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دیوگیم هچ  تسیک و  یباهو 

باتک تاصخشم 

؟ دیوگیم هچ  تسیک و  یباهو  باتک : مان 
ینامرک میهف  یضترم  هدنسیون :

تاهبش هب  خساپ  تاداقتعا و  عوضوم :
یسراف نابز :

1 دلج : دادعت 
رعشم رشن  رشان :

نارهت پاچ : ناکم 
راهب 1388 پاچ : لاس 

2 پاچ : تبون 
ص:1

هراشا
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ص:2
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ص:3
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راتفگشیپ

ص:7
ریغ نارئاز  زا  یهورگ  رب  هنیدـم  هکم و  رد  اهیباهو  ًاریخا  هک  یمهم  لئاسم  زا  یخرب  هرابرد  تسا  ياهدرـشف  هاتوک و  ریـس  رـضاح  هوزج 

اب ار  ناهاگآان  داوسیب و  ناحول  هداس  ناهذا  دنشوکیم  نانآ ، نایم  رد  ناوارف  تاوزج  شخپ  اب  یتح  هتفرگ و  داریا  هاگآان ، صصختم و 
ماما ترضح  هب  هک  یغورد  تبسن  دننام  دنزاس ؛ فرحنم  میقتسم  طارص  زا  ار  نانآ  هدرک و  نیبدب  هعیـش  ياملع  هب  یگتخاس ، ییاهغورد 

: تسا هتفگ  هعتم  حاکن  هلأسم  رد  هل  مظعم  هک  دنداد  هرس  سدق  لحار 
هک طرش  نیا  هب  درادن  یلکشم  یعاضر  رهاوخ  اب  هعتم  حاکن  »
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8 ص :
زاب ار  دوخ  تشم  قیقد ، یناشن  نداد  اب  درکیم و  افتکا  تمهت  غورد و  هب  وگغورد ، ناسنا  نیا  شاک  يا  « (2) «« » (1) . » دنکن لوخد  وا  هب 

هنیک و ضغب و  هیاپرب  يو ، ياههتفگ  هک  دـمهفیم  دـنک ، هعلاـطم  ار  هلأـسم  نیا  رگا  یبرع ، ریغ  ِراـک  هزاـت  هوژپ  شناد  ره  اریز  درکیمن ؛
عوضوم اب  یطابترا  چـیه  هک  هدرک ، انعم  یعاضر  رهاوخ  ار ، هعیـضر »  » هژاو هک  ددرگیم  راکـشآ  همه  رب  شايداوسیب  تسا و  توادـع 

! درادن
، دریگ رارق  ثحب  روـحم  دـیاب  هـک  ار ، يداـقتعا  یلوـصا و  ثحاـبم  ناـیاقآ  نـیا  ارچ  هـک  تـسا  نـیا  هدوـب ، حرطم  هراوـمه  هـک  یـشسرپ 

یقاب امـش  يارب  يزیچ  رگید  دریگ ، رارق  ثحب  دروم  یعرف  لئاسم  دـشاب  انب  رگا  دـنهدیم ؟ رارق  یعرف  ياهارتفا  اهتمهت و  عاعـشلاتحت 
یعورف تسرد ، حیحص و  كردم  اب  میرضاح  ام  دیهدیم ، تبسن  نایعیش  هب  ار  یلئاسم  نینچ  تمهت ، غورد و  اب  امـش  رگا  اریز  دنامیمن ؛

: دینک هجوت  دروم  ود  نیا  هب  هنومن  يارب  اهنت  تسین . هیجوت  لباق  یقطنم  چیه  اب  هک  مینک  لقن  امش  ياملع  زا  ار 
درادن قح  سکچـیه  ددرگ ، ارجا  نآ  ّدـح  دـیاب  شدوخ  هلیـسوهب  هک  دـهد  ماجنا  ار  یلمع  نیملـسم  ماما  هاگره  : » تسا هتفگ  هفینحوبا  * 

«(3) .« » دنک يراج  وا  رب  ّدح  مکح 
ماما رگا  ینعی 

هلأسم 12 ص 241 ، ج 2 ، هلیسولاریرحت ، - 1
ص 15 يریبد ، قاحسا  همجرت  تقوم  جاودزا  - 2

توریب پاچ  ص 104 ، ج 9 ، یسخرس ، طوسبم  - 3
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9 ص :
! دنک يراج  وا  رب  انز  مکح  دیابن  یسک  دش ، انز  بکترم  نیملسم 

نز و نآ  زا  مادـکچیه  دـهد ، ماجنا  مه  ار  راک  نیا  دـیامن و  انز  لمع  وا  اب  ات  دـنک  ریجا  ار  ینز  يدرم  هاگره  : » دـیوگیم رگید  ياج  رد 
«(1) .« » دز ّدح  دیابن  ار  درم 

رد اهنت  انز  دوشیمن و  بوسحم  انز  دـنک ، یکیدزن  ینز  اب  هراجا  دـقع  قیرط  زا  دـناوتب  دـشاب و  هتـشاد  یلام  ناوت  سک  ره  اوتف ، نیا  قبط 
. دنشاب هتشادن  یلام  ناوت  هک  تسا  ناگراچیب  ارقف و  دروم 

، دـنوش ثحب  دراو  دوـشیم ، طابنتـسا  اـملع  ِعورـشم  ِيداـهتجا  تاـیرظن  ساـسارب  هـک  یعرف ، یهقف و  لـئاسم  رد  یناـسک  دـشاب  اـنب  رگا 
، حِّجرم نودـب  هدـش و  جراخ  فاصنا  هداج  زا  هکنیا  رب  هوالع  دـناوخب ، لطاب  فرحنم و  ار  يرگید  قحانب  یـسکره  دـننک و  ییوجهناهب 

نآ یـسک  هک  تسا  نشور  تسا . هداد  ماجنا  درِخ  لقع و  فالخ  رب  يراک  هدرک ، یفرعم  رفاک  یطاخ و  ار  يرگید  باـصم و  ار  شدوخ 
هب هک  ار  هچنآ  ات  دوب  دهاوخ  رتساسایب  رتشیب و  بتارم  هب  دش ، دـهاوخ  دراو  هعیـش  ریغ  هقف  رب  هک  یتالاکـشا  اریز  تفریذـپ . دـهاوخن  ار 

. دنهدیم تبسن  هعیش  هب  تقیقح  نودب  غورد و 
تسا یقیاقح  هدمآ ، راتشون  نیا  رد  هک  ياهدرشف  بلاطم 

توریب پاچ  ص 58 ، ج 9 ، یسخرس ، طوسبم  - 1

www.Ghaemiyeh.comراتفگشیپ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


10 ص :
«، بایترالافشک  » دننام باتک ؛ نیدنچ  زا  هتفرگرب  هک  ار ، اهنآ  نونکا  ماهدرک و  نایب  جـح  نارئاز  هژیوهب  نانمؤم ، زا  یخرب  عمج  رد  هک 

رارق قح  ياـضر  دروم  دوش و  عقاو  دـیفم  مراودـیما  مهدیم . رارق  مومع  سرتسد  رد  هدومن و  يروآ  عمج  دنـشابیم ، و ...  ماقـسلاءافش » »
. يَدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یَلَع  ُماَلَّسلاَو  دریگ .
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11 ص :

نیملسم هریس  لوا : شخب 

ترایز دروم  رد  نیملسم  هریس 

روبق ترایز  هب  هک  دوب  نیا  رب  ناناملسم  مامت  شور  هریس و  هتـسویپ  ناعبات ، نامز  زا  زین  یمارگ و  ربمایپ  هباحـص  نامز  زا  مالـسا ؛ ردص  زا 
ناناملسم هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  سدقم  ربق  اهنآ ، مامت  سأر  رد  دنتفریم . نید  ناگرزب  ناحلاص و  ایلوا ، ناماما ، ایبنا ،

دنتـسجیم یلاعت  يادخ  هب  لسوت  كربت و  اهنآ  هلیـسو  هب  زین  دنتخادرپیم و  اعد  زامن و  هب  ناشربق  رانک  رد  دنتفریم و  اهنآ  ترایز  هب 
. دنیامن تداعس  بلط  زین  اهنآ  يارب  دندرکیم  تساوخرد  دنتسه ، ادخ  هاگشیپ  رد  دنموربآ  هک  اهنآ  زا  و 

تشادن فلاخم  مه  رفن  کی  یتح  هک  دوب  ناملسم  ياههورگ  مامت  قافتا  عامجا و  دروم  ياهنوگ  هب  هلأسم  نیا 
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12 ص :
یلاع و رایـسب  هّینـس و  تنـس  نیا  مانمگ  ِیناّرح  هیمیت  نبا  هکنیا  اـت  دـشیمن  هدینـش  نآ  فـالخ  رب  مه  هملک  کـی  یتح  سک  چـیه  زا  و 

بدا ّدح  زا  هک  دومن  نآ  هرابرد  ییاهیفابفرخزم  ییوگنایذه و  هب  عورش  دش و  رکنم  تسین ، ریذپرییغت  زگره  هک  ار ، ییادخ  هوکـشاب 
. تسا هناگیب  تفع  تباتک و  ملع و  بدا  زا  جراخ و  تکازن  و 

. درک تراسج  نیهوت و  زین  مالسا  یمارگ  ربمایپ  خماش  ماقم  هب  تشاد ، هک  ییاهینابزدب  اهیکاته و  نیا  اب  يو 
زامن رـصق  بجوم  تیـصعم و  رفـس  روظنم  نیا  هب  ندرک  ترفاـسم  تسا ، تعدـب  مارح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تراـیز  : » تفگ وا 

.« دش دهاوخن 
شتافرخزم ّدر  رب  دـندرک و  راکـشآ  الم و  رب  ار  وا  دـساف  هدـیقع  نامز ، نآ  ناملاع  ناـگرزب و  زا  يرایـسب  تفگ  ار  نخـس  نیا  هک  یتقو 
شتالاکشا اهبیع و  هتسناد ، چوپ  چیه و  ار  شیاهییارسهوای  اهییوگهزره و  دنمـشزرا ، ياهباتک  نتـشون  اب  ياهدع  دنتـشون . اهباتک 

، هنومن ناونع  هب  دـنهد . صیخـشت  یتحار  هب  ار  شیاهیهارمگ  اهتعدـب و  دنتـسه ، قیقحت  ددـص  رد  هک  یناـسک  همه  اـت  دندرمـشرب ، ار 
: درک دای  ریز  دراوم  زا  ناوتیم 

. یکبس نیدلایقت  مانألاریخ ، ةرایز  یف  ماقسلا  فشک  . 1
. یکبس نیدلایقت  هیمیت ، نبا  یلع  درلا  یف  ۀّیضملا  ةرّدلا  . 2

نیملسم هریس  لوا : www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


13 ص :
. یکلام تاضقلا  یضاق  ینانفا ، هَّللادبعیبا  نیدلایقت  هیضرملا ، ۀلاقملا  . 3

. یشرقلا ملعم  نب  رخف  يدتعملا ، مجر  يدتهملا و  مجن  . 4
. ینصح نیدلایقت  ههبشلا ، عفد  . 5

يافوتم 834 یناهکافلا ، نیدلاجات  ةرایزلا ، رکنم  یلع  درلایف  ةراتخملا  ۀفحت  . 6
(. باهولادبع نب  دمحم  ردارب   ) باهولادبع نب  نامیلس  خیش  هیباهولا ، یلع  درلا  یف  ۀیهلالا  قعاوصلا  . 7

. رجح نبا  هثیدحلا ، يواتفلا  . 8

. ینالطسق هیندللا ، بهاوملا  . 9
نسحم دّیس  هماّلع  هتشون  باهولادبع ، نب  دمحم  عابتا  یف  بایترالا  فشک  دننام  رگید ؛ ياهباتک  يرایسب  یناقرز و  بهاوم ، حرـش  . 10

. یلماع نیما 

تیباهو خیرات 

نبدمحم دنزرف  دیرب ، نبدشار  دنزرف  دمحا ، نبدمحم  دنزرف  یلع ، نبنامیلـس  دنزرف  باّهولادبع ، نبدمحم  تیباهو ، کلـسم  راذـگناینب 
لاس  ) لاس 1111 رد  هک  تسا  یمیمت  بیهو  نب  یلع  دنزرف  دمحم ، نبرخاز  دنزرف  سیر ، نب  ءاضعب  دنزرف  رمع ، نبفرـشم  دنزرف  دیرب ،

تافو
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14 ص :
. تفر ایند  زا  یگلاس  شش  دون و  نس  رد  هنس 1207  رد  دلوتم و  دجن  رد  یسلجم ) همالع  موحرم 

هب هکنآ  زا  شیب  دندید  دنتخومآیم ، ملع  ار  وا  هک  يدیتاسا  املع و  نوچ  درک و  زاغآ  هنیدم  هکم و  ياملع  دزن  ار  دوخ  تالیـصحت  يو 
دننام توبن ، نایعّدم  هب  طوبرم  ياهباتک  دنکیم و  فرـص  ّهلاض  بتک  هعلاطم  هب  ار  دوخ  تقو  رتشیب  دزادرپب ، یملع  ياهثحب  سرد و 

رب راک  نیا  كانرطخ  تبقاع  زا  دنداد و  رادشه  ار  وا  دَناوخیم ، ار  اهنآ  دننام  يدسألا و  ۀحیلط  یسنعلا ، دوسا  حاجـس ، باّذک ، هملیـسم 
تبسن یهارمگ  تلالض و  هب  ار  وا  تاقوا ، رثکا  دوب - هتسیاش  حلاص و  ياملع  زا  هک  زین - باهولادبع )  ) شردپ هک  اجنآ  ات  دنتـشاد . رذح 

نب نامیلـس   ) شردارب دـنریگ . رارق  وا  دـساف  راـکفا  ریثأـت  تحت  اداـبم  تفگیم : تـشادیم و  رذـح  رب  وا  اـب  طاـبترا  زا  ار  مدرم  دادیم و 
رد يروآعمج و  ار  وا  دـساف  ياههشیدـنا  راکفا و  مامت  ریزگان  تفریذـپن  نوچ  درکیم و  ّدر  ار  وا  ياههشیدـنا  راکفا و  زین  باهولادـبع )

. درک رشتنم  وا  ّدر  رب  یباتک 

: باهولادبع نب  دمحم  نادنزرف 

: ياهمان هب  رسپ  راهچ  ياراد  باهولادبع  نب  دمحم 
وا دشرا  دنزرف  هک  هَّللادبع  دوب . یلع  نیسح و  نسح ، هَّللادبع ،
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15 ص :
. درک توعد  ردپ  راکفا  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  تفرگ و  تسد  هب  ار  ردپ  مچرپ  دوب ،

ّدح زا  ار  تراسج  بصعت و  نامیلـس  نوچ  دندش و  لالـضا  نیا  رادهدـهع  نامحرلادـبع ) ناملـس و   ) شدـنزرف ود  هَّللادـبع ، توف  زا  سپ 
رـصم هب  ار  نامحرلادبع  شردارب  مادـعا و  لاس 1233  رد  رفک ، هقدـنز و  مرج  هب  ار  وا  رـصم ، مکاح  اـشاپ ) میهاربا   ) روتـسد هب  دـنارذگ ،

. تفر ایند  زا  اجنامه  رد  هک  دندرک  دیعبت 
روما لوؤسم  هکم ، رب  اهیباهو  يالیتسا  نامز  رد  هک  نامحرلادبع )  ) مان هب  تشاد  يدـنزرف  زین  باهولادـبع  نب  دـمحم  مود  دـنزرف  نسح 

. دوب فیطللادبع  مان  هب  رسپ  کی  ياراد  طقف  درک و  رمع  لاس  دص  کیدزن  يو  دش . اجنآ  ییاضق 
هک دجن ، هّیِعرّدلا »  » رهـش رد  زونه  هک  دمآ  دوجو  هب  يدایز  نادنزرف  باهولادبع ) نب  دمحم  رگید  دـنزرف  ود   ) یلع نیـسح و  لسن  زا  اما 

«(1) . » دنمانیم خیشلا » دالوا   » ار اهنآ  مدرم ، دنراد و  دوجو  دوب ، اهیباهو  تموکح  تختیاپ 

اهیباهو سپ  نآ  زا  دومن . بیرخت  هرصاحم و  ار  هیعردلا  درک ، زاغآ  تیباهو  نایز  هب  هک  ياهزرابم  رد  اشاپ  میهاربا  هک  دنامن  هتفگان  - 1
دندرک لقتنم  ضایر  هب  ار  دوخ  تختیاپ 
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16 ص :

باهولادبع نب  دمحم  بهذم  شیادیپ 

هراشا

هب ناتـسبرع  زا  دندیورگن . وا  هب  یکدنا  رامـش  زج  نوچ  درک ؛ جیورت  یناهنپ  تروصهب  ار  دوخ  کلـسم  زاغآ ، رد  باهولادبع ، نبدمحم 
. دادن یگنر  شیانح  زین  اجنآ  رد  نکیل  دنک ، قیرزت  هاگآان  مدرم  هب  ار  دوخ  ِیگتخاس  دساف و  دیاقع  دناوتب  رتهب  اجنآ  رد  ات  تفر  ماش 
اجنآ رد  تفر . دوب  نکاس  اجنآ  رد  زین  شردپ  هک  دجن ، ياهرهش  زا  هلَمیَرُح ،»  » رهش هب  تشگرب و  ناتسبرع  هب  رگید  راب  لاس ، هس  زا  سپ 
نکیل دنتـشادیم ، رذحرب  راک  نیا  زا  ار  وا  شردپ ، یتح  حلاص و  ياملع  درک . زاغآ  نانآ  قح  دیاقع  ناناملـسم و  ّدض  رب  ار  دوخ  تیلاعف 

. دروآ دوجو  هب  مدرم  نایم  يدیدش  رایسب  فالتخا  هکنیا  ات  درکیم ، غیلبت  ناناملسم  ياهرواب  هیلع  نانچمه  دوبن و  رادرب  تسد  وا 
ياج همه  رد  هک  درک  يراک  دید . رتراومه  رتزاب و  دوخ  تاغیلبت  يارب  ار  نادـیم  تفر ، ایند  زا  شردـپ  یتقو  هنس 1153 ) ، ) مود لاس  رد 

، دـندرکیم هرظانم  دنتـسشنیم و  وگتفگ  ثحب و  هب  وا  اـب  هچ  ره  ناـحلاص ، اـملع و  دوب . شدـیاقع  نانخـس و  وا و  زا  ثحب  دـجن ، هقطنم 
وا دوجو  يالب  زا  ار  دوخ  تلم  دنـشکب و  ار  وا  هدـش ، هک  لکـش  ره  هب  دـنتفرگ  میمـصت  مدرم  ریزگاـن  تفریذـپیمن . ار  سکچـیه  فرح 

. دنناهرب
تخیرگ و هلمیَرُح »  » زا دید ، رطخ  رد  ار  دوخ  ناج  یتقو  اذل 
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17 ص :
. دوب رمعم  نبدمحا  نبنامثع  نامز ، نآ  رد  هنییعلا »  » مکاح تفر . دوب ، شهاگداز  هک  هَنیَیُعلا »  » رهش هب 

تیامح شنید ! زا  رگا  هک  داد  هدعو  وا  هب  درک و  رارقرب  سامت  هنییعلا  مکاح  اب  تسخن  دنک ، زاغآ  ار  دوخ  تاغیلبت  هکنآ  زا  شیپ  دمحم 
ّدـض رب  ار  شتردق  تاناکما و  مامت  هک  داتفا  عمط  هب  نامثع  ور ، نیا  زا  داد . دـهاوخ  وا  هب  ار  دـجن  تموکح  مامت  يزوریپ ، زا  سپ  دـنک ،

. دنک جیورت  وا  راکفا  زا  دریگ و  راک  هب  ناناملسم 
نکاما زا  يرایـسب  وا ، زا  يوریپ  هب  دـندش و  باهولادـبع  نبدـمحم  کلـسم  وریپ  هنییعلا »  » مدرم زا  يرایـسب  هک  دوب  تاغیلبت  نیا  هجیتن  رد 

. دندرک دوبان  بیرخت و  ار  ناناملسم  سدقم 
نبنامیلـس اذل  دمآ  راوگان  نارگ و  رایـسب  ناناملـسم  رب  نکاما  بیرخت  « (1) . » دـندرک ناریو  ار  باطخ  نبدـیز  هاـگراب  هّبق و  هلمجنآ  زا 

: تشون نآ  رد  داتـسرف و  دمحا  نب  نامثع  هب  ياهمان  دوب ، عباوت  فیطق و  اسحا و  ِردـتقم  مکاح  بحاص و  هک  يدـیمحلا ، زیزع  نبدـمحم 
هحماسم و رما  نیا  رد  دیابن  درک  دیدهت  دـشکب و  هدرک ، راهظا  هک  ياهقدـنز  رفک و  مرج  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  باهولادـبع  نبدـمحم  دـیاب 

. دیامن يراگنا  لهس 

رد دش . ناملسم  شردارب  زا  لبق  يو  دوب . مالسا  تیلهاج و  رد  برع  ناعاجش  زا  یباحص و  مود ، هفیلخ  گرزب  ردارب  باطخ  نب  دیز  - 1
دندیبلطیم تجاح  وا  زا  دندرمشیم و  مرتحم  ار  شربق  وا و  ماوع  مدرم  دش . دیهش  همامی  گنج  رد  تشاد . تکرش  اهگنج  زا  يرایسب 
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18 ص :
زا رتدوز  هچ  ره  دـیاب  تفگ : باهولادـبع  نبدّـمحم  هب  اذـل  دـیامن ، تفلاخم  تسناوتن  دیـسر ، نامثع  هب  عباوت  اسحا و  ناطلـس  هماـن  یتقو 

نکیل دش ، یهاوخ  دجن  هاشداپ  ینک ، يرای  ارم  رگا  تفگ : درک و  رارکت  ار  نیشیپ  هدعو  رگید  راب  دمحم  دوش . جراخ  وا  تموکح  ورملق 
نامز نآ  رد  تفر . دوب  باذک  هملیـسم  یتاغیلبت  هاگیاپ  هک  هیعرد ، يوس  هب  لاس 1160  رد  ریزگان  دمحم  تفریذـپن و  ار  وا  فرح  نامثع 
نامه درک و  رارقرب  طابترا  وا  اب  شرـسمه  هلیـسو  هب  تفر ، اجنآ  هب  یتقو  دوب . دوعـس  لآ  نامدود  سـسؤم  دوعـس  نبدمحم  هیعرد  مکاح 
دالب ورملق  تموکح  دهد  يرای  ار  وا  رگا  تفگو : داد  زین  دوعـس  نبدمحم  هب  دوب ، هداد  هنییع  مکاح  دـمحا ، نبنامثع  هب  هک  ار  ياهدـعو 

هک اـجنآ  اـت  درک ، تعیب  باهولادـبع  نبدـمحم  اـب  داـتفا و  عمط  هب  دوعـس  نبدـمحم  ورنیا ، زا  تشاذـگ ؛ دـهاوخ  شراـیتخا  رد  ار  دـجن 
تشون همان  اجنآ  هتسجرب  نارس  رگید  تاضق و  اسؤر ، دجن ، مدرم  مامت  هب  اذل  دزرون . غیرد  ناناملسم  راتـشک  زا  وا ، زا  تیعبت  هب  دناوتیم 

. دنیامن تعاطا  باهولادبع  نبدمحم  زا  دیاب  هک 
. دنتساخرب تفلاخم  هب  مه  یخرب  هدرک ، تقفاوم  یهورگ 

هنتف نیا  رد  ناناملسم  زا  يرایسب  هک  داد  راتشک  روتـسد  هیعرد  مدرم  هب  ماگنه  نیمه  رد  دش ! هدیـشک  اغوغ  بوشآ و  هب  هقطنم  هجیتن ، رد 
تراما هلیسونیدب  دندش . میلست  هاوخان  هاوخ  زین  نارگید  دندیتلغ و  نوخ  كاخ و  هب  گرزب 
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19 ص :
زا رهاظ  رد  رامحتسا ) رامعتسا و   ) تردق ود  نیا  زا  مادک  ره  هچرگ  نآ ، زا  دعب  داتفا . اهیباهو  تسد  هب  هبلغ  رهق و  اب  دجن  نیمزرس  مامت 
زا يراک  دناوتیمن  ییاهنت  هب  باهولادبع  نب  دمحم  هک  یتقو  اذل  دنتـشاد ؛ يریذپان  بانتجا  یگنهآمه  ناهن  رد  اما  دندوب ، ادج  رگیدکی 

دوعـس نب  دـمحم  هیعردـلا »  » هاشداپ اب  تشگرب و  دوخ  یلـصا  راید  هب  دـندرک  شنوریب  هنییع  ماش و  رـصم و  قارع و  دـجن و  زا  دربب  شیپ 
: دندناسر اضما  هب  لکش  نیا  هب  هفرط  ود  ياهمانتقفاوم 

. دنشاب نیمزرس  نیا  مکاح  هاشداپ و  رمعلامادام  دیاب  وا  نامدود  دوعس و  نب  دمحم  دوعس : نبدمحم  لوا  فرط  . 1
هب اوتف  دنـشاب . مدرم  ینید  ياوشیپ  ماما و  رمعلامادام  دیاب  زین  وا  نامدود  باهولادـبع و  نب  دـمحم  باهولادـبع : نب  دـمحم  مود  فرط  . 2

. دننادب لالح  ار  اهنآ  مامت  ضرِع  لام و  ناج و  دنهدب ، دنریذپن  ار  اهنآ  توعد  دـننکن و  ییوسمه  اهنآ  اب  هک  یناسک  مامت  لتق  رفک و 
«(1)»

تیوقت ار  يرگید  تسیابیم  کیره  هک  دش  دقعنم  ناشنایم  یمکحم  دادرارق  دـمآ و  دوجوهب  نید ، تراجت  يارب  یتکراشم  هلیـسونیدب 
. دنیامن تیامح  و 

ص 19 و 20 دوعس ، لآ  خیرات  - 1
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20 ص :

اهیباهو اب  املع  هرظانم 

دزن ار  دوخ  ياملع  زا  رفن  یـس  دادـعت  لاس 1165 ق . رد  دـنتفای ، یبسن  ّطلـست  هنیدـم  هکم و  نیمزرـس  دـجن و  رب  هکنآ  زا  سپ  اهیباهو 
دیاقع هک : دش  مولعم  وگتفگ  ثحب و  زا  سپ  دنیامن . هرظانم  نیمرح  ياملع  اب  وا  رظن  ریز  ات  دنداتسرف  هّکم  ریما  دیز ، نب  دیعس  نب  دوعسم 
اهنآ زا  یهورگ  روـبزم ، مکح  رثا  رد  داد و  ناـنآ  رفک  هـب  مـکح  عرـش  یـضاق  اذـل  تـسا ، مالـسا  فـالخرب  دـساف و  اـهیباهو )  ) اـهنآ

. دنتخیرگ مه  ناشرفن  دنچ  دنداتفا و  نادنز  هب  هدش ، تشادزاب 
یملع هرظاـنم  ثحب و  هب  اـت  داتـسرف  هکم  ياـملع  دزن  ار  یباـهو  ياـملع  زا  يرامـش  هیعرد  ریما  زین ، دـمحا  فیرـش  تیمکاـح  نارود  رد 

. دنیامن تکرش  ناناملسم  جح  مسارم  رد  دندادن  هزاجا  دندرک و  تباث  ار  اهنآ  هقدنز  رفک و  هکم  ياملع  زین  راب  نیا  دنزادرپب .

دش هدیشاپ  هک  يرذب  نیتسخن 

هلیـسو هب  متفه  نرق  رد  نآ ، هیلوا  رذب  عقاو  رد  اما  دمآ  دیدپ  باهولادـبع  نبدـمحم  هلیـسو  هب  مهدزاود  نرق  رد  اهیباهو  کلـسم  هچرگ 
میق نبا  شدرگاش  و  « (1)  » هیمیت نبدمحا 

زکرم هوکشاب و  يرهـش  نارح  تسا . ینارح  هیمیت  نب  دمحم  نب  مالـسلادبع  نب  میلحلادبع  نب  دمحا  سابعلاوبا ، نیدلایقت  هیمیت ، نبا  - 1
یمالـسا قرف  هیلک  هیفوص و  امکح ، هرعاشا ، اب  هیمیت  نبا  تسا  هیکرت  ناریو  ياهرهـش  زا  نونکا  هک  هدوب  هفـسالف  ناتـسرپ و  تب  هئباص و 

اهنامـسآ و زارف  رب  دـنوادخ  تفگیم  دوب ، مسجت  هب  لئاق  ناحبـس  دـنوادخ  هرابرد  تسنادیم . لطاب  ار  اهنآ  مامت  دوب  ضراعم  فلاخم و 
طقف درادن و  یجراخ  دوجو  تیؤر ، لباق  ریغ  یسح و  هراشا  لباق  ریغ  سفن  هب  مئاق  دوجوم  تسا : دقتعم  هیمیت  نبا  تسا  رقتسم  شرع  رد 

-/ 216 / 1 هنسلا : جاهنم  رد  هیمیت  نبا  تسا . ناحبس  دنوادخ  ندوب  يدام  ندوب و  ینامسج  نامه  نخـس  نیا  تسا  نهذ  هتخادرپ  هتخاس و 
اج همه  رد  تحت و  رد  هک  تساـنعم  نیا  هب  ندوب  قوف  تسا » ملاـع  قوف  رد  دـنوادخ  تسا « هدرک  راـهظا  ًاحیرـص  تیؤر  هلأـسم  رد   217
هک تسا  هتفگن  یسک  تسا و  یکی  وا  هب  اهناکم  همه  تبسن  تسه و  اج  همه  رد  دنوادخ  هک  تسا  هتفگن  یسک  هتفگ «: هیمیت  نبا  تسین .

لها دزن  رد  هک  تسا  یثیداحا  زا  بش  ره  رد  نیئاپ  نامـسآ  هب  دنوادخ  ندـمآ  دورف  ثیدـح  دـیوگیم «: وا  تسین .» یـسح  هراشا  لباق  وا 
جاهنم رد  دـنادیم . مارح  تعدـب و  ار  اهنآ  رب  تارامع  يانب  و  سدـقم ، نکاما  دـهاشم و  روبق و  ترایز  هیمیت  نبا  تسا !» تباـث  ثیدـح 

دنالئاق ياهژیو  مارتحا  مهیلع  هللا  مالس  راهطا  همئا  دقارم  يارب  هک  هدرک  نایعیش  هجوتم  ار  هلمح  زیت  هبل   131 هنسلا 1 /
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21 ص :
ياهراپ راشتنا ، زا  سپ  هک  ياهنوگب  دیدرگ ؛ رشتنم  ناشیاهیبزح  مه  هلیسوهب  دش  هدیشاپ  باذک و )...  هملیسم  نیمزرس   ) دجن رد  يزوج 
هعلاطم اب  دش ، نایب  هک  هنوگنامه  مه ، باهولادبع  نبدـمحم  دـندرک و  يوریپ  اهنآ  زا  زین  دـجن  ریغ  رد  تنـس  لها  زا  ملع  هب  نیبوسنم  زا 

، اهنآ دننام  حاجس و  شرسمه  باذک و  هملیسم  یگدنز  هعلاطم  اهنآ و  ياهباتک 
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22 ص :
لتقلابجاو كرـشم و  رفاک و  ار  شدوخ ) ناوریپ  زا  ریغ   ) ایند ناناملـسم  مامت  تموکح ، ینابیتشپ  اب  هک  اجنآ  ات  تفرگ ، رارق  ریثأت  تحت 

! داد اهنآ  سومان  ضرِع و  لام ، تیلح  هب  اوتف  درمش و 

مهم روما  مود : شخب 

مالسا رد  عورف  لوصا و  لوا : رما 

: تسا مسق  ود  زین  لوصا  عورف .»  » و لوصا » : » تسا مسق  ود  مالسا  لئاسم 
، انز تمرح  هزور ، زامن ، بوجو  دـننام : تسین ؛ ناهرب  لیلد و  هماقا  هب  يزاین  ناشتابثا  يارب  دنتـسه و  یهیدـب  يرورـض و  هک  اهنآ  فلا :

. تسا رفک  هب  موکحم  مالسا و  رکنم  شرکنم  هکلب  تسین  زیاج  اهنآ  تمرح  تیلح و  رد  داهتجا  هک  غورد و ... 
ایآ و  هن ؟ ای  تسا  وا  تاذ  نیع  دنوادخ  تافـص  ایآ  هکنیا  دننام  دنايداهتجا ؛ يرظن و  هکلب  دنتـسین ، یهیدـب  يرورـض و  هک  یلئاسم  ب :

؟ تما رایتخا  اب  ای  تسا  ّصن  اب  تماما  ایآ  و  هن ؟ ای  تسا  تیؤر  لباق  رس  مشچ  اب  دنوادخ 
هدشن دراو  ناشدروم  رد  یّصن  هک  ییاهزیچ  روبق و  يور  رب  انب  زامن ، رد  کش  دننام : یعرف ؛ لئاسم  دنالیبق  نیمه  زا  و 
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23 ص :
اب هک  ماکحا ، هنوگنیا  رد  دوشیم . جارختسا  طابنتـسا و  طیارـش  دجاو  دارفا  هلیـسوهب  عامجا  لقع و  تنـس ، باتک ، زا  یعرـش  هلدا  اب  و ... 

مالـسا و فـالخ  تسا ، یعرـش  هلدا  هب  دنتـسم  هک  ار ، رگید  دـهتجم  هیرظن  درادـن  قح  يدـهتجم  چـیه  دوشیم ، طابنتـسا  يداـهتجا  هلدا 
زین يرگید  نآ  تسا ، روذـعم  هَّللادـنع  دوخ  يداهتجا  تایرظن  رد  دـهتجم  نیا  هک  هنوگناـمه  دـنک ؛ یفرعم  ناملـسم  ریغ  ار  رظن  بحاـص 

: دناهدومرف اریز  دوب ؛ دهاوخ  روذعم  هدرکن ، یهاتوک  داهتجا  قیرط  رد  هک  مادام 
«. نارجأ ِبیِصُمِللَو  دحاو ، رجأ  ءیِطخُملل  »

، يزیچ بابحتـسا  هب  دقتعم  ای  دـش ، راگیـس  ندیـشک  دـننام  يزیچ ، هحابا  هب  دـقتعم  دوخ ، داهتجا  قیرط  رد  يدـهتجم  رگا  لصا ، نیاربانب 
لاثما میحرت و  تاسلج  دننام  يزیچ ، تعدب  مدع  هب  دقتعم  ای  دیدرگ ، نآ  ندیسوب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ربق  هب  كّربت  دننام 

قیـسفت و ار  رگیدکی  دنرادن  قح  اهنآ  زا  کیچیه  هدش ، دقتعم  دهتجم  نآ  فالخرب  دوخ  داهتجا  قیرط  رد  هک  يرگید  دهتجم  دوب ، نآ 
رگا هک  دنايداهتجا  لئاسم  زا  هکلب  دشابن ، زیاج  اهنآ  رد  داهتجا  هک  دنتسین  یهیدب  يرورض و  لئاسم ، زا  هتـسد  نیا  اریز  دننک ؛ ریفکت  ای 

مرتحم شدوخ  يارب  هیرظن  نآ  دروآ ، تسد  هب  ار  ياهیرظن  هلدا ، نیمه  هب  دانتسا  اب  دش و  دراو  هعبرا  هلدا  دننام  یعرش ؛ قرط  زا  يدهتجم 
. دش دهاوخ  بوسحم  هَّللامکح  زین  شنادلقم  قح  رد  و 
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24 ص :

نآ هب  جاجتحا  نآرق و  مود : رما 

لیئربج هلیسو  هب  هک  تسا  ادخ  مالک  نیقی ، عطق و  روطهب  دنناوخیم ، بش  حبص و  ار  نآ  همه  تسا و  ایند  ناناملسم  تسد  رد  هک  ینآرق 
. تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  رب  نیما 

اریز تسا ؛ یعطق  ریغ  یّنظ و  نآ  تاـیآ  زا  ياهراـپ  تلـالد ، رظن  زا  نکیل  تسا  مّلـسم  یعطق و  دنـس  رظن  زا  هـکنیا  مـغریلع  نآرق ، نـیا 
. دننکیم ریبعت  زین  نَّیبُم »  » و لمُجم »  » تایآ هب  اهنآ ، زا  یهاگ  هک  دنتسه  هباشتم  رگید  یخرب  مکحم و  نآ ، تایآ  زا  یخرب 

: تایآ حیضوت 
نشور فافـش و  فاص ، اهنآ  تلالد  هک  یتایآ  ینعی  دنیوگیم ؛ زین  نّیبُم  تایآ  اهنآ  هب  اذل  دنا و  هلالدلا  رهاظ  مکحم ، تایآ  نیاربانب ،

اب نآ  یلامتحا  یناعم  مامت  هک  دنتـسه  ینعم  دـنچ  ياراد  هکلب  تسین ، فافـش  اهنآ  تلـالد  هک  دنتـسه  یتاـیآ  هباـشتم  تاـیآ  اـما  تسا .
. دشابیم لیصفت  حرش و  هب  جاتحم  نآ  يانعم  هک  یتایآ  ینعی  دنیوگیم ؛ زین  لمجم  اهنآ  هب  اذل  دنربارب ، يواسم و  رگیدکی 

: نّیبُم ماسقا 
«. رهاظ  » و ّصن » : » تسا مسق  ود  رب  نّیبُم  تایآ 

یفالخ لامتحا  هنوگچیه  هک  دوشیم  هتفگ  یتایآ  هب  ّصن 
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25 ص :
تسا حجار  هک  ییانعم  نکیل  دراد  دوجو  نآ  رد  فالخ  لامتحا  هک  دوشیم  هتفگ  یتایآ  هب  رهاظ ، اما  دشاب . هتشادن  دوجو  نآ  يانعم  رد 

. دنمانیم لّوؤم  ای  حوجرم  دراد ، رارق  رهاظ  لباقم  رد  هک  ار ، يرگید  رهاظ و  ار  نآ 
هک دراد  دوجو  نآرق  رد  اـهنیا  زج  دـّیقم و  قلطم و  صاـخ ، ماـع و  خوـسنم ، خـسان و  دـننام : يرگید  تاـیآ  دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوـالع 

لها فرط  زا  هیعطق  تنس  اب  هک  يرهاظ  ای  صن  زا  ریغ  هب  دوخ ، ياعّدم  تابثا  يارب  درادن  قح  يدحا  درادن و  یهاگآ  اهنآ  زا  یـسکره 
دانتـسا و قلطم  ماع و  هب  ناوتیمن  دّیقم ، صّـصخم و  زا  قیقحت  نودب  هک  هنوگنامه  دیامن . جاجتحا  تسا  هدـش  دـییأت  مالـسلا  مهیلع  تیب 
زا قیقحت  نودـب  اریز  دومن ؛ لالدتـسا  ناوتیمن  یلیلد  چـیه  هب  نآ ، خـسان  ای  ضراعم  لیلد  زا  قیقحت  زا  لبق  یلک  روطهب  درک و  جاـجتحا 

. تشاد دهاوخن  ّتیلیلد  یلیلد  چیه  خسان ، ضراعم و  لیلد 
زا یکی  هب  لطاب ) قح و  زا  معا   ) دوخ ياعدـم  تابثا  يارب  دـناوتیم  یـسکره  نآرق ، رد  تاـیآ  هنوگنیا  دوجو  رطاـخ  هب  تروص  ره  رد 

یقیقح يانعم  هب  اًلثم  دشاب ؛ هدیزرو  تلفغ  نآ  رهاظ  اب  فلاخم  نئارق  زا  هکیلاح  رد  دنک ، دانتـسا  ياهیآ  هب  اسب  هچ  دـیامن . دانتـسا  اهنآ 
یقلطم ای  ماع  هب  تسا  نکمم  نینچمه  دزرو ، یم 0  تلفغ  دراد  نآ  يزاجم  يانعم  رب  تلالد  هک  ياهنیرق  زا  اّما  دـنکیم ، کسمت  یظفل 

، دهدیم رییغت  ار  دارم  هک  نآ ، دّیقم  صّصخم و  زا  دنک و  کسمت 
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26 ص :
. دوش لفاغ 

هکنیا رگم  دنکیمن ، کسمت  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تایاور  تایآ و  رهاوظ  هب  هاگچـیه  اوقتاب  فصنم و  صخـش  هکنآ : نخـس  هاتوک 
نئمطم نآ  يانعم  مهف  رد  تسین و  شفالخرب  عامجا  ای  لقن  ای  لقع  زا  یلیلد  دوش ، نئمطم  دنک و  یسررب  اًلماک  اهنآ ، هب  کسمت  زا  لبق 

. دنکیمن لالدتسا  نآ  هب  فالخ ، لامتحا  نتشاد  تروص  رد  دهدیم و  رارق  تجح  دوخ  يارب  ار  نآ  تروص  نیا  رد  اهنت  دشاب ،

 ... زاجم و تقیقح و  نآرق و  موس : رما 

تاملک ياراد  ایند  ياهنابز  همه  دننام  زین  برع  نابز  دنـشابیم . یبرع  نابز  هب  دنامالـسا ، ماکحا  عبانم  نیرتلیـصا  هک  تایاور ، نآرق و 
« یقیقح  » ياـنعم ار  نآ  دـننک ، لامعتــسا  هدــش  عـضو  نآ  يارب  هـک  ییاـنعم  ناـمه  رد  ار  ظـفل  رگا  تـسا . نآ  ریغ  يزاـجم و  یقیقح و 

ُتیَأَر : » دننام دوشیم ؛ هتفگ  يزاجم »  » يانعم نآ  هب  دـننک ، لامعتـسا  هدـش  عضو  نآ  يارب  هک  ییانعم  ریغ  رد  ار  نآ  هاگره  دـنیوگیم و 
يانعم هکلب  تسین ، هدـنرد ) ریـش  ینعی   ) یقیقح ياـنعم  اـجنیا ، رد  دـسا  هژاو  زا  روظنم  مدـید ». ماـمح  رد  ار  يریـش  « ؛» ماـمَْحلا ِیف  ًادَـسَأ 
رابخا نآرق و  نابز  نوچ  تسا و  ناوارف  برع  مالک  رد  يزاجم  تالامعتسا  هنوگنیا  تسا . عاجـش  درم  روظنم ، هک  هدش  هدارا  نآ  يزاجم 

ناوارف اهنآ  رد  زاجم  لامعتسا  تسا ، یبرع 
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27 ص :
. دراد دوجو 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  ییاههنومن  هب  هک  دانسا ،» رد  زاجم   » و هملک » رد  زاجم  : » تسا مسق  ود  زاجم 
: دننام هملک  رد  زاجم  فلا :

(. 10 حتف : .« ) تسا اهتسد  همه  يالاب  ادخ  تسد  « ؛ ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  . 1
(. 5 هط :  ) يوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  . 2

(. 27 نونموم : ، 37 دوه :  ... ) اِنُنیْعَِأب َْکلُْفلا  ِعَنْصا  َو  . 3
(. 39 هط :  ... ) ِیْنیَع یلَع  َعَنُْصِتل  َو  . 4

(. 48 روط :  ... ) اِنُنیْعَِأب َکَّنِإَف  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصا  َو  . 5
(. 30 ماعنا :  ... ) ْمِهِّبَر یلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  . 6

(. 56 رمزلا :  ... ) ِهَّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح  ای  . ... 7
(. 88 صصق :  ... ) ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک  . 8

اب هارمه  يزاجم ، يانعم  رد  ظفل  لامعتسا  تروص ، ره  رد  تسا . نوریب  رـصتخم  نیا  هلـصوح  زا  اهنآ  همه  نایب  هک  رگید  رایـسب  دراوم  و 
تایآ رد  ار  نآ  زا  ياهنومن  هک  دوشیم  هدید  ناوارف  ثیداحا  نآرق و  رد  هژیو  هب  برع ، مالک  رد  نآ ، دـننام  هّیلاح و  هّیظفل ، هیلقع ، هنیرق 

اهنآ يزاجم  يانعم  هدش  دای  دراوم  مامت  زا  دارم  هک  دیدرک  هظحالم  قوف 
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28 ص :
. دشابیم

هک تسا  دنوادخ  نتـشاد  ناکم  ّزیحت و  میـسجت و  هب  لوق  شاهمزال  دشاب  اهنآ  یقیقح  يرهاظ و  يانعم  نامه  دوصقم  رگا  تسا  یهیدـب 
! تسا لطاب  لقع  لها  عامجا  هب  لوق  نیا  تفرگ و  دهاوخ  رارق  ثداوح  لحم 

: دانسا رد  زاجم  ب :
تبسن ادخ  هب  ار  هایگ  ندنایور  هکنیا  ياج  هب  اًلثم  دنهد ؛ تبسن  یسک  هب  زاجم  روط  هب  ار  يزیچ  ای  يراک  هک  تسا  ییاج  دانسا  رد  زاجم 

: دنیوگیم دنهدیم و  تبـسن  عیبر  هب  ار  نآ  تسا ، راهب  لصف  نآ  ندییور  نامز  هکنیا  لیلد  هب  ًازاجم  َلْقبلا » ُهَّللا  َتَْبنَأ  : » دنیوگب دـنهد و 
!« دنایور هایگ  راهب  لصف  « ؛» لقبلا ُعیبّرلا  َتبنَأ  »

بآ هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  درک  تکرح  شدوخ  بآ  يوـج  هک  تسین  نیا  روـظنم  ُرهّنلا » يَرَج  : » دـنیوگیم هک  یتـقو  تسا  نینچمه 
. دناهداد تبسن  رهن  دوخ  هب  ار  بآ  نایرج  ًازاجم  تسا ، بآ  نایرج  لحم  يوج ، رهن و  هکنیا  هنیرق  هب  دش . يراج  يوج  لخاد  رد 

تخاس و تبـسن  اذل  هدوب ، راک  نیا  رمآ  ببـس و  ریما  اریز  تسا ؛ يزاجم  زین  اجنیا  رد  دانـسا  َۀنیدملا » ُریمألا  یََنب  : » دـنیوگیم هک  هاگنآ  و 
. دناهدوب زاس  تخاس و  راک  ردنا  تسد  ًاتقیقح  هک  اّنب  رگراک و  هب  هن  دننادرگیم  رب  وا  هب  ًازاجم  ار  زاس 
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: میروآیم ار  نآ  زا  هنومن  دنچ  هک  دروخیم  مشچ  هب  ناوارف  زین  تایاور  نآرق و  رد  دانسا ، رد  ياهزاجم  هنوگنیا  زا 

نوچ اما  تسا ، یلاعت  كرابت و  يادـخ  نامیا ، هدـننک  دایز  هکنیا  اـب  هیآ ، نیا  رد  « (1)  ... » ًاـنامیِإ ْمُْهتَداز  ُُهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اذِإ  َو  . ... 1
. تسا هداد  تبسن  تایآ  هب  ًازاجم  ار  دایدزا  اذل  دنتسه ، نامیا  دایدزا  هلیسو  ببس و  تایآ 

ببـس و نوعرف  نوچ  یلو  دندوب ، نوعرف  ناوریپ  عابتا و  لیئارـساینب ، نادنزرف  راتـشک  یلـصا  لماع  هکنیا  اب  ْمُهَءاْنبَأ ، ُحِّبَذـُی  هیآ : رد  . 2
. تسا هدش  هداد  تبسن  وا  هب  راتشک  حبذ و  لمع  هدوب ، راک  نیا  رمآ 

اذل دوب ، راک  نیا  ببس  سیلبا  نوچ  اما  دش ، هدروآ  نوریب  ناشندب  زا  دنوادخ  هلیسوهب  اّوح  مدآ و  سابل  هکنیا  اب  امُهَساِبل ، امُْهنَع  ُعِْزنَی  . 3
. تسا هدش  هداد  تبسن  وا  هب  سابل  عزن 

. تسا اهزاجم  هنوگنیا  زا  هدنکآ  ناسل ، لها  تارواحم  تایاور و  نآرق ، هک  رگید  رایسب  دراوم  و 
رب دوب  دـهاوخ  ياهّیلقع  هیلاـح و  هنیرق  وا  ِندوب  ناملـسم  نیمه  َلـقَبلا » ُعیبّرلا  َتَبنأ   » دـیوگب یتسرپادـخ  دـحوم و  ناملـسم  رگا  نیارباـنب ،

رگا روط  نیمه  تفگ . دـهاوخن  رفک  زگره  دـحوم  ناملـسم  اریز  ار ؛ یقیقح  يانعم  هن  هدرک  هدارا  ار  يزاجم  يانعم  دانـسا ، رد  وا  هکنیا 
يا : » دیوگب يدّحوم  ناملسم 

2 لافنا : - 1
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هب زین  دراوم  هنوگنیا  رد  نادرگرب ! تمالـس  هب  ارم  رفاسم  ای  هد و  افـش  ارم  دـنزرف  ای  بایرد  ارم  نامز  ماـما  يا  ناـنمؤم و  ریما  يا  ربماـیپ ،

لمح دانسا  رد  ار  وا  مالک  دیاب  دنکیمن ، يراج  نابز  رب  دشاب  ینید  یب  رفک و  بجوم  هک  ینخس  ناملـسم  تسا و  ناملـسم  هکنیا  هنیرق 
دوخ ياعد  اب  نک و  تعافش  يراد ، ادخ  دزن  هک  ییوربآ  ماقم و  اب  وت  ادخ ، ربمایپ  يا  هک : تسا  نیا  شدارم  تفگ  درک و  زاجم  يانعم  رب 

. شاب تجاح  نیا  ندش  اور  ببس  لاعتم ، رداق  دنوادخ  هاگشیپ  رد 
هب موکحم  ار  وا  یـسک  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  تسین ، زیاج  ندرک  هئطخت  دـنکیم ، يراج  نابز  رب  ینخـس  نینچ  هک  ار  یناملـسم  نیارباـنب ،

! دنادب لالح  ار  شضرع  لام و  نوخ و  دنک و  كرش  رفک و 

تسین رفک  یهانگ  ره  مراهچ : رما 

شبحاـص رفک  بجوـم  ار  یتیـصعم  هاـنگ و  ره  هـک  هدـش  لـقن  جراوـخ  زا  هـچنآ  فـالخ  هـب  تـسین ، رفک  بجوـم  یتیـصعم  هاـنگ و  ره 
لالح ار  شـسومان  لام و  ناج و  دنرامـشیم و  كرـشم  رفاک و  ار  یهانگ  ره  هدـنوش  بکترم  هک  اـهیباهو  فـالخرب  زین  دنتـسنادیم و 

! دننادیم
زا دـعب  ناناملـسم  مامت  هریـس  فلاخم  زین  نیعبات و  هباحـص و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هریـس  مالـسا و  فالخ  ياهشیدـنا  نینچ 

: اریز تسا ، نیعبات 
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درک و مالسا  ریغ  هب  موکحم  ار  وا  ناوتیمن  دوشن ، ادیپ  نآ  فالخرب  یعطق  نیقی  ات  تفریذپ ، ار  نآ  دش و  مالسا  دراو  یـسک  هاگره  ًالوا :

. دناوخ ناملسمان 
وغل لطاب و  نآ  دـننام  رمخ و  برـش  انز ، يارب  یمالـسا ، دودـح  مامت  دـیاب  دوش ، دارفا  رفک  بجوم  یتیـصعم  هاـنگ و  هنوگره  رگا  ًاـیناث :

ییانعم وا  رب  ّدح  ندرک  يراج  رگید  دوش ، هتـشک  دیاب  ددرگیم و  كرـشم  رفاک و  یهانگ  نینچ  باکترا  درجم  هب  يدرف  ره  اریز  ددرگ ؛
يارب ياهدـیاف  اریز  دیـشک ؛ نالطب  طخ  یمالـسا  تاریزعت  مامت  رب  دـیاب  ددرگ  رفک  بجوم  ناهانگ  همه  رگا  روطنیمه  تشاد ! دـهاوخن 

دننادیم ناملـسم  ار  وا  دنریذپیم و  وا  زا  درک  هبوت  رگا  دنهدیم ، هبوت  ار  وا  ادتبا  ّدترم ، دروم  رد  هکنآ  لاح  دنام و  دهاوخن  یقاب  اهنآ 
! رفاک هن 

یناسنا چیه  هکارچ  دنشاب ؛ هدش  رفاک  دترم و  ایند  رد  ناملسم  مدرم  مامت  دیاب  ددرگ ، كرـش  رفک و  بجوم  یهانگ  ره  دشاب  انب  رگا  ًاثلاث :
فـصو نیا  اب  دـشاب ! هدـشن  هریبک  کی  بکترم  هکلب  دـشاب ، هدـشن  بکترم  هانگ  کی  یتح  شرمع  ماـمت  رد  هک  دوشیمن  ادـیپ  اـیند  رد 

؟ دنوشیم كرش  رفک و  بجوم  ناهانگ  مامت  تفگ  ناوتیم  هنوگچ 
دنسیونب و دوخ  ياهباتک  رد  ار  نآ  مالـسا  ياملع  تسیابیم  دنیوگیم ، اهیباهو  جراوخ و  نایاقآ  هک  دوب  هنوگنیمه  هلأسم  رگا  ًاعبار :

مکح ینید  ناگدنیوگ  ظاعو و 
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هب دیاب  دوب و  نیفلکم  مومع  زاین  دروم  نوچ  دشاب ؛ هدش  نید  تایرورض  زا  تسیابیم  دنناسرب و  همه  شوگ  هب  سلاجم  ربانم و  رد  ار  نآ 

. دیسریم همه  شوگ 
زا تسا ؛ هدرک  یهن  ناملسم  هب  نداد  رفک  تبـسن  زا  هدوب و  داقتعا  رواب و  نیا  فالخ  ینـس ، هعیـش و  زا  ضیفتـسم  تایاور  نآ ، رب  هوالع 

ناناملسم مامت  هک  دنکیمن  قیبطت  اهیباهو  نایاقآ  دوخ  رب  تیاور ، نیا  ایآ  ٌْرفُک .» ِْرفُْکلا  َیلإ  ِِملسُْملا  ۀَبـِسن  : » تفگ هک  هدش  لقن  رمع  نبا 
!؟ دننکیم كرش  رفک و  هب  مهتم  ار  یباهو  ریغ 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  لوق  زا  رمع  نبا  هک  هدرک  لقن  لبنح  نب  دمحا 
«. اَمُهُدَحَأ اَِهب  َءاب  ْدَقَف  ِرفاک ، اَی  ِهیخِأل  َلاَق  مُکُدُحَأ  اَذإ  »

: دیوگب شناملسم  ردارب  هب  امش  زا  یکی  هاگره  »
.« تسا هدش  نآ  هب  مزتلم  هتشگرب و  رفک  هب  ود ، نآ  زا  یکی  ًاعطق  رفاک ، يا 

ناکم نامز و  دصق ، فالتخا  اب  ماکحافالتخا ، مجنپ : رما 

. دشابیم شدوخ  عوضوم  صوصخم  یعرش ، مکح  ره 
زیچ هس  دـنهدیم ، رییغت  ار  تاـعوضوم  هک  ییاـهزیچ  اـًلومعم  دوشیم . ضوع  نآ  عبت  هب  زین  مکح  دـبای ، رییغت  عوضوم  هاـگره  نیارباـنب ،

: دنتسه
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ماجنا هک  مه  یلمع  یعرـش  مکح  اذـل  دـشاب ، فلتخم  لعاف  دـصق  تسا  نکمم  اریز  دـهدیم ؛ ماجنا  ار  یلمع  هک  يدرف  تین  دـصق و  . 1
دـصق هب  رگا  دـنزیم ، کتک  ار  یمیتی  كدوک  هک  یـسک  اًلثم : دـشاب ؛ مارَح  ای  بحتـسم  بجاو ، دـناوتیم  دـصق ، نامه  عبت  هب  دـهدیم ،

. دوب دهاوخ  بجاو  دشاب  ریزعت  دصق  هب  رگا  بحتسم و  دشاب  هیبنت  بیدأت و  دصق  هب  رگا  تسا . هداد  ماجنا  مارح  لعف  دشاب ، رازآ  تیذا و 
زا یهن  دـصق  هب  رگا  تسا و  مارح  دـشاب  ناملـسم  صیقنت  ندرک و  عیاض  دـصق  هب  رگا  ینعی  تسا ؛ هنوگنیمه  زین  ناملـسم  تبیغ  هلأـسم 

. دوب دهاوخ  حابم  زیاج و  دشاب ، دوهش  حرج  ای  ریشتسم ، حُصن  دصق  هب  رگا  بجاو و  دشاب  رکنم 
وا هب  هک  دشاب  یلاعت  يادخ  رکـش  دصق  هب  رگا  دراد ؛ ار  مکح  نیمه  زین  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ربمایپ و  ربق  رانک  رد  هدجـس  تسا  یهیدـب 
اریز تسا ؛ مارح  دـشاب  ناماما  اـی  ربماـیپ  صخـش  رب  هدجـس  دـصق  هب  رگا  تسا و  بحتـسم  هدرک ، تیاـنع  ار  راوگرزب  نآ  تراـیز  قیفوت 

. دشابیم مارح  یلاعت  يادخ  ریغ  رب  هدجس 
: اًلثم دهدیم ؛ رییغت  ار  عوضوم  مکح و  هک  تسا  يدراوم  زا  زین  صاخشا  لاوحا  عاضوا و  صاخشا و  ناکم ، . 2

مارح و تسا  گوس  ازع و  لاح  رد  هک  ینز  يارب  نآ  ندیشوپ  دیآ ، رامـش  هب  تنیز  وزج  اهاج  زا  یخرب  رد  سابل  زا  یعون  ندیـشوپ  رگا 
. دشابیم بحتسم  تسا ، رهوش  هجوت  بلج  شدصق  شفده و  رگا 

نانز يارب  هنادرم  سابل  ندیشوپ  ای  ترهش  سابل  ندیشوپ 
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. دنکیم ادیپ  توافت  نکاما  صاخشا و  نامز ، فالتخا  اب  هک  تسا  هنوگنیمه  زین  سکع  هب  و 

ار نآ  نوچ  رگید ، ياهنامز  دالب و  یـضعب  رد  تسا و  مارح  تناها و  دالب  اـهنامز و  یـضعب  رد  اهتیـصخش  یـضعب  يارب  ندـشن  دـنلب 
. تسین مارح  دننادیمن  تناها 

اریز تسا ؛ زیاج  ریغ  مارح و  دـشابن ) زیاج  اـهنآ  زاـس  تخاـس و  هک  مه  ضرف  هب   ) اـهنآ هاـگراب  هّبق و  بیرخت  اـیلوا ، اـیبنا و  روبق  مدـه 
. دشابیم مارح  دوب و  دهاوخ  ناراوگرزب  نآ  تناها  بجوم  نامز  نیا  رد  ًاعطق  اهنآ  ندرک  بیرخت 

مارح بجاو و  ناونع  ضراعت  مشش : رما 

تاحّجرم هب  دـیاب  دراوم  هنوگنیا  رد  دـشابن ، نکمم  ود  نآ  ناـیم  عمج  هک  ياهنوگهب  دـشاب ؛ ضراـعت  رد  مارح  اـب  بجاو ، ناونع  هاـگره 
لمع نآ  قبط  دـیاب  دوب  رتمهم  مادـکره  سپ  دـنرتمهم . عراش  رظن  رد  اهنآ  زا  کی  مادـک  هک  درک  یـسررب  دـیاب  درک و  عوجر  یجراخ 

لاح رد  مرحمان  نز  نیمه  رگا  اما  تسا ، مارح  مرحمان  نز  ندـب  ندرک  سمل  اًلثم : تفرگ ؛ هدـیدان  تسا  رتمک  شتیمها  هک  ار  نآ  درک و 
مرحمان کشزپ  هلیـسو  هب  ای  ندش و  قرغ  زا  ار  وا  یمرحمان  درم  هلیـسو  هب  ای  دریمب و  دنراذگب  دننزن و  وا  ندب  هب  تسد  دیاب  ای  دوب  گرم 

عطق روط  هب  دنراد ، ضراعت  نداد » تاجن   » بوجو و  ندرک » سمل  تمرح   » هلأسم اجنیا  رد  دنهد . تاجن  گرم  زا 
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. دشاب مرحمان  ندب  ندرک  سمل  شاهمزال  دنچ  ره  تسا ، بجاو  نز  نآ  تاجن  هک  دنکیم  مکح  یفصنم  ناسنا  ره  نادجو  عرش و  لقع ،

نآ نـتفرگ  زا  نیملــسم  ماـما  رگا  دـنیوگیم : اـهیباهو  نـکیل  تـسا ، مارح  اـهیباهو  ریغ  اـهیباهو و  هدــیقع  رد  كرمگ  قـح  نـتفرگ 
وا اب  تفلاخم  دریگب ، ار  نآ  تساوخ  ًامتح  دـیزرو و  عانتما  نآ  نتفرگن  زا  رگا  تسا و  هدرک  لمع  دوخ  بجاو  هفیظو  هب  درک ، رظنفرص 

. دنیامنن نیملسم  ياصع  ّقش  دننک و  تعاطا  وا  زا  تسا  بجاو  همه  رب  تسین و  زیاج 
نیا ات  اهناملـسم  تدـحو  رگا  دـسیونیم : دـسریم ، هک  اجنیا  هب  بایترالافشک  باـتک  رد  هللا  همحر  یلماـع  نیما  نسحم  دیـس  همـالع 
نوچ دـنیامن ، نیملـسم  ياصع  قش  نآ ، رطاخ  هب  تسین  زیاج  دـننک و  مارح  لمع  کی  يادـف  ار  نآ  تسین  زیاـج  هک  دراد  تیمها  هزادـنا 

اهناملـسم تدـحو  ظفح  يارب  دوب  بجاو  اـهیباهو  رب  سپ  تسا ، كرمگ  نتفرگ  هدـسفم  زا  رتشیب  اهناملـسم  ناـیم  فـالتخا  هدـسفم 
. دنیامنن رادهحیرج  رادغاد و  دنتـسه  اهنآ  قشاع  هک  ار ، ناملـسم  اهنویلیم  بولق  اهنآ ، بیرخت  اب  دنوشن و  نیملـسم  همئا  روبق  ضرعتم 
دیـشاپ و اهنآ  نایم  ار  ینمـشد  توادع و  مخت  دش و  اهناملـسم  هقرفت  تتـشت و  بجوم  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  روبق  بیرخت  هدسفم  ایآ 

تشحو رتگرزب ، رایسب  هدسفم  نیا  دوبن !؟ روبق  رب  يانب  هدسفم  زا  رتشیب  رتمهم و  دروآ ، دوجو  هب  هریغ  یـسایس و  یگنهرف ، هدسفم  اهدص 
ياهلد يارب  رتزیگنا و 
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36 ص :
هاگن ار  اهنآ  مظعا ، هدسفم  نیا  ربارب  رد  ارچ  دوب ! مارح  اهنآ  نتشادهگن  امش  هدیقع  هب  هک  ضرف  هب  نیاربانب ، دوب . رتکاندرد  اهناملـسم 

ار مدرم  طقف  دینکن و  بارخ  زین  ار  عیقب  همئا  روبق  دیتسناوتیم  دـیتشادن . يراک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  اب  هک  هنوگنامه  دـیتشادن ،
هللا یلـص  ربمایپ  ربق  ندیـسوب  ندش و  کیدزن  زا  هک  هنوگنامه  دینک ، عنم  دینادیم ، كرـش  ار  نآ  هک  اهنآ ، ندیـسوب  ندش و  کیدزن  زا 

. دینکیم يریگولج  هلآ  هیلع و 
!؟ دیتشادیم هگن  ار  اهنآ  هک  تشاد  یعنام  هچ  سپ  دینادیمن . كرش  هکار  نآ  ياقبا  دینادیم ، مارح  ار  روبق  رب  يانب  امش  نیارب ، هوالع 

یعطقلیلد اب  رگم  تسین  زیاج  ناملسم  ریفکت  متفهرما :

اهناملسم شور  هار و  هب  دراد و  نیتداهش  هب  رارقا  هک  یلاح  رد  ار ، یناملسم  هک  تسا  نیا  اهیباهو  گرزب  رایسب  تاهابتـشا  اهاطخ و  زا 
هب هک  درک  روصت  ناوتیم  نیا  زا  رتگرزب  یهاـنگ  هچ  دـننکیم . لـالح  همه  رب  ار  شـضرِع  لاـم و  نوخ و  هدرک ، ریفکت  دـنکیم ، لـمع 
نآ ندوب  غورد  بذـک و  لامتحا  هدـش و  رداص  فیعـض  رابخا  نامگ و  ّنظ و  رب  دانتـسا  هیکت و  اب  هک  طلغ ، ِيداهتجا  هیرظن  کی  ِدانتـسا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رگم  دننک !؟ لالح  نارگید  رب  ار  شلام  ضرِع و  رداص و  ار  یناملـسم  لتق  رفک و  مکح  دوریم ،
هب مزتلم  درک و  يراج  نابز  رب  نیتداهش  سکره  هک  دوبن  نیا  رب  نیعبات  ِنیعبات  نیعبات و 
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37 ص :
: دومرفن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگم  دنتسنادیم !؟ مدلانوقحم  ناملسم و  ار  وا  دش ، ماکحا 

یِّنِم اوُمَـصَع  ْدَـقَف  انَتَحیبَذ  اوَُحبَذَو  انَتَْلِبق ، اُولَبقَتْـساَو  انَتالَـص ، اوُّلَـصَو  اَـهُولاَق  اَذِإَـف  ُهَّللا ، اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  اُولوُقَی  یَّتَح  َساَّنلا  َلـِتاَقُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  »
«(1) « » هَّللا یَلَع  ْمُُهباَسِح  َو  اَهِّقَِحب  اَّلِإ  ْمَُهلاَْومَأ  َو  ْمُهَءاَمِد 

زامن ام  دننام  و  دنتفگ ، نیتداهش  هک  نیمه  اما  دناهدرکن ، مالسا  راهظا  هک  منک  هزرابم  مدرم  اب  اجنآ  ات  مرومأم  یلاعت  يادخ  فرط  زا  نم  »
دهاوخ ادخ  اب  ناشباتک  باسح و  دوب ، دنهاوخ  ناما  رد  دوخ  قوقح  هب  تبـسن  نم ، بناج  زا  نآ  زا  سپ  دننک . حـبذ  ام  دـننام  دـنناوخب و 

.« دوب
تسا مالسا  مکح  هب  موکحم  دنک  يراج  نابز  رب  نیتداهش  سکره  هک : دوشیم  هدافتـسا  تسد ، نیا  زا  یناوارف  تایاور  تیاور و  نیا  زا 

مزال سّـسجت  قیقحت و  اـهنت  هن  دروم  نیا  رد  درک و  ریفکت  ار  وا  ناوتیمن  دوشن ، تباـث  نآ  فـالخ  ینیقی ، یعطق و  لـیلد  هب  هک  ماداـم  و 
. تسا مارح  عونمم و  سسجت  قیقحت و  ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  هکرابم : هیآ  حیرص  هب  هکلب  تسین ،

ننس تاکز . باتک  یئاسن  هروس 88 . ریسفت  يذمرت  حیحص  داهج . باتک  دوادیبأ  دنسم  تاکز ، ةالص ، نامیا ، باتک  يراخب  حیحص  - 1
8 ج 4 / لبنح ، نب  دمحأ  دنسم  نتف . باتک  هجام  نبا 
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38 ص :

تحص رب  لمح  ملسم و  لعف  متشه : رما 

بجاو همه  رب  عرش ، فالخ  دساف و  رگید  تهج  زا  دشاب و  حیحص  یتهج  زا  لمع  نآ  هک  دهد  ماجنا  ار  یلمع  یناملـسم  صخـش  هاگره 
رب لمح  ار  نآ  درادن  قح  سکچیه  دـشابن ، نآ  فالخرب  ینیقی  یعطق و  لیلد  هک  مادام  دـننک و  تحـص  رب  لمح  ار  نآ  هک  تسا  مزال  و 

رگا نیاربانب ، تسا . هدش  هداهن  انب  ساسا  نیا  رب  ناشتالماعم  یگدنز و  ماظن  عامجا و  ناناملسم و  هریـس  اریز  دیامن ؛ عرـش  فالخ  داسف و 
تسا ندرک  تیبرت  بدا و  يارب  فلا : دیآیم ؛ شیپ  شیارب  لامتحا  ود  لاح  نیا  رد  دنزیم ، کتک  ار  یمیتی  لفط  یناملسم  دنیبب  یـسک 

. دیامن ملظ  رب  لمح  ار  وا  لعف  درادن  قح  دشاب ، هتشادن  متس  رازآ و  رب  یعطق  لیلد  رگا  دشابیم . تیذا  رازآ و  متس و  ملظ و  يور  زا  ب :
هب دـنک و  يراج  وا  رب  ار  تلادـع  ماکحا  راثآ و  دـیاب  نانچمه  تسنادیم ، لداع  ار  براض  صخـش  لـمع ، نیا  ندـید  زا  شیپ  رگا  سپ 

دراد و ترـشاعم  ینز  اب  يدرم  دـنیبب  رگا  نینچمه  دـیامن . يو  تلادـع  مدـع  هب  مکح  درادـن  قح  كوکـشم ، لمع  نیا  هدـهاشم  فرِص 
دنیبب ای  تسا ، رمخ  دهدیم  لامتحا  دشونیم و  یگنر  خرس  هباشون  یسک  دنیبب  ای  عورشم و  ریغ  ای  تسا  عورـشم  ترـشاعم  نیا  دنادیمن 

ای يزیچ و  فقو  شورف و  ای  یسک و  قالط  ای  جاودزا  رد  ای  قولخم ، ای  دنکیم  ادخ  رب  هدجس  دنادیمن ، دنکیم و  هدجس  نیمز  رب  یسک 
کش يرگید  راک  ره 
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39 ص :
رد نآ  فالخرب  یعطق  لیلد  هک  مادام  كوکـشم ، دراوم  مامت  رد  حیحـص ، ریغ  اـی  هتفرگ  ماـجنا  حیحـص  هجو  رب  لـمع  نآ  اـیآ  هک  دـنک 

مدع نالطب و  داسف و  رب  مکح  دناوتیمن  سکچیه  نامگ ، فرِـص  هب  دنک و  تّحـص  رب  لمح  ار  ناملـسم  لعف  تسا  بجاو  دشابن ، تسد 
! دشاب هدش  كوکشم  ًافرص  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  روبزم  لمع  تّحص 

لامتحا نیا  دنچره  دشاب ، هتشاد  دوجو  شتّحص  لامتحا  هک  ددرگ  دهاشم  وا  زا  یلمع  ای  دوش  هدینش  یناملسم  زا  ینخـس  هاگره  نیاربانب ،
. دشاب يواسم  ای  يوق و  لامتحا  هکنیا  هب  دسر  هچ  دومن ، تحص  رب  لمح  ار  نآ  دیاب  زاب  دشاب ، مه  فیعض 

هک دوش  هداد  لامتحا  دنک و  هثاغتـسا  نانآ  زا  دوش و  لسوتم  هَّللاءایلوا  زا  یکیهب  ای  ادـخ  ناربمایپ  زا  یکی  هب  یناملـسم  رگا  ساسا ، نیا  رب 
نیا زا  ریغ  شدوصقم  دـیاش  هک  لامتحا  نیا  فرِـص  هب  دروآرب ، ار  شتجاح  دـنوادخ  دـنک و  تطاـسو  شیارب  ادـخ  دزن  دـهاوخیم  وا  زا 

. داد وا  دادترا  هب  مکح  ناوتیمن  هدوب ،
 ... شخبب و قنور  نم  یگدنز  هب  نادرگ . زوریپ  منمشد  رب  ارم  هد . افش  ار  مدنزرف  دیوگب : رگا  تسا  نینچمه 

لمح انعم  نیمه  رب  دیاب  دنیامن ، تساوخرد  شیارب  دنوادخ  زا  ات  دـهدیم  رارق  دوخ  عیفـش  هطـساو و  ار  نانآ  دوش  هداد  لامتحا  هکنیمه 
، نآ فالخ  لامتحا  فرص  هب  درک و 

تحص رب  لمح  ملسم و  لعف  متشه : www.Ghaemiyeh.comرما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


40 ص :
: دننام تسا ؛ ببس  هب  لعف  دانسا  زاجم و  تارابع  هنوگنیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  درک . شدادترا  رفک و  هب  مکح  ناوتیمن 

، تسا هدوب  وا  راک  نیا  ببس  نوچ  دنهدیم ؛ ریما  هب  ار  رهش  زاس  تخاس و  انب و  تبـسن  ترابع  نیا  رد  هک  هنوگنامه  ۀنیدملا » ریمألا  ینب  »
تـساوخرد اهنآ  زا  دـنهدیم و  اهنآ  هب  ار  لعف  تبـسن  ًازاـجم  دنتـسه ، اـعد  تباجتـسا  ببـس  هَّللا  ءاـیلوا  ناربماـیپ و  نوچ  زین  اـجنیا  رد 

. دننکیم
هدـنیوگ هک  دراوم ، هنوگنیا  رد  اریز  داد ؛ هدـنیوگ  دادـترا  رفک و  هب  مکح  ناوتیمن  يزاجم ، يانعم  فـالخ  لاـمتحا  فرـص  هب  یفرط  زا 

یعطق ملع  تسین ، ییاهراک  نینچ  رب  رداق  يرگید  سکچیه  دنوادخ  زا  ریغ  دنادیم  تسا و  یمالسا  ینابم  دیحوت و  هب  دقتعم  ناملـسم و 
! سب تسا و  دانسا  رد  زاجم  شدوصقم  هکلب  تسین  هملک  یقیقح  يانعم  يو ، دارم  هک  دوشیم  لصاح  ینیقی  و 

تدابع يانعم  مهن : رما 

« مایص «، » تاکز «، » ةالـص  » دننام دندش ؛ لقتنم  يدیدج  یناعم  هب  برع ، ناگژاو  زا  یخرب  درک ، عولط  مالـسا  یتقو  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
. دـش هدارا  اهنآ  زا  يرگید  یناعم  مالـسا ، زا  سپ  یلو  دـندوب ، دـصق  كاسما و  ومن ، دـشر و  اعد ، ِقلطم  يانعم  هب  تغل  رد  هک  جـح »  » و

يرییغت هنوگچیه  هدنام و  یقاب  دوخ  یقیقح  یناعم  رد  زین  اهنآ  زا  یضعب 
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41 ص :
. دماین دوجو  هب  نآ  يانعم  رد  يرییغت  هنوگچیه  دنام و  یقاب  شورف  دیرخ و  يانعم  نامه  هب  هک  ءارش ، عیب و  دننام : دنتفاین ؛

هدارا اهنآ  زا  یـصاخ  يانعم  هک  دشابن  مولعم  دنوش و  هدـید  رابخا  نآرق و  رد  هاگره  دـناهدنام ، یقاب  رییغت  نودـب  هکییاههژاو  نیاربانب ،
، دنتـسه يدیدج  يانعم  ياراد  هتفای و  رییغت  هک  یتاملک  اما  دنوش . لمح  ناشدوخ  يوغل  یقیقح و  یناعم  نامه  رب  دیاب  ًامتح  هن ، ای  هدـش 

نیا رد  دشاب ، صخـشمان  اهنآ  یعرـش  یناعم  رگا  دندرگ و  لمح  یعرـش  یناعم  نامه  هب  دیاب  دشاب ، صخـشم  اهنآ  یعرـش  یناعم  رگا 
دوشیمن دنتسه و  رابتعایب  موهفمان و  دشابن ، تسد  رد  ناشیارب  یلیصفت  حرش و  ات  دنیآیم و  باسح  هب  لمجم  تاملک  هنوگنیا  تروص 

دناهدـش لامعتـسا  یـصاخ  یناعم  رد  زاجم  وحن  هب  هک  دـشاب  مولعم  رگا  نینچمه  درک . کّسمت  اهنآ  هب  ماکحا  رودـص  تاجاجتحا و  رد 
. دراد حرش  نایب و  هب  جاتحم  هک  دنیآیم  رامش  هب  لمجم  ظافلا  وزج  زین  تروص  نیا  رد  دوشن ، تفای  ناشیارب  یحیضوت  ینایب  یلو 

رفک كرـش و  بجوم  هجو  چیه  هب  تسا ، تعاطا  عوضخ و  ّلذ و  قلطم  هک  يوغل ، يانعم  هب  تدابع » ، » میدروآ هک  ياهمدـقم  هب  هجوت  اب 
هب تدابع  هک  دوشیمن  تفای  يدرف  اریز  دنـشاب ؛ هدـش  رفاک  رـشب  دارفا  مامت  ناـمز ، نیا  اـت  مدآ  ترـضح  ناـمز  زا  دـیاب  هنرگ  دوشیمن و 

ریغ و زا  تعاطا  قلطم  رگا  نیاربانب ، دشاب . هدرکن  یسک  ربارب  رد  عوضخ  تعاطا و  يانعم 
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42 ص :
تعاـطا و اـب  تسد  ـالاب  هب  تبـسن  تسد  ریز  ياـهیماظن  تـیعر ، ریجا ، راکتمدـخ ، دـنزرف ، رـسمه ، دـیاب  دـشاب ، رفک  وا  ربارب  رد  داـیقنا 
عوضخ و نانآ  ربارب  رد  دناهتـشاد و  دوخ  ناردـپ  زا  هک  یتعاطا  رطاخهب  زین  ادـخ  ناربمایپ  یتح  دنـشاب . هدـش  رفاک  قوف ، اـم  زا  يربناـمرف 

يوریپ وت  زا  هک  ینانمؤم  يارب  ار  دوخ  رپ  لاب و  : » داد نامرف  مالسا  گرزب  ربمایپ  هب  دنوادخ  هکنیا  اب  دنـشاب ! رفاک  دیاب  دناهدرک ، ینتورف 
تعاطا هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دشاب !؟ رفک  دـناوتیم  هنوگچ  عوضخ  عضاوت و  هنوگنیا  شاب ». عضاوتم  اهنآ  اب  نارتسگب و  دـننکیم ،

هنوگچ هدرک ، رما  نآ  هب  دنوادخ  هک  رمألا ، ولوا  يایبنا  زا  تعاطا  دـشابیم . بجاو  يرما  نینچ  هک  یلاح  رد  تسا ، رفک  رهوش  زا  رـسمه 
ًاتاذ دشاب ، ادخ  ریغ  يارب  هدجس  تروص  هب  رگا  یتح  عوشخ ، عوضخ و  قلطم  يانعم  هب  تدابع  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دوب ؟ دهاوخ  رفک 

هب دادیمن  نامرف  ناگتشرف  هب  زگره  لاعتم  دنوادخ  دوب ، حیبق  رگا  دش . دهاوخن  رفک  كرـش و  بجوم  هجو  چیه  هب  تسین و  حیبق  مارح و 
تیحت يارب  شنادنزرف  رسمه و  بوقعی و  ترضح  زگره  دوب ، عونمم  حیبق و  هدجس  رگا  دننک . هدجـس  وا  رب  مدآ ، ِمیظعت  میرکت و  تهج 
نکمم ریغ  حیبق و  ًاتاذ  نوچ  ادـخ ، يارب  نداد  رارق  کیرـش  هک  هنوگنامه  دـندرکیمن . هدجـس  وا  رب  فسوی ، ترـضح  هب  مارتحا  يادا  و 

. دریگیمن رارق  رما  ّقلعتم  هاگچیه  تسا ،
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اعد رب  تدابع  قالطا 

تساوخرد و ادن ، هک  تسین  انعم  نیا  هب  هدیدرگ ، یفرعم  تدابع  خم  تایاور ، رد  هدـش و  هدرمـش  تدابع  اعد  « (1)  » میرک نآرق  رد  رگا 
رد اعد  هکنیا  زا  دـنالفاغ  دـنراد و  ار  مّهوت  نیمه  اهیباّهو  هکنانچ  تسا ؛ كرـش  رفک و  بجوم  هدوب و  وا  تدابع  ادـخ ، ریغ  يارب  اـعد 
زا درک و  ادص  ار  رفن  کی  یـسکرگا  تروص  نیا  رد  دشاب ، ادن  يانعمهب  رگا  تسین . ادـن )  ) يوغل يانعم  هب  مّلـسم  روط  هب  تایاور ، هیآ و 

، ندرک تساوخرد  يزیچ  وا  زا  ندز و  ادـص  تسین و  هنوگنیا  هک  یلاـح  رد  دوش ، بوـسحم  وا  هدـننک  تداـبع  دـیاب  تساوـخ ، يزیچ  وا 
عوضخ و اب  دیاب  هک  تسوا  زا  ندرک  لاؤس  ادخ و  ندرک  ادـن  هیآ ، نیا  رد  اعد  زا  دوصقم  هک  دوشیم  هتـسناد  اجنیمه  زا  تسین . تدابع 
ایند و یقیقح  کلام  راتخم و  لعاف  وا  اهنت  هک  درک  هضرع  وا  رب  ار  دوخ  تاجاح  داتـسیا و  شایبوبر  هاگـشیپ  رد  لماک  للذت  اب  عوشخ و 

. دنکیم فرصت  نآ  رد  دهاوخب  هنوگره  تسا و  ترخآ 
دزن رد  عیفـش  ار  وا  رگا  اما  دـنادب . ترخآ  ایند و  یقیقح  کلام  راتخم و  لعاف  ار  وا  هک  هدرک  تدابع  ار  قولخم  یناـمز  ناـسنا  نیارباـنب ،
. تسا هدادن  ماجنا  مه  مارح  لعف  هدیتسرپن و  ار  وا  تروص  نیا  رد  هداد - رارق  تعافش  وا  يارب  دنوادخ  دنادیم  نوچ  دهد - رارق  ادخ 

60 رفاغ : - 1
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رفک و بجوم  دش ، ماجنا  ادـخ  ریغ  يارب  رگا  دنتـشاذگ ، نآ  رب  تدابع  مسا  هک  ار  هچ  ره  هک  تسین  هنوگنیا  دـش : نشور  حیـضوت  نیا  اب 
ار نآ  نآرق  رد  هک  دیـشروخ ، هام و  رب  هدجـس  دننام  دنک ؛ حیرـصت  نآ  تمرح  رب  سدقم  عراش  هکنیا  رگم  دـشاب ، مارح  ددرگ و  كرش 
رد یعوضخ  تعاطا و  ره  هک  تسین  هنوگنیا  سپ  تسا . مارح  ناناملـسم  مامت  عامجا  هب  هک  ادخ ، ریغ  رب  هدجـس  دننام  تسا و  هدرک  یهن 

هکلب تسین  رفک  كرـش و  بجوم  يوغل  تدابع  دـیآ . رامـش  هب  تدابع  يوغل  ياـنعم  رد  ضرف  هب  دوش ، بوسحم  تداـبع  نارگید ، ربارب 
. دشاب هدرک  نایب  ار  نآ  عراش  دوخ  هک  دوشیم  رفک  كرش و  بجوم  یتدابع 

رد دوشیم و  هداد  تمرح  هب  مکح  دـشاب ، مّلـسم  مولعم و  نآ  تمرح  هک  يدراوـم  رد  دـمآ ، ادـخ  ریغ  تداـبع  دروـم  رد  ییهن  رگا  سپ 
دنلب تسد  ندش . مخ  یـسک  لباقم  رد  نتـشاذگ و  هنیـس  رب  تسد  دننام  تسین ؛ زیاج  نآ  تمرح  هب  مکح  تسین ، ملـسم  هک  رگید  دراوم 

تعاطا و هدـش  دای  دراوم  مامت  هکنیا  اـب  میرکت و ...  میظعت و  ناونع  هب  اـهیگنرف  نتـشاد  رب  هـالک  قوفاـم ، مارتحا  يارب  نایـشترا  ندرک 
ار اهنآ  اذل  میرادن ، اهنآ  تمرح  رب  یعطق  لیلد  نوچ  دنوشیمن و  هدیمان  تدابع  اهنیا  زا  مادکچیه  اما  تسادـخ ، ریغ  ربارب  رد  عوضخ 

. دوش بوسحم  تدابع  یعوضخ  تعاطا و  عون  ره  تغل  رظن  زا  دنچ  ره  مینادیمن . مارح 
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: رفک كرش و  هب  مکح  زاُجم  دراوم 

: زا دناترابع  دنوشیم ، رفک  كرش و  بجوم  هک  یتاداقتعا  اهرواب و  ای  اهتدابع و 
كرـشم رفاک و  یـصخش  نینچ  درادـنپب . ادـخ  ار  وا  دوخ  ای  دـنادب و  ربارب  يواسم و  ادـخ  اـب  تافـص ، ماـمت  رد  ار  يرگید  هک  یـسک  . 1

ادـخ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما ، هک  هیئابـس »  » دـننام زین  دـندناوخ و  ادـخ  ار  شردام  حیـسم و  ترـضح  هک  ناـنآ  دـننام  دوشیم ؛
. دنتسنادیم ادخ  تافص  ياراد  ار  رصم  رد  يولع  يافلخ  زا  یکی  زورد )  ) نانآ هدرکرس  هک  نایزورُد »  » دننام دندناوخیم و 

، دنکن یتسرپتب  دنچ  ره  دشاب و  دیحوت  هب  دقتعم  دنچ  ره  تسا ، رفاک  دنک  بیذکت  ار  ادخ  ناربمایپ  زا  یکی  ای  یهلا  نایدا  هک  یـسک  . 2
. دوب دهاوخ  رفاک  زاب  دنام  یقاب  هدش  خوسنم  هک  ینید  رب  رگا  هکلب 

مان ياج  هب  رحن ، حبذ و  ماگنه  هدادن ، هزاجا  نآ  هب  یلاعت  يادخ  هک  يزیچ  ره  يارب  ای  اهتب  يارب  ینابرق  حـبذ  ندرک ، هدجـس  تب  رب  . 3
رایتخا ياراد  ّربدـم و  تب  هکنیا  هب  داقتعا  نتخیر ، وا  ندـب  رب  تب  میظعت  مارتحا و  يارب  ار  یناـبرق  نوخ  ندروآ ، ناـبز  رب  تب  ماـن  ادـخ ،

. دشابن ای  دشاب  تب  زا  ریغ  يرگید  يادخ  دوجو  هب  دقتعم  لاح  تسا ؛ كرش  رفک و  اهنیا  مامت  تسا و ... 
هناگهس دراوم  زا  ءيرب  ادخ و  دوجو  هب  دقتعم  ِناملسم  اما 
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رفاک و دنتـسین  یباهو  هک  ار  ایند  ياهناملـسم  مامت  اـهیباهو  هک  هنوگنآ  دوب ، دـهاوخن  ناملـسمان  كرـشم و  رفاـک و  هجو  چـیههب  قوف ،

. دننادیم كرشم 

رگید یضعب  رب  ءایشا  زا  یخرب  تلیضف  مهد : رما 

كرابم هاـم  اـههام ، ناـیم  زا  ـالثم  هداد ؛ يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  اـهنآ  زا  یخرب  هدـیرفاین و  ناـسکی  ار  دوخ  تاـقولخم  لاـعتم  دـنوادخ 
. تسا هام  نیا  رد  تسا - رتهب  لاس )  83  ) هام رازه  زا  هک  ردق - بش  داد و  تلیضف  اههام  رگید  رب  ار  ناضمر 

مارح ار  اههام  نیا  رد  گنج  زیتس و  دـناوخ و  مارح  ياههام  ار  اـهنآ  داد و  يرترب  ار  هاـم  راـهچ  هناـگهدزاود ، ياـههام  ناـیم  زا  نینچمه 
. درمش

يرترب مایا  نآ  مامت  رب  دوشیم - باجتـسم  نآ  رد  اعد  هک  ار - نآ  ياهتعاس  زا  یتعاس  تسناد و  رترب  هیقب  زا  ار  هعمج  اهزور ، ناـیم  زا 
. داد

. دنرازگب جح  دننک و  فاوط  نآ  نوماریپ  هک  درک  مزلم  ار  مدرم  داد و  تلیضف  نیمز  يور  ياهاج  رگید  رب  ار  هبعک  اهناکم ، نایم  زا 
. درمش رترب  اهياج  رگید  زا  ار  هفوک  دجسم  سدق و  دجسم  ربمایپ ، دجسم  مارحلادجسم ، لیعامسا ، رجح  میهاربا ، ماقم  هکم ،
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. دنسوبب دننک و  مالتسا  ار  نآ  تساوخ  جاجح  زا  تسناد و  رترب  ار  دوسألارجح  اهگنس  نایم  زا 

کـسم نیرتهب  ار  نتخ  يوهآ  نوخ  زا  یتمـسق  هک  اجنآ  ات  تاناویح ...  نایم  زا  و  دـیزگرب . اههاچ  رگید  رب  ار  مزمز  هاچ  اـههاچ ، ناـیم  زا 
ادهش داد . رارق  فرشا  لضفا و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ایبنا  نایم  زا  داد و  يرترب  هیقب  رب  ار  ایبنا  اهمدآ ، نایم  زا  داد . رارق 

. دیشخب يرترب  لضف و  ایبنا  زا  یضعب  رب  ادهش و  رب  ار  املع  نارگید و  رب  ار 
شزرا و یناونع ، نتفای  تلاح و  رییغت  اب  يزیچ ، تسا  نکمم  یهاگ  تسا . هداد  يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  ایـشا  زا  یـضعب  یتح  دـنوادخ 

ناونع تهج  هب  دوش و  دجـسم  هب  لیدـبت  درادـن - مارتحا  شزرا و  چـیه  هک  ياهدـکیم - ّلحم  ای  نادهلاـبز  ِنیمز  ـالثم  دـنک ؛ ادـیپ  مارتحا 
. ددرگیم بجاو  همه  رب  شریهطت  مارح و  نآ  سیجنت  هک  ياهنوگهب  دوشیم ؛ مرتحم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دجسم ،

نآ اب  درادن و  یمارتحا  چـیه  دوریم و  راکهب  شفک  تخت  نتخاس  يارب  یهاگ  نآ ، دـنزاسیم و  مرچ  دنفـسوگ  واگ و  تسوپ  زا  الثم  و 
يروطهب دریگیم ؛ رارق  مارتحا  مارکا و  تیاهن  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  دـلج  نتخاس  يارب  مرچ  نیمه  زا  یهاگ  دـنوریم ، اج  همه 

. دنراذگیم مشچ  رب  دنسوبیم و  ار  نآ  هک 
راگزور نادرم  مامت  نایم  زا  لاعتم  دنوادخ  رگا  نیاربانب ،

رگید یضعب  رب  ءایشا  زا  یخرب  تلیضف  مهد : www.Ghaemiyeh.comرما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


48 ص :
باختنا دوخ  ینیشناج  هب  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  دوشیم . ۀعاطالابجاو  تروصنیا  رد  دیزگرب  يربمایپ  هب  ار  رفن  کی 

اوُعیِطَأ قیداصم ...  زا  تروصنیا  رد  دشاب ) تما  رایتخا  هب  نآ  باختنا  هکنیا  ربانب   ) دندیزگرب تفالخ  هب  ار  یسک  اهناملـسم  رگا  ای  درک 
 ... ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا 

. دش دهاوخ  هعاطالا  بجاو  هدوب ،
اههعقب

هکنیا زا  سپ  اما  دشاب  هتشادن  یقرف  چیه  اههعقب  رگید  اب  ياهعقب  تسا  نکمم  ینعی  دناهنوگنیمه ؛ زین  نیمز  يور  ياهنامتخاس  اههعقب و 
اجنآ رد  هک  یتیـصخش  مارتحا  رطاخهب  تفای و  دـهاوخ  تلیـضف  تفارـش و  مارتحا ، دـنوش ، نفد  نآ  رد  ایلوا  زا  یکی  ای  یماما  ای  يربماـیپ 

رب دور . شترایز  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ییاـهاج  نینچ  تاـمارتحا  زا  دوشیم . بجاو  نآ  هب  مارتحا  مارح و  نآ  هب  تناـها  تسا ، نوفدـم 
. دوش هداد  رارق  نابرد  همدخ و  يو  يارب  ددرگ . امرگ  امرـس و  رد  نارئاز ، هافر  بجوم  نوفدم و  مارتحا  بجوم  ات  دزاسب  هاگراب  هّبق و  نآ 

. دنربب هرهب  نآ  رون  زا  نارئاز  ات  دننک  نشور  غارچ 
میظعت میرکت و  بجوم  هک  یلمع  ره  دنیوجب و  كّربت  دنـسوبب و  دننامب . ناما  رد  ندرمـش  کبـس  تناها و  عون  ره  زا  ات  دـنزاسب  حـیرض 

. دنهد ماجنا  دوشیم  اهنآ 
هب تناها  هنوگره  میدرک ، هراشا  رتشیپ  هک  هنوگنامه 
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رد نیمز ، اب  نآ  ندومن  حطـسمه  ندرک و  فاص  اهفقـس ، ندرک  مدـهنم  نتخیرورف و  اهراوید ، ندرک  ناریو  دـننام  تسا ؛ مارح  اـهنآ 

یمارتحا یب  یبدا و  یب  بجوم  هک  یلمع  ره  نداد و  اج  اهنآ  رد  ار  نایاپراچ  تاـناویح و  نتخیر ، هبورکاـخ  نداد ، رارق  تناـها  ضرعم 
. تامم رد  هچ  تایح و  رد  هچ  تسا ؛ مزال  بجاو و  اهنآ  تشادگرزب  مارتحا و  یعرش ، رظن  زا  اریز  دوش و ...  اهنآ  هب 

نآ تشادگرزب  يارب  درازگیم و  مارتحا  هبعک ، نتخاس  ماگنه  نآ  يور  رب  میهاربا  ترـضح  نداتـسیا  رطاخهب  ار ، یگنـس  دـنوادخ  یتقو 
ربمایپ رگا  درامشن !؟ مرتحم  ار  ایبنا  رورس  نفد  لحم  ای  وا  نفد  لحم  تسا  نکمم  ایآ  یلَـصُم ...  َمیِهاْربِإ  ِماقَم  ْنِم  اوُذِخَّتا  َو  دیامرفیم ... :

رد ندناوخ  زامن  نآ و  هب  نتسج  كّربت  ارچ  و  دشاب !؟ مارح  شمرح  ندیسوب  ارچ  تسا ، یمارتحا  نینچ  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 
رانک ياعد  زامن و  تسا ، زیاج  میهاربا  ماقم  رانک  رد  اعد  زامن و  هک  هنوگنامه  دشاب !؟ مارح  اجنآ  رد  ادـخ  يارب  ندـناوخ  اعد  نآ و  رانک 
زامن تسین ، مارح  میهاربا  ماقم  رانک  رد  اعد  زامن و  هک  یکالم  لیلد و  نامه  هب  سپ  دشاب . زیاج  دیاب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح 

ادخ و دوخ  هب  مارتحا  عقاو  رد  هدرک ، شمارتحا  دـنوادخ  هک  یـسک  هب  ندرک  مارتحا  اریز  دـشاب ؛ مارح  دـیابن  زین  ربمایپ  ربق  رانک  رد  اعد  و 
ندرازگ مارتحا  و  دوسألارجح ، ندیسوب  دننام  تسرد  تسا ، راگدرورپ  تعاط  تدابع و  و  ادخ ، رما  هب  لمع 
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ادخ و رما  هب  لمع  اهنیا  هک  هنوگنامه  مدآ ، رب  ناگتشرف  ندرک  هدجس  و  مزمز ، بآ  هب  نتسج  كربت  دجاسم و  ماقم و  مرح و  هبعک و  هب 
. تسین مارح  هدوب و  ادخ  رما  تعاطا  زین  نآ  رانک  رد  ندناوخ  زامن  ندیسوب و  ربمایپ و  ربق  هب  مارتحا  تسین ، مارح  تسادخ و  رما  تعاطا 

ماکحا رییغت  اب  تاعوضوم  رییغت  مدع  مهدزای : رما 

ياراد مکح ، ِدورو  زا  لبق  یعوضوم  هاگره  دوشیمن . تاعوضوم  رییغت  بجوم  ماکحا  رییغت  یطیارـش  چیه  رد  هاگچـیه و  تسا  یهیدـب 
رد يرییغت  نیرتکچوک  دناوتیمن  مکح  دورو  دنام . دـهاوخ  یقاب  لاح  نامه  رب  زین  مکح  ِدورو  زا  دـعب  هتـشاد ، يایگژیو  ای  هدوب  یتلاح 

ندمآ زا  دعب  تسا ، مارح  هدوب و  وا  هب  تناها  بجوم  یصخش ، هب  نتفگ  ازسان  نداد و  مانشد  یعرـش  رظن  زا  رگا  اًلثم  دروآ ؛ دوجو  هب  نآ 
رییغت ار  نآ  تیهام  دـناوتیمن  تناها ، بوجو  مکح  دـش . دـهاوخن  مارتحا  هب  لیدـبت  زگره  تسا و  تناها  مه  زاب  تناـها ، ِبوجو  مکح 

حبق تناها و  هب  لیدبت  زگره  نآ ، ندرک  میرحت  اب  تسا ، کین  راک  ناسحا و  شزاون ، تفایـض و  رگا  دراذگب . مارتحا »  » ار نآ  مان  دهد و 
ریغ تدابع  ًاتاذ  عوشخ ، عوضخ و  اب  نآ  زا  ندرک  تعاطا  نآ و  هب  نتـسج  كّربت  قولخم و  هب  ندرک  مارتحا  رگا  نیاربانب ، دـش . دـهاوخن 

ریغ تدابع  مه  زاب  دیامن ، رما  قوف  دراوم  هب  دنوادخ  دشاب و  كرش  رفک و  ادخ و 
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دنوادخ رگا  فصو ، نیا  اب  دنکیمن . جراخ  ندوب  تدابع  تلاح  زا  ار  نآ  زگره  ادخ  فرط  زا  رما  بوجو  اریز  دیآیم ؛ باسح  هب  ادـخ 

رییغت ار  یعوضوم  یمکح  چیه  هک  دش  مولعم  اریز  تسا ؛ هتسناد  بجاو  ار  قولخم  تدابع  كرـش و  هک  دش  مزتلم  دیاب  دیامن ، رما  نآ  هب 
مارتحا هدش و  بجاو  دامج ، ناسنا و  زا  معا  تاقولخم ؛ زا  یضعب  میرکت  میظعت و  مالسا  تعیرش  رد  هک  تسا  مولعم  ییوس ، زا  دهدیمن .

رما دننام  تسا ؛ هدش  تباث  اهنآ  لباقم  رد  ینتورف  لامک  اب  عوشخ  عوضخ و  اهنآ و  هب  نتسج  كّربت  تادامج و  تاقولخم و  زا  ياهراپ 
تشادگرزب يارب  شنادنزرف  بوقعی و  ترضح  هدجـس  يو . رب  هدجـس  مدآ و  ترـضح  تشادگرزب  میظعت و  يارب  ناگتـشرف  هب  دنوادخ 

رمالاولوا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تعاـطاهب  رما  اـهنآ . ربارب  رد  حاـنج  ضفخ  نیدـلاو و  رب  دـنزرف  میظعت  هب  رما  فسوی . ترـضح 
. یهاونو رماوا  رد  ناناملسم 

نوماریپ فاوط  هبعک و  دجاسم ، مارتحا  هب  رما  ندربن ، الاب  ترضح  نآ  يادص  زا  رتشیب  ار  ادص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مارتحا  ناونعهب 
تباث مالـسا  رد  هک  مرح و ...  میظعت  نآ و  بآ  هب  نتـسج  كّربت  مزمز و  هاـچ  دوسـألارجح ، لیعامـسا و  رجح  میهاربا ، ماـقم  میظعت  نآ .

. درادن دوجو  نآ  رد  يدیدرت  هنوگچیه  هدش و 
هدوبن و تدابع  یمیرکت  میظعت و  ره  تفگ  دیاب  ای  تسا ، هدمآ  مالسا  رد  هک  قوف ، دراوم  توبث  هب  هجوت  اب  نیاربانب ،
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بجوم حیبق و  ًاتاذ  كرش  نوچ  یلو  تسا ! هدرک  دوخ  ریغ  تدابع  هب  رما  كرش و  هب  رما  دنوادخ  مییوگب  دیاب  ای  تسین و  كرش  بجوم 

میظعت ره  هک  دوشیم  مولعم  ملـسم  روطهب  ور ، نیا  زا  دنکیمن . نآ  هب  رما  سپ  دزرمآیمن ، ار  نآ  زگره  دنوادخ  تسا و  منهج  رد  دولخ 
. دنیوگیم اهیباهو  هک  هچنآ  فالخرب  دوشیمن ، كرش  بجوم  تسین و  تدابع  یمیرکت  و 

توف زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  مهدزاود : رما 

دارفا نانخس  تایح  لاح  رد  هک  هنوگنامه  تسا ؛ هدنز  زین  تلحر  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  هک  دنرواب  نیا  رب  ناناملـسم  مامت 
لباق ناگدـنیوگ  يارب  وا  خـساپ  تایح  نامز  رد  هکنیا  زج  دـهدیم ، خـساپ  دونـشیم و  زین  گرم  لاح  رد  دادیم ، خـساپ  دینـشیم و  ار 

هب رارقا  هکیناـسک  يارب  يداـقتعا  رواـب و  نینچ  تسین . عامتـسا  لـباق  صاوخ  زا  یکدـنا  دارفا  يارب  زج  ناـمز ، نیا  رد  یلو  دوب  ندـینش 
، نیاربانب نکمم . ریغ  هن  تسا  نکمم  روما  زا  گرم ، زا  دعب  تایح  اریز  تسین ؛ دیدرت  کش و  لباق  دنراد ، یلاعت  كرابت و  يادخ  تردق 

لئاسر زا  مود  هلاسر  رد  اهیباهو  دوخ  هکناـنچ  میریذـپب  ارنآ  تسا  بجاو  دـسرب ، اـم  هب  دروم  نیا  رد  ربماـیپ  دوخ  يوس  زا  یّـصن  یتقو 
ءافو باتک  رد  يدوهمس  هدرک و  رارقا  نآ  هب  هینسلا » ۀیده  »
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: دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  حیحص ، دنس  اب  « (1)  » افولا

«. َمالّسلا هیلع  َّدُرأ  یّتَح  یِحُور  َّیَلَع  ُهَّللا  َّدَر  ّالإ  َّیلَع  مِّلسی  ٍدحأ  نِم  اَم  »
.« مهدب ار  وا  مالس  باوج  ات  دنادرگیم  رب  نم  يوس  هب  ارم  حور  دنوادخ  دنک  مالس  نم  رب  سک  ره  »

دمحا دننام  تنـس ؛ لها  ناماما  زا  يرایـسب  تعامج  تسا : هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  ترایز  هراب  رد  یقهیب  : » دـیازفایم سپس 
رایسب هک  دنکیم  ربمایپ  باوج  تلیضف  زا  تیاکح  نوچ  تسا ، هتـسناد  حیحـص  ار  ناشدامتعا  زین  یکبـس  هدرک و  دامتعا  نآ  هب  لبنح  نب 

.« تسا مهم  میظع و 
لیعامسا ییانب و  هک  دنناسریم  ربمایپ  هب  ار  اهنآ  مالس  ناگتـشرف  دننکیم و  مالـس  رود  زا  هک  تسا  یبیاغ  دارفا  دروم  رد  روبزم  تیاور 

ترضح نآ  دننکیم و  مالـس  ربق  رانک  رد  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  زین  يرایـسب  تایاور  دناهدرک . لقن  ار  نآ  حیحـص  دنـس  هب  یـضاق 
. دهدیم ار  ناشمالس  خساپ  دونشیم و 

: تایاور نیا  زا  هنومن  دنچ 
«(2) «. » ُُهتغُِّلب ًایئان  َّیَلَع  یّلَص  ْنَمَو  ُُهتعِمَس  يربَق  َدنِع  َّیَلَع  یّلَص  ْنَم  . » 1

توریب پاچ  ص 1349  ج 4 . - 1
دنا هدرک  لقن  ادخ ص  ربمایپ  زا  هریره  وبا  زا  یتعامج  ار  تیاور  نیا  - 2
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.« دنناسریم نم  هب  ار  شمالس  دنک  مالس  رود  زا  سک  ره  و  مونشیم ، دنک  مالس  نم  رب  مربق  رانک  سک  ره  »

«. ِۀَـمایِقلا َموَی  ًاعیفـش  ًادیهَـش و  َُهل  ُتنُک  و  ُهاینُد ، ِِهتَرِخآ و  َرما  یفکَو  ِینُغِّلَُبی  ًاکَلَم  اِهب  ُهَّللا  َلّکَو  ّالا  يِربَق  َدـنِع  ّیَلَع  یِّلـُصی  ٍدـبَع  نِم  اـم  . » 2
ار شترخآ  ایند و  رما  دنک ، غالبا  نم  هب  ار  وا  مالـس  دـنکیم  فظوم  ار  ياهتـشرف  دـنوادخ  دـنک  مالـس  نم  رب  مربق  رانک  سک  ره  « » (1)»

«. دوب مهاوخ  وا  عیفش  دهاش و  تمایق  رد  زین  نم  و  دیامن ، تیافک 
: هدرک تیاور  راّشب  نب  میهاربا  زا  راجن  نبا  . 3

هرجح لخاد  زا  مدرک . مالـس  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح  رد  متفر . هنیدـم  هب  جـح ، کسانم  ماجنا  زا  سپ  اهلاس ، زا  یکی  رد  »
. تسا هدش  لقن  ناوارف  زین  ناحلاص  ایلوا و  زا  تیاور ، نیا  دننام  ُمالّسلا .» َکیَلَع  َو  : » دومرف مباوج  رد  مدینش 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  يرذنلا  ظفاح  . 4
«. ِیتایَح ِیف  یِْملِعَک  ِیتافَو  َدَعب  یِملِع  »

: ُهَعَفَر دّیج  دانسإب  زازبلا  دنع  دوعسم و  نبا  ثیدح  یف  يراخبلا و  حیحص  حرش  یف  يراسلا  داشرا  یف  ینالطسقلا  لاق  . 5
امَو ِْهیَلَع ، یلاعت  هَّللا  ُتْدَمَح  ٍْریَخ  نِم  ُْتیأر  امَف  مُُکلامْعأ ، ّیَلَع  ُضْرُعت  ْمَُکل  ٌْریخ  یتافَوَو  ْمَُکل ، ٌْریَخ  ِیتایَح  »

دناهدرک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  هریره ، وبا  زا  یتعامج  ار  تیاور  نیا  - 1
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«(1) «. » ْمَُکل یلاعت  َهَّللا  ُتْرَفْغَتسا  ٍّرَش  ْنِم  ُْتیَأَر 

.« منکیم رافغتسا  ناتیارب  دشابن  بوخ  رگا  منکیم و  رکش  ار  ادخ  دشاب  بوخ  ناتلامعا  رگا  دوشیم ؛ هداد  ناشن  نم  هب  امش  لامعا  »... 
زین تلحر  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  رب  ینبم  هدروآ  اـفولا  ءاـفو  باـتک  رد  يدوهمـس  هک  تسا  یتاـیاور  زا  یخرب  اـهنیا 

. دهدیم ار  دارفا  مالس  خساپ  دونشیم و  دنیبیم و  دراد ؛ تایح 
یلص ادخ  ربمایپ  ربنم  يالاب  ياهعمج  زور  صاع  نبمکح  نبدیلو  نبدلاخ  دیوگیم : « (2)  » هلمجزا دنکیم ؛ لقن  زین  يرگید  تایاور  يو 

: تفگ تفر و  هلآ  هیلع و  هللا 
همطاف لاح  نیع  رد  تسا )!(  نئاخ  وا  تسنادیم  ربمایپ  هکنیا  اب  درامگب ، يراک  هب  ار  وا  درک  اضاقت  ربماـیپ  زا  بلاـط  یبا  نبیلع  يزور 

دلاخ هب  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  ربق  زا  ربمایپ  تسد  ناهگان  دیسر ، اجنیا  هب  شنخـس  هکنیمه  دریذپب ! ار  وا  تساوخرد  ات  درک  تطاسو 
: دومرف ررکم  درکیم  هراشا 

«. رفاک ای  َتبذک  ِهَّللا  َّودع  ای  َتبِذک  »
زین توم  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دراد  تلالد  هدرک ، لقن  ار  اهنآ  يدوهمـس  هک  رگید ، رایـسب  تایاور  هدش و  دای  تایاور 

شیارب تامم  تایح و  دونشیم و  دنیبیم ، تایح  دننام 

ص 213 ج 14 ، یناعملا ، حور  - 1
ص 1356 افولا ، ءافو  - 2
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. درادن یتوافت 

تیباهو تاهبش  موس : شخب 

ادخ تافص  تیباهو و 

هراشا

نبا شدرگاش  هیمیت و  نبا  دننام  دندیشاپ ؛ مدرم  نایم  رد  ار  دساف  رذب  نیا  هک  یناسک  تیباهو و  کلـسم  راذگهیاپ  باهولادبع  نب  دمحم 
دیحوت سدـقم  ناتـسآ  زا  هک  دنتـسه  اهنآ  اهنت  دـنراد و  بان  دـیحوت  هب  داقتعا  اهنآ  اـهنت  هک  دنتـسه  یعدـم  یگمه  ناـشناوریپ ، مّیق و 

همه رگید ، ناناملسم  و  دنتسه ! اهنآ  یعقاو  دّحوم  دنرواب  نیا  رب  اهیباهو  دبای ! هار  نآ  هب  كرش  زا  ياهّرذ  دناهتـشاذگن  هدرک ، تسارح 
هب هک  دنداد  تبـسن  ناحبـس  يادخ  هب  ار  یتافـص  دنتـسکش و  ار  دیحوت  سدقم  ناتـسآ  میرح  اهیباهو  هک  یلاح  رد  دناكرـشم ! رفاک و 
رد ار  ادخ  دنالئاق . تیناقوف  تهج  شیارب  دـننادیم . مسج  ار  ادـخ  نانآ  تسین . دـنوادخ  تمظع  اب  لالج  سدـق و  ماقم  قیال  هجو  چـیه 

ياهبش دنوادخ  دنیوگیم  دـندقتعم و  برق  تهج  تکرح و  دـنوادخ  يارب  دـننادیم . تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  همه  قوفام  هک  شرع ،
ناتـشگنا و پچ ،) تسد  تسار و  تسد   ) تسد تروص و  هب  دقتعم  دتـسیایم و  مدرم  رانک  تمایق  رد  دیآیم و  نییاپ  نامـسآ  زا  هعمج 

ادخ يارب  دننکیم و  یقیقح  یناعم  رب  لمح  لیوأت ، هیجوت و  نودب  ار  ادـخ  تافـص  ظافلا  دنتـسه . ادـخ  يارب  یقیقح  يانعم  هب  مشچ  ود 
نامه تمحر و  تبحم و  نامه 
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. دنراد رواب  اهناسنا  يارب  هک  دندقتعم  ار  یمشخ  اضر و 
. دیوگیم نخس  تاوصا  فورح و  اب  دنوادخ  دنیوگیم 

. دشابیم رفک  نیع  یلاعت و  يراب  ثودح  مزلتسم  هک  دنهدیم  رارق  ثداوح  ضرعم  رد  ناسنا  دننام  ار  ادخ  فصو  نیا  اب 
تلالـض و یهارمگ ، هب  مکح  دندوب ، مالـسا  میرح  نارادرگنـس  هک  شنامز ، ياملع  مامت  تشون ، ار  تیباهو  دـیاقع  هیمیت  نبا  یتقو  اذـل 

. دوشن مدرم  یهارمگ  داسف و  بجوم  هک  دنکفا  نادنز  هب  ای  دنک  مادعا  ار  وا  ای  دنتساوخ  تقو  تموکح  زا  دنداد و  هورگ  نیا  رفک 
موکحم و هجیتن  رد  دندناوخ  رفاک  هارمگ و  ار  وا  زین  اهنآ  تسشن ، هرظانم  هب  رصم  ياملع  اب  هک  دندرب  رـصم  هب  ار  وا  اوتف ، نیمه  ساسارب 

. داد همادا  دوخ  مارم  هار و  هب  تسکش و  ار  هبوت  يدازآ ، زا  سپ  نکیل  درک ، هبوت  راهظا  نادنز  رد  یتدم  زا  سپ  دیدرگ . نادنز  هناور 

اهیباهو تنس و  لها  ياملع 

: دسیونیم هنماکلا » رردلا   » باتک رد  یمتیه  رجح  نبا 
قاس اپ و  تسد و  ياراد  دنوادخ  تسا : هتفگ  وا  اریز  دناهتـسناد ؛ میـسجت  هب  دقتعم  ار  وا  یخرب  تسا ؛ فلتخم  هیمیت  نبا  هرابرد  املع  رظن 

صیقنت ار  ربماـیپ  نوـچ  دناهدرمـش ، رفاـک  قیدـنز و  ار  وا  یخرب  تسا . هتفرگ  رارق  شرع  رب  هک  تسا  یقیقح  تافـص  رگید  تروـص و  و 
هَّللا لوسر  خماش  ماقم  هب  هک  ور  نیا  زا  درک . هثاغتسا  ربمایپ  هب  دیابن  دیوگیم : هدرک و 
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58 ص :
. دناهداد شلتق  هب  مکح  یخرب  هدرک  نیهوت 

تسد هب  لابند  هراومه  وا  تسا . هدرک  یفرعم  هدروخ  تسکش  لوذخم و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دناهتـسناد ، قفانم  ار  وا  رگید  یـضعب 
! تناید يارب  هن  دوب  تسایر  هب  ندیسر  رطاخ  هب  تخادنا  هار  هک  مه  ییاهگنج  درکن . شلوبق  یسک  نکیل  دوب  تفالخ  ندروآ 

ال : » دومرف یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا و  ادـیپ  ینـشور  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  شاهنیک  ضغب و  وا  بلاـطم  زا  نوـچ 
وا دـندقتعم  یخرب  دـناهدناوخ . قفاـنم  ار  هیمیت  نبا  تهج  نیا  زا  تسا ». قفاـنم  دریگب  لد  رد  ار  وـت  هـنیک  سکره  « ؛» ِقفاـنُم اـّلإ  َکُـضِغُبی 

. دنک دوخ  هجوتم  ار  یمومع  راکفا  ات  تسا  هدنکارپ  مدرم  نایم  ار  یبلاطم  نینچ  تسایر ، هب  ندیسر  رطاخ  هب  تسا و  بلط  تسایر 
ار وا  یسک  ره  هک  ارچ  دنتسین ؛ عمجلا  ۀعنام  اهنآ  دناهداد و  ياهیرظن  هتفگ و  ینخس  هیمیت  نبا  هرابرد  مادک  ره  تنس  لها  گرزب  ياملع 
، هدرک صیقنت  ار  توبن  خـماش  ماـقم  مه  تسادـخ و  ندوب  مسج  هب  لـئاق  مه  هیمیت  نبا  تسا . هداد  رارق  هعلاـطم  دروم  صاـخ  ياهیواز  زا 

. تسا رفاک  قیدنز و  سپ 
. تشاد رس  رد  تسایر  ياوه  دوب و  هناگیب  لماع  وا  نینچمه  تسا . قفانم  سپ  هدرک  راکشآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  ار  شضغب  مه 

نودـب اهنآ ، یقیقح  یناعم  اب  مه  نآ  تسا ، حراوج  اضعا و  ریاس  شوگ و  اپ و  تسد و  ياراد  دـنوادخ  هکنیا  هب  داقتعا  نتـشاد و  رواـب 
همه یباهو ، هقرف  زج  مالـسا ، ياملع  مامت  هدش و  تباث  مالک  ملع  رد  هلأسم  نیا  تسین . زیاج  تسا و  لقع  مکح  فالخ  هیجوت ، لیوأت و 

. دنتسه دقتعم  نیا  رب 
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59 ص :
نب کلام  هرجهلاراد ، ماما  هک  تسا  قلخ  هب  ادخ  ندرک  هیبشت  يانعم  هب  ادخ ، يارب  یقیقح  يانعم  هب  حراوج  اضعا و  تابثا  نآ ، رب  هوالع 

«. َرَفَک دَقَف  ِهِقلَخب  َهَّللا  َهَّبَش  ْنَم  : » تفگ سنا 

تیباهو هاگن  رد  هَّللاءایلوا  ناربمایپ و 

ِهَّللا َلوُسَر  اَی  «، » ِیل ْعَفْـشا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی   » نتفگ نیاربانب ، دـننادیم . مارح  ار ، وا  زا  نتـساوخ  کـمک  ربماـیپ و  هب  ندـش  لـسوتم  اـهیباهو 
هب نتسج  كّربت  تسا و  كرـش  مارح و  نانآ  رظن  رد  دشاب ، هتـشاد  هثاغتـسا  لسوت و  ناونع  هک  يرگید  هلمج  ره  و  ِهَّللا » َیلِإ  َِکب  ُلَّسََوتَأ 

لالح بجوم  هک  دـننادیم  یتسرپتب  رفک و  كرـش و  ار ، يو  هب  تبـسن  مارتحا  راهظا  نآ و  رانک  ندرک  اعد  ندـناوخ و  زامن  ربمایپ ، ربق 
زا دننادیم ، یتسرپتب  كرش و  رهاظم  زا  ار  هَّللاءایلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  يور  رب  حیرض  نوچ  ددرگیم . لام  نوخ و  ندش 

، نانآ رظن  رد  دنرامشیم . بجاو  ار  هاگراب  دبنگ و  حیرـض ، مرح ، ندرک  دوبان  بیرخت و  مارح و  ار  اهنآ  ترایز  يارب  ترفاسم  ور ، نیا 
هب تبسن  دننادیم و  مظعا  تب  هکلب  تب  هَّللابذوعن )  ) ار لوسر  ترـضح  سدقم  حیرـض  تسا . مارح  نآ  ندیـسوب  حیرـض و  هب  ندز  تسد 
هللا یلـص  لوسر  ترـضح  هرابرد  هورگ ) هقرف و  نیا  ربهر   ) باهولادبع نبدمحم  یتح  دنراد ! ار  رواب  نیمه  زین  هَّللاءایلوا  ناربمایپ و  رگید 

دُرم و دمحم  تسا : هتفگ  هلآ  هیلع و 
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60 ص :
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  زا  بتارم  هب  نم  ياصع  دـنیوگیم : هدرک ، تراسج  ترـضح  نآ  هرابرد  يو  ناوریپ  زا  یـضعب  دونـشیمن ! رگید 

درم دمحم  یلو  مراد  زاب  هلمح  زا  ار  یناویح  ای  رام  منک و  عافد  دوخ  زا  مناوتیم  اصع  هلیـسو  هب  نم  اریز  تسا ؛ رتدیفم  رتدـمآراک و  هلآ 
! تسین هتخاس  وا  زا  يراک  رگید  و 

اعد زامن و  ندناوخ  مرح ، هعقب و  نتخاس  تجاح ، بلط  لسوت ، تعافـش ، هلأسم  هب  طوبرم  دـنراد ، هک  یلاکـشا  داریا و  نیرتمهم  نایباهو 
هدـننک هارمگ  تاغیلبت  ریثأت  تحت  رئاز  ات  میروآیم  اهنآ  ّدر  رد  رـصتخم  ییاهخـساپ  نونکا  تسا . نآ  بحاص  ربق و  هب  مارتحا  ربق ، رانک 

. دشاب اهنآ  يوگخساپ  هدرک ، عافد  دوخ  ياهرواب  زا  موزل ، تروص  رد  دناوتب  دریگن و  رارق  نانآ 

تعافش

هراشا

هلاسر رد  باّهولادبع  نبا  هک  هنوگنامه  تسا ! كرش  رفک و  نایباهو  رظن  رد  ناگتـشرف ، هَّللاءایلوا و  ناحلاص ، ناربمایپ ، زا  تعافـش  بلط 
: دننام نارگید  و  دعاوق » عبرا  »

. دناهتشون دوخ  ياهباتک  رد  هیمیت  نبا  یناعنص و  یسولآ ،
ندش همیمض  نتسویپ و  يانعم  هب  تعافش  هتفگ  بغار  هک  هنوگنآ  هکلب  تسین ، عیفش  ندیتسرپ  تدابع و  يانعم  هب  تعافـش  هک  یلاح  رد 

نتسویپ ای  رگید  زیچ  هب  تسا  يزیچ 
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61 ص :
. دشاب شروای  رای و  ات  کمک  تساوخرد  يارب  تسوا ، ِدوخ  زا  رتالاب  ماقم  هاگیاج و  تمرح و  رظن  زا  هک  يرگید  هب  تسا  ناسنا 

تـساوخرد دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ات  تسا  اهنآ  زا  يرای  بلط  اعد و  يانعم  هب  هَّللاءایلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعافـش  نیارباـنب ،
هدرک تیاور  لـتاقم  زا  « (1)  ... » ًۀَنَـسَح ًۀَعافَـش  ْعَفْـشَی  ْنَم  هیآ ...  ریـسفت  رد  يروباشین  مکاح  اذل  دزرمایب . ار  ناشناهانگ  دـنوادخ  دـننک :

هک هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  اریز  تسا ؛ ناملسم  يارب  ندرک  اعد  نامه  ادخ ، هاگـشیپ  رد  تعافـش  زا  روظنم  : » هک تسا 
زین تدوخ  يارب  دـنیوگیم  وا  هب  ناگتـشرف  دوشیم و  باجتـسم  وا  ياـعد  دـنک ، اـعد  شیارب  ناملـسم  ردارب  باـیغ  رد  سکره  : » دومرف
دوخ هک  تسا  اـعد  تساوخرد  بلط و  ناـمه  ادـخ ، ياـیلوا  ناربماـیپ و  زا  تعافـش  بلط  دوشیم  موـلعم  ناـیب  نیا  اـب  تسا ». باجتـسم 

. تسا مالسا  نید  تایرورـض  زا  هکلب  زیاج  اهنت  هن  نمؤم  زا  اعد  سامتلا  دننکیم . اعد  سامتلا  نانمؤم  زا  دننادیم و  زیاج  ار  نآ  اهیباهو 
دنوادـخ اریز  تسا ؛ زیاج  ینمؤم  ره  زا  هک  مالـسا ، مظعا  لوسر  زا  هژیو  هب  هَّللاءایلوا ، ناربمایپ و  زا  اهنت  هن  اعد  تعافـش و  بلط  نیاربانب ،

. ددرگ لوبق  شتعافش  دوریم  دیما  تمرح ، نآ  رطاخ  هب  هک  هداد  رارق  یمارتحا  تمرح و  ینمؤم  ره  يارب 

85 ءاسن : - 1
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62 ص :
صاصتخا هک  ياهنوگهب  تسا ؛ هدرک  تباث  نانمؤم  درف  درف  يارب  ار  تعافش  هک  هدش  دراو  ینس  هعیش و  زا  یناوارف  تایاور  نآ ، رب  هوالع 

و قاقر 87 ) ، ) یمراد و  ( 37  ) دـهز ثحبم  هجام  نبا  و  ( 12  ) تمایق ثحبم  يذمرت  حیحـص  هب  ناوتیم  هنومن  يارب  درادـن . ایلوا  ایبنا و  هب 
 ... و ( 24  ) دیحوت ثحبم  يراخب  469 و 470 و  ، 94 ص 63 ، ج 3 ، لبنح ، دنسم 

.« دنک تعافـش  ار  میمت  ینب  هفیاط  زا  شیب  يدارفا  دـناوتیم  نم  تما  زا  رفن  کی  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  درک  هعجارم 
: »... دنیوگیم هدرک ، تعافش  ادخ  هاگشیپ  رد  تباث و  ناگتشرف  يارب  تسا ) شزرمآ  بلط  اعد و  نامه  هک   ) ار تعافـش  زین  میرک  نآرق 

«(1)  ...«. » زرمایب دناهدومیپ ، ار  وت  هار  هدرک و  هبوت  هکار  یناسک  سپ 
تعافش هنوگنآ  ناراکهانگ  يارب  ناگتشرف  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  دناهتفگ : هیآ  نیا  ریسفت  رد  يزار ، رخف  صوصخ  هب  نارـسفم ،

. دننکیم تعافش  ایبنا  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دننکیم 

ربمایپ تعافش 

رافغتسا نامیا  اب  نانز  نادرم و  دوخ و  يارب  : » هک تسا  هدرک  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تایآ ، یضعب  رد  لاعتم  دنوادخ 

7 رفاغ : - 1
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63 ص :
«(1) «. » دنک

اب هک  ار  یناسک  مامت  مردام و  ردپ و  نم و  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  دنکیم  لقن  حون  ترـضح  لوق  زا  نینچمه 
«(2)  ...«. » زرمایب ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  عیمج  دندش و  نم  هناخ  دراو  نامیا 

. تسا هدوبن  يرگید  زیچ  ترفغم ، بلط  اعد و  زا  ریغ  حون  ترضح  لوسر و  ترضح  تعافش  هک  تسا  مولعم 

: دوسألارجح تعافش 

زین دوسألارجح  ینس ،) هعیش و   ) نیقیرف تایاور  قبط  هک  دننک ، تعافـش  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دنناوتیم  نانمؤم  ایلوا و  ایبنا ، اهنت  هن 
. ٌعَّفَشم ٌِعفاش  دوشیمن ؛ در  شتعافش  هک  تسا  یعفاش 

: دناهدرک لقن  نارگید  تالسلسم و  رد  میعنوبا  ریغصلاعماج و  رد  یطویس 
« ُهَمَلَتْسا نَِمل  ُدَهْشَی  ناَتَفَش  َو  ناَِسل  َُهل  عّفَشُم  ِعفاَش  ۀَماَیِْقلا  َموَی  ِیتأَی  ّهنإف  ًاریخ  رَجَْحلا  اذَه  اوُدِهشا  »

لقع و ًارهاظ  تسا و  دامج  دوسألارجح  هکنیا  اب  تسا . نآ  زا  تعافـش  بلط  يانعم  هب  نتفرگ ، تداهـش  هب  ریخ  راک  رد  ار  دوسـألارجح 
ار نآ  دناهدرک  رما  هک  هنوگنامه  میریگب ، دهاش  ار  نآ  هک  دناهدرک  رما  ام  هب  لاح  نیع  رد  درادن ، یقطن 

19 دمحم : 159 و  نارمع : لآ  - 1
28 حون : - 2
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64 ص :
مهدزای رما  رد  هکنانچ  دوشیمن ؛ نآ  رییغت  بجوم  كرـش  هب  رما  هنرگ  تسین و  كرـش  اـهنیا  زا  مادـکچیه  مییاـمن و  مالتـسا  میـسوبب و 

. دنوشیمن تاعوضوم  رییغت  بجوم  ماکحا  هجوچیه ، هب  میتفگ ،

نآرق هزور و  تعافش 

، دشاب هتشاد  ظفح  ار  نآ  زا  هیآ  دنچ  ای  نآرق  زا  ياهروس  سکره  دننکیم . تعافش  يو  زا  تمایق  رد  ناسنا  کین  لمع  نآرق و  نینچمه 
ار دوخ  ریخ  لمع  هک  یصخش  هس  تیاور  زین  دنکیم و  ظفاح  يارب  وفع  تساوخرد  ادخ  زا  میرک  نآرق  ینعی  دش ؛ دهاوخ  وا  عیفش  نآرق 
زا اعد »  » و تعافـش »  » هک دـش  مولعم  تشذـگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا . اعدا  نیا  رب  دـهاش  دـنتفای ، تاجن  يراتفرگ  زا  دـنداد و  رارق  عیفش 
ات هتشاذگ  نانآ  رایتخا  رد  يدایز  لئاسو  يزاون ، هدنب  فطل و  باب  زا  تسا ، نابرهم  فوؤر و  شناگدنب  رب  دنوادخ  نوچ  دناهلوقم ؛ کی 

. دنروآ تسد  هب  ار  وا  وفع  تیاضر و  اهنآ ، زا  هدافتسا  اب  دنناوتب 
؛ درادن یلاکـشا  چیه  دشاب و  زیاج  دیاب  ترخآ ، ایند و  روما  رد  نانمؤم ، درف  درف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تعافـش  بلط  نیاربانب ،

. دوب دهاوخ  زیاج  زین  تعافش  بلط  سپ  تسا ، زیاج  اعد  سامتلا  نوچ  تسا و  اعد  نوچمه  تعافش  اریز 
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تعافش اهیباهو و  تاهبش 

تعافـش زین  ام  اههدرم . زا  هن  دـنراد  اههدـنز  زا  تعافـشو  اعد  بلط  زاوجرب  تلالد  هدـش ، داـی  تاـیاور  دـنیوگب : اـهیباهو  تسا  نکمم 
يانعم هب  اهنآ ، زا  تعافش  بلط  اریز  ربمایپ ؛ ریغ  ای  دشاب  ربمایپ  عیفش  لاح  میتسین ؛ دقتعم  اههدرم  تعافـش  رب  مینادیم و  زیاج  ار  اههدنز 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هک  مه  رافک  زا  هتـسد  نآ  اریز  دوب ؛ دهاوخ  كرـش  دشاب ، ادخ  ریغ  يارب  هک  یتدابع  ره  تسا و  اهنآ  ندرک  تدابع 
هروس موس و  هیآ  رمز  هروس  رد  نآرق  هک  دـندیبلطیم  تعافـش  اـههدرم  اـهتب و  زا  هک  دوـب  نیمه  رطاـخ  هب  دـیگنجیم ، اـهنآ  اـب  هلآ  و 

: هداد ربخ  اهنآ  زا  مهدجیه  هیآ  سنوی 
ادخ هب  ار  ام  هکنیا  رطاخهب  رگم  میتسرپیمن  ار  اهنیا  دنتفگیم : هک  دوب  نیا  ناشلیلد  دـنداد ، رارق  دوخ  يایلوا  ار  ادـخ  ریغ  هک  نانآ  »... 

«(1) .« » دننکیم کیدزن 
دزن ام  ناعیفـش  اهنیا  دنیوگیم : دنـشخبیم و  يدوس  هن  دنناسریم و  نایز  نانآ  هب  هن  هک  دنتـسرپیم  ار  ییاهزیچ  ادـخ  زا  ریغ  اهنآ  »... 

«(2) ! ...«. » دنتسه ادخ 
دیحوت هب  دقتعم  دنتشاد و  رواب  ار  ادخ  دوجو  زین  اهنیا 

یْفلُز ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  اَّلِإ  ْمُهُُدبْعَن  ام  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو  ُِصلاْخلا  ُنیِّدلا  ِهَِّلل  الَأ  - 1
 ... ِهَّللا َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه  َنُولوُقَی  َو  ْمُهُعَْفنَی  َو ال  ْمُهُّرُضَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو  - 2
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تعافـش اـهنآ  زا  دـندادیم و  رارق  هطـساو  ادـخ  دوـخ و  ناـیم  ار  تاـقولخم  زا  یـضعب  نوـچ  یلو  دـندوب  ادـخ  تـیقزار  تیقلاـخ و  رد 

عیفـش ار  هکئالم  هک  تشاذگن  مادـکچیه  نیب  یقرف  تساخرب و  گنج  هلتاقم و  هب  اهنآ  مامت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندیبلطیم ،
. درک حابم  ار  همه  لام  نوخ و  تسنادیم و  رفاک  ار  همه  دندوب ، اههدرم  دوبدای  هک  ییاهتب  ای  نمؤم و  حلاص و  دارفا  ای  دندادیم  رارق 

: ههبش نیا  زا  باوج 

لوا لیلد 
: دناهداد یباهو  ریغ  ياهناملسم  مامت  كرش  رفک و  هب  مکح  نآ ، ساسارب  هک  دراد  دوجو  هابتشا  ود  لالدتسا  نیا  رد 

هکیناسک زا  اعد  سامتلا  تعافـش و  تساوخرد  میدرک  تباث  رتشیپ  هک  یلاح  رد  دناهتـسناد ، عیفـش  تدابع  ار  نتـساوخ  تعافـش  فلا -
. تسین شتسرپ  يانعم  هب  هجوچیه  هب  تسا و  هلوقم  کی  زا  هدرمش ، مرتحم  ار  اهنآ  دنوادخ 

ای هطـساو و  ار  يدارفا  هک  دوبن  تهج  نیا  هب  درک ، لالح  ار  ناشلام  ناـج و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  هک  تیلهاـج ، كرـش  ب -
نانآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندادیم  رارق  هطـساو  عیفـش و  ار  ادخ  ریغ  نوچ  تسا ، هدومرفن  زین  هیآ  ود  نیا  رد  دندادیم و  رارق  عیفش 

هچنآ تسا  هدش  حیرصت  هیآ  ود  ره  رد  هکلب  درمش ، كرشم  رفاک و  ار 
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: اریز دندیتسرپیم ؛ ار  ادخ  ریغ  هک  دوب  ناشتدابع  نامه  دوب ، هدش  اهنآ  رفک  كرش و  بجوم 

ار اهتب  ام  : » دنتفگیم اهنآ  هک  دراد  حیرـصت  یْفلُز ...  ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  اَّلِإ  ْمُهُدـُبْعَن  ام  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َو  لوا ... : هیآ  رد 
تعافش بّرقت و  دوشیم  مولعم  دندرکیم  لالدتسا  اهنآ  هک  نخـس  نیا  زا  دننک ». کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  هکنیا  رطاخهب  رگم  میتسرپیمن 

. تسا لولعم  زا  ریغ  تلع  هک  تسا  نشور  حـضاو و  رایـسب  یلقع  رظن  زا  نیاربانب ، دـناهداد . رارق  تلع  ار  ندـیتسرپ  تداـبع و  لولعم و  ار 
! لولعم هن  هدوب  تلع  انامه  دوب ، اهنآ  كرش  رفک و  بجوم  هچنآ 

ِءالُؤه  » هلمج هک  تسا  مولعم  زین  ِهَّللا ...  َدـْنِع  انُؤاعَفُـش  ِءالُؤه  َنُولوُقَی  َو  ْمُهُعَْفنَی  َو ال  ْمُهُّرُـضَی  ـال  اـم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  َو  مود : هیآ  رد 
کی فطع  هنرگ  دشاب و  زیچ  ود  دیاب  هیلع  فوطعم  فوطعم و  هک  تسا  یهیدب  زین  نیا  تسا . هدـش  فطع  َنوُدـُبْعَی »  » هلمج رب  انُؤاعَفُش »

ور نآ  زا  هن  هدوب  ادخ  ياج  هب  ییاهزیچ  شتسرپ  اهنآ  رفک  یلصا  تلع  زین  اجنیا  رد  هک  تسا  نشور  سپ  تسین ، زیاج  شدوخ  رب  ءیش 
. دندوب هداد  رارق  عیفش  هطساو و  ار  اهنآ  هک 

مود لیلد 
ریغ هک  اهنآ  « ؛...  َءاِیلْوَأ ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  هلمج ... 
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هکنیا رد  دناحیرص  دندیتسرپیم ». ادخ  زا  ریغ  ییاهزیچ  و  « ؛...  ِهَّللا ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو  هلمج  نینچ  مه  دنداد ». رارق  دوخ  يایلوا  ار  ادخ 

. دناهدوبن ناملسم  الصا  نیاربانب ، دندرکیم . لمع  ادخ  رما  فلاخم  هدرک و  ضارعا  ادخ  زا 
موس لیلد 

تعافـش اهنآ  زا  دـندیتسرپیم و  ار  تادامج  اهتخرد و  اهگنـس و  اهنآ  هکنیا  رب  دراد  هراشا  زین  ْمُهُعَْفنَی  َو ال  ْمُهُّرُـضَی  ـال  اـم  هلمج :
هداد اهنآ  هب  ار  قح  نیا  دنوادخ  هک  یناسک  فالخرب  تسا . هدادن  اهنآ  هب  ار  یناوت  قح و  نینچ  دـنوادخ  هکیتروص  رد  دنتـساوخیم ،

، دامج بوچ و  گنس ، اب  ناوتیمن  هداد ، اهنآهب  تعافش  هزاجا  دنوادخ  هک  ار  یناسک  نیاربانب ، تسا . هدومن  تعافش  رب  رداق  ار  اهنآ  و 
رداق و ریغ  يایـشا  تادامج و  هب  نیلـسوتم  اب  ار  اهنیا  هب  نیلـسوتم  دوشیمن  روط  نیمه  درک . هسیاقم  دنتـسین ، ياهزاـجا  نینچ  ياراد  هک 

. دندّحوم ناملسم و  اهنیا  اما  دندوب  تسرپتب  رفاک و  اهنآ  اریز  درک ؛ سایق  زاجم  ریغ 
. داد تعافـش  هزاجا  تردق و  ناحلاص  ایلوا و  ایبنا و  هب  دنوادخ  یلو  دندوب ، تعافـش  رد  زاجم  ریغ  رداق و  ریغ  اهتب ، راجـشا و  راجحا و 

رافک لوق  نامه  ناحلاص ، زا  تعافـش  بلط  : » دـنیوگیم اهیباهو  هک  ار  هچنآ  سپ  درک !؟ هسیاقم  رگیدـکی  اب  ار  اـهنآ  ناوتیم  هنوگچ 
ِءالُؤه : » دنتفگیم هک  تسا »
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زا میناملـسم و  ام  یلو  دندرکیم ، تدابع  ار  اهتب  دندوب و  رفاک  اهنآ  دراد . قرف  تعافـش  بلط  اب  تدابع  اریز  تسین ؛ تسرد  انُؤاعَفُش »

. مینکیمن تدابع  ار  نآ  هجوچیه  هب  میهاوخیم و  تعافش  دنراد ، تعافش  قح  ادخ  فرط  زا  هک  ناحلاص ، ربمایپ و 
مراهچ لیلد 

زیاج ار  نانمؤم  زا  اعد  سامتلا  یباهو ، ناـیاقآ  هک  تسا  هنوگچ  دنتـسه ، هلوقم  کـی  زا  تعافـش » تساوخرد   » اـب اـعد » بلط   » هکنیا اـب 
هللا یلـص  ربمایپ  هب  دهاوخب  یناملـسم  یتقو  ارچ  دینک » اعد  نم  يارب  یل / ُعدا  : » دنیوگب نانمؤم  زا  کی  ره  هب  دـنهدیم  هزاجا  دـننادیم و 
زیاج ار  یکی  هک  تسا  یتواـفت  هچ  دروم  ود  نیا  ناـیم  تسین !؟ زیاـج  تسا و  كرـش  مارح و  دـنیوگیم  ِیل » ْعَفْـشا  : » دـیوگب هلآ  هیلع و 

ود زا  یکی  نآرق و  لدِع  هک  وا ، تیب  لها  اب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  اب  دروخرب  هنوگنیا  ایآ  زیاج !؟ ریغ  ار  يرگید  دننادیم و 
هزاـجا هدرک و  بجاو  ار  ناـشمارتحا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  تسین ؟ اـهنآ  هبترم  ماـقم و  هب  نیهوت  دنتـسه ، وا  راـگدای  لـقث 

. تسا هداد  ناشتعافش 
اعد و بلط  هَّللا  ءایلوا  موصعم و  ناماما  ای  ادـخ ، ربمایپ  زا  یلو  دـشابیم  زیاـج  اـعد  تساوخرد  یلومعم  ناـسنا  کـی  زا  هک  تسا  هنوگچ 

!؟ تسا كرش  رفک و  مارح ، تعافش 
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رگید ههبش 

دنوادخ صوصخم  تعافش  نوچ  هک  دناهدرک  ههبـش  داجیا  اهنآ ، رهاظ  هب  دانتـسا  اب  هتـسج ، کّسمت  نآرق  زا  يرگید  تایآ  هب  اهیباهو 
ترابع دـناهدرک  کّسمت  اهنآ  هب  هک  یتایآ  هلمج  زا  دـهاوخب ؛ تعافـش  ادـخ  ریغ  زا  درادـن  قح  سکچـیه  سپ  تسا ، یلاعت  كراـبت و 

: زا تسا 
. تسین زیاج  ادخ ، ریغ  زا  تعافش  تساوخرد  سپ  تسا ، ادخ  نآ  زا  تعافش  مامت  نوچ  دناهتفگ : « (1) . » ًاعیِمَج ُۀَعافَّشلا  ِهَِّلل  ُْلق  * 

.« دیناوخن ادخ  اب  ار  سکچیه  سپ  « » (2)  » ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  * ... 
نآرق و رد  اعد »  » هک ارچ  تسا ؛ مارح  سپ  تسوا ، يارب  اـعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  نتـساوخ  تعافـش  نوچ  دـناهتفگ : نینچمه 

«. ِةَداَبِْعلا ُّخُم  ُءاعُّدلا  « ؛ تسا تدابع  يانعم  هب  تنس 
تدابع ربمغیپ و  تدابع  ینعی  ربمغیپ ؛ زا  تعافـش  بلط  سپ  دشاب ، تدابع  يانعم  هب  اعد  هدوب و  یکی  اعد  اب  تعافـش  بلط  رگا  نیاربانب ،

. درک تعافش  بلط  دیابن  ادخ  ریغ  زا  تسا و  ادخ  نآ  زا  تعافش  مامت  سپ  تسا ، مارح  ادخ  ریغ  تدابع  ادخ و  ریغ  تدابع  ینعی  ربمغیپ 

44 رمز : - 1
18 نج : - 2
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ههبش خساپ 

. ًاعیِمَج ُۀَعافَّشلا  ِهَِّلل  ُْلق  لوا : هیآ 
تـسد هب  ادـخ و  لام  تعافـش  لصا  هکلب  دـنکیمن ، تعافـش  اًلـصا  ادـخ  ریغ  دـنکیم و  تعافـش  ادـخ  طـقف  هک  تسین  نیا  هیآ  ياـنعم 

ناگتشرف ناحلاص و  ایبنا ، هک  میدرک  تباث  ام  دنک و  راذگاو  مه  يرگید  هب  تسا  ادخ  لام  هک  ار  هچنآ  زا  یشخب  درادن  یعنام  تسادخ ،
یفن ءیـش  تابثا  نیاربانب ، دننک . تعافـش  دنناوتیم  هدمآ و  لیان  راختفا  نیا  هب  نآ ، ریغ  دوسألارجح و  دـننام  تادامج ؛ زا  یخرب  یتح  و 

. دنکیمن ادعام 
دروم دنچ  رد  میرک  نآرق  دنک . تعافـش  دناوتیم  مه  وا  دیامرف ، هزاجا  دهدب و  سکره  هب  تسوا و  ِنآ  زا  ادـخ و  ِکلم  تعافـش  يرآ ،

: تسا هدرک  حیرصت  نآ  هب 
، دهد هزاجا  یسک  هب  رگا  نیاربانب ، دنک ». تعافش  وا  هزاجا  نودب  دناوتب  هک  تسا  یـسک  هچ  « » (1) « ؛ ِِهنْذِِإب اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  . 1

. دنکیمن مک  يزیچ  وا  هقلطم  تیکلام  زا  هجوچیه  هب  تعافش  نیا  دنک و  تعافش  دناوتیم 
، تسا وا  تعافـش  هب  یـضار  ادخ  هک  یـسک  يارب  زج  ناگدننک ) تعافـش  ینعی   ) اهنآ و  « » (2)  ... » یـضَتْرا ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال  . ... 2

.« دننکیمن تعافش 
تعافش قح  سکچیه  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

255 هرقب : - 1
28 ءایبنا : - . 2
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72 ص :
: طرش ود  اب  رگم  درادن 

. دشاب ادخ  تیاضر  دروم  ینعی  یضترم ؛»  » دیاب دننک ، شتعافش  دنهاوخیم  هک  یسک  هل ؛» عوفشم  - » فلا
دهاوخ نکمم  ریغ  تعافـش  دوبن ، دوجوم  طرـش  ود  نیا  زا  یکی  هاگره  دشاب . ادخ  فرط  زا  نوذأم  دیاب  هدـننک  تعافـش  و  عیفـش » - » ب

؛ دنک تعافش  یسک  زا  دناوتیمن  درادن و  تعافـش  قح  وا  هزاجا  نذا و  نودب  سکچیه  ینعی  ًاعیِمَج ؛ ُۀَعافَّشلا  ِهَّلل  يانعم ...  نیاربانب ، دش .
نآ زین  مجن  هط و 26   109 ءابس ، هروس  تایآ 23  « (1) . » دناهدرک انعم  هنوگنیمه  زین  يربط  دننام  ّتنس ، لها  نارّسفم  زا  يرایـسب  هکنانچ 
وا دراذگاو و  يرگید  هب  ار  قح  نیا  ادخ  هکنیا  رگم  تسین  تعافـش  قح  کلام  راگدرورپ ، تاذ  زج  سکچیه  ینعی  دننکیم ؛ دـییأت  ار 

. دنک تعافش  دناوتب 
یقولخم چیه  زا  تسادخ و  صوصخم  تعافش  هک : دننک  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  دناهتـساوخ  اهیباهو  هک  هچنآ  دش  هتـسناد  حیـضوت ، نیا  اب 

زا کی  چیه  هن  رگید و  تایآ  هن  فرع ، هن  دـنکیم ، دـییأت  ار  نآ  ظفل ، دوخ  هن  اریز  تسا ؛ تسردان  اجهب و  ان  درک ، تعافـش  بلط  دـیابن 
. دناهداد ياهیرظن  نینچ  نارّسفم 

. ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  مود ... : هیآ 
اریز تسین ؛ تسرد  زین  هیآ  نیا  هب  لالدتسا 

ص 10 دلج 11 ، رد  - 1
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73 ص :
. تسا جراخ  ثحب  ّلحم  زا  نیاربانب ، تعافش . هن  تسا  اعد  هب  طوبرم  هیآ  الوا :

هک دنک  تلالد  دیاب  ینعی  دوش ؛ لماش  مه  ار  اعد  دـیاب  تسین ، زیاج  ادـخ  ریغ  زا  تعافـش  بلط  هکنیا  رب  دـنک  تلالد  هیآ  نیا  رگا  ًایناث :
لاح دوشیم و  ود  ره  لماش  اوُعْدَت ...  الَف  هیآ ...  تسادخ و  ریغ  يارب  اعد  اهنیا  يود  ره  هک  ارچ  تسین ؛ زیاج  زین  ادخ  ریغ  زا  اعد  بلط 

. دننادیم زیاج  ار  ریغ  زا  اعد  بلط  اهیباهو  هکنآ 
؟» ِیل ُْعدا  : » دوش هتفگ  هکنیا  ای  ِیل ،» عَفْشا  نالُف  ای  : » مییوگب یسک  هب  هک  نخس ، نیا  نایم  تسا  یقرف  هچ  نیاربانب ،

! دشاب زیاج  دیابن  زین  یل  عدا  تسین  زیاج  یل  عفشا  رگا  دشاب و  زیاج  دیاب  زین  ِیل ) عَفْشا   ) یلوا تسا ، زیاج  ِیل ) ُْعدا   ) یمود رگا 

: تعافش نارکنم  لیالد 

: دناهدرک لالدتسا  نآ  تمرح  رب  هدومن و  کّسمت  لیلد  ود  هب  تعافش ، در  يارب  اهیباهو 
! تسا كرش  ادخ  ریغ  زا  تعافش  تساوخرد  . 1

: دناهتفگ هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  نایباهو  لالدتسا 
: میریگیم هجیتن  سپ  دشابیم . كرش  نیقی  هب  ادخ ، ریغ  تدابع  تسوا و  تدابع  ادخ  ریغ  زا  تعافش  تساوخرد 
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74 ص :
يا « ؛» ِهَّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْـشا  ُدَّمَُحم  اَی  : » مییوگب میرادن  قح  هجوچیه  هب  ام  دوب و  دهاوخ  كرـش  عطق  روطهب  ادخ  ریغ  زا  تعافـش  تساوخرد 

.« نک تعافش  ام  قح  رد  ادخ  دزن  دمحم 
: تسخن خساپ 

: مییوگب دیاب  تسا ، لطاب  سایق  هطسفس و  یعون  هک  ههبش ، نیا  خساپ  رد 
ناـسنا هک  تسا  نآ  شتـسرپ  تداـبع و  اریز  تسین ؛ ادـخ  ریغ  شتـسرپ  تداـبع و  ياـنعمهب  هاگچـیه  ادـخ ، ریغ  زا  تعافـش  تساوـخرد 

عوضخ و شربارب  رد  هدیقع ، دصق و  نیمه  اب  دنادب و  هراک  همه  ّبر و  ادـخ و  دـنکیم ، تعافـش  تساوخرد  وا  زا  هک  ار ، هنم » بولطم  »
، ادخ ریغ  ربارب  رد  عوضخ  قلطم  رگا  رفک . كرـش و  بجوم  هن  تسا و  تدابع  هن  ّللذت ، راهظا  عوضخ و  قلطم  هنرگو  دیامن  ّللذت  راهظا 
ار يدرف  هک  ارچ  دنشاب ! هدش  رفاک  رشب  دارفا  مامت  نامز ، نیا  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نامز  زا  دیاب  دوش ، یسک  رفک  كرش و  بجوم 
وا ربارب  رد  دایقنا  ادخریغ و  زا  تعاطا  قلطم  رگا  دشاب . هتشادن  ار  یـسک  لباقم  رد  عوضخ  تعاطا و  يانعم  هب  تدابع  هک  تفای  ناوتیمن 
 ... ناهدنامرف و زا  نایماظن  بابرا ، زا  تیعر  امرفراک ، زا  رگراک  مودـخم ، زا  مداخ  رهوش ، زا  نز  یلوم ، زا  دـبع  تعاطا  دـیاب  تسا ، رفک 

ادخریغ ربارب  رد  تعاطا  عوضخ و  قلطم  رگا  دیآ و  باسح  هب  كرش  رفک و 
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75 ص :
رد نارتسگب و  نانمؤم  يارب  ار  دوخ  رپ  لاب و  : » درک رما  مالـسا  گرزب  ربمایپ  هب  ناحبـس  دـنوادخ  ارچ  سپ  دـشاب ، رفک  كرـش و  بجوم 

ادـخریغ لباقم  رد  عضاوت  عوضخ و  قلطم  رگا  تسا !؟ هدرک  كرـش  هب  رما  ار  شربمایپ  ناحبـس  دـنوادخ  ایآ  شاب .» عضاوتم  نانآ  لـباقم 
!؟ تسا هدرک  رفک  كرش و  هب  رما  ار  اهنآ  ادخ  ایآ  درک !؟ بجاو  شرهوش  زا  ار  رسمه  تعاطا  دنوادخ  ارچ  تسا ، رفک  كرش و 

دهاوخن رفک  كرـش و  بجوم  دشاب ، مه  رگا  تسین و  تدابع  عضاوت ، عوضخ و  قلطم  دیدرگ  مولعم  دش ، هداد  هک  یحیـضوت  هب  هجوت  اب 
ادخ ار  ادخ  ریغ  ِدوخ  ای  دنادب  ربارب  يواسم و  ادـخ  اب  تافـص ، مامت  رد  ار  ادـخریغ  ناسنا  هک  ددرگیم  كرـش  بجوم  یتدابع  اریز  دوب ؛
ادخ ار  شردام  حیسم و  ترضح  هک  نایحیـسم ، زا  یهورگ  دننام  دش ؛ دهاوخ  كرـشم  رفاک و  صخـش ، هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنادب ،

. دننادیمن وا  راک  رد  کیرش  ادخ و  اب  يواسم  ار  سکچیه  هک  اهناملسم  دننام  هن  دندناوخ ،
: مود خساپ 

هیآ دننام  تسا ؛ هداد  دوخ  صاخ  ناگدنب  زا  یهورگ  هب  ار  تعافـش  قح  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  زا 
: فرخز هروس   86

ْنَم اَّلِإ  َۀَعافَّشلا  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ُِکلْمَی  َو ال  - 
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76 ص :
. َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  ِّقَْحلِاب  َدِهَش 

هداد قح  هب  تداهـش  لماک  یهاگآ  اب  هک  یناسک  رگم  دنتـسین ، تعافـش  ماقم  کلام  دـنناوخیم ، ادـخ  ياـج  هب  ار  يرگید  هک  یناـسک  »
.« دنشاب

، دنهدیم تداهـش  قح  هب  هک  دوخ ، يایلوا  زا  یهورگ  رایتخا  رد  ار  نآ  تیکلام  تعافـش و  رما  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
نیا دنوادخ  یتقو  فصو  نیا  اب  دننک . تعافـش  ناراکهانگ  زا  یخرب  دروم  رد  دـنناوتب  ات  هداد  اهنآ  هب  ار  قح  نیا  ینعی  تسا . هداد  رارق 
دوش دراو  هدش  زاب  شیور  هب  هک  يرد  زا  راکهانگ ، هک  تسین  یعیبط  ایآ  دنیامن ، تعافش  ناراکهانگ  زا  یضعب  زا  ات  داد  اهنآ  هب  ار  قح 
همه هب  تسا و  زاب  همه  يور  هب  لام  بحاص  بابرا و  نالف  هناخ  رد  دنیوگب  نادـنمزاین  نایادـگ و  هب  رگا  دـیامن ؟ تعافـش  تساوخرد  و 

دزوسب و ییادـگ  رقف و  شتآ  رد  دـنکن و  کمک  تساوخرد  دونـشب و  ار  ربخ  نیا  يدـنمزاین  ادـگ و  تسا  نکمم  لاح  دـنکیم ، کمک 
بابرا هب  هعجارم  اب  هدرک و  هدافتـسا  قح  نیا  زا  هک  ییادگ  نآ  ای  دریگیم  رارق  درخ  نابحاص  شهوکن  دروم  ادگ  نیا  ایآ  دراپـسب ، ناج 

؟ تسا هداد  تاجن  ار  دوخ  هب  هتسباو  دارفا  دوخ و  ناج  هدنشخب ،
: تساوخرد عنم 

قح دوخ  يایلوا  هب  دنوادخ  : » دندقتعم اهیباهو 
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77 ص :
«. تسا هدرک  عنم  نآ  تساوخرد  زا  ار  ام  نکیل  هداد  تعافش 

؟ تسا هدش  عنم  ناعفاش  زا  تعافش  تساوخرد  نآرق  ياجک  رد  هیآ و  مادک  رد  ًالوا :
رگا تسا : نیا  هلأسم  حیـضوت  تسین . عمج  لباق  بلـس ، باجیا و  رد  هیـضق  ود  فـالتخا  اریز  تسا ؛ ییوگضقاـنت  یعون  راـک  نیا  ًاـیناث :

نارگید هک  تساـنعم  نیا  هب  روبزم  هزاـجا  دـننک ، تعافـش  ناراـکهانگ  زا  یخرب  هراـبرد  هک  داد  هزاـجا  دوخ  ياـیلوا  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
عونمم ار  تساوخرد »  » ارچ هداد ، اهنآ  هب  ار  يدنمهرهب » قح   » یتقو نیاربانب ، دندرگ . دـنمهرهب  قح  نآ  زا  ءایلوا ، هب  هعجارم  اب  دـنناوتیم 

؟ داد تبسن  ناحبس  يادخ  هب  ناوتیم  ار  اهنخس  هنوگنیا  ایآ  و  تسین ؟ ضقانت  یعون  نیا  ایآ  تسا ؟ هدرک 
ناکرشم كرش  تعافش و  تساوخرد  . 2

نانآ ادـخ . يایلوا  زا  تعافـش  ناکرـشم و  تعافـش  نایم  طانم  تدـحو  زا  تسا  ترابع  دـناهدروآ ، تعافـش  ناـفلاخم  هک  یلیلد  نیمود 
تساوخرد اهنآ  زا  اذل  دنتسنادیم ، رثؤم  ار  اهتب  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  نامز  رد  ناکرشم  كرـش  تلع  دنیوگیم :

تعافـش تساوخرد  اـهنآ  زا  دـننادیم ، رثؤم  ار  هَّللاءاـیلوا  نوچ  زین ، هَّللاءاـیلوا  زا  تعافـش  ناگدـننک  تساوـخرد  دـندرکیم . تعاـفش 
تعافش بلط  دننام  ادخ ، يایلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تعافش  بلط  عون  ره  نیاربانب ، دننکیم .
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78 ص :
َو ْمُهُعَْفنَی  ـال  َو  ْمُهُّرُـضَی  ـال  اـم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  َو  هیآ : قبط  اـهتب  زا  تعافـش  تساوخرد  هک  هنوگناـمه  تسا ؛ اـهتب  زا  ناکرـشم 

. دوب دهاوخ  كرش  زین  هَّللاءایلوا  زا  تعافش  بلط  سپ  هدمآ  رامش  هب  كرش  « (1)  ... » ِهَّللا َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه  َنُولوُقَی 
: لوا خساپ 

: اریز دشابیم  لطاب  تهج  دنچزا  هکتسايدساف  سایقو  هطلاغم  یعون  قوف ، لالدتسا 
، ود نآ  رد  يربارب  ِتهج  رگا  سپ  دنـشاب . يواسم  مه  اب  تهج  ره  زا  هک  درک  هسیاقم  رگیدکی  اب  ناوتیم  ینامز  ار  يواسم  زیچ  ود  ًالوا :

. دمآ دهاوخن  تسد  هب  یتسرد  هجیتن  دشابن ، یکی 
دنرادن و رگیدمه  اب  یتهابـش  هنوگچـیه  سایق  فرط  ود  اریز  تسا ؛ طلغ  ياهسایق  نیمه  زا  یکی  الاب ، هسیاقم  تسادـیپ ، هک  هنوگنامه 

. تسانامسآات نیمز  زا  توافت  ادخ » يایلوا  زا  ناناملسم  تعافش  تساوخرد   » و اهتب » زا  ناکرشم  تعافش  تساوخرد   » نایم
تعافش یلصا  بحاص  ادخ و  ار  اهتب  ناکرشم 

رد ام  ناعیفـش  اهنیا  دنیوگیم  دناسریمن و  اهنآ  هب  ینایز  دوس و  هک  دنتـسرپیم  ادـخ  ياج  هب  ار  ییاهزیچ  ناکرـشم  ، 18 فسوی : - 1
.« دنتسه ادخ  دزن 
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79 ص :
دنناوتب هک  دناهدش  ماقم  نیا  ياراد  نوذأم و  ادخ  فرط  زا  هک  دننادیم  ادـخ  ناگدـنب  ار  ایلوا  ایبنا و  ناناملـسم  هکیلاح  رد  دنتـسنادیم ،

؟ درک هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  تعافش  عون  ود  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دننک . تعافش 
: ... هیآ هلابند  دناهدوبن و  ناملسم  اًلـصا  هدرک و  ضارعا  ادخ  زا  هک  دراد  نانآ  یتسرپ  تب  هب  حیرـصت  ِهَّللا ...  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو  هیآ  ًایناث :

: دهدیم ناشن  هدش ، َنوُُدبْعَی » َو   » هلمج رب  فطع  هک  ِهَّللا ...  َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه  َنُولوُقَی  َو 
هک هدوب  یتـسرپتب  اـهنآرفک  ِیلـصا  تلع  سپ  تسینزیاـج . شدوخرب  ءیـش  فـطع  اریز  دنتـسه ؛ زیچ  ود  فوـطعم ، اـب  هیلع  فوـطعم 

. دنهد رارق  عیفش  هطساو و  ار  اهنآ  هکنیا  هن  دندیتسرپیم ، ادخ  ياج  هب  ار  ییاهزیچ 
: مود خساپ 

اعد شیارب  تساوخیم  دوخ  تما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخـش  ارچ  مارح ، كرـش و  تسا و  رفک  ادخ ، ریغ  زا  اعد  بلط  رگا  . 1
هب رگید  ياج  رد  دسریم ». نم  هب  امش  ياعد  اریز  دینک ؛ اعد  نم  يارب  « ؛»...  ِینُغْلبَت ْمکَتالَص  َّنإف  َّیلَع  اُّولَص  : » دومرفیم اهنآ  هب  دننک و 

بلط میارب  سکره  دـییامن ، هلیـسو  بلط  میارب  دـنوادخ  زا  دـینک و  اعد  میارب  « ؛» ۀَلیِـسَْولا َِیل  َهَّللا  اُولَـس  َُّمث  َّیَلَع  اوُّلَـص  : » دومرف دوخ  تما 
متعافش دیامن  هلیسو 
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80 ص :
«(1) .« » دش دهاوخ  لالح  شیارب 

ندرب الاب  تمحر و  دشاب ، ادخ  فرط  زا  هاگره  تسا و  وا  يارب  اعد  نامه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  تما  تاولص  هک  تسا  مولعم 
یتسرپاتکی دـیحوت و  نیع  تما ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياعد  بلط  تسا  نکمم  هنوگچ  نیارباـنب ، دوب . دـهاوخ  وا  ماـقم  هجرد و 

زا رتشیب  بتارم  هب  دوخ ، ناهانگ  شزرمآ  يارب  وا ، ياعد  هب  تما  جایتحا  هکنیا  اب  كرـش !؟ رفک و  نیع  وا ، زا  تما  ياعد  بلط  اما  دشاب 
! دشابیم تما  ياعد  هب  وا  جایتحا 

رمع یتـقو  دـناهدرک : تـیاور  رمع  نـبا  هَّللادـبع  زا  « (2)  » دنـسم رد  لـبنح  دـمحا  کـسانم ، رد  هجاـم  نبا  تاوعد ، باـتکرد  يذـمرت  . 2
، داد هزاجا  يو  هب  هکنیا  نمض  ترضح ، تفرگ . هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  زا  دوش ، هکم  ِیهار  هرمع  ماجنا  يارب  تساوخیم 
وا هب  هنیدـم  رد  و  ردارب »! نکن ، شومارف  دوخ  ياعد  زا  ار  ام  « ؛» یِخَأ اَی  َکـِئاَعُد  ْنِم  اَنَْـسنَت  اـَل  : » دومرف دـنک و  اـعد  شیارب  تساوخ  وا  زا 

.« نادرگ کیرش  تیاعد  رد  ار  ام  ردارب ! « ؛» َِکئاَعُد ِیف  اَنْکِرْشَأ  یِخَأ  اَی  : » دومرفیم
رد هباحصلا ، لئاضف  باتک  دوخ  حیحص  رد  ملسم  . 3

 ... 168 و 265 و لبنح 2 / دنسم  ناذا 37 . یئاسن  بقانم 1 /- يذمرت  ةالص 36 /- دواد  وبا  ةالص 11 /- باتک  ملسم  حیحص  - 1
ص 59 ص 29 و ج 2 ، ج 1 ، - 2
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81 ص :
ْنَأ َْتعَطَتْـسا  ْنإ  : » دومرف رمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  اب  قیرط  دـنچ  زا  نرق  سیوا  لـئاضف 

.« نکب ار  راک  نیا  ینک  اعد  تساوخرد  نرق  سیوا  زا  یناوتب  رگا  « ؛» ْلَْعفاَف ََکل  َرِفْغَتْسَی 
دنچ ره  دشاب ، حالص  لها  هک  سکره  زا  رافغتـسا  اعد و  بلط  بابحتـسا  رب  دراد  حیرـص  تلالد  تیاور  نیا  هتـشون : نآ  حرـش  رد  يوون 

اهیباـهو هک  هنوگنآ  دـشاب  كرـش  رفک و  ریغ ، زا  ياـعد  بلط  رگا  نیارباـنب ، دـشاب . نارگید  زا  رترب  لـضفا و  هدـننک  تساوـخرد  ِدوـخ 
نَرَق سیوا  زا  : » تسا هدومرف  هدرک و  كرـش  هب  رما  ار  رمع  دـننام  يزراب  تیـصخش  کـی  مالـسا  نأـشلامیظع  ربماـیپ  هنوگچ  دـنیوگیم ،

»!؟ نک اعد  تساوخرد 
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82 ص :

ناگدرم زا  اعد  بلط 

هراشا

یعنم اههدـنز  زا  اعد  بلط  هک  تسا  تسرد  دـنیوگیم : هدرک ، مَلَع  يرگید  هناهب  دـنوشیم ، ورهبور  تایاور  نیا  اب  هک  هاـگنآ  اـهیباهو 
زا وت  تفگ : دیابن  دناهدرم . هک  نانآ  زا  رگید  سکچیه  زا  هن  ناحلاص و  زا  هن  ایبنا ، زا  هن  تسین ؛ زیاج  ناگدرم  زا  اعد  بلط  نکیل  درادـن ،
هن دناهتفگ و  تنـس ) لها  همئا   ) همئا هن  دناهدرک و  يراک  نینچ  نیعبات  هباحـص و  زا  کی  چیه  هن  اریز  هاوخب ؛ نانچ  نینچ و  نم  يارب  ادخ 

دشاب ربمایپ  دنچ  ره  اههدرم ، زا  دیابن  دوشیم و  شلماش  « (1)  » ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  هیآ ...  سپ  تسا . هدش  دراو  نآ  زاوج  رب  یثیدـح 
. دوشیم بوسحم  شتدابع  وا ، زا  اعد  بلط  اریز  درک ؛ اعد  بلط 

: خساپ
: تفگ دیاب  یهاو  لایخ  نیا  خساپ  رد 

هب هک  دینک  توعد  ار  یسک  رگا  دراد . یعرش  رظن  زا  یعنم  هن  تسا و  وا  تدابع  هن  ادخ  ریغ  زا  ياهتساوخ  ره  ًالوا :

18 نج : - 1
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ایآ دروآرب ، امش  زا  یتجاح  ای  دنک  کمک  امش  هب  دینک  تساوخرد  يو  زا  رگا  دوب ؟ دیهاوخ  وا  هدننک  تدابع  امش  ایآ  دیایب ، امـش  يوس 

: تسا هدومرف  هک  هکرابم  هیآ  يانعم  تفگ  دیاب  سپ  تسین . نینچ  نیقی  هب  دیوشیم ؟ راکهانگ  لمع ، نیا  اب  دیاهدرک و  تدابع  ار  وا  امش 
ادخ اب  هارمه  دیابن  هک  تسا  صوصخم  ياعد  نآ ، زا  روظنم  دوشیمن ، ییاعد  ره  لماش  تسین و  اعد  قلطم  دیناوخن ،» ادـخ  اب  ار  يدـحا  »

يادخ دـننام  زین  وا  هک  دـشاب  نیا  شرواب  دـناوخیم ، ادـخ  اب  هک  ار  نآ  ینعی  دـشاب ؛ لاعتم  رداق  يادـخ  ياعد  اب  يواسم  دوش و  هدـناوخ 
ماجنا حیـسم  ریزع و  هب  تبـسن  دوخ  دباعم  رد  يراصن  دوهی و  هک  هنوگنامه  تسادـخ ؛ دـننام  تهج  ره  زا  تسا و  راتخم  رداق و  ناحبس ،

ار نج  ناگتـشرف و  هـک  یناـسک  دـننام  دـندرکیم و  لـمع  اـهتب  هراـب  رد  هـبعک  رد  ناکرـشم  ناتـسرپتب و  هـک  هنوگناـمه  دـنهدیم و 
زا روظنم  دنـشاب . رثؤم  اهنآ  تشونرـس  رد  ای  شنیرفآ  رد  دنناوتیم  ادخ  اب  هارمه  ای  ییاهنت  هب  زین  اهنآ  هک  دندوب  دـقتعم  دـندناوخیم و 
در ار  تاداـقتعا  هنوگنیا  فارعا  هروس  هیآ 194 و 197  اذـل  تسا . نآ  لاثما  اهاعد و  هنوگنیا  هدـش ، یهن  هیآ  نآ  رد  هک  ادـخ  اب  ياـعد 

«(1) .« » دنهد خساپ  امش  هب  دیاب  دییوگیم  تسار  رگا  دنتسه . امش  دننام  یناگدنب  دیناوخیم ، ار  هکره  ادخ ، ریغ  : » دیامرفیم هدرک ،

 ... ْمُُکلاْثمَأ ٌدابِع  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  - 1
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«(1) .« » دنهد يرای  ار  ناشدوخ  یتح  دنناوتیمن  دننک و  ناتیرای  دنناوتیمن  دیناوخیم ، ادخ  ریغ  ار ، هچنآ  ره  : » دیامرفیم مود  هیآ  رد  و 

؟ دیبلطیم تعافش  دیهاوخیم و  يرای  اهنآ  زا  دیناوخیم و  ادخ  اب  ار  اهنآ  هنوگچ  فصو ، نیا  اب  سپ 
اهنآ رب  ّدر  دـناوتیمن  تایآ  نیا  تسین و  ییاعد  ره  لـماش  تسا و  یـصاخ  ياـعد  یهن ، دروم  ياـعد  هک  دوشیم  هتـسناد  تاـیآ  نیا  زا 

وا ياعد  دهاوخب ، کمک  ناشیا  زا  دناوخب و  ار  ادخ  يایلوا  زا  یکی  ای  ماما و  ای  ربمایپ  هک  یسک  دش  مولعم  الاب ، حیضوت  هب  هجوت  اب  دشاب .
زیچ ادـخ ، ِدوخ  ياعد  زا  ریغ  اهاعد ، هنوگنیا  اریز  هدـش ؛ یهن  نآ  زا  ًادَـحَأ  ِهَّللا  َعَم  اوُعْدـَت  الَف  هیآ ...  رد  هک  تسین  هنع  ّیهنم  ياعد  وزج 

دریذپیم و ار  شتعافشو  دنکیم  باجتسم  ار  شیاعد  دهاوخب  رگا  تسادخ ؛ تسدهب  اهراک  مامت  دراد  داقتعا  هک  یسک  تسین . يرگید 
دنوادخ هک  دنکیم  یسک  زا  تعافـش  اعد و  بلط  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسین . هنعّیهنم  ياعد  وزج  اهنیا  نیقی  هب  دنکیم ، در  دهاوخن  رگا 

. تسا هداد  وا  هب  ار  قح  نیا  شدوخ 

؟ تسیچ تّیعم » »

« اب  » ار يدحا  هدمآ -: هیآ  رد  هک  َعَم »  » هملک نآ ، رب  هوالع 

نوُرُصنَی ْمُهَسُفنَأ  َالَو  ْمُکَرْصَن  َنوُعیِطَتْسَیَال  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلاَو  - 1
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رد اما  تسا ، يرگید  هب  نتـسویپ  مامـضنا و  یعون  هچرگ  ّتیعم ، موهفم  دراد . ار  شدوخ  صاخ  موهفم  دیناوخن - ادـخ  اب  ناسمه  ادـخ و 

يانعم هب  هدش ، یهن  نآ  زا  هیآ  رد  هک  یتیعم  نیاربانب ، درادـن . رگید  عوضوم  هب  يزاین  شقّقحت ، يارب  تسا و  لقتـسم  یموهفم  لاح  نیع 
ادخ وا  ات  دناوخیم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یسک  دینادب و  يواسم  ادخ  اب  تدابع  اعد و  رد  ار  یسک  دیابن  ینعی  تسا ؛ تاواسم 

ار ادخ  عقاو  رد  هکلب  تسا ، هدومنن  ربارب  ادخ  اب  هدرکن و  ادخ  هب  مضنم  ار  وا  زگره  دنک ، تعافـش  شتاجاح  يارب  وا  دزن  رد  دناوخب و  ار 
« تیعم  » زا روظنم  سپ  دینک . تعافـش  اعد و  بلط  نارگید  زا  هک  تسا  هداد  اهنآ  هب  ار  قح  نیا  هدرک و  رما  دوخ  هک  ییادخ  دناوخیم ؛

ریغ زا  دریگیم و  تروص  دارفا  نایم  لفاحم و  سلاجم و  رد  هک  اهاعد  مامت  دیاب  هنرگ  تسین و  دوجو  رد  تکراشم  فرـص  هیآ ، نیا  رد 
: نتفگ تسین ، مارح  هدوبن و  تکراشم  قیداصم  زا  اهاعد  هنوگنیا  یتقو  دشاب . مارح  ِینِقْـسا » ُنالُف  اَی   » دننام دـنیامنیم ؛ يزیچ  بلط  ادـخ 

. دشاب مارح  دیابن  زین  هَّللا » َِیل  ُْعدا  ُدّمَُحم  اَی  »
هنوگنآ رگا  مانـصا  ياعد  تسا  یهیدـب  نآ . لوط  رد  ياعد  هن  تسا ، ادـخ  ياعد  ضرع  رد  ياعد  هَّللا » َعَم   » ياـعد هکنآ  نخـس  هاـتوک 

. تسا یهلا  ناربمایپ  بیذکت  ادخ و  رما  فالخ  اهتب ، مانصا و  ياعد  هدرک و  یهن  ار  نآ  دنوادخ  اریز  تسا ؛ مارح  زاب  میتفگ ، هک  دشاب 
، ناتسرپتب ناکرشم و 
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. دندرمشیم تردق  رد  رثؤم  ادخ و  کیرش  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  دنتسنادیم و  ادخ  دننام  مه  ار  نج  ناگتشرف و 

هّیمیت نبا  ياعدا 

هدناوخن و اعد  ناحلاص  ایلوا و  ایبنا ، روبق  رانک  نیعبات ، زا  دعب  هکلب  نیعبات ، هباحص و  زا  کیچیه  هک  دنتـسه  یعدم  شناوریپ  هیمیت و  نبا 
نییاپ ار  ایلوا  ایبنا و  شزرا  ردـق و  هکنیا  زج  هلیـسونیدب  نانآ  لـیلدیب . تسا  ییاـعدا  نیا ، هک  تسا  نشور  دناهتـسجن ! لّـسوت  ناـنآ  هب 

. دناهدرکن يرگید  راک  دنروایب ،
دناهدـش نفد  ناحلاص  ایلوا و  اـیبنا و  هک  ییاـهاج  ماـمت  رد  دیاهتـشاد و  روضح  راـصعا  ماـمت  رد  امـش  رگم  دیـسرپ : ناـنآ  زا  دـیاب  نونکا 

!؟ دیروآیم نابز  رب  ار  ياهیاپیب  اجیب و  ياعدا  نینچ  هک  دیاهدید  دیاهدوب و 
: دننام دنکیم ؛ در  ار  هیمیت  نبا  نخس  نیا  هک  دراد  دوجو  يدایز  ياههنومن  خیرات  رد 

؟ تسا ادخ  قلخ  رب  ادخ  تجح  وا  تفگن : شاهرابرد  یعفاش  رگم  دوبن و  هرجهلاراد  ماما  سنا  نبکلام  رگم  . 1
؟ دینش خساپ  دیسرپ و  وا  زا  دروم  نیمه  رد  یقیناود  روصنم  هک  دوبن  نیعبات  ِنیعبات  زا  ای  نیعبات  زا  وا  رگم 

رد کلام  ربمایپ ؟ هب  ور  ای  منک  اعد  متسیاب و  هلبق  هب  ور  موریم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ترایز  هب  یتقو  دیسرپ : يو  زا  روصنم 
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ماگنه تمایق !؟ زور  ات  تسا  مالسلا  هیلع  مدآ  تردپ  هلیسو  وت و  هلیسو  وا  هکیلاح  رد  ینادرگیم  رب  وا  زا  يور  هنوگچ  تفگ : شخساپ 

رکنم یسک  هنیدم  ياملع  زا  ایآ  داد ، هنوگنیا  ار  روصنم  باوج  کلام  یتقو  « (1) . » هلبق هب  ور  هن  تسیاب ، ترضح  نآ  يور  هب  ور  ترایز 
اجنآ رد  یمالـسا  دالب  زا  يدایز  ياملع  نینچمه  دوب و  نیعبات  ِنیعبات  نیعباـت و  زا  رپ  هنیدـم  راـگزور ، نآ  رد  هکنیا  اـب  دـش ؟ يو  ياوتف 

، تسا مدآ  نادنزرف  فرشا  تانئاک و  رورـس  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلامیظع  ربمایپ  نفد  لحم  تلیـضف  ایآ  دنتـشاد !؟ روضح 
ياهتـشرف تسین  مزال  دوب . دهاوخ  مّلـسم  زین  نآ  رد  زامن  دشاب ، مّلـسم  ناکم  نآ  تلیـضف  یتقو  تسا ؟ صوصخم  ّصن  تیاور و  دـنمزاین 

هک تسا  هنوگچ  نآ ! ریغ  رد  زامن  زا  تسا  لضفا  تلیـضف ، اب  لحم  رد  زامن  هک  دـهد  ربخ  دوش و  لزان  باهولادـبع  نبا  هیمیت و  نبا  يارب 
لالح ار  ناشناج  لام و  دننک و  ریفکت  ار  یباهو  ریغ  ناناملسم  دنهاوخیم  هک  اجنآ  یلو  دندرگیم  نیقی  عطق و  لابند  هب  اجنیا  رد  نایاقآ 

!؟ دنهدیم اهناملسم  لتق  هب  اوتف  یلیلد  چیه  نودب  دننکیم و  هدنسب  یمهو  ّنظ و  ره  هب  دنرامشب ،
«(2) « » هینسلا رردلا   » و مالکلاۀصالخ »  » باتک رد  نانآ ، یتفم  اهیعفاش و  ياملعلاخیش  نالحد ، ینیز  نب  دمحا  . 2

ص 1376 ج 4 ، افولاءافو ، - 1
ص 319 بایترالا ، فشک  - 2
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ماما هک  یتدـم  رد  دـسیونیم : هفینح  وبا  لیاضف  بقاـنم و  رد  مجنپ ، تسیب و  لـصف  ناـسحلا » تاریخ   » باـتک رد  رجح  نبا  تسا : هتـشون 

هب لسوتم  وا  هلیـسو  هب  درکیم و  ترایز  داتـسیایم  شربق  رانک  تفریم ، هفینحوبا  ترایز  هب  هتـسویپ  درکیم ، یگدنز  دادـغب  رد  یعفاش 
. دنک اور  ار  شتاجاح  ات  دشیم  یلاعت  يادخ 

زا دعب  دشیم . لّسوتم  یعفاش  هب  دوخ ، تاجاح  ندروآرب  يارب  لبنح ) نبا   ) دمحا ماما  هک  تسا  مّلسم  زین  هلأسم  نیا  تسا : هدوزفا  يو  . 3
یعفاـش دـننام  زین  دوخ  وت  تفگ : هدرک ، ضارتـعا  وا  هب  دـش و  تفگـش  رد  هَّللادـبع  شدـنزرف  هک  درکیم  مارتـحا  وا  هب  يّدـح  هب  زین  يو 

دننام یعفاش  مدنزرف ! تفگ : شرسپ  خساپ  رد  لبنح  نب  دمحا  ینکیم ؟ عوشخ  عوضخ و  راهظا  همه  نیا  وا  ربق  لباقم  رد  هنوگچ  یماما !
! ندب يارب  تسا  تیفاع  دننام  مدرم و  نایم  رد  تسا  دیشروخ 

، دـنوشیم لسوتم  کلام  ماما  هب  دوخ  تاـجاح  يارب  مدرم  هک  دـنداد  ربخ  یعفاـش  ماـما  هب  یتقو  تسا : هتـشون  نینچمه  نـالحد  ینیز  . 4
. درکن ّدر  ار  اهنآ  لمع  تفگن و  يزیچ 

رایسب وا  نامدود  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  یعفاش  هفینح و  وبا  لبنح و  نبدمحا  تسا : هتشون  « (1)  » یمتیه رجح  نبا  . 5
هعیش و ار  دوخ  یعفاش  هک  اجنآ  ات  دندرکیم  مارتحا 

صص 148 و 180 هقرحملا ، قعاوصلا  - 1
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: تفگ ینادیم ؟ نانآ  وریپ  ار  دوخ  هنوگچ  هک  دنتفرگ  داریا  وا  هب  یتقو  درکیم . یفرعم  نانآ  وریپ 

َُهلَْزنأ ِنآرقلا  یف  ِهَّللا  َنِم  ٌضرف  مُکُّبُح  هَّللا  ِلوُسَر  ِتَیب  َلْهَأ  اَی 
َُهل ةالص  َال  ْمُکیَلَع  ِّلَُصی  َمل  نَم  مُکَّنَأ  ِردَقلا  میظَع  نِم  مکافک 

تمظع و رد  هدرک ، بـجاو  نآرق  رد  ار  نآ  ادـخ  هـک  تـسا  يزیچ  امـش  یتـسود  تـبحم و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـیب  لـها  يا 
داریا و باوج  رد  سپس  تسین . تسرد  شزامن  دتسرفن  تاولـص  امـش  رب  زامن ، دهـشت  رد  سک  ره  هک  تسا  سب  نیمه  امـش  يراوگرزب 

: دوزفا ناگدننک  ضارتعا  ضارتعا 
یتَلیِسَو هَیلإ  ْمُه  َو  یتعیرَذ  ِّیبنلا  ُلآ 

یتَفیحَص ِنیمَیلا  َيدیب  ًادغ  یطعُأ  مِِهب  وُجرَأ 
. دنتسه ادخ  هاگشیپ  رد  نم  هلیسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامدود 

. دنهدب متسار  تسد  هب  ار  ملمع  همان  اهنآ  هلیسو  هب  تمایق  يادرف  مراودیما 
هَّللادبع نب  دمحم  هَّللادبع  وبا  : » تسا هتشون  یبرعلا  ثارتلاءایحا  راد  توریب  ص 1376 ط  افولا ، ءافو  باتک  رد  م 911 ق ).  ) يدوهمس . 6

: »... تسا هتـشون  راوگرزب  نآ  ترایز  بادآ  نمـض  رد  ربمایپ  ربق  ترایز  باـب  رد  بعوتـسملا »  » باـتک رد  یلبنح  يرماـسلا  نیـسحلا  نب 
ربق رس ، تشپ  ار  هلبق  هک  ياهنوگب  دتسیایم  نآ  رانک  دیآیم ، ربق  کیدزن  سپس 
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90 ص :
«. دهد رارق  دوخ  پچ  فرط  ار  ربنم  دوخ و  يور  ولج  ار 

. دناوخب اعد  هنوگچ  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  ترایز  اعد و  ندناوخ  تیفیک  هاگنآ 
« راکذألاو تاوعدلا  صیخلت  یف  رایخألاراعـش  راربألا و  ۀیلح   » باتک رد  م 676 )  ) ملسم حیحـص  حراش  يوون ، نیدلا  ییحم  ایرکز ، وبا  . 7

نآ ربـق  کـیدزن  دـناوخ ، ار  دجـسم  ّتیحت  زاـمن  رئاز  هک  هاـگنآ  : » دـسیونیم هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تراـیز  بادآ  رد  « (1)»
دنلب ار  شیادـص  هکنآ  یب  دتـسیاب و  عارذ  راهچ  دودـح  هلـصاف  اب  دـهد و  رارق  دوخ  رـس  تشپ  ار  هلبق  ور و  شیپ  ار  ربق  هدـمآ ، راوگرزب 

: دیوگب طسوتم  يادص  اب  دنک ،
 ...« ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

رس تشپ  ار  هلبق   » هلمج حرش  رد  هیواونلا » راکذألا  یلع  هّینابرلا  تاحوتفلا   » باتک رد  يرعشا ، یعفاش  یقیدصلا  نالع  نب  دمحم  همالع  . 8
، ندرک ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نداتـسیا و  هنوگنیا  « ؛» ءاَمَلُْعلا َنِم  روُهمُْجلا  بهذَـم  َو  اُنبَهذَـم  اَذَـه  : » دـسیونیم دـهد » رارق 

.« تسا ام  ياملع  روهمج  بهذم  ام و  بهذم 
دیابن ییوگیم ، نخس  وا  اب  یتقو  تسا . هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  تسا ؛ هتـشاد  ار  هدیقع  نیمه  زین  هفینحوبا  دیازفایم : سپس 

شنادرگاش مامت  دنیشنیم ، سیردت  يارب  مارحلادجسم  رد  داتسا  هک  هاگنآ  سپ  ینک . ترضح  نآ  هب  تشپ 

ص 32 و 33 - 1
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؟ دننکن وا  هب  تشپ  هک  تسین  یلومعم  داتسا  کی  زا  رتهتسیاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ  دننیشنیم ، داتسا  هب  ور  هبعک و  هب  تشپ 

: دیوگب دناسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  شمالس  درک  هیصوت  رئاز  هب  یسک  رگا  تسا : هتفگ  یفنح  ِینامرک  روصنم  وبا  . 9
«. َُهل ْعَفْشاَف  ِةَرِفْغَْملاَو  ِۀَمْحَّرلِاب  َکِّبَر  َیلإ  َِکب  ُعِفْشَتْسَی  ُهَّنَأ  ٍنالُف  ِْنب  ِنالُف  ْنَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

ربمایپ زا  نتساوخ  تعافش  نتـسج و  لسوت  ندرک ، اعد  ندناوخ ، زامن  هک  دناهدرک  حیرـصت  تنـس  لها  ياملع  زا  رگید  يرایـسب  اهنیا و 
روهمج بهذـم  و  ایلوا ، ایبنا و  ناحلاص ، زا  ناگتـشذگ  هریـس  توف ، زا  دـعب  وا  تیب  لها  هب  لسوت  و  تلحر ، زا  دـعب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

. دناهدرکیم لمع  نآ  هب  هدوب و  ام  ياملع 
دعب یتح  هک  دمحا  هفینحوبا و  یعفاش ، ماما  کلام ، ماما  شور  فالخ  باّهولادبع  نبا  هیمیت و  نبا  هک  تسا  هنوگچ  دیـسرپ ، دیاب  نونکا 

: دنیوگیم دننکیم و  لمع  هدشیم ، لسوتم  وا  هب  یعفاش  توف  زا 
لّـسوت ناـنآ  هب  هدـناوخن و  اـعد  ناـحلاص  اـیلوا و  اـیبنا ، روـبق  راـنک  هجوچـیه  هب  نیعباـت  زا  دـعب  هـکلب  نیعباـت ، هباحـص و  زا  کـی  چـیه  »

!؟» دناهتسجن
لها ياملع  هناگراهچ  نایاوشیپ  ای  دناهتخاس ؟ ار  نآ  دناهتشاد ، هک  یسایس  فادها  هب  ندیسر  رطاخ  هب  تسا و  ضحم  بذک  اعدا  نیا  ایآ 

لمع روبزم  ياعدا  فالخرب  هک  تنس 
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92 ص :
! تسا نشور  باوج  تروص  ره  رد  دناهدوبن ؟ ناحلاص  ناملاع و  زا  دناهدرکیم ،

!؟ ارچ نآ  هب  كربت  روبق و  رب  هسوب 

تسا نیا  دنناوخیم ، كرشم  رفاک و  ار  اهنآ  هدرک و  دراو  ناملسم  ياههقرف  مامت  رب  هکلب  نایعیش ، رب  اهیباهو  هک  يرگید  تالاکشا  زا 
دننام لمع ، نیا  هک  یتروص  رد  دـنیوجیم ، كّربت  اهنآ  هب  دنـسوبیم و  ار  هَّللاءایلوا  ناحلاص و  ناـماما ، ناربماـیپ ، روبق  نایعیـش  ارچ  هک 

. دندادیم ماجنا  دوخ  ياهتب  مانصا و  هب  تبسن  هک  تسا  تیلهاج  لها  لمع 
خساپ

هن دشاب ، هدشن  تمرح  هب  حیرـصت  سدقم  عراش  يوس  زا  هک  ینامز  ات  هدنز - هدرم و  نانمؤم - همه  هکلب  ناحلاص ، ناربمایپ و  روبق  مارتحا 
تسا ینید  رئاعش  میظعت  قیداصم  زا  ناشروبق ، هب  اهنآ و  هب  مارتحا  اریز  دراد ؛ زین  ناحجر  عرـش ، لقع و  رظن  رد  هکلب  درادن  لاکـشا  اهنت 
مومع لخاد  درادن ، دوجو  شمیرحت  رب  یلیلد  نوچ  ِبُولُْقلا و  يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  دومرف ... : شدروم  رد  دـنوادخ  هک 

کین و دنراد ، ناحبـس  يادخ  هب  برق  ياهنوگهب  هک  ار  یناسک  مامت  مارتحا  زین  لقع  هحابإلا ، ۀلاصا  رب  هوالع  دش . دهاوخ  هحابإلا  ۀـلاصا 
هجوچیههب درامشیم و  زیاج 
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اهنآ هب  مارتحا  هکلب  ددرگیمن  كرـش  رفک و  بجوم  اهنت  هن  تسین و  تدابع  یمارتحا  میظعت و  ره  اریز  دـنادیمن ؛ اـهنآ  تداـبع  ارنآ 

تسوا دوخ  تدابع  تعاطا و  هتشاذگ ، مارتحا  وا  هب  ادخ  هکیسک  هب  نتـشاذگ  مارتحا  اریز  تسا ؛ یلاعت  يادخ  زا  تعاطا  تدابع و  نیع 
زین وا  هب  مارتحا  تسا . ادـخ  ِدوخ  زا  تعاطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تعاطا  دوشیم  هدافتـسا  ءاـسن  هروس  هیآ 80  زا  هک  هنوگناـمه 
دقاف نارگید  هک  دنتسه  رترب  یتلیضف  فرش و  نأش و  هژیو و  مارتحا  ياراد  ادخ  هاگـشیپ  رد  ایبنا  اریز  دوب ؛ دهاوخ  دنوادخ  ِدوخ  هب  مارتحا 

تعیرـش نید و  نیما  هک  هداد  يرترب  دوخ  ناگدیرفآ  مامت  رب  هدیزگرب و  دوخ  تلاسر  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دنـشابیم . تبترم  ماقم و  نآ 
. دنتسه وا  یهاون  رماوا و  عیطم  ادخ و  نارادتسود  زین  ناحلاص  دنشاب . وا 

هب مارتحا  نیع  ار  اهنآ  هب  مارتحا  درادن و  دیدرت  گرم ، زا  سپ  هچ  تایح و  لاح  رد  هچ  اهنآ ؛ ندوب  مارتحالا  بجاو  رد  یسک  نیاربانب ،
هب دوریمن  نیب  زا  توف  لاحترا و  اب  هجوچیه  هب  دنراد ، تایح  نامز  رد  ناملاع  ناحلاص و  ناربمایپ ، هک  یمارتحا  نیاربانب ، دنادیم . ادـخ 
؛» ًاّیح هتَمرُحَک  ًاتّیم  مّلـس ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ّیبنلا ۀـمرح  : » تفگ وا  هب  دنتـشاد ، یقیناود  روصنم  اب  هک  یثحب  رد  کلام  ماـما  تهج  نیمه 

.« تسا ناسکی  شتامم  تایح و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مارتحا  »
دراد یگتسب  ناکم ، ره  مارتحا  تفارش و  نوچ  نیا ، ربانب 
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مارتحا رطاخ  هب  زین  ادخ  يایلوا  ناملاع و  ناحلاص ، ناربمایپ ، نفد  ّلحم  ور ، نیا  زا  تسا ؛ نوفدم  اجنآ  رد  هک  یـسک  تفارـش  مارتحا و  هب 

ربـق بحاـص  دوـخ  هک  هنوگناـمه  دراد ؛ ربـق  بحاـص  دوـخ  هـک  دـش  دـنهاوخ  یتفارـش  مارتـحا و  ناـمه  ياراد  ناـکم ، نآ  رد  نینوفدـم 
ِناکملا ُفرـش  : » دـناهتفگ اریز  دومن ؛ عوضخ  عضاوت و  دـیاب  زین  شربق  لباقم  رد  درک ، عوضخ  شلباـقم  رد  دـیاب  تسا و  مارتحـالابجاو 

«. نیکملاب
شمارتـحا تروصنیا ، رد  تسا و  تکرب  هیاـم  مارتـحا و  مارکا و  هتـسیاش  دوش ، نآرق  دـلج  هک  هاـگنآ  حوبذـم ، ناویح  تسوـپ  هکناـنچ 

مارتحا دشابیم ، نآرق  دوخ  هب  مارتحا  نآرق  دلج  هب  مارتحا  هک  هنوگنامه  نیاربانب ، دوب . دـهاوخ  مارح  نآ  هب  ییانتعایب  تناها و  بجاو و 
روتسد رما و  هب  اهنآ ، ربارب  رد  ندومن  عوشخ  عوضخ و  روبق و  نیا  هب  مارتحا  سپ  دوب . دهاوخ  اهنآ  دوخ  هب  مارتحا  زین  هَّللاءایلوا  روبق  هب 
مارتحا مارکا و  هب  رما  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناربمایپ  ایبنا و  روبق  اهنیا  اریز  هداد ؛ رارق  مظعم  مرتحم و  ار  اهنآ  هک  تسا  یلاـعتيراب  دوخ 

: دننام دوب  دهاوخ  وا  دوخ  تدابع  تعاطا و  عقاو  رد  دشاب  راگدرورپ  رما  هطساو  هب  هک  یتعاطا  ره  هدومن و  اهنآ 
زامن دجـسم و  هب  مارتحا  اهنآ . لباقم  رد  لذ  حانج  ندروآ  دورف  عوضخ و  راـهظا  رداـم و  ردـپ و  هب  مارتحا  ینید . ردارب  هب  ندرک  مارتحا 

هب مارتحا  نآ . تامّرحم  ندشن  بکترم  مرح و  هب  مارتحا  نآ . رود  هب  فاوط  هبعک و  هب  مارتحا  نآ . رد  تیحت 
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مالتـسا لیبقت و  دوسألارجح و  مارتحا  اجنآ . رد  زامن  ندناوخ  لیعامـسا و  رجِح  هب  مارتحا  ندـناوخ . نآ  تشپ  فاوط  زامن  میهاربا و  ماقم 

یلاـعت يادـخ  رما  رطاـخ  هب  هک  اـهنآ  هب  ندرک  مارتـحا  هدرک و  بجاو  ار  نآ  مارتـحا  دـنوادخ  هک  رگید  دراوـم  يرایـسب  و  نآ ، ندوـمن 
دنوادخ تسا . لیبق  نیا  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نتـشاذگ  مارتحا  دوب . دهاوخ  ادـخ  دوخ  تدابع  تعاطا و  دریگیم  تروص 

: دومرف هک  هدرمش  بجاو  اجنآ  ات  ار  راوگرزب  نآ  مارتحا  یلاعت 
 .... ٍضْعَِبل ْمُکِضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهَْجت  َو ال  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

زا یخرب  هک  هنوگنآ  دینکن ، دنلب  ار  ناتیادص  وا  ربارب  رد  دیربن و  رتارف  ربمایپ  يادـص  زا  ار  دوخ  يادـص  دـیاهدروآ ، نامیا  هکیناسک  يا  »
.« دییوگیم نخس  دنلب  یضعب  ربارب  رد  امش 

هجوت
، هبعک هب  مارتحا  دیاب  دوش ، بوسحم  ادـخ  هب  كرـش  اهنآ و  تدابع  ناحلاص ، ایبنا و  روبق  هب  مارتحا  رگا  هک  میتسناد  دـش ، هتفگ  هچنآ  زا 
؛ یمالسا رعاشم  دجاسم و  ندرمش  مرتحم  میهاربا ، ماقم  لیعامـسا ، رجِح  مارتحا  دوسألارجح ، مالتـسا  ندیـسوب و  نآ ، نوماریپ  رد  فاوط 

رعشم و تافرع ، دننام 
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هدجـس نانمؤم ، ربارب  رد  ربمایپ  عضاوت  ربمایپ ، روضح  رد  ادص  ندروآ  دورف  نانآ ، ربارب  رد  ینتورف  عضاوت و  ردام و  ردـپ و  هب  مارتحا  انم ،
قوفام ناریما و  ربارب  رد  نایشترا  مارتحا  میظعت و  يو ، رب  شردام  ردپ و  فسوی و  ناردارب  هدجس  مالسلا و  هیلع  مدآ  رب  ناگتـشرف  ندرک 

ِدوخ مارتحا  هرخألاب  و  اهنآ ، ربارب  رد  لماک  ینتورف  عوضخ و  ردام و  ردـپ و  رب  ناربمایپ  مارتحا  اـفلخ ، ربماـیپ و  هب  هباحـص  مارتحا  دوخ ،
 ... دوعس و نبا  هب  اهیباهو 

یتقو اریز  دنام ؛ دنهاوخن  ملاس  رفک  كرش و  زا  ایلوا ، ناربمایپ و  یتح  یناسنا ؛ چیه  تروص ، نیا  رد  هک  دیریذپیم  دشاب ، كرـش  رفک و 
رفک نآ ، دننام  هدش و  دای  دراوم  مامت  دیاب  سپ  تسا ، كرش  ادخ  ریغ  يارب  یتدابع  ره  تدابع و  یمارتحا ، میظعت و  ره  هک  دیدش  دقتعم 

لقع و هاگن  زا  ياهمزالم  نینچ  هک  تسا  نشور  تسا ! هدرک  رفک  كرش و  هب  رما  ناحبس  دنوادخ  هک  میوش  مزتلم  دیاب  دشاب و  كرـش  و 
يزیچ دزرمآیمن . ار  كرـش  زگره  دنوادخ  ینعی  ِِهب ؛...  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  تسا : هدومرف  دـنوادخ  تسا . تسردان  لطاب و  عرش 

زا ار  نآ  هجوچیه  هب  دوش ، عقاو  نآ  رب  زین  يرما  لاحم ، ضرف  هب  رگا  و  دنکیم ؟ رما  نآ  هب  هنوگچ  تسا ، ادخ  ضوغبم  هزادـنا  نیا  ات  هک 
تیهاـم رییغت  نآ  هب  رما  اـب  دوب  كرـش  رما ، رودـص  زا  لـبق  هک  يزیچ  اریز  دوشیمن ؛ نآ  زا  كرـش  عـفر  دـهدیمن و  رییغت  ندوـب  كرش 

دناوتیمن یمکح  چیه  اریز  دوشیمن ؛ دیحوت  هب  لیدبت  زگره  دهدیمن و 
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. دراد دوجو  ایلوا  ایبنا و  روبق  مارتحا  موزل  رب  زین  یلقن  یلقع و  هلدا  هکنیا  هب  دسر  هچ  دهد . رییغت  ار  یعوضوم 

نآ يور  ار  دوخ  ياپ  هبعک  هناخ  نتخاس  ماگنه  میهاربا  ترـضح  هکنیا  رطاخ  هب  ار ، گنـس  کی  هب  مارتحا  دنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ 
هک ار  يربق  نینچمه  هدش ، نفد  اجنآ  رد  شلیلخ  فیرش  ندب  هک  ار  يربق  اما  دنادیمن ، كرـش  رفک و  ار  نآ  دنکیم و  بجاو  هتـشاذگ ،

مارتحا و ياراد  روبق  رگا  دـنادیم !؟ كرـش  رفک و  ار  نآ  هدـش ، هدرپس  كاخ  هب  اـجنآ  رد  مدآ  نادـنزرف  رورـس  تاـنئاک و  فرـشا  ندـب 
نآ ناشناوریپ  ارچ  و  دننک ؟ نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  راوج  رد  ار  اهنآ  دندرک  تیـصو  مود  لوا و  هفیلخ  ارچ  دندوبن ، تلیـضف 

دیما دندوبن و  مارتحا  ياراد  روبق  رگا  دناهدش ؟ نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  راوج  رد  هک  دننادیم  تلیـضف  تبقنم و  نیرتگرزب  ار 
شدـج ربق  رانک  دـهع ، دـیدجت  ناونع  هب  ار  یبتجم  نسح  ماما  هزانج  دنتـساوخیم  مشاـهینب  هک  یتقو  ارچ  دوبن ، اـهنآ  زا  یتکرب  ریخ و 

دندش و عنام  هدیـشوپ ، مزر  سابل  دـننک ، نفد  اجنآ  رد  ار  هزانج  دـنهاوخیم  هکنیا  نامگ  هب  هیما  ینب  دـنربب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دنتفگ

تلیـضف و مارتحا و  ياراد  ربق  رگا  شدـج !؟ ربق  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اـما  دوش  نفد  عیقب  هطقن  نیرترود  رد  ناـمثع  دـیاب  ارچ 
نیع لمع  نیا  ایآ  دنربب !؟ شدج  دزن  دـهع  دـیدجت  يارب  ار  شاهزانج  دنتـساوخیم  یبتجم  ماما  تیـصو  قبط  مشاهینب  ارچ  دوبن ، تکرب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  كّربت  لسوت و 
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دـندش و كرـشم  لمع  نیا  اب  مشاهینب  مامت  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  اـیآ  دنرامـشیم !؟ كرـش  ار  نآ  اـهیباهو  ارچ  تسین ؟ وا  ربق  و 

؟ دندیمهف نانآ  زا  رتهب  ار  دیحوت  يانعم  اهیباهو 
نیرترود رد  هدشن و  نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  رد  نامثع  هکنیا  زا  هیماینب  ارچ  دوبن ، شزرا  مارتحا و  ياراد  ایبنا  روبق  رگا 

ربمایپ نفد  لحم  ناناملسم  همه  دراد و  يوبن  هعقب  يرترب  تلیـضف و  رب  تلالد  اهنیا  مامت  دنروخیم ؟ فسأت  هدیدرگ ، نوفدم  عیقب  هطقن 
! دننک ادف  ناج  دنرضاح  نآ ، تلیضف  تفارش و  ندروآ  تسد  هب  يارب  دنرامشیم و  مرتحم  ار 

یکاح هک  دساف  قرافلاعم و  تسا  یسایق  دننکیم ، سایق  ناثوا  مانصا و  مارتحا  اب  ار  ناحلاص  ایبنا و  روبق  هب  مارتحا  هک  اهیباهو  نیاربانب ،
مارح ار  ناثوا  مانصا و  هب  مارتحا  هتسناد و  مزال  ار  ایلوا  ایبنا و  روبق  هب  مارتحا  ناحبـس  يادخ  اریز  تسا ؛ نانآ  بکرم  لهج  يدرخبان و  زا 

. تسا راکشآ  ود ، نیا  نایم  توافتو  تسا  هدرمش 

 ... ایبنا و روبق  هب  كّربت 

رگا درادن و  یلاکـشا  چـیه  نآ ، نوماریپ  نتـشگ  مالتـسا و  ندیـسوب ، دـننام  ایلوا ، ایبنا و  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  هب  كربت 
بدا هب  فیرـش  ربق  زا  نتفرگ  هلـصاف  دـناهدرک  ناـمگ  هک  تسا  هدوب  باـب  نیا  زا  دـناهداد ، تهارک  هب  اوتف  تنـسلها  ياـملع  زا  یـضعب 

يارب تسا ، زاوج  دیؤم  زین  تایاور  رابخا و  تسا . رتکیدزن 
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: دینک هجوت  ریز  دراوم  هب  هنومن ،

زا دیز ، نبریثک  زا  هتابن ، یبا  زا  دلاخ ، نبرمع  زا  هنیدـملارابخا ، باتک  رد  رفعج ، نب  نیـسح  نب  ییحی  نیـسحلاوبا ، زا  « (1)  » يدوهمس . 1
شدوخ يدرم  دید  دش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  دراو  مکح  نب  ناورم  يزور  هک : هدرک  تیاور  بطنح  نب  هَّللادـبع  نب  بلّطم 

. دسوبیم هتخادنا و  ترضح  نآ  ربق  يور  ار 
لمع نیا  زا  ار  يو  دیدش ، ضارتعا  اب  درک و  دنلب  هتفرگ ، ار  صخـش  نآ  ندرگ  تشپ  تسنادیم ، اوران  ار  لمع  نیا  دوخ ، رادنپ  هب  هک  وا 

؟ ینکیم هچ  یمهفیم  تفگ : هدرک ، عنم 
!؟ يدش كرش  بکترم  ربق ، رجآ  گنس و  ندیسوب  اب  وت 

ترایز ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  ار ، رجآ  هن  ار و  گنـس  هن  نم  منکیم ، هچ  منادیم  يرآ ، تفگ : ناورم  خساپ  رد  درم  نآ 
: دومرفیم هک  ماهدینش  ترضح  زا  اهراب  منکیم .

يّدصتم ّیلوتم و  یلها  ان  دارفا  هاگره  نکیل  دیشابن  نارگن  نآ  هب  تبسن  دنـشاب ، لها  هتـسیاش و  دارفا  نید ، رما  نالوؤسم  ناّیلوتم و  هاگره 
.« دییرگب نید  لاوحا  رب  تروص  نآ  رد  دندش ، نید 

«(2) . » دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  صاخ  ِیباحص  يراصنا ، بّویا  وبا  درم ، نآ  دوزفا : هَّللادبع  نب  بلّطم 

ص 1404 ج 4 ، افولا ، ءافو  - 1
ص ماقسلا ، ءافش  ص 422 ؛ ج 5 ، لبنح ، دمحا  دنـسم  ص 515 ؛ ج 4 ، يافوتم 405 ق . يروباشین  مکاح  كردتـسم  کـن : نینچمه  - 2
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دواد زا  دیز ، نب  ریثک  نب  رمع  نب  کلملادبع  زا  نسح ، دنس  اب  دمحا  ار  تیاور  نیمه  دسیونیم : شباتک  زا  رگید  ياج  رد  يدوهمـس  . 2

. تسا هدرک  لقن  ار  نآ  طسوألا »  » و ریبکلا »  » باتک رد  یناربط  نینچمه  تسا . هدرواین  ار  رجآ »  » هژاو نکیل  هدرک  لقن  حلاص  یبا  نب 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  ترایز  يارب  ربمایپ ) نذؤم   ) لالب یتقو  دناهدروآ : ربتعم  عبانم  زا  « (2)  » ینیما همالع  و  « (1)  » يدوهمس . 3
زا سپ  ناتساد  نیا  دیسوبیم . دیلامیم و  نآ  رب  ار  شتروص  تسیرگ . رایـسب  تسـشن و  ترـضح  نآ  ربق  رانک  دمآ ، هنیدم  هب  ماش  زا  هلآ 
ایآ ياهتـشاد ؟ اور  ام  ّقح  رد  هک  تسا  ییافج  هچ  نیا  لـالب ، يا  دومرف : وا  هب  اـیؤر  ملاـع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوب  یباوخ 

، مدج زا  مردپ  تفگ : ینیسح  ییحی  نبرهاط  هک  هدرک  لقن  رکاسع  نبا  هفحت  زا  . 4 « (3) « !؟ ییایب ام  ترایز  هب  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو 
: تفگ هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شردپ ، زا  مالسلا  امهیلع  دمحم  نبرفعج  ترضح  زا 

ترضح دندرپس ، كاخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندب  هکنآ  زا  سپ 

ص 1405 ج 4 ، مراهچ ، پاچ  توریب ، افولا ، ءافو  - 1
ص 147 ج 5 ، ریدغلا ، رد  - 2

هباغلادسا رد  ریثا  نبا  لالب ، همجرت  يراصنألا و  دمحم  نب  میهاربا  همجرت  رکاسع ، نبا  خیرات  - 3
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101 ص :
لاح رد  دیلام و  دوخ  ياهمشچ  رب  تشادرب و  ار  ربق  كاخ  زا  يرادقم  تخادنا و  نآ  يور  ار  دوخ  هدمآ  ردپ  ربق  دزن  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

: تفگیم هیرگ 
اَِیلاَوَغ ِناَمَّزلا  يَدَم  َّمُشَی  َال  ْنَأ  َدَمْحَأ  ََۀبُْرت  َّمَش  ْنَم  یلَع  اَذاَم 

«(1)  » اَِیلاََیل َنْدُع  ِماَّیَْألا  یَلَع  ْتَّبُص  اَهَّنَأ  َْول  ُِبئاَصَم  َّیَلَع  ْتَّبُص 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترایز  هب  هاگره  رمع  نبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلَمَح  نب  بیطخ  دـسیونیم : باتک  نیمه  رد  يدوهمـس  . 5

. داهنیم نآ  رب  ار  شتروص  فرط  ود  زین  لالب  تشاذگیم . ترضح  نآ  ربق  يور  ار  دوخ  تسار  تسد  تفریم ،
. دوش مارتحا  راهظا  دروخرب و  هنوگنیا  دـنکیم  اضتقا  ترـضح  نآ  هب  هقـالع  قشع و  هک  تسین  يدـیدرت  : » تسا هدوزفا  سپـس  يدوهمس 

فلتخم زین  تایح  لاح  رد  هک  هنوگنامه  تسا ، فلتخم  مدرم  تفرعم  بتارم  تسا  یهیدب 

يدوهمس فاحتالا ،» رد « يواربش  بهاوملا ،» رد « ینالطسق  سانلادیس ، زا  يوبن » هریـس  يزوج «، نبا  ي  افولا » باتک « زا  ینیما  همالع  - 1
مالعا رد « هلاحک  اضر  رمع  هیوبن ،» هریـس  رد « نالحد  ینیز  راونألا ،» قراشم  رد « يوازمح  ناوخالا ،» حلـص  رد « يدـلاخ  افولا ،» ءاـفو  رد «

 ... و دوخ ، ریسفت » رد « ینیبرش  بیطخ  هیهقفلا ،» يواتف  رد « رجح  نبا  ءاسنلا ،»
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102 ص :
شیوس هب  یباـتیب  يربـصیب و  اـب  دـنوشیم و  دوخیب  دوخ  زا  دـننک ، هدـهاشم  ار  وا  یتـقو  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  زا  یخرب  دـندوب ؛

. دنسریم شروضح  هب  یمارآ  هب  هلصوح و  اب  دنايرابدرب . لمحت و  ربص و  ياراد  رگید  یضعب  دنودیم .
سکره ندیسوب  هک  دناهدرک  طابنتسا  دوسألارجح  ندیسوب  تیعورشم  زا  هیرظن ، نابحاص  ناگرزب و  زا  يرایسب  هتفگ : رجح  نب  ظفاح  . 6

. تسا یکی  ود  ره  رد  رایعم  طانم و  اریز  مدآ . ریغ  ای  دشاب  مدآ  هاوخ  تسا ؛ زیاج  دشاب  مارتحالا  مزال  هک  يزیچ  ره  ای 
. دنکیمن دراو  یلاکشا  نآ  هب  هن ؟ ای  تسا  زیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  ربنم و  ندیسوب  دنسرپیم : لبنح  دمحا  زا  هک  یتقو 

هب لـئاق  زین  وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  دوب ، هکم  رد  یعفاـش  گرزب  ياـملع  زا  یکی  هک  یناـمی ، فیـص  یبا  نبا  زا  رجح  نبا  نآ ، رب  هوـالع 
. تسا هدوب  ناحلاص  روبق  ثیدح و  يازجا  فحصم و  ندیسوب  زاوج 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رب  ندیـشک  تسد  ندیـسوب و  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  يربط  نیدلا  ّبحم  زا  يرـشانلا ، بیطلا  یـضاق  . 7
ار رعـش  نیا  دوخ  نخـس  دـییأت  يارب  هاگنآ  تسا . هدوب  نیمه  هتـسیاش ، حـلاص و  ياملع  مامت  شور  هریـس و  تفگیم : تسنادیم و  زیاج 

: دناوخیم
رثِألل ٍفلأ  َفلأ  اندجسل  ًارثأ  یمیلسل  انیأَر  ول 

رازه مبایب ، يرثا  ناشن و  دوخ  قوشعم  زا  هاگ  ره  »
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103 ص :
.« درک مهاوخ  هدجس  نآ  رب  راب  رازه 

: تسا هتفگ  هنوگنیا  دروم  نیمه  رد  یلیل  نونجم 
اَراَدِْجلا اَذَو  َراَدِْجلا  اَذ  ُلِّبَقُأ  یَْلَیل  ِراَیِد  ِراَیِّدلا  یَلَع  ُُّرمَأ 

اَراَیِّدلا َنَکَس  ْنَم  ُّبُح  ْنَِکلَو  ِیْبلَق  َنْفَغَش  ِراَیِّدلا  ُّبُح  اَمَو 
. درک مهاوخ  ناراب  هسوب  ار  شیاهراوید  هناخ و  نآ  بحاص  دتفیب ، تسا  نکاس  اجنآ  رد  یلیل  هک  ياهناخ  هب  مراذگ  هاگره  »

!« هناخ ِبحاص  هب  هقالع  قشع و  هکلب  هتخاس ، دوخ  هناوید  ارم  هک  تسین  هناخ  نیا 
بوقعی نب  لیعامسا  زا  هَّللادبع ، نب  بعـصم  زا  تسا ) تنـس  لها  دامتعا  دروم  هقث و  هک  ياـفوتم 234 ق . برح ، نب  ریهز   ) همَثیَخ وبا  . 8

هسلج باحـصا  اب  يافوتم 130 ق ). نیعبات ، ناـگرزب  ناـیاوشیپ و  زا  یکی  یندـم ، هَّللا  دـبعوبا   ) ردـکنُم نبا  هک : تسا  هدرک  تیاور  یمیت 
هک ياهنوـگهب  دـمآیم ؛ دـنب  شناـبز  دـشیم و  ـالتبم  تامُـص »  » يراـمیب هب  هک  داـتفایم  قاـفتا  اـهراب  درکیم . سیردـت  تشاذـگیم و 
ربق رب  ار  شتروص  لاح  ناـمه  اـب  دـمآیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربق  راـنک  ضرم ، نیا  هب  ـالتبا  ماـگنه  دـنزب . فرح  تسناوتیمن 

دیآیم و مغارس  هب  یگرزب  رایسب  رطخ  یهاگ  تفگ : نانآ  خساپ  رد  دندرک  شنزرـس  شراک  نیا  رب  یهورگ  تشگیمرب . تشاذگیم و 
ارم
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104 ص :
نآ زا  میآیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربق  دزن  دوشیم ، ضراـع  نم  رب  تلاـح  نیا  هک  هاـگنآ  دـنکیم ! گرم  هب  دـیدهت  تّدـش  هب 

. منکیم بلط  يدوبهب  افش و  ترضح 
افـش ترـضح  نآ  زا  تسجیم و  كّربـت  مظعا  ربماـیپ  ربـق  هـب  هـکنیا  رب  هوـالع  ردـکنم ، نـبا  دـیازفایم : بوـقعی ) نـب  لیعامـسا   ) يوار

هب شندـب  مامت  اـت  دـشیم  ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا  زا  دروخیم و  طـلغ  نآ  ياـهكاخ  يور  زین  دجـسم  نحـص  زا  ياهطقن  رد  تساوخیم ،
. دوش كّربتم  هتشغآ و  دجسم  كاخ 

هیلع هللا  یلص  ادخربمایپ  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  : » تفگیم ینکیم !؟ نینچ  ارچ  دندیسرپیم : وا  زا  یتقو  دیـشکیم ! زارد  اجنامه  سپس 
.« دوب هتسشن  اجنیا  رد  هلآ  و 

: هک تسا  هدرک  لقن  لبنح  دـمحا  نب  هَّللادـبع  فیلأت  تـالاؤس ،» لـلع و   » باـتک زا  يافوتم 819 ق ).  ) یعفاـش ِيومح  هعاـمج  نب  ّزع  . 9
ای دیوجیم و  كّربت  نآ  هب  هلیـسونیدب  دنکیم و  سمل  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربنم  هک  دیـسرپ  يدرم  هراب  رد  شردـپ  زا  هَّللادـبع 

كراـبت و يادـخ  باوث  ندروآ  تسد  هب  لـمع  نیا  زا  شدـصق  دراد و  يدروخرب  نینچ  زین  ترـضح  نآ  ربـق  دروم  رد  دـسوبیم . ار  نآ 
؟ تسا زیاج  لمع  نیا  ایآ  تسا . یلاعت 

«(1) .« » درادن لاکشا  « ؛» ِِهب َسَْأب  َال  : » داد خساپ  شردپ 

ص 1404 ج 4 ، افولا ، ءافو  - 1
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105 ص :
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  زا  . 10

یباتیب و تلاح  اب  دمآ و  بارعا  زا  يدرم  ترضح ، نآ  نفد  زا  دعب  زور  هس  درک ، تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  هکنآ  زا  سپ  »
: تفگیم تخیریم و  شتروص  رس و  رب  تشادیمرب و  ار  ربق  كاخ  دوخ ، تسد  اب  يو  تخادنا . ربق  يور  ار  دوخ  يرارقیب 

هک یماکحا  زا  میدرک ؛ ظفح  ار  اهنآ  يدناسر ، ام  هب  ار  ادخ  ماکحا  میدرک ، تعاطا  یتفگ ، هچ  ره  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  يا 
دنتـساوخیم و شزرمآ  دنوادخ  زا  هدمآ ، وت  دزن  دندرکیم ، متـس  دوخ  رب  هکیماگنه  نافلاخم  هک ...« : دوب  نیا  درک  لزان  وت  رب  دنوادخ 

يا تفگ : هدرک ، ربمایپ  هب  باـطخ  هیآ ، تئارق  لاـبند  هب  « (1) « » دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادـخ  درکیم . رافغتـسا  اهنآ  يارب  ربمایپ 
هک تفگیم  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  نانچمه  يو  ینک . شزرمآ  بلط  ادخ  زا  میارب  ات  ماهدمآ  مراکهانگ ، نم  ادخ ، هداتـسرف 

.« دیشخب ار  وت  دنوادخ  « ؛» ََکل َرَفَغ  ْدَق  : » تفگ تساخرب و  ربق  زا  ییادن  ناهگان 
باتک رد  ینیما  هماّلع  هک  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  دـناهدرک و  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  تنـس  لها  گرزب  ياـملع  زا  يرایـسب  ار  تیاور  نیا 

یعّدم هک  وا ) هابتشا  لقا  دح  ای   ) هیمیت نبا  غورد  ات  میروآیم  اجنیا  رد  هدرک ، رکذ  « (2)  » ریدغلا فیرش 

64 ءاسن : - 1
ص 148 ج 5 ، - 2
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106 ص :
. دوش راکشآ  شاف و  دناهدوبن ، لامعا  هنوگنیا  زاوج  هب  لئاق  فلس  ياملع  باحصا و  زا  کیچیه  تسا 

يافوتم 573 یناعمس ، میرکلادبع  دیعسوبا  ظفاح  . 1
. مالظلا حابصم  رد  يافوتم 683 ، یکلام ، نامعن  نب  هَّللا  دبعوبا  ظفاح  . 2

. یخرک هَّللادبع  نب  میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  . 3
ص 137 ج 2 ، قئافلا ، ضورلا  رد  يافوتم 801 ، شیفیرحلا ، بیعش  خیش  . 4

ص 412 ج 2 ، افولا ، ءافو  رد  يافوتم 911 ، يدوهمس ، نیدلارون  دیس  . 5
هیندللا بهاوم  رد  يافوتم 922 ، ینالطسق ، سابعلاوبا  . 6

ص 540 ناوخالا ، حلص  رد  يافوتم 1299 ، يدلاخ ، دواد  خیش  . 7
ص 57 راونألا ، قراشم  رد  يافوتم 1303 ، یکلام ، يوازمح  نسح  خیش  . 8
: دوشیم هتسناد  یبوخ  هب  رگید ، رایسب  دراوم  هدش و  دای  دراوم  هب  هجوت  اب 

زیاج ار  ایلوا  ایبنا و  روبق  هب  نتسج  كّربت  ندیسوب و  مالسا ، ياملع  باحـصا و  زا  کیچیه  هک : دناهدرک  اعدا  اهیباهو  هیمیت و  نبا  هچنآ 
. لیلدیب فازگ و  تسا  یفرح  دناهتسنادن ،
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107 ص :
رب ّدر  رد  ار  نآ  هـک  « (1) ، » ماقـسلاءافش باتک  رد  يافوتم 756 ق . یعفاش ، ِیکبُـس  نسحلاوبا  نیدـلا  یقت  ةاضقلایـضاق  تهج  نیمه  هب 

: تسا هتفگ  هتشون ، هیمیت  نبا  دیاقع 
نم یتوملا  ضعبب  كربتلا  نیحلاصلا  فلـسلا  ریـس  نیدـلا و  نم  مولعملا  ّنأو  هیف ، همالک  نالطبب  عطقن  نحن  لب  کلذ ، یلع  هل  لیلد  ـالو  »

هنالطبب عطقن  ًامیظع  ًارمأ  یتأ  دقف  ءاوس  نیملسملا  تاومأ  نم  مهریغو  ءایبنألا  روبق  نأ  یعّدإ  نمو  نیلسرملاو ، ءایبنألاب  فیکف  نیحلاصلا ،
طح نم  ّنإف  ٌنَّقیتم . رفک  کلذو  نیملـسملا  نم  هاوس  نم  ۀـجرد  یلإ  مّلـسو - هلآ ] و   ] هیلع هَّللا  یّلـص  یبنلا - ۀـبترل  ٌّطـح  هیفو  هیف ، هئطخو 

«. رفک دقف  هل  بجی  اّمع  مّلسو - هلآ ] و   ] هیلع هَّللا  یّلص  یبنلا - ۀبتر 
وا نخـس  هک  میراد  نیقی  عطق و  ام  هکلب  درادـن ، دوخ  ياعدـم  تاـبثا  يارب  یلیلد  چـیه  تسا ، رکنم  ار  ربماـیپ  ربق  هب  كربت  هک  هیمیت  نبا  »

نانمؤم و روبق  هب  یتح  هک  هدوب  نیا  نیدتم  ناگرزب  املع و  و  حلاص ، نانمؤم  شور  هریس و  هتشذگ  رد  اریز  تسا ؛ قحان  فازگ و  لطاب و 
: دیوگب یسک  رگا  نیاربانب ، یهلا . نالوسر  ناربمایپ و  روبق  هب  دسر  هچ  ات  دنتسجیم  كّربت  ناحلاص 

هینامثعلا فراعملاةرئاد  موس ، پاچ  ص 130 ، - 1
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108 ص :
نآ هابتـشا  نالطب و  هب  نیقی  ام  هک  هنادرخبان  تسا  یفازگ  هدوهیب و  تسا  یفال  درادـن ، یقرف  ناناملـسم  رگید  روبق  اـب  ادـخ  ناربماـیپ  روبق 

نخس نیا  دوخ  هک  تسا  وا  خماش  ماقم  ندروآ  نییاپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  خماش  ماقم  هب  تناها  نیهوت و  نخس  نیا  میراد .
نیقی هب  دروآ ، رتنییاپ  هداد  وا  هب  ادخ  هک  یتبترم  ماقم و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سکره  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  یعطق  رفک  بجوم 

.« دش دهاوخ  رفاک 
، هدروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  مارتحا  میظعت و  موزل  رد  هک  یلـصفم  مالک  زا  دعب  ءافـشلا ،»  » باتک رد  یکلام  ضایع  یـضاق  . 11

: تسا هتشون 
لـیئربج و دـننام  ادـخ ؛ ناگتـشرف  هک  ییاـهاج  همه  تسا و  یحو  لوزن  مالـسا و  هب  طوـبرم  هک  ینکاـما  اـهياج و  ماـمت  تسا  هتـسیاش  »

نیلـسرملادیس هب  بوـسنم  شکاـخ  دوـشیم و  ادـخ  حـیبست  سیدـقت و  هـک  اـج  ره  رد  زین  دـناهدرک و  جورع  لوزن و  اـجنآ  رد  لـیئاکیم 
ددرگیم و شخپ  اهناکم  رگید  هب  اجنآ  زا  توبن  رون  دوشیم و  رشتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نید و  راثآ  اجنآ  زا  و  ددرگیم ،

دوش ياهنوگهب  دریگ و  رارق  مارتحا  میظعت و  دروم  تسا  هتـسیاش  هتـسشن ، نآ  كاخ  رب  ربمایپ  هتـشاد و  سامت  ربمایپ  ندب  اب  هک  ینیمز  ره 
لزنم و دهد ، رییغت  ار  اضف  نآ  مامت  شنیگآرطع  هحیار  هک 
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109 ص :
.« دوش ناراب  هسوب  شیاهراوید 

ِتایآلاب َّصُخو  ُمانألا  َيِدُه  ِِهب  نَم  نِیلَسرملا و  ِریَخ  َراد  اَی 
! ِتاَرَمجلا ُدِّقَوتُم  ٌقُّوَشَتو  ٌۀبابَص  َو  ٌۀعَْول  َِکلْجَِأل  يدنع 

! ِتاصَرَعلاو ِنارُدُْجلا  ُمُکِلت  نِم  يِرِجاحَم  ُتألَم  ْنإ  ٌدْهَع  َّیَلَعَو 
! ِتافَشَّرلاو ِلِیبقتلا  ِةرثَک  نِم  اهَنیب  ِیْبیَش  َنوُصَم  َّنَرِّفَعُأل 

! ِتانَجَولا یَلَع  ًابْحَس  َولَو  ًادبأ  اُهترُز  يِداَعَألاَو  يداوَعلا  َالَول 
ِتارُجُْحلاو ِرادلا  َْکِلت  ِنیِطَِقل  ِیتَّیحت  ِلیِفَح  نِم  يِدْهُأس  ْنَِکل 

. تشگ وت  هژیو  تایآ  لوزن  دش و  هتشارفارب  وت  هلیسو  هب  اهناسنا  تیاده  مچرپ  هک  یسک  يا  ناربمایپ و  نیرتهب  هناخ  يا  »
. دنازوسیم تقارف  رد  ار  مناج  دشکیم و  هلعش  ملد  قامعا  زا  هتسویپ  وت  قشع  ِشتآ 

. دنریگ رارق  نم  ولج  هدنراد  زاب  ِلماوع  عناوم و  مامت  رگا  یتح  منکیم  دای  دنگوس 
. دنک رییغت  منساحم  يدیپس  نآ  هلیسو  هب  ات  مزیریم  کشا  منزیم و  تیب  نآ  رب  هسوب  ردقنآ  زاب 
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110 ص :
ار تیب  نآ  دبا  ات  مدنامیم و  اجنیمه  رد  منامب ، دـندادیم  هزاجا  زواجتم  نانمـشد  مورب و  اهنآ  اب  دـیاب  هک  یناوراک  وردـنت و  نارتش  رگا 

. متشادیمن رب  نآ  زا  تسد  زاب  دندیشکیم ، كاخ  هب  ارم  تروص  اب  دنچ  ره  مدرکیم ، ترایز 
.« متسرفیم هاگیاج  راید و  نآ  نکاس  يارب  ار  اهدورد  تایحت و  نیرتهب  تسین  رودقم  میارب  یتیعقوم  نینچ  نوچ  یلو 

هتفگ یلصفم  ثیدح  نمض  « (1) « » هرـضنلا ضایر   » باتک رد  يو  هک  تسا  هدرک  لقن  يربط  نیدـلا  ّبحم  زا  هللا  همحر  ینیما  همالع  . 12
هثاغتـسا و دـمآ و  وا  دزن  يدرمریپ  دندیـسر ، ءاوبا »  » هب هک  هاگنآ  دـنتفریم ، هکم  هب  باحـصا  زا  یهورگ  اـب  باّـطخ ، نبرمع  یتقو  تسا :

. درک کمک  تساوخرد 
، تسا هتفر  ایند  زا  هدرم و  دیمهف  هکنیمه  دش . ایوج  ار  درمریپ  نآ  لاوحا  دیـسر ، هک  لحم  نامه  هب  تشگرب ، هکم  زا  رمع  هکنآ  زا  سپ 

. تفر درم  نآ  ربق  يوس  هب  ناباتش  گنردیب و 
. تخیریم کشا  شیارب  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  ربق  سپس  داتسرف و  دورد  وا  رب  تسخن 

: دیازفایم ناتساد ، نیا  لقن  زا  سپ  ینیما  همالع  موحرم 
یلومعم درف  کی  ربق  يور  ار  دوخ  هک  رمع ، لمع  رگا  »

ص 54 ج 2 ، - 1
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111 ص :
زین هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تما  هک  دراد  یعناـم  هچ  دـشاب ، زیاـج  دـنکیم ، هیرگ  وا  رب  دریگیم و  شوغآ  رد  ار  وا  ربـق  دزادـنایم و 

یناسک اهنآ  اریز  دـننک !؟ لد  درد  دـنریگب و  شوغآ  رد  ار  اهنآ  ربق  هنوگنامه  دنتـسیاب و  وا ، كاپ  نادـنزرف  ربماـیپ و  ربق  راـنک  دـنناوتب 
: دومرف ناشدروم  رد  دنوادخ  هک  دنتسه 
. ِهِدَْتقا ْمُهاَدُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکَئلْوُأ 

«(1) .« » نک ادتقا  نانآ  تیاده  هب  سپ  هدرک ، ناشتیاده  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  »
دیعـس وبا  ظفاح  هک : هدش  لقن  يافوتم 1041 ق ).  ) یکلاملا يرقملا  دمحم  نبدمحا  هتـشون  لاعِّنلا » ۀفـص  یف  لاعتملا  حتف   » باتک زا  . 13

: تفگ الع  نب 
نآ رب  رگید  ظاــفح  و  يافوتم 550 ق ). يدادـغب ، رـصان  نبدـمحم  ظفاح   ) رـصان نبا  هک  لبنح ، دـمحا  یمیدـق  ياههتـشون  زا  یکی  رد  »
زیاج ایآ  هک  دندوب  هدیسرپ  ترضح  نآ  ربنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  ندیسوب  هرابرد  وا  زا  تسا : هدمآ  دندوب ، هتشون  ییاههقیلعت 

ناشن هیمیت » نب  یقت   » هب ار  هتشون  نیا  ام  تسا : هدوزفا  ربخ ) نیا  يوار   ) الع نب  دیعس  وبا  درادن . لاکشا  دوب : هتـشون  خساپ  رد  هن ؟ ای  تسا 
!؟ تسا هتفگ  ار  نخس  نیا  دمحا  هنوگچ  متفگش  رد  نم  یلو  تسا  دمحا  نخس  نیا  يرآ ، تفگ : درک و  بجعت  رایسب  میداد ،
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112 ص :
هب ار  نآ  بآ  هلاسغ و  دیوشیم و  دوخ  تسد  اب  ار  یعفاش  نهاریپ  دمحا  ماما  یتقو  اریز  درادن ؛ یبجعت  چیه  دـیوگیم : يوار  دوخ  سپس 

یقاب راثآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  هب  تبسن  هک  دراد  یلاکشا  هچ  امـش  رظن  هب  دماشآیم ، ملع  لها  هب  مارتحا  كّربت و  ناونع 
: هک یلیل  نونجم  تسا  هدورس  وکین  هچ  و  دوش !؟ لمع  هنوگنیا  داب -! اهنآ  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ ، ناربمایپ  ایبنا و  زا  هدنام 

اَراَدِْجلا اَذَو  َراَدِْجلا  اَذ  ُلِّبَقُأ  یَْلَیل  ِراَیِد  ِراَیِّدلا  یَلَع  ُُّرمَأ 
اَراَیِّدلا َنَکَس  ْنَم  ُّبُح  ْنَِکلَو  ِیْبلَق  َنْفَغَش  ِراَیِّدلا  ُّبُح  اَمَو 

نانمؤم روبق  ترایز  تنس و 

هراشا

: دیامرفیم ناقفانم  هرابرد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نآرق 
هک حیحص ، تایاور  رد  « (1)  » َنوُقِـساف ْمُه  َو  اُوتام  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنِإ  ِهِْربَق  یلَع  ْمُقَت  َو ال  ًادـَبَأ  َتام  ْمُْهنِم  ٍدَـحَأ  یلَع  ِّلَُصت  ـال  َو 

نیا دنورب  روبق  لها  ترایز  هب  ناناملسم  هک  هدش  رما  تسا ، یمالسا  قَِرف  مامت  قافتا  دروم 
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113 ص :
. دناهدرمش بجاو  ار  نآ  رما ، روهظ  لیلدهب  هیرهاظ ، ياملع  زا  یضعب  هک  هدوب ، املع  مامتها  تیمها و  دروم  اجنآ  ات  هلأسم 

رکذ تنـس  لها  ياملع  هک  ار ، تایاور  نیا  زا  ییاههنومن  دـننادیم ، رفک  كرـش و  ار  روبق  ترایز  هک  اـهیباهو ، ههبـش  عفد  يارب  نونکا 
: مینکیم رکذ  دننادیم ) مارح  ار  نآ  اهیباهو  و   ) تسا نانز  ترایز  دروم  رد  هک  یتایاور  هژیو  هب  دناهدرک ،

تیاور تنـس  لـها  ناـگرزب  زا  رگید  يرایـسب  و  « (1)  » كردتـسم رد  مکاح  ننـس ، رد  یئاسنو  يذـمرت  حیحـص ، رد  يراـخبو  ملـسم  . 1
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  هک  دناهدرک 

هدوزفا نآ  رخآ  رد  يذـمرت  دـیورب ». روبق  لها  تراـیز  هب  میوگیم : امـش  هب  نونکا  یلو  مدرک ، عنم  روبق  تراـیز  زا  ار  امـش  رتشیپ  نم  »
ار قوف  تیاور  اَهوُروُزف »...  َال  َأ  ِرُوبُقلا ، ِةَراَیِز  ْنَع  ْمُُکْتیَهَن  ُْتنُک  « ؛ دـنک ترایز  ار  شرداـم  ربق  داد  هزاـجا  دوخ  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  : » تسا

. دناهتسناد حیحص  ار  نآ  دنس  هدرک و  لقن  قیرط  جنپ  تسیب و  زا  شیب 
اجک زا  نینمؤملا ! ّما  متفگ : وا  هب  دـمآیم . ناتـسربق  زا  هشیاع  يزور  هک : هدرک  تیاور  هکیلم  یبا  نب  هَّللادـبع  زا  « (2)  » ننس رد  یقهیب  . 2

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رگم  متفگ : مدرگیم . رب  نامحرلادبع  مردارب  ربق  ترایز  زا  تفگ : ییآیم ؟
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114 ص :
. داد روبق  ترایز  هب  نامرف  نآ ، زا  سپ  نکیل  دوب ، هدرک  یهن  رتشیپ  تفگ : درکن ؟ یهن  روبق  ترایز 

تیاور شردپ  زا  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  دـمحم ، نب  رفعج  زا  دواد  نب  نامیلـس  : » تسا هدـمآ  كردـم  نامه  رد  . 3
اجنآ رد  تفریم و  هزمح  شیومع  ربق  ترایز  هب  هعمج ، زور  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک : هدرک 

، ٍۀَعُمُج َّلُک  َةَزْمَح  اَهِّمَع  َْربَق  ُروَُزت  َْتناَک  مّلسو - هلآ ] و   ] هیلع هَّللا  یّلص  ِِّیبَّنلا - َْتِنب  َۀَمِطاَف  َّنَأ  درکیم ...« ؛ هیرگ  تخادرپیم و  تدابع  هب 
«(1) « » ُهَْدنِع یِْکبَتَو  یِّلَُصتَف 

تفر و ایند  زا  رکبوبا  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هک  هدرک  لـقن  یتیاور  « (2) .( » يافوتم 850 ق  ) یعفاش یهیـشبألا  حتفلاوبا  دمحا  نبدمحم  . 4
، دوب هدرم  هک  شردپ  اب  ربق ، ترایز  زا  سپ  دمآ ، ربق  رانک  تساخرب و  ياج  زا  تشاد ، روضح  اجنآ  رد  هک  هشیاع  دندرک ، نفد  ار  شندب 

. درک زاین  زار و  لیصفت  هب 
: هک دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  حیحص ، رد  ملسم  . 5

ربمایپ دـینک . شزرمآ  تساوخرد  ناشیا  يارب  دـیورب و  عیقب  لها  ترایز  هب  دـنکیم  رما  تراگدرورپ  تفگ : نم  هب  هدـمآ ، دورف  لـیئربج 
. تفر عیقب  يوس  هب  تساخرب و  باوختخر  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ترایز ار  عیقب  لها  هنوگچ  : » دیسرپ ربمایپ  زا  اجنآ  رد  تفر . عیقب  هب  وا  هارمه  درک و  تکرح  ربمایپ  لابند  هب  زین  هشیاع 
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115 ص :
ناگتـشذگ و دـنوادخ  ناناملـسم ، ناـنمؤم و  زا  نیمزرـس  نیا  یلاـها  رب  دورد  مالـس و  وـگب  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مـنک .»؟

«(1) . » دنک تمحر  ار  ناگدنیآ 

: هکنیا هصالخ 

اَهَّنِإَف َرُوبُْقلا  اُورُوز  : » دـنورب روبق  لها  ترایز  هب  درک  رما  ناناملـسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ارچ  دوب ، مارح  روبق  لـها  تراـیز  رگا 
«(2) .« » دزادنایم ترخآ  دای  هب  ار  امش  راک  نیا  اریز  دیورب ، روبق  لها  ترایز  هب  « ؛» َةَرِخْآلا مکرّکُذت 

.« تسا تربع  سرد  امـش  يارب  نآ ، رد  هک  دـیورب ، روبق  لها  ترایز  هب  « ؛» ٌةَْربِع اَـهِیف  مَُکل  َّنِإَـف  َرُوبُْقلا  اُورُوز  : » دومرف رگید  ثیدـح  رد  و 
«(3)»

هک درکن  یهن  اـهنت  هن  درکن ؟ یهن  عـیقب  هب  نتفر  زا  ار  هشیاـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ارچ  تسا ، مارح  ناـنز  يارب  روـبق  تراـیز  رگا 
ره مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ارچ  تسا ، مارح  ناـنز  يارب  هژیو  هب  روبق ، لـها  تراـیز  رگا  تخومآ . وا  هب  زین  ار  ندرک  تراـیز  هنوـگچ 
ارچ و  درکیم ؟ هیرگ  دـناوخیم و  زامن  ناشربق  رانک  رد  تفریم و  دـحا  يادهـش  رگید  ادهـشلادیس و  هزمح  ترـضح  تراـیز  هب  هعمج 

«(4) « ؟ درک ییارسهحون  شرازم  رس  رب  تفر و  نامحرلادبع  شردارب  ربق  ترایز  هب  دمآ ، هکم  هب  هشیاع  یتقو 

زئانجلا باتک  ص 44  ج 7 ، يوون ، حرش  اب  ملسم ، حیحص  - 1
ثیدح 1569 ص 500 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  - 2
ثیدح 42558 ص 647 ، ج 15 ، لامعلازنک ، - 3

زئانجلا باتک  ثیدح 1055 ، ص 371 ، ج 3 ، توریب ، پاچ  يذمرت  ننس  - 4
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116 ص :

روبق تنس و  لها  ياملع  يواتف 

هراشا

هاگنآ هدرک و  رکذ  ار  تاوما  رب  مالس  یگنوگچ  « (1) « » لخدملا  » باتک رد  يافوتم 737 ق ).  ) یکلام يردبع  هَّللادبع  وبا  ّجاحلا ، نبا  . 1
یماگنه نینچمه  دـسیونیم : نآ  همادا  رد  درادـن ...  یعنام  ییازفایب  نآ  رب  ای  ینک  مک  یهاوخب  هچره  زین  تارابع  نیا  زا  ریغ  تسا : هتفگ 

ار الب  نآ  هک  دهاوخب  وا  زا  دیامن و  يراز  عّرضت و  ادخ  هاگشیپ  رد  دورب و  روبق  نیا  دزن  دش ، دراو  ناناملسم  رب  ای  وا  رب  یتبیصم  ای  الب  هک 
هب دـشاب  تکرب  تمارک و  بحاص  هک  دـشاب  یناسک  زا  ربق  بحاص  رگا  اما  تسا . روبق  لها  مامت  هب  طوبرم  میتفگ ، هچنآ  دزاـس . فرطرب 

یطحق و راـچد  مدرم  هـک  یعقاوـم  رد  : » هدرک تـیاور  هـنع  هللا  یــضر  سنا  زا  يراـخب  اریز  دـیوج ؛ لـسوت  یلاـعت  يادـخ  هـب  وا  هلیــسو 
: تفگیم دشیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  سابع  هب  لّسوتم  باطخ  نبرمع  دندشیم ، یلاسکشخ 

«. َنْوَقُْسیَف اَنِقْساَف  َکِِّیبَن  ِّمَِعب  َْکَیلإ  ُلَّسَوَتَن  اَّنِإَو  اَنیِقْسَتَف  َمَّلَسَو - هلآ ] و   ] ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَِنب - َْکَیلإ  ُلَّسَوَتَن  اَّنُک  اَّنإ  َّمُهَّللا  »
ار شیاعد  دنوادخ  دشیم ، لسوتم  هنوگنیا  یتقو 

ص 254 ج 1 ، - 1
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117 ص :
 ... درکیم باجتسم 

هطساو هتفر  اهنآ  دزن  دراد ، یتجاح  ره  سکره  دیوگیم : دنکیم ، نانمؤم  ناحلاص و  روبق  هب  لسوت  زا  ثحب  هک  اجنآ  نخـس ، همادا  رد 
اب نید ، ناگرزب  تسا . هدوب  نینچ  مالـسا ، ملاع  برغ  قرـش و  رد  نید ، ناـگرزب  اـملع و  شور  هک  دـهد ...  رارق  ناشیادـخ  دوخ و  ناـیم 

ماما هتـشون  ءاجتلالا » لهأل  ءاـجنلا  ۀنیفـس   » باـتک زا  هاـگنآ  دندیـسریم . دوخ  دارم  هب  دنتـسجیم و  كّربت  نآ  زا  ناـنمؤم ، روبق  تراـیز 
، كّربت دصق  هب  ناحلاص  روبق  ترایز  هک  تسا  ملـسم  شناد  شنیب و  نابحاص  دزن  رد  : » دـنکیم لقن  ار  تارابع  نیا  نامعن  نبهَّللادـبعوبا 

لاـح رد  ناـشدوجو  هک  هنوگناـمه  دوشیمن ؛ عطق  زگره  ناـحلاص ، هیحاـن  زا  تکرب  اریز  تسا ؛ ینتـشاد  تسود  بوـلطم و  تهج  ره  زا 
رد يافوتم 776 ق ).  ) یعفاش یلیبدرا  فسوی  خیش  نیدلازع  . 2 « (1)  ...« » دنتسه تکرب  ياراد  زین  ندرم  زا  دعب  دوب ، تکرب  ياراد  تایح 
اعد نآ  يور  هب  ور  دور و  ربق  کیدزن  تسا  بحتسم  هک : تسا  هدوزفا  هتـسناد و  بحتـسم  ار  روبق  ترایز  راربألا » لامعأل  راونألا   » باتک

 ... دناوخب و
زنک حرـش  یف  قئارلا  رحبلا   » باتک رد  تسا ، يرـصم  میجن  نبا  هب  فورعم  بهذم و  یفنح  هک  ای 970 ) يافوتم 969   ) نیدلانیز خیش  . 3

: تسا هتشون  یفسن  ماما  هتشون  قئاقدلا »
؛ درادن یعنام  چیه  تاوما  يارب  اعد  روبق و  ترایز  »

صیخلت اب  ص 173  ج 5 ، ریدغلا ، - 1
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118 ص :
. درک رما  نآ  هب  هکلب  هتسناد ، زاجم  ار  نآ  رگید  راب  نآ ، زا  یهن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  اریز 

 ...« تسه هدوب و  هنوگنیا  زورما  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  زا  یمالسا  تما  مامت  یلمع  هریس  هکنیا  رگید 
نیعم ياهنامز  رد  ایلوا  روبق  ترایز  ایآ  : » هک شسرپ  نیا  خساپ  رد  «، (1)  » يربکلا يواتفلا  باتک  رد  يافوتم 973 )  ) یمتیه رجح  نبا  . 4

درم نز و  طالتخا  دننام  يرایـسب ؛ ِعرـش  فالخ  ياهراک  اهنآ  رانک  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ؟ زیاج  ناشیا  ترایز  دصق  هب  ترفاسم  و 
: تشون دریگیم »!؟ تروص  و ... 

«. اَْهَیلإ ُۀَلْحِّرلا  اَذَکَو  ٌۀَّبَحَتْسُم  ٌَۀبُْرق  ِءاَِیلْوَْألا  ِرُوُبق  ُةَراَیِز  »
بّرقت بجوم  نانآ ، روبق  ترایز  يارب  ندرک  رفـس  نینچمه  تسا . یبحتـسم  یلمع  هدوب و  ادخ  هب  بّرقت  بجوم  هَّللا  ءایلوا  روبق  ترایز  »

 ...«. تسین شیب  یلایخ  هتشادن  ياهقباس  فلس  نامز  رد  تسا و  تعدب  روبق  ترایز  هک : رادنپ  نیا  و  دشابیم ...  بحتسم  ادخ و  هب 
ترایز دروم  رد  « (2) « » حیباصملا ةاکشم  حرش  حیتافملا  ةاقرم   » باتک رد  يافوتم 1014 ق ).  ) یفنح يراقلا  یلع  الم  . 5

ص 24 ج 2 ، - 1
ص 404 ج 2 ، - 2
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119 ص :
: دسیونیم روبق 

«. اهبوجو مهضعب  نع  ربلا  دبع  نبا  یکح  لب  عامجإلا  مهضعب  یعدا  لب  روهمجلا  هیلعو  بابحتسالل  وأ  ۀصخرُلل  ُرمألا  »
نآ زاوج  رب  لیلد  ًافرص  هک  تسا ، تصخر  يارب  ای  هدیسر ، روبقلها  ترایز  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  فرط  زا  هک  يرما  »

. دناهدرک عامجا  ياعدا  نآ  بابحتـسا  رب  املع  زا  یخرب  هکلب  دناهدیقع . نیا  رب  اهقف ، زا  روهمج  هک  دشابیم  بابحتـسا  رب  لیلد  ای  تسا و 
.« دناهدوب روبق  لها  ترایز  بوجو  هب  دقتعم  هک  هدرک  لقن  املع  زا  یضعب  زا  ربلادبع  نبا  نآ ، زا  رتالاب 

: تسا هتشون  « (1)  » عماجلا جات  باتک  رد  فصان  یلع  روصنم  . 6
«. ِرمعلا یف  ًةدحاو  ًةّرم  ولو  مزح  نبا  دنع  بوجولل  روهمجلا و  دنع  بدّنِلل  ِروبُقلا  ِةرایز  یف  ُرمالا  »

بابحتـسا بدن و  رب  تلالد  املع  روهمج  هدیقع  هب  هدش  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  زا  روبق  لها  ترایز  دروم  رد  هک  يرما  »
.« دشاب راب  کی  اهنت  رمع  لوط  رد  هچ  رگ  دنادیم ، بجاو  ار  نآ  یسلدنا  مزح  نبا  یلو  دنکیم 

ص 418 ج 1 ، - 1
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120 ص :
هنوگنیا هحفـص 424  مکی  دـلج  رد  دناهتـشون ، ار  ۀـعبرالا » بهاذـملا  یلع  هقفلا   » باتک هک  تنـس ، لـها  هناـگراهچ  بهاذـم  ياـهقف  . 7
بحتـسم نآ ، زا  دـعب  لبق و  ياهزور  هعمج و  زور  هژیو  هب  تسا  بحتـسم  نداتفا  ترخآ  دای  ندـش و  هظعوم  تهج  تراـیز  : » دـناهدروآ

 ...« دشابیم دکؤم 
کـسانم ياهباتک  رد  تسا ، رـصتخم  نیا  دـح  زا  جراخ  شرامـش و  دـح  زا  جراخ  اهنآ  مان  هک  رگید ، ياـملع  زا  يرایـسب  نینچمه  . 8

: دیوگب وا  روضح  رد  دورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  ادخ ، هناخ  ترایز  زا  سپ  تسا  بحتـسم  رئاز  رب  : » دناهتـشون دوخ 
 ...«. َكوُءاَج ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  «، » َِکباَتِک ِیف  َْتُلق  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  »

. دوب هنیدم )  ) هرجهلاراد ماما  سنا  نب  کلام  هک  دینادیم  یسک  ره  زا  رتهب  دوخ  امش  هکنیا  رتمهم  همه  زا  . 9
هلاسر دادن و  رارق  اتفا  ماقم  رد  ار  دوخ  دوب ، هدنز  هنیدم  رد  وا  هک  مادام  دیمانیم و  هقلخ » یلع  هَّللاۀجح   » ار وا  تسا ، نیعبات  زا  هک  یعفاش 

: دیسرپ وا  زا  هک  یقیناود  روصنم  خساپ  رد  هتسجرب  تیصخش  نیا  تشونن . هیلمع 
کلام لوسر »؟ ترـضح  ربق  يورهب  ور  ای  مناوخب  اعد  متـسیاب و  هلبق  هب  ور  ایآ  موریم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تراـیز  هب  هک  یتقو  »
تسیاب وا  يورهبور  ًامتح  ینادرگیم ؟ رب  يور  تسا  مدآ  تردپ  هلیسو  و  وت ، هلیـسو  تمایق  زور  ات  هک  يربمایپ  زا  ارچ  : » تفگ خساپ  رد 

.« نک تعافش  تساوخرد  وا  زا  و 
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121 ص :

: تشذگ هک  ییاهخساپ  اهشسرپ و  زا  اهتشادرب 

لها هتـسجرب  ياملع  زا  دوب ، نیعبات  زا  هک  نیا  رب  نوزفا  يو  اریز  دوبن ؛ مانمگ  یلومعم و  درف  سنا  نب  کـلام  دـش ، هراـشا  هک  هنوگناـمه 
اب هارمه  یلالدتـسا و  خساپ  زین  وا  دسرپیم و  وا  زا  ار  دوخ  هلأسم  تقو ، هفیلخ  هک  دوب ، زین  هقلخ  یلع  هَّللاۀـجح  هرجهلاراد و  ماما  تنس و 

. دهدیم ناهرب 
زا یمالسا  تما  يارب  ترضح ، نآ  ربق  رانک  رد  تعافش  تساوخرد  اعد و  زاوج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  ربق  ترایز  لصا 

، هدوب دیدرت  کش و  دروم  ناشیا  دزن  رد  هک  هچنآ  دنتشادن . نآ  زاوج  رد  يدیدرت  کش و  چیه  هک  ياهنوگهب  هدوب ؛ تامّلـسم  تایعطق و 
هلبق هب  ور  دیاب  تعافش ، تساوخرد  اعد و  لاح  رد  ایآ  هک  دنتسنادیمن  نانآ  تسا . هدوب  تعافـش  تساوخرد  اعد و  ندناوخ  هنوگچ  اهنت 

. دسرپیمن يزیچ  تعافـش  تساوخرد  اعد و  لصا  زا  ربمایپ و  ربق  ترایز  لصا  زا  روصنم  اذل  ربمایپ ؟ ربق  هب  ور  ای  دنناوخب  اعد  دنتـسیاب و 
: تسا هتفگ  هداد و  وا  هب  لالدتسا  شنزرس و  اب  هارمه  یخساپ  زین  کلام  بانج  هدیسرپ و  نآ  یگنوگچ  زا  هکلب 

رب يور  وا  زا  هنوگچ  دوب ، دـهاوخ  تدوخ  هلیـسو  تماـیق  زور  اـت  هدـش و  هدـیزرمآ  وا  هلیـسو  هب  هدوب و  مدآ  تردـپ  هلیـسو  هک  يربماـیپ 
يادخ هاگشیپ  رد  ات  نک  تساوخرد  وا  زا  تسیاب و  ترضح  نآ  فیرش  ربق  هب  ور  هکلب  يروآیمن ؟ يور  وا  هب  یباتیم و 
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122 ص :
: تسا هدومرف  دنوادخ  اریز  دنک ؛ تعافش  ار  وت  یلاعت 

 .... ْمُهَسُْفنَأ اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
رهـش هک  ياهنوگب  دندربیم ؛ رـس  هب  نآ  یحاون  هنیدـم و  رد  نیعبات  ِنیعبات  نیعبات و  املع و  زا  يرایـسب  داد ، ار  هفیلخ  خـساپ  کلام  یتقو 

. دوب اهنآ  زا  هدنکآ  هنیدم 
! دندرکن ضارتعا  هتفرگن و  يو  ياوتف  رب  داریا  نیرتکچوک  اهنآ  زا  مادکچیه 

. دنتفرگن وا  ياوتف  رب  يداریا  هنوگچیه  زین  دالب  ریاس  ياملع  هکلب  دنتشادن ، یضارتعا  هنیدم  ياملع  اهنت  هن  یتح 
: دنیوگیم هک  شناتسود  هیمیت و  نبا  ياعدا  نیاربانب ،

، دـناهدومنن تجاح  بلط  ناشروبق  دزن  هدرکن و  تعافـش  تساوخرد  هَّللاءایلوا  ربمایپ و  زا  مالـسا  ياملع  نیعبات و  هباحـص و  زا  کیچـیه 
. تسین هدیشوپ  یهاگآ  چیه  رب  هک  تسا  یغورد 

«(1) « » افولا ءافو   » باتک هب  مک  تسد  دـنناوتیم  دـنروآ ، تسد  هب  يرتشیب  ياهیهاگآ  بلاطم و  دروم ، نیا  رد  دـنهاوخیم  هک  یناـسک 
: تسا هتشون  هداد و  حیضوت  هنوگچ  دننیبب  دنیامن و  هعجارم  یعفاش  يدوهمس  هنیدم ، ملاع  هتشون 

.« تسا هدوب  فلس  ناحلاص  مامت  شور  هریس و  ناربمایپ و  همه  راک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هب  هثاغتسا  »

توریب پاچ  موس ، لصف  ص 1371 ، ج 4 ، - 1
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نافلاخم يراک  هطلغم 

ناربماـیپ و زا  ینعی  ادـخ ؛ ریغ  زا  تسا و  رفک  كرـش و  بجوم  ادـخ  ریغ  زا  کـمک  تساوخرد  : » هک دـنرواب  نیارب  شناوریپ  هیمیت و  نبا 
دینادیم امش  رگا  : » دنیوگیم هدز ، ياهطلغم  هب  تسد  اعدا  نیا  تابثا  يارب  درک ». اعد  تساوخرد  تناعتـسا و  دیابن  ادخ  هاگرد  ناحلاص 

دیهاوخیمن وا  ِدوخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  ارچ  سپ  تسا ، رتنابرهم  سک  همه  زا  ناگدنب  هب  تبسن  رتاناوت و  رتاناد و  سک  همه  زا  دنوادخ 
.« ادخ ریغ  زا  هن  دنک  بلط  ادخ  زا  اهنت  ار  دوخ  تاجاح  هک  تسا  یسک  دحوم  دینکیم ؟ تجاح  تساوخرد  نارگید  زا  و 

: تفگ دیاب  يزادناهابتشا  هطلغم و  نیا  خساپ  رد 
یناسک مامت  دنکیمن . تجاح  بلط  وا  ریغ  زا  دنوادخ  ياج  هب  دنکیمن و  لودع  ادخ  زا  یـسک  تجاح ، تساوخرد  اعد و  ماقم  رد  ًالوا :

زا اـعد  بلط  دـش ، هداد  حیـضوت  رتشیپ  هک  هنوگناـمه  دـنهاوخیم ؛ تجاـح  ادـخ  دوخ  زا  عـقاو  رد  دـننکیم ، تجاـح  بلط  اـعد و  هک 
. تسا هداد  اهنآ  هب  ار  تّزع  ماقم و  نیا  هک  تسا  یلاعت  كرابت و  يادخ  رما  هب  هَّللاءایلوا ، ناربمایپ و 

وا هب  تبـسن  دـنوادخ  تسنادیم  هکنیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ارچ  رفک ، تسا و  كرـش  ادـخ  ریغ  زا  اـعد ، تساوخرد  رگا  ًاـیناث :
هناخ ترایز  هب  هرمع  يارب  هنیدم  زا  تساوخیم  رمع  یتقو  لاح  نیع  رد  تسا ، رمع  بانج  زا  رتنابرهم  رتاناوت و  رتاناد ،
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«(1) !« » ردارب نکن ، شومارف  دوخ  ياعد  زا  ار  ام  « ؛» یِخَأ اَی  َِکئاَعُد  ْنِم  اَنَْسنَت  َال  : » دومرف وا  هب  دورب ، ادخ 

ًایفن و شـسرپ ، نیا  خساپ  تسنادیمن ؟ ای  تسا  كرـش  رفک و  ادـخ  ریغ  زا  اعد  تساوخرد  هک  تسنادیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایآ 
: اریز دریذپیمن ؛ ار  نآ  مزاول  یناملسم  چیه  هک  تسا  يدایز  تاروظحم  ياراد  ًاتابثا ،

نینچ هب  مادقا  لاح  نیع  رد  تسا ، كرـش  رفک و  بجوم  ادخ  ریغ  زا  لاؤس  تسنادیم  هکنیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مییوگب : رگا 
ناوریپ هیمیت و  نبا  زج  دناكرـشم ، رفاک و  ربمایپ  دوخ  یتح  هَّللابذوعن )  ) نیمز يور  مدرم  مامت  تفگ  دـیاب  تروص ، نیا  رد  درک . یلاوس 

! وا
نتفگ نداد و  ربمایپ  هب  لهج  تبسن  زین  تروص  نیا  رد  درک ، اعد  تساوخرد  رمع  زا  تسنادیمن و  ار  هلأسم  نیا  ربمایپ  دوش : هتفگ  رگا  و 
روبزم نخـس  يانعم  ایآ  درک ؟ دـهاوخ  ادـیپ  یموهفم  انعم و  هچ  تسنادیمن ، ار  مالـسا  ماکحا  شدوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا 

هک تسین  نیا  نخـس  نیا  يانعم  ایآ  و  دناهدیمهفیم !؟ رتهب  ربمایپ  دوخ  زا  ار  نآ  ماکحا  مالـسا و  شنارادـفرط  هیمیت و  نبا  هک  تسین  نیا 
!؟ دنک ذمّلت  اهنآ  دزن  رد  دورب و  باهولادبع  نبا  هیمیت و  نبا  دزن  مالسا ، ماکحا  نتخومآ  يارب  دیاب  ربمایپ  مییوگب 

باب 110 تاوعد ، يذمرت ، تیاور 2894 و  باب 5 ، کسانم ، هجام ، نبا  - 1
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دشاب و هدش  رفاک  ای  كرـشم  دیاب  زین  رمع  بانج  سپ  تفریذـپ ، رگا  تفریذـپ ؟ ای  درک  ّدر  ار  نآ  دینـش ، ار  ربمایپ  تساوخرد  رمع  یتقو 

. تسا هدوبن  وا  عیطم  هتشادن و  لوبق  يربمایپ  هب  ار  ربمایپ  يو  تفگ : دیاب  تروص  نیا  رد  تفریذپن ، ار  ترضح  نآ  تساوخرد  رگا 
: دنریذپیم ار  ریز  مزاول  نیا  زا  کی  مادک  اهیباهو 

. درک رفک  كرش و  هب  توعد  ار  رمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 
. دش ّدترم  تشگرب و  مالسا  نید  زا  نآ ، ندرک  در  اب  ای  ربمایپ و  تساوخرد  نتفریذپ  اب  رمع  - 

. تسین كرش  رفک و  بجوم  هجوچیه  هب  هتسراو  ياهناسنا  زا  اعد  تساوخرد  - 
ار دوخ  تاجاح  مامت  ارچ  تسا ، رتنابرهم  رتاناوت و  رتاناد ، سک  همه  زا  دنوادخ  تسنادیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  هب  هجوت  اب 

: دومرفیم اهناملسم  هب  تساوخیمن و  ادخ  ِدوخ  زا 
نیا دننادیم ، رفک  كرـش و  ار  ادخ  ریغ  زا  اعد  تساوخرد  هک  اهیباهو  نایاقآ  « (1) « !؟ دییامن هلیـسو  بلط  میارب  وا  زا  دینک و  اعد  میارب 

: دنیوگب دنناوتیم  ایآ  دننکیم ؟ ریـسفت  هیجوت و  هنوگچ  دناهتـسناد ، حیحـص  ار  نآ  هتـشون و  ناشدوخ  دـیناسم  حاحـص و  هک  ار ، تیاور 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هَّللابذوعن ) : ) دنیوگب دنناوتیم  ای  تسنادیمن ؟ ار  هلأسم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دوش هعجارم  راتشون  نیمه  هحفص 79 و 80  هب  - 1
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مامت هک  امـش  تفرگ ؟ ارف  دیاب  یـسک  هچ  زا  ار  نآ  ماکحا  نید و  فراعم  تروص  نیا  رد  دشاب ، تبثم  خساپ  رگا  دوبن ؟ لماک  شدـیحوت 

. دینادیم كرشم  رفاک و  ار  یباهو  ریغ  ياهناملسم 
هیمیت و نبا  روضح  رد  دـیاب  ایند  ياهناملـسم  همه  املع و  ناحلاص ، هَّللاءایلوا ، مامت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  صخـش  نیارباـنب ،

! دنزومایب وا  بتکم  زا  ار  مالسا  فراعم  ماکحا و  ات  دننزب  وناز  باهولادبع  نب  دمحم 
نرَق سیوا  زا  دومرف : رمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ارچ  تسا ، رفک  كرـش و  نتفگ ) اعد  سامتلا   ) ادـخ ریغ  زا  اـعد  تساوخرد  رگا 
بلط شیارب  تساوـخ  وا  زا  دـمآ و  رمع  دزن  رکبوـبا  ارچ  تـسا ، تـسرد  امـش  هـطلغم  رگا  « (1) . » دـیامن رافغتـسا  تیارب  نک  تساوخرد 
ادـخ زا  میقتـسم  روط  هب  داد و  رارق  هطـساو  ار  وا  هک  تسنادیم  ادـخ  زا  رتنابرهم  رتاـناوت و  رتاـناد ، ار  رمع  رکبوبا  اـیآ  دـیامن !؟ شزرمآ 
رگا مادـکچیه ؟ اـی  دـندش  رفاـک  ود  ره  اـعد ، يارب  وا  نداد  رارق  هطــساو  رمع و  هـب  رکبوـبا  هـعجارم  اـب  اـیآ  درکن ؟ شزرمآ  تساوـخرد 

؟ درک هیجوت  دیاب  هنوگچ  دننادیم ، حیحص  هک  ار  تیاور  نیا  تیباهو ، يانبم  رب  دندشن ، رفاک  مادکچیه 
: مییوگب هک  دراد  دوجو  یهار  نیا  زا  ریغ  ایآ 

ایند ناناملسم  مامت  اب  گنهآمه  دیاب  مه  اهیباهو 

دوش هعجارم   81 هب ص 80 - - 1
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بولطم و ادـخ  ریغ  زا  ياعد  تساوخرد  تفگ  دـیاب  هویـش  نیمه  ساـسارب  هکلب  تسین ، رفک  ادـخ  ریغ  زا  اـعد  ساـمتلا  اـهنت  هن  دـنیوگب :
؛ دـنیامنب ار  ییاـضاقت  نینچ  زین  دوخ  نوداـم  دارفا  زا  ماـقم  ـالاو  ياـهناسنا  درادـن  یعناـم  یتـح  نآ ، زا  رتـالاب  هکلب  تسه . زین  بحتـسم 

بلط رمع  زا  رکبوبا  نرق و  سیوا  زا  رمع  صخـش  درکیم و  اعد  سامتلا  دوخ  تما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صخـش  هک  هنوگنامه 
. دناهدوب رتالاو  رمع  زا  رکبوبا  سیوا و  زا  رمع  تنس ، لها  هاگدید  زا  هک  دندرک  شزرمآ 

بلط ناشیارب  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ارچ  دـندش ، یلاسکشخ  یطحق و  راتفرگ  مدرم  یتقو 
رتنابرهم و رتاناوت و  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  هکنیا  اـب  دـندرکن ، ناراـب  بلط  دـنوادخ  زا  میقتـسم  روطهب  ناـشدوخ  ارچ  دـنک و  ناراـب 

!؟ دوب نانآ  لاح  هب  ربمایپ  زا  رتهاگآ 
ياج هب  دیابن  دـنیوگیم : هک  تسا  هنوگچ  دـنراد ، لوبق  ار  اهنآ  زین  شناوریپ  هدرک و  لقن  هیمیت  نبا  دوخ  ار  تایاور  نیا  مامت  هک  نیا  اب 

. درک اعد  تساوخرد  ادخ  ریغ  زا  ادخ 
تمهت ضحم و  بذک  اعدا  نیا  دننادیم ، ءاشیام  لاّعف  راتخم و  رداق ، ار  ادخ  ریغ  اهناملـسم  دییوگب : يراکهطلغم  نیا  اب  دیهاوخیم  رگا 

نیا هب  دنتسه ، يراک  ره  رب  رداق  ادخ ، هاگرد  ناحلاص  ناربمایپ و  هک : میتفگ  زین  تعافش  ثحب  رد  نیا ، زا  شیپ  اریز  تسا ؛ اهناملسم  رب 
ادخ فرط  زا  هک  طرش 
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ناگدنب هب  سپس  هداد و  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتردق  نانآ  تردق  یلالقتسا . تردق  هن  اما  دنراد  يراک  همه  رب  تردق  دنشاب . زاجم 

دمحم و هلیـسو  هب  ناربمایپ  رگید  مدآ و  هک  هنوگنامه  دننک ؛ بلط  ار  دوخ  تاجاح  اهنآ  هلیـسو  هب  اهنآ و  قیرط  زا  تسا : هدومرف  دوخ 
. دندرکیم تجاح  ضرع  ادخ  هاگشیپ  رد  دمحم  لآ 

ءایلوا ایبنا و  هب  لسوت 

رد باهولا  دبع  نب  دمحم  هکنانچ  هَّللاءایلوا . ناحلاص و  ای  دشاب  ناربمایپ  هب  لسوت  دننادیم ؛ كرـش  مارح و  ار  یلـسوت  هنوگره  اهیباهو 
ناحلاص هب  هک  ار ، ناکرـشم  لمع  « (1)  ... » ُبَْرقَأ ْمُهُّیَأ  َۀَلیِـسَْولا  ُمِهِّبَر  یلِإ  َنوُغَْتبَی  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  هیآ : ریـسفت  رد  دـیحوت ، باتک 

. تسا ربکا  كرش  ناحلاص  هب  لسوت  تسا : هدوزفا  نآ  رد  هدرک و  در  دنتسجیم ، لسوت 
: دسیونیم مود  باب  رد  داقتعالا » ریهطت   » باتک رد  زین  یناعنص 

 ...«. ِناثوألا یف  نوکرشملا  دقتعا  امک  ُهُداقتعا ، ُّلحی  ام ال  دَقَتعا  و  ُهَریَغ ، ِهَّللا  عَم  َكرشأ  دقف  قولخَِمب  َلَّسَوت  نَم  »
تایاور نآرق و  صن  فالخرب  اهیباهو ، ياعدا  نیا  *** 

 .. رتکیدزن هچ  ره  ياهلیسو  دنیوجیم  ناشراگدرورپ  هب  برقت  يارب  ياهلیسو  ناشدوخ  دنناوخیم  ناکرشم  هک  ار  یناسک  ، 57 ءارسا : - 1
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عون ره  لماش  هدمآ ، هیآ  نیا  رد  هک  يا  هلیـسو » « » (1) « » دییوجب ادخ  هب  بّرقت  يارب  ياهلیـسو  و  دـیامرفیم ...« : میرک  نآرق  تسا . ربتعم 

. رگید حلاص  دارفا  ای  دشاب  ایبنا  هب  لسوت  دشاب ؛ مرتحم  دنوادخ  دزن  هک  تسا  یلّسوت 
یلص ربمایپ  دش . هراشا  تعافش  ثحب  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  رتاوت  دح  رد  رایـسب و  لسوت ، زاوج  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  اما 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا 
«. دبعلا َِکلَذ  نوکأ  نَأ  وجرأ  ِهَّللاِدابع و  نم  دبعب  ّالإ  َنوکت  نأ  یغَبنیال  ۀّنجلا ، یف  ۀَجرد  اّهنإَف  ۀلیسولا  َِیل  ِهَّللادابع  نم  اولأسا  »

زا ياهدنب  يارب  زج  هک  تشهب  رد  تسا  یماقم  ادخ  هب  برقت  هلیـسو  نیا  اریز  دینک ؛ تساوخرد  ادـخ  هب  بّرقت  يارب  ياهلیـسو  نم  يارب  »
.« مشاب نم  ادخ  ِبّرقم  هدنب  نآ  مراد  وزرآ  دوب . دهاوخن  ادخ  ناگدنب 

هب لسوت  دـنوشیم . لّـسوتم  ادـخ  هب  نآ ، هلیـسو  هب  هک  تسا  یلاـعت  يادـخ  دزن  تلزنم  ماـقم و  هجرد و  تیاور ، نیا  رد  هلیـسو »  » زا دارم 
لّـسوتم اـهنآ  هدرم  هدـنز و  هب  هک  هدوـب  ناـحلاص  شور  هار و  ناربماـیپ و  هویـش  دنـشاب ، تلزنم  ماـقم و  ياراد  ادـخ  دزن  رد  هـک  يدارفا 

یتح هک  ياهنوگهب  دندشیم ؛

35 هدئام : - 1
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لیئارساینب رد  هک  هدرک  تیاور  رابحألا  بعک  زا  يراخب » حیحص  حرـش   » رد ینالطـسق  اذل  تسا . هتـشاد  هقباس  زین  هتـشذگ  ياهتما  رد 

. دندشیم لسوتم  ناشربمایپ  تیب  لها  هب  ناراب  بلط  يارب  دندرکیم ، دروخرب  یلاسکشخ  یطحق و  هب  هاگره  دوب  مسر 
اهیباهو دوخ  تسا و  زیاج  هدنز  دارفا  هب  لسوت  تیاور ، نیا  قبط  نوچ  تسین و  كرش  ادخ  ریغ  هب  لسوت  هک  دنکیم  تلالد  تیاور  نیا 

یتلزنم ماقم و  رطاخهب  هدنز  دارفا  هب  لسوت  رگا  اریز  دوب ؛ دهاوخن  كرش  زین  هدرم  هب  لسوت  سپ  دننادیمن . كرش  هدرک و  لوبق  ارنآ  زین 
هیمیت و نبا  نیاربانب ، دنامیم . یقاب  دوخ  لاح  هب  نانچمه  هکلب  دوریمن ، نیب  زا  گرم  اب  تلزنم  ماقم و  نیا  دناهتـشاد ، ادخ  دزن  هک  تسا 

؟ دننک هچ  دنهاوخیم  دننادیمن ، زیاج  ار  راوگرزب  نآ  تلحر  زا  دعب  مالسا ، نأشلامیظع  ربمایپ  هب  لسوت  هک  وا ، ناوریپ 
!؟ درادن یمارتحا  چیه  رگید  هدش و  مامت  شمارتحا  توف ، تلحر و  اب  تشاد  تایح  لاح  رد  ربمایپ  هک  یمارتحا  دـنیوگب : دـنهاوخیم  ایآ 

بجاو و زا  معا  اهزامن ؛ رد  ربانم ، يالاب  ارچ  دننکیم ؟ رکذ  دنلب  يادص  اب  ار  وا  مان  اههنذئم  رد  راب  جنپ  زور  هنابـش  ارچ  تسا ، نینچ  رگا 
وا مارتحا  هک  دوشیم  هتـسناد  اجنیا  زا  داتـسرف !؟ تاولـص  دیاب  وا  مان  ندرب  ماگنه  ارچ  و  دنروآیم ؟ ادخ  مان  اب  هارمه  ار  وا  مان  بحتـسم ،

هدرکن و یتوافت  چیه  تایح ، لاح  رد  شمارتحا  اب  تلحر ، زا  سپ 
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131 ص :
. دراد ار  نامه  زین  تلحر  زا  دعب  تشاد  یلاعت  يادخ  دزن  رد  تایح ، لاح  رد  هک  یتبترم  ماقم و  نامه 

. دیآ باسح  هب  كرش  زین  تایح  لاح  رد  دیاب  دشاب ، كرش  گرم  زا  دعب  لسوت  یتقو  نیاربانب ،
، دـش كرـش  هک  يزیچ  دـینکیم !؟ یقلت  رفک  كرـش و  ار  تامم  لاح  رد  یلو  دـینادیم  دـیحوت  تدابع و  ار  تایح  لاح  رد  لـسوت  ارچ 

!؟ ددرگیم كرش  ناهگان  هداد ، تیهام  رییغت  هنوگچ  دشاب  دیحوت  هک  يزیچ  دشاب و  دیحوت  دناوتیم  هنوگچ 
: تایاور رد  قرف  دوبن 

ریغ دوجوم و  نایم  هکلب  تسین ؛ هدرم  هدـنز و  هب  لسوت  زاوج  نایم  یقرف  زین  تایاور  رظن  زا  تفگ : دـیاب  تشذـگ ، هک  یبلاـطم  رب  هوـالع 
. دنراذگیمن لامعا ) دننام   ) لقاع ریغ  لقاع و  دوجوم و 

: دندشیم لّسوتم  وا  ربق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هباحص 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  باطخ  نبرمع  زا  هتـسناد ، حیحـص  ارنآ  هک  دوخ ، دانـسا  اب  يروباشین  مکاح  . 1

دش و لّسوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هب  ادخ ، هب  بّرقت  نآ و  ناربج  يارب  دش ، یلوا  كرت  راتفرگ  مدآ  هک  هاگنآ  دندومرف :
َتْرَفَغ اََّمل  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ِّبَر  اَی  : » درک ضرع 
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132 ص :
زونه هکنیا  اب  یتخانش ، هنوگچ  ار  دمحم  وت  مدآ ! يا  دومرف : دنوادخ  یـشخبب ». ارم  مهاوخیم  وت  زا  دمحم ، قح  هب  اراگدرورپ  « ؛»...  َِیل

: تفگ مدآ  ماهدیرفاین ؟ ار  وا 
ياههیاپ رب  مدید  مدرک ، دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  مرـس  يدیمد ، مندب  رد  دوخ  حور  زا  يدیرفآ و  دوخ  تسد  اب  ارم  هک  هاگنآ  اراگدرورپ !
یهاوخن رکذ  تدوخ  رانک  ار  قلخ  نیرتبوبحم  زا  ریغ  وت ، هک  مدیمهف  هلمج  نیا  زا  ِهَّللا » ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » هدش هتشون  شرع 

: دومرف درک و  دییأت  ار  مدآ  لالدتسا  لاعتم  دنوادخ  درک .
«. َُکتْقَلَخ اََمل  ٌدَّمَُحم  َالَول  َو  ََکل  ُترَفَغ  ْدَقَف  ِهِّقَِحب  ِینَْتلَأَس  اَذإ  َّیلإ  ِقلَخلا  ُّبحَأل  ّهنإ  »... 

هب رگا  دیزرمآ و  مهاوخ  ار  وت  یناوخب ، وا  قح  هب  ارم  هاگره  تسانم . دزن  رد  ناگدیرفآ  نیرتبوبحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يرآ ، »
«(1) .« » مدیرفآیمن ار  وت  دوبن  دمحم  رطاخ 

« هوبنلا لئالد   » هرابرد یبهذ  دـناهدرک . لقن  هوبنلا » لئالد   » باتک رد  یقهیب  زین  یناربط و  يروباشین ، مکاح  رب  هوالع  ار ، هدـش  داـی  تیاور 
. درک تلفغ  نآ  زا  دیابن  تسا و  رون  تیاده و  شمامت  هک  تسا  یباتک  نآ ، دیوگیم :

ایند هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  زا  لبق  دراد  تحارص  قوف  تیاور 

ص 403 ج 12 ، یماشلا ، یحلاصلا  دابعلا ، ریخ  ریس  یف  داشرلاو  يدهلا  لبس  - 1
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133 ص :
. دش لّسوتم  وا  هب  ناحبس ، يادخهب  بّرقت  دوخ و  يالوا  كرت  ناربج  يارب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دیایب ،

هتفگ ِْهیَلَع ...  َباَتَف  ٍتاَِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  هیآ ...  لیذ  روثنملاّردلا »  » رد یطویس  نینچمه  نارّسفم ، زا  یخرب  یـسولآ ، تداهـش  هب  . 2
: تسا

. دوب دمحم »  » مان تسج ، لسوت  اهنآ  هب  مدآ  هک  یتاملک  زا  روظنم 
ربمایپ دجـسم  رد  یقیناود ، روصنم  رفعجوبا ، هک : تسا  هدرک  تیاور  دَّیج  دنـس  اب  ءافـش ، باتکرد  ضایع  دسیونیم : « (1)  » يدوهمس . 3

هک ار  یمدرم  دنوادخ  اریز  نکن ؛ دنلب  دجـسم  نیا  رد  ار  تیادص  تفگ : يو  هب  کلام  دندرک ، هرظانم  کلام  ماما  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
بدااب هتـسهآ و  هک  ار  یناسک  و  ِِّیبَّنلا ...  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاَوْصَأ  اوُعَفَْرت  َال  دومرف ... : درک و  بدا  دـندرکیم ، دـنلب  اجنیا  رد  ار  ناشیادـص 

ادـن ار  ربماـیپ  تارجح ، يارو  زا  هک  ار  ناـنآ  و  ِهَّللا ...  ِلوُسَر  َدـْنِع  ْمُهَتاَوْصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دومرف : هدرک ، شیاتـس  دـنتفگیم ، نخس 
مارتـحا هک  دومرف  تهج  نآ  هب  دـنوادخ  ار  بلاـطم  نیا  ِتاَرُجُْحلا ....  ِءاَرَو  ْنِم  َکـَنوُداَُنی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دومرف : درک و  شهوکن  دـندرکیم ،

. دنکیمن یتوافت  چیه  تسا و  وا  تایح  لاح  رد  مارتحا  نامه  دننام  تامم ، لاح  رد  لوسر ، ترضح 

ص 1376 ج 4 ، افولا ، ءافو  - 1
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134 ص :
: دیسرپ يو  زا  هدرک ، عضاوت  دینش ، کلام  نابز  زا  ار  نانخس  نیا  هک  رفعجوبا 

؟ لوسر ترـضح  هب  ور  ای  متـسیاب  هلبق  هب  ور  ایآ  منک ، اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  رد  مهاوخیم  هک  هاـگنآ  هَّللادـبع ، وبا  يا  »
: تفگ کلام 

 ...«. ِِهب ْعِفْشَتْساَو  ُْهِلبْقَتْسا  َْلب  َکَْلبَق  َمَدآ  َکِیبَأ  ُۀَلیِسَوَو  َُکتَلیِسَو  َوُهَو  ُْهنَع  َکَهْجَو  ُفِرْصَت  َِملَو  »
تسیاب وا  هب  ور  ًامتح  دوب ؟ دهاوخ  تمایق  زور  ات  مدآ  تردپ  هلیسو  وت و  هلیـسو  وا  هکیتروص  رد  دنادرگ ، یهاوخرب  وا  زا  يور  هنوگچ  »

 ...« نک تعافش  بلط  وا  زا  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندمآ  ایند  هب  زا  لبق  مدآ  ترضح  هک  دراد  تحارـص  راوگرزب ، نآ  زا  تعافـش  بلط  رب  هوالع  زین  تیاور  نیا 

بدا لامک  وا  مرح  رد  نداتسیا ، وا  يورهبور  ترضح ، نآ  هب  لسوت  راوگرزب ، نآ  ترایز  زاوج  هلأسم  نیاربانب ، تسا . هدش  لسوتم  وا  هب 
نآ فرط  زا  تعافـش  لوـبق  نیمـضت  ندرک و  تعافــش  تساوـخرد  وا  زا  نتــشاذگن ، وا  تاـمم  تاـیح و  ناـیم  قرف  ندرک ، تیاـعر  ار 

: هیآ لیلد  هب  ترضح ،
زا درک ، دانتـسا  نآ  مومع  هب  هک  ًامیِحَر  ًاـباََّوت  َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ْمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاَـج  ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  ... 

هفیلخ روصنم ، ِدوخ  روضح  رد  کلام  ماما  هک  تسا  هدش  حیرصت  تیاور  نیا  رد  هک  دنتسه  یلئاسم 
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135 ص :
درک و عوضخ  وا  لباقم  رد  دربیم ، رس  هب  تردق  لامک  اب  تشاد و  هک  ینینمؤملا  ریما  تمس  اب  تقو  هفیلخ  روصنم  دومن و  حرطم  یسابع 

نیا اب  تفرگن . داریا  وا  تایرظن  لالدتـسا و  هب  نیعبات  ِنیعباـت  نیعباـت و  اـملع و  زا  کیچـیه  تفریذـپ و  عضاوت  لاـمک  اـب  ار  اـهنآ  ماـمت 
ناناملـسم و تسین و  بحتـسم  هدوبن و  زیاـج  توم  زا  دـعب  ربماـیپ  هب  لـسوت  دـنیوگیم : فازگ  هب  شناوریپ  هیمیت و  نبا  هنوگچ  فـصو ،

قرف ماـمت  هکلب  تسا . وا  ناوریپ  کـلام و  ماـما  صوـصخم  اـهنت  لـمع ، نیا  هک  درادـنپن  یـسک  دـناهدادن ! ماـجنا  ار  یلمع  نـینچ  نیعباـت 
همغن هدرک و  ادج  یمالسا  قِرف  مامت  زا  جراوخ  دننام  ار  ناشدوخ  هک  دنتسه  اهیباهو  اهنت  . ) دنراد ار  داقتعا  نیمه  تنـس  لها  هناگراهچ 

(. دناهداد رس  روبنط  رد  يدیدج 
: دنکیم تیاور  « (1)  » یعفاش ِيدوهمس  نخس ، نیا  دییأت  رد 

ترایز بادآ  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  ترایز  باب  رد  بعوتسملا ،»  » باتک رد  یلبنح  ِيرماس  نیـسح  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  . 4
: دیوگیم هدرک ، لقن  ار 

 ...« هراِسی نع  َرَبنِملاو  هرهَظ ، َفلَخ  َۀلبِقلاو  ِهِهجَو ، َءاقِلت  َربَقلا  ُلعجی  و  »... 
ربنم هک  ياهنوگهب  دتسیاب ؛ هلبق  هب  تشپ  ربق و  هب  ور  دیاب  دنک ، ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ربق  دهاوخیم  رئاز  هک  یماگنه  »

.« دریگ رارق  وا  پچ  فرط  رد 

ص 1376 ج 4 ، افولا ، ءافو  - 1
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136 ص :
: دناوخب ار  نیا  شیاعد  نمض  رد  دیوگیم : دنکیم و  حرطم  ار  ندرک  اعد  هنوگچ  ترضح و  نآ  رب  ندرک  مالس  هنوگچ  سپس 

ْدَقَو اًمیِحَر  ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  َهَّللا  اوُرِفْغَتْـساَف  َكوُءاَج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  ُّقَْحلا : َُکلْوَقَو  َْتُلق  َکَّنإ  َّمُهَّللا  »
یِّنِإ َّمُهَّللا  ِِهتاَیَح ، ِیف  ُهاَتَأ  ْنَِمل  اَهْتبَجْوَأ  اَمَک  َةَرِفْغَْملا  َِیل  َبِجُوت  ْنَأ  ِّبَر  اَی  َکـُلَأْسَأَف  یِّبَر  َیلإ  َکـِب  اًعِفْـشَتْسُم  ِیبُونُذ  ْنِم  اًرِفْغَتْـسُم  َکـُْتیَتَأ 

«(1)  ...« » مَّلَس َو  ِِهلآ ] َو   ] ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  َکِِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ 
: تسا هتفگ  هداد و  ربخ  اهیفنح  هدیقع  زا  وا  هک  دنکیم  لقن  ینامرک  روصنم  وبا  زا  باتک  نامه  رد  يدوهمس  . 5

«. ُهل عفشاف  ةَرِفغملا  ِۀَمحّرلِاب و  َکَّبر  ُعَفشَتسَی  ٍنالُف  ِْنب  ِنالُف  ْنِم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُلوُقَت : ِمِیلستلا  ِغِیلبَِتب  َكاَصوأ  ٌدَحَأ  َناَک  ْنِإ  »

شزرمآ بلط  ادـخ  زا  دـندمآیم و  وت  دزن  دـندرک ، متـس  دوخ  هب  هک  اـهنآ  رگا  و  ياهدومرف «: تربماـیپ  هب  نآرق  رد  وت  ادـنوادخ ! - .» 1
اضاقت ماهدمآ . تربمایپ  دزن  نانکهبوت  نم  نونکا  و  درکیم » لوبق  ار  نانآ  ادخ  درکیم ، شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  زین  ربمایپ  دندرکیم و 

 ...« يدیزرمآیم دندمآیم  وا  دزن  تایح  لاح  رد  هک  ار  یناسک  هک  هنوگنامه  يزرمایب  ارم  مراد 
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رـسپ نالف  فرط  زا  ادخ ، ربمایپ  يا  وت  رب  مالـس  وگب : وا  هب  یناسرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  وا  مالـس  درک  شرافـس  یـسک  رگا  »

.« شاب اریذپ  ار  شتعافش  هدرک ، تعافش  ياضاقت  وت  زا  يو  نالف .
زا تعافش  بلط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  ترایز  تنس ، لها  قَِرف  رگید  دننام  اهیفنح  هک  تسا  هدش  حیرـصت  زین  تیاور  نیا  رد 

. دناهدرمش زیاج  ار  دورب ، ترایز  هب  هدشن  قفوم  شدوخ  هک  یسک  زا  تباین  هب  ترایز  یتح  دننادیم ، زیاج  گرم  زا  دعب  ار ، وا 
، ار ترـضح  نآ  زا  تعافـش  بلط  ربمایپ و  هب  لّسوت  هک  اهیفنح ، اهیعفاش و  اهیلبنح ، اهیکلام ، تاـیرظن  ارآ و  زا  دوب  ياهنومن  اـهنیا 
َو ِّیبنلِاب  ُلُّسّوتلا  ُعَرشَی  ُهَّنأ  ِءامَلُعلا  نِم  دحأ  رُکذَی  َمل  : » دنیوگیم فازگ  هب  اهیباهو  هک  دناهتسناد  بحتـسم  کین و  تامم ، لاح  رد  یتح 

!« تسا زیاج  ناشتوم  زا  دعب  حلاص ، دارفا  ربمایپ و  هب  لسوت  دناهتفگن  املع  زا  کیچیه  « ؛» ِِهتوَم َدَعب  ِِحلاَّصلا 
هراب رد  هک  یبلاطم  سپ  هتفگن ، نینچ  یسک  رگا  دنروآیم . ملق  ای  نابز  رب  ار  ینخس  نینچ  اهیباهو  هنوگچ  هک  تسا  یتفگش  یسب  ياج 

!؟ دینکیم هچ  میدرک ، لقن  امش  ربتعم  بتک  زا  ناگرزب ،
هب لئاق  امش  زا  هیرهاظ  یتح  دنتشاد و  بابحتسا  هکلب  زاوج  هب  حیرصت  امش ، ياملع  نایاوشیپ و  نارگید  کلام و  ماما 
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زاوج هب  یتیاور  چیه  رد  دییوگیم  دـیوشیم و  رکنم  هنوگچ  هدـش  دراو  عوضوم  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  همه  نیا  امـش  دـناهدش ؟ بوجو 

! تسا هدشن  هراشا  نآ 
اَهنِم ُتدَجََول  اُهتْعَّبَتَت  َول  َو  یصُحت  نَأ  نِم  ُرَثکَأ  َِکلَذ  ِیف  ُراَثآلاَو  ُثیِداَحَألاو  : » دیوگیم يافوتم 756 ق ).  ) یعفاش ِیکبس  نیدلایقت  ماما 

هب منک ، يروآعمج  ار  اهنآ  مهاوخب  رگا  دـشابیم . شرامـش  زا  نوریب  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  دروم  نیا  رد  ثیداـحا  راـبخا و  « ؛» ًاـفُولُأ
!« تفای مهاوخ  تسد  دروم  نارازه 

؟ تسین اهنآ  زا  اهباتک  نیا  ای  دـننادیمن ؟ دوخ  ياملع  وزج  ار ، ناگرزب  نیا  ایآ  دـننکیم ؟ ییاعدا  نینچ  هنوگچ  نایاقآ  فصو ، نیا  اب 
! دنروآیم باسح  هب  نارگید  رودزم  ار  نانیا  دیاش  و  دناهدرکن !؟ دروخرب  تایاور  نیا  هب  هکنیا  ای  و 

ُلوُسَّرلا ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاَج  ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  هکرابم ... : هیآ  مومع  دشاب ، هدیـسرن  مه  یتیاور  چیه  رگا  هتبلا 
هچ دنکیم ، تیافک  نآ  تابثا  يارب  تسا ، هَّللا  لوسر  هب  لسوت  بیغرت  رد  حیرـص  هکلب  زاوج و  رد  حیرـص  هک  ًامیِحَر  ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَـجََول 

ترایز بابحتـسا  هتـشون ، یکـسانم  سکره  هدش و  دراو  نآ  بابحتـسا  زاوج و  رد  رثا  تیاور و  نارازه  هک  یکبـس  بانج  لوق  هب  دـسر 
. تسا هدرک  نایب  ارنآ  بادآ  ربمایپ و 
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ناحلاص هب  لسوت 

، دشاب هعیش  صوصخم  هک  تسین  يزیچ  مالسا ، نأشلامیظع  ربمایپ  هب  لسوت  و  ایلوا ، ایبنا و  هب  لسوت  هک  دش  نشور  هتـشذگ  ياهلصف  رد 
مه یقرف  دناهتـسناد و  بحتـسم  هدرک و  نایب  ارنآ  زین  اهنآ  فیراعم  املع و  تنـس ، لها  هناگراهچ  ناماما  مامت  هک  تسا  ياهلأـسم  هکلب 

بوسنم يوحن  هب  هک  یناسک  مامت  هب  لّسوت  هکلب  هدرمش ، زیاج  ار  مالسا  ربمایپ  هب  لّسوت  اهنت  هن  نانآ ، دناهتـشاذگن . تامم  تایح و  نایم 
. دناهتسناد زیاج  زین  ار  دنتسه  وا  هب 

: دییامرف هجوت  نآ  زا  ییاههنومن  هب  نونکا 
، یطحق یگنسرگ و  تّدش  زا  مدرم  دش . یلاسکشخ  یطحق و  هنیدم  رد  باّطخ ، نبرمع  رـصع  رد  تسا : هدمآ  تنـس  لها  تایاور  رد  . 1

نینچ درکیم و  اعد  وا ، هب  لسوت  اـب  دـمآ و  ربماـیپ  يومع  بلّطملادـبع ، نب  ساـبع  دزن  وا  دـندرک . ناراـب  ياـعد  ياـضاقت  هتفر ، يو  دزن 
: تفگیم

«. اَنِقْساَف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دَّمَُحم  اَنِِّیبَن  ِّمَِعب  َکَیلِإ  ُلَّسَوَتَن  اَّنِإ  و  انیقسَتَف ، اَنِِّیبَِنب  َکَیلِإ  اَنلَّسََوت  اَنطَحَق  اَذإ  اّنُک  اَّنإ  َّمهللا  »
وت میدادیم و  رارق  هطساو  وت  دوخ و  نایم  ار  وا  میدشیم . نامربمایپ  هب  لسوتم  نآ ، عفريارب  میدشیم ، یطحق  راتفرگ  هاگره  ادنوادخ ! »

ار ام 
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تـسرف ورف  ام  رب  ار  تتمحر  ناراب  ادنوادخ ! میوشیم . لّسوتم  سابع  شیومع  هب  تسین ، ام  نایم  رد  ربمایپ  هک  نونکا  يدرکیم . باریس 

«(1) .« » نک نامباریس  و 
هک یسک  هب  ادخ ، هاگشیپ  رد  عّرضت  اعد و  ماگنه  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  ناناملسم  هریـس  هویـش و  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  تیاور  نیا  زا 

: تفگ ناراب  ياعد  رد  مود ، هفیلخ  هکنانچ  دندشیم  لسوتم  دنتسنادیم ، شهاگرد  دنموربآ 
دندشیم و لّسوتم  دنتـسنادیم  ادـخ  هاگرد  دـنموربآ  ار  وا  هک  رمع ، بانج  هب  ناملـسم  مدرم  هکنانچ  و  میدادیم » رارق  هطـساو  ار  ربمایپ  »
هب دـنوادخ  دـش و  لسوتم  دوب ، مرتحم  ادـخ  دزن  رد  تشاد و  ربمایپ  اب  هک  یتبـسن  رطاـخهب  ربماـیپ  يومع  ساـبع  هب  زین  رمع  دوخ  هکناـنچ 

: تفگیم درکیم و  راختفا  بهل  وبا  نبۀبتع  نب  سابع  اذل  درک . باجتسم  ار  شیاعد  وا ، يوربآ 
ُرَمُع ِِهتَبیشب  یقسَتسَی  ًۀّیشع  ُهَلهأ  َزاجِحلا و  ُهَّللا  یقَس  یّمِعب 

.« دش لسوتم  وا  هب  ناراب  بلط  يارب  رمع  هک  هاگنآ  درک . باریس  ارنآ  مدرم  وزاجح  نیمزرس  دنوادخ  هک  دوب  میومع  يوربآ  هب  »
رعاش رعش  هب  لسوتم  ناراب ، ياعد  ماگنه  هَّللالوسر ، نامز  رد  رمع  نب  هَّللادبع  هک  تسا  هدمآ  حیحص  تیاور  رد  . 2

باب 11 یبنلا ، باحصا  لئاضف  باتک  باب 3 ؛ ءاقستسا ، باتک  يراخب ، حیحص  - 1
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: تساهتفگیم نینچو  هدش  بلاطوبا ) )

«(1)  » لِماَرَْأِلل ٌۀَمْصِع  یَماَتَْیلا  ُلاَِمث  هِهْجَِوب  ُماَمَْغلا  یَقْسَتُْسی  ُضَْیبَأ  َو 
ِتعافـش تساوخرد  ناتـساد  تسا : هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع  ناتـساد  لیذ  رد  يرابلا ،» حتف   » باتک رد  رجح  نبا  . 3

تسا يزیچ  رجح  نبا  نخس  يرآ ، « (2) . » دراد توبن  تیب  لها  حالص و  ریخ و  لها  زا  تعافش  بلط  بابحتسا  رب  تلالد  سابع ، زا  رمع 
. دنکیمن راکنا  ارنآ  دشاب ، هک  یبهذم  ّتلم و  ره  زا  يدنمدرخ ، درف  چیه  هکلب  تسین  رکنم  ارنآ  یناملسم  چیه  هک 

، تشاد بلّطملادبع  نبسابع  اب  هلـصاف  دنچ  هک  يدادغبلا  یمـشاهلا  مساقلا  نبةزمح  مان  هب  بلّطملادـبع ، نب  سابع  ياههداون  زا  یکی  . 4
نب رمع  هتبیـشب  یقـستسا  يذـّلا  لُجَّرلا  َکلَذ  ِدـلُو  نِم  انأ  ّینإ  ّمهللا  : » تفگیم دـشیم و  سابع  شدـج  هب  لّسوتم  ناراـب  ياـعد  ماـگنه 

هب وت ، دش و  لّسوتم  وا  هب  ناراب  ياعد  يارب  باطخ  نبرمع  هک  متـسه  يدرم  نامه  نادـنزرف  زا  نم  ادـنوادخ ! « ؛» اوُقُـسَف ضر )  ) باّطخلا
لسوتم وا  هب  هتسویپ  و  يدرک ». باجتسم  ار  شیاعد  وا  مارتحا 

ص 352 ج 3 ، یقهیب ، ننس  سانلا ؛ لاؤس  باب  باب 3 ، ص 342 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  - 1
توریب پاچ  ص 352 ، ج 3 ، یقهیب ، ننس  - 2
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دزن دندش ، دیدش  یلاسکـشخو  یطحق  راچد  هنیدـم  لها  هک  اهلاس ، زا  یکیرد  . 5 « (1) . » دیدرگیم باجتـسم  شیاعد  هکنیا  ات  دشیم 
ربق نایم  هک  ياهنوگهب  دینک ، زاب  ياهنزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  يالاب  زا  تفگ : اهنآ  هب  هشیاع  دندش . لّسوتم  وا  هب  هتفر  هشیاع 

. دنامن یقاب  یفقس  نامسآ  و 
زا هک  ياهنوگهب  دـندیدرگ ؛ قاچ  تاناویح  دـش . مرخ  زبس و  اهنابایب  مامت  هک  داتـسرف  ناراب  ناـشیارب  ياهزادـنا  هب  دـنوادخ  نآ ، زا  سپ 

. دندیمان قتفلا » ماع   » ار لاس  نآ  تبسانم  نیمه  هب  دندرک و  داب  یقاچ  طرف 
نب رمع  مود  هفیلخ  فرط  زا  مهنآ   ) دشاب زیاج  ربمایپ  يومع  سابع  هب  لسوت  یتقو  هک  دنامیمن  یقاب  دیدرت  کش و  چـیه  ياج  نیاربانب ،

بانج هب  لسوت  یتقو  باطخ ، نبرمع  رـسپ  هلیـسوهب  مهنآ  دشاب ، هتـشادن  یعرـش  لاکـشا  بلاطوبا  رعـش  هب  لّسوت  هک  هاگنآ  و  باطخ ،)
هک ربمایپ  نادنزرف  هب  لّسوت  ارچ  دنادب ، لاکـشا  یب  ارنآ  دوش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ربق  هب  لّسوتم  زین  وا  دـشاب و  زیاج  هشیاع 

اَمُهُوبَأ َو  : » دومرف شاهرابرد  ربمغیپ  هک  ناشراوگرزب ، ردپ  هب  لسوت  ارچ  دشابن ؟ زیاج  ۀَّنَْجلا » ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  : » دومرف
، دنراد خیرات  رد  اهیسابع  هک  ءوس  قباوس  همهنآ  اب  یسابع ، یمشاه  مساق  نبةزمح  هک  یتقو  دشابن !؟ زیاج  اَمُْهنِم » ٌْریَخ 

دنه دابآ  ردیح  عبط  ص 172  ماقسلا ، ءافش  - 1
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نسح وکین و  قباوس  همه  نآ  اب  ربمایپ ، تیب  لها  هب  لسوت  ارچ  دوش ، لسوتم  وا  هب  ناراب  بلط  ياعد  رد  دنک و  راختفا  دوخ  يالعا  ّدج  هب 

!؟ دشابن زیاج  تسا ، اهنآ  بقانم  لیاضف و  زا  هدنکآ  نیقیرف  تایاور  دنراد و  خیرات  رد  هک 
ماما یتقو  « (1) ، » دـنکیم تجاح  بلط  ادـخ  زا  وا  هب  لسوت  اب  دوشیم و  لسوتم  هفینحوبا  ربق  حیرـض و  هب  دادـغب  رد  یعفاـش  ماـما  یتقو 

کلام ماما  هب  برغم  مدرم  یتقو  دنادیم ، ندب  يارب  تیفاع  مدرم و  نایم  رد  دیـشروخ  دننام  ار  وا  دوشیم و  لسوتم  یعفاش  ماما  هب  دمحا 
دراو ناشهرابرد  ریهطت  هیآ  هک  تلاسر ، تیب  لها  تیاده و  ناماما  هب  لسوت  ارچ  دـنکیمن  یهن  ار  اهنآ  یعفاش  ماما  دـنوشیم و  لسوتم 

؟ دشابن زیاج  هدیدرگ ، ریبعت  شیرق  ناماما  هب  نانآ  زا  حاحص  تایاور  رد  هدش و 
زیاج ناشمارتحا  دروم  دارفا  هب  لسوت  سک  همه  يارب  اجهمه و  رد  ارچ  تسین ؟ نانآ  هب  دانع  راهظا  تیب و  لها  اب  تفلاخم  یعون  نیا  اـیآ 

!؟ ددرگیم عورشمان  ربمایپ  تیب  لها  هب  لسوت  یلو  تسا  عورشم  و 
رفاک و میدرب ، مان  هک  ار  نارگید  ارچ  دـنرادن ، جاـجل  داـنع و  اـهنآ  ناوریپ  اـب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  اـب  اـهیباهو  رگا 

ارچ دنرادن ، تموصخ  تیب  لها  نایعیش  اب  رگا  دنرامشیمن !؟ كرشم 

هدرک لقن  رجح  نبا  ناسحلا  تاریخ  باتک  زا  هک  نالحد  ینیز  نب  دـمحا  هینـسلا  رد  مـالکلا و  ۀـصالخ  زا  لـقن  هب  باـیترالا ، فشک  - 1
تسا
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144 ص :
ایآ دننادیمن !؟ لتقلابجاو  كرشم و  ار  اهنآ  دنروآیمن و  نایم  هب  یمسا  دراد ، دوجو  ایند  رد  هک  دحلم  كرـشم و  همه  نیا  زا  رابکی 

ياهتسینویهص دنتـسین ؟ لتقلابجاو  كرـشم و  دنربیم ، رـس  هب  اههراق  زا  يرایـسب  رد  ملاع و  برغ  قرـش و  رد  هک  ادخ ، ّدض  نادحلم 
، دوخ توکس  اب  امش  دنشکیم و  نوخ  كاخ و  هب  هدرک ، تراغ  ار  نیـشن  ناملـسم  طاقن  رگید  نیطـسلف و  ناملـسم  تلم  هک  یللملانیب ،

ناماما اب  هدیقع  مه  وس و  مه  تادابع ، اهاعد و  رد  دناناناملسم و  اب  اونمه  هک  نایعیـش ، یلو  دنامدلانوقحم  دینکیم و ...  دییأت  ار  اهنآ 
هچ سپ  دنشاب ، كرـشم  رفاک و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هعیـش و  هک  دشاب  انب  رگا  دناكرـشم ؟ رفاک و  دننکیم ، لمع  تنـس  لها 

: هک دینادب  یلو  تسا !؟ ناملسم  یسک 
دوبن نامیا  نم  نامیا  زا  رتمکحم  دوبن  ناسآ  فازگ و  ینم  وچ  رفک 

دوبن ناملسم  کی  رهد  همه  رد  سپ  رفاک  مهنآ  یکی و  نم  وچ  رهد  رد 
. يَدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یَلَع  ُماَلَّسلاَو 

ینامرک میهف  مق -
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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