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( ماکحا قالخا و   ) دیهش ياهناتساد 

: هدنسیون

ناناوجون ناکدوک و  دحاو  یسیونزاب 

: یپاچ رشان 

تثعب داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( ماکحا قالخا و   ) دیهش 18ياهناتساد 

باتک 18تاصخشم 

18هراشا

21تسرهف

: 34همدقم

قالخا شخب  - 140

40هراشا

الط 42تشخ 

ناطیش 44نامسیر 

46ییاوسر

هانگ 48بقاوع 

هتسکش 50رهوگ 

نزریپ 52ياعد 

یهلا 54تمحر 

ریقف 56نمؤم 

ادخ 58لیلخ 

61گرم

تالکشم 63لمحت 

ریخ 65لمع 

بش همین  رد  69یسردایرف 

یتشهب 75لخن 

77تشگزاب

ُّزبو 81نومیم 
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ادگ هاش و  83قرف 

دنفسوگ 85تسوپ 

87ینتورف

ارقف 89روای 

91عضاوت

93تکرب

بلط 95ياعدا 

سرخزا 97رارف 

میقر 99باحصا 

رطعم 102درم 

هدش مگ  104هسیک 

108هریزج

ردام 116نیرفن 

مدرم يارب  118ءافش 

هلاس هد  120عازن 

122حالصا

124تعانق

هعیش 132ياوقت 

يراکهدب 133دنس 

136هقدص

گس 138يافو 

گس 140يایح 

142هدنب

تجاح ندش  144هدروآرب 

سفن هب  146دامتعا 

ادیپان 148ناوراک 
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یهلا 150هیبنت 

تیبلها حادم  153رادید 

یفرشا هکس  هدفه  155شوم و 

157رّبکت

لاح 159رییغت 

ناملس 161نامهیم 

یهلا 163تبوقع 

166تمرح

دنوادخ 168تبحم 

ادخ ریغ  هب  170دیما 

173ربص

ایند بحو  175درمریپ 

تواضق 176بصنم 

جح 178رفس 

نانامهیم زا  181ییاریذپ 

دنوادخ 183هدنب 

ناگرزب 185ياطع 

رما 189تبقاع 

اه لوپ  191نفد 

193رارصا

گرم زا  196تاجن 

199هیسآ

ادخ هب  201هجوت 

نکاهرار ام  203هدنب 

205ششخب

207تیاقس
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209قافنا

رفس 211جرخ 

213صالخا

جاّجح 215دیدهت 

نید نودب  217ملع 

یبهذم 219تریغ 

الط 222هکس 

قافنارد 224صالخا 

درد 226لمحت 

ادخ 228فطل 

ابوزا 230تاجن 

ناطیش 232رازآ 

234تساوخرد

نامیا 235نیع 

237هدکتُب

نینمؤم 239ماعطا 

نانمشد زا  241ناما 

243قسافودباع

ملع 245راهظا 

مالغ 247تساوخرد 

ریقف 249هآ 

ناطیش 251هسوسو 

كامس نبا  253دنپ 

تمعن 255لیلد 

نید 257يورین 

عازن 259عورش 
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هبوت رد  261ریخأت 

کلام 263لتق 

لقاع 265ریزو 

هنومن 267يوناب 

هاش مزراوخ  270هجلاعم 

یهلا 272هدعو 

نویزیولت 274ریثأت 

هرقن 275ریگداب 

277وفع

درد 279يافش 

281لسوت

رتشا کلام  283يراوگرزب 

285تاریخ

ناپوچ جاجح و  287يوگتفگ 

یشاجن 290ناتساد 

گس تدابع  ٌ292

الومو 294مالغ 

« مالسلا مهیلع و  » ارهز ترضح  296هیده 

یهلا 298لضف 

يرَیمِح 303هدیصق 

نمؤم 305يوزرآ 

307هعصعصزردنا

تالکشم 308لح 

دنوادخ 310ییاناوت 

ملاظ زا  312تیاکش 

راد تناما  315دزد 
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لهاج 316هبوت 

318ضقانت

ایندو « مالسلا هیلع  » 319یلع

ایند 321لثم 

ربمایپ اب  323یهارمه 

یتشهب 325تخرد 

مالغ 326يداش 

هعیش ياه  327هناشن 

دنوادخ 329رکش 

تفگش 330یناتساد 

دهع هب  332يافو 

نیما 334زابرس 

لامعا 336لوبق 

دنوادخ 339يدونشخ 

ادخ يارب  340عضاوت 

هانگ 342هظحل يا 

یهلا هاگرد  344ناکیدزن 

346هیده

شخب يداش  347ربخ 

349تمهت

یگدنب مسرو  351هار 

هدشمگ 353ياصع 

تموکحو ییادخ  355ياعدا 

تدابع 357رجا 

تدابع 358هزادنا 

یعقاو 360جنگ 
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يراصنا یضترم  362خیش 

رگناوت 364هیاسمه 

لیباق لیباه و  368ناتساد 

ایند هب  370نتسویپ 

ردنکسا 372هزانج 

بولغم 373دباع 

376يرادیاپ

ربق زا  378ییادن 

379تماقتسا

مدرم 381نیرتدب 

383یخَسراوس

رادیاپان 386تموکح 

میتیدمحا 388ناتساد 

هبعکرد 392یتاجانم 

شدرگاشو 395مولعلارحب 

یّنج 397نمؤم 

399نینمؤمراثیا

زادرپ لایخزود  401هنیپ 

دروم یب  403حالصا 

یتشهب 405ياذغ 

هفیلخ 408ياهوزرآ 

اعدم 411تابثا 

جح 413رفسرد 

حیحص 415لوق 

417تیالو

418ییوجداد
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بوکالط 420نآرق 

ربمایپ زا  422ییاریذپ 

ترخآ ایند و  423ياشگهار 

425توبنرون

427تاهابم

429لامدمن

وهآ هب  431محرت 

432تاریخ

یئاط 434متاح 

ادخ 436تسود 

بآ زا  438روبع 

انشآ 440نخس 

بذاک 443يوزرآ 

445يرادزار

سّدقم 447بدا 

ناسحا 448شاداپ 

دنوادخ 450راک 

452لیس

ناهانگ 453شزرمآ 

گرزب 455ياعدا 

ارقف ینامهیم  رد  456تکرش 

458يدرمیاپ

دجسم 460مان 

ربکا 463هللا 

انیبان 465تسود 

ناطیش 467هسوسو 
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468یگنسرگ

469ربقراشف

يویند 471باذع 

كریز 473یبارعا 

رامحلا 475لیتق 

اوران 476تمهت 

تمحز رد  478شمارآ 

رذوبا 479زردنا 

رز هسیک  ریسا  ، یضاق 481حیرُش 

يراگتسر 483هار 

ماکحا شخب  - 2487

487هراشا

« هلآو هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  تعافش  رضتحم و  488ناوج 

490هبوت

لالح يزور  زا  493تیمورحم 

تقو لوا  495زامن 

دنوادخ تمعن  هب  496مارتحا 

داهج زا  497رترب 

دباع بیبل  499ناتساد 

ناطیش 502گنرین 

خزرب رد  504يراتفرگ 

تانسح 505وحم 

عماج دجسم  506تیلوت 

508يدونشخ

مدنگ 510تاکز 

جحلا 512بجاو 
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رمع 514لوط 

517رضتحم

يرورض 520رما 

تابجاو 522ماجنا 

524دنگوس

هانگ هس  رکنمزا و  526یهن 

528هماندهع

راوخبارش هب  530دامتعا 

شتآرد 532يدرم 

535یقیسوم

محر 537عطق 

ادخ 539فطل 

نید 541ظفح 

نید رد  543تعدب 

رارضو 545ررض 

راد رب  547يدّیس 

فسوی ناردارب  550هبوت 

گنج رد  551يزوریپ 

یهلا تمحر  زا  553سویأم 

هیاسمه 557قح 

أبس 559موق 

اه برقع  561موجه 

تمعن 562شیازفا 

564ناتهب

يواست 566تیاعر 

ثیل 567بوقعی 
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عوشخ 569عوضخ و 

نمؤم هب  570مارتحا 

572ناراب

فاوط 574نیرتهب 

یقیقح 576هناوید 

تناما رد  578تنایخ 

نمؤم 580ریقحت 

رامو 582درم 

جح 584باوث 

هبرگ 585هبوت 

رگناوت 587ریقف و 

تارهاوج هنازخ  رد  589ناطلس 

591تاجن

كاروخ 593قافنا 

« مالسلا هیلع  » اضر ماما  595هعیش 

رکش 597هدجس 

گنج زا  599رارف 

راکایر 600دباع 

ردامرب 601محرت 

604هقدص

606ءافعتسا

اهدرد 607يوراد 

هانگ 609ناربج 

لمع 611شاداپ 

نیطقی نب  یلع  612يارجام 

تمعن 614رکش 
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ناراکمتس اب  615يراکمه 

616راطفا

یچناوراک 618ناوفص 

تاجانم قوشو  620بیَعُش 

622راکهدب

هفیلخ 624ماعط 

هّیلمع 626هلاسر 

! ملاظ 628نیرتهب 

مدرم 630قح 

وگغورد 632باذع 

رادرُم 633تشوگ 

ریگنیمز ردام  635ناوج و 

شا هدنب  637ناطیش و 

لتاق کی  639ناتساد 

هدجس لاس  دص  641کی 

ردام هب  643ناسحا 

اشگ 645لکشم 

زامنرد 647روضح 

649هنایزاتدص

650تعاطا

یگشیمه 652دوس 

654نذؤم

656تبیغ

ریخ 658تین 

ادخ هار  رد  660قافنا 

ایند 662لها 
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تیالو 663عفادم 

لمع 667يوزارت 

زاّیا 668بدا 

مالعا 671تسرهف 

ذخام 678تاصخشم 

تثعب داینب  ناناوجون  ناکدوک و  دحاو  ياهباتک  680رگید 

زکرم 681هرابرد 
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( ماکحا قالخا و   ) دیهش ياهناتساد 

باتک تاصخشم 

ناناوجون ناکدوک و  دحاو  .تثعب  داینب  : هسانشرس

ناناوجون ناکدوک و  دحاو  یسیونزاب  ماکحا /) قالخا و   ) دیهش ياهناتساد  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1365 ناناوجون - ، ناکدوک و  دحاو  تثعب ، داینب  نارهت : : رشن تاصخشم 

توافتمدلجره ياهب  ؛) 1 .ج ) لایر 600: اهب : کباش

یلبق یسیونتسرهف  : یسیون تسرهف  تیعضو 

همانباتک : تشاددای

 .-- ماکحا قالخا و  .ج 4 . تمایق --.  داعم و  .ج 3 . تیالو --.  تماما و  .ج 2 . توبن --.  دیحوت و  .ج 1 . : تاجردنم

ناناوجون تایبدا  یبهذم --  ياهناتساد  : عوضوم

ناناوجون تایبدا  مالسا --  : عوضوم

:PZ91/5/ب 9د2 هرگنک يدنب  هدر 

6208 [/ 8[ج اف 3: ییوید يدنب  هدر 

:م 1336-67 یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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ماکحا قالخا و  دلج 4 -  دیهش -  ياه  ناتساد 

بیغتسد نیسحلادبع  دیس  هللا  تیآ  دیهش  راثآ  زا  هتفرگرب 

تثعب داینب  ناناوجون  ناکدوک و  دحاو  یسیونزاب :

تثعب داینب  ناناوجون  ناکدوک و  دحاو  رشان :

1399 لوا : پاچ 

هخسن  5000 ژاریت :

تثعب داینب  باتک  دحاو  شخپ : زکرم 

تصرف حتفم و  دیهش  نیب  هیمس ، نابایخ  نارهت - 

821159 نفلت :

2 ص :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

3 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


تسرهف

ریوصت

4 ص :
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ریوصت

5 ص :
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ریوصت

6 ص :
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ریوصت

7 ص :
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ریوصت

8 ص :
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ریوصت

9 ص :
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ریوصت

10 ص :
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ریوصت

11 ص :
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ریوصت
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ریوصت

13 ص :
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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: همدقم

دنمشزرا یناینابرق  عیشت ، خرسشزرارپ  خیرات  لوط  رد  ،و  البرک زیمآراختفا  يارحصات  ، هفوک دجـسم  بارحم  زا  ، مالـسا گرزب  تلم  »
وزاـمن هعمج و  زور  زورما...تسین  ینثتـسم  هدـیدپ  نیا  زا  مه  بلط  تداهـش  ناریاو  ، هدوـمن میدـقت  هللا  لـیبس  یفو  زیزع  مالـسا  هـب 

ناریا تلم  تسد  زا  ، دوب مالسا  هبدهعت  طقف  شهانگ  هک  یملاع  دنمـشزرا و  تیـصخش  کی  ، نایئاکیرمآ راک  تیانج  تسد  ، تدابع
.دناشن گوس  هب  ار  ناریا  یلاها  هیملع و  ياه  هزوح  تفرگ و  سراف  مرتحم  یلاها  و 

مالسا و هب  دهعتمو  سوفن  بذهمو  قالخا  ملعم  هک  ار  بیغتسد  نیسحلادبع  دیس  جاح  دیهش  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ترـضح 
افیا نامز  راکتیانج  ربا  تردقربا و  هب  ار  دوخ  تمدخو  دندناسر  تداهش  هب  ناشناهارمه  زا  یعمج  اب  دوب  یمالسا  يروهمج 

17 ص :
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.دنشکب یتسس  هب  فده  هار  رد  ار  نانآ  دنناسر و  بیسآ  ناریا  هدنمزر  تلم  هب  هکنآ  نامگ  هب  ، دندرک

هنحــص رد  ورت  ممــصم  ، روــشک مالــسا و  هـب  دــهعتم  تــلم  ، یتیاــنج رهرد  یتداهــش و  ره  رد  هــک  دــننیب  یمن  نــالدروک  نــیا 
سراف ناتـسا  مظعم  یلاها  ناریا و  عاجـش  تلمو  « ءادـفلا انحاورا  » يدـهم ترـضح  رب  ار  كانفـسا  هعیاض  نیا  ، بناجنیا...دنرترـضاح

( ...مهدیم تیلست  دیهش  نآ  هداوناخو 

« بیغتسد نیسحلادبع  دیس  دیهش  هنامولظم  تداهش  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  یتمسق  »

یناوخزاب هک  تسا  يا  هدنزومآ  تایاور  اه و  ناتساد  زا  نوحشم  ، بیغتسد هللا  هیآ  ترـضح  بارحم  دیهـش  ياه  هتـشون  اه و  باتک 
.دشاب نیرفآ  تکرح  زاسرادیب و  دناوت  یم  اهنآ 

- عیشت راوگرزب  ياملع  مالـسا و  ردص  ناگرزب  ياه  ینامرهق  حرـش.دنا  هدادارف  شوگ  اه  ناتـساد  نیا  هب  ام  ناردپ  لاس ، ياه  لاس 
رسوا هدارا  ربارب  رد  زج  هدیتسرپن و  ار  دنوادخ  زج  هک  نانآ 

هللا تاولص  » دمحم لآ  رب  هک  ییاه  ملظ  اه و  يزیرنوخ  اهدادیبو و  اه  متس  حرش  هدروآ و  دجو  هب  ار  ناشیا.دنا  هدرواین  دورف  هدجس 
يراج اهنآ  نامشچ  زا  کشا  ، تسا هتفر  « نیعمجا مهیلع 

.تسا هتخاس 
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.میریگ هرهب  اه  ناتساد  نیا  زا  هک  تسام  تبون  کنیا  و 

يا هعماج  هک  ییاه  ناتساد.دنز  یم  جوم  اهنآرطسرطس  رد  « مالسلامهیلع » نیموصعم رهم  یتسود و  تیالو و  حور  هک  ییاه  ناتـساد 
.دزادنا یم  یهلا  یسرباسح  تمایق و  زور  ترخآدای و  هب  دهد و  یم  ناکت  ار  ناسنا  دراد و  یم  او  تکرح  هب  ار 

یفسلف ياه  هفافل  زا  رود  هب  ار  یمالسا  زاس  ناسنا  میلاعت  تسا و  هدشرگ  هولج  اه  نآ  رد  یمالـسا  تامیلعت  حور  هک  ییاه  ناتـساد 
.دهدیم شزومآ  هنایفوص ، یمالک و  یملع و  و 

یناسنا نیطایش  ماد  زا  ناوت  یم  هنوگچ  داهن و  ماگ  یهلا  ریسم  رد  حلاص  لمع  نامیا و  حالس  اب  ناوتیم  هنوگچ  هک  دزومآ  یم  ام  هب 
رد دورو  یهلا و  برق  هلحرم  هب  تخیرگ و  یناسنا  ریغ  و 

.دیسر ناوضر  تشهب 

یخزرب فقاومزا  ناوت  یم  دنتـسه  یهلا  هدـیزگرب  ناگداتـسرف  هک  « مالـسلا مهیلع  » تیبلها هب  قشع  اب  هنوگچ  هک  دـهدیم  دای  ام  هب  و 
.تخیرگ تمایق  ياه  هکلهم  زا  تشذگ و 

هیلع نیـسح  » ناوت یم  هنوگچ  تفر و  هنامز  نایدـیزی  دـیزی و  گـنج  هب  ناوت  یم  کـشا  نوخ و  اـب  هنوگچ  هک  دزومآ  یم  اـم  هب  ار 
.داد يرای  ار  هنامز  « رظتنم نیسح  »و« مالسلا

.درم ییادخ  ناوت  یم  هنوگچ  درک و  دیاب  راک  هچ  تفگدیاب ، هچ  ، تسیز دیاب  هنوگچ  هک  دهد  یم  دای  ام  هب 

هک میبایرد  ات  میجنسب  نآ  اب  میناوت  یم  ار  نام  هعماج  دارفا  هعماجودوخ و  هک  تسا  يرایعم  ، بیغتسد دیهش  ياه  ناتساد 
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.میا هدرب  یپ  مالسا  لالز  تقیقح  هب  دح  هچ  ات  میرپسیم و  هَر  ، وس مادک  هب  میتسه و  يا  هلحرم  هچ  رد 

هب ملظو  قافن  رفک و  اب  هنوگچ  ، دوب هچ  ناشرادرک  راتفگ و  ، دندوب یناسک  هچ  زا  ادخ  نادرم  هک  دیوگ  یم  ام  هب  دیهش  ياه  ناتساد 
تسد دیحوت  عیفر  ياه  هلق  هب  هنوگچ  دنتساخرب و  زیتس 

يارب تداعـس  هار  یگدنز و  ناتـساد  ، دیهـش ياه  ناتـساد  مالک ، کی  رد  .میرادرب و  ماگ  نانآ  هاررد  میناوت  یم  هنوگچ  ام  دنتفای و 
.تسادخ رگوجتسج  هدنب 

: میئامنیم بلج  هتکن  دنچ  هب  ار  امش  هجوت  ، دشخب هدیاف  یهلا  ریسمرد  ندز  ماگ  رد  ار  ام  ، دیهش ياه  ناتساد  هک  دیما  نیدب 

مان دیهش » ياه  ناتساد  ،» میا هتفرگ  ماو  بیغتسد  هللا  تیآ  راوگرزب  دیهش  ياه  باتکزا  ار  اه  ناتساد  هکنیا  رابتعا  هب  ار  باتک  مان  . 1
.میدرک يراذگ 

نیا ياـه  باـتک  رثـکا  هکنیا  تلع  هب  هدوـب و  اـه  ناتـساد  نـیا  زا  ناـناوج  ناـناوجون و  رتـشیب  هـچ  ره  هدافتـسا  اـم  روـظنم  نوـچ  . 2
اه ناتساد  ، دنا هدیسر  پاچ  هب  رود  ياه  لاس  رد  راوگرزبدیهش 

.دریگب رارق  ناناوجون  رتشیب  هدافتسا  دروماتدنا  هدش  یسیون  هداس 

لماـع دـیاش  هک  دراد  دوجو  اـه  هلمج  ظاـفلا و  رد  يداـیز  تاـفالتخا  ، ناـشیا بتک  فلتخم  ياـه  پاـچ  رد  هک  تسا  هجوـت  لـباق 
راون زا  دعب  هک  دنا  هدوب  ییاه  ینارنخس  اهنآ  هک  دشاب  نیا  ، یلصا

.دنا هدیسر  پاچ  هب  هدش و  هدایپ 
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کنیا هک  ، دنا هدش  یعوضوم  يدنب  میسقت  ، رتشیب هچره  هدافتسا  يارب  دنا و  هدش  باختنا  ناشیا  بتک  مامت  نایم  زا  اه  ناتساد  نیا  .3
دیحوت و هرابردرگید  ياهدلج  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دوش و  یم  میدـقت  ناتروضح  هب  ماکحا  قالخا و  دروم  رد  نآ  مراهچ  دـلج 

.دشابیم داعم  تیالو و  تماما و  ، توبن

تاهجزا ماـکحا  قـالخا و  مهم  عوضوم  ود  و.تسا  هدـش  هدروآ  ماـکحاو  قـالخا  دروم  رد  یتاـیاکح  تاـیاور و  دـلجم  نیا  رد  .4
.ددرگ ناگدنناوخ  تیاده  يرادیب و  ثعاب  دنوادخ ، لضف  هب  هک  دشاب.تسا  هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  نوگانوگ 

هب هدافتسا  دروم  بتک  تاصخشم  زین  باتک  ياهتنا  رد  دنا و  هدیدرگ  رکذ  یقرواپ  رد  هحفـص  دیق  اب  اه  ناتـساد  كرادم  ذخآم و  .5
.تسا هدیسر  تبث 

ناگدنناوخ يارب  اه  ناتـساد  كرد  ات  دـنا  هدـش  ینعم  حرـش و  یقرواپ  رد  ، تسا هتفریم  اه  نآ  ندوب  لکـشم  هب  نامگ  هک  یمیهافم 
.دشاب ناسآ 

میهافم هب  يرادافو  ددرگن و  هدوزفا  باتک  یلصا  میهافم  هب  یموهفم  هک  تسا  هدش  یعس  ، اه ناتـساد  یـسیون  هداس  شراگن و  رد  .7
.ددرگ ظفح  تروص  ره  هب  ، نتم

.ددرگ عقاو  دیفم  تسا  دیما  هک  تسا  هدش  همیمض  باتک  رخآ  هب  مالعا  تسرهف  ، باتک بلاطم  زا  رتشیب  هچره  هدافتسا  روظنم  هب  .8

زا ار  ام  نابرهم  دنوادخ  میراودیما  ، هکنیا مالک  نیرخآ  و 
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،و دنادرگ نام  بیصن  ار  مالسا  هیلاع  فراعم  هب  لمع  قیفوت  ودیامرف  نامتیاده  ترخآ  ایند و  رد  درادب و  نوصم  اهاطخ  اه و  شزغل 
.نوزفا باتک  نیا  تدیاف  ددرگ و  حالصا  نامیاهاطخ  ات  دنیامرفن  غیرد  ام  زا  ار  دوخ  تارظن  فطل ، هار  زا  هک  میراتساوخ  نازیزعزا 

بینأ هیلاو  تلکوت  هیلع  هللااب ، الا  یقیفوت  امو 

تثعب داینب  ناناوجون  ناکدوک و  دحاو 
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قالخا شخب  - 1

هراشا
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الط تشخ 

تشاد رایتخا  رد  وج  نان  ددع  هس  حیسم  ترضح.دندرکیم  رذگ  ینابایب  زا  شنایفارطا  زا  یکی  اب  « مالسلا هیلع  » حیسم ترضح  يزور 
.درادهگن ات  درپس  شهارمه  هب  هک 

زا « مالسلا هیلع  » حیسم ترضح.دننک  تحارتسا  یتدم  ات  دندش  فقوتم  یلحم  رد  باتفآ  بورغ  کیدزن  ، ندومیپ هار  یتدم  زا  سپ  و 
.دوش عفر  ناش  یگنسرگ  دنروخب و  ات  دروایب  ار  اه  نان  نآ  تساوخ  شهارمه 

حیسم ترضح  شیامرف  یتقو.دوب  هدرک  ناهنپ  شدوخ  يارب  هار  رد  ار  اه  نان  زا  یکی  ، دوب عبط  ادگ  تسود و  لام  یـصخش  هک  يو 
.تشاذگ ناشیا  دزن  دروآ و  نان  ددع  ود  ، دینش ار 

 : دومرف شهارمه  هب  دید ، ار  نان  ددع  ود  نوچ  حیسم  ترضح 

»؟ دوبن نان  ددع  هس  وت  دزن  رگم  »
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.تسا هتشاد  رایتخا  رد  نانددع  ود  طقف  هک  درک  دای  مسق  دوب ، دوخ  تشز  راک  هجوتم  هک  وا 

درم هب  ار  دـنوادخ  زا  یتاـیآ  « مالـسلا هـیلع  » حیـسم ترـضح  هار  نیبرد.دـنداتفا  هار  هـب  شتـسود  حیـسم و  ترـضح  یتعاـس  زا  سپ 
.دنک رایشوهو  هبنتم  ار  وا  ات  ، داد ناشن  شهارمه 

یم نابایب  رد  هک  ییوهآ  هب  حیـسم  ترـضح  هکنیا  ات  تخادـنا  تمحز  هب  ار  اهنآ  یگنـسرگ  مک  مک  دـنتفر  یم  هک  روطنامه  ودـنآ 
.دندروخ شتسود  اب  هدرک  حبذ  ار  وهآ  مه  ناشیا  تفر  ناشیا  دزن  وهآ  درک و  هراشا  ، دیرچ

رود اجنآ  زا  وهآ  درک و  هدنز  ار  وا  دومن و  وهآ  هب  يا  هراشازاب  « مالسلا هیلع  » حیسم ترضح  ، دندیـشک اذغ  زا  تسد  هکنیا  زا  سپ  و 
رگید نان  ددـع  کی  وگب  ، درک راکـشآ  ار  هزجعم  نیا  هک  ییادـخ  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  :» دومرف شهارمه و  هب  درک  ور  سپـس.دش 

»؟ تساجک نونکا 

!« مناد یمن  نم  هک  منک  یم  دای  مسق  درک ، راکشآار  هزجعم  نیا  هک  ییادخ  نیمه  هب  ، ادخ ربمایپ  يا  : » تفگ وا 

شهارمه هب  سپـس  ، دـندش ـالط  هب  لیدـبت  اـهرجآ  نآ  دـندرک و  هاـگن  یلگ  تـشخ  ددـع  هـس  هـب  حیـسم  ترـضح  رگید  ياـج  رد 
« .تسوا دزن  نانددع  کی  هک  یسک  هب  قلعتم  رگید  ددعودو  نم  لام  الط  ياهرجآزا  کی  :» دومرف

: تفگ وا  ناهگان  ، تشگ جراخ  ادخ  ربمایپ  ناهد  زا  هلمج  نیا  ات 

رارق « مالـسلا هـیلع  » حیـسم ترـضح  ربارب  رد  درک و  جراـخ  ، دوـب شهارمه  هـک  يا  هـسیک  زا  ار  ناـن  دـعب  .تـسا » نـم  دزن  ناـن  نآ  » 
.« (1) درکرهاظاردوخ نطاب  هلیسو  نیدبوداد 
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ناطیش نامسیر 

هک ما  هدـید  یباوخ  اـیؤر  ملاـع  رد  بشید  :» درک ضرع  ناـشیا  هب  « يراـصنا یـضترم  خیـش  » ثحب سلجم  ردءالـضف  زا  یکی  يزور 
« .منک ضرع  ناتتمدخ  هک  مشکیم  تلاجخ  اما  ، دراد امش  هب  طابترا 

روبع تشاد و  تسد  رد  یمیخـض  كزان و  ياه  بانط  هک  مدـیدار  ناطیـش  باوخ  رد  :» تفگ وا  داد ، هزاجا  يراصنا  خیـش  نوچ  و 
»؟ ینکیم اهنیا  زا  يا  هدافتسا  هچ  تسیچ و  اه  بانط  نیا  : مدیسرپ وا  زا.درک  یم 

« .تسا نینمؤم  نتفیرف  نتخادنا و  ماد  هب  يارب  اه  بانط  نیا  :» تفگ

»؟ دراد فالتخا  رگیدکی  اب  اه  بانط  تماخض  ارچ  :» مدیسرپ وا  زا 

نامیا زا  هک  تسا  يدارفا  يارب  كزان  ياه  بانط  :» داد خساپ 
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یم هک  گرزب  بانط  نیا  هلمج  زا.دـشاب  یم  نید  ناگرزبو  ءاملع  نتخادـنا  ماد  هب  يارب  تفلک  ياـه  باـنط  دـنراد و  هرهب  يرتمک 
رازاب رد  دوخ  لابند  هب  ار  وا  ، دوب هک  یتقـشمره  اب  زورید.تسا  يراـصنا  یـضترم  خیـش  نتخادـنا  ماد  هب  يارب  ، تسا هدـش  هراـپ  ینیب 

« .تخیرگ نم  تسد  زا  درک و  هراپ  ار  بانط  وا  ناهگان  اما  ، مدیناشک

دنتساوخ نم  زا  لزنم  لها.دندمآ  ام  لزنم  هب  نامهم  دنچ  زورید.تسا  هتفگ  تسار  نوعلم  نآ  دومرف «: درک و  یمـسبت  يراصنا  خیش 
هدـش هتـشاذگ  تناما  نم  دزن  هک  یناریا  لوپ  يرادـقمراچان  هب  ، متـشادن رایتخا  رد  یلوپ  اما.مریگب  نانامهیم  يارب  هویم  يرادـقم  هک 
سپار یناریا  لوپ  مهدب و  ، مدرک هیهت  لوپ  هک  یماگنهات  مراذگب  ورگ  راد  هزاغم  دزن  ار  نآ  ات  متفر  رازاب  فرط  هب  متشادربار و  دوب 

.مریگب

: متفگو مداتفا  رکف  نیا  هب  ناهگان  ، متفر یم  هک  روطنامه  هار  رد 

»؟ ینک یم  اداار  دوخ  ضرق  هنوگچ  تقونآ  ، یتفر ایند  زا  رگید  هظحلدنچ  دیاش  ! یضترم » 

 « .مداد رارق  شلوا  ياج  هب  ار  لوپ  متشگزاب و  هناخ  هب  مدادن و  همادا  دوخ  هار  هب  رگید 

»؟ تسا مادک  یشک  یم  نآ  اب  ارم  هک  یبانط  هک  مدیسرپ  ناطیش  زا  نم  :» تفگ مرتحم  لضاف  نآ 

(1)  !« ییآ یم  نم  لابند  هب  هراشا  کی  اب  اریز  ، يرادن بانط  هب  يزاین  وت  :» تفگ دنکفا و  نم  هب  یهاگن  ناطیش 
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ییاوسر

هاگن اب  هشیمه  يو.درک  یمن  ار  یقالخا  تاروتسد  تیاعر  هکدرک  یم  یگدنز  يدرم  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ترـضح  نامز  رد 
.داد یم  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  نانآ  ، نامرحمان ندب  ندرک  سملو  شیاه 

لمع شا  یناـسفن  شهاوـخ  هب  زاـب  درم  نیا.درک  یم  زاـینوزار  دوـب و  هدز  گـنچ  ار  هـبعک  هدرپ  ینز  ، مارحلا دجـسم  رد  زور  کـی 
.دیبسچ رگیدکی  هب  تسد  ود  نآ  ناهگان  یلو  .داد  رارق  نز  نآ  تسد  يورار  شتسد.دومن 

.دیدرگ درم  نیا  يارب  يزیروربآ  ثعاب  دش و  شخپ  ناگمه  نیب  رد  تعرس  هب  ارجام  نیا  ربخ 

.تسین نیا  زج  مه  يا  هراچ  دوش و  عطق  دیاب  تسد  ود  ره  هکداد  روتسد  یضاق.دندرب  رهش  یضاق  دزن  ار  رفن  ود  نآ  هکنیا  ات 

چیه ارجام  نیا  رد  نز  اریز  ، دش ناگمه  بجعت  ثعاب  مکح  نیا 
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.تشادن یهانگ 

ناشیا دندرب و  ترـضح  تمدخ  ار  رفن  ود  نآ  مدرم.دنتـشاد  تماقا  « هکم » رد « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ترـضح  مایا  نامه  رد  اقافتا 
ياهتـسد شیوخ  كرابم  ياه  تسد  اب  دـندومرفاعد و  سپـس.دزادرپن  ییاهراک  نینچ  ماجنا  هب  رگید  هک  تفرگ  دـهعت  درمزا  ادـتبا 

.(1) دندرکادج مه  زا  ار  نانآ 

234- نآرق بلق 
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هانگ بقاوع 

شنارـسمه زا  یکی  ، دش شا  هناخ  دراو  زور  کی.دوب  رـسمه  ود  ياراد  يدرم  ، تسا هدش  لقن  « راونالاراحب » باتک مهدزاود  دلج  رد 
.تفر شرگید  رسمه  دزن  رطاخ  نیمه  هب.دوب  زامن  لوغشم 

لاـح هـچ  رد  وا  دـنیبب  دـنک و  هاـگن  ار  شرهوـش  اـت  دـنادرگربار  شرـس  ، تـشاد هـک  یتداـسح  تـلعب  ، دوـب زاـمن  لوغـشم  هـک  ینز 
.دنادرگرب ار  شرس  تسناوتن  رگید  دنام و  یقاب  لاح  نیمه  رد  نز  تروص  ناهگان.تسا 

.دشیدنیب يا  هراچ  تساوخ  وا  زا  دش و  شرهوش  نماد  هب  تسدراو  هراچیب  ، نز

شندرگ ياـه  هرهم  املـسم  ، دوـش هدـنادرگرب  لوا  لاـح  هب  نز  نیا  رـس  دـیهاوخب  رگا  :» تفگ بیبـط.دروآ  نز  دزن  یبـیبط  مـه  درم 
« .دیشک دهاوخ  يرتشیب  یتحاران  تسکشدهاوخ و 
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هبوت دوخ  لمع  زا  هک  دـنداد  روتـسد  نز  هب  « مالـسلا هیلع  » ماما.دـندرب « مالـسلا امهیلع  » رفعج نب  یـسوم  ماما  تمدـخ  ار  نز  راچان  هب 
.(1) دندینارگ رب  لوا  تلاح  هب  ار  نزرس  ترضح  ، درک هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  دوخ  راک  زا  یتسارب  وا  نوچ.دنک 
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هتسکش رهوگ 

ناطلـس هنیزخ  رد  رهاوج  ددع  کی.تسا  بلاج  یتسار  هب  هک  تسا  هدش  لقن  یناطلـسراد  هنیزخ  ناتـساد  یعادـلا » هدـع  » باتک رد 
شا هناـخ  رد  یقودنـص  رد  هناگادـج  ار  نآراد  هنازخ  رطاـخ  نیمه  هب  دوب ، ناطلـس  هقـالع  دروم  ریظن و  یب  رایـسب  هک  تشاددوجو 

.درک یم  يرادهگن 

هب راد  هنازخ  دـنزرف  اضق  زا.دـش  جراخ  هناخ  زا  ، دـنک لفق  ار  صوصخم  قاطا  برد  هکنیا  نودـب  درک و  تلفغ  راد  هنازخ  زور  کی 
.تسکش ار  نآ  یگنس  اب  ناهگان  هک  دش  نآاب  يزاب  لوغشم  دروآ و  نوریب  ار  ناطلس  هقالع  دروم  رهوگ  تفر و  قودنص  غارس 

هناوید لـثم  دـیود و  نوریب  هناـخ  زا  راو  هراـچیب  درک و  هدـهاشمار  شدوخ  گرم  ، دـید ار  هرظنم  دـش و  هناـخ  دراو  یتقو  راد  هنازخ 
.تفر یم  فرط  نآو  فرط  نیا  ، اه
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؟ دوش یم  هچ  ار  وت  هک  دیسرپ  دید و  ار  وا  شنمؤم  ناتسود  زا  یکیو 

هاـگنآ.داد حرـش  شتـسود  يارب  ار  هیـضق  و  »؟ دـشاب هنوگچ  یهاوـخ  یم  دـنیب  یم  مشچ  هب  ار  دوـخ  گرم  هک  یـسک  لاـح  :» تفگ
: دندومرف هک  يروآ  یمن  دای  هب  ار  « مالسلا هیلع  یلع  » شیامرفارچ :» تفگ شتسود 

( .دنام یم  یفخم  زین  مه  شوهزیت  مهف  زا  نآ  ندوب  یناهنپ  هک  دراد  دوجو  یناهنپ  فاطلا  اسب  هچ  ار  لاعتم  دنوادخ  »

رظنراهظا روطنیا  هرخالاب  دنا و  هدش  عمج  ءابطا  تسا و  هدش  یتخس  درد  هب  التبم  ناطلـس  دیـسر  ربخ  هک  دوب  رکف  نیا  رد  راد  هنازخ 
نایم رد  یئاذک  رهوگ  نآ  زا  تمـسق  کی  هلمجنم  ، دوش بیکرت  زیچ  دنچ  زا  دیاب  هک  تسا  ینوجعم  ضرم  نیا  ناود  هک  دـنا  هدرک 

.دشاب نوجعم 

.تفای تاجن  گرم  زا  راد  هنازخ  بیترت  نیدب.روایبار  نآ  تمسق  کی  اروف  نکشب و  ار  رهوگ  هک  دنتفگ  راد  هنازخ  هب  اذل 

.« (1) ددرگ یم  تباجااروف  اعد  ، دشاب تحلصم  دوش و  اعد  بلق  میمص  زا  رگا  يرآ  »
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نزریپ ياعد 

هک دوب  ینزریپ  ، مدرم نایم  رد.دـیدرگ  عیاض  اهتعارز  دـماین و  ناراب  لاـس  کـیرد  هک  تسا  هدـش  لـقن  « هدـشلا دـعب  جرف  » باـتک رد 
.دینارذگ یم  تشاد  رارقرهش  زا  جراخ  رد  هک  يرصتخم  تعارز  زا  ار  نانآ  روما  تشاد و  هلئاع  رفندنچ 

نزریپ.دـندرک یم  یبات  یب  دـندوب و  تحاران  دـندروخ و  یم  هصغ  یگمه  ، ور نیا  زا  ، دـندوب هدـش  راـچد  رقف  یگنـسرگ و  هب  مدرم 
: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  نابایب  رد  تفر و  نوریب  رهش  زا  ، دید لاونم  نیدب  ار  عضو  نوچ 

هاوـخ دراـبب و  ناراـب  هاوـخ  ، تسا وـت  اـب  لاـح  ره  رداـم  يزور  هـک  يدـنوادخ  يا  ، یتـسه عـیفر  شرع  بحاـص  هـک  يدـنوادخ  يا 
« ...نک حالصاار  ام  راک  تدوخ  ، درابن

شلد هب  ادخ  دوب ، رذگ  لاح  رد  اجنآ  زا  هک  نایعا ، زا  رفن  کی 
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»؟ تسا هدوب  ردقچ  لبق  لاس  رد  وت  تعارز  لصاح  دیسرپ «: وا  زا  اذل  .دزاس  هدروآرب  ار  نزریپ  نآ  تجاح  هک  تخادنا 

« .رانید هاجنپ  تسیود و  تفگ «: خساپ  نزریپ 

؟ تسا یفاک  وت  تشیعم  يارب  غلبم  نیا  ربارب  ود  ایآ  تفگ «: درم  نآ 

« .يرآ :» داد خساپ  نزریپ 

.تفر داد و  وا  هب  دروآ و  نوریب  دوخ  بیج  زا  رانید  دصناپ  اروفدرم 

.« (1) درادن یلطعم  مه  ادخ  يارب  وو  دوش  یم  تباجا  اروف  اعد  ، دشاب حالص  رگا  هک  تسا  نیا  ضرغ  »
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یهلا تمحر 

یگدنز يراکهانگ  ناوج  «، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  نامز  رد  هک  تسا  هدش  رکذ  هیداجـس » هفیحـص  حرـش  » باتک رد 
.درک یم 

ار وا  شردـپ  تبقاع  هکنیا  ات  ، دیـشخبن يدوس  ، درادرب دوخ  تشز  لامعازا  تسد  اتدرک  هظعوم  تحیـصنار و  وا  ردـقچ  ره  شردـپ 
.دومن نوریب  شا  هناخ  زا  ودرک  نیرفن 

ناکما هظحل  ره  تسا و  ضیرم  تخـس  شدنزرف  هک  دنداد  ربخ  شردپ  هب  ، دش راتفرگ  یتخـس  ضرم  هب  ناوج  ، هاتوک یتدم  زا  سپ 
« .ما هدرک  نیرفنار  وا  نم  تسین و  نم  دنزرف  رگید  وا  :» تفگ درکن و  ییانتعا  ردپ  اما.دنک  توف  دراد 

.درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  تفر و  ایند  زا  هکنیا  ات  ، دش رت  دب  شلاح  زور  هب  زور  ناوج 
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.درک يراددوخ  شرسپ  هزانج  عییشت  نفدو و  نفک  روما  رد  تکرش  زا  ردپ  دیسر ، شردپ  هب  نوچ  ناوج  توفربخ 

درک و بجعت  ، دید یلاع  ار  وا  یگدنز  لحم  لاحـشوخ و  ار  شدنزرف  نوچ  ردپ.تفر  ردپ  ندید  هب  ایؤر  ملاعرد  ناوج  ، ماگنه بش 
 : دیسرپ

.دش ایوج  شلاوحا  زا  ، تسا شدنزرفوا  هک  دیمهف  نوچ  درم  نآ.درک  قیدصت  رسپ  یتسه »؟ نم  رسپ  عقاو  وت  ایآ  »

دوخ ییاهنت  مدـید و  مشچ  شیپ  ار  دوخ  گرم  نوچ  اـما  ، مدوب باذـعراچدایند  رد  ، یگدـنز تاـظحل  نیرخآ  اـت  نم  :» تفگ ناوج 
، یتسه رت  نابرهم  يا  هدننک  محر  ره  زا  وت  هک  ییادـخ  يا  :» متفگ مدروآ و  دـنوادخ  هاگرد  هب  ور  هتـسکش  یلد  اب  ، مدرک ساسحار 

.« (1) داد رارق  شیوخ  فطل  تیانع و  دروم  دیشخب و  ارم  مه  دنوادخ  .ریذپب » ارم  ما ، هدروآوت  هاگرد  هب  ور  نم 
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ریقف نمؤم 

قحتـسم هک  ار  ینایادـگ  تسا  حیحـص  ایآ.نم  يالوم  :» درک لاؤس  « مالـسلا هیلع  » نیدـباعلا نیز  ماما  ترـضح  زا  « یلاـمث هزمح  وبا  » 
»؟ میراذگب باوج  یب.دنبلط  یم  یتجاح  ام  زا  ودنتسین 

رفن کی  نانآ  نیب  رد  دب  هچ.دنـشابن  قحتـسم.دنبلط  یم  یتجاح  هک  نانآ  همه  هک  یناد  یم  اجک  زا  :» دندومرف وا  خـساپرد  ترـضح 
»؟  دوش لماش  مه  ار  وتدش  بوقعی  ریگنماد  هک  یتبوقع  نآ  یساره  یمن  ایآ  ، دعب و.دشاب  هتشاد  دوجودنمتجاح 

رد تشادن  ندروخ  يارب  زیچ  چیه  بش  نآ  رد  هکریقف  نمومرفن  کیاقافتا.دوب  هدرک  حبذ  يدنفسوگ  « مالسلا هیلع  » بوقعی ترضح 
کمکوا هـب  یــسکدرکربص  هـچ  ره  اما.دــنناسرب  یکمک  وا  هـب  هناـخ  لـهاات  تـشگ  یم  « مالــسلا هـیلع  » بوـقعی ترــضح  فارطا 

هب.دروآ راشف  وا  هب  یگنسرگ  هرخالاب.درکن 
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.درک کمک  ياضاقتو  دروآرد  ادص  هب  ار  هناخ  برد  تفر و  « مالسلا هیلع  » بوقعی هناخ  فرط  هب  هک  يروط 

دش رود  اجنآ  زا  یگنـسرگ  لاح  رد  راوگرزب  نمؤم  نآو  دندرک  یهاتوک  وا  هب  ندناسر  کمکرد  « مالـسلا هیلع  » بوقعی هداوناخ  اما 
.تشگ نیمز  رب  شقن  فعض  تدش  زا  هک  دوب  هتفرن  هار  یمدق  دنچ  زونه  و 

رود تا  هناخ  زا  ، دوب ادـخ  تسود  هک  ار  ینمؤماریز  ، شاـب یهلا  يـالب  رظتنم  هکدیـسر  یحو  « مالـسلا هیلع  » بوقعی هب  بش  ناـمه  زا 
.يدرک

شدـنزرف قارف  رد  لاس  تسیب  « مالـسلا هیلع  » بوقعی هصالخ  دـمآ و  شیپ  « مالـسلا هیلع  » فسوی نتخادـنا  هاچ  هب  يارجاـم  دـعب  زور 
.(1) درک هیرگ  ، فسوی
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ادخ لیلخ 

هیلع » مـیهاربا ترــضح  : تـسا هدرک  لـقن  یتـیاور  « مالــسلا هـیلع  » رقاـب دـمحم  ماـما  زا  بوـلقلا » هاـیح  » باـتک رد  « یــسلجم همـالع  »
.دریگب تربع  دنوادخ  تاقولخم  زا  ات  درک  یم  تحایس  ریس و  اهرهش  اهنابایبرد و  « مالسلا

نترب هنیمشپ  سابل  هدرک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  شیادص.تسادخ  ابزاینو  زار  تدابع و  لوغـشم  هکدید  ار  رفن  کی  ، ینابایب رد  يزور 
.تسا هدومن 

مدیدرگ دونشوخ  وت  زاین  زار و  زا  :» دومرف وا  هب  تفر و  دباع  دزن  « مالسلا هیلع  » میهاربا ترـضح  ، دناسر نایاپ  هب  ار  شیوخ  زامن  نوچ 
« .میایب اجنآ  هب  وت  رادید  يارب  ات  هدبار  تلزنم  یناشن  ، یهاوخ یم  رگا  .موش  نیشنمه  وت  اب  مراد  تسود  لاح  ، مدرب تذل  و 
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یمنوت ، تسایرد فرط  نآ  نم  هناخ  هک  اریز  ، ییایب نم  هناخ  هب  تسین  رودقم  وت  يارب  :» درک ضرع  « مالـسلا هیلع  » ادخ ربمایپ  هب  دباع 
!« ینک روبع  يا  هلیسو  چیه  نودبایرد  زا  یناوت 

»؟ يرذگیمایرد زا  هنوگچ  وت  سپ  دومرف «: وا  هب  « مالسلا هیلع  » میهاربا

« .منکیمروبع يا  هلیسو  چیه  نودب  بآ  يور  زا  نم  :» تفگ دباع 

ات میورب  وت  لزنم  هب  ات  زیخرب  لاح.داد  دهاوخ  روبع  مه  ارمدهد  یم  روبع  بآ  زا  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  دومرف «: مالـسلا  هیلع  میهاربا 
« .مشابوت دزن  بشما 

لابند هبو  تفگ  هللا » مسب  » وا زا  سپ  مه  « مالـسلا هیلع  » میهاربا.تشذگ بآ  زا  دـنار و  نابز  رب  « هللا مسب  » دـباع ، دندیـسر ایرد  هب  نوچ 
.دندیسر لزنم  هب  ود  ره  هکنیا  ات  درک  بجعت  رما  نیا  زا  دباع.درک  تکرحوا 

»؟ تسا رت  تخسرگید  ياهزور  زا  زور  مادک  :» دیسرپ وا  زا  « مالسلا هیلع  » میهاربا ترضح 

« .دهد یم  ازج  ناشرادرک  ببس  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  يزور  :» درک ضرع  دباع 

« .میشاب ناما  رد  يزور  نینچ  رش  زا  ات  مینک  اعد  نینمؤم  يارب  نامدوخ و  يارب  ایب  سپ  :» دومرف « مالسلا هیلع  » میهاربا ترضح 

یماگنه اتو  ، تسا هدشن  هدروآرب  زونه  هک  ما  هتساوخ  یتجاح  دنوادخزا  هک  تسا  لاس  هس  اریز  ، منکیمن اعد  رگید  نم  :» تفگ دباع 
« .تساوخ مهاوخن  یتجاح  دنوادخ  زا  رگید  ، دوشن هدروآرب  متجاح  نأ  هک 

ار يا  هدنب  ادخ  هاگره  ، دباع يا  :» دومرف « مالسلا هیلع  » میهاربا
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دوز ار  شیاعد  ، دشاب هتشادن  تسود  ار  يا  هدنب  نوچ  ودنک  تاجانم  رتشیب  وا  اتدنک  یمن  باجتسم  ار  شیاعد  ، دشاب هتـشاد  تسود 
« .دنکن اعد  رگید  وا  ات  دنکفا  یم  يدیما  ان  شلد  رد  ایدناسر  یم  تباجا  هب 

ار ینارون  ابیز و  یکدوک  دوخ  دبعم  فارطا  رد  يزور  :» تفگ واو  دیـسرپاردباع  درم  تجاح  «، مالـسلا هیلع  » میهاربا ترـضح  هاگنآ 
میهاربا ترـضح  ادـخ  لیلخ  رـسپ  ، لیعامـسا نم  :» تفگ وا  ، مدیـسرپ ار  شمان  كدوک  زا.دوب  يا  هلگ  ندـینارچ  لاـح  رد  هک  مدـید 

« .متسه

« .تسا هدشن  باجتسم  زونه  نم  ياعد  اما  ، دهد ناشن  نم  هب  ار  دوخ  لیلخ  هک  متساوخ  دنوادخ  زا  نم  تقو  نآ  رد 

« .متسه ادخ  لیلخ  نمو  ، تسا هدرک  باجتسمار  تیاعد  دنوادخ  کنیا  ، دباع يا  :» دومرف مالسلا  هیلع  میهاربا 

.درک رکش  ار  ادخ  دیسوب و  تفرگ و  شوغآرد  ار  « مالسلا هیلع  » میهاربا ترضح  دش و  داش  رایسب  ، دینش ار  نخس  نیا  نوچ  دباع 

.(1) دندرک اعد  نینمؤم  يارب  ود  ره  ، نآ زا  سپ 
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گرم

ینامهم هب  ، دوب فیحن  تماق و  هتسکش  رایسب  هک  درمریپ  رفن  کی  يزور.دنتشاد  نامهم  تاقوا  بلغا  «، مالسلا هیلع  » میهاربا ترـضح 
.تفر ناشیا 

تردق مه  شناهد  دزیرب و  شناتسد  زا  اذغ  دش  یم  ثعاب  دیزرل و  یم  شناتسد  ندروخ  ماگنه  تشاد و  یمرب  ماگ  یتخـس  هب  يو 
.تخیر یم  شبل  هشوگ  زا  بآ  تشادن و  ار  اذغ  يرادهگن 

.درک یمرگ  ییاریذپ  وا  زا  ودش  نوزحم  رایسب  هرظنم  نیا  ندید  زا  « مالسلا هیلع  » میهاربا ترضح 

يریپ هب  یهاوخ  یم  اـیآ  ، تسا نس  تلوهک  هجیتن  نیا  « مالـسلا هیلع  ،» میهاربا يا  :» درک ضرع  دـیدرگ و  لزاـن  « مالـسلا هیلع  » لـیئربج
»؟ یسرب

نیا رگم  مهاوخ  یمن  يرمع  نینچ  نم  :» دومرف « مالسلا هیلع  » میهاربا
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.دشاب پ» هدرک  ردقم  نم  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک 

« .دیدرگ دهاوخ  الب  تبکن و  راچد  یگدنز  ، دوش هتفرگ  تمعن  نیا  رگا  ، تسا تمعن  رشب  يارب  گرم  »
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تالکشم لمحت 

یهاوخ یمن  رگم  :» تفگ درک و  ادـص  ار  وا  باـصق  ، دیـسر یباـصق  هزاـغم  کـیدزن  یتـقو.درک  یم  روبع  رازاـب  زا  نینمؤـم  زا  یکی 
»؟ يوش یم  در  هلجع  اب  نینچ  هک  يریگب  تشوگ 

« .تسا رت  بسانم  لبق  ياهزور  زا  هک  ، مراد یبوخ  تشوگ  زورما  نم  اما  :» تفگ ، دینش ار  نمؤم  درم  یفنم  خساپ  یتقو  باصق 

.درخب تشوگدناوت  یمن  ، لوپ نتشادن  تلع  هب  هک  تفگ  باصق  هب  نمؤم  درم  و 

ار تدوـخ  ضرق  يدرک ، هیهت  لوـپ  تقوره.مشورف  یم  سنج  هیـسنوت  هب  نم  ، درادـن يداریا  :» تفگو درک  يدرمناوـج  مـه  باـصق 
« .نک تخادرپ 

ودرک يراددوخ  تشوگ  نتفرگ  زا  راکزیهرپ  ودباع  صخش  اما 
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!« منک هیهت  شیارب  تشوگ  ادعب  هک  مهد  یم  هدعو  دوخ  مکش  هب  ، مزادرپب ار  لوپ  دعب  هک  مهدب  لوق  امش  هب  هکنآ  ياج  هب  :» تفگ

فرطرب ار  دوخ  تالکشم  ،و  هدرک ضرق  نارگید  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  رتدنمشزرا و  ، اه یتخس  تالکشم و  ندرک  لمحت  »
.« (1) دیامن
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ریخ لمع 

رازه هد  غلبم  لاس  ره  دوب  روبجم  يو  .دوب  « مالـسلا هیلع  » يرکـسع نسح  ماما  رـصاعم  گرزب و  ياـملع  زا  یقرب » دـمحم  نب  دـمحا  »
دـش یم  شدـیاع  نیمز  نآ  زا  هکار  يدوس.تشاد  « ناشاک » فارطا رد  یعیـسو  نیمز  وا.دزادرپب  تایلام  ناونع  هب  تموکح  هب  مهرد 

.دنتشاد یمرب  تموکح  نارازگراک  ، تایلام تباب  هلاسره 

.دندرک هبلاطم  تایلام  مهرد  رازه  هد  وازاودنتفر  یقرب  دمحا  غارس  هب  تموکح  نارومأم  لاس  کی 

.دراذگب نایم  رد  ار  عوضوم  دورب و  هاشداپ  ریزو  یناردام » نسحلاوبا  » دزن هب  تفرگ  میمصت  ، دش وا  بجعت  ثعاب  رما  نیا 

یقمر دوب و  وا  يور  رسرب و  يرایسب  ياهمخز  هک  دید  ار  روجنر  هدروخلاس و  يدرمریپ  ، دیسر « نیتکوک » تختیاپ « ير » رهش هب  یتقو 
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.دوب هدنامن  یقاب  شیارب 

لها رادتـسود  وت  دننامه  نم  ، دمحا يا  :» تفگ ، درک یم  هلان  هک  یلاح  رد  درمریپ.دیـسرپ  ار  وا  لاوحا  تفردرمریپدزن و  یقرب  دـمحا 
« .ما هتشگ  راتفرگ  تخس  هک  سرب  نم  داد  هب  ، متسه « مالسلا مهیلع  » تیب

هک دندرب  تیاکش  نیتکوک  دزن  هب  راب  رد  ناسوساج  ، مدوب دنمتورث  يدرم  نم  تفگ «: باوج  رد.دیـسرپ  وا  زا  ار  هعقاو  نایرج  یقرب 
.مزادنارب ار  وا  تموکح  ات  ما  هدرک  هئطوت  نم 

دعب دندز و  یلصفم  کتک  ارم  سپـس.دندروآ  اجنیا  هب  ارم  دندرک و  هرداصم  ار  ملاوما  مامت  دندمآ و  نم  هناخ  هب  نیتکوک  فرط  زا 
« .دندرک اهر  ناج  همین 

یم مه  ار  شیوخ  راـک  هک  یتروص  رد  ، دـهن ناـیم  رد  ینارداـم  نسحلاوـبا  اـب  ار  عوـضوم  نیا  هنوـگچ  اـت  تفر  ورف  رکف  هب  یقرب  و 
ار شا  هتـساوخ  ود  ره  ای  دنک و  در  ار  شرگید  هتـساوخ  دریذپب و  ار  شتـسود  هتـساوخ  نسحلاوبا  دوب  نکمم.دـیوگبوا  هب  تساوخ 

.دنکن تباجا 

نآ رد  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  شیامرف  نیا  ، دش زاب  هک  يا  هحفـص  نیلوا.دنک  هعلاطم  ات  تشادرب  ار  یباتک  هک  دوب  راکفا  نیا  رد  و 
« .دیامرف یماور  ار  شتجاح  مه  ادخ  ، دروآرب ار  ینمؤم  تجاح  سکره  :» دوب هدش  رکذ 

تساخرب یقرب  دمحا.تسا  هدرک  نشور  ار  شفیلکت  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  هک  دیمهف  دش و  لاحـشوخ  رایـسب  ، هلمج نیا  ندید  اب 
.تفر نسحلاوبا  دزن  درمریپ  نآ  راک  لابند  هب  و 

ایند زا  ار  تا  هرهب  نک و  نیمأـت  ار  تترخآ  ، تسا هداد  وت  هب  هچنآزا  :» درک توـالت  ار  هیآ  نیا  ، دیـسر نسحلاوبا  تمدـخ  هب  یتـقو  و 
شومارف
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.« (1) تسا هدرک  یکین  وت  هب  ادخ  هک  نانچمه  ، نک یکین.نکم 

تنسحا یقرب  دمحا  هب  هیآ  نیا  ندینـش  اب  ؛ دوب « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » دمحم لآ  هب  دنمقالع  لضاف و  نایعیـش  زا  هک  یناردام  و 
.دنک حرطم  ار  شتجاح  تساوخوا  زا  تفگ و 

.دناسر نسحلاوبا  ضرع  هب  ، دوب هداد  خر  درمریپ  نآ  يارب  هک  ار  ییارجام  دمحا 

»؟ هانگیبو تسا  هعیش  وا  يراد  نیقی  :» دیسرپ نسحلاوبا 

« .تسا « مالسلا مهیلع  » تیب لها  ناتسود  زا  وا  ، یلب :» داد خساپ  دمحا 

هارمه ار  وا  لاوما  هاگنآ.درک  كاپ  رتفد  زا  ار  شمان  سپس  ؛ دنروایباردرمریپ هدنورپ  داد  روتـسدو  دز  ادص  ار  شمالغاروف  نسحلاوبا 
دمحا هکنیا  نودـب  دـعب  و.داتـسرف  درمریپ  يارب  شا  یـصخش  لاوما  زا  يراوـس  بکرم  کـی  تعلخ و  ناوـنع  هب  ساـبل  تسد  کـی 
هیفـصت وا  یتایلام  یهدـب  باـسحودوش  هتخیر  یقرب  دـمحا  باـسح  هب  مهرد  رازه  هد  : » تشون تشادرب و  يذـغاک  ، دـیوگب ینخس 

« .ددرگ

هب امش  هک  تسا  یتمدخ  لباقم  رد  هیده  نیا  :» تفگ داد و  دمحا  هب  هیده  ناونع  هب  مهرد  رازه  هد  تشادرب و  يدیفـس  تارب  سپس 
« .مهد تاجن  يراتفرگزاار  « مالسلا مهیلع  » تیبلها ناتسود  زا  یتسود  دیدش ، ثعاب  دیدرک و  نم 

رگا ؛ ینک لطاب  ار  ریخ  لمع  نیا  باوث  یهاوخ  یم  ایآ  :» تفگ وا  اـما  ، دـسوبب ار  شتـسد  تساوخ  ، تفرگ ار  تارب  نوچ  یقربدـمحا 
« .دیسوب مهاوخ  ار  وت  ياپ  نم  ، یسوبب ارم  تسد 

همه نیا  ، دنک یم  هچ  « مالسلا مهیلع  » تیبلها تبحم  دینیبب 
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.« (1) دبای یم  هدنمرش  ار  دوخ  زاب  ، تسا هدرک  تمدخ 
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بش همین  رد  یسردایرف 

یگدنز يدرم  لحم  نیا  رد  « هریزج » مان هب  دوب  يدابآ  لحم  « هیکرت » زرم کیدزن  »و  قارع روشک « لامش  رد  « لصوم » رهـش یکیدزن  رد 
هناخ برد.دوب  ماع  صاخ و  دزنابز  تمارک  ششخب و  ردو  دوخ  نامز  فارـشا  نایعا و  زا  یکی  يو  .تشاد  مان  همیزخ »  » هک درکیم 

.درک یم  هعجارم  يو  هناخ  هب  تشاد  زاین  سکره  دوبزاب و  هشیمه  شا 

دوخ ییاراد  لاوما و  مامت  يو  هک  تشگ  ررقم  نیا  رب  یهلا  تمکح  هکنیا  ات  ، درک يرپس  تروص  نیدب  ار  دوخ  رمع  اه  لاس  همیزخ 
زا سپ.دیامن  ءادا  ار  دوخ  ضرق  ات  درک  شلزنم  هیثاثا  شورف  هب  مادقا  دـش و  نتفرگ  ضرق  هب  روبجم  هک  ییاج  ات  ، دـهدب تسدزا  ار 

.دش راتفرگ  دیدش  ترسع  یتخس و  هب  ، دوب هتخورف  مه  ار  شا  یگدنز  لیاسو  مامت  هک  وا  دادن و  ضرق  وا  هب  یسک  رگید  ، يدنچ
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.دوب هریزج  مکاح  همرکع »  » مان هب  يدرف  ، ماگنه نامهرد 

زا شتـسد  هدش و  نیـشن  هناخ  ، یلوپ یب  تلع  هب  تسا  یتدم  وا  هکدـنتفگ  يو  هب.دیـسرپ  ار  همیزخ  لاوحا  شـسلجم  رد  يو  يزور 
.تسا هدیدرگ  هاتوک  ایند 

رمع يراوخ  اب  دیاب  نونکا  ، هدوب اه  تشذگ  اه و  شـشخب  نآ  لها  هک  يدرم  ارچ  هک  تشذگ  تخـس  رایـسب  همرکع  رب  هتکن  نیا  و 
لزنم فرط  هب  وا  هارمه  داد و  شمالغ  هب  تشادرب و  الط  یفرـشا  رازه  راـهچ  لاـملا  تیب  زا  بش  ناـمه  رد  اذـل.دنک  يرپس  ار  دوخ 

.داتفا هار  هب  همیزخ 

نم هب  ار  لوپ  هسیک  نونکا  :» تفگ مالغ  هب  دشاب  هارمه  صالخا  ابو  ایر  نودب  شراک  هکنیا  يارب  ، دیـسر همیزخ  هناخ  کیدزن  یتقو 
« .درگزاب رصق  هبو  هدب 

ادـص هب  ار  برد  دیـسر و  همیزخ  هناخ  هب  هدیـشوپ  تروص  ورـساب  ، بش یکیراـت  رد  تفرگ و  شودرب  ار  لوپ  هسیک  مکاـح  باـنج 
.دروآرد

»؟ تسیک :» تفگ دوشگ و  ار  برد  همیزخ 

« .ما هدروآوت  يارب  يا  هیده  متسه و  برع  رفن  کی  :» داد خساپ  مکاح 

»؟ تسیچ هیده  نیا  :» دیسرپ همیزخ 

تالکشم دیاش  ات  ما  هدروآ  ار  لوپ  نیا  ، يا هدش  راتفرگ  هک  مدوب  هدینـش  ؛ درادن ار  امـش  لباق  هتبلا  .تسا  یفرـشا  رازه  راهچ  :» تفگ
« .ددرگ لحوت 

« .مریگب ار  هیده  نیا  وت  زا  تسا  لاحم  ، ینکن یفرعم  ار  دوخ  وت  ات  :» تفگ يروابان  اب  همیزخ 

ار لوپ  نیا  ، مرادن دوخ  یفرعم  هب  يزاین  :» داد خساپ  همرکع 
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« .ریگب

هدـننک ناربـج  نم  درک «: یفرعم  ار  دوخ  یبـقل  نینچ  اـب  ، همرکعراچان.دـنک یفرعم  ار  دوـخ  همرکع  هکدـیزرو  رارـصا  همیزخ  اـما  و 
.دش رود  اجنآ  زا  اروف  تشاذگ و  همیزخ  دزن  ار  لوپ  سپس  « .متسه ناگرزب  تالکشم 

راهظا شرـسمه  « .دنا هدروآ  هیدـه  نامیا  رب  يرایـسب  لوپ  هک  نک  نشور  ار  غارچ  :» تفگ شرـسمه  هب  درب و  هناخ  هب  ار  لوپ  همیزخ 
: تشاد

»؟ تسا هدروآ  ار  لوپ  نیا  ، بش همین  نیا  رد  یسک  هچ  اما.میرادن  غارچ  ندرک  نشور  يارب  ینغور 

« .دومن یفرعم  ناگرزب  تالکشم  هدننک  ناربج  اردوخ  طقف  تفگن  ار  شمان  ، مدرک رارصا  هچ  ره  :» تفگ همیزخ 

»؟ يدوب هتفر  اجک  بش  تقو  نیا  دیسرپ «: وا  زا  نانک  ضارتعا  شرسمه  ، دیسر شا  هناخ  هب  همرکع  یتقو  ، رگید فرط  زا  اما 

راـیتخا يرگید  رـسمه  اـمتح  :» تفگ درکن و  لوبق  ار  شرهوش  فرح  نز  « .مدوب هتفر  نوریب  يراـک  ماـجنا  يارب  :» داد خـساپ  همرکع 
« .يا هتفر  وا  دزن  هدرک و 

هدش یتالکـشم  رقف و  راچد  هک  همیزخ  ندـید  هب  متفر  :» تفگ هرخالابو  دیـشخبن  يروس  درک ، راکنا  ار  عوضوم  نیا  همرکع  هچ  ره 
« .مدرک یفرعم  ناگرزب  تالکشم  هدننک  ناربج  ار  دوخ  هتبلا  ، مدیشخب یفرشا  هکس  رازه  راهچ  وا  هب  ،و  دوب

.تشادرب همرکع  نماد  زا  تسد  تفرگ و  مارآ  نز  هاگنآ 

هلیـسو هب  و.دومن  تخادرپ  ار  دوخ  ياه  يراکهدـب  دیـشخب و  ناماس  ار  دوخ  ياـهراک  دوب ، هدیـسر  شتـسد  هب  هک  یلوپ  اـب  همیزخ 
.تفر يوما  هفیلخ  دزن  درک و  رفس  ماش  هب  لوپ  نامه 
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»؟ دوب هداد  يور  یلکشم  وت  يارب  ایآ  ، يدمآ یمن  اجنیا  هک  دوب  لاس  دنچ  :» دیسرپ وا  زا  هفیلخ 

( .مدوب هدش  تسدیهت  دوب و  هتفرگ  تخس  نم  رب  راگزور  یتدم  ، یلب :» داد خساپ  همیزخ 

 « .منک ناربج  ار  وت  لکشم  ات  يدمآ  یم  نم  دزن  هب  : » تفگ هفیلخ 

« .متشادن ار  اجنیا  هب  ات  ندمآ  هیارک  لوپ  یتح  نم  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  : » تفگ همیزخ 

»؟ ییایب نم  دزن  یتسناوت  روطچ  نونکا  سپ  :» دیسرپ هفیلخ 

؛ تفرگ تروص  نم  راک  رد  یشیاشگ  : » تفگ خساپ  رد  همیزخ 

هیدـه نم  يارب  یفرـشا  رازه  راهچ  ، درک یفرعم  ناـگرزب  تالکـشم  هدـننک  ناربج  ار  دوخ  هک  يدرف  بش  کـی  هک  تروص  نیدـب 
« .تفر ، دناسانشب ار  دوخ  هکنیا  نودب  ،و  دروآ

یگدیـسر وت  يراـتفرگ  هب  هریزج  مکاـح  همرکع  ارچ  یتسار.مدرکیمریدـقت  وا  زا  متخانـش و  یم  ار  وا  نم  شاـک  يا  : » تفگ هفیلخ 
؟ درکن

خیبوـت همیزخ و  ياـه  يراـتفرگ  ناربـج  رطاـخ  هب  تـفرگ  میمـصت  هـفیلخ  هجیتـنرددرک  یعـالطا  یب  راـهظا  هلئـسم  نـیا  زا  هـمیزخ 
هب ار  همیزخ  دومن و  لزع  دوخ  ماقم  زا  ار  وا  تشون و  همرکع  يارب  يا  همان  رطاخ  نیمه  هب.درپسب  يو  هب  ار  هریزج  تموکح  ، همرکع

.درک بوصنم  هقطنم  نآ  تموکح 

هدـهاشم وا  راـک  رد  یهابتـشا  رگا  دـنک و  یگدیـسر  شتموـکح  ناـمز  رد  همرکع  ياـه  باـسح  هب  تساوـخ  همیزخ  زا  نینچمه  و 
.دتسرفب ماش  هب  هتسب  تسدار  يو  ، درک
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دیدـج مکاـح  لابقتـسا  هب  همرکع  هارمه  رهـش  مدرم  ، ناـمز نآ  موسر  قبط.درک  تکرح  تفرگ و  ار  هریزج  تموکح  مکح  ، همیزخ
.دنتفر

يروآدای ، دوب هدرک  شقح  رد  هک  ار  یفطل  هکنیا  نودـبودناشن  شیوخ  ياج  هب  ار  وا  همرکع  ، تفالخ زکرم  هب  همیزخ  نتفر  زا  دـعب 
.دومن یظفاحادخ  يو  زا  ، دیامن

.دوش یگدیسر  - همرکع لبق  مکاح  ياه  باسح  هبداد  روتسد  ، دیدرگ رقتسم  دوخ  ماقم  رد  همیزخ  هک  نآ  زا  سپ 

راهچ نیا  دیاب  :» تفگ وا  هب  درک و  راضحا  ار  همرکع  همیزخ.دشادیپ  يرسک  همرکع  باسح  رد  رانید  رازه  راهچ  ، یسرباسح زا  سپ 
 .« ینادرگزاب لاملا  تیب  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  رانیدرازه 

یگدیـسر ناگراچیب  هب  ما و  هدومن  یمومع  ياهراک  فرـص  هکلب.ما  هتـشادنرب  دوخ  يارب  ار  لوپ  نیا  نم  :» تفگ خـساپ  رد  همرکع 
« .مرادن غلبم  نیا  تخادرپ  يارب  یلوپ  نونکاو  ما  هدرک 

اب ، دـنک یم  يراددوخ  مه  شراک  ندرک  وگزاـب  زا  تسا و  هدرک  جرخ  يو  تاـجن  يارب  ار  لوپ  نیا  همرکع  دوبن  هجوتم  هک  همیزخ 
« .يورب نادنز  هب  ای  ینادرگزابار و  لوپ  نیا  دیاب  ای  درادن ، يدوس  اه  هناهب  نیا  :» تفگ درک و  شاخرپوا  هب  يدنت 

.دننزب قالش  ار  واو  دنزادنایب  نادنز  هب  ار  همرکعداد  روتسد  مه  همیزخ  ،و  دومن رارکت  ار  شفرح  نامه  همرکع  اما 

ایآ ، همیزخ يا  :» داتسرف ماغیپ  همیزخ  يارب  درواین و  تقاط  رگید  ، دید همیزخ  نارومأم  قالش  ریز  رد  ار  شرهوش  همرکع  رسمه  یتقو 
»؟ تسا نیا  ناگرزب  تالکشم  هدننک  ناربج  » زا ینادردق  شاداپ و 

هب اروف  دیدرگ و  تحاران  رایسب  ، دینش ار  ماغیپ  نیا  همیزخ  یتقو 
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زا ار  ریجنز  سپـس.دومن  یهاوخ  ترذعم  وا  زا  داتفاوا و  ياهاپ  يور  دـیناسر و  همرکع  هب  ار  دوخ  داتفا و  هار  هب  رهـش  نادـنز  فرط 
« .دنبب نم  ياپ  هب  ار  ریجنز  نیا  :» تفگ وا  هب  دوشگ  همرکع  ياپ 

« .ما هدرکن  وت  يارب  يراک  هک  نم  ، تسا هدش  هچ  رگم  : » تفگ نابرهم  ینحل  يدرسنوخ و  اب  همرکع  زا 

»؟ يدادن تاجنارم  يدرکن و  کمک  نم  هب  بش  نآ  رد  وت  ایآ  :» دیسرپ همیزخ 

« .دوب دنوادخ  يارب  راک  نیا  هکلب  ، مدرکن ار  راک  نیا  وت  يارب  نم  اما  ، یلب تفگ «: خساپ  همرکع 

دومن کمک  نم  هب  هک  تسا  يدرمناوج  نامه  نیا  : » تفگ ودرب  هفیلخ  دزن  مارتحا  تزع و  لاـمک  رد  ار  همرکع  همیزخ ، هرخـالاب  و 
زاب همرکع  هب  هرابود  ار  تموکح  هک  تسا  نیا  نآ  و  مراد ، یـشهاوخ  امـش  زا  کنیا  دیا ، هدرک  لزع  تموکح  زا  ار  واامـش  نوچ  و 

« .دیراذگاودوخ لاح  هب  مه  ارم  دینادرگ و 

« .دنامب یقاب  شماقم  رد  همیزخ  تسا  رتهب  مهاوخ  یمن  ار  هریزج  تموکح  رگید  نم  :» داد خساپ  مه  همرکع 

.(1) درک رگید  یناکم  تموکح  هب  بوصنم  ار  وا  داد و  يا  هیده  همرکع  هب  هفیلخ  تبقاع 
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یتشهب لخن 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  يا  :» درک ضرع  تفر و  ناشیا  تمدـخ  «، ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  باحـصا  زا  یکی 
مخ ام  هناخ  يور  هبلخن  نیا  زا  يا  هخاش  هک  ، دراد ییامرخ  تخرد  مناگیاسمه  زا  یکی  .تسا  هدش  ادـیپ  نم  يارب  یلکـشم  «، ملـسو

یماـمرخ نیا  زا  دنتـسه  کـچوک  هک  منادـنزرف  تاـقوا  یـضعب  اـم ، لزنم  طاـیح  هب  دـتفا  یم  نآ  زا  ییاـمرخ  یهاـگ  تسا و  هدـش 
« .مدش عنام  مدیود و  نم  هک  دراذگ  ناهد  رب  ار  لخن  نآ  يامرخ  تساوخ  یم  اهنآ  زا  یکی  مه  زورما.دنروخ 

هیاسمه هناخ  يور  هب  شا  هخاش  هک  ار  یلخن  :» دومرف وا  هب  درکراضحاار و  لخن  بحاص  «، ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  و 
« .مراپس یم  وت  هب  ترخآ  ردار  یتشهب  ياه  لخن  زا  لخن  کی  نم  لباقم  رد  شورفب و  نم  هب  تسا  هدش  مخ  تا 
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.درکن لوبق  ، تشادن نیسپاو  يایند  هب  مه  ینامیا  ،و  دوبن لئاق  لخن  ود  نیا  نیب  یتهابش  هک  وا  اما 

نم هب  دراد.لخن  نیدـنچ  هک  تشهبرد  هچغاب  کـی  ربارب  رد  ار  تخرد  نیا  دومرف «: « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ رگید  راـب  و 
« .شورفب

هک ما  هدینـش  :» تفگ تفر و  لخن  بحاـص  دزنودـش  علطم  ارجاـمزا  « حادـحدوبا  » ماـن هب  يدرم  هکنیا  اـت.درکن  لوبق  درم  نآ  مه  زاـب 
« .يا هدرک  يراددوخ  نآ  نتخورف  زا  وت  ،و  دراد ار  دوت  لخن  دیرخ  دصقربمایپ 

« .درخب تساوخ  یم  هیسن  ار  لخن  نآ  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ هک  اریز  ، یلب :» تفگ وا 

»؟ یشورفب ، دراد یبوغرم  ياه  تخرد  هک  نم  هچغاب  کی  لباقم  رد  ار  لخن  نیا  يرضاح  ایآ  :» تفگ حادحدوبا 

.دیرخ مه  حادحد  وباو.تخورف  ار  تخرد  نآ  ودرک  لوبق  لخن  بحاص 

نالف زا  دیتساوخ  یم  هک  ار  ییامرخ  تخرد  نم  :» درک ضرعو  تفر  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  دزن  حادـحد  وبا  بانج 
« .مشورفب یتشهب  هچغاب  نامه  لباقم  رد  امش  هب  ار  تخرد  نآ  مهاوخ  یم  نونکا  ، مدیرخ وا  زا  ، دیرخب صخش 

(1) درک هلماعم  يو  اب  یتشهب  ناتسوب  هس  اب  ار  تخرد  مه  ترضح 
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تشگزاب

دربن ههبج  رد  گنج  عقاوم  رد  دنتـسناوت  یمن  ناناملـسم  همه  نوچ  «، هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  ناـمز  رد  مالـسا و  ردـص  رد 
گنج هـب  اـهنآزا  یکی  رگا  اـت  تـسب  یم  يردارب  دـقع  ود  هـب  ود  ، ناناملـسم نـیب  « هـلآو هـیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربماـیپ  ، دـنوش رـضاح 

.دنک یگدیسر  شردارب  دوخ و  هداوناخ  عضو  هب  يرگید  ، تفر

.دناوخ يردارب  دقع  « يراصنا هبلعث  »و« نمحرلا دبع  نب  دیعس  » ياه مان  هب  نینمؤم  زا  رفن  ود  نیب  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ زا 

دوخ و یگدـنز  هرادا  اـت  دـنام  « هنیدـم » رد هبلعث  تفر و  گـنج  هب  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  هارمه  دیعـس  « كوبت » گـنج رد 
.دوش راد  هدهعار  شتسود 

وا رسمه  زا  تفر و  یم  دیعس  هناخ  برد  تشپ  هب  زور  ره  هبلعث 
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وا تروص  هب  شمشچ  هاگآ  دوخان  ، درک لاؤس  ار  شیاهراکدیعس  رـسمه  زا  یتقو  زور  کی.دهد  ماجنا  ات  دیـسرپ  یم  ار  شیاهراک 
دایرف وا  رب  ناهگان.دوب  فیفع  نمادکاپ و  ینز  هکدیعـس  رـسمه.درک  زارد  تسد  وا  يوس  هب  اذـل.دنک  ظفح  ار  دوخ  تسناوتنوداتفا 

راثن ادـخ  هار  رد  ار  شناج  ات  تسا  هتفر  گـنج  هب  تردارب  ، وترب ياو  ؟ يا هداـتفا  تناـیخ  لاـیخ  هب  هک  یـسرت  یمنادـخ  زا  اـیآ  دز «:
»؟ يا هتخود  نم  هب  تنایخ  عمط و  مشچ  وت  یلو  ، تسا هدرپس  وت  هب  ارم  ،و  دنک

هوک هب  رـس  ، یتحاراـن يور  زا  درک و  نوگرگد  ار  وا  تسـشنورف و  شبلق  رب  يریت  نوچ  ، نز نخـس  ، دوـب نمؤـم  يدرف  اـتاذ  هک  هبلعث 
.تخادرپ ادخ  زا  شزرمآ  بلط  هبوت و  هب  اجنآ  رد  تشاذگ و  نابایبو 

زا ، دیـسر هناـخ  هب  یتقو  .تفر  دوخ  هناـخ  هب  دوب  ناـنآ  نیب  رد  هک  مه  دیعـس.دنتشگرب  گـنج  زا  شناراـی  ربماـیپ و  ، دـعب زور  دـنچ 
.داد حرش  شیارب  ار  ارجام  وا  دش و  ایوج  ار  هبلعث  لاوحا  شرسمه 

نالان نایرگ و  غاد  ياه  گنـس  يور  نازوس و  باتفآ  ریز  رد  هکدید  ار  هبلعث  اجنآ  رد  .تفر  هنیدم  فارطا  هب  هبلعث  لابند  هب  دـیعس 
.دبلط یم  ترفغم  ادخزا  تسا و 

« .ما هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  مهایسورنم و  :» تفگ هبلعث  اما.داد  يرادلد  ار  وا  تفر و  کیدزن 

.دیامن شزرمآ  بلط  دنوادخزا  يو  يارب  ترضحاتدنورب  ربمایپ  تمدخ  هب  تساوخ  وا  زا  دیعس 

يزادنایب نامـسیر  مندرگرب  يدنبب و  بانط  میاه  تسد  رب  یمرجمدرف  نوچمه  دیاب  متـسه و  راکهنگ  نم  :» تفگ تفریذـپن و  هبلعث 
« .يربب رهش  هب  ناشک  ناشک  نانآ  نوچمهارمو 
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هیلع » یلع ترـضح  هـلمج  زا.دـنادرگ  یمرب  يور  وا  زا  ، دـید یماروا  سکره  هار  نـیب  رد.درب  رهـش  هـب  عـضو  ناـمه  هـب  ار  وا  دـیعس 
دیعـس.دندیسر « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ لزنم  هب  هکنیا  اـت  .درک  تمـالم  ، دوـب هدرک  هک  يراـک  تلع  هب  ار  وا  دـیدار و  وا  « مالـسلا

« .دشخببار وا  دیهاوخب  دنوادخ  زا  ات  تسا  هدمآ  امش  دزن  نونکا  تسا و  هداد  ماجنا  یهانگ  هبلعث  :» درک ضرع  ترضح  تمدخ 

.تفگ زاب  ار  ارجام  وا  دومرف و  لاؤس  ار  شهانگ  هبلعث  زا  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  زا 

ات متـسه  یهلا  یحو  رظتنم  ، ورب :» دومرف وا  هب  طقف  ودش  تحاران  رایـسب  تفر و  ورف  مهرد  ناش  هرهچ  وا  نانخـس  ندینـش  اب  ترـضح 
« .دیامرف هچ  ادخ 

هب ، يدـیزرمآ ارم  رگا  ، ایادـخ :» تفگیم یپایپ  دـش و  لوغـشم  يرازو  هیرگ  هب  باتفآ  ياـمرگ  ریز  تشگرب و  ناـبایب  هب  هراـبود  هبلعث 
« .دنازوسب ارم  ات  تسرف  ورف  نمرب  یشتآ  ، یشخب یمن  رگا  دهد و  شزرمآ  تراشب  ارم  هک  هد  ربخ  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » تربمایپ

.دش لزان  يو  هب  وت  نتفریذپ  رد  يا  هیآ  هک  تشذگن  یتدم 

هدـیزرمآ وا  ادـخ  هک  هدـب  تراـشب  هبلعث  هب  :» دوـمرف وا  هب  دـیبلطار و  « مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح  «، هلآو هـیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربماـیپ 
.درب رهش  هب  ار  واو  تفر  هبلعث  دزن  هب  مه  یلع  ترضح.تسا 

دجـسم رد  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  دوب و  ءاشع  زامن  ماگنه  ، دنتـشگزاب رهـش  هب  هبلعث  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  یتقو  و 
.دنتفردجسم هب  « مالسلا هیلع  » یلع ترضح  اذل.دوب  هتشاد  اپ  هب  تعامج  زامن 

توـالت یهلا  باذـع  تماـیق و  زوردروـمرد  يا  هروـس  ، دــمح هروـس  توـالت  زا  سپ  زاـمن  رد  « هـلآو هـیلع  هللا  یلــص  » مرکا لوـسر 
ودرواین لمحت  رگید  نآ  ندینش  زا  سپ  دراذگ و  رثا  وا  رب  تایآ  نیا  ، دوب هدش  كاپ  هانگ  زا  شبلق  هک  هبلعث.دومرف 
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.داتفا نیمز  يور  رب  دز و  يدایرف 

.(1) تسا هدرک  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هکدندید  اما  ، دنداد ناکت  ار  وا  دندش و  عمج  وا  فارطا  ، زامن زا  سپ 
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ّزُبو نومیم 

هناخ لخاد  ار  زب  نومیم و  ، دوش جراخ  هناخ  زا  تساوخ  یم  هکزور  ره.درک  یم  يرادهگن  هناخ  رد  زب  کی  نومیم و  کی  یـصخش 
.تفر یم  درکیم و  لفق  تشپ  زا  ار  ردودراذگ  یم 

زب نومیم و  سرتسد  زا  ات  دراذـگ  هچقاط  يور  ، دوب قاطا  طسو  رد  هک  ار  یتسام  فرظ  ، دورب نوریب  هناخ  زا  هکنیا  زا  لـبق  زور  کـی 
.دنامبرود

هدروخ یـسک  هچ  ار  تسام  تسین  صخـشم  تسا و  هدـش  هدروخ  ، دوب هساک  رد  هک  یتسام  درک  هظحالم  ، تشگزاـب هناـخ  هب  نوچ 
.دوب رتدنلب  زب  دق  زا  هچقاط  نوچ  ، دشاب هدروخ  ار  تسام  نآ  زب  هک  درک  یمن  رواب  اما  ، دوب یتسام  زب  شیر  هتبلا.تسا 

زا ات  دنک  رارکت  ار  هعقاو  نیا  رگید  راب  کی  تفرگ  میمصت  ، يراب
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.دش ناهنپ  رد  تشپ  دوخ  دادرارق و  هچقاط  يور  درک و  رپ  ار  تسام  فرظ  لیلد  نیمه  هب.دوش  هاگآ  ارجام 

ار تسام  تفر و  زب  تشپ  هب  هاگنآ  ، دـنار هچقاـط  فرط  هب  ارواو  دز  زب  مکـش  هب  تسد  ورـس  اـب  نومیم  هک  دـید  هظحل  دـنچ  زا  سپ 
هولج راکهانگ  ار  زب  هرهاـظ  هلیـسو  نیا  هبو  ! دـیلام زب  شیر  هب  ار  تساـم  زا  يرادـقم  دـهد ، ناـشن  رـصقم  ار  زب  هکنیا  يارب  دروخ و 

.(1) داد
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ادگ هاش و  قرف 

یم روـبع  ناتـسربق  زا  ردنکـسا  يزور  هـک  تـسا  هدـش  لـقن  نـینچ  تـلفغ  زا  «(1) ردنکـسا » يرادیب ببـس  « رابخالا یلائل  » باتک رد 
تفر و کیدزن  ردنکـسا.دنک  یمور  ریز و  ار  ناگدرم  رـس  ناوختـسا  هتـسشن و  يا  هشوگ  رد  هک  دید  ار  نیحلـصم  زارفن  کی  ، درک

« .تسین هنالقاع  زین  وتراکنیا  اما  ، منیب یمن  هناوید  ار  وت  :» تفگ

هلک مناوتب  دیاش  ات  ، منک یم  ور  ریز و  ار  ناگدرم  ياهرـس  میآ و  یم  ناتـسربق  نیا  هب  زور  ره  هک  تسا  لاس  تسیب  داد «: خساپ  درم 
!« مهد زیمت  ، تسدیهت زا  ار  رجات  ادگو ، هاش 

مرادن و یقرف  نارگید  اب  هک  موش  هاگآ  دیاب  ؛ دشن هتفگ  نم  يرادیب  يارب  زج  نخـس  نیا  :» تفگ دوخ  اب  درک و  رکف  یتدم  ، ردنکـسا
.« (2) دنام دهاوخن  رادیاپ  تنطلس  تسایر و  نیا  هک  منادب 
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دنفسوگ تسوپ 

زا ار  وا  مان  نوچ  دوب  هدـمآ  ام  لزنم  هب  مردام  ندـید  يارب  یمرتحم  مناخ  نابرق  دـیع  زور  کی  : تسا هدرک  لـقن  « ناـنح نب  دـمحم  »
.مدش ایوج  ار  شلاوحا  مدرک و  ییاریذپ  وا  زا  رایسب.تسا  « یکمرب رفعج  » ردام هک  مدیمهف  ، مدیسرپ مردام 

لقن یبلطم  أفطل  ، دیا هدیـشچ  ار  ایند  مرگ  درـس و  ، دیا هدروآ  تسدـبایند  نیا  رد  يدایز  براجت  امـش  ، مناخ :» مدیـسرپ رفعج  ردام  زا 
« .ددرگ ام  تربع  ثعاب  هک  دینک 

رفن دـصراهچ  نم  نازینک  ناـمالغ و  دادـعت  هـک  ناـبرق  دـیع  کـیرد.تسا  نـم  دوـخ  یناگدـنز  لاوـحا  تربـع  نیرتـهب  :» تـفگ وا 
ارم تافیرـشت  ارچ  هک  مدرک  هلگ  رفعج  زا  نم  لاس  نامه  هتبلا  .دننک  ینابرق  دنفـسوگ  نانآ  دادعت  هب  داد  روتـسد  رفعج  مدنزرف  ، دوب

ماّیا نآ.تسا  هداد  ماجنا  مک 
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هناخ هب  مربب  ار  نآ  تسوپ  ، دیا هدرک  ینابرق  يدنفسوگ  رگااتامش  لزنم  هب  ما  هدمآ  ، تسا نابرق  دیع  زور  هک  زورما  هکنیا  ات  ، تشذگ
« .دیهدب نم  هب  ار  دنفسوگ  تسوپ  ، دیتسه لیام  رگا  لاح.مزادنایب  میاپ  ریز  ات  ما 

.« (1) مینادب ایند  رد  ار  دوخ  فیلکت  ام  ات  تسا  یتربع  نیا  »
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ینتورف

يدرم هب  هک  درک  یم  روبع  یلحم  زا  « مالـسلا امهیلع  » رفعج نب  یـسوم  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدـش  لقن  « راحبلا هنیفـس  » باتک رد 
.دومن دروخرب  هرهچ  هایس 

ماجنا تیارب  ات  وگب  ، يراد يراک  رگا  :» دومرف سپـس.تخادرپوا  اب  وگتفگ  هب  يدایز  تدـم  تفر و  وا  دزن  « مالـسلا هیلع  » مظاـک ماـما 
« .مهدب

دیشاب هتشاد  تساخرب  تسشن و  امش  یصخش  نینچ  اب  تسا  راوازس  ایآ  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ربمغیپ رـسپ  يا  :» دنتفگ نایفارطا 
« .دزادرپب يراک  ماجنا  هبامش  يارب  وا  تسا  هتسیاش  هک  یلاح  رد  ؟ دیزاس هدروآرب  ار  وا  ياه  هتساوخو 

مدآ ، ام ردپ  دنزرف  مه  وا  ، دشاب یم  ام  ینید  ناردارب  زا  يردارب  ،و  دنوادخ ناگدنبزا  يا  هدنب  ، درف نیا  دومرف «: رفعج  نب  یسوم  ماما 
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تـسا نکمم  هک  اریز  ، میزرو ربـکت  وا  رب  هک  تسینراوازـس  و  دـشاب ، یم  مالـسا  ینعی  اـه ، نید  نیرتـهب  هب  دـقتعم  و  تسا ، رـشبلاوبا 
.« (1) دیزرو دهاوخ  ربتکت  ام  رب  وا  هاگنآ  ، دنک جاتحموا  هب  ار  ام  راگزور 
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ارقف روای 

هک یلاحرد  کیرات  بش  کی  رد  : تسا هدرک  لقن  «، دوب مالـسلا  هیلع  » قداص ماما  فرط  زا  یلام  روما  لوئـسم  هک  « سینخ نب  یلعم  »
.داتفا نیمز  يور  ، دوب شتسد  هچنآ  ، دیسر یقاطریز  هب  نوچ.دور  یم  دراد و  شود  رب  يراب  هک  مدید  ار  یصخش  ، دیراب یم  ناراب 

عمج لوغشم  ترـضح  مدید  متفر و  کیدزن  ، تسا « مالـسلا هیلع  » قداص رفعج  ماما  ، میالوم صخـش  نآ  مدیمهف  ، مدرک تقد  یتقو  و 
.تسا هداتفا  نیمز  يور  هک  تسا  ییاه  نان  ندرک 

»؟ دیرب یم  فیرشت  اجک  بش  همین  نیا  رد  ، نم ياقآ  :» مدیسرپ مدرک و  ضرع  مالس  مدش و  رتکیدزن 

« .مربب ناز  مهاوخ  یم  ، دنا هدیباوخ  نابایب  نیا  هشوگ  رد  هک  یناریقف  يارب  :» دومرف
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« .میایب ناتهارمهو  مریگ  شود  رب  ار  هسیک  نیا  نم  دیهدب  هزاجا  اقآ  :» مدرک ضرع 

« .متسه یلوا  راک  نیا  ماجنا  يارب  مدوخ  : » دومرف ترضح 

هدروآ و نوریب  نان  يرادقم  هسیک  زا  ابترم  هاگنآ  ، درب فیرـشت  ، دندوب هدـیباوخ  ارقف  نآ  رد  هک  ینابایب  هب  تشادرب و  ار  هسیک  سپس 
.(1) دومرف یم  روبع  هتشاذگ و  ریقفره  رانک  رد 
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عضاوت

ماـما ترـضح  باحـصا  زا  »و  هفوـک » فارـشازا دـنمتورث و  يدرم  « ملـسم نب  دـمحم  » هک تـسا  هدـش  لـقن  « راـحبلا هنیفـس  » باـتک رد 
.دوب « مالسلا امهیلع  » قداص رفعج  ماما  »و  مالسلا امهیلع  » رقابدمحم

« ...یشاب عضاوتم  دیاب  دمحم ، يا  » .دومرف ، دمحم هب  شتاشیامرف  نمض  ترضح.دوب  « مالسلا هیلع  » رقاب ماما  رضحمرد  دمحم  يزور 

تشادرب و ییوزارت  ییاـمرخ و  فرظ  ؛ دـنک رود  شیوـخ  سفن  زاار  ربـکت  هکنیا  يارب  ؛ تشگزاـب هفوـک  هـب  « هنیدـم » زا دـمحم  نوـچ 
« ...درخب نم  زا  دیایب و  ، دهاوخ یمامرخ  سک  ره  مدرم ! يا  :» دز ادص  تسشن و  هفوک  عماج  دجسم  برد  کیدزن 

يراک نینچ  ماجنا  هب  مه  نم.مشاب  عضاوتم  هک  تسا  هدرک  شرافـس  نم  هب  « مالـسلا هیلع  » رقاب دـمحم  ماـما  ، میـالوم :» تفگ دـمحم  و 
مادقا
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« .مدرگ یمن  زاب  هناخ  هب  ، دوشن مامت  مراد  فرظ  رد  هک  ییامرخ  ات  نونکا  .دنک  هنال  نم  سفن  هناخ  رد  ربکت  ربک و  ادابم  ات  ما  هدرک 

وا.دننک یم  درآ  مدنگ  هک  دورب  یلحم  هب  تسا  رتهب  دنک ، شورفو  دیرخ  دهاوخ  یم  رگا  هک  دندرک  داهنـشیپ  وا  هب  دمحم  ناگتـسب 
.« (1) دش مدنگ  ندرک  درآ  لوغشم  درک و  هیهت  ییایسآ  گنس  رتش و  کی  تفریذپ و  مه 
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تکرب

: تسا هدومن  لقن  یلعحتفدنوخآ » » زا یتیاکح  « هبیط هملک  » باتک رد  « يرون موحرم  »

.مدرکیم تشک  وج  نآ  رد  هک  متشاد  ینیمز  هعطق  ، دوب هتفرگ  ارف  ار  هقطنم  یگنسرگ  یطحق و  هک  ییاهلاسزا  یکی  رد 

.دمآ تسد  هب  نآ  زا  يدایز  لوصحم  دش و  رترابرپ  رایسب  رگید  ياهلاس  زا  نیمز  نآ  اقافتا 

نآ زا  دـهاوخ  یم  سک  ره  مدرک  نالعا  متفر و  دجـسم  هب  تلع  نیمه  هب.دـندوب  یگنـسرگ  نابیرگ  هب  تسد  مدرم  زا  يرایـسب  اـما 
.درادنرب لوصحم  زا  جایتحادروم  زا  رتشیب  دشاب و  هتشاد  جایتحا  هک  نآ  طرش  هب  ، دورب نآ  غارس  هب  ، دنک هدافتسا  نیمز 

يارب يرادقم  زور  ره  ،و  دندروآ اجنآ  هب  ور  ارقف  ، نآ زا  سپ 
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.دندرب ناشفرصم 

هدنامیقاب یلوصحم  رگا  دننک و  یشکرس  نیمز  نآ  هب  متفگدوخ  نارازگتمدخ  هب  دیـسر  تالوصحم  تشادرب  مسوم  هک  دعب  يدنچ 
.دننک ورد  ، دوب

.تسین دوجوم  نیمز  نآ  رد  یلوصحمرگید  هتفر و  نیب  زا  تالوصحم  مامت  امتح  هک  متفگ  دوخ  اب  اما  ، دنتفر اهنآ 

نزو ار  اهنآ  نوچ  هدش و  رتدایز  رایـسب  نیمز  لوصحم  رادقم  هکدندید  بجعت  تیاهن  رد  یلو  ، دـنتفر نیمز  فرط  هب  نارازگتمدـخ 
لوصحم اهنت  هن  نیمز  زا  ریقف  مدرم  هدافتـسا  هک  میدیمهف.تسا  هدیدرگ  لبق  لاس  ربارب  ود  لوصحم  رادقم  هک  دندش  هجوتم  ، دندرک

.تسا هدوزفا  نآ  رادقم  هب  هدش و  لوصحم  تکرب  ثعاب  هکلب  ، هدرکن مک  ار 

خی فرب و  دیسر و  راهب  لصف  هکنیا  ات  .میدیشاپن  نآ  رد  يرذبو  میدرک  اهر  ار  نیمز  ، موسرم تداع  قبط  ، دیـسر زییاپ  لصف  نوچ  و 
لوصحم رتشیب  مه  رواـجم  ياـه  نیمززا  یتح  دـیدرگ و  زبس  نیمز  دوش ، هدیـشاپ  نیمز  رد  يرذـب  هک  نآ  نودـب  مدـیداما.دش  بآ 

.(1) داد
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بلط ياعدا 

هتفر و ناـشیا  فرط  هـب  يدرف  ناـهگان  هکدوـب  زاـین  زار و  تداـبع و  لوغـشم  « مارحلا دجـسم  » رد « مالـسلا هـیلع  » قداـص ماـما  يزور 
»!؟ ریخ ای  یهد  یم  ارم  یفرشادص  ایآ  :» تفگ

« .يرادن یبلط  نمزاوت  ، ینکیم هابتشا  دیاش  ؟ یفرشا دص  مادک  :» دومرف ترضح 

« .یهدب سپ  ار  نآ  نالا  نیمهدیاب  ! متشاذگ تناما  امش  دزن  هک  یغلبم  نامه  :» تفگ برع 

« .مهدب وت  هب  یفرشا  دص  ات  میورب  لزنم  هب  مه  اب  زیخرب  بوخرایسب و  دومرف «: يدرسنوخ  لامک  اب  دومنن و  رارصا  رگید  ترضح 

هدرک هابتـشا  لبق  زور  هک  دیمهف  یفرط  زا.درک  هبلاطم  وا  زا  اردوخ  یفرـشا  دصو  درک  ادـیپ  ار  یلـصا  راکهدـب  برع  درم  ، دـعب زور 
زا هک  تسا 
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سپ ار  ناشیا  لوپ  دورب و  ترـضح  دزن  تفرگ  میمـصترطاخ  نیمه  هب.تسا  هدومن  لوپ  بلط  ياعدا  « مالـسلا هیلع  » قداص ترـضح 
.دهدب

.دنادرگ زاب  ترضح  هب  ار  لوپ  هک  تساوخ  درک و  یهاوخرذع  ناشیا  زاو  تفای  اجنآ  رد  ار  ترضح  تفر و  مارحلا  دجـسم  هب  اروف 
هلماعم ره  اریز  ، مریگ یمن  سپ  مه  ار  لوپ.مرادن  لد  هب  هب  وت  زا  يا  هنیک  مدرک و  وفع  ار  وت  هتـشذگ  زور  نامه  نم  دومرف «: ماما  اما 

.« (1) تفرگ سپ  ناوت  یمن  ، دش هداد  ادخ  هار  رد  هک  ار  يزیچ  تسین و  خسف  لباق  ، دشاب هتفرگ  ماجنا  ادخ  اب  هک 
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سرخزا رارف 

.دوش یم  متخ  سلجم  کی  دراو  تسا  هدوب  « يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  » لوقعم سرد  داتسا  هک  « یشاک دنوخآ  موحرم  » زور کی 

.دنیشنب شدزن  هک  دهاوخ  یم  ناشیا  زاو  دزیخ  یمرب  ياج  زا  ناشیا  ربارب  رد  ، رهش نایعا  زا  یکی 

.دنیشن یم  درب و  یم  هانپ  دجسمزا  يا  هشوگ  هب  دوش و  یم  رود  وا  يولج  زا  هدزتشحو  دنوخآ  ناهگان 

.تسا هدیزگ  يرود  وا  زا  ارچ  هکدنک  یم  هلگ  ناشیا  زاو  دنیب  یم  ار  دنوخآ  موحرم  ، درم نآ  ، سلجم مامتا  زا  سپ 

»؟ دیدوب امش  ، دش رهاظ  نم  رباربرد  هک  سرخ  نآ  سپ  تسا ، بیجع  : » دیامرف یم  دنوخآ  موحرم 

دنوخآ يارب  ، هدوب سرخ  هک  درم  نآ  نطاب  دوش  یم  مولعم  »
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.« (1) دوب هدش  حضاو 
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میقر باحصا 

نیا لباقم  رد  میقر » »و« فهک باحـصا  هصق « يرادنپ  یم  ایآ  ( ام لوسر  يا  :») نآرق هیآ  نیا  لیذ  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  ترـضح 
رارق اجنآ  کیدزن  یهوک  ردو  « تاماش » دودـح هک  تسا  يراـغ  مسا  میقر » :» دـندومرف ؟(1) » تسا یبیجع  هعقاو  ام ، ياه  هناـشن  همه 

.داد

.دندرک یم  نیمأت  هار  نیا  زا  ار  دوخ  یگدنز  دندوب و  لوغشم  راکش  دیص و  هب  اههوک  رد  تسود  هس  میدق  ياه  نامز  رد 

.درک ندیراب  هب  عورش  يدنترابگر  ودمآ  يدیدش  قرب  دعر و  يزور 

يالاب زا  یگرزب  گنس  نآ  رثا  رد  دش و  يراج  لیس  هوک  رد  تشذگ و  یتدم  .دنربب  هانپ  راغ  نآ  لخاد  هب  دندش  راچان  رفن  هس  نآ 
.دش هتسب  راغ  زا  جورخ  هار  داتفا و  راغ  برد  يولج  درک و  طوقس  هوک 

دوجو یتاجن  هار  چیه  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  تبقاع  رفن  هس  نآ 
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.دنبای صالخ  هکلهم  نیازا  دنک و  یفطل  دنوادخدیاش  ، دنبلطب کمک  دنوادخ  زا  هکنیا  رگم  ، درادن

یم اذغ  نانآ  هب  ادتبا  ، مدرک یم  يراتـسرپ  ، دـندوب هدـش  ناوتان  وریپ  هک  مردام  ردـپ و  زا  ، لبق یتدـم  ، اراگرورپ :» تفگ نانآ  زا  یکی 
حبـص ات  متـسشن و  شرـس  يالاب  ریزگان  ، تسا هدیباوخ  مردپ  مدید  متفر و  هناخ  هب  بش  کی  هکنیا  ات  ، مدروخ یم  مدوخدعب  مداد و 

.دشن رادیب  اما  ، مدنام رظتنم 

« .اشگب ام  يارب  یتاجن  هار  تسا  هدوب  وت  يارب  راک  نیا  رگا  ! ایادخ

.تفر رانک  راغ  برد  موس  کی  هزادنا  هب  گنس  ، دعب هظحل  دنچ 

يرگراک رهظ  ماگنه  زور  کی  ، دندرک یم  راک  میارب  رـصع  ات  حبـص  زا  هک  متـشاد  رگراک  رفن  دنچ  مه  نم  ، ادـنوادخ : تفگ یمود 
ضارتعا نارگراک  زا  یکی  اما.مداد  يواسم  قوقح  نارگراک  مامت  هب  رـصع  ماگنه  مدرامگ  راک  هب  ار  وا.درک  راک  ياـضاقت  دـمآ و 

.تفر تخادنا و  نیمز  يور  ار  شلوپ  درک و 

.درکن هعجارم  رگید  وا  یلو  ، مهدب وا  هب  ات  متشادهگن  ار  لوپ  یتدم 

ار نادنفسوگ  مشپ  وریش  مه  نم  دندش و  ریثکت  رایسب  نادنفـسوگ  ، دنفـسوگ نآ  زا  اقافتا  .مدیرخ  يدنفـسوگ  لوپ ، نآ  زا  راچان  هب 
.مدرک یم  هفاضا  نادنفسوگ  هلگ  هب  متخورف و  یم 

: تفگ وا.دوب  ریقف  روجنر و  رایسب  هک  دمآ  نم  دزن  يدرمریپ  يزور  و 

متخادـنا و نیمز  يور  ار  دوـخ  لوـپ  زور  کـیو  مدرک  یم  راـک  وـت  يارب  هـک  متـسه  يرگراـک  ناـمه  نـم  ؟ یـسانش یم  ارم  اـیآ  » 
« .هدب نم  هب  ار  لوپ  نآ  ، تسا نکمم  رگا  ، متسه دنمزاین  رایسب  نونکا.متفر 

وت لوپ  نامه  زا  دنفـسوگ  هلگ  نیا  ، منیب یم  ار  وت  هک  ملاحـشوخرایسب  لاـح  ، مدرگیم وت  لاـبند  هک  تسا  يداـیز  تدـم  متفگ  وا  هب 
و .تسا »
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.مدرپس وا  هب  ار  دنفسوگ  هلگ  دعب 

« .هدب رارق  ام  يارب  یتاجن  هار  ، تسا هتفرگ  رارق  وت  دنسپ  دروم  نم  راتفر  نیا  رگا   ، ایادخ

.دشزاب رد  زا  رگید  موس  کی  درک و  یتکرح  ، گرزب گنس  ناهگان 

 ، ایادخ درک «: ضرع  هک  تشاد  يا  هناصلاخ  لمع  مه  یموس 

وا زا  نم  تفیرف و  ارم  ناطیـش  یلو.درک  تساوخرد  ییاذـغ  نم  زا  دـمآ و  نم  شیپ  شیاـه  هچب  هارمه  هب  هنـسرگ  نز  کـی  يزور 
هجوتم هصالخ  و.داتفا  هزرل  هب  تدش  هب  شندب  نز  ناهگان.تفریذپ  دوب ، رارطضا  لاح  رد  نوچ  مه  نز  ، مدرک یمارح  راک  ياضاقت 

.مداد وا  هب  اذغ  يرادقم  سپس.مدرک  هبوت  مدرب و  یپ  دوخ  هابتشا  هب  مه  نم.دش  دنوادخ  روضح 

« .هدب تاجن  ار  ام  ، تشاد دوجو  صولخ  نم  راک  نیا  رد  رگا  ، ادخ يا 

.(1) دنتفای تاجن  نانآ  دش و  زاب  راغ  برد  تفر و  رانک  گنس  سپس 
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رطعم درم 

دوـخ هـب  رطع  هـکنیا  نودـب  هـشیمه  ، دوـب يوراـبیز  رایـسب  هـک  ناوـج  نیا.دوـب  هتفاـی  بـقل  « رطعم درم  » هـک دوـب  یـصخش  « هرـصب » رد
.دوب هدش  رهش  رد  وا  ترهش  ثعاب  هک  يروطب  ، درک یم  رپ  ار  اضف  وا  رطع  يوب  تفر  یم  هک  اجره  ،و  دوب وبشوخورطعم  ، دنزب

بسک و هب  نآ  اب  هک  درک  تساوخرد  يا  هیامرـس  شردپ  زا  ، يزور ناوج  نیا  هک  دـنا  هدرک  لقن  نینچ  ار  يو  ندـش  وبـشوخ  تلع 
.دزادرپبراک

.دش راک  هب  لوغشم  رازاب  رد  وا  ،و  دراذگ يو  رایتخا  رد  رگید  ياهالاک  رهاوج و  الط و  يرادقم  مه  شردپ 

نم یتـسه و  يوق  دـنمورین و  وت  ، ناوـج يا  :» تفگ وا  هب  سپـسو  دـیرخ  ار  يداـیز  ساـنجا  تفر و  شا  هرجح  هب  ینزریپ  زور  کـی 
ینزریپ
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« .يدرک فطل  نم  هب  رایسب  یناسرب  نم  لزنم  هب  ار  سانجا  نیا  ینک و  کمک  نم  هب  رگا  ، هدوسرف ناوتان و 

رد ، دوش هجوتم  ناوج  هکنیا  نودـب  مه  نزریپ  دـش و  لخاد  دیـسر ، نزریپ  لزنم  هب  نوچ.داتفا  هار  هب  نزریپ  اب  درک و  لوبق  راد  هزاغم 
ار ینز  اجنآ  رد  دـش  قاطا  کی  لخاد  تفرالاب و  ناوج.ربب  ـالاب  هقبط  هب  ار  ساـنجا  نیا  اـفطل  تفگ «: وا  هب  درک و  لـفق  تشپ  زا  ار 

« .تسا نیمه  اجنیا  هب  وت  ندروآزا  ضرغ  تفگ «: وا  هب  و.درکانز  ياضاقت  وا  زا  نز  دید و 

اترـس تفر ، اجنآ  هب  یتقو  .ددرگزاب  هتفر و  حارتسم  هب  دـهد  هزاجا  هک  تساوخ  نز  زا  هانگ  زا  زارف  يارب  عضو  نیا  ندـید  اـب  ناوج 
.تشگزاب درک و  تافاثک  هب  هتشغآ  ار  دوخ  ياپ 

هناخ زا  ار  ناوج  داد  روتـسد  شراکتمدخ  هب  درک و  رود  دوخ  زااروا  ، دوب هدش  رفنتم  رایـسب  وا  ندید  زا  هک  نز  دش  قاطا  دراو  یتقو 
.دنک نوریب  شا 

.داد وشتسش  ار  دوخ  تفر و  شا  هناخ  هب  ناوج 

اب دعب  .تشگ » دونـشخ  یـضار و  وت  زورما  راک  زا  دـنوادخ  :» تفگو تفر  وا  رادـید  هب  يا  هتـشرف  ایؤر  ملاع  رد  ، دـیباوخ نوچ  بش 
.دینادرگ رطعم  ار  نآ  درک و  حسم  ار  شندب  مامت  تسد 

.« (1) دش رطعم  هشیمه  هک  داد  یتزع  وا  هب  دنوادخ  درک  نفعتم  ار  دوخ  هک  تعاس  کی  ربارب  رد  »

91 هحفص - نآرق زا  یفراعم 
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هدش مگ  هسیک 

: تسا هدش  رکذ  ناناگرزاب  زا  یکی  زا  لقن  هب  یناتساد  « هدشلا دعب  جرف  » باتک رد 

.مدوب هتسب  دوخ  رمک  هب  ار  اهنآ  هک  ، متشاد هارمه  هب  رهاوجو  لوپ  يدایز  رادقم  ، متفر یم  ادخ  هناخ  جح  يارب  هک  يرفس  رد 

رد دـش و  زاب  مرمک  زا  رهاوج  لوپ و  هسیک  تشگزاب  هار  رد  ، متفر یلحم  هب  تجاح  ياـضق  يارب  ، هناـخنامهم کـی  رد  هار  نیب  رد  و 
.داتفا يا  هشوگ 

هتفر يدایز  هار  نوچ.تسا  هداتفا  رهاوجو  لوپ  هسیک  هک  مدش  هجوتم  ناهگان  ، میدش رود  هناخنامهم  زا  خـسرف  دـنچ  هکنآ  زا  سپ  و 
هب ینادنچ  يانتعا  نیاربانب  متشاد ، دوخ  رهشرد  يدایز  لام  یتهج  زا  ، دوبن رسّیم  نتـشگرب  دندوب  ناوراک  اب  مه  يدایز  هدع  میدوب و 

.مدرکن عوضوم  نیا 
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لدبم تلذ  هب  نم  تزع  راگزور  مداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لاوما  جیردتبو  ، مدش يدایز  ياه  یتحاران  راچد  ، متـشگزاب نطو  هب  نوچ 
.دیدرگ

.میدش رگید  رهش  نابایب و  راپسهر  هدرک  كرت  ار  اجنآ  ما ، هداوناخ  هارمه  هب  اذل  دوبن ، رودقم  میارب  دوخ  رهش  رد  یگدنز  رگید 

مرسمه اضق  زا  .دوب  کیرات  یناراب و  درس و  رایسب  اوه  .میدشراگدنام  تحارتسا  يارب  ییارس  ناوراک  رد  میدیـسر  يرهـش  هب  نوچ 
.دش یم  فلت  یگنسرگ  زا  تروصنیا  ریغ  رد  تشاد  اذغ  هب  جایتحا  وا.درک  لمح  عضواجنآ  رد 

میاپ مسرب  دصقم  هب  هکنیا  زا  لبق  اما.مدرک  هیهت  اذغ  يرادقمو  متخورف  ار  نآ  ، متـشاد هارمه  هرقن  يرادـقم  طقف  ، مرایـسب لاوما  زا  و 
زا.مدش يراز  هیرگ و  لوغـشم  یتحاران  يور  زا  مداتـسیا.تخیر و  نیمز  يور  اذـغ  ، هتـسکش یلگ  فرظ  مداتفا و  نیمز  هب  دـیزغل و 

هتفرگ مدرم  زا  ار  باوخ  ، بش ماگنه  نیا  رد  ارچ  تفگودرک «: نوریب  شا  هناخ  زاار  شرـس  رفن  کی  ، دوب هدش  دنلب  هک  ییادصورس 
»؟ ...ینکیم يرازو  هیرگ  يا و 

.دوب هداتفا  قافتا  میارب  هک  ییارجام  حرش  هب  مدرک  عورش  یتحاران  اب  نم 

همه نیا  يا  هدرک  مگ  هک  يا  هرقن  هکـس  دـنچ  رطاـخ  هب  تسینراوازـس  :» تفگ منک ، یم  هیرگ  تلع  هـچ  هـب  نـم  هـک  دـیمهف  یتـقو 
« ...يوشب تحاران 

.میوگب مدوب ، هدرک  مگ  هک  ار  یلوپ  هسیک  هناشن  هک  تساوخ  نم  زا  ، متفگ زاب  وا  يارب  ار  ارجام  همادا  یتقو 
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هب يدیما  درادن و  يدروم  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رگید  نونکا  :» متفگ هظحل  دـنچ  زا  سپ  هک  متفایب  هیرگ  هب  زاب  ات  دـش  ثعاب  وا  فرح 
« .تسین نآ  ندشادیپ 

ردار بش  ییایب و  ام  هناخ  هب  دـیاب  دوخ  هداوناخ  اب  نونکا  :» تفگدینـش یتقو  ، میوگب ار  هسیک  هناشن  نم  هک  درک  يدایز  رارـصا  وا  و 
« .ینک يرپساجنیا 

يارب زیمت  ياهسابل  داد  روتسد  هاگ  نآ.میـشاب  هتـشادن  یتحاران  اماتدرک  يدایز  شر  افـس  شناراذگتمدخ  هب  میتفر  وا  هناخ  هب  یتقو 
.میتفر مامح  هب  دندروآام و  همه 

: تفگوا دعب  زور  حبص.تشذگ  ام  رب  هجو  نیرتهب  هب  بش  نآ 

« .دوش رتهب  ناترسمه  لاح  اتدینامب  اجنیا  رد  تسا  رتهب  »

.داد یم  نام  جراخم  يارب  رانید  هد  زور  ره  درک و  ییاریذپ  ام  زا  زور  هد  دودح 

لغش :» تفگ نم  هب  زور  کی  هکنیا  ات  ، مدوب هدش  ریحتم  تشاد ، نآ  زا  دعب  هک  یفطل  زا  دوب و  هدرک  بش  نیلوا  هک  یـشنزرس  زا  نم 
»؟ دوب هچ  يدرک  یم  یگدنز  هک  يرهشردوت 

« .مدوب لوغشم  یناگرزاب  تراجت و  هب  متفگ «:

« .یهد همادا  تراک  هب  ات  مهد  یم  وت  هب  يا  هیامرس  نم  یشاب  لیام  رگا  :» تفگ

.مدرب یم  وا  دزن  هب  دش  یم  لصاح  يدوس  هک  یتقو  دنچ  ره  متخادرپ و  تراجت  هب  دعب  هب  زور  نآ  زا 

مگ هکم  هب  رفس  هار  رد  هک  يا  هسیک  هیبش  ردقچ  متفگ  دوخ  اب.تشاذگ  نم  دزن  دروآ و  يا  هسیک  ، متفر وا  هناخ  هب  یتقوزور  کی 
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!« دیدوب هدرک  مگامش  هک  يا  هسیک  نامه  نیا  مدش «: بوکخیم  وا  نخس  اب  هک  ، مدوب هدرک 

« .مدیدرگ شوهیب  مدش و  بلقنم  یلاحشوخ  تدش  زا  مدینش  ار  مالک  نیا  ات  و 

یناشن هک  یبش  نامه  ما ، هدیـشک  يرایـسب  تمحز  هسیک  نیا  يرادهگنرطاخ  هب  هک  تسا  لاس  دـنچ  :» تفگ مدـمآ ، شوه  هب  نوچ 
« .مدرک ربص  زورما  ات  تلع  نیمه  هب  یهدب ، ناج  یلاحشوخ  زا  هک  مدیسرت  اما  ، مهدب وت  هب  هک  متساوخ  ، یتفگ ار  هسیک  نیا 

هب درم  نآ  زا  رکـشت  زا  سپ  مدومن و  رکـش  تمعن  نیا  رطاخ  هباردنوادخ  مداد  سپ  ، مدوب هدرک  ضرق  هچنآ  متفرگ و  ار  لوپ  هسیک 
.مدرک عورش  ادتبا  زا  ار  دوخ  یگدنز  متشگزابدوخ و  رهش 

.« (1) تسه یشیاسآ  ، یتخس ره  اب  یلب 
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هریزج

رهش یضاق  ، هاشداپ زور  کی.درب  یم  رس  هب  لیئارسا » ینب  » موق رد  یهاشداپ  هک  تسا  هدش  لقن  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  ترـضح  زا 
.دنک یفرعم  يو  هب  مهم  یتیرومأم  ماجنا  يارب  ار  يدامتعا  دروم  درف  ات  تساوخ  وا  زا  دناوخارفار و 

« .مسانش یمن  ، دشاب دامتعا  دروم  هک  ار  یسک  مردارب  زا  ریغ  نم  :» تفگ یضاق 

.درب وا  دزن  ار  شردارب  یضاق  تفریذپ و  هاشداپ 

منک و اهر  تسرپرـس  نودب  ار  وا  مناوت  یمن  مراد و  رـسمه  نم  تفگو «: درک  يراددوخ  هناهاش  تیرومأم  هب  نتفر  زا  یـضاق  ردارب 
« .دشاب یمن  راک  نیا  هب  یضار  مه  واو.مورب 

راد هدهع  ، تسین رهش  رد  شردارب  هک  یتدم  رد  درک  لوبق  یضاق 
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.تفریذپار هاشداپ  هتساوخ  طرش  نیا  اب  مه  شردارب  دوش و  شا  هداوناخ  یتسرپرس 

یم شرسمه  زا  تفر و  شردارب  هناخ  هب  یضاق  ، یهاگ هاگ.دوب  تحاران  رایسب  ییاهنت  زا  وا  رسمه  اما  ، تفر رهـش  زا  یـضاق  ردارب  و 
.ریخ ای  دراد  يراکایآ  دیسرپ 

دش هدز  تفگش  وا  لامج  نسح  زا  ، داتفا ردارب  رسمه  هب  شمشچ  نوچ.تفر  وا  هناخ  هب  شردارب  ياهراک  ماجنا  يارب  یـضاق  يزور 
وا هب  یـضاق.درب  هاـنپ  دـنوادخ  هب  یناطیـش  ياـه  هسوسو  زا  دوـب  ناـمیا  اـب  یقتم و  رایـسب  هک  نز  اما.دـناوخ  دوـخ  فرط  هب  ار  وا  و 

ماـجنا یناوت  یم  هچنآ  تفگ «: نز  یلو  «. يا هدرک  اـنز  وـت  هک  مهد  یم  ربـخ  هاـشداپ  هب  ، يزرو باـنتجا  نم  هتـساوخ  زا  رگا  :» تفگ
« .دوب مهاوخ  رودب  هانگ  زا  هک  اریز  ، هد

هاشداپ .تسا » هتـشگ  تباث  نم  يارب  لمع  نیا  ، قیقحت زا  سپ  تسا و  هدرک  انز  مردارب  رـسمه  تفگ «: تفر و  هاشداپ  دزن  هب  یـضاق 
هدرک رما  هاشداپ  تفگ «: تفر و  شرداربرـسمه  دزن  هب  رگید  راب  یـضاق  .دنیامن  يراج  نز  دروم  رد  ار  یعرـش  دح  هک  داد  روتـسد 

« .مربب نیب  زا  ار  وت  موش  یمروبجم  يریذپن  رگا  ریخ ؟ ای  ینکیم  تباجا  ارم  توعد  ایآ  ، ییوگ یم  هچ  لاح  ، منک راسگنس  ار  وت  تسا 

« .تسا خزود  باذع  زا  رتوکین  رایسب  نم  يارب  ندرکن  هانگ  ، هد ماجنا  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ «: زاب  نز 

قبط هک  تسا  هدیدرگ  یفالخ  لمع  بکترم  نز  نیا  : تفگ مدرم  هب  تخادـنا و  یلادوگ  رد  دروآ و  رهـش  نادـیم  هب  ار  نز  یـضاق  »
.دننکراسگنس ار  وا  داد  روتسد  سپس  « .ددرگ راسگنس  دیاب  هاشداپ  نامرف 

تمحز هب  نز  ، دندش رود  رهش  نادیم  زا  ناگمه  هک  ماگنه  بش 
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.دش اهنابایب  یهار  دیشکالاب و  لادوگ  زا  ار  دوخ 

.تفر باوخ  هب  داتفا و  نیمز  يور  هب  نآ  برد  کیدزن  یگتسخ  زا  ،و  دیسر یهاگتدابع  رید و  هب  هار  رد 

ارجام زا  ار  وا  مه  نز.دیسرپ  ار  شلاوحا  وا  زا  ، دید ار  نز  نوچ  ، دمآ نوریب  رید  زا  ، دش حبص  نوچ  ؛ درکیم یگدنز  یبهاررید  نآ  رد 
.درکربخ اب 

.دش رید  دراو  یلاحشوخ  اب  مه  وا.دیامن  تحارتسا  شهاگتدابع  رد  ات  داد  هزاجا  نز  هب  دباع 

.دنک تیبرت  یبوخ  هب  ار  وا  ات  درپس  نز  هب  ار  شرسپ  ، دوب شا  هقالع  دروم  رایسب  هک  تشاد  يدنزرف  دباع 

بلج وا  هب  شا  هجوت  ، دـید ار  نز  نآ  نوچ  لیکو.دـهد  ماجنا  ار  شیاهراک  ات  دوب  هتـشامگ  ریدرد  لیکو  ناونع  هب  ار  رفن  کیدـباع 
.درب هانپ  ادخ  هب  راک  نیا  زا  نز  اما  .داهن  نایم  رد  وا  اب  ار  شا  هتساوخ  و  دش ،

هب راکدب  نز  نیا  تفگ «: تفر و  دباع  دزن  تسکشار و  دباع  رـسپ  ندرگ  لیکو  هکنیا  ات  دیـشخبن  يوس  ، دومن رارـصا  لیکو  هچ  ره 
« .درک مه  ار  راک  نیا  دیامن و  حورجم  ار  تدنزرف  هکدرک  دیدهت  مدرکن ، تباجا  ار  شا  هتساوخ  نم  نوچ  اما  ، تشاد ءوس  رظن  نم 

دیـشخبن و يدوس  ، تسا هدشن  یهانگ  بکترم  هک  تفگ  نز  هچ  ره.دنک  كرت  ار  رید  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  راضحا  ار  نز  دباع 
« .ربب هانپ  ادخ  هب  امنب و  دوخ  هار  هشوت  ار  لوپ  نیا  :» تفگوداد مهرد  تسیب  وا  هب  هب  دباع  هرخالاب 

هک دیـسر  يا  هدـکهد  هب  دـعب  زور  حبـص.دیدرگ  نادرگرـس  نابایبردو  دـش  جراخ  رید  زا  دوب  کیرات  رایـسب  اوه  هک  یلاـح  رد  نز 
ار یصخش 
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.دش یم  تفای  وا  رد  یقمر  زونه  اما  دندوب ، هدرک  رادرب  اجنآ  رد 

ار دوخ  یهدـب  یـسک  رگا  هک  تسا  ینوناق  اـم  يداـبآ  رد  تساراکهدـب و  صخـش  نیا  دـنتفگ «: ناـنآ  ، دیـسرپ یلاـها  زا  ار  ارجاـم 
« .دش دهاوخ  هدیشک  رادرب  ، دزادرپن

دوخ بیج  زا  ، دوب هتفرگ  دباع  زا  هک  ار  یمهرد  تسیب  نز.مهرد  تسیب  دنتفگ.تسا  راکهدـب  رادـقم  هچ  وا  هک  دیـسرپ  نانآ  زا  نز 
.دش گرم  زا  درم  تاجن  ثعاب  راک  نیا  اب  داد و  نانآ  هب  دروآ و  نوریب 

: تفگ نز  هب  ، دندروآ نییاپ  هب  راد  يالاب  زا  ار  درم  نآ  یتقو 

رگید سکچیه  هب  وت  زج  کنیا  و.متـسه  وت  نویدم  ار  دوخ  یگدنز  نم.تسا  هدرکن  تمحرم  فطل و  نم  رب  وت  زا  شیب  سکچیه  »
.ربب دوخ  اب  مالغ ، ناونع  هب  مه  ارم  يور  یم  اجره  مربب ؛ هانپ  مناوت  یمن 

اجنیا وت  :» تفگ نز  هب  درم.دـنا  هتخادـنا  رگنل  ایرد  رانک  هک  دـندیدار  یتشکود  .دندیـسر « ییاـیرد  هب  هکنیا  ات.دـنداتفا  هار  هب  ودره 
« .مریگب ییاذغ  نانآ  زا  مورب و  نادرونایرد  دزن  هب  نم  ات  نیشنب 

»؟ دوش یم  تفای  يزیچ  هچ  امش  ياه  یتشک  رد  دیسرپ «: تفر ، نانآ  دزن  هب  یتقو 

شاعم رارما  نآ  هلیـسو  هب  تساـم و  هب  قلعتم  یتشک  نیا.تسا  تاـیرطعو  تارهاوج  یتراـجت و  ياـهالاک  یتشک  کـی  رد  :» دـنتفگ
هلیسو مه  رگید  یتشک  کی  تسا و  دنمشزرا  رایسب  مینکیم و 

« .تسام رفس 

»؟ دراد شزرا  تسا  نم  هارمه  هک  يزیچ  هزادنا  هب  ایآ  ؟ تسا ردقچ  امش  یتراجت  یتشک  شزرا  :» تفگ درم 

»؟ دشاب یم  يزیچ  هچ  وت  دزن  رگم  :» دنتفگ نانآ 
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رگا.مشورفب امـش  هب  ار  زینک  نیا  مرـضاح  نم  لاح  .دـیا  هدـیدن  امـش  لاح  هب  اـت  نآ  ییاـبیز  هب  هک  تسا  يزینک  نم  هارمه  تفگ «:
« .داد میهاوخ  ماجنا  ار  هلماعم  هاگنآ  ، دیتساوخ رگا.دنیبب  کیدزن  زا  ار  وا  دورب و  امش  زا  یکی  ، دیتسه زینک  نیا  ناهاوخ 

نم تفگ «: شناتـسود  هب  تشگزاـب و  یتشک  هب  سپـس.درک  هدـهاشم  ار  وا  تفر و  دوب  اـجنآ  رد  نز  هک  یلحم  هب  ناـناولم  زا  یکی 
« .میرخبدرم نیا  زا  مهرد  رازه  تمیق  هب  ار  وا  ، دیریذپ یم  رگا.ما  هدیدن  زینک  نیادننام  زگره 

.دش رود  اجنآ  زا  تفرگ و  مهرد  رازه  تفریذپ و  مه  درم 

رازه هب  ار  وا  هک  دنتفگ  اهنآ.درک  ياددوخ  نانآ  هتـساوخ  ماجنازا  نز.دوش  یتشک  راوس  دنتـساوخ  وا  زا  دـنتفر و  نز  دزن  هب  ناناولم 
نانآ اما.تسا  هتشادن  ار  وا  نتخورف  قح  یسک  تسین و  زینک  هک  تفگ  نانآ  هب  نز.دورب  ناشیا  هارمه  هب  دیاب  وا  دنا و  هدیرخ  مهرد 

« .درب دنهاوخ  ار  وا  روز  هب  ای  دورب و  ناشهارمه  هب  دیاب  ای  درادن و  يدوساهفرح  نیا  هک  دنتفگ 

یتشک هب  دوخ  ندرک و  ، دوب تارهاوجو  الط  الاکزارپ و  هک  يا  یتشکرب  راوس  ار  نز  نانآ.تفر  یتشک  هب  تساـخرب و  راـچان  هب  نز 
.دنتفر رگید 

رد ناناولم  هک  يا  یتشک  هلیـسو  نیا  هب  درک و  داجیا  ایرد  رد  ار  يدیدش  داب  دنوادخ  دوب ، تکرح  لاح  رد  یتشک  ود  هک  روطنامه 
.تسشن لگ  رد  يا  هریزجرانک  وا  یتشک  تفای و  تاجن  رهاوج  زا  رپ  یتشک  اب  نز  دش و  قرغ  ایرد  رد  ، دندوب نآ 

یم بآ  همـشچ  نیا  زا  :» تفگ دوخ  اب  درک و  ادیپ  ار  یبآ  همـشچو  يا  هویم  تخرد  وجتـسج  یتدم  زا  سپ  ، دش هریزج  نآ  دراو  نز 
زا مشون و 
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« .مزادرپ یم  تدابع  هب  اج  نیمه  ردو  مروخ  یم  اذغ  مه  تخرد  نیا 

هک دنکیم  یگدنز  ینز  ، هریزج نالف  رد  دیوگب  و.دورب  هاشداپ  دزن  هک  داتسرف  یحو  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  یکی  هب  یلاعت  دنوادخ 
نز و نایفارطا  اب  دـهاوخب  وا  زا  نینچمه.دـش  دـهاوخ  هدیـشخب  وا  هلیـسو  هب  شناـهانگ  ، دـنک هبوت  دوخ  لاـمعا  زا  وا  دزن  یـسکرگا 

وت دزن  هب  : » تفگ وا  هب  درک و  ادـیپ  ار  نز  تفر و  هریزج  نآ  هب  يا  هدـع  اب  هاشداپ.دـنورب  هریزج  نآ  هب  دنتـسهراکهانگ  هک  یناسک 
.« (1) دش میهاوخ  هدیزرمآ  مینک ، فارتعا  وت  دزن  رگا  هک  میا  هدینش  اریز  ، مینک هبوت  شیوخ  ناهانگ  زا  ات  میا  هدمآ 

چیه یلو  هدرک  انز  لمع  هب  تردابم  شردارب  نز  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  زور  کـی  ، تسا نم  رهـش  یـضاق  درم  نیا  :» تفگ سپـس  و 
.دننک راسگنس  ار  وا  هک  مداد  روتسد  مه  نم.درواین  شفرح  يارب  یلیلدو  كردم 

دنادـخ زا  نم  يارب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا.مشاب  راکهانگ  یهلا  هاگراب  رد  نمو  مشاب  هداد  قحاـن  هب  ار  مکح  نیا  هک  مسرت  یم  لاـح 
« .ینک ششخب  وفع و  بلط 

« .نیشنب شیوخ  ياجرب  لاح.دزرمایب  ار  وت  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  :» تفگ وا  هب  نز 

ماجنا يارب  تموکح  فرط  زا  يزور.دوب  دـباع  راکوکین و  لضافرایـسب و  هک  متـشاد  يرـسمه  نم  :» تفگو تساـخرب  يدرم  سپس 
هب مردارب  متشگزاب ، هک  دعب  یتدم.دوب  نیگمغو  تحاران  نم  يرود  زا  مرسمه  هک  یلاح  رد  ؛ مدش هداتسرف  رهـش  زا  جراخ  هب  يراک 

عیاض ار  وا  قح  هک  مراد  نآ  ساره  لاح.دنا  هدرک  راسگنـس  ، تسا هداد  ماجنا  یتشز  لمع  هکنیا  تلع  هبار  مرـسمه  هک  داد  ربخ  نم 
« .ینک ترفغم  بلط  نم  يارب  هک  مهاوخ  یم  وتزا.دشابن  یضار  نم  زا  وا  مشاب و  هدرک 
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« .نیشنب هاشداپرانک  ورب  کنیا.درذگرد  وت  ناهانگ  زا  دنوادخ  تفگ «: نز 

لابند هب  تفیرف و  ارم  ناطیش  هکنیا  ات  ، مدش دنمقالع  شرسمه  هب  رایسب  هک  متـشاد  يردارب  تفگ «: دمآ و  یـضاق  ، درم نیا  زا  دعب  و 
ار وا  هاشداپ  دـییأت  زا  سپ  ؛ دوش هتـشک  دـیابو  تسا  راـکهانگ  يو  هک  مدرک  مـالعا  هاـشداپ  هب  دـیزگ  يرود  نم  زا  وا  نوچ  ، متفر وا 

« .ینک تلئسم  دنوادخزا  ارم  نارفغ  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  نونکا.مدوب  هتفگ  غورد  هاشداپ  هب  هکنآ  لاح.مدرک  راسگنس 

.دنیشنب نانآ  دزن  دورب و  درم  نآو  هاشداپ  يوس  هب  تساوخ  وا  زا  درک و  ترفغم  بلط  وا  يارب  نز 

رد ار  نز  نآ  نم  :» تفگ دعب  درک و  نایب  نز ، يارب  ار  دوخ  ناتسادوا.تشاد  ار  دباع  بهار و  تروص  هک  دمآ  يدرم  دعب  يا  هظحل 
« .هاوخب شزرمآ  نم  يارب.دشاب  هدیدرگ  كاله  ، هدش ناگدنرد  راتفرگ  يو  هک  مسرت  یم  ؛ مدنار نوریب  دوخ  دبعم  زا  بش  ماگنه 

.دنیشنب نانآ  رانک  دورب و  یضاق  درم و  نآ  هاشداپ و  يوس  هب  تفگ  وا  هب  تساوخ و  شزرمآ  وا  يارب  نز 

.تساوخ شزرمآ  بلط  تفگ و  زاب  ار  دوخ  يارجام  دمآ و  دباع  لیکو  سپس 

.درک هناورار  وا  نانآ  يوسب  درک و  ترفغم  بلط  وا  يارب  مه  نز 

.تساوخ شزرمآ  وا  يارب  مه  نز.درک  فیرعت  ارجام  دمآ و  ، دوب هدش  هدیشکراد  رب  هک  يدرم  وا  زا  دعب 

يدینش هک  ار  هچنآ  ره  متـسه ، وت  رـسمه  نم  تفگ «: هداد و  تسدزا  ار  شنز  دوب  هتفگ  هک  يدرم  هب  درک  ور  نز  يا  هظحل  زا  سپ 
يارجام
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یم لباقم  رد  مشخب و  یم  وت  هب  دـشاب ، یم  یتمیق  ياهالاکو  تارهاوج  الط و  زا  رپ  هک  ار  شراب  یتشک و  نیا  نم  کـنیا.تسا  نم 
زا مرادن و  یجایتحا  امـش  زا  مادک  چیه  هب  نم  لاح.مشاب  لوغـشم  دنوادخ  تدابع  هب  هریزج  نیا  رد  ات  يراذگب  دازآارم  هک  مهاوخ 

« .دیراذگبدوخ لاح  هب  ارم  هک  مهاوخ  یم  همه 

.(1) دندش جراخ  هریزج  زا  شناهارمه  هاشداپ و  اب  سپس  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  یتشک  تفریذپ و  ار  وا  هتساوخ  رهوش 
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ردام نیرفن 

نیرفن هطـساو  هب  رما  نیا  تلع  دوب  هتفگ  شدوخ.دوب  مورحم  اپ  کیزا  تنـس  لها  ياملع  زاو  « فاـشک » ریـسفت بحاـص  « يرـشخمز »
.تسا هدوب  شردام 

گنچ زا  رارف  يارب  کشجنگ.دروآ  نوریب  ار  یکـشجنگ  هچب  کشجنگ  هنال  زا  ات  تفر  الاب  يراوید  زا  یکدوک  ماگنه  زور  کی  و 
.دش کشجنگ  ياپ  ندشادج  ثعاب  هکنیا  اتدیشک  تفرگ و  ار  شیاپ  يرشخمزاما  ، درک شالت  يرشخمز 

اپ یب  یهلا  تفگ «: دادرـس و  يا  هلان  لد  زوس  یتحاران و  يورزا  يرـشخمز  ردام  ، داد ناشن  شردام  هب  ار  کشجنگ  ياپ  يرـشخمز 
« .يوش

.(1) داد تسد  زاار  دوخ  ياپ  کی  يرشخمز  ، يا هثداح  رثا  رد  اهدعب 
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مدرم يارب  ءافش 

هاررد شریزو  ود  اـب  یـسابع  هـفیلخ  « هللااـب یفتکملا  » هارمه يرجه   527 لاس رد  هکدـننک  یم  لقن  « رفظم نیدـلا  باهـش  حـتفلاوبا  زا «
« .میراذگب زامن  تعکر  ود  « مالسلا هیلع   » یلع دجسم  میورب  دییایب  :» تفگ ناهارمه  هب  هفیلخ.دوب 

نترب یمـسر  ساـبل  هـک  ریزو  هـب  دجـسم  مداـخ  ، دورو نـیحرد  اما.تخانـشن  ار  وا  یـسک  ، دوـب هدیـشوپ  يداـع  ساـبل  هـفیلخ  نوـچ 
.دنک یلام  کمک  يرادقم  تساوخ  وا  زا  هناسمتلم  درک و  ییالاب  دنلب و  میظعت  ، تشاد

هب :» تفگ ریزو  هب  ضوع  رد  تفاترب و  وا  زا  يور  مه  هفیلخاما.تفر  هفیلخ  فرط  هب  راچان  هب  وا  ، درکن مداـخ  هب  ییاـنتعا  ریزو  نوچ 
هدغ رفس  نآ  رد  یلو  مدمآ  دجسم  نیا  هب  هفیلخ  هارمه  « هللااب رهظتسملا  » لبق هفیلخ  نامز  رد  تفالخ و  زا  شیپ  نم  هکوگب  مداخ  نیا 

دوب مداخ  تروص  رد  یگرزب 
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رما نیا  تلع.تسا  هدـش  فرطرب  ، هدـغ نآ  هک  مـنیب  یم  لاـح  اـما.دروخن  يزیچ  ددـنبب و  هدـغ  نآ  يور  یلامتـسد  دوـب  راـچان  هـک 
»؟ تسیچ

هدـش حالـصا  مالـسلا ،» هیلع  » بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  ، تیالو هاش  تسد  هب  هدـغ  نآ  :» تفگ وا.دیـسرپ  مداـخ  زاار  لاؤس  نیاریزو 
هک دنتفگ  نانآ  ، دندرزآ ارم  لد  ، دوخ نابز  مخزو  تتامـش  اب  دندید و  ارم  اه  ینُـس  زا  رفن  ود  يزور  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  نایرج 

« .دوب هدش  بوخ  متروص  هدغ  نیا  نونکا.مدوب  هتفر  کشزپ  کیدزن  ، متفر یم  دجسم  هب  هک  یتدم  ياج  هب  رگا 

ترایز ار  « مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح  باوخ  رد.متفر  باوخ  هب  ات  مدنارذگ  یتخـس  هب  ار  بش  ، مدـش تحاران  رایـسب  فرح  نیا  زا 
یتدم .دنادرگرب  ور  نم  زا  ترضح  یلو  .دننکیم » تتامش  ارم  مدرم  اقآ ، :» متفگ مدرک و  تیاکش  ناشیا  هب  متروص  مخززا  مدرک و 

« .یهاوخ یم  ار  ایند  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  :» دومرف ترضح  هاگنآ  ، مدرک سامتلا 

.« (1) داد ءافش  ارم  اقآ  لاح  نیا  اب  یلو  مهاوخ ، یمءافش  ایند  يارب  هکدنامهف  نم  هب  دنادرگرب و  يور  نم  زا  ترضح  هکنیا  اب 

102 ص :

61 هحفص - لوا دلج  ، نامیا - 1
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هلاس هد  عازن 

زا يا  هیحان  رادنامرف  هثرو  نایم  لاس  هد  یبیجع  هدنورپ  دـنه » » روشک يرتسگداد  رد  هکدرک  یم  لقن  الکو  زا  رفن  کی  ، لبق اه  لاس 
.دوش مامت  نانآ  عفن  هب  هاگداد  يأر  ات  دنداد  یم  لوپ  الکو  هب  لاس  هد  نیفرط.دوب  نایرجرد  روشک 

.دندرک هعجارم  « ندنل » رد یهاگداد  هب  ، دشن لح  ناشلکشم  نوچ  لاس  هد  زا  سپ 

.دبایرد ار  ارجام  تلع  ات  درک  یسررب  ار  هدنورپ  هاگداد  سیئر 

میمـصت لیلد ، نیا  هب  تسا ! گرزب  هقطنم  لـهچ  ، غارچ لـهچ  زا  روظنم  درک  رکف  .تسا  غارچ  لـهچ  کـی  رـس  رب  اوعد  هک  دـیمهف 
رفس دنه  روشک  هب  تفرگ 

.دنک یسررب  ار  ارجام  کیدزن  زا  ات  دنک 

رفن کی  زا  ، تشگ علطم  ایاضق  زا  یبوخب  تفر و  دنه  هب  یتقو 

103 ص :
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هموتخم هدـنورپ  ، دـش درخ  داتفا و  نیمز  هب  غارچ  لهچ  یتقو.دـنک  هراپ  ار  غارچ  لهچ  ریجنز  دورب و  ـالاب  ناـبدرن  هلیـسو  هب  تساوخ 
.(1) دش هداد  همتاخ  مه  اوعد  هب  دیدرگ و  مالعا 

104 ص :

157 هحفص ، لوا دلج  ، نامیا - 1
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حالصا

هرجاشم و ثرا  رس  رب  ، دندوب لیماف  مهاب  و  «، مالسلا هیلع  » قداص ماما  نایعیـش  زا  هک  نینمؤم  زا  رفن  ود  « هفوک » رهـش رازابرد  زور  کی 
.دندرک یماوعد 

دش و هیضق  هجوتم  ، درک یم  روبع  اجنآ  زا  هک  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  ترـضح  صاخ  هدنیامن  لضفم » بانج « ، ماگنه نیمه  رد  و 
.دیسرپ ار  هرجاشم  تلع  تفر و  نانآ  دزن 

.دنک لح  ار  عوضوم  ات  دنورب  شلزنم  هب  تساوخ  نانآ  زا  ، دش علطم  ارجام  زا  یتقو  لضفم  بانج 

»؟ یهاوخ یم  هچو  تسیچ  وت  ياعدا  :» دیسرپ یکی  زا  لصفم  ، دندیسر لزنم  هب  یتقو 

مهس ثرا  ناونع  هب  مهرد  دص  غلبم  صخش  نالف  زا  :» تفگ وا 
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« .دهد یمن  نم  هب  هتشادرب و  ارم  مهس  ، درم نیا  یلاح  رد  ، تسا هدش  نم 

.درکرارکت ار  اعدا  نیمه  مه  وا  ؛ درک لاؤس  ار  ارجام  يرگید  زا  لّضفم  و 

دینک و حلـص  مه  اب  دیورب و  ، تسامـش يارب  لوپ ، نیا  :» تفگو داد  نانآ  هب  دروآ و  مهرد  دـص  تساخرب و  شیوخ  ياج  زا  لّضفم 
.« (1) منک رارقرب  حلص  نینمؤم  نیب  ات  تسا  هداهن  نم  رایتخا  رد  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  ار  غلبم  نیا  انمض.دیرادرب  اردوخ  مهس 

106 ص :

213- باتکلا هحتاف  - 1
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تعانق

: دوش لقن  اجنیا  ، تسا هدروآرد  مظن  هب  « یئاهب خیش   » بانج هک  ار  یناتساد  تسا  بسانم 

میقمدب نانبل  هوک  رد  يدباع 

(1) میقر باحصاوچ  يراغ  نب  رد 

هتفاترب قح  ریغ  زا  لد  يور 

هتفای تلزعز  ار  تزع  جنگ 

(2) مایص لوغشم  دوبیم  اهزور 

ماش تقو  شدیسریم  نان  هت  کی 

روحس یفصن  يدب  شماش  نآ  فصن 

رورس دص  لدرد  تشاد  ثعانق  زو 

107 ص :

.هتشون ، همان : میقر - 1
.هزور  : مایص - 2
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تشذگیم شلاح  لاونم  نیمهرب 

تشد يوس  زگره  هوک  زا  يدمان 

(1) فیغر نآ  دماین  بش  کی  اضق  زا 

فیحن راز و  اسراپ  نآ  عوجر  دش 

ءاشع هاگنآ  ادا  ار  برغم  درک 

انغ رکفرد  ساوسو  زارپ  لد  و 

بارطضا شتوق  رهب  زا  دوب  هک  سب 

باوخ هن  بش  دباع  درک  تدابع  هنا 

ریذپلد ماقم  ناز  دش  نوچ  حبص 

ریزب دباع  نآ  دمآ  یتوسق  رهب  زا 

لبج نآ  برقب  هیرق  کی  دوب 

لغد ریگ و  همه  هیرق  نآ  لها  و 

داتس يربگ  ردرب  دمآ  دباع 

دادبوج ناسنود  کی  ار  وا  ربسگ  . 

تفگب شرکشو  دتسب  نان  نآ  دباع 

تفگش رطاخ  شا  همعط  لوصو  زو  ر 

ریلد دوخ  ماقم  گنهآ  درک 

(2) ریعش زبخ  رب  راطفا  دنک  ات 

یگس نیگرگ  دبربگ  يارس  رد 

یگرو یناوختسا  عوج  زا  هدنام 
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یشک يراکرپ  طخ  رگ  وا  شیپ 

یشوخ زا  دریمب  دیب  نان  لکش  و 

ربخ ظفل  درذگبرگ  نابز  رب 

رسز ششوه  دور  درادنپ  زبخ 

108 ص :

نان هدرگ  : فیغر - 1
وج نان  : ریعش زبخ  - 2
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تفرگ رپ  دباع  لابند  رد  بلک 

تفرگ وا  تخر  تفر و  وا  یپ  زا 

دنکف ششیپ  یکی  دباع  نانود  ناز 

دنزگوز دباین  ات  دش  ناور  سپ 

شدمآ یپ  زا  نان و  نآ  دروخب  گس 

شدرازاک رگد  راب  رگم  ات 

ناور شداد  رگد  نان  نآ  دباع 

نامارد شباذع  زا  دشاب  هک  ات 

دروخ زین  ار  رگد  نان  نآ  بلک 

درم لابند  زا  دیدرگ  ناور  سپ 

دیودیم وا  یپ  زا  هیاسوچمه 

دیردیم شتخر  درکیم  فعو  فع 

ارجام نیا  دیدب  نوچ  دباع  تفگ 

ایح یب  مدیدن  وت  نوچ  یگس  نم  و 

دادن يزیچ  نانود  زا  ریغ  تبحاص 

داهن جک  يا  يدتسب  ار  نانود  نأو 

تسیچ رهب  ندیود  یپ  زا  مرگید 

تسیچ رهب  ندیرد  متخر  همه  نیو 

لامک بحاص  يا  هک  دمآ  قطنب  گس 

لامب یمشچ  متسین  نم  ایحیب 
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ریغص مدوب  نم  هک  یتقو  زا  تسه 

ریپ ربگ  نیا  هناریو  منکسم 

109 ص :
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منک یم  ینابش  ار  شدنفسوگ 

منکیم ینابساپ  ار  شا  هناخ 

دهدیم ینان  فطل  زا  نمب  هگ 

دهدیم یناوختسا  تشم  هاگ 

نم ماعطا  دور  شدای  زا  هاگ 

نم ماک  ددرگ  خلت   (1) تعاجم زو 

ناوتان نیاک  درذگب  يراگزور 

ناوختسا هن  ناشن  دیاب  نانز  هن 

نهک ربگ  نیا  هک  دشاب  مه  هاگ 

نمرهب هن  دوخرهب  دباین  نان  و 

ما هدرورپ  وا  هاگرد  رب  نوچ 

ور ا 

ما هدرواین  رگد  هاگردب 

ربگ ریپ  نیا  ردرب  مراک  تسه 

ربص هاگ  وا  تمعن  رکش  هاگ  و 

تسدب تنان  یبش  کی  دمان  هکوت 

تسکش دمآ  وت  ربص  يانب  رد 

یتفاتربور قازر  رد  زا 

یتفاتشب ناور  يربگ  ردرب  و 

یتشاذگب ار  تسود  ینانرهب 
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یتشآ وا  نمشد  اب  یئ  هدرک 

نیزگ درم  يا  فاصنا  هدب  دوخ 

نیبب وت  ای  نم  تسیک  رتایحب 

110 ص :

یگنسرگ (: هعاجم ) تعاجم - 1
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دش شوهدم  نخس  نیز  دباع  درم 

دش شوهیب  دز و  رس  رب  دوخ  تسد  زا 

ریگدای یئاهب »  » سفن گس  يا 

ریپ ربگ  نآ  گس  زا  تعانق  نیا 

ایرد دیاشگن  ربص  زا  رگوترب 

(1) يرتمک يریگ  نیگرگ  گس  زا 

111 ص :

146- تفگش ياهناتساد  - 1
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هعیش ياوقت 

هاگن ، دوب نایعیش  نمشد  فلاخم و  هک  یضاق  کیرـش  ، دش رـضاح  « یـضاق کیرـش  » دزن « يدزالا هبیرکوبا  » اب « یفقث ملـسم  نب  دمحم  »
(.... دیتسه تیبلها  هعیش  ینعی  «) دیتسه یمطاف  يرفعج و  امش  :» تفگ درک و  ود  نآ  هب  يدنت 

.دیسرپ ار  ناش  هب  رگ  ببس  یضاق.دنداتفا  هیرگ  هبو  هدش  تحاران  ود  نآ  هک  دوب  هتفگن  رگید  هملک  دنچ  یضاق  زونه 

عرو و مک  صخش  دنتسین  یضار  هک  «( مالسلاو مهیلع  » قداص رفعج  ماما  ارهز و  همطاف  ینعی  ) يداد تبسن  یناگرزب  هب  ار  ام  دنتفگ «:
(1)« ...دنا هداهن  تنمامرب  ، دنریذپب ار  ام  دننک و  فطل  نانآ  رگا  یتسار  ،و  دشاب نانآ  هعیشاوقت  یب 

112 ص :

21- لوا دلج  ، هریبک ناهانگ  - 1
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يراکهدب دنس 

: دنک یم  لقن  « نئازخ » باتکرد « یقارن  » موحرم

.دیامن تخادرپ  ار  لوپ  ررقم  دعوم  رد  ات  دنتفرگ  يدنس  وا  زا.دوبراکهدب  يوفص » نامیلس  هاش  هنازخ « هب  ناموت  رازه  جنپ  یصخش 

.تفرگ يدیسر  هدرک و  تخادرپ  هنازخ  هب  دروآ و  تسدب  یلوپ  تمحز  اب  یتدم  زا  سپ 

یگدیسر روما  هب  دیدج  لوئـسم  هک  یماگنه.دش  باختنا  راک  نیا  يارب  يرگید  صخـش  درک و  رییغت  هنازخ  لوئـسم  يدعب ، یتدم 
ار راکهدب  دش  رارق  داد و  عالطا  ناطلـس  هبار  عوضوم  اذل  ، تسا هدـشن  تخادرپ  زونه  يراکهدـب  دنـس  کی  هک  دـش  هجوتم  ، درکیم

.دننک راضحا 

.تسا هتفرگ  مه  لوپ  تخادرپ  دیسر  یتح  ، تسین راکهدب  هک  تشاد  راهظا  وا  دندرک ، راضحا  رابرد  هب  ار  صخش  نآ  هک  یماگنه 
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.دروایب ار  دیسر  هک  تساوخ  راکهدب  صخش  زا  هنازخ  لوئسم 

 . دومنن ادیپ  ار  دیسر  درک ، وجتسج  هچ  ره  یلو  تفر  شا  هناخ  هب  وا 

.دنهد تصرف  وا  هب  هتفه  کی  هک  تساوخ  هنازخ  نارومأم  زا  نیا  رب  انب 

.تفاین ار  دنس  اما  درک ، وجتسجدشاب  هتشاذگ  اجنآرد  ار  دیسر  داد  یم  لامتحا  هک  ار  ییاه  لحم  مامت  تدم  نیا  رد 

.تساوخ تصرف  هتفه  کی  وا  زاب  اما  ، دندرک بلط  ار  دیسر  دندمآ و  وا  لابند  هب  هنازخ  نارومأم  هتفه  کی  زا  دعب  و 

.تفاین دیسر  زا  يرثا  اما.درامگ  تمه  ، هیاسمه ياه  هناخ  یتح  هناخ و  نتشگ  هب  زاب  مود  هتفه  رد 

.دندرب رازاب  هب  مادعا  ياربو  هدرک  ریگتسد  ار  وا  نارومأم  هرخالاب  دش و  يرپس  مه  موس  هتفه 

.دومن يراز  هیرگ و  رایسب  دش و  لسوتم  ابع  لآ  نت  جنپ  هب  وا  هار  نیب  رد 

يرادـقم دـنهد  هزاجا  هک  تساوخ  نارومأم  زا  نیاربانب  .دوب  قمر  یبو  لاح  یب  رایـسب  ، دوب داـتعم  نویفا  هب  وا  نوچ  رگید  فرط  زا  و 
.دنک يرادیرخ  يراطع  هزاغمزا  نویفا 

.داد وا  هب  تخیرذغاک و  نایم  رد  نویفا  يردق  راطع  ، دندیسر يراطع  هزاغم  هب  نوچ 

زا ار  ذغاک  هرابود.دیبسچ  وا  سابل  يور  ذغاک  اما.درک  اهر  نیمز  يور  ار  نآ  ذـغاک  دروخ و  ، دوب هدـیرخ  هک  ار  ینویفا  هار  نیب  رد 
.دیبسچ شسابل  هب  زاب  یلو.تخادنا  تشادرب و  سابل  يور 

نوچ.دـید نآ  رد  يرهم  داـتفا و  ذـغاک  هب  شمـشچ  راـیتخا  یب  هار  رد.داد  همادا  هار  هب  تفرگ و  یم  تسد  هب  ار  ذـغاک  راـچان  هب  و 
.دش قیقد 
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115

.تسا هتفرگ  هنازخ  هب  ناموت  رازه  جنپ  تخادرپ  يارب  هک  تسا  يدیسر  نامه.دیدرگ  هجوتم 

.دیدرگ رکش  تمعن  نیا  سپ  هب  ار  دنوادخ  دروآ و  اجب  رکش  هدجس  داتفا و  نیمز  يور  تدش  زا 

.(1) تشگزاب دوخ  هناخ  هب  ، هداد نارومأم  هب  ار  ضبق  سپس 

115 ص :
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هقدص

ناجرفن اهدص  هک  نورزاک » » ناتسرهش یکیدزن  رد  عقاو  « ریق  » ياتسوررد هلزلز  عوقو  زا  لبق  زور  دنچ  « ینیـسح رفعج  دیـس   » موحرم
.درک توف  ، دنداد

ناتیاه هناخ  ات  دـیهدب  هقدـص  ناونعب  ناموت  رازه  غلبم  کیره  راجت ! يا  :» تفگ هبـسک  راجت و  هب  باطخ  ، شتوف زا  لـبق  زور  راـهچ 
بارخ اـه  هناـخ  طـقف  هک  دـیهدب  ناـموت  دـصکی  لقادـح  دـیناوت ، یمن  رگا  دـیهدب ! ناـموت  رازه  ، دـیهدب ناـموت  رازه  ، دوشن بارخ 

« ...دش دیهاوخ  كاله  ، دینامب رگا  هک  اریز  دیور  نوریب  ریق  زا  یگمه  ، نم هناخ  لها  يا  امشو  دیهدب ! ناموت  دصکی  ، دوش

.دش موحرمزور  راهچ  زا  دعب  درک و  رارکت  ار  تالمج  نیا  هبترم  دنچ  دّیس 
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.دیدرگ دراو  دایز  یناجو  یلام  ياه  تراسخو  دش  عقاو  ریق  رد  يدیدش  هلزلز  ، دیس موحرم  توف  زا  دعب  زور  هس 

هتفر رانک  شنامـشچ  شیپ  زا  تلفغ  ياه  هدرپ  ،و  دوب گرم  لاحرد  اریز.دوب  هداد  ربخ  هدرک و  هدـهاشم  ار  الب  ، تلاح نآ  رد  دیـس  »
.« (1) دوب هدومن  نداد  هقدص  هب  توعد  ار  مدرم  لیلد  نیمه  هب  ، دندوب
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گس يافو 

: درک یم  لقن  « باون ربکا  جاح  » موحرم

یگـس ، مدوب نکاس  « ندنل  » رد هک  یماگنه  :» درک لقن  سیلگنا  ریفـسزا  وا  یتبـسانم  هب  ، متفر رادناتـسا  ندـید  هب  نابرق  دـیع  زور  کی 
مدرک در  ار  وا  .دوب  رود  هار  نوچ  اما  ، دمآ نم  هارمه  مه  گس  نیا  هک  موش  جراخ  لزنم  زا  متساوخ  زور  کی  ، متشاد هارمه  هشیمه 

مدرک و تحارتسا  یتدـم  اجنآرد.مدیـسر  یتخرد  هب  رهـش  زا  جراخ  رد  هکنیا  ات  دـمآ ، یم  نم  لابند  هب  زاب  وا  یلو  مورب  هناخ  هب  اـت 
هکنیا ات.دیشخبن  يدوس  ، مدرک شرود  مهار  رـس  زا  هچ  ره.تشاذگن  درک و  يریگولج  گس  اما  ، مهد همادا  نتفر  هب  متـساوخ  سپس 

.مهد همادا  نتفر  هب  شفرط  هب  هلولگ  دنچ  کیلش  اب  هدش  روبجم 

هک ییاج  رد  ار  دوخ  فیک  هدش  هجوتم  يدایز  تفاسم  یطزا  سپ 

118 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


رارق فیک  رد  یتلود  مهم  دانـسا  زا  يدایز  رادـقم  ، لوپرب هوالع  اریز  ، مدـش تحاران  یلیخ  ، ما هتـشاذگ  اـج  ، مدوب تحارتسا  لوغـشم 
.تشاد

تعرس هب  لاح  نیا  اب.تسا  هتفرگ  ارم  يولج  لیلد  نیمه  هب  ما و  هتـشاذگ  اج  ار  فیک  نم  تسا  هدیمهف  هراچیب  گس  هک  متـسناد  و 
منیبب مورب و  گس  غارس  هک  مداتفا  رکف  هب  ، مدش تحارانرتشیب.متفاین  ار  فیک  مدیسر ، تخرد  ریز  هب  نوچ  ، متشگزاب لحم  نامه  هب 

.تسا لاح  هچ  رد 

نآ ، مدـید نیمز  يور  ار  دوب ، هتفر  وا  ندـب  زا  هک  ینوخ  رثا  طقف  ، دوبن اجنآ  رد  مه  گس  اـما  متفر ، ، مدوب هدز  ریت  وا  هب  هک  یلحم  هب 
هدرم هتفرگ و  نادـند  هب  مه  ار  فیک  هتفر و  هداج  رانک  لادوگ  کی  لخاد  هب  هک  مدیـسر  گـس  هب  یتفاـسم  یط  زا  سپو  متفرگ  ار 

« .دوب هتشاد  رود  نادزد  دربتسد  زا  ار  فیک  هلیسو  نیا  هب  ،و  دوب

.« (1) دنشابن یگسزا  رتمک  ، يرادافو رد  دنشوکب  نامیا  لها  دیاب  هک  تساجنیا  » 
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گس يایح 

: درک یم  لقن  ، دومن یم  لیصحت  « هسنارف » روشکرد هک  شناتسود  زا  یکی  زا  « يدالب هللا  تیآ   » موحرم

یم رد  نوریب  گس  ، مدـش یم  جراخ  هناخ  زا  هک  اهبـش.مدرب  هناـخ  هب  ینابـساپ  يارب  ار  یگـس  مدرک و  هیارک  يا  هناـخ  « سیراـپ  » رد
.دمآ یم  هناخ  لخاد  تقونآ  مدرگ و  زاب  نماتدنام 

مندـب ياـج  همه  ، امرـس تلع  هب  تشگزاـب  ماـگنه  رد.دوـب  يدرـس  رایـسب  بش  اـقافتا  دیـشک و  لوـط  لزنم  هب  متعجارم  بـش  کـی 
.مدوب هتشاذگ  زاب  ندید  يارب  ار  دوخ  نامشچ  طقف  مدوب و  هدناشوپار 

گس ات  مدز  ادص  ار  وا  مدرک و  زاب  ار  دوخ  هرهچ  دوز  یلو  ، درک هلمح  نم  هب  تخانشن و  ارم  گس  ، مدیـسر لزنمرد  هب  هک  یماگنه 
.درک اهرارم 
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.دماین لزنم  لخاد  ، مدرکرارصا هچ  ره  داتسیا و  رد  تشپ  گس  ، متفر لزنم  لخاد  نوچ 

.تسا هداد  ناج  ءایح  تدش  زا  هک  متسناد.تسا  هدرم  گس  هک  مدید  ، مدش جراخ  هناخ  زا  یتقو  ، دعب زور  حبص 

ءاـیح تراـگدرورپ  زا  هـک  ییاـیح  یب  ردــقچ  یتـسار  :» مـینک باـطخ  دوـخ  سفن  گـس  هـب  ، اـم زا  کـی  ره  دــیاب  هـک  تساـجنیا  »
!« (1) ینکیمن
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هدنب

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » مرکا لوـسر  ترـضح  تمدـخ  « لـیئاکیم » ترـضح يزور  هک  تـسا  هدـش  لـقن  « راونـالا راـحب  » مشـش دـلج  رد 
هک تسا  هداتسرف  ارم  دنوادخ.تسا  نم  رایتخارد  نیمز  نئازخ  مامت  ، متـسه نیمز  راد  هنازخ  نم  درک «: ضرع  دیدرگ و  لزان  « ملـسو
زا ياهدـنب  دـبع و  ای  دوش و  مک  ناـتماقم  زا  هکنیا  نودـب  دـشاب  ناـترایتخارد  نئازخ  ماـمت  دیـشاب و  کـلمای  منادرگ  ریخم  ار  اـمش 

« .دیشاب یهلا  ناگدنب 

میوگب ، مرادـن هک  زور  نآ.مشاب  ریـس  زور  کی  هنـسرگ و  زور  کی  دراد  تسود.مشاـب  هدـنب  هراد  تسود  نم  دـندومرف «: ترـضح 
« .منکرکش ار  وا  ، تسا هدرک  تیانع  نم  هب  هک  مه  يزور  ،و  هد يزورارم  ، ایادخ

.تسا گرم  شرخآ.دیشاب  هتشاد  هک  مه  ار  نئازخ  مامت 
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.« (1) دهد یم  بیرفو  تسالب  تسایر  تنطلس و 

123 ص :

91: قالط - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 143 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_123_1
http://www.ghaemiyeh.com


تجاح ندش  هدروآرب 

نـسحلا نب  هجح  ترـضح  تایانع  لیذ  هب  لسوتم  ، نآ ندش  هدروآرب  يارب  هک  متـشاد  یناحور  تجاح  کی  ، لبق لاس  یـس  دودـح 
ترضح دزن  هک  «) نمؤم جاح  موحرم  هب  ار  همان  متشوناردوخ و  تساوخرد  يا  همان  رد  رطاخ  نیمه  هب  «. مدش مالسلا  هیلع  » يرکـسعلا

.مدرپس ( دوب مارتحا  ياراد  تجح 

ار همان  هعمج  زور  کی  رد  »و  مالسلا هیلع  » نامز ماما  صاخ  بیان  نیموس  « حور نب  نیسح  » بانج هبدوش  لسوتم  هک  متـساوخ  وا  زا  و 
.دزادنیب یبآ  رهن  هب 

، تخادنا یبآ  رهن  هب  ار  همان  لسوت ، ترایز و  ماجنا  زا  سپ  درب و  شیوخ  هارمه  هب  ار  همان  تفریذپارراک و  نیا  ماجنا  نمؤم  جاح  و 
نکاس شیوخ  ياج  رد  تفرن و  بآ  هارمه  هب  همان  هک  درک  هدهاشم  بجعتاباما 

124 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


ندـش هدروآرب  درک  نیقی  هکنیا  ات.داتـسیا  درکن و  تکرح  همان  مهزاب  اـما  ، تخادـنا بآ  ناـیم  هب  ار  هماـن  مود  راـب  يارب.دـنام  یقاـب 
.تشادرب بآزا  ار  همان  تسین و  حالص  تجاح 

هتـساوخ شدوخ  دنوادخ  لاس  دنچ  زا  دعب  تسا و  هدوبن  بسانم  تجاح  ندش  هدروآرب  تقو  نآ  رد  هک  مدیمهف  لاس  دـنچ  زا  سپ 
.(1) تخاس هدروآرب  ارم 
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سفن هب  دامتعا 

: تسا هتشون  مالکلا » رجی  مالکلا  » باتک رد  « یناجنز موحرم  »

راـچان هب.دـش  ماـمت  شلوپ  راـک  نیب  رد  ، تخاـس يا  هقبطدـنچ  ژاـساپ  دـیرخ و  ینیمز  ، دوـب رادـلوپ  رایـسب  هکرفن  کـی  « اـکیرمآ » رد
.تفرگ يراشرس  ماو  تشاذگ و  ورگ  کنابرد  ار  نامتخاس 

زا هک  ار  یلوپ  یمامت  رگا  یتح  دید  هکنیا  ات.دندمآ  یم  شغارـس  هب  ناراکبلط  بترم  ، دوب راکهدـب  يدایز  رادـقم  نوچ  یفرط  زا  و 
.تفر دهاوخن  شورف  اریز.دیشخب  دهاوخن  يدوس  مه  نامتخاس  ،و  دوب دهاوخ  مک  زاب  ، دهدب ناراکبلط  هب  تسا  هتفرگ  کناب 

ات.دننک فرصنم  شمیمصت  ماجنا  زا  ار  وا  دنمهفب و  نایفارطا  هک  دیسرت  اما.دنک  یشکدوخ  ، تفرگ میمـصت  تبقاع  ، هتفر ورف  رکف  هب 
شنایفارطا تسا  نکممدش  هجوتم  اما.دروخب  مس  داتفا  رکف  هب  هکنیا 
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هب نامتخاس  يالاب  زا  ار  شدوخ  مه  دروخب و  مس  مه  هک  دید  نیا  رد  ار  حالـص  هرخالاب.دنناسرب  ناتـسرامیب  هب  دوز  ار  وا  دنمهفب و 
! دسرب شدوصقم  هب  امتح  ات.دنک  ترپ  نیئاپ 

ترپ نییاپ  هب  ار  شدوخ.هتـسب  نامـشچ  اب  دـعب  دروخ و  مس  يرادـقم  ادتبا.دیـسر  ماب  تشپ  هب  ات  تفر  الاب  ناـمتخاس  ياـه  هلپ  زا  و 
.درک

تـسبراد هب  نییاپ  هب  نداتفا  هار  رد  وا  اما.دـندوب  راک  لوغـشم  ، هدرکاپ رب  ییاه  تسبرادرت  نییاپ  تاقبط  رد  نارگراک.ماگنه  نآ  رد 
هک ار  هچنآ  هجیتن  رد  درک و  ریگ  ، دوب ریز  هب  شرـسواوه  رد  شیاـهاپ  هک  یلاـح  رد  ، اـه تسب  بوچ  يـالبال  رد  درک و  دروخرباـه 

.(1) دنداد تاجن  ار  وا  دندیسر و  رس  شنایفارطا  ، دعب هظحل  دنچ  ودرک  غارفتسا  ، دوب هدروخ 
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ادیپان ناوراک 

دـصق دـنا و  هداتـسیا  نادزد  هار  نیب  رد  هک  دـنداد  ربخ  اضق  زا.دندوبرفـسرد  یناوراک  هارمه  « مالـسلا هیلع  » قداص رفعج  ماما  يزور 
.دوبنریذپ ناکما  رگید  مه  تشگزاب  یفرط  زا.دنراد  ار  نآ  تقرس  ناوراک و  هب  هلمح 

لوسر رـسپ  يا  :» دنتفگ ، هتـساوخ کمک  ناشیا  زا  دندرب و  هانپ  « مالـسلا هیلع  » قداص ترـضح  هب  ، دندوب هدش  هراچیب  هک  ناوراک  لها 
« .دنتسهام نیمک  رد  اهدزد  تسا و  رطخ  رد  ناملاوما  مامت  هک  سرب  ام  دایرف  هب  «، هلآو هیلعو  هللا  یلص  » ادخ

امـش هب  ار  نآ  ربارب  دـنچ  دـعب  درادـهگن و  ار  نآ  امـش  يارب  هک  دیراپـسب  یـسک  تسد  هـب  ار  دوـخ  لاوـما  دـندومرف «: قداـص  ماـما 
!« دنادرگرب

»؟ میراپسب دیاب  هنوگچ  یسک و  هچ  هب  :» دندیسرپ
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129

امـش يارب  ار  نآ  دنوادخ  ات.دینک  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  موس  کی  دیراپـسب  یلاعت  يراب  دـنوادخ  هب  :» دـندومرف ترـضح 
« .دنادرگ یمرب  امش  هب  دیا  هداد  هچنآ  زا  رتشیب  دنوادخ  ، دهد تکرب  نآ  هب  ودنک  ظفح 

« .مینک قافنا  ات  تسین  یسک  هک  اجنیا  اما  :» دنتفگ

« .دیزادرپب ادخ  هاررد  ار  ناتلام  موس  کی  هک  دینک  دهع  دوخ  اب  :» دندومرف ترضح 

ترـضح ، دـننک قاـفنا  ار  ناـشلام  موس  کـی  هک  دنتـسب  ناـمیپدوخ  اـب  دـندرک و  لـمع  « مالـسلا هیلع  » ماـما هیـصوت  هب  نارفاـسم  همه 
.دوش ظفح  ناشلاوما  ات  دومن  تنامض  مه  « مالسلا هیلع  » قداص

ار نارتـش  گـنز  يادـص  هن  دـندید و  ار  هلفاـق  هب  نادزد  هک  یلاـح  رد  ، دومن روـبع  نادزد  ربارب  زا  داد و  همادا  دوـخ  هار  هب  ناوراـک 
.(1) دندینش
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یهلا هیبنت 

لیئارـسا ینب  نایم  رد  يدباع  : تسا هدرک  لقن  « مالـسلا هیلع  » قداص مامازا  یتیاور  « راونالاراحب » باتک مشـش  دلجرد  « یـسلجم همالع  »
.تشاد مان  « حیرج » هکدوب

شتدابع رکذ و  هب  درکن و  ییانتعا  حیرج  یلو.دز  ادص  ار  وا  يراک  يارب  ، شردام هک  دوب  تدابع  لوغـشم  يا  هشوگ  رد  يو  يزور 
داد همادا 

هک روطنامه  ات  تساوخ  دنوادخ  زا  تشادرب و  اعد  هب  تسد  ، درکندانتعا وا  دناوخ و  ار  شرـسپ  ، حـیرج رد  ام  یتقو  ، موس راب  يارب  و 
.دراذگاو شدوخ  لاح  هب  ار  وا  مه  دنوادخ  ، تسا هدرک  ییانتعا  یب  وا  هب  شرسپ 

.دش نکاس  اجنآ  رد  درک و  يرادیرخ  دباع  هناخ  رانک  رد  يا  هناخ  ، لیئارسا ینب  زا  يدساف  نز  ، زور نآ  يادرف 
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.داد تبسن  دباع  هب  ار  شدنزرفو  دش  يدنزرف  ياراد  يو  دعب  یتدم 

هب دندش و  عمج  وا  لزنم  فارطا  رد  مدرم  يزور.تسا  هدش  هانگ  لمع  بکترم  ، روهشم دباع  هک  دش  عیاش  مدرم  نایم  رد  جیردت  هب 
.دنداد مانشد  وا 

سپس.دنتفرگ کتک  داب  هب  ، هدیشک نوریب  ار  وا  دندروآ و  موجهدباع  هناخ  هبدندوب  ینابصع  رایسب  هک  یلاح  رد  مدرم  ، نآ زا  سپ  و 
.دندرب همکحم  هب  ار  يو 

.دننزبراد همکحم  هب  ار  يو  هک  داد  روتسد  دراد و  تحص  نانآ  فرح  هک  دش  ملسم  شیارب  ، دید ار  تیعمج  نوچ  رهش  مکاح 

هک دروآرب  دایرف  ، دیدراد رانک  ار  شردام  حیرج  هک  هاگ  نآ.درک  رایـسب  هلان  تفرراد و  هبوچ  ياپ  هبدیـسر  حیرج  ردام  هب  ربخ  نیا 
لاح ،و  دراذـگاو مدوخ  هب  ارمودـنکن  يرای  ارم  ادـخ  یتفگ  هک  دوب  وت  نیرفن  رطاخ  هب  نم  يراتفرگ  نیا  ؟ ینکیم هلاـن  ارچ  ، رداـم يا 

.تسا هدمآ  مرس  رب  الب  نیا 

.دننک قیقحت  هراب  نیا  رد  دندمآربددصرد  هکنیا  ات  دش  ناگمه  بجعت  ثعاب  حیرج  نخس  نیا  زا 

یمام دهد ، یهاوگ  وت  ینمادکاپ  هب  ، یتسه شردـپ  وت  دـنیوگیم  هک  يا  هزور  دـنچ  لفط  رگا  :» دـنتفگ حـیرج  هب  راد  ياپ  زا  مدرم  و 
« .مینک یم  دازآ  اروت  میریذپ و 

: تفگ وا  هب  حیرج  دندروآ و  راد  هبوچ  ياپ  هب  ار  راوخریش  هچب 

ناپوچ نالف  هفطن  زا  نم  :» تفگ دمآ و  نخس  هب  كدوک  »؟ یتسیکدنزرف هک  وگب  ناگمه  هب  دنوادخ  نذا  هب  هکنیا  ادخ ، هدیرفآ  يا  »
هک
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اب حیرج  ودننک  دازآ  ار  دباع  داد  روتسد  دمآ و  راد  هبوچ  ياپ  هب  يو  ، دیسر مکاح  هب  ربخ  « .متـسه ،» دنک یم  یگدنز  لحم  نالف  رد 
.تشگزاب شا  هناخ  هب  مارتحا 

دومرف کمک  يو  هب  سپس  ، ددرگ وا  يرادیب  هبنت و  ثعاب  ات  درک  هیبنت  ایند  نیمه  رد  شردام  هب  ییانتعا  یب  رطاخ  هب  ار  وا  دنوادخ  »
.« (1) ددرگ يو  نارفغ  ثعاب  ات  داد  تاجن  گرم  زاار  يو  و 
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تیبلها حادم  رادید 

: تسا هدومن  لقن  ار  ناتساد  نیا  ، تیبلها حادم  « یعازخ لبعد  بانجزا « یسلجم » همالع  »

یظفاحادخ زا  سپ.منک  ترفاسم  ، مق هب  هدرک و  یظفاحادخ  ناشیا  زاات  مدش  فرشم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  ، ناسارخ رد 
.میدش راگدنام  تحارتسا  يارب  میدیسر و  یلزنم  هب  هار  نیب  رد 

دیفـس سابل  اب  یـصخش  ناهگان  هک  مدوب  « مالـسلا مهیلع  » تیبلها حدم  رد  يا  هدیـصق  ندیئارـس  رکف  هب  هتـسشن و  اهنت  قاطا  رد  بش 
نم سرتـن ! تفگ : ، دـید ارم  سرتوا  یتـقو.مدرک  تشحو  وا  ندـیدزا  نم  درک ، مالـس  نم  هب  هتفرگ و  هزاـجا  ودشرـضاح  نم  يولج 

« .ما هدمآ  وت  رادید  هب  ، یتسه « مالسلا مهیلع  » تیبلها حادم  وت  نوچ  ، متسه نج  لیابق  زا  یکی  زا  ، وت ینید  ردارب 

وزج يراگزور  نم  :» دومن لقن  میارب  شدوخ  تالاح  زا  هاگنآ 
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زا رفن  دـنچ  اب  هکنیا  ات  ، متـشاد يزوت  هنیک  ینمـشد و  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ تیب  لـها  اـب  ؛و  مدوب (1) بـصاون جراوخ و 
هب.دنتفر یم  ، البرک يوس  هب  هک  میدید  ار  اه  ناسنا  زا  يا  هلفاق  ، هار رد  ، میدرک تکرح  قارع  فرط  هب  ، میدوب هدـیقع  مه  هک  یناسک 

هلمح ام  هب  هحلـسا  اـب  نامـسآ  ناگتـشرف  ، ـالاب تمـس  زا  ، میتفرگ ار  میمـصت  نیا  اـت.مینک  تیذا  ار  ناـنآ  میدـش  هداـمآ  رطاـخ  نیمه 
نیمز نامسآ و  ناگتشرف  هک  یناسک  مدیمهف  مدش ، وربور  هنحص  نیا  اب  یتقو.دندومن  هطاحا  ار  اه  ناسنا  زین  نیمز  ناگتشرف  ، دندرک

ربق بحاص  هب  طوبرم  ، تسه یتلیـضف  ره  هک  مدرک  نیقی  دنتـسه و  ییوربآ  ماقم و  ياراد  دنوادخ  دزن  امتح  ، دـنزیخرب ناش  يرای  هب 
.تسالبرک رد 

.دراد تیمها  تسا و  مرتحم  دنوادخ  دزن  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  مدیمهف 

.مدرک ترایز  ار  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هتفر و  البرک  هب  نیرئاز  هارمه  مدرک و  رافغتسا  اجنامه ، اذل 

.متشگزاب هنیدم  هب  نانآ  اب  سپس.مدرک  یهارمهار  نانآ  مه  نم  درک و  تکرح  هکم  فرط  هب  ناوراک  یتدم  زا  سپ 

رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح  تمدخ  هب  ناوراک  لها  هنیدمرد 

: مدرک ضرع  متخانش و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نم.دندیسر  « مالسلا امهیلع  »

«(2) .تفریذپ ار  وت  هبوت  دنوادخ  :» دندومرف « مالسلا هیلع  » ماما .متحاران » دوخ  ياه  هتشذگ  زا  ما و  هدش  نامیشپ  نم  اقآ  »
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یفرشا هکس  هدفه  شوم و 

هک وا.دومن  هبلط  ندرک  تیذا  ندیود و  هب  عورش  دش و  قاطا  لخاد  یشوم  هچب  ناهگان.دوب  هعلاطم  لوغـشم  شا  هرجح  رد  يا  هبلط 
.دنک سوبحماروا  دزادنایب و  شوم  هچب  يور  ار  شهالکدش  روبجم  ، دوب هدش  هفالک  تخس 

هچب دیاش  ات  تفر  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  راب  دنچ  ، دـش شا  هچب  يدازآ  رظتنمو  دـش  قاطا  دراو  شوم  هچب  ردام  ، دـعب هظحل  دـنچ 
.تشاذگ هبلط  يولجو  دروآ  یفرشا  هکس  کی  تفر و  شا  هنال  فرط  هب  ، دش دیما  ان  نوچ.دوشدازآ  شا 

ریـسا زونه  شا  هچب  اما  ، دروآ يرگید  هکـس  تفر و  هرابود.دیخـشبن  يا  هدیاف  یلو  ، دـنک اهر  ار  شا  هچب  هبلط  ات  دـنام  رظتنم  یتدـم 
.دوش اهر  شا  هچب  دیاش  ات  دروآ  هبلط  دزن  هب  هکس  هدفه  هصالخ  ، دوب
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.درادن يزیچ  رگید  هک  دنامهف  وا  هب  هلیسو  نیا  هب  دروآ و  ار  اه  یفرشا  یلاخ  هسیک  تفر و  شا  هنال  لخاد  هب  شومردام  هرخالاب 

.درک اهر  ار  شوم  هچب  هبلط  ، دعب یتدم 

.« (1) دیدرگ دهاوخ  باذع  هلیسو  ترخآ  رد  لام  نتشابنااسب  هچ  ، ناسنا هن  تسا  ناویح  نأش  رد  لام  ندرک  عمج 
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رّبکت

: تسا هدش  لقن  « هیبش نب  رمع  » زا « هفیحص حرش  » باتکرد

اتدننک یم  رود  وا  يور  شیپ  زا  ار  مدرم  شنامالغ  تسا و  يرتش  ربراوس  مدـید  ار  يدرم.مدوب  « هورم »و« افـص » نیب همظعم » هکم   » رد
.دننک داجیا  راوس  يارب  یتمحازمادابم 

هداتـسیا ییاـج  رد  ، فیثـک یتروص  هدـیلوژ و  يوم  هنهرب و  ياـپ  اـب  هک  مدـید  ار  راوـس  ناـمه  ، متفر « دادـغب » رهـش هب  یتدـم  زا  سپ 
»؟ يا هدش  هریخ  نم  هب  روطنیا  ارچ  :» تفگ وا  هکنیا  ات  ، متسیرگنوا هب  یتدم  ، دوب

»؟ يداتفا هایس  راگزور  نیا  هب  هک  دش  هچ  متفگ «:

، دننکیم يزاورپ  دنلب  مدرم  همه  هک  رهش  نیا  رد  ارم  دنوادخ  سپ  ، مدرکربکت نم  ، دنتشاد ینتورف  مدرم  همه  هک  ییاج  رد  :» تفگ
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«(1) .درک لیلذ 
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لاح رییغت 

شنارازگتمدخ زا  یکی  هب  تراسا  رد  ؛ دوب هتشگ  ریسا  هتساخرب و  گنج  هب  « یناماس لیعامـسا  ریما  » اب « ثیل نب  ورمع  » هک يزور  رد  و 
.درک تیاکش  یگنسرگ  زا  ، دوب هتسویپ  یناماس  لیعامسا  ریما  رکشل  هب  هک 

غارـس هب  دراذگ و  شتآ  يور  تخادـنا و  یبآ  لطـس  رد  ار  نآ  ، تشادـن رایتخارد  گید  نوچودرک  ادـیپ  تشوگ  يا  هعطق  مهواو 
.تفر شیوخ  راک 

هاگان هب  تخوسب و  نآ  ترارح  زا  ، درک لطس  لخاد  ار  شرس  نوچ  ، تفر لطس  فرط  هب  هدرک  روبع  اجنآ  زا  هنسرگ  یگس  اقافتا  و 
.دش ود  اجنآ  زا  سپس  .دیدرگ  نازیوآ  شندرگرب  مه  لطس  دروآالاب و  ار  شرس 

»؟ تسا هتشاداو  هدنخ  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  دیسرپ «: وا  زا  نانابهگن  زا  یکی.داتفا  هدنخ  هب  هرظنم  نیا  ندید  زا  ثیل  نبورمع 
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کی نونکا  دننک و  یم  لمح  تمحز  هب  ارم  هناخزپشآ  مزاول  ، بسا دصیس  هک  درک  تیاکـش  نم  هب  رکـشل  ریما  حبـص  زورما  :» تفگ
!« (1) درب یم  دیابر و  یم  نم  فک  زا  ار  نآ  یتحار  هب  گس 
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ناملس نامهیم 

.تشاذگ رذوبا  ربارب  هک  تشاد  وج  نان  کمن و  يرادقم  لزنم  رد  ناملس  بانج.تفر  یسراف » ناملس  » ینامهم هب  رذوبا  » يزور

« .تسین هرفس  رد  زایپ  ییوگ  :» تفگو ناملس  هب  درک  ور  ، تسین دوجوم  زایپ  هرفسرددید  هک  رذوبا 

هب ، هدیرخ زایپ  يرادـقم  تشاذـگ و  ورگ  درب و  رازاب  هب  شهارمهار  یفرظ  ، تشادـن رایتخا  رد  یلوپ  نوچ  تساخرب و  اج  زا  ناملس 
.داد رارق  هرفس  رد  ودروآ  هناخ 

: تفگ ، دش ریس  دروخ و  ار  اذغ  هکنیا  زا  سپرذوبا  بانج 

!« میتسه تعانق  لها  ام  هک  هللادمحلا  »

زا نخس  ، دوش هدرزآ  شنامهم  تساوخ  یمن  هک  ناملساما 
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.(1) درواین نایم  هب  ، دوب هداد  ماجنا  هک  يراک 
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یهلا تبوقع 

.درب یم  فلتخم  ياهاج  هب  شورف  يارب  دیرخ و  یم  ار  یسانجا  هک  دوب  يرو  هلیپ  صخش 

.درکیم یگدنز  اجنآ  رد  يروک  صخش  هک  دیسر  يا  هلیبق  هب  دوخ  شدرگ  ماگنه  رد  يزور 

.تسا هتفرگ  ار  وا  هصغ  اریز  نک  وگتفگ  یتدم  امردپ  اب  ایب  هک  دنتفگ  رو  هلیپ  هبدرم  نآ  نادنزرف  ، دیسر اجنآ  هب  نوچ 

هدوشگ تلد  هدقع  دـیاش  ، وگب نم  يارب  ار  دوخ  لاح  حرـش  ، درم يا  :» تفگ تسـشن و  وا  اب  وگتفگ  هب  تفر و  روک  درم  دزن  رو  هلیپ 
« .دوش

يراگزور :» تفگ سپـس.دش  يراج  شا  هنوگ  زا  کشا  درـشفار و  شیولگ  ضغب  ، تبحـص هب  دنک  عورـش  هک  نیا  زا  لبق  انیبان  درم 
نم هب  اهنآ  همه  دوب و  واگ  رتش و  دنفسوگ و  زا  رپ  ، هوک تشد و  نیا  مامت  هک  دوب 
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.دندوب نم  ياهماد  يروآ  عمج  يرادهگن و  رومأم  رفن  اههد.تشاد  قلعت 

لوغـشم بسا و  رب  راوس  هک  یلاح  رد  ، مدرب دوخ  هارمه  هب  شدرگ  يارب  ، متـشاد تسود  منادـنزرف  همه  زا  رتشیب  هک  ار  ما  هون  يزور 
وت گرزب  ردـپ  هب  قلعتم  اه  هلگ  نیا  همه  ، متفگ ما  هون  هب  ، میدوب روبع  لاح  رد  واگ  دنفـسوگ و  ياه  هلگ  نایم  زا  میدوب و  تحاـیس 

! دشکیم لوط  اهلاس  ، دریگب نم  زا  ار  تورث  نیا  دنوادخ  هک  دوش  رارق  مه  رگا  ، تسا نم  دزن  هشیمه  يارب  تورث  نیا  ،و  تسا

هزادنا هب  يدیدش  گرگت  سپـس  درک ، رپ  ار  هطوحم  دمآ و  هلبق  تمـس  زا  یهایـسربا  ناهگان  ، میدیـسر یهوک  هنماد  هب  دـعب  یتدـم 
هب ،و  هدرک اهر  ار  بسا  راچان  هب.دـش  میهاوخ  فلت  امتح  ، مینامب اجنیا  یتدـم  رگا  متفگ  دوخ  اب.درک  ندـیراب  هب  عورـشودرگ  کـی 

.میدش نآ  لخاد  میدرب و  هانپ  دوب ، یکیدزن  نآ  رد  هک  راغ  کی 

هلـصاف هب  بیترت  نیدب.تسا  هدنامن  یقاب  زیچ  چـیه  هدرب و  لیـسار  اه  هلگ  عرازم و  مامت  مدـید  مدـمآ ، نوریب  راغ  زا  یتعاس  زا  سپ 
.مدیدرگ ریقف  مداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تورث  مامت  تعاس  کی 

.دشاب هدنام  یقاب  ملاوما  زا  يزیچ  دیاش  ، مدرگب لحمرد  تسا  رتهب  متفگ  دوخ  اب.مدادرس  هلان  مدز و  دوخ  يور  ورس  رب 

.درک بلج  دوخ  فرط  هب  ارم  هجوت  ییادـص  هک  ، مدوب هتـشادنرب  مدـق  دـنچ  زونه  ، مداتفا هارب  متـشاذگ و  راغ  زا  هشوگ  رد  ار  ما  هون 
ریت کی  ،و  متفرگ هناشن  وا  فرط  هب  گنفت  اب  ، دردب ار  ما  هون  دـهاوخ  یم  هک  مدـید  ار  یگرگ  ، مدـنادرگرب بقع  هب  ار  مرـس  ناهگان 

.دیطلغ نوخ  كاخ و  رد  وا  تسشن و  ما  هون  هنیس  رب  دنک ، تباصا  گرگ  هب  هک  نآ  ياج  هب  ریت  اما  مدرک ، کیلش 

.متفر شوه  زا  متفوک و  مرس  رب  ار  گنفت  یتحاران  زا 
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« .مدوب هداد  تسد  زا  ار  منامشچ  رگید  اما  .دندروآ  هناخ  هب  ارم  دعب  یتدم 

«(1) .تسادخ زا  زیچ  همه  شدوخ و  هک  دوبن  هجوتمودرک  شدوخ  يارب  لالقتسا  ياعدا  هک  دوب  يرنویلیم  نیا  » 
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تمرح

دیوگ یم  وا  هب  ریقف  دیـس  اما  ، دنک یم  تایلام  هبلاطم  يریقف  دیـس  زا  ، هنازخ نارومأم  زا  یکی  ناشاک » » رهـش رد  يرجه  1229 لاس رد 
.درادن تایلام  تخادرپ  يارب  یلوپ 

« .دش یهاوخ  تازاجم  تروصنیا  ریغرد  ، یهدب تایلام  دیاب  :» دیوگ یم  وا  هب  تینابصع  اب  هنازخ  رومأم 

« .وگم نخس  نم  اب  نینچو  نک  مرش  نم  دجزا  ، درم يا  :» دیوگ یم  وا  هب  مارآ  ینحل  اب  دیس 

رـش ای  دـنک  هیهت  تیارب  یلوپ  ای  ، دـناوت یم  وت  دـج  رگا  ، درادـن يدوس  اهفرح  نیا  :» دـیوگ یم  ییایح  یب  یمارتحا و  یب  اب  رومأم  اما 
« .درک مهاوخ  ورف  تساجنردرس  ات  ار  وت  ینکن  هدامآ  ار  دوخ  لوپ  ادرف  ات  مه  رگا  و.دنک  هاتوکوترسزاارم 
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یلو ، دیایب نییاپ  ماب  زا  تساوخ  تجاح  ياضق  يارب  بش  همین  اضقزا.دـباوخب  ات  تفر  شلزنم  ماب  تشپ  هب  هنازخ  رومأم  ، ماگنه بش 
ورف هاچ  لخاد  هب  رـس  اب  وا  دوب و  حارتسم  هاچ  کی  هکداـتفا  ییاـج  ناـمه  اقافتا.دـش  ترپ  نیئاـپ  هب  ـالاب  زا  ، هدوب دولآ  باوخ  نوچ 

.تفر

تساجن زا  رپ  شمکـش  ناهد و  تسا ، هدز  هاپ  تسد و  هاچ  رد  سبزا  هک  دننیب  یم  ، دنروایب نوریب  هاچ  زا  ار  وا  دنیآ  یم  یتقو  حبص 
.تسا هدرمو  هدش 

« .دنکیم یمارتحا  یبو  نیهوت  تلاسر  نادناخ  هب  هک  تسا  یسک  يازس  نیا  »

97- لوا دلج  ، هریبک ناهانگ 
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دنوادخ تبحم 

ره دوب و  هدرک  اهر  ار  شیاهراک  همه  وا.دوب  دنمقالع  دـنمتدارا و  تخـس  مالـسلا ) هیلع  هلآو و  انیبن  یلع  ) دواد ترـضح  هب  یناوج 
.دناوخ یمار  « روبز » باتک دیسر و  یم  دواد  ترضح  تمدخ  زور 

دواد ترضح.درک  ناوج  هب  مه  يدنت  هاگن  ، نمـض رد  تفر و  « مالـسلا هیلع  هلآو و  انیبن  یلع  » دواد ندید  هب  « توملا کلم  » زور کی 
»؟ يراد ام  تسود  هب  یصاخ  رظن  ییوگ  :» دیسرپ

« .دوش هتفرگ  ناوج  نیا  ناج  تسارارق  يزور  نینچ  ، رگید هتفه  یلب  :» تفگ « لیئارزع ترضح 

.تشگوربور لیئارزع  تبثم  خساپاب  هک  تسا »؟ یعطق  هدعو  نیا  ایآ  :» دیسرپدواد ترضح 

ییوجلد وا  زا  دش و  رثأتم  یلیخ  ، دوب دنمقالع  ناوج  هب  نوچ  دواد 

148 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


»؟ يا هدرک  جاودزا  ایآ  :» دیسرپ يو  زا  وگتفگ  نمض  ردودرک 

ریخ تفگ : ناوج 

يرـسمه داتفا  رکف  هب  رطاخ ، نیمه  هب  .تسا  درجم  زونه  وا  تسا و  هدـنامن  ناوجرمع  رخآ  هب  رتشیب  هتفه  کی  :» تفگ دوخ  اـب  دواد 
.دیامن ادیپ  وا  يارب 

شرتخد زا  داهن و  نایم  رد  يو  اب  ار  عوضوم  دـیبلط و  ، دوب صـالخاابو  ناـمیا  اـب  يدرف  هک  ار  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  ، دواد ترـضح 
.دومن يراگتساوخ  ناوج  يارب 

هیلع هلآو و  اـنیبن  یلع  » دواد ترـضح  دـش و  اـپ  رب  ناـنآ  یـسورع  بـش  ناـمه  ، رتـخد تیاـضر  زا  سپ  درک و  تعاـطا  اروـف  مـه  وا 
.دروآرد ناوج  نآ  دقع  هب  ار  رتخد  « مالسلا

هکنیا ات.درک  یم  هدافتـسا  ناشیارـضحمزا  تفر و  « مالـسلا هیلع  هلآو و  انیبن  یلع  » دواد ترـضح  تمدـخ  هب  مه  دـعب  ياهزور  ناوج 
توملا کلم  ، هتفه کی  تشذگ  زا  سپ.دشن  يربخ  يو  گرم  زا  یلو  .تفر  شتمدخ  هب  ناوج  مه  متفه  زور.تشذـگ  زور  تفه 

»؟ تفرن ایندزا  ناوج  ، يدوب هداد  هک  يا  هدعو  قبط  ارچ  :» دیسرپ يو  زا  دواد  .تفردواد  ترضح  ندید  هب 

بناج زا  دـیدرک و  وا  هجوتم  ار  دـنوادخ  محر  ناتراکابرتخدوردـپ  نآ  امـش و  نکیل.دوب  هدیـسر  ناوج  گرم  دـعوم  :» درک ضرع 
.« (1) تشگ هدوزفا  شرمع  رب  اذل.میرتراوازس  ناوج  نیا  هب  تبحم  يارب  امش  زا  ام  :» هکدیسرادن دنوادخ 
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ادخ ریغ  هب  دیما 

.دیدرگ راکهدب  يدایز  رادقم  دش و  تسکشرو  ، دراد یشورف  وشرورازاب  رد  هک  یچوشر » نیسح و  دیس  » اقآ هک  دنا  هدرک  لقن 

نوچ منک و  جاودزا  مهاوخ  یم  نونکا  ، تسا هدرک  توف  مردپ  متـسه و  يدوهی  نم  :» تفگودیدرگ شا  هزاغم  دراو  يرتخد  يزور 
« .دییامن مهارف  ار  ما  هیزیهج  ناموت  تسیب  دص و  نیا  اب  هک  امش  دزن  ما  هدمآ  ، دیتسه يراکتسرد  درف  امش  ما  هدینش 

يروآ عمج  شا  هزاغم  زا  ، دوب هداد  شرافس  وا  هک  ار  یسانجا  ، دوب هتفرگ  يدوهی  رتخد  زا  هک  یلوپ  رادقم  اب  یچوشرو  نیـسح  دیس 
دـص و زا  رتـشیب  ساـنجا  نآ  لـک  غلبم  هک  يروط  هب  ، دومن مهارف  رگید  ياـه  هزاـغم  زا  ، دوبن شا  هزاـغم  رد  هک  ار  هچنآ  هیقب  درک و 

.دش ناموت  تسیب 

رالد نم  :» تفگ رتخد  ، دهد لیوحت  ار  سانجا  تساوخ  یم  وا  یتقو 
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« .مرادن امش  هب  تخادرپ  يارب  يرتشیب  لوپ 

 .« مهاوخ یمن  یلوپ  امش  زا  مه  نم  :» تفگ مه  نیسح  دیس 

رد ار  سانجا  .درک  هیارک  يراگ  کی  نیسح  دیس.دومن  اعد  وا  قحردو  درک  دنلب  نامسآ  هب  رس  ، تشذگ نیا  رطاخ  هب  يدوهی  رتخد 
.تفر وا  دراذگ و  يراگ  کی 

رهـش نادـنمتورث  زا  هک  دـنب » هقالع  اقآ  یلع  جاح  » مقیفر هب  اردوخ  لاوحا  هک  تسا  بوخ  تفگ «: دوخ  اـب  نیـسح  دیـس  زور  کـی 
« .مریگب وا  زا  لوپ  يرادقم  میوگب و  ، تسا

دیـسر یجاح  لزنم  هب  یتقو.دیرخ  هیده  ناونعب  بیـس  يرادقم  هاررد  داتفا و  هارب  دنب  هقالع  جاح  لزنم  فرط  هب  وا  دـعب  زور  حـبص 
« .تسا هدمآ  یچوشرو  نیسح  هکدییوگب  اقآ  جاح  هب  تفگ «: یچوشرو.درک  زاب  ار  رد  دمآ و  نایفارطا  زا  یکی  ، دز رد 

هب ارچ  ؟و  يا هدروآ  هانپ  وا  هدنب  هب  ویا  هدرک  دیما  عطق  دـنوادخزاارچ  تفگ «: دوخ  اب  دروخ و  يدـیدش  ناکت  ، دـش هناخ  دراو  نوچ 
»؟ يا هدرک  تکرحوا  ریغ  دیما 

زا دش و  لوغشم  يراز  هیرگ و  هب  اجنآ  رد  تشاذگ و  نابایب  هب  رـس  دش و  رود  اجنآ  زا  دیدرگ و  جراخ  لزنم  رد  زا  دوز  یچوشرو ،
ترذعم دنوادخ 

.درک هبوت  تساوخ و 

.دننیبن اروا  دنب  هقالع  جاح  ناگداتسرف  ادابم  ات  دوب  بقارم  تشگزاب  هار  رد 

.دنا هدمآ  امش  لابند  یجاح  ناگداتسرف  هبترم  دنچ  لاحب  ات  دنتفگ  شنادرگاش  ، دیسر شا  هزاغم  هب  نوچ 

حبص ارچ  امش  :» تفگ دمآ و  یجاح  راذگتمدخ  ، دعب هظحل  دنچ 
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« .تسا امش  رظتنم  یجاح  نونکا  ؟ دیتشگرب دوز  دیدمآ و 

« .تسا هدوبن  نایم  رد  یمهم  عوضومو  تسا  هدش  هابتشا  تفگ «: دیس 

« .میورب ناشیا  دزن  هب  دیئایب  ، تسا امش  رظتنم  مردپ  :» تفگ ودمآ  یجاح  رسپ  دعب  یتدم 

« .مرادن يراک  ناشیا  اب  نم  تفگ «: دیس 

اب امتح  ؟ یتشگرب حبـص  ارچ  تفگ «: دمآ و  هزاغم  هب  نانز  اصع  ، دوبرامیب هک  یلاح  رد  ، دنب هقالع  جاح  دوخ  یتعاس  زا  سپ  هرخالاب 
« .تسیچ وگب  ار  دوخ  تجاح  ، یتشاد يراک  نم 

« .تسا هدوبن  یمهم  هلئسم  تفگودش «: رکنم  دیس  مهزاب  اما 

.دش جراخ  هزاغم  زا  رهق  یتحاران و  اب  مه  یجاح  ، لیلد نیمه  هب  و 

مدرم جایتحا  دروم  هک  مراد  یـسنج  :» تفگ دیـس  هب  تفروا و  لزنم  هب  دوب  رازاب  راـجت  زا  هک  دیـس  ناتـسود  زا  یکی  دـعب  زور  دـنچ 
ناموت یتشخ 17  ره  رارق  زا  ، ما هدیرخ  نم  هک  مه  ار  یتمیق  ، تسا باعل  تشخ  نآ  هدرک و  لاغـشا  ارم  رابنا  هک  تسا  یتدم  تسا و 

رپ دیس  هزاغم  رابنا.دیرخ  وا  زا  ، دشورفب هیـسن  روط  هب  هک  درک  لوبق  شتـسود  نوچ  یلو.درک  يراددوخ  ندیرخ  زا  ادتبا  دیـس.تسا 
.داتفا قنور  هب  شراک  تخورف و  يرتشیب  غلبم  هب  هناخراک  کی  هب  ار  باعل  ياه  تشخ  یتدم  زا  دعب  دش و  سنج  زا 

.« (1) دشاب هتشاد  يدیما  دیابن  ادخ  ریغ  هب  يراتفرگ  ماگنه  ، دحوم صخش  هک  دنامهف  یم  ام  هب  ناتساد  نیا  »
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ربص

تفرگ هزاجا  ، دوب همیخ  بحاص  هک  ینز  زا  ، رفن کی.دیـسر  يا  همیخ  هب  ، تفر یم  شیپ  ارحـص  رد  هک  روطنامه  جاجح  زا  يا  هلفاق 
.دننک تحارتسا  اجنآ  رد  جاجحات 

: تفگدمآ شوخ  ناشیا  هب  درک و  لابقتسا  نانآ  زا  نز 

هک یماگنه  اما  ، مرادن امش  زا  ییاریذپ  يارب  يزیچ  هنافساتم  :» تفگ نارئاز  هب  نز  لیلد  نیمه  هب  ، دوبن ندروخ  يارب  يزیچ  همیخ  رد 
« .درک مهاوخ  هیهت  ییاذغ  ، دنتشگزاب ارچ  زا  منادنفسوگ  نارتش و 

بآ هاـچ  هب  اـهرتش  یتـقو  هار  نیب  رد  :» تفگ نز  هب  دیـسر و  همیخ  کـیدزن  دوب  تحاراـن  نـالان و  هک  یناـپوچ  هظحل  دـنچ  زا  سپ 
« .دنتخادنا هاچ  لخاد  هب  دوب ، هداتسیا  هاچ  يالاب  هک  ار  ترسپ  دندروآ و  موجه  نآ  فرط  هب  بآ ، ندید  ضحم  هب  ، دندیسر
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زا نانامهیم  تساوخ  یمن  یفرط  زا.تسا  هدربن  ردب  ملاس  ناج  شدنزرف  هک  درک  نیقی  نز  ، دوب بآ  رپ  قیمع و  رایـسب  هاچ  نآ  نوچ 
.دیوگن ینخس  ارجام  نیا  زا  نانامهیم  دزن  دشاب و  مارآ  هک  تساوخ  ناپوچ  زا  اذل  ؛ دنوش رطاخ  هدر 

هداد خر  ینایرج  نینچ  هک  میتسه  فسأتم  یلیخ  اـم  :» دـنتفگوا هب  ، دـندوب هدـش  علطم  هیـضق  زا  هک  نارئاز  ، دـش همیخ  دراو  نز  یتقو 
« .میا هدش  امش  محازمام  تسا و 

زامن تعکر  ود  نم  دـیهدب  هزاجا  ، دـیدیمهف هک  الاح  اما  دـیوش ، علطم  ارجام  زا  امـش  متـساوخ  یمن  نم  :» تفگ ناـنآ  باوج  رد  نز 
« .میامن هدامآ  ییاذغ  هاگنآ  ، مبلطب ربص  کمک و  دنوادخزا  مراذگب و 

.تخادرپدوخ ياهراک  ماجنا  هب  رطاخ  یگدوسآ  اب  نز  یتدم  زا  سپ 

.(1) دیریگب کمک  زامن  هلیسو  هب  ار  ربص  «؛ دومن لمع  نآرق  هتفگ  هب  درک و  ربص  بلط  دنوادخ  زا  زامن  هلیسو  هب  نز  نیا  »

«193- نآرق بلق  »45 هیآ ، هرقب هروس 
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ایند بحو  درمریپ 

ندــناوخ هـب  شرــس  يـالاب  نـم  هـک  دوـب  گرم  لاـح  رد  مناگتــسبزا  یکی  :» تـفگیم هـک  « نمؤـم جاــح  » ماــن هـب  متــشاد  یتـسود 
مهزاـب اـما  ، مناوـخب ار  « هلیدـع  » ياـعد هک  متـساوخ.مهدب  همادا  تشاذـگن  درک و  هراـشا  تسد  اـب  وا  اما.مدـش  لوغـشم  « سی » هروـس

« .درک يریگولج 

»؟ دنریگب نم  زا  دنهاوخ  یم  مه  ار  نآ  هک  مراد  رتشیب  هناخ  کی  نم  ایآ  :» تفگ ناهگان 

.« (1) دناد یمن  ادخ  میلست  ار  شدوخ  تسا و  شا  هناخرکف  هب  گرم  راضتحا و  لاحردو  ، ایند بح  رثا  رد  هک  میدیمهف 
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تواضق بصنم 

.دریذپب ار  « تاضقلا یضاق  » بصنم هک  دندرک  داهنشیپ  يو  هبو  دندیسر  « سوواط نب  دیس  » تمدخ تفالخ  رابرد  زا 

تواضق ماقم  يارب  بسانم  نم  :» دومرف ، دوب تفالخ  زا  دعب  یتموکح  تسپ  نیرت  یلاع  هک  داهـشنیپ  نیا  ندینـش  اب  سوواط  نب  دـیس 
« .دیراد ار  ماقم  نیا  نتفریذپ  تیحالص  همه  زا  رتشیب  ملع  يوقت و  نیا  اب  امش  ؟ دوش یم  رگم  :» دنتفگ تموکح  نادصاق  .متسین »

لقعو ، میامن راتفر  فاصنا  لدع و  هب  دوخ  دوجو  رد  دیاش  ات  مگنج  یم  مدوخ  اب  هک  تساهلاس  نم  :» تفگ خـساپ  سوواط  نب  دـیس 
»؟ (1) میامن راتفر  فاصنا  لدع و  هب  مدرم  نایم  رد  مناوت  یم  روطچ  دوجو ، نیا  اب.ما  هدشن  قفوم  زونه  اما  ، منک مکاح  سفنربار 
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جح رفس 

.دش دراو  هفوک »  » هب جح ، هضیرف  ماجنا  هکم و  هب  رفس  هار  رد  « رانید کلام  » هک تسا  هدش  لقن  تاداسلا » لئاضف  » باتکرد

.دهد همادا  دوخ  رفس  هب  نانآ  اب  دسرب و  هار  زا  دراد  ار  هکم  هب  فرشتدصق  هک  يا  هلفاق  اتدرک  تماقا  هفوک  رد  زور  دنچ 

هب ندرک  هاـگن  زا  دـعب  تـفر و  هـبارخ  هشوـگ  هـب  هتــسهآ  هکدـیدار  ینز  درک ، روـبع  يا  هـبارخ  راـنک  زا  يزور  ، اـهزور ناـمه  رد 
.دش رود  اجنآزاو  تفرگ  شرداچ  ریز  تشادرب و  ، دوب هداتفا  نیمز  يور  هک  ار  يا  هدرم  غرم  ، شفارطا

دنچ ، دز ار  شا  هناـخ  رد  نز  یتقو.دیـسر  شا  هناـخ  هب  اـتدرک  تکرح  نز  لاـبند  هب  دـش و  واـکجنک  هرظنم  نیا  ندـید  اـب  کـلام  و 
»؟ يا هدروآ  ام  يارب  يزیچ  ایآ  ، ردام :» دندیسرپ وا  زا  دندیود و  رد  فرط  هب  كدوک 
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نم :» تفگ دز و  ادـص  ار  وا.دـشاب  یم  تاداـس  لـسن  زا  نز ، نآ  دـیمهف  تـفر و  رد  تـشپ  راـنید  کـلام  ، دـش لزنم  دراو  نز  یتـقو 
»؟ يدرک نینچ  ارچ  ، تسا مارح  رادرم  ندروخ  هک  یناد  یمن  رگم  ، مدید نابایب  رد  ار  هدرم  غرم  نآ  نتشادرب 

هتخپ تشوگ  شا  هناخ  رد  ام ، هیاسمه  یفرط  زا  ، میتشادن ندروخ  يارب  يزیچ  هناخ  رد  ام  هک  تسا  نیا  عوضوم  تقیقح  :» تفگ نز 
« .منک هیهت  ناشیارب  يزیچ  دنتساوخ  نم  زا  دندش و  تحاران  دندرک  مامشتسا  ار  تشوگ  نیا  يوب  اه  هچب  یتقوو  دوب 

دوب هتشاذگ  رانک  - مهرد رازه  هد  دودح  هکم  هب  رفس  جرخ  يارب  هک  ار  یلوپ  مامت  درک و  بیج  رد  تسد  ، عضو نیا  ندید  اب  کلام 
.دش رود  اجنآ  زا  درک و  میدقت  نز  هب 

.دنک مادقا  بآ  شورف  هب  یگدنز  نارذگ  يارب  دش  روبجم  لوپ  نیا  تخادرپ  اب  کلام 

ار وا  ناـیجاح  یتـقو  .تفر  ، تـشگ یمزاـب  هفوـک  هـب  هـکمزا  هـک  يا  هلفاـق  لابقتـسا  هـب  کـلام  ، دیـسر ناـیاپ  هـب  جـح  ماـیا  نوـچ  و 
»!؟  یتسه اجنیا  رد  نونکا  هک  يدرک  تکرح  رتدوز  ام  زا  وترگم  :» دنتفگ ، دندید

« .مدوب هتفرن  هکم  هب  نم  اما  :» داد باوج  بجعت  اب  کلام 

« .میدید « تافرع »و« ینم » رد ار  وت  ام  یلو  :» دنتفگ جاجح 

: تفگو دیناسر  کلام  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  يدرف  نیح  نیمهرد 

« .مهدب وت  هب  ار  تناما  نیا  ات  مدرگیم  وت  لابند  هب  هک  تسا  یتدم  .نک  صالخ  ارم  ریگب و  نم  زا  ار  تلوپ  ایب  ، کلام يا  »

لمجا.هد یلعدم  همیخ  نیا  ایآ  : دیسرپ دمآ و  ام  همیخ  هب  يدرف  ، میدرب یمرب  رس  رد  هک  ییاهزور  :» تفگ وا.دیسرپ  ار  ارجام  کلام 
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هب هک  یماگنه.دشاب  یم  رانید  کلام  هب  قلعتم  هک  تسا  نمدزن  مهرد  رازه  هد  غلبم  تفگ «: ، تفایرد ار  ام  خـساپ  یتقو  « .تسا هفوک 
« .دیهدب وا  هب  ار  لوپ  نیادیدیسر  هفوک 

.(1) دش دهاوخ  هداد  مه  وا  يورخا  شاداپ  تسا و  شریخ  لمع  يویند  شاداپ  لوپ  نآ  هکدیمهف  باوخ  رد  کلام  ، بش نآ 
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نانامهیم زا  ییاریذپ 

متاح » تماـقا لـحم  هب  یتدـم  زا  سپدوب  رفـس  رد  شا  هلیبق  اـب  يو  هک  ماـیا  زا  یکی  رد  تسا  برع  لـیابق  ناـگرزب  زا  يربیخلاوبا » »
.دیسر « ییاط

يربیخلاوبا یتقو  اما.دراذگ  یمزاب  ناگمه  يور  رب  ار  شا  هناخ  بردو  تشاذگیم  نشور  ار  شا  هناخ  غارچ  متاح  ، لومعم بسحرب 
.دوب هتسب  برد  شوماخ و  غارچ  دیسر ، متاح  هناخ  کیدزن  هب 

هب.دـندرک بجعت  ، دوب هتـسب  مه  شا  هناـخ  برد  هدـماین و  ناشلابقتـسا  هب  لومعم  قبط  ییاـط  متاـح  هکنیا  زا  شا  هلیبق  يربیخلاوبا و 
.دندرک يرپس  یگنسرگ  رد  ار  لوا  بش  هناخ  کیدزنراچان 

شدوخ رتش  دید  ، درک هجوت  هک  بوخ  دشاب  یم  رتش  ندرک  ینابرق  لوغـشم  هکدـید  ار  ییاط  متاح  باوخ  رد  يربیخلاوبا  بش  همین 
هک تسا 
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رد هداتفا و  نیمز  يور  شرتش  هک  دید  بجعت  اب  ، تفر شرتش  فرط  هب  دـش و  رادـیب  یتحاران  زا.دـشاب  یم  ندز  اپ  تسد و  لاح  رد 
ار ارجاـم  دـندوب  هدـش  رادـیب  باوـخ  زا  هـک  شناتـسود.ندز  داـیرف  داد و  هـب  درک  عورـش  ، هنحـص نـیا  ندـید  اـب.تسا  گرم  لاـح 

.دوب مرتش  نتشک  لوغشم  هک  مدید  ار  متاح  باوخ  رد  : تفگ يو  ، دندیسرپ

یگنسرگ زا  ات  هتشک  ار  وت  رتش  اذل  ، دنک ییاریذپ  ام  زا  هشیمه  دننام  تسا  هتساوخ  ، تسین اجنیا  شدوخ  نوچ  هک  دنتفگ  شناتـسود 
.دنک يریگولجام 

.درک میسقت  شناتسود  نیب  ار  رتش  تشوگ  راچان  هب  يربیخلاوبا 

يربـیخلاوبا ، دـش کـیدزن  یتـقو.تفر  ناـنآ  فرطب  دـش و  کـیدزنرود  زا  يراوس  ، دـننک تکرح  دنتـساوخ  نوچ  دـعب ، زور  حـبص 
»؟ تسا هدش  یپ  ترتش  بشید  ایآ  :» تفگ درک و  یفرعم  ییاط  متاح  دنزرف  ار  دوخ  يو  ، دیسرپ ار  شمان  يربیخلاوبا.تساوخار 

يرآ : داد خساپ  يربیخلاوبا 

ار بسا  نیا  میایب و  وت  دزن  هب  تفگ  نم  هب  هک  مدید  باوخ  ردار  مردـپ  هتـشذگ  بش  متـسه ، ییاط  متاح  دـنزرف  نم  تفگ «: راوس 
يدرک ییاریذپ  نانامهیم  زا  بشید  هکنیا  زاو  مهدب  وت  هب  ، هدرک حبذ  ار  نآ  مردـپ  بشید  هک  رتش  نآ  لباقم  رد  تسوا  هب  قلعتم  هک 

.« (1) منک رکشت  وت  زا 
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دنوادخ هدنب 

اذغو دنا  هتسشن  نیمز  يور  رب  هک  دید  ار  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  ، هنیدم ياه  هچوک  زا  روبع  لاح  رد  ینز  زور  کی 
.دنیامرف یم  لیم 

« .دسانش یمن  ، دنیب لاح  نیا  رد  ار  امش  یسکرگاو  دیا  هتسشن  نیمز  يور  نامالغ  دننام  امش  ، اقآ :» درک ضرع 

اهر ار  راک  نیا  مراد و  تسود  ار  ینیـشن  كاخ  رمع  رخآ  اـت  نم  ؟ تسا رتشیب  شا  یگدـنب  نم  زا  یـسک  هچ  :» دـندومرف مرکا  ربماـیپ 
« .منکیمن

« .دیهدب نم  هب  دینکیم  لیم  هک  ار  ییاذغ  زا  همقل  کی  دیراذگب و  تنم  نمرب  ادخ ، ربمایپ  يا  :» درک ضرع  نز 

ضرع نز  اما  دنهدب  وا  هب  ات  دنتشادرب  ار  یی  هدرخ  هناد  ، ادخ لوسر 
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« .دیهدب نم  هب  دعب  ودیراذگب  ناتکرابم  ناهد  رد  ار  همقل  نیا  هک  مهد  یم  دنگوس  ار  امش  :» درک

.داد وا  هب  دعب  تشاذگ و  ناشکرابم  ناهد  رد  ار  همقل  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ 

.(1) دشن ضیرم  همقل  نامه  تکرب  هب  ، شرمعرخآات نز  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  « مالسلا هیلع  » یلع ترضح  لوق  زا 
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ناگرزب ياطع 

هچ ره  ترضح.درک  یتحاران  راهظا  تفر و  « مالسلا امهیلع  » رقاب ترضحو  داجس  ماما  ترضح  دزن  یلئاس  يزور  هک  تسا  هدش  لقن 
لئاـس هب  رگید  راـب  هتـشاذگ و  مـشچ  يور  رب  ودیـسوب  تـفرگ و  سپ  ار  نآ  لـئاس  تـسد  زا  سپـس.دومرف  اـطع  لـئاس  هـب  تـشاد 

: دومرف ، دندیسرپ ترضحزا  ار  رما  تلع  نوچ.دنادرگرب 

« .دریگ یمار  تاقدص  هک  « ادخ » تسواو : دیامرف یم  نآرقرددنوادخ 

.دیسوب یمار  لئاس  تسد  یهاگ  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  يرگید  تیاور  رد 

درک زاب  ار  هناخ  برد  ترضح.دیبوک  ار  « مالسلا هیلع  » اضر ترـضح  لزنم  برد  ییادگ  ، هفرع دیع  زور  رد  تسا  هدش  لقن  نینچمه 
نیا نوچ  « عیبر نب  لضف  » هک يروط  هب.دومن  قافنا  ریقف  هب  دوب  هناخ  رد  هچنآ  و 
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وا خساپ  رد  ترضح  یلو  « .تسا تراسخ  تمارغ و  ثعابامش  راک  نیا  ، ادخ لوسر  رـسپ  يا  :» درک ضرع  ترـضح  هب  ، دید ار  ارجام 
« .تسا تمینغ  نیا  زیخ ، :» دومرف

ممشچ ، مدرک یم  تکرح  هنیدم  ياه  هچوک  رد  ، بش یکیراترد  هک  دنک  یم  لقن  يرهز »  » مان هب  هنیدم  رهش  نادنمـشناد  زا  یکی  و 
فیرشت اجک  هب  ، ادخ لوسر  رسپ  يا  :» متفگ مدرک و  ضرع  مالس.تسا  ناشهارمه  يراب  مدید  داتفا ،» مالسلا  هیلع  » داجـس ماما  اقآ  هب 

»؟ دیرب یم 

اجنآ ار  راـب  نیا  مهاوـخ  یم  هک  ما  هتفرگ  رظنرد  ینما  لـحم  ، تسا هار  هقوذآ  نیا  ،و  میراد رفـس  لاـیخ  اـم  ، يرهز :» دوـمرف ترـضح 
« .دریگ رارق  هدافتسا  دروم  رفس  ردات  مراذگب 

»؟ دیدوبن رفاسم  امش  رگم  :» مدرک ضرعو  مدید  ار  « مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  ترضح  ، زور دنچ  زا  سپ 

!« ترخآ رفس  رفاسم  متسه ، رفاسم  مه  نونکا  ، یلب :» دومرف

شرمع رد  هک  تشاداو  ار  وا  نامیا  ، دوب یقیقح  نامیا  نامیا و  نیع  هک  «، مالسلا هیلع  » یبتجم نسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن 
.دشخبب مه  ار  شدوخ  شفک  یتحودنک  میسقت  نادنمتسم  ارقف و  نیب  ، تشاد هچ  ره  هبترم  هس 

هظحالم هک  مراد  ینمـشد  نم  اقآ ، :» درک ضرع  دومن و  يراتفرگو  یتحاران  راـهظا  تفر و  ترـضح  تمدـخ  یبرع  يزور  ، هلمج زا 
« .دنکیمنارم يریپ 

»؟ تسیک نمشد  نآ  :» دومرف ترضح 

روتسد سپس  « .منکیم لح  ار  وت  لکشم  نالا  :» دومرف ترضحرقف  : درک ضرع 

166 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com


.دومرف اطع  وا  هبرانید  دصناپ  مهرد و  رازه  هاجنپ  دعب  و.دنهدب  وا  هب  ، دوب هناخ  رد  هچ  ره  داد 

هناـخ رد  یلوپ  رگید  نوـچ  تساوـخ و  ار  یلاـمح  ترـضح  ، تشادـن ناـکما  ییاـهنت  هب  درم  نآ  يارب  لاوـما  همه  نآ  لـمح  نوـچ 
.دربب ار  سانجا  ات  داد  لامتح  هب  ترجا  ناونع  هب  ار  شیوخ  يابع  ، دوبن

هناخ رد  يرتشیب  لوپ  نوچ  داد و  وا  هب  مهرد  رازه  تسیب  ترـضحو ، تفر  « مالـسلا هیلع  » یتبجم نسح  ماما  هناخ  هب  يریقف  رگید  راب 
.درک یهاوخرذع  وازا  ، دوبن

هـس نیا.دندوب  رفـس  رد  «( مالـس اهیلع  » بنیز ترـضح  رهوش  «) رفعج نب  هللادـبع  »و  مالـسلا مهیلع و  » نیـسح ماما  نسح و  ماما  يزور 
زا ، درک یم  یگدنز  ینزریپ  ، اجنآ رد  هک  دنتفر  يا  همیخ  هب  یگنشت  یگنـسرگ و  عفر  يارب  دندنام و  زاب  هلفاق  زا  هار  نیب  ردراوگرزب 

.داد ناراوگرزبنآ  هب  دیشود و  ار  نآ  ریش  هک  تشاد  يا  هلاغزب  مه  نزریپ.دنتساوخ  ندروخ  يارب  يزیچ  نزریپ 

.دندرک بلط  ندروخ  يارب  يزیچ  وا  زا  زاب  ، دندومرف لیم  ار  ریش  نوچ 

« .منک بابک  ناتیارب  ار  نآ  ات  دینک  حبذ  ار  وا  امش  ، مرادن هلاغزب  کی  زا  شیب  نم  :» تفگ نزریپ 

هب یظفاحادـخ  ماگنه  « مالـسلا هیلع  » نسح ماما  ، دـعب زور  هکنیاات  ، دـندوب همیخ  نآ  رد  زور  کی  ناهارمه  »و  مالـسلا هیلع  » نسح ماما 
: دومرف نزریپ 

« .درک میهاوخ  ناربج  ار  وت  تمدخ  نیا  ام  ، یتشاد يراک  يدمآ و  هنیدم  تقو  ره 

: تفگ نزریپ  ، تساوخ ار  هلاغزب  دمآ و  همیخ  هب  نزریپ  رهوش  نوچ 
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« .مدرک هیهت  اذغ  متشک و  ار  هلاغزب  ، دوبن ندروخ  يارب  يزیچ  نوچ  دندمآ و  ام  همیخ  هب  شیرق  ناگرزب  زا  رفن  هس 

.دنهد همادا  دوخ  یگدنز  هب  ات  دندش  هنیدمراپسهر  ود  نآ  دش و  گنت  شرهوش  نزریپ و  راگزور  یتدم ، زا  سپ 

»؟ یسانش یم  ارم  ایآ  :» دومرف تفر و  وا  فرط  هب  دید  ار  نزریپ  ات  ، دوب هنیدم  رهش  رد  هک  « مالسلا هیلع  » نسح ماما 

وت همیخ  هب  زور  کی  شیرق  ناگرزب  زا  رفن  ود  اب  هک  متسه  یسک  نامه  نم  دومرف «: ترضح  ، درک یعالطا  یب  راهظا  نزریپ  نوچ  و 
« .مدمآ

نآ داد  روتسد  دعب  دومرف و  اطع  نزریپ  هب  رانید  رازه  دنفـسوگرازه و  درک و  توعد  شا  هناخ  هب  ار  شرهوش  نزریپ و  ، ترـضح نا 
.دندرب رفعج  نب  هللادبع  ترضح  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ، شرداربدزن ار  ود 

.دندرک اطع  نزریپ  هب  رانید  رازه  دنفسوگرازه و  مادک  ره  مه  هللادبع  نب  رفعج  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما 

« .تسا نیا  شا  هجیتن  ، ناگرزب هار  رد  اطع  »

201 ات 198 تاحفص - نآرق زا  یفراعم 
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رما تبقاع 

هدرک يرامـشیب  ياه  يدزد  ناریا » » زا صوصخ  هب  »و  هنایمرواخ » زا تسا و  یللملا  نیب  دزد  هک  تسا  لاس  دصراهچ  « سیلگنا » تلود
.تسا

هک ار  یتارهاوج  ، دوش جراخ  روشک  زا  تساوخ  یم  هک  یماگنه  ، دـش طقاس  سیلگنا  تلود  طسوت  « ناـخاضر » یتقو دـننکیم  لـقن  و 
راوس ات  درب  سابعردنب » » هب دوب ، هتشادرب  « مالـسلا هیلع  » اضر ترـضح  مرح  هزوم  زا  هچنآ  صوصخب  دوب و  هدیدزد  لاس  تسیب  تدم 

.دربب دوخ  هارمهو  دنک  یتشک  رب 

.دندومن رگید  یتشک  راب  ار  تارهاوج  یتشک و  کی  ردار  شناگتسب  ناخاضر.دندرک و  هدامآ  ار  یتشک  ود  اه  یسیلگنا 

هک يا  یتشک  ، دندش کیدزن  سیروم » » هریزج هب  یتقو 
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!(1) سیلگنا فرط  هب  رگید  یتشک  تفر و  هریزج  هب  دوب  نآ  رد  ناخاضر 

170 ص :

163– لدع - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 190 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_170_1
http://www.ghaemiyeh.com


اه لوپ  نفد 

ضرع یناوـج  «، مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما  ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  هک  تسا  هدـش  لـقن  « راونـالاراحب » باـتک مهدزاـی  دـلج  رد 
نوچ اما.دوب  رادروخرب  مه  یناوارف  تورثزا  يو  ، دیزرو یم  ینمـشد  « مالـسلا مهیلع  » تیبلها اب  هشیمه  دوب و  ماش  لهازا  مردپ  :» درک

نم نونکا  هک  یلاح  رد  ، تفر ایند  زا  مه  دـعب  یتدـم.دسرن  نم  هب  شندرم  زا  سپ  هک  درک  ناهنپار  شلاـم  ، مدوب امـش  رادتـسود  نم 
« .مراد جایتحا  لام  نآ  هب  دیدش 

هک یهاوخ  یم  وا  زا  ینز و  یم  ادص  ار  صخش  نالف  يوریم و  عیقب  ناتسربق  هب  بشما  دندومرف «: وا  هب  « مالسلا هیلع  » قداص ترضح 
« .ریگب وا  زا  ار  اه  لوپ  سردآ  ، دش رضاح  تردپ  یتقو  ، دنک رضاح  ار  تردپ 

شربارب رد  وا  دـعب  يا  هظحلدـناوخ  دوب  هدومرف  ماما  هک  ار  یـسک  مان  تفر و  عیقب  هب  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  شیاـمرف  قبط  ناوج 
.دش رضاح 
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.دنک رضاح  ار  شردپ  تساوخ  وا  زا  ناوج  سپس 

ار ردپ  لاوحا  بجعت  اب.تسا  شردپ  هک  دیمهف  تخانـش و  ار  گس  ناوج.دش  رـضاح  شربارب  رد  یبیهم  گس  هک  دیـشکن  یلوط  و 
نماد زا  تسد  ، مرـسپ يا  وت  اما.ما  هدـش  التبم  تلاح  نیا  هب  «( مالـسلا مهیلع  » تیبلها اـب  ینمـشد  توادـع و  رثا  رد  0 کتفگوا.دیسرپ
نیمز ریز  نوتیز  تخرد  رانک  ، لزنم هچغاب  رانک  رد  مهرد  رازه  دص  هک  میوگب  وت  هب  تسا  مزال  مه  لوپ  نآ  هراب  رد.رادنرب  تیبلها 

.رادرب دوخ  يارب  ار  رگید  فصن  هدب و  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  هب  ار  لام  فصن  ورب و  اجنآ  هب  نونکا  ، تسا هدش  نفد 

هیلع » قداص ماما  دزن  ار  غلبم  نآ  فصن  سپس.دروآ  نوریب  نیمز  ریززا  ار  لوپ  تفر و  ، دوب هتفگ  شردپ  هک  یلحم  نامه  هب  ناوج  و 
.درک میدقت  ناشیا  تمدخ  درب و  « مالسلا

رادروخرب یلام  تعاضب  زا  هک  تاداس  زا  يا  هدـع  ياـه  يراکهدـب  تهج  ار  مهرد  رازه  هاـجنپ  مه  « مالـسلا هیلع  » قداـص ترـضح 
.دومرف تخادرپ  ، دندوبن

.درک لاؤس  اه  لوپ  نآ  هراب  رد  « مالسلا هیلع  » ترضح زا  یصخش 

.« (1) دش دهاوخ  لام  بحاص  باذع  رد  فیفخت  ثعاب  دندومرف «: ترضح 
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رارصا

: درک لقن  « يدالب هللا  تیآ  » موحرم

دراو « رهشوب » هب دندرک و  تکرح  « ناهفصا » زا جح  هضیرف  ماجنا  »و  همظعم هکم  » هب فرـشت  دصق  هب  یعمج  اب  ناهفـصا  ءاملع  زا  یکی 
.دنوش « ناتسبرع » راپسهر ایرد ، قیرط  زا  ات  ، دندش

هزاجا درک و  يراددوخ  ازیو  رودـص  زا  ترافـس  اما.دوب  ناتـسبرع  هب  نتفر  يارب  نداد  ازیو  لوئـسم  سیلگنا  ترافـس  ناـمز  نآ  رد 
.دوش یتشک  راوس  یسک  ناتسبرع  هب  ترفاسم  يارب  هک  دادن 

هدیسر رهشوب  هب  ناهفصا  زا  ات  دوب  هدیشک  لوط  هام  کی  بیرق  اریز  ، دش تحاران  رایسب  دوب  ناوراک  تسرپ  رـس  هک  یناهفـصا  ملاع 
.دندوب ادخ  هناخ  ترایز  قاتشم  رایسب  یتهجزا.دندوب 

زامن نآ  رد  هک  ار  يدجسم  ، مدید ار  اهنآ  عاضوا  یگتفشآ  نوچ 
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ملاع نآ  زا  نینچمه.دـنک  ادـیپ  ناماس  ورـس  ناشرومادـیاش.دننک  تحارتسا  اـجنآ  رد  یتدـم  اـت  مداـهن  ناـشرایتخا  رد  ، مدـناوخ یم 
.دزادرپب ینارنخس  ظعو و  هب  اهبش  دنک و  هماقا  ار  تعامج  زامنات  متساوخ  یناهفصا 

دنوادـخ زا  دنتـشاد و  یبـیجع  لاـح  شیاـقفر  دـناوخ و  یم  ار  ادـخ  هتخوـس  یلد  اـب  تفر و  یم  ربـنم  هب  اـه  بـش  ، یناهفـصا ملاـع 
ناهفـصا هب  دـندرک  دـهع  دوخاـب  اـهنآ  تشاد و  همادا  بش  دـنچ  راـک  نیا.دوش  رـسیم  هکم  هب  ناشرفـس  هکدـندرک  یم  تساوخرد 

.دنوربادخ هناخ  ترایز  هب  هکنیا  رگم  دندرگنرب 

هب جورخ  هزاجا  ات  هناخترافـس  هب  دـنورب  هک  دـنتفگ  دـندمآ و  اه  یناهفـصا  ناوراک  لاـبند  هب  ، سیلگنا ترافـس  فرط  زا  زور  کـی 
.دندرک تکرح  ، هتفرگ هزاجا  دنتفر و  یلاحشوخ  اب  یگمه.دوش  هداداهنآ 

هب بوخ  هک  نآ  زا  سپ  ، مدـید یتحاران  یناشیرپ و  تلاح  ردار  رفن  کی  هک  مدرک  یم  روبع  ایرد  راـنک  زا  يزور  ، هاـم دـنچ  زا  سپ 
ناهفـصا یلاها  زا  وت  ایآ  هک  مدیـسرپ  وازا.تساه  یناهفـصا  ناوراک  ءاـضعا  زا  هک  مدـیمهف  ، متفاـی انـشآ  ار  وا  ، مدرک هاـگن  وا  هرهچ 

؟ دندوب هدمآ  رهشوب  هب  جح  رفس  يارب  لبق  يدنچ  هک  یتسه 

هنافسأتم تفگ «: درک و  يدایز  هیرگ  هک  مدش  ایوج  ناو  راک  لهارگید  یناهفـصا و  ملاع  لاوحا  زا  ، متفایرد ار  وا  تبثم  خساپ  یتقو 
ملاس ناج  نم  طقفو  دندش  فلتودندیدرگ  ضرمراتفرگ  همه  دـعب  تفر و  تقرـس  هب  ناملاوما  مامت  میدـش و  نادزد  راتفرگ  هار  رد 

« .مدرب ردب 

تبقاع یلو  دش  اور  ناشتجاح  دندرک  رارـصا  دح  زا  شیب  اهنآ  نوچودوب  هچ  ، دش یمن  هدروآرب  اهنآ  تجاح  هکنیا  رـس  هک  متـسناد 
هب
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.(1) دش مامت  ناشررض 
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گرم زا  تاجن 

يو دزن  شورف  يارب  ییاهبنارگ  رهوگ  يزور.دوب  هتفر  « همظعم هکم  » هب « یقیناودروصنم » هک تسا  هدـش  لقن  « لامآلا یهتنم   » باتک رد 
نم بیـصن  کـنیا  هک  تسا  « ناورم کلملادـبع  نب  ماـشه  هب « قلعتمرهوگ  نیا  :» تفگو تسیرگن  رهوـگ  هب  یتدـمروصنم  ، دـندروآ

هلیـسو هب  دیاب  دشورفب ، ار  نیا  دهاوخ  یم  وا  امتح  تسا و  هدوب  « دمحم » شرـسپ رایتخا  رد  رهوگ  نیا  مرب  یم  نامگ.تسا  هدـیدرگ 
.مینک ریگتسدار  وا  رهاوج  نیا 

کی هب  کـی  ، هاـگنآ ، دـنوش عمج  « مارحلادجـسم » رد همه  حبـص  ادرفوگب  نزب و  راـج  رهـش  رد  اروف  :» تفگ « عیبر  » شریزو هب  روصنم 
« .روآ نم  دزن  نکریگتسد و  ار  وا  يدیسر  ماشه  نب  دمحم  هب  نوچ  ، نک نوریب  هزاورد  زا  ار  مدرم 
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روضح مارحلا  دجسم  رد  حبص  ادرف  ناگمه  یمهم  رما  يارب  هکدنداد  ربخ  مدرم  هب  دنداتفا و  هار  هب  رهش  رد  تموکح  ياه  یچراج 
.دنبای

جراخ برد  زا  کی  هب  کی  مدرمدنداد  روتسد  سپس  ، دنتسب اردجـسم  ياهرد  ، دندش عمج  ادخ  هناخ  رد  مدرم  نوچ  دعب  زور  حبص 
.دنوش

.دش تحاران  نیگمغ و  رایسب  اذل.تسا  شا  يریگتسد  يارب  يا  هشقن  ياهراک  نیا  همه  هکدیمهف  ماشه  نب  دمحم 

»؟ یتسه نارگن  ناشیرپ و  نینچ  ارچ  یتسیکوت و  :» دومرف دید و  ار  وا  دیز  نب  دمحم  بانج  لاح ، نیمه  رد 

»؟ تشاد مهاوخ  یناج  نیمأت  منک ، یفرعم  ار  دوخ  رگا  :» تفگ ماشه  نب  دمحم 

« .مناهرب رطخ  زا  ار  وت  هک  موش  یم  دهعتم  ، يرآ :» دومرف

« .دینک یفرعم  ار  دوخ  امش  لاح.متسه  يوما  هدش  رانکرب  هفیلخ  « کلملادبع نب  ماشه  » رسپ نم  :» تفگوا

دیهـش ارم  ردپ  ، وت ردپ  هک  دنچ  ره.تسا  « مالـسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  ترـضح  دنزرف  نم  ردپ  ، متـسه دـیز  رـسپ  دـمحم  نم  دومرف «:
دهاوخن ناربـج  ارم  ردـپ  هتخیر  قحاـن  هب  نوخ  ، وت نتـشک  یتـسین و  نم  ردـپ  لـتاق  وت  اریز  ، یتـسه ناـما  رد  وـت  نوـنکا  ، تسا هدرک 

نیا ناهاوخ  رگا.تسا  هدیـسر  مرظن  هب  يرکف  روظنم  نیا  ماـجنا  يارب.مناـهرب  رطخ  نیازاار  وت  ، هدـش یبیترت  ره  هب  دـیاب  نونکا.درک 
« .ییامن لمع  روتسد  قبط  یهدن و  هار  سرت  دوخ  هب  دیاب  ، یتسه ریبدت 

دمحم دروآ و  نوریب  نت  زا  ار  دوخ  يابع  ، دیز نب  دمحم  تفریذپاردیز ، نب  دمحم  تاروتـسد  ماجنا  ماشه  نب  دـمحم  هکنیا  زا  سپ 
یبودیشک یم  نیمز  يور  ار  وا  هک  یلاح  رد  سپس  ، درک یفخم  نآ  لخادار  ماشه  نب 
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داــیرف ناــبرد  هــب  باــطخ  ، دیـــسر دجـــسم  برد  هــب  نوــچ.درب  رد  فرط  هــب  ار  يو  ، دز یم  یلیـــس  وا  يور  رـــسرب و  یپ  رد 
رتش ، هتفرگ ارم  لوپ  هکنآزا  سپ  یلو  ، تسا هداد  هیارک  نم  هب  يرتشو  تسا  هفوک  لـها  زا  یناـبرتش  ، ثیبـخ درم  نیا  :» تفگودروآرب

.تسا هتخیرگ  مه  شدوخ  دعب  هداد و  رارق  يرگید  رایتخا  رد  ار 

نب دمحم  هب  ار  رفن  ود  دجسم  نابرد  « .میورب یضاق  دزن  هب  ات  تسرفب  هارمه  هبدهاش  ناونع  هب  ار  رفن  ود  ، يرادن لوبق  ارم  نخـس  رگا 
.دندش جراخ  دجسم  زا  قافتا  هب  اهنآ  درپسدیز و 

ارم قـح  رگا  ثیبـخ !  درم  يا  :» دوـمرف ماـشه  دـنزرف  هب  باـطخ  ، دـنک رود  دوـخ  زا  ار  نارومأـم  هکنیا  يارب  دـیز  نب  دـمحم  هار  رد 
« .مینک یم  يراددوخ  یضاق  دزن  نتفر  زا  میوش و  یمن  نارومأم  نیا  تمحز  ثعاب  ، یهدب

« .ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  رسپ  يا  منکیم  تعاطا  :» تفگ دوب  ربخ  اب  عوضوم  زا  الماک  هک  ماشه  نبدمحم 

« .تسین امش  تمحز  هب  يزاین  نونکا  ، دهدب ارم  قح  هک  تسا  هدش  دهعتم  درم  نیا  :» دومرف نیرومأم  هبدیز  نب  دمحم 

رتهب دنوادخ.داب  امـش  يادف  مردام  ردپ و  :» درک ضرع  دیـسوباردیز و  نب  دمحم  يور  ورـس  ماشه  نب  دمحم  ، دـنتفر نیرومأم  نوچ 
دمحم یلو.درک  میدقت  دیز  نب  دمحم  هب  هیده  ناونع  هب  يرهوگ  سپـس  .تسا  هداد  رارق  امـش  هداوناخ  رد  ار  تلاسر  هک  دـناد  یم 

لاح ، متـشذگ مردـپ  نوخزا  وت  هرابرد  نم  ، میریگ یمن  يزیچ  کین  راک  ماـجنا  ربارب  رد  هک  میتسه  يا  هداوناـخ  اـم  :» دومرف دـیز  نب 
.« (1) درادن یشزرا  هک  رهوگ 
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هیسآ

.دوب نوعرف  هقالع  دروم  رایسب  ، دروایب نامیا  هکنیا  زا  لبق  يو  ، تسا ملاع  نانز  نیرتهب  زا  یکی  نوعرف » » رسمه هیسآ » »

.داد عالطا  نوعرف  هب  ار  وا  ندروآ  نامیا  نایرج  تفر و  نوعرفدزن  ، تسا هدروآ  نامیا  وا  ، دش هجوتم  هیسآ  رگشیارآ  هک  یماگنه 

.دراد زاب  « مالسلا هیلع  یسوم  » نید هب  ندروآ  نامیا  زاار  شرتخد  ، دومن هیصوت  وا  هب  درک و  راضحا  ار  هیسآ  ردام  ، نوعرف

زا ار  وت  ، دوخ تنطلس  ظفح  يارب  تسا  رـضاح  وا  ، دنک یمن  يراذگورف  یتیانج  چیه  زا  نوعرف  تفگ «: تفر و  يو  دزن  هیـسآ  ردام 
« .يرادرب « مالسلا هیلع  » یسوم نیدزا  تسدو  ینکن  راکنا  ار  وا  ندوب  ادخ  هک  تسا  وت  حالص  هب  لاح  ، دربب نیب 

هار رد  ندش  هتشک  زا  نم  ، ردام يا  :» تفگ باوج  رد  هیسآ 
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« .میامن ادف  ار  شیوخ  ناج  يا  هدیقع  نینچ  هار  رد  هک  دوب  دهاوخ  دنمشزرا  رایسب  نم  يارب  متسین ، ناساره  هناگی  يادخ 

شرسمه هک  دوب  یگرزب  تفخ  وا  يارب.دش  تحاران  رایـسب  دیـسر ، نوعرف  هب  ، شا هدیقع  رد  هیـسآ  تماقتـسا  يرادیاپ و  ربخ  نوچ 
رب ار  هیـسآ  داد  روتـسد  تفرگ و  ار  دوخ  میمـصت  ، لیلد نیمه  هب.دنک  راکنا  ار  شیئادخو  دـیوگب  نخـس  شا  هیلع  رب  شا و  هناخرد 

دنرادهگن باتفآ  نایم  نیمز  يور  ار  وا  دزادنیب و  ، دوب خیم  زا  رپ  هک  يا  هتخت 

.تشادنرب دوخ  هدیقع  زا  تسد  هیسآ  اما  ، دنک هبوت  هب  راداو  ار  هیسآ  راک  نیا  اب  ات  تساوخ  دوخ  لایخ  هب  نوعرف 

جنرو درد  زا  ات  تفرگ  رارق  يو  رـس  يالاب  یهایـس  ربا  دومن و  یفطلدنوادخ  هکنیا  ات  ، دوب ندـیبات  لاح  رد  هیـسآ  رب  نانچمه  باتفآ 
.دهاکبوا

رد يا  هناخ  نم  هب  ، نوعرف خاـک  زا  ندـش  هدـنار  نوریب  ربارب  ردایادـخ  :» تساوخ ادـخ  زا  ، تشگ رایـسب  هیـسآ  رب  راـشف  درد و  نوچ 
.« (1) هدب تاجن  شنارازگراک  نوعرف و  تسد  زا  ارم  رگید  امرف و  تیانع  تشهب 

.داد شتاجن  تفرگ و  ار  شناج  ، دوش هتشک  ناینوعرف  طسوت  هک  نآ  زا  شیپ  درک و  باجتسم  ار  شیاعد  مه  دنوادخ 

177- باتکلا هحتاف 
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ادخ هب  هجوت 

.میدش مزاع  ایرد  هار  زا  « همظعم هکم  هب « رفس  يارب  لبق  اه  لاس 

.دینارذگ یم  ار  دوخ  یگدنز  ودرک  یم  تراجت  یتشک  نآ  هلیسو  هب  دوب و  نم  ناتسود  زا  یکی  یتشک  يادخان 

دنناوت یم  هک  مراد  يدایز  ناراکتمدخ  دـنچ  ره  ، منک تیادـه  ار  یتشک  مدوخ  هک  متـسه  دـنمقالع  رایـسب  نم  :» تفگ نم  هب  يزور 
اه نابداب  ، هداتفا مطالت  هب  یتشک  دوش و  یم  ینافوطایرد  موش و  یم  هجاوم  یتارطخ  اب  یهاگ  اهرفس  رد  اریز.دنهد  ماجناار  راک  نیا 

«. هللا ای  میوگ «: یم  ، دوش یم  عطق  اج  همه  زا  مدیما  هک  لاح  نآ  رد  ، منیب یم  مشچ  هب  ار  گرم  هصالخودنوش  یم  هراپ 

اریز ، دیآ یم  نوریب  لد  زا  « هللا ای  » هک تسا  لاح  نیا  رد  طقف 
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.(1) تسا هدش  عطق  اج  همه  زا  دیما  رگید  هک 

182 ص :
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نکاهرار ام  هدنب 

گرم رتـسب  هـب  ،و  دــش ـالتبم  يراـمیب  هـب  يزور  تبقاـع  ، دوـب راکهنگورورغمرایــسب  یناوـج  هکدــیامرف  یم  لـقن  « يریازج دیــس  »
هک تسا  نیا  وت  زا  نم  تجاح  ، ردام :» تفگ تیـصو  ناونع  هب  شرداـم  هب  ، تسا هدیـسر  رـس  لـجا  تسناد  هک  یتقو.دـیدرگراتفرگ 

« ...راکهنگ هایسور  ، يا :» ییوگب نم  هب  باطخ  یشکب و  نیمز  رب  يدنبب و  نم  ياپ  هب  یبانط  ، متفر ایند  زا  یتقو 

هب ایآ  ، دـنک راتفر  هنوگچ  هک  تسناد  یمن  يو.دـیدرگ  تحارانرایـسب  شرـسپ  گرم  زا  رداـم.تفر  اـیند  زا  ناوج  ، يدـنچ زا  سپ  و 
تیـصو هب  هک  تفرگ  میمـصت  رد  ام  ، ندرک رکف  یتدم  زا  سپ  .دیامن  يراددوخ  راک  نیا  زا  هکنیا  ایودـیامن  لمع  شرـسپ  تیـصو 

نیمز يور  ار  دسج  تساوخ  هک  یماگنه  اما  ، تسب دسج  ياپ  هب  یبانط  نیاربانب.دنک  لمع  شرسپ 
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.« (1) نک اهر  ار  ام  هدنب  : » دومرف هک  دیسر  ششوگ  هب  ییادص  ، دشکب
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ششخب

.دوب « دیشرلا نوراه  » مظعا ریزو  « یکمرب ییحی  نب  لضف  »

يارب مه  راک  نیا  هتبلا  دندرک  یم  شـشخب  لضف و  لاملا  تیب  لاومازادنتـساوخ  یم  هچ  ره  دنتـشاد و  يدایز  ذوفن  تردق و  هکمارب 
.دیدرگ ناشیدوبان  بجومودش  نشور  نوراه  رب  نانآ  تنایخ  هکنیا  ات.دنوادخ  ياضر  يارب  هن  دوب  ترازو  ظفح 

.دناوخب « هیدولوم » ات درک  توعد  شا  هناخ  هب  ار  يرعاش  رطاخ  نیمه  هب.دیدرگ  يرسپ  بحاص  « ییحی نب  لضف  بش « کی  و 

داد و ماعنا  رعاش  هب  مهرد  رازه  دص  لضف  هکنیا  ات.دروآ  رورسودجو  هب  ار  ییحی  نب  لضف  درک و  يراعـشا  ندناوخ  هب  عورـشرعاش 
.دیشخب وا  هب  مه  هناخ  کی 

تورثودومن تراجت  هب  عورش  درک و  هدافتسا  لوپ  نآ  زا  رعاش 
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.دومن مهارف  دوخ  يارب  یمیظع 

نامه رد  رعاش.دیدرگ  وا  ندیـشک  هسیک  لوغـشم  يرگراک  اجنآرد.تفر  مامح  هب  رعاش  نیا  زور  کی  ، ارجام نآ  زا  سپ  لاس  دنچ 
هـسیک ناهگان  نیب  نیا  رد  هک  دوب  هدناوخ  ییحی  نب  لضف  روضح  رد  هک  يراعـشا  نامه  - دـیدرگ يراعـشا  ندـناوخ  لوغـشم  ، لاح

.تفر لاحزاو  دز  يدایرف  شک 

یم هک  ار  اهرعـش  نیا  تفگ «: دعب  درک و  يدایز  هیرگ  وا.دیـسرپار  شندز  دایرف  تلع  رعاش  ، دمآ شوه  هبرگراک  یقیاقد  زا  سپ  و 
»؟ يدوب هتفگ  یسک  هچ  يارب  ، يدناوخ

مه رطاخ  نیمه  هب  مدناوخ و  شیارب  ار  راعشا  نیا  نم  ، دوب هدش  يرـسپ  بحاص  یکمرب  ییحی  نب  لضف  هک  یماگنه  :» تفگ رعاش  و 
»؟ دراد يداریا  ایآ  ، مدش اهنآ  ندناوخ  لوغشم  دمآ و  مدای  هب  راعشا  نیا  نونکا  ، متفرگ وا  زا  يدایز  شاداپ 

هک تسا  هدیسر  ییاج  هب  مراگزور  نونکا  ،و  دنداد هیده  وت  هب  ردقنآ  شرطاخ  هب  هک  متسه  يرـسپ  نامه  نم  :» تفگ مامح  رگراک 
.(1) میامناروت یشک  هسیک  ، ینان همقل  ندروآ  تسد  هب  ياربدیاب 

186 ص :
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تیاقس

ترـضح.دوب هداـتفا  يا  هشوگ  رد  هک  دندیـسر  يدرف  هب  هار  نیبرد.دـندوب  رفـسرد  يا  هدـع  اـب  « مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما  ترـضح 
زا ادابم  ، نک باریـس  ار  وا  ربب و  شیارب  مه  بآ  يرادـقم  ، نزب يرـس  درف  نآ  هب  ورب  :» دـندومرف دارفا  زا  یکی  هب  « مالـسلا هیلع  » قداص

« .دشاب هداتفا  هار  رد  یگنشت 

نآ نودب  اذل.دشاب  یم  بهذم  ینارـصن  هکلب  ، هدوبن ناملـسم  يو  هک  دـش  هجوتم  ، تفر درم  نآ  فرط  هب  قداص  ماما  هداتـسرف  یتقو 
.تشگرب : دنک باریسار  وا  هک 

« .مدادن بآ  وا  هب  ، دوبن ناملسم  نوچ  متخانشاروا ، :» درک ضرع  ، دیسر « مالسلا هیلع  » قداص ماما  تمدخ  هب  نوچ 

وا هک  نآ  وـلو  ، دراد یـشاداپ  ، دـنک باریـس  ار  يا  هنـشت  رگج  سکره  ؟ يدادـن بآ  وا  هب  ارچ  دـندومرفودندش «: تحاراـن  ترـضح 
ینارصن
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.« (1) ناسنا هبدسر  هچ  ات  ، ددرگ باریس  دیاب  مه  هنشت  ناویح  یتح  ، هتشذگ نیا  زا.دشاب 
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قافنا

ترضح باحصا  زا  يا  هدع  .« (1) دینک قافنا  دیراد ، تسود  هچنآزا  رگم  ، دیـسر یمن  یکین  هب  زگره  دش «: لزان  هیآ  نیا  هک  یتقو 
.دننک لمع  هیآ  نیا  هب  دنهاوخ  یمدندرک  ضرعو  دنتفر  ناشیا  تمدخ  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » لوسر

یم « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربماـیپ  يولج  دـحا  گـنجرد  هکدوب  یـسک  مالـسا و  ردـص  ناروـالد  زا  « يراـصنا هحلط  وـبا  »
هیآ لوزن  زا  سپ  يو.دـسرن  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوـسر  هـب  یبیـسآو  دروـخب  يو  ندـب  هـب  ، دـمآ يریت  رگا  اـت  ، داتـسیا
نم «، ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » هللا لوسرای  درک «: ضرعودـش  بایفرـش  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » لوسر ترـضح  تمدـخ  ، قوف
مه يدایز  تمیق  تسا و  يراج  نآ  رد  یبآ  همـشچ  نینچمه  ، تسارترابرپ رت و  هدامآ  میاـه  ناتـسلخن  رگید  زا  هک  مراد  یناتـسلخن 

رتشیب ار  نآ  زیچ  همه  زا  نوچ.مهدب  ادخ  هار  رد  ار  ناتسلخن  نیا  متسه  لیام  ، دراد
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« .مراد تسود 

.دنک فقو  شنادنزرف  يارب  ار  ناتسغاب  هک  دنتساوخ  وازاودندرک  قیوشت  ار  يو  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » لوسر ترضح 

دزن زیچ  همه  زا  هک  مراد  يزینک  نم  «، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » هللا لوسرای  :» درک ضرع  دیسر و  ترـضح  تمدخ  يرگید  صخش 
« .مدرک دازآ  ادخ  هاررد  ار  وا  ، تسا رتزیزع  نم 

ییابیز بسا  نم  ، هللا لوسر  ای  ، درک ضرع  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هب  دـش  علطم  قوف  هیآ  لوزن  زا  نوچ  « هثراـح نب  دـیز  )»
( .دوش هدافتسا  ، دیناد یم  حالص  هک  یهار  ره  رد  ات  مدرک  امش  میدقتار  نآ  ، تسا دنمشزرا  رایسب  هک  مراد 

نیدایم رد  ریخ و  فراصم  رد  اتدندیـشخب  « دـیز نب  هماـسا  » دـیزدنزرف هب  ار  بسا  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  ترـضح 
.(1) دریگ رارق  هدافتسا  دروم  مالسا  عفن  هب  گنج 
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رفس جرخ 

میمـصت تلع  نیمه  هب.تشادـن  شجراخم  يارب  یلوپ  اما.دـنک  رفـس  « هکم » هب تفرگ  میمـصت  ، یکرک هب  روهـشم  « ققحم یلع  خیـش  »
.دوش هیهت  رفس  جرخ  ات  دشورفب  ار  دوخ  یملع  ياهباتک  تفرگ 

.دهد ماجنا  شیارب  ار  راک  نیا  ات  تشگ  یم  یصخش  لابند  شیاهباتک ، ندناسر  شورف  هب  يارب  خیش 

: درک هیالگ  وا  زا  تفر و  شرتخد  ندید  هب  ایور  ملاع  رد  « بسامهط هاش  ،» دوش هضرع  رازاب  هب  اه  باتک  هک  نیا  زا  لبق  اما 

ار دوخ  ياـهباتک.هکم  هب  رفـس  جراـخم  يارب  دـشابروبجم  تیبلها  هعیـش  هیقف و  دـهتجم  رفن  کـی  یـشاب و  ناهفـصا  رد  وت  هنوگچ  »
« .نک فرطرب  ار  وا  جئاوح  ورب و  یکرک  یلع  خیش  دزن  اروف.دشورفب 

ار شصوصخم  مداخ  ، بسامهط هاش  رتخد  ، دیسر ارف  هک  حبص 
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.دیامن فرطرب  ار  شتجاحو  دنک  ادیپ  ار  یکرک  خیش  دورب و  هک  داد  روتسد  وا  هب  درک و  راضحا 

»؟ دینک جارح  ار  دوخ  ياهباتک  دیهاوخ  یمامش  ایآ  :» دیسرپ هتفای  ار  یکرک  خیش  رایسب  تمحز  اب  مداخ 

»؟ دیدش ربخاب  اجک  زا  امش  :» دومرف خیش 

ردق هچ  ره  ار  رفس  جرخ  وا  ، دیشورفن ار  اهباتک  امـش  هک  تسا  هداد  ماغیپ  مناخ  :» تفگ هاگنآ.دناسر  خیـش  عالطا  هب  ار  نایرج  مداخ 
« .تخادرپ دهاوخ  ، دشاب

.(1) درکرفس هکم  هب  خیشودیدرگ  هیهت  جح  رفس  جراخم  ، بیترت نیدب 

192 ص :
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صالخا

.دندروآ زاریش  هب  ، دوب هدیسر  تداهش  هب  ههبج  رد  هک  ار  یناوج  ، لبق هام  دنچ 

.دورب ههبج  هب  وا  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ، تفرگ میمصت  شردارب  ، دیسر نایاپ  هب  وا  زیهجت  نیفدت و  مسارم  هک  نآ  زا  سپ 

نوخ یفالت  يارب  شنتفر  دور  یم  ههبج  هب  رگا  وگب  مردارب  هب  :» تفگو تفر  شرهاوخ  باوخ  هب  دیهش  ، تکرح زا  لبق  بش  کی  و 
« .دشابن نم 

هاگآ شردارب  تین  زا  وا  هنوگچ  هک  مدـش  هدز  تفگـش  رایـسبدیهش  نآ  تایح  تردـق  زا  ، دـندرک لقن  ار  ارجام  نیا  نم  يارب  یتقو 
.تسا هدرک  عنم  راک  نآ  زاار  شردارب  هدش و 

یتقو داهج.درادن  يرجا  مه  ادخ  دزن  نکل  ، درادن یبیع  دصق  نیا 
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.(1) دوش نآ  نیزگیاج  دیاب  ییادخ » تین  » ودور رانک  دیاب  « نم » .ماقتنا يارب  هن  دشاب  ادخ  يارب  هک  تسا  دنمشزرا 

194 ص :

258 هحفص - لدع - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 214 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_194_1
http://www.ghaemiyeh.com


جاّجح دیدهت 

روآ دای  ازسان  تالمج  تاملک و  زا  سپ  نآ  رد  هک  داتسرف  ، يوما هفیلخ  « ناورم کلملا  دبع  » يارب زیمآ  دیدهت  يا  همان  مور ، ناطلس 
: دوب هدش 

!« داتسرف مهاوخ  وت  يوسب  « رکشل هس  » رفن رازه  دصیس  هک  شاب  هدامآ  »

مهیلع » نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  » ناـمز نآ  رد  قلطم  ملاـع  تسناد  یم  مه  یتـهج  زا.دـنامورف  مور  ناطلـس  خـساپ  رد  کلملادـبع 
دوخ لماع  هب  دیشیدنا و  يا  هلیح  اذل.دنوش  علطم  همان  نومضمزا  نارگید  »و  مالسلا هیلع  » ترضح تشادن  مه  لیم  تسا و  « مالـسلاو

« مالسلا هیلع  » داجس ترضح  يارب  ات  تشون  نوعلم  فسوی » نب  جاجحزاجح  رد 

ناطلس يارب  ار  «( مالسلا هیلع  » داجس ترضح  )» همان باوج  هاگنآ.دشاب  مور  ناطلس  دیدهت  ریظن  يدیدهت  يواح  هک  دتـسرفب  يا  همان 
.دتسرفب مور 

نیدباعلا نیز  ماما  » يارب زیمآدیدهت  يا  همان  مه  نوعلم  جاجح 
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: دنتشون شخساپ  رد  «( مالسلا هیلع  » ترضح ) .داتسرف « مالسلا هیلع  »

يا هرظن  تسینودراد  (« عماج گنهرف  ) روما رد  گنرد  ینعی  هرظن  » هرظن دصیسزور  ره  رد  دنوادخ.نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  » 
یکی اب  هک  مراودیما  نمو  ، دیامرف یم  راوخار  يا  هدع  زیزع و  ار  يا  هدع  ، دناریم یمار  یهورگ  هدنز و  نآ  هب  ار  یهورگ  هکنیا  رگم 

(« .دناهربوت رش  زا  ارم  ینعی  ) .دنک تیافک  ار  وت  اه  هرظن  نیا  زا 

.تشاگن ار  نامه  ، مور ناطلس  يارب  مهواو  داتسرف  کلملادبع  يارب  ار  ترضح  خساپ  نیع  نوعلم  جاجح 

لهازا نخــس  نـیا  ، تـسینوازا مــالک  نـیا  ! دــیوگ یم  غورد  كدرم  نـیا  هـک  تـفگ  ، دــناوخار هـفیلخ  هماــن  مور  ناطلــس  یتــقو 
.« (1) تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  » تیب

196 ص :
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نید نودب  ملع 

ناتـسرامیب رد  زور  نیدنچ.متفر  یناتـسرامیب  هب  مدش  ضیرم  ، مدوب هدرکرفـس  « ندنل » هب هک  یمایا  رد  :» درک یم  لقن  ناتـسودزا  یکی 
.دوب ضیرمو  رامیب  تخسوا  ، مدوب اجنآ  رد  نم  هکدندروآ  یقاطا  هبار  يدرم  زور  کی  هکنیا  ات  ، مدوب

دنچ دـندمآ و  يو  ندـید  هب  ناوج  رفن  ود  زور  کی  هکنیاات.دوب  تماـخو  هب  ور  مه  شلاـح  دوب و  اـم  قاـطا  رد  يزور  دـنچ  درم  و 
.دندرک كرت  ار  قاطا  ، وا زا  یسرپلاوحا  زا  سپ  دندوب و  شرس  يالاب  هقیقد 

وا لاوحا  یتقو.دندرب  ناتسرامیب  هناخدرس  هبار  وا  دسج  نیمدختسمودرپس  ناج  ، درد تدش  زا  وا  هرخالاب  تشذگ و  رگید  زور  دنچ 
؟ دندزن رس  وا  هب  چیه  هک  درادن  ییانشآ  ای  لیماف و  ، اقآ نیا  رگم  هک  مدیسرپ  راتسرپ  زا  ، مدید نینچار 
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« .دندرک یسرپ  لاوحاوا  زا  دندمآ و  رفن  ود  شیپ  زور  دنچ  هکنیا  لثم  :» تفگ راتسرپ 

»؟ دندوب یناسک  هچ  رفن  ود  نآ  :» مدیسرپ

« .دندوب شنارسپ  نانآ  تفگ «:

»؟ دندماین شغارس  هب  رگید  ارچ  سپ  ، دندوبن وا  رس  يالاب  رتشیب  هقیقد  دنچ  نانآ  اما  :» متفگ ، مدوب هدش  هدز  بجعت  تخس  هک  نم 

ار ام  یفنم  باوج  نوچ  ، ریخ ای  تسا  یندـش  بوخ  ناشردـپ  هکدندیـسرپ  اـم  زا  ، دـندمآ ناتـسرامیب  هب  یتقو  ناـنآ  تفگ «: راتـسرپ 
« .دنتفرودنتخورف یکشزپ  تاشیامزآ  يارب  رالد  دص  تمیق  هب  ار  ناشردپ  هزانج  ، دندینش

.« (1) دراد یجیاتن  نینچ  ، دشاب تایونعم  نودب  هک  یتایدام  ملع و  »
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یبهذم تریغ 

نشج سلجم  ، تلود نارـس  زا  یکی  غاب  رد  « يدزی نیـسح  دمحم  ازریم  » نامزرد هک  تسا  هدرک  لقن  یـصولخ » يدهم  ازریم  » موحرم
یم ماجنا  روجف  قسف و  عاونا  هک  یسلجم  رد  ، هدش تیناحور  سابل  هب  سّبلم  راجت ، زا  یـضعب  سلجم  نآ  رد.دوب  هدش  اپ  رب  یلـصفم 

.دندرک تکرش  دش 

.دش تحارانرایسب  وا.دندرک  لقن  يدزی  يازریم  تمدخ  ار  سلجم  لیکشتربخ 

هـشیمه هک  یناسک  يا  :» تفگ نایرازاب  هب  باطخ  رایـسب  هیرگ  زا  سپ  ، هتفر ربنم  هب  رـصع  زامن  زا  سپ  « لیکو دجـسم  » رد هعمج  زور 
دیتفر و ، دندش یم  بکترم  ار  یهلا  تامرحماراکـشآودش  یم  ماجنا  روجف  قسف و  انلع  هک  یـسلجم  هب  ارچ  ، دـیدوب تیناحور  یماح 

یهن ار  نانآ  هکنیا  ياجب 
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هب نم  گرم  ، مریمب هصغ  نیا  زا  نم  رگا  دینادب.دیدز  شتآارم  لد  ، دیدرک خاروس  ارم  رگج  امش  ؟ دیدرک تکرـش  ناشراک  رد  ، دینک
« .دوب دهاوخامش  هدهع 

.دیدرگ راپسهر  لزنم  يوس  هب  ، هدمآ نیئاپ  ربنم  زا  سپس 

لزنم هب  یتقو.میتفر  شلزنم  هب  وا  لاوحا  زا  ندـش  ایوج  يارب  تلع  نیمه  هب  ، دـشن رـضاح  تعامج  زاـمن  رد  ازریم  زور ، ناـمه  بش 
.تسا هدش  شضراع  يدیدش  بت  هداتفا و  رتسب  رد  ازریم  هک  دنتفگ  ، میدیسر

شتنوکـس لحم  ازریم  دیاب  دنتفگو «: دـندومن  زجع  راهظا  شا  هجلاعمزا  ءابطا  هک  يروطب  ، دـش یم  رت  دـیدش  ازریم  بت  زور  هب  زور 
.ددرگرتهب شلاح  دیاش  دوش ، لقتنم  اوه  بآ و  شوخ  ياج  کی  هب  دنک و  ضوعار 

.دندرب ییاوه  بآ و  شوخ  غاب  هب  ناکشزپ  ییامنهار  قبط  ار  ازریم  موحرم 

مردپ رطاخ  نیمه  هب.دوش  یم  عقاو  دهد  ربخ  هدنیآ  زا  هچ  ره  وا  هک  دوب  روهشمو  دوب  هدمآ  زاریـش  هب  ، يدنه رفن  کی  ، مایا نامه  رد 
.دوش ربخ  اب  ازریم  موحرم  تالاح  زا  ات  دروآ  شا  هزاغم  هب  ار  وا 

یم يرگید  روشک  هب  هک  مراد  يراجت  ناوراک  رد  یلاوما  نم  :» تفگ يدنه  درم  هب  دنامب  یفخم  ازریم  موحرم  رما  هکنیا  يارب  مردپ 
»؟ هن ای  دسر  یم  دصقم  هب  تمالس  هب  ایآ  هک  هدب  ربخ  نم  هب  یناد  یم  هک  یمولع  هلیسو  هب  یناوت  یم  رگا  ، دور

.هن ای  دبای  یم  دوبهب  شلاح  ازریم  موحرم  ایآ  هکدرک  تین  ، شیوخ نطاب  رد  درک و  نایب  ار  هتساوخ  نیا  رهاظ  مردپ 
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ارمامش :» تفگ مردپ  هب  هکنیا  ات  ، دنام یم  تکاس  بجعت  تریح و  تلاحرد  یهاگهاگ  اما  ، ندومن باسح  هب  درک  عورش  ، يدنه درم 
توافت يا  هتفگ  هچنآ  اب  هک  يا  هدرک  تین  ار  یبلطم  ، لدرد امـش  اریز  دیآ ، یمن  تسدب  دیهاوخ  یم  هک  یباوج  دـیا ! هتخاس  ریحتم 

!« دراد

»؟ ما هدرک  یتین  هچ  نم  رگم  تفگ «: مردپ 

یهاوخ یمو  ، تسا رامیب  نیمز  يور  دارفا  نیرتراکوکین  نیرت و  دـهاززا  یکی  نآلا  هک  تسا  نیا  امـش  تین  :» داد خـساپ  يدـنه  درم 
« .تفر دهاوخ  ایندزا  رگید  هام  شش  اتدرف  نیا  هک  نادب  اما  ؟ تسیچ وا  رما  تبقاع  هک  ینادب 

ازریم موحرم  مه  هاـم  شـش  زا  سپ.درک  جراـخ  هزاـغم  زا  ارواوداد  یغلبم  يدـنه  درم  هب  دوز  ، دوشن شاـف.بلطم  هکنیا  يارب  مردـپ 
.(1) تفر قح  تمحر  راوجب 
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الط هکس 

: درک یم  لقن  يرال » یقت  دمحم  خیش  جاح   » بانج

رازاـب رذـگ  فک  هب  ممـشچ  ، متـسیرگن یم  فارطا  هب  هک  روطناـمه  ، مدوب هتـسشن  مناتـسود  زا  یکی  هزاـغم  رد  رازاـب ، رد  زور  کـی 
مدمآ نوریب  هزاغم  زا  رطاخ  نیمه  هب  ، دز یم  قرب  هک  دوب  يا  هکس  کی  یئوگ  ، داتفا

! دوبن ینیب  بآ  زج  هب  مدید  هچنآ  اریز  متشگزاب ، یتحاران  اب  اما  ، متفر نآ  فرط  هب  و 

هک مدرک  رکف.دز  یم  قرب  هک  يزیچ  هب  داتفا  ممشچ  زاب  ، متسیرگن یمار  نوریب  هک  روط  نیمه  ، متـشگزاب هزاغم  لخاد  هب  راچان  هب  و 
هب یگدنمرش  تیاهن  رد  زاب  اما  ، مدرک تکرح  هکس  فرط  هب  رطاخ  هسوسو  اب.دشاب  الط  هکـس  کی  نآ  ما و  هدرک  هابتـشا  نم  دیاش 

.مدیسر یلبق  هجیتن  نامه 
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راب نیا  یلو.دوب  قارب  یلیخ  مرظنرد  هک  داتفا  زیچ  نامه  هب  ممـشچرگید  راب  ؛ درک یم  هسوسو  بترم  ارم  دوبن و  رادرب  تسد  ناطیش 
هدرک مگ  يزیچ  ایوگ  ، دنک یم  وجتـسج  ار  هزاغم  فارطا  هک  مدـید  ار  دیـس  رفن  کی  هاگان.متـسشن  مدرکن و  تکرح  دوخ  ياج  زا 

! تشادرب نیمز  يور  زا  يا  هکس  تفر و  مسج  نامه  فرط  هب  وا  تسا 

.مدرک لاؤس  وا  زا  ار  ارجام  مدیود و  دیس  لابند  هب  ، تسا راکرد  يزمر  دیاش  متفگ  دوخ  اب  ، مدرک بجعت  رایسب 

یکی دزن  رطاخ  نیمه  هب  ، متـشادن یلوپ  لزنم  جراخم  تهج  نم  تسا و  هدرک  تیانع  يا  هزات  دولوم  ام  هب  دنوادخ  زورما  تفگ «: وا 
ره ، لوپ تخادرپ  عقوم  ، متفر يا  هزاغم  هب  ، دوخ زایندروم  سانجا  دـیرخ  يارب  متفرگ و  ضرق  ناونعب  ار  هکـس  نیا  متفر و  ناتـسودزا 

« .مدرک ادیپ  اجنیا  رد  ، هدمآ نآ  لابند  هب  تبقاع  ، متفاین مبیج  رد  ار  هکس  ، مدرک وجتسج  هچ 

.« (1) دشاب هتشاد  دامتعاو  لکوت  دنوادخ  هب  دیاب  لاح ، همه  رد  هشیمه و  دحوم ، صخش  »
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قافنارد صالخا 

اه و میتپ  هناخ  هب  تفرگ و  یم  شود  رب  ار  لوپ  اذـغ و  هسیکودز  یم  هرهچ  رب  باقن  اه  بش  «، مالـسلا هیلع  » نیدـباعلا نیز  ترـضح 
.دومن یم  يرای  ار  نانآ  تفر و  یم  تاداس 

یم کمک  ار  اـم  امـش  لـقاال  تسا  بوخ  :» هک دـندرک  یم  ضرع  ناـشیا  هب  ، دـندید یم  ار  سانـشان  درم  ارقف  یتقو  تاـقوا ، یهاـگ 
« .دشاب یمن  ام  رکف  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ترضحاریز  ، دینک

سپوداتفا يرامیب  رتسب  هب  « مالـسلا هیلع  » ماما هکنیا  ات.دناسانـش  یمناه  نآ  هب  ار  دوخو  درک  یمن  یفرعم  ار  دوخ  زگره  ترـضح  اـما 
.دیسر تداهش  هب  دوب ، هدش  هداد  ناشیا  هب  هک  يرهز  رثا  رد  يدنچزا 

ماما نامه  ، وا هک  دندیمهف  ، دندرک ساسحا  ، تفر یم  ناشغارس  هب  بش  ره  هک  ار  يراکددم  تبیغ  ، بش دنچ  ماتیا  ارقف و  یتقو 
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.تسا هدوب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

68 هحفص - مود دلج  ، نامیا
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درد لمحت 

: تسا هتفگ  وا.تسا  هدش  لقن  «، هرصب » رهش ناگرزب  زا  یکی  لوق  زا  یناتساد  « يریازج دیس  موحرم  » هتشون « هینامعنلا راونا  » باتک رد 

هک مدید  ار  يا  هدع  ، مدـش رت  کیدزن  یتقو  ؛ درک بلج  ارم  هجوت  يا  هرظنم  هک  مدرک  یم  روبع  رهـش  ياه  نابایخ  زا  یکیزا  يزور 
.دوش یم  هدزدح  هکدنتسه  يدرف  دهاشودنا  هداتسیاراو  هریاد 

قالش وا  تشپ  هب  مه  رفن  کی  دنا  هدناباوخ  تخت  يور  هنهربودنا  هدروآ  رد  ار  شیاهـسابل  هک  مدید  ، مدناسر وا  کیدزن  هب  ار  دوخ 
یمن مه  خآ  کی  یتح.دهد  یمنرس  يا  هلانودنز  یمن  یفرح  چیه  وا  یلو  .تسا  هتسب  شقن  وا  ندب  يور  مه  قالش  ياجو  دنز  یم 

.دیوگ

هب متساوخ و  ترذعم  وا  زا  ادتبا  متفر  بورضم  دزن  هب  هکنیا  زا  سپ 
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دننام ارچ  » .منک یـشسرپ  وت  زا  مهاوخ  یم  یلو  ، يرادن يا  هلـصوح  دنکیم و  درد  مه  تندـب  يا و  هدروخ  قالـش  هکنیا  اب  :» متفگ وا 
»!؟ یتشادن درد  ساسحا  رگم  ؟ يدرکیمن هلان  قالش  تابرضرثا  رب  نارگید 

هتکن.میامن لمحت  ار  قالش  تابرضو  منکن  هلان  هآ و  نم  ات  دش  ثعاب  يا  هتکن  اما  ، مدرک یم  درد  ساسحا  مه  یلیخ  ارچ  : » تفگ وا 
یم هاگن  ارم  هداتـسیا و  تیعمج  يالبال  رد  هک  مدیدار  شیوخ  بابرا  الوم و  ، دـندناباوخ تخت  يور  ارم  هک  یماگنه  ، تسا نیا  شا 

مدنام و تکاس  نیاربانب.دوش  هدرزآ  رتشیب  متـساوخن  ، متـسه دنمقالع  وا  هب  نوچ  ،و  تسا تحاران  نم  ياربودزیر  یم  کشا  دـنک و 
.« (1) مدرک لمحت  ار  درد 

207 ص :

93- نآرق ییوگزار و  - 1
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ادخ فطل 

یقیمع لادوگداد  روتـسد  رـصنلا  تخب.درک  ریگتـسد  ار  وا  « رـصنلا تخب  ،» نامز نآ  مکاح  هکدـنا  هتـشون  « لایناد » بانج تـالاح  رد 
لادوگ هب  یـسکداد  نامرف  نینچمه.دنزاس  اهر  لادوگردار  يا  هدنرد  ریـش  درک  رما  سپـس.دننک  ترپ  نآ  لخاد  ار  وا  دـننکرفح و 

.دتسرفن لایناد  يارب  ییاذغو  دوشن  کیدزن 

.دربب اذغ  لایناد  يارب  هک  داتسرف  یحو  يربمغیپ  هب  دنوادخ 

ار نآ  برد  دیسر و  لادوگ  يالاب  هک  یماگنه  تفر و  اجنآ  يو 

.تسا هتسشن  لایناد  لباقم  عوضخ  عوشخ و  لامک  رد  هدنرد  ریش  ، لادوگ رعق  رد  هک  درک  هظحالم  ، تشادرب

ار ییادخ  ساپس  :» تفگ لایناد  ، دناسر وا  هب  ار  كاروخ  یتقو 

208 ص :
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.« (1) دیامرف یمن  شومارف  ار  شرازگ  رکش  هدنب  هک 

209 ص :

493 هحفص - رگید يارس  - 1
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ابوزا تاجن 

: تسا هدش  لقن  « يرهشوب راجتلا  کلم  نیسحمالغ  جاح  » موحرم زا 

رد اقافتا.تشاد  فیرشت  مه  « يدابآ دیب  داوج  دمحم  » موحرم رفـس  نآ  رد.مدش  همظعم  هکم  مزاع  جح  هضیرف  ماجنا  يارب  لاس  کی 
.دندرب تراغ  هب  ار  جاجح  زا  يدایز  لاوما  دندرک و  هلمح  ناو  راک  هب  دزد  يا  هدع  هار 

.درکیم گرم  هب  دیدهت  ار  همه  دوب و  هدرک  ادیپ  عویش  ، ابو ضرم  یتهجزا  و 

هقدص ناموت  1400 اب ناموت  140 غلبم شیئاناوت  هزادنا  هب  ، دنامب ظوفحم  اب  رطخ و  زا  دـهاوخ  یم  سکره  :» دومرف يدابآ  دـیب  موحرم 
.دهدب

ار راک  نیا  سکره  دندوب و  دقتعم  تخس  12و14 دادعا هب  موحرم  نآ 
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یم تلئـسم  دنوادخ  زا  « فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  » يرکـسعلا نسحلا  نب  هجح  ترـضح  طسوت  ار  وا  یتمالـس  نم  ، دـهد ماجنا 
.میامن یم  نیمضت  مه  ار  وا  یتمالسو  منک 

رد غلبم  نیا  نوچ  دنداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  جاجح  زا  يا  هدع  نینچمه  ، مدرک تخادرپ  هقدـص  ناونع  هب  ناموت  140 مدوخ يارب  نم 
.دندرک يراددوخ  هقدص  نآ  تخادرپ  زا  يا  هدع  ، دوب نیگنس  نامز  نآ 

.درک میسقت  ، دوب هتفر  تقرس  هب  ناشلاوما  هک  یناسک  نیبار  هدش  عمج  تاقدص  ، يدابآ دیب  موحرم 

تخادرپ زا  هک  سکره  تشگزاب و  شیوخ  نطو  هب  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  ، دوب هداد  هقدـص  يارب  یلوپ  هک  سکره  ، یتدـم زا  دـعب 
.(1) دش كاله  تبقاع  راتفرگ و  اب  ضرم و  هب  دوب  هدیزرو  يراددوخ  هقدص 

211 ص :

49- تفگش ياهناتساد  - 1
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ناطیش رازآ 

یمدراد « وفعلا » رکذ هبترم  دصیس  هک  ار  رتو  زامن  تونق  مدوب و  تدابع  لوغشم  ، رحس ماگنه  بش  کی  :» درکیم لقن  ناتسود  زا  یکی 
.میوگب حیبست  اب  متساوخ 

زا.تسین ندـش  زاب  لباق  یگداس  هب  هک  يروطب  تسا ، هدروخ  يرایـسب  ياه  هرگ  هک  مدـش  هجوتم  اما  ، متـشادرب هداجـس  زا  یحیبست 
نیا مدش  هجوتم  هکنیا  ات  ، دشن رسیم  اما  ، منکزاباراه هرگ  ات  مدیـشوک  راب  دنچ.دوب  مزال  حیبست  رکذ  نتفگ  هبترم  دصیـس  يارب  یفرط 

.دراد مورحم  بش  زامن  هماقا  زا  ارم  ات  هداد  ماجنا  ناطیش  ار  لمع 

 : متفگ وا  هب  .دش  رهاظ  نم  ربارب  ناطیش  ناهگان  ماگنه ، نیا  رد 

»؟ يدز هرگ  ار  حیبست  ارچ  ، نوعلم يا  »

فطل هک  ینادیم  ایآ  :» متفگ وا  هب  زاب.درکن  ییانتعا  وا  اما 
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»؟ تسا نم  اب  دنوادخ 

.دنک هایس  ار  نوعلم  ناطیش  نیا  يور  دیامرف و  رهاظ  نم  يارب  ار  شیوخ  فطل  هک  متساوخ  دنوادخ  زا  ، درکن یهجوت  نوچ 

هرگ هدش و  تسرد  ، لوا دـننام  حـیبست  هک  مدـش  هجوتم  ، متـشادربار نآ  یتقو.مرادرب  ار  حـیبست  هکدـش  ماهلا  مبلق  هب  عقوم  نیا  رد  و 
.تسا هدیدرگزاب  شیاه 

.« (1) دوبن ناطیش  زا  يرثا  رگید  ، متشادرب هداجس  يور  زا  ار  حیبست  نوچ 

213 ص :

43- تفگش ياهناتساد  - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 233 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_213_1
http://www.ghaemiyeh.com


تساوخرد

يزیچ یسک  زا  هکدشن  هدید  زگره  شا  یگدنز  لوط  رد.دوب  يراکزیهرپواوقت  دهز و  همـسجم  « يزاریـش یقت  دمحم  ازریم  » موحرم
دنام یم  لاح  نامه  هب  اهتدم  تساوخ و  یمن  يزیچ  هناخ  لها  زا  ، درب یم  رسب  هنـشت  هنـسرگ و  ، هناخ رد  هک  یتقو  یتح.دنک  بلطار 

.(1) دنربب يو  دزن  يزیچ  هناخ  لها  هکنآ  ات 

214 ص :

115 هحفص - لوا دلج  ، شنیرفآزار یگدنب  - 1
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نامیا نیع 

ادخ لوسر  نامز  رد  هک  تسا  هدش  لقن  یفاک » لوصا   » باتک رد 

هچ : » تفگ وا  هب  درک و  هسوسو  ار  يدرم  ناطیش  هلآو ، هیلع  هللا  یلص 

« .تسا هدیرفآ  ار  وت  یسک 

 « یلاعت يراب  دنوادخ  : » تفگ درم 

»؟ هدیرفآ یسک  هچ  ار  ادخ  : » دیسرپ ناطیش 

دش فرشم  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  ترضح  تمدخ  ودرک  رود  ار  وا  ، دوب هدش  تحاران  ناطیش  هسوسو  نیا  زا  هک  درم  نآ 
.تفگ زاب  ار  ارجام  سپس  « .مدیدرگ كاله  ، ناجاقآ درک «: ضرع  و 

« .تسا لماک  نامیا  نیا  ادخ  هب  :» دومرف وا  هب  ترضح 

نامیا و لیلد  ، هسوسو نآ  رطاخ  هب  تکالهزا  سرت  نیمه  ینعی 
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.(1) تسا نامیا  نیع 

216 ص :
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( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 236 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_216_1
http://www.ghaemiyeh.com


هدکتُب

یم بارخ  ار  اـجنآ  ياـه  هدـکتب  اـه و  هناـختب  ، دیـسر یم  هـک  يرهـشره  هـب  درک ، هـلمح  « دـنه » هـب یتـقو  « يوـنزغ دوـمحم  ناطلـس  »
.دیسر « تانموس » هناختب هب  هکنیاات  ؛ درک

.تسا هداتسیا  ، دشاب هداد  هیکت  ییاج  هب  هکنیا  نودب  اوه  يور  یتب  دید  ، تانموس هناختب  رد 

زا دروم  نیا  رد  درک و  عوجر  ، دندوب شهارمه  هک  ینادنمشناد  هب  رطاخ  نیا  هب.دومن  بجعت  رایسب  تب  نآ  ندید  زا  دومحم  ناطلس 
.درک لاؤس  نآ 

هک دنا  هتـشاذگ  راک  يوق  يابر  نهآ  ار  نامتخاس  نیا.فرط  راهچ  ياه  تسرپ  تب  :» دنتفگ خـساپ  ناطلـس  هب  یـسررب  زا  سپ  نانآ 
نوچ یلو.دناشک  یم  دوخ  فرط  هب  دنا  هداد  رارق  نهآ  نآ  نورد  هک  ار  تب  ، کیره

217 ص :
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تمـسق راهچ  زا  یکی  : یبایب ار  اـم  فرح  تحـص  هک  نیا  يارب  لاـح.تسا  هداتـسیا  اوه  طـسو  رد  تب  ، تسا يواـسم  اـهنآ  شـشک 
ههجو ، تب نیا  دوش  یم  مولعم  دـنام ، شیاجرـس  تب  رگاو  دوش  یم  تباث  ام  فرح  ، داـتفا نیمز  هب  تب  رگا.نک  بارخ  ار  ناـمتخاس 

!« دراد یهلا 

.دننک بارخ  ار  نامتخاس  هشوگ  راهچ  زا  یکیداد  روتسد  ناطلس 

.دش نیمز  رب  شقن  درک و  طوقس  تب  ، دش نینچ  یتقو 

ردودیامن تفایرد  لوپ  تارهاوج و  الط و  يدایز  رادقم  هک  دندرکداهنشیپ  ناطلس  هب  ، دندینش ار  عوضوم  نیا  یتقو  هدکتب  نیلوئسم 
.دوش فرصنم  تب  نتسکش  زا  ضوع 

هک یلوپ  تارهاوج و  ربارب  نیدنچ  : دنتـسکش ار  تب  یتقو.دننک  مدـهنم  ار  تب  ، هدـش یبیترت  ره  هب  ات  داد  نامرف  درکن و  لوبق  ناطلس 
.دش هتخیر  نوریب  تب  نورد  زا  ، دندوب هدرک  داهنشیپ  اه  تسرپ  تب 

.(1) دندرب یپ  یتسرپ  تب  اه و  تب  ندوب  چوپ  هب  يدایز  هدع  هلیسونیدب 

218 ص :
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نینمؤم ماعطا 

تکرح « هکم » يوس هب  جـح  کسانم  ماجنا  يارب  «، مالـسلا هیلع  » قداصرفعج ماما  باحـصا  ناگرزب و  زا  « ءـالعلاوبا نب  نیـسح  » يزور
.دومن یم  ماعطا  ار  شناتسودودیرخ  یم  ار  يدنفسوگ  زور  ره  هار  رد.درک 

.دش فرشم  « مالسلا هیلع  » قداص ترضح  تمدخ  تفر و  « هنیدم » هب جح ، لامعا  زا  تغارف  زا  سپ 

« .يدرک لیلذ  ار  نینمؤم  وت  ، راک نیا  اب  ! نیسح يا  وت  رب  ياو  :» دومرف وا  هب  نداد  باوجزا  سپ  ترضح  ، درک مالس  یتقو 

»؟ تسا هدز  رس  نم  زا  ییاطخ  هچ  رگم  ، اقآ :» درک ضرع  نیسح 

یم ینابرق  يدیرخ و  یم  دنفـسوگ  کی  يزور  مارحلا  هللا  تیب  هب  رفـس  هار  نیب  رد  ما  هدینـش  :» دومرف « مالـسلا هیلع  » قداص ترـضح 
( .يدرک

، یضرغ چیه  رما  نیا  رد  هک  تسا  هاوگ  نم  يادخ  :» درک ضرع 

219 ص :
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« .دوبن راکرد  دنوادخ  ياضر  رگم 

ماجنا ناوت  هک  دشاب  یسک  تسا  نکمم  ، دندوب امش  هلفاق  رد  هک  يدارفا  نیب  هک  يدرکن  رکف  یلو  ، مناد یم  :» دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
»؟ دشاب هدش  نیگمرش  هدز و  تلاجخ  ، نیمه رطاخب  دشاب و  هتشادن  ار  راک  نآ  نداد 

.(1) دش صخرم  ترضح  تمدخ  زاو  درک  هبوت  ، دوب هدش  دوخ  هابتشا  هجوتم  هکءالعلاوبا  نب  نیسح 

220 ص :

295 هحفص - جارعم - 1
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نانمشد زا  ناما 

عجرم نامز  نآ  رد  هک  « ریبک ریـسفت  بحاص  » لزنم هب  ، دـندومن تراغار  اجنآ  هدرب و  هلمح  « ـالبرک » رهـش هب  « اـه یباـهو  » هک یلاـس  رد 
ناـشیا اـب  صوـصخب  نایعیـش و  اـب  هـک  یتوادـع  ببـس  هـب  نانآ.دـندومن  ار  وا  نتـشک  دـصقودندرب  هـلمح  ، دوـب قارع  نایعیـشدیلقت 

.دننک هعطق  هعطقار  وا  دنتساوخ  یم  ، دنتشاد

دـش هجوتم  هک  دورب  تساوخ  یم  مه  شدوخ  داتـسرف و  نوریب  هناخ  زا  ار  شیاه  هچب  نز و  ، راوگرزب دیـس  ، ساـسح طیارـش  نآ  رد 
دندرک هلمح  وا  هناخ  هب  اه  یباهو  ، ددرگ زاب  تساوخ  ات  اما.تفر  هناخ  نورد  هب  هلجع  اب  .تسا  هدنام  اج  هناخ  رد  شراوخ  ریـش  هچب 

.درک ناهنپ  اه  فلع  اه و  مزیه  ریز  ار  شا  هچب  دوخ و  تفررابنا و  لخاد  شا  هچب  اب  راچان  هب 

ار شا  هچب  وا و  یلو  دنتفر  رابنا  لخاد  هب  نانمشد  راب  دنچ  هکنیا  اب 
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.(1) دنتشگزاب یلاخ  تسد  دندیدن و 
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قسافودباع

یقساف درف  يرگید  دباع و  ود  نآ  زا  یکی  هک  دنتفر  دجسم  هب  درمود  هک  تسا  هدش  لقن  « مالسلا مهیلع و  » قداص ماما  ای  رقاب  ماما  زا 
.دوب هتشگ  راکدبو  قساف  ، دباع اما  ، دوب هدش  كاپ  شناهانگ  زا  قساف  ، دندمآ نوریب  دجسم  زا  نوچ.دوب 

دجـسم زا  نوچ  يو.دومن  یم  راختفا  دـیزان و  یم  شتدابع  هب  هک  یلاح  رد  ، تفر دجـسم  هب  دـباع  درم  هک  دوب  تهج  نادـب  رما  نیا 
.دش قساف  ، تفر نوریب 

اذـل.دوب هدـیبلط  شزرمآ  شناهانگ  دروم  رد  دـنوادخ  زا  هدـش و  نامیـشپ  ، دوب هدـش  بکترم  هک  یتشز  ياـهراک  زا  ، قساـف درم  اـما 
دجسم زا  ، دوب هدش  كاپ  هک  یلاح  رد  قساف  درم  ، بیترت نیدب.دیزرمآار  وا  دنوادخ 
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.(1) تفر نوریب 
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ملع راهظا 

یتصرف یلیبدرا  سدقم  ، درک یلاؤس  سدـقم  زا  ، يا هدـع  روضح  رد  ، دوب « یلیبدرا سدـقم  درگاش « هک  « يرتشوش هللادـبع  الم  » يزور
.دهد خساپ  دعب  ودنک  هعجارم  شیاهباتک  هب  ات  تساوخ 

.درک لوبق  ار  وا  باوج  مه  وا  داد و  خساپ  هللادبعالم  لاؤس  هب  یلیبدرا  سدقم  ، دش تولخ  نانآ  فارطا  یتقو  و 

»؟ دیدادن خساپ  نم  شسرپ  هب  نارگیدروضح  رد  ارچ  دیسرپ «: یلیبدرا  سدقم  زا  هللا  دبع  الم  ، نآ زا  دعب 

نیب رد  رگا.دندینـش  یم  ار  ام  ياـه  فرح  ودنتـشاد  روضح  يداـیز  هدـع  سلجم  نآ  رد  اریز  دومرف « :  باوج  رد  یلیبدرا  سدـقم 
نارگید رب  ار  دوخ  ملع  میهاوخ  یماـم  هک  دـننک  تشادرب  روط  نیا  نارگیددوب  نکمم.میدـش  یم  موـکحم  رفن  وداـم  زا  یکی  ثحب 

لیلد نیمه  هب.میهد  هبلغ  حیجرت و 
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ام ثحب  نیاربانب.دشاب  ام  يوگتفگ  ثحبدهاش و  هک  تسین  يرگید  سکدـنوادخ  زج  ، اجنیا رد  اما.مدرک  يراددوخ  نداد  باوجزا 
.« (1) دشاب یمایر  زا  یلاخ 
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مالغ تساوخرد 

مـالغ ؟ تسیچ وت  ماـن  :» دیـسرپ تفر و  وا  دزن  سپ.درخب  ار  وا  تفرگ  میمـصتودید  ار  یمـالغ  ناـشورف  هدرب  رازاـب  رد  يدرف  يزور 
« .یناوخب هچ  ره  :» تفگ

»؟ منک يرادیرخ  ار  وت  یتسه  یضار  ایآ  :» دیسرپ

« .یهاوخب رگا  :» داد خساپ 

»؟ تسیچ وت  كاروخ  :» دومن لاؤس  مالغ  زا 

« .یناروخب هچ  ره  تفگ «:

؟ تسیچ وت  سابل  دیسرپ «:

« .یناشوپب هچ  ره  داد «: باوج 

»؟ تساجک وت  نکسم  درک «: لاؤس 

 .« یهد ياج  هک  اج  ره  تفگ « : 
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»؟ یهد یم  هک  تسا  ییاه  باوج  هچ  نیا.مالغ  يا  :» دیسرپ مالغ  زا 

»؟ راکچ تساوخرد  اب  ار  مالغ  :» داد خساپ 

نینچ نیا  یلاعت  يراب  دـنوادخ  ، دوخ یقیقح  يالوم  اب  زور  کی  مرمعرد  شاـک  يا  :» تفگودز دوخ  رـسرب  ودـش  هبنتم  صخـش  نآ 
.(1) دش یهلا  هاگراب  یگدنب  تفرعم و  لیصحت  رد  ششوکو  تلفغ  باوخ  زا  وا  يرادیب  ببس  مالغ  ياهفرح  هلیسونیدب  »و  .مدوب
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ریقف هآ 

.دومن کمک  تساوخرد  وا  زا  درک و  هعجارم  نادنمتورث  زا  یکی  هزاغم  هب  يریقف  رصم » » روشک رد  يزور 

.درک نوریب  هزاغم  زا  هتسکشلد  اروا  دادن و  يزیچ  ریقف  هب  ، دوب تسود  لام  يدرف  هک  هزاغم  بحاص 

« .يوشب نم  لثم  هک  يزور  زا  سرتب  تفگ «: ودرک  نیرفن  ار  راد  هزاغم  ، دوب هدش  نایرگ  تحاران و  ایوگ  هک  ریقف 

.دندرک رجفنم  هاشداپ  نیشام  هار  رس  ، درف نآ  هزاغم  يولج  یبمبرصم  هاشداپ  « قوراف کلم  » نانمشد زا  يا  هدع  ، دعب اه  تدم 

رـسب نادنز  رد  يو  اهتدم  ات.دندرک  نادـنز  هناور  ریگتـسد و  لمع  نآ  ماهتا  هب  ار  راد  هزاغم  دندیـسر ، لحم  نآ  هب  نارومأم  یتقو  و 
زاار شلاوما  رگید  اما  .دندرک  دازآ  ار  وا  ، دش تباث  يو  یهانگ  یب  هکنیازا  سپ.درب 
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.(1) داتفا ییادگ  هب  راچان  هب  سپ.دوب  هدش  تسکشرو  هداد و  تسد 
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ناطیش هسوسو 

يارب يدجـسمرد  یظعاو  مایا  نامه  رد.دوب  هدـش  عیاش  یلحم  رد  یطحق  يراگزور  هک  تسا  هدـش  رکذ  « هیناـمعنلا راونا  » باـتک رد 
دنبسچ یم  شتسد  هب  ناطیش  داتفه  ، دهدب هقدص  دهاوخب  هک  یسک  :» تفگ مدرم  هب  شنانخس  نمض  رد  يو.درک  یم  تبحص  مدرم 

« .دنوش یم  وا  نداد  هقدص  عنامو 

نم.تسین راک  رد  عناوم  نیا  نداد  هقدـص  يارب  :» تفگ شیاقفر  هب  ناـنک  بجعت  ، دینـش یم  ار  ظـعاو  نانخـس  هک  یمدرم  زا  یکی  و 
« .منکیم میسقت  ارقف  نیب  مراد ، هناخ  رد  هک  ار  مدنگ  يرادقم  ، دوخ فرح  تابثا  يارب 

.درک تکرح  شا  هناخ  فرط  هب  سپس 

هب عورشودش  هاگآ  يو  دصق  زا  شنز  ، دیسر هناخ  هب  یتقو 
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یگنـسرگو هدش  ینالوط  یطحق  دیاش  ؟ یتسین تا  هچب  نز و  رکف  هب  ارچ  ، هتفرگ ار  اج  همه  یطحق  هک  مایا  نیا  رد  :» درک وا  شنزرس 
 ...( ودنک گرم  هبدیدهت  ار  ام  همه 

.تشگزاب شیاقفر  دزن  ، دجسم هب  یلاخ  تسد  وا  درک و  رثا  اه  هسوسو  نیا  زا 

»؟ ینکیم قیدصت  ار  ظعاو  فرح  ایآ  :» دندیسرپوا زا  شناتسود 

!« (1) دش ریخ  راک  ماجنا  زا  عنام  هک  مدید  ار  اهنآ  رد  ام  یلو  مدیدن  ار  اه  ناطیش  نم  :» داد خساپ  درم 
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كامس نبا  دنپ 

.دش دراو  « دیشرلا نوراه  » هاگراب هب  « كامس نبا  » يزور

« .امن يا  هظعوم  ارم  :» تفگ وا  هب  نوراه 

»؟ ینکیم هچ  ، دمآ دنبوت  يولگ  رد  سفن  يزور  رگا  ، نوراه يا  :» تفگ كامس  نبا 

« .دوش عفر  الب  نآ  ات  مهدب  ار  متموکحو  یئاراد  فصن  مرضاح  هظحل  نآ  رد  :» داد خساپ  نوراه 

»!؟ ینکیم هچ  یهدب  تسد  زا  ار  ندرک  راردا  ییاناوت  يزور  رگا  :» دیسرپ كامس  نبا 

« .مبای تاجن  ات  مهدب  ار  شیوخ  تنطلس  لاوما و  رگید  فصن  مرضاح  :» داد باوج  نوراه 

هک یتموکح  ایآ  :» تفگو درمش  منتغمار  تقو  كامس  نبا 
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»؟ دوش لفاغ  ادخ  دای  زا  هدش و  رورغم  نآ  هب  ناسنا  هک  دراد  ار  نآ  شزرا  ، دراد یگتسب  بلطم  ود  نیا  هب  نآ  ياقب 

259 هحفص - جارعم
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تمعن لیلد 

نایرگ ارچ  :» دومرف وا  هب  ترـضح.دیسر  ترـضح  تمدـخ  ، درکیم هیرگ  هک  یلاح  رد  «، مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما  باحـصا  زا  یکی 
»؟ یتسه

یم هیامرــس  ؛ تـسا هدوـمرف  تیاـنع  نـم  هـب  یلاـعت  يادـخ  هـک  ما  هتــساوخ  ادـخ  زا  تجاـح  دــنچ  ، نـم يـالوم  يا  :» درک ضرع  و 
هداد نم  هب  لیلد  نیدب  تامعن  نیادنکن  هک  تسا  نیا  يارب  ما  هیرگ.دومرف  فطل  دنوادخ  ، متـساوخ یم  هناخ  ، داد دـنوادخ  ، متـساوخ

« .مدرگ لوغشم  ایند  هب  موش و  رود  یهلا  هاگرد  زا  ات  تسا  هدش 

»؟ تسا هدش  رتدایز  وت  رکش  ، هدومرف تیانعوت  هب  ار  تامعن  نیا  یلاعت  يادخ  هک  یتقو  زا  ایآ  : » دومرف ترضح 

یلب : درک ضرع 
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«(1) ...تسا تمعناعقاو  وت  يارب  اهنیا  هک  شاب  تحار  سپ  :» دومرف ترضح  هاگنآ 
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نید يورین 

رد يداـمتم  ياـه  لاـس  ، تسا ثیداـحا  ناـیوار  زا  »و  مالـسلاو مهیلع  » رفعج نب  یـسوم  نایعیـش  زا  هک  ریمع  یبا  نـب  دـمحم  باـنج 
رد ار  نایعیـش  ماـن  هکنیا  تلع  هب  و.دوـب  راـتفرگ  ندوـب  هعیـش  مرج  هب  داـب  وا  رب  هراوـمه  دـنوادخ  تنعل  هک  « دیـشرلا نوراـه  » نادـنز

.تفر شوه  زا  هکنیا  ات  ، دندز وا  هب  هنایزات  رازه  ، درکن رکذ  شا  ییوجزاب 

هب يو  هکنیا  ات.داد  ضرق  وا  هب  ، دراد جایتحا  مهرد  رازه  هد  هب  يدرفدیمهف  یتقو  ، دوب شرهـش  نادـنمتورث  زا  یکی  هک  ریمع  یبا  نبا 
هداد تسد  زا  « مالـسلاو مهیلع  » تیبلها یتسود  هار  رد  ار  شا  ییاراد  مامت  ریمع  یبا  نبا  هک  دـیمهف  راکهدـب  درم  یتقو.داـتفا  نادـنز 

ریمع یبا  نبا  دزن  هب  ار  مهرد  رازه  هد  تخورف و  ار  شلزنم  تشادن ، رایتخارددقن  لوپ  هکنیا  اب  ، تسا

.درب نادنز  رد 
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نم يارب  لاؤـس  نیا  اـما  ، يا هدـش  ریقف  يا و  هداد  تسد  زا  ار  تا  ییاراد  ما  هدینـش  :» تفگ ریمع  یبا  نبا  ، تـفر وا  رادـید  هـب  یتـقو 
»؟ يا هدروآ  اجک  زا  ار  لوپ  نیا  هک  تسا  هدمآ  دوجوب 

« .ما هدروآ  امش  يارب  ار  شلوپ  ما و  هتخورفار  ما  ینوکسم  هناخ  یلو  ، تسا تسرد  :» تفگ راکهدب  درم 

راکهدب یـسک  رگا  :» تسا هدومرف  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  هک  مدینـش  « یبراحم حیرذ  » زا : تفگ نخـس  نیا  ندینـش  اب  ریمع  یبا  نبا 
جاتحم زورما  هکنآ  اب  ، مراد یمنرب  ار  لوپ  نیا  زا  مهرد  کی  میالوم  ناج  هب  « .دننکیمن نوریب  شا  هناخ  زا  ار  وا  یهدـب  رطاخ  هب  ، دـش

.« (1) متسه نادب 
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عازن عورش 

زا سپو  تفر  شافک  هزاغم  برد  هب  دوز  حبـص  ، راکیب دارفا  زا  یکی  يزور.دوب  ندرک  عازن  یقالخا و  دب  هبروهـشم  ، شافکرفن کی 
»؟  تسیچ اوعد  ءاشنم  دوش و  یم  عازن  روطچ  دیئامرفب  نم  هب  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  امش  زا  یشهاوخ  :» تفگ یسرپلاوحاو  مالس 

»؟ يراد یخوش  نم  اب  رگم.ینکیم  نم  زا  هک  تسا  یلاؤس  هچ  نیا  ، ییوگ یم  هچ  رخآ.مناد  یم  هچ  :» داد خساپ  شافک 

« .دوش یم  عورش  روطچ  اوعد  ییوگب  نم  هب  دیاب  .یهدب  ارم  خساپ  دیاب  امتح  ، هن : » تفگ درم 

« .دوش یم  زاغآ  عازن  روطچ  هک  مناد  یم  هچ  نم  ، يا هدرک  مگ  ار  تلقع  دیاش  یباسح ! درم  :» تفگ شافک 

شافک هکنیا  ات  ، دیزرو رارصا  دوخ  هتساوخرب  نانچمه  درم  اما 
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« .مزادرپب مراک  هب  ات  راذگب  ، يراد یمزاب  ندرک  راک  زا  ار  مدرم  ارچ  ، راکیب كدرم  شکب  تلاجخ  :» تفگ

رب ، تشاد تسد  رد  هک  يا  هلیسو  اب  شافک  تشگ و  لدبم  یمسر  ياوعد  هب  ود  نآ  یظفل  ياوعد  ، شکمـشک نیا  رثا  رد  هرخالاب  و 
.دش يراج  شرس  زا  نوخ  دز و  درم  رس 

در ار  وا  نخس  يرگید  دیوگ و  یم  يزیچ  یصخش.دوش  یم  عورشاوعد  روطچ  مدیمهف  تسا ، یفاک  تفگ «: نآ  زا  سپ  راکیب  درم 
!« (1) دریگ یم  رس  اوعد  ات  دننک  یم  تمواقم  رگیدکی  فرح  ربارب  رد  هصالخودنک  یم 
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هبوت رد  ریخأت 

هاگرد هب  دعبو  هداد  ماجنا  تشز  لمع  ینادان  تلاهج و  يور  زا  هک  یناسک  هب  تبـسن  دنوادخ  انامه  :» هفیرـش هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ 
.« (1) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ، دنا هداد  ماجنا  حلاص  لمع  ، هدومن هبوتدنوادخ 

تلع نوچ  دـندید  برطـضم  ار  ناطیـش  ، دـندش عمج  نانآ  یتقو.دـناوخارف  ار  شدالوا  دز و  يا  هحیـص  هکم »  » نیمزرـس رد  ناـطیش 
ام ردق  ره  تلع  نیمه  هب  ، دـشاب دایز  دـنچره  ، دوش یم  هدـیزرمآ  هانگ  هک  تسا  هدـش  لزان  يا  هیآ  :» تفگ دندیـسرپار ، شبارطـضا 

« .میشیدنیب يا  هراچ  دیاب  رطاخ  نیدب.دوش  یم  لطاب  نمؤم  هبوت  اب  میشکب  تمحز 

« .دوشن هبوت  هب  قفوم  هک  مینک  يراک  دیاب  تفگ «: يو.دیسر  « ساّنخ » مان هب  یناطیش  هب  تبون  ات  درک  ناونع  ار  یبلطم  سکره  و 

.تفرگ رارق  ناگمه  بیوصت  دنسپ و  دروم  وا  يأر 
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.« (1) مینک تلفغ  هبوت  زا  دیابن  ، مینادب کیدزنار  گرم  رگا.تسا  هبوت  نتخادنا  ریخأت  هب  نیمه  ناطیش  راک 
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کلام لتق 

نب کـلام  دارفا « نیا  زا  یکی.دنتـساخرب  تفلاـخم  هب  وا  اـب  يا  هدـع  ؛ دیـسر تفـالخ  هـب  رکبوـبا  ، هفیقـس ياـتدوک  اـب  هـکنیا  زا  سپ 
.تفر یم  رامش  هب  يا  هبترم  دنلب  نامیا و  اب  درم  هک  دوب  (( هیفنح  )) هلیبق سیئر  « هریون

.دوبن هنیدم  رد  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » مرکا لوسر  تافو  ماگنه  يو 

هنیدم هب  ، تسا هدش  نیشن  هناخ  « مالـسلا هیلع  » یلع هدومرف و  تلحر  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ هکدش  ربخ  اب  شدوخ  هلیبق  رد  یتقو 
هیلع » یلع ندوباب  ! رکبوبا يا  :» دز دایرف  داد ، یم  نخـس  داد  دوب و  هتـسشن  ربماـیپ  دجـسم  ربنم  يـالاب  رب  هک  رکبوبا  لـباقم  رد  تفر و 

»؟ دنا هدرک  نیعم  راک  نیا  يارب  ار  وت  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » مرکا لوسرو  ادخ  ایآ  ؟ يا هتفرگ  تقبس  وا  رب  هک  يراد  یقح  هچ  « مالسلا

.دننک نوریب  دجسمزاو  دننزب  ار  وا  داد  روتسد  ، تسا رطخ  رد  شتیعقوم  دید  هک  رکبوبا 
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.دندرب هلمح  هریون  نب  کلام  هلیبق  هبودندومن  يروآ  درگرفن  رازه  راهچ  رب  لمتشم  يرکشل  رمع  رکبوبا و  دعب  يدنچ 

دعب دندز و  نوخیبش  هلیبق  دارفا  هب  هفیلخ  نایرکـشل  لاح  نیا  اب.دوبدنلب  کلام  هلیبق  زا  ناذا  يادـص  برغم و  لوا  ، نانآ هلمح  ماگنه 
هب

مامت تفگ  شنایرکشل  هب  درک و  انز  کلام  رسمه  اب  « دیلو نبدلاخ  » هکدوب بش  نامه  و.دندز  ندرگار  وا  دندش و  دراو  کلام  هناخ 
.(1) تسا لالح  ناشیارب  هلیبق  نانز 
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لقاع ریزو 

یم قوـقح  يداـیز  غـلبم  هناـیلاس  هـک  یلاـح  رد  تـقو  ریزو  « دـنه » روشکرددــسیون یم  « هیناـمعنلا راوـنا  » باـتک رد  « يریازج دیــس  »
.دوب راکهدب  هشیمه  ، تفرگ

یم ناـنآ  هب  ار  شلوپ  ، دـید یم  يراـتفرگ  اـی  ریقف و  اـج  ره  اـما.درک  یم  ضرق  نارگید  زا  ، دریگب قوـقح  هکنیا  زا  لـبق  هاـم  ره  يو 
.داد یم  ار  دوخ  ضرق  تفرگ و  یم  قوقح  ، دش یم  هام  رخآ  هک  یماگنه.داد 

.دندرک تیاکش  وا  زا  شلوپ  فالتا  لیلد  هب  هداد و  عالطا  ناطلس  هب  ار  ارجام  نیا  ، وا نایفارطا 

.داهن نایم  رد  يو  اب  ار  ارجام  درک و  راضحا  ار  وا  مه  ناطلس 

یمن هزاجا  نم.درادن  تسود  لوپ  نم  هزادنا  هب  سک  چیه  دنه  روشک  مامت  رد.دنا  هدناسر  ضرع  هب  هابتـشا  ار  شرازگ  :» تفگ ریزو 
مهد
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هگن ار  نآ  مه  ادخ  مراپـس و  یم  ادخ  هب  ار  ملوپ  هلیـسو  نیا  هب.منک  یم  جرخ  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  همه  ، دوش فلت  ملاوما  زا  یمهرد 
.« (1) ددرگ فرصم  هدوهیب  مندرم  زا  دعب  ملوپ  هک  موش  یم  عنام  ، راک نیا  اب.دراد  یم 
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هنومن يوناب 

.تسا بعک » » رتخد « هبیسن ،» تسا ریظن  مک  مالسا  ملاع  رد  یتسار  هب  نامیا  توق  رظن  زا  هک  ینینمؤم  زا  یکی 

بآ نیحورجم و  ياوادـم  يدـنب و  مخز  رد  درک و  تکرـش  دـحا  گنج  رد  شرهوشو  « راـمع »و« هللادـبع  » شرـسپ ود  هارمه  هب  يو 
.درک یم  تیلاعف  نایوجگنج  هب  یناسر 

.داد یم  همادا  دوخ  راک  هب  فافع  باجح و  لماک  تیاعراب  مرگ  ياوه  نآ  رد  ، دندیگنج یم  ناناملسم  هک  یلاح  رد  هبیسن 

هبیسن اما.دندرک  رارف  نانآ  زا  يا  هدع  دیماجنا ، تسکـش  هب  ناشراکودندرکن  لمع  ربمایپ  تاروتـسد  هب  مالـسا  رکـشل  هکنآ  زا  سپ 
»و مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح  يرای  هب  دـنا ، هدرک  هلمح  ربمایپ  يوس  هب  فرط  ره  زا  نیکرـشمو  دـنا  هتـشاذگ  اـهنت  ار  ربمایپدـید  هک 

ربمایپ زا  عافد  يارب  هناجدوبا 
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.تخادرپ

رارق ، دـش یم  باترپ  ربماـیپ  يوس  هب  هک  ییاـهریت  رپس  ار  دوخو  تخادـنا  راـنک  هب  ، تشاد تسد  هب  هک  ار  یبآ  کـشم  نز  ریـش  نیا 
.تفای دوبهب  اوادم  لاس  کی  زا  سپ  اه  مخز  نآ  زا  یکی  هک  درک  تباصا  شندب  هب  مخز  هدزیس  لاح  نامهرد  هبیسن.داد 

اب.دومرف هدـهاشم  رارف  لاـح  رد  ار  ناناملـسم  زا  یکی  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربماـیپ  ، دوب يراکادـف  لوغـشم  هبیـسن  هک  یماـگنه 
« .راپسب نز  نیا  هب  ار  ترپس  لقاال  ، ینکیم رارف  هک  نونکا  ،» دومرف داد و  رارق  بطاخم  اروا  دنلب  يادص 

.داد همادا  دوخ  رارف  هب  تخادنا و  ار  رپس  مه  وا 

هیلع هللا  یلـص  » وا لوـسر  ادـخ و  زا  اـیآ  :» تفگ دـینادرگربودناوخارف و  ار  وا  شرداـم  اما.دـش  هدـید  هبیـسن  رـسپ  ، ناـیرارف نیب  رد  و 
»؟ يزیرگ یم  « هلآو

نآ تفاتش و  شردام  يرای  هب  وا.درب  هلمح  شردام  هب  یکرشم  هک  دوب  داهج  لوغشم  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  ربارب  رد  رـسپ 
.دروآرد ياپ  زا  ار  رفاک 

وا هب  دعب  دومن و  اوادـم  ار  شمخز  دـیود و  وا  يرای  هب  ردام.تخاسدراو  وا  رب  یمخز  ود  رب  هلمح  رـسپ  رب  یکرـشم  دـعب  يا  هظحل 
: تفگ

« .نکم یتسس  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  يرای  ردو  ، مرسپ يا  زیخرب 

.دروآرد ياپ  زا  ار  واو  درب  هلمح.دوب  هتخاس  شا  یمخز  هک  یکرشم  نآ  هبدوخ  سپس 

.تشگ دیهش  « باذک هملیسم  » اب دربن  رد  مه  شرگیددنزرف  دیسر و  تداهش  هب  گنج  رد  هبیسن  نادنزرف  زا  یکی  تبقاع 

ياوادم ماگنهودرک  تکرش  هملیسم  اب  گنج  رد  مه  هبیسن  دوخ 
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.(1) دش عطق  شتسد  کی  تشگ و  دراو  يو  رب  مخز  هدزاود  ، نیحورجم
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هاش مزراوخ  هجلاعم 

.دندنام زجاع  شنامرد  زا  اما  ، دندرب رابرد  هب  يو  هجلاعم  يارب  ار  يددعتم  يابطا.دوب  هدش  جلف  يرامیب  هب  التبم  « هاش مزراوخ  » دنیوگ

« .دوب يزار  يایرکز  نب  دمحم  نامز « نآ  ردرّحبتم  زربم و  داتسا 

نامرد ار  وا  ، ناور هار  زا  تفرگ  میمـصت  راچان  هب.دـنک  نامرد  ار  يو  ، وراد اب  تسناوتن  مه  وا  یلو  تفر  هاش  مزراوخ  نیلاب  هب  يزار 
.دنک

« .مهد ماجنا  تا  هجلاعم  اب  هطبار  رد  يراکره  متسه  دازآ  هک  سیونب  يا  همان  :» تفگ درک و  ناطلس  هب  ور  زور  کی  رطاخ  نیا  هب 

.تشون ار  همان  نآ  تیاضر  لامک  رد  دیلان  یم  درد  زا  هک  ناطلس 

دومن مامح  لخاد  ار  وا  دروآ و  نوریب  ار  ناطلس  ياه  سابل  دعب  ودننک  مرگ  ار  یتنطلس  مامح  داد  روتسد  ، همان نتفرگ  زا  سپ  يزار 
يورو

.دیناشن غاد  ياه  گنس 

250 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 270 

http://www.ghaemiyeh.com


.تفرگ مارآ  ناطلس  درک و  يروآ  دای  دوب  هتشون  هک  ار  يا  همان  ، يزار اما  ، دنز زاب  رس  راک  نیا  ماجنا  زا  تساوخ  یم  ناطلس  ادتبا 

.ددرگ مرن  غاد و  شیاه  ناوختساات  تشاذگ  اهنت  مرگ  ياوه  نآ  رد  ار  ناطلس  تعاس  دنچ  يزار 

ار هشقن  نیا  نم  :» تفگ وا  هب  ازـسان  شحف و  اب  دیـشک و  ناطلـس  رب  ییاسر  بیهنودـش  ماـمح  دراو  تسد  هب  ریـشمش  يزار  ناـهگان 
ریشمش نیا  اب  نونکا.تسا  هدرک  متس  ملظ و  يرمع  هک  تسا  یـسک  يازـس  نیا.مشکب  مروایب و  ریگ  اهنت  هکی و  ار  وت  ات  ما  هدیـشک 

« .منکیم هعطق  هعطق  ار  وت 

.درک هلمح  وا  هب  سپس 

زا هکلب  ات  درک  رارف  هنیزخ  فرط  هب  تساخرب و  ياج  زا  ، تسا جلفدنادب  هکنیا  نودب  هاگآ  دوخان  ندش ، هتشک  سرت  زا  هاش  مزراوخ 
.درب ردب  ملاس  ناج  يزار  تسد 

.تخیرگ تفر و  نوریب  مامح  زا  اروف  ، دنک هلمح  وا  هب  تسا  نکمم  هتفای و  دوبهب  هاش  جلف  يرامیب  دید  هک  يزار  رگید  فرط  زا  و 

وا تفگ «: ، تسا هدرک  رارف  سرت  زا  هک  دینش  یتقو  .تفرگ  ار  يزار  غارـس  تفر و  نوریب  مامح  زا  ، دعب یهاتوک  تدم  هاش  مزراوخ 
« .مهد شاداپ  ما  يرامیب  هجلاعم  رطاخ  هب  ار  وا  ات  دیروایب  اجنیا  هب  دینکادیپ و  ار 

نم زا  هـک  ییاهازـسان  اـه و  شحف  نآ  اـب  مـسرت  یم  اریز  ، متــشذگوا تـعلخ  زا  :» تـفگ ، دـندناسر يزار  هـب  ار  هاـش  ماـغیپ  یتـقو  و 
!« (1) دشاب تحارانزونه  ، هدینش
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یهلا هدعو 

مه یلیبدرا  موحرم  .درک  یم  هیهت  شا  هناـخ  رد  ار  شدوخ  ناـن  سکرهدوـب  موـسرم   « فـجن » رد « یلیبدرا قـقحم  » موـحرم ناـمز  رد 
.دوب هدرک  هریخذ  شا  یگدنز  يارب  شلزنم  رد  درآ  مدنگ و  يرادقم 

هب ، دراد زاین  درآ  مدـنگ و  سکره  دومن  مالعا  یلیبدرا  بانج  رطاخ  نیمه  هب.داد  يور  فجن  رد  یبیجع  یحطق  ، لاس ناـمه  رخا  وا 
دوـخ يارب  مه  یمهـس  دوـمن و  میـسقت  همه  نیب  يواـسم  روـط  هب  تشاد  هناـخ  رد  ار  هـچنآ  ره  سپـس.دیامن  هـعجارم  ناـشیا  هناـخ 

.تشادرب

! هداد داب  هب  ار  زیچ  همه  ارچ  هکدندرک  ضارتعا  وا  هب  هناخ  لها 

.دننام یم  هنسرگ  هدش و  مامت  هقوذآ  يدوز  هب  اریز 

.دش فکتعم  هفوک  دجسمرد  دومن و  ترفاسم  « هفوک » هب فجن  زا  هدش و  تحاران  مه  وا 
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هناـخ لـها.تسا  یلیبدرا  باـنج  هب  قـلعتم  تـفگ  درب و  فـجن  رد  یلیبدرا  موـحرم  لزنم  هـب  درآراـب  کـی  یـصخش  ، دـعب زور  هـس 
.دندرک لقتنم  رابنا  هب  ار  درآ  راب  هدش و  لاحشوخ 

یلو درک  راکنا  ناشیا  ادـتبا.دنتفگ  زاب  وا  يارب  ار  ارجاـم  هناـخ  لـها  ، دومن تعجارم  لزنم  هب  یلیبدرا  ققحم  هک  زور  دـنچ  زا  سپ  و 
.« (1) ددرگ یم  زاب  نامه  دوش ، قافنا  ادخ  هاررد  هچنآ  :» دیامرف یم  هک  اجنآ  ، تسا هدومن  لمع  شا  هدعو  هب  دنوادخ  هکدیمهف  دعب 

ص:253
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نویزیولت ریثأت 

.دندوب هتسشن  ییانج  ملیف  کی  ياشامت  هب  هناخ  یلاها  ، بش ماگنه  ، يا هناخ  رد  درک  یم  لقن  يدرف  لبق  اهتدم 

لالتخا راچد  ، دوب هدـید  هک  یملیف  رثا  رد  ردام  بش  همین  .دـننک  تحارتسا  ات  دـنتفر  باوختخر  هب  ماش  فرـص  زا  سپ  لزنم  یلاـها 
.درک ورف  شرهوش  مکش  رد  ، هتشادرب هناخزپشآ  زا  يدراک  هدش و  یناور 

هب هدرک و  ریگتـسد  ار  نز  هتفر و  لزنم  هب  نیرومأم  دیـسر ، يرتنالک  هب  ربخ  نوچو  تفر  ایند  زا  رهوش  دسر  ارف  حبـص  هکنیا  زا  لبق 
(1) دندرب نادنز 
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هرقن ریگداب 

يارب :» تفگودمآ اقآ  راکتمدخ  يزور.میدـناوخ  یم  سرد  « یلوفزد یـضترم  خیـش  » موحرم دزن  هکدرک  یم  لقن  ملع  لها  زا  يدرف 
« .میرادن لزنم  رد  يزیچ  زورماراهن 

« .درگزاب شورفب و  رازاب  رد  رادربار و  نایلقرس  هرقن  ریگداب  نیا  :» تفگودرک لمأت  يردق  خیش 

.دیدرگ نایلق  ندیشک  لوغشم  تشاذگ و  نایلقرس  ار  خرس  لاغذ  هبح  دنچ  سپس 

« .تشگزاب تخورف و  لبق  اه  لاس  لوپ  هب  » لایر تشه  هب  ار  هرقن  ریگداب  راکتمدخ 

« .نک میسقت  اه  هبلط  نیب  ربب  هب  ار  لایر  تشه  نیا  :» دومرف نم  هب  داتسا 
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»؟ دینک یم  میسقت  ار  لوپ  نیا  ارچ  ، دیرادن ندروخ  يارب  يزیچ  یتح  امش  رخآ  ، داتسا مدرک «: ضرع  بجعت  اب  نم 

قافنا ، داد وا  هب  ادخ  هچنآ  زا  ، دش گنت  شتشیعم  هک  یـسک  :» دیامرف یم  هک  اجنآ  ؟ يا هدناوخن  ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  رگم  ایآ  دومرف «:
.داد دهاوخ  ماجنا  یشیاشگ  وا  رب  مه  دنوادخ  ، تلاح نیا  اب  .« (1) دنک

درک و نم  هب  ور  داتـسا  ، وا نتفر  زا  دـعب.دومن  میلـست  تاـهدوجو  ناوـنع  هب  ار  یغلبم  تـفر و  ناـشیا  دزن  يدرف  ، سرد ناـیاپ  زا  سپ 
: دومرف

.« (2) درک داجیا  امرما  رد  یشیاشگ  دنوادخ  يدید  »

256 ص :
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وفع

نم :» درک ضرع  دیـسر و  « هلاو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  تمدخ  هب  ، دوب تحاران  تدـش  هب  هک  یلاح  رد  ناملـسم  نز  کی  يزور 
دیاـب هچ  ـالاح.ما  هداد  اـنز  تبـسن  شحف و  ، تسه ما  هناـخ  رد  هک  يزینک  هب  نم.میاـمن  هبوت  مهاوـخ  یم  هک  ما  هداد  ماـجنا  یهاـنگ 

»؟ منک

« .دیامن یفالت  دنوادخ  هک  شاب  هدامآ  دومرف «: رطاخ  یناشیرپ  اب  ترضح 

»؟ موشن راتفرگ  یهلا  باذع  هب  ات  منک  هچ  دیاب  نونکا  :» تفگ دیسرت و  رایسب  نز 

« .یهاوخب تیاضر  وازا  يورب و  زینک  غارس  هب  هک  تسا  نیا  هار  اهنت  :» دومرف ترضح 

: تفگو داد  زینک  هب  تشادرب و  يا  هنایزات  تفر و  لزنم  هب  نز 
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« .امن وفع  ارم  ای  نک و  هذخاؤم  ارم  نزب و  نم  ندبرب  هنایزات  نیا  اب  یهاوخ  یم  رگا  نونکا  ، مداد شحف  وت  هب  زور  نالف  نم  »

.(1) تخاس دازآ  ارواو  دومن  ناسحا  مه  نز.درک  شوفع  دراذگ و  مارتحا  وا  هب  زینک 
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درد يافش 

هک يروط  هب.دیـشخب  یمن  يا  هدـیاف  ، دـندرکیم شیاوادـم  هچره.دوـب  هدـش  راـچد  یتخـس  ضرم  هب  « نیوزق » رهـش ناـگرزب  زا  یکی 
.دومن یم  گرم  يوزرآ  ادخ  زا  یهاگ  ، ضیرم

.دنربب رهش  زا  نوریب  ار  وا  تفگ  شا  هداوناخ  هب  ضیرم  يزور 

.تسا « البرک » مزاع يا  هلفاق  دندید  ، دندیسر رهش  زا  جراخ  هب  یتقو 

ناج هار  رد  دـنچ  ره  ، دورب البرک  هب  اـهنآ  اـب  دـهاوخ  یم  تفگ  شناـیفارطا  هبو  تفرگ  جوا  ، راـمیب لد  رد  ینیـسح  قشع  ناـهگان  و 
.دهدب

هب یتدـم  زا  سپ  داتفا و  هار  هب  نانآ  اب  هرخالابودرک  يراشفاپدوخ  هتـساوخ  رب  ناـنچمه  دیـشخبن و  يدوس  ، دـندرک عنم  ار  وا  هچ  ره 
رفس سابل  نامه  اب.دوب  هعمج  بش  ، دندیسر هک  یماگنه  اقافتا.دیسرالبرک 
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« ...هاوخب ادخ  زا  ار  مگرم  ای  هدب  افش  ارم  بشما  ای  ، هللادبع ابا  ای  :» درک ضرع  تخادنا و  نیمز  يور  ار  دوخ  تفر و  مرح  هب 

هب ، دوب هداتـسیا  برد  کیدزن  هک  یمرتحم  درمریپ  اما  ، دوش مرحدراو  دهاوخ  یم  هک  دید  باوخ  رد.تفر  باوخ  هب  یتاظحل  زا  سپ 
: دومرف وا 

« .دنتسه مرحرد  « اهیلع هللا  تاولص  » ارهز همطاف  »و  ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپاریز  ، تسین مرح  هب  دورو  ناکما  نونکا  مه 

« .دنک بلطار  مگرم  ادخ  زا  مهاوخ  یم  مراد و  راک  اقآ  اب  نم  :» تفگ يو 

« .نک ربص  ، درم يا  :» دومرف درمریپ 

»؟ دیتسه یسک  هچ  امش  رخآ  ، منک ربص  مناوت  یمن  نم  :» تفگ

« .تسا رتهب  تیارب  ینک  ربص  رگا.متسه  رهاظم » نب  بیبح   » نم : » دومرف

« .منک ربص  مهاوخ  یمن  ، دشاب رتهب  مه  میارب  رگا  :» درک ضرع 

رادـیب درم  یتـقو  .تفرگ  مارآ  درد  ، يزیگنا تفگـش  روـط  هب  ناهگان.دیـشک  درد  لـحم  هـب  ار  شتـسد  رهاـظم  نـب  بیبـح  هرخـالاب 
.(1) تفاین دوخ  رد  دردزا  يرثا  رگید  ، دش
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لسوت

هب یلو  ، داد همادا  ار  شلسوت  یتدم  ،و  دش لسوتم  « اهیلع هللا  مالس  » ارهز ترضح  هب  ، رطاخ نیمه  هب  تشاد  یمهم  تجاح  یگرزب  درف 
.تشادرب تسد  لسوت  زا  دش و  سویأم  شا  هتساوخ  ندش  هدروآرب  زا  هکنیا  ات.دیسرن  شتجاح 

نانمؤم و ریما  »و  ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » دمحم ءایبنا  متاخ  ترـضح  نآ  ردص  رد  هک  دید  ار  یـسلجم  ایؤر  ملاع  رد  بش  نامه 
.دندوب هتسشن  « مالسلا امهیلع  » ارهز همطاف 

.تسا « مالسلا هیلع  » نسحلا نب  تجح  ترضح  دیمهف  هکدوب  هداتسیا  یمرتحم  ياقآ  اهنآ  رانک  رد 

مردام دننام  ، دنوادخ هاگشیپ  رد  «، مالسلا هیلع  » یلعو « هلآو هیلع  هللا  یلص  » دمحم ترضح  زا  سپ  :» دومرف درک و  وا  هبور  ترضح  نآ 

261 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


»؟  يدش تسس  دوخ  لسوت  رد  ارچ.درادن  یماقم  « مالسلا اهیلع  » ارهز ترضح 

.(1) دیسر شیوخ  دوصقم  هب  هکنیاات  داد  همادا  دوخ  لسوت  هبودش  فسأتم  رایسب  دوخ  راک  زا  يو 
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رتشا کلام  يراوگرزب 

.درکیمروبع رازاب  زا  ، تشاد نت  رب  يا  هداس  سابل  هک  یلاح  رد  «، مالسلا هیلع  » یلع ترضح  دنمتدارا  رای و  رتشا  کلام  بانج  يزور 

يزیچ کلام  اما  .درک  ترپ  ناشیا  فرط  هب  یلاغـشآ  اذـل.دنک  تیذا  ار  کلام  تساوخ  ، تخانـش یمن  ار  ناشیا  هک  مدرم  زا  یکی  و 
.درکروبعودومرفن وا  هب 

هدرک نیهوت  یـسک  هچ  هب  هک  یتسناد  ایآ  ، دنتفگ درم  نآ  هب  ، دندوب قافتا  نیادهاش  هک  یمدرم  ، دش رود  اجنآ  زا  کلام  بانج  یتقو 
»؟ يا

هن : تفگ

« .دوب مالسلا  هیلع  » یلع نینمؤملاریما  رکشل  رادرس  رتشا  کلام  وا  :» دنتفگ
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ناشیا لابند  هب  اروف  رطاخ  نیمه  هب.دریگ  ماقتنا  وا  زا  دـهاوخب  کـلام  اداـبم  هک  دیـسرت  درک و  تشحو  رایـسب  هلمج  نیا  زا  درم  نآ 
.دیامن یهاوخ  ترذعمات  دیود 

زامن زا  کلام  یتقو  .تفای  زامن  لاح  رد  ار  کلام  یلو  دش  دجسمدراو  وا.تسا  هتفر  دجسم  هب  دنتفگ  ، تفرگ ار  کلام  غارـس  یتقو 
.دسوبب ار  کلام  ياپ  هک  تساوخ  دومن و  یهاوخ  ترذعم  وا  زا  تخادنا و  کلام  ياپ  يور  رب  ار  دوخ  درم  نآ  ، دش غراف 

.دیسرپ ار  تلع  تشادزاب و  ار  وا  کلام 

 .« مهاوخ یم  رذع  ، ما هدش  بکترم  هک  یتراسج  زا  :» تفگ وا 

ما هدمآ  دجسم  هب  رطاخ  نیا  هبدنگوس  ادخ  هب.دناسر  مهاوخن  یبیسآوت  هب  نم  هک  ، سرتن چیه  دومرف «: وا  هب  مارآ  ینحل  اب  کلام  اما 
« .میامن شزرمآ  ترفغم و  بلط  وت  يارب  یهلا  هاگردزا  ات 

(1) دیدرگ نامیشپ  دوخ  راک  زا  دش و  هدنمرش  رایسب  درم 
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تاریخ

رابنا دوب و  شورف  مدـنگ  « ناهفـصا » رد ترازو  ماقم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  راجاق » هاش  دـمحم  » ریزو تسخن  یناهفـصا » ردـص   » موحرم
.تشاد مدنگ 

.دنک تیانع  وا  هب  رسدرد  نودب  يدایز  لام  هک  تساوخدنوادخ  زا  مارحلا  دجسم  رد  ، دش فرشم  هک  یجح  رفس  رد  يو 

ار لوپ  نیا  نم  ،» داد خساپ  يو.تساه  فرح  نیا  لحم  اج  نیا  رگم  هک  دنتفرگداریا  وا  هب  شیاقفر  ، درک رارکت  ار  تجاح  نیا  نوچ 
« .منک جرخ  مهاوخ  یم  دنوادخ  ياضر  بسک  يارب 

تسدب يدایز  لوپ  نآ  شورف  اب.درک  ادیپ  یناوارف  جنگ  ، درک یمریمعت  ار  نآ  هک  يرابنا  هطوحم  رد  تشگرب و  ناهفـصا  هب  هکنیا  ات 
ریخراثآ تخاس و  فجن  ناهفصا و  رد  هیلع  هسردم  دنچ  ، لوپ نآ  هلیسوبو  دروآ 
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.(1) داهن ياجرب  دوخ  زا  يدایز 
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ناپوچ جاجح و  يوگتفگ 

ار یناـپوچ  ناوج  ، دوـب هدز  همیخ  هار  رد  « نمی » هب شترفاـسم  رد  داـبوارب  هراـمه  ادـخ  تنعل  هک   «- فـسوی نب  جاـجح  » هک یماـگنه 
.دنامب رود  ، باتفآ يامرگ  ترارحزا و  يردق  ات  دوب  هداد  رارق  يدنفسوگ  مکش  ریز  ار  شرس  هک  دید  مرگ  ياوهرد 

.دنروایب همیخ  هب  ار  ناوجداد  روتسد  شنامالغ  هب  دش و  رثأتم  ، هرظنم نیا  ندید  اب  جاجح 

هکنیا ات  ، تفریذپن ناوج  ، دندرک رارـصا  نامالغ  هچ  ره  ! درادن يراکریمااب  تفگ  وا.دـندرک  راضحا  ار  وا  دـنتفر و  ناوج  دزن  نامالغ 
.دندرب جاجح  دزن  روز  هب  ار  وا  تبقاع 

« .نک تحارتسا  ام  همیخ  رد  هیاس و  ریز  ایب  ؛ مدش تحارانو  مدید  مرگ  ياوه  نیا  رد  ار  وت  :» تفگ وا  ندید  اب  جاجح 
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« .منامب اجنیا  رد  مناوت  یمن  متسه و  نادنفسوگ  ظفح  رومأم  نم  :» داد خساپ  ناوج 

« .ورب یهاوخ  یم  رگا  دعب  روخب و  ییاذغ  نیشنب  سپ  تفگ «: جاجح 

« .مراد هدعو  يرگید  ياج  اریز  ، مروخب مناوت  یمن  مه  اذغ  :» تفگ باوج  رد  ناپوچ 

»؟ تسه ییاج  مه  اجنیا  زا  رتهب  رگم  ؟ رگید ياج  :» دیسرپ جاجح 

« يرآ :» داد خساپ  ناپوچ 

»؟ دوش یم  تفای  مه  یتنطلس  ماعط  زا  رتهب  ایآ  :» درک لاؤس  جاجح 

« .تسه مه  نآ  زا  رتهب  یلب ، تفگ «: ناپوچ 

»؟ يورب یهاوخ  یم  اجک  رگم  تفگودرک «: دنلب  ار  شیادص  ، دوب هدش  رطاخ  هتفشآ  تخس  هک  جاجح 

« .تسا دنوادخ  نامهم  راد  هزور.متسه  نایناهج  دنوادخ  نامهم  زورما  نم  داد «: خساپ  ناپوچ 

ناپوچ هب  هناسویأم  ، دوب هدش  هدنامرد  وا  نانخس  ربارب  رد  تخس  هک  جاجحودرک  تکاس  هدز و  تهب  ار  جاجح  نخـس  نیا  اب  ناپوچ 
: تفگ

« .ورب دوخ  راک  غارس  هب  ادرف  نک و  راطفا  ار  تا  هزور  نامب و  ام  دزن  زورما  یناوت  یم  رگا  ، بوخ رایسب  »

« .ییامن ءاضما  ، دعب زور  رد  ارم  ندوب  هدنز  یسیونب و  يدنس  هک  یطرش  هب  مریذپ ، یم  :» داد خساپ  تعرس  هب  ناپوچ 

نیا تفگ «: ، دسر یمن  ییاج  هب  شفرح  هار  نیا  زا  دید  هک  جاجح 
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یمن تفای  يرگید  ياج  چیه  ، دوش یم  خبط  نم  یتنطلـس  هناخزپشآ  رد  هک  يذیذل  كاپ و  كاروخ  نینچ  ، راذگب رانک  ار  اه  فرح 
« .یشوپ یم  مشچ  دوخ  يزور  زا  ینادانردقنیا و  ارچ.دوش 

هدـینادرگ و كاپ  ار  اهاذـغ  نیا  وت  ایآ  جاجح ، يا  :» تفر نوریبوا  همیخ  زا  درک و  بولغم  ار  جاـجح  رگید  نخـس  کـی  اـب  ناـپوچ 
»؟ (1) يا هدادرارق  ذیذل 
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یشاجن ناتساد 

شنارای بلاطیبا و  نب  رفعج  دزن  ار  یناگدنیامن  یشاجن  يزور  : تسا هدومرف  « هشبح » هاشداپ « یشاجن هرابرد « « مالسلا هیلع  » قداص ماما 
.درک راضحا  ار  اهنآ  داتسرف و  ، دندوب هدرک  ترجه  يو  نیمزرس  هب  هک 

زا هک  دـندرب  ناـمگ.تسا  هدومن  نترب  یـسردنم  ساـبل  هتـسشن و  نیمز  يور  شا  هناـخ  رد  وا  هک  دـندید  ، دـنتفر یـشاجن  دزن  یتـقو 
: تفگ نانآ  هب  یشاجن  .دراذگب  نایم  رد  نانآ  اب  دهاوخ  یم  هدش و  ینابصع  یعوضوم 

هبدیهاوخ یم  ایآ  لاح.تخاس  نشور  ار  وا  مشچ  دومن و  يرای  ار  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » دمحم هک  تسا  يدنوادخ  راوازـس  ساپـس  »
»؟ مهد ياهدژم  امش 

يرآ : دنتفگ هدز  بجعت  ناناملسم 

زا یکی  ، لبق هظحل  دنچ  :» داد همادا  شنانخس  هب  یشاجن 

270 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 290 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوـمرف و يراـی  ار  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » دـمحم ، لجوزعدـنوادخ هک  داد  شرازگ  دـمآ و  نم  دزن  امـش  نیمزرـس  زا  نم  ناـسوساج 
تراسا هب  گنج  رد  ار  يداـیز  هدـع  ناناملـسم  تفگ  یم  يو.تسا  هدـید  ار  يزوریپ  نیا  دوخوا.تسا  هتخاـسدوبان  ار  وا  نانمـشد 

« .دنا هتفرگ 

ایآ ؟ يا هدومن  نترب  سردـنم  هماج  يا و  هتـسشن  نیمز  يور  رگیدارچ  فصو  نیا  اـب  اـهاش ، :» تفگ وا  خـساپ  رد  بلاـطیبا  نب  رفعج 
»؟ تسا نشج  يداش و  هیام  هدژم  نیا  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

امـش هب  یتـمعن  نوـچ  هک  تـسا  نـیا  « مالـسلاو مـهیلع  » یـسیع ترـضح  هـب  دـنوادخ  تاروتـسد  زا  یکی  ، رفعج يا  :» تـفگ یـشاجن 
.دیئامن ینتورف  دیاب  ، دیسر

ینتورف عـضاوت و  ادـخ  يارب  تمعن  نـیا  ربارب  رددـیاب  اذـل  ، تـسا هدـش  تیاـنع  اـم  رب  یگرزب  تـمعن  ، امـش ربماـیپ  طـسوت  نوـنکا  و 
.« (1) مینک

271 ص :
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گس تدابع  ٌ

دوربدجسم هب  بش  تفرگ  میمـصت  داتفا و  شگرم  زا  سپ  يایندو  تمایقزوررکف  هب  يدرف  هک  تسا  هدش  لقن  « مالـسلاراد » باتکرد
.دهاوخب ار  شناهانگ  شزرمآ  ادخ  زاو 

.دش تدابع  لوغشم  ناتسبش  رد  ، دجسم هشوگرد  تفر و  دجسم  هب  ماگنه  بش 

.تسا هدمآ  دجسم  هب  مه  يرگید  دباع  دیاش  هک  دز  سدحو  دینش  یشخ  شخ  يادص  شتادابع  نیب  رددرم  نآ 

.دوزفا دوخ  ياه  هلانربو  درکرتدنلب  تدابع  رد  ار  دوخ  يادص  ، رطاخ نیمه  هب 

رسرب.تسا هدیزگ  تماقا  اجنآ  هدمآ و  دجسم  ناتسبش  هب  هک  هدوب  یگـس  زا  شخ  شخ  يادص  دیمهف  ، دش نشور  اوه  هک  حبـص  زا 
ابودز دوخ 

ص:272
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»!؟ (1) يا هدرکدایرف  هلان و  گس  يارب  ردقچ  بش  لوا  زا  ، تخبدب يا  :» تفگ دوخ 
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الومو مالغ 

فیعـضرایسب هک  مدـید  ار  یمالغ  اجنآ  رد.متفر  ناشورف  هدرب  رازاب  هب  مالغ  کیدـیرخ  يارب  :» تسا هدـش  لقن  « كراـبم هللادـبع   » زا
راک يارب  مالغ  نیا  :» تفگ ، مدیـسرپ ار  وا  تمیق  متفر و  مالغ  بحاص  دزن.مدرک  هدهاشمریخ  راثآ  شا  هرهچ  رد  اما.دوب  مادـنارغالو 

« .مرخب ار  وا  مهاوخ  یم  نم  ، درادن یبیع  متفگ.دهد «: یم  رس  هلان  هیرگ و  اه  بش  هک  اریز  تسین ، بسانم  وت 

« .ما هدیرخ  تیالوم  زا  ار  وت  هک  اریز  ، میورب ما  هناخ  هباتزیخرب  :» متفگ وا  هب  مدیرخ و  یمک  تمیق  اب  ار  مالغ  هرخالاب 

« .شاب هتشادن  يراک  نماب  بش  اما  ، منک یم  تعاطا  ، یهد نامرف  هچ  ره  اهزور  :» تفگ

نیعم یقاطا  يو  يارب  هناخ  رد  ، میداتفا هار  هب  مه  اب  مدرک و  لوبق 
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.دزادرپب تحارتسا  هب  اجنآ  رد  ات  مدرک 

شقاـطا هب  ممـشچ  یتـقو.موش  اـیوج  ار  وا  لاوحا  منزب و  مـالغ  قاـطا  هب  يرـس  هک  متفرگ  میمـصت  ، متـساخرب باوـخ  زا  یبـش  همین 
دنوادخ هاگردب  تاجانم  مرگرس  هک  مدید  ار  مالغ.تسا  هدرک  رپ  ار  اجنآ  ياضفو  هتفر  نامـسآ  هب  وا  قاطا  زا  يرون  هک  مدید  ، داتفا

.تسا زاین  زجع و  راهظاو 

نم اما  ، دهاوخ یم  لام  وت  زا  سک  ره  ، ایادخ.ما هدـیزگرب  ار  ترخآ  نم  اما  ؛ دـهاوخ یم  ار  ایند  وت  زا  سک  ره  ، ایادـخ :» تفگ یم  وا 
« ...مشابن هدنمرش  تربمغیپ  يور  شیپ  ، تمایق يادرف  مهاوخ  یم 

متفگ وا  هب  مداتفا و  وا  ياپ  تسد و  يور.دمآ  نوریب  مالغ  دش و  حبص  هکنیا  ات  ، مداتـسیا قاطا  برد  تشپ  توهبم  تام و  روطنامه 
« .ریذپب دوخ  یمالغ  هبارم  راذگب و  تنم  نمرب  شخبب و  ارم  زورما  زا.متخانش  یمن  ار  وت  نم  » هک

« .امن دازآادخ  يارب  ارم  ، تسا نینچ  هک  لاح  تفگ «: باوج  رد  مالغ 

« .نک لوبق  دوخ  یمالغ  هب  ارم  اما  ، يدازآ وت  :» متفگ

: درک ضرع  تشاذگ و  هدجس  هب  رسودش  نوگرگد  شلاح  مالغ 

« ...ربب دوخ  راوج  هب  نک و  دازآ  ارم  یتسه ، نم  گرزب  يالوم  هک  مهوت  درک ؛ دازآ  ارم  نم ، کچوک  يالوم  نیا  ، ایادخ »

.(1) دومن میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هک  درک  یم  زاین  زار و  دوب و  هدجس  رد  زونه 

275 ص :
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« مالسلا مهیلع و  » ارهز ترضح  هیده 

لقن نابعشو  بجر  ياههام  مایا  مامت  ندوب  راد  هزور  ، يو تاداع  هلمجزا.دوب  نموم  تلیضف و  اب  نانززا  « ردیح دیـس  » موحرم رـسمه 
.تسا هدومن  یم  ياریذپ  اهنآ  زا  ناشیا  ، هتشاد يدایز  نانامهم  دیس  موحرم  اهزور  بلغا  نوچ  لاح ، نیع  رد.تسا  هدیدرگ 

زا هتفر و  هناخ  رد  هب  یلئاس  راطفا ، زا  لبق  اما  .تشاذگ  رانک  شیوخراطفاورحس  يارب  اذغ  يرادقم  ، نانامهیم ماعطا  زا  سپ  يزور  و 
.درک تساوخرد  ییاذغ  لزنم  لها 

راطفا بآ  اب  داد و  صخش  نآ  هب  دوب  هتشاذگ  رانک  دوخ  رحس  وراطفا  يارب  هک  ار  ییاذغ  ، دوب ناگرزب  تاداس و  لسن  زا  هک  نز  نآ 
.دومن

یتدم زا  سپ.تشادـن  رایتخا  رد  ندروخ  يارب  بآ  زج  يزیچ  مه  ماگنه  نآ  اما  تساخرب  باوخ  زا  تدابع  يارب  يو  رحـس  ماگنه 
باوخ هب 
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تدوخ ردقنیا  ارچ  ، مرتخد :» ومرف وا  هب  « مالسو مهیلع  » ارهز ترضح.دومن  ترایز  ار  « اهیلع هللا  مالس  » ارهز ترـضح  باوخ  ردو  تفر 
»؟ يزادنا یم  تمحز  هبار 

« .ما هداد  لئاس  هب  ار  دوخ  ماعط  طقف  ، ما هدرکن  يراک  :» درک ضرع 

تمحرم وا  هب  ، دوب تابن  يرادقم  نآ  رد  هک  هسیک  ود  سپس  « .يریگب هزور  يرحس  نودب  یناوت  یمن  رگید  يا و  هدش  ریپ  وت  :» دومرف
.دش رود  رظن  زا  دومرف و 

هسیک ود  نیا  ردق  :» تفگ وا  هب  دیـس  ، داهن نایم  رد  دیـس  اب  ارجامدعب  دید و  دوخ  رانک  رد  ار  هسیک  ود  ، تساخرب باوخ  زا  یتقو  نز 
« .نادبار

رگید زا  یتح.تفاـی  یم  افـش  تفرگ و  یم  وا  زا  تاـبن  يرادـقم  ، درک یم  هعجارم  دیـس  رـسمه  هـب  یـضیرم  ره  ، دـعب هـب  زور  نآ  زا 
.دنتفرگ یم  افش  يارب  تابن  نآ  زا  دندرک و  یم  هعجارم  دیس  لزنم  هب  مه  اهروشک 

نآ زا  ، مهد یم  تابن  مدرم  هب  هسیک  ود  نیا  زا  هچ  ره  ارچ  هک  مناد  یمن  ، تسا بیجع  :» تفگ شرهوش  هبدیس  رسمه  يزور  هکنیا  ات 
»؟ دوش یمن  مک 

.(1) دندش دیدپان  مه  اه  هسیک  یتدمزا  دعب  هکنیا  ات  ، دش مک  هسیک  ود  تابن  ، دعب هب  ماگنه  نآ  زا  و 
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یهلا لضف 

بهار رفن  ود  لبق  لاسدنچ  : تسا هدرک  لقن  یـصخش  زا  «(1) سلدنا  » هبرفـسزا شتارطاخ  نایب  رد  « ناویحلا هویح  » باتک رد  « يریمد »
مولع يریگدای  يارب  دندش و  ناملسم  يدرف  تیاده  رثارد  یتدم  زا  سپ  نانآ.دندومن  هزاجا  ارم  لزنم  دندمآ و  ام  رهـش  هب  یحیـسم 

.دنتفر یمالسا  هسردم  هب  یمالسا 

.داتفا اه  نابز  رس  رب  ودنآ  دیاقع  هب  عجار  یتاعیاش  رهش  رد  مک  مک 

.دوبن یندرک  رواب  میارب  ، مدوب اهنآ  تادابع  لامعا و  دهاش  کیدزن  زا  هک  نم  اما 

.دش رازگرب  مالسا  نییآ  قبط  وا  نفد  نفک و  عییشت و  مسارم  درک و  توف  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  ات 

مدرکور و ، دوب ام  لزنم  رد  زونه  هک  رگید  تسود  هبدعب  یتدم 
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»؟ یهد یم  ارم  خساپ  ایآ  ، منک یلاؤس  وت  زا  متساوخ  یم  :» متفگ

« .داد مهاوخ  ار  وت  خساپ  هک  هتبلا  ، يراد يدایز  قوقح  نم  رب  وت  :» تفگ باوج  رد 

»؟ دیدش ناملسم  دیدمآ و  یمالسا  روشک  هب  یحیسم  روشک  کی  زا  هکدش  روطچ  :» مدیسرپ

رد هک  ار  ناناملـسم  زا  یکی  اسیلک  لوئـسم  یتدـم.دوب  اسیلک  رد  ناـملزنمو  میدوب  يراـصن  ناـنابهرو  نادـهاز  زا  ود  ره  اـم  :» تفگ
.داد رارق  ام  مداخ  ، دوب هدشریسا  گنج 

نابز هک  میتشاذـگ  رارق  وا  اـب  ، دـیوگ یم  هچ  نآرق  میمهفب  میتساوخ  یم  هک  متـسود  نمو و  دـناوخ  یم  نآرق  یلیخ  ناملـسم  ریـسا 
.میوش هجوتمار  نآرق  تایآ  ینعم  اصوصخم  یبرع و  تارابع  میناوتب  ام  ات.دهدب  سرد  ام  هب  ار  یبرع 

.میدرکیم شوگ  امودناوخ  یم  نآرق  ام  يارب  ناملسم  ریسا  اهزور 

.« (1) تسنابرهم امش  هب  دنوادخ  هک  یتسردب  ؛ دیهاوخب ار  شلضف  دنوادخ  زا  دومن «: توالت  ار  هیآ  نیا  يزور 

نیا نم  رظن  هب.دینک  تساوخرد  شلـضف  زا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  «؛ دـنک یم  ییاعدا  هچ  نآرق  بحاص  ینیب  یم  :» متفگ متـسود  هب  نم 
راک نیا  ماجنا  وا  يارب.تسا  عیسو  شهاگتـسد  گرزبادخ و  :» تفگ ، دوب ییاناد  درف  هک  متـسود  اما  .تسا » يدیعب  گرزب و  ياعدا 

« .تسین یلکشم 

.« (2) میامن تباجا  ار  امش  هتساوخ  ات  دیناوخب  ارم  :» درک توالت  ار  هیآ  نیا  يدنچ  زا  سپ 

نیا هک  متسه  نئمطم  نم  تفگ «: خساپ  رد  متسود  اما  « .تسا رتگرزب  یلبق  ياعدا  زا  ، اعدا نیا  متفگ «: متسود  هب  هیآ  نیا  ندینش  اب 
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« .تسا هداد  تراشب  شندمآ  هب  حیسم  هک  تسا  يدوعوم  ربمغیپ  نامهزانآرق 

میتسناوتن میدرک  هچ  ره.دش  نوگرگد  ملاحودرک  ریگ  میولگرداذغ  همقل  هک  میدوب  اذغ  ندروخ  لوغـشم  يزور  ؛ تشذگ یتدم  زا 
.دیشخبن يرثا  یلو  دنتخیر  میولگ  هب  بارش  يرادقم  یتح.میروآ  نوریبار  همقل 

.دشن دعاسم  ملاح  زاب  ، مدنادرگرب.مدوب هدروخ  هچ  ره  هکنیا  اب 

یتسارب رگا  ، ایادـخ » .متفگ لد  رد  ، دـمآ مرظن  رد  هیآ  ود  نآ  هبترمکی  ، مدـید یم  دوخ  مشچ  لـباقم  ردار  گرم  هک  لاـح  ناـمه  رد 
« .امن لح  ارم  لکشم  نک و  محر  نم  هب  ، دشاب یم  وت  ربمایپ  باتک  نآرق  نیا  ،و  تسا قحرب  وت  نخس 

نآ زا  هک  مدرک  هراشا  مداخ  هب  نم.درک  شزیر  بآ  نآ  نایم  زاو  دـش  هتفاکـش  ، دوب نامرانک  هک  یگنـس  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  زونه 
هدـمآ نوریب  گنـس  زا  هک  مه  یبآ  مدـش و  تحارو  تفر  نییاـپ  میوـلگ  زا  همقل  ، مدروـخ ار  بآ  یتقو.دـهدب  نم  هب  يرادـقم  بآ 

« .دش عطق  ، دوب

بجعت تخس  وا  تقامح  زا  هک  نم  ! دوش یحیسم  دهاوخ  یم  هک  تفگو  دش  هدز  تفگش  رایسب  ، دوب ارجام  دهاش  هک  ناملسم  ریـسا 
« .درادنام نید  هب  یطبرو  دوب  امش  نآرق  هیآ  رثا  رد  تمارک  نیا  :» متفگ مدوب ، هدش  هدز 

.دش یحیسم  تفراسیلک و  لوئسمدزن  تبقاع  درک و  يراشفاپ  دوخ  هتساخرب  وا  اما  و 

هب دیاب  ؟ یتسه لفاغ  تایآ  نآ  زا  ارچ  : تفگ خساپ  رد  متـسود  »؟ درکدیاب هچ  الاح  .دوش  یمن  رتالاب  نیا  زا  هزجعم  :» متفگ متـسود  هب 
« .دزاس مهارف  ار  ام  تاجن  هار  ادخات  میوش  کسمتم  هیآ  نامه 
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« .شخب تاجن  ار  ام  تدوعوم  ربمایپ  تیناقح  هب  ، نارق بحاص  يا  ، ایادخ :» میتفگ هیآ  نیا  هب  کسمت  اب 

زا سپ  اقآ  نآو  دـنداد  رارق  وا  يارب  یتخت  کلم  ود  هک  مدـید  ار  ینارون  درف  کی  ایؤر  ملاـع  رد  ، میتفر باوخ  هب  یتقو  بش  ناـمه 
.دیدرگ وحم  ، دوب اسیلک  راوید  رد و  رب  هک  يریواصت  مامتو  درک  يا  هراشا  ، تخت يوررب  نتسشن 

»؟ دیتسه حیسم  امش  :» مدرک ضرع  هتفر و  ولج 

: متسه « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » دمحم نم  هکلب  ، هن :» دومرف

.منایامنب امش  هب  ار  تاجن  هار  ات  ما  هدمآ  کنیا.دیدرک  دای  مسق  وا  تیناقح  هب  هک  یسک  نامه 

« .دیورب ناناملسم  دزن  ، هدرک ترجه  دوخروشک  زا  دیاب  امش 

»؟ میورب دیاب  هنوگچ  ، میتسین انشآ  اجنآ  اب  ام  ، ادخ ربمایپ  يا  :» مدرک ضرع 

: دومرف دندوب ، هدراذگ  نیمز  رب  ار  تخت  هک  کلم  نآ  هب  ترضح 

هک مه  ناملـسم  نآ.دـناسرب  نیملـسم  روشک  هب  دـیابار  رفن  ود  امـش  هکدـینک  رما  وا  هب  نم  لوق  زاو  دـیورب  روـشک  نیا  ناطلـس  دزن  »
« .دشکب ار  وا  ، تفریذپن وا  رگا  دنک و  توعد  مالسا  هب  ، هدش ینارصن 

.تسا هدیدار  باوخ  نامه  انیع  مه  وا  هک  دش  مولعم.مداهن  نایم  رد  متسود  اب  ار  عوضوم  مدش و  رادیب  باوخ  زا 

« .مینکزاغآارراک میورب و  ناطلس  دزن  هب  ، زیخرب :» تفگ متسود 

.دومن ام  هب  يدایز  مارتحا  دش و  ادیپ  وا  رد  یبیجع  سرت  ، دید ار  ام  یتقو.میدش  دراو  ناطلس  سلجم  هب  ود  ره 
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« .هدب ماجنا.تسا  هدش  هتفگ  وت  هب  ام  هرابرد  باوخ  رد  هچنآ  تفگ «: وا  هب  ارجام  حرش  زا  سپ  متسود 

امـش رفـس  لئاسو.دیورب  دیهاوخ  یم  اج  ره.مرادـن  نآ  اب  تفلاخم  ناوت  هک  تسا  یتیرومأم  :» تفگ ، دـیزرل یم  هک  یلاح  رد  ناطلس 
« .دینکن هاگآ  ار  یسک  نایرج  نیا  زا  دیتسه  ام  تکلمم  رد  ات  مراد  اضاقت  اما  .تسا  هدامآ 

.دروآ سلجم  هب  ارریسا  داتسرف و  ار  يدصاقدعب  يا  هظحل.دومن  امرفس  نداد  بیترت  رومأم  ار  یصخش  سپس 

« .يدرگرب دوخ  قباس  نید  هب  ییوشب و  تیحیسم  نیدزا  تسد  دیاب  رتدوز  هچره  تفگ « : وا  هب  ناطلس 

« .مدرگیمنرب مالسا  نید  هب  زگره  تسا و  هتشگ  ققحم  ملسم و  میارب  امش  نید  تیناقح  هک  ما  هدید  يا  هزجعم  نم  :» تفگ ریسا 

لقتنم امـش  روشک  هب  مارتحا  اب  ار  اـم  هاـگنآ.دومنرداصار  (1) دترم درم  لتق  نامرف  دـمآ و  يدالج  داد  روتـسد  ناطلـس  لاح ، نیا  اـب 
.« (2) دیناد یم  دوخ  هک  مه  ار  ارجام  هیقب  میدمآ و  امش  لزنم  هب  مه  ام.درک 
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يرَیمِح هدیصق 

.دندوب هاررد  « مالسلا مهیلع  » تیبلها ناحادم  زا  یکی  يریمح » لیعامسا  دیس  » هارمه يا  هدع  يزور 

هک ار  یبسا  ، مشاب هتفگن  يرعـش  نآ  هرابرد  نم  هکدنک  لقن  ار  « مالـسلا هیلع  » یلع لئاضف  زا  یکی  سکره  :» تفگ نانآ  هب  لیعامـسا 
« .مهد یم  هیده  وا  هب  تسه  نآ  يور  هچنآ  متسه و  راوس 

ناشیارب دوب  هدورـس  نآ  هراب  رد  هک  ار  يرعـش  دیـس  یلو  دـندرک  لقن  « مالـسلا هیلع  » یلع زا  ار  یتلیـضف  مادـک  ره  يریمح  ناهارمه 
زامن لوغـشم  ییاج  رد  « مالـسلا هیلع  » بلاطیبا نبا  یلع  ، ام يالوم  يزور  هک  تسا  هدش  تیاور  :» تفگ نانآ  زا  یکی  هکنیا  ات.دـناوخ 

تساوخ دیسر و  نایاپ  هب  شزامن  ترضح  یتقو.دش  ناهنپ  ترـضح  شفک  لخاد  ، دوب ترـضح  کیدزن  هک  يرام  لاح  نآ  رد.دش 
ودش رهاظ  یباقع  هاگان  ، دشوپب ار  شفک 
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« .دنادرگرب ترضح  ياپ  يولجار  شفک  سپس  ، داتفا نوریب  نآ  زا  رامودرب  الاب  ار  شفک  شراقنم  اب 

هیدـه شتـسود  هب  ار  نآ  دـمآ و  ریز  هب  بسا  زا  سپـس  «، ما هتفگن  يرعـشو  هدیـصق  نونکاـت  هراـب  نیا  رد  نم  ، نیرفآ دوـمرف «: دـیس 
(1) دورس رعش  تیب  هدزناپ  عوضوم  نآ  هرابرد  هاگنآ.درک 
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نمؤم يوزرآ 

دجـسم نیا  رد  هک  ارم  ناتـسود  ایادـخ  :» تفگ یم  هـلمج  زا.درک  یماـعد  نینمؤـمو  ناناملـسم  ياربودوـب  دجـسمرد  ینمؤـم  يزور 
« .هد رارق  ناشهاگیاج  ار  تشهب  زرمایب و  ، دنتسه

تسا هدرک  توف  وت  ماوقا  زا  صخش  نالف  ، داب وت  رب  تراشب  :» تفگودیسر وا  هب  يرفاسم  صخش  ، تفر نوریب  دجسم  زا  هک  یماگنه 
ثرا ناـمه  زا  هک  ـالط  یفرـشا  زا  رپ  هسیک  نیا  نوـنکا.تسا  هدیـسر  یتـسهوا ، ثراو  اـهنت  هک  وـت  هـب  شا  ییاراد  لاوـما و  ماـمت  و 

.تسوت هب  قلعتم  ، تسا

.دومن میسقت  نانآ  نیب  ، دوب هسیک  رد  هچنآ  دناوخارف و  ار  شناتسود  سپس.تفر  دجسم  لخاد  هبو  تفرگ  ار  رز  هسیک  نمؤم 

مه تدوخ  يارب  یتح  وت  ؟ يداد ماجنا  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  ، نموم يا  :» تفگ وا  هب  ، دوب هدـش  هدز  تفگـش  وا  لـمع  زا  هک  رفاـسم 
يزیچ
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!« يدراذگن یقاب 

تـشهب هب  دزرماـیب و  ار  مناتـسود  هـک  متـساوخ  ادـخزا  منکدروـخرب ، وـت  اـب  هـکنیا  زا  لـبق.ما  هدادـن  ماـجنا  یمهم  راـک  : » تـفگ وا 
.« (1) مناسرن يدوس  نانآ  هب  ایند  شزرا  یب  لام  نیا  زا  یهاوخ  یمایآ.دربب 
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هعصعصزردنا

.تسا « مالسلا هیلع  » نینموملاریما ترضح  بتکم  ناگدش  تیبرت  باحصا و  زا  یکی  ناحوص » نب  هعصعص  » 

.درک تساکش  تشاد  هک  یتخس  درد  لد  زا  دمآ و  يو  دزن  هعصعص  هداز  ردارب  يزور 

اوادم یفاش و  هک  یـسک  دزن  ار  دوخ  درد  تیاکـش  ارچ  ، متـسه یفیعـض  هدنب  وت  نوچ  مه  نم  ! هداز ردارب  يا  :» تفگ وا  هب  هعـصعص 
سکچیه هب  زونه  ما و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  مشچ  کی  تسا  لاـس  یـس  نم  ینادـیم  چـیه  اـیآ  ؟ يرب یمن  تسه  يدرد  ره  هدـننک 

»!؟ (1) ما هتفگن  مه  منز  هب  یتح 
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تالکشم لح 

شیارب لکشم  هس  « يونزغ دومحم  ناطلـس  » هک تسا  هدش  لقن  هیـضق  نیا  ، رگید یخیرات  بتک  یـضعب  »و  خیراوتلا بختنم  » باتک رد 
.دوش لح  شتالکشم  تساوخ  یم  هدشداجیا و 

؟ ریخ ای  دراد  تحص  ( دنتسه ناربمایپ  ثراو  نایاناد  «) ءایبنالا هثرو  املعلا  » ثیدح دنادب  تساوخ  یم  هک  دوب  نیا  وا  هلئسم  نیلوا 

؟ هن ای  دراد  تحص  هدش  رکذ  شیارب  هک  یبسن  دنادب  تساوخ  یم  هک  دوب  نیا  وا  لکشم  نیمود  و 

؟ هن ای  دراد  دوجو  تمایق  زور  هکدوش  ینیقی  شیارب  تساوخ  یم  دوب و  داعم  هرابرد  شا  هلئسم  نیموس 

نـشور ار  هار  هکدوب  الط  زا  ینادعمـش  شتـسد  رد  مالغ  ؛ درک یمروبع  یهار  زا  شمالغ  اب  يونزغ  دومحم  ناطلـس  یبش  ، دعب اهتدم 
رددرک یم 
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نوچ اما.دنک  یم  هدافتـسا  هعلاطم  يارب  هزاغم  غارچرونزا  هکدـندید  ار  یـصخش  ، دـندرک یم  روبع  يا  هزاغم  رانک  زا  هک  لاح  نامه 
.دهد همادا  دوخ  راک  هب  زاب  اتدوش  جراخ  هزاغم  زا  يرتشم  هکنیا  اتدنام  یم  زاب  ندرک  هعلاطم  زا  دور  یم  هزاغم  لخاد  هب  يرتشم 

: دیسرپ دوخ  زا  درک و  بجعت  دید  ار  هنحص  نیا  نوچ  يونزغ  دومحم 

»؟ دناوخ یم  سرد  هچوک  رد  دور و  یمن  لزنم  هب  وا  ارچ  »

.دیسرپ ار  راک  نیا  تلعو  دزادصار  هبلط  ، دومحم

« .مرادن هعلاطم  يارب  یغارچ  لزنم  رد  :» تفگ خساپ  رد  هبلط 

.دهدب هبلط  هب  ار  الط  نادعمش  داد  روتسد  شمالغ  هب  ، دومحم

شزاین دروم  لئاسو  هارمه  هب  بسانم  غارچ  کی  تخورف و  ارالط  نادعمـش  دعب  زور  حبـص  تفر و  لزنم  هب  یلاحـشوخ  اب  مه  هبلط 
يرادیرخار

ترـضح.دید ار  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  ترـضح  ، باوخ ملاـع  رد  يونزغ  دوـمحم  ، بش کـی  ، هعقاو نیا  زا  سپ  و 
ثراو وت  هک  روطنامه  ، دراد یمارگ  ملاع  ود  ردار  وت  دنوادخ  ، نیکتکبس رـسپ  يا  :» دندومرف وا  هب  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » دمحم

« .یتشاد یمارگ  ارم 

هدوب نیکتکبـس  شردـپ  درک  نیقی  هکنیا  تسخن.دـش  لح  يونزغدومحم  لکـشم  هس  ره  ، دومرف وا  هب  ادـخ  لوسر  هک  هلمج  نیا  اـب 
(1) درب یپ  ، دنربمایپ ناثراواملع  ثیدح  تحص  هب  ، هکنآ موسودراددوجوداعمو  تمایقزوردرک  نیقی  هک  نآ  مود  ، تسا
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دنوادخ ییاناوت 

زا یکی  يزور.دوـب  ناهفــصا  رهــش  مـیقم  گرزب و  عـجارم  زا  « یــسابلک موـحرم  تـسا «: هدـش  لـقن  « خــیراوتلا بـختنم  » باـتکرد
زاوآ زاـس و  اـه  برطم  سلجم  نـیا  رد.دوـب  هدرکاـپ  رب  یـسورع  شلزنم  رد  دوـب  نارذگـشوخ  كاـته و  يدرف  هـک  شناـگیاسمه 

.دندوب هدش  یسابلک  موحرم  یتحاران  ثعاب  ، هدادرس

هب ، نداد رثا  بیترت  نتفریذـپ و  ياجب  هیاسمه  اما.دـنک  تکاسار  ادـص  رـس و  نیا  هک  داتـسرف  ماـغیپ  هیاـسمه  يارب  یـسابلک  موحرم 
« ...و مراد  یسورع  ما  هناخ  رد  نم  ، دنکب دناوت  یمن  يراک  چیه  :» تفگودرک نیهوت  موحرم 

تیاکـش دـنوادخ  دزن  هب  شا  هیاـسمه  زا  ربـنم  يور  ، دجـسمرد ماـگنه  بش  دـید  ار  هیاـسمه  یمارتـحا  یب  نوـچ  ، یـسابلک موـحرم 
: تفگودرک
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« ...یتسهرداق یناوت و  یم  وت  اما  ، مهد ماجنا  مناوت  یمن  يراک  چیه  نم  ایادخ 

.(1) دش لصاو  كرد  هب  هک  دیشکن  لوط  حبصات  دش و  راتفرگ  يدیدش  ضرم  هب  هیاسمه  ، بش نامه  رد 
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ملاظ زا  تیاکش 

وا.دوـب هـتفر  هـکم  هـب  ( دـنک تـنعل  ار  وا  دـنوادخ  هـک  «) یـسابع هـفیلخ  روـصنم  ،» جـح مسوـم  ، لاـس کـی  هکدـنا  هتـشون  خـیرات  رد 
یم دـنکیم و  تیاکـش  ناـملاظ  تسدزا  دـنوادخ  هب  هتفرگ و  ار  هناـخ  هدرپ  هک  دـید  ار  يدرف  هبعک  راوـید  راـنک  «، مارحلادجـسم » رد

»؟ دنا هدش  متس  ملظ و  راچد  تحلاص  ناگدنبروطچ  ینیب  یم  ، ایادخ :» دیوگ

»؟ يراد تیاکش  یسک  هچ  تسد  زا  دیسرپ «: درک و  راضحا  ار  وا  ، دید نینچ  نوچ  روصنم 

!« وت تسد  زا  :» تفگ وا 

»؟ هچ يارب  :» دیسرپ روصنم 

« .يا هدروآ  راک  رس  رب  ار  ناراکدب  يا و  هدرکرانکرب  دنسم  زا  ار  ناراکوکین  ناحلاص و  هک  اریز  :» داد خساپ  وا 
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« .مرادن يریصقت  نم  ، دنا هتفرگ  هلصاف  نم  زا  ناراکوکین  ، تسین نینچ  اما  :» تفگ روصنم 

« .یتسه دب  ناراکدب  هلمج  زا  دوخ  ، وت هک  تسا  نیا  رما  تلع  :» تفگ خساپ  وا 

مدرم یمامت  ابیرقت  ، مدرک « دـنه » روشک هب  یترفاسم  نم  :» داد هماداار  شنانخـس  روصنم  روضحرد  تماهـش  تأرج و  لامک  اـب  هاـگنآ 
تشوگ ندرک  نزو  لاح  رد  هک  روطنامه  باصق  ، مدیسر یباصق  هزاغم  هب  هک  متشذگیم  يرازاب  رد  يزور  ؛ دنتـسه تسرپ  تب  اجنآ 

هزاغم ات  مدرک  ربص  نم.دش  هتخیگنارب  نم  يواکجنک  هکنیا  ات  ، درک رارکت  راب  دنچ  ار  راک  نیا  وا  ؛ درک یم  هاگن  شرس  يالاب  هب  ، دوب
.مدیسرپ ار  رما  تلعو  متف  روا  دزن  هاگنآ  ، دش تولخ 

نینچ ، دـش هجاوـم  نم  دـح  زا  شیب  رارـصا  اـب  نوـچ  یلودور  هرفط  نم  لاؤـس  هب  نداد  خـساپ  زا  تساوـخ  درکراـکنا و  وا  ادـتبا  زا 
بقارم ار  وا  لاوحا  همه  رد  هشیمهو و  متـسرپ  یم  ار  وا  نم  ، دشاب یم  نم  يادخ  نم و  تب  ، تسا نم  رـس  يالاب  هک  زیچ  نیا  :» تفگ

رارق وزارت  رد  ار  تشوگ  مهاوخ  یم  یتـقو  ، منکن ملظ  مدرم  هب  اـت  ما  هدرک  بصن  دوخ  رـس  يـالاب  نیا  يارب  ار  نآ  ،و  مناد یم  دوخ 
« .تسا نم  لاوحا  بقارم  وا  هک  منک  هجوتو  مشاب  هتشاد  دای  هب  ار  وا  ات  منک  یم  وا  هب  مه  یهاگن  مهد 

.دنرادن ملاع  دنوادخ  هب  ینامیا  نینچ  ناناملسم  زا  یضعب  ارچ  هک  مدش  تحاران  رایسب  ، مدید شتب  هب  ار  وا  خسار  نامیا  نوچ  نم  و 

ملظ مدرم  هب  ینک و  یمن  ار  دـنوادخ  هظحـالم  ارچ  ، يراد نامیادـنوادخ  هب  یناد و  یم  ناملـسم  ار  دوخ  هک  وت  ، روـصنم يا  یتـسار 
»؟ یبای یمن  رظان  رضاح و  ار  دنوادخایآ  ؟ ینکیم
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: داد همادا  دوب  هداد  رارق  هنگنم  رد  شنانخس  اب  ار  روصنم  هکدرم  و 

نایفارطا زا  ؛ منک تاقالم  ار  روشک  هاـشداپ  متـساوخ  متفر و  روشک  نآ  تختیاـپ  هب  مدرک و  رفـس  نیچ »  » هب يراـگزور  روصنم ، يا  »
یم يزیچ  یتخـس  هب  تـسا و  هداد  تـسد  زاار  دوـخ  ییاونـش  تـسا  یتدـم  ، نـیچ ناطلـس  :» دـنتفگ مدیـسرپار ، تاـقالم  یگنوـگچ 
نم ات  دیایب  هاگراب  هب  نیعم  زورردو  دشوپب  درز  سابل  ، دراد یتیاکـش  تسا و  هدید  یملظ  یـسکره  ، تسا هدرک  مالعا  وا  یلو.دونش 

« .مسرب شداد  هب  منیبب و  ار  وا 

هک ییوگیم  يراد و  ندوب  ناملسم  ياعدا  هکوت  اما  ، دسر یم  مدرمداد  هب  رفاک  ناطلس  هنوگچ  هک  متسه  رکف  نیا  رد  نم  ، روصنم يا 
ارچ دوش  یم  مدرم  رب  متس  ملظ و  نینچ  مالسا  تکلمم  رد  هک  ینیب  یم  ،و  یتسه ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  يومعرـسپ 

»؟ ییآ یمنرب  ییوج  هراچ  ددصرد 

رود اـجنآ  زا  دوب  هدـش  راوخ  هتـسکشرس و  هک  یلاـح  رد  ، روصنمودرک موکحم  ار  روـصنم  نارگید  روـضح  رد  نانخـس  نیا  اـب  ، درم
(1) دش
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راد تناما  دزد 

مامح » يو درک  نامگ  ، دـید ار  يدزد  مامح  نورد.تشاد  هارمه  هب  یتارهاوج  وا.دورب  مامح  هب  رجف  یکیرات  رد  تساوخ  یم  يدرم 
.دش لخاد  درپس و  وا  هب  ار  دوخ  تارهاوج  تسا  « راد

هدـمآ نوریب  مامح  زا  هلجع  اب  اذـل  تسا  قراس  کی  ، هدرک میلـست  وا  هب  ار  شتارهاوج  هک  یـسک  نامه  دینـش  رفن  کی  زا  مامح  رد 
.دیا

.داد سپ  ار  درم  تارهاوج  ، دوب هداتسیا  يرانکرد  هک  دزد  ، دمآ نوریب  مامح  زا  نوچ 

.« (1) تسا يدرمناوج  فالخ  ، تناما رد  تنایخ  :» تفگ باوج  رد  ، دندرک لاوس  دزد  زا  ار  رما  تلع  یتقو 
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لهاج هبوت 

هبور ، هنیدم شابوا  زا  یکی  لاح  نآرد.دومرف  یم  روبع  « هنیدم » ياه هچوک  زا  شنامالغ  زا  نت  ود  اب  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  يزور 
هدنام ناما  رد  نم  تسد  زا  « مالسلا هیلع  » نیـسحلا نب  یلع  طقف  اما.ما  هتـشاذگ  همه  رـس  هبرـس  هنیدم  رد  نم  :» تفگ درک و  شیاقفر 

« .تسوا تبون  کنیا.تسا 

.دومرفن وا  هب  ییانتعا  ترضح  اما.دربدوخ  ابودیشک  ار  ناشیا  يابع  ، ترضح رس  تشپ  زا  ، نآ زا  سپ 

.دش عنام  ترضح  هکدننک  هیبنت  ار  وا  دنتساوخ  ودنتفرگ  سپ  ار  ماما  يابع  دنتفردرم و  نآ  لابند  ترضح  ناهارمه 

یم ار  شلامعا  يازج  يراکهانگ  ره  ، زور نآ  رد  هک  میراد  شیپرد  يزور  هکدـیئوگب  وا  هب  طـقف  دومرف «: شناـهارمه  هب  ترـضح 
« .دنیب
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(1) دومن هبوت  داتفا و  ماما  ياپ  يور  دیسر و  ناشیا  تمدخو  دش  رثأتم  تخس  ، ترضح مایپ  ندینش  زا  سپدرم  نآ 
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ضقانت

نیا هب  يا  همان  هلمج  زا.دومن  دوخ  تفالخ  يارب  مدرم  تقفاوم  بلج  هب  مادقا  رکبوبا  «، هلآو هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  تافوزا  سپ 
هدش عمج  ناناملـسم.هفاحق  یبا  مردپ  هب  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  هفیلخ  رکب  یبا  زا  :» تشون « هفاحق یبا  » شردـپ هب  نومـضم 

« .ینک تعیب  نم  اب  دیاب  مه  وت  نونکا.دنا  هداد  رارق  هفیلخ  ارم  دنا و  هدومن  تعیب  تفالخ  يارب  نم  اب  دنا و 

بجعت وت  کچوک  لقع  رب  تفرگ و  ما  هدنخ  نآ  ضقانت  زا  ودیـسر  متـسد  هب  وت  ضقانتم  همان  رـسپ ! يا  :» تشون خـساپ  رد  شردـپ 
!« (1) دنا هدرک  هفیلخارم  مدرم  » يا هتشون  دعبو  « ادخ لوسر  هفیلخ  رکب  یبا  زا  » هک يا  هتشون  همان  يادتبا.مدرک 
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ایندو « مالسلا هیلع  » یلع

دزن ینز  هک  دوب  راک  لوغـشم  ، دوب « اهیلع هللا  مالـس  » ارهز ترـضح  هب  قلعتم  هک  كدـف  هعرزم  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح  يزور 
میامنب وت  هب  ار  نیمز  ياه  هنیزخ  ات  نکرایتخا  دوخ  يرسمه  هب  ارم  «، مالسلا هیلع  » بلاطوبا رسپ  يا  :» درک ضرع  دش و  رهاظ  ترضح 

« .دنوش وت  ثراو  تنادنزرف  وت  زا  سپو  يدرگ  دایز  ياه  کلم  ياراد  ات 

« .متسه ایند  نم  :» تفگ ، دیسرپ ار  شمان  « مالسلا هیلع  » یلع

ار وا  ایند  هک  سکره  یتسارب  ، مشاـب یمن  اـیند  هب  بغار  مرازیباـیند و  زا  نم  هک  يوجب  يرگید  رهوش  درگ و  زاـب  دومرف «: وا  هب  یلع 
.تسین يرگید  زیچ  شیراکبیرف  نیا  زجب  ایند  راکو  تسا  هدرب  نایز  رایسب  ، دبیرفب

نم اریز.دروآ  مهاوخن  وت  يوس  هب  يور  ، يروایب ار  لـیابق  یهاـشداپ  نوراـق و  لاوما  تـالآرویز و  اـهجنگ و  نم  يارب  رگا  ، اـیند يا 
يزور هچنآ  هب  مدنسرخ 
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.تساه یتشز  اه و  يدب  اب  هکلب.تسین  نم  اب  ایند  يا  وت  راک.ما  هدش  هداد 

«. (1) ناساره یگشیمه  باذع  زا  مناسرت و  تمایق  زورزا  نم 

300 ص :
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ایند لثم 

.دوبن وا  اب  ندرک  جاودزا  هب  بغار  سکچیه  هک  درک  یم  یگدنز  ور  تشز  رایسب  ینزدنیوگ 

.دومن جاودزا  وا  اب  دوب  ریپ  روک و  هک  يریقف  درم  راچان  هب  هکنیا  ات 

ناراگتـساوخ نم  :» تفگ وا.دومن  اهدـیجمت  اه و  فیرعت  دوخزا  دـمآرد و  نخـس  هب  شرهوش  دزن  دوخ  لامج  نسحم  زا  نز  يزور 
« .دناشک وت  يوس  هب  ارم  وت  بوخ  تخب  اما  متشاد  يدایز 

رگا ، یتفگ دوخ  ییابیز  زا  هچنآ  تخاس «: راکشآ  ار  شغورد  وداد  وا  هب  ینکش  نادند  خساپ  ، دوب درخ  مهف و  بحاص  هک  روک  درم 
« .يوش روک  نم  بیصن  ات  دندرک  یمن  اهر  ار  وت  ناراد  مشچ  ، دوب تسردو  تسار 

تمحز صقن و  بیع و  اهدـص  ،و  دوب یهلا  رگا  شتاذـل  اه و  یـشوخوایند  قرب  قرز و  دـینادب.تسا  نز  نامه  لثم  ، ایند لثم  يرآ  »
جنرو
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ربماـیپ ناـشیا  سأر  رد  هک  راـگزور  ناریمـض  نـشور  ناـنیب و  عـقاو  ، تشادـن لاـبند  هـب  ار  ترخآ  باذـع  نـینچمه  دوـبن و  نآ  رد 
.« (1) دندش یم  هاوخ  ایند  ، دنرادرارق رارک  ردیح  دعبو  « ملسو هلآو  هللا  یلص  » مرکا
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ربمایپ اب  یهارمه 

نیا رد.دـیامن  هظعوـم  ار  مدرم  اـت  تفر  ربـنم  فرط  هب  دجـسمرد  تعاـمج  زاـمن  زا  سپ  « هـلآو هـیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  يزور 
.دوب هدش  درز  هدیرپ و  شتروص  گنر  هک  داتفا  باحصا  زا  یناوج  هب  شکرابم  مشچ  ، نیب

رایسب شیارب  ربمایپ  قارف  تشاد و  يدایز  هقالع  ادخ  لوسر  هب  هک  ناوج  نیا  ، دیسرپ ار  شلاوحا  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  زا 
ردایآ هک  تسا  نیا  نآ  و.تسا  هتفرگ  ارف  ارم  لاح  هب  اتزورید  زا  يا  هصغ  «، هلآو هیلع  هللا  یلص  » هللا لوسرای  :» درک ضرع  ، دوب تخس 

»؟ هنای دوب  مهاوخ  امش  رانک  رد  نآ  زا  سپ  تمایق و  زور 

تعاـطا ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  یناـسک  :» دومرف توـالت  ناوج  يارب  ار  هیآ  نیا  ترـضحو  دـش  لزاـن  ربماـیپ  رب  یحو  هظحل  نآ  رد 
نانآ تسا و  هدومرف  تیانع  تمعن  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسکاب  ، دنیامن
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.« (1) دنتسه یناتسود  بوخ  ناشیا  انامه.دنتسه  ناراکوکین  ناگدنهد و  یهاوگ  ، نایوگتسار ، ناربمایپ
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یتشهب تخرد 

.دید یتخرد  نتشاک  لاح  رد  ار  یصخش  هکدومرف  یم  روبع  یلحم  زا  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  يزور 

یم هرمث  رتدوزو  تسا  رت  ماودابو  رت  مکحم  وت  تخرد  زا  هک  منک  ییامنهار  یتخرد  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  ایآ  :» دومرف وا  هب  ترضح 
»؟ دهد

یلب : درک ضرع  درم 

وت يارب  تشهب  رد  تخرد  هد  یلاـعت  يادـخ  يوـگب ، ار  ربـکا » هللاو  هللا  ـالا  هلا  ـالو  هللادـمحلاو  هللا  ناحبـس  » هملک :)» دوـمرف ترـضح 
.( (1) تشاکدهاوخ
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مالغ يداش 

هنوگچ مدرم  هک  ینیب  یمن  رگم  :» تفگ وا  هب.دوب  داـش  لاحـشوخرایسب و  هک  دـید  ار  یمـالغ  ، یطحق راـگزور  رد  ، ناـگرزب زا  یکی 
»؟ يرادن یهودنا  وت  رگم.دنتسه  هصغ  مغ  رد  وراتفرگ 

رب ناهگان  درمگرزب  نآ.تسا  یفاک  نم  يارب  وا  تسا  مدـنگ  زا  رپ  شرابنا  هک  مراد  ییالوماریز.مرادـن  یمغ  نم  :» داد خـساپ  مـالغ 
يارب ار  وا  یـشاب و  هتـشاد  دوخ  دـنوادخ  هب  تبـسن  یتلاح  نینچ  ، ترمع رد  هک  تسا  هدـش  راب  کی  ایآ  :» تفگ دوخ  اب  دز و  شرس 

»؟ (1) ینادب یفاک  تدوخ 
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هعیش ياه  هناشن 

ترـضح رـس  تشپ  يا  هدـع  ، درب یم  فیرـشت  لزنم  هب  دجـسمزا  تعامج  زامن  زا  سپ  « مالـسلا هیلع  » یلع هک  یباـتهم  بش  کـیرد 
.دندرک یم  تکرح 

»؟ دیتسیک امش  :» دومرف نانآ  هب  « مالسلا هیلع  » ماما

« .میتسه امش  نایعیش  ام  :» دنتفگ

« .منیب یمن  امش  رد  ار  هعیش  ياه  هناشن  نم  اما  :» دومرف ترضح 

»؟ تسیچ هعیش  ياه  هناشن  رگم  :» دندرک ضرع 

رثا رد.دشاب  یم  فیعض  ناشمادنا  درز و  ناشراسخر  گنر  ، تدابعو بش  رد  يرادیب  رثا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  دومرف «:
�دجـس عوـکر و  رطاـخ  هب  ناـشیاه  تشپ  تسا و  هتفر  بقع  هـب  هزور  رثا  رد  ناـشیاه  مکـش  تـسا و  غورف  یب  ناشنامـشچ  ، هـیرگ

ياه ناهد.تسا  هتشگ  هدیمخ  ، دایز
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«(1) .مالسلا مهیلع  » تیب لها  نایعیش  تافص  تسا  نیا.تسا  هدیکشخ  هراومه  ، اعد ندناوخ  دایز  تهج  هب  اهنآ 
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دنوادخ رکش 

وارــس رب  شلزنم  ماـب  تـشپ  زا  يدرف  لاــح  نآ  رد.تشذــگیم  يا  هچوـکزا  يزور  هکدــنا  هتــشون  ناــگرزب  زا  یکی  تــالاح  رد 
.تخیررتسکاخ

: تفگ ، دنک یشاحف  دیوگب و  ازسان  وا  هب  هکنیا  نودب  نمؤم  درم 

مرـس رب  رتسکاخ  هک  ار  دنوادخ  رکـش  اما.دزیر  مرـس  رب  گنـس  هک  تسا  نیا  ، ما هدش  بکترم  هک  یناهانگ  نآ  اب  نم  قح.هللادمحلا  »
.« (1) دش هتخیر 
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تفگش یناتساد 

رود دوخ  لحم  زا  رام  یتقو  يزور.دوب  هدـیئاز  هچب  دـنچ  رام  کی  یـصخش  هناخرد  هک  تسا  هدـش  رکذ  « هیناـمعنلا راونا  » باـتک رد 
يا هشوگ  زا  ، دنیببار رام  لمعلا  سکع  هکنیا  يارب  درک و  سوبحم  داد و  رارق  ار  یفرظ  رام ، ياه  هچب  يور  لزنم  بحاص  ، دوب هدـش 

.دش ارجام  دهاش 

.دنا هدش  ینادنز  شیاه  هچب  دید  ، تشگزاب شلحم  هب  رام  یتقو 

ار دوخ  رـس.دروخرب  يریـش  فرظ  هب  هکنیا  ات  درک  شدرگدوخ  فارطا  رد  يردق  رام.تسا  هدرک  ار  راک  نیا  هناخبحاص  هک  دیمهف 
نیا راب  دـنچ.تخیر  فرظ  رد  هرابود  ، هدرک طولخم  دوخ  مس  اـب  ار  نآ  دـعب  دروخ و  ، دوب نآ  رد  هک  ار  يریـشو  درک  فرظ  لـخاد 

.دش مومسم  هدرکرییغت و  ریش  گنر  الماک  ات  دومن  رارکت  ار  لمع 

دعب هظحل  دنچ.دریگب  ماقتنا  دهاوخ  یم  رام  هک  دیمهف  صخش  نآ 
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.دومن دازآ  ار  نانآ  تشادرب و  دوب  هتشاذگرام  ياه  هچب  يور  هک  ار  یفرظ  صخش  نآ  ، دوب هدش  رود  اجنآ  زا  رام  هک 

دروآ نوریب  دومن و  نآ  نورد  ار  دوخ  ندب  زا  یتمسق  تفرریـش و  فرظ  نامه  غارـس  هب  ، دنا هدش  دازآ  شیاه  هچب  دیمهف  رام  نوچ 
.(1) دروخب ار  نآ  دناوتن  یسک  ات  دزاس  هدولآ  فیثک و  ار  ریش  ات  درک  یعس  ردقنآ  و 

311 ص :
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دهع هب  يافو 

لزنماقافتا.مدوب هتفر  « هفوک » رهش هب  تراجت  يارب  :» تفگ هک  هدرک  هک  هدرک  لقن  یصخش  زا  « یسربط خیش  «،» نایبلا عمجم  » ریـسفت رد 
ات متفر و  شمعا  تمدـخ  ، مدوب هفوک  رد  هک  اهزور  زا  یکی.تشادرارق  هعیـش  ءاهقف  ناگرزب و  زا  « شمعا نامیلـس  » هناخ کیدزن  اـم 
وه الا  هلا  هنا ال  هللا  دهـشا  :» دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ، درک یم  تدابع  هک  روطنامه  راوگرزب  نآ.مدوب  ناـشیا  تمدـخ  رحـس  ماـگنه 

هدنراد اپ  رب  وا  تسین و  وا  زج  ییادخ  هک  درخ  نابحاص  ناگتـشرف و  ، ادخ دنهد  یم  تداهـش  .« (1) طسقلابهمئاق ملعلاواو  هکئالملاو 
دنوادخ دزن  ار  یهاوگ  نیاو  تسا  هداد  یهاوگ  نآ  هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  مهد  یم  یهاوگ  نمو  دومرف «: دـعب  و.تسا  یهلا  طسق 

« .مراذگیم تناما  هب 

زامنزا نوچ.دناد  یم  يزیچ  هراب  نیا  رد  شمعا  دبال  متفگ  دوخ  اب 
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.مدیسرپ ار  شنخس  تلع  دش ، غراف 

« .تفگ مهاوخ  وت  هب  ار  عوضوم  دعب  ات  درذگب  یتدم  ات  نک  ربص  :» تفگ

:» دومرف « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  :) تفگ.مدرک رارکت  ار  شیوخ  لاؤس  مدیـسر و  وا  تمدـخ  يزور  یتدـم  تشذـگزا  سپ 
هب سکره  زا  نم  تسا و  نم  دزن  هدـنب  نیازا  يدـهع  دـیامرف «: یم  دـنوادخ  دوش و  یم  هدروآ  تماـیق  زور  یهاوگ  تداهـش و  نیا 

.( (1) دیئامن تشهب  لخاد  ارم  هدنب  نیا  سپ  ، مرتراوازس دهع ، يافو 
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نیما زابرس 

سک ره  دیـسر  روتـسد  گنج  یهدنامرف  زا.دش  يروآ  عمج  يدایز  مئانغ  ، داتفا ناناملـسم  تسد  هب  دش و  حتف  « نیادم » هکنآ زا  سپ 
نیا رد.درک  میلـست  دوب ، هدروآ  تسدب  هچنآ  سکره.ددرگ  میـسقت  همه  نیب  هنالداع  ات  دـهد  لیوحت  دـیاب  هدروآ ، تسدـب  یتمینغ 

.دومن میلست  شا  هدنامرف  هب  ار  یتنطلس  تارهاوج  زا  رپ  يا  هبعجو  درک  هعجارم  یناوج  نایم ،

»؟ يا هتشادرب  هبعج  زا  مه  يزیچ  ایآ  :» دیسرپ وا  زا  هدنامرف 

هزاـجا نم  تسا و  لاـملا  تیب  هب  قلعتم  هبعج  نیا.مدروآ  یمن  اـجنیا  هب  ار  هبعج  زگره  ، متـشادن ادـخ  هب  ناـمیا  نم  رگا  ریخ ، :» تفگ
« .مهد یمن  دوخ  هب  ندرک  تنایخ 

یمن یفرعم  ار  دوخ  :» تفگ خساپ  رد  .دیـسرپ  ار  وا  مان  هدـنامرف  سپـس.دنتفگ  نیـسحت  ار  وا  دـندش و  لاحـشوخ  همه  نخـس  نیا  زا 
اریز.منک
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زا ما و  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  ادخ  يارب  نم.دیزاس  يراجاه  نابزرس  رب  ارم  مان  دیهد و  رارق  انثو  حدم  قیوشت و  دروم  ارم  مسرت  یم 
.« (1) مرادن يراظتنا  نارگید 
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لامعا لوبق 

ادیپ مه  يدایز  نارادـفرط  هدـش و  نید  ملع و  یعدـم  هدـش و  ادـیپ  « هنیدـم » رد یـصخش  هک  تسا  هدـش  لقن  یفاک  لوصا  باتک  رد 
.دوب هدرک 

.دندوتس یمار  يو  دنتخانش و  یم  ییوکین  هب  ار  وا  مدرم 

هب ، داتفا هار  هب  وا  لابند  نیاربانب.دـیامن  نشور  مدرم  دزن  ار  شیاـعدا  ندوب  بذـک  تفرگ  میمـصت  « مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما  يزور 
هکنیا نودب  دیـسر و  يا  هزاغم  هب  یتدم  زا  سپدرم.دنیب  یم  ار  وا  لامعاو  دراد  رارق  شرـس  تشپ  ماما  هک  دوبن  هجوتم  وا  هک  يروط 

.دشدر تشاذگ و  بیج  رد  رانا  هنادود  ، دیوگب يزیچ  شبحاص  هب 

.داد همادا  دوخ  هار  هب  تشادرب و  اونان  عالطا  نودب  نان  ددع  ود  زاب  دیسر و  ییاونان  هزاغم  هب  ، رگید يا  هظحل  زا  سپ 

.تشذگو داد  وا  هب  دوب  هتشادرب  ار  هچنآ  دیسر و  يریقف  هب  هار  رد 
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هیلع » ماـما زا  ادـتبا  درم.دومن  لاؤس  ار  ارجاـم  دـناوخارف و  اروا  ، دوـب هدوـمرف  هدـهاشم  ار  يو  تـالاح  هک  « مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما 
.دیامرف یفرعم  ار  دوخ  تساوخ  « مالسلا

« .ادخ ناگدنب  زا  يا  هدنب  :» دومرف « مالسلا هیلع  » ماما

»؟ يا هداوناخ  هچ  زا  :» دیسرپ

مشاه ینب  : دومرف

»؟ یتسه يرهش  هچ  نکاس  :» درک لاوس 

هنیدم : دومرف

»؟ یتسه « مالسلا هیلع  » دمحم نب  رفعجدیاش  :» تفگ درم 

يرآ : دومرف

»!؟ یعالطا یب  نآرق  زا  ارچ  ، يراد هک  یلیصا  هداوناخ  نآاب  :» تفگ رتشیب  هچ  ره  یمرش  یب  اب  ، تخانش ار  ترضح  یتقو 

»؟ متسه عالطا  نودب  نآرق  هیآ  مادک  زا  :» دومرف مارآ  ینحل  اب  « مالسلا هیلع  » ماما

وا ربارب  هد  دـنوادخ  ، دـهد ماجنا  کین  راک  کی  هک  یـسک  «(1) اهلاثمارـشع هلف  هنـسحلاب  ءاج  نم   » هک يا  هدـناوخن  رگم  ایآ  تفگ «:
یئازج ، هانگ کی  نامه  زج  ، دهد ماجنا  تشز  راک  کی  هک  یسک  «(2) اهلثم آلا  يزجیالف  هئیشلاب  ءاج  نم  » نینچمهو.دهد یم  شاداپ 

.دنیب یمن 

شش یس و  ، دننک رسک  متانسح  زا  ار  مناهانگ  رگا  لاح.مدرب  باوث  لهچو  مداد  يریقف  هب  ار  نان  ددع  ود  رانا و  ددع  ود  نم  نونکا 
!« دوش یم  بوسحم  نم  يارب  باوث 

نم هللا  لبقتی  امنا  يا «»؟ هدناوخ  ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  ایآ  دومرف «: خساپ  ، دید یم  یهارمگ  تلالض و  رد  ار  يو  هک  « مالسلا هیلع  » ماما
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.دریذپ یم  يوقت  اب  حلاص و  ناگدنب  زا  طقف  ار  لامعا  دنوادخ  «(1) نیقتملا

رد وت  هک  ییاطخ.درادن  تقفاوم  يوقت  اب  زگره  ، يا هداد  ماجنا  وت  هک  يراک.تشاد  دهاوخن  دوجو  مه  يا  هنـسح  ، دشابن يوقت  رگا 
« .ناریقف هب  نآ  قافنا  اب  هن.دوش  ناربج  شنابحاص  هب  اهنآ  نداد  سپ  اب  طقف  ، يا هدش  بکترم  راک  نآ 

اجنآ زا  درک و  ماما  هب  يدنت  هاگن  یمرشیب  اب  ، دریذپب ار  ترضح  شیامرف  هکنیا  نودب  ، دوب رو  هطوغ  دوخ  هابتشا  رد  نانچمه  هک  درم 
.(2) دش رود 
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دنوادخ يدونشخ 

.درک وگتفگ  وا  اب  یتعاس  تفر و  شرادید  هب  نینمؤم  زا  یکی  هک  دنا  هتشون  « ضایع نب  لیضف  » تالاح رد 

« .میتشاد یبوخ  سلجم  هک  هللادمحلا  :» تفگ ، دورب تساوخ  لیضف  تسود  یتقو.دندومن  لقن  رگیدکی  يارب  یتایاکح  ، تعاس نآ  رد 

نآ.ددـصرد نم  مدنـسپب و  نم  هک  ییوگب  ار  يزیچ  يدرکیم  یعـسوت  ، تعاـس کـی  نیا  رد.دوبن  یـشوخ  سلجم  هن  :» تفگ لیـضف 
لاـمعا رب  رظاـن  رـضاح و  هک  ار  يدـنوادخ  مـیا  هداـتفا  رکف  هـب  لاـح  هـب  اـت  اـیآ  یلو.میاـمن  داـش  ار  وـت  ، دوـخ نانخـساب  هـک  مدوـب 

»؟ (1) میئامن دونشخ  ، تسام
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ادخ يارب  عضاوت 

نآ نوچ  دیـسر ، ارف  راطفا  تقو  هک  یماگنه  .تشاد  فیرـشت  « اـبق دجـسم  » رد يا  هبنـش  جـنپ  بش  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر 
« .تسه یندیماشآاجنیا  رد  ایآ  :» دومرف باحصا  زا  یکی  هب  اذل.دیامن  راطفا  تساوخ  ، دوب هزور  ترضح 

.درب ترضح  تمدخ  ، دوب هدش  هتخیر  نآ  رد  لسع  هکریش  فرظ  کی  « يراصنا یلوخ  نب  سوا  »

رب ار  فرظ  ، دـنک لیم  هک  نآ  زا  لـبق  اـما.درب  ناـهد  فرط  هب  ، دـشونب هکنآ  ياربو  تفرگار  فرظ  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر 
ار نآ  هنو  مشون  یم  ار  نآ  هن  رطاخ  نیمه  هب  تسا  یفاک  اـهنآ  زا  یکی  نم  يارب  و.تسا  عون  ود  یندـیماشآ  نیا  :» دومرف داـهن  نیمز 

عضاوت دنوادخ  يارب  هک  سکره  .منک  یم  يراددوخ  ندروخزا  میامن و  یم  عضاوت  ادخ  يارب  هکلب.منک  یم  مارح 
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.دننکیم تسپ  ار  وا  ، دزرو ربکت  هک  سکرهودنک  یم  زیزع  ار  وا  ادخ  ، دیامن

هک ار  یـسک  دنوادخ.دیامن  یم  مورحم  ار  وا  ادخ  ، دنک يور  هدایز  هک  ره  ودهد  یم  شیزور  ، دنک يور  هنایم  یگدنز  رد  هک  ره  و 
.« (1) دراد تسود  ، دنکدایدایز گرم  زا 
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هانگ يا  هظحل 

یم یهارمه  ار  ترـضح  نآ  ، اه ترفاسم  زا  یکی  رد  ، دـمآ یمرامـش  هب  « مالـسلا هیلع  » یـسیع ترـضح  نارای  زا  هک  يدـق  هاتوکدرم 
.دندیسر يدور  هب  هکنیا  ات  ، درک

.درک روبع  نآ  زا  تشاذگ و  مدق  بآ  يور  درک و  يراج  نابز  ربارادخ  مان  ، لماک نامیا  نیقی و  اب  « مالسلا هیلع  » یسیع ترضح 

زا سپ.درک  تکرح  ترـضح  لاـبند  هب  دربار و  ادـخ  ماـن  ، دـید لاـح  نآ  رد  ار  « مالـسلا هیلع  » یـسیع ترـضح  نوچ  دـق  هاـتوک  درم 
حور « مالسلا هیلع  » یسیع نیا  نونکا  :» درکرکف دوخ  اب  اروا  تفرگ و  ارف  ار  درم  نآ  ینیبدوخ  دسح و  ، بآ يور  ندومیپ  هار  يرادقم 

»؟ تسا يرترب  نم  رب  ار  وا  ایآ  میامیپ  یم  هار  بآ  يور  رب  مه  نم  دوریم و  هار  بآ  يور  رب  هک  تسا  هللا 

هبودش جراخ  يداع  تلاح  زا  ، درک روطخ  وا  نهذ  هب  رکف  نیا  ات 
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.دیبلط کمک  « مالسلا هیلع  » یسیع ترضح  زا  ودزدایرف  ناهگان.تفر  بآ  ریز 

»؟ یتفر ورف  بآ  ریز  هب  هک  یتفگ  هچ  ، درم يا  :» دومرف وا  هب  سپس.دروآ  الاب  تفرگ و  ار  وا  تسد  ترضح 

رد ار  وت  دـنوادخ  هک  يداد  رارق  یماقم  رد  ار  دوخ  دومرف «: وا  هب  ترـضح  هاگنآ.درک  فیرعت  ناشیا  يارب  ار  ارجام  ، دـق هاتوک  درم 
« .امن هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  یتفگ  هچنآ  زا  نونکا.يدش  عقاو  یهلا  مشخ  دروم  تهج  نیا  هب.تسا  هدادنرارق  اجنآ 

.(1) دینادرگزاب وا  هب  ، تشاد هک  ار  یماقمدنوادخ  دومن و  هبوت  ، دوب هدش  بکترم  هک  یهانگزا  درم  نآ 

ص:323
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یهلا هاگرد  ناکیدزن 

زا.دوب درز  ناشراسخر  فیعض و  رایسب  ناشیاه  ندبودندوب  نوزحم  رایسب  هکدید  ار  رفن  هس  « مالسلا هیلع  » میرم نب  یـسیع  ترـضح 
»؟ تسا هتخادنا  زور  نیا  هب  ار  امشزیچ  هچ  :» دیسرپ نانآ 

« .دنوادخ زا  فوخ  :» دندرک ضرع 

« .دهد رارق  شیوخ  ناما  درومار  وا  هک  تسا  قح  دنوادخ  رب  ، دسرتب ادخ  زا  یسک  رگا  :» دومرف

.دیسرپار تلع  ترضح.دندوب  یلبقرفن  هسزا  رت  مومغم  رایسب  نانآ.دید  ار  رگید  رفن  هس  ، یتدم زا  سپ 

« .تسا هدومن  لاح  هدرسفا  نینچ  ار  ام  یهلا  تمحر  هب  قوش  :» دنتفگ

امش هب  ، دیراد دیما  امش  هچنآ  هک  تسا  قح  دنوادخ  رب  :» دومرف
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« .دنک تیانع 

.دش ایوج  ار  نانآ  لاوحاودید  ار  رگید  نیگمغدرف  هس  نآزا  سپ 

« .تسا هتخاس  هدرمژپ  هدزمغ و  نینچ  ار  ام  دنوادخ  یتسود  :» دنتفگ

.« (1) دیتسه یهلا  هاگرد  ناکیدزنامش  هک  یتسار  هب  :» دومرف
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هیده

یم هناخ  اب  دوخ  اـب  دوب و  هدـیرخ  يزیچ  دوخ  هداوناـخ  يارب  هکدومرف  هدـهاشمار  « هنیدـم » لـها زا  يدرم  « مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما 
.دیشک تلاجخ  تسا ، هدید  ار  وا  ترضح  هک  دیمهف  درم  نآ  یتقو.درب 

هب ، يرب یم  هناخ  هب  يا و  هدرک  هیهت  ار  يزیچ  تا  هداوناخ  يارب  هک  یهد  یم  ماجنا  يا  هدیدنـسپ  راک  هچ  :» دومرف وا  هب  ترـضح  اما 
مریگ و شود  رب  مرخب و  دوـخ  هداوناـخ  يارب  يزیچ  متـشاد  تـسود  نـم  ، دوـبن مدرم  زا  یـضعب  ییوـج  بـیع  رگا  دـنگوسدنوادخ 

.« (1) مربب ناشیارب 
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شخب يداش  ربخ 

جاودزا بلطواد  دوخ  دیدرگ و  ناملـسم  دش ، هتـشک  « ربیخ » هعلق رد  ، دوهی ناگرزب  زا  « بطخا نب  یح  » شردپ هک  نآ  زا  سپ  « هیفـص »
.دیدرگ وا  بیصن  مه  راختفا  نیا  دش و  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسراب 

هیلع هللا  یلـص  » ربمایپ رگید  نارـسمه  « هصفح »و« هشیاع ،» تشاذـگ اپ  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  هناـخ  هب  هیفـص  هک  یماـگنهزا 
.دندرک یم  باطخ  « يدوهی » اروا «، هلآو

.دومن تیاکش  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ تمدخ  ، دوب تحاران  رایسب  ودنآ  ءازهتسا  رخسمت و  زا  هک  هیفص 

تردپ هک  یتفگن  نانآ  هب  ارچ  :)» دومرف وداد  يرادـلد  ار  وا  دـش و  تحاران  رایـسب  ، هلئـسم نیا  ندینـش  اب  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ
)»؟ یتسه « هلآو هیلع  هللا  یلص  » یفطصم دمحم  رسمهو  تسا  یسوم  تیومع  نوراه و 

ارودنآ رخسمت  درک و  نامداش  ار  وا  نیرفآراختفا  ربخ  نیا  اب  ربمایپ 
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.(1) دومن رثا  یب 
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تمهت

نب یح  » رتخد »و  هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ رسمه  هیفص  ،» دوب فکتعمدجـسمرد  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  هک  یتاقوا  زا  یکی 
.تفر ناشیا  ندید  هب  « بطخا

نخس وا  اب  هار  رد  دومن و  هقردب  ار  وا  ، هار زا  يرادقم  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ.دوش جراخ  دجـسم  زا  تساوخ  هیفـص  هک  یماگنه 
« .درک روبع  اجنامه  زا  راصنازا  يدرم  ، هار نیب  رد.تفگ  یم 

صخـش نآ  « .تسا نم  رـسمه  ، هیفـص ، نز نیا  ،» دومرف وا  هب  دناوخارف و  دـنلب  يادـص  اب  ار  درم  نآ  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر 
« .درببدب نامگ  امش  هب  یسک  هک  اشاح  «، هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  يا  :» درک ضرع 

كاله ار  وت  دوش و  دراو  وت  رب  هک  مدیسرت  ، دریگ یم  ياج  یمدآ  نوخو  گر  رد  ناطیش  :» دومرف « هلآو هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  و 
« .دیامن
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ندز تمهت  لامتحا  هک  دهد  رارق  ییاه  تیعقوم  رد  ار  دوخ  ، دنناد یم  حلاصار  وا  مدرم  هکنیا  لایخ  هب  دیابن  رادـنید  لقاع و  صخش 
.« (1) تسهوا هب 
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یگدنب مسرو  هار 

سابل هک  مدید  ار  يو  ناتسمز  لصف  رد.تشاذگ  رثا  نم  ردرایسب  هک  مدرک  وا  اب  یتبحص  مدیسر و  یمالغ  هب  يزور  : تفگیم يدرف 
.تسا هدیشوپن  یفاک  سابل  ارچ  مدیسرپ  وا  زا.تشاد  نترب  یمک 

« .مرادن رایتخا  رد  یسابل  :» تفگ

»؟ ینکیمن بلط  یسک  زا  ارچ  متفگ «:

« .دهاوخب يزیچ  یسک  زا  شیالوم  زا  ریغ  هب  درادن  قح  هدنب  :» داد خساپ  مالغ 

»؟ ینک یمن  اضاقت  تیالوم  زا  ارچ  ، یتفگ تسار  :» متفگ

« .داد یم  نم  هب  ، تساوخ یمرگا  ؛ دنیب یم  لاح  نیا  رد  ارم  میالوم  تفگ «: باوج 

یقیقح يالوم  هاگشیپرد  یگدنب  شور  هار و  هک  میدیمهف 
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.(1) تسا مالغ  نیمه  شورو  هار  لاعتم  دنوادخ 

332 ص :

122 هحفص - لوا دلج  ، شنیرفآزار یگدنب  - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 352 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_332_1
http://www.ghaemiyeh.com


هدشمگ ياصع 

لاـم ناـج و  ظـفاح  مه  ادـخ  ، دـیوش ادـخ  هدـنب  یتساررگا  دـیامرف «: یم  « لـئاسلا حـالف  » باـتک رد  همحرلا  هیلع  « سوواـط نب  دیـس  »
.درک دهاوخ  يرایار  وت  تسا و  رادیب  وت  يادخ  یباوخب  رگا.دوب  دهاوخامش 

.دیامرف ظفح  میارب  ار  اهنآ  هک  مهاوخ  یموا  زا  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  تسا  نیا  نم  شور 

هدایپ میدیسر و  یلزنم  هب  بش  همین.مدوب  هتسب  هواجک  ریز  ار  نآ  هار  رد  متشاد و  هارمه  ییاصع  ، جح رفـس  رد  لاس  کی  لاثم  روطب 
زا یکی.دـشاب  هداـتفا  هار  نیب  رد  هـک  مدز  سدـح.متفاین  ار  نآ  ، مدرک وجتـسج  هـچ  ره  اـما  ؛ مرادرب ار  اـصع  هـک  مـتفر  نـم  میدـش و 

.دنک ادیپ  ار  میاصع  هک  متساوخ  وا  زا  مدناوخ و  ار  مناتسود 

لام هک  متفگ  وا  هب  نم  اما  درمش  لاحم  ار  اصع  ندش  ادیپادتبا  وا 
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.دنک ادیپ  ار  اصع  دورب و  ات  دش  راوس  یبکرم  رب  وا  هرخالاب.ما  هدرپس  مویق  یح و  يادخ  هب  ار  ملام  نم  ، تسین یندش  مگ  نم 

نم » هک یتساربدرادربودـنیبب  ار  نآ  شبحاص  ات  ، دـنا هدرک  نازیوآ  یبوچ  هب  ار  اصع  دـید  هک  دوب  هدـشن  رود  هلفاق  ياهتنا  زا  زونه  و 
.« (1) دیامن یم  تیافک  ار  وا  ادخ  ، دنک لکوت  ادخ  هب  هک  سکره  « یفک هیلع  لکوت 
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تموکحو ییادخ  ياعدا 

ياعدا نوعرف  هکدناوخ  دیجم  نآرق  رد  یتقو  ، تفر یم  رامش  هب  يو  يروطارپمازا  یناتسا  رصم » » هک یـسابع  هفیلخ  « دیـشرلا نوراه  »
« .نک راضحا  نم  يارب  ار  دارفا  نیرت  تسپ  تفگ «: شریزو  هب  درک و  بجعت  ، تسا هدرک  ییادخ 

.درب رابرد  هب  تفای و  ، درک یم  يزاب  یگس  هلوتاب  هک  ار  يا  هدیلوژ  درم  يا  هبارخرد  ودرک  شدرگ  رهش  رد  ریزو 

»؟ ینک هرادا  یناوت  یم  منک  رصم  نارمکح  ار  وت  رگا  :» تفگ وا  هب  هفیلخ 

يرآ : تفگ

رتشیب يراسمرش  ثعاب  ات  منک  یم  بوصنم  رصم  تموکح  هب  هدرک  ییادخ  ياعدا  نوعرف  هکنیا  هطـساو  هب  ار  وت  نم  :» تفگ نوراه 
« .دوش وا 
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.(1) دیسر تنطلس  هب  زین  شدنزرف  ، درم نیا  تموکح  زا  سپ  هک  تسا  هدش  لقن 
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تدابع رجا 

.دوب رانا  ددع  ود  طقف  شراطفا  اه  بش  هزور و  اهزور  ، لاس داتفه  يدباع  هک  تسا  هدش  لقن 

زا ار  دوـخ  یتـح  هک  ییاـج  اـت.دوب  نیبـشوخ  شتداـبع  هب  تبـسنو  درک  یم  باـسح  شتداـبع  يور  یلیخ  ، لاـس داـتفه  نیا  رد  يو 
.تسناد یم  راکبلطدنوادخ 

يارب شفطل  رطاخب  دـنوادخ  هک  يرانا  ددـع  ود  يواسم  یتح  ، شتدابع لاس  داتفه  رجا  دـش  مولعم  دندیجنـس ، ار  يو  تدابع  یتقو 
.(1) تسا هدوبن  ، هدروآ یم  مهارف  يو 

337 ص :
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تدابع هزادنا 

.دومن راضحا  ار  « مالسلا هیلع  » داجس ترضح  يوما  هفیلخ  « ماشه » هک تسا  هدش  لقن  « راونالاراحب » باتک رد 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ رـسپ  يا  :) تفگ دـش و  هدز  تفگـش  رایـسب  ناشیا  يرغـال  فعـض و  زا  ، دومن هدـهاشم  ار  ترـضح  یتقو 
( .دیزادنایب تمحز  هب  نینچ  اردوخ  هک  تسین  راوازس  ، دیتسه تلاسر  نادناخ  زاامش  « ملسو

باوج رد  ربمایپ  اما.درک  یم  تدابع  ردقنآ  ارچ  هکدنتفرگ  یمداریا  مه  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  مدـج  رب  :) دومرف ترـضح 
)؟ مشاب راذگرکش  يا  هدنب  دیابن  ایآ  :» دومرف یماهنآ 

ردـقنآ دبـسچب و  تشپ  هب  ممکـش  تسوپ  هک  يروط  هب  ، مریگب هزور  ار  زور  ره  منک و  رمع  ایند  رخآ  ات  لوا  زا  رگا  :» دومرف هاگنآ  و 
هک منک  هیرگ 

338 ص :
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هب ، تسا هدرک  تیانع  نمرب  مراگدرورپ  هک  ییاه  تمعنزا  مهد  کی  رکش  ما  هتـسناوتن...و  دتفایب  میاه  هنوگ  يور  منامـشچ  کلپ و 
.« (1) مروآ ياج 
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456 هحفص - رگید يارس  - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 359 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_339_1
http://www.ghaemiyeh.com


یعقاو جنگ 

ثعاب يو  هب  ناطلـس  دایز  هقالع  هک  ییاج  ات.دوب  دنمقالع  رایـسب  مالغ  نیا  هب  تشاد و  زاّیا » » مان هب  یمالغ  « يونزغ دومحم  ناطلـس  »
.دوب هدش  ناطلس  ناکیدزن  تداسح 

یقاـتا رطاـخ  نیمه  هبو  دزاـس  یم  ناـهنپ  یلحم  ردو  ددزد  یماروت  ياـه  هنیجنگ  رئاـخذ  زاـیا  هکدـنداد  شرازگ  ناطلـس  هب  يزور  »
یم قاطا  نآدراو  اهنت  شدوخ  تاقوا  یهاگ  طقف.دـهد  یمن  هار  نآ  هب  ار  سکچیه  دـیامن و  یم  لفق  هشیمه  ار  نآ  برد  هتخاس و 

« .ددرگ یم  زاب  ، هدرباجنآ هب  تسا  هدیدزد  ار  هچنآ  دوش و 

نیرومأم داد  روتسد  تسین ، يراک  اطخ  صخش  زایا  دنامهفب  اهنآ  هب  هکنیا  يارب  یلو  درک ، یمن  رواب  ار  نانآ  نخس  دومحم  ناطلس 
.دنربب شدزن  هب  دنتفای  هچ  رهو  دننک  وجتسج  ار  اجنآ  هتسکشار و  قاتا  رد 

ص:340
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شفک و سابل و  تسد  کی  زج  اجنآ  رد  اما.دـندش  اجنآ  دراو  ، هتـسکش ار  قاـتا  برد  دـندرک و  ارجا  ار  ناطلـس  روتـسد  نیرومأـم 
.دندشن قفوم  زاباما  ، دننک ادیپ  يزیچ  دیاش  دندنک  ار  قاتا  فک  سپس.دندرکن  ادیپ  يزیچ  هنهک  نیتسوپ 

هک تسا  نیا  بلطم  تقیقح  تفگ «: زایا  .تساوخ  حیـضوت  وازا  درک و  راضحا  ار  زایا  ناطلـس  ، دـنداهن نایم  رد  ناطلـس  اب  ار  ارجام 
هدش ناطلس  نیـشنمه  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  مراک  نونکا.مدوبن  شیب  نکراخ  کی  ، امـش اب  تمزالم  ماقم  هب  ندیـسرزا  لبق  نم 

رب منکیم و  نت  رب  ار  سابل  مور و  یم  اجنآ  هب  هتـشاذگ و  قاتا  رد  ار  ینکراخ  سابل  مدوب ، هراک  هچ  البق  دورن  مداـی  هکنیا  يارب  و.ما 
.« (1) مدرگن هزات  ماقم  هتفیرف  موشن و  رورغم  ات  منز  یم  گناب  مدوخ 
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يراصنا یضترم  خیش 

سپ يو.تفای  تافو  فجن  رد  1291 لاس رد  ناشیا.دوب  « فرشا فجن  » مهم عجارم  ناگرزب و  زا  « كرت نسح  دیـس  هللا  تیآ  » موحرم
.دیدرگ جراخ  سرد  سیردت  لوغشم  یتدم  زا  سپودش  فرشم  فرشا  فجن  هب  « البرک » رد لیصحت  زا 

.تفر دجسم  هب  سیردت  تقو  زا  رتدوز  فداصت  بسح  رب  يزور 

رد داد و  ارف  شوگ  درم  نآ  ثحب  هب  دیس.دوب  سیردت  مرگرس  هک  داتفا  يدرف  هب  شمشچ  ، دوب هتـسشن  دجـسم  رد  اهنت  هک  روطنامه 
.داتفا تریح  هب  وا  يداتساو  رحبت  زا  نایاپ 

رگید زور  دنچ  ، دوب هدش  وا  سرد  هتفیـش  نوچ.تسـشن  درم  نآ  سرد  ياپ  تفر و  دجـسم  هب  ررقم  تقو  زا  رتدوز  أدمع  رگید  زور 
.درک رارکتارراک  نیا 
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هتشگزاب ناریا  زا  شا  هلاسراهچ  رفـس  زا  یگزات  هب  هک  تسا  « يراصنا یـضترم  خیـش  ،» درف نآ  هک  دش  مولعم  دیـسرپ  قیقحت  زا  سپ 
.دوب

شسرد تسا و  یلضاف  درم  يراصنا  خیش  هک  تسا  هتشگ  ملسم  نم  يارب  :» تفگ شنادرگاش  هب  سرد  عورش  زا  لبق  دیـس  دعب  زور 
« .میور یم  ناشیا  سرد  ياپ  هب  امش  همه  نم و  دعب  هب  زورما  زا  رطاخ  نیمه  هب.تسا  رتدیفم  امش  يارب 

.دیسر تیعجرم  ماقم  هب  یتدم  زا  سپودش  دایز  يراصنا  خیش  ترهش  ، دعب هب  زور  نآ  زا 

هتـشاذگ كرت  نسح  دیـس  موحرم  هدهع  هب  دومرف ، یم  خیـش  هک  یـسورد  سیردـت  لاس 1281 ، رد  يراـصنا  خیـش  تاـفو  زا  سپ 
.(1) دش

343 ص :

146 هحفص - دیحوت - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 363 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_343_1
http://www.ghaemiyeh.com


رگناوت هیاسمه 

نیا.درک یم  یگدنز  يریقف  درم  دادغب » » رهـش رد  ، یـسابع هفیلخ  « يداه یـسوم  » نامز رد  هک  تسا  هدـش  لقن  « راونالاراحب » باتک رد 
هب ات  تشاد  یعـس  هشیمه  ریقف  درم  نیا.دـیزرو  یم  تداسح  وا  هب  تبـسن  ریقف  درم  دوب و  رگناوت  رایـسب  هک  تشاد  يا  هیاـسمه  درم 

.دش یمن  قفوم  زگره  اما  ، دیامن تیذا  ار  وا  ای  دنک و  يریگولج  رگناوت  درم  ندش  دنمتورث  زا  يوحن 

نیا رثا  رد  ، یلوـپ ندروآ  تسدـب  یناـمز و  رید  زا  سپ  هکنیاات.دـش  یم  هفاـضا  يو  دــسح  تدــش  رب  ، تشذــگ یم  ناـمز  هـچ  ره 
.دزاس یلمع  رتهب  ار  دوخ  هشقن  ات  دیامن  يرادیرخ  ار  یمالغ  تفرگ  میمصت  ، تداسح

.دیسر ییاناوت  هب  دش و  گرزب  مک  مک  هکنیاات  درک  يو  هب  يدایز  فطل  درب و  شلزنم  هب  دیرخ و  ار  یمالغ 

ربارب رد  ، مالغ يا  :» تفگ وا  هب  دناوخارف و  ار  دوخ  مالغ  يزور 
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»؟ دوب یهاوخ  هنوگچ  نم  نامرف 

منادب رگا  درک و  مهاوخ  ار  راک  نیا  ، مزادنا شتآ  هب  ار  مدوخ  هک  تسا  نیا  رد  وت  ياضر  منادـب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  :» تفگ مالغ 
« .درک مهاوخ  نینچ  هتبلا  منک ، قرغ  ایرد  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  رب  وت  نامرف 

میارب ار  نآ  هک  مراودیما  ، مهد ماجنا  یمهم  راک  مراد  دصق  :» تفگودیسوب ار  شرس  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ار  مالغ  دوسحدرم  و 
« .یهد ماجنا 

« .مهد ماجنا  ات  متسه  هدامآ  نمتسیچ  وت  راک  :» دیسرپ مالغ 

« .درک مهاوخ  ربخ  ار  وت  ، دیسر نآ  تقو  نوچ  ، تسا هدیسرن  نآ  تقو  زونه  تفگ «: دوسح 

: تفگو دز  ادص  ار  مالغ  دوسح  درم  يزور.تشذگ  لاس  کی 

« .مدوب هتفگ  وت  هب  هک  تسا  يراک  ماجنا  تقو  کنیا  »

« .منک تعاطا  ات  هدب  نامرف  :» تفگ مالغ 

« .دوش هتشک  مرگناوت  هیاسمه  مراد  تسود  :» تفگ دوسح 

« .مشکب ار  وا  ات  مور  یم  نونکا  :» تفگ مالغ 

: داد خساپ  ودش  لاحشوخ  مالغ  نخس  نیا  ندینش  اب  دوسح  درم 

يریبدـت لیلد  نیا  هب.دـنراذگب  نم  ریـصقت  تسا  نکمم  ار  راک  نیا  ، يوش قفوم  مه  رگا  یهد و  ماجنا  ار  راـک  نیا  یناوتن  مسرت  یم 
« .دنیامن صاصق  نم  نتشک  مرج  هب  ار  وا  ات  يزادنیب  هیاسمه  ماب  تشپ  رب  ارم  دسج  یشکبارم و  وت  هک  ما  هدیشیدنا 

یمن وت  هب  يدوس  هدیاف و  چیه  وت  ندرم  زا  سپ  هک  یلاح  رد  ، يوش یم  یـضار  دوخ  ندش  هتـشک  هب  هنوگچ  :» تفگ بجعت  اب  مالغ 
.دسر

هزاجا دوخ  هب  هنوگچ  ، مدوب وت  تمعن  راوخ  هزیررمع  کی  نم  رگید  تهجزا 
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399

« .مشکب ار  وت  مریگب و  هدیدان  ار  اه  تمعن  نیا  مهد 

نکم یچیپ  رس  راک  نیا  زا.ما  هدرک  تیبرت  گرزب و  راک  نیمه  ماجنا  يارب  ار  وت  نم.نک  اهر  ار  اه  فرح  نیا  :» تفگ دوسح  درم  و 
« .تسا نیمه  رد  نم  یتحار  هک 

« .نک زیهرپ  ، دشاب ماجنا  لباق  تسین  مولعم  هک  يراک  زا  نک و  محر  تدوخ  هب  ادخ  هب  ار  وت  :» تفگ مالغ 

نم هاوخلد  هچنآ  هکنیا  اـت  موـش  یمن  یـضار  وـت  زا  نم  هک  نادـبو  ینکیمن  تعاـطا  نم  زا  وـت  هک  دوـش  یم  موـلعم  تفگ «: دوـسح 
« .یناسر ماجنا  هب  ، تسا

.دناسرب لتق  هب  ار  وا  تفریذپدشاب و  یم  يو  نتشک  رد  شبابرا  تیاضر  دید  یتقو  مالغ 

دوخ لاوما  زا  مهرد  رازه  هس  نینچمه  دوب و  دهاوخ  دازآ  شراک ، ماجنا  زا  سپ  هک  داد  هدژم  مالغ  هب  دـش و  لاحـشوخ  دوسح  درم 
.دیشخب وا  هب  ار 

هک ار  ییوقاچ  دوسح  درم.دـنتفر  هیاسمه  ماـب  تشپ  هب  ود  رهودرک  رادـیب  باوخ  زا  ار  مـالغ  دوسح  درم  ، دیـسر ارف  رخآ  بش  نوچ 
هب نک و  ادج  مندـب  زا  يدـنت  هب  ار  مرـس  شاب  دوز  :» تفگ مالغ  هب  دـیباوخ و  هلبق  هب  ور  دروآ و  نوریب  شبیج  زا.دوب  هدرک  زیت  البق 

« .امن رارف  رهش  زا  تعرس 

تشپ زا  تعرـس  هب  هاگنآ.دیـشک  يدنت  هب  تشاذگ و  وا  يولگ  هب  تفرگ و  دوسح  درم  تسد  زا  اردراک  یتحاران  اب  هراچیب  مالغ  و 
.داد ناج  ات  دز  اپ  تسد و  یتدم  مه  دوسح  درم.درک  رارف  تفر و  ریز  هب  ماب 

زا رفن  دنچ  ، هنحص نآ  ندید  اب.دنتفای  شا  هیاسمه  ماب  تشپ  رد  ار  وا  هکنیاات  دنتشگ  وا  لابند  هب  یتدم  دوسح  درم  هداوناخ  دعب  زور 
نیرومأم
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.دندناسر لحم  ناگرزب  ياضما  هب  هتشون  يا  هسلجتروص  دندرک و  رضاح  لحم  رد  دنتخاس و  ربخ  اب  ار  رابرد 

.تساوخ حیضوت  وا  زا  لتق  دروم  رد  دیبلط و  ار  هیاسمه  هفیلخ 

رد ار  مادـعا  مکح  ، دوب نامیا  اب  حـلاص و  يدرم  نوچاما  دـنتخادنا  نادـنز  هب  ار  وا  هرخالاب.درک  راـکنا  ار  دوسح  درم  لـتق  ، هیاـسمه
.دندرکن ارجا  يو  دروم 

ارجام یتدم  زا  سپ  تفر و  شبابرا  ناگتسب  زا  یکی  هناخ  هب  اجنآرد  تخیرگ و  « ناهفصا » رهش هب  دوسح  درم  مالغ  رگید ، فرط  زا 
زاـبار ارجاـم  حرـش  مـالغ  تفرگ و  رارقا  مـالغ  زا  ناـنآ  روضح  رد  درب و  مـالغ  دزن  ار  رفن  دـنچ  مه  درم  نآ.داد  حرـش  يو  يارب  ار 

.تفگ

مالغ دننک و  دازآ  ار  يو  داد  روتسد  هفیلخ.تسا  هانگ  یب  رگناوتدرم  هک  دنداد  تداهـش  یگمه  دنتفر و  یـسابع  هفیلخ  دزن  اهنآ  زا 
.(1) تشاذگاو دوخ  لاح  هب  زین  ار 
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لیباق لیباه و  ناتساد 

ضارتعا شردپ  هب  ، دوب رتگرزب  ردارب  هک  لیباق  یلو  داد  رارق  توبنرد  دوخ  یـصو  ار  « لیباه » شدنزرف دـنوادخ  رما  هب  مدآ  ترـضح 
.درک

هک مادک  ره  زا.دنیامن  ینابرق  ادخ  يارب  ود  ره  هک  وگب  ، اهنآ زا  کی  ره  زایتما  ندش  راکشآ  يارب  هک  داتـسرف  یحو  مدآ  هب  دنوادخ 
.تسا زایتما  بحاص  وا  ، دش لوبق  ینابرق 

.تفرگ یم  ارف  ار  ینابرق  دمآ و  یم  ورف  نامسآ  زا  یشتآ  هلعش  هک  دوب  نیا  ، ینابرق یلوبق  هناشن  نامز  نآ  رد  و 

هتـسد کی  ، دوب زرواشک  هک  لیباق  اما.درب  هاگنابرق  هب  درک و  باختنا  ینابرق  يارب  یقاچ  دنفـسوگ  هلگ  نایمزا  ، دوب ناپوچ  هک  لیباه 
.درب اجنآ  هب  تشاد  یمک  ياه  هناد  هک  ار  شزرا  یب  ياه  مدنگ  زا 

ار لیباه  ینابرق  دمآ و  دورف  نامسآ  زا  يا  هرارش  ، ماگنه نیا  رد 
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.تسا هدش  هتفریذپ  وا  ینابرق  هک  دش  مولعم  تفرگ و  ارف 

.درک هدامآ  ار  لیباه  ندش  هتشک  هنیمز  رطاخ  نیمه  هب  هکنیاات.دیزرو  دسح  شردارب  هب  ودشن  عناق  بیترت  نیا  هب  لیباق  اما 

.دناسر ماجنا  هب  ار  دوخ  راک  اتدرک  هسوسو  ار  وا  مه  ناطیش 

ات.دنک هچ  وا  دسج  اب  هک  دنام  نادرگرـس  وا  نتـشک  زا  سپ.تشکاروا  تفوک و  شردارب  رـس  رب  تشادرب و  یگنـس  يزور  هرخالاب 
نآ لخاد  ار  غالک  دـسج  درک و  دوگ  ار  نیمز  دوخ  لاگنچ  اب  تشک و  ار  يرگید  یکی  هک  دـید  عازن  لاـح  رد  ار  غـالک  ود  هکنیا 

.درکرپ ار  نآ  يور  دعب  و  تخادنا ،

.(1) دنک كاخ  بیترت  نامه  هب  ار  شردارب  تفرگ  میمصت  هرظنم  نیا  ندید  اب 
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ایند هب  نتسویپ 

.دوب ملاع  رایسب  هک  تشاد  یتسود  نارمع  نب  « مالسلا هیلع  » یسوم ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  زا 

.دنک رفس  شماوقا  رادید  يارب  دوخ  رهش  هب  ات  تساوخ  هزاجا  یسوم  ترضح  زا  يو  يزور 

شماوقا اب  رادـید  رد  ایند  تبحم  دـشاب  بقارمرفـس  رد  هک  درک  هیـصوت  وا  هب  یلو  داد  هزاـجا  يو  هب  « مالـسلا هیلع  » یـسوم ترـضح 
.دوشن شریگ  نابیرگ 

يارب « مالسلا هیلع  » یسوم ترضح  تشذگ و  يورفس  زا  يدایز  تدم.دش  ادج  « مالسلا هیلع  » یـسوم ترـضح  زا  تفریذپ و  مه  وا  و 
ار شتـسود  لاوحا  لیئربج  ترـضح  زا  هکنآات.درواین  تسدب  يربخ  یلو  ، دـش ایوج  ار  شلاوحا  سک  ره  زا.دـش  نارگن  رایـسب  يو 

.دیسرپ

تروصب اما.تسامش  لزنم  رانک  رد  نونکا  وا  درک  ضرع  لیئربج 
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.تسا نازیوآ  يریجنز  شندرگ  هب  هدمآرد و  نومیم  کی 

هب ار  شتسود  هک  درک  تساوخرد  دنوادخ  زا  داتسیازامن و  هب.دیدرگ  رطاخ  هتفشآ  تحاران و  رایسب  « مالـسلا هیلع  » یـسوم ترـضح 
.دنادرگرب لوا  تلاح 

.دش دهاوخن  نینچ  ، يزرو رارصا  هچ  ره  هک  داتسرف  یحو  دنوادخ 

.« (1) تسویپ ناتسودایند  ایند و  هب  دربن و  حیحص  هدافتسا  ، میداد وا  هب  هک  یملع  زا  هک  اریز 
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ردنکسا هزانج 

دنریگب تربع  دننیبب و  همه  ات  دننک  لمح  مدرم  دزن  اراکشآ  ار  شا  هزانج  هکدرک  تیصو  شگرم  ماگنه  نینرقلاوذ  ردنکـسادنیوگ 
.تسا گرم  همه  یگدنز  ماجنارس  هک 

ياهزردنا تایح  لاح  رد  وت  ، دنزرف يا   :» تفگ وا  هب  باطخ  شدنزرف  هزانج  عییشت  ماگنه  ، دوب مهف  بحاص  ینز  هک  ردنکـسا  ردام 
.« (1) تسین زومآ  تربع  مدرم  يارب  تا  هزانج  دننام  ، اهنآ زا  مادکچیه  اما  يداد ، مدرم  هب  یناوارف 
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بولغم دباع 

.درکیم تدابع  فرص  ار  شرمع  تقو  مامت  هک  درک  یم  یگدنز  يدرم  لیئارسا » ینب  » موق رد 

دش و تحاران  عوضوم  نیا  زا  دباع.دنتـسرپ  یم  ار  نآ  مدرم  زا  یهورگ  هکدراد  دوجو  یتخرد  لحم  نالفرد  هکدنتفگ  وا  هب  يزور 
.داتفا هار  هب  تخرد  عطق  دصق  هب  تشادرب و  شا  هناخ  زا  يربت 

»؟ یهد ماجنا  یهاوخ  یم  راک  هچ  :» دیسرپو تفر  شدزن  درمریپ  تروص  هب  ناطیش  ، دیسر تخرد  کیدزن  هک  یماگنه 

« .دوشن شتسرپ  ادخ  ریغات  منک  عطق  هشیر  زا  ار  تخرد  مهاوخ  یم  :» تفگ خساپ  دباع 

هک دزـسن  ار  وت  دنک و  عطق  ار  نآ  ات  داتـسرف  یم  ار  ناربمایپ  زا  یکی  ، دورب نیب  زا  تخرد  نیا  تساوخ  یم  ادـخ  رگا  :» تفگ ناطیش 
نیا رد 
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« .ینک تلاخد  راک 

.تفوک نیمز  رب  ار  سیلبا  دباع  ، دروخ دز و  زا  سپ  تخیوآرد و  وا  اب  ناطیش  هجیتن  رد  ، تفریذپن ار  وا  نخس  دباع 

تـسد تخرد  نـیا  ندرک  عـطق  زا  :» داد هـمادا  سپـس  .دـشابوت » عـفن  هـب  هـک  میوـگ  ینخـس  وـت  اـب  اـت  ، نـک اـهر  ارم  :» تـفگ سیلبا 
یم وـت  هب  مهرد  ود  ، بش ره  نم  ، يریذـپبارم فرح  رگا  .دوـش  هتفرگ  رظنرد  یباوـث  وـت  يارب  راـک  نـیا  رد  تـسین  موـلعماریز  ، رادرب

« .تشاد دهاوخ  شاداپ  امتح  وت  يارب  راک  نیا  نادب  نیقی  ینک و  میسقت  ارقف  نیب  ار  نآ  وت  ات  ، مناسر

« .مریذپ یم  وت  زا  ، تسا رما  نیا  رد  ارقف  عفن  نم و  حالص  نوچ  بوخ ، رایسب  داد «: خساپ  دباع 

میـسقت ارقف  نیب  ار  نآ  ، دوب لاحـشوخ  رایـسب  هک  یلاح  رد  دباعو  دـناسروا  هب  مهرد  ود  سیلبا  بش  نآ  ، تشگرب شا  هناخ  هب  سپس 
.درک

هارمه هب  يربـت  دوب ، كانبـضغ  رایـسب  هک  یلاـح  رد  رگید  زوررطاـخ  نیا  هب  دـشن  يربـخ  لوـپ  زا  دیـشک  راـظتنا  هچ  ره  رگید  بش 
.داتفا هارب  تخرد  نآ  فرط  هب  تشادرب و 

.درک هدهاشم  تخرد  رانک  رد  ار  سیلبا  دیسر ، اجنآ  هب  یتقو 

.دیسرپ ار  دباع  ندمآ  تلع  درمریپ  نامه  تروص  هب  سیلبا 

« .منک عطق  ار  تخرد  مهاوخ  یم  :» تفگ دباع 

« .يرادن ار  ياک  نینچ  ماجنا  ییاناوت  وت  :» داد خساپ  سیلبا 

.دز نیمز  رب  ار  دباع  ناطیشراب  نیاو  دندش  زیوالگ  مه  اب  ود  ره  ، یهاتوک يوگتفگ  زا  سپ 

بلاـغ نمرب  زورما  يدوب و  نم  تسد  رد  یکـشجنگ  دـننام  وتزورید  : درک لاؤس  سیلبازا  هکنیا  اـت  دـنام  بجعترد  رما  نیا  زا  دـباع 
نیا زار  ، یتشگ

354 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 374 

http://www.ghaemiyeh.com


»؟ تسیچ ارجام 

اما ؛ یتشاد راک  نیا  ماجنا  يارب  يداـیز  يورین  نیارباـنب  دوب ، ادـخ  يارب  زورید  وت  دـصق  هک  تسا  نیا  رما ، تلع  : » داد خـساپ  سیلبا 
.« (1) يرادن ار  نم  رب  هبلغ  ناوت  رگید  هجیتن  رد  ، تسادخ ریغ  تدوخ و  يارب  وت  راکزورما 
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يرادیاپ

هللادـبع اما.دوش  یحیـسم  هک  درک  داهنـشیپ  هللادـبع  هب  نایحیـسم  سیئر.دـش  ریـسا  نایمور  اب  ناناملـسم  دربن  رد  « هقاذـح نب  هللادـبع  »
.تفریذپن ار  وا  هتساوخ 

ودنیامن ندش  ناملسم  داهنـشیپ  وا  هب  هدرب و  يو  دزن  ار  ناناملـسمزا  یکی  داد  روتـسد  ، دید ار  هللادبع  يراشفاپ  نایحیـسم  ربهر  نوچ 
.دریگب تربع  هللادبع  ات  دنزادنیب  غاد  نغور  زا  رپ  یگید  رد  ار  وا  ، درکن لوبق  رگا 

.دش رپ  اضف  رد  هتخپ  تشوگ  يوب  دمآ و  گید  يور  ناملسم  ریسا  نآ  ندب  ناوختسا  تشوگ و  مامت  دعب  يا  هظحل 

ار هللادبع  داد  روتسد  ، دید نینچ  نایحیسم  سیئر  یتقو.تفریذپنوا  زاب  دوش ، یحیسم  هک  دندرک  داهنـشیپ  هللادبع  هب  مود ، راب  يارب  و 
.دنزادنایب نغور  گید  رد 
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هک تشادـنپ  نایحیـسم  سیئر.دـش  يراج  شتروص  زا  کشا  ودرک  هیرگ  هب  عورـش  ، دـندرب نغور  گـید  فرط  هب  ار  هللادـبع  یتقو 
.دوش یحیسم  دراد  دصق  تسا و  هدرک  هبوت  هتشادرب و  تسد  دوخ  تجامسزا  هللادبع 

»؟ میامن وفع  ار  وت  یهاوخ  یم  ایآ  ، ینکیم هیرگ  ارچ  :» دیسرپ هللادبع  زا  سپس.دننادرگ  زاب  ار  وا  داد  روتسد  اذل 

ات مراد  ندب  رد  ناج  کی  نم  ارچ  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  تسین ، ندش  هتـشک  ندش و  هجنکـش  يارب  نم  هیرگ  :» داد خساپ  هللادـبع 
زاب مدش و  یم  هتشک  متـشاد و  ناج  مندب  ياهوم  هرامـش  هب  هک  مراد  وزرآ  نم.مرادن  قیفوت  نیا  زا  رتشیب  موش و  هتـشک  ادخ  هار  رد 

« .مدرپس یم  ناج  ادخ  هاررد  هرابود  مدیدرگ و  یم  هدنز 

داهنشیپ وا  هب  رطاخ  نیا  هب  .دیامن  دازآ  ار  هللادبع  تفرگ  میمصت  ، دوب هدش  هدز  تفگـش  تخـس  نانخـس  نیا  زا  هک  نایحیـسم  سیئر 
.دوش کیرش  وا  ییاراد  فصنرد  هدروآ و  تسدب  ار  يو  رتخد  اب  يرسمه  راختفا  ضوع  رد  دوش و  یحیسم  هک  درک 

تاداهنـشیپ طیارـش و  ماـمت  زا  نم  :» تفگ هللادـبع  هب  يو  هکنیاات.دریذـپب  ار  وا  داهنـشیپ  هـک  دـش  نآ  زا  عناـم  هللادـبع  يدرمیاـپ  اـما 
زا رفن  داتـشه  وت و  يریذـپب ، رگا  مراذـگیم و  ناـیم  رد  وـت  اـب  ار  طرـش  کـی  طـقف  منک  دازآ  ار  امـش  هکنیا  يارب  اـما  متـشذگدوخ 

!« یسوبب ارم  رس  هک  تسنیا  طرش  نآ  تخاس و  مهاوخ  اهر  ار  تناتسود 

ناناملــسم زا  رفن  داتــشه  اـب  داد و  ماـجنا  ار  راـک  نآ  ، تـسا هدـش  یــضار  هلئــسم  نـیا  هـب  نایحیــسم  سیئر  دــید  یتـقو  هللادــبع 
.(1) تشگزاب « هنیدم » هب

357 ص :

134 هحفص - جارعم - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 377 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_357_1
http://www.ghaemiyeh.com


ربق زا  ییادن 

یناـبایب برع  رفن  کـی  ناـشیا  نفد  »و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  تلحر  زا  سپ  زور  هس  :» دوـمرف « مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح 
.تفر « هلآو هیلع  هللا  یلص  » لوسر ترضحربقرسرب 

بناج زا  ار  هچنآ  قح  نکیل  مدیورگ و  نادب  مدینـش و  یتفگ  هچنآ  ، ادخ لوسر  يا  :» تفگ یم  تخیر و  یم  رـس  رب  ار  ربق  كاخ  وا 
میارب ات  ما  هدـمآ  ، یتسه ادـخ  لوسر  هک  وتدزن  ما و  هدرک  متـس  دوخرب  نم.مدرواین  اج  هب  تسا  هدـیدرگ  لزاـن  وت  رب  یلاـعت  يادـخ 

« .ییامن رافغتسا 

.« (1) دیزرمآ اروت  دنوادخ  :» دش دنلب  ییادن  ترضح  نآ  ربق  زا  ، دعب يا  هظحل 
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تماقتسا

رامع » هدهع هب  ار  رکشل  زا  ینابهگن  ربمایپ  ، یبش ، دوب مالسا  رکشل  هارمه  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  ییاه  گنج  زا  یکی  رد 
.داد رارق  « رشب نب  دابع  »و« رسای

هب.دشاب رـسای  رامع  هدـهع  هب  بش  رگید  فصن  دابع و  اب  ینابهگن  بش  فصن  ات  هکدنتـشاذگ  رارق  رگیدـکی  اب  نینچ  رفن  ود  نآ  زا 
.دش لوغشم  يرادساپ  هب  دابع  دیباوخ و  تفر و  يا  هشوگ  هب  رامع  بیترت  نیا 

.دزادرپب زامن  تدابع و  هب  ، هدومن هدافتسا  تصرف  زاداتفا  رکف  هب  دابع  هک  يروط  هب  ، دوب مارآ  تکاس و  اج  همه  تشذگ ، یتدم 

یلو ، دومن دروخرب  دابع  هب  ریت.درک  باترپ  دابع  يوس  هب  يریت  ودش  کیدزن  ناناملسم  رکشل  هب  نمـشد  دارفا  زا  یکی  ، زامن نیح  رد 
هاگنآ.درب نایاپ  هب  درک و  رصتخمارزامن  دابع  هکنیا  ات.تشادنرب  زامنزا  تسد  وا 
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.دومن رادیب  باوخ  زا  ار  رامع 

ندب هب  لوا  ریت  هک  یتقو  نامه  رد  ارچ  تفگ «: وا  هب.تسا  هتفر  شندبزا  يدایز  نوخ  هتـسشن و  دابع  ندب  رب  ییاهریت  هک  دـیدرامع 
»؟ یتخاسن رادیب  ارم  ، تسشن وت 

یمن رگا  و.مراذـگب  مامتان  ار  هروس  نیا  مدـشن  یـضار  رطاخ  نیمه  هب  ، مدـناوخ یم  ار  فهک  هروس  زامن  رد  ، رامع يا  :» تفگ داـبع 
ندرک مامت  زا  هاگچیه  مشاب ، هدرک  یهاتوک  ما  هفیظو  رد  نم  درب و  هلمح  ادخ  لوسر  هب  دروآرد و  ياپ  زا  ارم  نمـشد  هک  مدیـسرت 

« .دش یم  مامت  مناج  تمیق  هب  دنچ  ره  ، متشاد یمنرب  تسد  فهک  هروس  ندناوخ  زا  زامن و 

.(1) دنتخاسرود مالسا  رکشل  زا  ار  نمشد  دندرک و  تکرح  ود  ره  سپس  و 
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مدرم نیرتدب 

.تساوخ دورو  هزاجا  درک و  هعجارم  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هناخ  هب  يدرم 

!« تسا يدب  درم  وا  هک  دوش  دراو  دیهدب  هزاجا  دومرف «: نایفارطا  هب  ترضح 

ياراد ترضح  دزن  صخش  نآدندرب  نامگ  نارـضاح  هکاجنآات  ، دومرف نخـس  وا  اب  یمرن  هب  ترـضح  ، دش دراو  صخـش  نآ  نوچ  و 
.تسا یتلزنمو  ماقم 

: دندرک ضرع  ترضح  نایفارطا  دش ، جراخ  هناخ  زا  وا  یتقو  و 

« .دیدرک راتفر  نینچ  وا  اب  دمآ  ناتدزن  هک  یماگنه  دیدومرف و  نانچ  تساوخ  یبایفرش  هزاجا  صخش  نیا  هک  یتقو  » 

هک تسا  یسک  تمایق  زور  رد  مدرم  نیرت  دب  :» دومرف ترضح 
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.« (1) دننک یکین  هتشاذگ و  مارتحا  وا  هب  شرازآ  تیذا و  زا  ندوب  رود  يارب  مدرم 
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یخَسراوس

.دشاب یم  « هدئاز نب  نعم  ،» تسا روهشم  تواخس  هب  یئاط  متاح  زا  دعب  هک  یناسک  زا  یکی 

يزور هکنیا  ات.تفرگ  یم  ماعنا  رانید  دص  کی  دورـس و  یم  رعـشو  تفر  یم  يو  دزن  زور  ره  يرعاش  هکدوب  یخـس  يردـق  هب  يو 
یم مهزاب  رگا  :» تفگ ، درادـن ار  شلزنم  هب  نتفر  دـصق  رگید  دینـش  نعم  یتقو.تفرن  وا  لزنم  هب  رگید  دیـشک و  تلاـجخرعاش  دوخ 

« .مداد یم  يو  هبرانیددص  کی  يزور  ، دمآ

روـصنم ،» دنتــسشن ینارمکح  تـخت  هـب  ساـبع  ینبو  ، درک طوقــس  هـیما  ینب  تموـکح  یتـقو  هـک  تـسا  هدــش  لـقن  نـعم  هراـبرد 
.دوش هتخادنا  نادنز  هب  هدشریگتسد و  ، هتشاد یناونع  هیما  ینب  هاگتسد  رد  سک  ره  داد  روتسد  یسابع  هفیلخ  « یقیناود
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لکـش هب  ار  دوـخ  تارهاوـج  هیلک  ، روـصنم مکح  زا  عـالطازا  سپ  ، دوـب یماـقم  ياراد  هیما  ینب  هاگتـسد  رد  نوـچ  هدـئاز  نـب  نـعم 
ارحـص رد  هک  برع  زا  یلیاـبقدزن  هدیـشوپ  یتروص  اـب  ، دوب هدـش  کـیرات  ـالماک  اوه  هک  یتـقو  ماـگنه  بشو  دروآرد  يدـنبندرگ 

.درک رارف  ، دندرک یم  یگدنز 

هدیـسرت هک  نعم.درک  ادـص  مسا  اب  ار  وا  تفرگ و  ار  نعم  يولج  تسدـب  ریـشمش  يراوس  ، دـش جراـخ  رهـش  هزاورد  زا  هک  یتقو  زا 
« .متسین نعم  نم  تفگ «: ، دوب

« .مدرک تکرح  وت  لابند  هب  ، يدش جراخ  هناخ  زا  وت  هک  یماگنهزا  متسه و  روصنم  ياه  سوساج  زا  نم  :» تفگ راوس 

« .منک ریگتسد  ار  وت  هک  ما  هتفرگ  روتسد  نم  تفگ «: درکن و  ییانتعا  راوس  اما.دربن  روصنم  دزن  ار  وا  هک  تساوخ  راوس  زا  نعم 

رگم.يربب روصنم  دزن  ارم  یهاوخ  یم  لوپ  شاداپ و  عمط  هب  وت  هک  مناد  یم  اما  ، مسانش یمن  ار  وت  نم  درم ، يا  :» تفگ راوس  هب  نعم 
»؟ درب یهاوخ  دوس  مهرد  رازه  هد  زا  شیب  ایآ  ؟ دهد یم  لوپ  ردقچ  وت  هب  هفیلخ 

« .تسین نیا  زج  مه  يا  هراچ  مربب و  روصنم  دزن  هب  ار  وت  دیاب  نم  :» تفگ خساپ  رد  راوس 

ار اـهنیا  :» تفگ راوس  هب  دروآ و  نوریب  دوب  شهارمه  هک  ار  یتارهاوج  درک و  بیج  رد  تسد  ، دـید ار  راوس  یگداتـسیا  یتـقو  نعم 
« .امن فاعم  روصنم  دزن  ندرب  زا  ارم  وریگب 

وت زا  نم  :» تفگ وا  هب  دنکیم ، سامتلا  نعم  دید  نوچ  وا.دومنرارکت  ار  دوخ  نخس  درک و  يراددوخ  تارهاوج  نتفریذپ  زا  راوس  اما 
« .منکیم اهر  ار  وت  يداد  خساپ  تالاؤس  نیا  هب  رگا.میامن  یم  لاؤسدنچ 

وت ، نعم يا  :» داد همادا  وا  تفریذپ ، ار  راوس  طرش  نعم  یتقو 
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»؟ یهدب ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  مامت  هک  تسا  هدش  راب  کی  تا  یگدنز  مامت  رد  ایآ  ، يدوب تواخس  هب  روهشم  رمع  کی 

ریخ : داد خساپ  نعم 

»؟ ییامن قافنا  ادخ  هار  رد  ار  تا  یئاراد  فصن  راب  کی  تسا  هدش  ایآ  : » دیسرپ راوس 

»؟ يا هدیشخب  ار  دوخ  لام  موس  کی  لاح  هب  ات  ایآ  :» دیسرپ راوس.داد  یفنم  خساپ  زاب  نعم 

ریخ : داد خساپ  نعم 

قافنا ار  دوخ  لام  مهد  کی  هک  يا  هدـش  نونکات  ایآ  :» دیـسرپ هکنیا  اـت  درک  رارکت  روط  نیمه  ار  دوخ  لاوس  رگید  راـب  دـنچ  راوس 
»؟ ییامن

رد ار  وت  اما  مرادـن ، ندروخ  يارب  ماش  یتح  بشما  نم  تفگ «:  وا  هب  راوس  هکنیا  ات  درک  رارکت  ار  شا  یلبق  ياـه  خـساپ  نم  زاـب  و 
!« منکیمدازآ ادخ  هار 

« .نکم هدز  تلاجخ  ارم  نیا  زا  شیب  ریگب و  نم  زا  ار  تارهاوج  نیا  لقاال  :» تفگ داد و  رارق  راوس  ربارب  ار  شتارهاوج  نعم 

« .مریگیمن دزم  کین  راک  لباقم  رد  نم  : » تفگ خساپ  راوس 

.دش رود  اجنآ  زا  دومن و  اهر  ار  نعم  سپس 

.(1) دیشک یم  تلاجخ  دوخ  دزن  داتفا و  یم  زور  نآ  يارجامدای  وا  درک ، یم  باطخ  یخس  ار  نعم  یصخش  هاگره  ، دعب هب  نآ  زا  و 
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رادیاپان تموکح 

تکرح ماش  زا  ار  شیوخ  رکشل  ، يوما هفیلخ  نیرخآ  « رامح ناورم  » .دنک عورشار  گنج  ات  تفر  « قارع » هب « ناسارخ » زا « حافس » رکـشل
.داد

هب رامح  ناورم  ، گنج عورش  زا  لبق  هظحل  دنچ  ؛ دندرک ییارآ  فصرگیدکی  ربارب  ردودندیـسر  مه  هب  رکـشل  ود  ره  هک  نآ  زا  سپ 
رارف هب  اپ  رکشل  فرط  هب  هدز  تشحو  دیشک و  يا  ههیـش  شبـسا  ، دمآ ریز  هب  بسا  زا  نوچ.دیامن  تجاح  ياضق  ات  تفر  يا  هشوگ 

.تشاذگ

.دنتخیرگ گنج  هنحص  زا  یگمه  هجیتن  رد.تسا  هدش  هتشک  ناورم  امتح  هک  دنتفگ  ، دندید ار  وا  بسا  نوچ  ناورم  نایرکشل 

دروخ و تسکـش  وا  رکـشل  هصالخ.درب  هانپ  يا  هدکهد  هب  درکرارف و  گنج  لحم  زا  ییاهنت  هب  ، دید ار  ارجام  نوچ  تخبدـب  ناورم 
تبقاع
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.دش هتشک  مه  شدوخ 

اجرباـپ هاـم  رازه  هک  یتموکح  کـی  «، هلوبب هلودـلا  تبهذ  :» تفر نیب  زا  یلمع  ناـنچ  هطـساو  هب  ناورم  تموکح  هک  تسا  روهـشم  »
.« (1) دش هدیشاپ  مه  زا  رکشل  ریما  ندرک  راردا  هطساوب  ، دوب
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میتیدمحا ناتساد 

تخوس و وا  لاح  هب  شلد  ، دید راوید  رانک  نیمز  يور  ار  يدازون  هک  دش  یم  در  یلحم  زا  رـصم  هاشداپ  نولوط » نب  دـمحا  يزور «
.تشاذگ « دمحا  » مه ار  كدوک  مسا  .دننک  تبظاوم  يراتسرپ و  وا  زا  داد  روتسد  درب و  رصق  هب  ار  وا 

دمحا رمع  رخاوا.تشگ  یم  يو  هب  ناطلـس  رتشیب  هقالع  ثعابو  دـش  یم  رترهاظ  دـمحا  رد  يراوگرزب  تداشر و  راـثآ  زور  هب  زور 
: هدرک هیصوت  وا  هب  دناوخارف و  ار  « شیجلاوبا » شرسپ يو  هک  دوب  هدیسرارف  نولوط  نب 

راشرـس و شوه  زا  يو  هک  اریز.هاوخب  کمک  وا  زا  تیاهراکرد  نینچمه.شاب  اـشوک  تخـس  وا  تیبرت  رد  وشن و  لـفاغ  دـمحا  زا  »
« .تسا رادروخرب  یبوخ  تقادصو  نامیا 

درک لمع  ردپ  تیصو  هب  شیجلاوبا  ، نولوط نب  دمحا  گرم  زا  سپ 
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یکی سپـس.دَزرََون  تنایخ  دشاب و  شرانک  رد  هشیمه  هک  تفرگ  نامیپ  دهع و  وا  زا  نینچمه.دومن  تبحم  رایـسب  ناوج  دـمحا  هب  و 
.درپس يو  هب  ار  یتکلمم  ساسح  ياه  تسپ  زا 

دمآ شدای  ، دوبن شبیج  رد  حـیبست  اما.دروآ  نوریب  ار  دـیراورم  حـیبست  ات  درک  تسد  شبیج  رد  شیجلاوبا  زور  کی  ، مایا ياـضق  زا 
شقاطا و هب  دورب  تفگ  ، دوب هدش  گرزب  رگید  هک  میتی  دمحا  هب  اروف  .تسا  هتـشاذگ  اج  باوخ  رتسب  رانک  ، شقاطا ردار  حیبست  هک 

.دروایب ار  حیبست 

رارف قاطا  زا  گنرد  يا  هظحل  نودب  ناوج.دید  یشارف  ناوج  اب  ار  ناطلس  زینک  ، درک زاب  ار  رد  ات.تفر  ناطلس  قاطا  فرط  هب  دمحا 
.دنکن وگزاب  ناطلس  دزن  ار  ارجام  هک  تساوخ  وا  زا  داتفا و  دمحا  ياپ  هب  ، دید رطخ  رد  ار  دوخ  ناج  هک  زینکو  درک 

.درکن یتبحص  ، دوب هدید  هچنآ  زا  تشگزاب و  ناطلس  دزن  تشادرب و  ار  حیبست  دمحا 

شیپ اذـل  ، هدرک شیاوسر  ناطلـس  دزن  دـمحا  أمتح  هک  تشادـنپدوخ  اب.تسا  هدـش  انتعا  یب  وا  هب  ناطلـس  دـید  زینک  یتدـم  زا  سپ 
.تسا هتشاد  ار  وا  هب  تنایخ  دصق  دمحا  درک  اعدا  تفر و  ناطلس 

.دنزب رس  ییاطخ  حلاص  ناوج  نآ  زا  درک  یمن  رواب  ادتبا  شیجلاوبا 

وا زا  همان  نآ  رد  هک  تشون  دوخ  ناراکتمدـخ  زا  یکی  هب  يا  همان  رطاـخ ، نیا  هب  .دـنک  تازاـجم  ار  وا  تفرگ  میمـصت  هرخـالاب  اـما 
ینک کشم  زا  رپ  ار  نآ  نورد  تساوخ  وت  زا  وا  مداتسرف و  وت  دزن  هب  فرظ  کی  هارمه  هب  يا  همان  اب  هک  ار  یـسکره  دوب «: هتـساوخ 

« .تسرفب نم  دزن  راذگب و  فرظ  نآ  رد  نک و  ادج  شنت  زا  ار  شرس  ، 

سپ.دیسر ناطلس  تمدخ  هب  روما  شرازگ  يارب  دمحا  ، دعب یتدم 
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يارب تهج  نیمه  هب  نم  هک  يا  هماـن  دـیاب  وت  .مهدـب  يا  هیدـه  وت  هب  مهاوـخ  یم  زورما  :» تفگ دـمحا  هب  ناطلـس  ، شرازگ نداد  زا 
« .يدرگزاباجنیا هب  کشم  زا  رپ  یفرظ  اب  هارمه  يربب و  وا  دزن  هب  ، مسیون یم  ناراکتمدخ  زا  یکی 

حیرفت لوغــشم  هـک  دـید  ار  شناتــسود  زا  رفن  دـنچ  هار  نیبرد.دـش  جراـخ  رــصق  زا  تـفرگ و  ناطلــس  زا  ار  فرظ  هماـن و  دـمحا 
نالف دزن  ار  همان  نیا  ات  تسا  هداد  ناـمرف  ناطلـس  ، مراد راـک  نم  :» تفگ وا  اما.دنیـشنب  ناـشدزن  هک  دنتـساوخ  دـمحازا  نانآ.دنتـسه 

« .مربب راکتمدخ 

نامه رد  درک و  لوبق  وا.دنامب  ناشدزن  دوخ  دنک و  لوحم  يرگید  صخش  هب  ار  شراک  هک  دنتساوخ  وا  زا  رارصا  اب  دمحا  ناتـسود 
.دوب هدید  ناطلس  باوخ  قاطا  رد  هک  داتفا  یمالغ  نامه  هب  شمشچ  لاح 

.دربب ناطلس  دزن  ار  هیده  فرظ و  يو  ات  ددرگ  زاباج  نامه  هب  ، هفیظو ماجنا  زا  سپ  هک  تساوخ  وا  زا  درپس و  وا  هب  ار  شراک 

ادـج مـالغ  ندـب  زا  رـس  درکن و  لـمأت  ناطلـس  روتــسد  قـبط  مـه  راکتمدـخ.تفر  راکتمدـخ  دزن  تـفرگ و  ار  فرظ  هماـن و  مـالغ 
.دربب رصق  هب  ات  درپس  یصخش  هب  داهن و  فرظ  نورد  ، هدومن

.تفر رصق  فرط  هب  درکن و  هاگن  فرظ  لخاد  هب  اما  .تفرگ  وا  زا  ار  فرظ  دید و  ار  دصاق  دمحا  هار ، نیب  رد  و 

« .نکزاب ار  فرظ  : » تفگ وا  هب  تفر و  ورف  تریح  رد  تخس  ، تسا هدروآ  هارمه  هب  ار  فرظ  هک  دید  ار  دمحا  یتقو  ناطلس 

.تسا نآ  لخاد  رد  هدیرب  رس  کی  دید  درک ، زاب  ار  فرظ  دمحا  یتقو 

لتق نآ  رد  یتسد  چیه  هک  تفگ  وا  ، دیسرپ ار  ارجام  وا  زا  ناطلس 

370 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 390 

http://www.ghaemiyeh.com


.داد حرش  ناطلس  يارب  ار  شیارجام  سپسو  .تسا  هتشادن 

»؟ یتشاد يا  هقباس  ناوج  نیا  اب  وت  ایآ  تفگ «: تفر و  ورف  رکف  هب  ناطلس 

چیهوا دیمهف  هک  ناطلـس.درک  وگزاب  يو  يارب  ، دوب هدرک  هدـهاشم  ناطلـس  باوخ  قاطا  رد  هک  ار  یقافتا  دـعب  ،و  یلب :» تفگ دـمحا 
دعب هب  نآ  زا.دومن  ناربج  دـمحا  هب  رگید  ياـه  بصنم  نداد  اـب  ار  شهابتـشا  تساوخ و  ترذـعم  دـمحا  زا  ، تسا هتـشادن  یهاـنگ 

.« (1) دش ربارب  نیدنچ  دمحا  هب  شا  هقالع  ناطلس 
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هبعکرد یتاجانم 

مـشوگ هب  يزادگناج  هلان  يادص  مارحلا » دجـسم  » رد یبش  تسا : هدش  لقن  « مالـسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  ترـضح  مالغ  یعمـصا » » زا
.دیسر

.درکیم زاین  زار و  دوب و  هدز  گنچار  هبعک  هدرپ  هک  مدید  ار  ییاقآ  اجنآ  رد.متفر  « لیعامسا رجح  » کیدزن

یم فرطرب  ار  اـه  یتحاراـن  هـک  یـسک  يا  ، ییاـمرف یم  خـساپار  ناـگراچیب  ياـعد  اـه  یکیراـت  رد  هـک  یــسک  يا  :» دوـمرف یم  وا 
« ...یباوخ یمن  زگره  ، مویق يادخ  يا  وت  اهنت  اما.دنا  هدیباوخ  تا  هناخ  فارطا  وت  نانامهیم  ، ییامن

زاـب یتدـم  زا  سپ.دـنام  تکرح  یب  هظحل  دـنچ  داـتفا و  نیمز  يور.دـشن  ملکت  هب  رداـق  رگید  شناـبل  ییوگ  تفرگ و  شیادـص  و 
تسیک ؟ رترصقم نم  زا  تسیک  ، ایادخ :» داد همادا  شیوخ  تاجانم  هب  تساخرب و  هرابود 
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373

هدعو تدوخ  وت  ؟ دوش یم  هچ  نم  فوخ  ؟ دوش یم  هچوت  هب  دـیما  سپ  ؟ ینازوس یم  شتآ  هب  ارم  رخآ  ایآ  ، ایادـخ رت ؟ هایـسور  نمزا 
« .تسا نم  ءاجر  دروموت  شزرمآ.يزرمایب  ارم  وت  مراودیما  نم.ینکیمن  شدیما  ان  ، دراد وت  هب  يدیما  سکره  يداد 

اب ، متفرگ نماد  هب  ار  ترضح  رـس.تسا  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  میالوم  مدید  متفر  ولج.دماین  ییادص  رگید  هلمج ، نیرخآ  زا  سپ 
درک و زاـب  مـشچ  ناـشیا  تـخیر و  ترــضح  یناروـن  راـسخر  رب  مکــشا.دش  يراـج  منامــشچ  زا  کـشا  ، ترــضح لاـح  ندــید 

»؟ یتسیک :» دومرف

نآزا تعافش  ، اقآ.دیهد یم  رـس  هلان  نینچ  تراهط  تمـصع و  یکاپ و  نیا  اب  ارچ  امـش  ، ناج اقآ.متـسه  امـش  مالغ  ، یعمـصا :» متفگ
هدـش لزاـن  امـش  نأـش  ردریهطت  هیآ  هک  تسا  نیا  هـن  رگم.تـسا  امـش  نادـناخ  نآ  زا  »و  هـلآو هـیلع  هللا  یلـص  » مرکاربماـیپ امـشدج 

»؟ دیئامن یم  تمادن  راهظا  نینچ  ارچ  رگید  ، تسا

هتـشاد يوـقت  هک  ره.دـنک  یگدـنب  هک  سکره  يارب  تسا  هدـیرفآ  ار  تشهب  ادـخ  یناد  یمن  رگم  اـیآ  :» دوـمرف « مالـسلا هـیلع  » ماـما
زا یـشیرق و  دیـس  دنچ  ره  ، دنک هانگ  هک  سک  ره  يارب  تسا  هدیرفآ  ار  منهج  و.دـشاب  یهایـس  مالغ  دـنچ  ره  ؛ تساراگتـسر ، دـشاب

« .دشاب نیمز  يور  مدرم  نیرتفیرش 

نینچمه.درادـنپ یم  رتـکچوک  دـنوادخ  ربارب  رد  ار  دوـخ  ، دـشابرت یقتم  سکره  هک  درکدزـشوگ  شمـالغ  هب  هلیـسونیدب  ترـضح 
.(1) دوب یکتم  بصنم  هلیبق و  هداوناخ و  هب  دیابن  هک  دومرف  نییعت  شمالغ  يارب  یقشمرس 
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شدرگاشو مولعلارحب 

همالع  » تداتـسا :)» تفگ دز و  ار  شا  هناخرد  یـصخش  ، دروخب اذـغ  تساوخ  ات  ماش  عقوم  یبش  ، راوگرزب هیقف  یلماع » داوج  » موحرم
«( .دراد يراک  امش  اب  مولعلارحب »

.تفای تحاران  رایسب  ار  ناشیا  ، دیسر مولعلارحب  تمدخ  هب  یتقو.تفر  ناشیا  دزن  همالع  هداتسرف  اب  تساخرب و  اروف 

.دیسرپار وا  تسا  یتحاران  تلع  تسشن و  تساوخ و  هزاجا  یلماع  موحرم 

هزاغم هب  زور  ره  ، زور شـش  وا.درادـن  ندروخ  يارب  يزیچ  شا  هناـخرد  هک  تسا  زور  تفه  وت  هیاـسمه  دومرف «: مولعلارحب  همـالع 
هدـش داـیز  شیراکهدـب  دوب  هتفگ  وا  هب  راد  هزاـغم  نوـچ  ، دوـب متفه  زور  هک  زورید  اـما.تسا  هتفرگ  ضرق  اـمرخ  هتفر و  هچوـکرس 

هتشگرب و هناخ  هب  ، تسا
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»؟ ینک یگدیسر  تا  هیاسمه  هب  يرادن  هفیظو  وت  ایآ.تسا  هدرک  يرپس  هنسرگ  شیاه  هچب  اب  حبص  هب  ات  ار  بش 

« .متشادن یعالطا  چیه  ارجام  نیا  زا  نم  ، داتسا اما  :» تفگ یلماع  موحرم 

یم ورف  نـیمز  هـب  دـیاب  يدوـب و  نوریب  ندوـب  ناملــسم  مالــسازا و  ، يدیــسر یمن  شدادـب  یتـسناد و  یم  رگا  :» دوـمرف موـلعلارحب 
« .یتسه لفاغ  تا  هیاسمه  لاوحا  زا  ارچ  هک  تسا  نیا  وت  هب  نم  ضارتعا.یتفر 

مهوا اب  ورب و  تا  هیاسمه  لزنم  هب  رادرب و  ار  ماـعط  فرظ  نیا  نونکا  :» تفگو درک  هراـشا  ، دوب شراـنک  هک  ییاذـغ  فرظ  هب  سپس 
« .دروخ مهاوخن  اذغ  نم  يدرگنزاب  ات  نادب  نمضرد.درگ  زاب  اجنیا  هب  هدب و  وا  هب  ار  لوپ  هسیک  نیا  سپس  وش و  كاروخ 

.داد وا  هب  ار  اذغ  فرظ  تفر و  شا  هیاسمه  لزنم  هب  یلماع  موحرم 

نیا یـسک  هچ  ییوگن  ات  :» تفگ وا  هب  لیلد  نیمه  هب.تسین  شنامهم  هب  قلعتم  اذغ  هک  دز  سدـح  دـید  ار  اذـغ  فرظ  هیاسمه  یتقو 
.داد حرش  هیاسمه  يارب  ار  ارجام  مه  نامهم  « .دز مهاوخن  نآ  هب  تسد  ، تسا هداتسرفار  اذغ 

لاح زا  دـنوادخ  زجب  سکچیه  هک  مسق  ادـخ  هب  :» تفگ تسا ، هدرک  شقح  رد  یفطل  نینچ  مولعلارحب  همالع  دـیمهف  هیاسمه  یتقو 
.« (1) دوبن هاگآ  نم 
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یّنج نمؤم 

يارحـص مرگ  ياـه  ناـبایب  رد  « اـقیرفآ » هب ناـشترفاسم  رد  ناناملـسمزا  رفن  دـنچ  تسا  هدـش  لـقن  یفاـک » لوصا  » فیرـش باـتک  رد 
.دنداتفا نیمز  يور  یلاح  یب  زاو  دندش  شطع  یگنشت و  راتفرگ  ، اقیرفآ

نانآ زا  کیره  هب  تشگ و  رهاظ  ناشرس  يالاب  ، بآ زا  یفرظاب  یشوپ  دیفس  درمریپ  ، دندوب گرم  هب  کیدزن  یگمه  هک  یلاح  رد  و 
.داد بآ 

: دندیسرپدرمریپ زا  ، دندمآ لاحرس  یمک  ناناملسم  یتقو 

»؟ يا هدمآ  اجکزا  یتسیک و  وت  ، میوش كاله  یگنشت  زا  نابایب  نیا  رد  ام  دوب  کیدزن  »

بل ود  ناـیم  زا  نم.دراد  دوجو  رفاـک  ناملـسم و  اـهناسنا  دـننام  ، ناـینج ناـیم  رد.متـسه  یئج  ناناملـسم  زا  یکی  نم  :» تفگ درمریپ 
: دومرف هک  مدینش  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » یفطصمدمحم ترضح  نامربمایپ 
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راتفرگو دیتسه  نم  ناردارب  هک  امش  مدید  نوچ  نم  « .دزرو تنایخ  وا  هب  دیابن  دنک و  اهر  ار  وا  دیابن.تسا  ناملـسم  ردارب  ناملـسم  »
.مدروآ بآ  ناتیارب  ، دیا هدش 

.(1) دش رود  نانآ  رظن  زا  ناملسم  نج  دعب  يا  هظحل 
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نینمؤمراثیا

هللا یلـص  » ادخ لوسر.درب  هیده  يا  هچراپ  «، هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  يارب  يدرف  هک  تسا  هدـش  رکذ  « نایبلا عمجم  » ریـسفترد
.داتسرف هیده  شا  هیاسمه  يارب  ار  هچراپ  نآ  « هلآو هیلع 

نیمه هب.داتسرف  ، دوب رت  جاتحم  شدوخ  زا  هک  شا  هیاسمه  يارب  ار  نآ  ، دید ار  هچراپ  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  هیاسمه  یتقو 
.داتسرف « هلآو هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  تمدخار  هیده  نیا  مه  مشش  هیاسمه  .دش  اج  هب  اج  هیده  نیا  مشش  هیاسمه  ات  بیترت 

ار وا  نوچ  : دـنک تاقالم  ار  وا  ات  تفر  شیومع  رـسپ  نیلاب  هب  دـحا  گنج  رد  « ماشه » هک تسا  هدـش  لـقن  باـتک  ناـمه  رد  نینچمه 
.دبلط یم  بآو  تسا  هنشت  ایوگ  دشک و  یم  ار  رخآ  ياه  سفن  هک  دیمهف  ، دید

شناهد رب  ار  بآ  کشم  تساوخ  ات  اما.درب  شیارب  بآ  يرادقم  أروف 
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.دوب هداتفا  شکیدزن  هک  یحورجم  هب  درک  هراشا  تسد  اب  تسب و  مکحم  ار  شناهد  ، دراذگب

شیوـلهپ هک  يرگید  حورجم  هب  درک  هراـشا  وا  یلو  درب  شناـهد  کـیدزن  ار  بآ  تفر و  حورجم  نآ  فرط  هب  تساـخرب و  ماـشه 
مغ و تیاهن  رد.دوب  هدش  دیهش  مه  وا  ، تشگزاب مود  رفن  دزن  راچان  هب  ، دوب هدیسر  تداهـش  هب  وا  اما.تفر  رفن  نیموس  دزن  ماشه.دوب 

.(1) دوب هتفر  ایند  زا  مه  وا  یلو  ، تشگرب شیومعرسپ  فرط  هب  هودنا 

380 ص :

167 هحفص - نآرق زا  یبادآ  - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 400 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_380_1
http://www.ghaemiyeh.com


زادرپ لایخزود  هنیپ 

رهـش رد  مهاوخ  یم  :» تفگ شنارومأـم  هب  نوعلم  جاـجح » » یبـش هک  هدـش  لـقن  « یناهفـصا بغار  » هتـشونپ « تارـضاحملا » باـتک رد 
« .میامن شیتفت  یسرزاب و  مدوخ  منک و  شدرگ 

نآ رد  یکچوک  غارچ  هک  هزاغم  کی  زج  هب  دوب  هتـسب  اه  هزاغم  مامت.دندیـسر  رازاب  هب  ات  دنداتفا  هارب  رهـش  رد  شنارومأم  اب  جاجح 
.دوب نشور 

اب دیاب  یک  ات  :» دیوگ یم  نینچ  دنک و  یم  تبحص  دنلب  دوخ  اب  ودنکیم  راک  هتـسشن و  اهنت  يدرم  دندید  ، دندش هزاغم  کیدزن  یتقو 
یم متـسد  هب  لوپ  هچ  ره  دیاب  ادرف  زا  یلب ، :» داد یم  باوج  دوخ  هب  سپـس  .میامن » دوخ  لاح  هب  يرکف  دیاب  ، منک یگدنز  عضو  نیا 

زا سپ.دـش  مهاوخ  يدایز  تورث  بحاص  تدـم  نـالف  زا  سپ  دوش و  یم  عمج  غلبم  نـالف  هاـمره.منک  زادـنا  سپار  شفـصن  ، دـیآ
دح نالف  هب  مییاراد  هک  يدنچ 

381 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 401 

http://www.ghaemiyeh.com


.منکیم يراگتساوخ  ار  شرتخد  مور و  یم  جاجح  غارس  هب  ، دیسر دهاوخ 

هکلب ، متـسین قباس  زود  هنیپ  نم  هک  اریز  ، دشورفب رخف  نم  رب  دناوت  یمن  جاجح  رتخد  رگید  هتبلا  .دـهد  یم  یبصنم  نم  هب  مه  جاجح 
« .مبوکیم شرس  رب  تشم  نیا  اب  ، دیزرو رارصا  دوخ  راک  رب  مه  رگا.مور  یمرامش  هب  یمهم  درف 

وا هب  رایـسب  مانـشد  زا  سپ  جاجح  هاگنآ  ، دنـشکب نوریب  هزاغمزا  ار  وا  داد  روتـسد  نیرومأـم  هب  جاـجح  ، دیـسر اـجنیا  هب  هک  تبحص 
: تفگ

.دننزب وا  هب  هنایزات  هاجنپداد  روتسد  سپس  »؟ يراد نم  رتخد  هب  راکچ  بش  همین  نیا  رد  ! كدرم »

!؟ (1) هن ای  درک  اهوزرآ  نآ  زا  زاب  هک  تسین  مولعم  رگید  یلو  ، دروخ ار  هنایزات  زود  هنیپ 
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دروم یب  حالصا 

هکدـید ار  رفن  ود.درک  یم  روـبع  یلحم  زا  شدـنزرف  يزور  شیپ  اـهلاس  هـک  درک  لـقن  ، دراد ینیدـتم  دـنزرف  هـک  ناتـسود  زا  یکی 
فرط هب  یتشم  اوعد  نیفرط  زا  یکی  لاح  نیمه  رد.دیامن  رارقرب  حلـص  ناشنیب  تساوخ  تفر و  نانآ  دزن  اروف.دنتـسهاوعد  لوغـشم 

.داتفا نیمز  يور  وا  دروخ و  شرسپ  رس  هب  تشم  نآ  یلو  ، درک اهر  يرگید 

.تسا هدرک  يزغم  يزیرنوخ  يو  هکدش  مولعم  دندرب و  ناتسرامیب  هب  ار  وا  هظحل  دنچ  زا  سپ 

هب دندرک و  میظنت  يو  هیلع  یتیاکـش  اروف  رطاخ  نیمه  هب.دوش  ناشتمحز  ثعاب  دریمب و  رـسپ  تسا  نکمم  دندرک  رکف  اوعد  نیفرط 
.تسا هتشاد  ار  نانآ  اب  اوعد  دصق  هداد و  ماجنا  یتیانج  وا  هک  دنداد  ینابرهش 

هبرض هطساو  هب  هرخالاب  دوب و  ناتسرامیب  رد  زور  نیدنچ  ناوج 
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.درکادیپ ساوح  لالتخا  يزغم ،

یب ناوج  نآ  نونکا  دندرب  نادنز  هب  ار  وا  دندمآ و  ینابرهـش  زا  ، دنربب هناخ  هب  دننک و  صخرم  ار  وا  دنتـساوخ  یتقو  رگید  فرط  زا 
.درب یم  رس  هب  نادنز  رد  یهانگ  چیه 

.« (1) دنک داجیا  حلص  اهنآ  نیب  دناوت  یمن  دنفسوگ  کی  ، دندرک اوعد  گرگ  ود  رگا  ، دش دراو  حالصا  يارب  دیابن  اج  همه 

384 ص :
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یتشهب ياذغ 

هتـسشن دوگ  شنامـشچ  هک  دـید  ار  « اـهیلع هللا  مالـس  » ارهز ترـضحو  دـش  دراو  لزنم  هب  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملاریما ترـضح  يزور 
.دنا هدروخن  يزیچ  تسا  زور  هس  هکدرک  ضرع  ناشیا  ، دیسرپ ار  مالسلا » امهیلع  » نینسح ناشیا و  لاوحا  ترضح  یتقو  ، تسا

يا هسیک  نمحرلادـبع.تساوخ  هنـسحلا  ضرق  وا  زا  رانید  کـیو  تفر  « فوع نب  نمحرلادـبع  » دزن اروف  «، مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما 
کی زا  شیب  ترـضح  یلو  « .تسین نتفرگ  ضرق  هب  یموزل  ، امـش رایتخا  رد  همه  اهنیا  ، اـقآ :» درک ضرع  داد و  رارق  ترـضحدزن  لوپ 

.تفرگن وا  زا  رانید 

.دربب لزنم  هب  دنک و  هیهت  یکاروخ  ات  داتفا  هار  هب  ترضح  سپس  و 

.دوب هتفرگ  لغب  هب  مغ  يوناز  غاد  باتفآ  ریز  هکدید  ار  « دادقم » هار رد 

زا ار  وا  هک  تساوخ  ترضح  زا  دادقم.دیسرپ  ار  دادقم  لاوحا  ترضح 
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.دیوگبار شا  یتحاران  هک  درک  رارصا  ترضح  یلو.درادب  فاعم  نداد  خساپ 

تفرگ و نم  زا  ار  لزنم  رد  ندـنام  ناوت  رگید  یگنـسرگ  تدـشزا  مرـسمه  هیرگ  هلان و  يادـص  :» درک ضرع  دادـقم  ، لاح نیا  اب  و 
هقلح شنامـشچرد  کشا  ، هلمج نیا  ندینـش  اب  « مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح  « .مدـیدرگ هچوک  یهارو  منامب  هناـخرد  متـسناوتن  رگید 

رب ار  وـت  نوـنکا  یلو  ، ما هتفرگ  ماو  راـنید  کـی  رطاـخ  نیمه  هب.متـسهالتبم  يراـتفرگ  نیا  هب  وـت  دـننام  مـه  نـم  :» دوـمرف هاـگنآ.دز 
« .نک جرخ  ریگب و  ار  رانید  کی  کنیا.مرادیم  مدقمدوخ 

.دنام دجسمرد  برغم  ماگنه  ات  تفر و  دجسم  هب  رهظ  زامن  يارب  ترضح  سپس 

هیلع » یلع ترـضح  هب  ، دوـب هدـش  عـلطم  ارجاـم  زا  یحو  طـسوت  هک  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  » لوـسر ترـضح  ، برغم زاـمن  زا  سپ 
: دومرف « مالسلا

»؟ مینک فرص  امش  هناخ  رد  ار  ماش  بشما  تسا  روطچ 

.دندرب فیرشت  لزنم  هب  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » لوسر ترضحاب  اذل  ، دهد یفنم  خساپ  هک  دیشک  تلاجخ  « مالسلا هیلع  » یلع ماما 

رارق اذـغ  زا  رپ  يا  هتـسبرس  فرظ  ناشیا  رـس  تشپ  دوب و  هدـش  غراف  زامن  زا  « اهیلع هللا  مالـس  » ارهز ترـضح  ، دندیـسر هناخ  هب  نوچ 
.تشاد

.دنداد رارق  ناشرسمه  ردپ و  ربارب  رد  ، دشیم دنلب  اذغ  زا  راخب  هک  یلاح  رد  دنتشادرب و  ار  فرظ  برد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

نینچ هک  یلاحرد  ؟ يا هدروآ  اجک  زا  ار  كاروخ  نیا  :» دومرف همطاف  ترـضح  هب  باطخ  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  ترـضح 
« .ما هدروخ  نآ  زا  رت  هزیکاپ  هن  هدرک و  مامشتسا  ار  شیوب  هن  ما و  هدیدار  شگنر  هب  ییاذغ 
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دادـقم هب  هک  تسا  يرانید  ياج  هب  كاروخ  نیا  یلع  يا  :» دومرفو داد  رارق  « مالـسلا هیلع  » یلع هناش  يور  ار  شکرابم  تسد  هاـگنآ 
«(1) ...يداد
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هفیلخ ياهوزرآ 

.دوب ناشیا  نمشد  »و  مالسلا مهیلع  » تیبلها قح  نیبصاغ  زا  یکی  ، یسابع هفیلخ  « يداهلا یسوم  »

نب ییحی  » کمک هب  دـهاوخیم  دراد و  ییاـه  لاـیخ  « نوراـه » مردارب ما  هدینـش  :» تفگ وا  هب  درک و  راـضحا  ار  « همثره » شریزو يزور 
« .يروایب نم  دزن  هدومن  ادج  شندب  زا  ار  شرس  يورب و  مردارب  لزنم  هب  دیاب  بشما  نیمه.دزاس  مهارف  ارم  لزع  هنیمز  « یکمربدلاخ

« .تسامش نیشناج  امش و  ردارب  نوراه  ، تسا بیجع  :» تفگ همثره 

زا سپ  دیاب  نمـض  رد.دورب  نیب  زا  دیاب  ، دشاب نم  تفالخ  محازم  سکره  ، يراذـگب رانک  دـیاب  ار  اه  فرح  نیا  :» داد خـساپ  یـسوم 
« مالسلا مهیلع  » تیب لها  ناوریپ  اه و  يولع  مامت  يورب و  نادنز  هب  نوراه  نتشک 
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نیا ماجنا  زا  سپ  نینچمه.يزادـنایب  هناخدور  هب  اررگید  یمین  هدـیرب و  رـس  ار  ناـنآ  زا  یمین  يروآ و  نوریب  نادـنز  زا  ار  تاداـس 
هک ار  نانآ  رهش و  هاگنآ.دوش  جراخرهـشزا  تسا  هفیلخ  وریپ  سکره  ینکیم  مالعا  رهـش  رد  یناسر و  یم  « هفوک » هب ار  تدوخ  ، راک
اب ار  هفوک  سپس.یهدیمرارق  رهش  زا  جراخ  ار  نیرومأم  زا  يا  هدع  نایرارف  يریگتـسد  تظفاحم و  يارب  ینز و  یم  شتآ  دنا  هدنام 

« .ییامن یم  ناسکی  كاخ 

اهنآ نوخ  نتخیرو  دنتـسه  ناملـسم  اهنیا  رخآ.دنوش  هتـشک  نینچدیاب  هک  دنا  هدرک  هچ  نایعیـش  نیا  رگم  ، یـسوم يا  :» تفگ همثره 
« .تسا مارح 

!« ریخآلا دشاب و  نم  عبات  هک  تسا  یسک  ناملسم  :» داد خساپ  ، دوب هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  رسارس  هک  يرورغ  ربکت و  اب  یسوم 

.دیامن ءافعتسا  دهاوخ  یم  هک  تفگ  یسوم  هب  ، دید نینچ  ار  عضو  نوچ  یسوم  ریزو 

« .يوش یم  هتشک  مه  تدوخ  تروصنیاریغ  رد  ، ییامن لمع  ارم  نامرف  دیاب  وت  :» داد خساپ  هفیلخ 

.تشگزابدوخ قاطا  هب  تفرگ و  جورخ  هزاجا  همثره  يا  هظحل  زا  سپ 

اب هنامرش  یب  یسوم  یلو.درک  عنم  شتامیمصت  ماجنا  زا  ار  وا  تفر و  شرـسپ  دزن  ، دش ربخ  اب  عاضوا  زا  نوچ  یـسوم  ردام  یفرط  زا 
.دومن رود  دوخ  زا  ار  وا  دز و  شردام  هب  دگل 

ردام ، دـعب تعاس  دـنچ.دنک  دوبان  ار  شدـنزرف  هک  درک  تساوخردادـخ  زاو  درک  نیرفن  ار  دوخ  دـنزرف  ، لاـح نآ  رد  یـسوم  رداـم 
هفیلخ :» تفگ داد و  وا  هب  ار  یسوم  گرم  تراشب  تفر و  همثره  دزن  ناباتش  یسوم 
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« .درم دش و  هایس  شتروص  رس.درک و  ریگ  شیولگ  رد  ادغ  ، دروخب اذغ  تساوخیم  یتقو 

.(1) تشگ بآرب  شقن  یسوم  زاردو  رود  ياهوزرآو  تسشن  تخت  رب  یسوم  ردارب  نوراه  ، دعب زور 

390 ص :
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اعدم تابثا 

مه « تالق » رد نآ  زا  سپ.دوب  نایحیـسم  صوصخم  هک  دـندرک  سیـسأت  « زاریـش » رد یناتـسرامیب  ، یحیـسم رفن  دـنچ  لـبق  لاـس  دـنچ 
.دندرک یحیسم  نداد  لوپ  عیمطت و  اب  مه  ار  يا  هدع  دنتخاس و  ییاسیلک 

رس هب  ، دوب هدیدرگ  خسار  زین  تیحیسمرد  هتفرگ و  رارق  ناشدامتعادروم  الماکودوب  هدش  یحیسم  هک  یناسک  زا  رفن  کی  دعب  یتدم 
.دیدرگ باختنا  ییاسیلک  یتسرپ 

يزور دـنچ  شیـشک.دوش  ربخ  اب  اج  نآ  عاضوا  زا  ات  تفر  تالق  هب  دـیدزاب  يارب  زاریـش  زا  شیـشک  کـی  يزور.تشذـگ  يدـنچ 
»؟ يا هتشگرب  مالسا  زا  يا و  هدش  یحیسموت  یتسارب  ایآ  :» تفگ وا  هب  یبسانم  تصرف  رد  هکنیا  ات.دوب  اسیلک  لوئسم  نامهم 

هب : » داد باوج  هلصافالب  ، تشادن ار  یشسرپ  نینچ  راظتنا  هک  وا 
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!« ما هدش  یعقاو  یحیسم  کی  نم  هک  مروخیم  مسق  سا 

»؟ يا هدرکن  اهر  ار  سا  مه  زونه  :» تفگ وا  هب  تفرگ و  شا  هدنخ  بارج  نیا  زا  شیش 

.« (1) تسا ناراوگرزب  نآ  دای  هب  هاگآ  دوخان  زاب  ، دننک رگا  یتح  تسا  هتفرگ  وخ  « مالسلا مهیلع  » تیبلها بح  اب  یناریا 

392 ص :
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جح رفسرد 

.دوب هار  خسرف  داتشه  هکم  ات  هنیدم  زا  هک  یلاح  رد.دش  فرشم  « هکم  » هب هدایپ  ياپ  اب  هبترم  تسیب  « مالسلا هیلع  » نسح ماما 

رفس کی  رد  « .موش راوس  نم  هک  تسا  بدا  فالخ  :» دومرف ترضح  ، دیور یم  رفس  هب  نینچ  ارچ  دندیسرپ  « مالسلا هیلع  » ماما زا  یتقو 
اوادـم ار  امـش  ياـپ  اـت  دـینک  ربص  اـقآ  :» دـنتفگ ناـیفارطا  ، دوب هدـش  مخز  اـه  گنـس  يور  رب  نتفر  هار  تدـش  زا  ترـضح  ياـپ  هک 

« دیهد همادا  دوخ  هار  هب  هاگنآ  ، مینک

« .دراد هارمه  هب  ار  مخز  نیا  ياود  هک  دراد  تماقا  یبرع  صخش  ، يدعب يارس  ناوراک  رد.میورب  تسا  رتهب  ، هن : دومرف ترضح 

« .دهاوخ یم  ار  وت  « مالسلا هیلع  » نسح ماما  ترضح  :» دنتفگ دنتفروا و  لابندب  اروف  هک  دوب  اجنآ  رد  یبرع  ، دندیسر لحم  نآ  هب  نوچ 
مه وا 
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394

.درک ضرع  مالس  دیود و  ترضح  فرط  هب  همیسارس 

« .تسا بسانم  نم  ياپ  مخز  هجلاعم  يارب  هک  تسا  وت  هارمه  ینغور  :» دومرف وا  هب  ترضح 

.دش بوخ  مخز  هلصافالبو  دندیلام  دوخ  ياپ  هب  ناشیا  داد و  ترضح  هب  ار  نغور  مه  وا 

« .مهاوخب ادخ  زا  ار  نآ  ات  وگب  ، يراد يا  هتساوخ  ره  :» دومرف درک و  ور  یبارعا  هب  ترضح  هاگنآ 

« .دیامن اطع  نم  هب  يرسپ  دنوادخ  هکدییامرفب  ییاعد  أفطل  ، تسا هلماح  نم  رسمه  ناج ، اقآ  : » تفگ

« .دش دهاوخ  تیب  لها  ام  ناتسود  زا  هک  دومرف  دهاوخ  اطعوت  هب  يرسپ  یلاعت  دنوادخ  :» داد تراشب  وا  هب  « مالسلا هیلع  » ماما

.(1) دیدرگ تیبلها  نیبحم  زا  هک  دش  يرسپ  بحاص  یبارعا  ، دوب هدومرف  « مالسلا هیلع  » ماما هک  روطنامه  یتدمزا  سپ 

394 ص :
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حیحص لوق 

یم دجـسم  هب  یتـقو  هشیمه  ، دوب نیگنـس  شـشوگ  نوچ  سیق » نب  تباـث  » ماـن هب  « هلاو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  باحـصا  زا  یکی 
.تسشن یم  ناشیا  کیدزن  ، ترضح نانخس  ندینش  يارب  ، تفر

دوخ ياج  زا  زامن  زا  سپ.داتسیا  رخآ  فص  رد  راچان  هب  رطاخ  نیمه  هب  ، دوب هدش  عورـش  زامن  اما  ، دش دجـسم  دراو  تباث  زور  کی 
.تفر « هلاو هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  فرط  هب  تساخرب و 

هیلع هللا  یلـص  » لوسر ترـضح  کـیدزن  هک  يدرف  اـما  ، دـنداد ییاـج  وا  هب  ، تسا نیگنـس  شـشوگ  تباـث  دنتـسناد  یم  نوـچ  مدرم 
.درک يراددوخ  يو  هب  اج  نداد  زا  تباث  اب  ییانشآان  تلع  هب  ، دوب هتسشن  « هلاو

نز نالف  دـنزرف  وت  ایآ  :» تفگ وا  هب  یتحاراناب  تفر و  درف  نآ  دزن  تباث  ، دیـسر نایاپ  هب  « هلاو هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تاـشیامرف  یتقو 
»؟ یتسه هراکدب 
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نیگمرـش رایـسب  ناناملـسمو  « هلاو هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ دزن  تباث  نیهوت  اـب  ، دوب هدـش  ناملـسم  ، مالـسا روهظ  زا  سپ  شرداـم  هک  وا 
.(1) دومرف یهن  تشز  باقلا  اب  رگیدکی  ندرب  مان  زا  ار  نینمؤم  ودش  لزان  يا  هیآ  دنوادخ  يوسزا  هلصافالب  اما.دش 

396 ص :

«200 هحفص - نآرق زا  یبادآ  »11 هیآ تارجح  هروس  - 1
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تیالو

نآ رد  هچنآ  ایند و  زا  نم  دزن  امـش  تیالو  دنگوس  ادـخ  هب  :» درک ضرع  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  تمدـخ  « نمحرلادـبع نب  سنوی  »
« .تسا رت  ینتشاد  تسود  ، تسا

.دش راکشآ  « مالسلا هیلع  » ماما كرابم  هرهچ  رد  مشخ  هظحل  نیا  رد 

»؟ ما هدرک  ضرع  یفالخ  نخس  رگم  ، نم ياقآ  :» دیسرپ سنوی 

رگم ، تسا رتهب  ایند  زا  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » دمحم لآو  امـش  تیالو  ییوگ  یم  وت  ، يدرکن سایق  تسرد  :» دومرف « مالـسلا هیلع  » ماما
هب هک  یلاح  رد  ؟ تسایند زا  رتهبامـش  تیالو  ییوگ  یم  هک  تسا  یناسنا  تایدام  تاوهـش و  ياضرا  يارب  زجایند  اـیآ  ؟ تسیچ اـیند 

.« (1) تسا یگشیمهوت  تایح  ، ام تیالو  تکرب و 

397 ص :

208 هحفص - توبن - 1
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ییوجداد

زا هک  تسا  هدش  داجیا  میارب  يراتفرگ  یسابع  هفیلخ  « روصنم » رابردزا ، اقآ :» درک ضرع  دیـسر و  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  دزن  يدرف 
« .دیشیدنیب نم  يارب  يا  هراچ  مهاوخ  یمامش 

« .ینک لح  ار  ملکشم  ات  تسا  هداتسرف  ارم  « مالسلا هیلع  » رفعج هکوگب  وا  شوگ  رد  ورب و  صخش  نالفدزن  رابرد  هب  :» دومرف ترضح 

.دورب دهاوخ  یم  صخش  نالف  دزن  هک  تفگ  نارومأم  هب  تفر و  روصنم  رابرد  هب  صخش  نآ 

راک لوغشم  اجنآ  رد  وا  هک  درک  بجعت  رایـسب  ، دید نایرابرد  سابلرد  ار  صخـش  نآ  یتقو.تفر  لخاد  هب  تفرگ و  ار  دورو  هزاجا 
.تسا

.دیناسر وا  هب  ار  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  ماغیپ  تفر و  وا  دزن  لاح  نیا  اب 

بدا راهظا  رایسب  ، دینش ار  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  مان  نوچ  يو 

398 ص :
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.دیسرپ ار  وا  لکشم  دعب  دومن و 

.دیامن فرطرب  ار  شلکشم  هک  تفرگ  لوق  سپس  « .تسا هتخادنارطخ  هب  ارم  ناج  هک  دنا  هدز  نم  هب  یتمهت  روصنم  دزن  :» تفگ وا 

تیاضر زاربا  وا  زا  مه  روصنم.دنا  هدیناسر  ضرع  هب  ار  هلئسم  اهابتشاودرادن  يریصقت  ینالف  تفگ  تفر و  روصنم  دزن  صخـش  نآ 
.دومن

هب یلیخ  صخش  نالف  :» درک ضرع  دش و  بایفرش  « مالسلا هیلع  » قداصرفعج ماما  تمدخ  ، دش حالصا  شراک  یتقو  ترضح  هداتسرف 
« .درب یم  رسب  روصنم  رابرد  رد  هک  فیح  اما.دراد  تدارا  امش 

.« (1) دسرب نامولظم  داد  هباتدشاب  هاگتسد  نیا  رد  هک  ما  هتفگ  وا  هب  مدوخ  نم  :» دومرف ماما 

399 ص :

196 هحفص - نآرق زا  یبادآ  - 1
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بوکالط نآرق 

دوخرصع نادنمتورث  زا  یکیو  « دیشرلا نوراه  » رسمه يو.دوب  « مالسلا هیلع  » رفعج نب  یسوم  ترضح  نادنمتدارا  نایعیش و  زا  « هدیبز »
.تفر یم  رامشب 

.دوب هدش  يراکالط  شفارطاو  هتشون  رَز  اب  هراپ  دون  رد  هک  دوب  نآرق  ءزج  یس  ، وا لاوما  زا  یکی 

ناصاخ ناراکوکین و  ماقم  هب  زگره  امـش  :» دیـسر هفیرـش  هیآ  نیا  هب  دناوخ  یم  ار  دوخ  هدـش  بیهذـت  نآرق  هک  یلاحرد  زور  کی 
.« (1) دینک قافنا  ادخ  هار  رد  دیرادیم  تسود  هچنآ  زا  هک  نآ  رگم  دیسردهاوخن  ادخ 

زیچ همه  زا  بوـکرز  نآرق  هک  دیـسر  شرظن  هب.دراد  تسودزیچ  هـمه  زا  رتـشیب  ار  شا  ییاراد  زا  يزیچ  هـچ  درک  رکف  دوـخ  اـب  ار 
.دیامن قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآرق  نآ  تفرگ  میمصت  لیلد  نیمه  هب.تسا  رتزیزع  شدزن 

400 ص :

92 هیآ - نارمع لآ  هروس  - 1
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هار رد  ار  اهنآ  سپس  دروآ  رد  تسا  هتفر  راکب  نآرق  رد  هک  ار  ییاهالط  دیایب و  ، هدرک تسرد  ار  نآرق  نآ  هک  يداتـسا  داد  روتـسد 
.(1) درک قافنا  ادخ 

401 ص :

223 هحفص - نآرق زا  یفراعم  - 1
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ربمایپ زا  ییاریذپ 

هیفص.درب فیرشت  « رسای رامع  » رسمه شا و  همع  رتخد  « هیفص » هناخ هب  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » یفطـصم دمحم  ءایبنا  متاخ  يزور 
ناـشیا زا  داد و  رارق  ترــضح  ربارب  دوـب  شا  هناـخرد  هـچنآ  ینعی  نوـتیز  نـغور  هکرــس و  يرادـقم  وـج و  ناـن  صرق  کـی  اروـف 

.دنک میدقت  ات  درادن  يرتشیبزیچ  هک  درک  یهاوخرذع 

یم یهاوخرذـع  مه  زاـب  يا و  هدروآ  نم  يارب  ار  ناربماـیپ  كاروخ  وت  ، ییوـگ یم  هچ  :» دوـمرف « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر 
»؟ (1) ییامن

402 ص :

158 هحفص - نآرقزا یبادآ  - 1
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ترخآ ایند و  ياشگهار 

هیلع و هللا  یلـص  » مرکا لوسر  ترـضح  تمدخ  ، نامیا اب  حلاصدرمریپ و  « یلیذه » يزور هک  تسا  هدـش  لقن  « یعادـلا هدـع  » باتک رد 
هبلغ نمرب  یناوتان  فعـض و  ، یتسـس يریپ و  ، تسا رخآ  هب  ور  مرمع  «، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  يا  :» درک ضرع  تفر و  « هلآ

یلام رگید  ، تسا هتشگ  جراخ  مناوت  زا  رگید  يراد  هدنز  بش  اه و  هلفان  ، مریگب هزور  مناوت  یمن  اهزور.تسا  هدرک 

« ...مرادن مه  جح  ناوت.میامن  قافنا  هک  مرادن 

راب یلیذـه.دنک  رارکت  ار  شیاـه  هتفگ  تساوخ  وا  زا  ، یلیذـه نانخـس  هب  نداد  شوگ  زا  سپ  «، هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربماـیپ  زا 
.دنک دای  ار  تسا  هتفگ  هچنآ  موس  راب  يارب  تساوخ  وا  زا  ترضح  سپس.درک  ضرع  یناوتان  نامه  اب  ار  اهفرح  نامه  رگید 

دب هک  داد  تراشب  وا  هب  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » لوسر ترضح  هاگنآ 

403 ص :
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.دریگ یم  شاداپ  شکاپ  تین  رطاخ 

هیلع هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  يا  :» درک ضرع  ، دوـب هدـش  داـش  رایـسب  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ شیاـمرف  زا  هـک  یلاـح  رد  یلیذـه 
ماجنا هک  یکین  لمع  روتسد  هک  مهاوخیم  امشزا  «، هلآو

« .دییامرفب ، دشاب نم  ناوت  رد  نآ 

: وگب هبترم  هس  ، بجاو زامن  ره  ماجنا  زا  سپ  :» دومرف ترضح 

.« (1) نارتسگب نم  رب  ار  تدوخ  تمحر  امن و  يراوگرزب  نمرب  نک و  تیاده  تدوخ  بناج  هب  ارم  ایادخ ، »

امـش روتـسد  نیا  «، هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  يا  :» درک ضرع  باحـصا  زا  یکی  «، هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ شیاـمرف  زا  سپ 
« .تسا مک  رصتخم و  رایسب 

« .ددرگ یم  زاب  وا  رب  تشهب  برد  تشه  ، گرم زا  دعب  ، دناوخب ار  اعد  نیا  یگدنب  عرضت و  نیا  اب  وا  رگا  :» دومرف ترضح 

« .دیئامرفب نم  يایند  يارب  مه  يروتسد  ، دوب ترخآ  يارب  روتسد  نیا  ، اقآ :» تفگ درک و  رکشت  درمریپ 

هزنم :» دش یهاوخن  ریقف  هناوید و  انیبان و  يا ، هدنز  یتقو  ات  هک  ناوخب  ار  اعد  نیا  حبـص  زامن  زا  سپ  حبـص  زور  ره  :» دومرف ترـضح 
«(3).(2) مدرگ یم  زابوا  يوس  هب  دوخ و  يادخ  زا  مبلط  یم  شزرمآ.تسوا  يارب  شیاتس  گرزب و  يادخ  تسا 

404 ص :

کتمحر نم  یلع  رشناو  کلضف  نم  یلع  ضفاو  كدنع  نم  یندها  مهللا  - 1
.هیلا بوتاو  یبر  هللارفغتسا.هدمحب  میظعلا و  هللا  ناحبس  - 2

257 هحفص مود  دلج  ، نامیا - 3
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توبنرون

.درک تکرح  رصم  فرط  هب.تسا  هدیسر  تموکح  هب  ودرب  یم  رسب  رصم  رد  شرسپ  دینش  نوچ  « مالسلا هیلع  » بوقعی ترضح 

تخت يور  رب  نانچمه  دوخ  داتسرف و  شردپ  لابقتسا  هب  ار  شنایفارطا  فسوی  «، دیـسر مالـسلا  هیلع  » فسوی راب  رد  کیدزن  هب  یتقو 
.یبلط هاج  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  هن  ، دوب یتنطلس  نوعُش  تیاعر  يارب  مه  شراک  نیا  هتبلا.تسشن  تنطلس 

« .نک زاب  ار  تتسد  :» درک ضرع  دش و  لزان  وارب  لیئربج 

زا هک  دوب  توبن  رون  نیا  :» درک ضرع  وا  .دیـسرپ  لـیئربج  زا  ار  تلع  فسوی.دـش  جراـخ  شتـسد  زا  يرون  ، دوشگ ار  شتـسد  یتقو 
ریز هب  تخت  زا  تردپ  ربارب  رد  وت  هک  تسا  نیا  مه  شتلعدیسر  دهاوخن  توبن  هب  یـسک  وت  لسن  زا  رگید  دیدرگ و  جراخوت  بلص 

« .يدماین

405 ص :
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.(1) تشاد بوقعی  ترضح  شردپ  هب  تبسن  یصاخ  بدا  وا  اریزدش  لقتنم  « يوال » شردارب لسن  هب  توبن  فسوی ، ترضح  زا  دعب 

406 ص :

367 هحفص - لدع - 1
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تاهابم

نابز تنکل  يرادـقم  نینچمه.دوب  هثجلا  فیعـض  مادـنا و  رغالرایـسب  يو.دوب  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  نذؤم  « لالب » بانج
.تشاد

شیاـمرف هب  لالب.دهدرـس  ناذا  دورب و  هـبعک  ماـب  تـشپ  هـب  دوـمرف  لـالب  هـب  « هـکم » حـتف زا  سپ  « هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  » مرکا ربماـیپ 
ییاسر ناذا  دومن و  لمع  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ

.دادرس

ار لالب  رگید ، رفن  کی  هارمه  هب  دوب  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  نانمـشد  زا  یکی  هک  نوعلم  « هبقع ،» دش دـنلب  ناذا  يادـص  ات 
.دنداد رارق  رخسمت  دروم 

یم ، میوگ یمن  يزیچ  نم  :» تفگ دیـسرت و  هک  دیوگب  ینخـسو  دیوج  یـسأت  نانآ  زا  تساوخ  ، دوب رـضاح  نانآ  عمج  رد  نایفـسوبا 
« .دیامن مهارف  ار  ام  تمحز  بابسا  دهد و  ربخ  وا  هب  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » دمحم يادخ  مسرت 

407 ص :
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4.8

ادخ لوسر.داد  ربخ  ار  ارجام  دش و  لزان  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  رب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يوس  زا  « مالـسلا هیلع  » لیئربج
.تخاسالمرب ، دندوب هتفگ  لالب  هرابرد  نانآ  زا  کیره  هچنآ  درک و  راضحا  ار  نانآ  مه 

ياه هبعـش  هب  ار  امـش  هاـگنآ  میدـیرفآ و  ینز  درم و  زا  تسخنار  امـش  همه  اـم  ، مدرم يا  :» دومرف توـالت  ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  سپس 
ادخ تسا و  امـش  نیرتاوقت  اب  ادـخدزن  امـش  نیرتراوگرزب  یتسارب  .دیـسانشب  ار  رگیدـکی  ات  میدرک  میـسقت  نوگانوگ  قرفو  رایـسب 

«(2).(1) تسا هاگآ  الماک 

408 ص :

13 هیآ - تارجح هروس  - 1
357 هحفص - نآرق زا  یبادآ  - 2
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لامدمن

يا هدع  اما.دنشکب  ار  وا  داد  روتـسد  درک و  ریگتـسد  ار  یـسابع  هفیلخ  نیرخآ  مصعتـسم » ، » درک هلمح  دادغب » » هب « ناخوکاله  » یتقو
دهاوخ ورف  نامـسآ  دـش و  دـهاوخ  رهاـظ  یهلا  مشخ  ، وا گرم  تروـص  رد  اریز  ، هدـن ماـجنا  ار  راـک  نیا  :» دـنتفگ ، دـندوب وا  دزن  هک 

« .دیشیدنا رگید  يا  هراچ  دیاب  میوش ! یم  دوبان  ام  همه  دروخ و  دهاوخ  كرت  نآ  فقس  تخیر و 

.تساوخ هراچ  وا  زا  درب و  هانپ  یسوط » نیدلا  ریصن  هجاوخ  » شریزو هبدوب  هدش  هدنامرد  تخس  هکوکاله 

نامسآ بقارم  ات  دینک  رومأم  مه  ار  یصخش  یفرط  زا  دریمب  ات  دیلامبردقنآودیراذگب  دمن  نیب  رد  ار  وا  :» دومرف نیدلاریـصن  هجاوخ 
« .دیراذگاو دوخ  لاح  هب  دینک و  اهر  ار  هفیلخ  ، دروخب كرت  تساوخ  نامسآ  فقس  رگا  هکدشاب 
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.(1) تشادنرب یفاکش  مه  نامسآ  فقس  داد و  ناج  ات  دندیلام  ار  دمن  ردقنآ  دنداد و  رارق  دمن  نیب  رد  ار  هفیلخ 
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وهآ هب  محرت 

هتفر راکش  هب  كاروخ  هیهت  يارب  تنطلس  هب  ندیسر  زا  لبق  يو.تشاد  یشزرا  یب  لغش  ، دسرب تنطلس  هب  هکنیا  زا  لبق  نیکتکبس » »
هب هناـسمتلم  هک  دـید  ار  وهآ  هچب  رداـم  هار  رد.دربرهـش  فرط  هب  دوخ  اـب  تخادـنا و  ماد  هب  ار  وـهآ  هچب  کـی  یتدـم  زا  سپ.دوـب 

.دیآ یم  شلابند 

« .میامن داش  ار  شردام  هدومن و  دازآ  ار  وهآ  هچب  ضوع  رد  مباوخب و  هنسرگ  بشما  تسا  رتهب  :» تفگ دوخ  اب 

ناوـیح نآ  هـب  هـک  یمحر  رثا  رد  :» دوـمرف وا  هـب  ترــضحو  درک  تراـیز  ار  « هـلآو هـیلع  هللا  یلــص  » ادــخ لوـسر  ، باوـخ رد  بـش 
.« (1) دناسر یم  تنطلس  هب  ار  تنادناخ  وت و  یلاعت  يادخ  ، يدومن
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تاریخ

مدید ار  ناگدرم  ایؤر  ملاع  رد  « دزی » رهش رد  هعمج  بش  هک  تسا  هدش  لقن  يراوزبس »  » هتشون بولقلا » حیباصم  » باتک رد  یناتـساد 
.تسا نامداش  هدیسر و  يا  هیده  يا  هدرم  ره  هب  هک 

متفر و شکیدزن  تخوس و  شلاح  هب  ملد.تسا  هتـسشن  يا  هشوگ  ، یلاخ تسد  لاح و  هدرـسفا  هک  مدـید  ار  رفن  کی  ، نانآ نایم  رد 
ناشیارب اه  هدـنز  ، تسا هعمج  بش  هک  بشما  و.دنتـسهدزی  لها  یگمه  ینیب ، یم  هک  ار  حاورا  نیا  :» تفگ.مدـش اـیوج  ار  شلاوحا 

مگرم اج  نیمه  رد  مدش و  ضیرم  هک  مدرک  یم  روبع  دزی  زا  راگزور  ياضق  زا  متسین و  دزی  لها  نم  اما.دنا  هدرک  تاربم  تاریخ و 
رگید درک و  جاودزا  يرگید  صخش  اب  مگرم  زا  سپ  هک  متـشاد  يرـسمه  هتبلا.دنک  تاریخ  میارب  هک  مرادن  يدنزرف  نم.دیـسر  ارف 

میارب يا  هیده  رطاخ  نیمه  هب.تسا  هدرک  شومارف  ارم 
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« .دنا هدرواین 

»؟ مهد ماجنا  يراک  وت  يارب  مناوت  یم  نم  ایآ  :» متفگ وا  هب 

ارم ماغیپ  سپس  ریگب و  ار  شا  هناخ  سردآ  ورب و  وا  غارس  هب  ، دراد يرگنهآ  هزاغم  رازاب  ياج  نالف  رد  نونکا  مرسمه  رهوش  :» تفگ
« .دنکن شومارف  ارم  هک  وگب  ناسرب و  مرسمه  هب 

وا هناـخ  رد  هب  یتقو  .متفرگ  ار  رگنهآ  لزنم  یناـشن  مدرک و  هعجارم  سردآ  ناـمه  هب  ، مدـش رادـیب  باوخ  زا  یتقو  ، دـعب زور  حـبص 
ار ییالط  دـنبندرگ  هاگنآ.درک  قیدـصتارم  فرح  دـش و  تحاران  رایـسب  يو.متفگ  زاب  وا  هب  ار  ارجاـم  دـمآ و  درم  نآ  رـسمه  ، متفر

دنچ ، نآ لوپ  هلیـسو  هب  متخورف و  ار  نآ  نم.دسرب  موحرم  نآ  حور  هب  نآ  باوث  ات.منک  فرـصمریخ  هاررد  تساوخ  نم  زا  دروآ و 
.هدیناشوپ ار  هنهرب  رفن  دنچ  مدرک و  ریس  ار  هنسرگ 

درک و اعد.دـید  ارم  اـت  .دراد  يرتـشیب  يایادـه  رتداـش و  ناـگدرمریاس  زا  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  درم  نآ  هراـبود  ، دـعب هعمج  بش 
: تفگ

« .يدومن زارفارس  حاورا  نایم  ارم  هکدهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  »

ار ناـنآ  ، تاریخ نآ  هلیـسو  هـب  مـه  دـنوادخ  اـت  ، دـینکن شوـمارف  تاوـما  يارب  ار  تاریخ  هـعمج  ياـه  بـش  هـک  تـسا  نـیا  ضرغ 
.(1) دیامنزارفارس
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یئاط متاح 

.دوب دنمتواخس  درمناوج و  يدرم  اما.تشادن  يا  هرهبادخ  هب  نامیا  زا  ، دوش ناملسم  هک  نآ  زا  لبق  « یئاط متاح  »

هلیبق موق و  یطحق  يراگزور  هک  تسا  هدـش  لقن  یتح.تشاذـگ  یمن  باوج  نودـب  ار  یجاتحمو  ادـگ  تساوخرد  تقو  چـیه  يو 
.دندیباوخ هنسرگ  ار  بش  شا  هداوناخ  متاح و  هک  ییاج  ات  ، تفرگ ارف  ار  شا 

هدرک اغوغ  یطحق  ام  هلیبق  رد  ، ما هلیبق  نالف  زا  نم  :» تفگ متاح  هب  دـیبوک و  ار  متاح  لزنم  برد  رفن  کـی  ، یبش همین  ، ماـیا نآ  رد  و 
« .مربب ناشیارب  ییاذغ  میایب و  امش  دزن  هک  ما  هداد  هدعو  نانآ  هب  نم.تسا  هتساخرب  اوه  هب  مدرم  هلان  هدروآ و  هوتس  هب  ار  همه  ، تسا

شا هلیبق  هب  ات  داد  درم  نآ  هب  تشاد  يدایز  شزرا  هک  ار  شا  یبرع  بسا.دوب  هدـیباوخ  هنـسرگ  ار  بش  هک  یلاـح  رد  ییاـط  متاـح 
دربب و
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.(1) دنک میسقتار  شتشوگ  ، هدومن ینابرق 
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ادخ تسود 

رد ، درخب دهاوخیم  سکره  هک  دوب  هدرک  نیعم  شدیرخ  يارب  طرـش  کی  مالغ.دنـشورفب  دنتـساوخ  یم  ار  یمالغ  « هنیدـم » رازاب رد 
زامن « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  رـس  تشپو  دوش  رـضاح  « هنیدم دجـسم  » رد تعامج  زامن  هب  ات  دراذگب  شدازآ  دیاب  تقو  جنپ 

.دراذگب

.درخب ار  مالغ  طرش  نآ  اب  دش  رضاح  رفن  کی  هرخالاب 

.دومن یم  تکرش  تعامج  زامنرد  تفر و  یم  دجسم  هب  تاقوا  نآ  رد  دوب و  دازآ  تقو  جنپ  رد  مالغ 

باحـصا.دیسرپ ار  وا  لاوحا  اذل  ، دـیآ یمندجـسم  هب  هایـس  مالغ  نآ  هک  دومرف  هدـهاشم  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  زور  دـنچ 
.تسا هداتفا  رتسب  هب  هناخ  رد  هدش و  ضیرم  يو  هک  دندرک  ضرع 

« .میامن تدایع  يو  زا  مهاوخ  یم  :» دومرف ترضح 
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.دومرف ییوجلد  وا  زا  تفر و  هایس  مالغ  تدایع  هب  ، دندوبن لئاق  مالغ  يارب  یشزرا  بارعا  هک  ینامز  رد  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ

.تسا گرم  لاح  رد  مالغ  هک  دنداد  ربخ  ترضح  هب  دعب  زور  دنچ 

تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  ترایز  زا  سپ  مالغ.درب  فیرشت  مالغ  نیلاب  رب  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ
.تفاتش دیواج  يارس  هب  و 

تفرگ هدهع  هب  ار  مالغ  نفد  نفک و  زیهجتو و  لسغ  روما  اصخش  دوخودادن  یسک  هب  ار  هزانج  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » لوسر ترضح 
.داد ماجنا  و 

ارچ هک  دنیامن  ضارتعا  ترـضح  هب  راصنا  نیرجاهم و  زا  يا  هدع  هک  دش  ثعاب  ، مالغ اب  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  راتفر  نیا 
هجوت مالغ  هب  هزادنا  زا  شیب 

.تسا هدومرف 

نیرتراگزیهرپ ، دـنوادخ دزن  امـش  نیرت  یمارگانامه  دومرف ...«: توالت  ار  هیآ  نیا  نانآ  خـساپ  رد  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربماـیپ 
«(2).(1) تسامش
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بآ زا  روبع 

هلیـسو نتـشادن  هطـساو  هب  وا  دوب و  يا  هناخدور  ، يو هار  رـسرد.تفر  یم  رهـش  هب  ینارنخـس  ظعو و  ندینـش  يارب  یماـع  رفن  کـی 
.دیسر یم  سلجم  هب  رید  تاقوا  بلغا  يا  هیارک  قیاق  رب  ندشراوس  یصخش و 

مـسا » هیآ نیا  رد  مدرم ! يا  :» دیـسر هلمج  نـیا  هـب  هـکنیا  اـت  ، درک یم  تبحـص  « مـیحرلا نـمحرلا  هللا  مـسب  » تـیمها رد  ظـعاو  يزور 
رگا یتح  ، تسا بترّقم  نآ  رب  مه  يداـیز  راـثآو  دـیاوف  تسا و  حرطم  مسا  نیا  رد  یمهم  تاـکن  تسا ، هدـش  رکذ  دـنوادخ  « مظعا

« ...دنک روبع  بآ  يور  زا  دناوت  یم  ، دیوگب هللا » مسب   » یسک

يور زا  دیوگب و  هللا » مسب  » دعب زور  تفرگ  میمـصت  اذل  تسا ، هدیدرگ  ناسآ  شراک  تشادـنپ  دـش و  لاحـشوخ  ، لد هداس  درم  نآ 
.دنکروبع بآ 
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بآ يور  زا  تفگ و   « هللا مسب  » مه وا.دوـبن  هناـخدور  فرط  نآ  هب  نتفر  يارب  یقیاـق  ، دیـسر هناـخدور  راـنک  یتـقو  ، دـعب زور  حـبص 
.تشذگ

اب تفریذپ و  ار  توعد  ظعاو.دـنک  نامهم  شا  هناخ  رد  ار  وا  یظعاو  زا  يرازگـساپس  رطاخ  هب  هک  داتفا  رکف  هب  يزور  دـنچ  زا  دـعب 
زا دـنیوگب و  « هللا مسب  » مه اب  تساوخ  ظعاوزا  وا  رطاخ  نیمه  هب  .دوبن  رـضاح  یقیاـق  زاـب  اما.دـندرک  تکرح  هناـخدور  فرط  هب  مه 

.دننک روبع  بآ  يور 

ظعاو اما.دــیایب  تساوـخ  ظـعاو  زا  دز و  داـیرف  فرط  نآ  زا  تـفر و  هناــخدور  رگید  فرط  هـب  تـفگ و  « هللا مـسب  » ییاتــسور درم 
« .میایب بآ  يور  زا  مناوت  یمن  نم  :» تفگ

« .نک لمع  نآ  هب  ، یتخومآ نم  هب  هک  ار  یبلطم  نامه  :» تفگ بجعت  اب  ییاتسور  درم 

« .تسا « هللا مسب  » هب نامیا  نآ  ؛و  تسین نم  اب  ، تسوت هارمه  هک  يزیچ  نآ  :» تفگ ظعاو 

تیافک دوصقم  هب  ندیسر  يارب  اهنت  شناد  دنناسر و  یم  دوصقم  لزنمرس  هب  ار  ناسنا  هک  دنتسه  یلیاسو  نامیا  صالخا و  ، تقادص
.(1) دنکیمن
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انشآ نخس 

هیاسمه.درک یم  یگدنز  « یبرح دمحا  خیـش  » مان هب  يراوگرزب  ملاع  « ناسارخ  » رد هک  تسا  هدش  لقن  نایبلا » حور  » ریـسفت باتک  رد 
.دوب یتسرپ  شتآ  شیک  ياراد  هک  « مارهب » مان هب  دوب  يدرف  ملاع  نیا 

.درکیمن دمآو  تفر  وا  اب  ، دوبن ناملسم  شا  هیاسمه  هکنیا  تهج  هب  دمحا  خیش 

هتفر تقرــس  هـب  شا  ییاراد  لاوـما و  ماـمت  تـسا و  هدــش  نادزد  راــتفرگ  هار  رد  شا  هیاــسمه  هـک  دیــسر  ربـخ  خیــش  هـب  يزور 
.دوش ایوجار  شلاوحا  هتفر و  هیاسمه  لزنم  هب  ییوجلد  يارب  تسا  بوخ  هکدنتفگ  خیش  هب  نینچمه.تسا 

تلاجخ زا  تشگ و  ناریح  بجعتم و  تخس  ، هدمآ شرادید  هب  نیملـسم  ملاع  دید  یتقو  مارهب.تفر  مارهب  لزنم  هب  رفن  دنچ  اب  خیش 
يراسمرش و 
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.تخادنا خیش  ياپ  يور  ار  دوخ 

خیـش.دیامن هدامآ  ار  ییاریذپ  لیاسو  ات  تفر  ورف  رکف  رد  اذـل  ، دراد ییاریذـپ  عقوت  ، هتفر شلزنم  هب  خیـش  هک  لاح  درک  روصت  مارهب 
« .میهد تیلست  يا  هدید  هک  یتبیصمرطاخ  هب  ار  وت  ات  میا  هدمآ  ام  :» تفگ ، دید راک  نیا  يارب  ار  وا  شوجو  بنج  نوچ 

هب تمعن  هس  هثداح  نیا  رد  ، منیب یمن  دوخ  يارب  یتبیـصم  هعقاو  نیارد  نم  ؟ تبیـصم مادک  :» تفگ نارـضاح  يروابان  نایم  رد  مارهب 
؟ دیئوگب کیربت  نم  هب  نآ  رطاخ  هب  دیاب  امش  هک  ، دش هداد  نم 

هب ارم  ییاراد  هک  دـندوب  نیقراـس  نیا  مربـن و  تقرـس  هب  ار  یـسک  لاوـما  منکن و  يدزد  اتدـش  هداد  سفن  تفع  نم  هب  هـک  نآ  لوا 
نم هب  هک  هچنآ  مامت  ، هک نآ  مود  تمعن.دراد  هلانو  باذع  هک  تسا  ندش  ملاظ  نیا  هکلب  ، درادن یتحاران  ندش  مولظم.دندرب  تقرس 

« .مرب رسب  نآ  هیاس  ریز  رد  ات  تسا  هدنام  یقاب  میارب  يا  هناخ  زونه  تفرن و  مفک  زا  ، دوب هدش  هداد 

نم ییاراد  لاـم و  هب  تبیـصم  هک  تسا  نآ  ، موس تمعن  :» تشاد ناـیب  نینچ  دوب  هدـش  رادروخرب  نآ  زا  هک  ار  یتـمعن  نیموـس  مارهب 
« .مرازگساپسار شیوخ  يادخ  تباب  نیا  زا  و.منید  هب  هن  دروخ 

فیح ایآ  ، درمش یم  امرب  ار  تامعن  نیمه  مالساو.تسا  مالـسا  تقیقح  ، ینار یم  نابز  رب  وت  هک  ییاهفرح  نیا  ، درم يا  :» دومرف خیش 
»؟ ییامنن شتسرپ  ار  یعقاو  يادخ  یتسرپب و  ار  شتآ  وت  هک  تسین 

عفر يارب  یمهم  رـصنع  ار  شتآ  نینچمه  میزوـسن  نآ  هب  ادرف  هک  میئاـمن  یم  تدارا  راـهظا  لـیلد  نیا  هب  شتآ  هب  اـم  :» تفگ مارهب 
« .میناد یم  یگدنز  تاجایتحا 

روعش و عون  ره  دقاف  شتآ  هک  ینادب  دیاب  امش  اما  :» داد خساپ  خیش 
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زگره نونک  اـت  هک  نم  نینچمه.ددرگ  یم  شوماـخ  كاـخ  یتشم  اـب  هک  تسا  هدارا  یب  فیعـض و  يردـق  هب  شتآ  ، تسا یهاـگآ 
ربارب شتآ  یگدــنزوسو  ترارح  ربارب  رد  ، يا هدرک  يرپــس  نآ  شتــسرپ  هــب  ار  يرمع  هــک  وــت  اــب  ، ما هدرکن  شتــسرپ  ار  شتآ 

« .درادن عوضوم  نیا  صیخشت  رد  يروعش  شتآ.میتسه 

.(1) دش ناملسم  دروآ و  نابز  رب  ار  نیتداهش  سلجم  نامه  رد  یتدم  زا  سپو  دیسرپ  خیش  زا  رگید  لاؤس  نیدنچ  مارهب 
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بذاک يوزرآ 

: درک لقن  ، تسا هتفر  دنوادخ  تمحر  هب  هک  ناتسود  زا  یکی 

.درکاوسر مدوخ  شیپ  ارم  دنوادخ  ، رمع کی  زا  سپ  »

دعـس نبا  رکـشل  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  رکـشل  هک  مدید  باوخرد  تسا ، هدش  لقن  هک  روط  نآ  ار  البرک  نایرج  هتـشذگ  بش 
.دنا هداتسیا  مهربارب  نوعلم 

مه « مالسلا هیلع  » ماما.دنهد ياج  شیوخ  رکـشل  وزج  ارم  متـساوخ  ترـضح  زا  متفر و  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  همیخ  فرط  هب  نم 
.داد هار  ارمو  تفریذپ 

.دندیسر تداهش  هبو  دندش  نادیم  راپسهر  کی  هب  کی  مشاه  ینب 

.دیسر تداهش  هب  درک و  دنلب  يا  هلانو  داتفا  ریز  هب  بسا  زا  هک  مدید  تفر و  نادیم  هب  نسحلا  نب  مساق  ترضح 
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هب رطاخ  نیمه  هب.مورب  نادیم  هب  هک  دهاوخب  نم  زا  ، مساق ترضح  تداهش  زا  دعب  هک  مدیسرت.مدوب  هداتسیا  ترـضح  رـس  تشپ  نم 
.مدرک رارف  نابایب  فرط  هب  همیخ  تشپ  زا  تبقاع.دتفیب  نم  هب  ترضح  هاگن  ادابم  ات  مدیشک  بقع  ار  مدوخ  جیردت 

يا مکعم » تنک  ینتیل  ای  :» متفگیم هک  همه  نآ  مدیمهف  هرخالابو  مدش  رادیب  باوخ  زا  باهتلا  سرت و  تدـش  زا  هک  مدـیود  ردـقنآ 
.« (1) تقیقح هنو  تسا  هدوب  اعدا.مدوب  وت  اب  البرک  يارحص  رد  شاک  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما 
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يرادزار

نب ملـسم  » هـب يا  هماـن  ، دیـسر « زجاـح  » ماـن هـب  یلحم  هـب  ـالبرک »  » هـب رفـس  هار  رد  « مالـسلا هـیلع  » ءادهــشلادیس ترــضح  هـک  یتـقو 
.تشون هفوک » » نایعیشو « لیقع

.درک هناور  هفوک  فرط  هب  ار  وا  ودُرپِس  « رهسم نب  سیق   » هب ار  همان  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ترضح 

هراپ ار  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  همان  تعرس  هب  سیق  اما  ، دندرکریگتسد ار  وا  تموکح  نارومأم  ، دیسر هفوک  هب  رهسم  نب  سیق  نوچ 
.دوشن شاف  ترضح  رارساودسرن  تموکح  نارومأم  تسد  هب  اتداد  تروق  تشاذگ و  ناهد  رد  ار  نآودرک  هراپ 

ماما ینادن  وت  ات  ما  هدرک  هراپ  ار  همان  :» دومرف سیق.درک  بلط  سیقزا  ار  همان  دایز » رسپ   » اجنآ رد.دندرب  تموکح  رقم  هب  ار  سیق 
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« .تسا هتشون  هچ  « مالسلا هیلع  »

»؟ دوب هدش  هتشون  یسک  هچ  يارب  همان  : » تفگ دایز  رسپ 

« .منادیمن ار  نانآ  مان  هک  یمدرم  يارب  :» دومرف سیق 

« .یهد مانشد  دوخ  ماما  هب  يورب و  دجسم  هب  دیابای  ینک و  هاگآ  ، ینادیم هچنآ  زا  ارم  دیاب  ای  :» تفگ دایز  رسپ 

همطاف دنزرف  ادخ و  قلخ  نیرتهب  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ! مدرم يا  :» دومرف مدرم  هب  باطخ  ، ربنم يالاب  رد  تفر و  دجـسم  هب  سیق 
يرای يارب  ار  امشات  ما  هدمآ  ناشیا  یگدنیامن  هب  زجاح  زا  نم.دشاب  یم  یمارگ  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » لوسر رتخد  «، مالسلا هیلع  » ارهز

شردپ دایز و  رـسپ  رب  ادـخ  تنعلو  ، شرـسپ »و  مالـسلا هیلع  » نینمؤملاریما ربادـخ  دورد  سپ.دیباتـشب  وا  يوسب  کنیا  ، منک توعد  وا 
« .داب

.دننک ترپ  نییاپ  هب  رصق  ماب  تشپ  زا  ار  رهسم  نب  سیق  داد  نامرف  دایز ، رسپ  و 

.درک ادج  شنت  زا  رس  « ریمع نب  کلملادبع  » هک دوب  شندب  رد  یتکرح  زونه  ، دنتخادنا ریز  هب  ار  وا  یتقو 

توالت ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  دش و  کشا  زا  رپ  ناشنامشچ  ، دیـسر « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هب  رهـسم  نب  سیق  تداهـش  ربخ  نوچ  و 
.« (1) دسر یم  ناشلتق  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  زا  هدیسر و  ناشلتق  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  زا  :» دندرک

هریخذ هک  ، دوخ باوث  تمحر و  هاگیاج  رد  ار  ناشیا  هدرارق و  ناـنآ  هاـگیاج  ار  تشهب  اراـگدرورپ  :» دنتـشادرب اـعد  هب  تسد  سپس 
.« (2) روآ درگ  يا  هدومرف 
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سّدقم بدا 

یم يو  درکن  زارد  ار  شیاهاپ  ، باوخ تاقوا  رد  یتح  ، لاس لهچ  هکدـنا  هتـشون  ( همحرلا هیلع  «) یلیبدرا سدـقم  موحرم  » تـالاح رد 
: دومرف

« .منک زارد  ار  میاهاپ  ، ملاع دنوادخ  رضحم  رد  مشکیم  تلاجخ 

ترذـعم وـت  زا  ، ادـنوادخ :» تـفگ ، دـندرک زارد  هـلبق  هـب  ورار  یلیبدرا  سدــقم  نوـچ  ، گرم ماـگنه  هـک  دــنا  هدرک  لـقن  نـینچمه 
« .مهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  ، يا هدادروتسد  نوچ  نونکا  یلو  ، ما هدرکن  زارد  ار  میاهاپ  وت  رضحم  رد  هک  تساهتدم  ، مهاوخیم

نیا شاداپ  دنوادخ  هتبلادـنزب  داد  هکنآ  هب  دـسرب  هچ  دز  یمن  فرحدـنلب  ، ندز فرح  ماگنه  هک  تسا  هدـش  لقن  ناشیا  دروم  ردزاب 
.« (1) داد دهاوخ  ار  بدا 
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ناسحا شاداپ 

ار شلاـسدرخ  كدوـک  یناـمیا  اـب  نز  ، تشادـن ندروـخ  يارب  يزیچ  یـسکو  ، دوـب هتفرگ  ارف  ار  اـج  همه  یطحق  هک  لاـس  کـی  رد 
.درب هارمه  هب  كدوک  دوخ و  يارب  نان  يرادقم  نینچمه  ، دورب ارحص  هب  راخ  ندرک  عمج  يارب  ات  تشادرب 

.داد همادا  دوخ  هار  هب  سپس  داد و  وا  هب  ار  دوخ  نان  اذل  ، دوب رتدنمزاین  رایسب  شدوخ  زا  هک  دید  ار  يریقف  هار  رد 

یم روبع  یلاوح  نآ  زا  هک  یگرگ  اضق  زا  ، دوش لوغشم  شیوخراک  هب  ات  داهن  يا  هشوگ  ار  شیوخ  كدوک  ، دیـسر ارحـص  هب  نوچ 
.دش رود  اجنآ  زا  تعرس  هب  تفرگ و  نادند  هب  ار  وا  دیدار و  هچب  ، درک

«. يا همقل  ياج  هب  يا  همقل  :» تفگ دنادرگ و  زاب  رد  ام  هب  تفرگ و  گرگ  ناهد  زا  ار  هچب  دیدرگ و  رهاظ  یصخش  هاگان 
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.« (1) دنک ادیپ  تاجن  تا  هچب  هکدش  ثعاب  يداد  ریقف  نآ  هب  هک  ینان  همقل  ینعی 

429 ص :

326 هحفص - نادواج تشهب  - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 449 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_429_1
http://www.ghaemiyeh.com


دنوادخ راک 

»؟ تسیچ ادخ  راک  نیا  «، (1) تسا يراک  رد  دنوادخ  زور  ره  :» دیامرف یم  هک  نآرق  هیآ  نیا  :» تفگ شریزو  هب  یهاشداپ 

« .مبایب اروت  خساپ  منک و  رکف  ات  هدب  تلهم  نم  هب  زور  کی  :» تفگ ریزو 

هـصغ هشیدـنا و  رد  نـینچ  زورما  ارچ  :» دیـسرپ ، دـید نارگن  هدرـسفا و  ار  ریزو  مـالغ ، یتـقو.تشاد  ییاـناد  شوـه و  زیت  مـالغ  ، ریزو
»؟ يا هتفرورف 

« .تسین هتخاس  يراک  وت  زا  :» تفگ ریزو 

« .دنادرگ هدوشگ  نم  باوج  اب  ار  وت  هودنا  روک  هرگ  دنوادخ  دیاش  وگب  نم  هب  ، دزوس یم  تیارب  ملد  :» داد خساپ  مالغ 

وگب ناطلس  هب  :» تفگ مالغ.داد  حرش  مالغ  يارب  ار  نایرج  ریزو 
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« .دناسرب امش  عمس  هب  ار  خساپ  اصخش  تسا  لیام  و.دناد  یم  ار  هیآ  نیا  ینعم  نم  مالغ 

تیملا نم  یحلا  جرخت  لیللا و  یف  راهنلا  جـلوتو  راـهنلا  یف  لـیللا  جـلوت  :» تفگودـش هتفریذـپ  ناطلـس  روضح  هب  مـالغ  ماجنارـس  و 
الا هوق  الو  لوح  و«ال  .« (3) دیری ام  مکحیو  ،(2) ءاشی ام  لعفی  »و« أزیزع لذیو  الیلذ  زعیو  همیقس  یفشی  (1)»و« یحلا نم  تیملا  جرختو 

«. میظعلا یلعلا  هللااب 

ینعی ، دنک یم  دراو  بش  رد  ار  زور  نینچمه  دیازفا و  یم  بش  هب  دهاک و  یم  زور  زا  ینعی  ، دنک یم  دراو  زور  رد  ار  بش  دـنوادخ 
دهاوخ و یم  هچنآ  دهدیم  ماجنا  و.دـهدیم  تلذ  ار  زیزع  تزع و  ار  لیلذ  ، افـش ار  ضیرم  و.دـیازفا  یم  زور  هب  دـهاک و  یم  بش  زا 

.دنک یم  هدارا  هچنآ  دنک  یم  مکح 

.(4) تسین هبترمدنلب  يادخ  هلیسوب  زجب  يا  هوق  لوحو و 

431 ص :
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لیس

تسناوتن وا  هک  يروط  هب  ، دندش دایز  شنایرتشم  مک  مک.دنارذگ  یمار  دوخ  یگدنز  واگ  ریـش  شورف  زا  تشاد و  يواگ  یـصخش 
.درک واگ  ریش  هب  بآ  ندوزفا  هب  عورشدشاب  هتشاد  يرتشیب  ریش  هکنیا  يارب  نیاربانب  ، دنک هیهت  ریش  اهنآ  همه  يارب 

، يزور هکنیا  ات.درک  یمن  هجوت  دادـیمن و  شوگ  وا  یلو  ، درک یم  یهن  راک  نیا  ماـجنا  زا  ار  يو  هک  تشاد  یتسود  صخـش  نیا  زا 
: تفگ وا  هب  درمش و  تمینغ  ار  تصرف  درم ، تسود.درب  دوخ  اب  ار  واگ  دمآ و  یلیس 

!« (1) درب ار  واگ  دش و  لیس  ، یتخیر ریش  رد  هک  ییاه  بآ  »

432 ص :
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ناهانگ شزرمآ 

ار شرـس  هک  دید  ار  یگـس.دیسر  یبآ  لادوگ  هب  يزور.تفریمرفـس  هب  يا  هراکدب  نز  هک  تسا  هدش  لقن  راونالا » راحب   » باتک رد 
.دهدیم ناکت  یگنشت  زا  ار  شنابز  زاب  اما  دروآ ، یم  نوریب  دنکیم و  لادوگ  لخاد  هب 

ندید اب.دوش  كاله  یگنشت  زا  هک  تسا  کیدزن  دسر و  یمن  بآ  هب  گس  ناهد  تسا و  نییاپ  بآ  حطـس  دید  ، دش کیدزن  یتقو 
نآ هب  ار  ششفک  درک و  تسد  يدنب  نآ  اب  دیربار  شیاهوم  ، تشادن رایتخا  رد  یبانط  لطس و  نوچ  دش و  تحاران  رایسب  عضو  نیا 

اجنآ زا  ، دشن باریـس  گسات  داد و  رارق  گس  يولج  ار  بآ  سپـس.دروآ  نوریب  بآ  يرادقم  تخادـنا و  لادوگ  لخاد  هب  تسب و 
.(1) دیشخب ار  شناهانگ  دومن و  وا  لاح  لماش  ار  دوخ  فطل  مه  دنوادخ  .درکن  روبع 
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گرزب ياعدا 

.درک ادیپ  مه  یجنگ  ، تشاد يرایسب  ياه  نیمز  هکنیا  رب  هوالع  «، سراف » روهشم نادنمتورث  زا  یکی  ، شیپ لاس  هاجنپ  دودح 

« .تسین یندش  مامت  دنام و  یم  یقاب  زاب  ، دننک هدافتسا  لام  نیا  زا  رگا  تشپ  تفه  ات  :» تفگیم ررکم  وا 

یهام ، دوب دیـس  نوچ  نمـض  رد.دوب  هتفر  شتـسد  زا  شا  یگدنزو  هناخو  دوب  هدـش  ریقف  رایـسب  هک  مدـید  ار  وا  رـسپ  یتدـم  زا  سپ 
.مدادیم وا  هب  ناموت  تصش 

.(1) دش التبم  یتخبدب  رقف و  هب  شلوا  لسن  ، دننام یم  یقاب  دنمتورث  لسن  تفه  ات  تشاد  اعدا  شردپ  هک  یسک  نامه 
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ارقف ینامهیم  رد  تکرش 

.دوب اذغ  ندروخ  لوغشم  « مالسلا هیلع  » یبتجم نسح  ماما  يزور 

.تسشن اذغ  هرفس  رانک  دید  ار  اذغ  نوچ  درک و  یم  روبع  اجنآ  زا  یگس  قافتا 

.تخادنا یم  گس  يولج  همقل  کیو  دروخ  یم  دوخ  همقل  کی  مه  « مالسلا هیلع  » نسح ماما 

.دنک رود  لحم  نآ  زا  ار  گس  ات  تساوخ  هزاجا  « مالسلا هیلع  » ماما زا  تفر و  ترضح  دزن  باحصا  زا  یکی 

يزیچ نم  دـشاب و  مربارب  رد  يا  هدـنز  دوجوم  هک  مشکیم  تلاجخ  ملاع  دـنوادخ  زا  نم.شاب  هتـشادن  يراک  وا  هب  :» دومرف ماـما  اـما 
« .دشاب گس  کی  دوجوم  نیا  دنچ  ره.دشاب  رگ  هراظنوا  مروخب و 

دنا و هتـسشن  مه  رود  هک  دید  ار  ارقف  زا  يا  هدـع  هک  درک  یم  روبع  یلحمزا  بکرم  اب  « مالـسلا هیلع  » یبتجم نسح  ماما  رگید  يزور 
لوغشم

436 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 456 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمز يور  تسویپ و  نانآ  عمج  هب  دـش و  هدایپ  بکرمزا  مه  ناشیا  ، دـندرک فراعت  ترـضح  هب  نانآ.دنتـسه  یکـشخ  نان  ندروخ 
.(1) دنورب شا  هناخ  هب  ات  دومرف  توعد  ارقف  زا  سپس.دش  كاروخ  مه  نانآ  اب  تسشن و 
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يدرمیاپ

داد روتـسد  رـصیق  دندومن  بلج  دوخ  هب  ار  مور  روطارپما  هجوت  ، دندوب هدـش  ریـسا  نایمور  اب  گنج  رد  هک  ناناملـسم  زا  رفن  هدزاود 
.دنا هدرک  هبلغ  رافک  زا  يدایز  هدع  رب  ناناملسم  زا  یمک  هدع  هنوگچ  دننیبب  ات  دننکراضحا  ار  نانآ 

يدایز غلبم  مشک و  یمن  ار  امش  نم  :» تفگ نانآ  هب  رـصیق  ، دندرکرـضاح مور  روطارپما  ربارب  رد  ار  ناملـسم  رفن  هدزاود  نیا  یتقو  و 
تفرشیپ دگنجب و  ناناملسم  رکشل  نوچمه  هک  يروط  هب  دیهدب  ناماس  رس و  ار  ام  رکشل  امـش  هک  نآ  طرـش  هب  ، مهدیم امـش  هب  مه 

« .دنک

هک اریز  ، دومن میهاوخن  يراک  نینچ  ام  زگره  ، زگره :» دنتفگ تینابـصعاب  ، دندوب رادروخرب  يراشرـس  يوق و  نامیا  زا  هک  ناناملـسم 
ار دنوادخ  تامعن  زگره  ام.تسین  یضار  لمع  نیا  زا  یلاعت  يراب  دنوادخ 
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« .میئامن یمن  کمک  نارفاک  هب  میریگ و  یمن  هدیدان  دوخ  رب 

.دنوش میلست  دیاش  ات  دنهد  رارق  نانآ  ربارب  رد  ار  ایند  كراتو  ابیز  نارتخد  دنربب و  اسیلک  هب  ار  ناناملسم  داد  روتسد  روطارپما 

باطخ ناناملسم  زا  یکی.دندرب  هانپ  دنوادخ  هب  دنتخادنا و  ریز  هبرس  ، داتفا نانآ  هب  ناشنامـشچ  دندش و  هدرب  اسیلک  هب  نینمؤم  یتقو 
»؟ توهش هناخ  ای  تسا  تدابع  هناخ  اجنیا  ایآ  :» تفگ اه  شیشک  هب 

.(1) دندومن بآ  رب  شقن  ار  روطارپما  لطاب  دیما  بیترت  نیا  هب  و 
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دجسم مان 

نوراه.دیـسرپ ار  ارجام  وا  زا.تسا  هداتـسیا  يا  هتخاس  همین  دجـسم  رانک  « دیـشرلا نوراه  » دید.درک یم  روبع  یلحم  زا  « لولهب » يزور
« .متسه ادخ  يارب  يدجسم  نتخاس  لوغشم  :» تفگ

»!؟ يراذگ یم  نم  مان  هب  ار  دجسم  مسا  ایآ  :» تفگ لولهب 

مان هب  ار  دجـسم  مسا  یهاوخیم  لاح  ، ما هدیـشک  تمحز  نآ  ياربو  ما  هداد  ار  دجـسم  نتخاس  لوپ  نم  :» داد خساپ  يروابان  اب  نوراه 
»؟ مراذگب وت 

ناونع هب  تماـن  هک  تسا  نیا  راـک  نیا  زا  وت  دـصق.ادخ  يارب  هن  مزاـسیم  دجـسم  مدوخ  يارب  ییوگب  تسا  رتهب  سپ  : » تفگ لولهب 
.« (1) دشاب مدرم  ياه  نابز  رس  رب  دجسم  کی  هدنزاس 
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هکئالملا لیسغ 

رادربخ یتقو.دوب  هتـشگ  فداصم  دحا  گنج  اب  شا  یـسورع  بش  هک  دوب  نامیا  اب  یلو  ناملـسم  هزات  یناوج  « رماع یبا  نب  هلظنح  »
.دورب دحا  هب  دزیخرب و  شا  یسورع  هلجحزا  تفرگ  میمصت  ، دنا هدرب  فیرشت  « دحا » لحم هب  شنایرکشل  اب  ربمایپ  هک  دش 

ود هلظنح.دنک  ادیپ  ناش  یـسورع  يارب  ییاهدهاش  درک  اضاقت  هلظنح  زا  دش و  وا  نتفر  عنام  شرـسمه  ، دـنک تکرح  تساوخ  ات  اما 
.تفاتش گنج  نادیم  هب  مزر  سابل  اب  درک و  ادیپار  دهاش  رفن 

هب هلظنح  هک  مدـید  باوـخ  رد  بشید  :» تفگ يو  ، دندیـسرپ شرـسمه  زا  ار  نتفرگ  هاوـگ  تلع  ، دـش جراـخ  لزنم  زا  هـلظنح  یتـقو 
.تفر نامسآ 

دننادب ناگمه  ، مدش يدـنزرف  بحاص  رگا  ات  مهد  عالطا  متـساوخ  رطاخ  نیمه  هب  ، دوش یم  هتـشک  ادـخ  هار  رد  مرهوش  هک  متفایرد 
زا دنزرف  نیا  هک 
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« .تسا هلظنح 

اما.درک هلمح  وا  هبو  دـش  وربور  نایفـسوبا  اب  اقافتا  ، تفر نادـیم  هب  تفرگ و  دربن  هزاجا  ربماـیپ  زا  تفر و  نایرکـشل  ناـیم  هب  هلظنح 
.داتفا نیمز  رب  نایفسوبا  دروخ و  نایفسوبا  بکرمرب  شا  هبرض 

.دندرک دیهش  ار  وا  دندرک و  هلمح  وارب  ناکرشم  زا  يا  هدع  ناهگان 

: دومرف « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هلظنح  تداهش  زا  سپ 

« .دنهدیم لسغ  ار  وا  دنا و  هتفرگ  ار  هلظنح  رود  هکئالم  منیب  یم 

.دنا هداد  لسغ  هکئالم  ار  وا  هک  یسک  ینعی  «، هکئالملا لیسغ   » هب دش  فورعم  وا  رطاخ  نیمه  هب 

91 هحفص - مود دلج  ، نامیا

ص:442
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ربکا هللا 

ياـه شیـشک  اـب  تفر و  هنمارا  ياـسیلک  هب  « دـنه » هب شرفـس  رد  « ریم » باـنج هک  تسا  هدـش  لـقن  « یقارن » موـحرم « نـئازخ » باـتک رد 
.درک وگتفگاجنآ 

ملاس و زیمت و  نایحیـسم  ياهاسیلک  یلو  ، تسا هبورخم  بلغا  ناناملـسم  دجاسم  ارچ  هک  دـنتفرگ  لاکـشا  ریم  بانج  هب  اه  شیـشک 
.درادن كرت  فاکش و  مه  شراوید  کی  یتح 

ياـهاسیلک رد  ، دریگ یم  ماـجنا  نیملـسم  دـجاسم  رد  هک  ییاـه  تداـبع  نآ  رگا  ؟ دـیئوگ یم  هچ  :» دومرف یکریز  اـب  مه  ریم  باـنج 
.دشیمن ادیپ  مه  ملاس  ياسیلک  کی  ، تفرگ یم  ماجناامش 

« .ددرگ تابثا  نم  نخس  ات  مناوخ  یم  امش  ياسیلک  رد  ، مرادیماپ هب  نامدوخ  دجسم  رد  هک  ار  يزامن  نمناحتما  يارب  لاح 
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.دراذگب زامن  اسیلک  رد  ریم  بانج  هک  دندرک  لوبق  ، دنتشادن رواب  نوچ  اهنآ  زا 

هللا » رد هملک  هک  نیمه.تفگ  ریبکت  درک و  عورش  ار  زامن  ، یهلا هاگـشیپ  هب  للذت  عوشخ و  تیاهن  رد  داتـسیا و  هلبق  هب  ور  ریم  بانج 
.دش مدهنم  اسیلک  زا  یتمسق  تخیر و  ورف  اسیلک  قاط  ، دش يراج  ریم  نابزرب  « ربکا

.(1) دندرک رواب  ار  ریم  بانج  نخس  اه  شیشک  هاگنآ 
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انیبان تسود 

نبا تمدخزور  ره  « هنیدم » رد لاس  دنچ  يو  هک  تسا  هدش  لقن  ، دوب « دوعسم نبا  » بانج ناتـسود  زا  هک  « میـصخ نب  هعیبر  » تالاح رد 
.درب یم  هدافتسا  ، ناشیا یهقف  یملع و  ثحابم  زاو  دش  یم  فرشم  دوعسم 

شرهوـش هب  دوعـسم  نبارـسمه  رطاـخ  نیمه  هب  ، دورب دوعـسم  نبارـضحم  هب  تسناوـتن  دـش و  راـمیب  يزور  دـنچ  میـصخ  نـب  هـعیبر 
« .دیآ یمن  وت  سرد  هسلج  هب  تسا  يدنچ  وت  يانیبان  قیفرارچ  :» تفگ

نبا یتقو.داد  حیضوت  ار  شتسود  تایصوصخ  شرسمه  « .دیایب مسرد  سالک  هب  ات  مرادن  ییانیبان  تسود  نم  :» داد خساپ  دوعسم  نبا 
ار شنامـشچ  ، يدرکیم هاـگن  ار  وا  تقو  ره  هکلب  ، تسینروـک وا  ، ریخ :» تفگ تسا ، میـصخ  نبا  ، شرـسمه روـظنم  هک  دیمهفدوعـسم 

مه يور 
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« .تشاذگ یم 

.« (1) تسیرگن یمن  فارطا  هب  هدوهیب  دوبن  ینارچ  مشچ  سسجت و  لها  میصخ  نبا  نوچ 

446 ص :
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ناطیش هسوسو 

یناطیش ياه  هلیح  اب  هزرابم  ترورضو  ناطیش  ياه  هسوسو  ياشفارد  یباتک  ات  تفرگ  تسد  هب  ملق  ، میدق ياملعزا  یکی  دنا  هتشون 
.دسیونب

یم تیاوسر  دراد  بوخ  اقآ  نالف  ، نوعلم يا  :» دـیوگ یم  وا  هبودـنیب  یم  ار  ناطیـش  ناگرزب  زا  یکی  ایؤر  ملاع  رد  ، ناـمز ناـمه  رد 
« .دزاس یم  المرب  مدرم  يارب  ار  تیاه  هشقنو  دیامن 

!« دسیون یم  نم  روتسد  هب  » دهد یم  باوج  رخسمت  اب  ناطیش 

»؟ دراد ناکما  راک  نیا  روطچ  :» دیامرف یم  ملاع  نآ 

.« (1) ییامن رهاظ  ار  تدوخ  ملع  دیاب  یملاعوت و  هک  مدرک  هسوسو  شلد  رد  نم  :» دهد یم  خساپ  نیعل  ناطیش 

447 ص :
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یگنسرگ

.درک راضحا  ار  هیواعم  يرما  يارب  «، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  دنا  هتشون  هیلع  هللا  هنعل  « هیواعم » هرابرد

نم وگب  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هب  ورب  :» تفگ ترـضح  هداتـسرف  هب  دینـش  ار  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ روتـسد  وا  یتقو 
« .متسه ندروخ  اذغ  لوغشم 

« .دنکن ریس  ار  شمکشزگره  دنوادخ  :» دومرف « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ ، تشگزاب ترضح  دزن  دصاق  یتقو 

یلو ، رپ مکش  اب  دوب ، هدش  هتسخ  هک  یلاحرد  ، یتدم زا  سپ  تسشن ، یم  هرفس  رس  رب  ندروخ  اذغ  يارب  هیواعم  هاگره  ، دعب هب  نآ  زا 
.« (1) مدشنریس یلو  مدش  هتسخ  ندروخ  زا  :» تفگ یمو  تساخ  یمرب  هنسرگ 

448 ص :
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ربقراشف

یم ییاـعد  ره  ، دوب راـکزیهرپ  حـلاص و  يدرف  يو.دوـب  « ذاـعم نب  دعـس  «،» ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربماـیپ  باحـصا  زا  یکی 
.دشیم تباجا  دنوادخ  بناج  زا  ، درک

ادخ زا  هلـصافالب  يو.دـش  حورجم  دروخ و  يریت  شیولگ  هب  گنج  نیب  رد  اقافتا  درک و  تکرـش  قدـنخ  گنج  رد  ذاعم  نب  دـعس 
زا هک  ینوخ  ، درک ار  اـعد  نیا  اـت.منیبب  « هظیرق ینب  اـهیدوهی و« رب  ار  نیملـسم  مالـسا و  هبلغ  اـت  هدـب  يرمع  نم  هبایادـخ  هک  تساوخ 

.دیسر تباجا  هب  شیاعد  دش و  عطق  دمآ ، یم  شیولگ 

.دیسر تداهش  هب  دعس  دش و  يراج  نوخ  ، دوب هدروخ  ریت  قدنخ  گنج  رد  هک  اجنامه  زا  ناهگان  ، دوهی رب  مالسا  يزوریپ  زا  سپ 

ودرک تکرش  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  ، دعس هزانج  عییشت  رد 

449 ص :
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زا سپ.دیچ  وا  يور  ار  ربق  گنـس  تشاذگ و  ربق  ردار  وا  مه  ترـضح  دوخ  و  .دنا » هدرک  تکرـش  دعـس  عییـشت  رد  هکئالم  :» دومرف
هللا یلـص  » ربمایپ ندب  هک  دندید  باحـصا  نخـس  نیا  زا  سپ.دشاب  اراوگ  وترب  تشهب  ، دعـس يا  :» تفگ وا  هب  باطخ  دعـس  ردام  ، نآ

: دومرف ، دندیسرپ ار  تلع  ترضح  زا.دیزرل  « هلآ هیلع و 

« .تفرگ رارق  ربق  راشف  رد  دعس  نالا  »

راشف دروم  ربق  رد  ، دوب تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  ناـمیا و  لـها  هکنآ  اـب  دعـس  ارچ  :» دندیـسرپ مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  زا 
« .تفرگرارق

« .تسا هدوبراتفردب  قلخدب و  شا  هناخ  لها  اب  وا  :» دومرف ترضح 

.« (1) تسا راک  رد  یباسح  ، ایند نیا  زا  دعب  هرخالاب  ، نامز دهتجم  ، راگزور لداع  شاب ، یهاوخیم  هک  ره  »

450 ص :
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يویند باذع 

تفر وا  نیلاب  هب  ترضح  ، دش يدیدش  بت  راچد  «، مالسلا هیلع  » قداص مامادنزرف  « لیعامـسا » هک تسا  هدش  لقن  « هبیط هملک  » باتک رد 
.دیسرپ ار  شلاوحاو 

نم فرح  هب  ییانتعا  درک و  یچیپ  رـس  يو  اـما  ، دـهد ماـجنا  هک  مداد  يروتـسد  لزنم  رازگتمدـخ  هب  حبـص  زورما  :» تفگ لیعامـسا 
وا راچان  هب.مداتفا  نیمز  رب  دروخ و  چیپ  میاپ  ، درک یم  رارف  هک  یلاح  رد  منک و  لابند  ار  وا  مدش  روبجم  تینابـصع  زا  هکنیاات.دومنن 

« .مداتفا رتسب  هب  درد  زا  تفرگ و  ارف  ار  مندب  يدیدش  بت  هظحل  دنچ  زا  سپ.متشگزاب  قاطا  هب  ، هدرک اهر  ار 

وا ، ترخآ باذع  زا  هطساو  نیدب  درک و  هیبنت  ایند  نیمه  رد  ار  مدنزرف  هک  منکیم  رکش  ار  ادخ  :» دومرف « مالسلا هیلع  » قداص ترـضح 
ار

ص:451
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.(1) داد تاجن 

ص:452
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كریز یبارعا 

دیسر و ناشیا  تمدخ  ، دشیم « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  ترضح  ترایز  هب  قفوم  رتمک  هک  ینیشن  هیداب  برع  زور  کی 
هاـم هزور  ، مهدـیم ماـجنا  ، تسا هدومرف  بجاو  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  نم  «، ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  يا  : » درک ضرع 

تاکز سمخ و  مرادـن  يدایز  لاوما  متـسه و  ریقف  نوچ  یلو.مرادـیم  هماقا  مه  ار  هیموی  ياـهزامن  مریگ و  یم  ار  ناـضمر  كراـبم 
؟ تسا هنوگچ  ترخآ  رد  نم  تیعضو  هک  منادب  مهاوخ  یم  لاح.تسین  بجاو  نمرب 

« .یتسه تشهب  لها  وت  هک  یتسارب  :» دومرف « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ

: درک ضرع  یکریز  اب  ، داد يو  هب  یتراشب  نینچ  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ نوچ 

»؟ دوب مهاوخ  مه  امش  رانک  رد  ایآ  ، متسه تشهب  رد  دش  مولعم  هک  لاح 

نآ دراد و  یطرش  ، ندوب نم  هارمه  :» دومرف درک و  یلمات  ترضح 

453 ص :
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.« (1) يرادب رود  مارح  زا  ار  تمشچ  ینکن و  هانگ  هک  تسا  نیا 

454 ص :
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رامحلا لیتق 

.دادیم نالوج  بترم  دوب و  هدش  ییابیز  غالارب  راوس  نیکرشم  زا  یکی  ، مالسا ردص  ياه  گنج  زا  یکیرد 

يارب رفاـک  بـکرم  ساـبل و  ، دــشکب ار  يرفاـک  سکره  هـک  دوـب  هدینــش  هـک  اــجنآ  زا  ، دــید ار  غــالا  نآ  اــت  ناناملــسم  زا  یکی 
.درک هلمح  رفاک  فرط  هب  درک و  دنلبار  شریشمش  ، تسوا

.تفر داب  رب  شیوزرآ  دیسرن و  رخ  هب  اذل.دروآ  رد  ياپزا  ار  وا  تبرض  کی  اب  رفاک  نآ  هک  دوب  هدماین  دورف  ریشمش  زونه 

.(1) غالا هار  رد  هدش  هتشک  « رامحلا لیتق  » هبدش روهشم  درف  نیا 

455 ص :
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اوران تمهت 

نیا يزور.دوب  ناـشیا  هارمه  هشیمه  هک  تشاد  یتـسود  «، مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما  هک  تسا  هدـش  لـقن  « هعیـشلا لـئاسو  » باـتک رد 
راب.دشن يربخ  مالغ  زا  اما  ، دز ادص  ار  شمالغ  تشگرب و  یمهم  رما  رطاخ  هب  هکدرک  یم  تکرح  رازاب  رد  ترـضح  هارمه  صخش 
شردام هب  درک و  باطخ  ار  وا  يدـنت  اب  ، دـیدار مالغ  یتقو  موس ، راب  زا  سپ  هکنیا  ات.تشگن  هاگآ  مالغ  زاب  یلو  ، دـناوخار وا  رگید 

.تفگ ازسان 

عرو و ، وترب ياو  :» دومرف یتحاران  اب  دز و  دوخ  كرابم  یناشیپ  رب  تسد  اب  ، دینـش وا  ناـبز  زا  ار  شحف  نیا  نوچ  «، مالـسلا هیلع  » ماـما
»؟ يدوبن نامیا  یعدم  وت  رگم  ؟ دش هچوت  ياوقت 

رفاک کی  هب  هک  ما  هدرک  هابتـشا  رگم  ایآ.تسا  كرـشم  تسرپ و  تب  شردام  »و  دنـس » لـها مـالغ  نیا  ناـج ، اـقآ  :» درک ضرع  درم 
تبسن

456 ص :
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»؟ ما هداد  انز 

یم تاـعارم  ارنآ   ، موـق دارفا  همه  تسا و  مرتـحم  اـهنآ  دزن  هکدراد  جاودزا  يارب  ییاـه  تنـس  ، یموـقره :» دوـمرف « مالـسلا هیلع  » ماـما
ینز نآ  کنیا.دنتـسه  هداز  لـالح  ناـشدوخ  ینوناـق  تنـس و  قبط  دـنوش ، یم  دـلوتم  ناـنآ  زا  هک  ینادـنزرف  لـیلد  نیمه  هب.دـننک 
« .منیبب اروت  رگید  مرادن  تسود  موش و  یم  ادج  وت  زا  ، دعب هب  هظحل  نیا  زا.دنک  ضارتعاوت  هب  تمهت  نیا  دروم  رد  دراد  قح  ، رفاک

.(1) درک درط  ار  وا  دومرفن و  نخس  وا  اب  شا  یگدنز  رخآ  ات  « مالسلا هیلع  » ماما لیلد  نیمه  هب 

457 ص :
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تمحز رد  شمارآ 

شیاپ ناهگان  هک  تفر  یم  الاب  يا  هلپ  زا  مناخ  نیا  زور  کی.تسا  یـسلجم » همـالع  » رتخد « مگیب هنمآ  ،» مالـسا هنومن  ناـنز  زا  یکی 
.تشگ يراج  نوخ  شرس  زاو  تسکش  شیاپ  قاس  داتفا و  نیمز  ربو  دیزغل 

یتقو :» تفگ ، دندیـسرپ ار  يو  یلاحـشوخ  تلع.ددنخ  یم  وا  دندرک  هدهاشم  هکدـننک  دـنلب  نیمز  يورزا  ار  وا  ات  دـندیود  نایفارطا 
یم اطع  ، جـنر درد و  نیا  ربارب  رد  دـنوادخ  هک  ار  یباوث  اریز  مدرکن  يا  هلان  اما  ، تفرگ ارف  ار  مدوجو  رـسارس  درد  ، مدـش ترپ  نییاپ 

.« (1) مدش لاحشوخ  هدیدرگ و  مارآ  لیلد  نیمه  هبو  مدروآ  دای  هب  ، دیامرف

458 ص :
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رذوبا زردنا 

یتحیـصن هظعوم و  درک  تساوخرد  تشون و  وا  هب  يا  هماـن  شناتـسودزا  رفن  کـی  ، دوب دـیعبت  ماـش  رد  « رذوـبا » باـنج هک  یماـگنه 
.دسیونب شیارب 

ملظ تدوخ  دزن  درف  نیرتزیزع  هب  هک  تسا  نیا  وـت  زا  نم  شهاوـخ  ، ینـالف ، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  :» تشوـن شیارب  رذوـبا  باـنج 
.يزرََون ینمشد  وا  هب  ینکن و 

اب درادب و  تسود  ار  یسک  ناسنا  دوش  یم  رگم  تفگ  دوخ  اب  ودیدرگ  ریحتم  ، دناوخ ار  نآ  یتقو  دیسررذوبا ، تسود  متسد  هب  همان 
.تشون يو  هب  يا  همان  اددجم  ، دبایرد ار  رذوبا  روظنم  هکنیا  يارب  ؟ دنک ینمشد  وا 

شناج و.دراد  یم  تسود  رتشیب  همه  زا  ار  شدوخ  یمدآ  ، دشاب یموت  سفن  وت  شیپ  صاخشا  نیرت  بوبحم  :» تشون خساپ  ردرذوبا 
دزن
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.« (1) نکن ینمشد  ملظ و  تدوخ  ناج  هب.تسا  رت  بوبحم  رتزیزع و  همه  زا  شدوخ 
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رز هسیک  ریسا  ، یضاق حیرُش 

هیلع » نیـسح ماـما  نتــشک  يارب  تساوـخ  وا  زا  درک و  راـضحا  ار  « یــضاق حیرــش  «» هـیلع هللا  هـنعل  » داـیز نـبا  ،) ـالبرک هـعقاو  زا  لـبق 
شرـس زا  نوخ  هک  يروط  هب  دیبوک  شیوخرـسرب  نادـملق  اب  دـش و  تحاران  رایـسب  هلأسم  نیا  ندینـش  اب  حیرـش.دهد  يوتف  « مالـسلا

لتق بجوتسم  هک  درادن  یهانگ  « مالسلا هیلع  » نیسح ، هن ؟ مهدب مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح لتق  هب  يوتف  نم  ایآ  :» تفگ هاگنآ  (، دش يراج 
« .دشاب

.دنک رظن  دیدجت  شا  هدیقع  رد  ات  داتسرف  یضاق  حیرش  يارب  یفرشا  هسیک  هس  ای  ود  دایز  نبا  ، دیسر ارف  بش  نوچ 

رددـعب زور  دروخ و  ار  رز  هسیک  هس  نآ  بیرف  هرخـالاب  .درک  هسوسو  راـچد  ار  وا  ، دیـسر یـضاق  حیرـش  تسد  هب  اـه  یفرـشا  یتقو 
، منکیم رکف  هچ  ره  : » تفگ ، دایز نبا  شسرپ  خساپ  رد  دش و  رضاحدایز  نبا  سلجم 
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!« دنک داسفدهاوخ  یم  يو  هک  اریز  ، تسا مزال  « مالسلا هیلع  » نیسح نتشک  منیب  یم 

هیلع » نیـسح يور  رب  اـت  دـنک  جـییهت  ار  مدرم  روـطچ  هـک  تـسناد  یم  داـیز  نـبا  ، دوـبن ناـسآ  « مالــسلا هـیلع  » نیــسح ماـما  نتــشک 
.دنشکب ریشمش  « مالسلا

.دنیآدرگ دجسم  رد  مدرم  دش  هداد  روتسد  ، یضاق حیرش  ياوتف  زا  سپ 

.(1) دنتسیاب « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  لباقم  رد  هک  دنتفریذپ  همه  بیترت  نیدب  و 
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يراگتسر هار 

.تفر « هیسداق » هب درک و  ایهم  يزهجم  رکشل  « دازخرف متسر  ،» دیماجنا نایناریا  تسکش  هب  هک  ناریا  بارعا و  نیب  گنج  نیلوا  زا  سپ 

هب شیوخ  رداچ  زا  هنابش  ، ناناملسم رکشل  تیعضو  زا  یهاگآ  يارب  دازخرف  متـسر  ، تشگ رقتـسم  یبسانم  ياج  رد  رکـشل  هک  یتقو 
.تفرگ رظن  ریز  ار  نانآ  عاضواودش  جراخ  سانشان  روط 

نب هرهز  » دزن ار  يدرف  داتفا و  شلد  رد  ناناملسم  رکشل  زا  یـسرت  ، دید ناشدارفا  یمک  نیع  رد  ار  ناناملـسم  نامیا  یگدامآ و  یتقو 
.درک تاقالم  ياضاقت  وا  زا  داتسرف و  برع  رکشل  رادرس  «، هللا دبع 

امـش رادـفرط  هـشیمه  ناـیناریا  اـم  تـفگ : « هللادـبع نـب  هرهز  » هـب یناریا  رادرـس  ، تـفر متــسر  رکــشل  ناـیم  هـب  برع  رادرــس  یتـقو 
لاح هب  ار  ام  ارچ  لاح  میدرک ، یم  عافد  ام  ، درک یم  هلمح  امش  هب  نمشد  تقوره  ، میدوب
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نیمزرـس هب  لباقم  رد  مه  امـش  مزادرپب و  هنازخ  زا  ، دنک هرادا  ار  امـش  یگدنز  هک  يدایز  غلبم  مرـضاح  نم.دینک  یمن  راذگاو  دوخ 
.دیدرگزاب دوخ 

هدیبات امرب  یهلا  رون  هک  تسا  یلاس  دنچ  نونکا.تیلهاج  نامز  رداما  ، دوب تسرد  یتفگ  ام  هراب  رد  هچنآ  :» تفگ خساپ  برع  رادرس 
ار ام  تایحور  ، یهلا تاروتـسد  اب  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » دمحم ترـضح  .تسا  هدش  هداتـسرف  ام  يارب  ادـخ  فرط  زا  يربمایپو  تسا 

.تسین نینچ  رگید  نونکا  یلو  مینک  گنج  ایند  لام  يارب  ام  دوب  نکمم  نامز  نآ.تسا  هدومن  نوگرگد 

« ...درادن يرظن  ایند  هب  ناملسم  کی  نونکا 

: دیسرپ دش و  هدز  تفگش  رایسب  ناملسم  رادرس  نانخس  زا  متسر 

»؟ دیگنج یم  ام  اب  ارچ  سپ  ، دیهاوخ یمن  ار  ایند  لام  هک  امش  ، تسا بیجع 

میا هدمآ  ام  ، میروآ رد  زازتها  هب  موب  زرم و  نیا  رد  ار  مالسا  مچرپو  مینک  مالسا  هب  توعد  ار  امش  ات  میا  هدامآ  ام  :» داد خساپ  هللادبع 
ره مینک و  جـیار  همه  نایم  رد  ار  يوقتات  میا  هدـمآ.مینک  توعد  ناگدـنب  هدـننیرفآ  شتـسرپ  هب  ناگدـنب  شتـسرپ  زا  ار  نامدرم  ات 

« .مینیچ رب  نآ  زا  ریغ  هب  ار  يرگید  زایتما 

تلهم ام  هب  حبـص  ات  سپ  ، دوش یمن  یلمع  ام  روشک  رد  یلو  ، تسا بوخ  اـهفرح  نیا  :» تفگ دـعب  دیـشیدنا و  دوخ  اـب  یتخت  متـسر 
« .میناسرب امش  عالطا  هب  ار  دوخ  رظناتدیهد 

.تسشن شیوخ  تموکح  ناگرزب  اب  تروشم  هب  یناریا  رادرس 

.درک رام  رات و  ار  اهنآ  دیگنج و  دیاب  بارعا  اب  هک  دندوب  دقتعم  يا  هدع 

.دننیشنب وگتفگ  هب  ناناملسم  هدنیامن  اب  ات  دش  نیا  رب  میمصت  تبقاع.دومن  حلص  بارعا  اب  دیاب  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  مه  يا  هدع 

.دنتسرفب وگتفگ  يارب  يا  هدنیامن  تساوخ  برع  رکشل  زا  ، متسر

نایناریا اب  ات  دندیزگرب  ار  همرکا » نب  یعبر  ،» تروشم زا  سپ  مه  ناناملسم 
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.دنک وگتفگ 

: تفگ شنایفارطا  هب  متسر  ، دورب متسر  دزن  همرکا  هک  نآ  زا  شیپ 

« .دریگ رارق  ریثات  تحت  شتامیمصت  ردو  دوشب  ام  تموکح  بوعرمات  میهد  ناشن  برع  هاپس  هدنیامن  هب  ار  دوخ  تردق  دیاب  ام 

هب هکنیا  يارب  ، دید ار  متسر  لصفم  تافیرشت  هاگیاج و  ةرظنم  رودزا  یتقو.داتفا  هار  هب  متـسر  هاگیاج  فرط  هب  بسا  رب  راوس  همرکا 
ربارب رد.دیـسر  متـسر  لباقم  هب  ات  تشذگ  تفبرز  ياه  شرف  يور  زا  بکرم  نامه  اب  ، درادن ایند  قرب  قرز و  هب  ییانتعا  دـنامهفبوا 

.بسا زا  وا 

نیمز يور  دز و  رانک  ، دوب هدـش  هتفرگ  رظن  رد  يو  نتـسشن  يارب  هک  ار  یلحمو  درک  ورف  اـجنامه  رد  ار  شبـسا  ماـجل  دـش و  هداـیپ 
.تسشن یکاخ 

؟ دنا هدرک  هلمح  ناریا  هب  هچ  يارب  هک  درک  لاؤس  وا  زا  ، همرکا راتفر  زا  بجعت  نیع  رد  متسر 

امش ناناملسم  ام  :» تفگ همرکا  ، دیسرپ ار  ناناملسم  ییاهن  میمصت  متسر  سپـس.درک  رارکت  ار  هللادبع  نب  هرهز  نانخـس  نامه  همرکا 
ام تروص  نیا  رد.دیرادرب  ادخ  ریغ  شتسرپ  زا  تسدو  دیوش  ناملسم  هکنیا  تسخن  مینک : یم  توعد  هلئـسم  هس  نیا  زا  یکی  هب  ار 

طرـش ود  رگا  هک  نیا  موس  تلاحو.دیهدب  هیزج  دـیاب  ، دـیریذپ یمن  ار  مالـسا  رگا  هکنیا  مود.تشاد  میهاوخرب  گنج  زا  تسد  مه 
« .دیشاب گنج  هدامآ  ، دیرادن لوبق  ار  قوف 

درک رداص  ار  گنج  نامرف  ، دوبن گنج  قفاوم  هک  یلاح  رد  زور  هس  زا  سپ.دـنک  مـالعا  ار  هجیتن  اـت  تساوخ  تلهم  زور  هس  متـسر 
.(1) دروخ تسکش  مه  هرخالابو 
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ماکحا شخب  - 2

هراشا
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« هلآو هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  تعافش  رضتحم و  ناوج 

دـنوادخ و یگناگی  هب  هک  تساوخ  وا  زا  دـیدرگ و  رـضاح  ، دوب گرم  لاحرد  هک  یناوج  نیلاب  رب  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر 
.دروآ نابزرب  ار  تارابع  نیا  تسناوتن  ناوج  اما.دهد  یهاوگ  وا  نانیشناج  تیالو  وا و  تلاسر 

»؟ دراد ردام  ناوج  نیا  ایآ  :» دیسرپ ترضح 

.درک یفرعم  وا  ردام  ار  دوخ  ، دوب هداتسیا  ناوج  رانک  هک  ینز 

»؟ یتسه كانبضغ  تدنزرف  رب  ایآ  :» دومرف وا  ردام  هب  ترضح 

« .ما هدزن  فرح  وا  اب  هک  تسا  لاس  شش  يرآ ، : » تفگ ردام 

يادا هب  ناوج  نابز  هاگنآ.دومن  لالح  ار  شدـنزرف  ترـضحرطاخ  هب  مه  وا  دوش و  یـضار  شدـنزرف  زا  هک  تساوخ  ردامزا  ربماـیپ 
.دشایوگ نیتداهش 
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»؟ یتسه لاح  هچ  رد  ینیب و  یم  هچ  نونکا  :» دومرف ناوج  هب  ترضح 

« .دنک یمن  اهر  ارم  هک  منیب  یم  ار  وب  دب  ور و  هایس  يدرم  :» تفگ

هچ نونکا  :» دومرف لاؤس  وا  زا  زاب  ترـضح  ، دروآ نابز  رب  ناوج  نوچ  .(1) دیوگب ات  تخومآ  وا  هب  ار  ییاعد  ماگنه  نآ  رد  ترـضح 
»؟ ینیب یم 

.تخیرگ نم  دزن  زا  یلوا  درم  دروآ و  ور  نم  هب  یتروص  ابیز  وبشوخ و  ورشوخ و  گنر و  دیفس  يدرم  :» درک ضرع 

داش ترضح  هاگنآ  « .دش وحم  یلکب  لوا  صخش  نآ  :» درک ضرع  ناوج  سپـس.دیامن  رارکت  ار  اعد  نامه  هک  دومرف  وا  هب  ترـضح 
.(2) دومن توف  ناوج  دعب  يا  هظحل.دیزرمآ  ار  وا  ادخ  :» دومرفو دش 
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هبوت

هرـصاحم ار  « هـظیرق ینب  » هـعلق « ملـسو هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  نوـچ  هـک  تـسا  هدـش  تـیاور  « راـحبلا هنیفــس  » باـتک رد 
هب ار  وا  دندرک  تساوخرد  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ زا  دندوب ، انـشآ  « هبابلوبا » اب ناناملـسم  رکـشل  نایم  زا  هک  نایدوهی  ، دومن

.دننک تروشم  گنج  عطق  ای  همادا  هراب  رد  وا  اب  ات  دتسرفب  ناشنایم 

هبابلوبا اما  دنداهن  نایم  رد  يو  اب  اردوخ  تحلصم  نایدوهی.دورب  نانآ  دزن  ات  دومرف  رما  هبابلوبا  هب  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ
.دیناسر نانآ  عالطا  هب  ار  نایدوهی  لتق  رب  ینبم  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ میمصتو  تفگ  ، دیوگب اهنآ  هب  دیابن  هچنآ 

ار دوخ  اذـل.دورب  ربمایپ  دزن  هک  دیـشک  تلاـجخ  رگید  اـما.دومن  هبوت  دـش و  نامیـشپ  دوخ  هتفگ  زا  ، تشگزاـب هعلق  زا  هباـبلوبا  یتقو 
تسب دجسم  ياه  نوتس  زا  یکی  هب  ار  دوخ  ندرگ  یبانط  ابو  دیناسر  « یبنلادجسم » هب
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.دیآ شغارس  هب  گرم  هکنیا  ای  دزرمایبار و  وا  دنوادخ  هکنآ  رگم  ، دنکن ادج  نوتس  نآ  زا  ار  دوخ  تفرگ  میمصت  و 

: دومرف يو  هرابرد  ترضح.دیسر  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  ترضح  كرابم  عمس  هب  ربخ  نیا 

هدــش هدــنهانپ  ادــخ  هناــخ  هــب  هــک  نوــنکا  اــما.مدومن  یم  شزرمآ  بــلط  شیارب  ، دـــنوادخ زا  نــم  ، دـــمآ یم  نــم  دزن  رگا  »
.« (1) دشخبب ار  وا  هک  تسا  رتراوازسدنوادخ  ، تسا

زا سپ.دــهدن  ناـج  یگنــسرگ  زا  اـت  درب  یم  شیارب  یکاروـخ  يرادــقم  شرتـخد  اـه  بـش  طـقف  ودوـب  هزور  اــهزور  هـب  اــبلوبا 
هتفریذپ هبابلوبا  هبوت  هک  دش  لزان  یحو  دنوادخ  فرط  زا  دوب ، هناخرد  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  هک  یماگنه  ، يدـنچ

نوچ.دناسرب هب  ابلوبا  عالطا  هب  ار  ربخ  نیا  ات  تساوخ  هزاجا  ترـضحزا  وا  و.دومن  هاگآ  بلطم  نیا  زا  ار  « هملـس ما  » ربمایپ.تسا هدش 
.داد تراشب  شا  هبوت  لوبق  هب  ار  وا  تفر و  هبابلوبا  دزن  هملس  ما  ، دومرف لوبق  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ

لوسر زج  هب  یـسک  دهدیمن  هزاجا  تفگ  ، دننک زاب  ار  شیاهدنبدنتـساوخ  ناناملـسم  زا  يا  هدع  نوچ  درک و  رکـش  ار  ادـخ  هبابلوبا 
.دیامن زاب  ار  اهدنب  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ

كاپ هانگ و  یب  يدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  کنیادـیزرمآ  ار  وت  دـنوادخ  :» دومرف تفر و  دجـسم  هب  ترـضح  ، نآ زا  سپ 
« .یتسه

هقدـص ار  ما  ییاراد  مامت  ، ما هبوت  یلوبق  هنارکـش  هب  دـیهد  هزاـجا  «، ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  يا  :» درک ضرع  هباـبلوبا 
« .مهدب

ریخ : دومرف ربمایپ 

کی نداد  هقدـص  هزاجا  هکنیا  ات.تفریذـپن  ربمایپ  زاب  اما  دـهدب  هقدـص  ار  شا  ییاراد  موس  ود  درک  تساوخرد  ترـضح  زا  هبابلوبا 
زا موس 
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.(1) دیدرگ لزان  بلطم  نیا  هرابرد  يا  هیآ  ، ماگنه نیا  رد.دومرف  لوبق  ربمایپ  درک و  حرطم  ار  شلاوما 
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لالح يزور  زا  تیمورحم 

درپس و درک ، یم  يرادهگن  ار  رتسا  هک  يدرف  هب  ار  نآ  دش و  هدایپرتسازا  دجـسم  لباقم  يزور  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملاریما ترـضح 
.دش دجسم  لخاد 

.دومنرارف تشادرب و  ار  رتسا  ماجل  دعب  داتسیا و  هظحل  دنچ  صخش  نآ 

نودب ار  رتسا  یلو  دـش  جراخ  دجـسم  زا  ، دـهدب رتسا  نابهگن  هب  ات  تشاد  تسد  رد  مهرد  ود  هک  یلاحرد  ترـضح  دـعب  یتدـم  زا 
.دیامن هیهت  ماجل  بکرم  يارب  ات  درپس  مالغ  هب  ار  مهرد  ود  دش و  رتسا  رب  راوس  لاح  نیا  اب.تفای  ماجل 

مهرد ود.تسا  هتفر  ورف  مهرد  ود  هب  ار  نآ  قراس  هک  دیمهف  دید و  يدرف  تسد  رد  ار  ماجل  نامه  ، تفر رازاب  هب  مالغ  هک  یماگنه 
هب ار 
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.تشگزاب ترضح  لزنم  هب  دیرخ و  ار  ماجل  داد و  هدنشورف 

تلع هب  ار  لالح  يزور  ، هدـنب نآ  هک  تسین  نیا  زج  :» دومرف « مالـسلا هیلع  » ماـما ، درک ضرع  ترـضح  هب  ار  بلطم  نیا  مـالغ  نوچ  و 
.(1) درواین تسدب  ، دوب شردقم  هچنآ  زا  شیب  هک  یلاح  رد.درک  مارح  دروخرب  ، باتشو ندرکن  ربص 
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تقو لوا  زامن 

رد هک  « سابع نبا  » .تسیرگن شفارطا  باتفآ و  هب  رکـشل  نایمرد  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملاریما ، دربن شکاـشک  رد  نیفـص و  گـنج  رد 
.درک لاؤس  ار  تلع  ، دوب رضاحاجنآ 

« .منادب ار  رهظ  زامن  تقو  ماگنه  مهاوخ  یم  :» دومرف

»؟ تسا زامن  ماگنه  ، گنج هب  لاغتشا  رادوریگ و  نیا  رد  ایآ  :» درک ضرع  سابع  نبا 

»؟ (1) دوش اپ  رب  زامن  هک  تسا  نیا  يارب  زج  ایآ  ، میگنجیم موق  نیا  اب  هچ  يارب  ام  :» دومرف ترضح 

475 ص :

260 هحفص - مود دلج  ، هریبک ناهانگ  - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 495 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_475_1
http://www.ghaemiyeh.com


دنوادخ تمعن  هب  مارتحا 

هب تشادرب و  نیمز  يور  زا  ار  نان  ترضح.دید  نیمز  يور  نان  يا  هکت  هک  دومرف  یم  روبع  یلحم  زا  « مالسلا هیلع  » داجـس ترـضح 
.درادهگن ار  نآ  تشگرب  ماگنه  ات  تساوخ  وا  زاو  داد  دوب  شهارمه  هک  یمالغ 

ترـضح.تسا هدروـخ  هدوـمن و  زیمت  ار  نآ  هک  درک  ضرع  مـالغ  ، دوـمرف هبلاـطم  مـالغ  زا  ار  ناـن  هـکت  تشگزاـب  ترـضح  نوـچ 
.دومرف دازآ  ادخ  هار  رد  ار  مالغو  دش  لاحشوخ 

قحتسم هک  هدادن  ماجنا  یمهم  راک  مالغ  هک  دندیسرپ  ترضح  زا 

لمع نیا  اـب.تسا  راوازـس  وا  رب  يدازآ  ، تسا هدرک  ، مارتـحا ادـخ  تمعن  هب  نوچ  :» دوـمرف خـساپ  رد  « مالـسلا هیلع  » ماما.دـشاب يدازآ 
.« (1) دشاب نم  مالغ  دراد ، هک  یماقم  نیا  اب  متشادن  تسود  نم  ،و  دش بجاو  وا  رب  تشهب 
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داهج زا  رترب 

نم :» درک ضرع  دیـسر و  « هلاو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  ترـضح  تمدـخ  يدرم  هک  تسا  هدـش  لقن  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  زا 
« .متسه ادخ  هار  رد  داهج  قاتشم 

، يریمب رگا  يراد و  يزور  یتسه و  هدنز  دنوادخ  دزن  ، يوش هتـشکرگا  هک  یتسردـب.نک  داهج  ادـخ  هار  رد  :» دومرف وا  هب  ترـضح 
« .دوش یم  كاپ  ، يدش دلوتم  ردامزا  هک  يزوردننام  وت  ناهانگ  ، يدرگ زاب  تمالس  هب  مه  رگا.تسادخ  ابوت  رجا 

رانک زا  هک  دنرادن  تسود  دنتـسه و  دنمقالع  نم  هب  یلیخ  دـنا و  هدـشریپ  ود  ره  هک  مراد  يردام  ردـپ و  ، هللا لوسر  ای  :» درک ضرع 
 « .موش روداهنآ 

نانآ زا  نامب و  ناشیا  دزن  بوخ ، رایسب  : » دومرف مرکا  ربمایپ 

477 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 497 

http://www.ghaemiyeh.com


کی رد  ندرک  داهج  زا  ، زور هنابـش  کی  رد  رداـم  ردـپ و  سنُا  ، هنیآره تسوا ، تسد  رد  نم  ناـج  هک  ییادـخ  هب  مسق.اـمن  تبقارم 
.« (1) تسا رتهب  لاس 
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دباع بیبل  ناتساد 

: تسا هدش  لقن  دباع » بیبل  » زا هدشلا » دعب  جرف   » باتک رد 

نوریب هتفرگ و  ار  وا  مد  مدـیود و  شلاـبند  هب  اروف  دـشیم  لـخاد  یخاروـس  هب  هک  مدـید  يراـم  ما  هناـخ  رد  يزور  ، یناوـج ماـیا  رد 
.مدیشک

زا سپ  رگید و  تسد  مایا  رورم  هب.دش  جلف  داتفا و  راک  زا  متـسد  یتدم  زا  سپ.دز  شین  ارم  تسد  دـیخرچ و  دوخ  رود  رام  ناهگان 
یتخت يور  ارم  مدوب و  لاح  نیدب  یتدـم.دیدرگ  گنگ  منابز  انیبان و  ممـشچ  ودره  هک  دیـشکن  یلوط.دـیدرگ  جـلف  میاهاپ  يدـنچ 

.تشاد ییاونش  يرادقم  مشوگ  ، ندب ياضعا  لکزا  طقف.دندوب  هدیناباوخ 

یتاقوا رایسب  هچ.متشادن  ییوگخساپ  تردق  اما  ، مدینـش یم  ار  يراوگانو  تشز  فرح  ره.متـشادن  ار  يراک  چیه  ماجنا  ناوت  رگید 
هک یتاظحل  هچ  دیناسر و  یمن  بآ  نم  هب  یسک  یلو  مدرب  یم  رسب  هنشت  هک 
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و.دیناسر یمن  نم  هب  یماعط  یسکو  مدوب  هنسرگ  هکدوب  یعقاوم  رایـسب  نینچمه.دنتخیر  یم  بآ  میولگ  رد  روز  هب  مدوب و  باریس 
.مدروخ یم  اذغ  ربج  هب  مدوب و  ریس  هک  دوب  یمایا  اسب 

هن.دراد يدب  رایسب  لاوحا  :» تفگ مرسمه.دیسرپ  ارم  لاوحا  دمآ و  هرسمه  دزن  ینز  يزور  هکنیا  ات.تشذگ  لاونم  نیدب  یلاس  دنچ 
« .میوش تحار  وا  تسد  زا  ام  هکدریم  یم  هنو  ددرگ  تحار  هک  دوش  یم  بوخ 

.دبای یم  نم  گرم  رد  ار  دوخ  یتحارو  تسا  هدمآ  گنت  هب  نم  اب  یگدنز  زا  متسناد  هک  تفگ  ینانخس  سپس 

رد يدایز  عوشخ  عوضخ و  اب  یگدـنامرد و  یگراچیب و  مامت و  صالخا  اب  مدـش و  هتـسکشلد  تیاهن  یب  ارجام  نیا  زا  یهاـگآ  اـب 
یتابرـض أروف  هظحل  نآ  رد  سپ.متـساوخ  وازا  تایح  ای  توم و  هب  ار  دوخ  تاجن  متخادرپ و  تاجانم  هب  دوخ  يادخاب  لد  نوردـنا 

.متفر باوخ  هب  دعب  یتدم  دیدرگ و  نم  ضراع  يدیدش  دردو  دمآ  دراو  نم  ياضعا  مامت  هب 

دوب و هداتفا  نیمز  يور  متـسد  لاس  کی  هک  یلاح  رد.مدید  ما  هنیـس  يور  ار  متـسد  مدش ، رادیب  باوخ  زا  دـش و  يرپس  بش  نوچ 
هدرک و دـنلب  ار  متـسد.مهد  تکرح  ار  متـسد  هک  درک  روطخ  ملد  رد.تسا  هدـش  هچ  هک  مدرک  بجعت  رایـسب.تشادن  یتکرح  صا 

.متشاذگ ما  هنیس  يور  هرابود 

لخاد مدمآ و  ریز  هب  تخت  زا  مدش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  هرخالاب.مدومن  ناحتما  ار  میاهاپ  روطنیمه  مداد و  تکرح  ار  مرگید  تسد 
.مدش طایح 

هملک نیا  هب  منابز  رایتخا  یب  منک و  یهت  بلاق  يداش  زا  هکدوب  کیدزن.مدرک  هدـهاشم  ار  نامـسآ  ياـه  هراتـس  لاـس  کـی  زا  سپ 
هنیرید وت  ناسحا  هک  یسک  يا  « دمحلا کل  ناسحإلا ، میدق  ای  :» هک تشگ  ایوگ 
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.« (1) تسا وت  يارب  شیاتس  ، تسا
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ناطیش گنرین 

هیلع » ماـما تساوـخ  سیلبا  هک  دوـب  زاـمنرد  « مالـسلا هیلع  » نیدـباعلا نـیز  ترـضح  هـک  تـسا  هدـش  لـقنزجاعملا  هنیدـم  » باـتک رد 
.دنک رود  دنوادخ  اب  زاین  زار و  تدابع و  لاح  زاار  « مالسلا

یمیظع ياهدژا  لکش  هب  ار  شدوخ  ناطیـش  لاح  نیا  اب  .دوش  بکترم  ار  یلمع  نینچ  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  ناطیـش  هتبلا 
هدش تحاران  رایسب  هک  ناطیش.دشن  مک  يا  هرذ  دنوادخ  هب  ناشهجوت  زا  ترضح  اما.درک  رهاظ  ترـضح  لباقم  ار  دوخ  دروآرد و 

.دشن لفاغ  زامن  زا  ترضح  نآ  مه  زاب  اما  ؛ تفرگ زاگ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ياپ  تسش  تفر و  رتکیدزن  دوب ،

نامـسآ نیمز و  رد  ییادـن  ماـگنه  ناـمه  رد  درک و  رود  ترـضحدزن  زا  ار  ناطیـش  و.دـش  دـنلب  یهلا  رهق  بیهن  هک  دوب  اـج  نیا  زا 
: تساخرب
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.« (1) یتسه ناگدننک  تدابع  تنیز  وت  هک  یتسارب 
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خزرب رد  يراتفرگ 

.دیسرپ ار  شلاوحا  دید و  ار  ناگرزبزا  یکی  ، هقداص يایؤر  کی  رد  همحرلا  هیلع  « یناث دیهش  »

« .متسه راتفرگ  ، ما هدرک  هک  يراک  تلع  هب  تسا  لاس  کی  نونکات  ، ما هتفر  ایند  زا  هک  یتقو  زا  :» تفگ وا 

هب هکنیا  نودب  نم.درک  رهش  دراو  هاک  راب  کی  يدرف  هک  مدرک  یمروبع  یهار  رد  يزور  :» داد همادا  وا.دیـسرپ  ار  ارجام  ینات  دیهش 
رگید هاک  هرذ  کی  هک  متفگ  دوخ  دزن  متـشادرب و  میاه  نادند  ندرک  زیمت  يارب  شراب  زا  هاکرپ  کی  ، مریگب هزاجا  مهد و  عالطا  وا 

.« (1) متسه يراتفرگ  رد  هک  تسا  لاس  کی  هاگرپ  کی  نامه  رطاخ  هب  اما.دهاوخ  یمن  نتفرگ  تیاضر 
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تانسح وحم 

: دوب هدومرف  هک  مدید  ، مدرک تقد  گرزب  ياملع  زا  یکی  تالاحرد 

« .مدیباوخ دعب  مدرک و  تئارق  ار  هط »  » هکرابم هروس  لاح  نآ  رد  مدوب  لوغشم  نآ  زا  دعب  تادابع  ءاشع و  برغم و  زامن  هب  یبش  »

همان رد  مه  ار  هط  هروس  یتقو.دوب  هدش  هتـشون  باوث  هنـسح و  10 لمع ره  ریز  هک  مدـید  ار  دوخ  بش  نآ  لمع  همان  اـیؤر  ملاـع  رد 
.دوش نشور  میارب  نآ  تلع  هک  متساوخ  دنوادخ  زا.دوب  هدش  كاپ  نآ  زا  هیآ  کی  ، مدید لمع 

دوخ يادـص  گنهآ  رب  وا  دـنیاشوخ  يارب  نم  هدـش و  دراو  قاـطا  هب  یـصخش  ، مدرک یم  توـالت  ار  هیآ  نآ  هک  یماـگنه  مدـیمهف 
.« (1) مدوب هدوزفا 
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عماج دجسم  تیلوت 

.تشذگیم یتحار  هب  شراگزورو  دوب  لوغشم  یفارص  راک  هب  رمع  لئاوا  رد  « رانید کلام  » دنیوگ

.دریگ هدهع  هب  ار  ماش  رد  « يوما عماج  » دجسم يرادهگنو  تیلوت  هک  تسا  بوخ  هچ  دیشیدنا  دوخ  اب  يزور  هکنیا  ات 

میمـصت کلام  لیلد  نیا  هب  .دـنتفرگ  یم  هدـهع  هب  ار  یتسرپ  رـسو  تیلوت  مهم  ماقم  دارفا  نیرتراگزیهرپ  نیرتدـهاز و  نامز  نآ  رد 
مدرم اـت  دـنک  تداـبع  دـنامب و  دجـسمرد  ار  زور  بش و  دـنک و  شخپ  مدرم  نیب  ، تشاد راـیتخا  رد  هک  ار  یتـفگنه  لاوـما  تـفرگ 

.تسا مدرم  نیرتراکزیهرپ  رانید  کلام  هک  دنیوگب 

یمن تداـبع  وا  نوچمه  سک  چـیه  ییوگ  هک  درک  داـجیا  عوشخ  تلاـح  دوخ  رد  تخادرپ و  تداـبع  هب  ناـنچ  دجـسم  رد  کـلام 
.دومن
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: تفگ یمدوخاب  ، دش یم  در  وا  رانک  زا  هک  سکره  ، لاح نیا  اب 

»!؟ دنکب دهاوخ  یم  هچ  دراد و  لایخ  هچ  کلام  »

: هک داتفا  رکف  نیا  هب  یبش  هکنیا  ات  ، تشذگ لاونم  نیدب  یتدم 

هب مدرم  یلو  مدرک  جرخ  سوه  يوه و  هار  رد  ار  ملاوـما  ، ما هتخادـنا  زور  نیا  هب  ار  مدوـخ  یهاو  لاـیخ  هچ  هب  و  ملاـح ؟ هچ  رد  نم 
« .دندرک راکشآ  ار  نآ  هدرب و  یپ  نم  زار 

.دومن هبوت  شیاه  يزاسرهاظواهراک  زا  هدرک و  رافغتسا  هتسکش  یلد  اب  تقیقح  ، بش نآ 

.دیامن اعد  شیارب  تساوخیموا  زا  دراذگ و  یم  مارتحا  وا  هب  ، تفر یم  دجسم  هب  سکره  دعب  زور 

تافوقوم تیلوت  داهنـشیپ  دـنتفر و  وا  دزن  سپ.تسا  نیمز  يور  مدرم  نیرتاوقت  اب  رانید  کلام  هک  دـش  روهـشم  ماـش  رد  جـیردت  هب 
ماقم نآ  نتفریذـپ  زا  ، دورب نیب  زا  شتادابع  صالخا  اداـبم  دیـسرت  هکنیا  هطـساو  هب  وا  یلو  ، دـنداهن ناـیم  رد  وا  اـب  ار  عماـج  دجـسم 

.(1) دیزرو يراددوخ 
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يدونشخ

.دیامن تاقالم  ار  ناشیاات  تفر  « ییاهب خیش  » هناخ هب  « يرتشوش هللادبعالم  » يزور

ات تساوخ  يو  زا  درک و  ور  هللادبعالم  هب  ییاهب  خیـش  دیـسر و  ارف  برغم  زامن  تقو  ، دندرک تبحـص  مه  اب  هک  تعاسدنچ  زا  سپ 
.دزادرپب تعامج  زامن  هماقا  هباج  نامه 

دش جراخ  خیش  لزنم  زا  دیامن ، اپ  رب  ار  تعامج  زامن  هکنیا  نودبو  تساوخ  رذع  خیـش  زا  سپـس  درک و  لمأت  هظحل  دنچ  يرتشوش 
.تفر شا  هناخ  هب  و 

تیمها رایسب  مه  هلئسم  نیا  هب  دیناوخب و  تقو  لوا  ار  زامن  دینکیم  یعـس  هشیمه  امـش  :» تفگ يو  هب  هللادبعالم  ناتـسود  زا  یکی  و 
، دیئامن اپ  رب  ار  تعامج  زامن  تساوخ  امش  زا  خیش  یتقو  ارچ  ، دیهدیم
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»؟ دیدومن يراددوخ 

نم هب  زامن  رد  ییاهب  خیـش  رگا  هک  مدرک  رکف  دوخ  اب  ، موش تعامج  ماما  تساوخ  نم  زا  ناـشیا  یتقو  :» تفگ خـساپ  رد  هللادـبعالم 
زامن هماـقا  زا  نم  سپ.داتـسیا  زاـمن  هب  مرـس  تشپ  ناـشیا  هک  تسا  یگرزب  ماـقم  هناـشن  نیا  نوچ  ، دزاـس یم  دونـشخ  ارم  ، دـنکادتقا

.« (1) مشاب هدرک  بوکرس  ار  ما  هراما  سفن  ات  مدرک  يراددوخ 
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مدنگ تاکز 

« کلملا ماوق  » هب ، دوب هدـش  التبم  خـلم  تفآ  هب  سراف  یحاون  رتشیب  هک  یلاس  رد  :» دـنا هدرک  لقن  « یناجنـسرا ناـخدارم  جاـح  » باـنج
.تسا هتفر  نیب  زا  ، خلم موجه  تلع  هب  اسف »  » یحاون رد  امش  عرازم  هک  دندادربخ 

.میدرک تکرح  اسف  يوس  هب  زاریش  زارگید  رفن  دنچ  وا و  قافتا  هب  سپ  «، منیبب مدوخ  دیاب  :» تفگ ماوق 

هـشوخ کی  یتح  دوب ، هدش  اه  خلم  كاروخ  ، مدـنگ ياه  هشوخ  مامت  ، میتفای هتفر  نیب  زا  ار  نآ  مامت  میدیـسر ، ماوق  عرازم  هب  نوچ 
.دروخ یمن  مشچ  هب  مه  ملاس 

نآ لوصحم  مامت  دوب ، هعرزم  طسو  أبیرقت  هک  میدیـسر  ینیمز  هعطق  هب  ، میدرک یم  دـیدزاب  هعرزم  فلتخم  طاـقن  زا  هک  روط  نیمه 
ملاس و تمسق 
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یلک هب  شتالوصحم  ، نیمز هعطق  نیا  رود  ات  رود  هک  دوب  نیا  رت  بلاجو.دوب  هدـشن  بارخ  مه  هشوخ  کی  یتح  ، دوب هدروخن  تسد 
.دوب هتفر  نیب  زا 

؟ تسا هدیشاپ  رذب  یسک  هچ  تسیک و  هب  قلعتم  اجنیا  :» دیسرپ ماوق 

« .دنکیم يزود  هراپ  اسف  رازاب  رد  هک  تسا  صخش  نالف  هب  قلعتم  : » دنتفگ

« .منیبب ار  وا  مهاوخ  یم  :» تفگ ماوق 

: تفگ.دنداهن نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  دنتفر و  وا  لابند  هب  نوچ 

.دندرب ماوق  دزن  ار  وا  سامتلا  شهاوخ و  اب  ، دوب روطرهاما  ، دیایب اجنیا  هب  ، دراد يراک  نم  اب  وا  رگا  ، مرادن يراک  ماوق  اب  نم 

»؟ يا هتشاک  ار  اجنآ  وت  تسا و  وت  هب  قلعتم  شرذب  هعرزم  نالف  ایآ  :» دیسرپ وا  زا  ماوق 

.یلب : تفگ

« .دنا هدرک  هلمحوت  هعرزم  زج  هب  عرازم  همه  هب  اه  خلم  ارچ  ینادیم  ایآ  :» دیسرپ ماوق 

یم تخادرپ  ار  مدـنگ  تاکز  هشیمه  نم  هکنآ  رگید  ، دـنروخب ارم  لام  اه  خـلم  ات  ، ما هدروخن  ار  یـسک  لاـم  نم  نوچ  یلب ، : » تفگ
« .منکیم هدافتسا  ار  نآ  هیقب  مناسر و  یم  نیقحتسم  هب  منک و 

.(1) تفگ نیرفآ  وا  هب  دش و  هدز  تفگش  تخس  وا  لاح  زا  کلملا  ماوق  و 
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جحلا بجاو 

: تسا هدش  لقن  یقابلادبع  دیس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  زا 

رـسب تارکـس  رد  هک  مدید  متفر ، وا  تدایع  هب  نوچ.داتفا  رتسب  هبودش  ضیرم  دوب ، نیدتم  نامیا و  اب  دارفا  زا  هک  مناتـسود  زا  یکی 
.درب یم 

نم دـنتفر و  نوریب  قاطا  زا  هناـخ  لـها  ، دوب ریغتم  وا  لاـح  نوچ  .مدرک  توـالتار  « تاـفاصلاو  » »و سی » هروسو متـسشن  وا  رـس  يـالاب 
هکنیا اب  درک ، يراددوخ  اهنآ  نتفگ  زا  مدرک  رارـصا  هچ  ره  اما  مدرک  نیقلت  وا  رب  ار  « تیالو و« دـیحوت » » تاـملک مک  مک.مدـناماهنت 

.دوب روعش  ياراد  زونه  دنزب و  فرح  تسناوت  یم 

: تفگ درک و  نم  هبور  تحاران  دولآ و  مشخ  یهاگن  اب  ضیرم 

 !« يدوهی ، يدوهی يدوهی ، »

.متفر نوریب  قاطا  زا  یتحاران  اب  مدز و  دوخ  رس  رب  نم 
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.تسا هدرم  وا  هک  دش  مولعم  ، دوب دنلب  نویش  هلان و  يادص  ، مدرک روبع  وا  هناخ  يولج  زا  نوچ  دعب  یتعاس 

دنچ يو  هک  مدش  هجوتم  مدرک ، قیقحت  وا  لاوحا  رد  هکنیا  زا  سپ 

ات درک ، يراددوخ  بجاو  لمع  نیا  ماجنا  زا  اما  .دوب  جحلا  بجاو  لاس 

.تفر ایند  زا  دوهی  نید  هب  هکنیا 

116 هحفص تفگش  ياهناتساد 
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رمع لوط 

: تسا هدرک  لقن  شردپ  زا  « يدزیا یلع  ازریم  جاح  » موحرم

.مینک لقتنم  ، دوب هناخ  يولهپ  هک  يدجسم  هبار  شرتسب  هک  تساوخ  امزا  دش و  التبم  یتخس  ضرم  هب  مردپ 

.تسین بسانم  دجسم  ، دنیآ یمامش  ندید  هب  فارشا  ناگرزب و  نوچ  هک  میتفگ  ناشیا  هب  ام 

« .مورب ایندزا  ادخ  هناخ  رد  مهاوخ  یم  نم  :» دومرف درکن و  لوبق  ناشیا  یلو 

يارب ار  ناشیا  ام  ، داتفا ءامغا  لاح  هب  وا  دش و  رتدایز  مردـپ  درد  هک  دیـشکن  لوط  رتشیب  بش  دـنچ  ، میدرب دجـسم  هب  ار  ناشیا  راچان 
.میدرب لزنم  هب  رتشیب  تبظاوم 

ام دش و  یلوتسم  ناشیارب  گرم  تارکس  هک  دوب  بش  رخآ  تاعاس 
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مه يا  هدـع.میدرک  یم  هیرگ  میدوب و  هتـسشن  قاطارانک  هشوگ و  رد  نیگمغ ، تحاراـن و  اـم  زا  يا  هدـع.دنا  هدرم  هک  میدرک  رکف 
ار مردارب  نم و  ، مردـپ هاگان  ، دیـسرارف رحـس  ماگنه  هکنیا  ات.دـندوب  میحرت  سلجم  نفد  نفک و  يارب  لـئاسو  ندرک  هداـمآ  مرگرس 

نم هک  دـینادبو  دیـشاب  هدوسآ  :» تفگ ام  هب  یمیـالم  نحل  اـب  مردـپ  ، دوب هتـسشن  شندـب  يور  يرایـسب  قرع.میتفر  وا  دزن  .دز  ادـص 
« .دیباوخبدیورب امش  نونکا  ، دوش یم  بوخ  ملاح  مریمیمن و 

مرـش ایح و  یفرط  زا.دش  یمن  هدید  ضرم  زا  يرثا  رگید  اریز  میدرب  مامح  هب  ار  ناشیا  هدرک و  عمج  ار  مردپ  رتسب  ، دـعب زور  حـبص 
.میسرپب ار  ناشیا  يافش  ندرمن و  تلعامات  دش  عنام 

فرط هب  رهـش  زا  هلفاق  نیلوا  اب  درک و  مهارف  ار  رفـس  مزاول  ، رایـسب شـشوک  یعـس و  اب  مردپ.دیـسر  ارف  جح  مایا  تشذـگ و  یتدـم 
.دومن تکرحزاجح  نیمزرس 

.میدرب رسب  شرانکرد  ار  بش  میدرک و  هقردب  ار  وا  ، یخسرف کی  ات  مه  ام 

یم امش  يارب  ار  ارجام  نونکا  یلو  ، دیدیسرپن ارم  نتفای  افـش  تلعامـش  :» تفگ وا  ، میدرک یم  تبحـص  مه  اب  هک  روطنامه  بش ، نآ 
: میوگ

رگا متسناد  مدش و  تحاران  رایـسب  ، وبدب فیثک و  طیحم  نآ  ندید  زا  ، مدید اه  يدوهی  هلحم  رد  ار  دوخ  ، تارکـس لاح  رد  بش  نآ 
جح ناگدـننک  كرت  لحم  اـجنیا  هک  متفگ  مدرک و  تیاکـش  دوخ  راـگدورپ  هب  لاـح ، ناـمه  رد.دوب  مهاوخ  ناـنآ  ناـیم  رد  ، مریمب

؟ تشاد يا  هجیتن  هچ  « مالسلا هیلع  » ءادهشلا دیس  ترضح  هب  تبسن  نم  تامدخ  تالسوت و  سپ  ، تسا

، دش لدبم  شخب  حرف  يا  هنحص  کی  هب  زیگنا  لوه  هرظنم  نآ  هاگان 
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نداد ماجنا  هب  اتوت  گرم  تشگ و  هدوزفا  وت  رمع  رب  ، لاس هد  ترضح  نآ  تعافش  هب  دش و  هتفریذپ  وت  تامدخ  :» دش هتفگ  نم  هب  و 
« .داتفا ریخات  هب  بجاو  جح 

.(1) تفر ایند  زا  بش  نامه  تسا و  وا  گرم  دعوم  کنیا  هک  تفگ  درک و  عمج  ار  همه  مردپ  ، هعقاو نآ  زا  دعب  لاس  هد 
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رضتحم

هدش لقن  « ینیوزق رقاب  دمحم  دیس  بانج  » تامارک تاماقم و  بحاصو  راوگرزب  ملاع  تالاح  لیذ  رد  « لئاسولا كردتسم  » باتک رد 
رفن رازه  لهچ  بیرق  هکنیا  ات  ، دندش التبم  ، دوب تخـس  رایـسب  هک  نوعاط  ضرم  هب  مدرم  «، فرـشا فجن  » رد 1246 لاـس رد  هک  تسا 

.دندیدرگ كاله 

جاور زا  لبق  بش  هک  دنا  هتفگ  نینچ  ار  نآ  تلع  ، دنام رهش  ردرقاب  دمحم  دیس  موحرم  یلو  دننک  رارف  رهش  زا  دنتسناوت  يدایز  هدع 
نیرخآ وت  :» دیامرف یم  وا  هب  « مالسلا هیلع  » ریما ترـضحو  دنیب  یم  ایؤر  ملاع  ردار  « مالـسلا هیلع  » ریما ترـضح  ، دیـس رهـش  رد  نوعاط 

« .يور یم  ایند  زا  نوعاط  ضرم  هب  هک  یتسه  یسک 

ات حبص  زا  ، درکیم كاله  ار  مدرم  نوعاط  هک  یتدم  رد  مه  دیس 
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ار اه  هزانج  ات  دوب  هدرک  رومأم  مه  ار  يا  هدعو  ، دوب ّتیمزامن  ندناوخ  لوغشم  « مالسلا هیلع  یلع  » ترـضح رهطم  نحـص  رد  ، بش هب 
.دنهد ماجنا  ار  نفد  نفک و  لسغ و  روماو  دننک  يروآ  عمج 

یم هاگن  دیـس  هب  تخیر و  یم  کشا  هک  یلاح  رد  ، دوب فجن  نینکاس  نایانـشآ  زا  هک  یناریا  درمریپ  کی  ، اهزور نامه  زا  یکی  رد 
.تشاد يراک  دیس  اب  ارهاظ  تفر و  دیس  فرط  هب  درک 

« .دیوگبار شتجاحات  دیروایب  ار  وا  :» دومرف ، دید ار  وا  دیس  بانج  نوچ 

هزانج نوچ  «) .دراذگب زامن  ما  هزانج  رب  ادرفنم  دیـس  بانج  هک  مرادوزرآ  ، دسر ارف  نم  گرم  اهزور  نیا  رگا  :» تفگ دـمآ و  درمریپ 
( .دناوخ یم  زامن  کی  هزانج  دنچ  رب  دیس  اذل  ، دندوبدایز اه 

.دناوخب زامن  وا  رب  اهنت  ، درک توف  وا  رگا  هک  درک  لوبق  ، دش علطم  درمریپ  تجاح  زا  دیس  یتقو 

زا یتجاـح  دیـسر و  امـش  تمدـخ  زورید  هک  متـسه  يدرمریپ  نامهرـسپ  نم  :» تفگ ناـنک  هیرگ  تفر و  دیـس  دزن  یناوج  دـعب  زور 
« .دیورب وا  نیلاب  هب  هک  مهاوخب  مسرب و  امش  تمدخ  هک  هتساوخ  نم  زا  وا  ، تسا هداتفا  رتسب  رد  هدش و  ضیرم  نونکا  وا  ؛ تشادامش

.داتفا هار  هب  درمریپ  لزنم  فرط  هب  ناوج  اب  داهن و  شیوخ  ياج  هب  تیم  زامن  ندناوخ  يارب  ار  یصخش  درک و  لوبق  مه  دیس 

هب مه  وا  هک  تساوخ  دیس  زا  دش  علطم  نایرج  زا  یتقو  ، دید رفن  نیدنچاب  ار  دیس  دمآ و  نوریب  شا  هناخ  زا  یحلاص  صخـش  هار  رد 
.تفریذپ مه  دیس  دوش و  لئان  رامیب  زا  تدایع  ضیف 

لاحشوخ رایسب.دمآ  شتاقالم  هب  هک  دید  ار  دیس  ، درمریپ یتقو 
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.درک هحفاصم  ، دندوب هدمآ  تدایع  يارب  هک  نینموم  زا  کیره  اب  دعب.دش 

زا هک  درک  هراشا  وا  هب  رـس  تسد و  اب  درک و  رییغت  شلاح  ناهگان  ، دـید دوب  هتـسویپ  تیعمج  هب  هار  رد  هک  ار  صخـش  نآ  نوچ  اما 
.دوش جراخ  لزنم 

.تشادن دوجو  لبق  زا  درمریپ  وا و  نیب  ییانشآ  هقباس  چیه  اریز  ، درک بجعتم  ار  نیرضاح  مامت  رما  نیا 

هحفاصم تفریذپ و  ار  وا  ییورشوخ  اب  درمریپ  راب  نیا  اما  ، تشگزاب ، دوب هتفر  نوریب  درمریپ  هراشا  هب  هک  ، درم نامه  تشذگ و  یتدم 
.درک

نیلاب رب  هک  یتقو  نم  :» تفگ خساپ  رد  وا  درک و  لاؤس  صخش  نآ  زا  ار  رما  تلع  يدرف  ، دندش جراخ  درمریپ  هناخ  زا  تیعمج  نوچ 
متـشگزاب هک  یتقو.مورب  مامح  هب  دیاب  هک  مدـیمهف  ، مدـش وا  یتحاران  ثعاب  اذـل  ، مدوب هتفرن  مامح  ، هدـش ملتحم  ، مدـش رـضاحدرمریپ 

.« (1) تفریذپ ارم  یلاحشوخ  اب  اذل  ، تسین نم  رد  تبانجرثا  رگید  دید  درمریپ 
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يرورض رما 

نیا رد.دـیزگ  تماقا  زاریـش » » رد هام  ود  « هرونم هنیدـم  » هب فرـشت  هار  رد  « يدابآ دـیب  » موحرم : دـندومرف لقن  « يوضر هللا  تیآ  » موحرم
زا ضیف  بسک  يارب  صاوخ  زا  يا  هدـع  درکیم و  تعامج  زامن  هماقا  اج  نامه  رد  و.دوب  نامهم  شناتـسود  زا  یکی  لزنمرد  تدـم 

.دندمآ یمدرگ  اجنآ  رد  موحرم  رضحم 

خیـش رقاب  دمحم  خیـش  جاح  » هار رد.مدش  جراخ  لزنم  زا  ندرک  لسغ  مامح و  هب  نتفر  يارب  ، باتفآ عولط  زا  دعب  ، حبـص زور  کی  و 
« مالسالا

هب مهاوخ  یم  میوگب  مدیـشک  تلاجخ  نم.مورب  شهارمه  هب  تساوخ  نم  زا  دوب و  يدابآدـیب  موحرم  رادـید  مزاـع  ناشیا.مدـید  ار 
منکیم ضرع  یمالـس  يدابآدیب و  ياقآ  تمدخ  مور  یم  ، تسا دایز  تقو  هک  متفگ  دوخ  اب  متفریذپ و  ار  وا  توعداذـل  ، مورب مامح 

.موش یم  راپسهر  دعب  و 
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هحفاـصم تـفر و  يدابآدـیب  ياـقآ  دزن  مالـسالا  خیــش  موحرمادـتبا  ، میدیــسر يدابآدـیب  موـحرم  تماـقا  لـحم  هـب  یتدـم  زا  سپ 
.تشگزاب ، هدرک

ام رادید  زا  رت  مزال  نتفر  مامح  :» دومرف نم  شوگرد  هتـسهآ  موحرم  هاگنآ.مدرک  ضرع  مالـس  مدیـسر و  موحرم  تمدـخ  نم  دـعب 
« .دوب

یماجک يوضر  ياقآ  :» تفگ مالسالا  خیش  موحرم  ، متـشگرب يراسمرـشو  تلاجخ  اب  مدیزرل و  دوخرب  ارجام  زا  ناشیا  عالطا  زا  نم 
.« (1) دنراد يرت  مزال  راک  هک  دنورب  ناشیا  دیهدب  هزاجا  : » دومرف داد و  خساپ  وا  هب  نم  ياج  هب  يدابآدیب  موحرم  دیور »؟
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تابجاو ماجنا 

نآرد .مدومن  یم  لیصحت  تایلاع  تابتع  رد  : دنک یم  لقن  یجیهال » میرکلادبع  دیـس  اقآ  » ردپ زا  ینباکنت  املعلا » صـصق  » باتک رد 
ناشیا نادرگاش  اذل.درک  يراددوخ  سیردت  زا  يریپ  هطـساو  هب  ناشیا  دعب  يدنچ.دومرف  یم  سیردت  « یناهبهب دیحو   » موحرم ، نامز

.دندرک یم  هرادا  ار  اه  سالک 

یم يا  هدـع  يارب  یحطـس  یلیخ  تروصب  ار  « هعمل حرـش  درکریاد و« یـسرد  سلجم  کی  ، كربت نمیت و  يارب  اقآ  یتدـم  زا  سپ  و 
.متفر یم  اقآ  سلجم  هب  ضیف  بسک  يارب  مه  نم  : دومرف

متفر و ناشیا  لزنم  هب  دوب  یناهبهب  موحرم  سرد  تقو  نوچ  یلو  ، مدرک ادیپ  مامح  هب  جایتحا  باتفآ ، عولط  زا  دـعب  حبـص  زور  کی 
.منکیم لسغ  ، هتفر مامح  هب  سپس  ، مور یم  سالک  هب  ادتبا  متفگ  یم  دوخاب  هار  رد 
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.مدش سرد  عورش  موحرم و  ندمآ  رظتنم  متسشن و  يا  هشوگ  رد  ، مدش دراو  سلجم  هب  نوچ 

هرهچ رد  هودنا  مغ و  راثآ  هراب  کی  اما  ، درک هاگن  سلجم  فارطا  هب  رورـس  ینامداش و  لامک  اب  دروآ و  فیرـشت  اقآ  یتدم  زا  سپ 
.تسشن يا  هشوگ  رد  دعب  و  !« دوش یمن  هتفگ  سرد  زورما  :» دومرف هدشرهاظ ، شا 

نک و ربـص  یتدـم  :» دومرف نم  هب  اـقآ  هک  مورب  موش و  دـنلب  متـساوخ  ، دـنتفگ كرت  ار  سـالک  نادرگاـش  زا  يا  هدـع  هکنیا  زا  سپ 
.نیشنب

نآ تسا ، لوپ  يرادقم  شرف  ریز  ، يا هتسشن  هک  ییاج  نامه  :» دومرفاقآ ، دنامن سلجم  رد  یـسک  رگید  دنتفر و  نادرگاش  همه  نوچ 
.« (1) وشم رضاح  سلاجم  رد  ، یتسه ملتحم  هک  یلاح  رد  مه  دعب  هب  نیا  زا  ، نک لسغ  ورب و  مامح  هب  ورادرب  ار 
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دنگوس

هرابردو دندش  بایفرـش  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  تمدـخ  تومرـضح  هقطنم  زا  یـصخش  هارمه  هب  « سیقلاؤرما » مان هب  يدرف 
.دنتساوخ يرواد  ترضح  زا  ، دنتشاد هعزانم  رگیدکی  اب  هک  ینیمز  هعطق 

»؟ يراد هارمه  هب  دوخ  نخس  يارب  لداع  دهاش  رفن  ود  ایآ  :» دومرف سیقلاؤرما  هب  ترضح 

ریخ : درک ضرع 

« .دنک دای  مسق  دیاب  وت  فرط  سپ  :» دومرف ترضح 

« .درک دهاوخ  بحاصت  ارم  نیمز  ، دنک دای  غورد  دنگوس  وا  رگا  اما  : درک ضرع  سیقلا  ؤرما 

يادرف هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  ، دنک نینچ  رگا  :» دومرف ربمایپ 
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« .دوبدهاوخ كاندرد  یباذع  شیارب  ودرگن  یمن  فطل  رظن  اب  وا  هب  ادخ  ، تمایق

.(1) تسا سیقلاؤرما  نآ  زا  نیمز  هکدرک  قیدصت  دیسرت و  تخس  درم  نآ  ، دومرف نینچ  ترضح  نوچ 
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هانگ هس  رکنمزا و  یهن 

زا اروف.دوب  دـنلب  نآ  زا  یقیـسوم  زاوآ و  دـنلب  يادـص  هک  ، دیـسر يا  هناخ  کیدزن  .درک  یم  روبع  هنیدـم  ياه  هچوک  زا  « رمع  » یبش
»!؟ ینک یمن  ایح  مرش و  دنوادخزا  ایآ  ، ادخ نمشد  يا  :» دیشک دایرف  هناخ  بحاص  هب  باطخ  تفرالاب و  هناخ  راوید 

هک نآ  لوا  يداد ، ماجنا  هانگ  هسوت  مدـش ، بکترم  هانگ  کـی  نم  رگا  ، رمع يا  :» تفگ دـمآ و  نوریب  ناـنک  بجعت  هناـخ  بحاـص 
.« (1) دیوشن لخاد  شبحاص  هزاجا  نودب  مدرم  هناخ  هب  :» دومرف هک  یتشاذگ  اپ  ریز  ار  دنوادخروتسد 

! يدش دراو  راوید  زا  ، نیقراس دننامه  وت  و  .« (2) دیوش لخاداه  هناخ  ياه  برد  زا  :» دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  نآ  مود 

رد ار  نآرق  زاب  یتشگ و  دراو  مالس  نودب  هک  تسا  نیا  وت  موس  هانگ 
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مالـس ناتدوخ  رب  دوبن  هناخ  رد  یـسک  رگا  یتح  » دـینک مالـسدیدش  يا  هناخ  لخاد  هک  یماـگنه  سپ  :» دومرف هک  اـجنآ  ، یتفرگنرظن
«(2).(1) دینک
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هماندهع

زا لبق  ، دنتشون یم  شیرق  هدنیامن  ورمع » نب  لیهس   » اب ار  هیبیدح  حلـص  هدهاعم  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  هک  یماگنه 
.دش نانآ  میلست  دناسر و  ناناملسم  هب  ار  دوخ  دوبریجنز ، رد  شیاپ  هک  یلاح  رد  ورمع  نب  لیهس  رسپ  « لدنج ،» دوش ءاضما  هکنیا 

ام هب  ار  وا  دوـش ، هدـنهانپ  ناناملـسم  هـب  اـم  زا  یـسک  رگا  هـک  تـسا  نـیا  هماـن  حلـص  داوـم  زا  یکی  :» درک ضرع  ربماـیپ  هـب  لـیهس 
« .دیهد سپ  ارم  رسپدیاب  لاح  ، دینادرگرب

دنتساوخ شیرق  زا  یلو  دنتفریذپ  ار  لیهس  نخـس  راچان  هب  دندوب ، هتـسب  هک  يدهع  تلع  هب  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ 
.دنارذگب دازآ  دننکن و  تیذاار  وا  هک 

.ددرگرب شیرق  نایم  هب  هک  دنتساوخ  لدنج  زا  ترضح  هاگنآ 
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« .دورب نیکرشم  نایم  هب  هنوگچ  ناملسم  کی  متسین و  كرشم  رگید  نم  ، ناناملسم يا  اما  :» تفگ لدنج 

هک هاوخب  دنوادخ  زا  ،و  نک ربص  درگ و  زاب  شیرق  نایم  هب  ، لدنج يا  : دندومرف وا  هب  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  ترـضح 
.دیامن داجیا  وت  راک  رد  یشیاشگ 

.مینادرگزاب ار  وت  هک  میراچان  ، میا هتسب  نامیپ  نوچ  ام 

434 هحفص ، لوا دلج  - هریبک ناهانگ 
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راوخبارش هب  دامتعا 

زا يدرم  دش  رادربخ  يو.دیامن  هدافتسا  نآ  زا  تساوخ  یم  هک  تشاد  ییاراد  يرادقم  «، مالـسلا هیلع  قداص  » ماما دنزرف  « لیعامـسا »
نایم رد  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  ، شردـپ اب  ار  هلئـسم  نیا  تفرگ  میمـصت  دوخ  اب.دورب  نمی  هب  تراجت  يارب  دـهاوخیم  شیرق  هلیبق 

.دیامن هدافتسا  ات  دهدب  درف  نآ  هب  ار  شلوپ  دراذگب و 

.درک ضرع  ار  عوضومودش  بایفرش  « مالسلا هیلع  » قداص ترضح  تمدخ 

« .تسا راوخبارش  يدرم  يو  اریز  ، يراذگب وارایتخا  رد  ار  تا  ییاراد  دیابن  وت  ، مدنزرف :» دومرف « مالسلا هیلع  » ماما

هب هجوـت  نودـب  سپـس  .دـشاب » یمن  لـیلد  نـم  يارب  مدرم  فرحو  ما  هدـیدن  ار  يو  يراوخبارـش  نـم  یلو  :» درک ضرع  لیعامــسا 
ماما شیامرف 
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.تخاس یلمع  ار  دوخ  میمصت  مالسلا ،» هیلع  » قداص

.تشگنزاب هنیدم  هبرگید  درک و  جرخ  ار  لیعامسا  لوپ  تفر و  نمی  هب  راوخبارش  درم  نآ 

.دش فرشم  هکم  هب  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  شردپ  هارمه  لیعامسا  دیسر و  ارف  جح  مسوم  ، دعب یتدم 

نیا باوث  رجا و  ینادرگ و  زاب  نم  هب  ، هتفر متـسد  زا  هک  ار  یلام  مهاوخ  یم  وت  زا  ، ایادـخ :» تساوخ ادـخ  زا  فاوط  لاـح  رد  يزور 
« .ینک تیانع  نم  هب  ار  تلاح 

فلت وت  زا  هک  یلام  ربارب  رد  يرادـن و  یقح  ادـخ  رب  وت  هک  دـنگوسادخ  هب  :» دومرف دیـسر و  وا  هب  لاح  نامه  رد  « مالـسلا هیلع  » ماـما
.« (1) تسا راوخبارش  وا  دندوب  هتفگوت  هب  هک  يدرک  دامتعا  یسک  هب  وت  اریز  ؛ دیسر دهاوخن  وت  هب  یباوث  رجا و  ، تسا هدش 
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شتآرد يدرم 

ضرع دش و  بایفرش  ترضح  تمدخ  يدرم  هک  دندوب  یلحمرد  باحصا  زا  يا  هدع  اب  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملاریما ترـضح  يزور 
« .ییامرف ارجا  نمرب  ار  یعرش  دح  هک  مهاوخیم  ما و  هدومن  طاول  يرسپ  اب  نم  ، نینمؤملاریما يا  :» درک

« .تسین عمج  تساوحو  ینکیم  هابتشا  دیاش  ، تا هناخ  هب  درگرب  :» دومرف ترضح 

.دوش يراج  وارب  دح  دومن  شهاوخودرک  رارقا  شهانگ  هب  زاب  دیسر و  ترضح  تمدخ  زاب  دعب  زور 

.دوشرود اجنآ  زا  هک  تساوخ  وا  زا  دومرف و  یهن  ار  وا  رگید  راب  ترضح 

نامه درک و  رارقا  ترضح  دزن  ، موس هبترم  يارب  رگیدزور و 
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.دنادرگرب شا  هناخ  هب  ار  وا  « مالسلا هیلع  » ماما زاب  دومن و  رارکت  ار  شهاوخ 

وت کـنیا.تسا  هدومرف  ناـیب  مکح  هس  هعقاو  نیا  يارب  «، ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربماـیپ  :) دومرف ترـضح  ، مراـهچ هبترم  رد 
زا رـس  ریـشمش  اب  هکنیا  مود.دننک  ترپ  نییاپ  هبار  وت  هوک  زا  دندنبب و  ار  تیاپ  تسد و  هکنیا  یکی.نک  رایتخا  یهاوخیمار  مادکره 

( .دننازوسب ار  وت  شتآاب  ، موس دنیامن و  ادج  تندب 

« .تسا رتراوشد  اهنیا  زا  کیمادک  نانمؤمریما ، يا  :» درک ضرع 

« شتآ اب  ندنازوس  :» دومرف

« .منکیم رایتخا  ار  نیمه  :» تفگ

.دیامن هدامآ  دّح  يارجا  يارب  ار  دوخ  دورب و  هک  دومرف  درم  هب  ترضح 

دوخ هانگ  زا  نم  ییاناد و  نآ  هبوت  هک  تسا  هدز  رـس  نم  زا  یهانگ  ، ایادخ :» تفگ سپـس  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  تساخرب و  درم 
.مناسرت

كاـپ هاـنگ  زا  ارم  مدوـمن  شهاوـخ  وا  زا  متفر و  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » متاـخ ربماـیپ  راوـگرزب  نیـشناج  دزن  لـیلد  نـیمه  هـب 
.دومرف راتخم  تبوقع  عون  هس  نیب  ارم  وا.دنادرگ 

هب ارم  یهد و  رارق  نم  ناـهانگ  هراـفک  ار  تبوقع  نیا  هک  مهاوخیم  وـت  زا  مدرک و  باـختنا  ، دوـب رت  تخـس  هک  ار  نآ  نم  ، ادـنوادخ
« .ینازوسن منهج  رد  ، دوخ شتآ 

نامـسآ هب  وا  فارطا  زا  شتآ.دـش  لـخاد  ، دـندوب هدرک  هیهت  شیارب  هک  شتآ  زا  رپ  یلادوگ  هب  ، درک یم  هیرگ  هک  یلاـح  رد  سپس 
.دنازوسن ار  وا  اما  ، دیشک هنابز 

درم هب  ترضح  نآ  زا  سپ.دنداتفا  هیرگ  هب  باحصا  همه  دش و  نایرگ  دومرف و  ّتقر  شلاح  هب  « مالسلا هیلع  » نینموملاریما ترـضح 
يا زیخرب  :» دومرف
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« .تفریذپ ار  وت  هبوت  دنوادخ  هک  یتسردب  ، یتشاداو هیرگ  هب  ار  نیمز  نامسآ و  هکئالم  انامه  ، درم

هحفص 271 -1 دلج ، هریبک ناهانگ 
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یقیسوم

هب هک  یماگنه  نم  :» درک ضرع  ترضح  نآ  هب  يدرم  هک  مدوب  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  سلجم  رد  : تسا هدرک  لقن  دایز » نب  دعس  »
هب رتشیب  هکنیا  يارب  مه  یهاگ  هتبلا.مونـش  یم  ما  هیاسمه  هناخ  زا  ار  یقیـسوم  زاوآ و  يادص  ، مور یم  ما  هناخ  طایح  رد  ییوشتـسد 

»؟ ما هدش  ییاطخ  بکترم  نم  تروص  نیا  رد  ایآ.منک  یم  فقوت  رتشیب  ، مراپسب شوگ  زاوآ 

« .نک كرت  ار  بعل  وهل و  ندینش  ، يرآ :» دومرف ترضح 

« .مونش یم  ار  اهنآ  يادص  طقف  ، مور یمن  اهنآ  سلجم  هب  هک  نم  ، نم يالوم  يا  :» تفگ درم  نآ 

داقتعا هدید و  هدینـش و  هچنآ  زا  تمایق  رد  لد  مشچ و  شوگ و  هک  یتسردـب  : يا هدـناوخن  ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  ایآ  :» دومرف ترـضح 
ادیپ
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«(1) .دنوش یم  عقاو  لاؤس  دروم  ، دنا هدومن 

هبوت دوخ  هتـشذگ  زاو  داد  مهاوخن  ماـجنا  یلمع  نینچ  رگیدو  منامیـشپ  دوخ  لـمع  زا  متـشادن و  رظن  رد  ار  هیآ  نیا  :» تفگ درم  نآ 
« .مبلط یم  شزرمآ  دوخ  يادخزا  ، هدومن

نیا رد  رگا  يدرک و  یم  یگرزب  هانگ  رب  تموادـم  هک  اریز.راذـگبزامن  یناوت  یم  هچنآ  نک و  هبوت  لسغ  زیخرب و  :» دومرف ترـضح 
هک هچ  ره  زا  هک  هاوخب  وا  زا  يدش و  هاگآ  ، گرمزا شیپ  هک  شاب  رازگـساپس  ار  يادخ.يدوب  راک  نایز  رایـسب  ، يدادـیم ناج  لاح 
ره هک  راذگاو  شلها  هب  ار  تشزراک  تسا و  تشز  ، دشابن یضار  نآ  هب  ادخ  هچ  ره  هک  اریز.دهد  هبوت  قیفوت  اروت  ، تسین دونـشوخ 

.« (2) دراد یلها  يزیچ 

516 ص :
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محر عطق 

ناردارب :» تفگ درک و  تیاکش  ترضح  دزن  شیاهومع  رسپ  ناردارب و  زا  « مالسلا هیلع  » قداص رفعج  ماما  ترضح  باحـصا  زا  یکی 
یقاب نم  يارب  قاطا  کـی  طـقف  دـنا و  هتفرگ  نمزا  متـشاد  هناـخ  زا  هک  یمهـسو  دـنا  هتـشاذگ  راـشف  رد  تخـس  ارم  میاهومعرـسپو 

« .مریگب سپ  اهنآ  زا  ار  ملاوما  همه  مناوت  یم  ، منک تیاکش  تموکح  دزن  اهنآزا  مهاوخب  رگا.دنا  هدراذگ 

« .دومرف دهاوخ  یشیاشگوت  يارب  يدوزب  دنوادخ  هک  نک  ربص  یتدم  :» دومرف وا  هب  ترضح 

.تشگرب دوخ  نطو  هب  تفریذپ و  ار  ماما  شیامرف  صخش  نیا 

.دندرم وا  زجب  شا  هداوناخ  دارفا  مامتو  درک  ادیپ  عویش  وا  یگدنز  لحم  رد  « ابو  » يرامیب دعب  یتدم 

وا هب  ترضح  دیسر و  « مالسلا هیلع  » قداص ترضح  تمدخ  يزور 
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»؟ تسا هنوگچ  تا  هداوناخ  لاح  :» دومرف

« .دندرپس ناج  ابو  يرامیب  رثا  رد  همه  هک  مسق  ادخ  هب  :» درک ضرع 

.« (1) تسا هدوب  ناشدوخ  زاوت  ندرکرود  وت و  زا  محر  عطق  ببس  هب  رما  نیا  :» دومرف ترضح 
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ادخ فطل 

يو دزن  رشب  تروصب  لیئربج  ، دوب هدیـسر  تنطلـس  هب  فسوی  ترـضح  هک  یمایا  رد  هک  تسا  هدش  لقن  « نیقداصلا جهنم  » ریـسفت رد 
.تسشن شرانک  دشرهاظ و 

ضرع فسوی  ترـضح  هب  لـیئربج  .درک  روبع  فـسوی  لـباقمزا  ، درک یم  راـک  هناـخزپشآ  رد  هک  يرگراـک  ناوـج  ، ماـگنه نآ  رد 
»؟ یسانشیم ار  ناوج  نیا  ایآ  :» درک

هن : دومرف

« .داد یهاوگ  تداهش و  وت  ینمادکاپ  هب  هراوهگ  رد  يزور  هک  تسا  يا  هچب  نامه  ناوج  نیا  :» درک ضرع  لیئربج 

.درب الاب  ار  شماقم  داد و  وا  هب  یتعلخ  دومن و  مارتحا  رایسب  وا  هب  درک و  راضحا  ار  ناوج  فسوی 
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تداهش وت  ینمادکاپ  هب  یهلا  هدارا  هب  روعـش و  رایتخا و  نودب  هراوهگرد  یقولخم  ، فسوی يا  :» درک ضرع  دومن و  یمـسبت  لیئربج 
.ینکیم رکشت  نینچ  وا  زا  یتسه  دنوادخ  قولخم  هک  مه  وت  تسا و  هداد 

.« (1) تشاد دهاوخ  يراتفر  هنوگچ  نینمؤم  اب  ادخ  هک  منادیمن 
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نید ظفح 

زا یکی  هکنیا  ات  ، دیـشخبن يرثا  درک ، هعجارم  ءابطا  هب  هچ  ره.دوب  هدـش  التبم  يدـیدش  درد  لد  هب  « هرـصب » لـها نمؤم  ناـنز  زا  یکی 
.دروخب هنهک »  بارش   » دیاب نتفای  دوبهب  يارب  هک  تفگ  وا  هب  اهنآ 

یتخس درد  لد  نم  ، اقآ :» درک ضرع  دش و  بایفرش  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  تمدخ  هب  درک و  يراددوخ  لمع  نیا  ماجنا  زا  نز  اما 
رگا ، منادیم ادخ  دوخ و  نیب  تجح  ار  امـش  نم  تسا و  ریذپ  ناکما  هنهک  بارـش  اب  طقف  نآ  جالع  هک  هدش  هتفگ  نم  هبو  ما  هتفرگ 

مه رگا  دـیدومرف و  امـش  هک  منک  یم  ضرع  یهلا  رـضحم  رد  تمایق  زور  رد  مهدـیم و  ماجنا  ار  راک  نیا  ، مروخب هک  دـیئامرفب  امش 
« .میامن یم  يراددوخ  ، دیئامرفب یهن 

یم وت  هاگولگ  هب  ناج  هک  یتعاس  زا  نم  ، ینک نینچ  رگا.مهدـیموت  هب  يا  هزاجا  نینچ  نم  ، زگره :» دومرف « مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما 
ات ، دسر
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.« (1) مسرت یم  وترب  ، دوش جراخ  تندب  زا 
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نید رد  تعدب 

مدرم هب  ، دوب تبحص  مرگ  هک  روطنامه  ربنم  يالاب  رد  « رمع  » يزور : تسا هتشون  « دیرجت حرش  » شباتک رد  تنـس  لها  ياملع  زا  یکی 
مراد و یم  رب  ار  مکح  هس  نآ  کنیا  نم  هک  دوب  لالحو  جـیار  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  ناـمز  رد  مکح  هس  :) تفگ
«(2) جح هعتم  (1)»و« ءاـسنلا هعتم  » زا دـنترابع  مـکح  هـس  نیا.دوـش  لـمع  اـهنآ  هـب  کـنیا  هـک  منادـیمن  حالـص  اریز  ، مـنک یم  مارح 

« .هماقاو ناذازا  «» (3) لمعلاریخ یلع  یح  » فذحو

تـسین نآ  ماجنا  هب  زاین  رگید  هک  تفگ  جح  هعتم  دروم  رد  دورب و  نیب  زا  دـیابو  تسا  یتشزراک  هک  تفگ  ءاسنلا  هعتم  ةرابرد  رمع 
لمع نیرتمهم  زا  ار  مدرم  تسا  زاـمن  هک  لـمع  نیرتـهب  تسا  نکمم  هک  تشاد  ناـیب  نینچ  ار  لـمعلاریخ  یلع  یح  فذـح  تلع  و 

مدرمودراد زاب  داهج  ینعی 

523 ص :

.دیآ یمرددرم  تیجوز  هب  نیعم  رهم  لباقمرد  ینیعم  تدم  يارب  نز  نآ  رد  هک  تسا  حاکن  دقع  زا  یصاخ  عون  : ءاسنلا هعتم  - 1
هب « تاقیم » رد هجحلا  يذ  هدعقلا و  يذ  لاوش و  هام  هس  زا  یکی  رد  صخـش  هکنیا  زا  تسترابع  جح  هعتم  ای  عتمت  جـح  : جـح هعتم  - 2

ماـجنا ار  هورم »  »و« افـص » نـیب یعـس  دـعب.دیامن  یم  فاوـط  ار  ادـخ  هناـخ  دور و  یم  « هـکم » هـب سپـسو  ددـنب  یم  مارحا  هرمع  تـین 
نامه رد  هکنیاات.دوش  یم  لالح  ، تسا هدوب  مارح  يورب  هک  ییاهزیچ  ینعی  ، دور یم  نوریب  مارحا  زا  دنکیمریـصقت و  هاگنآ  ، دـهدیم
لامعا مه  دعب  دوش و  یم  « مارحلا رعشم  » هناور سپ  نآزا  دور و  یم  « تافرع » هب سپس.ددنب  یم  جح  يارب  يرگید  مارحا  هکم  زا  لاس 

.دروآ یم  اجب  ، تسا هدمآ  یهقف  بتک  رد  لیصفت  هب  هک  تیفیک  نامه  هب  ار  جح 
(« زامن ) لمع نیرتهب  يوس  هب  باتشب  :» همجرت ، لمعلا ریخ  یلع  یح  - 3
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؟ دنشکب داهج  زا  تسد 

.دوب هدـشن  رـضاح  دجـسم  رد  تعامج  زامن  ماجنا  يارب  دوب و  هدرب  شباوخ  حبـص  ناذا  ماگنه  رمع  يزور  هک  تسا  نیا  رت  بیجع 
.درک رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  ودو  ؛ تسا باوخزا  رتهب  زامن  مونلا » نم  ریخ  هولصلا  :» تفگ تفر و  وا  رس  يالاب  نذؤم  ، هرخالاب

راتفگ نیا  داد  روتسد  ، دنک هیبنت  ار  وا  تعدب  نیا  رطاخب  هکنیا  ياج  هب  دمآ و  ششوخ  نذؤم  نخـس  زا  تساخرب و  باوخ  زا  رمع  و 
!(1) دنهد ياج  ناذارد  ار 

524 ص :
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رارضو ررض 

.دوب راصنا  زا  یکی  هناخ  رد  هک  تشاد  یلخن  تخرد  ، دوب كاته  وردُلق  رایسب  هک  « بدنج نب  هرمس  » مان هب  يدرف 

.دش یم  هناخ  دراو  ، دهد ربخ  هناخ  نآ  لها  هب  هکنیا  نودب  ، دورب شتخرد  غارس  تساوخیم  هاگره  يو 

يو اما.دزاس  علطم  ار  لزنم  نینکاس  هناخ  هب  دورو  ماگنه  تساوخوا  زا  ، دوب هدـش  تحاران  رما  نیا  زا  هک  هناخبحاص  يزور  هکنیا  اـت 
« .مریگب هزاجا  مرادن  تسود  مراد و  روبع  قح  ، متسه تخرد  بحاص  نوچ  نم  :» تفگ باوجرد 

راضحا ار  هرمس  ربمایپ  .دومن  تیاکش  هرمس  زا  دش و  بایفرش  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  ترضح  تمدخ  راچان  يراصنا  درم 
هب قلعتم  امرخ  تخرد  :» تفگ یخاتسگ  اب  وا  اما.داهن  نایم  رد  يو  اب  ار  عوضوم  دومن و 

525 ص :
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« .منک یشکرس  دوخ  تخرد  هب  مراد  قح  نم  تسا و  نم 

»؟ ییامن هضواعم  يرگید  لخن  اب  ار  لخن  نیا  يرضاح  ایآ  :» دومرف وا  هب  ربمایپ 

« .شورفب رگید  لخن  ود  هب  ار  لخن  نیا  :» دومرف يو  هب  يرگید  داهنشیپ  ربمایپ  ، تفریذپن هرمس  نوچ 

خـساپ زاب  وا  اما.دنک  هضواعم  رگید  ناکم  رد  رگید  لخن  هد  اب  ار  لخن  نآ  درک  داهنـشیپ  وا  هب  ربمایپ  هکنیا  ات  ، دومن عانتما  زاب  هرمس 
.داد یفنم 

مه مالسا  رد.درادن  دوجو  ررـض  زج  يزیچ  وتراک  رد  :» دومرف دید ، ار  وا  یقطنمریغ  يراشفاپ  نوچ  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ 
« .ندناسر ررض  هن  تسازیاج و  نتفر  ررض  راب  ریز  هن 

.(1) دنهد لیوحت  وا  هبو  دنک  عطق  يراصنا  درم  هناخ  زا  ار  هرمس  لخن  دومرف  روتسد  سپس 

526 ص :
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راد رب  يدّیس 

هرامهدنوادخ تنعل  هک  «- فسوی نب  جاجح  » نامز رد  يزور  :» تسا هدرک  لقن  « هملهد نب  رمع  » زا راربالا » عیبر  » باتک رد  « يرشخمز »
.متفر  « هفوک  » رهش گرزب  نادیم  هب  مدش و  جراخ  هناخ  زا  داب  وارب 

دبالو.دندوب هدومن  نازیوآ  هتـسب و  یبانط  اب  ار  وا  ياه  فتک  هتخیوآ و  راد  هب  ار  يولع  تاداس  زا  يدرم  هک  مدید  رهـش  نادـیم  رد 
.داد یم  ناج  یگنشت  یگنسرگ و  زا  ات  دنام  یم  راد  يالاب  رب  اه  تعاسدیاب  دیس 

تلهم نارگمتس  هب  ردقنیا  ارچ  ایادخ  : » متفگ رایتخا  یب  مدرکدنلب و  نامسآ  هب  رس  هک  مدش  تحاران  رثأتم و  يردقب  هرظنم  نآ  زا  و 
»؟ ییامرف یم  يرابدرب  نانآ  ابو  یهدیم 

نآ زا  تاماقم  نیا  ایادخ ، : » متفگ دوخ  اب  هدش ، توهبم  رایسب  مدید و  ار  یناوارف  ناتسب  غاب و  یلاع و  تاماقم  ، ایؤر ملاع  رد  بش 

527 ص :
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»؟ تسیک

»؟ یسانشیمارم ایآ  :» دومرف وا.مدید  مربارب  رد  ار  یتمظع  اب  درم  ناهگان 

« .ما هدش  هتخیوآ  راد  هب  رهش  نادیم  رد  هک  متسه  يدیس  نامه  نم  :» دومرف ، دینش ارم  یفنم  خساپ  یتقو 

.« (1) دناسر یم  عیفر  تاجرد  هب  ار  اه  هدیدمتس  نارگمتس ، هب  تبسن  ام  يرابدرب  :» دش دنلب  ادن  نامسآ  نیمز و  نایم  هاگنآ 

528 ص :
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ادخریغ يارب  ّللذت 

دعب ماما و  یناشیپ  سپس  ، دیـسوب ار  ماما  كرابم  رـس  ، بدا مسر  هبو  دش  بایفرـش  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  ترـضح  تمدخ  يدرف 
یم هچ  رگید  دنوادخ  يارب  :» دز دایرف  « مالسلا هیلع  » ماما ، لاح نآ  رد.دسوبب  ار  اهنآ  ات  داتفا  ترضح  ياپ  يور  دعب  ناشیا و  ياهتسد 

؟ یهد ماجنا  یهاوخ 

« .تسادخ دبع  دوخ  « مالسلا هیلع  » رفعج ینادیمن  رگم 

.(1) درب راکب  نایناهج  دنوادخ  يارب  طقف  ار  ّللذت  تیاهن  دیاب  ینعی 

529 ص :
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فسوی ناردارب  هبوت 

بوقعی ترـضح  ناشردپ  ياپ  تسد و  يور  رب  ار  دوخ  نانآ  ، دش راکـشآ  ناگمهرب  فسوی  ترـضح  ناردارب  تنایخ  هکنآ  زا  سپ 
« .میتسه راکهانگ  ام  هک  اریز  هاوخب ، شزرمآ  ام  يارب  راگدرورپ  زا  ، ردپ يا  :» دنتفگو دنتخادنا 

« .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  وا  هک  یتسرد  هب  ، میوجیم شزرمآ  امش  يارب  راگدرورپ  زا  يدوزب  :» دومرف بوقعی 

یم عمج  ار  شنادـنزرف  ، بوقعی لاس  تسیب  زا  شیب  ، داد رارق  هعمج  ياه  بش  ردار  ناهانگ  شزرمآ  تاعاس  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
.دنتفگ یم  نیمآ  نانآ  دومن و  یم  رافغتسا  بلط  ناشیاربو  درک 

.(1) دش هتفریذپ  فسوی  ترضح  ناردارب  هبوت  لاس  تسیب  زا  سپ  هکنیا  ات 

530 ص :
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گنج رد  يزوریپ 

هک « سیق نب  فیفع  ،» دـیدرگ جراوخ » » اب گنجو  « ناورهن  » يوس هب  تکرح  مزاـع  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملاریما ترـضح  هک  یماـگنه 
یتلاح رد  ناگراتس  تیعضو  مالسلا ،» هیلع  » نینمؤملاریما يا  :) درک ضرع  « مالسلا هیلع  » ماما هب  ، دوب نامز  نآ  ناسانـش  هراتـس  زا  یکی 

طوبه لاح  رد  نیملسم  هراتس  اریز  ، دیوشن زوریپ  ، دییامرف تکرح  تعاس  نیا  رد  رگا  مسرت  یم  هک  تسا 

( .تسا

یم رفـس  هک  یـسک  يارب  ار  يدب  دوخ  فرح  اب  یناوت  یم  هک  يرب  یم  نامگ  ایآ  ، فیفع يا  :» دومرف وا  خـساپ  رد  « مالـسلا هیلع  » ماما
يرای زا  ، دریذپب ار  وت  نخـس  هک  یـسک.تسا  هدرک  بیذکت  ار  نآرق  دـنک ، قیدـصت  ار  وت  نانخـس  سکره  سپ  ؟ ییامن نیعم  ، دـنک

دمح و دیاب  ، دریذپب ار  وت  نخس  هک  یسک  تسا و  هدش  زاین  یب  وا  زا  ریخ  بلطو  دنوادخ  زا  نتساوخ 

531 ص :
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هدـیهر نایز  زا  هدـش و  دـنم  هرهب  ریخ  زا  نآ  رد  هک  یتعاس  هب  ار  وا  دوخ  نامگ  اـب  وت  اریز  ، ار ملاـع  راـگدورپ  هن  دـیامن  ار  وت  ياـنث 
« .يا هدرک  ییامنهار  ، تسا

« .دینک تکرح  وا  زا  نتسج  يرای  اب  دنوادخ و  مان  هب  :» دومرف باحصا  هب  فیفع  نخس  هب  هجوت  نودب  « مالسلا هیلع  » ماما سپس 

ترـضح باحـصا  دـندش و  كـاله  هـیقب  ، دـندرک رارف  هـک  ناـنآ  رفن  هـُنزج  هـب  دـندرک و  هـلمح  جراوـخ  رب  ناناملــسم  نآ  زا  سپ 
.(1) دندمآ لئان  یناشخرد  يزوریپ  هب  یمک  تافلتاب  « مالسلا هیلع  » نینموملاریما

532 ص :
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یهلا تمحر  زا  سویأم 

وا ربادـخ  تنعل  هک  «) هبطحق نب  دـیمح  » اب نم  : هک تسا  هدـش  لقن  يروباشین » هللادـبع   » زا « مالـسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  » باـتک رد 
اب مه  نم  درک و  راضحا  ارم  هبطحق  ، مدرک تعجارم  یترفاسمزا  هکنیا  زا  سپ  .تشاد  بلط  نم  زا  یلوپ  مدوب و  هدرک  يا  هلماعم  ( داب

.متفر وا  دزن  رفس  سابل  نامه 

زا یکی  وا.دوـب  هدـیدرگ  نهپ  اذـغ  هرفـس  دوـب و  رهظ  ، مدیـسروا روـضح  هـب  یتـقو.دوب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  ماـیا  زا  یکی  ، زور نآ 
ار میاهتسد  هک  دومن  رما  مه  نم  هب  ، تسش ار  شیاهتـسد  یتقو  .دیوشب  ار  شیاهتـسد  دروایب و  بآ  فرظ  ات  درکرومأم  ار  شنامالغ 

.میوشب

هب ناهگان  دـعب  هظحل  دنچ.متـسشن  هرفـس  رانک  ریما  رما  هب  متـسشار و  میاهتـسد  ، میتسه ناضمر  هاـم  رد  مدوب  هدرک  شومارف  هک  نم 
مرطاخ
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.متسشن بقع  هرفس  رانک  زا  اروف  اذل  ، تسا ناضمر  هام  هک  داتفا 

دیاش.مرادـن يراوخ  هزور  يارب  يرذـع  چـیه  نم  تسا و  ناضمر  كرابم  هام  ، ریما يا  :» متفگ.دیـسرپ ار  تلع  ، دـید نینچ  یتقو  ریما 
« .دیشاب هتشاد  يرذعامش 

نیا اب.دـش  يراـج  شناگدـید  زا  کـشا  سپـس  «. مرادـن يرذـع  مه  نم  :» تـفگ تـشگ و  رثأـتم  رایـسب  بـلطم  نـیا  ندینـش  زا  ریما 
.دش اذغ  فرص  لوغشم  دعب  یکدنا  ، لاح

هب نوچ.درک  راضحا  ارم  یبش  ، دوب سوط » » رد « دیشرلا نوراه  » هک ینامزرد  :» تفگ.مدیسرپ ار  وا  هیرگ  ببـس  ، ماعط زا  تغارف  زا  سپ 
تتعاـطا :» دیـسرپ ، دـید ارم  نوچ.تسوا  لـباقم  هنهربو  گـنر  زبـس  يریـشمش  نشور و  یعمـش  وا  دزن  هک  مدـید  ، مدیـسر شتمدـخ 

»؟ تسا هنوگچ  نینموملاریمازا 

.موش صخرم  شرضحم  زا  داد  هزاجا  دعبو  « .ما هدامآ  شتعاطا  يارب  شیوخ  لام  ناج و  اب  :» متفگ

نم زا  رگید  راب  ار  لاؤس  ناـمه  وا  درب و  نوراـه  تمدـخ  هب  زاـب  ارم  دـمآ و  نم  دزن  نوراـه  رومأـم  هک  دوب  هتـشذگن  یقیاـقد  زونه 
.دیسرپ

« .ما هدامآ  تمدخ  هب  وت  هار  رد  ما  هداوناخ  لام و  ناج و  اب  نم  ، ریما يا  : » متفگ خساپ  رد 

وا درب و  نوراه  دزن  ارم  دمآ و  ملابند  هب  نوراه  رومأم  زاب  هار  نیبرد.مداتفا  هارب  دوخ  هاگتماقا  فرط  هب  مدش و  صخرم  وا  رضحم  زا 
.درک رارکت  اردوخ  لاؤس 

رضاحوت ناتسآ  هب  يرازگتمدخ  رد  دوخ  نید  هداوناخ و  لام و  ناجاب و  نم  انامه  نم ! يالوم  يا  :» متفگ نوراه  باوج  رد  راب  نیا 
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535

« .متسه

« .هدب ماجنا  ، داد نامرف  وت  هب  مداخ  نیا  هک  يرما  ره  ریگب و  ار  ریشمش  نیا  ، دیمح يا  :» تفگ درک و  یمسبت  نخس  نیا  زا  نوراه 

نوچ.درک زاب  ار  اجنآ  برد  درب و  رـصق  رانک  رد  یکچوک  نامتخاس  هب  ارم  مداـخ.مداتفا  هار  هب  مداـخ  هارمه  متـشادرب و  ار  ریـشمش 
.دوب طایحرانک  رد  هتسب  رد  قاطا  هس  هدش و  رفح  یهاچ  هناخ ، طایح  رد  مدید  میدشدراو ،

هیلع » یلع دـالوا  تاداـس و  زا  هـمه  ناوـج  ریپ و  رفن  تـسیب  هـک  میدــید.میدش  دراو  دوـشگ و  ار  اــه  قاــطا  زا  یکی  برد  مداــخ 
.دنا هدش  هدیشک  دنب  هب  « اهیلع هللا  مالس  » ارهز همطافو  « مالسلا

.منزب ار  نانآ  ياه  ندرگ  هک  تفگ  درک و  هراشا  نم  هب  مالغ 

یهاچ نورد  ار  وا  ، مداخ روتـسد  هب  و.مدرک  عطق  ار  وا  ندرگ  ، دیـشرلا نوراه  رما  هب  نم  درک و  جراخ  دـنب  زا  ار  اهنآ  زا  یکی  سپس 
.متخادنا هاچ  هب  ار  یگمه  مدز و  ندرگ  مه  ار  رگید  رفن  هدزون  ، وا زا  سپ.متخادنا  دوب  طایح  طسو  رد  هک 

هب سپـس.متخادنا  هاچ  هب  مدز و  ندرگ  رگید  دارفا  دـننامه  دـندوباجنآ  رد  هک  ار  يرفن  تسیب  میتفر و  رگید  قاطا  فرط  هب  مداخ  اب 
ياو :» دومرف نم  هب  ، منک ادـج  شندـب  زا  رـس  متـساوخ  هک  ار  يرفن  نیرخآ  .مدرک  رارکت  ار  لـمع  ناـمه  میتفر و  موس  قاـطا  فرط 
هکنآ لاح  و  يراد ، يرذع  هچ  ، دنرب یم  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  » لوسر ، ام دّـج  روضح  اروت  هک  یتقو  تمایق  يادرف  وترب ،

»؟ يا هتشک  یهانگ  چیه  نودب  ار  وا  دالوا  زا  رفن  تصش  وت 

متسد زا  ریشمش  دوب  کیدزن  داتفا و  هزرل  هب  مندب  ، وا نخس  رثا  رد 
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« .مدنکفا هاچ  رد  متشک و  مه  اردرمریپ  نآ  ، سرت زا  نم  دومن و  نم  هب  یکانمشخ  دنت و  هاگن  مداخ  هک  دتفیب 

یعفن وا  يارب  زامن  هزور و  ، تسا هتـشک  ار  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  دالوا و  زا  رفن  تصـش  هک  یـسک  ایآ  ، هللادـبع يا  لاـح 
« .مریگیمن هزور  هک  تسا  رطاخ  نیدب  دوب و  مهاوخ  شتآ  رد  ایند  نآ  رد  هشیمه  هک  مراد  نیقی  نم  ؟و  دراد

ناتسادو دیسر  ترضح  تمدخ  هللادبع  ، دش دراو  ناسارخ  هب  « مالسلا هیلع  » اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  هک  یماگنه  ، یتدم زا  سپ 
.دومن لقن  ترضح  يارب  ملاع  راگدرورپ  زا  ار  وا  سأی  نوعلم و  نآ 

« .تسا رتشیب  يولع  رفن  تصش  نآ  لتق  هانگ  زا  ، یهلا تمحر  زا  وا  يدیماان  هانگ  ، وارب ياو  :» دومرف « مالسلا هیلع  » اضر ترضح 

هدـشن هدـیرب  دوخ  يادـخ  زا  یلک  هب  ، گرزب تیانج  نیا  باـکترازا  سپ  هاـنگ و  یب  تاداـس  نآ  لـتق  زا  سپ  نوعلم  نآ  رگا  ، یلب »
میرک يادخ  ، دوب هدش  هدنهانپ  یهلا  تمحر  هبزجع  هار  زا  هدومن و  هبوت  صالخا  يور  زا  ، هدـش نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  یتسارو  ، دوب

.« (1) دومرف یم  لوبق  ار  وا  هبوت 
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هیاسمه قح 

هلحم نالف  رد  :» درک ضرع  تفر و  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسردزن  راصنا  زا  يدرم  هک  تسا  هدـش  لقن  یفاک » لوصا  » باتکرد
« .مرادن یگدوسآ  مه  شرش  زاو  مرادن  شریخ  هب  دیما  هک  تسا  یسک  ما  هیاسمه  نیرت  کیدزن  ما و  هدیرخ  يا  هناخ 

دننک مالعا  دـنلب  يادـص  اب  دجـسم  رد  ات  دومرف  « دادـقم »و« رذوبا »و« ناملـس »و« مالـسلا هیلع  » یلع هب  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربماـیپ 
« .درادن نامیا  دهد ، رازآ  ار  شا  هیاسمه  سکره 

ات :» دومرف دومن و  هراشا  تسار  پچ و  تمـس  ياه  هناخ  هب  تسداب  ترـضح  سپـس  ، دـندرک مالعا  دجـسم  رد  راب  هس  ار  بلطم  نیا 
ار نانآ  قح  دیاب  دوش و  یم  بوسحم  هیاسمه  هناخ  ، فرط راهچ  زا  ، هناخ لهچ 
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«(1) .درک تیاعر 
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أبس موق 

.دیناشوپ یم  ار  هدکهد  نآ  ، پچ تسار و  فرط  ود  رد  هک  تشادرارق  ناتسوب  ود  ، دندرک یم  یگدنز  « أبس موق  » هک یلحم  رد 

ساپ هب  ار  دنوادخ  دنداد  یم  رکذت  هشیمه  ناماس  نآ  مدرم  هب  ناربمایپو  دوب  ریزارس  مدرم  رب  یهلا  تامعن  ناتسوب  ود  نیا  هلیـسو  هب 
.دنشاب رکاش  دننک و  يرازگساپس  تامعن  نیا 

زا اـهنیا  رگا.میــسانش  یمن  دوـخرب  یتـمعن  ادـخ  زا  اـم  :» دــنتفگو دــندرک  تـمعن  نارفکو  دــندینادرگرب  ور  ناربماـیپ  زا  مدرم  اـما 
!« دریگ زاب  اتدیئوگب  ، تسوا

.تخاس يراج  ار  « مرع لیس  » ناشیارب دنوادخ  سپ 

هدـش اپ  رب  ریق  گنـس و  اب  هوک  ود  نایم  رد  هدـش و  هتخاس  أبـس  هکلم  « سیقلب  » طسوت هک  تسا  يدـس  مان  ، مرع هک  تسا  هدـش  هتفگ 
يارب.دوب
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يارب مه  هچیرد  هدزاود.تشاد  رارق  دس  هراوید  نیئاپرد  یموس  نایم و  رد  يرگید  الاب و  رد  یکی  هک  دندوب  هتخاس  برد  تس  ، دـس
.دوب هدش  هدوشگ  عرازم  يرایبآ 

دندومن یم  میـسقت  عرازم  نیب  يواسم  روطب  ار  بآ  دندرک و  یم  هدافتـسا  الاب  ياه  هچیرد  زا  ، دوب دایز  دـس  تشپ  بآ  هک  یماگنه 
.دندرک یم  هدافتسا  طسو  ای  نیئاپ  ياه  هچیرد  زا  ، دش یم  رتمک  بآ  حطس  هک  یعقومو 

هلیـسوب هک  ار  ییاهبانط  اهنآ  تخاس و  طلـسم  دس  رب  ار  یگرزب  ياه  شوم  دنوادخ  ابـس ، موق  نایغط  رثا  رد  سیقلب و  گرم  زا  سپ 
هک دوب  لیس  نیمه  رثا  رد  و.دش  يراج  رهـش  رد  لیـس  ، هتخاس ناریو  ار  دس  ، بآ هک  يروط  هب  دندرک  هراپ  ، دوب هدشاپ  رب  دس  اه  نآ 

.دندیسر تکاله  هب  یکدنا  زج  هب  مدرم  رثکا 

نانآ یـساپسان  نارفک و  ربارب  رد  تازاجم  نیا  دیدرگ و  معطدبو  خـلت  شیاه  هویم  دـش و  ناریو  ناتـسوب  ود  نآ  هثداح  نیا  زا  دـعب 
.(1) دوب
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اه برقع  موجه 

هیملع سرادم  بالط  مدرم و  مامت  .دش  برقع  زا  رپ  رهش  راوید  رد.تفرگ و  رارق  « اه برقع   » موجه دروم  « هرماس » رهـش ، لبق اه  لاس 
.دندرک رارفرهش  زا 

.دنام اجنامه  رد  دمآ و  بوخ  هراختسا  اقافتا.دنک  هراختسارهش  زا  نتفرن  ای  نتفر  يارب  تفرگ  میمصت  بالط  زا  رفن  کی 

.دندرب نوریب  شا  هناخ  زا  ار  هبلط  دسج  دعب  یتدم.دروآرد  ياپ  زا  ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  مه  برقع  اضق  زا 

.« (1) درک هلباقم  نمشد  ابدیاب  هکلب.درپس  نمشد  لاگنچ  هب  ار  دوخ  دیابن  ادخ  هب  لکوت  اب 
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تمعن شیازفا 

هک ییاه  تخرد  زا  دوب  هداد  روتـسد  شنابغاب  هب  تشاد و  يروگنا  ناتـسکات  یـصخش  هک  هدرک  لـقن  مالـسلاراد  رد  « يرون » موحرم
.دنکن تشادرب  تساراوید ، رانک 

.دومن یم  هدافتسا  هار  رانک  ياه  تخرد  زا  درک  یم  روبع  غاب  رانک  زا  هک  يرباع  ره  ، نآ زا  سپ 

راب ربعم  رانک  ياه  تخرد  هکنیا  لامتحا  هب  غاب ، ياهروگنا  ندیچزا  سپ  نابغاب  ، دیـسر روگنا  ندـیچ  عقوم  دـش و  لصف  رخآ  نوچ 
.تفرن ناشفرط  هب  ، درادن

عمج ار  اهنآ  یتقو  .دـیچ  ار  اهنآ.داتفا  روگنا  ياه  هشوخ  هب  شمـشچاه  تخرد  يالبال  رد.درک  یم  روبع  غاب  رانک  زا  اـقافتا  يزور 
، درک
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.(1) تسا هدش  غاب  لخاد  ياهروگنا  ربارب  نیدنچ  هک  دومن  هظحالم 
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ناتهب

یقفانمدرم رشب  ، رفن هس  نیا  زا  « ریشب »و« رّشبم »و« رشب  » ياه مان  هب  يدارفا  مالساردص  رد  هک  تسا  هدش  لقن  « نیقداصلا جهنم  » ریسفت رد 
.دوب

هدـش ناهنپ  یهرز  نآ  رد  هک  يدرآ  هسیک  ، هناخ رابنا  زا  دـش و  نآ  لخاد  درک و  خاروس  ار  « ناـمعن نب  هداـتق  » هناـخ راوید  يو  یبش 
رب نآ  زا  يرادـقم  هار  رد  دوب و  خاروس  درآ  هسیک  اضق  زا.درب  ، دوب يدوهی  يدرف  هک  « نیمـسلا نب  دـیز  » هناـخ هب  درک و  تقرـس  ، دوب

.تفر درپس و  دیز  هب  ار  هرز  هسیکرشب و  ، لاح نیا  اب  .تخیر  نیمز 

رشب هناخ  هب  ادتبا  .تفر  دوب  هدش  داجیا  درآ  طسوت  هک  یناشن  لابند  هب  ، دوب هدش  شلزنم  زا  تقرس  هجوتم  هک  هداتق  دعب ، زور  دادماب 
سپس هداتق.تسا  هدرکن  يراک  نانچ  هک  درک  دای  دنگوس  غورد  هب  وا  اما  ، دیسر
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.دومن مهتم  شلرنمزا  يدزد  هب  ار  وا  تفر و  دیز  لزنم  هب  درآ  لابند  هب 

هداتق اب  لادج  تموصخ و  هب  ، دوش اوسر  رـشب  دنتـساوخ  یمن  هکرـشب  هلیبق  اما  .درک  اوسر  ار  رـشب  داهن و  نایم  رد  وا  اب  ار  ارجام  دیز 
.دنداد یهاوگ  رشب  َتئاِرب  رب  دنتساوخرب و 

.(1) درپس ناج  دش و  بارخ  شرس  رب  هناخ  تقرس  نیح  رد  اما  ، دز تقرس  هب  تسد  زاب  رشب  ، دعب یتدم  زا 
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يواست تیاعر 

وا يارب  ترضح  هچ  ره.درک  تیاکـش  یعوضوم  اب  هطبار  رد  ناشیا  زاودیـسر  « مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح  تمدخ  یـصخش  يزور 
.درب ، دوب « رمع » هک تقو  یضاقدزن  ار  وا  ترضح  هکنیا  ات  .درکن  رظنفرص  دوخ  تیاکش  زا  صخش  نآ  دروآ ، ناهرب  لیلد و 

.درب مان  بقل  نودب  ار  درم  نآ  یلو  درک  دای  بقل  اب  ار  ترضح  ، مارتحا ناونع  هب  دید  يرگید  درف  اب  ار  ترضح  یتقو  رمع 

يدرک رکذ  بقل  اـب  ارم  يدومن و  يرتـشیب  مارتـحا  نم  هب  یتشاذـگ و  قرف  اـم  ناـیم  ارچ  :» دومرف درک و  وا  هب  يدـنت  هاـگن  ترـضح 
.« (1) يوش لئاق  زیامت  قرف و  فرطود  نیب  همکحم  رد  دیابن  بقل  نودب  ار  رگید  فرط  و،
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ثیل بوقعی 

وا ناـمرد  ةدـهع  زا  اـما  ، دـندش عمج  شا  هجلاـعم  يارب  ءاـبطا  ماـمتو  دـش  ـالتبم  يدـیدش  يراـمیب  هب  « يرافـص ثیل  بوقعی  » يزور
.دندماینرب

نم دزن  ، دشاب اراد  یماقم  دنوادخ  دزن  هک  دـیراد  غارـس  ار  يدـهازو  دـباع  ، رهـش نیا  رانک  هشوگ و  رد  رگا  :» تفگ بوقعی  هکنیا  ات 
« .دیامن ارم  يافش  بلط  راگدرورپ  زا  ات  دیروآ 

.دوب روهشم  یتایصوصخ  نانچ  هب  « يرتشوش هللادبع  نب  لهس  » نامز نآ  رد 

دایز شهاوخ  رارـصا و  اب  یتقو  یلو  ، درک عاـنتما  بوقعی  راـب  رد  هب  نتفر  زا  لهـس  ادتبا.دنداتـسرف  لهـس  لاـبند  هب  بوقعی  فرط  زا 
.تفر بوقعی  دزن  نانآ  اب  درک و  لوبق  ، دش هجاوم  نانآ 

ایآ :» تفگ تسشن و  وا  رتسب  رانک  ، دید ار  بوقعی  نوچ 
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؟ تسا دنلب  ترس  تشپ  نامولظم  هلان  هآ و  ردقچ  ینادیم  چیه  ؟  دهد افش  ار  وت  ادخ  یهاوخیم 

»؟ منک هچ  :» تفگ بوقعی 

« .ییامن دازآاه  نادنز  زا  ار  ناهانگ  یب  نیسوبحم و  دیاب  :» تفگ خساپ  رد  لهس 

وت ادخ  يراد  دیما  تقونآ  ، ینکیم ملظ  ناگدنب  هب  وت  :» تفگ ودرک  وا  هب  ور  لهس  سپـس.دننک  دازآ  ار  ناینادنز  داد  روتـسد  بوقعی 
« .نک هبوت  دوخ  ياه  هتشذگ  زا  ایب و  ، دشخبب ار 

هانگ تلذ  زا  ار  بوقعی  هک  ییادخ  يا  :» تفگ درک و  دنلب  اعد  هبار  شتسد  سپس.دومن  رافغتـسا  هبوت و  هب  راداو  ار  بوقعی  هرخالاب 
« .هدب تاجن  ار  وا  زین  يرامیب  رتسب  زا  ، يداد تاجن 

لهس اما.دنروایب  لهس  يارب  رز  قبط  کی  داد  روتسد  سلجم  نامهردو  تساخرب  ياج  زا  شوخ  یلاح  اب  بوقعی  هک  دیـشکن  یلوط 
.« (1) دراد زیچ  همه  ، دراد ار  ادخ  هک  یسک  ، دشاب هتشادن  ار  ادخ  هک  دهاوخیم  رز  یسک  :» تفگ تفریذپن و 
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عوشخ عوضخ و 

ار هدجس  عوکر و  يو  اما.دیدرگ  زامن  لوغشم  دش و  دراو  يدرم  هک  دوب  هتسشن  دجسم  رد  « ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ يزور 
.دروآ یمن  ياجب  یتسرد  هب 

رد صخـش  نیا  رگا.درب  یم  راکب  ار  شراقنم  غالک  ییوگ  هکدـنز  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  رـس  نانچ  وا  :» دومرف عقوم  نآ  رد  ترـضح 
.« (1) تسا هدرمن  نم  نید  رب  انامه  ، دور ایند  زا  تلاح  نیا 
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نمؤم هب  مارتحا 

نیرضاح هب  ، دوب رارقرب  هک  یـسلجم  رد  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  يزور  هک  تسا  هدش  لقن  نوراهوبا » » زا هعیـشلا » لئاسو  » باتک رد 
»؟ دینک یم  راوخ  ار  ام  امش  ارچ  :» دومرف

امـش هب  طوبرم  هک  ار  يزیچ  ای  امـش و  هکنیا  زا  ادـخرب  میرب  یم  هانپ  :» درک ضرع  اروف  نخـس  نیا  ندینـش  اب  ناسارخ  لها  زا  يدرم 
« .مینکراوخ ، دشاب

« .یتسهام ناگدننک  فافختسا  یکی  دوخ  وت  اما  :» دومرف « مالسلا هیلع  » ماما

« .مشاب هدرک  راوخار  امش  نم  هک  ادخ  هب  هانپ  :» درک ضرع  بجعت  اب  یناسارخ  درم 

کیدزن ام  هک  یتقو  وترب ! ياو  :» دومرف « مالسلا هیلع  » ماما
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يور هدایپ  زا  مسق  ادخ  هب  :» تفگ دوش و  راوس  وت  بکرمرب  ار  هار  زا  يرادقم  هک  درک  شهاوخ  وت  زا  صخـش  نالف  ، میدوب هفحُج » »
کبس ار  ینمؤم  هک  یسک  يدرمش و  کبـساروا  وت  هنیآ  ره  ، يدومنن وا  هب  ییانتعا  يدرکن و  دنلبرـس  وت  اما  .ما » هدشزجاع  هتـسخ و 

.« (1) تسا هدرکن  تیاعرار  دنوادخ  تمرح  ، دنک

551 ص :

407 هحفص - مود دلج  ، هریبک ناهانگ  - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 571 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_551_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناراب

زا یکی  يارب  تکرح  زا  لـبق.دربب  « یبود » هب اـت  دوـب  هدرک  راـب  لـیگران  « ناتـسودنه » روـشک زا  یتـشک  هلیـسو  هـب  یناریا  رجاـت  کـی 
.دسر یم  دعب  هتفه  کی  ابیرقت  هک  دوب  هدز  فارگلت  یبود  رد  شا  هداوناخدارفا 

ات.دشن يربخ  یتشک  ندمآ  زا  ، دندرک ربص  ردقچره  اما.دننک  لابقتـسا  وا  زا  ات  دندش  هدامآ  شا  هداوناخ  هتفه  کی  تشذگ  زا  سپ 
.دنتشگزاب لزنم  هب  راچان  هکنیا 

اپ رب  وا  يارب  متخ  سلجم  راچان  هب.تسا  هدـش  قرغ  وا  یتشک  هک  دـندرک  نیقی  هداوناخ  دارفا  ياـه  هتفه  اـهزور و  زا  دـعب  هصـالخ 
.دنتفرگ وا  ثرا  میسقت  هب  میمصت  یتدم  زا  سپودندرک 

.تخادنا رگنل  دیسر و  ردنب  هب  ، دوب هدش  ناریو  هتسکش و  هک  یلاح  رد  رجات  یتشک  ناهگان  يزور 
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زا یتشک  دش و  هراپ  یتشک  ياهنابداب  دش و  ینافوط  اوه  ناهگان  يایرد  رد  تکرح  زور  هس  زا  سپ  :» تفگدندیـسرپ وا  زا  ار  ارجام 
زا ار  نامدوخ  طقف  میدرک  یعـس  میدربرَـس و  هب  نافوط  نایم  رد  زور  دـنچ.دوبن  نآ  اب  تکرح  ناکما  رگید  هک  يروط  هبداـتفا  راـک 

.مینک ظفح  ندش  قرغ  ایرد و  رد  نداتفا 

لیلد نیمه  هب  میزادنایب  هار  دصقم  فرط  هب  ار  یتشک  وراپ  اب  ، هدش یبیترت  ره  هب  میدش  روبجم  ، دـش مارآ  ایرد  هک  زور  دـنچ  زا  سپ 
.درک یم  تکرح  هتسهآ  یلیخ  ینیگنس و  هب  یتشک 

يارب هدامآ  ار  دوخ  همه  دوبن  یـسک  رد  ندز  وراپ  تردـق  رگید  هک  يروط  هب  ، دیـسر نایاپ  هب  ام  یندـیماشآ  بآ  ، زور دـنچ  زا  دـعب 
هدنام یقاب  ام  رمع  رگا  ایادخ  :» متفگ مدش و  هتـسکشلد  ، تسا هدیـسر  ارف  مرمع  قیاقد  نیرخآ  هک  مدیمهف  یتقو.دـندوب  هدرک  گرم 

« .هدب ماجنا  یشیاشگ  ام  راک  رد  ، تسا

ار ناراب  زا  يرادـقم  میدومن و  هدامآ  بآ  فرظ  یناوتان  اب.درک  ندـیراب  هب  عورـش  دـمآ و  ام  رـس  يالاب  يربا  هعطق  ، قیاقد نامه  رد 
.(1) دیناسر لحاس  هب  ار  ام  درک و  فطلام  هب  دنوادخ  زور  دنچ  زا  سپ  هکنیا  ات.دش  رتهب  يرادقم  ام  عضو.میدرک  عمج 
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فاوط نیرتهب 

متـساوخیم نم  :» مدرک ضرع  « مالـسلا هیلع  » داوج ماـما  هب  :» تفگ هک  تسا  هدـش  لـقن  « مساـق نب  یـسوم  » زا « یفاـک لوـصا  » باـتک رد 
« .تسین زیاج  ندرک  فاوط  ، مالسلا هیلع  ماما  يارب  دنتفگ  یضعب  اما  ، منک فاوط  ناتناردپ  امش و  فرطزا 

« .تسا زیاجراک  نیا  انامه  نک ، فاوط  یناوت  یم  هچنآ  ریخ ، :» دومرف ترضح 

: درک ضرع  دیسر و  ترضح  تمدخ  مساق  نب  یسوم  دعب  لاس  هس 

منک فاوط  ناتناردپ  امش و  يارب  هک  متساوخ  هزاجا  امش  زا  لبق  لاس  دنچ 

ناتدج يارب  زور  کی  »و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  يارب  زور  کی.مدرک  فاوط  متـسناوت  هچ  ره  مه  نم  .دـیداد  نذا  امـش  و 
انامه ، نم ياقآ  يا.مدومن  فاوط  امش  يارب  هک  رخآ  زور  ات  »و  مالسلا هیلع  » نینمؤملاریما
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« .مدادرارق دوخ  نید  رد  ار  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » دمحم لآو  دمحم  تیالو 

« .دریذپ یمن  ار  نآ  زج  شناگدنبزا  ادخ  هک  يدش  دراو  ینید  هب  لاح  نیا  رد  دومرف : ترضح 

« .منک فاوط  « اهیلع هللا  مالس  » ارهز همطاف  ترضح  ناتردام  يارب  یهاگ  مدرک  یعس  هتبلا  نم  يالوم  :» درک ضرع  یسوم  سپس 

.« (1) يا هداد  ماجنا  هک  تسا  يرگید  ياه  فاوط  زا  رتهب  فاوط  نیا  انامه  ، هدب ماجنا  رایسب  ار  راک  نیا  :» دومرف ترضح 

ص:555
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یقیقح هناوید 

صخـشو دومرف  یم  رذـگ  یلحم  زا  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  » لوسر يزور  هک  تسا  هدرک  لقن  « يراصنا هللادـبع  نب  رباـج  »
.دندوب هدومن  عامتجا  شرود  مدرم  زا  يا  هدع  هک  دیدار  یعورصم 

.دومرف لاؤس  ار  نانآ  عامتجا  تلع  ترضح 

« .دننک اشامتار  وا  ، دنهاوخ یم  مدرم  تسا و  هناوید  ، عورصم درم  نیا  :» دندرک ضرع 

هناوید زا  ار  امـش  دیهاوخ  یم  ایآ  ، تسین هناوید  صخـش  نیا  :» دومرف سپـس  ، درک درف  نآ  هب  یهاگن  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر 
»؟ میامن هاگآ  یقیقح 

« هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  يا  ، يرآ :» دنتفگ

رطاخ هب  دور و  هار  ربکت  اب  هک  تسا  نآ  یقیقح  هناوید  :» دومرف
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یـصخش نانچ.دـهد  یم  تکرح  شیوخ  يارب  شود  تکرح  اـب  ار  دوخ  ياـهولهپ  درگن و  یم  ار  دوخ  ساـبل  نیئاـپ  يدنـسپ  دوخ 
.« (1) تسا التبم  يرامیب  هب  طقف  درم  نیا  یلو  تسا  یقیقح  هناوید 

557 ص :
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تناما رد  تنایخ 

داسفو قسف  لها  يرگید  يوقت و  عرو و  لها  یکی.تشاد  رسپ  ود  یّجلعد » دمّحموبا  » هک تسا  هدش  لقن  هعیشلا «» لیاسو  » باتک رد 
.دوب

.دتسرفب جح  هب  ار  يدرف  «، مالسلا هیلع  » تجح ترضح  تباین  هب  ات  دنداد  لوپ  یغلبم  دمّحموبا  هب  نایعیش  زا  رفن  دنچ  يزور 

.دنتفر جح  هب  ود  ره  درک و  میسقت  شا  قساف  دنزرف  دوخ و  نیب  ار  لوپ  دمحموبا 

اعد و هب  همه  زا  شیب  هک  دید  ار  یـسابل  شوخ  تروص و  ابیز  نوگ و  مدنگ  الاب و  دنلب  ناوج  دمحموبا  هفرع » » زور رد  ، جح مایا  رد 
.دوب لوغشم  عرضت 

نآ ، دش « رعشم » يوس هب  « تافرع » زا مدرم  جورخ  ماگنه  نوچ 
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زا تباین  هب  دنتـساوخ  وت  زا  » دومرف ، درک لاؤس  ار  تلع  دمحموبا  نوچ  »؟ ینکیمن مرـش  ادخ  زا  ، خیـش يا  :» دومرف دـمحموبا  هب  صخش 
لمع نیا  تلع  هب  هک  یسرت  یمن  ایآ.تسا  قسافو  راوخ  بارش  هک  يداد  یـسک  هب  ار  لوپ  نآ  وت  يروآ و  ياج  هب  جح  تنامز  ماما 

.دومن دمحموبا  مشچ  هب  هراشا  سپسو  « .دوش روک  وت  مشچ 

.تفاین ار  اقآ  نآ  ، درکوجتسج هچ  ره  ، دمآ دوخ  هب  نوچ  دش و  هدز  تلاجخ  رایسب  دمحموبا 

.(1) دش انیباندعب  درک و  ادیپ  يرامیب  شا  مشچ  نامه  ، دعب زور  لهچ  دودح 
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نمؤم ریقحت 

دنمناوت هک  شرگید  تسود  لزنم  هب  ، دوب ناوتان  ریقف و  هک  اهنآزا  یکی  يزور.دندرک  یم  یگدنز  نمؤم  راهچ  « لیئارسا ینب  » موق رد 
هناخ رد  شتـسود  ندوب  زا  مالغ  اما  ، تفرگ ار  شتـسود  غارـس  ریقف  درم  .دوشگار  رد  شتـسود  مالغدیبوکار  برد  یتقو.تفر  ، دوب

.دش رود  اجنآ  زا  ریقف  درم  .دومن و  یعالطا  یب  راهظا 

امـش ریقف  نمؤم و  تسود  :» داد خساپ  مالغ  دوب »؟ رد  تشپ  یـسک  هچ  :» دیـسرپ وا  زا  هناخبحاص  ، تشگزاب هناخ  لخاد  هب  مالغ  یتقو 
« .تشگرب مه  وا  دیتسین و  هناخ  رد  امش  هک  متفگ  نم  ودوب  هدمآ 

ياهتبحـص هب  دندرکن و  ییانتعا  مالغ  نانخـس  هب  رفن  ود  نآ  هناخبحاص.دندوب و  اجنآ  رد  نینمؤم  زا  رگید  رفن  ود  ، زور نآ  رد  اقافتا 
.دنداد همادا  دوخ 
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.دندرکن یهاوخرذع  ، دوب هدش  هک  يریقحت  رطاخ  هب  وا  زا  نانآ  اما  ، تفر نموم  ود  نآ  رادید  هب  ریقف  درم  دعب  زور 

ناشدـصقم يوس  هب  هلجع  اب  رطاـخ  نیا  هب.دـیراب  دـهاوخ  ناراـب  يدوزب  هک  دـندرک  رکف  نانآ.دـش  رهاـظ  رود  زا  يربا  ، دـعب یتدـم 
: هکدش دنلب  ییادن  سپس  تفرگ و  رارق  ناشرس  يالاب  ربا  دعب ، يا  هظحل.دندرک  تکرح 

« .متسهادخ هداتسرف  لیئربج  نم  هک  ریگب  نایم  رد  ار  نانیا  ، شتآ يا  »

.دوبر رد  نیمز  زا  تفرگ و  نایم  رد  ار  رفن  هس  نآ  دز و  هلعشربا  نایم  زا  یقرب  ناهگان 

رد يو  اب  ار  عوضوم  دناسر و  « نون نب  عشوی  » ینعی « مالـسو مهیلع  » یـسوم ترـضح  بیان  هب  ار  دوخ  ، دوب ارجام  دـهاش  هکریقف  نمؤم 
.داهن نایم 

يریقحت يارب  مشخ  نیا  هک  نادب  ؟ تسا هدوب  دونشخ  هکنآ  زا  سپ  ، تسا هدرک  مشخ  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  ینادیمن  ایآ  :» دومرف عشوی 
« .دنتشاد اور  وت  رب  نانآ  هک  دوب 

« .میامن یم  لالح  ار  نانآ  مرذگیمرداهنآ و  زا  نونکا  نم  :» تشاد نایب  ، ربخ نیا  ندینش  اب  نمؤم 

يا هدـیاف  ناـشیارب  نونکا  یلو  ، دوب دـنمدوس  ناـنآ  يارب  ، يدوب هتفگ  ، اـهنآ رب  باذـع  لوزن  زا  شیپ  رگا  ار  هتکن  نیا  :» دوـمرف عـشوی 
.« (1) دبای شهاک  ناشباذع  هتشاد و  يرمث  اهنآ  يارب  نیا  زا  سپ  تسا  نکمم  هتبلا.درادن 

ص:561
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رامو درم 

تردـق رگید  هک  يروط  هب  ؛ دـش رامیب  یتخـس  هب  ، دوب شا  هلفاـق  هارمه  هک  یلاـح  رد  ، ادـخ هناـخ  تراـیز  زا  تعجارم  ماـگنه  يدرف 
تکرح هب  هدرک و  اهر  هار  رد  ار  درف  نآ  رطاـخ  نیمه  هب.تشادـن  مه  ار  هار  نیب  رد  فقوت  ناـکما  هلفاـق  یفرط  زا.تشادـن  تکرح 

.دنداد همادا  دوخ 

.دنتفر شدزنودندید  ار  درف  نآ  ، دندوب فارطا  نآ  رد  هک  ینابایب  بارعا  زا  يا  هدع 

زا دـنزب و  شین  ار  وا  اـت  دـننک  اـهر  ار  راـم  هک  تساوـخ  نانآزا.دـنا  هدرک  راکـش  گرزب  یعفا  کـی  بارعا  هک  درک  هظحـالم  درم 
.دیامن شصالخ  یگدنز 

.دندرک اهر  وا  فرط  هب  ار  رام  بارعا  ، درم ناوارف  رارصا  اب  هرخالاب 

.درک ورف  درم  ندب  رد  ار  دوخ  شین  تفر و  وا  غارس  هب  مه  رام 
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تفرگ ققحت  نیا  رب  دـنوادخ  تساوخ  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  ودـش  بوخ  شلاح  درم  رام ، ندز  شین  زا  سپ  ، راظتنا فالخرب  اـما 
.(1) دشخبدوبهب ار  درم  يرامیب  ، شتعیبط فالخربرام  مس  هک 

563 ص :
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جح باوث 

وا هب  « مالـسلا هیلع  » ماما دش و  دراو  یـصخش  هک  مدوب  « مالـسلا هیلع  » قداص ترـضح  دزن  يزور  :» تسا هدرک  لقن  « نانـس نب  هللا  دبع  »
.دروآ ياج  هب  ار  جح  لامعا  « لیعامسا » شدنزرف زا  تباین  هب  ات  دادرانید  یس 

تمحز هب  ار  دوخ  ندب  هک  وت  يارب  و  جح ، کی  باوث  هدش ، جرخ  شلام  زا  هک  لیعامسا  يارب  ینک ، نینچ  رگا  :» دومرف وا  هب  سپس 
.« (1) دش دهاوخ  بوسحم  جح  ُهن  باوث  يزادنا ، یم 
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هبرگ هبوت 

هک درک  یم  یگدـنز  يرتوـبک  « فرـشا فـجن  » ياـملع زا  یکی  لزنمرد  هک  تـسا  هدرک  لـقن  « مالـسلاراد » باـتکرد « يروـن » موـحرم
.تشاد دمآ  تفر و  مه  يا  هبرگ  یهاگهاگ  اجنآ  رد.دوب  ملاع  هقالع  درومرایسب 

.دیشخبن يا  هدیاف  ، دندیود شلابند  هب  اه  هچب  هچ  ره.درک  رارفو  تفرگ  نادند  هب  ار  وا  درک و  هلمح  رتوبک  هب  هبرگ  يزوراضق  زا 

ندـید تروص  رد  اـت  تشاذـگ  یم  شتـسد  راـنک  ار  ییاـصع  تاـقوا  بلغا  ، دوب هدـش  رثاـتم  وا  نادـقف  رتوبک و  گرم  زا  هک  ملاـع 
.دنک هیبنت  ار  وا  ، هبرگ

هلصافالب ملاع  درم.تفر  ملاع  قاطا  هب  دش و  هناخ  دراو  هتـسهآ  هتـسهآ  يزور  هکنیا  ات.تفرن  اجنآ  هب  زور  دنچ  سرت  زا  هبرگ  اقافتا 
.دش ناهنپ  قاطا  هدرپ  تشپ  تشادرب و  ار  شیاصع 

565 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 585 

http://www.ghaemiyeh.com


.درک هلمح  هبرگ  فرط  هب  هتسب  ار  قاطا  برد  ملاع  ، تسشن قاطا  هشوگ  هبرگ  نوچ 

.درک رارف  رگید  فرط  هب  یفرط  زا  دیرپ و  هناخباتک  يور  هب  ، دید رطخ  رد  ار  دوخ  هک  هبرگ 

و.تشاذـگ نآ  يور  ار  شرـس  تسد و  تفر و  دوب  هناخباتک  يور  هک  « نآرق » کـی فرط  هب  ، دـبای یمن  تاـجن  دـید  یتقو  هصـالخ 
.تسا هدش  هدنهانپ  نآرق  هب  هک  دنامهف  ملاع  درم  هب  هلیسونیدب 

.دش جراخ  قاطا  زا  یگتسهآ  هب  مه  هبرگ  درک و  زاب  ار  قاطا  برد  ، درک هدهاشم  هبرگ  زا  ار  لمع  نیا  نوچ  مه  ملاع  درم 

(1) دشن هدید  وا  زا  یتنایخو  دیدزدن  يزیچ  ملاع  لزنم  زا  هبرگ  نآ  رگید  دعب  هب  نآ  زا 
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رگناوت ریقف و 

.دش بایفرش  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  ترضح  تمدخ  ، تشاد نت  رب  يرخاف  هماج  هکیلاح  رد  يرگناوت  درم 

يوناز ترـضح  تمدخ  ، رگناوت درم  رانک  تفر و  ترـضح  هناخ  هب  ، دوب هدیـشوپ  یـسردنم  هنهک و  سابل  هک  يریقف  ، دعب هظحل  دنچ 
.داهن نیمز  رب  بدا 

.تفرگ هلصاف  ریقف  زا  دز و  رانکار  شسابل.دوب  هتفرگ  رارق  ریقف  ياپ  ریز  شسابل  هک  رگناوت  درم 

»؟ دبسچب وت  هب  يزیچوا  رقف  زا  يدیسرت  :» دومرف وا  هب  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر 

ریخ : درک ضرع  رگناوت  درم 

يراک نینچ  هک  دومن  راداو  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  :» دومرف ترضح 
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»؟ یهد ماجنا 

ار یتشز  ره  هک  تسا  ناطیـش  نیا  ، ادـخ لوسر  يا  :» درک ضرعو  تساوخ  ترذـعم  ، دوب هدـش  دوخ  هابتـشا  هجوتم  هک  یلاح  رد  درم 
هب ار  دوخ  ییاراد  فصن  مرضاح  میامن و  یم  هبوتروخ  راک  زا  نم.دهد  یم  هولج  تشز  میارب  ار  ییابیز  ره  دهدیم و  شیارآ  میارب 

« .مهدب درم  نیا 

»؟ يریذپ یمار  شلام  ایآ  :» دومرف ریقف  هب  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر 

ریخ : درک ضرع 

؟ ارچ : دیسرپ رگناوت  درم 

راوخ يزاورپدـنلب و  رورغ و  ربـک و  زا  هچنآ  مسرت  یم.دوش  دراو  ، دوب وت  لد  رد  هچنآ  نم  لد  رد  مسرت  یم  هکنیا  يارب  :» تفگ ریقف 
.(1) دیامنراتفرگ مه  ارم  ، دریگ یم  ياج  لد  رد  دایز  تورث  هطساو  هب  هک  ادخ  ناگدنب  ندرک 
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تارهاوج هنازخ  رد  ناطلس 

یم تسد  هب  ار  نآ  دوب  یتمیق  ره  هب  دیدیم  يرهوگ  اجره.دوب  تارهاوج  قشاع  یلیخ  هک  هدـش  هتـشون  نیطالـس  زا  یکی  تالاحرد 
.دومن یم  يروآ  عمج  هنازخرد  دروآ و 

ود نآ  ياهدـیلک  ، نورد زا  يرگید  نوریب و  زا  یکی  ، تشاد لـفق  ود  مه  رد  نآ  تشادـن و  رتشیب  رد  کـی  ناطلـس  تارهاوج  هنازخ 
.تشادن ار  هنازخ  هب  ندش  لخاد  هزاجا  يرگید  صخش  دوب و  ناطلس  رایتخا  رد  طقف  مه  لفق 

یم حـیرفت  هب  اهنآ  اب  يزاب  تارهاوج و  ندـید  اب  تفر و  یم  هنازخ  هب  درک و  یم  اهرار  شیاهراک  مامت  راـب  کـی  يا  هتفه  ناـطلس 
.تخادرپ

ار دـیلک  درک  شومارف  تفر ، لخاد  هب  درک و  زاب  نوریب  زا  ار  لفق  یتقو.دورب  هنازخ  هب  مود  راب  يارب  تفرگ  میمـصت  ناطلـس  يزور 
لخاد هب 

.تخادرپ دوخ  راک  هب  تسب و  تشپ  زا  ار  رد  اذل  .دربب 
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رد تبقاـع  دـشن و  هجوتم  یـسک.دز  داـیرف  داد و  هچ  ره  اما.دـش  دوـخ  هابتـشا  هجوـتم  ، دورب نوریب  هنازخ  زا  تساوـخ  یتدـمزا  سپ 
.تفر ایند  زااجنامه 

يرـس ناطلـس  تارهاوج  هنازخ  هب  دنداتفا  رکف  هب  ، وا نتفای  ياربدایز  يوجتـسج  زا  سپ  ناطلـس  نایفارطا  هکنیا  ات  تشذگ  زور  دنچ 
.دنبایب اجنآ  رد  ار  هاشداپدیاش  ، دننزب

.(1) دیچیپاج همه  رد  ناطلس  دسج  نفعت  يوب  دندرک ، زاب  ار  هنازخ  رد  یتقو 
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تاجن

شا هداز  ردارب  هارمه  یخیش  ، میتفر هکم  هب  هک  يرفـس  رد  : تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  « بهو نب  هیواعم  » زا یفاک » لوصا  » باتک رد 
.دوب هعیش  شا  هداز  ردارب  اما  ، تنس لها  زا  خیش.دوب  ام  ناوراک  رد 

ات دوب  هعیش  شاک  ، تسا گرم  لاح  رد  ارهاظ  وت  يومع  :» متفگ شا  هداز  ردارب  هب  نم.داتفا  رتسب  هب  دش و  رامیب  هار  رد  خیـش  اضق  زا 
« .دش یم  راگتسر  داد و  یم  تاجن  اروا  دنوادخ 

هیلع هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  تاـفو  زا  سپ  ینادـیم  اـیآ  ، ناـجومع يا  :» تفگ داـهن و  ناـیم  رد  خیـش  اـب  ار  داهنـشیپ  نـیا  هداز  ردارب 
رادــیاپ دوـخ  ناـمیا  رب  رگیدرفن  دــنچ  »و  مالــسلا هـیلع  » یلع طـقف  مدرم  ناـیم  زا  ؟ دــندش دــترم  رفن  دــنچ  زجب  مدرم  هـمه  «، هـلآو

لوسر هک  روطناـمه.تشاد  تعاـطا  قـح  ، ترـضح نآ  دـننام  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  زا  سپ  « مالـسلا هیلع  » یلعو.دـندنام
قح « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ
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( ...تشاد تعاطا 

« .ما هدیقع  نیمه  رب  نونکا  مه  نم  :» تفگ دیشک و  یهآ  خیش 

خـساپ رد  ترـضح.میدرک  ضرع  ار  ارجام  میدش و  بایفرـش  « مالـسلا هیلع  » قداص ترـضح  تمدـخ  ، دـعب یتدـم.درپس  ناج  سپس 
« .تسا تشهب  لها  زا  يدرم  وا  :» دومرف

»؟ تسا هتشادن  يا  هقباس  شگرم  تعاس  نامه  رد  زج  هعیش  بهذم  زا  وا  هکنآ  لاح  ، تسا نکمم  هنوگچ  :» دش ضرع 

تشهب دراو  وا  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  ؟ دیهاوخ یم  مه  يرگیدزیچ  وا  زا  تیب  لها  ام  تیالو  هب  قیدصت  زج  هب  ایآ  :» دومرف ترـضح 
.« (1) تسا هدش 
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كاروخ قافنا 

هکنآ زا  شیپ  « مالـسلا هیلع  » اضر ترـضح  ، دـندرک یم  نهپ  يا  هرفـس  « مالـسلا هیلع  » اضر ترـضح  دزن  تقوره  هک  تسا  هدـش  لـقن 
دومرف یم  تخیر و  یم  فرظرد  ار  نآ  نیرتهب  ، دوب هرفـس  رد  هک  ییاذغ  عون  ره  زا  دیبلط و  یم  یلاخ  فرظ  ، دـیامرفب لیم  ییاذـغ 

.دنهدب ارقف  هب  ار  فرظ  نآ 

: دومرف یم  توالت  ار  تایآ  نیا  ترضح  لاح  نامهرد  و 

زور رد  كاروـخ  نداد  اـی  هدـنب و  ندرک  دازآ  هلیــسو  هـب  دـیاب  ، درذــگب نآ  زا  نمؤـم  هـکنیا  يارب  تـسا و  تماـیق  رد  يا  هـندرگ  »
.« (1) دنکروبع نآ  زا  ، تسا نیشن  كاخ  هک  یتسدیهت  ای  تسا و  نادنواشیوخ  زا  هک  میتی  هب  یتسدگنت 

یتخـس زا  ییاهر  يارب  زین  ار  كاروخ  نداد  ، دننک دازآ  هدنب  دنناوت  یمن  ناگدنب  همه  نوچ  تسنادیم  یلاعت  دـنوادخ  :» دومرف سپس 
ياه
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.« (1) داد رارق  تمایق 
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« مالسلا هیلع  » اضر ماما  هعیش 

.مدوب « مالسلا هیلع  » اضر ترضح  باکر  رد  نینمؤم  زا  يا  هلفاق  هارمه  هب  :» تفگ هک  تسا  هدیدرگ  لقن  ابس » نب  یسوم   » زا

تفر و هزاـنج  فرط  هب  « مالـسلا هیلع  » اـضر ترـضح  عقوم  نیارد.دومن  یم  عییـشت  ار  يا  هزاـنج  هک  میدـید  ار  یتـیعمج  هار  نیب  رد 
.دومرفراهظا هزانج  هب  ار  شا  هقالع  تیاهن  هصالخ  تفرگ و  شودرب  ار  توباتو  دیناسر  نآ  هب  ار  شدوخ 

تروص تساوخیم  نوچو  .داد  رارق  ربق  رد  تفرگ و  ار  هزاـنجو  دـش  ربق  دراو  ترـضح  ، تیم ندرک  نفک  لـسغ و  زا  دـعب  هکنیا  اـت 
ار هودـنا  هصغ و  ماـیا  هک  اریز  ، يدیـسر هچنآ  هب  وترب  داـب  اراوگ  : » دومرف تفرگ و  رب  رد  ار  هزاـنج  ، دراذـگب كاـخ  يورار  موـحرم 

.دمآ نوریب  ربق  زا  داهن و  شتروصرب  تروص  سپس  « .يدرک يرپس 
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579

»؟ دیسانش یم  ار  صخش  نیا  ایآ  ، دیا هدرواین  فیرشت  لحم  نیا  هب  نونک  ات  هک  امش  نم ، يالوم  : » مدرک ضرع 

« .دوب هدیدن  ار  ام  دنچ  ره  ، دوب ام  ناتسود  زا  یتسود  ، درف نیا  :» دومرف

؟ دیتخانش هنوگچ  ار  وا  :» مدرک ضرع 

؟(1)» دوش یم  هضرع  ام  هب  نمؤم  ره  لمع  همان  ، هاگماش دادماب و  ره  رد  هک  ینادیمن  ایآ  : دومرف ترضح 

ص:576
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رکش هدجس 

هار ءانثا  رد.دوب  راوس  رتش  هقان  رب  يرفس  رد  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  زا 
.داد همادا  تکرح  هب  دش و  راوس  سپس.دومن  هدجس  هبترم  دنچ  دش و  هدایپ  هاگان 

( .میدید امش  زا  يا  هزات  زیچ  «، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » هللا لوسر  ای  :) دندرک ضرع  باحصا 

تراشب ره  يارب  يرازگرکـش  ناونع  هب  مه  نم.دناسر  نم  هب  تراشب  دنچ  ، دنوادخ فرط  زا  دـش و  لزان  نمرب  لیئربج  یلب ، :» دومرف
« .مدرک يا  هدجس 

كاـخ رب  ار  شتروص  ، دـنوادخ رکـش  يارب  دروآ ، داـی  ار  دـنوادخ  تمعن  ، امـش زا  یکی  هاـگره  :» دوـمرف « مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما 
ناـمه رد  ، دـنک يراددوـخ  تـکرح  زا  تسناوـتن  رگا  زاب.دـهن  كاـخ  رب  ار  دوـخ  تروـص  دوـش و  هداـیپ  ، دـشاب راوسرگا.دراذــگب 

دراذگ بسا  نیز  رب  ار  دوخ  تروص  ، لاح
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.« (1) دروآ ياج  هب  ، تسا هداد  وا  هب  هچنآزا  ار  يادخ  دمح  دهن و  تسد  فک  رب  ار  تروص  ، دشن رسیم  رگا  مه  زاب  و 

578 ص :

123 هحفص - مود دلج  ، میلس بلق  - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 598 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15775/AKS BARNAMEH/#content_note_578_1
http://www.ghaemiyeh.com


گنج زا  رارف 

اهنت ار  « هـلآ هـیلع و  هللا  یلــص  » ادــخ لوـسر  درک و  رارف  گـنج  هنحــصزا  دــحا  گـنج  رد  شقیفر  ود  دــننام  « ناـفع نـب  ناـمثع  »
.دومرف یم  يرادساپ  ربمایپ  زا  نانچمه  « مالسلا هیلع  » یلع ترضح  هتبلا.تشاذگ 

رد نامثع.دیـسرپ  ار  تلع  دـش و  علطم  وا  لاوحا  زا  شیع  اضرردارب  هکنیا  اـت  دوب  رثأـتم  رایـسب  ، دوب هداد  ماـجنا  هک  یلمع  زا  ناـمثع 
: تفگ باوج 

« .تسا گنج  زا  رارف  هک  زورما  هانگ  هلمج  زا  ، ما هداد  ماجنا  يدایز  ناهانگ  نم  »

«(1)! مریگب ندرگ  هب  ار  وت  ناهانگ  مامت  ات  هدب  نم  هب  مدنگ  رتش  کی  روخن ، هصغ  :» تفگ باوج  یکریز  اب  شردارب 
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راکایر دباع 

ات تسا  ریخ  ایآ  ؟ تسا هنوگچ  وت  دزن  نم  لامعا  ، ایادخ :» تساوخ ادخزا  وا  يزور.درک  یم  یگدنز  يدباع  درم  « لیئارسا ینب  » موقرد
»؟ منک حالصا  ندرم  زا  لبقار  دوخ  میامن و  هبوت  اهنآ  ماجنا  زا  نم  ات  تسا  رش  هکنیا  ای  مشخب  نوزفا  ار  نآ 

»؟ دش هچ  نم  کین  لامعا  سپ  :» دیسرپ « .يرادن يریخ  لمعدنوادخ  دزن  وت  :» تفگ وا  هب  يا  هدنهد  ربخ  ، دنوادخ فرط  زا  ، سپ

ندش ربخ  اب  زا  وت  یـشوخلد  نامه  زج  وت  يارب  يزیچ  سپ.یتخاسیمربخ  اب  ار  مدرم  ، يدادیم ماجنا  يریخ  راک  هاگره  وت  :» دش هتفگ 
« .تسین تیاهراک  زا  مدرم 

473 هحفص - لوادلج ، میلس بلق 
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ردامرب محرت 

هدش راتفرگ  یتخس  ضرم  هب  یکدوک  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  ترهـش  نیا  تلع  ! دوب روهـشم  « هتخیرگ روگ  زا  خیـش  » هب املع  زا  یکی 
.دوب

هلان و یهلا  هاگرد  هب  هتفر و  شا  هناخ  ماب  تشپ  هب  ، دـید گرم  لاح  رد  ار  شدـنزرف  یتقو  ، تشاد ار  رـسپ  کی  نامه  هک  يو  رداـم 
خیـش دوخ  هک  درک  رارـصا  يراشفاپ و  هتـساوخ  نیا  رد  ردقنآ  دنادرگ و  زاب  وا  هب  ار  شدنزرف  اهنت  هک  تساوخ  ادـخزا  درک و  هبانا 

.« (1) دینادرگ زاب  وت  هب  ارم  هرابود  ادخ  هک  ایب  ، ردام :» تفگ دز و  ادص  ار  شردام 
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« میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  » َِرثا

اذـغ ماـگنه  سک  ره  :» دومرف ربنم  يـالاب  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملاریما ترـضح  يزور  هک  تسا  هدـش  لـقن  « راـبخالا یلاـئل  » باـتک رد 
« .دناسرن يررض  وا  هب  اذغ  نآ  هک  موشیم  نماض  نم  ، دنکن كرت  ار  « میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  » ندروخ

متـساوخ نوـچ  بشید  نم  :» تفگ رطاـخ  نیا  هب  ، دـنک ثوـل  ار  ماـما  نخـس  نیا  تساوـخ  ، دوـب ورود  قفاـنم و  يدرف  هک  « اوّـک نـبا  »
« .تخاس نوگرگد  ارم  لاح  اذغ  نآ  یلو  متفگ  هللا  مسب  ، مروخباذغ

دیاب ، دنناسرن ررضوت  هب  اهاذغ  هک  یهاوخب  رگا  يا و  هدروخ  رتشیباذغ  عون  کی  زا  هتشذگ  بش  دیاش  :» دومرف وا  خساپ  رد  ترـضح 
«(1) .ییوگب میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ، مادکره ندروخ  يارب 

ص:582
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هقدص

هک درک  یم  یگدـنز  یناوج  درم  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  نامز  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  راـبخالا » یلاـئل   » باـتک رد 
.تشادن يرسمه 

.داتفا گرم  لاح  هب  دش و  رامیب  يزور  هکنیا  ات.دومن  يروآ  عمج  يدایز  لاوما  تورث و  درک و  يرایسب  ششوک  یناوج  رد  يو 

ندـید اب  ناوج.درب  فیرـشت  وا  تداـیع  هب  ترـضح  ، دیـسر « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربماـیپ  شوگ  هب  وا  يراـمیب  ربخ  نوچ 
هک مراد  امـش  زا  یـشهاوخ  نونکا  ، ما هدرک  عمج  يدایز  لاوما  ما و  هدیـشک  يدایز  تمحز  نم  ، هللا لوسر  ای  :» درک ضرع  ، ترـضح

« .دیئامن قافنا  ادخ  هار  رد  مگرم  زا  دعب  ارم  ییاراد  مامت 

.دناسر فرصم  هب  تسنادیم  حالص  هک  یهار  رد  تشاد  هچنآ  وا  گرم  زا  سپ  تفریذپ و  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ 
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ار تشهب  ناشلام  اب  دنناوت  یم  دنتسه و  یتورث  ياراد  هک  یناسک  لاح  هب  شوخ  :» تفگ نینچ  دوخ  اب  ، دوب ارجام  دهاش  هک  یصخش 
« .دننک يرادیرخ  دوخ  يارب 

نآ هب  ور  سپس  تشادرب و  ، دوب هداتفا  نیمز  يور  هک  ار  ییامرخ  هناد  دش و  مخ  مرکا  ربمایپ  ، درک روطخ  يو  نهذ  رد  هلئـسم  نیا  ات 
»؟ تسیچ نیا  :» دومرف درک و  صخش 

« .تسامرخ هناد  :» درک ضرع 

امرخ هناد  کی  ، شندوب هدـنز  نامز  رد  رگا  ، هدرم هک  یـصخش  نیا  ، تسوا تسد  رد  مناج  هک  ییادـخ  نآ  هب  مسق  :» دومرف ترـضح 
.« (1) مدرک قافنا  شگرم  زا  سپ  نم  هک  تسا  یلاوما  نیا  زا  رتهب  ، دوب هدرک  قافنا 
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ءافعتسا

زا نآ  رد  تشون و  يا  هماـن  « مالـسو مهیلع  » رفعج نب  یـسوم  ترـضح  هب  ، دوب « دیـشرلا نوراـه  » يارزوـلا سیئر  هک  « نیطقی نب  یلع  »
.دهد ءافعتسا  نوراه  هرابرد  رد  شبصنم  ماقم و  زا  دیامرف  هزاجا  ات  تساوخ  ترضح 

یناسک ناراکمتس  رابرد  رد  دنوادخ  يارب  اریز.يورب  نوریب  تفالخ  هاگتسد  زا  منادیمن  زیاج  وت  يارب  :» دومرف شخساپ  رد  ترضح 
باذع زا  سپ  ؛ دنبای یم  تاجن  خزود  شتآ  زا  دـنوادخ  طسوت  ناشیا  دوش و  یم  رود  شناتـسود  زا  الب  ناشیا  ببـس  هب  هک  دنتـسه 

.« (1) نک یکین  دوخ  ینید  ناردارب  هب  زیهرپب و  دنوادخ 

ص:586
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اهدرد يوراد 

هکنیا ات  ؛ دیشخبن يدوس  ، درک هجلاعم  اه  بیبط  دزن  هچره.دوب  هدشالتبم  دردرس  هب  « مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح  نامز  رد  مور  ناطلس 
.دیامن شا  هجلاعمدومن  تساوخرد  ترضح  زاو  تشون  « مالسلا هیلع  » یلع ترضح  هب  يا  همان 

.دراذگب رس  يور  ار  نآ  ، تفرگ درد  شرس  تقوره  هک  داد  ماغیپ  ناطلس  هب  داد و  يدصاق  هب  ار  هالک  کی  ، خساپ رد  ترضح 

ات ، دش رارکت  ارجام  نیا  راب  دنچ.دش  یم  مارآ  تشاذگ و  یم  رسرب  ار  هالک  ، تفرگیم درد  شرس  ناطلـس  تقوره  ، دعب ماگنه  نآ  زا 
يذغاک يور  رب  دید  هاگنآ.دنفاکـشب  ار  هالک  هک  داد  روتـسد  رطاخ  نیمه  هب.درادرب  زار  نیا  زا  هدرپ  تفرگ  میمـصت  ناطلـس  هکنیا 

، تشاد رارق  نآ  يور  رد  هک 
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.« (1) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  :» دوب هدش  هتشون 
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هانگ ناربج 

نم هب  ترـضح  مدیـسر و  « مالـسو مـهیلع  » رفعج نـب  یـسوم  ترـضح  تمدـخ  يزور  هـک  تـسا  هدرک  لـقن  هملـس » یبا  نـب  داـیز  »
»؟ يراد لاغتشا  راک  هب  یتموکح  هاگتسدرد  وت  ایآ  :» دومرف

یلب : مدرک ضرع 

نینچمه.مرادرب تسد  ناـسحا  نیا  زا  مناوت  یمن  متـسه و  هدنـشخب  يدرم  نم  :» مدرک ضرع  ، دوـمرف لاؤـس  ار  تلع  ترـضح  نوـچ 
« .منک نیمأت  ار  اهنآ  جراخم  دیاب  هک  متسه  يا  هداوناخ  ياراد 

نینچ ياهراک  يدصتم  هکنیا  ات  متـسه  لیام  رتشیب  ، موش هعطق  هعطق  هک  دـنزادنا  ریز  هب  دـنلب  یهوک  هلق  زا  ارم  رگا  ! دایز :» دومرف ماما 
»؟ تسیچ یناد  یم  ایآ  ، منک یم  مادقا  يراک  نینچ  هب  تروص  کی  رد  هتبلا  ، مراذگب اپ  اهنآ  زا  یکی  شرف  رب  ای  موش  یصاخشا 
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ریخ : مدرک ضرع 

هطساو هب  هک  ار  یهانگ  ات  نک  یکین  تا  ینید  ناردارب  هب  يوش ، ناراکمتس  روما  زا  یلمع  راد  هدهع  رگا  ، دایز يا  : » دومرف ترضح 
«(1) .دنک ناربج  یکین  نیا  ، يا هدش  بکترم  اهنآ  ياهراک  هب  لاغتشا 

590 ص :
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لمع شاداپ 

.دوب هتسشن  یتخت  يور  اجنآ  رد  یتمظع  اب  صخش  هک  دید  نآ  رد  ار  یگرزب  رصق  تشهب و  باوخ  رد  ناگرزب  زا  یکی 

.درک مالس  تفر و  وا  دزن  هب  تسا  ءایبنا  زا  یکی  يو  درک  رکف 

»؟  یتسیک وت  :» دیسرپ سپس 

!« مدوب لامح  ایند  رد  نم  :» تفگ خساپ 

»؟ يدیسر ماقم  نیا  هب  هک  دش  هچ  :» دیسرپ

« .تعامج زامن  ندرکن  كرت  يرگید  نتفرگ و  هزور  یکی  : لمع ود  هطساو  هب  :» تفگ

هحفص 33 - نآرق تمایق و 

591 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 611 

http://www.ghaemiyeh.com


نیطقی نب  یلع  يارجام 

اب نیطقی  نب  یلع  اما.دورب  شروضح  هب  ات  تساوخ  هزاـجا  دوب ، دیـشرلا » نوراـه  » ریزو هک  « نیطقی نب  یلع  » زا « لاـمج میهاربا  » يزور
.درک تفلاخم  وا  دورو 

هزاجا « مالـسو مهیلع  » رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  دش و  فرـشم  « هنیدم » هب جح  مایا  رد  نیطقی  نب  یلع  لاس  نامه  رد  تشذگ و  یتدـم 
.دادن دورو  نذا  وا  هب  ترضح  اما.تساوخ  یبایفرش 

هب ارم  امـش  هک  دوب  هچ  نم  هانگ  ، نم ياـقآ  يا  :» درک ضرع  ودرک  تراـیز  یلحم  رد  ار  « مالـسلا هیلع  » ماـما نیطقی  نب  یلع  دـعب  زور 
»؟ دیدادن هاردوخ  تمدخ 

.یتفریذپن ار  لامج  میهاربا  تردارب  وت  نوچ  :) دومرف ترضح 

( .درذگرد وت  زا  میهاربا  ات  دریذپ  یمن  جح  لامعا  رد  ار  وت  « یعس » دنوادخ نادب 
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»؟ مزاس دونشخ  ار  وا  مناوت  یم  هنوگچ  ؛ هنیدم رد  نم  تسا و  هفوک » » رد میهاربا  ماگنه  نیا  رد  ، نم ياقآ  :» درک ضرع 

رد هک  یبکرم  راوس  ، دوش هجوتم  تناتـسود  زا  یـسک  هکنآ  نودبو  ورب  عیقب  ناتـسربق  رانک  هب  اهنت  ، دـش بش  نوچ  :» دومرف ترـضح 
« .نک تکرح  هفوک  فرط  هب  وش و  تساجنآ 

ار دوخ  دروآرد و  ادـص  هب  ار  برد.دـید  میهاربا  هناـخ  برد  لـباقم  رد  ار  دوخ  ، درپـس هار  هک  يردـق  درک و  نینچ  نیطقی  نب  یلع 
.دومن یفرعم 

»؟ دنک یم  هچ  نم  هناخ  برد  نیطقی  نب  یلع  :» تفگ دنلب  يادص  اب  هناخ  نایم  زا  میهاربا 

« .یهدب دورو  هزاجا  نم  هب  هک  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  مراد و  یمهم  راک  :» تفگ وا 

نم زا  وت  هکنیا  اـت  تفریذـپن  دوـخ  روـضح  هب  ارم  « مالـسلا هیلع  » مظاـک ماـما  نم  يـالوم  ، میهاربا يا  :» تفگ ، دـش هناـخ  لـخاد  نوـچ 
« .يرذگرد

اما.دراذگب شیاپ  ریز  ار  شتروص  دهد  هزاجا  هک  داد  مسق  ار  وا  نیطقی  نب  یلع.درک  يراددوخ  وا  هتـساوخ  نتفریذـپ  زا  میهاربا  اما 
ریز شتروص  هک  یلاح  رد  ، نیطقی نب  یلعو  تفریذـپ  ، داد دـنگوس  ار  وا  یلع  یتقو  ، موس راـب  يارب  هکنیا  اـت.درکن  لوبق  میهاربا  زاـب 

« .تشذگرد نم  ریصقت  زا  میهاربا  هک  شاب  دهاش  وت  ایادخ ، :» تفگ ، تشاد رارق  میهاربا  ياپ 

برد دیسر و  « مالـسلا هیلع  » مظاک ماما  لزنم  هب  هنیدم و  هب  هظحل  دنچ  زا  سپ  دش و  بکرم  رب  راوس  دومن و  یظفاحادخ  وا  زا  سپس 
.(1) دش دراو  ماما  هزاجا  ابو  دز  ار  هناخ 
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تمعن رکش 

»؟ دش گس  دننام  تبقاع  شناد  ملع و  همه  نآ  اب  اروعاب » معلبارچ  :» درک لاؤس  « مالسلا هیلع  » رفعج نب  یسوم  ترضح  زا  یصخش 

« .درکراذگاو شدوخ  هب  هظحل  کی  ار  وا  دنوادخ  اریز  :» دومرف ترضح 

»؟ دومن راذگاو  شدوخ  هب  ار  وا  ادخ  هک  دش  هچ  :» درک ضرع 

.« (1) درواین ياج  هب  ار  تمعن  رکش  هکنآ  هطساوب  :» دومرف ترضح 
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ناراکمتس اب  يراکمه 

دـش سلجم  دراو  نایعیـش  زا  رفن  کی  هک  مدوب  « مالـسلا هیلع  » قداص ترـضح  تمدـخ  يزور  هک  تسا  هدرک  لـقن  روفعی » یبا  نبا  »
دنبلط یم  ار  ام  سابع  ینب  يافلخ  فرط  زا  میریگیمرارق و  یتسدگنت  یتخس و  رد  ام  یهاگ  ، موش تیادف  :» درک ضرع  ماما  تمدخو 

»؟ تسا راوازس  راک  نیا  ایآ.میهد  ماجنا  يراک  ناشیارب  ات 

نتـشون اب  هکنیا  ای  مدـنبب و  ناشیارب  ار  يا  هسیک  ای  کشمرـس  ، یباـنط ندز  هرگ  هلیـسوب  یتح  هک  مرادـیمن  تسود  :» دومرف ترـضح 
نایم دـنوادخ  هک  یتقو  ات.دوب  دـنهاوخ  شتآزا  يا  هدرپ  ارـس  رد  تمایق  زور  رد  ناراکمتـس  هک  یتسرد  هب.مهد  يرایار  نانآ  یطخ 

.« (1) دنک مکح  دوخ  ناگدنب 
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راطفا

وا هب  رایـسب  رطاـخ  نیا  هب  تسا و  راد  هزور  نم  رتخد  :» درک ضرع  دـش و  بایفرـش  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  تمدـخ  يدرف 
« .دیامن راطفا  ار  شا  هزور  هک  دیهدب  هزاجا  ؛ درذگیم تخس 

« .دزیرب نوریب  تسا  هدروخ  ار  هچنآ  هک  وگب  وا  هب  ! تسین راد  هزور  رگید  وا  یلو  :» دومرف خساپ  رد  مرکا  لوسر 

نوچ و.تسا  هدومن  ار  ینمؤم  تبیغ  شرتخد  هک  تفایرد  درم  نآ  ، ترـضح زاـجعا  هب  عقوم  نیا  رد.دـش  هدز  تریح  رما  نیا  زا  درم 
هزور هک  دـیمهف  دـید و  يا  هدرم  تشوـگ  ندروـخ  لاـح  رد  ار  شرتـخد  درم  ، تـسا هدُرم  تشوـگ  ندروـخ  اـب  ربارب  ، ندرک تـبیغ 

.تخیر نوریب  شناهد  زا  ار  هدرم  تشوگ  رتخد  سپس.تسا  هدش  لطاب  شرتخد 

ماگنه لبق  یتدم  هک  وگب  ترتخد  هب  :» دومرف درم  هب  ترضح  هاگنآ 
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.« (1) يدومن ار  درف  نالف  تبیغ  صخش ، نالف  اب  تبحص 
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یچناوراک ناوفص 

ياهرتش يو.دوب  « مالسو مهیلع  » مظاک یسوم  ماماو  « مالسو مهیلع  » قداص رفعج  ماما  ياوقت  اب  باحـصا  زا  یکی  « نارهم نب  ناوفـص  »
.درک یم  نیمات  ، مدرم هب  شیاهرتش  نداد  هیارک  هار  زا  ار  دوخ  یگدنز  تشاد و  يدایز 

.دش فرشم  « مالسو مهیلع  » رفعج نب  یسوم  ترضح  تمدخ  يزور 

« .یکی رگم  تسا ، هدیدنسپ  تیاهراک  مامت  وت  :» دومرف وا  هب  ترضح 

»؟ تسیچ نآ  موش  تیادف  :» درک ضرع 

« .یهدیم هیارک  دیشرلا  نوراه  » هباردوخ ياهرتش  :» دومرف ترضح 

یمن تروـص  بـعل  وـهل و  راکـش و  يارب  نوراـه  رفــس  دـشاب و  یمن  تورث  ندرک  داـیز  يارب  میاـهرتش  نداد  هـیارک  :» درک ضرع 
هکلب .مور  یمن  شهارمه  راکتمدـخ  ناوـنع  هب  مه  مدوـخ  هـتبلا.تسا  هدرک  هـیارک  ار  میاـهرتش  جحرفـس  يارب  نوراـه  هـکلب.دریگ 

« .منکیم هناور  ار  دوخ  نامالغ 
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»؟ دنام یم  شناگتسبو  وا  هدهعرب  ای  ینکیم  تفایرد  دقن  ار  هیارک  هجو  ایآ  :» دومرف ترضح 

« .منکیم راذگاو  هیسن  روط  هب  :» درک ضرع 

»؟ دننامب هدنز  دنزادرپب ، ار  تا  هیارک  یتقو  ات  شناگتسب  نوراه و  هک  يراد  تسود  ایآ  :» دومرف ماما 

يرآ : درک ضرع 

ياج خزودرد  دوش  بوسحم  اهنآ  زا  هک  یـسک  تساهنآ و  هلمجزا  ، درادـب تسود  ار  اهنآ  ءاـقب  هک  یـسک  :» دومرف ترـضح  هاـگنآ 
« .تفرگ دهاوخ 

راضحا ار  وا  ، دیـسر نوراه  شوگ  هب  ربخ  نیا  نوچ  تخورفار و  شیاهرتش  دـش و  هبنتم  « مالـسلا هیلع  » ماـما شیاـمرف  یپ  رد  ناوفص 
: تفگ درک و 

»؟ يا هتخورف  ار  دوخ  ياهرتش  ما  هدینش  »

تبظاوم ، تسا راوازـس  هک  روطنآ  مه  نامالغ.مرادن  رگید  ار  میاهرتش  يدصت  ناوت  ما و  هدـش  ناوتان  فیعـض و  ریپ و  ، يرآ :» تفگ
« .دننکیمن

نب یسوم  زج  یـسک  وا  تسا و  هدرک  راداو  راک  نیا  ماجنا  هب  ار  وت  یـسک  ، منادیم هک  روطنامه  هکلب.تسین  نینچ  هن  :) تفگ نوراه 
( .تسین « مالسلا امهیلع  » رفعج

)؟ راک هچ  « مالسو مهیلع  » رفعج نب  یسوم  اب  ارم  :) تفگ ناوفص 

ناوفـص درک و  وفع  ار  وا  سپـس  « .متـشکیم ار  وت  ، دوبن اـم  اـب  تبحاـصمردوت  کـین  راـتفر  قـح  رگا  ، ییوـگیم غورد  :» تفگ نوراـه 
(1) دومن ادیپ  ییاهروا  گنچزا 
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تاجانم قوشو  بیَعُش 

.داد افشار  شنامشچ  درک و  فطل  وا  هب  مه  دنوادخ.دشانیبان  شنامشچ  ات  درک  هیرگ  شتاجانم  رد  ردقنآ  ربمغیپ  « بیعش »

.دومن انیب  ار  وا  نامشچ  زاب  مه  دنوادخ  داد و  تسدزا  ار  شنامشچ  ییانیب  ، ندرک هیرگ  رثا  رد  زاب  دعب  یتدم  اما 

سپ میهدیم  ار  وت  تاجانم  باوث  هک  ام  ، بیعـش يا  :» دیـسر ادن  بیعـش  هب  دنوادخ  يوس  زا  ، ارجام نیا  ندش  رارکت  راب  دـنچ  زا  سپ 
»؟ ینکفا یم  تمحز  هب  ار  دوخ  ردقنیارگید  ارچ 

« .مراد تسودار  وت  تدابع  تاجانم و  نم  ، ادنوادخ :» درک ضرع  بیعش 

« مالسو مهیلع  » یسوم ترضح  دومرف و  فطل  وا  هب  ، یتسود نیا  لباقم  رد  دنوادخ 
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.(1) داد رارق  وا  مداخ  ار 
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راکهدب

: دیامرف یم  لقن  یتیاکح  « جلعد نب  دمحم  » تالاح نمضرد  « باقلألاو ینکلا  » باتک رد  « یمق سابع  خیش  جاح  »

زا لبق  هک  مدید  ار  يدرف  دجـسم  رد.مدش  دجـسم  یهار  ، هعمجزامن رد  تکرـش  يارب  هعمج ، زور  کی  هک  دیوگ  ناگرزب  زا  یکی  »
ار زامن  ياه  هبطخ  ، تعامج ماما  دـشرهظ و  هکنیا  ات.دروآ  یم  ياـج  هب  ار  هلفاـن  ياـهزامن  دوب و  لوغـشم  تاداـبع  هب  تخـس  زاـمن 

.دناوخ

هب زامن  هکنیا  ات  تسشن  شیوخ  ياجرب  سپـس  درکن و  ادتقا  یلو  ، داتـسیا دش و  دنلب  صخـش  نامه  هک  مدید  ، دش عورـش  زامن  یتقو 
.دیسر نایاپ 

یلو يدوب  یبحتسم  ياهزامن  مرگرسزامن  ياه  هبطخ  زا  شیپ  ارچ  وگب  یتسار  ، مسانش یمن  ار  امـش  نم  :» مدیـسرپ متفر و  شکیدزن 
زامن هماقا  زا 
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»؟ يدیزرو يراددوخ  تعامج 

!« راد فاعم  زین  نداد  باوج  زا  ارم  رذگرد و  لاؤس  نیا  زا  :» تفگ ، تشادن ارم  لاوس  ندینش  راظتنا  هک  وا 

هناخ رطاخ  نیمه  هب.تسا  هدـش  یتسکـشرو  دوکر و  راچد  مراکو  بسک  هک  تسا  ینامز  تدـم  :» تفگ دـید  ارم  رارـصا  نوچ  اـما 
ات.منک تکرش  هعمج  زامن  رد  مورب  متفگ  دوخ  ابزورما.مدمآ  یم  نوریب  هناخ  زا  رتمک  ، ناراکبلط بیقعت  سرت  زا  مدوب و  هدش  نیشن 

يرادقم نوچ  مدید ؛ ار  جلعد  نبا  دوخ  یکیدزن  رد  مدرک  یم  هاگن  دوخ  فارطا  هب  هک  روطنیمه  متساخرب و  ، دش دنلب  نذؤم  يادص 
مه هب  هدرـشف و  رایـسب  فوفـص  نوچ  یتـهج  زا.دـش  لـطاب  میوضو  مدرک و  سجنار  دوخ  ساـبل  سرت  زا  ، مدوب راکهدـب  وا  هب  لوپ 

« .متسشن راچان  هب  موشب  جراخ  دجسم  زا  متسناوتن  دوب  لصتم 

: مدیسرپ متفر و  جلعد  نب  دمحم  دزن  مدینش  ار  درم  نیا  نانخس  نوچ 

»؟ يراد یبلط  صخش  نالف  زا  ایآ  »

« يرآ :» تفگ

هد نینچمه  ، درک لطاب  ار  درم  نآ  يراکهدب  دنـس  درک و  ییاقآ  مه  جلعد  نبا.مدرک  فیرعت  شیارب  ار  صخـش  نآ  يارجام  سپس 
.« (1) داتسرف شیارب  یلام  عضو  دوبهب  يارب  مهرد  رازه 
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هفیلخ ماعط 

یکی دومن  روبجم  ار  وا  درک و  راضحا  ار  وا  هفیلخ  يزور  هکدنا  هتشون  یسابع  هفیلخ  « يدهم » یـضاق « هللادبع نب  کیرـش  » تالاح رد 
ياذـغ زا  هبترم  کـی  اـی  دوش و  شنادـنزرف  یبرم  هکنیا  اـی  دریذـپب و  ار  تواـضق  بصنم  هکنآ  لوا.دـهد  ماـجنا  ار  راـک  هس  نیا  زا 

.دروخب وا  صوصخم 

.درمشرب موس  عون  ار  راک  نیرت  ناسآ  نیرتهب و  کیرش 

.دنک هیهت  ار  ذیذل  ياه  یکاروخ  ددعتم  عاونا  داد  روتسد  دوخ  صوصخم  زپشآ  هب  هفیلخ 

ار هفیلخ  رگید  ياهداهنـشیپ  هک  درک  رثا  وا  رد  مارح  ياـه  همقل  نآ  ناـنچ  ، تساـخرب هـفیلخ  هرفـس  راـنک  زا  کیرـش  هـک  یماـگنه 
! هفیلخ ناکدوک  یبرم  مه  دش و  یضاق  مه  ینعی  ، تفریذپ

رابرد راد  هنازخ  هب  مدنگ  نتفرگ  يارب  کیرش  يزور  دنیوگ 
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»؟ ییامنیم لیجعت  نآ  نتفرگ  يارب  نینچ  هک  يا  هتخورف  مدنگ  ام  هب  رگم  وت  :» تفگ وا  هب  راد  هنازخ.درک  هعجارم 

!« ما هتخورف  ار  منید  ینعی  ، مدنگزا رتدنمشزرا  يزیچ  نم  اما  ، ریخ :» تفگ خساپ  رد  کیرش 

هب درک و  در  ار  نآ  دـندرب و  هیدـه  شیارب  ییاذـغ  هفیلخ  فرط  زا  هک  هاـگنآ  «، نوراـه  » هب  «، لولهب » نخـس تسا  نیریـش  هچ  یتسار 
« .دینادرگ زاب  هفیلخ  دزن  هب  رتدوز  ار  ماعط  نیا  :» تفگ هفیلخ  ناراکتمدخ 

اهنآ يولج  ار  اذغ  :» تفگ نینچ  درک و  هراشا  ، دندز یم  هسرپ  یلاوح  نآ  رد  هک  ییاه  گس  هب  ، دـید ار  ناراکتمدـخ  يراشفاپ  نوچ 
« .دنروخبات دیراذگب 

»؟ ینکیم نیهوت  هفیلخ  هفحت  هب  :» دنتفگ دنتفشآرب و  تخس  هظحل  نآ  رد  نارازگتمدخ 

هفیلخ هـفحت  ، ماـعط نـیا  هـک  دـنمهفب  اـه  گـس  رگا  اریز  دـیئوگب ، نخـس  هتـسهآ  :» تـفگ درب و  ناـنآ  کـیدزن  ار  شناـهد  لوـلهب 
!« (1) دروخ دنهاوخن  مهاهنآ  ، تسا
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هّیلمع هلاسر 

فجن ءاــملع  ءالــضف و  « فرــشا فــجن  » رد « ءاــملعلا خیــش  نیــسح  ازریم  جاــح  » موــحرم توــف  زا  سپ  هـک  تـسا  هدــش  لــقن 
هک تسا  راوازس  تسا و  هدرک  توف  « ءاملعلا خیش  بانج  : » دندرک ضرع  دندیسر و  ( مود يازریم  «) يزاریش یقت  دمحمازریم  » تمدخ

.دیئامن رشتنم  ار  دوخ  هیلمع  هلاسر  امش  نونکا 

چیهو ، دیامن ءاضتقا  ترورض  رگا  لاح  نیا  اب.دنا  هدش  نم  تیملعا  هب  لئاق  ءاملع  هک  تسا  هدش  یلاجرلا  طحق  بجع  :» دومرف ناشیا 
« .مزرو تردابم  يراک  نینچ  ماجنا  هب  تسا  نکمم  ، دشابن يا  هراچ 

یــضترم خیــش  » تمدـخ فـجن  ياـملع  ناـگرزب و  « مـالکلارهاوج » باـتک بحاـص  توـف  زا  سپ  هـک  تـسا  هدــش  لـقن  نـینچمه 
راوازس دیتسه و  عجارم  ملعا  امش  ، ملع لها  همه  قیدصت  هب  :» دنتفگ ودندیسر  « يراصنا
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« .دوش رشتنم  امش  هیلمع  هلاسر  تسا 

اشوک و رایسب  ناشیا.متشاد  « یناردنزام ءاملعلا  دیس  » ياقآ مان  هب  یسردمه  لیصحت  مایا  رد  نم  :» دومرف اهنآ  خساپ  رد  يراصنا  خیش 
« .دیورب ناشیا  غارس  هب  تسا  راوازس.دوباناد 

« .تسا لکشم  ناشیا  هب  یسرتسد  دنتسه و  ناردنزام  رد  ناشیا  اما  :» دندرک ضرع 

« .مدرک ضرع  هک  تسا  نامه  فرح  : » دومرف درک و  رارکت  ار  هلمج  نامه  يراصنا  خیش 

یتقو ات  :» دومرف نانآ  خساپ  رد  ءاملعلا  دیس  موحرم.دنهن  نایمرد  يو  اب  ار  عوضوم  دنورب و  ءاملعلا  دیس  تمدخ  هب  دندش  راچان  اهنآ 
یملع ياهراک  هب  رگید  ، متـشگزاب فجن  زا  هک  یتقو  اما  ، دوب تسرد  ناشیا  نخـس  ، مدوب يراـصنا  خیـش  سردـمه  فجنرد  نم  هک 

« .تسا هدش  رترب  نم  زا  ناشیا  تهج  نیا  زا.داد  همادا  دوخ  راک  هباجنآ  رد  خیش  یلو  مدشن  لوغشم 

هدرک قیدـصت  ءاملعلادیـس  هک  ـالاح  ، بوـخ رایـسب  :» دوـمرف خیـش.دنداهن  ناـیم  رد  يو  اـب  ار  عوـضوم  دنتـشگزاب و  خیـش  دزن  اـهنآ 
« .درادن یعنام  ، تسا
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! ملاظ نیرتهب 

هب يداـیز  ماـمتها  هک  دوب  يدرم  « یقوجلـس هاـشکلم  » ریزو « کـلملا ماـظن  هجاوـخ  » هک تسا  هدـیدرگ  لـقن  « هریحب خـیرات   » باـتک رد 
! دوب كانمیب  هتسویپ  تهج  نیا  زا  !و  تشاد تمایق  زور  باسح  ترخآرما و 

هب يزور  ، تشاد ینید  رئاعش  میظعت  نادنمشناد و  زا  ینابیتشپ  نافیعض و  یسر  دایرف  رد  یعـس  شترازو  تدم  مامت  رد  هکنیا  اب  يو 
تـساوخ مالـسا  ياملع  زا  رطاخ  نیا  هب  ! دنک میظنت  يا  همانیهاوگ  شترازو  تدم  رد  مدرم  اب  شکولـس  نسُح  هب  عجار  هکداتفا  رکف 

.دوش ترخآ  رد  وا  يراگتسر  ثعاب  دیاش.دهد  رارق  دوخ  نفک  رد  ار  نآات  دنهد  یهاوگ  بلطم  نیا  هب 

هیماظن هسردـم  » سردـم « قحـساوبا خیـش  » تسد هب  ار  همانیهاوگ  هقرو  هک  یتقو  اما.دـندرک  اضما  ار  یهاوگ  نآ  ناـگرزب  زا  يا  هدـع 
« کلملا ماظن  هجاوخ  » نسح هک  دوشیم  یهاوگ  :) تشون نینچ  ، دنداد « دادغب
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.دومن ءاضما  سپسو  « تساه ملاظ  نیرتهب  وزج 

.(1) درک قیدصت  ار  يو  نخس  تسیرگ و  رایسب  دیسر ، هجاوخ  رظن  هب  قحساوبا  هتشون  نوچ 

609 ص :

47 هحفص - مود دلج  ، هریبک ناهانگ  - 1
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مدرم قح 

وا یبش  ، مردپ توف  زا  سپ  لاسکی  هک  تسا  هدرک  لقن  « دمحم دیـس  جاح  » مان هب  ناهفـصا  گرزب  ياملع  زا  یکی  زا  « يرون ثدحم  »
 !« ما هدش  تحار  الاح  یلو  مدوب  راتفرگ  نونکا  :» تفگ وا.مدیسرپ  ار  شلاوحا  مدید و  ایؤر  ملاعرد  ار 

»؟ دوب هچ  امش  يراتفرگ  ببس  ، تسا بیجع  :» مدرک ضرع 

تخادرپ وا  هب  ارم  یهدـب  هک  منک  تیـصو  دوب  هتفر  مه  مداـیو  مدوب  راکهدـب  ، هلحم ياقـس  ، اـضر يدهـشم  هب  نارق  هدـجه  :» دوـمرف
تاجن يراتفرگ  زا  درک و  لالح  ارم  ، اضر يدهشم  ، زورید هکنیا  ات  ، مدوب راتفرگ  لاح  هب  ات  مدرم  هک  یماگنه  زا  ببس  نیا  هب  ، دنیامن

« .مدرک ادیپ 

یهدب دنورب و  اضر  يدهشم  غارس  هب  هک  متـساوخ  نانآ  زا  متـشون و  همان  ناهفـصا  رد  مناردارب  هب  ، مدید یباوخ  نینچ  هکنیا  زا  سپ 
ار مردپ 

610 ص :
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.دنتفر اضر  يدهشم  لابند  هب  مه  نانآ.دنزادرپب 

نوچ ، راوگرزب نآ  گرم  زا  سپ  اما  ، مدوب راـکبلط  ناتردـپ  زا  نآرق  هدـجه  نم  :» تفگ درک و  دـییات  ار  عوضوم  مه  اـضر  يدهـشم 
درک و یهاتوک  موحرم  دنچ  ره  هک  دیسر  مرظن  هب  رکف  نیا  تشذگ و  لاس  کی  هکنیا  ات.مدرکن  هبلاطم  ار  دوخ  لوپ  متشادن  يدنس 

« .دشابن راتفرگ  ایند  نآ  رد  ات  منک  یم  لالح  ار  وا  شدج  رطاخب  یلو.درکن  مه  تیصو  دادن و  يدنس  نم  هب 

سپ دـیابن  رگید  ، مـیا هدیــشخب  هـک  ار  يزیچ  :» تـفگ تفریذـپن و  یــشاباقس  یلو  ، دـنتخادرپ وا  هـب  نارق  هدـجه  ، موـحرم نادــنزرف 
.« (1) میریگب

611 ص :

288 هحفص - نادواج تشهب  - 1

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 631 
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وگغورد باذع 

تـشپ هب  هک  مدید  « جارعم » رد ار  يدرم  : تسا هدش  تیاور  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  ترـضح  زا  « يدـنوار تاوعد  » باتک رد 
هعطق هعطق  ار  شیاپاترس  زا  ینهآ  زرگ  اب  یصخش  دوب و  هدش  هدیناباوخ 

رس ات  اپ  زا  رگید  يا  هبرـض  دعب  یتدم.دش  یم  ملاس  تشگ و  یمزاب  لوا  تلاح  هب  هرابود  وا  ندب  ياضعا  هظحل  دنچ  زا  سپ.درکیم 
.تشگ یمرب  لبق  تلاح  هب  درم  زاب  درک و  یم  هکت  هکت  ار  وا 

هجوتم نآ  نایز  هک  دیوگ  یم  یغورد  ، دوش یم  جراخ  شا  هناخ  زا  هک  حبص  درم  نیا  : » دنتفگ ، مدیسرپ ار  صخـش  نآ  باذع  تلع 
.ددرگ یم  قافآ 

.« (1) دنک لمحت  ار  یباذع  نینچ  دیاب  درم  نیا  تمایق  زور  ات  سپ 

612 ص :

353- لوا دلج  ، هریبک ناهانگ  - 1
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رادرُم تشوگ 

رد يا  هدـیاف  چـیه  درم  نیا  تفگ  لد  رد  دـید و  ار  يدرف  يزور  يو  هک  تسا  هدـش  لـقن  یـصخش  زا  « يزار حوـتفلاوبا  » ریـسفت رد 
.تسا عامتجا  ِرابِرَس  هشیمه  درادن و  شا  یگدنز 

.دروخب دیاب  ار  دسج  نیا  دنتفگو  هتشاذگ  وا  شیپ  رد  ار  يرادرم  هشال  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  بش 

»؟ مروخب ار  مارح  تشوگ  نیا  هنوگچ  لاح  ، منکیم بانتجا  تشوگ  ندروخ  زا  هک  تسا  یتدم  نم  :» تفگ وا 

ار صخـش  نالف  تبیغ  یتقو  ؟ يرادـن رطاخ  هب  ایآ.يدروخ  زورما  هک  تسا  یتشوگ  نامه  نیا  یـشاب  هتـشاد  رطاـخ  هب  رگا  :» دـنتفگ
« .يدروخ ار  یتشوگ  نینچ  ، يدرک

تیلالح وا  زا  ات  تفر  درف  نآ  ندید  هب  دعب  زور  ، ارجام يوار 

613 ص :
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: تفگ هلصافالب  وا  دید و  ار  وا  دعب  لاسکی  هکنیا  ات.دیدن  ار  وا  اما  ، دبلطب

.« (1) دزرمایبار وت  ادخ  ، يا هدومن  هبوت  يا ، هدرک  نم  هرابرد  هک  دب  نامگ  نآ  زا  رگا 

614 ص :

178- لدع - 1
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ریگنیمز ردام  ناوج و 

وا نم  هداتفا و  تکرح  زا  هک  مراد  يریپ  ردام  :» درک ضرع  ودش  بایفرش  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  ترـضح  تمدخ  يدرم 
يارب تفاظن  ماگنه  رد  منک و  یم  تفاظنار  وا  مراذگ و  یم  شناهد  رد  همقل  مرب و  یم  ، تساوخ هک  ییاجره  مریگیم و  شود  هب  ار 

»؟ منک ءادا  ار  مردام  قح  ما  هتسناوت  نم  ایآ.منادرگیمربوا  زا  ار  دوخ  تروص  ، وا هب  مارتحا 

رادهگن و وا  ياپ  تسد.يدروخیم و  ریش  اذغ و  وا  هنیـس  زا  وترد  دوب  وت  هاگیاج  یتدم  ردام  مکـش  هک  اریز  ، زگره :» دومرف ترـضح 
صـالخ ، یتسه نآ  رد  هک  یتمحز  زا  رتدوز  هک  يراد  ار  شگرم  يوزرآ  ، ینکیم تمدـخ  ترداـم  هب  رـضاح  لاـح  رد  وت  ناـبهگن 

.« (1) يوش

615 ص :

151 هحفص - لوا دلج  ، هریبک ناهانگ  - 1
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616 ص :
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شا هدنب  ناطیش و 

وا هب  تفر و  ، دوـب گرم  لاـح  رد  هک  يدرف  نیلاـب  هب  ناهفـصا  ياـملع  زا  یکی  هـک  تـسا  هدـش  لـقن  « خـیراوتلا بـختنم  » باـتک رد 
«. هللا الا  هلا  الوگب  :» تفگ

!« دیوگ یم  تسار  نم  هدنب  :» دش دنلب  قاطا  هشوگزا  ییادص  ناهگان.درک  رارکت  ار  هملک  نیا  لاح  نامه  رد  يو 

« .مدینش ار  وت  نخس  نم ، هدنب  يا  :» دمآ ییادنزاب.دومن  رارکت  مه  وا  »و  هللا ایوگب  :» تفگ رضتحم  هب  ملاع 

»؟ یتسیک وت  :» دیسرپ درک و  قاطا  هشوگ  هب  ار  شیور  ملاع  درم 

« .تسادوب نم  صلخم  مداخ  مالغ و  رمع  کی  صخش  نیا  :» دمآ ادن 

»؟ یتسیک وت  :» دیسرپ زاب  ملاع 

617 ص :
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 !« متسه ناطیش  نم  :» دش هداد  خساپ 

.« (1) تسا هداد  یم  ار  وا  باوج  ناطیش  تسا و  هدوب  ناطیش  شدوبعم  ، هدوب گرم  لاح  رد  هک  یصخش  هک  دش  مولعم 

618 ص :

118 هحفص - باتکلا هحتاف  - 1
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لتاق کی  ناتساد 

.داتسرف « مضا » بناج هب  مالسا  رکشل  زا  رفن  دصتشه  اب  ار  « يراصنا هداتقوبا  «» هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  ، يرجه متشه  لاس  رد 

نایم هب  ار  وا  دنتفریذپ و  ار  وا  ندروآ  مالـسا  مه  نیملـسم.درک  مالـساراهظا  ناناملـسم  هب  دیـسر و  ناشیا  هب  « طبـضا نبرماع  » هار رد 
مالـسا سرت  يور  زا  رماع  هک  درک  روصت  ، تشاد وا  اب  تیلهاج  نامز  زا  هک  ینمـشد  تلع  هب  هماـثج » نب  ملحم  » یلو.دـنداد هاردوخ 

.دومن فرصت  ار  شلاوما  رتش و  سپس.تشک  ار  وا  درب و  هلمحوا  هب  اذل  ، تسا هدروآ 

راهظا امـش  هب  هک  یـسک  نآ  هب  :» دش لزان  هیآ  نیا  ، تشگزاب « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » لوسر ترـضح  دزن  هنیدـم  هب  ملحم  هک  یماگنه 
.« (1) یتسین ناملسم  دیئوگن  ، تسا هدش  ناملسم  هدومن و  مالسا 

ترضح نآ  هک  درک  سامتلا  دز و  وناز  ترضح  ربارب  رد  ملحم 

619 ص :

96 هیآ - هدئام هروس  - 1
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« .دزرماین ار  وت  ادخ  :» دومرف ، دوب كانمغ  رایسب  يو  لمع  زا  هک  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر.دنک  شزرمآ  بلط  شیارب 

ایند زا  زور  تفه  زا  سپو  دش  صخرم  ربمایپ  تمدخ  زا  درک  یم  كاپ  شیابع  اب  ار  دوخ  کشا  درکیم و  هیرگ  هک  یلاح  رد  ملحم 
.(1) تفر

620 ص :

132 هحفص - لوا دلج  ، هریبک ناهانگ  - 1
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هدجس لاس  دص  کی 

مرگرـس هوک  هنماد  رد  هک  دیـسر  یبهار  هب  يرفـس  رد  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  « رابخالا یلائل  » باـتکرد
.درادن یگدنز  يارب  یناکم  هناخ و  هک  دوب  مولعم  دوب و  تدابع 

»؟ یتسه اجنیا  رد  هک  تسا  یتدم  هچ  :» دیسرپ يو  زا  ترضح 

« .متسه اجنیا  هک  تساه  لاس  :» داد خساپ 

« .یشاب ظوفحم  امرگو  امرس  زا  ات  يدرکن  هیهت  يا  هناخ  دوخ  يارب  ارچ  :» دیسرپ ترضح 

رـسب ایند  نیا  رد  هاتوک  ینامز  اریز  ، مرادـن هناخ  هب  يزاین  رگیدو  ، مور یم  راغ  نیا  لـخاد  هب  ، دـیآ یم  ناراـب  هک  یماـگنه  :» تفگ وا 
.درب مهاوخ 

: تفگ ، مدیسرپ ار  دوخ  رمع  تدم  وا  زا  ، مدید ار  يربمغیپ  لبق  لاس  دنچ 

هناخ نآ  رطاخب  نم  هک  تسا  یتدم  مه  لاس  دصتفه  رگم  لاس » دصتفه  »

621 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 641 

http://www.ghaemiyeh.com


»!؟ مزاسب

شیوخ يارب  نهآ  گنـس و  زا  یمکحم  ياه  هناخ  ، دسر یمن  نت  لاس  دص  هب  شرمع  رـشب  هک  یتقو  نامزلا ، رخآ  رد  :» دومرف ربمایپ 
« .دزاسیم

.« (1) مدرک یم  مامت  هدجس  کی  هب  ار  نآ  مامت  ، دوب لاس  دص  نم  رمع  رگا  :» تفگ دباع 

622 ص :

36 هحفص - لوا دلج  ، نامیا - 1
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ردام هب  ناسحا 

هیلع » قداص ترـضح  تمدخ  « هفوک » رد يو.دوب  هدیورگ  مالـسا  هب  تیحیـسم  نید  زا  هک  دوب  یـصاخشا  زا  یکی  « میهاربا نب  ایرکز  »
« .تسا یحیسم  هک  مراد  ییانیبان  ریپ و  ردام  :» درک ضرع  دیدرگ و  فرشم  « مالسلا

تدوخ نکن و  راذـگاو  يرگیدـب  ار  وا  هزانج  ، درک توف  هک  یماگنهو  امن  ناسحا  وا  هب  نک و  تبظاوم  تردام  زا  :» دومرف ترـضح 
« .هدب ماجنا  ار  وا  نفد  نفک و  لسغ و  مسارم 

ینابرهم شردام  هب  رایسب  دیامنارجا و  ار  « مالسلا هیلع  » ماما تاروتـسد  درک  یعـس  ، تشگزاب شردام  دزن  هفوک  زا  ایرکز  هک  یماگنه 
.دومن

راتفر نم  اب  نینچ  ، يدوب تیحیسم  نیدرب  هک  البق  ، دنزرف يا  :» تفگ ، دید ار  شرسپ  رتشیب  یگدیسر  ینابرهم و  یتقو  ایرکزردام 

623 ص :
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»؟ ینکیم يراکادف  روطنیا  هک  دش  هچ  ، يدرک یمن 

« .مشاب وت  رازگتمدخ  هک  تسا  هدومرف  رما  نم  هب  تسا  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  لسن  زا  هک  نم  يالوم  :» تفگ ایرکز 

»؟ تسا هدومن  وت  هب  یتیصو  شرافس و  نینچ  هک  تسا  ربمغیپ  درم  نیا  رگم  :» دیسرپ ردام 

يربمایپ رگیدو  تسا  هتفای  همتاخ  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » دمحم ترـضح  ، مالـسا ربمغیپ  هب  تلاسر  توبن و  رما  :) تفگ خساپ  رد  ایرکز 
( .تسا نایعیش  ام  ناماما  زا  یکی  »و  هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ لسن  زا  نم  يالوم  انامه.دمآ  دهاوخن 

رادب هضرع  مه  نم  رب  ار  نید  نیا  سپ  يدومن  رایتخا  وت  هک  تسا  ینید  نیرتهب  مالـسا  نید  ، دـنزرف يا  :» تفگ ایرکز  لاسنهک  ردام 
« .موش ناملسم  مه  نم  ات 

شزومآ وا  هب  ار  یلمع  بادآ  ینید و  دیاقع  ریاس  سپس.دیوگبار  تاملک  نآ  ات  تساوخ  شردام  زا  درک و  نایب  ار  نیتداهش  ایرکز 
.داد

وا هب  راضتحا  تلاح  بش  نامه  رد.دروآ  ياج  هب  ار  ءاـشعو  برغم  یتدـم  زا  دـعب  رـصع و  رهظ و  زاـمن  هکنیا  زا  سپ  اـیرکز  رداـم 
« نک رارکت  هرابود  ، یتخومآ نم  هب  هچنآ  :» تفگ شدنزرف  هب  لاح  نآ  رد  سپ  ، داد تسد 

.(1) درک تلحر  ایند  راد  زا  ات  دومن  رارکت  ار  دوب  هدش  هضرع  وا  رب  هچنآ  هاگنآ 
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اشگ لکشم 

زامن هک  درکیم  راک  یمداخ  « نارهت » ياه مامح  زا  یکی  رد  لبق  لاساههد  هک  تسا  هدرک  لقن  « لیلخ ازریم  جاح  » مان هب  اـملع  زا  یکی 
.دروآ یمن  ياج  هب  هزورو 

هیهت لوپ  هنوگچ  راکتمدـخ  هک  درک  بجعت  رامعم.دزاسب  وا  يارب  مامح  کی  هک  تساوخ  وا  زا  تفر و  يراـمعم  دزن  مداـخ  يزور 
.تخاس وا  يارب  یمامح  دومن و  لوبق  وا  رارصا  رثا  رد  اما  ، تسا هدرک 

رد تسا  یلحم  مالـسلا  يداو.دید  باوخ  رد  « مالـسلا يداو  » رد ار  مداخ  ، دوب هتفر  « فرـشا فجن  » هب هک  لیلخ  ازریم  جاح  دعب  یتدم 
باوج رد  يودیـسرپ  مداخ  زا  ار  ارجام  هکنیا  ات.درک  بجعت  رایـسب  وا  ندـید  زا  لیلد  نیمه  هب.دـشاب  یم  نینمؤم  صوصخمو  خزرب 

لغ هب  ارم  ، متفر ایند  زا  هکنیا  زا  سپ  :» تفگ
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هدش اضق  نم  زا  هک  یلامعا  ماجنا  يارب  وا.دید  ارم  نارهت  ياملع  زا  یکی  هار  نیب  رد.دـنربب  باذـع  يارب  ات  دـندرک  راتفرگ  ریجنز  و 
.دوب هدومن  ناربج  ، دوب نم  هدهع  رب  هک  ار  هریغ  جح و  هزور و  زامن و  دوب و  هتفرگ  بیان  ، دوب

« .دومن صالخ  باذع  زا  ارم  دش و  نم  ندرب  زا  عنام  يو 

ار مداخ  لاوحا  تفر و  نارهت  هب  یتدـم  زا  سپ  هکنیا  ات  .درک  بجعترایـسب  تساـخرب و  باوخ  زا  بارطـضا  اـب  لـیلخ  ازریم  جاـح  »
.« (1) دنداد حرش  شیارب  ، دوب هدید  باوخ  رد  ار  هچنآ  ، باوجرد.دیسرپ
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زامنرد روضح 

: تسا هدش  لقن  « زاریش » دجاسم زا  یکی  تعامج  ماما  زا 

رارق مردپ  رـس  تشپ  ، مود فص  رد  دـمآ و  ییاتـسور  سابل  اب  يدرف  هک  دوب  زامن  هماقا  لاح  رد  « كزدرـس » دجـسم رد  مردـپ  يزور 
.تفرگ

زامن هب  درکن و  ییانتعا  وا  یلو  دـندش  تحاران  هداتـسیا  ، تسا لـضف  لـها  ياـج  هک  یلحم  رد  ییاتـسور  درف  کـی  هکنیا  زا  نینموم 
.دش لوغشم 

هرفـس تسـشن و  اج  نامه.دـناسر  نایاپ  هب  ار  شزامن  درک و  يدارفدـصق  وا  ، دوب تونق  لوغـشم  تعامج  ماما  یتقو  ، مود تعکر  رد 
.دش نان  ندروخ  لوغشم  درک و  نهپار  شا 

رـس و هجوتم  مردـپ  نوچ.تفگن  چـیه  وا  اما.دـندرک  ضارتعا  ییاتـسور  درم  هب  فرط  ره  زا  مدرم  تفای ، نایاپ  تعامج  زاـمن  نوچ 
.دنداد حیضوت  ار  ارجام  ناشیا  يارب  مه  مدرم  ،و  دش ایوج  ار  تلع  دیدرگ  ادص 
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: تفگ باوج  رد  وا.يدرک  نینچ  ارچ  هک  دیسرپ  ناشیا  زا  مردپ 

»؟ همه يارب  عمج و  روضح  رد  ای  میوگب  امش  هب  هتسهآ  ار  مراک  ببس  »

«. هدب حیضوت  همه  يارب  :» تفگ مردپ 

هک یماگنه.مدرک  ءادتقا  امش  هب  ،و  مدش دجسم  دراو  مربب  هرهب  ضیفامشاب و  تعامج  زامن  زا  هکنیا  يارب  نم  :» تفگ ییاتـسور  درم 
هار هدایپ  زا  هدش و  ریپ  رگید  نم  هک  دیدش  لوغـشمرکف  نیا  هب  دیتفر و  نوریب  زامن  رکف  زا  ، دیدرک ندناوخ  هب  عورـش  ار  دمح  هروس 

کی دیتفر و  یشورف  غالا  نادیم  هب  دعب  منک  يرادیرخ  ار  یغالا  تسا  رتهباذل.ما  هدش  زجاع  نتفر 

.دیدومن يرادیرخ  هدرک و  باختنا  ار  رخ 

.دیدوب وا  ياج  نییعت  غالا و  يارب  كاروخ  كرادت  رکف  رد  مه  مود  تعکر  رد 

هب ار  دوخزامن  ،و  مدرک يدارف  دـصق  ، مروآ ياج  هب  تعامجزامن  امـش  اـب  هک  متـسنادن  راوازـس  متـشادن و  لـمحت  باـت  رگید  نوچ 
« .مدومن مامت  ییاهنت 

.دش جراخدجسم  زا  تشادرب و  ار  دوخ  هرفس  تفگ و  ار  اه  فرح  نیا  درم 

اب نم  دیروآ  نم  دزن  دینک و  ادیپ  ار  وا  دیورب و  ، تسا یگرزب  درموا  :» تفگ دز و  دوخ  رـس  رب  ، دوب هدرب  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  هک  ، مردپ
« .مراد یمهمراک  وا 

.دندرکن ادیپ  ار  وا  دنتشگ  هچ  ره  اما  ، دنتفر ییاتسور  درم  لابند  يا  هدع 

75 هحفص - تفگش ياهناتساد 

628 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 648 

http://www.ghaemiyeh.com


هنایزاتدص

دصکی ، هیبنت ناونع  هب  هک  درک  دای  مسق  دوخ  اب.دید  یهابتشاراک  دوخ  رسمه  زا  ، دوب رامیب  « مالسو مهیلع  » بویا ترضح  هک  یماگنه 
.دنزبوا هب  هنایزات 

.دنک افو  دوخ  دهع  هب  تفرگ  میمصت  ، تساخرب يرامیب  رتسب  زا  تفای و  تمالس  بّویا  ترضح  نوچ 

ترـضح هکنیا  ات.دنزب  شیوخ  رـسمه  رب  راب  کی  دـهن و  مه  يورربار  « بوراج نوچ  » کیراب بوچ  دـصکی  هک  دیـسر  یحو  وا  هب 
.(1) دسرن یبیسآ  شرسمه  هب  مه  دنک و  لمع  ، تسا هدرک  دای  هک  یمسق  هب  بویا 
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تعاطا

هب هدش و  جراخ  « هنیدم » زا تساوخ  يدرم  «، هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  » لوسر نامز  رد  هک  تسا  هدـش  رکذ  « ءاضیبلا هجحم  » باتک رد 
« .ورن نوریب  هناخزا  ، مدرگ یمرب  رفس  زا  نم  ات  :» تفگ شرسمه  هب  رطاخ  نیمه  هب.دوربرفس 

.تفر ترفاسم  هب  شرهوش  تفریذپ و  مه  نز 

هک دـمآ  شرطاـخ  هب  اـما.دورب  نوریب  لزنم  زا  تساوخ  ردـپ  لاـح  هب  یگدیـسر  يارب  نز  دـش و  راـمیب  نز  ردـپ  هک  دیـشکن  یلوط 
ناشیا زا  اـت  داتـسرف  « هلآو هیلعو  هللا  یلـص  » مرکا ربماـیپ  تمدـخ  ار  يدرف  اذـل.تسا  هدومن  عنم  لزنم  زا  نتفر  نوریبزا  ار  وا  شرهوش 

؟ هن ای  دوش  جراخ  لزنم  زا  تسه  هزاجا  ایآ  دسرپب 

.تسناد مزال  نزرب  ار  رهوش  نامرف  تعاطا  دادن و  هزاجا  ترضح 

رارق گرم  هناتسآ  رد  داتفا و  راضتحا  لاح  هب  نزردپ  يدنچ  زا  سپ 
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.دیامن تدایع  وا  زا  دور و  ردپ  ندید  هب  هک  تساوخ  هزاجا  « هلآو هیلعو  هللا  یلص  » ربمایپ زا  زاب  تفرگن و  مارآ  شلد  نز.تفرگ 

.دومرفن هزاجا  ترضح  مه  راب  نیا 

شردپ نیفدـت  عییـشت و  مسارم  رد  هک  دـیبلط  هزاجا  ربمایپ  زا  وا  هب.تسا  هدرک  توف  شردـپ  دیـسر  ربخ  نز  هب  هک  تشذـگن  یتدـم 
.ددرگ رضاح 

« .وشن جراخ  هناخ  زا  تسا  هتفگ  وت  هب  نتفر  ماگنه  ترهوش  هک  اریز  ، ریخ :» دومرف ربمایپ 

.دید شرهوش  ياضررد  ار  دنوادخ  ياضر  تفریذپ و  ، دوب نامیا  اب  نمؤم و  نوچ  مه  نز 

دوخ و ، نز نیا  لمع  تلع  هب  دنوادخ  :» دومرف ناگمه  هب  ترـضحو  دیـسر  تراشب  ربمایپ  هب  دـنوادخ  بناج  زا  ، لمع نیا  هطـساو  هب 
.« (1) دیزرمآ ار  شرهوش  ردامو و  ردپ 
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یگشیمه دوس 

.دندوب هتسشن  دجسم  رد  « ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ يزور 

« .تسا هدرب  يدایز  دوسو  هتشگزاب  شا  یتراجت  رفس  زا  ینالف  :» درک ضرع  باحصا  زا  رفن  کی 

دوس شا  هلماعم  رد  هک  دوش  یم  دجسمدراو  یصخش  نونکا  مهدیم  ربخ  امـش  هب  دندومرف «: « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ 
« .تسا هدرب  ، دییوگیم هک  يدرف  زا  يرتشیب 

.تسا هدرب  يراشرس  دوس  شا  هلماعم  رد  هنوگچ  هک  دنسانشب  ار  وا  دنیبب و  ار  صخش  نآ  هک  دندوب  رظتنم  همه 

.دش دجسم  دراو  نینمؤم  زا  یکی  هاگان 

»؟ يا هدرک  دوس  ردقچ  يا و  هداد  ماجنا  يا  هلماعم  هچ  زورما  :» دندیسرپ دنتفر و  وا  شیپ  همه 
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رازاب هب  هک  دوز  حبص  ، ما هدادن  ماجنا  یمهم  هلماعم  نم  :» درک ضرع  ، مالس زا  سپ  تفر و  « ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ دزن  وا 
ار ناشیا  مسرب و  « مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح  تمدـخ  تسا  بوخ  ، تسا دوز  ، راـک هب  ندـش  لوغـشم  يارب  زونه  متفگ  دوخاـب  ، متفر

« .متشگزاب متخادنا و  ناشتروص  هب  يرظن  متفر و  ناشیا  تمدخ  هب  سپس.منک  ترایز 

ياهراک رد  رجات  نآ  ات  هک  يدوس  زا  ، تسا هدرب  « مالـسلا هیلع  » یلع ندـید  تدایز و  رثا  رد  درف  نیا  هک  يدوس  :» دـندومرف ترـضح 
.« (1) درب دهاوخ  هرهب  نآ  زا  هشیمه  هک  تسا  هدرک  درم  نیا  بیصن  يرون  ، دوس نیا.تسا  رتشیب  رایسب  ، هدش شبیصن  یتراجت 
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نذؤم

.دندوب دجسم  نذؤم  یتدم  ناشرفنود  هک  دندوب  ردارب  هس  هک  تسا  هدش  لقن  « نایبلا حور  » ریسفت رد 

مه وا.درک  لاغـشا  ار  بصنم  نیا  مود  ردارب  وا ، توف  زا  سپ.تفگیم  ناذا  دجـسم  هرانم  يالاب  رد  دوب و  نذؤم  لاـس  هد  یلوا  ردارب 
.دوب لوغشم  راک  نآ  هب  لاس  هد  دودح 

ییوگ ناذا  هب  شردارب  ود  نوچمه  دنتـساوخ  وا  زا  دـنتفر و  موـس  ردارب  دزن  هب  مدرم  نآ  زا  سپ.درک  توـف  مه  مود  ردارب  هکنیا  اـت 
دنهاوـخ يو  هـب  يداـیز  لوـپ  هک.دــندرک  داهنــشیپ  وا  هـب  مدرم  هـکنیا  اـت.درک  يراددوـخ  راـک  نـیا  نتفریذــپ  زا  يو  اـما.دزادرپب 

.درک بانتجا  نتفریذپ  زا  وا  اب  یلو.تخادرپ 

داهنـشیپ هک  ار  یلوپ  ربارب  دـص  رگا  یلو  منادـیمن  دـب  ار  نتفگ  ناذا  نم  :» تفگ ناـنآ  هب  ، دـش هجاوـم  مدرم  داـیز  رارـصا  اـب  وا  یقو 
نم هب  ، دینکیم
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.درب ایندزا  نامیا  یب  ارم  ردارب  رد  هک  تسا  ییاج  هنذأم  نیا  اریز.تفریذپ  مهاوخن  مه  زاب  ، دیهدب

وربور وا  ضارتـعا  بـیهن و  اـب  ، مـنک توـالت  ار  « سی » هروـس شنیلاـب  رب  متــساوخ  ، دیــسر مرتـگرزب  ردارب  رمع  رخآ  تاـظحل  یتـقو 
»؟ یناوخ یم  نآرق  میارب  ارچ  ، تسیچ نآرق  :» تفگ یموا.مدش 

.تشگ ضرتعم  نم  هب  شگرم  ماگنه  رد  تروص  نیا  هب  مه  مود  ردارب  و 

.دوش نشور  میارب  ار  رما  نیا  تلع  هک  متساوخ  کمک  دنوادخزا 

.تفر یمن  راظتنا  نانآ  زا  راک  نیا  دندوب و  ندؤم  نانآ  اریز 

ار وـت  :» متفگ متفر و  شفرط  هب.مدـید  باذـع  لاـح  رد  ار  مرتـگرزبردارب  اـیؤر ، ملاـع  رد  داـهن و  تنم  نم  رب  دـنوادخ  بـش ، کـی 
« .یتفر ایند  زا  نامیا  یب  ارچ  ییوگب  نم  هب  ات  منکیمناهر 

مدرم ياه  هناخ  هب  میتفریم  هنذأم  يالاب  هک  هاگره  ام  :» تفگ ودرک  اـیوگ  ار  وا  ناـبز  ، دـنامهفب نم  هب  ار  ارجاـم  هکنیا  يارب  دـنوادخ 
.« (1) دیدرگ ام  باذع  ثعاب  راک  نیا  هصالخ  میتخود و  یم  مشچ  مدرم  مراحم  هب  میدرک و  یم  هاگن 
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تبیغ

.دروایب ناشیارب  ییاذغ  دورب و  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ دزن  هک  دنتساوخ  ناملس  ترضح  زا  « رمع »و« رکبوبا »

هماسا » هک راد  هنازخ  دزن  ار  وا  ترضح.درک  ضرع  ار  ود  نآ  هتساوخو  دش  فرـشم  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  تمدخ  ناملس 
.تساوخ یماعط  وا  زا  تفر و  هماسادزن  وا.داتسرف  ، دوب « دیز نب 

« .مهدب وت  هب  هک  تسین  يزیچ  نم  دزن  نونکا  :» تفگ هماسا 

: تفگ زاب  ار  ارجام  تشگزاب و  رفن  ودنآ  دزن  ناملس  نآ  زا  سپ 

زگره هک  یبآرپ  هاچ  دزن  ار  ناملس  رگا  :» دنتفگ رگیدکی  هب  هتـسهآ  هاگنآ  « .دادن ام  هب  يزیچ  دیزرو و  لخب  هماسا  :» دنتفگ رفن  ودنآ 
« .دوش یم  کشخ  هاچ  نآ  بآ  ، میتسرفب ، دوش یمن  هدیکشخ 

.دنتفر « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ يوس  هب  هتساخرب و  ودره  سپس 
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« .منیبیم تشوگ  كاروخراثآ  امش  ناهد  رد  نم  هک  تسا  هدش  هچ  :» دومرف نانآ  هب  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ 

« .میا هدروخن  تشوگ  زورما  ام  ، ادخ لوسر  يا  :» دنتفگ و 

تشوگ ندروخ  دننامه  ، ندرک تبیغ  « .دیا هدروخ  ار  يرادرم  تشوگ  ، هماسا ناملس و  زا  ندرک  تبیغ  هطساو  هب  امـش  :» دومرف ربمایپ 
.(1) تسا هتفاتش  یقاب  يارس  هب  هتسجرب و  تخر  ایند  زا  هک  تسا  يردارب 
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ریخ تین 

یتقو.دندوب تنس  لها  زا  قشمد  دارفا  رثکا  نامز  نآ  رد.دندرک  رفس  (« قشمد » هب تراجت  يارب   « قارع  » نایعیش زا  نت  دنچ  يراگزور 
لحم زا  نتفر ، مامح  يارب  بش  همین  نانآ.دندرک  تماقا  رهـش  کیدزن  يارـس  ناوراک  رد  اذل  ، دوب کیرات  اوه  دندیـسر  اجنآ  هب  هک 

.دندرب هاگساپ  هب  هتفرگ و  ار  اهنآ  « نارومأم » اه هطرش  هاررد  اما.دنتفر  نوریب  دوخ 

: دیسرپ نانآ  زا  وا  ، دندرب هاگساپ  سیئر  دزن  ار  نایعیش  یتقو 

»؟ دیتسه اجک  لها  »

« قارع لها  : » دنتفگ

هب سپـس.دیتشاد  يدزد  دصق  نایعیـش  امـش  امتح  ؟ تسا عونممرورم  روبع و  بش  رد  هک  دیتسناد  یمن  رگم  :» دیـسرپ هاگـساپ  سیئر 
.مینک ناشتازاجم  حبص  ادرف  ات  ربب  نم  لزنم  هب  ار  اهنیا  :» تفگ نیرومأمزا  یکی 
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.درک سوبحم  اجنآ  رد  درب و  هاگساپ  سیئر  لزنم  هب  ار  نایعیش  رومأم 

حبص هلفان  زامن و  لوغشم  تخاس و  وضو  نایعیش  دننام  سپس.دومن  صخرم  ار  رومأم  تفر و  شلزنم  هب  هاگـساپ  سیئر  ، دعب یتعاس 
.دش

دناوخ و ارف  دوخ  دزن  ار  نانآ  سیئر  لاح  نیمه  رد.دنتفر  ورف  تریحرد  سیئر  راک  نیا  زا  هدش و  هدز  بجعت  تخس  یقارع  نایعیش 
طقف نم.متسه  يدایز  تورث  لاوما و  ياراد  اریز  مرادن  یتلود  قوقح  هب  یجایتحا  متـسه و  هعیـش  نم  :» تفگ نینچ  ار  شراک  تلع 

« .منک يریگولج  دوش  یم  نانآ  هب  هک  یملظ  زا  مسرب و  نایعیش  داد  هب  هک  ما  هتفرگار  تسپ  نیا 

.(1) دومن ناشصخرم  دعب  دروآ و  لمع  هب  یمرگ  ییاریذپ  نانآ  زا  سپس 
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ادخ هار  رد  قافنا 

ار شرگید  فصن  یـشاب و  ریقف  ار  ترمع  زا  همین  کی  دیاب  وت  :» هکدنداد ربخ  باوخ  رد  « لیئارـسا ینب  » موق دباع  ناناوج  زا  یکی  هب 
ار تا  یگدنز  لوا  فصن  ، یتساوخن رگا  ربب و  رـسب  معنت  رد  ار  ترمع  لوا  فصن  ، یهاوخیم رگا  ، دـشاب یم  وت  اب  باختنا  لاح  ، ینغ

« .امن يرپس  رقف  هب 

.دنک باختنا  ار  اه  تلاح  نآ  زا  یکی  دعبو  دنک  تروشم  شرسمه  اب  هک  تساوخ  هزاجا  ، لاح نامه  رد  ناوج 

داهنـشیپ وا  هب  دوب ، درخ  بحاص  ینز  هک  شرـسمه.داهن  نایمار  عوضوم  شرـسمه  اب  ، دعب زور  حبـص  مه  وا  دش و  هداد  هزاجا  وا  هب 
.تفریذپ مه  درم.دنیزگرب  شرمع  رخآ  فصنرد  ار  رقف  درک 

.تشگ هدوزفا  اهنآ  ییاراد  تورث و  رب  زور  هب  زور  دش و  لزان  نانآ  رب  یهلا  تاکرب  تامعن و  هعقاو ، نآ  زا  سپ 
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نیا زا  مه  وت  تسا ؛ دنوادخ  لام  ، تسا هتفرگ  رارق  وت  رایتخا  رد  هک  یلاوما  نیا  :» تفگ دومن و  داهنشیپ  وا  هب  درم  رسمه  دعب ، یتدم 
« .ددرگ یم  زاب  وت  هب  رگید  فرط  زا  ینک ، قافناوت  هک  هچ  ره  .دش  دهاوخن  مک  زگره  نآ  زا  هک  اریز  امن ، قافنا  ناگدنب  هب  لام 

.درک قافنا  جاتحم  ناگدنب  هب  ادخ  هار  رد  ار  يدایز  رایسب  لاوما  دیناشوپ و  لمع  هماج  شرسمه  نخس  هب  ناوج 

رقف زا  يربخ  اما  .تشگ  زاغآ  شرمع  رگید  فصن  هک  دیسر  يزور  هکنیا  ات  .درب  رسب  معنت  رد  ار  دوخ  رمع  لوا  همین  ناوج  هصالخ 
همین وت  درک و  فطل  وترب  دنوادخ  يدرک ، قافنا  ادـخ  هاررد  نوچ  :» تفگ وا  هب  یبیغ  فتاه  باوخ ، رد  هکنیا  ات  .دـشن  یتسدـگنتو 

.« (1) دنارذگ یهاوخ  تورث  يزاین و  یب  هب  مه  ار  ترمع  رگید 
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ایند لها 

ار شباحصا  زا  یکی  هار ، رد  « مالسو مهیلع  » یسوم ترضح  يزور  هک  تسا  هدش  تیاور  « ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  زا 
.تسا تدابع  هدجس و  لاح  رد  هک  دید 

.مدادیم ار  وا  خساپ  هنیآره  ، دومنیم بلط  ار  شتجاح  نم  زا  درف  نیا  رگا  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  ، لحم نآ  زا  روبع  زا  سپ 

یمن ار  وا  ، دوـش دروـخ  شندرگ  اـت  دـنک  هدجـسردقنآدرم  نـیا  رگا  ، یـسوم يا  :» دوـمرف یحو  « مالـسو مـهیلع  » یـسوم هـب  دـنوادخ 
« .دورگب ، مراد تسود  هچنآ  هب  درادرب و  تسد  ، مدنسپ یمن  نم  هچنآ  زا  ، هکنیازجب.مریذپ

.(1) تسا هدوب  ایند  هب  دنمقالع  ایند و  لها  يو  هک  دیدرگ  مولعم 
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تیالو عفادم 

.دوب دیجم  نآرق  ناظفاح  نایراق و  زا  »و  هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ باحصا  ناگرزب  زا  « دوعسم نبا  هللادبع  » بانج

رتشیب رد  وا.درب  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ روضح  هب  دومن و  ادـج  « لهجوبا » نت زا  رـس  گنج  نامه  رد  دوب و  ردـب  باحـصا  زا  يو 
.دزیم ریشمش  دوب و  رضاح  « هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ باکر  رد  اه  هوزغ 

مسرت یم  ، رکبوبا يا  :» تفگ درک و  ضارتعا  وا  هب  « رکبوبا » طسوت تفالخ  بصغ  ماگنه  هک  تسا  يرفن  هزاود  زا  دوعـسم  نبا  بانج 
هب ار  « مالـسو مهیلع  » یلع ترـضح  «، هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ایآ.دـیدرگ  زاـب  تیلهاـج  ناـمز  هب  اـمش 

»؟ تسا رترب  امشرب  تهج  ره  زا  وا  دومرف و  نییعت  دوخ  ینیشناج 

: دوشیم لزان  تاکرب  نامسآ  زا  رفن  تفه  تکرب  هب  :» دومرف نانآ  هرابرد  « مالسلا هیلع  » یلع هک  تسا  يرفن  تفه  هلمج  زا  دوعسم  نبا 
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« .متسه نانآ  ماما  هک  نم  »و  دوعسم نبا  «،» هفیذح «، » دادقم «،» رامع «،» رذوبا «،» ناملس »

دوب يرامش  تشگنا  صاخشا  هلمج  زا  يو  ، دیسر تداهش  هب  « اهیلع هللا  مالس  » ارهز ترضح  یتقو  هک  تسا  نیا  دوعسم  نبا  رخافم  زا 
.دناوخب زامن  دوشرضاح و  « مالسو مهیلع  » ارهز ترضح  هزانج  عییشت  رد  داد  هزاجا  وا  هب  « مالسلا هیلع  » یلع هک 

لهچ ، تسا هداد  ماجنا  ار  راکنیا  يو  عالطا  نودب  هک  دـیمهف  نامثع  نوچو  دـناوخ  زامن  وا  هزانجرب  رذوبا  تافو  ماگنه  دوعـسم  نبا 
.دز وا  ندب  رب  هنایزات 

نامثع هک  نآ  زا  سپ.دومن  طبـض  دینـش و  « هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  زا  امیقتـسم  ار  نآرق  هروس  داـتفه  هک  تسا  یـسک  يو 
دوب هدومن  يروآ  عمج  هک  ار  ینآرق  مه  دوعـسم  نبا  زا  ،و  دومن يروآ  عمج  ، دـندوب هتـشاگن  فلتخم  ناگدنـسیون  هکار  ییاه  نآرق 

دناوخ ارف  ار  وا  نامثع  ، راک نیمه  رثا  رد  درک  يراددوخ  نامثع  هب  دوخ  نآرق  نداد  زا  دوعسم  نبا  ، درک تساوخرد 

.داتفا يرامیبرتسب  هب  تسکش و  وا  يولهپ  .دز  شیولهپ  هب  دگل  اب  هدش ، ریگرد  يو  اب  و 

دوعسم نبا  یحور  تمظع  رگنایامن  هک  دش  لدب  در و  ینانخـس  ماگنه  نآ  رد.تفر  دوعـسم  نبا  تدایع  هب  رهاظ  ظفح  يارب  نامثع 
.تسا

»؟ تسیچ تدرد  ، دوعسم رسپ  يا  :» دیسرپ نامثع 

« .ما هدش  بکترم  هک  تسا  یناهانگ  نم  درد  :» داد خساپ  گنردیب  دوعسم  نبا 

»؟ يراد لیم  يزیچ  ایآ  :» دیسرپ رطاخ  نیمه  هب  ، دبلط یم  يایند  تامعن  زا  يزیچ  دیاش  درک  رکف  نامثع 
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« .دهد رارق  شیوخ  تمحرم  دروم  ارم  راگدرورپ  هک  تسا  نیا  میوزرآ.مبلط  یم  ار  ادخ  تمحر  :» تفگ خساپ  دوعسم  نبا 

»؟ مروایب وت  يارب  بیبط  یهاوخ  یم  ایآ  :» درک لاؤس  نامثع 

« .تسا هدرک  رامیب  ارم  بیبط  :» داد خساپ 

هقیـضم رد  یلام  ظاحل  زا  دوعـسم  نبا  هک  یلاح  رد  دوب  هدرک  مورحم  لاملا  تیب  قوقح  زا  ار  دوعـسم  نبا  نامثع  هک  دوب  اـه  تدـم 
هچنآ یهاوخ  یم  ایآ  :» تفگ دوعسم ، نبا  هب  ، دنک ناربج  ار  شیاهدگل  هنایزات و  تابرـض  هرهاظ  هکنیا  يارب  نامثع  لاح  نیا  رد  دوب 

؟ منادرگربوت هب  ، ما هتشادزاب  وت  زا  هک  ار 

»؟ يا هداتفا  ششخب  رکف  هب  تسا  کیدزن  مگرم  هک  لاح  يدادن و  متشاد  مزال  هک  یماگنه  :» دومرف دوعسم  نبا 

»؟ مهدب تنادنزرف  هب  ار  وت  مهس  یهاوخیم  ایآ  :» دیسرپ درک و  يرگید  لاؤس  نامثع 

وت يرمتـسم  قوقح  هب  نم  نادنزرف  :» تفگ درک و  تکاس  ار  وا  ینکـش  نادند  باوج  اب  ، دوب یهاگآ  هدیمهف و  درم  هک  دوعـسم  نبا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  » دمحم ترـضح  ، ادـخ بیبح  زا  نوچ.دـنناوخب  ار  هعقاولا » » هروس بشره  هک  ما  هتفگ  اهنآ  هب  نم.دـنرادن  يزاین 

: دومرف هک  مدینش  « ملسو

.« (1) دباین هار  وا  هب  تکالف  رقف و  رخآ  ات  ، دناوخب بشره  ار  هعقاولا  هروس  سکره  »

.تسویپ رگید  راید  هب  تسبایند و  زا  تخر  دوعسم  نبا  یتاظحل  زا  سپ  تفر و  تساخرب و  نامثع 

اب ار  وا  ، نامثع عالطا  نودـب  ماگنه  بش  ، دـناوخن زامن  دوشنرـضاح و  شا  هزانج  رب  ناـمثع  هک  دوب  هدرک  تیـصو  دوعـسم  نبا  نوچ 
هب مارتحا 

645 ص :
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.(1) دندرک نفدو  دندرب  « عیقب ،» ناتسربق

646 ص :

23 هحفص - رگید يارس  - 1
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لمع يوزارت 

.درک لاؤس  ار  شگرم  زا  دعب  تشونرس  باوخ  رد  يدرف  هک  تسا  هدومرف  لقن  « مالسلاراد » باتک رد  « يرون یجاح  » موحرم

ینارون يا  هسیک  دید  ناهگان.دش  تحاران  یلیخ  هعقاو  نیا  زا  .تسا  شناهانگ  زا  رتالاب  ، شتانـسح يوزارت  هفک  هک  دـید  خـساپ  رد 
.درب نییاپ  ار  نآ  داتفا و  شتانسح  هفکرد 

»؟ دیدرگ نم  تاجن  ثعاب  هک  تسیچ  ینارون  هسیک  نیا  :» دیسرپ

يور رب  یکاـخ  تشم  مـه  وـت  ، ربـق ندرک  رپ  ماـگنه  ، نمؤـم نـالف  هزاـنج  عییـشت  رد  ، زور نـالف  رد  يراد  رطاـخب  اـیآ  :» دینـش خـساپ 
.« (1) تفرگ رارقوت  لمع  يوزارت  رد  ینارون  هسیک  نامه  تروص  هب  لمع  نیا.یتخیرواربق 

647 ص :

151 هحفص 1 دلج ، شنیرفآ زار  یگدنب  - 1
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زاّیا بدا 

هب تخت  زا  ناطلس  يزور  هک  دح  نیا  ات.تسا  هتشاد  زاّیا » دوخ «، مالغ  هب  يدیدش  هقالع  « يونزغ دومحم  ناطلـس  » هک تسا  روهـشم 
رد دیدش  ضارتعا  دروم  لمع  نیا.دیامن  لمع  ناطلـس  دهد و  روتـسد  وا.دنیـشن  تخترب  يو  ياج  هب  هک  تساوخ  زاّیا  زا  ودمآ  ریز 

.تفرگ رارق  نایراب 

مهب روضح  یتنطلس  هاگراکش  رد  دعب  زور  نانآ  همه  داد  روتسد  ، دهدب نایراب  رد  تاضارتعا  هب  یخـساپ  هکنیا  يارب  دومحم  ناطلس 
.دنناسر

رب راوس  هک  یلاح  رد  تفرگ و  تسد  رد  ، دوب هدرب  هاگراکـش  هبدوخ  هارمه  هک  ار  یتارهاوج  هبعج  ، دومحم ناطلـس  ، دـعب زور  حـبص 
سکره تفگ «: درک و  ناـیفارطا  هب  ور  سپـس.دومن  شخپ  دوـخ  فارطا  هب  تـسد  اـب  ار  تارهاوـج  ، دوـب تـکرح  لاـحرد  بـسا و 

« .تسا شدوخ  هب  قلعتم  ، درادرب ار  تارهاوج 
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.دنتفر تارهاوج  يوجتسج  هبو  دندش  قرفتموا  درگ  زا  هاش  نایفارطا  دوب ، هدش  شخپ  اجنآ  رد  تارهاوج  نوچ 

هدهاشم شرانک  رد  ار  زاّیا  دینادرگرب و  ور  ناطلس  ، نیب نیا  رد 

دوـخ دزن  ار  تارهاوـج  بحاـص  هاـش و  نم  تفگ «: شخـساپ  رد  زاـّیا  ، تسا هتفرن  تارهاوـج  نتفاـی  يارب  ارچ  دیـسرپ  يو  زا.دوـمن 
»؟ تسا تارهاوج  يوجتسج  هب  يزاین  هچ  لاح  ، مراد

زایا یلو  دـیتفر  امـش  همه  ، تسا هنوگچ  دـینیبب  ار  زاّیا  بدا  :» تفگ ناـنآ  هب  دومحم  ناطلـس  ، دنتـشگزاب هاـش  ناـیفارطا  هک  یماـگنه 
.تفگ خساپ  نانآ  تاضارتعا  هب  بیترت  نیا  هب  »و  .دنام نم  رانکرد 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  بدا  بدا ، نآ  ، دـشابن روصتم  نآ  قوف  هک  ییاج  ات  ، دـیربب الاب  هبترم  اه  نویلیم  ار  زاـّیا  بدا  لاـح 
.« (1) تسا یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هب  تبسن  وا  تیب  لهاو  « ملسو

649 ص :

98 هحفص - جارعم - 1
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مالعا تسرهف 

ریوصت

651 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 671 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت
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ریوصت

653 ص :

( ماکحا قالخا و   ) دیهش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 684زکرم  هحفص 673 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ذخام تاصخشم 

ریوصت
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تثعب داینب  ناناوجون  ناکدوک و  دحاو  ياهباتک  رگید 

ریوصت
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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