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152هراشا

: ملاس یقطنم  يانبریز  -1158
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باحصا هرابرد  نارق  رظن  -1190

190هراشا
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رگیدکی هرابرد  باحصا  رظن  -3204
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271هراشا

«: اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا   » ثیدح - 271فلا

« : يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای   » ثیدح 274ب-

« : راد ثیح  هعم  قحلا  ردا  هلذخ و  نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   » ثیدح 274ج-

:1 یلع » انا و  الا  ینع  يدوی  و ال  یلع ، نم  انا  ینم و  یلع   » ثیدح 276د-

: راذنا زور  رد  راد ، ثیدح  277ه-
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مدش تیاده  هاگنآ 

باتک تاصخشم 

.م  - 1936 یناجیت ، دمحم  يوامس ، هسانشرس : 

Samawi, Muhammad al-Tijani

یسراف  . تیدتها مث  يدادرارق :  ناونع 

.يرهم داوجدمحم  همجرت  یسنوت ؛ یناجیت  دمحم  مدش / تیاده  هاگنآ  روآدیدپ ... :  مان  ناونع و 

.1376 یمالسا ، فراعم  داینب  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  311 ع ، يرهاظ :  تاصخشم 

؛1. رشن زکرم  یمالسا ، فراعم  داینب  تسورف : 

لایر  8500 مجنپ ؛ ) تسیب و  پاچ   ) لایر  6500 موس ؛ ) تسیب و  پاچ   ) لایر  6000 مود ؛ )  تسیب و  پاچ  لایر (   5000 کباش : 
لایر  30000 مود ؛ ) یـس و  پاچ   ) لایر  13000 03-7 ؛  - 6289-964 مکی : یـس و  پاچ  لایر : 13000 مشـش ؛ ) تسیب و  پاچ  )

( مودو لهچ  پاچ  )

.يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

هدش رـشتنم  زین  هتفای " هار   " و مدش " تیاده  هنوگنیا   " نیوانع اب  توافتم  نیرـشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  باتک  نیا  تشاددای : 
.تسا

زیئاپ 1376. متسیب : پاچ  تشاددای : 

زییاپ 1377. مود :  تسیب و  پاچ  تشاددای : 

ناتسبات 1378. موس : تسیب و  پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1379. مجنپ : تسیب و  پاچ  تشاددای : 

.1381 مشش : تسیب و  پاچ  تشاددای : 

راهب 1382. متفه : تسیب و  پاچ  تشاددای : 
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ناتسبات 1384. ما : یس  پاچ  تشاددای : 

.1384 مود : یس و  مکی و  یس و  پاچ  تشاددای : 

.1387 مود : لهچ و  پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.مدش تیاده  هنوگنیا  رگید :  ناونع 

.هتفای هار  رگید :  ناونع 

تارطاخ .م --   - 1936 یناجیت ، دمحم  يوامس ، عوضوم : 

Samawi, Muhammad al-Tijani -- Diaries عوضوم : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  عوضوم : 

 - 1326 داوجدمحمدیس ، يرهم ، هدوزفا :  هسانش 

یمالسا فراعم  داینب  هدوزفا :  هسانش 

BP212/5/س 85ث 8041 1376 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/417 ییوید :  يدنب  هدر 

م 2668-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

بلاطم تسرهف 
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2 ص :
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3 ص :
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4 ص :
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29 مجرتم - ۀمدقم 

29 همجرت - ةزیگنا 

33 ءادها -

37 راتفگشیپ -

41 میگدنز - رب  هاتوک  يرذگ  میگدنز  رب  هاتوک  يرذگ 

45 ادخ - ۀناخ  ترایز 

59 زیمآ - ّتیقفوم  ترفاسم  زیمآ  ّتیقفوم  ترفاسم 

59 رصم - رد 

63 یتشک - رد  رادید 

71 راب - نیتسخن  يارب  قارع ، ترایز 

73 مظاک - یسوم  ینالیگ و  رداقلا  دبع 

82 دیدرت - ینامگدب و 

5 ص :
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89 فرشا - فجن  هب  ترفاسم 

92 ءاملع -  اب  رادید 

102 ردص -  رقاب  دّمحم  دّیس  اب  رادید 

114 ینادرگرس -  ّکش و 

122 زاجح - هب  رفس 

137 ثحب -  زاغآ 

143 شهوژپ -  يافرژ  رد  شهوژپ  يافرژ  رد 

143 ّتنس -  لها  هعیش و  رظن  رد  باحصا 

147 ملاس -  یقطنم  يانبریز  -1

147 لقع -  -2

148 هیبیدح -  حلص  رد  باحصا  -1

153 هبنشجنپ -  زور  تبیصم  باحصا و  -2

160 هماسا -  هاپس  رد  باحصا  -3

181 ّتنس -  نآرق و  رد  باحصا  ّتنس  نآرق و  رد  باحصا 

181 باحصا -  ةرابرد  نآرق  رظن  -1

183 بقع -  هب  تشگزاب  ای  بالقنا  هیآ  - لّوا

185 داهج -  هیآ  مّود : 

188 عوشخ -  هیآ  مّوس : 

190 باحصا -  ةرابرد  ربمایپ  رظن  -2

190 ضوح -  ثیدح  -1
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191 ایند -  رس  رب  تباقر  ثیدح  -2

192 رگیدکی -  ةرابرد  باحصا  رظن  -3

192 ص - »  » ربمایپ ّتنس  رییغت  هب  نتشیوخ  رب  یهاوگ  -1

198 دنداد -  رییغت  زامن  رد  یّتح  باحصا  -2

6 ص :
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199 دنهد -  یم  تداهش  ناشدوخ  هیلع  باحصا  -3

200 ناشدوخ -  هیلع  نیخیش  یهاوگ  -4

223 لّوحت -  زاغآ  لّوحت  زاغآ 

223 قیقحت -  ۀمادا  رد  دیدرت 

225 املع -  زا  یکی  اب  وگتفگ 

243 ندش -  هعیش  ّتلع  ندش  هعیش  ّتلع 

243 تفالخ -  رب  ّصن  -1

247 رکب -  وبا  همطاف و  عازن  -2

251 تسا -  يوریپ  هب  رتراوازس  یلع  -3

259 يوریپ -  یلع ، ةرابرد  هدراو  ياهتیاور  -4

259 اهباب - ) ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انا   ) ثیدح - فلا

262 نوراه - ) هلزنمب  یّنم  تنا  یلع  ای   ) ثیدح ب-

262 هالوم - )  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   ) ثیدح ج-

264 یلع - ) نم  انا  یّنم و  ّیلع   ) ثیدح د-

265 راذنا -  زور  رد  راد ، ثیدح  ه-

271 دناد -  یم  بجاو  ار  تیب  لها  يوریپ  هک  یثیداحا  دناد  یم  بجاو  ار  تیب  لها  يوریپ  هک  یثیداحا 

271 نیلقث -  ثیدح  -1

274 رکب -  وبا  اب  ارهز  همطاف  عازن 

275 رمع -  اب  رکب  وبا  تفلاخم 

283 ربمایپ -  نامز  رد  دیلو  نب  دلاخ 
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287 یتشک -  ثیدح  -2

290 شیگدنز -  دهاوخ  یم  هک  یسک  ثیدح  -3

7 ص :
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299 صن -  ربارب  رد  داهتجا  صن  ربارب  رد  داهتجا 

299 تسا -  صن  ربارب  رد  داهتجا  رد  ام  تبیصم 

300: رمع ياهداهتجا 

308 دیزگرب - ؟ ار  تعامج » ّتنس و  لها   » حالطصا یسک  هچ 

313 ثحب -  يارب  ناتسود  زا  توعد  ثحب  يارب  ناتسود  زا  توعد 

313 مناتسود -  زا  رفن  هس  راصبتسا 

315 راصبتسا -  مالعا 

319 قح -  یئامنهار 

8 ص :
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مکی یس  پاچ  همدقم 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

.دوب هدش  هتشون  یناجیت  رتکد  مدش » تیاده  هاگنآ   » باتک هیلع  هک  مدروخرب  یباتک  هب  مدرک ، یم  وجتسج  تنرتنیا  رد  شیپ  يدنچ 
« تیدـتها مث   » باتک زا  مزادرپب و  نآ  هب  تشاد ، درگیپ  لباق  یثحب  ای  یقطنم  یفرح  رگا  هک  منک  هعلاطم  ار  باتک  نآ  متـسناد  مزـال 

.منک عافد 

؟ دنزادرپ یم  یئوگ  هطلاغم  هطسفس و  هب  دنرادن و  نتفگ  يارب  یفرح  ارچ  یتسار  .تشاداو  یتفگش  هب  ارم  باتک  نیا  هعلاطم 

عافد هب  هتخاس  فرطرب  ار  نآ  تشاد  یضارتعا  ای  یماهبا  رگا  میهد و  شوگ  تقد  اب  ار  لباقم  فرط  نخس  هک  تسا  مزال  ام  رب  هتبلا 
.تسا شیراگتسر  زار  هعیش و  تیقفوم  زمر  نیا  میزادرپب و 

رگید ياه  هار  زا  دنرادن  نتفگ  يارب  ینخس  نوچ  دنزادرپ و  یم  هطلاغم  هب  دنریگ و  یم  ار  دارفا  تقو  طقف  - هنافـسأتم - نارگید یلو 
نیا هک  يدارفا  زا  یـضعب  دیدرت  نودـب  .دـنناشکب  یهارمگ  هب  ار  وا  دـنهد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  هدـنناوخ  دـیاش  هک  دـنوش  یم  دراو 

ازسان شحف و  زا  رپ  دنچره  ار  مجاهم  نانخس  تسا  نکمم  دنتـسین  رادروخرب  یملع  يا  هناوتـشپ  زا  هکنآ  ای  دنا و  هدناوخن  ار  باتک 
! دنریذپب دشاب 

هب .دیوگ  یم  نخس  ربمایپ ) نارای  همه   ) باحصا تلادع  هرابرد  هک  تسا  یلعج  تایاور  رب  هیکت  باتک  نآ  هدنـسیون  ياه  هویـش  زا 
دشاب مه  نانآ  نانیمطا  دروم  تایاور  نیا  هکنیا  ضرف 

9 ص :
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یم هچ  دوب  رگیدکی  هب  تبسن  هباحـص  نعل  شحف و  رب  تلالد  هک  یتایاور  همه  نآ  اب  دشاب ، هدش  لقن  حاحـص  رد  هکنیا  ضرف  هب  و 
ار باحصا  زا  یخرب  يدراوم  رد  نینمؤملا  مأ  یتح  رگیدکی و  هب  تبسن  باحصا  یئوگازـسان  زا  تسا  رپ  خیرات  هک  دیناد  یم  .دننک 

ناگراتس دننام  نم  باحصا  « ) متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصأ   » تیاور هب  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  .تسا  هدرک  ریفکت  ای  نعل 
؟ درک نانیمطا  دامتعا و  دوب ) دیهاوخ  راگتسر  دیدنویپب  کیره  هب  دنا ،

دروم ار  موس  هفیلخ  احیرص  و  رفک » دقف  الثعن  اولتقأ  : » دنز یم  دایرف  دنلئاق  مارتحا  ربمایپ  دوخ  زا  شیب  وا  يارب  هک  ربمایپ  رـسمه  رگا 
؟ دنام یم  یقاب  هباحص  مامت  تلادع  يارب  یئاج  هچ  رگید  دنشکب ! ار  وا  هک  تسا  راتساوخ  مدرم  زا  دهد و  یم  رارق  ریفکت 

سپـس دـننیبب ، ار  نعل  ازـسان و  شحف و  همه  نآ  دـننک و  عوـجر  ناـشدوخ  خـیرات  هب  مهاوـخ  یم  تنـس  لـها  زیزع  ناردارب  زا  نـم 
.درک نانیمطا  باحصا  هب  ناوت  یمن  هک  دیسر  دنهاوخ  هجیتن  نیا  هب  ناشدوخ 

دراد باحـصا  ینوگمهان  زا  نخـس  هک  نآرق  تایآ  همه  نآ  اب  میریگب ، هدیدان  مه  ار  اه  نعل  اه و  شحف  نیا  همه  هکنیا  ضرف  هب  و 
يارب تصرف  زا  هدافتـسا  ای  ادـخ و  لوسر  ماظن  اب  هزرابم  يارب  هدرپ  تشپ  ياهتکرح  زا  دـنک و  یم  ثحب  اهنآ  زا  يرایـسب  قافن  زا  و 

دادترا و زا  نخس  احیرص  هدش و  لقن  مه  حاحـص  رد  هک  ربمایپ  تایاور  همه  نآ  هب  و  مینک ؟ هچ  دراد ، یم  رب  هدرپ  ماقم  هب  ندیـسر 
؟ مینک هچ  دنراد ، ترضح  تلحر  زا  سپ  باحصا  بلغا  تفلاخم 
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هک یناسنا  ره  میهد ؟ یمن  رارق  رواد  ار  دوخ  درخ  ارچ  تسا ؟ هتفر  اجک  ناملقع  میریگب  هدـیدان  مه  ار  تاـیاور  تاـیآ و  نیا  رگا  و 
اب اسراپ و  دـصرددص  سفن و  شوخ  بوخ و  دارفا  همه  دوش  یمن  گرزب  طیحم  کی  رد  هک  دـناد  یم  دـشاب  هتـشاد  لـقع  يا  هرذ 
هچ اب  سپ  تسین ، انثتـسم  یعیبط  نوناق  نیا  زا  تیلهاج  نارود  ياهیگدولآ  همه  نآ  اـب  تلاـسر  طـیحم  ناـمگ  یب  و  دنـشاب ، ناـمیا 

؟ تفریذپ ار  باحصا  مامت  تلادع  ناوت  یم  یقطنم 

ردارب نیشناج و  یصو و  هک  یلع  اب  دننک  نعل  اهزامن  رد  اهربنم و  رس  رب  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  دنک  یم  مالعا  امـسر  هک  هیواعم  ایآ 
؟ داد رارق  وزارت  هفک  کی  رد  ناوت  یم  ار  تسا  ادخ  لوسر 

یم مالسا  نانمـشد  نوخ  زا  شریـشمش  رخآ  مد  ات  هک  يرتشا  کلام  اب  دوش  یم  هنهرب  یلع  ریـشمش  زا  رارف  يارب  هک  یـصاع  ورمع 
يارب ار  دیعبت  هجنکـش و  هک  يرافغ  رذ  وبا  اب  تسا  راکـشآ  تیب  لها  اب  شا  ینمـشد  هک  يا  هبعـش  نب  هریغم  دـنربارب ؟ مه  اب  دـکچ 

؟ دنناسکی ددنسپ  یم  دوخ  يارب  تیب  لها  ملسم  قح  زا  عافد 

درخ لقع و  اب  دنچره  تسا  حیحـص  هدمآ  ملـسم  يراخب و  رد  هچره  دـنیوگ  یم  امـش  هب  هک  سب  نیمه  ایآ  تسا ؟ یقطنم  هچ  نیا 
تقیقح قح و  هب  ندیسر  يارب  لقع  يرواد  میکحت و  هب  رـضاح  دینک و  یم  لوبق  ار  نآ  هتـسب  مشچ  امـش  دشاب ، راگزاسان  مه  امش 

اه هشیدنا  رد  هک  تسا  نرق  هدزیـس  زا  شیب  تسا و  تیلهاج  ياهدروآرف  زا  هک  ار  ّتیبصع  ام  همه  هک  تسا  یبوخ  تصرف  دیتسین ؟
، نادجو قطنم ، لقع ، اب  نانخس  نیا  هک  مینک  مکح  نامدوخ  سپس  مینک و  هعلاطم  ار  باتک  نیا  هتشاذگ و  رانک  تسا  هدرک  خوسر 

دوب رگا  ریخ ؟ ای  تسا  قبطنم  تنس  باتک و 
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.ْمُکَْنَیب ا�نَْنَیب َو  ٍءا�وَس  ٍهَِملَک  �یلِإ  اَْولا�عَت  میراذگب  رانک  دوبن  رگا  میریذپب و  ار  نآ 

: ما هدیقع  مه  رکفمه و  نازیزع  اب  ینخس  لاح  و 

هدرک رکف  ایآ  .دراد  نشج  مه  ادج  میریگ و  یم  نشج  مه  اب  ار  مدش » تیاده  هاگنآ   » باتک پاچ  نیمکی  یـس و  زورما  دـیناد  یم 
؟ دندنمقالع نآ  هب  نایعیش  ردق  نیا  ارچ  دیا و  هتسب  لد  ردق  نیا  باتک  نیا  هب  ارچ  دیا 

هب دوخ  اب  هانگ  زا  يراب  هلوک  دـنچره  نآ  مجرتم  هتـشاگن و  هیلع  هّللا  مالـس  مظاـک  ماـما  روتـسد  هب  ار  باـتک  نیا  مرتحم ، هدنـسیون 
هب ندیسر  یپ  رد  زگره  یمالسا  فراعم  داینب  درک و  همجرت  ار  نآ  وضو  اب  درک و  تبرق  دصق  باتک  نیا  همجرت  ماگنه  دراد  هارمه 

ایحأ نم  هّللا  محر   » دـندومرف هک  نانآ  رما  يایحا  يارب  تراهط و  تمـصع و  تیب  لها  قح  زا  عافد  يارب  اـهنت  دوبن و  يداـم  تعفنم 
یم ار  نیا  شیوخ  هدـیقع  رد  رتشیب  نانیمطا  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  نامگ  یب  زین  امـش  تخاس و  رـشتنم  پاـچ و  ار  باـتک  نیا  اـنرمأ »
ماما یهللا  تیآ  نیـسح  دیـس  هّللا  هیآ  موحرم  دزرمایب  ادخ  .دیئامن  یم  عافد  اه  هدیا  نیا  زا  دـینک و  یم  هیدـه  نارگید  هب  دـیناوخ و 

حیتافم ادـخ و  باتک  رانک  رد  يا  هناخ  ره  رد  هک  دـیایب  يزور  مراودـیما  نم  تفگ : یم  هعمج  زاـمن  رد  هک  ار  مرهج  مرتحم  هعمج 
.نازیزع امش  رب  دورد  .تسا  کیدزن  زور  نآ  هک  مرواب  نیا  رب  زین  نم  .دشاب و  مدش » تیاده  هاگنآ   » دلج کی 

يرهم داوج  دمحم  دیس 
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مهدفه پاچ  همدقم 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

نایاپ یب  ياهدورد  نیرت  هدنزرا  نیرت و  نیریـش  مدش ، » تیاده  هاگنآ   » دنمدوس نیریـش و  باتک  پاچ  نیمهدفه  همدـقم  زاغآ  رد 
صولخ و اـب  دنمـشزرا ، باـتک  نیا  جـیورت  رـشن و  غیلبت و  هار  رد  هک  يزیزع  یناـمیا  نارهاوخ  ناردارب و  ماـمت  هاگـشیپ  هب  ار  دوـخ 

دوخ یعرـش  هفیظو  ار  نآ  و  دندومن ، تمهاسم  يراکمه و  هنوگره  روشک ، زا  جراخ  روشک و  رـسارس  رد  تبرق ، دصق  تیمیمص و 
تمـصع و تیب  لهأ  بتکم  هب  تمدخ  رد  ار  نازیزع  نآ  نوزفازور  تیقفوم  میراد و  یم  میدـقت  هنامیمـص  هناعـضاوتم و  دنتـسناد ،
اه و نفلت  اه ، سکاف  اه ، همان  لیـس  يارب  - صقان دنچره  - یخـساپ همدـقم  نیا  میراودـیما  و  میراتـساوخ ، هّللا  مالـس  مهیلع  تراهط 

هار نیا  رد  هراومه  دنـشخبب و  دوخ  يراوگرزب  اب  ار  ام  ریـصقت  اـی  روصق و  هدرک  یقلت  دوخ  یتامدـخ  یهافـش و  یبتک و  ياـهتبحم 
رتراوتـسا و دـنرادرب و  يرتشیب  ياهماگ  تسا  لالجلا  يذ  ترـضح  هاگرد  نیبرقم  ءایلوا و  مامت  رظن  روظنم  ناـمگ ، یب  هک  سّدـقم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  - هّللا لوسر  تلحر  زا  سپ  ياهنرق  لوط  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هدـش  عیاض  قح  قاقحا  يارب  رتاـجرباپ 

رارق تلاسر  رجا  ار  مالّـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  هب  تدارا  هک  یهلا  نامرف  هب  دـنیامرفن و  غیرد  یتیّدـج  شالت و  چـیه  زا  - مّلس
هک سدقم ، مچرپ  نیا  ریز  رد  ار  نیملـسم  ۀمه  دـنوادخ  دـنهد ، تبثم  خـساپ  �یبْرُْقلَا » ِیف  َهَّدَوَْملَا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق �ال  : » داد

.دیامرف تیاده  ار  ناگمه  دروآرد و  تسا ، یهلا  میقتسم  طارص  هب  ندیسر  يارب  یمالسا  تدحو  يادن 

.تسا تیب  لها  هار  ادخ ، هب  ندیسر  هار  اهنت  ّکش  نودب 

: دیوگ یم  هک  تسا  رکب  وبا  نیا  .دنا  هدش  روآدای  ار  نآ  هتسویپ  دنا و  هتفریذپ  ار  نیا  زین  افلخ  دوخ  هک  تسین  ام  ياعدا  نیا 

یسک زج  درذگ  یمن  طارص  رب  سک  چیه  ( - زاوجلا یلع  هل  بتک  نم  ّالإ  دحأ  طارـصلا  زوجی  ال  : ) دومرف هک  ار  ادخ  لوسر  مدینش 
همانرذگ یلع  هک 
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.دشاب هدرک  رداص  وا  يارب 

رد ار  شباتک  تسا و  نایعیـش  تخـسرس  نانمـشد  زا  یکی  هک  هقرحملا ، قعاوصلا  باتک  بحاـص  یمثیه  رجح  نبا  ار  تیاور  نیا  و 
( . -ص 97 هقرحملا قعاوصلا   ) .تسا هدومن  لقن  هتشون  نایعیش  در 

يزیچ نیا  ایآ  درذگب ؟ طارص  رب  دناوتب  ناسنا  ات  دشاب  یلع  ياضما  رهم و  اب  دیاب  هک  تسا  يا  همانرذگ  هچ  نیا  دیا  هدرک  رکف  چیه 
یمن ناـج  لد و  اـب  ار  تیـالو  دـنوش و  یمن  دـنبیاپ  هدرک ، لـقن  وا  هک  یتـیاور  نیا  هب  رکب  وـبا  ناوریپ  ارچ  سپ  تـسا ؟ تیـالو  زج 

تـسا هدش  لقن  فلتخم  ظافلا  اب  نوگانوگ و  دانـسا  اب  تنـس  لها  ياهباتک  رد  هدرک و  لقن  رکب  وبا  ار  تیاور  نیا  هن  رگم  دنریذپ ؟
؟ دنیامن یسررب  لابند و  هنیمز  نیا  رد  ار  رگید  رامش  یب  تایاور  ار و  نآ  دنناوت  یم  نایوج  قح  نارگشهوژپ و  هک 

مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  ور  رمع  .دـنیآ  یم  تیاکـش  هعفارم و  يارب  وا  دزن  یبارعا  رفن  ود  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  نیا  و 
يرواد رفن  ود  ام  نیب  مدآ  نیا  دیوگ : یم  دزیخ و  یمرب  رفن  ود  نآ  زا  یکی  .دـنک  تواضق  ود  نآ  نیب  هک  دـهاوخ  یم  يو  زا  هدرک 

نمؤم و لک  یلوم  يالوم و  اذـه  ( ؟ تسیک نیا  یناد  یم  وت ! رب  ياو  دـیوگ : یم  وا  هب  شاخرپ  اب  دوش و  یم  نیگمـشخ  رمع  دـنک ؟
نمؤم سپ  دشابن ، شیالوم  رورـس و  وا  هکره  تسا و  ینمؤم  ره  رورـس  نم و  رورـس  الوم و  نیا  ( - نمؤمب سیلف  هالوم  نکی  مل  نم 

( . -ص 68 یبقعلا رئاخذ  -. ) تسین

: تفگ هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  شلامعلا  زنک  ۀحفص 393-ج 6  رد  یفنح  یقّتم 

هک مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  قیقحت  هب  دـینکب ، بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  بدأ  هءاسا  ادابم  تفگ : یم  هک  ار  باطخ  نب  رمع  مدـینش 
، دـباتب نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  تسا  رتهب  نم  يارب  دـشاب ، باطخ  نادـناخ  رد  اهنآ  زا  یکی  رگا  درک ، یم  رکذ  یلع  يارب  ار  یتاـفص 
رد یلع  میدیـسر ، هملـس  ما  ۀناخ  رانک  .میتفر  ادخ  لوسر  رادید  هب  باحـصا ، زا  نت  دـنچ  اب  هارمه  هدـیبع  وبا  رکب و  وبا  نم و  انامه 

، دش دراو  ادخ  لوسر  سپ  .دیآ  یم  نآلا  دینک ، ربص  تفگ : میهاوخ ، یم  ار  ادـخ  لوسر  رب  دورو  هزاجا  میتفگ : .دوب  هداتـسیا  اجنآ 
سپس تسا ، هدز  هیکت  یلع  رب  ترضح  میدید  میتساخرب ، شمارتحا  هب  اروف 
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: دومرف دز و  یلع  شود  رب  ار  شکرابم  تسد 

رتهب وت  يرتافواب و  تنامیپ  دهع و  هبوت  يرتاناد و  نارگید  زا  ادـخ  مایا  هبوت  یتسه و  نینمؤم  زا  هدـنروآ  نامیا  نیتسخن  وت  یلع ! ای  )
رت كاندرد  همه  زا  وت  تبیـصم  ینارگید و  زا  رتنابرهم  تیعر  تما و  هب  تبـسن  وت  ینک و  یم  میـسقت  هیوسلاب  ار  لاملا  تیب  همه  زا 

مدقشیپ یتبیـصم  تنحم و  ره  رد  وت  يراپـس و  یم  كاخ  هب  ارم  وت  یهد و  یم  لسغ  ارم  وت  ینم و  راوخمغ  رای و  وت  یلع ! ای  .تسا 
يراد و یمرب  ماگ  زیخاتسر  زور  رد  نم  شیپاشیپ  دمح  ياول  اب  وت  يوش و  یمن  رفاک  دترم و  نم  زا  سپ  زگره  وت  ینارگید و  زا  رت 

( . ینک یم  يرادساپ  مضوح  زا 

ناملسم نارهاوخ  ناردارب و 

لقن اب  ترـضح و  نآ  رمع  ياهزور  نیـسپاو  رد  باطخ  نب  رمع  نابز  زا  ار  ادـخ  لوسر  لد  درد  هک  تسین  یفاک  تیاور ، کی  نیا 
دنام یم  شرانک  رد  دنک و  یمن  شیاهر  هک  تسا  یلع  اهنت  وا ، زا  سپ  هک  دنیب  یم  لد  مشچ  اب  ربمایپ  دیونشب ؟ تنس  لها  ياهباتک 

دنباتش و یم  هدعاس  ینب  ۀفیقس  يوس  هب  نارگید  اما  دراپـس و  یم  كاخ  هب  دیامن و  یم  نفک  دهد ، یم  لسغ  دوخ  تسد  اب  ار  وا  و 
نانچ ياراد  یلع  هک  دـنناد  یم  نارگید  زا  رتهب  هکنیا  اـب  دـنیامن ، یم  عازن  تفـالخ  رـس  رب  دـننک و  یم  اـهر  ار  ادـخ  لوسر  ةزاـنج 

صیخـشت ار  تیعر  حـلاصم  یلع  هک  تسا  هدـنامهف  مدرم  هب  هدومرف و  تیاور  نآ  رد  ار  اهنآ  لوسر  ترـضح  هک  تسا  یئاهیگژیو 
نمؤم ناملسم و  نیتسخن  یلع  تسا و  لاملا  تیب  مّسقم  نیرتهب  یلع  دنک و  يرواد  تواضق و  مدرم  نایم  دناوت  یم  یلع  دهد و  یم 

ربهر هفیلخ و  کی  هچره  هصالخ  تسا و  ناشک  جـنر  نامورحم و  نافعـضتسم و  روای  یلع  تسا و  هاگآ  ادـخ  ماـیا  هب  یلع  تسا و 
.سب تسا و  اراد  یلع  دشاب ، اراد  دیاب 

.دنا هدش  روآدای  ّتنس  لها  ناگرزب  هدرک و  لقن  رمع  دوخ  ار  نیا 

زا يرایـسب  تشگزاب  نآ  دـنک و  یم  هراشا  ساسح  مهم و  رایـسب  هتکن  کی  هب  ربماـیپ  تیاور ، ناـیاپ  رد  هک  تسا  بلاـج  ردـقچ  و 
! ؟ دش مه  نینچ  هن  رگم  .تسا و  تیلهاج  ارقهق و  هب  - شتلحر زا  سپ  - ناناملسم

دنتشادرب تسد  شیعقاو  نیشناج  زا  دندرپس و  یشومارف  هب  ار  ادخ  لوسر  يایاصو  دنتشگزاب و  ارقهق  هب  باحصا  زا  يرایسب  هن  رگم 
هک ینهاریپ  و 
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لحم اـهنم  یلحم  نأ  ملعیل  هنا  هفاـحق و  یبأ  نبا  اهـصمقت  دـقل  هّللا  اـما و   ) .دـندرک يرگید  رب  رد  دوب  هدـش  هتخود  یلع  يارب  طـقف 
 . .( . .ریطلا ّیلا  یقری  لیسلا و ال  ینع  ردحنی  یحرلا ، نم  بطقلا 

؟ لیوأت ياج  هچ  تسا و  نخس  ياج  هچ  رگید 

لاعتم يادـخ  انامه  : ) تفگ باطخ  نب  رمع  هک  دـنک  یم  لقن  نافع  نب  ناـمثع  زا  شبقاـنم  هحفـص 230  رد  تسا  یمزراوخ  نیا  و 
( . دننک یم  لیلهت  حیبست و  ار  وا  هک  تسا  هدیرفآ  بلاط  یبأ  نب  یلع  راسخر  رون  زا  ار  یناگتشرف 

هفیلخ هس  ره  هب  ار  نآ  دـنک و  یم  لـقن  يرتـشیب  لیـصفت  هب  ار  تیاور  نـیا  -ج 1-ص 97 ، شخیراـت رد  یفنح  یمزراوـخ  نیمه  و 
: تفگ هفاحق  یبأ  نب  رکب  وبا  تفگ : یم  هک  ار  رمع  مدینش  تفگ : نامثع  هک  دهد  یم  تبسن 

: دومرف هک  ار  ادخ  لوسر  مدینش 

انامه ( - هدـلو یّبحم  هیبحمل و  کلذ  باوث  نوبتکی  نوسّدـقی و  نوّحبـسی و  هکئـالم  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هجو  رون  نم  قلخ  هّللا  نا  )
يارب نآ  باوث  هدرک و  سیدقت  حیبست و  ار  وا  هک  تسا  هدرک  قلخ  ار  یناگتـشرف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  يامیـس  رون  زا  لاعتم  يادخ 

.دنسیون یم  شنادنزرف  نارادتسود  شنارادتسود و 

نآ لـئاضف  هنرگ  مینک و  یم  هدنـسب  هنوـمن  يارب  رادـقم  نیمه  هب  اـم  تسا  یئوـگ  هصـالخ  رب  راتفگـشیپ  نیا  ياـنب  هک  یئاـجنآ  زا 
شیب شیاجنگ  ار  راتفگشیپ  نیا  تسا و  هدرک  رپ  ار  اهباتک  تسا  هدش  لقن  هباحص  افلخ و  نابز  زا  هک  هزادنا  نامه  هب  یّتح  ترضح 

نیا رب  نم  مینک و  یم  شرافس  باتک  دوخ  ندناوخ  رد  رتشیب  تقد  لمأت و  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  رتشیب ، عالطا  يارب  تسین ، نیا  زا 
یلهاج ياهتّیبصع  طلغ  تاریثأت  زا  رودـب  ار  باتک  نیا  رگا  یبلق  شوخ  فاـصنااب و  ناـسنا  ره  هک  ما  هدرک  رارکت  هراومه  مرواـب و 

رب يا  همّدقم  زین  همّدقم  نیا  هک  دـشاب  .دـیامن  یم  رارقا  نآ  تیناقح  هب  دورگ  یم  تیب  لها  بهذـم  هب  دـیدرت ، نودـب  دـنک ، هعلاطم 
.دشاب نآ  هب  ندیسر  قح و  یئاسانش 

.نیملاعلا بر  هّلل  دمحلا  و 

يرهم داوج  دمحم 
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متشه پاچ  همدقم 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

« مدش تیاده  هاگنآ   » باتک متشه  پاچ  هب  مزلم  ار  ام  تیالو ، مالـسا و  نیتسار  بتکم  ناوریپ  ریگمـشچ  لابقتـسا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
.میامنب يدهع  دیدجت  زیزع  ناگدنناوخ  اب  مراگنب و  يا  همدقم  هنیمز  نیا  رد  هک  متسناد  دوخ  هفیظو  اذل  دومن 

، نخس ره  زا  رتمهم  زیچ و  ره  زا  لبق  یلو  تسا  رایسب  نتفگ  يارب  فرح  تفگ ؟ دیاب  ینخـس  هچ  دش و  دراو  دیاب  يرد  هچ  زا  لاح 
، دنا هدومن  ار  تیلاعف  شالت و  نیرتالاب  باتک  نیا  جیورت  غیلبت و  راشتنا ، رد  هک  يزیزع  نارهاوخ  ناردارب و  هب  تبـسن  ار  ینید  دـیاب 

هزادنا ات  دنا  هدومن  يراکمه  مهم  رما  نیا  رد  هنادنمقالع  هنامیمـص و  اهناتـسرهش  رد  هک  یناگدنیامن  ناگدـننک و  عیزوت  صوصخب 
ار نیا  ناوت  رگید  سک  چیه  هن  بناجنیا و  هن  لاحره  هب  یلو  قلاخلا » رکـشی  مل  قولخملا ، رکـشی  مل  نم  : » دنا هتفگ  هک  منک  ادا  يا 

یلع مکرجا  : » میئوگب نانآ  هب  هک  سب  نیمه  دیامنب ، روخ  رد  يرکـشت  هناصلاخ ، ياه  تمدخ  اهراثیا و  همه  نیا  ربارب  رد  هک  دراد 
.دننکن شومارف  ریخ  ياعد  زا  مه  ار  ام  هک  مدنماضاقت  هنازجاع  دنیامن و  تفایرد  دوخ  يادخ  زا  ار  دوخ  دزم  دیاب  هک  هّللا »

هچ مرتحم و  نیلوئسم  زا  هچ  يدایز  ناتسود  هنیمز ، نیا  رد  لاحره ، هب 
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هدومن و تیلوئـسم  ساسحا  هک  يا  هقبط  رـشق و  ره  زا  مدرم  هماع  نادنمراک و  هبـسک ، نایگنهرف ، نویناحور ، زا  هچ  هعمج و  همئا  زا 
زا مالّـسلا ، مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  يدونـشخ  لالجلا و  وذ  ترـضح  تیاضر  زج  یتشادمـشچ  چیه  نودب  دنیامن ، یم 

اه و همان  اب  و  دنداد ، ماجنا  ار  اه  تیلاعف  نیرتشیب  تسا ، هدش  هتـشاگن  هنیمز  نیمه  رد  هک  یناجیت  داتـسا  ياهباتک  ریاس  باتک و  نیا 
سّدقم هار  نیا  ۀمادا  رد  دنا و  هدومن  زارفرـس  ار  ام  یمالـسا ، » فراعم  داینب   » هب بناجنیا و  هب  يدایز  ۀـناقّوشم  ياه  نفلت  اه و  ماغیپ 
يزیزع ناردارب  زا  روشک  رـسارس  زا  همان  نیدـنچ  .دراد  دوجو  زین  يا  هدـنزرا  بلاج و  تارطاخ  نایم  نیا  رد  هک  دـندومن  رت  مرگلد 

یم رتدایز  ار  ام  تیلوئسم  مه  تسا و  هدننک  قیوشت  مه  ادج ، هک  تسا  هدیسر  دنا ، هدش  تیب  لها  بهذم  وریپ  هدش و  رـصبتسم  هک 
یفرعم رد  دیاب  دناوت  یم  هک  هزادنا  ره  هب  سکره  هک  ارچ  زین ؛ ار  - زیزع ةدنناوخ  - امش تیلوئـسم  هکلب  ار  ام  تیلوئـسم  اهنت  هن  دنک ؛

یسک هک  تسا  دایز  يردقب  شدزم  رجا و  نامگ  یب  دنک و  تیلاعف  ششوک و  دور ، یم  تیاده  لامتحا  هک  يدراوم  بان و  مالـسا 
.تسناد دهاوخن  ار  شا  هزادنا  راگدرورپ ، زج 

تیاور رد  و  دـبات » یم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  دوش ، تیادـه  وت  ۀلیـسوب  یـسک  رگا  : » هک تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
نامه هّللا  ءاش  نا  مه  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  دـیما  دـنک ، یتیلاعف  شالت و  هنیمز ، نیا  رد  هک  سکره  و  اهیف » اـم  اـیند و  زا   » يرگید
نایاپ ات  زاغآ  زا  ار  باتک  نیا  كاپ  یتین  اب  سکره  هک  مرواـب  نیا  رب  نم  .تسا و  نیمرکـالا  مرکا  دـنوادخ  هک  دـیامرف  اـطع  ار  رجا 

لها وریپ  ارچ  و  دروآ ؛ دهاوخ  يور  يوس ، نیا  هب  دش و  دـهاوخ  دـمحم  لآ  وریپ  اعطق  دـشابن ، یـصرم  شبلق  رد  رگا  دـنک ، هعلاطم 
.دنا خزود  رد  تیب  لها  نانمشد  دنزوریپ و  راگتسر و  یلع  هعیش  هک  تسا  هداد  رکذت  مدرم  هب  ارارک  ربمایپ  هن  رگم  دوشن ؟ تیب 

! مدرم يا  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  يا  هبطخ  -ج 9 ص 172  دیاوزلا عمجم  رد  یمثیه 
« . دنک یم  روشحم  يدوهی  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دشاب ، تیب  لها  ام  نمشد  هکره 
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دناوخب و زامن  دـنچره  : » دومرف ترـضح  دـشاب ؟ هدروآ  ياجب  هزور  زامن و  هک  دـنچره  ادـخ ! لوسر  يا  دیـسرپ : هّللا  دـبع  نب  رباج 
 . .« . .دنکب مالسا  ياعدا  دریگب و  هزور 

شدـیاوزلا و عمجم  ج 9  رد ص 131  یمثیه  شقعاوــص و  رد ص 96  رجح  نــبا  ج 4-ص 318 و  دوخ ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  لقن  عفار  وبا  زا  یناربط 

نارـسمه اهنآ  زا  سپ  ام و  ۀیرذ  سپـس  میتسه و  نیـسح  نسح و  وت و  نم و  دنوش ، یم  تشهب  دراو  هک  يرفن  راهچ  نیلوا  یلع ! ای  »
« . دنراد رارق  ام  پچ  تسار و  فرط  رد  نامنایعیش  دنتسه و  ام 

: دومرف ترضح  هک  تسا  هدمآ  دیاوزلا  عمجم  رد  بلاطلا ص 135 و  هیافک  رد  نینچمه  و 

اب مرخ  داـش و  رون ، زا  یئاـهربنم  رب  تناوریپ  نایعیـش و  دوش و  یم  تشهب  دراو  هک  یتـسه  نم  تما  زا  یـسک  نیتـسخن  وت  یلع ! اـی  »
یم مناـگیاسمه  نیرب ، تشهب  رد  ادرف ، اـهنآ  منک و  یم  ناشتعافـش  نم  دوـب ، دـنهاوخ  نم  درگادرگ  یناروـن ، دیفـس و  یئاـهتروص 

« . دنشاب

نبا -ج 2 ص 253 و  شضایر رد  نیدلا  بحم  -ج 4 ص 318 و  شخیرات رد  رکاسع  نبا  -ج 3 ص 160 و  شکردتسم رد  مکاح 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  لقن  -ص 11  شلوصف رد  غابصلا 

« . دنا نآ  ياهگرب  نامنایعیش  نآ و  ياه  هویم  نیسح  نسح و  نآ و  حاقل  یلع  نآ و  عرف  همطاف  متخرد و  لصا  نم  »

قبط رگا  میراد  یهاـنگ  هچ  نایعیـش  اـم  سپ  تسا ؛ تنـس  لـها  ناردارب  ياـهباتک  رد  نآ  لـیبق  زا  تیاور  اهدـص  اـه و  تیاور  نـیا 
دینیبب و ار  اه  تیاور  نیا  رگا  دیراد  یخـساپ  هچ  امـش  و  میا ؟ هدش  تیب  لها  وریپ  دیا ، هدرک  لقن  ادخ  لوسر  زا  هک  امـش  ياهتیاور 

هّللا لیبس  یف  دص  دیرادزاب و  نآ  زا  ار  ناناملسم  هتـساوخن ، يادخ  ای  دیئوجب  يرود  شقح  بهذم  تیب و  لها  زا  مه  زاب  دیونـشب و 
؟ دینک
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ار نآ  هتـشاد و  زاب  باتک  نیا  ندـناوخ  هعلاطم و  زا  ار  مدرم  نامدوخ ، يزرم  ياهرهـش  رداـنب و  رد  اـهامن  ملاـع  زا  یخرب  ما  هدـینش 
يوس هب  ار  مدرم  هک  یباتک  .تسا  نیملـسم  تدـحو  ناهاوخ  هک  یباتک  دـیگنج ؟ یم  باتک  کی  اـب  ارچ  یتسار  دـنا ! هدرک  میرحت 

زا ار  یهارمگ  تملظ و  ياه  هدرپ  هک  یباتک  .دـنک  یم  ادـخ  لوسر  شغو  لغ  یب  تنـس  هب  توعد  هک  یباـتک  .دـناوخ  یم  ارف  قح 
ود امـش  نایم  رد  مدرم ! يا  : » دومرف هک  دنک  یم  لابند  رارـصا  اب  ار  ادخ  لوسر  نخـس  هک  یباتک  هرخالاب  .دنز و  یم  سپ  ناگدـید 

ثیدح نیا  و  دیوش » یمن  هارمگ  زگره  دینک ، يوریپ  ود  نیا  زا  رگا  متیب ؛ لها  مترتع  ادـخ و  باتک  مراذـگ : یم  یقاب  اهبنارگ ؛ زیچ 
امنهار و ار  دوخ  هک  يدارفا  زا  یخرب  ارچ  سپ  .تسا  هدیـسر  رتاوت  ّدحب  هک  تسا  هدمآ  هعیـش  ینـس و  ياهباتک  رد  يردقب  نیلقث » »

ياهتیاور دیوگ و  یم  نخس  تنس  باتک و  زا  تسا و  لالدتسا  عطاق  حالس  هب  حّلسم  هک  باتک  نیا  اب  دنناد ، یم  ناناملـسم  ياوشیپ 
ردانب زا  یکی  رد  .دراد  یفنم  رثا  هزرابم  نیا  هک  دنناد  یمن  دننک ؟ یم  هزرابم  دنگنج و  یم  دـیامن ، یم  وگزاب  ار  تنـس  لها  حاحص 
دنچره دـیوگ : یم  دـبلط و  یم  ار  باتک  نیا  سامتلا ، رارـصا و  اب  دـیآ و  یم  هعمج  ماما  رتفد  هب  نایاوشیپ  نیا  زا  یکی  رتخد  ناریا ،

.مناوخب ار  نآ  تقد  اب  مهاوخ  یم  ما و  هدش  شا  هتفیش  نم  یلو  تسا  هدرک  هزرابم  نآ  اب  مردپ 

تـساوخرد ار  نآ  رارـصا  اب  تفر و  یمن  باتک  یپ  رد  نینچ  نیا  گنهرفاب ، داوساـب و  رتخد  نیا  دوبن ، یفنم  ةزراـبم  نآ  رگا  دـیاش 
.درک یمن 

ْدَق ِنیِّدـلَا  ِیف  َها�رْکِإ  �ال   » تسا هدراذـگ  دازآ  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دـنراذگب  دازآ  هار  باختنا  رد  ار  مدرم  نایاقآ  نیا  تسا  رتهب  سپ 
یئوج قح  تدحو و  هب  ار  همه  تسا و  هدز  سپ  ار  لالض  یغ و  ياه  هدرپ  تیاده ، دشر و  باتک  نیا  يرآ ! ِّیَْغلَا » َنِم  ُدْشُّرلَا  َنَّیَبَت 

.دنک یم  توعد 

میوگ یم  وت  اب  تسا  غالب  طرش  هچنآ  نم 

لالم هاوخ  ریگ و  دنپ  منخس  زا  هاوخ  وت 

مالّسلا و 

يرهم داوج  دمحم 
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موس پاچ  همدقم 

ياه هار  ناـیوج ، هر  يارب  تخاـس و  راکـشآ  مدرم  ماـمت  رب  ار  مالـسا  فراـعم  قیاـقح و  هک  تسا  ازـس  ار  یئادـخ  دـمح  ساـپس و 
ار دـنوادخ  و  دـنبایرد ؛ دنـسانشب و  ار  شعورف  لوصا و  نآ ، ياراوگ  لـالز و  عبنم  زا  دـنناوتب  اـت  دـینادرگ  راومه  ار  نآ  ۀمـشچرس 
ار قح  هار  دننک و  يوریپ  نآ  زا  كاردا ، ملع و  اب  ات  دومن  راوتسا  ناهرب ، لیلد و  ۀیاپ  رب  ار  عورف  لوصا و  نآ  هک  رامـش  یب  یـساپس 

.دنهد صیخشت  لطاب  هار  زا 

ار يراگتـسر  تیاده و  ۀلعـش  هک  ص »  » هّللا دـبع  نب  دـمحم  ترـضح  مالـسا  یمارگ  لوسر  رب  دـنوادخ  نایاپ  یب  دورد  مالـس و  و 
دنبای هر  ناگدرک ، مگ  هر  ناگدنامرد و  ات  درک  نشور  ار  تیاده  ۀناشن  و  دندرگ ، دنم  هرهب  نآ  زا  ناگدـننک  سابتقا  ات  تخورفارب ،

.دنشاب ناما  رد  نتفر  ههار  یب  زا  و 

تفرعم شناد و  ياهناکرا  ناگتشرف ، دمآ  تفر و  لحم  تلاسر و  هاگدورف  تّوبن و  ۀبّیط  ةرجش  رب  شلوسر  ادخ و  دورد  مالـس و  و 
و
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دنوادخ هک  مالّسلا  مهیلع  تراهط  ترتع و  تیب  لها  ادخ ، باتک  ناظفاح  و  ص »  » ربمایپ مولع  ياه  هنیزخ  و  تمکح ، ياه  همـشچ 
نامیا و نوتـس  نید و  ۀیاپ  ساسا و  ص »  » دـمحم لآ  انامه  و  دومن ؛ ناشهّزنم  كاپ و  تخاس و  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  سجر و  ره 

طارص رب  یسک  یهلا و  مکحم  نامـسیر  نیا  هب  نتـسج  کّسمت  اب  زج  دوش  یمن  لماک  یـسک  يراگتـسر  تیاده و  دنتـسه و  نیقی 
ّیلع : » دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  كاپ  نادناخ  نیا  زا  روبع  زاوج  همانرذگ و  نتـشاد  اب  زج  درذگ  یمن  قح 
دراو انامه  تسا و  هتسشن  ضوح  رب  تمایق  زور  رد  یلع  (1) ّیلع » نم  زاوجب  ءاج  نم  ّالا  هنجلا  لخدـی  ال  ضوحلا ، یلع  همایقلا  موی 

رد رجح  نـبا  نـینچمه  ص 137 و  هقفاوـملا »  » رد نامـسلا  نبا  .دـشاب و  هتـشاد  یلع  زا  همانرذـگ  هک  یـسک  رگم  دوـش  یمن  تشهب 
: هک مزاح  نب  سیق  زا  دنا  هدرک  لقن  ص 119  بلاط » یبا  نب  یلع  بقانم   » رد یعفاش  یلزاغملا  نبا  ص 126 و  هقرحملا » قعاوصلا  »
ص»  » هّللا لوسر  تعمـس  لاق  تمـسبت  کل  اـم  هل  لاـقف  یلع  هجو  یف  رکب  وبا  مّسبتف  بلاـط  یبا  نب  یلع  قیدـصلا و  رکب  وبا  یقتلا  »
رد رکب  وبا  سپ  درک ، تاقالم  بلاط  یبا  نب  یلع  اـب  قیدـص  رکب  وبا  « - زاوجلا ّیلع  هل  بتک  نم  ـالا  طارـصلا  دـحا  زوجی  ـال  لوقی :

یمن طارص  رب  سک  چیه  تفگ : یم  هک  ار  ص »  » ربمایپ مدینش  تفگ : ینک ؟ یم  مّسبت  ارچ  تفگ : وا  هب  یلع  .درک  مّسبت  یلع  يور 
.دشاب هدرک  رداص  همانرذگ  شیارب  یلع  هک  یسک  زج  درذگ 

یهلا تمحر  رظتنم  ام ، ّبحم  رای و  « - هوطـسلا رظتنی  انـضغبم  انّودـع و  همحرلا و  رظتنی  انّبحم  انرـصان و  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  و 
.هد رارق  تیب  لها  نارای  ناّبحم و  زا  ار  ام  ادنوادخ ، .تسا  دنوادخ  مشخ  بضغ و  رظتنم  ام  ّودع  نمشد و  تسا و 

2 ص :

-ص 31. یمزراوخ بقانم  - 1

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 33 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11234/AKS BARNAMEH/#content_note_2_1
http://www.ghaemiyeh.com


لاح نیا  اب  درذـگ ، یمن  مدـش » تیادـه  .هاگنآ . .   » باتک مّود  پاچ  زا  مین  هام و  ود  لّوا و  پاچ  زا  مین  هام و  هس  زا  شیب  دـنچره 
هقالع و زج  دـشن  هدافتـسا  نآ  رـشن  شخپ و  يارب  یتاغیلبت  چـیه  زا  هکنیا  اب  تفرگ  رارق  هجوت  دروم  يا  هقباس  یب  روطب  باتک ، نیا 
، یتشادمشچ چیه  نودب  نآ  غیلبت  عیزوت و  رد  دندنادرگ و  تسد  هب  تسد  ار  نآ  هک  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ناّبحم  نارای و  تبحم 
، مینک یم  باتک  مّوس  پاچ  هب  مادقا  هک  نونکا  و  دهد ، ریخ  يازج  ناشیادـخ  هک  دـنداد  ماجنا  ار  تمدـخ  نیرت  هدـنزرا  نیرتشیب و 
زج تسین  نیا  دننک و  یم  باتک  تساوخرد  دسر و  یم  یمالسا » فراعم  داینب   » رتفد هب  یمالسا  روشک  رسارس  زا  اه  نفلت  اهماغیپ و 
یط زا  سپ  هک  دـنبای  یم  ار  يا  هدرک  مگ  هر  ناتـساد  باـتک ، نیا  رد  هک  مالّـسلا  مهیلع  تـیب  لـها  ناوریپ  راشرـس  دّـهعت  ناـمیا و 

هظحالم ناس  نیدـب  و  دـمآ ، لئان  تقیقح  هب  داد و  رارق  دوخ  هار  ارف  ار  نآ  تفای و  ار  هار  غارچ  قیقحت ، ثحب و  زا  يداـیز  لـحارم 
هفیظو نآ ، زا  غیلبت  هک  دننک  یم  ساسحا  - یئانشآ نودب  هچ  یئانشآ و  اب  هچ  - باتک ۀعلاطم  زا  سپ  نازیزع  زا  کیره  هک  مینک  یم 

یم رانک  هشوگ و  زا  زین  يرابخا  هکنیا  وگ  دوش ؛ یمن  یـشورفباتک  کی  ای  تاراشتنا و  کی  هب  رـصحنم  زگره  یناـگمه و  تسا  يا 
، تسا هتخاس  ناشیامنهر  تیب ، لها  هار  هب  هتـشاذگ و  تشرـس  کین  نایوج  تقیقح  ۀـّیحور  رد  یئازـسب  ریثأت  باتک ، نیا  هک  دـسر 
، نآ فارطا  سنوت و  ةدودـحم  رد  ار  رفن  رازه  زا 20  شیب  یهاتوک ، تّدم  فرظ  رد  تیدـتها » مث   » نآ یبرع  لصا  هک  هنوگ  نامه 
ص»  » دمحم لآ  اب  دهد و  ریخ  شیادخ  هک  تسا  فلؤم  مکحم  نامیا  ّتین و  صولخ  زا  هتفرگ  همشچرس  همه  نیا  دومن و  رـصبتسم 

.دیامرف روشحم 

--------

نیا اب  سیـسأت ، زاغآ  زا  هک  تسا  يا  هسـسؤم  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  باتک  نیا  رـشن  شخپ و  تمدـخ  هک  یمالـسا  فراعم  داینب 
یخیرات شراگن  تیب و  لها  راثآ  يایحا  هار  رد  هک  دش ، يراذگ  هیاپ  ّتین 
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لآ قشع  زا  لامالام  شبلق  هک  ضر )  ) ماما ترـضح  ةدـنیامن  هر »  » يرهم ساـّبع  دیـس  جاـح  هّللا  تیآ  موحرم  .درادرب  ماـگ  نیتسار 
زا رودب  - حیحـص یخیرات  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رد  زابرید  زا  دش ، يرپس  نانآ  هب  تمدخ  هار  رد  شتکرب  اب  رمع  رـسارس  دوب و  دمحم 

یئاور یخیرات و  عبنم  اهدـص  رد  شاکنک  قیقحت و  مزلتـسم  نیا  دوش و  هتـشاگن  مالـسا ، يارب  - اه ضغب  ّبح و  اه و  سوه  اهاوه و 
هب تافو ، زا  لبق  یلاس  دـنچ  هکنیا  ات  دـنک  يراذـگ  هیاپ  روظنم  نیا  يارب  ار  يزکرم  هک  درک  یم  شـالت  هراومه  يور  نیازا  تسا ؛

.دیامن سیسأت  روظنم  نیدب  یعافتنا ، ریغ  يا  هسسؤم  هک  تخاس  قفوم  ار  وا  دنوادخ  دیشخب و  لمع  ۀماج  وزرآ  نیا 

يارب يزاس  هدامآ  فلتخم و  ياه  هنیمز  رد  تمدـخ  لوغـشم  املع ، نیققحم و  زا  يدایز  دادـعت  اب  مق  یمالـسا  فراعم  داـینب  نونکا 
.دشاب یم  يراگنخیرات  ّمهم  حرط 

نیققحم و تّمه  اب  هک  تسا  يور  شیپ  یّمهم  بلاج و  ياهحرط  هدیـسر و  مامتا  هب  يریدـقت  نایاش  دنمـشزرا و  ياهراک  نونکاـت 
رارق راثآ  نیعّبتتم  ناهوژپ و  شناد  سرتسد  رد  رود ، نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  داینب ، زوسلد  دّهعتم و  نیلوئـسم  نید و  هب  نارازگتمدخ 

.هّللا ءاش  نا  تفرگ  دهاوخ 

: زا دنترابع  هصالخ  روطب  داینب ، مامتا  فرش  رد  ای  هدش  ماجنا  تامادقا 

ینعی تسا  هرّـسفم  تایآ  هب  طوبرم  نآ  دلج  ود  هک  ریظن  یب  هدنزرا و  تسا  يا  هعوسوم  جـع : »  » يدـهملا مامالا  ثیداحا  مجعم  -1
تسا و هدش  لیوأت  ریسفت و  فیرشلا  هجرف  هّللا  لجع  يدهم  ترضح  ّتیرشب  یجنم  ایـصوالا  متاخ  سدقم  دوجو  ةرابرد  هک  یتایآ 

نآ ةرابرد  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا  اهتیاور و  يواح  رگید  دلج  راهچ  دودح 
لها رداصم  ارثکا  هک  دـشاب  یم  يریـسفت  یخیرات و  یئاور و  ردـصم  زا 400  شیب  زا  هدش  جارختـسا  ياهتیاور  .دشاب  یم  ترـضح 

رارق پاچ  ییاهن  ۀلحرم  رد  باتک  نیا  نونکا  .تسا  ّتنس 
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.دراد

.دش دهاوخ  ماجنا  يدوز  هب  هک  تسا  ارجا  تسد  رد  مالّسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ریاس  هب  تبسن  یسیون  مجعم  حرط  نیمه  و 

دراد و پاچ  ةدامآ  ار  هر »  » ینارحب مشاه  دیـس  همالع  موحرم  ۀتـشون  یلولا » هرـصبت   » باتک نونکا  مه  داینب ، ثارت  ءاـیحا  شخب  -2
.تسا قیقحت  تسد  رد  ینّابر  ملاع  نآ  زجاعملا » هنیدم   » و راربألا » هیلح   » ياهباتک

هب ات  مالسا  ردص  زا  هعیش  ياهقف  راثآ  اه و  هتشون  رد  قیقحت  تسا و  هعیش  گرزب  ياهقف  ءارآ  تارظن و  يواح  هک  یهقف : مجعم  -3
همادا نانچمه  یهقف  ياهباتک  زا  يرادرب  شیف  هک  دش  دـهاوخ  رـشتنم  یهقف  مجعم  کی  تروص  هب  شراگن  یـسررب و  دروم  زورما ،
.دیسر دهاوخ  دلج  هب 15  نآ  تادلجم  ددـع  دریگرب و  رد  ار  یهقف  هلئـسم  رازه  یـس  زا  شیب  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  نینچ  دراد و 

بالط و هیملع و  ياه  هزوح  مامت  يرادرب  هرهب  هدافتسا و  دروم  نامگ  یب  دوش ، یم  حرطم  راب  نیتسخن  يارب  هک  هدنزرا  راکتبا  نیا 
لئاسم نیا  مامت  یهلا ، تاقیفوت  اب  هّللا ، ءاش  نا  هک  دیما  نیا  هب  .تفرگ  دهاوخ  رارق  حوطس ، مامت  رد  یمالـسا  مولع  نیققحم  املع و 

.دریگ رارق  مومع  سرتسد  رد  یناسآ  هب  دوش و  هدناجنگ  يرتویپماک  ياهراون  اه و  کسید  رد  اهقف  ءارآ  تارظن و  و 

ۀلحرم رد  يربک ، تبیغ  نامز  ات  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  تثعب  زا  لـبق  زا  يراـگنخیرات : یـساسا  مهم و  حرط  -4
.دراد رارق  نیزاغآ 

***

ناشیا هک  دنراگنب  همجرت  رب  ار  يا  همّدقم  باتک ، مرتحم  فلؤم  هک  دوب  نیاربانب  میداد ، رکذـت  مّود  لّوا و  پاچ  رد  هک  هنوگ  نامه 
دیما نیا  هب  دندومن ، افتکا  دنا ، هتـشون  ناریا » هب  تشگزاب   » ةرابرد هک  هاتوک  ۀمّدقم  نیمه  هب  و  دـنیایب ، ناریا  هب  دنتـسناوتن  هنافـسأتم 

ّلک رد  هدنیآ ، رد  هک 
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اجنیا رد  رگید  راب  - تسا باتک  ءزج  تقیقح  رد  هک  - همّدـقم نیا  و  دـنیازفیب ، باتک  لصا  رب  ار  یبلاطم  هدومن و  رظندـیدجت  باـتک 
.میئامن یم  جرد 
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ناریا هب  تشگزاب 

مرح ترایز  هب  ندیسر ، زا  سپ  یتعاس  .میدش  فّرشم  ع )  ) اضر ماما  ترایز  هب  فرش »  » مدنزرف اب  هارمه  مراصبتسا ، عّیشت و  زا  سپ 
اب كاواس  نارودزم  .دنتـشاد  تکرـش  زین  یناحور  اهرازه  نآ  رد  هک  داتفا  هارب  یتارهاظت  دـش و  اپرب  یتمایق  ناهگان  هک  میتفر  رّهطم 

لزنم رد  هک  دوب  ام  يارب  یندـشان  شومارف  يزور  زور ، نآ  .دـندوشگ  ناگدـننکرهاظت  رب  شتآ  اهرتپوکیله ، اـهکنات و  زا  هدافتـسا 
.میدنارذگ مانب  نویناحور  زا  یکی 

رادید هب  میدش و  فّرـشم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  رتخد  همطاف  ترـضح  ترایز  هب  زین  اجنآ  رد  و  میتشگزاب ، مق  سّدقم  رهـش  هب 
، میتخانـش ار  اهنآ  ترفاسم ، نیمه  رد  زین  یخرب  هتـشاد و  ییانـشآ  اهنآ  زا  یخرب  اـب  ـالبق  هک  یمرتحم  ياـملع  عجارم و  زا  يرایـسب 

دش سیراپ  دراو  هک  دوب  ینیمخ  ماما  مدرم ، نخس  هشیدنا و  ّمه و  مامت  اهزور  نآ  .منک  یم  راختفا  ییانـشآ  نیا  هب  نونکات  میتفر و 
شترضح ةراشا  اب  ناریا  دوب و  وا  روتسد  هب  زین  دهـشم  تارهاظت  نآ  مدیمهف  هک  دوب  اجنآ  درک ؛ یم  يربهر  ار  ناریا  ّتلم  اجنآ  زا  و 

.دنیشن یم  دزیخ و  یمرب 
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دـیبوک و مهرد  ار  هاش  تخت  جات و  تشگزاـب و  ناریا  هب  هّرـس » سّدـق   » ینیمخ ماـما  هک  دوب ، هتـشذگن  نامتـشگزاب  زا  يزور  دـنچ 
ةدژم دوخ  هب  ناناملسم  دنتفگ و  کیبل  نآ  هب  ناهج  برغ  قرـش و  رد  ناملـسم  اهنویلیم  دیـسر و  يزوریپ  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
ُهَرُون َِّمُتی  ْنَأ  ّالِإ 

�
ّللَا 

�
ُه َیبْأَی  ْمِهِها�ْوفَِأب َو  ّللَا 

�
ِه َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری  : » دیامرف یم  دنوادخ  .دنداد  يدازآ  ییاهر و  نارود  ندـش  کیدزن 

« . َنوُِرفا�ْکلَا َهِرَک  َْول  َو 

مرتحم داینب  زا  ینادردـق  رّکـشت و  یـسراف و  نابز  هب  تیدـتها » مث   » مباتک ۀـمجرت  رب  يرهم  داتـسا  مردارب  زا  ساپـس  رّکـشت و  نمض 
رد نازورف  یلعشم  نوچمه  ار  یبالقنا  ناریا  مق و  سّدقم  رهش  هک  مهاوخ  یم  گرزب  دنوادخ  زا  باتک ، رشن  رب  مق  یمالسا  فراعم 

.درادب ظوفحم  نانمشد  ياه  هئطوت  زا  ار  نآ  دراد و  هگن  اه  یکیرات 
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مجرتم همدقم 

همجرت هزیگنا 

میحرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

، هدنـسیون دوب ، مولعم  باتک  مان  زا  .مدـش  تیادـه  هاگنآ  ینعی  دوب  تیدـتها » ّمث   » باتک مان  .داد  نم  هب  ار  شباتک  ناتـسود  زا  یکی 
ارم باتک  رتیت  .تیاده  رون  هب  ندیسر  سپس  یهارمگ و  شدوخ ، حالطـصا  هب  نارود  تسا ، هتـشاگن  ار  دوخ  نارود  ود  تشذگرس 

یطیحم رد  هّللا  دـمحب  هچرگ  نم  هک  - هدـنناوخ زیزع  تسود  ناهنپ  هچ  امـش  زا  و  منک ، هعلاطم  نایاپ  ات  زاـغآ  زا  ار  نآ  هک  تشاداو 
تیب و لها  بهذم  رد  یفاک  قیقحت  اب  - هرس سّدق  مردپ  موحرم  شرافـس  هب  انب  - ابیرقت یگلاس  هدزاود  ّنس  رد  هدمآ و  ایند  هب  یعیش 

لها هّقح  بهذـم  وریپ  ار  دوخ  یفاک ، تیارد  ملع و  اب  هیلع ، هّللا  ناوضر  ینیما  موحرم  ریدـغلا »  » باتک لـماک  ةرود  کـی  ندـناوخ 
رب دنمجرا ، باتک  نیا  ۀعلاطم  لاح ، نیا  اب  دنـشاب ، اریذـپ  نایعیـش  نابحم و  عمج  رد  ارم  هک  مراودـیما  هتـسناد و  مالّـسلا  مهیلع  تیب 

دیـسر و دـیهاوخ  تقیقح  نیمه  هب  نآ ، لـماک  هعلاـطم  اـب  هک  دـیتسه  امـش  نیا  و  درک ، نادـنچ  ود  ار  میبلق  ناـنیمطا  دوزفا و  منیقی 
یپ نشور  تقیقح  نیا  هب  اهیهاوخدوخ ، اهاوه و  اه و  ّتیبصع  زا  رودب  نآ ، ندناوخ  اب  زین  دنتـسه  بهاذـم  رگید  وریپ  هک  یناردارب 

کی اب  هدرب و 
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مکحم نامسیر  هب  هدز و  سپ  ار  یهارمگ  تملظ و  ياه  هدرپ  باتک ، فلؤم  دننامه  هدننک  تیاده  يادخ  رب  لّکوت  يّدج  میمـصت 
.دندنویپب هیجان » هقرف   » عابتا تیب و  لها  ناوریپ  عمج  هب  هدز و  گنچ  یهلا 

ادخ هک  اجنآ  زا  یلو  منک  رفس  زین  ناتـسبرع  هب  وا ، اب  رادید  يارب  مدوب  رـضاح  هک  مدش  هدنـسیون  بوذجم  نانچ  باتک ، ندناوخ  اب 
زا هدـید و  ناگدـش  توعد  ءزج  ار  ناشیا  اجنآ  رد  مدـش و  توعد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هرگنک  هب  يدـنچ  زا  سپ  تساوخ ، یم 

ّتین اب  نوچ  تشاد ، یمـسر  تاسلج  زا  یکی  رد  هرگنک  نانامهیم  اب  هک  ینانخـس  رد  .مدرب  تّذل  شنانخـس  زا  دنـسرخ و  شرادید 
تمظع زا  .تفگ  هرونم ) هنیدم   ) شدوخ نیمزرس  رد  ص »  » ربمایپ تبرغ  زا  تسـشن : یم  بلق  رب  تفگ ، یم  نخـس  صولخ  كاپ و 
تسیرگ ماما  كوس  رد  .تفگ  اهناتساد  برغ ، رد  ماما ، بالقنا  زا  سپ  نیملسم ، مالسا و  تزع  زا  .تفگ  هرس » سدق   » ینیمخ ماما 

.تشاداو هیرگ  هب  ار  همه  و 

دنزب و مق » یمالسا  فراعم  داینب   » هب مه  يرـس  دیآ ، یم  مق  هب  یتقو  هک  میدرک  توعد  ار  وا  .دش  ربارب  دنچ  وا  هب  ما  هقالع  تبحم و 
.مینک تبحص  وا  اب  رتشیب  اجنآ  رد 

.تفریذپ ار  ام  توعد  دوبن ، مق  رد  زور  کی  زا  شیب  هکنیا  اب  دمآ و  مق  هب 

زا مه  زاب  .دز  فرح  شراصبتسا  هب  عجار  لیـصفت  هب  وا  .میدرک  تبحـص  رانک  هشوگ و  زا  میتسـشن و  وا  اب  تعاس  راهچ  هب  کیدزن 
.درک لقن  اه  هرطاخ  تفگ ، اهنخس  ماما ،

، دـندرک یم  تبحـص  مه  اب  دوب ، هتـسشن  هاگـشناد  ناداتـسا  ریاس  اب  يزور  هاگـشناد ، رد  هک : دوب  نیا  شیابیز  ياه  هرطاـخ  زا  یکی 
ةرابرد راجزنا ، رّفنت و  اب  .تسا  هعیش  دیمهف  دیوگ ، یم  نخس  بالقنا  زا  وا  هک  دید  دش ، دراو  نانآ  رب  ناتسبرع  هاگشناد  زا  يداتـسا 

ص»  » ربماـیپ يومع  ساـبع  هب  رمع  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  تفگ : وا  هب  دیـس  درک  داـقتنا  نیموصعم ، ءاـیلوا و  هب  نتـسج  لّـسوت 
یباهو داتسا  .دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  نیخروم  ۀمه  دش و  لّسوتم 
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: تفگ شخساپ  رد  دیس  .دیوش  یم  لّسوتم  اه  هدرم  هب  نایعیش  امش  اّما  درادن  لاکـشا  هدنز ، هب  نتـسج  لّسوت  تسا ، تسرد  تفگ :
حلاص ةدنب  هب  موش  یم  لّسوتم  نم  ادنوادخ ، تفگ : دّیس  هاگنآ  .يرآ  تفگ : یباهو  دیناد ؟ یم  اور  ار  ناگدنز  هب  لّسوت  امـش  سپ 

زاب رگید  دور و  یم  نوریب  تعرس  هب  - یتحاران تّدش  زا  - تشادن یخـساپ  چیه  هکنیا  زا  یباهو  داتـسا  .ینیمخ  ماما  تا ، هتـسیاش  و 
« ینیمخ  » مان دنک ، یم  رارف  هّللا ، مسب  ندینش  زا  ناطیش  هک  روط  نامه  دیوگ : یم  دنک و  یم  ناداتـسا  رگید  هب  ور  دّیـس  ددرگ ! یمن 

.دراد یماو  رارف  هب  ار  نیطایش  نیا  زین ،

رد شندش ، هعیش  راصبتسا و  ةرطاخ  هک  ار  شا  همانرفس  هک  مدش  نآ  رب  تاظحل ، نامه  رد  مدوب ، هدش  وا  بوذجم  هتفیـش و  هک  نم 
نیا تسا  مزال  دراد و  يا  هدنزومآ  هدنزرا و  رایـسب  بلاطم  اریز  منک  همجرت  تسا ، هتـشاذگ  تیدـتها » مث   » ار شمان  هتـشاگن و  نآ 

.دننک هدافتسا  نآ  زا  ناناملسم  ۀمه  دوش و  همجرت  نوگانوگ  ياهنابز  هب  باتک ،

بـش ات  مدومن و  نآ  همجرت  هب  عورـش  تسدب ، ملق  متفرگ و  وضو  سدقم ، راک  نیا  يارب  متـشگزاب  هناخ  هب  هک  دوب  بش  هد  تعاس 
رارق امـش  رایتخا  رد  دـش و  همجرت  باتک  زور  دـنچ  زا  سپ  ناـس  نیدـب  .مدـنادرگرب و  یـسراف  هب  ار  باـتک  مّوس  کـی  بیرق  دـعب 

دینک و هعلاطم  رخآ  هب  ات  لّوا  زا  هدش ، هتشون  ناتساد  دننام  اویش و  یکبس  اب  هک  ار  باتک  تسا  نیا  مراد  هک  یئاعدتـسا  اهنت  .تفرگ 
نامگ یب  دیوش و  یم  شا  هدنسیون  ۀتفیش  بوذجم و  هحفـص ، نیلّوا  ۀعلاطم  اب  متـسه  نئمطم  دنچره  دینکن ، یناوخ  هدنکارپ  ار  نآ 

.دناوخ دیهاوخ  ار  نآ  رخآ ، ات 

.دیریگب هدیدان  دوخ ، يراوگرزب  اب  ار  مجرتم  تاهابتشا  هک  تسا  نیا  مرگید  ياعدتسا 

روهظ زور  بش و  ات  و  تسا ، اپرب  برغم  قرشم و  ات  و  ناهاگماش ، ناهاگحبص و  رد  تصرف  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ادنوادخ !
نشور رجف  دشک و  یم  سفن  حبص  ات  تسا و  اپرب  زور  بش و  ياون  ات  و  دنراد ، زورب  و 
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.ددرگ یم 

وا دندرگ ، یم  لال  هتـسب و  اهنابز  مامت  هک  هاگنآ  هد و  رارق  دنوش  یم  دراو  وت  رب  هک  ینمؤم  نانامهم  يوگنخـس  ار  دّمحم  ادنوادخ !
.هد رارق  تدوخ  حدم  هب  يایوگ  ار 

هاگیاج رد  ار  وا  ریذپب و  شتما  رد  ار  شتعافش  زاس و  راکـشآ  ار  شلیلد  رب و  الاب  ار  شا  هجرد  و  نادرگ ، الاو  ار  شتلزنم  ادنوادخ !
.زیگنارب يا  هدومرف  هدعو  يو  هب  هک  يا  هدوتس 

دورد و دنتـسه ، ام  نارورـس  اه و  هناشن  اهغارچ ، نایامنهر ، اهتّجح ، نایاوشیپ ، همه  هک  شنادنزرف  زا  يایـصوا  رب  وا و  رب  ادـنوادخ !
.تسرف نایاپ  یب  مالس 

، شیاسآ يراوشد و  رضح ، رفس و  يرادیب ، باوخ و  يراتفرگ ، یتمالـس و  شمارآ ، یتحاران و  ره  رد  ام  هاگ  هیکت  نانیا  ادنوادخ !
قح تنخس  -و  يا هدومرف  دوخ  هک  امرف  روشحم  ناشهورگ  هرمز و  رد  ار  ام  نانآ ، قح  هب  سپ  دنا ، نوکس  تکرح و  بش و  زور و 

« . مهمامإب سانا  ّلک  اوعدن  موی  - » تسا

يرهم داوج  دمحم 
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: ءادها

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

« تلکوت هیلع  «و 

اهعارتخا ناهج  رد  فاشتکا  هن  نیون ، فشک  کی  ناتـساد  و  دشاب ، یم  ترفاسم  کی  ناتـساد  تسا ، شیالآ  یب  هداس و  نم  باتک 
نیا هکنیا  زا  .ینید و  ياه  هفـسلف  یبهذم و  ياهبتکم  زا  یلیـس  نایم  رد  دئاقع و  ناهج  رد  هکلب  يژولویزیف ، یکینکت و  تاراکتبا  و 

ار مباتک  يور  نیازا  هتخاس ، زاتمم  تاقولخم  ریاس  زا  ار  ناـسنا  هک  ومه  دراد ، كاـپ  ینهذ  ملاـس و  يدرخ  رب  هیکت  تسخن  فشک ،
ۀّفک دجنس و  یم  تلادع  يوزارت  اب  ار  نانخس  دنیزگ و  یم  لطاب  ياه  هدوت  نایم  زا  هداد و  صیخـشت  ار  قح  هک  یملاس  لقع  ره  هب 

؛ دزاس یم  ادج  ابرلد  نیریـش و  نخـس  زا  تسا  نیتم  یقطنم و  هک  هچنآ  اهفرح ، اهوگتفگ و  ۀنراقم  اب  دهد و  یم  حـیجرت  ار  نیتسار 
: دیامرف یم  دنوادخ  انامه  هک  منک  یم  ءادها 

« . دننادنمدرخ نانآ  هدرک و  تیاده  يادخ  ار  نانآ  انامه  دننک ، یم  يوریپ  ار  شنیرتهب  دنونش و  یم  ار  نخس  هک  نانآ  »

دیاشگب و قح  ندینش  يارب  نامناگدید  زا  شیپ  ار  ام  ياهلد  مهاوخ  یم  ناحبـس  يادخ  زا  و  منک ، یم  هیده  ار  مباتک  اهنآ ، ۀمه  هب 
مینک و لابند  ار  نآ  ات  دـشابن  نآ  رب  يرابغ  زگره  هک  یبان  ّقح  نامه  دـنایامنب ؛ اـم  هب  ار  قح  نشور و  ار  ناـمبولق  تیادـه و  ار  اـم 
وا قیقحتب  هک  دهد  رارق  شا  هتسیاش  ناگدنب  ةرمز  رد  ار  ام  میئوج و  يرود  نآ  زا  ات  دهد  ناشن  ام  هب  تسه  هک  هنوگ  نامه  ار  لطاب 

.تسا هدننک  تباجا  اونش و 
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: راتفگشیپ

15 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


16 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


يرترب شناگدـیرفآ  ریاـس  رب  داد و  رارق  یماوق  نیرتوکین  رد  ار  وا  دـیرفآ و  باـن  لـگ  زا  ار  ناـسنا  هک  ساپـس  ار  ناـیناهج  يادـخ 
نابز مشچ و  ود  دنک و  لیدبت  نیقی  هب  ار  شنامگ  هک  دیشخب  یلقع  ار  وا  دروآرد و  هدجس  هب  وا  يارب  ار  بّرقم  ناگتشرف  دیشخب و 
دنهد رادشه  تراشب و  ار  وا  هک  داتسرف  وا  يارب  یناگداتـسرف  دنایامن و  وا  هب  ار  دب ) بوخ و   ) هار ود  ره  درک و  اطع  وا  هب  بل  ود  و 

ناطیـش اریز  دتـسرپن  ار  ناطیـش  هک  داد  روتـسد  وا  هب  .دـنزاس و  رود  نیعل  سیلبا  يوریپ  زا  هتخاـس و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا  و 
رد زگره  دـیامیپب و  راوتـسا  ینامیا  رادـیب و  یمـشچ  اب  ار  شمیقتـسم  هار  دـیامن و  تدابع  ار  يادـخ  اهنت  .راکـشآ و  تسا  ینمـشد 

يوریپ دندرک ، یم  دیلقت  ار  دوخ  ناگتـشذگ  نشور ، یناهرب  لیلد و  نودب  هک  ار  شناکاین  ناردپ و  ناشیوخ و  نارای و  شا ، هدیقع 
زا نم  انامه  دیوگب  دهد و  ماجنا  هتسیاش  يراک  دنک و  توعد  ادخ  يوس  هب  هک  تسا  یسک  نخس  زا  رتاویـش  ینخـس  هچ  و   » دیامنن

« . مناناملسم

، ناشخرد نارتهم  ربهر  ناناملـسم و  ربمایپ  هّللا  دبع  نب  دمحم  نامرورـس  الوم و  رب  مراگدرورپ  تاکرب  تاّیحت و  مالـس و  دورد و  و 
هک ومه  تیاده ، رون  هب  یهارمگ  تلاهج و  یکیرات  زا  تیرـشب  ةدنهد  تاجن  نامولظم و  ةدنهد  يرای  نافعـضتسم ، ةدننک  ترـصن 

لها رب  .تشگ و  ثوعبم  نیملاعلل  همحر 

17 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


ياه هناشن  نیفراع و  هار  غارچ  نینمؤم و  ياوشیپ  اـت  داد  يرترب  شتاـقولخم  رگید  رب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  شنیرهاـط  نیبیط و  تیب 
ناـنآ زا  ار  يدـیلپ  سجر و  ره  هکنآ  زا  سپ  تسناد  بجاو  - میرک نآرق  رد  - ار ناـنآ  ّتبحم  و  دنـشاب ، نیـصلخم  نیتسار و  نادرم 
دیوج يرود  سکره  راگتـسر و  دوش ، راوس  اهنآ  یتشک  رد  سک  ره  هک  داد  هدـعو  داد و  رارق  نیموصعم  زا  ار  اهنآ  تخاس و  رود 

.دشاب ناگدش  كاله  زا 

ار دوخ  ناج  دـندرک و  ریدـقت  مارتحا و  دـندومن و  کمک  يرای و  ار  وا  هک  شکرابم  یمارگ و  ناراـی  رب  دـنوادخ  دورد  نینچمه  و 
رییغت و زگره  دـندنام و  رادـیاپ  شّطخ  رب  وا  زا  سپ  دـندومن و  يوریپ  تخانـش ، زا  سپ  ار  قـح  دـندرک و  راـثن  نـید  يزوریپ  يارب 

ریخ يازج  نیملـسم  مالـسا و  زا  ار  نانآ  يادخ  .دـندوب  ناگدننکرکـش  نارازگـساپس و  زا  دـندادن و  ناشن  دوخ  زا  نید  رد  یلیدـبت 
.داب يادخ  دورد  زیخاتسر ، زور  ات  دندنام  رادیاپ  تیاده  هار  نآ  رد  هک  یناسک  نانآ و  نیعبات  رب  .دیامرف و  تیانع 

ياشگب منابز  زا  هرگ  ینیقی و  قح و  هب  میامنهر  وت  هک  زاس  نشور  ار  مبلق  یئاناد و  اونـش و  وت  اـنامه  هک  ریذـپب  نم  زا  اراـگدرورپ !
.ینک یم  اطع  تنمؤم  ناگدنب  زا  یهاوخ  یم  هکره  هب  ار  تمکح  وت  انامه  هک 

.امرف روشحم  نیحلاص  اب  هد و  نوزفا  یملع  ارم  اراگدرورپ !
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میگدنز رب  هاتوک  يرذگ 
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میگدنز رب  هاتوک  يرذگ 

هراشا

.دش یم  رازگرب  اجنآ  رد  حیوارت »  » زامن ناضمر  هام  رد  هک  درب  لحم  دجـسم  هب  دوخ  اب  ارم  مردـپ  هک  ار  يزور  ما  هدربن  دای  زا  زونه 
.دنتفگ دمآ  شوخ  نم  هب  نانآ  درک و  یفرعم  نارازگزامن  هب  ارم  وا  هک  متشادن  شیب  لاس  هد  زور  نآ  نم 

.تسا و هدرک  مهارف  بش  هس  ای  بش  ود  يارب  تعامج  اب  ارم  ندناوخ  حیوارت  زامن  ۀمانرب  نآرق ، مّلعم  هک  متسناد  یم  لبق  اهتدم  زا 
مود فصن  هب  ماما  ات  موش  رظتنم  مناوخب و  ار  حـیوارت  تعامج  زامن  مدرم  اب  هارمه  لحم ، ناـکدوک  رگید  اـب  هک  دوب  نیا  رب  تداـع 
ماما طسوت  لزنم  رد  دزومایب و  ام  هب  بتکم »  » رد ار  نآرق  هک  تشاد  يدایز  ششوک  مردپ  هکنیا  زا  .دسرب و  میرم  ةروس  ینعی  نآرق 
مامت ظفاح  ام و  ياهلیماف  زا  یئانیبان  درم  تعامج  ماما  نآ  هک  مریگب  ارف  نآرق  میلعت  یـصوصخ  ياهـسرد  زین  اهبـش  لحم ، تعامج 

هب ار  دوخ  لضف  هار ، نیا  زا  تساوخ  یم  نآرق  مّلعم  مدوب ، هدرک  ظفح  ار  نآرق  زا  یمین  یناوجون  ّنس  نآ  رد  نم  نوچ  دوب و  نآرق 
نم زا  راب  نیدنچ  دوب و  هداد  دای  نم  هب  ّتقد  اب  ار  نآرق  يدیوجت  لئاسم  اذل  و  دنامهفب ، نارگید 
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مردپ و هک  يوحن  نیرتهب  هب  عمج  رد  نآرق  توالت  -و  نم تماما  هب  - زامن ندـش  مامت  نم و  زا  نانیمطا  زا  سپ  دوب و  هتفرگ  ناحتما 
کیربت ار  مردپ  دندوتس و  نم  میلعت  رب  ار  مّلعم  متفرگ و  رارق  نیرـضاح  مامت  دنیاشوخ  باجعا و  دروم  دنتـشاد ، عّقوت  نم  زا  ممّلعم 

.دنتفگ رکش   (1) خیش » تاکرب   » رب مالسا و  تمعن  رب  ار  يادخ  ناگمه  دنتفگ و 

نآ زا  سپ  - يروآ ماـن  ترهـش و  همه  نآ  دور  یمن  نوریب  مرطاـخ  زا  تسین و  یندـش  شوـمارف  زگره  هـک  مدـنارذگ  ار  یئاـهزور 
یئازـسب ریثأت  میگدـنز  رد  ناضمر ، ياهبـش  نآ  تروص  ره  رد  دیـسر و  رهـش  ّلـک  هب  شا  هزاوآ  هتـشذگ و  اـم  هقطنم  زا  هک  - هیـضق

یم مگردرـس  ارم  دایز  ياههار  هاگره  هک  ارچ  تسا ، دوجوم  زین  شراثآ  نونکاـت  هک  تخاـس  انـشآ  رتشیب  نید ، اـب  ارم  تشاذـگ و 
ساسحا دوخ  رد  هاـگره  دـناشک و  یم  میقتـسم  هار  هب  ارم  هک  منک  یم  ساـسحا  منورد  رد  يا  هداـعلا  قراـخ  يورین  کـی  دـنزاس ،

ار نامیا  رون  منورد  رد  دنرب و  یم  الاب  یحور  تاجرد  نیرتالاو  هب  ارم  اهراگدای  نآ  میامن ، یم  یگدنز  یچوپ  ّتیصخش و  فعض 
.منک لّمحت  تسا ، گرزب  دنچره  ار  تیلوئسم  هک  دنزاس  یم  نشور 

یناوجون نس  نآ  رد  مدرم  يزامنشیپ  تماما و  نامه  هک  دومن  راذگاو  نم  هب  ممّلعم ، تقیقح  رد  ای  مردپ  هک  یتّیلوئـسم  نآ  ایوگ  و 
هتساوخ نم  زا  ّلقاال  ای  مسرب  نادب  مدوب  لیام  دوخ  هک  يا  هجرد  نآ  هب  تبسن  هک  مشاب  هتـشاد  یـساسحا  نینچ  درک  راداو  ارم  دوب ،

بعل وهل و  زا  یلاخ  هک  مدنارذگ  یبسن  یتماقتسا  کی  رد  ار  یناوج  یکدوک و  نارود  ناس  نیدب  .منادب و  رّـصقم  ار  دوخ  دش ، یم 
یتّیصخش مناردارب ، مامت  نایم  رد  ات  مدوب  دنوادخ  تیانع  دروم  هراومه  دوب و  هارمه  دیلقت  یگداس و  اب  رتشیب  دنچره  دوبن و  زین 
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.مشاب هتشاد  ینمادکاپ  شمارآ و  قالخا و  بدا و  رظن  زا  یئانثتسا 

هک مدوشگ  یلاح  رد  ار  مناگدید  هک  ارچ  دراذگ  میگدنز  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  - دنک تمحر  شیادخ  - مردام هک  مربب  دای  زا  دیابن  و 
نم اریز  درک  یم  انتعا  نم  هب  تیاهن  یب  تخومآ و  یم  نم  هب  ار  تراهط  زامن و  نینچمه  داد و  یم  داـی  نم  هب  ار  نآرق  ياـه  هروس 
مه ینادـنزرف  دوب و  رتگرزب  وا  زا  اهلاس  هک  دـید  یم  ار  ووه )  ) رگید نز  هناخ ، نامه  رد  دوخ ، رانک  رد  وا  مدوب و  شرـسپ  نیتسخن 

هقباسم کی  رد  شرهوش  نادنزرف  شیووه و  اب  ایوگ  داد ، یم  یّلست  ار  دوخ  نم  شزومآ  شرورپ و  هب  وا  اذل  تشاد ، وا  لاس  نس و 
.درک یم  تکرش 

دوخ يارب  ار  یناجیت »  » تقیرط هک  دراد  يوامـس »  » لیماف مامت  دزن  يا  هژیو  زایتما  داهن ، نم  رب  مردام  هک  یناـجیت »  » ماـن ناـنچمه  و 
دراو يوامـس »  » لزنم رد  دمآ و   (1) هصفق »  » رهـش هب  رئازجلا  زا  یناجیت » دمحا  خیـش   » نادنزرف زا  یکی  هک  زور  نآ  زا  دـندیزگرب و 

رایتخا دوخ  يارب  ار  يرگیفوص  شور  نیا  دـنمتورث ، دنمـشناد و  ياـه  هداوناـخ  اـصوصخ  رهـش  نآ  یلاـها  رتشیب  نآ  زا  سپ  دـش و 
تنوکـس نآ  رد  هداوناـخ  تسیب  زا  شیب  هک  يوامـس  لزنم  ناـیم  رد  هک  دوب  ماـن  نیا  رطاـخ  يارب  و  دـندرک ، غـیلبت  نآ  زا  هدوـمن و 

ارم تشاد  يدروخرب  یناـجیت »  » تقیرط اـب  هک  سکره  زین ، لزنم  نآ  زا  جراـخ  نینچمه  مدرک و  ادـیپ  يا  هژیو  ّتیبوـبحم  دنتـشاد ،
یم ارم  رـس  تسد و  - تشذـگ شرکذ  هک  - ناـضمر هاـم  ياهبـش  نآ  رد  هک  رازگزاـمن  نادرمریپ  زا  يرایـسب  و  تـشاد ، یم  یمارگ 

« یناجیت دـمحا  خیـش   » ام رورـس  تاکرب  ضیف  زا  همه  اهنیا  هک  دـندش  یم  روآدای  وا  هب  و  دـنتفگ ، یم  کیربت  مردـپ  هب  دندیـسوب و 
.تسا
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نیا هب  نیدقتعم  هدرک و  ادیپ  جاور  رصم  نادوس و  یبیل ، سنوت ، رئازجلا ، شکارم ، رد  یناجیت » تقیرط   » هک تسا  يروآدای  هب  مزال 
دنور یمن  یناجیت  دمحا  خیش  زج  ادخ  يایلوا  زا  کی  چیه  ترایز  هب  اذل  دنراد و  دوخ  بتکم  هب  تبـسن  بّصعت  يوحن ، هب  بتکم ،

زا امیقتـسم  ار  دوخ  ملع  هک  یناجیت » دمحا  خیـش   » زج دنا  هدرک  ذـخا  رگیدـکی  زا  ار  دوخ  ملع  ءایلوا  مامت  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  و 
یم هراومه  یناجیت  دـمحا  خیـش  هک  دـننک  یم  تیاور  دراد و  هلـصاف  تّوبن ، نامز  زا  نرق  دـنچره 13  هتفرگ  ارف  ص »  » مرکا ربماـیپ 
متخ لهچ  زا  تسا  رترب  هتـشاگن ، ناشخیـش  هک  یلماک  زامن  هک  دندقتعم  هدمآ و  وا  دزن  باوخ  رد  هن  يرادـیب و  رد  ربمایپ  هک  هتفگ 

.نآرق

هب - باتک رگید  ياج  رد  هکنیا  ات  مینک  یم  هدنـسب  - نایناجیت هب  عجار  - رادـقم نیمه  هب  میورن ، رتارف  راـصتخا  ةویـش  زا  هکنیا  يارب  و 
.میئامن رگید  يدای  نانآ  زا  ادخ - تساوخ 

میتعامج و ّتنـس و  لها  زا  ناملـسم و  هّللا  دمحب  ام  ۀمه  مدـش و  گرزب  هدـیقع  نیا  رب  موب ، زرم و  نیا  ناناوج  رگید  دـننام  زین  نم 
اقیرفآ لامـش  رد  هک  اهیفوص  رگید  اب  يدایز  فالتخا  فّوصت ، شور  رظن  زا  یلو  میـشاب  یم  سنا  نبا  کـلام  ماـما  بهذـم  رب  همه 
کیره دراد و  دوجو  يواسیع  یمالس و  ینامحر ، يرداق ، یناجیت ، ياه  هورگ  هصفق »  » رهـش رد  اهنت  هک  ارچ  میراد  دنتـسه ، رایـسب 
لفاحم سلاجم و  رد  دنراد و  رب  زا  دوخ  هب  صوصخم  ياهدرو  اهاعد و  اهرکذ ، اه ، هماکچ  هک  تسا  ینادـنمقالع  ناوریپ و  ياراد 
تـسه زین  یفنم  لئاسم  یخرب  ياراد  دـنچره  .دـننک و  یم  اپ  رب  دـنناوخ و  یم  اهرذـن  ای  يزوریپ  ای  نانک  هنتخ  ای  جاودزا  تبـسانمب 

.دیامن افیا  ناگدیزگرب  ءایلوا و  هب  مارتحا  ینید و  رئاعش  يایحا  يرادهگن و  رد  ار  یگرزب  شقن  تسا  هتسناوت  یلو 
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ادخ هناخ  ترایز 

رد هک  یمالسا » یبرع و  یگنهاشیپ  سنارفنک  نیتسخن   » رد تکرـش  يارب  ارم  سنوت » یگنهاشیپ  یّلم  نمجنا   » هک مدوب  هلاس  هدجیه 
نیرتکچوک و ار  مدوخ  نم  میدش ، باختنا  سنوت  ّلک  زا  هک  مدوب  يرفن  شـش  زا  یکی  نم  دیزگرب و  دش ، یم  رازگرب  همّرکم  ۀکم 
تختیاپ و رد  داتسا  یمّوس  سرادم و  ناریدم  زا  دندوب  ترابع  نانآ  زا  نت  ود  اریز  متسناد  یم  یمازعا  تئیه  ياضعا  نیرتداوس  مک 

.دوب نارود  نآ  رد  یلم » شزومآ  ریزو   » ناشیوخ زا  اما  تشاد  یلغش  هچ  متسناد  یمن  هک  ار  یمجنپ  راگنربخ و  یمراهچ 

« نامع  » هب سپـس  میدـنام ، اجنآ  رد  زور  هس  میدـش و  نانوی »  » تختیاپ نتآ »  » دراو تسخن  ینعی  دوب  میقتـسم  ریغ  تروصب  اـم  رفس 
ترفاسم يدوعس » ناتـسبرع   » يوس هب  هک  دوب  نآ  زا  سپ  میدیزگ و  تماقا  زور  راهچ  راید ، نآ  رد  میدرک و  رفـس  ندرا »  » تختیاپ

.میدروآ ياجب  ار  هرمع  جح و  کسانم  هتسج و  تکرش  سنارفنک  رد  هدرک و 

یئوگ دز  یم  تّدش  هب  مبلق  مدش ، یم  ادـخ  ۀـناخ  دراو  راب  نیتسخن  يارب  هک  یماگنه  تسین  فیـصوت  لباق  مینورد  ساسحا  زگره 
، دید یم  ار  شباوخ  اهتّدم  هک  ار  قیتع »  » ۀناخ نیا  شا  یقیقح  ناگدید  اب  ات  دنک  زاورپ  دیآ و  نوریب  ما  هنیـس  نورد  زا  تساوخ  یم 

نارئاز رس  زا  رتالاب  ارم  ناگتشرف  هک  مدرک  رّوصت  نینچ  دتسیا و  یمن  زاب  زگره  یتشادنپ  هک  تخیر  یم  اسآ  لیس  میاهکشا  درگنب ،
تیوس هب  وت  هدنب  نیا  کیّبل ، » مهّللا  کیبل   » میوگ یم  خساپ  ار  هّللا »  » يادن اجنآ  زا  دنرب و  یم  هبعک  ۀناخ  ماب  تشپ  هب 

25 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


نونکا دـنا و  هدرک  يرپس  ار  دوخ  رمع  اهنیا  دـب  هک ال  متفرگ  هجیتن  دیـسر  یم  مشوگب  نایجاح  کیّبل  يادـص  نوچ  و  تسا ، هدـمآ 
و رفـس ، نیا  زا  یهاگآ  هن  ما و  هتـشاد  یگدامآ  هن  نم  یلو  دنا ، هدروآ  يور  سّدقم  ناکم  نیدب  هدروآ و  درگ  یلوپ  هدـش و  هدامآ 

نم هب  عادو  هسوب  اب  منک ، یم  زاورپ  ادخ  ۀناخ  يوس  هب  نم  دش  نئمطم  دید و  ار  امیپاوه  ياهطیلب  هک  هاگنآ  مردپ  هک  دـیآ  یم  مدای 
ياجب ار  ادخ  ۀناخ  ّجـح  يور و  هّکم  هب  یناوج  نینـس  رد  نم و  زا  شیپ  تساوخ  ادـخ  مدـنزرف ، يا  وت  رب  داب  كرابم  : » تفگ یمه 

ّجـح و قیفوت  دـهد و  رارق  شیوخ  شزرمآ  دروم  ارم  هاوخب  ادـخ  زا  .یتـسه  یناـجیت  دـمحا  نم  يـالوم  دـنزرف  وـت  هک  ارچ  يروآ ،
« . دیامرف اطع  نم  هب  ار  شا  هناخ  ترایز 

هدـناسر یئالاو  ماقم  نآ  هب  تسا و  هدرک  هطاحا  شنایاپ  یب  ياهتیانع  اب  هتـساوخ و  ارم  دوخ  دـنوادخ ، هک  متـشادنپ  یم  يور  نیازا 
خساپ ار  یهلا  يادن  نتفگ و  کیّبل  هب  نم  زا  رتراوازس  تسیک  سپ  دنهد ، یم  ناج  اجنآ  هب  ندیسر  دیما  ترـسح و  رد  يرایـسب  هک 

یم مزمز  بآ  زا  همه ، زا  شیب  یتح  مدروآ و  یم  ياجب  یعـس  زامن و  ّدـح  زا  هدایز  مدرک و  یم  فاوط  رایـسب  ناس  نیدـب  و  نداد ،
ربمایپ نماد  رد  ار  دوخ  ایوگ  مناسرب و  ارح » راغ   » هب یمازعا  تئیه  ياضعا  زا  لبق  ار  دوخ  ات  متفر  یم  الاب  اه  هوک  زارف  رب  مدیشون و 
يریثأت هک  یئاه  هرظنم  اهزادـنا و  مشچ  هچ  هآ ! .مرب  یم  تّذـل  شا  هیـسدق  ساـفنا  رطع  يوب  زا  مراد  هک  مدرک  یم  ساـسحا  «ص »

.دش دهاوخن  هدودز  زگره  تشاذگ و  نم  سفن  رد  فرگش 

دومن و یم  هقـالع  ّتبحم و  راـهظا  نم  هب  دـید  یم  ارم  یمازعا  ياـه  تئیه  زا  سکره  هک  دوـب  نیا  نم  هب  راـگدرورپ  رگید  تیاـنع 
رد دـنچره  دـندیزرو ؛ یم  ّتبحم  نم  هب  مرفـسمه  ناتـسود  نینچمه  درک و  یم  تساوخرد  هبتاکم  یـسیون و  همان  يارب  ار  مسردآ 

ار ساسحا  نیا  نم  دندرمش و  کچوک  ارم  میدوب ، رفس  هدامآ  متشاد و  سنوت  تختیاپ  رد  اهنآ  اب  هک  رادید  نیلّوا 
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هداتفا بقع  ار  نانآ  دننک و  یم  ریقحت  ار  بونج  لها  اه ، يرهـش  لامـش  متـسناد ، یم  زین  البق  هک  ارچ  مدرک  ربص  متفایرد و  اهنآ  زا 
رگید دزن  ار  اهنآ  يوربآ  نم  دش و  ضوع  سنارفنک  ترفاسم و  زور  دـنچ  نیمه  رد  نم  هب  تبـسن  ناشرظن  دوز  هچ  دـنراگنا و  یم 

هک ینوگانوگ  ياه  هقباسم  رد  يدایز  ياه  هزیاج  متشاد و  ربزا  رعـش  هک  سب  زا  مدرک ، ناشدیفـسور  مدیرخ و  یمازعا  ياه  تئیه 
ناتـسود زا  سردآ  تـسیب  زا  شیب  مـنطو ، هـب  تشگزاـب  ماـگنه  هنوـگ  نیدـب  و  مدروآ ، تسدـب  دـش ، یم  رازگرب  تبــسانم  ره  هـب 

.متشاد دوخ  اب  فلتخم  ياهتّیلم  اب  نوگانوگ و 

هک دش  نیا  هجیتن  .میدینش و  یم  ار  ناشیاهینارنخس  هتـشاد و  تاقالم  املع  اب  رتشیب  هک  دوب  زور  جنپ  تسیب و  ناتـسبرع  رد  ام  تماقا 
یم رکف  زاغآ ، رد  و  دنتـشاد ! ار  اه  هدیقع  نیا  زین  رگید  ناناملـسم  مدرک  یم  وزرآ  مدرک و  ادـیپ  لیامت  ّتیباهو  دـئاقع  زا  یخرب  هب 
ادخ ناگدنب  نیرتاناد  نیرتکاپ و  اهنآ  هدیزگرب و  شا  هناخ  ینابهگن  يارب  شناگدنب  رگید  نایم  رد  ار  نانآ  دنوادخ  امتح  هک  مدرک 

یتمالـس يارب  دنـشاب و  یهلا  نانامهم  نایجاح و  تمدخ  رد  رتشیب  ات  هتخاس  زاین  یب  تفن »  » اب ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنا و  نیمز  يور  رب 
! دننک فرص  ار  دوخ  تقو  نانآ 

مردپ هک  یمیظع  لابقتسا  نآ  اب  مدش  هجاوم  رایتخا  یب  مدوب و  هدیشوپ  لاقع »  » اب ار  يدوعس  سابل  جح ، رفـس  زا  تشگزاب  ماگنه  و 
ربهر يواسیع و  تقیرط  ربهر  اهنآ  شیپاشیپ  دندوب و  ممودق  رظتنم  هاگدورف  رد  مدرم  زا  يرایسب  هکنیا  هچ  دوب ، هدروآ  مهارف  میارب 

.دندروخ یم  مشچ  هب  روبنط  رات و  اب  نایرداق  ربهر  یناجیت و 

یم دجـسم  ۀـبتع  رب  يا  هظحل  دـنچ  میدیـسر ، یم  هک  يدجـسم  ره  هب  دـندنادرگ و  یم  رهـش  ياـهنابایخ  رد  ریبـکت  هـلهله و  اـب  ارم 
قوش تّدش  زا  هک  رهش  نادیفس  شیر  نادرمریپ و  هژیوب  دنباتشب  ما  هقناعم  رادید و  هب  مدرم  ات  دندناتسیا 
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لاس ّنس و  هب  یجاح  چیه  زور  نآ  ات  هک  اصوصخ  دندرک ، یم  هسوب  قرغ  ارم  ص ، »  » مرکا ربمایپ  دقرم  ترایز  ادخ و  ۀناخ  رادـید 
.دنتشادن غارس  ار  يزیچ  نینچ  هصفق »  » رد دندوب و  هدیدن  نم 

یم کیربت  دـندمآ و  یم  ام  لزنم  هب  رهـش  ناگرزب  اه و  تیـصخش  هراومه  مدـنارذگ ؛ ماـّیا  نآ  رد  ار  مرمع  ياـهزور  نیرت  نیریش 
یهاـگ نم  مناوخب و  مردـپ  روـضح  رد  اـعد  و  هحتاـف » هروـس   » هک دنتـساوخ  یم  نم  زا  يرایـسب  دـندرک و  یم  اـعد  میارب  دـنتفگ و 

دروآ یم  روخب  مردام  دنتفر ، یم  ناگدننک  ترایز  هاگره  هک  دور  یمن  مدای  .مدش و  یم  قیوشت  مه  یهاگ  مدیشک و  یم  تلاجخ 
.دیامن فرطرب  ار  نیطایش  رکم  دزاس و  رود  نادوسح  ناگدید  زا  ارم  هک  درک  یم  دود  دنپسا  و 

ره زا  مدرم  و  درک ، یم  ماعطا  ار  مدرم  دیرب و  یم  رس  دنفسوگ  یناجیت ، ترـضح  هاگـشیپ  هب  همیل  ناونع و  هب  یلاوتم  بش  هس  مردپ 
نانآ تامدخ  اهیدوعس و  ةداعلا  قوف  مارتحا  ریدقت و  زا  دوب  رپ  میاهخـساپ  الومعم  دندیـسرپ و  یم  نم  زا  یگرزب  کچوک و  بلطم 

! ! ! . نیملسم يرای  مالسا و  رشن  رد 

نآ زا  سپ  تشگ و  یم  نم  هّجوتم  طقف  اـه  نهذ  دـش ، یم  هدرب  ماـن  نیا  اـجره  زور  نآ  زا  دـنداد و  بقل  یجاـح »  » ارم رهـش  مدرم 
یم دوخ  هفیظو  مه  نم  و  نیملـسملا » ناوخا   » هورگ دننام  نّیدتم  دارفا  نایم  رد  اصوصخ  مدـش  یم  رتروهـشم  رت و  فورعم  هتـسویپ 
عناق ناوت  مامت  اب  ار  نانآ  منک و  عنم  اهبوچ  رب  ندیشک  تسد  اه و  حیرـض  ندیـسوب  زا  ار  مدرم  منزب و  رـس  اهدجـسم  هب  هک  متـسناد 

.تسا كرش  اهراک  نیا  هک  مزاس 

مداد یم  سرد  دجاسم ، رد  هعمج  ياهزور  رد  ماما  هبطخ  زا  لبق  یهاگ  هک  اجنآ  ات  دش  یم  رتشیب  رتشیب و  نم  ّتیلاعف  ناس  نیدـب  و 
الثم دش ، یم  رازگرب  دـجاسم  نیا  رد  توافتم  ياهتقو  رد  زامن  اریز  مدـش ، یم  لقتنم  گرزب » دجـسم   » هب بوقعی » وبا  دجـسم   » زا و 

، دندناوخ یم  رهظ  زامن  دجسم  نآ  رد  رگا 
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نادرگاش رتشیب  نم ، هبنـشکی  ياهزور  نید  سرد  سلاجم  هب  ابلاغ  .دـش و  یم  هدـناوخ  تقو  نامه  رد  رـصع  زامن  رگید  دجـسم  رد 
یلیخ نم  سرد  زا  مدرک و  یم  سیردت  کینکت » تامدقم   » و يژولونکت »  » سرد ناتـسریبد ، نآ  رد  نم  هک  دندمآ  یم  یناتـسریبد 

زا هک  متشاذگ  یم  ار  هیام  نیرتشیب  دوخ  تقو  زا  نم  اریز  تشگ  یم  رتنوزفا  نم  هب  تبسن  ناشریدقت  ّتبحم و  دمآ و  یم  ناششوخ 
! نانیا دندوب  رایسب  هچ  و  میادزب ، ار  یتسیسکرام  يدام و  يداحلا و  هفسلف  ناداتسا  ياه  هشیدنا  ياهربا  ناشناهذا ، راکفا و 

هکنیا يارب  مه  نم  دـندمآ و  یم  نم  دزن  لزنم ، هب  اهنآ  زا  یخرب  دـندوب و  ینید  ياهـسرد  تقو  رظتنم  یبات  یب  اب  اه  هچب  لاحره  هب 
ار مزال  یگدامآ  ات  مدوب  هدرک  هعلاطم  یبوخ  هب  مدوب و  هدـیرخ  يدایز  یبهذـم  ياـهباتک  مشاـب ، هدرک  یئوگخـساپ  هداـمآ  ار  دوخ 

.مشاب هتشاد  نوگانوگ  ياهلاوئس  هب  نداد  خساپ  يارب 

لیام یلیخ  - دنک تمحر  شیادخ  - مردام هک  ارچ  متـشاد  هگن  ار  منید  زا  یمین  مجاودزا ، اب  متفر ، جح  هب  هک  یلاس  نآ  رد  انمـض  و 
دوب و هدش  رـضاح  ناشجاودزا  مسارم  رد  دوب و  هدرک  گرزب  ار  شرهوش  نادنزرف  مامت  وا  اریز  دـنک  داماد  ارم  گرم ، زا  شیپ  دوب 

تعاـطا ار  شروتـسد  نم  درک و  هدروآرب  ار  شیوزرآ  دـنوادخ  دریگب و  نشج  زین  ارم  يداـماد  هک  دوب  نیا  شیوزرآ  اـهنت  نوـنکا 
نیمود نیلوا و  تدـالو  نشج  رد  روضح  زا  سپ  زین  مرداـم  مدرک و  جاودزا  مدوب ، هدـیدن  ار  وا  زور  نآ  اـت  هک  يرتـخد  اـب  مدرک و 

جح هک  یلاح  رد  تفگ  تایح  دوردب  نآ ، زا  شیپ  لاس  ود  مردـپ  دوب و  دونـشخ  یـضار و  نم  زا  هک  یلاح  رد  تشذـگرد  مرـسپ ،
.داد ماجنا  یلماک  ۀبوت  شتافو ، زا  لبق  لاس  ود  دروآ و  ياجب  ار  ادخ  ۀناخ 

کی دیـسر و  يزوریپ  هب  یبیل  بالقنا  دندیـشک ، یم  ار  لیئارـسا  اب  گنج  رد  تسکـش  جـنر  بارعا  ناناملـسم و  هک  نارود  نآ  رد 
يربهر هب  ناوج 
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یم رس  سدق  يدازآ  يادن  دناوخ و  یم  تعامج  زامن  دجسم ، رد  مدرم  اب  تفگ و  یم  نخس  مالـسا  مان  هب  هک  دش  باختنا  بالقنا 
هدش وا  هتفیش  یمالسا ، یبرع و  ياهروشک  رد  ناملسم  ناناوج  زا  يرایـسب  هک  نانچمه  دوب  هدرک  بذج  يو  هب  ارم  رما  نیا  هک  داد 

هب مه  اب  هدرک و  عمج  ار  نیمّلعم  زا  رفن  لهچ  مینک و  میظنت  یبیل  هب  یگنهرف  ترفاسم  کـی  هک  میدـش  نآ  رب  يور  نیازا  و  دـندوب ،
حالص هب  هک  میدوب  يا  هدنیآ  هب  راودیما  دنسرخ و  یلیخ  تشگزاب  زا  سپ  .میتفر و  شیزوریپ ، زاغآ  رد  یبیل ، ردارب  روشک  ترایز 

.دوب ناهج  رد  یمالسا  یبرع و  تما 

هقالع و يردـقب  اهنآ  زا  یـضعب  اـب  دـش و  یم  لدـبودر  ناتـسود  زا  یخرب  اـب  يزیمآ  ّتبحم  ياـه  هماـن  هتـشذگ ، ياـهلاس  لوط  رد 
تّدم مامت  هک  ینالوط  ترفاسم  کی  هدامآ  ار  دوخ  مه  نم  .مورب  ناشترایز  هب  دنتـساوخ  یم  رارـصا  اب  نم  زا  هک  میتشاد  ّتیمیمص 

هار زا  سپـس  مور و  رـصم  هب  هتـشذگ  یبیل  زا  یکـشخ ، هار  زا  هک  دوب  نیا  ما  هماـنرب  مدومن و  تفرگ ، یم  رب  رد  ار  ناتـسبات  یلیطعت 
ياجب ار  هرمع  متساوخ  یم  مه  هک  دوب  مرظن  دروم  رگید  ياهاج  زا  شیب  اجنآ  ناتـسبرع و  ندرا و  هیروس ، هب  هاگنآ  نانبل و  هب  ایرد 

رد سرادم و  نیلـصحم  ياه  هدوت  نایم  رد  نآ  جّورم  غّلبم و  دوخ  هک  یتّیباّهو  نامه  میامنب ؛ تیباّهو  اب  يدهع  دـیدجت  مه  مروآ و 
.مدوب دنتشاد ، دمآ  تفر و  رتشیب  نیملسملا » ناوخا   » هک يدجاسم 

زا یکی  هب  دندناوخ و  یم  هعمج  زامن  هک  ینیرفاسم  اسب  هچ  دوب و  هدیسر  رواجم  ياهرهـش  هب  هتفر و  رتارف  مدوخ  رهـش  زا  نم  ةزاوآ 
ومه دیـسر ، یفداه » لیعامـسا  خیـش   » هب نخـس  .دنتفگ و  یم  یبلاطم  دوخ  هعماج  زا  دندش و  یم  رظاح  ما  هظعوم  سرد و  سلاجم 

وبا  » سنوت فورعم  رعاش  سأرلا  طقـسم  و  دـیرج »  » تختیاپ رزوت »  » رهـش رد  هفّوصتم  فورعم  ياه  هقیرط  زا  یکی  راذـگ  ناـینب  هک 
رد ینادیرم  ناوریپ و  خیش ، نیا  .دوب و  یباشلا » مساقلا 
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.تشاد ناملآ - هسنارف و  رد  یتح  - نارگراک نایم  رد  سنوت  زا  جراخ  سنوت و  رسارس 

دندوب هتـشون  نم  هب  یئالاب  دنلب و  همان  هک  دوب  هصفق »  » رد شناگدنیامن  هار  زا  وا  توعد  .مور  شرادید  هب  هک  درک  توعد  نم  زا  وا 
ادخ دزن  يزیـشپ  تمدـخ ، همه  نیا  هک  دنتـشاد  اعّدا  دـندوب و  هدرک  ناوارف  ساپـس  نیملـسم ، مالـسا و  هب  تبـسن  نم  تامدـخ  زا  و 

.دشاب افرع  خویش  زا  یکی  قیرط  زا  هکنیا  رگم  درادن ، شزرا 

وا خیـش  سپ  درادـن ، یخیـش  سکره  : » دـیوگ یم  نآ  رد  -و  تسا روهـشم  ناشدوخ  دزن  هک  ! - ثیداـحا زا  یکی  هب  دـندقتعم  اـهنیا 
« . تسا ناطیش 

صقان تملع  زا  یمین  هنرگو  دنک  حیحـصت  ار  تتاهابتـشا  هفّوصتم ، خیاشم  زا  یکی  دیاب  هک : دندرک  یم  دزـشوگ  نم  هب  نینچمه  و 
رگید مدرم  ياهنم  ارت  - دوب لیعامـسا  خیـش  ناـمه  ناـشدوصقم  و  « - ناـمزلا بحاـص   » هک دـنداد  یم  تراـشب  نم  هب  هاـگنآ  تسا و 

! یشاب شکیدزن  نایفارطا  زا  هک  هدرک  باختنا 

هراومه هک  متـسناد  یم  مراگدرورپ  ياهتمعن  زا  زین  ار  نیا  مداتفا و  هیرگ  هب  قوش  تّدـش  زا  هک  دومن  دنـسرخ  ارم  يردـقب  ربخ  نیا 
هّیفوص رباکا  خویـش و  زا  وا  مدوب و  نایفحلا » يداه   » ياقآ وریپ  هتـشذگ  رد  هک  اریز  دناسر  یم  يرگید  يالاو  ماقم  هب  یماقم  زا  ارم 
ياـقآ اـب  نینچمه  مدوـب و  هتفرگ  رارق  شناتـسود  نیرتزیزع  زا  یکی  ءزج  نم  دـنهد و  یم  تبـسن  وا  هب  يداـیز  ياـهتمارک  تـسا و 

یبات یب  اب  يور ، نیا  زا  و  مدوب ، تسود  هفّوصتم ، نوگانوگ  ياه  تقیرط  هب  ناگتـسباو  زا  نارگید  و  ینالیجلا »  » و حئاسلاب » حلاص  »
.مدش خیش  نآ  رادید  رظتنم 

ّتقد اب  و  دنتشاد ، رب  رد  دیفس  ياهسابل  هک  یناریپ  زا  نادیرم و  زا  دوب  رپ  سلجم  مدش ، دراو  لیعامسا  خیـش  سلجم  هب  هک  یماگنه 
اه هرهچ  رد 

31 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوارف یمارتحا  اب  دنتساخرب و  اج  زا  همه  دش و  دراو  لیعامسا  خیش  یـسرپلاوحا ، مالـس و  مسارم  ندش  مامت  زا  سپ  .متـسیرگن  یم 
زا یبتو  بات  نادنچ  نم  یلو  تسا » خیش  نامه  نیا  : » هک دنامهف  نم  هب  شمشچ  ةراشا  اب  خیـش  ةدنیامن  .دندز  هسوب  ار  خیـش  تسد 

خیـش زا  يرگید  ةرهچ  مدوـخ ، نهذ  رد  نم  .مدـید  یم  هک  دوـب  يزیچ  زا  ریغ  مدیـشک  یم  شراـظتنا  هچنآ  اریز  مدادـن ، زورب  دوـخ 
اب مدوب  هجاوم  نونکا  یلو  دندرک  یم  لقن  وا  زا  خیش  ناوریپ  اه و  هدنیامن  هک  اه  هزجعم  اه و  تمارک  همه  نآ  اب  مدوب  هدومن  میسرت 

.تشادن مرظن  رد  یتبیه  راقو و  چیه  هک  یلومعم  خیش  کی 

فراعت نم  هب  ار  اذـغ  دـناشن و  شتـسار  فرط  رد  ارم  تفگ و  دـماشوخ  مه  وا  درک ، یفرعم  وا  هب  ارم  شا  هدـنیامن  تروص ، ره  رد 
نآ زا  سپ  مریگب و  خیـش  زا  يا  همان  نامیپ  هکنیا  اـت  درک  یفرعم  ارم  شا  هدـنیامن  رگید ، راـب  کـی  اذـغ ، ندـش  ماـمت  زا  سپ  .درک 

.دندرک دوخ  ياه  هسوب  قرغ  ارم  هتفگ ، تینهت  کیربت و  نم  هب  یگمه 

یخرب رد  هک  تشاداو  ارم  رورغ  نیا  اذـل  دـنراد ، يداـیز  تخانـش  نم  زا  هـک  مدرک  طابنتـسا  نـینچ  ناـشیاه  کـیربت  نانخـس و  زا 
.میامن يوق  مکحم و  ار  دوخ  تالاکشا  ّتنس ، نآرق و  اب  منک و  لاکشا  ضارتعا و  ناگدننک ، لاوئس  ياهلاوئـس  هب  خیـش  ياهخـساپ 

هدرک تداع  هکنیا  هچ  دندرک ، یقلت  خیش  رضحم  رد  بدا  ۀئاسا  ار  نآ  دندش و  نارگن  یلیخ  ینادان  و  یگّچب ! نیا  زا  نیرضاح  یلو 
.دنیاشگن نخس  هب  بل  شروضح  رد  شا ، هزاجا  اب  زج  دندوب 

، دـشاب نازوس  شزاغآ  هکره  : » تفگ دز و  الاب  ار  اه  هدرپ  نآ  صوصخم ، یگنرز  کی  اـب  درک  هدـهاشم  ار  ّتیعـضو  نآ  هک  خـیش 
مهاوخ راختفارپ  یتیاهن  اعطق  هکنیا  زا  و  دنتسناد ، شترضح  زا  نم  يارب  يراختفا  لادم  ار  نآ  نیرـضاح  تسا . » ناشخرد  شماجنا 

یلو دنتفگ ، تینهت  رابرگد  ارم  تشاد ،
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اذـل میامن ، نادرگرـس  هدرزآ و  ار  وا  مه  زاب  میاهلاکـشا ، اب  هک  دادـن  نم  هب  یلاجم  دوب ، نادراک  گنرز و  یلیخ  هک  تقیرط  خـیش 
ملاع نک ! لسغ  وش و  دنلب  تفگ : وا  هب  فراع  دش ، فّرـشم  شتمدخ  هب  املع  زا  یکی  هک : درک  لقن  نافراع  زا  یکی  زا  ار  یناتـساد 
ّتقد اب  راب  نیا  تساخرب و  ون  زا  ملاع  نک ! لسغ  وش و  دنلب  تفگ : مّود  راب  رد  دنیـشنب ، هسلج  رد  هک  تشگزاب  درک و  لسغ  تفر ،

دز و یبیهن  وا  هب  فراع  خیـش  مه  زاب  راب  نیا  دنیـشنب ، دمآ  دـشاب و  هدرک  یهاتوک  لسغ  نیتسخن  رد  هک  دـیاش  درک ، لسغ  یناوارف 
: درک ضرع  تسیرگ و  ملاع  دنک ، لسغ  راب  نیمّوس  يارب  هک  داد  شروتسد 

هکنیا زج  تسا  هدـنامن  يزیچ  و  متخاـس ) ادـج  لـمع  ملع و  زا  ار  مدوـخ  و   ) مدرک لـسغ  ملمع  زا  مـه  مـملع و  زا  مـه  نـم ! رورس 
! نیشنب نونکا  تفگ : ودب  فراع  هک  دوب  اجنآ  .دیاشگب  نم  رب  يریخ  هار  تکرابم ، تسد  رب  دنوادخ 

شنزرس ارم  خیش ، جورخ  زا  سپ  اذل  دندیـسر  هجیتن  نیمه  هب  مه  نیرـضاح  مشاب ، یم  مدوخ  ناتـساد ، زا  وا  ضرغ  هک  متـسناد  نم 
، هتـساوخن يادـخ  هکنیا  ات  مروآ  ياجب  ار  نامزلا ! » بحاص   » مارتحا منک و  راـیتخا  رخآ  اـت  ار  توکـس  هک  دـندومن  عناـق  دـندرک و 

: دندرک لالدتسا  همیرک  ۀیآ  نیا  هب  دوشن و  طبح  ملامعا 

ُْمْتنَأ ْمُُکلا�مْعَأ َو  َطَبْحَت  ْنَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهْجَت  ِِّیبَّنلَا َو �ال  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتا�وْصَأ  اوُعَفْرَت  اُونَمآ �ال  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ـا�ی  »
 . (1) َنوُرُعْشَت » �ال 

دیئوگن نخـس  دنلب  ترـضح  نآ  اب  نتفگ  نخـس  رد  دینکن و  ربمایپ  يادص  زا  رتالاب  ار  دوخ  يادص  دـیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 
.دیناد یمن  هک  یلاح  رد  دوشن ، لطاب  طبح و  ناتلامعا  هکنیا  ات  دیئوگ  یم  نخس  ناتناتسود  اب  هک  هنوگ  نامه 
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کیدزن دوخ  هب  شیپ  زا  شیب  ارم  مه  خیـش  مداد و  شوگ  ناـج  لد و  اـب  ار  ناـنآ  ياهدـنپ  رماوا و  متخانـش و  ار  دوخ  ردـق  مه  نم 
.درک

یم دوخ  وا  دوب و  شیامزآ  يارب  اهلاوئس  نآ  زا  یـضعب  مدرک و  یم  وا  زا  يدایز  ياهلاوئـس  تّدم  نیا  رد  هک  مدنام  وا  دزن  زور  هس 
ۀجنگ انمـض  .دوش  یم  یهتنم  نطب  تفه  هب  نآ  نطاب  و  ینطاب ، تسا و  يرهاظ  ار  نآرق  هک  داد  یم  خساپ  نینچ  نم  هب  اذل  تسناد ،

یم مشچ  هب  زین  ناـفراع  ناـحلاص و  هلـسلس  ماـن  نآ  رد  هک  داد  ناـشن  نم  هب  ار  شا  هماـن  هرجـش  دوشگ و  میارب  ار  دوخ  صوـصخم 
بلاط یبا  نب  یلع  ماما  هب  دش  یم  یهتنم  ات  دیـسر  یم  يدایز  يایلوا  هب  و  یلذاش » نسحلا  وبا   » هب دش  یم  لصّتم  شدنـس  هک  دروخ 

! هنع هّللا  یضر  ههجو و  هّللا  مّرک 

هب - میرک نآرق  زا  هیآ  دـنچ  تئارق  اب  خیـش  زاغآ ، رد  دـندرک ، یم  رازگرب  هک  ار  هناـفراع  تاـقلح  نیا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 
، دنتشاد ربزا  هک  ار  يراکذا  حئادم و  نادیرم ، هاگنآ  دناوخ و  یم  يا  هدیـصق  سپـس  درک  یم  حاتتفا  ار  نآ  - دیوجت توالت و  هنوگ 

.دوب یئاسراپ  دهز و  ترخآ و  رد  بیغرت  ایند و  تّمذم  رد  راکذا  اه و  هماکچ  نآ  رتشیب  دندناوخ و  یم 

« میظعلا هّللا  قدـص   » نتفگ زا  سپ  درک و  یم  توالت  نآرق  هیآ  دـنچ  دوب ، هتـسشن  خیـش  تسار  فرط  رد  هک  يدـیرم  نیلّوا  هاـگنآ 
ول ندناوخ و  رد  نارضاح  ناس ، نیدب  دنتسج و  یم  تکراشم  نآ  ندورـس  رد  هیقب  دورـس و  یم  ار  ون  ةدیـصق  کی  تیب  نیلّوا  خیش 

راعـشا ندناوخ  اب  ماگمه  پچ  تسار و  هب  دهدب و  تسد  اهنآ  هب  یلاح  هکنیا  ات  دـندرک ، یم  تکرـش  تبون ، هب  نآرق ، زا  هیآ  کی 
هک دنهد  لیکـشت  يا  هقلح  کی  دننک و  مایق  زین  نارگید  دوش و  دنلب  خیـش  سپـس  دـنهد و  تکرح  ار  دوخ  دـنوش و  لیامتم  حدـم ،

دیآرد و تکرح  هب  نانآ  نایم  رد  خیـش  و  .هآ . .  هآ ، هآ ، دنزاس : يراج  نابز  رب  ار  هملک  نیا  دشاب و  هقلح  نآ  روحم  بطق و  خیش ،
مرگ یباسح  همانرب ، دوش و  اهنآ  زا  یکی  هّجوتم  رابره  رد 
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دننک و زیخو  تسج  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  زیمآ  نونج  یئاهتکرح  رد  یخرب  ددرگ و  ندز  لبط  هب  هیبش  اه  هلان  اهتکرح و  دوش و 
کی اب  ددرگزاب و  شمارآ  مارآ ، مارآ  هکنیا  اـت  - تسا هدـننک  هتـسخ  روآ و  جـنر  یلیخ  یهاـگ  هک  - ددرگ دـنلب  تخاونکی  اهادـص 

.دریذپ نایاپ  خیش  زا  هیماتخ  ةدیصق 

ادصمه و نانآ  اب  اهتکرح  نیا  زا  یخرب  رد  زین  نم  .دنیامن  یم  دوخ  ياه  هسوب  راثن  ار  خیـش  شود  رـس و  دننیـشن و  یم  یگمه  سپ 
هک مدوب  هدش  دقتعم  هک  ارچ  مدرک  یم  ضقانت  عون  کی  ساسحا  دوخ  نورد  رد  مدـش و  یمن  عناق  نآ  هب  دـنچره  مدـش  یم  اون  مه 

، ضقانتم طخ  ود  نیب  ّریحتم  نادرگرـس و  هک  اریز  متـسیرگ ، رایـسب  مداتفا و  نیمز  رب  راب  کی  اذل  و  تسج ، لّسوت  ادخ  ریغ  هب  دیابن 
سرت دـهز و  ساسحا  شدوجو  قامعا  رد  درب و  یم  رـسب  یناحور  یئاضف  رد  ناسنا  هک  دوب  نایفوص  ّطخ  یکی  مدوب ، هدـش  راتفرگ 

لّـسوت نیا  مامت  هک  مدوب  هتخومآ  نآ  زا  هک  دوب  ّتیباهو  ّطخ  يرگید  دومن و  یم  افرع  ءایلوا و  هار  زا  وا  هب  ندش  کیدزن  ادخ و  زا 
.دشخب یمن  ار  اهکرش  نیا  هّللا  زگره  تسا و  ادخ  هب  كرش  اه  نتسج 

هتـشاد تسناوت  یم  یـشزرا  هچ  افرع  ءایلوا و  هب  نتـسج  لّسوت  تشادن ، يا  هدیاف  تسادخ  لوسر  هک  ربمایپ  هب  نتـسج  لّسوت  رگا  و 
! ؟ دشاب

، شیوخ نورد  رد  دوب ، هدرک  یفرعم  هصفق »  » رد دوخ  هدنیامن  ارم  دوب و  هدومن  راذگاو  نم  هب  خیش  هک  مدیدج  بصنم  مغر  یلع  و 
مارتحا اهنآ  يارب  دنوادخ ، حلاص  يایلوا  رطاخ  هب  مداد و  یم  ناشن  دوخ  زا  نایفوص  ياهـشور  هب  یلیامت  دنچره ، مدوب و  هدشن  عناق 

: دیامرف یم  هک  مدومن  یم  جاجتحا  دنوادخ  نخس  هب  مدرک و  یم  هلداجم  ثحب و  یهاگ  لاح  نیا  اب  مدوب ، لئاق  یئازسب 

« . َوُه ّالِإ 
�

َه�لِإ  َرَخآ �ال  ًاه�لِإ  ّللَا 
�

ِه َعَم  ُعْدَت  «َو �ال 

.وا زج  یئادخ  تسین  هک  نکن  يرگید  يادخ  هب  توعد  هّللا ، اب  هارمه  و 
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: داد یم  مخساپ  یسک  رگا  و 

« . َهَلیِسَْولَا ِْهَیلِإ  اوُغَْتبِا  ّللَا َو 
�

َه اوُقَِّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ا�ی  »

.دیئوجب دوخ  يارب  يا  هلیسو  دیشاب و  هتشاد  یهلا  ياوقت  نانموم ! يا 

لاحره هب  و  تسا ! حلاص  لمع  نامه  هلیـسو  هک  - دندوب هتخومآ  ارم  ناتـسبرع  ياملع  هک  هنوگ  نامه  - مداد یم  شباوج  تعرـس  هب 
نامه دندمآ و  یم  نم  دزن  لزنم ، رد  نادیرم  زا  یخرب  هک  دش  یم  یهاگ  مدرب و  رس  هب  رطاخ  شیوشت  بارطـضا و  اب  ار  نارود  نآ 

.میدرک یم  رازگرب  اهنآ  اب  بش  زا  هاگیب  ات  ار  نایفوص  رکذ  ياه  هقلح 

هوتـس هب  میدرک ، یم  هآ ، هآ ، دش و  یم  دـنلب  نامیاهولگ  زا  هک  يا  هدـننک  هتـسخ  زیگنا و  لالم  ياهادـص  زا  شیبو  مک  اه  هیاسمه 
هک یماگنه  .دـندرب و  یم  تیاکـش  مرـسمه  هب  ناشنارـسمه ، هار  زا  اـهنت  و  دـنتفگ ، یمن  يزیچ  نم  هب  ناـشدوخ  یلو  دـندوب  هدـمآ 

مدروآ رذع  دـنهد و  ماجنا  ناتـسود  زا  رگید  یکی  لزنم  رد  ار  رکذ  تاقلح  نیا  هک  متـساوخ  نامهورگ  زا  مدـش ، ینعم  نیا  هجوتم 
.درک مهاوخ  ترفاسم  روشک  زا  جراخ  هب  هام ، هس  تدمب  هک 

وا زا  ریغ  هک  مدومن  لکوت  وا  رب  مدـش و  هناور  مراگدرورپ  يوس  هب  مدرک و  یظفاحادـخ  نادـنواشیوخ ، هداوناخ و  اب  ناـس  نیدـب  و 
.مسانش یمن  ار  یئادخ 
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زیما تیقفوم  ترفاسم 

رصم رد 
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( رـصم  ) هنانک نیمزرـس  هب  مریگب و  رـصم  ترافـس  زا  یئازیو  متـسناوت  هک  یتدم  هب  رگم  دوبن  ینالوط  نادنچ  یبیل  رد  متماقا  نارود 
ینالوط و تسا  یهار  هک  هرهاق  هار  رد  و  دـندرک ، مکمک  رایـسب  اهنآ  مدرک و  تاقالم  مناتـسود  زا  یـضعب  اب  اجنآ  رد  .موش و  دراو 

نونکا دندوب و  راک  هب  لوغشم  یبیل  رد  هک  يرـصم  رگراک  راهچ  اب  هارمه  يا  هیارک  لیبموتا  کی  اب  دراد ، همادا  بش  هس  زور و  هس 
.میداتفا هار  هب  دنتشگ ، یم  زاب  ناشنطو  هب 

دندرک و ّتبحم  راهظا  دندش و  تسود  نم  اب  مه  اهنآ  مدـناوخ ، یم  نآرق  ناشیارب  مدز و  یم  فرح  اهنآ  اب  نامترفاسم ، هلـصاف  رد 
هک مدرک  باـختنا  ار  یکی  ناـنآ ، ناـیم  رد  مه  نم  موـش ، دراو  شلزنم  رد  وا  رب  هک  درک  تساوـخرد  نم  زا  دوـخ  هبوـن  هب  کـیره 

یهاتوک چیه  نم  یئاریذپ  رد  مه  وا  و  دمحا »  » مانب دوب  یئاسراپ  اوقتاب و  مدآ  اریز  مدرک  یم  يرتشیب  شمارآ  ساسحا  وا  هب  تبـسن 
.دیامرف تمحرم  ریخ  يازج  شیادخ  درکن ،
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رد شرطـالا » دـیرف   » يرـصم فورعم  هدـنناوخ  اـب  نآ ، نمـض  رد  هـک  متـسج  تماـقا  هرهاـق  رد  زور  تـسیب  تدـم  تروـص  ره  رد 
قالخا و اب  مدآ  مدوب ، هدـناوخ  يرـصم  تالجم  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  مدرک  تاقالم  دوب ، لـین »  » رهن رب  فرـشم  هک  شناـمتخاس 
هب ترفاسم  لاح  رد  هکنیا  يارب  منک  تراـیز  ار  وا  متـسناوتن  هقیقد  تسیب  زا  شیب  یلو  مدوب  هدـش  وا  هتفیـش  مه  نم  تسا و  ینتورف 

.دوب نانبل  يوس 

زور هس  .مدوب  شا  هتفیش  دنمقالع و  رایسب  وا  هب  هک  متفر  نآرق  فورعم  يراق  دمـصلا » دبع  طسابلا  دبع  خیـش   » رادید هب  نینچمه  و 
ما و هجهل  تحارـص  تماهـش و  ّتلع  هب  میتشاد و  ینوگانوگ  ياهثحب  شنادـنواشیوخ  ناتـسود و  اب  ناـیم  نآ  رد  هک  مدـنام  وا  دزن 

وچمه دـمآ ، یم  ناـیم  هب  نخـس  رنه »  » زا هاـگره  هک  ارچ  متفرگ ، رارق  ناـنآ  شیاتـس  باـجعا و  دروم  یلیخ  ما  یموـمع  تاـعالطا 
« یندم  » و یناجیت »  » هورگ زا  دوخ  نم  هک  مدش  یم  روآدای  دش ، یم  هدز  یفرح  فّوصت  دهز و  زا  هاگره  مدناوخ و  یم  يا  هدنناوخ 

لالخ رد  هک  ایناپـسا  ایلاتیا و  دـنله و  کیژلب و  ندـنل و  سیراـپ و  هب  عجار  دـنتفگ  یم  برغ ، زا  هک  یماـگنه  متـسه و  فّوصت  رد 
، دندرک یم  ثحب  ادخ  ۀناخ  جح و  زا  هک  تقو  نآ  مدرک و  یم  لقن  ناشیارب  اهناتساد  مدوب ، هتفر  اهاج  نادب  یناتـسبات  ياه  یلیطعت 

یتح هک  متفگ  یم  نخـس  یئاهاج  زا  ما و  هتـشگ  بایفرـش  زین  هرمع  هب  ما و  هدش  فّرـشم  جـح  هب  نم  هک  متفگ  یم  اهنآ  هب  ناهگان 
« . لیعامسا حبذم   » و روث » راغ   » و ارح » راغ   » دننام تشادن  يربخ  اهاج  نآ  زا  زین  دوب  هتفر  ادخ  هناخ  هب  راب  تفه  هک  اهنآ  زا  یکی 

رد هک  عقوم  نآ  متخاس و  یم  داش  ار  نانآ  یملع ، ياهحالطصا  اهرامآ و  اب  دندرک ، یم  تبحص  تاعارتخا  اه و  شناد  زا  هاگره  و 
حالـص دنک  تمحر  ادـخ  : » متفگ یم  یهاگ  مدـناشن و  یم  دوخ  ياج  رـس  ار  همه  متـشاد ، هک  یتارظن  اب  دـندش ، یم  دراو  تسایس 

دوخ رب  هک  ار  یبویا  نیدلا 
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: دـنتفگ وا  هب  دـندرک و  شنزرـس  ار  وا  شناکیدزن ، زا  یخرب  هک  یماگنه  -و  ندـیدنخ هب  دـسر  هچ  - دوب هدرک  مارح  ار  ندرک  مّسبت 
هک یلاح  رد  منک  مّسبت  دـیهاوخ  یم  هنوگچ  داد : یم  خـساپ  دوب ، هتـسب  شقن  شکرابم  نابل  رب  دـنخبل  هراومه ، ص »  » ربماـیپ اـنامه 

هتـشک هار  نیا  رد  ای  مزاس و  دازآ  ار  نآ  هکنیا  ات  مدنخ  یمن  زگره  مسق  ادخب  هن  .تسا  ادخ  نانمـشد  لاغـشا  رد  یـصقالا » دجـسم  »
« . موش

همه نآ  متـشاد و  ظفح  زا  هک  یثیداحا  تایآ و  همه  نآ  زا  و  دـندش ، یم  رـضاح  متاسلج  رد  رهزـالا »  » خویـش اـملع و  زا  یـضعب  و 
هاگـشناد مادـک  لیـصحتلا  غراف  هک  دندیـسرپ  یم  نم  زا  دـندرک و  یم  بّجعت  تشادـن ، روخدر  متـسناد و  یم  هک  یناـهرب  لـیلد و 

رگا هک : مدرک  یم  هفاضا  دوب و  هدـش  سیـسأت  فیرـش » رهزا   » زا لبق  هک  مدرب  یم  ار  هنوتیز » هاگـشناد   » ماـن رورغ  اـب  نم  و  متـسه ،
.دندوب هداتفا  هار  سنوت » هیدهم  ۀنیدم   » زا دنداهن ، انب  ار  رهزالا  هاگشناد  نییمطاف ،

ءادـها نم  هب  ار  ناشیاهباتک  زا  یخرب  مدـش و  انـشآ  لضف ، لها  نادنمـشناد و  املع و  زا  يرایـسب  اب  رهزـالا  هاگـشناد  رد  نینچمه  و 
.دندرک

توعد ار  وا  دش و  دراو  رصم  بالقنا  ياروش  ياضعا  زا  یکی  ناهگان  هک  مدوب  رهزالا » هاگشناد   » نیلوئـسم زا  یکی  رتفد  رد  يزور 
مهب روضح  هرهاق ، نهآ  هار  هب  طوبرم  يرـصم  ياهتکرـش  نیرتگرزب  رد  و  نایحیـسم )  ) طاـبقا ناناملـسم و  یئاـمهدرگ  رد  هک  درک 
دشن رضاح  زین  وا  تسویپ و  یم  عوقو  هب  یئامهدرگ  نیا  دوب ، هدش  عقاو  ناریزح  گنج  زا  سپ  هک  یئاهینکشراک  رثا  رد  هک  دناسر 

متسشن و یحیسم ) شیشک   ) هدونـش ردپ  يرهزا و  ملاع  نآ  نایم  صوصخم  هاگیاج  رد  مه  نم  .دربب  دوخ  اب  ارم  هکنیا  رگم  نتفر  هب 
یگنهرف زکارم  اهدجسم و  رد  هک  لومعم  قبط  یتّقشم و  چیه  نودب  مه  نم  منک ؛ ینارنخس  نیرـضاح ، عمج  رد  ات  دنتـساوخ  نم  زا 

ینارنخس مروشک  رد 
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.مدومن داریا  ینانخس  اجنآ  رد  مدرک ، یم 

یم رورغم  ار  دوخ  يا  هزادـنا  ات  دوب و  هداد  تسد  نم  هب  یگرزب  ساسحا  هک  تسا  نیا  ناتـساد ، نیا  لقن  زا  ضرغ  تروص ، ره  رد 
دنداد و یم  یهاوگ  نادب  فیرش  رهزأ  ياملع  هک  مشابن  ارچ  .متسه و  ملاع  دنمشناد و  کی  نم  یتسار  هک  متـشادنپ  نینچ  مدید و 

: دوب هتفگ  نم  هب  یکی  اهنآ  زا 

هزاجا نم  هب  ص »  » ادـخ لوسر  هک  دوب  نیا  دوب ، هدـش  نم  رورغ  راختفا و  دروم  رتشیب  هچنآ  و  یـشاب » رهزألا  رد  اجنیا ، رد  دـیاب  وت  »
هب ارم  درک و  اعدا  نینچ  هرهاق  رد  نیـسح  ماـما  دجـسم  لوئـسم  هک  ناـنچمه  منک ! تراـیز  ار  يو  زا  هدـناماجب  ياـهزیچ  دوب ، هداد 

درک و زاب  ار  صوصخم  ۀجنگ  تسب و  نم  رـس  تشپ  ار  رد  هاگنآ  يو و  تسدب  رگم  دش  یمن  هدوشگ  هک  دومن  یقاطا  دراو  یئاهنت 
هب هدنام  ياج  هب  ص »  » ربمایپ زا  درک  یم  اعدا  هک  زین  يرگید  ياهزیچ  مدیسوب و  ار  نآ  مه  نم  دروآ ، نوریب  ار  ص »  » ربمایپ نهاریپ 

.داد ناشن  نم 

تـسا هتـشاد  یتیانع  فطل و  نینچ  نم ، هب  اصخـش  ربمایپ  هک  متـسیرگ  یم  قوش  تّدـش  زا  هک  یلاح  رد  متفر  نوریب  اـجنآ  زا  نم  و 
تینهت ارم  تشادرب و  یکدنا  لوپ  نم ، رارصا  زا  سپ  دیزرو و  تعنامم  هکلب  درکن  یلوپ  تساوخرد  نم  زا  لوئـسم  نآ  هکنیا  هژیوب 

.ما هدش  هتفریذپ  ص »  » مرکا لوسر  دزن  هک  داد  تراشب  تفگ و 

یم ناـیباهو ، نانخـس  نیا  هب  يداـیز  ّتقد  اـب  یلاوـتم ، بش  نیدـنچ  هک  دوـب  هتـشاذگ  يداـیز  ریثأـت  مسفن  رد  هثداـح  نـیا  دـیاش  و 
مدنیاشوخ طلغ ، رّکفت  نیا  زگره  هجیتن  رد  و  دش ، مامت  ناگدرم  رگید  دننام  شرما  و  تفر ، ایند  زا  ربمایپ  دنیوگ : یم  هک  مدیشیدنا 

هدنز هکلب  تسین  هدرم  هدش ، هتشک  ادخ  هار  رد  هک  يدیهش  رگا  اریز  تسا  شزرا  یب  یهاو و  هدیقع ، نیا  هک  مدرک  نیقی  هکلب  دوبن 
، دش رت  نشور  تشگ و  تیوقت  ساسحا  نیا  و  نیرخآ ! نیلوا و  دّیس  هب  دسر  هچ  دروخ ، یم  يزور  شیادخ  دزن  تسا و 

42 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


يراجم رد  ریثأت  فّرصت و  ّتیحالص  دوخ ، خویـش  ایلوا و  يارب  هک  مدوب  هتفایرد  نایفوص  تامیلعت  زا  میگدنز  ۀتـشذگ  رد  هچنآ  زا 
وا زا  دندیتسرپ و  ار  وا  اریز  تسا  هتـشاد  ینازرا  اهنآ  هب  ار  ّتیحالـص  نیا  هناگی  يادـخ  هک  دـنا  فرتعم  دـنا و  لئاق  یگدـنز ، روما 
ارت نک ، متعاطا  ما ، هدنب  : » دیامرف یم  یـسدق  ثیدح  رد  دـنوادخ  هن  رگم  .دـنتخود و  مشچ  تسا  وا  دزن  هچنآ  هب  دـندرک و  تعاطا 

« . دریذپ ماجنا  نک »  » یئوگب هچره  هب  هک  مهد  یم  رارق  مدوخ  دننام 

ترایز هب  اهزور ، نیرخآ  رد  هکنآ  زا  سپ  مدـناسر ، مامتا  هب  رـصم  رد  ار  متماقا  .دـش و  زاغآ  منورد  رد  یـشکمشک  ناـس  نیدـب  و 
و لبنح ، نب  دمحا  یعفاش و  دجـسم  ات  هفینح و  وبا  ات  هتفرگ  کلام  دجـسم  زا  مدراذگ  زامن  اهنآ  ۀمه  رد  متفر و  نوگانوگ  دـجاسم 

.نیسح ماما  بنیز و  ترضح  دجسم  ات  اجنآ  زا 

تسا و ینالوط  شحرـش  هک  مراد  يدایز  ياه  ناتـساد  اجنآ  زا  متفر و  هیناـجیتلا » هیوازلا   » اـه یناـجیت  زکرم  تراـیز  هب  نینچمه  و 
.تسا راصتخا  یئوگ و  هصالخ  رب  باتک  نیا  رد  میانبم 

یتشک رد  رادید 

باوختخت يور  هک  یماگنه  مدـش و  راید  نآ  هناور  درک ، یم  ترفاسم  توریب  هب  هک  يرـصم  یتشک  کی  طـسوت  رّرقم ، خـیرات  رد 
تّدـم اذـل  و  مدرک ، - یحور رظن  زا  هچ  یمـسج و  رظن  زا  هچ  - يدایز یگتـسخ  ساسحا  متفرگ ، رارق  - یتشک رد  - مدوخ صوصخم 

رادیب باوخ  زا  ما  هیاسمه  يادـص  اب  دوب ، هداتفا  هار  هک  دوبن  رتشیب  تعاس  هس  ای  تعاس  ود  یتشک ، هک  یلاح  رد  و  مدـیباوخ ، یمک 
درک و ما  هتسخ  هّیردنکسا  هب  هرهاق  زا  ترفاسم  يرآ ! متفگ : يا »! ؟ هتسخ  یلیخ  ایوگ  ردارب ! : » تفگ یم  هک  مدش 
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.مدیباوخن تقو ، زا  یکدنا  زج  بشید  اذل  مسرب  یتشک  هب  تقو  رس  متساوخ  یم  نوچ 

« یقارع  » هک مدیمهف  لاحره  هب  مدرگ و  انـشآ  وا  اب  رتشیب  هک  تشاداو  ارم  میواکجنک  اذـل  تسین ، يرـصم  هک  مدـیمهف  شا  هجهل  زا 
.دیامن رهزألا » هاگشناد   » میدقت ار  دوخ  يارتکد  هلاسر  ات  تسا  هدمآ  هرهاق  هب  تسا و  معنم »  » شمان دادغب و  هاگشناد  داتسا  تسا و 

نم .میدرک  لد  درد  مه  اـب  مسینویهـص  يزوریپ  بارعا و  تسکـش  زا  میدرک و  یمالـسا  یبرع و  ناـهج  رـصم و  زا  تبحـص  مه  اـب 
اه و هفیاط  کچوک و  ياهتلود  تروص  هب  هک  تسا  ناناملسم  بارعا و  فالتخا  بارعا ، تسکش  تلع  هک : متفگ  ثحب  تبـسانمب 

! یشزرا نانمشد ، رظن  رد  هن  دنراد و  يا  هنزو  هن  دشاب ، دایز  مه  ناشددع  دنچره  اذل  دنا و  هدمآرد  فلتخم  ياهبهذم 

مدوخ هک : مدرک  هفاضا  نم  میدوب و  لوقلا  قفّتم  تسکـش  ياهتّلع  رد  ود  ره  میدرک و  وگتفگ  مه  اب  داـیز  اـه  يرـصم  رـصم و  زا  و 
، ام زونه  دراداو و  تراسا  ّتلذ و  هب  ار  ام  یناسآ  هب  ات  درک  داجیا  ام  نایم  رد  رامعتـسا  هک  یئاه  يدـنب  میـسقت  نیا  اب  مفلاـخم  اّدـج 

هرهاق رد  هفینح  وبا  دجـسم  دراو  یتقو  هک  مدرک  لقن  شیارب  ار  يزیگنا  فسا  ناتـساد  میلئاق و  فالتخا  اه ، یفنح  اه و  یکلام  نیب 
یـصخش اب  مدش  هجاوم  بّجعت  اب  مدناوخ و  تعامج  هب  ار  رـصع  زامن  اهنآ  اب  هک  دوب  هنوگ  نیدب  دوب و  هداد  خر  میارب  مدوب ، هدـش 

: تفگ هدرک  نم  هب  ور  مشخ  اب  زامن ، ندش  مامت  زا  سپ  دوب و  نم  رانک  رد  هک 

لئاق نآ  هب  اه  یکلام  هک : مداد  خـساپ  مارتحا  بدا و  اب  نم  يدرکن ؟ ») فّتکت  و   ) یتشاذـگن مه  يور  ار  تیاهتـسد  زاـمن  رد  ارچ  »
مـشخ یتحاران و  اب  اجنآ  زا  اذـل  و  ناوخب ! » زامن  اجنآ  رد  ورب و  کلام  دجـسم  هب  سپ  : » تفگ وا  .متـسه  یکلاـم  مه  نم  دنتـسین و 

هب ارم  راتفر  نیا  مدمآ و  نوریب 
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.تخادنا تریح  یتفگش و 

: متفگ وا  هب  یئانتعا  یب  اب  مدش و  همیسارس  ربخ ، نیا  ندینش  زا  .تسا  هعیـش  وا  هک  تفگ  نم  هب  دز و  يدنخبل  یقارع  داتـسا  ناهگان 
! مدرک یمن  تبحص  وت  اب  زگره  يا ، هعیش  متسناد  یم  رگا 

؟ ارچ تفگ :

، دنتسرپ یم  ار  ادخ  هک  امش  ياهور  هنایم  نابوخ و  دیتسرپ و  یم  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  اریز  دیتسین  ناملسم  امـش  هکنیا  يارب  متفگ :
تنایخ یهلا ، تناما  هب  وا  هک  دـندقتعم  دـنیوگ و  یم  ازـسان  ار  لیئربج  دـنرادن و  لوبق  ار  ص »  » دـمحم ترـضح  يربمایپ  تلاسر و 

! دناسر دمحم  هب  دناسرب  یلع  هب  ار  یهلا  تلاسر  هکنیا  ياج  هب  دیزرو و 

ّالا هوق  لوح و ال  ـال   » مه یهاـگ  درک و  یم  مّسبت  یهاـگ  متـسود  هک  یلاـحرد  مداد ، همادا  اـهفرح  نیا  هب  راو  هلـسلس  روط  نیمه  و 
: متفگ دیهد ؟ یم  سرد  ار  نادرگاش  دیتسه و  مّلعم  امـش  دیـسرپ : نم  زا  هرابود  دش  مامت  منانخـس  هکنیا  زا  سپ  .تفگ و  یم  هّللاب »

رارق دـیابن  تمـالم  دروـم  زگره  دنـشاب ، یم  یهت  گـنهرف  زا  هک  مدرم  ۀـماع  دـنراد ، يرکفت  زرط  نینچ  ناـمّلعم  رگا  تفگ : .يرآ 
.دنریگب

؟ تسیچ تدصق  متفگ :

؟ دیا هدروآ  اجک  زا  ار  نیغورد  ياهاعدا  نیا  امش  .مهاوخ  یم  ترذعم  تفگ :

.تسا فورعم  روهشم و  مدرم ، مامت  دزن  هچنآ  زا  خیرات و  ياهباتک  زا  متفگ :

؟ يا هدناوخ  ار  بلاطم  نیا  یخیرات ، باتک  هچ  رد  وگب  یلو  .راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  مدرم  تفگ :

باتک دننام  ندرب ، ار  يدایز  ياهباتک  مان  مدرک  عورش  مه  نم 
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.اهباتک رگید  نیما و  دمحا  هتشون  مالسالا » رهظ   » باتک و  مالسالا » یحض   » باتک و  مالسالا » رجف  »

، دیتسه ّتیعقاو  تلادع و  یپ  رد  اعقاو  امش  رگا  یهگناو  دشاب ؟ یم  لدتسم  نایعیـش  دروم  رد  نیما  دمحا  نخـس  تقو  هچ  و  تفگ :
.دیبایرد نانآ  فورعم  لیصا و  ياهباتک  زا  ار  دوخ  بلطم  دیاب 

! ؟ دیسر تقیقح  هب  تسا ، ماع  ّصاخ و  دزنابز  هک  یبلطم  دروم  رد  ناوت  یم  هنوگچ  متفگ :

یماگنه میدرک و  تاقالم  وا  اب  فجن  رد  هک  مدوب  یناداتـسا  نایم  رد  نم  دوب و  هدمآ  قارع  ترایز  هب  مه  نیما  دـمحا  دوخ  تفگ :
: تفگ شزوپ  اب  میدرک ، ضارتعا  وا  هب  نایعیش ، دروم  رد  شنانخس  هب  تبسن  هک 

یم تاقالم  ار  نایعیش  هک  تسا  راب  نیتسخن  نیا  متشادن و  یسامت  نایعیش  اب  زگره  متـسناد و  یمن  امـش  هرابرد  يزیچ  نم  هنافـسأتم 
.منک

! ؟ یتشاگن ام  هرابرد  دوبن ، رتدب  نآ  زا  هچره  یتسناد و  یمن  زیچ  چیه  ام  زا  روطچ  تسا ، هانگ  زا  رتدب  رذع  نیا  میتفگ : وا  هب 

نآرق هک  دـنچره  مینک ، نایب  ار  يراصن  دوهی و  ياهاطخ  تاهابتـشا و  میرک ، نآرق  هب  دانتـسا  اب  رگا  ام  مردارب ! درک : هفاـضا  هاـگنآ 
زا ار  ناشیاهاطخ  هک  مینک  یم  لماک  نانآ  رب  ار  تّجح  یماگنه  دـنریذپ و  یمن  اهنآ  یلو  تسا ، ناهرب  لالدتـسا و  نیرتهب  ام  يارب 

.تسا اهلها » نم  دهاش  دهش  و   » باب زا  نیا  میزاس و  نشور  دنراد ، هدیقع  اهنآ  هب  هک  یئاهباتک  يالبال 

هب مدش  لّدبم  يزوت  هنیک  ةدننکداقتنا  زا  هنوگچ  هک  متفای  ار  دوخ  ناهگان  تخیر و  ورف  ما  هنـشت  بلق  رب  لالز  بآ  دـننام  شنانخس 
لامک اـب  هکنیا  زج  متـشادن  يا  هراـچ  مدوب و  هتفرگ  رارق  مکحم  یلالدتـسا  نیتم و  یقطنم  لـباقم  رد  اریز  يا  هدرک  مگ  رگـشهوژپ 

: میوگب وا  هب  ینتورف  عضاوت و 

ار ص »  » دمحم ترضح  ام  ربمایپ  هک  دیتسه  یناسک  زا  مه  امش  سپ 
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! ؟ دنراد لوبق 

تبـسن ردق  نیا  یبای و  تسد  تقیقح  هب  ات  ینک  قیقحت  دوخ  هکنیا  زج  تسین  وت  رب  دنا و  نم  لثم  مه  نایعیـش  مامت  و  يرآ ، تفگ :
: دوزفا هاگنآ  و  ٌْمثِإ » ِّنَّظلَا  َضَْعب  َّنِإ   » .تسا هانگ  اه ، نامگ  زا  یضعب  هک  ارچ  ربم ، دب  نامگ  تا ، هعیش  ناردارب  هب 

سامت قارع و  ترایز  هب  ارت  نم  سپ  ییامزایب ، تبلق  اب  یبایب و  ار  نآ  دوخ  نامشچ  اب  يربب و  یپ  تقیقح  هب  یهاوخ  یم  اعقاو  رگا 
.یسرب نازوت  هنیک  ناضرغم و  نانمشد و  ياهغورد  هب  هک  تسا  هاگنآ  منک و  یم  توعد  ناشماوع  هعیش و  ياملع  اب 

نوراه اصوصخ  نایسابع  هک  ار  یمالسا  روهـشم  راثآ  کیدزن ، زا  مور و  قارع  هب  اهزور  زا  يزور  هک  تسا  نیا  نم  يوزرآ  متفگ :
: یلو میامن  یئاسانش  دنتشاذگ ، ياجب  ار  اهنآ  دیشرلا ،

.ما هتشاذگ  رانک  هرمع  يادا  يارب  هک  مراد  يدودحم  يّدام  تاناکما  : - الوا

.موش قارع  دراو  دهد  یمن  هزاجا  مراد ، هارمه  هک  يا  همانرذگ  : - ایناث

توریب زا  ترفـس  فراصم  مامت  راد  هدـهع  لّفکتم و  دوخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  منک ، یم  توعد  قارع  هب  ارت  هک  نم  ـالوا  تفگ :
دروـم رد  یهگناو  .دـش  یهاوـخ  دراو  نم  لزنم  رب  ینم و  ناـمهم  وـت  موـش ، یم  قارع  رد  تتماـقا  نینچمه  سکعلاـب و  دادـغب و  هب 
هدومرف رّدقم  دنوادخ  رگا  سپ  مینک ، یم  راذـگاو  گرزب  يادـخ  هب  ار  رما  نیا  یئایب ، قارع  هب  یناوت  یمن  نآ  اب  هک  تا  همانرذـگ 

ازیو لابند  میـسرب ، توریب  هب  اـت  تروص  ره  رد  اـم  تسا ، نکمم  رما  نیا  مه  همانرذـگ  نودـب  یئاـیب ، قارع  تراـیز  هب  وت  هک  تسا 
ار شخـساپ  - هّللا ءاش  نا  - دـعب زور  هک  مداد  هدـعو  متـسود  هب  مدـش و  لاحـشوخ  یلیخ  تباـب  نیا  زا  .میور  یم  قارع  لوخد  يارب 

.داد مهاوخ 
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مدوب و هتفر  ورف  دیدج  رکف  نیا  هب  هک  یلاحرد  منک  مامـشتسا  يا  هزات  ياوه  ات  متفر  یتشک  زارف  رب  مدـمآ و  نوریب  باوخ  قاطا  زا 
دیرفآ و ار  ناهج  هک  متفگ  یم  شیاتـس  ساپـس و  ار  ناحبـس  يادخ  درک و  یم  رپ  ار  قافآ  هک  مدوب  هدرپس  یئایرد  هب  ار  دوخ  لقع 
اه و يدب  زا  ارم  هک  متساوخ  یم  وا  زا  دروآ و  ناکم  نیا  ات  ارم  هک  متفگ  یم  ساپـس  دمح و  ار  يادخ  نینچمه  دیرفآ و  بوخ  هچ 

نم رب  هک  یثداوح  مامت  زا  یملیف  هک  دناسر  اجنادب  ارم  مراکفا  مک  مک  .دراد و  هگن  یـشزغل  اطخ و  ره  زا  دـنک و  تیامح  دـب  مدرم 
ربارب رد  ما ، هتخود  مشچ  نآ  هب  هک  يرتهب  هدنیآ  ما و  هدیـشچ  زور  نآ  ات  متیلوفط  نارود  زا  هک  یئاه  یتخبـشوخ  و  تسا ، هتـشذگ 

هب ار  دوخ  يور  دنا و  هدرک  هطاحا  دوخ  ّصاخ  تیانع  اب  ارم  شربمایپ ، دـنوادخ و  ایوگ  هک  مدرک  یم  ساسحا  درذـگب و  منامـشچ 
نیرتزیزع اب  ار  نیمزرـس  نآ  - دروخ یم  مشچب  زونه  شیاه  هنارک  یخرب  هک  یلاح  رد  - راب نیرخآ  يارب  مدـنادرگرب و  رـصم  فرط 

یم دنـسرخ  رایـسب  ارم  لاحره ، هب  مدرک و  وگزاب  دوخ  اب  ار  یعیـش  صخـش  نیا  هزات  نانخـس  رابرگد  متفگ و  عادو  شیاـهراگدای ،
هدرک میسرت  نآ  يارب  يدایز  ياهزیچ  منهذ ، رد  هک  يروشک  نآ  مورب ، قارع  ترایز  هب  يزور  دوب  مرکف  رد  یکدوک  زا  اریز  دومن 

زا نوگانوگ  مولع  ناگتفیش  یمالـسا ، ندمت  تفرـشیپ  نارود  رد  هک  نومام  همکحلا » راد   » ات هتفرگ  دیـشرلا  نوراه  هاگراب  زا  مدوب ،
ینالیگ رداقلا  دبع  مرورس  ینادمص ، خیش  ینابر و  بطق  نیمزرس  قارع  میرذگب ، هک  اه  نیا  زا  .دندروآ و  یم  يور  اجنآ  هب  برغ 
یتیاـنع کـنیا  و  هتفر ، رتـالاب  ار  اـهتّمه  شتّمه  هتفرگ و  رب  رد  زین  ار  اهاتـسور  شا ، هقیرط  هتفرگ و  ارف  ار  اـیند  شا  هزاوآ  هک  تـسا 

.دبای قّقحت  زین  وزرآ  نیا  هک  تسا  گرزب  يادخ  زا  رگید 

هک دروآ  دوخ  هب  ارم  یتشک ، يوگدنلب  يادص  ناهگان  هک  مدرک  اهوزرآ  ماهوا و  يایرد  رد  ندرک  انش  يزادرپ و  لایخ  هب  عورش  و 
يارب ار  نارفاسم 
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، یئامهدرگ ره  رد  هشیمه و  دننام  هک  مدـید  یم  ار  مدرم  هک  یلاح  رد  متفر  يوس  نآ  هب  .درک  یم  توعد  ناروتـسر  هب  ماش  فرص 
صخـش نآ  ناـهگان  هک  تسا  داـیز  لاـق  داد و  ادصورـس و  دوش و  دراو  يرگید  زا  شیپ  تسا  لـیام  سکره  دـننک و  یم  ماـحدزا 

نودـب نیا  زا  سپ  زادـناین ، تمحز  هب  ار  تدوـخ  ردارب ! اـیب ، تفگ : دـناشک و  بقع  هب  ارم  یناـبرهم  اـب  تفرگ و  ار  مـنهاریپ  یعیش 
.منک ادیپ  ار  وت  هک  متشگ  وت  لابند  رایسب  نم  و  میروخ ، یم  ماش  تمحز 

.ما هدناوخن  زونه  متفگ : يا ؟ هدناوخ  زامن  ایآ  دیسرپ : هاگنآ 

.تسا هدش  مامت  مه  ّتیعمج  ماحدزا  امتح  تقو  نآ  رد  میورب و  ندروخ  اذغ  يارب  سپس  میناوخب ، زامن  مه  اب  ایب  سپ  تفگ :

، منک شـشیامزآ  هک  متخادـنا  ولج  ندـناوخ  زاـمن  يارب  ار  وا  مریگب و  وضو  نم  هک  میتـفر  یتوـلخ  ياـج  رد  مدیدنـسپ و  ار  شرظن 
اعد تئارق و  هب  درک و  عورـش  ار  برغم  زامن  دـش و  دـنلب  وا  اـت  یلو  منک ، هداـعا  ار  زاـمن  مدوخ  هاـگنآ  و  دـناوخ ، یم  زاـمن  هنوگچ 

عرو و ةرابرد  رایـسب  هک  « - ص  » ربماـیپ راوگرزب  باحـصا  زا  یکی  رـس  تشپ  مدرک  لاـیخ  هک  اـجنآ  اـت  درک ، رییغت  مرظن  تخادرپ ،
.مندناوخ زامن  لوغشم  - ما هدینش  اهنخس  شیاوقت 

ریاـس رد  هن  مدوـخ و  روـشک  رد  هن  ار  یئاـهاعد  نینچ  نآ  زا  لـبق  هک  دـناوخ  زاـمن  بیقعت  اـعد و  رایـسب  زاـمن ، ندـش  ماـمت  زا  سپ 
زامن زا  سپ  .مدرک  یم  رطاخ  نانیمطا  شمارآ و  ساسحا  داتـسرف ، یم  دورد  شلآ  ربمایپ و  رب  هک  یماگنه  مدوب و  هدینـش  اهروشک 

.درک یم  نم  يارب  تیاده  تساوخرد  هدرک ، زارد  ادخ  يوسب  اعد  تسد  هک  مدید  ار  وا  دوب و  ادیوه  شناگدید  رد  هیرگ  راثآ 

درکن نتسشن  هب  راداو  ارم  ات  میدش ، ناروتسر  لخاد  یتقو  -و  دوب هدش  یلاخ  ناروخاذغ  زا  هک  - میدش هناور  ناروتـسر  يوسب  مه  اب 
ود .تسشنن  دوخ 
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زا رتمک  دوب  نم  باقـشب  رد  هک  یتشوگ  اریز  درک  ضوع  نم  باقـشب  اب  ار  دوخ  باقـشب  مدـید  هک  دـندروآ  نامیارب  اذـغ  باقـشب 
یم نخس  تفطالم  ینابرهم و  اب  رایسب  نم  اب  متسه و  شنامهم  نم  هکنیا  ایوگ  مریذپب  هک  دیزرو  یم  رارصا  رایسب  دوب و  وا  باقـشب 

.مدوب هدینشن  زگره  البق  هک  درک  اقلا  نم  رب  یئاهتیاور  هرفس ، بادآ  ندیشون و  بآ  ندروخ و  اذغ  دروم  رد  یتح  تفگ و 

درک ینالوط  ار  زامن  نیا  اعد  اب  ردق  نیا  مدناوخ و  تعامج  هب  شرـس  تشپ  زین  ار  اشع  زامن  دوب ، هتـشاداو  یتفگـش  هب  ارم  شقالخا 
یم یـسک  هچ  یلو  تسا ، هانگ  اهنامگ  یخرب  هک  ارچ  دهد  رییغت  وا  هب  تبـسن  ار  مرظن  متـساوخ  ادخ  زا  تخادـنا و  هیرگ  هب  ارم  هک 

؟ دناد

باوـخ زا  حبـص  زاـمن  يارب  شیادـص  اـب  مدـید و  یم  باوـخ  رد  ار  نآ  بش  کـی  رازه و  قارع و  هک  یلاـحرد  متفر  باوـخ  هب  و 
.میتفگ نخس  ناناملسم  رب  یهلا  ياهتمعن  زا  میتسشن و  میدناوخ و  زامن  مه  اب  متساخرب ،

زا دنک ، یم  دای  ار  ادخ  هتسشن و  تسد  رد  حیبست  هک  مدید  مباوختخر  رانک  رد  ار  وا  مدش  رادیب  هک  یماگنه  متفر و  باوخب  هرابود 
.مدومن دوخ  يارب  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  مدرک و  شمارآ  ساسحا  مدش و  نیبشوخ  نئمطم و  وا  هب  تبسن  یلیخ  تباب  نیا 

یم داد و  یم  ار  نانبل  ياه  هنارک  هب  ندـش  کـیدزن  ربخ  وگدـنلب  ناـهگان  میدوب ، ندروخ  اذـغ  لوغـشم  ناروتـسر  رد  هک  یماـگنه 
؟ يدیـسر يا  هجیتن  هب  يدیـشیدنا و  بوخ  ایآ  دیـسرپ : نم  زا  .تخادنا  میهاوخ  رگنل  توریب  ردـنب  رد  تعاس  ود  زا  سپ  هک  تفگ 

.مدرک رکشت  شتوعد  تباب  زا  تسین و  یعنام  چیه  میروایب ، تسدب  ار  قارع  هب  دورو  يازیو  میتسناوت  تساوخ و  ادخ  رگا  متفگ :

هب میدش و  هناور  قشمد  هب  توریب  زا  میدرب و  رسب  توریب  رد  ار  بش  نآ 
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جراخ اجنآ  زا  هدومن و  تفاـیرد  ازیو  مدرک ، یمن  ار  شروصت  زگره  هک  یتعرـس  هب  میدز و  قارع  ترافـس  هب  يرـس  دورو ، ضحم 
.درک یم  شیاتس  تباب  نیا  زا  ار  ادخ  تفگ و  یم  کیربت  نم  هب  هک  یلاحرد  میدش 

راب نیتسخن  يارب  قارع ، ترایز 

دادغب هب  یتقو  میداتفا و  هار  دادغب  يوس  هب  قشمد  زا  دوب  رادرلوک  گرزب و  یلیخ  هک  فجن » یناهج  تکرش   » ياهنیـشام زا  یکی  اب 
لزنم دراو  .میتـفر  دوـب  یئاـبیز  ياـج  هک  لاـقعلا »  » هلحم رد  شا  هناـخ  هب  مه  اـب  اروـف  دوـب  هجرد  اوـه 40  ترارح  هجرد  میدیـسر ،

و دروآ ، اذـغ  هویم و  دـندیمان ، یم  هشادـشد »  » ار نآ  هک  دروآ  میارب  يدـنلب  نهاریپ  کـی  زین  وا  مدرک ، تحارتسا  مدـش و  رادرلوک 
هک درک  هقناعم  نم  اب  يا  هنوگب  شردپ  دندرک و  مالـس  و  دـندش ، دراو  - مارتحا بدا و  لامک  اب  - نم رب  شا  هداوناخ  دارفا  کی  کی 

شوخ مالس و  اج  نامه  زا  داتـسیا و  رد  مد  تشاد ، رب  رد  یهایـس  يابع  هک  یلاحرد  شردام  یلو  .تسا  هتخانـش  یم  ارم  البق  ایوگ 
مارح مرحمان ، هب  نداد  تسد  نیا  ناشرظن  زا  اریز  دـهد  یمن  تسد  نم  هب  شردام  هک  درک  یهاوخ  ترذـعم  متـسود  تفگ و  دـمآ 
دّیقم ام  زا  شیب  یلیخ  هک  یلاحرد  مینک  یم  مهتم  نید  زا  جورخ  هب  ار  اهنیا  ام  متفگ : مدوخ  هب  مدش و  هدز  تفگش  رتشیب  نم  .تسا 

.دنتسه نید  ماکحا  هب 

وا رد  ار  تماهـش  یناسنا و  تمارک  سفن و  تّزع  يدرمناوج و  يراوگرزب و  مدوب ، رفـس  مه  وا  اب  هک  يزور  دنچ  نآ  لالخ  رد  نم 
مدوخ لزنم  رد  ایوگ  متـسین و  هبیرغ  هک  مدرک  ساسحا  مدوب و  هدیدن  سک  چیه  رد  البق  هک  مدید  وا  زا  یعـضاوت  یئاسراپ و  متفای ،

.مشاب یم 

یلو دندوب ، هتخادنا  شرف  باوخ  يارب  اجنآ  رد  هک  میتفر  ماب  تشپ  هب  بش 
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نم یتسارب  ایآ  رادیب ؟ ای  مباوخ  نم  هک : - مدروآ یم  نابز  هب  یهاگ  -و  مدیـسرپ یم  دوخ  زا  یتفگـش  اب  مدنام و  رادـیب  اهتدـم  ات  نم 
؟ مشاب یم  ینالیگ  رداقلا  دبع  میالوم  ربق  رانک  رد  دادغب  رد 

ندرک فیرعت  هب  مدرک  عورـش  نم  دـنیوگ ؟ یم  هچ  ینـالیگ  رداـقلا  دـبع  هراـبرد  اـه  یـسنوت  دیـسرپ : نم  زا  ناـنک  هدـنخ  متـسود 
حیرض ام ، راید  رسارس  رد  شمان  هب  هک  یئالاو  تاماقم  زا  دندرک و  یم  تیاور  نامیارب  هک  وا  تازجعم  اه و  تمارک  زا  یئاهناتـساد 

دبع انامه  دـشاب ، یم  ناربمایپ  رالاس  رورـس و  ص »  » دـمحم رگا  تسا و  ناکما  هرئاد  بطق  وا  هکنیا  دـنا و  هتخاـس  اـهنامتخاس  اـه و 
: هتفگ هک  تسا  وا  هتسناد و  مدقم  ءایلوا  مامت  رب  ار  وا  ربمایپ ، تسا و  ءایلوا  رورس  رداقلا 

« ! ! دنک یم  فاوط  میاهرداچ  اه و  همیخ  درگادرگ  هناخ  نم ، اما  دننک و  یم  فاوط  هناخ  درگادرگ  راب  تفه  مدرم  همه  »

نامرد ار  ناشیاهیرامیب  دیآ و  یم  اراکشآ  شناّبحم  نادیرم و  زا  یخرب  دزن  رداقلا  دبع  خیش  هک  مزاس  عناق  ار  وا  مدرک  یم  شالت  و 
رثأتم زین  نآ  هب  هک  نایباّهو  ةدـیقع  دروم  رد  مدز  یـشومارف  هب  ار  دوخ  ای  مدرک  شومارف  دـیاشگ و  یم  ار  ناـشیاه  هرگ  دـنک و  یم 

ار دوخ  هک  مدرک  شالت  متفاین ، متـسود  رد  یقوش  ساسحا و  نادنچ  هک  یماگنه  و  دنتـسناد ، یم  كرـش  ار  اهنیا  ۀمه  مدوب و  هدـش 
: مدیسرپ هراب  نیارد  وا  رظن  زا  هدوبن و  تسرد  مدوب  هتفگ  هچنآ  هکنیا  هب  منک  عناق 

هّللا ءاش  نا  يا و  هدش  هتـسخ  یلیخ  ترفاسم  رد  اریز  نک  تحارتسا  باوخب و  ار  بشما  داد : خساپ  دیدنخ  یم  هک  یلاحرد  متـسود 
.میور یم  رداقلا  دبع  خیش  ترایز  هب  ادرف 

.دش یم  علاط  رجف  هظحل ، نامه  شاک  يا  هک  مدرک  وزرآ  میامن و  زاورپ  متساوخ  یم  هک  مدش  لاحـشوخ  يردقب  فرح  نیا  زا  نم 
ارم باتفآ ، وترپ  هکنیا  ات  متفرورف  یقیمع  باوخ  هب  مدوب و  هتسخ  یلیخ  لاحره  هب  یلو 
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اهر ارم  اذل  هتـشادن  يا  هدیاف  یلو  دنک  رادیب  ارم  هتـساوخ  یم  راب  نیدنچ  هک  تفگ  نم  هب  متـسود  دش و  اضق  مزامن  تخاس و  رادیب 
.میامن تحارتسا  بوخ  ات  هدرک 

مظاک یسوم  ینالیگ و  رداقلا  دبع 

ناود ناود  هاگآدوخان  متشاد و  ار  شترایز  يوزرآ  اهلاس  هک  مدید  ار  یماقم  میدیسر و  خیـش  مرح  رد  هب  هناحبـص  فرـص  زا  سپ 
متسود مریگ ! یم  رارق  خیش  شوغآ  رد  نآلا  هک  متـشادنپ  یم  ار  دوخ  دوب و  هدوبر  مرـس  زا  لقع  رادید ، قوش  ایوگ  مدش  مرح  دراو 

.دوب مرس  تشپ  متفر ، یم  اجره  دمآ و  یم  نم  لابند  مه 

یم باترپ  اولح  زا  یئاـه  هکت  هک  مدـید  ار  یخرب  مدـش ، مگ  دـندوب ، هدرک  ماـحدزا  ادـخ  هناـخ  نارئاز  دـننام  هک  ینارئاز  ناـیم  رد 
رد كّربـت  يارب  اروف  ار  یکی  هک  متـشادرب  ار  اولح  هعطق  ود  تعرـس  هب  مه  نم  دنتفاتـش و  یم  اوـلح  نتفرگ  يارب  نارئاز ، دـندرک و 

.مدرک ناهنپ  مبیج  رد  يراگدای  يارب  ار  يرگید  متشاذگ و  ناهد 

راظتنا مدرک  تساوخرد  متـسود  زا  .تسا و  مزمز  بآ  یئوگ  هک  مدیـشون  یم  بآ  مدرک و  اعد  مدـناوخ و  زاـمن  متـسناوت  اـت  اـجنآ 
يارب ار  اهنآ  میامن و  يرادیرخ  هتـسب ، شقن  نآ  رب  شزبس  دبنگ  اب  رداقلا  دبع  خیـش  مرح  سکع  هک  یئاه  لاتـسپ  تراک  ات  دـشکب 

هب هک  ما  هدیـسر  تلزنم  ماـقم و  زا  هجرد  نآ  هب  نم  هک  مناـمهفب  ملیماـف  ناتـسود و  هب  متـساوخ  یم  متـسرفب و  سنوـت  هب  مناتـسود 
.دنا هدیسرن  نآ  هب  اهنآ  زگره  هک  یئاج  ما ، هدش  فّرشم  خیش  هاگراب 

ار راهن  تختیاپ ، طسو  رد  یمدرم  ياه  ناروتسر  زا  یکی  رد  نآ  زا  سپ 

53 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


نابز زا  هک  دوب  راب  نیلوا  يارب  ار  مسا  نیا  نم  .دـناسر و  نیمظاک »  » هب یـسکات  نیـشام  کـی  اـب  ارم  متـسود  هاـگنآ  میدرک ، فرص 
.مدینش یم  متسود 

هب دنراد و  یمرب  مدق  ریسم  نامه  رد  هک  متفای  مدرم  گرزب  ياه  هدوت  اب  هارمه  ار  دوخ  میدش  هدایپ  نیـشام  زا  میدیـسر و  اجنادب  ات 
يوس نآ  هب  تکرح  لاح  رد  دـنا ، هدرک  لمح  دوخ  اب  یئاهزیچ  هک  یلاحرد  ناکدوک  اهدرم و  اهنز ، دـننک ، یم  تکرح  اج  ناـمه 

هک یئالط  ياه  هراـنم  دـبنگ و  هکنیا  اـت  مور  یم  مراد  اـجک  هب  متـسناد  یمن  زین  دوخ  هک  یلاـح  رد  مداـتفا  جـح  ماـّیا  داـیب  .دنتـسه 
، نایعیـش هک  مدوب  هدینـش  البق  اریز  تسا  نایعیـش  دـجاسم  زا  یکی  نیا  هک  مدـیمهف  دـش و  ناـیامن  دوبر ، یم  ار  ناگدـید  شعاـعش 

نآ هب  ندش  لخاد  رد  ینیگنـس  یعون  ساسحا  دنیامن و  یم  نّیزم  هدرک ، مارح  ار  اهنآ  مالـسا  هک  يا  هرقن  الط و  اب  ار  دوخ  دـجاسم 
.مداتفا هار  وا  لابند  هاگآدوخان  مشاب ، هدرک  ار  متسود  تاعارم  هکنیا  يارب  یلو  داد  تسد  نم  هب  دجسم ،

ولباـت ندـناوخ  لوغـشم  ار  دوـخ  .دنـسوب  یم  ار  نآ  دـنلام و  یم  رد  هب  تسد  هک  مدـید  ار  نادرمریپ  میدـش ، دراو  هـک  رد  نـیلوا  زا 
هک دوب  هدـش  هتـشون  زین  یلع  ماما  زا  یتیاور  و  تسا » عونمم  باجح  یب  ياـهنز  لوخد  : » دوب هدـش  هتـشون  نآ  رد  هک  مدرک  یگرزب 

: دیامرف یم 

« . ثیدح رخآ  ات  .دنورب . .  نوریب  هناخ  زا  هنهرب  تخل و  اهنز ، هک  دیایب  مدرم  رب  يزور  »

تایآ اهراگن و  شقن و  اهالط و  نآ  زا  مدرک و  یم  هاگن  رد  هب  نم  دناوخ و  یم  لوخد » نذا   » متسود هک  یلاح  رد  میدیسر  مرح  هب 
.مدوب هدش  هدز  تفگش  دوب ، هدش  هتشون  ابیز  یتروص  هب  هک  نآرق 

اهباتک رد  هعیش  ریفکت  دروم  رد  هک  يدایز  ياه  هروطـسا  مرکف ، رد  مداتفا و  هار  طایتحا  اب  شرـس  تشپ  مه  نم  دش و  دراو  متـسود 
نایرج مدوب ، هدناوخ 
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دـمآ و یمن  مه  منامگ  هب  زگره  هک  مدـید  یئاه  تنیز  اهراگن و  شقن و  اـه و  هتـشون  اـه و  يراـک  هنیآ  مرح ، لـخاد  رد  تشاد و 
.متخانش و یم  لبق  زا  ار  نآ  هن  متشاد و  سنا  نآ  اب  هن  هک  یملاع  متفای ، رگید  یملاع  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  مدش  هدز  تهب  یلیخ 

متسیرگن یم  دندومن  یم  هسوب  قرغ  ار  نآ  دندرک و  یم  يراز  هیرگ و  دنتشگ و  یم  حیرـض  رود  هک  یئاهنآ  هب  رّفنت  اب  هاگ  دنچره 
.دنراذگ یم  زامن  هداتسیا و  حیرض  رانک  هک  مدید  یم  ار  یخرب  و 

: دیامرف یم  هک  داتفا  مدای  هب  ص »  » لوسر ترضح  زا  یتیاور  نیب  نآ  رد 

« ! ! دنداد رارق  دجسم  ار  ناشناگرزب  ءایلوا و  ياهربق  هک  ار  يراصن  دوهی و  دنک  تنعل  ادخ  »

دوخ لاح  هب  ار  وا  نم  .تسیرگ  تدش  هب  دش و  ریزارـس  شناگدید  زا  کشا  دـش ، دراو  ات  وا  هک  یلاح  رد  مدـش  رود  متـسود  زا  و 
مدـناوخ دوب ، همان  ترایز  زا  ترابع  هک  ولبات  .مناوخب  دوب  بصن  حیرـض  رب  هک  ار  یئولبات  نآ  هک  مدـمآ  حیرـض  رانک  مدرک و  اـهر 

، ربق نآ  بحاـص  رب  مّحرت  يارب  متفر و  يراـنک  هب  .مدرکن  كرد  متخانـشن و  دوب  هتفر  راـک  هب  نآ  رد  هک  یئاـهمان  زا  يرایـسب  یلو 
: متفگ هدناوخ و  يا  هحتاف 

« ! یناد یم  رتشیب  نم  زا  وت  اریز  نک  محر  ار  وا  وت  سپ  تسا ، نیملسم  زا  ّتیم  نیا  رگا  ایادخ ، »

« جئاوحلا باب   » ار وا  اریز ، هاوخب  ادخ  زا  ناکم ، نیا  رد  يراد ، یتجاح  رگا  : » تفگ مشوگ  رد  هتسهآ  دش و  کیدزن  نم  هب  متـسود 
ياهرـس رب  هک  مدرک  یم  نادرمریپ  هب  هاگن  اهنت  مدادن ، شنخـس  هب  یتّیمها  چیه  - دشخبب میادـخ  مراودـیما  هک  - نم یلو  .میمان » یم 
نـساحم دوزفا ، یم  اهنآ  تبیه  رب  هچنآ  .دوب و  ادـیپ  ناشیناشیپ  رد  دوجـس  راثآ  دـندوب و  هتـشاذگ  دیفـس  ای  هایـس  ياه  هماـمع  دوخ 

دیسر یم  ماشم  هب  اهنآ  زا  یشوخ  ياهوب  هک  دوب  ناشزارد 
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.تسیرگ یم  رایتخا  یب  دش ، یم  دراو  اهنآ  زا  یکی  ات  .دندرک و  یم  یتبیه  اب  دنت و  ياه  هاگن  و 

، ناگدروخلاس نادرمریپ و  نیا  تسا  نکمم  ایآ  تسا ! ؟ نیغورد  اهکـشا ، همه  نیا  ایآ  مدیـسرپ : نتـشیوخ  زا  مدمآ و  دوخ  هب  هگان 
! ؟ دنشاب هدومیپ  اطخ  هابتشا و  هر 

یب ماما  هب  دـنکن  دورب ، هار  بقع  بقع  هک  تسا  بظاوم  مدـید ، یم  ار  متـسود  هک  یلاحرد  مدـش  جراخ  اجنآ  زا  ینارگن  ّریحت و  اب 
.دوش یمارتحا 

؟ تسیک مرح  نیا  بحاص  مدیسرپ : وا  زا 

.مظاک یسوم  ماما  تفگ :

؟ تسیک رگید  مظاک  یسوم  ماما  متفگ :

« . دیدیبسچ تسوپ  هب  دیدرک و  اهر  ار  زغم  ام ، تنس  لها  ناردارب  امش  هّللا ! ناحبس  : » تفگ

: تفگ درک و  مارآ  ارم  میتسج ؟ کّسمت  تسوپ  هب  هدرک و  اهر  ار  زغم  ام  روطچ  یئوگ ؟ یم  هچ  متفگ : بضغ  یتحاران و  اب 

وت هک  تسیک  ینالیگ  رداقلا  دبع  نیا  یئوگ ، یم  نخـس  ینالیگ ، رداقلا  دبع  زا  هراومه  يا ، هدـمآ  قارع  هب  هک  یتقو  زا  وت  مردارب !
؟ تسا هدرک  دوخ  بوذجم  هتفیش و  هنوگنیا  ار 

ینالیگ رداقلا  دبع  انامه  دوب ، ص »  » دـمحم زا  دـعب  يربمایپ  رگا  و  تسا ! هّللا  لوسر  ۀـیّرذ  زا  وا  مداد : خـساپ  رورغ  لامک  اب  اروف و 
! دوب هنع  هّللا  یضر 

؟ یناد یم  يزیچ  مه  مالسا  خیرات  زا  ایآ  يوامس ! ردارب  يا  تفگ :

زا ار  ام  هراومه  ناداتـسا ، نامّلعم و  اریز  دایز ، هن  متـسناد و  یم  مک  هن  مالـسا  خیرات  زا  تقیقح  رد  یلو  يرآ ! متفگ : دیدرت  نودـب 
تسا و یکیرات  هایس  خیرات  نیا  هک  دندرک  یم  اعدا  دندرک و  یم  عنم  خیرات  ندناوخ 
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.تسین شندناوخ  رد  يا  هدیاف  چیه 

هبطخ  » هب تبون  يزور  اقافتا  داد ، یم  تغالب  سرد  ار  ام  یتقو  تغالب  ملع  رد  صـصختم  داتـسا  هک  دـیآ  یم  مداـی  هنومن  ناونع  هب 
.دیوگ یم  هچ  ترـضح  هک  میدنام  ّریحتم  تام و  شندناوخ ، زا  نادرگاش  رگید  نم و  .دیـسر  یلع  ماما  هغالبلا » جهن   » زا هیقـشقش »

؟ تسا یلع  ترضح  نانخس  زا  اعقاو  هبطخ  نیا  ایآ  هک  مدومن  لاوئس  هدرک و  تأرج  نم 

ههجو هّللا  مّرک  یلع  نانخس  نیا  رگا  و  دیوگب ؟ نخس  تحاصف  اب  نینچ  هک  یلع  زا  ریغ  تسیک  کش و  نودب  يرآ ، : » تفگ داتـسا 
»؟ دنداد یمن  نآ  ریسفت  حرش و  هب  ّتیمها  ردق  نیا  رصم ، گرزب  یتفم  هدبع ، دمحم  خیش  لاثما  نیملسم  ياملع  نامگ  یب  دوبن ،

! دندرک بصغ  تفالخ ، رد  ار  شّقح  هک  دنک  یم  مهتم  ار  رمع  رکب و  وبا  یلع ، ترضح  هک  اجنیا  رد  متفگ : هاگنآ 

یلاوئـس نینچ  رگید  راب  کی  رگا  هک  درک  مدیدهت  و  نک ! سب  هک  دز  یبیهن  تّدـش  هب  ارم  دـش و  ینابـصع  يردـقب  داتـسا  ناهگان 
هچ ار  ام  الصا  خیرات و  سرد  هن  میهد  یم  تغالب  سرد  ام  : » درک هفاضا  .دزادنایب و  نوریب  دنک و  درط  شسرد  سلجم  زا  ارم  منک ،
زا ار  ام  ياهریـشمش  دنوادخ  هک  نانچمه  ناناملـسم و  نیب  نینوخ  ياهگنج  اه و  هنتف  زا  تسا  هایـس  شتاحفـص  هک  یخیرات  اب  راک 

« ! ! میزاس كاپ  نانآ  هب  نتفگ  ازسان  زا  ار  نامیاهنابز  هک  تسا  ام  رب  هدینادرگ ، كاپ  نانآ  ياهنوخ 

ام هب  ار  شیناعم  هکنآ  یب  دـهد  یم  تغالب  سرد  ار  ام  هنوگچ  هک  متفرگ  لدـب  ار  ملعم  نآ  ۀـنیک  مدـشن و  عناـق  الـصا  زور  نآ  نم 
زگره دوبن و  مرایتخا  رد  مزال  ياهباتک  تاـناکما و  یلو  منک  هعلاـطم  ار  مالـسا  خـیرات  هک  مدرک  شـشوک  راـب  نیدـنچ  و  دزوماـیب ،

ات ار  شا  هحفص  هک  دندوب  هدرک  ینابت  مه  اب  ایوگ  دوش ، لئاق  یتّیمها  نآ  يارب  ام  ياملع  ناداتسا و  زا  یکی  هک  متفاین 
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.دشاب هتشاد  خیرات  زا  یلماک  ةرود  کی  هک  - راید نآ  رد  - ار یسک  یبای  یمن  هک  تسا  نینچ  و  دنرگنن ، زگره  نآ  رد  دننک و 

يور نیازا  مشاب ، هدرک  یتفلاخم  لادج و  وا  اب  متساوخ  زین  نم  مناد ، یم  يزیچ  خیرات  زا  هک  درک  لاوئس  نم  زا  متسود  یتقو  اذل  و 
: تفگ یم  ملاح  نابز  یلو  يرآ ، متفگ :

رد ناوارف  هچ  هک  تاضقانت  اه و  هنیک  اه و  هنتف  زج  تسین  نآ  رد  يا  هدـیاف  چـیه  تسا و  هایـس  کیرات و  یخیرات ، نآ  هک  مناد  یم 
.دوش یم  تفای  نآ 

؟ ینارود هچ  رد  هدش و  هدیئاز  یک  ینالیگ  رداقلا  دبع  یناد  یم  ایآ  تفگ :

.دشاب متفه  ای  مشش  نرق  رد  ارهاظ  متفگ :

؟ تسا هلصاف  نرق  دنچ  ربمایپ  وا و  نیب  تفگ :

.نرق شش  متفگ :

.تسا شنیمهدزاود  ّدج  اب  دنزرف  تبسن  ربمایپ ، اب  رداقلا  دبع  تبسن  دنیایب ، - ریدقت ّلقا  یلع  - لسن ود  ینرق ، ره  رد  رگا  تفگ :

.تسا روط  نیمه  يرآ ، متفگ :

راهچ زا  سپ  طقف  ربمایپ  هب  شبسن  تسا ، ارهز  دنزرف  مه  نیسح  نیسحلا و  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نیا  سپ  تفگ :
زا کی  مادک  وگب ، دوخ  لاح  .تسا  يرجه  مّود  نرق  ناّدلوتم  زا  وا  رگید  ترابع  هب  تسا و  ربمایپ  شمراهچ  ّدج  ینعی  دسر  یم  این 

؟ رداقلا دبع  ای  یسوم  دنرت ، کیدزن  ص »  » ادخ لوسر  هب  ود  نیا 

هدینـش ار  شمان  نونکات  هن  میـسانش و  یم  ار  وا  هن  ام  ارچ  یلو  .دشاب  یم  رت  کیدزن  نیا  هک  تسا  مولعم  متفگ : يرکف  چـیه  نودـب 
؟ میا

ضرع اب  - هک تسا  نیمه  يارب  .تسا و  ام  ثحب  دروم  نیمه  تفگ :

58 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


! دیتسج لّسوت  تسوپ  هب  دیتشاذگ و  رانک  ار  زغم  اهامش  هک : متفگ  امش  هب  - ترذعم

هک میدیسر  یملع  هاگـشزومآ  کی  هب  هکنیا  ات  میتفر  یم  هار  یهاگ  میداتـسیا و  یم  یهاگ  میدرک و  یم  تبحـص  مه  اب  نانچمه  و 
.دندومن یم  یملع  ثحب  دندرک و  یم  ءارآ  تارظن و  لدابت  مه  اب  دندوب و  دیتاسا  اه و  هبلط  اجنآ  رد 

رب دمآ و  رفن  کی  تروص  ره  رد  .تشاد  يا  هدعو  نانآ  زا  یکی  اب  ایوگ  تسیرگن  یم  نیرـضاح  هب  ّتقد  اب  وا  میتسـشن و  اجنآ  رد 
صخش نآ  متفایرد  اهخساپ  زا  هک  دیسرپ  یصخش  ةرابرد  وا  زا  .دشاب  یم  هاگشناد  رد  شتـسود  وا  هک  مدیمهف  نم  درک و  مالـس  ام 

.دیآ یم  يدوز  هب  دشاب و  هاگشناد  داتسا  دیاب 

، تسا یخیرات  ثحابم  رد  صّـصختم  هک  يرتکد  هب  مهاوخ  یم  مدروآ ، اـجنیا  هب  ار  وت  هک  نم  تفگ : نم  هب  متـسود  نیب  ناـمه  رد 
هب هتـشون و  ینالیگ  رداقلا  دبع  هرابرد  هک  تسا  یثحب  شیارتکد ، ۀلاسر  تسا و  دادغب  هاگـشناد  رد  خـیرات  داتـسا  وا  .منک  تیفّرعم 

.متسین خیرات  رد  صّصختم  نم  اریز  دوب ، دهاوخ  دیفم  وت  يارب  ادخ  تساوخ 

، دومن تساوـخرد  وا  زا  درک و  یفّرعم  وا  هب  ارم  وا ، رب  مالـس  زا  سپ  نم  تسود  دیـسر و  رتـکد  هکنیا  اـت  میدـیماشآ  یکنخ  تبرش 
یگدیـسر شیاهراک  زا  یـضعب  هب  دورب و  هک  تفرگ  هزاجا  دوخ  دنک و  وگزاب  نم  يارب  ینالیگ  رداقلا  دـبع  خـیرات  زا  يا  هصالخ 

.دنک

رداقلا دبع  ّتیفورعم  هب  عجار  تساوخ  نم  زا  نینچمه  درک و  لاوئـس  ملغـش  نطو و  مسا و  زا  دیبلط و  نامود  ره  يارب  هباشون  رتکد 
.منک فیرعت  شیارب  سنوت  رد  ینالیگ 

: متفگ هک  اجنآ  ات  مدرک  وگزاب  متسناد ، یم  هنیمز  نیا  رد  هچره  مه  نم 
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ربمایپ تفرن  رتالاب  نتخوس  سرت  زا  لیئربج  هک  هاگنآ  و  دوب ، راوس  رداقلا  دبع  شود  رب  جارعم  بش  رد  ربمغیپ  هک  دندقتعم  ام  مدرم 
: تفگ هدرک  رداقلا  دبع  هب  ور 

« ! تسا تمایق  زور  ات  ءایلوا  مامت  شود  رب  وت  ياپ  تسا و  وت  شود  رب  نم  ياپ  »

شروضح رد  هک  یـسنوت  داتـسا  نیا  رب  ای  دیدنخ  یم  اهتیاور  نیا  زا  متـسنادن  نم  درک و  یناوارف  هدنخ  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  رتکد 
و ناتسکاپ ) رد   ) روهال هب  هک  لاس  تفه  لوط  رد  تفگ : ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  ءایلوا و  هب  عجار  هاتوک  یثحب  زا  سپ  و  دوب ! هتـسشن 
رب هدرک و  ترفاسم  دراد ، دوجو  ینالیگ  رداقلا  دبع  هب  بوسنم  تاجتشون  یّطخ و  ياهباتک  هک  اجره  ناتـسلگنا و  رـصم و  هّیکرت و 

، تسا هّللا  لوسر  لسن  زا  ینالیگ  رداقلا  دبع  هک  تسا  هدشن  تباث  کی ، چیه  رد  ما و  هتفرگ  یپکوتف  اهنآ  زا  هدش و  علّطم  اهنآ  مامت 
لوسر نم  دج   » هک دنک  یم  اعدا  نآ  رد  تسا و  شیاه  هون  زا  یکی  هب  بوسنم  هک  دشاب  یم  رعش  تیب  کی  تسه  هک  یکردم  اهنت 

: دیامرف یم  ص »  » لوسر ترضح  هک  دننک  یم  تیاور  نیا  رب  لمح  ار  نآ  املع  هک  تسا » هّللا 

« . متسه يراکزیهرپ  ناسنا  ره  ّدج  نم  »

دشاب و یمن  بارعا  لسن  زا  زگره  تسا و  یسراف  رفن  کی  لصا  رد  رداقلا ، دبع  هک  دنک  یم  تباث  حیحـص  خیرات  هک  درک  هفاضا  و 
دادغب هب  وا  .تسا و  نالیگ  نامه  هب  مه  رداقلا  دـبع  تبـسن  تسا و  عقاو  ناریا  رد  هک  هدـش  هداز  نالیگ »  » مان هب  يرهـش  رد  وا  دوخ 
يدرم وا  نوچ  .دوب و  جـیار  هعماج  رد  یقالخا  داسف  هک  دومن  سیردـت  هب  زاغآ  یتقو  رد  دزومایب و  ملع  اجنآ  رد  هک  درک  ترجاهم 

هک نانچمه  - تسا وا  هب  بوسنم  هک  - دنداهن ناینب  ار  هیرداق  ۀقیرط  شتافو ، زا  سپ  دندش و  دنمقالع  وا  هب  مدرم  دوب ، اسراپ  دهاز و 
ناوریپ
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: دوزفا .دننک و  یم  نینچ  الومعم  اهیفوص  رگید 

« . دنراد رارق  يروآ  فّسأت  هدننک و  نارگن  تلاح  رد  رظن  نیا  زا  بارعا ، اعقاو  »

: متفگ رتکد  هب  اروف  هک  دمآ  شوج  هب  نم  رد  ّتیباهو  تریغ  اجنآ  رد 

! دنتسین یهلا  يایلوا  دوجو  هب  دندقتعم  وت  دننام  مه  اهنآ  اریز  یتسه  یباّهو  رتکد ، ترضح  يا  وت  سپ 

تافارخ و مامت  هب  ای  الثم  طیرفت  ای  دـننک و  یم  طارفا  ای  ناناملـسم  هک  تسا  فّسأت  ياج  نیا  .متـسین  یباـهو  زگره  نم  هن ، تفگ :
دشاب یمن  حیحصت  لباق  عرش ، لقع و  رظن  زا  تسین و  یناهرب  لیلد و  هب  دنتسم  چیه  هک  دننک  یم  قیدصت  دنروآ و  یم  نامیا  ماهوا 

نیا دـننیب  یم  اریز  ار ، وا  ثیداحا  و  ص »  » دّـمحم ترـضح  مالـسا  ربمایپ  تازجعم  یّتح  دـننک  یم  بیذـکت  ار  زیچ  همه  هکنیا  ای  و 
هدز و قرـش  یهورگ  ینیب  یم  اذل  درادن و  بسانت  دیآ و  یمن  روج  ناشطلغ  ياه  هدـیقع  یناسفن و  ياهاوه  اب  ثیداحا  تازجعم و 

سنوت رد  تسا ، دادغب  رد  هک  لاح  نامه  رد  ینالیگ  رداقلا  دبع  خیش  هک  دندقتعم  اه  یفوص  الثم  دندش ، هدز  برغ  رگید  یهورگ 
نیا دـشخب ، تاـجن  هلجد  دور  رد  ار  يا  هدـش  قرغ  دـهد و  افـش  سنوت  رد  ار  يراـمیب  دـحاو ، نآ  رد  تسا  نکمم  دـشاب و  یم  زین 

لّـسوتم سکره  هک  اجنآ  ات  دننک  یم  بیذـکت  ار  زیچ  همه  - دنتـسه اهیفوص  ربارب  رد  یلمعلا  سکع  هک  - نایباّهو اّما  .تسا و  طارفا 
دنوادخ هک  میا  هنوگ  نامه  ام  نم ! ردارب  هن ، .تسا  طیرفت  نیا  و  دنناد ، یم  كرشم  دوشب ، زین  ص »  » لوسر ترـضح  خماش  ماقم  هب 

: دیامرف یم 

.(1) ّنلَا . »
ِسا� یَلَع  َءا�دَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَسَو  ًهَّمُأ  ْمُکا�ْنلَعَج  َِکل�ذَک  «َو 
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.دیشاب مدرم  رب  هاوگ  هک  میداد  رارق  ور  هنایم  یتما  ار  امش  ام  و 

درک زاب  ار  دوخ  فیک  مه  وا  .مدومن  شیاه  هتفگ  هب  تیاضر  راهظا  مدرک و  رّکشت  وا  زا  اتلاجع  مدمآ و  دجو  هب  یلیخ  شنانخس  زا 
مدروآ و رذـع  نم  درک ، ینامهم  هب  توعد  ارم  سپـس  .دومن  ءادـها  نم  هب  دوب ، هتـشون  ینالیگ  رداقلا  دـبع  ةراـبرد  هک  ار  یباـتک  و 
.دوب و هدش  بش  رگید  میتشگزاب و  هناخ  هب  دیسر و  متـسود  ات  میداد  همادا  اقیرفآ  لامـش  سنوت و  هرابرد  دوخ  نانخـس  هب  نانچمه 

باوخ هب  ار  دوخ  مدوب ، هدـش  هدـنام  هتـسخ و  یلیخ  میدوب و  هدـنارذگ  ترایز  وگتفگ و  ثحب و  هب  ار  زور  نآ  مامت  هک  یلاـح  رد 
.مدرپس تحار 

، درک یم  ثحب  رداقلا  دـبع  یگدـنز  هرابرد  هک  باـتک  نآ  ندـناوخ  هب  عورـش  مدـناوخ و  زاـمن  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  دوز  حـبص 
.مدوب هدرک  هعلاطم  ار  باتک  نآ  زا  یمین  دش  رادیب  متسود  هک  یتقو  ات  و  مدومن ،

زا مدناسرن  رخآ  هب  ار  باتک  ات  مدیبلط و  یم  شزوپ  یلو  دومن  یم  هناحبـص  لوانت  هب  توعد  ارم  درک و  یم  دـمآ  تفر و  هتـسویپ  وا 
هک دوب  هدرک  كوکـشم  ینالیگ ، هب  تبـسن  ما  هدیقع  دروم  رد  ارم  مدوب و  هدش  باتک  نآ  بوذجم  هک  یتسارب  .متـساخنرب و  ياج 

.تشگ لّدبم  نیقی  هب  مّکش  هّللا ، دمحب  موش ، جراخ  قارع  زا  هکنیا  زا  لبق  دشن و  ینالوط  نادنچ  کش  نیا 

دیدرت ینامگدب و 

، نانیا زا  مدوب  هدینش  هچنآ  زا  مدوب و  هتفر  ورف  رکف  هب  رایسب  تحارتسا ، زا  هتـشذگ  نآ ، ّیط  رد  هک  مدنام  زور  هس  متـسود  ۀناخ  رد 
روآ و حاضتفا  لئاسم  نیا  زا  سک  چـیه  نونکات  ارچ  هنرگو  دـننک  یم  یگدـنز  هام  هرک  زارفرب  اهنیا  اـیوگ  مدوب ، هدـش  هدز  تفگش 

نم ارچ  دوب ؟ هدزن  یفرح  ام  اب  روجان 
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نانیا هرابرد  هک  دشاب  یئاوران  ياه  هعیاش  همه  نآ  شتلع ، دیاش  مراد ؟ لد  هب  هنیک  مراگنا و  یم  دب  - مسانـشب هکنیا  نودـب  - ار اهنیا 
يارب هکنیا  ای  دنـشاب  یم  لولح »  » هب دقتعم  دنرب و  یم  الاب  نایادخ  هجرد  هب  ار  دوخ  ناماما  دنتـسرپ و  یم  ار  یلع  الثم  هک  ما  هدـینش 
ربمایپ حیرـض  رد  - درک فیرعت  میارب  جـح  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  مردـپ  هک  هنوگ  نامه   - هکنیا ای  دـنتفا و  یم  هدجـس  هب  گـنس 

 . . .و دندومن و  مادعا  هب  موکحم  ریگتسد و  ار  اهنآ  اهیدوعس  هک  دنزادنا ! یم  تساجن  تفاثک و  «ص »

اهنآ اب  هکلب  دنرادن ؟ نمشد  دنزرون و  دقح  نانآ  رب  دنونشب و  نایعیـش  هب  تبـسن  ار  یئاهتمهت  نینچ  ناناملـسم  تسا  نکمم  هنوگچ 
منیبب تسیاب  ار  هچنآ  مدید  دوخ  مشچ  اب  هکنآ  لاح  منک  رواب  ار  تائارتفا  اهناتهب و  نیا  مناوت  یم  هنوگچ  نم  یلو  دـننکن ؟ راز  راک 

یقطنم نانخس  زج  میاهنآ و  نایم  رد  نم  هک  هتشذگ  هتفه  کی  زا  شیب  کنیا  مه  مونشب و  تسیاب  ار  هچنآ  مدینـش  دوخ  شوگ  اب  و 
قالخا و اهاعد و  اهزامن ، اهتدابع ، بوذـجم  يردـقب  هکلب  مدینـشن  مدـیدن و  اهنآ  زا  - دوش یم  لـقع  دراو  هزاـجا  یب  هک  - لوقعم و 

.مدوب اهنآ  دننام  شاک  يا  منک  یم  وزرآ  هک  مدش  ناشیاملع  هب  تبسن  ناشریدقت  مارتحا و  ناشراتفر و 

یم - شیاـمزآ يارب  - ار وا  ماـن  اـت  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـنرّفنتم ! ؟ هّللا  لوسر  زا  اـهنیا  اـعقاو  اـیآ  مسرپ : یم  دوخ  زا  ناـس  نیدـب  و 
مدرک یم  لایخ  زاغآ  رد  مه  زاب  دّـمحم ، » لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا   » دـننز یم  داـیرف  ناـشحراوج  ءاـضعا و  ماـمت  اـب  مدروآ ،

ریدـقت مارتحا و  ردـق  نآ  مدرک ، هعلاطم  ار  اهنآ  زا  يرادـقم  مدز و  قرو  ار  ناشیاهباتک  یتقو  یلو  دـننک  یم  دروخرب  نم  اب  هناقفانم 
زا لبق  یّتح  ربمایپ ، ندوب  موصعم  هب  دقتعم  اهنآ  اریز  مدوب  هدیدن  يزیچ  نینچ  نامدوخ  ياهباتک  رد  زگره  هک  مدید  ربمایپ  هب  تبسن 

نآرق غیلبت  رد  اهنت  وا  هک  میدقتعم  تعامج  ّتنس و  لها  ام  هک  یلاح  رد  دنشاب  یم  ندش  ثوعبم 
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هب مینک  یم  لالدتـسا  هک  تسا  هدـش  رایـسب  دـنک و  یم  هابتـشا  مه  یهاـگ  هک  تسا  رـشب  دارفا  رگید  دـننام  هـنرگو  تـسا  موـصعم 
هک یلاحرد  مینک  یم  رکذ  يدایز  ياه  هنومن  نایم ، نیا  رد  -و  ار تاهابتشا  نآ  - باحـصا زا  یخرب  ندرک  حیحـصت  وا و  تاهابتـشا 

ربمایپ زا  اهنیا  هک  منک  رواب  مه  زاب  اـیآ  سپ  دـننک ! حیحـصت  ار  نآ  نارگید ، دـنک و  هابتـشا  ربماـیپ  هک  دـنرادن  لوبق  زگره  ناـیعیش 
! ؟ تسا نکمم  روطچ  دیآ ! ؟ یم  ناشدب  مالسا 

لدـبوّدر ام  نیب  وگتفگ  نیا  .دـیوگب و  ار  مخـساپ  هدرپ  یب  تحارـص و  اب  هک  مداد  مسق  ار  وا  میتشاد و  یئوگتفگ  متـسود  اب  يزور 
: دش

شمان هک  امش  زا  ما  هدینشن  زگره  نم  اریز  دیرب  یم  الاب  ناربمایپ  ۀجردب  ار  - ههجو هّللا  مّرک  هنع و  هّللا  یـضر  - یلع ترـضح  امـش  -
؟ دیتفگ یم  مالّسلا » هیلع   » هکنیا رگم  دیربب  ار 

یم مالّـسلا » هیلع   » میرب یم  ار  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  رگید  ناماما  زا  کیره  ای  نینمؤملا  ریما  مان  تقوره  اـم  .تسا  روط  نیمه  -
رد ام  هب  دنوادخ  هک  دنتـسه  شتیب  لها  هّللا و  لوسر  ۀیّرذ  اهنآ  یلو  میناد  یم  ناربمایپ  ار  اهنآ  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  و  میئوگ ،

.درادن یلاکشا  چیه  تسا و  زیاج  مالّسلا » هالصلا و  مهیلع   » نتفگ اذل  میتسرفب و  دورد  اهنآ  رب  هک  تسا  هداد  روتسد  نآرق 

هب یطبر  چیه  نیا  میتسرفب و  نیشیپ  ناربمایپ  رگید  مالـسا و  ربمایپ  رب  زج  ار  تاولـص  مالـس و  هک  میریذپ  یمن  زگره  ام  ردارب ! هن ، -
.درادن - داب دونشخ  نانآ  زا  دنوادخ  هک  - شنادنزرف یلع و 

.دیربب یپ  تقیقح  هب  ات  دینک  هعلاطم  رتشیب  مهاوخ  یم  امش  زا  نم  -

سپ درک ؟ لالدتـسا  هعیـش  هیلع  دوـش ، یمن  نیما  دـمحا  ياـهباتک  اـب  هک  یتـفگ  دوـخ  هن  رگم  ردارب ؟ منک ، هعلاـطم  یئاـهباتک  هچ  -
ياهباتک ینیب  یمن  رگم  .تسین  نانیمطا  دروم  دوش و  یمن  ناهرب  لیلد و  ام  يارب  مه  هعیش  ياهباتک 
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نیا -و  مـیرک نآرق  هـک  یلاـحرد  تـسا  ادـخ  دـنزرف  ع »  » یـسیع هـک  دـنا  هتـشون  - تـسه زین  ناـشنانیمطا  دروـم  هـک  - ار ناینارــصن 
هداد روتسد  نم  هب  وت  هچنآ  زج  متـساوخن  يزیچ  زگره  اهنآ  زا  نم   » دیامرف یم  میرم  نب  یـسیع  ناسل  زا  - نایوگنخـس نیرتوگتـسار 

« . دینک تدابع  دیتسرپب و  ار  ناتدوخ  نم و  راگدرورپ  ناه ، هک  يدوب 

نآرق و هب  لالدتـسا  قطنم و  لـقع و  هک  تسا  یفاـک  .مهاوخ  یمن  نیا  زج  يزیچ  مه  وت  زا  متفگ و  روط  نیمه  نم  تسا ، تسرد  -
يا هنوگب  ام  لالدتسا  دوب ، ینارـصن  ای  يدوهی  کی  اب  نخـس  رگا  و  میتسه ، ناملـسم  هک  ماد  ام  میهد ، رارق  تّجح  ار ، نیتسار  ّتنس 

.دوب رگید 

ّقح رب  هک  دنک  یم  اعدا  بهذـم ، ره  هورگ و  ره  هدنـسیون و  ره  هک  یلاحرد  مبای ؟ تسد  تقیقح  هب  مناوت  یم  یباتک  هچ  رد  سپ  -
.تسا

یم ار  نآ  دنراد ، هک  یفلتخم  ياه  هقرف  نوگانوگ و  ياهبهذم  اب  ناناملسم  مامت  هک  مهد ، یم  هئارا  نشور  یلیلد  وت  هب  نونکا  نم  -
! يرادن یئانشآ  لالدتسا  نآ  اب  وت  یلو  دنریذپ 

.ازفیب مشناد  ملع و  رب  دوخ  وت  اراگدرورپ ! -

: دیامرف یم  هک  يا  هدناوخ  ار  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  ایآ  -

 . (1) ًامِیلْسَت » اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ا�ی  ِِّیبَّنلَا ، یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئ�الَم  ّللَا َو 
�

َه َّنِإ  »

مامت و مالس  دینک ، مالـس  دیتسرفب و  تاولـص  وا  رب  نانمؤم  يا  سپ  دنتـسرف ، یم  تاولـص  ربمایپ ، رب  شناگتـشرف  دنوادخ و  انامه  -
.لماک

ضرع .هدیسر  ص »  » لوسر ترضح  تمدخ  دش ، لزان  اهنآ  هرابرد  هیآ  نیا  هک  یباحصا  هک  دنا  لوقلا  قفّتم  ینس ، هعیش و  نیرسفم 
يا دندرک :
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: دیئوگب دومرف  ترضح  میتسرفب ؟ تاولص  دورد و  وت  رب  هنوگچ  میدیمهفن  یلو  مینک  مالس  وت  رب  هنوگچ  میدیمهف  ادخ ! لوسر 

نم رب  زگره  و  دـیجم . » دـیمح  کـنا  نیملاـعلا  یف  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تیّلـص  اـمک  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  ّلـص  مـهللا  »
.دیتسرفن صقان  عطقنم و  تاولص 

؟ تسیچ صقان  تاولص  هّللا ، لوسر  ای  دندرک : ضرع 

نیدب و  درادن ، لوبق  لماک  زج  تسا و  لماک  دنوادخ  انامه  دینک و  توکـس  هاگنآ  و  دمحم » یلع  ّلص  مهللا   » دیئوگب هکنیا  دومرف :
ماما هک  اجنآ  ات  دنداتسرف ، یم  لماک  دورد  ترضح ، نآ  رب  اذل  دنتفرگ و  دای  ادخ  لوسر  زا  ار  بلطم  نیا  نیعبات ، باحـصا و  ناس ،

: دیارس یم  تیب  لها  قح  رد  یعفاش 

يارب رتالاب  رترب و  یماقم  چیه  و  هدومرف ، لزان  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یبجاو  هضیرف و  امـش ، یتسود  هّللا ، لوسر  تیب  لها  يا 
.دتسرفب دورد  امش  رب  هکنیا  رگم  دریذپ  یمن  یسک  زا  ار  یتاولص  چیه  دنوادخ  هک  تسین  نآ  زا  امش 

، تفگ یم  تسار  وا  تشاذگ ، یم  نم  رب  تبثم  يریثأت  هک  تسشن  یم  مبلق  رب  دش و  یم  هتخاون  مشوگ  رد  نانچ  نانخـس  نآ  يرآ !
ام هک  مدرک  قیدصت  ار  وا  اذل  .ما و  هدناوخ  یباتک  هچ  رد  دـمآ  یمن  مدای  تسرد  یلو  مدوب  هدـناوخ  ار  یبلطم  نینچ  البق  مدوخ  نم 

ترضح اهنت  هک  میرادن  لوبق  یلو  میزاس  یم  تاولص  رد  کیرش  یگمه ، ار  شباحصا  لآ و  میتسرف ، یم  ربمایپ  رب  تاولص  هاگره 
.دنیوگ یم  نایعیش  هک  هنوگ  نامه  دشاب ، هتشاد  دنوادخ  مالس  هب  صاصتخا  یلع 

؟ تسا هعیش  وا  ایآ  تسیچ ؟ يراخب  هرابرد  ترظن  تفگ :

وا اج  نامه  تسا ، » ادخ  باتک  زا  سپ  باتک  نیرت  حیحص  شباتک  تعامج و  ّتنس و  لها  ناماما  زا  ماقمیلاع  تسا  یماما  : » متفگ
دش دنلب 
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مناوخب هک  داد  نم  هب  درک و  ادیپ  تساوخ  یم  هک  يا  هحفص  دوشگ و  ار  نآ  دروآ و  شا  هناخباتک  زا  ار  يراخب » حیحـص   » باتک و 
هک مدرک  بجعت  يردقب  منک و  رواب  متسناوت  یمن  مالّسلا » هیلع  یلع  زا  نالف  زا  درک  ثیدح  ار  ام  صخش  نالف   » تسا هتـشون  مدید 

کی یگمیـسارس  اب  تروص  ره  رد  تسین ! يراخب  حیحـص  باتک  نیا  دنکن  هک  دش  لصاح  میارب  دیدرت  باتک ، نآ  هب  تبـسن  یتح 
نم زا  ار  باتک  دید ، نم  رد  ار  دیدرت  کش و  تلاح  هک  متسود  یلو  مدرک ، هاگن  باتک  دلج  هب  متسیرگن و  هحفص  نآ  هب  رگید  راب 
نآ زا  سپ  درک » ثیدح  ار  ام  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  : » دوب هدش  هتـشون  نآ  رد  هک  داد  ناشن  نم  هب  يرگید  هحفـص  تفرگ و 

.تفر درک و  اهر  ارم  دش و  عناق  باوج  نیمه  هب  مه  وا  هّللا ! ناحبس  میوگب : هدز  تفگش  هکنیا  زج  متشادن  یباوج  چیه 

هدیـسر پاچ  هب  رـصم  رد  اقافتا  مدید  مدرک ، تقد  نآ ، پاچ  هب  تبـسن  مدز و  قرو  ار  باتک  يروابان  اب  متفر و  ورف  رکف  هب  زاب  نم 
« . نادنزرف یبلح و  تکرش  یتاراشتنا   » رد تسا 

میارب نامیاهباتک ، نیرت  حیحص  زا  مدآ  نیا  هکنآ  لاح  میتسه ؟ ریذپان  فاطعنا  تخـسرس و  ردق  نیا  ام  ارچ  منیب ؟ یم  هچ  ادنوادخ !
هرابرد هک  تقیقح  نیا  هب  ایآ  .تسا  ّتنـس  لها  نایوگ  ثیدـح  ناماما و  زا  هکلب  تسین  هعیـش  اعطق  هک  يراخب  .دـنک  یم  لالدتـسا 
قیاـقح نتفریذـپ  هب  روبجم  دـشاب و  هتـشادن  میارب  يدـنیاشوخ  بقاوع  مسرت  یم  یلو  مهدرد ؟ نت  دـنیوگ ، یم  مالّـسلا » هیلع   » یلع

! منک فارتعا  اهنآ  هب  مرادن  شوخ  هک  مدرگ  يرگید 

، مدـش میلـست  هک  ینالیگ  رداقلا  دـبع  تسادـق  دروم  رد  یکی  مدروخ : تسکـش  متـسود  ربارب  رد  راب  ود  زور  نآ  ات  تروص  ره  رد 
.تسا راوازس  وا  تفگ و  مالّسلا ، هیلع  یلع ، مان  زا  سپ  دیاب  هک  متفریذپ  مه  يرگید  تسا و  رترب  وا  زا  مظاک  یسوم 
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ياملع متـسه و  مانب  ياملع  زا  یکی  هک  مدرک  یم  راختفا  شیپ  زور  دنچ  هک  نم  .مروخب  تسکـش  مه  زاب  هک  مهاوخ  یمن  نم  یلو 
؟ یناـسک هچ  ربارب  رد  مهنآ  منیب ، یم  بولغم  هدروخ و  تسکـش  ار  مدوخ  زورما  دـندرک ، یم  هداـعلا  قوف  مارتـحا  ارم  فیرـش  رهزا 
شحف و کی  ار  نآ  مونشب ، هعیش »  » هژاو هاگره  هک  ما  هدرک  تداع  دنا و  هدومیپ  ار  هابتـشا  اطخ و  هار  مدقتعم ، نونکات  هک  اه  نیمه 

.منک یّقلت  ازسان 

نک و مکمک  تدوخ  ایادخ ! تسین ! تجاجل  اجیب و  بّصعت  زج  يزیچ  تقیقح  رد  نیا  تسا ! ّربکت  ینیب و  گرزب  دوخ  یتسارب  نیا 
.مریذپب تسه  هچره  ار  تقیقح  هک  هد  يرای  هدش  هک  مه  رابکی  يارب  ارم  امرف و  تیاده  تسار  هار  هب  ارم 

نخـس نیرتهب  لابند  هک  هد  رارق  ینانآ  زا  ارم  نایامنب و  نم  هب  ار  تمیقتـسم  طارـص  اـشگب و  ار  مبلق  نک و  زاـب  ار  مناگدـید  ایادـخ 
.دنتسه

ناشن ام  هب  تسا ، لطاب  هک  نانچمه  ار  لطاب  زاس و  شیوریپ  هب  راداو  ار  ام  هدـب و  ناشن  ام  هب  تسه  هک  هنوگ  ناـمه  ار  قح  ایادـخ !
.امرف اطع  نآ  زا  بانتجا  ناوت  ار  ام  هدب و 

هب تسردان  زا  ار  تسرد  هار  متـساوخ ، یم  ادـخ  زا  مدرک و  یم  دوخ  اب  ار  اهاعد  نیا  نم  هک  یلاحرد  میتشگزاب  هناخ  هب  متـسود  اـب 
.دنایامنب نم 

: تسا هدومرف  شقح  باتک  رد  وا  انامه  .دیامرف و  تیاده  ار  ناناملسم  مامت  امش و  ام و  دنوادخ ، تفگ : نینچ  هدرک و  یمّسبت  وا 

.(1) تسا » ناراکوکین  هارمه  دنوادخ  نامگ  یب  میهد و  یم  ناشن  نانآ  هب  ار  دوخ  هار  ام  دننک ، یم  داهج  ام  هار  رد  هک  نانآ  »

هب ندیسر  يارب  یملع  ثحب  يانعم  هب  دناوت  یم  هیآ  نیا  رد  داهج  و 
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.درک دهاوخ  تیاده  قح ، هب  ندیسر  يارب  ار  وا  دنوادخ  ددرگب ، قح  لابند  سکره  اعطق  دشاب و  زین  تقیقح 

فرشا فجن  هب  ترفاسم 

؟ تسیچ رگید  فجن  مدیسرپ : وا  زا  .مینک  یم  ترفاسم  فجن  هب  - ادخ تساوخ  هب  - ادرف هک : تفگ  نم  هب  متسود  یبش 

.دراد رارق  نآ  رد  بلاط ، یبا  نب  یلع  ماما  ربق  هک  تسا  يرورپ  ملع  رهش  وا  تفگ :

ربق دـنیوگ : یم  اـهنآ  میا ، هدینـش  دوخ  خویـش  ناداتـسا و  زا  هچره  هک  اـم  دراد ؟ يا  هدـش  هتخانـش  ربـق  مه  یلع  ماـما  رگم  اـتفگش !
.درادن دوجو  یلع  اندیس  يارب  یفورعم 

هب میدش و  هدایپ  نیشام  زا  اجنآ  رد  .میدیسر  هفوک  هب  ات  میداد  همادا  دوخ  ترفاسم  هب  میتسشن و  یمومع  نیـشام  کی  رد  لاحره  هب 
رانک ارم  داد و  یم  ناشن  نم  هب  ار  یخیرات  ياهاج  متسود  .میتفر و  تسا ، نادیواج  یمالـسا  راثآ  زا  یکی  هک  هفوک  دجـسم  ترایز 

.درک فیرعت  میارب  ار  ناشتداهش  ناتساد  زا  يا  هصالخ  درب و  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  ربق 

.دوب هدیسر  تداهش  هب  اجنآ  رد  یلع  ماما  هک  درب  یبارحم  هب  ارم  نینچمه  و 

یهاچ لزنم ، نآ  رد  دندرک و  یم  یگدنز  اجنآ  رد  نیسح  ترضح  نسح و  ترـضح  شدنزرف  ود  ماما و  هک  میتفر  یلزنم  هب  سپس 
.دنتفرگ یم  وضو  دندیماشآ و  یم  بآ  نآ  زا  هک  میدید  ار 

ماما و دهز  يایرد  رد  ات  مدرپس  یـشومارف  هب  ار  نآ  تاّذل  ایند و  تاظحل ، نآ  رد  هک  مدـنارذگ  ار  یبلاج  یناحور  تاظحل  هصالخ 
هداس و یگدنز 
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.ربمایپ ۀفیلخ  نیمراهچ  نانمؤم و  ریما  تسا  وا  .مشاب و  روانش  یمد  ششیالآ ، یب 

دنتـساخرب هکنیا  رگم  میتشذگن  یتعامج  چیه  رب  هک  ارچ  میدوب ، دهاش  هفوک  رد  يدـیدش  مارتحا  عضاوت و  تسا ، يروآدای  هب  مزال 
هناخ هب  ار  ام  هک  دوب  هفوک  رد  يا  هدکشناد  ریدم  اهنآ  زا  یکی  .تخانش  یم  ار  نانآ  زا  يرایسب  متسود  ایوگ  دندرک و  مالس  ام  رب  و 

لیماف هداوناخ و  نایم  هک  مدرک  یم  ساسحا  میدنارذگ و  اجنآ  رد  ار  یـشوخ  بش  میدش و  انـشآ  شنادنزرف  اب  اجنآ  رد  درب و  شا 
مرگلد ناشنانخـس  هب  مه  نم  ام » تنـس  لها  ناردارب  : » دنتفگ یم  دنربب  ار  ّتنـس  لها  مان  دنتـساوخ  یم  تقوره  اهنآ  .متـسه  مدوخ 

.ددرگ ققحم  میارب  اهنآ  یئوگتسار  ات  مدرک  اهنآ  زا  یلاوئس  دنچ  ناحتما ، يارب  مدش و 

دای هب  ار  نیمظاک  مرح )  ) دجسم میدیـسر ، اجنآ  هب  ات  .تسا  رترود  هفوک  زا  ابیرقت  رتم  ولیک  تفاسم 10  هک  میتفر  فجن  هب  اـجنآ  زا 
.دش ادیپ  رود  زا  تشاد ، بان  يالط  زا  یششوپ  هک  یئالط  ياه  هرانم  اریز  مدروآ 

تشگ رتنوزفا  نم  یتفگش  بّجعت و  اجنآ  رد  میدش ، ماما  مرح  دراو  - دنا هدرک  تداع  نآ  هب  نایعیـش  هک  - لوخد نذا  تئارق  زا  سپ 
هک یلاح  رد  مدرک  هحتاف  ندـناوخ  هب  عورـش  نامدوخ ، لومعم  قبط  مه  نم  .مدوب  هدـید  مظاـک  یـسوم  مرح )  ) دجـسم رد  هچنآ  زا 
یم یلع  ترـضح  هب  بوسنم  ار  نآ  مدید و  هفوک  رد  هک  يا  هناخ  نآ  هب  مدـش  عناق  ایوگ  .دـشاب و  یلع  ماما  ربق  نیا  متـشاد  دـیدرت 

هشوگ و رد  ناناملـسم  هک  یتروص  رد  دـهد ، یمن  تیاضر  نیّرز  ياهراگن  شقن و  نیا  هب  یلع  ماـما  زگره  متفگ : دوخ  هب  دـنناد و 
زا هدرک و  زارد  ار  اهتــسد  هـک  مدـید  ار  يداـیز  نادنمتــسم  هار ، نـیب  رد  هـکنیا  هژیوـب  دــنهد  یم  ناـج  یگنــسرگ ، زا  اـیند  راـنک 

.دندرک یم  هقدص  تساوخرد  ناگدننکروبع 
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.دیهابتشا رد  تخس  امش  نایعیش ! يا  تفگ : یم  ملاح  نابز  دیاش  و 

نیا سپ  دنک ! ناسکی  كاخ  اب  ار  اهربق  هک  داتـسرف  ار  یلع  ترـضح  نیمه  ربمایپ ، هن  رگم  دینک ، فارتعا  هابتـشا  کی  نیمه  هب  القا 
.دزرمآ یمن  ار  نآ  مالسا  هک  تسا  یگرزب  هابتشا  ّلقا  ّدح  دشابن ، مه  كرش  رگا  اهنیا  تسیچ ؟ يارب  هرقن  الط و  هب  نّیزم ، ياهربق 

وا هب  ّتینابـصع  اب  یناوخب ؟ زامن  یهاوخ  یم  ایآ  دیـسرپ : نم  زا  تشاد ، یمرب  ار  هدـش  کشخ  لگ  هعطق  کی  هک  یلاحرد  متـسود 
! میناوخ یمن  زامن  اهربق  فارطا  ام  مداد : خساپ 

ندـناوخ لوغـشم  مدیـشک ، یم  شراظتنا  هک  هقیقد  دـنچ  نآ  رد  .مراذـگب  زامن  تعکر  ود  نم  ات  شاب  مرظتنم  يا  هظحل  سپ  تفگ :
ياه هّکس  اه و  سانکسا  هک  متسیرگن  یم  نآ  لخاد  هب  حیرض  نیّرز  ياه  هلیم  يالبال  زا  دوب و  نازیوآ  حیرـض  رب  هک  مدش  یئولبات 

تکرش يارب  ای  كّربت و  ناونع  هب  نارئاز  ار  اهنآ  ۀمه  دروخ و  یم  مشچ  هب  ناوارف  ریل  رانید و  ات  هتفرگ  لایر  مهرد و  زا  گنراگنر 
رب هام  نیدـنچ  مدرک ، لایخ  دوب ، دایز  سب  زا  دـنتخادنا و  یم  اجنآ  رد  تشاد ، طاـبترا  مرح  دوخ  هب  هک  يا  هّیریخ  ياـه  هماـنرب  رد 
یم نوریب  حیرـض  لخاد  زا  ار  اهلوپ  اشع ، زامن  زا  سپ  بش  ره  مرح ، نیلوئـسم  هک  تفگ  نم  هب  ادـعب  متـسود  یلو  درذـگ  یم  اهنآ 

.دنروآ

رب ار  اهنآ  ای  دنداد  یم  اهلوپ  نیا  زا  يرادـقم  مه  نم  هب  شاک  يا  مدرک ، یم  وزرآ  هک  یلاح  رد  مدـمآ  نوریب  هدز  تفگـش  اجنآ  زا 
.تسا دایز  ناشددع  مه  ردقچ  هک  دندومن  یم  میسقت  ناتسدیهت  نادنمتسم و 

شوگ مه  رگید  یخرب  دندوب و  زامن  لوغشم  هک  متفای  یم  مرح  ياه  قاور  اه و  ناویا  رد  ار  مدرم  مدرک ، یم  هاگن  هک  فرط  ره  هب 
اب هک  مدینش  یم  ار  اه  یضعب  ۀلان  ایوگ  دندرک و  یم  هظعوم  ار  مدرم  هتفر و  اهربنم  زارفرب  هک  دنداد  یم  ناظعاو  ابطخ و  نانخـس  هب 

زا یئاه  هورگ  .دندرک و  یم  هیرگ  ادص 
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تسا هدش  هچ  ار  اهنیا  هک  منک  لاوئس  متسود  زا  متساوخ  یم  دننز ، یم  دوخ  هنیس  رـس و  رب  دننک و  یم  هیرگ  هک  مدید  یم  ار  مدرم 
ياهگنـس زا  یتمـسق  هک  مدید  ار  یخرب  دـندنارذگ و  اجنآ  زا  ار  يا  هزانج  ناهگان  هک  دـننز  یم  هنیـس  دـننک و  یم  هیرگ  نینچ  هک 

هک ال تسا  هدرم  نیا  يارب  مدرم  نآ  همه  هیرگ  مدرک  لایخ  ور  نیازا  دنراذگب ، اجنآ  رد  ار  ّتیم  ات  دندرک  یم  دنلب  ار  نحص  طسو 
! . تسا هدوب  زیزع  نانآ  دزن  مه  یلیخ  دب 

ءاملع اب  رادید 

طخ اب  نآرق  زا  یتایآ  شبارحم  رد  دوب و  هدش  شرف  یلاق  اب  دجسم  نآ  مامت  هک  درب  مرح  زا  يا  هشوگ  رد  يدجـسم  هب  ارم  متـسود 
کیدزن دنتشاد و  رس  رب  همامع  هک  دندوب  ناکدوک  زا  يا  هّدع  درک ، مهّجوت  بلج  لوا  ۀلهو  رد  هچنآ  .دوب  هدش  هتشون  یئابیز  رایسب 

.دندوب هثحابم  لوغشم  تسد ، رد  یباتک  کیره  دندوب و  هتسشن  بارحم 

رسب همامع  دوبن ، رتشیب  لاس  نیب 13 و 16  ناشرمع  هک  یناکدوک  مدوب  هدـیدن  زور  نآ  ات  اریز  دـمآ  مشوخ  یلیخ  ابیز  ةرظنم  نیا  زا 
.دندیشخرد یم  هام  دننام  هک  دوب  هدرک  ابیز  ار  اهنآ  يردقب  سابل  نآ  هکنیا  وگ  دنشاب ،

؟ تسا اجک  دّیس » : » دیسرپ اهنآ  زا  متسود 

املع زا  یکی  مداد  لامتحا  یلو  تسیک  دّیـس »  » زا دوصقم  مدـیمهفن  .تسا  مدرم  اب  تعامج  زامن  ندـناوخ  لوغـشم  هک  دـنتفگ  اهنآ 
.دشاب یم  نایعیش  ۀیملع  ةزوح  ياسؤر  زا  یکی  یئوخ ، ياقآ  وا  مدیمهف  ادعب  .دشاب و 

ۀمامع هبلط ، هچ  دشاب و  ملاع  هچ  دّیس  دشاب و  ص »  » ربمایپ لسن  زا  هک  دنهد  یم  یسکره  هب  ار  دّیس »  » بقل نایعیش  هک  دنامن  هتفگان 
.دنمان یم  خیش »  » ار اهنآ  دنشوپ و  یم  دیفس  ۀمامع  ءاملع  ریاس  یلو  دراد  رس  رب  هایس 
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.دنراد رس  رب  زبس  ۀمامع  یلو  دنشاب ، یمن  ملاع  هچرگ  هک  دنتسه  مه  تاداس  زا  یخرب  انمض  و 

ارم دنتفگ و  دمآ  شوخ  نم  هب  مه  اهنآ  .ددرگرب  دورب و  دّیـس »  » رادید هب  وا  هک  یتقو  ات  منیـشنب  اهنآ  اب  هک  تساوخ  اهنآ  زا  متـسود 
.دنتشاذگ مارتحا  یلیخ  هدرک و  هطاحا  ابیرقت  هریاد  مین  کی  رد 

ص»  » ربمایپ زا  یثیدـح  منهذ  رد  متفای و  یم  رد  ار  اهنآ  یـسفن  شوخ  یکاـپ و  یهاـنگ و  یب  متـسیرگن و  یم  ناـشاه  هرهچ  رد  نم 
: تسا هدومرف  هک  درک  روطخ 

« . دنروآ یم  راب  یسوجم  ای  ینارصن و  ای  يدوهی  ار  وا  هک  دنتسه  شردام  ردپ و  نیا  دوش و  یم  دلوتم  ترطف  رب  ناسنا  »

! دننک یم  شا  هعیش  ای  و  متفگ : یم  دوخ  اب  و 

؟ یتسه اجک  لها  وت  دندیسرپ : نم  زا 

.سنوت متفگ :

؟ دراد دوجو  هیملع  ياه  هزوح  مه  سنوت  رد  ایآ  دنتفگ :

یمن نم  دوب و  راوشد  ّمهم و  اـهنآ  ۀـمه  هک  دـیراب  یم  نم  رب  يوس  ره  زا  اهلاوئـس  میراد ! یئاـه  هسردـم  اـه و  هاگـشناد  اـم  متفگ :
يا هّیملع  ياه  هزوح  مالـسا ، ناهج  مامت  رد  دـننک  یم  رکف  زونه  یگداس ، اب  هک  مهد  باوج  هچ  هانگ  یب  ناکدوک  نیا  هب  متـسناد 

هتفرشیپ و هک  ام  ياهروشک  رد  مالسا و  رصاعم  ناهج  رد  هک  دنناد  یمن  دننک و  یم  سیردت  ریـسفت ، لوصا و  هقف و  هک  دراد  دوجو 
تیریدم فارـشا و  اهنآ  رب  ینارـصن  ياه  هبهار  هک  یئاهناتـسکدوک  هب  میا  هدرک  لیدبت  ار  ینآرق  ياه  هسردـم  دـنا ، هدـش  نّدـمتم 

.دنراد

! ؟ دننک یم  رکف  هداتفا  بقع  یلیخ  ام ، هب  تبسن  هک  میوگب  اهنآ  هب  ایآ  سپ 

؟ تسا یبهذم  هچ  تسا ، جیار  سنوت  رد  هک  یبهذم  دیسرپ : نانآ  زا  یکی 
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.مدادن يرثا  بیترت  نم  یلو  دندیدنخ  اهنآ  زا  یضعب  مدید  .یکلام و  بهذم  متفگ :

؟ دیسانش یمن  ار  يرفعج  بهذم  امش  ایآ  تفگ :

زا ریغ  میـسانش و  یمن  ار  يرگید  بهذم  هناگراهچ ، بهاذـم  زا  ریغ  ام  مناج ! هن  تسیچ ؟ رگید  دـیدج  مسا  نیا  دـشاب ! ریخ  متفگ :
! میناد یمن  مالسا  رد  لخاد  ار  اهنآ 

قداص رفعج  ماما  درگاش  هفینح ، وبا  هک  یناد  یمن  ایآ  .تسا  مالسا  تقیقح  يرفعج ، بهذم  اقآ ! دیشخب  یم  تفگ : درک و  یمّسبت 
( تسا هدـناوخ  سرد  قداص  ماما  رـضحم  رد  هک  یلاس  ود  ینعی   ) دوبن لاس  ود  نآ  رگا  : » دـیوگ یم  هفینح  وبا  هراب  نیا  رد  و  تسا ؟

« . دش یم  كاله  نامعن 

رکـش ار  ادخ  مه  زاب  یلو  مدوب  هدینـشن  نیا  زا  لبق  هک  مدینـش  یم  يدـیدج  مسا  زورما  اریز  مدادـن  یخـساپ  چـیه  مدرک و  توکس 
! میشاب یمن  یفنح  میتسه و  یکلام  ام  متفگ : اذل  .تسا و  هدوبن  رگید  کلام  ماما  داتسا  - قداص رفعج   - ناشماما هک  مدرک 

.تسا هتفرگ  يرگید  زا  کیره  هناگراهچ ، بهاذم  اقافتا  تفگ :

نیازا تسا ، قداص  ماما  درگاش  مه  هفینح  وبا  هفینح و  وبا  زا  کلام  کلام و  زا  یعفاش  هدرک و  ذخا  یعفاش  زا  لبنح  نب  دمحا  سپ 
هاگـشناد ص »  » هّللا لوسر  شّدـج  دجـسم  رد  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  وا  دنتـسه و  دـمحم  نب  رفعج  نادرگاـش  اـهنیا  ۀـمه  يور ،

.دندش لیصحتلا  غراف  شسرد ، رضحم  رد  يوگ  ثیدح  هیقف و  رازه  راهچ  زا  شیب  داهن و  ناینب  یمالسا 

ظفح زا  نآرق ، زا  يا  هروس  هک  اهام  زا  یکی  دننام  دیوگ  یم  رب  زا  دیوگ  یم  هچره  رایـشه ، كدوک  نیا  هک  مدرک  بجعت  يردـقب 
.تسا

درمش میارب  دراد ، ربزا  زین  ار  ناشباوبا  ءازجا و  هک  ار  یخیرات  عبانم  زا  یخرب  وا  مدید  هک  دوب  نیا  دش ، مرتشیب  یتفگش  ۀیام  هچنآ  و 
نم اب  و 
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رد ار  دوخ  .دزومآ و  یم  سرد  ار  وا  دـیوگ و  یم  نخـس  شدرگاـش  اـب  هک  داتـسا  کـی  دـننام  درک  وگتفگ  هب  عورـش  راو  لسلـسم 
نانآ زا  کی  چـیه  اریز  مدـنام  یمن  ناکدوک  نیا  اب  مدوب و  هتفر  نوریب  متـسود  اب  شاک  يا  مدرک  یم  وزرآ  متفای و  ناوتاـن  شربارب 

.مدنام زجاع  یئوگخساپ  زا  هکنیا  رگم  درکن  خیرات  ای  هقف  رد  نم  زا  یلاوئس 

؟ ینک یم  یسک  هچ  دیلقت  دیسرپ : نم  زا 

! کلام ماما  متفگ :

زا هزات  يا  هلئـسم  یتساوخ  نونکا  رگا  سپ  تسا ، هلـصاف  نرق  هدراهچ  وا ، وت و  نایم  هک  ینک  یم  يا  هدرم  زا  دـیلقت  هنوگچ  تفگ :
؟ دهد یم  تخساپ  ایآ  یسرپب ، وا 

؟ یتسه دّلقم  ار  یسک  هچ  وت  سپ  تسا ، هدرم  لبق  نرق  هدراهچ  هک  مه  امش  رفعج  متفگ : مدیشیدنا و  یمک 

.مینک یم  یئوخ  ياقآ  زا  دیلقت  ام  دنداد : خساپ  تعرس  هب  ناکدوک  رگید  وا و 

، مربب رگید  یئاج  هب  ار  نخس  منک و  ثحبم  طلخ  مدرک ، شالت  اذل  و  قداص ؟ رفعج  ای  تسا  ملعا  یئوخ  ياقآ  ایآ  هک  مدیمهفن  نم 
اب فجن  هلـصاف  و  تسا ؟ رفن  دنچ  فجن  نینکاس  ددع  مدیـسرپ : اذل  موش ! تحار  اهنآ  تسد  زا  ات  مشاب  هدننک  لاوئـس  نم  راب  نیا  و 
یم هیهت  يرگید  لاوئـس  اروف  دـنداد  یم  خـساپ  ات  و  دنـسانش ؟ یم  مه  قارع  زا  ریغ  يرگید  ياهروشک  اـیآ  و  تسا ؟ ردـقچ  دادـغب 

مدوبن رضاح  زگره  یلو  مدوب  هدومن  تسکش  ساسحا  هدش و  زجاع  ناشربارب  رد  اریز  منک  لوغشم  ار  اهنآ  هک  مدیـسرپ  یم  مدرک و 
رد هک  شناد  تّزع و  ّتیـصخش و  همه  نآ  هکنیا  هب  متـشاد  رارقا  منورد ، رد  دـنچره  منک  فارتـعا  مهد و  رد  نت  تسکـش  نیا  هـب 

تاقالم ناکدوک  نیا  اب  هکنیا  زا  دعب  هژیوب  تفر ، نیب  زا  دش و  دود  اجنیا  رد  مدوب ، نآ  رب  راوس  رصم ،
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: دیوگ یم  هک  مداتفا  تمکح  نیا  دای  هب  هک  دوب  اجنیا  .مدرک 

وت دش و  ناهنپ  وت  زا  هک  تسا  يدایز  ياهزیچ  یلو  یتخومآ  ار  يزیچ  هچرگ  وگب : دراد  يا  هفسلف  شناد و  ياعدا  هک  سک  نآ  هب  »
« . ینادان لهاج و  اهنآ  ربارب  رد 

ای مدرک و  تاقالم  رهزالا »  » رد هک  تسا  يا  هدروخلاس  ناداتـسا  نآ  ياهلقع  زا  رتگرزب  یلیخ  ناکدوک  نیا  ياهلقع  هک  متـشادنپ  و 
.مدش انشآ  اهنآ  اب  سنوت  رد  هک  یئاملع 

اهنآ .مدش  دنلب  اهنآ  اب  مه  نم  دنتـساخرب ، ناکدوک  .دـندش  دراو  دـندوب ، يراقو  تبیه و  ياراد  هک  املع  زا  یهورگ  اب  یئوخ  ياقآ 
دورد هب  درک  عورش  تقو  نآ  دنتسشن ، همه  ات  تسشنن  دّیس  .دز  مکشخ  میاج  رس  نم  یلو  دندیـسوب  ار  دّیـس »  » تسد دنتفر و  شیپ 
تفگ یم  خـساپ  رد  ار  هلمج  نیمه  مه  وا  تفگ ، یم  نینچ  سکره  هب  و  ریخلاب » هّللا  مکاّسم  : » تفگ یم  نانآ و  رب  ّتیحت  نتفگ و 

.مداد خساپ  مدوب ، هدینش  هک  روط  نامه  مه  نم  دیسر ، نم  هب  تبون  هکنیا  ات 

.منیشنب شتسار ، فرط  دّیس »  » رانک موش و  رت  کیدزن  هک  درک  هراشا  نم  هب  سپس  تفگ ، دّیس »  » شوگ مد  يزیچ  متسود  هاگنآ 

؟ دیا هدینش  هعیش  زا  یئاهزیچ  هچ  سنوت  رد  هک  نک  فیرعت  دّیس »  » يارب تفگ : متسود  یسرپلاوحا ، زا  سپ 

نم و  دنیوگ ، یم  هچ  هعیش  منادب  مدوخ  نم  هک  تسا  نیا  مهم  میونش ، یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  هچنآ  تسا  سب  ردارب ! متفگ :
.دیهدب مخساپ  هدرپ  یب  مراودیما ، هک  مراد  لاوئس  دنچ 

.میراد يا  هدیقع  هچ  نایعیش  هب  تبسن  هک  منک  وگزاب  دّیس  يارب  هک  درک  رارصا  متسود 

ار ادخ  اهنآ  اریز  دنرتدب  مه  يراصن  دوهی و  زا  ام  دزن  هعیش  متفگ :
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وا دننک و  یم  تدابع  ار  یلع  هک  تسا  نیا  میناد  یم  نایعیش  زا  ام  هچنآ  یلو  دنراد  هدیقع  ع »  » یسیع و  ع »  » یسوم هب  دنتسرپ و  یم 
دنرب و یم  الاب  ادخ  لوسر  هجرد  ات  ار  یلع  یلو  دنتسرپ  یم  ار  ادخ  هک  تسه  مه  یهورگ  اهنآ  زا  و  دنیامن ، یم  هیزنت  سیدقت و  ار 

ندمآ دورف  ياجب  -و  دنیوگ یم  نایعیـش  هک  هنوگ  نامه  - دـیزرو تنایخ  یهلا ، تناما  هب  هک  مدرک  وگزاب  ار  لیئربج  تیاور  هاگنآ 
.دمآ دورف  ص »  » دمحم رب  یلع ، رب 

تسین و یئادـخ  هّللا »  » زج هک  میهد  یم  تداهـش  ام  تفگ : هدرک  یهاـگن  نم  هب  سپـس  تخادـنا ، نیئاـپ  ار  شرـس  يا  هظحل  دـّیس 
.تسا و ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  یلع ، هکنیا  هب  میهد  یم  تداهـش  شنیرهاط و  لآ  وا و  رب  ادـخ  دورد  تسا  ادـخ  لوسر  دـمحم 
اه هعیاش  بیرف  هنوگچ  هک  دـینیبب  ار  اه  هراچیب  نیا  تفگ : دومن  یم  هراشا  نم  هب  هک  یلاح  رد  درک و  یهاگن  نایاقآ  ریاس  هب  هاگنآ 

لوح و ال ال  ، » مدوب هدینش  نارگید  زا  مه ، اهفرح  نیا  زا  رتدب  اریز  تسین  بیجع  مه  نادنچ  نیا  .دنروخ و  یم  نیغورد  ياهتمهت  و 
« . میظعلا یلعلا  هّللاب  الا  هوق 

؟ يا هدناوخ  نآرق  ایآ  تفگ : درک و  نم  هب  ور  تقو  نآ 

.مدوب هدرک  ظفح  ار  نآ  زا  یمین  هک  دوب  هتشذگن  مرمع  زا  لاس  هد  زونه  متفگ :

و دـنراد ، رظن  قافتا  میرک ، نآرق  دروم  رد  ناشبهاذـم ، فالتخا  زا  رظن  فرـص  یمالـسا ، ياه  هورگ  مامت  هک  یناد  یم  اـیآ  تفگ :
؟ دشاب یم  امش  دزن  هک  تسا  ینآرق  نامه  تسا ، ام  دزن  هک  ینآرق 

.مناد یم  ار  نیا  يرآ ! متفگ :

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  يا  هدناوخن  ار  هیآ  نیا  ایآ  سپ  تفگ :

 . (1) ُلُسُّرلَا » ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  ّالِإ 
�

ٌدَّمَُحم  ا�م  «َو 
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.دندوب هدمآ  رگید  یناربمایپ  وا ، زا  لبق  هک  یلوسر  زج  تسین  دمحم  -و 

: دیامرف یم  و 

 . (1) ّفُْکلَا ». 
�
.ِرا یَلَع  ُءا�ّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلَا  ّللَا َو 

�
ِه ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  »

.دنا تخس  لد  نارفاک ، هب  تبسن  دنتسه ، وا  اب  هک  اهنآ  تسادخ و  لوسر  دمحم  -

: دیامرف یم  و 

(2) َنیِِّیبَّنلَا . » َمَتا�خ  ّللَا َو 
�

ِه َلوُسَر  ْنِک�ل  ْمُِکلا�جِر َو  ْنِم  ٍدَحَأ  ا�بَأ  ٌدَّمَُحم  َنا�ک  ا�م  »

.دوب ناربمایپ  متاخ  ادخ و  لوسر  یلو  دوبن  امش  زا  مادک  چیه  ردپ  دمحم  -

.مسانش یم  ار  تایآ  نیا  يرآ ! متفگ :

؟ تسا هدمآ  تمهت  نیا  اجک  زا  سپ  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  انامه  هک  دیوگ  یم  نآرق ، رگا  تسا ؟ اجک  یلع  سپ  تفگ :

.مدادن یباوج  چیه  مدرک و  توکس 

هک زور  نآ  هن  رگم  .تسا  رت  نیگنـس  یلّوا  زا  تمهت  نیا  هک  تسا - اـهفرح  نیا  زا  هّزنم  وا  و  ! - لـیئربج تناـیخ  اـما  و  درک : هفاـضا 
هک دوب  یکدوک  یلع  زور  نآ  رد  دوب و  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  لهچ  دّـمحم  دـش ، لزان  دّـمحم  رب  دـنوادخ ، يوس  زا  ع »  » لیئربج

؟ دراذگ یمن  قرف  یلع  دمحم و  نیب  دنک و  یم  هابتشا  لیئربج  هنوگچ  سپ  تشادن ؟ رمع  لاس  ای 7  زا 6  شیب 

نخس نیا  زا  مداد و  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  منهذ  رد  تقد  اب  ار  شیاهفرح  متفر و  ورف  رکف  هب  نم  یلو  دش  تکاس  یتدم  هاگنآ 
نینچ هب  اـم  هنوـگچ  مدیـسرپ : مدوـخ  زا  مدرب و  تّذـل  تشادرب ، مناگدـید  زا  هدرپ  تسـشن و  مبلق  رب  تسرد  هک  لوـقعم ، یقطنم و 

؟ میا هدیسرن  یقطنم 
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تمـصع هب  دقتعم  هک  ناملـسم ، ياه  هورگ  ریاس  نایم  زا  تسا  یهورگ  اهنت  هعیـش  هک  میوگب  وت  هب  انمـض  درک : هفاضا  یئوخ  ياقآ 
لیئربج اعطق  دنتسه ، رشب  ام  دننام  هک  یلاحرد  دنا ، موصعم  یئاطخ  هابتشا و  ره  زا  - مهیلع هّللا  مالس  - ام همئا  سپ  تسا ، همئا  ءایبنا و 

! تسا نوصم  یهابتشا  ره  زا  تسا  هدیمان  نیمألا » حور   » ار وا  دنوادخ  تسا و  بّرقم  کلم  هک 

؟ تسا هدمآ  اجک  زا  اه  هعیاش  نیا  سپ  متفگ :

هنرگو دنزادنایب  مه  ناج  هب  ار  اهنآ  دنزاس و  ادج  مه  زا  دنزادنا و  هقرفت  ناناملـسم  نیب  دـنهاوخ  یم  هک  مالـسا  نانمـشد  زا  تفگ :
، یکی ناـشنآرق  .دـنزرو  یمن  كرـش  وا  هب  دنتـسرپ و  یم  ار  ادـخ  همه  و  یّنـس ، هـچ  دنـشاب و  هعیـش  هـچ  دـنردارب ، هـمه  ناناملـسم 

دوخ نایم  رد  هک  نانچمه  یهقف  لئاسم  رد  زج  دـنرادن  یفالتخا  چـیه  یّنـس  هعیـش و  تسا و  یکی  مه  ناـش  هلبق  یکی و  ناـشربمایپ 
 . . .نینچمه یعفاش و  اب  وا  تسا و  فلاخم  یلئاسم  رد  هفینح  وبا  اب  کلام  الثم  .دراد  دوجو  یئاهفالتخا  زین ، ّتنس  لها  بهاذم 

؟ تسین تمهت  ارتفا و  زج  يزیچ  دنیوگ ، یم  امش  ةرابرد  هچنآ  سپ  متفگ :

، مدرم نایم  رد  يدـید و  مه  ار  هعیـش  روشک  و  یهد ، یم  صیخـشت  یبوخ  هب  ار  لئاسم  یتسه و  یلقاع  ناـسنا  هّللا  دـمحب  وت  تفگ :
؟ يدینش ای  يدید  يزیچ  اهغورد  نآ  زا  ایآ  يدرک ، دمآ  تفر و 

ببـس وا  مدش و  انـشآ  یتشک  رد  معنم  داتـسا  اب  منک  یم  رکـش  ار  ادخ  نم  مدینـشن و  مدـیدن و  يزیچ  یبوخ ، ریخ و  زج  نم  متفگ :
.متسناد یمن  البق  هک  متفرگ  دای  يدایز  ياهزیچ  اجنیا  رد  دوب و  قارع  هب  مندمآ 

یناوارف ياـهزیچ  هکلب  مداد : همادا  مدرک و  وا  هب  يا  هراـشا  مه  نم  .تسا  یلع  ماـما  ربـق  هلمج ، زا  تـفگ : دـیدنخ و  مـعنم  متـسود 
زا یتح  متخومآ 
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.مدناوخ یم  سرد  هیملع  ةزوح  نیا  رد  اهنآ  دننام  دش و  یم  ادیپ  میارب  یتصرف  شاک  يا  هک  مدش  دنموزرآ  ناکدوک و  نیا 

شوخ مه  نیرـضاح  .میتسه  ناتتمدخ  رد  مه  ام  ناترایتخا و  رد  هزوح  دیناوخب ، سرد  دـیلیام  امـش  رگا  الهـس ، الها و  تفگ : دـیس 
.دش هتخورفارب  شا  هرهچ  هک  معنم  متسود  اصوصخ  داهنشیپ ، نیا  هب  دنتفگ  دمآ 

.مراد دنزرف  ود  ما و  هدرک  جاودزا  نم  متفگ : سپس 

يرادقم .يزومایب  ملع  هک  تسا  نیا  مهم  طقف  مینک ، یم  نیمأت  ار  همه  يراد ، زاین  هچره  تیگدنز و  لئاسو  مامت  لزنم و  ام  تفگ :
درگاش مدرگرب و  نآلا  ما ، هدرک  تیبرت  ار  اـه  هچب  ما و  هدوب  مّلعم  هک  لاـس  جـنپ  زا  سپ  تسین  لوقعم  متفگ : دوخ  هب  مدرک و  رکف 

.مریگب یمیمصت  نینچ  هنارسدوخ  مناوت  یمن  تسین و  رّسیم  میارب  تعرس  نیا  هب  يزیچ  نینچ  هک  هتبلا  و  موش ،

یلو منک ، یم  رکف  هراب  نیا  رد  اّدـج  هرمع ، زا  تشگزاب  زا  سپ  هّللا  ءاـش  نا  متفگ : مدرک و  رکـشت  داهنـشیپ  نآ  رب  ار  یئوخ  ياـقآ 
.مراد باتک  يدادعت  هب  زاین 

.دیهدب یئاهباتک  وا  هب  تفگ : دیس 

ارچ مدید ، دوخ  يوربور  باتک  دلج  داتفه  زا  شیب  هاتوک ، ینامز  زا  سپ  دندرک و  زاب  ار  یئاهدمک  دنتـساخرب و  ءاملع  زا  نت  دـنچ 
.دروآ میارب  باتک  هرود  کی  نانآ ، زا  کیره  هک 

.تسا نم  ۀیده  مه  نیا  تفگ : هاگنآ  و 

ره ندروآ  اهنآ  منک و  رفس  مهاوخ  یم  يدوعـس  ناتـسبرع  هب  نم  هک  اصوصخ  مرادرب ، مدوخ  اب  ار  باتک  همه  نآ  مناوت  یمن  مدید 
زا دنک و  ادیپ  جاور  اجنآ  رد  دراد ، تریاغم  ناشبهذم  اب  هک  دیاقع  یخرب  ادابم  هکنیا  سرت  زا  دـننک  یم  عنم  ناشروشک  هب  ار  یباتک 

زا تسد  مدوبن  لیام  رگید  یفرط 
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ینالوط سب  یهار  متفگ : نیرـضاح  ریاس  متـسود و  هب  اذل  .مدوب و  هدیدن  ناشدننام  مرمع  مامت  رد  هک  یئاهباتک  میوشب ، اهباتک  نیا 
هب رـصم  زا  هک  ارچ  تسا  رت  ینالوط  تشگزاب  رد  دسر و  یم  يدوعـس  هب  اجنآ  زا  درذگ و  یم  ندرا  هب  هیروس  زا  هک  مراد  شیپ  رد 
هب باـتک  دورو  هزاـجا  اـهروشک ، نیا  بلغا  هکنیا  رتـالاب  منک ؟ هچ  ار  راـب  ینیگنـس  انمـض  و  دـسرب ، سنوت  هب  اـت  درذـگ  یم  یبـیل 

.دنهد یمن  ار  ناشروشک 

.دننک تسپ  ناتسردآ  هب  ار  اهباتک  هک  میوش  یم  نماض  ام  دیهدب و  ام  هب  ار  دوخ  سردآ  امش  سپ  تفگ : دیس 

هک یماگنه  .مدرک  رکـشت  رایـسب  مداد و  وا  هب  دوب ، هدـش  پاچ  نآ  رد  مسردآ  هک  ار  دوخ  یـصخش  تراک  مدیدنـسپ و  ار  رظن  نیا 
هّللا لوسر  مّدج  ربق  هب  هاگره  .منک  یم  تمالـس  يوزرآ  وت  يارب  دنوادخ  زا  : » تفگ دش و  دنلب  نم  اب  متـساخرب ، یظفاحادخ  يارب 

« . نک غالبا  وا  هب  ارم  مالس  يدیسر ،

.تسا هدز  هقلح  شناگدید  رد  کشا  مدید  هک  اصوصخ  میدش  ّرثأتم  یلیخ  نم ، دوخ  نینچمه  نیرضاح و 

رب دراد  تلالد  ّقح  هب  شعـضاوت ، تمظع و  تبیه و  .دـشاب  نایوگغورد  زا  ای  ناهارمگ  زا  یـسک  نینچ  تسا  لاحم  متفگ : دوخ  اـب 
.درک یم  تعنامم  وا  دنچره  مدز ، هسوب  نآ  رب  متفرگ و  ار  شتسد  يور ، نیازا  و  تسا ، هّللا  لوسر  ۀیّرذ  زا  وا  هکنیا 

نم اب  هک  دـنتفرگ  سردآ  نم  زا  دـنداتفا و  هار  ملابند  ناناوجون  نامه  زا  یخرب  و  دـندرک ، عادو  نم  اب  دنتـساخرب و  نیرـضاح  ریاـس 
.مداد اهنآ  هب  ار  مسردآ  مه  نم  دننک ، هبتاکم 

وبا  » مان هب  دوب  تسود  زین  معنم  اب  انمـض  دوب و  یئوخ  ياقآ  سلجم  رد  هک  يدارفا  زا  یکی  توعد  قبط  میتشگزاب ، هفوک  هب  هراـبود 
رد - وا رب  ّربش »
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ردص رقاب  دّمحم  دّیس  ياه  هبلط  یخرب  اهنآ  نایم  زا  هک  هدیمهف  ناناوج  زا  یهورگ  اب  حبص  ات  ار  بش  کی  میدش و  دراو  - شا هناخ 
هدنیآ زور  رد  هک  دندرک  دهعت  مشاب و  هتشاد  يرادید  زین  ناشیا  اب  هک  دندرک  داهنـشیپ  نم  هب  اهنآ  میدرب و  رـسب  دنتـشاد ، دوجو  زین 

.مورب ناشترایز  هب  هک  دنریگب  تقو  ناشیا  زا 

مروضح مراد و  يراک  دادغب  رد  هک  تفگ  اریز  تساوخ  شزوپ  ندمآ  زا  دوخ  یلو  درک  نیـسحت  ار  داهنـشیپ  نیا  زین  معنم  متـسود 
.تسا يرورض 

.ددرگزاب معنم  ات  مینامب  زور  راهچ  هس  ّربش  وبا  ياقآ  لزنم  رد  دش  رارق 

سورد عّونت  زا  مدوب و  هدرک  هدافتـسا  بش  نآ  رد  اه  هبلط  نآ  زا  رایـسب  نم  هک  یلاحرد  میدـش  ادـج  مه  زا  ندـیباوخ ، يارب  سپس 
داـصتقا و رد  یئاهـسرد  یمالـسا ، مولع  دـیحوت و  تعیرـش و  هقف و  سورد  رب  هفاـضا  اـهنآ  هک  ارچ  مدوب  هدـش  هدز  تفگـش  هزوـح 

.دنریگ یم  ارف  زین  تئیه  ملع  تغل و  خیرات ، یعامتجا ، مولع  تسایس ،

ردص رقاب  دمحم  دیس  اب  رادید 

درک یم  ّتبحم  فطل و  راهظا  رایسب  نم  هب  هار  نیب  رد  .میدش  هناور  ردص ، رقاب  دمحم  دیـس  لزنم  يوس  هب  ّربش » وبا   » ياقآ قافتا  هب 
.میدـش دراو  ردـص  رقاب  دـمحم  دیـس  ياقآ  رب  .دز  یم  فرح  نم  اب  رگید  لئاسم  دـیلقت و  روهـشم و  ياملع  یتسیز  هداس  ةراـبرد  و 

یلیخ دـندرک ، یفّرعم  ارم  ناتـسود ، .درک  مالـس  ام  هب  تساخرب و  دیـس  .دـندوب  ممعم  ناناوج  ناشرتشیب  بّالط و  زا  دوب  رپ  شلزنم 
فورعم ياـملع  یخرب  زا  نینچمه  ندیـسرپ و  نم  زا  رئازجلا  سنوت و  زا  درک  عورـش  دـناشن و  دوخ  راـنک  ارم  تفگ و  دـمآ  شوخ 

هداـعلا قوـف  مارتـحا  مغر  یلع  مدرب و  تّذـل  شنانخـس  زا  .درک  لاوئـس  نم  زا  نارگید  روشاـع و  نـب  رهاـط  نیـسح و  رـضخ  دـننام 
، شتهبا تبیه و  شنادنمقالع و 
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نادرگاـش اریز  مدرب  هرهب  یلیخ  هسلج  نآ  زا  شمـسانش و  یم  تسا  اـهلاس  هک  یئوگ  وت  مدرک ، یم  وـگتفگ  وا  اـب  یناـمدوخ  یلیخ 
فّلکت چیه  نودب  هک  يا  هدنز  ناملاع  دـیلقت  شزرا  متفایرد  هک  دوب  اجنآ  .داد  یم  باوج  وا  دـندرک و  یم  ینوگانوگ  ياه  لاوئس 

هب دنتسرپ و  یم  ار  ادخ  اهنت  دنا و  ناملسم  نایعیش ، هک  مدرک  نیقی  دنهد و  یم  خساپ  نشور  یلیخ  ار  تالاکشا  اهلاوئس و  یجنر ، و 
یم ما  هسوسو  ناطیـش  دوب و  ملد  رد  اهدیدرت  کش و  یخرب  زونه ، تعاس  نآ  ات  اریز  دنراد ، نامیا  ص »  » دمحم تلاسر  يربمایپ و 

ناشرهاظ ینعی  دنمان  یم  شا » هیقت   » هک تسا  يزیچ  نامه  نیا  هکنیا  ای  و  دندرک ! یم  يزاب  هشقن  مدوب ، هدـید  هچنآ  دـنکن  هک  درک 
هک ار  هچنآ  ۀمه  دوبن  نکمم  هجو  چیه  هب  اریز  دندش ، دوبان  اه  هسوسو  دش و  عفر  دیدرت  کش و  يدوزب  یلو  .دراد  قرف  ناشنطاب  اب 

! دشاب رتائت  مدوب ، هدینش  هدید و 

نیا ناه  میرذگب ، هک  اهنآ  زا  دننک ؟ هیقت  نم  زا  هک  مراد  یـشزرا  هچ  و  متـسه ؟ یک  نم  هزات  دننک ؟ يزاب  شقن  هچ ، يارب  یهگناو 
جراخ پاچ  ریز  زا  تسا  یهام  دنچ  هک  يا  هزات  ياهباتک  مه  نیا  هدش و  هتشون  شیپ  لاس  اهدص  زا  هک  تسا  اهنآ  یمیدق  ياهباتک 
اهباتک ياه  همدـقم  رد  هک  روط  ناـمه  دتـسرف  یم  دورد  دـمحم  ترـضح  شربماـیپ  رب  دـیوگ و  یم  ادـخ  دـیحوت  شا  همه  هدـش و 

.مدناوخ

روهـشم فورعم و  قارع ، زا  جراـخ  رد  مه  قارع و  رد  مه  هک  یعجرم  متـسه ، ردـص  رقاـب  دـمحم  دیـس  لزنم  رد  نم  نوـنکا  مه  و 
« . دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  مهللا  : » دننز یم  دایرف  ادصکی  همه  دوش ، یم  هدرب  ص »  » دمحم مان  اجره  .تسا و 

یم ساسحا  میدناوخ و  تعامج  هب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  ردص ، ياقآ  اب  میتفر و  دوب  لزنم  کیدزن  هک  يدجـسم  هب  .دش  زامن  تقو 
نایم رد  مدرک 
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شیادص دـش  هدـناوخ  نارازگزامن  زا  یکی  طسوت  ینیزح  ياعد  اهزامن ، طسو  رد  هک  ارچ  ما ، هتفرگ  رارق  ربمایپ  راوگرزب  باحـصا 
.دنداتسرف دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  دنلب ، يادص  اب  مه ، اب  همه  اعد  ندش  مامت  زا  سپ  دوب و  ابرلد  لاح  نیع  رد  كانمغ و 

.شنیرهاط لآ  دّمحم و  رب  مالس  دورد و  راگدرورپ و  يانث  دمح و  زا  دوب  رپ  اعد  لاحره  هب  و 

یضعب اب  مه  وا  دندومن و  یم  حرطم  یئاهلاوئس  دنلب  ای  هتسهآ  دندرک و  یم  مالس  وا  رب  یخرب  .تسشن  بارحم  رد  زامن  زا  سپ  دّیس 
الومعم داد و  یم  دـنلب  ار  یخرب  خـساپ  دـنا و  هدرک  حرطم  وا  اـب  ار  یـصوصخ  لـئاسم  دوب ، موـلعم  هک  دز  یم  فرح  هناـمرحم  اـه ،

هک يراوـگرزب  ملاـع  نینچ  ناـنیا  رب  داـب  كراـبم  .دـش  یم  هناور  دیـسوب و  یم  ار  وا  تسد  خـساپ ، تفاـیرد  زا  سپ  هدـننک  لاوـئس 
.دناد یم  کیرش  نانآ  ياهمغ  رد  ار  دوخ  دنک و  یم  ّلح  ار  ناشتالکشم 

مدرک یم  ساسحا  نم  .میتشگرب  تشاد  اور  نم  هب  تبـسن  ار  يزاون  نامهم  ّتبحم و  نیرتالاب  تیاـنع و  نیرتشیب  هک  دّیـس  قاـفتا  هب 
شراتفر وکین و  شقالخا  اریز  موش  یم  هعیـش  اعطق  مشاب  وا  اب  هام  کی  رگا  مدرک  رکف  متـسه و  دوخ  نادنواشیوخ  هناخ و  نایم  هک 

؟ یهاوخ یم  يزیچ  يراد ؟ يرما  تفگ : درک و  مّسبت  میور  رد  هکنیا  رگم  مدرکن  هاگن  وا  هب  زگره  دوب و  یلاع 

دراو اج  همه  زا  وا  رب  يرامـش  یب  ياملع  نیرئاز و  دنچره  باوخ ، تقو  رگم  مدشن  ادج  وا  زا  زگره  زور ، راهچ  نآ  مامت  رد  اذل  و 
.دندش یم 

زا یئاملع  نینچمه  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  مه  يا  هعیـش  زاجح  رد  مدرک  یمن  رواب  هک  یلاـحرد  مدـید  ار  یئاهیدوعـس  اـجنآ  رد  نم 
نخس اهنآ  همه  اب  دّیس  دروخ و  یم  مشچ  هب  اجنآ  رد  هایس  ياقیرفآ  هّیکرت و  ناتـسناغفا ، ناریا ، ایروس ، نانبل ، تاراما ، رطق ، نیرحب ،

فرطرب ار  ناشیاهزاین  تفگ و  یم 
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.رورسم لاحشوخ و  رگم  دنتفر  یمن  نوریب  اجنآ  زا  تخاس و  یم 

ّتیمها یلیخ  هیـضق  نیا  نوچ  .دـش و  لصف  ّلح و  هنوگچ  مدرک  بّجعت  مدوب و  شدـهاش  دوخ  هک  يا  هیـضق  نآ  زا  دور  یمن  مدای 
.دش ناشبیصن  یئاهنایز  هچ  یهلا  ماکحا  كرت  اب  دننادب  ناناملسم  ات  منک  یم  رکذ  خیرات ، رد  تبث  يارب  ار  نآ  دراد ،

اهلاس هک  شّدج  زا  ار  یلزنم  اهنآ  زا  یکی  .دندمآ  ردص  رقاب  دمحم  دّیـس  دزن  دنتـسه ، یقارع  دوب  مولعم  ناش  هجهل  زا  هک  رفن  راهچ 
زا لاـس  کـی  زا  سپ  دوب ، رـضاح  مه  وا  هک  دوب  هتخورف  رگید  صخـش  هب  ار  لزنم  نآ  دوب و  هدرب  ثرا  هب  دوـب ، هدرک  تاـفو  شیپ 

دّیـس يوربور  رفن  راـهچ  ره  دنـشاب  یم  ّتیم  یقیقح  ثراو  ود  هـک  دـندرک  تباـث  دـندمآ و  ردارب  ود  لزنم ، شورف  ناـمز  نتـشذگ 
تفگ نخس  اهنآ  اب  هقیقد  دنچ  يارب  درک و  هعلاطم  ار  كرادم  نآ  ۀمه  دّیس  تشاد ، يور  شیپ  ار  دوخ  كرادم  کیره  دنتسشن و 

ار شردارب  ود  قح  هک  درک  تساوخرد  هدنشورف  زا  داد و  لزنم  رد  فّرصت  قح  ار  رادیرخ  دومن : مکح  ناشنایم  تلادع  اب  سپـس  و 
.دنتفر دندرک و  یتشآ  مه  اب  دندیسوب و  ار  شتسد  دنتساخرب و  رفن  راهچ  ره  .دنک و  ادا  هدرک ، تفایرد  هک  لزنم  تمیق  زا 

تفرگ و ار  دوخ  ّقح  کیره  يرآ ، تفگ : دش ! ؟ مامت  هیـضق  مدیـسرپ : ّربش  وبا  زا  يروابان  اب  مدـش و  هدز  تفگـش  ناتـساد  نیا  زا 
.تفر

هلـصیف ار  شکمـشک  عازن و  کی  هک  تسا  یفاک  هقیقد  دـنچ  طقف  هاتوک ، تدـم  نیا  رد  یگداس و  یناسآ و  نیمه  هب  هّللا ! ناـحبس 
یم ارجاـم ، دارفا  زا  یخرب  گرم  زا  سپ  هزاـت  دیـشک ، یم  لوط  لاـس  هد  ـالقا  دوب ، هداد  خر  اـم  روـشک  رد  هیـضق  نیا  رگا  دـهد ! ؟
ياه هنیزه  يرتسگداد و  يالکو  هاگداد و  فرـص  لوپ  دیاب  ردق  نیا  میرذگب  هک  نآزا  دـننک ، لابند  ار  هیـضق  ناشنادـنزرف  تسیاب 

رد و  دوش ، یم  رتشیب  هناخ  دوخ  تمیق  زا  ابلاغ  هک  دننکب  فلتخم 
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زج دوش و  یم  هدیمخ  ناشاهرمک  نوگانوگ ، فراصم  اه و  هوشر  راب  ریز  هدش و  هتفوک  هتسخ و  هک  دنوش  یم  یـضاران  همه  هجیتن 
رتدـب مه  نیا  زا  هکلب  تسا ، روط  نیمه  ام  دزن  تفگ : ّربش  وبا  ددرگ ، یمن  ناشناشیوخ  اه و  هداوناخ  دـیاع  يزیچ  ینمـشد  ترفن و 
یئوگ یم  هک  تسا  لاونم  نامه  هب  عضو  دـنربب ، یتلود  ياـه  هاـگداد  دزن  ار  دوخ  لکـشم  مدرم ، رگا  تفگ : روطچ ؟ متفگ : تسا ،

مه وا  دنرب و  یمن  يرگید  ياج  وا  دزن  زج  ار  دوخ  يایاضق  سپ  مالـسا ، ماکحا  هب  دهعتم  دنـشاب و  ینید  عجرم  کی  دّلقم  رگا  یلو 
مکح زا  رتـهب  یمکح  هچ  و  ، » دـهد یم  هلـصیف  ار  عازن  لـصف و  لـح و  ار  لـئاسم  - يدـید هک  هنوـگ  ناـمه  - هـقیقد دـنچ  فرظ  رد 
دنتفر یم  یتلود  یمـسر و  ياه  همکحم  هب  رگا  یلو  تشادـنرب  اهنآ  زا  مه  سلف  کـی  ردـص  ياـقآ  هزاـت  دـننادب »؟ رگا  تسادـخ ،

دراد اج  زونه  ایآ  هّللا ! ناحبس  متفگ : تفرگ و  ما  هدنخ  - تسا لوادتم  مه  ام  دزن  هک  - ترابع نیا  زا  دندنک ، یم  ناشرـس  زا  تسوپ 
! ردارب تفگ : ّربش  وبا  مدرک ، یمن  رواب  زگره  مدوب  هدید  مشچ  اب  دوخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  هتبلا  منیب ؟ یم  ار  هچنآ  منک ، بیذکت  هک 

کی اب  هدـش و  هتخیر  اهنآ  رد  نوخ  یتح  هک  یئایاضق  اسب  هچ  تسا و  یلومعم  ناسآ و  یلیخ  ام  رظن  رد  هیـضق  نیا  نکن ، بیذـکت 
: دیراد تموکح  ود  قارع  رد  امش  سپ  متفگ : بّجعت  اب  دنک ، یم  ادیپ  هلصیف  تعاس  دنچ  یط  رد  دیلقت ، عجرم  مکح 

.املع تموکح  تلود و  تموکح 

اب يراـک  دـننک ، یم  عجارم  دـیلقت  هک  هعیـش  ناناملـسم  یلو  تسا  تلود  تموکح  نآ  تسین و  رتـشیب  تموـکح  کـی  ریخ ! تفگ :
تایلام و نیناوق  یندـم و  قوقح  ربارب  رد  طـقف  اـهنآ  عوضخ  دـنرادن و  تسین ، یمالـسا  تسا و  یثعب  تموکح  کـی  هک  تموکح 
هب ار  دوخ  ۀیضق  هک  تسا  راچان  تشاد ، یئاوعد  عازن و  یلاباال ، ناملـسم  کی  اب  يدهعتم  ناملـسم  رگا  سپ  تسا ، هّیـصخش  لاوحا 

دوش یمن  املع  مکح  میلست  یلاباال ، نآ  اریز  دناسرب  هاگداد 

86 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


لد اب  دهدب  يروتـسد  ره  وا  دنیآ و  یم  دوخ  عجرم  دزن  دـنام  یمن  یقاب  یلاکـشا  رگید  دنـشاب ، دـهعتم  همه  ناگدـننک  عازن  رگا  اما 
رد دوش ، یم  هدرب  عجارم  دزن  هک  یئاـیاضق  ناـس  نیدـب  و  تسا ، ارجـالا  بجاو  همه  رب  دـیلقت  عجرم  مکح  اریز  دـنریذپ  یم  ناـجو 

.دماجنا یم  لوطب  اهلاس  اههام و  هاگداد ، رد  یلو  دنک  یم  ادیپ  همتاخ  زور  نامه 

: دیامرف یم  هک  قح  نخس  يانعم  مدیمهف  درک و  کیرحت  هدنز و  نم  سفن  رد  ار  یهلا  ماکحا  هب  تیاضر  هثداح ، نیا 

ا�ِمب ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  ّظلَا . . . ،
�

َنوُِملا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللَا 
�

ُه َلَْزنَأ  ا�ِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  َنوُِرفا�ْکلَا ، ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللَا 
�

ُه َلَْزنَأ  اـ�ِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  «َو 
 . (1) َنوُقِسا�ْفلَا » ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللَا 

�
ُه َلَْزنَأ 

.دنا قساف  اهنآ  سپ  .دنرگمتس . .  اهنآ  سپ  .دنرفاک ، . .  اهنآ  سپ  دنکن  مکح  یهلا  تاروتسد  هب  سکره  -و 

متـس ملظ و  زا  رپ  هک  - رـشب رکف  عونـصم  یعـضو  ماکحا  اب  ار  یهلا  ماکحا  هک  ناملاظ  نیا  هیلع  شروش  دربن و  ساـسحا  نینچمه  و 
هب ار  یهلا  ماکحا  یمرـش ، یب  لامک  اب  هک  ناگـشیپ  متـس  نیا  دـننک  یمن  سب  ایآ  .دـش  کـیرحت  مبلق  رد  دـننک ، یم  لیدـبت  - تسا

تـسد دزاس و  یم  يراج  ار  دودح  هک  ارچ  دـنمان  یم  یـشحو  کشخ و  نشخ و  ینیناوق  ار  اهنآ  دـنا و  هتفرگ  داقتنا  داب  هرخـسم و 
، تسا هناگیب  ام  گنهرف  تعیرـش و  اب  هک  ینیناوق  نیا  ایآ  دشک ؟ یم  ار  لتاق  دیامن و  یم  مجر  ار  هدننکانز  دـنک و  یم  عطق  ار  دزد 
یمالسا و ماکحا  اعقاو  رگا  دنمهف  یم  هک  اهنامه  تسا ، هدیـسر  ام  هب  مالـسا  نانمـشد  زا  برغ و  زا  نامگ  یب  تسا ؟ هدمآ  اجک  زا 

دندزد و دوخ  اهنآ  اریز  تشاد  دهاوخ  رب  رد  ار  نانآ  یگشیمه  يدوبان  دوش ، يراج  یهلا 
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تحار و نانآ  ۀـمه  زا  ام  دـش  یم  يراج  اهنآ  رب  ادـخ  ماکحا  رگا  دنتـسه و  یقیقح  نینئاخ  دـنا و  لتاق  هشیپ و  تیانج  دـنراکانز و 
.میدش یم  رطاخ  هدوسآ 

درخ و ره  یتشرد و  زیر و  ره  زا  دش و  لدـبوّدر  ردـص ، رقاب  دـمحم  دیـس  نم و  نایم  يدایز  ياهوگتفگ  اهزور ، نآ  رد  لاحره  هب 
هدینش فالخ  دراوم  رگید  هناگ و  هدزاود  همئا  هباحص و  هب  تبـسن  ناشدیاقع و  هب  تبـسن  ناتـسود  زا  زور  دنچ  نآ  رد  هک  - ینالک

.مدینش یم  باوج  مدرک و  یم  لاوئس  وا  زا  - مدوب

نینمؤملا ریما  انامه  داد : باوج  تسا ؟ ادخ  ّیلو  وا  هک  دیهد  یم  تداهش  ناذا  رد  ارچ  متفگ : مدرک و  لاوئس  یلع  ماما  ةرابرد  وا  زا 
راب ات  هداد  يرترب  تفارـش و  نارگید  رب  هدیزگرب و  ار  نانآ  دنوادخ  هک  تسا  ادخ  ناگدـنب  هلمج  زا  يا  هدـنب  هیلع ، هّللا  مالـس  یلع 

هب دراد ، ینیـشناج  يربمایپ ، ره  رگا  دـنناربمایپ و  نانیـشناج  ءایـصوا و  نانیا  دنـشکب و  شود  رب  ناربمایپ  زا  سپ  ار  تلاـسر  نیگنس 
ار وا  شلوسر  ادخ و  اریز  میراد  یم  مّدقم  باحـصا  ریاس  رب  ار  وا  ام  تسا و  ص »  » دـمحم نیـشناج  بلاط ، یبا  نب  یلع  هک  قیقحت 

اهنت هن  اریز  دنتسین  رادرب  کش  زگره  اهلیلد  نیا  میراد و  ّتنـس  باتک و  زا  یلقن  یلقع و  ياهلیلد  دروم ، نیا  رد  .دنا و  هتـسناد  رترب 
یناوارف ياهباتک  ام  ياملع  هنیمز  نیا  رد  دـنرتاوتم و  زین  تعامج  ّتنـس و  لها  يوس  زا  هک  دنـشاب  یم  حیحـص  رتاوتم و  ام  يوس  زا 

اهنآ لتق  شنادنزرف و  یلع و  نینمؤملا  ریما  اب  رازراک  تقیقح و  نیا  ندودز  وحم و  رب  نایوما ، تموکح  يانبم  نوچ  .دنا و  هتـشاگن 
، دنتـشاد یم  او  رما  نیا  رب  روز  اب  ار  مدرم  دـندرک و  یم  نعل  نیرفن و  ار  وا  نیملـسم ، ربانم  رب  هک  دـندناسر  یئاـج  هب  ار  راـک  دوب و 

دوش یمن  تسا و  ادخ  ّیلو  وا  هک  دنهد  یم  یهاوگ  - داب دونـشخ  یـضار و  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  - یلع ناوریپ  نایعیـش و  يور ، نیازا 
تئیه اب  يا  هزرابم  تقیقح ، رد  نیا  و  دنک ، نیرفن  ار  ادخ  ّیلو  یناملسم ،
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ماـمت يارب  یخیراـت  يا  هزیگنا  هکنیا  اـت  دـنناسرب و  تیبـثت  هب  نینمؤم  شلوسر و  ادـخ و  يارب  ار  تّزع  هکنیا  اـت  دوب  ملاـظ  ۀـمکاح 
.دنربب یپ  شنانمشد  نالطب  یلع و  تقیقح  هب  هک  دشاب  هدنیآ  ياهلسن  ناناملسم و 

ّتین هب  هن  دنتسناد ، یم  بحتسم  هماقا  ناذا و  رد  ار  یلع  تیالو  هب  تداهـش  هک  دندرک  تکرح  لاونم  نیا  رب  ام  ناهیقف  ناس  نیدب  و 
ناذا و تسا ، هماقا  ای  ناذا  زا  یئزج  تداهـش ، نیا  هک  دـنک  ّتین  وگ  هماقا  ای  ناذا  هاـگره  سپ  دـشاب ، هماـقا  اـی  ناذا  زا  یئزج  هکنیا 

باوث دروآ ، اجب  رگا  ناملسم  هک  تسا  رامش  یب  رایسب و  - تالماعم رد  هچ  تادابع و  رد  هچ  - تابحتسم دوش و  یم  لطاب  شا  هماقا 
هب و  هّللا » الا  هلا  ال   » هب تداهش  زا  سپ  تسا  بحتـسم  هک  تسا  هدش  دراو  هنومن ، ناونعب  و  درادن ، یباقع  دادن ، ماجنا  رگا  درب و  یم 

: دیوگب ناملسم  هّللا » لوسر  دمحم  »

« . روبقلا یف  نم  ثعبی  هّللا  ّنا  قح و  رانلا  قح و  هنجلا  نا  دهشا  «و 

دزیگنا یمرب  دنیاهربق ، رد  هک  ار  اهنآ  دنوادخ ، هکنیا  تسا و  قح  مّنهج  تسا و  قح  تشهب  هک  مهد  یم  یهاوگ  -و 

ناـمثع سپـس  قوراـف ، رمع  وا  زا  سپ  تسا و  قیّدـص  رکب  وبا  ءاـفلخ  نیرترب  قـیقحت ، هب  هک  دـنا  هتخوـمآ  اـم  هب  اـم  ياـملع  متفگ :
.یلع یهگناو 

: تفگ سپس  درک ، توکس  يا  هظحل  دیس 

اب نخـس ، نیا  یهگناو  دنناسرب ؟ تابثا  هب  یعرـش ، ياهلیلد  اب  ار  اهنیا  دنهاوخ  یم  هنوگچ  یلو  دـنیوگب  دـنهاوخ  یم  هچره  راذـگب 
سپس رکب  وبا  مدرم ، نیرترب  : » تسا هدمآ  اهنآ  رد  اریز  دراد ، تفلاخم  تسا ، هدمآ  ناشربتعم  حیحـص و  ياهباتک  رد  احیرـص  هچنآ 

هب نیرّخأتم  یلو  .دـنا  هدرمـش  رازاب  هچوک و  مدرم  زا  ار  وا  هکلب  تسا  هدـماین  یلع  زا  یمان  الـصا  و  تسا » ناـمثع  وا  زا  دـعب  رمع و 
! دنا هدروآ  ار  وا  مسا  - تسا هدش  نیدشار  يافلخ  رکذ  نوچ  - بحتسم ناونع 
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: داد خساپ  .مدیسرپ  دنمان ، یم  ینیسح » تبرت   » ار نآ  و  دننک ، یم  هدجس  نآ  رب  هک  یتبرت  نیا  زا  هاگنآ 

لایخ یخرب  هک  روط  نامه  مینک  یمن  هدجـس  كاخ  يارب  زگره  مینک و  یم  هدجـس  كاـخ  رب  اـم  هک  مینادـب  دـیاب  زیچ  ره  زا  لـبق 
.دنیامن یم  مهّتم  ار  هعیش  هار ، نیا  زا  دنا و  هدرک 

، هدش تباث  زین  ّتنـس  لها  دزن  ام و  دزن  هچنآ  .تسین و  زیاج  رگید  سک  چیه  يارب  تسا و  ناحبـس  يادخ  صوصخم  دوجـس ، سپ 
تسرد اهنیا  ریغ  رب  دوجـس  و  دشابن ، یندروخ  هکنیا  طرـشب  دیور  یم  نیمز  زا  هچنآ  ای  تسا  نیمز  رب  دوجـس ، نیرتهب  هک  تسا  نیا 

.تسین

نآ يور  هک  دوب  هدرک  تسرد  لـخن  فعـس  زا  یکچوک  ةداجـس  دوخ  يارب  تسـشن و  یم  كاـخ  رب  ص »  » مرکا لوسر  قـیقحتب  و 
ناشسابل رانک  رب  هک  دوب  هدرک  یهن  ار  اهنآ  گنس و  رب  ای  دننک  هدجس  نیمز  رب  هک  دوب  هتخومآ  دوخ  باحـصا  هب  درک و  یم  دوجس 

.ام دزن  تسا  نشور  حضاو و  لئاسم  زا  نیا  دننک و  هدجس 

سدقم و كاپ و  تبرت  نآ  اریز  تخاس  ع »  » نیسح ماما  شردپ  ربق  زا  یتبرت  مالّسلا » امهیلع   » نیـسحلا نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  و 
زگره ام  دـنا و  هداد  همادا  زورما  ات  هماـنرب  نیا  رب  زین  نایعیـش  و  دوب ، هدـش  هتخیر  شراـنک  رد  ءادهـشلا  دیـس  نوخ  هک  دوب  يرهاـط 

نانچمه تسا  اور  یکاپ  كاخ  تبرت و  ره  رب  دوجس  میئوگ : یم  هکلب  تسا  زیاج  ءادهشلا  دّیـس  تبرت  رب  اهنت  دوجـس  هک  میا  هتفگن 
.تسا حیحص  دوش ، یم  تسرد  نآ  هیبش  لخن و  فعس  زا  هک  یشرف  ایروب و  رب  هک 

دوخ هنیس  رـس و  رب  دننک و  یم  هیرگ  وا  رب  نایعیـش  ارچ  هدمآ ، نایم  هب  هنع  هّللا  یـضر  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  مان  هک  لاح  متفگ :
: تسا هدومرف  ص »  » ربمایپ اریز  تسا  مارح  مالسا  رد  نیا  دوش و  يراج  نوخ  هک  اجنآ  ات  دننز  یم 
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« . دیامن توعد  ّتیلهاج  هب  ای  دنک  هراپ  هماج  ای  دنزب ، دوخ  تروص  هب  هک  یسک  تسین  ام  زا  »

ماقتنا دهاوخ  یم  هک  یـسک  اریز  دوش  یمن  قیبطت  نیـسح  ماما  يازع  رب  یلو  تسا  تسرد  کش  نودب  ثیدح  نیا  داد : خساپ  دـّیس 
، دـنراد ملاع  تسا ، رـشب  مه  هعیـش  یهگناو  تسین ، ّتیلهاج  توعد  وا  توعد  درادرب ، ماـگ  وا  هار  رد  دریگب و  ار  نیـسح  نانمـشد 
شلایع و لها و  وا و  رب  هچنآ  هّللا و  دبع  یبا  تداهـش  تشادگرزب  رد  رگا  سپ  دنتـسه ، تاساسحا  هفطاع و  ياراد  دـنراد و  لهاج 
ادخ و ناشتّین  اریز  دنراد  باوث  دنروجأم و  دمآ ، قئاف  اهنآ  رب  ناشتاساسحا  دش ، دراو  تناها  تراسا و  لتق و  زا  شباحـصا  نارای و 

.دهد یم  باوث  ناشاهتین  رادقم  هب  مدرم  هب  ناحبس  يادخ  تسا و  هّللا  لیبس  یف 

: دوب هدمآ  شرازگ  نآ  رد  هک  مدناوخ  رصانلا  دبع  لامج  گرم  تبسانم  هب  رصم  تموکح  زا  یمسر  یشرازگ  هتشذگ  هتفه 

زا یهورگ  دنا ، هتشک  ار  ناشدوخ  ربخ ، ندینش  دّرجم  هب  اهنآ  هک  تسا  هدش  تبث  تبسانم  نیا  هب  یـشکدوخ  هثداح  داتـشه  زا  شیب 
اهیمخز ناـحورجم و  اـّما  و  .و ! ! . .  دـنا و  هتخادـنا  راـطق  يولج  ار  دوخ  یهورگ  هدرک و  ترپ  نیئاـپ  هب  ار  دوـخ  ناـمتخاس  يـالاب 

.دنرایسب

اب نانیا  هک  دسر  یم  اجنیا  هب  راک  دیآ ، قئاف  دنک و  نایغط  دارفا  رب  رگا  تاساسحا  دـیوش ، هجوتم  هک  منک  یم  رکذ  ار  اهلاثم  نیا  نم 
.دنـشک یم  ار  ناشدوخ  تسا ، هدرم  مه  یعیبط  گرم  اب  هزات  هک  رـصانلا  دـبع  لامج  رطاـخ  يارب  دنتـسه  مه  ناملـسم  اـمتح  هکنیا 

هعیش ناردارب  رب  دنرادن  قح  مه  اهنآ  دنا و  هدرک  هانگ  هابتشا و  امتح  دراوم  نیا  رد  هک  درک  مکح  تنـس  لها  رب  دوش  یمن  نیاربانب ،
دندید و ناجو  لد  اب  ار  نیسح  ماما  تبیصم  اهنیا  هک  ارچ  دننک  یم  هانگ  ءادهشلا ، دیس  رب  هیرگ  رد  اهنیا  هک  دننک  مکح  دوخ 
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.درک هیرگ  ترضح ، نآ  هیرگ  زا  لیئربج  درک و  هیرگ  نیسح  شدنزرف  رب  لوسر  ترضح  دوخ  یهگناو  دننیب  یم  مه  زورما 

؟ تسا مارح  مالسا  رد  نیا  دننک و  یم  هرقن  الط و  هب  نّیزم  ار  دوخ  ناماما  ءایلوا و  ياهربق  نایعیش ، ارچ  متفگ :

، زین ام  تنس  لها  ناردارب  دجاسم  اریز  دشاب  یمن  نآ  رد  مه  یتمرح  چیه  تسین و  هعیش  هب  رـصحنم  رما  نیا  داد : باوج  ردص  ياقآ 
زین هرّونم  ۀنیدم  رد  هّللا  لوسر  دجـسم  یتح  دنا و  هرقن  الط و  هب  نّیزم  یمالـسا ، ياهروشک  رگید  ای  هیکرت  ای  رـصم  ای  قارع  رد  هچ 
یم نآ  فرـص  لایر  اهنویلیم  دوش و  یم  هدیـشوپ  ون  بوکـالط  هچراـپ  کـی  اـب  لاـس  ره  همّرکم  هکم  رد  ادـخ  هناـخ  تسا و  نینچ 

.تسین هعیش  هب  رصحنم  رما  نیا  سپ  .ددرگ 

رظن تسا ! ادخ  هب  كرـش  نانآ ، هب  نتـسج  كّربت  نیحلاص و  هب  لّسوت  ندیـشک و  ربق  رب  تسد  دـنیوگ : یم  يدوعـس  ياملع  متفگ :
: داد خساپ  ردص  رقاب  دمحم  دّیس  تسیچ ؟ امش 

دیدرت نودـب  نیا  دـنناسر ، یم  نایز  اـهنآ  دـنهد و  یم  عفن  اـهنآ  هک  دـشاب  ّتین  نیا  هب  نتـسج  لّـسوت  و  ندیـشک ، ربق  رب  تسد  رگا 
تسادخ و يوس  زا  طقف  عفن  ررـض و  ینعی  تسا  عفان  ّراض و  شدوخ  دنوادخ  دنناد  یم  دندحّوم و  هک  ناناملـسم  یلو  تسا  كرش 

.تسین كرش  زگره  نیا  و  دنشاب ، ادخ  دزن  يا  هلیسو  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  دننک ، یم  اعد  ار  همئا  ءایلوا و  هکنیا 

ياملع ّتیباّهو و  يانثتسا  هب  دنراد ، هدیقع  قافتا  رما ، نیا  رب  زورما ، ات  لوسر  ترضح  نامز  زا  - هعیـش هچ  یّنـس و  هچ  - ناناملـسم و 
دننک یم  نیملسم  عامجا  اب  تفلاخم  دش ، ادیپ  نرق  نیا  رد  هک  ناشدیدج  بهذم  اب  اهنیا  -و  يدش روآدای  هک  هنوگ  نامه   - يدوعس

.دندومن ریفکت  ار  اهنآ  دنتسناد و  حابم  ار  ناناملسم  نوخ  دندرک و  يزیگنا  هنتف  نیملسم  نایم  هک  دوب  داقتعا  نیا  اب  و 
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« هّللا لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا   » ندرک و ربمایپ  رب  مالـس  کی  يارب  اهنت  ار  هدروخلاس  نایجاح  هک  دنتـسین  دـندوبن و  اـه  نیمه  رگم  و 
یلو دنتـشاد  يدایز  ياهثحب  ام  ناملاع  اب  اهنآ  دشکب و  شـسدقم  كاپ و  حیرـض  رب  تسد  يدحا  دـنراذگ  یمن  دـننز و  یم  نتفگ 

.دندش ربکتسم  ّقحب  دندیزرو و  رارصا  دوخ ، ینمشد  دانع و  رب  مهزاب 

زا دش ، فّرـشم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  دوعـس  لآ  زیزعلا  دـبع  نامز  رد  هک  یماگنه  تسا ، هعیـش  ياملع  زا  نیّدـلا  فرـش  دّیـس  ياقآ 
هب تبون  هک  یماگنه  دنیوگب و  کیربت  وا  هب  نابرق  دیع  رد  - لومعم قبط  - هک دوب  هدش  توعد  هاشداپ  خاک  هب  هک  دوب  یئاملع  هلمج 

هدش هتـشادهگن  نیتسوپ  يدلج  رد  هک  نآرق  کی  زا  دوب  ترابع  شا  هیده  داد و  وا  هب  يا  هیده  تفرگ ، ار  هاش  تسد  دیـسر و  يو 
.تشاذگ دوخ  یناشیپ  رب  میظعت ، مارتحا و  ناونع  هب  دیسوب و  تفرگ و  ار  هیده  کلم  .دوب 

کی تسوپ  زج  يزیچ  هک  یلاحرد  ینک  یم  میظعت  یـسوب و  یم  ار  دلج  نیا  هنوگچ  هاشداپ ! يا  تفگ : ناهگان  نیّدلا  فرـش  دیس 
؟ تسین زب 

يا تنـسحا ، تفگ : اروف  نیّدلا  فرـش  ياقآ  دـلج ! دوخ  هن  دراد  رارق  دـلج  نیا  لخاد  رد  هک  تسا  ینآرق  نم  ضرغ  تفگ : کلم 
نآ ام  ضرغ  یلو  دـنکب  دـناوت  یمن  يراک  چـیه  نهآ ، هک  میناد  یم  میـسوب ، یم  ار  ربمایپ  قاطا  رد  اـی  هرجنپ  یتقو  مه  اـم  هاـشداپ !
امـش هک  هنوگ  نامه  میئامن ، مارتحا  میظعت و  ار  هّللا  لوسر  میهاوخ  یم  ام  .دراد  رارق  اهبوچ  اه و  نهآ  نیا  ياروام  هک  تسا  یـسک 

.دراد رارق  تسوپ  نآ  فوج  رد  هک  یئامن  میظعت  ار  ینآرق  یتساوخ  یم  زب ، تسوپ  رب  ندز  هسوب  اب 

دنیوج كربت  ادخ  لوسر  راثآ  اب  جاجح  دهد ، هزاجا  دش  راچان  کلم  هک  دوب  اجنآ  .دندومن  قیدصت  ار  وا  دنتفگ و  ریبکت  نارـضاح 
زا اهنیا  هک  تسین  نیا  هیضق  سپ  تشگزاب ! ناش  هتشذگ  نوناق  هب  دمآ ، وا  زا  سپ  هک  نآ  یلو 

93 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


نیملـسم و تفلاخم  رب  شیانبم  تسا و  یـسایس  هلئـسم  کی  هک  هزادـنا  نآ  هب  دنـشاب  هتـشاد  یفوخ  تشحو و  ادـخ  هب  مدرم  كرش 
هاوگ نیرتگرزب  خیرات  دنک و  ادیپ  همادا  ناناملسم  رب  ناش  هطلس  دشاب و  یقاب  ناشتموکح  هکنیا  ات  تسا ، هتشگ  راوتسا  نانآ  راتـشک 

.دندروآ دمحم  تّما  رس  رب  هچ  هک  تسا 

.یفنم یخرب  تسا و  تبثم  ناشلئاسم  زا  یخرب  داد : باوج  راصتخا  هب  مدیسرپ ، وا  زا  نایفوص  ياه  شور  زا 

تسا و اهنآ  يایازم  زا  نتفر  الاب  كاپ  حاورا  ناهج  هب  ایند و  تاذـلم  رد  دـهز  نتـسیز و  هداـس  هب  نآ  نتخاـس  راداو  سفن و  تیبرت 
ياهشور تایبلـس  زا  اهنآ  ریغ  یظفل و  دادعا  یخرب  رد  ادخ  رکذ  ندومن  دودحم  یگدنز و  ياهتیعقاو  زا  يریگ  هرانک  تلزع و  الثم 
نانچمه دراذگ  یم  هّحـص  اهنآ  رب  دنک و  یم  قیدصت  ار  تسرد  تبثم و  لئاسم  - دیناد یم  هک  هنوگ  نامه   - مالـسا .تسا و  هیفوص 

.تسا یباجیا  تبثم و  مالسا ، يدابم  میلاعت و  مامت  هک  مینک  فارتعا  رگا  تسا  قح  دراذگ و  یم  رانک  ار  اه  تسردان  هک ،

ینادرگرس کش و 

يافرژ رد  دنک و  ذوفن  نم  لثم  یـصخش  رد  تسناوت  یم  روطچ  یلو  دوب  هدـننک  عناق  نشور و  ردـص ، رقاب  دـمحم  دیـس  ياهخـساپ 
هب تبـسن  هژیوب  مدوب ، هدـنارذگ  باحـصا  ندرمـش  سّدـقم  رد  ار  مرمع  زا  لاس  جـنپ  تسیب و  هک  یلاحرد  دراذـگب ، ریثأت  مدوجو ،

نانآ شیپاشیپ  میئامن و  يوریپ  اهنآ  زا  میئوج و  کّسمت  نانآ ، ّتنـس  هب  تسا ، هداد  روتـسد  ام  هب  ادـخ  لوسر  هک  نیدـشار  ياـفلخ 
هکنآ لاح  ما ، هدینشن  اهنآ  زا  یمان  زگره  ما  هدش  قارع  دراو  نم  هک  يزور  زا  و  دنراد ، رارق  قوراف  رمع  قیدص و  رکب  وبا  ام  رورس 

هدزاود مان  الثم  دنا  هناگیب  الماک  نم  رظن  زا  هک  دروخ  یم  مشوگ  هب  یئاهمان 
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یلو .تسا  هداد  رارق  دوخ  هفیلخ  نیشناج و  ار  یلع  ماما  تلحر ، زا  لبق  ادخ ، لوسر  دننک ، یم  اعدا  هک  مونـش  یم  مونـش و  یم  ماما 
مه اب  دـنرترب ، مدرم  مامت  زا  وا  زا  سپ  هک  ربمایپ  یمارگ  باحـصا  ناناملـسم و  هک  تسا  نکمم  ایآ  و  درک ؟ رواـب  ناوت  یم  هنوگچ 

نانآ زا  يادخ  هک  - باحـصا هک  دندوب  هتخومآ  ام  هب  یکدوک  زا  هک  یتروص  رد  دننکب ، ههجو » هّللا  مرک   » یلع ماما  دـض  يا  هئطوت 
نینـسح و ردپ  ارهز و  همطاف  رـسمه  وا  هک  دنتـسناد  یم  دندوب و  شقح  هب  فراع  دنتـشاذگ و  یم  مارتحا  ار  یلع  ماما  - داب دونـشخ 

مالـسا مدرم  مامت  زا  لبق  وا  هک  دناد  یم  تسا و  قیدص  رکب  وبا  قح  هب  فراع  یلع ، ترـضح  هک  نانچمه  تسا ، ملع  رهـش  ةزاورد 
دجـسم هب  زامن ، تماما  يارب  ار  وا  دوخ ، يراـمیب  رد  ربماـیپ  هدـمآ و  شرکذ  زین  نآرق  رد  هک  تفر  راـغ  هب  ربماـیپ  اـب  هارمه  دروآ و 

: دومرف داتسرف و 

رارق دوخ  هفیلخ  ار  وا  ناناملـسم  ناس ، نیدـب  و  مدرک » یم  باختنا  ار  رکب  وبا  قیقحتب ، سپ  مریگب ، یئاـفواب  راـی  متـساوخ  یم  رگا  »
دیمان قوراف »  » ار وا  ربمایپ  دیشخب و  تّزع  ار  مالسا  وا ، هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  دناد  یم  ار  رمع  ام  رورـس  قح  یلع ، نینچمه  دنداد و 

یم تلاجخ  وا  زا  یهلا  ناگتـشرف  هک  دـناد  یم  زین  ار  ناـمثع  نامرورـس  قح  و  داد ، یم  صیخـشت  بوخ  لـطاب ، قح و  نیب  هک  ارچ 
دنریگ و یم  هدیدان  ای  دنناد  یمن  ار  اهنیا  همه  ام ، هعیش  ناردارب  هک  تسا  هنوگچ  سپ  داهن ، مان  نیرونلا » وذ   » ار وا  ربمایپ  دندیشک و 

یم زاب  ّقح  يوریپ  تعباتم و  زا  ار  نانآ  يویند  تاّذلم  یناسفن و  ياهاوه  یهاگ  هک  دـننک  یم  یفرعم  یلومعم ، یـصاخشا  نانیا ، زا 
مالـسا و هب  ندیـشخب  تّزع  هار  رد  هک  دندوب  اه  نیمه  هک  یلاحرد  دـننک  یمن  ارجا  تعاطا و  شتافو  زا  سپ  ار  ربمایپ  رماوا  دراد و 

یم یشیپ  رگیدکی  زا  ربمایپ  تاروتـسد  يارجا  يارب  دنتـشذگ و  یم  دوخ  ياه  هداوناخ  ناردپ و  نادنزرف و  زا  مالـسا  ندومن  يرای 
، دندمآ لئان  تفالخ  عیفر  هاگیاج  هب  دوخ  یتقو  هنوگچ  دنتفرگ ،
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.دناشوپ ار  ناشناگدید  ماقم ، عمط  دنتفرگ و  هدیدان  ار  نآ  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  هّللا  لوسر  رما 

مدوب و هدش  عناق  هدرب و  یپ  يدایز  لئاسم  هب  دنچره  منک ، رواب  دنیوگ  یم  نایعیش  هچره  متـسناوت  یمن  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  يرآ !
و دوـب ، یقطنم  لوـقعم و  ناشنانخـس  اریز  دـندرک  داـجیا  منهذ  رد  هعیـش  ياـملع  هـک  یکـش  مدـنام : ینادرگرـس  کـش و  نـیب  اذـل 

لثم یلومعم  يدارفا  تروص  هب  دندرک و  یم  ادیپ  لزنت  حطس ، نیدب  هک  مهنع » هّللا  یضر   » هباحـص هب  تبـسن  يّریحت ، ینادرگرس و 
.درک یم  ناشحالصا  يدمحم ، تامیلعت  هن  تخاس و  یم  ار  نانآ  تلاسر  راونا  هن  دندمآ ، یم  رد  نامدوخ 

؟ دنشاب هتشاد  رارق  - دندقتعم نایعیش  هک  - حطس نیمه  رد  ربمایپ  نارای  تسا  نکمم  ایآ  دوش ؟ یم  هنوگچ  اراگدرورپ ،

ات تسا و  يروما  هدرپ ، تشپ  هک  دوب  نیا  هب  رارقا  زاغآ  هتـشذگ و  ياه  هدیقع  رد  یتسـس  زاغآ  دیدرت ، کش و  نیا  تروص ، ره  رد 
.میبای یمن  تسد  قح  هب  مینکن  فرطرب  ار  اهنآ 

مدیمهف هزات  مدرب و  یپ  - نایعیش دننام  - نیسح نامرورـس  تبیـصم  هب  اجنآ  رد  .میدرک  ترفاسم  البرک  هب  مه  اب  دمآ و  معنم  متـسود 
اب دندیخرچ و  یم  راو  هناورپ  شهاگمارآ  درگادرگ  دـندرک و  یم  ماحدزا  هک  دـندوب  مدرم  نیا  تسا و  هدرمن  نیـسح  ترـضح  هک 

تداهـش هب  نیـسح  نونکا ، مه  یئوگ  هک  دندومن  یم  یبات  یب  دندرک و  یم  هیرگ  .مدوب  هدـیدن  زگره  شریظن  هک  يزادـگ  زوس و 
نویش هلان و  هب  ار  نانآ  دنزیگنا و  یمرب  ار  مدرم  تاساسحا  البرک  هعجاف  ندرک  وگزاب  اب  هک  مدینش  یم  ار  نانارنخس  تسا و  هدیسر 

مه نم  دور ، یم  لاح  زا  راـیتخا ، یب  هکلب  دـنک  لـمحت  دونـشب و  ار  ناتـساد  نیا  دـناوت ، یمن  يا  هدنونـش  و  دـنراد ، یماو  گوس  و 
دوب و هدنام  میولگ  رد  هّصغ  اهلاس  یئوگ  هک  متسیرگ  ردق  نآ  متسیرگ و  متسیرگ و 
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.دش یم  رجفنم  نونکا 

نیـسح نانمـشد  فص  رد  هک  یئوگ  وت  مدوب ، هدیدن  يزیچ  نانچ  زور  نآ  زا  شیپ  هک  مدرک  یـشمارآ  ساسحا  نویـش ، نآ  زا  سپ 
رارق دندرک ، یم  شراثن  ار  دوخ  ناج  هک  شناوریپ  نارای و  هورگ  رد  مدوب و  هدش  بلقنم  ندز ، مهب  مشچ  کی  رد  نونکا  ما و  هدوب 
دوب فلاخم  هاپس  نارـس  زا  یکی  ّرح  درک و  یم  یـسررب  ار  ّرح »  » ناتـساد نارنخـس ، تاظحل ، نامه  رد  هک  بلاج  هچ  و  متفرگ ، یم 

دنکن تسا ؟ هدش  هچ  ارت  هک  دندیسرپ  شباحـصا  یتقو  دیزرل و  دوخ  هب  دربن ، نادیم  رد  هرابکی  یلو  دوب  هدمآ  نیـسح  گنج  هب  هک 
؟ يا هدیسرت  گرم  زا 

نادـب ار  دوخ  بسا  ناهگان ، ار و  خزود  اـی  منک  باـختنا  ار  تشهب  هک  منیب  یم  ّریخم  ار  دوخ  یلو  هن ، دـنگوس  ادـخ  هب  داد : خـساپ 
: درک ضرع  نانک  هیرگ  تفاتش و  نیسح  رادید  هب  داد و  تکرح  يوس 

؟ » تسه میارب  يا  هبوت  ایآ  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  »

یم يزاب  ار  ّرح  شقن  ایوگ  مدـنکفا ، نیمز  رب  ار  دوخ  نانک  نویـش  و  مروایب ، تقاط  متـسناوتن  رگید  هک  دوب  هظحل  نیمه  رد  تسرد 
: هک متساوخ  یم  نیسح  زا  مدرک و 

« . شخبب ارم  رذگرد و  نم  زا  هّللا ، لوسر  نبا  ای  تسه ؟ میارب  يا  هبوت  ایآ  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  »

اب دینـش ، ار  مدایرف  يادص  هک  متـسود  .دش  دـنلب  مدرم  نویـش  هیرگ و  هک  دوب  هتـشاذگ  ناگدنونـش  رد  يریثأت  نانچ  ظعاو  يادـص 
: درک یم  رارکت  دریگ و  یمرب  رد  ار  شدنزرف  يردام ، هک  هنوگ  نامه  درک ، هقناعم  تفرگ و  لغب  رد  ارم  هیرگ 

!« . نیسح ای  نیسح ! ای  »

ساسحا و  مدوب ، هدرک  كرد  ار  یعقاو  هیرگ  اهنآ ، رد  هک  دوب  یتاظحل 
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ص»  » ربمایپ تیاور  يانعم  هک  دوب  اجنآ  دننک ، یم  ریهطت  نورد ، زا  ار  مندب  ّلک  و  دنهد ، یم  وشتـسش  ار  مبلق  میاهکـشا  مدرک ، یم 
: دیامرف یم  هک  مدیمهف  ار 

« . دیتسیرگ یم  رتشیب  دیدیدنخ و  یم  رتمک  هنیآره  دیتسناد ، یم  مه  امش  متسناد ، یم  نم  هچنآ  رگا  »

، دروآ ینیریش  تبرش و  يرادقم  میارب  دیامن و  يرادلد  دهد و  یّلـست  ارم  تساوخ  یم  متـسود  مدنارذگ ، هودنا  اب  ار  زور  نآ  مامت 
زا يزیچ  اریز  دنک  رارکت  میارب  ار  نیسح  ماما  تداهش  ناتـساد  هک  مدرک  تساوخرد  متـسود  زا  .دوب  هدمآ  دنب  میاهتـشا  یّلکب  یلو 

: هک دنتفگ  یم  دندرک  یم  یتبحص  ام  اب  هراب ، نیارد  هاگره  نامنادرمریپ  هکنیا  زج  متسناد  یمن  دایز - هن  مک و  هن  - نآ

وا هرابرد  نیا  زا  شیب  ام  و  دنتشک ! زین  ار  نیسح  دندناسر ، لتق  هب  ار  یلع  نامثع و  رمع و  هک  یئاه  نامه  مالسا ، نانمشد  نیقفانم و 
تاـکز مدرم  زور ، نآ  رد  میریگ و  یم  نشج  تسا ، یمالـسا  داـیعا  زا  یکی  هکنیا  راـبتعا  هب  اروشاـع ، زور  رد  هـکلب  میتـسناد  یمن 

درگ يزاب ، بابـسا  ینیریـش و  ندـیرخ  يارب  ناـکدوک  دـنزپ و  یم  ار  اهاذـغ  نیرت  هزمـشوخ  نیرتهب و  دـنزادرپ و  یم  ار  ناـشلاوما 
! دننز یم  هسرپ  اهرتگرزب 

دنـشک و یم  راک  زا  تسد  زور  نآ  رد  دننک و  یم  نشور  شتآ  اهاتـسور  یـضعب  رد  موسر ، اهتداع و  یخرب  قبط  هک  تسا  تسرد 
ام ياملع  میمان و  یم  موسر  تداع و  ار  نآ  مینادب ، لئاسم  نیا  يارب  يریـسفت  هکنیا  نودب  ام  یلو  دننک  یمن  یلاحـشوخ  جاودزا و 

تفگش یتسار  .دننک  یم  لقن  نامیارب  دوش ، یم  لزان  زور  نآ  رد  هک  یئاهتمحر  اهتکرب و  اروشاع و  زور  تلیـضف  رد  ار  یئاهتیاور 
! تسا روآ 

متسناد یمن  نم  میتفر ، نیسح  ردارب  سابع  حیرض  ترایز  هب  نآ  زا  سپ 
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.درک فیرعت  میارب  ار  شتعاجش  تماهش و  ناتساد  متسود  یلو  تسیک  وا 

رحب دـننام : اهلیماف  یخرب  رگم  مناد  یمن  الماک  ار  اهنآ  یماسا  هک  میدرک  رادـید  لضف  لـها  نویناـحور و  زا  يرایـسب  اـب  نینچمه  و 
.متشگ فّرشم  ناشرادیدب  هک  ینارگید  ردیح و  دسا  يدابآزوریف ، یئابطابط ، نیسای ، لآ  ءاطغلا ، فشاک  میکح ، مولعلا ،

یم مارتحا  نویناحور  هب  یلیخ  نایعیـش  و  تسا ، ادـیپ  ناشیامیـس  زا  راقو  تهبا و  هک  دنتـسه  یئاوقتاب  راکزیهرپ و  ياملع  یتسارب  و 
اه و هسردـم  دوش و  یم  هرادا  هیملع  ياه  هزوح  اهلوپ ، نیا  اب  هک  دـنهد  یم  رارق  ناشرایتخا  رد  ار  ناـشلاوما  کـی  جـنپ  دـنراذگ و 

.دوش یم  تخادرپ  دنوش ، یم  ریزارس  اجنآ  هب  یمالسا  ياهروشک  مامت  زا  هک  یبالط  ۀنیزه  ددرگ و  یم  سیسأت  اه  هناخپاچ 

دـنهد و یمن  یئاوتف  زگره  هک  ام  ياملع  دـننام  هن  رود ، زا  هن  کیدزن و  زا  هن  دنتـسین ، ناـمکاح  هب  هتـسباو  دـنراد و  لالقتـسا  اـملع 
بـصن تساوخ  ار  هکره  مه  تلود  و  دنا ، تلود  ریگبدزم  هک  ارچ  دننک  نیمأت  ار  تموکح  رظن  البق  هکنیا  رگم  دـنیوگ  یمن  ینخس 

.دیامن یم  لزع  ای  دنک  یم 

متفرگ سنا  نآ  هب  انامه  درک و  فشک  میارب  ار  نآ  دـنوادخ  هکنیا  اـی  مدرک  فشک  ار  نآ  هک  نم ، يارب  تسا  يا  هزاـت  ياـیند  نیا 
نم هب  يا  هزاـت  راـکفا  نیوـن ، ناـهج  نیا  .مدوـب و  نمـشد  هک  نآزا  سپ  مدـش  گـنهامه  نآ  اـب  مدوـب و  رفنتم  نآ  زا  هکنآ  زا  سپ 

هدوب نآ  يوجتسج  رد  اهتدم  هک  ما  هدشمگ  تقیقح  لابند  هب  ات  تخیگنارب  نم  رد  ار  شهوژپ  يرگنزاب و  يواکجنک و  تخومآ و 
: دیامرف یم  هک  مبایب  ص »  » مرکا لوسر  ثیدح  نآ  نایم  رد  ار  نآ  متساوخ  یم  هک  يا  هدشمگ  نامه  مورب ، ما ،

کی دنوش ، یم  میـسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  متما  هک  قیقحت  هب  هقرف و  ود  داتفه و  يراصن  دـندش و  هقرف  کی  داتفه و  لیئارـسا  ینب  »
راگتسر هقرف 
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« . دنا خزود  رد  هیقب  و 

ام یتفگـش  بجعت و  یلو  میرادـن  دـنا ، لطاب  رب  نارگید  قح و  رب  دـننک  یم  اعدا  کـیره  هک  نوگاـنوگ  ناـیدا  اـب  یثحب  زگره  اـم 
نیا هک  یناناملـسم  زا  هکلب  میوش  ّریحتم  مینک و  بجعت  ثیدـح  دوـخ  زا  هکنیا  هن  میناوـخ و  یم  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  یماـگنه 

زگره دنرذگ و  یم  نآ  زا  یقیقحت ، یـسررب و  چیه  نودب  دننک و  یم  رارکت  اه  ینارنخـس  اه و  هبطخ  رد  دـنناوخ و  یم  ار  ثیدـح 
.دنیامن ینثتسم  دنهد و  صیخشت  هارمگ  ياههورگ  رگید  زا  ار  راگتسر  هورگ  نیا  هک  دننک  یمن  تقد 

.تسا راگتسر  شدوخ  طقف  دنک  یم  اعدا  یهورگ  ره  هکنیا  رت  بیجع  و 

يزیچ نامه  رب  اهنآ  دومرف : ترـضح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  هّللا ، لوسر  ای  دندیـسرپ : ترـضح  زا  تسا : هدمآ  ثیدـح  همادا  رد 
هک دوش  یم  تفای  يا  هقرف  رگم  و  دـنراد ) نامیا  تنـس ، نآرق و  هب  همه  رهاـظ  تروص  هب  ینعی   ) .میتسه مباحـصا  نم و  هک  دنتـسه 
ای هفینح  وبا  ای  کلام  ماما  زا  رگا  سپ  دراد ؟ یئاعدا  نیا ، زا  ریغ  یمالـسا  یهورگ  چـیه  ایآ  و  دـشابن ؟ تنـس  باتک و  هب  کـسمتم 

؟ دنراد بان  ّتنس  نآرق و  هب  کّسمت  زج  یئاعدا  نانآ  زا  کیره  دنسرپب ، لبنح  نب  دمحا  ای  یعفاش  ماما 

نایعیش منک ، هفاضا  اهنآ  رب  مدوب  اهنآ  یهابت  فارحنا و  هب  دقتعم  اقباس  هک  ار  هعیش  ياه  هورگ  رگا  تسا و  ناینس  بهاذم  اهنیا  سپ 
هناخ زا  هناخ  لها  تسا و  هدیسر  نیرهاط  تیب  لها  زا  هک  دنتسه  یحیحـص  نیتسار و  تنـس  نآرق و  هب  کسمتم  هک  دنراد  اعدا  زین 

لاحم رما  نیا  دنـشاب ؟ قحرب  اعقاو  اهنیا  همه  تسا  نکمم  ایآ  - دـنیوگ یم  هتـسویپ  هک  هنوگ  ناـمه  - دـنراد عـالطا  نارگید  زا  شیب 
نیا هب  تسا ! غورد  یلعج و  تیاور  نیا  میئوگب  هکنیا  رگم  دیامرف ، یم  ار  نآ  سکع  فیرش ، ثیدح  اریز  تسا ،
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اریز دوـش  یمن  مه  نیا  تسا ؟ ینعم  یب  ثیدـح  نیا  سپ  .تسا  رتاوـتم  ینـس  هعیـش و  دزن  تیاور  نیا  اریز  تسین  یهار  مه  نـخس 
شیاه هتفگ  مامت  دیوگ و  یمن  نخـس  سفن  ياوه  زا  زگره  وا  دـیوگب و  یئانعم  یب  فازگ و  نخـس  هک  تسا  نآ  زا  رت  هّزنم  ربمایپ 

.تسا تمکح  دنپ و 

.دنا لطاب  همه  یقب  ام  تسا و  قح  رب  هورگ  کی  هقرف و  کی  اهنت  مینک ، رارقا  هکنیا  زج  دنام  یمن  یهار  چیه  سپ 

هکنیا هب  دوش ، زوریپ  راگتـسر و  دهاوخ  یم  اعقاو  هک  ار  یـسک  دنک  یم  راداو  تسا ، زیگنا  تفگـش  هکنیا  نیع  رد  ثیدح  نیاربانب ،
.دشاب تقیقح  يوجتسج  رد 

قح و اهنیا  فرح  دـیاش  دـناد ، یم  هچ  یـسک  و  دـش ، یلوتـسم  نم  رب  یلدود  کـش و  نایعیـش ، اـب  تاـقالم  زا  سپ  ناـس ، نیدـب  و 
هک هتـساوخ  نم  زا  شتنـس  نآرق و  اـب  مالـسا  هن  رگم  مزادرپـن ؟ یفاکـشوم  قیقحت و  هب  دوخ  ارچ  نم  و  دـشاب ! ؟ تسرد  ناـشنانخس 

؟ مبایرد ار  تقیقح  ات  منک  یسررب  ثحب و 

: دیامرف یم  دنوادخ 

.(1) مینایامن » یم  وا  هب  ار  دوخ  هار  ام  دنک ، داهج  ام  هار  رد  هکره  »

: دیامرف یم  و 

.(2) دندرخ » لها  اهنآ  هدرک و  تیاده  دنوادخ  ار  نانآ  انامه  دننک ، یم  باختنا  ار  شنیرتهب  دنونش و  یم  ار  يا  هتفگ  هک  اهنآ  »

: دومرف ادخ  لوسر  و 

« . دنناوخ هناوید  ارت  رگا  یتح  درگب  تنید  يوجتسج  رد  ردق  نآ  »

.تسا یغلاب  فّلکم و  ناسنا  ره  یعرش  هفیظو  قیقحت ، ثحب و  سپ 
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یم لدبوّدر  اهنآ  اب  ار  یظفاحادخ  ياه  هسوب  هک  یلاح  رد  مداد  هدعو  ار  قارع  نایعیـش  زا  مناتـسود  دوخ و  هناقداص ، ّتین  نیا  اب  و 
.دنتشاد تسود  ارم  مه  اهنآ  متشاد و  ناشتسود  هک  ارچ  مدوب  گنتلد  تخس  ناشقارف ، يارب  مدرک و 

يزیچ رطاخ  هب  هن  نم و  رطاخ  هب  طقف  هک  متفای  صلخم  یناردارب  زیزع و  یناتـسود  ار  اهنآ  هک  مدـش  یم  ادـج  اهنآ  زا  یلاح  رد  نم 
اهنت اهنت و  یئوزرآ ، هن  دنتشاد و  يا  همهاو  هن  يزآ ، هن  دنتـشاد و  یـسرت  هن  هک  یتروص  رد  دندرک ، نم  فرـص  ار  ناشتاقوا  رگید ،

: تسا هدمآ  فیرش  ثیدح  رد  هکنیا  هچ  دنتشذگ ، دوخ  زیزع  تقو  زا  ادخ ، ياضر  يارب 

« . تسا هدیبات  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  دنک ، تیاده  وت  ۀلیسوب  ار  رفن  کی  دنوادخ  رگا  »

هک نیریـش  یباوخ  دـننام  تدـم  نیا  .مدـنارذگ  ناشنایعیـش  ناـماما و  هاـگتماقا  رد  زور  تسیب  هک  یلاـحرد  مدرک  كرت  ار  قارع  و 
.تشذگ ددرگ ، لماک  شتّذل  ات  دزیخنرب  باوخ  زا  دراد  وزرآ  هدیباوخ 

هب هک  یئاهلد  مدش ، ناش  هتفیش  هک  ییاهلد  قارف  زا  و  مدروخ ، یم  سوسفا  متماقا  تدم  یهاتوک  زا  هکنآ  لاح  مدرک ، اهر  ار  قارع 
نیلوا و رورس  دقرم  مارحلا و  هّللا  تیب  رادید  هب  هک  مدرک  زاجح  يوس  هب  ور  اجنآ  زا  .متشگ و  نیگهودنا  دپت ، یم  تیب  لها  تبحم 

.موش فّرشم  - داب شکاپ  لآ  وا و  رب  دنوادخ  دورد  - نیرخآ

زاجح هب  رفس 

تفطالم ینابرهم و  رایسب  نم  هب  درب و  شا  هناخ  هب  ارم  دش و  دنسرخ  مندمآ  زا  هک  مدرک  تاقالم  ار  ریشب »  » متسود .مدیسر  هّدج  هب 
رتشیب وا  .درک 
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دنچ میدـش و  فّرـشم  هرمع  هب  مه  اب  .میتفر  یم  اه  هاگترایز  هب  شدرگ و  هب  شلیبموتا  اب  هک  دـنارذگ  یم  نم  اب  ار  شتغارف  تاقوا 
.میدرک يرپس  يوقت ، تدابع و  رد  ار  يزور 

.متشاذگ نایم  رد  وا  اب  ار  مدیدج  يزوریپ  ای  دیدج و  فشک  ناتساد  مدش و  لطعم  قارع  رد  هک  متساوخ  ترذعم  وا  زا 

یلو دنراد  نتفگ  يارب  ینانخس  دنراد و  یگرزب  ياملع  هک  ما  هدینش  مه  نم  يرآ ! تفگ : نم  هب  یلو  دوب  یهاگآ  نشور و  مدآ  وا 
.دنروآ یم  دوجوب  ام  يارب  ّجح  ماّیا  رد  ینوگانوگ  تالکشم  دنا و  فرحنم  رفاک و  اهنآ ، زا  يرایسب 

؟ تسیچ تالکشم  نیا  متفگ 

زا یئاه  هعطق  دـننک و  یم  یئارـس  هحون  هیرگ و  دـنوش و  یم  عیقب  دراو  هورگ  هورگ  .دـنناوخ  یم  زاـمن  اـهربق ، نوماریپ  داد : خـساپ 
تسرد يا  هزانج  اجنآ  رد  دنتفر ، دحا  رد  هزمح  ترـضح  ربق  هب  رگا  .دننک و  یم  هدجـس  اهنآ  رب  هک  دنراد  دوخ  ياهبیج  رد  گنس 
يدوعـس تلود  هک  تسا  ببـس  نیمهب  .تسا و  هتفر  ایند  زا  تقو  نامه  هزمح  یئوگ  هک  دنزادنا  یم  هار  يراز  هیرگ و  دـننک و  یم 

.دنوش دراو  اههاگترایز  هب  دهد  یمن  هزاجا 

؟ یناد یم  فرحنم  نید و  زا  جراخ  ار  اهنآ  نیمه ، يارب  وت  سپ  متفگ : مدرک و  یمّسبت 

یم ازـسان  دنتـسیا و  یم  رمع  رکب و  وبا  ربق  رانک  لاح  نیع  رد  دـنیآ و  یم  ربمایپ  ترایز  هب  الثم : .رگید  ياهزیچ  نیا و  يارب  تفگ :
! دنزادنا یم  رمع  رکب و  وبا  ربق  رب  زین  تساجن  تفاثک و  اهنآ  زا  یضعب  دننک و  یم  نعل  دنیوگ و 

ربق رب  تفاثک  نایعیش ، هک  تفگ  یم  دوب  هتشگرب  جح  زا  هک  یماگنه  مدینـش ، مردپ  زا  هک  دوب  هتخادنا  یتیاور  دای  هب  ارم  شیاهفرح 
ربمایپ
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زا یخرب  هک  میدـید  ار  يدوعـس  نازابرـس  تفگ : اریز  دوـب  هدـیدن  دوـخ  مشچ  اـب  ار  يزیچ  نینچ  مردـپ  ناـمگ  یب  و  دـنزادنا ! یم 
ناملـسم اهنیا  هک : دـنداد  خـساپ  دـننک ، یم  تناها  ار  ادـخ  هناخ  نارئاز  هک  میدرک  ضارتعا  یتقو  دـندز و  یم  بوچ  اب  ار  ناـیجاح 

! دنزیرب تفاثک  ربمایپ  ربق  رب  هک  دنا  هدمآ  دنا و  هعیش  اهنیا  دنتسین ،

.میتخادنا اهنآ  رب  ناهد  بآ  میدرک و  نعل  ار  اهنآ  مه  ام  هاگنآ  تفگ : مردپ 

رکب وبا  ربق  رب  تفاثک  یلو  دنیآ  یم  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  اهنآ  هک  مونش  یم  هدش ، هداز  هنیدم  رد  هک  میدوعس  تسود  زا  کنیا  مه  و 
حیرـض هک  يرّهطم  قاطا  مدوب  هدید  مدوب و  هدمآ  ّجـح  هب  مدوخ  اریز  مدرک  کش  تیاور  ود  ره  تحـص  رد  و  دـنزادنا ! یم  رمع  و 

شا هرجنپ  ای  برد و  رب  یتسد  هک  دیایب  نآ  کیدزن  دـناوت  یمن  سک  چـیه  تسا و  هتـسب  دراد ، رارق  نآ  رد  رمع  رکب و  وبا  ربمایپ و 
اجنآ - ایناث .دزادـنایب  نآ  يال  زا  يزیچ  هک  درادـن  يا  هنزور  - ـالوا هکنیا  يارب  دزادـنایب ، نآ  رد  ار  يزیچ  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـلامب ،

هناـیزات یناـنابهگن  يرد  ره  يولج  دـننک و  یم  ضوـع  تفیـش  ّبترم  هک  تسا  نشخ  ینازابرـس  دـیدش  هرـصاحم  تسارح و  تحت 
.دنبوک یم  شقرف  رب  دنکب ، هرجح  نورد  هب  یهاگن  دهاوخب  ای  دیایب  کیدزن  سکره  هک  دنا  هداتسیا  تسدب 

ندز کتک  هک  دننز  یم  اهنآ  هب  یتمهت  نینچ  دننک ، یم  ریفکت  ار  هعیش  نوچ  يدوعـس ، نازابرـس  نیمه  زا  یخرب  هک  دسر  یم  رظنب 
، اهنآ هب  تناها  ربارب  رد  لقاال  ای  دننک  کیرحت  نانآ  راتـشک  يارب  ار  ناناملـسم  رگید ، یفرط  زا  دـنهد و  هولج  حیحـص  ار  ناشدوخ 
دنزیر و یم  تساجن  شربق  رب  و  دـنا ، هّللا  لوسر  نمـشد  نایعیـش  هک  دـننک  عیاش  ناشاهروشک ، هب  تشگزاب  رد  یلو  دـننک  توکس 

.دننارب گنس  کی  اب  ار  کشجنگ  ود  ناس  نیدب 

هب هک  يدارفا  زا  الضف و  زا  یکی  هک  تسا  یناتساد  نامه  ریظن  نیا  و 
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لد ّدـح ، زا  شیب  ماحدزا  رثا  رد  یناوج  کی  هک  میدوب  ادـخ  هناخ  فاوط  لوغـشم  تفگ : درک و  فیرعت  میارب  مراد  ناـنیمطا  اـهنآ 
لاح نآ  اب  ار  هراچیب  نآ  دنتشاد ، هدهع  هب  ار  دوسالا  رجح  ینابهگن  هک  ناتسبرع  سیلپ  دارفا  اروف  .درک  یق  رایتخا  یب  تفرگ و  درد 

دنداد و تداهش  مه  یـضاق  دزن  و  دنک ، فیثک  ار  هبعک  هک  هدوب  هدروآ  شدوخ  اب  تساجن  هک  دندز  شتمهت  دندرک و  نوریب  میخو 
! دش مادعا  زور  نامه 

هک نم  .نایعیـش  ریفکت  يارب  میدوعـس  تسود  زا  دوب  یلیلحت  هچ  نیا  هک  متفرورف  رکف  هب  یتدـم  درک و  روطخ  منهذ  رد  اهرتائت  نیا 
زامن اهربق  نوماریپ  دننک و  یم  هدجـس  گنـس  رب  دننز ، یم  دوخ  هنیـس  رب  دـننک ، یم  هیرگ  اهنیا  هکنیا  زج  مدوب  هدینـشن  وا  زا  يزیچ 

یم یهاوگ  دنک و  یم  يراج  نابز  رب  نیتداهش  هک  یسک  ریفکت  رب  تسا  یفاک  اه  لالدتسا  نیا  ایآ  مدیسرپ : دوخ  زا  دنراذگ و  یم 
یم هزور  ار  ناضمر  هام  دهد و  یم  تاکز  دناوخ و  یم  زامن  تسا و  ادخ  لوسر  هدنب و  دّمحم  تسین و  هّللا »  » زج یئادـخ  هک  دـهد 

! ؟ دنک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  دور ، یم  ادخ  هناخ  جح  هب  دراد و 

مدرک هدنسب  اهنت  اذل  مشاب ، هتشاد  وا  اب  تسین  ّبترتم  اهنآ  رب  يا  هدیاف  چیه  هک  یئاهثحب  منک و  لادج  متـسود  اب  متـشادن ، دصق  نم 
: نخس نیا  هب 

نیرفن نعل و  دنشک ، یم  هشقن  نیملسم ، مالسا و  يارب  هک  ار  نید  نانمـشد  دیامرف و  تیاده  شمیقتـسم  هار  هب  ار  اهنآ  ام و  دنوادخ 
.دنک

اب مدناوخ و  یم  زامن  مدـید ، یمن  نآ  فارطا  رد  یمک  دارفا  زج  مدـش و  یم  فّرـشم  - هرمع لالخ  رد  - هبعک فاوط  هب  هک  هاگره  و 
.دشاب نومنهر  تقیقح  هب  ارم  دیاشگب و  ار  مبلق  متساوخ ، یم  ادخ  زا  ناج  لد و 

: دیامرف یم  هک  مدروآ  رطاخ  هب  ار  هیآ  نیا  مداتسیا و  ع »  » میهاربا ماقم  رب 

ْمُْکیَلَع َلَعَج  ا�م  ْمُکا�بَتِْجا َو  َوُه  ِهِدا�هِج ، َّقَح  ّللَا 
�

ِه ِیف  اوُدِها�ج  «َو 

105 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


َءا�دَهُـش اُونوُکَت  ْمُْکیَلَع َو  ًادیِهَـش  ُلوُسَّرلَا  َنوُکَِیل  ا�ذ�ه  ِیف  ُْلبَق َو  ْنِم  َنیِِملْـسُْملَا  ُمُکا�ّمَـس  َوُه  َمیِها�ْربِإ ، ْمُکِیبَأ  َهَِّلم  ٍجَرَح ، ْنِم  ِنیِّدـلَا  ِیف 
(1) ُریِصَّنلَا . » َمِْعن  �یلْوَْملَا َو  َمِْعنَف  ْمُک�الْوَم ، َوُه  ّللِاب ،

�
ِه اوُمِصَتِْعا  َها�کَّزلَا َو  اُوتآ  َه�الَّصلَا َو  اوُمِیقَأَف  ّنلَا ،

ِسا� یَلَع 

، دادن رارق  امـش  يارب  يراوشد  یتخـس و  نید ، رد  دیزگرب و  ار  امـش  وا  دیروآ ، ياجب  ار  داهج  قح  دینک و  رازراک  ادخ ، هار  رد  -و 
زامن سپ  .مدرم  رب  هاوگ  امش  دشاب و  هاوگ  امش  رب  ربمغیپ  هکنیا  ات  دیمان  ناملسم  نیا ، زا  لبق  ار  امش  وا  تسا و  میهاربا  ناتردپ  نیئآ 

.تسا هدنهد  يرای  نیرتهب  یلوم و  نیرتهب  وا  هک  دیئوج  کّسمت  دنوادخ  هب  دیئامن و  تخادرپ  ار  تاکز  دیراد و  اپرب  ار 

: ندرک لد  درد  - دمان یم  ار  وا  نآرق  هک  هنوگ  نامه  - میهاربا نامردپ  اب  ای  میهاربا و  ترضح  اب  مدرک  عورش  هاگنآ  و 

ینارـصن و یخرب  يدوهی و  یخرب  دـندش ، قّرفتم  وت ، زا  سپ  تنادـنزرف ، هنوـگچ  رگنب  يدـیمان ، ناملـسم  ار  اـم  هک  يا  ردـپ ! يا  -
دندش و تمـسق  يراـصن 72  دـندش و  هورگ  دـندرک و 71  ادـیپ  فالتخا  ناـشدوخ  ناـیم  مه  ناـیدوهی  .دـنا و  ناملـسم  مه  یخرب 
هک هورگ  کی  زج  دنا  یهارمگ  رد  اهنیا  ۀمه  داد ، ربخ  دّمحم  تدنزرف  هک  هنوگ  نامه  دـندش و  میـسقت  هورگ  هب 73  مه  ناناملسم 

! ردپ يا  دندنام ، نادیواج  تنامیپ ، رب 

هدرک رّدقم  هتـشون و  يدرف  ره  رب  ناحبـس  يادخ  ینعی  دنیوگ  یم  هیردـق »  » هک روط  نامه  تسا  شناگدـنب  رد  یهلا  ّتنـس  نیا  ایآ 
دنوادـخ تامیلعت  زا  يرود  یتسرپاوه و  ایند و  ّبح  هکنیا  ای  دـشاب ، كرـشم  ای  دـحلم  ای  ناملـسم  اـی  ینارـصن  اـی  يدوهی  هک  تسا 

ار ادخ  نوچ  هک  تسا  ناحبس 
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؟ » ْمُهَسُْفنَأ ْمُها�ْسنَأَف  ّللَا 
�

َه اوُسَن   » تسا هدرپس  یشومارف  هب  ار  نانآ  مه  ادخ  دندرک ، شومارف 

يادـخ هک  مراد  نیقی  ابیرقت  دـسر و  یم  مرظنب  هکلب  دزاس  یم  ار  ناسنا  تشونرـس  ردـق ، اضق و  تسد  هک  منک  رواب  مناوت  یمن  نم 
هار هب  ههار  یب  زا  ار  ام  هک  داتـسرف  ام  رب  ار  شناربمایپ  داد و  ناشن  ام  هب  ار  دـب  تسار و  هار  درک و  نامتیادـه  دـیرفآ و  ار  ام  ناحبس 

اب ناسنا  دـش ، شیاهتنیز  ایند و  بوذـجم  هتفیـش و  ناسنا ، یلو  دنناسانـشب  ام  هب  لطاب  زا  ار  قح  دـننک و  یئامنهر  تیادـه و  تسار 
درک و يوریپ  ار  ناطیـش  دومیپ و  ار  يژک  هار  شنایغط ، ملظ و  اب  شینامرفان و  دانع و  اب  شینادان ، لهج و  اب  شیهاوخدوخ ، رورغ و 

.درک تکرح  شیوخ  ریسم  زا  ریغ  يریسم  شیوخ و  هار  زا  ریغ  یهار  هب  سپ  تسج  يرود  نامحر  زا 

: هک تسا  هدومن  هصالخ  هدرک و  نایب  شوخ  هچ  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  و 

 . (1) َنوُِملْظَی » ْمُهَسُْفنَأ  ّنلَا 
َسا� َّنِک�ل  ًاْئیَش َو  ّنلَا 

َسا� ُِملْظَی  ّللَا �ال 
�

َه َّنِإ  »

.دنراد یم  اور  متس  نتشیوخ ، هب  هک  دنا  مدرم  نیا  دنک و  یمن  مدرم  هب  یملظ  چیه  دنوادخ  قیقحت  هب  -

رب لیلد  هنّیب و  دـنچره  دـندرک ، ینمـشد  قح  اب  هناملاظ ، هک  تسین  يراصن  دوهی و  رب  یـشنزرس  باتع و  چـیه  میهاربا ! نامردـپ  يا 
یئامنهار یئانـشور  هب  اه  یکیرات  زا  داد و  ناشتاجن  دـمحم ، تدـنزرف  طسوت  دـنوادخ  هک  ار  یتّما  ینیب  یمن  رگم  ناه ، .دـمآ  اهنآ 

ریفکت ار  رگید  یهورگ  یهورگ  دـش و  قّرفتم  دـیزرو و  فالتخا  زین ، تّما  نیا  داد ، رارق  خـیرات  تّما  نیرترب  ار  ناـنآ  درک و  ناـش 
رارصا رایسب  داد و  ناشرادشه  ص »  » ادخ لوسر  هک  دنچره  درک ،
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: هک دیزرو 

« . دیوج يرود  شناملسم  ردارب  زا  زور  هس  زا  شیب  یناملسم ، تسین  اور  »

ار رگیدمه  همه  هداد و  لیکشت  یکچوک  تلود  دوخ ، يارب  یهورگ  ره  هک  دش  هعطق  هعطق  هراپ و  هراپ  ردق  نیا  ارچ  تما  نیا  سپ 
الـصا و  دننک ، یم  ریفکت  ار  رگیدکی  دنراد و  زیتس  گنج و  رگیدکی  اب  دننک و  یم  مه  اب  ینمـشد  دـنیوگ و  یم  ازـسان  یئوگدـب و 

! ؟ دنتسه ادج  مه  زا  رمع  مامت  اذل  دنسانش و  یمن  یتح  ار  رگیدمه 

فّرـصت تحت  ار  برغ  قرـش و  دوـب و  اـهتما  نیرترب  نیرتـهب و  هکنیا  زا  سپ  ! - میهاربا نامردـپ  يا  - تـسا هدـش  هـچ  ار  تـما  نـیا 
ناشیاهنیمز هدـمآرد ، اهتما  نیرتراوخ  نیرتکچوک و  تروص  هب  زورما  تخاس ، انـشآ  ّتیندـم  شناد و  ملع و  اب  ار  مدرم  دروآرد و 

رگا و  دنرادن ، مه  ار  شیئاهر  ناوت  هدش و  لاغشا  مسینویهص  يا  هّدع  طسوت  ناشاصقا  دجسم  هتشگ ، هراوآ  ناشاهتلم  هدش ، لاغـشا 
و كاـندرد ، یئاـهیرامیب  و  کـشخ ، یئاهنیمزرـس  و  هدنـشک ، يا  یگنـسرگ  و  كانتـشحو ، يرقف  زج  ینزب  ناـشاهروشک  هـب  يرس 
، ینیب یمن  روآ  نایز  تارـشح  اهیگدولآ و  اه و  تفاـثک  ناـقفخ و  ملظ و  یکینکت و  يرکف و  یگداـتفا  بقع  زج  تشز و  یقـالخا 

تلاوت هب  رفاسم  هاگره  سپ  ینکب ، یمالـسا  ياـهروشک  رد  اـپورا و  رد  یمومع  ياـه  تلاوت  نیب  يا  هسیاـقم  اـهنت  هک  تسا  یفاـک 
، یمومع ياهتلاوت  يردقب  یمالسا  ياهروشک  رد  یلو  دنیب  یم  وب  شوخ  نیرولب و  زیمت ، ار  نآ  دوش ، دراو  اپورا  رسارس  رد  یمومع 

: هک تسا  هتخومآ  ام  هب  مالسا  هکنیا  اب  دورب  الصا  نآ  کیدزن  درادن ، تقاط  رفاسم  هک  تسا  وبدب  سجن و  فیثک ،

« . ناطیش زا  یگدولآ  تفاثک و  تسا و  نامیا  زا  یگزیکاپ  تفاظن و  »

ارچ تسا ؟ هدرک  هنال  ام  دزن  ناطیش  هتخیرگ و  اپورا  هب  نامیا  ایآ  سپ 
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درادن و يا  هطلـس  مه  شدوخ  تروص  رب  ناملـسم  یتح  و  دنراد ؟ ساره  ناشدوخ  ياهروشک  رد  یتح  هدیقع ، راهظا  زا  ناناملـسم 
اراکشآ ناراکهبت  اه و  قساف  هک  یتروص  رد  دنک  رب  رد  ار  یمالسا  سابل  هکنیا  ای  دشارتن و  دنک و  اهر  ار  شنـساحم  دناوت  یمن  اذل 
فورعم هب  رما  درادن  قح  یتح  هک  درادن  ار  اهنآ  عفد  ناوت  اهنت  هن  ناملسم  دنیامن و  یم  سیماون  کته  دننک و  یم  انز  دنشون و  یم 

.دیامنب زین  رکنم  زا  یهن  و 

، اهردـپ زاین ، یتخب و  هریت  يرادان و  تدـش  رثا  رد  شکارم ، رـصم و  دـننام  یمالـسا  ياهروشک  یـضعب  رد  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  و 
.دنتسرف یم  اه  هناخ  هشحاف  هب  ار  دوخ  نارتخد 

« . میظعلا یلعلا  هّللاب  الا  هّوق  لوح و ال  «و ال 

دوخ مرب ، یم  هانپ  وت  هب  شخبب ، ارم  ادنوادخ  هن ، هن ، يدرک ؟ اهر  اه  یکیرات  رد  ار  نانآ  يدـش و  رود  تما  نیا  زا  ارچ  اراگدرورپ !
: يدومرف تنشور  باتک  تقح و  نخس  رد  ردتقم  میکح و  دنوادخ  يا  وت  دیزگرب و  ار  ناطیش  هار  درب و  دای  زا  ارت  تما  نیا 

 . (1) ٌنیِرَق » َُهل  َوُهَف  ًانا�ْطیَش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِن�مْحَّرلَا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  «َو 

.دشاب شهارمه  رای و  هراومه  ات  میزیگنارب  ار  ناطیش  دباتب  خر  نامحر ، يادخ  رکذ  زا  هکره  -و 

: يدومرف دوخ  و 

ًاْئیَش ّللَا 
�

َه َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  �یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکبا�قْعَأ ، �یلَع  ُْمْتبَلَْقنِا  َِلُتق  ْوَأ  َتا�م  ْنِإَف  ُلُسُّرلَا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  ّالِإ 
�

ٌدَّمَُحم  ا�م  «َو 
 . (2) ّشلَا »

�
َنیِرِکا ّللَا 

�
ُه يِزْجَیَس  َو 

سپ دندوب ، هدمآ  ینالوسر  وا  زا  لبق  هک  دنوادخ  هداتسرف  زج  تسین  دمحم  -و 
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نارکاـش و ادـخ  دـناسر و  یمن  دـنوادخ  هب  یناـیز  دـنک ، درگ  بقع  هکره  دـینک و  يدرگ  بقع  دوش ، هتـشک  اـی  دورب  اـیند  زا  رگا 
.داد دهاوخ  شاداپ  ار  نارازگساپس 

طارـص زا  نآ  يرود  یمالـسا ، تما  یگراـچیب  تلذ و  طاـطحنا و  یگدـنام و  سپ  یگداـتفا و  بـقع  هـمه  نآ  لـیلد  ناـمگ  یب  و 
لماک روطب  تما  کی  تشونرـس  رد  دـناوت  یمن  هقرف  نایم 73  هدحاو  ۀقرف  نآ  مک و  رایـسب  هدـع  نآ  کش  نودـب  تسا و  میقتـسم 

.دشاب رثؤم 

: دومرف مالسا  ربمایپ 

امش نابوخ  سپ  دنک ، یم  ّطلـسم  امـش  رب  ار  امـش  نادب  دنوادخ  هکنیا  ای  دینکب و  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  امتح  ای  امـش  »
« . ددرگن باجتسم  ناشیاعد  دننک ، اعد  رگا  مه 

.هدب رارق  نادهاش  هرمز  رد  ار  ام  سپ  میدرک ، يوریپ  ار  تلوسر  میدروآ و  نامیا  يدومرف  لزان  هچنآ  هب  ام  اراگدرورپ !

.يا هدننکاطع  رایسب  وت  هک  تسرف  یتمحر  ام  رب  دوخ  شیپ  زا  زاسم و  فرحنم  قح  زا  تیاده ، زا  سپ  ار  ام  ياهلد  اراگدرورپ !

.دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  نامگ  یب  ینکن ، ناممحر  يزرماین و  ار  ام  وت  رگا  و  میدرک ، ملظ  دوخ  هب  ام  اراگدرورپ !

تماقا نانآ  دزن  رد  ات  متـشاد  دوخ  اب  شناشیوخ  زا  یکی  هب  ریـشب »  » متـسود زا  يا  همان  هک  یلاـحرد  مدـش  فرـشم  هرّونم  ۀـنیدم  هب 
ضحم هب  درب ، دوخ  ۀـناخ  هب  تفگ و  دـمآ  شوخ  درک ، لابقتـسا  نم  زا  اذـل  دوب ، هتفرگ  سامت  شلیماف  اب  مه  ینفلت  ـالبق  وا  .منیزگ 

.متشگ هناور  ص »  » ادخ لوسر  ترایز  هب  مدیشوپ و  ار  میاهسابل  نیرتکاپ  نیرتهب و  مدز و  رطع  مدرک ، لسغ  ندیسر 

رد هک  یلاحرد  متسیاب  رمع  رکب و  وبا  ربمایپ و  ربق  يوربور  متـسناوت  یتحار  هب  اذل  دوب و  مک  یلیخ  نیرئاز  ددع  جح ، ماّیا  هب  تبـسن 
تلعب جح  ماّیا 
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اجنآ هک  یناـبهگن  اروف  هک  منک  سمل  ار  اـهرد  زا  یکی  كّربـت ، يارب  متـساوخ  هدوهیب  دوـبن و  میارب  یناـکما  نینچ  داـیز ، ماـحدزا 
دیـشک لوط  منداتـسیا  نامز  نوچ  .دوب و  هداتـسیا  نابهگن  کی  متفر ، هک  يرد  ره  رانک  .دنار و  ارم  دز و  یبیهن  نم  رب  دوب ، هداتـسیا 

رانک امتح  هک  دنداد  روتسد  نانابهگن  منک ، غالبا  ار  مناتسود  مالـس  متـساوخ  یم  مه  منک و  اعد  مدوخ  يارب  متـساوخ  یم  مه  اریز 
.منکن فقوت  رگید  مورب و 

.تشادن يا  هدیاف  یلو  میوگب  ینخس  اهنآ  زا  یکی  اب  متساوخ 

مدیـشیدنا یم  مدرک ، یم  رارکت  مدناوخ و  یم  لیترت  اب  ار  يا  هیآ  .مدش  نآرق  ندناوخ  لوغـشم  متـشگزاب و  رّهطم  مرح  ناتـسبش  هب 
.دهد یم  شوگ  مندناوخ  نآرق  هب  دراد  ربمایپ  هک 

: میئوگ یم  هدرک و  باطخ  وا  هب  نامیاهزامن  رد  ارچ  سپ  دشاب ؟ هدرم  اه ، هدرم  ریاس  لثم  ربمایپ  تسا  نکمم  رگم  متفگ : دوخ  هب 

« . هتاکرب هّللا و  همحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالّسلا  »

.دنوادخ تاکرب  تمحر و  ربمایپ و  يا  وت  رب  مالس  -

، دنیآ یم  اهنآ  دزن  اراکشآ  ینالیگ » رداقلا  دبع   » ای یناجیت » دمحا   » ناشخیش هک  دنراد  عطق  هّیفوص ، تقیرط  ناگرزب  هتشذگ  نآ  زا 
نیرترب ناـمگ  یب  وا  هک  یتروـص  رد  میزرو  لـخب  ربماـیپ  هراـبرد  تمارک  نیا  هب  تبـسن  ارچ  اـم  سپ  باوـخ ، رد  هـن  يرادـیب  رد  و 

.تسا دنوادخ  ناگدیرفآ 

ببس نیدب  هک  نایباّهو  رگم  دنراد  یمن  اور  ربمایپ  رب  یلخب  نینچ  ناناملسم  هک  دوب  نیا  داد  یم  يرادلد  يا  هزادنا  ات  ارم  هچنآ  یلو 
هدیقع رد  اهنآ  اب  هک  یناسک  نینمؤم و  هب  تبـسن  اهنآ  زا  یتنوشخ  تدش  هکنیا : هلمج  زا  مدوب ، هدـش  رّفنتم  اهنآ  زا  رگید ، یبابـسا  و 

.مدوب هدید  دنا ، فلاخم  ناش 

یم هک  دوب  يا  هدروخلاس  درمریپ  نم  رانک  رد  مداتسرف ، یم  دورد  تیب  لها  كاپ  ناور  رب  مدوب  هداتسیا  مدوب و  هتفر  عیقب  ترایز  هب 
زا تسیرگ ،
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بقارم رود  زا  یئوگ  دمآ ، وا  يوس  هب  تعرـس  هب  يزابرـس  ناهگان  دـناوخ ، زامن  درک و  هلبق  هب  ور  .تسا  هعیـش  مدـیمهف  شا  هیرگ 
ات داتفا و  نیمز  رب  تشپ  هب  دش و  هنوراو  هک  دز ، وا  هب  يدـگل  نانچ  شنیتوپ  اب  دوب  هتفر  دوجـس  هب  وا  هک  یلاحرد  و  دوب ، شتاکرح 

.تفگ یم  ازسان  شحف و  دز و  یم  ار  وا  نانچمه  زابرس  نآ  دوب و  هتفر  شوه  زا  هراچیب  نآ  یتّدم 

ور زابرس  نآ  هب  دش ، هتخیگنارب  میواکجنک  دمآ و  شوج  هب  متریغ  تسا ، هدرم  الصا  مدرک  لایخ  تخوس و  درمریپ  نآ  لاح  هب  ملد 
: متفگ هدرک و 

؟ دناوخ یم  زامن  هک  یلاحرد  ینز  یم  ار  وا  ارچ  دیآ ، یمن  شوخ  ار  ادخ 

.مدرک وا  اب  هک  منک  یم  نیمه  وت  اب  هنرگو  نکن  تلاخد  شاب و  تکاس  وت  تفگ : نم  هب  يدنت  اب 

يرای رد  ردـق  نیا  ارچ  هک  مدوب  كانمـشخ  نتـشیوخ  رب  هک  یلاحرد  مدـش  رود  وا  زا  مدـید ، شنامـشچ  رد  ار  ّرـش  هک  یماـگنه  و 
یم مدرم  رـس  هب  تساوخ  ناـشلد  هچره  ارچ  هک  مدوب  كانبـضغ  اهیدوعـس  رب  نینچمه  و  مزجاـع ، ناوتاـن و  نیموـلظم ، هب  ندـناسر 

.دیامن ضارتعا  اهنآ  هب  هک  تسین  سک  چیه  دنک و  يریگولج  اهنآ  زا  هک  تسین  یعنام  عدار و  چیه  دنروآ و 

: نتفگ هب  دندرک  یم  افتکا  اهنت  هک  مدید  ار  نارئاز  زا  یخرب  اج  نامه 

مروایب تقاط  متـسناوتن  رگید  دناوخ ؟ یم  زامن  اهربق  رانک  ارچ  تسا ، راوازـس  وا  دنتفگ : یم  مه  یخرب  و  هّللاب » الا  هوق  لوح و ال  «ال 
؟ تسا مارح  ربق  رانک  ندناوخ  زامن  هک  تسا  هتفگ  امش  هب  یک  متفگ : اهنآ  زا  یکی  هب  ّتینابصع  اب  و 

! تسا هدرک  یهن  نآ  زا  ربمایپ  داد : خساپ 

يادص ای  دنروشب  نم  رب  مدرم  هک  مدیـسرت  مدـمآ و  دوخ  هب  ناهگان  یلو  دـیئوگ ! یم  غورد  مه  ربمایپ  رب  مدروآرب : دایرف  رایتخا  یب 
.دزیرب منوخ  وا  دننزب و  زابرس  نآ 
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شتفلاخم نیرئاز ، جاجح و  اهنویلیم  ارچ  سپ  هدرک ، یهن  نآ  زا  ادخ  لوسر  اعقاو  رگا  متفگ : اهنآ  هب  يدرسنوخ  تفطالم و  اب  یلو 
ناهج ّلـک  رد  ناناملـسم  دـجاسم  رد  و  ربماـیپ ، دجـسم  رد  رمع  رکب و  وبا  ربق  شدوخ و  ربق  راـنک  ار  مارح  لـعف  نیمه  دـننک و  یم 

يریگولج نآ  زا  دیاب  تّدش  تنوشخ و  نیا  اب  ایآ  دشاب ، مارح  ربق ، رانک  ندناوخ  زامن  هکنیا  ضرفب  و  دـنوش ؟ یم  بکترم  مالـسا ،
ربمایپ و روضح  رد  یئایح  مرش و  نودب  هک  منک  لقن  ار  نیشن  هیداب  برع  ناتـساد  امـش  يارب  دیراذگب  تفطالم ؟ یمرن و  اب  ای  مینک 
درک و ناشبیهن  اّدج  ترضح  دنشکب ، ار  وا  هک  دندیشک  ریشمش  دندش ، دنلب  باحـصا  زا  یخرب  هک  یماگنه  درک و  راردا  باحـصا ،

ناسآ يارب  امـش  .دوش  كاپ  ات  دیزیرب  شراردا  يور  دیروایب و  یبآ  لطـس  کی  تسا  یفاک  دـیهدن ، شرازآ  شدـیراذگب ، دومرف :
هب باحـصا  ناـس  نیدـب  هعفاد و  هن  دیـشاب  هتـشاد  هبذاـج  دـیاب  امـش  اـهنآ ، رب  ندروآ  راـشف  هن  دـیا  هدـش  ثوعبم  مدرم  روـما  ندرک 
هب شوخ  نابز  اب  تفگ و  دماشوخ  وا  هب  دناشن و  دوخ  رانک  دز و  ادص  ار  یئارحص  برع  نآ  ربمایپ  هاگنآ  دندرک و  لمع  شروتسد 

دجـسم هب  دشن  هدید  سپ  نآ  زا  دروآ و  مالـسا  اج  نامه  یبارعا  .درک  شا  هدولآ  دوش  یمن  تسا و  ادـخ  هناخ  اجنیا  هک  دـنامهف  وا 
.شیاهسابل نیرتکاپ  نیرتهب و  رد  ّالا  دیایب 

: دومرف شربمایپ  هب  هک  تفگ  تسار  گرزب  يادخ 

« . دندش یم  رود  وت  رانک  زا  امتح  يدوب ، لدگنس  و  نشخ ، وت  رگا  «و 

سنوت زا  متفگ : یتسه ؟ اجک  لها  دیسرپ : دیشک و  يرانک  هب  ارم  اهنآ  زا  یکی  دندش و  رثأتم  ناتساد  ندینش  زا  نیرـضاح  زا  یـضعب 
ادـخ ياضر  يارب  نم  .نزن  یفرح  نینچ  لثم  رگید  شاب ، تدوخ  بظاوم  ادـخ ، هب  ار  وت  ردارب ! : » تفگ درک و  مالـس  نم  رب  .متـسه 

« . منک یم  تتحیصن 

یلیخ دننک ، یم  راتفر  تنوشخ  نیا  هب  ادخ  نانامهم  اب  دنتـسه و  نیمرح  نانابهگن  دـننک  یم  اعّدا  هک  اهنآ  هب  تبـسن  ممـشخ  هنیک و 
دش رتشیب 
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هدیقع زا  ریغ  يا  هدیقع  هب  ای  دنک  لقن  دشاب  هتـشادن  قفو  اهنآ  ياهتیاور  اب  هک  یتیاور  ای  دـنک  نایب  ار  شرظن  دـناوتن  ناسنا  یتح  هک 
.دشاب دقتعم  اهنآ 

نم زا  ندروخ  اذـغ  زا  شیپ  .تسـشن  میوربور  دروآ و  ماـش  وا  متفر و  متـسناد  یمن  ار  شمـسا  زوـنه  هک  مدـیدج  تسود  هناـخ  هب 
رازیب تیباّهو  زا  مراد  نم  فراعت ، یب  ردارب ! متفگ : دعب  مدرک و  فیرعت  شیارب  رخآ  ات  لّوا  زا  ار  ناتساد  يدوب ؟ هتفر  اجک  دیـسرپ :

.منک یم  ادیپ  لیامت  نایعیش  هب  موش و  یم 

.دروخن اذغ  نم  اب  تفر و  تساخرب و  و  ینکن ! رارکت  ار  ینخس  نینچ  رگید  تفگ : دش و  مهرد  شا  هرهچ 

رس اذغ  زونه  مدید  متـساخرب و  باوخ  زا  ربمایپ  دجـسم  ناذا  يادص  اب  دوز  حبـص  .درک  هبلغ  نم  رب  باوخ  ات  مدش  شرظتنم  رایـسب 
دنلب اروف  اذـل  و  دـشاب ، تینما  نامزاس  زا  مدیـسرت  و  مدرک ، کش  هتـشگنرب ، قاطا  هب  نابزیم  هک  مدـیمهف  تسا ، هدـنام  یقاب  شیاـج 

.متشگنزاب رگید  متفر و  نوریب  هناخ  زا  مدش و 

مدید هک  دوب  رـصع  زامن  زا  سپ  .متفر  یم  نوریب  وضو  دیدجت  يارب  طقف  مدـنارذگ و  زامن  ترایز و  هب  ربمایپ  مرح  رد  ار  زور  مامت 
یـضاق وا  هک  مدـیمهف  نیرـضاح  زا  مداتفا و  هار  وا  يوس  هب  .دـهد  یم  سرد  هتـسشن و  نارازگزامن  زا  يا  هدـع  نایم  ابطخ ، زا  یکی 

یم یتـقو  سرد و  ناـیاپ  زا  سپ  .درک  یم  ریـسفت  ار  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب  هک  مداد  شوـگ  شنانخـس  هـب  متـسشن و  .تـسا  هنیدـم 
: دیامرف یم  هک  هفیرش  هیآ  نیا  رد  تیب  لها  زا  دوصقم  تسا  نکمم  نم ! ياقآ  متفگ : مدرک و  شفقوتم  دور ، نوریب  تساوخ 

؟ دیئامرفب نایب  میارب  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلَا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلَا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ّللَا 
�

ُه ُدیُِری  ا�مَّنِإ  »

هک دناوخ  ار  هیآ  لّوا  .تسا و  ربمایپ  نانز  دوصقم  داد : خساپ  اروف 
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.دنک یم  ربمغیپ  ياهنز  هب  باطخ 

هک مداد  ناشخـساپ  اعبط  مه  نم  و  نیـسح ، نسح و  همطاف و  یلع و  هب  دراد  صاصتخا  هیآ  نیا  هک  دنیوگ  یم  هعیـش  ياملع  متفگ :
نون  » ثنؤم و عمج  ۀغیص  اب  لاعفا  مامت  دوب ، ربمایپ  نانز  زا  نخـس  هک  اجنآ  ات  دنداد : باوج  اهنآ  .دراد  ِِّیبَّنلَا » َءا�ِسن  ا�ی   » هیآ زاغآ  رد 

: لثم تسا  هدمآ  هوسنلا »

« . هلوسر هّللا و  نعطا  و  هوکزلا ، نیتآ  هالصلا و  نمقا  و  نجّربت ، و ال  ّنکتویب ، یف  نرق  و  نعضخت ، الف  نتیقتا ، نا  نتسل ، »

.تسا هدمآ  مکرّهطی » و  مکنع ، بهذیل   » هدش و ضوع  عمج  ۀغیص  تسا ، تیب  لها  هب  ّصاخ  هک  هیآ  زا  زارف  نیا  رد  یلو 

، ناـشدوخ ياوه  قبط  نایعیـش ، دولآرهز ! راـکفا  نیا  زا  سرتب  راـهنز ، تفگ : درک و  نم  هب  راد  ینعم  یهاـگن  دز و  ـالاب  ار  شکنیع 
يرگید نآرق  میرادن و  اهنآ  زا  یعالطا  چیه  ام  هک  دنراد  یتایآ  شنادـنزرف  یلع و  هرابرد  الـصا  دـننک و  یم  لیوأت  ار  نآرق  تایآ 

.يروخن ناشبیرف  هک  مهد  یم  ترادشه  نم  .دنمان  یم  همطاف » فحصم   » ار نآ  هک  دنراد 

.مشاب هدرک  قیقحت  متساوخ  یم  یلو  مناد  یم  يدایز  ياهزیچ  اهنآ  زا  متسه و  بظاوم  مدوخ  نم  نم ! ياقآ  سرتن ، متفگ :

؟ یتسه اجک  زا  وت  تفگ :

.سنوت زا  متفگ :

؟ تسیچ تمسا  تفگ :

؟ تسیک یناجیت  دمحا  یناد  یم  تفگ : درک و  يا  هناّربکتم  هدنخ  یناجیت » : » متفگ

.تسا تقیرط  خیش  وا  يرآ ، متفگ :

هب يرس  وت  رگا  .درک و  یناوارف  کمک  وا  هب  سنوت  رئازج و  رد  هسنارف  رامعتسا  .هسنارف و  رامعتـسا  هدناشن  تسد  نینچمه  و  تفگ :
هب يدز ، سیراپ 
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دمحا هب  راختفا  لادم  هسنارف  هک  تسا  هتـشون  ینیب  یم  فلا »  » فرح رد  نک و  زاب  ار  يوسنارف  گنهرف  تدوخ  ورب و  یلم  هناخباتک 
.دومن اهنآ  هب  يا  هدنزرا  تامدخ  اریز  داد  یناجیت 

.متشذگ مدرک و  یظفاحادخ  مدومن و  رکشت  مدرک و  بّجعت  شنخس  زا 

، متماقا تدم  لوط  رد  مدرک و  ترایز  ار  اه  هاگترایز  ۀمه  مدـناوخ و  زامن  لهچ  نآ ، یط  رد  هک  مدـنام  هنیدـم  رد  مامت  هتفه  کی 
.تشگ یم  رتنوزف  تیباّهو  هب  تبسن  ممشخ  ترفن و  زورب  زور  هجیتن  رد  مدوب و  قیقد  واکجنک و  یلیخ 

تاحفـص رد  مدوب و  هدش  انـشآ  جح  ماّیا  رد  البق  هک  - ناتـسود زا  یخرب  اب  زین  اجنآ  رد  هک  مدرک  ترفاسم  ندرا  يوس  هب  هنیدـم  زا 
.مدومن تاقالم  - مدش روآدای  هتشذگ 

اه و تیاور  نامه  دنتشاد و  ترفن  هنیک و  دنراد ، اه  یسنوت  هچنآ  زا  شیب  هعیش ، هب  تبسن  مدید  نانچمه  مدنام و  اجنآ  رد  زور  هس 
نایعیـش اب  هک  متفاین  ار  کی  چـیه  و  ما ! هدینـش  نم  تفگ : یم  تسیچ ؟ تلیلد  يدیـسرپ  یم  سکره  زا  .تشاد و  دوجو  اـه  هعیاـش 

.تسا هتشاد  رادید  يا  هعیش  کی  اب  شرمع ، مامت  رد  یتح  ای  هدناوخ  اهنآ  زا  ار  یباتک  ای  هتشاد  یتساخرب  تسشن و 

حالص ربق  نینچمه  متفر و  نیـسح » ماما  رـس  ماقم   » شرانک رد  و  يوما » دجـسم   » ترایز هب  قشمد  رد  متـشگرب و  هیروس  هب  اجنآ  زا 
.مدرک ترایز  زین  ار  بنیز  ترضح  یبویا و  نیدلا 

رظن زا  متسناوت  زور  راهچ  نیا  رد  دیماجنا و  لوط  هب  یئایرد  رفـس  نیا  زور  راهچ  هک  مدرک  ترفاسم  سلبارط  هب  امیقتـسم  توریب  زا 
رد میامن و  رورم  منهذ  رد  تفریذـپ  یم  نایاپ  تشاد  هک  ار  ما  هزور  دـنچ  ترفاسم  زا  یلماک  راون  منک و  تحارتسا  یندـب  يرکف و 

هک رادقم  نامه  هب  مدید  ار  دوخ  هجیتن 
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هک متفگ  ساپـس  ار  ناحبـس  يادـخ  مراد و  هقالع  ّتبحم و  لیم و  هعیـش ، هب  تبـسن  مراد ، مشخ  راجزنا و  رفنت و  تیباّهو  هب  تبـسن 
.دنایامنب نم  هب  ار  قح  هار  متساوخ ، ادخ  زا  داد و  رارق  شیوخ  فطل  تیانع و  دروم  ارم  دومرف و  اطع  نم  هب  یتمعن  نینچ 

هب ار  همه  دوب و  مناتـسود  ملیماف و  ما و  هداوناخ  هب  تبحم  هقالع و  قوش و  مدوجو ، ماـمت  هک  یلاـحرد  متـشگزاب  نطو  نیمزرـس  هب 
هدـمآ اجک  زا  متـسناد  یم  دوب و  هدیـسر  نم  زا  لبق  هک  يدایز  ياهباتک  اب  مدـش  هجاوم  هرابکی  مدـش  لزنم  دراو  ات  .متفای و  تمالس 

یمن هدـعو  فلخ  زگره  هک  اـهنآ  هب  تبـسن  مریدـقت  تبحم و  مدوشگ ، دوب ، هدرک  رپ  ار  لزنم  هک  اـهباتک  نآ  هک  یماـگنه  .تسا و 
.متفای یم  دندوب ، هدرک  هیده  نم  هب  هک  یئاهباتک  ربارب  نیدنچ  هک  یلاحرد  تشگ  رتنوزفا  دننک ،

ثحب زاغا 

مدرک و تحارتسا  يزور  دنچ  و  مداد ، فص  مدیمان ، هناخباتک »  » ار نآ  هک  یـصوصخم  قاطا  رد  ار  اهباتک  مدش و  لاحـشوخ  یلیخ 
لابند زور  راهچ  مراد و  راک  مهرـس  تشپ  زور  هس  مدـید  مدومن ، تفایرد  ون ، یلیـصحت  لاس  زاغآ  رد  ار  مراک  تاقوا  هماـنرب  یتقو 

.مراد تحارتسا  - هتفه رد  - مه

هب تبـسن  يرطاخ  شیاسآ  مدومن و  هعلاطم  ار  اهلوصا » هعیـشلا و  لصا   » و هیمامالا » دـئاقع   » باتک .مدرک  اـهباتک  ندـناوخ  هب  عورش 
.دش ادیپ  نم  رد  هعیش  راکفا  دیاقع و 

يردقب مدناوخ ، ار  نآ  زا  هحفـص  دـنچ  هک  نیمه  مدرک ، هعلاطم  ار  يوسوم  نیدـلا  فرـش  دیـس  هتـشون  تاعجارملا »  » باتک هاگنآ 
ارم مدش و  شا  هتفیش 
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نیا .مدرب  یم  هدکـشناد  هب  دوخ  اب  ار  نآ  یهاـگ  منک و  شیاـهر  مدوبن  رـضاح  يراـچان ، تقو  رد  زج  هک  تخاـس ، دوخ  بوذـجم 
هنوگچ هک  مناد  یم  مدـید و  یم  ار  یعیـش  یناـحور  کـی  یئوـگ  كر  تحارـص و  نآ  رد  هک  درک  هدز  تفگـش  ارم  اـعقاو  باـتک 

.دزومآ یم  وا  هب  هدیمهفن ، ار  هچنآ  دزاس و  یم  فرطرب  ار  رهزالا » خیش  ، » یّنس یناحور  یملع  ياهلاکشا 

دـسیون یم  نآ  رد  تساوخ  شلد  هچره  هدنـسیون  هک  تسین  یئاهباتک  ریاس  دننام  باتک ، نیا  اریز  متفای  ار  دوخ  هدشمگ  باتک ، رد 
اب کیره  هک  فلتخم  بهذم  ود  زا  یناحور  ود  نیب  تسا  یئوگتفگ  تاعجارملا »  » هکلب دوش  یمن  وا  هب  یلاکشا  یضارتعا و  چیه  و 
هب طقف  ناش  هیکت  اهثحب  رد  دهد و  یم  رارق  هبـساحم  دروم  ار  یتشرد  زیر و  ره  دراذـگ و  یم  نیب  هّرذ  ریز  ار  يرگید  بلاطم  ّتقد 

.تسا ناینس  حاحص  مامت  قافتا  دروم  هک  یحیحص  تنس  نآرق و  تسا : ناناملسم  مامت  یلصا  عبنم  ود 

یم تفای ، ار  نآ  اجره  تسا و  تقیقح  يوجتـسج  رد  هک  رگـشهوژپ  کی  ناونع  هب  درک  یم  يزاب  ارم  شقن  تقیقح ، رد  باـتک  و 
.تشاد یگرزب  ّقح  نم  رب  دوب و  دیفم  رایسب  باتک  نیا  يور  نیا  زا  .دریذپ و 

هنومن دروم ، نیا  رد  و  تشاد ، ربمایپ  تاروتـسد  زا  باحـصا ، تعاطا  مدع  زا  نخـس  هک  مدیـسر  - باتک رد  - یئاجنآ هب  هدز  تهب  و 
ربمایپ نخس  هب  باطخ ، نب  رمع  نامرورـس  هک  مدرک  یمن  رواب  الـصا  هک  تسا  هبنـشجنپ  زور  هثداح  هلمج  زا  دوب ، هدرک  رکذ  یئاه 

.دیامن یئوگ  نایذه  هب  مهتم  ار  وا  دنک و  ضارتعا 

نیا یعیش ، یناحور  نآ  مدید  یتقو  دش  رتنوزفا  ما  یتفگش  بّجعت و  یلو  تسا  هعیش  ياهباتک  رد  تیاور ، نیا  هک  متشادنپ  زاغآ  رد 
رگا : » متفگ دوخ  هب  دنک و  یم  لقن  ملسم » حیحص   » و يراخب » حیحص   » زا ار  تیاور 
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« . تشاد مهاوخ  يرگید  رظن  اعطق  متفای ، يراخب  حیحص  رد  ار  تیاور  نیا 

رگید و  کلام » ماما  اّطوم  « ، » يذمرت حیحص  « ، » دمحا ماما  دنسم  « ، » ملسم حیحص  « ، » يراخب حیحص   » اجنآ رد  متفر و  تختیاپ  هب 
، یمومع سوبوتا  رد  هصفق ، سنوت و  هار  نیب  نامه  رد  هکلب  مسرب  لزنم  هب  هک  مدـنامن  رظتنم  الـصا  مدـیرخ و  ار  روهـشم  ياـهباتک 

لیم مغر  یلع  .منک و  ادیپ  ار  نآ  هک  دیما  نیا  هب  متـشگ  باتک  يالبال  رد  هبنـشجنپ » زور  هثداح   » لابند مدوشگ و  ار  يراخب  باتک 
.دوب هدرک  لقن  شباتک  رد  نیدلا  فرش  دیس  هک  دوب  هنوگ  نامه  مدناوخ ، ار  نآ  راب  دنچ  متفای ، ار  تیاور  مینطاب ،

یم رگم  یلو  هدـنارورپ  یم  رـس  رد  یکانرطخ  هشقن  نانچ  رمع  هک  متـسناد  دـیعب  یلیخ  موش و  رکنم  رخآ  ات  ار  هثداح  مدرک  شـالت 
هب میناد و  یم  نآ  هب  تبـسن  دـهعتم  ار  دوخ  تسا و  تعامج  تنـس و  لها  حاحـص  هک  هدـمآ  ام  حاحـص  رد  هچنآ  درک  راـکنا  دوش 

باـتک زا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  میئاـمن ، بیذـکت  ار  نآ  زا  یخرب  اـی  میـشاب  هتـشاد  نآ  رد  کـش  رگا  میا و  هداد  یهاوـگ  شتحص 
.میرادرب نامدیاقع  زا  تسد  هک  تسا  نیا  مزلتسم  زاب  نیا  مینک و  رظن  فرص 

لها حیحـص  ياهباتک  زا  هک  لاح  یلو  مدرک  یمن  رواب  قیدـصت و  زگره  دوب ، هدرک  لقن  ناـشدوخ  ياـهباتک  زا  یعیـش  ملاـع  رگا  و 
زا سپ  اهباتک ، نیرت  حیحـص  اهنیا  هک  میا  هدرک  عناق  ار  دوخ  ام  هکنیا  يارب  دـنام ، یمن  نآ  رد  هشدـخ  يارب  یئاج  هدرک ، لقن  تنس 

يزیچ تروص  نآ  رد  تسا و  حاحص  مامت  رد  دیدرت  کش و  مزلتـسم  هنرگو  میهدرد  نت  اهنآ  هب  دیاب  راچان  سپ  .تسا  ادخ  باتک 
لیـصفت و تسا و  لمجم  هصالخ و  هدـش ، دراو  نآرق  رد  هک  یماکحا  اریز  مینک ، دامتعا  اـهنآ  هب  هک  دـنام  یمن  مالـسا ، ماـکحا  زا 

لقتنم ام  هب  اه  حاحص  نیمه  هار  زا  ار  نامنید  ماکحا  ام ، ناکاین  ناردپ و  میراد و  يدایز  هلـصاف  تلاسر  نارود  زا  ام  درادن و  حرش 
چیه هب  سپ  دنا ، هدرک 
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.میشوپب اهباتک  نیا  زا  مشچ  تسین  نکمم  يوحن ،

ینـس هعیـش و  قافتا  دروم  هک  یحیحـص  ثیداحا  موش ، یم  دراو  راوشد  ینالوط و  ثحب  نیا  رد  هک  لاـح  متـسب ، ناـمیپ  دوخ  اـب  و 
زا مه  هنایم ، شور  نیا  اب  .مراذگب و  رانک  هدرک  دامتعا  قرف ، رگید  ياهنم  هقرف  کی  هک  یثیداحا  مهد و  رارق  یعطق  كردـم  تسا ،
ما هدیـسر  نیقی  يادنلب  هب  هدرک و  عطق  دیدرت  ّکش و  هار  مه  ما و  هدش  رود  ینهیم  یلم و  یبهذـم و  ياهبـصعت  یفطاع و  ياهریثأت 

.تسا دنوادخ  میقتسم  طارص  نامه  هک 
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شهوژپ يافرژ  رد 

تنس لها  هعیش و  رظن  رد  باحصا 

هراشا
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اهنآ و راتفر  باحـصا و  یگدنز  رد  ثحب  دهد ، یم  قوس  تقیقح  هب  هک  تسا  یبلاطم  مامت  یلـصا  روحم  هک  یئاهثحب  نیرتمهم  زا 
.تسا اهنآ  دیاقع  اهرواب و  اهنآ و  دروخرب  شور 

یم ار  یهارمگ  ياهتملظ  نانآ ، یئانشور  غارچ  ۀلیسوب  میا و  هتفرگ  ارف  اهنآ  زا  ار  نامنید  ام  دنزیچ و  همه  ساسا  نوتـس و  اهنآ  اریز 
اهنآ و ةرابرد  ثحب  هتـشذگ  رد  اذـل  دـندوب ، فقاو  رما  نیا  رب  مالـسا  ياملع  نوچ  .میربب و  یپ  ادـخ  ینارون  ماکحا  هب  اـت  میفاـکش 

هفرعم یف  هباـصالا   » و هباحـصلا » زییمت  یف  هباـغلا  دـسا   » دـننام ییاـهباتک  هـنیمز  نـیا  رد  دـنا و  هدرک  لیــصفت  هـب  ناشیگدـنز  شور 
رارق یـسررب  دقن و  دروم  ار  باحـصا  یفارگویب  تعامج ، تنـس و  لها  رظن  زا  هک  یئاهباتک  رگید  و  لادـتعالا » نازیم   » و هباحّـصلا »

.دنداد رارق  فیلأت  شراگن و  دروم  دنهد ، یم 

الومعم نیشیپ  ياملع  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  اجنیا  رد  هک  یلاکشا 
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، ربمایپ تیب  لها  هب  تبـسن  هک  یـساّبع  اـی  يوما  ماّـکح  تارظن  ءارآ و  اـب  هک  دـندرک  یم  یـسیون  خـیرات  دنتـشاگن و  یم  يا  هنوگب 
.دوـمیپ یم  ار  ناـشهار  هدرک و  يوریپ  اـهنآ  زا  هک  سکره  اـب  هکلب  تشاد  تقباـطم  تقفاوـم و  دنتـشاد ، یئازـسب  ۀـنیک  توادـع و 
نیملسم ياملع  ریاس  لاوقا  هکنآ  یب  مینک  نانیمطا  اهنآ  هب  مینک و  هدنـسب  اهنآ  تاجتـشون  هب  اهنت  هک  تسا  فاصنا  زا  رود  نیاربانب ،

أـشنم دـندوب و  تیب  لها  وریپ  هک  مرج  نیا  هب  اهنت  هدـناسر  لتق  هب  هدرک و  هراوآ  هداد و  رارق  راشف  تحت  ار  ناـنآ  اـهتموکح  نآ  هک 
.میهد رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  دندوب ، فرحنم  ّدبتسم و  ياهتموکح  هیلع  اهبالقنا 

نامه دـندیزرو ، فالتخا  ربمایپ  ۀـموقرم  باتک و  دروم  رد  دوخ  اهنآ  اریز  .دنتـسه  باحـصا  دوخ  هنیمز ، نیا  رد  ام  یلـصا  لکـشم 
درک مورحم  تلیضف  نیا  زا  ار  یمالسا  تما  هک  دوب  فالتخا  نیا  دیناهر و  یم  یهارمگ  زا  زیخاتـسر ، زور  ات  ار  نانآ  هک  يا  هتـشون 

هدیـشک طوقـس  هب  دـندرک و  عازن  شکمـشک و  مه  اب  دـندش و  هدـنکارپ  ّتتـشتم و  هجیتن ، رد  دـناشک و  یهارمگ  يداو  هب  ار  نآ  و 
.تفر ناشیوربآ  دندش و 

: هورگ ود  هب  دندرک و  فالتخا  تفالخ ، رد  هک  دندوب  دوخ  نانآ  و 

ثیداحا ادخ و  باتک  ریسفت  رد  دوخ  نانآ  و  دندمآرد ، هیواعم  هعیش  یلع و  هعیش  هب  دندش و  میسقت  فلاخم ، بزح  مکاح و  بزح 
یمالک و ياهبتکم  و  دش ، لیکـشت  نوگانوگ  ياه  هورگ  اه و  تلم  اه و  هقرف  بهاذم و  هجیتن  رد  هک  دـندیزرو  فالتخا  شربمایپ ،
هطلس و هب  ندیسر  يارب  دوب و  یسایس  ياه  هزیگنا  طقف  اهنآ  لابند  هک  دش  رهاظ  نوگانوگ  ياه  هفسلف  دمآ و  دیدپ  فلتخم  يرکف 

.دندرک یم  شالت  تموکح ،

، دنک یم  هدرک و  زورب  یفالتخا  ره  دنتـشادن و  يدرکلمع  نانچ  هباحـص  رگا  دنتـشگن ، هدـنکارپ  دـندشن و  ّتتـشتم  ناناملـسم  سپ 
یکی و ربمایپ  یکی ، نآرق  تسا ، یکی  ادخ  اریز  .تسا  باحصا  فالتخا  هب  شتشگرب 
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زاغآ هدـعاس » ینب  هفیقـس   » رد ربمایپ  تافو  زا  سپ  زور  نیلّوا  زا  فالتخا  اما  دـنراد و  داحتا  قاـفتا و  نآ  رد  همه  تسا و  یکی  هلبق 
.تشاد دهاوخ  همادا  هّللا  ءاش  ام  یلا  هتشاد و  همادا  مدرم  زورما  ات  دش و 

: دنا هتسد  هس  رب  اهنآ  رظن  زا  باحصا  هک  مدیسر  هجیتن  نیدب  هعیش ، ياملع  اب  ثحب  وگتفگ و  لالخ  رد  تروص ، ره  رد 

نامیپ نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  ربمایپ  اـب  دنتخانـش و  بوخ  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  يا  هدـیزگرب  باحـصا  زا  دـنا  تراـبع  لّوا : شخب 
، دوخ نامیپ  رب  هکلب  دندشن  دترم  بلقنم و  وا  زا  سپ  دنداد و  يرای  ار  وا  لمع ، رد  صالخا  راتفگ و  رد  قدص  اب  دنتـسب و  يرادافو 
اب نایعیش  هداتسرف و  دورد  اهنآ  رب  رایسب  زین  ص »  » مرکا ربمایپ  هدوتس و  ار  نانآ  يرایسب  تایآ  رد  نآرق  رد  دنوادخ  دندنام و  راوتسا 

.دننک یم  دای  میرکت  سیدقت و  اب  نانآ  زا  زین ، تنس  لها  هکنانچ  دننک ، یم  دای  نانآ  زا  يدونشخ  سیدقت و  مارتحا و 

ادخ لوسر  رب  دوخ ، مالسا  اب  نانیا  و  فوخ ، ای  عمط  يور  زا  اما  دندرک  يوریپ  ار  ربمایپ  دندروآ و  مالـسا  هک  یباحـصا  مود : شخب 
تارظن حیرـص ، ّصن  لباقم  رد  هکلب  دـنداد  یمن  ّتیمها  شیهن  رما و  هب  دـندرک و  یم  شتّیذا  یهاـگ  دنتـشاذگ و  یم  ّتنم  «ص ، »

تاـیآ زا  يرایـسب  رد  دـنوادخ  درک و  یم  دـیدهت  یهاـگ  شنزرـس و  ار  ناـنآ  یهاـگ  نآرق  هکنیا  اـت  دندیـشک ، یم  خر  هب  ار  دوخ 
، دـنروآ لمعب  اهنیا  زا  يریدـقت  مارتحا و  هکنیا  نودـب  نایعیـش ، هداد و  ناشرادـشه  تایاور  زا  يرایـسب  رد  ربمایپ  هدرک و  ناشاوسر 

.دنوش یم  روآدای  ار  ناشیاهراتفر  اهراک و 

.دنتشاد ءوس  رظن  ربمایپ  هب  تبسن  دندز و  اج  هّللا  لوسر  باحصا  ناونعب  ار  دوخ  هک  دنتسه  ینیقفانم  موس : شخب 

یم هک  دوب  نیا  يارب  دندرک  کیدزن  ربمایپ  هب  ار  دوخ  هکنیا  دـندنام و  یقاب  دوخ  رفک  رب  نطاب  رد  یلو  دـندروآ  مالـسا  رهاظب  نانیا 
تبسن دنتساوخ 
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ةدـعو درک و  دای  نانآ  زا  يدایز  ياهاج  رد  دومرف و  لزان  نانآ  هراـبرد  هروس  کـی  دـنوادخ  .دـننک و  هئطوت  نیملـسم ، مالـسا و  هب 
زا یخرب  هب  داد و  رادـشه  ناناملـسم  هب  درک و  داـی  ار  ناـنآ  زین  ص »  » لوـسر ترـضح  داد و  اـهنآ  هب  ار  مـنهج  هـجرد  نـیرت  نیئاـپ 

! دنراد داحتا  اهنآ  زا  يرازیب  اهنآ و  رب  تنعل  رد  ینس  هعیش و  و  تخومآ ، ار  نانآ  ياه  هناشن  مان و  شباحصا ،

لوسر و ترضح  اب  يدنواشیوخ  رد  دنراد  نانآ  رب  هک  يزایتما  یلو  دنتسه  باحـصا  زا  هچرگ  هک  دراد  دوجو  زین  يا  هژیو  هورگ  و 
اهنیا و  تسین ، یقح  نآ  رد  ار  سک  چیه  دندش و  لئاق  نانآ  يارب  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  یئاهیگژیو  ینورد و  یقالخا و  لئاضف 

تاولص دورد و  .تسا (1)و  هداد  ناشرارق  رهاط  كاپ و  هتخاس و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دـنوادخ  هک  دـنا  تیب  لها  نامه 
تبحم و (2)و  هداد ، رارق  اهنآ  يارب  ار  سمخ  زا  یمهـس  و  تسا ، هدرک  بجاو  شلوسر  رب  هک  روط  نامه  هدرک ، بجاو  اـهنآ  رب  ار 

.هتسناد بجاو  (3) يدّمحم ، تلاسر  شاداپ  لباقم  رد  یناملسم  ره  رب  ار  ناشتّدوم 

زا ار  هباشتم  دـنناد و  یم  ار  نآرق  ياهلیوأت  هک  دـنا  ملع  رد  نیخـسار  اهنیا  هدومن (4)و  ناشتعاطا  هب  رما  هک  يرمـالا  ولوا  دـنیاهنیا  و 
هداد و رارق  نیلقث » ثیدح   » رد نآرق  نیـشنمه  نیرق و  ار  اهنآ  لوسر  ترـضح  .دـنرکذ  لها  اهنیا  دنهد (5)و  یم  صیخـشت  مکحم 

نانآ تسا (6)و  هداد  ود  ره  هب  کّسمت  روتسد 
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دش (1). كاله  قرغ و  درک ، یچیپرس  نآ  زا  هکره  تفای و  تاجن  دمایب ، نآ  زارفرب  سکره  هک  هدرک  یفرعم  حون  یتشک  دننام  ار 

مامت رب  هدرک و  ادتقا  تیب  لها  هب  زین  هعیـش  دننک و  یم  مارتحا  میظعت و  ار  اهنآ  دـنناد و  یم  ار  تیب  لها  تلزنم  ردـق و  باحـصا ، و 
.دنراد ّتنس  باتک و  صوصن  زا  حیحص  یئاهلیلد  دروم ، نیا  رد  دنلئاق و  اهنآ  يارب  يرترب  دنراد و  یم  ناشمّدقم  باحصا 

باحصا يدنب  میـسقت  هرابرد  هعیـش  ياملع  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآ ، مناد و  یم  تنـس  لها  ياملع  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا 
.ما هدینش 

زا - درک متیاده  رگا  - متسب نامیپ  دوخ  يادخ  اب  منک و  زاغآ  باحصا ، هب  تبسن  قیمع  یقیقحت  اب  ار  مثحب  متـساوخ  هک  دوب  نینچ  و 
نیا رد  مدامتعا  میامن و  لابند  ار  شنیرتهب  مونـشب و  ار  هورگ  ود  ره  لاوقا  هنافرط  یب  هک  مزاس  اهر  ار  دوخ  يا  هفطاع  ساسحا و  ره 

: تسا زیچ  ود  رب  ثحب 

: ملاس یقطنم  يانبریز  -1

حیحص ثیداحا  نآرق و  ریـسفت  رد  اصوصخ  دنراد  رظن  قافتا  نآ  رب  همه  هک  يدراوم  رد  زج  منک  یمن  دامتعا  زیچ  چیه  هب  نم  سپ 
.يوبن ّتنس  زا 

: لقع -2

.هدیشخب تمارک  هداد و  يرترب  تاقولخم ، ریاس  رب  ار  وا  نآ ، هب  هک  تسا  ناسنا  رب  یهلا  ياهتمعن  نیرتهب  لقع  و 

: دیامرف یم  دیامن ، یم  توعد  لقع  زا  يوریپ  هب  ار  نانآ  دنک ، یم  جاجتحا  شناگدنب  رب  ناحبس ، يادخ  هاگره  ینیب  یمن  ایآ 

 . .« .و دننیب و  یمن  ایآ  دننک ، یمن  ریبدت  ایآ  دنمهف ؟ یمن  ایآ  دنرادن ؟ لقع  ایآ  »

ادخ و هب  نامیا  زا  دشاب  ترابع  نم ، مالسا  دیراذگب  العف  نیاربانب ،
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.تسا مالسا  ادخ  دزن  نید  تسا و  ادخ  لوسر  هدنب و  دّمحم  هکنیا  شنالوسر و  شیاهباتک و  شناگتشرف و 

ترـضح هب  شیدـنواشیوخ  هچره ، دـشاب و  یئالاو  تلزنم  ماقم و  ره  رد  منک ، یمن  هیکت  باحـصا  زا  کی  چـیه  رب  دروم  نیا  رد  و 
اب هن  رکب ، وبا  اب  هن  ینمشد  چیه  یعیش و  هن  متـسه و  ینـس  هن  نم  یمطاف و  هن  یـسابع و  هن  متـسه و  يوما  هن  نم  سپ  دشاب ، رتدایز 

سپ هدروآ ، مالـسا  هک  ماد  ام  مه  يرخآ  نیا  اریز  مرادـن  هزمح  ترـضح  لتاق  یـشحو  اب  هن  یتح  یلع و  اـب  هن  ناـمثع ، اـب  هن  رمع ،
.درک وفع  ار  وا  زین  ربمایپ  دنک و  یم  كاپ  ار  همه  تسا ، هتشاد  لبق  زا  هانگ  هچنآ  مالسا ،

لامک اب  ما ، هتـشذگ  ياه  هشیدـنا  مامت  زا  هک  لاح  مباـی و  تسد  تقیقح  هب  هکنیا  يارب  مدرک  دراو  ثحب  نیا  رد  ار  دوخ  هک  لاـح 
: منک یم  عورش  باحصا  فلتخم  عضاوم  اب  ار  مثحب  دنوادخ ، تساوخ  هب  سپ  مدومن ، نهذلا  یلاخ  ار  دوخ  صالخا ،

هیبیدح حلص  رد  باحصا  -1

هب دش ، جراخ  شباحصا ، زا  رفن  دصراهچ  رازه و  اب  هارمه  هرمع  يادا  يارب  ترجه  زا  مشـش  لاس  رد  ادخ  لوسر  ناتـساد : هصالخ 
ندرگ هـب  دـنب  دنتــسب و  مارحا  هـفیلحلا » وذ   » رد شناراـی  دوـخ و  دـنراذگب و  ناـشدوخ  راـنک  ار  اهریــشمش  هـک  داد  روتــسد  اـهنآ 

اب شیرق  یلو  درادـن  گنج  دـصق  هدـمآ و  ترایز  هرمع و  ماجنا  يارب  وا  هک  دـننک  نیقی  شیرق  ات  دـنتخادنا  یناـبرق  ياهدنفـسوگ 
اذل تسا ، هتسکش  ار  اهنآ  تردق  هدش و  هکم  دراو  روز  هب  دمحم  هک  دننک  تشادرب  دنونشب و  بارعا  هک  دیسرت  تشاد ، هک  يربکت 

وا زا  دنداتسرف و  وا  يوس  هب  يرماع ، دو  دبع  نب  ورمع  نب  لیهس  تسایر  هب  ار  یتئیه 
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و دـنهد ، رارق  شرایتخا  رد  ار  هکم  زور  هس  رگید ، لاس  هکنیا  رب  طورـشم  ددرگرب ، هدـمآ  هک  یهار  نامه  زا  راب ، نیا  هک  دنتـساوخ 
یم اضتقا  نینچ  دناسر ، ربمایپ  هب  یحو  اب  دنوادخ  هک  ار  یتحلصم  اریز  تفریذپ  ربمایپ  هک  دندرک  عضو  ار  يراوشد  ياهطرش  انمض 

.درک

.دندرک تفلاخم  ربمایپ  اب  تّدش  هب  دندیدنسپن و  ار  ربمایپ  راتفر  نیا  باحصا ، زا  یضعب  یلو 

؟ یتسین ادخ  ربمایپ  اعقاو  وت  ایآ  درک : ضرع  دمآ و  ترضح  دزن  باطخ  نب  رمع 

.متسه یلب ، دومرف :

؟ تسین لطاب  رب  ام  نمشد  قح و  رب  ام  ایآ  تفگ : رمع 

.یلب دومرف :

؟ میراداو تلذ  هب  ار  نامنید  ارچ  سپ  تفگ : رمع 

: دومرف ص »  » ادخ لوسر 

« . تسا نم  رصان  رای و  وا  منک و  یمن  ینامرفان  ار  وا  زگره  میادخ و  ربمایپ  نم  »

؟ مینک یم  فاوط  میئآ و  یم  ادخ  هناخ  هب  هک  يداد  یمن  هدعو  ام  هب  وت  ایآ  تفگ : رمع 

؟ میئآ یم  رگید  لاس  هک  مداد  ربخ  وت  هب  نم  ایآ  يرآ ، دومرف : ترضح 

.هن تفگ : رمع 

: دومرف ترضح 

« . ینک یم  فاوط  یئآ و  یم  رگید  لاس  سپ  »

؟ تسین ربمایپ  اتقیقح  درم  نیا  رگم  رکب ! وبا  يا  تفگ : دمآ و  رکب  وبا  دزن  رمع  سپس 

.تسه ارچ ، تفگ :
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نیا درم ! يا  تفگ : وا  هب  داد و  خـساپ  اهباوج  نامه  هب  رکب  وبا  درک و  وا  زا  دوب ، هدرک  ربمایپ  زا  هک  ار  یئاهلاوئـس  نامه  رمع  هاگنآ 
تعاطا ار  وا  رادرب و  تسد  تینامرفان  زا  وت  سپ  دیامن ، یم  شدییأت  دنوادخ  دنک و  یمن  نایصع  ار  ادخ  تسا و  ادخ  ربمایپ  قیقحتب 

.نک

: دومرف شباحصا  هب  دش  غراف  همانحلص ، زا  ص »  » ربمایپ هک  یماگنه  و 

یتقو .درک  رارکت  ترـضح  راب  هس  هکنیا  ات  تساخنرب  نانآ  زا  رفن  کی  مسق  ادخ  هب  یلو  .دیـشارتب  رـس  دینک و  ینابرق  دـیوش ، دـنلب 
اب دیوگب ، اهنآ  زا  یکی  اب  ینخـس  هکنآ  یب  دـمآ و  نوریب  هاگنآ  تفر و  شرداچ  نورد  هب  دومنن ، تعاطا  ار  شروتـسد  سک ، چـیه 

ینابرق دندش ، دنلب  دـندید  ار  نیا  باحـصا  یتقو  .دـشارتب  ار  شرـس  ات  دز  ادـص  ار  شیناملـس  سپـس  درک ، ینابرق  رتش  دوخ ، تسد 
(1) .دشکب . .  ار  رگید  یخرب  یخرب ، دوب ، کیدزن  دیشارت و  ار  يرگید  رس  کیره  دندرک و 

.دنراد قافتا  نآ ، رب  ینس  هعیش و  هک  تسا  یئاهدادیور  زا  نیا  دوب و  هیبیدح  حلص  ناتساد  زا  يا  هصالخ  نیا 

.دنا هدرک  رکذ  ار  نآ  زین  ملسم  يراخب و  لیبق  زا  نارگید  دعس و  نبا  ریثا ، نبا  يربط ، دننام  ریس  باحصا  ناسیون و  خیرات 

باحصا نیا  راتفر  زا  منکن  بّجعت  موش و  ّرثأتم  مناوخب و  ار  يزیچ  نینچ  تسین  نکمم  نوچ  منک ، یم  لمأت  يا  هظحل  اجنیا  رد  نم 
.ناشربمایپ هب  تبسن 

یم ارجا  ار  نآ  دندرک و  یم  تعاطا  ار  ربمایپ  رماوا  یتسارب  مهنع ) هّللا  یضر   ) باحصا هک  ار  نخـس  نیا  دریذپ  یم  یلقاع  چیه  ایآ 
؟ دندومن
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.دیامن یم  هئطخت  ار  ناشرظن  دنک و  یم  بیذکت  ار  اهنآ  ناتساد  نیا 

؟ تسا روذعم  الصا  ای  تسا  هتفریذپ  ای  تسا  یناسآ  راک  ربمایپ ، لباقم  رد  راتفر  نیا  هک  دنک  یم  رّوصت  یلقاع  چیه  ایآ 

: دیامرف یم  دنوادخ 

 . (1) ًامِیلْسَت » اوُمِّلَُسی  َْتیَضَق َو  ا�ّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث �ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  ا�مِیف  َكوُمِّکَُحی  ّتَح 
ی� َنُونِمُْؤی  َکِّبَر �ال  �الَف َو  »

چیه ناشدوخ  نورد  رد  هاگنآ  دـنهد ، رارق  مکاح  دوخ ، ياهفالتخا  رد  ار  وت  ات  دـنروآ  یمن  ناـمیا  اـهنیا  دـنگوس  تیادـخ  هب  هن ، -
.دندرگ تنامرف  میلست  ارچو  نوچ  یب  و  دنباین ، يا  هدرک  مکح  وت  هچنآ  زا  یلالم 

؟ تفاین ص »  » ربمایپ تواضق  زا  يداریا  لاکشا و  چیه  دوخ  نورد  رد  داهن و  ندرگ  ار  ربمایپ  رما  اعقاو ، اجنیا  رد  باطخ  نب  رمع  ایآ 
وت ایآ  یتسین ؟ ادـخ  ربمایپ  یتسارب  وت  ایآ  تفگ : هک  اجنآ  اصوصخ  دوب  ربمایپ  رما  ربارب  رد  دـیدرت  کش و  شیریگعـضوم ، هکنیا  اـی 

زگره هن ، دش ؟ میلـست  داد ، شباوج  هدـننک ، عناق  ياهخـساپ  نآ  اب  ربمایپ  هکنیا  زا  سپ  ایآ  و  .یتفگ ؟ . .  یم  نینچ  ام  هب  هک  يدوبن 
.درک رکب  وبا  زا  ار  اهلاوئس  نامه  تفر و  رکب  وبا  دزن  اذل  دشن و  میلست 

وبا نخـس  اب  دیاش  مناد ، یمن  دش ؟ میلـست  وا  دنک ، ربمایپ  زا  تعاطا  هک  درک  شتحیـصن  داد و  شخـساپ  رکب  وبا  هکنآ  زا  سپ  ایآ  و 
: دیوگ یم  شدوخ  هرابرد  ارچ  هنرگ  و  دشاب ! هدش  عناق  رکب  وبا  باوج  هب  ای  ربمایپ  باوج  هب  ای  دشاب ، هدش  میلست  رکب ،

.تسا و هداد  ماجنا  ار  اهنآ  رمع  هک  تسا  یلامعا  هچ  دـنناد ، یم  شلوسر  ادـخ و  و  .مداد ، ». .  ماجنا  ار  یلامعا  رطاخ ، نادـب  سپ  »
مناد یمن 
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ات دنـشارتب  رـس  دننک و  رحن  تساوخ  یم  اهنآ  زا  هک  دـندادن  هّللا  لوسر  نامرف  هب  شوگ  ارجام ، نآ  زا  سپ  زین ، نیرـضاح  ۀـیقب  ارچ 
! . دیشخبن يریثأت  مه  زاب  درک و  رارکت  ار  دوخ  رما  نآ  ترضح  راب  هس  هکنیا 

هتشاد ربمایپ  اب  ار  يراتفر  نینچ  هک  دنسرب  اجنیا  هب  باحصا  دیاب  ایآ  و  مناوخ ، یم  هک  ار  هچنآ  منک  رواب  مناوت  یمن  نم  هّللا ! ناحبس 
؟ دنشاب

يردقب ناتـساد  یلو  مدرمـش  یم  باحـصا  هیلع  یتمهت  نامگ  یب  ار  نآ  دوب ، هدـش  تیاور  هعیـش  قیرط  زا  اهنت  ناتـساد ، نیا  رگا  و 
ره هچنآ  نتفریذپ  هب  ما  هتسناد  مزلم  دهعتم و  ار  دوخ  نم  نوچ  دنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  زین  تنس  لها  نیثّدحم  مامت  هک  تسا  روهشم 

.مرادن یمگردرس  لاح  نیع  رد  میلست و  زج  يا  هراچ  سپ  دنا ، هدرک  قافتا  نآ  رب  هورگ  ود 

ربمایپ اـب  - هیبیدـح زور  اـت  تثعب  خـیرات  زا  لاـس  تسیب  - بیرق هک  مهاوخب  ار  باحـصا  نیا  رذـع  هنوگچ  و  میوگب ؟ مناوت  یم  هچ  و 
هک داد  یم  دای  اهنآ  هب  زور  هنابش  مه  نآرق  و  دندید ؟ دوخ  مشچ  اب  ار  تّوبن  ناشخرد  راونا  تازجعم و  همه  نآ  دندنارذگ و  «ص »

نالطب طبح و  هب  درک ، ناشدـیدهت  هک  اجنآ  ات  دـننکب  تبحـص  وا  اـب  هنوگچ  دنـشاب و  لوسر  ترـضح  تمدـخ  رد  بدا  اـب  هنوگچ 
.دندرک دنلب  ربمایپ  يادص  زا  رتالاب  ار  ادص  رگا  ناشلامعا ،

ربمایپ ناـمرف  هب  شوگ  اـهنآ  اـت  درک  داـجیا  نارـضاح  لد  رد  ار  دـیدرت  کـش و  باـطخ ، نب  رمع  تسا  نکمم  هک  دـسر  یم  مرظنب 
هک دراد  زین  ینخـس  هراب  نیارد  .دنک و  رکذ  ار  اهنآ  درادن  لیم  هک  تسا  هداد  ماجنا  ار  یلامعا  هک : شدوخ  رارقا  ۀـفاضا  هب  دـنهدن ،
هک دوب  ینخس  نآ  يارب  همه  مدرک و  دازآ  هدنب  مدناوخ و  زامن  مداد ، هقدص  متفرگ ، هزور  ردق  نآ  : » درک یم  رارکت  ار  نآ  هراومه 

تسا (1). هدش  لقن  هثداح  نیا  رد  وا  زا  هچنآ  رخآ  ات  .مدرک ». .  ملکت  نآ  هب 
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بیجع و ناتـساد  نیا  هک  یتسارب  .تسا  هدرک  یم  كرد  زور  نآ  رد  ار  دوخ  دب  راتفر  زین ، رمع  دوخ  هک  دـیآ  یم  تسدـب  نیا  زا  و 
.دراد مه  تقیقح  یلو  تسا  یبیرغ 

هبنشجنپ زور  تبیصم  باحصا و  -2

: تسا حرش  نیا  هب  ناتساد  هصالخ 

یتاود ذغاک و  شیارب  داد  روتـسد  ربمایپ  .دندوب  هدرک  عامتجا  ترـضح ، نآ  تافو  زا  لبق  زور  هس  ادـخ ، لوسر  لزنم  رد  باحـصا 
دندرک دّرمت  یچیپرس و  یخرب  دندرک و  فالتخا  باحـصا  یلو  .دهد  ناشتاجن  یهارمگ  زا  هک  دسیونب  يزیچ  اهنآ  يارب  ات  دنروایب 

.دندومن یئوگ  نایذه  هب  مهتم  ار  وا  و 

: دیونشب لیصفت  یمک  اب  ار  ناتساد  کنیا  .دسیونب و  يزیچ  هکنیا  نودب  درک  نوریب  شا  هناخ  زا  ار  اهنآ  دش و  نیگمشخ  ربمایپ  سپ 

: دومرف .دوب  هدش  دیدش  ربمایپ  رب  درد  دوب ! يا  هبنشجنپ  زور  هچ  هبنشجنپ ، زور  تفگ : سابع  نبا 

.دیوشن هارمگ  نآ  زا  سپ  زگره  هک  مسیونب  ناتیارب  یباتک  دیئایب ،

.تسا سب  نآرق  ار  ام  .دیراد  نآرق  امش  .تسا و  هدرک  هبلغ  ربمایپ  رب  درد  تفگ : رمع 

: دنتفگ یم  یخرب  دندومن ، عازن  مه  اب  هدرک و  فالتخا  هناخ  لها 

هک یماگنه  .دندرک  یم  رارکت  ار  رمع  هتفگ  یخرب  دیوشن و  هارمگ  نآ  زا  سپ  هک  دسیونب  یباتک  ربمایپ  دیراذگب  و  دیوش ، کیدزن 
: دومرف نانآ  هب  ص »  » لوسر ترضح  دش ، دایز  ربمایپ ، روضح  رد  فالتخا  یئوگ و  هدوهیب 

: تفگ یم  هراومه  سابع  نبا  ناس  نیدب  .دیور و  نوریب  نم  دزن  زا  دیوش و  دنلب 
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دندرک و فالتخا  ربمایپ ، تعاطا  ياجب  دسیونب و  ناشیارب  ار  باتک  نآ  ادخ ، لوسر  دنتشاذگن  هک  دوب  یتبیـصم  تبیـصم ، نیرتالاب 
.دندومن (1) وهایه 

لها ياملع  مه  دنا و  هدرک  لقن  ناشیاه  باتک  رد  ار  نآ  ناشنیثدحم  هعیش و  ياملع  مه  اریز  تسا  حیحـص  ّکش  نودب  هثداح  نیا 
.دنا هدرک  لقن  ناشناسیون  خیرات  نایوگ و  ثیدح  تنس و 

حرش رد  ینادرگرس ، ّریحت و  اب  اج  نیمه  زا  منک و  یم  نآ  نتفریذپ  هب  مزلم  ار  دوخ  مدوب ، هدرک  هک  يدهع  نامه  قبط  مه ، اجنیا  و 
تما يرادهگن  روتسد  دوب ؟ يروتسد  هچ  نیا  و  منک ، یم  لمأت  ص »  » ربمایپ روتسد  هب  تبسن  باطخ  نب  رمع  يریگعـضوم  ریـسفت  و 

.تخاس یم  رود  نانآ  زا  ار  يدیدرت  کش و  ره  هک  دوب  ناناملسم  يارب  يدیدج  زیچ  باتک  نیا  رد  نامگ  یب  و  یهارمگ ! زا 

رمع نوچ  و  دسیونب ، شا  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یلع »  » مان تساوخ  یم  ربمایپ  دنیوگ : یم  هک  میرادـن  نایعیـش  نخـس  هب  يراک  ام  لاح 
حرش میناوت  یم  ایآ  یلو  دننک  عناق  ار  ام  تسرد  دنناوتن  اعدا  نیا  اب  دیاش  نوچ  .درک  يریگولج  اذل  دوب ، هدرک  كرد  ار  بلطم  نیا 
سابع نبا  درک و  ناشدرط  دوخ ، ۀناخ  زا  هک  اجنآ  ات  دروآ  مشخ  هب  ار  ربمایپ  هک  میبایب  كاندرد  ۀـثداح  نیا  يارب  یلوقعم  ریـسفت  و 
؟ دنادب تبیصم  نیرتگرزب  ار  نآ  دنک و  سیخ  ار  اهگنس  شیاهکشا ، هک  دنک  هیرگ  ردق  نآ  هثداح  نیا  زا  هک  تخاس  راداو  ار 

ربمایپ ات  دوشب  راک  نیا  تشاذگن  درک و  يزوسلد  اذل  دوب ، هدرک  كرد  ار  ربمایپ  يرامیب  تّدـش  نوچ  رمع  دـنیوگ : یم  تنـس  لها 
ددرگن و هتسخ 
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! دشاب هدوسآ 

، رمع يارب  يرذع  مدرک ، شالت  راب  نیدنچ  تقیقح  رد  نم  .نادنمـشناد و  هب  دسر  هچ  دنریذپ  یمن  زین  ناشیدنا  هداس  ار  لیلحت  نیا 
هژاو هب  - هّللاب ذایعلا  -و  ار دـیوگ » یم  نایذـه   » ینعی رجهی »  » هژاو رگا  یتح  .دادـن و  ما  هزاـجا  هثداـح ، تقیقح  یلو  منک  اـپ  تسد و 

ار ام  نآرق  و  میراد ، نآرق  ام  : » تفگ هک  میباـی  یمن  رمع  نخـس  نیا  يارب  یهیجوت  چـیه  مه  زاـب  میهد ، رییغت  درک » هبلغ  وا  رب  درد  »
یمن ادـخ  لوسر  هکنیا  ای  تسناد ؟ یم  نآرق  هرابرد  رتشیب  دوب ، هدـش  لزاـن  ترـضح  نآ  رب  نآرق  هک  ربماـیپ  زا  وا  اـیآ  تسا ! » سب 
.دنک داجیا  اهنآ ، نایم  رد  ار  یگدنکارپ  هقرفت و  تساوخ ، یم  شراک  نیا  اب  هکنیا  ای  ادخ ) هب  میرب  یم  هانپ   ) دـیوگ یم  هچ  دـیمهف 

( . شخبب ار  ام  ایادخ  )

دـنک و مشخ  وا  رب  هکنیا  ياجب  دوب و  ربخاـب  رمع  ّتین  نسح  نیا  زا  ربماـیپ  اـعطق  سپ  دـشاب ، حیحـص  تنـس  لـها  هیجوت  نیا  رگا  و 
.تخاس یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  درک و  یم  رکشت  وا  زا  اعطق  دیورب ، نوریب  اجنیا  زا  دیامرفب :

تعاـطا درک ، درط  دوخ  قاـطا  زا  ار  اـهنآ  و  دـیورب » نوریب  اـجنیا  زا  : » دومرف هک  ار  ربماـیپ  رما  نیا  ارچ  منک ، لاوئـس  مناوـت  یم  اـیآ 
دوب و هدش  عقاو  ّرثؤم  نتـشون  زا  ربمایپ  عنم  رد  ناش  هشقن  هک  دوب  نیا  يارب  هن  ایآ  دیوگ ؟ یم  نایذه  ترـضح  هک  دنتفگن  دـندرک و 

.دنتشادن ندنام  يارب  يا  هزیگنا  رگید 

یم یخرب  هک  دندش  میـسقت  هورگ  ود  هب  دندومن و  فالتخا  ص »  » ربمایپ روضح  رد  دـندرک و  ادصورـس  وهایه و  رایـسب  هکنیا  اما  و 
هدوبن يا  هداس  ۀّیـضق  هک  دیآ  یمرب  نیا  زا  دندرک ، یم  رارکت  ار  رمع  نخـس  یخرب  دسیونب و  ناتیارب  یباتک  ربمایپ  دیراذگب  دنتفگ :
ياوه زا  زگره  هکنیا  هب  درک  یم  عناـق  ار  وا  ربماـیپ  اـمتح  دوب ، رمع  ترـضح ، فرط  طـقف  رگا  دـشاب و  رمع  صتخم  اـهنت  هک  تسا 

عنم مدرم و  تیاده  رما  رد  تسین ، نکمم  دیوگ و  یمن  نخس  سفن 
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هک درک  ادیپ  يرایـسب  نارادیرخ  دمآ و  رد  رگید  يا  هنوگب  رمع ، لوق  نآ  زا  سپ  بلطم ، یلو  دـنک  هبلغ  وا  رب  درد  ناشیهارمگ ، زا 
.تسا هدوب  هشقن  دندوب و  هدرک  قافتا  مه ، اب  البق  ایوگ 

: دیامرف یم  هک  ار  دنوادخ  نخس  نیا  دندرپس  یشومارف  هب  ای  تفر  ناشدای  يور  نیازا 

وا اب  - دیئوگ یم  نخـس  ناتدوخ  اب  هک  هنوگ  نامه  - دنلب نخـس  اب  دینکن و  دنلب  ربمایپ  يادـص  زا  رتالاب  ار  دوخ  يادـص  نانموم ، يا  »
(1) دیناد . » یمن  هک  یلاحرد  دوش  طبح  لطاب و  ناتلامعا  هک  دینکن  مّلکت 

تقو نآ  و  ادـخ ) هب  هاـنپ   ) دـندرک یئوـگ  نایذـه  هب  مهتم  ار  وا  هتفر و  رتارف  ربماـیپ ، روـضح  رد  دـنلب  يادـص  زا  هثداـح  نـیا  رد  و 
.تفرگ رد  ترضح ، روضح  رد  ینابز  شکمشک  کی  دندومن و  يدایز  يادصورس 

نتـشون رب  يا  هدیاف  دید  ص »  » ربمایپ اذل  و  دـندرک ، یم  رارکت  ار  رمع  نخـس  سلجم ، رد  نیرـضاح  رتشیب  هک  مراد  نیقی  ابیرقت  نم 
زا هدرک  یهن  هک  دـننک  یمن  تعاطا  شا  هرابرد  ار  ادـخ  رما  دـنراذگ و  یمن  شمارتحا  اـهنیا  هک  دـیمهف  نوچ  تسین  ّبترتم  باـتک 

یمن تعاطا  ار  شربمایپ  رما  نامگ  یب  دـننک ، یم  ینامرفان  یچیپرـس و  یهلا ، رما  ربارب  رد  هک  اهنیا  شربارب و  رد  نتفگ  نخـس  دـنلب 
.دنیامن

هب ار  شنخـس  هدرکن و  انتعا  وا  هب  دوب  هدـنز  هک  یتقو  رد  اریز  دـسیونن  اهنآ  يارب  یباتک  هک  درک  اـضتقا  ربماـیپ  تیارد  تمکح و  و 
یم نایذه  وا  نوچ  تفگ : دنهاوخ  نانز  هنعط  اعطق  و  دننک ؟ لمع  وا  اب  دـنهاوخ  یم  هنوگچ  شتافو  زا  دـعب  سپ  دـنتفرگ ، هرخـسم 

ناشداقتعا نوچ  تسا ، دیدرت  دروم  دوب ، هدرک  نایب  ضرم  لاح  رد  ترضح  هک  ار  یماکحا  زا  یخرب  اذل  تفگ 
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.دوب تباث  ربمایپ  یئوگ  نایذه  هب 

یـضار ار  منادـجو  مزاس و  عناق  ار  مدوخ  هنوگچ  .تیمارگ  ربمایپ  روضح  رد  نخـس  نیا  زا  میرب  یم  هاـنپ  وت  هب  شخبب  ار  اـم  ایادـخ 
نیا رد  دندش ، رـضاح  شرـضحم  رد  هک  نانآ  شباحـصا و  هک  یلاحرد  تشادن  یـضرغ  دصق و  چیه  باطخ  نب  رمع  هکنیا  هب  منک 

.دندیمان نیملسم  تبیصم  زور  ار  زور  نآ  دنتخاس و  بوطرم  ناشکشا  زا  ار  اهگنس  هک  اجنآ  ات  دندرک  هیرگ  تبیصم 

زا ات  میامن  بیذـکت  منک و  راکنا  ار  هیـضق  نیا  الـصا  هک  مدرک  شالت  .منک و  یم  در  هنیمز  نیا  رد  ار  اه  هیجوت  مامت  يور  نیازا  و 
هدرکن مه  یهیجوت  چیه  دنا و  هتـسناد  حیحـص  تباث و  هدرک و  لقن  ار  نآ  حاحـص ، بتک  هک  منک  هچ  یلو  موش ، تحار  شتبیـصم 

دراد دوجو  يدایز  نئارق  یقطنم و  تسا  یلیلحت  هک  ارچ  مریذپب ، هثداح  نیا  ریـسفت  رد  ار  نایعیـش  يأر  هک  تسا  کیدزن  اذل  و  دنا !
.دیامن یم  دیکأت  ار  نآ  هک 

ربمایپ هک  دیمهف  رمع  باحصا ، نایم  رد  روطچ  مدیسرپ : وا  زا  هک  یماگنه  ار  ردص  رقاب  دمحم  دیس  خساپ  تسا ، هتفرن  مدای  زا  زونه 
؟ دینک یم  اعدا  امش  هک  روط  نامه  دوب  یلع  ینیشناج  ترضح  ضرغ  انامه ، دسیونب و  دهاوخ  یم  هچ 

اریز دندرک  كرد  ار  بلطم  نامه  رمع  دـننام  نیرـضاح  رتشیب  هکلب  دوب ، ربخاب  ربمایپ  دـصق  زا  رمع  اهنت  هن  داد : باوج  ردـص  ياقآ 
: دوب هتفگ  الثم  .دوب  هدومرف  نخس  نآ  لثم  ربمایپ  البق 

نم زا  سپ  زگره  دیئوجب ، کّسمت  ود  نیا  هب  رگا  سپ  متیب ، لها  مترتع  ادخ و  باتک  مراذگ ، یم  امش  نایم  ار  نیگنس  زیچ  ود  نم  »
« . دیوش یمن  هارمگ 

: دومرف زین  شیرامیب  رد  و 
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« . دیوشن هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  هک  مسیونب  یباتک  امش  يارب  دیئایب  »

دنک و دیکأت  شنتـشون  اب  دوب ، هدومرف  مخ ، ریدغ  رد  هک  ار  بلطم  نامه  دـهاوخ  یم  ربمایپ  هک  دـندیمهف  رمع ، هلمج  نم  نیرـضاح 
.تسا یلع  انامه  ترتع  رورس  تسا و  شترتع  ادخ و  باتک  هب  کّسمت  نآ 

هک هنوگ  نامه  دوب ، هتفگ  زین  رگید  ياهتبسانم  رد  ار  بلطم  نیا  .یلع و  نآرق و  هب  داب  امـش  رب  دیامرفب : تساوخ  یم  ترـضح  سپ 
.دنا هدرک  رکذ  ناسیون  ثیدح 

هدـیلام و كاخ  هب  ار  ناش  ینیب  هدرک و  درخ  ار  ناشرورغ  وا  دوب و  رتمک  اهنآ  زا  شرمع  اریز  دنتـشادن  لوبق  ار  یلع  شیرق  بلغا  و 
رد داد و  خر  هیبیدـح  حلـص  رد  هک  دـننک  تراسج  ربمایپ  هب  ّدـح  نیا  ات  دنتـشادن  تأرج  یلو  .دوب  هدـناسر  لتق  هب  ار  ناشیاهناولهپ 

هدرک تبث  ار  اهنآ  خـیرات  هک  يرگید  ياهاج  رد  دراذـگ و  زامن  قفانم  یبا  نب  هّللا  دـبع  رب  هک  یماـگنه  ربماـیپ  اـب  دـیدش  تفلاـخم 
ار نیرضاح  زا  رگید  یخرب  شیرامیب ، لاح  رد  ربمایپ  نتشون  اب  تفلاخم  هک  ینیب  یم  دوخ  وت  .تسا و  اج  نیمه  هلمج  نآ  زا  تسا ،

.دننک ادصورس  وهایه و  ص »  » ربمایپ روضح  رد  ردق  نآ  هک  تشاداو  تأرج  هب 

ترتع نآرق و  هب  کّسمت  هب  رما  ار  اهنآ  هک  ثیدح  ياوتحم  اب  تسرد  تسا » سب  ار  ام  نآرق  و  دـیراد ، نآرق  امـش  : » هک نخـس  نیا 
چیه رگید  دـنک و  یم  تیافک  ام  يارب  تسه و  ادـخ  باـتک  هک : دـشاب  نیا  نخـس  نآ  زا  دوصقم  دـیاش  تسا و  فلاـخم  دـنک  یم 

ياـهنم ادـخ ، تعاـطا  دوصقم  هکنیا  رگم  دـنام ، یمن  نیا  زا  ریغ  نخـس  نیا  يارب  یلوقعم  ریـسفت  چـیه  و  میرادـن ! ترتع  هب  يزاـین 
.تسا لوقعم  ریغ  لطاب و  مه  نیا  هک  دشاب ! لوسر  تعاطا 

لیم لیلحت  نیا  هب  اعطق  مهد ، رارق  مکاح  ار  دازآ  هشیدنا  ملاس و  لقع  مراذـگب و  رانک  ار  شکرـس  هفطاع  روک و  بّصعت  رگا  نم  و 
ام ادخ  باتک   » نتفگ اب  وا  هک  میزاس  مهتم  ار  رمع  هکنیا  زا  تسا  رت  ناسآ  نیا  اریز  منک ، یم 
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.درک در  ار  يوبن  ّتنس  هک  تسا  یسک  نیتسخن  تسا ، » سب  ار 

یخیرات ۀقباس  کی  زا  يوریپ  اهنیا  دـننزب ، رانک  دـننک و  در  دراد ، ضقانت  هکنیا  ياعّدا  هب  ار  ربمایپ  تنـس  نامکاح ، زا  یخرب  رگا  و 
رگا و  مناد ، یمن  تیاده  زا  تما  ندرک  مورحم  هثداح و  نیا  لوئسم  یئاهنت  هب  ار  رمع  نم  هکنیا  اب  دنا ، هدرک  ناناملسم  یگدنز  رد 

، دندومن يریگعضوم  ربمایپ ، ربارب  رد  دندرک و  رارکت  ار  شنخـس  هک  یباحـصا  مه  وا و  مه  مشاب ، فاصنا  اب  رمع ، قح  رد  مهاوخب 
.مناد یم  لوئسم  ار  اهنآ  ۀمه 

نامه - هک یتروص  رد  تسا ، هدشن  يزیچ  ایوگ  دنرذگ  یم  نآ  رب  دنناوخ و  یم  ار  يا  هثداح  نینچ  هک  یناسک  زا  متفگش  رد  نم  و 
، دننک یم  شالت  هک  تسا  یناسک  زا  رتشیب  مبّجعت  .تسا و  اه  تبیـصم  نیرت  تخـس  نیرتگرزب و  زا  - دیوگ یم  سابع  نبا  هک  روط 

ردق نآ  دـننک ، ناربج  ار  شهابتـشا  دـنرادهگن و  ار  وا  تمارک  هکنیا  يارب  دـننک و  هلماعم  ربمایپ  يوربآ  اب  ار  یباحـص  کی  يوربآ 
.دربب لاوئس  ریز  ار  شتامیلعت  مالسا و  ترضح و  نآ  دوش و  هتشاذگ  ص »  » ربمایپ تمارک  باسح  هب  دنچره  دننک  یم  ششوک 

مینک یمن  رارقا  ارچ  مینیبن ؟ قفاوم  نامیاهاوه ، اب  ار  نآ  هاگره  میئاـمن  یم  نآ  نفد  رد  شـالت  مینک و  یم  رارف  تقیقح  زا  اـم  ارچ  و 
؟ دنور یم  باوص  هار  مه  دننک و  یم  هابتشا  مه  دنراد و  یئاهسوه  اهاوه و  ضارغا و  دنتسه و  رشب  ام  دننام  مه  باحصا  هک 

یم لقن  ام  يارب  ار  مالّسلا  مهیلع  ءایبنا  ناتساد  باتک  نآ  مناوخ و  یم  ار  ادخ  باتک  هک  هاگنآ  رگم  دتـسیا  یمن  زاب  مبّجعت  زگره  و 
.دندوب رظان  دهاش و  ار  تازجعم  همه  نآ  دنچره  دندید  دوخ  ياهتلم  زا  تفلاخم  ردقچ  هک  دنک 

.يا هدننکاطع  رایسب  وت  انامه  هک  تسرفورف  ام  رب  یتمحر  دوخ ، شیپ  زا  زاسن و  فرحنم  تیاده ، زا  سپ  ار  ام  بولق  اهلاراب ،
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زا هک  دـنناد  یم  ناناملـسم  ياـه  یتخبدـب  رتشیب  لوئـسم  ار  وا  هک  منک  كرد  مود  هفیلخ  لاـبق  رد  ار  هعیـش  عضوم  مناوت  یم  نونکا 
هک یفارتعا  .تخاس و  مورحم  دـسیونب ، تساوخ  یم  ص »  » ربمایپ هک  یتیادـه  باتک  زا  ار  تّما  دـش و  زاغآ  هبنـشجنپ  زور  تبیـصم 

: هک تسا  نیا  تسین ، نآ  زج  يا  هراچ 

هک نانآ  اما  دورب و  اهنآ  يارب  يرذـع  لابند  قح ، دروم  رد  دسانـشب و  ار  دارفا  هکنیا  زا  لبق  دسانـشب  ار  قح  هک  تسا  یـسک  لـقاع  »
« . تسین ینخس  اهنآ  اب  ار  ام  دارفا ، اب  رگم  دنسانش  یمن  ار  قح 

هماسا هاپس  رد  باحصا  -3

و تخاس ، هداـمآ  ناـیمور  اـب  گـنج  يارب  ار  نازابرـس  زا  یهاپـس  زور ، ود  هب  شتاـفو  زا  لـبق  ص »  » مرکا ربماـیپ  ناتـساد : هصـالخ 
ياهتیـصخش زا  نت  دـنچ  نازابرـس ، ناـیم  رد  و  دوب ، لاـس   18، تقو نآ  رد  شرمع  هک  درپـس  دـیز  نـب  هماـسا  هـب  ار  نآ  یهدـنامرف 

.دومن جیسب  ار ، باحصا  ناگرزب  رگید  هدیبع و  وبا  رمع و  رکب و  وبا  دننام  راصنا  نیرجاهم و 

يوم زوـنه  هک  یلاـحرد  دـنک  تساـیر  اـم  رب  ناوـج  کـی  هنوـگچ  دـنتفگ : هدرک و  کیکـشت  هماـسا  یهدـنامرف  رد  دارفا  زا  یخرب 
.دندرک یم  هرخسم  دندز و  یم  هنعط  شردپ  تسایر  رد  زین  البق  هکنانچ  هدشن ! زبس  شتروص 

نآ زا  دش  ینابصع  رثأتم و  رایسب  ص »  » لوسر ترضح  هک  دنتفگ  تشرد  نانخس  دندومن و  داقتنا  دندرک و  هرخسم  يردقب  هصالخ 
نیمز رب  ار  اهاپ  روز  هب  دوب و  هتـسب  ار  كرابم  رـس  تشاد و  بت  تخـس  هک  یلاحرد  اذـل  و  دوب ، هدینـش  هک  اه  هنعط  اهداقتنا و  همه 
تفر الاب  ربنم  زارف  رب  هدش و  جراخ  لزنم  زا  ناگدننکداقتنا ، يوهایه  لاجنج و  تدش  زا  - داب شیادفب  مردام  ردپ و  هک  - دیـشک یم 

: دومرف راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  سپ  و 
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وا یهدـنامرف  رد  امـش  زورما  رگا  و  مونـش ، یم  هماـسا  هب  نداد  تراـما  دروم  رد  اهامـش  یخرب  زا  هک  تسا  ینانخـس  هچ  مدرم ، يا  »
یهدنامرف تسایر و  هتسیاش  وا  مسق ، ادخ  هب  .دیدز  یم  هنعط  شردپ ، یهدنامرف  تراما و  رد  زین  البق  دینزب ، هنعط  دینک و  کیکـشت 

(1) .دراد . ». .  ار  یگتسیاش  نیا  زین  شدنزرف  هک  هنوگ  نامه  دوب ،

: دومرف یم  دومن و  رما  نیا  رد  باتش  لیجعت و  هب  قیوشت  ار  اهنآ  هاگنآ  و 

یلو دومرف  یم  رارکت  ار  هلمج  نیا  هتـسویپ  .دـیهد و  تکرح  ار  هماسا  هاپـس  دـیتسرفب ، ار  هماسا  هاپـس  دـیزاس ، هدامآ  ار  هماسا  هاـپس 
.دننکب دنتساوخ  یمن  مه  ار  راک  نیا  هک  دندز ، رداچ  فرج »  » مان هب  يا  هقطنم  رد  هصالخ  و  دوبن ، یئاونش  شوگ  نادنچ 

ردقچ نیا  تسا ! ؟ شلوسر  ادخ و  هب  تبسن  یتراسج  هچ  یتأرج و  هچ  نیا  هک : دناشک  یم  لاوئس  نیا  هب  ارم  یناتـساد  نینچ  دننام 
منک یمن  رواب  چیه  نم  .تسا  نابرهم  میحر و  نینمؤم  رب  صیرح و  اهنآ  رب  هک  ومه  .تسا  ص »  » مرکا لوسر  ینامرفان  یشک و  قح 

! درک ادیپ  ناوتب  يرذع  یتراسج ، نینچ  نیا  يارب  هک  دنک  رواب  دناوت  یمن  مه  سک  چیه  و 

دروخرب - کـیدزن زا  هچ  رود و  زا  هچ  - باحـصا فرـش  تمارک و  اـب  هک  منک  یم  دروخرب  یثداوح  نینچ  هب  یتقو  هشیمه ، دـننام  و 
هک ار  يا  هیـضق  تفرگ  هدیدان  ای  بیذکت  ناوت  یمن  یلو  مریگب  هدیدان  ای  منک  بیذـکت  ار  یئایاضق  نینچ  منک  یم  شـشوک  دراد ،

.دنراد عامجا  قافتا و  نآ  رب  ینس ، هعیش و  زا  نیثّدحم  نیخروم و  مامت 

يا هنزو  شزرا و  مهدن و  ناشن  بّصعت  یبهذم  چیه  هب  تبسن  مشاب و  هتشاد  فاصنا  هک  ما  هتـسب  نامیپ  مراگدرورپ  اب  هک  مه  نم  و 
يارب زج 

141 ص :

-ج 3-ص 226. يربط خیرات  ص 207 ، -ج 3 - هیبلحلا هریسلا  -ج 2-ص 317 ، ریثا نبا  خیرات  -ج 2-ص 190 ، دعس نبا  تاقبط  - 1

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 172 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11234/AKS BARNAMEH/#content_note_141_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف ترضح  نآ  تسا و  خلت  اجنیا  رد  - دنیوگ یم  هک  روط  نامه  - مه قح  مشابن و  لئاق  قح ،

 . .« . .دشاب خلت  دنچره  يوگب  ار  قح  دشاب و  تدوخ  هیلع  دنچره ، نک  اشفا  ار  قح  »

ار ناـشراگدرورپ  رما  تقیقح  رد  دنتـشاد ، دـیدرت  هماـسا ، یهدـنامرف  رد  هک  باحـصا  نیا  هک : تـسا  نـیا  ناتـساد  نـیا  رد  قـح  و 
نآ رد  يرذع  چیه  دنک و  یمن  لوبق  یلیوأت  تسین و  ریذپدیدرت  زگره  هک  دندرک  یم  یحیرـص  ّصن  اب  تفلاخم  دندرک و  ینامرفان 

زگره دننک و  یم  اپ  تسد و  حـلاص ، » فلـس   » باحـصا و يوربآ  ظفح  يارب  دارفا  یخرب  هک  یهاو  چوپ و  ياهرذـع  رگم  دـنرادن 
ناـنادان و ناداوـس و  یب  زا  هکنیا  رگم  دریذـپ ، یمن  ار  يزیگنا  بیرف  ياـه  هناـهب  نینچ  هجو ، چـیه  هـب  يدـنمدرخ ، هدازآ و  ناـسنا 
هک ییهن  تسا و  بجاو  شتعاـطا  هک  یـضرف  نیب  یقرف  هک  اـجنآ  اـت  هدـنکفا  ناشناگدـید  رب  هدرپ  روـک ، بّصعت  هک  دـشاب  يدارفا 

.دنراذگ یمن  تسا  مزال  شکرت 

ّتنس لها  ياه  هناهب  دادن و  یئاج  هب  هار  ما  هشیدنا  یلو  مبایب ، یئاه  هناهب  یصاخشا  نینچ  يارب  مناوتب  دیاش  مدیشیدنا  رایـسب  نم  و 
هماسا هک  یتروص  رد  دنتـشاد ، مالـسا  رد  يرتشیب  هقباس  دـندوب و  شیرق  خویـش  ناگرزب و  زا  الثم  هک  مدـناوخ  اـه  نیا  دروم  رد  ار 

يا هقباس  چیه  الـصا  و  دوب ، هدرکن  تکرـش  نینح  دحا و  ردب و  دننام  مالـسا  زاس  تشونرـس  ياهدربن  زا  کی  چیه  رد  دوب و  ناوج 
ـالاب و نینـس  رد  هک  یناـسنا  اـتعیبط  دوـب و  لاـسو  نس  مک  درک ، راذـگاو  وا  هب  ار  هاپـس  یهدـنامرف  ربماـیپ ، هک  یتـقو  هکلب  تشادـن 

دورف ناناوجون  مکح  ربارب  رد  رـس  یهیدب ، روطب  دنز و  یم  زابرـس  نتفر ، ناناوجون  راب  ریز  ندرک و  تعاطا  زا  دراد ، رارق  یلاسنهک 
زا یکی  اب  ار  وا  هک  دنتساوخ  یم  ربمایپ  زا  دندرک و  نعط  هماسا ، یهدنامرف  رد  اذل  دروآ و  یمن 
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! دنک ضوع  باحصا ، ناگرزب  اهتیصخش و 

نیا ّدر  زج  يا  هراچ  هتسناد ، ار  شماکحا  هدناوخ و  ار  نآرق  هک  یناملسم  ره  تسین و  دنبیاپ  یعرش  ای  یلقع  لیلد  چیه  هب  هناهب  نیا 
: دیامرف یم  دنوادخ  اریز  .درادن  یهاو  ۀناهب 

(1) اوُهَْتناَف . » ُْهنَع  ْمُکا�هَن  ا�م  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلَا  ُمُکا�تآ  ا�م  «َو 

.دیراذگاو دنک ، یهن  ار  هچنآ  دیریذپب و  دیریگب و  دهد ، روتسد  امش  هب  ربمایپ  هچنآ  -

: دیامرف یم  نینچمه  و 

ًال�الَض َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  ّللَا َو 
�

َه ِصْعَی  ْنَم  ْمِهِْرمَأ َو  ْنِم  ُهَرَیِْخلَا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ّللَا َو 
�

ُه یَضَق  ا�ذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمْؤُِمل َو �ال  َنا�ک  ا�م  «َو 
 . (2) ًانِیبُم »

، دنکب شربمایپ  ادـخ و  ینامرفان  سکره  دـننک و  مکح  شلوسر ، ادـخ و  هک  يراک  رد  تسین  يرایتخا  ار  ینمؤم  نز  درم و  چـیه  -
.تسا هتفر  ورف  يراکشآ  یهارمگ  هب  نامگ  یب 

هراـبرد میوـگب  هک  دـسر  هچ  ارم  و  دندنـسپب ، ار  نآ  نـالقاع  هک  دـنام  یم  يا  هناـهب  هچ  هدرپ ، یب  حیرـص و  ياـه  نتم  نـیا  زا  سپ 
نایذه هب  ار  وا  و  تسا ، هتفهن  شلوسر  مشخ  رد  دنوادخ  مشخ  دنتسناد ، یم  هکنآ  لاح  دندروآ  مشخ  هب  ار  ادخ  ربمایپ  هک  یهورگ 

رامیب وا  هک  یلاحرد  دندرکن  اپرب  هک  یلاجنج  وهایه و  هچ  دنتفگن و  هک  اهنخـس  هچ  شترـضح ، روضح  رد  دـنتخاس و  مهتم  یئوگ 
هکنیا ياجب  و  تسین ؟ سب  ار  نانآ  ایآ  .دنار  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  اهنآ  ترـضح  هک  اجنآ  ات  - دنوش شیادف  مردام  ردـپ و  هک  - دوب

زا هتخومآ ، اهنآ  هب  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دـنا و  هدـش  بکترم  هچنآ  زا  دـننک  شزرمآ  بلط  هبوت و  یهلا  هاگرد  هب  دـنیایب و  لقع  هب 
هک دنهاوخب  ربمایپ 
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اهنآ رب  هک  یـسک  هب  دـنتفرورف و  يرتنوزف  یهارمگ  رد  هکلب  دـندرکن ، ار  راک  نیا  اهنت  هن  دـنک ، ترفغم  شزرمآ و  بلط  اهنآ  يارب 
شنداد یهدنامرف  رد  سپ  دندشن ، لئاق  شیارب  یمارتحا  دـندرکن و  تاعارم  ار  شقح  دنتـشاد و  اور  تراسج  دوب ، نابرهم  میحر و 

ات دوب ، هتفریذـپن  مایتلا  مخز  نآ  زونه  و  دوب ، یئوگ  نایذـه  هب  شندومن  مهتم  زا  سپ  زور  ود  تسرد  نیا  دـندرک و  نعط  هماـسا  هب 
دوش جراخ  هناخ  زا  - دیـشک یم  نیمز  رب  ار  اهاپ  يرامیب ، تدش  زا  دنا  هدرک  لقن  نیخروم  هک  - لاح نآ  اب  دـندرک ، شروبجم  هکنیا 

.دراد ار  یهدنامرف  تقایل  هماسا  هک : دنک  دای  دنگوس  و 

ار ام  نخـس ، نیا  دندرک و  کیکـشت  زین  هثراح  نب  دیز  تسایر  رد  البق  هک  دـندوب  اهنامه  اهنیا ، هک  دـنامهف  یم  ام  هب  ربمایپ  دوخ  و 
یئاهنآ زگره  هک  دـهد  یم  یهاوگ  ناشاه  هقباس  دـنا و  هتـشاد  هتـشذگ  رد  یهباـشم  ياهیریگعـضوم  اـه  نیا  هک  دزاـس  یم  هّجوتم 

یناگدننک لادج  نانمـشد و  زا  هکلب  دـشابن ، یهارکا  ناشلد  رد  دنـشاب و  میلـست  دـندرک ، یمکح  شربمایپ  ادـخ و  رگا  هک  دنتـسین 
.دندوب لئاق  دشاب ، شلوسر  ادخ و  ماکحا  اب  رگا  یتح  تفلاخم ، داقتنا و  قح  ناشدوخ  يارب  هک  دندوب 

هک سک  نآ  و  ص »  » ادـخ لوـسر  مشخ  ةدـهاشم  مغر  یلع  هک  تسا  نیا  تسا ، اـهنآ  يارچو  نوـچ  یب  تفلاـخم  رگناـشن  هچنآ  و 
یتسس و لاح  نیااب  هماسا ، هاپس  هب  نتـسویپ  رد  باتـش  رب  ینبم  اهنآ  هب  ترـضح  روتـسد  دش و  هدرپس  وا  هب  مچرپ  شکرابم ، تسدب 
مغ و زا  رپ  شبلق  هک  یلاحرد  درک  تلحر  ایند  زا  - داب شیادـف  هب  مردام  ردـپ و  هک  - ترـضح نآ  هکنیا  ات  دـنتفرن  دـندرک و  یلهاک 

یم تاجن  هک  یکدنا  زج  دـندش و  یم  ریزارـس  مّنهج  هب  دنتـشگ و  یمرب  ارقهق  هب  يدوزب  هک  دوب  شا  هتـشگرب  تخب  تّما  رب  هودـنا 
یمک تلع  هب  ترـضح  هیبشت  نیا  و   ) .دـنا هدـش  اـهر  اـههاگارچ  رد  دوخ  رـس  هک  درک  هیبشت  ینارتش  هب  ار  ناـنآ  ترـضح  دـنتفای و 

، وا زا  سپ  هک  تسا  يدارفا 
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( . نارتش رگید  هب  تبسن  تسا  مک  یلیخ  ناشددع  هک  هاگارچ  رد  دوخرس  نارتش  دننام  دندنام ، اجرباپ  شهار  رد 

شیاهروحم نیرتروهشم  رصانع و  نیرتزراب  زا  هک  مینیب  یم  ار  مود  هفیلخ  میشاب ، هدرک  هیضق  نیا  رد  يرتشیب  تقد  میتساوخ  رگا  و 
يرگید دنک و  رانکرب  ار  هماسا  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  دـمآ و  رکب  وبا  هفیلخ  دزن  ادـخ  لوسر  تافو  زا  سپ  هک  دوب  وا  اریز  تسا 

هک یهد  یم  روتـسد  نم  هب  ایآ  باـطخ ! دـنزرف  يا  دنیـشنب  تیازع  هب  ترداـم  تفگ : وا  هب  رکب  وبا  و  دـیامن ، بصن  شیاـج  رـس  ار 
تسا (1). هدرک  بصن  ار  وا  ربمایپ  هک  یلاحرد  منک  شرانکرب 

خیرات رب  تسا و  هتفهن  اجنیا  رد  رگید  يزار  هکنیا  ای  دـمهفب ، دوب - هدرک  كرد  رکب  وبا  هک  - ار تقیقح  نیا  هک  دوب  اجک  رمع  سپ 
دنا و هدرک  تداع  نادـب  هک  نانچمه  دـنزیرن  ار  رمع  يوربآ  ات  دـنا  هدرک  ناهنپ  ار  نیا  اهنآ  دوخ  هکنیا  ای  تسا و  هدیـشوپ  ناسیون ،

.دنداد رییغت  تسا » هدرک  هبلغ  وا  رب  درد   » هژاو اب  ار  دیوگ » یم  نایذه   » هژاو هک  نانچمه 

ناشیرپ نخـس  یئوگ و  نایذه  هب  ار  وا  دندروآ و  مشخ  هب  ار  ترـضح  نآ  هبنـشجنپ  زور  رد  هک  تسا  یباحـصا  نیا  زا  نم  یتفگش 
: دیوگ یم  نانآ  هب  ادخ  باتک  .تسا و  سب  ادخ  باتک  ار  ام  دنتفگ : دندرک و  مهتم  یئوگ 

 . (2) ّللَا »
�

ُه ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  ّللَا 
�

َه َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  »

.درادب ناتتسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد ، یم  تسود  ار  ادخ  رگا  ربمایپ ) يا   ) وگب -

زا سپ  تسرد  کنیا  دوب و  هدـش  لزان  وا  رب  ادـخ  باتک  هک  یـسک  ات  دـندوب  اناد  شماـکحا  ادـخ و  باـتک  هب  رتشیب  اـهنآ  اـیوگ  و 
زا شیب  ار  وا  ترضح ، نآ  تلحر  زا  زور  ود  زا  شیپ  كاندرد و  هثداح  نآ  زا  زور  ود  تشذگ 
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تبیصم نآ  رد  رگا  .دننک و  یمن  تعاطا  ار  شنامرف  دننک و  یم  کیکشت  هماسا  هب  شنداد  تیالو  رد  دنزاس و  یم  نیگمشخ  شیپ 
زا هک  یلاحرد  هدـیچیپ  دوخ  هب  يرداچ  هتـسب و  يرـس  اب  هک  دـش  راچان  مود ، تبیـصم  نیا  رد  دوب ، هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  تسخن ،

راگدرورپ دیحوت  زا  سپ  هک  دیامن  داریا  یلّصفم  ۀبطخ  هتفر ، ربنم  زارف  رب  دوش و  جراخ  لزنم  زا  دیشک ، یم  نیمز  رب  اپ  درد ، تّدش 
تسا و هتفای  یهاگآ  ناشندز ، هنعط  زا  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  زین  تسا و  رودـب  وا  زا  یئوگ  نایذـه  هک  دـنامهفب  اهنآ  هب  شـشیاتس ، و 
هک دنرواب  نیا  رب  مه  زاب  ایآ  .دنتفرگ  هرخسم  هب  ار  شنخس  زین ، لاس  راهچ  زا  لبق  هک  دوش  روآدای  اهنآ  هب  ار  يرگید  ناتساد  هاگنآ 

؟ دیوگ یم  هچ  دناد  یمن  درد ، تّدش  رثا  رد  ای  دیوگ  یم  نایذه  وا 

اب دـنهد و  یم  رارق  تراسج  دروم  ار  تربمایپ  هک  دـنراد  تأرج  هنوگچ  اهنیا  .میوگ  یم  انث  دـمح و  منک و  یم  هیزنت  ار  وت  ایادـخ !
هک دـهد  یم  روتـسد  اهنآ  هب  هک  اجنآ  ات  دـننک  یم  تفلاخم  مه  تّدـش  هب  دـنزرو و  یم  تفلاخم  دـنک ، یم  اـضما  وا  هک  يدادرارق 
نب هّللا  دبع  رب  ندرازگزامن  زا  دنـشک و  یم  ار  شنهاریپ  رگید ، راب  دریذپ و  یمن  اهنآ  زا  رفن  کی  یلو  دنـشارتب ، رـس  دننک و  ینابرق 

رب هک  ار  هچنآ  دنزومآ  یم  وا  هب  یئوگ  يراذگب ! زامن  نیقفانم  رب  هک  هدرک  یهن  ارت  دنوادخ  دنیوگ : یم  وا  هب  دـننک و  یم  عنم  یبا ،
: یئامرف یم  تنآرق  رد  وت  هک  یلاحرد  تسا  هدش  لزان  وا  دوخ 

 . (1) ْمِْهَیلِإ » َلُِّزن  ا�م  ّنِلل 
ِسا� َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلَا  َْکَیلِإ  ا�ْنلَْزنَأ  «َو 

.یئامن نایب  یهد و  حیضوت  اهنآ  هب  هدش ، لزان  مدرم  رب  هچنآ  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق  -و 

: یئامرف یم  نینچمه  و 
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 . (1) ّللَا »
�

ُه َكا�رَأ  ا�ِمب  ّنلَا 
ِسا� َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َبا�تِْکلَا  َْکَیلِإ  ا�ْنلَْزنَأ  ّنِإ 

�
ا »

.تسا هداد  میلعت  وت  هب  دنوادخ  هچنآ  قبط  ینک  مکح  مدرم  نیب  ات  قح ، اب  میدرک ، لزان  وت  رب  ار  باتک  ام  انامه  -

: تسا قح  وت  لوق  یئامرف و  یم  نینچمه  و 

(2) َنوُمَْلعَت . » اُونوُکَت  َْمل  ا�م  ْمُکُمِّلَُعی  َو  َهَمْکِْحلَا ، َبا�تِْکلَا َو  ُمُکُمِّلَُعی  ْمُکیِّکَُزی َو  ا�ِنتا�یآ َو  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْکنِم  ًالوُسَر  ْمُکِیف  ا�ْنلَسْرَأ  ا�مَک  »

امش هب  ار  تمکح  باتک و  دنک و  یم  ناتکاپ  دناوخ و  یم  امش  رب  ار  ام  ياه  هیآ  هک  میداتسرف ، ناتدوخ  زا  يربمایپ  امش  رب  هکنانچ 
.دیا هتسناد  یمن  هچنآ  امش  هب  دزومآ  یم  دزومآ و  یم 

یئوگ ناشیرپ  هب  ار  وا  رابکی  دـننک و  یمن  تعاطا  ار  شنامرف  رابکی  دـنناد ، یم  رتالاب  وا  زا  ار  دوخ  ۀـجرد  هک  هورگ  نیا  زا  اـتفگش 
تـسایر رد  مه  یهاگ  دـننک و  یم  مارتحا  بدا و  هئاسا  شماقم  هب  دـنیامن و  یم  فالتخا  وهاـیه و  شروضح  رد  دـننک و  یم  مهتم 
يدیدرت هچ  رگید  نیا  زا  سپ  .دننز  یم  هنعط  دننک و  یم  دیدرت  دیز ، نب  هماسا  شدـنزرف  هب  وا  زا  سپ  هثراح و  نب  دـیز  هب  شنداد 

ّتبحم و رثا  رد  دنرگنب و  لاوئس  تمالع  اب  ار  باحصا  عضاوم  نیا  هک  یماگنه  دنراد  قح  نایعیـش  هک  دنام  یم  نارگـشهوژپ  يارب 
زا دروم  جـنپ  ای  راهچ  زا  شیب  نم  دـنچره  دـنوش ، یم  نارگن  دـنجنر و  یم  عضاوم  نیا  زا  شتیب ، لها  و  ص »  » مرکا ربمایپ  هب  هقالع 

ياملع یلو  مدش  روآدای  ار  دروم  دنچ  نیا  هنومن ، ناونع  هب  اهنت  مراد و  یئوگ  هصالخ  هب  رظن  اریز  مدرکن  لقن  ار  باحصا  تفلاخم 
لها ياملع  ياهدنسم  حاحص و  هب  اهنت  دنا و  هدرک  تفلاخم  حیرـص  ياه  ّصن  اب  باحـصا  هک ، دنا  هدرک  لقن  ار  دروم  اهدص  هعیش 

.دنا هدومن  لالدتسا  تنس 
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اهنت هن  موش ، یم  ریحتم  نادرگرس و  منک ، یم  یسررب  ار  هّللا  لوسر  هب  تبسن  باحصا  ياهیریگعضوم  زا  یـضعب  هک  یماگنه  نم  و 
هک دـننک  یم  فیرعت  نینچ  ام  يارب  ار  باحـصا  اهنآ  .زین  تعاـمج  تنـس و  لـها  ياـملع  عضوم  زا  هکلب  باحـصا ، نآ  دروخرب  زا 

هدرک عنم  تقیقح  هب  یبای  تسد  زا  ار  رگـشهوژپ  ناس  نیدب  درادن و  ار  نانآ  زا  داقتنا  ضّرعت و  ّقح  سک  چیه  دنا و  قحرب  هراومه 
.دنزاس یم  راتفرگ  يرکف ، تاضقانت  رد  ار  وا  و 

نایعیش رظن  دوب و  دهاوخ  باحصا  نیا  زا  یقیقح  یمیسرت  هک  موش  یم  روآدای  ار  رگید  ياه  هنومن  یخرب  تشذگ ، هچنآ  رب  هفاضا 
: دیمهف میهاوخ  زین  ار 

« ٍبا�سِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِربا�ّصلَا  یَّفَُوی  ا�مَّنِإ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  و  اهرازآ » رب  ربص   » باـب رد  ص 47  ج 4 ، دوخ ، حیحـص  رد  يراخب 
: تسا هدروآ 

هک یمیـسقت  دـننام  درک  یمیـسقت  ص »  » ربماـیپ تسا : هتفگ  هّللا  دـبع  تفگ ، یم  هک  مدینـش  ار  قیقـش  تـفگ : درک  ثیدـح  شمعا 
، نآ رد  هک  تسا  یمیسقت  نیا  مسق  ادخب  تفگ : راصنا  زا  یکی  درک ) یم  میـسقت  مدرم  نیب  ار  يزیچ  و   ) دومن یم  تاقوا  زا  یـضعب 

ناـیم رد  وا  مدـمآ و  وا  دزن  هب  سپ  مناـسر ، یم  ربماـیپ  هب  ار  فرح  نیا  نم ، اـما  متفگ : تسا ! هدوبن  رظن  روـظنم  دـنوادخ ، تیاـضر 
تشگ نیگمشخ  رایسب  دش و  مهرد  شا  هرهچ  دمآ و  نارگ  ترضح  رب  یلیخ  مدرک ، ضرع  وا  هب  ار  بلطم  دوب و  هتـسشن  باحـصا 

: دومرف هاگنآ  مدوب ، هدرکن  هاگآ  ار  وا  شاک  يا  مدرک ، یم  وزرآ  هک  اجنآ  ات 

« . درک ربص  دید و  رازآ  نیا  زا  شیب  یسوم  ترضح  »

نب سنا  تسا : هدروآ  ندـیدنخ  مسبت و  باب  رد  « - کحـضلا مسبتلا و  باب  یف  بدالا   » ینعی باـتک ، ناـمه  رد  يراـخب  نینچمه  و 
ياه هیشاح  اب  ینارجن  یئابع  وا  رب  هک  یلاحرد  متفر  یم  هار  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  تفگ : هدرک  ثیدح  ار  ام  کلام 

کی .دوب  یمیخض 
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.دیشک تدش  هب  تفرگ و  ار  ربمایپ  يابع  رانک  دیسر ، وا  هب  یبارعا  رفن 

هب داد  روتسد  هدرک و  یمسبت  وا  هب  ترضح  .دنهدب  نم  هب  يزیچ  تسا ، وت  دزن  هک  ادخ  لام  زا  هدب  روتسد  دمحم ! يا  تفگ : هاگنآ 
.دننک کمک  وا 

هدروآ دوش ، یمن  وربور  مدرم  اب  شنزرـس  اب  هک  یـسک  « - باتعلاب سانلا  هجاوی  مل  نم   » باب رد  بدا  باـتک  رد  يراـخب  مه  زاـب  و 
هب شربخ  .دنتـسج  يرود  نآ  زا  یهورگ  دـننک ، هدافتـسا  وا  زا  داد  هزاجا  تخاس و  ار  يزیچ  ص »  » ربماـیپ دـیوگ : هشئاـع  هک  تسا 
یم نم  هک  يزیچ  نآ  زا  یهورگ  هک  تسا  هدـش  هچ  دومرف : راـگدرورپ  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  دـناوخ و  يا  هبطخ  دیـسر ، ترـضح 

تیـشخ شترـضح  زا  همه  زا  شیب  متـسه و  دنوادخ  تساوخ  هب  نانآ  ملعا  نم  انامه  دنگوس ، ادخ  هب  سپ  دننک ، یم  يرود  مزاس ،
.مراد

یم ربماـیپ  تلزنم  ماـقم و  زا  رتـالاب  ار  دوخ  ماـقم  هک  دـبای  یم  ار  ناـنآ  دـنک ، یفاکـشوم  تقد و  یتیاور ، نینچ  لـثم  رد  سکره  و 
زا یخرب  تسا  هدرک  راداو  رما  نیا  هکلب  دنیامیپ ، یم  ار  تسرد  هار  ناشدوخ  دنک و  یم  هابتـشا  وا  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  دنتـسناد و 

هکنیا ای  دـشاب  هتـشاد  تفلاخم  ربمایپ  راک  اب  هک  دـنچره  دنـشاب  باحـصا  ياهراک  ندرک  تسرد  حیحـصت و  یپ  رد  هک  ار  نیخروم 
هک دنتشاد  ردب »  » ناریـسا دروم  رد  هک  یتواضق  دننام  دنهدب  ناشن  ربمایپ  زا  رتالاب  يوقت ، ملع و  زا  یتبترم  هب  ار  باحـصا  زا  یـضعب 

: تسا هدومرف  ترضح  هک  دننک  یم  لقن  ینیغورد  ياهتیاور  هراب  نیارد  و  دنداد ! صیخـشت  راکتـسرد  ار  رمع  و  راکاطخ ، ار  ربمایپ 
یم ناشلاح  نابز  دیاش  و  باطخ ! دنزرف  رگم  دنک  یمن  ادیپ  تاجن  نآ  زا  سک  چیه  تخاس ، راتفرگ  یتبیـصم  هب  ار  ام  دنوادخ  رگا 

.درادن دوجو  نآ  زا  رت  حیبق  هک  دساف  هابت و  هدیقع  نیا  زا  ادخ  رب  هانپ  دوش ! یم  كاله  ربمایپ  دشابن  رمع  رگا  دیوگ :

درخ هب  هک  تسا  بجاو  وا  رب  رتخاـب و  زا  رواـخ  يرود  ةزادـنا  هب  تسا  رود  مالـسا  زا  تسا ، رواـب  نینچ  رب  هـک  یـسک  مـسق  ادـخب 
ددرگزاب و شیوخ 
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: دومرف یلاعت  يادخ  .دنارب  نتشیوخ  بلق  زا  ار  ناطیش 

ّللَا َأ
�

ِه ِدَْعب  ْنِم  ِهیِدْهَی  ْنَمَف  ًهَوا�شِغ ، ِهِرََـصب  �یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَـس َو  �یلَع  َمَتَخ  ٍْملِع َو  �یلَع  ّللَا 
�

ُه ُهَّلَـضَأ  ُها�وَه َو  ُهَه�لِإ  َذَخَِّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  «َأ 
 . (1) َنوُرَّکَذَت » �الَف 

شوگ و رب  هدیـشک و  یهارمگ  هب  ار  وا  ملع ، يور  زا  دنوادخ  هداد و  رارق  شیوخ  يادخ  ار ، دوخ  ياوه  هک  ار  یـسک  يدیدن  ایآ  -
؟ دیریگ یمن  دنپ  ارچ  دنک ! ؟ یم  تیاده  ار  وا  یسک  هچ  ادخ ، زا  دعب  سپ  تسا ، هدنکفا  يا  هدرپ  شا  هدید  رب  هداهن و  رهم  شبلق 

هار زا  ار  وا  شیارگ  نیا  دـنک و  یم  يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  زا  ص »  » ادـخ ربمایپ  هک  دـنرواب  نیا  رب  هک  اـهنیا  مسق ، مدوخ  ناـج  هب 
اوه و زا  يوریپ  اـب  اـهنت  هتفرگن و  رارق  رظن  روظنم  دـنوادخ ، تیاـضر  نآ ، رد  هک  دـنک  یم  یمیـسقت  سپ  دزاـس ، یم  فرحنم  قـح 
رتاوقتاب و ار  دوخ  اتـسار  نیا  رد  تسا و  هتخاس  ار  اهنآ  ادـخ  لوسر  هک  دـننک  یم  زیهرپ  یئاـهزیچ  زا  هک  ناـنآ  تسا و  شا  هفطاـع 

نانآ هکنیا  هب  دسر  هچ  دنتسین ، ناناملـسم  يوس  زا  یمارتحا  ریدقت و  چیه  راوازـس  يدارفا  نینچ  نیا  دنناد ، یم  ادخ  لوسر  زا  رتاناد 
ناناملـسم دنرت و  تلیـضف  اب  ادخ ، ناگدـنب  مامت  زا  هّللا ، لوسر  زا  سپ  هک  دـننک  تواضق  نینچ  دـنرب و  الاب  ناگتـشرف  ۀـجرد  هب  ار 

لها شور  اب  نیا  و  دنـشاب ! یم  ربمایپ  باحـصا  هک  رطاخ  نیا  هب  اهنت  دنیامیپب  ار  ناشهار  دننک و  يوریپ  اهنآ  زا  هک  دنا  هدش  توعد 
رگا و  دننک ، هفاضا  اهنآ  هب  ار  باحـصا  ۀـمه  هکنیا  رگم  دنتـسرف  یمن  شلآ  دـمحم و  رب  تاولـص  اهنآ  اریز  درادـن ، تقفاوم  تنس ،
تیب لها  ربمایپ و  رب  ناشینطاب  لیم  مغر  یلع  هک  تسا  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  هدرک و  صخـشم  ار  اهنآ  تلزنم  ردق و  ناحبـس ، يادخ 

تاولص و شکاپ 
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نآ میهاوخ  یم  ام  ارچ  سپ  دننادب ، دنوادخ  دزن  ار  نانیا  ماقم  دنرآ و  دورف  رس  دنوش و  عضاخ  تیب  لها  ربارب  رد  ات  دنتسرفب ، دورد 
زا رتالاو  ار  ناشماقم  دـنوادخ  هک  میهد  رارق  یناسک  اـب  نوگمه  میربب و  دوخ ، تلزنم  زا  رتارف  دوخ و  ۀـجرد  زا  رتـالاب  ار  باحـصا 

.تسا هدیشخب  يرترب  نایناهج  رب  ار  اهنآ  هداد و  رارق  نارگید 

دیعبت ار  نانآ  دندیزرو و  ربمایپ  تیب  لها  اب  توادع  ینمـشد و  ردـق  نآ  هک  اه  نامه  نایـسابع ، نایوما و  هک  مریگب  هجیتن  راذـگب  و 
الاب و تلیـضف  ردـقچ  هک  دـندوب  هدرب  یپ  یگژیو  نیا  هب  دـندومن ، ماع  لتق  ناشناوریپ  نایعیـش و  اب  هراومه  هتخاـس و  هراوآ  هدرک و 
ار یناملسم  چیه  تاولص  ناحبس ، يادخ  هک  یئاج  رد  اریز  دراد ، ربرد  ناشنانمـشد  يارب  یگرزب  رطخ  هچ  تیب و  لها  يارب  یئالاو 
؟ دننک لیوأت  هیجوت و  تیب ، لها  هب  تبسن  ار  دوخ  يژک  ینمشد و  دنناوت  یم  يوحن  هچ  هب  سپ  اهنآ  رب  تاولـص  اب  رگم  دریذپ  یمن 

دننک رکف  هک  دنزادنایب  هابتـشا  نیا  هب  ار  مدرم  ات  دـندرک  قحلم  تاولـص ، رد  تیب  لها  اب  ار  باحـصا  ینیب  یم  هک  تسا  ور  نیازا  و 
دندوب باحصا  زا  یخرب  دوخ  ناشناگرزب ، هک  مینادب  رگا  اصوصخ  .دنراد و  رارق  تلیـضف  زا  حطـس  کی  رد  تیب ، لها  باحـصا و 

دنتساوخ اهنآ  زا  هداد و  رارق  دوخ  رودزم  ار  نیعبات  زا  یخرب  ای  دندوب  ربمایپ  اب  هارمه  یحابـص ، دنچ  هک  ار  ناشیدنا  هداس  یخرب  هک 
هطلس تموکح و  هب  نایسابع  نایوما و  ندیسر  میقتـسم  تلع  هتفر و  الاب  تفالخ  زارفرب  هک  اهنآ  اصوصخ  باحـصا  تلیـضف  رد  هک 

هک باـطخ  نب  رمع  هنومن : يارب  تسا ، میاعّدـم  رب  هاوگ  نیرتهب  خـیرات  و  دـنزاسب ، نیغورد  ياهثیدـح  دـندوب ، ناناملـسم  هدرگ  رب 
دروم رد  هک  مینیب  یم  ار  وا  کچوک ، هابتـشا  کـی  ندـید  ضحم  هب  اـهنآ  لزع  شناـیلاو و  قیقد  يرگباـسح  هب  تسا  هدـش  روهـشم 

رارق لاوئس  دروم  دنک و  یمن  تساوخزاب  ار  وا  زگره  هک  دهد  یم  ناشن  شمرن  يردقب  نایفس ، وبا  نب  هیواعم 
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ناگدـننک تیاکـش  مغر  یلع  داهن و  هحـص  يرمعلا ، ماد  ام  تیالو  نیا  رب  رمع  داد و  رارق  دوخ  یلاو  ار  وا  زین  رکب  وبا  دـهد و  یمن 
درکن و شـشنزرس  تمالم و  هیواعم ، ياهراک  هب  ضارتعا  يارب  مه  راـبکی  یتح  وا  دـندرب ، یم  رمع  دزنب  تیاکـش  وا  زا  هک  يداـیز 

مـشیربا الط و  ربمایپ  هکنیا  اب  دراد  تسد  رد  الط  رتشگنا  دشوپ و  یم  یمـشیربا  سابل  هیواعم  هک  دندرک  تیاکـش  رمع  هب  هک  هاگنآ 
: هک داد  خساپ  اهنآ  هب  تسا ، هدرک  مارح  اهدرم  رب  ار 

یب دـنام  یقاب  تیالو  بصنم  رد  لاس  تسیب  زا  شیب  هیواعم  ناس  نیدـب  و  تسا ! » بارعا  هاـش  يرـسک و  وا  اریز  دـینک ، اـهر  ار  وا  »
ياهتیالو تفرگ ، تسد  رد  ار  نیملـسم  تفالخ  ناـمثع  هک  ماـگنه  نآ  و  دـیامن ، لزع  ار  وا  اـی  دـنک  يداـقتنا  وا  زا  رفن  کـی  هکنآ 

راذگاو وا  هب  ار  نایهاپس  جیسب  داد و  ناناملـسم  یئاراد  فرـصت  رد  يرتشیب  ناوت  تردق و  ار  وا  درک و  راذگاو  وا  هب  زین  ار  يرگید 
تموکح ناناملـسم  رب  روز  هب  هنابـصاغ و  دـشاب و  تما  ماما  هیلع  بالقنا  ةدامآ  ات  داد  رارق  شرایتخا  رد  ار  برع  ناگیامورف  درک و 

هک تسا  يرگید  ینالوط  ناتساد  نیا  و  دیامنب ، دیزی  شراوخ  یم  راکهبت و  دنزرف  اب  تعیب  هب  راچان  ار  نانآ  راشف  رابجا و  اب  دنارب و 
یـسرک زارفرب  هک  ار  یباحـصا  نیا  یناور  تالاح  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  میامن ، نایب  باتک  نیا  رد  لـماک  روطب  ار  نآ  مرادـن ، اـنب 
تـساوخ هب  دـندرک و  يزاس  هنیمز  نایوما ، تلود  یئاپرب  يارب  - میقتـسم روطب  - هنوگچ هک  منک  لـیلحت  هیزجت و  دنتـسشن ، تفـالخ 

(1) دشاب ! مشاه  ینب  رد  دیابن  تفالخ  تّوبن و  هک  دندادرد  نت  شیرق 

هک تسا  نیا  رکشت  نیرتمک  دندوب و  شزاس  هنیمز  هک  دشاب  نانآ  رازگـساپس  نایوما ، تموکح  هک  تسا  بجاو  هکلب  دراد  اج  سپ 
نایوار یخرب 
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ماقم هجرد و  زا  رتالاب  يا  هجرد  رد  ار  نانآ  لاح  نیع  رد  دنزاسب و  یئاهتیاور  ناشناگرزب ، تلیـضف  رد  ات  دـنریگب  راک  هب  ار  رودزم 
نیهارب ّهلدا و  یئانشور  رد  رگا  تسا ، هاوگ  ادخ  هک  دنشارتب  ناشیارب  یئاهیگژیو  اهتلیضف و  دننک و  یفرعم  تیب ، ) لها   ) ناشنانمشد

شوخ یعون  راـچد  زین  اـم  هکنیا  رگم  دـشاب ، رکذ  لـباق  هک  دـنام  یمن  یقاـب  نآ  زا  يزیچ  دوش ، یـسررب  یقطنم ، یلقع و  یعرش و 
! میروایب نامیا  اه  ضقانت  هب  میوش و  یحول  هداس  يرواب و 

: هدش هتفگ  هک  اجنآ  ات  تسا  هدش  ناگمه  دزنابز  هک  میونـش  یم  رمع  تلادع  زا  رایـسب  ام  هک : موش  یم  روآدای  هنومن  ناونعب  اهنت  و 
ام هب  نیتسار  خـیرات  یلو  سرتن ! وگب و  یهاوخ  یم  شتلادـع  هرابرد  هچره  و  دریمن » وا  اب  تلادـع  اـت  دـندرک  نفد  هداتـسیا  ار  رمع  »

لابند الـصا  ار  ادخ  لوسر  شور  درک ، بیوصت  ار  لاملا  تیب  زا  شـشخب »  » همانرب يرجه  لاس 20  رد  رمع  یتقو  هک  دـهد  یم  ربخ 
يرگید رب  ار  سک  چـیه  تسناد و  ناسکی  لاملا  تیب  لاوما  رد  ار  ناناملـسم  ۀـمه  ص »  » ربمایپ هک  ارچ  دـشن  دـهعتم  نآ  هب  درکن و 

هیاپ عارتخا و  ار  يدـیدج  شور  باطخ  نب  رمع  یلو  دـنام  اجرباپ  تنـس  نیمه  رب  شتفـالخ  لوط  رد  زین  رکب  وبا  تشادـن و  مدـقم 
الــصا نیرجاـهم و  رگید  رب  ار  شیرق  زا  نیرجاـهم  نـینچمه  تـسناد و  مدـقم  نارگید  رب  ار  مالــسا ) رد   ) نیقباـس درک و  يراذـگ 

رترب هعیبر ، رب  ار  رـضم  هلیبـق  ناـگدرب (1)و  رب  ار  ناـیاقآ  مجع و  رب  ار  برع  تسناد و  رتـشیپ  راـصنا  رب  یلک  روـط  هـب  ار  نیرجاـهم 
داد (3). ّتیلضفا  يرترب و  جرزخ ، رب  ار  سوا  داد (2)و  رارق  هعیبر 200  يارب  رضم 300 و  يارب  سپ  تسناد ،

اب یطبر  هچ  يرترب  نیا  دینک ، تواضق  دوخ  نادنمدرخ ، يا  سپ 

153 ص :

-ج 8-ص 111. دیدحلا یبا  نبا  حرش  - 1
-ج 2-ص 106. یبوقعی خیرات  - 2

-ص 437. نادلبلا حوتف  - 3
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؟ دراد تلادع 

و تسا ، باحـصا  نیرتاناد  وا  هدش : هتفگ  هک  اجنآ  ات  درادن  زرم  ّدـح و  هک  میونـش  یم  يدایز  ياهزیچ  زین  رمع ، شناد  ملع و  زا  و 
: هدش هتفگ 

رمع تارظن  ربمایپ ، رمع و  فالتخا  دراوم  رد  دـش و  یم  لزاـن  هک  ینآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  اـب  تشاد  تقباـطم  قفاوت و  وا ، تارظن 
یقفاوت شزاـس و  چـیه  نآ  اـب  زین  نآرق ، لوزن  زا  سپ  یتح  رمع  شناد  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  نیتسار  خـیرات  یلو  دوب ! دـییأت  دروم 

هچ متفاـین ، لـسغ  يارب  یبآ  مدـش و  بنج  نم  نینمؤملا ! ریما  يا  دـسرپ : یم  وا  زا  باحـصا  زا  یکی  شتفـالخ  نارود  رد  .تشادـن 
دوش و یمن  عناق  رمع  یلو  دروآ  یم  وا  دای  هب  ار  مّمیت  دوش ، یم  راچان  رـسای  نب  رامع  هک  ناوخن ! ! زامن  دهد : یم  خساپ  رمع  منک ؟

(1) مینک ! » یم  لیمحت  وت  رب  تسا ، تناوت  رد  هک  اجنآ  ات  ام  : » دیوگ یم  راّمع  هب 

هک درک  یمن  قفاوت  ربمایپ ، تنـس  اب  رمع  شناد  ارچ  و  تشاد ؟ یـسنا  هچ  دوب ، هدش  دراو  ادخ  باتک  رد  هک  ممیت  هیآ  اب  رمع  شناد 
یم رارقا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  دوخ  رمع  .دوب و  هداد  داـی  ناـنآ  هب  ار  وضو  هک  ناـنچمه  دوب ، هتخومآ  ناـنآ  هب  ار  ممیت  یگنوـگچ 

هک دنک  یم  رارکت  راب  نیدنچ  و  ناوناب » یتح  دنرتداوساب  رمع  زا  همه  : » هک دنک  یم  فارتعا  هکلب  تسین  دنمـشناد  ملاع و  هک  دـنک 
رد هک  تسناد  یمن  ار  (2) هلالک »  » مکح هک  یلاحرد  تفر  ایند  زا  دیسر و  ارف  شلجا  انامه  و  دش » یم  كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا  »

.تسا هدمآ  خیرات  رد  هک  هنوگ  نامه  درک ، یم  قرف  رگید  ياهراب  زا  هک  دوب  هداد  یمکح  رابره  نآ 

هتفگ هک  اجنآ  ات  میونـش  یم  يدایز  ياـهزیچ  رمع  یناولهپ  تعاجـش و  زا  نینچمه  و  نادـنمدرخ ؟ يا  تسا ، اـجک  شناد  نیا  سپ 
یماگنه هدش :

154 ص :

-ج 1-ص 2. يراخب حیحص  - 1
.دشاب دنزرف  ردام و  ردپ و  ریغ  ثراو  يانعم  هب  ارهاظ  تسا و  فالتخا  هلالک  يانعم  رد  - 2
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نب رمع  هلیـسوب  دـنوادخ  دـش : هتفگ  و  دـندش ، دـنمورین  ناناملـسم  رمع ، مالـسا  اب  داـتفا و  تشحو  هب  شیرق  دروآ ، مالـسا  رمع  هک 
نیتسار و خـیرات  یلو  .رمع  مالـسا  زا  سپ  رگم  درکن  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  ربمایپ  دـش : هتفگ  و  دیـشخب ، تّزع  ار  مالـسا  باـطخ 
مدرم و روهـشم  زا  رفن  کی  تسا  هدادن  ناشن  خیرات  زگره  تسا و  هدرکن  لقن  ام  يارب  رمع  ینامرهق  تعاجـش و  زا  يزیچ  یقیقح ،
، دشاب هدناسر  لتق  هب  نآ ، زا  ریغ  قدنخ و  دـحا ، ردـب ، دـننام  یگنج  ای  دربن  رد  ار  اهنآ  باطخ  نب  رمع  هک  یلومعم  دارفا  زا  یتح  ای 

نینچمه درک و  رارف  اه ، يرارف  رگید  هارمه  دـحا ، »  » گنج رد  وا  هک  هداد  ربخ  ام  هب  خـیرات  اریز  تسا  هدـش  عقاو  نآ  سکعب  هکلب 
ياهگنج رد  یتح  تشگرب و  تسکـش  اب  یلو  داتـسرف  ار  وا  ربمایپ  ربیخ ، »  » رهـش حتف  يارب  تشاذـگ و  رارف  هب  اپ  نینح »  » گنج رد 

نآ رد  هک  دوب  هماـسا  هاپـس  اـهنآ  نیرخآ  و  دوبن ، هدـنامرف  زگره  دوـب و  بقع  ياهفـص  رد  هشیمه  درک ، یم  تکرـش  هک  کـچوک 
.دیز نب  هماسا  مان  هب  یناوج  یهدنامرف  تحت  رد  دوب ، يزابرس 

ادـخ و زا  شـسرت  باطخ و  نب  رمع  یئاسراپ  يوقت و  زا  و  نادـنمدرخ ؟ يا  تسا ، اجک  اه  ینامرهق  اـه و  یناولهپ  ياـعدا  نیا  سپ 
رد يرطاق  رگا  دنک  شا  هذخاؤم  دـنوادخ  هک  تشاد  تشحو  ردـق  نآ  هدـش : هتفگ  هک  اجنآ  ات  میونـش  یم  دایز  شتاجانم ، هیرگ و 

دوب لدگنس  نشخ و  رایـسب  هک  دهد  یم  ربخ  ام  هب  حیحـص  یعقاو و  خیرات  یلو  دوب ! هدرکن  فاص  ار  شهار  اریز  دیزغل ، یم  قارع 
نوخ زا  رپ  شندب  هک  دز  یم  ار  وا  ردق  نآ  تفرگ ، یم  وا  زا  ینآرق  ۀـیآ  زا  یلاوئـس  یـسک  رگا  تشادـن و  یفوخ  يوقت و  زگره  و 
دیشک ار  شریشمش  هک  ماگنه  نآ  دیـسرتن  ادخ  زا  ارچ  سپ  دنیوگ  یم  تسار  رگا  .دشاب  هدش  بکترم  یهانگ  هکنآ  نودب  دش  یم 

نب یـسوم  نوچمه  هکلب  هتفرن  ایند  زا  ربمایپ  هک  دروخ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا و  هدرم  دـمحم  دـیوگب : هک  ار  سکره  درک  دـیدهت  و 
رتالاب دنک و  تاجانم  شیادخ  اب  تسا  هتفر  نارمع 

155 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com


درک شومارف  ار  يوقت  دیسرتن و  ادخ  زا  ارچ  دنزب (1)و  ار  شندرگ  دیاشگب ، دمحم  گرم  هب  بل  یـسک  رگا  هک  درک  دیدهت  هکنیا 
: هک دـنتفگ  وا  هب  دـنوشن (2)و  جراخ  تعیب  يارب  رگا  ندـنازوس ، هب  دنتـسه  ارهز  همطاف  هناـخ  رد  هک  ار  یناـسک  درک  دـیدهت  یتقو 

یئاهتواضق شتفالخ ، نارود  رد  دیزرو و  تأرج  شربمایپ ، ّتنـس  ادـخ و  باتک  رب  نینچمه  و  دـشاب ! تفگ : تسا ! هناخ  رد  همطاف 
تشاد (3). تفلاخم  يوبن  تنس  ینآرق و  نوتم  مامت  اب  هک  تخاس  يراج  یماکحا  درک و 

! ؟ ادخ هتسیاش  ناگدنب  يا  كاندرد ، خلت  قیاقح  نیا  زا  اوقت  عرو و  نیا  تساجک  سپ 

متـساوخ یم  رگا  میوگ و  هاـتوک  نخـس  هک  مدرک  شـالت  هزاـت  مدرک و  رکذ  هنوـمن ، ناوـنعب  ار  روهـشم  گرزب و  یباحـص  نیا  نم 
هن هنومن  ناونع  هب  اهنت  ار  دراوم  نیا  نم  مدش ، روآدای  هک  هنوگ  نامه  یلو  دش  یم  رپ  يرامشیب  ياهباتک  منزب ، نماد  ایاضق  لیصفتب 

باحـصا و ینورد  تلاـح  زا  دـهد  یم  اـم  هب  نشور  یتلـالد  هک  دوب  هاـتوک  يا  هّمـش  مدـش ، روآداـی  هچنآ  .منک و  یم  رکذ  رـصح 
يریگولج باحصا ، هب  تبسن  دیدرت  ندرک و  داقتنا  زا  ار  مدرم  هک  یئاج  رد  اریز  تنـس ، لها  ياملع  رگیدکی  ّدض  ریاغم و  تایرظن 

شاک يا  دوش و  یم  ینامگدب  یلدود و  کش و  ثعاب  دوخ  هک  دننک  یم  لقن  اهنآ  زا  ار  یبلاطم  ناشدوخ ، ياهباتک  رد  دـننک ، یم 
دنک یم  دایز  مک و  ار  باحصا  يوربآ  هک  راکشآ  نشور و  بلاطم  نیا  دننام  تعامج ، تنس و  لها  ياملع 

156 ص :

.ریثا نبا  خیرات  يربط و  خیرات  - 1
.هبیتق نبا  هسایسلا  همامالا و  - 2

رد رمع  هک  هدرک  رکذ  ار  دراوم  زا  يرایسب  هک  نک  هعجارم  نیدلا  فرش  نیسحلا  دبع  دیـس  ۀتـشون  داهتجالا » صنلا و   » باتک هب  - 3
.یمالسا ياه  هقرف  اه و  هورگ  مامت  لوبق  دروم  عبانم  رکذ  اب  تسا ، هدومن  داهتجا  صن ، لباقم 
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.دندیناهر یم  دیدرت  ینامگدب و  جنر  زا  ار  ام  رگید  هک  دندرک  یمن  لقن  درب ، یم  لاوئس  ریز  ار  ناشتلادع  و 

بهاذملا قداصلا و  مامالا   » باتک هدنـسیون  - ردیح دـسا  ياقآ  - فرـشا فجن  ياملع  زا  یکی  اب  يرادـید  رد  هک  دـیآ  یم  مدای  نم 
ياملع زا  یکی  اب  جـح  مایا  رد  لبق  لاس  هاجنپ  هک  ار  شردـپ  ناتـساد  ناشیا  دـمآ ، ناـیم  رد  هعیـش  ینـس و  هب  عجار  ثحب  هعبرـالا »

وا ّتیقحا  بلاط و  یبا  نب  یلع  تماما  نوماریپ  ناشیوگتفگ  هک  درک  یم  وگزاـب  نم  يارب  درک ، تاـقالم  - هنوتیز ياـملع  زا  - سنوت
یم يراد ؟ لیلد  مه  نیا  زا  شیب  ایآ  دـسرپ : یم  ینوتیز  ملاع  سپـس  دـنروآ ، یم  لـیلد  جـنپ  اـی  راـهچ  ناـشیا  هک  دوب  تفـالخ  رد 

شردپ هک  دنک  یم  رکذ  لیلد  دص  زا  شیب  دنک و  یم  شرامـش  هب  عورـش  دروآ و  یم  نوریب  ار  دوخ  حیبست  یـسنوت  نآ  هن ! دیوگ :
نامه دندناوخ ، یم  هدش ، هتشون  ناشیاهباتک  رد  هک  ار  هچنآ  تنس  لها  رگا  درک : هفاضا  ردیح  دسا  خیش  .هتسناد  یمن  ار  اهنآ  الصا 

.دوبن ام  نیب  یتفلاخم  عازن و  چیه  نامزرید  زا  دندرک و  یم  رارکت  ار  ام  نخس 

دـبای و ییاهر  شا  هدوهیب  بصعت  زا  ناسنا  تسا  یفاک  اهنت  تسین  نآ  زا  يزیرگ  هار  هک  تسا  یقح  نامه  نیا  مسق ، مدوخ  ناج  هب 
.دروآ دورف  میلست  رس  نشور ، لالدتسا  ربارب  رد  دراذگ و  رانک  ار  تجاجل  يرسدوخ و 
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تنس نارق و  رد  باحصا 

باحصا هرابرد  نارق  رظن  -1

هراشا

159 ص :
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وا هب  هک  ار  هّللا  لوسر  باحـصا  دوخ ، باـتک  زا  يددـعتم  دراوم  رد  ناحبـس  يادـخ  هک  موـش  روآداـی  تسا  مزـال  زیچ ، ره  زا  لـبق 
ادخ و تیاضر  اهنت  دندومن و  تعاطا  ار  وا  ینیب ، گرزب  دوخ  ای  راشف  ای  عمط  چـیه  نودـب  دـندرک و  يوریپ  وا  زا  دنتـشاد و  تدارا 

اهنت هک  ارچ  دندوب  یضار  ناشیادخ  زا  اهنآ  دونشخ و  نانآ  زا  دنوادخ  هک  تسا  هدرک  شیاتـس  حدم و  دنتـشاد ، رظنّدم  ار  شلوسر 
.دندیسرت یم  ادخ  زا 

دنمقالع نانآ  هب  و  دنتخانـش ، ناشیاهیریگعـضوم  اهراتفر و  اهراتفگ و  لالخ  رد  ار  باحـصا  زا  هورگ  نیا  تلزنم  ردـق و  ناناملـسم 
تـسین باحـصا  زا  شخب  نیا  هب  طوبرم  نم  ثحب  دندرک و  دای  یگرزب  هب  دندومن ، ناشدای  هاگره  دندرک و  مارتحا  ریدقت و  هدش و 

دروم هراومه  دندوب و  یئورود  قافن و  هب  روهشم  هک  نانآ  هب  درادن  یطبر  نینچمه  .تسا و  هعیش  ینـس و  میظعت  مارتحا و  دروم  هک 
.دنشاب یم  هعیش  ینس و  زا  ناناملسم  مامت  تنعل  نیرفن و 
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شنزرس ار  نانآ  تایآ  یخرب  رد  نآرق  دنا و  ناناملسم  فالتخا  دروم  هک  باحـصا  زا  هورگ  نآ  هب  دوش  یم  طوبرم  نم  ثحب  یلو 
.تسا هتشاد  رذحرب  نانآ  زا  ار  مدرم  ای  هداد  رادشه  نانآ  هب  يدایز  دراوم  رد  زین  ربمایپ  تسا و  هدرک  دیدهت  یهاگ  و 

نانآ ياهراتفگ  اهراتفر و  نایعیش ، اریز  تسا  باحـصا  زا  شخب  نیا  دروم  رد  دراد ، دوجو  ینـس  هعیـش و  نیب  هک  یعازن  اهنت  يرآ !
اب نانآ ، يوس  زا  هدش  تباث  ياهتفلاخم  مغر  یلع  تنـس ، لها  هک  یلاحرد  دـنراد ، دـیدرت  ناشتلادـع  رد  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  ار 

.دنرگن یم  اهنآ  هب  مارتحا  دید 

ای تقیقح  هب  هار  نیا  زا  مهاوـخ  یم  هک  تسا  نیا  يارب  مهد  یم  صاـصتخا  باحـصا  زا  هورگ  نیا  هب  ار  دوـخ  ثـحب  نـم  هـکنیا  و 
.مبای تسد  قیاقح  زا  یخرب 

هتفرگ و هدیدان  تسا  هدمآ  ربمایپ  باحـصا  حدم  رد  هک  ار  یتایآ  نم  هک  درادـنپن  یـسک  هک  تسا  نیا  يارب  متفگ  هک  مه  ار  نیا  و 
مذ رب  لمتـشم  زین  حدم  تایآ  زا  یخرب  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ثحب ، يانثا  رد  نم  هکلب  منک ، یم  هدنـسب  هدیهوکن ، تایآ  هب  اهنت 

.تسا شیاتس  ةدنرادرب  رد  شهوکن ، تایآ  یخرب  تسا و 

یم هدنسب  هکلب  مداد  ماجنا  یسررب  ثحب و  لاس  هس  نمـض  رد  هک  روط  نامه  مزادنا  یمن  تّقـشم  هب  ار  مدوخ  یلیخ  تباب  نیا  زا  و 
تسیاب یم  دنا  هدرتسگ  ثحب  راتساوخ  یناسک  رگا  یئوگ و  هصالخ  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  هنومن ، ناونعب  تایآ  زا  یخرب  رکذ  هب  منک 

ناشقیمع رکفت  ناـشدوخ و  تمحز  اـب  ناشتیادـه  اـت  مدرک  نم  هک  روط  ناـمه  دـنهدب  دوخ  هب  ار  قیقد  یـسررب  شهوژپ و  تمحز 
رب رگا  دوش  یم  یـضار  الماک  ناسنا  نادجو  هتـشذگ ، نآ  زا  تسا و  هتـساوخ  ار  یتیاده  نینچ  ام  يارب  مه  دنوادخ  هک  دبای  ققحت 

نآ اهنافوط  اهدابدنت و  زگره  هک  دبای  تسد  فرگش  يرواب 
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یتیاده نآ  زا  تسا  رتهب  رایسب  دیآ ، تسدب  راوتـسا ، يا  هدیقع  ینورد و  تعانق  هار  زا  تیاده  رگا  هک  تسا  حضاورپ  .دنازرلن و  ار 
.دشاب نورب  زا  تاساسحا  کیرحت  رثا  رد  هک 

: دیامرف یم  شربمایپ  شیاتس  رد  یلاعت  يادخ 

 . (1) �يدَهَف » الاَض  َكَدَجَو  «َو 

.درک یئامنهر  يوس  نادب  ارت  سپ  یتسه ، تقیقح  يوجتسج  رد  هک  تفای  ار  وت  -

: دومرف نینچمه  و 

 . (2) ا�نَُلبُس » ْمُهَّنَیِدْهََنل  ا�نِیف  اوُدَها�ج  َنیِذَّلَا  «َو 

.میهد یم  ناشن  نانآ  هب  ار  نامیاههار  ام  دننک ، یم  داهج  ام ، هار  رد  هک  نانآ  و 

: بقع هب  تشگزاب  ای  بالقنا  هیا  - لوا

: دیامرف یم  نآرق  رد  یلاعت  يادخ 

ّللَا
�

َه َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع ، �یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکبا�قْعَأ ، �یلَع  ُْمْتبَلَْقنِا  َِلُتق  ْوَأ  َتا�م  ْنِإَـف  ُلُـسُّرلَا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ّـالِإ 
�

ٌدَّمَُحم  ـا�م  «َو 
(3) ّشلَا . »

�
َنیِرِکا ّللَا 

�
ُه يِزْجَیَس  ًاْئیَش َو 

هتشک ای  دورب  ایند  زا  زین  وا  رگا  سپ  دنا  هتشذگ  رد  یناگداتـسرف  زین  وا  زا  شیپ  هک  ادخ  يوس  زا  يا  هداتـسرف  زج  تسین  دّمحم  -و 
هب زگره  دـش ) دـترم  و   ) تشگرب بقع  هب  سکره  سپ  دـیدرگ ، ) یمزاب  شیوخ  تیلهاـج  هب  و   ) دـینک یم  درگ  بقع  امـش  دوش ،

دنوادخ و  دناسر ، دهاوخن  ینایز  دنوادخ 
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.داد دهاوخ  شاداپ  ار  نارازگرکش  نارادساپس و 

زج دندرگ و  یمرب  بقع  هب  هدش و  دترم  اروف  ربمایپ ، تافو  زا  سپ  باحصا ، هک  دنامهف  یم  ینشور  هب  اراکـشآ و  همیرک ، هیآ  نیا 
اریز .دـنا  كدـنا  رایـسب  نارازگرکـش  دننارازگرکـش و  نامه  نامدـق  تباث  دـنوادخ ، ترابع  رد  هک  دـننام ، یمن  اجرب  ياپ  یکدـنا 

: دیامرف یم  ناحبس  يادخ 

 . (1) ُروُکَّشلَا » َيِدا�بِع  ْنِم  ٌلِیلَق  «َو 

.دننارادساپس رکاش و  نم  ناگدنب  زا  یکدنا  -و 

زا یخرب  هک  دراد  تلالد  ینعم  نیمه  رب  تسا  هداد  حیـضوت  ار  ینوگرگد  بالقنا و  نیا  هک  زین  ربمایپ  فیرـش  ثیداـحا  نینچمه  و 
هک نارکاـش  شیاتـس  هب  هدادـن و  ناـشن  هیآ ، نیا  رد  ار  نادرگبقع  نادـترم و  نیا  رفیک  دـنوادخ  رگا  میوـش و  یم  روآداـی  ار  اـهنآ 

ناّدترم هک  تسا  نشور  زور  دـننام  دـنناد و  یم  همه  هک  تسا  نیا  يارب  هدرک ، هدنـسب  دـنا ، ناحبـس  يادـخ  يوکین  شاداپ  راوازس 
- ام دنا و  هدومرف  دیکأت  ینوگانوگ ، ثیداحا  قبط  ادخ  لوسر  تباب ، نیا  رد  و  دنرادن ، ار  ششزرمآ  ادخ و  باوث  یگتسیاش  زگره 

.میهد یم  رارق  ثحب  دروم  باتک  نیمه  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  - دنوادخ تساوخ  هب 

قیبطت یـسنع » دوسا  حاجـس و  هحیلط و   » رب - دنا هدش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  - ار نادـترم  دوش  یمن  زگره  باحـصا  ماقم  ظفح  يارب  و 
ادخ لوسر  دندرک و  يربمایپ  ياعدا  دنتـشگرب و  مالـسا  زا  دندش و  بلقنم  دترم و  ص »  » ربمایپ تایح  نامز  رد  اهنیا  هکنیا  وگ  درک 
نامز رد  اهنآ  اریز  درک  قیبطت  شناوریپ  هریون و  نب  کلام  رب  ار  هیآ  نیا  دوش  یمن  انمـض  .دش و  زوریپ  نانآ  رب  دـیگنج و  اهنآ  اب  زین 

یم هکنیا  يارب  دـندادن  رکب  وـبا  هب  ار  تاـکز  اـهنآ  هلمج : نآ  زا  دـندرک ، يراددوـخ  وا  هب  تاـکز  نتخادرپ  زا  یلیـالد  هـب  رکب  وـبا 
تقد دنتساوخ 
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نب یلع  ماما  اب  مخ  ریدغ  رد  دنتفر و  جح  هب  عادولا ، هجح  رد  ص »  » ادخ لوسر  اب  نانآ  اریز  دنوش ، هاگآ  هیـضق  تقیقح  زا  ات  دـننک 
اب هجاوم  ناهگان  دومن  تعیب  وا  اب  زین  رکب  وبا  دوخ  درک و  بوصنم  تفـالخ  هب  ار  وا  ربماـیپ  هکنیا  زا  سپ  دـندرک ، تعیب  بلاـط  یبا 

هیـضق نیا  درک و  یم  رکب  وبا  دیدج  هفیلخ  مان  هب  تاکز  تساوخرد  داد و  یم  ار  ربمایپ  تافو  ربخ  هک  دندش  هفیلخ  یمازعا  ةدنیامن 
کـلام و هـکنیا  رگید  و  دـنور ، یم  لاوئـس  ریز  باحــصا  مـه  زاـب  هـکنیا  يارب  دوـش  دراو  نآ  ياـفرژ  رد  دـهاوخ  یمن  خـیرات  زین 
، بلطم نیا  هب  تداهـش  نمـض  باحـصا ، زا  يرایـسب  دـنداد و  یهاوگ  نادـب  زین  رکب  وبا  رمع و  دوـخ  دـندوب و  ناملـسم  شناوریپ ،

کلام هید  ناناملسم ، لاملا  تیب  زا  رکب  وبا  هک  تسا  هاوگ  خیرات  .دندومن و  دیلو  نب  دلاخ  طسوت  هریون ، نب  کلام  لتق  هب  ضارتعا 
شلتق دشاب ، هتشگرب  مالـسا  زا  یـسک  رگا  تسا  حضاو  هک  یتروص  رد  دیبلط  شزوپ  شلتق ، تباب  زا  درک و  تخادرپ  شردارب  هب  ار 

.درک یهاوخ  ترذعم  شندش  هتشک  زا  ای  تخادرپ و  لاملا  تیب  زا  ار  شا  هید  دوش  یمن  تسا و  بجاو 

نآ تافو  زا  سپ  دنتـشاد و  ترـشاعم  هرونم  ۀـنیدم  رد  ص »  » ربمایپ اـب  هک  دریگ  یم  رب  رد  ار  یباحـصا  امیقتـسم  بـالقنا ، هیآ  سپ 
يارب یئاج  چـیه  تسا و  هداد  حیـضوت  ار  بلطم  نیا  زین  ربمایپ  ثیداحا  .دـندش و  نوگرگد  هتـشگرب و  بقع  هب  ناـهگان  ترـضح ،

یبالقنا ینوگرگد و  نیا  رب  تسا  هاوگ  نیرتهب  زین  خیرات  .میوش و  یم  علطم  اهنآ  رب  يدوزب  هللاءاش  نا  دنام و  یمن  دـیدرت  یلدود و 
.دندنامن اجرباپ  باحصا ، زا  یکدنا  زج  تسویپ و  عوقو  هب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک 

: داهج هیا  - مود

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ 
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ِها�یَْحلَا ُعا�تَم  ا�مَف  ِهَرِخْآلَا ، َنِم  ا�ْینُّدلَا  ِها�یَْحلِاب  ُْمتیِضَر  َأ  ِضْرَْألَا ، َیلِإ  ِّثا 
�
ُْمْتلَقا ّللَا 

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  اوُرِْفنِا  ُمَُکل  َلِیق  ا�ذِإ  ْمَُکل  ا�م  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ا�ی  »

(1) ٌریِدَق . » ٍءْیَش  ِّلُک  �یلَع  ّللَا 
�

ُه ًاْئیَش َو  ُهوُّرُضَت  ْمُکَْریَغ َو �ال  ًامْوَق  ْلِْدبَتْسَی  ًامِیلَأ َو  ًابا�ذَع  ْمُْکبِّذَُعی  اوُرِْفنَت  ّالِإ 
�

.ٌلِیلَق  ّالِإ 
�

ِهَرِخْآلَا  ِیف  ا�ْینُّدلَا 

، دیوش جراخ  دوخ  ياه  هناخ  زا  دینک و  داهج  ادخ  هار  رد  دوش : یم  هتفگ  امش  هب  هک  یماگنه  ارچ  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  -
، ترخآ ربارب  رد  ایند  ياه  هرهب  عاتم و  دـینادب  سپ  دـیا ؟ هدـش  یـضار  ترخآ  ياج  هب  ایند  یناگدـنز  هب  اـیآ  دـیبسچ ، یم  نیمز  هب 
، كاندرد یباذع  هب  ار  امـش  دنوادخ  دیورن ، نوریب  لزنم  هناخ و  زا  دینکن و  راکیپ  ادخ  هار  رد  رگا  هک  دینادب  تسا ، زیچان  كدنا و 

انامه دـیناسر و  یمن  وا  هب  یناـیز  چـیه  مه  امـش  دـنیزگ و  یم  امـش  ياـج  هب  داـهج  يارب  ار  يرگید  هورگ  درک و  دـهاوخ  راـتفرگ 
.تسا اناوت  زیچ  ره  رب  دنوادخ 

دنچره دندیزگرب  دوخ  يارب  ار  ایند  هب  یگتسبلد  دندز و  زابرس  رازراک  داهج و  زا  باحصا  هک  دهد  یم  ربخ  ینشور  هب  زین  هیآ  نیا 
كاندرد یباذـع  هب  دـیدهت  دـنوادخ و  شنزرـس  بجوتـسم  هک  اجنآ  ات  تسا  زیچان  كدـنا و  يا  هرهب  عاتم و  نآ ، هک  دنتـسناد  یم 

.دش دهاوخ  ناشنیزگیاج  نیتسار ، نینمؤم  زا  یهورگ  هکنیا  دندش و 

داهج و زا  راب  نیدنچ  اهنآ  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  ینـشور  هب  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  تایآ  رد  نانآ  ینیزگیاج  هب  دـیدهت  نیا  و 
: میناوخ یم  همیرک  هیآ  رد  .دندز  زابرس  هتسج و  يراددوخ  رازراک 

 . (2) ْمَُکلا�ْثمَأ » اُونوُکَی  َُّمث �ال  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْسَی  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  «َو 

.دنشابن امش  دننام  هک  دروآ  یم  يرگید  هورگ  امش  ياج  هب  دینک ، تشپ  رگا  -و 
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: دیامرف یم  زین  و 

َنیِِرفاـ�ْکلَا یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملَا ، یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی ، ْمُهُّبُِحی َو  ٍمْوَِـقب  ّللَا 
�

ُه ِیتْأَـی  َفْوَـسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَـتْرَی  ْنَم  اوـُنَمآ  َنیِذَّلَا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  »
(1) ٌمِیلَع . » ٌعِسا�و  ّللَا 

�
ُه ُءا�شَی َو  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ّللَا 

�
ِه ُلْضَف  َِکل�ذ  ٍِمئ�ال ، َهَمَْول  َنُوفا�خَی  ّللَا َو �ال 

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِها�ُجی 

اهنآ هک  دروآ  یم  ار  یهورگ  دنوادخ  يدوزب  دوش ) ّدـترم  و   ) ددرگرب دوخ  نید  زا  امـش  زا  هکره  دـیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  -
زا دننک و  یم  داهج  ادخ  هار  رد  دـنا ، تخـسرس  نارفاک  اب  عضاوتم و  نانمؤم  اب  دـنراد ، یم  تسود  ار  وا  اهنآ  دراد و  یم  تسود  ار 

.تسا اناد  شخب و  تعسو  دنوادخ  دهد و  دهاوخ  هکره  هب  هک  تسا  ادخ  مرک  نیا  .دنساره  یمن  يا  هدننک  شنزرس  چیه  شنزرس 

رد اصوصخ  دنراد  فارتعا  نادب  نایعیـش  هک  ار  میـسقت  نیا  ینـشورب  دنراد و  دیکأت  ینعم  نیا  رب  هک  ار  یتایآ  مامت  میهاوخب  رگا  و 
، اهترابع نیرتاسر  نیرت و  هاتوک  اب  میرک  نآرق  انامه  .میراد و  يا  هژیو  باتک  هب  زاـین  میهد ، حیـضوت  باحـصا ، زا  شخب  نیا  دروم 

.تسا هداد  حیضوت  نینچ  ار  رما  نیا 

َنیِذَّلاَـک اُونوُکَت  ـ�ال  .َنوُِـحْلفُْملَا َو  ُمُه  َکـِئ�لوُأ  ِرَْکنُْملَا َو  ِنَع  َنْوَْـهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأَـی  ِْریَْخلَا َو  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  «َو 
ْتَّدَوِْسا َنیِذَّلَا  اَّمَأَـف  ٌهوُجُو ، ُّدَوْسَت  ٌهوُجُو َو  ُّضَْیبَـت  َمْوَی  .ٌمیِظَع  ٌبا�ذَـع  ْمَُهل  َکـِئ�لوُأ  نِّیَْبلَا َو 

ُتـا� ُمُهَءاـ�ج  ـا�م  ِدـَْعب  ْنِم  اوـُفَلَتِْخا  اوـُقَّرَفَت َو 
ا�هِیف ْمُه  ّللَا 

ـ�
ِه ِتَـمْحَر  یِفَف  ْمُهُهوُـجُو  ْتَّضَْیبِا  َنـیِذَّلَا  اَّمَأ  َو  َنوُرُفْکَت ، ْمـُْتنُک  اـ�ِمب  َبا�ذَْـعلَا  اُوقوُذَـف  ْمُِکناـ�میِإ  َدـَْعب  ْمـُتْرَفَک  ْمُهُهوُـجُو َأ 

 . (2) َنوُِدلا�خ »

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هدرک ، ریخ  هب  توعد  هک  دنشاب  امش  زا  یتما  دیاب  -
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هب یئاه  لیلد  اه و  تجح  هکنیا  زا  سپ  دـندش و  هدـنکارپ  هک  دیـشابن  یئاـهنآ  دـننام  .دنناراگتـسر و  ناـشدوخ  اـهنآ  دـننک و  رکنم 
دنوش و یم  هایسور  یهورگ  دیفسور و  یهورگ  هک  يزور  دوب ، دهاوخ  نیگنس  یباذع  نانآ  يارب  دندرک و  فالتخا  دمآ ، ناشیوس 

اما .دیتشاد و  هک  نارفک  نآ  ببـسب  ار  باذع  دیـشچب  سپ  دـیدش  رفاک  ناتنامیا ، زا  سپ  هنوگچ  دـش : هایـس  ناشیاهور  هک  نانآ  اما 
.دنام دنهاوخ  هنادواج  دنوادخ ، تمحر  رد  سپ  نایوردیفس 

یگدـنکارپ هقرفت و  زا  ار  نانآ  هداد و  رارق  بطاخم  ار  باحـصا  تسین - هدیـشوپ  یهاگآ  رگـشهوژپ  چـیه  رب  هکنانچ  - تایآ نیا  و 
هک یهورگ  تسا : هدرک  ناشمیسقت  شخب  ود  هب  هداد و  هدعو  نیگنـس  یباذع  هب  هتـشاد و  رذحرب  لیالد  اه و  تجح  ندمآ  زا  سپ 
زا سپ  هک  يور  هیـس  یهورگ  دـنا و  یهلا  تمحر  راوازـس  هک  دنتـسه  ینارازگرکـش  نانآ  دـنزیخ و  یمرب  يوردیفـس  تماـیق  زور 

.تسا هدرک  دیدهت  نیگنس  یباذع  هب  ار  اهنآ  ناحبس  يادخ  هدش و  دترم  نامیا ،

یئاج هب  راک  هکنیا  ات  دنتخورفارب  ار  هنتف  شتآ  دـندش و  هدـنکارپ  قرفتم و  ربمایپ ، زا  سپ  باحـصا  هک  تسا  نشور  تایهیدـب  زا  و 
عمط اهنآ  رد  نانمشد  دیدرگ و  ناناملسم  یگداتفا  بقع  یگدنکفارس و  بجوم  دیماجنا و  نینوخ  یئاهدربن  رازراک و  هب  هک  دیسر 

.دیدرگ فرصنم  دوش  یم  مولعم  شرهاظ  زا  هک  یئانعم  زا  درک و  لیوأت  دوش  یمن  زگره  ار  هیآ  نیا  و  دندرک ،

: عوشخ هیا  - موس

: دیامرف یم  دنوادخ 

ُدَمَْألَا ُمِْهیَلَع  َلا�طَف  ُْلبَق ، ْنِم  َبا�تِْکلَا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَی  ِّقَْحلَا َو �ال  َنِم  َلََزن  ا�م  ّللَا َو 
�

ِه ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشْخَت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْمل  «َأ 
ْتَسَقَف
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(1) َنوُقِسا�ف . » ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  ْمُُهبُوُلق َو 

عوشخ هب  دزرلب و  هدرک ، لزان  هک  یّقح  تایآ  نآ  ادـخ و  دای  هب  ناشیاهلد  دـندروآ ، نامیا  هک  نانآ  تسا ، هدیـسرن  نآ  تقو  اـیآ  -
زا يرایسب  دش و  تخس  ناشیاهلد  تشذگ و  اهنآ  رب  ینالوط  ینارود  دش و  هداد  اهنآ  هب  باتک  البق  هک  یناسک  زا  دنـشابن  دیآرد و 

! دندوب ناراکهبت  اهنآ 

: تسا هدمآ  یطویس  نیدلا  لالج  هتشون  روثنملا » ردلا   » باتک رد 

هک تقـشم  جنر و  همه  نآ  زا  سپ  دندش ، رادروخرب  شوخ  نیریـش و  یگدنز  زا  دندش ، هنیدم  دراو  ادخ  لوسر  نارای  هک  یماگنه 
ِنْأَی َْمل  َأ   » هیآ نیا  دندش و  باقع  اذل  دوب  هدرک  توافت  یب  درس و  يرادقم  ار  نانآ  اه ، ینارذگ  شوخ  نیمه  ایوگ  دندوب و  هدیشک 
لاس هدفه  زا  سپ  ار  نیرجاهم  بولق  دنوادخ  هک  هدـش  لقن  ص »  » مرکا ربمایپ  زا  يرگید  تیاور  رد  .دـش و  لزان  .اُونَمآ ». .  َنیِذَِّلل 

.درک لزان  ار  هیآ  نیا  اذل  درمش و  دنک  نآرق ، لوزن  زا 

هدفه تدم  لوط  رد  هدـش ، لزان  هچنآ  ادـخ و  دای  يارب  دـندوب ، مدرم  نیرتهب  تعامج ، تنـس و  لها  لوقب  هک  باحـصا  نیا  رگا  و 
گنـس بلق و  تواسق  زا  و  دیامن ، ناشـشنزرس  هدرک و  باسح  دنک  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  اجنآ  ات  دوشن  عضاخ  مرن و  ناشبولق  لاس ،

رد هک  ار  شیرق  ياهور  هنایم  زا  نیرخأـتم  درک ، تمـالم  دـیابن  سپ  دراد ، ناشرذـحرب  تسا ، قسف  يراـکهبت و  شا  هجیتن  هک  یلد 
! دندروآ مالسا  هکم ، حتف  زا  سپ  ترجه و  زا  متفه  لاس 

هک روط  نامه  دندوبن  نانیمطا  دروم  لداع و  دارفا  زا  باحـصا  ۀـمه  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  ادـخ  باتک  زا  دوب  یئاه  هنومن  نیا  و 
، مینکب ص »  » ربمایپ ثیداحا  رد  یئوجتسج  رگا  .دننک و  یم  اعدا  تعامج ، تنس و  لها 
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یم روآدای  ار  اه  هنومن  یخرب  اذل  تسا ، یئوگ  هصالخ  رب  میانبم  نوچ  نم  و  دید ، میهاوخ  ار  اه  هنومن  نینچ  دننام  زا  ربارب  نیدـنچ 
.دزادرپب قیقحت  هب  رتشیب  - تساوخ رگا  - هک تسا  هدننک  قیقحت  رب  موش و 

باحصا هرابرد  ربمایپ  رظن  -2

: ضوح ثیدح  -1

: دومرف ص »  » ادخ لوسر 

یم دـیآ و  یم  نوریب  اهنآ  نم و  نایم  زا  رفن  کی  متخانـش ، ار  ناـنآ  یتقو  منیب و  یم  ار  یهورگ  مزیخرب ، مهاوخ  یم  هک  یلاـحرد  »
سپ نانآ  دیوگ : یم  دنا ! هدرک  راک  هچ  اهنیا  میوگ : یم  منهج ! يوس  هب  مسق  ادخ  هب  دیوگ : یم  اجک ؟ هب  میوگ : یم  دیئایب ! دیوگ :

ینادرگرـس ياهرتش  دننام  زج  دننک ، یم  ادیپ  تاجن  هک  ار  یناسک  اهنآ  زا  دید  مهاوخن  و  دـندش ، دـترم  دنتـشگرب و  ارقهق  هب  وت  زا 
(1) دنوش . » یم  جراخ  هلگ  زا  هک 

: دومرف نینچمه  و 

هورگ قیقحتب  اـنامه  ددرگ ، یمن  هنـشت  زگره  دـماشآ و  یم  دـش  دراو  نم  رب  سکره  موش ، یم  دراو  ضوح »  » رب امـش  زا  شیپ  نم  »
: میوگ یم  سپ  دتفا ، یم  یئادج  اهنآ  نم و  نیب  هاگنآ  دنـسانش ، یم  ارم  اهنآ  مسانـش و  یم  ار  اهنآ  هک  دنوش  یم  دراو  نم  رب  یئاه 
هک یـسک  داب  رود  داب ، رود  میوگ : یم  نم  سپ  دـندرک ! ؟ اـهراک  هچ  وت  زا  سپ  هک  یناد  یمن  وت  دوش : یم  هتفگ  نم  هب  مباحـصا !

.(2) داد »! رییغت  نم  نید  رد  نم  زا  سپ 
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يدیدرت زگره  درگنب  دنا ، هدرک  لقن  دوخ  ياهدنسم  حاحص و  رد  تنس  لها  ياملع  هک  يدایز  ثیداحا  نیا  رد  تقد  اب  هک  یـسک 
دنتـشگزاب تیلهاج  نارود  هب  ترـضح ، نآ  زا  سپ  هکلب  دنداد  رییغت  ار  ماکحا  دندرک و  لیدبت  باحـصا ، رتشیب  هک  دنک  یمن  ادـیپ 

رد اریز  درک  قیبطت  نیقفانم ، ینعی  باحـصا  زا  مسق  نیموس  رب  ار  ثیداحا  نیا  دوش  یمن  هجو  چیه  هب  نانآ و  زا  یکدنا  رایـسب  رگم 
: میوگ یم  سپ   » دوب هدمآ  ثیدح  نتم 

!« مباحصا

درگبقع دادـترا و  ینوگرگد و  زا  داد  یم  ربخ  میدرک و  هراشا  اهنآ  هب  البق  هک  تسا  یتایآ  ریـسفت  قادـصم و  ثیداحا ، نیا  اـنمض 
.تخس یباذع  هب  ناشدیدهت  باحصا و 

: ایند رس  رب  تباقر  ثیدح  -2

: دومرف ترضح 

رئاخذ انامه  مرگن و  یم  مضوح  هب  نونکا  مه  نم  مسق  ادخ  هب  متسه و  امش  لامعا  رب  هاوگ  دهاش و  نم  مور و  یم  امـش  زا  لبق  نم  »
مسرت یم  یلو  دیوش  كرشم  نم ، زا  سپ  هک  مسرت  یمن  امش  رب  دنگوس  ادخ  هب  نم  هدش و  هدرپس  نم  هب  نیمز ) ياهدیلک  ای   ) نیمز

.(1) دینک »! تباقر  ایند  رس  رب  هک 

اب هدیـشک و  ار  اهریـشمش  هک  دنتـشاد  یمـشچ  مه  تباقر و  ایند  رـس  رب  يردـقب  نانیا  هک  ارچ  تفگ  یم  تسار  ص »  » ربماـیپ يرآ !
یناسیون خیرات  دوب  هتخودنا  هرقن ، الط و  یمان ، باحـصا  نیا  زا  یخرب  .دـندرک و  ریفکت  ار  رگیدـمه  دـنتخادرپ و  دربن  هب  رگیدـکی 

و بهذلا » جورم   » رد يدوعسم  دننام 

، هرصب رد  يدایز  كالما  هدرب و  رازه  بسا و  رازه  رانید و  رازه  هاجنپ  یئاهنت  هب  ریبز  لاوما  هک  دنا  هداد  ربخ  ار  ام  نارگید  يربط و 
دوب (2) رصم و . . .  هفوک ،

دـص فوع  نب  نمحرلا  دـبع  .دـنا و  هتـشون  نیا  زا  شیب  یخرب  دوـب و  راـنید  رازه  هنازور  قارع ، زا  اـهنت  هحلط ، تشادرب  نینچمه  و 
داتشه و دندرک ، میـسقت  شنارـسمه  رب  هک  شلاوما  زا  متـشه  کی  شگرم ، زا  سپ  تشاد و  دنفـسوگ  رازه  هد  رتش و  رازه  بسا و 
هب هک  دوب  يدایز  كالما  اهنیمز و  اـه ، ماد  ياـهنم  راـنید ، رازه  هاـجنپ  دـص و  درم ، هک  يزور  ناـفع  نب  ناـمثع  .دوب و  رازه  راـهچ 

دنتـسکش و یم  ار  اهنآ  اهربت  اـب  هک  تشاذـگ  ياـجب  هرقن  ـالط و  ردـق  نآ  شگرم ، زا  سپ  تباـث ، نب  دـیز  .دـیآ و  یمن  شراـمش 
.دندرک (3) یم  تمیق  رانید  رازه  دص  هک  یکالما  اهتورث و  زا  هتشذگ  دش ، مخز  تبسانم  نیمه  هب  يدایز  دارفا  ياهتسد 

رادـقم نیمه  هب  میوش و  ثحب  نآ  دراو  میهاوخ  یمن  ـالعف  هک  تسه  يرایـسب  دـهاوش  خـیرات  رد  دوب و  يا  هداـس  ياـه  هنوـمن  نیا 
هریخ ار  ناشاهمشچ  اه  شیارآ  نیا  هدش و  هداد  تنیز  اهنآ  ناگدید  رد  ایند  میئوگ و  یم  تسار  هک  دوش  مولعم  ات  مینک  یم  هدنسب 

.دوب هدرک 

171 ص :
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-ج 4-ص 100،101. يراخب حیحص  - 1
-ج 2-ص 341. يدوعسم بهذلا  جورم  - 2
-ج 2-ص 341. يدوعسم بهذلا  جورم  - 3
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رگیدکی هرابرد  باحصا  رظن  -3

« : ص  » ربمایپ تنس  رییغت  هب  نتشیوخ  رب  یهاوگ  -1

سپس دوب  دیع  زامن  شراک  نیتسخن  تفر و  یم  یّلـصم  هب  یحـضا  رطف و  دیع  ياهزور  ص »  » ادخ لوسر  دیوگ : يردخ  دیعـس  وبا 
رد تساخ و  یمرب 

172 ص :
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یم رگا  درک و  یم  رما  شرافس و  هظعوم و  تحیصن و  ار  نانآ  داتسیا و  یم  دندوب  هتسشن  دوخ  ياهفـص  رد  نانچمه  هک  مدرم  ربارب 
.دش یم  هناور  سپس  داد ، یم  روتسد  دهدب ، يروتسد  تساوخ  یم  رگا  ای  درک  یم  عطق  دنک ، عطق  ار  یثحب  تساوخ 

رطف ای  یحضا  دیع  رد  .دوب  هنیدم  ریما  تقو  نآ  هک  ناورم  اب  يزور  هکنیا  ات  دندوب  لاونم  نآ  رب  مدرم  نانچمه  دیوگ : یم  دیعس  وبا 
زا شیپ  دور  الاب  ربنم  رب  تساوخ  یم  ناورم  دوب ، هتخاس  ار  نآ  تلـص » نب  ریثک   » هک میتفر  يربنم  دزن  میدـمآ و  یّلـصم  هب  هک  دوب ،

، دناوخ يا  هبطخ  ندناوخ ، زامن  زا  لبق  تفر و  الاب  ربنم  رب  هاگنآ  دیشک ، ارم  مه  وا  مدیشک ، ار  شـسابل  نم  دناوخب ، دیع  زامن  هکنآ 
هچنآ زا  تسا  رتهب  ادخ  هب  مناد  یم  هچنآ  دـش ! مامت  یتسناد  یم  هچنآ  دیعـس ! وبا  تفگ : دـیداد ! رییغت  امـش  ادـخب ، متفگ : وا  هب  نم 

(1) مداد ! رارق  زامن  زا  لبق  ار  هبطخ  نم  اذل  دننیشن ، یمن  زامن  زا  سپ  مدرم  تفگ : مناد  یمن 

بلغا نایوما و  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ات  مبایب ، هّللا  لوسر  تنـس  رییغت  رد  ار  باحـصا  ياه  هزیگنا  هک  مدرک  شاـکنک  رایـسب  نم 
ار مدرم  هک  دوب  - شدنمان یم  هک  هنوگ  نامه  « - یحو بتاک   » نایفـس وبا  نب  هیواعم  نانآ  شیپاشیپ  دندوب و  ربمایپ  باحـصا  زا  اهنآ 
.دـنا و هتـشون  ناسیون  خـیرات  هک  روط  نامه  دومن ، یم  دـجاسم  ياهربنم  رب  وا  نعل  بلاط و  یبا  نب  یلع  مانـشد  هب  راداو  رارـصا  اـب 

ناگدناشن تسدب  هیواعم ، هک  هدرک  هفاضا  تسا و  هدروآ  ار  بلطم  نیمه  بلاط » یبا  نب  یلع  لئاضف   » باب رد  شحیحص  رد  ملسم 
هک یماگنه  و  دـننک ، نعل  اهربنم  رب  نارونخـس  ابطخ و  دـنهد و  رارق  تنـس  ار  مانـشد  نعل و  نیا  هک  درک  رما  اهرهـش  ماـمت  رد  دوخ 

زا یخرب 

173 ص :

« . ربنم ریغب  یلصملا  یلا  جورخلا   » باب نیدیع ، باتک  زا  -ج 1-ص 122  يراخب حیحص  - 1
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یمان باحـصا  زا  یخرب  داد و  ار  نانآ  ندنازوس  لتق و  روتـسد  هیواعم  دـندرک ، ضارتعا  وا  هب  هدـمآ و  گنت  هب  رما  نیا  زا  باحـصا 
ضارتعا نآ  هب  هدرک و  عانتما  یلع  نعل  زا  اریز  دندش  روگ  هب  هدنز  اه  یضعب  دندش و  هتـشک  شنارای  يدنک و  يدع  نب  رجح  دننام 

.دندومن

تسه هیواعم  رد  تلصخ  راهچ  تفگ : هک  تسا  هدروآ  يرصب  نسح  زا  لقن  هب  کلملا » هفالخلا و   » شباتک رد  يدودوم  یلعالا  وبا 
: دوب یفاک  شتکاله  یهابت و  يارب  دوب  وا  رد  اهنآ  زا  یکی  اهنت  رگا  هک 

یم مشچ  هب  اهنآ  رد  تلیـضف  رون  هک  دنتـشاد  دوجو  زونه  باحـصا  زا  یئایاقب  هک  یلاحرد  دش  هریچ  تفالخ  رب  تروشم  نودـب  -1
.دروخ

دیشوپ و یم  ابید  هک  دوب  یقـساف  راسگ و  یم  راوخ ، بارـش  وا  هک  یلاحرد  دیزگرب  تفالخ  هب  دوخ  زا  دعب  يارب  ار  دوخ  دنزرف  -2
.تشاد راکورس  بعل  وهل و  تالآ  اب 

ار هدازانز  تسا و  رهوش ) ینعی   ) شارف بحاص  يارب  دـنزرف  دوب : هدومرف  ربمایپ  هک  یلاحرد  درک  هیبا  نب  دایز  اـب  يردارب  ياـعدا  -3
( . درادن بسن  يدنزرف و  رد  یقح  چیه  هدازانز  ینعی   ) دیاب یم  گنس 

.رجح (1) باحصا  زا  رجح و  زا  وا  رب  ياو  رجح ، زا  وا  رب  ياو  .ار  رجح  باحصا  رجح و  وا  لتق  -4

لها یلع و  نعل  اب  هبطخ  اریز  دنشابن  سلجم  رد  هبطخ ، ماگنه  هک  دندرک  یم  رارف  دجسم  زا  زامن  ماجنا  زا  سپ  نانمؤم ، زا  یخرب  و 
رـضاح رابجالاب  مدرم  ات  دندرک  زامن  رب  مدقم  ار  هبطخ  هداد و  رییغت  ار  ادخ  لوسر  تنـس  هیما  ینب  ناس  نیدـب  دـش و  یم  متخ  شتیب 

.دنوش

یتح ادخ و  لوسر  تنس  نداد  رییغت  زا  هک  یباحصا  نیا  رب  نیرفآ 

174 ص :

-ص 106 يدودوم یلعالا  وبا  هتشون  کلملا » هفالخلا و   » باتک - 1
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یم نیرفن  ار  يدرم  و  دنـشک ، یمن  تلاجخ  دوخ ، هنیرید  ياـه  هنیک  دـیلپ و  ضارغا  موش و  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  یهلا  ماـکحا 
نانچمه هدومن  بجاو  وا  رب  ار  تاولـص  تسا و  هدومن  كاپ  ار  وا  الماک  هدرک و  رود  وا  زا  ار  يدیلپ  سجر و  ره  دنوادخ  هک  دننک 

: دومرف ص »  » ربمایپ هک  اجنآ  ات  دنا  هتسناد  مزال  بجاو و  ار  شتدوم  تبحم و  شربمایپ  ادخ و  تسا و  هدومن  بجاو  شربمایپ  رب  هک 

.(1) تسا » قافن  شینمشد  نامیا و  یلع  یتسود  »

دندرک و نیرفن  وا ، رب  دورد  تاولص و  ياجب  میدرک و  ینامرفان  میدینش و  دنتفگ  دنداهن و  تعدب  دنداد و  رییغت  باحـصا  نیا  یلو 
.تسا هدمآ  خیرات  ياهباتک  رد  هک  روط  نامه  مامت  لاس  دندومن 60  متش  ّبس و 

ار شنوراه  دندیـشک و  هشقن  زین  دمحم  باحـصا  یخرب  سپ  دنناسرب ، لتق  هب  ار  نوراه  هک  دندیـشک  هشقن  یـسوم  باحـصا  رگا  و 
لاملا تیب  ناوید  زا  ار  ناشمان  دندروآ و  ناشرس  رب  اهالب  دندروآ و  ریگ  یخولک  گنس و  ره  ریز  ار  شناوریپ  نادنزرف و  دنتـشک و 

زا نیصلخم  دندرک و  نعل  ار  وا  هکلب  دندرکن  هدنسب  نیمه  هب  مه  زاب  دهنب و  دوخ  رب  ار  اهنآ  مان  یسک  هک  دندرک  عنم  دندرک و  وحم 
.دندرک راداو  رما  نیا  رب  رابجا  روز و  هب  مه  ار  باحصا 

شمع رسپ  شردارب و  هب  ار  ربمایپ  تبحم  همه  نآ  مرگن و  یم  نامدوخ  حاحص  رد  هک  هاگنآ  موش  یم  نادرگرس  ناریح و  ادخب  نم 
: دیوگ شا  هرابرد  هک  اجنآ  ات  مناوخ  یم  باحصا ، مامت  هب  تبسن  وا  نداد  يرترب  یلع و 

يربمایپ نم  زا  سپ  هکنیا  زج  تسا  یسوم  هب  نوراه  تبسن  نم  هب  وت  تبسن  یلع ! »

175 ص :

ملسم ج 1-ص 61. حیحص  - 1
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: دیامرف (3)و  تسا » قافن  وا  ۀـنیک  نامیا و  یلع  یتسود  : » دـیوگ (2)و  ماوت » زا  نم  یتـسه و  نم  زا  وت  : » دـیوگ وا  هب  (1)و  دشابن . »
: دیامرف (5)و  تسا » نم  زا  سپ  ینمؤم  ره  يالوم  یلع  : » دیامرف (4)و  تسا » رد  مّیلع  مملع ، رهش  نم  »

نمـشد ار  وا  هکره  رادب  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هکره  رادب  تسود  اهلاراب ، .تسا  شیالوم  یلع  سپ  میوا ، يالوم  نم  هکره  »
.(6) دراد »

باتک کی  میرامـشب ، دـنراد ، رارقا  اهنآ  یتسرد  تحـص و  هب  اـم  ياـملع  هک  ربماـیپ  ناـبز  زا  ار  یلع  لـئاضف  ماـمت  میهاوخب  رگا  و 
دنهد و یم  مانشد  ار  یلع  انلع  دنریگ و  یم  هدیدان  ار  ثیدح  همه  نیا  ربمایپ  باحصا  هک  تسا  هنوگچ  سپ  میسیونب ، دیاب  یلصفم 

! ؟ دنناسر یم  لتق  هب  ار  وا  دنزاس و  یم  راکیپ  وا  اب  دننک و  یم  نیرفن  نعل و  اهربنم  زارف  رب  ار  وا  دننیشن و  یم  شنیمک  رد 

هب نتـشگرب  نید و  زا  دادـترا  ای  قافن  ای  نآ  رـس  رب  تباقر  ایند و  ّبح  زج  يزیچ  یلو  میوجب  نانیا  يارب  يرذـع  مهاوخ  یم  هدوهیب 
دایز فسأت  اب  یلو  منابـسچب  نیقفانم  ای  باحـصا  زا  ناگیامورف  هب  ار  اهتیلوئـسم  نیا  منک  یم  شالت  مه  یهاگ  مبای و  یمن  ّتیلهاج 
يزیر همانرب  باحصا  ياهتیصخش  ناگرزب و  نیرتروهشم  زا  يدودعم  طسوت  یلع ، هب  تبـسن  اه  هنیک  اه و  هشقن  نآ  اریز  دوش  یمن 

ندز شتآ  هب  دیدهت  هک  یسک  نیلوا  الثم  تسا ، هدش 

176 ص :

ص 109. -ج 3 - مکاح كردتسم  -ج 2-ص 360 ، ملسم حیحص  -ج 2-ص 305 ، يراخب حیحص  - 1
-ج 1-ص 44. هجام نبا  ننس  ص 300 ، -ج 5 ، يذمرت حیحص  -ج 2-ص 76 ، يراخب حیحص  - 2

-ج 8-ص 306. يذمرت حیحص  -ج 6-ص 117 ، یئاسن ننس  ملسم ج 1-ص 61 ، حیحص  - 3
-ج 3-ص 126. مکاح كردتسم  -ج 5-ص 201 ، يذمرت حیحص  - 4

-ج 5 ص 296. يذمرت حیحص  -ج 3-ص 134 ، مکاح كردتسم  -ج 5-ص 25 ، دمحا ماما  دنسم  - 5
-ج 4-ص 281. دمحا دنسم  -ج 3-ص 109 ، مکاح كردتسم  -ج 2-ص 362 ، ملسم حیحص  - 6
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نینمؤملا ّما  ریبز و  هحلط و  دنا  هدرک  رازراک  وا  اب  هک  یناسک  نیلوا  تسا و  باطخ  نب  رمع  هدرک ، - نآ رد  یلع  دوجو  اب  - شا هناخ 
.دنشاب یم  رگید  يرایسب  صاع و  نب  ورمع  نایفس و  یبا  نب  هیواعم  رکب و  وبا  رتخد  هشیاع 

هنوگچ هک  دـنک  یم  دـییأت  ارم  زین  يدـنمدرخ  دنمـشیدنا  هدازآ و  ناسنا  ره  تسین و  یندـش  مامت  تسا و  رایـسب  نم  یتفگـش  نیا  و 
اجنآ ات  دننک  یمن  انثتسا  ار  مادک  چیه  دنتـسرف و  یم  دورد  همه  رب  دننک و  یم  باحـصا  مامت  تلادع  رب  عامجا  تنـس ، لها  ياملع 

ار نآ  یلقع ، چیه  نید و  چیه  هک  اجک  اه  تبیـصم  همه  نیا  اجک و  دیزی  ورن » رتالاب  نک و  نعل  ار  دیزی   » دنیوگ اهنآ  زا  یـضعب  هک 
دننک یسک  تلادع  هب  مکح  - دنتسه ربمایپ  تنـس  وریپ  اعقاو  رگا  - تعامج تنـس و  لها  هک  مناد  یم  دیعب  رایـسب  نم  .دریذپ و  یمن 

: دومرف ص »  » ربمایپ هک  تسا  هداد  شرفک  دادترا و  یهابت و  هب  مکح  تنس ، نآرق و  هک 

ار وا  دنوادخ  دهد ، مانشد  ار  ادخ  هکره  هداد و  مانشد  ار  ادخ  دهد ، مانشد  ارم  هکره  و  هداد ، مانشد  ارم  دهد ، مانشد  ار  یلع  هکره  »
.(1) تخادنا » دهاوخ  منهج  شتآ  هب  تروص  اب 

دنیاجک ام  ياملع  سپ  دیامن ، رازراک  دگنجب و  وا  اب  ای  دنک  شنعل  هکنیا  هب  دسر  هچ  دـنک  بس  ار  یلع  هک  تسا  یـسک  يازج  نیا 
.دنا هدز  ناشبولق  رب  لفق  دنکن  هکنیا  ای  قیاقح ؟ نیا  اب 

.دنوش رضاح  هک  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نیطایش و  ياه  هسوسو  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ !

177 ص :

ضایر -ص 81 ، یمزراوخ بقانم  -ج 6-ص 33  دمحا ماما  دنسم  -ص 24 ، یئاسن صئاصخ  -ج 3-ص 121 ، مکاح كردتسم  - 1
-ص 73. یطویس خیرات  -ج 2-ص 219 ، يربط ةرخذ 
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: دنداد رییغت  زامن  رد  یتح  باحصا  -2

.متسناد یمن  زامن  رب  مدقم  ربمایپ  نامز  رد  ار  زیچ  چیه  نم  دیوگ : کلام  نب  سنا 

، مدـید نایرگ  ار  وا  مدـش ، دراو  قشمد  رد  کـلام  نب  سنا  رب  دـیوگ : يرهز  دـیدرکن ؟ عیاـض  ار  زاـمن  نیمه  رگم  و  تفگ : هاـگنآ 
دندرک (1). شعیاض  مه  نیا  متخانش ، یمن  زامن  زج  ار  يزیچ  نم  تفگ : هتخادنا ؟ هیرگب  ارت  زیچ  هچ  متفگ :

مراد تسود  اهگنج ، اه و  هنتف  همه  نآ  زا  سپ  دنداد  رییغت  دنتـساوخ  هچره  هک  دـندوب  نیعبات  هک  دـنکن  مّهوت  یـسک  هکنیا  يارب  و 
نینمؤملا ّما  نینچمه  دوب و  ناّفع  نب  نامثع  ناناملسم  هفیلخ  صخش  داد  رییغت  زامن  رد  ار  ربمایپ  ّتنـس  هک  یـسک  نیلّوا  مهدب  رکذت 

نینچ وا  زا  سپ  مه  رکب  وبا  دناوخ ، زامن  تعکر  ود  ینم  رد  ربمایپ  : » دنا هدروآ  دوخ  حیحص  رد  ملسم  يراخب و  نیخیش  دوب ، هشیاع 
.(2) دناوخ » تعکر  راهچ  نامثع  ادعب  یلو  شتفالخ  لئاوا  رد  مه  نامثع  رکب و  وبا  زا  سپ  مه  رمع  درک و 

: متفگ هورع  هب  تفگ : يرهز  تسا : هدروآ  شحیحص  رد  ملسم  نینچمه  و 

(3) دنک ! یم  لیوأت  نامثع ، لثم  مه  وا  تفگ : دناوخ ؟ یم  مامت  زامن  ترفاسم ، رد  هک  دوش  یم  هچ  ار  هشیاع 

هب میرک ، نآرق  صن  لباقم  رد  هکلب  درک  یم  لیوأت  ربمایپ  ننـس  زا  راکـشآ  صوصن  ربارب  رد  درک و  یم  داهتجا  زین  باـطخ  نب  رمع 
منک و یم  یهن  اهنآ  زا  نم  هدوب و  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود  : » دیوگ یم  هلمج  زا  .درک  یم  لمع  شدوخ  يأر 

178 ص :

-ج 1-ص 74. يراخب حیحص  - 1
-ج 1-ص 260. ملسم حیحص  -ج 2-ص 154 ، يراخب حیحص  - 2

 . نیرفاسملا هالص  باتک  -ج 2-ص 143- ملسم حیحص  - 3
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ةروس رد  دـنوادخ  لوق  مغر  یلع  نیا  و  ناوخن ! زامن  میوگ : یم  درادـن  بآ  هدـش و  بنج  هک  یـسک  هب  منک و  یم  باـقع  اـهنآ  رب 
« . دینک ممیت  دیبایب و  یکاپ  كاخ  دیدرکن ، ادیپ  بآ  رگا  سپ  : » دیامرف یم  هک  تسا  هدئام 

: تسا هدروآ  دسرتب » دوخ  رب  بنج  رگا   » باب رد  شحیحص  رد  يراخب 

: تفگ وا  هب  یسوم  وبا  مدوب ، یسوم  وبا  هّللا و  دبع  دزن  تفگ : هملس  نب  قیقش  مدینش 

وبا دروآ ! تسدب  بآ  ات  دناوخن  زامن  تفگ : هّللا  دبع  دـنک ! ؟ هچ  درکن ، ادـیپ  بآ  دـش و  بنج  یـسک  رگا  نمحرلا ! دـبع  ردـپ  يا 
: تفگ دنک ؟ یم  تیافک  ارت  كاخ  تفگ : راّمع  هب  هک  ینک  یم  هچ  ربمایپ  لوق  هب  سپ  تفگ  یسوم 

هّللا دـبع  ینک ؟ یم  هچ  هیآ  نیا  اـب  میرذـگب ، راّـمع  لوـق  زا  تفگ : یـسوم  وـبا  دـشن ؟ عناـق  فرح  نیا  هـب  رمع  هـک  ینیب  یمن  رگم 
: تفگ یلو  دهد  خساپ  هچ  تسنادن 

هب هاگنآ  دننک ! ؟ ممیت  دنراذگب و  رانک  ار  بآ  دش ، درس  بآ  یمک  تقوره  تسا  نکمم  دننک ، ممیت  هک  میهدب  هزاجا  اهنآ  هب  رگا 
(1) يرآ ! تفگ : درک ! ؟ عنم  ممیت  زا  رطاخ ، نیا  هب  هّللا  دبع  سپ  متفگ : قیقش 

: دنهد یم  تداهش  ناشدوخ  هیلع  باحصا  -3

ربص سپ  دیـسر ، یم  یتخـس  یطحق  یتسدـگنت و  هب  نم  زا  سپ  امـش  : » دومرف راصنا  هب  ربمایپ  هک  دـنک  یم  تیاور  کـلام  نب  سنا 
میدرکن (2). ربص  ام  یلو  تفگ : سنا  دینک » تاقالم  ضوح  رب  ار  شلوسر  ادخ و  ات  دینک 

ربمایپ اب  هارمه  تلاح ، هب  اشوخ  متفگ : وا  هب  مدـید ، ار  ضر )  ) بزاع نب  ءارب  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  شردـپ  زا  ّبیـسم  نب  ءـالع 
سپ یناد  یمن  ما ! هدازردارب  تفگ : وا  سپ  يدرک ! تعیب  وا  اب  تخرد  ریز  يدوب و  «ص »

179 ص :

-ج 1-ص 54. يراخب حیحص  - 1
-ج 2-ص 135. يراخب حیحص  - 2
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.(1)1 میتشاذگ ! نید ) رد   ) اهتعدب هچ  وا  زا 

یـضار اهنآ  زا  دنوادخ  دندرک و  تعیب  ص »  » ربمایپ اب  تخرد  ریز  رد  هک  تسا  نیتسخن  ناناملـسم  نیقباس و  زا  یباحـص  نیا  رگا  و 
هک دهد  یم  یهاوگ  شباحـصا  دوخ و  هیلع  نینچ  نیا  دومرف ، اطع  اهنآ  هب  کیدزن  یحتف  دـیمهف و  تسا  ناشبلق  رد  هچنآ  زا  دـش و 
هک تسا  هدرک  یئوگشیپ  تسا و  هداد  ص »  » ربمایپ هک  تسا  يربخ  قادصم  تداهش ، نیا  دندراذگ و  نید  رد  اهتعدب  ربمایپ  زا  سپ 

یئاج دنمدرخ  ناسنا  يارب  ایآ  سپ  .دنوش  یم  دترم  دندرگ و  یم  رب  ارقهق  هب  دـنراذگ و  یم  نید  رد  تعدـب  وا  زا  سپ  شباحـصا ،
هک سکره  و  دنیوگ ؟ یم  ّتنـس  لها  هک  هنوگ  نامه  دهدب ، یهاوگ  ءانثتـسا - نودب  - باحـصا مامت  تلادع  هب  مهزاب  هک  دنام  یم 
رب هیکت  اب  هک  دنام  یمن  رگـشهوژپ  يارب  یتصرف  ناس  نیدـب  تسا و  هدرک  تفلاخم  لقن  لقع و  اب  نامگ  یب  دـیوگب ، ینخـس  نینچ 

.دبای تسد  تقیقح  هب  يرکف  ياه  سایقم 

: ناشدوخ هیلع  نیخیش  یهاوگ  -4

: دیوگ باطخ » نب  رمع  بقانم   » باب رد  شحیحص ، رد  يراخب 

: تفگ ودب  دهدب ، شیرادلد  تساوخ  یم  هک  سابع  نبا  درک ، یم  هلان  درد  تّدش  زا  دروخ ، هبرض  رمع  هک  یماگنه 

وت زا  هک  یلاحرد  يدش  ادج  وا  زا  هاگنآ  يدوب ، یبوخ  یباحـص  يدوب و  ربمایپ  تمدخ  رد  یتدم  وت  دـشاب  هچره  نانمؤم ! ریما  يا  »
زا مه  وا  هک  يدرک  لّمحت  ار  شقارف  یلاح  رد  يدوب و  بوخ  رایسب  مه  وا  اب  يدش و  رکب  وبا  نیشنمه  سپس  دوب ، دونشخ  یضار و 

دوب و یضار  وت 

180 ص :

.هیبیدح ةوزغ  باب  -ج 3-ص 32- يراخب حیحص  - 1
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ادج یلاح  رد  نامگ  یب  يوش ، یم  ادج  اهنآ  زا  رگا  یتشاد و  یبوخ  دروخرب  زین  اهنآ  اب  يدش و  نیـشنمه  نانآ ، باحـصا  اب  هاگنآ 
« . دنا یضار  وت  زا  هک  يوش  یم 

: تفگ رمع 

مه زا  يدرک  دای  هک  هچنآ  اما  دوب و  نم  رب  دنوادخ  ياهتّنم  زا  نآ  سپ  نم ، زا  شیدونشخ  ربمایپ و  اب  ینیـشنمه  زا  یتفگ  هچنآ  اما  »
یم تنارای  وت و  يارب  سپ  نم ، یگمیسارس  ینارگن و  اما  دوب و  نم  رب  یهلا  ياهتّنم  زا  مه  نآ  سپ  شتیاضر ، رکب و  وبا  اب  یتبحص 

ات مداد  یم  هیدف  ار  اهنآ  ۀمه  سپ  دوب ، نم  لام  دـش و  یم  الط  تسا  هدـیبات  باتفآ  نآ  رب  هک  نیمز  زا  اجره  رگا  مسق  ادـخب  .دـشاب 
(1) مبای » یئاهر  شرادید  زا  لبق  یهلا ، باذع  زا  دیاش 

: تسا هدناسر  تبث  هب  وا  زا  زین  ار  يرگید  نخس  خیرات  و 

یم ارم  ناشناتـسود  ترایز  ندـش و  هبرف  زا  سپ  ات  دـننک  هبرف  ارم  دـنهاوخب  هاگره  هک  مدوب  ما  هداوناخ  رد  يدنفـسوگ  شاـک  يا  »
یم جراخ  عوفدم  نوچ  دندروخ و  یم  ارم  سپـس  دـندرک و  یم  کشخ  ار  یتمـسق  هدرک و  بابک  ار  متـشوگ  زا  یتمـسق  دنتـشک و 

(2) .مدوبن » رشب  مدش و 

یتخرد زارف  رب  يا  هدنرپ  هب  رکب  وبا  هک  یماگنه  دنا : هتـشون  تسا ، هدناسر  تبث  هب  زین  رکب  وبا  يارب  خـیرات  ینخـس ، نینچ  دـننام  و 
: تفگ نینچ  تسیرگن ، یم 

يا یهلا ! باذـع  باقع و  هن  يراد و  یباـتک  باـسح و  هن  ینیـشن و  یم  تخرد  رب  يروخ و  یم  هویم  هدـنرپ ، يا  وت  لاـحب  اـشوخ  »
دروخ و یم  ارم  تشذگ و  یم  نم  رب  يرتش  مدوب و  یتخرد  رب  هار  رانک  رد  مه  نم  شاک 

181 ص :

-ج 2-ص 201. يراخب حیحص  - 1
-ج 1-ص 52. میعن وبا  ءایلوالا  هیلح  -ج 3-ص 131 ، هّیمیت نبا  هنسلا  جاهنم  - 2
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.(1) مدوبن » رشب  زا  زگره  مدش و  یم  جراخ  نآ  نیگرس  اب  هارمه  سپس 

: تفگ رگید  راب  و 

.(2) .مدوب ». .  یتشخ  يال  رد  یهاک  شاک  يا  دیئاز ! یمن  ارم  مردام  شاک  يا  »

.مدرک رکذ  هنومن  يارب  اهنت  هک  دوب  اهنآ  لاوقا  زا  یخرب  اهنیا  و 

: دهد یم  تراشب  نینچ  ار  شنمؤم  ناگدنب  هک  دنوادخ  ینامسآ  باتک  تسنیا  و 

َلیِْدبَت ِهَرِخْآلَا �ال  ِیف  ا�ْینُّدلَا َو  ِها�یَْحلَا  ِیف  �يرُْشْبلَا  ُمَُهل  َنوُقَّتَی ، اُونا�ک  اُونَمآ َو  َنیِذَّلَا  .َنُونَزْحَی  ْمُه  ْمِْهیَلَع َو �ال  ٌفْوَخ  ّللَا �ال 
�

ِه َءا�ِیلْوَأ  َّنِإ  �الَأ  »
(3) ُمیِظَْعلَا . » ُزْوَْفلَا  َوُه  َِکل�ذ  ّللَا 

�
ِه ِتا�ِملَِکل 

ایند و رد  دنتسه ، اوقت  اب  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  تسین ، ناشلد  رد  یهودنا  چیه  دنرادن و  یفوخ  سرت و  زگره  ادخ  يایلوا  انامه  -
.تسا گرزب  يراگتسر  نامه  نیا  تسین و  یلیدبت  رییغت و  یهلا  نانخس  رد  دوش و  یم  هداد  اهنآ  هب  تراشب  ترخآ ،

: دیامرف یم  و 

ُنَْحن .َنوُدَـعُوت  ُْمْتنُک  ِیتَّلَا  ِهَّنَْجلاـِب  اوُرِْـشبَأ  اوـُنَزْحَت َو  ـ�ال  اُوفاـ�خَت َو  ّـالَأ 
�

ُهَِکئـ�الَْملَا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوما�قَتِْـسا  َُّمث  ّللَا 
�

ُه اَـنُّبَر  اُولـا�ق  َنیِذَّلَا  َّنِإ  »
 . (4) ٍمیِحَر » ٍروُفَغ  ْنِم  ًالُُزن  َنوُعَّدَت ، ا�م  ا�هِیف  ْمَُکل  ْمُکُسُْفنَأ َو  یِهَتْشَت  ا�م  ا�هِیف  ْمَُکل  ِهَرِخْآلَا َو  ِیف  ا�ْینُّدلَا َو  ِها�یَْحلَا  ِیف  ْمُکُؤا�ِیلْوَأ 

، دندیزرو تماقتسا  تسا و  هّللا »  » ام راگدرورپ  دنتفگ ، هک  نانآ  -و 

182 ص :

-ج 3-ص 120. هّیمیت نبا  هنسلا  جاهنم  -ص 361 ، لاّمعلا زنک  -ج 1-ص 134 ، هرظنلا ضایرلا  -ص 41 ، يربط خیرات  - 1

-ج 3-ص 120. هّیمیت نبا  هنسلا  جاهنم  -ص 361 ، لاّمعلا زنک  -ج 1-ص 134 ، هرظنلا ضایرلا  -ص 41 ، يربط خیرات  - 2
تایآ 62،63 و 64. - سنوی هروس  - 3
تایآ 30،31 و 32. - تلصف هروس  - 4
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، دنداد یم  نات  هدعو  نآ  هب  هک  یتشهب  هب  دیشاب و  هتشادن  یهودنا  ساره و  هک  دنهد  تراشب  اهنآ  هب  هدش و  لزان  اهنآ  رب  ناگتشرف 
دشاب و امش  يارب  دینک ، اهتشا  دیهاوخب و  هچره  ترخآ  رد  انامه  میئامش و  يایلوا  ناتسود و  ترخآ ، ایند و  رد  ام  دیـشاب ، دنـسرخ 

.تسا هدرتسگ  امش  يارب  نابرهم  هدنشخب و  يادخ  ار  هرفس  نیا  دش ، دهاوخ  هداد  امش  هب  دینک ، تساوخرد  هچره  اجنآ  رد 

تمارک شناگدیرفآ ، ریاس  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  يرشب  نامه  دندوبن ، رشب  زا  شاک  يا  هک  دننک  یم  وزرآ  رمع  رکب و  وبا  ارچ  سپ 
دندرگ لزان  وا  رب  ناگتـشرف  هک  دیآ  یم  لئان  یماقم  نینچ  هب  تسا ، هدوب  رادیاپ  ایند ، رد  هک  یلومعم  نمؤم  رگا  و  تسا ؟ هدیـشخب 
دـشابن نیگهودنا  هتـشاذگ ، یقاب  ایند  رد  هچنآ  زا  دسارهن و  یهلا  باذع  زا  رگید  دنهد و  شتراشب  تشهب ، رد  شتلزنم  ماقم و  هب  و 

- نامیاه هتخومآ  قبط  - هک اهنامه  باحصا و  ناگرزب  هک  تسا  هدش  هچ  سپ  دنهد ، شتراشب  ایند  رد  ترخآ ، هب  ندیسر  زا  شیپ  و 
ار نانآ  ناگتشرف ، اعقاو  رگا  و  دندوب ؟ هاک  ای  وم و  ای  نیگرـس  ای  عوفدم  شاک  يا  هک  دننک  یم  وزرآ  دنربمایپ ، زا  سپ  دارفا  نیرترب 

همه دوش ، الط  زا  رگا  تسا ، هدیبات  دیشروخ  رون  زا  نیمز  رب  هچنآ  هک  دنتشادن  یئوزرآ  نینچ  زگره  دندوب ، هداد  تراشب  تشهب  هب 
! دندرگ هدوسآ  شتاقالم ، زا  لبق  یهلا ، باذع  زا  دیاش  دنهد ، هیدف  ار 

: دیامرف یم  دنوادخ 

« . َنوُمَلُْظی ْمُه �ال  ِطْسِْقلِاب َو  ْمُهَْنَیب  َیُِـضق  َبا�ذَْـعلَا َو  اُوَأَر  ا�َّمل  َهَما�دَّنلَا  اوُّرَـسَأ  ِِهب َو  ْتَدَْـتفَال  ِضْرَْألَا  ِیف  ا�م  ْتَمَلَظ ، ٍسْفَن  ِّلُِکل  َّنَأ  َْول  «َو 
(1)

وا نآ  زا  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  مامت  تسا ، هدرک  متس  هک  سکره  رگا  -و 

183 ص :

هیآ 54. - سنوی هروس  - 1
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قح رد  انامه  دنیامن و  ناهنپ  ار  دوخ  ینامیـشپ  دنیبب ، ار  یهلا  باذع  نوچ  و  دوش ، اهر  باذـع  زا  رگم  ات  دـنک  ادـف  ار  همه  دـشاب و 
.دوشن اهنآب  متس  زگره  دوش و  تواضق  فاصنا ، اب  نانآ 

: دیامرف یم  و 

اُونوُکَی َْمل  ـا�م  ّللَا 
�

ِه َنِم  ْمَُهل  ا�دـَب  ِهَمـا�یِْقلَا َو  َمْوَی  ِبا�ذَْـعلَا  ِءوُس  ْنِم  ِِهب  اْوَدَْـتفَال  ُهَعَم  ُهَْلثِم  ًاـعیِمَج َو  ِضْرَأـْلَا  ِیف  ـا�م  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنَأ  ْوـَل  «َو 
 . (1) َنُؤِزْهَتْسَی » ِِهب  اُونا�ک  ا�م  ْمِِهب  َقا�ح  اُوبَسَک َو  ا�م  ئِّیَس 

ُتا� ْمَُهل  ا�َدب  .َنُوبِسَتْحَی َو 

باذع تدش  زا  یئاهر  يارب  ار  همه  دنروایب و  زین  ار  نآ  ریظن  دنـشاب و  هتـشاد  ار  ایند  لاوما  مامت  دـنا ، هدرک  متـس  هک  نانآ  رگا  -و 
اهنآ يارب  دندرک و  یمن  مه  شباسح  زگره  هک  دـننیبب  ار  یئاهزیچ  ادـخ  زا  و  درادـن ) ناشیارب  يا  هدـیاف   ) دـنهد هیدـف  تمایق ، زور 

.ددرگ لزان  ناشیارب  دندوب ، هتفرگ  هرخسم  هب  ار  نآ  هک  یباذع  دنداد و  یم  ماجنا  هک  يدب  ياهراک  ۀجیتن  دوش  رهاظ 

رد هچرگ  .ددرگن . .  قوراف  رمع  قیّدص و  رکب  وبا  نوچمه  يراوگرزب  باحـصا  لماش  تایآ  نیا  هک  مراد  وزرآ  دوجو  مامت  اب  نم 
مشاب و هتـشاد  یـشرگن  ص »  » ربمایپ اب  اهنآ  طباور  زا  یئاه  هشوگ  رب  هکنیا  ات  منک  یم  ثکم  يرادقم  مسر ، یم  هک  تایآ  نیا  ربارب 

نیگمـشخ هب  رجنم  هک  مبای ، یم  ار  شکرابم  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد  اهنایـصع  شیاهروتـسد و  زا  اـه  یناـمرفان  اتـسار  نیا  رد 
یم داد  خر  ربمایپ  زا  سپ  هک  یثداوح  هلـسلس  زا  يراون  میور ، يولج  نینچمه  .دش و  نیرـضاح  ندنار  نوریب  ترـضح و  نآ  ندش 

دندرک بصغ  ار  شّقح  دندناسر و  هجنکـش  رازآ و  ّتیذا و  ار  وا  ردقچ  دندرک و  هچ  ارهز  ترـضح  شرّهطم  رتخد  اب  هک  منارذگ 
ربمایپ هک  یلاحرد 

184 ص :
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: دوب هدومرف  شا  هرابرد  دوخ 

(1) ینبضغا . » دقف  اهبضغا  نم  یّنم ، هعضب  همطاف  »

.تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  قیقحتب  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  هکره  تسا ، نم  نت  ةراپ  همطاف 

: دومرف رمع  رکب و  وبا  هب  همطاف  و 

: دومرف ص »  » ربمغیپ هک  دیدینشن  ایآ  مهد ، یم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  »

هکره هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  همطاف  مرتخد  هکره  سپ  تسا ، نم  بضغ  زا  شبـضغ  نم و  تیاضر  زا  همطاف  تیاضر 
»؟ تسا هتخاس  كانمشخ  ارم  دروآرد ، بضغ  هب  ار  وا  هکره  هتخاس و  دونشخ  ارم  دزاس ، دونشخ  ار  وا 

! ربمایپ زا  میدینش  يرآ ، دنتفگ :

: تفگ همطاف  هاگنآ 

ربمایپ اب  هاگره  دیتساوخن و  ار  متیاضر  زگره  دیدروآ و  مشخ  هب  ارم  امـش  هک  مریگ  یم  یهاوگ  هب  ار  شناگتـشرف  ادخ و  نم  سپ  »
(2) مناسر . » وا  هب  ار  امش  تیاکش  امتح  منک ، تاقالم 

مولع و رد  ّتنـس  لها  زّربم  ياملع  زا  یکی  هک  هبیتق  نبا  مه  دـیاش  .دزاس و  یم  نوخرپ  ار  اهلد  هک  هثداـح  نیا  داـی  زا  راذـگب  ار  اـم 
هک روط  نامه  دشاب ! هدش  هعیش  يرمع  رخآ  دراد ، خیرات  وحن و  تغل ، ثیدح ، ریسفت ، رد  يدایز  ياه  هتشون  تسا و  يرایسب  نونف 

هنازجاع تاغیلبت  نیا  نامگ  یب  و  مداد ، ناشن  وا  هب  ار  وا  ي  افلخ » خـیرات   » باـتک اریز  تفگ  نم  هب  نینچ  راـبکی  نانمـشد ، زا  یکی 
یباتک هک  مه  یئاسن »  » هدش و هعیش  مه  يربط »  » تفگ دیاب  سپ  دشاب  نینچ  رگا  دنرادن و  يا  هراچ  هار و  هک  تسا  یناسک 

185 ص :

-ج 2 ص 206. يراخب حیحص  - 1
-ص 92. خیراتلا یف  كدف  -ج 1-ص 20 ، هبیتق نبا  هسایسلا  همامالا و  - 2
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نتـشون زا  سپ  تسا ، نیرـصاعم  زا  هک  مه  نیـسح  هط  یتح  هدش و  هعیـش  هبیتق  نبا  هدـش و  هعیـش  هتـشاگن ، یلع  ماما  ياهیگژیو  رد 
! ! تسا هدش  هعیش  مه  وا  رگید ، قیاقح  هب  رارقا  ریدغ و  ثیدح  رکذ  و  يربکلا » هنتفلا   » باتک

ات دننک و  یم  دای  یئوگازـسان  يدب و  هب  دنرب ، یم  ار  هعیـش  مان  هاگره  دنا و  هدشن  هعیـش  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  هک  تسا  نیا  تقیقح 
بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  زا  يا  هشوگ  هک  سک  نآ  یلو  دنا  هدرک  یئاسرفملق  باحـصا ، تلادع  زا  عافد  رد  دنا  هتـسناوت  هک  اجنآ 

سپ هک  تسا  یفاک  طقف  میزاس ! یم  مهّتم  عّیشت  هب  ار  وا  دیامن ، یم  يروآدای  ار  باحصا  زا  ناگرزب  ياه  هابتشا  ای  دنک  یم  رکذ  ار 
يزاس يراج  نابز  رب  مالّـسلا » هیلع  ، » یلع مان  رکذ  زا  سپ  ای  یئوگب  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » اهنآ زا  یکی  يولج  ربمایپ ، مان  ندرب  زا 

ةراـبرد امـش  رظن  متفگ : میدرک ، یم  ثحب  مه  اـب  هک  ناـمیاملع  زا  یکی  اـب  يزور  ناـس  نیدـب  و  يا ! هعیـش  وـت  دـنیوگب : اروـف  هک 
؟ تسیچ يراخب » »

عامجا نخس  نیا  رب  ام  ياملع  ۀمه  دشاب و  یم  نآرق  زا  سپ  باتک  نیرت  حیحص  ام  دزن  شباتک  تسا و  ثیدح  ناماما  زا  وا  تفگ :
.دنراد

! تسا هعیش  يراخب  متفگ : وا  هب 

! داب رود  وا  زا  یتمهت  نینچ  تفگ : درک و  يا  هدنخ  رخسمت  اب 

؟ تسا هعیش  دیوگب ، مالّسلا » هیلع   » دنک و یلع  دای  سکره  یتفگن  وت  رگم  متفگ :

« مالّـسلا هیلع  ، » یلع مان  زا  سپ  يدّدـعتم  ياهاج  رد  هک  مداد  ناشن  نارـضاح  رگید  وا و  هب  ار  يراخب  حیحـص  سپـس  يرآ ! تفگ :
.دیوگ (1) یم  مالّسلا » هیلع   » زین یلع  نب  نیسح  همطاف و  مان  ندروآ  زا  سپ  یتح  دیوگ و  یم 

186 ص :
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.دیوگ خساپ  هچ  تسنادن  دش و  هدز  تهب 

هتـشاد يدـیدرت  نآ  رد  رگا  سپ  درک ، بضغ  رمع  رکب و  وبا  رب  همطاف  دوب ، هدرک  اعدا  نآ  رد  هک  هبیتق  نبا  تیاور  هب  مدرگ  یمزاـب 
ام هکنیا  هژیوب  مشاب  هتـشاد  دیدرت  تسا ، نآرق  زا  سپ  باتک  نیرت  حیحـص  ام  دزن  هک  يراخب » حیحـص   » رد مناوت  یمن  زگره  مشاب ،

دنیامن و لالدتسا  ام  اب  باتک  نآ  اب  دنشاب  هتشاد  قح  نایعیش  هکنیا  باتک و  نآ  مامت  شریذپ  تّحـص و  هب  میا  هتـسناد  مزلم  ار  دوخ 
.تسا هنافصنم  هک  ارچ  دنریذپ  یم  نالقاع  ۀمه  ار  بلطم  نیا  میتسه و  اهلالدتسا  نآ  شریذپ  هب  دهعتم  مه  ام 

: دومرف ص »  » ربمایپ هک  تسا  هتشون  هّللا » لوسر  هبارق  بقانم   » باب رد  میاشگ  یم  ار  يراخب  حیحص  نونکا  مه  و 

« . هتخاس نیگمشخ  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  هکره  سپ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  »

رد داتـسرف و  رکب  وبا  دزن  ار  یـسک  ربمایپ ، رتخد  مالّـسلا » اهیلع   » همطاـف هک  تسا  هدروآ  هشئاـع  زا  ربیخ » ةوزغ   » باـب رد  نینچمه  و 
وبا رب  همطاف  اذـل  دـیزرو و  عانتما  همطاـف ، هب  ثاریم  نآ  زا  يزیچ  نداد  زا  رکب  وبا  درک ، راسفتـسا  ادـخ  لوسر  زا  دوخ  ثاریم  دروم 

.تفر (1) ایند  زا  ات  تفگن  ینخس  وا  اب  و  دیجنر ، وا  زا  دش و  نیگمشخ  رکب 

هدرک رکذ  رت  لّصفم  يا  هزادـنا  ات  هبیتق  نبا  هدرک و  نایب  راصتخا  هب  ار  نآ  يراخب  هک  دـیآ  یم  تسدـب  هجیتن  کـی  تروص  ره  رد 
ایند زا  همطاف  هکنیا  دوش و  یم  یـضار  دنـسرخ و  شتیاضر ، زا  كانبـضغ و  همطاف ، بضغ  زا  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و 

.دوب رمع  رکب و  وبا  رب  نیگمشخ  هک  یلاحرد  تفر 

187 ص :
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قرف ینعم  درک ، تافو  ات  تفگن  ینخس  وا  اب  دوب و  رکب  وبا  رب  نیگمشخ  هک  یلاحرد  تفر  ایند  زا  همطاف  تسا : هتفگ  يراخب  رگا  و 
نم  » باب رد  و  ناذـئتسالا »  » باتک رد  يراخب  هک  تسا  ناهج  نانز  رورـس  همطاف ، رگا  و  تسا ، نشور  هک  روط  ناـمه  تسا  هدرکن 
رود وا  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنوادخ ، هک  تسا  تّما  نیا  زا  یئوناب  اهنت  همطاف  رگا  و  هدرک ، حیرـصت  نادـب  سانلا » يدـی  نیب  یجان 

ادـخ و وا ، بـضغ  زا  هـک  تـسا  اذـل  دـشاب و  یمن  ادـخ  ریغ  يارب  شبـضغ  ناـمگ  یب  سپ  هداد ، رارق  رهاـط  كاـپ و  ار  وا  هدرک و 
.دننک یم  بضغ  زین  شلوسر 

هیرگ رکب  وبا  يردـقب  هاگنآ  همطاف . » يا  وت  يدونـشخان  وا و  يدونـشخان  زا  مرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  نم  : » تفگ رکب  وبا  يور  نیازا  و 
: تفگ یم  همطاف  هک  یلاحرد  دیآرب ، شناج  تساوخ  یم  هک  درک 

« . منک یم  اعد  وت  هیلع  مناوخ ، یم  هک  يزامن  ره  زا  سپ  مسق ، ادخب  »

(1) دینک »! اهر  ار  متعیب  تسین ! يزاین  - مدرم يا  - ناتتعیب هب  ارم  : » تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  هک  یلاحرد  دش  جراخ  رکب  وبا  سپ 

وبا اب  نادنواشیوخ ، یبرقلا و  يوذ  مهس  دوخ و  ثرا  دروم  رد  همطاف  هک  دننک  یم  رارقا  ام  ياملع  ناراگن و  خیرات  زا  يرایـسب  یلو 
.دوب نیگمشخ  وا  رب  تفر و  ایند  زا  همطاف  هک  یتقو  ات  درک  در  ار  همطاف  ياهاعّدا  نانخس و  مامت  وا  یلو  درک  عازن  رکب 

لیم رکب  وبا  يوربآ  ظفح  يارب  دنرذگ و  یم  یئانتعا  یب  اب  ّمهم ، ياهدادیور  اه و  هثداح  نیا  زا  هک  مینیب  یم  ار  نانآ  لاح ، نیااب  و 
.دنراد يدروخرب  نینچ  دور ، یم  لاوئس  ریز  وا  تمارک  اجره ، الومعم  هک  روط  نامه  دنیوگب ، ینخس  هراب  نآ  رد  دنرادن 

188 ص :
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یعون هب  هثداـح  نیا  يروآداـی  زا  سپ  هک  دوـب  ناـنآ  زا  یکی  نخـس  مدـناوخ ، دروـم ، نیا  رد  هک  یلئاـسم  نیرتزیگنا  تفگـش  زا  و 
: تسا هتشون  لیصفت ،

هطـسفس نیا  اب  و  دنک . » عنم  وا  زا  ار  وا  ّقح  رکب ، وبا  هک  هّللا  ذاعم  درادن و  یّقح  نآ  رد  هک  دـنک  يزیچ  ياعّدا  همطاف  هک  هّللا  ذاعم  »
.تسا هدومن  عناق  ار  نارگشهوژپ  هدرک و  لح  ار  لکشم  هک  تسا  هتشادنپ  یئوگ ،

ار هلاسوگ  لیئارـسا  ینب  هک  هّللا  ذاعم  دیوگب و  ّقح  زا  ریغ  نآرق  هک  هّللا  ذاعم  : » دـیوگ یم  هک  تسا  یـسک  نخـس  دـننام  نخـس  نیا 
« ! دنتسرپب

لباقم و فرط  هب  نامیا  هک  لاح  نیعرد  دنراد  يزیچ  هب  نامیا  دنمهف و  یمن  هک  ار  يزیچ  دـنیوگ  یم  هک  یئاملع  اب  میدـش  راتفرگ 
هکنیا ای  لاح  تسا ، هدرک  در  ار  شیاعّدا  رکب ، وبا  هدرک و  اـعّدا  اـعطق  همطاـف  هک : تسا  نیا  ّتیعقاو  هک  یلاـحرد  دـنراد ، شـضیقن 

.تسا و هدرک  ملظ  وا  هب  رکب  وبا  هکنیا  ای  غورد و  زا  تسا  هّزنم  وا  هک  - نخـس نیا  زا  ادـخ  هب  میرب  یم  هانپ  - تسا هتفگ  غورد  همطاف 
! دنتسه نآ  يوجتسج  رد  ام ، ياملع  زا  یخرب  دنچره  درادن  دوجو  هیضق  يارب  یمّوس  لح  هار  چیه  رگید 

یتیاور نینچ  اعطق  ربمایپ  شردـپ  زا  هک  ارچ  تسا  وگغورد  ناـهج  ناـنز  رورـس  هک  دـشاب  لاـحم  یلقن ، یلقع و  ياـهلیلد  اـب  رگا  و 
: دومرف هک  تسا  هدیسر 

« . تسا هتخاس  هدرزآ  ارم  دهد  رازآ  ار  وا  هکره  تسا ، نم  نت  ةراپ  همطاف  »

، هتاذ ّدح  یف  ثیدح ، سپ  درادن ، ص »  » ادخ لوسر  زا  ینخـس  نینچ  یگتـسیاش  دـیوگ ، یم  غورد  هک  یـسک  تسا  تاّیهیدـب  زا  و 
موصعم رب  تلالد  زین  ریهطت  ۀـیآ  هک  نانچمه  دـب ، ياهتلـصخ  رگید  غورد و  زا  وا  يرود  ارهز و  ترـضح  تمـصع  رب  دراد  تلـالد 

شرسمه و وا و  ةرابرد  هک  دراد  وا  ندوب 

189 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دـنیامن  فارتـعا  هکنآ  زج  ـالقع  دزن  دـنام  یمن  یهار  رگید  سپ  تسا (1) ، هدـش  لزان  هشیاع  صخـش  یهاوگ  هب  شدـنزرف ، ود 
دهد یم  شلزنم  ندنازوس  شندنازوس و  هب  روتسد  یناسآ  هب  هک  دنک  ّدر  ار  وا  کسمت  دناوت  یم  یسک  هدش و  ملظ  همطاف  رب  هکنیا 

دنیاین (2). نوریب  اهنآ ، اب  ندرک  تعیب  يارب  شا  هناخ  زا  ناگدننک ، ضارتعا  هک  یتروص  رد 

یتقو دادن  ار  شلزنم  هب  رمع  رکب و  وبا  دورو  هزاجا  - داب وا  رب  دـنوادخ  دورد  هک  - مینیب یم  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  و 
ور دنادرگرب و  نانآ  زا  ار  شیور  همطاف  داد ، دورو  ةزاجا  اهنآ  هب  یلع  هک  یماگنه  دنوش و  دراو  وا  رب  هک  دـنتفرگ  نذا  ود ، نآ  هک 

.دنک (3) هاگن  اهنآ  هب  دشن  یضار  یّتح  درک و  راوید  هب 

.دنوشن (4) رضاح  شا  هزانج  رب  نانآ  زا  کی  چیه  هکنیا  ات  دش  نفد  - شتّیصو قبط  - هنایفخم هنابش و  شتلحر ، زا  سپ  و 

.تسا ناهنپ  هدیشوپ و  مدرم  رب  زورما  ات  ربمایپ  رتخد  هناگی  ربق  ناس  نیدب  و 

ّلقاال دننک و  یثحب  اهنآ  نوماریپ  دـنرادن  لیم  دـننک و  یم  یـشوپ  مشچ  قیاقح  نیا  زا  ام  ياملع  ارچ  منک : یم  لاوئـس  هناّدـجم  نم 
یئاطخ زگره  هک  دنتسه  یناگتشرف  اهنآ  ۀمه  ایوگ  هک  دننک  یم  میسرت  ام  يارب  ار  ادخ  لوسر  باحـصا  يا  هنوگب  دنیامن و  يرکذ 

وذ ناـمثع  ترـضح  ناناملـسم  هفیلخ  هنوگچ  هک  یـسرپب  ناـشیکی  زا  رگا  و  دـنوش ؟ یمن  بکترم  یهاـنگ  دـنز و  یمنرـس  ناـنآ  زا 
هک - اهیرصم دیوگ : یم  تخساپ  رد  دش ، هتشک  نیرّونلا ،

190 ص :

-ج 7-ص 121 و 130. ملسم حیحص  - 1
-ج 1-ص 20. ءافلخ خیرات  - 2
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.دنرب یم  نایاپ  هب  هلمج  ود  نیا  اب  ار  هّیضق  مامت  و  دنتشک ، ار  وا  دندمآ و  - دنرفاک

باحـصا دوخ  لّوا ، هجرد  رد  نامثع  نیلتاق  هک  یبای  یمرد  يدرک ، ادیپ  خـیرات  ندـناوخ  یـسررب و  يارب  تصرف  هک  یماگنه  یلو 
یم شنوخ  نتخیر  ندوب  اور  مـالعا  اـب  داد و  یم  شلتق  هب  روتـسد  هک  تسا  هدوب  هشیاـع  نینمؤـملا  ّما  ناـنآ  شیپاـشیپ  دـنا و  هدوـب 

: تفگ

(1) تسا . » هدش  رفاک  هک  دیشکب  ار  نادان  ریپ  »

بآ ندیماشآ  زا  یتح  هدرک ، هرصاحم  ار  وا  باحصا ، زا  نیروهـشم  رگید  رکب و  یبا  نب  دمحم  ریبز و  هحلط و  مینیب  یم  نینچمه  و 
.دنزاس شیافعتسا  هب  روبجم  هک  دنا  هدومن  شعنم 

رد ار  وا  دوش و  نفد  ناناملـسم  ناتـسربق  رد  شدسج  دنتـشاذگن  هک  دندوب  باحـصا  دوخ  هک  دنهد  یم  ربخ  ام  هب  ناسیون  خـیرات  و 
.دندرک نفد  نفک  لسغ و  نودب  (2) بکوک » ّشح  »

ناتساد زاب  نیا  دندوبن ؟ ناملسم  دندناسر ، لتق  هب  ار  وا  هک  نانآ  دش و  هتشک  مولظم  نامثع ، هک  دنیوگ  یم  ام  هب  روطچ  هّللا ! ناحبس 
تکرش شلتق  رد  ای  دنتـشک  ار  وا  هک  یباحـصا  رب  دیاب  تسا  مولظم  نامثع ، رگا  سپ  تسا ، رکب  وبا  همطاف و  ناتـساد  دننام  يرگید 

ار شا  هزانج  دنتـشک و  هناملاظ  ار  ناناملـسم  ۀـفیلخ  اریز  دـندوب  لتاق  یناگـشیپ  تیاـنج  هک  مینک  تواـضق  مکح و  نینچ  دـندرک ،
ار شا  هدرم  هدنز و  دندرک و  ناراب  گنس 

191 ص :

دقع -ج 8 ص 141 ، سورعلا جات  -ج 14-ص 193 ، برعلا ناسل  -ج 3-ص 206 ، ریثا نبا  خیرات  -ج 4-ص 407 ، يربط خیرات  - 1
رد ریپ  راتفک  يانعمب  مه  نادان و  ریپ  يانعمب  مه  لثعن  و  رفک » دقف  الثعن  اولتقا  : » تسا هدمآ  هشیاع  نخس  رد  -ج 4-ص 290 . دیرفلا

.تسا هدمآ  تغل 
 . ص 180 -ج 3 - ریثا نبا  لماک  تسا  عیقب  زا  نوریب  هنیدم ، ياهراوید  زا  يراوید  بکوک » شح  - » 2
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مالـسا اب  هک  دوب  هداد  ماجنا  يدایز  ياهراک  اریز  دنتـسناد  زیاـج  ار  ناـمثع  نوخ  نتخیر  باحـصا ، نیا  هکنیا  اـی  دـندومن و  تناـها 
بیذکت ار  خـیرات  هکنیا  رگم  درادـن  دوجو  یمّوس  لامتحا  چـیه  رگید  .تسا و  هدـمآ  زین  خـیرات  رد  هک  روط  نامه  تشاد ، تافانم 

! دنتشک ار  وا  دندوب  رفاک  نوچ  اه  يرصم  هک : مینزب  لوگ  ار  دوخ  مینک و 

هکنیا ای  دشابن و  لداع  نامثع  دیاب  ای  اریز  دنک  یم  یفن  - انثتـسا نودب  - ار باحـصا  مامت  تلادع  هناعطاق  تروص ، ود  ره  رد  هصالخ 
لها نایعیـش  ياعّدا  دوش و  یم  لطاب  ام  ياعدا  ناس  نیدب  دنـشاب و  رودب  تلادع  زا  دندوب ، باحـصا  زا  ناش  همه  هک  نامثع  نیلتاق 

.دسر یم  تابثا  هب  دنتسه ، رگید  یخرب  نود  یخرب ، تلادع  هب  دقتعم  هک  تیب 

ّما روـطچ  تـشاد ، هدـهعرب  ار  شیربـهر  دوـخ  تـخورفارب و  ار  نآ  شتآ  هشیاـع ، نینمؤـملا  ما  هـک  میـسرپ  یم  لـمج  گـنج  زا  و 
: دیامرف یم  دهد و  یم  ار  هناخ  رد  ندنام  روتسد  وا  هب  دنوادخ  هک  یلاحرد  دیآ  یم  نوریب  شا  هناخ  زا  هشیاع  نینمؤملا 

(1) �یلوُْألَا . » ِهَِّیلِها�ْجلَا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َّنُِکتُوُیب َو �ال  ِیف  َنْرَق  «َو 

« . دینکن یئامندوخ  نیتسخن ، ّتیلهاج  دننام  و  دینامب ، هناخ  رد  «و 

يا هنمؤم  نمؤم و  ره  ّیلو  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  ناناملـسم  ۀـفیلخ  اب  ار  رازراـک  گـنج و  نینمؤملا ، ّما  یّقح  هچ  هب  میـسرپ : یم  و 
رد هکنیا  يارب  تشاد  یمن  تسود  ار  یلع  ماما  وا  هک  دنهد  یم  نامخساپ  نامیاملع  یناسآ  هب  هشیمه و  دننام  و  تسناد ؟ اور  تسا ،

تـسرد رگا  - هثداح نیا  هکنیا  هب  دننک  عناق  ار  ام  دنهاوخ  یم  نانیا  و  دـهد ، قالط  ار  وا  هک  دوب  هدرک  هراشا  ربمایپ  هب  کفا »  » هثداح
هک دوب  هدرک  ربمایپ  هب  هراشا  یلع ، هک  - دشاب

192 ص :

هیآ 33. - بازحا هروس  - 1
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دـنز و رانک  دوب ، هدز  وا  رب  ربماـیپ  هک  ار  يا  هدرپ  دریگب و  هدـیدان  ار  شیادـخ  رما  هشیاـع  هکنیا  هب  تسا  یفاـک  دـهد ، قـالط  ار  وا 
دوش و راوس  دننز ، یم  گناب  وا  رب  بأوح »  » ياهگـس هک  دوب  هداد  رادشه  دوب و  هدرک  یهن  شندـش  راوس  زا  ار  وا  ربمایپ  هک  يرتش 
نانمؤم و ریما  اب  رازراک  دهد و  هزاجا  ار  ناهانگ  یب  نتـشک  دنک و  یط  هرـصب ، ات  اجنآ  زا  هّکم و  ات  هنیدم  زا  زارد  رود و  ياهتفاسم 

اهنیا مامت  .دنا (1) هتشون  ناخروم  هک  روط  نامه  دوش  ناملسم  نارازه  لتق  ببس  و  درادب ، اور  ار  دنا  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یباحـصا 
مه ربمایپ  دـنچره  دـهد ، شقالط  هک  دوب  هدرک  ربمایپ  هب  هراشا  وا  نوچ  تشاد ، یمن  تسود  ار  یلع  ماـما  هک  دوب  نیا  رطاـخب  طـقف 

روآدای یلع  ماما  هب  تبسن  وا  زا  ار  يدایز  ینمـشد  دراوم  ناراگنخیرات  هک  ینمـشد  همه  نیا  تسیچ  يارب  سپ  دوب ، هدادن  شقالط 
هتشک نامثع  دنداد  ربخ  وا  هب  هار  رد  هک  دوب  هتشگزاب  هّکم  زا  هک  دنا  هتشون  الثم  درک ؟ ادیپ  ناوت  یمن  اهنآ  رب  يریـسفت  هک  دنا  هدش 

: تفگ هدش  نیگمـشخ  دنا ، هدرک  تعیب  یلع  اب  مدرم  دـیمهف  هک  یماگنه  یلو  تشگ  دنـسرخ  لاحـشوخ و  یلیخ  ربخ  نیا  زا  دـش ،
: تفگ هاگنآ  و  دسرب » تفالخ  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  هکنآ  زا  شیپ  دـناشوپب  ار  نآ  دـیآ و  دورف  نیمز  رب  نامـسآ  هک  متـشاد  وزرآ  »

یمن دـنا ، هدرک  رکذ  نیخروـم  هـک  روـط  ناـمه  اریز  .تـخورفارب  یلع  هـیلع  ار  بـالقنا  هـنتف و  شتآ  ناـنچمه  و  دـینادرگرب »! ارم  »
: دیامرف یم  هک  ار  ربمایپ  نخس  نیا  دوب  هدینشن  نینمؤملا  ّما  ایآ  دونشب ! ار  یلع  مان  تساوخ 

اب زج  میداد  یمن  صیخـشت  ار  نیقفاـنم  اـم   » دـنتفگ باحـصا  زا  یخرب  هکنیا  اـت  (2) تسا » قاـفن  شینمـشد  ناـمیا و  یلع  یتسود  »
.و تسوا » يالوم  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هکره  : » دومرف هک  دوب  هدینشن  ار  ربمایپ  نخس  نینمؤملا ، ّما  ایآ  یلع » هب  تبسن  ناشضغب 

ار یلع  یلو  دوب  هدینش  ار  اهنآ  ۀمه  کش  نودب  وا   ؟ . .

193 ص :

.دنا هتشاگن  ار  يرجه  لاس 36  ثداوح  هک  یناراگنخیرات  رگید  ینئادم و  ریثا ، نبا  يربط ، - 1
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.دروآ (1) ياجب  رکش  هدجس  دنداد ، وا  هب  ار  یلع  تافو  ربخ  هک  ماگنه  نآ  هکلب  دربب  ار  وا  مان  تساوخ  یمن  تشاد و  یمن  تسود 

تفلاـخم رب  میاـمن  لالدتـسا  متـساوخ  یم  اـهنت  یلو  مشاـب  هتـشاد  مهاوخ  یمن  هشیاـع  نینمؤملا  ّما  خـیرات  هب  عجار  یثحب  نم  لاـح 
یلیلد دوخ  هک  تسا  یفاک  نیمه  نینمؤملا  ّما  ۀـنتف  زا  اهنآ و  نتفرن  ادـخ  لوسر  رما  راب  ریز  مالـسا و  لوصا  اب  باحـصا  زا  يرایـسب 

: دنا هتشون  دنراد ، رظن  قافتا  نآ  رب  ناسیون  خیرات  مامت  عطاق و  تسا 

یهن ار  وا  هک  دروآ  دای  هب  ار  ص »  » ادخ لوسر  رادشه  دـندز ، گناب  وا  رب  اهگـس  تشذـگ و  بأوح » بآ   » زا هشیاع  هک  ماگنه  نآ 
ار رفن  هاجنپ  ریبز  هحلط و  یلو  دینادرگرب »! ارم  دـینادرگرب ! ارم  : » تفگ تسیرگ و  اذـل  دـشاب و  رتش  نآ  بحاص  هکنیا  زا  دوب  هدرک 
وا ناس  نیدـب  تسین و  بأوح » بآ   » اجنیا هک  دـندروخ  مسق  هشیاع  يارب  مه  نانآ  دـنداد ، يزیچ  اـهنآ  هب  هکنیا  زا  سپ  دـندروآ و 

(2) مالسا . » رد  دوب  يروز  تداهش  نیلّوا  نیا  : » دنا هتشون  ناخّروم  و  داد ، همادا  هرصب  ات  ار  دوخ  ریسم 

ام هک  دنتسه  يراوگرزب  باحصا  اهنیا  ایآ  دیهد ، يرای  لاکشا  نیا  لح  يارب  ار  ام  نارکفنـشور ! يا  نادنمدرخ ! يا  ناناملـسم ! يا 
؟ دنهد یم  روز  تداهش  یناسآ  نیا  هب  و  ناشمیسانش ! یم  رشب  دارفا  نیرتهب  ص »  » ربمایپ زا  سپ  مینک و  یم  اهنآ  تلادع  هب  تواضق 

؟ دهد یم  قوس  ار  ناسنا  مّنهج  يوس  هب  هک  تسا  هدرمش  یگرزب  ناهانگ  زا  ار  نآ  ص »  » ربمایپ هک  یتداهش  نامه 

رب کی  مادک  هک  دوش  یم  رارکت  حرطم و  هتشذگ  لاوئس  نامه  مه  زاب  و 

194 ص :

.دنا هتشاگن  ار  يرجه  لاس 40  ثداوح  هک  نیخروم  مامت  يربکلا و  هنتفلا  ریثا و  نبا  يربط ، - 1
.دنا هتشاگن  ار  يرجه  لاس 36  ثداوح  هک  یناسیون  خیرات  رگید  ینئادم و  ریثا ، نبا  يربط ، - 2
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ناشناهارمه ریبز و  هحلط و  هشیاع و  هکنیا  ای  و  دنـشاب ؟ لطاب  رب  شناوریپ  یلع و  دـیاب  ای  سپ  دـندوب ؟ لـطاب  رب  کـی  مادـک  قح و 
وا دنک و  یم  یلع  يوس  هب  لیم  تریس  كاپ  ققحم  ناسنا  اعطق  .درادن و  دوجو  یمّوس  لامتحا  چیه  و  دنـشاب ؟ قح  ریغ  رب  رگمتس و 

نینمؤملا ّما  ۀنتف  نینچمه  دخرچ (1)و  یم  وا  اب  ّقح  دـشاب ، یلع  اجره  و  تسا ، یلع  هارمه  هتـسویپ  ّقح  هک  ارچ  دـناد  یم  ّقح  رب  ار 
، دـش هدیـشک  زورما  ات  شراثآ  دـنازوس و  ار  يرت  کشخ و  ره  هک  اجنآ  ات  دـنتخورفا  ار  كانتـشحو  شتآ  نآ  هک  شعابتا  هشیاع و 

.دنک یم  اهر  هتسناد و  ّقح  فالخ 

هک تسا  هدروآ  رحبلا » جومک  جومت  یتـلا  هنتفلا   » باـب نتفلا »  » باـتک رد  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  میوگ : یم  بلق  ناـنیمطا  يارب 
هب ار  یلع  نب  نسح  رـسای و  نب  رامع  یلع ، دـندرک ، تکرح  هرـصب  يوس  هب  هشیاـع  ریبز و  هحلط و  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم  يوار 
يا هجرد  رد  راّمع  تفرگ و  رارق  ربنم  يالاب  رد  یلع  نب  نسح  دنتفر و  ربنم  هب  سپ  دـندش ، دراو  ام  رب  هفوک  رد  اهنآ  .داتـسرف  هفوک 

تسا و هدرک  تکرح  هرصب  يوس  هب  هشیاع  تفگ : یم  هک  ار  راّمع  میدینش  میدش و  عمج  ود  نآ  درگ  ام  تسشن ، نسح  زا  رت  نیئاپ 
یلع ایآ  هک  دنک  شیامزآ  ار  امـش  دهاوخ  یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  یلو  تسا  ترخآ  ایند و  رد  ناتربمایپ  رـسمه  وا  مسق  ادخ  هب 

(2) ار ؟ وا  ای  دینک  یم  تعاطا  ار 

هب سپس  تساخرب ، ینارنخس  يارب  ربمایپ  تسا : هدروآ  یبنلا » جاوزا  تویب  یف  ءاج  ام   » باب طورشلا »  » باتک رد  يراخب  نینچمه  و 
: تفگ دومرف و  يا  هراشا  هشیاع  لزنم 

، تسا هنتف  زکرم  اجنیا  تسا  هنتف  زکرم  اجنیا  تسا ، هنتف  زکرم  اجنیا  »

195 ص :

« . راد امثیح  هعم  رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  - » 1
-ج 4 ص 161. يراخب حیحص  - 2
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(1) دیآ . » یم  نوریب  اجنیا  زا  ناطیش  خاش  هک 

هب ار  وا  شردپ  هک  اجنآ  ات  تسا  هدرک  رکذ  ربمایپ  هب  تبـسن  وا  یبدا  یب  زا  یبیرغ  بیجع و  يایاضق  دوخ  حیحـص  رد  زین  يراخب  و 
هکنیا دومن و  قالط  هب  دیدهت  ار  وا  دنوادخ  هک  درک  یم  تراسج  ربمایپ  هب  وا  يردقب ، داتفا و  نوخ  شندب  هک  دز  کتک  يا  هزادـنا 

.تسین نونکا  شثحب  لاجم  هک  تسا  یئاهناتساد  زاب  اهنیا  و  داد ، دهاوخ  وا  زا  رتهب  شربمایپ  هب  راگدرورپ 

رسمه هکنیا  يارب  ایآ  دشاب ؟ یم  تنس  لها  يوس  زا  مارتحا  ریدقت و  همه  نآ  راوازس  هشیاع  ارچ  یسرپ : یم  مه  زاب  ایآ  نیا ، زا  سپ 
زا رت  تلیضف  اب  رترب و  ربمایپ ، دوخ  حیرصت  هب  هک  دنتـسه  ینانز  نانآ  نایم  رد  دنرایـسب و  ربمایپ  نارـسمه  هک  یلاحرد  تسا ، ربمایپ 

.دنا (2) هشیاع 

اجنآ ات  دوب  هدرک  يزاب  یلع ، دروم  رد  ربمایپ  ّتیـصو  راکنا  رد  ار  شقن  نیرتالاب  نوچ  هکنیا  ای  تسا ! رکب  وبا  رتخد  نوچ  هکنیا  اـی 
نم تسا ؟ هدز  یفرح  نینچ  یک  تفگ : دـشاب  وا  زا  سپ  یلع  هک  تسا  هدرک  ّتیـصو  ربماـیپ  هک  دـش  هتفگ  شروضح  رد  یتقو  هک 
یتح نم  تفر و  اـیند  زا  دـش و  مخ  هاـگنآ  درک ، تساوخرد  یفرظ  دوب و  هداد  هیکت  نم  هنیـس  هب  وا  اـنامه  مدـید و  ار  ربماـیپ  مدوخ 

یلع و اـب  نیگمهـس  يدربـن  هشیاـع  نوچ  هکنیا  اـی  (3) تـسا ! ؟ هدرک  ار  یلع  شرافــس  روـطچ  سپ  مدــشن ، مـه  شگرم  هجوــتم 
دراو : » تفگ دوش و  نفد  ادخ  لوسر  شّدج  رانک  تشهب » ناناوج  رورـس   » نسح ةزانج  هک  تشاذگن  یتح  تشاد و  اپرب  شنادنزرف 

نسح و هرابرد  ربمایپ  هک  دوب  هدز  یـشومارف  هب  ار  شدوخ  ای  دوب  هدرک  شومارف  ایآ  مرادـن » شتـسود  هک  ار  یـسک  دـینکن  ما  هناـخ 
: دومرف شردارب 

196 ص :

-ج 2-ص 128. يراخب حیحص  - 1
.نینمؤملا ّما  هیفص  لاح  حرش  رد  هباصا  هیفص ، لاح  حرش  رد  باعیتسا  يذمرت ، حیحص  - 2

.شتافو ربمایپ و  يرامیب  باب  -ج 3-ص 68- يراخب حیحص  - 3
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« . دنا تشهب  لها  ناناوج  نارورس  ود  نیسح  نسح و  »

: دومرف و 

« . درادب نمشد  ار  اهنآ  هکره  دراد  نمشد  درادب و  تسود  ار  اهنآ  هکره  درادب  تسود  دنوادخ  »

: دومرف و 

« . تسا تسود  امش  اب  هک  متسه  یسک  تسود  تسا و  نمشد  امش  اب  هک  متسه  یسک  نمشد  نم  »

تما نیا  زا  ربمایپ  يوبـشوخ  ياهلگ  ود ، نآ  هک  دـیوگن  ارچ  و  تسین ، شا  هرابرد  نخـس  لاجم  اجنیا  هک  يرگید  رایـسب  نانخـس  و 
.دنا

زج دشن  عناق  وا ، هب  ص »  » ربمایپ رادشه  اب  دوب و  هدینش  ار  نانخـس  نآ  ربارب  نیدنچ  یلع  ةرابرد  هشیاع  هک  ارچ  تسین  یبّجعت  چیه  و 
ماقم و رد  دـندرب و  الاب  تاماقم ، نیرتالاب  هب  ار  وا  دنتـشاد و  هقالع  وا  هب  هّیما  ینب  يور  نیازا  شلئاضف و  راکنا  یلع و  اـب  گـنج  هب 

دندروآ رامـش  هب  یمالـسا  تّما  عجرم  نیرتگرزب  ار  وا  هک  دـنتفر  شیپ  اجنآ  ات  شباکر  رد  دـنتخاس و  رامـش  یب  ياهتیاور  شتلزنم 
! دنتفای یم  ار  نید  زا  یمین  وا  دزن  اهنت  اریز 

دوـخ هب  ار  وا  اذـل  درک و  تیاور  دنتـساوخ ، یم  هچره  اـهنآ  يارب  هک  دـنداد  صاـصتخا  هریره  وـبا  هب  ار  نید  زا  رگید  مـین  دـیاش  و 
« مالـسا يوار   » -و دوب زیچان  يریقف  هک  یلاحرد  - دـنتخاس شیارب  ار  قیقع »  » خاک دـندرپس و  ودـب  ار  هنیدـم  تراما  هدرک و  کیدزن 
رد شلوسر  ّتنـس  ادـخ و  باتک  زا  يزیچ  هک  دومن  لعج  هزات  ینید  ناـشیارب  درک و  ناـسآ  هّیما  ینب  رب  ار  رما  مه  وا  دـنداد ، شبقل 

و دومن ، یم  تیبثت  ار  ناشتنطلس  دیـشخب و  یم  ورین  ار  ناشتموکح  تشاد و  شزاس  ناشتاوهـش ، سفن و  ياوه  اب  هچنآ  زج  دوبن  نآ 
قیاقح نینچ ، نیا  و  دـشاب ، تافارخ  تاضقانت و  اه و  هتخاس  اه و  هتفاـب  زا  رپ  دـشابن و  بعل  وهل و  زج  ینید ، نینچ  هک  تسا  راوازس 

ناهج اه  تملظ  دش و  نفد 

197 ص :
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دندوبن لئاق  شیارب  یتمیق  شزرا و  چیه  دش و  ناشتسد  ۀچیزاب  ادخ  نید  هک  اجنآ  ات  دندناشک  يوس  نآ  هب  ار  مدرم  تفرگ و  ارف  ار 
، میـسرپ یم  یلع  اب  هیواعم  گنج  هرابرد  نامیاملع  زا  هک  هاگنآ  و  دنتـشاد ، ساره  هیواعم  زا  هک  روط  نآ  دندیـسرت ، یمن  ادخ  زا  و 
، هتفاین مایتلا  زورما  ات  هک  دروآ  دیدپ  مالسا  رد  یفاکش  درک و  میـسقت  یّنـس  هعیـش و  هب  ار  ناناملـسم  هک  يزوسنامناخ  گنج  نامه 

یلع سپ  دندرک ، داهتجا  ود  ره  هک  دندوب  باحـصا  ناگرزب  زا  نت  ود  هیواعم  یلع و  دـنهد : یم  خـساپ  هداس  یلیخ  هشیمه و  دـننام 
هب هک  میرادـن  ّقح  ام  و  دراد ، رجا  کی  سپ  دومن ، هابتـشا  درک و  داهتجا  هیواعم  دراد و  شاداپ  ود  اذـل  دیـسر  ّقح  هب  درک و  داهتجا 

: دیامرف یم  دنوادخ  اریز  مینارب  نابز  رب  ینخس  اهنآ  هیلع  ای  اهنآ  عفن 

(1) َنُولَمْعَی . » اُونا�ک  ا�ّمَع  َنُولَئُْست  ُْمْتبَسَک َو �ال  ا�م  ْمَُکل  ْتَبَسَک َو  ا�م  ا�َهل  ْتَلَخ ، ْدَق  ٌهَّمُأ  َْکِلت  »

هک یلامعا  زا  ار  امش  زگره  دیتسه و  ناتلامعا  يوگخساپ  امش  تسا و  شلامعا  يوگخـساپ  دوخ  تشذگ ، رد  هک  دوب  یهورگ  نآ 
! ! دنسرپ یمن  دنا ، هدرک  یم  اهنآ 

شلوبق نید  هن  دریذـپ و  یم  ار  نآ  لقع  هن  هک  تسین ، يزیچ  هطلاغم  یئوگ و  هطـسفس  زج  اهباوج  نیا  رد  دـینیب  یم  هک  روط  نامه 
هسوسو زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اهرادنپ و  يژک  ءارآ و  یتسـس  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اهلا ! راب  دراذگ ، یم  هّحـص  نآ  رب  عرـش  هن  دراد و 

.دنوش رضاح  - اراگدرورپ - هکنیا زا  نیطایش و 

هدرک و رازراک  نیملـسم  ربهر  ماما و  اب  هک  ارچ  دـهد  یم  شاداپ  کی  ار  وا  دـنک و  یم  مکح  هیواعم  داـهتجا  هب  ملاـس  درخ  هنوگچ 
یسک دنوادخ  زج  هک  هدش  بکترم  اه  هانگ  اهتیانج و  ردق  نآ  هدناسر و  لتق  هب  ار  هانگ  یب  نینمؤم 

198 ص :

هیآ 134. - هرقب هروس  - 1
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ششور درب و  یم  نیب  زا  ار  شنیفلاخم  دوخ ، صوصخم  شور  هب  وا  هک  تسا  روهـشم  ناسیون  خیرات  دزن  و  درادن ، ار  اهنآ  شرامش 
« ! ! تسا لسع  زا  ینایهاپس  ياراد  دنوادخ   » تفگ یم  دیناروخ و  یم  نانآ  هب  یمومسم  لسع  هک  دوب  نیا 

ثیدـح رد  هک  دوب  رگمتـس  هورگ  ربهر  ماما و  هک  یلاحرد  دنـشخب  یم  رجا  کی  وا  هب  دـنهد و  یم  رظن  شداهتجا  هب  ناـنیا  هنوگچ 
هیواعم و انامه  و  دنـشک » یم  ار  رامع  رگمتـس ، یغاب و  هورگ  : » تسا هدـمآ  دـنا  هدرک  لقن  ار  نآ  نایوگ  ثیدـح  مامت  هک  یفورعم 

؟ دنتشک ار  وا  شباحصا 

نفد ماش  نابایب  رد  ارذع » جرم   » رد ار  نانآ  تشک و  ار  شباحـصا  يدع و  نب  رجح  هک  یلاحرد  دنهد  یم  اوتف  شداهتجا  هب  هنوگچ 
؟ دندرک یم  يراددوخ  بلاط ، یبا  نب  یلع  هب  ازسان  مانشد و  زا  هک  ارچ  درک 

داد رهز  تشهب ، لها  ناناوج  دیس  یلع  نب  نسح  هب  هک  یلاحرد  دنرامش  یم  نانیمطا  دروم  لودع و  باحصا  زا  یکی  ار  وا  هنوگچ 
؟ تشک ار  وا  و 

يارب تسخن  هزینرـس ، اب  روزب و  یمالـسا  تّما  زا  هک  یلاحرد  دـننک  یم  شدـیجمت  سیدـقت و  دنرامـش و  یم  گرزب  ار  وا  هنوگچ 
یهاشداپ هب  ار  يروش  ماظن  دریگ و  تسدـب  ار  تموکح  دوخ  زا  سپ  هک  دـیزی  شراکهبت  دـنزرف  يارب  سپـس  تفرگ و  تعیب  دوخ 

؟ درک لیدبت  يرصیق (1)

زا تیب  لها  یلع و  نعل  هب  راداو  ار  مدرم  هک  یلاحرد  دنـشخب  یم  شاداپ  رجا و  کی  وا  هب  دـننک و  یم  اـضما  ار  شداـهتجا  هنوگچ 
هک داد  رارق  یتنس  ار  نیا  و  دناسر ، یم  لتق  هب  دندز ، یم  زابرس  روتسد  نآ  زا  هک  یباحـصا  دومن و  اهربنم  زارف  رب  ادخ ، لوسر  ۀّیرذ 

! ؟ میظعلا یلعلا  هّللاب  ّالا  هوق  لوح و ال  درک و ال  ریپ  ار  ناناوجون  هدروخلاس و  ار  ناناوج 

199 ص :

.نیما دمحا  هتشون  مالسالا » موی   » يدودوم و هتشون  کلملا » هفالخلا و   » بتک هب  دینک  هعجارم  - 1
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ّقح و رب  هورگ  ود  نیا  زا  کی  مادـک  ایآ  ددرگ  یم  رهاظ  رارـصا  اب  دوش و  یم  رارکت  دـنک و  یم  یئاـمندوخ  لاوئـس  نآ  هتـسویپ  و 
و دنـشاب ؟ لطاب  رب  ملاظ و  شناوریپ ، هیواعم و  دـیاب  ای  دنـشاب و  لـطاب  رب  رگمتـس و  شناوریپ ، یلع و  دـیاب  اـی  دـنا ؟ لـطاب  رب  مادـک 

ءانثتسا نودب  باحـصا ، مامت  هک  میریذپب  میناوت  یمن  تروص ، ود  ره  رد  یلو  تسا ، هداد  حیـضوت  ار  زیچ  همه  ص »  » ربمایپ نامگیب 
.تسا راگزاسان  یملاس ، قطنم  ره  اب  لاحم و  تسا  يرما  نیا  اریز  دندوب  راکتسرد  لداع و 

رگا دنک و  شرامش  ار  اهنآ  دناوت  یمن  یـسک  دنوادخ ، زج  هک  دراد  دوجو  يدایز  ياه  هنومن  روما ، ثداوح و  نیا  زا  کیره  يارب 
یلو متـشاد  باتک  دلج  نیدـنچ  نتـشاگن  هب  زاین  مهد ، رارق  ثحب  دروم  رظن  ره  زا  ار  لئاسم  نیا  موش و  لیـصفت  دراو  متـساوخ  یم 

مموق ياهاعّدا  هک  تسا  یفاک  اه  هنومن  نیمه  هّللا  دمحب  هک  مدرک  هدنـسب  هنومن  دنچ  ندروآ  هب  اهنت  مدـیزگرب و  ار  یئوگ  هصالخ 
ياهدادیور لیلحت  زا  دندرک و  یم  عنم  ثیداحا ، كرد  ندـیمهف و  زا  ارم  دـندوب و  هدز  لفق  ار  ما  هشیدـنا  ینالوط ، ياهتّدـم  هک  ار 

، دـندومن یم  يریگولج  تسا ، هتخومآ  ام  هب  ار  نآ  ربمایپ  فیرـش  تنـس  نآرق و  هک  عرـش  لقع و  نازیم  اب  اهنآ  شجنـس  یخیرات و 
زا میادز و  یم  دوخ  زا  - دـنا هدرک  ما  هطاحا  نآ  هب  هک  - ار بّصعت  كاـخ  درگ و  موش و  یم  هریچ  دوخ  رب  يور  نیازا  مزاـس ، لـطاب 

: دـیوگ یم  هرامه  اهنآ  هب  ملاح  نابز  مبای و  یم  ییاهر  دـندوب ، هتـسب  نآ  رد  ار  ام  لاس  تسیب  زا  شیب  هک  یئاهریجنز  دویق و  ماـمت 
یمن هک  ار  یناـهج  نیا  نم  موـق  شاـک  يا  دیـشخب » ممارتـحا  تّزع و  دـیزرمآ و  ارم  دـنوادخ  هک  دنتـسناد  یم  نم  موـق  شاـک  يا  »

.دندرک یم  فشک  دنزرو ، یم  ینمشد  نآ  اب  دنسانش و 
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لوحت زاغا 

قیقحت همادا  رد  دیدرت 
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يایرد رد  دیشک و  یم  يوس  نآ  يوس و  نیدب  ارم  نوگانوگ  ياه  هشیدنا  مدوب ، همیـسارس  ّریحتم و  ندیباوخ  عقوم  رد  یتح  هام  هس 
متخادرپ و یم  قیقحت  هب  ناشخیرات  ةرابرد  هک  باحـصا  یخرب  زا  مدیـساره  یم  دوخ  رب  و  تخاس ، یم  مرو  هطوغ  اهرادنپ  ماهوا و 
ادخ و يایلوا  دـیاب  هک  مدوب  هتفای  شرورپ  نینچ  میگدـنز  لوط  رد  اریز  متفای  یم  ناشلامعا  راتفر و  رد  يزیگنا  تفگـش  ياهـضقانت 

رازآ تیذا و  دیامنب ، یبدا  ۀئاسا  ای  دیوگب  يدب  نخـس  اهنآ  ةرابرد  هکره  هنرگ  میامن و  سیدـقت  مارتحا و  ار  شا  هتـسیاش  ناگدـنب 
! دنشاب هدرم  اهنآ  دنچره  دید  دهاوخ 

، داد یم  مانـشد  ار  باطخ  نب  رمع  یـصخش  : » هک مدوب  هدـناوخ  يریمد »  » هتـشون يربکلا » ناویحلا  هاـیح   » باـتک رد  هتـشذگ ، رد  و 
دز و شین  ار  وا  هایـس  رام  کی  دـنک ، راردا  تفر  هک  یماـگنه  .دـندرک  یم  یهن  دـنداد و  یم  رادـشه  ار  وا  ناوراـک  رد  شناتـسود 

دندنک يربق  وا  يارب  درم ، اجرد 
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یم ار  هایـس  رام  دـندنک ، یم  ربق  هچره  نینچمه  دـندنک و  يرگید  ربق  تسه ، یگرزب  هایـس  رام  ربق ، رد  دـندید  دـننک ، شکاخ  هک 
رام نیمه  دینک ، رفح  وا  يارب  ار  نیمز  مامت  رگا  سپ  دینک ، نفد  ار  وا  دیهاوخ  یم  هک  اجره  تفگ : اهنآ  هب  نافراع  زا  یکی  دندید ،

« . دیامن باذع  ار  وا  ترخآ  زا  لبق  ایند  رد  دهاوخ  یم  دنوادخ  هداد ، یم  مانشد  ار  رمع  ترضح  هک  یـسک  اریز  تسا  دوجوم  هایس 
(1)

هنوتیز ۀـسردم  رد  هکنآ  هژیوب  ما  هدـش  دراو  نیگمهـس  ثحب  نیا  رد  هک  متفاـی  یم  نادرگرـس  كانـساره و  ار  دوـخ  ناـس  نیدـب  و 
قح و نیب  وا  ۀطـساوب  دنوادخ  هک  تسا  قوراف  باطخ  نب  رمع  وا  زا  سپ  قیدـص و  رکب  وبا  افلخ  نیرترب  قیقحتب ، هک  مدوب  هتخومآ 
هب تبون  هاگنآ  دندیشک ، یم  تلاجخ  وا  زا  یهلا  ناگتـشرف  هک  تسا  نیرّونلا  وذ  ناّفع  نب  نامثع  وا  زا  سپ  .دزاس و  یم  ادج  لطاب 

تراشب تشهب  هب  ار  اهنآ  ربمایپ  هک  دنتـسه  هرّـشبم  ةرـشع  زا  رگید  رفن  شـش  وا  زا  سپ  تسا و  ملع  رهـش  ةزاورد  هک  دسر  یم  یلع 
ابلاغ و  دسر ، یم  باحصا  ریاس  هب  تبون  اهنیا  زا  سپ  و  هدیبع ، وبا  نمحرلا و  دبع  دیعـس ، دعـس ، ریبز ، هحلط ، زا : دنا  ترابع  هداد و 
همه هب  و  میراذگ » یمن  قرف  شنالوسر ، زا  کی  چیه  نیب  : » دیامرف یم  هک  مینک  لالدتسا  هفیرـش  هیآ  نیا  اب  هک  دنداد  یم  دای  ام  هب 

.میرادن اور  کی  چیه  دروم  رد  ار  يا  هشدخ  نیرتکچوک  میرگنب و  دید  کی  اب  باحصا 

مزرو يراددوخ  روما  نیا  دننام  رد  یسررب  زا  متفرگ ، میمـصت  راب  نیدنچ  مدرک و  رافغتـسا  رایـسب  مدیـسرت و  دوخ  رب  يور  نیازا  و 
رد تّدم و  نآ  لوط  رد  یلو  منک  یم  ادیپ  دیدرت  منید  رد  هجیتن  رد  دـنک و  یم  نیبدـب  ادـخ  لوسر  باحـصا  هب  تبـسن  ارم  هک  ارچ 

، املع زا  یضعب  اب  ثحب  لالخ 
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باحـصا لاوحا  رد  ار  دوخ  ثحب  رگا  هک  نم  هب  نداد  رادشه  دندرک  عورـش  اهنآ  دریذـپ و  یمن  ار  اهنآ  لقع  هک  متفای  یئاهـضقانت 
متفگ ار  هچره  دـش و  رتداـیز  ناـنآ  ینمـشد  نوـچ  و  دزاـس ! یم  مکـاله  هدرک ، بلـس  نم  زا  ار  شتمعن  دـنوادخ  اـمتح  مهد  همادا 

رد هک  اصوصخ  مزاس ، ثحب  نادیم  دراو  ار  دوخ  رابرگد ، هک  تشاداو  ارم  تقیقح  هب  ندیـسر  رد  میواکجنک  دندرک ، یم  بیذکت 
.داد یم  قوس  يداو  نیا  هب  تّدش ، هب  ارم  هک  متفای  یئورین  منورد 

املع زا  یکی  اب  وگتفگ 

ةرابرد لاح  نیا  اب  درک و  یم  کته  ار  مدرم  ضارعا  سیماون و  تشک و  یم  ار  ناهانگ  یب  هیواعم  رگا  متفگ : نامیاملع  زا  یکی  هب 
تشک و ار  ادخ  لوسر  نادنزرف  دیزی ، رگا  و  درادن ! رتشیب  شاداپ  کی  اذل  تفر و  هابتـشا  هب  درک و  داهتجا  هک  دینک  یم  تواضق  وا 

کی زین  ار  وا  اذل  هدومیپ و  ار  هابتـشا  هر  شداهتجا  رد  هکنیا  دینک و  یم  شداهتجا  هب  مکح  کلذ ، عم  درک و  ماع  لتق  ار  هنیدم  لها 
ار یضعب  مشاب و  لدود  دیدرت و  باحصا ، زا  یخرب  هب  تبـسن  هکنیا  میـسررب و  ثحب و  رد  منکن  داهتجا  نم  ارچ  سپ  تسا ، شاداپ 
اور ربمایپ  كاپ  ترتع  دروم  رد  دـیزی  شدـنزرف  هیواعم و  هک  يراتـشک  اب  دوش  یمن  هسیاقم  نامگ  یب  نیا  مزاس و  حـضتفم  اوسر و 

باحـصا زا  یخرب  رب  رگا  هک  یتروص  رد  مراد ، رجا  کـی  اـهنت  مدرک  هابتـشا  رگا  مراد و  رجا  ود  مدیـسر  قح  هب  رگا  سپ  دنتـشاد ،
ياه هورگ  زا  ار  هتفای  تاـجن  هورگ  مباـی و  تسد  تقیقح  هب  مهاوخ  یم  هکلب  تسین  نعل  ازـسان و  مانـشد و  ما  هزیگنا  مریگب ، هدرخ 

ملاع و دوخ  تسا و  ناهنپ  هچنآ  رب  تسا  هاوگ  ادخ  تسا و  ناملسم  درف  ره  ۀفیظو  نم و  ۀفیظو  نیا  مزاس و  صّخـشم  ادج و  هارمگ 
هاگآ
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.دشاب یم  اه  هنیس  نورد  رد  هچنآ  هب  تسا 

: داد خساپ  ملاع  درم  نآ 

! هدش هتسب  تسا  اهتدم  داهتجا ، باب  مدنزرف ! -

؟ تسا هتسب  ار  نآ  یک  متفگ :

.هناگراهچ همئا  تفگ :

هب رومأم  هک  نیدشار  يافلخ  هن  شلوسر و  هن  تسا و  دنوادخ  هن  تسا  هتسب  ار  نآ  هک  سک  نآ  رکش ، ار  ادخ  متفگ : یلاحـشوخ  اب 
.دندرک داهتجا  اهنآ  هک  روط  نامه  منک  داهتجا  رگا  تسین  نم  رب  یهانگ  چیه  سپ  میئاهنآ ، زا  يوریپ 

، ثیدـح تغالب ، فرـص ، وحن ، تغل ، ریـسفت ، ملع  هلمج  زا  يزومایب ، ار  ملع  هدـفه  هکنیا  رگم  ینک  داـهتجا  یناوت  یمن  وت  تفگ :
 . . .و خیرات و 

کی بحاـص  دوخ  هکنیا  اـی  منک  ناـیب  مدرم  يارب  ار  تنـس  نآرق و  ماـکحا  هک  منک  یمن  داـهتجا  نم  متفگ : هدرک  عـطق  ار  شنخس 
يارب تسا و  لطاب  رب  یسک  هچ  ّقحرب و  یسک  هچ  منادب  هک  منک  یم  داهتجا  روظنم  نیا  يارب  هکلب  ریخ ! هن  مشاب ، مالسا  رد  بهذم 
نیمه درادن و  ملع  هدفه  يریگارف  هب  زاین  تقو  چـیه  یهاگآ ، زا  رادـقم  نیا  دوب و  هیواعم  اب  الثم  ای  یلع  ماما  اب  ّقح  هکنیا  تخانش 

دراد وت  يارب  یـشزرا  هچ  تفگ : .مبای  تسد  تقیقح  هب  ات  منک  یـسررب  ار  ناشراتفر  اهنآ و  يود  ره  یگدنز  هک  تسا  یفاک  ردـق 
دیتسه و دوخ  ياهراک  لوئـسم  مه  امـش  دنتـسه و  ناشیاهراک  لوئـسم  دوخ  دنتـشذگ و  هک  دندوب  یتّما  اهنآ  ، » يدیمهف ار  نآ  رگا 

« . دیوش یمن  لاوئس  دندرک  یم  اهنآ  هچنآ  زا  زگره 

؟ دیناوخ یم  نآ  مض  اب  ای  ءات  حتف  اب  ار  َنُولَئُْست » �ال   » هملک هیآ  نیا  رد  متفگ :

.ءات مض  اب  نولاست ، تفگ :
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ار ام  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ، هّمض  اب  هک  لاح  یلو  مداد  یم  همتاخ  ار  ثحب  دوب ، ءات  حتف  اب  رگا  رکش ، ار  ادخ  متفگ :
راـک راـتفرگ  دوـخ  سکره  : » دـیامرف یم  هک  تسا  یهلا  نخـس  دـننام  نیا  و  دـندش ، بکترم  اـهنآ  هچنآ  زا  دـنک  یمن  تساوخزاـب 

زا هک  تسا  هدرک  شرافس  ادیکا  ام  هب  نآرق  انامه  و  دنک . » شالت  دوخ  هچنآ  رگم  ناسنا  يارب  تسین  : » دیامرف یم  و  تسا » شدوخ 
رگید نوراق و  دورمن ، ناماه ، نوعرف ، ياهناتـساد  دـنوادخ  هکنیا  و  میریگب ، تربع  اهنآ  زا  میوش و  ربخ  اـب  هتـشذگ  ياـهتّما  راـبخا 

ام هب  لطاب  زا  ار  قح  هک  هدوب  نیا  يارب  هکلب  .تسا  هدوبن  یمرگرـس  يارب  اعطق  هدرک ، تیاکح  ام  يارب  ار  هتـشذگ  ناربمایپ  ياـهتّما 
: دراد نم  يارب  يدایز  ّتیمها  ثحب  نیا  دراد ؟ نم  يارب  یتّیمها  هچ  ثحب  نیا  یتفگ ، هکنیا  اما  و  دناسانشب ،

هک تسا  يزیچ  نیا  میامن و  ینمـشد  وا  اب  مسانـشب و  ار  ادـخ  نمـشد  منک و  وا  زا  يوریپ  مسانـشب و  ار  ادـخ  ّیلو  هکنیا  يارب  - ـالّوا
.تسا هدرک  بجاو  نم  رب  هکلب  هتساوخ  نم  زا  نآرق 

يا هنوگب  مه  نآ  میوج و  بّرقت  وا  هب  تابجاو ، اه و  هضیرف  اب  منک و  تداـبع  هنوگچ  ار  ادـخ  منادـب  هک  تسا  ّمهم  نم  يارب  - اـیناث
هب دقتعم  هک  مدید  ار  کلام  اریز  دنهاوخ  یم  نادهتجم  رگید  هفینح و  وبا  کلام و  هک  هنوگ  نآ  هن  تسا  هدرک  بجاو  دـنوادخ  هک 

دـناد و یم  لطاب  نآ  نودـب  ار  زامن  يرگید  دـناد و  یم  بجاو  ار  نآ  هفینح  وبا  هک  یلاحرد  تسا  زامن  رد  هّللا » مسب   » ندوب هورکم 
يور نیازا  دوش ، یم  ّدر  لامعا  ریاس  دش ، ّدر  رگا  دوش و  یم  هتفریذپ  لامعا  رگید  دش ، هتفریذپ  رگا  تسا و  نید  نوتـس  زامن  نوچ 
نتسش هب  دقتعم  ّتنس  لها  هک  یلاحرد  دنتـسه  وضو  رد  اهاپ  حسم  هب  دقتعم  نایعیـش  نینچمه  و  دشاب ، لطاب  مزامن  هک  مهاوخ  یمن 

و دینک » حسم  ار  ناتیاهاپ  اهرس و   » میناوخ یم  نآرق  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنشاب و  یم  اهنآ 
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لوق دریذـپب و  ار  لوق  نیا  يدـنمدرخ  ناملـسم  هک  - نم ياـقآ  يا  - یهاوـخ یم  هنوـگچ  سپ  دراد ، اـپ  حـسم  رد  تحارـص  هیآ  نیا 
.دشاب هارمه  لالدتسا  ثحب و  اب  هکنیا  نودب  دنک ، ّدر  ار  يرگید 

زا دادمتـسا  همه  دنتـسه و  یمالـسا  یئاهبهذـم  اـهنیا  ۀـمه  اریز  يریگب  دـیآ  یم  تشوخ  ار  هچنآ  یبهذـم ، ره  زا  یناوت  یم  تفگ :
.دننک یم  - ماکحا هب  ندیسر  رد  - ادخ لوسر 

: دیامرف یم  ناش  هرابرد  دنوادخ  هک  مشاب  یناسک  هلمج  زا  مسرت  یم  متفگ :

ّللَا َأ
�

ِه ِدَْعب  ْنِم  ِهیِدْهَی  ْنَمَف  ًهَوا�شِغ  ِهِرََـصب  �یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَـس َو  �یلَع  َمَتَخ  ٍْملِع َو  �یلَع  ّللَا 
�

ُه ُهَّلَـضَأ  ُها�وَه َو  ُهَه�لِإ  َذَـخَِّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  «َأ 
(1) َنوُرَّکَذَت . » �الَف 

رب هدیـشک و  یهارمگ  هب  ملع  يور  زا  ار  يو  شیادخ  هداد و  رارق  شیوخ  سوه  يوه و  ار ، دوخ  يادخ  هک  ار  یـسک  يدیدن  ایآ  -
ارچ سپ  دنک ؟ یم  یئامنهار  تیاده و  ار  وا  یسک  هچ  دنوادخ  زجب  و  تسا ؟ هدنکفا  هدرپ  شا  هدید  رب  هداهن و  رهم  شبلق  شوگ و 

؟ دیریگ یمن  تربع  دنپ و 

یم مارح  ار  نامه  يرگید  لالح و  ار  يزیچ  اهنآ  زا  یکی  هک  یلاـحرد  دـنا  قحرب  بهاذـم  ماـمت  هک  مرادـن  هدـیقع  نم  نم ! ياـقآ 
زا یحو  اریز  تسین  يا  هشقانم  شماـکحا  رد  ربماـیپ  مارح و  مه  دـشاب و  لـالح  مه  دـحاو ، نآ  رد  يزیچ  تسین  نکمم  سپ  دـناد ،

.تسا نآرق 

(2) ًارِیثَک . » ًاف�الِتِْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ّللَا 
�

ِه ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َنا�ک  َْول  «َو 

.دندید یم  يدایز  ياهفالتخا  وا  رد  سپ  دوب  ادخ  ریغ  يوس  زا  رگا  -و 

سپ دراد ، دوجو  هناگراهچ  بهاذم  رد  يرایسب  ياهفالتخا  هکنیا  زا  و 
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.دیوگ یمن  نخس  نآرق  فلاخم  ربمایپ  هک  ارچ  تسین  مه  شربمایپ  يوس  زا  تسین و  دنوادخ  يوس  زا  اعطق 

: تفگ دید ، هتفریذپ  یقطنم و  ارم  نخس  دنمشناد ، خیش  نآ  هک  یماگنه 

اهنآ اریز  شاب  هتـشادن  دـیدرت  نیدـشار  يافلخ  رد  یـشاب ، هتـشاد  دـیدرت  هچره  رد  رگا  منک ، یم  تحیـصن  ادـخ  ياضر  ضحم  ارت 
.ددرگ یم  ناریو  نامتخاس  دنک ، طوقس  مادکره  رگا  دنا و  مالسا  هناگراهچ  ياهنوتس 

؟ دنا مالسا  ياه  هناوتسا  نانیا  رگا  تسا ، اجک  ربمایپ  سپ  نم ! رورس  نک  رافغتسا  متفگ :

.تسا مالسا  ّلک  وا  تسا ، نامتخاس  نامه  ادخ ، لوسر  داد : خساپ 

ربمایپ هک  یئوگ  یم  - هاگآدوخان - وت نم ! ياـقآ  نک  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  رگید ، راـب  کـی  متفگ : مدرک و  یمـسبت  لـیلحت  نیا  زا 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  یلاحرد  دنشابن ! رفن  راهچ  نیا  ات  دشاب  اجرباپ  دناوت  یمن 

 . (1) ًادیِهَش » ّللِاب 
�

ِه �یفَک  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلَا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلَا  ِنیِد  �يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلَا  َوُه  »

هب دـنوادخ  تداهـش  و  دـشخب ، يرترب  نایدا  مامت  رب  ار  وا  نید  اـت  داتـسرف  ّقح  نید  تیادـه و  اـب  ار  شربماـیپ  هک  یئادـخ  تسوا  -
.تسا یفاک  یئاهنت 

.دادـن رارق  کیرـش  وا  اب  ار  رگید  یناسک  -و  نت راهچ  نیا  زا  کی  چـیه  داتـسرف ، يربمایپ  تلاسر و  يارب  ار  دّـمحم  هک  یماـگنه  و 
: دیامرف یم  دوخ  هراب  نیارد 

 . (2) َنوُمَْلعَت » اُونوُکَت  َْمل  ا�م  ْمُکُمِّلَُعی  َهَمْکِْحلَا َو  َبا�تِْکلَا َو  ُمُکُمِّلَُعی  ْمُکیِّکَُزی َو  ا�ِنتا�یآ َو  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْکنِم  ًالوُسَر  ْمُکِیف  ا�ْنلَسْرَأ  ا�مَک  »
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هب ار  تمکح  باتک و  دنک و  یم  ناتتیبرت  دناوخ و  یم  امش  رب  ار  ام  ياه  هیآ  هک  میداتسرف  ناتدوخ  زا  يربمایپ  امـش  يارب  هکنانچ  -
.دهد یم  میلعت  امش  هب  دیا  هتسناد  یمن  هچنآ  دزومآ و  یم  امش 

وگتفگ ثحب و  املع  اب  اهامـش  دـننام  نامدوخ  نارود  رد  زگره  میا و  هتخومآ  نامیاملع  ناماما و  زا  اـم  هک  تسا  يزیچ  نیا  تفگ :
رخآ ياه  هناشن  زا  نیا  دـینک و  یم  کش  زین  نید  رد  یتح  دـینک و  یم  دـیدرت  کش و  زیچ  ره  رد  دـیدج  لـسن  امـش  میدرک ، یمن 

: دومرف ص »  » ربمایپ هک  تسا  نامزلا 

« ! ناراکهبت نالاگسدب و  رب  رگم  دوش  یمن  اپرب  تمایق  »

هک نم  منک ، کیکشت  ای  مشاب  هتـشاد  دیدرت  نید  رد  هک  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  یئوگ ؟ هفازگ  همه  نیا  تسیچ  يارب  نم ! ياقآ  متفگ :
دنوادخ ةداتسرف  هدنب و  دّمحم ، ترضح  نامرورس  هب  مراد و  نامیا  شناربمایپ  شیاهباتک و  شناگتشرف و  هل و  کیرـش  يادخ ال  هب 

؟ دینز یم  تمهت  ارم  ارچ  سپ  مناناملسم ، زا  نم  انامه  مراد و  نامیا  تسا  اهنآ  متاخ  نیلسرم و  ءایبنا و  مامت  زا  لضفا  هک 

ص»  » ربمایپ هک  یلاحرد  يراد  دیدرت  زین  رمع  نامرورس  رکب و  وبا  نامرورـس  ةرابرد  وت  اریز  مزاس  یم  مهّتم  ارت  نیا  زا  شیب  تفگ :
رمع ّقح  رد  و  دوش ! » یم  رت  نیگنـس  رکب  وبا  نامیا  دـنهد ، رارق  وزارت  ۀّـفک  ود  رد  رکب  وبا  نامیا  اب  ار  متّما  نامیا  رگا  : » دـیامرف یم 
مدید دندومن ، هضرع  نم  رب  ار  رمع  دسر و  یمن  هنیـس  ات  هک  دنراد  ربرد  ینهاریپ  مدـید  دنتـشاد ، هضرع  نم  رب  ار  متّما  : » تسا هتفگ 

مهدراهچ نرق  رد  زورما  وت  و  نید ! » دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  تسیچ  نخس  نیا  لیوأت  دنتفگ : دوش ! یم  هدیـشک  نیمز  رب  شنهاریپ 
رفک و لها  قارع ، لها  هک  یناد  یمن  اـیآ  ینک ؟ یم  دـیدرت  کـش و  داـجیا  رمع ، رکب و  وبا  هژیوب  باحـصا  تلادـع  رد  یئآ و  یم 

؟ دنا قافن 

هب راداو  ار  وا  رورغ ، هک  یملاع  رهاظب  نیا  هب  میوگب  هچ  نم  ایادخ !
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هب عورـش  دـنراد ، تدارا  وا  هب  هک  یمدرم  لـباقم  رد  هدرک و  لـیم  بوشآ  هنتف و  يوـس  هب  مارآ ، ثحب  ياـجب  تسا و  هتخاـس  هاـنگ 
مهرد ناـشاهمخا  زمرق و  ناشناگدـید  ّتینابـصع ، مشخ و  تّدـش  زا  مه  اـهنآ  هک  تسا  هدومن  ینکارپ  هعیاـش  ارتفا و  ندز و  تمهت 

.تشگ نایامن  هنیک  ّرش و  ناشاه  هرهچ  رد  دش و  هدیشک 

: متفگ متفاتـش و  وا  يوس  هب  هتـشادرب و  دوخ  اب  ار  يراخب » حیحـص   » باتک کلام و  ماما  اّطوملا »  » باتک متفر و  لزنم  هب  تعرـس  هب 
یم ار  اطوملا »  » باتک هک  یلاـحرد  دوب و  مالـسا  ربماـیپ  صخـش  تشاداو ، رکب  وبا  ةراـبرد  دـیدرت  کـش و  هب  ارم  هچنآ  نم ! ياـقآ 

یهاوگ نانیا  نامیا  رب  : » دومرف دحا »  » يادهـش هب  ص »  » ربمایپ هک  دوب  هدرک  تیاور  کلام  نآ  رد  هک  متـشاذگ  شیوربور  مدوشگ ،
: درک ضرع  قیدص  رکب  وبا  مهد » یم 

: دومرف ص »  » ربمایپ میدرکن ؟ داهج  میدرواین و  مالسا  اهنآ  دننام  ام  رگم  میتسین ؟ نانآ  ناردارب  ام  رگم  ادخ ! لوسر  يا 

. ؟ » دیراذگ یم  نید  رد  اهتعدب  هچ  نم  زا  سپ  مناد  یمن  یلو  يرآ ! »

.(1) دوب » میهاوخ  وت  زا  سپ  ام  : » تفگ تسیرگ و  مه  زاب  تسیرگ و  رکب  وبا  سپ 

: دوب هدمآ  نآ  رد  هک  مدوشگ  ار  يراخب  حیحص  هاگنآ  و 

: تفگ هصفح  تسیک ؟ نیا  تفگ : دـید  ار  ءامـسا  یتـقو  دوـب ، وا  دزن  سیمع  تنب  ءامـسا  هک  دـش  دراو  هصفح  رب  باـطخ  نـب  رمع 
.سیمع تنب  ءامسا 

هب ام  سپ  میتسج ، تقبس  امش  رب  ترجه ، رد  تفگ : رمع  يرآ ! تفگ : ءامسا  تسا ! یئایرد  نز  یشبح ، نز  نامه  نیا  تفگ : رمع 
امش مسق ، ادخ  هب  هن  تفگ : هدش  نیگمشخ  ءامسا  .میرتراوازس  امش  زا  ادخ  لوسر 
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میدوب هشبح  رد  نانمـشد  نیمزرـس  رد  يا  هناخ  رد  ام  داد و  یم  دنپ  ار  ناتنانادان  ماعطا و  ار  ناتاه  هنـسرگ  وا  دـیدوب و  ربمایپ  هارمه 
دای ار  ص »  » ادـخ ربمایپ  هکنیا  رگم  مدـیماشاین  ار  یبآ  مدروخن و  ار  یئاذـغ  زگره  مسق  ادـخب  دوب ، شربمایپ  ادـخ و  اب  نامبولق  یلو 

ربماـیپ يارب  ار  نانخـس  نیا  نم  .متـسیز و  یم  تشحو  سرت و  اـب  متفرگ و  یم  رارق  رازآ  ّتیذا و  دروم  هراومه  هکنیا  اـی  مدرک  یم 
لوسر يا  درک : ضرع  دـمآ  ص »  » ربمایپ دزن  هک  یماگنه  دیـسرپ و  مهاوخ  وا  زا  منک و  داـیز  مک و  هکنیا  نودـب  درک  مهاوخ  لـقن 

نم هب  وا  دومرف : ترـضح  .متفگ  نانچ  نینچ و  درک : ضرع  يداد ؟ شخـساپ  هچ  دومرف : ترـضح  .تفگ  نانچ  نینچ و  رمع  ادـخ !
: دیوگ ءامسا  .دیتشاد  ترجه  ود  یتشک  لها  امش  یلو  دنتشادن  رتشیب  ترجه  کی  شباحـصا  وا و  انامه  تسین و  امـش  زا  رتراوازس 

يارب ایند  رد  زیچ  چیه  دندیـسرپ و  یم  نم  زا  ثیدـح  نیا  ةرابرد  دـندمآ و  یم  هراومه  هک  مدـید  ار  یتشک  باحـصا  یـسوم و  وبا 
.دوبن (1) اهنآ  ّقح  رد  ص »  » ربمایپ نخس  نیا  زا  رت  هدنزرا  رت و  بلاج  نانآ 

نتسیرگن رگیدکی  هب  دندرک  عورش  درک و  رییغت  ناشاه  هرهچ  دندناوخ ، ار  ثیداحا  نارضاح ، رگید  ملاع و  خیـش  نآ  هکنیا  زا  سپ 
الاب بّجعت  تمالع  هب  ار  شیاهوربا  هکنیا  زج  تشادن  يا  هراچ  دوب و  هدش  هدز  تفگش  تخـس  وا  دوخ  هک  دندش  ملاع  نآ  رظتنم  و 

.يازفیب مملع  رب  اراگدرورپ ، تفگ : هدرب و 

اریز دـهدن  یهاوگ  وا  عفن  هب  دراد و  دـیدرت  رکب  وبا  ةرابرد  هک  دـشاب  یـسک  نیتسخن  ص »  » ربماـیپ صخـش  رگا  لاـح  متفگ : سپس 
نب رمع  يرترب  هب  رارقا  ص »  » ادخ لوسر  رگا  و  درک ، دنهاوخ  راک  هچ  وا  زا  سپ  هک  دنادن 
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يرترب ار  سک  چیه  منک و  کش  مراد  ّقح  نم  سپ  دشخب ، يرترب  وا  رب  ار  ءامسا  هکلب  دیامنن  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  تبـسن  باطخ 
رمع رکب و  وبا  ةرابرد  هک  ار  یثیداحا  مامت  ثیدـح ، ود  نیا  هک  تسا  مولعم  و  مبایب ، ار  نآ  هدرک و  وجتـسج  ار  ّقح  هکنآ  اـت  مهدـن 

.دوش یم  اعّدا  هک  تلیضف  ثیداحا  نآ  ات  تسا  تقیقح  ّتیعقاو و  هب  رت  کیدزن  اهثیدح  نیا  اریز  دنزاس  یم  لطاب  هدش ، دراو 

؟ روطچ دنتفگ : نیرضاح 

: دومرف دادن و  رکب  وبا  ةرابرد  تداهش  ص »  » ربمایپ اریز  مداد : خساپ 

رییغت وا ، زا  سپ  هک  تسا  هداد  یهاوگ  زین  خیرات  نآرق و  تسا و  یقطنم  الماک  نیا  و  دینک ! یم  یئاهراک  هچ  نم  زا  سپ  مناد  یمن 
رتخد ارهز  ترـضح  هدومن و  لیدبت  ار  ربمایپ  نخـس  اریز  درک  هیرگ  رکب  وبا  هک  دوب  يور  نیازا  و  ار ) شماکحا   ) دـندرک لیدـبت  و 
ناسنا شاک  يا  درک  یم  وزرآ  دـش و  نامیـشپ  شتافو  زا  لبق  هک  اجنآ  ات  داهن  تعدـب  نید  رد  ردـق  نیا  دروآ و  مشخ  هب  ار  ربماـیپ 

یم رت  نیگنـس  رکب  وبا  نامیا  دـنهد ، رارق  وزارت  رد  رکب  وبا  نامیا  اب  ار  متّما  ناـمیا  رگا  دـیوگ : یم  هک  ثیدـح  نآ  اـما  .دوب و  یمن 
یتـسرپ تب  كرـش و  رد  ار  شرمع  زا  لاـس  لـهچ  هک  یـسک  تسین  نکمم  زگره  تسا و  لوقعم  ریغ  لـطاب و  ّکـش  نودـب  دوـش ،

هک یناماما  نادیهـش و  ادخ و  هتـسیاش  يایلوا  اهنآ  نایم  رد  هکنیا  اب  ص »  » دّمحم تّما  مامت  زا  دـشاب  رت  نیگنـس  شنامیا  هدـنارذگ ،
رگا اجک ؟ ثیدح  نیا  اجک و  رکب  وبا  هتشذگ  نآ  زا  دراد ، دوجو  دنا ، هدرک  فرص  ادخ  هار  رد  راکیپ  داهج و  رد  ار  ناشرمع  مامت 
تّما نامیا  زا  رترب  شنامیا  رگا  .درک و  یمن  ندوبن  رشب  يوزرآ  شیگدنز  ياهزور  نیسپاو  رد  زگره  دوب  تسرد  ثیدح  نیا  اعقاو 

.درک یمن  اعد  وا  هیلع  شزامن  ره  زا  سپ  دش و  یمن  نیگمشخ  وا  رب  ناهج ، نانز  رورس  و  ص »  » ربمایپ رتخد  همطاف  زگره  دوب ،
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ملاع نآ  هک  دوب  اجنآ  .تخادنا  دیدرت  هب  مه  ار  ام  مدآ ، نیا  ادخب  دنتفگ : نیرـضاح  زا  یخرب  یلو  داد  یمن  یخـساپ  چیه  ملاع  نآ 
یلو یتخادـنا ! دـیدرت  ّکش و  هب  ناـشنید  رد  ار  اـهنیا  ۀـمه  یتساوخ ؟ یم  ار  نیمه  تفگ : درک و  نم  هب  ور  هدوشگ ، نخـس  هب  بل 

میا و هدـناوخن  لماک  روط  هب  ار  باتک  کـی  نامیگدـنز  لوط  رد  اـم  تسا ، وا  اـب  ّقح  داد : خـساپ  وا  هب  ناـنآ  دوخ  زا  یکی  ناـهگان 
، تسا تسرد  دیوگ ، یم  یجاح  نیا  هچنآ  هک  دش  نشور  ام  رب  نونکا  میدومن و  ّتیعبت  امش  زا  هدرک و  يوریپ  ار  امـش  هناروکروک 
قح و يارب  يزوریپ  کی  نیا  دندش و  ادصمه  وا  اب  زین  نیرـضاح  زا  رگید  یخرب  و  مینک ! ! ثحب  میناوخب و  هک  دش  مزال  ام  رب  سپ 

.دوب هدمآ  تسدب  ناهرب  لیلد و  لقع و  ندش  هریچ  اب  هکلب  هدماین  تسدب  هزینرس  روز و  اب  يزوریپ  نیا  و  دوب ، تقیقح 

« . دیئوگ یم  تسار  رگا  دیروایب ، ار  دوخ  لیلد  ناهرب و  مه  امش  «و 

دیما هب  میاـشگب  دوخ  يور  رب  ار  رد  شلوـسر  ادـخ و  ماـن  هب  موـش و  یئاـهثحب  نینچ  دراو  هک  درک  قـیوشت  ارم  دـش و  هزیگنا  نیمه 
دنا و ّقح  يوجتسج  رد  هک  تسا  هداد  یناسک  هب  تیاده  ةدعو  دوخ  وا  هک  ارچ  دیامن  ما  یئامنهار  دهد و  قیفوت  ارم  دنوادخ  هکنیا 

.دنک یمن  فّلخت  ار  شا  هدعو  زگره  وا 

یهاگ مدرک و  یم  رارکت  ار  نآ  هراـبود  مدـناوخ  یم  هچره  اریز  دـیماجنا  لوطب  ماـمت  لاـس  هس  ناوارف  ّتقد  اـب  ما  یـسررب  ثحب و 
.میامن هعلاطم  ار  شرخآ  ات  هحفص  لوا  زا  مدش ، یم  راچان 

میور يولج  ار  يا  هزات  ياهقفا  باتک  نیا  ّقح ، هب  مدرک و  هعجارم  راب  نیدـنچ  مدـناوخ و  ار  نیدـلا  فرـش  ماما  تاعجارم »  » باتک
.دوشگ تیب  لها  تّدوم  ّتبحم و  يارب  ار  مبلق  دش و  متیاده  ببس  هک  درک  زاب 

ار نآ  راب  هس  مدرک و  هعلاطم  ار  ینیما  خیش  هتشون  ریدغلا »  » باتک
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ردص رقاب  دمحم  دیس  فیلأت  خیراتلا » یف  كدف   » باتک .مدید و  یم  یمکحم  راکـشآ و  نشور و  قیاقح  نآ  رد  اریز  مدومن  رارکت 
« داهتجا صن و   » باتک و  مدش ، هاگآ  هدیشوپ  يرارسا  هب  زین  ود  نیا  زا  مدناوخ و  ار  رّفظم  اضر  دمحم  خیش  هتشون  هفیقـس »  » باتک و 

دومحم خیـش  هتـشون  هریـضملا » خیـش   » نیدلا و فرـش  هتـشون  هریره » وبا   » باتک سپـس  .دش  هدوزفا  منیقی  رب  نآ ، زا  هک  مدـناوخ  ار 
: دنا مسق  ود  رب  دنداد  رییغت  نید  رد  ص »  » ادخ لوسر  زا  سپ  هک  یباحصا  هکنیا  هب  مدیمهف  مدناوخ و  يرصم  ۀّیروبا 

هب اهنآ  نداد  تبـسن  غورد و  ثیداحا  لعج  عضو و  اب  مّود  هورگ  داد و  رییغت  یئاورنامرف  تردـق و  روز و  اـب  ار  ماـکحا  هورگ  کـی 
« . ص  » ادخ لوسر 

ار یباستکا  ملع  بوهوم و  ملع  نیب  قرف  مدرک و  هعلاطم  ار  ردـیح  دـسا  فیلأت  هعبرالا » بهاذـملا  قداصلا و  مامالا   » باـتک هاـگنآ 
هک يأر  هب  داهتجا  شناد و  ملع و  ياعدا  نیب  دـنک و  یم  اـطع  دـهاوخ  یم  هکره  هب  هک  یهلا  تمکح  نیب  قرف  نینچمه  متـسناد و 

.متفرگارف هتخاس ، رود  مالسا  حور  زا  ار  تّما 

دمحم خیش  یئابطابط ، ياقآ  یئوخ ، ياقآ  يرگسع ، یـضترم  دیـس  یلماع ، یـضترم  رفعج  دیـس  نایاقآ : زا  يرگید  ياهباتک  سپس 
هعلاطم ار  نیـسح  هط  يربکلا » هنتفلا   » باتک شا و  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  يداـبآزوریف ، نیدـلا ، نیز  نیما 

: خیرات ياهباتک  زا  .مدرک و 

ّقح رب  هّیماما  ۀعیـش  هک  مدش  عناق  مدناوخ و  ار  يرگید  ياهباتک  یبوقعی و  خیرات  يدوعـسم و  خیرات  ریثا ، نبا  خیرات  يربط ، خـیرات 
ترـضح تیانع  اب  اریز  مدز  گنچ  ناشتیالو  نامـسیر  هب  مدش و  راوس  تیب  لها  یتشک  رد  یهلا ، فطل  اب  مدـش و  هعیـش  سپ  دـنا ،

تاجن نارگید  نانآ ، زا  یمک  ةدع  زج  و  دوب ، هدش  تباث  میارب  ناشنتـشگزاب  ارقهق  هب  دادـترا و  هک  باحـصا  زا  یـضعب  ياجب  قح ،
سجر ره  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  ربمایپ  تیب  لها  همئا  هب  نونکا  دندوب ، هتفاین 
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نانآ هب  مدوب و  هدیـسر  هتـسناد ، بجاو  ضرف و  مدرم ، مامت  رب  ار  ناشتیالو  ّتبحم و  تسا و  هدومن  ناشکاپ  هدرک و  رودب  یکاپان  و 
.مدوب هتسویپ 

رد ار  ناشتمظع  تّزع و  دـجم و  رمع  هک  دنتـسین  ینایـسوجم  نایـسراف و  دـننک ، یم  اعدا  اـم  ياـملع  زا  یخرب  هک  روط  نآ  هعیـش  و 
.دنریگ یم  لد  هب  ار  ناش  هنیک  هتشاد و  نمشد  ار  نانآ  يور  نیازا  تسکش و  هیسداق  گنج 

رد نایعیـش  هکلب  تسین  نایناریا  سراف و  صوصخم  ربمایپ ، تیب  لها  زا  يوریپ  عّیـشت و  هک  مداد  خـساپ  ار  نالهاج  ناـنادان و  نیا  و 
دنتسه اکیرمآ  اقیرفآ و  دنه ، ناتـسکاپ ، رد  نایعیـش  نینچمه  دنا و  برع  اهنیا  ۀمه  دنراد و  دوجو  زین  نانبل  هیروس و  زاجح ، قارع ،

.سراف هن  دنا و  برع  هن  اهنیا  ۀمه  و 

همئا تماما  هب  دـقتعم  ناـیناریا  هک  میباـی  یمرد  اریز  دوش  یم  رت  عطاـق  اـم  هیلع  تّجح  مینادـب ، ناـیناریا  رد  رـصحنم  ار  هعیـش  رگا  و 
بّصعتم و نایناریا  رگا  سپ  دنتـسه ، ربمایپ  نادناخ  مشاه ، ینب  شیرق و  زا  برع و  زا  همه  ناماما  نیا  هک  یلاحرد  دنا  هناگ  هدزاود 

دوخ ماما  ار  یسراف  ناملـس  نامگ  یب  -و  دننک یم  اعدا  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  - دنتـشاد یم  نمـشد  ار  بارعا  دندوب  تسیلانویـسان 
فارتعا رارقا و  شتلزنم  ردق و  هب  یّنس  هعیش و  هک  دشاب  یم  زین  باحـصا  ناگرزب  زا  یکی  تسا و  یناریا  وا  هک  ارچ  دنداد  یم  رارق 

.دنراد

تـسا سراف  زا  ناـشناماما  رتشیب  هک  ارچ  دـنا  هدرک  ناـیناریا  زا  يوریپ  دوخ ، تماـما  رد  ّتنـس ، لـها  هک  مینیب  یم  يوس  نآ  زا  یلو 
نونکا هک  رگید  يرایـسب  یباراف و  انیـس ، نبا  یلازغ ، ماما  يزار ، هجام ، نبا  ملـسم ، يراخب ، يذـمرت ، یئاسن ، ماما  هفینح ، وبا  دـننام 

دجم و هک  دننک  یم  در  ار  باطخ  نب  رمع  هدوب و  سراف  زا  نایعیش  رگا  سپ  تسین ، نآ  ثحب  ياج 
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چیه هب  دنتسم  اعدا ، نیا  اذل  وا ، اب  ار  یناریا  ریغ  برع و  نایعیش  تفلاخم  مینک  یم  ریسفت  هنوگچ  تسا ، هتسکش  مهرد  ار  ناشتمظع 
نینمؤملا ریما  ندرک  رود  رد  ار  یمهم  شقن  وا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـننک  یم  تفلاخم  رمع  اب  هک  نانیا  هکلب  تسین ، یتسرد  لیلد 

نیا رب  اه  تنحم  اهتبیصم و  اه و  هنتف  هچ  هجیتن  رد  هک  درک  يزاب  ص »  » ادخ لوسر  زا  سپ  تفالخ ، زا  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح 
هکنآ یب  هاگنآ ، هدش و  نشور  وا  يارب  تقیقح  ات  دور  الاب  يا  هدازآ  ةدـنهوژپ  ره  ناگدـید  زا  هدرپ  هک  تسا  یفاک  هدـیراب و  تّما 

.ددرگ فلاخم  وا  اب  هتشاد ، شیپ  زا  ینمشد  چیه 

ار تماقتـسا  ربص و  نیا  ناوات  زورما  ات  دندیزای و  تسد  قح  هب  دندیزرو و  تماقتـسا  دندرک و  ربص  هدنام ، مدق  تباث  نایعیـش  یلو 
کیره رگا  میوگ  یم  هناعطاق  نم  و  دنهد ، یمن  هار  دوخ  هب  همهاو  سرت و  يا ، هدننک  شنزرس  چیه  ياهشنزرس  ربارب  رد  هتخادرپ و 

نآ زا  اهنآ  هک  یتیادـه  نامه  هب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  جراخ  ثحب  زا  دـنک ، هلداجم  ثحب و  دنیـشنب و  اهنآ  ياملع  اب  اـم  ياـملع  زا 
.دش دهاوخ  دنم  هرهب  دنرادروخرب ،

یهلا تیادـه  رگا  نامگ  یب  تخاـس و  نومنهر  ارم  هار ، نیا  هب  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  يادـخ  مدوب و  هتفاـی  ار  رتهب  هار  نم  يرآ !
نامه درک ، یئامنهار  هتفای ، تاجن  هورگ  رب  ارم  هک  نایاپ  یب  ساپس  دمح و  ار  يادخ  مداتفا  یمن  تیاده  ریـسم  نیا  رد  زگره  دوبن ،

یلع هب  کّسمت  هک  هدنامن  یقاب  میارب  یلدود  کش و  چیه  نونکا  مدوب و  شیوجتـسج  رد  فعـش  قوش و  اب  هک  هیجان ) ۀقرف   ) هورگ
رب يرایـسب  يوبن  ياـهتیاور  دوش و  یمن  هتـسسگ  زگره  هک  تسا  یهلا  مکحم  نامـسیر  یقثولا و  هورع  هب  ندز  تسد  تیب ، لـها  و 
قح هب  اعقاو  هک  یسک  يارب  دنک  یم  تیافک  یئاهنت  هب  لقع  الصا  و  تسا ، ناناملسم  رظن  قافتا  عامجا و  دروم  هک  دراد  تلالد  نیا 

زا رت  عاجش  رتاناد و  ع »  » یلع اریز  تسا ، نآ  هب  ندیسر  یپ  رد  هداد و  ارف  شوگ  تقیقح  و 
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هن - ترـضح نآ  ّتیقحا  یگتـسیاش و  رب  تلـالد  هک  تسا  یفاـک  یئاـهنت  هب  یگژیو  نیمه  و  دوـب ، - تّما عاـمجا  هب  - باحـصا ۀـمه 
: دیامرف یم  دنوادخ  .دشاب  هتشاد  تفالخ  يارب  - نارگید

َنِم ًهَعَـس  َتُْؤی  َْمل  ُْهنِم َو  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  ا�ْنیَلَع َو  ُْکلُْملَا  َُهل  ُنوُکَی  ّنَأ 
�

ی اُولا�ق  ًاِکلَم ، َتُولا�ط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  ّللَا 
�

َه َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلا�ق  «َو 
 . (1) ٌمِیلَع » ٌعِسا�و  ّللَا 

�
ُه ُءا�شَی َو  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ّللَا 

�
ُه َو  ِمْسِْجلَا ، ِْملِْعلَا َو  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَدا�ز  ْمُْکیَلَع َو  ُها�فَطِْصا  ّللَا 

�
َه َّنِإ  َلا�ق  ِلا�ْملَا ،

دنک یهاشداپ  ام  رب  اجک  زا  وا  دنتفگ : تسا ، هداتسرف  امـش  يارب  یهاشداپ  هب  ار  تولاط  دنوادخ  انامه  تفگ : اهنآ  هب  ناشربمایپ  -و 
یمـسج يورین  رتشیب و  شناد  وا  هب  هدیزگرب و  امـش  رب  ار  وا  دنوادخ  تفگ : .تسین  یلوپ  نادـنچ  ار  وا  وا و  زا  میرت  هتـسیاش  ام  هک 

.تسا اناد  شخب و  تعسو  هّللا  دهد و  یم  دهاوخب  هکره  هب  ار  شیوخ  کلم  دنوادخ  هدیشخب و  رتنوزفا 

: دومرف ادخ  لوسر 

.(2) تسا » نم  زا  سپ  ینمؤم  ره  ّیلو  وا  میوا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  »

: دیارس یم  نینچ  دوخ  ۀماکچ  رد  يرشخمز  ماما  و 

تـسد هّللا » ّالا  هلا  ال   » هب نم  سپ  تسا ، راوتـسا  میقتـسم  طارـص  رب  دوخ  هک  دنک  یم  اعدا  سکره  و  دش ، رایـسب  فالتخا  ّکش و  »
، دـش راگتـسر  فـهک  باحـصا  یتـسود  ّتبحم و  هب  یگـس  رگا  و  تسا ، ع »  » یلع و  ص »  » دـمحا هب  ما  هقـالع  تـّبحم و  مدـیزای و 

« . مدرگ اون  یب  زور و  هریت  ربمایپ ، تیب  لها  ّتبحم  نتشاد  اب  نم  هنوگچ 

، ربمایپ زا  سپ  و  متفای ، ار  نیزگیاج  یهلا ، فطل  دمحب و  نم  يرآ ،

218 ص :

هیآ 247. - هرقب ةروس  - 1
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بلاط و یبا  نب  یلع  ماما  داهج ، ياهنادـیم  ناـمرهق  ناتریـس ، كاـپ  ربهر  ایـصوا و  رـالاس  رورـس و  ناـنمؤم و  ریما  زا  مدومن  يوریپ 
زا نیـسحلا و  هّللا  دبع  وبا  ماما  یکّزلا و  نسح  دـمحم  وبا  ماما  ربمایپ  يوبـشوخ  لگ  ود  تشهب و  لها  ناناوج  رورـس  ود  زا  نینچمه 

، دیآ یم  مشخ  هب  شمشخ  زا  ّلج ، ّزع و  راگدرورپ  هک  سک  نآ  تلاسر و  ندعم  ناماما و  مام  تّوبن و  نامدود  یفطـصم ، نت  ةراپ 
.نیعمجا مهیلع  هّللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ناهج ، نانز  رورس 

.مدومن نیزگیاج  قداص ، رفعج  ماما  ترضح  تّما ، مّلعم  ّتنس و  لها  ناماما  داتسا  اب  ار  کلام  ماما  و 

.متسویپ نایناهج ، راگدرورپ  ۀتسیاش  يایلوا  ناناملسم و  ناربهر  ناماما و  نیسح ، ماما  ۀیّرذ  زا  موصعم  ماما  هن  هب  و 

راـبحالا و بعک  همرکع و  هریره و  وـبا  هبعـش و  نب  هریغم  صاـعلا و  نب  ورمع  هیواـعم و  لاـثما  دنتـشگزاب  ارقهق  هـب  هـک  یباحـصا  و 
دادقم يرافغ و  رذ  وبا  یسراف و  ناملس  رـسای و  نب  راّمع  دننام  دنتـسکشن ، ار  ربمایپ  نامیپ  هک  يرازگـساپس  باحـصا  اب  ار  نارگید 

دـمح و عّیـشت ، يرادـیب و  نیا  رب  ار  يادـخ  .مدومن و  لیدـبت  .و . .  بعک و  نب  ّیبا  و  نیتداهّـشلا ) وذ   ) تباـث نب  همیزخ  دوسا و  نب 
.ناوارف ساپس 

وریپ عبات و  نانآ ، زا  يرایسب  دندوب و  هدرب  ورف  تلفغ  هب  ار  ام  هتخاس و  فّقوتم  دشر  تکرح و  زا  ار  ام  ناهذا  هک  ار  مموق  ياملع  و 
هتسبن و دوخ  يور  رب  ار  داهتجا  باب  يزور  زگره  هک  يا  هعیش  تشرـس  كاپ  ياملع  اب  دندوب ، نامز  يوگروز  نامکاح  نیطالس و 

.مدومن ضیوعت  دندنام ، ياجرباپ  مدق و  تباث  هدشن و  مخ  رگمتس  ناهاشداپ  نایاورنامرف و  ربارب  رد 

هک يا  هدازآ  هتفرشیپ و  نشور و  ياه  هشیدنا  اب  تشاد ، رگیدکی  دض  ياه  هتفگ  هب  نامیا  هک  ار  یلهاج  کشخ  ياه  هشیدنا  يرآ !
ياهیهارمگ زا  ار  مزغم  و  مدرک ، نیزگیاج  دراد ، ناهرب  تّجح و  لیلد و  هب  نامیا 
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رودـب يدـیلپ  سجر و  ره  زا  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  نیموصعم  ةدـیقع  اـب  دوب ، هدرک  كاـپان  ار  نآ  لاـس ، یـس  لوط  رد  هک  هّیما  ینب 
.مدرک كاپ  هداد و  وشتسش  میگدنز ، زا  هدنام  نیا  رد  هدرک ، هّزنم  كاپ و  ار  نانآ  هتسناد و 

نادرگب نامروشحم  اهنآ  اب  هارمه  زیخاتـسر  زور  رد  ناریمب و  ناشیگدنز  ةویـش  ّتنـس و  رب  رادـهگن و  نانآ  ةدـیقع  رب  ار  ام  اهلا ! راب 
: دیامرف یم  ص »  » ربمایپ هک  ارچ 

« . دوش یم  روشحم  دشاب ، هتشاد  تسود  هکره  اب  ناسنا  »

قبط هک  دـنتفگ  یم  دـندنار و  یم  نخـس  اـم  ۀـمان  هرجـش  زا  میاـهومع  ردـپ و  هک  ارچ  مدرگ  یمزاـب  دوـخ  لـصا  هـب  ناـس  نیدـب  و 
سنوت رد  هدروآ و  هانپ  اقیرفآ  لامـش  هب  هدرک و  رارف  قارع  زا  نایـساّبع  قانتخا  راشف و  تحت  هک  دـنا  هدوب  یتاداـس  زا  ناـشتخانش ،

.تسا دوجوم  زورما  هب  ات  ناشراثآ  هک  دنتسیز 

رد دـنچره  دـنربمایپ  كاپ  رابت  زا  اریز  دـنا  فورعم  فارـشا »  » ماـن هب  هک  دنتـسه  اـم  دـننام  يرایـسب  اـقیرفآ  لامـش  رد  نونکا  مه  و 
مارتحا و زج  هدـنامن  نانآ  يارب  تقیقح  زا  يزیچ  دـندرک و  مگ  هر  هدـش و  نادرگرـس  نایـسابع ، نایوما و  تلالـض  ياـه  یکیراـت 
میرادیب و رب  ساپـس  ار  يادخ  شتیادـه ، نیا  رب  ساپـس  دـمح و  ار  يادـخ  مه  زاب  سپ  .ناشباستنا  تبـسن و  رطاخ  هب  مدرم ، ریدـقت 

.تقیقح تفایرد  مبلق و  ما و  هدید  ندش  نشور 
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ندش هعیش  تلع 

هراشا
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: مرادن هنومن  دنچ  رکذ  زج  يا  هراچ  مک ، تصرف  نیا  رد  تسا و  دایز  رایسب  نم  عّیشت  ياهتلع 

تفالخ رب  صن  -1

کی هک  ار  هچنآ  تسا و  هورگ  ود  ره  داـمتعا  دروم  هک  یبلاـطم  هب  زج  منکن  دانتـسا  هک  متـسناد  مزـال  دوـخ  رب  ثحب ، زاـغآ  زا  نم 
یم ثحب  بلاط  یبا  نب  یلع  رکب و  وبا  نیب  يرترب  يروئت  ةرابرد  ناس  نیدب  مراذـگ و  رانک  تسا ، دـقتعم  رگید  هورگ  ياوس  هورگ 
لها هک  نانچ  نآ  هدوب  یئاروش  یباختنا و  هکنیا  ای  دـندقتعم  نایعیـش  هک  روط  نامه  هدوب ، یلع  ّقح  ارـصحنم  تفـالخ  هکنیا  منک و 

.دنرواب نآ  رب  ّتنس 

ربمایپ نخـس  دـننام  دـبای ، یم  بلاط  یبا  نب  یلع  ةرابرد  ار  یحـضاو  نشور و  ّصن  نامگ  یب  ناـیم ، نیا  رد  تقیقح ، رگـشهوژپ  و 
: دومرف هک  «ص »

« . تسوا يالوم  یلع  سپ  میوا ، يالوم  نم  هکره  »
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زا زین  رمع  رکب و  وبا  دوخ  دـش و  رازگرب  یلع  يارب  یتینهت  نشج  هک  دوب  عادولا » هجح   » زا تشگزاب  زا  سپ  ترـضح  نخـس  نیا  و 
: دنتفگ هک  دندوب  شترضح  نایوگ  کیربت  هلمج 

.(1) يدش » هنمؤم  نمؤم و  ره  يالوم  وت  انامه  بلاط ، وبا  دنزرف  يا  وت  رب  داب  كرابم  »

ارچ مدومنن  رکذ  زین  ار  عبانم  ۀمه  هچرگ  مدرک  داهشتسا  تنس  لها  عبانم  هب  اهنت  نم  و  دنا ، هدرک  لقن  ینس  هعیـش و  ار  تیاور  نیا  و 
هتـشون ریدـغلا »  » باتک رتشیب ، لیـصفت  هب  یبای  تسد  يارب  منک ، یم  توعد  ار  مباـتک  ةدـنناوخ  يور  نیازا  تسا و  داـیز  یلیخ  هک 

هدرک و شرامـش  ّتنـس  لها  زا  ار  ثیدـح  نیا  نایوار  مامت  ناشیا ، هدـش و  پاچ  نآ  دـلج  هدزای  هک  دـنک  هعلاـطم  ار  ینیما  ۀـمالع 
.دنا هدش  روآدای 

اریز كردـم  نودـب  تسا  یئاعدا  هدوب ، دجـسم  رد  وا  اب  تعیب  سپـس  هفیقـس و  رد  رکب  وبا  رب  عامجا  دـیوگ : یم  هک  یئاـعدا  اـما  و 
، دیز نب  هماسا  نینچمه  دندز و  زابرس  تعیب  زا  مشاه  ینب  ریاس  سابع و  یلع ، هک  یلاحرد  دبای  قّقحت  عامجا  تسا ، نکمم  هنوگچ 

نب ءارب  یملسا ، هدیرب  وبا  تباث ، نب  همیزخ  نامی ، نب  هفیذح  رسای ، نب  رامع  دوسا ، نب  دادقم  يرافغ ، رذ  وبا  یـسراف ، ناملـس  ریبز ،
دیعـس و نب  دـلاخ  هّللا ، دـبع  نب  رباج  يراصنا ، بّویا  وبا  دعـس ، نب  سیق  هدابع ، نب  دعـس  فینح ، نب  لهـس  بعک ، نب  یبا  بزاـع ،

.دندرک (2) فّلخت  نانیا ، زا  ریغ  رگید  يرایسب 

224 ص :

ضایرلا -ص 29 ، يزوجلا نبا  صاوخلا  هرکذـت  -ص 12 ، یلازغ ماما  نیملاعلا  ّرـس  -ج 4-ص 281 ، لبنح نب  دمحا  ماما  دنـسم  - 1
-ج 2-ص رکاسع نبا  خیرات  -ج 5 ص 212 ، ریثک نبا  هیاهنلا  هیادبلا و  -ج 6-ص 397 ، لامعلا زنک  ج 2 ص 169 ، « - يربط  » هرظنلا

-ج 1-ص 112. یطویس يواتفلل  يواحلا  ص 63 ، يزار ج 3 - ریسفت  ، 50
هدرک يروآدای  ار  رکب  وبا  تعیب  هک  یناسک  مامت  باعیتسالا و  سیمخلا ، خیرات  ءافلخلا ، خـیرات  ریثا ، نبا  خـیرات  يربط ، خـیرات  - 2

.دنا
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نیا هکنیا  ات  دزرو  عانتما  تعیب  زا  بلاط ، یبا  نب  یلع  اهنت  تسا  یفاک  هچرگ  تسا ؟ اجک  یئاعدا  عامجا  نآ  ادخ ، ناگدنب  يا  سپ 
هطبار نیا  رد  مه  یمیقتـسم  ّصن  چـیه  هکنیا  ضرف  هب  دوب ، ادـخ  لوسر  يوس  زا  تفالخ  دزمان  اـهنت  وا  اریز  دوش  گـنر  یب  عاـمجا 

.دشابن

هب لوغشم  تقو  نآ  رد  هک  موق  نارس  اصوصخ  دندش  ریگلفاغ  مدرم  تفرگ و  تروص  تروشم  نودب  رکب  وبا  تعیب  هتشذگ ، نآ  زا 
روز هب  دندش ، ناشربمایپ  تافو  اب  هجاوم  ناهگان  هدز ، تبیصم  ۀنیدم  مدرم  هک  یماگنه  دندوب و  ص »  » لوسر ترـضح  نفدو  نفک 

.دندرک (1) تعیب  هب  راداو  ار  نانآ 

سپ .دـنیاین  نوریب  هناخ  زا  تعیب ، زا  نیفّلختم  هک  یتروص  رد  دوب  همطاف  ۀـناخ  ندز  شتآ  هب  ندومن  دـیدهت  نآ ، رب  لیلد  نیرتهب  و 
؟ میناوخب یعامجا  ای  یئاروش  ار  رکب  وبا  تعیب  - عضو نیا  اب  - دوش یم  روطچ 

دنوادخ هک  تسا  هتفرگ  تروص  یلبق  ۀشیدنا  نودـب  یناهگان و  رکب ، وبا  تعیب   » هکنیا هب  داد  تداهـش  زین  باطخلا  نب  رمع  صخش 
: تفگ رمع  نینچمه  و  درادب » ناما  رد  شّرش  زا  ار  ناناملسم 

« . دیشکب ار  وا  دوش ، بکترم  ار  يراک  نینچ  هرابود  هکره  »

: تفگ هکنیا  ای 

(2) دشاب . » یم  حیحص  وا  اب  تعیب  هن  تسا و  تسرد  شتعیب  هن  دنک ، توعد  نیا  دننام  يراک  هب  سکره  »

: دیامرف یم  هراب  نیارد  یلع  ماما  و 

ایسآ روحم  دننام  تفالخ  يارب  نم  دراد ، ملع  هک  دنچره  درک  ربرد  نهاریپ  دننام  ار  تفالخ  رکب ) وبا   ) هفاحق وبا  دنزرف  مسق ، ادخب  »
متسه
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.(1) دنسر » یمن  نم  ماقم  جوا  هب  اوه  ناگدنرپ  دوش و  یم  ریزارس  لیس  دننام  نم  ۀمشچرس  زا  تلیضف  ملع و  هک 

زا ار  نانآ  درک  شالت  دوخ ، ناوت  مامت  اب  درک و  شاخرپ  رمع  رکب و  وبا  هب  هفیقـس ، زور  رد  راصنا ، گرزب  رورـس و  هدابع ، نب  دعس 
رکب وبا  اب  راصنا  هکنیا  زا  سپ  اذل  تشادن و  ار  شیاهاپ  رب  نداتـسیا  تردـق  یتح  دوب و  رامیب  اریز  تسناوتن  یلو  دـنک  رود  تفالخ 

: تفگ دعس  دندرک ، تعیب 

اب ما  هلیبق  نادناخ و  اب  هارمه  میامن و  باترپ  امـش  يوس  هب  مراد  شکرت  رد  ریت  هچره  هکنیا  ات  منک  یمن  تعیب  امـش  اب  مسق  ادخ  هب  »
.منک رازراک  امش 

« . مبایرد ار  میادخ  ات  درک  مهاوخن  تعیب  امش  اب  دنوش ، گنهامه  امش  اب  سنا  ّنج و  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هن !

درک و یم  ادـیپ  ینارای  رگا  تشادـن و  دـمآ  تفر و  اهنآ  اـب  دـش و  یمن  رـضاح  ناشـسلاجم  رد  دـناوخ و  یمن  زاـمن  اـهنآ  اـب  اذـل  و 
.تشذگرد (2) ماش  رد  رمع ، تفالخ  مایا  رد  هکنیا  ات  دوب  لاونم  نیمه  رب  دیگنج و  یم  اهنآ  اب  نامگ  یب  تشاد ، یناهارمه 

ار شیاهنوتـس  دوـخ  رمع  دراد و  هگن  شّرـش  زا  ار  ناناملـسم  دـنوادخ  رمع ، لوـق  هب  هک  دوـب  یناـهگان  يرما  تـعیب ، نـیا  رگا  سپ 
هک هنوـگ  ناـمه  - دوـب رکب  وـبا  رب  رد  ینهاریپ  نوـچمه  تفـالخ  نیا  رگا  دروآ و  ناناملـسم  زور  هب  هچ  دـناد  یم  ادـخ  هک  تخاـس 
نب دعـس  هک  هنوگ  نامه  دوب  هناملاظ  تعیب ، نیا  رگا  و  تسا ، نآ  یقیقح  یعرـش و  بحاص  دوخ  هک  - دـنک یم  نایب  یلع  ترـضح 

ّتیعرش ّتینوناق و  تعیب ، نیا  رگا  و  درک ، یم  يرود  نانآ  عمج  زا  نآ ، ببس  هب  هک  ومه  دناسانش ، یم  ار  نآ  راصنا  گرزب  هدابع ،
، دندرک یچیپرس  نآ  زا  ربمایپ ، يومع  سابع  باحصا و  ناگرزب  اریز  دشاب  هتشادن 

226 ص :

 . هیقشقش هبطخ  -ج 1-ص 24 هدبع دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
-ج 1-ص 17. ءافلخ خیرات  - 2
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؟ دراد دوجو  رکب  وبا  تفالخ  ندوب  تسرد  رب  یلیلد  هچ  رگید  سپ 

.تسین هراب  نیارد  یقطنم  یلالدتسا  چیه  ّتنس  لها  دزن  هک  تسا  نیا  خساپ 

یلو تسا  هدـش  تباث  ّتنـس  لها  دوخ  دزن  یلع  تفالخ  رب  یّـصن  دوجو  اریز  تسا  تسرد  عوضوم ، نیا  رد  هعیـش  نخـس  نیاربانب ،
نتفریذـپ زج  يا  هراچ  رگداد ، فاصنا  اب  ناـسنا  سپ  دـندرک ، هیجوت  لـیوأت و  ار  نآ  دـنامب ، ظوفحم  باحـصا ، يوربآ  هکنیا  يارب 

.دنک (1) كرد  ار  هیضق  تاماهبا  رگا  هژیوب  درادن  ار  ربمایپ  نخس  ّصن 

رکب وبا  همطاف و  عازن  -2

زج دـنام  یمن  فاصنا  اـب  دـنمدرخ و  ناـسنا  يارب  یهار  تسا و  هعیـش  ینـس و  هورگ  ود  ره  عاـمجا  قاـفتا و  دروم  زین  دادـیور  نیا 
نیا سکره  اریز  .دـنکن  مکح  ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  شملظ  شمتـس و  هب  رگا  دـنک  رکب  وـبا  هابتـشا  هب  مـکح  - لـقا دـح  - هـکنیا

ارهز و ّتیذا  ربانب  ادمع  رکب  وبا  هک  دنک  یم  ادیپ  نیقی  دهد ، رارق  یسررب  دروم  ار  شبناوج  مامت  درگنب و  يواکجنک  اب  ار  تبیـصم 
رـسپ شیوش و  تفالخ  هرابرد  دنکن  جاجتحا  رکب  وبا  رب  اهتیاور  رگید  ریدـغ و  ياهتیاور  اب  ترـضح  نآ  هکنیا  ات  تشاد  شبیذـکت 
راصنا سلاجم  رب  ترـضح  نآ  هک  دنا  هتـشاگن  ناراگن  خیرات  هچنآ  هلمج  زا  دراد ، تلالد  رما  نیا  رب  يدایز  نئارق  و  یلع ، شیومع 
تعیب ادخ ! لوسر  رتخد  يا  دنداد : یم  خساپ  اهنآ  دومن و  یم  شیومع  رسپ  يارب  تعیب  يرای و  تساوخرد  نانآ  زا  دش و  یم  دراو 

ار تفالخ  رکب ، وبا  زا  لبق  تیومع  رسپ  ترهوش و  رگا  دش و  مامت  درم  نیا  اب  ام 

227 ص :

.رّفظم اضر  دمحم  خیش  هفیقسلا »  » باتک و  دوصقملا ، دبع  حاتفلا  دبع  هفالخلا » هفیقسلا و  : » نک هعجارم  - 1
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.میدیزگ یمنرب  ار  وا  زا  ریغ  اعطق  دوب ، هتفرگ 

: دومرف یم  مالّسلا  هیلع  یلع  یلو 

. »! ؟ مدومن یم  دربن  نارگید  اب  تموکح  هب  یبای  تسد  يارب  مدرک و  یم  اهر  نفد  نودب  شا  هناخ  رد  ار  ربمایپ  هک  دوب  اور  ایآ  »

: دومرف یم  ارهز  ترضح  و 

یم ناشتساوخزاب  دوخ  دنوادخ  هک  دندش  بکترم  یمرج  نانآ  دوب و  شراوازس  هچنآ  زج  درکن  يراک  ریما ) ترـضح   ) نسحلا وبا  »
(1) دشک . » یم  باسح  هب  ار  نانآ  دنک و 

وا اب  دش و  نیگمشخ  وا  رب  ارهز  یلو  درک  یم  عناق  ار  وا  ارهز  همطاف  اعطق  سپ  دوب ، هدرک  هابتـشا  ّتین  نسح  يور  زا  رکب  وبا  رگا  و 
یتح تفریذـپ و  یمن  ار  شتداهـش  درک و  یم  در  ار  وا  رکب  وبا  تفگ ، یم  ینخـس  هک  رابره  اریز  تفر ، ایند  زا  هکنیا  اـت  دزن  فرح 

.تشادن لوبق  زین  ار  شرهوش  تداهش 

ار وا  دوش و  رضاح  شا  هزانج  رب  دادن  هزاجا  یلع ، هب  شتّیـصو  رد  هک  اجنآ  ات  تفای  تّدش  وا  رب  ارهز  ترـضح  بضغ  يور ، نیازا 
.دنراپسب (2) كاخ  هب  یناهنپ  هنابش و 

ۀنیدـم هب  یـسررب ، ثحب و  ياهلاس  لوط  رد  نم  هک  موش  یم  روآدای  دـمآ ، ناـیم  هب  اـهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  نفد  زا  نخـس  هک  لاـح 
: هک مدیسر  هجیتن  نیا  هب  موش و  هاگآ  قیاقح  زا  یخرب  رب  دوخ  هک  مدرک  ترفاسم  هرّونم 

لباقم شدوخ  ۀناخ  رد  دنیوگ  یم  یخرب  تسا و  ربمایپ  حیرض  رد  دنیوگ  یم  یخرب  تسین ، مولعم  یسک  يارب  ارهز  همطاف  ربق  - لّوا
هکنآ یب  تسا  تیب  لها  روبق  نایم  عیقب  رد  هک  دنیوگ  یم  یهورگ  تسا و  ربمایپ  قاطا 

228 ص :

 . رکب وبا  تعیب  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -ج 1-ص 19 ، هبیتق نبا  ءافلخلا  خیرات  - 1
« . هقدص هانکرت  ام  ثرون  ال   » باب -ج 2-ص 72  ملسم حیحص  -ج 3-ص 36 ، يراخب حیحص  - 2
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.دشاب صّخشم 

یم شربق  ندوب  یفخم  اب  - داب وا  رب  ادـخ  دورد  - ترـضح نآ  هک  مرادـنپ  یم  نینچ  مدیـسر و  نآ  هب  هک  تسا  یتقیقح  نیتسخن  نیا 
هنابـش هک  تساوخ  شرهوش  زا  همطاف  ارچ  هک  دنـسرپب  رگیدـکی  زا  هراومه  ناناملـسم  اهلـسن  اـه و  نرق  لوط  رد  هک  تسا  هتـساوخ 

زا یخرب  هب  خیرات  ۀعجارم  اب  یناملسم  ره  تسا  نکمم  ناس  نیدب  و  دوشن ! ! ! رضاح  شا  هزانج  رب  نیفلاخم  زا  یـسک  دنک و  شنفد 
.دبای تسد  زیگنا  تفگش  قیاقح  نآ 

رخآ هب  هکنیا  ات  دور  هار  ینالوط  یتفاسم  دیاب  دراد ، ار  ناّفع  نب  نامثع  ربق  ترایز  دصق  هک  يا  هدننک  ترایز  هک  متفای  نینچ  - مّود
کلام یّتح  دنا و  هدش  نفد  عیقب  نیزاغآ  تمسق  رد  هک  دنیب  یم  ار  باحـصا  رتشیب  هک  یلاحرد  دبایب  راوید  ریز  ار  نآ  دسرب و  عیقب 

.دش هدرپس  كاخ  هب  ربمایپ  نارسمه  رانک  هدوب ، نیعبات  نیرخآ  زا  هک  یکلام - بهذم  بحاص  - سنا نب 

اریز دندرک  نفد  تسا  يدوهی  ینیمزرس  نآ  هک  بکوک » شح   » رد ار  نامثع  هک : دنیوگ  یم  ناسیون  خیرات  هچنآ  دش  تباث  میارب  و 
.دنراپسب كاخ  هب  ربمایپ  عیقب  رد  ار  نامثع  هک  دنتشاذگ  یمن  نیملسم 

ربق هکنیا  ات  دومن  قحلم  عیقب  هب  درک و  يرادیرخ  نایدوهی  زا  ار  نیمز  نآ  دش ، هریچ  تفالخ  رب  نایفس  وبا  نب  هیواعم  هک  یماگنه  و 
.دبای یم  هدرپ  یب  نشور و  یلیخ  ار  تقیقح  نیا  دور  یم  عیقب  ترایز  هب  زورما  هب  ات  هک  سکره  دیامن و  لخاد  نآ  رد  ار  نامثع 

دوش و یم  قحلم  شردپ  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  اهیلع ، هّللا  مالس  ارهز  ۀمطاف  مبای ، یم  هک  یماگنه  تسا  رایـسب  نم  یتفگـش  و 
.ددرگ یمن  نفد  شردپ  رانک  لاح  نیااب  تسین ، شردپ  وا و  نیب  هام  شش  زا  شیب  رثکا  دح 

کیدزن اذل  دوش و  نفد  هنابش  هک  هدرک  ّتیصو  دوخ  ارهز  همطاف  رگا  و 

229 ص :
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! ؟ دوشن نفد  شّدج  ربق  رانک  هک  دندرک  نسح  شدنزرف  هزانج  اب  هچ  سپ  - مدرک نایب  هک  هنوگ  نامه  - ددرگ یمن  نفد  شردـپ  ربق 
شدـج ربـق  راـنک  رد  نسح ، شردارب  نفد  يارب  نیـسح  هک  ماـگنه  نآ  و  دوب ، هدرک  رداـص  ار  یعنم  نینچ  هشیاـع  نینمؤملا  ّما  اریز 

: درک دایرف  دش و  راوس  يرتسا  رب  هشیاع  دمآ ، ادخ  لوسر 

« . مرادن هقالع  وا  هب  هک  ار  یسک  نم ، هناخ  رد  دینکن  نفد  »

شردارب دسج  دهاوخ  یم  هک  دومرف  نز  نآ  هب  نیـسح  ماما  یلو  دـنتفرگ  رارق  رگیدـکی  ربارب  رد  هّیما  ینب  مشاه و  ینب  نایم  نیا  رد 
: هک دوب  هدرک  ّتیصو  نسح  ماما  اریز  دراپسب  كاخ  هب  عیقب  رد  سپس  دهد ، فاوط  شّدج  ربق  رب  ار 

« . دشاب تماجح  ۀشیش  ةزادنا  هب  دنچره  دزیرب  نیمز  رب  ینوخ  نم  رطاخ  يارب  دیراذگن  »

: هتفگ تسا - روهشم  هک  - رعش تیب  دنچ  هشیاع ، هب  سابع  نبا  هراب  نیارد  و 

کی اهنت  وت  .يوش  راوس  مه  لیپ  رب  هک  تسین  دیعب  ینامب  هدـنز  رگا  يوش و  یم  رتسا  رب  راوس  کنیا  يدـش و  رتش  رب  راوس  يزور  »
.(1) يدرک » فّرصت  ثاریم  مامت  رد  یلو  يراد  ار  متشه  کی  زا  مهن 

هتشاد رسمه  هن  ترضح ، هکنیا  اب  درب  یم  ثرا  هب  ار  ربمایپ  هناخ  ّلک  هشیاع ، هنوگچ  .تسا  یناهنپ  قیاقح  زا  يرگید  تقیقح  نیا  و 
، درک عنم  شردـپ  زا  ار  ارهز  ثرا  داد و  تداهـش  نادـب  رکب  وبا  دوخ  هک  روط  نامه  دراذـگ  یمن  اجرب  یثاریم  ربمایپ ، رگا  .تسا و 

؟ درب یم  ثرا  هشیاع  هنوگچ  سپ 

ار رتخد  دهد و  ثاریم  ّقح  نز  هب  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  يا  هیآ  رگم 

230 ص :

تفّرصت لکلاب  نمثلا و  نم  عستلا  کل  تّلیفت  تشع  ول  تلّغبت و  تلمجت  - 1
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؟ دیشخب زیچ  همه  رسمه  هب  دومن و  مورحم  زیچ  همه  زا  ار  رتخد  ناس  نیدب  درک و  ضوع  ار  زیچ  همه  تسایـس  هکنیا  ای  دیامن ؟ عنم 
!

: دراد یطابترا  ثاریم  عوضوم  هب  دنا و  هدرک  لقن  نیخّروم  زا  یضعب  هک  موش  یم  روآدای  ار  یفیرظ  ناتساد  تبسانم  نیا  هب  و 

: دیوگ یم  شا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

.دـیامن میـسقت  ص »  » ربمایپ زا  ار  ناشثاریم  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـندش و  دراو  - شتفالخ نارود  رد  - نامثع رب  هصفح  هشیاع و  يزور 
: تفگ هدرک  هشیاع  هب  ور  تسشن و  ناهگان  دوب ، هداد  هیکت  نامثع 

ص»  » ربمایپ هک  دیداد  تداهش  دیدروآ و  دیوش ، یم  ار  دوخ  شراردا  اب  ینادان  زا  هک  یبارعا  کی  هتـسشن ، اجنیا  هک  نز  نیا  وت و  -
: هدومرف

و دیهاوخ ؟ یم  هچ  نونکا  امـش  درادن ، یثراو  ربمایپ ، هک  تسا  تسار  رگا  سپ  میراذـگ » یمن  یقاب  دوخ  زا  یثاریم  ءایبنا  هورگ  ام  »
تفر نوریب  نامثع  شیپ  زا  هشیاـع  ور  نیازا  دـیدرک ؟ عنم  ار  همطاـف  قح  ارچ  سپ  دـشاب ، هتـشاد  ثراو  دـناوت  یم  ادـخ  لوسر  رگا 

: دز یم  دایرف  هک  یلاحرد 

« ! ! تسا هدش  رفاک  هک  دیشکب  ار  ریپ  راتفک  »

تسا يوریپ  هب  رتراوازس  یلع  -3

.دوب رکب  وبا  بلاط و  یبا  نب  یلع  نایم  یلقن  یلقع و  شجنس  مناکاین ، ناردپ و  ةویش  ندرک  اهر  عّیشت و  يارب  میاه  هزیگنا  زا 

رد .دـشاب و  هعیـش  ینـس و  قفاوت  دروم  هک  تسا  یعامجا  رب  نم  ۀـیکت  مدـش ، روآدای  ثحب  نیـشیپ  ياهـشخب  رد  هک  هنوگ  نامه  و 
تدحو شتماما ، رب  هعیـش  ینـس و  هک  ارچ  بلاط  یبا  نب  یلع  رب  زج  مدـیدن  یقافّتا  عامجا و  مدرک ، شاکنک  هورگ  ود  ره  ياهباتک 

نانخس و نتم  زا  نیا  دنراد و  رظن 

231 ص :
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رکذ البق  و  دراد ، رارقا  ناناملسم ، زا  هورگ  کی  اهنت  ار  رکب  وبا  تماما  هک  یلاحرد  تسا ، هدیسر  تابثا  هب  هورگ  ود  ره  ياه  هتشون 
.تفگ ینخس  هچ  رکب  وبا  اب  تعیب  ةرابرد  رمع  هک  میدرک 

هک تسا  یعقاو  كرادم  دنس و  ياراد  دننک ، یم  لقن  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  نایعیش  هک  ار  یبقانم  لئاضف و  زا  يرایسب  نینچمه 
هدـش لقن  نوگانوگ  ياهدنـس  اه و  هار  زا  هکلب  هار  کی  زا  اهنت  هن  هدـش و  هتـشون  ّتنـس  لها  نانیمطا  دروم  حیحـص و  ياهباتک  رد 
یلع ماما  لئاضف  رد  ار  يرامـش  یب  ياهتیاور  باحـصا ، زا  يرایـسب  قیقحت ، هب  دنام و  یمن  یقاب  یلدود  يارب  یئاج  رگید  هک  تسا 

: دیوگ لبنح  نبا  هک  اجنآ  ات  دنا ، هدرک  لقن 

.(1) بلاط » یبا  نب  یلع  زج  تسین  دایز  لئاضف  ردق  نآ  ياراد  ادخ ، لوسر  باحصا  زا  کی  چیه  »

: دنیوگ يروباشین  یلع  وبا  یئاسن و  لیعامسا و  یضاق 

.تسا (2) هدمآ  یلع  قح  رد  هچنآ  تسا  هدماین  باحصا ، زا  کی  چیه  ّقح  رد  تسرد  ياهدنس  اب  یئاهتیاور 

یتلیـضف ره  رکذ  زا  هدرک و  یلع  نیرفن  مانـشد و  هب  راداو  ایند ، نارتخاـب  نارواـخ و  رد  ار  مدرم  ناـیوما ، هک  تسا  یئاـج  رد  نیا  و 
، اه تفلاخم  اهراکنا و  نیا  مغر  یلع  و  دراذگب ، شنادنزرف  ای  دوخ  رب  ار  یلع  مان  یسک  دنتـشاذگ  یمن  یتح  هدومن  نغدق  وا  يارب 

.تسا هتفرگ  ارف  ار  ناهج  شبقانم ، لئاضف و 

232 ص :

-ص 72، هقرحملا قعاوص  یطویـس ص 168 ، ءافلخ  خیرات  -ص 3 و 19 ، یمزراوخ بقانم  -ج 3-ص 107 ، مکاح كردتـسم  - 1
-ج 1-ص 19. یفنح یناکسح  لیزنتلا  دهاوش  -ج 3-ص 63 ، رکاسع نبا  خیرات 

-ص 118 و ص 72. رجح نبا  هقرحملا  قعاوص  -ج 2-ص 82 ، يربط هرظنلا  ضایر  - 2
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: دیوگ یم  یعفاش  ماما  هراب  نیارد  و 

نیا اب  دـندرکن ، راکـشآ  ار  نآ  سرت  زا  شناتـسود ، دنتـشاد و  ناهنپ  ار  شلئاضف  هنازوت ، هنیک  نانمـشد ، هک  يدرم  زا  متفگـش  رد  -
.تسا هدرک  رپ  ار  نامسآ  نیمز و  هک  هدش  رکذ  وا  يارب  تلیضف  ردق  نآ  لاح ،

یم رترب  ار  وا  هک  یهورگ  ّتنـس و  لها  ياه  هتـشون  رد  متفاـین  مدرک ، وجتـسج  رایـسب  هورگ  ود  ياـهباتک  رد  رکب ، وبا  دروم  رد  اـما 
هب ای  هدـش ، لقن  یخیرات  ياهباتک  رد  رکب  وبا  هرابرد  هک  یئاـه  تلیـضف  هچرگ  یلع ، ماـما  لـئاضف  هزادـنا  هب  یئاـه  تلیـضف  دـنناد ،

ندناسر يرای  يارب  ار  دوخ  شالت  نیرتالاب  نامگ  یب  میدیمهف و  یلع  ماما  هب  تبسن  ار  شعضوم  هک  - تسا هشیاع  شرتخد  تیاور 
يرود یلع  ماما  زا  زین  وا  هک  تسا  رمع  نب  هّللا  دـبع  تیاور  هب  ای  -و  دـشاب نیغورد  ياهتیاور  لعج  اب  دـنچره  هدرک  یم  شردـپ  هب 
نیرترب هک  درک  یم  ثیدح  وا  و  دشن ، یلع  اب  تعیب  هب  رضاح  وا  مه  زاب  دنتشاد ، شتعیب  رب  عامجا  مدرم ، مامت  هک  يزور  درک و  یم 

مدرم همه  درادـن و  دوـجو  يرترب  رگید  اـهنیا  زا  دـعب  ناـمثع و  وا  زا  سپ  رمع و  سپـس  .تسا  رکب  وـبا  ادـخ ، لوـسر  زا  سپ  مدرم 
(1) دنا ! ! ناسکی 

تلیـضف و چـیه  هک  یلومعم  درف  کی  رازاب و  هچوک و  مدرم  دـننام  ار  یلع  ماما  تسا  هتـساوخ  رمع  نب  هّللا  دـبع  ثیدـح ، نیا  اـب  و 
.دنک دادملق  درادن ، يرترب 

رد قیقحتب  هک  دنا  هتفگ  دـنا و  هتـشاد  نایب  یلع  ةرابرد  تما  ناربهر  ناگرزب و  هک  یقیاقح  همه  نآ  اب  تسا  اجک  رمع  نب  هّللا  دـبع 
مه تیاور  کی  رمع ، نب  هّللا  دبع  ایآ  تسا ؟ هدمآ  یلع  ةرابرد  هک  نانچ  نآ  هدماین  تسرد ، ياهدنـس  اب  یئاهتیاور  سک  چیه  ّقح 

هب وا  يرآ ! دوب ؟ هدینشن  یلع  تلیضف  رد 

233 ص :

-ج 2-ص 202. يراخب حیحص  - 1
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هنوراو ار  قیاقح  مامت  هک  تسا  تسیچ )؟ تسایس  یناد  یمن  هک   ) تسایـس یلو  دوب  هدرک  كرد  مه  بوخ  دوب و  هدینـش  مسق  ادخ 
! دزاس یم  زیگنا  تفگش  ياه  تعدب  دهد و  یم  هولج 

هک تسا  هداد  ناشن  خـیرات  دـننک و  یم  لـقن  همرکع  هورع و  هریره ، وبا  صاـع ، نب  ورمع  زا  کـیره  ار  رکب  وبا  لـئاضف  نینچمه  و 
رد ثیداحا  لعج  يزادرپ و  غورد  اب  هک  حالس  اب  هن  دنا ، هتـشاد  زیتس  گنج و  وا  اب  دنا و  هدوب  یلع  ترـضح  نانمـشد  زا  اهنیا  همه 
هب تبـسن  هنیک  ینمـشد و  تدش  زا  دوب ، هدرک  رازراک  هدیگنج و  ترـضح  اب  هک  ار  یـسک  یتح  و  شنیفلاخم ، نانمـشد و  تلیـضف 

.دندومن (1) شیاتس  دندرک و  فیرعت  ار  وا  یلع ،

: دیامرف یم  دنوادخ  نکیل  و 

(2) ًاْدیَوُر . » ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفا�ْکلَا  ِلِّهَمَف  ًاْدیَک  ُدیِکَأ  ًاْدیَک َو  َنوُدیِکَی  ْمُهَّنِإ  »

.هد یتلهم  یکدنا  هدب ، یتلهم  ار  نارفاک  سپ  .منک  يریبدت  زین  نم  دننک ، یم  گنرین  اهنآ  -

لئاضف و نینچ  نیا  شتیب ، لها  وا و  هب  نارئاج  ناملاظ و  مکح  زا  نرق  شـش  زا  سپ  هک  تسا  یلاـعت  يراـب  تازجعم  نیقی  هب  نیا  و 
تیب لها  راتشک  دسح و  يزوت و  هنیک  ملظ و  رد  دندوبن  نایوما  زا  ناشناگتشذگ  زا  رتمک  نایساّبع  زگره  .ددرگ و  رادیدپ  شبقانم ،

.ربمایپ

: دیوگ نایم  نیا  رد  ینادمح  سارف  وبا 

یلیخ اهمتس  نآ  دنچره  دنتـشادن  اور  ربمایپ  تیب  لآ  رب  متـس  اهامـش  زا  شیب  هیما ) ینب   ) برح نادنزرف  زگره  سابع ! نادنزرف  يا  »
ياه نوخ  ردقچ  دیدرک و  نید  رد  راکشآ  تنایخ  ردقچ  امش  .دوب  كاندرد  نیگمهس و 

234 ص :

-ص 125. رجح نبا  هقرحملا  قعاوصلا  -ص 199 ، یطویس يافلخلا  خیرات  -ج 7-ص 83 ، يراخبلا حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  - 1
تایآ 15،16 و 17. - قراط هروس  - 2
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یم شرّهطم  كاپ و  نادنزرف  نوخ  هک  یلاحرد  دیرادنپ  یم  وا  ناوریپ  ار  دوخ  مه  زاب  دـیتخیر و  ار  ص »  » ادـخ لوسر  ۀلالـس  كاپ 
(1) ناتیاه . » گنچ  زا  دکچ 

یم دـنوادخ  هک  تسا  نیا  يارب  دزورفیب ، نشور  ثیداحا  همه  نآ  کیرات ، ياهربا  اهیگریت و  نآ  يـالبال  زا  لاـح ، نیااـب  رگا  سپ 
.دنامن یسک  يارب  يا  هناهب  نیا  زا  سپ  رگید  دزاس و  لماک  مدرم  رب  ار  دوخ  تّجح  دهاوخ 

ناوارف و ياهدزمتـسد  هّیما ، ینب  تموکح  دنچره  تشاد و  تردـق  ذوفن و  همه  نآ  دوب و  هفیلخ  نیتسخن  رکب  وبا  هکنیا  مغر  یلع  و 
تلیـضف همه  نآ  مغر  یلع  دننک و  لعج  اهتیاور  نامثع ، رمع و  رکب و  وبا  ّقح  رد  هک  دوب  هداد  رارق  یناسک  يارب  نالک  ياه  هوشر 

کی ةزادنا  هب  لاح ، نیا  اب  تسا ، هدرک  هایـس  کیرات و  ار  اهباتک  تاحفـص  هک  دنتخاس  رکب  وبا  ةرابرد  هک  رامـش  یب  نیغورد  ياه 
.دسرب تسناوتن  مه  یلع  ماما  ياه  تلیضف  زا  يزیچان  مدص 

همه نآ  اب  زگره  هک  دینیب  یم  دـیهد ، رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  رکب  وبا  ةرابرد  هدـش  تیاور  ثیداحا  امـش  رگا  هتـشذگ ، نآ  زا 
.دریذپ یمن  ار  اهنآ  یعرش  لقع و  چیه  دناوخ و  یمن  هداد  ماجنا  هک  یضیقن  ّدض و  ياهراک 

یم رکب  وبا  يارب  ار  ینامیا  نینچ  نیا  ربمایپ ، رگا  اعطق  .تشذگ  رکب » وبا  نامیا  نزو   » ثیدـح ریـسفت  رد  بلطم  نیا  حیـضوت  البق  و 
، دـحا يادهـش  ةرابرد  هک  هنوگ  نامه   - وا عفن  هب  نداد  تداهـش  رد  داد و  یمن  رارق  وا  هدـنامرف  ریما و  ار  دـیز  نب  هماـسا  تفریذـپ ،

هب دیزرو و  یمن  عانتما  - هداد تداهش 

235 ص :

مکدنع هّللا  لوسرل  مد  مک  هحضاو و  نیدلا  یف  مکل  هردغ  مک  مکلین  نود  الا  رئارجلا  کلت  تمظع  نا  برح و  ونب  مهنم  لان  ام  - 1
مد نیرهاطلا  هینب  نم  مکرافظا  یف  نورت و  امیف  هعیش  هل  متنا 
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: دومرف یمن  وا 

« . درک یهاوخ  هچ  نم  زا  سپ  مناد  یمن  »

.تشاداو (1) هیرگ  هب  ار  رکب  وبا  هک  اجنآ  ات 

زور درک (2)و  یمن  عـنم  نآ ، غـیلبت  زا  ار  وا  دریگب و  وا  زا  ار  تئارب » هروـس   » هک داتـسرف  یمن  وا  رـس  تشپ  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  و 
: دومرف یمن  يا  هتسیاش  درف  هب  مچرپ  نداد  يارب  ربیخ ،

دربن ناـمرهق  دـنراد ، تسود  ار  وا  شلوسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  مراپـس  یم  يدرم  تسدـب  ار  مچرپ  ادرف  »
« . تسا هدرک  شیامزآ  نامیا ، اب  ار  شبلق  دنوادخ  دنک و  یمن  رارف  زگره  تسا و 

دادن (3). وا  هب  داد و  یلع  هب  ار  مچرپ  هاگنآ  و 

، تسا دّـمحم  تّما  مامت  نامیا  زا  رترب  شنامیا  دراد و  رارق  نامیا  زا  یئالاو  ۀـجرد  نینچ  رب  رکب  وبا  هک  تسناد  یم  دـنوادخ  رگا  و 
دومن (4). ربمایپ  يادص  زا  رتالاب  ار  شیادص  هک  یتقو  درک ، یمن  شلامعا  نالطب  طبح و  هب  دیدهت  ار  وا  زگره 

، دراد رارق  نامیا  زا  يدنلب  ۀّلق  نینچ  رب  رکب  وبا  هک  دنتسناد  یم  دندرک ، وا  زا  يوریپ  هک  یباحـصا  رگید  بلاط و  یبا  نب  یلع  رگا  و 
رب تسا  نامیا  زا  یئالاو  ماقم  نینچ  ياراد  رکب  وبا  هک  تسناد  یم  ارهز  ترضح  رگا  دننز و  زابرـس  شتعیب  زا  هک  دوبن  زیاج  اهنآ  رب 

اعد زامن ، ره  زا  سپ  وا  هیلع  دیزرو و  یمن  عانتما  شمالس  باوج  وا و  اب  نتفگ  نخس  زا  درک و  یمن  مشخ  وا 

236 ص :

-ص 310. يدقاو يزاغم  -ج 1-ص 307 ، کلام ماما  اطوم  - 1
ص 51. -ج 3 - مکاح كردتسم  -ج 2-ص 319 ، لبنح نب  دمحا  دنسم  -ج 4-ص 339 ، يذمرت حیحص  - 2

.بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  باب  - ملسم حیحص  - 3
-ج 4-ص 184. يراخب حیحص  - 4
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هتفای ناـنچ  ار  دوخ  رکب  وبا  رگا  درک و  یمن  عنم  هدـمآ - شتیـصو  رد  هچنآ  قبط  - شا هزاـنج  رب  ار  وا  روضح  یتح  درک (1)و  یمن 
، هفیقـس زور  دـنازوس و  یمن  ار  یملـس  هئاجف  و  دـندوب ، هتـسب  گنج  يارب  ار  نآ  دـنچره  دومن  یمن  یـسرزاب  ار  همطاـف  هناـخ  دوب ،

تشاذگ (2). یم  هدیبع ، وبا  ای  رمع  رفن : ود  نآ  زا  یکی  ةدهع  رب  ار  تفالخ 

هچنآ زا  یگدـنز ، تاظحل  نیـسپاو  رد  تسا ، رت  نیگنـس  تّما  مامت  نامیا  رب  شنامیا  تسا و  اراد  ار  نامیا  زا  هجرد  نیا  هک  یـسک 
زا هک  دنک  یمن  وزرآ  تقو  چـیه  دوش و  یمن  نامیـشپ  تفالخ ، نتفرگ  زا  یملـس و  هئاجف  ندـنازوس  زا  هداد و  ماجنا  همطاف  هرابرد 

رتشیب نآ  زا  هکلب  یمالـسا  تّما  مامت  نامیا  اب  لداعم  یـصخش ، نینچ  نامیا  ایآ  دشاب ، يرتش  نیگرـس  ای  یئوم  کی  ای  دشابن و  رـشب 
! ؟ تسا

دروم مدـیزگ » یمرب  ار  رکب  وبا  مریگب ، دوـخ  يارب  یمیمـص  یتـسود  لـیلخ و  متـساوخ  یم  رگا  : » دـیوگ یم  هک  تیاور  نآ  رگا  و 
زور ترجه و  زا  شیپ  هکم  رد  يرغـص » تاخاؤم   » زور دوب  اـجک  رکب  وبا  درادـن ، یقرف  یلبق  تیاور  اـب  مه  نآ  میهد ، رارق  یـسررب 
ایند رد  نم  ردارب  وت  : » دومرف وا  هب  دـیزگرب و  تّوخا  هب  ار  یلع  ربمایپ ، زور ، ود  ره  هک  ترجه  زا  سپ  هنیدـم ، رد  يربک » تاخاؤم  »

زا هـک  ناـنچمه  درک  مورحم  ترخآ  رد  تّوـخا  يردارب و  زا  ار  وا  هـکلب  درکن  رکب  وـبا  هـب  یئاـنتعا  چــیه  (3)و  یتـسه » ترخآ  و 
لها ياهباتک  زا  هک  منک  یم  هدنسب  هنومن  ود  نیمه  هب  اذل  مرادن ، ار  عوضوم  ندش  ینالوط  رب  يانب  نم  .دومن و  شمورحم  یتسود ،

مدرک و لقن  ّتنس 

237 ص :

-ج 3-ص 1215. ءاسنلا مالعا  -ص 301 ، ظحاجلا لئاسر  -ج 1-ص 14 ، هسایسلا همامالا و  - 1
-ج 1-ص 414. يدوعسم خیرات  -ج 1-ص 18 ، هسایسلا همامالا و  -ج 4-ص 52 ، يربط خیرات  - 2

غابص نبا  همهملا  لوصف  ص 7  یمزراوخ - بقانم  -ج 1-ص 107  رکاسع نبا  قشمد  خیرات  ، 23- يزوجلا نبا  صاوخلا  هرکذت  - 3
-ص 21. یکلام
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هدش لعج  رکب ، وبا  زا  سپ  نارود  رد  اهتیاور ، نیا  هک  دنراد  ینـشور  ياهلیلد  دـنریذپ و  یمن  ار  یئاهتیاور  نانچ  الـصا  نایعیـش  اما 
.تسا

هورگ ود  ياهباتک  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ار  هئیـس  ای  هانگ  کی  میروآ ، يور  اهیدـب  تائّیـس و  هب  میرذـگب و  لئاضف  زا  رگا  لاـح 
هریـس و ياهباتک  و  حاحـص »  » دـننام تنـس  لها  ياهباتک  رد  يدایز  ياهیراکهبت  اهیدـب و  نارگید  يارب  هک  یتروص  رد  میباـی ، یمن 

.میراد غارس  خیرات 

تسا هتفریذپن  ققحت  خیرات  رد  نیتسار  یتعیب  هکنیا  رب  دراد  دیکأت  خیرات  هکنانچ  تسا  یلع  صوصخم  اهنت  نیقیرف  عامجا  نیاربانب ،
ترضح دندرکن ، تعیب  هک  مه  یمک  هّدع  دندرک و  رارصا  نآ  رب  راصنا  نیرجاهم و  دیزرو و  عانتما  ترضح  دوخ  اریز  یلع ، اب  زج 

و دنک ، هاتوک  نیملسم  رس  زا  ار  شّرش  دنوادخ  رمع ، ۀتفگب  هک  تسا  هدوب  یناهگان  يرما  رکب  وبا  تعیب  یلو  دومنن ، روبجم  ار  نانآ 
ار رفن  شـش  رمع ، هک  ارچ  تسا ، یخیرات  ةرخـسم  کی  هک  نامثع  تفالخ  اـما  هدوب و  رکب  وبا  شرافـس  ّتیـصو و  هب  رمع  تفـالخ 

رظن قافتا  رفن  راهچ  رگا  تفگ : دـننیزگرب و  دوخ  نایم  زا  ار  رفن  کی  دـیاب  هک  تخاس  روبجم  ار  نانآ  درک و  باختنا  تفالخ  يارب 
سپ رگید ، یفرط  رد  رفن  هس  يوس و  کی  رد  رفن  هس  دندش ، هورگ  ود  رگا  دیـشکب و  ار  ود  نآ  دندرک ، تفلاخم  رفن  ود  دنتـشاد و 

يا هجیتـن  هب  رفن  شـش  ره  تشذـگ و  یتّدـم  رگا  .دراد و  ّتیوـلوا  تسا ، اـهنآ  اـب  فوـع  نب  نمحرلا  دـبع  هک  يرفن  هس  هورگ  نآ 
.بیرغ بیجع و  تسا  یناتساد  نیا  و  دیشکب ! ! ار  همه  دندیسرن ،

شلوسر و تنس  ادخ و  باتک  اب  هک  دومن  طرـش  وا  اب  درک و  باختنا  ار  یلع  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  هک  تسا  نیا  رد  یلـصا  ۀتکن 
هفیلخ نامثع  سپ  تفریذـپ ، ار  نآ  نامثع ، درک و  ّدر  ار  طرـش  نیا  یلع  یلو  دـنک  تموکح  اهنآ  رب  رمع ، رکب و  وبا  نیخیـش  تنس 

دش جراخ  اجنآ  زا  یلع  دش و 

.تسا هداد  حیضوت  ار  نآ  هیقشقش ، ۀبطخ  رد  و  تسناد ، یم  ار  يروش  ۀجیتن  البق  هک  یلاحرد 

تـسد هب  تسد  هّیما  ینب  ناـیم  رد  هک  دومن  يرـصیق  يروطارپـما  هب  لیدـبت  ار  نآ  تشگ و  هریچ  تموکح  رب  هیواـعم  یلع ، زا  سپ 
یلبق ۀفیلخ  ّتیـصو  اب  زج  دوبن  يا  هفیلخ  چیه  دومن و  یم  راذگاو  دوخ  دنزرف  هب  کیره  هدـمآ و  سابع  ینب  نانآ  زا  سپ  ددرگب و 

زا ار  یمالسا  تفالخ  هک  كروتاتآ  لامک  دهع  ات  افلخ  دهع  زا  مالـسا  خیرات  رد  یتسرد  تعیب  زگره  روز و  ریـشمش و  تردق  اب  ای 
يرما هتـشادن و  دوجو  نآ  رد  یتردـق  روز و  چـیه  دـشاب و  نآ  رد  نیملـسم  عامجا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، هتفرگن  تروص  درب ، نیب 

.بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  دروم  رد  زج  دشابن ؛ مه  هبّقرتم  ریغ  یناهگان و 

238 ص :
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هتسناد بجاو  ار  وا  زا  يوریپ  یلع ، هرابرد  هدراو  ياهتیاور  -4

هراشا

ار شتحص  هدمآ و  تنس  لها  حاحـص  رد  هک  تسا  یئاهتیاور  درک ، یلع  ماما  زا  يوریپ  هب  راچان  مزلم و  ارم  هک  یئاهتیاور  هلمج  زا 
زج مهد  یمن  رارق  دانتسا  دروم  هتـشذگ ، نوچمه  نم  دنا و  هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  نآ  ربارب  اه  هد  نایعیـش  و  هدناسر ، تابثا  هب 

: ثیداحا نیا  هلمج  زا  دنراد ، رظن  قافتا  عامجا و  نآ  رب  هورگ  ود  ره  هک  یئاهتیاور 

«: اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا   » ثیدح - فلا

صّخشم ربمایپ  زا  سپ  ار  يربهر  هک  تسا  یفاک  یئاهنت  هب  ثیدح  نیا  (1)

239 ص :

.بقانم رد  لبنح  نب  دمحا  و  -ج 7-ص 358 ، ریثک نبا  خیرات  -ج 3-ص 127 ، مکاح كردتسم  - 1

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 271 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11234/AKS BARNAMEH/#content_note_239_1
http://www.ghaemiyeh.com


نادان لهاج و  زا  تسا  رتراوازس  ینعی  تسا ، يوریپ  هب  رتراوازس  دنمشناد ، ملاع و  اریز  دیامن  نایب  ار  وا  زا  يوریپ  ترورض  هدرک و 
: دیامرف یم  دنوادخ  .يوریپ  ّتیعبت و  يارب 

(1) َنوُمَْلعَی . » َنیِذَّلَا �ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلَا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  »

: دیامرف یم  و  دنا ؟ نادان  لهاج و  هک  یناسک  دنا و  ملاع  هک  یناسک  دنا  ناسکی  ایآ  وگب  -

(2) َنوُمُکْحَت . » َْفیَک  ْمَُکل  ا�مَف  �يدُْهی ، ْنَأ  ّالِإ 
�

يِّدِهَی  ْنَّمَأ �ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلَا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  «َأ 

تیادـه دوخ  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  تیادـه  هک  یـسک  ای  تسا  يوریپ  زا  رتراوازـس  دـنک ، یم  يربهر  قح  يوس  هب  هک  یـسک  ایآ  -
! ؟ دینک یم  تواضق  هنوگچ  تسا  هدش  هچ  ار  امش  سپ  دوش ،

تیادـه هب  سکره  زا  دوش و  تیادـه  دـیاب  هک  تسا  لـهاج  دـنک و  یم  تیادـه  هک  تسا  یـسک  ناـمه  ملاـع  هک  تسا  حـضاورپ 
.تسا رتدنمزاین 

تخـس و لئاسم  رد  تسا و  هدوب  - قالطالا یلع  - باحـصا مامت  ملعا  یلع ، ماما  هک  هدـناسر  تبث  هب  ام  يارب  خـیرات  نایم ، نیا  رد  و 
هک تسا  رکب  وبا  نیا  دـنک ، هعجارم  باحـصا  زا  یکی  هب  ع »  » یلع هک  تسا  هدـیدن  یـسک  زگره  دـندرک و  یم  عوجر  وا  هب  راوشد ،

یلع رگا  : » دیوگ یم  هک  تسا  رمع  نیا  و  دسرن » مداد  هب  دباینرد و  ارم  نسحلا  وبا  هک  دراد  هگن  یلکـشم  يارب  ارم  ادخ  : » دیوگ یم 
.(3) دوب » هدش  كاله  رمع  انامه  دوبن ،

ایرد تفه  رد  يا  هرطق  هکنیا  زج  تسا  اجک  یلع  ملع  اجک و  دمحم  باحصا  ملع  نم و  ملع  : » دیوگ یم  هک  تسا  سابع  نبا  نیا  و 
.(4) دشاب »

240 ص :

هیآ 9. - رمز ةروس  - 1
هیآ 35. - سنوی هروس  - 2

-ج 2-ص 194. هرظنلا ضایرلا  -ص 48 ، یمزراوخ بقانم  -ج 3-ص 39 ، باعیتسا - 3

-ج 2-ص 194. هرظنلا ضایرلا  -ص 48 ، یمزراوخ بقانم  -ج 3-ص 39 ، باعیتسا - 4
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: دیوگ یم  هک  تسا  ع »  » یلع ماما  دوخ  نیا  و 

ربـخ امـش  هب  نم  دیـسرپب ، تماـیق  زور  اـت  دوـش  یم  عـقاو  هک  زیچ  ره  زا  رگا  مسق  ادـخ  هب  .دـیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  »
تـسا هدوب  تشد  رد  زور ، ای  هدش  لزان  بش  هک  مناد  یم  همه  زا  شیب  نم  دنگوس ، ادخ  هب  هک  دیـسرپب  ادـخ  باتک  زا  داد ، مهاوخ 

(1) هوک . » رد  ای 

: دیامرف یم  هک  يا  هیآ  رد  ّبا »  » دنسرپ یم  وا  زا  یتقو  رکب ، وبا  هک  یلاحرد 

(2) ْمُکِما�ْعنَِأل . » ْمَُکل َو  ًاعا�تَم  ابَأ ، ًهَهِکا�ف َو  «َو 

ادخ باتک  ةرابرد  هک  دریگ  یم  ربرد  ارم  ینیمز  هچ  دنکفا و  یم  هیاس  نم  رب  ینامـسآ  هچ  دهد : یم  خساپ  رکب  وبا  دراد ؟ ینعم  هچ 
؟ مربخ یب  نآ  زا  هک  میوگ  يزیچ 

لاوئـس نآرق  تایآ  زا  یکی  ةرابرد  وا  زا  و  ناوناب » یتح  دنرت  هدیمهف  رمع  زا  مدرم  همه  : » دیوگ یم  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  نیا  و 
: دیوگ یم  هاگنآ  و  دتفا ! یم  نوخ  هب  شندب  هک  دنز  یم  هنایزات  اب  يردقب  ار  وا  هداد و  بیهن  هدننک  لاوئس  رب  دوش ، یم 

« . ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءا�یْشَأ  ْنَع  اُولَئْسَت  «�ال 

دوب (3). دهاوخ  ناتنایز  هب  دوش  مولعم  تقوره  هک  دینکن  لاوئس  یئاهزیچ  زا  -

.تسنادن ار  شیانعم  دندیسرپ  وا  زا  هلالک »  » زا و 

هلالک يانعم  رگا  : » تفگ هک  هدرک  لقن  رمع  زا  دوخ  ریسفت  رد  يربط 

241 ص :

- يرابلا حتف  -ج 2-ص 319 ، ناقتا -ص 124 ، یطویس يافلخلا  خیرات  -ج 2-ص 198 ، هرظنلا ضایرلا  رد  يربطلا  نیدلا  بحم  - 1
-ج 7-ص 338. بیذهتلا بیذهت  ج 8-ص 485 ،

 . دیوش دنم  هرهب  اهنآ  زا  ناتناناویح  امش و  هک  اه ، عترم  اه و  هویم  عاونا  ياه 31 و 32و  هیآ  - سبع هروس  - 2
-ج 6-ص 111. روثنملا ردلا  -ج 4 ص 232 ، ریثک نبا  ریسفت  -ج 1-ص 54 ، یمراد ننس  - 3
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« . دشاب نم  نآ  زا  ماش  ياهخاک  هکنیا  زا  دوب  رتهب  میارب  متسناد  یم  ار 

زا نم  يارب  دوب ، هداد  حیضوت  ار  اهنآ  ربمایپ  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  : » تفگ هک  هدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  دوخ  ننس  رد  هجام  نبا 
!« . تفالخ ابر و  هلالک و  دوب : رتدنمشزرا  اهیف ، ام  ایند و 

.دشاب هدادن  حیضوت  ار  اهنآ  دشاب و  هدرک  توکس  زیچ  هس  نیا  زا  ربمایپ  هک  تسا  لاحم  هّللا ! ناحبس 

« : يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای   » ثیدح ب-

ینیـشناج و ترازو ، رظن  زا  تسا  یلع  نینمؤـملا  ریما  يارب  یئاـهیگژیو  هچ  ياراد  هـک  تـسین  هدیـشوپ  نادـنمدرخ  رب  ثیدـح  نـیا 
هتفر شراگدرورپ  تاقیم  يارب  هک  یماگنه  شبایغ و  رد  دوب  یـسوم  نیـشناج  ریزو و  ّیـصو و  نوراـه ، هک  هنوگ  ناـمه  تفـالخ ،
نیا هک  تسین  یلع  رد  دوب و  نوراه  رد  يربمایپ  هکنیا  زج  تسا ، لصا  نامه  زا  يا  هخسن  و  تسا ، ینعم  نامه  هب  مه  اجنیا  رد  دوب ،

ربمایپ زج  سک  چیه  تسا و  باحصا  لضفا  رترب و  یلع  هک  تسا  هتفهن  زین  ثیدح  نیا  رد  هدرک و  شیانثتـسم  ثیدح ، دوخ  مه  ار 
.تسین رترب  وا  زا  «ص »

ثیح هعم  قحلا  ردا  هلذخ و  نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   » ثیدح ج-
« : راد

ربمایپ هک  سک  نآ  رب  دهد  یم  حیجرت  ار  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هک  یئاهاعدا  ّدر  لاطبا و  يارب  تسا  یفاک  یئاهنت  هب  ثیدـح  نیا 
یتسود يانعمب  ار  تیالو »  » هک نانآ  نخس  درادن  يرابتعا  چیه  .تسا و  هدومن  نییعت  بصن و  دوخ ، زا  سپ  نینمؤم  ّیلو  ار  وا  «ص »

، هدوب ص »  » ربمایپ فده  هک  یلصا  يانعم  زا  ینعم  نیا  اریز  دنا  هتفرگ  تسود  يانعمب  ار  ّیلو »  » و

242 ص :
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دنلب يادص  اب  مدرم  عمج  رد  داتسیا و  هبطخ  ینارنخس و  ناونع  هب  دیدش ، يامرگ  نآ  رد  هک  یماگنه  ص »  » ادخ لوسر  .تسا  رودب 
: دومرف

. »؟ مرتراوازس رت و  یلوا  ناشدوخ  هب  نینمؤم  زا  نم  هکنیا  هب  دیهد  یمن  تداهش  ایآ  »

: دومرف هاگنآ  ادخ ! لوسر  يا  يرآ ، دنداد : خساپ 

 . .« . .تسا شیالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هکره  سپ  »

زج تسین  اور  رگداد  دنمدرخ  تریـس  كاپ  ناسنا  رب  .شتّما و  رب  یلع  نداد  رارق  نیـشناج  رد  تسا  يراکـشآ  حـضاو و  ّصن  نیا  و 
يانعم هب  تیاور ، نیا  رد  ار  ّیلو »  » يانعم باحصا ، يوربآ  ظفح  يارب  هک  نایوگروز  ياهلیوأت  اه و  هیجوت  ّدر  ینعم و  نیا  شریذپ 

، تقیقح رد  دنروآ ، ار  ینعم  نآ  رگا  باحـصا و  يوربآ  ظفح  زا  تسا  رتالاب  ص »  » ربمایپ تمارک  ظفح  هک  ارچ  دنا ، هدروآ  ّبحم 
رادتسود و یلع  هک  دیوگب  اهنآ  هب  دنک و  عمج  ار  مدرم  اسرف ، ناوت  نازوس  يامرگ  نآ  رد  هک  دنا  هتفرگ  هرخـسم  هب  ار  ص »  » ربمایپ

 . . .تسا نینمؤم  ةدننکدییأت 

نشج و سلجم  يارب  دنراد  يریسفت  هچ  دننک ، یم  لیوأت  ناشناگرزب  يوربآ  ظفح  يارب  ار  ریذپان  هشدخ  صوصن  هک  نارّـسفم  نیا 
نیا يارب  یلع  هب  هک  دنتـساوخ  ناشنارـسمه  زا  تسخن  دـندرک و  رارقرب  ینارنخـس  ناـیاپ  زا  سپ  ص »  » لوسر ترـضح  هک  یتـینهت 

زورما وت  بلاط ، وبا  دنزرف  يا  وت  رب  نیرفآ  نیرفآ  : » دنتفگ وا  هب  دندمآ و  رمع  رکب و  وبا  سپـس  دـنیوگب ، تینهت  کیربت و  بصنم ،
اب هـچنآ  زا  اـهنآ  رب  ياو  سپ  دـنیوگغورد ، ناگدـننک ، لـیوأت  هـک  تـسا  هاوـگ  خـیرات  و  يدـش . » يا  هنمؤـم  نمؤـم و  ره  يـالوم 

: دیامرف یم  دنوادخ  .دنراگن  یم  ناشیاهتسد 

 . (1) َنوُمَْلعَی » ْمُه  َّقَْحلَا َو  َنوُُمتْکََیل  ْمُْهنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  «َو 

243 ص :

هیآ 146. - هرقب هروس  - 1
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.دنا ملاع  هاگآ و  قح ، هب  هک  یلاحرد  دنراد  یم  هگن  ناهنپ  دننک و  یم  نامتک  ار  قح  هک  دنتسه  نانآ  زا  یهورگ  -و 

:1 یلع » انا و  الا  ینع  يدوی  و ال  یلع ، نم  انا  ینم و  یلع   » ثیدح د-

تسا هدیزگرب  دوخ  ینیشناج  هب  ار  وا  ادخ ، لوسر  هک  تسا  یسک  اهنت  یلع  ماما  هکنیا  هب  دراد  حیرـصت  زین  فیرـش  ثیدح  نیا  (1)
دنک و غیلبت  ار  هروس  هک   ) داتـسرف رکب  وبا  ياج  هب  ربکا  جح  زور  رد  تئارب  ةروس  اب  هارمه  ار  یلع  هک  دومرف  يزور  ار  نخـس  نیا  و 
زا ار  یبلطم  هک  هدب  هزاجا  مه  نم  هب  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  هک  یلاحرد  تشگرب  رکب  وبا  و  دـناسرب ، ) مدرم  هب 

: دومرف ترضح  منک ، نایب  وت  يوس 

( . تسا نم  يوگنخس  یلع  ینعی   ) دیامن ادا  ار  مبلطم  نم ، ياج  هب  یلع  ای  مدوخ و  ای  هک  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  دنوادخ 

: دومرف یلع  هب  يرگید  تبسانم  رد  ص »  » ربمایپ هک  ینخس  هب  دراد  تهابش  نیا  و 

.(2) دننک » فالتخا  شا  هرابرد  نم  زا  سپ  هچنآ  ینک ، یم  نایب  متّما  يارب  هک  یتسه  وت  یلع ، يا  »

، دـنک یم  لصف  ّلح و  ربمایپ ، زا  سپ  ار  تما  ياهفالتخا  هک  تسا  وا  دـشاب و  ربمایپ  يوگنخـس  هک  تسین  یلع  زج  یـسک  رگا  سپ 
ای دنادن و  ار  ّابا »  » يانعم هک  دشاب  هتشاد  يرترب  مّدقت و  وا  رب  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ 

244 ص :

-ج 9 ص ریثک نبا  لوصـالا  عماـج  -ج 5-ص 300 ، يذمرت حیحـص  -ص 20 ، یئاسن صئاـصخ  -ج 1-ص 4 ، هجام نبا  ننـس  - 1
ج 2-ص 229. هرظنلا - ضایر  -ج 2-ص 56 ، یطویس ریغصلا  عماج  ، 471

ص 33. -ج 5 - لامعلا زنک  -ص 203 ، يوانم قئاقحلا  زونک  -ج 2 ص 488 ، رکاسع نبا  قشمد  خیرات  - 2
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هک يا  هفیظو  ماـجنا  زا  ار  وا  دـش و  لزاـن  تما  نیا  رب  هک  تسا  یئاهتبیـصم  زا  مدوخ  ناـج  هب  نیا  دـنادن ؟ ار  هلـالک »  » ياـنعم هکنیا 
، تسین بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  شلوسر و  ادـخ و  رب  یلاکـشا  ضارتعا و  چـیه  .تشادزاـب و  دوب ، هدومرف  نییعت  شیادـخ 

: دیامرف یم  دنوادخ  دنداد ، رییغت  ار  ماکحا  هدرک و  ینامرفان  هک  تسا  ینانآ  هب  گرزب  ضارتعا  هکلب 

ًاْئیَـش َو �ال َنوُمَْلعَی  ْمُهُؤا�بآ �ال  َنا�ک  َْول  ا�نَءا�بآ َأ َو  ِْهیَلَع  ا�نْدَـجَو  ا�م  ا�ُنبْـسَح  اُولـا�ق  ِلوُسَّرلَا ، َیلِإ  ّللَا َو 
�

ُه َلَْزنَأ  ـا�م  �یلِإ  اَْولـا�عَت  ْمَُهل  َلـِیق  ا�ذِإ  «َو 
(1) َنوُدَتْهَی . »؟

، دیروآ دورف  تعاطا  میلـست و  رـس  دهد  یم  روتـسد  ناتربمایپ  هچنآ  هب  هدرک و  لزان  ادخ  هچنآ  هب  دیئایب ، دوش  هتفگ  اهنآ  هب  رگا  -و 
دنچره دننک  يوریپ  ناشناردپ  زا  دیاب  مه  زاب  ایآ  دندوب ، دقتعم  نآ  هب  دـندوب و  نآ  رب  نامناردـپ  هچنآ  تسا  سب  ار  ام  دـنیوگ : یم 

؟ دندوب هدشن  یئامنهار  دنتسناد و  یمن  ار  يزیچ  نانآ  هک 

: راذنا زور  رد  راد ، ثیدح  ه-

: دومرف یلع ، هب  هراشا  ص »  » مرکا ربمایپ 

(2) اوعیطأ . » هل و  اوعمساف  يدعب ، نم  یتفیلخ  یّیصو و  یخأ و  اذه  ّنا  »

.دیئامن تعاطا  وا  زا  دیهد و  ارف  شوگ  وا  هب  سپ  تسا ، نم  زا  دعب  نم  نیشناج  و  نم ، یصو  نم ، ردارب  نیا 

رد ار  نآ  ناخروم  هک  تسا  تسرد  حیحص و  ثیداحا  زا  زین  ثیدح  نیا 

245 ص :

هیآ 104. - هدئام هروس  - 1
-ج 1-ص یناکسح لیزنتلا  دهاوش  -ج 1-ص 311 ، هیبلح ةریس  -ج 2-ص 62 ، ریثا نبا  خـیرات  -ج 2-ص 319 ، يربط خیرات  - 2

هایح -ج 3-ص 371 ، یعفاش نیدلا  ءالع  هتشون  نزاخ  ریسفت  ج 1-ص 85 ، رکاسع - نبا  خیرات  -ج 15-ص 15 ، لامعلا زنک  ، 371
« . نیبرقالا کتریشع  رذنأ  و   » باب - لّوا پاچ  - لکیه نینسح  هتشون  دمحم ،
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هنوراو ار  اهدادیور  قیاقح و  ۀمه  تسایس ، یلو  دنا ، هدروآ  رامش  هب  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  یکی  هدرک و  لقن  ربمایپ  تثعب  زاغآ 
رصع رد  زورما  تسویپ ، عوقو  هب  کیرات  هریت و  نارود  نآ  رد  هچنآ  هک  ارچ  تسین  نآ  رد  یتفگش  چیه  .درک و  ضوع  داد و  هولج 
پاچ زا  هحفـص 104  رد  دمحم » هایح   » شباتک رد  ار  ثیدح  مامت  هک  تسا  لکیه  نینـسح  دمحم  نیا  دوش ، یم  رارکت  یئانـشور ،

دیامرف یم  هک  ار  ترـضح  هلمج  نیا  رگید ، ياـهپاچ  رد  نآ  زا  سپ  مّود و  پاـچ  رد  تسا و  هدروآ  يرمق  يرجه  لاس 1354  لوا 
هدرک فذح  ار  هلمج  نیا  -ج 19-ص 121  يربط ریـسفت  باتک  زا  نینچمه  و  تسا ! ! هدرک  فذح  يدـعب » نم  یتفیلخ  یّیـصو و  »

-ج 2-ص شدوخ خـیرات  رد  ار  تیاور  نیمه  يربط  هکنیا  زا  لفاغ  دـنا ! ! هتـشاذگ  ناشدوخ  زا  يرگید  تاملک  نآ ، ياـجب  دـنا و 
یم ناشن  هنوراو  ار  اهدادـیور  دـنیامن و  یم  فیرحت  دـنهد و  یم  رییغت  ار  نانخـس  هنوگچ  نیبب  تسا ، هدرک  لقن  لـماک  روطب   319

دنچره دزاس  یم  نشور  هدرک و  لماک  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  یلو  دـننک  شوماخ  ناشناهد  اب  ار  یهلا  رون  دـنهاوخ  یم  ایوگ  دـنهد ،
.دیاین شوخ  ار  ناکرشم  نارفاک و 

مدومن يدایز  شالت  دمحم » هایح   » باتک لوا  پاچ  يوجتسج  رد  اذل  موش ، هاگآ  هیضق  لصا  هب  متساوخ  مثحب ، یسررب و  لالخ  رد 
فیرحت نآ  رب  تروص  ره  هب  یلو  دش ، مامت  نارگ  میارب  یلیخ  و  مدروآ ، تسدب  ار  نآ  یناوارف  جنر  تمحز و  زا  سپ  هّللا  دمحب  و 

ات دنیادزب  ار  نشور  تباث و  قیاقح  هک  دنا  شالت  رد  هتسویپ  ناراکهبت  نالاگسدب و  هک  مدرک  ادیپ  نیقی  شیپ  زا  شیب  مدش و  هاگآ 
اه یـشک  قح  اه و  فیرحت  نیا  رب  هک  یماگنه  فاصنا ، اـب  يوج  تقیقح  یلو  .دـشابن  ناشنانمـشد ! تسد  رد  يوق  یکردـم  هکنیا 

یهارمگ هب  ار  مدرم  زج  یناهرب  لیلد و  چـیه  اـهنآ  هک  دـنام  یمن  شیارب  يدـیدرت  ددرگ و  یم  رود  رتشیب  اـهنآ  زا  دوش ، یم  هاـگآ 
بیرف ار  اهنآ  ندناشک و 

246 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


هچنآ اـت  دـنتفرگ  يرودزم  هب  ار  يداـیز  ناگدنـسیون  اـنامه  .دـنرادن و  ندومن ، هنوـگژاو  هدـش  هک  یتـمیق  ره  هب  ار  قیاـقح  نداد و 
ار دوخ  ۀنازجاع  ياه  ششوک  دنسیونب و  یئاهباتک  اه و  هلاقم  اهنآ ، ریفکت  متش و  ّبس و  نایعیش و  هرابرد  دنک  یم  اضتقا  ناشـسوه 
، دندرک ضوع  لطاب  اب  ار  قح  ادخ ، لوسر  زا  سپ  هک  يا  هتشگزاب  ارقهق  هب  ّدترم و  باحـصا  زا  یخرب  يوربآ  زا  لطاب  عافد  هار  رد 

.دنهد همادا 

: دومرف هک  گرزب  يادخ  تفگ  تسار 

 . (1) َنُوِنقُوی » ٍمْوَِقل  ِتا�یْآلَا  اَّنََّیب  ْدَق  ْمُُهبُوُلق ، ْتََهبا�شَت  ْمِِهلْوَق ، َْلثِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلَا  َلا�ق  َِکل�ذَک  »

قیقحت هب  ام  دراد و  تهابـش  مه  هب  ناشاهبلق  دندرک ، وگزاب  ار  اهنیا  نخـس  دـننام  دـندوب و  نانآ  زا  شیپ  هک  اهنآ  دـنتفگ  نینچمه  -
.میدرک نایب  دنراد ، رواب  نیقی و  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  تایآ 

247 ص :

هیآ 118. - هرقب ةروس  - 1
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دناد یم  بجاو  ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  يوریپ  هک  یثیداحا 

نیلقث ثیدح  -1

هراشا

249 ص :
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: دومرف ص »  » ادخ لوسر 

« یتیب لهأ  یترتع  هّللا و  باتک  اّولضت ، نل  هب  متذخأ  نا  ام  مکیف  تکرت  ّینا  ساّنلا  اهّیأ  ای  »

لها منادناخ ، ادخ و  باتک  دـیوش : یمن  هارمگ  زگره  دـینک ، يوریپ  نآ  زا  رگا  هک  ار  يزیچ  متـشاذگ  امـش  نایم  رد  نم  مدرم ! يا 
.متیب

: دومرف نینچمه  و 

ياجب اهبنارگ  نیگنس و  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  انامه  منک و  یم  تباجا  ار  قح  توعد  نم  و  دیآ ، یم  مراگدرورپ  ةداتـسرف  يدوزب  »
امش دیربن ، دای  زا  ار  متیب  لها  ادخب  ار  امش  متیب ، لها  مّود ، تسا و  رون  تیاده و  نآ  رد  هک  تسا  ادخ  باتک  اهنآ  لوا  مراذگ ، یم 

.(1) دینکن » شومارف  ار  متیب  لها  ادخب  ار 

251 ص :

- كردتسم -ج 5-ص 328 ، يذمرت حیحص  -ج 5-ص 122 ، یلع لئاضف  باب  - ملسم حیحص  - 1
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زا يوریپ  هک  دنتـسه  نایعیـش  اهنت  مینیب  یم  تسا ، هدـمآ  تنـس  لها  حاحـص  رد  هک  یفیرـش  ثیدـح  نیا  رد  میرگنب  ّتقد  اب  رگا  و 
سب ادـخ  باتک  ار  ام  : » تفگ هک  دـندومن  رمع  نخـس  زا  ّتیعبت  نارگید  یلو  دـندرک ، ربماـیپ ) كاـپ  ترتع  ادـخ و  باـتک   ) نیلقث
رگا و  دـننکب ، دوخ  یناسفن  ياهاوه  قبط  لطاب و  ياهلیوأت  ار  نآ  هکنآ  یب  دـندرک ، یم  ّتیعبت  ادـخ  باـتک  زا  شاـک ، يا  و  تسا »
دسر هچ  سپ  درکن ، كرد  ار  ماکحا  زا  رگید  يرایسب  دیمهفن و  ار  مّمیت  ۀیآ  تسنادن و  ار  هلالک »  » يانعم ادخ ، باتک  زا  دوخ  رمع 

خـساپ اعطق  دنتفریذپ ؟ ینآرق  تایآ  رد  ار  وا  تاداهتجا  تارظن و  دندرک و  دیلقت  وا  زا  داهتجا ، نودب  هدـمآ و  وا  زا  سپ  هک  نانآ  هب 
(2).(1) متشاذگ » یقاب  ار  متّنس  باتک و  امش  نایم  رد  : » هکنیا نآ  دنهد و  یم  دنا ، هدرک  شتیاور  ناشدوخ  هک  ثیدح  نیا  اب  ارم 

ناـمه تشذـگ ، شرکذ  ـالبق  هک  نیلقث  ثیدـح  رد  ترتع  ياـنعم  اریز  تسا  حیحـص  ینعم  رد  - دـشاب حیحـص  رگا  - ثیدـح نیا  و 
: ات تسا  تیب  لها  هب  عوجر 

غورد زا  هّزنم  تیب ، لها  هک  ارچ  دنیامن  لقن  ترضح  نآ  زا  حیحص  تسرد و  یئاهتیاور  دننک و  غالبا  مدرم  هب  ار  ربمایپ  تنـس  - الّوا
.هتسناد موصعم  ار  اهنآ  ریهطت ، ۀیآ  اب  دنوادخ  دنا و 

یئاه هورگ  دنرایـسب  هچ  .تسین و  یفاک  یئاهنت  هب  ادخ  باتک  اریز  دنیامن ، ریـسفت  ار  یهلا  دـصاقم  تایآ و  یناعم  هکنیا  يارب  - ایناث
هک نآرق  يراق  اسب  يا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ص »  » مرکا ربمایپ  زا  .دـنا  یهارمگ  رد  دوخ  دـننک و  یم  لالدتـسا  ادـخ  باتک  اـب  هک 

ادخ باتک  دنک » یم  نعل  ار  وا  نآرق 

252 ص :

-ج 3-ص 17. لبنح نب  دمحا  ماما  دنسم  -ج 3-ص 148 ، مکاح - 1
.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ناشننس ، رد  دواد  وبا  هجام و  نبا  يذمرت و  یئاسن و  شحیحص و  رد  ملسم  - 2
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، شکرد مهف و  يارب  تسا و  تاهباشتم  تامکحم و  ياراد  نآرق  درک و  لمح  يداـیز  هوجو  رب  دوش  یم  ار  تاـیآ  تسا و  تکاـس 
رد هک  روط  ناـمه  درک  عوجر  دـیاب  تیب  لـها  هب  و  هدـمآ ، نآرق  تراـبع  رد  هک  روط  ناـمه  درک  عوجر  ملع  رد  نیخـسار  هب  دـیاب 

.تسا هدمآ  يوبن  ریسفت 

، دننک یم  داهتجا  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یّـصن  هک  يدراوم  رد  اهنت  دنهد و  یم  عاجرا  نیموصعم  ۀمئا  هب  ار  زیچ  همه  هعیـش  نیاربانب ،
رد نیا  و  هدراو ، ثیداحا  ربمایپ و  تنـس  ریـسفت  اـی  نآرق و  ریـسفت  دروم  رد  هچ  میهد ، یم  عاـجرا  باحـصا  هب  ار  زیچ  همه  اـم  یلو 
زا زواجتم  هک  ّصن  لباقم  رد  ار  ناشیاهداهتجا  اهتعدب و  اهطابنتسا و  اهراتفر و  اهراک و  باحـصا و  عاضوا  لاوحا و  هک  تسا  یلاح 

ذخا نانآ  زا  ار  ماکحا  درک و  هیکت  ناـنآ  هب  ناوت  یمن  تسا ، هدز  رـس  اـهنآ  زا  هچنآ  زا  دـعب  نیارباـنب ، میتسناد  تسا ، دروم  اهدـص 
.دومن

ار نآ  خیرات ، ّتیعقاو  یلو  ص ! »  » ربمایپ تنس  دنهد : یم  خساپ  اعطق  دینک ؟ یم  يوریپ  ار  ّتنـس  مادک  میـسرپب : نامیاملع  زا  رگا  و 
سپ نم ، زا  دعب  نیدشار  يافلخ  ّتنس  نم و  ّتنـس  هب  داب  امـش  رب  : » تسا هدومرف  دوخ  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  اریز  دنک  یم  در 
ّتنس یتح  تسا و  نیدشار  ّتنس  ابلاغ  دریگ  یم  رارق  اهنآ  يوریپ  دروم  هک  یتّنـس  تروص ، نیا  رد  و  دینک ! » يوریپ  نآ  زا  هنالقاع 

زا ار  باحـصا  ربمایپ ، هک  میا  هدرک  لقن  نامحاحـص  رد  ام  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  و  دنا ، هدروآ  تسدب  دارفا  نیمه  هار  زا  ار  ربمایپ 
نیا يارب  یئاج  رگید  سپ  ناشتفالخ ، نارود  رد  رمع  رکب و  وبا  دندرک  نینچ  و  ددرگن ! هتخیمآ  نآرق ، اب  ات  دومن  عنم  شتّنس  نتشون 

امش نایم  رد  ار  دوخ  تنس  نم  (1) یتّنس » مکیف  تکرت  : » دومرف هک  دنام  یمن  یقاب  ربمایپ  لوق 

253 ص :

هناگ شـش  حاحـص  زا  کی  چـیه  رد  یتنـس »  » ظفل اما  .تسا و  هدـش  لقن  ربمایپ  زا  دنـس  اب  یترتع » هّللا و  باتک   » ظفل هب  تیاور  - 1
تیاور ینعی  دـنک  نایب  ار  شدنـس  هکنیا  نودـب  هدرک  لقن  دوخ  أطوم »  » رد یتنـس  ظفل  اـب  ار  ثیدـح  سنا ، نب  کـلام  یلو  .هدـماین 

- یضعب .تسا و  هلسرم 
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.مدراذگ یقاب 

، دـنک در  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  یفاـک  - تسا ربارب  نیدـنچ  ما  هدرکن  رکذ  هچنآ  -و  مدرک رکذ  ثحب  نیا  رد  اـه  هنومن  زا  هچنآ  و 
نشور هک  روط  نامه  دنک ، یم  لطاب  ار  نآ  تسا و  ص »  » ادخ لوسر  ّتنس  فلاخم  ضقانم و  نامثع ، رمع و  رکب و  وبا  تنـس  اریز 

.تسا حضاو  و 

: رکب وبا  اب  ارهز  همطاف  عازن 

عازن دندروآرد ، ریرحت  ۀتشرب  ار  نآ  ناراگنخیرات ، تنس و  لها  داد و  خر  ص »  » ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  اروف  هک  يا  هثداح  نیلوا 
، دـنام یم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذـگ و  یمن  ياجب  دوخ  زا  یثاریم  ناربماـیپ ، اـم   » ثیدـح اـب  رکب  وبا  هک  دوب  رکب  وبا  اـب  ارهز  ۀـمطاف 

.درک جاجتحا  وا  رب  تسا » هقدص 

هک درک  جاـجتحا  رکب  وبا  رب  نآ ، تاـبثا  زا  سپ  و  دومن ، لـطاب  بیذـکت و  ار  ثیدـح  نیا  یهلا  باـتک  هب  دانتـسا  اـب  ارهز  همطاـف  و 
یم نآ  رد  هدش و  لزان  شدوخ  رب  هک  یباتک  نامه  دنک ، تفلاخم  ضقن و  ار  ادخ  باتک  ص ، »  » ادخ لوسر  شردـپ  تسین  نکمم 

: دیامرف

(2)  . (1) ِْنیَیَْثنُْألَا » ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِد�الْوَأ ، ِیف  ّللَا 
�

ُه ُمُکیِصُوی  »

.تسا رتخد  ود  ةرهب  دننام  يرسپ  ره  يارب  سپ  ناتنادنزرف ، ةرابرد  دنک  یم  شرافس  امش  هب  دنوادخ  -

یم هک  دـنوادخ  نخـس  اب  وا  رب  درک  جاـجتحا  نینچمه  دوش و  یم  ناربماـیپ  ریغ  ناربماـیپ و  لـماش  دراد و  ّتیلک  ّتیمومع و  نیا  و 
: دیامرف

 . (3) َدُوا�د » ُنا�ْمیَلُس  َثِرَو  «َو 

254 ص :

.کلام دننام  دنا  هدرک  لقن  ار  هلسرم  تیاور  روط  نامه  ماشه  نبا  يربط و  دننام  - 1
هیآ 11. - ءاسن هروس  - 2
هیآ 16. - لمن هروس  - 3
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.دش دواد  ثراو  نامیلس  -و 

: دومرف .دنا و  هدوب  ربمایپ  اهنیا  يود  ره  و 

(1) ایِضَر . » ِّبَر  ُْهلَعِْجا  َبوُقْعَی َو  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  »

.زاس هدیدنسپ  - نم راگدرورپ  يا  - ار وا  دربب و  ثرا  بوقعی ، نادناخ  زا  نم و  زا  هک  امرف  اطع  يدنزرف  نم  هب  ادنوادخ 

: رمع اب  رکب  وبا  تفلاخم 

، دندناسر تبث  هب  ار  نآ  تنس  لها  ناسیون  خیرات  داد و  خر  شتفالخ  ياهزور  نیزاغآ  رد  رکب  وبا  يارب  هک  يا  هثداح  نیمّود  اما  و 
.درک تفلاخم  باطخ  نب  رمع  ینعی  شیوخ ، هب  دارفا  نیرت  کیدزن  اب  رکب  وبا  هک  دوب  نآ 

دناسرب لتق  هب  ار  اهنآ  دـگنجب و  دـندوب  هدرک  عانتما  نداد  تاکز  زا  هک  يدارفا  اـب  تشاد  اـنب  رکب  وبا  هک  تسا  نیا  ارجاـم  ۀـصالخ 
: دومرف یم  هک  ار  ص »  » ربمایپ مدینش  اریز  گنجن  نانآ  اب  تفگ : هدرک  تفلاخم  وا  اب  رمع  یلو 

شلام و تفگ ، ار  نیا  هکره  سپ  هّللا » لوسر  دـمحم  هّللا ، الا  هلا  ال  : » دـنیوگب هکنیا  ات  منک  رازراک  مدرم  اب  مدرک  ادـیپ  تیرومأـم  »
« . تسا ادخ  اب  شباسح  دوب و  دهاوخ  ناما  رد  نم  رظن  زا  شناج 

: هدمآ نآ  رد  هک  تسا  هدروآ  شحیحص  رد  ملسم  ار  تیاور  نیا  نتم 

: تفگ یلع  داد ، یلع  هب  ار  یمچرپ  ص »  » لوسر ترضح  ربیخ ، زور  »

: دومرف ترضح  منک ؟ رازراک  اهنآ  اب  يزیچ  هچ  رب  ربمایپ ! يا 

تلاسر ادخ و  ّتینادحو  هب  تداهش  هک  یتقو  ات  گنجب  نانآ  اب  »

255 ص :

هیآ 5 و 6. - میرم هروس  - 1
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باسح و و  دوش ، هتفرگ  قح  هب  هچنآ  رگم  دوب ، دهاوخ  وت  ناما  رد  ناشناج  لاوما و  دنداد ، یتداهـش  نینچ  رگا  سپ  دنهدب ، دمحم 
(1) تسا . » دنوادخ  اب  ناشباقع 

، تاکز اریز  مگنج  یم  دنراذگ ، یم  قرف  هزور ، زامن و  نیب  هک  نانآ  اب  مسق  ادخ  هب  : » تفگ دشن و  عناق  ثیدح  نیا  اب  رکب  وبا  یلو 
، دنراد زاب  نم  زا  دنتخادرپ ، یم  ربمایپ  هب  هک  یتاکز  رگا  مسق  ادخ  هب  : » تفگ هکنیا  ای  و  دوش . » هتفرگ  دیاب  لاوما  زا  هک  تسا  یّقح 

مّمـصم رما ، نآ  رب  رکب  وبا  مدـید  هک  نیمه  : » تفگ دـش و  عناق  نآ  زا  سپ  رمع  و  مگنج » یم  تّدـش  هب  نانآ  اب  نتـشاد ، زاب  نآ  رب 
« . مدش تقوشوخ  تسا ،

هناهب هک  دوب  نیا  يارب  طقف  ناشلیوأت  نیا  و  دـنوش ؟ یم  تقوشوخ  ناشربمایپ ، ّتنـس  اب  تفلاـخم  رد  یهورگ  هنوگچ  مناد  یمن  نم 
مارح هتـسنادن و  اور  دوخ ، نآرق  رد  ار  ناشلتق  دـنوادخ ، هک  یناناملـسم  نامه  دنـشاب ، هتـشاد  ناناملـسم  اب  رازراک  گـنج و  رد  يا 

: دیامرف یم  .تسا  هدرک 

، ا�ْینُّدـلَا ِها�یَْحلَا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  ًانِمُْؤم  َتَْسل  َم�الَّسلَا  ُمُْکَیلِإ  �یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  اُونَّیَبَتَف َو �ال  ّللَا 
�

ِه ِلـِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَـض  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  »
(2) ًارِیبَخ . » َنُولَمْعَت  ا�ِمب  َنا�ک  ّللَا 

�
َه َّنِإ  اُونَّیَبَتَف  ْمُْکیَلَع  ّللَا 

�
ُه َّنَمَف  ُْلبَق ، ْنِم  ُْمْتنُک  َِکل�ذَک  ٌهَرِیثَک ، ُِمنا�غَم  ّللَا 

�
ِه َْدنِعَف 

امش میلست  هدرک و  مالسا  راهظا  هک  سک  نآ  هب  دینک و  قیقحت  بوخ  دیور ، یم  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  هک  یماگنه  نانمؤم ، يا  -
زیچان يا  هرهب  ایند  یگدـنز  عاتم  زا  و  دـینک ) لالح  دوخ  رب  ار  شناج  لام و  هار ، نیا  زا  ات   ) یتسین نمؤم  وت  هک  دـیئوگن  دـشاب ، یم 

یلو دوبن  میلست  زج  يزیچ  ناتمالسا  هتشذگ ، رد  مه  امش  تسا  ادخ  دزن  گرزب  ياه  تمینغ  هک  دینادب  .دیربب و 

256 ص :

« . نامیا  » باتک -ج 8-ص 51  ملسم حیحص  - 1
هیآ 94. - ءاسن هروس  - 2
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.تسا هاگآ  ناتلامعا ، اهراک و  مامت  رب  دنوادخ  هک  دینادب  دینک و  قیقحت  بوخ  دیاب  سپ  داهن ، ّتنم  امش  رب  دنوادخ 

یلو دـندوب  هدـشن  رکنم  ار  تاـکز  بوجو  زگره  دـنهدب ، رکب  وـبا  هب  ار  دوـخ  تاـکز  دـندشن ، رـضاح  هک  یئاـهنآ  هتـشذگ  نآ  زا 
.ددرگ نشور  اهنآ  يارب  تفالخ  ۀّیضق  ات  دندرک  تاکز  نتخادرپ  رد  ریخأت  يرادقم 

هجح  » رد ربمایپ  اب  هارمه  هک  دـندوب  یناسک  نانآ  نایم  رد  دـندش و  رکب  وبا  تفالخ  اب  هجاوم  هناروابان ، اهنیا  هک  دـنیوگ  یم  نایعیش 
هیضق تقیقح  ات  دندرک  ربص  يرادقم  اذل  دندوب ، هدینش  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ینیشناج  هلئـسم  ربمایپ ، نابز  زا  دوخ  دندوب و  عادولا »

هب تسد  دراد ، زاب  روزب  ناش  هزیگنا  زا  ار  اـهنآ  دوشن و  شاـف  یلـصا  هیـضق  نآ  تساوخ  یم  هک  رکب  وبا  یلو  دوش ، مولعم  ناـشیارب 
.دز يراتشک  نینچ 

، منک یم  اهر  تسا  تقیقح  يوجتسج  رد  هک  سکره  يارب  ار  هیضق  منک ، دییأت  ای  لالدتـسا  ار  نایعیـش  بلطم  نیا  هکنیا  نودب  نم 
.دیامن یسررب  ثحب و  دوخ  ات 

تـساوخ ترـضح  نآ  زا  هبلعث  داد و  خر  ص »  » لوسر ترـضح  نارود  رد  هک  ار  هبلعث  ناتـساد  مزادنا  یمن  ملق  زا  لاح ، نیا  اب  یلو 
.داد دهاوخ  ار  تاکز  هقدص و  هک  تسب  نامیپ  ادخ  اب  دومن و  ناوارف  رارـصا  رما ، نیا  رد  ددرگ و  دـنمتورث  ات  دـنک  اعد  شیارب  هک 
اریز دوب  گنت  شیارب  نآ ، فارطا  هنیدم و  هک  يّدح  ات  دومن  دـنمتورث  ار  وا  شمرک ، لضف و  زا  دـنوادخ  درک و  شیاعد  ترـضح 
زامن هب  یتح  هک  دیـسر  یئاجب  راک  دش و  رود  دجـسم  ربمایپ و  رـضحم  زا  مک  مک  اذـل  دروآ و  تسدـب  يدایز  نادنفـسوگ  اهرتش و 

دـیزرو و عانتما  داتـسرف ، وا  يوس  هب  تاکز ، نتفرگ  يارب  ار  يدارفا  ص »  » ادـخ لوسر  هک  یماـگنه  .دـش و  یمن  رـضاح  مه  هعمج 
: تفگ دادن و  اهنآ  هب  يزیچ 

وا اب  لوسر  ترضح  و  تسا ! هیزج  رهاوخ  نیا  ای  تسا  هیزج  نامه  نیا 
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: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  شا  هرابرد  دنوادخ  یلو  .دادن  زین  شلتق  هب  روتسد  دیگنجن و 

« َنوُضِْرعُم ْمُه  اْوَّلَوَت َو  ِِهب َو  اُولَِخب  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُها�تآ  ا�ّمَلَف  َنیِِحلا�ّصلَا ، َنِم  َّنَنوُکََنل  َّنَقَّدَّصََنل َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ا�نا�تآ  ِْنَئل  ّللَا 
�

َه َدَها�ع  ْنَم  ْمُْهنِم  «َو 
(1) . 

اعطق دهدب ، ام  هب  يدایز  تورث  دنک و  اطع  ام  هب  شیوخ  فطل  زا  ادخ  رگا  هک  دندرک  دـهع  ادـخ  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  زا  -و 
لخب درک ، اـطع  اـهنآ  هب  شمرک  فطل و  زا  دـنوادخ  هک  یتقو  یلو  .دوب  میهاوخ  ناگتـسیاش  زا  داد و  میهاوخ  تاـکز  هقدـص و  اـم 

.دندش ناگدننک  ضارعا  زا  هدنادرگرب و  يور  دندیزرو و 

عانتما - تیاور قبط  - ترضح یلو  دریذپب  ار  شتاکز  تساوخ  وا  زا  دمآ و  ربمایپ  دزن  نایرگ  يا  هدید  اب  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  هبلعث 
.تفریذپن وا  زا  هدرک ،

تاکز نتخادرپن  فرـصب  هانگ ، یب  ناناملـسم  نوخ  نتخیر  تفلاخم و  نیا  دندوب ، ربمایپ  تنـس  وریپ  رمع ، رکب و  وبا  اعقاو  رگا  سپ 
هک دنیامن  ناربج  ار  شهابتشا  هک  دننک  یم  اپ  تسد و  دننک و  تسرد  رکب  وبا  يارب  يا  هناهب  دنهاوخ  یم  هک  نانآ  و  دوب ؟ هچ  يارب 

چیه رگید  دروآ ، باسح  هب  هیزج  ار  نآ  درک و  راکنا  ار  تاکز  هک  هبلعث  ناتـساد  زا  سپ  تسا ، لام  قح  هک  هدرک  لیوأت  ار  تاکز 
وا هب  هک  نانآ  لتق  ترورـض  هب  ار  رمع  شتـسود  رکب ، وبا  دیاش  دـناد  یم  هچ  یـسک  دـنام و  یمن  یقاب  نانآ  يارب  يا  هناهب  رذـع و 

ار یلع  هک  ریدغ  ثیدح  نتشادهگن  هدنز  يارب  یمالسا  روانهپ  روشک  رد  ار  نانآ  توعد  هکنیا  ات  دوب  هدرک  عناق  دنتخادرپن ، تاکز 
راهظا نانآ  راتشک  زا  رمع  هک  دوب  نینچ  نیا  دنیامن و  یثنخ  دوب ، هدرک  بصن  تفالخ  هب 
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عانتما تعیب  زا  هدش و  عمج  همطاف  ۀـناخ  رد  هک  درک  یناسک  ندـنازوس  لتق و  هب  دـیدهت  هک  دوب  یـسک  وا  هک  ارچ  دومن  يدنـسرخ 
.دندوب هدرک 

: دیلو نب  دلاخ  ناتساد 

ار تایاور  تایآ و  زا  یخرب  دـیزرو و  تفلاخم  رمع  اب  داتفا و  قاـفتا  شیارب  رکب ، وبا  تفـالخ  لـئاوا  رد  هک  يا  هثداـح  نیموس  اـما 
هب يانز  کلام ، رـسمه  اب  بش  نامه  رد  دـناسر و  لتق  هب  هناملاظ  ار  هریون  نب  کـلام  هک  دوب  دـیلو  نب  دـلاخ  ناتـساد  درک ، لـیوأت 
ادخ هب  .يدز  نوخیبش  شرسمه  رب  هاگنآ  یتشک ، ار  ناملسم  درم  رفن  کی  ادخ ! نمـشد  يا  : » تفگ یم  دلاخ  هب  رمع  .درک و  فنع 

(1) منک . » یم  تراسگنس  مسق 

يزیچ رگید  سپ  تسا ، هدـمآرد  هابتـشا  شلیوأت  هدرک و  لیوأت  وا  رمع ! نک ، اهر  ار  وا  : » تفگ درک و  عاـفد  دـلاخ  زا  رکب  وبا  یلو 
« ! ! وگن دلاخ  ةرابرد 

اب میرب ، یم  ار  شماـن  تقوره  مه  اـم  و  دـنک ! ! یم  تبث  باحـصا  ناـگرزب  زا  یکی  يارب  خـیرات  هک  تسا  يرگید  یئاوـسر  نـیا  و 
! ! میهد یم  لولسملا » هّللا  فیس   » بقل ار  وا  مینک و  یم  دای  وا  زا  ّتیسدق  مارتحا و  لامک 

یباحـص نیا  هریون ، نب  کـلام  دوش ؟ یم  بکترم  ار  یتشز  ياـهراک  ناـنچ  هک  باحـصا  زا  یکی  ةراـبرد  میوگب  مناوت  یم  هچ  نم 
لتق هب  دوب ، هدش  لثملا  برـض  تعاجـش ، تواخـس و  يدرمناوج ، رد  هک  ار  عوبری  ینب  میمت و  ینب  نادناخ  گرزب  و  ردـقلا ، لیلج 
نانآ اب  داهن و  نیمز  رب  ار  اه  حالـس  هک  نآزا  دـعب  ار و  شناراـی  کـلام و  داد  بیرف  دـلاخ ، هک  دـنا  هتـشون  نیخروم  .دـناسر و  یم 

ياه بانط  اب  شباحصا  دوخ و  دش ، تعامج  زامن  لوغشم 
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دوب و یئابیز  رد  برع  نانز  نیرتروهشم  زا  یکی  يو  هک  دوب  - کلام رـسمه  - لاهنم رتخد  یلیل  ناشنایم  رد  دنتـسب و  ار  اهنآ  مکحم 
.دش شلامج  ۀتفیش  دلاخ  و  هدشن ، هدید  رتابیز  وا  زا  هک  دنا  هتفگ 

وبا رمع و  نب  هّللا  دبع  نیب ، نیا  رد  دـنک و  مکح  تواضق و  ام  دروم  رد  وا  دوخ  ات  تسرفب  رکب  وبا  دزن  ار  ام  تفگ : دـلاخ  هب  کلام 
هدنز ارم  ادخ  : » تفگ درک و  در  دلاخ  یلو  دتـسرفب  رکب  وبا  دزن  ار  نانآ  هک  دندرک  رارـصا  دـلاخ  هب  هدرک و  تلاخد  يراصنا  هداتق 

« . مشکن ار  وا  رگا  دراذگن 

نتشک هب  راداو  ارت  مرـسمه  یئابیز  ینعی   ) .داد نتـشک  هب  ارم  وا  تفگ : دلاخ  هب  تخادنا و  یلیل  شرـسمه  هب  یهاگن  کلام  ناهگان 
.دش (1) دراو  وا  رب  بش  نامه  هدرک ، ریگتسد  ار  یلیل  شرسمه  دننزب و  ار  شندرگ  داد  روتسد  دلاخ  اروف  درک ) نم 

دنـشک و یم  ار  ناناملـسم  سفن ، ياوـه  يارب  دننکـش و  یم  ار  یهلا  ياـهتمرح  هک  یباحـصا  نیا  دروـم  رد  میوـگب  مناوـت  یم  هـچ 
درک جاودزا  هتفر ، ایند  زا  شرهوش  هک  ینز  اب  ناوت  یمن  هک  تسین  مالـسا  رد  رگم  .دـنهد  یم  رارق  دربتـسد  دروم  ار  ناـنآ  سیماون 
رگید دش و  دترم  دوب ، شـسفن  ياوه  شیادخ ، هک  دلاخ  یلو  تسا ؟ هدیدرگ  نییعت  نآرق  رد  هک  شا  هّدع  ندـش  مامت  زا  سپ  رگم 

یهاوگ تداهش و  هب  اهنآ  دناسر و  لتق  هب  ار  شموق  کلام و  هنادرمناوجان  هناملاظ و  هکنآ  زا  سپ  دراد  وا  يارب  یـشزرا  هچ  هّدع » »
هب اروف  هک  دوب  هدش  ینابصع  نیگمشخ و  هداتق  وبا  يردقب  هثداح ، نیا  زا  سپ  هک  دندوب  ناناملـسم  زا  هداتق ، وبا  رمع و  نب  هّللا  دبع 

، تسا دیلو  نب  دلاخ  شهدنامرف  هک  یهاپس  رد  رگید  تقو  چیه  هک  دروخ  دنگوس  تشگزاب و  هنیدم 
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.دنکن (1) تکرش 

رمع يار   » ناونع تحت  وا  مینک : لقن  رکب » وبا  قیّدّصلا   » شباتک زا  ار  لکیه  نینسح  داتسا  رارقا  روهـشم ، هّیـضق  نیا  رد  تسا  بوخ 
: دیوگ یم  نینچ  رمالا » یف  هتجح  و 

ندش مامت  زا  لبق  - شرـسمه اب  هدومن و  متـس  ناملـسم  ناسنا  کی  رب  دلاخ  هک  دوب  هتفای  وا  .دوب  تلادع  نیتسار  ۀـنومن  هک  رمع  اما  »
ار ناناملـسم  رما  دنزن و  تسد  يراک  نینچ  هب  رابرگد  ات  دنامب ، یقاب  شترا  یهدـنامرف  رد  هک  تسین  اور  سپ  هدرک ، انز  - شا هّدـع 
ار وا  دوش  یمن  هدرک ، یلیل  اب  هک  يراتفر  نیا  اب  تفگ : اذـل  دـیامنن  راد  هکل  بارعا ، ناـیم  رد  ار  ناشتیـصخش  دـناشکن و  یهاـبت  هب 

.تشاذگ رفیک  نودب 

یفاک ردـق  نیمه  دریذـپ و  یمن  ار  نیا  رمع  یلو  تسا ، هداتفا  هابتـشا  هب  کـلام  دروم  رد  هدرک و  لـیوأت  وا  هک  دـشاب  تسرد  رگا  و 
« هّللا فیس   » وا هک  بلطم  نیا  و  مینادب ، وا  رب  یعرـش  دح  ندرک  يراج  ترورـض  رب  یلیلد  ار  کلام  رـسمه  اب  دلاخ  راتفر  هک  تسا 

باکر رد  يزوریپ   » الثم هک  دـشاب  تسرد  هناهب  نیا  رگا  دوش و  یمن  دـح  ندرکن  يراج  يارب  يا  هناـهب  تسا ، دـنوادخ ) ریـشمش  )
سپ نآ  زا  دوش و  یم  لالح  زیاـج و  دـلاخ ، يارب  اـهمارح  اـهتمرح و  ماـمت  رگید  سپ  دـیآ ! » یم  تسد  هب  دـلاخ  نوچ  یهدـنامرف 

درک ثحب  رکب  وبا  اب  هرابود  رمع  يور  نیازا  دنراد ! یم  هگن  ار  نآرق  مارتحا  نینچ  نیا  ناناملـسم  هک  دوب  دهاوخ  يا  هنومن  نیرتدب 
(2) .داد ! ». .  رارق  شنزرس  دروم  تّدش  هب  ار  وا  هدیبلط و  ار  دلاخ  هکنیا  ات  دومن  رارصا  وا  رب  و 

لاوئس دنروآ ، یم  يور  بیرف ، گنرین و  هب  باحصا ، تمارک  ظفح  يارب  هک  نامیاملع  زا  وا  لاثما  لکیه و  داتسا  زا  میناوت  یم  ایآ 
ارچ مینک :
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زا دـلاخ  لزع  هب  ارچ  سپ  تـسا ، نیتـسار  تلادـع  يوـگلا  - لـکیه لوـقب  - رمع رگا  و  تخاـسن ؟ يراـج  دـلاخ  رب  ار  ّدـح  رکب ، وـبا 
ناناملسم يارب  یلثملا  برض  دیوگ ، یم  دوخ  هک  هنوگ  نامه  ات  تخاسن  يراج  وا  رب  ار  یعرش  ّدح  درک و  هدنسب  شترا  یهدنامرف 

! ؟ دنراد یم  هگن  ار  ادخ  باتک  مارتحا  نینچ  نیا  هک  دشابن 

؟ دندرمش مرتحم  ار  ادخ  باتک  اعقاو  ایآ  و 

؟ دندومن يراج  ار  یهلا  دودح  ایآ 

.دنز یم  راوید  هب  ار  ینآرق  تایآ  دزاس و  یم  هنوراو  ار  قیاقح  هک  یتسایس  نامه  دندوب ؛ تسایس  لابند  طقف  اهنآ  زگره ! هن ؛

دزن هماسا  هک  یماگنه  دش  نیگمشخ  رایسب  ربمایپ  هک  دننک  یم  لقن  ناشیاهباتک  رد  هک  نامیاملع  یخرب  زا  میـسرپب  میناوت  یم  ایآ  و 
: دومرف ترضح  هاگنآ  و  هدرک ، تعافش  تطاسو و  دوب ، هدرک  يدزد  هک  يدنمتفارش  نز  کی  ةرابرد  دمآ و  وا 

یم عطق  ار  شتـسد  دنک ، يدزد  زین  دمحم  رتخد  همطاف  رگا  مسق  ادـخ  هب  ینک ؟ یم  تعافـش  یهلا  دودـح  زا  یکی  رد  وت ! رب  ياو  »
.مدرک

هراچیب رگا  دندرک و  یم  شیاهر  درک ، یم  يدزد  نانآ  نایم  رد  یتیـصخش  هاگره  هک  دندوب  امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  دـندش  كاله 
« .دنتخاس یم  يراج  وا  رب  ار  دح  درک ، یم  يدزد  يا 

ناشندش هتشک  بش  رد  ناشنانز  رب  لوخد  اهنآ و  سیماون  کته  هانگ و  یب  ناناملسم  راتـشک  زا  دنوش  یم  تکاس  هنوگچ  املع  نیا 
؟ دنا هدز  متام  ناشنارهوش  يازع  رد  ناگراچیب ، نآ  هک  یلاحرد 

، نیغورد ياه  یبوخ  اه و  تلیـضف  قلخ  اهغورد و  نتخاس  اب  ار  دـلاخ  تشز  راک  هک  دـندرک  یم  توکـس  ناملاع  نیا  شاـک  يا  و 
« لولسملا هّللا  فیس   » بقل ار  وا  مه  زاب  و  دننک ، یم  كاپ  ار  شهانگ  هدرک و  لیوأت 
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ياهزور نامه  زا  يزور  اریز  دوب ، یناعم  بلق  یعبط و  خوش  هب  روهـشم  هک  مناتـسود  زا  یکی  تشاداو  یتفگـش  هب  ارم  .دنهد و  یم 
: متفگ وا  هب  هک  اجنآ  ات  متفگ  یم  نخس  وا  يارب  دیلو ، نب  دلاخ  فاصوا  رد  مینادان ،

یلیخ زور  نآ  رد  و  ناطیش ) دنک  ریشمش  ینعی   ) تسا لولشملا » ناطیشلا  فیس   » وا تفگ : اروف  وا  تسا ! لولـسملا  هّللا  فیـس  دلاخ 
دندز و هیکت  تفالخ  رب  هک  ار  یئاهنیا  شزرا  دوشگ و  ار  مبلق  دنوادخ  یـسررب ، ثحب و  زا  سپ  یلو  مدش  تحاران  هدرک و  بجعت 

.دنامهف نم  هب  دنتشاذگ ، اپ  ریز  هتفرگ و  هدیدان  ار  یهلا  دودح  دندومن و  لیطعت  لیدبت و  ار  ادخ  ماکحا 

: ربمایپ نامز  رد  دیلو  نب  دلاخ 

.دراد يروهشم  ناتساد  ص »  » لوسر ترضح  نارود  رد  دیلو  نب  دلاخ 

.دادن وا  هب  ار  نانآ  لاتق  گنج و  روتسد  و  دیامن ، توعد  مالسا  هب  ار  اهنآ  هک  درک  مازعا  همیذج  ینب  يوس  هب  ار  وا  لوسر  ترضح 
يرگید نید  هب  هتشادرب و  تسد  ینید  زا  ینعی  انأبص » انأبص ، : » دنتفگ میدروآ ) مالسا  « ) انملـسا : » دنیوگب هکنیا  ياج  هب  همیذج  ینب 

دومن و ریسا  زین  ار  یخرب  درک و  نانآ  راتشک  هب  عورـش  هدرک ، یئانتعا  یب  دلاخ  دوب . ) ندروآ  مالـسا  زا  هیانک  نامه  هک   ) میدیورگ
هدروآ مالسا  ناگراچیب  نیا  دندیمهف  یتقو  اهنآ  زا  یضعب  یلو  دنناسرب  لتق  هب  ار  ناریـسا  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  درپس و  شنارای  هب 

: دومرف راب  ود  ترضح  دندناسر ، ص »  » ربمایپ ضرع  هب  ار  ناتساد  نتشگرب ، ماگنه  و  دندرک ، يراددوخ  ناشنتشک  زا  دنا ،

« . مرازیب وا  زا  مرب و  یم  هانپ  وت  هب  دیلو  نب  دلاخ  راتفر  زا  نم  ایادخ ! »

، هتفرگ اهنآ  زا  هک  یلاوما  دزادرپب و  ار  اه  هتـشک  ۀید  هک  داتـسرف  همیذج  ینب  يوس  هب  لوپ  يرادـقم  اب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  سپس 
ترضح هاگنآ  .دش  تخادرپ  نانآ  هب  هدروخ ، یم  اذغ  نآ  رد  گس  هک  یفرظ  نایز  یتح  دنادرگرب ،

263 ص :
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: دومرف راب  هس  -و  دش ادیپ  ترضح  لغب  ریز  هک  يّدحب  - درک دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  داتسیا و  هلبق  هب  ور 

(1) داد . » ماجنا  هک  يراک  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  مراز و  یب  دیلو  نب  دلاخ  زا  نم  ایادخ  »

ناگرزب زا  ام  دزن  هک  دیلو  نب  دـلاخ  رگا  و  تسا ؟ اجک  دـننک ، یم  یئاعّدا  نینچ  هک  باحـصا ، نیا  تلادـع  میـسرپب ، میناوت  یم  ایآ 
شروی هانگ  یب  ناناملـسم  رب  دشک و  یم  ار  شریـشمش  نامراگدرورپ  اعقاو  ایآ  میا ، هداد  وا  هب  ادـخ  ریـشمش  بقل  هک  اجنآ  ات  تسا 

سفن لتق  زا  دنوادخ  اریز  تسین ؟ ضقانت  رما  نیا  رد  رگم  و  دنک ؟ یم  کته  ار  ناشـسیماون  دـیامن و  یم  ماع  لتق  ار  اهنآ  درب و  یم 
دربب و نیب  زا  ار  ناناملسم  هک  دشک  یم  ار  شمتس  ریشمش  دلاخ  مینیب  یم  لاح  نامه  رد  یلو  هدومرف  یهن  ملظ  رکنم و  اشحف و  زا  و 

.دریگب تراسا  هب  ار  ناشنادنزرف  نانز و  دیامن و  تراغ  ار  ناشلاوما  دزیرب و  ار  ناشنوخ 

.تسا راکشآ  یناتهب  روز و  نخس  نیا  ادنوادخ !

.دننز یم  هک  یتسه  اهتمهت  نیا  زا  رتالاب  یگرزب و  میظع و  وت  یهّزنم و  وت  ادنوادخ !

اهنآ نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  وت  نامگ  یب  و  میراد ، یم  تهّزنم  میئاـمن و  یم  سیدـقت  میئوگ و  یم  ساپـس  ارت  اراـگدرورپ !
.منهج شتآ  زا  نارفاک  رب  ياو  سپ  تسا ، نارفاک  نامگ  نیا  يدیرفاین ، لطاب  هب  ار  تسا 

اهنت شاک  يا  و  دـنک ؟ یم  توکـس  دونـش و  یم  ار  تشز  ياهتیانج  نآ  تسناد ، یم  ناناملـسم  ۀـفیلخ  ار  دوخ  هک  رکب  وبا  هنوگچ 
هک درک  یم  توکس 

264 ص :

-ج 3-ص 102. هباغلا دسا  دعس ، نبا  تاقبط  -ج 4-ص 53 ، ماشه نبا  هریس  - 1
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! تسا هدرک  دلاخ  راک  هب  ضارتعا  ارچ  هک  دـنک  یم  بضغ  هداتق  وبا  رب  درادرب و  تسد  دـلاخ  زا  هک  دـهاوخ  یم  باطخ  نب  رمع  زا 
یم ناراکهبت  نامرجم و  يارب  يا  هناهب  هچ  رگید  و  تسا ؟ هداتفا  هابتـشا  هب  هاگنآ  هدرک و  لیوأت  دـلاخ  هک  دوب  هدـش  عناق  اـعقاو  اـیآ 

؟ دنیامن لیوأت  ياعدا  هاگنآ  دننک و  کته  ار  مدرم  ضارعا  اهتمرح و  هک  دنام 

دیاب هک  دوب  نیا  شرظن  و  دناوخ ، ادخ  نمـشد  ار  وا  رمع  اریز  هتـشادن  دلاخ  دروم  رد  یلیوأت  چیه  رکب  وبا  هک  مرواب  نیا  رب  نم  یلو 
وبا یلو  تسا  هدرک  انز  یلیل )  ) کلام رـسمه  اب  اریز  دوش  راسگنـس  هکنیا  ای  تسا ، هتـشک  ار  ناملـسم  کی  اریز  دسرب  لتق  هب  دـلاخ 

وا بناج  رکب ، وبا  اریز  دش  زوریپ  - هلئـسم نیا  رد  - باطخ نب  رمع  رب  دلاخ  هکلب  دادن  ماجنا  دلاخ  ّقح  رد  ار  اهنیا  زا  مادک  چـیه  رکب 
.تخانش یم  ار  دلاخ  رگید ، سک  ره  زا  شیب  الماک و  دنچره  دوب  هداد  وا  هب  قح  هتفرگ و  ار 

يرتخد اب  دمآ و  نوریب  زوریپ  زین  اجنآ  زا  هک  داتسرف  همامی  هب  ار  دلاخ  رکب ، وبا  روآ ، مرش  هثداح  نیا  زا  سپ  هک  دنا  هتشون  ناخروم 
نوخ ای  ناناملسم و  نآ  نوخ  زونه  هک  یلاحرد  داد  ماجنا  اجنآ  رد  دوب ، هدومن  یلیل  اب  هک  يراتفر  نامه  درک و  جاودزا  راید  نآ  زا 

(1) درک ! ! شاخرپ  وا  هب  دش و  ینابصع  وا  رب  یلبق  ۀثداح  نآ  زا  شیب  رکب  وبا  و  دوب ، هدشن  کشخ  هملیسم  ناوریپ 

اب هک  هنوگ  نامه  تسا  هدش  دراو  وا  رب  سپـس  هدناسر  لتق  هب  ار  شرهوش  دلاخ ، هدوب و  رادرهوش  زین  رتخد  نیا  هک  تسین  يدیدرت 
، دوب یمن  دوب ، هدرک  یلبق  هثداح  رد  هک  یـشاخرپ  زا  شیب  مه  نآ  رکب ، وبا  شاخرپ  راوازـس  هنرگو  درک ، راتفر  کـلام  رـسمه  یلیل 

: دوب هدمآ  نآ  رد  هک  دنوش  یم  روآدای  هداتسرف ، دیلو  نب  دلاخ  يارب  رکب  وبا  هک  ار  يا  همان  نتم  ناسیونخیرات  دنچره 

265 ص :

ص 151. « - رکب وبا  قیدصلا   » شباتک رد  لکیه  نینسح  داتسا  - 1
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رازه نوخ  تا ، هناخ  طایح  نحـص  رد  هک  یلاحرد  يرادن  نانز  اب  نتخیمآ  مه  زج  يراک  وت  دلاخ ، ردام  دـنزرف  يا  مدوخ  ناج  هب  »
(1) تسا . » هدشن  کشخ  زونه  ات  هدش و  هتخیر  ناناملسم  زا  رفن  تسیود  و 

.رمع ینعی  تسا ، » ریگ  تخس  درم  نآ  راک  نیا  : » تفگ دناوخ ، ار  همان  نآ  دلاخ  هک  یماگنه  و 

هب هک  ناشناوریپ  زا  موش  رّفنتم  نینچمه  مدرگ و  رازیب  رّفنتم و  باحـصا ، هنوگ  نیا  زا  دراد  یماو  ارم  هک  تسا  یمکحم  لیالد  اـهنیا 
نیغورد ياهتیاور  دـنیامن و  یم  لیوأت  ناشعفن  هب  ار  اهتیاور  ياه  نتم  دـننک و  یم  عافد  اهنآ  زا  تّوق  اب  هداد و  تیاضر  ناشیاهراک 
.دنزاس یم  ناشناراطقمه ، صاع و  رمع و  هیواعم و  دیلو و  نب  دلاخ  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  ياهراک  رب  نتشاذگ  هّحص  يارب  ار 

.منک یم  هبوت  شزرمآ و  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ !

، دندومن زواجت  ار  تدودح  هدومن و  کته  ار  تیاهتمرح  هدیزرو و  تفلاخم  تماکحا  اب  هک  نانیا  لاثما  نانخس  اهراک و  زا  ایادخ !
هانپ وت  هب  مراز و  یب  دـنا ، هتفریذـپ  ار  ناشتیالو  هناملاع  هتـسناد و  هک  یناسک  ناشعابتا و  ناوریپ و  زا  میوج و  یم  يراز  یب  يّربت و 

.مرب یم 

: دوـمرف تلوـسر  اـنامه  .زرماـیب و  شخبب و  ارم  مدرک ، یم  يوریپ  ار  ناـنآ  تلاـهج ، یناداـن و  رثا  رد  هتـشذگ  رد  هـکنیا  زا  اـهلاراب !
« . درادن يا  هناهب  شتلاهج ، رد  لهاج  »

يا هنوگب  ار  هدش  نوگرگد  دـترم و  باحـصا  دنتـشاد و  ناهنپ  ام  زا  ار  تقیقح  دـندناشک و  ههار  یب  هب  ار  ام  نامناگرزب  ادـنوادخ !
ناردپ و نامگ  یب  دنتسه و  تلوسر  زا  سپ  ناگدنب ، نیرترب  میتشادنپ  هک  دندرک  میسرت  نامیارب 

266 ص :

-ج 3-ص 343. سیمخلا خیرات  -ج 3-ص 254 ، يربط خیرات  - 1
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.دوب نایسابع  سپس  نایوما و  تساوخ  هک  دندوب  یتنایخ  گنرین و  نیمه  ینابرق  زین  ام  ناکاین 

هب نانآ  هقالع  تبحم و  هک  یناد  یم  دوخ  و  یهاگآ ، ام  نطاب  زا  اه و  هدرپ  تشپ  زا  دوخ  وت  هک  زرماـیب  ار  اـم  ار و  ناـنآ  ادـنوادخ !
وا و رب  تمالـس  دورد و  هک  دـندمحم  ترـضح  تلوسر  نارای  نانیا  هک  لایخ  نیا  هب  دوب و  ّتین  نسح  يور  زا  اهنت  یباحـصا  نانچ 

یناماما تربمایپ ؛ كاپ  ترتع  هب  ام  نانآ و  تبحم  هقالع و  هب  یهاگآ  نم ، يالوم  دیـس و  يا  دوخ  وت  و  داب ؛ شناتـسود  تیب و  لها 
ناناملسم و رالاس  دیـس و  نانآ  شیپاشیپ  همدقم و  رد  هک  يداد  رارق  ناشرهاط  كاپ و  يدرک و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  هک 

.دراد رارق  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  ناگشیپاوقت  ماما  ناتریسوکین و  ربهر  نانمؤم و  ریما 

ناشتاجن و یتشک  رد  ناگدـشراوس  ناشمـسر و  هار و  ناگدومیپ  ناـشتیالو و  نامـسیر  هب  ناکّـسمتم  نایعیـش و  زا  ارم  ایادـخ ! راـب 
هب ناگدـننک  لمع  ناشیالو و  تّدوم و  تبحم و  رد  ناگدـنهد  همادا  ناشیاهماگ و  ناگدـنیوپ  ناشیاقثولا و  هورع  هب  ناگدز  گنچ 

.هد رارق  ناشتبحم  فطل و  نارازگساپس  ناشرادرک و  نانخس و 

: دومرف - داب شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  تمالـس  دورد و  - تربماـیپ اـنامه  هک  اـمرف  روشحم  ناـشهارمه  ربب و  ناـشعمج  رد  ارم  ایادـخ !
« . دوش یم  روشحم  دراد ، تسود  هک  ره  اب  ناسنا  »

یتشک ثیدح  -2

: دومرف ادخ  ربمایپ 

نآ رد  هکره  شموق ، رد  تسا  حون  یتشک  لثم  نم ، تیب  لها  لثم  »

267 ص :
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.(1) دش . » قرغ  درک ، فّلخت  نآ  زا  هکره  تفای و  تاجن  دش  راوس 

: دومرف و 

(2) تشگ . » هدیزرمآ  دش ، لخاد  نآ  رد  هکره  هک  تسا ، لیئارسا  ینب  ۀطح  باب  لثم  امش ، نایم  رد  نم ، تیب  لها  لثم  »

: دیوگ یم  سپس  هدروآ  ار  ثیدح  نیا  شا  هقرحملا  قعاوص  باتک  رد  رجح  نبا 

ساپـس تمعن  نآ  رب  ار  يادـخ  تشاذـگ و  ناشمارتحا  تشاد و  تسود  ار  نانآ  سکره  هک  تسا  نیا  یتشک ، هب  نانآ  هیبشت  تلع  »
يایرد رد  درک ، فّلخت  اهنآ  زا  سکره  و  دوب ، دـهاوخ  ناما  رد  اهتفلاخم  یگریت  زا  دـش ، تیادـه  ناـشناملاع ، تیادـه  هب  تفگ و 

زا لوخد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هّطح » باب   » هب ناشهیبشت  هجو  .دـش و  دـهاوخ  كاله  اهنایغط  قالتاب  رد  قرغ و  اـه  تمعن  نارفک 
رارق شزرمآ  ترفغم و  يارب  یهار  شزرمآ ، بلط  ینتورف و  اب  هارمه  ار  - تسا سّدـقملا » تیب   » ای احیرا »  » برد ناـمه  هک  - رد نیا 

« . تسا هداد  رارق  شزرمآ  ببس  ار ، تیب  لها  ّتبحم  تّدوم و  تّما ، نیا  يارب  دوب و  هداد 

هب دنتـشگ و  لخاد  هّطح  باب  نآ  زا  دندش و  یتشک  دراو  هک  دوب  یناسک  زا  مه  وا  ایآ  مدیـسرپ  یم  رجح  نبا  زا  هک  مدوب  شاک  يا 
نآ اـب  هچنآ  هب  دـندقتعم  دـننک و  یمن  لـمع  نآ  هب  ار  هچنآ  دـنیوگ  یم  هک  دوب  یناـسک  زا  هکنیا  اـی  دـندش  نشور  ءاـملع  تیادـه 

ام هک : دـنهد  یم  مخـساپ  منک ، یم  جاـجتحا  اـهنآ  رب  مسرپ و  یم  اـهنآ  زا  تقوره  هک  یناـهارمگ  اـسب  هـچ  و  دـننک ؟ یم  تفلاـخم 
تیب لها  ام  .نارگید  زا  میتسه  یلع  ماما  هب  تیب و  لها  هب  رتراوازس 

268 ص :

-ص 184 و رجح نبا  ۀـقرحملا  قعاوصلا  و 370 ، -ص 30  هدوملا عیباـنی  یبهذـلا ، صیخلت  -ج 3-ص 151 ، مکاح كردتـسم  - 1
.نیبغارلا فاعسا  ریغصلا ، عماجلا  یطویس و  ءافلخلا  خیرات  ، 234

-ج 9-ص 168. یمثیه دئاوزلا  عمجم  - 2
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! دیامن راکنا  ار  ناشلئاضف  يراوگرزب و  هک  تسین  یسک  مینک و  یم  مارتحا  ریدقت و  ار 

نالتاق و نانمـشد و  زا  دـیلقت  يوریپ و  یلو  دـننک  یم  ریدـقت  مارتحا و  هکنیا  ای  تسین  ناـشبلق  رد  هچنآ  دـنیوگ  یم  ناـبز  اـب  يرآ !
؟ دـنا یناسک  هچ  تیب  لها  یـسرپب ، نانآ  زا  رگا  تسیک و  تیب  لـها  دـنناد  یمن  ـالومعم  هکنیا  اـی  دـنیامن ، یم  تیب  لـها  ناـفلاخم 

.دینادرگ ناشکاپ  رود و  نانآ  زا  ار  سجر  دنوادخ  هک  دنربمایپ  ياهنز  نامه  نانآ  دنهد  یم  تخساپ  ناهگان 

.دننک یم  تیب  لها  زا  يوریپ  تعامج ، تنس و  لها  مامت  داد : مخساپ  مدیسرپ و  وا  زا  یتقو  دوشگ ، میارب  ار  امعم  نیا  اهنآ  زا  یکی 

ار نامنید  زا  یمین  ام  سپ  دیریگ ، ارف  هشیاع ) ینعی   ) اریمح نیا  زا  ار  ناتنید  فصن  هدومرف : ربمایپ  تفگ : روطچ ؟ متفگ  یتفگـش ، اب 
ناماما یـسرپب ، نانآ  زا  رگا  یلو  تسا ! ؟ هنوگچ  تیب  لـها  هب  ناـشتبحم  ةوحن  دوش  یم  مولعم  نینچ  نیا  و  میا ! هتفرگ  تیب  لـها  زا 

یئوس زا  .دنتسین  دقتعم  زین  نینسح  تماما  هب  دنچره  دنسانش  یمن  نیـسح  نسح و  یلع و  زج  نانآ  زا  دنا ؟ یناسک  هچ  هناگ  هدزاود 
یم یحو  بتاک  ار  وا  دناسر و  تداهـش  هب  ّمس ، نداد  اب  ار  نسح  ماما  هک  دـننک  یم  ریدـقت  مارتحا و  ار  نایفـس  وبا  نب  هیواعم  رگید 

! ار یلع  هک  دننک  یم  مارتحا  هنوگ  نامه  ار  صاع  نب  رمع و  و  دنمان !

بلق رد  تسا  نکمم  روطچ  هنرگ  تسا و  ندرک  ناهنپ  یکیرات  اـب  ار  رون  ندـناشوپ و  لـطاب  اـب  ار  قح  یئوگ و  ضقاـنت  ناـمه  نیا 
: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  دوش ؟ عمج  ناطیش  ّبح  ادخ و  ّبح  نمؤم ،

، ْمُهَتَریِـشَع ْوَأ  ْمُهَنا�وْخِإ ، ْوَأ  ْمُهَءا�ْنبَأ ، ْوَأ  ْمُهَءا�بآ ، اُونا�ک  َْول  َُهلوُسَر َو  ّللَا َو 
�

َه َّداَح  ْنَم  َنوُّدا�ُوی  ِرِخْآلَا ، ِمْوَْیلَا  ّللِاب َو 
�

ِه َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِـجَت  «�ال 
ْنِم يِرْجَت  ّنَج 

ٍتا� ْمُُهلِخُْدی  َو  ُْهنِم ، ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َنا�میِْإلَا َو  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئ�لوُأ 
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 . (1) َنوُِحْلفُْملَا » ُمُه  ّللَا 
�

ِه َبْزِح  َّنِإ  �الَأ  ّللَا 
�

ِه ُبْزِح  َِکئ�لوُأ  ُْهنَع  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ّللَا 
�

ُه َیِضَر  ا�هِیف  َنیِِدلا�خ  ُرا�ْهنَْألَا  اَِهتْحَت 

ای نارـسپ  ای  ناردـپ  دـنچره  شربمایپ  ادـخ و  نافلاخم  اـب  هک  دـنراد  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  هک  ار  یهورگ  یباـی  یمن  زگره 
دوخ يوس  زا  یحور  هب  هدرک و  تبث  ناشیاهلد ، رد  ار  ناـمیا  دـنوادخ  .دـننک  تبحم  یتسود و  دنـشاب ، ناـنآ  ناـشیوخ  اـی  ناردارب 

دنوادخ زا  نانآ  یضار و  نانآ  زا  دنوادخ  .دننامب  دیواج  نآ  رد  هک  درک ، دهاوخ  یئاهتـشهب  رد  لخاد  ار  اهنآ  هدیـشخب و  ناشورین 
.دنناراگتسر اعطق  ادخ  بزح  هک  دنا  هّللا  بزح  اهنآ  .دنشاب  دونشخ  یضار و 

: دومرف نینچمه  و 

 . (2) ِّقَْحلَا » َنِم  ْمُکَءا�ج  ا�ِمب  اوُرَفَک  ْدَق  ِهَّدَوَْملِاب َو  ْمِْهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءا�ِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَع  يِّوُدَع َو  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ �ال  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ا�ی  »

قح زا  هچنآ  هب  هک  یلاحرد  دینک  یم  نانآ  هب  هقالع  راهظا  هنوگچ  .دـیرادم  تسود  ار  ناتدوخ  نمـشد  نم و  نمـشد  نانمؤم ، يا  -
؟ دنرادن نامیا  دنرفاک و  هدمآ ، امش  يارب 

: دشاب ربمایپ  یگدنز  شیگدنز ، دهاوخ  یم  هک  یسک  ثیدح  -3

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 

سپ دوش ، نکاس  هدرک ، هدامآ  مراگدرورپ  هک  ینیرب  تشهب  رد  دریمب و  نم  دننام  دنک و  یگدنز  نم  دـننام  هک  دراد  شوخ  هکره  »
هب درادب و  تسود  ار  شنارادتسود  دریذپب و  نم  زا  سپ  ار  یلع  تیالو 
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ملع مهف و  دنا و  هدش  هدـیرفآ  نم  لگ  كاخ  زا  دـنا ، نم  ترتع  نانآ  هک  اریز  دـنک  يوریپ  اهنآ  زا  ددـنویپب و  نم ، زا  سپ  متیب  لها 
.دننک عطق  لصو ، ياج  هب  ارم  محر  دنریگب و  هدیدان  ار  اهنآ  تلیـضف  هک  متما  زا  یناسک  رب  ياو  سپ  تسا  هدش  قیرزت  نانآ  هب  نم 

(1) دزاسن . » دنم  هرهب  ار  نانآ  متعافش ، زا  دنوادخ 

، هدرک لماک  ناناملـسم  رب  ار  تّجح  دشاب و  یمن  لیوأت  ندرک و  هیجوت  لباق  الـصا  هک  تسا  ینـشور  ياهتیاور  زا  زین  تیاور  نیا  و 
لوسر ناشّدج  تعافش  زا  دیامنن ، يوریپ  ربمایپ  تیب  لها  زا  دشاب و  هتـشادن  ار  یلع  تیالو  سکره  هک  دراذگ  یمن  يا  هناهب  ياج 

.دش دهاوخ  مورحم  ص »  » ادخ

دیدـهت نّمـضتم  مدـید  اریز  مدرک  دـیدرت  ثیدـح ، نیا  تّحـص  هب  تبـسن  زاغآ ، رد  متاقیقحت ، لـالخ  رد  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال 
لیوأـت هیجوت و  يارب  یئاـج  الـصا  ثیدـح  نیا  هکنیا  هژیوب  دـنا  فلاـخم  تیب  لـها  یلع و  اـب  هک  یناـسک  دروم  رد  تسا  يدـیدش 

یم ثیدـح  نیا  رکذ  زا  سپ  مدـید  مدرک ، یم  هعلاـطم  ار  ینالقـسع » رجح  نبا   » ۀـباصا باـتک  هک  يدـنچ  زا  سپ  .تسا  هتـشاذگن 
« ! تسا ینانیمطا  دروم  ریغ  تسس و  مدآ  هک  تسا  هدمآ  یبراحم  یلعی  نب  ییحی  مان  شدانسا  رد  : » دیوگ

نب ییحی  اعقاو  هک  متشادنپ  اریز  دش  هدودز  يرادقم  دوب ، هدنام  منهذ  رد  هک  یضارتعا  لاکـشا و  مدرک و  ادیپ  شمارآ  يا  هزادنا  ات 
نم رب  ار  تقیقح  تساوخ  یم  ناحبـس  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  یلو  .تسین  دامتعا  دروم  هقث و  هدرک ، لقن  ار  ثیدح  هک  یبراحم  یلعی 

دعب و ياهزور  رد  دزاس ، راکشآ 
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یلعی نب  ییحی  هک  مدـیمهف  باـتک  نیا  زا  .دـش  نشور  ـالماک  بلطم  مدروآ ، تسدـب  ار  هیدـئاقع » تاـشقانم   » باـتک هک  یماـگنه 
لابند يراخب »  » باتک رد  ار  بلطم  دوخ  .دنا  هتشاد  دامتعا  ودب  يراخب ) ملسم و   ) نیخیـش هک  تسا  ینانیمطا  دروم  دارفا  زا  یبراحم 
باـب رد  شحیحـص  رد  ملـسم »  » هدرک و لـقن  وا  زا  یئاـهتیاور  هّیبیدـح » ةوزغ   » باـب رد  هحفـص 31  موس ، دـلج  رد  مدـید  مدرک و 

.تسا هدومن  لقن  یثیداحا  وا  زا  ۀحفص 119  مجنپ ، دلج  دودح » »

زا ار  وا  (1) لیدعت » حرج و   » ۀمئا هداد و  رارق  لماک  دییأت  دروم  ار  وا  ۀّقثوم  ثیداحا  دراد ، هک  یتّیبصع  همه  نآ  اب  زین  یبهذ  دوخ  و 
هولج هنوراو  لعج و  ّبلقت و  فیرحت و  همه  نیا  سپ  دـنا ! هدومن  نانیمطا  وا  هب  ملـسم ) يراـخب و   ) نیخیـش دـنا و  هتـسناد  تاـقث » »
رطاخ نیدب  ایآ  تسیچ ؟ يارب  دنا ، هدرک  قیثوت  ار  وا  حاحـص  لها  تسا و  نانیمطا  دروم  هک  یـصخش  رد  ندز  نعط  قیاقح و  نداد 

نبا زا  شـشاداپ  نونکا  هک  تسا  تیب  لـها  زا  يوریپ  ادـتقا و  ترورـض  ناـمه  هک  تسا  هداد  هوـلج  ار  نشور  یتـقیقح  وا  هک  تسا 
ره رد  ار  وا  دمآ و  دـنهاوخ  قّقحم  یئاملع  وا ، زا  سپ  هک  دوب  هدرک  تلفغ  رجح  نبا  دـنچره  دـشاب ؟ یم  نیهوت  فیعـضت و  رجح ،

غورف زا  یئانـشور  اریز  درک  دنهاوخ  فشک  ار  شینادان  بّصعت و  داد و  دـنهاوخ  رارق  لاوئـس  حاضیتسا و  دروم  یگرزب  کچوک و 
.دننک یم  ذخا  تیب  لها  نایامنهار  زا  ار  یئامنهار  دنریگ و  یم  تیاده  رون 

باحـصا و ّتیعقاو  ات  دـنرب  یم  راکب  اه  تقیقح  ندـناشوپ  رد  ار  ناشـشالت  نیرتشیب  ام  ياـملع  زا  یخرب  هک  مدـیمهف  نآ  زا  سپ  و 
يرگید یناعم  دـننک و  یم  هیجوت  ار  حیحـص  ثیداحا  یهاگ  هک  ینیب  یم  اذـل  دوشن و  راکـشآ  دـنا ، ناشناربهر  ناگرزب و  هک  افلخ 

یثیداحا یهاگ  دنیامن و  یم  لعج  شیارب 
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دشابن وا  لعف  لوقب و  يرابتعا  هک  دنیوگ  یم  حورجم  ار  یـسک  تسا و  ندروآ  دراو  ناصقن  يانعمب  ثیدح  حالطـصا  رد  حرج  - 1
.تسا لیدعت »  » حالطصا نآ  لباقم  رد  و 
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زا یمین  یهاگ  دـشاب و  هدـمآ  ناشدوخ  ياهدنـسم  حاحـص و  رد  دـنچره  دـننک  یم  بیذـکت  تسا ، راگزاسان  ناشبهذـم  اـب  هک  ار 
کیکشت دروم  ار  هقث  تاور  یهاگ  و  دننک ! ! یم  هفاضا  دوخ  زا  یئاه  هلمج  نآ ، ياجب  دننک و  یم  فذح  ار  شمّوس  ود  ای  ثیدح 

پاچ رد  ار  ثیدح  مه  یهاگ  تسا و  هدوبن  راگزاس  ناشـسفن  ياوه  اب  هک  دنا  هدرک  تیاور  ار  یثیداحا  اریز  دنهد  یم  رارق  نعط  و 
دننک یمن  ثیدح  نتفرگ  هدیدان  فذح و  هزیگنا  هب  يا  هراشا  چیه  دننک و  یم  فذـح  يدـعب ، ياهپاچ  رد  هدرک و  لقن  باتک  لّوا 

.تسناد دنهاوخ  ار  اهتنایخ  نیا  ببس  ناهاگآ  هکنآ  مغر  یلع 

یب مکحم و  یئاهلیلد  میوگ ، یم  هچره  هب  تبسن  دمآ و  متـسدب  منایاپ ، یب  دیدش و  يواکجنک  یـسررب و  زا  سپ  لئاسم ، نیا  ۀمه 
.مراد ارچو  نوچ 

ّتیلهاج باقعا  هب  هک  باحصا  زا  هّدع  نآ  لامعا  راتفر و  هک  دنراد  ششوک  دننز و  یم  یئاهـشالت  نینچ  هب  تسد  هدوهیب  هک  اهنیا 
راگزاسان زین  خیرات  اب  هدمآرد و  ناشرگید  نانخـس  ریاغم  ناشنانخـس  لاحره  هب  دـنهد ، هولج  تسرد  يوحنب  ار  دنتـشگزاب  شیوخ 

ياجب دنزادنین و  تمحز  هب  ار  ام  مه  دنوش و  هدوسآ  دوخ  مه  ات  هدوب  خلت  دنچره  دـندرک  یم  ّتیعبت  قح ، زا  اهنیا  شاک  يا  .تسا 
اهفالتخا رتشیب  هک  ارچ  دندش ، یم  یگناگی  داحتا و  تدحو و  لماع  دنـشاب ، تما  ۀقرفت  فالتخا و  یگدیـشاپ و  مه  زا  لماع  هکنیا 

.دنز یم  رود  ناشیا  نانخس  تفلاخم  ای  دییأت  رس  رب 

اب هک  ار  هچره  و  ص »  » ربمایپ فیرـش  ثیداحا  ندرک  وگزاب  رد  دـندوبن  دامتعا  دروم  هقث و  باحـصا ، زا  ناینیـشیپ  زا  یـضعب  رگا  و 
هب شتافو  زا  لبق  ص »  » لوسر ترـضح  هک  دوب  یئایاصو  زا  ثیداحا ، نآ  رگا  هژیوب  دـنتفرگ  یم  هدـیدان  دوبن ، راگزاس  ناـشاهاوه 

بلطم هس  هب  شتافو  زا  لبق  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  ملسم  يراخب و  هک  یتیاور  دننام  دوب ، هدرک  شرافس  اهنآ 
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: درک شرافس 

.دینک نوریب  برعلا  هریزج  زا  ار  نیکرشم  -1

.دینک اطع  مه  امش  مداد ، یم  هیده  نم  هک  رادقم  نامه  هب  ار  یمازعا  هورگ  -2

(1) ما ! هدرک  شومارف  ار  شرافس  نیمّوس  دیوگ : یم  يوار  -3

شومارف ار  ّتیصو  نیمّوس  دنشاب و  هتشاد  دای  هب  ار  اتود  دندینش ، ار  ربمایپ  ياهتّیصو  دندوب و  رـضاح  هک  یباحـصا  تسا  لوقعم  ایآ 
، تسایس یلو  دندربن  دای  زا  زگره  هن ! .دندرک  یم  رب  زا  ار  اهنآ  دنلب ، ياه  هماکچ  ندینش  راب  کی  زا  سپ  هک  یلاحرد  دنشاب ، هدرک 

نامگ یب  .تسا و  باحـصا  زا  هّدـع  نیا  زا  يرگید  ةرخـسم  مه  زاب  نیا  .دومن  ندرکن  يروآدای  ندومن و  شومارف  هب  راداو  ار  اهنآ 
! تسا هدرپس  یشومارف  هب  ار  نآ  يوار ، هک  هدوب  بلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  هب  طوبرم  تیصو  نآ 

، نانآ ندرب  دای  زا  ندومن و  راکنا  مغر  یلع  دسر  یم  شماشم  هب  الماک  یلع  يارب  ّتیـصو  يوب  رما ، نیا  رد  هدـننک  قیقحت  دـنچره 
هـشیاع روضح  رد  هک  دـنا  هدرک  لقن  هیـصولا »  » باتک رد  دوخ  حیحـص  رد  زین  ملـسم  و  ایاصو »  » باتک رد  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 

رهاظ ار  دوخ  رون  دنوادخ  هنوگچ  نیبب  تسا (2) . هداد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  وا  تسا و  هدرک  ار  یلع  شرافـس  ربمایپ ، هک  دش  رکذ 
.دنناشوپب ار  نآ  نارگمتس  دنچره  دزاس  یم  راکشآ  و 

ندرک وگزاب  رد  باحصا ، نیا  رگا  میوگ : یم  منخس و  هب  مدرگ  یمزاب 

274 ص :

.هیصولا باتک  -ج 5-ص 75  ملسم حیحص  داهجلا ، باتک  نم  دفولا  زئاوج  باب  -ج 1-ص 121  يراخب حیحص  - 1
 . هیصولا باتک  ج 2-ص 14 ملسم ، حیحص  یبنلا ،  ضرم  باب  -ج 3-ص 68 يراخب حیحص  - 2
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اهنآ زا  سپ  هک  نانآ  و  نیعبات »  » رب یتمالم  رگید  سپ  دننک ) فیرحت  و   ) دنشابن نانیمطا  دروم  ص »  » ربمایپ ياه  تیصو  اهشرافس و 
.تسین دنا  هدمآ 

رد دعـس  نبا  هک  هنوگ  نامه  تسا  راز  یب  یلع  مسا  زا  درادـن و  ار  یلع »  » ماـن ندینـش  لّـمحت  تسا ، نینمؤملا  ّما  هک  هشیاـع  رگا  و 
یلع گرم  ربخ  یتقو  دتفا  یم  رکش  ةدجس  هب  هشیاع  رگا  دنا و  هدرک  لقن  یبنلا ) ضرم  باب   ) شحیحـص رد  يراخب  شتاقبط (1)و 

ینمـشد و ناگمه  هک  تسا  یـسک  وا  دوش و  روآدای  ربمایپ  نابز  زا  ار  یلع  تفـالخ  هک  تسه  وا  هب  يدـیما  هچ  سپ  دونـش ، یم  ار 
.میظعلا یلعلا  هّللاب  الا  هوق  لوح و ال  .دنناد و ال  یم  ص »  » ربمایپ تیب  لها  شنادنزرف و  یلع و  هب  تبسن  ار  شتوادع 

275 ص :

-ص 29. مود ءزج  زا  مّود  شخب  - دعس نبا  تاقبط  - 1
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صن ربارب  رد  داهتجا 

تسا صن  ربارب  رد  داهتجا  رد  ام  تبیصم 

هراشا

277 ص :
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یم ّصن  ربارب  رد  دـنا  هدرک  تداع  باحـصا  هک  تسا  يداـهتجا  رد  یمالـسا  تّما  تبیـصم  هک  مدروآ  تسدـب  متاـقیقحت  هجیتن  زا 
دنرب و یم  شروی  یهلا  دودـح  هب  ناس  نیدـب  دـنهد و  یم  رییغت  شیوخ  لطاب  ياهداهتجا  اب  ار  حیرـص  نشور و  ياه  نتم  و  دـننک ،
اب ربمایپ  ثیدح  ّصن  دندید  رگا  یهاگ  هدرک و  سایق  لاونم  نامه  رب  ناماما ، املع و  نانآ ، زا  سپ  دـننک و  یم  دوبان  ار  ربمایپ  ّتنس 
ار ینآرق  تایآ  یتح  هک  منک  اعدا  رگا  میوگ  یمن  هفازگ  نم  دننک و  یم  در  ار  نآ  درادن ، شزاس  باحـصا  زا  یکی  راتفر  رادرک و 

دندرک يأر  هب  داهتجا  ربمایپ ، تنس  ادخ و  باتک  رد  مّمیت  رب  ّصن  دوجو  اب  هک  مداد  رکذت  البق  .دنیامن و  یم  در  اتسار  نیمه  رد  زین 
.تشذگ شثحب  البق  هک  يوحنب  درک  ریسفت  ار  داهتجا  نیا  رمع  نب  هّللا  دبع  دوش و  كرت  زامن  بآ ، نتفاین  تروص  رد  دنتفگ  و 

279 ص :
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: رمع ياهداهتجا 

، دومن يأر  هب  داهتجا  نآرق ، تایآ  ربارب  رد  درک و  دوخ  يأر  هب  ذخا  ص »  » ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  هک  باحصا  زا  یسک  نیتسخن 
« ! میرادن امش  هب  يزاین  ام  : » تفگ تشادرب و  تاکز  زا  ار  مهبولق » هفلؤم   » مهس هک  دوب  مود  هفیلخ 

اب درک و  يأر  هب  داـهتجا  زین  ص »  » ربماـیپ تاـیح  ناـمز  رد  یتـح  وا  .تسا  رامـش  یب  هک  ربماـیپ  ثیداـحا  ربارب  رد  شداـهتجا  اـما  و 
باتک ار  ام   » شلوق ربمایپ و  نتـشون  زا  شیریگولج  هیبیدح و  حلـص  رد  شتفلاخم  هب  میدرک  هراشا  البق  .دـیزرو  تفلاخم  ترـضح 

« . تسا سب  ادخ 

یم اور  دوخ  رب  هک  ومه  دـهدب ؛ اـم  هب  رمع  نورد  زا  رت  نشور  یمیـسرت  دـیاش  هک  دراد  ص »  » ربماـیپ اـب  يرگید  ۀـثداح  نینچمه  و 
هریره وبا  ترـضح ، هک  تسا  تشهب  هب  نداد  تراشب  دروم  رد  هثداح  نیا  دـیامن و  تفلاخم  وگتفگ و  ثحب و  ربمایپ  اـب  هک  تسناد 

هب ار  وا  سپ  داد ، یم  هّللا ) الا  هلا  ال   ) ادـخ تینادـحو  هب  تداهـش  بلق  نانیمطا  اب  هک  يدرک  تاـقالم  هکره  اـب  تفگ : داتـسرف و  ار 
يردقب درک و  عنم  ار  وا  رمع  دـش ، وربور  رمع  اب  هار  رد  دـنک ، غالبا  ار  ترـضح  تراشب  نیا  هک  تفر  هریره  وبا  .هد  تراشب  تشهب 

.تخاس علطم  رمع  راک  زا  ار  وا  تشگزاب و  ربمایپ  يوس  هب  نایرگ  يا  هدید  اب  هریره  وبا  سپ  داتفا  نیمز  رب  بقع  زا  هک  دز  ار  وا 

؟ يدرک يراک  نینچ  ارچ  دومرف : رمع  هب  ربمایپ 

؟ دهد ادخ  ّتینادحو  هب  تداهش  بلق ، نانیمطا  اب  هک  ار  سکره  دهد  تشهب  هب  تراشب  هک  يداتسرف  ار  وا  وت  ایآ  تفگ : رمع 

.يرآ دومرف : ترضح 

280 ص :
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.(1) دننک ! ! ! افتکا  هّللا » الا  هلا  ال   » هب اهنت  مدرم  مسرت  یم  نم  .نکن  راک  نیا  تفگ : رمع 

و دنناوخن ! زامن  هک  دهد  یم  ناشروتـسد  اذل  دنهدب  ّتیمها  مّمیت  هب  مدرم ، دسرت  یم  هک  تسا  رمع  نب  هّللا  دبع  شدنزرف  مه  نیا  و 
رجنم هجیتن ، رد  هک  دندرک  یمن  فیرحت  ار  اهنآ  دوخ ، ياسران  ياهداهتجا  اب  رگید  دـندرک و  یم  كرت  ار  اه  ّصن  نانیا ، شاک  يا 

مصاختم و ياه  هقرف  نوگانوگ و  ياهبهذـم  ياه  یکیرات  رد  تّما  فالتخا  قّرفت و  یهلا و  ياهتمرح  کته  تعیرـش و  يدوباـن  هب 
.دوشن هدنکارپ ، ياه  هاگدید 

، هتـشادن ربمایپ  ندوب  موصعم  هب  هدـیقع  تقو  چـیه  وا  هک  میبای  یمرد  شتنـس  ربمایپ و  هب  تبـسن  رمع  نوگانوگ  ياـهرظن  هطقن  زا  و 
زا .دیوگ و  یم  تسرد  نخـس  مه  یهاگ  دور و  یم  اطخ  هب  دنک و  یم  هابتـشا  هک  هتـشادنپ  یم  یلومعم  ناسنا  ره  دـننام  ار  وا  هکلب 

رـشب دارفا  اب  یقرف  رگید  دراوم  رد  تسا و  موصعم  نآرق  غیلبت  رد  اهنت  ربمایپ  هکنیا  هب  دندش  دـقتعم  تنـس  لها  ياملع  هک  دوب  اجنیا 
! تسا هدرک  حیحصت  ار  ربمایپ  يأر  ایاضق ، زا  يرایسب  رد  رمع  هکنیا  هب  دننک  یم  لالدتسا  دنک و  یم  هابتشا  اهنآ  دننام  درادن و 

دوب و هدیشک  زارد  وا  هک  یلاحرد  شلزنم و  رد  ار  ناطیش  ندز  ین  - دننک یم  تیاور  نانادان  زا  یخرب  هک  هنوگ  نامه  - ربمایپ رگا  و 
، دـش هناخ  دراو  باطخ  نب  رمع  یتقو  یلو  دریذـپ  یم  دوب ، یخوش  يزاب و  لوغـشم  شرانک  رد  ناطیـش  دـندز و  یم  لبط  مه  اـهنز 

: تفگ رمع  هب  - هّللاب ذایعلا  -و  ربمایپ دندرک و  ناهنپ  ناشدوخ  ریز  ار  دوخ  ياهلبط  اروف  اهنز  درک و  رارف  ناطیش 

نید رد  رظن  باطخ  نب  رمع  رگا  تسین  یبجعت  رگید  سپ  دیزگرب ، دوخ  يارب  ار  رگید  یهار  هکنیا  زج  دـیدن ، یهار  رد  ارت  ناطیش 
شدوخ هب  دشاب و  هتشاد 

281 ص :

يرابلا ج 1-ص 184. حتف  -ج 3-ص 108 و 116 ، دیدحلا یبا  نبا  حرش  -ص 38 ، يزوجلا نبا  زا  رمع  هریس  - 1
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.تشذگ تشهب  هب  نداد  تراشب  ناتساد  رد  هک  روط  نامه  دهدب ، ینید  روما  رد  یتح  یسایس و  روما  رد  ربمایپ  اب  تفلاخم  ةزاجا 

تـسرد یتالیکـشت  دوخ  يارب  رمع  نانآ  شیپاشیپ  باحـصا و  زا  یهورگ  ّصن ، ربارب  رد  يأر  يریگراک  هب  داـهتجا و  ۀـشیدنا  زا  و 
دـییأت و ربماـیپ ، حیرـص  صن  لـباقم  رد  ار  رمع  رظن  هنوـگچ  میدـید  ربماـیپ ) تاـفو  زا  شیپ   ) گرزب تبیــصم  زور  رد  هـک  دـندرک 

هفیلخ ناونع  هب  ار  یلع  ص »  » ربمایپ هک  - ار ریدـغ »  » صوصن تقو  چـیه  نانیا  هک  میریگ  یم  هجیتن  زین  اجنیا  زا  .دـندرک و  یناـبیتشپ 
رد - ار رکب  وبا  هدمآ و  درگ  هفیقـس  رد  ناس  نیدـب  دـننک و  در  ار  نآ  هک  دـندوب  یتصرف  رظتنم  دـنتفریذپن و  - درک یفرعم  ناناملـسم 
هب تفالخ  صوصخ  رد  ار  ربمایپ  ثیداحا  مدرم  دـندش و  ّطلـسم  عاـضوا  رب  هک  یماـگنه  .دـندرک و  باـختنا  - داـهتجا نیمه  ۀـجیتن 

ار یهلا  دودح  هدرک ، يزارد  تسد  زین  ادخ  باتک  هب  هک  اجنآ  ات  دندومن  زیچ  همه  رد  ندرک  داهتجا  هب  عورـش  دـندرپس ، یـشومارف 
تفالخ یسرک  زا  شنتخاس  رود  یلع و  ترضح  ۀعجاف  زا  سپ  ارهز  ترـضح  ۀعجاف  يور  نیا  زا  دنداد و  رییغت  ار  ماکحا  لیطعت و 

.دوب ّصن  ربارب  رد  يأر  هب  داهتجا  هجیتن  اهنیا  ۀمه  داد و  خر  تاکز  نیعنام  راتشک  ۀعجاف  نآ ، زا  سپ  تسویپ و  عوقو  هب 

دوخ هک  ار  یئاروش  درک و  يأر  هب  داهتجا  رکب ، وبا  اریز  دوب  داهتجا  نامه  يارچو  نوچ  یب  ۀـجیتن  باطخ ، نب  رمع  تفـالخ  سپس 
هدهع هب  ار  نیملسم  روما  هک  یماگنه  هتفر ، رتارف  مه  وا  زا  رمع  و  تخادنارب ، درک ، یم  لالدتسا  شتفالخ ، تّحـص  دروم  رد  نآ  رب 

درک (2). میرحت  ار  شلوسر  ادخ و  لالح  لالح (1)و  ار  شلوسر  ادخ و  مارح  تفرگ ،

282 ص :

ج 1-ص 344. دواد - یبا  ننس  ثالثلا ، قالطلا  باب  - ملسم حیحص  - قالط هس  نتسناد  تسرد  ۀیضق  دننام  - 1
.عتمت باب  - جح باتک  - يراخب حیحص  جح ، باتک  - ملسم حیحص  - ناوناب ۀعتم  جح و  ۀعتم  میرحت  دننام  - 2
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رد هک  تفر  رتولج  يردـقب  شناینیـشیپ  زا  تشادرب و  داهتجا  نیا  رد  ار  يرت  هدرتسگ  ماـگ  دیـسر ، ناـمثع  هب  تبون  هک  یماـگنه  و 
دوخ یگدنز  اب  ار  شداهتجا  ناوات  دش و  اپرب  وا  هیلع  بالقنا  هجیتن  رد  تشاذـگ و  ریثأت  یلک  روطب  مدرم  ینید  یـسایس و  یگدـنز 

.تخادرپ

ّتنـس هب  مدرم  ندـنادرگزاب  يارب  يدایز  ياـهیراوشد  اـب  هجاوم  تفرگ ، تسدـب  ار  یمالـسا  تموکح  یلع ، ماـما  هک  ماـگنه  نآ  و 
دایرف نانآ  زا  یخرب  یلو  دیادزب  ار  نید  رد  هدـش  لخاد  ياهتعدـب  هک  دیـشوک  ناوت  مامت  اب  دـش و  نآرق  مکحم  ژد  ربمایپ و  فیرش 

« ! تفر نیب  زا  رمع  ّتنس  هک  ياو  : » دندروآرب

دنوادخ دورد  هک  - ترـضح نآ  هک  دوب  نیا  يارب  دندرک ، شتفلاخم  هدـیگنج و  یلع  ماما  اب  اهنآ  هک  منک  یم  نیقی  مراد  ابیرقت  نم 
لوط رد  هک  - ار اهیژک  اهفارحنا و  اهتعدـب و  دـنادرگزاب و  تسرد  صوصن  هب  درک و  تسار  هار  ندومیپ  هب  راداو  ار  ناـنآ  - داـب وا  رب 

ار ادـخ  لام  هک  یناتـسرپاوه  ایند و  لها  اصوصخ  دـندوب  هتفرگ  وخ  نادـب  مدرم  هک  یلاحرد  دودزب  دـندوب - هتـسب  نید  هب  لاـس   25
نانآ هب  مالسا  هک  یقوقح  نیرت  هداس  زا  ار  نیفعضتسم  هتشابنا و  ار  هرقن  الط و  دنتشادنپ و  ناگدرب  ار  ادخ  ناگدنب  هتسناد و  تمینغ 

.دندومن مورحم  هتشاد  ینازرا 

ره زا  اریز  دـننز  یم  فک  نآ  يارب  دـنراد و  يداهتجا  هوحن  نینچ  يوس  هب  لیم  ینامز ، ره  رد  نیربکتـسم  هک  مینیب  یم  يور  نیازا 
فادها هب  ندیسر  يولج  هتسب و  نانآ  رب  ار  هار  یهلا ، ماکحا  اما  و  دنهد ، یم  يرای  ناشفادها ، هب  ندیـسر  يارب  ار  نانآ  نکمم ، هار 

نآ رد  يدّـهعت  اریز  درک  ادـیپ  - نیفعـضتسم دوخ  زا  یتح  - ناکم ناـمز و  ره  رد  یناوریپ  داـهتجا  نیا  .دریگ و  یم  ار  ناشـضارغا  و 
ار نآ  نارادمتـسایس  هک  تسین  نآ  رد  يدازآ  نادـنچ  دراد و  دـهعت  هب  زاین  ماکحا  اّما  .تسا و  ناـسآ  نآ ، هب  ندرک  لـمع  تسین و 

تموکح
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، تسین نآ  رد  يدّهعت  چیه  تسا و  يأر  رد  يدازآ  یگژیو  ياراد  هک  ار  يأر  هب  داهتجا  دنمان و  یم  ادخ  مکح  ینعی  یـسارکوئت » »
تموـکح دـندش ، عـمج  هفیقـس  رد  ص »  » ربماـیپ تلحر  زا  سپ  هک  ناـنآ  سپ  ّتلم ، مکح  ینعی  دـنمان  یم  یـسارکمد »  » تموـکح

ار یسارکومد  تموکح  نآ ، ياجب  هدرک و  وغل  دوب ، هدرک  سیسأت  نآرق ، ماکحا  تایآ و  ساسارب  مالسا  ربمایپ  هک  ار  یـسارکوئت » »
يانعم باحـصا  نآ  هکنیا  وگ  دـنک ، یم  باختنا  تشاد  يربهر  تیحالـص  هک  ار  سکره  ّتلم  دوخ  نآ  رد  هک  دـندرک  نیزگیاـج 

یباختنا نینچ  تقیقح  رد  دنچره  .دندوب  هتخومآ  ار  یئاروش  ماظن  یلو  تسین  یبرع  يا  هژاو  نیا  اریز  دنتسناد  یمن  ار  یـسارکمد » »
.دنتشادن ار  تّما  یگدنیامن  ّتیحالص  هجو ، چیه  هب  دندش  باختنا  هک  نانآ  اریز  دشن  لصاح  زین 

زا لبق  هک  دنراد  اعّدا  دننک و  یم  راختفا  نآ  هب  هک  دنتسه  یـسارکومد  نارادفرط  دنرادن ، لوبق  ار  تفالخ  نامز ، نیا  رد  هک  اهنآ  و 
هب دارفا  نیرت  کـیدزن  زورما  ناـنیا  دنتـسه و  تعدـب  داـهتجا و  ناوریپ  اـه  ناـمه  دـیزگرب و  دوـخ  يارب  ار  ماـظن  نیا  مالـسا  هـمه ،

هتفرـشیپ و ناناملـسم  هدرک و  شیاتـس  ناـنآ  زا  یبرغ  ياـهتلود  مینیب  یم  هـک  تـسا  ور  نـیازا  .دنتـسه  یبرغ  کبـس  هـب  ياـهمیژر 
.دنمان یم  ناشرکفنشور 

زییمت يروش  یهلا و  مکح  نیب  دنریذپ و  یمن  ار  ّصن  ربارب  رد  داهتجا  دنتسه و  هّللا »  » تموکح ای  یسارکوئت »  » رادفرط نایعیـش  یلو 
هدـماین ّیـصن  هک  تسا  يدراوم  رد  يروش  داهتجا و  هکلب  درادـن  ماکحا  نتم  هب  یطبر  چـیه  - نانآ رظن  رد  - يروش اذـل  دـنا و  لـئاق 

: دومرف وا  هب  لاح  نیا  اب  دیزگرب و  ار  دمحم  شلوسر  دوخ  ناحبس ، يادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  .تسا 

 . (1) ِْرمَْألَا » ِیف  ْمُهْرِوا�ش  «َو 
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.نک تروشم  نانآ  اب  روما  رد  -و 

: دیامرف یم  تسا  تیرشب  ناربهر  رایتخا  هب  طوبرم  هک  هچنآ  اما 

 . (1) ُهَرَیِْخلَا » ُمَُهل  َنا�ک  ا�م  ُرا�تْخَی  ُءا�شَی َو  ا�م  ُُقلْخَی  َکُّبَر  «َو 

.تسین یباختنا  ار  نانآ  و  دنک ، یم  باختنا  دوخ  دنیرفآ و  یم  دهاوخ  یم  هچره  ناتراگدرورپ  -و 

ار باحصا  زا  یخرب  رگا  دنا و  هدرک  ّصن  هب  کّسمت  تقیقح ، رد  دنتسه ، ربمایپ  زا  سپ  یلع  ماما  تفالخ  هب  لئاق  نایعیش  رگا  سپ 
عیاض ار  شلوسر  ادخ و  مکح  ور ، نیازا  دندرک و  ضوع  يأر  هب  داهتجا  اب  ار  ّصن  هک  دـننک  یم  در  ار  یناسک  اهنت  دـننک ؛ یم  در 

یبرغ و ياـهتلود  هـک  تـسا  رطاـخ  نـیمهب  .تـسا و  هدـشن  هـتفرگ  زورما  هـب  اـت  هـک  دـندروآ  دـیدپ  مالـسا  رد  یفاکـش  دـندومن و 
اریز دننک  یم  دادملق  یعاجترا  دنزاس و  یم  مهّتم  ینید  بّصعت  هب  ار  نانآ  دـنرادن و  لوبق  ار  نایعیـش  مینیب ، یم  ار  ناشنادنمـشیدنا 
یم ادخ  هار  رد  داهج  هب  رما  دیامن و  یم  مجر  ار  یناز  دنک و  یم  عطق  ار  دزد  تسد  هک  دننک  عوجر  ینآرق  هب  دـنهاوخ  یم  نایعیش 

.تسا هنایشحو  دیدش و  نشخ و  یماکحا  اه ، یبرغ  رظن  رد  ماکحا  نیا  ۀمه  و  دنک ،

هدوب رطاخ  نیدـب  دـیاش  دـنا ، هتـسب  يرجه  مّود  نرق  زا  ار  داهتجا  باب  تنـس  ياـملع  یخرب  ارچ  هک  مدرب  یپ  مقیقحت ، لـالخ  رد  و 
ار کشخ  رت و  هک  تخورفارب  ینینوخ  ياـهگنج  هچ  دروآ و  تما  نیا  رـس  رب  اـه  هعجاـف  اـهالب و  هچ  داـهتجا  نیا  دـندید  هک  تسا 
رب يریاشع  ياهتموکح  جرمو و  جره  هک  درک  لیدـبت  زوت  هنیک  مصاختم و  یتّما  هب  ار  تّما  نیرتهب  هک  دوب  داهتجا  نیمه  دـنازوس و 

.دنتشگرب تیلهاج  هب  مالسا  زا  هدرک و  تموکح  نآ 

صوصن هک  یتقو  ات  تسبن و  دوخ  رب  زگره  ار  داهتجا  باب  هعیش ، اما  و 
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هدزاود دوجو  و  دیامن ، لیدبت  رییغت و  ار  صوصن  نیا  دناوت  یمن  سک  چـیه  تسا و  زاب  زین  داهتجا  باب  دراد ، دوجو  یهلا  ماکحا  و 
: دـنتفگ یم  ناماما  اریز  درک  یهارمه  ریـسم  نیا  رد  ار  ناـنآ  دـنا ، هدرب  ثرا  هب  ربماـیپ  ناشّدـج  زا  ار  دوخ  شناد  ملع و  هک  یماـما 

« . تسا هداد  حیضوت  ار  ماکحا  نیا  شربمایپ  دراد و  یمکح  نآ  رد  دنوادخ  هکنیا  رگم  تسین ، يا  هلئسم  چیه  »

نغدق ار  ربمایپ  ّتنـس  شراگن  نانآ  هک  دـندرک  يوریپ  يدـهتجم  باحـصا  زا  نوچ  تعامج  تنـس و  لها  هک  میناد  یم  نینچمه  و 
.دنتفاین دوخ  رب  .و . .  باحصتسا و  سایق و  يأر و  هب  داهتجا  هار  ندوشگ  زج  يا  هراچ  ربمایپ ، ماکحا  بایغ  رد  اذل  دندومن ،

: تفگ یم  اهنآ  هب  تسا و  ربمایپ  ملع  ةزاورد  وا  هک  دندمآ  درگ  یلع  ماما  دوجو  درگرب  نایعیش  هک  میمهف  یم  زین  اهنآ  زا  و 

یم هدوـشگ  رگید  رد  رازه  يرد  ره  زا  هک  دوـشگ  نم  رب  ار  شناد  زا  رد  رازه  ربماـیپ  هک  ارچ  دیـسرپب  دـیهاوخ ، یم  هـچره  نـم  زا  »
(1) دوش . »

.تسناد یمن  يزیچ  ربمایپ ، ّتنس  زا  یکدنا  زج  هک  دندش  عمج  نایفس  وبا  نب  هیواعم  نوماریپ  دندوبن ، هعیش  هک  نانآ  و 

.درک و يأر  هب  لمع  ادـخ ، نید  رد  شناینیـشیپ ، زا  شیب  دـش و  نانمؤم  ياورنامرف  رگمتـس ، هورگ  ربهر  یلع ، ماما  تاـفو  زا  دـعب  و 
هک یلاحرد  دـنک  یم  شداهتجا  هب  لمع  هنوگچ  وا  مسرپ  یم  نم  .دـنناد  یم  نیدـهتجم  املع و  زا  یحو و  بتاـک  ار  وا  تنـس  لـها 

شداهتجا زا  مه  نیا  هک  دنهد  خساپ  دیاش  و  دناسر ؟ یم  لتق  هب  رهز ، نداد  اب  تسا ، تشهب  لها  ناناوج  دّیـس  هک  ار  یلع  نب  نسح 
! ! دشاب هدرک  اطخ  هدرک و  داهتجا  دنچره  تسا 

تما زا  روزب  هک  یلاحرد  دننک  یم  مکح  هیواعم  داهتجا  هب  هنوگچ 
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؟ درک لیدبت  يرصیق  یهاشداپ  هب  ار  یئاروش  ماظن  تفرگ و  تعیب  دوخ  زا  سپ  دیزی  شدنزرف  يارب  سپس  دوخ و  يارب 

لها یلع و  نعل  هب  راداو  روز  هب  ار  مدرم  هک  یلاـحرد  دنـشخب  یم  وا  هب  شاداـپ  رجا و  کـی  دـنهد و  یم  شداـهتجا  هب  رظن  هنوگچ 
! ؟ دوب اجرباپ  مدرم  نایم  رد  ّتنس  نیا  لاس ، تصش  ات  درک و  یم  ربانم  يور  رب  ص »  » یفطصم يرارذ  ربمایپ و  تیب 

، نآ لاس  هدزاـی  هک  دـش  لزاـن  ربماـیپ  رب  لاـس  هس  تسیب و  تدـم  رد  یحو  هک  یتروص  رد  دـنناد  یم  یحو  بتاـک  ار  وا  هنوگچ  و 
یلاحرد دشاب  هدش  هنیدم  نکاس  هیواعم  هک  هدشن  هدید  یتیاور  چیه  رد  دروآ ، مالـسا  هک  هکم  حـتف  زا  سپ  و  دوب ، كرـشم  هیواعم 

یلعلا هّللاب  الا  هوق  لوح و ال  و ال  دش ! ؟ رـسیم  هیواعم  يارب  یحو  تباتک  هنوگچ  سپ  .درکن  تماقا  هکم ، رد  حـتف  زا  سپ  ربمایپ  هک 
.ادخ رب  هانپ  .میظعلا 

ریغ رب  رگمتس و  شا ، هعیـش  یلع و  دیاب  ای  دنا ؟ لطاب  رب  کی  مادک  قح و  رب  هورگ  مادک  دنک : یم  یئامندوخ  مه  زاب  لاوئـس  نیا  و 
یخرب یلو  تسا  هدرک  نشور  ار  زیچ  همه  ص »  » ربمایپ نامگ  یب  و  دنشاب ؟ لطاب  رب  ملاظ و  شناوریپ  هیواعم و  دیاب  ای  دنـشاب و  قح 

.دندنسپ یم  یفارحنا  ژک و  ار  نآ  ّتنس ، زا  يرادفرط  نایعدم  زا 

هن دـنا  هیواعم  ناوریپ  ناگدـننک ، عافد  هک  مدـید  یم  دروخ ، یم  مشچ  هب  هیواـعم  زا  عاـفد  هک  اـجنآ  رد  متاـقیقحت و  لـالخ  رد  نم 
، یلع نایعیـش  اب  هنوگچ  هک  یبای  یم  ینک ، لابند  ار  ناشاهرظن  هطقن  رگا  هژیوب  - دـنراد اـعدا  هک  هنوگ  ناـمه  - ربماـیپ تنـس  ناوریپ 
رد ار  ادخ  لوسر  هک  دـننک  یم  عافد  یباحـصا  زا  دـنریگ و  یم  نشج  دـیع ، کی  ناونع  هب  ار  اروشاع »  » زور دـنزرو و  یم  ینمـشد 

! دنراذگ یم  هّحص  ناشراتفر  لامعا و  رب  هدرک و  حیحصت  ار  اهنآ  تاهابتشا  و  دندرک ، تیذا  شتافو  زا  سپ  شتایح و  نامز 
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؟ دینک مّحرت  ناشنالتاق  نانمشد و  رب  لاح  نامه  رد  دیرادب و  تسود  ار  شتیب  لها  یلع و  امش  هک  دوش  یم  هنوگچ  یتسار 

رد يأر  هب  داـهتجا  دـنداد و  رییغت  ار  شلوسر  ادـخ و  ماـکحا  هک  یناـسک  زا  دـیراد و  یم  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  هنوگچ  اـمش 
؟ دینک یم  عافد  دندرک ، یهلا  ماکحا 

نعط شیهدـنامرف  رد  دومن و  یئوگ  نایذـه  هب  مهّتم  ار  وا  هکلب  تشاذـگن ، مارتحا  ربماـیپ  هب  هک  ار  یـسک  دـینک  یم  مارتحا  هنوگچ 
؟ درک

دندومن و بوصنم  ار  نانآ  ناشدوخ ، یـسایس  لئاسم  رطاخب  یـساّبع  تلود  ای  هیما  ینب  تلود  هک  دینک  یم  دیلقت  یناماما  زا  هنوگچ 
؟ درک ناشیفّرعم  ناشیاهمان (2) ناشددع (1)و  هب  ادخ  لوسر  هک  دینک  یم  اهر  ار  یناماما 

زا نوراه  ۀلزنم  هب  وا  هب  تبـسن  هک  ار  ربمایپ  ملع  رهـش  رد  درادن و  ربمایپ  زا  تسرد  تخانـش  هک  یـسک  زا  دـینک  یم  دـیلقت  هنوگچ 
؟ دینک یم  اهر  دوب ، یسوم 

! ؟ دیزگرب ار  تعامج » تنس و  لها   » حالطصا یسک  هچ 

دش و هریچ  تموکح  رب  هیواعم ، هک  یلاس  هب  مدرک  دروخرب  هکنیا  ات  منادب ، ار  يراذگمان  نیا  لیلد  هک  مدرک  وجتسج  خیرات  رد  نم 
ناوریپ یلع و  ۀعیـش  دندش : میـسقت  هورگ  ود  هب  نامثع  گرم  زا  سپ  تما  اریز  دندناوخ  تعامج ) لاس  « ) هعامجلا ماع   » ار لاس  نآ 
هیواعم تشاد ، نسح  ماما  اب  هک  یحلص  زا  سپ  دش ، ّطلسم  تموکح  رب  هیواعم  دیسر و  تداهش  هب  یلع  ماما  هک  یماگنه  .هیواعم و 

.دندرک يراذگمان  تعامج ، لاس  هب  ار  لاس  نآ  تشگ و  نیملسم  ياورنامرف 
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هب هن  دنتـسه  وا  تفالخ  رب  ناگدـننک  عامتجا  هیواعم و  ّتنـس  ناوریپ  اهنیا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تعامج » تنـس و  لـها   » ةژاو سپ 
ملع و ناشدج ، تنـس  هب  ءاقلط )  ) ناگدشدازآ زا  شیب  ربمایپ ، تیب  لها  هّیرذ و  زا  ناماما  هک  ارچ  ادخ ؛ لوسر  ّتنـس  ناوریپ  يانعم 

یئانـشآ هکم  هب  نارگید  زا  رتشیب  هکم  لها  دـنهاگآ و  تسا  تیب  رد  هچنآ  هب  همه  زا  شیب  تیب  لها  .دـنراد و  تخانـش  یهاـگآ و 
.میدومن و يوریپ  ناشنانمـشد ، زا  هدرک و  تفلاخم  هدرک ، دای  ار  اهنآ  ص »  » ربماـیپ هک  یماـما  هدزاود  اـب  - هنافـسأتم - اـم یلو  دـنراد 

لاح نیا  اب  تسا ؛ هدومن  نییعت  دنا ، شیرق  زا  اهنآ  همه  هک  ار ، هفیلخ  هدزاود  ربمایپ  دیوگ : یم  هک  یثیدح  نآ  هب  میراد  رارقا  هچرگ 
رب عامتجا  شدوصقم  دناوخ ، تعامج  ّتنس و  لها  ار  ام  هک  هیواعم  دیاش  میور و  یمن  رتولج  هناگراهچ ، يافلخ  مان  زا  سپ  هشیمه 
نآ تسناوتن  یسک  تشاد و  همادا  لاس  تصـش  ات  هک  دشاب  یم  شتیب  لها  یلع و  مانـشد  نآ  داد و  جاور  ار  نآ  دوخ  هک  دوب  یتنس 
رب ناـیوما  هک  دـنهد  یم  ربخ  اـم  هب  ناـسیونخیرات  زا  یخرب  -و  دـشاب دونـشخ  وا  زا  شیادـخ  هک  - زیزعلا دـبع  نب  رمع  زج  درادرب  ار 

.دوب هتشادرب  ار  یلع  نعل  مانشد و  ّتنس  يو  اریز  دوب ، نایوما  زا  دوخ  وا  هک  یلاحرد  دندرک  هئطوت  زیزعلا  نب  رمع  نتشک 

ام اریز  میراذگ  رانک  ار  ّتیبصع  میهن و  ماگ  تقیقح  يوجتسج  رد  یلاعت ، كرابت و  يادخ  تیاده  اب  دیئایب  نم ! ةریـشع  لها و  يا 
ام .دنتـساوخ  ام  يارب  ناگتـشذگ  هک  میتسه  يا  یئارگبقع  يرکف و  دومج  ناینابرق  کـیرات و  خـیرات  ناـینابرق  نایـسابع و  ناـینابرق 

.دندش فورعم  نادب  اهنآ ، لاثما  هبعش و  نب  هریغم  صاع و  نب  ورمع  هیواعم و  هک  میتسه  یگنرین  بیرف و  ناینابرق  دیدرت ، نودب 

دهد و یم  ناتشاداپ  راب  ود  دنوادخ  دیبای و  تسد  نشور  ياهتیعقاو  هب  ات  دینک  یسررب  ثحب و  نامیمالسا ، خیرات  تقیقح  رد  دیئایب 
دیاش
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هدنادرگزاب دندش ، میـسقت  هقرف  هب 73  هدـش و  هدز  تبیـصم  شربمایپ ، تافو  زا  سپ  هک  یتما  نیا  تدـحو  عامتجا و  امـش ، ۀلیـسوب 
.دوش

روتـسد ام  هب  ربمایپ  دوخ  هک  ربمایپ  تیب  لها  زا  يوریپ  يارب  هدش و  عمج  هّللا » لوسر  دمحم  هّللا  الا  هلا  ال   » مچرپ ریز  رد  دیئایب  ناه !
: دومرف ترضح  .دیباتشب  تسا  هداد  ار  نانآ  زا  يوریپ 

زا نانآ  هک  ارچ  دیهدن  دای  نانآ  هب  دیوش و  یم  كاله  هک  دیئوجن  فّلخت  نانآ  زا  دـیوش و  یم  كاله  هک  دـیریگن  یـشیپ  نانآ  رب  »
(1) دنتسه . » رتاناد  امش 

نیمز دشخب و  یم  تینما  شمارآ و  یگمیـسارس ، فوخ و  زا  سپ  ار  ام  دراد و  یمرب  ام  زا  ار  شبـضغ  دنوادخ ، میدرک ، نینچ  رگا 
هک - دزاس یم  رهاظ  ام  يارب  مالّـسلا ) هیلع  يدهم  ماما   ) ار شدوخ  ّیلو  دنادرگ و  یم  نیمز  ثراو  ار  ام  دنک و  یم  راذـگاو  ام  هب  ار 
هب دشاب و  هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هکنیا  زا  سپ  دنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ام  نیمز  وا  روهظ  اب  ات  - تسا هداد  هدـعو  ام  هب  ص »  » ربمایپ

.دناشفا یم  یتیگ  رسارس  رد  ار  شرون  دنوادخ  وا ، ۀطساو 
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ثحب يارب  ناتسود  زا  توعد 

مناتسود زا  رفن  هس  راصبتسا 
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قح بهذـم  يارب  ما  هنیـس  اریز  مدرک  یم  ساسحا  منورد  رد  یـشمارآ  شیاسآ و  دوب ، مناج  حور و  يارب  یـشوخ  زاغآ  لّوحت  نآ 
تسین و نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  هک  یعقاو  مالـسا  يارب  وگب  یهاوخ  رگا  دوـب و  هدـش  هدوـشگ  مدوـب ، هدرک  فـشک  هزاـت  ار  نآ  هک 

ناوت رگید  دوب و  هتفرگ  ارف  تشاد ، ینازرا  نم  هب  دـنوادخ  هک  يراگتـسر  تیادـه و  تمعن  زا  يرورغ  رورـس و  ار  مدوجو  رـسارس 
.منک اشفا  وگزاب و  ناگمه  يارب  ار  تقیقح  نیا  دیاب  هک : متشاذگ  رارق  دوخ  اب  متشادن و  ار  تمعن  نیا  نتشاد  ناهنپ  توکس و 

« . ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  ا�ّمَأ  «َو 

.نک وگزاب  ار  تراگدرورپ  تمعن  -

لال یناطیـش  قح ، رب  تکاس  هنرگ  دوش و  اشفا  تسیاب  یم  دوب و  ترخآ  ایند و  رد  یمظع  تمعن  نیا  هک  رتـالاب  نیا  زا  یتمعن  هچ  و 
زا سپ  و  تسا ،
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.تسین یهارمگ  زج  يزیچ  رگید  قح 

ربمایپ هک  دوب  تعامج  تنس و  لها  يافص  یلد و  هداس  مزاس ، رـشتنم  ار  تقیقح  هک  تشاد  یماو  ساسحا  نیا  هب  ارم  رتشیب  هچنآ  و 
نیا و  دننک ، يوریپ  ار  قح  ات  دوش  هدودز  هتفاب ، اهنآ  بلق  رب  خیرات  هک  يا  هدرپ  نآ  تسا  یفاک  دنراد و  یم  تسود  ار  شتیب  لها  و 

.داد خر  مدوخ  صخش  يارب  هک  دوب  يزیچ  نامه 

(1) ْمُْکیَلَع . » ّللَا 
�

ُه َّنَمَف  ُْلبَق ، ْنِم  ُْمْتنُک  َِکل�ذَک  »

.داهن ّتنم  امش  رب  دنوادخ  هک  دیدوب  نینچ  نیا  هتشذگ  رد  -و 

یمّوس نید و  داتـسا  ناشرفن  ود  .مدرک  ثحب  هب  توعد  دندرک ، یم  سیردـت  هدکـشناد  رد  نم  هارمه  هک  ار  مناتـسود  زا  رفن  راهچ 
و لاّمج » « ، » سنوت  » زا هکلب  دندوبن  هصفق »  » زا رفن  راهچ  ره  هتبلا  .دوب  یمالسا  هفسلف  داتسا  صخـش ، نیمراهچ  یبرع و  نابز  داتـسا 
متسه و یناعم  یخرب  كرد  زا  رصاق  دوخ ، نم  هک  مدنامهف  اهنآ  هب  مدرک و  توعد  مهم  عوضوم  نیا  هب  ار  نانآ  نم  دندوب  هسوس » »
هب راداو  ار  اهنآ  لزنم ، رد  دنیایب و  ملزنم  هب  يرادا  تقو  ندش  مامت  زا  سپ  هک  دـنتفریذپ  نانآ  .ما  هدومن  دـیدرت  روما ، زا  یـضعب  رد 

دنبلد باتک  هب  ناشرفن  هس  .دراد  نید  رد  یتفگـش  بیجع و  ياهاعّدا  شا ، هدنـسیون  هک  متفگ  مدرک و  تاـعجارم »  » باـتک هعلاـطم 
ار هام  ةرک  دـنراد  زورما  اه  یبرغ  : » تفگ هدرک  اهر  ار  ام  هسلج ، جـنپ  راهچ  زا  سپ  دوب  برع  نابز  داتـسا  هک  یمراهچ  یلو  دـندش 

!« دیتسه یمالسا  تفالخ  يوجتسج  رد  زونه  امش  دننک و  یم  ریخست 

ندیسر يارب  هک  مدرک  یم  ناشکمک  رایسب  نم  هتبلا  .دندش  هعیـش  رـصبتسم و  هس  ره  دش ، مامت  باتک  ندناوخ  هک  هام  کی  زا  سپ 
زا قح  هب 
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هدیـشچ ار  تیاده  ینیریـش  مدوب و  هدروآ  تسدب  يدایز  تامولعم  قیقحت ، لاس  دـنچ  لوط  رد  اریز  دـنوش ، دراو  هار  نیرت  کیدزن 
رد سرد  تاسلج  هتـشذگ  رد  اهنآ  اب  هک  هصفق »  » زا ار  مناتـسود  زا  رفن  دـنچ  راـبره  رد  نینچمه  .مدوب و  نیبشوخ  هدـنیآ  هب  مدوب و 
یم توعد  وگتفگ  ثحب و  هب  متـشاد ، یتیمیمـص  یتسود و  اهنآ  اب  هک  منادرگاش  زا  یخرب  متـشاد و  هنایفوص  یئاهطابترا  ای  دجـسم 

تـسود ار  نانآ  هکره  میدوب و  هدش  فرـشم  تیب ، لها  تیالو  هب  نام  همه  هک  میدرک  ادیپ  يدایز  هورگ  هّللا  دـمحب  هکنیا  ات  مدرک 
رد میدرک و  یم  یلاحـشوخ  ناـشدایعا  رد  میدوـب ؛ نمـشد  وا  اـب  دـیزرو ، یم  ینمـشد  اـهنآ  اـب  هکره  میتـشاد و  شتـسود  تـشاد ،

.میتشاد یم  اپرب  ازع  سلاجم  هدوب و  راوگوس  ناشاروشاع 

راصبتسا مالعا 

رد راب  نیتسخن  يارب  ینـشج  هک  دوب ، ردـص  رقاـب  دـمحم  دیـس  یئوخ و  ياـقآ  هب  متـشون  مراصبتـسا  هنیمز  رد  هک  یئاـه  هماـن  نیلّوا 
عیشت و هب  ما و  هدش  هعیـش  نم  هک  دندیمهف  همه  دش و  راکـشآ  ماع  صاخ و  يارب  نم  رما  و  میتفرگ ، ریدغ  دیع  تبـسانم  هب  هصفق » »
متـسه و یلیئارـسا  سوساج  نم  هک  دـش  رپ  روشک  رد  اه  هعیاـش  اـهتمهت و  يوس ، نآ  زا  اذـل  منک و  یم  توعد  تیب  لـها  زا  يوریپ 

 . . .و مزیگنا و  هنتف  میوگ و  یم  مانشد  ار  باحصا  مزادنا و  یم  یلدود  کش و  هب  ناشنید  رد  ار  مدرم 

سامت دـندرک ، یم  تفلاخم  تخـس  نم  اب  هک  وروم » حاتفلا  دـبع   » و یـشونغ » دـشار   » مناتـسود زا  رفن  ود  اـب  تختیاـپ )  ) سنوت رد 
هب اـهباتک و  هب  هک  تـسا  بـجاو  میناملـسم ، رگا  اـم  مـتفگ : اـجنآ  رد  هـک  دـش  رازگرب  يا  هـسلج  حاـتفلا » دـبع   » لزنم رد  مـتفرگ و 

هب مینک و  هعجارم  نامخیرات 
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ار اه  نآ  لقع  هن  تسا و  نید  لوبق  دروم  هن  هک  تسا  یئاـهزیچ  نآ  رد  هک  متفگ  مدیـشک و  شیپ  ار  يراـخب  حیحـص  لاـثم ، ناونع 
اب هچره  نم  یهد ؟ یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  يراـخب  حیحـص  هک  یتسه  هک  وت  دـنتفگ : نم  هب  دـندش و  ینابـصع  تخـس  .دریذـپ  یم 

عیشت هب  راداو  ار  ام  تسین ، مزال  يا  هدش  هعیـش  وت  رگا  : » دنتفگ هدرک و  در  ارم  منک ، ثحب  هب  عناق  ار  نانآ  مدرک  شالت  يدرـسنوخ 
رگا دراد  هدیاف  هچ  متفگ : درادـن . » لوبق  ار  مالـسا  هک  میگنجب  یتموکح  اب  میهاوخ  یم  ام  میراد ، ندـش  هعیـش  زا  رت  مهم  ام  ینک ،

زا ترفن  اب  نامرادید  لاحره  هب  .درک  دیهاوخ  لمع  اهنآ  زا  رتدب  دیناد ، یمن  ار  مالـسا  تقیقح  هک  ماد  ام  دیـسرب ، تموکح  هب  امش 
.تفریذپ نایاپ  رگیدکی 

دنتشادن و یمالسالا » هاجنالا  هکرح   » زا ربخ  زونه  اهنآ  اریز  تفرگ  جوا  ام  هیلع  نیملسملا  ناوخا  یخرب  يوس  زا  اه  هعیاش  هجیتن  رد 
زا ار  نانآ  هکنیا  ات  مرادن  مدرم  نید  رد  کیکشت  زج  يا  همانرب  متـسه و  تموکح  هدناشن  تسد  نم  هک  دندرک  عیاش  دوخ  نایم  رد 

.مرادزاب تسا ، تموکح  اب  دربن  هک  ناشیلصا  ۀیضق 

ار هنایفوص  ياه  هویـش  هک  یناوریپ  زا  دـندرک و  یم  يراکمه  نیملـسملا  ناوخا  فص  رد  هک  یناناوج  زا  نم  يرود  يریگ و  هرانک 
يرپس ناماه ، هداوناخ  ناردارب و  نایم  ناـمنطو و  رد  ناـگناگیب  نوچمه  ار  يراوشد  ياـه  نارود  دـش و  زاـغآ  دـندرک ، یم  لاـبند 

يوجتـسج رد  دـندمآ و  یم  سنوت  رگید  ياهرهـش  زا  ناناوج  زا  یخرب  هک  ارچ  داد ؛ نآ  زا  رتهب  اـم  هب  ناحبـس  يادـخ  یلو  میدرک 
رد ناناوج  زا  یخرب  هجیتن  رد  هک  متـشاد  یم  لوذـبم  اـهنآ  ندرک  عناـق  يارب  ار  دوخ  یعـس  شـالت و  ماـمت  مه  نم  دـندوب ، تقیقح 

.دندش رختفم  عیشت  هب  دیزوب » يدیس   » و هسوس »  » و ناوریق »  » رد تختیاپ و 

زا یخرب  هب  هار  رس  رد  منک ، ترفاسم  قارع  هب  متساوخ  یم  هک  ناتسبات  رد  و 
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.دندش رصبتسم  هّللا  دمحب  هک  مدرک  ثحب  نانآ  اب  مدز و  رس  دنله  هسنارف و  رد  ناتسود 

رد املع  زا  یخرب  هک  مدرک  رادید  ردـص  رقاب  دـمحم  دیـس  اب  فرـشا  فجن  رد  هک  یماگنه  دـش  ناوارف  مرورـس  يداش و  ردـقچ  و 
هب و  تسا » هتـشاک  سنوت  رد  ار  تیب  لها  يارب  عیـشت  رذب  درم  نیا  : » هک تفگ  یم  هدرک  یفرعم  نانآ  هب  ارم  وا  دـندوب و  شرـضحم 

، دوب هدش  هداد  سنوت  رد  راب  نیتسخن  يارب  ریدغ  دیعس  دیع  نشج  تراشب  نآ  رد  دوب و  هدیسر  وا  هب  ما  همان  یتقو  هک  داد  ربخ  اهنآ 
رد تبرغ  اـه و  يریگ  هراـنک  اـه و  هعیاـش  اـه و  تمواـقم  اـه و  تدـش  اـه و  یتخـس  زا  مه  نم  .تسا  هدرک  هیرگ  قوش  تدـش  زا 

.مدرک تیاکش  وا  هب  نامرهش ،

: تفگ شنانخس  رد  دیس 

ترـضح نآ  هب  دـمآ و  ص »  » ربمایپ دزن  رفن  کی  .تسا  راوشد  تخـس و  یـسب  تیب ، لها  هار  اریز  درک  لمحت  ار  اـه  یتخـس  دـیاب  »
.اهالب يرایسب  تّدش و  هب  داب  تراشب  ارت  سپ  دومرف : ترضح  .مراد  تسود  ارت  نم  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع 

زین ار  نیـسح  نسح و  تفگ : نانمـشد ! يرایـسب  هب  مهد  تا  هدژم  سپ  دوـمرف : .مراد  یم  تسود  مه  ار  یلع  تیوـمع  رـسپ  تفگ :
 . . .شاب اهالب  شراب  رقف و  رظتنم  سپ  دومرف : مراد ! یم  تسود 

ار شنارای  ناشیوخ و  نادـنزرف و  دوخ و  ناج  مالّـسلا ، هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  وبا  هک  یّقح  هب  توعد  هار  رد  میا  هدرک  هچ  ام  هزاـت 
- نم ردارب  - سپ .دـنزادرپ  یم  ار  تیب  لها  تیالو  ناوات  زورما  هب  ات  هداد و  ینابرق  شهار  رد  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  درک و  شراـثن 
، دنک تیاده  وت  ۀلیـسوب  ار  رفن  کی  دنوادخ  رگا  ینکب و  اه  يراکادف  اه و  يراوشد  اه و  تمحز  یـضعب  لّمحت  قح ، هار  رد  دـیاب 

« . تسا رت  هدنزرا  رتهب و  وت  يارب  اهیف  ام  ایند و  زا 
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زا مناردارب  اب  رتشیب  هک  داد  روتـسد  نم  هب  مراذـگ و  رانک  ار  يریگ  هرانک  اوزنا و  هک  درک  تحیـصن  نم  هب  ردـص  ياـقآ  نینچمه  و 
زا یئادج  يرود و  ات  مراذـگ  زامن  ناشرـس  تشپ  هک  درک  رما  نم  هب  دـنیوج و  يرود  نم  زا  اهنآ  دـنچره  موش  کیدزن  تنـس  لها 

هنایم دنناد ، یمن  هچنآ  اب  مدرم  نامگ  یب  هدش و  فیرحت  خیرات  ءوس و  تاغیلبت  ینابرق  دنا و  هانگ  یب  نانآ  انامه  دشابن و  نم  يوس 
.دنرادن يا 

تحیـصن ار  ام  شدّدعتم ، ياه  همان  رد  هتـسویپ  میکح  یئابطابط  یلع  دمحم  دیـس  داد و  نم  هب  ار  دـنپ  نامه  ابیرقت  مه  یئوخ  ياقآ 
.تشاذگ یم  ام  رصبتسم  ناردارب  یگدنز  ةویش  رد  یگرزب  ریثأت  هک  درک  یم 

هتـسناد مزال  دوخرب  دش و  رایـسب  نوگانوگ  ياهتبـسانم  رد  فجن  ياملع  اب  رادید  فرـشا و  فجن  هب  نم  ياهترایز  تروص ، ره  رد 
هک موش  رضاح  ردص  رقاب  دمحم  دیس  سرد  رضحم  هب  منارذگب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  راوج  رد  ار  لاس  ره  یلیطعت  هک  مدوب 

قفوم ارم  زین  دـنوادخ  مورب و  ناماما  ياهمرح  ترایز  هب  هک  متـسناد  بجاو  مزـال و  دوخرب  مدرب و  ناوارف  ياـه  هرهب  اهـسرد  نآ  زا 
موش فرشم  دراد ، دوجو  ناریا  رد  يوروش ) زرم  کیدزن  يرهش   ) دهشم رد  هک  زین  ع »  » اضر ماما  مرح  ترایز  هب  یتح  هک  دینادرگ 

.مدومن ینایاش  ياه  هدافتسا  هدش و  انشآ  املع  زا  يرایسب  اب  زین  اجنآ  رد  و 

رد راـید  نآ  نیرـصبتسم  هب  کـمک  تاـکز و  سمخ و  رد  فرـصت  ةزاـجا  - میدرک یم  دـیلقت  وا  زا  هـک  - یئوـخ ياـقآ  نـینچمه  و 
نیرتشیب هک  مدوب  هدرک  سیـسأت  ار  یمیظع  دـیفم و  ۀـناخباتک  زین  نم  .دوب و  هداد  فراصم ، ریاس  اـهباتک و  زا  ناـشاهزاین  ندروآرب 

نآ زا  يرایـسب  هّللا  دـمحب  مدراذـگ و  تیب » لـها  هناـخباتک   » ار نآ  مسا  مدوـب و  هدرک  عـمج  نآ  رد  - نیقیرف زا  - ار قـیقحت  رداـصم 
.دندرک هدافتسا 

شیپ لاس  هک 15  یماگنه  دش  نادنچ  ود  نامرورس  يداش و 
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يراذـگمان بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نابایخ  مان  هب  متـشاد  تنوکـس  نآ  رد  هک  ینابایخ  ماـن  هک  درک  تقفاوم  هصفق  رادرهـش  اـبیرقت ،
هب يداـیز  تبحم  هقـالع و  تسا و  دـنمجرا  ناناملـسم  زا  وا  اریز  میوگ  ساپـس  ار  وا  تمدـخ  نیا  هک  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  .دـنک و 

مارتحا تبحم و  هقـالع و  اـم  هب  تبـسن  هجیتـن  رد  مه  وا  مداد و  هیدـه  وا  هب  ار  تاـعجارم »  » باـتک زین  نم  دراد و  یلع  ماـما  صخش 
.دزاس هدروآرب  ار  شیاهوزرآ  دهد و  شریخ  يازج  دنوادخ  سپ  دوب  لئاق  یناوارف 

دنام و قفومان  ناش  هشقن  هّللا  دمحب  یلو  دـنرادرب  نابایخ  نیا  زا  ار  بلاط » یبا  نب  یلع   » مان هک  دـندرک  شالت  نازوت  هنیک  زا  یخرب 
نیا دوب و  هدش  هتشون  نآ  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  نابایخ  مان  هک  دیسر  یم  ام  هب  ناهج  يوس  ره  زا  اه  همان  تشگ و  تیبثت  نابایخ  مان 

.دوب هدرک  كرابم  ار  ام  یخیرات  بوخ و  رهش  فیرش ، مان 

هچره رد  شالت  میـشاب ، هدرک  لمع  فرـشا ، فجن  ياملع  ياهتحیـصن  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  همئا  ياهتحیـصن  هب  هکنیا  يارب  و 
اه یگریت  يور ، نیازا  مدومن و  یم  هماقا  نانآ  اب  ار  تعامج  زامن  هراومه  میدرک و  بهاذم  ریاس  زا  نامناردارب  هب  ندش  رت  کیدزن 

.میزاس عناق  دندیسرپ ، یم  نام  هدیقع  وضو و  زامن و  ةوحن  زا  هک  ار  ناناوج  زا  یخرب  میتسناوت  تفای و  شهاک  اه  هنیک  و 

قح ییامنهار 

تسا اقآ  نالف  رسمه  هک  مناخ  نالف  ةرابرد  تبحص  لوغـشم  اهنز  یـسورع ، نشج  کی  رد  سنوت و  بونج  ياهاتـسور  زا  یکی  رد 
اقآ نالف  اب  مناخ  نالف  دوش  یم  رگم  تفگ : یتفگش  اب  داد ، یم  شوگ  ناشاهفرح  هب  دوب و  هتـسشن  نانآ  نایم  رد  هک  ینزریپ  .دندوب 

؟ دشاب هدرک  جاودزا 
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؟ دینک یم  بجعت  امش  ارچ  دراد ؟ لاکشا  هچ  رگم  دنتفگ : وا  هب 

.دنتسه یعاضر  ردارب  رهاوخ و  درم ، نز و  نیا  هداد و  ریش  ار  ود  ره  وا  تفگ :

هب ار  وا  همه  هک  نزریپ  نآ  هک  داد  یهاوگ  نز  ردپ  .دننک  قیقحت  اهدرم  دش  انب  .دنداد و  ناشنارهوش  هب  ار  كانتشحو  ربخ  نیا  اهنز 
ره تمایق  .تسا  هدروخ  ریش  نز  نآ  زا  شرسپ  هک  داد  ار  تداهش  نیمه  زین  درم  ردپ  هداد و  ریـش  ار  شرتخد  دنتخانـش ، یم  یگیاد 

هدوب يا  هعجاف  نینچ  ببس  هک  درک  یم  نیا  هب  مهتم  ار  يرگید  کیره ، دنداتفا و  مه  ناج  هب  بوچ  گنـس و  اب  دش و  اپرب  هلیبق  ود 
تّدم نیا  رد  نز ، نآ  تشذگ و  یم  جاودزا  نیا  زا  لاس  هد  هکنیا  هژیوب  دیناشک ، دهاوخ  یهلا  باذع  بضغ و  هب  ار  نانآ  هک  تسا 

.دوب هدیئاز  دنزرف  هس 

یـشکدوخ تساوخ  یم  یتح  دومن و  يراددوخ  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هدرک و  رارف  شردـپ  لزنم  هب  ربخ ، ندینـش  ضحمب  زین  نز 
هدروآ دنزرف  وا  زا  هدرک و  جاودزا  شیعاضر  ردارب  اب  هک  دریذپب  تسناوت  یم  هنوگچ  .تشادن  ار  يا  همدص  نینچ  لّمحت  اریز  دـنک 

نادرمریپ زا  یکی  دـندش و  حورجم  اهدروخودز  رثا  رد  هلیبق  ود  زا  يا  هدـع  نایم  نیا  رد  تسا ؟ هتـشادن  ربخ  ارجام  زا  چـیه  تسا و 
، دننک اتفتسا  هیضق  نیا  رد  دنورب و  املع  دزن  هک  درک  تحیصن  اهنآ  هب  تخاس و  فقوتم  اتقوم  ار  اهدربن  هدرک ، تلاخد  دیفـس  شیر 

.دوش ادیپ  ناشیارب  یلح  هار  دیاش 

یم هک  یملاع  ره  هب  یلو  ندومن  دادمتـسا  هیـضق  لح  رد  اـملع  زا  ندرک و  دـمآ  تفر و  یگرزب  ياهرهـش  هب  دـندرک  عورـش  اـهنآ 
يارب داد و  یم  هشیمه  يارب  درم  نز و  یئادج  ترورض  جاودزا و  تمرح  هب  اوتف  دنتـشاذگ ، یم  نایم  رد  وا  اب  ار  نایرج  دندیـسر و 

 . . ! .و داد و  یم  نانآ  هب  هام  ود  هزور  ای  هدرب  کی  ندرک  دازآ  هب  روتسد  هرافک 
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کی اب  یتح  ار  تعاضر  یکلام ، بهذم  ناوریپ  اریز  دنداد  ار  خساپ  نامه  زین  اهنآ  دندیسرپ و  اجنآ  ياملع  زا  دندیسر و  هصفق »  » هب
رد نوچ  تفگ : درک و  سایق  رمخ  رب  ار  ریش  هک  دننک  یم  کلام  ماما  هب  ادتقا  هلئـسم ، نیا  رد  دنناد و  یم  ربتعم ، ندروخ  ریـش  هرطق 

ریـش زا  هرطق  کی  اب  زین  تعاضر  نیارباـنب ، تسا » مارح  زین  شکدـنا  سپ  تسا ، رکـسم  شداـیز  هچره   » هک هدـش  هتفگ  رمخ  دروم 
.دبای یم  ققحت 

همه وا  اریز  دیسرپب  ایاضق  نیا  لثم  رد  یناجیت »  » زا تفگ : داد و  نانآ  هب  ارم  لزنم  سردآ  هدرک و  تولخ  اهنآ  اب  نیرـضاح  زا  یکی 
یم بولغم  ار  همه  نیتم ، ياهلالدتـسا  اب  درک و  یم  ثحب  ناملاع  نیا  اب  هک  مدـید  راـب  نیدـنچ  ار  وا  نم  دسانـش و  یم  ار  بهاذـم 

.تخاس

ربخ نم  هب  ار  نایرج  مامت  مدرب و  ما  هناخباتک  هب  دوخ  اب  ار  وا  هک  یماگنه  درک ، وگزاـب  نم  يارب  ار  نانخـس  نیا  نیع  نز  نآ  رهوش 
: تفگ داد و 

.میرادن لکـشم  نیا  يارب  یلح  هار  چیه  ام  دنا و  هدـنام  تسرپرـس  یب  منادـنزرف  دـنک و  یـشکدوخ  دـهاوخ  یم  ممناخ  نم ! ياقآ  »
رد نونکات  اریز  متفرگ  ریخ  لاف  هب  ار  نیا  منیب ، یم  يدایز  ياـهباتک  اـجنیا  رد  هکنیا  زا  نم  دـنا و  هداد  اـم  هب  ار  امـش  سردآ  نونکا 

« .دوش لح  امش  تسدب  ام  لکشم  مراودیما  سپ  مدوب ! هدیدن  هناخباتک  کی  رد  باتک  ردق  نیا  مرمع  مامت 

یلو مناد  یمن  تفگ : مدرک ، لاوئـس  نز  ریپ  نآ  زا  شندروخ  ریـش  رادـقم  زا  سپـس  مدیـشیدنا  يرادـقم  مدروآ و  شیارب  يا  هوهق 
هدرب هیاد  نزریپ  نآ  هناخ  هب  ار  وا  راب  هس  ای  ود  هکنیا  هب  هداد  تداهـش  شردـپ  تسا و  هدروخن  ریـش  راـب  هس  اـی  ود  زا  شیب  مرـسمه 
تسد رب  ار  دوخ  هراچیب  .تسا  زیاج  لالح و  حیحـص و  ناتجاودزا  تسین و  يزیچ  امـش  رب  سپ  دشاب ، تسار  نیا  رگا  متفگ : .تسا 
میور رب  ار  شمارآ  ياهرد  وت  دهد ، ریخ  تراشب  ارت  ادخ  : » تفگ یم  ندیسوب و  ارم  رـس  تسد و  درک  عورـش  تخادنا و  نم  ياپ  و 

اروف و  يدوشگ . »
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هک تفر  تعرس  هب  تفرگ و  نتفر  ةزاجا  دنک ، تساوخرد  لیلد  دیامن و  قیقحت  نم  زا  هکنآ  یب  و  دنک ، مامت  ار  شا  هوهق  هکنآ  یب 
.دهد هدژم  ار  شناشیوخ  نادنزرف و  نز و 

، تعاـمج هعمج و  ماـما  هد ، يادـخدک  ممناـخ ، ردـپ  مردـپ ، درک : یفرعم  نینچ  ار  اـهنآ  دـندمآ و  نـم  دزن  رفن  تـفه  اـب  دـعب  زور 
؟ دننک راسفتسا  شندش  لالح  و  تعاضر »  » هّیضق زا  دنا  هدمآ  تسا ، هسردم  ریدم  مه  یمتفه  نیا  هلیبق و  ریپ  ینید ، يامنهار 

هدمآ ام  دـنتفگ : .متفگ  دـماشوخ  اهنآ  هب  مدروآ و  هوهق  .مدوب  ناشیاهوگتفگ  لادـج و  رظتنم  مدرب و  ما  هناخباتک  هب  دوخ  اب  ار  همه 
زین شربمایپ  هدرک و  مارح  نآرق  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یلاحرد  يدرک  لـالح  ار  یگراوخریـش »  » هنوگچ هک  مینک  ثحب  وت  اـب  میا 

: هدومرف

« . دوش یم  مارح  بسن  اب  هچنآ  دوش ، یم  مارح  تعاضر  اب  »

.هتسنادن اور  ار  نآ  زین  کلام  ماما  و 

ار همه  مناوت  یمن  میوگب ، نخـس  امـش  کی  کی  اب  مهاوخب  رگا  سپ  رفن ، کی  نم  دـیرفن و  تشه  هّللا  ءاش  ام  امـش  نایاقآ ! متفگ :
ام نیب  مه  امـش  منک و  ثحب  وا  اب  ات  دینک  باختنا  ار  رفن  کی  تسا  رتهب  سپ  .دوش  یم  مگ  هدوهیب  ياهفرح  رد  نامثحب  منک و  عناق 

.دیئامن يرواد  اتود 

مه وا  .دـندرک و  یفرعم  رت  ملاع  رتاناد و  همه  زا  ار  وا  دـندرپس و  ناش  ینید  ياـمنهار  هب  ار  دوخ  رما  دـمآ و  ناشـشوخ  يأر  نیا  زا 
؟ منک یم  لالح  ار  ناماما  لوسر و  ادخ و  مارح  نم  هنوگچ  هک  دیسرپ 

نایب ار  شلیـصفت  هدومرف و  رکذ  لامجا  هب  يا  هیآ  کی  رد  ار  تعاضر »  » دـنوادخ یلو  .يراک  نینچ  زا  مرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  متفگ :
.تسا هداد  حیضوت  ار  هیآ  فیک  ّمک و  وا  هدرک و  راذگاو  شربمایپ  هب  ار  نآ  هکلب  تسا ، هدرکن 
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.دناد یم  مارح  ریش ، هرطق  کی  اب  یتح  ار  تعاضر  کلام  ماما  تفگ :

؟ تسیچ ناماما  ریاس  هب  عجار  امش  رظن  هنرگ  تسین و  تّجح  ناناملسم  مامت  رب  کلام  ماما  نخس  یلو  .مناد  یم  متفگ :

.دنا هتفرگ  ارف  ادخ  لوسر  زا  همه  .دشاب  یضار  ناش  همه  زا  دنوادخ  داد : خساپ 

؟ تسا ضراعم  فلاخم و  ادخ  لوسر  رظن  اب  شرظن  هک  کلام  ماما  دیلقت  رد  یهد  یم  دنوادخ  خساپ  هچ  سپ  متفگ :

.دـشاب فلاخم  ادـخ  لوسر  ماـکحا  اـب  ماـقم ، تمظع و  همه  نآ  اـب  کـلام  ماـما  هک  مناد  یمن  نم  هّللا ! ناحبـس  تفگ : یتفگـش  اـب 
اریز دندرک  بجعت  کلام  ماما  رب  نم  تراسج  تأرج و  همه  نیا  زا  دـندش و  ریحتم  نادرگرـس و  نخـس ، نیا  زا  همه  زین  نیرـضاح 

.دندوب هدیدن  یسک  زا  ار  يزیچ  نینچ  نونکات 

! هن تفگ : دوب ؟ باحصا  زا  کلام  ماما  ایآ  متفگ : اروف 

.دوب نیعبات  ناوریپ  زا  وا  یلو  هن ، تفگ : دوب ؟ نیعبات  زا  ایآ  متفگ :

؟ بلاط یبا  نب  یلع  ماما  ای  وا  تسا ، رت  کیدزن  ربمایپ  هب  کی  مادک  متفگ :

رد - ههجو هّللا  مرک  - یلع ام  دّیـس  تفگ : نیرـضاح  زا  یکی  .دشاب و  یم  نیدـشار  يافلخ  زا  اریز  تسا  رت  کیدزن  یلع  ماما  تفگ :
.تسا ملع  رهش 

هدیئاز هنتف ، زا  سپ  و  نیعبات ، زا  هن  تسا و  باحصا  زا  هن  هک  دیدومن  یسک  زا  يوریپ  دیدرک و  اهر  ار  ملع  رهش  رد  ارچ  سپ  متفگ :
ار باحصا  ناگدیزگرب  دنداد و  ماجنا  دنتـساوخ  هچنآ  تفرگ و  رارق  دیزی  شترا  رایتخا  رد  ادخ  لوسر  هنیدم  هکنیا  زا  سپ  هدش و 

دناوت یم  ناسنا  هنوگچ  نیا  زا  دعب  دنداد ، رییغت  ناشدوخ  ياهتعدب  اب  ار  ربمایپ  ّتنس  هتسکش و  ار  ادخ  ياهتمرح  دندناسر و  لتق  هب 
، دوب یضار  اهنآ  زا  تقو  همکاح  تئیه  هک  یناماما  نیا  هب 
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! ؟ دنداد یم  اوتف  تشاد ، قلعت  نامکاح  ياوه  لیم و  هچنآ  هب  هک  اصوصخ  دنک  ادیپ  نانیمطا 

شدرد وا  هک  دز  وا  هب  مکحم  یئاپ  تشپ  ناهگان  شتسود  یتسرپ ؟ یم  ار  یلع  ماما  يا و  هعیش  وت  هک  میدینـش  تفگ : اهنآ  زا  یکی 
: تفگ دمآ و 

یلو ما  هدـید  يدایز  ياـملع  لاـحبات  نم  ینز ؟ یم  هدـیمهف  لـضاف و  درم  نیا  هب  یفرح  نینچ  یـشک  یمن  تلاـجخ  شاـب ! تکاـس 
.دیوگ یم  نخس  نانیمطا  تخانش و  يور  زا  درم  نیا  هک  تسا  مولعم  تسا ، هتفرگن  ار  ممشچ  يا  هناخباتک  نینچ  نونکات 

ماما دیلقت  ياجب  نایعیـش  يرآ ، دنک  یمن  تدابع  ار  یلع  هعیـش  زگره  یلو  تسا  تسرد  نیا  .ما  هعیـش  نم  يرآ ، مداد : خساپ  وا  هب 
.تسا ملع  باب  وا  ناتدوخ  یهاوگ  هب  اریز  دننک  یم  دیلقت  ار  یلع  ماما  کلام ،

یتروص رد  وا  یلو  هن ! متفگ : دراد ؟ یم  اور  ار  دـنا  هدروخ  ریـش  مه  اب  هک  عیـضر  ود  جاودزا  یلع ، ماما  ایآ  دیـسرپ : ینید  يامنهار 
، ریـش نآ  رثا  رد  هکنیا  ای  دسرب  دنـشاب  هدـش  ریـس  رابره  رد  هک  مه  لابند  هتـسویپ و  راب  هب 15  ندروخ  ریـش  ددع  هک  دـنک  یم  مارح 

ریـش راب  هس  ای  ود  زا  شیب  نم  رتخد  اریز  رکـش  ار  ادخ  تفگ : دش و  لاحـشوخ  نز  ردپ  .دشاب  هدیئور  كدوک  ناوختـسا  تشوگ و 
يدـیمون و زا  سپ  ادـخ  زا  يدـیما  تمحر و  تسه و  لکـشم  نیا  زا  اـم  يارب  یجرف  یلع ، ماـما  نخـس  نـیا  رد  و  تـسا ؟ هدروـخن 

.دشاب یم  نامسأی 

باب دوخ  وا  .مداد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  یئوخ  ياقآ  نیحلاصلا » جاهنم   » باتک .هدـب  ناشن  اـم  هب  يا  هدـننک  عناـق  لـیلد  تفگ : اـمنهار 
نم زا  .مشاب  هتـشادن  يا  هدـننک  عناق  لیلد  نم  دیـسرت  یم  هک  رهوش  اـصوصخ  دـندش ، دنـسرخ  یلیخ  درک و  هعلاـطم  ار  تعاـضر » »

یظفاحادخ .مدرک  راذگاو  اهنآ  هب  ار  باتک  مه  نم  دـنیامن ، جاجتحا  نآ  اب  اتـسور  رد  ات  دـیریگب  تیراع  هب  ار  باتک  هک  دنتـساوخ 
.دنتفر دندرک و 
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هک درب  یم  ءوس  ياملع  زا  یخرب  دزن  ار  نانآ  دوش و  یم  وربور  اـهنآ  اـب  نانمـشد ، زا  یکی  دـنور ، یم  نوریب  نم  لزنم  زا  هک  نیمه 
تسا یهارمگ  تلالض و  شا  همه  نیحلاصلا » جاهنم   » باتک متسه و  لیئارسا  ةدناشن  تسد  نم  هکنیا  هب  دنهد  یم  ناشرادشه  اهنآ 

تـسین یبجعت  رگید  سپ  دنناد ، یم  زیاج  ار  ردارب  رهاوخ و  جاودزا  اذل  دنا و  یتشدرز  نایعیـش  دنا و  قافن  رفک و  لها  قارع  لها  و 
هب هار  زا  ار  نانآ  هک  اجنآ  ات  دـنتفاب  ناشیارب  اهغورد  اه و  تمهت  نیا  زا  ناـنچمه  مدرک ، زیوجت  ار  یعاـضر  رهاوخ  جاودزا  نم  رگا 

.دنک مادقا  هصفق »  » یئادتبا هاگداد  رد  قالط  يارب  دنتساوخ  رهوش  زا  دندش و  نوگرگد  بلقنم و  ندش ، عناق  زا  سپ  هدرب و  رد 

تختیاپ هب  درم  نآ  .دنک  لح  ار  لکشم  نیا  ات  دنریگب  سامت  روشک  یتفم  اب  دنورب و  تختیاپ  هب  هک  تساوخ  نانآ  زا  هاگداد  سیئر 
.تشاذـگ نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  يارجام  مامت  دـنک و  تاقالم  یتفم  اب  تسناوت  هکنیا  ات  دـنام  اجنآ  رد  مامت  هام  کی  تدـم  تفر و 

.درک راسفتسا  وا  زا  دنا  هداد  جاودزا  ندوب  تسرد  هب  مکح  هک  یئاملع  زا  روشک  یتفم 

هب درک و  تشاددای  ارم  مان  یتفم  .تسا  يوامس » یناجیت   » وا هتسناد و  لالح  زیوجت و  ار  نآ  رفن ، کی  طقف  هک  تفگ  نز  نآ  رهوش 
.دش مه  نینچ  مسیون و  یم  هصفق  هاگداد  سیئر  هب  يا  همان  دوخ  نم  درگرب و  وت  تفگ : درم 

! تسا لطاب  مارح و  جاودزا  نآ  هک  درک  مالعا  دیسر و  روشک  یتفم  زا  يا  همان 

یم ترذـعم  هتـشاداو  فـّلکت  هب  رطاـخ و  هدرزآ  ارم  هـکنیا  زا  دوـب و  ادـیوه  وا  رب  فعـض  یگتـسخ و  راـثآ  هـک  یلاـحرد  درم  نآ 
مدرک روشک  یتفم  زا  یتفگـش  زاربا  مدرک و  رکـشت  شکاپ  تاساسحا  هب  تبـسن  وا  زا  .درک  نایب  نم  يارب  ار  ارجام  ۀـمادا  تساوخ ،

هاگداد هب  یتفم  هک  ار  يا  همان  متساوخ  وا  زا  دنک و  یم  لطاب  یگداس  نیا  هب  ار  یجاودزا  نینچ  دننام  هنوگچ  هک 

305 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 337 

http://www.ghaemiyeh.com


یعالطا یمالـسا  بهاذـم  زا  روشک  یتفم  هک  منامهفب  مدرم  هب  میامن و  رـشتنم  یـسنوت  ياه  همانزور  رد  ار  نآ  اـت  درواـیب  هداتـسرف 
ادیپ یعالّطا  شا  هدنورپ  رب  دناوت  یمن  الصا  تفگ  نم  هب  وا  یلو  .دناد  یمن  یگراوخریـش »  » هلئـسم رد  ار  یهقف  ياهفالتخا  درادن و 

.میدش ادج  مه  زا  .دروایب و  مه  ار  وا  ۀمان  هکنیا  هب  دسر  هچ  دنک 

اب نیعیضر ! جاودزا  تحص  دروم  رد  ار  دوخ  ياهلالدتـسا  باتک و  نآ  داد ، روتـسد  تساوخ و  ارم  هاگداد  سیئر  زور ، دنچ  زا  سپ 
« تعاضر باب  رد   » هک یلاحرد  متـشادرب و  دوخ  اب  مدوب  هدرک  هدامآ  البق  هک  ار  مزال  ياهباتک  عبانم و  زا  یـضعب  مه  نم  .مربب  دوخ 

.متفر هاگداد  هب  دوعوم  تعاس  زور و  نامه  رد  منک ، لابند  ار  بلطم  یناسآ  هب  هک  مدوب  هتشاذگ  يا  هناشن  اهباتک ، زا  کیره 

سیئر یئادـتبا و  هاگداد  سیئر  اب  مدـش  هجاوم  ناهگان  اجنآ  رد  .درب  سیئر  قاطا  هب  درک و  لابقتـسا  ارم  هاـگداد  سیئر  رتفد  ریدـم 
رد ایوگ  هدیـشوپ و  تواضق  هژیو  ياهـسابل  همه  دوب و  نانآ  اب  زین  هدنیامن  رفن  هس  هک  روشک  لک  ناتـسداد  هدنیامن  ناتـسا و  هاگداد 

.دندوب هتسشن  یمسر  ۀسلج  کی 

راجزنا و رّفنت و  اب  مدش  هجوتم  یلو  مدرک  مالـس  همه  رب  .تسا  هتـسشن  ناشیوربور  نلاس ، رخآ  رد  هک  مدـید  زین  ار  نز  نآ  رهوش  و 
: تفگ هدرک  نم  هب  ور  يدنت  نشخ و  ۀجهل  کی  اب  سیئر  متسشن  یتقو  .دننک  یم  هاگن  نم  هب  راقتحا 

؟ یتسه يوامس  یناجیت  نامه  امش 

! يرآ متفگ :

؟ يا هداد  هیضق  نیا  رد  جاودزا  تحص  هب  اوتف  امش  تفگ :

.دنا هداد  یئاوتف  نینچ  هک  دنتسه  ناناملسم  ياملع  همئا و  نیا  یلو  متسین  یتفم  نم  هن ! متفگ :
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هب ارت  یناسرن ، تاـبثا  هب  ناـهرب  لـیلد و  اـب  ار  تیاـعّدا  رگا  سپ  یتسه ، مهّتم  نونکا  وت  .میدرک و  توعد  ار  وت  نیمه  يارب  تفگ :
.نادنز يوس  هب  رگم  يور ، یمن  نوریب  اجنیا  زا  مینک و  یم  موکحم  نادنز 

ات نامکاح  نیا  اب  ءوس  ياملع  زا  یکی  هکنیا  يارب  هکلب  ما  هداد  اوتف  هیضق  نیا  رد  هکنیا  يارب  هن  متـسه ، مهتم  اعقاو  هک  مدیمهف  هزات 
لها زا  يوریپ  عیـشت و  يارب  نم  میوگ و  یم  ازـسان  شحف و  باحـصا  هب  نم  ما و  هنتف  لـها  نم  هک  دوب  هدرک  وگتفگ  دوب ، هتـسناوت 
هورگ نآ ، رب  هوـالع  .منکفا  یم  نادـنز  هب  ار  وا  يرواـیب  وا  هیلع  دـهاش  ود  رگا  دوب  هتفگ  وا  هب  هاـگداد  سیئر  منک و  یم  غیلبت  تیب 

زیاج ار  ردارب  رهاوخ و  جاودزا  نم  هک  دندوب  هدرک  غیلبت  ماع  ّصاخ و  دزن  هدرک و  هدافتسا  ءوس  نم  ياوتف  نیا  زا  نیملـسملا  ناوخا 
! ! تسا نایعیش  يأر  نیا  مناد و  یم 

يا هراچ  اذل  مدیسر ؛ نیقی  هب  دنک  یم  نادنز  هب  دیدهت  ارم  هاگداد  سیئر  مدید  هک  نونکا  مدوب و  هدیمهف  لبق  زا  ار  لئاسم  نیا  ۀمه 
: متفگ هاگداد  سیئر  هب  يور  نیازا  متشادن  تعاجش  مامت  اب  دوخ  زا  عافد  زج 

؟ میوگب نخس  سرت ، نودب  تحارص و  هب  مناوت  یم  ایآ 

! يرادن یعفادم  لیکو  وت  اریز  نزب  فرح  يرآ ! تفگ :

هب دوخ  وا  دیـسرپب ، وا  زا  تسا  نز  رهوش  نیا  یلو  .ما  هدرکن  بصن  نداد  اوتف  يارب  ار  مدوـخ  نم  هک  دـینادب  زیچ  ره  زا  لـبق  متفگ :
مناسر و يرای  ار  وا  مناد ، یم  هچنآ  هب  هک  دوب  بجاو  مه  نم  رب  .درک  کمک  تساوخرد  هتـسج و  دادمتـسا  نم  زا  دمآ و  نم  لزنم 

نآ تسا ، هدروخن  ریش  راب  ود  زا  شیب  شمناخ  هک  داد  ربخ  نم  هب  یتقو  و  هتفرگ ، تروص  ندروخ  ریـش  راب  دنچ  مدیـسرپ : وا  زا  اذل 
.ناگدننک عیرشت  زا  هن  منیدهتجم و  زا  هن  نم  سپ  .متفگ  وا  هب  ار  یمالسا  مکح  تقو 

ار مالسا  دوخ  هک  ینک  یم  اعّدا  يراد  وت  سپ  بجع ! تفگ : سیئر 

307 ص :

مدش تیاده  www.Ghaemiyeh.comهاگنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 339 

http://www.ghaemiyeh.com


.میناد یمن  يزیچ  مالسا  زا  ام  یناد و  یم 

یمن رتولج  نآ  زا  شیب  دنراد و  عالطا  کلام  ماما  بهذم  زا  راید ، نیا  مدرم  ۀمه  یلو  مرادن  يدصق  نینچ  نم  هّللا ! رفغتـسا  متفگ :
.متفای ار  لکشم  نیا  لح  ور  نیازا  ما ، هدرک  قیقحت  نوگانوگ  بهاذم  رد  نم  یلو  دنور 

؟ یتفای ار  لکشم  ّلح  اجک  تفگ : سیئر 

؟ منکب یلاوئس  امش  زا  دیهد  یم  هزاجا  ایآ  زیچ  ره  زا  لبق  متفگ :

.سرپب یهاوخ  یم  هچره  تفگ :

؟ تسیچ یمالسا  بهاذم  ةرابرد  امش  رظن  متفگ :

.تسا تمحر  ناشفالتخا  رد  دنیوج و  یم  بلطم  ادخ ، لوسر  زا  همه  اریز  تسا  تسرد  اهنآ  ۀمه  تفگ 

، هدـش ادـج  شنادـنزرف  نز و  زا  تسا  هام  ود  زا  شیب  هک  مدرک ) نز  نآ  رهوش  هب  هراـشا  و   ) دـینک محر  هراـچیب  نیا  هب  سپ  متفگ :
.دنزاس یم  فرطرب  ار  وا  لکشم  هک  دنراد  دوجو  یمالسا  بهاذم  یخرب  هک  یتروصرد 

لیکو لاح  ینک ، عافد  تدوخ  زا  هک  میداد  هزاجا  وت  هب  ام  .نکن  يزیگنا  هنتف  نیا  زا  شیب  روایب و  لیلد  تفگ : تینابـصع  اـب  سیئر 
؟ يا هدش  مه  يرگید  عفادم 

نآ رد  تسا و  تیب  لها  بهذـم  نیا  متفگ : مداد و  وا  هب  مدروآ و  نوریب  ار  یئوخ  ياقآ  نیحلاصلا » جاـهنم   » باـتک دوخ  كاـس  زا 
: دراد دوجو  لیلد 

.میراد نامیا  نآ  هب  هن  میراد و  یتخانش  نآ  زا  هن  میرادن ، يراک  تیب  لها  بهذم  اب  ام  تفگ :

تنس لها  عبانم  زا  يدادعت  دوخ ، مهف  قبط  یـسررب ، ثحب و  زا  سپ  مدوب و  هدید  هیهت  لبق  زا  اذل  مدوب ، یباوج  نینچ  رظتنم  هک  نم 
نآ زا  دعب  ملسم و  حیحص  سپس  مداد ، رارق  یلوا  هجرد  رد  ار  يراخب  حیحص  .مدوب  هداد  بیترت  ار  اهنآ  مدوب و  هتـشادرب  دوخ  اب  ار 

دومحم خیش  ياواتف  باتک 
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يرگید ياهباتک  يزوجلا و  نبا  ریسفتلا » ملع  یف  ریـسملا  داز   » باتک دشر و  نبا  دصتقملا » هیاهن  دهتجملا و  هیادب   » باتک توتلش و 
: تفگ يراد ؟ نانیمطا  یئاهباتک  هچ  هب  مدیـسرپ : وا  زا  دنک ، هاگن  یئوخ  ياقآ  باتک  رد  هک  تفریذـپن  سیئر  نوچ  تنـس و  لها  زا 

.ناوخب امرفب  متفگ : مدوشگ و  وا  يارب  ار  يراخب  حیحص  .ملسم  يراخب و 

تفر و ایند  زا  ص »  » ربمایپ هک  درک  ثیدح  نینمؤملا  ما  هشیاع  زا  نالف  زا  نالف  دوب : هتـشون  هک  مدـناوخ  نم  .ناوخب  تدوخ  تفگ :
.الاب هب  جنپ  زا  زج  درکن  مارح  ندروخ ) ریش  رادقم   ) تاعضر زا 

دـناوخ و مه  وا  داد ، ناشن  دوب  شرانک  رد  هک  يروهمج  تساـیر  نواـعم  هب  دـناوخ و  ار  نآ  دوخ  تفرگ و  نم  زا  ار  باـتک  سیئر 
ياوتف باتک  هاگنآ  .مداد  ناشن  اهنآ  هب  ار  ثیداحا  نامه  مدوشگ و  زین  ار  ملسم  حیحص  لاح  نامه  رد  .و . .  داد  یکی  نآ  هب  سپس 

یمن مارح  دـنا  هتفگ  یخرب  هک  دوب  هدرک  نایب  یگراوخریـش  هلئـسم  رد  ار  همئا  تافالتخا  وا  هک  مدرک  زاب  ار  توتلـش  رهزـالا  خـیش 
هدرک و صن  اب  تفلاخم  هک  کلام  زجب  .دنا  هتفگ  هبترم  جنپ  زا  رتالاب  یـضعب  هبترم و  تفه  یـضعب  دـسرب و  هبترم  هب 15  رگم  دوش 

یم الاب  هب  راب  تفه  زا  اذل  مراد  رظن  نیگنایم  هب  نم  دیوگ : یم  توتلش  سپس  .تسا  هتـسناد  میرحت  يارب  یفاک  مه  هرطق  کی  یتح 
.مریذپ

: تفگ دش ، هاگآ  نایرج  زا  بوخ  هاگداد ، سیئر  هکنآ  زا  سپ  و 

تمناخ هک  دهدب  تداهـش  ام  ولج  ات  روایب  ار  تمناخ  ردپ  ورب و  نالا  نیمه  تفگ : درک و  نز  نآ  رهوش  هب  ور  سپـس  .تسا  یفاک 
.درب یهاوخ  تدوخ  اب  ار  تمناخ  زورما  نیمه  تسا و  هدروخن  ریش  راب  هس  ای  ود  زا  شیب 

دنـسرب و ناشاهراک  هب  دیاب  هک  دـندروآ  رذـع  زین  ءاضعا  هیقب  روشک و  لک  ناتـسداد  ةدـنیامن  درک  زاورپ  یلاحـشوخ  زا  هراچیب  نآ 
، میدوب وا  نم و  طقف  دش و  تولخ  سلجم  هک  یماگنه  .داد و  نتفر  هزاجا  نانآ  هب  مه  سیئر 
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هب عجار  یبیرغ  بیجع و  ياهزیچ  دندوب و  هتخادـنا  هابتـشا  هب  ارم  وت  هرابرد  شخبب  ارم  داتـسا ! يا  .تفگ  شزوپ  اب  هدرک  نم  هب  ور 
.دناوت نمشد  زوت و  هنیک  دوسح ، اهنآ  هک  مدیمهف  نآلا  و  دندوب ، هتفگ  وت 

.نم رورس  يا  داد  رارق  امش  تسد  رب  ار  میزوریپ  هک  رکش  ار  يادخ  متفگ : مدش و  دنسرخ  عیرس  لّوحت  نیا  زا  نم 

؟ دراد دوجو  نآ  رد  يریمد » ناویحلا  هایح   » باتک ایآ  يراد ، یلّصفم  ۀناخباتک  هک  ما  هدینش  تفگ :

؟ متسه نآ  يوجتسج  رد  تسا  لاس  ود  هک  ارچ  یهد ، یم  تیراع  نم  هب  ایآ  تفگ : يرآ ! متفگ :

امـش زا  مینک و  تبحـص  مه  اـب  يرواـیب ، فیرـشت  نم  ۀـناخباتک  هب  هک  يراد  تقو  اـیآ  تفگ : نم ! ياـقآ  دـشاب ، وت  يارب  وا  متفگ :
؟ منک هدافتسا 

راهچ نم  تروص  ره  رد  .دیتسه  رت  لضف  اب  رتگرزب و  نم  زا  امش  اریز  میامن  هدافتسا  امش  زا  دیاب  هک  متـسه  نم  هّللا ! رفغتـسا  متفگ :
.مشاب یم  امش  تمدخ  رد  هک  مراد  تحارتسا  تقو  هتفه  رد  زور 

ياواتف ملـسم و  يراخب و  باتک  تساوخ  نم  زا  هکنیا  زا  سپ  .درادـن و  هاگداد  ۀـسلج  اریز  میـشاب  مه  اـب  هبنـش  زور  ره  دـش  رارق  و 
.درک هقردب  ارم  تساخرب و  شیاج  زا  دوخ  دسیونب ، هدرک و  جارختسا  اه  نآ  زا  ار  نتم  ات  مراذگب  ار  توتلش 

متـشاد و ساره  مدوب  هدـش  دراو  یتقو  هک  یلاحرد  مدـش  جراخ  اجنآ  زا  يزوریپ ، نیا  رب  ناحبـس  يادـخ  شیاتـس  یلاحـشوخ و  اب 
یمیمـص تسود  کی  هب  دوب  هدش  لّوحتم  هاگداد  سیئر  هک  یلاحرد  هاگداد  زا  مدش  یم  جراخ  نونکا  .مدوب  هدش  نادنز  هب  دیدهت 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هار  تاکرب  زا  همه  اهنیا  .دربب  هرهب  نم  زا  ات  منیشنب  وا  اب  دومن  یم  سامتلا  درک و  یم  ریدقت  نم  زا  هک 
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.دوب دهاوخ  ناما  رد  درب ، هانپ  اهنآ  هب  سکره  راگتسر و  دش ، کّسمتم  اهنآ  هب  سکره  هک  تسا 

تشگزاب شرهوش  هناخ  هب  نز  نآ  دیسر و  رواجم  ياهاتسور  مامت  هب  ربخ  نآ  درک و  نایب  دوخ  ياتسور  رد  ار  ارجام  نز  نآ  رهوش 
یتفم زا  یتح  متـسه  رت  هدیمهف  همه  زا  نم  هک  دندرک  یم  همزمز  مدرم  تفریذـپ و  نایاپ  جاودزا  تحـص  ندـش و  لالح  اب  ارجام  و 

.روشک

داد ربخ  نم  هب  درک و  توعد  شا  هیرق  هب  ار  ما  هداوناخ  نم و  دوب و  هدروآ  دوخ  اب  یگرزب  لیبموتا  دـمآ و  ما  هناخ  هب  نز  نآ  رهوش 
اریز مدروآ  رذع  مه  نم  و  دننک ، حبذ  دنفسوگ  دنهاوخ  یم  نیریش ، تبسانم  نیا  هب  دنتسه و  ممودق  رظتنم  شیاهیرهـشمه  ۀمه  هک 

.درک مهاوخ  ناشترایز  رگید  یتقو  رد  هک  مداد  هدعو  وا  هب  یلو  مدوب  لوغشم  رایسب  هصفق »  » رد

زا دندمآ و  اه  یضعب  هک  دش  بآرب  شقن  نینئاخ  ۀشقن  دش و  روهشم  یلیخ  ناتساد ، تفگ و  ار  ارجام  شناتـسود  هب  هاگداد  سیئر 
.دنتشگ نیدهعتم  نیصلخم و  زا  دندش و  رصبتسم  دوشگ و  تقیقح  يارب  ار  ناشبولق  دنوادخ  مه  اه  یضعب  دنتساوخ و  ترذعم  نم 

.تسا میظع  یلضف  ياراد  دنوادخ  دنک و  یم  اطع  دهاوخ  یم  سکره  هب  هک  دوب  دنوادخ  لضف  زا  اهنیا  همه  و 

« . نیرهاطلا نیبیطلا  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هّللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هّلل  دمحلا  نا  اناوعد  رخآ  «و 

نایاپ
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