب  اًْریَخ  انِرُومأ  َِبقاوَع 

مجنپ سلجم 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف 

َنیعَمْجأ ِِقئالَخلا  ِءيِراب  َنیَِملاعلا  ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْمَحلا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ( 128) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعأ  دنتسه . ۀثِّدحم  ۀثَّدحم و 
َنیِبنْذُملا ِعیفَش  َو  َنیَملاعلا  ِهلإ  ِبیبَح  َنیبَّرَقُملا  ِءارَفُّسلا  ِفَرْـشأ  یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةالَّصلا  َو  َنیِّدلا  ِمْوَِیل  ِساَّنلا  ِعِماج  َنِیلَـسْرُملا  َو  ِءایْبنألا  ِثِعاب 

یف ُمیکَحلا  ُهَّللا  َلاق  نیدـلا  ِمْوَی  ِماِیق  یلإ  َنْآلا  َنِم  َنیعَمْجأ  ْمِِهئادـْعأ  یلَع  ُِمئادـلا  ُنْعَللا  َو  َمَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  دَّمَُحم  ِمِساقلا  یبأ 
یباقلا مالسلا  اهیلعيربک  هقیّدص  ارهز ، همطاف  يارب  ( 129 «.) ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنإ  : » ِمیظَعلا ِِهباطِخ  ِمَربُم  َو  ِمیِرَکلا  ِِهباتِک 
مالـسلا اهیلعارهز  همطاف  اب  هکئالم  هک  تسا  نیا  هثَّدحم  يانعم  تسا و  ۀثَّدحم »  » مالـسلا اهیلعهمطاف  باقلا  زا  هلمج  نم  دناهدرک ؛ لقن  ار 

اقآ هـک  تـسا  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  فَحـْـصُم  اـب  هـطبار  رد  لّوا -  دـلج  یفاـک ، باـتک  رد  اًـصوصخم  تاـیاور -  رد  دـنتفگیم و  نـخس 
یمدآ کی  اب  هک  نیا  دننام  دننکیم ، تبحص  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هک  دندینشیم  دندمآیم ، هناخ  رد  تشپ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

: دندرکیم ضرع  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دیدرکیم ؟ تبحـص  یـسک  هچ  اب  دندیـسرپیم : دـندشیم ، هناخ  دراو  هک  دـعب  دـننکیم . تبحص 
اب هکئالم  دنوشن  گنت  لد  هک  نیا  يارب  دندمآیمن و  نوریب  هناخ  زا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دـننکیم . تبحـص  نم  اب  دـنیآیم  هکئالم 
ات دینک  وگ  زاب  میآیم  هک  نم  دیراپـسب ، نهذ  هب  ار  هکئالم  نانخـس  دـندومرفیم : مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  دـندرکیم . تبحـص  ناشیا 

یَّتَـح َنوُـظَفَْحت  ـال  ْمُکَّنإَـف  اوـُُبتْکا  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  تسا ، یگرزب  سرد  بـلطم  نـیا  دوـخ  ( 130 .) منک تشادداـی 
بوخ ردقچ  دنکیم . شومارف  دوریم و  شنهذ  زا  دنکن  تشاددای  ار  هچ  ره  دـنامیم و  دـنک ، تشاددای  ناسنا  ار  هچ  ره  ( 131 «.) اُوُبتْکَت

یلو میونـشیم  ار  یبلاطم  مینکیم ، تکرـش  یـسلاجم  رد  دیاش  دـنامب . شیارب  راگدای  ات  دـنک  تشاددای  دونـشیم ، ناسنا  ار  هچنآ  تسا 
ساّسح و بلاطم  تسا و  ناشتـسد  رد  ذغاک  ملق و  ناتـسود  زا  یـضعب  مدـید  تسا ؛ نکی  مل  نأک  دوشیم  شومارف  مینکیمن ، تشاددای 

هتکن کی  رازه و  نآ  رد  هک  هتـشون  یلّـصفم  باتک  املع  نایاقآ  زا  یکی  تسا . یبوخ  رایـسب  ّتنـس  نیا  دننکیم و  تشاددای  ار  هدنزومآ 
کی تفگ ، روط  نیا  ینالف  سلجم  نالف  رد  دـناهدرک ، تشاددای  دناهدینـش ، اًنایحا  هک  ار  یبلاطم  نآ  تسا ، راّرف  ملع  تسا . هدومن  عمج 

درُخ و ياهفرح  هک  دنکیم  رکف  مدآ  دوشیم و  یلیخ  دـینک ، عمج  هک  ار  اهنیا  ناتـساد ، کی  یملع و  بلطم  کی  هیآ ، کی  تیاور ،
هک یـسلاجم  هب  منکیم : امـش  هب  ار  هیـصوت  نیا  نم  تسا . یّمهم  بلاـطم  دوشب ، عـمج  هک  یتـقو  تسین ! هنوـگ  نیا  درادـن ؛ یتـّیمها  زیر 
هک تسا  مولعم  دنکن . رارف  دـینک ، تشاددای  دیونـشیم  ار  یـساّسح  بلاج و  بلاطم  یتقو  دیـشاب ، هتـشاد  ذـغاک  ملق و  اًطایتحا  دـیوریم 

ترضح یملع  ماقم  نتسناد  يارب  مالـسلا ، اهیلعارهز  همطاف  يارب  مه  نآ  دننزیمن ، رمثیبو  هدیافیب  فرح  دننزیمن ، وغل  فرح  هکئالم 
ِهَّللا ِدْمَِحب  ِْتنَأ  : » دومرف مالسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ترضح  هک  تسا  بنیز  ترضح  ناشیا  رتخد  دناوخ . ار  تایاور  دیاب  مالسلا  اهیلعارهز 

، دندوب يزاف  هچ  رد  یملع  رظن  زا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  دوخ  رگید  تسا ، هنوگ  نیا  مالسلا  اهیلعهمطاف  رتخد  ( 132 «.) ۀَمَّلَعُم ُْریَغ  ٌۀَِملاَع 
نآ تسا ، یبلاطم  هچ  تسا  ادـیپ  دوشیم  هتفگ  هک  یبلاطم  مالـسلا ، اهیلعهمطاف  هدنونـش  دنتـسه و  هکئالم  هدـنیوگ  دـناوخ . باـتک  دـیاب 

، دنریگیم ام  زا  ّتنس  لها  هک  یتاداریا  تالاکشا و  زا  یکی  دش . فَحْـصُم »  » دندرک و يروآ  عمج  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ار  بلاطم 
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هچ اـم  دـنمهفیمن  اـهنآ  هّتبلا  تسا . مالـسلا » اـهیلعهمطاف  فحـصم   » نآ دـیراد و  مه  رگید  نآرق  کـی  امـش  دـنیوگیم : هک  تسا  نـیا 
نآرق هب  ناشدوخ  حالطـصا  رد  اهنیا  دنراد . رگید  نآرق  کی  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  مییوگیمن  ام  دنمهفب ؛ دنهاوخیمن  ای  مییوگیم 
ِنآرق ینعی  دـننکیم ؛ ریـسفت  نآرق  ناـمه  هـب  ار  فحـصم  مالـسلا ، اـهیلعهمطاف  فحـصم  مییوـگیم : اـم  یتـقو  دـنیوگیم . فحــصم » »
همطاف هک  ییاهباتک  اهذـغاک و  ینعی  فحـصم  تسین . رتشیب  یکی  نآرق  تسین و  هنوگ  نیا  ام  هدـیقع  هک  یلاح  رد  مالـسلا  اهیلعهمطاف 
همطاف يارب  هکئالم  هک  نوچ  تسا ؛ مالـسلا  اهیلعهمطاف  فحـصم  نیا  دناهتـشون ، مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  دـناهتفگ ، مالـسلا  اهیلعارهز 
ثیدـح ناشیارب  هکئـالم  هک  یـسک  ینعی  دـنیوگیم ؛  ۀـَثَّدحم »  » ار مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  دـنتفگیم ، ار  یبلاـطم  مالـسلا  اـهیلعارهز 

یکرادم مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تسا . مالـسلا  مهیلعتیب  لها  مهم  ذـخآم  كرادـم و  زا  یکی  مالـسلا  اهیلعهمطاف  فحـصم  دـنتفگیم .
یلماـع رُح  خیـش  موحرم  لـئاسو  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلعیلع  باـتک  یکی  تسا ، مالـسلا  اـهیلعهمطاف  فحـصم  اـهنآ  زا  یکی  دـنراد ،

هک تسا ، رمحأ  رفج  یکی  ضیبأ و  رفج  یکی  تسا . هدرک  لقن  مالسلا  هیلعیلع  باتک  زا  مالسلا  مهیلعهمئا  هطـساو  هب  ثیدح  دصراهچ 
ْنأ یَـسُوم  ِّمُأ  یلإ  اْنیَحْوأ  َو  : » درک یحو  مالـسلا  هیلعیـسوم  ردام  هب  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دراد . یّمهم  ياهثحب  هناگادج  مادـک  ره 

ردام بلق  هب  ادـخ  ( 133 «.) َنیلَـسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاـج  َو  ِکـَْیلإ  ُهوُّداَر  اَّنإ  ینَزَْحت  ـال  َو  یفاـَخت  ـال  َو  ِّمَْیلا  ِیف  ِهیْقلَأَـف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَـف  ِهیعِـضْرأ 
، دشاب هتشادن  نآ  هب  نامیا  یسک  رگا  هک  یبلاطم  مه  نآ  دنکیم ، ماهلا  مالسلا  هیلعیسوم  ردام  هب  یتقو  دنکیم . ماهلا  مالسلا  هیلعیسوم 
، دشاب هتـشادن  ماهلا  نیا  هب  نامیا  یـسک  ات  نک . شیاهر  ایرد  بآ  يور  راذگب و  قودنـص  کی  نورد  ار  تاهّچب  دومرف : دنکیمن . مادـقا 

ادخ بناج  زا  ءاقلا  نیا  هک  هدش  هّجوتم  مالـسلا  هیلعیـسوم  ردام  تسا  ادیپ  دنکیمن ؟ ار  راک  نیا  تسا ، ادخ  بناج  زا  هک  دشابن  نئمطم 
. تسا ناشیا  يارب  زایتما  کی  دنکیم ، ییامنهار  ءاقلا و  مالسلا  هیلعیـسوم  ردام  هب  هنوگ  نیا  ادخ  هک  نیا  دنک . لمع  نآ  هب  دیاب  تسا و 

ياهمدآ دوشیم . مالسلا  اهیلعهمطاف  بلق  هب  ماهلا  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  هکئالم ، هطساو  هب  ینعی  تسا ؛ هثَّدحم  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 
ناشتیاده یبلق  تاماهلا  اب  دنکیم و  ناشبلق  هب  یتاماهلا  ادخ  دنـشاب  هتـشاد  اوقت  رگا  ینعی  دنتـسه ؛ اراد  ار  يرتفیعـض  ّدـح  کی  اوقت  اب 

. تسا يرگید  زایتما  هک  دـندوب  مه  ۀـثِّدحم » ، » دـندوب هثَّدـحم »  » يالاو ماقم  ياراد  هک  نیا  رب  هوالع  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاـف  دـیامنیم .
هب هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ  دندرکیم و  لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  ار  یبلاطم  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هچ ؟ ینعی  هثِّدحم 
هب دندوب . ْثِّدَُحم  ینعی  دندرکیم ، وگزاب  نارگید  يارب  ار  بلاطم  نآ  مه  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دندادیم و  میلعت  مالـسلا  اهیلعهمطاف 

« یسلجم ثِّدحم   » هب ریبعت  هللا  همحریسلجم  هماّلع  زا  هرـس  سدقيراصنا  خیـش  دنیوگیم ؛ ثِّدحم  زین  هللا  مهمحرءاملع  نایاقآ  زا  ياهّدع 
ثّدـحم اـی  تسا ؛ هدوـمن  حرـش  هدرک و  عـمج  بـتک  رگید  و  راونـالاراحب »  » باـتک رد  ار  تاـیاور  هـک  تـسا  یـسک  وا  ینعی  دـیامنیم ؛

عمج یفاک »  » فیرش باتک  رد  ار  ثیداحا  هک  هرس  سدقینیلک  موحرم  اًلثم  ای  هللا ؛ همحریّمق  سابع  خیش  موحرم  داتسا  هرـس  سدقيرون 
مهیلعهّمئا هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوب . یّمهم  راک  راک ، نیا  مالـسا  ردص  رد  دندوب . ثِّدـحم  ءاملع  زا  هتـسد  نیا  تسا . هدرک  يروآ 

« یفاک  » لّوا دلج  رد  دننک . لقن  نارگید  يارب  دریگب و  اج  ناشنهذ  رد  ات  دنونشب  ار  بلاطم  نیا  دنیایب و  مدرم  هک  دندرکیم  دیکأت  مالسلا 
ملع ُْملِعلا ؛»؟ اَم  : » تشاد هضرع  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمغیپ  تمدـخ  یـصخش  تسا : هدـش  لـقن  ثیدـح  نیا  ملع ، ثحب  رد 

منکیم و تبحـص  هدنب  دینک  ضرف  دشاب ؛ هتـشاد  شمارآ  ینعی  تاْصنإ » ، » دهدب شوگ  ناسنا  هک  تسا  نیا  ملع  لّوا  دـندومرف : تسیچ ؟
. دیمهفیمن ار  نم  فرح  دینک ، تبحص  رگیدکی  اب  دشاب ، ترپ  امش  ّساوح  ینعی  دیشاب ، هتشادن  شمارآ  رگا  دیاهتـسشن ، مارآ  اجنیا  امش 
«. عاِمتْـسإلا : » دومرف ترـضح  تسیچ ؟ نآ  زا  دـعب  هَم »؟ َُّمث  : » تفگ نیمه  يارب  تسین . ملع  توکـس  اریز  دـشن ؛ عناـق  يوار  هک  نیا  لـثم 

نیا دـشاب . اههتفـس  کچ و  هب  ناتـساوح  اًلثم  دـیهدن و  شوگ  نکیل  دـینکن و  مه  تبحـص  دـینزن ، مه  فرح  دینیـشنب ، اجنیا  تسا  نکمم 
کی شرمع  لّوا  اب  شرمع  رخآ  دنیـشنیم ، هضور  سلجم  رد  لاس  هاـجنپ  یمناـخ  کـی  ینیبیم  تقو  نآ  دـمهفیمن . يزیچ  مه  صخش 

هـضور هک  زورید  دنـسرپب : وا  زا  ادرف  رگا  دمهفیمن . چیه  دز ، فرح  رگا  دـنزیم ؛ فرح  هضور  سلجم  رد  ارچ ؟ هدرکن . تفرـشیپ  مدـق 
رد ادـخ  يربنم ! کـی  نانخـس  هب  دـسرب  هچ  هدرک ، شومارف  مه  ار  شدوخ  ياـهفرح  هدز ، فرح  سب  زا  یتـفرگ !؟ داـی  هچ  يدوب  هتفر 
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، دوش فرط  رب  ناتیگدنز  صقاون  دـیهاوخیم  رگا  ( 134 «.) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْـصنأ  َو  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ُنآْرُْقلا  َءيُِرق  اذإ  َو  : » دـیامرفیم نآرق 
نآرق تایآ  ریثأت  تحت  هرخألاب  دیداد ، شوگ  یتقو  دیریگب . لیوحت  امش  دناوخیم ، هدنیوگ  نآ  دیهدب . شوگ  دنناوخیم  هک  نآرق  دیاب 

ظفح هظفاح  اب  ای  ملق  اب  تسا  هدینـش  ار  هچ  نآ  دندومرف : مّوس  هلحرم  رد  ترـضح  هَم »؟ َُّمث  : » تفگ دـشن ، عناق  يوار  زاب  دـیریگیم . رارق 
َُّمث : » تفگ دـشن ، عناق  زاب  دـیامن . لمع  تسا ، هدرک  ظفح  هتفرگ و  دای  هچ  نآ  هب  ِهب .» ُلَـمَعلا  : » دـندومرف هَم »؟ َّمث  : » درک لاؤس  زاـب  دـنک .

، دنکیم ظفح  دهدیم و  شوگ  دونشیم و  مدآ  هک  یبلاطم  نیا  تسا . نم  ضرع  دهاش  هملک  نیا  ( 135 «.) هُرْشَن : » دندومرف ترضح  هَم »؟
راهچ دونشیم ، هک  یبلاطم  هطساو  هب  دشاب . شخپ  لماع  مه  فرصم و  لماع  مه  دیاب  صخش  ینعی  دهدب ؛ رـشن  دنکن ، هریخذ  شنهذ  رد 

مالـسلا مهیلعهّمئا  ناـمز  رد  تسا . هدوب  جـیار  رئاد و  مالـسا  ردـص  رد  راـک  نیا  دـناسرب و  مه  نارگید  شوـگ  هب  دـنک و  تیادـه  ار  رفن 
ییاهباتک سلاجم  نآ  زا  نآلا  تسا . هدوب  رئاد  راک  نیا  مه  مالـسلا  مهیلعهمئا  زا  دعب  نامز  رد  تسا ، هدوب  ثیدـح  تبث  رکذ و  سلاجم 

ءاملع دنتـسشنیم ، ياهّدـع  دـندادیم و  لیکـشت  هسلج  ینعی  هللا . همحریـسوط  خیـش  یلامأ  هرـس ؛ سدقیـضترم  دّیـس  یلامأ  لثم  تسه 
هدـش هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » و لئاسو »  » و یفاک »  » لاح دـندرکیم ، تشاددای  دـندوب  هسلج  رد  هک  یناسک  دـندرکیم و  لقن  ار  یثیداحا 
ردـص نامز  رد  هک  دوب  يراک  نیا  تسا . روتـسد  راک  نیا  و  دـندرک ؛ شخپ  دـندومن و  لمع  دـندرک ، ظـفح  دـنتفرگ ، ار  ثیداـحا  تسا .
هعیـش نیب  رد  ياهریخذ  ثیداحا  نیمه  زورما  دـنام . راگدای  ثیداـحا  نیا  دـندرکیم و  مالـسلا  مهیلعهمئا  ناـمز  رد  نآ  زا  دـعب  مالـسا و 
ظفح مینک ، تشاددای  ار  ثیداحا  میـشاب  ماقم  رد  دراد . تیاور  ّتنـس  لها  حاحـص  باتک  شـش  زا  شیب  یفاک  باتک  اهنت  اـهنت و  تسا ،

میونـشب شوگ  نیا  زا  میهدب ، شوگ  هّجوتیب  همه  یتقو  یلو  دنامیم ؛ هدنز  مالـسا  گنهرف  تقو  نآ  مییامن . رـشتنم  هدرک و  لمع  مینک ،
همطاف میریگب . دای  مالسلا  اهیلعهمطاف  زا  ار  سرد  نیا  دنتـسه ، وگلا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  درادن . یتّیـصاخ  مینک ، نوریب  شوگ  نآ  زا 

ُْمْتنُک ال ْنإ  ِرْکِّذلا  َلْهأ  اُولَئْـسَف  : » تسا نآرق  روتـسد  اریز  دـندومن ؛ لاؤس  دـندمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تمدـخ  مالـسلا  اهیلعارهز 
یمالـسا فورعم  دنمـشناد  کی  ینوریب  ناحیروبا  دیـسرپب . دـیورب  دـیراذگن ، ناتدوخ  شیپ  دـینادیمن  هک  ار  ییاـهزیچ  ( 136 «.) َنوُمَْلعَت

رد يوریم ، يراد  وت  دـنتفگ : درک . لاؤس  وا  زا  هلأسم  کی  دـندروآ ، ار  یهیقف  کی  داتـسرف  دـنَکیم  ناـج  هک  راـضتحا  لاـح  رد  تسا .
، دـینادیمن ار  يزیچ  رگا  مریمب !؟ هتـسنادن  اـی  تسا  رتهب  مریمب  منادـب و  ار  هلأـسم  نیا  اـیآ  تفگ : ینکیم !؟ لاؤس  یتـسه ، گرم  نـالاد 
ار یلامعا  ناسنا  اـهتقو  یـضعب  ارچ  تسا . لاؤس  شدـیلک  هک  تسا  یئاـههنیجنگ  ملع  ( 137 «.) لاَؤُّسلا ُهُحاَتْفِم  َو  ُِنئاَزَخ  ُْملِْعلا  . » دیـسرپب

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  دندمآ  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دسرپیمن . نوچ  تسا ؟ هدوب  لطاب  دمهفیم  دعب  دهدیم و  ماجنا 
، دنتفرگ ردپ  زا  ار  ثیدح  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  دندومن . نایب  لیصفت  روط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمغیپ  دندرک و  حرطم  یلاؤس  و 

اًکّربت اًنّمیَت و  ار  ثیدح  نآ  تسا . هدیـسر  ام  نامز  هب  تسد  هب  تسد  لکـش  نیمه  هب  دندرک و  لقن  نارگید  يارب  دعب  دـندرک ، تشاددای 
لاؤس دـندمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ  مالـسلا  اـهیلعيربک  هقیّدـص  منکیم . ضرع  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  لوـق  زا 

ار ناشنابیرگ  یتبکن  هچ  دننک ، یتسـس  زامن  هب  تبـسن  هچنانچ  رگا  نانز  نادرم و  ِءاَسِّنلا .»؟ َو  ِلاَجِّرلا  َنِم  ِِهتالَِـصب  َنَواَهَت  ْنَِمل  اَم  : » دندرک
زامن تسا . يرگید  ثحب  نآ  دـناوخن ، زامن  هک  نیا  هن  دـنک . دروخرب  يرـسرس  زامن  اب  مدآ  ینعی  هچ ؟ ینعی  ةولَـصلاب » نُواـهَت  « ؟ دریگیم

رد اًلثم  ای  ( 138 .) دنزیم ّقلعم  دنزیم ، كون  نیمز  هب  هک  یغالک  لثم  هلآو : هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ریبعت  هب  درادن ؛ هنینأمط  یلو  دناوخیم 
تـسرد ار  شاهروس  دمح و  ای  دناوخب ، زامن  تقو  رید  ای  دریگ ، ماجنا  صقان  يوضو  کی  اب  شزامن  دنکن ، هّجوت  زامن  يارب  نتفرگ  وضو 

تقو چـیه  دـنهدیم ، ّتیمها  زامن  هب  هک  ییاهنآ  تسا . زامن  هب  ندادـن  ّتیمها  روما  نیا  دـشاب ؛ هتـشادن  زامن  رد  بلق  روضح  اـی  دـنکن ،
كاپان ندب  سابل و  اب  هک  دنتـسه  ناشندب  سابل و  بقارم  تسین ، طلغ  ناشیاههروس  دمح و  دـنزادنایمن ، ریخأت  تقو  لّوا  زا  ار  ناشزامن 
مالـسلا اهیلعارهز  همطاف  دـننکیم . عیاض  ار  نآ  دنرامـشیم و  کبـس  ار  زامن  هک  تسا  یناسک  رـس  ثحب  دنتـسه . بقارم  دـنناوخن ، زامن 

ءانتعا و زامن  هب  هک  تسا  یناسک  راظتنا  رد  ّتیـصوصخ  هدزناپ  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ اهنآ  راـظتنا  رد  یبقاوع  هچ  دـنیامنیم : لاؤس 
رد يرادـقم  تسا و  ایند  هب  طوبرم  اهتبکن  نیا  زا  يرادـقم  دـندومرف : دنتـسین ، لـئاق  نآ  يارب  یتّیمها  نادـنچ  دـنرادن و  یّـصاخ  هّجوت 
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رد ارچ  هک  نیا  زمر  دراد . رثا  هدزناپ  زامن  هب  یهّجوتیب  نیا  تسا . تمایق  هب  عجار  يرادقم  ربق و  ملاع  هب  طوبرم  يرادقم  گرم و  ماگنه 
مینزیم يرد  ره  هب  دوشیمن و  لح  ام  تالکـشم  یلو  مینکیم ، سامتلا  مینکیم ، ءاجتلا  مینکیم ، اعد  میراد ، لکـشم  ردق  نیا  یگدنز 

ِهَّللا َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَم  َحَلْصَأ  ْنَم  : » تسا هدش  نایب  یثیدح  نمـض  يرگید ، بلاق  رد  زمر  نیا  تسا . هدش  نایب  ثیدح  نیا  رد  میوشیمن ، ّقفوم 
ینعی دهدیم . حالصا  مدرم  وا و  نیب  ادخ  دنک ، رارقرب  ادخ  اب  ار  شاهطبار  ناسنا  یتقو  دیامرفیم : ( 139 «.) ِساَّنلا َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَم  ُهَّللا  َحَلْصَأ 

ام ياهراک  تقو  نآ  مینک ، رارقرب  تسرد  ادـخ  اب  ار  نامدوخ  هطبار  یتسیاب  دوشیم ، لح  شتالکـشم  دروخیمن ، هبرـض  مدرم  هیحاـن  زا 
«. ِۀَماَیِْقلا ِیف  ٌثالَث  َو  ِهِْربَق  ِیف  ٌثالَث  َو  ِِهتْوَم  َْدنِع  ٌثالَث  َو  اَْینُّدلا  ِراَد  ِیف  اَْهنِم  ٌّتِس  : » دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  دوشیم . لح 

. تسا تمایق  هب  طوبرم  رثا  هس  تسا و  ربق  رد  رثا  هس  گرم ، ماگنه  رثا  هس  تسا ، ایند  رد  زامن  هب  یهّجوتیب  ّتیصاخ  رثا و  شـش  دومرف :
؟ تسیچ دوشیم  راتفرگ  نآ  هب  ایند  رد  تسا و  ایند  هب  طوبرم  هک  ییات  شـش  نآ  دراد . فلتخم  عطاقم  نآ  رد  ار  اهيراتفرگ  نیا  صخش 
؛ رایـسب ریخ  ریخ ، ینعی  تکرب  دریگیم . شرمع  زا  ار  تکرب  ادخ  ِهِرُمُع .» ْنِم  َۀَـکَرَْبلا  ُهَّللا  ُعَفْرَی  َیلوُْألاَف  اَْینُّدـلا  ِراَد  ِیف  ُُهبیُِـصت  ِیتاَوَّللا  اَّمَأَف  »

هرـس سدقیـسلجم  هماّلع  لثم  مه  یـصخش  کی  دوریمن . شیپ  مدـق  کی  یلو  دـنکیم  رمع  لاس  تصـش  دـنکیم ، زاـمن  هب  یهّجوتیب 
زورما بوخ  دزادنایم ، هکترچ  مدآ  تقو  کی  تسا . تکرب  نیا  دنکیم . راک  لاس  دـص  هزادـنا  هب  یلو  دـنکیم  رمع  لاس  هس  تصش و 

ایند و زا  يزیچ  چـیه  هتـشذگ و  زورما  دـنیبیم  میدرک ؟ راک  هچ  زورما  دـنکیم ، ار  شزور  باسح  دنیـشنیم  بش  میدرک ؟ راـک  هچ  اـم 
دعب ِِهقْزِر .» ْنِم  َۀَـکَرَْبلا  ُهَّللا  ُعَفْرَی  َو  . » تسین رمع  نیا  رد  تکرب  تسا . هتفر  هدـش ، فلت  رمع  نیا  هنوگ  نیمه  تسا . هدـماین  شریگ  ترخآ 

اب هک  ییاهمدآ  بوخ و  ياهمدآ  ِهِهْجَو .» ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  َءاَمیِـس  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  وُحْمَی  َو  . » درادیم رب  شقزر  زا  ار  تکرب  ادـخ  دـیامرفیم :
یناسک نآ  یلو  تسا . ینارون  نشور و  یلیخ  ناشیاههرهچ  دنناوخیم ، بش  زامن  هک  ییاهمدآ  تسا  تیاور  رد  اًصوصخم  دنتـسه ، ادخ 
ٍِذئَمْوَی ٌهوُجُو  : » تسا هنوگ  نیمه  مه  تمایق  رد  دریگیم ، ناشیا  زا  ار  نیحلاـص  هفاـیق  امیـس و  نآ  ادـخ  دـننکیم ، یهّجوتیب  زاـمن  هب  هک 

ایند رد  هک  دنتسه  یناسک  نامه  اهنآ  دنتسه ، هدیشک  مهرد  دب و  تشز و  رایـسب  ياههرهچ  اههفایق و  اب  تمایق  رد  یـضعب  ( 140 «.) ٌةَرِساب
َو . » دریگیم اهنآ  زا  ار  نیحلاص  يامیـس  ادخ  مادک . چـیه  ترخآ ، رد  هن  دـنراد  یحلاص  يامیـس  ایند  رد  هن  دـندرک . یهّجوتیب  زامن  هب 
، دنهدیمن رجا  دریگیم  هزور  دنهدیمن . نآ  هب  رجا  دهدب ، ماجنا  یلمع  ره  ِءاَمَّسلا .» َیلِإ  ُهُؤاَعُد  ُعِفَتْرَی  َو ال  ِْهیَلَع  ُرَجُْؤی  ُُهلَمْعَی ال  ٍلَمَع  ُّلُک 

ياهدئاف یلو  دشکیم ، ار  اهتمحز  دنکیم و  ار  اهراک  دنهدیمن ، رجا  دنکیم  اعد  درادن ، يرجا  تسا و  صقان  شزامن  دـناوخیم  زامن 
زامن ( 141 «.) اهاوِس ام  َّدُر  ْتَّدُر  ْنإ  َو  اهاوِس  ام  َِلُبق  ْتَِلُبق  ْنإ  : » تسا زاـمن  روحم  هک  میراد  يداـیز  تاـیاور  ارچ !؟ دوریم ، ردـه  درادـن ،
حبـص ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دندناوخیم . زامن  حبـص  ات  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تسین  تهجیب  تسا . یبیجع  يدابع  لمع 
ردق نیا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دوبن  دوخیب  ( 142  .) یقْـشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنأ  ام  هط ؛  : » دـش لزان  هیآ  هک  نیا  ات  دـندناوخیم  زامن 
نیمه مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکاربمغیپ  درکیم . مرو  ناشیاهاپ  (، 143 «) اهامَدَق َمَّرََوت  یّتَح   » هک دنداتـسیایم  ناشیاهاپ  يور  زامن  يارب 

هب رجا  ادـخ  هک  دـشیمن  رداص  اهنآ  زا  یلمع  چـیه  دـیامرفیم : دـعب  تسا . ینوجعم  هچ  زاـمن  دنتـسنادیم  اـهنیا  ( 144 .) دناهدوب هنوگ 
ّقح رد  رگا  حلاص  ياهمدآ  هک  تسا  يرتدب  تبکن  کی  مه  نیا  ( 145 «.) َنیِِحلاَّصلا ِءاَعُد  ِیف  ٌّظَح  َُهل  َْسَیل  ُۀَسِداَّسلا  َو  . » دشاب هداد  ناشیا 
اعد مه  ةوعدلا  باجتسم  مدآ  رگا  اعد ، سامتلا  دنیوگیم : اًّبترم  هک  نیا  دوشیمن . باجتسم  دننکب ، اعد  هدرمش  کبس  ار  زامن  هک  یمدآ 

يرگید تصرف  رد  ار  ثیدح  هّیقب  هَّللا  ءاش  نإ  درادن . مه  يرثا  دناهدرمش ، کبـس  ار  زامن  اهنیا  نوچ  دروخیمن ؛ دارفا  نیا  درد  هب  دنک ،
ماّیا نیا  رد  ُهتاکََرب .» َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِْکیَلَع  ُمالَـسلا  َنیَِملاعلا ، ِءاِسن  َةَدِّیَـس  ای  ءارْهَّزلا ، َۀَـمِطاف  ای  ِکـْیَلَع  ُمالَـسلا  ( » 146 .) دومن مهاوخ  نایب 

ياـههّچب يارب  میزیرب ، کـشا  دـیاب  مه  مالـسلا  هـیلعیلع  يارب  هـکلب  مـیزیرب ، کـشا  دـیاب  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  يارب  اـهنت  هـن  هـهد  رخآ 
راهچ مالسلا  اهیلعبنیز  اههّچب ؛ مینیبیم  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هناخ  هب  مینزیم  يرَس  کی  میزیرب . کشا  دیاب  مه  مالـسلا  اهیلعهمطاف 

، مالسلا هیلعیلع  نینمؤملاریما  لد  درد و  ياپ  مینیشنب  دنتسه ، یتّیعضو  هچ  رد  مالـسلا  امهیلعنینـسح  مینیبب  تسا ، یتّیعـضو  هچ  رد  هلاس 
نآ اب  بلق ، تّوق  نآ  اب  یهلا  درم  نیا  دیریگب ، رظن  رد  ار  مالسلا  هیلعیلع  ّتیصخش  امـش  دنتـسه . مولظم  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ردقچ 
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ْتَجَرَخ اَهَْتَیل  اَی  ٌۀَسُوبْحَم  اَِهتاَرَفَز  یَلَع  یِسْفَن  دنیامرفیم : دننکیم ، هیرگ  دننیـشنیم  تسه  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  رد  هک  يونعم  يورین 
یِْکبَأ اَمَّنِإ  َو  ِةاَیَْحلا  ِیف  ِكَدَْعب  َْریَخ  ال  دشیم ! جراخ  میاهسفن  اب  مناج  شاک  تسا ، هدش  گنت  مالسلا  اهیلعهمطاف  يارب  ملد  ِتاَرَفَّزلا  َعَم 

ای ار  وت  غارف  تقاط  نم  ینعی  دوشب ؛ ینالوط  مرمع  وت  زا  دـعب  مسرتیم  اریز  منکیم ؛ هیرگ  نم  دـیامرفیم : ( 147) ِیتاَیَح َلوُطَت  ْنَأ  َۀَفاَخَم 
یلع ناشناوج  رـس  يالاب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  اقآ  ار  هلمج  نیا  ریظن  تسین . یگدنز  نیا  رد  ریخ  رگید  وت  ندرم  زا  دعب  مرادـن . همطاف 

رـس يالاب  دندمآ  اقآ  ظفاحادخ . متفر  مه  نم  اباب  ینعی  ْمالَّسلا » َْکیَلَع  هاَتبأ ! ای  : » دز ادص  داتفا  نیمز  يور  ربکا  یلع  یتقو  دندومرف ، ربکا 
، ایند یناگدنز  ایند و  رس  رب  كاخ  ناج ! یلع  ( 148 «.) یفَعلا َكَدَْعب  اْینُّدلا  یَلَع  ّیلَع ، : » دندز ادص  دنتفرگ  نماد  هب  ار  یلع  رس  ناشناوج ،

... . اهنت بیرغ و  تردپ  اّما  يدش ، هدوسآ  یتفر و 

اه یقرواپ 

هیقف نسح  دّیـس  جاـح  هَّللا  ۀـیآ  موـحرم  ار  همّدـقم  نیا  تسا  رکذ  هـب  مزـال  ( 2 10 ح9 . باب ص43  یـسلجم ج2  هماّلع  راونـألاراحب ، ( 1
دندوب هتشون  داّجس  نیسح  دّمحم  دّیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀّجح  ياقآ  بانج  فیلأت  یحو » هناخ  هب  شتآ   » باتک تهج  هرس  سدقیماما 

یسلجم ج43 ص65 هماّلع  راونألاراحب ، ( 3 میدومن .  جرد  هعومجم  نیا  رد  اًکّربت  اًنّمیت و  زین  ام  دوب ، هدیـسر  عبط  هب  باـتک  نآ  لّوا  رد  و 
، تسا شیوخ  رون  شخبلامک  دنوادخ  هکنآ  لاح  دننک ، شوماخ  شیوخ  نانخس  اب  ار  یهلا  رون  دنهاوخ  یم  : 8 فص /  ( 4 3 ح58 . باب
قح و وا  ثراو  و   ] یلو يارب  هک  یتـسار  هب  دوـش ، هتـشک  هناـمولظم  سک  ره  و  : 33 ءارسا /  ( 5 دنـشاب . هتـشاد  شوخان  نارفاک  هکنآ  ول  و 
وا رگا   : 144 نارمع /  لآ  ( 7 تسا . هدیدرگ  داریا  لاس 1386ش  اب  قباطم  هّیمطاف 1428ق  رد  ینارنخـس  نیا  ( 6 میاهتشاد . ررقم  یتّجح 

ینیلک ج1 ص32 ثّدحم  یفاک ، ( 8 دـیدرگیم . زاب   [ دوخ هدـیقع  وا و  يوریپ  زا   ] دوش هتـشک  ای  دریمب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ]
(10 تسه . نادنمدرخ  يارب  یتربع  هیام  ناشیا  ناتساد  نایب  رد  یتسار  هب  : 111 فسوی /  ( 9 ءاملعلا ح1 . لضف  هلضف و  ملعلا و  ۀفص  باب 

ناهن رد   ] هک دندوب  ینادرمناوج  فهک  باحصا   ] ناشیا : 13 فهک /  ( 11 میدرک . ربز  ریز و  ار  طول ] موق  رهش  : ] 74 رجح /  82 و  دوه / 
، راونألاراحب يروشلا 13 ) ۀّـصق  یلزتعم ج1 ص188  دیدحلا  یبأ  نبا  ۀـغالبلا ، جـهن  حرـش  ( 12 دـندوب . هدروآ  نامیا  ناـشراگدرورپ  هب 
یلزتعم ج2 ص297 و دیدحلا  یبأ  نبا  ۀغالبلا ، جـهن  حرـش  ینیما ج3 ص177 ؛  هماّلع  ریدـغلا ، 26 ؛  باب یسلجم ج10 ص432  هماّلع 

يرونید ۀبیتق  نبا  ۀسایسلا ، ۀمامإلا و  ( 15 يربط ج3 ص202 . خیرات  ( 14 يرونید ج1 ص73 . ۀبیتق  نبا  ۀسایسلا ، ۀمامإلا و  ج18 ص72 ؛ 
يرونید ج1 هبیتق  نبا  ۀسایـسلا ، ۀمامإلا و  ( 17 ج1 ص586 . یفوتم 279ق ) ) يرذالب فارشألا ، باسنأ  ( 16 ج1 ص30 . یفوتم 276ق ) )

تابثا ( 19 هتفـالخ . قیدـصلا و  رکب  یبأ  راـبخأ  ج1 ص239  یفوتم 732ق )  ) ءادفلا یبأ  نب  لیعامـسا  ءادـفلا ، یبأ  خـیرات  ( 18 ص30 .
للملا و ( 21 231ق .)  - 160  ) یلزتعملا ماّظنلا  يرصبلا  راّیس  نب  میهاربا  ( 20 ص124 . یفوتم 346ق )  ) يدوعسم نیسح  نب  یلع  ۀّیصولا ،
«. اـهنطب نم  نسحملا  تقلأ  یّتح   » ج6 ص15 یفوتم 764ق ) ) يدفـصلا تایفولاب ، یفاولا  ج1 ص57 ؛  یفوتم 548ق ) ) یناتسرهش لحنلا ،

ذفنق مخز  نم  دـسف  اًنـسحم  ّنا  : » یبیتقلا فراـعم  زا  بوشآ ج3 ص132  رهـش  نبا  بقاـنملا ، ( 22 دـناهدرک . لقن  ماّظن  زا  ردـصم  ود  ره 
یفوتم ) یناهفصا یناپمک  نیـسح  دمحم  خیـش  ۀّیـسدقلا ، راونألا  ( 24 ءاـسنلا ص572 . ةدّیـس  مولع  ینارحب  مولعلا ، ملاوـع  ( 23 يودعلا .»
بلطم نیا  ( 26 . 342 تیب ص43  یفوتم 1320ق ) ) یناهفصا یناپمک  نیسح  دمحم  خیش  ۀّیسدقلا ، راونألا  ( 25 . 334 تیب ص43  1320ق )

يراخب ج8 حیحص  يراخب ج5 ص82 ؛  حیحص  تسین : اج  کی  رد  بلطم  نیا  عومجم  نکل  تسا  هدمآ  يراخب  حیحص  زا  شخب  هس  رد 
ۀبیتق نبا  ۀسایـسلا ، ۀـمامإلا و  ( 28 و 14 . يرونید ج1 ص13  ۀـبیتق  نبا  ۀسایـسلا ، ۀـمامإلا و  ( 27 ص219 . يراـخب ج4  حیحـص  ص3 ؛ 

(30 تـسا . ناــنآ  رب  یگلمج  مدرم  ناگتــشرف و  یهلا و  تــنعل  : 161 ةرقب /  ( 29 ص430 . يربـط ج3  خــیرات  ص18 ؛  ج1  يرونید 
یسلجم ج45 ص59 هماّلع  راونألاراحب ، سوواط ص130 ؛  نب  دّیس  فوهل ، ( 31 7 ح15 . باب یسلجم ج43 ص179  هماّلع  راونألاراحب ،

قباطم یلوألا 1429ق  يداـمج  هبنـشود 13  زور  رد  ینارنخـس  نیا  ( 32 ُْهنَع .» اهوّرَج  یّتَح  ِبارْعـألا  َنِم  ٌةَّدِـع  ْتَعَمَتْجأَـف  : » باب 37 ۀّیقب 
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هچ ره  سک  ره  دنکیمن ، فیلکت  شناوت  هزادـنا  هب  زج  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  : 286 ةرقب /  ( 33 تسا . هدـیدرگ  داریا  30/2/1387ش  اب
، تسا هدـش  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  هب  ربمایپ  : 285 ةرقب /  ( 34 تسوا . نایز  هب  دنک  يدب  هچ  ره  وا و  دوس  هب  دـنک  یکین 

مجن ( 36 . 33 رمز /  ( 35 دناهدروآ . نامیا  شناربمایپ  شیاهباتک و  شناگتشرف و  دنوادخ و  هب  یگمه  مه ، نانمؤم  تسا و  هدروآ  نامیا 
ملا یلا 3 :   1 ةرقب /  ( 38 . 285 ةرقب /  ( 37 دوشیم . هداتسرف  وا  هب  هک  ییحو  زج  تسین  و  دیوگیمن ؛ نخس  سفن  ياوه  رس  زا  و  3 و 4 : / 
طقف  : 7 مور /  ( 39 دنراد . بیغ  هب  نامیا  هک  یناسک  نامه  تسا ؛  ناراکزیهرپ  يامنهار  هک   ] تسین نآ  رد  یکـش  هک  تسا  یباتک  نیا   ؛

مالـسلا هیلعِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  : » ۀـیؤرلا ح6 لاطبإ  یف  باب  ینیلک ج1 ص97  ثّدـحم  یفاک ، ( 40 دـننادیم . ار  ایند  یناگدـنز  زا  يرهاظ 
ُُدبْعَأ ُْتنُک  اَم  َکَْلیَو ! َلاَقَف  َلاَق : ُهَتْدَبَع ؟ َنیِح  َکَّبَر  َْتیَأَر  ْلَه  َنِینِمْؤُْملا ! َریِمَأ  اَی  َلاَقَف : ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َیلِإ  ٌْربِح  َءاَج  َلاَق :

:14 قلع /  ( 41 ِناَمیِْإلا .» ِِقئاَقَِحب  ُبُولُْقلا  ُْهتَأَر  ْنَِکل  َو  ِراَْصبَْألا  ِةَدَهاَشُم  ِیف  ُنُویُْعلا  ُهُکِرْدـُت  ال  َکَْلیَو ! َلاَق : ُهَْتیَأَر ؟ َْفیَک  َو  َلاَق : َُهرَأ . َْمل  ابَر 
ةرقب ( 44 دنزاس . راک  هک  یناگتشرف  هب  مسق   ] و : 5 تاعزان /  ( 43 . 285 ةرقب /  ( 42 دنیبیم . ار ] زیچ  همه   ] دنوادخ انامه  هک  دنادیمن  ایآ 

 / ةرقب ( 48 . 285 ةرقب /  ( 47 . 285 ةرقب /  ( 46 4 ح1 . باب 1 و ج74 ص72  باب یـسلجم ج11 ص32  هماّلع  راونالاراحب ، ( 45 . 285 / 
. دشاب هتشاد  ناوت  هار  نآ  هب  هک  سک  ره  هّتبلا  تسا ، ررقم  هبعک  ي   ] هناخ جح  مدرم ، هدهع  رب  دنوادخ  يارب   : 97 نارمع /  لآ  ( 49 . 286

ثّدحم یفاک ، ( 54 . 286 ةرقب /  ( 53 . 286 ةرقب /  ( 52 تسین . يداریا  راـمیب  رب  گـنل و  رب  اـنیبان و  رب   : 17 حتف /  ( 51 . 184 ةرقب /  ( 50
(59 . 286 هرقب /  ( 58 . 54 ةرقب /  ( 57 . 286 ةرقب /  ( 56 . 286 ةرقب /  ( 55 مئاصلا ح15 . موصلا و  لضف  یف  ءاج  ام  باب  ینیلک ج4 ص65 
رد ینارنخس  نیا  ( 63 . 286 ةرقب /  ( 62 َنوُِحْلفُْملا .» ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنإ  الأ   : » 22 ۀلداجم /  56 ؛ ةدئام /  ( 61 . 286 هرقب /  ( 60 . 286 هرقب / 

ار شیوخ  راک  هتشررس  دنوادخ   : 21 فسوی /  ( 64 تسا . هدیدرگ  داریا  3/3/1387ش  اب قباطم  یلوألا 1429ق  يدامج  هعمج 17  زور 
یـسلجم ج20 ص381 هماّلع  راونألاراحب ، ( 66 دراد . تسد  رد  ار  شیوـخ  راـک  هتـشررس  دـنوادخ   : 21 فـسوی /  ( 65 دراد . تـسد  رد 
(69 . 45 باب ص143  یملید ج1  بوـلقلا ، داــشرإ  ( 68 . 1 باـب ح7  ص153  یــسلجم ج22  هماـّلع  راونـألاراحب ، ( 67 ح7 .  21 باب
.1 باب یسلجم ج22 ص153 ح8  هماّلع  راونألاراحب ، ( 72 . 4 میرم /  ( 71 5 و 6 . میرم /  ( 70 یسلجم ج29 ص226 . هماّلع  راونألاراحب ،
رد  : ] 75 لاـفنا /  ( 75 . 36 باب یـسلجم ج34 ص406  هماّلع  راونألاراحب ، ( 74 . 36 باب یـسلجم ج34 ص406  هماّلع  راونألاراحب ، ( 73

کی دیروآ  تسد  هب  هک  یتمینغ  ره  زا  هک  دـینادب   : 41 لافنا /  ( 76 تسا . هدش  مّدقم  یضعب  رب  نادنواشیوخ  یـضعب  بتارم  ثرا  هلأسم 
نیلا سمـش  ظاّفحلا ، ةرکذت  ( 77 تسا . ناگدـنامهار  رد  نایاونیب و  ناـمیتی و  و   [ وا  ] نادـنواشیوخ ربماـیپ و  دـنوادخ و  ِّصاـخ  نآ  مجنپ 

(79 . 32 باب یسلجم ج21 ص279  هماّلع  راونألاراحب ، ( 78 يدـنه ج10 ص285 . یقّتم  لاّمعلا ، زنک  ج1 ص5 ؛  یفوتم 748ق )  ) یبهذ
زاـب  [ دوخ هدـیقع  وا و  يوریپ  زا   ] دوـش هتـشک  اـی  دریمب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ   ] وا رگا   : 144 نارمع /  لآ  ( 80 . 33 بازحا / 

بهاذـم ۀـفرعم  یف  فئارطلا  ( 82 نومـضم .) نیا  هـب  بـیرق   ) ح9  13 باب ص440  یـسلجم ج22  هماـّلع  راونـألاراحب ، ( 81 دیدرگیم .
یلا 3:  1 رثوک /  ( 85 16 ح2 . باب یسلجم ج10 ص242  هماّلع  راونألاراحب ، ( 84 . 84 ماعنا /  ( 83 سوواط ص523 . نب  دّیس  فئاوطلا ،

بقع الب  و   ] ماجنارـسیب وت  نمـشد  نامگیب  نک ؛ ینابرق  رازگب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ  میاهدیـشخب ؛ رثوک  وت  هب  ام  ربماـیپ ]! يا  ]
.191 نارمع /  لآ  ( 87 تسا . هدیدرگ  داریا  18/2/1388ش  اب قباطم  یلوألا 1430ق  يدامج  هعمج 13  زور  رد  ینارنخس  نیا  ( 86 تسا .

یناهج هک  یتروص  رد  یتسه  یکچوک  ِدوجوم  هک  يرادنپیم  ناسنا ) يا   ) وت و  نینمؤملاریمأ ص 175 : ناوید  ( 89 معزت .» أ  : » خ ل ( 88
هک تسا  نیا  نآ  و  مهدیم ، دنپ  هتکن  کی  هب  طقف  ار  امـش  وگب  ربمایپ ]! يا   : ] 46 أبس /  ( 91 . 50 ماعنا /  ( 90 تسا . هدیچیپ  وت  رد  گرزب 
 : 191 نارمع /  لآ  ( 92 درادن . ینونج  امـش  نخـس  مه  دینک ، هشیدنا  سپـس  دـیزیخرب و  دـنوادخ  راک  هب  ناکی  ناکی  و  ناگود ، ناگود 

نیمز اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  دـننکیم و  داـی  هدـیمرآ ، وـلهپ  رب  هتـسشن و  هداتــسیا و  لاوـحا  هـمه  رد   ] ار دـنوادخ  هـک  یناـسک  ناـمه 
لآ ( 97 . 29 ةرقب /  ( 96 . 20 ةرقب /  ( 95 . 282 هرقب /  ( 94 . 191 نارمع /  لآ  ( 93 ياهدیرفاین . هدوهیب  ار  اهنیا  اراگدرورپ  هک  دنشیدنایم 

قالخأ نم  ( 98 دشاب . هتـشاد  تسود  ار  امـش  زین  ادـخ  ات  دـینک  يوریپ  نم  زا  دـیراد  تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب  ربمایپ ] يا   : ] 31 نارمع / 
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و  : 10 نمحرلا /  ( 102 . 47 تایراذ /  ( 101 . 12 لحن /  ( 100 . 34 میهاربا /  ( 99 ینارحبلا ص258 . يدتهملا  میظعلادبع  نیسحلا ، مامالا 
لآ ( 108 . 8 حارشنا /  ( 107 . 10 رمز /  ( 106 . 14 لحن /  ( 105 . 8 لحن /  ( 104 . 8 لـحن /  ( 103 دوـمرف . رّرقم  ناـیناهج  يارب  ار  نیمز 
زا دروآ ،  رب  نایغط  هب  رس  ناسنا  نامگیب  6 و 7 : قلع /  ( 112 . 8 حارشنا /  ( 111 یلا 34 .  27 ۀعقاو /  ( 110 . 25 ةرقب /  ( 109 . 9 نارمع / 

اهنآ ياـج  هـب  ناـشیا  رب  دوـش  هدوـسرف  و   ] هـتخپ ناـشیاهتسوپ  هاـگره   : 56 ءاــسن /  ( 113 دـنیب .  [ رگناوـت و   ] زاـینیب ار  دوـخ  هک  نـیا 
هاگشیپ رد  رـشح ] باسح و  عضوم  رد   ] نداتـسیا زا  هک  سک  ره  40 و 41 :  تاعزان /  ( 115 . 14 رجف /  ( 114 میروآ . رگید  ياهتسوپ 

لیعامسا نایبلا ، حور  ریسفت  ( 116 تسوا . هاگیاج  تشهب  نامگ  یب  دشاب ؛  هتـشاد  زاب  سوه  يوه و  زا  ار  سفن  هدیـسرت و  شراگدرورپ 
هداتسرف ورف  یبآ  امـش  يارب  نامـسآ  زا  تسا و  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسیک  ای  : 60 لمن /  ( 117 يوسورب ج5 ص65 . یّقح 

نانآ هک  اقح  تسه ، ییادخ  دـنوادخ  بنج  رد  ایآ  دـینایورب ، ار  شناتخرد  دـیناوتیمن  امـش  هک  میاهدـنایور  مّرخ  ياهغاب  نادـب  تسا و 
یسک هچ  ددرگ ] دیدپان  و   ] دور ورف  نیمز  رد  امـش  بآ  رگا  دیرگنب  لّمأت  هدید  هب  : 30 کلم /  ( 118 دنتسه . ادخ  زا  نادرگ  يور  یموق 

ار ـالب  و  دـنکیم ، تباـجا  شدـناوخب ، نوـچ  ار  هدـنامرد  ياـعد  هک  تسیک  اـی  : 62 لــمن /  ( 119 دروآ ؟ دـیدپ  اراوـگ  بآ  امــش  يارب 
وت ایادخ  ياهدـیرفاین ، هدوهیب  ار  اهنیا  اراگدرورپ  هک  دنـشیدنایم  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد   : 191 نارمع /  لآ  ( 120 دنادرگیم .

 : 79 ماعنأ /  ( 122 مالسالا ح1 . ۀبسن  باب  ینیلک ج2 ص45  ثّدحم  یفاک ، ( 121 رادـب . ناما  رد  خزود  شتآ   ] باذـع زا  ار  ام  یهّزنم ،
 : 103 تاّفاص /  ( 123 متسین . ناکرـشم  زا  نم  تسا و  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  مدروآ  یـسک  يوس  هب  يور  صلاخ  نامیا  اب  نم 

یـسلجم ج43 ص105 هماّلع  راونألاراحب ، ( 124 دـنکفا . كاـخ  هب  شاهنوگ  رب  ار  وا  دـنداهن و  ندرگ  راـک ] نیا  رب   ] ود ره  نوـچ  هاـگنآ 
ص43 یفوتم 1320ق ) ) یناهفـصا یناپمک  نیـسح  دـمحم  خیـش  ۀّیـسدقلا ، راونـألا  ( 126 يرارـْـسألا . َۀــَنازُخ  خ ل : ( 125 ح19 .  5 باب

یلوألا يداـمج  هـعمج 20  زور  رد  ینارنخــس  نـیا  ( 128 ح152 .  20 باب ص302  یـسلجم ج30  هماـّلع  راونـألاراحب ، ( 127 . 342 تیب
رکذ هیف  باـب  ینیلک ج1 ص240  ثّدـحم  یفاـک ، ( 130 . 45 توـبکنع /  ( 129 تـسا . هدـیدرگ  داریا  25/2/1388ش  اب قباـطم  1430ق 

ثیدـحلا و بتکلا و  ۀـیاور  باب  ینیلک ج1 ص52  ثّدـحم  یفاک ، ( 131 و 5 . مالسلا ح2  اهیلعۀمطاف  فحـصم  ۀعماجلا و  ۀفیحـصلا و 
یسوم ردام  هب  و  : 7 صصق /  ( 133 39 ح7 . باب یسلجم ج45 ص164  هماّلع  راونألاراحب ، ( 132 بتکلاب ح9 . کّسمتلا  ۀـباتکلا و  لضف 

ام هک  ارچ  ، ] روـخم مغ  سرتـم و  و  نکفیب ، اـیرد  هب  ياهبعج  رد   ] ار وا  يدـش ، كاـنمیب  وا  رب  نوـچ  و  هدـب ، ریـش  ار  وا  هـک  مـیدرک  ماـهلا 
دیراپسب شوگ  نآ  هب  دوشیم  هدناوخ  نآرق  نوچ  و   : 204 فارعأ /  ( 134 میتسه . ناربمایپ  زا  وا  هدنهد  رارق  وت و  يوس  هب  وا  هدننادرگرب 

 / لحن ( 136 رداونلا ح4 . باب  ینیلک ج1 ص48  ثّدحم  یفاک ، ( 135 دیوش . تمحر  لومشم  هک  دشاب  دیـشاب ، شوماخ  نآ  ربارب  رد   ] و
(138 3 ح3 . باب یـسلجم ج1 ص197  هماّلع  راونألاراحب ، ( 137 دیـسرپب . ینامـسآ  ياهباتک  ناگدـنهوژپ  زا  دـینادیمن  رگا  سپ  : 43

هللا یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  اَْنَیب  َلاَق : مالـسلا  هیلعٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  : » اهعّیـض ح6 وأ  هتالـص  یلع  ظفاح  نَم  باب  ینیلک ج3 ص268  ثّدحم  یفاک ،
ِْنَئل ِباَرُْغلا  ِْرقَنَک  َرَقَن  هلآو : هیلع  هللا  یلـصَلاَقَف  ُهَدوُجُـس  َو ال  ُهَعوُکُر  َِّمُتی  ْمَلَف  یِّلَُـصی  َماَقَف  ٌلُـجَر  َلَـخَد  ْذِإ  ِدِجْـسَْملا  ِیف  ٌِسلاَـج  هلآو  هیلع 

یضعب يزور  نینچ  رد  و   : 24 ۀمایق /  ( 140 . 89 تمکح ۀغالبلا ص483  جهن  ( 139 ِینیِد .» ِْریَغ  یَلَع  َّنَتوُمََیل  ُُهتالَـص  اَذَکَه  َو  اَذَه  َتاَم 
هک میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  هط ؛  1 و 2 : هط /  ( 142 سوواط ص127 . نب  دّیس  لئاسلا ، حالف  ( 141 تسا . نیگمغ  سوبع و  اههرهچ 

ریسفت ( 144 اهامدق .» مروتت  یّتح   » 3 باب راونألاراحب ج43 ص76  4 ؛  باب یسلجم ج43 ص84  هماّلع  راونألاراحب ، ( 143 یتفا . جنر  رد 
امهیلعٍرَفْعَج ِیبَأ  َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  : » 21 ح13 باب یـسلجم ج81 ص341  هماّلع  راونألاراحب ، یّمق ج2 ص57 ؛  میهاربإ  نـب  یلع  یّمق ،

اْنلَْزنَأ ام  ُدَّمَُحم  اَی  ٍءِیَط  ِۀَُغِلب  هط  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ْتَمَّرََوت  یَّتَح  ِْهیَلْجِر  ِِعباَصَأ  یَلَع  َماَق  یَّلَـص  اَذِإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  الاَق : مالـسلا 
ُهَّنَأ َّنُهالوُأَف  ِِهتْوَم  َدـْنِع  ُُهبیُِـصت  ِیتاَوَّللا  اَّمَأ  َو  ( 146 6 ح39 . باب یـسلجم ج80 ص21  هماّلع  راونألاراحب ، ( 145 یقْـشَِتل .  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع 

َّنُهالوُأَف ِهِْربَق  ِیف  ُُهبیُِـصت  ِیتاَوَّللا  اَّمَأ  َو  ُهُشَطَع . َوْرَی  َْمل  اَْینُّدلا  ِراَْهنَأ  ْنِم  َیِقُـس  ْوَلَف  اًناَشْطَع  ُتوُمَی  ُۀَِثلاَّثلا  َو  اًِعئاَج  ُتوُمَی  ُۀَِـیناَّثلا  َو  اًلِیلَذ  ُتوُمَی 
ْنِم َجَرَخ  اَذِإ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُُهبیُِـصت  ِیتاَوَّللا  اَّمَأ  َو  ِهِْربَق . ِیف  ُۀَْملُّظلا  ُنوُکَت  ُۀَِثلاَّثلا  َو  ُهُْربَق  ِْهیَلَع  ُقَّیَُـضی  ُۀَِـیناَّثلا  َو  ِهِْربَق  ِیف  ُهُجِعُْزی  اًکَلَم  ِِهب  ُهَّللا  ُلِّکَُوی 
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َو ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُرُْظنَی  ُۀَِثلاَّثلا ال  َو  اًدیِدَش  ًاباَسِح  ُبَساَُحی  ُۀَِـیناَّثلا  َو  ِْهَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ُِقئالَْخلا  َو  ِهِهْجَو  یَلَع  ُُهبَحْـسَی  اًکَلَم  ِِهب  ُهَّللا  َلِّکَُوی  ْنَأ  َّنُهالوُأَف  ِهِْربَق 
.2 باب یسلجم ج22 ص547  هماّلع  راونألاراحب ، مالسلا ص123 ؛  هیلعیلع  ترضح  هب  بوسنم  ناوید  ( 147 ٌمِیلَأ .» ٌباَذَع  َُهل  َو  ِهیِّکَُزی  ال 

سوواط ص113 و 114. نب  دّیس  فوهل ، ( 148

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com
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هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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