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تفگش ياهناتساد 

باتک تاصخشم 

تاصخشم بیغتسد . نیسحلادبع  ملقب  تفگـش / ياهناتـساد  روآدیدپ :  مان  ناونع و  . 1360  - 1292 نیسحلادبع ، بیغتسد ، هسانـشرس : 
هدـش رهم  تشاددای :  مود ) پاچ   ) لایر 200 لاـیر ؛   200 کـباش :  سکع . 324 ص :. يرهاظ :  تاصخـشم  . 1362 ابص ، نارهت : رـشن : 

. موس پاـچ  تشادداـی :  رذآ 1361 . مود : پاـچ  تشادداـی :  بیغتـسد . مشاهدـمحم  حیحـصت  مـیظنت و  همدـقم و  ناوـنع : هحفـص  يور 
 : ییوید يدنب  هدر  BP249/5/د5د2 1362  هرگنک :  يدنب  هدر  یقالخا  ياهناتساد  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

م630-63 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/68

نارگید تشذگرس  زا  زردنا 

نارگید تشذگرس  زا  زردنا 

نارگید تشذگرس  ناتساد و  هب  ار  یناسنا  عبط  هک  تسین  هدیشوپ  درخ ،  نابحاص  رب   ( 1 ِباْبلَْالا ( )  ِیلوُال  ٌةَْربِع  ْمِهِصَصَق  یف  َناک  ْدََقل  ) 
یمـسر لغـش  هتـشاد و  یقنور  ییوگ  هصق  رازاب  قباس  رد  ورنیا  زا  درب ،  یم  رفاو  یتذل  اه  هصق  ندـناوخ  ندینـش و  زا  تسازـسب و  یتبغر 

یم غورد  رسارس  ياهناّمر  جّیهم و  ياهناتساد  لقن  هب  ناگدنناوخ ،  هجوت  بلج  يارب  تاعوبطم  تایرشن و  رتشیب  مه  هرود  نیا  رد  هدوب و 
رـسارس اهنیا  هک  دـنناد  یم  همه  هکنآ  اب  تساجنیا  بجعت  و  دـنیامن .  یم  همجرت  ار  یجراخ  تالجم  یگتخاس  ياهناتـساد  اـی  دـنزادرپ و 

هک دش  هراشا  هک  ینامه  رگم  تسین  نیا  دنریگ و  یم  شوگ  ای  دـنناوخ  یم  مامت  علو  قایتشا و  اب  لاح  نیع  رد  تسا ،  یگتخاس  غورد و 
هب نآ  زا  تخادـنا و  راک  هب  حیحـص  هار  رد  ار  هزیرغ  نیا  ناوت  یم  هک  یلاح  رد  تسا  لیام  اهتـشذگرس  اـه و  هصق  هب  ـالوصا  ناـسنا  عبط 

ار هدافتـسا  تیاهن  تلفغ  باوخ  زا  اـهلد  ندـش  رادـیب  نتفرگ و  تربع  يارب  ناوت  یم  هزیرغ  نیا  زا  درب .  ناوارف  ياـه  هرهب  هجو ،  نیرتهب 
رد هچنانچ  تفرگ  زردنا  نارگید  ناینیـشیپ و  تشذگرـس  زا  دـشاب  یجایتحا  یغورد  ياهناتـساد  لعج  فیرحت و  هب  هکنیا  نودـب  دومن و 
رد طول  نوعرف و  حون و  دوـمث و  داـع و  ماوـقا  زا  هدـش و  روآداـی  ررکم  ار  ناینیـشیپ  یقیقح  ياـیاضق  یعقاو و  تشذگرـس  دـیجم  نآرق 

ررکم دنشاب و  رذحرب  ییاهتبوقع  نینچ  زا  هک  دهد  یم  زردنا  ار  نارگید  هتفگ و  نخس  ناشدب  تبقاع  زا  هدومرف و  ثحب  ددعتم ،  ياهاج 
زا و   ( 3  ( ) 2 دوش ( ؟  هبنتم  ناشیا  تشذگرـس  زا  هک  تسه  يا  هدنریگ  تربع  ایآ  دریگب ؟  زردنا  هک  تسه  یـسک  ایآ  دـیامرف ( ( :  یم 
یم هروس  رخآ  رد  هاـگنآ   ( 4 ِصَـصَْقلا ( )  َنَسْحَا  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  هدومرف و (  ریبعت  اـه  هصق  نیرتـهب  هب  شناردارب  فسوی و  ناتـساد 

 ( 5 ِباْبلَْالا ( )  ِیلوُِال  ٌةَْربِع  ْمِهِـصَصَق  یف  َناک  ْدََـقل  درخ ( . ) )  نادـنوادخ  يارب  تسا  یتربع  ناشیا  تشذگرـس  رد  هنیآ  ره  دـیامرف ( ( : 
یم دوخ  هب  ایند  راد  رد  يدـب  یکین و  شاداپ  لامعا و  هجیتن  یقالخا و  تاکن  زا  دریگ و  یم  زردـنا  ناشیا  تشذگرـس  زا  یلقاع  ره  ینعی 

اهیتخس رد  يرابدرب  زا  ناشتالاح  هتشذگ و  ناربمغیپ  زا  ررکم  ياهاج  رد  دهد .  یم  حیجرت  اطخ  رب  ار  باوص  زیمت و  هاچ  زا  ار  هار  دیآ و 
رتشیب هکلب  تسا .  هداد  ار  نخـس  داد  فدـه ،  هار  رد  مدـق  تابث  يرادـیاپ و  دـصقم و  مارم و  هب  ندیـسر  هار  رد  يراکادـف  اهتبیـصم و  و 

 - تسا تیناسنا  لامک  هب  ندیسر  هار  هک  ار -  یقالخا  یلاع  ياهلمعلاروتسد  الثم  دیامرف ؛  یم  نایب  ناتساد  نمـض  ار  اهزردنا  اهتمکح و 
نمض ار  ینیوکت  روما  ياهتمکح  شنیرفآ و  ياهزار  ای  و   ( 6 دیامرف ( .  یم  نایب  شدنزرف  هب  تیصو  نمض  میکح ) )  نامقل  لوق ( (  زا 
ياه هصق  نمض  نایب  نیرتهب  هب  ار  ادخ   ( 7 هار (  رد  قافنا  هقدص و  راثآ  زا  نآ  ریاظن  و  دوش .  یم  روآدای  رضخ ) )  یسوم و  ناتـساد ( ( 

هراشا دوخ  رـصتخم  همدـقم  رد  مرتحم  فل  ؤم  هچنانچ  هدـش -  باتک  نیا  فیلءاـت  ببـس  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  دـناسر .  یم  نوگاـنوگ 
هک دراد  يا  هداعلا  قوف  یقالخا  هجیتن  رفاو و  يا  هرهب  یناتـساد  ره  هک  تسا  نارگید  تشذگرـس  زا  ناگدنناوخ  نتفرگ  رزدـنا  هدومرف - 
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هـصق نمـض  هظعوم  حالطـصا  هب  دوش و  یم  لصاح  رتهب  هار  نیا  زا  هجیتن  نیا  هک  تسا  نارگید  ناتـساد  هب  یناـسنا  عبط  هجوت  ناـمه  رثا 
 . دشاب یتسار  یقیقح و  هصق  رگا  اصوصخم  دنک ،  یم  رثا  رتشیب 

بیغ هب  نامیا 

هک تسا  يروما  ریاس  داعم و  ءادبم و  هب  هدیقع  رب  مالسا  سدقم  نید  ساسا  هک  تسا  نیا  تسا ،  يرتشیب  تقد  لباق  هک  يرگید  عوضوم 
رتیوق شنامیا  دشاب ،  هتشاد  رواب  رتشیب  صخش  ار  سح  ياروام  روما  هچره  تسا ،  بیغ ) )  حالطـصا ( ( ،  هب  رانکرب و  يرـشب  ساوح  زا 

هک تسا  یتسرد  ياهباوخ  دـنک  یم  دایز  اعبط  ار  بیغ  هب  نامیا  هک  ییاههار  نیرتهب  زا  یکی  تسا .  رتکیدزن  راگدرورپ ،  برق  ماقم  هب  و 
لایخ هک  دراد  جراخ  رد  مه  یقدـص  دـهاش  دـیامن و  یم  كرد  ار  یناـهنپ  روما  سح  يارواـم  ملاـع  هب  یناـسنا  سفن  لاـصتا  هطـساو  هب 
ادـیپ بیغ  هب  يرتشیب  نامیا  دـنراد ،  هقداص  يای  ؤر  هک  یناسک  تسا .  بیغ  ملاع  هب  طوبرم  هدـید  باوخ  رد  ار  هچنآ  هکلب  هدوبن  ضحم 

ياهای ؤر  رب  لمتـشم  باتک  نیا  هک  رظن  نیا  زا  دوش .  یم  رتدایز  ناشبیغ  هب  نامیا  دنراد ،  یم  رواب  دنونـش و  یم  هک  یناسک  دـننک و  یم 
هک یتسرد  ياهای  ؤر  ندـناوخ  اـب  ناگدـنناوخ  هک  تسا  هدافتـسا  لـباق  هجوت و  روخ  رد  زین  تسا  نآ  یجراـخ  قدـص  دـهاوش  هقداـص و 
دیق رد  ناشرتشیب  هللا  دمحب  رـضاح و  هرود  نابوخ  زا  دنا  هدید  باوخ  هک  یناسک  تسین و  یباتک  چیه  رد  تسا و  رـضاح  نامز  هب  طوبرم 

هب هک  دـمهف  یم  رتهب  هدـنناوخ  نیاربانب ،  دنتـسین .  غورد  کلک و  لها  هک  دـنناد  یم  دـنطوبرم  ناشیا  اب  کیدزن  زا  هک  یئاهنآ  دـنتایح و 
یمالـسا و دـیاقع  تیوقت  رظن  زا  باتک  نیا  اذـل  هریغ .  داعم و  هب  داقتعا  هب  دـسرب  ات  تسا  تعیبط  هدام و  ملاع  قوف  يرگید  ملاـع  یتسار 

 . تسا دیفم  هداعلا  قوف  هدام ،  ياروام  بیغ و  ملاع  هب  نامیا 

رضاح رصع  رد  ع )  همئا (  تازجعم 

زا يا  هزجعم  هب  طوـبرم  نآ  ياهناتـساد  رتـشیب  هک  تسا  نیا  باـتک  نیا  تایـصوصخ  هلمج  زا  يدـه :  همئا  هـب  کـسمت  رتـشیب و  داـقتعا 
هب شا  هدـیقع  رتدایز و  هداوناخ  نیا  هب  شدامتعا  هدـنناوخ  هدـش و  عقاو  رـضاح  ناـمز  رد  هک  تسا  تراـهط  تمـصع و  تیبلها  تازجعم 

ددرگ یمن  فرحنم  قح ،  بهذم  میقتسم و  طارص  زا  دروخ و  یمن  ار  اهدایـش  ءوس  تاغیلبت  بیرف  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  رتمکحم  ناشیا 
قح تردـق  يراجم  ناشیا  هک  دـنیب  یم  نوچ  درب ؛  یم  یقاب  یفاو  ياـه  هرهب  هدـش ،  کـسمتم  رتشیب  ناـنآ  تیاـنع  لـیذ  هب  هوـالع ،  هب  . 

 . ددرگ یم  رتدایز  ناگدـنناوخ  ياهلد  رد  تسا ،  نید  ساسا  هک  ناـشیا  تبحم  نینچمه  دـنهد و  یم  هنوگچ  ار  قلخ  تاـجاح  دنتـسه و 
اهتبیـصم و رد  ای  دشاب  سویءام  دوخ  تداعـس  زا  تسپ و  هزادـناره  صخـش  هک  تسا  نآ  باتک  نیا  عفانم  هلمج  زا  سءای :  زا  يریگولج 

ددرگ یم  رتدایز  شیادخ  هب  شدیما  دوش و  یم  نوگرگد  شلاح  دارفا  نیا  تشذگرـس  هعلاطم  اب  دشاب  هدش  عقاو  يا  هداعلا  قوف  دـیادش 
شیاه هتشذگ  دنک و  یم  هیهت  يا  هشوت  دراد  شیپ  رد  هک  یکانلوه  رفـس  يارب  هدز  ییاپ  تسد و  دوش  یم  یهلا  تمحر  ياقل  قاتـشم  و 

هدـش عقاو  مومع  هدافتـسا  دروم  باتک  نیا  تسا  راودـیما  همتاخ  رد  دروآ .  یمن  رد  اپ  زا  ار  وا  يداـم ،  تاـمیالمان  دـنک و  یم  ناربج  ار 
هب زاریش -  دریگ . . . .  رارق  ناگمه  سرتسد  رد  يدعب  ياهدلج  پاچ  ات  دوش  تیانع  یقیفوت  دنربب و  نآ  زا  یفاک  هرهب  زیزع  ناگدنناوخ 

بیغتسد مشاه  دمحم  دیس   47  . 9 قباطم 18 .  ناضمر ،  كرابم  هام  خیرات 18 

فل ؤم  همدقم 

دهاش اهنآ  زا  کیره  هک  ما  هدینـش  هدید و  نیقی  اوقت و  نابحاص  نیحلاص و  ناگدنب  زا  ییاهناتـساد  دوخ ،  رمع  تدـم  رد  فیعـض ،  نیا 
همئا دیجم و  نآرق  هب  لسوت  راثآ  ندید  تاداعس و  تاجرد و  هب  لین  تاوعد و  تباجتسا  تامارک و  زورب  زا  هّیهلا  فاطلا  رب  تسا  یقدص 

اوق و فعض  ینعی  گرم  ياهدصاق  هتشذگ و  زا 65  رخآ و  هب  ور  مرمع  نینس  هک  ماگنه  نیا  رد  نیعمجا .  مهیلع  هّللا  تاولص  نیرهاط - 
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زا هچنآ  متـساوخ  دـهد ،  یم  تراشب  نینم ،  ؤم  ریاس  نیرهاط و  دادـجا  تاقالم  لیلج و  بر  راوج  رد  لیحر  برق  هب  ارم  ضارما ،  موجه 
مراد تسود  ار  ناـشیا  نکل  متـسین  نیحلاـص  داـبع  زا  دـنچره   - 1 ضرغ :  دـنچ  هب  مـنک  تـبث  قاروا  نـیا  رد  مراد  رطاـخب  اهناتـساد  نآ 

هچنانچ  - 2 ناشیا ) )  زا  وگرب  یتسین  ناشیا  زا  رگ  منیبب ( ( -  ار  اهنآ  مونشب و  اهنآ  زا  مسیونب و  اهنآ  زا  میوگب و  اهنآ  زا  هک  مدنموزرآو 
ِرْکِذ َْدنِع  تمحر (  نیا  لومـشم  زیزع  ناگدنناوخ  هدنـسیون و  تسا  دیما  دوش ،  یم  لزان  ادخ  تمحر  نابوخ  دای  دزن  هدیـسر  ثیدح  رد 

یلعا و ملاع  هب  بولق  تبغر  بیغ و  هب  نامیا  تیوقت  بجوم  اهناتـساد  نیا  زا  کیره  نوچ   - 3 میشاب .   ( 8 ُۀَمْحَّرلا ( ، )  ُلْزنَت  َنیِحلاّصلا 
تالکشم دیادش و  رد  اصوصخ  دنوش و  دنم  هرهب  ناگدنناوخ  ریاس  منادنزرف و  ات  مدرک  تبث  ار  اهنآ  تسا ،  راگدیرفآ  ترضح  هب  هجوت 

بتارم لیـصحت  رد  یعـس  هچنانچ  یمتح  تسا  يراثآ  ار  لسوت  اعد و  هک  دننادب  دنراد و  يوق  راگدرورپ ،  هب  لد  دنوشن و  سءای  راچد  ، 
راگدرورپ اب  اهنآ  هعلاطم  زا  يزیزع  نم  زا  سپ  دیاش   - 4 تسا .  نوزفا  يرشب  كاردا  دح  زا  هک  تسا  یتاجرد  تاماقم و  ار  نیقی  اوقت و 

 . دیامرف دای  ار  هایسور  نیا  شتمحر ،  لضف و  هب  مه  دنوادخ  ددرگ ،  شبیصن  یشوخ  لاح  دنک و  دای  ار  وا  دوش و  انشآ  دوخ 

دزادنا یم  ریخءات  هب  ار  گرم  هقدص   - 1

ازریم ياقآ  موحرم  ناشراوگرزب  یئاد  ضراع  یتخـس  ضرم  هک  ینامز  دـندومرف  هک  مدینـش   ( 9 يوضر ( ) )  دـمحم  دیـس  ياـقآ  زا ( ( 
 ) ) موحرم ینابر  ملاع  هب  ار  ناشـضرم  هک  دـندومرف  رما  دـندرک ،  سءای  راهظا  ناشیا  هجلاعم  زا  ابطا  هک  يروط  هب  دـش ،  یتالحم  میهاربا 

میدرک و فارگلت  ناهفـصا  هب  مه  ام  میهد ،  ربخ  دـندوب ،  ازریم  بانج  تدارا  هقالع و  دروم  هک  يدابآدـیب ) )  داوج  دـمحم  خیـش  جاـح 
تیانع افـش  دنوادخ  ات  دـیهد  هقدـص  ناموت  تسیود  غلبم  دـنداد  باوج  اروف  میدرکربخ ،  اب  ازریم  تخـس  ضرم  زا  ار  يدابآدـیب  موحرم 

 . تفای افـش  ازریم  هلـصافالب  میدرک و  میـسقت  ارقف  نیب  هدروآ  مهارف  دوب  روطره  نکل  دوب ،  دایز  ناـمز  نآ  رد  غلبم  نآ  دـنچره  دـیامرف . 
اب مدرک و  ربخ  اب  افارگلت  ار  يدابآدیب  موحرم  ادتبا  نم  دندرک ،  سءای  راهظا  ابطا  دندش و  ضیرم  یتخـس  هب  یتالحم  يازریم  رگید  هبترم 

هاگنآ دندش  موحرم  ازریم  ضرم ،  نامه  رد  هرخالاب  ات  دیـسرن  یباوج  ناشیا  زا  مدوب ،  هدرک  تساوخرد  لوبق و  ار  فارگلت  باوج  هکنیا 
ناتساد نیا  زا  دوش .  یمن  يریگولج  هقدص  هب  هدیسر و  ازریم  یمتح  لجا  هک  دوب  نیا  يدابآدیب  موحرم  ندادن  باوج  ببـس  هک  متـسناد 

رد دزادنا و  ریخءات  هب  ار  گرم  هکلب  دوش  لیجعت  ضیرم  يافش  رد  تسا  نکمم  هقدص  هطساو  هب  هکنآ  یکی  دوش  یم  هدیمهف  بلطم  ود 
لقن ییاهناتـساد  هدیـسر و  تیب :  لها  زا  یتایاور  الب ،  مسق  داتفه  عفد  رمع و  لوط  گرم و  ریخءاتو  ضیرم  يافـش  رد  هقدص  ریثءات  هراب 
هبیط هملک  باتک ( (  یناکرـسیوت و  موحرم  رابخالا ) )  یلائل  باتک ( (  هب  نیبلاط  تسا ،  هوزج  نیا  عضو  زا  جراخ  اهنآ  رکذ  هک  هدیدرگ 

اعد و دشاب  ادخ  یمتح  تمکح  فلاخم  صخش ،  ياقب  دشاب و  یمتح  لجا  هاگره  هکنآ :  رگید  بلطم  دننک .  هعجارم  يرون  موحرم  ( ( 
 ، بلطم نیا  دییءات  يارب  دوب و  دـهاوخ  دـنم  هرهب  نآ  يورخا  يویند و  هیریخ  راثآ  ریاس  زا  دـنچره  دوش  یم  رثا  یب  تهج  نیا  زا  هقدـص 

 . ددرگ یم  لقن  يرگید  ناتساد 

درادن جالع  یمتح  لجا   - 2

هک مدینـش  یتالحم  رفعج  دـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  زا  تفگ  هک  مدینـش  شورف ،  وکاـبنت  هب  روهـشم  نیـسحمالغ  جاـح  موحرم  زا 
یم دندوب و  ناشرتسب  فارطا  املع ،  ناگرزب  زا  يا  هدع  نسح ،  دمحم  ازریم  جاح  يزاریـش ،  مالـسالا  ۀجح  موحرم  ضرم  ماگنه  دومرف 
هفوک دجسم  رد  اصوصخم  هکربتم  نکاما  رد  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  مرح  رد  اصوصخم  هفرـشم  دهاشم  زا  کیره  رد  دنتفگ 

تسا و هدش  هداد  تترضح  یتمالس  يارب  يرایسب  ياه  هقدصو  دنناهاوخ  دنوادخ  زا  ار  امش  يافـش  دنا و  هدش  فکتعم  رایخا  زا  يا  هدع 
زا سپ  ازریم  موحرم  دراد .  یم  هاگن  ناناملـسم  يارب  دشخب و  یم  افـش  ار  امـش  دـنوادخ  اه  هقدـص  اهاعد و  تاکرب  زا  هک  میراد  نیقی  ام 

ناشیا یمتح  لجا  هک  دوب  هدـش  مهلم  بانج  نآ  ایوگ  ُِلئاسَْولا ، ) )  ُهَتَمْکِح  ُّدُرَی  ْنَم ال  ای  دومرف ( ( :  ار  هلمج  نیا  تاـملک ،  نیا  ندـینش 
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 . دنک یمن  یهلا ) )  یمتح  تمکح  زا ( (  يریگولج  اه  هلیسو  نیا  هک  دومرف  هراشا  اذل  تفر و  دیاب  هدیسر و 

گرم ماگنه  نآرق  توالت   - 3

ازریم جاح  موحرم  منک .  لقن  زین  ار  ناشیا  توم  ناتساد  متشاد  تسود  دش  يرکذ  یتالحم  يازریم  توم  ضرم  زا  مکی  ناتساد  رد  نوچ 
ات دناوخ  ررکم  رـشح و  هروس  رخآ  تایآ  توالت  هب  دومرف  عورـش  یتالحم  يازریم  راضتحا ،  تعاس  رد  دومرف :  یم  ینورزاک  لیعامـسا 

دومرف لاحترا  یلعا  ملاع  هب  شفیرش  حور  اجنیمه   ( 10 ُمالَّسلا ( )  ُسُوّدُْقلا  ُِکلَْملاَوُه  ِّالا  َهِلا  يذَّلا ال  ُهَّللاَوُه  هیآ ( :  طسو  رد  رخآ  هبترم 
يوزرآ تسا  نیمه  دریمب و  دشاب و  ادـخ  دای  هب  لدو  نابز  رمع ،  رخآ  هظحل  هک  تسا  نیمه  تداعـس  مامت  یتسار  و  ُهُفُْطل )  یفْخَی  الَو  ) 

 ( ع َنیرِهاّطلا (  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  ِهاِجب  اْریَخ  انِْرمَا  َۀَمَتاخ  ْلَعْجا  َّمُهّللَا   ( 11 َنوُِسفانَتُْملا ( )  ِسَف  انَتَْیلَف  َِکلذ  یفَو  نامیا ( :  لها  مامت 

تسا يونعم  يدیلپ  تبانج ،   - 4

دندروآ و فیرشت  زاریـش  هب  رهـشوب  قیرط  زا  هرونم  هنیدم  هب  فرـشت  دصق  هب  رکذلا ،  قباس  يدابآدیب  موحرم  هک  دندومرف  يوضر  ياقآ 
تعامج زامن  هماقا  يارب  لزنم  نامه  رد  دندوب و  نامهیم  يا  هزاغم  ربکا  یلع  ياقآ  لزنم  رد  دندومرف و  فقوت  رهـش  نیا  رد  هام  ود  بیرق 

ناذا زا  سپ  دوب  هدـش  بجاو  نم  رب  تبانج  لـسغ  یبش  دـندش .  یم  رـضاح  صاوخ  زا  یعمج  تقو ،  هس  ره  ناـشروضح  ضیف  كرد  و 
ياقآ تمدـخ  نتفر  مزاع  هک  مدـید  ار  مالـسالا  خیـش  رقاب  دـمحم  خیـش  جاح  هاـگان  ماـمح ،  نتفر  دـصق  هب  مدـمآ  نوریب  هناـخ  زا  حـبص 
مدوخ شیپ  هدرک  تقفاوم  ناشیا  اب  اذـل  مراد ،  مامح  دـصق  میوگب  مدرک  اـیح  نم  میورب ،  ییآ  یمن  رگم  دـنتفگ  نم  هب  دوب ،  يدابآدـیب 

 ، میدش دراو  ناشیا  رب  ود  ره  نوچ  مور .  یم  مامح  هب  دعب  منک و  ضرع  يدابآدیب  ياقآ  تمدخ  یمالس  مور  یم  تسا  دایز  تقو  متفگ 
مامح دومرف ( ( :  مشوگ  رد  هتـسهآ  مدرک ،  هحفاصم  هتفر  کیدزن  نم  دـعب  تسـشن ،  درک و  هحفاصم  ناشیا  اب  مالـسالا  خیـش  ياقآ  لوا 

اجک يوضر  ياقآ  تفگ  مالسالا  خیـش  موحرم  متـشگرب ،  يراسمرـش  تلجخ و  اب  مدیزرل و  دوخ  هب  ناشیا  عالطا  زا  نم  دوب . ) )  رتمزال 
تبانج و ثدح  هک  دوش  یم  هتسناد  یبوخ  هب  ناتـساد  نیا  زا  دراد .  يرتمزال  راک  هک  دورب  دیراذگب  دومرف  يدابآدیب  موحرم  يور ؟  یم 

روصت نینچ  ملع  لها  زا  یضعب  هچنانچ  هتـشاد ،  ررقم  یماکحا  اهنآ  يارب  سدقم  عراش  هک  دنتـسین  هضحم  هیرابتعا  روما  زا  ثادحا  ریاس 
عون کی  ینعی  دنتـسه ؛  یعقاو  یقیقح و  روما  زا  امامت  تبانج  اصوصخ  وضو  لسغ و  تابجوم  مامت  ینعی  اهثدـح  مامت  هکلب  دـنا ،  هدرک 

ترـضح اب  روضح  تاجانم و  هک  زامن  اب  یتبـسانم  چیه  لاح  نآ  رد  هک  دوش  یم  حور  ضراع  اهنآ  هطـساو  هب  یگریت  تفاثکو و  تراذق 
طخ سم  دجاسم و  رد  فقوت  تلاح  نآ  رد  دشاب ،  ضیح  تبانج و  دـننام  ربکا  ثدـحرگا  تسا و  لطاب  زامن  درادـن و  تسا  راگدـیرفآ 

زا هیآ  تفه  زا  شیب  ندـیباوخ و  ندروخ و  زیچ  تلاـح  نآ  رد  هک  تسا  يوـنعم  تراذـق  ناـمه  هطـساو  هب  تسا .  مارح  زین  دـیجم  نآرق 
تسا تمحر  هکئالم  تاقالم  جاتحم  تخس  رضتحم  تلاح  نآ  رد  اریز  تسا ( ؛  هورکم  ندش  رـضاح  رـضتحم  دزنو  ندرک  توالت  نآرق 

هب امامت  هک  ضیح  تبانج و  تلاـح  رد  تاـهورکم  تاـمرحم و  زا  اـهنیا  ریغ  و  دـنرفنتم )  تخـس  ضیح  تباـنج و  تراذـق  زا  هکئـالم  و 
هیناسفن تادهاجم  هطساو  هب  هک  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  ناوریپ  نایعیش و  زا  نیصلاخ  زا  یـضعب  هک  تسا  يونعم  تراذق  نآ  هطـساو 

هچنانچ دنمهفب  ار  تراذق  نآ  تسا  نکمم  دننک  یم  كرد  ار  سح  ياروام  روما  هداد و  ینشور  لد  اهنآ  هب  دنوادخ  هیعرـش  تاضایر  و 
زا تسا  هدرک  لقن  ینباکنت  موحرم  ءاملعلا  صصق  باتک  رد  هلمج  نآ  زا  تسا  رایسب  ناتساد  نیا  ریظن  و  دومرف .  كرد  يدابآدیب  موحرم 
رد مدومن و  یم  لیـصحت  تایلاع  تابتع  رد  هک  تفگ  یم  مردپ  تفگ  هک  یجیهال  نیدباعلا  نیز  دیـس  نبا  میرکلادـبع  دیـس  اقآ  موحرم 

راوگرزب نآ  هذـمالت  دومرف و  یمن  سیردـت  تلوهک ،  هطـساو  هب  اقآ  دوب و  همحرلا -  هیلع  یناهبهب -  دـیحو  رقاب  اـقآ  موحرم  ناـمز  رخآ 
هب رفن  دنچ  ام  تفگ و  یم  سرد  یحطس  ار  هعمل  حرش  هک  تشاد  یـسرد  سلجم  شا  هناخ  رد  كربت  يارب  اقآ  نکل  دندرک  یم  سیردت 
اقآ سرد  تقو  دوب و  هدـش  اضق  مه  زامن  دـش و  ضراع  مالتحا  ارم  يزور  اضق  زا  میدـش .  یم  فرـشم  وا  سرد  سلجم  هب  كربت  دـصق 
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میدـش سلجم  دراو  سپ  منک .  یم  لسغ  هتفر  مامح  هب  اجنآ  زا  دوشن و  توف  سرد  ات  سرد  هب  مور  یم  متفگ  دوخ  هب  سپ  دوب ،  هدیـسر 
مه و راثآ  هعفد  کی  هب  دومن ،  یم  رظن  سلجم  فارطا  هب  تشاشب  تجهب و  لامک  اب  دـش  دراو  نوچ  دوب و  هدرواین  فیرـشت  زونه  اـقآ  و 
هب اقآ  مورب  متـساوخ  نوچ  نم  دنتفر و  دنتـساخرب و  همه  دیورب و  دوخ  لزانم  هب  تسین  سرد  زورما  دومرف  دـش و  رهاظ  شا  هرـشب  رد  مغ 

ار نآ  تسا  طاسب  ریز  یمک  لوپ  يا  هتـسشن  هک  اـجنآ  رد  دومرف  دوبن ،  رگید  یـسک  دـنتفر و  همه  نوچ  متـسشن  سپ  نیـشنب ،  دومرف  نم 
دـلج 3 لئاسولا ،  كردتـسم  باتک  رد  هلمج  نآ  زا  و  وشم .  رـضاح  یـسلجم  نینچ  رد  تبانج  اب  دـعب  هب  نیا  زاو  نک  لـسغ  ورب  رادرب و 
رد هنـس 1246  رد  هک  هدرک  لقن  ینیوزق  رقاب  دـمحم  دیـس  بانج  تامارک  تاماقم و  بحاص  راوگرزب  ملاع  تالاح  لیذ  رد  هحفص 401 
زج درک  رارف  تسناوت  سکرهو  دـندش  كاله  رفن  رازه  لـهچ  بیرق  نآ ،  رد  هک  دیـسر  فجن  لـها  هب  یتخـس  نوعاـط  فرـشا ،  فجن 

َِکب دـندومرف ( ( :  دـندوب و  هدرک  ربخ  ار  وا  ع )  نینم (  ؤملاریما  ترـضح  باوخ  رد  بش  نوعاط  ندـمآ  زا  شیپ  هک  روبزم  دیـس  بانج 
رگید دیـس ،  ندرم  زا  سپ  ینعی  دـش ؛  مه  روط  نیمه  يور و  یم  اـیند  زا  نوعاـط  هب  هک  یتسه  یـسک  رخآ  وت  ینعی  يدـَلَو ) )  اـی  ُِمتْخَی 

ار يا  هدـع  دوب و  ندـناوخ  تیم  زامن  شلغـش  سدـقم  نحـص  رد  بش  ات  زور  لوا  زا  دیـس  هزور  همه  تدـم  نیا  رد  دـش و  مامت  نوعاـط 
دیوگ هکنیا  ات  نفد ،  يارب  يا  هدع  نفک و  لسغ و  يارب  ار  يا  هدع  نحـص و  رد  ندروآ  اه و  هزانج  يروآ  عمج  يارب  دوب  هدرک  رومءام 

دوب فرشا  فجن  نیرواجم  رایخا  زا  هک  یمجع  درمریپ  هک  مدوب  دیس  دزن  يزور  تاقوا  نامه  رد  هک  یفجن  یضترم  دیـس  نم  هب  داد  ربخ 
ار وا  دیس  بانج  نوچ  دیسر  یمن  دیس  هب  شتسد  تشاد و  يراک  دیس  بانج  هب  هکنیا  لثم  دومن  یم  هیرگ  درک و  یم  دیـس  هب  رظن  دمآ و 

دـسرب مگرم  اـهزور  نیا  رگا  تفگ  يراد ؟  یتجاـح  متفگ  متفر و  شدزن  هب  سپ  يراد ؟  یتجاـح  سرپـب  وا  زا  دوـمرف  نم  هب  دـید  نینچ 
یم زامن  کی  هزانج  دنچره  رب  دیـس  اه  هزانج  یتدایز  هطـساو  هب  نوچ  دناوخب (  زامن  کی  ادرفنم  ما  هزانج  رب  دیـس  بانج  هک  مدنموزرآ 

مدرمریپ و نامه  رسپ  نم  تفگ  دمآ و  نایرگ  یناوج  ادرف  تفر  درمریپ  دومرف ،  لوبق  مداد ،  ربخ  ار  شتجاح  دیـس  هب  مدمآ  سپ  دناوخ ) 
يارب داد  رارق  دوخ  ياج  ار  یلماع  دیس  دومرف و  لوبق  دیس  دنیامرف ،  تدایع  ار  وا  دیـس  بانج  هک  هداتـسرف  ارم  هدز و  ار  وا  نوعاط  زورما 

شا هناخ  زا  یحلاص  صخـش  هار ،  يانثا  رد  دندمآ  دیـس  هارمه  مه  یتعامج  دمآ و  حلاص  درم  نآ  تدایع  يارب  دوخ  اه و  هزانج  رب  زامن 
تدایع ضیف  هب  ات  میآ  یم  امـش  اب  مه  نم  تفگ  نالف .  تدایع  متفگ  دیور ،  یم  اجک  دیـسرپ  دید  ار  تعامج  دیـس و  نوچ  دـمآ  نوریب 

ات تعامج  نآ  زا  کیره  اب  درک  یم  ترـسم  تبحم و  راهظا  دش و  داش  تخـس  ضیرم  نآ  دـش ،  ضیرم  نآ  رب  دراو  دیـس  نوچ  مسرب ؛ 
ررکم رـس  تسد و  اب  شحوتم و  ریغتم و  ضیرم  نآ  هاگان  درک  مالـس  دش و  دراو  دوب  هدش  قحلم  ام  هب  هار  طسو  رد  هک  یحلاص  درم  نآ 

هدرک و بجعت  نیرـضاح  ماـمت  هک  يروط  هب  نک  نوریب  ار  وا  هک  درک  هراـشا  شدـنزرف  هب  ور و  نوریب  درگرب و  هک  درک  یم  هراـشا  وا  هب 
رد تشگرب  يا  هلصاف  زا  دعب  تفر و  نوریب  درم  نآ  سپ  دوبن  ییانشآ  هقباس  چیه  صخش  نآو  ضیرم  نآ  نیب  هک  یلاح  رد  دندش  ریحتم 

میدیسرپ درم  نآ  زا  ار  شرس  میدش  جراخ  همه  نوچ  درک و  ترسم  تیاضر و  راهظا  دومن و  مسبت  درک و  رظنوا  هب  ضیرم  نآ  هبترم  نیا 
مدش دراو  نوچ  مور  یم  مامح  دعب  میآ و  یم  امش  اب  متفگ  مدید  ار  امش  نوچ  مورب  مامح  هک  مدمآرد  هناخ  زا  مدوب و  بنج  نم  تفگ  ، 

هنوگچ نم  اب  هک  دـیدید  متـشگرب و  هدرک  لسغ  متفر و  نوریب  تسا ،  نم  تباـنج  رثا  رد  هک  متـسناد  مدـید  ار  ضیرم  نآ  دـیدش  رفنت  و 
تسا ینادجو  قیدصت  ناتساد  نیا  رد  دیامرف  یم  بیجع ،  ناتساد  نیا  لقن  زا  سپ  كردتسم  بحاص  دیدرگ .  لاحـشوخ  درک و  تبحم 

 . دنوشن دراو  شراضتحا  لاح  رد  ضئاح  بنج و  هک  هدش  دراو  یبیغ  رارسا  زا  سدقم  عرش  رد  هچنآ  هب 

ضْرَالْا ّیط  ندش  بیصن   - 5

یلع دمحم  دیـس  جاح  موحرم  زا  دومرف  لقن  هیلع -  هّللا  ۀمحر  هرماس -  لیزن  يزاریـش ،  دـهتجم  دومحم  ارزیم  ياقآ  بانج  ققحم  لضاف 
هبلط و فجن ،  ماوق  جاح  هسردم  رد  هک  یتاقوا  رد  دوب  هدـینارذگ  هیناسفن  تادـهاجم  یعرـش و  تاضایر  رد  ار  شرمع  بلاغ  هک  یتشر 
ره دراد و  ضرالا ) )  یط  تسا ( (  یسوط  باب  برد  هک  يزود  هراپ  صخش  هک  دوب  روهشم  بالط  نیب  رد  مدوب  ملع  لیـصحت  لوغـشم 
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هیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  رد  ار  اشع  زامن  دـناوخ و  یم  مالـسلا  يداو  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماقم  رد  ار  برغم  زامن  هعمج  بش 
متـساوخ نم  تسا ،  يور  هدایپ  هار  زور  ود  ابیرقتو  گنـسرف  هدزیـس  زا  شیب  البرک  فجن و  نیب  هک  یتروص  رد  دروآ ،  یم  اـجب  مالـسلا 

وا اب  متقافر  نوچ  مدرک و  تقافر  هدومن و  دـش  دـمآ و  زود  هراپ  حـلاص  درم  نآ  اـب  سپ  منک ،  نیقی  نآ  هب  میاـمن و  قیقحت  ار  بلطم  نیا 
بـش نک و  تکرحالبرک  يارب  زورما  متفگ  متـشاد  دامتعا  وا  هب  هثحاـبم و  مه  نم  اـب  هک  بـالط  زا  یکی  هب  هبنـشراهچ  زور  دـش  مکحم 

راـهظا متفر و  زود  هراـپ  قیفر  دزن  يرثءاـت  کـی  اـب  هبنـشجنپ  بورغ  تفر  نوچ  ینیب ؛  یم  ار  زود  هراـپ  قـیفر  نیبـب  شاـب  مرح  رد  هعمج 
هتفر و البرک  هنافسءاتم  مناسرب و  مقیفر  هبلط  نالف  هب  نالا  دیاب  هک  تسا  یمهم  بلطم  متفگ  دوش ؟  یم  هچ  ار  وت  تفگ  مدرک .  یتحاران 
 ، مداد وا  هب  مدوب  هتـشون  هک  يا  هماـن  سپ  دـسرب ،  وا  هب  بشما  نیمه  هک  تسا  رداـق  ادـخ  وـگب  ار  بلطم  تفگ  مرادـن .  یـسرتسد  وا  هب 

بش تفگ  داد و  نم  هب  ار  همان  نآ  دمآ و  مقیفر  هک  هبنش  زور  ات  مدیدن  ار  وا  رگید  تفر ،  مالسلا  يداو  تمس  هب  تفرگ و  ار  همان  ناشیا 
ضرالا یط  زود ،  هراپ  هک  مدرک  نیقی  مدـید  نینچ  نوچ  داد .  نم  هب  ار  هماـن  نآ  دـمآ و  مرح  هب  زود  هراـپ  قیفر  اـشع  زاـمن  عقوم  هعمج 

توعد ما  هناـخ  هب  ار  وا  سپ  مدرگ .  ضرـالا  یط  ياراد  مه  نم  دوـشب  جرگاـج  هک  منک  تساوـخرد  وا  زا  هک  مدـمآرب  ماـقم  رد  دراد ، 
ناشیا هب  يرـصتخم  ماش  فرـص  زا  سپ  دوب ،  نایامن  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  رهطم  دـبنگ  میتفر و  ماب  تشپ  دوب  مرگ  اوه  نوچ  مدرک 

 ، دوب نم  ندرک  نیقی  يارب  مداد  امـش  هب  هک  يا  همان  نآو  دـیراد  ضرـالا  یط  امـش  مدرک  نیقی  نم  هک  تسا  نیا  توعد  زا  ضرغ  متفگ 
وا ّرس  هک  تسناد  دینـش و  ار  نیا  ات  دوشب .  مه  نم  بیـصن  ضرالا  یط  ات  منکچ  هک  دینک  ییامنهار  ارم  منک  یم  شهاوخ  امـش  زا  لاحلا 
 ، دمآدوخ لاح  هب  هکنآ  زا  سپ  تفر .  ایند  زا  متفگ  مدرک و  تشحو  هک  يروط  هب  داتفا  کشخ  بوچ  لثم  دز و  يا  هحیـص  هدش ،  شاف 

تفگ ار  نیا  هاوخب ،  وا  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ و  درک و  رهطم  دبنگ  هب  هراشا  تساقآ و  نیا  تسد  هب  تسه  هچره  دیـس !  يا  دومرف 
ياملع زا  رگید  رفن  دـنچ  زا  ار  ناتـساد  نیا  دـیدن  ار  وا  یـسک  رگید  مدرک  قیقحت  هچره  دـشن و  هدـید  فرـشا  فجن  رد  رگید  تفر و  و 

رواب ار  هیضق  نیا  هک  دشاب  نارگ  شیارب  دنک و  بجعت  زیزع  هدنناوخ  ادابم  دندرک .  لقن  موحرم  یتشردیس  لوق  زا  همه  هک  مدینـش  مالعا 
بتک رد  هک  تسا  ییاهریظن  بلطم  نیا  يارب  تسین و  يزیچ  ناشناتـسود  زا  یکی  هب  نداد  ضرـالا  یط  نیرهاـط ،  همئا  يارب  اریز  دـنک ؛ 

زا هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  متفه  ماما  تالاح  لیذ  راونالاراحب ،  دـلج 11  رد  هلمج  نآ  زا  تسا .  تبث  تاـیاور 
یماگنه دوب ،  تحاران  نارگن و  وا  زا  تخـس  یفوک  لامج  میهاربا  دوب و  صلاخ  نایعیـش  زا  نوراه و  يارزولا  سیئر  هک  نیطقی  نب  یلع 

دوشن یضار  وت  زا  میهاربا  ات  دومرف  هدومرف و  ییانتعا  یب  وا  هب  ترضح  دش  دراو  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رب  هک 
هنیدم زا  هظحل  کی  رد  زاجعا  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  سپ  ما  هنیدـم  نم  تسا و  هفوک  رد  میهاربا  درک  ضرع  موش ،  یمن  یـضار  وت  زا  نم 

یلع دـید ،  دومرف .  رـضاح  نیطقی  نب  یلع  دـمآ ،  نوریب  شا  هناخ  زا  دز ،  ادـص  ار  میهاربا  دومرف .  رـضاح  میهاربا  هناخ  برد  هفوک ،  هب 
رب ار  دوخ  ياـپ  هک  داد  مسق  ار  وا  دراذـگب و  نیمز  ار  دوخ  تروص  هکلب  تخاـس  یـضار  دوخ  زا  ار  وا  تفگ و  وا  هب  ار  شراـک  شرازگ 

و دیدرگ .  داشلد  وا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تشگرب و  هنیدم  هب  هظحل  نامه  رد  دعب  دوش ،  یـضار  نم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ات  راذگ  متروص 
هنیدـم و هب  هفوک و  هب  قشمد  زا  بش  کی  رد  ار  ماـش  رد  نیـسحلا  سءار  دجـسم  مداـخ  مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماـما  نداد  ریـس  دـننام 
قوثو و لها  زا  هچنآ  اهنت  اجنیا  رد  اریز  تسا ؛  هلاسر  نیا  عضو  یفانم  اهنآ  رکذ  هک  نآ  ریاظن  دوخ و  ياـج  هب  نتـشگرب  مارحلادجـسم و 

 . ددرگ یم  لقن  مه  اهنآ  زا  بلطم  دییءات  يارب  یهاگ  هدش و  تبث  بتک  رد  هچنآ  هن  ددرگ  یم  هتشون  هدش  هدید  ای  هدش  هدینش  نانیمطا 

گرم زا  سپ  ندش  هدنز   - 6

ذیمالت الضف و  زا  هک  يا  هشمق  نیسح  دمحم  خیش  اقآ  موحرم  فرشا  فجن  رد  دومرف  هک  مدینـش  دومحم  ازریماقآ  موحرم  نامه  زا  زین  و 
مدینش موحرم  نآ  دوخ  زا  هچنانچ  ترهش  نیا  ببس  و  هتخیرگ ) )  روگ  زا  هک ( (  دوب  هدش  روهشم  دوب  يریمـشک  یـضترم  دیـس  موحرم 
لـصف اقافتا  هدـش  رت  تخـس  شـضرم  زور  هب  زور  دوش ،  یم  التبم  هبـصح  ضرم  هب  هشمق  رد  یگلاس  هدـجیه  نس  رد  ناشیا  هک  دوب  نیا 
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دروخ و یم  اـهروگنا  نآ  زا  یـسک ،  عـالطا  نودـب  ناـشیا  دـنراذگ ،  یم  دوب  ضیرم  هک  یقاـطا  ناـمه  رد  يداـیز  روگنا  دوـب و  روـگنا 
یـسک دیوگ  یم  دید  هدرم  ار  شدنزرف  دمآ و  شردام  نوچ  دندش و  نایرگ  نیرـضاح  لاح  نآ  رد  دریم .  یم  ات  هدش  رتدیدش  شـضرم 

یم راگدیرفآ  ترـضح  هب  عرـضت  مرگرـس  دور و  یم  ماب  يالاب  هتـشادرب و  ار  دیجم  نآرق  اروف  مدرگرب ،  ات  دنزن  مدـنزرف  هزانج  هب  تسد 
 . دینادرگرب نم  هب  ار  مدنزرف  ات  مراد  یمنرب  تسد  دیوگ  یم  دهد و  یم  رارق  عیفـش  ار  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  دیجم و  نآرق  دوش و 

یم دـنیب ،  یمن  ار  شردام  درگن  یم  دوخ  فارطا  هب  ددرگ و  یمرب  نیـسح  دـمحم  اـقآ  دـبلاک  هب  ناـج  هک  درذـگ  یمن  شیب  هقیقد  دـنچ 
هدش هدنز  تدنزرف  هک  ایب  دننک  یم  ربخ  ار  ردام  دیشخب .  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  ترضح  هب  ارم  دنوادخ  هک  دیایب  دییوگب  هدلاو  هب  دیوگ 

 ، يراد یکاب  هچ  دنتفگ  دـندش و  رـضاح  مدزن  شوپدیفـس  ینارون  رفن  ود  دیـسر  نم  گرم  نوچ  هک  دومن  لقن  ار  دوخ  شرازگ  سپـس  ، 
ندـب درد  دروآ  یم  الاب  هب  ور  ار  تسد  هچره  دـش ،  تحار  میاپ  دیـشک ،  میاپرب  تسد  اهنآ  زا  یکی  دـنک ،  یم  درد  میاضعا  مامت  متفگ 

نآ هرخالاب  ات  متـسناوتن  مدش ،  تحار  نم  هک  منامهفب  اهنآ  هب  متـساوخ  هچره  دننایرگ  هناخ  لها  مامت  مدید  هعفد  کی  دـش ،  یم  تحار 
یـس ام  دومرف ( ( :  رفن  ود  نآ  هب  دش و  رـضاح  ینارون  یگرزب  هار  نیب  رد  مدوب ،  مرخ  شوخ و  رایـسب  دنداد ،  تکرح  الاب  هب  ارم  رفن  ود 

زاب مشچ  ناهگان  دـندینادرگرب  ارم  تعرـس  هب  دـینادرگرب . ) )  ار  وا  ام ،  هب  شردام  لسوت  رثا  رد  میدرک  اـطع  صخـش  نیا  هب  رمع  لاـس 
نیا هک  فجن  نایاقآ  بلاغ  دنداد و  رمع  لاس  یـس  ارم  دـش و  هتفریذـپ  وت  لسوت  هک  متفگ  دوخ  ردام  هب  مدـید  نایرگ  ار  نایفارطا  مدومن 

فرشا فجن  رد  مه  لاس  یس  سءار  نامه  رد  دندوب و  شگرم  رظتنم  لاس ،  یـس  تدم  سءار  رد  دندوب ،  هدینـش  شدوخ  زا  ار  ناتـساد 
البرک رواجم  نیسحلادبع ،  الم  یقتم  حلاص  زا  هدرک  لقن  یقارع  مالسلاراد  باتک  رخآ  رد  هچنآ  تسا  ناتـساد  نیا  ریظن  دیدرگ .  موحرم 

یب نالان  ناشیرپ و  شردـپ  دریم ،  یم  دـتفا و  یم  شا  هناخ  ماب  زا  نیـسحلادبع  ـالم  رـسپ  هکنآ  شا  هصـالخ  ینـالوط و  تسا  یناتـساد  و 
زا دیهدن  ار  مرـسپ  ات  دیوگ  یم  دبلط و  یم  ار  شرـسپ  ندش  هدنز  دوش و  یم  هدـنهانپ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  هب  رایتخا 
هب تشاذگ  لطعم  ار  هزانج  دوش  یمن  نیا  زا  شیب  دنیوگ  یم  هدش و  سویءام  ردپ  ندـمآ  زا  ناگیاسمه  هرخالاب  موش ،  یمن  جراخ  مرح 

ددرگ یمرب  شندب  هب  رسپ  حور  مالـسلا  هیلع  هّللادبعابا  ترـضح  تعافـش  هب  لسغ ،  ءانثا  رد  دنرب ،  یم  هناخلاّسغ  هب  ار  رـسپ  هزانج  راچان 
هب ناگدرم  ندش  هدنز  دراوم  ددرگ .  یمرب  لزنم  هب  شردپ  قافتا  هب  دـیآ و  یم  ترـضح  مرح  هب  دوخ  ياپ  اب  دـشوپ و  یم  ار  شیاهـسابل 

 . تسا روکذم  ناراوگرزب  نآ  تازجعم  نمض  زجاعملا  ۀنیدم  باتک  رد  اهنآ  زا  يا  هراپ  تسا و  رایسب  نیرهاط :  همئا  زاجعا 

نمشد زا  تاجن   - 7

یغالا دوش ،  یم  دننوفدم  قارع  رد  هک  نیرهاط  همئا  ترایز  مزاع  روبزم ،  يا  هشمق  نیسح  دمحم  خیش  موحرم  هک  دنا  هدومرف  لقن  زین  و 
نآ زا  ددنب ،  یم  غالا  رب  دراذگ و  یم  نیجرخ  رد  دوب  باتک  دلج  دنچ  كاروخ و  سابل و  يرادـقم  هک  ار  دوخ  هیثاثا  درخ و  یم  وردـنت 

هتشون نآ  رد  نیفلاخم  نعل  بس و  زا  هیقت  اب  یفانم  بلاطم  انمض  دوب و  هتـشون  مزال  بسانم و  بلاطم  نآ  رد  هک  هتـشاد  يا  هچباتک  هلمج 
دیوگ یم  شتفم  دـنیآ ،  یم  رومءام  رفن  ود  اب  شتفم  رفن  کی  دوش ،  یم  دراو  دادـغب  كرمگ  هب  ات  دـنک  یم  تکرح  هلفاق  اـب  سپ  دوب . 

نآ رد  هک  يا  هحفـص  نامه  دنک و  یم  زاب  دراد و  یمرب  ار  هچباتک  نامه  اهباتک  همه  نیب  رد  شتفم  افداصت  دـینک ،  زاب  ار  خیـش  نیجرخ 
دیربب يربک  همکحم  هب  ار  خیش  دیوگ  یم  نیرومءام  هب  دنک و  یم  خیش  هب  يزیمآ  مشخ  هاگن  سپ  دناوخ .  یم  هدوب  هیقت  فلاخم  بلاطم 

تفاسم رهـش ،  كرمگ و  نیب  هلـصاف  قباس ،  رد  دور .  یم  مه  شدوخ  دنک و  یم  اهر  شیتفت  نودب  خیـش ،  بلج  زا  سپ  ار  راوز  مامت  و 
یم هار  هب  دـنروآ و  یم  نوریب  كرمگ  زا  ار  خیـش  دـننک و  یم  غالا  راب  ار  خیـش  هیثاثا  رومءام  ود  نآ  تسا  هدوب  يدابآ  زا  یلاخ  يداـیز 

هب یکی  دوش ،  یم  مهارف  رطاـخ  شجنر  رومءاـم ،  ود  يارب  هک  یمـسق  هب  دـتفا  یم  نتفر  هار  زا  غـالا  یمک ،  تفاـسم  یط  زا  سپ  دـنتفا . 
سیلپ هک  ار  هار  زا  يرادقم  دییایب .  بقع  زا  خیـش  اب  وت  مور  یم  ولج  نم  درادن  رارف  هار  هک  خیـش  نیا  مدـش ،  هتـسخ  دـیوگ  یم  يرگید 

یم ولج  نم  دیوگ  یم  خیش  هب  دوش ،  یم  هدناماو  هنشت و  هتـسخ و  مه  وا  اوه  یمرگ  باتفآ و  ترارح  رثا  رد  هرخالاب  دنک ،  یم  یط  مود 
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هدـش هتـسخ  دـنیب و  یم  عنامالب  اهنت و  ار  دوخ  نوچ  خیـش  وش .  قحلم  ام  هب  جوج  ایب  ام  بقع  زا  وت  مناسرب  بآ  هیاس و  هب  ار  دوخ  ات  مور 
تعرـس لامک  اب  یبرع  بسا  دننام  دـنک و  یم  دـنلب  ار  دوخ  شوگ  ود  هدرک  رییغت  غالا  لاح  دوش ،  یم  راوس  ات  دوش ،  یم  غالا  راوس  دوب 

یم ار  شناهد  یسک  هکنیا  لثم  وش ،  راوس  مه  وت  دیدرگ  ورهار  غالا  ایب  دیوگب  دهاوخ  یم  هکنیمه  دسر ،  یم  لوا  رومءام  هب  ات  دود  یم 
تسا یهلا  فطل  هک  دمهف  یم  خیـش  دمهف ،  یمن  چیه  مه  سیلپ  درذگ و  یم  سیلپ  يولهپ  زا  تعرـس  اب  دیوگ ،  یمن  يزیچ  جوج  ددنب 

روبع زا  سپ  دنیب و  یمن  ار  خیـش  هدیدرگ  رک  روک و  مه  وا  دیوگ  یمن  چیه  دسر ،  یم  مود  سیلپ  هب  ات  دنهد  تاجن  ار  وا  دنهاوخ  یم  و 
ياه هچوک  زا  گنرد  یب  دوش و  یم  دادـغب  دراو  غالا  دورب ،  غالا  دـهاوخ  یم  ادـخ  اجره  ات  دـنک  یم  اهر  ار  غالا  مامز  مود ،  رومءاـم  زا 
دراو اجنآ  خیـش  ياقفر  هک  يا  هناخ  هب  ار  شدوخ  ات  ددرگ  یم  نیمظاک  رهـش  ياـه  هچوک  رد  دوش و  یم  نیمظاک 8  دراو  هتشذگ  دادغب 
نیا زا  تاجن  رب  ار  يادخ  دور و  یم  نوریب  نیمظاک  زا  يدوزب  اقفر ،  تاقالم  زا  سپ  دنز .  یم  هناخ  رد  هب  ار  شرـس  هدناسر  دندوب  هدش 

 . دنک یم  يرازگساپس  گرزب  ّرش 
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هناخ زا  یـشرت  دیرخ  دصق  هب  هتـشذگ  بش  زا  تعاسود  یبش ،  دوب  هدومرف  هک  روبزم  نیـسح  دـمحم  خیـش  بانج  زا  دـندومرف  لقن  زین  و 
هب لصتم  نآ  هزاورد  هتـشاد و  هزاورد  راصح و  فرـشا  فجن  رهـش  اقباس  دوب (  رهـش  روس  کیدزن  یـشورف  یـشرت  ناکد  مدمآ و  نوریب 

رگا هک  يروط  هب  تسا  هدوب  قاور  برد  الط و  ناویا  يذاحم  نحص  برد  سدقم و  نحـص  برد  هب  لصتم  گرزب  رازاب  گرزب و  رازاب 
یم ار  رد  هزاورد  تشپ  يا  هدع  دونش  یم  روبع  ماگنه  روبزم  خیش  و  دید )  یم  ار  رهطم  حیرـض  هزاورد ،  زا  صخـش  دوب ،  زاب  اهرد  مامت 

 ، دـننک یمن  ییانتعا  اهنآ  هب  نیرومءام  و  نک . ) )  زاب  ار  رد  تدوخ  یلعای !  ینعی  َبابْلا ؛  َُّکف  َْتنَا  یلَع !  اـی  دـنیوگ ( ( :  یم  دـنبوک و 
هزاورد هب  نوچ  ددرگ  یمرب  درخ و  یم  یشرت  دور  یم  خیـش  ياقآ  دوب  عونمم  شندرک  زاب  حبـص  ات  دنتـسب  یم  ار  رد  هک  بش  لوا  نوچ 

نیمز هب  تخس  ار  اهاپ  نک و  زاب  ار  رد  یلع !  ای  دننک  یم  ضرع  هدرک و  هلان  رتدیدش  دندوب  رد  تشپ  هک  يراوز  هدع  هعفد  نیا  دسر  یم 
ار هزاورد  پچ  فرط  زا  كرابم و  دقرم  تمـس  هب  شمـشچ  تسار  فرط  زا  هک  دنز  یم  راوید  هب  ار  دوخ  تشپ  خیـش  ياقآ  دنبوک .  یم 

دوخ رود  هب  یکی  دوب ،  تکرح  ود  ياراد  دش و  جراخ  گنر  یبآ  جنران  هزادنا  هب  يرون  كرابم ،  ربق  فرط  زا  دنیب  یم  هاگان  دنیب ،  یم 
زا شمارآ  تیاهن  اب  تسا  هتخود  نآ  هب  مشچ  الماک  زین  خیـش  ياقآ  دـیآ .  یم  یمارآ  لامک  اب  گرزب و  رازاب  نحـص و  هب  ور  يرگید  و 
اب اـهبرع  دـتفا .  یم  نیمز  رب  دوش و  یم  هدـنک  راوید  زا  نآ  بوچراـهچ  رد و  هاـگان  دروخ  یم  هزاورد  هب  درذـگ و  یم  خیـش  يور  وـلج 

زونه دنربخاب و  ملع  لها  اصوصخ  اه  یفجن  بلاغ  ار  متشه  متفه و  مشش و  ناتـساد  دنوش .  یم  دراو  رهـش  هب  تجهب ،  ترـسم و  تیاهن 
لقن یماسا  رگا  دنتایح و  دیق  رد  دنا ،  هدینـش  وا  زا  هطـساوالب  ار  بلاطم  نیا  هدـید و  ار  نیـسح  دـمحم  موحرم  هک  ملع  لاجر  زا  یـضعب 

 . درادن مه  یموزل  دوش و  یم  ینالوط  مینک  تبث  ار  ناگدننک 

رامیب يافش  هیوضر -  هزجعم   - 9

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  دهشم  هب  فرشت  دصق  هب  ناشیا  هک  روبزم  نیسح  دمحم  خیش  بانج  زا  دومرف  لقن  موحرم  يازریم  بانج  زین  و 
یم تحاران  ار  وا  تخـس  دوش و  یم  راکـشآ  شتـسد  تشگنا  رد  يا  هناد  سدقم ،  دهـشم  هب  دورو  زا  سپ  دنک و  یم  ترفاسم  قارع  زا 

تیارس الاب  هب  هنرگ  دوش و  هدیرب  شتشگنا  اروف  دیاب  دیوگ  یم  ینارصن  حارج  دنرب ،  یم  هناخـضیرم  هب  ار  وا  ملع  لها  زا  رفن  دنچ  دنک ، 
هدیرب تسد  دنب  زا  دیاب  يدمآ  ادرف  رگا  دیوگ  یم  بیبط  دنربب .  ار  شتـشگنا  دوش  یمن  رـضاح  دنک و  یمن  لوبق  خیـش  بانج  دنک .  یم 

هب ار  وا  نوچ  دوش .  یم  یـضار  تشگنا  ندیرب  هب  ادرف  دـنک ،  یم  هلان  حبـص  ات  بش  دـنک و  یم  تدـش  درد  ددرگ و  یمرب  خیـش  دوش ، 
مرضاح نم  دیوگ  یم  دنک و  یمن  لوبق  خیـش  دوش ،  هدیرب  تسد  دنب  زا  دیاب  دیوگ  یم  دنیب و  یم  ار  تسد  حارج  دنرب ،  یم  هناخـضیرم 
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فتک زا  دیاب  ادرف  هدرک و  تیارس  رتالاب  هب  دوشن  هدیرب  تسد  دنب  زا  نالا  رگا  درادن و  هدیاف  دیوگ  یم  حارج  دوش ،  هدیرب  متـشگنا  طقف 
یم حارج  دزن  ار  وا  نوچ  دوش ؛  یم  یـضار  تسد  ندیرب  هب  حبـص  هک  يروط  هب  دنک  یم  تدـش  درد  ددرگ و  یمرب  خیـش  دوش ،  هدـیرب 

فتک زا  زورما  رگا  درادن و  هدیاف  تسد  دنب  زا  دوش و  هدیرب  فتک  زا  دیاب  هدرک و  تیارس  الاب  هب  دیوگ  یم  دنیب  یم  ار  شتـسد  دنروآ و 
یـضار فتک  زا  تسد  ندیرب  هب  خیـش  دوش .  یم  كاله  دسر و  یم  بلق  هب  هرخالاب  دـنک و  یم  تیارـس  اضعا  ریاس  هب  ادرف  دوشن  هدـیرب 

يارب ار  وا  شیاقفر  دوش ،  هدـیرب  فتک  زا  هک  دوش  یم  رـضاح  دـنک و  یم  هلاـن  حبـص  اـت  هدـش  رتدـیدش  درد  ددرگ و  یمرب  دوش و  یمن 
لوا مریمب ،  هناخـضیرم  رد  تسا  نکمم  اقفر !  يا  تفگ  خیـش  هار  طسو  رد  دنربب ،  فتک  زا  ار  شتـسد  ات  دنهد  یم  تکرح  هناخـضیرم 

یم تیاکـش  ترـضح  هب  هدرک و  يدایز  يراز  هیرگ و  خیـش  دـنداد ،  ياج  مرح  زا  يا  هشوگ  رد  ار  ناـشیا  سپ  دـیربب  رهطم  مرح  هب  ارم 
رد اصوصخ  ُفُؤَّرلا ) )  ُمامِْالا  َْتنَاَو  دیسرن ( ( :  شدایرف  هب  امش  دوش و  التبم  ییالب  نینچ  هب  امش  ریاز  تسا  راوازس  ایآ  دیوگ  یم  دنک و 

كرابم تسد  ترضح  نآ  دنک ،  یم  تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  لاح  نآ  رد  دوش  یم  شضراع  هوشغ  تلاح  سپ  راوز ،  هراب 
ار وا  دنیآ  یم  اقفر  درادن .  يدرد  چیه  شتسد  دنیب  یم  دیآ  یم  دوخ  هب  خیش  یتفای ،  افش  دیامرف  یم  هدیشک و  شناتشگنا  ات  وا  فتک  رب 

شتسد حارج  دنرب  یم  ینارصن  حارج  دزن  ار  وا  نوچ  دیوگ  یمن  اهنآ  هب  ترضح  نآ  تسد  هبار  دوخ  يافش  نایرج  دنربب ،  هناخضیرم  هب 
تسا ملاس  دنیب  یم  دنک  یم  رظن  مه  ار  تسد  نآ  دشاب  شرگید  تسد  دیاش  هکنآ  لامتحا  هب  دنیب  یمن  هناد  نآ  زا  يرثا  دنک  یم  هاگن  ار 

ارم مدید و  تسا  رتالاب  مالسلا  هیلع  حیسم  زا  هک  ار  یسک  دومرف :  خیش  يدرک ! ؟  تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  حیسم  ایآ  خیش  يا  دیوگ  یم  ، 
 . دنک یم  لقن  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  افش  نایرج  سپ  داد  افش 
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باـنج زا  مدینـش  دومرف  هک  هریغ  هجحلاراـثآ و  باـتک  فل  ؤم  يزار  دـمحم  خیـش  جاـح  باـنج  لـماک  لـضاف  لـماع و  ملاـع  زا  مدـینش 
دندومرف لقن  هک  ملع  لها  زا  رگید  یعمج  زا  و  نارهت )  رد  هّللازیزع  دیس  جاح  دجـسم  تعامج  ماما  ییحی (  اقآ  جاح  موحرم  ءاملعلادیس 

 ( هدعقیذ  11 مالسلا (  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  دلوت  زور  هدومرف  هک  ینامزلا  بحاص  هب  روهشم  میهاربا  خیـش  جاح  موحرم  زا 
 . مناوخب وا  يارب  ار  ما  هدیصق  هک  هیلوتلا  بیان  تاقالم  دصق  هب  مدمآ  نوریب  هناخ  زا  متفگ و  ترـضح  نآ  حدم  تدالو و  رد  يا  هدیـصق 

یمن ارچ  ناشدوخ  يارب  ار  تا  هدیـصق  يور ؟  یم  اـجک  تساـجنیا  ناطلـس  ناداـن ،  متفگ  دوخ  اـب  داـتفا  سدـقم  نحـص  زا  مروبع  نوچ 
سپ مدناوخ ،  سدقم  حیرـض  لباقم  ار  ما  هدیـصق  مدش و  فرـشم  رهطم  مرح  هب  مدش و  بئات  نامیـشپ و  دوخ  دـصق  زا  سپ ،  یناوخ ! ؟ 

تـسار تمـس  زا  هاگان  تساجب  دـییامرف  تیانع  يا  هلـص  رگا  تسا  دـیع  مه  زورما  مراشف ،  رد  تشیعم  تهج  زا  يالوم  اـی  مدرک  ضرع 
متسد رد  رگید  ناموت  هد  یسک  پچ  تمس  زا  اروف  تسا ،  مک  يالوم  ای  مدرک  ضرع  متفرگ و  تشاذگ ،  نم  تسد  رد  ناموت  هد  یـسک 

ره رد  مدرک و  یتدایز  ياعدتـسا  هبترم  شـش  ات  هصالخ  دنتـشاذگ ،  متـسد  رد  رگید  ناموت  هد  تسا ،  مک  مدرک  ضرع  زاـب  تشاذـگ ، 
 ، مدـید یفاک  ار  ناموت  تصـش  غلبم  نوچ  تسا )  هدوب  یهجوت  لباق  غلبم  ناـمز  نآ  ناـموت  هد  هتبلا  دـندومرف (  تمحرم  ناـموت  هد  هبترم 

ملاع يرادـشفک  رد  مدـش ،  جراخ  رهطم  مرح  زا  مدرک و  رکـشت  هتـشاذگ  بیج  رد  ار  لوپ  منک ،  یتدایز  بلط  زاب  هک  مدیـشک  تلاجخ 
خیش جاح  دومرف  تفرگ و  لغب  رد  دید  هک  ارم  دوش ،  فرشم  مرح  هب  دهاوخ  یم  هک  مدید  ار  ینارهت  یلعنـسح  خیـش  جاح  موحرم  ینابر 

هلص وت  هب  ترـضح  نآ  ییوگ و  یم  رعـش  وت  دیا ،  هتخیر  مه  يور  هدش و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اب  يا  هدش  گنرز  بوخ 
لوبق يریگب ؟  جارج  نآ  ربارب  ود  یهدبار و  ناموت  تصش  يرضاح  دومرف  ناموت ،  تصش  متفگ  دنداد ؟  هلص  یغلبم  هچ  وگب  دهد ،  یم 

دندومرف تمحرم  ماما  هک  یهجو  نآ  هک  مدـش  نامیـشپ  ادـعب  دومرف ،  تمحرم  نم  هب  ناـموت  ناشیاو 120  مداد  ار  ناموت  تصـش  مدرک 
 . دومرفن خسف  ار  هلماعم  ناشیا  مدرک  رارصا  هچنآ  متشگرب و  خیش  تمدخ  دوب ،  رگید  زیچ 
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دنچ هدروآ و  فیرشت  زاریش  هبج ج  لبق  لاس  رد 35  ابیرقت  هک  یسبط  ياضرمالغ  خیش  جاح  موحرم  ظعتم  ظعاو  دباع و  دهاز  زا  مدینش 
تابتع هب  هلفاق  اب  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  اب  دومرف  مدیـسر ،  ناـشتاقالم  ضیف  هب  مه  هدـنب  دنتـشاد و  فقوت  ناـخاباب  اـقآ  هسردـم  رد  یهاـم 
دهاشم رفـس  نیا  رد  هک  مدش  رکذـتم  مینک  تکرح  دـیاب  نآ  رحـس  رد  هک  رخآ  بش  ناریا  يارب  تعجارم  ماگنه  میدـش  فرـشم  تایلاع 

متفگ اقفر  هب  میـشاب ،  مورحم  سدقم  ناکم  نآ  ضیف  كرد  زا  تسا  فیح  اثارب و  دجـسم  زج  مدرک  ترایز  ار  هکربتم  عضاوم  هفرـشم و 
رد مدید  مدیسر ،  دجسم  هب  ات  مدمآ  نوریب  نیمظاک  زا  اهنت  مدوخ  دندماین ،  هصالخ  تسین و  لاجم  دنتفگ  میورب .  اثارب  دجـسم  هب  دییایب 

راوید هب  مدمآ ،  يدیما  هب  هار  همه  نیا  منکچ  هک  مدش  ناریح  تسین  مه  یسک  دنا و  هتفر  هتسب و  لخاد  زا  ار  رد  دش  مولعمو  تسا  هتـسب 
لوغـشم تغارف  اب  مدش و  دجـسم  لخاد  هتفر و  الاب  راوید  زا  دوب  يروط  ره  هرخالاب  مورب  الاب  راوید  زا  مناوت  یم  مدـید  متـسیرگن  دجـسم 

زا سپ  دوبن ،  یـسک  مه  دجـسم  لخاد  رد  تسا ،  ناسآ  شندرک  زاب  دـنا و  هتـسب  لخاد  زا  ار  دجـسم  رد  هکنیا  لایخ  هب  مدـش  اعدو  زامن 
لخاد راوید  منکچ  مدش  ناریح  دنا .  هتفر  رگید  زیچ  ای  نابدرن  هلیـسو  هب  دنا و  هدز  رد  رب  یمکحم  لفق  مدید  منک  زابار  رد  مدمآ  تغارف 

منز و یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  مَد  تسا  يرمع  متفگ  دوخ  اب  تفراثارب .  دجـسم  الاب  نآ  زا  دـش  یمن  چـیه  هک  دوب  يروط  مه  دجـسم 
تکرب هب  مه  رد  نیا  ندش  زاب  تسا و  رتمهم  انیقی  تشهب  برد  هکنیا  اب  دوش  زاب  میور  هب  تشهب  رد  ترـضح  نآ  تکرب  هب  هک  مراودیما 

 ، مدیشکار نآ  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ای  متفگ  متـشاذگ و  لفق  هب  تسد  مامت  نیقی  اب  سپ  تسا  لهـس  مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترـضح 
 . مدیسر مه  هلفاق  هب  مدروآ و  اجب  ار  ادخ  رکش  مدمآ و  نوریب  دجسم  زا  مدرک و  زاب  ار  رد  دیدرگ ،  زاب  اروف 

اثارب دجسم 

هدش عقاو  نیمظاک  دادغب و  نیب  تسا و  هکربتم  هفورعم  دجاسم  زا  اثارب ) )  دجـسم  هدومرف ( (  حـیتافم  رد  همحرلا -  هیلع  یمق -  ثدـحم 
يومح تسا ( ( .  هدش  لقن  نآ  يارب  هک  یتفارـش  لیاضف و  همه  اب  دنرادن  نآ  هب  ییانتعا  مورحم و  نآ  ضیف  زا  ابلاغ  راّوز  هار ،  رد  جوج 

باـب یبونج  خرک و  هلبق  رد  دادـغب  فرط  رد  دوـب  يا  هلحم  اـثارب ) )  هتفگ ( (  نادـلبلا  مجعم  رد  تسا  دصـشش  هنـس  نیخروـم  زا  هک  ( ( 
هفیلخ هَّللاب  یـضار  نامز  زا  لبق  هک  هتفگ  هدـش و  بارخ  دنتـشاذگ و  یم  زامن  نآ  رد  نایعیـش  هک  دوب  یعماـج  دجـسم  نآ  يارب  لوحم و 

ار هک  ره  دنتخیر و  دجسم  نآ  رد  درک  رما  هَّللاب  یضار  دندومن . . .  یم  هباحص  بس  دنتـشگ و  یم  عمج  دجـسم  نآ  رد  نایعیـش  یـسابع 
مکح هب  دادـغب  يارمـالاریما  هب  ار  ربخ  نیا  نایعیـش ،  دومن .  راومه  نیمز  اـب  درک و  بارخ  ار  دجـسم  دـندومن و  سبح  دـنتفرگ و  دـندید 

دجـسم نآ  هتـسویپ  تشون و  نآ  ردـص  رد  ار  هَّللاب  یـضار  مسا  دومن و  مکح  نآ  ماکحا  تعـسو و  اـنب و  هداـعا  هب  وا  دـندیناسر  یناـکام 
نامگ هک  دوب  يا  هیرق  دادـغب ،  يانب  زا  شیپ  اثارب ) )  و ( (  هدـنام .  لـطعم  نـالا  اـت  هک  هنـس 450  زا  دـعب  ات  دوب  زامن  هماقا  لحمو  رومعم 
زامن روبزم ،  عماج  دجـسم  رد  تفر و  یم  ناورهن  جراوخ  هلتاقم  هب  هک  ینامز  رد  هدرک  نآ  هب  رورم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نآ  مدرم 

تلیضف رد  هدراو  رابخا  عومجم  زا  دیوگ  یثارب ،  بیعـشوبا  ناتـساد  لقن  زا  دعب  هدش و  لخاد  هدوب  هیرق  نآ  رد  هک  یمامح  رد  هدناوخ و 
هک هدنب  تسین .  انتعا  دروم  هتسب و  رد  دجسم  العف  دیامرف  یم  دعب  دنک و  یم  رکذ  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  يارب  تلیضف  هدزاود  اثارب  دجسم 

هلول قرب و  ياراد  هدش و  یـساسا  ریمعت  مدید و  زهجم  تهج  ره  زا  رومعم و  هّللادمحب  ار  اثارب  دجـسم  مدـش ،  فرـشم  لبق  لاس  جـنپ  رد 
 . دوب نینم  ؤم  ددرت  دروم  زاب و  مه  دجسم  برد  بآ و 
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دیـس ياقآ  موحرم  نامز  رد  هسردـم  نیا  رد  دومرف  هک  مدینـش  فرـشا ،  فجن  دیـس  هسردـم  رد  یناقلاط  یـضترم  خیـش  جاح  موحرم  زا 
يا هدعو  نحص  رد  بالط  زا  يا  هدع  هک  ناتـسبات  لصف  رد  هکنآ  یکی  مدرک ؛  هدهاشم  داضتم  بیجع و  هیـضق  ود  يدزی ،  مظاک  دمحم 

کی رود  دنور و  یم  نحـص  تمـس  هب  بالط  همه  مدید  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  بالط  يوهایه  يادص  زا  یبش  دـندیباوخ  یم  ماب  تشپ 
هدیطلغ و هدوب و  هدیباوخ  ماب  تشپ  ما )  هدرک  شومارف  ار  وا  مسا  هدنب  یناسارخ (  هبلط  نالف  دنتفگ  هدش ؟  ربخ  هچ  مدیسرپ  دنعمج ،  رفن 

دیهدن ربخ  ار  وا  متفگ  دوش ،  رادیب  باوخ  زا  دهاوخ  یم  هزات  تسا و  ملاس  حیحـص و  مدـید  متفر  وا  نیلاب  هب  مه  نم  تسا .  هداتفا  ماب  زا 
رـضاح دیـس  موحرم  سرد  هب  وا  قافتا  هب  دش و  حبـص  ات  میداد  وا  هب  یمرگ  بآ  میدرب و  هرجح  رد  ار  وا  هصالخ  تسا ،  هداتفا  ماب  زا  هک 

ار شتشوگ  دننک و  حبذ  هسردم  رد  دنرخب و  يدنفسوگ  دومرف  رما  دش و  لاحـشوخ  دیـس  میداد .  ربخ  دیـس  موحرم  هب  ار  هیـضق  میدش و 
يور هب  نس  بادرـس  رد  تسا )  هدنب  زا  دـیدرت  رگید (  هبلط  ای  هبلط  نامه  هسردـم  نیمه  رد  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـنیامن .  میـسقت  ارقف  نیب 

ار شا  هزانج  دریم و  یم  هلـصافالب  دتفا و  یم  تخت  زا  دطلغ و  یم  باوخ  لاح  رد  هدیباوخ و  دوب  رتمک  بجو  ود  زا  شعافترا  هک  یتخت 
يدنوادخ تساوخ  هب  فوقوم  یببـس  ره  ریثات  هک  دزومآ  یم  ام  هب  نآ  ریظن  اهدـص  بیجع و  هیـضق  ود  نیا  دـنروآ .  یم  الاب  بادرـس  زا 

اتدعاق هک  دیس  هقبطود  ماب  زا  نداتفا  دننام  تسا  نآ  ریثات  هب  عطق  هک  يوق  ببـس  مینیب  یم  اریز  تسا ،  هداد  رارق  رثومار  بابـسا  هک  تسا 
کی هاتوک  تخت  زا  نداتفا  سکعلاب ،  هتـساوخن و  ملاع  يادخ  نوچ  دوش  یمن  رهاظ  نآ  زا  يرثا  نیرتکچوک  دریمب ،  دوش و  دروخ  دـیاب 

 . ددرگ یم  ندرم  ببس  نتشک ،  هب  دسر  هچ  دروآ ،  دراو  يا  همدص  دیابن  اتدعاق  هک  یبجو 
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هرهب ناشتبحاصم  زا  بیصن و  ناشترایز  قیفوت  يدنچ  نارهت  رد  لبق  لاس  هس  رد  هک  يزیربت  یضاق  یلع  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  ترـضح 
ازریم ياقآ  بانج  اب  نآ  تماما  هک  زیربت  نالگ  شـش  دجـسم  دندومرف :  هلمجنآ  زا  مراد  رظن  رد  راوگرزب  نآ  زا  ییاهناتـساد  مدوب ،  دـنم 
ياقآ بانج  دوب ،  تیعمج  زا  ولمم  نآ  گرزب  ناتـسبش  هک  ءایحا  بش  ناضمر  كرابم  هام  لـبق  لاـس  راـهچ  رد  تسا  يدـهتجم  هّللادـبع 

ناتسبش زا  درادن  فقوت  لاح  دنیب  یم  دعب  دنک  یم  مامت  ار  ءایحا  سلجم ،  ياضقنا  هب  هدنام  تعاس  ود  تافتلا ،  رایتخا و  نودب  يدهتجم 
تفر نوریب  هک  يرخآ  رفن  دنیآ ،  یم  نوریب  ناتسبش  زا  دننک و  یم  تکرح  سلجم  لها  مامت  ناشیا  تکرح  هطـساو  هب  دوش ،  یم  جراخ 

کیدوبن مولعم  دش  یم  مدـهنم  تیعمج ،  ندوب  اب  رگا  هچنانچ  دـنیب  یمن  همدـص  مه  رفن  کیو  دوش  یم  مدـهنم  امامت  گرزب  قاط  هاگان 
 . دنام یم  ملاس  مه  رفن 
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رانک رد  متفر و  هفوک  هب  حیرفت  دصق  هب  هعمج  زور  فرشا  فجن  رد  هدومرف  ناشیا  هک  دندومرف  لقن  يزیربت  نیـسح  خیـش  بانج  زا  زین  و 
ماد یهام  دیص  يارب  هکنآ  اب  دوب  اجنآ  فجن  نینکاس  زا  رفن  کی  دندرک ،  یم  یهام  دیص  اه  هچب  هک  مدیسر  ییاج  هب  مدز  یم  مدق  طش 

دیـشک الاب  ار  نآ  درک ،  تکرح  دنب  يا  هظحل  زا  سپ  تخادـنا  بآ  هب  ار  دـنب  نوچ  زا .  دـنیب  نم  تخب  هب  هبترم  نیا  تفگ  تخادـنا  یم 
تـسا يرـسپ  دید  دروآ ،  الاب  ار  دنب  نوچ  مدوب ،  هدیدن  ینیگنـس  نیا  هب  یهام  لاح  ات  يراد  یبوخ  تخب  هچ  تفگ  تسا ،  نیگنـس  دید 

وا سپ  هدوب ،  اجک  اجنیا  تسا ،  نم  رسپ  هک  دز  دایرف  دید  ار  رـسپ  ات  درم  نآ  تسا ،  هدمآ  الاب  هتفرگ  دنب  هب  تسد  تسا و  هدش  قرغ  هک 
يروط هب  درب  ریز  هب  ارم  بآ  جوم  مدرک ،  یم  انش  اه  هچب  زا  يا  هدع  اب  الاب  تمـسق  رد  تفگ  رـسپ  دوبهب ،  هجلاعم و  زا  سپ  تفرگ و  ار 

رـسپ نآ  تاجن  يارب  هّللا !  ناحبـس  مدـمآ .  الاب  متفرگ و  ار  نآ  دیـسر  متـسد  هب  يدـنب  هک  اجنیا  ات  مدـش  زجاع  میایب و  ـالاب  متـسناوتن  هک 
 ، لبق ناتساد  ناتـساد و  نیا  يارب  نک .  يدیـص  نم  دصق  هب  دیوگب  دورب و  طش  رانک  دیایب و  نوریب  هک  دوش  یم  ماهلا  ردپ  لد  هب  هنوگچ 

لجا باب  رد  هینامعن  راونا  باتک  رخاوا  رد  ود  نیا  ریظن  ناتـساد  دـنچ  تسا و  هلاسر  نیا  عضو  یفانم  اـهنآ  رکذ  هک  تسا  يرایـسب  ریاـظن 
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 . دوش هعجارم  اهنآ  هب  هدرک  لقن  ییاهناتساد  يدنواهن ،  موحرم  رهاوجلا  ۀنیزخ  باتک  رد  نینچمه  هدومن و  رکذ 
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هب فرـشا  فجن  زا  یلع  دمحم  خیـش  جاح  موحرم  مردـپ  هک  یماگنه  دومرف  لقن  يرهـشوب  ردـص  دـمحم  ازریم  جاح  موحرم  یقتم  ملاع 
نآ هک  يروط  هب  دش  ینالوط  مردپ  رفس  اقافتا  میدوب ،  یگلاس  تفه  شش  نس  رد  دمحا  خیـش  مردارب  نم و  دومن ،  یترفاسم  ناتـسودنه 
دوخ ردام  هب  میدرک و  یم  هیرگ  یگنـسرگ  زا  رـصع  فرط  میدـش .  هراچیب  ام  دـش و  مامت  دوب  هدرپس  ام  ردام  هب  جراخم  يارب  هک  یغلبم 

نحـص دراو  ات  دروآ  نوریب  هناخ  زا  ار  اـم  دومن و  رهاـط  ار  اـم  ساـبل  دـیریگب و  وضو  تفگ  مردارب  نم و  هب  مرداـم  سپ  میدـیبسچ ،  یم 
ام تسین و  ام  ردپدییوگب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هب  دیورب و  مرح  هب  مه  امـش  منیـشن  یم  ناویا  رد  نم  تفگ  مردام  میدـش ،  سدـقم 

حیرـض هب  رـس  جوج  میدـش  مرح  دراو  ام  منک .  كرادـت  ماش  امـش  يارب  ات  دـیروایب  دـیریگب و  یجرخ  ترـضح  زا  میا و  هنـسرگ  بشما 
ماش نامردام  ات  دـیهدب  یجرخ  میتفگ  هدومن  حیرـض  لـخاد  ار  دوخ  تسد  میتسه  هنـسرگ  اـم  تسین و  اـم  ردـپ  میدرک :  ضرع  هتـشاذگ 

مالسلا هیلع  ریما  ترـضح  متفگ  مردارب  هب  نم  مدینـش ،  ةولـصلا  تماقدق  يادص  دنتفگ و  ار  برغم  ناذا  تشذگ  يرادقم  دنک ،  كرادت 
مامت رظتنم  میتسـشن و  مرح  زا  يا  هشوگ  سپ  دـنناوخ )  یم  تعامج  زامن  ترـضح  متفگ  یگچب  لاـیخ  هب  دـنناوخب (  زاـمن  دـنهاوخ  یم 
ردپ ات  وگب  هدب و  تردام  هب  دومرف  داد و  نم  هب  یلوپ  هسیک  داتـسیا و  ام  لباقم  یـصخش  تشذگ  هک  یتعاس  زا  رتمک  میدش ،  زامن  ندش 

هلمجلاب و  نک .  هعجارم  دندومرف )  هلاوح  هک  ار  یلحم  مان  مدرک  شومارف  هدنب  لحم (  نالف  هب  دیتشاد  مزال  هچره  دـیایب  ترفاسم  زا  امش 
یم هرادا  ام  تشیعم  فجن  ناگداز  فارـشا  نایعا و  دننام  یهجو  نیرتهب  هب  تدم  نیا  رد  دیـشک و  لوط  هام  دـنچ  مردـپ  ترفاسم  دومرف 

 . تشگرب ترفاسمزا  مردپ  ات  دش 
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دوب هماقم -  هّللا  یلعا  يراصنا -  یضترم  خیش  ینعی  مظعا  خیـش  درگاش  یناهبهب  هّللادبع  الم  دنوخآ  موحرم  نم  دج  هک  دومرف  لقن  زین  و 
 ( دوب داـیز  یلیخ  لـبق  لاـس  دـصکی  رد  هتبلا  ناـموت (  دـصناپ  غلبم  هکنیا  اـت  دوش  یم  ـالتبم  يداـیز  ضرق  هب  راـگزور  ثداوـح  رثا  رد  و 
يا هظحل  زا  سپ  خیش  دهد ،  یم  ربخ  ار  دوخ  لاح  داتسا  خیـش  تمدخ  سپ  دومن ،  یم  لاحم  غلبم  نیا  يادا  اتداع  ددرگ و  یم  ضورقم 

ماـما موحرم  لزنم  رد  دوش و  یمزیربت  دراو  دـنک و  یم  تکرح  ناـشیا  دوش  یم  جرف  هّللا  ءاـش  نا  ورب  زیربـت  هب  يرفـس  دـیامرف  یم  رکف ، 
ینوریب تمسق  رد  ار  بش  دنک و  یمن  ناشیا  هب  ییانتعا  نادنچ  ماما  موحرم  دور .  یم  دوب -  زیربت  ياملع  رهـشا  نامز  نآ  رد  هک  هعمج - 

هب دیوگ  یم  تسا و  زیربت  راجتلا  سیئر  دنیب  یم  هدرک  زاب  ار  رد  مداخ  دنبوک ،  یم  ار  هناخ  برد  حبص  ناذا  زا  سپ  دنام .  یم  ماما  لزنم 
دیوگ یم  تسیچ ؟  ماگنه  نیا  رد  امـش  ندمآ  ببـس  دنیوگ  یم  دنیآ و  یم  ناشیا  دـهد ،  یم  ربخ  ار  ماما  مداخ  مراد ،  يراک  ماما  ياقآ 

تبحص وا  اب  زونه  هدمآ و  فرشا  فجن  زا  ملع  لها  رفن  کی  یلب  دیوگ  یم  ماما  هدش ؟  دراو  امش  رب  ملع  لها  زا  یسک  هتشذگ  بش  ایآ 
 . دینک راذگاو  نم  هب  ار  دوخ  نامهیم  منک  یم  شهاوخ  امـش  زا  دیوگ  یم  راجتلا  سیئر  تسا .  هدمآ  هچ  يارب  تسیک و  منادب  ما  هدرکن 

درب یم  لزنم  هب  ار  خیـش  بانج  مارتحا  لامک  اب  دیآ و  یم  راجتلا  سیئر  سپ  تسا  هرجح  نیا  رد  خیـش  نآ  درادن ،  یعنام  دیوگ  یم  ماما 
رد هک  هتشذگ  بش  نایاقآ !  دیوگ  یم  راهن  فرص  زا  سپ  دنک و  یم  توعد  راهن  فرص  يارب  ار  راجت  زا  رفن  هاجنپ  بیرق  زور  نآ  رد  و 

دنتسه راوس  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  كرابم  لامج  هاگان  متسه ،  رهش  نوریب  مدید  باوخ  رد  مدوب  هدیباوخ  هناخ 
نیزم كرابم  مودق  هب  ار  ام  زیربت  هک  هدـش  هچ  يالوم !  ای  مدرک  ضرع  مدیـسوب و  ار  كرابم  باکر  مدـیود و  دـنیآ ،  یم  رهـش  هب  ور  و 

سپ متفر  ورف  رکف  رد  مدش  رادیب  باوخ  زا  دوش .  ادا  مضرق  امش  رهـش  رد  ات  مدمآ  متـشاد  يدایز  ضرق  دندومرف  ترـضح  دیا ؟  هدومرف 
مدرک و رکف  دعب  هدمآ  ام  رهش  هب  دراد و  يدایز  ضرق  تسا  ترضح  نآ  هاگرد  برقم  هک  رفن  کی  دبال  هک  مدرک  ریبعت  نینچ  ار  مباوخ 
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ملع لهارگا  متفگ  منک ،  ادـیپ  ار  وا  مورب و  اجک  مدرک  رکف  دـعب  دنتـسه ،  اـملع  تاداـس و  لوا  هجرد  رد  هاـگرد  نآ  برقم  هک  متـسناد 
منک قیقحت  ار  املع  ياه  هناخ  هکنیا  دصق  هب  مدمآ  نوریب  هناخ  زا  حبص ،  هضیرف  يادا  زا  سپ  دوش  یم  دراو  املع  نایاقآ  دزن  راچان  تسا 

مولعم متفای و  اجنآ  ار  خیـش  بانج  نیا  متفر و  هعمج  ماما  ياقآ  لزنم  هب  لوا  قافتا ،  نسح  زا  ار و  اهارـسناوراک  اه و  هناخ  رفاـسم  دـعب  و 
ناموتدـصناپ زا  شیب  دوش و  ادا  ناشیا  ضرق  اـت  دـنا  هدـمآ  اـم  رهـش  هب  ترـضح  نآ  راوج  زا  دنتـسه و  فجن  ياـملع  زا  ناـشیا  هک  دـش 

هجو هیقب  اب  دیدرگ و  ادا  ناشیا  نید  مامت  دنتخادرپ و  یغلبم  کیره  مه  راجت  ریاس  سپ  مهد ،  یم  ناموت  دصکی  مدوخ  نم  دنراکهدب و 
 . تسا هدش  لقتنم  نم  هب  ثرا  هب  دوجوم و  العف  لزنم  نآ  دومرف :  یم  ردص  موحرم  درخ .  یم  فرشا  فجن  رد  يا  هناخ  ، 
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رظتنم هداتـسیا  نارهت  نابایخ  رد  مامعا  ینب  زا  یکی  قافتا  هب  يزور  هک  دـندومرف  لقن  نارهت  نکاس  يزاریـش  نیعم  اقآ  جاح  ياقآ  باـنج 
ای دمآ  یم  یسکات  هچره  میداتسیا  تعاس  مین  بیرق  میورب .  تشاد  يدایز  هلـصاف  هک  يدوعوم  لحم  هب  میوش و  راوس  ات  میدوب  یـسکات 

راوس دییامرفب  نایاقآ  تفگ :  ام  هب  درک و  فقوت  شدوخ  دمآ و  یسکات  کی  هاگان  میدش ،  هتـسخ  تشاد و  یمن  هگن  ای  دوب  رفاسم  زا  رپ 
رکـش متفگ  ممع  نبا  هب  نم  هار  يانثا  رد  میتفگ ،  ار  نامدصقم  میدش و  راوس  ام  مناسرب ،  ار  امـش  ات  دییامرفب  دیهاوخ  یم  اجره  دیوش و 

 ! نایاقآ تفگ :  دینـش و  هدـننار  دومن !  راوس  ار  ام  درک و  تقر  ام  لاـح  هب  هک  دـش  ادـیپ  یناملـسم  هدـننار  کـی  نارهت  رد  هک  ار  يادـخ 
هک یناسک  هب  اما  متـسین  ناملـسم  هچ  رگا  تفگ  يدومن ؟  ار  ام  هظحالم  روطچ  سپ  میتفگ  متـسه ،  ینمرا  متـسین و  ناملـسم  نم  افداصت 
هچ مدیـسرپ  مدید .  هک  يرما  هطـساو  هب  مناد  یم  مزال  ار  ناشمارتحا  مدنم و  هدیقع  دنراد  رب  رد  ملع  لها  سابل  دنتـسه و  اهناملـسم  ملاع 

تکرح جدننـس )  ناتـسدرک (  هب  زیربت  زا  دـیعبت  ناونع  هب  ار  يزیربت  دـهتجم  قداص  ازریم  جاح  ياقآ  موحرم  هک  یلاس  تفگ :  يدـید ؟ 
ات راد  هگن  اجنیا  دـندومرف  يزیربت  ياقآ  میدـش ،  یبآ  همـشچ  تخرد و  هب  کیدزن  هار  يانثا  رد  مدوب ،  ناشیا  لیبموتا  هدـننار  نم  دـنداد 

بآ يذاحم  ات  متفر  هدرکن  ییانتعا  مه  نم  ورب !  نکن و  انتعا  تفگ  نم  هب  دوب  ناشیا  رومءام  هک  یگنهرس  مناوخب ،  ار  رـصع  رهظ و  زامن 
اقآ موحرم  مدیمهفن .  چیه  منادب ،  ار  نآ  یبارخ  ببس  ات  مدش  هدایپ  دیدرگن ،  نشور  مدرک  هچره  دش  شوماخ  نیشام  ناهگان  میدیسر ، 

ندرک زاب  مرگرـس  مه  نم  دیدرگ  زامن  لوغـشم  اقآ  دش .  تکاس  گنهرـس  مناوخب ،  زامن  دیراذگب  تسا  فقوتم  نیـشام  هک  الاح  دومرف 
لها هک  متسناد  نمزور  نآ  زا  دیدرگ .  نشور  نیشام  اروف  درک ،  تکرح  دش و  غراف  زامن  زا  اقآ  هک  یماگنه  هرخالاب  مدش  نیشام  تالآ 
تسا ییاهناتـساد  تایاور و  اهنآ  مارتحا  مارکا و  موزل  ءاملع و  تفارـش  عوضوم و  رد  دندنموربآو .  مرتحم  ملاع ،  يادخ  دزن  سابل ،  نیا 

 . دوش هعجارم  يرون  موحرم  هبیط  هملک  باتک  هب  تسا ،  نوریب  هلاسر  نیا  عضو  زا  اهنآ  رکذ  هک 

بیرق جرف  نآرق و  هب  لسوت   - 18

رایسب تابلاطم  راتفرگ  دش و  لتخم  يا  هزاغم  ربکا  یلع  ياقآ  ناشردپ  موحرم  تراجت  رما  ینامز  دنتفگ  ینامیا  نسح  دمحم  جاح  بانج 
زا مراهچ  لوا و  ناتـساد  رد  هک  يدابآدیب  داوج  دمحم  خیـش  جاح  موحرم  ینابر  ملاع  بانج  ناوا  نآ  رد  دندش ،  ادا  رب  تردـق  ندوبن  و 

زاریـش رد  دندوب  دلاو  موحرم  تدارا  هقالع و  دروم  راوگرزب  نآ  نوچ  دـندومن و  تکرح  زاریـش  دـصق  هب  ناهفـصا  زا  دـش  يرکذ  ناشیا 
تدش ماگنه  نیا  رد  تفگ :  دلاو  موحرم  دنا .  هدیـسر  هدابآ  هب  يدابآدیب  ياقآ  هک  دیـسر  ربخ  دلاو  موحرم  هب  دندش .  یم  دراو  ام  لزنم 
دنیامن یم  هیارک  يوردنت  بکرم  دنهد و  یم  هفاضا  ناموت  جنپ  دنـسر ،  یم  ناقرز  هب  ناشیا  نوچ  دوبن .  بسانم  ناشیا  ندمآ  يراتفرگ ، 
دندوب تابحتـسم  بظاوم  تخـس  راوگرزب  نآ  نوـچ  دـنروآ (  اـجب  ار  هعمج  لـسغ  دنـسرب و  زاریـش  هب  هعمج  زور  رهظ  زا  لـبق  هکنیا  اـت 

 ، ناشیا اب  دلاو  موحرم  تاقالم  ماگنه  دندش و  لزنم  دراو  هعمج  رهظ  زا  شیپ  هصالخ  و  تسا )  هدیکا  ننـس  زا  هک  هعمج  لسغ  اصوصخ 
هک لیصفت  نیا  هب  دیوش  ماعنا  هکرابم  هروس  ندناوخ  مرگرـس  هناخ  لها  مامت  اب  بشما  زا  امـش  مدماین ،  تبـسانم  یب  عقوم و  یب  دندومرف 

تفگش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 141زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


بر و هکرابم  ءامسا  ددع  هب  دینک  رارکت  هبترم   202 رخآ ،  ات  ار  ِۀَمْحَّرلاوُذ )  ُِّینَغْلا  َکُّبَرَو  هیآ ( :  دیوش و  تئارق  لوغـشم  نیعولطلا  نیب 
هب عورـش  بش  نامه  زا  ام  دـندومرف و  تعجارم  لزنم  هب  دـندروآ و  اجب  ار  هعمج  لسغ  هتفر و  ماـمح  هب  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دـمحم و 

شیاسآ هافر و  لامک  رد  دـلاو ،  موحرم  رمع  رخآ  ات  دـیدرگ و  اـهیراتفرگ  عفر  تهجره  زا  دـش و  جرف  هتفه  ود  زا  سپ  میدرک  ندـناوخ 
 . میدوب

ههبش همقل  زا  زیهرپ   - 19

هچنآزا دـیاب  اهنت  نم  كاروخ  دـندومرف  دـلاو  موحرم  هب  يدابآدـیب  ياقآ  دورو  لوا  زور  نامه  رد  دـندومرف  یناـمیا  ياـقآ  باـنج  زین  و 
 - هماقم هّللا  یلعا  مالـسالا -  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  يزور  افداصت  نکن .  لوبق  دروایب  يرگید  هچنآ  دشاب و  ینک  یم  كرادت  تدوخ 

دومن و لوبق  موحرم  نآ  دـیراذگب .  اـقآ  ولج  هدرک  باـبک  ار  نآ  مراد  لـیم  دـنتفگ  هداد  دـلاو  موحرم  هب  دـندروآ و  کـبک  تفج  کـی 
هظحالم ار  کبک  اقآ  نوچ  دـندراذگ ،  اقآ  ولج  ماش  فرـص  عقوم  هدومن و  باـبک  ار  نآ  سپ  دوب ،  لـفاغ  يدابآدـیب  موحرم  شرافـسزا 

يا هرذ  هصالخ  دینکن .  لوبق  يا  هیده  یسک  زا  هک  مدرک  شرافس  امش  هب  دومرف  دلاو  موحرم  هب  تفر و  تساخرب و  هرفـس  رـس  زا  دومرف 
اریز دوب ؛  مالسالا  خیـش  موحرم  نآ  هدنروآ  هکنآ  اب  دروخن  ار  کبک  يدابآدیب  موحرم  هک  دینک  بجعت  ادابم  دومرفن .  لیم  کبک  نآ  زا 

دشاب هدرکن  یعرـش  هیکذت  ار  نآ  دایـص  هکنآ  ای  دشاب  هدرکن  یـضار  ار  نآ  هدننک  دیـص  خیـش  موحرم  يارب  کبک  هدنروآ  تسا  نکمم 
زا راوگرزب  نآ  تسا ،  رث  ؤم  بلق  تظلغ  تواسق و  رد  الماک  ههبـش  همقل  ندروخ  نوچ  رگید و  تالامتحا  هتفگن و  هّللا ) )  مسب  ـالثم ( ( 

دـشاب بوخ  رذب  رگا  دوش ،  یم  هدناشفا  نیمز  رد  هک  تسا  يرذـب  هلزنم  هب  دروخ  یم  ناسنا  هک  يا  همقل  هصالخ  دومرف و  یم  زیهرپ  نآ 
تسا و تیناحور  راثآ  توق  بلق و  تفاـطل  شا  هرمث  دـشاب  هزیکاـپ  لـالحرگا و  همقل  نینچمه  بارخ ،  هنرگ  تسا و  بوخ  مه  نآ  رمث 

نآ هک  تسین  یبجعت  زین  و  تسا .  تایونعم  زا  تیمورحم  تاوهـش و  اـیند و  هب  لـیم  بلق و  تواـسق  شا  هرمث  دـشاب ،  ثیبخ  مارح و  رگا 
يافص كان ،  ههبش  همقل  زا  زیهرپ  اصوصخ  عرو ،  تدش  اوقت و  تکرب  هب  صخش  اریز  تسناد ؛  ار  کبک  یکان  ههبش  تثابخ و  راوگرزب 

هدع زا  نآ ،  زا  رتالاب  ناتساد و  نیا  دننام  دیامن .  كرد  ار  سح  ياروام  يونعم و  روما  هک  يروط  هب  ددرگ  شبیصن  حور  تفاطل  بلق و 
هب دوش  یم  افتکا  دییءات  يارب  اهنت  تسا ،  رـصتخم  نیا  عضو  زا  جراخ  اهنآ  لقن  نوچ  هدیدرگ و  لقن  نید  ناگرزب  ینابر و  ياملع  زا  يا 

رقاب دـمحم  دیـس  جاح  موحرم  ینابر  ملاع  تامارک  نایب  رد  ص 253 )  مالـسلاراد (  لوا  دلج  رد  يرون  یجاح  موحرم  هک  یناتـساد  رکذ 
 ( ( ینیوزق دیس  بانج ( (  قافتا  هب  تفگ  هک  یفجن  یضترم  دیس  یقتم  حلاص  زا  تسا  هدومرف  لقن  مولعلارحب  دیـس  هدازرهاوخ  ینیوزق ، 

تـسود هدـش  خـبط  هزات  نان  ام  لزنم  رد  زورما  درک  ضرع  حـلاص  درم  نآ  دزیخرب  تساوخ  دیـس  نوچ  میتفر .  احلـص  زا  یکی  ترایز  هب 
تسشن و بقع  سپ  دراذگ  ناهد  رد  نان  زا  يا  همقل  دیس  دش ،  هدامآ  هرفـس  نوچ  دومرف ،  تباجا  دیـس  دییامرفب .  لیم  نآ  زا  امـش  مراد 

تفر درک و  بجعت  درم  نآ  هتخپ ،  ضئاح  نز  ار  نان  نیا  دومرف :  دـییامرف ؟  یمن  لیم  ارچ  درک  ضرع  لزنم  بحاص  دومرفن ،  لیم  چـیه 
تـسد هب  نان  ندش  هتخپ  هک  ییاج  دومرف .  لیم  نآ  زا  دیـس  بانج  دروآ  رگید  نان  سپ  دیامرف  یم  تسرد  دیـس  دش  مولعم  دومن  قیقحت 

یفاص بلق  فیطل و  حور  بحاص  هک  يروط  هب  دوش  ادـیپ  نان  نآ  رد  يونعم  تفاثک  تراذـق و  عون  کی  هک  دوش  یم  ببـس  ضئاح  نز 
رد و  دشاب .  يرهاظ  يونعم و  تاساجنزا  اهیگدولآ  عاونا  هب  التبم  نآ  هدنزپ  هک  ینان  تلاح  دوب  دهاوخ  هچ  سپ  دـنک ،  یم  كرد  ار  نآ 

لیم نآ  زا  دش  یمن  هدناوخ  نآ  رب  ادخ  مان  نآ  ندرک  هدامآ  ماگنه  هک  یماعط  ره  هک  هدش  هتفگ  سوواط ) )  نب  دیـس  بانج ( (  تالاح 
ماگنه ادـخ  مسا  ندرب  ياج  هب  هک  يا  هرود  زا  ياو   ( 12 ِْهیَلَع ( . )  ِهَّللا  ُمْسا  ِرَکْذـُی  َْمل  اّمِم  اُولُکْءاَت  الَو  یلاعت ( :  هلوقب  ـالمع  دومرف  یمن 
تاکز دروم  نآ  وج  ای  مدنگ  هک  ینان  نآ  زا  رتدب  دننک و  هارمه  تیصعم  اب  ار  ادخ  تمعن  دنیامن و  لامعتسا  وهل  تالآ  یقیسوم و  خبط ، 

یمتح یعـضورثا و  نکلدشابربخیب  روما  نیازا  هراچیب  هدنروخ  دنچره  دـشاب ،  یبصغ  هدـش  تعارز  نآ  رد  هک  ینیمز  ای  هدوب  ارقف  قح  و 
اهنآ رب  یناطیـش  سواسو  دـنک و  یمن  رثا  هظعوم  هدرک ،  ادـیپ  تواسق  اهلد  هرود  نیا  رد  ارچ  هک  دوش  یم  هتـسناد  اجنیا  زا  تساجب .  نآ 
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یلیخ دورب  ایند  زا  نامیا  اب  یـسک  رگا  عضو  نیا  اب  هدیدرگ و  دوجولازیزع  میلـس  بلق  نیقی و  ماقم  بحاص  هک  يروط  هب  هدیدرگ  طلـسم 
 . تسا بجعت  دروم 

هیتآ زا  رابخا   - 20

دندروآ و فیرـشت  زاریـش  هب  رهـشوب  قیرط  زا  هرونم  هنیدم  هب  فرـشت  دصق  هب  روکذم  يدابآدـیب  موحرم  دـندومرف  يوضر  ياقآ  موحرم 
نابلطدادبتسا ناهاوخ و  هطورـشم  ینعی  دوب  هدش  داجیا  یگتـسدود  مدرم  تاقبط  مومع  نیب  تاقوا  نآ  رد  دندومرف و  فقوت  هامود  بیرق 

نیا رد  دوـب و  یعاـس  نآ  رد  داد و  یم  يداـیز  تیمها  هقرفت  داـسف و  زا  يریگوـلج  نـیب و  تاذ  حالـصا  هلئـسم  رد  يدابآدـیب  موـحرم  و 
هطورـشم نارادفرط  زا  هک  یتانابهطـصا  رقاب  دمحم  خیـش  جاح  همالع  موحرم  لزنم  اصخـش  هکنیا  یتح  دومرف  شـشوک  دایز  مه  فالتخا 

رارصا هچره  دش  زاریش  زا  تکرح  مزاع  ناهگان  نآ  زا  سپ  دیشخبن  يدوس  دیامن  فرطرب  ار  هلئاغ  نیا  دیشوک  هچره  درب و  فیرـشت  دوب 
یم هتخیر  ییاهنوخ  هتشک و  يا  هدع  نآ  رد  دوش و  یم  نشور  هنتف  شتآ  رهش  نیا  رد  يدوزب  دومرف  تفریذپن و  دیامن  فقوت  هک  میدرک 

لالد و هب  روهـشم  سابع  دیـس  جاح  موحرم  هلمج  نآ  زا  دـندرک  تکرح  ناشتمدـخ  رایخا ،  زا  رفن  دـنچ  درک و  تکرح  هصـالخ  دوش و 
تمدخ نژرا  تشد  ات  هک  دندرک  لقن  هدنب  يارب  دندوب و  عماج  دجـسم  باحـصا  زا  ود  ره  هک  روپ  نسح  يدهم  دمحم  ازریم  اقآ  موحرم 

هدع هدیدرگ و  هتشک  یتانابهطـصا  رقاب  دمحم  خیـش  جاح  هدش و  نشور  هنتف  شتآ  زاریـش  رد  دندومرف  ام  هب  اجنآ  میدوب  يدابآدیب  ياقآ 
هب ما )  هدرک  شومارف  ار  اهنآ  مسا  هدنب  هک  رگید (  رفن  دنچ  رفن و  ود  ام  اذل  دیدرگرب ،  امـش  دـیاب  دـنتحاران و  امـش  تیب  لها  رگید و  يا 

 . میدید ار  ناشیا  شیامرف  قدص  میتشگرب و  زاریش 

هقدص هلیسو  هب  ابو  زا  تاجن   - 21

مدش فرـشم  جح  هک  يرفـس  تفگ  هک  يرهـشوب  راجتلا  کلم  نیـسحمالغ  جاح  موحرم  زا  دندرک  لقن  رکذلا  قباس  ینامیا  ياقآ  بانج 
جاجح زا  يدایز  لاوما  قیرطلا  عاطق  يا  هدـع  رفـس  نآ  رد  دـندوب و  فرـشم  مه  يدابآدـیب  داوج  دـمحم  خیـش  جاح  موحرم  ینابر  ملاع 

ابو رطخ  زا  دـهاوخب  سکره  دومرف  يدابآدـیب  یجاح  موحرم  دـندوب ،  كانـسرت  همه  درک و  یم  دـیدهت  ار  همه  مه  اـبو  ضرم  دـندرب و 
دقتعم تخس  ددع 12 و 14  هب  موحرم  نآ  و  دهدب (  هقدص  شیئاناوت  رادـقم  هب  سکره  ناموت  ای 1400  ناموت  غلبم 140  دنامب  ظوفحم 

منک یم  تنامـض  منک و  یم  تلئـسم  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  طسوت  ار  وا  یتمالـس  نم  و  دـندوب ) 
غلبم نیا  نوچ  دنتخادرپ و  جاجح  زا  يا  هدـع  نینچمه  مداد و  ار  ناموت  غلبم 140  مدوخ  يارب  تفگ  کلم  جاح  موحرم  ار .  وا  یتمـالس 

دندوب ناـشیرپ  هدرب و  ار  ناـشلاوما  دزد  هک  یجاـجح  نیب  ار  هدـش  هتخادرپ  هوجو  موحرم  نآ  دـندادن و  يرایـسب  دوـب  داـیز  ناـمز  نآ  رد 
هک یناسک  تشگرب و  دوخ  نطو  هب  تمالس  هب  ظوفحم و  ضرم  نآ  زا  دوب ،  هتخادرپ  ار  روبزم  غلبم  سکره  رفس  نآ  رد  دومرف و  میسقت 

ناگدش كاله  ءزج  دندیزرو و  عانتما  غلبم  نآ  تخادرپ  زا  مبتاک  ما و  هداز  هریـشمه  هلمج  نآ  زا  دندش  كاله  راتفرگ و  همه  دـندادن ، 
تایملسم زا  یتفآ ،  ره  زا  لام  يرادهگن  و  یمتح )  لجا  رگم  گرم (  رطخ  زا  يریگولج  ضرم و  زا  ندب  ظفح  رد  هقدص  ریثءات  دندش . 

هملک باتک ( (  رد  ار  رابخا  نیا  زا  يرایـسب  يرون  یجاح  موحرم  هدیـسر و  هراب  نیا  رد  تیب :  لـها  زا  هرتاوتم  راـبخا  تسا و  تاـیبرجتو 
رگا دـنک و  یهلا  همیب  هقدـص  هلیـسو  هب  ار  دوخ  یئاراد  ناگتـسب و  ناج و  ندـب و  دـناوت  یم  ناسنا  هصـالخ  تسا .  هدومرف  لـقن  هبیط ) ) 

ناگدننک ظفح  نیرتهب  یلاعت  يادخ  دنادب  نیقی  دـیامنب ،  هدـش  رکذ  روبزم  باتک  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  هقدـص  طیارـش  بادآ و  تیاعر 
کی زیزع  هدنناوخ  تریـصب  یتدایز  يارب  اجنیا  رد  و  دومرف .  دهاوخن  هدـعو  فلخ  تسا و  ناگدـننک  يرای  نیرتاناوت  نیرتاناد و  تسا و 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  زا  هقدص  طورش  بادآ و  زا  مهد  طرـش  نمـض  هحفـص 193  رد  ددرگ .  یم  لقن  روبزم  باتک  زا  تیاور 
ار دوخ  لاوما  هک  یلاح  رد  دندوب  شتمدخ  رد  یتعامج  دندرب و  یم  فیرشت  یهار  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  هدرک  لقن  مالـسلا 
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ترـضح دندش  نازرل  سرت  زا  ناشیا  دنرب .  یمار  مدرم  لاوما  دننانزهار  نادزد و  هار  نآ  رد  هک  دنداد  ربخ  ناشیا  هب  دـندوب  هدروآ  هارمه 
تمرح تیاعر  دیاش  دیریگ  یم  ام  زا  ار  اهنآ  امـش  ایآ  دنریگب  ام  زا  میـسرت  یم  تسام  اب  ناملاوما  دنتفگ  تسا ؟  هدش  هچ  ار  امـش  دومرف 

دننکن و هدارا  ار  یسک  نم  زج  ناشیا  دیاش  دیناد  یم  هچ  امش  دومرف  دنیامن .  رظنفرص  تسامـش  زا  لاوما  نیا  دننادب  نوچ  دننک و  ار  امش 
دیاش تساهنآ ،  فلت  ببـس  رتشیب  نیا  دومرف :  مینک ؟  نفد  نیمز  رد  ار  اـهنآ  اـیآ  دـندرک  ضرع  دوش ،  فلت  ناـتلاوما  ماـمت  راـک  نیا  هب 
اهنآ دومرف  مینکچ ؟  سپ  دندرک  ضرع  دینکن ،  ادیپ  ار  لاوما  ندرک  ناهنپ  لحم  امش  هکنیا  ای  دیابرب و  ار  اهنآ  دوش و  دراو  نآ  رب  یـسک 

تـسوا رد  هچنآ  اـیند و  زا  رتگرزب  ار  کـیره  دـنک و  داـیز  ار  نآ  ودـنادرگرب  نآ  زا  ار  تاـفآ  دـنک و  شظفح  هک  دیراپـسب  یـسک  هب  ار 
 . ملاع راگدرورپ  دومرف :  تسیک ؟  صخـش  نآ  دـندرک  ضرع  نآ ،  هب  ناتجایتحا  تیاهن  لاح  رد  امـش  هب  ار  اهنآ  دـنک  در  سپ  دـنادرگ 

هراچیب ریقف و  اجنیا  دـنتفگ :  نیکاـسم .  افعـض و  رب  دـیهد  هقدـص  ار  اـهنآ  دومرف :  میراپـسب ؟  وا  هب  ار  دوخ  لاوما  هنوگچ  دـندرک  ضرع 
 : دومرف میدرک .  مزع  دنتفگ :  دیامرف .  ظفح  دیـسرت  یم  هچنآ  زا  ار  یقاب  دنوادخ  ات  دیهد  هقدـص  ار  نآ  ثلث  دـینک  مزع  دومرف :  تسین . 

ناما رد  امش  هکنآ  لاح  دیسرت و  یم  هنوگچ  دومرف  ترضح  دندیسرت  همه  دندش  ادیپ  نادزد  نوچ  دنتفر  سپ  دیورب .  ادخ  ناما  رد  سپ 
میدید و ار  لوسر 9  ترضح  باوخ  رد  شود  دنتفگ  دندیسوب و  ار  ترـضح  نآ  تسد  دندش و  هدایپ  دندمآ و  شیپ  اهدزد  دیتسه  ادخ 
ّرش زا  ار  تعامج  نیا  امش و  ات  مییآ  یم  امش  هارمه  میتسه و  ترضحم  رد  ام  سپ  میهد  هضرع  امش  بانج  هب  ار  دوخ  هک  دومرف  رما  ام  هب 
یم عفد  زین  ار  اهنآ  هدرک  عفد  ام  زا  ار  امش  هک  یـسک  اریز  تسین ؛  یتجاح  امـش  هب  ار  ام  دومرف  ترـضح  مینک .  ظفح  نادزد  نانمـشد و 

مهرد ره  درک و  تکرب  ناشیا  تراجت  سپ  دـنداد  هقدـص  ار  دوخ  لاوما  ثلث  دندیـسر  دـصقم  هب  نوچ  دـنتفر و  تمالـس  هب  سپ  دـنک . 
رد ار  ادـخ  تکرب  دومرف :  ترـضح  دوب .  گرزب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تکرب  ردـقچ  دـنتفگ  هاـگنآ  درک  دوس  مهرد  هد  ناـشیا 
مک ببـس  هقدص  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  ادخ  هار  رد  هقدـص  بیاجع  زا  و  دـنوادخ .  اب  هلماعم  هب  دـینک  تموادـم  سپ  دیتخانـش  وا  اب  هلماعم 

رایـسب عوضوم  نیا  دهاوش  ددرگ و  یم  هدنهد  هقدص  بیـصن  ربارب  نیدنچ  هدیدرگ و  نآ  ندش  هدوزفا  ببـس  هکلب  ددرگ  یمن  لام  ندش 
 . دوش هعجارم  روبزم  باتک  هب  تسا ، 
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قباس يدابآدیب  یجاح  ياقآ  تمدخ  مینک  تعجارم  میتساوخ  یم  زاریش  هب  ناهفـصا  زا  هک  يرفـس  رد  دندومرف  ینامیا  ياقآ  بانج  زین  و 
هتشون نم  هب  دش )  ناشیا  زا  يرکذ  لوا  ناتـساد  رد  هک  یتالحم (  يازریم  بانج  دندومرف  ام  هب  میدش  فرـشم  هماقم -  هّللا  یلعا   - رکذلا

نالف رد  هچنانچ  ما  هدرکن  شومارف  ار  امـش  نم  دـینک  ضرع  دـیناسرب و  ناشیا  هب  ارم  مالـس  ما  هدرک  شومارف  اـعد  زا  ار  ناـشیا  هک  تسا 
دنوادخ متساوخ و  ار  امش  یتمالس  هجرف -  یلاعت  هّللا  لجع  رصع -  یلو  ترضح  زا  نمو  درک  هجوت  امش  هب  گرم  رطخ  هبترم  هس  بش ، 
تـسرد دومرف  میدناسر ،  ازریم  بانج  هب  ار  يدابآدیب  ياقآ  ماغیپ  زاریـش  هب  ندیـسر  زا  سپ  دـندومرف  ینامیا  ياقآ  دومرف .  ظفح  ار  امش 

دید ارم  ات  دوب  هداتـسیا  رفن  کی  مدیـسر  هک  قاـط )  ریز  لزنم (  برد  مدـمآ  یم  لزنم  هب  اـهنت  دـندومرف  ناـشیا  هک  یبش  ناـمه  رد  تسا 
نآ ریگب ،  رگید  یکی  تفگ  دوب ،  دب  متفرگ ،  هراختسا  حیبست  اب  ریگب ،  يا  هراختسا  تفگ  درک و  مالـس  سپ  دش ،  شـضراع  يا  هسطع 

هدرک راداو  ارم  تفگ  درک و  یهاوخرذـع  دیـسوب و  ارم  تسد  سپ  دوب ،  دـب  مه  یموـس  ریگب ،  رگید  هراختـسا  تفگ  زاـب  دوـب ،  دـب  مه 
رگا مریگ  یم  هراختـسا  متفگ  مدـش ،  ددرم  مدرک و  هسطع  رایتخا  یب  مدـید  ارامـش  نوچ  مشکب  هحلـسا  نیا  اب  بشما  ار  امـش  هک  دـندوب 
ادـخ شیپ  امـش  تسین و  یـضار  ادـخ  هک  متـسناد  دـمآ ،  دـب  هس  ره  مدرک و  هراختـسا  هبترم  هـس  اـت  مـشک و  یم  ار  امـش  دـمآ ،  بوـخ 

 . دیدنموربآ
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عاطق رفـس  نیا  رد  دـندومرف  يدابآدـیب  موحرم  زا  عادو  ماگنه  رفـس  نامه  رد  دـندومرف  یلاعت -  هّللا  هملـس  یناـمیا -  ياـقآ  باـنج  زین  و 
 : نیموصعم كرابم  ددع  هب  ناموت  هدراهچ  غلبم  دسر و  یمن  ررض  امش  هب  یلو  دنهد  یم  رارق  دربتسد  هلمح و  دروم  ار  امـش  هلفاق  قیرطلا 

درک تعرس  دوب  ام  هیثاثا  نآ  رب  هک  يرطاق  دندرک ،  هلمح  هلفاق  هب  اهدزد  میدیـسر ،  دنویـس  کیدزن  نوچ  دنداد .  ام  هب  هار  جراخم  يارب 
هیثاثا دوخ و  هکنیا  ات  درک  تکرح  وا  بقع  میدوب ،  راوس  نآ  رب  هواجک  رد  ام  هک  مه  یبکرم  دیود ،  دنویس  هب  ور  دش و  جراخ  هلفاق  زا  و 

 . دندش عقاو  لواپچ  هلمح و  دروم  هلفاق  مامت  میدش و  دنویس  دراو  تمالس  هب 

گرم زا  تاجن   - 24

ود ره  شا  هدـلاو  اب  یلاعت -  هّللا  هملـس  ینامیا - )  ياقآ  هداز  همع  هدژم (  اقآ  نیـسح  بانج  هک  دـندومرف  لقن  ینامیا  ياقآ  باـنج  زین  و 
ود نیا  زا  یکی  دـندومرف  دـندروآ و  فیرـشت  هماقم -  هّللا  یلعا  يدابآدـیب -  یجاح  موحرم  دـندوب ،  توم  هب  فرـشم  تخـس و  ضیرم 

يدابآدیب شیامرف  زا  سپ  دش .  دهاوخ  بوخ  وا  ما و  هتساوخ  ار  اقآ  نیسح  يافـش  لاعتم  دنوادخ  زا  نم  دریمب و  ینعی  دورب  دیاب  ضیرم 
 . دنتسه نابوخ  زا  تمالس و  هب  مه  العفو  دومرف  تمحرم  افش  دنوادخ  ار  اقآ  نیسح  دش و  هموحرم  اقآ  نیسح  هدلاو  بش  نامه  رد 

همشچ بآ  نایرج   - 25

هوک هنماد  زا  هک  یبآ  همـشچ  دـنتفگ  هدـمآ و  هماقم  هّللا  یلعا  يدابآدـیب -  موحرم  تمدـخ  هب  ناهفـصا  دابآ  فجن  تاداـس  زا  رفن  دـنچ 
راوگرزب نآ  دوش .  جرفات  دینک  ییاعد  میتسه ،  تمحز  رد  ام  هدیکـشخ و  تسا  يدنچ  دوب ،  یلاها  يرادرب  هرهب  دروم  دش و  یم  يراج 

نآ هلق  رب  ار  نآ  بش  لوا  دومرف  هداد و  اهنآ  هب  هتشون  يا  هعقر  رب  ار  رشح )  هروس  رخاوا  ٍلَبَج ( )  یلَع  َنآْرُقلاَذه  اْنلَْزنَا  َْول  هفیرـش ( :  هیآ 
دندینـش و یلاها  همه  هک  دش  دنلب  هوک  زا  یبیهم  يادـص  دندیـسر ،  دوخ  هناخ  هب  نوچ  دـندرک و  نینچ  اهنآ  دـیدرگرب ،  هدراذـگ و  هوک 
زا هک  یناتـساد  دنچ  هجوت :  لباق  يا  هتکن  دـندروآ .  اج  هب  ار  يادـخ  رکـش  دـندید و  يراج  ار  بآ  همـشچ  دـندمآ ،  نوریب  حبـص  نوچ 
اریز ددرگ ؛  زیزع  هدـنناوخ  راکنا  هدرکن  يادـخ  ای  بجعت  بجوم  ادابم  دـش  رکذ  هک  نآ  ریاظن  و  هماقم -  هّللا  یلعا  يدابآدـیب -  موحرم 

دیـشر مثیم و  ناملـس و  بانج  دـننام  همئا :  باحـصا  دوجو  یکرابم  ییاـناوت و  ییاـناد و  بتارم  زا  اـهنآ  زا  رتـالاب  روما و  هنوگنیا  ـالوا : 
لقنر دقنآ  یفجن  يدهمالم  ینیوزق و  رقاب  دیـس  مولعلارحب و  دیـس  دننام  رایخا  ياملع  رابخا و  تاور  زا  نینچمه  یفعج و  رباج  يرجه و 

الصفم هک  یناقمم  لاجر  باتک  هب  عوضوم  نیا  زا  عالطا  یتدایز  يارب  تسین (  راکنا  لباق  چیه  هک  هدش  تبث  هربتعم  بتک  رد  هدیدرگ و 
 ( . دوش هعجارم  تسا  هدرک  لقن  ار  املع  ضعب  تامارک  هک  ءاملعلا  صصق  باتک  ای  هدومرف  رکذ  ار  رابخا  تاور  همئا و  باحـصا  تالاح 

دمهفب دربب و  یپ  ع )  ماما (  خماش  ماقم  تمظع و  هب  اهنآ  نتـسناد  زا  صخـش  هک  دوش  یم  ببـس  نید  ناگرزب  زا  تامارک  رودـص  ایناث : 
ییاناد و زا  ناشیا  زا  مات  تیعبت  هطـساو  هب  صاخـشا  هک  یئاج  اریز  دـبای ؛  عالطا  اهنآ  رب  یـسک  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  اهنآ  تاماقم  هک 
ره هک  تسا  ملسم  نوچ  تسا  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  ماما  یئاناوت  یملع و  هطاحا  سپ  دنـسر  یم  یماقم  نینچ  هب  تاوعد  تباجا  ییاناوت و 

عیمج ردـصم  ناکما و  ملاع  بلق  دوجو و  ملاع  بطق  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  ناـسحا  ناوخ  روخ  هزیر  تیناـحور  زا  یماـقم  بحاـص 
ناـیاپ یب  تردـق  یملع و  هطاـحا  كاردا  زا  زجع  هب  دوـش  یم  نیقی  مالـسلا  هیلع  ماـما  ماـقم  كاردا  زا  زجع  هب  قیدـصت  زا  تسا و  روـما 
نتسناد هصالخ ،  تسا .  وا  هب  تیالو  ماقم  هدننک  اطع  مالـسلا و  هیلع  ماما  قلاخ  هک  هلالج  لج  تاوعدلا  بیجم  بابرالا و  بر  ترـضح 
ریاظنو اهناتـساد  نیا  اثلاث :  تسا .  مانالا  بر  ترـضح  تمظع  مالـسلا و  هیلع  ماما  ماقم  تریـصب  تفرعم و  یتداـیز  بجوم  اهناتـساد  نیا 
هاگره دعتـسم  سوفن  هکنیا  تساوقت و  لها  هراب  رد  همئا :  لوسر و  ادخ و  ياه  هدعو  شیامرف و  قدـص  هب  نیقی  قیدـصت و  بجوم  اهنآ 

هب دنـشاب ،  يدـج  تاـمرحم  عیمج  ندرک  كرت  تاـبجاو و  عیمج  ندروآ  رد  دـنیامنب و  ار  تبظاوـم  تیاـهن  یعرـش  فیلاـکت  ماـجنا  رد 
اهنآ هب  دنهاوخب  ادخ  زا  هچره  دنوش و  یم  ناشیا  رازگتمدخ  هکئالم ،  و  تسا .  يرـشب  یئزج  لوقع  كاردا  قوف  هک  دنـسر  یم  یتاماقم 
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اهنآ لقنو  یفاک  لوصا  زا  رفکلاو  نامیالا  باتک  باوبا  رد  اصوصخ  هدیسر  تایاور  بتک  رد  هک  يراثآ  زا  اهنیا  ریغ  دیامرف و  یم  تیانع 
زیزع هدنناوخ  عالطا  دیزم  يارب  دـنا  هدرک  تیاور   9 ادـخ لوسر  زا  هصاخ  هماع و  هک  يربتعم  ثیدـح  اهنت  تسا ،  هلاسر  نیا  عضو  یفانم 
يارب هنیآره  دنک  تناها  ارم  ناتـسود  زا  یتسود  سکره  تسا  هدومرف  لجوزع  دنوادخ  هک :  دومرف  ص )  ادـخ (  لوسر  ددرگ .  یم  لقن 

ما و هدرک  بجاو  وا  رب  هچنادب  لمع  زا  نم  دزن  دشاب  رتبوبحم  هک  دوشن  کیدزن  نم  هب  یلمع  اب  هدنب  چـیه  تسا و  هدرک  نیمک  نم  اب  دربن 
موش وا  شوگ  متـشاد  تسود  ار  وا  نوچ  مراد و  تسود  ار  وا  هک  اجنآ  ات  دـیوج  برقت  نم  هب  تابحتـسم )  لفاون (  ماجنا  اـب  وا  یتسار  هب 
عافد دوخ  زا  دـنک و  راک  نآ  اب  هک  موش  وا  تسد  دـیوگب و  نآ  اب  هک  موش  وا  ناـبز  دـنیبب و  نآ  اـب  هک  موش  وا  مشچ  دونـشب و  نآ  اـب  هک 
نایب یهوجو  املع  كرابم ،  ثیدح  نیا  حرش  رد   ( 13 مشخبب ( .  وا  هب  دنک  یشهاوخ  نم  زا  رگا  منک و  شتباجا  دناوخب  ارم  رگا  دیامن ، 

هب صخـش  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  ثیدـح  زا  دافتـسم  هصالخ  هدومرف و  لقن  ار  اهنآ  لوقعلا  تآرم  رد  یـسلجم  همـالع  هک  دـنا  هدرک 
مشچ شمشچ ،  دوش  نینچ  نوچ  دوش و  راگدیرفآ  ترـضح  هاگرد  برقم  بوبحم و  تابحتـسم  هب  تبظاوم  تابجاو و  هب  مازتلا  هطـساو 
هکلب دونـش  یم  وا  دنونـش  یمن  نارگید  ار  هچنآ  دنیب و  یم  هدرپ  نارازه  تشپ  زا  وا  دننیب  یمن  نارگید  ار  هچنآ  سپ  دوش  یم  ادـخ  يانیب 

دنادـب زیزع  هدـنناوخ  هلمجلاـب  تسا .  راکـشآ  وا  يارب  تسا  ناـهنپ  نارگید  سح  زا  هک  یبیغ  ياـه  همغن  یتوکلم و  روص  يونعم و  روما 
یلاع و تماماقم  زا  هدومرف  هریخذ  هداد و  هدـعو  دـنوادخ  هچنآ  هب  تبـسن  دونـش  یم  ای  دـناوخ  یم  ار  نآ  ریاظن  اهناتـساد و  نیا  رد  هچنآ 

 ( 14 تسا ( .  یسدق  ثیدح  نومضم  هچنانچ  ایرد  هب  تبسن  تسا  هرطق  دننام  نیبرقم  راکوکین و  ناگدنب  يارب  تیناحور  تاجرد 

جولفم يافش   - 26

 ، دوب هدش  ریقح  بیـصن  ناشیا  تاقالم  قیفوت  جح  رفـس  رد  هک  یلاعت -  هّللا  هملـس  یناهبهب -  هّللا  جرف  دیـس  جاح  ياقآ  راوگرزب  ملاع  زا 
ناشیا تمدـخ  سپ  هدـش  عقاو  يا  هزجعم  ع )  ءادهـشلادیس (  ترـضح  يراد  هیزعت  سلجم  رد  ناشیا  جولفم  يافـش  لزنم  رد  هک  مدـینش 

نیع اجنیا  رد  دندومرف  لاسرا  هتـشاد و  موقرم  دوخ  طخ  هب  ار  لیـصفت  راوگرزب  نآ  دنـسیونب  هدنب  يارب  ار  هعقاو  هزجعم  هک  دـش  شهاوخ 
تسا و ناهبهب  نکاس  یلو  زمرهمار  عباوت  زا  تسا  نانرباج  وا  سءارلاطقسم  هّللادبع ،  مان  هب  یصخش  دسر .  یم  امش  رظن  هب  ناشیا  هتـشون 
هک بوچ  ود  هلیـسو  هب  رگم  تشادن  تکرح  رب  تردق  دـیدرگ و  جولفم  اپ  کی  زا  هنس 1383  مارحلا  مرحم  رهش  خیرات 28  رد  درم  نیا 
یم کمک  نینم  ؤم  زا  وا  قح  ردو  تفر  یم  یهار  كدنا  تمحز ،  اب  تشاذگ و  یم  پچ  لغب  ریز  ار  يرگید  تسار و  لغب  ریز  ار  یکی 

ار ناشتکرح  هلیـسو  هک  ریقح  دزن  دمآ  ادعب  دندوب و  هداد  سءای  باوج  ناشیا  یمالغ و  رتکد  هب  هدرک  هعجارم  هکنیا  ات  شاعم ،  يارب  دش 
ییاریذپ مه  بانج  نآ  لاسرا و  یناهبهب  هّللا  تیآ  رضحم  هب  شرافس  طخ  دیدرگ  مهارف  هّللادمحب  تکرح  لئاسو  مروآ ،  مهارف  زاوها  هب 

سءای راهظا  هعجارم ،  يرادربسکع و  زا  سپ  هتشاد  لاسرا  روپهاش  يدنج  ناتـسرامیب  کشزپ  هداز  بیبط  داهرف  رتکد  دزن  ار  وا  هدومرف و 
ناتـسرامیب هب  ار  وا  دوخ  جرخ  اب  سپ  دوش  یم  هدهاشم  یناطرـس  هدغ  ناتوناز  طسو  رد  تسین و  جالع  لباق  امـش  ياپ  دوب  هتفگ  هدرک و 

تلاح نیا  اب  تسا  یندـشن  جالع  دنتـشاد  راهظا  هتـشادرب و  شیاپ  زا  سکع  هعطق  راهچ  مه  اـجنآ  دـهد  یم  لاـقتنا  ناداـبآ  تفن  تکرش 
هکنیا ات  مدش  یم  تحار  يردق  هک  مدید  یم  هدنهد  دیون  ياهباوخ  تدـم ،  نیا  لالخ  رد  دـیوگ  موقرم  هّللادـبع  ناهبهب .  هب  ددرگ  یمرب 

ریز رد  دنراد  فیرشت  ینارون  راوگرزب  دیس  رفن  ود  یلو  دیتسین  اجنآ  ناتدوخ  امش  ما و  هدش  امش  ینوریب  لزنم  دراو  مدید  هعقاو  رد  یبش 
راوگرزبود نآ  تیحت  مالـس و  زا  دعب  دیدش  دراو  امـش  انثا  نیا  رد  دـنراد و  فیرـشتدوش  یم  هدـید  ینوریب  هچغاب  رد  هک  یبیـس  تخرد 

ربکا یلع  ترضح  راوگرزب  نآ  دنزرف  يرگید  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  راوگرزب  ود  نآ  زا  یکی  دندومرف  یفرعم  ار  ناشدوخ 
يرگید تدوخ و  يارب  یکی  دندومرفودندومرف  تمحرم  امش  هب  بیس  ود  مالسلا  هیلع  نیـسحلّهاللادبع  یبا  ترـضح  دندوب  مالـسلا  هیلع 

 - هجرف یلاعت  هّللا  لجع  نسحلا -  نب  ۀجح  ترضح  اب  هملک  شش  دنهد و  یم  هجیتن  بیس  ود  نیا  لاس  ود  زا  سپ  دشاب و  تدنزرف  يارب 
راوگرزب ود  نآ  زا  یکی  دیهاوخب  راوگرزب  نآ  زا  ارم  يافـش  هک  مدومن  تساوخرد  امـش  زا  لاح  نیا  رد  تفگ  هّللادبع  دـنک  یم  تبحص 
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یم تسا  دـقعنم  هدوب )  ریقح  روظنم  هک  ینالف (  لزنم  رد  يرادازع  يارب  هک  ربنم  ياپ  هنس 84  هیناثلا ،  يدامج  هام  هبنـشود  زور  دندومرف 
نامه درک  لقن  ریقح  يارب  ار  باوخ  مدوب و  دوعوم  زور  راظتنا  هب  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  قوش ،  زا  يدرگ .  یمرب  ملاس  ياپ  اـب  يور و 

سح سولج  تعاس  کی  زا  سپ  هک  تشاد  راهظا  شدوخ  تسـشن ،  ربنم  ياپ  دـمآ و  لـغبریز  بوچ  ود  اـب  هّللادـبع  مدـید  هبنـشود  زور 
اب هدش  ملاس  مدید  مدومن  عمجو  هدرک  زارد  ار  میاپ  تسا ،  هدرک  ادیپ  نایرج  میاپ  رد  نوخ  ییوگ  دشک ،  یم  ریت  مجولفم  ياپ  هک  مدرک 
اب دمآ و  هّللادبع  مدـید  ریقح  متفگ ،  نایفارطا  هب  ار  هیـضق  اصع !  نودـب  متـسشن  متـساخرب و  اپب  دوب  هدرکن  متخ  زونه  ناوخ  هضور  هکنیا 

رهـش رد  سپ  دش ،  تحار  هیلکلاب  جلف  نآ  زا  رگید  دـش و  دـنلب  سلجم  لها  زا  تاولـص  يادـص  مدـید  هبترم  کی  دومن ،  هحفاصم  ریقح 
ترضح زاجعا  مسا  هب  ینـشج  سلجم  ریقح  لزنم  رد  حبـص  یلا 11  تعاس 8  زا  رهم 43  دـعب 22  زور  رد  دـش و  هتفرگ  نشج  سلاجم 

هررح هّللا . . .  ۀـمحرو  مکیلع  مالـسلاو  دـیدرگ .  يرادرب  سکع  رـضاح و  يریظن  مک  تیعمج  دـش و  هتفرگ  مالـسلا  هـیلع  ءادهـشلادیس 
يوسوملا هّللا  جرف  دیسلا  رقحالا 

هناقداص يای  ؤر   - 27

كرچ و دش و  ادیپ  شناهد  لخاد  رد  يا  هحرق  يدـنچ  هیلع -  هّللا  ۀـمحر  یحالـس -  مشاه  دـمحم  جاح  موحرم  راگزیهرپ  حـلاص  دـبع 
ناشیا هب  رتکد  هکنآ  ات  درک  یم  هعجارم  يروای  رتکد  ياقآ  هب  نآ  هجلاعم  يارب  دوب و  تحاران  تخـس  دـیدرگ و  یم  جراـخ  نآ  زا  نوخ 

هب دـیابو  تسین  زاریـش  رد  قرب  هاگتـسد  العف  درک و  هجلاعم  هظحل  کـی  رد  ضیرم  تفه  يافـش  قرب  هلیـسو  هب  دـیاب  ار  هحرق  نیا  تفگ 
ناضمر كرابم  هام  هزور  زا  مورب و  نارهت  هب  مسرت  یم  تفگ  یم  هدنب  هب  موحرم  نآ  ینک .  هعجارم  يوروش  ناتسرامیب  هب  يورب و  نارهت 

هب تفرگ  میمـصت  هرخـالاب  مدرگ و  مارح  لـکا  هب  ـالتبم  مرب و  ورف  نوخ  كرچ و  هک  مسرت  یم  مورن  رگا  موش و  مورحم  نآ  تاـضویف  و 
باوـخ رد  هتـشذگ  بش  تفگ  دـمآ و  لزنم  هب  تشاد  تسد  رد  هک  یبـط  باـتک  اـب  يرواـی  رتـکد  ياـقآ  حبـص  زور  کـی  دورن .  نارهت 

نـالف رد  شیاود  وا و  درد  تسین  مزـال  دومرف  دورب  نارهت  هب  دـیاب  متفگ  ینک ،  یمن  هجلاـعم  ار  مشاهدـمحم  ارچ  تفگ  نم  هب  یـصخش 
دـمآ و دوب  هدومرف  هک  هحفـص  نامه  مدرک  زاب  متـشادرب  ار  باتک  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  تسا .  دوجوم  يراد  هک  یباتک  نالف  زا  هحفص 

 - دـش هزور  هب  قفوم  كرابم  هام  لوا  زا  داد و  افـش  ناشیا  هب  دـنوادخ  دـندوب  هدومرف  هلاوح  هک  ییاود  نامه  لامعتـسا  هلیـسو  هب  هلمجلاب 
 . داب شناور  هب  دنوادخ  نایاپ  یب  تمحر 

هظحل کی  رد  ضیرم  تفه  يافش   - 28

دوب يا  هناخ  رتمک  عیاش و  زاریش  رد  هبـصح  ضرم  هک  لبق  لاس  تسیب  ابیرقت  مرحم  هام  رد  همحرلا -  هیلع  روبزم -  یحالـس  موحرم  زین  و 
هب التبم  رفن  تفه  زارفارـس ،  میحرلادبع  جاح  ياقآ  لزنم  رد  دومرف  زور  کی  دوب  دایز  مه  تافلت  دـشابن و  يا  هبـصح  ضیرم  نآ  رد  هک 

ار زارفارـس  ياقآ  ادعب  درک .  نایب  ار  نآ  لیـصفت  دومرف و  تمحرم  افـش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تکرب  هب  دنوادخ  ار  هبـصح 
هک متساوخ  ناشیا  زا  سپس  درک .  نایب  دوب  هدومرف  یحالـس  موحرم  هچنآ  قباطم  ناشیا  مدومن ،  شـسرپ  ار  هعقاو  هیـضق  مدرک و  تاقالم 

ضرم هب  التبم  مدرم  بلغا  هک  لبق  لاس  تسیب  ابیرقت  زارفارس :  ياقآ  هتشون  کنیا  دوش ،  تبث  اجنیا  رد  ات  هتشون  دوخ  طخ  هب  ار  هعقاو  نآ 
رد تکرـش  يارب  مارحلا  مرحم  هام  متـشه  بش  دـندوب ،  قاطا  کی  رد  هبـصح  ضرم  هب  التبم  رفن  تفه  ریقح  هناخ  رد  دـندش  یم  هبـصح 

يراد هیزعت  سلجم  هب  ناشیرپ  يرطاخ  اب  هتـشذگ  بش  زا  جـنپ  تعاس  متـشاذگ و  دوخ  لاـح  هب  هناـخ  رد  ار  اهـضیرم  يرادازع ،  سلجم 
ترضح هیثرم  هحون و  ینز ،  هنیس  يراد ،  هیزعت  عقوم  متفر  دوب  همحرلا -  هیلع  فیـس -  یلع  الم  جاح  موحرم  نآ  سـس  ؤم  هک  نامدوخ 

دوخ بلق  رد  متفر و  یم  لزنم  هب  هلجع  اب  حبـص ،  زامن  يادا  يراد و  هیزعت  زا  تغارف  زا  سپ  دـش ،  تئارق  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  مساـق 
هتسشن و یـشتآ  لقنم  فارطا  اه  هچب  مدید  مدیـسر  لزنم  هب  یتقو  متـساوخ .  یم  ادخ  زا  ع )  ارهز (  زیزع  هلیـسوب  ار  ضیرم  تفه  يافش 
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زا دنتسه .  اهنان  نآ  ندروخ  لوغشم  لماک  ياهتـشا  اب  دننک و  یم  مرگ  شتآ  يور  تسا ،  هدنامیقاب  بش  لبق و  زور  زا  هک  ینان  رـصتخم 
رـضم هبـصح  ضرم  هب  التبم  يارب  هدـنامیقاب  هتـشذگ  بش  زور و  زا  هک  ینان  مه  نآ  نان  ندروخ  اریز  مدـش ؛  ینابـصع  هرظنم  نیا  ندـید 
میروخ یم  ياچ  نان و  میا  هنسرگ  میتساخرب و  باوخ  زا  میا و  هدش  بوخ  اهام  تفگ  دید  ارم  تینابصع  تلاح  هک  مگرزب  رتخد  تسا . 

 . میا هدش  بوخ  همه  ام  منک و  فیرعت  ار  مدوخ  باوخ  نم  ات  نیشنب  ردپ !  تفگ  تسین ،  بوخ  هبـصح  ضرم  يارب  نان  ندروخ  متفگ  . 
زا تمـسق  نیا  رد  یهایـس  شرف  ام و  قاطا  رد  دـمآ  يدرمو  دراد  يدایز  ینـشور  قاـطا ،  مدـید  باوخ  رد  تفگ :  وگب  ار  تباوخ  متفگ 
نز اهنآ  رفن  کی  هک  دندش  دراو  يراوگرزب  تلالج و  تیاهن  اب  رفن  جـنپ  تقو  نآ  داتـسیا ،  بدا  اب  قاطا  برد  يولهپ  درک و  نهپ  قاطا 

اب بوخ  دوب  هتـشون  اهنآ  يور  ار  موصعم :  هدراهچ  مسا  دوب و  هدز  راوید  هب  هک  اه  هبیتک  هب  قاـطا و  ياـه  هچقاـط  هب  لوا  دوب ،  يا  هللجم 
کی نآ  زا  سپ  دندناوخ  يردق  هدروآ و  نوریب  لغب  زا  یکچوک  ياهنآرق  هتـسشن و  هایـس  شرف  نآ  فارطا  نآزا  سپ  دندرک  هاگن  تقد 

مدیمهف دنتفگ  یم  ررکم  هک  مساق  ترضح  مسا  زا  نم  ندناوخ و  یبرع  هب  مالـسلا  هیلع  مساق  ترـضح  هضور  هب  درک  عورـش  اهنآ  زا  رفن 
 ، درک یم  هیرگ  كانزوس  یلیخ  نز  نآ  اصوصخم  دـندرک و  یم  يروف  تباـجا  هیرگ  ادـیدش  همه  دـنناوخ و  یم  مساـق  ترـضح  هضور 
هک مدرک  بجعت  نم  دراذگ .  اهنآ  ولج  دروآ و  دوب  هدـمآ  همهزا  لبق  هک  يدرم  نامه  هوهق  لثم  يزیچ  یکچوک  ياهفرظ  رد  نآ  زا  سپ 

دیتسه مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  امش  زا  کیمادک  ادخ  هب  ار  امـش  متفگ  متفر و  ولج  تسا ،  هنهرب  ناشاهاپ  ارچ  تلالج  نیا  اب  صاخـشا 
هیرگ تلاح  اب  سپ  تسا ،  هنهرب  امـش  ياـهاپ  ارچ  ادـخ  هب  ار  امـش  متفگ  دوب .  تباـهم  اـب  یلیخ  منم .  دومرف  داد و  باوج  اـهنآ  زا  یکی 

ام ردام  میـضیرم  همه  اه  هچب  ام  متفگ  دوب .  هدیـشوپ  سابل  نامه  رد  نز  نآ  ياپ  طقف  تسا ،  هنهرب  ام  ياپ  میرادازع و  مایا  نیا  ام  دومرف 
تروص رـس و  رب  كرابم  تسد  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تقو  نآ  تسا ،  ضیرم  ام  هلاخ  تسا ،  ضیرم  مه 

زا دورب .  دیاب  تردام  دـندومرف  تسا ،  ضیرم  مه  مردام  متفگ  مردام ،  رگم  دـیدش  بوخ  دـندومرف  دنتـسشن و  دندیـشک و  ام  کی  کی 
تقو نآ  دندیشک  مردام  فاحل  يور  مه  یتسد  دنتـساخرب  نم ،  هبال  زجع و  رثا  رد  سپ  مدومن  سامتلا  مدرک و  هیرگ  فرح  نیا  ندینش 

ات دناوخب .  زامن  دیاب  دروخ  یم  مه  هب  شمشچ  هژم  صخش  ات  هک  زامن  دابامش  رب  دندومرف  هدرک  نم  هب  ور  دنور  نوریب  قاطا  زا  دنتساوخ 
رد متـشگرب  نم  دنتفر و  اهنآ  دراد ،  هایـس  ياهـشوپور  دـنا  هدروآ  نانآ  يارب  هک  يراوس  ياهبکرم  مدـید  متفر  اهنآ  بقع  هچوک ،  برد 

مدـید متـشاذگ ،  مرداـم  ما و  هلاـخ  مناردارب و  مدوـخ و  تسد  هب  تسد  مدینـش  ار  حبـص  ناذا  يادـص  مدـش  رادـیب  باوـخ  زا  تقو  نـیا 
تـسرد ياچ  اذل  میدرک  یم  دوخ  رد  دایز  یگنـسرگ  ساسحا  نوچ  میدناوخ ،  ار  حبـص  زامن  میتساخرب و  همه  میرادن ،  بت  مادـکچیه 

اود رتکد و  هب  یجایتحا  ملاس و  رفن  تفه  مامت  هلمجلاب  دینک و  هناحبص  هیهت  دییایب و  امش  ات  میدش  ندروخ  لوغـشم  دوب  هک  ینان  اب  هدرک 
 . دندرکن ادیپ 

يروف تباجا   - 29

هحرق یتقو  دنتفگ  تسا ،  مومع  قیدصت  دروم  ناشیا  عرو  هک  یلاعت -  هّللا  هملس  زازب - )  شنم (  ناملس  اقآ  یلع  جاح  بانج  لدع ،  هقث 
یبش دوب ،  راوشد  رایسب  یحارج  يارب  ناتسرامیب  هب  نتفر  نم  يارب  دوب و  هدرک  تحاران  تخس  ارم  هک  دش  ادیپ  نم  پچ  نار  لغب  رد  يا 

ناشیرپ یلیخ  تسا ،  مخز  لحم  نامه  زا  دش  مولعم  مدرک  قیقحت  نوچ  مدرک و  سح  يدایز  دنگ  يوب  متساخرب  دجهت  يارب  رحس  تقو 
هک وشم  یضار  مدرب ،  رس  هب  وا  لآ  دمحم و  یتسود  وت و  یگدنب  مالسا و  هیاس  ریز  رد  يرمع  مدرک  ضرع  مدیلان  دوخ  يادخ  هب  مدش ، 
زا هک  يروط  هب  داد  تسد  يدایز  تقر  هصـالخ  دـنجراخ ،  مالـسا  نید  زا  هک  منک  هعجارم  یناـسک  هب  موش  راـچان  راـتفرگ و  هیلب  نیا  هب 
هلپ زا  ناباتـش  ما ،  هدش  مورحم  دجهت  زا  هک  مدش  تحاران  تخـس  هدش ،  حبـص  مدیمهف  مدمآ  دوخ  هب  هک  یماگنه  مدـش .  دوخ  یب  دوخ 

درادن يدرد  میاپ  مدید  مدمآ و  نییاپ  تعرس  هب  هنوگچ  درد  ياپ  اب  نم  هک  مدش  هجوتم  تقوکی  ریهطت ،  دصق  هب  مدمآ  نییاپ  هفرغ  ياه 
هک يروط  هب  مدیدن  مخز  زا  يرثا  مدرک ،  هاگن  مخز  لحم  هب  مدـمآ و  ییانـشور  رد  مدرکن  سح  يدرد  متـشاذگ  مخز  لحم  رب  تسد  ، 
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شیپ میارب  يرایـسب  دراوم  هیـضق  نیا  ریظن  دـندومرف  اقآ  یلع  جاح  ياقآ  تشادـن .  یقرف  ادـبا  تسار  ياپ  اـب  دوبن و  مولعم  مه  نآ  ياـج 
دومرف جرف  دنوادخ  نیموصعم :  هب  لسوت  اعد و  هلیسو  هب  میدش و  التبم  يدیدش  يراتفرگ  ای  یتخس  ضرم  هب  مناگتسب  ای  مدوخ  هک  هدمآ 

تسا رداق  سب  قح  هک  رکنم  وشم  وت  تسا  ردان  ناک  دوب  رگید  تلاح  تساهنآ .  زا  يا  هنومن  دش  هتفگ  هچنآ  . 

دیجم نآرق  هضافا   - 30

نآرق مناوتب  متـشاد  وزرآ  تخـس  یناوج  لوا  رد  مدوب و  داوس  یب  متفرن و  بتکم  هب  تیلوفط  رد  نم  دوـمرف  اـقآ  یلع  جاـح  باـنج  زین  و 
نیا هب  ندیـسر  يارب  هجرف -  یلاعت  هّللا  لجع  رـصع -  یلو  ترـضح  هب  هتـسکش  لد  اب  یبش  هکنیا  ات  مناوخب  دیجم  نآرق  هضافا  ار  دـیجم 

ترـضح هیزعت  هک  اـیب  هناـخ  نیا  رد  تفگ :  دیـسر و  نـم  هـب  یـصخش  متـسه ،  ـالبرک  جردـج  مدـید  باوـخ  رد  مدـش .  لـسوتم  وزرآ 
اهنآ ولج  دنا و  هتسشن  راوگرزب  دیس  رفنود  مدید  مدش ،  دراو  هدرک  لوبق  نک ،  هضور  عامتسا  تساپرب و  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

 ، مدروخ ار  نآ  نم  دندومرف و  تمحرم  نم  هب  هدومن  مرگ  ار  نان  نآ  زا  يردق  سپ  تسا ،  اهنآ  يولهپ  ینان  هرفـس  تسا و  یـشتآ  فرظ 
سپ ما ،  هدیسر  دوخ  يوزرآ  هب  مدرک  سح  مدش  رادیب  باوخ  زا  ندش ،  مامت  زا  سپ  درک و  تیب :  لها  بئاصم  رکذ  ناوخ  هضور  سپ 

ای دناوخ  یم  طلغ  یـسک  رگا  مدش ،  رـضاح  دیجم  نآرق  تئارق  سلجم  رد  دعب  مناوخب و  مناوت  یم  الماک  مدید  مدرک  زاب  ار  دیجم  نآرق 
یتشادن داوس  زورید  ات  وت  ینالف !  تفگ :  داتسا  متفگ .  یم  درک  یم  یهابتشا  رگا  مه  تئارق  داتـسا  یتح  متفگ  یم  وا  هب  درک  یم  هابتـشا 

 . مدیـسر دصقم  هب  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  تکرب  هب  متفگ :  يا ؟  هدـش  نینچ  هک  هدـش  هچ  یناوخب ،  یتسناوت  یمن  ار  نآرق  جوج 
یجاح بیاجع  هلمج  زا  دوش .  یمن  كرت  ناشیا  تئارق  سلجم  ناضمر  كرابم  هاـم  ياهبـش  رد  دـنا و  تئارق  داتـسا  روبزم  یجاـح  ـالعف 
هلماعم فرط  هک  اب  دنک و  یم  دروخرب  هک  اب  دوش  یم  هچ  ادرف  هک  دمهف  یم  دـنیب و  یم  ار  هیتآ  روما  باوخ  رد  ابلاغ  هک  تسا  نآ  روبزم 

اطع يرسپ  مشاه )  دمحم  دیـس  ياقآ  تدنزرف (  هب  يدوزب  دنوادخ  تفگ  ریقح  هب  یتقو  تسا .  رادقم  هچ  شدوس  هلماعم  نآ  دوش و  یم 
شمسا دومرف و  تیانع  ناشیا  هب  يرسپ  دنوادخ  دیشکن  یلوط  راذگب ،  یقت ) )  دمحم  دیس  تردپ ( (  موحرم  مان  هب  ار  شمـسا  دنک  یم 

دومرف روبزم  یجاح  زاب  دوبن .  هچب  نآ  هب  تایح  دیما  هک  يروط  هب  دش  ضیرم  تخـس  تدالو ،  زا  سپ  میدراذگ .  یقت ) )  دمحم  ار ( ( 
یگلاسجنپ و نس  رد  هّللادمحب  نالا  داد و  افـش  ار  وا  دنوادخ  هک  دیـشکن  یلوط  دنام ، ) )  دهاوخ  یقاب  دش و  دـهاوخ  بوخ  هچب  نیا  ) ) 
تیانع و دروم  سفن و  يافـص  ياراد  هیموی  لفاون  اصوصخ  تابحتـسم  رب  تموادـم  اوقت و  رثا  رد  ناـشیا  هلمجلاـب  و   ( 15 تسا ( .  ملاـس 
هب رابخا  هیتآ و  روما  زا  سوفن  ضعب  ندش  هاگآزار  هک  تسناد  دیاب  انمـض  دـشاب .  یم  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  تجح -  ترـضح  فطل 
زا یباـتک  رد  اـهنآ  شیادـیپ  زا  شیپ  اـیند  رمع  رخآ  اـت  ار  یئزج  یلک و  هینوک ،  ثداوـح  ماـمت  لاـعتم  رداـق  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  نآ ، 

سفنا قافآ و  رد  یتبیـصم  چـیه  دـیامرف ( ( :  یم  دـیدح  هروس  رد  هچنانچ  تسا  هدومرف  تبث  يونعم  حاولا  زا  یحول  یناحور و  ياهباتک 
یب تردـق  دزن  یحول  رد  اـمامت  روما  تبث  ینعی  راـک (  نیا  تسا و  تبث  یهلا  باـتک  رد  نآ  شیادـیپ  زا  شیپ  هکنیا  رگم  دوش  یمن  عقاو 

هتسناد و ار  امش  حالص  دنوادخ  دینادب  ینعی  امش (  زا  يزیچ  ندش  توف  رب  دیوشن  تحاران  هکنیا  يارب  تسا  لهـس  دنوادخ  رب  وا )  نایاپ 
دنوادخ ار  نآ  دینادب  ینعی  هدیسر (  امش  هب  هک  يزیچ  هب  دیلابن  دوخ  هب  دیوشن و  لاحشوخ  و  هدومرف )  تبث  نییعت و  البق  ار  زیچ  نآ  توف 

دازآ يا  هزادـنا  ات  يدام  دویق  زا  هک  باوخ  لاح  رد  فاص  سوفن  ضعب  تسا  نکمم  نیارباـنب   ( 16 هدومرف ( . )  ررقمو  ردقم  امـش  يارب 
ماگنه دنبای و  عالطا  تسا  دوهشم  اهنآ  رد  هک  يروما  ضعب  هب  هدش و  لصتم  یهلا  بتک  ضعب  یلاع و  حاولا  فیرش و  حاورا  اب  دنا  هدش 

ربخ نآ  زا  دنام و  یقاب  شا  هظفاح  رد  تفارـص  هب  هدید  هچنآ  دنکن و  نآ  رد  یفرـصت  شیلایخ  هوق  ندب ،  هب  حور  مات  تعجارم  يرادیب و 
 . دهد

رت بیجع  یناتساد   - 31
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مظاک دـمحم  یئالبرک  مان  هب  يا  هلاس  داتفه  درمریپ  هک  مدینـش  فرـشا  فجن  مق و  مالعا  ياملع  زا  یعمج  زا  لـبق ،  لاـس  هدزناـپ  اـبیرقت 
مامت هک  يروط  هب  هدش  هضافا  وا  هب  دیجم  نآرق  مامت  هتـشادن ،  يداوس  چیه  هک  تسا )  كارا  ناهارف  عباوت  زا  قوراس  یقوراس (  یمیرک 

نآ رد  هک  يا  هدازماما  ترایز  هب  مظاک ) )  دمحم  یئالبرک  هبنـشجنپ ( ( ،  رـصع  دوش .  یم  رکذ  هک  یبیجع  زرط  هب  هدـش  ظفاح  ار  نآرق 
هتـشون مرح  فارطا  رد  هک  يا  هبیتک  دـنیامرف  یم  وا  هب  دـنیب و  یم  ار  راوگرزب  دیـس  رفن  ود  دورو ،  ماگنه  دور ،  یم  تسا  نوفدـم  لـحم 

شیامرف تافتلا و  زا  سپ  یناوت .  یم  یلب  دـنیامرف  یم  مناوخب .  مناوت  یمن  ار  نآرق  مرادـن و  داوس  نم  نایاقآ !  دـیوگ  یم  ناوخب .  هدـش 
یم هداتفا  ار  وا  دنیآ  یم  هدازماما  ترایز  يارب  هد  یلاها  هک  رصع  ادرف  ات  دتفا  یم  اجنامه  ددرگ و  یم  شضراع  يدوخ  یب  تلاح  نایاقآ 

ار شدوخ  دعب  دناوخ و  یم  ار  نآ  مامت  تسا ،  هعمج  هروس  دنیب  یم  درگن  یم  هبیتک  هب  دنروآ .  یم  دوخ  هب  هدرک  دنلب  ار  وا  سپ  دـننیب ، 
ياقآ بانج  زا  هدناوخ و  یم  حیحـص  روط  هب  ظفح  زا  دنتـساوخ ،  یم  وا  زا  هک  ار  دـیجم  نآرق  زا  هروس  ره  دـنیب و  یم  نآرق  مامت  ظفاح 
اروف مدیسرپ  یم  وا  زا  هک  ار  يا  هیآ  ره  مدرک  ناحتما  ار  وا  ررکم  دومرف  مدینش  يزاریش  مالـسالا  ۀجح  يازریم  موحرم  هداون  نسح  ازریم 
دناوخ یم  ار  نآ  لوا  ات  هروس  رخآ  زا  ینعی  دناوخب ؛  ارقهق  هب  تسناوت  یم  ار  يا  هروس  ره  هکنآ  رتبیجع  تسا و  هروس  نالف  زا  تفگ  یم 
تفرگ ار  باتک  ناوخب ،  نآ  طخ  يور  زا  تسا و  نآرق  نیا  متفگ  هدرک  زاب  شیارب  متشاد  تسد  رد  یفاص  ریـسفت  باتک  دومرف :  زین  و  . 
نآرق رطـس  نیا  اهنت  تفگ  یم  تشاذگ و  یم  تسد  هفیرـش  هیآ  يور  تسین و  نآرق  هحفـص  نیا  مامت  اقآ !  تفگ  درک  رظن  نآ  رد  نوچ 

 : تفگ يرادن ؟  یـسراف  یبرع و  داوس  هک  وت  ییوگ  یم  اجک  زا  متفگ  تسین .  نآرق  یقبام  اذکه و  تسا و  نآرق  رطـس  مین  نیا  ای  تسا 
زا رگید  رفن  دـنچ  و  نآرق )  تینارون  هب  تبـسن  تسا (  کیرات  شرگید  تمـسق  تسا و  ینارون  تمـسق  نیا  تسا ،  رون  ادـخ  مالک  اقآ ! 

ضایف ءادـبم  زا  تسا و  تداع  قراخ  وا  رما  میدرک  نیقی  میدرک و  ناحتما  ار  وا  ام  همه  دـندومرف  یم  هک  مدرک  تاقالم  ار  مالعا  ياـملع 
هدرک و پاچ  ار  روبزم  مظاک  دمحم  یئالبرک  سکع  هحفص 223  لاس 1335  شناد ،  رون  همانلاس  رد  هدش .  هضافا  نینچ  وا  هب  العو  لج 
وا رما  ندوب  هداعلا  قراخ  رب  ار  املع  ناگرزب  زا  يا  هدـع  تداهـش  نآ  رد  هتـشون و  ینابر )  تاقارـشا  زا  يا  هنومن  ناونع (  تحت  يا  هلاقم 

تباث لیلد  ود  هب  یقوراس  یئالبرک  نآرق  ظفح  ندوب  یتبهوم  قوف ،  ياهطختـسد  عومجم  زا  دـسیون ( ( :  یم  هکنیا  اـت  تسا  هدومن  لـقن 
زا اصخـش  هدنراگن  تسا .  هدومنن  راهظا  ار  نآ  فالخ  يدحا  دـنهد و  یم  تداهـش  وا  هد  یلاها  مومع  هک  وا  يداوس  یب   - 1 دوش .  یم 

سکچیه کلذعم  هدش ،  رشتنم  پاچ و  راشتنالاریثک  دیارج  رد  وا  يداوس  یب  عوضوم  هکنیا  اب  مدومن و  قیقحت  نارهت  نکاس  ياهیقوراس 
 - 1 ریز :  حرش  هب  تسا ،  جراخ  ندناوخ  سرد  لیصحت و  هدهع  زا  هک  وا  نآرق  ظفح  تایـصوصخ  زا  یـضعب  تسا 2 -  هدرکن  بیذکت 
وا زا  ینآرق  هملک  کی  رگا   - 2 تسین .  ای  تسه  نآرق  رد  هک  دیوگ  یم  اروف  دوش ،  هدـناوخ  وا  رب  یبرع  ریغ  ای  یبرع  هملک  کی  هاگره 
نآ مامت  دشاب  هدمآ  دـیجم  نآرق  ياج  دـنچ  رد  يا  هملک  هاگره   - 3 تسا .  وزج  مادـک  هروس و  هچ  رد  دـیوگ  یم  اروف  دوش ،  هدیـسرپ 

ای دوش  هدناوخ  طلغ  تکرح  کی  ای  هملک  کی  هیآ  کی  رد  هاگره   - 4 دناوخ .  یم  ار  مادکره  هلابند  درامش و  یم  هفقو  نودب  ار  دراوم 
ره لحم  دوش  هدناوخ  مه  لابند  هب  هروس  دنچ  زا  هملک  دنچ  هاگره   - 5 دهد .  یم  ربخ  دوش و  یم  هجوتم  هشیدنا  نودب  دننک  مک  دایز و 

کی رد  هاگره   - 7 دهد .  یم  ناشن  انآ  دـنهدب  وا  هب  هک  ینآرق  ره  زا  ار  ینآرق  هملک  ای  هیآ  ره   - 6 دنک .  یم  نایب  هابتشا  نودب  ار  هملک 
راوشد زین  لضف  لها  يارب  نآ  صیخـشت  هک  دـهد  یم  زیمت  ار  هیآ  دوش ،  هتـشون  تاملک  ریاس  قباطم  هیآ  کی  یبرع  ریغ  ای  یبرع  هحفص 

هب 6666 دسر  هچ  ات  دوش  اراد  ناوت  یمن  یسراف  هحفص  تسیب  هوزج  کی  هب  تبسن  مدرم  نیرت  هظفاح  شوخ  ار  تایـصوصخ  نیا  تسا . 
دودحم رکف  هک  یمدرم  يارب  مظاک ) )  یئالبرک  نآرق ( (  تبهوم  دسیون :  یم  املع ،  زا  رفن  دنچ  تداهش  لقن  زا  سپ  و  ینآرق . ) )  هیآ 
هدیدرگ ناهارمگ  زا  يا  هدع  تیاده  ببس  هدوب و  روآ  باجعا  دنتسه  تعیبط  ياروام  رکنم  دودحم و  تایدام  يراویدراهچ  رد  ار  دوخ 

رهاظم نیرتکچوک  زا  يدنوادخ و  تاضافا  نارکیب  هعشا  زا  کچوک  عاعش  کی  دیحوت  لها  رظن  رد  شتیمها  همه  اب  رما  نیا  یلو  تسا ، 
رد تسا ،  طبض  تبث و  خیراوت  رد  هدیسر و  روهظ  هب  تارک  هب  قح  يارفس  ایبنا و  هلیـسو  هب  هداعلا  قراخ  روما  اهنت  هن  تسا ،  قح  تردق 
زا بتارم  هب  نآ  تیمها  هک  دـنراد  دوجو  دنتـسه  یتامارک  بحاص  یلاعت  ءادـبم  اب  دـنویپ  طابترا و  تلع  هب  هک  یناسک  زین  رـضاح  رـصع 
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نآرق و ظفاح  لاح  حرـش  راشتنا  هجیتن  رد  هکنیا  مهد  رکذـت  تسمزال  هلاقم  نیا  ناپاپ  رد  هک  يا  هتکن  دـشاب .  یم  رتشیب  اـم  نآرق  ظـفاح 
کی ییحی ) )  اقآ  جاح  موحرم  نامز ( (  رد  ینعی  لبق ؛  لاس  دـنچ  رد  هک  مدینـش  رازاب  نینیدـتم  زا  يا  هدـع  زا  نارهت  مدرم  هب  وا  یفرعم 

یئالبرک تایصوصخاب  نآرق  ظفاح  يروک  نیع  رد  هک  تشاد  دمآو  تفر  هّللازیزع ) )  دیس  دجسم ( (  هب  دوبع  یجاح  مان  هب  يروک  درم 
باتک يزور  دـنیوگ  یم  هدرک . . .  یم  هراختـسا  نآرق  اب  مدرم  يارب  هداد و  یم  ناشن  يروک  نیع  رد  ار  هیآ  لـحم  زین  وا  دوب ،  یقوراـس 

یـسلجم رد  تسین .  نآرق  نیا  تفگ  دش و  ینابـصع  درک و  ترپ  ار  نآ  اروف  دنک ،  هراختـسا  دنداد  وا  هب  دیجم  نآرق  رطق  هب  هسنارف  تغل 
هک دندرک  راهظا  دییءات و  ار  دوبع  یجاح  تایـصوصخ  هاگـشناد ،  مرتحم  داتـسا  نیدلا  نبا  ياقآ  بانج  تشاد ،  روضح  نآرق  ظفاح  هک 

اهنیا دنا .  هدرک  شیامزآ  تاقالم و  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  روضح  رد  مق  رد  حابـصم  ياقآ  لزنم  رد  ار  هدربمان 
ِلْـضَفْلاوُذ ُهَّللاَو  ُءاشَی  ْنَم  ِهیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  تسا ( :  يرهاظ  تجح  مامتا  مدرم و  داـشرا  يارب  یهاـگ  هک  تسا  قح  تردـق  راـثآ  زا 
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ریظن و مک  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  هب  یبلق  هقالع  و  تیبلها :  هب  لسوت  رد  هک  گیب  لیعامـسا  میحر  دمحم  موحرم  حلاص  یقت 
یگلاس شـش  رد  هک  دومن  لقن  هدش  لصاو  قح  تمحر  هب  ناضمر 87  رد  هدش و  شبیـصن  يونعم  يروص و  تاکرب  تمحر  باب  نیا  زا 

شراوگرزب یئاد  لزنم  رد  اروشاع  مایا  مرحم  هام  رد  دـیدرگ  روک  مشچ  ود  ره  زا  تبقاع  هدوب و  راتفرگ  لاس  هس  ات  مشچ و  درد  هب  ـالتبم 
دوخ یئاد  زا  تفگ  دـنداد  یم  مدرم  هب  کنخ  تبرـش  دوب  مرگ  اوه  نوچ  دوب و  یناوخ  هضور  گیب  لیعامـسا  یقت  دـمحم  جاـح  موحرم 

ارم اـت  دـینک  نم  هارمه  راد  مشچ  رفن  کـی  متفگ  یناوت ،  یمن  يرادـن و  مشچ  وت  دوـمرف  مهد ،  تبرـش  مدرم  هب  نم  هک  مدرک  شهاوـخ 
ربنم یتانابهطـصا  هعیرـشلا  نیعم  موحرم  ءانثا ،  نیا  رد  مداد .  تبرـش  مدرم  هب  يرادـقم  شدوخ  کمک  اب  نم  هدومرف و  لوبق  دـهد  يرای 
يا هّللجم  لاح ،  نآ  رد  مدش ،  دوخ  یب  دوخ  زا  هکنیا  ات  مدش  نایرگ  رثءاتم و  تخس  نم  دناوخ و  یم  ار  بنیز 3  ترضح  هضور  هتفر و 
مشچ سپ  يریگ .  یمن  درد  مشچ  رگید  يدش و  بوخ  دومرف  دیـشک و  نم  مشچ  ود  رب  كرابم  تسد  Ə بنیز 3 ا ترضح  متسناد  هک 

ما یئاد  رما  هب  دنتفرگ ،  ارم  فارطا  بلقنم و  سلجم  لها  مامت  مدیود  دوخ  یئاد  تمدخ  كانحرف  داش و  مدید ،  ار  سلجم  لها  مدوشگ 
مکیدزن هکنیا  زا  مدوب  لفاغ  مدوب و  شیامزآ  لوغـشم  لبق  لاس  دـنچ  رد  هک  دومن  لقن  زین  دـندومن و  قرفتم  ار  مدرمو  هدرب  یقاطا  رد  ارم 

هام دنچ  ار .  منامـشچ  رگم  دز  شتآ  ار  اپ  ات  رـس  زا  ندب  مامتو  دـش  لعتـشم  لکلا  هاگان  هدومن  نشور  ار  تیربک  تسا  لکلا  زا  رپ  فرظ 
هدعو تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ياطع  متفگ  هدنام ،  ملاس  تمشچ  هک  هدش  هچ  دندیسرپ  یم  نم  زا  مدوب  هجلاعم  لوغشم  هناخضیرم  رد 
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یس تدم  ابیرقت  هدوب و  يرایـسب  تامارک  تافـشاکم و  ياراد  هک  نم ) )  ؤم  جاح  هب ( (  روهـشم  یلعـسابع  موحرم  نیقی ،  ماقم  بحاص 
ار موحرم  نآ  تسا و  هتسویپ  يدزیا  تمحر  هب  هک  تسا  لاس  ود  دوب و  هدنب  بیصن  رفس  رضح و  رد  موحرم  نآ  اب  تبحاصم  تمعن  لاس 

دنتفرگ ار  وا  دندرک  ادیپ  هحلسا  یبنلادبع ) )  مان ( (  هب  موحرم  نآ  هداز  یئاد  دزن  یتلود  ياهسوساج  یتقو  هلمج  نآ  زا  تسا  ییاهناتساد 
یم وا  هب  موحرم  نمؤم  یجاح  دیدرگ  هراچ  زا  سویءام  نالانو و  ناشیرپ  شردـپ  دـش ،  مادـعا  هب  موکحم  هرخالاب  دـندرک و  شنادـنز  و 

هعمج بش  هک  بشما  دـشاب ،  یم  مهدزاود  ماما  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  هدارا  تحت  روما  مامت  زورما  شاـبن ،  سویءاـم  دـیوگ 
یجاح ار  بش  نآ  سپ  دهد ،  تاجن  ار  تدنزرف  ترـضح ،  نآ  تاکرب  زا  هک  تسا  رداق  ادـخ  میوش ،  یم  لسوتم  راوگرزب  نآ  هب  تسا 
لوغشم دعب  دنوش و  یم  مرگرس  راوگرزب  نآ  ترایز  ترضح و  نآ  هب  لسوت  زامن و  هب  دنراد و  یم  ایحا  رـسپ ،  نآ  ردام  ردپ و  نم و  ؤم 

تفگش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 141زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


یم سح  رفن  هس  ره  ار  یبیجع  کشم  يوب  بش  رخآ  دـنوش ،  یم  َءوُّسلا )  ُفِشْکَیَو  ُهاـعَد  اذِا  َّرَطْـضُْملا  ُبیُجی  ْنَّمَا  هفیرـش ( :  هیآ  تئارق 
هب ادرف  دیشخب و  تاجن  ار  تدنزرف  دنوادخ  دش ،  باجتسم  امش  ياعد  دیامرف :  یم  هدرک  هدهاشم  ار  راوگرزب  نآ  ینارون  لامج  دننک و 

شوه یب  شوهدم و  حبـص  ات  هدش و  تقاط  یب  ترـضح  نآ  لامج  ندید  زا  ردام  ردپ و  تفگ  یم  موحرم  نم  ؤم  جاح  دـیآ .  یم  لزنم 
دیدجت وا  راک  رد  هدش  انب  هداتفا و  ریخءات  شمادعا  دنتفگ  دوش .  مادـعا  زور  نآ  رد  دوب  رارق  هک  دـنتفر  دوخ  دـنزرف  غارـس  ادرف  دـندوب ، 

ياهـضرم رد  اـعد  تباجتـسا  رد  ار  نم  ؤم  یجاـح  موحرم  دـمآ .  لزنم  هب  اـملاس  دـندرک و  دازآ  ار  وا  رهظ  زا  شیپ  هلمجلاـب  دوـش و  رظن 
داب شکاپ  ناور  هب  دنوادخ  نایاپ  یب  تمحر  اهنآ ،  زا  تسا  يا  هنومن  دش  رکذ  هچنآ  هک  تسا  ییاهناتساد  دیدش ،  ياهیراتفرگ  تخس و 

.
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مالـسلا هیلع  تجح  ترـضح  تاقالم  ترایز و  هب  يدایز  قوش  یناوج  لوا  رد  هک  درک  لقن  همحرلا -  هیلع  روبزم -  نم  ؤم  یجاـح  زین  و 
زا دهع  نیا  هتبلا  و  منیبب (  ار  اقآ  هک  یتقو  ات  مدرک  مارح  مدوخ  رب  ار  ندـیماشآ  ندروخ و  هکنیا  ات  دومن  رارق  یب  ارم  هک  دـش  ادـیپ  نم  رد 
رد دش ،  مضراع  هوشغ  تلاح  مدروخ  بآ  يردق  ارارطـضا  موس  بش  مدروخن ،  چیه  زور  هنابـش  ود  دوب )  قایتشا  تدـش  ینادان و  يور 

تیارب يزادنا ،  یم  تکاله  هب  ار  تدوخ  ینک و  یم  نینچ  ارچ  هک  دومرف  ضرعت  نم  هب  مدید و  ار  مالسلا  هیلع  تجح  ترضح  لاح  نآ 
تسین و نآ  رد  یسکو  تسیلاخ  كزدرس )  دجسم  دجسم (  مدید  هتشذگ  بش  زا  ثلث  مدمآ  دوخ  لاح  هب  سپ  روخب .  متسرف  یم  ماعط 

یفرظ ابع  ریز  زا  دوش ،  یمن  هتخانش  هک  يروط  هب  دراد  رس  رب  ابع  یصخش  مدید  مدوشگ  ار  رد  مدمآ  دبوک ،  یم  یسک  ار  دجـسم  برد 
جنرب مدـید  مدـمآ  دجـسم  لخاد  تفر ،  راذـگب و  ربنم  ریز  ار  نآ  فرظ  هدـن و  یـسک  هبو  روخب  دومرف  هبترم  ود  داد و  نم  هب  ماعط  زا  رپ 
دمحم ازریم  موحرم  باتفآ ،  بورغ  زا  شیپ  ادرف  تسین .  فصو  لباق  هک  مدیـشچ  یتذل  مدروخ و  نآ  زا  تسا ،  نایرب  غرم  اب  هدش  خبط 

ار وت  دومرف  داد و  نم  هب  دوب  هدرک  هسیک  رد  لوپ  يرادـقم  دـعب  درک و  اراهفرظ  هبلاطم  لوا  دـمآ ،  دوب  نامز  نآ  راربا  رایخا و  زا  هک  رقاب 
ورب و تسا  سدقمدهشم  مزاع  هک  كزدرس )  دجسم  زامنشیپ  مشاه (  دیس  اقآ  بانج  قافتا  هب  ریگب و  ار  لوپ  نیا  دنا  هدومرف  رفس  هب  رما 

تکرح مشاه  دیـس  اقآ  موحرم  قاـفتا  هب  لوپ  ناـمه  اـب  تفگ  نم  ؤم  یجاـح  يرب .  یم  هرهب  وا  زا  ینک و  یم  تاـقالم  ار  یگرزب  هار  رد 
 ) مشاه دیس  اقآ  موحرم  هزاجا  اب  سپ  داتسیا  لیبموتا  درک ،  هراشا  ریمـض  نشور  يریپ  میدش  جراخ  نارهت  زا  هک  یتقو  نارهت ،  ات  میدرک 
داد نم  هب  يرایسب  ياهلمعلاروتسد  اهزردنا و  هار ،  يانثا  رد  تسشن .  نم  يولهپ  دش و  راوس  دوب )  ناشیا  هراجا  هب  تسبرد  لیبموتا  نوچ 

شمامت هب  دوب  هداد  ربخ  هچنآ  داد و  یم  شراذگ  میارب  دوب  نآ  رد  نم  ریخ  هچنآ  زینو  داد  ربخ  نم  هب  رمع  رخآ  ات  ارم  دمآ  شیپ  انمض  و 
دوب يا  هرفـس  وا  اب  دراد  ررـض  بلق  يارب  كاـن  ههبـش  همقل  دومرف :  یم  دومرف و  یم  یهن  اـه  هناـخ  هوهق  ماـعط  ندروخ  زا  ارم  مدیـسر و 

ات داد  یم  نم  هب  دروآ و  یم  نوریب  زبس  شمشک  یهاگ  داد و  یم  نم  هب  دروآ و  یم  نوریب  هزات  نان  نآ  زا  درک  یم  ماعط  هب  لیم  تقوره 
هدزاود غلبم  تسا و  مهارمه  نم  نفک  مدُرم ،  نوـچو  مسر  یمن  سدقمدهـشم  هب  نم  کـیدزن و  نم  لـجا  دوـمرف  هاگمدـق ،  هب  میدیـسر 

تفگ یجاـح  تسا .  مشاهدیـساقآ  باـنجاب  مزیهجت  رما  نک و  كرادـت  میارب  سدـقم  نحـص  هشوگ  رد  يربـق  غلبم  نآ  اـب  مراد  ناـموت 
هب نوچ  شاب .  یضار  هتساوخ  ادخ  هچنآ  هب  وگم و  يزیچ  یـسک  هب  دسرب  مگرم  ات  ریگب و  مارآ  دومرف  مدش ،  برطـضمو  مدرک  تشحو 

هیلع اضر  ترـضح  هب  ندرک  مالـس  لوغـشم  دـندش و  هدایپ  نیرفاسم  داتـسیا ،  لـیبموتا  میدیـسر  دوب )  نآ  زا  راوز  هار  اـقباس  قرط (  هوک 
زا سپ  دیدرگ ،  رهطم  ربق  هجوتم  تفر و  يا  هشوگ  هب  مرتحم  ریپ  نآ  مدید  دش ،  امندبنگ  هبلاطم  مرگرـس  هدننار  درگاش  دندش و  مالـسلا 
زا سپ  دیشک .  رس  ربار  شیابع  دیباوخ و  هلبقبور  سپ  مسرب ،  تفیرش  ربق  هب  هک  متشادن  تقایل  نیا  زا  شیب  تفگ ،  رایـسب  هیرگ  مالس و 

هدید هک  ار  شتالاح  يردق  دندش ،  عمج  نیرفاسم  ما  هیرگ  هلان و  زا  تسا  هتفر  ایند  زا  مدـید  مدز  سپ  ار  ابع  متفر ،  شنیلاب  هب  يا  هظحل 
نوفدـم سدـقم  نحـص  رد  هدروآ و  رهـش  هب  نیـشام  نآ  اب  ار  شفیرـش  هزانج  دـندش و  نایرگ  بلقنم و  همه  مدرک ،  لقن  ناـشیارب  مدوب 
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كزدرـس دجـسم  هرجح  رد  لاس  دـنچ  هک  یناسارخ  یلع  دیـس  باـنج  دـباع ،  دـهاز  دیـس  زا  همحرلا -  هیلع  روبزم -  نم  ؤم  جاـح  زین  و 
بش رحس  دومرف ،  نم  هب  روبزم  دیس  ندرم  زا  شیپ  هتفه  کی  تفگ  هلمج  نآ  زا  درک  یم  لقن  یبیاجع  دوب ،  تدابع  لوغـشم  فکتعم و 

نآ ناکتسا  کی  دوب و  شتآ  يور  ریش  يرادقم  مدش  رضاح  شدزن  هعمج  بش  تسا .  نم  رمع  رخآ  بش  هک  ایب  نم  دزن  دیایب  هک  هعمج 
ماما مشاه (  دیـس  اقآ  بانج  اب  نم  زیهجت  رما  مور ،  یم  اـیند  زا  نم  بشما  دومرف  سپ  روخب ،  تفگ  داد و  نم  هب  ار  هیقب  دومرف و  لـیم  ار 

وت دوش  لبقتم  ارم  نفک  دهاوخ  یم  دیآ و  یم  هتشاد )  لزنم  دجسم  یگیاسمه  رد  هک  تلادع (  ادرف  تسا و  كزدرس )  دجـسم  تعامج 
 ، درک یم  توالت  ار  دیجم  نآرق  تسـشن و  هلبق  هب  ور  سپ  دـنک .  نفک  شدوخ  لام  زا  ارم  هک  نک  لوبق  دانق  لالج  جاح  زا  یلو  راذـگم 
 : تفگ داتسیا و  تماق  مامت  سپ  تفگ  یم  ار  ُهَّللا )  ِالا  َهِلاال  هکرابم (  هملک  هبترم  دصکی  بیرق  دش و  هلبق  هجوتم  هریخ  شنامـشچ  هاگان 
نم هبج ج  هاگن  سرتم و  ناوج !  يا  دومرف  نم  هب  و  يالوم !  ای  یلعای !  تفگ  دـیباوخ و  هلبق  هب  ور  سپ  ُهاّدَـج ) )  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  ) ) 

لـصاو قح  تمحر  هب  ودـش  شوماخ  تشاذـگ و  مه  يور  ار  دوخ  ياهمـشچ  سپ  مور  یم  مدـج  راوج  هب  موش و  یم  تحار  نم  نکن ، 
 . دیدرگ

لایخ زا  رابخا   - 36

هک كزدرـس  دجـسم  تعامج  ماما  مشاهدیـس  جاح  باـنج  لـماک  ملاـع  موحرم  زا  درک  لـقن  همحرلا -  هیلع  روبزم -  نم  ؤم  جاـح  زین  و 
يزور دومرف  انمـض  دومرف  یم  یبلاطم  نآ ،  تیمها  زامن و  رد  بلق  روضح  موزل  هلئـسم  رد  دوب و  هتفر  ربنم  تعامج  زاـمن  زا  سپ  يزور 

ءزج مه  نم  دـناوخب و  تعامج  زامن  تساوخ  یم  هماقم )  هّللا  یلعا  يدزی -  ربکا  یلع  دیـس  جاح  ياـقآ  موحرم  مردـپ (  دجـسم  نیا  رد 
 . تفرگ رارق  مردپ  رـس  تشپ  لوا  فص  ات  درک  روبع  تعامج  فوفـص  زا  دش و  دراو  تاهد  لها  تئیه  رد  يدرم  هاگان  مدوب ،  تعامج 

تعکر رد  درکن و  ییانتعا  وا  دـندش  تحاران  تخـس  هدـمآ  دـشاب  لضف  لها  ياج  دـیاب  هک  یلحم  رد  یتاهد  رفن  کـی  هکنیا  زا  نینم  ؤم 
ندروخ هب  عورش  دومن و  زاب  تشاد  هارمه  هک  يا  هرفس  تسـشن و  اجنامه  درک ،  مامت  ار  شزامن  دومن و  ادارف  دصق  تونق ،  لاح  رد  مود 

مدرم هجوتم  مردـپ  تفگ !  یمن  چـیهواودندومن  ضارتـعا  ودـندرک  هلمح  وا  هب  فرطره  زا  مدرم  میدـش ،  غراـفزامن  زا  نوچ  درک .  ناـن 
طـسو هاگنآ  هدرک ،  ادتقا  امـش  رـس  تشپ  لوا ،  فص  هدمآ  هلئـسم  هب  لهاج  یتاهد  درم  نیا  زورما  دنتفگ :  تسا ؟  ربخ  هچ  تفگودش : 
هتسهآ ار  نآ  ببس  تفگ :  باوج  رد  يدرک ؟  نینچ  ارچ  تفگ  صخش  نآ  هب  مردپ  دروخ .  یم  زیچ  هتسشن  دعبو  هدرک  ادارف  دصق  زامن 
ضیفزا هکنیا  دـیما  هب  مدـش  دجـسم  نیا  دراو  نم  تفگ :  وگب .  همه  روضح  رد  تفگ  مردـپ  میوگب ؟  عمج  نیا  رد  اـی  میوگب  تدوخ  هب 

ریپ نم  هک  دیدش  عقاو  لایخ  نیا  رد  دیتفر و  نوریب  زامن  زا  امش  مدید  دمح  طساوا  مدرک  ادتقا  نوچ  مربب ،  يا  هرهب  امـش  اب  تعامج  زامن 
باختنا ار  يرخ  دیتفر و  اهـشورف  غالا  نادـیم  هب  سپ  منک ،  تکرح  هراوس  هک  مراد  مزال  یغالا  مزجاع ،  دجـسم  هب  ندـمآ  زا  ما و  هدـش 

تسین و راوازـس  نیا  زا  شیب  مدید  مدش و  زجاع  نم  هک  دیدوب  وا  ياج  نییعت  غالا و  كاروخ  كرادت  لایخ  رد  مود  تعکر  ردو  دیدرک 
دومن و هلانو  دز  دوخ  رـس  رب  مردـپ  درک .  تکرح  دـیچیپ و  ار  هرفـس  تفگ و  ار  نیا  مدرک .  مامت  ار  دوخ  زامن  مشاـب  امـش  اـب  مناوت  یمن 

تعاس نیا  ات  دـیدرگ و  دـیدپان  دـننادرگرب  اروا  هک  دـنتفر  مدرم  تسا .  یتجاـح  وا  هب  ارم  هک  دـیروایب  ار  وا  تسا  یگرزب  درمنیا  تفگ : 
 ، دراد حیحـص  لمحم  هک  ار  وا  لمع  ای  تسیرگن  دیابن  ینم  ؤم  هب  تراقح  رظن  هب  تقوچیه  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  سپ  دـشن .  هدـید  رگید 

اهنآ قلخ  هک  يا  هیرهاظ  تاهج  نتشادن  هطـساو  هب  هدش  عقاو  ریقحت  دروم  هک  یـصخش  نامه  تسا  نکمم  اریز  داد ؛  رارق  ضارتعا  دروم 
رهق دروم  ار  دوخ  هدرک و  تناها  ار  ادخ  تسود  هتـسنادن  دشاب و  یمارگ  زیزع و  ادخ  دزن  دنا ،  هداد  رارق  مارتحا  موزل  تفارـش و  نازیم  ار 
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ار وا  شندرکن  تحص  هب  لمح  هطساو  هب  صخش  دروآ و  اجب  یحیحـص  لمع  ادخ  تسود  تسا  نکممزینو  دنهد .  ارق  دنوادخ  بضغ  و 
 ( 18 دنکشب ( .  ار  شلد  دهد و  رارق  ضارتعا  دروم 

درک دیابن  نمؤم  هب  ریقحت   - 37

زامن زا  تغارف  زا  سپ  هشیمه  متـشاد  تداـع  نم  دومرف  هیلع -  هّللا  ۀـمحر  مالـسالا -  خیـش  رقاـب  دـمحم  خیـش  جاـح  باـنج  یقتم  ملاـع 
هّللا یلعا  يزاریـش -  يازریم  موحرم  تعامج  زامن  رد  یتقو  مدرک ،  یم  هحفاـصم  دوب ،  نم  پچ  تسار و  فرط  هک  یـسک  اـب  تعاـمج 

 ، پچ فرط  رد  مدرک و  یم  هحفاصم  دوب ،  راوگرزب  ملع و  لها  زا  رفن  کی  هک  دوخ  تسار  فرط  اـب  زاـمن ،  زا  سپ  ارماـس  رد  هماـقم - 
متفگ مدوخ  هب  هدـش و  نامیـشپ  دوخ  دـساف  لایخ  زا  هلـصافالب  مدرکن ،  هحفاصم  وا  اب  دـمآ و  کچوک  مرظن  هب  هک  دوب  یتاهد  رفن  کـی 
يوب سپ  مدرک  هحفاصم  وا  اـب  بدا  لاـمک  اـب  اروف  دـشاب ،  زیزع  مرتحم و  ادـخ  دزن  درادـن ،  ینءاـش  وت  رظن  هب  هک  یـصخش  نیمه  دـیاش 

امش اب  مدیسرپ  وازا  اطایتحا  مدش و  داشلد  تقوشوخ و  جهتبم و  تخس  دیسر و  مماشم  هب  دوبن  يویند  ياهکشم  دننام  هک  بیجع  یکـشم 
یـصخش هک  مدرک  نیقی  زین  تسا و  يونعم  یناحور و  ياهوب  زا  هک  مدرک  نیقی  متـشادن .  کشم  تقوچیه  نم  هن  دومرف  تسا ؟  کـشم 

 . مرگنن ینم  ؤم  هب  تراقح  هب  تقوچیه  هک  مدش  دهعتم  زور  نآ  زا  یناحور .  ردقلا و  لیلج  تسا 

هدنب یساپسان  ادخ و  فطل   - 38

شفیرش مسا  یناهبهب (  هعمج  ماما  رادقمیلاع  دیسو  راوگرزب  ملاع  زا  مدینش  دومرف :  همحرلا -  هیلع  روبزم -  مالـسالا  خیـش  موحرم  زین  و 
ندـناوخ مارحلادجـسم و  هب  فرـشت  مزع  هب  يزور  همظعم  هکم  هب  فرـشت  تاقوا  رد  هک  ما )  هدرک  شومارف  هدـنب  یلو  دومرف  لـقن  زین  ار 

گرم زا  ارم  دنوادخ  دـمآ و  شیپ  يرطخ  هار ،  يانثا  رد  مدـش ،  هدـنب  یـساپسان  ادـخ و  فطل  جراخ  هناخ  زا  سدـقم  ناکم  نآ  رد  زامن 
شبحاص دوب و  هتخیر  نیمز  يور  يدایز  هزبرخ  دجـسم ،  رد  کیدزن  مدـمآ ،  دجـسم  هب  ور  رطخ  نآ  زا  یتمالـس  لامک  اب  داد و  تاـجن 

سپ متفگ  تسا ،  تمیق  نالف  رتنازرا و  رگید  تمسق  تمیق و  نالف  تمـسق ،  نآ  تفگ  مدیـسرپ  ار  نآ  تمیق  دوب ،  اهنآ  شورف  لوغـشم 
هک مدش  لایخ  نیا  رد  زامن  لاح  رد  مدش ،  زامن  لوغشم  متفر و  مارحلادجسم  هب  سپ  مرب .  یم  لزنم  هب  مرخ و  یم  دجسم  زا  تعجارم  زا 

غراف زامن  زا  نوچ  مدوب و  لایخ  نیا  رد  زامن  رخآ  ات  هصالخ  مرخب و  رادـقم  هچ  شرتنازرا و  تمـسق  ای  مرخب  هزبرخ  نآ  نارگ  تمـسق  زا 
 ، گرم رطخ  زا  ار  وت  هک  ییادخ  تفگ  مشوگ  رد  دمآ و  نم  کیدزن  دراو و  دجسم  رد  زا  یصخش  مور ،  نوریب  دجسم  زا  متساوخ  هدش 

متساوخ مدیزرل ،  دوخ  رب  هدش و  دوخ  بیع  هجوتم  اروف  یناوخب ؟  يا  هزبرخ  زامن  وا  هناخ  رد  هک  تسا  راوازـس  ایآ  دیـشخب  تاجن  زورما 
هحفص 311 ینباکنت ،  موحرم  ياملعلا  صـصق  باتک  رد  هلمج  نآ  زا  تسا  رایـسب  ناتـساد 36 و 38  ریظن  متفاین ،  ار  وا  مریگب  ار  شنماد 

شردارب هب  ار  دوـخ  زاـمن  یـضر  دیـس  تاـقوا  زا  یتـقو  رد  هک  تسا  نآ  همحرلا -  هـیلع  یـضر -  دیـس  تـمارک  هـلمج  زا  و  دـیوگ :  یم 
 ، تخاس عطقنم  ار  ادتقا  دناوخ و  ادارف  ار  شزامن  یـضر  دیـس  دنتفر  عوکر  هب  نوچ  درک  ادتقا  همحرلا -  هیلع  يدهلا -  ملع  یـضترمدیس 

یـضترم دیـس  مردارب  هک  تعامج  ماـما  هک  مدـید  متفر  عوکر  هب  نوچ  هک  دومرف  باوج  رد  دارفنا ،  ببـس  زا  دـندرک  لا  ؤس  يو  زا  سپ 
ادارف ار  دوخ  زامن  سپ  تسا ،  رو  هطوغ  نوخ  ياـیرد  رد  تسا و  هجوتم  نادـب  شرطاـخ  دـیامن و  یم  رکف  ضیح  زا  يا  هلئـسم  رد  دـشاب 

ینز زاـمن ،  يارب  ندـمآ  زا  شیپ  هدـیمهف  تسرد  مردارب  دوب ( ( :  هدوـمرف  یـضترم  دیـس  باـنج  هک  تسا  بتک  زا  یـضعب  رد  و  مدرک . 
رو هطوغ  نوخ  ياـیرد  رد  ارم  ردارب م  تهج  نیا  زا  مدوب و  هتفرورف  نآ  باوج  لاـیخ  رد  نم  دومن و  شـسرپ  نم  زا  ضیح  زا  يا  هلئـسم 

هداعا ءاضق و  دنک و  یم  طقاس  ار  فیلکت  مه  روضح  نودب  زامن  ینعی  تسین ؛  تحـص  طیارـش  زا  دنچره  زامن  رد  بلق  روضح  دید . ) ) 
يرمث يرثا و  ار  ناج  یب  ندب  هچنانچ  ینعی  تسا ؛  حور  یب  ندب  دـننام  بلق ،  روضح  یب  زامن  هک  تسناد  دـیاب  نکل  تسین  بجاو  زامن 

هدش و هدروآ  اجب  روضح  اب  هک  يرادقم  نامه  رگم  دش ،  دهاوخن  ادخ  هب  برق  بجوم  تسین و  یباوث  رجا و  ار  روضح  یب  زامن  تسین ، 
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هیلع قداص  ماما  زا  یفاک  باـتک  رد   ( 19 تسا ( .  هتفریذپ  ناشزامن  رشع  یضعب  هکنیا  ات  عبر  یضعب  ثلث و  یـضعب  فصن و  یـضعب  اذل 
ّینِا َّمُهّللَا  دشاب ( ( .  هتشادن  هدش  هتفریذپزامن  تعکر  ود  یلو  دشاب  هدناوخ  زامن  لاس  هاجنپ  یصخش  تسا  نکمم  هک  تسا  يورم  مالسلا 

 ( ( ُعَْفنَی ٌلَمَعَو ال  ُعَفُْرت  ٍةولَص ال  ْنِم  َِکبُذوُعَا 

يروف یسردایرف   - 39

یم ادیپ  نایرج  نوخ  الـصتم  ینیب ،  فرط  ود  زا  دوش و  یم  التبم  فاعر  هب  مرـسمه  یبش  تفگ  يرـشعانثا  رغـصا  یلع  ياقآ  مرتحم  ریبد 
مسا سپ  دش ،  دهاوخ  تکاله  طرفم و  فعض  هب  یهتنم  تلاح  نیا  ماود  هک  مدش  هجوتم  دوبن و  رتکد  هب  یسرتسد  تعاس  نآ  رد  دنک و 

 ، نوخ هّرذ  کی  هک  يروط  هب  دـش  عطق  نوخ  اروف  مدـناوخ ،  یم  ررکم  ار  نآ  يراـج و  مناـبز  رب  هقباـس  نودـب  ُِضباـقای ) )  كراـبم ( ( 
هدش و غامد  نوخ  هب  التبم  زاب  ناشیا  هک  زیخرب  دنتفگ  دـندرک و  رادـیب  ارم  مدوب  هدـیباوخ  بش  تشذـگ ،  هتفه  کی  دـشن .  يراج  رگید 

اعد تباجا  مهم  طیارـش  زا  دـش .  عطقنم  نوخ  مدرک و  رارکت  ار  كرابم  مسا  ناـمه  متـساخرب و  ناوخب .  يدـناوخ  بش  نآ  هک  ار  هچنآ 
ینیـسح و تیانع  دنیوا  هدارا  روهقم  رخـسم و  لئاسو  عیمج  تسا و  بابـسا  تایدام و  قوف  هک  تسا  يدنوادخ  نایاپ  یب  تردق  هب  نیقی 

نیقی دید و  هّللا  یلا  رطضم  ار  دوخ  سکره  یلک  روط  هب  تسا و  رود  تباجا  زا  شیاعد  دشاب  دیدرت  کش و  اب  هک  یـسکو  لتاق  زا  ماقتنا 
هک هدـش  لـقن  هربتعم  بتک  یـضعب  رد  دـش .  دـهاوخ  هداد  وا  هب  دـهاوخب  هچره  لاـح  نآ  رد  سپ  تسین  یـسردایرف  ادـخزا  ریغ  هک  درک 

نیمز هب  تیعمج  ماحدزا  رثا  رب  هاگان  تشذـگ  یم  دوب  بآ  طش  يور  هب  هک  یلپ  يور  زا  هتفرگ  لغب  رد  ار  شراوخریـش  هچب  ینز  يزور 
هتفر و یم  بآ  تکرح  هب  بآ  يور  هب  هچب  هقادنق  دیسرب و  مدایرف  هب  ناناملسم  دنز  یم  دایرف  دتفا ،  یم  بآ  طش  رد  شا  هچب  دتفا و  یم 

شدرگ يارب  هک  دش  یم  یتمسق  دراو  طش  بآ  زا  يرادقم  هک  دیسر  ییاج  هب  ات  دومن  یم  هثاغتـسا  مدرم  هب  درک و  یم  هلان  شلابند  ردام 
هتفر ایـسآ  گنـس  ریز  هب  بآ  هارمه  شا  هچب  نالا  دـید  رداـم  دـش ،  تمـسق  نیا  دراو  مه  هچب  اـفداصت  دـندوب .  هدـید  هیهت  ایـسآ  گـنس 

نامسآ هب  رس  دوب  هچب  نتفر  ورف  کیدزن  هک  هظحل  نآ  دهد ،  تاجن  ار  هچب  دناوت  یمن  یـسک  رگید  هک  درک  نیقی  دوش و  یم  یـشالتمو 
ار شا  هچب  دوخ  تسد  اـب  رداـم  اـت  دـیدرگ  مکارتـم  مه  يور  دـش و  فقوتم  تفر ،  یم  تعرـس  هب  هک  بآ  اروـف  ادـخ )  تفگ (  درک و 

 ( 20 َءوُّسلا ( )  ُفِشْکَیَو  ُهاعَد  اذِا  َّرَطْضُْملا  ُبیُجی  ْنَّمَا  دروآ ( .  اجب  یهلا  رکش  تشادرب و 
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هدهاشم دنه  رد  فقوت  مایا  رد  یبیاجع  تسا ،  هدرک  تعجارم  زاریـش  هب  اریخا  هدوب  دنه  رد  لاس  نیدنچ  هک  رگادوس  دمحم  جاح  بانج 
مامت دـشورف و  یم  یمـسر  رتفد  رد  ار  دوخ  کلم  تسرپ )  تب  ودـنه (  رفن  کی  یئبمب  رد  يزور  هلمج  نآ  زا  دـیامن .  یم  لـقن  هدرک و 

شلوپ هک  دندوب  وا  نیمک  رد  دندوب  هعیـش  بهذم  هب  بستنم  هک  دایـش  رفن  ود  دـیآ .  یم  نوریب  هناخ  رتفد  زا  هتفرگ  يرتشم  زا  ار  نآ  لوپ 
ناهنپ دور و  یم  الاب  دوب  هناخ  طسو  هک  یتخرد  زا  اروف  دناسر و  یم  هناخ  هب  ار  شدوخ  تعرـس  هب  جاذلج  دمهف  یم  ودنه  دـندزدب ،  ار 

دراو میدید  ام  دنیوگ  یم  دننک  یم  باتع  شنز  هب  دننیب .  یمن  ار  وا  دـندرگ  یم  هچره  دـنوش  یم  هناخ  دراو  دایـش  رفن  ود  نآ  دوش .  یم 
هب دیوگ  یم  دوش و  یم  روبجم  ات  دـنیامن  یم  رازآ  هجنکـش و  ار  وا  سپ  مناد  یمن  دـیوگ  یم  نز  تسا ؟  اجک  ییوگب  دـیاب  دـش و  هناخ 

دننک یم  دای  مسقراوگرزب  نآ  قح  هب  ایح  یب  رفن  ود  نآ  میوگب ،  ات  دینکن  تیذا  ار  وا  هک  دیروخب  مسق  ناتدوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  قح 
یم نییاپ  ار  ودنه  دنور و  یم  الاب  تخرد  زا  اهنآ  سپ  دنک  یم  هراشا  تخرد  هب  نز  تساجک .  مینادب  هکنیا  زج  میرادـن  وا  هب  يراک  هک 
يا دـیوگ  یم  دـنک و  یم  نامـسآ  هب  رـس  هراچیب  نز  دـنرب .  یم  ار  شرـس  ییاوسر ،  بیقعت و  سرت  زا  دـنراد و  یمرب  ار  اهلوپ  دـنروآ و 

ندرگ هب  هراشا  كرابم ،  تشگنا  اب  دوش و  یم  رهاظ  ییاقآ  هاگان  مداد .  ناشن  ار  مرهوش  وت ،  هب  مسق  ناـنیمطا  هب  نم  اـه !  هعیـش  نیـسح 
دوش و یم  هدنز  دیامرف و  یم  لصتم  شندب  هب  ار  ودنه  رـس  دـعب  دـتفا ،  یم  هدـش  ادـج  ندـب  زا  اهنآ  ياهرـس  اروف  دـنک ،  یم  رفن  ود  نآ 
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فرط زا  دننک و  یم  نیقی  مالسلا  هیلع  ینیسح  زاجعا  هب  قیقحت  زا  سپ  دنوش و  یم  ربخاب  یتلود  تاماقم  ددرگ .  یم  بیاغ  رظن  زا  هاگنآ 
زا یعمج  ودـنه و  نآ  دوش و  یم  یناـجم  نارادازع  روبع  يارب  نهآ  راـطق  دوـش و  یم  یلـصفم  ماـعطا  دوـب ،  مرحم  هاـم  نوـچ  تموـکح 

 . دنوش یم  هعیش  ناملسم و  شناگتسب 
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تلحر یقاب  راد  هب  تسا  هامود  بیرق  هک  هماقم -  هّللا  یلعا  یمج -  ینـسحم  عیفـش  دمحم  خیـش  جاح  موحرم  قداص  بحمو  دهاز  ملاع 
یم مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  حدـم  اـه  هناـخ  رد  ریقف  رفن  کـی  ناـکنک ) )  رد ( (  هک  دومن  ع )  يولع (  ماـقتنا  لـقن  هدومرف ، 

تحاران تخس  یضاق  دناوخ ،  یم  يدایز  حدم  دسر و  یم  یبصان  ینُس  یـضاق  هناخ  هب  افداصت  دندرک ،  یم  ناسحا  وا  هب  مدرمو  هدناوخ 
ناسحا وت  هب  نم  و  ینک !  رمع  حدم  هکنیا  رگم  مهد  یمن  وتب  يزیچ  يرب  یم  ار  یلع  مسا  ردقچ  دیوگ  یم  دنک و  یم  زاب  ار  رد  دوش  یم 

ریقف دوش و  یم  ینابـصع  یـضاق  تفرگ .  مهاوخن  تسا و  رتدب  رامرهز  زا  یهدب  نم  هب  يزیچ  رمع  هار  رد  رگادـیوگ  یم  ریقف  منک ،  یم 
 ، تشک دنهاوخ  ار  وت  دوش  هتشک  رگا  اریز  رادرب ؛  وا  زا  تسد  دیوگ  یم  یضاق  هب  دوش و  یم  هطـساو  یـضاق  نز  دنز ،  یم  یتخـس  هب  ار 
زا سپ  دور  یم  شا  هفرغ  هب  یـضاق  دوشن .  عقاو  يداسف  هک  دـنک  یم  ییوجلد  الماک  ریقف  زا  دروآ و  یم  هناخ  لـخاد  ار  یـضاق  هرخـالاب 
 . تسا هدـش  مه  گنگ  هدرک و  ادـیپ  جـلف  تلاح  یـضاق  دـنیب  یم  دـیآ  یم  هک  یتقو  دونـش ،  یم  وا  زا  یبیجع  هلان  يادـص  نز  يا  هظحل 
هب ارم  متفر  باوخ  هب  اـت  هک  دوب  نیا  دـش  هدـیمهف  شدوـخ  هراـشا  زا  هک  هچنآ  هدـش ؟  هچ  دنـسرپ  یم  وا  زا  دـنک  یم  ربـخ  ار  شناگتـسب 

دنرب و یم  نیرحب  هناخـضیرم  هب  ار  وا  هلمجلاب  مداتفا .  نیمز  هب  هک  دومن  ترپ  ارم  دز و  متروص  هب  یلیـس  یگرزب  دـندرب و  متفه  نامـسآ 
رد افداصت  دومرف ،  روبزم  خیـش  جاح  موحرم  دنرب ،  یم  تیوکب  ار  وا  دشخب .  یمن  هدیاف  چیه  دوش و  یم  عقاو  هجلاعم  تحت  هامود  بیرق 
وا هب  نم  درک ،  یم  اـعد  ساـمتلا  دـش و  یجتلم  نم  هب  میدـش .  تیوـک  دراو  مه  قاـفتا  هب  دـندروآ و  ار  وا  مدوـب  نم  هـک  یتـشک  ناـمه 
هب مه  يدنچ  هلمجلاب  درکن و  يرثا  تخبدب  نآ  هب  فرح  نیا  یبایب و  افـش  دیاب  يا  هدروخ  یلیـس  هک  یـسک  نامه  تسد  زا  هک  مدنامهف 

یناکد رد  تکالف  رقف و  اب  لاح  نامه  هب  مدـید  ار  وا  نیرحب  رد  هتـشذگ  لاس  ات  دومرف  دیـشخبن و  هدـیاف  درک  هعجارم  تیوک  ناتـسرامیب 
زجاعملا ۀنیدم  رد  تسا  نینچ  نآ  هصالخ  تسا و  ثدحم  هّللادبعوبا  ناتساد  یضاق  نیا  لاح  ریظن  دومن .  یم  ییادگ  درک و  یم  یگدنز 

هک یماگنه  مدـیرخ ،  وا  زا  ریبعت  ملع  رد  باتک  راهچ  متفر و  قاقد  رفعج  دزن  هدومن  لـقن  همحرلا -  هیلع  دـیفم -  خیـش  زا  هحفص 140  ، 
تسا عفان  تبهذم  يرای  يارب  هک  منک  فیرعت  تیارب  هتشذگ  نم  تسود  هب  هک  يا  هیضق  ات  شاب  دوخ  ياج  هب  تفگ  موش  دنلب  متـساوخ 

هب دندینـش  یم  وا  زا  مدرمو  تفگ  یم  ثیدح  هکج ج  دوب  يدرم  هرـصبلا ) )  باب  هلحم ( (  رد  تخومآ و  یم  نم  زا  هک  متـشاد  یقیفر  . 
 : تیب لها  لئاضف  رد  یثیدح  هاگره  میتشون و  یم  وا  زا  یثیداحا  میتفر و  یم  وا  دزن  یتدـم  مقیفر  نم و  و  ثدـحم ) )  هّللادـبعوبا  مان ( ( 

اریز دـشخب ؛  یمن  يدوس  ام  هب  اهنیا  تفگ  سپـس  درک  الما  ام  هب   3 ارهز ترـضح  لئاضف  رد  يزور  ات  دز  یم  نعط  نآ  رد  درک  یم  ـالما 
هک تسین  راوازس  متفگ  مقیفر  هب  سپس  تفگ  رفعج  درک  ییاهتراسج  مه  ارهز  ترضح  هب  تبسن  تشک و  ار  نیملـسم  مالـسلا  هیلع  یلع 

ار منانخس  مقیفر  تسین ،  ناملسم  بهذم  نیاو  دنک  یم  تراسج  ارهز  یلع و  هب  هشیمه  درادن و  نید  نوچ  میریگب  دای  يزیچ  درم  نیا  زا 
مور یم  عماج  دجسم  هب  هکنیا  لثم  مدید  باوخ  رد  بش  میدرگن .  زاب  وا  اب  میور و  يرگید  يوس  هب  تسا  راوازـس  تفگ  درک و  قیدصت 
دوخ اب  دور ،  یم  عماج  دجـسم  هب  تسا و  راوس  ینیز  یب  رتسا  رب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  مدـید  مدـید و  ار  ثدـحم  هّللادـبعوبا  و 

نم و ارچ  نوعلم !  يا  دومرف  دز و  وا  تسار  مشچ  هب  شبوچ  اـب  دـش  کـیدزن  نوـچ  سپ  دـنزب  شریـشمش  هب  ار  شندرگ  رگا  ياو  متفگ 
مدـش و رادـیب  تفگ  رفعج  يدرک !  مروک  خآ  تفگ  داـهن و  شتـسار  مشچ  يور  ار  شتـسد  ثدـحم  سپ  یهد ؟  یم  مانـشد  ار  همطاـف 
 : تفگ هدش  نوگرگد  شگنر  هک  یلاح  رد  دـیآ  یم  نم  يوس  هب  وا  مدـید  هاگان  میوگب  ار  مباوخ  وا  هب  مورب و  مقیفر  يوس  هب  متـساوخ 
اب دوب  یکی  نم  باوخ  اب  تساک  مک و  نودب  شباوخ  مدید و  ثدحم  هرابرد  یباوخ  بشید  تفگ  وگب ،  متفگ  هدـش ؟  هچ  یناد  یم  ایآ 
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نینچ هک  میروخب  دـنگوس  شیاربو  میورب  ثدـحم  شیپ  نآرق  اب  اـت  اـیب  میوگب  وت  اـب  میاـیب  متـساوخ  یم  مدـید و  نینچ  مه  نم  متفگ  وا 
هتـسب رد  میتفر ،  شا  هناخ  رد  هب  میدش  دنلب  سپ  ددرگرب  داقتعا  نیا  زا  ات  میهد  زردنا  ار  وا  میا و  هدرکن  هئطوت  مه  اب  میا و  هدـید  یباوخ 

ار شتـسد  خیـش  تفگ :  سپـس  داد ،  ار  باوج  نیمه  زاب  میدیبوک  ار  رد  هبترم  ود  دید ،  الاح  ار  وا  دوش  یمن  تفگ  دمآ و  يزینک  دوب ، 
یسردایرف مشچ  درد  زا  درک و  روک  ارم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دیوگ  یم  دنز و  یم  دایرف  بش  همین  زا  هتشاذگ و  شمشچ  يور 

اهتروـص نیرت  تشز  هب  میدـید  ار  وا  سپ  میدـش  لـخاد  درک و  زاـب  ار  رد  سپ  میدـمآ ،  اـجنیا  هب  نیمه  يارب  اـم  میتـفگ  وا  هب  دـنک  یم 
تفگ رفعج  درک .  مروک  دز و  شبوچ  اب  ارم  مشچ  بشید  هک  راکچ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اب  ارم  دیوگ  یم  دنک و  یم  یسردایرف 

ادـخ تفگ  نکن ،  تراسج  شـسدقم  تحاس  هب  رگید  درگرب و  تداقتعا  زا  میتفگ  وا  هب  تفگ ،  ناـمیارب  وا  میدـید  باوخ  رد  اـم  هچنآ 
زور هس  میتساخرب ،  شدزن  زا  تشاد ،  مهاوخن  مدقم  رمع  رکبوبا و  رب  ار  وا  دنک  روک  ار  مرگید  مشچ  یلع  رگا  دهدن  امش  هب  ریخ  شاداپ 

هب دنتفگ  میتفرگ  ار  شغارس  هتفه  کی  زا  سپ  تشگنرب ،  شداقتعا  زا  زاب  هدش و  روک  زین  شرگید  مشچ  میدید  میتفر  شندید  هب  رگید 
 . بلاطیبا نب  یلع  مشخ  زا  هتفر  مور  هب  هدش و  دترم  شرسپ  دنا و  هدرپس  شکاخ 
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زا یمرهج  نیسح  دمحم  خیـش  موحرم  دومرف :  دیدرگ -  لقن  ناشیا  زا   9 ات ياهناتساد 5  هک  يزاریـش -  دومحم  ازریم  ياقآ  ققحم  لضاف 
فرط فجن  رد  يراطع  صخـش  اب  دوب و  هماقم -  هّللا  یلعا  يریمـشک -  یـضترم  دیـس  اقآ  موحرم  نادرگاش  زاو  فرـشا  فجن  يالـضف 

وا هب  یهجو  ینالوط  یتدـم  تخادرپ .  یم  دیـسر  یم  وا  هب  یهجو  هاـگره  تفرگ و  یم  هنـسحلا  ضرق  وا  زا  اجردـتم  ینعی  دوب ؛  هلماـعم 
شیب نم  تسا و  دایز  امش  ضرق  خیـش !  ياقآ  تفگ  راطع  تساوخ ،  ضرق  يرادقم  دمآ و  راطع  دزن  يزور  دهدب ،  راطع  هب  هک  دیـسرن 

تیاکش مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  هب  دور و  یم  رهطم  مرح  هب  هدش  تحاران  روبزم  خیـش  مهد .  ضرق  امـش  هب  مناوت  یمن  نیا  زا 
یمرهج رفن  کی  زور ،  دنچ  زا  دعب  دینک .  ادا  ارم  ضرق  متـسه ،  امـش  هب  هدنهانپ  امـش و  راوج  رد  نم  يالوم !  ای  دیوگ :  یم  دـنک و  یم 

اروف هتفرگ  ار  هسیک  خیش  تسامش ،  لام  مهدب و  امـش  هب  هک  دنا  هداد  نم  هب  ار  نیا  دیوگ  یم  دهد و  یم  خیـش  هب  یلوپ  هسیک  دیآ و  یم 
هب دـناسرب .  دوخ  تجاح  نالف  نالف و  فرـصم  هب  ار  هیقب  دزادرپب و  ار  دوخ  ضرق  ماـمت  هک  دـنک  یم  دـصق  نینچ  دـیآ و  یم  راـطع  دزن 

ار باسح  رتفد  راطع  سپ  منک ،  ادا  مهاوخ  یم  دشاب  هچره  تفگ  خیـش  تسا ،  دایز  دـیوگ  یم  يراد ؟  بلط  ردـقچ  دـیوگ :  یم  راطع 
ار لوپ  هسیک  سپ  ما . )  هدرک  شومارف  هدـنب  دومن و  رکذ  ار  غلبم  ازریم  موحرم  رادـقم (  نالف  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  يروآ  عمج  هدروآ 

بلط هچنآ  اب  تسا  قباطم  دنیب  یم  درامـش ،  یم  ار  اهلوپ  خیـش ،  روضح  رد  راطع  هدب .  ار  هیقب  رادرب و  ار  غلبم  نیا  دیوگ  یم  دهد و  یم 
هک موهفم  يالوم !  ای  دنک  یم  ضرع  دیآ و  یم  رهطم  مرح  هب  یتحاران  لامک  اب  یلاخ  تسد  اب  خیش  دایز .  ای  مک  سلف  کی  نودب  هتشاد 

نالف نم !  يالوم  ای  هدوبن )  نم  دارم  مهاوخ  یمن  رگید  زیچ  هک  نآ  موهفم  دینک ،  ادا  ارم  ضرق  مدرک  ضرع  هکنیا  ینعی  تسین (  تجح 
شجایتحا عفر  هتساوخ و  یم  هک  هچنآ  قباطم  دسر  یم  وا  هب  یهجو  دوش ،  یم  جراخ  رهطم  مرح  زا  نوچ  هلمجلاب  مراد و  تجاح  نالف  و 

 . ددرگ یم 
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يارب مدوب  دجهت  لوغـشم  رحـس  ماگنه  یبش  دومرف  دیدرگ )  لقن  ناشیا  زا  ياهناتساد 29 و 30  هک  شنم (  ناملـس  اقآ  یلع  جاح  بانج 
ياه هرگ  مدـید  موش ،  لوغـشم  مزیخرب و  ات  متـشادرب  دوب  ما  هداجـس  رد  هک  ار  حـیبست  دراد ،  ْوفَْعلَا ) )  هبترم ( (  دصیـس  هک  رتو ،  تونق 

ناطیش زا  لمع  نیا  هک  متسناد  دومن ،  هدافتـسا  ندرک  هرامـش  يارب  نآ  زا  دوش  یمن  چیه  تسین و  یندش  زاب  هک  يروط  هب  هدروخ  رایـسب 
یمن رگم  متفگ  درکن .  ییاـنتعا  يدرک ،  نینچ  ارچ  نوعلم  متفگ  دـش  رهاـظ  موـلج  هاـگان  دزاـس .  مورحم  بشما  ارم  دـهاوخ  یم  تسا و 
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امرف و رهاظ  نم  هراب  رد  ار  دوخ  فطل  اراگدرورپ !  مدرک  ضرع  هدرک  ـالاب  رـس  درکن ،  ییاـنتعا  زاـب  تسا ،  نم  اـب  ادـخ  فطل  رظن  یناد 
مدید متـشادرب  ار  حـیبست  ات  درک .  تسرد  ار  نآ  ادـخ  هک  رادرب  ار  دوخ  حـیبست  هک  دـش  ماهلا  مبلق  هب  اروف  امن .  هایـس  ار  نوعلم  نیا  يور 
یگـس هلزنم  هب  ادخ و  هار  دس  نیعل  ناطیـش  هک  تسا  نآ  تایملـسم  هلمج  زا  دیدرگ .  ناهنپ  مرظن  زا  مه  نوعلم  نآ  درادن و  یهرگ  چیه 
هناگی دوشن و  عقاو  هک  دنک  یم  یعـس  دهد  ماجنا  ار  یلمع  دوخ ،  راگدرورپ  هب  برق  يارب  دـهاوخب  يرـشب  هاگره  هاگرد و  نیا  رد  تسا 
لکوت صالخا و  يور  زا  سکره  هک  تسین  یکـش  تسوا و  هرهاق  تردـق  هب  هیکت  راگدـیرفآ و  ترـضح  فطل  هب  ءاـجتلا  وا  رب  رفظ  هار 

دیجم نآرق  رد  احیرـص  ینعم  نیا  درک و  دهاوخ  رود  وا  زا  ار  نوعلم  نآ  یهلا ،  رهق  بیهن  دوش  هدنهانپ  وا  هب  دناوخب و  زجع  هب  ار  يادخ 
هدنار هک  ناطیـش  ّرـش  زا  دنوادخ  هب  رب  هانپ  سپ  ار  نآرق  یناوخب  نوچ  دیامرف ( ( :  یم  هیآ 100  هروس 16  رد  هچنانچ  هدش ؛  هداد  هدـعو 

21 دننک ( . ) )  یم  لکوت  ناشراگدرورپ  رب  دندروآ و  ادخ  هب  نامیا  هک  یناسک  رب  تسین  یطلـست  ار  وا  هک  تسین  نیا  زج  تسادخ  هدش 
مالسلا و هیلع  یسوم  مالسلا و  هیلع  ییحی  ترضح  دننام  ایبنا :  هلیلج  هلسلس  اب  نیعل  نآ  تمحازم  ناطیـش و  لثمت  هک  تسناد  دیاب  زین  و  ( 

ترضح ياپ  تشگنا  دش و  ییاهدژا  تروص  هب  هکنیا  دننام  همئا :  تارضح  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  و  ینم ) )  رد ( (  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
ناـمیا لـها  ریاـس  اـب  نینچمهو  درک  درط  ار  وا  یهلا  رهق  بـیهن  اـت  درک  ناـهد  رد  دـندوب  زاـمن  رد  هـک  یماـگنه  ار  مالـسلا  هـیلع  داـجس 

يریخ راک  دهاوخب  نم  ؤم  هاگره  ینعی  تسا ؛  هذاعتـسا  موزل  مضرغ  تسا و  هدیدرگ  تبث  لقن و  تایاور  بتک  رد  هک  تسا  ییاهناتـساد 
تـسا يورم  هدومرف و  ناـیب  يرون  موحرم  مالـسلاراد   3 دلج رد  هک  یلیـصفت  هب  ناطیـش  ّرـش  زا  دوش  هدنهانپ  دـنوادخ  هب  البق  دـهد  ماجنا 
گرزب ریخ  نآ  زا  ات  دنناسرت  یم  رقف  زا  ار  وا  دنبـسچ و  یم  شتـسد  هب  ناطیـش  داتفه  دـهد ،  هقدـص  ادـخ  هار  رد  دـهاوخب  یـسک  هاگره 

 . ددرگ مورحم 
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تدارا رکذـلا  قباس  يدابآدـیب  داوج  دـمحم  یجاح  موحرم  اـب  هک  ناهفـصا  مرتحم  راّـجت  زا  یکی  یتقو  دومرف  لـقن  ملع  لـها  زا  یگرزب 
رطخ رد  ار  ضیرم  موحرم  نآ  دش و  شوهیب  ضرم  تدش  زا  وا  دـندرک و  تدایع  وا  زا  يدابآدـیب  موحرم  دـش ،  ضیرم  تخـس  تشاد ، 

نم ات  دـییامن  میـسقت  ارقف  نیب  دـیهد و  هقدـص  ناموت  رازه  هدراـهچ  دومرف  شنادـنزرف  هب  دوب  داـیز  شیئاراد  نوچ  دومرف  هدـهاشم  گرم 
زا رثءات  اب  يدابآدـیب  موحرم  دـنتفریذپن -  ضیرم  نادـنزرف  مهاوخب -  هجرف -  یلاعت  هّللا  لـجع  تجح -  ترـضح  طـسوت  هب  ار  شیاـفش 

تسام و قیفر  صخـش  نیا  نوچ  یلو  دندادن  هقدص  دندرک و  لخب  اهنیا  دومرف  دوب  ناشیا  بحاصم  هک  یـسک  اب  دـمآ و  نوریب  اهنآ  هناخ 
موحرم برغم  زامن  زا  دعب  دنیآ و  یم  لزنم  هب  قافتا  هب  سپ  دشخب ،  افـش  ار  وا  دـنوادخ  ات  مینک  اعد  شا  هراب  رد  دـیاب  دراد ،  یقح  ام  رب 

یم موحرم  نآ  قیفر  زرمایب .  ار  وا  ایادخ !  دنک  یم  ضرع  دهاوخب  ار  شیافش  هکنیا  ضوع  رد  دنک و  یم  دنلب  اعد  هب  ار  اهتسد  يدابآدیب 
هدش و موحرم  هک  متـسناد  هّللارفغتـسا ، ) )  مدینـش ( (  ییادص  منک  اعد  متـساوخ  نوچ  دومرف  دیتساوخن ؟  ار  شیافـش  هک  دش  هچ  دیوگ 
زا یفازگ  غلبم  تسا  رـضاح  هک  یـسک  يارب  يراکنایز  نارـسخ و  یهز  دوب .  هدش  موحرم  تعاس  نامه  رد  هک  دش  مولعم  قیقحت  زا  سپ 
رد دنیب  یم  ودیامن  فرـص  ادخ  هار  رد  ار  نآ  زا  رتمک  هکلب  نآ  لثم  تسین  رـضاح  یلو  دـنک  جرخ  سوه  يوه و  هار  رد  ار  دوخ  یئاراد 

شا هزانج  هک  هدش  مه  یهاگ  دشابن و  ینامض  درم  رگا  هک  دراپس  یم  مه  دهعت  دهد و  یم  مه  يدایز  غلبم  دوش و  یم  رضاح  هناخضیرم 
رگا هکنیا  هب  عطق  اب  دهد  هقدص  ادخ  هار  رد  ار  نآ  زا  رتمک  هکلب  غلبم  نیا  تسین  رـضاح  هک  یلاح  رد  دـنروآ  یم  نوریب  هناخـضیرم  زا  ار 

هریخذ شترخآ  ملاع  يارب  هداد  هک  یغلبم  ع )  ینیـسح (  يرادازع  نآ  دـشاب  یمتح  لـجا  رگا  تفاـی و  دـهاوخ  افـش  دـشابن  یمتح  لـجا 
اوواد هدیسر ( ( :  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسایند .  بح  یهلا و  ياه  هدعو  هب  نامیا  فعض  ارـصحنم  شتلع  دش و  دهاوخ 

رتکد و هلیـسو  هب  هجلاعم  كرت  دوصقم  هک  دـنامن  هتفگان  نداد . ) )  هقدـص  هب  ار  ناتیاهـضیرم  دـینک  هجلاعم  ینعی  ۀـقدصلاب ؛  مکاـضرم 
ندیـشخب رثا  تسا  یهیدـب  اریز  داد .  رارق  دـیفم  رث و  ؤم  ار  وراد  رتکد و  هجلاعم  هقدـص  اعد و  هلیـسو  هب  دـیاب  هکلب  تسین  وراد  لامعتـسا 
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نیا میهد و  تیمها  رتشیب  مه  اـعد  هقدـص و  هب  دـیاب  میهد  یم  تیمها  اود  رتـکد و  هب  هکناـنچ  تسا و  دـنوادخ  تساوخ  رب  فقوتم  وراد 
 . تسا هدش  نایب  الصفم  هریبک  ناهانگ  كرت  ثحب  رد  بلطم 

 ( ع ینیسح (  يرادازع  رثا   - 45

زا درک ،  یم  لقن  دوب  هدرک  هدهاشم  هک  ناتـسودنه  رد  ترواجم  مایا  زا  یبیاجع  زاسنادند )  باجم (  لیعامـسا  رتکد  موحرم  لیلج  دیس 
اب ناشلام  تکرب  يارب  دندنم و  هقالع  دقتعم و  ءادهشلادیس  ترـضح  هب  تسرپ )  تب  ودنه (  ناناگرزاب  زا  يا  هدع  تفگ :  یم  هلمج  نآ 

اروشاع زوراهنآ  زا  یضعب  دننک ،  یم  فرص  ترـضح  نآ  هار  رد  ار  دوخ  دوس  زا  يرادقم  لاس  رد  ینعی  دننک  یم  تکرـش  ترـضح  نآ 
هک یغلبم  نآ  یـضعب  دنهد و  یم  نارادازع  هب  هداتـسیا و  ازع  لاح  هب  دوخ  هدرک و  تسرد  ینتـسب  هدولاپ و  تبرـش و  نایعیـش ،  هلیـسو  هب 

هنیس هارمه  هک  دوب  نینچ  تداع  ار  نانآ  زا  یکی  دنیامن .  فرـص  يرادازع  زکارم  رد  ات  دنهد  یم  نایعیـش  هب  تسا  ترـضح  نآ  هب  عجار 
شندـب مامت  ات  دـندینازوس  شتآ  اب  ار  شندـب  ناشدوخ  یبهذـم  موسرم  هب  انب  دُرم  نوچ  دز  یم  هنیـس  هب  اهنآ  اب  درک و  یم  تکرح  اـهنز 

دزن دندروآ  ار  هعطق  ود  نآ  شناگتـسب  دوب .  هدینازوسن  ار  وضع  ود  نآ  شتآ  هک  شا  هنیـس  زا  يا  هعطق  تسار و  تسد  زج  دش  رتسکاخ 
ایند شتآ  اب  هسیاقم  لباق  تبسن و  فرط  هک  منهج  شتآ  هک  ییاج  تسامش . ) )  نیسح  هب  عجار  وضع  ود  نیا  دنتفگ  نایعیش و  ناتـسربق 
ياج راوگرزب  نآ  هلیسو  هب  يویند  فیعض  شتآ  ندینازوسن  سپ  ددرگ  یم  مالس  درب و  شوماخ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هلیـسو  هب  تسین 

 . تسا ملسم  روهشم و  بلطم  نیا  دنزوس و  یمن  دنور و  یم  شتآ  رد  اروشاع  ياهبش  هلاس  ره  دونه ) )  زا ( (  یتعامج  و  تسین .  بجعت 
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نوریب ندز و  هنیـس  ندز و  همق  زا  ادـیکا  قارع  تموکح  فرط  زا  هنـس 1358  مرحم ،  هام  رد  فرـشا  فجن  رد  ریقح  ترواجم  تاقوا  رد 
بـش لوا  تموکح  فرط  زا  دوشن  ینز  هنیـس  فیرـش  نحـص  رهطم و  مرح  رد  هکنیا  يارب  اروشاع  بش  دوب ،  هدش  عنم  تاجتـسد  ندمآ 

نآ هگنل  کی  دوب و  هلبق  رد  دندش  نآ  نتسب  لوغشم  هک  يرد  نیرخآ  ار و  نحص  ياهرد  نینچمه  دندرک و  لفق  ار  قاور  مرح و  ياهرد 
رد دندید  هتـسب  ار  اهرد  دـندروآ  رهطم  مرح  هب  ور  هدـش و  نحـص  دراو  هدروآ  موجه  نز  هنیـس  هتـسد  تیعمج  هاگان  هک  دـندوب  هتـسب  ار 
رد تشاد  اپب  هک  يا  همکچ  اب  سیئر  نآ  هدمآ و  اهنآ  سیئر  اب  یطرـش  يا  هدـع  هاگان  دـندش  ینز  هینـس  يرادازع و  لوغـشم  ناویا  نامه 

دـنتخادنا و نحـص  ردو  هدرک  دـنلب  ار  وا  دـندروآ و  موجه  وا  رب  اهنز  هنیـس  دـنریگب ،  ار  اهنآ  درک  رما  دز و  یم  ار  یـضعب  هدـمآ و  ناویا 
اجتلا و لامک  اب  دوش ،  ناشمحازم  هرخالاب  دننک و  یفالت  یتلود  ياوق  تسا  نکمم  دندید  نوچ  دـنتخاس و  ناوتان  حورجم و  ار  وا  تخس 
 . میتسه تدنزرف  رادازع  ام  َباْبلاُّکف ) )  یلَع  ای  دنتفگ ( (  یمو  دندز  یم  هنیـس  هب  هدـش و  مرح  هتـسب  رد  هجوتم  همه  رطاخ ،  یگتـسکش 

لقن ریقح  يارب  دـندوب  هدرک  هدـهاشم  هک  نیقثوم  یـضعب  دـیدرگ و  هدوشگ  نحـص  قاور و  مرح و  ياـهرد  ماـمت  هظحل ،  کـی  رد  سپ 
ریاس دـنوش  یم  رهطم  مرح  دراو  نانز  هنیـس  هلمجلاب  و  دوب .  هدـش  هدـیرب  اهنآ  طسو  دوب  راوید  اهرد و  نیب  هک  نینهآ  ياهلیم  هک  دـندرک 

یم شرازگ  دادغب  هب  ار  عوضوم  دـندرگ .  یم  ناهنپ  اه  یطرـشو  دـنوش  یم  عمج  مرح  نحـص و  رد  همه  دـنوش  یم  ربخ  اب  هک  اه  یفجن 
هزجعم نیا  دش و  ازع  هماقا  هتـشذگ  ياهلاس  زا  شیب  البرکو  فجن  رد  لاس  نآ  رد  دـیوشن .  اهنآ  محازم  هک  دوش  یم  هداد  روتـسد  دـنهد 

هتشون و یحول  رب  ار  ناشیا  زا  یکی  راعشا  برع  يالضف  زا  یکی  هلمج  نآ  زا  دنتخاس .  رشتنم  هدومن و  لقن  دوخ  راعشا  رد  ارعـش  ار  هرهاب 
ع یضَتْرُْملا (  ِتازِْجعُِمب  َّرُِقی  َْمل  ْنَم  رارق :  نیدب  مدرک  تشاددای  تقونامه  ار  نآ  رعـش  دنچ  مه  هدنب  دوب و  هدنابـسچ  رهطم  مرح  راوید  هب 

يِرْجَی ام  عُوقُِوب  ِءازَْعلا  ِبابْرَا  َْعنَم  اُودرَا  ْدَق  ْذِا  ِمِْعنَاَو  ِْنیَتَحاّرلا  َْکِلِتب  ْمِرْکَا  ِهِّفَک  ُۀَحار  َباْوبَْالا  اََنل  ْتَحَتَف  ٍِملْـسُِمب  َْسیَلَف  ص )  ِِّیبَّنلاِْونِـص (  ( 
زا تیانع  نیا  رگا  یتسار  هدـش ،  هراشا  رخآ  رعـش  رد  هچنانچ  ِمَّدـِلل و  اظْفِح  ُباْبلا  َکـُفَفءام  َْوا  اوُخْرا  ِْهیَتَحاِرب  ُّیِـصَْولا  اذاـف  ٍمَّرَحُِمب  ُمَّدـلا 

 . ِْهیَلَع ُهُمالَسَو  ِهَّللا  ُتاوَلَص  دیدرگ ،  یم  هتخیر  اهنوخ  دش و  یم  اپرب  یمیظع  هنتف  دوب ،  هدشن  ترضح  نآ  فرط 
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نفد زا  سپ  ربق  زا  تاجن   - 47

 - یـشاک نیدباعلا  نیز  دیـس  اقآ  موحرم  هک  دندومرف  دیدرگ -  لقن  ناشیا  زا  ییاهناتـساد  هک  يزاریـش -  دومحم  ازریم  اقآ  مرتحم  لضاف 
هک درک  لقن  دوب ،  دادـس  حالـص و  اوقت و  لها  و  ما )  هدرک  شومارف  ار  شمان  هدـنب  يزیربت (  دوب  یمداخ  البرک  رد  ار  هماقم -  هّللا  یلعا 

دوب درس  تخس  اوه  یبش  مدیباوخ  یم  اجنامه  ار  اهبش  متشاد و  هناخ  هوهق  ناتـسربق  کیدزن  زیربت  رهـش  جراخ  ردالبرک  ترواجم  زا  لبق 
 ، درک رارف  صخش  نآ  مدرک  زاب  ار  رد  متساخرب  دیبوک ،  یتخس  هب  ار  رد  یسک  هاگان  مدیباوخ ،  متـسب و  مکحم  ار  هناخ  هوهق  برد  نمو 
هب یبوچ  سپ  هدـش  نم  محازم  بشما  صخـش  نیا  هتبلا  متفگ  درک .  رارف  زاـب  مدوـشگ  ار  رد  مدـمآ  دـیبوک ،  رت  تخـس  ار  رد  مود  هبترم 

ناتـسربق دراو  ات  مدرک  بیقعت  ار  وا  مدوشگ و  ار  رد  دیبوک  ار  رد  موس  هبترم  ات  منک  یفالت  مدـش  هدامآ  متـسشن و  رد  تشپ  متفرگ  تسد 
مدرک لایخ  دـعب  مدرک ،  یم  صحفت  وا  زا  مدـش و  فارطا  هجوتم  مدرک و  فقوت  لحم  ناـمه  رد  سپ  دـیدرگ .  وحم  يا  هطقن  ردو  دـش 
يادص هاگان  متـشاذگ  نیمز  هب  ار  مشوگ  مدیباوخ و  نوچ  دوش .  رهاظ  هدش  ناهنپ  رگا  هکنیا  دصق  هب  مدیباوخ  اجنامه  هدش  ناهنپ  دـیاش 

دنا هدرک  نفد  اجنآ  ار  یسک  رصع  فرط  هک  تسا  يا  هزات  ربق  هک  مدش  هجوتم  دنک ،  یم  هلان  كاخ  ریز  زا  یـصخش  هک  مدینـش  یفیعض 
ار دـحل  متـشادرب و  ار  اـهکاخ  وا  یـصالخ  دـصق  هب  مدرک و  تقر  شیارب  سپ  هدـمآ ،  شوهب  ربـق  رد  هدوب و  هدرک  هتکـس  هک  متـسناد  و 

نوریب ار  وا  مدـیناشوپ و  وا  رب  ار  دوخ  سابل  سپ  تساجک ! ؟  مردام  تساجک ! ؟  مردـپ  متـسه ! ؟  اجک  تفگ  یم  هک  مدینـش  مدـیچرب . 
ار وا  هناخ  هلحم و  ات  مدرک  یم  شسرپ  وازا  هتسهآ  هتسهآ  منک ،  ربخ  ار  شناگتسب  ات  متخانشن  ار  وا  یلو  مداد  ياج  هناخ  هوهق  رد  هدروآ 

هناخ هب  یتمالس  هب  ار  وا  دندمآ و  سپ  مداد ،  ربخ  ار  اهنآ  مدرک و  ادیپ  ار  شردام  ردپ و  بش  نامه  هدمآ  نوریب  هناخ  هوهق  زا  متـسناد و 
 . ناوج نآ  تاجن  يارب  هدوب  یبیغ  رومءام  رد ،  هدنبوک  صخش  نآ  هک  متسناد  هاگنآ  دندرب ، 
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خیـش جاح  موحرم  راوگرزب  ملاع  زا  دومن  لـقن  هّللا -  هملـس  ینارهت -  راـطع  مساـقلاوبا  ازریماـقآ  باـنج  تیب :  لـها  تیـالو  رد  صلخم 
يزور یجاح ،  موحرم  رمع  رخآ  لاس  رد  تسا  هدوب  يراوزبس  يداهالم  جاـح  موحرم  یهلا  میکح  ذـیمالت  هلمج  زا  هک  يرون  یبنلادـبع 
نوریب رگید  فصن  تسا و  ربق  رد  شندب  فصن  هدش و  ادیپ  یصخش  ناتـسربق ،  رد  هک  داد  ربخ  دمآ و  ناشیا  سرد  سلجم  رد  یـصخش 

ار وا  دیاب  مدوخ  دـنتفگ  یجاح  موحرم  دـنک .  یمن  ییانتعا  اهنآ  هب  دـنوش  یم  شمحازم  اه  هچب  هچره  تسا و  نامـسآ  هب  شرظن  امئاد  و 
یجاح موحرم  دـنک .  یمن  ییانتعا  مه  ناشیا  هب  دـید  تفر  شکیدزن  درک  بجعت  رایـسب  دـید  ار  وا  یجاـح  موحرم  نوچ  منک ،  تاـقالم 

صخـش نم  تفگ  ناشیا  باوج  رد  تسین .  هنالقاع  مه  تراتفر  فرط  نآ  زا  منیب  یمن  هناوید  ار  وت  نم  يا  هراـکچ  یتسیک و  وت  دـنتفگ 
نءاشلا میظع  تسا  یقلاخ  ار  ملاع  نیا  ارم و  هک  ما  هتسناد  هکنآ :  یکی  مراد :  رواب  هدرک و  نیقی  ار  زیچ  ود  اهنت  متسه ،  يربخ  یب  نادان 

مناد یمن  تفر و  مهاوخ  رگید  ملاع  هب  منام و  یمن  ملاع  نیا  رد  ما  هتسناد  هکنآ :  مود  منکن .  یهاتوک  وا  یگدنب  نتخانـش و  رد  دیاب  هک 
هناوید ارم  مدرم  هک  يروط  هب  ما  هدش  لاحناشیرپ  هراچیب و  ملع  ود  نیا  زا  نم  یجاح !  بانج  دوب .  دهاوخ  هنوگچ  ملاع  نآ  رد  نم  عضو 

! ؟  دیتسین رکف  رد  دیکاب و  یب  دیرادن و  درد  يا  هرذ  ارچ  دیراد  ملع  همه  نیا  دـیناد و  یم  ناناملـسم  ملاع  ار  دوخ  هک  امـش  دـنرادنپ  یم 
دوب هدنام  هک  شرمع  زا  یمک  دوب و  هدش  نوگرگد  هک  یلاح  رد  تشگرب  تسـشن ،  یجاح  موحرم  لد  رب  هک  دوب  يریت  دننام  زردنا  نیا 

هظعوم و ندینش  جاتحم  دشاب  هک  یماقم  ره  رد  سکره  تفر .  ایند  زا  ات  دوب  رطخرپ  هار  نیا  هشوت  لیـصحت  ترخآ و  رفـس  رکف  رد  امئاد 
راکـشومارف ناسنا  نوچ  تسا  يروآدای  ینعی  رکذت  شیارب  هظعوم  نآ  دـشاب ،  اناد  دونـش  یم  هچنآ  هب  تبـسن  رگا  اریز  تسا ؛  تحیـصن 

دیجم نآرق  رد  هک  تساجنیا  زا  تسا .  تفرعم  بسک  شناد و  شیارب  زردـنا  دـشاب  لهاج  رگا  تسیروآدای و  هب  جاـتحم  هشیمه  تسا و 
هب زردنا  هچنانچ   ( 22 ِربْصلِاب ( )  اْوَص  اَوتَو  ِّقَْحلِاب  اْوَص  اَوتَو  هدومرف ( :  هداد و  رارق  نارگید  هب  زردنا  یهاوخریخ و  ار  یناملسم  ره  هفیظو 
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نتفریذپ ندینش و  يارب  ندرک  هظعوم  هب  رما  اریز  تسا ؛  مزال  مه  نآ  نتفریذپ  زردنا و  عامتـسا  تسا ،  دنوادخ  رما  دروم  مزال و  يرگید 
دونـشب و ار  یهلا  ياهزردنا  تسه  یـسک  ایآ  رِکَّدَـم ؛  ْنِم  ْلَهَف  دـیامرف ( ( :  یم  دـیجم  نآرق  رد  ررکم  اذـل  تسا و  ندرک  لمع  نادـب  و 
زا دیاب  دشاب و  یئزج  ینآ و  رثا  دنچره  دراذـگ  یم  يرثا  هدنونـش  رد  دوب و  دـهاوخن  رثا  یب  هظعوم  هک  تسناد  دـیاب  انمـض  دریذـپب . ) ) 
نب رمع  هناخ  هب  يدادماب  تفگ  هک  تسلوقنم  هملـسم  زا  درکن .  هقیاضم  دشاب  هک  سکره  زا  هظعوم  عامتـسا  ظعو و  سلاجم  رد  روضح 

تفگ تشادرب و  نآ  زا  يردق  سپ  دروآ  امرخ  يردق  دمآ و  یکزینک  دوب  اهنت  اجنآ  حبـص  زامن  زا  سپ  هک  ینوردنا  رد  متفر  زیزعلادـبع 
تشادرب و نآ  زا  يرتشیب  هراپ  سپ  مناد .  یمن  متفگ  دـشاب ؟  سب  ار  وا  دـماشایب  نآ  رـس  رب  یبآو  دروخب  ار  نیا  يدرم  رگا  هملـسم !  يا 

دـشچن رگید  ماعط  چیه  هک  درادن  یکاب  بش  ات  دروخب  ار  نیا  رگا  هچنانچ  زین  نیا  زا  رتمک  تسا و  یفاک  نیا  یلب  متفگ  هچ ؟  نیا  تفگ 
ایند لاـم  بلط  رد  هچ  يارب  تسا  یفاـک  زور  رد  ار  وا  یبآ  اـمرخ و  یفک  هک  یناـسنا  ینعی  دور  خزود  هـب  یمدآ  هـچ  يارب  سپ  تـفگ  . 

یمدآ هکنآ  ضرغ  دشن .  رگراک  نینچ  نم  رد  یظعو  چیه  دیوگ :  هملسم  دورب .  منهج  هب  ات  دنکن  زیهرپ  یهلا  تامرحم  زا  دنز و  صرح 
زین و  نیا .  هک  دوب  هتفرگن  نانچ  وا  رد  کیچیه  اما  دوب  هدینـش  هظعوم  رایـسب  هملـسم  تفرگ ،  دـهاوخ  وا  رد  نخـس  مادـک  هک  دـناد  یمن 

دـصق هب  یبش  ات  دوب  نایـصع  نایغط و  رد  شرمع  زا  یتدـم  ضاـیع ) )  لیـضف  هک ( (  هدـش  هتـشون  مه  ریـسافت  ضعب  رد  تسا و  روهـشم 
یم ار  هیآ  نیا  هک  دروخ  یم  شـشوگ  هب  نآرق  هدـنناوخ  يادـص  هاگان  هدومن ،  یم  بیقعت  ار  هلفاق  هدرک و  یم  تکرح  هلفاـق  هب  دربتـسد 
دنا هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  هکنآ  تقو  هدیـسرن  اـیآ  ینعی ( ( :   ( 23 ِهَّللاِرْکِذـِل ( )  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَا  اوـُنَمآ  َنیذَِّلل  ِنْءاَـی  َْملَا  دـناوخ ( : 

هلماک هبوت  تشگرب و  هار  نامه  زا  هدیسر  شتقو  یلب  تفگ  درک و  رادیب  ار  شلد  هفیرـش  هیآ  اروف  دوش . ) )  عشاخ  ادخ  دای  يارب  ناشلد 
تسا لوقنم  زین  و  دش .  راگزور  نابوخ  زا  هرخالاب  تخاس و  یـضار  دوخ  زا  ار  وا  تشاد  یقح  وا  رب  سکره  درک و  قوقح  يادا  دومن و 

هک یناوتان  هدنب  زا  متفگش  رد  ینعی  ایوق ؛  یـصعی  فیعـض  نم  تبجع  تفگ ( ( :  یم  هک  تشذگ  یظعاو  رب  نادنمتورث  زا  یـصخش  هک 
نابوخ زا  یکی  ات  دروآ  ریخ  هب  ور  دومن و  كرت  ار  ناهانگ  مامت  درک و  رثا  وا  رد  نخـس  نیا  ار . ) )  اناوت  يادـخ  رما  دـنک  یم  تفلاـخم 

 . دوب هداد  رارق  هملک  نیا  رد  دنوادخ  ار  وا  يرادیب  یلک و  تاجن  اما  دوب  هدینـش  تمکح  هظعوم و  تاملک  رایـسب  وا  دیاش  دـش .  راگزور 
نآ رد  نم  يراگتـسر  هک  نخـس  نآ  دـیاش  مناد ،  یمن  تفگ  یتسه ؟  ملع  ثیدـح و  بلط  رد  وت  یک  ات  دـنتفگ  كراـبم  نب  هّللادـبع  هب 

ام سلجم  اراگدرورپ !  دومن  یم  ضرع  درک و  یم  اعد  ربنم  رد  يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم  ینابر  ملاع  اذل  و  مشاب .  هدینـشن  زونه  تسا 
كرت ار  هانگ  دوش و  نامیشپ  تسا  تیصعم  لها  رگا  هدنونش  هک  تسا  هظعوم  سلجم  یماگنه  هدومرف  یم  و  هد .  رارق  هظعوم  سلجم  ار 

رد دـیاب  همه  ملاع  ریغ  ملاع و  هلمجلاب  و  دوش .  رتشیب  صالخا  رد  وا  یعـس  تعاط و  یتدایز  رد  شقوش  تسا ،  تعاط  لـها  رگا  دـنک و 
هدراو رابخا  و  يروآدای .  يارب  اناد  نتـسناد و  يارب  نادان  دنوش ،  رـضاح  نآ  هب  لمع  ندش و  هبنتم  نتفرگ و  زردنا  دصق  هب  ظعو  سلجم 
تسا لد  شخبتایح  حور و  ياذغ  هظعوم  دوش  هتـسناد  تسا  یفاک  نآ  تیمها  نتخانـش  يارب  تسا و  رایـسب  هظعوم  سلجم  تلیـضف  رد 
هدـننک اوسر  و  ِۀَـظِعْوَْملِاب ) )  َکَْبلَق  ِیْحَا  دـیامرف ( ( :  یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هچنانچ 

 : ) تسا رطاخ  شمارآ  تینما و  شیادیپ  تابارطضا و  سواسو و  ندش  فرطرب  بجوم  تساهنآ و  ّرش  زا  هدنهد  تاجن  ناطیش و  سفن و 
هب دندش و  یشکدوخ )  راحتنا (  هدامآ  یناطیش  تالایخ  سواسو و  راشف  هطساوب  هک  یـصاخشا  هچ   ( 24 ُبُولُْقلا ( )  ُِّنئمْطَت  ِهَّللاِرْکِِذب  الَا 

ار وا  هک  یسکب  دروخرب  هظعوم و  سلجمب  هکیسک  دنامن  هتفگان  دنتفرگ .  رارق  هدش و  ناشبیصن  يرطاخ  شمارآ  هظعومب  دروخرب  هلیسو 
رد ربدت  تقد و  اب  تسا  دیجم  نآرق  اهنآ  سءار  رد  هک  دوش  دنم  هرهب  هنودم  ظعاومب  هعجارم  زا  دیاب  دشاب  هتشادن  یـسرتسد  دنک  هظعوم 

نآرق تایآ  هدننک  نایب  هدنهد و  حرش  هک  نینم  ؤملاریما  ترضح  هغیلب  ياه  هبطخ  هغالبلا و  جهن  حرـش  همجرت و  دعب  نآ و  تایآ  ریـسفت 
دننام یقالخا  بتک  دـعب  هدومن و  عمج  ار  يدـه :  همئا  و  ص )  ادـخ (  لوسر  ظعاوم  هک  راونالاراحب  دلج 17  همجرت  دعب  تسا و  دـیجم 

 . تسا هدش  لقن  نید  ناگرزب  ظعاوم  اهنآ  رد  هکیئاهباتک  ریاس  یسلجم و  ةاویحلا  نیع  یقارن و  هداعسلا  جارعم 

هبوت قیفوت   - 49
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رد ناـن  هک  یلاـس  رد  دومرف  هک  دومن  لـقن  همحرلا -  هیلع  ینارهت -  نیظعاولاداـمتعا  موحرم  زا  روـبزم  مساـقلاوبا  ازریم  اـقآ  باـنج  زین  و 
یم ار  ییاهگـس  هلان  يادص  دـسر و  یم  يرابنا  بآ  قاط  هب  هاش  نیدلارـصان  یـشاب  بضغریم  يزور  دـمآ ،  یم  تسد  یتخـس  هب  نارهت 

شیاه هچب  درادن ،  ریش  شیاهناتسپ  یکاروخ  یب  رثا  رد  نوچ  هدیبسچ و  وا  هب  شیاه  هچب  هدییاز و  یگـس  دنیب  یم  قیقحتزا  سپ  دونش ، 
درخ و یم  نان  يرادقم  دوب ،  لحم  نآ  یکیدزن  رد  هک  يزابخ  ناکد  زا  دوش ،  یم  رثءاتم  تخس  یشاب  بضغریم  دننک .  یم  دایرف  هلان و 

مرگرس دنریگ و  یم  مارآ  شیاه  هچب  دروآ و  یم  ریش  شیاهناتـسپ  هرخالاب  دروخ و  یم  گس  ات  دتـسیا  یم  اجنامه  دزادنا و  یم  شولج 
ار شلوپ  ادقن  درخ و  یم  ییاونان  نآ  زا  ار  گس  نآ  هام  کی  كاروخ  رادقم  یشاب  بضغریم  دنوش .  یم  ردام  ياهناتسپ  زا  ریش  ندروخ 
 . مشک یم  ماقتنا  وت  زا  دوش  هحماسم  زور  کی  رگا  دناسرب و  گس  نیا  هب  نان  رادقم  نیا  تدرگاش  دیاب  زور  ره  دـیوگ  یم  دزادرپ و  یم 

دندرک و یم  جرفت  دنتفر و  یم  شدرگ  رـصع ،  زور  ره  هک  لیـصفت  نیا  هب  دنتـشاد  يا  هرود  ینامهیم  شیاقفرزا  یعمج  اب  تاقوا  نآ  رد 
رهـش طسو  رد  ابیرقت  هک  تشاد  ینز  دـش ،  یـشاب  بضغریم  تبون  هک  یبش  ات  دـندومن  یم  ماش  فرـص  مه  اـب  یکی  لزنم  رد  ماـش  يارب 

نز هب  دوب .  شلزنم  رهـش  هزاورد  کیدزن  دوب و  هتفرگ  هزات  مه  ینز  دوب و  دوجوم  شا  هناخ  رد  ییاریذـپ  لـیاسو  دوب و  شا  هناـخ  نارهت 
نز ییامن ،  كرادت  الماک  دـیاب  مییآ و  یم  ماش  فرـص  يارب  مراد و  نامهیم  ددـع  نالف  بشما  دـیوگ  یم  دـه و  یم  لوپ  دوخ  یمیدـق 
زا يدایز  رادقم  دشک و  یم  لوط  زور  نآ  حـیرفت  افداصت  دـندرک .  یم  جرفت  هتفر  رهـش  نوریب  شیاقفر  اب  رـصع  فرط  دـنک و  یم  لوبق 
یم تسا  وت  رگید  لزنم  هک  هزاورد  رد  نیمه  میدش ،  هتـسخ  تخـس  هدش و  رید  دنیوگ  یم  شیاقفر  تعجارم ،  ماگنه  درذگ ،  یم  بش 

یضار اقفر  هرخالاب  میورب .  اجنآ  دیاب  هدش  كرادت  الماک  يرهش  طسو  هناخ  رد  تسین و  يزیچ  اجنیا  دیوگ  یم  یـشاب  بضغریم  مییآ . 
يارب يا  هدرک  كرادت  هناخ  نآ  رد  هچنآ  مینک و  یم  تعانق  اذـغ  يرـصتخم  هب  مینام و  یم  اجنیا  رد  بشما  ام  دـنیوگ  یم  دـنوش و  یمن 

زا رحـس ،  ماگنه  دنباوخ .  یم  اجنامه  دنروخ و  یم  اهنآ  درخ و  یم  بابک  نان و  يرادقم  دنک و  یم  لوبق  راچان  یـشاب  بضغریم  ادرف . 
رد دیوگ  یم  دنـسرپ ،  یم  ار  شا  هیرگ  بالقنا و  ببـس  وا  زا  دنوش و  یم  رادـیب  همه  یـشاب  بضغریم  يرایتخا  یب  هیرگ  هلان و  يادـص 

دش و ملاع  دنوادخ  لوبق  دروم  يدرک  گس  نآ  هب  هک  یناسحا  دومرف  نم  هب  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  مراهچ  ماما  باوخ ، 
یمس تشاد ،  وت  هب  هک  یظیغ  زا  وت  یمیدق  نز  اریز  دومرف ؛  ظفح  گرم  زا  ار  تیاقفر  وت و  ناج  بشما  ناسحا ،  نآ  لباقم  رد  دنوادخ 

نز ادابم  يراد و  یمرب  ار  مس  نآ  يور  یم  ادرف  دنک ،  امـش  كاروخ  لخاد  ات  دوب  هتـشاذگ  هناخزپشآ  زا  لحم  نالف  رد  هدرک و  كرادت 
البرک هب  رگید  زور  لهچ  داد و  دهاوخ  هبوت  قیفوت  ار  وت  دـنوادخ  هکنآ :  رگید  نک .  اهر  یـشوخ  هب  ار  وا  دـهاوخب  رگا  ینک و  تیذا  ار 
يرهش طسو  هناخ  هب  دییایب  مباوخ  قدص  قیقحت  يارب  دیوگ  یم  اقفر  اب  حبص  سپ  يوش .  یم  فرـشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مردپ  ربق  رس 

هب شیاـقفر  اـب  دـنک و  یمن  ییاـنتعا  وا  هب  يدـماین ؟  بشید  ارچ  هک  دـنک  یم  ضرعت  نز  دوـش  یم  دراو  نوـچ  دـنیآ  یم  مه  اـب  میورب ، 
رد یلایخ  هچ  بشید  دـیوگ  یم  نز  هب  دراد و  یم  رب  ار  مس  دوب ،  هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هناشن  نامه  هب  دـنور و  یم  هناخزپشآ 

نیمه رد  یلیام  رگا  درک ،  مهاوخ  ناسحا  وت  اب  میالوم  رما  هب  نکل  مدرک  یم  یفالت  وت  زا  دوبن  مالـسلا  هیلع  ماما  رما  رگا  یتشاد ؟  ام  هراب 
هچره مهد و  یم  قـالط  ار  وت  يراد  قارف  لـیم  رگا  درک و  مهاوخ  راـتفر  يدوب  هدرکن  يراـک  نینچ  هکنیا  لـثم  وـت  اـب  نم  شاـب و  هناـخ 

یـشوخ لامک  اب  مه  وا  دنک  یم  قالط  بلط  دـنک ،  یگدـنز  وا  اب  دـناوت  یمن  رگید  هدـش و  اوسر  دـنیب  یم  نز  مهد ،  یم  وت  هب  یهاوخب 
دوش یم  عقاو  لوبق  دروم  شیافعتـسا  دهد و  یم  افعتـسا  مه  شدوخ  لغـش  زا  دـنک .  یم  شیاهر  هدرک  شدونـشوخ  دـهد و  یم  شقالط 

قح تمحر  هب  ات  دنام  یم  اجنامه  دوش و  یم  فرـشم  البرک  هب  زور  لهچ  زا  سپ  هدیدرگ و  ملاظم  قوقح و  يادا  هبوت و  لوغـشم  هاگنآ 
هک دوش  یم  هاگ  تسا و  رایـسب  تایاور  رد  دشاب  گس  دننام  یناویح  دنچره  ملاع  دـنوادخ  تاقولخم  هب  ناسحا  راثآ  ددرگ .  یم  لصاو 

 ) ) باتک زا  راحب  دلج 14  رد  هلمج  نآ  زا  تسا  رایسب  بلطم  نیا  دهاوش  ددرگ .  یم  یهلا  ترفغم  يریخ و  هب  تبقاع  ببـس  ناسحا  نآ 
رد هک  دیسر  یهاچ  هب  ات  دوب  هدش  هنشت  تخس  تفر و  یم  ینابایب  رد  ینز  دومرف  هک   6 ادخ لوسر  زا  هدرک  لقن  يریمد  ناویحلا ) )  ةویح 
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رادمن هک  ییاهکاخ  یگنـشت  تدش  زا  یگـس  دید  دمآ  نوریب  دـش ،  باریـس  دـیماشآ و  بآ  دـیناسر و  نآ  رعق  هب  ار  دوخ  دوب ،  بآ  نآ 
هزوم دـیناسر و  بآ  هب  ار  دوخ  تمحز  هب  درک و  تقر  وا  رب  تسا ،  هنـشت  نم  دـننام  هراـچیب  گـس  نیا  تفگ  دوخ  هب  دروـخ .  یم  هدـش 

ار وا  دومرف و  یفالت  تفریذپ و  ار  شراک  نیا  دنوادخ  دومن .  باریـس  ار  گس  دمآ و  الاب  تفرگ و  نادـند  هب  درک و  بآ  زا  رپ  ار  شیاپ 
یلب ینعی :  ٌرْجَا ؛  يِرَح  ٍدَبَک  ِّلُک  یف  ْمَِعن  دومرف ( ( :  تسا ؟  یشاداپ  تاناویح  هب  ناسحا  رد  ام  يارب  ایآ  هّللا 6  لوسر  ای  دنتفگ  دیزرمآ . 

ناـمه رد  زین  هناـقداص و  ياـی  ؤر  دوب . ) )  دـهاوخ  يرجا  ندـناسر  وا  هب  بآ  ندرک و  کـنخ  هطـساو  هب  دراد  شطع  هک  يرگج  ره  رد 
هدرک باریـس  ار  يا  هنـشت  گس  هک  مدید  اجنآ  رد  ار  یـسک  مدش و  تشهب  لخاد  جارعم  بش  دومرف ( ( :   6 ادخ لوسر  هک  تسا  باتک 
تسا هنوگچ  سپ  دوش ،  یم  يریخ  هب  تبقاع  شزرمآ و  ترفغم و  بجوم  ترورـض  ماگنه  ناویح  هب  ناسحا  هک  ییاج   ( 25 دوب ( . ) ) 

لقن يرون  موحرم  هبیط ) )  هملک  باتک ( (  رد  ییاهناتـساد  تایاور و  هراب  نیا  رد  و  نم ! ؟  ؤم  اصوصخ  ناسنا  زا  یـسرداد  ناـسحا و  رثا 
 . دوش هعجارم  اجنآ  هب  تسا  هدش 
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لقن ناشیا  زا  ناتـساد  دنچ  باتک  نیا  رد  هک  يدابآدیب (  داوج  دـمحم  خیـش  جاح  موحرم  ینابر  ملاع  نامز  هک  نیقی  اوقت و  لها  زا  یکی 
دهـشم رد  زور  لـهچ  فقوت  مالـسلا و  هیلع  اـضر  ترـضح  تراـیز  دـصق  هب  راوگرزب  نآ  یتـقو  هک  درک  لـقن  هدرک  كرد  ار  دـیدرگ ) 
فیرش ناکم  نآ  رد  شفقوت  تدم  زا  زور  هدجیه  نوچ  دندش ،  فرشم  دهشم  هب  دومن و  تکرح  ناهفصا  زا  شرهاوخ  قافتا  هب  سدقم 

ای دنک  یم  ضرع  يدرگرب ،  ناهفـصا  هب  دـیاب  ادرف  هک  دـندومرف  رما  ناشیا  هب  هعقاو  ملاع  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  بش  تشذـگ ، 
زا ترهاوخ  نوچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  هتشذگن  رتشیب  زور  هدجیه  ما و  هدرک  تترـضح  راوج  رد  زور  لهچ  فقوت  دصق  نم !  يالوم 

ار مراوز  نم  هک  یناد  یمن  اـیآ  يدرگرب ،  دـیاب  وا  رطاـخ  يارب  هتـساوخ  ناهفـصا  هب  ار  شتعجارم  اـم  زا  تسا و  گـنتلد  شرداـم  يرود 
هچ هتـشذگ  زور  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  هک  دـسرپ  یم  شرهاوـخ  زا  دـیآ  یم  دوـخ  هب  یجاـح  موـحرم  نوـچ  مراد .  یم  تسود 

 ( ( مدومن تعجارم  تساوخرد  هدرک و  تیاکش  ترضح  نآ  هب  مدوب  تحاران  تخـس  مردام  تقرافم  زا  نوچ  دیوگ ( ( :  یم  یتساوخ ؟ 
 : ) دراد شترایز  رد  هچنانچ  تسا  تایملسم  زا  شربق  راوز  اصوصخ  نایعیش  مومع  هراب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفءار  تبحم و  . 

 . تسا هوزج  نیا  عضو  یفانم  اهنآ  لقن  تسا و  دوجوم  هربتعم  بتک  رد  هراب  نیا  رد  ییاهناتـسادو  ؤرلا ف ) )  مامالا  اهیا  کیلع  مالـسلا  ) 
 . تفرگ رارق  راوگرزب  نآ  تیانع  تبحم و  دروم  هکنیا  رگم  درواین  ترضح  نآ  فیرش  ربق  هب  ور  سکچیه  هصالخ  و 
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سب یناتـسب  ای  ؤر  ملاع  رد  یبش  دومن  لقن  تسا  فورعم  دادس  اوقت و  هب  نامیا ،  لها  دزن  هک  رامعم )  رونلاوذ (  ياقآ  بانج  لیلج  دـیس 
یگرزب زا  مدرک و  یم  جرفت  هک  روطنیمه  مدـید  یتنطلـس  هاگتـسد  مدـش  دراو  متفرگ و  نذا  ناـبرد  زا  مدـید  هوکـش  اـب  يرـصق  عیـسو و 

تـسم يوب  هدـیچیپ  مهرد  رـس  سای  ياهتخرد  نایرج و  رد  شفارطا  زا  اهبآ  هک  مدیـسر  نآ  هاگنب  تمـسق  هب  مدوب  تفگـش  رد  هاگتـسد 
خیش ياقآ  بانج  نآ  يالابو  دوب  شرفم  نیزم و  اهتنیز  عاونا  هب  هتشاذگ  یتنطلس  تخت  اهنآ  هیاس  ریز  مدرک ،  یم  مامشتسا  ار  اهنآ  هدننک 

؟  تسیک هب  قلعتم  هاگتـسد  نیا  هک  مدیـسرپ  نابرد  زا  تسا .  هتـسشن  لالج  تزع و  تیاهن  اب  هک  مدید  ار  ظعاو )  تقالط (  مساق  دـمحم 
ياقآ متفگ  يدایز  تافیرشت  ماجنا  زا  سپ  مدش و  دراو  وا  رب  هتفرگ  روضح  نذا  هتسشن ،  یتنطلـس  یـسرک  رب  هک  تقالط  ياقآ  هب  دنتفگ 

رد تسا ؟  هدومرف  تیانع  یماقم  نینچ  امـش  هب  دـنوادخ  هک  هدـش  هچ  مدوب  ربخ  اب  امـش  تالاح  زا  متـشاد و  تقافر  امـش  اـب  نم  تقـالط 
هدـجیه متـشاد  یناوج  هکنیا  رثا  رد  نکل  دـناسر  یماـقم  نینچ  هب  ارم  هک  متـشادن  یلمع  نم  ییوگ ،  یم  هک  تسا  نینچ  تفگ :  باوـج 

 . داد نم  هب  یماقم  نینچ  تبیـصم ،  نیا  ربارب  رد  میرک  دنوادخ  تفر ،  ایند  زا  دـش و  ادـیپ  شیولگ  رد  یـضرم  تعاس  هلصاف 24  هب  هلاس 
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میوگب شیارب  ار  دوخ  باوخ  میامن و  تاقالم  ار  ناـشیا  متـساوخ  مدوب  ربخ  یب  تقـالط  ياـقآ  دـنزرف  گرم  زا  نم  تفگ  رونلاوذ  ياـقآ 
تقافر ناشیا  اب  هک  ملع  لـها  رفن  کـی  زا  هکلب  مدیـسرپن  ناـشیا  زا  دـشاب ،  يرگید  ریبعت  ار  باوخ  دـشاب و  هدرمن  شدـنزرف  دـیاش  متفگ 
اهرجا باب  رد  تفر .  شَفَکزا  تعاس  هلصاف 24  هب  ناشیا  هلاس  هدجیه  رسپ  لبق  يدنچ  یلب  تفگ  مدرک  شسرپ  شدنزرف  لاح  زا  تشاد 
موحرم رابخالا ) )  یلائل  باتک ( (  لـیاوا  رد  هک  تسا  ییاهناتـساد  تاـیاور و  رـسپ ،  اـصوصخ  دـالوا  گرم  دروم  رد  یهلا  ياهـشاداپ  و 
هعجارم یناث  دیهـش  فیلءات  دالوالاو ) )  ۀـبحالا  توم  یف  دا  ؤفلا  نکـسم  باتک ( (  هب  عالطا  دـیزم  يارب  تسا و  هدرک  لقن  یناکرـسیوت 
تـشهب شدنزرف  ندرم  زا  نم  ؤم  رجا  دیامرف ( ( :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دوش :  یم  افتکا  تیاور  کی  لقن  هب  اجنیا  رد  دوش و 

دناوتن دـنچره  دالوا  توم  رد  رگم  تسا  نآ  ربص  رب  فوقوم  ییالب  تبیـصم و  ره  رد  رجا  هکنیا  اـب   ( 26 دنکن ( . ) )  ای  دـنک  ربص  تسا 
 . تسا تباث  شرجا  دنک  ربص 
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دیدرگ لقن  ناشیا  زا  ناتـساد 41  هک  یمج  عیفـش  دمحم  خیـش  جاح  موحرم  نیرهاط :  تیب  لها  تیالو  رد  صلخم  نیقی و  ماقم  بحاص 
رد اروشاـع  ماـیا  مدرک و  تعجارم  مج )  دوخ (  دـلب  تمـس  هب  تراـیز  زا  سپ  مدوب و  فرـشم  فرـشا  فجن  ریدـغ  دـیع  یلاـس  دومرف : 
زا مدش و  راوگرزب  نآ  ترایز  قاتشم  تخس  اروشاع  زور  مدومن و  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يراد  هیزعت  سلجم  هماقا  هینیـسح 

لامج ای  ؤر  ملاع  رد  بش  نامه  دمآ .  یم  رظن  هب  لاحم  اتداع  بابسا ،  ثیح  زا  مدومن و  دادمتسا  وزرآ  نیا  هب  ندیـسر  رد  ترـضح  نآ 
ارچ دومرف  دوخ  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  مدرک  ترایز  ار  ءادهشلادیس  ترضح  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  كرابم 
زا دوب و  هتشون  رون  زا  رطس  ود  نآ  رد  هک  دومرف  تمحرم  نم  هب  يا  هقرو  سپ  ما  هدروآ  هارمه  دومرف  یهد ؟  یمن  ار  عیفـش  دمحم  هلاوح 
 : دش مظفح  زا  رظن  کی  هب  مدوبن  رعش  لها  هکنیا  اب  هدش و  هتشون  هک  تسا  رعش  ود  مدید  مدرک  رظن  نوچ  دوب .  يواسم  مه  فرط  ود  ره 

یکدنا هکنآ  اب  البرک  يوس  دور  قیفر  دـش  قیفوت  فرـش  هر  زا  عیفـش  تسا و  دـمحم  شمـسا  فشکول  هاش  نآ  هگرد  ناصلخم  زا  رعش : 
لیاسو زور  نامه  رد  هّللادمحب  مدوب و  تجاح  ندش  اور  هب  نیقی  تجهب و  لامک  اب  مدـش  رادـیب  نوچ  دومرف  فجن  زا  هتـشگرب  هک  تسا 

لاس یس  بیرق  عیفش ،  دمحم  خیش  جاح  موحرم  مدش .  فرشم  سدق  ناتسآ  نآ  هب  هدرک و  تکرح  البرک  تمس  هب  دش و  رسیم  تکرح 
قیلخ و يدرم  صلخم و  یجورم  لماع و  یملاع  دش  بیـصن  ناشیا  تبحاصم  اب  تابتع  ترایز  جح و  هبترم  دنچ  تشاد و  تقافر  هدنب  اب 

ادخ دای  هب  ار  سلجم  نآ  لها  دوب  هک  یسلجم  ره  رد  تشاد و  شزیمآ  رهش  نآ  رایخا  اب  دیسر  یم  هک  يرهـش  ره  رد  دوب .  قداص  یبحم 
اـصوصخ هلـضاف  تاکلم  رد  تشادـن و  يراددوخ  اـهنآ  يادـعا  بلاـسم  ناراوگرزب و  نآ  بقاـنم  رکذ  زا  تخادـنا و  یم   6 دمحم لآ  و 

َعَم ُهَّللا  ُهَرَـشَحَو  ُهَماقَم  ُهَّللا  یَلْعَا  دوب ،  ریظن  مک  یتسار  هب  قلخ  یهاوخریخ  تواخـس و  ادـخ و  ناگدـنب  هب  تبحم  بدا و  اـیح و  عضاوت و 
 . َنیعَمْجَا ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  ُتاوَلَص  َنیرِهاّطلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم 
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یم هدنهانپ  وا  هب  دیادش  رد  تسام و  لیماف  يارب  یتکرب  هدباع و  هک  مراد  يا  هیولع  هلاخ  تفگ  ینارهت  يرورـس  ربکا  یلع  یجاح  بانج 
هعجارم ناتـسرامیب  رتکد و  دنچ  هب  ددرگ و  یم  التبم  لد  درد  هب  هردخم  نآ  یتقو  دوش .  یم  فرطرب  نامیاهیراتفرگ  وا  ياعد  زا  میوش و 

بـش نامه  دهد .  یم  ماعط  مه  ار  سلجم  لها  دنک و  یم  مهارف  س )  ارهز (  ترـضح  هب  لسوت  هنانز  سلجم  دنک ،  یمن  هدیاف  دنک  یم 
تسا و رقحم  ام  هبلک  دراد  یم  هضرع  شترـضح  هب  دنا  هدروآ  فیرـشت  شا  هناخ  هب  هک  دـنیب  یم  ار  س )  هقیدـص (  ترـضح  باوخ  رد 
ار تیاود  درد و  میهاوخ  یم  لاحلاو  میدوب  رضاح  میدمآ و  دوخ  ام  دومرف  مدوبن .  لباق  نوچ  مدرکن  توعد  امـش  زا  هتـشذگ  زور  هکنیا 
ار دوخ  نوردنا  مامت  سپ  نک ،  هاگن  متسد  فک  هب  دنیامرف  یم  دنریگ و  یم  شتروص  يذاحم  ار  كرابم  تسد  فک  سپ  میهد ،  ناشن 
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نالف هبو  تسا  محر  زا  وت  درد  دومرف  تسا  نآ  رد  يداـیز  كرچ  هک  دـنیب  یم  ار  دوخ  محر  هلمج  نآ  زا  دـنیب  یم  كراـبم  فک  نآ  رد 
درد یمک  هلـصاف  هب  دیوگ و  یم  ار  شدرد  دنک و  یم  هعجارم  دوب  هدومرف  هک  يرتکد  نامه  هب  ادرف  يوش .  یم  بوخ  نک  هعجارم  رتکد 
نکل دشخب ،  افـش  ار  وا  هظحل  نامه  وراد  لامعتـسا  رتکد و  هب  هعجارم  نودـب  دوب  نکمم  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  انمـض  ددرگ .  یم  فرطرب 

 ، دوش رهاظ  هداد  رارق  اود  نآ  رد  دنوادخ  هک  یتیـصاخ  دیاب  هک  هدومرف  قلخ  ییاود  يدرد  ره  يارب  شا  هغلاب  تمکح  هب  دـنوادخ  نوچ 
بیبط هلیسو  هب  نکل  تسا  ادخ  زا  افش  هک  دنادب  دنکن و  يراددوخ  اود  لامعتسا  بیبط و  هب  هعجارم  زا  ترورـض  ماگنه  ضیرم  دیاب  سپ 

هب ار  وا  اذلو  هدوبن  یتحلـصم  نینچ  روکذم  هیولع  دروم  رد  دـیاش  هلمجلاب  دـنک .  اضتقا  یهلا  تحلـصم  هک  يدراوم  ضعب  رد  رگم  اود  و 
هتـشذگ ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  دـیامرف ( ( :  یم  ع )  قداص (  ترـضح  دـندومرف .  هلاوح  تساود  بیبط و  هب  عوجر  هک  یهلا  يراج  تنس 

افش ار  وت  دومرف  یحو  وا  هب  دنوادخ  سپ  دهد ،  میافـش  درک ،  ضیرم  ارم  هک  ییادخ  ات  منک  یمن  لامعتـسا  اود  تفگ  سپ  دش ،  ضیرم 
 ( 27 دشاب ( . ) )  اود  هلیسو  هب  دنچره  تسا (  نم  زا  افش  اریز  ینکن ؛  لامعتسا  اود  ات  مهد  یمن 
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رفـس رد  تشاد و  یتسرد  تافـشاکم  حیحـص و  ياهباوخ  دوب و  ناکین  زا  یکی  هک  تیوک  نکاس  ینورزاک ) )  یلع  الم  یقتم ( (  نم  ؤم 
دید یمن  ار  شرخآ  مشچ ،  هک  یعیـسو  ناتـسب  ای  ؤر  ملاع  رد  یبش  هک  درک  لقن  دوب ،  هدـش  هدـنب  بیـصن  وا  تبحاـصم  تاـقالم و  جـح 
نیا تفگ  مدیسرپ  نانابرد  زا  یکی  زا  تسیک ،  نآ  زا  هک  مدوب  تریح  رد  مدید و  یتمظع  هوکشاب و  رـصق  نآ  طسو  رد  مدرک و  هدهاشم 

مدروخ یم  ار  وا  ماقم  هطبغ  لاح ،  نآ  رد  متشاد و  تقافر  وا  اب  متخانش و  یم  ار  وا  نم  تسا .  يزاریش ) )  راجن  بیبح  هب ( (  قلعتم  رصق 
تشحو زا  دوبن .  هکنیا  لثم  تفر  نیب  زا  تفرگ و  شتآ  ناتسب  رصق و  نآ  مامت  هبترم  کی  داتفا و  نآ  رب  نامسآ  زا  يا  هقعاص  هاگان  سپ 

متفر و شتاقالم  هب  ادرف  تسا .  هدـش  وا  ماقم  وحم  بجوم  هک  هدز  رـس  وا  زا  یهاـنگ  هک  متـسناد  مدـش  رادـیب  هرظنم ،  نآ  لوه  تدـش  و 
هتشذگ بش  تفگ  دوش ،  فشک  دیاب  هک  تسا  يزار  متفگ  مداد و  مسق  ار  وا  چیه ،  تفگ  هدز  رـس  وت  زا  یلمع  هچ  هتـشذگ  بش  متفگ 
تیذا تردام  هب  متفگ  مدرک و  لقن  شیارب  ار  دوخ  باوخ  سپ  دیشک ،  شندز  هب  راک  هرخالاب  دش و  میوگتفگ  مردام  اب  تعاس  نالف  رد 
هدنرب نیب  زا  هدـننک و  طبح  هریبک  ناهانگ  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  تایآ  تایاور و  زا  دافتـسم  يداد .  تسد  زا  ار  یماقم  نینچ  يدرک و 

 : دـیوگب هبترم  کی  سکره  دومرف ( ( :   6 ادخ لوسر  هک  تسا  یعادـلا ) )  ةدـع  رد ( (  هچنانچ  تسا  کین  ياهرادرک  هحلاص و  لامعا 
ترضح میراد .  يرایسب  تخرد  تشهب  رد  ام  سپ  هّللا !  لوسر  ای  تفگ  یـصخش  دوش  یم  سرغ  شیارب  تشهب  رد  یتخرد  ُهَّللا  ِالا  َهِلاال 

ندرک و تیذا  ینعی  نیدـلاو  قوقح  تسا  هریبک  هاـنگ  مسق  نیا  زا  ینزب . ) )  شتآ  ار  اـهنآ  یتسرفب و  یـشتآ  هکنیا  زا  سرتب  دومرف ( ( : 
 . دوش هعجارم  اجنآ  هب  هدش  يروآدای  الصفم  بلطم  نیا  هریبک  ناهانگ  هلاسر  رد  ردام و  ای  ردپ  هب  ندیناسر  رازآ 
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موحرم هک  یماگنه  دندومرف  دـیدرگ  لقن  ناشیا  زا  ناتساد 37 و 38  هک  هماقم -  هّللا  یلعا  مالسالا -  خیش  رقاب  دمحم  خیـش  جاح  بانج 
ياهراجح داتـسا  نامز  نآ  رد  هک  راجح  دیـس  رفن  کی  هب  ار  نآ  ياهگنـس  دوب ،  هینیـسح  نامتخاس  لوغـشم  يزاریـش  کلملا  ماوق  جاـح 

نیا هتبلا  دیدرگ و  نویدم  ناموت  دصیس  غلبم  هک  يروط  هب  دش  یتخس  نایز  راچد  هلماعم  نیا  رد  دیس  نآ  دوب و  هداد  تارتنک  دوب ،  زاریش 
هیلع نینم  ؤملاریما  ترضح  دناوخ و  یم  ار  رایط  رفعج  زامن  هعمج  بش  دش .  هراچیب  لاح و  ناشیرپ  هصالخ  دوب ،  دایز  نامز  نآ  رد  غلبم 
هیلع ریما  ترـضح  موس  هعمج  بش  ات  مود  هعمج  بش  نینچمه  دـهد و  یم  رارق  هلیـسو  یهلا  هاگرد  هب  شراک  شیاـشگ  يارب  ار  مالـسلا 

فرح ماوق  جاح  هب  هنوگچ  دوش  یم  ریحتم  دوش  یم  رادیب  نوچ  میدرک .  هلاوح  وا  هب  هک  ماوق  جاح  دزن  ورب  ادرف  دنیامرف  یم  وا  هب  مالسلا 
یم هاگان  دنیـشن و  یم  مغ  مه و  اب  يا  هشوگ  دیآ و  یم  هینیـسح  رد  هرخالاب  دنک .  بیذکت  ارم  دـیاش  مرادـن  يا  هناشن  هک  یلاح  رد  منزب 
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ربارب ات  دیآ  یم  کیدزن  روطنیمه  دوب .  هرظتنم  ریغ  یعقوم  نانچ  رد  شندمآ  هک  یلاح  رد  دندمآ  شنامزالم  اهـشارف و  اب  ماوق  جاح  دـنیب 
اب نامزالم  دیآ و  یم  دیـس  ددرگ  یمرب  شلزنم  هب  ماوق  جاح  هک  یتقو  لزنم .  ایب  تسا  يراک  وت  هب  ارم  دیوگ  یم  دسر ،  یم  راجح  دـیس 
هس هلصافالب  شلاح  زا  شسرپ  نودب  ماوق  جاح  دنک  یم  مالس  دوش و  یم  دراو  نوچ  دننک .  یم  رضاح  ماوق  جاح  دزن  ار  وا  مارتحا  لامک 
 . دنز یمن  یفرح  رگید  زادرپب و  ار  تدوخ  یهدب  دیوگ  یم  دنک و  یم  شمیدقت  دوب  یناموت  کی  یفرـشا  دـصکی  کی  ره  رد  هک  هسیک 

دروم هک  يا  هزادـنا  ات  دـندوب  صالخا  قدـص و  ياراد  دـح  هچ  ات  ریخ  ياـهراک  رد  قباـس  نینکمتم  هک  دوش  یم  هتـسناد  ناتـساد  نیا  زا 
تورث ندرک  دایز  رکف  رد  ابلاغ  نادنمتورث  دالوا  هرود  نیا  رد  دندرب و  یم  دوخ  هارمه  دـنتفرگ و  یم  رارق  نید  ناگرزب  تافتلا  تیانع و 

اعون دننک  يریخ  فرص  ار  دوخ  یئاراد  زا  يرصتخم  هاگره  ایناث  و  تسین .  اهنآ  بیصن  هیریخ  رومارد  ندرک  فرص  قیفوتو  دنتـسه  دوخ 
تـسین صلاخ  ادخ  يارب  نوچ  دـنهد و  یم  ماجنا  يریخ  راک  نارگید ،  شیاتـس  قلخ و  حدـم  لایخ  هب  دـنمورحم و  صالخا  قدـص و  زا 
ناهانگ هلاسر  رددوش  یم  لمع  نالطب  ببـس  هک  ریخ  لامعا  رد  ندرک  ایر  فارطا  رد  ثحب  تشاد و  دـهاوخن  اهنآ  يارب  مه  یقاـب  هجیتن 

هرهب دنا  هدرک  يروآ  عمج  هچنآ  زاو  دنریگب  هجیتن  دوخ  هتخودنا  زا  هک  درادب  قفوم  ار  ام  نادـنمتورث  دـنوادخ  هدـش  رکذ  الـصفم  هریبک 
لوسر شتفگ  حلاص  لام  معن  لومح  یشاب  قح  رهب  زک  ار  لام  رعش :  دنربب :  یقاب  ياه 
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نآ تیـصو  دراوم  هلمج  زا  دنتـسه و  دوخ  ردـپ  یـصو  هک  نسح  دـمحم  دیـس  جاح  موحرم  دـنزرف  یجان  یلع  دـمحم  دیـس  جاح  بانج 
ماما نیدلاءایض (  دیس  جاح  موحرم  هزور  هامراهچ  زامن و  لاس  راهچ  يارب  روبزم  یصو  دوب ،  هزور  زامن و  راجیتسا  يدایز  رادقم  موحرم 
مردپ یتدم  زا  سپ  هک  درک  لقن  روبزم  یصو  دیامن .  یم  میدقت  ناشیا  هب  ادقن  ار  نآ  هجو  دنک و  یم  ریجا  ار  اهیـشتآ )  دجـسم  تعامج 

زا هزور  زامن و  لاسراهچ  مدرک و  لمعامش  تیصو  هب  هک  دیتسه  یـضار  نم  زا  متفگ  وا  هب  تسا  تحاران  تخـس  هک  مدید  باوخ  رد  ار 
شـش نم  يارب  ءایـض  دیـس  ياقآ  تسا ؟  يرگید  رکف  هب  یک  تفگ  رثءات  لامک  اب  مردـپ  مدومن ،  راجیتسا  ناتیارب  نیدلاءایـضدیس  ياقآ 

؟  دیا هدناوخ  زامن  مردپ  يارب  رادقم  هچ  مدیسرپ  متفر و  نیدلاءایض  دیـس  ياقآ  تمدخ  مدش  رادیب  نوچ  تسا .  هدناوخن  رتشیب  زامن  زور 
منادـب مهاوـخ  یم  هک  تسا  یبـلطم  یلو  تسا  بترم  امـش  ياـهراک  مناد  یم  متفگ  ما .  هدرک  تبث  ما  هدـناوخ  هچره  دـنتفگ  مباوـج  رد 

اقآ موحرم  دنا و  هدناوخن  رتشیب  زور  شـش  هک  دش  مولعم  دـندروآ  ار  دوخ  رتفد  دایز ،  رارـصا  زا  سپ  هصالخ  هن !  ای  تسا  تسرد  مباوخ 
زا هتفگ  نینچ  موحرم  نآ  هک  لاحلا  ما ،  هدـناوخ  ار  نآ  رتشیب  مدرک  یم  لایخ  مدرک و  شومارف  نم  دـنتفگ  هدومرف و  بجعت  ءایـض  دـیس 

یجان یجاح  موحرم  رابخا  دوب و  هدرک  شومارف  ءایـض  دیـس  اقآ  هک  دـش  مولعم  هصالخ  موش و  یم  موحرم  نآ  زامن  لوغـشم  ابترم  زورما 
یـصو هک ( ( :  تسا  نینم  ؤملاریما  ترـضح  راـصق  تاـملک  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  مکحلاررغ ) )  باـتک ( (  رد  تسا .  هدوب  حیحـص  مه 
تیـصو ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  دارم   ( 28 نکب ( . ) )  تدوخ  دـنهد  ماجنا  تیارب  هک  يراد  تسود  هچنآ  تلام  رد  شاـب و  تدوخ  سفن 
نابرهم سرتادخ و  رادنید  یصو  اریز  هد ؛  ماجنا  تیگدنز  رد  تدوخ  ار  اهنآ  دنکب  وت  زا  دعب  تاریخ  زا  وت  لام  رد  يرگید  هک  ینک  یم 

جـح و هزور و  زامن و  تهج  وت  يارب  هک  ار  یـسک  نآ  اما  دـنکب  وت  تیـصو  هب  لـمع  یـصو ،  تسا  نکمم  هکنآ  رگید  تسا .  مک  وت  رب 
هک یلمع  انیقی  دروآ ،  اجب  تسرد  هک  ضرف  رب  دنک و  شومارف  ندادن  تیمها  رثا  رد  ای  درواین  اجب  احیحص  تسا  نکمم  هدرک  ریجا  هریغ 

لوسر باحصا  زا  یکی  هک  تسیورم  هچنانچ  دراد  يرایسب  توافت  دهد ،  ماجنا  وا  تباین  هب  يرگید  هک  یلمع  اب  دروآ  اجب  صخـش  دوخ 
هداتفا نیمز  هب  اهامرخ  نآ  زا  يا  هناد  دومرف  لمع  شتیصو  هب  نوچ  دیامرفب  قافنا  ار  وا  يامرخ  رابنا  ترضح  نآ  هک  درک  تیـصو   6 ادخ

رابنا نیا  زا  دوب  رتهب  دوب  هدرک  قافنا  دوخ  تسدـب  ار  امرخ  هناد  نیا  دوخ  تایح  لاـح  رد  رگا  صخـش  نیا  دومرف :  تشادرب و  ار  نآ  دوب 
شیپ وت  سپز  دراین  سک  تسرف  شیوخ  روگ  هب  یشیع  گرب  رعش :  يزاریش :  يدعس  هدورس  بوخ  هچ  مداد ،  وا  فرط  زا  نم  هک  امرخ 

نوریبوت ز زا  دـعب  هک  تست  ناک  هدـب  نونکا  تمعن  رز و  ناسک  رهب  يراد ز  هچ  یم  هگن  ناـسر  يزور  ياـشخب و  شوپ و  روخ و  تسرف 
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زا دزادرپن  هدرم  هب  شیوخ  هک  روخ  یگدـنز  رد  شیوخ  مغ  نز  دـنزرف و  دـیاین ز  تقفـش  هک  نتـشیوخ  هشوت  ربب  دوخ  اب  وت  تست  نامرف 
وت تشپ  ناهج  رد  یسک  دراخن  وت  تشگنا  رس  زج  یگراوخ  مغ  هب  شیوخ  صرح 
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شیپ مردپ  هک  درک  لقن  كزدرس )  دجسم  ناتسبش  یناب  یناهبهب (  یلعمالغ  جاح  موحرم  دنزرف  یناهبهب  ناخ  نسح  دمحم  جاح  موحرم 
هب ار  یئبـمب  هلاوح  هیپور  رازه  هدزاود  غـلبم  هک  درک  تیـصو  توـم و  ضرم  هب  دـش  ضیرم  كزدرـس ،  دجـسم  ناتـسبش  ندـش  ماـمت  زا 
ارچ تفگ  نم  هب  مدید  ار  مردپ  باوخ  رد  بش  دش ،  لیطعت  دجسم  نامتخاس  زور  دنچ  درک  توف  نوچ  میناسرب ،  دجسم  مامتا  فرـصم 
یم ینک  يراک  یتساوخ  یم  نم  يارب  رگا  تفگ  مباوج  رد  امـش ،  میحرت  سلاجم  هب  لاغتـشا  امـش و  مارتحا  يارب  متفگ  يدرک ؟  لیطعت 

اه هیپور  هلاوح  متفگو  میامن  مادقا  دجـسم  نامتخاس  مامتا  هب  هک  مدش  مزاع  مدش  رادیب  نوچ  ینکن .  لیطعت  ار  دجـسم  نامتخاس  تسیاب 
 ، مداد یم  لامتحا  هک  اجره  دشن و  ادیپ  هلاوح  مدرک  وجتـسج  هچره  ددرگ .  فرـصم  نآ  زا  ات  دوش  لوصو  دیاب  درک  نیعم  مردـپ  هک  ار 
 ، يوش یمن  لوغشم  ار  دجسم  یئانب  ارچ  تفگ  درک  ضرعت  نم  هب  مدید  باوخ  رد  ار  مردپ  يدنچ  زا  سپ  دیدرگن .  تفای  مدومن  قیقحت 

نـشور ار  غارچ  مدش  رادیب  نوچ  تسا .  هداتفا  یلامرآ  تشپ  هرجح  رد  تفگ  مردپ  هدش ،  مگ  دیدرک  نیعم  هک  ار  اه  هیپور  هلاوح  متفگ 
ناـمتخاس هدرک و  تفاـیرد  ار  هجو  نآ  سپ  تسا  هلاوح  ناـمه  مدـید  متـشادرب  دوب ،  هداـتفا  يا  هقرو  دوـب  هتفگ  هک  یئاـج  ناـمه  مدرک 

 . مدومن مامت  ار  دجسم 
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لگ اه  هداج  ناراب  فرب و  رثا  رد  نوچ  متشاد و  توعد  هّللا  یعاد  هاش  هیکت  رد  هضور  سلجم  يارب  يزور  درک  لقن  دمتعم  جاح  موحرم 
دیس اقآ  موحرم  باوخ  رد  بش  متـشگرب ،  هار  نامه  زا  سلجم  ندش  مامت  زا  سپو  مدرک  روبع  زاریـش  مالـسلاراد  ناتـسربق  طسو  زا  دوب 
روبع ام  هناخ  يولهپ  زا  زورما  دمتعم  تفگ  نم  هب  مدید ،  ار  يریسا  لاف  ربکا  یلع  دیس  جاح  ياقآ  موحرم  دنزرف  ناطلس  هب  روهـشم  ازریم 

 ، تسا ناتـسربق  مادک  رد  موحرم  نآ  ربق  هک  متـشادن  ربخ  الـصا  مدش  رادیب  نوچ  يدرکن ! ؟  تسرد  ار  نآ  هدش  بارخ  يدید  يدرک و 
یلب تفگ  تسا ؟  ناتسربق  نیا  رد  ایآ  هک  متفرگ  ار  ازریم  دیس  اقآ  ربق  غارسو  مدمآ  دوب  وا  اب  ناتـسربق  رما  هک  نسح  خیـش  دزن  زور  نامه 
لوپ يرادقم  سپ  تسا .  هدش  بارخ  هتفرورف و  ناراب  فرب و  هطـساو  هب  دوب و  نم  زورید  ریـسم  رد  مدید  داد .  مناشن  دمآ و  نم  هارمه  و 

گرم زا  سپ  ناسنا  هک  دوش  یم  هتـسناد  یبوخ  هب  نآ  دننام  نارازهو  ناتـساد  دـنچ  نیا  زا  دـیامن .  تمرم  ار  ربق  هک  مداد  نسح  خیـش  هب 
ملاع نیا  تاشرازگ  زا  تسیقاب و  خزرب  ملاع  رد  شحور  نکل  دـشاب  هدـش  كاخ  هدیـسوپ و  كاـخ  رد  شندـب  دـنچره  دوش  یمن  تسین 

هک تسیورم  هحفص 141 )  راونالاراحب (   3 دلج رد   ( 29 تسا ( .  هدـش  حیرـصت  تایاور  دـیجم و  نآرق  رد  بلطم  نیا  هب  تسا و  ربخاب 
شا هناخ  زا  دـیدوب ،   6 ادـخ لوسر  يارب  یناگیاسمه  دـب  هک ( ( :  دومرف  باطخ  ردـب  گـنج  رد  نیکرـشم  ياـه  هتـشک  هب   6 ادخ لوسر 

تکاله ینعی  دیتفای ؛  دوب  هداد  هدعو  ارم  قحب  ادخ  هک  ار  هچنآ  هنیآره  دیدیگنج ،  وا  اب  دیدش و  عمج  مه  اب  نآ  زا  سپ  دیدرک  شنوریب 
یم نخـس  ناگدـش  كاله  ناـگدرم و  اـب  هنوگچ  تفگ :  ترـضح  نآ  هب  باـطخلا  نب  رمع  گرم . ) )  زا  سپ  ندوب  بذـعم  اـیند و  رد 

یتسین و رتاونـش  ناشیا  زا  وت  هک  مسق  ادـخ  هب  باطخ !  رـسپ  يا  شاب  تکاس  دومرف ( ( :  ترـضح  دنونـش )  یمن  هک  اـهنآ  ینعی  ییوگ ( 
رد هک  هدرک  تیاور  زین  و  منادرگرب . ) )  ور  اـهنآ  زا  نم  هکنیا  زج  باذـع  هکئـالم  تسد  هب  ناشندـش  بذـعم  اـهنآ و  نیب  هلـصاف  تسین 
هب ات  دومرف  یم  روبع  اه  هتـشک  نیب  رد  ترـضح  نآ  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  حـتف  گنج و  ندـش  مامت  زا  سپ  لمج  گـنج 

دـندمآ و نینم  ؤملاریما  گنج  هب  شناگتـسب  نادـنزرف و  اب  دوب و  هرـصب  یـضاق  نامثع  رمع و  فرط  زا  وا  دیـسر و  روس  نب  بعک  هتـشک 
 ) مدیسر دوب  هدرک  هدعو  ارم  قحب  دنوادخ  هچنآ  هب  نم  بعک !  يا  دومرف ( ( :  دندناشن و  ار  وا  دومرف  ترضح  سپ  دندش ،  هتـشک  امامت 
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و ترخآ . ) )  باذع  ایند و  تکاله  ینعی  يدیـسر ؟  دوب  هداد  هدعو  ار  وت  قح  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  مه  وت  ایآ  ادعا )  رب  رفظ  حتف و  ینعی 
زا یکی  دوـمرف  وا  هب  ار  هلمج  ناـمه  دـندناشن و  ار  وا  دوـمرف  دیـسر ،  هحلط ) )  هتـشک ( (  هب  اـت  تـفر  يردـق  دـندیناباوخ ،  ار  وا  دوـمرف 

دندینش ارم  مالک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف ( ( :  تسیچ ؟  دنونش  یمن  يزیچ  رگید  هک  يا  هتشک  ود  اب  امـش  ندرک  تبحـص  تفگ  باحـصا 
 ( ( . دندینش ار   6 ادخ لوسر  مالک  ردب  نیکرشم  ياه  هتشک  هچنانچ 
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رایخا زا  یکی  هک  درک  لقن  دوب  هدش  بیصن  ناشیا  تبحاصم  تابتع  ترایز  جح و  رفس  رد  هک  يدیلقا  يوفطصم  ییحی  جاح  حلاص  دبع 
توف زا  لاس  کی  نوچ  تشاد و  یناهفـصا  نیدـباعلا  نیز  دیـس  موحرم  هب  يدایز  هقالع  تدارا و  فاحـص  دـمحم  دیـس  مان  هب  ناهفـصا 
عاونا نآ  رد  تسا و  عیفر  يرصق  عیسو و  یناتسب  رد  هک  دید  باوخ  رد  ار  موحرم  نآ  يا  هعمج  بش  تشذگ  نیدباعلا  نیز  دیس  موحرم 

ذـیاذل و عاونا  هصـالخ  بآ و  ياـهیوج  اهیندـیماشآ و  اـهیندروخ و  عاوـنا  گـنراگنر و  ياـهلگ  نیحاـیر و  قربتـسا و  ریرح و  ياهـشرف 
بانج هب  سپ  دشاب .  ماقم  نآ  رد  هک  دنک  یم  وزرآ  تسا و  خزرب  ملاع  هک  دمهف  یم  دوش و  یم  توهبم  هک  يروط  هب  دوجوم  ياهتجهب 

 ، میـشاب یم  یتحاران  میالمان و  نارازه  راتفرگ  ایند  رد  ام  دـیتسه و  شیاـسآ  تجهب و  لاـمک  رد  یماـقم  نینچ  رد  امـش  دـیوگ  یم  دـیس 
امش رظتنم  هعمج  بش  رگید  هتفه  یشاب  ام  اب  یتسه  لیام  رگا  دیامرف  یم  دیـس  بانج  دیهد .  ياج  ماقم  نیا  رد  دوخ  دزن  ارم  تسا  بوخ 
دوش یم  شیاهراک  حالـصا  مرگرـس  سپ  تسا  هدـنامن  رتشیب  شرمع  زا  هتفه  کی  هک  دـنک  یم  نیقی  دوش و  یم  رادـیب  باوخ  زا  متـسه 
هدش تضراع  هک  تسا  یتلاح  هچ  نیا  دنیوگ  یم  شناگتسب  دیامن .  یم  شلها  هب  ار  شا  همزال  ياهتیـصو  دزادرپ و  یم  ار  شیاه  یهدب 

هب بشما  تسا و  نم  رمع  رخآ  زور  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  ربخ  اب  ار  اهنآ  هبنـشجنپ  زور  هلمجلاب  مراد .  ینالوط  رفـس  لاـیخ  دـیوگ  یم   ؟
هب حبـص  ات  دباوخ و  یمن  ار  بش  تسا  یمتح  هدعو  دـیوگ  یم  یتسه  یتمالـس  تحـص و  لامک  رد  وت  دـنیوگ  یم  مور ،  یم  دوخ  لزنم 

هلبق هب  ور  دننیب  یم  دـنیآ  یم  شنیلاب  هب  هک  رجف  عولط  زا  سپ  دـننک .  تحارتسا  دراد  یماو  ار  شلها  دوش و  یم  لوغـشم  رافغتـسا  اعد و 
هیلع هّللا  ۀمحر  تسا ،  هتفر  ایند  زا  هدیباوخ و 
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یلعا یقابلادبع  دیس  جاح  ياقآ  ینابر  ملاع  موحرم  دمحا  اقآ  دجسم  رد  حبـص  زور  کی  هک  دومن  لقن  راسکـشم  یلعلادبع  جاح  موحرم 
امـش هظعوم  يارب  ما  هدـید  مدوخ  هک  ار  يزیچ  مهاوخ  یم  زورما  دومرف  مدوب  رـضاح  نم  تفر و  ربنم  هب  تعامج  زامن  زا  سپ  هماـقم  هّللا 
سی هروس  متسشن و  شدزن  مدید  گرم  تارکـس  لاح  رد  ار  وا  نوچ  متفر  شتدایع  هب  دش  ضیرمو  نینم  ؤم  زا  متـشاد  یقیفر  منک :  لقن 
مدرک یم  نیقلت  تیـالو  دـیحوت و  هملک  ار  وا  سپ  مدوب  شدزن  اـهنت  نم  دـنتفر و  نوریب  هرجح  زا  وا  لـها  مدرک ،  توـالت  ار  تاـفاصلاو 
تفگ هبترم  هس  هدـش و  نم  هجوتم  ظیغ  لامک  اب  هاگان  سپ  دوب  روعـش  اب  دـنزب و  فرح  تسناوت  یم  هکنیا  اب  تفگن  مدرک  رارـصا  هچنآ 

هناخ برد  دنتفر  شدزن  شلها  مدمآ و  نوریب  هرجح  زا  متشادن ،  رگید  فقوت  تقاط  مدز و  مدوخ  رس  رب  نم  يدوهی !  يدوهی !  يدوهی ! 
هک دوب  لاس  دنچ  تخبدب  نیا  هک  دش  مولعم  شلاح  زا  قیقحت  زا  سپ  تسا و  هدرم  دش  مولعم  دش  دنلب  هلان  نویـش و  يادـص  مدیـسر  هک 

 . تفر ایند  زا  يدوهی  هکنیا  ات  هدومنن  ییانتعا  یهلا  مهم  بجاو  نیا  هب  دوب و  جحلا  بجاو 

 ( ع ءادهشلادیس (  هب  لسوت   - 61

ناشیا هک  دوب  نیا  بقل  نیا  هب  شترهـش  ببـس  یتشوگبآ (  هب  روهـشم  میحر  دـمحم  جاح  موحرم  دـنزرف  يدزیا  یلع  ازریم  جاح  موحرم 
جنگ دجسم  رد  بش  ره  دوب و  اروشاع  ترایز  ندناوخ  بظاوم  تشاد و  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  يدایز  تدارا  صالخا و 
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دـندرک و یم  نهپ  هرفـس  یناوخ ،  هضور  زا  سپ  دـندناوخ  یم  هضور  رفن  ود  ای  کی  تعامج  زاـمن  زا  سپ  دوب  لـصتم  شا  هناـخ  هب  هک 
شا هناخ  هب  دوخ  هارمه  تساوخ  یم  هکره  دروخ و  یم  اجنامه  دوب  لیام  سکره  دندراذگ .  یم  نآ  رد  تشوگبآ  نان و  يدایز  رادـقم 

راجت و نوچ  تسا  کته  امـش  يارب  متفگ  میربب ،  دجـسم  هب  ار  وا  هک  دومن  رما  ام  هب  دش و  ضیرم  تخـس  مردپ  هک  دومن  لقن  درب )  یم 
دجـسم هب  يدـیدش  هقالع  مریمب و  ادـخ  هناخ  رد  مهاوخ  یم  تفگ  ام  هب  تسین  بسانم  دجـسم  رد  دـنیآ و  یم  امـش  تداـیع  هب  فارـشا 

لاح رد  بش  نآ  میدرب و  لزنم  هب  ار  وا  هک  دوب  امغا  لاـح  رد  دـش و  دـیدش  شـضرم  هک  یبش  اـت  میدرب  دجـسم  هب  ار  وا  راـچان  تشاد ، 
لحم زیهجت و  هرکاذـم  مرگرـس  میدوب و  نایرگ  هتـسشن و  هرجح  زا  يا  هشوگ  رد  سپ  میدرک ،  نیقی  شندرم  هب  ام  دوب و  گرم  تارکس 

ام هب  تسا  هدرک  رایـسب  قرع  میدـید  میتفر  شدزن  دز ،  مردارب  نم و  يادـص  هاگان  دـش  رحـس  ماـگنه  اـت  میدوب  شمیحرت  سلجم  نفد و 
یلاح رد  درک  حبص  میدش و  ناریح  ام  موش .  یم  بوخ  ضرم  نیا  زا  مریم و  یمن  نم  هک  دینادب  دیباوخب و  دیورب  دیـشاب و  هدوسآ  تفگ 
قافتا يرمق  هنـس 1330  مرحم  هام  لوا  بش  رد  هیـضق  نیا  میدرب و  ماـمح  هب  ار  وا  هدرک  عمج  ار  شرتسب  دوبنوا و  رد  ضرم  رثا  چـیه  هک 

باسح و هیفـصت  رد  سپ  دـش  کیدزن  جـح  مسوم  دوب .  هچ  شندرمن  ندـش و  بوخ  ببـس  میـسرپب  وا  زا  هکنیا  زا  دـش  عنام  ایح  داـتفا و 
غاب رد  شا  هقردب  هب  درک  تکرح  هلفاق  نیتسخن  اب  هکنیا  ات  دید  كرادت  ار  جح  رفـس  مزاول  تامدـقم و  درک و  یعـس  شیاهراک  حالـصا 
ربخ امش  هب  کنیا  مدش  بوخ  مدرمن و  ارچ  هک  دیدیسرپن  نم  زا  تفگ  ام  هب  ادتبا  میدوب .  وا  اب  ار  بش  میتفر و  زاریش  یخسرف  کی  تنج 

زا مدید و  اهیدوهی  هلحم  رد  ار  دوخ  لاح  نآ  رد  سپ  مدوب  گرم  تارکـس  تلاح  رد  نم  دوب و  هدیـسر  نم  گرم  بش  نآ  هک  مهد  یم 
دوخ راگدرورپ  هب  لاح  نآ  رد  سپ  دوب .  مهاوخ  اهنآ  ءزج  مدُرم  اـت  هک  متـسناد  مدـش و  تحاراـن  تخـس  اـهنآ  هرظنم  لوه  دـنگ و  يوب 

ترـضح هب  تبـسن  نم  تامدـخ  تالـسوت و  دـش  هچ  سپ  مـتفگ  تـسا ،  جـح  ناگدـننک  كرت  لـحم  اـجنیا  هـک  مدینـش  ییادـن  مدـیلان 
هب تسا و  هتفریذپ  وت  تامدخ  مامت  دنتفگ  نم  هب  دـش و  لدـبم  شخبحرف  هرظنم  هب  زیگنا  لوه  هرظنم  نآ  هاگان  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
ما هدش  جح  مزاع  کنیا  نوچ  يروآ و  اجب  ار  بجاو  جح  ات  داتفا  ریخءات  وت  گرم  دش و  هدوزفا  وت  رمع  رب  لاس  هد  ترضح  نآ  تعافش 

بش تفگ  دش و  مردپ  ضراع  يرصتخم  ضرم  مرحم 1340  زا  شیپ  هک  دومن  لقن  يدزیا  موحرم  مداد .  ربخ  امش  هب  ار  دوخ  تاشرازگ 
نیا هیلع .  هّللا  ۀمحر  دومرف  تلحر  ایند  راد  زا  رحـس  ماگنه  مرحم  لوا  بش  دوب  هداد  ربخ  هک  روطنامه  تسا و  نم  گرم  دـعوم  هام  لوا 

 : ) ) هدومرف عیارـش  رد  ققحم  هچنانچ  نآ  يادا  رد  هحماسم  كرت و  هانگ  یگرزب  جـح و  تیمها  یکی  دـنامهف  یم  زیچ  ود  ام  هب  ناتـساد 
هانگ نآ ،  يادا  نتخادنا  ریخءات  ندرک و  هحماسم  تسا و  يروف  بجاو  نآ ،  طیارـش  عامتجا  اب  جح  ینعی  ٌۀَِـقبُوم ) )  ٌةریَبَک  ِهِریخْءاَت  یفَو 
هیلع قداص  ترضح  زا  راحبلا  ۀنیفس  دلج 1  رد  هچنانچ  تسا  دوهی  اب  ندـش  روشحم  زا  رتدـب  یتکاله  هچ  تسا .  هدـننک  كاله  هریبک و 
دوش وا  تقـشم  ببـس  نتفر  جـح  هک  یتخـس  يراتفرگ  هک  یلاح  رد  دریمب  درواـین و  اـج  هب  ار  بجاو  جـح  هک  یـسک  تسا ( ( :  مالـسلا 

رد دریمب  دیاب  سپ  هدیدرگن  شنتفر  عنام  مه  تقو  تموکح  هدوبن و  التبم  دنک ،  جح  نآ  هطساو  هب  دناوتن  هک  یـضرم  هب  دشاب و  هتـشادن 
زا سپ  دنک  كرت  ار  جح  یعرش  رذع  نودب  هک  یـسک  هصالخ   ( . 30 دشاب ( ) )  ینارـصن  دهاوخب  رگا  يدوهی و  دهاوخب  رگا  هک  یلاح 
 : دومرف تسا ) )  روک  مه  ترخآ  رد  دش  روک  ایند  رد  سکره  هفیرـش ( ( :  هیآ  يانعم  رد  زین  و  دوب .  دـهاوخ  يراصن  دوهی و  اب  شندرم 
ات مروآ  یم  اجب  رگید  لاس  دیوگ  یم  هلاس  ره  ینعی  دزادـنا ؛  یم  ریخءات  رگید  لاس  هب  یلاس  زا  ار  جـح  هک  تسا  یـسک  هراب  رد  هیآ  نیا 

 ( ( دیامرف یم  روک  تشهب  هار  ندید  زا  تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  هدش و  روک  یهلا  تابجاو  زا  یبجاو  زا  سپ  دریم  یم  هدرکن  جـح  هکنیا 
هعساو تمحر  تاجن و  یتشک  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هدیمهف  ناتـساد  نیا  زا  هک  رگید  بلطم   ( . 31 ) 

تفر و دـهاوخ  اـیند  زا  كاـپ  ریخ و  هب  تبقاـع  دـنک و  یم  یهاـنگ  ره  زا  هبوت  هب  قـفوم  ار  صخـش  ترـضح  نآ  هب  لـسوت  تسا و  یهلا 
لها ددرگ  ناشیا  هب  کسمتم  قدـص  صـالخا و  يور  زا  یـسک  رگا  اـنیقی  تسا و  یتفآ  رطخ و  ره  زا  نما  بجوم  وا  هب  لـسوت  نینچمه 

 ( . 32 تسا (  تداعس  تاجن و 

نداد تاکز  رثا   - 62
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نداد تاکز  رثا   - 62

کلملا ماوق  هب  دوب  هدش  التبم  خلم  تفآ  هب  سراف  یحاون  رتشیب  هک  یلاس  رد  دنا  هدرک  لقن  یناجنسرا  یهاش  نسح  ناخدارم  جاح  بانج 
ناشیا و قافتا  هب  سپ  منیبب ،  مدوخ  دـیاب  تفگ  ماوق  هتفر .  نیب  زا  خـلم  هطـساو  هب  مامت  اسف  یحاون  رد  امـش  ياـه  هعرزم  هک  دـنداد  ربخ 

هدیدرگ خلم  كاروخ  امامت  میدید  میدیـسر  ماوق  ياه  هعرزم  هب  نوچ  میدرک و  تکرح  زاریـش  زا  رگید  رفن  دـنچ  کلملا و  نانب  موحرم 
دوب هعرزم  طسو  ابیرقت  هک  میدیسر  ینیمز  هعطق  هب  میدرک  یم  اشامت  میتفر و  یم  هک  يروطنیمه  میدیدن  ملاس  هشوخ  کی  هک  يروط  هب 

 ، دوب هتفر  نیب  زا  یلکب  نآ  فرط  راهچ  ياهنیمز  لوصحم  هک  یلاح  رد  هدروخن  تسد  مه  شا  هشوخ  کی  ملاس و  نآ  لوصحم  میدید  ، 
وا مهاوخ  یم  تفگ  دنک ،  یم  يزود  هراپ  اسف  رازاب  رد  هک  یصخش  نالف  دنتفگ  تسیک ؟  هب  قلعتم  هدیشاپ و  رذب  یک  اجنیا  دیسرپ  ماوق 
نم هب  وا  رگا  مرادن  يراک  ماوق  ياقآ  هب  نم  تفگ  هدیبلط ،  ار  وت  ماوق  ياقآ  متفگ  مدـید و  ار  وا  متفر  روایب ،  ار  وا  دـنتفگ  نم  هب  منیبب  ار 

تسا و وت  زا  شرذب  هعرزم  نالف  دیـسرپ  وا  زا  ماوق  میدروآ .  ماوق  دزن  ار  وا  سامتلا  شهاوخ و  اب  دوب  يروطره  اجنیا .  دیایب  دراد  يراک 
هدروخن ار  یسک  لام  نم  ًالوا  تفگ :  ار ؟  وت  لام  زج  هدروخ  ار  اهتعارز  همه  خلم  هک  هدش  هچ  دیـسرپ  ماوق  یلب .  تفگ  يا ؟  هتـشاک  وت 

هناخ هب  ار  یقبام  مناسر و  یم  نیقحتسم  هب  منک و  یم  جراخ  نمرخ  رـس  ار  نآ  تاکز  هشیمه  نم  هکنآ  رگید  دروخب ،  ارم  لام  خلم  ات  ما 
 . دش تفگش  رد  تخس  شلاح  زا  تفگ و  نیرفآ  ار  وا  کلملا  ماوق  مرب .  یم  ما 

دیجم نآرق  هب  افشتسا   - 63

يرمق يرجه  مرحم 1337  دندش (  التبم  نآ  هب  زاریش  یلاها  رتشیب  هک  ازنآولفنآ  یمومع  ضرم  رد  هک  تفگ  يدیمح  دومحم  دیـس  ياقآ 
تعامج ماما  ازریم (  دیس  اقآ  موحرم  لیلج  دیـس  لاح  نآ  رد  مدش ،  شوهیب  ضرم  تدش  زا  نم  میدش و  التبم  همه  ما  هناخ  لها  نم و  ( 

هقیقـش ود  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  وگب  مدرم  هب  هک  دومرف  رفن  کی  هب  تعامج  زامن  زا  سپ  لیکو  دجـسم  رد  هک  مدید  ار  حتف )  دجـسم 
هبترم تـفه  ار   ( 33 ًاراسَخِّالا ( )  َنیِملاّـظلا  ُدـیزَی  ـالَو  َنینِمْؤُْمِلل  ٌۀَـمْحَرَو  ٌءافِـش  َوُه  اـم  ِنآْرُْقلا  َنِم  لِّزَُننَو  هفیرـش ( :  هیآ  دـیراذگ و  دوخ 

متـساخرب و داد  افـش  ادخ  اروف  مدناوخ  هبترم  تفه  ار  هفیرـش  هیآ  مدمآ  مدوخ  هب  نوچ  دهد .  یم  افـشادخ  دیناوخب  هکره  رب  دـیناوخب و 
بوخ زور  نامه  رد  هناخ  لها  مامت  هصـالخ  تساـخرب .  رتسب  زا  دـش و  بوخ  اروف  مه  وا  مدـناوخ  مدراذـگ و  مدـنزرف  هقیقـش  رب  تسد 

دبای یم  افش  اروف  مناوخ  یم  وا  رب  ار  هفیرش  هیآ  نیمه  دوش  یم  شضراع  يدردرس  ما  هداوناخ  زا  سکره  لاح  هب  ات  لاس  نآ  زا  دندش و 
.

تسرد يریبعت   - 64

يزور هک  دندومرف  لقن  دنا  هدش  میقم  اجنآ  هدومن و  ترجاهم  نارهت  هب  زاریش  زا  تسا  لاس  دنچ  هک  يوقت  نیدلاءایض  دیـس  ياقآ  بانج 
 ) هلولیق باوخ  رد  اجنامه  مدوب و  نامهیم  دوب )  زاریـش  ياهیربنم  گرزب  هفرـش  دیـس  موحرم  نامز  نآ  رد  هفرـش (  ياقآ  موحرم  لزنم  رد 

ندب رب  ندیـشک  هسیک  لوغـشم  شک  هسیک  هدـیباوخ و  تسا و  مامح  رد  ینورزاک  دـهتجم  یلع  دیـس  اقآ  هّللا  تیآ  مدـید  رهظ )  زا  شیپ 
اجک اهکرچ  نیا  هک  دش  نم  تریح  بجعت و  بجوم  هک  يروط  هب  دوش  یم  جراخ  شندـب  زا  يرایـسب  ياهکرچ  لصتم  تسوا و  فیرش 

سوسفا تسا و  کیدزن  یلع  دیـس  اقآ  ندرم  تفگ  دش و  رثءاتم  تخـس  ناشیا  متفگ  ار  مباوخ  هفرـش  موحرم  هب  مدش  رادـیب  نوچ  هدوب ؟ 
لها زا  سپ  مدوب  ربخ  یب  یلع  دیـسآ  ياقآ  لاح  زا  مدـمآ و  نوریب  هفرـش  ياقآ  لزنم  زا  دور .  یم  اـم  فک  زا  يدوزب  يرهوگ  نینچ  هک 

تارکس ماگنه  نم  باوخ  دش  مولعم  تفر و  ایند  زا  زور  نامه  رـصع  هرخ  الاب  تسا و  تخـس  شلاح  دنتفگ  مدش  شلاح  يایوج  عالطا 
يا هزادنا  ات  هدام  ملاع  زا  هکنیا  هطساو  هب  باوخ  رد  هک  تسا  نآ  دشابن  مالحا  ثاغضا  هک  يا  هناقداص  يای  ؤر  تسا .  هدوب  ناشیا  گرم 

ؤم يارب  گرم  تقیقح  نوچ  دـنک و  یم  كرد  نآ  بسانم  روص  هب  ابلاغ  ار  روما  قیاقح  دوش و  یم  لصتم  توکلم  ملاع  هب  هدـش  هدـیرب 
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نیا تقیقح  هدوب ،  تارکـس  لاح  رد  موحرم  دیـس  بانج  تسا و  تعیبط  دویق  تافآ و  زا  يدازآ  هدام و  تافاثک  زا  تاجن  صیلخت و  نم 
دلج 3 رد  دنتسه .  وا  فیظنت  لوغـشم  هک  هدید  مامح  رد  ار  ناشیا  يوقت  ياقآ  تسا  تعیبط  ملاع  ياهیگدولآ  عاونا  زا  وا  یـصالخ  لاح 
 ، دندش دراو  دوب  توم  ضرم  رد  هک  ناشباحصا  زا  یکی  رب  مالسلا  هیلع  يداهلادمحم  نب  یلع  ترـضح  مهد  ماما  هک  هدرک  تیاور  راحب 
ایآ یسانش  یمن  ار  نآ  نوچ  یکانسرت  گرم  زا  ادخ !  هدنب  دومرف  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دوب ،  ناساره  تخس  گرم  زا  نایرگ و  رضتحم 

ادیپ برج  اه و  هحرق  تندب  رد  یـشاب و  تحاران  تخـس  نآ  تفاثک  يدایز  زا  هک  يروط  هب  دوش  فیثک  كرچ و  تندب  هاگره  ینیب  یم 
ماـمح هب  نتفر  زا  اـیآ  يوش  یم  تحار  دوـش و  یم  فرطرب  اـهنآ  ماـمت  ینک  وشتـسش  نآ  رد  ار  دوـخ  يور و  ماـمح  رگا  ینادـب  دوـش و 
هلزنم هب  گرم  نیا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  رـسپ  يا  یلب  تفگ  يور ؟  ماـمح  هب  لاـح  نیا  رد  یهاوخ  یمن  يراد و  تهارک 

تاجن یتحاران  هصغ و  ره  زا  یتشذـگ  نآ  زا  نوچ  يوش و  یم  كاپ  اـهیگدولآ  ماـمت  زا  نآ  رد  هک  تسا  یلزنم  رخآ  نآ  تسا و  ماـمح 
رب ار  دوخ  نامشچ  سپ  دیدرگ  گرم  میلست  دش و  شوخ  تفرگ و  مارآ  درم  نآ  سپ  يا ،  هدیـسر  یـشوخ  يرورـس و  ره  هب  يا و  هتفای 

 . تفر ایند  زا  تشاذگ و  مه 

 ( ع نیسحلا (  هّللادبعابا  ترضح  تبیصم  یگرزب   - 65

هک دندرک  لقن  تعجارم  زا  سپ  دندوب ،  هتفر  ناتسرال  تمس  هب  ماکحا  رشن  جیورت و  دصق  هب  اروشاع  مایا  رد  هک  دحوم  یلع  خیـش  ياقآ 
یخـسرف راهچ  رد  هک  يردـس  تخرد  زا  هتـشذگ  بش  هک  دـندروآ  ربخ  رفن  دـنچ  اعوسات  زور  دنتـشاد ،  فقوت  تشدورم  العا  غادـف  رد 

هک دندروآ  ربخ  اروشاع  زور  ینعی  ادرف  دنتفر .  تخرد  نآ  هدهاشم  يارب  لحم  یلاها  زا  یعمج  دیدرگ ،  رهاظ  باتهام  هیبش  يرون  تسا 
زا نوخ  هرطق  دنچ  هک  يذغاک  هعطق  تخیر و  یم  نیمز  رب  تخرد  نآ  زا  نوخ  تارطق  حبـص  فرط  نکل  دشن  رهاظ  يرون  هتـشذگ  بش 

دیزی و رب  نعل  لوغـشم  نوخ ،  نآ  هدـهاشم  زا  سپ  لحم  نآ  ياه  ینـس  زا  یتعامج  دـندوب و  هدروآ  هارمه  دوب  هتخیر  نآ  رب  تخرد  نآ 
تادامج و ضعب  زا  نوخ  شیادـیپ  هلئـسم  دـندومن .  تکرـش  راوگرزب  نآ  يازع  هماقا  رد  نایعیـش  اب  هدـش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیلتاـق 

هلمجلا یف  دـنک  یم  ترـضح  نآ  تبیـصم  یگرزب  رب  تلالد  هک  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  ياروشاع  ماگنه  نیمز  یحاون  یـضعب  رد  تاـتابن 
ضایر باتک  رد  و  دوش .  هعجارم  رودصلاءافـش ) )  باتک ( (  هب  عالطا  دـیزم  يارب  تسا و  ینـس  هعیـش و  نیخروم  قاـفتا  دروم  ملـسم و 

وا رب  راگزور  مشچ  رگ  رعش :  تسا .  هدش  لقن  ًالصفم  تسا  نیوزق  دابآرز  رد  هک  یتخرد  زا  نوخ  نتخیر  ندش  هدهاشم  هیضق  سدقلا ، 
 . دوش یم  رکذ  رگید  ناتساد  ود  بلطم  دیکءات  دییءات و  يارب  البرک و  ناویا  رس  زا  تشذگ  یم  نوخ  تسیرگ  یم  شاف 

نینوخ تبرت   - 66

دیـس اقآ  موحرم  اب  ار  هعمج  زامن  هک  يا  همرتحم  هردـخم  یتقو  دومرف  دـیدرگ  لقن  وا  زا  ات 43  ياهناتـساد 36  هک  نم  ؤم  یجاح  موحرم 
ار نآ  هدیـسر و  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  لصا  تبرت  يدوخن  رادـقم  هک  داد  ربخ  نم  هب  درک  یمن  كرت  كزدرـس  دجـسم  رد  مشاـه 

دعب دـنک و  یم  تیارـس  نفک  هب  نینوخ  تبوطر  هک  يروط  هب  دوـش  یم  نینوـخ  اروشاـع  زور  هلاـس  ره  ما و  هدراذـگ  دوـخ  نفک  فوـج 
لوبق منیبب  ار  نآ  مورب و  شلزنم  اروشاع  زور  رد  هک  مدرک  شهاوخ  هردخم  نآ  زا  دومرف  نم  ؤم  جاح  موحرم  دوش .  یم  کشخ  اجردتم 

يروطنامه مدید  ار  كرابم  تبرت  مدرک و  هدهاشم  نفک  رد  نوخ  دـقع  درک ،  زاب  دروآ و  ار  شنفک  هچقب  متفر  اروشاع  زور  سپ  درک ، 
نایرگ و تخـس  ترـضح  نآ  تبیـصم  یگرزب  روصت  هرظنم و  نآ  ندید  زا  تسا .  نازرل  هوالع  نینوخ و  رت و  دوب  هتفگ  هردـخم  نآ  هک 

تفگ هک  يراسناوخ  نیـسحلادبع  ـالم  لداـع  هقث  زا  هدرک  لـقن  یقارع  مالـسلاراد  رد  ناتـساد  نیا  ریظن  مدـش .  دوخ  یب  دوخ  زا  نـالان و 
نیسح دمحم  خیش  يافـشتسا  يارب  دوب و  هدش  ضیرم  هک  ینامز  نآ  رد  ریبک  حرـش  بحاص  یلع  دیـس  اقآ  رـسپ  يدهم  دیـس  اقآ  موحرم 
لخاد مارحا  سابل  اب  دـننک و  لسغ  هک  داتـسرف  دـندوب  لودـع  ياملع  لوحف  زا  ود  ره  هک  ار  يدابارتسا  رفعج  الم  جاح  لوصف و  بحاص 
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تداهـش ود  ره  دنروایب و  دیـس  موحرم  يارب  دنرادرب و  هدراو  بادآ  هب  رهطم  ربق  تبرت  زا  دنوش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رهطم  ربق  بادرس 
كاخ زا  دنتفر و  رمالا  بسح  راوگرزب  ود  نآ  دیامن .  لوانت  ار  نآ  زا  دوخن  کی  رادقم  دیس  بانج  تسا و  رهطم  ربق  تبرت  نآ  هک  دنهد 

نیربتعم و زا  دوب  یـصخش  ناشیا  هلمج  زا  هک  دندرک  اطع  رایخا  راضح  ضعب  هب  يردق  كاخ  نآ  زا  دـندمآ و  الاب  دنتـشادرب و  رهطم  ربق 
اطع نم  هب  دـتفا  لهاان  تسد  هب  وا  زا  دـعب  هکنیا  سرت  زا  ار  كاخ  نآ  هدـنامیقاب  مدرک و  تدایع  توم  ضرم  رد  ار  صخـش  نآ  راـطع و 

ساسحا نآ  رد  یتبوطر  داتفا  نفک  نآ  قوراس  هب  مرظن  اروشاع  زور  اقافتا  متشاذگ .  هدلاو  نفک  نایم  رد  هدروآ و  ار  نآ  هتسب  نم  درک و 
نآ رد  یتـبوطر  تلاـح  دـنیبب  تبوطر  هک  يرکـش  دـننام  دوب  نفک  فوج  رد  هک  تبرت  هسیک  مدـید  مدوشگ  هتـشادرب  ار  نآ  نوچ  مدرک 

اب هدیـسر  قوراس  نفک و  هب  نآ  زا  رهاظ و  هب  هسیک  نطاب  زا  نآ  رثا  دـننام  هبانوخ  هدـیدرگ و  هریت  نوخ  دـننام  نآ  گنر  هدـش و  ضراـع 
تلاح هب  ار  تبرت  نآ  مدوشگ  هدروآ  ار  قوراـس  مهدزاـی  زور  رد  هدراذـگ  دوخ  لـحم  رد  ار  نآ  سپ  دوبن .  اـجنآ  یبآ  تبوطر و  هکنآ 

هک اروشاع  مایا  ریاس  رد  نآ  زا  دعب  رگید  دوب و  هدنامیقاب  ناکامک  قوراس  نفک و  رد  يدرز  گنر  نآ  هچرگا  مدید  دیفس  کشخ و  لوا 
یم نوخ  هب  هیبش  اروشاع  زور  رد  دشاب  اجره  رد  رهطم  ربق  كاخ  هک  ما  هتسناد  ما و  هدید  ریغتم  ارنآ  روطنیمه  مدرک  هدهاشم  ار  تبرت  نآ 

 . دوش
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نامز رد  هک  درک  لقن  دوب  هدـش  بیـصن  ناشیااب  تقافر  قیفوت  لاـس  تسیب  بیرق  هک  هیلع  هّللا  ۀـمحر  یـصولخ  يدـهم  ازریم  اـقآ  موحرم 
هیظفاح یبرغ  ناتـسربق  رد  دـندش و  موحرم  لوـالا 1307  عیبر  رد 28  هک  يدزی (  نیـسح  دـمحم  ازریم  ياقآ  دـباع  دـهاز  لماع و  ملاـع 

سابل نامز  نآ  رد  هک  راجت  زا  یعمج  سلجم  نآ  رد  هدش و  اپرب  یلـصفم  نشج  تفایـض و  سلجم  یتموکح  غاب  رد  دندیدرگ )  نوفدـم 
هدرک مهارف  دوب  یمیلک  برطم  نتخاون  هلمج  نآ  زا  هک  روجف  قسف و  عاوـنا  سلجم  نآ  رد  دنتـشاد و  توـعد  دـندوب  هدیـشوپ  تیناـحور 
لیکو دجسم  رد  هعمج  زور  دش و  رارق  یب  تحاران و  تخـس  ناشیا  دندروآ  ربخ  ازریم  موحرم  تمدخ  ار  روبزم  سلجم  لیـصفت  دندوب . 
هشیمه امش  دیدش ،  راجف  هک  يراجت  يا  دومرف  هظعوم ،  هلمج  دنچ  رکذ  زا  سپ  دومن و  يرایـسب  هیرگ  هتفر و  ربنم  هب  رـصع  زامن  زا  سپ 

یهن ار  اهنآ  هکنیا  ياج  هب  دیتفر و  دندش  یم  بکترم  ار  یهلا  تامرحم  اراکشآ  هک  یقسف  سلجم  رد  دیدوب  نویناحور  املع و  رس  تشپ 
دمآ و ریز  هب  ربنم  زا  سپ ،  تسامـش .  ندرگ  نم  نوخ  دیدز و  شتآ  ارم  لد  دیدرک ،  خاروس  ارم  رگج  دیدومن ؟  تکرـش  اهنآ  اب  دـینک 
تسا و هداتفا  رتسب  رد  ازریم  دنتفگ  میدیـسرپ  ار  شلاوحا  میتفر  شا  هناخ  هب  دـشن  رـضاح  تعامج  زامن  يارب  بش  درب .  فیرـشت  هناخ  هب 
 . دهد اوه  بآ و  رییغت  دـیاب  دـنتفگ  دـندومن و  زجع  راهظا  شا  هجلاعم  زا  ابطا  هک  يروط  هب  دـش  یم  رتدـیدش  بت ،  زور  هب  زور  هصالخ 
هک دش  روهـشم  دوب و  هدمآ  زاریـش  هب  يدـنه  رفن  کی  تاقوا  نامه  رد  مالـسلاراد )  ناتـسربق  کیدزن  دـندرب (  يرالاس  غاب  رد  ار  ناشیا 
 ( باهولادبع جاح  موحرم  مردپ (  تشذـگ  ام  هزاغم  ولج  زا  يزور  افداصت  دوش  یم  عقاو  دـهد  یم  ربخ  هچره  تسا و  تسرد  وا  باسح 

مدروآ هزاغم  لخاد  ار  يدـنه  نآ  متفر  نم  دـش .  دـهاوخ  هنوگچ  شلاح  مینیبب  مینک  قیقحت  ار  ازریم  تـالاح  وا  زا  اـت  رواـیب  ار  وا  تفگ 
درادن ینارق  ایآ  منادب  مهاوخ  یم  مراد  هراجتلا  لام  نم  تفگ  درواین و  ار  ازریم  مسا  دوشن  شاف  دنامب و  ناهنپ  ازریم  رما  هکنآ  يارب  مردپ 
بلطم نیا  مهد .  یم  دشاب  هچره  مه  ار  تدزم  نک و  ربخ  ارم  يراد  هک  یهار  ره  ای  لمر  ای  رفج  يور  زا  امش  و  دسر ؟  یم  تمالس  هب  و 

ییاهباسح يدایز  تدـم  يدـنه  نآ  سپ  هن ؟  ای  دوش  یم  بوخ  ضرم  نیا  زا  ازریم  ایآ  هک  دومن  دـصق  نطاب  رد  یلو  تفگ  رهاـظ  رد  ار 
يدنه ورب .  تمالـس  هب  نکن و  لطعم  ار  ام  تدوخ و  هنرگو  وگب  یمهف  یم  رگا  تفگ  مردپ  دوب .  تریح  تلاح  هب  تکاس و  درک و  یم 
ینادب هک  يدرک  تین  لد  رد  هچنآ  اریز  يا ،  هتخاس  ریحتم  يا و  هدرک  جیگ  ارم  وت  نکل  درادن  ییاطخ  تسا و  تسرد  نم  باسح  تفگ 

نیمز هرک  يور  قـلخ  نیرتدـهاز  ـالا ن  تفگ  يدـنه  ما ؟  هدرک  ّتین  هچ  نم  رگم  تفگ  مردـپ  دـشاب .  یم  یتـفگ  ناـبز  هب  هچنآ  زا  ریغ 
 . دریم یم  هام  شش  رـس  تسین و  یندش  بوخ  صخـش  نیا  میوگب  وت  هب  تسیچ ؟  وا  ضرم  تبقاع  ینادب  یهاوخ  یم  وت  تسا و  ضیرم 
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هام شش  رس  هرخ  الاب  دومن و  هناور  ار  وا  داد و  يدنه  هب  یغلبم  دیدرگ و  رکنم  تخـس  دوشن  شاف  بلطم  هکنیا  يارب  دش و  هتفـشآ  مردپ 
زا هک :  تسا  نیا  لوا  بلطم  دوـش :  یم  هداد  رکذـت  مهم  بلطم  ود  ناتـساد  نـیا  تبـسانم  هـب  تـفر .  قـح  تـمحر  راوـج  هـب  ازریم  مـه 
هب رما  هدیدرگ  دراو  شکرت  رب  تخـس  دیدش و  ياهدیدهت  هدش و  نآ  هب  دیکا  رما  رابخا ،  دـیجم و  نآرق  رد  هک  یهلا  تابجاو  نیرتگرزب 
زا یهن  رد  هدـش و  رکذ  نآ  لیـصفت  هریبک ،  ناهانگ  هلاسر  رد  هچنانچ  تسا .  هریبک  ناهانگ  زا  نآ  كرت  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
راک هک  یماگنه  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  ینعی  دوش ؛  رهاظ  دیاب  شراکنا  راثآ  هک  يروط  هب  تسا  یبلق  راکنا  شا  هبترم  نیلوا  رکنم 

 ، دوش راکـشآ  شرهاظ  رد  یبلق  تهارک  نیا  رثا  هک  يروط  هب  دیایب  شدب  لد  رد  هکلب  دـشابن  راک  نآ  هب  یـضار  دـنیبب  یـسک  زا  یمارح 
راثآ دـیاب  هصالخ  دـنک و  شرت  ار  ور  هکلب  دـیامنن  دروخرب  وا  اب  زاب  هداـشگ و  ههبج  اـب  دوش  یم  ور  هبور  مارح  بکترم  اـب  هک  یماـگنه 
ربارب رد  شیبلق  راکنا  دـشاب  رتشیب  شتیناحور  رتیوق و  صخـش  ناـمیا  هزادـنا  ره  و  دوش .  رهاـظ  صخـش  حراوج  اـضعا و  رد  یبلق  راـکنا 
تیاغ رد  شنشور  لد  تفاطل و  تیاهن  رد  شفیرـش  حور  تّوق و  لامک  رد  موحرم  يازریم  بانج  نامیا  نوچ  تسا و  رتدیدش  تیـصعم 

دوب هدیمهف  ار  انعم  نیا  دوخ  باسح  يور  زا  يدـنه  صخـش  نآ  هچنانچ  تسا  هدوب  بایمک  شریظن  نامز  نآ  رد  هک  يروط  هب  دوب  تقر 
تحار یناف  راد  زا  هرخ  الاب  تخاس و  شضیرم  ات  درواین  تقاط  دنا  هدرک  کته  ار  یهلا  تامرح  حالصلارهاظ  یعمج  دینـش  هک  یماگنه 

دوب زیچ  ود  راوگرزب  نآ  رثءات  تدش  مهم  ببس  هک  دنامن  هتفگان  دیدرگ .  قحلم  نیحلاص  دابع  هب  تفر و  نوریب  ناراکهنگ  نیب  زا  دش و 
رگید دوـش و  یم  نآ  باـکترا  رب  ناـشیا  تءارج  قـلخ و  رظن  رد  هاـنگ  ندــش  کـچوک  ببــس  هـک  راکــشآ  هاــنگ  ینلع و  قـسف  یکی 
هباطخ ظعو و  هب  ار  مدرم  ربنم  رب  هک  یناسک  نیّیناحور و  لوا  هجرد  رد  هک  حالصلارهاظ  صاخشا  اریز  روبزم ؛  راجت  ندوب  حالصلارهاظ 

رداص اهنآ  زا  یهانگ  هاگره  دنبظاوم  ینید  ریاعش  ریاس  تعامج و  زامن  هب  دنمزالم و  املع  اب  هک  یناسک  مود  هجرد  رد  دننک و  یم  داشرا 
هریبک ناهانگ  هلاسر  رد  دـش و  دـهاوخ  مدرم  ریاـس  تءارج  رونا و  عرـش  ماـکحا  ندـش  نوهوم  قلخ و  دـیاقع  یتسـس  بجوم  اـنیقی  دوش 
ندرک ادیپ  عالطا  هک :  تسا  نآ  مود  بلطم  دوب .  دهاوخ  هریبک  هانگ  مکح  رد  حالصلارهاظ  صاخشا  هریغص  هانگ  هک  هدش  نایب  ًالـصفم 

داقتعا و یتسرد  ای  ناشندوب  قح  رب  یتلالد  چیه  نآ  هب  نداد  ربخ  روما و  يایافخ  زا  ضعب  هب  وا  دـننام  يرگید  صاخـشا  ای  روبزم  يدـنه 
داتسا زا  هبیرغ  مولع  ضعب  لمر و  نتفرگ  دای  ای  نج  ریخست  هلیسو  هب  صخـش  تسا  نکمم  اریز  درادن ؛  دنوادخ  دزن  ناشبرقت  ناشبهذم و 

زا هدوب و  اوران  ياهرادرکو  تشز  تاکلم  لطاب و  دیاقع  ياراد  هک  یلاح  رد  دبای  عالطا  هیفخ  روما  زا  ضعب  هب  لایخ  هیفصت  هلیـسو  هب  ای 
دیاب تسا  هدیـسر  یبیغ  ياهربخ  ناهنپ و  روما  هب  یهگآ  زا  نید  ناگرزب  زا  هچنآ  اما  دشاب .  لصتم  نیطایـش  ملاع  هب  هرهب و  یب  تیناحور 

هب لـطاب  قح و  نیب  زیمت  نیارباـنب  دـیوگب  یـسک  رگا  تسا و  هدوب  یناـبر  ماـهلا  یهلا و  ياـطع  اـهنت  هکلب  هدوبن  یبـسک  اـهنآ  هک  تسناد 
ياطع تساراد  هچنآ  یناطیـش و  ای  تسا  یناحور  هک  دـنمهف  یم  صخـش  راتفگ  راتفر و  تالاح و  زا  لـقع  لـها  ًـالوا :  مییوگ  تسیچ ؟ 
قراوخ ضعب  هبیرغ و  مولع  هلیـسو  هب  دوـش و  تیناـحور  ماـقم  یعدـم  غورد  هب  یـسک  رگا  اـیناث :  تسا .  بسک  هلیـسو  هب  اـی  تسا  یهلا 

تـسلاحم فطل  هدعاق  هب  دومرف و  دهاوخ  حضتفم  اوسر و  ار  وا  دنوادخ  انیقی  دـنک  اوغا  ار  هراچیب  مدرم  دـهاوخب  هدرک  بسک  هک  تداع 
هدرک بسک  هک  يا  هبیرغ  مولع  نابحاص  هلمجلاب  و  درادهاگن .  یهارمگ  يداو  رد  ار  مدرم  دـیامرفن و  رهاظ  ار  دوخ  تجح  دـنوادخ  هک 
نآرق رد  هچنانچ  دومرف  دهاوخ  رهاظ  ار  قح  دنوادخ  دنیآرب  یهلا  نید  قیرط  زا  ناشیا  فارحنا  قلخ و  ندرک  هارمگ  ماقم  رد  هاگره  دـنا 
یندش وحم  لطاب  ماگنه  نآ  سپ  ار  لطاب  دنک  یم  دروخ  دنکـش و  یم  قح  سپ  لطاب  رب  ار  قح  مینکفا  یم  هکلب  دـیامرف ( ( :  یم  دـیجم 
لاعتم دنوادخ  موس  نرق  دودح  ات  مالسا  ردص  زا  هک  دوش  یم  هتـسناد  لاجر  بتک  تایاور و  بتک  هب  هعجارم  زا  سپ  و   ( . Ə ا34 ) ( (

یعدـم هاگره  نامز  نیا  ات  اهنرق  ریاس  رد  هچنانچ  دومرف  یم  راکـشآ  ار  لطاب  بلاغ و  ار  قح  هشیمه  مالّـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هلیـسو  هب 
بلطم نیا  يارب  تسا و  هدومرف  یم  حضاو  ار  شنالطب  مالسا  سدقم  عرش  نایماح  مالعا و  ياملع  هلیسو  هب  دنوادخ  هدش  یم  ادیپ  یلطاب 

هداهـشلارارسا باتک  رد  دوش .  یم  افتکا  ناتـساد  کـی  لـقن  هب  اـهنت  تسا و  نوریب  باـتک  نیا  عضو  زا  اـهنآ  لـقن  هک  تسا  ییاـه  هنومن 
ناطلـس هب  داتـسرف و  گنرف  هاشداپ  ار  یـصخش  ناتـسگنرف  زا  سابع  هاش  نامز  رد  هک  تسا  ینباکنت  ياـملعلا  صـصق  باـتک  يدـنبرد و 
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مه ام  دنتخاس  باجم  ار  وا  رگا  دننک  هرظانم  بهذم  نید و  رما  رد  نم  هداتسرف  اب  دییوگب  دوخ  بهذم  ياملع  هب  امـش  هک  تشون  يوفص 
تسد رد  يزیچ  سکره  هک  دوب  نیا  شراک  هداتسرف  نآ  دییآرد .  ام  نیدب  امش  درک  باجم  ار  ناشیا  وا  رگا  میوش و  یم  نیدمه  امـش  اب 

دوب ضیف  نسحم  الم  دنوخآ  سلجم ،  نآ  لها  دمآرس  درک و  عمج  ار  املع  ناطلس ،  سپ  درک ،  یم  نایب  ار  زیچ  نآ  فاصوا  تفرگ  یم 
تلم ياملع  اب  هک  داتسرف  ار  یماوع  وت  لثم  دتـسرفب و  هک  تشادن  یملاع  رگم  امـش  ناطلـس  دومرف  یگنرف  ریفـس  نآ  هب  نسحمالم  سپ  ، 

یحیبست نسحم  الم  میوگب .  نم  ات  دیریگب  تسد  رد  يزیچ  نونکا  دییآرب  دیناوت  یمن  نم  هدهع  زا  امش  تفگ :  یگنرف  نآ  دنک .  هرظانم 
موحرم درک ،  لمءات  رایسب  دش و  رو  هطوغ  رکف  يایرد  رد  یگنرف  تفرگ ،  تسد  هب  هنایفخم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  تبرت  زا 
تشهب كاخ  زا  يا  هعطق  وت  تسد  رد  هک  منیب  یم  نانچ  دوخ  هدعاق  هب  یلو  مدنامن  زجاع  تفگ  یگنرف  يدنام ؟  زجاع  ارچ  تفگ  ضیف 

هعطق نم  تسد  رد  یتـفگ ،  تسار  تفگ  نسحم  ـالم  تسا .  هدـمآ  وت  تسد  هب  هنوگچ  تشهب  كاـخ  هک  تسا  نآ  رد  نم  رکف  تسا و 
ام ربمغیپ  تسا و  ماما  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ام  ربمغیپ  هدازدنزرف  رهطم  ربق  زا  هک  تسا  یحیبست  نآ  تسا و  تشهب  كاخ  زا  يا 

سپ دنک  یمن  اطخ  نم  دعاوق  یتفگ  اریز  يدرک ؛  لوبق  ار  ام  ربمغیپ  نخـس  قدص  تشهب و  زا  يا  هعطق  نیـسح )  نفدـم  البرک (  هدومرف 
یمن قلخ  هب  یسک  وا  ربمغیپ  زج  دناد و  یمن  یـسک  ادخ  زا  ریغ  ار  رما  نیا  اریز  يدرک ؛  فارتعا  توبن  ياوعد  رد  مه  ار  ام  ربمغیپ  قدص 

رد وا  نید  رد  شعبات  شبلص و  زا  دوبن  قحب  ربمغیپ  رگا  اریز  تسا ؛  نوفدم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ام  ربمغیپ  رـسپ  هوالع  هب  دناسر . 
 . دیدرگ ناملسم  دینش  ار  عطاق  نخس  نیا  دید و  ار  هعقاو  نیا  يوسیع  نآ  نوچ  دیدرگ .  یمن  نوفدم  تشهب  كاخ 

تکاله زا  تاجن   - 68

شومارف ار  وا  مان  هدـنب  و  دوب (  شناگتـسب  زا  هک  یحلاص  درمریپ  ابیرقت )  لبق (  لاس  یـس  رد  درک  یم  لقن  روبزم  یـصولخ  موحرم  زین  و 
ارم تشاد و  یـسورع  سلجم  هعمج  بش  دوب ،  ناهفـصا  هزاورد  شا  هناخ  هک  مناگتـسب  زا  یکی  میناوج  نس  رد  تفگ  یم  هک  ما )  هدرک 

تـالآ اـب  نتخاون  یگدـنناوخ و  مرگرـس  دـمآ و  يدوهی  برطم  مدـید  متفر  هدومن و  تباـجا  محر  هلـص  تهج  هب  نم  دومن .  توعد  مه 
هدیاف مدومن  تحیصن  مدرک و  یهن  ار  اهنآ  هچنآ  مدش و  تحاران  تخس  مدید  رگید  ياهقسف  یضعب  هرظنم و  نیا  نوچ  دندش .  یقیـسوم 
لخاد رد  رورم  روبع و  مه  بش  زا  تعاس  نآ  رد  دایز و  تفاـسم  دوب و  نورزاـک  هزاورد  ما  هناـخ  اریز  متـشادن ؛  مه  رارف  هار  دیـشخبن و 

اعد و زامن و  لوغـشم  دوب  هعمج  بش  نوچ  متـسب و  ار  اهرد  هدش  لخاد  دوب ،  لزنم  نآ  رد  هک  یلاخ  هفرغ  رد  راچان  هب  دوب .  نغدـق  رهش 
هک يروط  هب  دش  يدیدش  هزرل  نیمز  دندوب ،  هدـیباوخ  هتـسخ و  همه  شوماخ و  اهادـص  هک  بش  رخاوا  رد  مدـش .  راگدرورپ  اب  تاجانم 

هفرغ هب  ور  هلزلز  هطـساو  هب  هناخ  طسو  تخرد  لاح  ناـمه  رد  هدـش  هچ  منیبب  هک  مدرک  زاـب  هناـخ  ياـضف  زا  ار  هفرغ  برد  هدز  تشحو 
دوـخ ياـج  هب  تخرد  مدرک ،  مکحم  تخرد  هخاـش  هب  ار  متـسد  تشحو  زا  دیـسر .  نم  تسد  هب  شا  هخاـش  هک  يروـط  هـب  دـش  لـیام 

هک يروط  هب  دیدرگ  مدهنم  هناخ  ياهترامع  مامت  هلصافالب  مدیسر  اضف  طسو  هب  تخرد  هخاش  هارمه  دش  ادج  هفرغ  زا  میاپ  ات  تشگرب و 
زا هک  یتقو  هدمآ  هچ  اهنآ  رـس  رب  منیبب  مورب  متفگ  مداتفا ،  ملها  هناخ و  رکف  هب  لاح  نآ  رد  دـنامن ،  ملاس  هناخ  لها  زا  رفن  کی  نم ،  زج 

نیا دوب .  هدـش  مدـهنم  امامتدوب  نورزاک  هزاورد  ات  نمریـسمرد  هک  ییاهناکدواه  هناـخ  ماـمت  مدروآ  هناـخ  هب  ور  مدـمآ و  نییاـپ  تخرد 
اهنآ هدوب و  ادخ  دای  هب  هک  دشاب  یسک  ناشنیب  رد  رگا  دسرب  راکهنگ  یعمج  رب  ییالب  هاگره  هکنیا  یکی  دزومآ  یم  ام  هب  زیچ  ود  ناتساد 

رد هچنانچ  دیشخب  دهاوخ  تاجن  ار  وا  ادخ  دیسر و  دهاوخنوا  هب  الب  نآ  هدش  ادج  ناشیا  زا  دندینشن  وا  زا  نوچ  هدرک و  یم  تحیـصن  ار 
لها دـیابن  هاگچیه  هکنآ  رگید   ( . 35 ِءوُّسلا ( )  ِنَع  َنْوَْهنَی  َنیذَّلا  اَْنیَْجنَا  دـیامرف ( :  یم  تبـس  باحـصا  تکاله  هب  عجار  فارعا ،  هروس 
نامه رد  دسرب و  اهنآ  هب  یهلا  رهق  تسا  نکمم  اریز  دـنوش ؛  زیوالگ  اهیگدولآ  عاونا  ینارـسوه و  اب  یکاب  یب  رطاخ و  تینما  اب  تیـصعم 

ایآ دـیامرف ( ( :  یم  دـیجم  نآرق  رد  هچنانچ  دوش  هتـسب  اهنآ  رب  مه  هبوت  باب  دـنوش و  راچد  یمومع  ياهالب  ای  صاخ  ياهالب  هب  تلاـح 
ام باذـع  هک  اه  هیرق  لها  دـندش  نمیا  ایآ  دنـشاب ،  باوخ  هک  یلاح  رد  دـیایب  بش  رد  ام  باذـع  ار  ناشیا  هک  اه  هیرق  لها  دـندش  نمیا 
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هزرل نیمز  دـننام  ناـهگان  یموـمع  ياـهالب  ندیـسر  باـب  رد  و   ( . 36 دنـشاب ( ) )  وـهل  مرگرـس  هـک  یلاـح  رد  دـیایب  زور  رد  ار  ناـشیا 
هحفص يرـصان ،  همانـسراف  رد  هک  تسا  يا  هلزلز  نامه  ارهاظ  دش و  لقن  ناتـساد  نیا  رد  هچنآ  دننام  یندشن  شومارف  تسا  ییاهناتـساد 

رد قداص  حبـص  عولط  زا  شیپ  تعاس  کی  تشهبیدرا ،  مهدزناپ  قباطم  هنـس 1269  بجر ،  هام  مجنپ  تسیب و  بش  رد  دسیون  یم   308
هبارخ تراـمع  ریز  رد  رفن  رازه  نیدـنچ  دوـمن و  هتـسکش  ار  رازه  نیدـنچ  ناریو و  ار  هناـخ  دـص  دـنچ  دـمآ و  دـیدش  هلزلز  زاریـش  رهش 

لاس رد  و  دسیون :  یم  هحفص 268  رد  و  دیدرگ .  ریمعت  هب  جاتحم  امومع  و  تشگ .  بارخ  سرادم  دجاسم و  رتشیب  دندرمب و  دندنامب و 
زور شش  جنپ  تدم  فرظ  رد  رفن  رازه  شش  زاریش  رهش  زا  دومن و  تیارـس  ناریا  کلامم  هب  ناتـسودنه  نیچ و  دالب  زا  ماع  يابو   1237
هلزلز نیعولطلا  نیب  تقو  رد  بش  دـنچ  زا  دـعب  دـمآ و  نورزاک  هبـصق  رد  يدـیدش  هلزلز  لاوش 1239  رد  و  دـنتفخ .  مدـع  هاگباوخ  رد 

دش اهلفاس ) )  اهیلاع  اه ( (  هناخ  عاقب و  سرادم و  دجاسم و  زا  دیدج  میدق و  تارامع  رتشیب  هک  دیدرگ  ثداح  زاریش  رهـش  رد  رتدیدش 
زور دنچ  زا  دعب  دنتـشگن و  فلت  رفنرازه  نیدنچ  زا  هدایز  دندوب  ماب  تشپ  رب  ای  هناخ  نحـص  رد  ای  مدرم  مامت  راهب و  رخاوا  تقو  نوچ  و 
ریز هب  ار  دوخ  دوب  ماب  تشپ  رب  سکره  لوا ،  هلزلز  زا  تشحو  ببـس  هب  اـما  لوا  هلزلز  زا  رت  فیفخ  نکل  دـمآ  زاریـش  رد  يا  هلزلز  رگید 

هنـس 1322 رد  هک  دننک  یم  لقن  دنراد و  رطاخ  رد  تسرد  هک  یمرتحم  ياهدرمریپ  دنتـسه  زونه  تسکـش .  مهرد  وا  ياضعا  تخادنا و 
رد دزیر ،  یم  تخرد  زا  گرب  هک  نازخ  لصف  دـننام  دـندش و  یتخـس  يابو  راتفرگ  زاریـش  یلاها  لـبق ،  لاـس  داـتفه  اـبیرقت  ینعی  يرمق 
 . دندیـسر یمن  اهنآ  نفد  هب  اهملاس  هک  يروط  هب  دوب  هداتفا  نیمز  يور  اه  هزانج  دنداتفا و  یم  هدزابو  صاخـشا  اه  هناخ  رازاب و  هچوک و 
 ، داـتفا ون  رازاـب  زا  مروبع  هتـشذگ  بش  زا  تعاـس  راـهچ  اهـضیرم  نیلاـب  هب  نتفر  يارب  تقو  ناـمه  رد  تفگ  یم  يرواـخ  رتـکد  موحرم 

ياربو دنتسه  اه  هزانج  ندروخ  ندرک و  هراپ  لوغشم  مدید  ار  اهگس  دوب و  هداتفا  رازاب  لوط  رد  يرایـسب  ياه  هزانج  نکل  دوبن  سکچیه 
رس راو  هراچیب  تفگ  یم  دمحم ) )  ردام  مان ( (  هب  دوب  ینز  منک :  لقن  امش  يارب  ار  ناتساد  نیا  هک  تسیفاک  روبزم  يالب  تدش  نتـسناد 
هک بورغ  کیدزن  دیرادرب و  ار  اهنآ  هزانج  دییایب  ادخ  يارب  دنا  هدرم  مرسپ  راهچ  ناناملسم  مدرک  یم  دایرف  هتـشاذگ و  رازاب  هچوک و  هب 

هدرب و ار  اهنآ  دنا و  هدمآ  شیدناریخ  ناناملسم  زا  ضعب  دش  مولعم  مدیدن ،  اه  هزانج  زا  يرثا  دوبن و  هناخ  رد  سکچیه  متشگرب  هناخ  هب 
و تساجک .  مناد  یمن  زونه  ار  منادنزرف  ربق  نم  هدرپس و  كاخ  هب  اجک  هدرب و  یک  دشن  مولعم  مدرک  قیقحت  هچره  دعب  دنا و  هدرک  نفد 
دندش و ازنآولفنآ  ضرم  راتفرگ  زاریـش  یلاها  لبق ،  لاس  هاجنپ  ینعی  يرمق  لاس 1337  رد  هک  دنراد  دای  یبوخ  هب  هک  یناسک  دنتـسه  زین 

ربنم اهرازاب  هچوک و  رد  دندش و  لسوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  یبا  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  هکنیا  ات  دیـشکن  لوط  هامود  زا  شیب 
مدرم لبق  لاس  ینعی 25  یسمش  لاس 1322  رد  زین  و  دـیدرگ .  فرطرب  روبزم  يالب  اـت  دـندومن  اـپرب  یناوخ  هضور  سلجم  دنتـشاذگ و 

تارفن يدایز  رثا  رد  اهضیرم (  هب  اهرتکد  دشابن و  هبصح  ضرم  نآ  رد  هک  دوب  يا  هناخ  رتمک  هک  يروط  هب  دندش  هبـصح  ضرم  راتفرگ 
يزور ره  هدنب  دوخ  دنتشگ و  یمنرب  هناخ  هب  بش  رخآ  ات  دندمآ و  یم  نوریب  هناخزا  باتفآ  زا  شیپ  حبـص  ابلاغ  هکنیا  اب  دندیـسر  یمن  ( 

مدنام و یم  اجنآ  بورغ  ات  متفر  یم  رهظ  زا  دعب  رگا  ای  مدوب  هناخلاسغ  رد  رهظ  ات  متفر  یم  ناتسود  ای  ناگتـسب  زا  یکی  هزانج  هارمه  هک 
نان و یطحق  راـتفرگ  مدرم  روبزم ،  ضرم  رب  هوـالع  دوبن .  تاـفلت  رفن  هاـجنپ  زا  رتمک  اـبترم  هزور  همه  مدرازگ و  یم  زاـمن  اـه  هزاـنج  رب 

همه هک  دنروآ  تسد  هب  ینان  تمحز  اب  رهظ  کیدزن  اتو  دنورب  ییاونان  ناکد  هب  حبـص  زا  دـیاب  هک  يروط  هب  دـندوب  روآ  ماسرـس  ینارگ 
وراد بیبط و  لابند  دیاب  هک  یناسک  هراچیب  دش .  یم  هدینش  يرود  تفاسم  زا  ییاونان  ناکد  رد  مدرم  هلان  يادص  مدنگ و  زج  تشاد  زیچ 
هناخ هیثاثا و  نتخورف  جاتحم  لوپ ،  نتشادن  هطساو  هب  هک  ییاهنآ  رت  هراچیب  دننک و  نان  لیصحت  مه  دنشاب و  دوخ  ياهضیرم  يراتـسرپ  و 

زا زیزع  هدنناوخ  هک  تسا  نآ  اهعوضوم  نیا  لقن  زا  ضرغ  دندوب .  اهالب  نیا  راتفرگ  مدرم  هام  دنچ  دـندش و  یم  اهتمیق  نیرتلزان  هب  دوخ 
شومارف ار  ترخآ  ادـخ و  یلکب  دـندش و  یغای  یغاط و  هک  یتیعمج  موق و  ره  هک  دـنادب  ناگتـشذگ  خـیرات  هب  هعجارم  اـهنآ و  نتـسناد 

یم تلهم  ار  اهنآ  میکح  دنوادخ  دنداد  رارق  دوخ  هیور  ار  یتسرپ  يوه  ینارتوهـش و  هتـشاذگ ،  رانک  ار  ناسحا  لدع و  هقیرط  دندومن و 
نامیـشپ دوخ  رادرک  زا  ات  دنک  یم  هراچیب  ار  اهنآ  تخـس ،  ياهالب  ندـیناسر  هلیـسو  هب  هاگان  دـندینارذگدح  زا  هکنیا  زا  سپ  یلو  دـهد 
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راگدیرفآ ترـضح  زا  تسا  یفطل  اهالب  نیا  تقیقح  رد  دنیامن و  یط  ار  هداد  تسد  زا  تداعـس  هار  دنروآ و  ادخ  هب  ور  راچان  هب  هدش و 
هب ورودـنا  هدـش  فرحنم  دـسر  یم  هزبـس  بآ و  هب  هک  یمیقتـسم  هداـج  زا  هک  ار  دوخ  نادنفـسوگ  هک  یناـپوچ  دـننام  رهق ؛  تروـص  هب 

مالـسلا هیلع  ریما  ترـضح  اذل  و  دناشک .  یم  میقتـسم  هداج  هب  ور  دنادرگ و  یمرب  ار  اهنآ  گنـس  بوچ و  اب  هنوگچ  دنا  هدروآ  خالگنس 
اهتمعن و رب  اروا  هچنانچ  اهیتخـس  الب و  رب  ار  يادخ  منک  یم  ساپـس  ینعی  ِءاّرَّسلا ؛  یَلَع  ُهُدَمْحَا  امَک  ءارَّّضلا  یَلَع  ُهُدَـمْحَا  دـیامرف ( ( :  یم 

هلیـسو هب  ار  ناشیا  ینعی  َنوُعَّرَـضَتَی ؛  ْمُهَّلََعل  ِءارَّضلاَو  ِءاسْءاَْبلِاب  ْمُهانْذَخَا  دـیامرف ( ( :  یم  دـیجم  نآرق  رد  و  منک . ) )  یم  رکـش  اهیـشوخ 
 ، یلب تسا . ) )  هداد  اهنآ  هب  ادخ  هک  یلوا  ترطف  ياضتقم  هب  دنروآ  دوخ  يادخ  هب  ور  دننک و  عرـضت  هکنیا  ات  میتفرگ  اهیتخـس  اهالب و 

نادرگور ادخ  نامرف  زا  دنبلط و  یم  ار  ناطیش  يوه و  سفن و  دنا  هدروآ  تاوهش  هب  ور  هدرک  شومارف  ار  ترخآ  ادخ و  زورما  قلخ  عون 
ناشدـیما دروم  هک  يزیچره  سکره و  هب  ترخآ و  باذـع  زا  ادـخ و  زا  زج  دنـسرت  یم  دـشاب  فوخ  دروم  هک  يزیچ  ره  سکره و  زا  ، 

اـصوصخ رهم  هفطاع ،  ناسحا ،  لدع ،  دننام  تیناسنا  یلامک  تافـص  راگدرورپ .  ياهاطع  ازج و  تمحر و  هب  دیما  زج  دنراودیما  دـشاب 
زکارم هتشاذگ و  یلاخ  ار  ادخ  ياه  هناخ  هتفرگ .  ياج  یناویح  ياهیوخ  شیاج  هب  هدش و  هدیچرب  نارتخد  صوصخب  ناوج  لسن  زا  ءایح 
يادـص اجره  دـننک و  یم  رارف  دـنروآ  یم  ترخآ  ادـخ و  دای  هب  ار  اهنآ  هک  اـملع  سلاـجم  زا  دـنا .  هدرک  رپ  ار  اهامنیـس  دـننام  نیطاـیش 

نیاربانب دـنز و  یمن  رـس  بارخ  عامتجا  نیا  زا  اهیتفع  یب  اهتیانج و  اهتنایخ و  عاونا  هک  تسا  زور  مادـک  دـنوش .  یم  عمج  تسا  یناـطیش 
ادـخ هبور  راچان  هب  هک  دـنک  شزیر  بارخ  عامتجا  نیا  رـس  رب  ییاهالب  هک  دوب  يزور  رظتنم  دـیاب  دـنرادن ،  رب  تسد  دوخ  رادرک  زا  رگا 
همه يارب  یـشاب  رادیب  گنز  ناسارخ  رال و  برغ و  ریخا  ياه  هلزلز  دننک  هبوت  دوخ  رادرک  زا  هدش  عمج  دجاسم  رد  رارطـضا  هب  دنروآ ، 

 . تسام عامتجا 
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جح همظعم و  هکم  هب  فرـشت  دصق  هب  یعمج  اب  ناهفـصا  ياملع  زا  یکی  یتقو  دومرف  رهـشوب  نکاس  يدالب ،  هّللادبع  دیـس  ياقآ  موحرم 
سیلگنا ترافس  فرطزا  اهنآ  دورو  زا  سپ  دنوش  فرشم  ایرد  قیرط  زا  ات  دندش  دراو  رهشوب  هب  دندرک و  تکرح  ناهفـصا  زا  ادخ  هناخ 

میدرک یعس  نارگید  نم و  هچنآ  دندادن و  اهنآ  هب  یتشک  هب  ندش  راوس  هزاجا  دندرکن و  ازیو  ار  اه  همانرذگ  دندرک و  يریگولج  تخس 
میدید و هکم  رفس  كرادتو  میدیشک  تمحز  اهتدم  دنتفگ  یم  دندش و  ناشیرپ  تخـس  شیاقفر  یناهفـصا و  خیـش  نآ  دیـشخبن .  هدیاف 

دوب هار  رد  زور  هد  رهشوب  ات  زاریش  زا  زور و  هدفه  زاریش  ات  ناهفـصا  زا  هلفاق  نامز  نآ  رد  نوچ  میدید (  اه  همدص  هار  رد  هام  کی  بیرق 
هکنیا يارب  مدومن و  تقر  شیارب  مدـید  ار  خیـش  بارطـضا  تدـش  نوچ  دومرف  موحرم  يدالب  ياـقآ  مینک .  تعجارم  میناوت  یمن  اـم  و  ( 

درک و لوبق  دور ،  ربنم  هب  دناوخب و  تعامج  زامن  اجنآ  رد  مدرک  شهاوخ  هدرازگ  شرایتخا  رد  ار  دوخ  دجسم  دوش  سونءام  لوغـشم و 
ْنَّمَا متخ ( ( :  دـندناوخ و  یم  ار  ادـخ  هتخوس  لد  اب  سلجم  رد  شیاـقفر  ربنم و  يور  شدوخ  سپ  تفر ،  یم  ربنم  زاـمن ،  زا  دـعب  اـهبش 

 . تخاس یم  بلقنم  ار  يا  هدنونش  ره  ناشیا  هلان  هّجض و  يادص  هک  يروط  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  لسوت  و  ُبیُجی ) ) 
یناسرب دـصقم  هب  ار  ام  دـیاب  میدرگرب و  میناوت  یمن  ام  دـنتفگ  یم  دـندناوخ و  یم  ار  ادـخ  یناشیرپ  تلاح  نیا  اـب  هک  بش  دـنچ  زا  سپ 

اب هـمه  دوـش .  هداد  جورخ  هزاـجا  امـش  هـب  اـت  دـییایب  دـنتفگ  دـندمآ و  اـهنآ  لاـبند  سیلگنا  يرگلوـسنوق  فرط  زا  ائادـتبا  يزور  هاـگان 
ار لاحدب  هدـیلوژ و  رفن  کی  متـشذگ  یم  ایرد  رانک  رد  يزور  هام  دـنچ  زا  سپ  دـندرک .  تکرح  دـنتفرگ و  هزاجا  دـنتفر و  یلاحـشوخ 

لاح یلب ،  تفگ  دیتفر ؟  هکم  هب  دیدمآ و  اجنیا  نالف  هارمه  لبق  يدنچ  هک  یتسین  یناهفصا  وت  مدیـسرپ  وا  زا  دمآ  انـشآ  مرظن  هب  مدید . 
ضرم راتفرگ  دعب  دندرب و  ار  ام  لاوما  مامتو  میدش  نادزد  راچد  هار  رد  ًالوا  تفگ :  درک و  يدایز  هیرگ  مدیسرپ ،  ار  شناهارمه  خیش و 
تجاح هکنیا  رـس  متـسناد  دومرف  يدالب  ياقآ  ینیب .  یم  هک  یلاح  نیا  اب  متـشگرب  هدـنامیقاب و  اهنآ  زا  نم  اهنت  دـندش و  فلت  همه  هدـش 

رد لاعتم  دنوادخ  دیدرگ .  مامت  ناشررـض  هب  یلو  دش  هداداهنآ  هب  دندینارذگ  دـح  زا  ار  رارـصا  نوچ  دوب و  هچ  دـش  یمن  هدروآرب  اهنآ 
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هتشاد دب  ار  يزیچ  دیاش  دشاب و  دب  امش  يارب  زیچ  نآ  هکنآ  لاح  دیشاب و  هتشاد  تسود  ار  يزیچ  امش  دیاش  دیامرف ( ( :  یم  دیجم  نآرق 
دیامرف یم  زین  و   ( . 37 دیناد ( ) )  یمن  امش  دناد و  یم  ار )  امش  تحلصم  دنوادخ (  دشاب و  ریخ  امش  يارب  زیچ  نآ  هک  یلاح  رد  دیـشاب 
ناشلجا دوش  هدرک  مکح  هنیآره  دننک  یم  ریخ  رد  باتش  مدرم  هکنانچمه  تسا  رش  هک  ار  هچنآ  نامدرم  يارب  دنک  لیجعت  ادخ  رگا  : ) ) 

نوچ دـنا و  هدرک  ریخ  بلط  هک  دـننک  یم  روصت  دـننک و  یم  ّرـش  بلط  یـضعب  هک  تسا  نیا  دارم  و   ( 38 دـنوش ( )  یم  كاله  ینعی  ) 
زا ار  دوخ  ناگتـسب  اـی  دـالوا  اـی  دوخ  گرم  بضغ  لاـح  رد  هک  یناـسک  دـننام  دـیامرف (  یمن  تباـجا  دـنوادخ  تسین  نآ  رد  تحلـصم 

ناسنا هک  يروما  هچ  و  تسا )  هدشن  باجتسم  ناشیاعد  هک  دننک  یم  ار  يادخ  رکش  هدش و  نامیشپ  ادعب  ابلاغ  دننک و  یم  بلط  دنوادخ 
نامیشپ دیسر  نوچ  دسر و  یم  نآ  هب  ات  دنک  یم  یعس  تسا و  نآ  رد  وا  یشوخ  تداعس و  ریخ و  دنک  یم  نامگ  تسا و  صیرح  نآ  هب 

رب فوقوم  ار  نآ  ندـش  هدروآرب  تجاح  ندـیبلط  ماگنه  صخـش  دـیاب  نیاربانب ،  دوب .  هدیـسرن  نآ  هب  شاـک  يا  دـنک  یم  وزرآ  هدـش و 
ای یل  اهَْتیَضَق  ِّالا  ٌحالَـص  اهیف  َِیلَو  ًیـضِر  اهیف  َکل  ِةرِخْالاَو  اْینُّدلا  ِجئاوَح  ْنِم  َۀَجاح  الَو  دیوگب ( ( :  دهد و  رارق  شراگدرورپ  دیدحالص 

دهاوخب لاح  ره  رد  ار  شتجاح  دـشابن و  نینچ  شلاحرگا  هنرگو  دـشاب  شرطاـخ  رد  اـنعم  نیا  دـیوگن  ناـبز  هب  رگا  و  َنیَملاـعلا ) )  َّبَر 
دیاب هدننک  اعد  صخش  هلمجلاب  تسا .  رتکیدزن  دنوادخ  هب  نداد  روتـسد  هب  هکلب  تسین  اعد  نیا  سپ  دنادن  ار  وا  حالـص  دنوادخ  دنچره 
دوخ يادخ  هب  هدش و  لد  دب  دـیابن  دـشن  اور  شتجاح  هاگره  دـنادب  ملاع  رداق و  ار  يادـخ  دسانـشب و  فعـض  لهج و  زجع و  هب  ار  دوخ 
دقاف شیاعد  هکنیا  ای  هدیسرن  نآ  تقو  زونه  ای  هدوبن  حالص  دیاش  دهد  لامتحا  دیاب  هکلب  دزاس  مهتم  هدعو  فلخ  هب  ار  وا  ددرگ و  نیبدب 

 . تسا هدوب  اعد  تباجا  طیارش  ریاس 
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رد هک  درک  لقن  شتعجارم  رد  تشاد  فقوت  لیـصحت  يارب  هسنارف  رد  لاس  دـنچ  هک  مناگتـسب  زا  یکی  دومرف  يدالب  ياـقآ  موحرم  زین  و 
نم دیباوخ و  یم  رد  دزن  گس  متسب و  یم  ار  هناخ  برد  اهبش  مدوب ،  هتشادهاگن  ینابساپ  يارب  ار  یگـس  مدرک و  هیارک  يا  هناخ  سیراپ 
درـس یتخـس  هب  مه  اوه  دیـشک و  لوط  متعجارم  یبش  دش .  یم  لخاد  هناخ  هب  مهارمه  گس  متـشگ و  یمرب  متفر و  یم  سرد  سالک  هب 

يروط هب  متفرگ  ار  متروص  هدرک  تسد  رد  شکتـسد  مدناشوپ و  ار  مرـس  اهـشوگ و  هدروآ  الاب  ار  دوخ  وتلاپ  یندرگ  تشپ  راچان  هب  دوب 
دوخ تئیه  نوچ  هتسب  نابز  گس  منک  زاب  ار  رد  لفق  متساوخ  ات  مدمآ  هناخ  برد  تئیه  نیا  اب  دوب ،  زاب  هار  ندید  يارب  ممـشچ  اهنت  هک 

متخادـنا ار  وتلاـپ  تشپ  اروف  تفرگ و  ارموتلاـپ  نماد  درک و  هلمح  نم  هب  تخانـشن و  ارم  مدوب ،  هدیـشوپ  ار  متروص  مدوب و  هداد  رییغت  ار 
رارـصا هچنآ  مدرک  زاب  ار  هناخ  رد  دیزخ  هچوک  زا  يا  هشوگ  هب  يراسمرـش  تیاهن  اب  تخانـش  ارم  ات  مدز  شیادص  هدرک  زاب  ار  متروصو 

هداد ناج  ایح  تدش  زا  متسناد  تسا ،  هدرم  مدید  مدمآ  گس  غارس  هب  هک  حبص  مدیباوخ .  هتسب و  ار  رد  راچان  هب  دشن  هناخ  لخاد  مدرک 
همه هک  نامراگدرورپ  زا  ارچ  هک  یتسار  مییایح ،  یب  ردقچ  هک  مینک  باطخ  دوخ  سفن  گس  هب  ام  زا  درف  ره  دیاب  هک  تساجنیا  تسا . 
 : ) دیامرف یم  هزمح  یبا  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مییامن .  یمن  ار  شترضح  روضح  هظحالمو  مینک  یمن  ایح  تسا  وا  زا  نامزیچ 

 ( ( . ینَْتیَزاج َْکنِم  یئایَح  ِۀَّلِِقب  َکَّلََعلْوَا  ِءالَْملا  ِیف  َْکِبقاُرا  َْملَو  ِءالَْخلا  ِیف  َِکیْحَتْسَا  َْمل  يذَّلا  َِّبر  ای  اَنَا  ) 

شبحاص يارب  یگس  ندش  ادف   - 71

رد امرفنامرف  ازریم  یلعنیـسح  موحرم  یتقو  هک  شدج  زا  موحرم  نآ  شردـپ و  زا  درک  لقن  روبزم  نیدـلا  ماهـس  خیـش  جاح  موحرم  زین  و 
نتفر هدامآ  دنک و  یمن  ییانتعا  گس  هب  امرفنامرف  دوش ،  یم  شعنام  هتـشاد  هک  یگـس  دنک ،  انـش  ایرد  رد  هک  دوش  یم  هنهرب  ایرد  رانک 

شبحاص الا ن  درادن و  هدیاف  شندرک  يریگولج  دنیب  یم  گس  دزادنیب و  بآ  رد  ار  دوخ  هتـساوخ  یم  هک  هظحل  نآ  دوش ،  یم  بآ  رد 
تهج دمهف  یم  امرفنامرف  دعلب .  یم  ار  وا  یگرزب  ناویح  هاگان  دنک ،  یم  باترپ  ایرد  زا  ینیعم  هطقن  رد  ار  دوخراچان  دور ،  یم  بآ  رد 
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گـس راـک  زا  دوش و  یم  فرـصنم  بآ  هب  نتفر  زا  تسا ،  هدرک  شبحاـص  يادـف  ار  شدوخ  هنوگچ  دوب و  هچ  گـس  ندرک  يریگوـلج 
ندرک ادـف  گس و  يافو  باب  رد  یبیجع  ياهناتـساد  راحب ،  دـلج 14  رد  یـسلجم  همالع  ددرگ .  یم  نایرگ  تحاران و  تخـس  ناریح و 

یب ییایح و  یب  ناسنا و  لاح  هب  سایق  گس و  يافو  اـیح و  زا  ناتـساد  دـنچ  نیا  رد  نوچ  تسا و  هدومن  لـقن  شبحاـص  يارب  ار  شدوخ 
رد يدباع  رعـش :  دوش :  لقن  اجنیا  هدروآرد  مظن  هب  همحرلا  هیلع  یئاهب  خیـش  بانج  هک  ار  یناتـساد  مدید  بسانم  دـش ،  يرکذ  شییافو 

مایص لوغشم  دوب  یم  اهزور  هتفای  تلزع  ار ز  تزع  جنگ  هتفاترب  قح  ریغ  زا  لد  يور  میقر  باحـصا  وچ  يراغ  نب  رد  میقم  دب  نانبل  هوک 
یم شلاح  لاونم  نیمه  رب  رورس  دص  لد  رد  تشاد  تعانق  زو  روحس  یفصن  يدب  شماش  نآ  فصن  ماش  تقو  شدیسر  یم  نان  هت  کی 

هگناو ادا  ار  برغم  درک  فیحن  راز و  اسراپ  نآ  عوجز  دش  فیغر  نآ  دماین  بش  کی  اضق  زا  تشد  يوس  زگره  هوک  زا  يدمان  تشذگ 
ماقم نآز  دـش  نوچ  حبـص  باوخ  هن  بش  دـباع  درک  تدابع  هن  بارطـضا  شتوق  رهب  زا  دوب  هکـسب  اذـغ  رکف  رد  ساوسو  زا  رپ  لد  اـشع 

وا ربگ  داتـس  يربگ  رد  رب  دمآ  دباع  لغد  ربگ و  همه  هیرق  نآ  لها  لبج  نآ  برق  هب  هیرق  کی  دوب  ریز  هب  دباع  نآ  دمآ  یتوق  رهب  ریذپلد 
دنک ات  ریلد  دوخ  ماقم  گنهآ  درک  تفگـش  رطاخ  شا  همعط  لوصو  زو  تفگب  شرکـش  دتـسب و  نان  نآ  دـباع  دادـب  وج  نان  ود  کی  ار 
دنیب نان  لکـش  یـشک  يراگرپ  طخ  رگ  وا  شیپ  یگر  یناوختـسا و  عوج  زا  هدنام  یگـس  نیگرگ  دب  ربگ  يارـس  رد  ریعـش  زبخ  رب  راطفا 

وا تخر  تفر و  وا  یپ  زا  تفرگ  وپ  دباع  لابند  رد  بلک  رـس  شـشوه ز  دور  درادنپ  زبخ  ربخ  ظفل  درذگب  رگ  نابز  رب  یـشوخ  زا  دریمب 
اک رگید  راب  رگم  ات  شدمآ  یپ  زا  نان و  نآ  دروخب  گس  دنزگ  وز  دیاین  ات  دـش  ناور  سپ  دـنکف  شـشیپ  یکی  دـباع  نان  ود  ناز  تفرگ 

درم لابند  زا  دیدرگ  ناور  سپ  دروخ  زین  ار  رگد  نان  نآ  بلک  ناما  رد  شباذـع  زا  دـشاب  هکات  ناور  شداد  رگید  نان  نآ  دـباع  شدراز 
یب مدیدن  وت  نوچ  یگـس  نم  ارجام  نیا  دیدب  نوچ  دباع  تفگ  دـیرد  یم  شتخر  درک  یم  فع  فع و  دـیود  یم  وا  یپ  زا  هیاس  وچمه 
رهب ندیرد  متخر  همه  نیو  تسیچ  رهب  ندیود  یپ  زا  مرگید  داهن  جک  يا  يدتـسب  ار  نانود  ناو  دادـن  يزیچ  نان  ود  زا  ریغ  تبحاص  ایح 
نیا هناریو  منکسم  ریغص  مدوب  نم  هک  یتقو  زا  تسه  لام  هب  یمـشچ  متـسین  نم  ایح  یب  لامک  بحاص  يا  هک  دمآ  قطن  هب  گس  تسیچ 

هاگ دهد  یم  یناوختسا  تشم  هاگ  دهد  یم  ینان  فطلزا  نم  هب  هک  منک  یم  ینابساپ  ار  شا  هناخ  منک  یم  ینابش  ار  شدنفـسوگ  ریپ  ربگ 
هک دشاب  مه  هاگ  ناوختـسا  هن  ناشندب  ای  نانز  هن  ناوتان  نیاک  درذگب  يراگزور  نم  ماک  ددرگ  خلت  تعاجم  زو  نم  ماعطا  دور  شدای  زا 
هاگ ربگ  ریپ  نیا  رد  رب  مراک  تسه  ما  هدروان  رگد  هاگرد  هب  ور  ما  هدرورپ  وا  هاگرد  رب  نوچ  نم  رهب  هن  دوخ  رهب  دباین  نان  نهک  ربگ  نیا 

ناور يربگ  رد  رب  یتفاترب  ور  قازر  رد  زا  تسکـش  دـمآ  وت  ربص  يانب  رد  تسد  هب  تنان  یبش  کی  دـمان  هک  وت  ربص  هاگ  وا  تمعن  رکش 
درم نیبب  وت  ای  نم  تسیک  رتایح  یب  نیزگ  درم  يا  فاصنا  هدب  دوخ  یتشآ  وا  نمـشد  اب  يا  هدرک  یتشاذگب  ار  تسود  ینان  رهب  یتفاتـشب 
ربگ نآ  گس  زا  تعانق  نیا  ریگ  دای  یئاهب ) )  سفن ( (  گس  يا  دش  شوه  یب  دز و  رـس  رب  دوخ  تسد  دش  شوهدم  نخـس  نیز  دـباع 

يرتمک يربگ  نیگرگ  گس  زا  يرد  دیاشگن  ربص  زا  رگ  وت  رب  ریپ 

ندیسر لالح  يزور  هب  يریسا و  زا  تاجن   - 72

يزاریش راجتلاءایـض  نسح  زاریم  جاح  موحرم  زا  مدینـش  دومرف  دیدرگ  لقن  ناشیا  زا  ناتـساد  دنچ  هک  يزاریـش  دومحم  ازریم  اقآ  موحرم 
هلفاق هارمه  هاشنامرک  قیرط  زا  البرک  ترایز  دصق  هب  یلاس  تشاد ،  یشورف ) )  هدمع  هناخوراد ( (  نارهت  رد  اریخا  زاریش و  رد  اهلاس  هک 
هلفاق هارمه  هدایپ  رفن  کی  نیوزق  کیدزن  ات  مدش  راوس  هتـشاذگ و  نآ  رب  ار  دوخ  مزاول  بابـسا و  مدومن و  هیارک  یغالا  مدرک و  تکرح 

اب نیمظاک  ات  تشاذگ  رارق  نم  اب  میدومن و  فرص  اذغ  مه  اب  درک و  یهارمه  نم  اب  میاهراک  رد  دمآ و  مکیدزن  دید  اهنت  ارم  نوچ  دوب . 
هب ات  دوب  لاح  نیمه  هب  موش  کیرـش  كاروخ  رد  مسرب و  نم  ات  دـنک  هدامآ  یبسانم  ياجو  هدیـسر  لزنم  هب  رتدوز  دـنک و  يراکمه  نم 

ترایز دصق  هب  لبق  لاس  تفه  متسه ،  ناهفصا  هشمق  یلاها  زا  دمحم  یئالبرک  ممان  تفگ  مدیسرپ  ار  شتالاح  مسا و  میدیـسر  نیمظاک 
دوخ مالغ  دندرب و  دوخ  هارمه  مه  ارم  دندرک و  تراغ  ار  هلفاق  اه  نمکرت  دابارتسا ،  دودح  ات  متفر  یم  هلفاق  اب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
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ناشتسد زا  تسه  يروط  ره  متفرگ  میمـصت  يزور  هکنیا  ات  مدوب  راشف  ردو  تحاران  تخـسو  دنتـشاد  یماو  راک  هبارم  اهزور  دنداد  رارق 
البرک هار  ناـمه  زا  مورب  دوخ  نطو  هب  هک  داد  متاـجن  دومرف و  يراـی  ارم  دـنوادخ  رگا  هک  مدرک  رذـن  مهد .  تاـجن  ار  دوـخ  منک و  رارف 
یلحم هب  اـت  مدرک  تعرـس  سپ  دـندیدن  ارم  دـندوب  باوخ  دوب و  بش  نوچ  مدـش و  رود  اـهنآ  زا  يردـق  يا  هناـهب  هب  سپ  موش  فرـشم 

راجتلاءایـض موحرم  ما .  هدمآ  البرک  دـصق  هب  اجنامه  زاو  هدروآ  ياج  هب  ار  يادـخ  رکـش  مناما ،  رد  اهنآ  ّرـش  زا  مدرک  نیقی  هک  مدیـسر 
هچره تفگ  تفریذـپن و  مدرک  رارـصا  هچره  میوش  یم  فرـشم  البرک  مه  اب  دـعب  میورب و  مه  اب  ایب  متفگ  مدوب ،  ارماس  مزاـع  نم  تفگ 
مدرک رارـصا  دایز  نوچ  تشادنرب و  چیه  رادرب ،  یهاوخ  یم  هچره  متفگ  متفرگ و  شولج  لوپ  يرادقم  منک .  افو  مرذـن  هب  دـیاب  رتدوز 
تمـس زا  سدقم  نحـص  رد  يزور  مدش ،  فرـشم  فرـشا  فجن  رد  هک  یماگنه  مدـیدن .  ار  وا  رگیدو  تفر  تشادرب و  یناریا  لایر  هس 
دمحم یئالبرک  نامه  مدید  متفر ،  کیدزن  هدز  بقع  ار  تیعمج  نوچ  دنعمج  رفن  کی  رود  هک  مدید  ار  یعمج  مدرک ،  روبع  رس  يالاب 

تفگ یم  وا  هب  ینارهت  رفن  کی  دنک و  یم  هیرگ  هتسب و  رهطم  قاور  كابش  هب  ار  دوخ  ندرگ  يا  هچراپ  اب  تسا و  نم  رفـسمه  يا  هشمق 
هیلع ریما  ترـضح  زا  قیفر  متفگ  مدش  شکیدزن  درکن  لوبق  دهدب  وا  هب  دش  رـضاح  ناموت  دص  ادـقن  مهد و  یم  وت  هب  یهاوخ  یم  هچره 

راوگرزب نیا  هب  تفگ  درکن و  لوبق  مهد ،  یم  وت  هب  یشاب  هتـشاد  مزال  هچره  میورب و  لزنم  هب  نم  هارمه  زیخرب  یهاوخ ،  یم  هچ  مالّـسلا 
اهر ار  وا  مدـیدن  هدـیاف  دوخ  رارـصا  رد  نوچ  مور .  یمن  نوریب  اـجنیا  زا  مریگن  اـت  تسین و  اـناوت  نآ  رب  يرگید  وا  زج  هک  مراد  یتجاـح 

دومن و لـغب  رد  تسد  سپ  متفرگ .  ار  متجاـح  يدـید  تفگ  ناداـش ،  نادـنخ و  مدـید  سدـقم  نحـص  رد  ار  وا  رگید  زور  متفر .  هدرک 
تسا يواسم  نآ  يالاب  نییاپ و  ور ،  تشپ و  هک  تسا  يروط  مدید  ار  نآ  شقن  سپ  متفرگ .  ترضح  زا  تفگ  دروآ و  نوریب  يا  هلاوح 

 ، مهد یم  ربـخ  وت  هب  نآ  لوـصو  زا  سپ  تفگ  تسیک ؟  هدـهع  رب  تسیچ و  هلاوـح  هک  مدیـسرپ  وا  زا  دوـش .  یم  هدـناوخ  فرط  رهزا  و 
رگم متفگو  مدرک  هلگ  وا  یئاسانـش  زا  سپ  دش  ما  هزاغم  دراو  نارهت  رد  يزور  لاس ،  دنچ  زا  سپ  تفر .  تفرگ و  نارهت  رد  ارم  سردآ 

مدمآ و نارهت  هب  هبترم  دنچ  نم  تفگ  یهد .  ربخ  دندومرف  تیانع  وت  هب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  يا  هلاوح  نآ  هب  ارم  يداد  لوق  هن 
مشاب و تحار  مرمع  رخآ  ات  هک  دوب  یلالح  قزر  ترضح  نآ  زا  نم  تجاح  هک  مهد  ربخ  ار  وت  ما  هدمآ  لاحلاو  يدوب  هتفر  زاریـش  هب  وت 

تعاطا مه  دیـس  نآ  دـهد .  نم  هب  ار  نآ  تعارز  رذـب  اـب  ینیعم  نیمز  هعطق  هک  دومرف  مرتحم  تاداـس  زا  یکی  هب  يا  هلاوح  ترـضح  نآ 
 . متسه تحار  درذگ و  یم  نم  تشیعم  یشوخ  لامک  رد  نیمز  نآ  تعارز  زا  نونک  ات  لاس  نآ  زا  درک 

مثیم بانج  تمارک   - 73

یناسارخ یفجن  دمحا  دیس  ياقآ  بانج  قافتا  هب  يزور  فرـشا ،  فجن  رد  تابتع  هب  فرـشت  ماگنه  نابآ 47 )  قباطم  هنس 88 (  نیا  رد 
تفگو درکن  لوبق  ام  زا  چـیه  دروآ و  ياچ  درک و  تبحم  ام  هب  هک  دوب  یمداخ  اجنآ  میدـش ،  فرـشم  مثیم ) )  بانج ( (  ربق  تراـیز  هب 

باوخ رد  يدنچ  زا  ره  متسه ،  شفیرش  ربق  رازگتمدخ  اجنیا  هک  تسا  لاس  دنچ  نم  دناسر و  یم  نم  هب  مثیم  بانج  دوخار  تمدخ  قح 
یتدـم ات  مشورف  یم  ار  نآ  مباـی  یم  يا  هکـس  منک ،  یم  رفح  ار  اـجنآ  نم  دـهد و  یم  ناـشن  نم  هب  ار  هفوک  هبورخم  نیمز  زا  يا  هشوگ 

رتکچوک یناریا  لایر  زا  گنر و  زبس  هکـس  نآ  داد و  ناشن  ام  هب  دوب  هدروآ  تسد  هب  هک  ییاه  هکـس  نامه  زا  یکی  میامن و  یم  تشیعم 
 . دوب شقن  نآ  رب  دیحوت ) )  هبیط ( (  هملک  یفوک  طخ  هب  دوب و 

انیبان يافش   - 74

هیلع هینیسح  هبق  رد  ار  اعد  تباجا  لحم  باوخ  رد  دومرف  رلاقآ  دجـسم  تعامج  ماما  یناحبـس  رفعج  دمحم  دیـس  جاح  بانج  یقتم  ملاع 
دلاو موحرم  اب  هک  يرفـس  رد  دوب و  بیبح  بانج  ربق  يذاحم  هک  يدـح  ات  سدـقم  رـس  يـالاب  تمـسق  نآو  دـنداد  ناـشن  نم  هب  مالّـسلا 
امئاد دـیاب  اریز  مدوب ؛  تمحز  رد  تحاران و  تخـس  نم  دـش و  انیبان  مشچ  ود  ره  زا  تفرگ و  درد  مشچ  ناـهگان  مردـپ  میدـش  فرـشم 
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ضرع اعد  تباجا  لـحم  ناـمه  رد  مدـش و  فرـشم  رهطم  مرح  هلمجلاـب  مهد .  ماـجنا  ار  شجیاوح  مریگب و  ار  شتـسد  مشاـب و  شبقارم 
هب دیشک و  شمـشچ  رب  ار  كرابم  تسد  دمآ  مردپ  نیلاب  هب  يراوگرزب  مدید  باوخ  رد  بش  مهاوخ ،  یم  امـش  زا  ار  مردپ  مشچ  مدرک 

 ) ) هملک يانعم  یلو  تسا  هدـش  انیب  بوخ و  مردـپ  مشچ  ود  ره  مدـید  مدـش  رادـیب  نوچ  تسبارخ .  لـصا  یلو  مشچ ،  نیا  دومرف :  نم 
 . دش حضاو  هملک  يانعم  هاگنآ  تفر  ایند  زا  مردپ  هتشذگ ،  هیضق  نیا  زا  هک  زور  هس  ات  متسنادن  ار  تسبارخ ) )  لصا 

 ( ع ینیسح (  ياطع   - 75

هموحرم نآ  مدوب و  فرـشم  البرک  هدـلاو  هموحرم  قافتا  هب  یلاس  رد  هک  دومرف  لقن  روبزم  رفعج  دـمحم  دیـس  جاـح  ياـقآ  باـنج  زین  و 
زا هن  زاریش و  زا  هن  مه  تدم  نیا  رد  مدش و  رایسب  ضرق  هب  التبم  هطـساو  نیا  هب  دش و  ینالوط  زور  لهچ  زا  شیب  شـضرم  دش و  هضیرم 
 ! يالوم ای  مدرک  ضرع  رـس  يالاب  نامه  مدش ،  فرـشم  رهطم  مرح  هب  هدـش  دوخ  يالوم  هب  هدـنهانپ  سپ  دیـسرن  نم  هب  يزیچ  رگید  هار 

موحرم هدنیامن  یمک  هلـصاف  زا  سپ  مدش .  جراخ  مرح  زا  دیـسرب ،  نم  دایرف  هب  متـسه  راتفرگ  تحاران و  ردقچ  هک  دـیناد  یم  دوخ  امش 
امش هب  دیراد  مزال  هچره  هک  هدش  شرافس  ازریم  فرط  زا  تفگ  دیـسر و  نم  هب  هماقم  هّللا  یلعا  يزاریـش  یقت  دمحم  ازریم  اقآ  هّللا  تیآ 

مدوب فرـشم  البرک  ات  مدرک و  ادا  ار  ضورق  مامت  سپ  دینک .  نییعت  دوخ  امـش  هچره  هکلب  هدشن  نییعت  تفگ  هزادنا ،  هچ  ات  متفگ  مهدب 
 . دیدرگ نیمءات  نم  جراخم  مامت 

 ( ع نیسح (  رادازع  هب  ینامگدب   - 76

ریجنز يانثا  رد  ابیز  یناوج  مدوب ،  كزدرس  هلحم  نانز  هنیـس  هتـسد  ءزج  اروشاع  مایا  رد  یلاس  هک  درک  لقن  ناراطع  دومحم  دیـس  ياقآ 
درد متـسد  دـعب  هقیقد  دـنچ  مدرک .  جراخ  فص  زا  مدز و  یلیـس  ار  وا  مدرک و  تریغ  هدرواین  تقاط  نم  درک ،  یم  هاـگن  اـهنز  هب  ندز ، 

هک تسا  ینغور  یلو  ممهف  یمن  ار  نآ  تهج  درد و  رثا  تفگ  مدرک ،  هعجارم  رتکد  هب  راچان  هب  هکنیا  اـت  درک  تدـش  اجردـتم  تفرگ و 
هناخ هب  دش .  یم  رتشیب  تسد  سامآو  مرو  رتدیدش و  درد  هظحل  ره  هکلب  دیشخبن  یعفن  مدرب  راک  هب  ار  نغور  دنک  یم  نکاس  ار  شدرد 

نآ دـیاب  دومرف  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  غارچهاش  ترـضح  درب  مباوخ  يا  هظحل  بش  رخآ  متفرن ،  باوخ  بش  مدرک ،  یم  داـیرف  مدـمآ و 
شیضار هرخ  الاب  متساوخ و  ترذعم  مدرک و  ادیپ  ار  ناوج  متفر  تسیچ ،  درد  ببس  متسناد  مدمآ  دوخ  هب  نوچ  ینک .  یـضار  ار  ناوج 
ترـضح رادازع  هب  تسا و  هدوـب  نظ  ءوـس  ما و  هدرک  اـطخ  هک  دـش  موـلعم  دـش و  ماـمت  اـهمرو  تکاـس و  درد  هـظحل  ناـمه  رد  مدرک ، 

ماما لوسر و  ادخ و  هب  هتسباو  نم و  ؤم  هب  تناها  تیذا و  هک  دنامهف  یم  ام  هب  ناتساد  نیا  مدوب .  هدرک  نیهوت  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
 . تسا یهلا  رهق  الب و  لوزن  بجوم  كانرطخ و  مالّسلا  هیلع 

ناسحا شاداپ   - 77

رازاب رد  هک  یچوشرو  نیسح  دیس  اقآ  هک  دندومرف  دش ،  لقن  ناشیا  زا  ناتـساد  دنچ  هک  يزاریـش  نیعم  جاح  ياقآ  بانج  راوگرزب  ملاع 
یم شا  هزاغم  دراو  يرتخد  يزور  دوش ،  یم  راکهدـب  يداـیز  رادـقم  دور و  یم  شفک  زا  شا  هیامرـس  یتقو  دراد  یـشورف  وشرو  نارهت 
نیا یتسه  يراکتـسرد  صخـش  وت  ما  هدینـش  منک و  رهوش  مهاوخ  یم  مراد و  ناموت  مرادن 120  ردـپ  ما و  هیدوهی  نم  دـیوگ  یم  دوش و 

زا ار  هیقب  مداد  متـشاد  هچنآ  مدرک و  لوبق  هدب .  ما  هیزیهج  تهج  تسا  هدـش  هتـشون  هقرو  نیا  رد  هک  یـسانجا  نآ  لداعم  ریگب و  ار  غلبم 
رتخد مهاوخ ،  یمن  مهنم  متفگ  مرادن ،  مداد  هچنآ  زج  تفگ  رتخد  دـش ،  ناموت  عومجم 150  تمیق  مدرک و  كرادـت  رگید  ياه  هزاغم 

شا هناخ  هبو  مداد  مدوخ  زا  دـهدب  تشادـن  ار  هیارک  نوچ  مدراذـگ و  يراگ  رد  ار  سانجا  سپ  تفر ،  درک و  اعد  نم  هب  درک و  الاب  رس 
 . مریگب لوپ  يرادـقم  میوگب و  ار  ملاح  تسا  نارهت  نادـنمتورث  زا  هک  دـنب  هقالع  اقآ  یلع  جاح  مقیفر  هب  هک  متفگ  دوخ  اـب  يزور  تفر 
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مداد و ار  بیـس  دـمآ  نابغاب  مدز  رد  وا  غاب  برد  مساق  هدازماما  رد  مدـیرخ  هیدـه  ناونع  هب  بیـس  نم  ود  متفر و  ناریمـش  هب  دوز  حـبص 
یقولخم هناخ  هب  ور  ارچ  مدرک  تمالم  ار  دوخ  مدـمآ و  دوخ  هب  تفر  تفرگ و  نوچ  تسا .  یچوشرو  نیـسح  دـییوگب  یجاـح  هب  متفگ 

مدش و لوغشم  هیرگ  هدجس و  هب  اهکاخ  رد  متفر و  ارحـص  هبو  مدرک  رارفو  هدش  نامیـشپ  اروف  يدرک ؟  تکرح  وا  ریغ  دیما  هب  يدروآ و 
ناگتـشامگ تفر  یمن  لاـمتحا  هک  یهار  زا  مدرگرب  رهـش  هب  متـساوخ  نوچ  مدومن .  یم  شزرمآ  بلط  دوخ  راـگدرورپ  زا  هبوت و  اـبترم 

رگید هک  مدش  نئمطم  هک  یتقو  متفرن ،  هزاغم  هب  رهظ  کیدزن  ات  داتسرف  دهاوخ  نم  لابند  متـسناد  یم  نوچ  متـشگرب و  دننیبب  ارم  یجاح 
وت دندمآ و  اقآ  یلع  یجاح  ناگتـشامگ  هبترم  دنچ  نونک  ات  دنتفگ  نادرگاش  مدمآ .  هزاغم  هب  منیب  یمن  ار  یجاح  ناگتـشامگ  زا  یـسک 
 ، تسا هدش  هابتـشا  متفگ  تسامـش .  رظتنم  یجاح  لاحلا  دیتشگرب  ارچ  دیدمآ  حبـص  هک  امـش  تفگ  دـمآ و  وا  رکون  هلـصافالب  يدوبن ، 
اب یجاح  دوخ  مدید  یتعاس  زا  سپ  تفر  هرخ  الاب  مرادن  يراک  ناشیا  اب  نم  متفگ  تسامـش  رظتنم  مردپ  تفگ  دمآ و  یجاح  رـسپ  تفر 

متفگ مدـش و  رکنم  تخـس  نم  تسیچ ؟  وت  تجاح  منیبب  وگب  یتشاد  يراک  امتح  یتشگرب  حبـص  ارچ  تفگ  دـمآ و  ضرم  لاح  اصع و 
اب هک  راجت  زا  یکی  مدروخ  یم  روگنا  نان و  هناخ  رد  رهظ  ماگنه  دعب  زور  دنچ  تشگرب  ظیغ  رهق و  اب  یجاح  هصالخ  تسا .  هدش  هابتشا 

تـشخ نآ  هدرک و  لاغـشا  ار  لزنم  رابنا  تسا  یتدـم  دروخ و  یم  وت  راک  هب  هک  مراد  یـسنج  تفگ  دـش و  هناخ  دراو  تشاد  تقاـفر  نم 
فرط هیـسن .  ناموت  هدفه  یتشخ  رارق  زا  دوب  هدیرخ  هک  یغلبم  نامه  هب  تخورف  نم  هب  هرخ  الاب  مهاوخ ،  یمن  متفگ  تسا .  وشرو  باعل 
مدرب يزاس  وشرو  هناخراک  هب  هنومن  يارب  ار  تشخ  کی  ادرف  دـش ،  رپ  ما  هزاغم  راـبنا  دروآ ،  دوب  زواـجتم  رازه  زا  هک  اـهنآ  ماـمت  رـصع 

متخادرپ و ار  دوخ  یهدب  مامت  نم  دندیرخ و  ناموت  هاجنپ  یتشخ  هرخ  الاب  هدـش  بایان  سنج  نیا  تسا  یتدـم  يدروآ ؟  اجک  زا  دـنتفگ 
ریغ هب  يراتفرگ  ماگنه  دحوم  صخش  هک  دنامهف  یم  ام  هب  نآ  ریاظن  ناتـساد و  نیا  مدروآ .  اج  هب  ار  يادخ  رکـش  مدرک و  ون  ار  هیامرس 
راک رعـش :  دومرف .  دهاوخ  تسرد  ار  شراک  یهجو  نیرتهب  هب  دیبسچ  وا  هب  دیرب و  وا  ریغ  زا  رگا  دنادب  دشاب و  هتـشادن  يدیما  دیاب  ادـخ 

ینک هداد  ادخ  تخب  اب  هک  شیعاسب  يا  ظفاح  يراذگ  زاب  ادخ  هب  رگ  دوخ 

ینیسح راّوز  هب  تافتلا   - 78

راددیلک نیسحلادبع  دیس  موحرم  زا  درک  لقن  بجر 88 )   14 البرک (  رد  ریقح  فرشت  ریخا  رفس  نیمه  رد  مداخ  لوسرلادبع  دیـس  ياقآ 
یبرع دـنیب  یم  رهطم  مرح  رد  یبش  دوب .  نابوخ  زا  لضف و  لـها  موحرم  نآ  هک  یلعف  راددـیلک  ردـپ  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 

رما هرخ  الاب  دهد و  یم  بیهن  ار  وا  موحرم  نآ  دـنک .  یم  لاح  ضرعو  هدز  حیرـض  هب  ار  دوخ  فیثک  نینوخ و  ياپ  دولآ ،  نوخ  هنهرباپ 
مولعم تسوت  هناخ  نیا  مدرک  یم  نامگ  نم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ای  تفگ  نتفر  نوریب  لاح  رد  دنیامن ،  نوریب  مرح  زا  ار  وا  هک  دـنک  یم 

هک یلاح  رد  دنراد  فیرشت  سدقم  نحص  رد  ربنم  يور  ترضح  نآ  دنیب  یم  باوخ  رد  موحرم  نآ  بش  نامه  تسا .  يرگید  هناخ  دش 
هچ رگم  هادج !  ای  دنک  یم  ضرع  دتـسیا و  یم  راددیلک  دنک .  یم  تیاکـش  دوخ  مادـخ  زا  ترـضح  دنتـسه  تمدـخ  رد  نینم  ؤم  حاورا 

متـسین و یـضار  وت  زا  نم  يدرک و  نوریب  رجز  اب  نم  مرح  زا  ارم  ياهنامهم  نیرتزیزع  بشما  دیامرف  یم  هدش ؟  رداص  ام  زا  یبدا  فالخ 
رد الا ن  دومرف  تساجک ؟  مناد  یمن  مسانش و  یمن  ار  وا  ادج !  ای  درک  ضرع  ینک .  یضار  ار  وا  هکنیا  رگم  تسین  یضار  وت  زا  مه  ادخ 

دنزرف يافـش  نآو  میداد  ماجنا  هک  دوب  يراک  ام  اب  ار  وا  دمآ و  دهاوخ  مه  ام  مرح  هب  هدـیباوخ و  هاگ )  همیخ  کیدزن  اشاپ (  نسح  ناخ 
رد ار  بیرغ  نآ  دور و  یم  مادـخ  زا  رفن  دـنچ  اب  دوش  یم  رادـیب  نوچ  نک .  لابقتـسا  ار  اهنآ  دـنیآ  یم  شا  هلیبق  اـب  ادرف  تسوا و  جولفم 
 . دـیامن یم  ییاریذـپ  یبوخ  هب  وا  زا  دروآ و  یم  دوخ  هناخ  هب  مارتحا  اب  دـسوب و  یم  ار  شتـسد  دـبای ،  یم  دـندوب  هدومرف  هک  ییاجنامه 

دنیآ یم  نانک )  يداش  نانک (  هسوه  یعمج  دنیب  یم  دور  یم  هار  يرادقم  نوچ  دور  یم  لابقتسا  هب  مادخ  زا  رفن  یـس  قافتا  هب  مه  ادرف 
 . دنوش یم  فرشم  رهطم  مرح  هب  قافتا  هب  دنا و  هدروآ  هارمه  هتفای  افش  هک  یجلوفم  هچب  نآ  و 
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فرـشم مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رهطم  قاور  رد  يزور  لبق  لاس  دـنچ  رد  دومن  لقن  ینارهت  اقآردـیح  بانج  تیب  لها  قداـص  بحم 
ارم وا  عوشخ  بلق و  روضح  هتخیر  شمـشچ  رب  شیاهوربا  دیفـس و  شتروص  رـس و  يوم  هدش و  هدـیمخ  يریپ  زا  هک  ار  يدرمریپ  مدوب ، 

تلزنم مدیـسرپ  ندش .  دنلب  رد  مدرک  يرای  ار  وا  ندرک .  تکرح  زا  تسا  زجاع  مدید  دـنک  تکرح  تساوخ  هک  یتقو  ات  تخاس  هجوتم 
هب دـش  ما  هقالع  دروم  تخـس  مدـناسر و  شلزنم  ات  ار  وا  ناخ  تاریخ  هسردـم  زا  يا  هرجح  رد  تفگ  مناسر ،  لزنم  هب  ار  وت  ات  تساجک 

لها زا  میهاربا  ممـسا  تفگ  مدیـسرپ ،  ار  شتالاحو  لحم  مسا و  مدرک .  یم  يرای  شیاـهراک  رد  ار  وا  متفر و  یم  هزور  همه  هک  يروط 
ترـضح رهطم  ربق  ترایز  يارب  هلاس  ره  لاح  ات  یناوج  نس  زا  نم  تفگ  شتالاح  نایب  نمـض  تسناد .  یم  مه  ار  یـسراف  نابز  قارع و 

هبترم ود  دوبن ،  لیبموتا  زونه  هک  یناوج  نس  رد  منک و  یم  تعجارم  قارع  هبو  هدرک  فقوت  یتدم  موش و  یم  فرـشم  مالّـسلا  هیلع  اضر 
تبحم هقالع و  رگیدکی  اب  تخـس  دوب و  ام  نیب  ینامیا  تقادص  تقافر و  نسمه و  نم  اب  هک  ناوج  رفن  هس  لوا  هبترم  رد  فرـشم و  هدایپ 

 . دندوب نارگن  هدرسفا و  تخس  دنوش ،  فرشم  نم  اب  دنناوت  یمن  هکنیا  نم و  تقرافم  زا  دندرک و  تعیاشم  یخسرف  کی  ات  ارم  میتشاد و 
وت هب  ام  تجاح  يوش ،  یم  عقاو  رظن  دروم  هتبلا  يور ،  یم  تمحز  هب  هدایپ  لوا و  رفـسو  یناوج  وت  دنتفگو  دنتـسیرگ  نم  اب  عادو  ماگنه 

عادو ار  اهنآ  سپ  امنب  ام  زا  يدای  فیرـش ،  لحم  نآ  رد  هدومن و  مالّـسلا  هیلع  ماما  میدـقت  یمالـس  مه  رفن  هس  اـم  فرط  زا  هک  تسا  نآ 
هدش فرـشم  رهطم  مرح  هب  یتحاران  یگتـسخ و  تلاح  نامه  اب  سدقمدهـشم  هب  دورو  زا  سپ  مدرک .  تکرح  دهـشم  تمـس  هبو  هدومن 
هیلع اضر  ترـضح  مدـید  تلاح  نآ  رد  دـش  ضراع  نم  هب  يربخ  یب  يدوخ و  یب  تلاح  مداتفا و  مرح  زا  يا  هشوگ  رد  تراـیز  زا  سپ 

دندیسر نم  هب  نوچ  دهد  یم  يا  هعقر  اه  هچب  یتح  نز  درم و  زا  راوز  مامت  هب  تسا و  يرامـش  یب  ياه  هعقر  شکرابم  تسد  هب  مالّـسلا 
 . تقیفر هس  يارب  ات  هس  تدوخ و  يارب  یکی  دومرف  دـیداد ،  هعقر  راـهچ  نم  هب  هدـش ؟  هچ  مدیـسرپ  دومرف ،  تمحرم  نم  هب  هعقر  راـهچ 

نیا دومرف :  ترـضح  دـنک .  میـسقت  ار  اه  هعقر  نیا  دـییامرف  رما  يرگید  هب  تسا  بوخ  تسین ،  تترـضح  بسانم  راک  نیا  مدرک  ضرع 
ٌۀَئاَرب دوب ( ( :  هدش  هتشون  هلمج  راهچ  مدوشگ  ار  اه  هعقر  نآ  زا  یکی  سپ  مسرب  اهنآ  هب  دیاب  مدوخ  دنا و  هدمآ  نم  دیما  هب  همه  تیعمج 
یکی میریگ :  یم  هجیتن  ود  ناتـساد  نیا  زا  هلآ . ) )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ُْنبا  َنَاَو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌلوُخُدَو  ِباسِْحلا  َنِم  ٌناـماَو  راـّنلا  َنِم 

نآ هب  تاـجن  دـیما  هب  سکره  هک  يروط  هب  شربـق  راوز  هراـب  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تمحرم  تیاـنع و  تفءار و  ترثـک 
 : هکنآ رگید  تشگ .  دهاوخن  مورحم  راوگرزب  نآ  هناخ  رد  زا  سک  چـیه  دومرف و  دـهاوخ  تعافـش  شا  هراب  رد  دوش  هدـنهانپ  ترـضح 

دنک ترایز  وا  تباین  هب  هک  دنک  سامتلا  يرگید  زا  دوشن و  رسیم  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  ار  ترـضح  نآ  ترایز  يوزرآ  یتسار  هب  سکره 
روما عیمج  رد  هکلب  درادن  ترضح  نآ  ترایز  هب  یـصاصتخا  بلطم  نیا  ار و  ترـضح  نآ  دنک  یم  ترایز  هک  تسا  یـسک  نامه  دننام 
رسیم شیارب  نآ  نداد  ماجنا  دشاب و  شلد  رد  نآ  هب  ندیسر  يوزرآ  یتسار  هب  دراد و  تسود  ار  يریخ  راک  سکره  ینعی  تسا ؛  هیریخ 

نیا دهاوش  دیسر و  دهاوخ  وا  باوث  لثم  هب  دوب و  دهاوخ  سک  نامه  دننام  انیقی  دهد ،  یم  ماجنا  ار  نآ  هک  یـسک  دراد  تسود  دشابن و 
ءادهشلادیس ترضح  فیرـش  ربق  ترایز  يارب  البرک  هب  هک  یهاگ  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  هلمج  نآ  زا  تسا :  رایـسب  تایاور  زا  بلطم 

امـش اب  ام  مسق !  ادـخ  هب  تفگ  هدومن و  باطخ  ار  ناراوگرزب  نآ  ـالبرک ،  يادهـش  روبق  تراـیز  زا  سپ  دوب  هدـش  فرـشم  مالّـسلا  هیلع 
میتسه کیرش  البرک  يادهش  اب  ام  هنوگچ  تفگ  وا  هب  دوب  شهارمه  هک  یفوک  دعس  نب  ۀیطع  دیدش .  نآ  لخاد  هچنآ  رد  میدوب  کیرش 

هویب ناشنانز  میتی و  ناشنادنزرف  داتفا ،  ییادج  ناشنت  رس و  نایم  اهنآ  میدزن و  ریشمش  میدوبن و  اهنآ  هارمه  بیشن  زارف و  رد  هک  یلاح  رد 
َكِرَش ٍمْوَق  َلَمَع  َّبَحَا  ْنَمَو  ْمهَعَم  رِشُح  ًامْوَق  َّبَحَا  ْنَم  ُلُوَِقی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللا  َلوُسَر  یبیبَح  ُْتعِمَـس  ُۀَّیِطَع  ای  یل  َلاقَف  دندش ( ( : 

هیطع يا  تفگ  رباج  ینعی ( ( :   ( 39 ُُهباحْصَاَو ( ) )  ُْنیَسُْحلا  ِْهیَلَع  یضَمام  یلَع  یباحْصَا  ِۀَِّینَو  یتَِّین  ِّقَْحلِاب  ًادَّمَُحم  َثََعب  يذَّلاَو  ْمِِهلَمَع  یف 
لمع سکره  دوش و  روشحم  اهنآ  اـب  دراد  تسود  ار  یموق  سکره  دومرف :  یم  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دوخ  بیبح  زا  ! 
تین داتسرف  یتسار  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  دشاب ،  کیرش  اهنآ  اب  لمع  نآ  رد  دراد  تسود  ار  یموق 
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تین داتسرف  یتسار  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  دشاب ،  کیرش  اهنآ  اب  لمع  نآ  رد  دراد  تسود  ار  یموق 
هب مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هلمج  نآ  زا  دنتشذگرد . ) )  تین  نآ  رب  شباحصا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  هک  تسا  نامه  نم  باحـصا  نم و 

ینَْتَیلای ُهَترَکَذ  ام  یتَم  ْلُقَف  ِْنیَـسُْحلا  َعَم  َدَهْـشَتْسا  ِنَِمل  ام  ُْلثِم  ِباوَّثلا  َنِم  ََکل  َنوُکَی  ْنَا  َكَرَـس  ْنِا  ِْبیَبُش  َْنباَی  دومرف ( ( :  بیبش  نب  نایر 
نآ باوث  دننام  باوث  زا  وت  يارب  دشاب  هدوب  هک  دنک  یم  رورسم  ار  وت  رگا  بیبش !  رسپ  يا   ( . ) ) 40 ًامیظَع ( ) )  ًازْوَف  َزُوفَاَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک 

 ( ( . ًامیظَع ًازْوَف  َزُوفَاَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ینَْتَیل  ای  وگب ( ( :  ینک  ترـضح  نآ  دای  هاگره  سپ  دـندش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اب  هک  یناـسک 
دننام هب  ندیـسر  هک  دنامن  هتفگان  مدیـسر . ) )  یم  یگرزب  تداعـس  هب  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  اب  مدوب  شاک !  يا  ینعی ( ( : 
شیپ نآ  هنیمز  رگا  هک  يروط  هب  دشاب  وا  یبلق  لیم  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  ینعی  دشاب ؛  قداص  انمت  نیا  رد  هک  تسا  یتقو  ادهـش  باوث 
هطاحا ار  شلد  مامت  ایند  هب  هقالع  تاوهـش و  تاذ و  هب  بح  هک  یـسک  سپ  ددرگن  وا  عنام  ماقم  لاـم و  دـالوا و  دوخ و  هب  هقـالع  دـیآ ، 

تسا بذاک  ینتیلای  هلمج  نتفگ  رد  ددرگ  نادیهش  ءزج  هک  تشاذگ  یمن  اه  هقالع  نیا  دوب  یم  البرک  هعقاو  رد  رگا  هک  يروط  هب  هدرک 
رد یبش  هکنیا  ات  متسناد  یم  کیرش  باوث  رد  البرک  يادهش  اب  ار  دوخ  مدوب و  هابتشا  رورغ و  رد  اهلاس  تفگ  یم  ملع  لها  زا  رفن  کی  . 
نب مساق  سپ  مدـید  مالّـسلا  هیلع  ماما  کـیدزن  ار  دوخ  مدرک و  هدـهاشم  تسا  لـتاقم  بتک  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  ـالبرک  هنحـص  باوخ 
نم هب  الا ن  درادن  روای  رگید  مالّـسلا  هیلع  ماما  نوچ  هک  تشذگ  مرطاخ  هب  دش ،  هتـشک  نادیم و  تفر  هک  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  نسحلا 

مدرک رارف  تعرـس  هب  هدش  راوس  نآ  رب  مدید  ار  یبسا  سپ  میامن  ناهنپ  ار  دوخ  هک  هتفر  بقع  هب  سرت  زا  سپ  دـیامرف ،  یم  داهج  هب  رما 
زا یلاخ  دوب ،  منابز  درو  هک  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  يانمت  مدوب و  هابتـشا  رد  يرمع  متـسناد  سپ  مدش  رادیب  باوخ  زا  لوه  تدش  زا  ات 

باوث هب  ندیـسر  ًـالوا  دـنادب  ددرگن و  رورغ  راـتفرگ  زیزع  هدـنناوخ  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  لـقن  زا  ضرغ  تسا .  هدوب  غورد  تقیقح و 
سفن و اب  داهج  رد  دیاب  يرمع  دوب و  دهاوخ  لاحم  لد  رب  ایند  بح  هطاحا  اب  مه  نآ  دـشاب و  یقیقح  يانمت  هک  تسا  یتروص  رد  ادـهش 
هتـشک و دریگ و  یم  رارق  هبترم  کی  گنج  نادیم  رد  دیهـش  رگا  دنک و  ادـیپ  یتقیقح  ات  دـشاب  هجنکـش  جـنر و  رد  سوه  يوه و  اب  دربن 

نآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يوبن  ثیدح  رد  تسا و  ناطیش  سفن و  اب  دربن  نادیم  رد  يرمع  سفن ،  اب  دهاجم  صخش  نکل  دوش  یم  تحار 
نآ اریز  نآ ؛  نیع  هن  دوش  یم  هداد  وا  هبدیهـش  باوث  دننام  دشاب  یقیقح  يانمت  هک  یتروص  رد  ایناث  و  تسا .  هدیمان  ربکاداهج ) )  ار ( ( 

نیلوا و زا  يدیهـش  چـیه  هب  هدومرف  تمحرم  ناـشیا  هب  اـهنآ  بیجع  يراکادـف  ربارب  رد  ـالبرک  يادهـش  هب  دـنوادخ  هک  یماـقم  هجرد و 
هیبش دننامب و  یباوث  دشاب  هتشاد  یتقیقح  رگا  شیانمت  ربارب  رد  یلب  دشاب ،  هتـشاد  ار  انمت  نامه  اهنت  هک  یـسک  هب  دسر  هچ  هدادن  نیرخآ 

 . دومرف دهاوخ  تمحرم  ًالضفت  هداد  ادهش  هب  هچنآ 
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هقیدص ما  هدج  هب  هک  تساهتدم  تفگ  هدنب  هب  تشاد  عماج  دجـسم  تعامج  زامن  رب  تموادم  هک  يا  هیولع  همرتحم  لبق ،  لاس  دـنچ  رد 
یب مدرک  ضرع  مدید  ار  ترضح  نآ  ایؤر  ملاع  رد  هتشذگ  بش  هکنیا  ات  متاجن  يارب  ما  هدش  لسوتم  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  همطاف  هرهاط 

زا مدرک  تلفغ  نم  دـیوش و  تاجن  لها  ات  دـینک  تبظاوم  زیچ  شـش  هب  نانز  امـش  دومرف  میـشاب ؟  تاجن  لها  هک  مینک  هچ  ناـنز  اـم  یب 
 ) ) هروس رخآ  دیجم  نآرق  رد  هک  دیسر  مرظن  هب  هدنب  تسا .  مادک  زیچ  شش  نآ  وگب  وت  مدش و  رادیب  باوخ  زا  زیچ و  شش  نآ  شسرپ 

هیآ هب  سپ  تسا .  هدومرف  نایب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  اـهنآ  تعیب  ندـش  هتفریذـپ  طورـش  ناـنز و  فیاـظو  هنحتمملا ) ) 
نیمه يربک  هقیدص  دارم  اعطق  هک  مداد  رکذت  هیولع  نآ  هب  تسا  زیچ  شـش  مدید  مدرک  هرامـش  هدومن و  هعجارم  هروبزم  هروسزا  هدزاود 

اذِا ُِّیبَّنلااَهُّیَا  ای  ددرگ ( :  یم  لقن  يا  همجرت  رـصتخم  اب  هروبزم  هیآ  دـننادب  ار  دوخ  فیاـظو  ناملـسم  ناـنز  هکنیا  يارب  تسا و  زیچ  شش 
َّنهیدـْیَا َْنَیب  ُهنَیرَتْفَی  ٍناتُْهِبب  َنیتْءاَی  الَو  َّنِهدالْوَا  َْنُلتْقَی  الَو  َنینْزَیالَو  َْنقِرْـسَی  الَو  ًاْئیَـش  ِهّللِاب  َنْکِرُْـشی  ْنَا ال  یلَع  َکَنِْعیاُبی  ُتانِمْؤُْملا  َکَئاج 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  يا  ینعی ( ( :   ( . 41 ٌمیحَر ( )  ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِا  َهّللا  َّنَُهل  ْرِفْغَتْساَو  َّنُهِْعیا  بَف  ٍفوُْرعَم  یف  َکَنیصْعَیالَو  َّنِِهلُجْرَاَو 
کیرش ار  زیچ  چیه  ادخ  يارب  هکنآ :  تسخن  دننک ،  كرت  ار  زیچ  شش  هک  دننک  دهع  وت  اب  هک  دنهاوخ  دنیآ  وت  شیپ  هنم  ؤم  نانز  نوچ 
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يدزد َْنقِرْـسَی ؛  الَو  مود )  تسا ( )  هریبک  ناـهانگ  باـتک  رد  هک  یلیـصفت  هب  تداـبع  لاـعفا و  تافـص و  تاذ و  رد  ینعی  دـنهدن (  رارق 
نتـشک زا  و  دنـشکن (  ار  دوخ  نادنزرف  نهدالوا ؛  نلتقی  الو  مراهچ )  دننکن (  انز  َنینْزَیالَو ؛  موس )  ناشیا (  ریغ  نارهوش و  لام  زا  دننکن 

رد هک  یلیصفت  هب  تسا  هید  بجومو  مارح  مه  اهنآ  طقس  هک  هغضم  هقلع و  هفطن و  ینعی  هچب  نیوکت  هدام  هکلب  نینج  طقـس  تسا  دنزرف 
دندـنبن یـسک  رب  دـنفابن و  دوخ  ياپ  تسد و  شیپ  زا  یغورد  ناتهب و  ینعی  ٍناتُْهِبب ؛  َنیتْءاَی  ـالَو  مجنپ )  تسا ( ، )  هریبک  ناـهانگ  باـتک 

ناتهب دنک و  فذق  ار  نمادکاپ  نانز  هکنیا  دننام  تسه و  مدـنزرف  ما و  هدـییاز  ار  نآ  دـیوگب  درادرب و  هار  رـس  زا  ار  يا  هچب  هکنیا  دـننام 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  يا  و  ٍفوُْرعَم ؛  یف  َکَنیـصْعَی  الَو  مشـش )  دـنک (  كرت  دـیاب  ار  یناتهب  ره  یلک  روط  هب  ددـنبب و  اهنآ  ربانز 

رظن و زازیهرپ  رهوش و  زا  تعاطا  موزل  دـننام  تاکز و  جـح ،  هزور ،  زامن ،  دـننام  یهد (  نامرف  نآ  هب  هچ  ره  رد  دـننکن  ار  وت  تفلاـخم 
ادخ هک  هاوخ  شزرمآ  ادخ  زا  ناشیارب  نک و  تعیب  دـش  هتفگ  هک  ییاهطرـش  رب  نانز  نیا  اب  سپ  ینعی  َّنُهِْعیابَف ؛  هریغ )  یبنجا و  اب  سمل 

 ( ( . تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

قرغ زا  تاجن  و  ع )  نیسح (  تیانع   - 81

وا دوب ؛  ضیرم  مرسپ  مدش و  فرـشم  البرک  هنس 1370  رد  هک  دومرف  لقن  باراد  هوکرـس  نکاس  يراصنا  دمحم  خیـش  بانج  یقتم  عرو 
زا يا  هشوگ  رد  مدـنزرف  اب  سپ  تراـیز ،  لـسغ  يارب  متفر  تارف  هعیرـش  راـنک  مدـنزرف  اـب  نیعبرا  زور  مدرب ،  هارمه  افـشتسا  دـصق  هب  ار 
انـش ییاناوت  مدید و  یم  ار  وا  رـس  اهنت  يدایز  هلـصاف  هب  هدرب و  ار  مدنزرف  بآ  مدـید  ناهگان  مدوب  لسغ  لوغـشم  میتفر و  بآ  رد  هعیرش 

هب ار  ادخو  هدش  یجتلم  راگدرورپ  هب  لد  یگتسکش  لامک  اب  سپ  دهد ،  تاجن  ار  واو  دنک  انش  دناوتب  هک  دوبن  مه  یسکو  متشادن  ندرک 
اتددرگ یمرب  نم  هب  ور  مدـید  هاـگان  هک  مدـید  یم  ار  مدـنزرف  زوـنه  مدرک و  بلط  ار  مدـنزرف  مداد و  مـسق  ءادهـشلادیس  ترـضح  قـح 

ارم يوزاب  یسک  هکنیا  لثم  یلو  مدیدن  ار  یسک  تفگ  مدیـسرپ  شلاح  زا  مدروآ ،  نوریب  بآ  زا  هتفرگ  ار  وا  تسد  هدیـسر  نم  کیدزن 
 . مدومن رکش  میاعد  تباجا  رب  ار  يادخ  هتفر و  هدجس  سپ  دروآ  یم  وت  هب  ور  ارم  دوب و  هتفرگ 

 ( ع تجح (  ترضح  یسرداد   - 82

زامن دوب و  هتشذگ  برغم  موش  فرشم  سدقم  بادرس  هب  متساوخ  نوچ  مدش  فرـشم  ارماس  هب  رفـس  نامه  رد  دومرف  روبزم  خیـش  بانج 
هب دجـسم  نیا  هک  متـسناد  یمن  تسا و  تعاـمج  زاـمن  هک  مدـید  تسا  بادرـس  برد  هب  لـصتم  هک  يدجـسم  مدوـب  هدـناوخن  ار  بجاو 

زامن و لوغشم  ناتسبشزا  يا  هشوگ  رد  هدش و  ناتسبش  دراو  مدنزرف  قافتا  هب  سپ  دنتسه  ءاشع  زامن  لوغشم  تسا و  ننـست  لها  فرـصت 
ازسان دندرک و  یم  رظن  نم  هب  بضغ  تلاح  هبو  هتـشذگ  نم  ولج  زا  دش  غراف  تعامج  نوچ  مدش و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  رب  هدجس 

يور هب  ار  رد  هدرک و  شوماخ  ار  ناتسبش  ياهغارچ  مامت  هاگان  دنتفر  همه  نوچ  مدرکن و  هیقت  مدرک و  هابتشا  هک  متـسناد  سپدنتفگ  یم 
بارطـضا تشحو و  تلاح  تقو  نآ  رد  دـندرکن و  ییانتعا  نم  هب  مراوز  بیرغ و  نم  هک  مدز  دایرف  مدرک و  هثاغتـسا  هچره  دنتـسب و  نم 

نب ۀـجح  ترـضح  هب  رارطـضا  تلاح  اب  نالان  نایرگ و  سپ  دـنراد  ار  ام  نتـشک  لاـیخ  میتفگ  یم  دـش و  ادـیپ  مدـنزرف  نم و  رد  یبیجع 
یم هلان  دوب و  راوید  کیدزن  هک  مدـنزرف  هاگان  میتساوخ ،  ار  دوخ  تاجن  راوگرزب  نآ  هلیـسو  هب  راگدرورپ  زا  لـسوتم و  جـع )  نسحلا ( 

ابیرقت مدید  مدرک  رظن  نوچ  سپ  هتفر  الاب  تسا  ناتسبش  برد  هب  کیدزن  راوید و  ءزج  هک  ینوتـس  دش و  ادیپ  هار  هک  ایب  ردپ  تفگ  درک 
جراخ نآ  ریز  زا  مدنزرف  نم و  دـش .  جراخ  ناوت  یم  نآ  ریز  زا  یناسآ  هب  هک  يروط  هب  هتفر  الاب  نیمز  زا  نوتـس  بجو  هس  ود  رادـقم  هب 

ار اجنامه  مدمآ  ادرف  مدروآ ،  اجب  ار  يادخ  رکـش  دش ،  دودسم  هار  تشگرب و  دوخ  هیلوا  تلاح  هب  نوتـس  میدـمآ  نوریب  نوچ  میدـش و 
 . دوبن نایامن  راوید  رد  فاکش  مه  ینزوسرس  دشن و  هدید  نوتس  تکرح  زا  يا  هناشن  يرثا و  چیه  مدرک ،  یم  هظحالم 
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مرتحم لضاف  زا  مدینش  دومرف  يریمشک  یضترم  دیس  جاح  هرهاب  تامارک  بحاص  دنزرف  يریمـشک  یقن  یلع  دیـس  اقآ  بانج  لیلج  دیس 
ناضمر كرابم  هام  زا  يزور  هینید  مولع  لیـصحت  يارب  فرـشا  فجن  رد  ترواجم  تاقوا  رد  دومرف  هک  يرال  سابع  دیـس  ياقآ  باـنج 

برغم و زامن  يادا  زا  سپ  مدرک و  لفق  ار  رد  هدـمآ  نوریب  مدراذـگ و  هرجح  رد  هدرک  كرادـت  دوخ  راطفا  يارب  یکاروخ  رـصع  فرط 
 ، متفاین ار  دیلک  هدومن  بیج  رد  تسد  مدیسر ،  هرجح  رد  هب  نوچ  ندرک ،  راطفا  يارب  هسردم  متشگرب  بش  زا  يرادقم  نتشذگ  ءاشع و 

یگنـسرگ و راشف  هطـساو  هب  متفاین  ار  دیلک  مدومن ،  شـسرپ  دندوب  هسردم  هک  بالط  ضعب  زا  مدرک و  صحف  ار  هسردـم  لخاد  فارطا 
یم هاگن  نیمز  هب  متفر و  یم  رهطم  مرح  هب  ات  دوخ  ریـسم  رد  هناریحتم  هدـمآ  نوریب  هسردـم  زا  مدـش ،  ناشیرپ  تخـس  هراچ ،  هار  نتفاـین 

هب نم  اب  سپ  مدرک  ضرع  ار  بلطم  دیسرپ  ار  متریح  ببس  مدید  ار  هماقم  هّللا  یلعا  يریمـشک  یـضترم  دیـس  جاح  موحرم  هاگان  مدرک ، 
ام هدـج  ایآ  دوش  یم  زاب  دـناوخب  هتـسب  لفق  رب  دـنادب و  یـسک  رگا  ار  یـسوم  ردام  ماـن  دـنیوگ  یم  دومرف  ما  هرجح  دزن  دـندمآ  هسردـم 

 . دش زاب  لفق  همطاف ) )  ای  درک ( (  ادن  داهن و  لفق  هب  تسد  سپ  تسوا ؟  زا  رتمک  همطاف  ترضح 

تدش زا  دعب  جرف   - 84

هینید مولع  لیصحت  يارب  فرـشا  فجن  رد  تماقا  تاقوا  رد  دومرف  هک  يریالم  يدهلا  ملع  بانج  زا  دومرف  لقن  روبزم  دیـس  بانج  زین  و 
ابو متفر  نوریب  هناخ  زا  متـشادن  چـیه  لایع  كاروخ  نان و  كرادـت  يارب  يزور  هکنیا  ات  مدوب  راشف  رد  تخـس  تشیعم  تهج  زا  يدـنچ 

سپ مدومنن  دوخ  لاح  راهظا  مه  یـسک  هب  مدرک و  یم  دمآ  تفر و  نآ  رخآ  ات  رازاب  لوا  زا  هبترم  دنچ  مدـش و  رازاب  دراو  تریح  تلاح 
 ، دیعـس جاح  هناخ  کیدزن  ات  مدش  هچوک  لخاد  هدش  جراخ  رازاب  زا  اذـل  ندرک  دـشو  دـمآ  روط  نیا  رازاب  رد  تسا  تشز  متفگ  دوخ  اب 

نینم ؤملاریما  تدج  دوش  یم  هچ  ار  وت  دومرف  ادتبا  دیسر  هک  نم  هب  مدید  ار  هماقم  هّللا  یلعا  يریمـشک  یـضترم  دیـس  جاح  موحرم  هاگان 
نک ربص  دومرف  داد و  تیلست  ارم  درک و  نایب  ار  ترضح  نآ  ياهیراتفرگ  يرادقم  سپ  تشادن  چیه  زور  ود  یهاگ  دروخ و  یم  وج  نان 
نآ دومرف  تخیر و  مبیج  رد  نامز )  نآ  جیار  لوپ  سلف (  دنچ  نآ  زا  سپ  درب  جنر  دیشک و  تمحز  فجن  رد  دیاب  دوش و  یم  جرف  هتبلا 

شروخ نان و  لوپ  نآزا  رازاب و  مدمآ  نم  دنتفر و  ناشیا  سپ  نک  جرخ  یهاوخ  هچره  نآ  زا  هدم و  ربخ  مه  یـسک  هب  نکن و  هرامـش  ار 
تـسد تقو  ره  دوش و  یمن  مامت  لوپ  نیا  هک  لاح  متفگ  دوخ  اب  متفرگ  یم  شروخ  ناـن و  لوپ  نآ  زا  زور  دـنچ  اـت  مدرب  لزنم  هب  هتفرگ 

دوش یم  مولعم  تفگ  ملاـیع  مدـیرخ  تشوگ  زور  نآ  رد  سپ  مهد  هعـسوت  لاـیع  رب  تسا  بوـخ  تسا  دوـجوم  لوـپ  منک  یم  بیج  رد 
هک يا  هچراـپ  رادـقم  يزاّزب  زا  متفر و  رازاـب  نک ،  كرادـت  اـم  ساـبل  يارب  هچراـپ  يرادـقم  سپ  تفگ  یلب ،  متفگ  هدـش ،  جرف  تیارب 

دوش یم  اـه  هچراـپ  تمیق  هچنآ  متفگ  مدراذـگ و  شوـلج  هدروآ  نوریب  هجو  يرادـقمو  هدرک  بیج  رد  تسد  متفرگ و  دـندوب  هتـساوخ 
رادقم هب  هزور  همه  هک  دوب  نینچ  نم  لاح  لاس  کی  زا  شیب  دوب و  وا  بلط  اب  قباطم  درمش  ار  اهلوپ  مهدب ،  ات  دراد  يرـسک  رگا  رادرب و 
هکنیا زا  مدرک  تلفغ  مدروآ و  نوریب  ار  سابل  نتسش ،  يارب  يزور  هکنیا  ات  مدادن  عالطا  مه  یسک  هب  مدرک و  یم  جرخ  لوپ  نآ  زا  مزال 
نوریب ار  لوپ  نآ  درک و  بیج  رد  تسد  منادـنزرف  زا  یکی  سابل  نتـسش  عقوم  سپ  متفر ،  نوریب  هناـخ  زا  منک و  جراـخ  بیج  زا  ار  لوپ 

فرـصم هب  نآ  ندـشن  مک  يزیچ و  نتفای  تکرب  هک  دـنامن  هتفگان  دـش .  مامت  دـندناسر و  زور  نامه  جراخم  فرـصم  هب  ار  نآ  دروآ و 
رد اهنآ  لقن  نوچ  هدیدرگ و  تبث  اهباتک  رد  هک  تسا  يرایـسب  دهاوش  نآ  يارب  عقاو و  هکلب  نکمم  تسا  يرما  یهلا  تردـق  هب  شندرک 
 . دوش هعجارم  مالسلاراد ) )  باتک ( (  يرون و  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  هبیط ) )  هملک  باتک ( (  هب  تسا  باتک  نیا  عضو  یفانم  اجنیا 

لوبق دروم  هجرف  هّللا  لجع  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  تمدخ  شفرشت  يریمشک و  یـضترم  دیـس  جاح  موحرم  ینابر  ملاع  تامارک  زین  و 
 . تسا فرشا  فجن  رد  ملع  لها  بلاغ 
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رظن رد  تفگ  هک  يریمـشک  یـضترم  دیـس  جاح  ینابر  ملاع  درگاش  يوالح  نیـسح  خیـش  موحرم  زا  دومرف  لقن  روبزم  دیـس  بانج  زین  و 
مدش فرشم  داتـسا  دیـس  تمدخ  رما  نیا  تهج  نتفرگ  هراختـسا  يارب  میامن و  جاودزا  یلماع  نسحم  دیـس  ياقآ  موحرم  هیبص  اب  متـشاد 
هیولع مرادن  شوخ  دومرف  سپ  درک  لمءات  يردق  دیس  بانج  دیریگب  میارب  يا  هراختـسا  مدرک  ضرع  میوگب  ار  دوخ  دصق  هکنآ  زا  شیپ 

 . مدش فرصنم  هراختسا  نتفرگ  زا  دومرف  نینچ  ادتبا  نوچ  دنک  جاودزا  يولع  ریغ  اب 

هدشمگ هب  ندیسر   - 86

برد البرک  رازاب  رد  يزور  دندومن  لقن  دندوب  فرـشا  فجن  رد  میقم  لاس  دنچ  هک  يرال  یقت  دمحم  خیـش  جاح  بانج  تلیـضف  اب  هقث 
یمن ار  نآ  ناگدـننک  روبع  تسا و  ییالط  هکـس  مدـید  رازاب  طسو  هب  داتفا  مرظن  هاگان  مدوب  هتـسشن  متـشاد  تقافر  وا  اب  هک  يزازب  هزاغم 
ینیب بآ  هکلب  تسین  ـالط  ما  هدرک  هابتـشا  مدـید  مرادرب  ارنآ  مدرک  زارد  تسد  متفر  نآ  تمـس  هب  میوـگب  یـسک  اـب  هـکنیا  نودـب  دـننیب 

 ، تسالط هکس  مدید  مدرک  رظن  رگید  هبترم  دیمهفن .  مه  یسک  متسشن و  دوخ  ياج  متـشگرب  دمآ ،  مدب  دوخ  تکرح  زا  تسا ،  دمجنم 
هدـش نامیـشپ  تسا ،  ینیب  بآ  مدـید  مرادرب  ار  نآ  متـساوخ  نوچ  متفر  نآ  تمـس  هب  هدومن  تکرح  زاـب  مدرک  نیقی  هدومن  داـیز  تقد 
مدرک یم  هاگن  نآ  هب  تریح  تلاح  هب  مدرکن و  تکرح  هبترم  نیا  تسالط ،  هکس  مدید  مدرک  رظن  نآ  هب  زاب  متسشن  دوخ  ياج  متشگرب 
اروف الط ،  هکـس  نآ  هب  دیـسر  ات  دیآ  یم  دـنک و  یم  هاگن  رازاب  نیمز  فارطا  هب  یناشیرپ  تلاح  اب  ملع  لها  زا  یمرتحم  دیـس  مدـید  سپ 

؟  دوب هچ  الط  هکس  نآ  متفگ  مدیـسرپ و  ار  شلاوحا  مدناسر و  وا  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  سپ  تفر  هدراذگ و  بیج  رد  تشادرب و  ار  نآ 
ضرق وا  زا  صخـش و  نالف  دزن  متفر  متـشادن ،  چـیه  لزنم  جراخم  تهج  زا  هداد و  نم  هب  ادـخ  يا  هزاـت  دولوم  زورما  تفگ :  باوج  رد 

هجو هدومن و  فرص  ار  هکس  نآ  متساوخ  نوچ  مدرک  دیرخ  همزال  ءایشا  يرادقم  متفر  رازاب  هب  داد ،  ضرق  نم  هب  ار  هکـس  نیا  متـساوخ 
ناتـساد نیا  لقن  زا  ضرغ  متفای .  ار  نآ  ات  مدرک  یم  صحف  دوخ  روبع  لحم  نامه  رد  سپ  هدش  مگ  هک  متـسناد  شمدیدن  مهدـب  ار  نآ 

یلک یئزج و  اهنآ  روما  هرادا  زا  هظحل  کی  تسناگدنب  روما  ربدم  بر و  هک  راگدـیرفآ  ترـضح  هک  دـنادب  زیزع  هدـنناوخ  هک  تسا  نآ 
یمرب رگا  نوچ  درادن  رب  ار  نآ  ات  دومرف  هبتشم  روبزم  خیش  بانج  رب  ار  الط  هکـس  هنوگچ  دینیب  یم  ناتـساد  نیا  رد  دیامرف و  یمن  تلفغ 
دحوـم صخـش  دـیاب  سپ  تفرگ .  یم  رارق  راـشف  رد  تخـس  تفر و  یم  دـید و  یمن  ار  نآ  دـمآ و  یم  هراـچیب  دیـس  تفر  یم  تشاد و 

 . لیکولا معن  وه  دشاب و  شراگدرورپ  هب  شدامتعا  لکوت و  لاح  رد  هشیمه 

شربق راوز  هب  ع )  نیسح (  تیانع   - 87

ای ؤر  ملاع  رد  دومرف  هک  روکـشم  خیـش  نب  نیـسح  خیـش  دـهاز  ملاع  موحرم  زا  دـندرک  لقن  فرـشا  فجن  رد  ملع  لها  نیقثوم  زا  ضعب 
نآ هب  دنخبل  اب  دش و  مرح  دراو  يدیعم  برع  ناوج  رفن  کی  متـسه و  فرـشم  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  رهطم  مرح  رد  مدـید 
يا هشوگ  رد  مدش و  فرشم  رهطم  مرح  هب  دوب ،  هعمج  بش  هک  بش  ادرف  دنداد .  شباوج  دنخبل  اب  مه  ترـضح  درک و  مالـس  ترـضح 

دنخبل اب  دیـسر  سدقم  حیرـض  لباقم  نوچ  دش و  مرح  دراو  مدوب  هدید  باوخ  رد  هک  ار  يدـیعم  برع  نامه  هاگان  مدرک  فقوت  مرح  زا 
متفر و شبقع  دش ،  جراخ  مرحزا  ات  مدوب  برع  نآ  بقارم  مدیدن و  ار  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  یلو  درک  مالس  ترضح  نآ  هب 
اب مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هدرک  هچ  متفگ  مدرک و  لقن  شیارب  ار  دوخ  باوخ  لیـصفتو  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  ار  شدـنخبل  ببس 
یم ترایز  يارب  هک  هعمج  ياهبـش  مینکاس و  البرک  یخـسرف  دنچ  رد  تسا و  يریپ  ردام  ردپ و  ارم  تفگ  دهد ؟  یم  باوج  وت  هب  دنخبل 
دوب مردـپ  تبون  هک  يا  هعمج  بش  هکنیا  اـت  مدروآ  یم  ار  مرداـم  رگید  هتفه  مدروآ و  یم  هدرک  غـالا  رب  راوس  ار  مردـپ  هتفه  کـی  میآ 
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تسا درـس  اوه  دراب  یم  ناراب  متفگ  مشابن .  هدنز  رگید  هتفه  دیاش  يربب  دیاب  مه  ارم  تفگ  درک و  هیرگ  مردام  مدرک ،  راوس  ار  وا  نوچ 
نآ رد  نوچ  مدیناسر و  مرح  هب  ار  اهنآ  رایسب  تمحز  اب  مدیشک و  شود  هب  ار  مردام  مدرک و  راوس  ار  ردپ  راچان  تفریذپن  تسا ،  لکشم 
زا داد و  ار  مباوج  دز و  دنخبل  میور  هب  راوگرزب  نآ  مدرک  مالـس  مدید و  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح  مدش  مرح  دراو  ردام  ردـپ و  اب  تلاح 

دوش یم  هتـسناد  ناتـساد  نیازا  دـهد .  یم  مباوج  مسبت  اب  منیب و  یم  ار  ترـضح  موش  یم  فرـشم  هک  هعمج  بشره  لاح  هب  ات  تقو  نآ 
يزرو و تبحم  صالخا و  قدـص و  دـنک  یم  بلج  ار  اـهنآ  تیاـضرو  دـهد  یم  رارق  نید  ناـگرزب  تیاـنع  دروم  ار  صخـش  هک  يزیچ 

 . تسا هیلع  هّللا  تاولص  هّللادبع  یبا  ترضح  ربق  راوز  صخ  الاب  نیدلاو و  اصوصخ  نامیا  لها  هب  يرازگتمدخ 

لداع هیقف  ماقم   - 88

هدش و فرـشم  مالّـسلا  هیلع  يوضر  سدقم  دهـشم  دنیب  یم  ای  ؤر  ملاع  رد  یبش  هک  يدـنواهن  دـمحم  خیـش  موحرم  زا  دـندرک  لقن  زین  و 
فرصت هزاجا  هک  درذگ  یم  شرطاخب  دنیب  یم  ار  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  رس  يالاب  تمـس  هدیدرگ  مرح  لخاد 

نآ تمدـخ  سپ  دریگب ،  نذا  راوـگرزب  نآ  دوـخ  زا  هک  تسا  بوـخ  دراد ،  دـیلقت  عـجارم  ناـیاقآ  زا  هک  ار  مالّـسلا  هـیلع  ماـما  مهـس  رد 
ترضح منک ؟  فرصت  تترضح  مهس  رد  دییامرف  یم  نذا  هزادنا  هچ  ات  دنک  یم  ضرع  كرابم  تسد  ندیسوب  زا  سپ  هدیـسر  ترـضح 
فرشم سدقم  دهشم  هب  روبزم  دمحم  خیش  لاس  دنچ  زا  سپ  دوب . )  هدیدرگ  وحم  لئاق  رظن  زا  نآ  رادقم  غلبم (  نالف  یهام  دیامرف :  یم 

یم فرشم  مرح  دمحم ،  خیش  يزور  دندوب ،  هدش  فرـشم  مه  يدرجورب  نیـسح  اقآ  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  تاقوا  نامه  رد  دوش و  یم 
شرطاخب تسا  هتسشن  يدرجورب  ياقآ  دندوب  هتسشن  مالّسلا  هیلع  تجح  ترـضح  هک  ییاجنامه  دنیب  یم  دیآ  یم  رـس  يالاب  تمـس  دوش 

تمدخ سپ  دریگب ،  نذا  مه  يدرجورب  ياقآ  زا  تسا  بوخ  هتفرگ ،  ماما  مهـس  رد  فرـصت  هزاجا  عجارم  نایاقآ  رثکا  زا  هک  درذـگ  یم 
باوخ رد  مالّسلا  هیلع  تجح  ترضح  هک  یغلبم  نامه  غلبم (  نالف  یهام  دنیامرف  یم  مه  ناشیا  دنک  یم  نذا  بلط  هدیسر و  موحرم  نآ 

ياج هب  هکنیا  الا  هدش  عقاو  شمامت  هک  دمهف  یم  دیآ و  یم  شرظن  رد  شیپ  لاس  دنچ  باوخ  لیصفت  دمحم  خیش  سپ  دندوب . )  هدومرف 
ماقم دیاب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  نایعیش  هک  دوش  یم  هتسناد  ناتساد  نیا  زا  تسا .  يدرجورب  ياقآ  مالّسلا  هیلع  تجح  ترضح 

هعجارم وا  هب  یهلا  ماکحا  هیعرـش و  فیاظو  نتـسناد  رد  دـننک و  ینادردـق  وا  زا  دـننادب و  دوخ  ماما  بیان  ار  وا  دنـسانشب و  ار  لداع  هیقف 
هیلع تجح  ترـضح  هدـش ،  لقن  نانجلا  حـیتافم  باتک  رد  هک  يدادـغب  یلع  جاح  ناتـساد  رد  دـنناد و  ماـما  مکح  ار  وا  مکح  دـنیامن و 
نسح دمحم  خیش  ینیمظاک و  نیـسح  دمحم  خیـش  يراصنا و  یـضترم  خیـش  ینعی  فرـشا  فجن  عجارم  هک  دومرف  یلع  جاح  هب  مالّـسلا 

 . تسا لوبق  يدناسر  اهنآ  هب  نم  قح  زا  هچنآ  دومرف  زین  دننم و  ءالکو  یقورش ، 

راک رخآ  زا  سرت   - 89

هموح رد  ناشیا  هک  یتاقوا  هک  تسا  نآ  شا  هصالخ  هک  دـندومن  لقن  ینالوط  یناتـساد  یلاعت  هّللا  هملـس  یـسیروم  رهچونم  ياقآ  بانج 
 ( گرم هدامآ  رضتحم (  تخس و  ضیرم  هیرق  نآ  لها  زا  دمحا ) )  مان ( (  هب  یناوج  دندوب  لوغشم  يراگزومآ  هب  ریسا  هیرق  رد  ناتسرال 

رایسب نیقلت  زا  سپ  یتخس  هب  ار  ُهّللا ) )  ِالا  َهِلاال  هبیط ( (  هملک  دیوگ و  یم  نیقلت  اروا  رهچونم  ياقآ  شراضتحا  تلاح  رد  سپ  دوش  یم 
یمن ار  هّللا ) )  یلو  یلع  هلمج ( (  یلو  دـیوگ  یم  مه  ار  هلآ ) )  هیلع و  هّللا  یّلـص  هـّللا  لوـسر  دـمحم  هـلمج ( (  نـینچمه  دـیوگ و  یم 

یب امغا و  تلاح  کی  رد  نآ  زا  سپ  میوگ  یمن  تفگ  شنابز  هب  مه  دعب  میوگ و  یمن  هک  درک  هراشا  شرـس  هب  رارـصا  زا  سپ  دیوگ و 
يرتسب ناتـسرامیب  رد  دندرب و  زاریـش  هب  ار  وا  هکنیا  ات  دوب  تلاح  نامه  هب  زور  دنچ  دـندش و  قرفتم  شفارطا  زا  همه  تفرورف و  یـشوه 

نیقلت وت  هب  هک  يزور  نآ  متفگ  متفر و  وا  ندید  هب  سپ  دیدرگ .  جراخ  ناتـسرامیب  زا  دـش و  بوخ  شلاح  زور  دـنچ  زا  سپ  دـندومن و 
یتـشحو سرت و  تلاـح  نم  شـسرپ  نیا  ندینـش  زا  دـمحا ) )  يدرک ( ( ؟  یم  يراددوـخ  هّللا ) )  یلو  یلع  نتفگ ( (  زا  ارچ  متفگ  یم 
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يریجنز تروص  هب  تداهـش  هک  مدید  دیدرک  یم  تداهـش  نیقلت  ارم  امـش  هک  عقوم  نآ  رد  تفگ  دیزگ و  ار  دوخ  بل  دـش و  شـضراع 
 ) ) موـس هقلح  يور  و  ِهّللا ) )  ُلوُـسَر  ٌدَّمَُحم  مود ( (  هقلح  يور  و  ُهّللا ) )  ـِالا  َهِلاـال  لّوا ( (  هقلح  يور  هک  روـطق  هقلح  هس  ياراد  تـسا 
روآ تشحو  وا  لکیه  هک  يوید  تسد  رد  موس  هقلح  طسو و  رد  مود  هقلح  دوب و  نم  تسد  رد  لوا  هقلحو  دوب  هتـشون  ِهّللا ) )   ُ ِّیلَو  ُ ِّیلَع
 ) ) امـش نیقلت  اب  نم  تسا .  نآ  رد  نم  هنیدـقن  لوپ و  مامت  مدرک  یم  ساـسحا  نم  هک  دوب  يا  هسیک  شرگید  تسد  رد  دـشاب و  یم  دوب 

ار ریجنز  تروصوید  نآ  میوگب  ار  هّللا ) )  ّیلو  یلع  هلمج ( (  متـساوخ  یم  نوچ  متفگ و  ار  ِهّللا ) )  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  و ( (  ُهّللا ) )  ـِالا  َهِلاـال 
سرت زا  مه  نم  مرب ،  یم  تسا  هسیک  نیا  رد  هک  ار  وت  یکناـب  رتفد  لوپ و  ماـمت  یتـفگ  رگا  تفگ  یم  دیـشک و  یم  متـسد  زا  یتخـس  هب 

مداد یمن  تسد  زا  ار  دیحوت  هقلح  تلاح  نآ  اب  متشاد  میاهلوپ  هب  يدایز  تبحم  تلاح ،  نآ  رد  متفگ و  یمن  دربن  ارم  یئاراد  مامت  هکنیا 
يور ار  كرابم  ياپ  دـیدرگ و  رهاظ  باذـج  ینارون و  يدیـس  هاگان  هک  مدوب  دـیدش  یتحاران  شکمـشک و  نیا  رد  مدرک و  یمن  اـهر  و 
ریجنز مامت  تخاس  اهر  ار  ریجنزو  دز  يدایرف  دش  هدرـشف  هدوب و  راوگرزب  نآ  ياپ  ریز  شتـسد  تروصوید  نآ  هکنیا  لثم  دراذگ  ریجنز 

ناتـساد ریظن  مدید  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  قرع و  قرغ  ار  دوخ  دش و  زاب  ممـشچ  هک  یتقو  ات  دـش  هچ  مدـیمهفن  رگید  دـمآ  نم  تسد  هب 
ياه هقالع  رب  راکشآ و  ایند  هب  اهنآ  دیدش  هقالع  رمع  رخآ  رد  هک  یـصاخشا  هب  عجار  ما  هدینـش  نیقثوم  زا  زین  يرگید  ياهناتـساد  روبزم 

ییاهناتـساد نینچمه  تسا و  مالک  لوط  بجوم  مزال و  ریغ  اهنآ  لقن  دـندرم و  اهنآ  زا  رفنت  راهظا  راکنا و  اب  هکلب  بلاـغ  یناـمیا  ینید و 
هک دوش  یم  لقن  شـش  تیاکح  باب 14 ،  خـیراوتلا ،  بختنم  باتک  زا  ناتـساد  کی  اهنت  تسا ،  هدـش  لقن  هربتعم  بتک  رد  هراب  نیا  رد 

نادهـشاو هلمج ( (  هب  دندیـسر  نوچ  دندناوخ  یم  شیارب  هلیدـع  ياعد  شراضتحا  ماگنه  ملع  لها  زا  یـصخش  تسا :  نیا  شا  هصالخ 
فرح لوا  نیا  تفگ  یم  وا  دندرک و  یم  نیقلت  ار  وا  هبترم  هس  ات  مرادن  لوبق  ینعی  تسا  فرح  لوا  نیا  تفگ  رـضتحم  راربالا ) )  ۀمئالا 
هرجح هشوـگرد  هک  یقودنـص  هب  هراـشا  تـسد  اـب  درک و  زاـب  ار  شیاهمـشچ  تـفرگ و  ار  شندـب  ماـمت  قرع  يا  هـظحل  زا  سپ  تـسا . 

وا زا  ار  نآ  ببس  نوچ  درک و  شا  هراپ  دنداد و  وا  هب  سپ  دندروآ  نوریب  هقرو  کی  نآ  نایم  زا  و  دندرکزابارنآ .  رـس  درکرما  ودومندوب 
ۀمئالا نادهشاو  وگب ( ( :  دیتفگ  یم  نم  هب  تقوره  مدوب ،  هتفرگ  دنس  وا  زا  مدوب و  هداد  ضرق  ناموت  جنپ  یـسک  هب  نم  تفگ  دندیـسرپ 

یتفگ ار  تداهش  هملک  نیا  رگا  دیوگ  یم  هتفرگ  تسد  هب  ار  دنس  نیمهو  هداتسیا  قودنـص  رـس  يدیفـس  شیر  مدید  یم  راربالا ) ) . . . 
نم رب  ادخ  نوچ  میوگب و  ار  تداهش  نیا  هک  مدش  یمن  یـضار  متـشاد  دنـس  نآ  هب  هک  یتبحم  ترثک  زا  نم  منک ،  یم  هراپ  ار  دنـس  نیا 
نیا ندینـش  زا  زیزع !  هدـنناوخ  مرادـن .  تداهـش  هملک  نتفگ  زا  یعناـم  رگید  مدرک و  هراـپ  مدوخ  ار  دنـس  نآ  داد  افـش  ارم  داـهن و  تنم 

هب يدنم  هقالعو  ایند  بح  شلد  رد  هکنیا  زا  دسرتب  دیاب  سپ  فوخ  تلاح  اما  دوش ،  ادیپ  وا  رد  ودره  ءاجر  فوخ و  تلاح  دیاب  ناتـساد 
دروم هچنآ  هلیسو  هب  رگم  تسین  یهار  رشب  رب  ار  نیطایـش  نوچ  دندرگ  طلـسم  دنبای و  هار  وا  رب  نیطایـش  هلیـسو  نادب  هک  دشاب  هیناف  روما 

هک يروط  هب  دشاب  رتشیب  ترخآ  يارـس  بح  ماما و  لوسر و  ادخ و  بح  ًالقا  ای  دشاب  یلاخ  ایند  بح  زا  لد  دیاب  سپ  تسوا  هیبلق  هقالع 
ياه هقالع  ریاس  دالوا و  لام و  زا  ار  دوخ  نید  دـشابن و  رادرب  تسد  هیهلا  ياه  هقالع  زا  یلو  دـنک  رظنفرـص  هیویند  ياه  هقالع  زا  دـناوتب 

هک يا  هبطخ  رخآ  رد  دـشابن .  شنید  زا  مها  شلد  رد  دـنک و  دوـخ  نید  يادـف  ار  همه  دـشاب  رـضاح  هک  يروـط  هب  دـناد  رتزیزع  هیوـیند 
نینچ هدومن  لقن  رابخالا  نویع  باتک  رد  قودص  خیـش  دومرف و  ءاشنا  ناضمر  كرابم  هام  تلیـضف  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

ما هیرگ  دومرف  دیـسرپ  ار  ترـضح  نآ  هیرگ  ببـس  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تسیرگ ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  رکذ 
رب یتبرـض  قلخ  نیرت  یقـش  یـشاب ،  یم  زامن  لوغـشم  هک  یلاح  رد  ار  وت  منیب  یم  دـسر  یم  وت  هب  هام  نیا  رد  هک  تسا  ییاهتبیـصم  يارب 

هیلع هّللا  یّلص  ِهّللا  َلوُسَر  ای  مالّسلا  هیلع  َنینمْؤُْملاُریمَا  َلاقَف  دزاس ( ( :  یم  نیگنر  تبرـض  نآ  نوخ  زا  ار  وت  شیر  دنز و  یم  ترـس  قرف 
زا دندیسرپ  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ینعی ( ( :  َِکنید . ) )  ْنِم  ِۀَمالَس  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  َلاقَف  ینید  ْنِم  ٍۀَمالَـس  یف  َِکلذَو  هلآ  و 
ادخ لوسر  سپ  تسا ؟  تمالس  هب  نم  نید  ایآ  موش ،  یم  دیهش  دننز و  یم  مرـس  رب  تبرـض  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

صخـش رـس  رب  هچره  دـشاب  تمالـس  هب  صخـش  نید  رگا  ینعی  تسا (  ملاس  وت  نید  یلب  دومرف  داد و  تراشب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
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شتسار تسد  هکنیا  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  مالّسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  تسا . ) )  لهس  شناج  یتح  دوش  هتفرگ  وا  زا  ای  دیآ 
ِنیمَْالا ِرِهاّطلا  ِِّیبَّنلا  ِلَْجن  ِنیقَْیلا  ِقِداص  ٍماِما  ْنَعَو  ینید  ْنَع  ًاَدبَا  یماُحا  ّینِا  ینیمَی  اوُُمتْعَطَق  ْنِا  ِهّللاَو  رعـش :  دومرف :  ار  رعـش  نیا  دندیرب  ار 

هک مماـما  زا  منیدزا و  منک  یم  تیاـمح  متـسین و  رادرب  تسد  دوـخ  نید  زا  نم  دـندیرب  ار  متـسار  تسد  رگا  مـسق !  ادـخ  هـب  ینعی ( ( : 
ْیَشَْخت ِسْفَن ال  ای  رعش :  دومرف :  دندرک  ادج  ار  راوگرزب  نآ  پچ  تسد  نوچ  و  تسا . ) )  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  دنزرف  وگتسار و 

سفن هب  باطخ  ینعی ( ( :  راّنلاَّرَح  َِّبر  ای  ْمِِهلْـصَاَف  يراسَی  ْمِِهیْغَِبب  اُوعَطَق  ْدَق  ِراتْخُْملا  ِیَّسلا  ِدـّ ِِّیبَّنلا  َعَم  ِراّبَْجلا  ِۀَـمْحَّرلِاب  يرِْـشبَاَو  ِراّفُْکلا  َنِم 
لوسر اب  ندوب  تسا و  هدـننک  یفـالت  هک  راگدـیرفآ  ترـضح  تجح  رب  سرتم و  راـفک  تیذا  رازآ و  زا  سفن !  يا  دومرف :  دومن و  دوخ 
بلطم هصالخ  و  ار . ) )  خزود  شتآ  ترارح  ناشیا  هب  ناـشچب  ایادـخ !  دـندیرب  ملظ  هب  ار  مپچ  تسد  راـفک  شاـب ،  داـشلد  شراوگرزب 
يارـس شماما و  لوسر و  ادخ و  هب  شا  هیبلق  هقالع  دشاب و  زیچان  صخـش  نید  ربارب  رد  يرازآ  ررـض و  یتیمورحم و  عونره  دـیاب  هکنیا : 

ُضِّحَُمی مالّـسلا ال  هیلع  ِقِداّصلا  نَعَو  تسین ( ( .  تسرد  شنامیا  دـشابن  نینچ  رگا  دـشاب و  هدوب  شناـج  یتح  زیچ  همه  زا  شیب  ترخآ 
هیلع و هّللا  یّلص  ِِّیبَّنلا  ِنعَو  ْمُهّلُک ( ( . ) )  ِساّنلا  َنِمَو  ِِهلامَو  ِِهلْهَاَو  ِهَِدلَوَو  ُِماَو  ِهّ ِهیبَاَو  ِهِسْفَن  ْنِم  ِْهَیِلا  َّبَحَا  ُهّللاَنوُکَی  یّتَح  ِهّللِاب  َنامیالَا  ٌلُجَر 

هیلع قداص  ماما   ( ) ) 42 َنیعَمْجَا ( ) )  ِساّنلاَو  ِهَِدلَوَو  ِِهلْهَاَو  ِْهیََوبَاَو  ِهِسْفَن  ْنِم  ِْهَیِلا  ُّبَحَا  َنوُکَا  یّتَح  ٌْدبَع  َّنَنِمُْؤی  ِهِدَِـیب ال  یـسْفَن  يذَّلاَو  هلآ 
شلام و لهاو و  دنزرف  شردام و  ردپ و  شدوخ و  زا  وا  دزن  رد  دنوادخ  هکنیا  ات  ار  ادخ  هب  نامیا  صخـش ،  هدرکن  صلاخ  دومرف  مالّـسلا 

ناـمیا اـمتح  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  هب  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  و  دـشاب ( ( . ) )  رتـبوبحم  ناـمدرم  همه  زا 
ود نیا  و  مشاب . ) )  رتبوبحم  نامدرم ،  همه  زا  شدنزرف و  شلها و  شردام و  ردپ و  شدوخ و  زا  شدزن  رد  نم  هکنیا  ات  يا  هدـنب  هدرواین 

ٌةَراِجتَو اهوُُمْتفرَتَْقا  ٌلاْومَاَو  ْمُُکتِریشَعَو  ْمُکُجاوْزَاَو  ْمُُکناوِْخاَو  ْمُُکئاْنبَاَو  ْمُکئابآ  َناک  ْنِا  ُْلق  هبوت ( :  هروس  زا  هیآ 25  اب  تسا  قباطم  ثیدح 
َمْوَقْلا يِدـْهَی  ـال  ُهّللاو  ِهِْرمَاـِب  ُهّللاَِـیتْءاَی  ّیتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ٍداـهَجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهّللا  َنِم  ْمُْکَیِلا  َّبَحَا  اـهَنْوَضَْرت  ُنِکاـسَمَو  اـهَداسَک  َنْوَشَْخت 

یتراجتو دیا  هدروآ  تسد  هب  هک  یلاوما  امش و  شیوخ  موق و  نارسمه و  نارداربو و  نادنزرف  ناردپ و  رگا  وگب  ینعی ( ( :  َنیقِـساْفلا . ) 
سپ وا  هار  رد  داهج  وا و  لوسر  ادخ و  زا  دشاب  رتبوبحم  امـش  رظن  رد  دیدنم  هقالع  اهنادـب  هک  ییاهنکـسم  دیـسرت و  یم  نآ  داسک  زا  هک 
دیاب هلمجلاب  و  دنک . ) )  یمن  تیاده  ار  راکهبت  مدرم  دنوادخ  دـیامن )  امـش  تبوقع  هب  رما  دروایب (  ار  دوخ  نامرف  ادـخ  ات  دیـشاب  رظتنم 
دشاب يورخا  یقاب  روما  ماماو و  لوسر  ادخ و  هب  هقالع  زا  رتشیب  يویند  یناف  روما  یناسفن و  تاوهش  هب  شا  هیبلق  هقالع  هک  یـسک  تسناد 
هیویند تایح  تدم  رد  رگا  دـشورف و  یم  ایند  هب  ار  دوخ  نید  ابلاغ  دـمآ و  دـهاوخ  شیپ  شیارب  یتاناحتما  ینعی  تسا ؛  دـیدش  رطخ  رد 

لضف و هکنیا  رگم  دـیدرگ  لقن  روبزم  ناتـساد  رد  هچنانچ  تسا  نیطایـش  دربتـسد  رطخ  رد  شرمع  رخآ  تعاـس  درذـگب  تمالـس  هب  شا 
هکنیا راگدیرفآ و  ترضح  هاگرد  هب  ياجتلا  عرـضت و  زج  تسین  يا  هراچ  دیامن و  يریگتـسد  رطخ  عقاوم  رد  دیامرف و  يرای  یهلا  فطل 

نوچ ینعی ( ( :   ( . 43 ِنامی ( ) )  ْالا  یَلَع  َتام  ََّحلَاَو  اعَد  اذِاَف  دومرف ( ( :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنانچ  دیامرف  ظفح  ار  نامیا  شدوخ 
نیـسپاو زور  هک  مراد  شیب  مغ  یتعاس  ره  نونک  رعـش :  درمیم . ) )  یم  نامیا  رب  اعد ،  رد  دنک  رارـصا  دناوخب و  ار  ادخ  دنک و  اعد  هدنب 
رادهگن منامیا  رون  تفطل  هب  رادهگن  مناطیـش  تعاس ز  نآ  رد  هد  یئرادیب  ار  هدنب  تلفغ  هد ز  یئرای  ایادـخ  تعاس  نآ  رد  مراد  شیپ  رد 

اما شومارف و  تمان  نکم  مناج  رد  وت  شوهاقل  ناز  دـنامن  مناج  رد  وچ  برای  ریگ  متـسد  راذـگم  ورف  بل  رب  عزن  رد  دـسر  نم  ناـج  وچ 
ار مالّسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  دروآ و  نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  صالخا  قدص و  يور  زا  هک  یـسک  تسناد  دیاب  سپ  ءاجر  تهج 
نآ تشاد و  رواب  ار  ترخآ  يارس  زین  دش و  رادتسود  لد  ناج و  زا  ار  اهنآ  تسناد و  وا  یحو  ندناسر  هطـساو  وا و  ججح  ادخ و  يایلوا 
هب دـیدرگ ،  دـنموزرآ  رادتـسود و  ار  هّللاءاـقلو  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  راوـج  تشهب و  هب  ندیـسر  تسناد و  اـیند  زا  مها  هکلب  مهم  ار 
زا تعاطا  يارب  ندـش  رـضاح  راگدرورپ و  يارب  تیدوبع  عوضخ و  نآ  همزـال  هک  دریگ  ياـج  وا  لد  رد  تبحم  ناـمیا و  نیا  هک  يروط 

نآرق رد  هچنانچ  راگدرورپ  دش و  دهاوخن  نیطایش  دربتـسد  هلمح و  دروم  دهدن  تسد  زا  دنامب و  رمع  رخآ  ات  رگا  ینامیا  نینچ  تسوا ، 
 : ) ) ینعی  ( 44 ٌمیحَر ( )  ٌفُؤََرل  ِساّنلِاب  َهّللا  َّنِا  ْمُکَنامیا  َعیـُضِیل  ُهّللا  َناک  امَو  دومرف ( :  دـهاوخ  يرای  ار  نم  ؤم  هدـنب  هداد  هدـعو  دـیجم 
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ِیف ِِتباّثلا  ِلوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهّللا  ُّتِبَُثیَو  تسا ( . ) )  میحر  نابرهم و  امتح  نامدرم  هب  دنوادخ  ار ،  امـش  نامیا  دنک  یمن  عیاض  دـنوادخ 
هک مکحم  تسار و  نخس  ببس  هب  دندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  دنوادخ  دراد  یم  راوتسا  تباث و  ینعی ( ( :   ( 45 ِةَرِخْالاَو ( )  اْینُّدلا  ِةویَْحلا 
 : دومرف هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یشایع  ریـسفت  رد  ترخآ . ) )  يارـس  رد  هیویند و  تایح  رد  دشاب  نامیا  نامه 

ادـخ یلو  دریگب  ار  وا  نامیا  ات  دـیآ  یم  وا  پچ  تسار و  تمـسزا  دوش و  یم  رـضاح  ام  ناتـسود  زا  یـصخش  گرم  تعاـس  رد  ناـطیش 
ود رد  تسا و  هدش  دراو  بلطم  نیا  رد  يرایسب  تایاور  دومرف و  توالت  ار  هیآ  رخآ  ات  ُهّللا )  ُِتبُّثیَو  هدومرف ( :  هچنانچ  تشاذگ  دهاوخن 

 . تسا رایسب  نآ  ریظن  دیدرک و  هظحالم  ار  ناطیش  رش  زا  نداد  تاجن  ندرک و  يرای  دش  لقن  هک  یناتساد 
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دش عقاو  يا  هلزلز  لبق  لاس  یس  رد  ابیرقت  تسا )  ناتسکاپ  ءزج  نونکا  ناتـسچولب (  هتیوک  رد  هک  دندرک  لقن  روبزم  يولوم  بانج  زین  و 
اریمح مان ( (  هب  یقت  دمحم  ازریم  رسپ  فیرش  دمحم  ازریم  ههام  شش  رتخد  دندش ،  كاله  رفن  دودح 75000  رد  بارخ و  رهش  مامت  و 

ودـنه و ناناملـسم و  زا  داسجا  ماـمت  درک  مکح  سیلگنا  تموکح  زور ،  تفه  نتـشذگ  زا  سپ  تسا  هدوب  هراوهگ  رد  هلزلز  ماـگنه  ( ( 
هناخ لحم  هب  هک  دنک  یم  سامتلا  شرهوش  هب  یلعبجر ،  رتخد  درمز ) )  مان ( (  هب  هچب  ردام  دـننازوسب ،  مه  اب  تسه  هچره  اه  هقرف  ریاس 

هب نهآ  ریت  ود  دـننیب  یم  دـننک  یم  رفحار  لحم  هک  یتقو  دوشن ،  هتخوس  اجکی  دونه  اب  ات  دروایب  ار  شا  هچب  هزانج  هناـشن  يور  زا  دور و 
دکم و یم  ار  نآو  دشاب  یم  هچب  ناهد  نایم  یخولک  هدـش و  هچب  يور  رب  فقـس  نتخیرزا  عنام  هتفرگ و  رارق  هراوهگ  يالاب  اپیلچ  لکش 

یم رادومن  شیناشیپ  رد  مخز  نآ  راثآ  تسا  هدـنز  هک  نونک  ات  هدـش و  مخز  نآ  هب  یخولک  تباصا  رثا  رد  هچب  یناشیپ  زا  يرادـقم  اـهنت 
 . تسام ناگتسب  زا  روبزم  هداوناخ  دشاب و 
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نینم ؤملاریما  ترضح  تبحم  دوب و  روهشم  یلع ) )  بحم  مان ( (  هب  ناکین  زا  یصخش  راهدنق  رد  دندرک  لقن  روبزم  يولوم  بانج  زین  و 
 ) ) یلع بحم  دنتفگ  یم  وا  هب  هاگره  هک  يروط  هب  دوب  هدیسر  راوگرزب  نآ  هب  قشع  هجرد  هب  هدرک و  هطاحا  ار  وا  لد  مامت  مالّـسلا  هیلع 
یم شلسغ  هناخلاسغ  رد  تفر ،  ایند  زا  نوچ  دیدرگ و  یم  يراج  شکـشا  رایتخا  یب  دش و  یم  جراخ  یعیبط  لاح  زا  شاب ) )  یلعرادیب 
دنلب شتـسار  تسد  هاگان  شاب ) )  یلعرادیب  یلع ( (  بحم  تفگ  دز و  ادص  ار  وا  لاح  نآ  رد  یقیفر  دندرک ،  یم  هیرگ  شیاقفر  دنداد 

هرظنم نآ  نوچ  دندمآ و  اشامت  يارب  هتسد  هتسد ،  راهدنق  نایعیـش  دش  شاف  عوضوم  نیا  نوچ  تشاذگ  دوخ  هنیـس  رب  مارآ  مارآ ،  دش و 
رـس رب  وت  مان  رگ  رعـش :  دوب :  شا  هنیـس  يور  شتـسد  روطنیمه  نداد  لسغ  رخآ  ات  دندش و  یم  نایرگ  قوش  يور  زا  همه  دـندید  یم  ار 

مامت رب  یهلا  مهم  هضیرف  مالّـسلا  مهیلع  تیبلها  ریاس  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  یتسود  مناور  زا  دـیآرب  دایرف  دـنیوگب 
هدش و هدرمش  نامیا  سفن  هکلب  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  همزال  هرتاوتم  رابخا  رد  هدش و  نایب  تلاسر  رجا  دیجم  نآرق  رد  تسا و  ناناملسم 

ردو هعجارم  دلج 7  راونالاراحب ،  باتک  هب  قیاقح  نیا  نتـسناد  يارب  تسا و  هدـش  هداد  هدـعو  ترخآ  ایند و  رد  همیظع  راثآ  نآ  يارب  زا 
 ( یبْرُْقلا ِیف  َةّدَوَْملا  ِالا  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَاال  ُْلق  هیآ ( :  لیذ  فاشک  ریـسفت  رد  هماع  گرزب  رـسفم  ققحم و  هک  ار  یثیدـح  اهنت  ماـقم  نیا 
اب سکره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوش :  یم  يروآدای  هدومن  لقن  وا  زا  شریبک  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماماو  هدرک  لقن 

ریکن و توملا و  کلم  تسا و  هدرم  لماک  نامیا  اـب  هبوت و  اـب  هدـش و  هدـیزرمآ  دیهـش و  دریمب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  لآ  یتسود 
ود شربق  رد  فافز و  هلجح  هب  سورع  ندرب  دـننام  دـنرب  یم  تشهب  هب  مارتحا  مارکا و  اب  ار  وا  دـنهد و  یم  تشهب  هب  تراـشب  ار  وا  رکنم 

هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تنـس  رب  دهد و  یم  رارق  تمحر  هکئالم  ترایز  لحم  ار  شربق  دنوادخ  دوش و  یم  زاب  تشهب  يوس  هب  رد 
رب تمایق  زور  تسا و  هدرم  رفاک  دریمب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  ینمشداب  سکره  دیشاب  هاگآ  تسا  هدرم  نیملسم  تعامج  هلآ و 
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ادـخ و تبحم  بوجو  هلمجلاب  و   ( . 46 دیـسر (  دهاوخن  وا  ماشم  هب  تشهب  يوب  تسا و  هرهب  یب  ادخ  تمحر  زا  هدـش  هتـشونوا  یناشیپ 
هکنیا تسا و  تبحم  بتارم  نتـسناد  تسا  مزال  نآ  يروآداـی  هک  يزیچ  تسا  یهیدـب  نآ  تاـکرب  مالّـسلا و  مهیلع  دـمحم  لآ  لوسر و 

هب و  قشع .  هبترم  هب  دـسرب  ات  تسا  تبحم  نیا  تدـش  توق و  راـبتعا  هب  نآ  همیظع  راـثآ  زا  يدـنم  هرهب  نکل  تسا  بجاو  نآ  لوا  هبترم 
دهاوخن یهلا  تمحر  زا  يرود  يدبا و  تکاله  رد  دریمب  نآ  اب  دشاب و  هتشاد  لد  رد  یقیقح  تبحم  هّرذ  کی  یسک  رگا  رگید :  ترابع 

رازه دصیس  زا  سپ  دنچره  دوش  یم  عمج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  ینعی  دوخ  نابوبحم  اب  دوب و  دهاوخ  تاجن  لها  تبقاع  دنام و 
هب دوش  شبیصن  تبحم  هلماک  هبترم  یسک  رگا  هدش و  حیرصت  بلطم  نیا  هب  ثیدح  رد  هچنانچ  دشاب  تمحر  زا  يرود  ای  باذع  رد  لاس 
دنک هطاحا  ار  وا  لد  مامت  ترخآ )  يارـس  نامیا و  لها  یتسود  وا و  لآ  لوسر و  یتسود  تسا (  وا  هب  عجار  هچره  ادخ و  یتسود  هکنیا 

زا ار  دنزرف  نز و  هکنیا  لثم  دـشاب  یهلا  تهج  هب  ادـخ و  يارب  دـشاب  رگا  دـشابن و  شلد  رد  ادـخ  ریغ  هب  هیبلق  هقالع  یتسود و  يا  هّرذ  و 
هار رد  نآ  قافنا  ببـس  هب  تسادـخ  هب  برقت  هلیـسو  هکنیا  ثیح  زا  ار  لام  دراد  تسود  تسادـخ  ياطع  تمعن و  تناـما و  هکنیا  تهج 

تفگ ناوت  یم  تسین و  یباجح  چیه  شیارب  لصتم و  دوخ  یقیقح  بوبحم  اب  گرم  تعاس  زا  یـصخش  نینچ  هتبلا  دراد و  تسود  ادـخ 
نیا هب  هک  تسا  یناسک  هب  عجار  هدش  رکذ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیش  ناتسود و  تاداعـس  تاجرد و  تاماقم و  اهنآ  رد  هک  یتایاور 
 ( ( ُۀَضَرَتْفُْملا ُۀَعاّطلا  ُلَبُْقت  ْمُِکتالاوُِمبو  هلمج ( ( :  دزن  هعماج  ترایز  حرش  رد  همحرلا  هیلع  لوا  یـسلجم  دنـشاب .  هدیـسر  تبحم  زا  هبترم 

رب هلاد  تایاور  ینعی ( ( :  ُقْشِعْلا . ) )  اَهاْصقَاَو  انِسُْفنَا  ْنِم  اْنَیِلا  َّبَحَا  اُونوُکَی  ْنَا  اِهِبتارَم  ُّلَقَاَو  ٌةَِرتاوَتُم  ِةَّدَوَْملا  ِبوُجُِوب  ُرابْخَْالاَو  هدومرف ( ( : 
یّلص دمحم  لآ  هک  تسا  نآ  یتسود  بتارم  نیرتمک  تسا و  یعطق  ینعی  تسا ؛  رتاوتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  یتسود  بوجو 
قشع یناوج  ینک و  یقشاع  رگا  يدعـس  رعـش :  تسا :  قشع  نآ  هبترم  نیرخآ  و   ( 47 دـشاب (  ام  ناج  زا  رتبوبحم  اـم  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا 
رامـش یب  بتارم  ار  تبحم  دیوگ  بح  رون  رد  هینامعن  راونا  باتک  رد  يرئازج  ثدحم  و  ص )  دـمحم (  لآ  تسا و  سب  ص )  دـمحم ( 

نساحم و ندینـش  ندرک و  رظن  زا  دوش  یم  لصاح  نآ  تسا و  ناسحتـسا ) )  لوا ( ( :  درمـش :  ار  نآ  ناوت  یم  هبترم  جـنپ  رد  یلو  تسا 
 : ) ) موس وا .  اب  یناحور  سناو  تفلا  بوبحم و  يوس  هب  تسا  لد  لـیم  نآ  و  تدوم ) )  مود ( ( :  بوبحم .  هلیمج  تافـص  تـالامک و 
تبحم رد  يدایز  هک  قشع ) )  مراـهچ ( ( :  دریگب .  ار  لد  همه  بوبحم  تبحم  هک  يروط  هب  لد  رد  تبحم  نتفرگ  ياـج  ینعی  تلخ ) ) 
ندـشن تفای  نآو  تسا  هلو ) )  مجنپ ( ( :  دـشاب .  شرطاخ  رد  بوبحم  امئاد  دوشن و  لفاغ  بوبحم  دایزا  هظحل  کی  هک  يروط  هب  تسا 

قیبطت یقیقح  تبحم  اـبو  هداد  حرـش  ار  بتارم  نیازا  کـیره  سپ  تسا ،  بوبحم  ریغ  هب  وا  ندـشن  یـضار  بحم و  لد  رد  بوبحم  ریغ 
رکذ يروآ  تفگش  ياهناتـساد  نشلگ 66  رد  يربـکا ،  رازلگ  باـتک  رد  نینچمه  و  تسا .  هدرک  لـقن  تبحم  لـها  زا  یبیاـجع  هدومن و 
مالک لوط  بجوم  باتک و  نیا  عضو  اب  یفانم  اهنآ  لقن  هدش و  هدید  اهنآ  ربق  دسج و  زا  ناشگرم  زا  سپ  هیتایح  راثآ  هک  یناسک  زا  هدش 

دوشن و عناق  نادـب  تسا  یقیقح  تبحم  زا  يدـح  ره  رد  زیزع  هدـنناوخ  هکنآ  یکی  تسا  زیچ  ود  بلاـطم  نیا  هب  هراـشا  زا  ضرغ  تسا و 
یمرب وا  هب  هچره  ادـخ و  یتسود  ینعی  یقیقح  بح  ربو  دـنک  جراخ  لد  زا  ار  تاوهـش  ایند و  یتسود  ینعی  يزاجم  ياهتبحم  دـنک  یعس 

نک هلدکی  لد  هلد  دص  هلدـکی  يا  رعـش :  دوشب .  شبیـصن  يرتشیب  هرهب  تبحم  ماقم  تاجرد  تاکرب و  زا  ات  دـیازفیب  دوخ  لد  رد  ددرگ 
زیزع هدنناوخ  هکنآ :  رگید  ضرغ  نک  هلگ  ام  زا  دـیاینرب  وت  ماک  رگ  ام  رد  رب  ایب  صالخا  هب  هظحل  کی  نک  هلی  دوخ  لدز  ار  نارگد  رهم 

بوبحم اـب  بحم  حور  دـش  دـیدش  تبحم  رگا  دـنادب  دوـشن و  رکنم  ار  نآ  دـنکن و  بجعت  شگرم  زا  سپ  یلع  بحم  تسد  تکرح  زا 
 ، دنک روهظ  بحم  زا  یتایح  راثآ  نینچ  رگا  سپ  تسا ،  تردق  تایح و  ندـعم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینعی  بوبحم  نوچ  دوش و  یم  لصتم 

 . تسین یتفگش  ياج 

تاداس نءاش  تمظع  زا  یناتساد   - 92

نآ تسرپ  تب  دونه  يا  هدـع  دنیـشن و  یم  يراـمع  رد  نکد  دابآردـیح   ( 48 ماظن (  يزور  هک  دـندرک  لـقن  روبزم  يولوم  باـنج  زین  و 
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یم شـضراع  يدوخ  یب  ترچ و  تلاح  نآ  رد  سپ  نامز )  نآ  یتنطلـس  تافیرـشت  موسرم  قبط  دـننک (  یم  لـمح  شود  هب  ار  يراـمع 
رارق ار  دوخ  يرامع  تاداس  شود  هب  هک  ینک  یمن  ایح  ماظن !  دیامرف :  یم  وا  هب  دـنیب  یم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دوش و 

یم هدـش ؟  عقاو  يریـصقت  ام  زا  رگم  دنـسرپ  یم  دـیراذگ .  نیمز  رب  ار  يرامع  دـیوگ  یم  دوش  یم  بلقنم  دـنک و  یم  زاب  مشچ  يداد ؟ 
ماظن ات  دنـشک  یم  شود  هب  ار  يرامع  دنروآ و  یم  ار  رگید  یعمج  سپ  دننک ،  دنلب  ار  يرامع  دنیایب و  يرگید  هدع  دیاب  نکل  هن  دیوگ 

دـبلط و یم  توـلخ  رد  دوباـهنآ ،  شود  رب  يراـمع  لوا ،  هبترم  رد  هک  ار  هدـع  نآ  سپ  شلزنم .  هب  ددرگ  یمرب  هتفر و  دوـخ  دـصقم  هب 
نالف لها  دـنهد  یم  باوج  دـییاجک ؟  زا  امـش  دـیوگ  یم  دـسوب و  یم  ار  ناشیور  هدومن و  هقناعم  ناشیا  اب  هدرک و  اهنآ  ندرگ  هب  تسد 

یم دنا .  هدومن  نطوت  دنا و  هدمآ  اجنیا  ناتـسبرع  زا  ام  دادجا  میناد  یم  ردقنیمه  دنیوگ  یم  دـیدوب ؟  اجنیا  قباس  زا  ایآ  دـسرپ  یم  هیرق . 
 . دندروآ دنتشاد  هچره  دندرک و  تعاطا  سپ  دیروآ  نم  دزن  دینک و  عمج  دیراد  ناتدادجا  زا  هک  یتاج  هتشون  دینک ،  صحف  دیاب  دیوگ 

یم مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  هب  اهنآ  بسن  هک  دنیب  یم  ار  ناشدادجا  همان  بسن  همانرجـش و  هتـشون  نآ  نیب  رد  ناطلس 
ياقآ هکلب  هداز  ناملـسم  هک  یلاح  رد  دیا  هدش  دونه  روطچ  امـش  دیوگ  یم  دتفا و  یم  هیرگ  هب  ماظن  دنتـسه ،  يوضر  تاداس  زا  دسر و 
موزل دنک .  یم  اطع  اهنآ  هب  يدایز  كالما  مه  ماظن  دـنوش ،  یم  يرـشع  ینثا  هعیـش  ناملـسم و  هدـش و  بلقنم  اهنآ  همه  دیناناملـسم ! ؟ 

ناهانگ لوا  دلج  رد  تسام و  بهذم  تایملسم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ياه  هّیرذ  تاداس و  هلیلج  هلـسلس  زا  مارتحا  مارکا و 
هملک باتک ( (  رد  تسا و  تاداسلا  لئاضف  باتک  رد  نآ  هلدا  رکذ  اب  بلطم  لیصفت  تسا و  هدش  هراشا  نآ  هب  محر  هلص  ثحب  رد  هریبک 
تسا هدرک  لقن  دندومن  هدهاشم  همیظع  راثآ  هرهاط  هیّرذ  هب  مارکا  تکرب  هب  هک  یصاخشا  ناتساد  تیاور و  لهچ  يرون  موحرم  هبیط ) ) 
 : ) ) ینعی  ( 49 یل ( ) )  َنوُِحلاّطلاَو  ِهّلل  َنوُِحلاّصلا  َيِدالْوَا  اُومرْکَا  دومرف ( ( :  هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  و 

نم هب  ناشباستنا  نم و  رطاخ  يارب  دنتـسین  نینچ  هک  یتاداس  دـیراد و  یمارگ  ار  اهنآ  ادـخ  يارب  دنتـسه  اوقت  حالـص و  لـها  هک  یتاداـس 
 ( ( . دیراد یمارگ 

لولسم يافش  لضفلاوبا و  تمارک   - 93

البرک هب  ار  وا  مردپ  میدیدرگ .  دیماان  نامرد  زا  دش و  لولـسم  یگچب  رد  قاحـسا  دمحم  مردارب  هک  درک  لقن  روبزم  يولوم  بانج  زین  و 
ار وا  گرم  ای  ءافش  دنوادخ  زا  هک  تساوخ  راوگرزب  نآ  زا  تسب و  سدقم  حیرض  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  مرح  رد  درب و 

درک هاگن  شتروص  هب  ما .  هنسرگ  اباب  تفگ  هچب ،  دزن  تشگرب  هک  یماگنه  دش ،  زامن  لوغـشم  قاور  رد  دوخ  تسب و  ار  هچب  دهاوخب . 
گرزب نان  صرق  کیو  رانا  هناد  تشه  تساوخ و  رانا  زور  نآ  يادرف  دروآ و  نوریب  ار  وا  تسا ،  هتفای  افش  هدرک و  رییغت  شراسخر  دید 

يارب هک  يرفـس  رد  هدـنب  تسا .  يزاـبخ  لوغـشم  هزمح  ترـضح  رد  فجن و  نکاـس  نونکا  دـشن و  يربخ  ضرم  نآ  زا  ًالـصا  دروخ و 
وا زا  دادس  حالص و  عرو و  راثآ  مدرک و  تاقالم  ار  روبزم  قاحسا  دمحم  يولوم ،  بانج  قافتا  هب  مدش  فرـشم  هزمح  ترـضح  ترایز 

 . دوب راکشآ 

دبای یم  ماود  عمش  ییانشور   - 94

هام ياهبـشو  دومن  یم  توالت  وزج  تفه  زور  هنابـش  رد  اـبلاغ  تشاد و  يداـیز  هقـالع  دـیجم  نآرق  توـالت  هب  مرداـم  دومرف ،  لـقن  زینو 
ام دوب و  هدنامیقاب  عمش  تشگنا  دنب  کی  رادقم  هب  نادعمـش  رد  یبش  دوب .  زامن  اعد و  نآرق و  توالت  لوغـشم  دیباوخ و  یمن  ار  ناضمر 

جراخ شا  هناخ  زا  دیابن  یـسک  هک  دوب  هدش  نغدـق  تموکح  فرط  زا  نوچ  نکل  مینک ،  كرادـت  عمـش  لزنم  زا  جراخ  رد  میتسناوت  یم 
زا رادقم  نامه  یئانـشور  هب  مردام  دـندرک ،  یم  همیرج  دـندرب و  یم  نادـنز  هب  ار  وا  دـندید  یم  رازاب  هچوک و  رد  ار  یـسک  رگا  دوش و 

زامن ش زا  دشن و  مامت  عمـش  دناوخ  یم  اعد  نآرق و  مردام  هک  بش  رخآ  ات  هک  دنگوس !  ادخ  هب  دش .  دیجم  نآرق  توالت  لوغـشم  عمش 
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دش و مامت  تفر و  یـشوماخ  هب  ور  دیدرگ  دنلب  حبـص  ناذا  يادص  هکنیمه  دشن ،  مامت  زاب  میدش  ندروخ  يرحـس  لوغـشم  دش  غراف  هک 
 . داد ییانشور  مردام  تکرب  هب  ام  يارب  تعاس  هن  رادقم  هب  عمش  تشگنا  دنب  کی  هصالخ 

 ( ع ءادهشلادیس (  ترضح  يازع  رد  ریش  هیرگ   - 95

رد دومرف  هک  يریمـشک  یـضترم  دیـس  اقآ  موحرم  دنزرف  يریمـشک  يوضر  دـمحم  دیـس  جاح  بانج  راوگرزب  ملاع  زادـندرک  لقن  زین  و 
تهج نآ  ماـب  تشپ  دـید و  ار  نآ  لـخاد  نوریب  زا  ناوـت  یم  هک  تسا  يروـط  نآ  فارطا  تسا و  يا  هینیـسح  یهوـک  هنماد  هـب  ریمـشک 

زا یعمج  دوش و  یم  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يازع  هماقا  نآ  رد  اروشاع  مایا  هلاس  ره  تسا و  زاب  يرادـقم  اوه ،  ییانـشور و 
زا ار  شرس  هینیسح و  ماب  تشپ  دور  یم  دیآ  یم  يریش  کیدزن  هشیب  زا  مرحم  لوا  بشزا  دننک و  یم  يرادازع  دنوش و  یم  عمج  نایعیش 

تیفیک نیمه  هب  بش  ره  اروشاع  بش  ات  دزیر  یم  مه  رـس  تشپ  کشا  تارطق  درگن و  یم  ار  نارادازع  دـنک و  یم  لـخاد  هنزور  ناـمه 
اب دوـش و  یمن  فـالتخا  دروـم  هبتـشم و  تقو  چـیه  مرحم  لوا  هیرق ،  نیا  رد  دوـمرف  و  دور .  یم  سلجم  ناـیاپ  زا  سپ  دـهد و  یم  همادا 

يراوشاع رد  تاناویح  یـضعب  زا  نزح  راثآ  روهظ  تسا .  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  ینیـسح  يراوشاع  لوا  بش  دوش  یم  مولعم  ریـش  ندمآ 
بیجع ناتساد  کی  اهنت  زیزع  هدنناوخ  تریصب  یتدایز  يارب  اجنیا  رد  هدیدرگ و  لقن  نیقثوم  زا  هدش و  عقاو  ررکم  مالّـسلا  هیلع  ینیـسح 

نیدباعلا نیز  الم  دنوخآ  هرهاظ ( (  تاماقم  هرهاب و  تامارک  بحاص  لیبن  لماک  لیلج و  ملاع  دوش :  یم  لقن  يرون  هبیط  هملک  باتک  زا 
رد هک  داتفا  دنولا  هوک  هب  ام  روبع  میدرک ،  تعجارم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  رفس  زا  نوچ  دومرف :  هماقم ) )  هّللا  یلعا  یساملس 
یم رظن  نم  دـندش و  ندز  همیخ  لوغـشم  ناهارمه  سپ  دوب  راهب  مسوم  میدـمآ و  دورف  اجنآ  رد  سپ  تسا ،  هدـش  عقاو  نادـمه  یکیدزن 
رـس رب  یکچوک  همامع  هک  مدـید  ار  يدیفـس  نساحم  درمریپ  مدرک  لمءات  نوچ  يدیفـس  زیچ  هب  داتفا  ممـشچ  هاـگان  هوک  هنماد  هب  مدرک 

نایامن وا  زا  يزیچ  رـس  زجب  هک  هدیچ  یگرزب  ياهگنـس  نآ  رود  رب  تشاد و  عافترا  عرذ  راهچ  هب  بیرق  هک  هتـسشن  ییوکـس  رب  تشاد و 
ربخ دوخ  لاح  زا  ارم  دـمآ و  دورف  دوخ  ياج  زا  تفرگ و  سنا  نم  هب  سپ  مدومن  یناـبرهم  مدرک و  مالـس  متفر و  وا  کـیدزن  سپ  دوبن ، 

نوریب هبیجع  لاکشا  هب  دنا و  هتـشاذگ  دوخ  رب  هفلتخم  ياهمـسا  فیلاکت  هدمع  زا  نتفر  نوریب  تهج  هب  هک  تسین  هلاض  هورگ  زا  هک  داد 
وا دزن  رد  هدرک و  رایتخا  تلزع  اهنآ  زا  تدابع  رد  تغارف  يارب  ناـشیا  روما  تیـشمت  زا  سپو  هدوب  دـالوا  لـها و  وا  يارب  هکلب  دـنیآ  یم 
زا راسفتـسا  زا  سپ  دوب  هدـید  هک  یبیاجع  هلمج  زا  و  دوب .  اجنآ  رد  هک  تسا  لاس  هدـجیه  رـصع و  نآ  ياملع  زا  هیلمع  ياه  هلاـسر  دوب 

هلولو يادـص  هاگان  مدوب  برغم  زامن  لوغـشم  یبش  تشذـگ  يزیچ  هام و  جـنپ  نوچ  دوب ،  بجر  هام  اجنیا  هب  نم  ندـمآ  لوا  تفگ  اهنآ 
زا هدـش  رپ  ناـبایب  مدـید  تشد  نـیا  رد  مدوـمن  رظن  مداد و  فـیفخت  ار  زاـمن  مدیـسرت و  سپ  مدینـش ،  یبـیرغ  ياـهزاوآ  دـمآ و  یمیظع 

هفلتخم و تاناویح  ناشیا  رد  مدـید  نوچ  مدرک  بجعت  عامتجا  نآ  زاو  دـش  دایز  مفوخ  بارطـضا و  دـنیآ ،  یم  نم  هب  يور  تاـناویح و 
لحم نیا  رد  سپ  دننز  یم  هحیـص  یبیرغ  ياهادـص  هب  دـنطلتخم و  مه  اب  گرگ  گنلپ و  یهوک و  واگ  وهآ و  ریـش و  نوچ  دـنا  هداضتم 

شوحو نیا  عامتجا  ببس  هک  تسا  رود  متفگ  دوخ  اب  دندرک ،  یم  دایرف  هدومن  دنلب  نم  يوس  هب  ار  دوخ  ياهرـس  دندش و  عمج  نم  رود 
يا هثداح  گرزب و  يرما  يارب  رگم  تسین  نیا  دـنرد  یمن  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دـشاب  نم  ندـیرد  يارب  دننمـشد  مه  اب  هک  ناگدـنرد  و 

تبیـصم يارب  يرگ  هحوـن  عاـمتجا و  ناـغف و  داـیرف و  نیا  تساروشاـع و  بش  بشما  هک  دـمآ  مرطاـخ  هب  مدرک  لـمءات  نوـچ  بـیجع . 
نیسح متفگ  یم  متخادنا و  ناکم  نیا  زا  ار  دوخ  مدز  دوخ  رس  رب  متشادرب و  رس  زا  همامع  مدش  نئمطم  نوچ  تسا  ءادهشلادیس  ترـضح 
یضعب سپ  دنتفرگ  هقلح  ارم  رود  دندرک و  یلاخ  میارب  ییاج  دوخ  طسو  رد  تاناویح  سپ  تاملک .  نیا  لاثماو  نیـسح  دیهـش  نیـسح ، 

همه زا  رت  یـشحو  هک  اهنآ  سپ  دش ،  علاط  رجف  ات  میدوب  وحن  نیمه  هب  دنتخادنا و  یم  كاخ  رد  ار  دوخ  یـضعب  دندز و  یم  نیمز  رب  رس 
تسا ناشیا  تداع  نیا  تسا  لاس  هدجیه  تدم  هک  لاح  هب  ات  لاس  نآ  زاو  دندش  قرفتم  همه  ات  دنتفر  یم  بیترت  نیمه  هب  دنتفر و  دندوب 

تساـخرب و دـباع  هاـگنآ  ددرگ  یم  رهاـظ  نم  رب  لـحم  نیا  رد  اـهنآ  عاـمتجا  زا  سپ  دوش  یم  هبتـشم  نم  رب  اروشاـع  یهاـگ  هکنیا  یتح 
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دشاب نم  نامهیم  ادرف  مدرک  شهاوخ  وا  زا  دنک ،  كرادت  دوخ  يرحـس  يراطفا و  يارب  نان  صرق  ود  هک  تخورفا  شتآ  درک و  يریمخ 
هب دـش  بش  نوـچ  مشاـب  یم  وـت  ناـمهم  دـعب  زور  دیـسرن  يزیچ  ار  ادرف  رگا  مراد  ار  ادرف  يزور  تفگ  مرواـیب  شیارب  منک و  یخبط  هک 
زا حبـص  دـندش و  ایهم  بش  سپ  هدروخن .  یخوبطم  تساهلاس  هک  يزیزع  ناـمهم  تهج  هب  دـیزاسب  وکین  یماـعط  متفگ  دوخ  ناـهارمه 
الاب هوک  رب  باتـش  هب  هک  مدید  ار  يدرم  باتفآ  عولط  کیدزن  مدوب ،  بیقعت  لوغـشم  هتـسشن  ما  هداجـس  يور  نم  دندومن و  یخبط  جنرب 
یبآ ما  هنشت  تفگ  دیایب ،  هک  داد  زاوآ  ار  وا  سپ  روآ  نم  دزن  ار  وا  متفگ  تشاد  مان  رفعج ) )  هک ( (  دوخ  مداخ  هب  مدیسرت و  دور ،  یم 

تشگرب تفرگب ،  وا  زا  دباع  داد و  وا  هب  يزیچ  تفر و  دباع  دزن  نوچ  امـش .  دزن  هب  میآ  یم  هاگنآ  متفر  دباع  دزن  هب  نوچ  ناسر .  نم  هب 
يدمآ اجک  زا  یتسیک و  وت  يداد و  هچ  دباع  هب  یتشاد و  راک  هچ  دوب و  هچ  باتش  نیا  ببس  مدیسرپ  تسشن .  درک و  مالس  ام و  يوس  هب 

طخ تشاذگ  ملعم  دزن  دیرخ و  ارم  ینادمه  غابد  یجاح  نالف  دندیدزد  ارم  یکچوک  رد  تسا  ناجیابرذآ  يوخ  رهش  زا  نم  لصا  تفگ 
نینم ؤملاریما  ترـضح  باوخ  رد  هتـشذگ  بش  دومن ،  لقتـسم  داد و  هیامرـس  لایع و  ارم  سپ  تخومآ  نم  هب  ار  ینید  لـئاسم  نتـشون و 
متفگ تسا ،  دـنولا  هوک  رد  هک  يدـباع  هب  ناسرب  هزیکاپ  لـالح  درآ  نم  کـی  باـتفآ  عولط  زا  شیپ  دومرف  نم  هب  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع 

نم رب  بش  تقو  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  غابد .  یجاح  نالف  دزن  رد  هدومرف  ار  نآ  ندوب  هزیکاپ  تیلح و  مسانـشب  اجک  زا  موش !  تیادـف 
يردق نوچ  متخانـش  یمن  تسرد  ار  غابد  هناخ  مسرن و  دباع  هب  باتفآ  عولط  زا  شیپ  ادابم  هکنآ  میب  زا  مدـمآ  نوریب  هناخ  زا  دـش  هبتـشم 

غابد یجاح  نالف  اب  یلغـش  ارم  متفگ  تسا  ندمآ  نوریب  تقو  هچ  نیا  رـسپ !  يا  تفگ  دندرب  هغوراد  دزنو  دـنتفرگارم  اهدرگ  بش  متفر 
سرت زا  مدـمآ  نوریب  هناخ  زا  متخانـشن  ار  تقو  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  منک  تاـقالم  ار  وا  بش  رخآ  رد  هک  میدرک  هدـهاعم  مه  اـب  تسا 

قدص و راثآ  ناوج  نیا  يامیـس  رد  تفگ  هغوراد  دوب .  فورعم  غابد  درم  نآ  دندروآ و  وت  دزن  دـنتفرگ و  ارم  نادرگبـش  هدـعو ،  فلخ 
دینادرگ رب  ار  وا  هنرگو  دـینک  اهر  ار  وا  درب  شا  هناخ  هب  تخانـش و  ار  وا  رگا  دـیرب ،  غابد  یجاح  هناخ  هب  ار  وا  منک  یم  هدـهاشم  حالص 

دوخ مدـیبوک  ار  هناخ  برد  سپ  دـنتفر ،  يرانک  هب  تسوا و  هناخ  نیا  دـنتفگ  غاـبد ،  یجاـح  هناـخ  برد  اـت  دـندروآ  ارم  سپ  نم ،  دزن 
تعاـمج نآ  درک ،  هناـخ  لـخاد  دیـسوب و  ار  میناـشیپ  تـفرگ و  لـغب  رد  ارم  تـفگ و  باوـج  مدرک ،  مالـس  وا  رب  دـمآ ،  نوریب  یجاـح 

متفگ تسا .  رادقم  نامه  نیا  تفگ  هتسبرس و  دروآ  ینابنا  تفر و  مشچ و  هب  تفگ  مهاوخ .  یم  لالح  درآ  نم  کی  متفگ  دنتـشگرب . 
زاـمن هدیـشک و  شود  هب  ار  ناـبنا  سپ  مریگن ،  اـهب  وت  زا  هک  درک  رما  زین  ارم  نیا ،  هب  درک  رما  ار  وـت  هکنآ  تفگ  تسا ؟  دـنچ  نآ  تمیق 

 . دـهد یم  تساوخ  سکره  هب  هک  تسادـخ  لضف  نیا  و  تقو .  توف  سرت  زا  مداد  ماـجنا  لـیجعت  هب  هوک  زا  نتفر  ـالاب  ماـگنه  ار  حـبص 
دزن دنتشاد  دنفسوگ  نانیشنارحص  زا  یتعامج  میدوب ،  هدرک  لزنم  ام  هک  هوک  نآ  هنماد  یکیدزن  رد  دومرف  هماقم  هّللا  یلعا  دنوخآ  بانج 

یلاخ و تسد  اب  واو  دـندومن  نوریب  دوخ  نایم  زا  ار  وا  دـندرک و  عاـنتما  نتخورف  زا  اـهنآ  دریگب  رینپ  غود و  يردـق  هک  میداتـسرف  ناـشیا 
غود و نتخورف  زا  ام  نوچ  دـنتفگ  هدرک و  ام  هب  ور  بارطـضا  تلاح  اب  ناشیا  زا  یتعامج  هک  تشذـگن  یتعاس  تشگرب .  ناشیرپ  یتلاح 

یم هداتفا و  هکنیا  ات  دنزرل  یم  دوخ  هب  هداتسیا  هک  هدش  ادیپ  یضرم  ام  نادنفسوگ  رد  میدومن  نوریب  ار  امش  هداتـسرف  میدرک و  ابا  تسام 
متـشون و ناشیارب  ییاعد  سپ  دینادرگب  ام  زا  ار  الب  نیا  هک  میا  هدروآ  هانپ  امـش  هب  سپ  تسام .  رادرک  يازج  نیا  میراد  نامگ  دـنریم و 

دوخ اب  دنتـشگرب و  ناشیا  نادرم  مامت  یتعاسزا  دـعب  دـندرب  ار  نآ  نوچ  دـینک ،  بصن  یبوچ  يالاب  رب  نادنفـسوگ  نایم  رد  ار  نیا  متفگ 
یبیجع هثداح  تعامج  نیا  امـش و  نایم  تفگ  دـباع  متفر ،  دـباع  دزن  هاگنآ  میرادرب  میتسناوتن  ام  هک  دـندروآ  رینپ  غود و  يدایز  رادـقم 

نتخورف و زا  ناشیا  عاـنتما  تعاـمج و  نیا  دزن  امـشزا  یـضعب  نتفر  هب  داد  ربخ  ارم  ناـکم  نیا  نکاـس  نج  هفیاـط  زا  رفن  کـی  هداد  يور 
نادنفـسوگ اـهنآ  ندرک  فلتو  ناـشیارب  اـهنآ  بضغ  امـش و  يارب  ناـکم  نیا  ناـینج  ندرک  بصعت  ار و  وا  ندومن  نوریب  ندرک و  تیذا 

ار امـش  هتـشون  نوچ  اهنآ  ناینج و  رب  دـیعو  دـیدهت و  رب  دوب  لمتـشم  هک  امـش  زا  ییاعد  نتفرگ  امـش و  هب  ناشیا  ندروآ  هانپ  ار و  ناـشیا 
سپ دیرادب .  ناشیا  نادنفـسوگ  زا  تسد  دننک  یم  دیدهت  ار  ام  دندش و  یـضار  ناشیا  زا  ناشدوخ  هک  لاح  دـنتفگ  رگیدـکی  هب  دـندید 

 ! دوب دهاز ) )  نیسح  دباع ( (  نآ  مان  داد و  نم  هب  ار  اعد  نآ  درک و  دوخ  شرف  ریز  رد  تسد  دباع 
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مالّـسلا هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يازع  هماقا  يارب  ام  دادـجا  زا  تسا  يا  هینیـسح  راهدـنق  رد  دـندرک :  لقن  روبزم  يولوم  بانج  زین  و 
سرد هتفرن و  بتکم  هب  هکنیا  اـب  دوب  يراهدـنق  رهاـط  دـمحم  خیـش  جاـح  موحرم  همع  هک  باـتملاع ) )  ماـن ( (  هب  مرداـم  يوـمع  رتـخد 

يور تسد  داتسرف و  یم  تاولـص  کی  تفرگ و  یم  وضو  تشاد  هک  يا  هدیقع  يافـص  هطـساو  هب  دناوخب  طخ  تسناوت  یمن  هدناوخن و 
هب ار  نآرق  بیترت  نیا  هب  دناوخ و  یم  ار  نآ  داتسرف و  یم  یتاولـص  يرطـس  ره  يارب  درک و  یم  توالت  ار  نآ  هدراذگ  دیجم  نآرق  رطس 

ًالماـک وا  تـشپ  هنیـس و  رد  یگچب  رد  فو ) )  ؤرلادـبع  ماـن ( (  هـب  دراد  يرـسپ  نز  نـیا  تـسا .  نـینچ  مـه  ـالا ن  دـناوخ و  یم  یبوـخ 
هلاسراهچ هچب  باـتملاع  يرادازع  يارب  اروشاـع  بش  روبزم ،  ینیـسح رد  مدرک .  هدـهاشم  اـهراب  دوخ  نم  تشاد و  زوق )  یگدـمآرب ( 

زا سپ  دـندوب  تحاراـن  اـهنآ  مه  شدوخ و  مه  نوچ  دنتـشاد ؛  ار  شگرم  يوزرآ  شرداـم  ردـپ و  دروآ و  یم  هارمه  ار  شدوخ  يزوـق 
گرم ای  دهد  افش  ای  ادرف  ات  ار  هچب  نیا  هک  هاوخب  ادخ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ای  دنیوگ  یم  دندنب و  یم  ربنم  هب  ار  شندرگ  يرادازع  نایاپ 

ام دنز ،  یم  هرعن  دتفا و  یم  دوش و  یم  دنلب  دزرل و  یم  هچب  ندب  میدید  میدش  رادیب  همه  شرغ  يادـص  زا  ناهگان  هک  میدوب  باوخ  ام  ، 
هچب ردام ،  دنکن .  ضارتعا  تسا  ینابصع  هک  شردپ ،  ات  دریمب  اجنآ  هک  ناسر  هناخ  هب  ار  هچب  تفگ  باتملاع  هب  مردام  میدش ،  ناشیرپ 
نیا زا  سپ  تشاد  همادا  زور  راـهچ  هـس  اـت  هـچب  شزرل  مـتفر ،  شلزنم  اـت  دـیزرل  یم  مـه  رداـم  هـچب ،  شزرل  تدـش  زا  تـفرگرب  رد  ار 
لبق يدنچ  دنامن و  یگدمآرب  زا  يرثا  چیه  هک  يروط  هب  دیدرگ  فاص  وا  تشپ  هنیس و  دش و  بآ  یتدایز  ياهتـشوگ  یلاوتم  ياهـشزرل 

دنتسه هدنز  شردام  شدوخ و  زونه  دق و  دنلب  دیـشر و  یناوج  مدرک  تاقالم  ار  وا  دوب  هدمآ  قارع  هب  شردام  قافتا  هب  ترایز  يارب  هک 
.
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ارم اقفر  مدوب .  التبم  ساوح  لـالتخا  نمزم و  بت  ضرم  هب  مدوب و  ـالبرک  رد  لـبق  لاـس  هدـنب 23  دـندرک  لقن  روبزم  يولوم  بانج  زین  و 
تراـیز هتـسشن  متـشادن ،  نداتـسیا  تردـق  مدوب و  ّرح  مرح  رد  دـندرب .  دیهـش ) )  رح  باـنج ( (  ربق  تمـس  هب  اوه  رییغت  حـیرفت و  يارب 

دراذگ و حیرض  هقلح  رد  ار  دوخ  تسگنا  تسشن و  حیرض  کیدزن  دش و  دراو  ینابایب  یبرع  نز  مدید  ءانثا  نیا  رد  مدناوخ ،  يرـصتخم 
سپ ِْنیَـسُْحلَا . ) )  اَنالْوَم  ِّقَِحب  َماظِْعلا  َبَرُْکلا  اََنل  ْفِشْکا  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  اَنالْوَم  ِهْجَو  ْنَع  ِبْرَْکلا  َفِشاک  ای  دـناوخ ( ( :  ار  اعد  نیا 
مجنپ رود  دز ،  یم  رود  دناوخ و  یم  روطنیمه  دناوخ و  یم  ار  رکذ  نآ  هتشاذگ و  نآ  هب  لصتم  هقلح  رد  تشاد و  یمرب  ار  دوخ  تشگنا 
حیرض هب  ناشک  ناشک  ار  دوخ  منک  عورش  الاب  زا  هک  متشادن  نداتسیا  یئاناوت  نوچ  مدرک ،  ظفح  ار  هلمج  نآ  مه  نم  هک  دوب  وا  مشش  ای 

لوغـشم موس  هقلح  رد  نوـچ  رگید و  هقلح  رد  دـعب  مدـناوخ و  ار  هلمج  ناـمه  متـشاذگ و  حیرـض  نییاـپ  هقلح  هب  ار  متـشگنا  هدـناسر و 
دننام درک  تیارس  مندب  ياهگر  مامت  ندب و  لخاد  هب  هک  يروط  هب  دیسر  مناتشگنا  هب  حیرض  لخاد  زا  يرـصتخم  یمرگ  مدش ،  ندناوخ 
ضرم نآ  یلکب  مدناوخ و  هداتـسیا  ار  اه  هقلح  هیقب  متـساخرب و  سپ  مزیخرب ،  مناوت  یم  مدرک  سح  دننک ،  یم  قیرزت  هک  یلوپمآ  ياود 

نآ نوچ  دـنیوگ  دنتـسه و  کش  رد  یحایر  دـیزی  نب  رح  بانج  ماقم  رد  یـضعب  نوچ  دـشن .  ادـیپ  نآ  زا  يرثا  رگید  دـیدرگ و  فرطرب 
نتسناد ههبش و  نیا  عفد  يارب  هنیدم ،  هب  اقآ  نتشگرب  زا  دش  عنام  تسب و  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  رب  ار  هار  هک  دوب  یسک  بانج 
ترـضح ولج  شندمآ  دوب و  هفوک  رد  تسایر  بحاص  راوگرزب و  فیرـش و  يدرم  ّرح ،  بانج  هک  دوش  یم  هداد  رکذت  بانج  نآ  ماقم 
مالّـسلا هیلع  ماما  نتـشک  ترـضح و  نآ  اب  گنج  اما  و  درذـگ .  یم  تملاسم  هب  راک  هکنیا  دـیما  هب  شتـسایر و  ظفح  يارب  ءادهـشلادیس 

ماـما نتـشک  هب  مادـقا  اروشاـع و  هعقاو  رگا  دومرف  شدوخ  هچناـنچو  تشاد  یمن  رواـب  ار  نآ  درک و  یمن  ار  نآ  روصت  رح  هک  دوب  يزیچ 
نآ زا  هک  دینش  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  ياهداهنشیپ  اروشاع  زور  نوچ  درک و  یمن  یئاطخ  نینچ  هب  مادقا  هاگچیه  تسناد  یم  ار  مالّسلا  هیلع 
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نب رمع  دزن  دمآ  رح  بانج  تفریذپن ،  ار  کیچیه  دعـس  نبا  دوش و  جراخ  قارع  زا  تیب  لها  هدـنامیقاب  اب  اقآ  ات  دـنراذگب  دوب  نیا  هلمج 
 ! تساهتسد ندش  ادج  ندب و  زا  اهرـس  ندیرب  نآ  رتناسآ  هک  یگنج  يرآ  تفگ :  ینک ؟  گنج  نیـسح  اب  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ  دعس و 

نبا تفگ :  دعـس  رمع  دوش .  مامت  حلـص  تملاسم و  هب  راک  هکنیا  ات  يریذـپ  یمن  کیچیه  ار  نیـسح  ياه  هتـساوخ  نیا  اـیآ  دومرف :  ّرح 
كدنا كدنا  تفرگ و  هرانک  رکشل  زا  دوخ  بسا  هب  نداد  بآ  هناهب  هب  سپ  تشگرب  هتسکش  لد  مشخ و  اب  ّرح  دوش .  یمن  یـضار  دایز 

ار وا  رح  ینک ؟  هلمح  یهاوخ  یم  رگم  يراد ،  هدارا  هچ  تفگ  يو  اب  سوا  نب  رجاهم  دش .  یم  کیدزن  مالّسلا  هیلع  نیسح  هاگرکشل  هب 
زا ار  لاح  نیا  ام  یگنج  چیه  رد  مسق !  ادخ  هب  هتخادنا  کش  هب  ار  ام  وت  راک  رح !  يا  تفگ :  رجاهم  تفرگ .  ار  وا  شزرل  دادن و  خـساپ 
هب تفگ :  رح  تسیچ ؟  زا  وت  ندیزرل  نیا  مدرب ،  یمن  مان  ار  وت  ریغ  تسیک ،  هفوک  لها  نیرتعاجش  دندیسرپ  یم  نم  زا  رگا  میدیدن و  وت 

هتخوس شتآ  هب  موش و  هراپ  هراـپ  هچ  رگا  درک  مهاوخن  راـیتخا  ار  تشهب  زج  مسق  ادـخ  هب  منیب !  یم  خزود  تشهب و  ناـیم  ار  دوخ  ادـخ 
تفگ نامسآ  هب  رس  تشاذگ و  رس  رب  تسد  ود  درک و  نوگژاو  ار  رپس  دیناود و  مالّسلا  هیلع  نیسح  بناج  هب  ار  دوخ  بسا  سپ  مدرگ ، 

هب زجع  تلاح  نیا  اـب  نوچ  مدرزآ و  ار  وت  ربمغیپ  رتخد  دـالوا  وت و  ياـیلوا  لد  هک  میاوراـن  رادرک  زا  منک  یم  هبوت  وت  يوس  هب  ایادـخ !  : 
یم مولعم  یتسیک (  وت  رادرب  رس  دومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  داهن  مدق  رب  رس  تخدنا و  كاخ  رب  ار  دوخ  درک و  مالس  دیسر  مالّـسلا  هیلع  ماما 
سک نآ  نم  دـیزی ) )  نبرح  منم ( (  داـب !  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  درک  ضرع  دوب )  هدیـشوپ  ار  دوخ  تروص  يراسمرـش  تدـش  زا  دوش 
یمن نامگ  مسق !  ادخ  هب  متفرگ ،  گنت  وت  رب  مه  ناکم  نیا  رد  ات  متفرگ  تخس  وت  رب  هنیدم و  هب  نتـشگرب  زا  مدش  عنام  ار  وت  هک  متـسه 

ادخ يرآ  دومرف :  مالّسلا  هیلع  ماما  تسین ؟  هتفریذپ  نم  هبوت  ایآ  دنوش .  یم  وت  نتـشک  هدامآ  ودننک  یم  در  ار  وت  ياه  هتـساوخ  هک  مدرب 
مـشوگ هب  ییادـن  هاگان  مدـش ،  جراخ  هفوک  زا  هک  یهاگ  درک  ضرع  سپـس  تدزرمآ ،  یم  دریذـپ و  یم  ار  تا  هبوت  تسا ،  ریذـپ  هبوت 

زگره نیا  متفگ  دوخ  اب  نم  تسا )  هدوب  وا  راک  رخآ  رابتعا  هب  تراـشب  نیا  هتبلا  تشهب (  هب  ار  وت  داـب  تراـشب  رح !  يا  تفگ  هک  دیـسر 
حیحـص تراشب  نآ  هک  مدیمهف  نونکا  درادن ،  انعم  تراشب  مور  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  رـسپ  گنج  هب  نم  دوب  دهاوخن  تراشب 

لیانار ریخ  رجا و  هک  قیقحت  هب  داد ،  تراشب  ار  وت  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  مردارب  هدنهد  تراشب  نآ  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا . 
 . دـیدرگ هتـشک  ات  داتـسرف  منهج  هب  ار  رافک  نآ  زا  رفن  داتـشه  تفر و  نادـیم  هب  تفرگ و  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  هلمجلاـب  و  يدـش . 
ام ٍَّخب  ٍَّخب  دومرف ( ( :  یم  دومن و  یم  حـسم  ار  وا  دولآ  نوخ  هرهچ  ترـضح  دـندراذگ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزن  هدروآ  ار  وا  ندـب  باحـصا 

داهنن ّرح  ار  وت  مان  طلغ  هب  تردام  هب !  هب  ینعی ( ( :  َُهل . ) )  َرَفْغَتْسا  َُّمث  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدلا  ِیف  ُّرُح  ِهّللاَو  َْتنَا  ًاّرُح  َْکتَّمَس  َْنیَح  َکُُّما  ْتَءاَطْخَا 
رد هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  يراعشا  لتاقم  ضعب  رد  و  درک . ) )  رافغتـسا  شیارب  سپ  يرح  ترخآو  ایند  رد  وت  مسق !  ادخ  هب  ، 

شا هبوت  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدرک و  هبوتدوخ  ياطخ  زا  رح  بانج  هک  تسا  نیا  نتـسناد  دش  لقن  هچنآ  زا  ضرغ  دومرف .  ءاشنا  ّرح ،  هیثرم 
تلیـضفرد البرک  يادهـش  ریاس  اب  سپ  دـش ،  هتـشک  ات  دومن  يرای  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  درکداـهج و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  تفریذـپ و  ار 

مه ّرح  بانج  مییوگ  دندوب ،  یتلیـضف  ياراد  کیره  لمعو  ملع  تهجزا  تداهـش  تلیـضف  زج  ار  ادهـش  ریاس  یلب  تسا ،  یکی  تداهش 
یسک تسا .  هبوت ) )  تلاح  نآ ( (  هدوبادهش و  ریاس  تلیضفزا  رتمک  ناوت  یمن  يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم  لوق  هب  هک  تشاد  یتلیضف 
البرک هعقو  زا  سپ  يرتالاب  ياهفدـه  هب  ندیـسر  دـیما  مهارف و  شیارب  شون ،  شیع و  لیاسو  مامتو  دراد  عبات  رازهراهچ  گنهرـس و  هک 

زا يراسمرـش  ملاع  کی  اب  هاگنآ  دریگ ،  رارق  تریح  دروم  هک  دوش  ناسرت  دزرلب و  نانچ  یهلا  فوخ  زا  دـتفا و  ادـخ  دای  هب  هاگان  دراد ، 
ییاج ات  تسا  جرا  رپ  یلیخ  راگدرورپ  دزن  تسا  هیبلق  تدابع  هک  هبوت  تلاح  نیا  دزادنا ،  كاخ  رب  ار  دوخ  هدیـشوپ  ار  تروص  شهانگ 

ياهمغ ّمه و  هظحل ،  نآ  رد  درک و  داشلد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  وا ،  هبوت  تلاح  کش  نودـب  دوش و  یم  راگدـیرفآ  ترـضح  بوبحم  هک 
 ( ( . ِْنیَـسُْحلا اَنالْوَم  ِهْجَو  ْنَع  ِبْرَْکلا  َفِشاک  ای  هلمج ( ( :  تحـص  دوش  یم  هتـسناد  ناـیب  نیازا  تخاـس و  فرطرب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما 

دیاب مه  ام  انمـض  یتخاـس (  داـش  ار  راوگرزب  نآ  يدودز و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  لدزا  ار  مغ  تا ،  هبوت  هطـساو  هب  هک  یـسک  يا  ینعی ( ( : 
 ( ( . دیدرگ دهاوخ  داشلد  یضار و  ام  زا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  دوش ،  نامبیـصن  هبوت  تلاح  نامه  مینک و  هبوت  نامناهانگ  زا  رگا  مینادب 
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تسا و يواسم  يورخا  يویند و  جـیاوح  رد  وا  هب  لسوت  فیرـش و  ربق  ترایز  باوث  رد  ادهـش  ریاـس  اـب  ّرح  باـنج  هک  دـش  هتـسناد  سپ 
یحیحص يانعم  دنچره  ادهـش  زا  يرگید  ای  مالّـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  ای  ّرح  بانج  هب  باطخ  رد  ِبْرَْکلا ) )  َفِشاک  ای  هلمج ( ( : 

ار یناتـساد  رح  بانج  ماقم  هب  نانیمطا  دیزم  يارب  دومن .  دیابن  عرـش  زا  دورو  دصق  هدیـسرن  موصعم  زا  نوچ  نکل  دش  رکذ  هچنانچ  دراد 
دومن فرصت  ار  دادغب  يوفص  لیعامـسا  هاش  نوچ  دوش :  یم  لقن  هدرک  نایب  هینامعن  راونا  باتک  رد  يرئازج  هّللا  تمعن  دیـس  موحرم  هک 

سپ دـنز  یم  نعط  ّرح ،  بانج  هب  هک  دینـش  مدرم  ضعب  زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ربق  تراـیز  هب  دـش ،  فرـشم  ـالبرک  هبو 
هک تسا  يزور  نامه  دننام  هزات و  ندـب  دـندید  دندیـسر ،  رح  دـسج  هب  نوچ  دـندرک ،  شبن  ار  ربق  درک  رما  تفر و  رح  ربق  دزن  شدوخ 
رح كرابم  رـس  رب  هک  یتبرـض  رثا  رد  اروشاع  زور  نوچ  هک  دنداد  ربخ  هاش  هب  هدش و  هتـسب  يا  هچراپ  شرـس  رب  هک  دندید  هدش و  دیهش 
نآ هک  درک  رما  هاش  سپ  هدش ،  نفد  تلاح  نامه  هب  دنتسب و  وا  رس  رب  ار  هچراپ  نیا  مالّسلا  هیلع  ماما  دش ،  یم  يراج  نوخ  دوب ،  هدیسر 

اب دـش  يراج  مخز  عضوم  نامه  زا  نوخ  دـندرک  زاب  ار  هچراپ  نآ  نوچ  درادرب ،  دوخ  يارب  ار  نآ  كربت  دـصق  هب  ات  دـننک  زاب  ار  هچراپ 
ار مخز  نآ  مالّسلا  هیلع  ماما  هچراپ  نامه  هب  راچان  هب  دش ،  یم  يراج  نوخ  روطنیمه  درکن و  هدیاف  دنتسب  ار  كرابم  رـس  يرگید  هچراپ 

دیاب تشامگ .  نآ  رب  یمداخ  درک و  انب  ربق  نآ  رب  هاگراب  هبق و  سپ  ار  رح  ماقم  لاح و  نسح  تسناد  هاش  سپ  دـش ،  عطق  نوخ  دنتـسب و 
یکیدزن رد  ار  رهطم  دـسج  نآ  ّرح  هریـشع  هکنآ  یکی  هدـش :  هتفگ  هجو  ود  هدـش  عقاو  یخـسرف  کـی  رد  رح  فیرـش  ربـق  هکنیا  تسناد 

هجو تسا و  هدـش  دیهـش  هداتفا و  هدیـسر  هک  لحم  نیا  نایرگـشل  اب  دربن  ماگنه  رد  هکنآ  رگید  هجو  دـندرک .  نفد  هدرب و  دوخ  هاگتماقا 
 . تسا برقا  لّوا 

ایند هفیج  رادرم و  هشال   - 98

یئاد دـمحم  ناطلـس  دومرف  دوب ،  یقتم  لضاف و  يدیـس  هک  يراهدـنق  يوسوم  اضر  دیـس  اقآ  زا  دـندرک  لقن  روبزم  يولوم  باـنج  زین  و 
یم داش  ار  امش  زورما  تسا  روطچ  مدیـسرپ  متفای و  نادنخ  شاشب و  ار  وا  يزور  دوب .  لاح  ناشیرپ  تسدیهت و  یطایخ و  شلغـش  ناشیا 

تکالف یناشیرپ و  دـیع و  مایا  یکیدزن  میاـه و  هچب  یگنهرب  تهج  زا  بشید  مریمب .  يداـش  زا  مهاوخ  یم  هک  شاـب  مارآ  دومرف  منیب ؟ 
ارم ياهیراتفرگ  يراگزور ،  یخـس  ینادرم و  هاش  وت  اقآ !  مدرک  باطخ  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  الوم  هب  مدرک و  يداـیز  هیرگ  مدوخ 

يرد دوب ،  هرقن  الط و  زا  شا  هعلق  هک  مدـید  گرزب  یغاـب  متفر ،  نوریب  راهدـنق  هاگدـیع  هزاورد  زا  هک  مدـید  مدـیباوخ  نوچ  ینیب ،  یم 
 . تسا نینم  ؤـملاریما  ترـضح  زا  دـنتفگ  تسیک ؟  غاـب  نیا  مدیـسرپ  متفر  اـهنآ  کـیدزن  دـندوب  هداتـسیا  نآ  دزن  رفن  نیدـنچ  هک  تشاد 

دعب دنراد  فیرشت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ًالعف  دنتفگ  مسر .  ترـضح  نآ  روضح  هب  هدش و  لخاد  دنراذگب  هک  مدرک  سامتلا 
یناشیرپ زا  مدیـسر  شتمدـخ  هب  نوچ  مریگ .  یم  یـشرافس  ناشیا  زا  مسر و  یم  ادـخ  لوسر  تمدـخ  لوا  متفگ  دوخ  هب  دـنداد .  هزاجا 

هب یطخ  ترـضح  دییامرف .  تمحرم  يا  هلاوح  مدرک  ضرع  ورب ،  مالّـسلا  هیلع  نسحلاابا  دوخ  ياقآ  شیپ  دومرف :  مدرک .  تیاکـش  دوخ 
؟  يدوب اجک  دمحم  ناطلـس  دومرف  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نسحلاابا  ترـضح  تمدخ  نوچ  دنداتـسرف ،  مهارمه  مه  ار  رفن  ود  دنداد ،  نم 

رظن نم  هب  دـناوخ و  تفرگ و  ار  هلاوح  ترـضح  نآ  سپ  مراد  ادـخ  لوسر  زا  هلاوح  ما و  هدروآ  هانپ  امـش  هب  راگزور  یناـشیرپ  زا  متفگ 
ارم دـش و  نایامن  ینالوط  کیرات و  ینالاد  دـش ،  هتفاکـش  دومرف  هراشا  دروآ .  غاب  راوید  دزن  تفرگ و  راشف  هب  ار  میوزاب  دومرف و  يدـنت 
هب دیـسر  مماشم  هب  يدنگ  يوب  دش و  نایامن  يرد  سپ  دـش ،  رهاظ  ییانـشور  درک  يرگید  هراشا  مدـش .  كانـسرت  تخـس  درب و  هارمه 

دومرف يدنت  هب  ترضح  رادرم .  هشال  زا  رپ  تسا  يا  هبارخ  مدید  مدش  لخاد  رادرب ،  یهاوخ  یم  هچ  ره  وش و  لخاد  دومرف  نم  هب  تدش 
دومرف متـشادرب .  دـمآ ،  متـسد  هب  يا  هدرم  هغابروق  ياپ  مدرک  زارد  تسد  الوم  سرت  زا  دوب )  اجنآ  يدایز  ياـهروخ  هشـال  رادرب (  دوز 

دوب هدنام  شوماخ  قاجا  يور  بآ  رپ  گید  ود  نالاد  طسو  رد  دوب  نشور  نالاد  نتـشگرب  رد  ایب ،  دومرف  یلب .  مدرک  ضرع  یتشادرب ؟ 
ترـضح تسا .  هدش  الط  مدید  مدز  بآ  رد  ار  نآ  نوچ  روآ ،  نوریب  نزب و  بآ  رد  يراد  تسد  هب  هک  يزیچ  دـمحم !  ناطلـس  دومرف  ، 
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ضرع ار ؟  الط  نیا  ای  یهاوخ  یم  ارم  تبحم  تسین  حالـص  وت  يارب  دمحم !  ناطلـس  دومرف  دوب ،  كدنا  شمـشخ  نکل  تسیرگن  نم  هب 
ات دیـسر  مماشم  هب  یـشوخ  يوب  مدـش ،  رادـیب  باوخ  زا  نتخادـنا  درجم  هب  زادـنا ،  هبارخ  رد  ار  نآ  سپ  دومرف :  ار ،  امـش  تبحم  مدرک 

رارطضا هعقاو ،  نیا  زا  سپ  دومرف  اضر  دیس  اقآ  متفریذپ .  ار  اقآ  تبحم  هک  مدومن  ار  يادخ  رکش  مدرک و  یم  هیرگ  یلاحشوخ  زا  حبص 
زا يا  هراپ  هب  اجنیا  رد  هک  دوش  یم  هتسناد  یقیاقح  ناتـساد  نیا  زا  دیدرگ .  بترم  شنادنزرف  عضو  دش و  فرطرب  دمحم  ناطلـس  يویند 

یناوارف يدـنمتورث و  هک  تسا  راکـشآ  تریـصب  بحاـص  رب  رگید .  لـحم  يارب  اـهنآ  لیـصفت  دوش و  یم  هراـشا  راـصتخا  روـط  هب  اـهنآ 
تاذلاب هیویند  ياهتمعن  مامت  دنچره  تسین  يدـب  ای  یبوخ  هب  فصتم  ناسنا  يارب  حیحـص  لقع  دزن  ییاهنت  هب  یبایماک  يویند و  ياهتمعن 

لآ دمحم و  راوج  يدبا و  هاگتسیا  ترخآ و  ملاع  شیبلق  هقالع  دنمتورث  صخش  رگا  تسا :  روج  ود  ناسنا  هب  هبـسنلاب  نکل  تسا  بوخ 
تایح نیمءات  هلیـسو  ار  اهنآ  هکلب  درادن  تسود  تاذـلاب  ار  اهنآ  ینعی  دـشابن  شلد  رد  دراد  ایند  رد  هچرهو  دـشاب  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم 

رد یعـس  هک  تسا  نآ  یـصخش  نینچ  هناشنو  تسا  يدبا  تداعـس  همدقم  یقیقح و  تمعن  وا  يارب  یتورث  نینچ  هتبلا  دسانـش  دوخ  يدبا 
هار رد  ینعی  قح ،  هار  رد  لخب  اب  هن  یلو  دنک  یم  نآ  يرادهاگن  رد  یعس  نآ و  هب  یبلق  هقالع  صرح و  اب  هن  یلو  دنک  یم  تورث  دایدزا 
هب هاگچیه  یـصخش  نینچ  زین  درادن و  هقیاضم  مه  یئاراد  مامت  لذب  زا  ادـخ  هار  رد  یلو  دـنک  یم  يراددوخ  مهرد  کی  فرـصزا  لطاب 
زا وا  يدام  ياه  هقالع  ریاسو  تورث  مامت  هاگره  زینو  دـنیب  یم  ناسکی  تسدـیهت  اـب  ار  دوخ  دـیامن و  یمن  ربکت  دزاـن و  یمن  دوخ  تورث 
اب ار  يدنمتورث  دشاب و  يویند  تاوهش  يدام و  تایح  اهنت  وا  یبلق  هقالع  صخش  رگا  و  درادن .  یبلق  نزح  ینورد و  بارطضا  دور ،  نیب 

دمحم لآ  راوج  راگدرورپ و  هب  برق  گرم و  زا  سپ  تایح  تخانـش و  یناسفن  ياـهوزرآ  هب  ندیـسر  هلیـسو  ار  نآ  رادتـسود و  تاذـل 
تشهب و طارـص و  نازیم و  تسا ،  قح  تمایق  تفگ  یم  هک  یهاگ  تشاد  نابز  رب  اهنت  ار  اهنآ  تشادـنپ و  یتیاکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

يارب يویند  ياهیبایماک  تورث و  یتدایز  هتبلا  دوب .  ایند  اهنت  وا  یبلق  هقالع  یلو  تفگ  یم  نابز  رب  هک  دوب  يروما  تسا ،  قح  همه  منهج 
ینیب شیپ  تنطلـس  شیارب  هک  تسا  یـسک  لثم  تقیقح  ملاع  رد  وا  لثم  تسا و  يدـبا  تواقـش  بجوم  یقیقح و  يـالب  یـصخش  نینچ 
هبارخ هب  هار  ءانثا  رد  سپ  درب ،  هرهب  اهتمعن  عاونا  زا  دنیـشن و  یتنطلـس  تخت  رب  دوش و  دراو  یتنطلـس  رـصق  هب  دنک و  تکرح  دیاب  هدش و 

؛  دیامن تعانق  يروخرادرم  هب  یتنطلس و  رصق  ربارب  رد  دنک و  لزنم  هبارخ  نآ  رد  سپ  دسرب  تساهروخ  شال  رادرم و  هشال  زا  رپ  هک  يا 
ار وا  دوش و  یم  ماد  رـشب  يارب  ابلاغ  یبایماک  يدـنمتورث و  هک  ییاجنآ  زا  تسا و  هدـش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  روبزم  ناتـساد  رد  هچناـنچ 

هدـیرب گرم  زا  سپ  ناهج  زا  شا  هیبلق  هقالع  ددرگ و  یم  لفاغ  العا  ملاع  زا  هتفرگ و  ياج  شلد  رد  اهنآ  تبحم  ینعی  دـنک ،  یم  دـیص 
ضرم و رقف و  يالب  ياهریت  هلیسو  هب  دنک و  یم  مورحم  ملاع  نیا  ياهیشوخ  زا  ار  دوخ  ناگدنب  زا  یـضعب  میکح  راگدرورپ  ددرگ ،  یم 
 : رگید ترابع  هب  و  دـنوشن .  لفاغ  ینادواج  تایح  زا  دـندنبن و  نآ  هب  لد  ات  دـیامن  یم  هدرزآ  لد  ایند  زا  ار  اـهنآ  رارـشا  ملظ  تبیـصم و 

ادـخ و تبحم  نتفرگ  ياج  زا  هزادـنا  نامه  هب  تفرگ  ياج  یناـسفن  تاوهـش  اـیند و  هب  تبحم  نآ  رد  رگا  درادـن  رتشیب  لد  کـی  ناـسنا 
ادـخ و يارب  هک  ییاج  ات  دـنک  یم  هطاحا  ار  لد  مامت  تاوهـش  اـیند و  بح  هک  دوش  یم  هاـگ  دوش و  یم  مک  ترخآ  يارـس  وا و  ياـیلوا 

یم ایند  لام  دومرف ( ( :  هک  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  شیامرف  ّرـس  دیدرگ  هتـسناد  دش  هتفگ  هچنآ  زا  و  دنام .  یمن  یقاب  ییاج  وا  يایلوا 
 ( ، 50 دبای (  یم  راشتنا  يدوزب  هّللا  ءاش  نا  هک  میلس ) )  بلق  باتک ( (  رد  دش  هتفگ  هچنآ  لیـصفت  حرـش و  و  ارم . ) )  تبحم  ای  یهاوخ 

 . تسا هدیدرگ  رکذ 

تسا هزات  لاس  زا 72  سپ  هزانج   - 99

رد دیآ  یم  زاریش  هاگره  تسا و  لاس  دون  بیرق  وا  فیرش  نس  هک  دزی )  عباوت  زا  وقربا (  لها  یمالس  یلع  دمحم  جاح  ریمض  نشور  ریپ 
هکلف يارب  دـندش  يراّـفح  لوغـشم  يرادرهـش  فرط  زا  وقربا  رد  هنـس 1388  رد  هک  درک  لقن  دوش ،  یم  رـضاح  عماج  دجـسم  تعاـمج 

دوب هدش  توف  لبق  لاس  رد 72  هک  دوب  قداص ) )  دمحم  الم  جاح  راوگرزب ( (  ملاع  دسج  نآ  رد  هک  یبادرس  هب  دندیسر  هاگان  نابایخ ، 
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لوا رد  نم  هک  درک  لقن  روبزم  یجاح  تسا  ملاس  امامت  شیاهنخان  ناتشگنا و  هدش و  نفد  زور  نامه  هکنیا  لثم  تسا  هزات  ندب  دندید  ، 
هزانج توف ،  زا  سپ  دـننک  لمح  فرـشا  فجن  هب  ار  شا  هزانج  هک  دوب  هدرک  ّتیـصو  نوچ  مدوب و  هدرک  كرد  ار  راوگرزب  نآ  یناوج 
دـشن ادیپ  یـسک  رگید  دش و  توف  مه  موحرم  نآ  ّیـصو  هکنیا  ات  دش  هحماسم  دـعبو  دنتـشاذگ  تناما  بادرـس  رد  تقوم  روط  هب  ار  شا 

دـش لمح  مق  هب  هدراذگ  توبات  رد  دندروآ و  نوریب  ار  هزانج  لاس  زا 72  سپ  زور  نآ  ات  دـیدرگ  وحم  اه  هرطاخ  زا  هزانج و  لمح  يارب 
نادبا دنراد  هک  یقیقح  تایح  توق  رثا  رد  هفیرـش  حاورا  زا  یـضعب  هک  دنادب  زیزع !  هدنناوخ  دیدرگ .  لمح  فرـشا  فجن  هب  اجنآ  زا  ات 

رظن و زا  هدش  روتـسم  كاخ  فوج  رد  نآ  زا  ناشتقرافم  زا  سپ  دـندومیپ و  ار  تیدوبع  قیرط  دـندرک و  راک  نآ  اب  اهلاس  هک  اهنآ  هفیرش 
ناگدازماما و ناربمغیپ و  زا  يرایـسب  هفیرـش  نادبا  دنام و  یم  هزات  اهنآ  ياهندب  یمولعمان  تدـم  يارب  ورنیا  زا  تسین و  ناهنپ  اهنآ  هجوت 

دننام تسا ؛  هدیدرگ  تبث  خیراوت  هربتعم  بتک  رد  هدش و  هدید  هزات  ناشربق  رد  اهنآ  توف  زا  لاس  اهدص  نتشذگ  زا  سپ  گرزب  ياملع 
رد قودص  خیش  هیوباب  نبا  بانج  نیسح و  نیدلاءالع  دیس  غارچهاش و  یـسوم  نب  دمحا  ترـضح  لایناد و  ترـضح  بیعـش و  ترـضح 

 . تسا هلاسر  نیا  عضو  زا  جراخ  کیره  حرش  هک  اهنآ  ریغ  دادغب و  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  بانج  ير و 

دنزرف يافش  فجن و  رفس   - 100

ریما ترضح  ای  ؤر  ملاع  رد  البرک  رفس  زا  شیپ  هک  درک  لقن  دش ،  لقن  ناشیا  زا  ناتساد 82  هک  یباراد  يراصنا  دمحم  خیش  ياقآ  بانج 
رادـقم هب  رفـس  جراخم  هک  دیـشکن  یلوط  سپ  نم  هدـهع  رب  دومرف  مرادـن  رفـس  لیاسو  مدرک  ضرع  تراـیز ،  هب  اـیب  دومرف  مالّـسلا  هیلع 

شهارمه افشتسا  دصق  هب  دوب و  عورصم  مرسپ  زین  دیسر و  نم  هب  تعجارم  فقوت و  رادقم  هب  مه  فجن  رد  دش و  مهارف  فجن  هب  ندیسر 
 . داد افش  وا  هب  ادخ  فجن ،  رد  مدرب و 

نآ ماود  لوپ و  ندیسر   - 101

قیاش نیسحمالغ ،  مان  هب  وا )  قانجمه  رفن (  کی  قافتا  هب  هک  يراصنا  دمصلادبع  خیش  نب  مرتحم  خیـش  مان  هب  شردپ  زا  درک  لقن  زین  و 
فقوت زور  ود  یکی  یلزنم  ره  رد  میدرک و  تکرح  یلاـخ  تسد  اـب  باراد  هوـک  رـس  زا  يرفن  ود  سپ  میتشادـن ،  چـیه  میدـش و  ـالبرک 

راک لوغـشم  اهزور  مه  اجنآ  رد  میدناسر و  البرک  هب  ار  دوخ  هاشنامرک  قیرط  زا  هدایپ  هام ،  جنپ  تدم  رد  ات  میدرک  یم  یگلمع  هدومن و 
چیه هنـسرگ و  ریدغ ،  دیع  بش  میتشادـن ،  چـیه  دـماین و  شیپ  يراکام  يارب  زورود  فجن ،  رد  یلو  دـش  یم  هرادا  ام  تشیعم  میدـش و 
رفن راـهچ  تشذـگ  هک  بش  زا  يرادـقم  میریمب .  اـجنامه  دـشاب  گرم  اـم  ردـقم  رگا  میناـم و  یم  رهطم  مرح  رد  میتفگ  میتشادـن  یهار 
سپ مدرک  بجعت  درب ،  ار  مدـج  ردـپ  مدـج و  مردـپ و  مدوـخ و  مسا  دـمآ  نم  کـیدزن  اـهنآ  زا  یکی  دـندش  رهطم  مرح  دراو  راوـگرزب 

نآ زا  میدنام و  قارع  رد  هام  ود  دوب  ناموت  راهچ  غلبم  مدرک  شا  هرامـش  نوچ  تفر و  دراذـگ و  نم  تسد  رد  هرقن  هکـس  لوپ  يرادـقم 
 . دش دوقفم  هاگان  میدرک  یم  جرخ  نآ  زا  هام  ود  ات  نطو  هب  تعجارم  زا  سپ  میدرک و  یم  جرخ  لوپ 

مثیم ربق  ریمعت  ضیرم و  يافش   - 102

کی هجرد  راجت  زا  هک  هضرمداشر  هک :  دـنا  هدرک  لقن  فرـشا  فجن  نیقثوم  زا  رگید  یعمج  زین  رکذـلا و  قباس  يراهدـنق  ياقآ  بانج 
دندش زجاع  شا  هجلاعم  زا  هیروس  نانبل و  قارع و  يابطا  دش و  التبم  یلخاد  ناطرـس  ضرم  هب  لبق  لاس  تفه  رد  ابیرقت  دشاب ،  یم  قارع 

ناطرـس هشیر  مینکن  هچ  مینکب و  یحارج  هچ  درادن  یجالع  هجو  چیه  هب  دـنتفگ  وا  هب  هرخ  الاب  تفر ،  ییاپورا  کلامم  هب  اوادـم  يارب  و 
دنیب یم  ار  یبرع  باوخ ،  رد  بش  دیوش  یم  یگدنززا  تسد  يریمب .  دیاش  رترید  هتفه  کی  مینکب  یحارج  ضرف ،  رب  هدیـسر و  بلق  هب 

ار وت  يافـش  دـنوادخ  زا  نم  ینک ،  تسرد  ارم  ربق  رگا  هضرمداشر  دـیوگ ( ( :  یم  طسوتم ،  نساحم  اب  دراد  رب  رد  یـسابرک  نهاریپ  هک 
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رایـسب مثیم ) )  هاگراب ( (  ًالبق  هک  دـنامن  هتفگاـن  متـسه (  راـمت ) )  مثیم  نم ( (  دـیامرف  یم  دـیتسیک ؟  امـش  دـسرپ  یم  مهاوخ . ) )  یم 
روطنیمه زین  موس  هبترم  رد  دـنیب .  یم  ار  هرظنم  ناـمه  دور و  یم  باوخ  هب  هبترم  ود  دوش و  یم  رادـیب  باوخ  زا  دوب . )  رقحم  رـصتخم و 

دنروآ و یم  مثیم ) )  ربق ( (  رـس  رب  ار  وا  شدوخ  تساوخرد  هب  امیقتـسم  هارزا  ددرگ و  یمرب  دادغب  هب  امیپاوه  اب  ادرف  دنک .  یم  هدهاشم 
هضرمداشر دنز ( (  یم  شیادص  دوش و  یم  ادیپ  شمشچ  لباقم  رد  دوب  هدید  باوخ  رد  هک  یـصخش  نامه  ماگنه  بش  دنام .  یم  اجنآ 

 . دنیب یمن  دوخ  رد  ضرم  زا  يراثآ  دتـسیا و  یم  ناهگان  ُمق ) )  دیوگ ( (  یم  يدـنت  اب  مناوت .  یمن  دـیوگ  یم  وش ،  دـنلب  ینعی  ُمق ) )  ، 
هبق دنک و  یم  ادیپ  ار  لیقع  نب  ملسم  ربق  ریمعت  قوش  دعبو  دزاس  یم  ار  یلعف  دنموربآ  هبق  دوش و  یم  مثیم  هاگراب  ریمعت  لوغشم  هلصافالب 

نونکا دزادرپ و  یم  الط  ولیک  تسیود  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  الوم  دبنگ  بیهذت  دیدجت  يارب  سپـس  دنک و  یم  مامت  ار  ملـسم  يالط 
 . تسا هدش  مامت  دبنگ  بیهذت  هّللادمحب 

مق رد  ع )  تیب (  لها  زا  يا  هزجعم   - 103

هزوم سیلپ  ینیسحلادبع  مساق  ياقآ  دنا :  هتـشاد  موقرم  نینچ  مق  نکاس  ظعاو ،  یعقرب  نسح  دیـس  ياقآ  بانج  لیبن  لضاف  لیلج و  دیس 
رد وا  یـصخش  لزنم  تسا و  لوغـشم  تمدـخ  هب  هنـس 1348  ینعی  رـضاح  لاح  رد  اهیلع و  هّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  هسدقم  هناتـسآ 
یم يوروش  هب  بونج  هار  زا  ار  دوخ  تالومحم  نیقفتم  هک  ینامز  رد  هک  درک  تیاکح  بناج  نیا  يارب  لاـقباقآ  هچوک  نارهت ،  ناـبایخ 

نویماک خرچ  ریز  نم  ياپ  کی  یـشک  گنـس  نویماک  اب  فداـصت  رثا  رد  مدرک .  یم  تمدـخ  نهآ  هار  رد  نم  دـندوب  ناریا  رد  دـندرب و 
 ، مدومن یم  هجلاعم  یفیـس  رتکد  تسا و  هدنز  نونکا  هک  یـسردم  رتکد  رظن  ریز  دندرب و  مق  ناتـسرهش  یمطاف  ناتـسرامیب  هب  ارم  تفر و 

تفرن ممشچ  هب  باوخ  هظحل  کی  یتح  درد  تدش  زا  زور  هنابش  هاجنپ  تدم  دوب و  هدش  گرزب  اکتم  کی  هزادنا  هب  دوب  هدرک  مرو  میاپ 
رایتخا یب  هک  تفرگ  یم  درد  نانچنآ  اریز  دراذگب ؛  میاپ  هب  تسد  یـسک  تشادـن  ناکما  مدرک ،  یم  دایرف  هلان و  درد  تدـش  زا  امئاد  و 

ترـضح بنیز و  ترـضح  ارهز و  ترـضح  هب  تدـم  نیا  لالخ  رد  تفرگ و  یم  ارف  مدایرف  يادـص  ار  نلاس  قاـطا و  ماـمت  مدـش و  یم 
دودـح رد  هک  هچب  کی  درک و  یم  ادـیپ  لسوت  تفر و  یم  هموصعم  ترـضح  مرح  رد  تاقوا  زا  يرایـسب  مردام  مدوب و  لسوتم  هموصعم 

فرط رد  نم  يولهپ  باوختخت  يور  نم  لثم  يا  هلولگ  تباصا  رثا  رد  نارهت  رد  دوب  يرگراک  شردـپ  تشاد و  لاس  هدراهچ  یلا  هدزیس 
هدش ماذـج  هروخ و  هب  لیدـبت  مخز  هلولگ ،  نتفر  ورف  تاحارج و  رثا  رد  دوب و  رتم  کی  دودـح  رد  نم  اب  وا  هلـصاف  دوب و  يرتسب  تسار 
تقو ره  دـش و  یم  هدینـش  وا  زا  یفیعـض  یلیخ  يادـص  یهاگ  دوب و  راضتحا  لاح  رد  زور  دـنچ  دـندوب و  سویءاـم  وا  زا  اـهرتکد  دوب و 
يارب یّمس  داوم  يرادقم  دوب  مهاجنپ  بش  دنتشاد .  ار  وا  گرم  راظتنا  هظحل  ره  و  تسا ؟  هدرکن  مامت  دندیسرپ  یم  دندمآ  یم  اهراتسرپ 

هدش مامت  متقاط  نوچ  منک ؛  یشکدوخ  متفاین  دوبهب  بشما  رگا  هک  متفرگ  میمصت  متـشاذگ و  دوخ  ياکتم  ریز  مدرک و  هیهت  یـشکدوخ 
باوختخت يور  ارم  هزانج  حبص  الا  اهبف و  یتفرگ  هموصعم  ترضح  زا  ارم  يافش  بشما  رگا  متفگ  وا  هب  دمآ  نم  ندید  يارب  مردام  دوب . 

ار منامشچ  يرصتخم  بش  نامه  تفر  رهطم  مرح  فرط  هب  بورغ  مردام  دوب .  یعطق  میمـصت  متفگ ،  يدج  ار  هلمج  نیا  دید و  یهاوخ 
يور نم  يولهپ  مه  هچب  نامه  هک  نم  قاـطا  دراو  نلاـس )  برد  هن  غاـب (  برد  زا  هللجم  نز  هس  مدـید  اـی  ؤر  ملاـع  رد  تفرگ ،  باوخ 

بنیز و ترضح  یمود  ارهز و  ترضح  یلوا  مدیمهف  نینچ  تسا و  رتشیب  وا  تیصخش  دوب  ادیپ  اهنز  زا  یکی  دندمآ ،  دوب  هدیباوخ  تخت 
فیدر هموصعم  ترضح  رـس و  تشپ  بنیز  ترـضح  ولج ،  ارهز  ترـضح  دنتـسه ،  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  یموس 

نآ هب  مالّـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دنداتـسیا ،  تخت  ولج  مه  يولهپ  هس  ره  دندمآ و  هچب  نامه  تخت  فرط  هب  میقتـسم  دـندمآ  یم  موس 
هچب مدید  باوخ  ملاع  رد  يدـش ،  بوخ  وت  دـندومرف  مناوت  یمن  تفگ  وش ،  دـنلب  دـندومرف  مناوت .  یمن  تفگ  وش .  دـنلب  دـندومرف  هچب 
نیا رد  دندومرفن ،  یهجوت  نم  تخت  يوس  هب  یتح  راظتنا  فالخرب  یلو  دنیامرفب  یهجوت  مه  نم  هب  متشاد  راظتنا  نم  تسشن  دش و  دنلب 

هک یّمـس  اکتم و  ریز  مدرک  تسد  دنتـشادن .  یتیانع  نم  هب  هللجم  ناوناب  نآ  دوش  یم  مولعم  مدرک  رکف  دوخ  اب  مدـیرپ و  باوخ  زا  ءاـنثا 
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هتفای افش  مه  نم  اهنآ  مودق  تکرب  زا  دنا  هداهن  مدق  ام  قاطا  رد  نوچ  تسا  نکمم  مدرک  رکف  دوخ  اب  مروخب ،  مرادرب و  مدوب  هدرک  هیهت 
هجوت دروم  مه  نم  مدیمهف  دنک ،  یم  تکرح  مدید  مداد  تکرح  ار  میاپ  هتـسهآ  دـنک ،  یمن  درد  مدـید  مداهن  میاپ  يور  ار  متـسد  ما ، 
دنتفگ دش ،  بوخ  هچب  متفگ  تسا ،  هدرم  هک  لایخ  نیا  هب  تسا  لاح  هچ  رد  هچب  دنتفگ  دندمآ و  اهراتـسرپ  دـش  حبـص  ما ،  هتفرگ  رارق 

زا يرثا  چـیه  دـندمآ  اهرتکد  دـش ،  رادـیب  هکنیا  ات  دـینکن  شرادـیب  متفگ  دوب ،  باوخ  هچب  هدـش ،  بوخ  امتح  متفگ  ییوگ ! ؟  یم  هچ 
يور زا  لومعم  قبط  ار  هبنپ  دناب و  دمآ  راتـسرپ  دنرادن .  ربخ  نم  راک  نایرج  زا  زونه  اما  هتـشادن  یمخز  ادـبا  ایوگ  دوبن ،  شیاپ  رد  مخز 

یتحارج یمخز و  ًالـصا  ایوگ  دوب  میاپ  اه و  هبنپ  نیب  يا  هلـصاف  دوب ،  هدش  مامت  میاپ  مرو  نوچ  دنک  نامـسناپ  دـیدجت  درادرب و  نم  ياپ 
؛  متفای افش  میوگب  وا  هب  متـساوخن  تسا ؟  روطچ  تلاح  دیـسرپ  دوب ،  هدرک  مرو  هیرگ  يدایز  زا  شنامـشچ  دمآ  مرح  زا  مردام  هتـشادن . 

لزنم فرط  هب  دوب )  یعونصم  هتبلا  اصع (  اب  لزنم .  میورب  روایب  ییاصع  ورب  متـسه  رتهب  متفگ  دنک ،  هتکـس  دوب  نکمم  دایز  حرف  زا  اریز 
نابز دوب ،  اهرتکد  اهراتسرپ و  تیعمج و  زا  ییاغوغ  هچبو ،  نم  نتفای  افش  زا  سپ  ناتسرامیب  رد  اما  و  مدرک .  لقن  ار  نایرج  ادعب  متفر و 

 . دوب هدرک  رپ  ار  نلاس  قاطا و  ياضف  مامت  تاولص ،  هیرگ و  يادص  تسا ،  زجاع  نآ  حرش  زا 

ضیرم يافش  رصع و  یلو  هزجعم   - 104

یم مبیصن  مق  نارکمج  دجسم  هب  فورعم  هادف  انحاورا  نامزلا  بحاص  دجـسم  هب  فرـشت  قیفوت  هک  تسا  یتدم  یعقرب  نسح  دیـس  ریقح 
یم یگتسخ  عفر  يارب  نیرفاسم  هک  دجسم  هناخ  هوهق  رد  مدش  فرـشم  یناثلا 1390 )  عیبر  مجنپ  هبنـشراهچ  بش  لبق (  هتفه  هس  دوش ، 

یبابک هّللادبع ،  هدازماما  میظعلادبع  ترضح  نکاس  یناولهپ ) )  دمحا  مان ( (  هب  مدرک  دروخرب  یـصخش  هب  دنروخ ،  یم  ياچ  دننیـشن و 
دجـسم هب ( (  هبنـشراهچ  ياهبـش  تسا  مامت  لاـس  راـهچ  نم  تفگ  دـش .  عورـش  یـسرپلاوحا  باوج و  مسرلا  یلع  درک و  مالـس  لـکوت 

هیلع هّللا  تاولص  نامز  ماما  هناخ  رد  هک  یسک  اتدعاق  یهد و  یم  همادا  هک  يا  هدید  يزیچ  اتدعاق  متفگ  موش .  یم  فرـشم  نارکمج ) ) 
دوب يا  هبنـشراهچ  بش  لبق  لاس  رد  مدمآ ،  یمن  هک  مدوب  هدـیدن  يزیچ  رگا  يرآ  تفگ  يا ! ؟  هتفرگ  یتجاح  دور و  یمن  دـیماان  دـمآ 

تشادن يراکشآ  هانگ  یسورع  سلجم  هچرگ  موش ،  فرشم  متسناوتن  نارهت  رد  کیدزن  ناگتسب  زا  یکی  یسورع  سلجم  هطـساو  هب  هک 
مزیخرب متـساوخ  مدوب  هنـشت  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  بش  همین  زا  سپ  مدـیباوخ  متفر  لزنم  مدروخ و  هک  ماش  ات  نآ و  لاـثما  یقیـسوم و  ، 

یمن تکرح  میاپ  متفگ  مدرک  رادیب  ار  هداوناخ  متـسناوتن .  مهدب  تکرح  ار  میاپ  مدرک  شالت  هچره  درادن ،  تکرح  تردـق  میاپ  مدـید 
رد متشاد  یقیفر  مرادن ،  تکرح  تردق  چیه  مدید  هرخ  الاب  دوب )  ناتسبات  تسین (  امرس  لصف  متفگ  يا  هدروخ  امرس  دیاش  تفگ  دنک ، 

متفگ تسین .  تعاس  نیا  رد  رتکد  تفگ  روایب  يرتکد  ورب  متفگ  دمآ  دیایب .  دییوگب  وا  هب  متفگ  اقآرغـصا ) )  مان ( (  هب  دوخ  یگیاسمه 
 ، دروآ دراد  بطم  میظعلادبع ) )  ترضح  همـسجم ( (  هکلف  رد  تسا و  یخرهاش  رتکد  شمان  هک  يرتکد  تفر  هرخ  الاب  تسین  يا  هراچ 
 ، درک ورف  میاـپ  فک  رد  تشاد  ینزوس  درکن ،  تکرح  میاـپ  مدـیمهفن و  چـیه  دز ،  میوناز  يور  تشاد  یـشکچ  هنیاـعم ،  زا  سپ  ادـتبا 

بایغ رد  اقآرغصا  هب  تفر ،  داد و  يا  هخـسن  تفرگ .  درد  دز ،  میوزاب  رد  ار  نزوس  تفرگن ،  درد  درک  ورف  مرگید  ياپ  رد  دشن ،  میلاح 
دندرک يراز  هیرگ و  هب  عورش  دندید  لاح  نیا  هب  ارم  دنتساخرب  باوخ  زا  اه  هچب  دش  حبص  تسا .  هتکـس  دوش  یمن  بوخ  دوب  هتفگ  نم 
بشره نم  نامز !  ماما  يا  متفگ  دوب ،  حبص  ُهن  تعاس  دودح  رد  دیاش  دوب ،  ام  لزنم  رد  ییاغوغ  دز  یم  تروص  رس و  هب  دیمهف  مردام  . 

رد درب ،  مباوخ  تفرگ  ما  هیرگ  دـییامرفب ،  یهجوت  ما  هدرکن  یهانگ  میایب و  متـسناوتن  بشید  یلو  مدیـسر  یم  امـش  تمدـخ  هبنـشراهچ 
مناوت یمن  متفگ  زیخرب .  میوگ  یم  دومرف  مناوت .  یمن  اقآ  متفگ  زیخرب !  دندومرف  دنداد  متسد  هب  ییاصع  دندمآ  ییاقآ  مدید  ای  ؤر  ملاع 
سپس متـسشن  مهد ،  تکرح  ار  میاپ  مناوت  یم  مدید  متـساخرب  باوخ  زا  ءانثا  نیا  رد  دنداد .  تکرح  اج  زا  دنتفرگ و  ار  متـسد  دندمآ  . 

هب ارم  مردام  ادابم  هکنیا  يارب  یلو  مدرک  یم  یبوکیاـپ  حالطـصا  هب  مدرک و  یم  زیخ  تسج و  قوش  زا  رطاـخ  ناـنیمطا  يارب  متـساخرب ، 
رثا رد  هک  مدرک  یلاح  وا  هب  مک  مک  منک ،  تکرح  هدب  ییاصع  نم  هب  متفگ  دمآ  مردام  مدیباوخ .  دنک  هتکـس  قوش  زا  دنیبب و  لاح  نیا 
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هب دیایب و  وگب  رتکد  هب  ورب  متفگ  دمآ  دیایب ،  دییوگب  اقآرغصا  هب  متفگ  متفای ،  دوبهب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع  یلو  هب  لّسوت 
شدوخ دیوگ  یم  تسار  رگا  هدشن ،  بوخ  تسا  غورد  دیوگ  یم  رتکد  تفگ  تشگربو  تفر  اقآرغـصا  دش .  بوخ  سک  نالف  وگب  وا 

 ، دـش دـنلب  مداد  دز ،  نم  ياپ  فک  هب  تشادرب و  ار  نزوس  لاحنیا  اب  درک  یمن  رواب  رتکد  ایوگ  متفر ،  دوخ  ياپ  اب  هکنیا  اب  متفر  دـیایب . 
هتفر اکیرمآ  اپورا و  رگا  تسین  رگید  زیچ  هزجعم  زج  تفگ  متفگ  ار  رـصعّیلو  ترـضح  هب  لسوت  دوخ و  لاـح  حرـش  يدرک ؟  هچ  تفگ 

 . دوبن ریذپ  هجلاعم  يدوب 

یتخس زا  دعب  جرف  بیجع و  یتشذگرس   - 105

هب یـشورف  میلگ  یـشورف و  شرف  لغـش  هب  ریگناهج ) )  دمحم  يدهـشم  مان ( (  هب  تسا  یـصخش  دنـسیون :  یم  روبزم  یعقرب  ياقآ  زین  و 
میوش و رفسمه  مه  اب  هک  دوب  هداتفین  قافتا  یلو  مسانش ،  یم  ار  وا  تساهلاس  دور و  یم  ناشاک  هب  ارثکا  دراد و  لاغتشا  درگ  هرود  ناونع 

هیامرـس مک  یلیخ  هکنیا  اب  تسا  فورعم  لـمع  تحـص  هب  تسا و  ییوگتـسار  درم  مسانـش ،  یم  ار  وا  ًـالماک  یلو  مینیـشنب  يا  هسلج  رد 
هب راجت  رثکا  دهاوخب  رگا  سنج  ناموت  رازهدص  زا  شیب  یلو  تسا ،  طسوتم  یلیخ  شیگدنز  متفر  وا  لزنم  هب  مه  لبق  زور  دـنچ  تسا و 

يولهپ متفر  یم  ناشاک  هب  هک  يرفـس  رد  لبق  يدـنچ  لاـح  ره  رد  درب .  یم  سنج  یلاـم  تردـق  هزادـنا  هب  شدوخ  یلو  داد  دـنهاوخ  وا 
ناسنا ات  دنکشب  لد  دیاب  یعقرب !  ياقآ  تفگ  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  راهطا  همئا  تازجعم  رد  ثحب  بلاطم و  نمـض  رد  متـسشن  ناشیا 

منک یم  نایب  ار  دوخ  یگدنز  حرش  مامت  لصفم  يرگید  تقو  تفگ  درک و  نایب  لامجا  روط  هب  ار  دوخ  لاح  حرـش  سپ  دریگب ،  تجاح 
هرود یـشورف و  شرف  زا  رتشیب  ای  ناموت  دـص  يزور  دـیاش  دوب و  بوخ  یلیخ  نم  عضو  لاـمجا ،  روط  هب  یلو  دـش ،  دـهاوخ  یباـتک  هک 
لوفا هب  عورش  لابقا  هراتس  هکنیا  ات  مدش  یم  هانگ  هب  هدولآ  یهاگ  دنک ،  یم  هانگ  دش  دنمتورث  یتقو  ناسنا  یلو  متشاد ،  هدافتـسا  يدرگ 

 . متـشادن ناموت  کی  یتح  لباقم ،  رد  مدـش و  راکهدـب  ناموت  رازه  دـص  زا  زواجتم  يدایز  رادـقم  مداد و  تسد  زا  ار  ما  هیامرـس  درک ، 
متفر یم  هچوک  رد  طایتحا  اب  یلیخ  مدمآ و  یم  نوریب  لدبم  سابل  اب  مدش  یم  هتسخ  هک  یهاگ  اهبـش  مدمآ  یمن  نوریب  لزنم  زا  هام  دنچ 

هک یتقو  دوب  هتـشادهگن  یکیراـت  رد  دوب  هدروآ  ار  ینابـساپ  تشاد  ربخ  لزنم  زا  نم  ندـمآ  نوریب  زا  هک  اـهراکبلط  زا  یکی  بش  کـی  . 
لوق یلو  مرادن  یهاش  هد  نم  دوش ،  یمن  لوصو  امش  لوپ  هبشکی  اب  دیربب  نادنز  ارم  متفگ  ینابرهش  رد  دندرک .  ریگتسد  ارم  مورب  مدمآ 
دوب هدمآ  درب )  ار  وا  مسا  اهراکبلط (  زا  رگید  یکی  دندرک .  اهر  ارم  منک ،  ادا  ار  دوخ  نید  داد  ینکمت  لجوزع  يادخ  رگا  هک  مهد  یم 
دوب هدیسر  هچب  هداوناخ و  مکـش  هب  هک  دوب  هدز  رد  هب  دگل  اب  نانچ  رد ،  تشپ  دوب  هتفر  هلاسود  کچوک  هچب  اب  ما  هداوناخ  لزنم ،  برد 
یم ارجام  نیا  زا  لاس  تسیب  زا  زواجتم  هکنیا  اب  تسا  ضیرم  مه  الا ن  یتح  دـش و  ضیرم  ما  هداوناـخ  درم و  تعاـس  دـنچ  زا  سپ  هچب  ، 
یم یناـنو  میتخورف  یم  ار  یکبلعن  ناکتـسا و  ناـن ،  هیهت  يارب  یهاـگ  یتـح  تخورف  درب و  ما  هداوناـخ  میتـشاد  لزنم  رد  هچره  درذـگ . 

ظوفحم اهراکبلط  ّرـش  زا  منک و  هیهت  يراک  دـیاش  مورب  تابتع  هب  موش و  جراخ  ناریا  زا  متفرگ  میمـصت  هکنیا  اـت  میدروخ  یمو  مدـیرخ 
رد يرصتخم  هیثاثا  هک  کچوک  نیجرخ  کی  طقف  مدش ،  جراخ  زرم  زا  رهـشمرخ  هار  زا  منک .  ادیپ  راهطا  همئا  هب  یلـسوت  انمـض  مشاب و 

مداتفا هار  هب  هتسنادن  ناتسلخن  نایم  رد  مدوبن ،  دلب  ار  هار  اهنت  مدیسر  قارع  كاخ  هب  یتقو  دوب  مهارمه  متـشادن  یکاروخ  یتح  دوب و  نآ 
یگنـسرگ و زا  مروخب ،  متـشاد  اذـغ  هن  مسرپب و  وا  زا  ار  هار  دوب  یـسک  هن  دوش  یم  یهتنم  اجک  هب  هار  نیا  مور ،  یم  اـجک  متـسناد  یمن 

هـصالخ تسا .  مارح  مدرک  یم  لایخ  مدروخ  یمن  دوب  هتخیر  نیمز  يور  تخرد  زا  هک  ییاهامرخ  یتح  مدـش  تقاط  یب  هار ،  یگتـسخ 
تفرگ ما  هیرگ  رایتخا  یب  متـشاذگ  نیمز  يور  ار  دوخ  نیجرخ  متـسشن  کیرات ،  اهنت و  ناتـسلخن  نایم  رد  دـش ،  کـیرات  اوه  دـش  بش 

هک تسا  یلامتـسد  نامه  دارم  لاقع (  نودب  هیفچ  کی  دندیـسر  دندوب  ینارون  یلیخ  هک  ییاقآ  مدید  ناهگان  مدرک  یم  هیرگ  دنلب  دـنلب 
یم ار  وت  الا ن  روخن  هصغ  یتحاران ؟  ارچ  دـندومرف  یـسراف  نابز  اب  دوب  ناشرـس  يور  تشادـن )  لاقع  یلو  دـندنب  یم  رـس  يور  اـهبرع 

هد دیاش  متفر  یمدق  دنچ  ایب .  نم  هارمه  رادرب  ار  دوخ  نیجرخ  منک ،  یم  ییامنهار  ار  وت  نم  دومرف  متسین ،  دلب  ار  هار  اقآ  متفگ  مناسر . 
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زا نیـشام  غارچ  ات  درب  یم  ار  وت  دیآ و  یم  نیـشام  کی  الا ن  تسیاب  اجنیمه  دندومرف  تسا ،  ور  لیبموتا  هسوش  هداج  مدـید  دوبن ،  مدـق 
نیـشام راوس  ارم  میدیـسر ،  ییاج  کی  هب  دندرک  راوس  ارم  هدرک  فقوت  شدوخ  دیـسر ،  نم  هب  نیـشام  یتقو  دنتفر  اقآ  نآ  دش  ادیپ  رود 
دنتـشاد هقباس  ایوگ  هدب ،  هیارک  دنتفگ  یمنو  دنداد  یم  لیوحت  ارم  تسپ  هب  تسپ  البرک  ات  دومنن و  هبلاطم  نم  زا  مه  هیارک  درک و  رگید 

ارم راک  ما  هدمآ  اقآ  متفگ  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  رهطم  مرح  رد  مدمآ  دوب ،  دب  معضو  مدرکن ،  ادیپ  يراک  مه  البرک  رد  یلو  راک .  زا 
 ، مدـید مدوب  هدـید  ناتـسلخن  نایم  رد  هک  ییاـقآ  ناـمه  دوب )  نیعبرا  زور  مدـمآ (  نوریب  رهطم  مرح  زا  مدرک  هیرگ  یلیخ  دـینک  تسرد 

رگا تسین  مک  دومرف  تسا ،  مک  اقآ  متفگ  ریگب .  ار  رانید  هد  نیا  دندومرف  دندرک ،  تمحرم  نم  هب  رانید  هد  دنداد و  باوج  مدرک  مالس 
بیجع لوپ  تفگ  یم  دـمحم  يدهـشم  میتسه .  اهاج  نیمه  ام  دومرف  تساجک ؟  امـش  سردآ  اقآ  متفگ  مهد ،  یم  امـش  هب  زاـب  دوب  مک 

رازه دـنچ  تقوره  مدرک و  هدافتـسا  يدایز  رادـقم  درک ،  یم  هدافتـسا  ربارب  دـنچ  مدـیرخ  یم  هچره  بیجع  داد ،  یم  يرطع  يوب  دوب ، 
کی دوب .  رانید  هد  نامه  زا  اهدـمآرد  نیا  مامتو  متـشگ  یمرب  مدرک و  یم  میـسقت  اهراکبلط  نیب  ناریا  مدـمآ  یم  مدرک  یم  ادـیپ  ناموت 

مه رگید  رادقم  کی  اقآ  متفگ  مدید  هیلع  هّللا  تاولص  نینم  ؤملاریما  رهطم  مرح  رد  ار  اقآ  نامه  رفص  متـشه  تسیب و  زور  رد  رگید  لاس 
هبـسک زا  یکی  متفر  یم  فجن  رد  زور  کی  مدـیدن .  ار  اقآ  نآ  رگید  یلو  دـندرک  تمحرم  مه  رگید  راـنید  جـنپ  دـینک ،  کـمک  نم  هب 

متفگ تسیک ؟  تفگ  رفن ،  ود  متفگ  يراد ،  نماض  تفگ  يرآ .  متفگ  نم ؟  هرجح  رد  ییآ  یم  ایآ  تفگ  متفر  ولج  دز  ادـص  ارم  رازاب 
تشاذـگ و یم  نم  رایتخا  رد  رانید  رازه  یهاـگ  تفگ  یم  درک .  لوبق  هیلع  هّللا  تاولـص  نینم  ؤملاریما  يرگید  لـجّوزع و  يادـخ  یکی 
رد ما  هداوناخ  نوچ  یلو  مداد  ار  دوخ  ياهضرق  مامت  مدوب ،  کیرش  تراجت  دوس  رد  متـشگ و  یمربو  مدیرخ  یم  سنج  دادغب  متفر  یم 
زا رتدایز  مشاب و  هتشاد  فافک  ردق  هب  دوش و  ادا  میاهضرق  مدرک  اعد  طقف  ءادهشلادیس  رهطم  مرح  رد  میایب ،  مق  هب  مدش  راچان  دندوب  مق 

دیمهف وا  سلجم  زا  ار  صالخا  ناوت  یم  دراد  يا  هضور  شلزنم  رد  روکذم  دمحم  يدهشم  مدید .  ار  تورث  دب  راثآ  نوچ  متـساوخن  نآ 
 . منیب یم  رضاح  ار  مالّسلااهیلع  ارهز  ترضح  نم  تفگ  یم  مدرک ،  تکرش  روبزم  سلجم  رد  اصخش  بناجنیا  و 
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سراف نیزراک  ریق و  هلزلز 

تسا رترود  دابآ  زوریف  زا  گنسرف  هدراهچ  دودح  رد  تسا و  عقاو  گنسرف  لهچ  ابیرقت  هلصاف  هب  زاریش  یقرـش  بونج  تمـس  ریق ) )  ) ) 
نآ يادتبا  هک  دشاب  یم  خـسرف  هد  نآ  لوط  ریق ،  كولب  دـیوگ :  همانـسراف  رد  دـشاب (  یم  مین  گنـسرف و  کی  نیزراک  زا  شا  هلـصاف  و 

كولب نیاو  تسا  سراف  تاریـسمرگ  زا  نامدنگ و  ات  ناک  رفیک  هیرق  زا  مین  خـسرف و  ود  نآ  يانهپ  رالـساپ و  غاب  شرخآ  دابآ و  كرابم 
دابآ نهآ  میب  نامیـس و  ياـهنامتخاس  ناـبایخ و  بآ و  یـشک  هلول  قرب و  زا  ریق ) )  اریخا ( (  تسا . )  داـبآ  هیرق  هس  تسیب و  رب  لمتـشم 

هیحان نیا  یسمش  نیدرورف 1351  قباطم 21  هنس 1392  رفص  هام  زور 25  رد  تسا .  هدوب  رفن  رازه  تفه  دودح  رد  نآ  تیعمج  هدـش و 
دومن وروریز  ار  ریق  اج ،  همه  زا  شیب  دید و  همدص  ریق  كولب  رتشیب  ینیمز  میظع  هلزلز  ینامسآ و  يالب  زا  هدش و  عقاو  یهلا  مشخ  دروم 

دندرپس و ناج  یعضو  نیرت  تخـس  هب  رجآ  كاخ و  گنـس و  هوبنا  ریز  نآ  یلاها  ثلث  ابیرقت  دنامن و  ملاس  نامتخاس  کی  هک  يروط  هب 
رفن ود  زا  تسا  تلفغ  زا  يرادیب  تربع و  بجوم  نآ  لیـصفت  نتـسناد  نوچ  دنرادن .  رطاخب  ار  یکانتـشحو  هثداح  نینچ  دننام  نادرمریپ 

تساوخ رد  راگتسر  دمحا  خیـش  ياقآ  بانج  يریق و  یمیقم  داوج  دمحم  خیـش  ياقآ  بانج  دنا  هدوب  هثداح  دهاش  قثوم و  هک  ملع  لها 
 . دوش یم  تبث  راوگرزب  ودره  همان  باتک ،  نیا  ناگدنناوخ  عالطا  يارب  دنسیونب و  دنا  هتسناد  هدید و  ار  هچنآ  هک  دش 

يریق یمیقم  داوج  دمحم  خیش  بانج  همان 
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یلام یناج و  تافلتو  هدـش  قیقحت  هداتفا و  قاـفتا  هچنآ  زرفآ  نیزراـکوریق و  هلزلز  شارخلد  هثداـح  عوضومرد  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
دمآ يدیدش  هلزلز  رفـص 1392  هام  مجنپ  تسیب و  زور  باتفآ  عولط  زا  شیپ  هقیقد  هدزناپ  دوش :  یم  ضرع  هصالخروط  هب  هدیدرگ  عقاو 

 ، تفرگ هلزلز  دعب  بطق و  فرط  زا  یقرب  دعب  هلبق و  تمس  زا  یقرب  لوا  هک  دنتفگ  دندوب  يدابآ  زا  نوریب  هک  ییاهنآو  تشادن  هقباس  هک 
هب دعر و  يادص  دننام  دش  دنلب  یبیهم  يادص  دیچیپ و  یم  دوخ  رود  نیمز  هک  درک  تدش  يا  هزادنا  هب  دعب  دوب و  فیفخ  يردق  لوا  رد 

دیشاپ مه  زا  هدولاش  زا  گنس  چگ و  نهآ و  میب  نامیسزا و  مکحم  ياهترامع  دیدرگ  بارخ  اه  هناخ  مامت  تشاد ،  همادا  هیناث  هزادنا 25 
زاـمن یـضعب  نتفرگ و  وضو  زاـمن و  لوغـشم  دـندوب ،  رادـیب  هک  مه  اـهنزو  دـندوب  باوخ  رد  کـچوک  دارفا  بلغا  نوـچ  تخیرورف و  و 

ار اهنآ  دنتساوخ  یم  ناشدالوا  هب  هقالع  هطـساو  هب  هک  اهردام  کچوک و  ياه  هچب  یناج  تافلت  رثکا  دندوب  رادیب  اهدرمو  دندوب  هدناوخ 
ریق دوخ  زا  کچوک  گرزب و  زا  تافلت  ددع  تسا  نیقی  هک  يا  هزادنا  ات  دندش .  كاله  راوآ  هوبنا  ریز  همه  هتفاین و  تلهم  دنروآ  نوریب 

زور و ود  هلـصاف  هب  هلزلز  زا  دعب  هک  ییاهنآ  اما  و  ملاعلا .  هّللاو  دـندش  كاله  رفن  دـصناپ  بیرق  عباوت ،  زا  رفن و  دـصناپ  رازهود و  ابیرقت 
تشه ای  تفه  يرسپ   1 دندمآ :  نوریب  هدنز  اهکاخ  ریز  زا  مشـش  تسیب و  زور  رهظ  زا  دـعب  جـنپ  ات  رفـص  زور 25  حبـصزا  ینعی  بشکی 
یضعب دندوب  هدش  راوآ  ریز  هناخ  نآ  لها  زا  يرفن  دنچ  هدع  هتبلا  تسا ،  ریق  دوخ  نکاس  یئافص  دمحم  دنزرف  دومحم ) )  مان ( (  هب  هلاس 

دوب و ملاس  حیحـص و  دندروآ  نوریب  مّود  زور  هک  ار  رـسپ  نآ  یلو  دوب  هدرم  مه  اهنآ  زا  رفن  کی  دـندروآ و  نوریب  زور  نامه  ار  اهنآ  زا 
تیوکسیب نم  هب  يراسکاخ  لوسر  میئاد  اقآ  تفگ  داد  یم  بآ  كاروخ و  وت  هب  یسک  ایآ  زور  ود  نیا  تدم  رد  هک  دندرک  لا  ؤس  وا  زا 

هدنز و رسپ  نآ  مه  الا ن  و  تسا )  هدرک  یم  لایخ  دوخ  یئاد  ار  هدنهد  هچب ،  هدش و  هدناسر  كاروخ  وا  هب  بیغ  زا  هتبلا  داد (  یم  بآو 
هلزلز عوقو  زا  دعب  ریق ،  نکاس  ینیسح  هّللا  بیبح  دیـس  اقآ  دنزرف  هلاسراهچ  نس  هب  نسح ) )  دیـس  مان ( (  هب  يدیـس  هچب   2 تسا .  ملاس 

زا ار  وا  مشش  تسیب و  زور  هد ،  تعاسات  حبـص  ادرف  هدوب  هتفرگ  رارق  گنـسو  كاخ  هوبنا  راوآ و  ریز  رد  هک  حبـص  مین  جنپ و  تعاس  رد 
هب مردام  تفگ  یم  باوج  رد  داد ؟  یم  وت  هب  یـسک  بآ  كاروخ و  تدم  نیا  رد  دندرک  لا  ؤس  وا  زا  نوچ  دندروآ و  نوریب  كاخ  ریز 

یلاس و هدـجیه  نس  هب  یکی  شگرزب  ردارب  ود  یلو  تسا  هدوب  نوریب  هدـشن و  كاـخ  ریز  شرداـم  هک  یلاـح  رد  داد  یم  بآو  اذـغ  نم 
زا دعب  هک  یناسک  هلمج  زا   3 دندروآ .  نوریب  ملاس  حیحـص و  ار  هچب  نآ  دـندوب و  هتفر  ایند  زا  هس  ره  رهاوخ ،  کی  رتکچوک و  يرگید 

 ( ( روصنم هلاس ( (  هدزای  تسا  يا  هچب  یهلا ،  هلماک  تردـق  هب  تسا  هدـنز  هدـمآ و  نوریب  راوآ  اهکاخ و  ریز  زا  هک  تعاس  نتشذگ 44 
تعاس کی  ات  دش  كاخ  ریز  دـمآ و  هلزلز  هک  مجنپ  تسیب و  حبـص  مین  جـنپ و  تعاس  زا  ریق  نکاس  يرزوم  میهاربا  يدهـشم  دـنزرف  مان 

هار هب  یتدم  ات  وا  ياهاپ  كاخ  ریز  ندنام  دایز  رثا  رد  یلو  دوب  هدنز  دندروآ  نوریب  كاخ  ریز  زا  ار  وا  متفهو  تسیب  بش  فصن  زا  دـعب 
زور نآ  يادرف  هکلب  زور  نامه  رگا  نیاربانب ،  دورب .  هار  دـناوت  یم  الا ن  تفای و  يدوبهب  هک  دیـشکن  یلوط  هّللادـمحب  دوبن و  رداق  نتفر 
دارفا دیـسرن و  دادـما  کمک و  هک  سوسفا  یلو  دـندمآ  یم  نوریب  كاـخ  ریز  زا  هدـنز  يرایـسب  دارفا  املـسم  دوب  هدیـسر  دادـما  رگا  مه 

 . دندرپس ناج  كاخ  ریز  زور  ود  زا  دعب  يدایز 

هشحوم هثداح  عوقو  زا  رابخا 

راهچ هس  تسویپ ،  يدزیا  تمحر  هب  زور ،  هس  ارهاظ  هلزلز و  عوقو  زا  لبق  زور  دنچ  هک  ینیسح ) )  رفعج  دیـس  جاح  مان ( (  هب  یـصخش 
اقآ مان  هب  دراد  يرـسپ  تسا ،  هدوب  ینامیا  اب  نیدتم و  درم  هدیباوخ و  رتسب  يور  ضرم  لاح  رد  هک  موحرم ،  دیـس  نآ  توف  زا  شیپ  زور 
هلیپ يا  اهرجات !  يا  دیوگ  یم  دـنلب  يادـص  هب  ضرم  لاح  رد  دیـس  نآ  هبترم  کی  دـندوب  هتـسشن  وا  نیلاب  رب  براقا  ماوقا و  اب  ربکا  دـیس 
دعب دیهدب ،  ناموت  رازه  دنک  یم  رارکت  ار  هملک  نیمه  هبترم  دـنچ  دوش ،  یم  بارخ  ناتاه  هناخ  هک  دـیهدب  ناموت  رازه  مادـکره  اهرو ! 
دیور نوریب  ریقزا  همه  امـش  دیوگ  یم  شا و  هداوناخ  هب  دنک  یم  ور  دعب  دوش ،  یم  بارخ  اه  هناخ  هک  دـیهدب  ناموت  دـصکی  دـیوگ  یم 

زا دعب  هیلع و  هّللا  ۀمحر  دور  یم  ایند  زا  زور  راهچ  زا  دعب  دنک و  یم  رارکت  ار  هلمج  نیا  هبترم  دنچ  دـیوش ،  یم  كاله  دـیدنام  رگا  هک 
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کی هکنیا  زا  دارم  دیاش  دیدرگ .  دراو  یناج  یلام و  تافلت  بارخ و  اه  هناخ  دش و  عقاو  همیظع  هلزلز  نامه  موحرم  نآ  توف  زا  زور  هس 
تـسا نکمم  دوش و  الب  عفر  ات  دینک  ماعطا  ارقف  هب  دیهدب و  هقدص  ینعی  هدوب ،  هدومرف  نادنمتورث  راجت و  هب  باطخ  دـیهد و  ناموت  رازه 

یهلا گرزب  تاـیآ  نیا  زا  هک  مدآ  دـالوا  اـم  تلفغ  زا  ربکا  هّللا  تسا  هدوب  هدـش  فشک  وا  رب  هدرک و  یم  هدـهاشم  ار  ـالب  تلاـح  نآ  رد 
 . میدرگ یمن  هبنتم  میوش و  یمن  رادیب 

هناقداص يای  ؤر 

باوخ دوب و  رامیب  متشاد  یکچوک  رسپ  دمآ  هلزلز  نآ  حبص  هک  رفـص  مجنپ  تسیب و  بش  تفگ  يرهاط ) )  ناضمر  مان ( (  هب  یـصخش 
هب یلیخ  تفگ  دش  رادیب  مدز  ادص  ار  شردام  دنک  یم  هیرگ  یلیخ  مدید  دوب  حبـص  عولط  کیدزن  دومن  یم  یتحاران  یلیخ  تفر و  یمن 

برد دمآ  ناوج  رفن  کی  مدید  هاگان  درب  مباوخ  نک ،  رادـیب  ارم  زامن  عقوم  مباوخ  یم  يردـق  نم  تسا و  کیدزن  متفگ  هدـنام ؟  حـبص 
هچ هب  متفگ  نک  هاگن  تفگ  دوب  یعیـسو  ياج  ملزنم  کیدزن  متفر  نوریب .  ایب  تفگ  يراد ؟  راکچ  متفگ  نوریب ،  ایب  تفگ  نم  هب  هناـخ 

يارب متفگ  یلب  تفگ  تسام ؟  ياه  هناخ  متفگ  تسا  هدش  بارخ  امامت  مدـید  مدرک  هاگن  نوچ  اهلزنم ،  اه و  هناخ  هاگن  تفگ  منک  هاگن 
تفگ دنراک  تدابع  دنریگ و  یم  هزور  دـنناوخ و  یم  زامن  همه  لحم  نیا  لها  متفگ  دایز .  تیـصعم  هطـساو  هب  تفگ  دـش  روط  نیا  هچ 

ارچ تفگ  نم  هب  ملایع  تسا  زامن  عقوم  مدید  مدـش  رادـیب  تفر .  دیـشخبن و  هدـیاف  مدرک  سامتلا  هچره  تسین  صلاخ  تسا و  ءایر  همه 
ات مراد  یمرب  نم  مه  ار  اهنآ  ياتود  رادرب و  وت  ار  اتود  ار ،  اه  هچب  شاب  دوز  چـیه ،  متفگ  يدوب ؟  تحارانو  يدرک  یم  هیرگ  باوخ  رد 

تلهم تفرگ و  هلزلز  مرب  نوریب  هک  متفرگ  ار  اـه  هچب  تسد  ردـقنیمه  دـندوب ،  مه  يرگید  يدارفا  هناـخ  نآ  رد  میربب و  نوریب  هناـخ  زا 
كاخ ریز  زا  رهظ  کیدزن  ات  رگید  رفن  دـنچ  اب  ارم  دـندش و  فلت  ناشردام  هچب و  دـنچ  میدـش  راوآ  ریز  همه  میروخب ،  یناکت  هک  دادـن 

؟  منکچ مرادن  ار  یـسک  دنتـسه و  كاخ  ریز  میاه  هچب  هداوناخ و  هک  مدش  نادرگرـس  مدش  نوریب  اهکاخ  ریز  زا  یتقو  دـندروآ .  نوریب 
دنریم یم  دنتسه  كاخ  ریز  میاه  هچب  نک  کمک  تسا  دادما  زور  ایب  متفگ  ومع !  ومع !  دز  ادص  دمآ و  مکیدزن  ناگتـسب  زا  یکی  مدید 

دوب ام  لزنم  رد  لصحم  یناوج  هچب  مناوت .  یمن  مراد  كاخ  ریز  رفن  دنچ  مه  نم  تفگ  درک  هیرگ  میروآ ،  نوریب  ار  اهنآ  ات  نک  کمک 
یلاح رد  دمآ  مناگیاسمه  ناشیوخ و  زا  یکی  مه  زاب  تفر  مه  نآ  مناوت  یمن  تفگ  درک  هیرگ  نکب ،  کمک  ایب  متفگ  تسا  ملاس  مدید 
كاخ ریز  میاه  هچب  مه  نم  تفگ  دنور ،  یم  مفک  زا  میاه  هچب  نک  کمک  ایب  ادـخ  ياضر  ضحم  متفگ  دوب ،  نادرگرـس  ناریح و  هک 

یم لوط  مسیونب  ًالماک  بوخ و  ار  هیـضق  مهاوخب  رگا  دـندوب .  نایوگ  اسفناو  همه  دوب و  تمایق  هنومن  هصالخ  مرادـن .  یـسک  دنتـسه و 
دعب تعاس  کی  دـیدرگ  بارخ  اه  هناخ  دـمآ و  هلزلز  نآ  حبـص  هک  یبش  تفگ  ریق  لها  زا  يا  هنم  ؤم  نز  تسا .  لـالم  بجوم  دـشک و 

هارمه مه  ینز  هدـیچیپ و  دوخ  ندرگ  رود  هب  تشاد  رـس  رب  هک  يا  همامع  ام و  هناخ  برد  دـمآ  يدیـس  مدـید ( ( :  باوخ  بش  فصنزا 
رهوش و اب  دومرف  مدرک  نشور  نک ،  نشور  غارچ  دومرف  مدش  رادـیب  نم  دز  ادـص  نم  هب  هتخادـنا و  باقن  ار  دوخ  تروص  تسا و  ناشیا 

هدمآ هزات  الاح  میا و  هدرک  تسرد  ار  هناخ  نیا  ات  هدیـشک  تمحز  لاس  تفه  شـش  اقآ !  مدرک  ضرع  دیورب .  نوریب  هناخ  زا  تنادـنزرف 
دوز زونه  تفگ  منک ،  رادیب  ار  مرهوش  دیهد  یم  هزاجا  متفگ  دوش ،  یم  لزان  الب  هک  دیورب  نوریب  دیاب  دومرف  مینک .  یگدنز  نآ  رد  میا 
بآ نک و  نشور  شتآ  تفگ  تفگ .  یم  حبـص  ناذا  نذ  ؤم  دـش و  یم  حبـص  شاک  متفگ  یم  دوخ  لد  رد  متـشاد  تشحو  یلیخ  تسا 
مدرک رادـیب  باوخ  زا  ار  ردـیح  مرهوش  مدز  ادـص  مدرک  شتآ  ینک ،  یمن  ادـیپ  ینک  تسرد  ییاچ  هکنیا  تلهم  اـما  راذـگ  شتآ  يور 

لضفلاابا ای  مدز  ادص  مدش و  مالّـسلا  هیلع  لضفلاابا  هب  لسوتم  یلیخ  نوچ  مود  هبترم  تفگ .  حبـص  ناذا  دش و  دنلب  نذ  ؤم  يادص  مدید 
ردیح تفگ  لزنم  برد  دمآ  تشادن  ندب  رد  تسد  کی  دمآ  مرظن  هب  هک  ینارون  ناوج  دیـس  مدـید  سرب ،  مداد  هب  مالّـسلا  هیلع  سابعلا 
لها یمطاف  مظاک  دیـس  دیا و  هدوب  اجک  مظاک  دیـس  اقآ  متفگ  نک .  نفد  رادرب و  ار  شا  هزانج  ایب  هدش  توف  تردام  وگب  نک و  رادیب  ار 
روبع مهاوخ  یم  ما و  هدمآ  هلبق  فرط  زا  متسین و  مظاک  دیـس  دندومرف  تفر ،  ادخ  تمحر  هب  هلزلز  هثداح  رثا  رب  هک  ریق  لها  زا  دوب  ربنم 
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سپ مدـیدن ،  ار  وا  رگید  منز  یم  فرح  منک و  یم  امـش  فرط  هب  تشپ  نم  دـیتسه  هلماح  نوچ  دیـسرتن  دـندومرف  مدیـسرت  یلیخ  منک ، 
ار اه  هچب  میتسناوت  هک  ردق  نیمه  دش ،  عورش  تخس  هلزلز  دش ،  دنلب  باوخ  زا  مرهوش  مدرک و  رادیب  ار  اه  هچب  اتو  دمآ  یکچوک  هلزلز 

دندوب هدیباوخ  نآ  رد  اه  هچب  هک  يا  هناخ  نامه  یلو  دش  بارخ  ام  ياه  هناخ  مامت  هچرگا  دـش ،  بارخ  هناخ  هک  میروایب  نوریب  هناخ  زا 
شیپ مینو  هام  کی  ابیرقت  مرحم  هام  رد  تفگ  يا  هنم  ؤم  نز  دندشن .  فلت  هناخ  لها  زا  سکچیه  هّللادمحب  دماین و  نییاپ  دش و  هتـسکش 

لوا زا  دیوگ و  یم  ناذا  دنلب  يادص  هبربا  نآ  نایم  رد  رفن  کی  دشادیپ و  يربا  کی  قرـشم  فرط  زا  هک  مدـید  باوخ  رد  هلزلز  عوقو  زا 
رس يالاب  دیسر  ات  تفگ  یم  ار  ناذا  هملک  هملک  دمآ و  یم  الاب  جیردت  هب  دوب و  ربکا ) )  هّللا  نتفگ ( (  ناذا و  لوغشم  باتفآ  عولط  لحم 
زا یکی  هب  مدش  رادـیب  باوخ  زا  نم  دندینـش ،  یم  ملاع  همه  دیـسر و  یم  اج  همه  هب  وا  يادـص  دـش و  تکاس  نتفگ  ناذا  زا  رگید  ریق ، 

یلع دیـس  مان ( (  هب  رفن  کی  دوش .  یم  بارخ  ریق  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  امـش  باوخ  داد  باوج  مدرک ،  لـقن  ار  باوخ  دوخ  ناـگیاسمه 
دش راکشآ  هلبق  فرط  زا  يرایسب  هایـس  ربا  مدید  باوخ  رد  ریق  یبارخ  هلزلز و  عوقو  زا  لبق  بش  کی  دیوگ  یم  ریق  لها  زا  يوضترم ) ) 
یم سامتلا  هچره  نکم  راتفرگ  الب  هب  ار  ام  رذگب و  ام  لحم  زا  هک  دندرک  یم  سامتلا  هداتـسیا و  ربا  نآ  ولج  ریق  یلاها  زا  يدایز  هدـع  و 
نیا زا  دش .  ریزارـس  هلبق  فرط  هبو  تفرگ  ارف  ار  ریق  رهـش  همه  هبترمکی  بالیـس  لثم  دمآ و  بطق  تمـس  زا  ربا  دیـشخبن و  هدیاف  دندرک 
کی هک  ییاهنآ  نینچمه  تسا و  مالک  لوط  بجوم  اهنآ  نتشون  دایز و  هدوب  هشحوم  هثداح  عوقو  زا  رابخا  هک  كانتشحو  ياهباوخ  عون 
تسا تیافک  دش  هتشون  هچنآ  رد  نتفرگ  تربع  يارب  تسا و  رایسب  دندروآ  نوریب  هدنز  دندوب  كاخ  ریز  هکنیا  زا  دعب  زور  ود  هکلب  زور 

هدهاشم مشچ  هب  اصخـش  هدـنب  دوخ  هچنآ  نتفرگ . ) )  تربع  تسا  مکو  تربع  بابـسا  تسا  ناوارف  هچ  َراِبتْعِْالا ؛  ّلَقَاَو  َرَبِْعلا  َرَثْکَا  ام  ) ) 
نآ یخسرف  کی  رد  مدش  توعد  رفص  هام  مراهچ  تسیب و  زور  رـصع  مدوب  غیلبت  لوغـشم  نیئور  گنت  مان  هب  یلحم  رد  هدنب  هکنآ  مدرک 

مالّـسلا هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يرادازع  غیلبت و  يارب  دندوب  نیـشنرداچ  هک  نیـشن  ماشحا  تالیا  زا  يا  هدعو  تسب  دـنب  مان  هب  لحم 
تحیـصن و هظعوم و  ینید و  لـئاسم  نتفگ  لوغـشم  هتـشذگ  بشزا  تعاـس  ود  اـت  اـجنآ  رد  بش  دوب  خـسرف  جـنپ  ریق  اـتاجنآ  زا  متفر و 

هدنب دـیباوخب .  اجنامه  لحم و  هب  میورب  ایب  دـنتفگ  دـندوب  هدـمآ  مه  نیئور  گنت  لحم  زا  رفن  دـنچ  ماش ،  فرـص  زا  دـعب  مدوب  يرادازع 
مدیباوخ رداچ  رد  اجنامه  هدنب  نیئور و  گنت  هیرق  هب  دنتفر  اهنآ  میآ .  یم  حبـص  ادرف  مباوخ و  یم  اجنیمه  بشما  متـسه و  هتـسخ  متفگ 
تـشحو زا  تفرگ  هلزلز  هک  دوب  هدشن  انـشآ  باوخ  هب  ممـشچ  زونه  مدیباوخ  هبترم  ود  زامن  زا  سپ  مدناوخ و  ار  حبـص  زامن  مه  حبـصو 

 ، مدروخ نیمز  هب  مدش ،  دنلب  زاب  مداتفا ،  نیمز  هب  موش  دنلب  متـسناوتن  هک  تشاد  تدش  يا  هزادـنا  هب  مورب  نوریب  رداچ  زا  هک  مدـش  دـنلب 
یگرزب هوک  مدمآ  نوریب  رداچ  زا  دش  تکاس  يردق  دیزرل  یم  دیخرچ و  یم  دوخ  رود  هب  نیمز  متشاذگ و  نیمز  يور  تسد  موس  هبترم 

تخیر یم  نییاپ  هدش و  یشالتم  مه  زا  دش و  یم  هدنک  گرزب  ياهگنـس  نآ  هلق  زا  هک  دوب  هدمآ  هزرل  هب  هوک  نانچ  دوب  یکیدزن  نآ  رد 
زا نیمز  داب ،  بآ  مان  هب  یهوک  یکیدزن  دوب .  هدمآ  مه  هب  هرابود  هدش و  هتفاکش  مهزا  نیمز  اهاج  یضعب  داد  یم  ادص  دعر  لثم  هوک  و 

هداتسیا بآ  یگرزب  رختسا  دننام  تسا و  ردقچ  تسین  مولعم  نآ  قمع  هک  هدمآ  نوریب  نیمز  زا  همشچ  دننام  يرایـسب  بآ  هتفاکـش و  مه 
همشچ نآ  هدش  یم  بورـشم  رامـش  یب  تاغاب  يرایـسب و  ياهتعارز  هتـشاد و  همـشچ  بآ  هک  رگید  ياهاج  ضعبو  دنک  یمن  تکرح  و 

اهتمکح هب  تساناد  گرزب  دنوادخ  ریق ،  دوخ  لثم  تسا  هدش  ربارب  دنچ  همشچ  بآ  اهاج  یضعب  تسا و  هدش  مک  ای  هدش  کشخ  یلکب 
رکذت رتشیب و  عالطا  يارب  نیرهاطلا .  هلآ  دمحم و  قح  هب  درادـب  ظوفحم  اهالب  زا  ار  تانم  ؤم  نینم و  ؤم  عیمج  دـنوادخ  نآ ،  حـلاصم  و 

هب ینونک  ندـمت  رد  هدـش و  هداد  وا  هب  يرهـش  تروص  مک  مک  هک  دوب  يا  هبـصق  ریق  دوـخ  منک :  یم  ضرع  نآ  یلاـها  ریق و  عاـضوا  زا 
شش زا  شیب  نآ  تیعمج  دندوب و  هدیشک  رهش  طسو  دیدج  نابایخ  یشک و  هلول  بآو  يرادرهـش  قرب و  ياراد  تفر و  یم  ولج  تعرس 

رفن کی  اما  تشاد  دجسم  تشه  تفه  دودح  رد  نآ  دجاسم  دش و  یم  مهارف  مه  ناتسریبد  همدقم  ناتسبد و  دنچ  ياراد  دوب و  رفن  رازه 
ناضمر و هام  اهنت  دنتشادن ،  یبهذم  تاغیلبت  ینید و  سلاجم  دش ،  یمن  تعامج  زامن  هماقا  ادبا  دنتشادن ،  یناحور  ياوشیپ  ینید و  ملاع 
هن دنتـشاد و  یملاع  ناشدوخ  هن  داوسیب ؛  ياهیربنم  ياهربنم  مه  نآ  دـش ،  یم  اپرب  تاغیلبت  سلجم  مک  یلیخ  مه  نآ  رفـص  مرحم و  هاـم 
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كورتم و اهنآ  نایم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـندوب ،  ایند  هب  صیرح  يدام و  یلیخ  دنتـشاد ،  ملع  لها  هب  یقیقح  یبلق و  هقالع 
نیا زا  دـعب  مه  الا ن  دـیدرگ و  یم  یلاها  مدرم  تمالم  بیقعت و  دروم  داد ،  یم  ماجنا  ار  ینید  مهم  هفیظو  دوب و  رادـنید  یـسک  مه  رگا 
یقاب یلوا  تلاح  نامه  هب  ناگدـنامیقاب  حیحـص ،  ربهرو  ملاـع  غلبم و  نتـشادن  هطـساو  هب  دوب  تماـیق  زا  يا  هنومن  هک  یهلا  گرزب  تیآ 

هب دـنوادخ  موشن  تاقوا  عدـصم  نیا  زا  شیب  دوش ،  یهتنم  اجک  هب  مدرم  هراچیب  نیا  راـک  تبقاـع  اـت  دـنا  هدـش  رت  تخبدـب  رتدـب و  هکلب 
یلاع باطتسم  ترـضح  صخ  الاب  امومع ،  ماظع  نیدهتجم  مالعا و  ياملع  كرابم  هیاس  مهیلع  هّللا  تاولـص  دمحم  لآ  دمحم و  تمرح 

 . یلاعت هّللا  ءاش  نا  دیامرفب  ظوفحم  نوصم و  تایلب  عیمج  زا  ار  كرابم  دوجو  دنادرگن و  هاتوک  نیملسم  مومع  راثن و  ناج  نیا  رـس  زا  ار 
یمیقم داوج  دمحم 

راگتسر دمحا  خیش  ياقآ  بانج  همان 

رـضاح و همـشچرس  هب  موسوم  نیزراک  ءارق  زا  یکی  رد  بناج  نیا  هک  نیزراک  ریق و  هلزلز  عیاقو  هنس 92  رفس  خیرات 25  رد  یلاعت  همسب 
هاگان هک  مدوب  داروا  زامن و  بیقعت  لوغـشم  عبر  جنپ و  تعاس  هب  بیرق  حبـص  هضیرف  ماجنا  زا  سپ  حبـص  ماگنه  هک  تسا  نآ  مدوب  رظان 
همادا مدید  مناوخب  تایآ  زامن  دوش  عطق  هلزلز  هکنیا  دصق  هب  مدرک  یلمءات  كدنا  تسا  هلزلز  هک  متـسناد  تفرگ و  ندـیزرل  یمک  نیمز 

زا هک  نیمه  متشادن  رارف  دصق  یلو  دوب  هنهرب  میاپ  هک  یلاح  رد  تسا  ربخ  هچ  منیبب  ات  مدرک  نوریب  رس  قاطا  برد  زا  متساخرب  درک  ادیپ 
يولهپ مدـش  باترپ  رتم  تفه  هب  بیرق  بناج  نیا  دـیزرل و  تدـشب  نیمز  درک و  ییادـص  نامـسآ  مدـید  هاگان  مدـش  جراخ  قاطا  برد 

تفرگورف و تملظ  یگراـبکی  ار  ناـهج  هاـگان  هک  مدـیبسچ  تخرد  هب  راـچان  مریگب  ار  مدوخ  مسناوتن  نیمز  شزرل  تدـش  زا  یتخرد و 
زا یلیلق  زج  تسین  یقاب  يرثا  هیرق  لزانم و  زا  مدـید  مدرک  رظن  دـیدرگ  رون  هب  لدـب  یکیراـت  نشور و  ناـهج  هک  یناـمز  كدـنا  زا  سپ 

هدایز هیرق  مادهنا  یبارخ و  یلو  تشاد  همادا  هیناث  بیرق 25  هلزلز  ندمآ  هصالخ  هدش ،  بارخ  مودهم و  ياه  هناخ  هتسکش و  ياهراوید 
زا یلو  دـندوب  هدـش  جراخ  هناخ  زا  تعارز  هفیظو  ماجنا  يارب  هیرق  نادرم  دوب و  حبـص  نوچ  هکنیا :  مالک  صخلم  دـیدرگ .  عقاو  دـح  زا 

یتسدمه هب  هکنیا  ات  مدومن  جـییهت  هداد و  تیلـست  ار  اهنآ  دـنوشن و  جراخ  هک  مدومن  نغدـق  بناج  نیا  اروف  هک  دـندوب  هتفرن  نوریب  هیرق 
دج ششوک و  هب  هدومن  ششوک  تسد  هلیسو  هب  يا  هقرف  دوجوم و  رضاح و  ياهرازبا  اب  یخرب  ناوسن  تدعاسم  هب  هکلب  ناریپ  ناناوج و 

كدوک اهنآ  بلاغ  هک  میدومن  جراخ  راوآ  كاخ و  ریز  زا  ار  رفن  هاجنپ  دـصکی و  اـبیرقت  هکنیا  اـت  تعاـس  راـهچ  بیرق  ماـمت ،  دـهج  و 
مه بنج  ار  تاوما  هلمج  دندوب و  رفن  کی  تصـش و  دـندوب  هتفگ  یگدـنز  دوردـب  هکنانآ  زا  اما  و  نانز .  نادرم و  زا  رفن  دـنچ  دـندوب و 
هب بناج  نیا  دنوش و  ندرک  نفک  نداد و  لسغ  لوغـشم  هکنیا  ات  مداد  روتـسد  مه  ار  رفن  دنچ  دـندومن و  ربق  رفح  هب  عورـش  هدـیناباوخ و 
هب دوب  هدـش  جراخ  هینیـسح  زا  هینیـسح ،  مادـهنا  زا  لـبق  دوب و  ناـگتفای  تاـجن  هلمج  زا  هک  يدومحم  روصنم  خیـش  جاـح  باـنج  قاـفتا 

تیزعت و يارب  زور  هسات  بناجنیا  میدرپس و  كاخ  هب  هناگادـج  ار  کیره  رهظ  زا  دـعب  تعاس  راهچ  ات  میدـناوخ و  زامن  تاوما  یگلمج 
همان نایاپ  مدرواین .  تسد  هب  یفاک  عالطا  نیزراک  ریق و  هیرق  زا  اما  مدش و  لحم  راپسهر  ادعب  مدنام و  هیرق  لها  تیلست 

مزال يرکذت 

ناینب لیس  هدننک و  بارخ  هلزلز  دننام  دوش  یم  عقاو  نیمز  رد  هک  يا  هشحوم  ثداوح  نییدام ،  زا  يوریپ  هب  هتسنادان  ناناملسم  زا  یـضعب 
فالخرب فرح  نیا  هک  دنناد  یمن  دنـسیون و  یم  تعیبط ) )  مشخ  تشرد ( (  فورح  اب  اه  همانزور  رد  دنیوگ و  یم  تعیبط  رهق  ار  نک 

كاردا هک  یهاگ  ناسنا  ای  ناویح  ًالثم  تسا  روعـش  كاردا و  راثآ  زا  مشخ  رهق و  اریز  شندوب ؛  لقع  فـالخ  اـما  تسا ؛  عرـش  لـقع و 
روصت نآ  رد  مشخ  تسین  يروعـش  ًالـصا  هک  ار  تعیبط  نیاربانب  دریگ  یم  ماقتنا  وا  زا  و  دنک .  یم  مشخ  وا  رب  دومن  يرگید  زا  یمیالمان 
ءازجا ریاس  نآ و  رد  تادوجوم  نیمز و  هرک  هک  دـش  هتـسناد  نیقی  هب  ثودـح  ناـکما و  ناـهرب  زا  هکنیا  زا  سپ  اعرـش  اـما  و  دوش .  یمن 
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ات شرع  زا  همه  تسوا و  تیاهن  یب  تردق  تمکح و  زا  هدمآ  دیدپ  امومع  تسا و  راگدیرفآ  ترـضح  هدش  هدـیرفآ  امامت  یتسه  ناهج 
اهنآ دیآ  یم  دیدپ  نیمز  هرک  رد  هک  مه  یثداوح  نیاربانب ،  دـشاب ،  یم  نیملاعلا  بر  ترـضح  ریبدـت  تیبرت و  تحت  هّرذ  ات  هّرد  زا  شرف 

هدـیرفآ ادـخ و  کلم  رد  تسا  نکمم  ایآ  تسناد  نآ  دوخ  زا  ار  هثداح  شیادـیپ  ناوت  یم  ًالقع  ایآ  تسا .  نیرفآ  ناهج  دـنوادخ  زا  مه 
وا نذا  هب  رگم  دراب  یمن  ناراب  يا  هرطق  دتفا و  یمن  تخرد  زا  یگرب  هک  یلاح  رد  دیآ  دـیدپ  وا  تیـشم  نذا و  نودـب  يا  هثداح  وا  هدـش 

 ( . 51 هلالج (  لج 

ثداوح يارب  یعیبط  بابسا 

یپ رد  یپ  دیدش  ياهناراب  نامه  نکناینب  ياهلیس  ببـس  ًالثم  تسا  هدش  هتخانـش  هدید و  هک  تسا  یبابـسا  ار  ثداوح  نیا  دوش  هتفگ  رگا 
تـسا ییاهلیـس  ای  دوش  جراخ  دـهاوخ  یم  یلحم  زا  هدرک و  تکرح  هک  تسا  نیمز  فوج  مکارتم  ياهراخب  هزرل ،  نیمز  ببـس  تسا و 

 . دیآ یم  تکرح  هب  نیمز  فوج  رد  هک 

تسا ببسم  زا  ببس  تیببس 

بالیـس زا  اهانب  ندـش  بارخ  مییوگ  یم  میتسین و  رکنم  ار  اهنآ  للع  هب  تالولعم  طاـبترا  تاببـسم و  بابـسا و  هلـسلس  مییوگ  خـساپ  رد 
ًالثم ای  هتـساخرب  باتفآ  ترارح  شبات  ببـس  هب  اهایرد  زا  هک  تسا  ییاـهراخب  مه  ربا  هدرک و  شزیر  ربا  زا  هک  تسا  یناراـب  نآ  تسا و 

ناویح شیادیپ  زین  هدش و  لصاح  هدیـسر  نآ  هب  بآو  هدش  هدـناشفا  نیمز  رد  هک  یمخت  زا  مه  تخرد  تسا و  تخرد  زا  هویم  شیادـیپ 
رثا تیـصاخ و  روهظ  بابـسا و  شیادـیپ  رد  مـالک  نکل  اذـکه  هدـمآ و  دـیدپ  هداـم  اـب  رن  ندـش  تفج  زا  مه  هفطن  دـشاب و  یم  هفطن  زا 

تسه مه  شدوخ  دننام  يا  هدش  هدیرفآ  زا  تسین و  شدوخ  زا  یببس  ره  یتسه  لصا  یلقع  یعطق  مکح  هب  هک  ینانچ  مییوگ  تساهنآ و 
ببس ار  نآ  بابسالا  ببـسم  يادخ  تسین و  شدوخ  زا  مه  وا  تیببـس  تیـصاخ و  نینچمه  هدیرفآ  ار  وا  نیرفآ  ناهج  يادخ  هکلب  هدشن 
ثحب رد  بلطم  نیا  و  تسین (  وا  يارب  یکیرـش  ریغـال و  تـسوا و  یتـسه  ءازجا  ماـمت  رد  ربدـم  یبرم و  هداد و  رارق  رگید  زیچ  شیادـیپ 
ماگنه راخب  هب  نآ  لیدبت  تسادخ  زا  بآ  شیادیپ  لصا  هک  ینانچ  ًالثم  تسا )  هدش  هتشون  لیصفت  هب  میلس  بلق  باتک  زا  یلاعفا  دیحوت 

هک هزادـنا  ره  اجره و  رد  هک  تسادـخ  نذا  ریبدـت و  هب  امامت  نآ  زا  ناراب  شزیر  سپـس  راخب و  ندـمآرد  ربا  تروص  هب  باتفآ و  شباـت 
هک ینانچ  زین  و  تسوا .  تیشم  نذا و  هب  هتسباو  مه  شندناسر  یبارخ  شندش و  بالیـس  زین  دزیر و  یم  دنک  اضتقا  وا  تمکح  تیـشم و 

افیک امک و  دـنازرل  یم  ار  ینیگنـس  نیا  هب  نیمز  هک  يروط  هب  نآ  تردـق  تسا  نیرفآ  نیمز  يادـخ  زا  نیمز  فوج  رد  اهراخب  شیادـیپ 
دسر یمن  رشب  هب  ینایز  چیه  دوش و  یم  عقاو  اهنابایب  رد  هک  ییاه  هزرل  نیمز  هچ  دشاب  یم  دنوادخ  زا  همه  نآ  راثآ  شزرل و  هزادنا  ینعی 

 ، دنک اضتقا  تیـشم  تمکح و  هک  مه  یهاگ  دـتفا و  یمن  يراوید  زا  یتشخ  دـیآ و  یم  دـیدپ  اهیدابآ  رد  هک  يدـیدش  ياه  هلزلز  هچ  و 
ییالب تبیصم و  چیه  دیامن ( ( :  یم  هدنامرد  هراچیب و  ار  رشب  دنک و  یم  ربز  ریز و  ار  نآ  هدرک و  بارخ  نب  خیب و  زا  ار  مکحم  ياهناینب 

 ( . 52 مینیرفایب ( ) )  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  تسا  هدش  تبث  ظوفحم  حول  رد  هکنیا  رگم  ناتدوخ  ياهسفن  رد  هن  نیمز و  رد  دسرن 

ثداوح طرش  تلصخ  تفه 

ءاضق ردق و  هدارا و  تیشم و  هب  تلصخ ،  تفه  نیا  اب  زج  دشابن  يزیچ  نامسآ  رد  هن  نیمز و  رد  هن  دومرف ( ( :  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رگید ثیدـح  رد  و   ( . 53 تسا ( ) )  رفاک  اققحم  دـنک  ضقن  ار  اهنیا  زا  یکی  دـناوت  یم  هک  درب  ناـمگ  هکره  لـجا ،  باـتک و  نذا و  و 

زا تسا . ) )  هدرک  در  ادخ  رب  ای  هتسب  غورد  ادخ  رب  اققحم  دشاب  دقتعم  نیا  زج  هکره  دومرف ( ( :  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
 . تسا دنوادخ  تیشم  نذا و  هب  امومع  ثداوح  ریاس  هزرل و  نیمز  هک  دش  هتسناد  یبوخ  هب  هاتوک  نایب  نیا 
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؟  تسادخ مشخ  زا  ایآ 

هک تشاد  نیقی  داـقتعا و  تسا  بجاو  هک  تسا  نآ  خـساپ  دـیمان ؟  دـنوادخ  مشخ  ناوت  یم  ار  هشحوم  ثداوـح  اـیآ  دوـش  هدیـسرپ  رگا 
اـضر و دروـم  رـشب  کـین  ياـهرادرک  ینعی  تسا ؛  رهق  فـطل و  ياراد  دونـشوخان و  دونـشوخ و  رـشب  يراـیتخا  لاـعفا  ربارب  رد  دـنوادخ 

طخس اضر و  هک  دنادب  ناسنا  تسا  بجاو  نکل  تسا  دنوادخ  مشخ  دروم  شیاوران  تشز و  ياهرادرک  هک  ینانچ  تسادخ  يدونـشوخ 
دروم عبط و  اب  میالم  هک  دید  يرادرک  يرگید  زا  یناسنا  هاگره  هکنآ :  بلطم  حیـضوت  تسین .  قولخم  مشخ  يدونـشوخ و  دـننام  ادـخ 

هک ینانچ  دـیآ  یمرب  وا  هب  ماعنا  ناسحا و  ماقم  رد  هدرک  دای  یکین  هب  ار  وا  يور  نیا  زا  دوش و  یم  کنخ  داش و  شلد  ارهق  تسوا  هقالع 
شنورد شمارآ  یکنخلد و  يارب  دیآ و  یم  شوج  هب  شنوخ  هدش  هدرزآ  هتفرگ و  شلد  دشاب ،  شترفن  دروم  میالمان و  رادرک  نآ  رگا 

زا سپ  هلالج  لج  دنوادخ  اما  و  رگیدکی .  اب  قولخم  طخس  اضر و  تسا  نیا  دیآ ،  یمرب  صخـش  نآ  هب  یناسر  رازآ  یفالت و  ماقم  رد  ، 
رادرکدب امومع  هکنیا  ای  دننک  یگدنب  ار  وا  دـنوش و  راکوکین  رـشب  دارفا  مامت  رگا  هک  يروط  هب  تسا  اّربم  هزنم و  یلاعفنا  رثءات و  عون  ره 

شایربک نماد  رب  دندرگ  رفاک  تانئاک  هلمج  رگ  رعـش :  درادن .  يرثا  سدقم  تاذ  نآ  رد  يا  هّرذ  زا  رتمک  دننک  یـشکرس  شیگدنب  زا  و 
ماعنا مارکا و  فطل و  دروم  ار  اهنآ  دندش  وا  رادربنامرف  هدنب  رگا  هکلب  هدادن  رارق  رثا  یب  لمهم و  مه  ار  رشب  ياهرادرک  یلب  درگ  دنیـشنن 

دهد و یم  هجنکش  تخس  ادخ  دینادب  دومرف ( ( :  دهاوخ  تبوقع  تخس  ار  اهنآ  دندش  یغای  یغاط و  رگا  هک  ینانچ  دهد  یم  رارق  دوخ 
رد یلک  روط  هب  ازج  ملاع  تسوا و  تازاجم  باقع و  باوث و  نامه  دنوادخ  طخـس  اضر و  هصالخ  و  تسا ) )  نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ 

هراپ هک  تسا  نآ  تایاور  تایآ و  زا  دافتسم  يویند  یگدنز  هب  تبـسن  اما  دشاب .  یم  تمایق  خزرب و  رد  ینعی  گرم  زا  سپ  میظع  ناهج 
هک محر  هلـص  هقدـص و  دـننام  دیـسر ؛  دـهاوخ  کین  يازج  هب  ایند  نیمه  رد  يورخا  يازج  رب  هوالع  هک  تسا  تاعاط  تاداـبع و  زا  يا 
 ، يورخا يازج  رب  هوالع  هک  تسا  ناهانگ  زا  يا  هراپ  هک  ینانچ  تسا  رمع  لام و  رد  تکرب  الب و  عفر  بجوم  ترخآ ،  باوث  رب  هوـالع 

فورعم و هب  رما  كرت  رگیدـکی و  قوقح  هب  زواجت  ملظ و  تواسق و  دـیدش و  لخب  صرح و  دـننام  تسا  ـالب  لوزن  بجوم  اـیند  نیا  رد 
راگدرورپ تسا  نکمم  اریز  درادـن ؛  تیمومع  تیلک و  ناـهانگ ،  رثا  رد  ـالب  لوزن  هک  دـنامن  هتفگاـن  اـهنیا .  ریغ  و   ( 54 رکنم (  زا  یهن 

تسا نکمم  هکنانچ  دنز  رس  وا  زا  درادرب  ار  هانگ  نآ  رثا  هک  یکین  رادرک  ای  دنک  هبوت  دیاش  دهد  تلهم  ار  راکهانگ  میکح ،  میلح  میرک 
دهاوش و  ددرگ .  رتشیب  شیورخا  تبوقع  قاقحتـسا  ات  دوش  هدوزفا  شتمعن  رب  هکلب  دسرن  وا  هب  الب  ًالـصا  نایـصع  نایغط و  تدـش  رثا  رد 

 . دوش یم  مالک  لوط  بجوم  نآ  لقن  تسا و  ناوارف  دیجم  نآرق  رد  بلطم  نیا 

اهنآ خساپ  نوگانوگ و  ياهلاکشا 

رگید هورگ  یگدز  تبیصم  یگراچیب و  ینامناخ و  یب  يا و  هتسد  كاله  ببس  هک  يا  هرزل  نیمز  هک  دیدرگ  هتـسناد  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
تازاجم ماـقتنا و  یمومع ،  يـالب  هنوگچ  دوش  هتفگ  رگا  تسا .  یهلا  تازاـجم  ماـقتنا و  رهق و  مشخ و  رگید  ياـهالب  ریاـس  دـننام  دوش 

نیفعضتسم لیبق  زا  ای  دندوبن  راکهانگ  ینعی  دنتشادن ؛  الب  قاقحتسا  هک  دنتسه  يدارفا  ناگدیـسر  الب  نیب  رد  هک  یلاح  رد  تسا  دنوادخ 
نیا دنتـسه و  ناما  رد  دـنرتراکهانگ ،  ناگدیـسر  الب  نیا  زا  بتارم  هب  هک  يرـشب  تاعامتجا  زا  يرایـسب  هکنآ  رگید  دـنا .  هدوب  لافطا  و 

یمومع يالب  رد  هک  یناهانگیب  اما  تسا و  ناراکهانگ  يارب  اهنت  تازاجمو  ماـقتنا  مییوگ :  خـساپ  رد  دـسر .  یم  رظن  هب  لدـع  فـالخرب 
یقاب تداعس  باوث و  راد  ازج و  ملاع  هب  ندیسر  رتدوز  يویند و  تایح  هدکتنحم  زا  اهنآ  یصالخ  ببـس  الب ،  نیا  سپ  دنوش  یم  كاله 

الب هصالخ  داد و  دهاوخ  رجا  اهنآ  هب  دومرف و  دهاوخ  ناربج  رابج ،  دنوادخ  هدیـسر  اهنآ  هب  هک  يا  هجنکـش  جنر و  ربارب  رد  هتبلا  تسا و 
رد هک  لافطا  هراب  رد  و  دـشاب .  یم  تاجرد  باوث و  بجوم  تمارک و  راکوکینو  هانگیب  يارب  تسا و  تازاـجم  تبوقع و  راـکهنگ  يارب 

دنوش و یم  تیبرت  دنتـسه و  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  تلافک  تحت  خزرب  ملاع  رد  هک  هدیـسر  تیاور  رد  دنریم  یم  یکدوک 
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هدز تبیصم  ناگدنامیقاب  اما  و  دنور .  یم  تشهب  هب  مه  اب  دننک و  یم  تعافـش  اهنآ  هراب  رد  هدش و  عمج  دوخ  ردام  ردپ و  اب  تمایق  زور 
نیا زا  دـنروآ و  دادـس  حالـص و  هب  ور  دـننک و  هبوت  اـت  تسا  تلفغ  زا  يرایـشوه  تربـع و  بجوـم  یهلا و  بیدءاـت  ـالب  نیا  سپ  هدـش 
هتفگ هچنانچ  ًالوا :  سپ  رتدساف  تاعامتجا  ندوب  ناما  رد  الب و  هب  يا  هفیاط  صاصتخا  زا  خـساپ  و   ( . 55 دنرادرب (  هرهب  یهلا  لامشوگ 

یضعب ربارب  رد  ار  رـشب  دنک  اضتقا  تمکح  هاگره  دش  هتفگ  دسرب و  اجنیا  شرادرک  يازـس  هب  يراکهنگ  ره  ات  تسین  ءازج  ملاع  ایند  دش 
تسد زا  تسوا  تداعس  مامت  هک  ار  ادخ  یگدنب  هار  درادرب و  نایصع  نایغط و  زا  تسد  دوش و  بدا  ات  دیامرف  یم  تازاجم  شناهانگ  زا 

هک دوخ  عقوم  هب  مه  نارگید  دسرب ،  مه  نارگید  هب  هدیـسر  الب  یـصوصخم  هفئاط  هب  هک  تقو  نامه  رد  هک  تسین  مزال  ایناث :  و  دـهدن . 
التبم يرت  تخـس  يالب  هب  ار  اهنآ  تسا  نکمم  تسین  هزرل  نیمز  هب  رـصحنم  الب  زین  و  دـش .  دـنهاوخ  التبم  دـشاب  یـضتقم  یهلا  تمکح 
هتفرگ اهنآ  زا  تحار  تینما و  شیاسآ و  یلکب  دنتـسه و  التبم  رگیدـکی  اب  گنج  هب  اهروشک  زا  يرایـسب  اهلاس  نیا  رد  هک  ینانچ  دزاـس 
دنتسه يدارفا  تاعامتجا  زا  يرایسب  رد  اثلاث :  و  تسا . )  هدش  يروآدای  لیصفت  هب  اهالب  زا  عون  نیا  هب  میلس  بلق  باتکردو  تسا (  هدش 

ادخ هب  ور  هدیـشوپ و  مشچ  تاوهـش  زا  هک  عشاخ  ياهناوج  دـنا و  هدرک  دـیپس  ادـخ  یگدـنب  رد  ار  دوخ  يوم  هک  هدـیمخ  ياهریپ  دـننام 
هک ینادرم  هدـننک و  عوـکر  ناگدـنب  دـندوبن  رگا  دوـش .  یم  رود  عاـمتجا  نآ  زا  ـالب  اـهنآ  ياـهاعد  صـالخا و  تکرب  هـب  دـنا و  هدروآ 

 ( . 56 درک (  یم  شزیر  امش  رب  الب  هتبلا  راوخریش  ياه  هچب  هدش و  عشاخ  ادخ  يارب  ناشیاهلد 
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هک ناتـساد  دنچ  دنـشاب  یم  مق  هیملع  هزوح  لوا  زارط  ياملع  زا  هک  هتاکرب  تماد  يریاح  یـضترم  خیـش  جاح  ياقآ  ترـضح  لداع  هیقف 
ربتعم قیرط  ود  هب  هک  یناتـساد  دوش .  یم  تشاددای  مومع ،  يدنم  هرهب  ياربو  دنا  هتـشاد  موقرم  تسا  تریـصب  رب  دـیزم  تربع و  بجوم 

زا مود  قیرط  دندرک .  یم  قیثوت  ار  وا  هک  یسک  زا  يرئازج ،  نیدلاردص  دیـس  جاح  ياقآ  بانج  زا  یکی  میامن ،  یم  لقن  ما  هدینـش  هدنب 
هّللا ۀمحر  یلعنـسح  خیـش  جاح  موحرم  هکنآ  ناتـساد  هصالخ  و  دندرک .  یم  قیثوت  ار  وا  هک  یـسک  زا  ناشیا  هون  دیراورم ،  ياقآ  بانج 
یم بت  هب  ناشیا  تسا ،  هتـشاد  يدـیدش  بت  هک  دور  یم  اـقفر  زا  یکی  ندـید  هب  دـش )  هدرب  راوگرزب  نآ  ماـن  هد  ناتـساد  رد  هک  هیلع ( 

جراخ رامیب  ندب  زا  بت  سپ  دوش ،  یم  جراخ  مشکب  ات  دیروایب  ینایلق  دیامرف  یم  یلاعت و  هّللا  نذا  هب  نالف  ندب  زا  وش  جراخ  هک  دـیوگ 
ياقآ دوخ و  يالوم  هب  نم  نوچ  دومرف :  دییوگب ؟  دیتسناوت  مزج  نیا  هب  روطچ  امـش  دنتفگ  ناشیا  هب  سپـس  دنک .  یم  ادیپ  تیفاع  هدـش 

موحرم هک  دـنامن  یفخم  و  دـنک .  یم  ظفح  ار  دوخ  نیما  مداخ  يوربآ  وا  هک  متـشاد  نیقی  مدرکن و  تنایخ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ 
يزاریش يازریم  فیدر  رد  تسا ،  هدوب  يزاریش  نسح  دمحم  ازریم  جاح  مالسالا  ۀجح  موحرم  نادرگاش  ناگرزب  زا  یلعنسح  خیش  جاح 

جاح موحرم  هک  یلیاوا  هک  درک  لقن  دوب ،  رهد  تانـسح  زا  یکی  دوخ  هک  یناقون  ياقآ  تسا ،  هدوب  یکراشف  دیـس  یناسارخ و  دنوخآ  و 
موحرم هداجـس  دزن  ناشیا  دندوبن و  فقاو  وا  یملع  ماقم  هب  املع  یتح  هک  دوب  رهاظت  یب  هتـسراو و  يردق  هب  دندوب  هدمآ  دهـشم  هب  خیش 

رد يرئاح  موحرم  تسا . )  هدوب  هعاجم  هنس  رد  ارهاظ  دومن (  یم  دادمتسا  نادنمتسم  يارب  تسشن و  یم  يدزی  يرئاح  یلع  دیـس  ریم  اقآ 
هک يرئاح  دیـس  لزنم  هب  يزور  اهنت  ناشیا  دنتـسین ،  فقاو  ناشیا  ماقم  هب  دوش  یم  مولعم  هک  دیوگ  یم  یبلطم  ناشیا  هب  روما  نیا  نایرج 
یم ریمـض  یفاص  دیـس  تیبولغم  راب  هس  زا  سپ  دـنک ،  یم  باجم  ار  دیـس  هبترم  هس  هلئـسم  کی  رد  دور  یم  تسا  هدوب  املع  ناـگرزب  زا 
لقن شردپ  زا  هّللا  هملس  یلع  دمحم  دیـس  اقآ  ياقآ  تسا ،  هدرک  تیبرت  ینادرگاش  بجع  نسح !  دمحم  ازریم  جاح  هب  هّللا  كراب  دیوگ 
یمن ام  تخادـنا و  یم  لوپ  نم  يارب  هسردـم  هرجح  يالاب  خاروس  زا  خیـش  جاح  موحرم  لاـس  هدزناـش  دودـح  يزارد  ناـیلاس  هک  دومرف 

تباجا ینابر و  ياـملع  تاـمارک  دـیوگ :  فل  ؤم  تسا .  ناـشیا  هیحاـن  زا  هک  دـش  مولعم  یتبـسانم  هب  ادـعب  تسا ،  هیحاـن  هچ  زا  میتسناد 
بلطم نیا  تابثا  باجعتـسا و  عفر  يارب  باتک  نیا  ناتـساد 25  لیذ  رد  تسا و  رامـش  زا  نوزفا  یتسار  هب  نیقی ،  ماقم  ناـبحاص  تاوعد 

خیش زا  ددرگ :  یم  لقن  یناتساد  يراصنالا  یضترم  خیـش  نیدهتجملا  متاخ  زا  ناتـساد  نیا  دییءات  يارب  ماقم  نیا  رد  دش و  هتفگ  یبلاطم 
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یلع دیس  جاح  موحرم  هک :  تسا  نیا  شا  هصالخ  هدرک و  لقن  مالسلاراد ) )  باتک ( (  رخآ  رد  هدوب  خیـش  ذیمالت  زا  هک  یقارع  دومحم 
لاس 1260 ه رد  تسا ،  هدوب  يراصنا  خیـش  تدارا  هقالع و  دروم  هدوب و  تاوعد  تباجا  تمارک و  بحاص  املع و  رباکا  زا  هک  يرتشوش 

یم ناشیرپ  ار  وا  تلاح  شنادنزرف  نوچ  دوش و  یم  التبم  ضرم  نیا  هب  دیس  موحرم  بش  طساوا  دوب  فرـشا  فجن  رد  ابو  ضرم  هک  ق  . 
هک هدرک  نشور  ار  غارچ  دنا  هدادن  عالطا  وا  هب  تدایع  تهج  ارچ  هک  دیامن  هدخا  ؤم  اهنآ  زا  خیـش  دنک و  توف  ادابم  هکنآ  سرت  زا  دننیب 

میهاوخ یم  دنتفگ :  دیراد ؟  لایخ  هچ  دیوگ :  یم  دوش  یم  هجوتم  دیس  موحرم  دنهد .  یهاگآ  دیس  ضرم  زا  ار  وا  هتفر و  خیـش  لزنم  هب 
دیـس دش ،  هدیبوک  لزنم  برد  هک  تشذگن  يا  هظحل  دروآ .  یم  فیرـشت  وا  الا ن  دـیورب  تسین  مزال  دومرف  میهد .  ربخ  ار  خیـش  میورب 

؟  تسا هنوگچ  یلع  دیـس  جاح  دومرف :  خیـش  دوب ،  هّللا  تمحر  ّـالم  اـب  خیـش  میدرک  زاـب  ار  رد  نوچ  دـینک  زاـب  ار  رد  تسا  خیـش  دومرف 
ار دیـس  دـش ،  هناخ  لخاد  تسین و  یکاب  هّللاءاش  نا  دومرف  خیـش  هّللا . . .  ءاش  نا  هک  دـنک  محر  ادـخ  تسا  هدـش  ـالتبم  هک  ـالاح  میتفگ 
زا نم  تفگ  خیش  ییوگ ؟  یم  اجک  زا  تفگ  دیس  يوش .  یم  بوخ  هّللاءاش  نا  شابم  برطضم  دومرف :  وا  هب  دید ،  ناشیرپ  برطـضم و 
هب دش و  هک  لاح  دومرف :  خیش  یتساوخ ؟  ار  نیا  ارچ  تفگ :  دیس  يرازگ .  زامن  نم  هزانج  رب  یشاب و  نم  زا  دعب  وت  هک  ما  هتـساوخ  ادخ 
هک دندرک  لقن  نینچ  یضعب  و  تفر ( .  تساخرب و  خیش  دعب  دندرک  هبیاطم  باوج و  لا و  ؤس  يردق  تسشنب و  سپس  دیسر ،  زین  تباجا 

یگدنب و هار  رد  تسا  يرمع  دوب :  هدومرف  باوج  رد  دوش ؟  یم  بوخ  دیس  دیدومرف  مزج  روط  هب  هنوگچ  بش  نآ  رد  دندیسرپ  خیش  زا 
ار دیس  دنوادخ  هلمجلاب  و  نآ . )  تباجا  هب  مدرک  نیقی  متساوخ  دنوادخ  زا  ار  تجاح  نآ  بش  نآ  رد  مدوب و  عرش  هب  تمدخ  تعاطا و 

ترایز هب  هدوبن و  فجن  رد  دیـس  افداصت  تفر و  ایند  زا  خیـش  لاس 1281  هیناثلا  يدامج  مهدجیه  بش  ات  دیشخب ؛  افـش  خیـش  ياعد  هب 
دیس دوش ،  یم  دنلب  ادص  هاگان  دندوب ،  ناریح  وا  رب  زامن  يارب  دنروآ و  یم  رهطم  نحص  رد  ار  خیش  هزانج  ادرف  دوب ،  هدش  فرشم  البرک 
یم سرد  خیـش  ایوگ  هک  هدوب  نانچ  دنیوگ  دیامرف و  یم  سیردت  خیـش  ربنم  رب  سپـس  دناوخ و  یم  زامن  هزانج  رب  دیـس  بانج  سپ  دمآ 
نیا دننامب  اعد  تباجا  شسرپ  زا  باوج  رد  خیش  شیامرف  نیا  و  امهیلع .  هّللا  ۀمحر  دور  یم  ایند  زا  دیس  بانج  لاس 1283  رد  ات  دیوگ . 
سپ دریگب ،  ار  وا  هک  هدرک  بیقعت  ار  وا  شردام  ماب  تشپ  رد  تفر  یم  هار  اـپ  تسد و  رب  هک  یلاـسدرخ  هچب  هک :  تسا  هاـتوک  ناتـساد 

هک تسین  هتخاس  اهنآ  زا  يراک  هکنیا  دندرک و  یم  اشامت  هچوک  رد  ناگدننکروبع  درک  یم  هلان  دایرف و  ردام  دمآ  نادوان  تمـس  هب  هچب 
فقاو اوه  رد  هظحل  کی  دریگب ،  ار  وا  ادـخ  تفگ  دوب  رـضاح  هک  اوقت  نامیا و  لها  زا  یگرزب  طوقـس ،  هظحل  نامه  رد  داتفا  هچب  هاگان 

 ، دومرف گرزب  نآ  دـنداتفا  یم  وا  ياپ  تسد و  رب  هتفرگ و  ار  گرزب  نآ  فارطا  مدرم  دراذـگ  نیمز  رب  تفرگ و  ار  وا  نم  ؤم  نآ  ات  دـش 
تباجا ار  شا  هدـنب  ضرع  وا  هعفد  کی  رگا  ما  هدرک  ار  وا  تعاطا  هایـس  ور  هدـنب  نیا  تسا  يرمع  هدـشن  عقاو  یبیجع  هزات و  زیچ  مدرم ! 

 . ینَعاطَا ْنَم  ُعیطُم  اَنَا  تسا :  نینچ  بجر  ياهبش  رد  یعاد  کلم  ثیدح  ءزج  رد  دیوگ  فل  ؤم  درادن .  یبجعت  دیامرف 
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غورد لها  دنشاب و  یم  هیلدع  لیکو  دوخ  رـصان و  یلع  دیـس  جاح  ياقفر  زا  هک  یناقلاط  ياقآ  زا  دنتـشاد ،  موقرم  يرئاح  هّللا  تیآ  زین  و 
دیـس هّللا  تیآ  دنزرف  ربکا  یلع  دیـساقآ  ياقآ  هب  هک  دـندرک  لقن  دنحالـص ،  تناید و  لها  دنـشاب و  یمن  تامارک  هب  تبـسن  صوصخلاب 
یلع دیس  ياقآ  دنتفگ  مسانـش 4 )  یم  ار  نانیا  همه  هدنب  متفر (  یـسابلک  داوجلادبع  ازریم  جاح  ياقآ  لزنم  ناهفـصا  هب  یکراشف  دمحم 
لاح تسا و  هدجس  رد  مدید  شلابند  هب  متفر  دیـشک  لوط  يردق  دوب  هتفر  میکح  دجـسم  هب  هضیرف  يادا  يارب  حبـص  تشادن ،  لوپ  ربکا 

تساجنیا یکراشف  دمحم  دیس  اقآ  دنزرف  ایآ  مرابجلادبع  جاح  نم  تفگ  دمآ و  لزنم  رد  یسک  متشگرب  مدشن  شمحازم  دراد ،  یـشوخ 
دنیبب ار  هدـنریگ  هکنیا  نودـب  یـسک  دوب و  يدایز  لوپ  ناموت  رازه  شیپ ،  لاس  لهچ  رد  دوب .  هدروآ  ناـشیارب  ناـموت  رازه  هلب ،  متفگ   ؟
یمن یهاگ  مه  نآ  هک  دوب  ناموت  رازه  هس  هنایهام  مق  هیملع  هزوح  جراخم  مامت  داد ،  یمن  یسک  یهجو  نینچ  اهیدوز  نیا  هب  داد و  یمن 

 . دنتخانشن ار  رابجلادبع  جاح  دش ،  هدیسرپ  سکره  زا  تفر و  داد و  ار  هجو  درم  نیا  ضرغ ،  دیسر . 
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لقن نم  يارب  ار  ناتـساد  نیا  دهـشم  هار  رد  یعقرب  نسح  دیـس  ریم  جاـح  ياـقآ  دـنزرف  یعقرب  یفطـصماقآ  ياـقآ  زا  دنتـشاد  موـقرم  زین  و 
شدوخ زا  مدـشن  قفوم  هدـنراگن  دـندوب (  هدـنز  ناشیا  عقوم  نآ  هک  موحرم  نآ  کچوک  دـنزرف  اضر  ازریماقآ  ياقآ  موحرم  هک  دـندومن 

اب دوب  لیبموتا  رـصع  هکنیا  اب  رکون  هلئاع و  اب  ناـشیا  دـنوش (  یم  فرـشم  سدقمدهـشم  هب  ناشردـپ  موحرم  اـب  مسرپب )  ار  شلاـح  حرش 
رود زا  نمـض  رد  و  تسا )  هدـنب  زا  دـیدرت  متفر (  هدایپ  ار  هار  رتشیب  ای  هار  همه  نم  دوب  هواجک  ام  لیاسو  نوچ  دـنتفگ :  دـنتفر )  هواـجک 

سدقمدهـشم هب  هک  یماـگنه  دـییامرف .  فطل  يا  هیدـه  تسا  لوـبق  متراـیز  رگا  مدرک  یم  ضرع  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تمدـخ 
دومرف رما  نم  هب  مردپ  میتشاد ،  رکون  هکنیا  اب  ملع  لها  سابل  هب  دش  دراو  يدرمریپ  يزور  دندمآ  یم  مردپ  موحرم  ندـید  هب  میدیـسر و 
یـسک رگا  میداد  وت  هب  ار  باوخ  ریبعت  ام  تفگ  نم  هب  هقردـب  رد  تعجارم  زا  سپ  هدومن و  هدامآ  نایلق  میامن ،  هدامآ  ناـیلق  ناـشیا  يارب 

ار نیا  تفاـی  یهاوخ  ار  باوخ  ریبعت  ینز  یم  قرو  میرک  نآرق  زا  تسا  هدـید  باوخ  هک  یبش  نآ  ددـع  اـت  درک  لـقن  امـش  يارب  یباوخ 
ام یلاـم  عضو  دومن و  تاـفو  مردـپ  مدومن و  مق  هب  تعجارم  هک  یتدـم  زا  سپ  اـت  درکن  یتیمها  دـیلوت  مه  نم  بلق  رد  تفرب و  تفگب و 

یباوخ دمآ و  شرهوش  اب  یمناخ  مدید  مدوب  هتـسشن  اهیلع  هّللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  مرح  رـس  الاب  دجـسم  رد  بش  کی  دوبن .  بوخ 
نآ باوخ  لصا  مدـید  نآ  زا  سپ  مدز  قرو  هدزناپ  هدومن و  زاب  ار  نآرق  نم  مدـید  یباوخ  ًالثم  هام  مهدزناـپ  رد  نم  هک  تفگ  دوب  هدـید 

بجعت تسا ،  نینچ  زین  نآ  ریبعت  تسا و  نینچ  امـش  باوخ  متفگ  تسا .  نآ  ریز  رد  مه  نآ  ریبـعت  تسا و  هدـش  هتـشون  نم  بلق  رد  نز 
 . دش هتفرگ  تبهوم  نیا  مدرک  لقن  یضعب  يارب  نآ  زا  سپ  یلو  دنداد  نم  هب  یهجو  دندومن و 

اروشاع ترایز  تیمها   - 110

قارع نایعیش  زا  یعمج  دیلقت  عجرم  فرشا و  فجن  ياهقف  املع و  هلجا  زا  هک  برع  روکشم  خیش  نب  داوج  خیش  موحرم  لداع  دهاز  هیقف 
زا یکی  رد  شردـپراوج و  رد  هدومن  تافو  یگلاـسدون  دودـح  رد  لاـس 1337  رد  تسا  هدوب  رهطم  نحـص  تعاـمج  همئا  زا  زین  هدوـب و 

کلم لیئارزع  ترضح  باوخ  رد  فرـشا  فجن  رد  رفص 1336  هام  بش 26  رد  موحرم  نآ  دیدرگ .  نوفدـم  رهطم  نحـص  ياه  هرجح 
 ، مدرک ضبق  ار  یتالحم  میهاربا  ازریم  حور  زاریـش و  زا  دیامرف  یم  ییآ ؟  یم  اجک  زا  دسرپ  یم  وا  زا  مالـسزا  سپ  دـنیب ،  یم  ار  توملا 

رازه دنوادخ  خزرب و  ملاع  ياهغاب  نیرتهب  رد  تالاح و  نیرتهب  رد  دـیامرف :  یم  تسا ؟  یلاح  هچ  رد  خزرب  رد  وا  حور  دـسرپ  یم  خـیش 
یملع ماقم  يارب  ایآ  تسا ؟  هدیسر  یماقم  نینچ  هب  لامعا  زا  لمع  هچ  يارب  متفگ  دنرب .  یم  ار  وا  نامرف  هک  تسا  هدرک  وا  لکوم  کلم 

؟  هچ يارب  سپ  متفگ  هن ،  دومرف :  مدرم ؟  هب  ماکحا  ندـناسر  تعامج و  زامن  يارب  ایآ  متفگ  هن ،  دومرف :  درگاـش .  تیبرت  سیردـت و  و 
هب هک  زور  ره  درکن و  كرت  ار  اروشاع  ترایز  شرمع  رخآ  لاس  یـس  یتـالحم  يازریم  موحرم  اروشاـع (  تراـیز  ندـناوخ  يارب  دومرف 

تیآ لزنم  هب  ادرف  دوش  یم  رادیب  باوخ  زا  موحرم  خیـش  نوچ  و  تسا )  هتفرگ  یم  بیان  دناوخب  تسناوت  یمن  رگید  رما  ای  يرامیب  ببس 
ناشیا زا  دنک ،  یم  هیرگ  یقت  دمحم  ازریم  موحرم  دـنک .  یم  لقن  ناشیا  يارب  ار  دوخ  باوخ  دور و  یم  يزاریـش  یقت  دـمحم  ازریم  هّللا 
تسین مولعم  هدید و  یباوخ  خیـش  دنتفگ  ناشیا  هب  دوب  هقف  هناوتـسا  تفر و  ایند  زا  یتالحم  يازریم  دیامرف  یم  دنـسرپ  یم  ار  هیرگ  ببس 
يازریم توف  فارگلت  زور  نآ  يادرف  يداـع .  دارفا  هن  تسا  روکـشم  خیـش  باوخ  اـما  تسا  باوـخ  یلب  دـیامرف  یم  ازریم  نآ ،  تیعقاو 

فجن يالضف  زا  یعمج  ار  ناتـساد  نیا  ددرگ .  یم  راکـشآ  موحرم  خیـش  يای  ؤر  قدص  دسر و  یم  فرـشا  فجن  هب  زاریـش  زا  یتالحم 
خیـش دورو  ماگنه  یقت  دمحم  ازریم  موحرم  لزنم  رد  ناشیا  هک  دندوب  هدینـش  يزاریـش  يداهلادـبع  دیـس  هّللا  تیآ  موحرم  زا  هک  فرـشا 

زا موحرم  نآ  هدازدنزرف  یتالحم  نیدلاردص  جاح  بانج  یمارگ  دنمـشناد  زین  دـندرک و  لقن  دـندوب  رـضاح  دوخ  يای  ؤر  لقن  موحرم و 
 . دنا هدینش  ار  ناتساد  نیا  موحرم ،  خیش 
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 ، یکدوک رد  هدنب  هک :  دننک  یم  فیرعت  نینچ  دنتـسه  نامز  رایخا  زا  هک  يزاریـش  نیدـلادجم  جاح  بانج  هتـسراو  یقتم  حـلاص و  دـبع 
هتـشاذگ یئادوس  مشچ  هب  تسد  ًـالبق  هکنیا  زا  لـفاغ  دیـشک  ریقح  مشچ  رود  فایـش  متفر ،  حارج  ربکا  یلع  ازریم  دزن  متفرگ  درد  مشچ 

هیلع اضر  ترـضح  زا  تفگ  دشن ،  جالع  درک  هعجارم  اهرتکد  مامت  هب  مردپ  راچان  دش  هل  مشچ  فارطا  دش ،  ادوس  مه  هدـنب  مشچ  دوب ، 
هیرگ اب  داتـسیا  الط  لیعامـسا  هناخاقـس  ياپ  مردپ  هک  مراد  رطاخ  هب  میدـش ،  فرـشم  ترـضح  ترایز  هب  تفرگ ،  مهاوخ  افـش  مالّـسلا 
ًالصا ریقح  مشچ  ایوگ  حبص  ادرف  دیهدن .  افش  ار  مرـسپ  مشچ  ات  موش  یمن  مرح  لخاد  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ای  درک  ضرع 

بجعت يور  زا  تخانـشن و  ارم  مرهاوخ  میدرک  تعجارم  سدقمدهـشم  زا  یتقو  ما .  هتفرگن  مشچ  درد  هّللادمحب  نونک  ات  تشادـن و  درد 
یـسمش لهچ  هنـس  رد  هک :  دـیامن  یم  لقن  روبزم  یجاح  نینچمه  متخانـشن و  ار  وت  نم  يدـش ؟  بوخ  روطچ  دوب  هل  تمـشچ  وت  تفگ 

زا هّللادمحب و  داتفا  ماب  زا  ما  هچب  هبترم  ود  هناخرفاسم  رد  هلمج  زا  مدید ،  دنچ  یبیاجع  مدش و  فرشم  سدقمدهـشم  هب  هداوناخ  اب  مدوخ 
نم نکم  بجعت  تفگ  ینز  مدرک ،  فیرعت  ار  عوضوم  نیا  نیشام  رد  نتشگرب  ماگنه  دیدن .  یلالم  چیه  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رظن 
چیه مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  فطل  زا  داتفا و  ناـبایخ  فک  موس  هقبط  زا  ما  هچب  مدوب ،  هقبط  هس  هناـخرفاسم  رد  یـسربط  ناـبایخ  لوا 

 . دیدن یتحاران 

نآرق حیتافم و  بیجع  ناتساد   - 112

زاریش هب  تیوک  زا  دیدرگ  لقن  ناشیا  زا  ناتساد 54  هک  ینورزاک  نسح  نب  یلع  الم  جاح  بانج  هیناثلا 94  يدامج  رخآ  هبنش  خیرات  رد 
هک دومرف  هدروآ و  هارمه  دیجم  نآرق  نانجلا و  حیتافم  باتک  دندرک .  هعجارم  يزامن  ناتـسرامیب  هب  نامرد  يارب  دندوب و  رامیب  دندمآ و 

مدش و ردام  ردپ و  یب  یکدوک  رد  نم  هک  دیا  هقباس  اب  هک  امـش  حیتافم :  اما  تسا .  یناتـساد  ار  هیده  ود  نیا  ما و  هدروآ  امـش  دـصق  هب 
فرشم متساخرب  هفرع  زور  مدش ،  فرشم  البرک  هفرع ،  ترایز  كرد  مزع  هب  هک  یلاس  ات  مدوب  داوس  یب  داتسرفن و  بتکم  هب  ارم  یـسک 

هک ار  داوساب  رفن  کی  مدرک  صحف  هچره  موش و  فرـشم  مرح  متـسناوت  یمن  هک  يروط  هب  دوب  دودسم  روبع  هار  تیعمج  ترثک  زا  موش 
يوزرآ اقآ !  مدرک :  باطخ  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح  نالان  هتـسکش و  مدیدن  ار  یـسک  مناوخب  ار  هدراو  ترایز  وا  اب  دهد و  ترایز  ارم 

سپ ایب  نم  اب  دومرف :  تفرگ  ارم  تسد  یلیلج  دیـس  هاگان  دهد .  ترایز  ارم  تسین  مه  یـسک  مرادن ،  يداوس  هدروآ ،  اجنیا  ارم  تترایز 
نم هب  ترایز  زا  سپ  دـناوخ و  نم  اب  ار  ثراو  ترایز  میدـش  مرح  دراو  لوخد  نذا  ندـناوخ  زا  سپ  دـش  زاب  هار  تیعمج  هوبنا  طـسو  زا 

کی تسا و  حیحـص  اـمامت  حـیتافم  باـتک  نکم و  كرت  ار  اـهنآ  یناوخب و  یناوت  یم  ار  هّللا  نیما  ثراو و  تراـیز  نیا  زا  سپ  دوـمرف : 
تمحرم یهلا و  فطل  مدش  رکذتم  لاح  نآ  رد  دـیوگ  روبزم  یلع  جاح  ریگب .  نحـص  برد  يدـهم  خیـش  یـشورفباتک  زا  ار  نآ  هخـسن 

رس نوچ  مدروآ  اجب  يرکش  هدجس  سپ  مدش  قفوم  یماحدزا  نینچ  رد  دیناسر و  نم  يارب  ار  اقآ  نیا  روطچ  هک  ار  ءادهشلادیس  ترضح 
جراخ نحصزا  نوچ  هصالخ  متخانشن .  ار  اقآ  نآ  تفگ  مدیسرپ  يرادشفک  زا  مدیدن  ار  وا  متفر  هک  فرطره  مدیدن  ار  اقآ  نآ  متـشادرب 
ترایز هحفـص  هناشن  تفگ  داد و  نم  هب  ار  حیتافم  نیا  منک  باتک  هبلاطم  وا  زا  هکنآ  زا  شیپ  مدـید  ار  شورفباتک  يدـهم  خیـش  مدـش و 

نکن شاف  ار  بلطم  نیا  درک  شرافس  نم  هب  تسا و  هدش  هتخادرپ  تفگ  مهدب ،  ار  نآ  تمیق  متساوخ  ما ،  هتـشاذگ  ار  هّللا  نیما  ثراو و 
هناخ زا  تسا .  هداد  وا  هب  نم  يارب  حـیتافم  هلاوح  هک  یـسک  زا  مدوب  هدیـسرپ  يدـهم  خیـش  زا  شاـک  مدـش  رکذـتم  متفر  لزنم  هب  نوچ   ؛
زاـب مدـش  نوریب  هناـخ  زا  شـسرپ  نیا  دـصق  هب  رگید  هبترم  مـتفر ،  يرگید  راـک  یپ  زا  مدرک و  شوـمارف  مسرپـب  وا  زا  هـک  مدـمآ  نوریب 

منکب ار  شسرپ  نیا  متشاد  رظن  رد  مدش  یم  فرشم  هک  رگید  ياهرفـس  مدشن .  قفوم  مدوب  البرک  رد  هک  یتقو  ات  هصالخ  مدرک  شومارف 
نآرق اما  و  هیلع . )  هّللا  ۀمحر  دوب (  هدش  موحرم  يدـهم  خیـش  مدـش  ترایز  هب  قفوم  هک  لاس  هس  زا  سپ  مدـشن ،  قفوم  چـیه  لاس  هس  ات 
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نآرق یئاناوت  تسا  بوخ  دیدومرف  یتیانع  نینچ  نوچ  هک  مدش  لسوتم  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  هب  روبزم  تیانع  زا  سپ  دیجم 
معط مدروخ و  نم  دومرف و  تمحرم  هناد  هناد  بطر  هناد  جنپ  مدید  باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  یبش  هکنیا  ات  دییامرف  تمحرم  ار  ندناوخ 

هیدـه میارب  رـصم  زا  یـصخش  ار  دـیجم  نآرق  نیا  نآ  زا  سپ  یناوخب .  ار  نآرق  ماـمت  یناوت  یم  دومرف  تسین و  فـصو  لـباق  شرطع  و 
 . مناوخب مناوت  یم  ار  یبرع  ثیدح  باتک  ره  سپس  مدناوخ و  یم  نآ  زا  بترم  نم  دروآ و 

ردق بش  رد  ع )  نیسح (  ربق  زا  حاورا  ترایز   - 113

رد داد  تسد  نم  هب  يدوخ  یب  یتسس و  تلاح  هاگان  رحس  ماگنه  متشاد  ءایحا  اهنت  لزنم  ماب  يالاب  ناضمر  هام  بش 23  دومرف  لقن  زین  و 
نم هب  رتحیـصف و  هک  ییادـصزا  تسا  یناوارف  يادـص  رـس و  تسا و  هلغلغ  تیعمج و  زا  ولمم  العا  ملاع  مامت  هک  مدـش  هجوتم  لاـح  نآ 

هجیدخ و هیـسآ و  میرم و  اب  همطاف  تفگ  تسا ؟  ربخ  هچ  بشما  متفگ  لیئربج .  دومرف  یتسیک ؟  وت  ادـخ  هب  ار  وت  مدیـسرپ  دوب  رتکیدزن 
ترایز دومرف  دیربب ،  مه  ارم  ادخ  يارب  متفگ  دنتـسه .  هکئالم  ناربمغیپ و  حاورا  تیعمج  نیا  دـنور و  یم  نیـسح  ربق  تایز  يارب  موثلک 

ترـضح هب  يدـیدش  هقالع  روبزم  یجاح  یتسار  هب  دـیوگ :  فل  ؤم  ینیبب .  ار  هرظنم  نیا  هک  یتشاد  یتداعـس  تسا و  لوبق  اجنیمه  زا  وت 
نایرگ و رایتخا  یب  درب  یم  ار  ترـضح  نآ  كرابم  مسا  هک  هبترم  دـنچ  یتعاـس  ود  سلجم  ناـمه  رد  تسا  هدـش  شبیـصن  ءادهـشلادیس 

 . مرادن ار  ترضح  نآ  تبیصم  رکذ  تقاط  دومرف  یم  دیوگ و  نخس  تسناوت  یمن  هقیقد  دنچ  دش و  یم  نالان 

رامیب يافش  و  ع )  یمطاف (  تیانع   - 114

زا اجنیا  رد  اهنآ  زا  یکی  هنومن  يارب  هک  دـنراد  یبیجع  يایاضق  مق ،  هیملع  هزوح  يالـضف  زا  یباراد  يراصنا  یبنلادـبع  خیـش  اقآ  باـنج 
هبترم هس  زاریش  رد  مدوب و  هدش  هجیگرس  دردرس و  دیدش  تلاسک  راچد  هک  دوب  لاس  کی  تدم  دوش .  یم  لقن  ناشیا  دوخ  ياه  هتـشون 
اهنیا مامت  یلو  مدوب  هدومن  فرـصم  یناوارف  ياهلوپمآ  اهورادو و  هعجارم  يددعتم  ياهرتکد  هب  هبترم  هس  نارهت  رد  هبترم و  جنپ  مق  رد  و 

هّللا تیآ  لزنم  هب  متفر  یتخـس  هب  یتحاراـن  نیع  رد  اهبـش  زا  یکی  هکنیا  اـت  درک ،  یم  دوع  تلاـسک  هراـبود  دوب و  نکـسم  یهاـگ  طـقف 
زا یکی  هک  يروط  هب  دوب  دـب  یلیخ  ملاح  زامن  نیب  رد  تعامج ،  زامن  يارب  تسا ،  نامز  يایقتا  زا  هتـسجرب و  ياملع  زا  یکی  هک  تجهب 

رتکد هب  مه  هچره  متـسه و  نینچ  نیا  هک  تسا  لاس  کی  تدـم  متفگ  یتسه ؟  تحاران  یلیخ  هکنیا  لـثم  ینـالف  دیـسرپ  دـیمهف و  اـقفر 
رایـسب ياهرتکد  اـم  دومرف :  دوب  نیقتم  الـضف و  زا  دوخ  هک  اـقآ  نآ  هتـشادن ،  يریثءاـت  چـیه  ما  هدومن  فرـصم  وراد  ما و  هدومن  هعجارم 

ادیپ افش  امتح  هک  دیوش  مالّسلااهیلع  ارهز  ترضح  هب  لسوتم  هک  دومرف  هفاضا  ناشیا  مدیمهف و  اروف  دینک .  هعجارم  اهنآ  هب  میراد  یبوخ 
الـضف زا  رگید  یکی  اب  یتحاران  تلاح  نامه  اب  نابایخ  رد  مدمآ  موش ،  لسوتم  متفرگ  میمـصت  درک و  رثا  یلیخ  ناشیا  فرح  دـینک .  یم 

هشوگ رد  لزنم و  هب  دعب  متفر و  مالّسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  هب  سپس  دومن .  لسوت  رب  صیرحت  ار  ریقح  مه  وا  هک  مدرک  دروخرب 
همین زا  بش  مدـیباوخ .  دـعب  مداد و  رارق  هطـساو  ار  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  مدومن و  هیرگ  لـسوت و  عرـضت و  هب  عورـش  اـهنت  يا 

دش و دنلب  اهنآ  زا  یکی  دنتـشاد و  تکرـش  سلجم  نآ  رد  تاداس  زا  رفن  دنچ  دش و  رارقرب  یـسلجم  مدید  باوخ  ملاع  رد  دوب ،  هتـشذگ 
مدرک و قوذ  مرادن ،  هجیگرـس  دردرـس و  زا  يراثآ  چیه  مدید  مداد  ناکت  ار  مرـس  مدش  رادیب  باوخ  زا  حبـص  درک .  ییاعد  هدـنب  يارب 

لزنم رد  يا  هضور  سلجم  مدرک و  توعد  ار  يا  هدع  مدید و  ار  اقفر  مدوب  مورحم  دوب  یتدم  هک  یلاحشوخ  طاشن و  تلاح  اب  متفر  اروف 
یم نایرج  نیا  زا  هام  تشه  دودـح  هک  نونکا  تشاد و  مهاوخ  ار  یگناـخ  هناـهام  هضور  نیا  رمع  ناـیاپ  اـت  هّللا  ءاـش  نا  مدومن و  رارقرب 

مراهچ مراد .  هتـشاد و  غیلبت  سرد و  هب  لاغتـشا  يراودیما  لامک  اب  هدش و  ربارب  نیدنچ  متاقیفوت  بوخ و  رایـسب  ملاح  هّللدـمحلا  درذـگ 
يرمق يرجه  بجر 1394 
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نییرکسع هزجعم   - 115

مرح رد  نکاس و  ارماس  رد  يداـمتم  ناـیلاس  هک  يوسوم  سردـم  يداـه  دـمحم  دیـس  ياـقآ  باـنج  یلاـعملاو  لـضفلاوبا  مظعملا  اندـیس 
زا یبیجع  يایاضق  دـنا  هتـشگزاب  قارع  میقم  نایناریا  جارخا  ریخا  نایرج  رد  دـندوب و  تعامج  ماـما  مالّـسلا  اـمهیلع  نییرکـسع  ترـضح 

لها زا  یناوج  دسر .  یم  ناگدـنناوخ  رظن  هب  نآ  ناتـساد  ود  اجنیا  رد  هک  دـندومن  لقن  مالّـسلا  امهیلع  نییرکـسع  نیمامه  نیماما  هزجعم 
ارماس رد  هلجد  دور  بل  شناتسود  زا  رفن  دنچ  اب  دنشاب  یم  رهطم  مرح  همدخ  زا  شردپ  دوخ و  هک  سابع  نبا  هینُک  يدهم ،  مان  هب  ننـست 

رتکیدزن ار  دوخ  هار  هکنیا  يارب  يدهم  دندرگ ،  یمرب  بش  رخآ  هکنیا  زا  سپ  دنوش  یم  قرع  ندیشون  بعل و  وهل و  لوغشم  دنور و  یم 
رهطم نحـص  هب  ندـش  لخاد  درجم  هب  دورب  دوخ  لزنم  هب  دوش و  جراـخ  رگید  رد  زا  هک  يرد  زا  دوش و  یم  رهطم  نحـص  لـخاد  دـنک ، 

وا زا  هدرک و  هتکـس  هک  دوش  یم  مولعم  دـنیآ  یم  مدرم  هک  یتقو  دوش ،  یمن  دـنلب  رگید  دروخ و  یم  نیمز  هب  مالّـسلا  امهیلع  نییرکـسع 
ارماس مدرمو  دش  رشتنم  ارماس  مامت  رد  ربخ  نیا  بش  رخآ  نامه  دننک و  یم  جراخ  رهطم  نحـص  زا  هتـشادرب و  ار  وا  دیآ ،  یم  قرع  يوب 
دراو مرح  هب  دینـش  یم  ار  ربخ  هک  سکره  دندش و  یم  لخاد  رهطم  نحـص  هب  هدمآ و  نوریب  دوخ  لزانم  زا  عوضوم  زا  ندـش  هاگآ  يارب 

فـصن هک  یلاح  رد  دـمآ  شوهب  ناتـسرامیب  رد  زور  دـنچ  زا  دـعب  يدـهم  دـندرک .  یم  ترایز  اعد و  دوخ  صوصخم  تداع  اب  هدـش و 
نیب دمآ  تفر و  هجلاعم و  هام  تشه  تدم  هجلاعم  يارب  هدـش  لقتنم  دادـغب  هب  ارماس  ناتـسرامیب  زا  یتدـم  زا  دـعب  دوب و  لولـشم  شندـب 

لـصاح هجیتن  قارع ،  رد  ننـست  لها  فورعم  شیوارد  هب  ننـست و  لها  ناهج  رد  اهیفنح  ماما  هفینحوبا  هب  ندش  لسوتم  دادـغب و  ارماس و 
میبایرد نییرکـسع  تارـضح  دوخ  زا  ار  افـش  تسا  بوخ  هک  دننک  یم  داهنـشیپ  وا  ناشیوخ  ماوقا و  ردام و  زور  کی  هکنیا  ات  دـیدرگن . 

بش هکنآ  ات  دنشاب  اجنآ  حبـص  ات  دننک و  هتوتیب  رهطم  مرح  رد  بش  دنچ  دش  انب  دندوب  همدخ  زا  يدهم  گرزب  ردارب  ردپ و  نوچ  اذهل و 
لضفلاوبا ترضح  حیرـض  هک  یبش  نامه  تسرد  يرجه (  لاس 1386  بجر  هام  هلآ 27  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  ثعبم  بش  هک  موس 

 ، دوب هدش  هتسب  نییرکسع  ترـضح  حیرـض  هب  یفزخ  اب  شندرگ  هک  يدهم  بش  فصن  زا  دعب  ود  تعاس  دش )  قارع  دراو  مالّـسلا  هیلع 
زاب متسیاب ،  مناوت  یمن  مراد  للش  نم  تفگ  وش .  دنلب  دیوگ  یم  وا  هب  هداتسیا  وا  رس  يالاب  زبس  همامع  اب  یـصخش  هک  دنیب  یم  باوخ  رد 

ار حیرـض  مدرک .  یمن  رواب  مدش  دنلبو  متفرگ  حیرـض  هب  ار  متـسد  مدش  رادیب  باوخ  زا  دـیوگ  یم  يدـهم  دور .  یم  هدرک و  رارکت  مه 
هب مدرک  انب  هک  دوب  نیا  متشگرب  لوا  تلاح  هب  نم  متسین و  باوخ  هک  مدرک  نیقی  هکنآ  ات  هبترم  نیدنچ  مداد  ناکت  میاهتـسد  اب  متفرگ و 

ار دوخ  زجاع  ردارب  یتقو  مه  وا  دش و  رادیب  دوب ،  باوخ  نییرکسع  ترـضح  رهطم  مرح  ناویا  رد  هک  ریـضخ  مردارب  هکنآ  ات  ندز  دایرف 
مه وا  هب  هدـمآرد  شزرل  هب  حیرـض  هک  دـهد  یم  ناکت  شتـسد  ود  ره  اب  نانچ  ددرگ و  یم  حیرـض  رود  هداتـسیا ،  دوخ  ياپ  رب  هک  دـید 
ود نیا  دیآ و  یم  دوب  نحـص  ندرک  زاب  رد  فظوم  هک  همدخ  زا  رگید  رفن  کی  یتدم  زا  دـعب  هکنآ  ات  دـهد  یم  تسد  صوصخب  تلاح 
هک دـبلط  یم  يوزا  دـیوگ و  یم  ارماس  ياهیرفعج  يوگ  ناذا  میکح  يدـهم  خیـش  ياقآ  هب  دور  یم  دـنیب  یم  یعـضو  نینچ  رد  ار  ردارب 

عمج نییرکسع  ترـضح  رهطم  مرح  رد  اّرماس  لها  مامت  حبـص  ناذا  تقو  دنک .  یم  ار  راک  نیا  ناشیا  دنک ،  نالعا  هتـسدلگ  يور  دیایب 
دنهد و یم  تبرـش  ینیریـش و  هتـشک و  يدایز  ياهدنفـسوگ  دوش ،  یم  ارماس  لها  زا  رپ  رهطم  مرح  نحـص و  مود  هبترم  يارب  زابو  هدش 

 . دندرک یم  شیاین  اعد و  دندش و  یم  دراو  نانک  هلهله  اهنز 

 ( ع نییرکسع (  ترضح  تکرب  هب  روک  يافش   - 116

دـلج 2 رد  دـندوب و  هدینـش  نآ  بحاص  زا  دوخ  هک  ار  یناتـساد  دـندومرف  لقن  هتاکرب  تماد  يوسوم  ياقآ  ترـضح  مظعملااندیـس  زین  و 
لاس رد  ناطلـسلادعاس  جاح  هب  روهـشم  ینارهت  ناخرقاب  دیـس  ازریم  جاح  هکنآ  شا  هصالخ  تسا و  هدـش  لقن  هحفص 193  ارماس  خیرات 
 ) ) مان هب  شا  هلاسراهچ  هناگی  دنزرف  دسر  یم  مالّـسلا  امهیلع  نیمظاک  هب  نوچ  دنک  یم  تکرح  قارع  همئا  ترایز  دصق  هب  يرمق   1323
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تکرح ارماس  تمس  هب  سپ  دشخب .  یمن  هدیاف  دوش  یم  هجلاعم  لوغشم  يزور  دنچ  دوش  یم  التبم  یتخـس  درد  مشچ  هب  دمحم ) )  دیس 
دنچ رت و  تخـس  هچب  مشچ  درد  هنابرع  تکرح  هار و  رابغ  امرگ و  تدش  هطـساو  هب  هار  رد  دنامب و  اجنآ  زور  هد  هکنیا  دصق  هب  دنک  یم 

لوغـشم درب ،  یم  دوب  شناـمز  نوطـالفاو  هحـصلاظفاح  هب  فورعم  هک  اـمکحلا  سدـق  دزن  ار  هچب  ارماـس  هب  دورو  زا  سپ  دوـش  یم  ربارب 
تسا و مشچ  يرامیب  صـصختم  هک  نالف  دزن  دادغب  هب  یناسرب  يدوزب  ار  هچب  دیاب  امتح  دیوگ  یم  دشخب و  یمن  يرمث  دوش  یم  هجلاعم 

هدوبوا رصحنم  دنزرف  نوچ  ددرگ  یم  ناریح  نالان و  ناشیرپ و  تخس  بلطم  نیا  ندینش  زا  هچب  ردپ  تسا .  كانرطخ  هک  نکم  هحماسم 
رت تخس  هچب  مشچ  درد  سپ  زور ،  تفه  ات  دوش  یم  ترایز  اعد و  لوغشمو  دنک  یمن  تکرح  دننامب  زور  هد  هتشاد  میمـصت  نوچ  نکل 

هحـصلاظفاح دش  حبـص  نوچ  دنتفرن  باوخ  حبـص  ات  اه  هیاسمه  هناخ و  لها  تشادن .  مارآ  هلان  هیرگ و  زا  هظحل  کی  هک  يروط  هب  هدش 
یم هلانو  دنز  یم  تسد  رب  تسد  دـنک و  یم  رییغت  شلاح  دـنک  یم  رظن  تقد  هب  نآ  رد  دـنک و  یم  زاب  ار  هچب  مشچ  نوچ  دـنروآ  یم  ار 

هب ار  وا  دوز  مدومن  دیکءات  مدرک .  شرافـس  امـش  هب  نم  يدرک ،  روک  ار  هچب  مشچ  دیوگ  یم  دـیامن و  یم  ضارتعا  هچب  ردـپ  هبو  دـنک 
دادـغب نتفر  رگید  دـش و  روک  هچب  مشچ  اـت  دـیدرکن  اـنتعا  نم  فرح  هب  امـش  مدرک و  شرافـس  دـیکءات و  هبترم  دـنچ  دـیناسرب و  دادـغب 

نیب زا  ار  شمـشچ  یئاـنیب  تسوا و  مشچ  رد  هک  تسا  یمخز  هحرق و  هطـساو  هب  دراد  ًـالعف  هک  یتحاراـن  درد و  نیا  و  تسین .  شخبرمث 
هک هحرق  هجلاعم  يارب  هحـصلاظفاح  سپـس  دوش ،  یم  ناج  یب  ندب  دننامب  ناشیرپ و  تخـس  بلطم  نیا  ندینـش  زا  هچب  ردپ  تسا .  هدرب 
هک ار  وا  مشچ  ود  یتخس  هب  سپ  دشابن ،  درد  اب  يروک  دریگ و  مارآ  درد  زا  ات  دوش  یم  لوغشم  دوب ،  نوریب  مشچ  زا  ماداب  هناد  وددننامب 

يزاریـش و یقت  دمحم  ازریم  هّللا  تیآ  رـضحم  هب  بلطم  نیا  درک و  شغ  درد  تدش  زا  هچب  مشچ و  لخادب  دـینادرگ  رب  دوب  هدـش  نوریب 
رب مزاع  دـنک و  یم  هیارک  هنابرع  دـش ،  مامت  دوب  زور  هد  هک  تماقا  تدـم  نوچ  و  دـندش .  راد  هصغ  تحاراـن و  همه  دیـسر  اـملع  ریاـس 

لوغـشم دنیـشن  یم  مالّـسلا  اـمهیلع  نیماـما  حیرـض  دزن  تراـیز  زا  سپ  فرـشم و  رهطم  مرح  هب  عادو  تراـیز  يارب  دوـش و  یم  تکرح 
مـشچ سپـس  دوش و  یم  فرـشم  مرح  هب  هدرک  لغب  ار  هچب  داهرف  جاح  ناشیا  مداخ  لاح  نآ  رد  سپ  دوش ،  یم  اروشاع  ترایز  ندناوخ 

دنیب و یم  ار  شا  هچب  هرظنم  هک  هچب  ردپ  دور .  یم  نوریب  مرح  زا  ترایز  زا  سپ  دلام و  یم  حیرض  هب  دوب  هتـسب  يا  هچراپ  اب  هک  ار  هچب 
یم دایرف  دوش ،  یم  نالان  نایرگ و  رایتخا  یب  سپ  ددرگرب ،  روک  مشچ  اب  لاح  دـمآ و  قارع  هب  ملاس  مشچ  اـب  هچب  هک  دوش  یم  رکذـتم 

یمن بدا  تیاعر  ماما  اب  نخس  رد  دنابسچ و  یم  حیرض  هب  ار  دوخ  دنک و  یم  شومارف  ار  اروشاع  ترایز  همتت  ندناوخ  دزرل ،  یم  دنز ، 
رد هچب  هاگان  دنیـشن ،  یم  يا  هشوگ  هدـش  لاح  یب  سپ  منادرگرب ،  يروک  تلاح  نیا  اـب  ار  ما  هچب  تسا  راوازـس  اـیآ  دـیوگ  یمو  دـنک 

نشور ممـشچ  مدش ،  بوخ  ناج !  ردپ  دیوگ  یم  دنیـشن و  یم  شردپ  نماد  رب  دوش و  یم  مرح  دراو  هدوب  شلابند  هب  وا  یئاد  هک  یلاح 
زا درادن ،  مه  يزمرق  یتح  تسین و  هحرق  زا  يرثا  چیه  دنیب  یم  هدیشک  هچب  نامـشچ  رد  تسد  هدش  ناریح  ردپ  درادن ،  مه  يدرد  هدش 

یلب دیوگ :  یم  هچب  یئاد  هدش ؟  دمآ  شیپ  هچ  هدش  هتـسب  روک و  نامـشچ  دوب ،  مرح  رد  شیپ  تعاس  عبر  هچب  نیا  دسرپ  یم  هچب  یئاد 
نم هناش  زا  رـس  هچب  هاـگان  مدوب  امـش  ندـمآ  رظتنم  متفر و  یم  هار  نحـص  رد  دوب و  نم  هناـش  رب  هچب  میدـش  نوریب  مرح  زا  هک  یماـگنه 

هب تراشب  يارب  تسا و  هدش  بوخ  ممشچ  یئاد !  اقآ  نیبب  تفگ  یم  تشاد و  یمرب  دوب  شمشچ  رب  هک  يا  هچراپ  شتـسد  اب  تشادرب و 
یهاوخرذـع و مالّـسلا  امهیلع  نیمامه  نیماما  زا  دـنک و  یم  رکـش  هدجـس  ردـپ  دـیوش ،  داـش  امـش  هک  مداتـسرف  مرح  هب  ار  وا  دوز  اـمش 

یم وا  یئاد  دزن  هناخ  نوریب  رد  ار  هچب  هحـصلاظفاح و  دزن  دـیآ  یم  دوش و  یم  نوریب  مرح  زا  حرف  يداـش و  اـب  دـیامن و  یم  يرازگرکش 
 . مینک اوادـم  نآ  هب  هار  رد  هک  هچب  مشچ  يارب  دـیهدب  یئاود  دادـغب  يارب  مینک  تکرح  مهاوخ  یم  دـیوگ  یم  هحـصلاظفاح  هب  دراپس و 

ردپ سپ  دـیدرک .  روک  ار  وا  هحماسم  رثا  رد  امـش  تسین ،  یئاود  هدـش  روک  مشچ  يارب  ینک  یم  هرخـسم  ارم  ارچ  هک  دـیوگ  یم  بیبط 
هچب نامـشچ  ددرگ .  یم  ناریحو  هدز  تهب  دنیب  یم  نشور  هدوشگ و  ار  وا  مشچ  بیبط  نوچ  دروآ  یم  ار  وا  یئاد  دنز ،  یم  هچب  يادص 

نایرج سپ  وت ؟  يروک  دش  روطچ  وت ؟  مشچ  هدغ  ود  دش  اجک  دیوگ  یم  دوش و  یم  نایرگ  تخس  ددرگ و  یم  شفارطا  دسوب ،  یم  ار 
هیرگ دوب  هقباس  اب  هک  مه  ازریم  دنور  یم  يزاریش  يازریم  لزنم  هب  سپـس  دنتـسرف .  یم  تیب  لها  رب  تاولـص  دیوگ و  یم  شیارب  ار  افش 
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نامه رد  دروآ و  یم  رذع  ردپ  مینک ،  یناغارچ  ار  رهـش  ات  دینامب  تسا  راوازـس  دیامرف  یم  دسوب و  یم  ار  هچب  نامـشچ  دنک ،  یم  قوش 
 . دنک یم  تکرح  مالّسلا  امهیلع  نیمظاک  يارب  زور 

 ( ع نیسحلا (  هّللادبعابا  ترضح  هجوت   - 117

البرک هک  یلاس  داد ،  یم  مدرم  هب  هدرک و  خـبط  جـنرب  نم  لهچ  نیعبرا  زور  هلاسره  هناتـسآ  يوک  نکاس  لاقب  اضر  دـمحم  جاح  موحرم 
بش دهدب ،  مدرم  هب  دنک و  خبط  نیعبرا  زور  هک  دنک  یم  شرافس  شدنزرف  هب  هدرک و  نیعم  ار  نم  لهچ  رادقم  نامه  دوش  یم  فرـشم 

ار ماعطا  يدمآالبرک  هک  لاسما  اضر  دمحم  دیامرف  یم  دنیب  یم  ار  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  باوخ  رد  البرک  رد  نیعبرا  زا  دعب 
زا زور  هس  نآ  رد  ماـعطا  شدورو و  زا  زور  هس  نتـشذگ  زاریـش و  هب  تعجارم  زا  سپ  اـت  دـمهف  یمن  دوش  یم  رادـیب  نوچ  يدرک  فصن 
هک درک  رارقا  رارصا  زا  سپ  هرخ  الاب  مدرک .  لمع  امش  نیعبرا  زور  شرافس  هب  تفگ  يدرک ؟  هچ  لاسما  هک  دیامن  یم  شسرپ  شدنزرف 

 . دش خبط  زور  هس  نیا  هک  امش  تعجارم  ماگنه  يارب  مدراذگ  ار  نم  تسیب  هدشن و  خبط  رتشیب  نم  تسیب 

دوش یم  هتشک  یسورع  بش  داماد   - 118

دوش یم  هتشک  یسورع  بش  داماد 

دادغب فارطا  زا  يا  هلیبق  سیئر  هک  برع  خویش  زا  یکی  دندومرف  لقن  خیشلاطبس  یلع  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  بانج  نیلماعلا  ءاملعلادیس 
سلجم بش  کی  رد  هک  تسا  نینچ  ناشموسرم  دیامن و  يراگتساوخ  شناگتسب  زا  يرتخد  شرسپ  جاودزا  يارب  دریگ  یم  میمـصت  هدوب 

دنک و یم  مهارف  لیـصفت  روط  هب  ماعطا  نشج و  ییاریذپ و  لیاسو  دیامن و  یم  توعد  ینیعم  بش  رد  دنهد .  یم  ماجنا  ار  فافز  دـقع و 
روضح زا  سپ  دنک .  یم  توعد  دقع  هغیـص  ماجنا  يارب  هدوب  برع  دیلقت  عجرم  نامز  نآ  رد  هک  یـصلاخ  يدـهم  خیـش  جاح  موحرم  زا 

دقع سلجم  هب  موسرم  قباطم  یصوصخم  تافیرشت  اب  ار  وا  دنور و  یم  داماد  لابند  هب  ناناوج  زا  يا  هدع  دقع ،  سلجم  یگدامآ  خیش و 
هک يدیس  ناوج  ءانثا  نیا  رد  دنتخادنا ،  یم  ییاوه  ياهریت  موسرم  قبط  انمض  دنروآ و  یم  ار  داماد  نانک  هلهله  هار  ضرع  رد  دنروایب و 

رارف هراچیب  دیـس  ددرگ ،  یم  هتـشک  دروخ و  یم  داماد  هنیـس  هب  دوش و  یم  یلاخ  ریت  ناهگان  دوب ،  شتـسد  هب  رپ  گنفت  دوب و  اهنآ  ءزج 
هبو دنک  یم  ربص  هب  رما  ار  ردپ  یـصلاخ  يدهم  خیـش  موحرم  دوش .  یم  هتفگ  داماد  ردپ  هب  دقع  سلجم  رد  هعجاف  نیا  سپـس  دنک ،  یم 

ام همهو  دراد  یگرزب  قح  ام  همه  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یناد  یم  اـیآ  دـیامرف ( ( :  یم  دـنک  یم  شمارآ  فیطل  ناـیب  نیا 
نوریب شرایتخا  نودب  يریت  هدرکن ،  يراک  ادمع  دیـس  ناوج  نیا  دیامرف  یم  خیـش  دیامن .  یم  قیدصت  ردپ  میتسه ؟  وا  تعافـش  دنمزاین 

ربص تبیـصم  نیا  رد  نک و  وفع  شدج  رطاخ  هب  ار  دیـس  نیا  تسا ،  هتفر  ایند  زا  تدنزرف  یهلا  ياضق  هب  هدیـسر و  وت  دنزرف  هب  هدـمآ و 
یم تکاس  يردق  خیـش ،  ياهزردنا  نتفریذپ  زا  سپ  داماد  ردپ  دهد . ) )  وت  هب  نیرباص  رجا  دنوادخ  ات  شاب  ادـخ  تساوخ  میلـست  امن و 

رورـس شیع و  سلجم  هب  ار  اهنآ  امو  میراد  ناـمهیم  یعمج  بشما  منیب  یم  منک  یم  رکف  هچ  ره  دـیوگ  یم  سپـس  دـنک  یم  رکف  دوش و 
ار دیـس  ناوج  نآ  دیورب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  قح  يادا  لیمکت  يارب  تسین و  راوازـس  ازع  هب  نآ  ندش  لدبمو  میدرک  توعد 
ار وا  دنور و  یم  دیس  لابند  دیوگ .  یم  ابحرم  تنسحا و  وا  رب  خیش  دیرب .  هلجح  هب  دینک و  دقع  وا  يارب  ار  رتخد  مرـسپ  ياج  هب  دیروایب 
دنربب و ار  وا  دنهاوخ  یم  هناهب  نیا  هب  هدرک  یم  لایخ  هدش و  هتفرگ  شا  هرابرد  یمیمصت  نینچ  هک  هدرک  یمن  رواب  دیـس  دننک ،  یم  ادیپ 

فافز سلجم  دنک و  یم  دقع  دیـس  يارب  ار  رتخد  خیـش  بش ،  نامه  رد  دیآ و  یم  دـنداد  وا  هب  هک  نانیمطاو  نیمءات  زا  سپ  ات  دنـشکب ، 
 . دنیامن یم  نفد  ار  رسپ  هزانج  مه  ادرف  دریگ ،  یم  ماجنا 

دیادش رد  تماقتسا 
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تماهـش و تعاجـش و   1 دوـش :  یم  هراـشا  اـهنآ  هب  رکذـت  يارب  هـک  تـسا  يدـنچ  ياهینتـسناد  اـهتربع و  اهیتفگـش و  ناتـساد ،  نـیا  رد 
تسا یسک  عاجـش  ینعی  ِْسَءاْبلا ) )  َنیَح  ْبلَْقلا  ُدیدَّشلا  ُعاجُّشلَا  تفرگ ( ( :  دای  دیاب  برع  فیرـش  درم  نیا  زا  ار  يرابدرب  يراوگرزب و 

اه هثداح  نیرت  نیگمهس  یتسار  هبو  دنک  لرتنک  ار  دوخ  دیامنن ،  عزج  دوشن ،  لزلزتم  دشاب .  لدیوق  راوگان ،  هثداح  یتخـس و  ماگنه  هک 
لقع و يا  هماگنه  نینچ  رد  هک  يردپ  ندش .  هتـشک  روط  هب  مه  نآ  وا ،  فافز  بش  رد  مه  نآ  تسا ،  دنزرف  یناهگان  گرم  اهیتخـس  و 

دـسانش وا  ياضق  ار  شگرم  دناد و  ادخ  کلم  ار  شدنزرف  دوخ و  ینعی  دوشن ؛  فرحنم  یگدنب  هداج  زا  دهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا 
 ) دیوگب قیاقح  نیا  هب  فارتعا  يور  زا  دورب و  دیاب  زین  شدوخ  هک  هتفر  ییاج  شدنزرف  دنادب  ملاع  يادـخ  ار  شدوخ  دـنزرف و  عجرم  و 

ْمِْهیَلَع َکـِئلُوا  دـشاب ( :  دـنوادخ  تیاـهن  یب  شاداـپ  تمحر و  تاولـص و  تراـشب و  دروم  هک  تسا  راوازـس  َنوـُعِجار )  ِْهَیِلا  اـّنِاَو  ِهّلل  اـّنِا 
ُنِمْؤُْملَا تسا ( ( :  هدومرف  هیبشت  هوک  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  ار  ناشتماقتسا  تبالص و  نزو و  یـصاخشا  نینچ  و  ٌۀَمْحَرَو )  ْمِّهِبَر  ْنِم  ٌتاوَلَص 

هک یناسک  ربارب  رد  دنک . ) )  یمن  اجباج  ار  وا  اهنافوط  اهداب و  هک  تسا  مکحم  هوک  دننام  نم  ؤم  ُفِصاوَْعلا ؛  ُهُکّرَُحی  ِخِساّرلا ال  ِلَبَْجلاَک 
یم نیگمـشخ  یهلا  ردـق  ءاضق و  هب  دـنوش و  یم  فرحنم  دوز  نامیاو  لقع  قیرط  زا  دـنرادن و  لمحت  ربص و  راوگاـن  ياهدـمآ  شیپ  رد 

هک ییاج  ات  دزاس  یم  لزلزتم  ار  اهنآ  ثداوح  ياهداب  زا  يداب  نیرتکچوک  هک  دنتـسه  یهاک  دـننام  هب  ناشیا  دـننک ،  یم  داریا  دـندرگ و 
 ، تسا روآ  تفگـش  زین  ازع  هب  شیع  ندرکن  لیدـبت  داماد و  ناوج  نآ  گرم  رد  نارگید  ربص  دـنوش .  یم  یبلق  هتکـس  كوش و  هب  التبم 

مرح ناوناب  رگید  ربص  تسا و  تفگش  مالّسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ربص  هکنانچ  دندش  ربص  ياراد  مه  اهنآ  دوخ ،  گرزب  تکرب  هب  یلب 
 . تسا هدوب  هردخم  نآ  تکرب  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح 

تسا شناد  زا  زردنا  نتفریذپ 

هدش عضاخ  عضاوتم و  وا  يارب  دیاب  دیامنب  يدمآ  شیپ  رد  ربص  هب  رما  ای  دهد  يزردنا  ار  وا  ینابرهم  نیما  حصان  هاگره  لقاع  صخـش   2
رب دنک و  یلهاج  رگا  و  یـصلاخ .  موحرم  ربارب  رد  برع  فیرـش  درم  نیا  دننام  ددرگ  دنمتداعـس  ات  دریذـپب  لد  ناج و  زا  ار  شزردـنا  و 
هچ رد  نم  هک  یناد  یم  هچ  وت  يراد ؟  نم  لد  زا  ربخ  هچ  وت  دیوگب  وا  هب  دـنک  شربص  هب  رما  رگا  هکنیا  لثم  دـیامن  ربکت  حـصان  صخش 

دیوگب ًالثم  دـیامن  یهن  هانگ  زا  دـنک و  اوقت  هب  رما  ار  وا  رگا  ای  راجنهان .  تاملک  نیا  دـننام  دـنک و  یمن  درد  تیاج  هک  وت  متـسه  یلاـح 
 ، نک تسرد  ار  تدوخ  راک  ورب  وت  یهد ،  یم  زردنا  نم  لثم  هب  هک  یتسیک  وت  دیوگب  دنک و  ربکت  اهنیا ،  دننامو  نکن  عازن  هدـن ،  شحف 

دیجم نآرق  رد  دـیازفا .  یم  دوخ  تواقـش  رب  هکلب  تسا  مورحم  تداعـس  زا  اـهنت  هن  یلهاـج  نینچ  یتسار  هب  یناـنچ !  نینچ و  تدوخ  وت 
ار وا  دریگب و  يراکهنگ  هب  ار  وا  رورغ ،  يرفاک و  روز  شاب ،  راـگزیهرپ  دـنیوگ  ار  وا  نوچ  و  دـیامرف ( ( :  یم  یـصاخشا  نینچ  هراـبرد 

لامشوگ دروخب  دریگن  شوگ  نانک  تحیصن  راتفگ  هب  هک  ره  رعش :   ( 57 تسا ( ) )  یهاگمارآ  دب  هک  تسا  هدیدنسپ  خزود  نامه 

دیبایرد ار  هدز  تبیصم 

یم ار  يا  هدز  تبیصم  يراتفرگ ،  هاگره  ناملسم  صخش  هک  تسا  نآ  دیامرف  یم  نایب  رصعلاو  هروس  رد  هک  یهلا  تاروتـسد  زا  یکی   3
اب دیامن و  ربص  هب  رما  ار  وا  هک  تسا  نآ  شا  هفیظو  ناتسود ،  ناگتـسب و  گرم  ای  يرامیب  ندب و  فرط  زا  ای  ییاراد  لام و  تهج  زا  دنیب 

دنک و نایب  شیارب  ار  نآ  ریاظن  تسا و  یناگمه  یمومع و  يراتفرگ  الب و  هکنیا  نآ و  ياهرییغت  نآ و  ندوب  رذگدوز  ایند و  يانف  رکذـت 
 ( . ِْربَّصلِاب اْوَص  اَوتَو  دهد ( :  شمارآ  اروا  هلیسو  نیدب  هدومن  شیروآدای  ار  دنوادخ  تیاهن  یب  ياهشاداپ  ترخآ و  ماود  اقب و 

تسا زاون  نامهیم  نمؤم ، 
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هچنانچ تسا ،  نامیا  مزاول  زا  لاعفا و  نساحم  قالخا و  مراکم  زا  هک  تسا  یتسودنامهم  يزاون و  نامهم  يرادنامهم و  عوضوم  رگید   4
 ( . 58 دراد ( ) )  یمارگ  ار  دوخ  نامهیم  دیاب  دراد  نامیا  ءازج  زور  ادخ و  هب  هک  یسک  دیامرف ( ( :  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

ترـضح اب  زاون  ناـمهیم  صخـش  تسا  يورم  هک  سب  نیمه  نآ  تیمها  يارب  تسا و  رایـسب  يزاون  ناـمهیم  تلیـضف  هراـبرد  تاـیاور  و 
رگا هک  يروـط  هب  تسوا  یناـمداش  رد  یعـس  ناـمهیم  مارکا  زا  هک  تسا  راکـشآ  و  تسا .  روـشحم  مالّـسلا  هیلع  نمحرلا  لـیلخ  مـیهاربا 
برع فیرـش  درم  نآ  يدرمناوج  توتف و  یهز  یتسار  هب  ددرگ ،  تحاران  نامهیم  ادابم  دزاسن  راکـشآ  ار  نآ  دیاب  دراد  یتحاران  نابزیم 

 . ددرگ اهنآ  یتحاران  شرسپ و  يازع  هب  لدبم  شنانامهیم  ینامداش  سلجم  تشاذگن  بش  نآ  رد  هک 

تاداس هب  ناسحا  یتسود و 

راثآ ناوارف و  ياهباوث  تلیـضف و  بوجو و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هیّرذ  تاداـس و  هب  ناـسحا  مارکا و  یتسود و  عوضوم   5
رب دزم  مبلط  یمن  امـش  زا  ربمغیپ  يا  وگب  تسا ( ( :  یفاـک  تدوم  هیآ  رد  تقد  رکذـت ،  يارب  تسیرورـض و  یبلطم  هک  تسا  نآ  ددـعتم 

يارب تسا  نم  تلاسر  دزم  هک  مناگتـسب  یتسود  نیا  و  دـیامرف ( ( :  یم  رگید  ياج  رد  و   ( . 59 مناگتـسب ( ) )  یتسود  زج  دوخ  تلاسر 
تمایق رد  دومرف ( ( :  هچنانچ  دنسر  یم  ترضح  نآ  تعافش  هب  یتسود  نیا  هلیـسو  هب  ناناملـسم  اریز   ( . 60 تسامش ( ) )  دوخ  تعفنم 

هب و   ( . 61 دندروآرب ( ) )  ار  نانآ  تجاح  دندرک و  يرای  اهیتخـس  رد  ار  اهنآ  هتـشاد و  یمارگ  ارم  هیرذ  هک  ار  یناسک  منک  یم  تعافش 
رد ترـضح  نآ  ياهدالوا  هک  ییاج  ات  تسا  ترـضح  نآ  هیرذ  اب  یتسود  شا  همزال  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  یتسود  یتسار 

بعـش باتک  رد  یقهیب  ظفاح  دنـسم و  رد  یملید  زا  همحرلا  هیلع  ینیما  همّـالع  هچناـنچ  دـشاب  شدوخ  دـالوا  زا  رتزیزع  رتبوبحم و  شدزن 
يا هدنب  چـیه  دومرف ( ( :  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـنا  هدرک  تیاور  رگید  یعمج  باوث و  باتک  رد  خیـشلاوبا  نامیالا و 

 ( دنـشاب رتبوبحم  شنیبوسنم  زا  منیبوسنم  مترتع و  مشاب و  رتبوبحم  شناج  زا  يو  دزن  رد  نم  هک  یتقو  رگم  درادن  ادخ  هب  لماک )  نامیا ( 
ناوج دش  رضاح  بش  نآ  رد  هک  دوب  برع  فیرـش  درم  نآ  یقیقح  تعاجـش  هقداص و  تبحم  لماک و  نامیا  هک  یتسار  هب  و   ( . 62 ( ) 
ضرغ  ( . 63 دننک (  یم  هلماعم  هچ  فیرش  درم  نیا  اب  لوسر  ادخ و  ءازج ،  ملاع  رد  هک  مناریح  نم  دنک .  داماد  شرـسپ  ياج  هب  ار  دیس 

تبحم و ناـمیا و  سرد  دسانـشب و  ار  ادـخ  نادرم  هنوـمن  زیزع ؛  هدـنناوخ  هک  تـسا  نآ  دـش  هداد  هـک  یتارکذـت  ناتـساد و  نـیا  لـقن  زا 
هریچ دوخ  سفن  شهاوخ  رب  هک  تسا  یسک  عاجش  دیامرف ( ( :  یم  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دریگ .  دای  نانآ  زا  ار  تماهـش  تعاجش و 
 ) ) شربارب رد  دـشابن .  تسرپدوخ  هاوخدوخ و  دـشاب ،  تشذـگ  ياراد  درذـگب و  دوخ  سفن  هتـساوخ  لیم و  زا  ینعی   ( . 64 دوـش ( ) ) 

موکحم و دشاب ،  هتشاد  هرهلد  نآ  هب  ندیـسرن  زا  دزاس و  كرحتم  ار  وا  شیناسفن  لیم  نیرتکچوک  هک  تسا  یـسک  وسرت  ینعی  نابج ) ) 
ناطلـس يرآ   ( . 65 دـنناهاشداپ ( ) )  نایتشهب  هدیـسر ( ( :  ثیدـح  رد  هک  تساجنیا  زا  دـشاب .  دوخ  یناسفن  ياهـشهاوخ  ریـسا  لـیلذ و 

 . دنادن دنمزاین  رشب  دارفاو  اهییاراد  عاونا  زا  يا  هدیرفآ  چیه  هب  ادخ  زا  ریغ  هب  ار  دوخو  دشاب  طلسم  دوخ  سفن  رب  هک  تسا  یـسک  یقیقح 
لیذ رد  دیاب  هک  يرگید  مهم  بلطم   6 دنادب .  دنمزاین  راگدـیرفآ  ترـضح  هب  اهنت  زاین و  یب  زیچ  همه  سک و  همه  زا  ار  دوخ  هصالخ  و 

رب ندش  نیگمشخ  دنز ،  رس  وا  زا  یتیانج  دمع ،  دصق و  نودب  ینعی  هابتـشا  يور  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  دوش  يروآدای  ناتـساد  نیا 
هابتـشا يور  زا  هک  یـسک  لقع : ) )  ظاحل ( (  زا  اما  دیـس .  ناوج  نیا  ییاطخ  لتق  دـننام  تسا  عرـش  لقع و  فالخرب  وا  اب  ینمـشد  وا و 

دنیوگ یم  هکلب  دشاب )  هدرک  ریصقت  نآ  يرایتخا  تامدقم  رد  هکنیا  رگم  دننک (  یمن  شنزرس  خیبوت و  ار  وا  القع  هدزرـس  وا  زا  ییاطخ 
بازحا هروس  رد  اعرش : ) )  اما  تسا ( ( . )  هدش  نیعم  هید  هدمآ  دراو  فرط  هب  هک  يرسک  ناربج  يارب  و  تسا (  هدرکن  يریصقت  هراچیب 

اب هک  تسا  يزیچ  رد  یگنت  هانگ و  نکیل  دوش ،  عقاو  امـشزا  اـطخ  هب  هچنآ  رد  یگنت  یهاـنگ و  امـش  رب  تسین  دـیامرف ( ( :  یم  جـنپ  هیآ 
ای نآ  زا  رتمک  اـی  هید  هبلاـطم  نیب  تسا  ریخم  هدـش  تیاـنج  وا  رب  هک  یـسک  یلب   ( 66 لـعف ( ) )  اـی  لوق  زا  ددرگ (  عقاو  امـش  لد  دـصق 

هیدو تسا  هرقن  لاقثمرازه  هد  ای  الط  لاـقثم  رازه  ییاـطخ  لـتق  هید  تسا و  دـنوادخ  اـب  شرجاورتهب  شندیـشخب ،  هتبلا  و  نآ .  ندیـشخب 
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 . تسا تبث  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  ندب  يازجاریاس 

دراد تیمها  سفن  لتق 

هب رپ  گنفت  هک  یسک  ًالثم  دوشن  بکترم  زین  هابتـشا  يور  زا  هک  دشاب  بظاوم  تخـس  دیاب  یمدآ  تسا  مهم  نوچ  سفن  لتق  صوصخرد 
هدنب کی  دیاب  هثرو ،  هب  هید  نداد  رب  هوالع  دومن  سفن  لتق  ءاطخ  هب  درکن و  طایتحا  نوچ  دـنک و  طایتحا  دـیاب  یلیخ  دـشاب  یم  شتـسد 

لتق ربارب  رد  نیارباـنب ،   ( 67 تسا ( .  هدومرف  نیعم  ءاـسن  هروس  رد  هچناـنچ  دریگب  هزور  زور  تصـش  درادـن  اـی  تسین  رگا  دـنک و  دازآ 
ای لتاق  زا  ییوج  ماقتنا  يزوت و  هنیک  ینمـشد و  قح  شناگتـسب  ای  هدـش  دراو  وا  رب  تیانج  هک  یـسک  ییاطخ ،  یندـب  تیانج  ای  ییاـطخ 

رارق هدشن  ار  تیانج  نآ  دنناوتب  رگا  دنهد و  ياج  ریـصقت ) )  یب  نآ ( (  ترودک  ینمـشد و  زا  يزیچ  دوخ  لد  رد  دیابن  دنرادن و  یناج 
لیصفت دنیامن .  هید  هبلاطم  اهنت  دنرادن ،  تشذگ  دح  نیا  ات  رگا  تسا و  بوخ  رایسب  دنیامن  وفع  ار  وا  دنراذگ و  ادخ  باسح  هب  دنهد و 

 . تسا هدش  هتشون  دقح  ثحب  میلس  بلق  باتک  رد  دراوم  ریاس  ییاطخ و  روما  رد  نم  ؤم  ضغب  تمرح 

شُکنامهم هناخ   - 119

شُکنامهم هناخ 

دوب سدقم  طاتحم و  رایسب  زاوها و  تعامج  همئا  زا  یکی  هک  يرتشوش  میهاربا  دیس  اقآ  موحرم  هک  دندومرف  لقن  طبس  ياقآ  بانج  زین  و 
راچان دیآ ،  یمنرب  شا  هداوناخ  دوخ و  جراخم  هدهع  زا  هک  يروط  هب  ددرگ  یم  یتسدیهتو  رقف  هب  التبم  ناشیرپ و  تخس  جاودزا  زا  سپ 

یم رتشوش  زا  یناوراک  درذـگ  یم  هک  هام  دـنچ  دـنام  یم  هسردـم  رد  رتشوش  ياه  هبلط  زا  یکی  دزن  دور و  یم  فرـشا  فجن  هب  هنایفخم 
 . دنا هدـمآ  تنارهاوخ  ردامو و  ردـپ  رـسمه و  کنیا  دـنا و  هدـش  ربخاب  فجن  هب  وت  نتفر  زا  تا  هداوناخ  هک  دـنهد  یم  ربخ  وا  هب  دـیآ و 
زا ار  یلاخ  هناخ  غارس  دوب  هک  يروطره  هب  دنکچ ؟  یلام ،  نکمت  هن  دراد  اج  هن  هک  تیعقوم  نیا  رد  هک  دوش  یم  ناشیرپ  تخس  هدربمان 

یلو یلب  دیوگ  یم  دنک  یم  هعجارم  وا  هب  تسا  وا  تسد  رد  یلاخ  هناخ  دیلک  هک  دنهد  یم  ار  يرادناکد  هناشن  وا  هب  دریگ  یم  نآ  نیا و 
مه رگا  دراد (  یعنام  هچ  دیوگ  یم  دیـس  دوش .  یم  سردوز  گرم  یناشیرپ و  هب  التبم  هتـسشن  نآ  رد  سکره  تسا و  مدـقدب  هناخ  نیا 
رات دـنیب  یم  ددرگ  یم  هناخ  لخاد  دریگ و  یم  ار  هناـخ  دـیلک  سپ  موش )  یم  تحار  رتدوز  راـب  تکـالف  یگدـنز  نیا  زا  رتهب  هچ  مریمب 

هداوناخ تفاظن ،  زا  سپ  تسا .  هدوبن  نوکـسم  اهتدم  هک  تسا  مولعم  تسا و  لاغـشآ  تفاثک و  زا  رپ  هناخ  هتفرگ و  ار  اج  همه  توبکنع 
رت و نیگنـس  یبرع  یلومعم  ياـهلاقع  زا  هک  فل (  لاـقع  اـب  یبرع  دـنیب  یم  ناـهگان  دـباوخ  یم  هک  بش  دـهد  یم  ياـج  نآ  رد  ار  شا 
رد دیس  منک .  یم  هفخ  ار  وت  الا ن  يدمآ ؟  نم  هناخ  رد  ارچ  دیس  تفگ  تسشن و  شا  هنیـس  يور  رب  ددشت  اب  دمآ و  تسا )  رت  هنامرتحم 

ییامرفب هچره  ـالاح  تفگ :  دیـس  یتسـشن ؟  نم  هناـخ  رد  ارچ  یلب  تفگ :  برع  مرادـن .  یهاـنگ  مربغیپ  دـالوا  دیـس  نم  تفگ :  باوج 
زیمت كاپ و  ار  نآ  يورب و  بادرـس  رد  دـیاب  يزیچ .  کی  الاح  بوخ  تفگ :  برع  مریگ .  یم  هزاجا  نونکا  مه  وت  زا  مهد و  یم  ماجنا 

ترایز کی  بشره  يرب و  نوریب  ار  نآ  ياه  هلابز  دیاب  دوش  یم  ادیپ  نم  ربق  هاگنآ  يرادرب ،  هدش  هدیـشک  نآ  رب  هک  یچگ  هدرپ  ینک و 
 ( هدیدرگ وحم  لقان  رطاخزا  هک  رادقم (  نالف  هنازور  یناوخب و  دوب )  هتفگ  هّللا  نیما  ترایز  ارهاظ  مالّسلا (  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح 
ربق هب  مدنک  دوب  هنیچگ  هک  ار  بادرـس  حطـس  بیترت  نامه  هب  دـیوگ :  دیـس  ینامب .  هناخ  نیا  رد  درادـن  یعنام  تقو  نآ  یناوخب ،  نآرق 

 ، جراخم تهج  زا  یلو  مدوب ،  لوغـشم  دـیجم  نآرق  توالت  هب  زور  ره  هّللا و  نیما  ترایز  بشره  مدرک و  فیظنت  ار  بادرـس  مدیـسر و 
رادرـس هب  فورعم  راجتلا  سیئر  جاح  دـش  مولعم  دـعب  هک  یـصخش  مدوب ،  هتـسشن  رهطم  نحـص  رد  يزور  هکنیا  ات  مدوب  راشف  رد  تخس 
یفکم نیعم  غلبم  هنایهام  داد و  ینامثع  هریل  کی  ما  هداوناخ  دارفا  ددع  هب  درک و  یسرپلاوحا  دید و  ارم  دوب ،  لعزخ  خیـش  هتـسباو  سدقا 
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 . میدش عقاو  شیاسآ  رد  ًالماک  دش و  بوخ  ام  تشیعم  تیعضو  هصالخ  داد و  هلاوح 

دندنم هقالع  ناشربق  هب  حاورا 

نیا تاشرازگرب  ناشعالطا  خزرب و  ملاع  رد  حاورا  ياقب  رب  تسا  یقدـص  هاوگ  دـش ،  لقن  هک  رگید  ياهناتـساد  هراـپ  دـننام  ناتـساد  نیا 
حور هکنآ :  بلطم  حیـضوت  دـندنم .  هقالع  دوخ  ربق  ندـب و  نفد  لـحم  هب  حاورا  هک  دوش  یم  هتـسناد  یبوخ  هب  ناتـساد  نیا  زا  و  ملاـع . 

رد تسا و  هدرک  کین  ياهراک  هدومن و  اهیگدنب  هدرک ،  بسک  اهـشناد  اهتفرعم و  هداد ،  ماجنا  اهراک  نآ  هلیـسو  هب  هدوب و  ندـب  اب  اهلاس 
ندـب اب  سفن  هقـالع  دـنا  هتفگ  نیققحم  هک  تساـجنیا  زا  تسا .  هدرب  اـهجنر  نآ  ریبدـت  تیبرت و  رد  هدومن و  ندـب  نآ  هب  اهتمدـخ  ربارب ، 
ندـب اجره  درک و  دـهاوخن  یلک  هقالع  عطق  نآ  زا  دریگ  یم  هلـصاف  ندـبزا  هک  گرم  زا  سپ  نیارباـنب ،  تسا .  قوشعم  قشاـع و  هقـالع 

دوش و یم  هدیجنر  تخـس  هدش  يراک  تفاثکو  هانگ  لحم  ای  یناد  هلابز  لحم  نآ  دـنیبب  رگا  سپ  دراد  رظن  صوصخب  لحم  نآ  هب  دـشاب 
هک ییاهنآ  دش  هتفگ  ناتساد  نیا  رد  هچنانچ  تسا ،  رث  ؤم  حاورا  نیرفن  هک  تسین  یکـش  دیامن و  یم  نیرفن  ار  يراکتـشز  نیا  نیرـشابم 

ار ربق  یسک  رگا  یلو  تسا .  مدقدب  هناخ  دنتفگ  یم  دوخ  دساف  لایخ  هب  دیـسر و  یم  اهنآ  هب  ییاهتبکن  هچ  دندش  یم  نکاس  هناخ  نآ  رد 
روبزم دیـس  هراب  رد  هچنانچ  دننک  یم  اعد  شیارب  دنوش و  یم  داش  دهد  ماجنا  نآرق  توالت  لیبق  زا  هتـسیاش  لامعا  نآ  دزن  دنک و  فیظن 

 . دش شیارب  هک  اهشیاشگ  هچ  ربق ،  نآ  دزن  نآرق  تئارق  ترایز و  تکرب  هب  هک  دش  هتفگ 

تسا مارح  نم  ؤم  ربق  کته 

تـسا يورم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  ییاج  ات  تسا  زیزع  یهلا  تزع  هب  مرکم و  مرتحم و  نم  ؤم  فیرـش  حور  هک  تسناد  دـیاب  زین  و 
تـسا رتشیب  هبعک  تمرح  زا  نم  ؤم  تمرح  هبترم  داتفه  دـیامرف  یم  یتیاور  رد  و  تسا (  رتالاب  رتشیب و  هبعک  تمرح  زا  نم  ؤم  تمرح  هک 

لیسغت و زیهجت و  رد  سدقم  عرـش  رد  هک  یبادآ  زا  هچنانچ  تسا ؛  مرتحم  مه  وا  ناج  یب  ندب  سپ  هدوب  دحتم  یتدم  شندب  اب  نوچ  و  ( 
سجن ربق ،  شبن  دننام  هدـش  مارح  نم  ؤم  ربق  کته  سدـقم  عرـش  رد  هک  ییاج  ات  دوش  یم  هتـسناد  یبوخ  هب  هدیـسر  وا  نیفدـت  نیفکت و 
دنناـم تسا  هورکم  دـشاب  بدا  فـالخ  هچنآ  تسا و  مارح  دـشاب  کـته  بجوم  هچره  یلک  روط  هب  ربق و  ندرک  یناد  هلاـبز  ربق ،  ندرک 

 . دننکن نفد  وا  کیدزن  ار  قسف  هب  رهاجتم  ملاظ  رجاف  هکنیا  هب  دسرب  ات  نآ  نداد  رارق  ربعم  نتفر و  هار  نآ  رب  ای  ربق  يور  نتسشن 

 ( ع مظاک (  ماما  زا  يا  هزجعم 

رفعج نب  یـسوم  ترـضح  متفه  ماما  تامارک  باب  رد  تسا  هعیـش  ربتعم  بتک  زا  هک  همغلا  فشک  باتک  رد  دوش :  تقد  ناتـساد  نیا  رد 
يرکشل و روما  هرادا  رد  ناوارف و  یئاراد  نءاشلاریبک و  دوب  يریزو  ار  یسابع  هفیلخ  هک  قارع  ناگرزب  زا  مدینش  دسیون :  یم  مالّسلا  هیلع 
رد ار  شا  هزانج  درکرماوا  ياهیراذگتمدخ  یفالت  يارب  هفیلخ  درم  ریزو  هکنیا  ات  دوب  هفیلخ  هقالع  دروم  تخـس  اناوت و  اشوک و  يروشک 
رد ار  بش  دوب ،  مرح  هب  راذـگتمدخ  دـبعتم و  یقتم و  يدرم  هک  رهطم  مرح  یلوتم  دـندرک  نفد  سدـقم  حیرـض  رواـجم  متفه  ماـما  مرح 

ناوختـسا دـنگ  يوب  نآ  رد  هک  يدود  رو و  هلعـش  نآ  زا  شتآ  دـش و  هتفاکـش  ریزو  نآ  ربـق  دـنیب  یم  باوخ  رد  دـنام ،  یم  رهطم  قاور 
یم ار  یلوتم  مان  دنلب  يادص  هب  سپ  داتـسیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  و  دش .  شتآ  دود و  زا  رپ  مرح  هکنیا  ات  دیآ  یم  نوریب  نآ  زا  تسا  هتخوس 

ناسرت و دوش  یم  رادیب  یلوتم  ملاظ .  نیا  ترواجم  ببـس  هب  يدـناسر  رازآ  ارم  درب )  یم  ار  هفیلخ  مان  وگب (  هفیلخ  هب  دـیامرف  یم  درب و 
نیمظاک هب  دادغب  زا  هفیلخ  بش  نامه  رد  دهد .  یم  شرازگ  وا  هب  دسیون و  یم  هفیلخ  يارب  لیـصفت  هب  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  اروف  نازرل . 

رد سپ  دـننک ،  نفد  رگید  ياـج  هدروآ  نوریب  ار  شدـسج  دنفاکـشب و  ار  ریزو  ربـق  دـنک  یم  رما  دـنک و  یم  توـلخ  ار  مرح  دـیآ ،  یم 
 . دندیدن هتخوس  ندب  رتسکاخ  زج  نآ  رد  دنتفاکش  ار  ربق  نوچ  هفیلخ  روضح 
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دش سویءام  دیابن  اهیتخس  رد 

دیابن دش  عقاو  یتخس  تدش و  رد  رگا  یمدآ  هکنآ :  لوا  بلطم  دوش :  یم  هداد  رکذت  زین  رگید  بلطم  ود  روبزم  دیس  ناتساد  تبسانم  هب 
دیس نیا  دننام  دشاب  جرف  رظتنم  راودیما و  رتشیب  دیاب  دیـسر  وا  هب  الب  زا  سپ  الب  یتخـسرس و  تشپ  یتخـس  رگا  اصوصخ  دوش ،  سویءام 

اهـشیاشگ دومرف و  فرطرب  ار  شیاهیتخـس  دنوادخ  دید ،  یم  جرف  ار  دوخ  گرم  هک  يروط  هب  دش  دایز  شیاهیتخـس  نوچ  هک  راوگرزب 
هاگره دومرف ( ( :  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  تاملک  زا  دـیوگ  یمق  ثدـحم  لاـم ،  ـالا  یهتنم  باـتک  رد  داد .  شراـک  رد 

 ، یتخس ندیسر  نایاپ  دزن  دومرف ( ( :  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  و   ( . 68 دوب ( ) )  دهاوخ  تیفاع  الب ،  نآزا  ییالبرب ،  ییالبدوش  هفاضا 
 ( ( . تسا یناسآ  يراوشد  اب  دومرف ( ( :  نآرق  رد  دنوادخ  و   ( . 69 تسا ( ) )  شیاسآ  الب  ياه  هقلح  ندش  گنت  دزن  تسا و  شیاشگ 

ياـهتبکن يارب  اـنامه  دومرف ( ( :  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  زین  و   ( . 70 تسا ( ) )  یناسآ  يراوشد  اب  اـنامه  دومرف ( ( :  زاـب 
رـس دنک  تشپ  امـش ،  زا  یکی  رب  دیدرگ  راوتـسا  مکحم و  هاگره  سپ  دنـسرب  تیاهن  نآ  هب  دیاب  راچان  دـبال و  هک  تسا  یتایاهن  راگزور 

هدومن ور  هک  یماگنه  رد  نآ ،  رد  ریبدـتو  هلیح  ندرب  راک  هب  انامه  درذـگب و  ات  دـیامن  ربص  نآ  رب  دوش و  میلـست  ینعی  نآ  يارب  ار  دوخ 
دوش رحس  بش  نیا  ددرگ و  حبص  ماش  نیا  تبقاع  هک  مغ  روخم  شاب و  روبص  لد  يا  رعش :  نآ . ) )  یتخس  رد  دنک  یم  دایز  تسا 

تساهیرادرکدب هجیتن  اهیراتفرگ 

ات يراتفرگ  ای  یتسدیهت  هب  دش  نکاس  نآ  رد  سکره  تسا و  مدقدب  ًالثم  هناخ  نالف  هک  دوش  یم  هتفگ  مدرم  نیب  رد  هچنآ  رگید :  بلطم 
نآ رما  تقیقح  تسین و  رگید  زیچ  ندزدـب  لاـف  ریطت و  زج  تقیقح و  زا  یلاـخ  فارخ و  تـسا  یفرح  دوـش ،  یم  ـالتبم  سردوز  گرم 

تسا ناسنا  دوخ  هتسیاشان  ياهرادرک  شببس  رمع ،  یهاتوک  سردوز و  گرم  هب  دسرب  ات  دسر  یم  یمدآ  هب  هک  ییالب  عون  ره  هک  تسا 
زا دنوادخ  تسامش و  ياهیراکتشز  ناهانگ و  ببس  هب  سپ  دسر  یم  الب  تبیـصم و  زا  امـش  هب  هچنآ  و  دیامرف ( ( :  یم  دیجم  نآرق  رد  . 

یکی اهنیا  دننام  ءابو و  هدننک و  بارخ  ياه  هلزلز  ءالغ و  طحق و  دننام  یناگمه  ياهالب   ( . 71 درذگ ( ) )  یم  رد  ناتناهانگ  زا  يرایسب 
تـسوا هب  عجار  هچنآ  وربآ و  لام و  ای  دالوا  ای  سفن  رد  دـسر  یم  يدرف  ره  هب  هک  هصاـخ  ياـهالب  تسا و  عاـمتجا  ناـهانگ  شبابـسا  زا 

ات دنرتشیب  دنریم  یم  ناهانگ  ببس  هب  هک  یناسک  دیامرف ( ( :  یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  ییاج  ات  تسا  صخـش  ناهانگ  شببس 
اهنآ زا  دنرتشیب  دننک  یم  رمع  ریخ  ياهراک  ناسحا و  ببـس  هب  هک  اهنآ  نینچمه  دنریم و  یم  هدش  ررقم  ناشیارب  هک  یلجا  هب  هک  ییاهنآ 
دـسر یم  ناراکهنگ  هب  هک  ییاهالب  تسناد  دیاب  ایند  رد  هانگ  یعـضو  راثآ   ( . 72 دننک ( ) )  یم  یگدـنز  دـننام و  یم  دوخ  لجا  هب  هک 
لحم ترخآ  تسا و  لمع  تشک و  لحم  اهنت  ایند  رگید :  ترابع  هب  و  تسا .  گرم  زا  سپ  ءازج  ملاع  اریز  تسین ؛  ناـشناهانگ  شاداـپ 

هب ایند  نیمه  رد  راکهنگ  هک  تسا  لامعا  يویند  یعـضو  راثآ  دـسر  یم  راکهنگ  هب  ایند  رد  هچنآ  تسا و  لامعا  شاداپ  هجیتن و  تشادرب 
رد تسا و  ترخآ  رد  شتشز  راک  نیا  يازج  تبوقع و  راوخبارش ،  صخش  ًالثم  دوش  یم  التبم  شیاوران  ياهرادرک  تشز  راثآ  تبکن و 

تبکن و  هدش )  هداد  هریبک  ناهانگ  باتک  رد  همه  حرش  یمسج (  ياهنایز  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  يراوخبارـش  ياهتبکن  هب  مه  ایند  نیمه 
دنوادخ تشذـگ ،  هک  هیآ 30  هروس 42  هفیرـش  هیآ  رد  هچنانچ  دیـسر .  دـهاوخ  وا  هب  دـنز  یم  رـس  وا  زا  یتسم  ملاع  رد  هک  ییاـهداسف 
شراثآ زا  هبوت  نم و  ؤم  ياعدو  محر  هلـص  هقدص و  هطـساو  هب  دراد و  یم  رود  شناگدنب  زا  ایند  رد  ار  ناهانگ  یعـضو  راثآ  زا  يرایـسب 

اریز ءازج ؛  ملاع  رد  هن  تسا  يویند  یعضو  راثآ  زا  وفع  هیآ ،  نیا  رد  ناهانگ  زا  يرایـسب  زا  وفع  زا  دارم  دوش  یم  مولعم  درذگ و  یمرد 
ریغ لاح  لماش  هانگ  يویند  راثآ  زا  وفع  یلو  دـنا  هتفر  ایند  زا  نامیا  اب  هک  یناسک  ینعی  تسا  نامیا  لها  هژیو  ترخآ  رد  ناـهانگ  زا  وفع 
 ) ) هب هیآ  ریبعت  زا  انعم  نیا  دـهرب و  ایند  رد  هانگ  راـثآ  زا  تسا  نکمم  مه  رفاـک  محر  هلـص  هقدـص و  ببـس  هب  ینعی  دوش  یم  مه  نم  ؤم 

 . ددرگ یم  حضاو  نینم ) )  ؤم  هن ( (  سانلا ) ) 
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تسین هانگ  رثا  ناکاپ  ياهالب 

تسین یکش  دسر  یم  اه  هناوید  لافطا و  دننام  ناهانگ  یب  ریاسو  ناماما  ناربمغیپ و  ینعی  نیموصعم  هب  هک  یـصوصخ  ای  یمومع  ياهالب 
دریگ یم  ارف  مه  ار  نانآ  شنماد  هک  تسا  عامتجا  ناهانگ  هطـساو  هب  ای  هکلب  دنرادن  هانگ  نانآ  اریز  دـشاب ؛  یمن  نانآ  هانگ  تهج  زا  هک 

 ( . 73 دریگ ( ) )  یم  ارف  زین  ار  نارگید  هکلب  دسر  یمن  نارگمتـس  هب  اهنت  هک  يا  هنتف  زا  دیـسرتب  دیامرف ( ( :  یم  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ 
مامت رد  و  یئزج .  ثداوح  زا  ای  نیدساح  دسح  نیملاظ و  ملظ  زا  دـسر  یم  ناهانگیب  هب  هچنآ  دـننام  تسا  ملاع  نیا  یگدـنز  مزاول  زا  ای 

نطاـب رد  تسـالب  تروص  رد  هک  روما  نیا  سپ  دنـسر  یم  نیرباـص  تاـماقم  هیلاـع و  تاـجرد  هب  ءـالب  رب  ربـص  رثا  رد  نوچ  دراوـم  نیا 
 . دوش یم  تمحر  ناشیارب  تقیقحو 

درادن یمدقدب  یقتم  يارب 

هدوب یحلاص  درم  ربق ،  نآ  بحاص  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  ناتـساد  رهاظ  زا  دـش ،  هتفگ  ناتـساد  نیا  رد  هک  هناخ  ندوب  مدـقدب  عوضوم  رد 
ماجنا نآ  رد  تنوکـس  ربارب  رد  هناخ  نآ  نینکاس  هک  هدرک  نآرق  تئارق  ترایز و  هب  تیـصو  ًالامتحا  هداد و  رارق  شا  هناخ  رد  ار  شربقو 

دندرک و شیناد  هلابز  دندومن و  وحم  یلام  چگ  هلیـسو  هب  ار  شربق  دـندرک ،  تنایخ  هراچیب  تیم  نآ  هب  نآ ،  رد  نینکاس  سپـس  دـنهد ، 
زا يرادرب  هرهب  ياج  هب  هراچیب  تیم  هک  ییاج  ات  دـنداد  رارق  دوخ  هیور  ار  ییاوقت  یب  اوران و  ياهراک  هحلاص ،  لامعا  ياـج  هب  اـسب  هچ 

گرم ات  اهیراتفرگ  رقف و  يالب  هب  دندیدرگ و  تیم  نآ  نیرفن  دروم  هک  تساجنیا  زا  تسا و  هدـیدرگ  تحاران  ناشرورـش  زا  ناشتاریخ ، 
زا ار  وا  تیم  نآ  اذـل  تسا  هدوب  هداد  وا  جرف  رد  نذا  مه  دـنوادخ  هدوب و  اوقت  لـها  راوگرزب ،  دیـس  نیا  نوچ  و  دـندش .  ـالتبم  سردوز 

نآرق و زا  تاریخ  تیم  نآ  يارب  دومن و  افو  دوخ  هدعو  هب  نوچ  تسا و  هدـیناهاگآ  هدیـسر  یم  لزنم  نآ  نینکاس  هب  هک  ییاهتبکن  ببس 
 . دمآ شیپ  شیارب  دش  نایب  هک  ییاهشیاشگ  تفرگ و  رارق  وا  ياعد  دروم  داتسرف ،  یم  ترایز 
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هیولع هب  تناها 

باوخ رد  ار  ما  همالع  ردپ  یتقو  دومرف :  لقن  دشابن  یضار  شفیرش  مان  رکذ  زا  دیاش  هک  تاداس  هلیلج  هلسلس  مالعا و  ياملع  زا  یگرزب 
؟  تسا هنوگچ  اهنآ  ياهیتخـس  باذع و  دـنبذعم  خزرب  ملاع  رد  هک  یحاورا   1 مدینش :  ییاهخساپ  مدومن و  ناشیا  زا  ییاهـشسرپ  مدید ، 
زا يا  هّرد  رد  هاـگره  هک  تسا  نآ  لاـثم  روـط  هب  درک  ناـیب  ناوـت  یم  یتـسه  اـیند  ملاـع  رد  زوـنه  هک  وـت  يارب  هچنآ  دوـمرف :  خـساپ  رد 

ار وت  مه  یگرگ  لاح  نآ  رد  دشابن و  اهنآ  زا  نتفر  الاب  رب  ییاناوت  چـیه  هک  یعفترم  رایـسب  ياههوک  تمـس  راهچ  زا  یـشاب و  ناتـسهوک 
زا امش  يدنم  هرهب  تیفیک  هدیسر و  امش  هب  ما  هداد  ماجنا  امـش  يارب  ایند  رد  هک  یتاریخ  ایآ   2 دشابن .  وا  زا  يرارف  هار  چیه  دـنک و  لابند 

يارب یلاثم  رکذ  هب  مه  ار  اهنآ  زا  يدنم  هرهب  تیفیک  اما  تسا و  هدیسر  نم  هب  اهنآ  مامت  یلب  دومرف :  خساپ  رد  تسا ؟  هنوگچ  ام  تاریخ 
تخس تندیشک  سفن  ترارح ،  راخب و  سفنت و  ترثک  رثا  رد  هک  یشاب  یتیعمج  زا  رپ  مرگ  رایـسب  مامح  رد  هاگره  منک :  یم  نایب  امش 

ام لاح  تسا  نینچ  يوش ! ؟  یم  دازآ  تحار و  داش و  ردقچ  دـسرب  وت  هب  کنخ  میـسن  دوش و  زاب  مامح  برد  هشوگ  لاح  نآ  رد  دـشاب 
نآ زا  دوب  نوخ  كرچ و  هب  هدولآ  رادـمخز و  وا  ياهبل  اـهنت  مدـید و  رونم  ملاـس و  ار  مردـپ  ندـب  نوچ   3 امش .  تاریخ  ندیـسر  ماگنه 
مهد ماجنا  ات  دییامرفب  امش ،  ياهبل  دوبهب  يارب  دیآ  یمرب  نم  تسد  زا  يراک  رگا  متفگ  مدیـسرپ و  ار  شیاهبل  ندوب  مخز  ببـس  موحرم 

شمان نوچ  مدومن و  یم  وا  هب  ایند  رد  هک  دوب  یتناها  نآ  ببس  اریز  تسا ؛  امـش  ردام  هیولع  تسد  هب  نآ  جالع  اهنت  دومرف :  خساپ  رد   ؟
دیما ینک  یـضار  نم  زا  اروا  یناوتب  رگا  دـش و  یم  رطاـخ  هدـیجنر  وا  متفگ و  یم  وکـس  مناـخ  مدز  یم  ادـص  ار  وا  تقوره  تسا  هنیکس 
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ریقحت يور  زا  دـناوخ  یم  ارم  تقوره  امـش  ردـپ  یلب  تفگ  باوج  رد  متفگ  مردام  هب  ار  بلطم  نیا  دومرف :  مرتحم  لقان  تسا .  يدوبهب 
نوچ متفگ و  یمن  يزیچ  ناشیا  مارتحا  هب  مدرک و  یمن  راهظا  یلو  مدش  یم  رطاخ  هدیجنر  هدرزآ و  تخـس  نم  وکـس و  مناخ  تفگ  یم 

خساپ شسرپ و  هس  نیا  رد  منک .  یم  اعد  شیارب  بلق  میمص  زا  متـسه و  یـضار  وا  زا  هدومن و  لالح  ار  وا  تسا  تحاران  راتفرگ و  ًالعف 
 : دوش یم  يروآدای  راصتخا  روط  هب  زیزع  ناگدنناوخ  رکذت  يارب  تسا و  يرورض  اهنآ  نتسناد  هک  تسا  یبلاطم 

خزرب رد  اهتروص  نیرتهب  هب  کین  ياهرادرک 

یکاخ يدام و  ندـب  زا  ییاهر  زا  سپ  شحور  هکلب  دوش  یمن  تسین  گرم  هب  یمدآ  هک  تسا  ملـسم  تباث و  یلقن  یلقع و  ياـهناهرب  هب 
هکلب هریغ  هودنا و  يداش و  ندید و  ندینش و  زا  تشاد  ایند  رد  هک  یتاکاردا  مامت  تسوا  اب  ددرگ و  یم  قحلم  تفاطل  تیاهن  رد  یبلاق  هب 

زا یمک  ینعی  دـنیب ؛  یمن  ار  نآ  يدام  ياهمـشچ  تسا ،  تفاطل  افـص و  لامک  رد  یلاثم  ندـب  نوچ  و  ایند .  ملاـع  زا  رت  يوق  رتدـیدش و 
زا سپ  یمدآ  حور  تلاح  نیا  دنیبب .  دناوت  یمن  دشاب  یم  فیطل  نوچ  یلو  تسا  بکرم  مسج  هکنیا  اب  ار  اوه  لثم  هک  تسا  يدام  مشچ 

هتخیگنارب هک  يزور  ات  تسا  خزرب  ناشیا  سپ  زا  و  دـیامرف ( ( :  یم  دـیجم  نآرق  رد  هچنانچ  دـنمان  خزرب  لاثم و  ملاع  ار  تمایق  ات  گرم 
تسا نآ  دوش  يروآدای  تسا  مزال  اجنیا  هک  يزیچ   ( 75 هدش (  هتفگ  داعم  ثحب  رد  خزرب  ملاع  لیصفت  حرش و  و   ( . 74 دنوش ( ) )  یم 

نیرتاـبیز نیرتـهب و  هب  ار  دوخ  هلـضاف  قـالخا  هتـسیاش و  ياـهرادرک  ماـمت  خزرب  رد  دـنا ،  هتفر  ملاـع  نیا  زا  تخبـشوخ  هک  یناـسک  هک 
قالخا اهتیانج و  اهتنایخ و  دوخ و  ياوران  ياهرادرک  تخبدب ،  سوفن  هکنانچ  دننامداش  هدرب  هرهب  اهنآ  زا  دـننک و  یم  هدـهاشم  اهتروص 

دش دهاوخن  یلو  دنریگب  هلصاف  اهنآ  زا  هک  دننک  یم  وزرآ  دننیب و  یم  اهتروص  نیرتکانتشحو  نیرتدب و  هب  ار  دوخ  تسپ  تافص  هلیذر و 
هیآ نیا  رد  تسا .  هدـش  درادـن ،  رارف  يارب  یهار  صخـش  تسا و  رو  هلمح  هک  یگرگ  هب  هیبشت  راوگرزب ،  تیم  نآ  خـساپ  رد  هچنانچ  . 
یم وزرآ  ار  شدب  ياهراک  هدش و  رضاح  شدزن  کین  ياهراک  زا  هدروآ  اجب  هچنآ  یـسفن  ره  دبای  یم  هک  يزور  دوش ( ( :  تقد  هفیرش 

شناگدنب هب  دنوادخ  شباقع و  زا  ار  امش  دراد  یم  رذحرب  دنوادخ  دوب و  يرود  هلصاف  تشز )  ياهرادرک  نآ (  وا و  نیب  شاک  هک  دنک 
 . دنوشن اهراشف  اهیتخس و  راتفرگ  رگید  يارس  رد  ناگدنب  ات  هدومرف  رطخ  نالعا  ایند  رد  هک  تسوا  رهم  زا  و   ( 76 تسا ( ) )  نابرهم 

دیناجنرن ار  یسک  نابز  اب 

ندـناوخ هلمج  نآ  زا  هک  تسا  نابز ) )  ناهانگ ( (  اـهتفآ و  زا  تبقارم  تبظاوم و  موزل  دـش  رکذـتم  دـیاب  اـجنیا  هک  يرگید  مهم  بلطم 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  ییاج  ات  دزاس  هدـیجنر  ار  وا  هک  يا  هملک  هب  اـی  دـنک  تحاراـن  ار  وا  هک  تشز  یبقل  هب  ناملـسم 

ناوج يا  دییوگب  ةاتف !  ای  مدنزرف !  يا  ینعی  دییوگب ؛  ینب !  ای  هکلب  دییامنن  يزینکو  یمالغ  باطخ  دوخ  زینک  مالغ و  هب  هک  هدش  تیاور 
همان رد  گرزب و  تفرگ ،  شزیچان  یمدآ  هک  ار  یهانگ  ره  ًالوا :  اریز  تسناد ؛  زیچان  کچوک و  ار  هانگ  مسق  نیا  دـیابن  درمناوج !  اـی  ! 

یهاوخرذع و رب  فقوتم  دنوادخ ،  زا  یهاوخرذع  هبوت و  رب  هوالع  شندش  هدیزرمآ  هانگ ،  مسق  نیا  ایناث :  دش .  دهاوخ  یندـنام  شلمع 
اطخ ار  دوخ  راک  دناجنر و  یم  ار  وا  دنک و  یم  یناملسم  اب  يدنت  حازم  هک  دوش  یم  هاگ  هدناجنر و  ار  وا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  ییوجلد 
نیا دهاش  دوب و  دهاوخ  راتفرگ  اهتدـم  هانگ  کی  نیمه  هب  شگرم  زا  سپ  دـیامن و  یهاوخرذـع  ییوجلد و  وا  زا  ات  دـناد  یمن  یهانگ  و 

 ( . 77 دنیب ( ) )  یم  ار  نآ  دنک  يدب  هّرذ  نزومه  سکره  هفیرش ( ( :  هیآ  بلطم 

حاورا هب  طابترا  رد  ادخ  فطل 

لاصتا یکی  تهج :  ود  زا  تساه  هدرم  هب  اه  هدنز  طابترا  یهلا  تمحر  باوبا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دوش  هتسناد  دیاب  هک  يرگید  بلطم 
روما زا  نانآ  هک  ییاهربخ  اهنآ و  تالاح  تاشرازگ و  زا  يا  هراپ  هب  نتفای  عالطاو  ناگدرم  حاورا  هب  هقداص  ياهای  ؤر  ضعب  رد  اه  هدـنز 
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نینچمه و  تسا .  هدش  دراو  عرـش  رد  هچنآ  قیدصت  گرم و  زا  سپ  حاورا  ياقب  بیغ و  هب  نامیا  هک  دوش  یم  ببـس  دـنهد و  یم  یناهن 
نیمه دـننام  اهنآ  ياهیراتفرگ  زا  يا  هراـپ  حالـصا  دـننام  تسا  عفاـن  دراوم  یخرب  رد  مه  اـه  هدرم  دوخ  يارب  اـه  هدـنز  هب  حاورا  طاـبترا 

 . دوش یم  افتکا  ناتساد  کی  لقن  هب  اهنت  تسا  ناوارف  نآ  ریاظن  دهاوش و  دنادرگ و  دونشخ  ار  هیولع  هردخم  نآ  رطاخ  هک  ناتساد 

دناسر یم  شبحاص  هب  ار  وقاچ 

ربق ترایز  روظنم  هب  ار  نارهت  تسپ ،  رومءام  رفن  ود  تسا :  هدرک  لقن  مالـسالا ) )  یف  لماکتلا  باـتک ( (  رد  نیما  دـمحا  داتـسا  موحرم 
قاچاق هار  زا  راچان  داد  یمن  یسک  هب  ار  هسدقم  تابتع  هب  ترفاسم  هزاجا  تلود  نوچ  دندرک و  كرت  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح 

هب تخس  يرگید  دُرم و  یگنـشت  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  دروآ  راشف  اهنآ  رب  یگنـشت  يردق  هب  دندش و  راتفرگ  يراز  هروش  نابایب  رد  دنتفر ، 
غاب رد  هک  دـید  باوخ  رد  ار  دوخ  رفـسمه  راکمه و  تسود و  نآ  یتدـم  زا  سپ  دـیناسر .  نارهت  هب  ار  شدوخ  هرخ  الاب  داتفا و  تمحز 
نم شیپ  هزور  همه  یبرقع  یلو  متحار  ًالماک  مرازگـساپس  ار  ادخ  داد  خساپ  دیـسرپ ،  وا  لاح  زا  درب ،  یم  رـس  هب  یتحار  لامک  اب  ییابیز 
نیا هک  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  مهدب .  ناج  تسا  کیدزن  هک  دهد  یم  جنر  ارم  يردق  هب  دـنز و  یم  شین  ارم  ياپ  ماهبا  تشگنا  دـیآ و  یم 

زا یکچوک  يوقاچ  مدروخ ،  یم  القاب  متـسود  اب  هکنیا  نمـض  مدوب و  نامهم  متـسود  نالف  هناـخ  رد  يزور  هک  تسا  نیا  يارب  یتحاراـن 
يورب و ما  هناخ  هب  هک  مراد  راظتنا  وت  زا  ما ،  هتخاس  ناهنپ  ما  هناـخ  هطقن  نـالف  رد  پچ  تمـس  هشوگ  رد  ار  نآ  مدرک و  تقرـس  وا  هناـخ 

شـشخب نم  يارب  وا  زا  ینادرگرب و  شبحاـص  هبو  دـهدب  وـت  هب  ار  وقاـچ  هک  ییوـگب  وا  هب  نم  لوـق  زا  یناـسرب و  مرـسمه  هـب  ارم  مـالس 
ار متـسود  رگید  هبترم  مدومن ،  لمع  مدوب  هدید  هک  یباوخ  قبط  نم  دیوگ  صخـش  نیا  درذگب .  نم  ياطخ  زا  دنوادخ  دـیاش  یهاوخب ، 
 ، یفاک هضور  رد  دنیامن  یم  یسررب  ًالماک  ار  ملاظم  دومن .  يرازگـساپس  نم  زا  تسا و  یتحار  یـشوخ و  لامک  رد  هک  مدید  باوخ  رد 

لقن مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  ملاظم  قوقح و  نتفرگ  تمایق و  رد  قیالخ  باسح  هراب  رد  ینـالوط  یثیدـح  ثیدح 79 
فالخ هک  متسه  يرتسگداد  مکاح  تسین ،  نم  زج  شتسرپ  هتـسیاش  هک  ییادخ  منم  دیامرف ( ( :  یم  دنوادخ  دیامرف  یم  هکنیا  ات  هدومن 

زا مناتـسب و  ناوتان  داد  دنمورین  زا  زورما  دورن ،  متـس  یـسک  هب  نم  رب  رد  زورما  منک ،  تواضق  دوخ  تلادع  داد و  هب  امـش  نایم  دیوگن ، 
رد هندرگ  نیا  زا  يراکمتـس  چـیه  هک  تسا  زورما  میامنب .  ار  اهیراکهدـب  صاقت  تائیـس  تانـسح و  اـب  مریگب و  راکناتـسب  قح  راکهدـب 

متـس هب  ایند  رد  هک  دیراد  یـسک  ندرگ  هب  یقح  ره  دیزیوایب و  مه  هب  نامدرم  يا  دشاب .  وا  ندرگ  هب  یـسک  زا  يا  هملظمو  درذگن  مربارب 
ترضح نآ  هب  یشرق  درم  کی  هک  تسا  ثیدح  رخآ  رد  و  وا . ) )  هیلع  رب  متسه  امـش  هاوگ  دوخ  نم  دیهاوخب و  وا  زا  هتفرگ  زاب  امـش  زا 

ماما دناتـسب ؟  هچ  نآ  ربارب  رد  تسا  خزود  لها  هک  رفاـک  نآ  زا  دراد  يرفاـک  ندرگ  هب  یقح  ینم  ؤم  درم  هاـگره  ربمغیپ  رـسپ  يا  تفگ 
باذع هارمه  هب  اهنآ  هزادنا  هب  رفاک  نآ  دوش و  یم  مکدراد  رفاک  نآ  ندرگ  هب  هک  یقح  هزادنا  هب  ناملـسم  درم  نآ  ناهانگزا  دومرف ( ( : 

تفایرد ناملـسم  نآ  زا  شقح  هنوگچ  دراد  یقح  یناملـسم  ندرگ  هب  یناملـسم  هاگره  تفگ  یـشرق  درم  نآ  دوش ) )  بذعم  دوخ  رفک 
 ( ( دنیازفیب هدیشک  متس  نآ  تانسح  رب  دنریگب و  ملاظ  راکهدب  ناملسم  تانـسح  زا  راکناتـسب  ناملـسم  نآ  يارب  دومرف ( ( :  ماما  دوش ؟ 
ملاظ ناهانگ  هب  دـنریگب و  راکناتـسب  مولظم  نآ  ناهانگ  زا  دومرف ( ( :  ماـما  دـشاب ؟  هتـشادن  یتانـسح  ملاـظ  رگا  تفگ :  یـشرق  درم  نآ 
سپ درادن  ار  ناملـسم  تانـسح  تیلباق  رفاک  نوچ  دشاب  هتـشاد  یقح  یناملـسم  رب  يرفاک  هاگره  دـنامن ،  هتفگان  دـنیازفیب . ) )  راکهدـب 
نارق جنپ  هک  يدباع  درم  ناتساد  هب  بلطم  نیا  نتـسناد  ياربو  دوش  هداد  فیفخت  شباذع  زا  شقح  رادقم  هب  هک  تسا  نآ  لدع  ياضتقم 

زور دـیامرف ( ( :  یم  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  دوش .  هعجارم  هدـیدرگ  لقن  باتک  نیا  لیاوا  رد  دوب و  راکهدـب  يدوهی  رفن  کـی  هب 
وا زا  دـیاب  دراد  یقح  صخـش  نیا  رب  سکره  دوش :  یم  هتفگ  دـننیبب و  ار  وا  همه  هک  دـننک  یم  دـنلب  دـنریگ و  یم  ار  هدـنب  تسد  تمایق 

يزیچ هکنیا  سرت  زا  دشاب  هتشاد  ییانشآ  دسانشب و  ار  ناشیا  هک  ار  یـسک  دنیبب  هکنیا  زا  رـشحم  لها  رب  رت  تخـس  يزیچ  تسین  دریگب و 
 ( ( ( . 78 دنک (  اعدا  اهنآ  رب 
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؟  تسیک یقیقح  سلفم 

دقن و هجو  هک  تسا  یـسک  ام  نیب  رد  سلفم  دنتفگ  تسیک ؟  سلفم  دیناد  یم  ایآ  دومرف  باحـصا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
اب تمایق  رد  هک  تسا  یـسک  نم  تما  زا  سلفم  هک  تسین  نیا  زج  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  درادن ،  چیه  ییاراد  هیثاثا و 

نوخ هدروخ و  ار  يرگید  لام  هدرک و  بس  هداد و  یـشحف  یـسک  هب  هک  یلاـح  رد  دـیایب  هدروآ  اـجب  هک  جـح  تاـکز و  هزور و  زاـمن و 
راکهدب زونه  دوش و  مامت  شتانسح  نوچ  دوش و  یم  هداد  نآ  نیا و  هب  شتانسح  زا  سپ ،  تسا  هدز  ار  يرگید  هداد و  رده  ار  یـصخش 

لدع روهظ  زور  هک  تمایق  رد  دوش  یم  هدیمهف  تایاور  زا  ددرگ .  یم  هتخادنا  وا  رب  دوش و  یم  هتفرگ  راکناتـسب  ناهانگ  زا  سپ ،  دـشاب 
ای هدیشک  راب  وا  هزادنا  زا  شیب  ای  هدرک  یهاتوک  شا  هفولع  بآ و  رد  ًالثم  دشاب  هتشاد  قح  یناسنا  رب  یناویح  رگا  تسا ،  یهلا  ماع  مات و 

 . دش دهاوخ  یفالت  صاصق و  امامت  هتشک  ای  هدز  ار  وا  اجیب 

دنز یمن  ار  هقان  ماما 

داتسیا و تکرح  زا  هار  يانثا  رد  یتقو  دزن ،  ار  وا  هار  رد  دوب و  هتفر  جح  وا  اب  هبترم  تسیب  هک  دوب  يا  هقان  ار  مالّسلا  هیلع  داجس  ترـضح 
صاصق زا  یـسرت  رگا  ینعی  ِصاصِْقلا ؛  ُفْوَخ  الَْول  دومرف ( ( :  دزن و  ار  وا  یلو  درک ،  دنلب  ار  هنایزات  مالّـسلا  هیلع  ماما  دش ،  ارچ  مرگرس 

هقان دید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  قودـصزا  راونالاراحب  داعم  دـلج  رد  مدز . ) )  یم  ار  وا  دوبن ،  یهلا  یفالت  و 
زور همـصاخم  هدامآ  دییوگب  وا  هب  تساجک ؟  هقان  بحاص  دومرف ( ( :  دـندوب ،  هتـسب  مه  ار  شیاپ  دـندوب و  هدراذـگ  وا  رب  راب  هک  ار  يا 
نداد هدـیاف  تسا  ناگدرم  هب  ناگدـنز  طابترا  رد  هک  یهلا  لضف  رگید  تهج  دـسر  یم  اه  هدرم  هب  اه  هدـنز  تاریخ  شاـب . ) ) !  تماـیق 

زا حیحص  دنس  هب  تسا . . . .  رامش  زا  نوزفا  ياهناتـساد  تایاور و  ماقم  نیا  رد  دنهد و  یم  ماجنا  اه  هدرم  يارب  هک  تساه  هدنز  تاریخ 
یگنت زا  دهد و  یم  تعـسو  وا  هب  دـنوادخو  تسا  تدـش  یگنت و  رد  هدرم  دـشاب  اسب  هک ( ( :  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ياـجب تیارب  وت  نم  ؤم  ردارب  نـالف  هک  تسا  يزاـمن  ببـس  هب  دـمآ  شیپ  تیارب  هک  یتحار  نیا  دـنیوگ  یم  وا  هب  سپ  دروآ ،  یم  نوریب 

هیده هب  دوش  یم  داش  هدنز  هچنانچ  دبای  یم  جرف  دننک  یم  شیارب  هک  يرافغتـسا  اعد و  هب  دوش و  یم  داش  تیم  دومرف ( ( :  و  دروآ . ) ) 
اعد و کین و  ياهراک  ریاـس  هقدـص و  جـح و  هزور و  زاـمن و  شربق  رد  دوش  یم  لـخاد  تیم  رب  دومرف ( ( :  و  دـنربب . ) )  شیارب  هک  يا 
رد هک  يدنزرف  اسب  دومرف ( ( :  رگید  ثیدح  رد  و  دوش . ) )  یم  هتـشون  ود  ره  هدرم  يارب  هدروآ و  اجب  هک  یـسک  يارب  اهراک  نآ  باوث 

اهنآ هب  داد  ماجنا  ردام  ردپ و  يارب  دنزرف  هک  یکین  ياهراک  هطساو  هب  ناشگرمزا  سپ  دندوب و  یضاران  وا  زا  ردام ،  ردپ و  تایح ،  لاح 
ناشیا توف  زا  دعب  دندوب و  یـضار  وا  زا  ردام  ردپ و  تایح ،  لاح  رد  هک  يدنزرف  اسب  و  دنوش .  یـضار  وا  زا  ردام  ردـپ و  هدرک  ییوکین 
تاریخ هدمع  دنامن  هتفگان  تسا . ) )  هدرک  كرت  دـهد  ماجنا  اهنآ  يارب  دـیاب  هک  ار  يریخ  لامعا  دـنزرف  هکنیا  ببـس  هب  دوش  اهنآ  قاع 

همذ رب  هک  قلخو  ادـخ  قوقح  دزادرپب و  ار  اهنآ  ياهیهدـب  يراک  ره  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  نینم  ؤم  ریاس  ناشیوخ و  رداـم و  ردـپ و  يارب 
ماحرا یبحتـسم ،  ياهقافنا  رد  دـیامن و  ریجا  ار  يرگید  ای  دـنک  اضق  هدـش  توف  ناشیا  زا  هک  یتادابع  ریاس  جـح و  دـیامن و  ادا  تساهنآ 

ینز دـسیون :  یم  مالـسالا  یف  لـماکتلا  باـتک  ناـمه  رد  نیما  دـمحا  داتـسا  موـحرم  دـینک :  تقد  ناتـساد  نیا  رد  دراد .  مدـقم  ار  تیم 
هناخ هب  دوخ  میتی  دنزرف  هلیسو  هب  درک و  یم  كرادت  ییاذغ  هعمج  ياهبـش  دشاب ،  هدرک  شرهوش  هب  یتمدخ  هکنیا  يارب  دُرم ،  شرهوش 

یمرب هناخ  هب  هنسرگ  مکش  اب  دوخ  دیناسر و  یم  ارقف  هب  تفرگ و  یم  ردام  زا  ار  اذغ  دوب  هنـسرگ  هکنیا  اب  هراچیب  لفط  داتـسرف ،  یم  ارقف 
هدوسآ تشگرب و  هناـخ  هب  ریـس  مکـش  اـبو  دروخ  شدوخ  ار  اذـغ  هار  رد  دـش و  زیربل  شربص  هساـک  یبش  هکنیا  اـت  دـیباوخ  یمو  تشگ 

دش و رادیب  باوخ  زا  نز  دیسر ) )  نم  هب  بشما  ياذغ  اهنت  تفگ ( ( :  یم  وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  دوخ  رهوش  نز  بش  نآ  دیباوخ . 
رد ار  تردپ  بشید  نم  يداد ؟  یم  یک  هب  يدرب و  یم  اجک  ار  اذغ  بشید  هتشذگ و  هعمج  ياهبش  دیسرپ  شدنزرف  زا  یتفگش  لامک  اب 

تفگش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 141زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


مدرب یم  ارقف  هناخ  هب  ار  اذغ  هعمج  ياهبش  هک  تفگ  ار  شتسار  لفط  تسا .  هدیـسر  وا  هب  بشید  ياذغ  اهنت  تفگ  یم  هک  مدید  باوخ 
ریس ار  وا  میتی  هک  تسا  نیا  رهوش  هب  تمدخ  نیرتهب  تسناد  نز  مدیباوخ .  هدوسآ  مدروخ و  مدوخ  مدوب  هنـسرگ  دایز  نوچ  بشید  یلو 

 . دنشاب جاتحم  ناسنا  نادنواشیوخ  هک  یلاح  رد  تسین  حیحص  هقدص  تسا  ثیدح  رد  هک  تسا  اجنیا  زا  درادهگن و 

هزانج يور  رب  یگس   - 121

هزانج يور  رب  یگس 

رد دوب و  مق  رواجم  شرمع  رخآ  لاـس  دـنچ  دوب و  ـالبرک  میقم  اـهلاس  هک  ناـسحا  دـمحا  رتکد  موحرم  ناـمیا ،  اوقت و  تلیـضف  بحاـص 
رهطم مرح  هب  اروا  یعمج  هک  مدید  ار  يا  هزانج  يزور  هک  دومرف  لقن  البرک  رد  لبق  لاس  رد 25  ابیرقت  دیدرگ  نوفدم  موحرم و  اجنامه 

هایس یگس  توبات ،  يور  مدید  هاگان  متفر ،  نیعیشم  هارمه  مه  نم  دنرب ،  یم  ترایز  كربت و  دصق  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح 
زا منک ،  یم  هدهاشم  ار  بیرغ  رما  نیا  نم  اهنت  ای  دـنیب  یم  مه  يرگید  ایآ  منادـب  هکنیا  يارب  مدـش  ناریح  تسا ،  هتـسشن  زیگنا  تشحو 
هب متفگ  تسا .  يریمشک  لاش  تفگ  تسیچ ؟  تسا  هزانج  يور  هک  يا  هچراپ  مدیسرپ  درک  یم  تکرح  نم  تسار  تمس  هک  یـصخش 
هک متسناد  مدینـش ،  ار  خساپ  نیمه  مدرک و  دوب  نم  پچ  تمـس  هکنآ  زا  ار  لا  ؤس  نیمه  هن .  تفگ  ینیب ؟  یم  يرگید  زیچ  هچراپ  يور 

فیرش نحص  رهطم و  مرح  زا  ار  هزانج  هک  یتقو  ات  دش  ادج  هزانج  زا  گس  نآ  هاگان  میدیسر  نحـص  برد  ات  دنیب ،  یمن  یـسک  نم  زج 
تالاح مامتو  هناخلاسغ  رد  دوش ،  یم  هچ  منیبب  متفر  ناتسربق  هب  شهارمه  مدید  هزانج  اب  ار  گس  نآ  نحص  جراخ  رد  زاب  دندنادرگرب ، 

نیا ریظن  دـیدرگ .  وحم  مرظن  زا  ربق  نامه  رد  مه  گس  نآ  دـندرک  نفد  ار  تیم  هک  یتقو  ات  تسا  لصتم  هزاـنج  هب  هک  مدـید  ار  گـس  ، 
کی هک  تسا  نآ  شا  هصالخ  هدرک و  لقن  هماقم  هّللا  یلعا  یئاهب  خیش  لک  داتسا  زا  دوخ  تانیعبرا  باتک  رد  یمق  دیعس  یـضاق  ار  هعقاو 
دیوگ یم  خیـش  دور ،  یم  شتاقالم  هب  یئاهب  خیـش  بانج  يزور  هدوب  ناهفـصا  رباقم  زا  يا  هربقم  رواجم  تریـصب  تفرعم و  لـها  زا  رفن 

نوچ دنتفر  دندرک و  نفد  عضوم  نالف  رد  دندروآ  ار  يا  هزانج  یتعامج  مدـید  مدرک  هدـهاشم  یبیرغ  رما  ناتـسربق  نیا  رد  هتـشذگ  زور 
زا شوخ  يوب  نیا  منادـبات  مدرک  رظن  فارطا  هب  مدـش  ریحتم  دوبن  يویند  ياـهوب  زا  هک  دیـسر  مماـشم  هب  یـشوخ  يوب  تشذـگ  یتعاـس 

يدنگ يوب  هاگان  دیشکن  یلوط  دش ،  ناهنپ  ما  هدید  زاو  تفر  ربق  نآ  دزن  هک  مدید  كولم  يز  رد  ییابیز  رایـسب  تروص  هاگان  تساجک 
وحم مرظن  زا  ربق  نآ  دزن  دور و  یم  ربق  نآ  هب  ور  هک  مدید  ار  یگـس  مدرک  رظن  نوچ  دیـسر ،  مماشم  هب  دوب  رتدیلپ  يدنگ  يوب  ره  زا  هک 
یمرب دوب  هدـمآ  هک  یهار  ناـمه  زا  حورجم و  تئیهدـب ،  لاحدـب ،  ار  ناوج  نآ  مدـید  هاـگان  هک  مدوب  بجعت  تریح و  لاـح  رد  دـش و 

اب مدوب  رومءام  مدوب و  تیم  نیا  حلاص  لمع  نم  تفگ  وگب .  نم  يارب  ار  لاح  تقیقح  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  متفر و  وا  لابند  تشگ ، 
تشاذگنو دش  هریچ  نم  رب  دوب  رتشیب  شیاوران  ياهرادرک  نوچ  دوب و  وا  هتسیاشان  لمع  وا  دمآ و  يدید  هک  ار  یگـس  نآ  هاگان  مشاب  وا 

تسا نآ  ام  هدیقع  اریز  تسا ؛  حیحص  هفـشاکم  نیا  دومرف :  خیـش  تسا .  گس  نامه  تیم  نآ  سینا  ًالعف  درک و  نوریب  ارم  مشاب و  وا  اب 
هب ناشندـش  روصم  لامعا و  مسجت  هلئـسم  دوب و  دـهاوخ  صخـش  اب  شلامعا  نآ  اب  بسانم  ياهتروص  هب  خزرب  رد  یمدآ  ياـهرادرک  هک 

 . تسا ملسم  لاوحا ،  اب  بسانم  ياهتروص 

هدنرد تروص  هب  يرازآ  مدرم 

نیع تسرد و  تسار و  یبلطم  همحرلا  هیلع  یئاهب  خیش  شیامرف  نینچمه  دش و  لقن  هفـشاکم  ود  نیا  رد  هچنآ  ینادب  دیاب  زیزع  هدنناوخ 
نابز هلیسو  هب  ینعی  دشاب ؛  هتشاد  ار  ناگس  ناگدنرد و  شور  هار و  ایند  رد  هک  یمدآ  ره  هک  تسا  ملـسم  تریـصب  لها  دزن  تسا و  عقاو 

یب هصـالخ  دـنک و  ییاـیربک  هتفرن  قـح  راـب  ریز  ینعی  ربـکتم ،  فاـصنا ،  یب  محریب ،  دـشاب ،  ناـسررازآ  نک و  تـیذا  شندـب  يازجا  و 
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هتبلا يریزنخ ،  ای  یگنلپ  ای  یگرگ  ای  تسا  یگس  تروص  اب  شرـشح  گرم ،  زا  سپ  دشاب ،  شا  هشیپ  يراکتنایخ  تیانج و  يرابودنب و 
نینچ زین  شدوخ  یتوـکلم  تروـص  یتـح  رتکانتـشحو ،  رت ،  يذوـم  رت ،  تشز  هجرد  اهدـص  هکلب  يوـیند  ياـهگرگ  اهگـس و  دـننام  هن 

دنک و یگدنز  راو  هدـنبو  عضاوتم  نابرهم و  ناسرریخ و  قلخ و  دوخ و  هاوخریخ  شرمع  تدـم  رد  هک  یناسنا  ره  ربارب  رد  دوب .  دـهاوخ 
نیرتاـبیز اـب  شگرم  زا  سپ  دـشاب  هـتفرگ  هحلاـص  لاـمعا  اوـقت و  ناـمیا و  روـن  ار  وا  یتـسه  رـساترس  دـشاب و  هتـشاد  زیهرپ  يرـش  ره  زا 

دنراد و هحلاص  لامعا  تاعاط و  مه  هک  ییاهنآ  اما  ناگتشرف .  زا  رتالاب  دوب  دهاوخ  يا  هتـشرف  شدوخ  هکلب  دنناگتـشرف  هک  تساهتروص 
دندنم و هرهب  دوخ  ياهیکین  شخبتذل  ياهتروص  زا  یهاگ  خزرب  رد  دنریمب ،  كرادتو  هبوت  نودـب  هتـسیاشان و  ياهرادرک  ناهانگ و  مه 

دوش یم  یفرط  کی  خزرب  نامه  رد  ناهانگ  یمک  رثا  رد  دوش  یم  هاگ  یلب  دنا .  هجنکش  رد  دوخ  ناهانگ  هدنناجنر  ياهتروص  زا  یهاگ 
چیه دوش  یم  هک  رـشحم  دراو  هک  يروط  هب  دوش  یم  مامت  شناهانگ  راثآ  زا  شباذـع  جـنر و  تدـم  ینعی  ددرگ  یم  هیفـصت  شباـسح  و 

هب دیکءات  دییءات و  يارب  اجنیا  رد  دیدرگ و  لقن  هتشذگ  ياهناتساد  زا  یضعب  نمض  رد  بلطم  نیا  دهاوش  تسین و  وا  اب  ناهانگ  نآ  راثآ 
رد دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یفاک  زا  راونالاراحب  رد  دوش :  یم  تعانق  تیاور  کی  لقن 
اب ترضح  نآ  دنداد  شرازگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دوب  نداد  ناج  لاح  رد  رفن  کی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز 
ار وا  توملا !  کلم  يا  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوب ،  شوهیب  رـضتحم  نآ  دـندش ،  رـضاح  وا  نیلاب  باحـصا  زا  یعمج 

ياهیدیفس درک  ضرع  ینیب ؟  یم  هچ  دومرف  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دمآ ،  شوهب  رـضتحم  منک .  یـشسرپ  وا  زا  ات  رادزاب 
وت هب  کی  مادـک  دومرف  زیگنا )  تشحو  کیرات  ياهتروص  شخبتذـل و  يرون  ياهتروص  ینعی  منیب (  یم  یناوارف  ياهیهایـس  يرایـسب و 

تفگ و کتعاط ) )  نم  رَیـسَْیلا  ِیّنِم  ْلَـبْقاَو  َکیـصاعَم  ْنِم  ریثَْکلا  َِیلْرِفْغا  َّمُهّللَا  وگب ( ( :  دومرف  اهیهایـس .  درک :  ضرع  تسا ؟  رتکیدزن 
زاب میامن ،  یـشسرپ  وا  زا  ات  رادزاـب  ار  وا  یتعاـس  توملا !  کـلم  يا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زاـب  دـش .  شوهیب  سپس 

 : دومرف تسا ،  اهیهایـس  اهیدیفـس و  ناـمه  زاـب  درک  ضرع  يدـید ؟  هچ  لاـح  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـمآ ،  شوـهب 
ترـضح سپـس  دـیزرمآ ،  ار  وا  دـنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اهیدیفـس .  تفگ  تسا ؟  رتـکیدزن  وت  هب  کیمادـک 

 . دناوخب ات  دینک  نیقلت  وا  هب  ار  اعد  نیا  دیدوب  يرضتحم  نیلاب  هاگره  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص 

دنرثؤم تالسوت   - 122

دنرثؤم تالسوت 

هیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  لسوت  يارب  الضف  املع و  زا  یسلجم  بجر ،  بش 25  مق ،  يافشلاراد  هسردم  رد  لبق  لاس  لهچ  ابیرقت 
 ( ما هدومن  شومارف  ار  شمان  فرشا (  فجن  قارشم  هلحم  راتخم  هک  یتقو  دومرف  نایاقآ  زا  رفن  کی  مدوب ،  رضاح  مه  هدنب  دوب .  مالّـسلا 

يور لالج  لامک  اب  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  مدید  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رهطم  نحص  رد  ار  دوخ  ای  ؤر  ملاع  رد  بش  دش ،  موحرم 
وا زا  باذع  راثآ  دـندوب و  وا  رومءام  رفن  ود  هک  یلاح  رد  دـندروآ  دوب  هدـش  موحرم  هزات  هک  ار  هلحم  راتخم  مدـید  هاگان  دـندوب ،  يربنم 

ار تناهانگ  اهاطخ و  دومرف  ترضح  درک .  تعافـش  بلط  دومن و  ترـضح  نآ  هب  هثاغتـسا  دیـسر  ترـضح  يذاحم  نوچ  دوب ،  راکـشآ 
ار هلحم  لها  تیب  لها  امـش  رورـس  مایا  ماـمت  رد  اریز  مراد ؛  قح  امـش  هب  نم  نکیل  دـییامرف  یم  حیحـص  درک :  ضرع  يدرک ؟  شومارف 

هـصالخ مدرک ،  یم  اـپرب  ینز  هنیـس  یناوـخ و  هضور  سلاـجم  يرادازع  ماـیا  رد  متفرگ و  یم  رورـس  نشج و  سلجم  مدرک و  یم  عـمج 
بلط اه  هلیـسو  نیا  هب  ینک و  تسایر  یتساوخ  یم  دوب  تدوخ  يارب  يدرک  یم  هچنآ  ماـمت  دومرف :  ترـضح  مدرک .  یم  ناـنچ  نینچ و 

مدوب و رادتسود  ار  امش  لد  ناج و  هب  هک  یناد  یم  تدوخ  نکیل  تسا  حیحص  تفگ  سپـس  تخادنا  ریز  هب  رـس  ییامن .  ترهـش  هاج و 
قیدـصت اروا  ترـضح  مدـیدرگ .  یم  داشلد  دـش ،  یم  دای  تمظع  هب  امـش  مان  سلاجم  رد  تقوره  مدوب و  راتـساوخ  ار  امـش  مان  يدـنلب 
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 . دیدرگ مرخ  داش و  دنتفر  نیرومءام  نوچ  دینک و  اهر  ار  وا  ُهوُّلَخ ) )  دومرف ( ( :  نیرومءام  هب  هاگنآ  دومرف 

تسا لطاب  ییایر  لمع 

باوخ نیا  زا  مالـسا ،  سدقم  عرـش  ملـسم  بلاطم  یهقف و  دعاوق  اب  تسا  نآ  ندوب  قباطم  باوخ ،  یتسرد  یتسار و  ياه  هناشن  زا  یکی 
بهذـم تایملـسم  زا  تسا و  تیم  نآ  ییایر  ياهلمع  نالطب  لوا ،  بلطم  تسا .  یعطق  بلاطم  زا  ود  ره  هک  دوش  یم  هتـسناد  بلطم  ود 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  جح ،  هزور ،  زامن و  دـننام  یلام  ای  یندـب  بحتـسم ،  ای  دـشاب  بجاو  دوش  یم  هداد  ماجنا  هک  یتدابع  ره  تسام 
ءادهشلادیس و ترـضح  رب  هیرگ  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بیاصم  ای  لیاضف  رکذ  دهاشم ،  ترایز  نآرق ،  تئارق  داروا  راکذا و  رکنم ، 

هاگره ناتـسرامیب ،  دجـسم و  يانب  ارقف و  زا  يریگتـسد  نوچ  یبحتـسم  ياهقافنا  سمخ و  تاـکز و  دـننام  بجاو  یلاـم  ياـهقافنا  عاونا 
هحفـص رد  اـهنت  هن  تسا و  لـطاب  لـمع  نآ  دـشاب  مدرمدزن  وربآ  تلزنم و  بسک  قـلخ و  هـب  نداد  شیاـمن  شینورد ،  هتـساوخ  روـظنم و 

نآ حرش  دور و  یم  رامش  هب  ناهانگ  ءزج  مارح و  ییایر ،  لمع  هک  تسا  نآ  تایاور  تایآ و  زا  دافتسم  هکلب  دوش  یمن  تبث  شیاهیکین 
زا هک  ینارازگ  زامن  رب  خزودرد )  یهاچ  ای  ياو (  دوش ( ( :  تقد  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  اجنیا  اهنت  تسا  هدش  هداد  هریبک  ناهانگ  باتک  رد 

لمع هکنیا  هن  ددرگ  صلاخ  ناشلمع  دننک  یعـس  دیاب  نامیا  لها  سپ   ( 79 دنیامن ( ) ) . . .  یم  ایر  دننک و  یم  يراگنا  لهـس  ناشزامن 
 . دوش یم  هداد  رکذت  يدعب  ناتساد  رد  هچنانچ  دنیامن  كرت  ایر ،  لامتحا  هب  ار 

 ( ع تیب (  لها  یتسود  رد  رامش  یب  دیاوف 

تیب لـها  تبحم  تدوم و  بوجو  مالـسا ،  تایرورـض  زا  تسا .  مالّـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  یتـسود  عوضوم  مود ،  بلطم 
هدش و رکذ  هطوبرم  بتک  رد  نآ  ياهلیلد  دشاب و  یم  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  اهنآ  سءار  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 
80 ار ( ) )  مناگتسب  یتسود  رگم  مهاوخ  یمن  امش  زا  شاداپ  تلاسر ،  رب  وگب  دیامرف ( ( :  یم  هک  دوش  یم  هراشا  تدوم  هیآ  هب  اجنیا  رد 

دوخ هب  هک  تسا  ییاه  هدیاف  نآ  هجیتن  هکلب  ددرگ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  دیاع  هک  تسا  يزیچ  هن  مکح  نیا  هدیاف  تسناد  دیاب  انمـض  ( 
 ( ( ) تسامش دوخ  يارب  متساوخ  امـش  زا  شاداپ  زا  هچنآ  و  دیامرف ( ( :  یم  نایب  دیجم  نآرق  رگید  ياج  رد  هچنانچ  دسر  یم  ناناملـسم 

راونالاراحب دـلج 4  رد  تسا  هدیـسر  یناوارف  تایاور  هراب  نیا  رد  هک  تسا  ناشیا  تعافـش  زا  يدـنم  هرهب  اـه ،  هدـیاف  نآ  هلمج  زا   ( 81
مهیلع تیب  لها  ناتـسود  يدنم  هرهب  هصالخ ،  تسا و  هدومن  لقن  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  زین  راحب  دلج 15  رد  تسا و  روکذم  اهنآ  رتشیب 
دننادب دیاب  ناتسود  نکل  تسا  یعطق  بلطم  نیا  دریگ و  یمرب  رد  يدنوادخ  شزرمآو  تمحر  ار  نانآ  تسا و  ناشیا  تعافش  زا  مالّـسلا 
راتخم نیا  ًالثم  دوب .  دنهاوخ  مورحم  نیـصلخم  ناراکوکین و  ياهرجا  باوث و  زا  نکیل  دـنوش  كاپ  ناهانگ  راثآ  زا  تعافـش  هب  دـنچره 

هک یگرزب  ياهباوث  هچ  دوب ،  هداد  ماجنا  صالخا  يور  زا  ار  لامعا  رگا  نکل  دـش ،  صالخ  شیاهیراکایر  ءوس  راـثآ  زا  دـنچره  موحرم 
هب اجنیا  رد  هدش و  هتشون  لیصفت  هب  میلس ) )  بلق  باتک ( (  صالخا  ثحب  رد  بلطم  نیا  و  تخاس .  مورحم  اهنآ  زا  ار  دوخ  یلو  تشاد 

 . دوش یم  افتکا  يزیگنا  تفگش  ناتساد  کی  لقن 

صلاخ لمع  یسردایرف 

سپ دش  رضاح  دوب  گرم  تارکـس  رد  هک  يرـضتحم  نیلاب  یخزرب )  روما  ندید  ینعی  هفـشاکم (  تریـصب و  تفرعم و  لها  زا  رفن  کی 
تحاران تخس  تسا ،  راکـشآ  وا  يراکهانگ  يراکتفاثک و  راثآ  تسا و  یگدولآ  تفاثک و  قرغ  اپ  ات  رـس  زا  هک  دید  ار  وا  یخزرب  ندب 

بیغ زا  ییادـص  لاح  نامه  رد  تشذـگ ،  دـهاوخ  وا  رب  هچ  خزرب  رد  دریمب ،  تلاح  نیا  رد  هراچیب  نیا  رگا  ياو  تفگ :  دوخ  هب  دـش و 
ار وا  ياپ  ات  رـس  زا  بآ  دـننام  يزیچ  دـنیب  یم  هاگان  درک  میهاوخ  يرای  ار  وا  تعاس  نیا  رد  تسا و  یقح  اـم  دزن  ار  هدـنب  نیا  هک  دـینش 
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ار وا  توملا  کلم  سپس  دیدرگ  ناشخرد  كاپ و  فاص و  يرولب  هعطق  کی  دننامب  یخزرب  ندب  دش و  هتسش  اهتفاثک  مامت  درک و  هطاحا 
شدایرف هب  روط  نیا  هک  تشاد  شدـنوادخ  رب  یقح  هچ  تیم  نیا  دـنامهفب  وا  هب  تساوخ  دوخ  راـگدرورپ  زا  تفر .  اـیند  زا  دـینار و  یم 

دنموربآ و یتموکح  هاگتـسد  رد  ایند  رد  نم  دیوگ  یم  خساپ  رد  دسرپ ،  یم  وا  زا  دنیب و  یم  ار  تیم  حور  باوخ  ملاع  رد  بش  دیـسر ، 
اروا دنتـساوخ  نوچ  متـشاد ،  وا  یهانگ  یب  تیمولظم و  هب  نیقی  نم  دـندرک و  مادـعا  هب  موکحم  ار  یمولظم  يزور  مدوب ،  ذوفن  بحاـص 
چیه مداد و  ماجنا  ادـخ  يارب  اهنت  ار  راک  نیا  نوچ  دـندرک و  شدازآ  ات  مدومن  تباـث  ار  وا  یهاـنگ  یب  سپـس  متـشاذگن و  دـننک  مادـعا 
ًالَمَع َنَسْحَا  ْنَم  َرْجَا  ُعیـُضی  َهّللا ال  َّنِا  دیناریم ( :  هدومرف و  كاپ  ارم  يدرک  هدهاشم  هک  روطنامه  مگرم  تعاس  متـشادن ،  وا  زج  يروظنم 

( .

دراذگب ادخ  باسح  هب  ار  همه 

زا رگید  یضعب  رهاظم و  نب  بیبح  تداهش  رد  میامن  یم  رکذتم  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  شیامرف  هب  ار  امـش  تبـسانم  نیا  هب 
شراوخریش لفط  تبیصم  رد  مدراذگ  دنوادخ  باسح  رد  ار  تبیـصم  نیا  ینعی  ِهّللاْدنِع ) )  ُُهبِـسَتْحَا  دومرف ( ( :  دش  ربخ  هک  یتقو  ادهش 

رد ار  شیاهتبیـصم  اهتـشذگ ،  اهقافنا ،  اهتدابع ،  دیاب  نم  ؤم  هصالخ ،  تسا . ) )  دـنوادخ  رظن  رد  هک  دـنک  یم  ناسآ  نم  رب  دومرف ( ( : 
اریز دیامنن ؛  وگزاب  اهنآ  زا  دیامن و  شومارف  هدروآ  ياج  هب  هچنآ  هک  تسا  نآ  ندوب  ادـخ  باسح  رد  هناشن  دراذـگب و  دـنوادخ  باسح 
 ( ( میلـس بلق  هریبک و  ناهانگ  ياهباتک ( (  رد  بلطم  نیا  لیـصفت  تسادـخ و  باسح  زا  نتفر  نوریب  هعمـس و  رطخ  اهنآ  رکذ  داـی و  رد 

دنوادخ تسا ،  ندومنن  داریا  یهلا  ياضق  هب  ندرکن و  یبات  یب  تبیـصم و  رب  ربص  ندوب  ادخ  باسح  رد  هناشن  هچنانچ  تسا .  هدش  هتفگ 
 . میشاب هتشاد  راکرس  وا  اب  هک  درادب  قفوم  ار  ام 

عیفر ماقم  زا  طوقس   - 123

عیفر ماقم  زا  طوقس 

لاس لهچ  ابیرقت  هیلع  هّللا  ۀمحر  شلغش )  تبسانم  هب  شورف  وکابنت  هب  فورعم  نیسحمالغ (  جاح  موحرم  یکز ،  یفـص  یقتم و  صلخم 
تعامج هب  یلعف )  رون  دجسم  هناخ (  هکرعم  دجسم  رد  اهبـش  مدوب و  دنمتدارا  بلاطوبا  دیـس  هّللا  تیآ  موحرم  هب  نم  هک  دومرف  لقن  لبق 

متفگ و یم  هلئـسم  دنچ  نینم  ؤم  زا  یعمج  روضح  اب  روبزم  دجـسم  رد  برغم  زامن  عقوم  ات  رـصع  فرط  یتدم  مدـش ،  یم  رـضاح  ناشیا 
هسوسو تلاح  هکنیا  ات  دندش  یم  رضاح  يدایز  تیعمج  جیردت  هب  مدناوخ .  یم  باتک  يور  زا  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تازجعمزا  يردق 

رد دوخ  لمع  صالخا  رد  نوچ  مدوب و  كانسرت  تخس  مدرم  دزن  تلزنم  بلط  قلخ و  هب  شیامن  يراکایر و  زا  دمآ و  دیدپ  نم  تین  رد 
تمـس هب  سپ  مدش  راوس  نآ  رب  نم  دش و  رـضاح  میارب  رون  زا  یبکرم  مدید  هعقاو  ملاع  رد  یبش  مدرک .  كرت  ار  سلجم  نآ  مدوب  کش 
فصو لباق  مدرک  ادیپ  تقلخ  بیاجع  هدهاشم  ناریط و  نآ  رد  هک  یتذل  رورـس و  تجهب و  درک و  یم  تکرح  رون  تعرـس  هب  اهنامـسآ 
تیاهن رد  مداتفا  هناخ  هکرعم  دجـسم  طسو  ات  مدرک  طوقـس  اجنامه  زا  دـش و  ادـج  نم  زا  بکرم  هاگان  مدیـسر  متفه  نامـسآ  هب  ات  دوبن 

یم دوعـص  زاب  رگا  تساجنیا و  زا  مه  وت  طوقـس  دوب و  اجنیا  زا  وت  دوعـص  هک  مدینـش  ییادص  لاح  نامه  رد  هصغ و  تمحز و  یتخس و 
سپ مدرک  تمالم  سلجم  نآ  كرت  رب  ار  مدوخ  مدرب و  دوخ  هابتـشا  هب  یپ  مدش  رادیب  باوخ  زا  نوچ  دـشاب .  اج  نیمه  زا  دـیاب  یهاوخ 
یمن رـضاح  مدرم  دـش و  یمن  تیعمج  نکل  متفر  یم  رـصع  عقوم  نامه  رد  زور  همه  میامن و  اـپرب  ار  سلجم  نآ  هراـبود  متفرگ  میمـصت 

 . متشگ هرهب  یب  میظع  ضیف  نآ  زا  مدشن و  گرزب  ریخ  نآ  دیدجت  هب  قفوم  رگید  هصالخ  دندش ، 

دیرامش تمینغ  ار  قیفوت 
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نآ زا  دناد و  گرزب  ار  روبزم  تمعن  دـیاب  دـش ،  شبیـصن  يریخ  راک  قیفوت  هاگره  لقاع  نم  ؤم  هک  تسا  نآ  ناتـساد  نیا  لقن  زا  ضرغ 
نآ درک  ادیپ  يزیخرحـس  قیفوت  رگا  ًالثم  دشاب  هدنهانپ  دنوادخ  هب  كانـسرت و  قیفوت  لاوز  زا  دشاب و  اشوک  نآ  همادا  رد  دنک و  ینادردق 

ای دیجم  نآرق  تئارق  قیفوت  ًالثم  ای  دیامن  اضق  ار  نآ  بجاو ،  زامن  يادا  زا  سپ  حبص ،  ناذا  ات  درب  شباوخ  یبش  رگا  دهدن و  تسد  زا  ار 
تـسا نینچمه  ددرگن .  كرت  دـشاب  بظاوم  دراد  هناهام  ای  یگتفه  ای  هنازور  قافنا  قیفوت  اـی  دـهدن  تسد  زا  ار  نآ  دراد  هنازور  ییاـعد 

هیلع قداص  ترـضح  هک  ییاج  ات  دـنهد  همادا  ار  ریخ  راک  هدـش  رما  تایاور  رد  هک  تساجنیا  زا  ینید  سلاجم  رد  روضح  هماـقا و  قیفوت 
لقن هب  اهنت  دایز و  بلطم  نیا  دـهاوش   ( . 82 درادـن ( ) )  ماود  هک  تسا  يدایز  زا  رتهب  تسا  ماود  اـب  هک  یمک  دـیامرف ( ( :  یم  مالّـسلا 
تفگ مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  هک  هدرک  تیاور  رمحـالا  بوقعی  زا  حیحـص  دنـس  هب  یفاـک  باـتک  رد  دوش :  یم  اـفتکا  تیاور  کـی 
یکین ریخ و  ره  هک  هدرک )  مناشیرپ  رایسب  يراکهدب  تیاور :  زا  رگید  هخـسن  رد  و  هدیـسر (  ییاهیراتفرگ  موجه و  نم  هب  موش !  تیادف 

دیسر نآرق  مان  هب  نوچ  شرازگ  نیا  ماگنه  رد  ترـضحنآ  دیوگ  تسا .  هتفر  مدای  نآزا  یتمـسق  هک  نآرق  هب  دسرب  ات  هدوبر  متـسد  زا  ار 
هکنیا ات  دیآ  یم  وا  دزن  تمایق  زور  هروس  نآ  دنک و  یم  شومارف  ار  نآرق  زا  يا  هروس  صخـش  یتسار  دومرف ( ( :  سپـس  دـش  ساره  رد 

ما هروس  نالف  نم  دیوگ  یتسیک ؟  وت  دسرپ  یم  دـیوگ و  باوج  وا  دـنک و  مالـس  وا  رب  سپ  دوش ،  فرـشم  وا  رب  تشهب  تاجرد  زا  یکی 
نآرق و هب  دیبسچب  دومرف :  سپـس  مدـیناسر .  یم  هجرد  نیا  هب  ار  وت  يدرک  یمن  كرت  ارم  رگا  يدرک و  كرت  یتشاذـگ و  عیاض  ارم  هک 

هزاوآ يارب  ار  نآ  یخرب  تسناد و  نآرق  ینالف  دنیوگب  ات  ترهش  يارب  دنریگ  یم  دای  ار  نآرق  مدرم  زا  یخرب  یتسار  هب  دیزومایب ،  ار  نآ 
هب ار  نآ  زور  بش و  رد  دنریگ و  دای  ار  نآ  یخرب  تسین و  يریخ  شزومآ  نیا  ردو  تسا  زاوآ  شوخ  ینالف  دنیوگ  ات  دنریگ  دای  یناوخ 

 ( ( . دنادن ای  دنادب  ار  بلطم  نیا  یسک  دنرادن  هجوت  دندنب و  راک 

تسا صالخا  هناشن  یصالخا  یب  زا  سرت 

نآ هاگنآ  دشوکب ،  دوخ  تین  حیحـصت  صالخا و  رد  نآ  زا  شیپ  دیاب  دهد  ماجنا  دهاوخ  یم  صخـش  هک  يریخ  لمع  ره  دـنامن  هتفگان 
سرت نیمه  هکلب  دزاس .  دونـشوخ  دوخ  زا  ار  ناطیـش  دیامن و  كرت  ار  لمع  صالخا ،  رد  هسوسو  درجم  هب  هکنیا  هن  دـهد  ماجنا  ار  لمع 

هب عورش  دیامن و  صالخا  رد  دادمتـسا  دنوادخ  زا  یکانـسرت  تلاح  نیمه  اب  رگا  تسا و  صالخا  زا  يا  هبترم  رب  لیلد  صالخا  ندوبن  زا 
تسشن و یم  اهنت  يدایز  رادقم  زامن  تقو  زا  شیپ  هشیمه  هک  دنا  هتشون  املع  رباکا  زا  یضعب  تالاح  رد  تسا .  حیحص  هتبلا  دیامن  لمع 

یم دجـسم  هب  هاگنآ  تسیرگ  یم  دوخ  لاح  هب  يرادـقم  دومن و  یم  تمایق  فقاوم  یخزرب و  ياـه  هندرگ  اـه و  هبقع  دوخ و  گرم  رکف 
ؤم هب  يرظن  دشاب و  وا  دای  هب  ادخ و  يارب  شندـناوخ  تعامج  زامن  هک  دوب  نیا  راک  نیا  زا  شـضرغ  دـناوخ و  یم  تعامج  زامن  دـمآ و 

 . دشاب هتشادن  ادبا  اهنآ  تیعمج  نینم و 

رگید ملاع  رد  ع )  نیسح (  تنطلس   - 124

رگید ملاع  رد  ع )  نیسح (  تنطلس 

لدکی و مه  اب  لاسمه و  رفن  دنچ  یناوج  نس  لیاوا  رد  هک  درک  لقن  ناتـسلگ )  همانزور  ریدم  ناتـسلگ (  یقت  دـمحم  دیـس  ياقآ  موحرم 
میتفر و یم  ناتـسود  زا  یکی  لزنم  رد  یبشره  میتشاد  يا  هرود  ما )  هدرک  شومارف  هدنب  دومن و  رکذ  ار  اهنآ  ياهمان  میدوب (  تهج  کی 
يراز و هیزعت و  رد  دوب و  دنم  هقالع  تخس  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  ینعی  دوب  ینیـسح  شردپ  نانآ  زا  یکی  میدوب .  مه  اب 

رگم دییایب  نم  لزنم  رد  متسین  یضار  نم  تفگ  یم  دوب  شرسپ  ینامهیم  تبون  هک  یبش  هک  ییاج  ات  دوب  رایتخا  یب  ترضح  نآ  رب  هیرگ 
هب اـم  سلجم  دوب  قیفر  نآ  تبون  هک  یبـشره  اذـل  دـنک و  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  زا  يرکذ  دـیایب و  مه  یناوخ  هضور  هکنیا 
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یبش هکنیا  ات  درک  تحاران  تخس  ار  ام  همه  شگرم  دش و  موحرم  مرتحم  درمریپ  نآ  يدنچ  زا  سپ  دش .  یم  مامت  يراد  هیزعت  هضور و 
یم باوج  دسرپب  وا  زا  هچره  دریگب  ار  هدرم  تسـش )  ماهبا (  تشگنا  سکره  تسا و  هدرم  هک  مدش  رکذتم  مدـید و  ار  وا  ای  ؤر  ملاع  رد 

سرت و تالاح  ینک .  لقن  ار  نونک  ات  گرم  تعاس  زا  دوخ  تالاح  میارب  ات  منک  یمن  اهر  ار  وت  متفگ  متفرگ و  ار  وا  ماـهبا  اذـل  دـیوگ ، 
نیا رد  هک  ار  يزیچ  سپ  متفگ  مدـش ،  سویءام  شتالاح  نتفگ  زا  نوچ  تسین .  ینتفگ  هک  سرپن  تفگ  داد و  تسد  وا  هب  يدـیدش  زرل 

میدرک یم  شداـی  اـیند  رد  هـک  ار  مالـّـسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  میوـگب  تـیارب  تـفگ  منادــب .  مـه  نـم  اـت  وـگب  مـیارب  يدــیمهف  ملاــع 
تدوخ هکنیا  زج  منامهفبوتهب  مناوت  یمن  مهار  نآ  هک  تسا  يروط  مدرک و  هدهاشماروا  تزع  تنطلس و  ماقم و  مدمآ  هکاجنیامیتخانشن 

حرـش رد  حاورا  ارچ  یکی  دوـش ،  هتـسناد  دـیاب  بلطم  ود  ماـقم  نیا  رد  دـمهفبدناوت  یمن  ار  رتـالاب  بتارم  ینیبـب .  ملاـع و  نیا  رد  ییاـیب 
نایب رگید  دنیامن  یم  يراددوخ  دـنوش و  یم  نازرلدـننک  یم  ادـیپ  طبر  اهنآ  هب  باوخ  ملاع  رد  هک  اه  هدـنز  يارب  خزرب  ملاع  تاشرازگ 

وا ياهکاردا  یکاردا ،  بحاص  ره  مییوگ  سپ  لوا  بلطم  هب  تبـسن  اما  تمایق .  خزرب و  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ماـقم 
رد يدنمـشناد  دـیامن .  كاردا  تسا  يرگید  ملاع  وا  هب  تبـسن  هک  ار  رتالاب  هبترم  تسا  لاحم  تسوا و  هبترم  رد  هچنآ  هب  تسا  رـصحنم 
ات تسا  تکرح  رد  ینابایب  رد  يا  هچروم  هکنیا  دننام  دیوگ  یبیغ ،  تادوجوم  هب  تبسن  يرـشب  تاکاردا  يارب  تسا  هدز  لاثم  دروم  نیا 

یمن نهآ  هن  گنس و  هن  تسا  بوچ  هکنیا  زیمت  یتح  دنک  یمن  كاردا  یمـسج  زج  بوچ  نآ  زا  هچروم  نفلت ،  میـس  بوچ  هب  دسر  یم 
میس نیا  هلیسو  هب  رشب  نارازه  دنک و  یم  لصتم  رگیدکی  هب  ار  رهش  ود  هک  تسا  یمیس  بوچ  نیا  يور  دمهفب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دهد 
ملاع رد  رـس  تسا  راوازـس  هک  يروط  نآ  تسا  لاحم  تسا  يدام  تایح  دـیق  رد  ات  رـشب  نینچمه  دـنهد .  یم  ماجنا  ار  یگرزب  ياـهراک 

 . دیامن كرد  ار  باقع  باوث و  ازج و  ملاع  حاورا و  تیفیک  دروآرد و  توکلم  ملاع  تعیبط و  ياروام 

تسا يرصتخم  درجت  باوخ ، 

تاوما ارچ  سپ  دشاب ،  وا  یخزرب  روما  كاردا  زا  یعنام  دیابن  دراد  هلصاف  ندب  زا  حور  يا  هزادنا  ات  باوخ  تلاح  رد  هک  دوش  هتفگ  رگا 
رد هچنآ  ایناث :  تسا و  هدرکن  ندـب  زا  یلک  هقالع  عطق  باوخ  تلاح  رد  حور  ًالوا  مییوگ  خـساپ  رد  دـنراد .  هقیاضم  دوخ  تاـشرازگ  زا 

دوش یم  رادیب  نوچ  هدومن و  كرد  تسوا  یلعف  هبترم  هک  يویند  يدام و  تاکردـم  قباطم  ار  انعم  نآ  وا  هلیختم  هوق  دـنک  كرد  باوخ 
 . دراد ریبعت  هب  زاین  زومرم و  اهای  ؤر  زا  يرایسب  هک  تساجنیا  زا  دنام و  یم  شا  هظفاح  رد  شا  یلیخت  كردم  نامه 

هچب يارب  یسورع  حرش 

لامج لصفم و  سلجمو  یـسورع  حرـش  شا  هلاـسراهچ  هس  هچب  يارب  يرداـم  هاـگره  دوش :  یم  هتفگ  یلاـثم  بلطم  ندـش  نشور  يارب 
یم شرظن  رد  هدیرخ  شیارب  شردام  هک  یکـسورع  نامه  اروف  هچب  دـهدب ،  ار  هریغ  اه و  ینیریـشو  اه  هویم  عاونا  تافیرـشت و  سورع و 

كرد ار  فافز  بش  تذل  هچب  تسا  نکمم  ایآ  رتهب .  رتگرزب و  رتشیب و  يردق  اهتنم  هدرک ،  كرد  شدوخ  هک  يرصتخم  ینیریش  دیآ و 
هک ییاهتذل  ریاس  نیعلاروح و  فصو  تسا  نینچمه  دـیامن ،  یم  كرد  ار  لغب  رد  کسورع  نتفرگ  زا  شدوخ  تذـل  نامه  اهنت  دـنک ؟ 

ياهیتخـس اـه و  هجنکـش  اـهجنر و  فصو  نینچمه  و  تسا .  تعیبط  ملاـع  رد  روصحم  دـیقم و  هک  یـسک  يارب  تسا  تشهب  خزرب و  رد 
يروط اهنآ  هک  یلاح  رد  ایند ،  ملاع  ياهیتخـس  اهجنر و  زج  دـنک  یمن  كرد  يزیچ  اهنآ  زا  تسایند  رد  هک  یـسک  يارب  تماـیق  خزرب و 

 ( هریخذ ناهنپ (  نانآ  يارب  هچ  دناد  یمن  سکچیه  دـیامرف ( ( :  یم  دـیجم  نآرق  رد  هک  تساجنیا  زا  تسا .  رتالاب  هبترم  نارازه  رگید و 
 ( 83 دشاب ( ) )  ناشمشچ  ییانشور  بابسا  هک  ییاهزیچ  زا  هدش 

تسا ملع  هب  هتسب  ع )  نیسح (  ماقم  كرد 
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تعیبط ریسا  يدام و  ندب  اب  ایند و  رد  ات  ناسنا  تشذگ  هچنانچ  خزرب  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ماقم  ینعی  مود  بلطم  اما  و 
تعیبط ياروام  الاب و  ملاوع  دور  ورف  ایند  یتسود  رد  رگا  هک  ییاج  ات  دـیامن  دـناوت  یمن  كاردا  ار  يویند  تاشرازگ  عاضوا و  زج  تسا 

ایند هب  يدـنم  هقـالعزا  هک  یـسک  شربارب  رد  دـیامن  یم  هرخـسم  ار  ملاوـع  نآ  تاـشرازگ  هـکلب  دوـش  یم  رکنم  ار  تماـیق  خزرب و  ینعی 
تداعـس لامک  نوچ  دـنیب و  یم  بعل  وهل و  زیچان و  ار  يویند  یگدـنز  دوش  دـنم  هرهب  یهلا  تبحم  تفرعم و  ملاوع  زا  ددرگ و  صـالخ 

خزرب و تاشرازگ  هلمج  زا  ددرگ .  یم  ناهاوخ  ار  ملاع  نیا  زا  یـصالخ  دوش و  یم  گرم  قاتـشم  دنیب  یم  ملاوع  نآ  دوهـش  رد  ار  دوخ 
نآ یهلا  تنطلـس  تیـشم و  ذوفن  یملع و  هطاـحا  يدوجو و  هعـس  ینعی  تسا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ماـقم  روـهظ  تماـیق ، 
زا دوخ  زجع  نتـسناد  یلامجا و  قیدـصت  زج  ًالعف  دـیامن و  كرد  دـناوت  یمن  ار  شتقیقح  ددرگن  دراو  ملاع  نآ  هب  یـسک  ات  ار  ترـضح 

ترـضح یخزرب  ماـقم  لـحم و  رد  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  تاـشیامرف  زا  يا  هـلمج  تبــسانم  نـیا  هـب  تـسین .  یهار  نآ  كاردا 
 : ) ) دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  حیحـص  دنـس  هب  مومهملا  سفن  رد  ددرگ .  یم  لـقن  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

ملاع نآ  بسانم  يزور (  ترضح  نآ  اب  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لزنم  رد  شردارب  ردام و  ردپ و  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
تسا و شرع  تسار  تمس  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتسرد  هب  دندنوادخ و  تمارک  تمعن و  دروم  دسر و  یم  ناشیا  هب  ماقم )  نآ  و 
هب اهنآ و  هب  سپ  شربق  ناگدننک  ترایز  يوس  هب  دنک  یم  رظن  و  تعافش )  يداد (  هدعو  هچنآ  نم  هب  امرف  اطع  اراگدرورپ !  دیوگ :  یم 

یسک يوس  هب  دیامرف  یم  رظن  شدنزرف و  هب  نانآ  زا  یکی  ییاسانـش  زا  تسا  رتاسانـش  تساهنآ  اب  هچنآ  ناشناردپ و  ياهمان  ناشیاهمان و 
هیرگ يا  دیامرف  یم  دیوج و  شزرمآ  وا  يارب  هک  دـهاوخ  یم  شردـپ  زا  دـیامرف و  یم  شزرمآ  بلط  شیارب  سپ  تسا  نایرگ  وا  رب  هک 

یم شزرمآ  شیارب  دش و  یم  تا  هصغ  هودنا و  زا  شیب  تیداش  ینادب  هدومرف  هدامآ  تیارب  دـنوادخ  هک  ار  یـشاداپ  رگا  نم !  رب  هدـننک 
 ( . 84 یهانگ ( ) )  اطخ و  ره  زا  دیوج 
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زا سپ  دوب ،  مرگرـس  یمارح  لغـش  هب  شرمع  رخآ  لاـس  دـنچ  هک  نسح ) )  خیـش  ماـن ( (  هب  دوب  یناوخ  هضور  لـبق  لاـس  یـس  زا  شیپ 
یم الاب  شنازیوآ  نابز  ناهد و  زا  شتآ  ياه  هلعـش  هایـس و  شا  هرهچ  تسا و  هنهرب  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  ار  وا  نابوخ  زا  یکی  شندرم 

ياضف رد  نکل  دنیب  یم  ار  وا  زاب  یملاوع  یط  یتاعاس و  نتـشذگ  زا  سپ  دـنک .  یم  رارف  صخـش  نآ  هک  دوب  كانتـشحو  يروط  هب  دور 
خیـش امـش ( (  دسرپ  یم  دور و  یم  شکیدزن  تسا  لاحـشوخ  ربنم و  يور  سابل و  اب  دیفـس و  هرهچ  خیـش ،  نآ  هک  یلاح  رد  شخبحرف 
ببـس هاـگنآ  یلب  دـیوگ  دـیدوب ؟  هجنکـش  باذـع و  تلاـح  نآ  رد  هک  دـیتسه  ناـمه  امـش  دـسرپ  یم  یلب ؟  دـیوگ  دـیتسه ،  نسح ) ) 

نیا مدوب و  مرگرـس  مارح  راک  هب  ایند  رد  هک  تسا  یتاعاس  ربارب  رد  یلوا  تلاـح  نآ  دـیوگ  یم  دـسرپ ،  یم  ار  شلاـح  ندـش  نوگرگد 
اتو مدـنایرگ  یم  ار  مدرم  مدومن و  یم  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دای  صالخا  يور  زا  هک  تسا  یتاعاس  ربارب  رد  بوخ  تلاـح 
ربنم زا  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ :  وا  هب  يدید .  هک  تسا  نامه  مور  یم  اجنآ  نوچ  مشاب و  یم  یتحار  یشوخ و  لامک  رد  متسه  اجنیا 

ْلَمْعَی ْنَمَو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  هفیرـش ( :  هیآ  ای  ؤر  نیا  قدص  دهاش  دنرب .  یم  ارم  مناوت و  یمن  تفگ  ورن ،  اجنآ  این و  نییاپ 
دهد ماجنا  يرـش  هرذ  نزومه  هکره  دنیب و  یم  ار  نآ  دروآ  ياجب  یکین  راک  هرذ  نزومه  سکره  ینعی  دشاب ؛  یم  ُهَرَی )  ًاّرَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم 

هب هکنیا  ای  دوش  مامت  شیراکهنگ  تاعاس  باذع  قاقحتـسا  هک  یتقو  ات  تسوا  یخزرب  تلاح  نیا  هک  دنامن  هتفگان  دید .  دـهاوخ  ار  نآ 
هتـسویپ یـشوخ  تاجن و  لها  ماجنارـس  هدوبن  یلاخ  تبحم  زا  شلد  هتـشاد و  نامیا  نوچ  دـبای و  تاجن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافش 

 . دوب دهاوخ 
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ار یگدنز  نآ  راشرس  هدافتسا  زا  دوب و  هدیرخ  یکلم  شرمع  رخاوا  رد  ناشناگتـسب  زا  یکی  دومرف  لقن  اوقت  ملع و  لها  ناگرزب  زا  یکی 
یکلم تفگ :  یتسه ؟  انیبان  خزرب  رد  ارچ  هک  دندیـسرپ  ار  شببـس  وا  زا  دوب  روک  هک  یلاح  رد  دندید  ار  وا  شگرم  زا  سپ  دـنراذگ  یم 

تاناویح دنتـشاد و  یمرب  نآ  زا  دندمآ و  یم  رواجم  هد  یلاها  هک  دوب  ییاراوگ  بآ  همـشچ  نآ  یعورزم  نیمز  طسو  مدوب  هدیرخ  هک  ار 
دوشن و مک  هعرزم  نآ  زا  مدوس  هکنیا  يارب  دش و  یم  بارخ  نم  تعارز  زا  يرادقم  ناشدـمآو  تفر  هطـساو  هب  دـنداد  یم  بآ  ار  دوخ 

يرود هار  هب  راچان  هب  نیرواجم  هراچیبو  مدیناکشخ  مدومن و  روک  ار  همشچ  نآ  چگ  گنس و  كاخ و  هلیسو  هب  مریگب  ار  دش  دمآ و  هار 
نم رب  اهثراو  رگا  تفگ  دراد ؟  يا  هراـچ  اـیآ  متفگ  وا  هب  تسا  بآ  همـشچ  ندرک  روک  هطـساو  هب  نم  يروک  نیا  دـندرک ،  یم  هعجارم 

هعجارم شا  هثرو  هب  دومرف  ناشیا  ددرگ .  یم  بوخ  نم  لاح  ددرگ  نیرواجم  هدافتـسا  دروم  ات  دنزاس  يراج  ار  همـشچ  نآ  دننک و  محر 
هک دنادب  دیاب  یمدآ  مدید .  يرازگـساپس  ییانیب و  تلاح  اب  ار  موحرم  نآ  يدنچ  زا  سپ  دندوشگ  ار  همـشچ  دـنتفریذپ و  مه  اهنآ  مدرک 

یسک هب  رگا  هدرک ،  متس  شدوخ  هب  هدومن  متس  یـسک  هب  رگا  ْتَبَـسَتْکااَم )  اْهیَلَعَو  ْتَبَـسَک  ام  اَهل  تسا ( :  هدرک  دوخ  هب  دنک  یم  هچره 
مه هب  شیاپ  ورس  منهج  رد  تسا و  رـس  یب  شدوخ  یخزرب  فقاومرد  هدیربار  یـسک  رـسرگا  تسا .  هدرک  یکین  شدوخ  هب  هدرک  یکین 
هب دیزی  سلجم  رد  مالّـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  هک  تساجنیا  زا  ماْدقَْالاَو )  یـصاوَّنلِاب  ُذَخُْؤیَف  دیامرف ( :  یم  هچنانچ  تسا  هدیچیپ 

 ( ( . ار دوخرسرگم  یتخاسنادجوار  تدوخ  تسوپرگم  يدیربن  َکُسْءاَر ؛  ِّالا  َْتعَطَق  امَو  َكُْدلِج  ِّالا  َْتیَرَف  امَو  دومرف ( ( :  نوعلم  نآ 
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هّللا لجع  هّللا  ۀیقب  ترضح  تمدخ  هب  فرشت  قیفوت  ینارهت ،  يدنشف  یلع  دمحم  جاح  مان  هب  نامز  رایخا  زا  یکی  هک  مدوب  هدینـش  ررکم 
ترضح نارهت ،  رد  یناثلا 95  عیبر  هام  رد  مونشب .  شدوخ  زا  منیبب و  ار  وا  متشاد  تسود  دراد  ییاهناتـساد  هدش و  شبیـصن  هجرف  یلاعت 

حالـص ریخ و  راثآ  مدومن ،  تاقالم  روبزم  یلع  دمحم  جاح  بانج  قافتا  هب  ار  هتاکرب  تماد  يزاریـش  نیعم  اقآ  جاح  نیلماعلاءاملعلادیس 
دیوگ یم  روبزم  یجاح  هچنآ  مدومن  شهاوخ  نیعم  اـقآ  جاـح  ياـقآ  زا  دوب ،  راکـشآ  وا  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یتسود  قدـصو و 

 ) میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  دوش :  یم  تبث  ناـشیا  هموقرم  نیع  باـتک  نیا  ناگدـنناوخ  يدـنم  هرهب  يارب  کـنیا  دـنیامرف .  موـقرم  ناـشیا 
همانرذـگ تهج  رفن  ره  يارب  هک  دوب  یعقوم  نیعبرا ،  تراـیز  يارب  میدـش  ـالبرک  مزاـع  لـبق  لاـس  یـس  بیرق  یلوا )  هبترم  رد  تراـیز 

هـصالخ دوب ،  هتفگن  ًالبق  ارچ  هک  مدش  تحاران  میآ ،  یم  مه  نم  تفگ  هداوناخ  همانرذگ ،  نتفرگ  زا  دعب  دنتفرگ ،  یم  ناموت  دصراهچ 
زا رفن  ود  اـب  تبارق  هک  دوب  هارمه  هیولع  کـیو  نز  هدزاـی  درم و  راـهچ  دوـب  رفن  هدزناـپ  اـم  تیعمج  میدوـمن و  تکرح  همانرذـگ  نودـب 
زرم ود  زا  ار  هداوناخ  همانرذگ ،  نتشادن  تلوهـس و  اب  میداد و  تکرح  ار  وا  تمحز  هب  یلیخ  دوب ،  لاس  هیولع 105  نآ  رمع  ناهارمه و 

لوالا عیبر  زا 17  دعب  میدش و  فرشم  فرـشا  فجن  هب  نیعبرا ،  زا  دعب  نیعبرا و  زا  لبق  میدش  فرـشم  البرک  میدنارذگ و  قارع  ناریا و 
رد ار  وا  دـنتفگ  یم  دـندوب و  تحاران  هیولع  ندرب  زا  دـندوب  هیولع  نآ  ناشیوخ  زا  هک  درم  رفن  ود  نآ  میدومن  ار  ارماس  نیمظاک و  دـصق 

ارماـس يارب  نیمظاـک  نرت  هاگتـسیا  رد  میدوـمن  تکرح  تسا و  نم  اـب  هیوـلع  نیا  تمحز  متفگ  نم  مـیدرگرب ،  اـت  میراذـگ  یم  فـجن 
راوس ار  اهرفاسم  دیایب و  دادغب  زا  دعب  دادغب و  دورب  دیایب  لصوم  كوکرک  زا  هک  دندوب  نرت  ندـمآ  راظتنا  رد  همه  دوب و  رایـسب  تیعمج 
دمآ ام  دزن  دوب  هتسب  رمک  هب  يزبس  لاش  هک  یبرع  دیس  هاگان  دوب .  لکشم  رایسب  لحم  طیلب و  هیهت  تیعمج  نیا  اب  دننک و  تکرح  دنک و 

نم دیریگب ،  ار  طیلب  هدزناپ  نیا  دیشاب  اجنیا  امـش  دومرف :  هلب ،  متفگ  دیتسه ؟  رفن  هدزناپ  امـش  مکیلع !  مالـس  یلعدمحم !  جاح  تفگ  و 
 . دـینکن تکرح  دوخ  ياج  زا  امـش  مراد  یم  هاگن  امـش  يارب  تسبرد  قاطا  کی  مدرگ ،  یمرب  راطق  اب  تعاسمین  زا  دـعب  دادـغب  مور  یم 

عنام نم  دنورب  دنتـساوخ  اقفر  دندروآ ،  موجه  تیعمج  دمآ ،  راطق  تعاس  مین  زا  دعب  تفر .  دش و  راوس  دیـس  دـمآ و  كوکرک  زا  راطق 
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نآ میدـش  ارماس  دراو  ات  تسبرد  قاطا  کی  دومن  راطق  راوس  ار  اـم  دـمآ و  دیـس  نآ  دـندش  راوس  همه  دـندش ،  تحاراـن  يردـق  مدـش ، 
ود میتسه و  رفن  هدزناپ  ام  متفگ  سابعدیس  دزن  متفر  نم  سابعدیس ،  لزنم  میتفر  مداخ و  سابعدیـس  لزنم  مرب  یم  ار  امـش  تفگ  دیـساقآ 

مامت اب  داد  ار  امـش  زور  شـش  هیارک  يدیـساقآ  کی  تفگ  مهدـب ؟  امـش  هب  رادـقم  هچ  میتسه  اجنیا  مه  زور  شـش  میهاوخ و  یم  قاطا 
ياه هلپ  زا  الا ن  تفگ  تساجک ؟  دیـس  متفگ  مرح .  بادرـس و  مربب  ار  امـش  مه  هبترم  ود  يزور  ناوخ ،  هماـنترایز  كاروخ و  جراـخم 
یمن نم  تفگ  هدومن ،  يرادـیرخ  ام  يارب  طیلب  هدزناپ  دراد  بلط  ام  زا  متفگ  میدـیدن  ار  وا  میتفر  شلابند  دـنچره  تفر .  نییاپ  ترامع 
متفگ ار  نایرج  متفر و  يزاریش  يدهم  ازریم  اقآ  موحرم  دزن  البرک  میدمآ  زور  شـش  زا  دعب  هصالخ  داد .  مه  ار  امـش  جراخم  مامت  مناد 

دومرف تسا .  هیولع  کی  متفگ  تسه ؟  یسک  تاداس  زا  امش  اب  تفگ  يدهم  ازریم  موحرم  دیس ،  هب  تبسن  یهدب  هب  عجار  مدومن  لا  ؤس 
مزالم هک  لادـبا  اـی  بیغلا  لاـجر  زا  یکی  هک  تسا  لـمتحم  و  دـیوگ :  ریقح  هدومرف .  ناـمهم  ار  امـشو  هدوب  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  وا 

 . تسا هدوب  دنترضح  نآ  تمدخ 

تاداس هب  ناسحا  تاکرب 

راثآ تعافش ،  یترخآ و  ياهباوث  رب  هوالع  هک  اه  هیولع  اصوصخ  تاداس  هلیلج  هلسلس  هب  ناسحا  تیمها  نایب  ناتـساد  نیا  لقن  زا  ضرغ 
ناـسحا و تدارا و  زورب  هیوـلع  نآ  هـب  تبــسن  یلع  دـمحم  جاـح  نوـچ  ناتــساد  نـیا  رد  هچناـنچ  دراد  مـه  هیرهاـظ  تاـکرب  هیوـیند و 
وا و ندرک  يراـی  يارب  دوـش  یم  رومءاـم  لادـبا  اـی  بـیغلا  لاـجر  نیحلاـص  داـبع  زا  رفن  کـی  دـش و  یفـالت  هنوـگچ  داد  يراذـگتمدخ 
هک تسناد  شنشور  لد  هب  هماقم  هّللا  یلعا  يزاریش  يدهم  دمحم  هّللا  تیآ  موحرم  ارماس و  رد  هزور  شـش  تفایـض  سپـسو  شناهارمه 

تیاکح تیاور و  لهچ  هبیط ) )  هملک  باتک ( (  رد  يرون  نیسح  ازریم  جاح  مالسالا  ۀقث  و  تسا .  هدوب  هیولع  نآ  تاکرب  زا  فاطلا  نیا 
 . دوش یم  لقن  اهنآ  زا  ناتساد  کی  اکربت  تسا و  هدرک  لقن  تاداس  هسلس  هب  ناسحا  تاکرب  تلیضف و  رد  هربتعم  كرادم  زا 

 ( ع یلع (  باسح  هب  تاداس  یهدب 

یـصخش هاگره  رفعجوبا و  مان  هب  دوب  يدرم  هفوک  رد  ام  یگیاسمه  رد  تفگ  هک  نارهم  نب  میهاربا  زا  تسا  هدش  لقن  هددـعتم  دـیناسا  هب 
سیونب تفگ  یم  شمالغ  هب  تشادـن  رگا  تفرگ و  یم  وا  زا  تشاد  ار  نآ  تمیق  رگا  داد  یم  وا  هب  اروف  تساوخ  یم  يزیچ  وا  زا  يولع 

تسـشن و هناخ  رد  دش و  سلفم  ریقف و  هکنیا  ات  دوب  نینچ  وا  لاح  ینالوط  یتدـم  مالّـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  باسح  رد  ار  غلبم  نیا 
وا زا  ار  لام  نآ  ات  داتـسرف  یم  وا  دزن  ار  یـسک  تسا  هدنز  هک  ار  دوخ  ناراکهدـب  زا  یکی  تفای  یم  رگا  سپ  درک  یم  رظن  دوخ  رتفد  رد 
رد رب  يزور  مایا  نیا  رد  سپ  دیـشک  یم  شمـسا  رب  یطخ  درادـن  يزیچ  اـی  تسا  هدرم  دـید  یم  رگا  دومن و  یم  تشیعم  نآ  هب  دریگب و 

هنعط و هرخسم و  روط  هب  سپ  تشذگ  وا  رب  تیب )  لها  نمشد  یبصان (  رفن  کی  سپ  درک  یم  رظن  دوخ  رتفد  رد  دوب و  هتسشن  دوخ  هناخ 
تـساخرب دـش و  هدرزآ  تخـس  وا  ياوران  نخـس  زا  رفعجوبا  درک ؟  هچ  وت  اب  بلاـطیبا  نب  یلع  وت  گرزب  راکهدـب  تفگ  وا  هب  تتاـمش 

امهیلع نیـسح  نسح و  دوب  وا  اب  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  دـید  باوخ  رد  دـمآرد  بش  نوچ  دـش  هناـخ  لـخاد 
 ، مرضاح هّللا !  لوسر  ای  تفگ  دش و  رضاح  ترضح  نآ  هاگان  نینم ،  ؤملاریما  امـش  ردپ  تساجک  دومرف  ناشیا  هب  ترـضح  سپ  مالّـسلا 
ایند رد  تسوا  قح  نیا  هّللا !  لوسر  ای  درک  ضرع  نینم  ؤملاریما  یهد ؟  یمن  ار  درم  نیا  قح  ارچ  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تسا  وت  قح  نیا  دومرف  دیفـس و  مشپ )  فوـص (  زا  يا  هسیک  درم  نآ  هب  داد  سپ  ما  هدروآ  هک 
دهاوخن يرقف  وت  يارب  نیا  زا  دعب  تسا و  وت  دزن  هک  ار  يزیچ  دـهاوخب  وا و  نادـنزرف  زا  وت  دزن  دـیایب  هک  سکره  نکم  درو  ار  نیا  ریگب 

رظن نوچ  نک  نشور  ار  غارچ  متفگ  مدرک  رادـیب  ار  دوخ  هجوز  دوب و  متـسد  رد  هسیک  هک  یلاـح  رد  مدـش  رادـیب  تفگ :  رفعجوبا  دوب . 
رد رتدایز و  هن  رتمک  هن  دوب  غلبم  نیمه  ترـضح  نآ  نید  ماـمت  مدـید  مدرک  هعجارم  دوخ  رتفد  هب  نوچ  دوب و  نآ  رد  یفرـشا  رازه  مدرک 
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 . تسا هدیدرگ  وحم  همه  دوب  هتشون  ترضح  نآ  نید  هچنآ  دید  هک  رگید  تیاور 
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رادیب نم  دندیباوخ و  همه  نارکمج  دجسم  میتفر  یعمج  طایخ و  رقاب  دیـس  اقآ  اب  دوب  هعمج  بش  لبق  لاس  تسیب  بیرق  مود )  ناتـساد  ) 
مدید هاگان  مدوب ،  بش  زامن  هب  لوغشم  نم  دناوخ و  یم  اعد  دوب و  هدرک  نشور  ماب  تشپ  رد  یعمـش  دوب و  رادیب  يدرم  ریپ  طقف  مدوب و 

یتخرد کی  ریز  رتمدصناپ  هلـصاف  هب  مدید  هبترم  کی  مدیدن  ار  هام  مدرک  هاگن  دـنچره  هدومن  عولط  هام  متفگ  دوخ  اب  دـش ،  نشور  اوه 
اوـه تفگ  ینیب ؟  یم  ار  يدیـس  تخرد  نآ  راـنک  امـش  متفگ  درمریپ  نآ  هب  تساـقآ .  نآ  زا  روـن  نیا  هداتـسیا و  يراوـگرزب  دیـس  کـی 

نم اقآ  متفگ  اقآ  نآ  هب  نم  دنیب .  یمن  صخـش  نآ  هک  متـسناد  باوخب ،  ریگب  ورب  دیآ  یم  تباوخ  دوش  یمن  هدـید  يزیچ  تسا  کیرات 
الا دیتسه و  نامز  ماما  مناد  یم  دش  هیهت  لوپ  اب  همانرذگ  هدنیآ  هبنـشجنپ  حبـص  ات  رگا  همانرذگ ،  هن  مراد  لوپ  هن  البرک  مورب  مهاوخ  یم 
ارم اهیـضعب  مدومن  نایب  ار  ناتـساد  متفگ و  اقفر  هب  حبـص  دـش ،  کیرات  اوه  تسین و  اـقآ  نآ  مدـید  هاـگان  دیـشاب .  یم  تاداـس  زا  یکی 

يراوید رانک  دوب  ناریمش  هزاورد  لزنم  مدوب و  هدمآ  يراک  يارب  هیزوف  نادیم  رد  دوز  حبص  هبنشراهچ  زور  ات  تشذگ  دندومن .  هرخسم 
یلیخ متفگ  يورب  البرک  یتسه  لیام  یلعدـمحم  جاح  تفگ  متخانـش  یمن  ار  وا  نم  دزن  دـمآ  يدرمریپ  دـمآ  یم  ناراـب  مدوب و  هداتـسیا 

مهاوخ یم  ار  ملایع  متفگ  دیروایب ،  ار  لجـس  تشونور  ددـع  ود  اب  سکع  ددـع  هد  امـش  تفگ  همانرذـگ .  هن  مراد و  لوپ  هن  یلو  ملیام 
نیمه حبـص  ادرف  تفگ  مدروآ  متـشاد و  دوجوم  ار  همانـسانش  تشونور  سکع و  لزنم ،  متفر  تیروف  هب  دعب  درادن ،  یعنام  تفگ  مربب ، 

تفر داد و  نم  هب  ناموت  رازهجنپ  همیمض  هب  یقارع  يازیو  اب  ار  همانرذگ  دمآ  درمریپ  نآ  لحم  نامه  متفر  حبـص  ادرف  اجنیا ،  دییایب  تقو 
متفگ یتفرگ ؟  ار  همانرذگ  دنتفگ  هرخسم  هار  زا  اقفر  زا  یضعب  دنتـشاد  تاولـص  متخ  رقابدیـس ،  اقآ  لزنم  متفر  مدیدن .  ار  وا  مه  ادعب  و 
هیرگ هب  عورـش  تسا ،  هبنـشراهچ  زور  دندید  دندناوخ و  ار  همانرذگ  خـیرات  مدراذـگ ،  اهنآ  دزن  ناموت  رازه  جـنپ  اب  ار  همانرذـگ  یلب و 

 . میرادن ار  تداعس  نیا  ام  هک  دنتفگ  دندومن و 
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زا یکی  دوب (  يدیع  زور  دنـسیون :  یم  نینچ  دنا  هدومرف  موقرم  هک  يا  همان  رد  یندم  هّللادـسا  دیـس  جاح  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  ترـضح 
اب متفر  ناشلزنم  هب  هیکزلا  هسفن  هّللا  سدـق  يدورهاش  دومحم  دیـس  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  ترایز  دـصق  هب  رهظ  کیدزن  یبهذـم )  داـیعا 
هب دنتـشگرب .  ینوریب  هب  هرابود  هدومرف  فطل  راهظا  دـندوب  هدرب  فیرـشت  نوردـنا  هل  مظعم  هدـش و  مامت  دـمآ  تفر و  رید و  تقو  هکنیا 

تکرح ارماس  ترایز  دصق  هب  هدایپ  مالّـسلا  امهیلع  نیمظاک  هسدـقم  هدـلب  زا  یچابع  موحرم  اب  یتقو  دـندومرف  دـمآ ،  شیپ  هک  یتبـسانم 
هتفر و لاح  زا  یلکب  یچابع  ياقآ  هک  میدوب  هتفر  هار  یخـسرف  کی  دلب  رد  هیلع  هّللا  مالـس  دمحمدیـس  ترـضح  ترایز  زا  دعب  میدرک ، 

نم هب  تبسن  امش  تسد  زا  نتشگرب و  هن  نتفر و  هار  هن  تسا  یمتح  نم  گرم  نوچ  دنتفگ  نم  هب  دنداتفا و  بلـس و  وا  زا  تکرح  تردق 
ار ناتدوخ  هدرک و  تکرح  هک  تسا  بجاو  امش  رب  نیاربانب  تسا ،  مارح  هکلهت و  رد  سفن  ياقلا  دینامب  اجنیا  امـش  رگا  دیآ  یمن  يراک 
ار ناشیا  نم  یتحاران ،  لامک  اب  لاحره ،  هب  دیرادن .  یفیلکت  تسین  هتخاس  امـش  زا  يراک  چـیه  نوچ  مه  نم  هب  تبـسن  دـیهدب و  تاجن 
هب ور  ناخ  زا  یچابع  ياقآ  مدید  ناهگان  مدش  ناخ  دراو  هدیـسر  ارماس  هب  هک  ادرف  مدرک  تکرح  فیلکت ،  بسح  رب  هتـشاذگ و  اجنامه 

يایهم نم  يدید  زورید  هچنانچ  یلب  دندومرف  ناشیا  دیدمآ ؟  نم  زا  لبق  هک  دش  روطچ  مدیسرپ  یندید  مالـس و  زا  دعب  دنیآ ،  یم  نوریب 
طقف مدوب ،  گرم  رظتنم  و  هتشاذگ )  مه  يور  هدرک (  مه  ار  اهمشچ  هدیشک و  زارد  یتح  مدرک  یمن  روصت  يا  هراچ  چیه  هدوب و  گرم 
نوچ هدرک  زاب  ار  اهمـشچ  شترایز  رادید و  دصق  هب  تسا  توملا  کلم  ترـضح  هکنیا  لایخ  هب  مدینـش  یم  ار  میـسن  يادـص  هک  یهاگ 

راسفا نت و  هب  یلومعم  یبرع  سابل  یصخش  مدید  هدرک  زاب  مشچ  ییاپ  يادص  هب  یتقو  ات  متـسب  یم  ار  اهمـشچ  هرابود  مدید  یمن  يزیچ 

تفگش www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 141زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


مامت مداد  باوج  دندیـسرپ  نابایب  طسو  رد  ار  مندـیباوخ  تهجو  هدومرف  یـسرپلاوحا  نم  زا  تسا  هداتـسیا  مرـس  يالاب  شتـسد  هب  یغـالا 
هب مرادن ،  تردق  مدرک  ضرع  مناسرب .  ار  امش  ات  دیوش  دنلب  دندومرف  متـسه .  گرم  رظتنم  هتـشادن و  یتکرح  تردق  دنک  یم  درد  مندب 

اجیردت ات  دش  یم  تحار  یلکب  دیـسر  یم  شتـسد  مندب  زا  ییاجره  هب  مدرک  یم  ساسحا  درک و  مراوس  هدومن  دـنلب  ارم  ناشدوخ  تسد 
یم ار  ناویح  راسفا  صخش  نآ  متشادن و  یگتسخ  چیه  ًالـصا  هک  يروج  هب  دش  تحار  اضعا  مامت  هدیـسر و  میاضعا  هب  شکرابم  تسد 
مدش تفتلم  نیب  نآ  رد  مراد .  تداع  يور  هدایپ  هب  نم  دندومرف  هدومرفن و  لوبق  دنوش  راوس  هک  مدرک  شهاوخ  ناشیا  زا  هچره  دیشک . 

هدایپ و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هیرذ  زا  يدیـس  یـشک  یمن  تلاـجخ  هک  مدرک  باـطخ  مدوخ  هب  دراد  رمک  هب  يزبس  لاـش  هک 
راوس امش  منک  یم  شهاوخ  اقآ !  مدرک  ضرعو  هتخادنا  نییاپ  ار  مدوخ  هدرک  عمج  ار  میاپ  تسد و  اروف  یشاب ،  راوس  وت  دشکب و  راسفا 

یناتساد تسا  ناتساد  نیا  ریظن  یناثلا 95 .  عیبر  خیرات 29  هب  دوبن ،  يربخ  یـسک  زا  هدید و  ناخ  رد  ار  مدوخ  هک  دوب  عقوم  نآ  دـیوش ، 
تبث هحفـص 175  یقیقح ،  مقتنم  باتک  رد  هک  ناشیا  هموقرم  هدیدرگ و  لقن  هتاکرب  تماد  یـشعرم  نیدلا  باهـش  دیـس  هّللا  تیآ  زا  هک 

ددرگ یم  لقن  اجنیا  تریصب  دیزم  يارب  تسا  هدش 

نابایب هدنامرد  زا  یسردایرف   - 130

هتفر و یم  دمحم  دیس  ترـضح  ترایز  يارب  ارماس  زا  هدایپ  یتقو  تسه  وا  ياوقت  دادس و  قدص و  هب  عطق  ملع و  لها  زا  هک  یلیلج  دیس 
 ، دسالا بلق  رد  مومـس  داب  ندیزو  یگنـسرگ و  هداعلا و  قوف  شطع  هطـساو  هب  دوخ  یگدنز  زا  سءای  زا  سپ  هدوب و  هدرک  مگ  ار  هداج 
وا بل  هب  یبآ  هزوک  صخش  نآ  دنیب  یم  یصخش  نماد  رب  ار  دوخ  رس  هدرک  زاب  مشچ  اتعفد  دوب ،  هداتفا  مرگ  ياهکاخ  يور  هدش  شوهیب 
هس ود  هدومن  زاب  ار  هرفس  ندش  باریس  زا  سپ  مدوب ،  هدیشچن  ییاراوگ  ینیریش و  رد  رمع  تدم  رد  یبآ  نینچ  دیوگ  یم  دیس  هدناسر ، 

هدب وشتسش  ار  دوخ  يراج  رهن  نیا  رد  دیس  ای  دومرف  دیس  هب  برع  نآ  هدومن و  لیم  اذغ  دیس  هدومرف  هیهت  دیـس  تهج  هب  نزرا  نان  صرق 
دومرف برع  دیدیسر .  نم  داد  هب  امـش  مدوب و  تکاله  هب  فرـشم  شطع  زا  نم  تسین  يرهن  اجنیا  اخاای !  مدرک  ضرع  دیوگ  یم  دیـس  . 

ییافـصاب رهن  مدید  مدـش  هجوتم  برع  صخـش  زا  هملک  نیا  رودـص  درجم  هب  دـیوگ  یم  راوگـشوخ ،  لالز و  يراج و  تسا و  بآ  نیا 
؟  يراد ار  اجک  دـصق  دیـس  اـی  دومرف  برع  لـصاحلا ،  مدوب .  فلت  هب  فرـشم  شطع  زا  نم  یکیدزن و  نیا  هب  رهن  مدرک  بجعت  تسا و 

ترضح هعقب  هیاس  کیدزن  مدید  دیوگ  یم  دیس  تسا ،  دمحمدیـس  مرح  نیا  دومرف  برع  دمحمدیـس ،  ترـضح  رهطم  مرح  درک  ضرع 
يدیاوف زا  لاحره  هب  دوب  دمحمدیـس  ات  يدایز  تفاسم  دوب و  هیـسداق  مدوب  هدرک  مگ  ار  هار  هک  ار  یلحم  هکنآ  لاح  متـسه و  دمحمدیس 

نآرق دنیوگ  یم  هک  یناسک  رب  دیدش  راکنا  دیجم و  نآرق  توالت  رد  دیدش  دیکءات  دوب  هدومرف  هرکاذم  برع  نآ  مدـق  دـنچ  نیا  رد  هک 
دیکءات اتیم و  ایح و  نیدلاو  ّرب  رد  دیکءات  زین  و  دـنا .  هدومن  ار  فیرحت  ثیداحا  لعج  هک  یتیاور  رب  دـندومرف  نیرفن  یتح  هدـش  فیرحت 

فیح دیـس  ای  دومرف  و  بشزامن .  رد  دیکءات  هیولع و  هیّرذ  مارتحا  رد  دـیکءات  اهنآ و  میظعت  اه و  هدازماما  همئا و  هکربتم  عاقب  ترایز  رد 
نوچ دیوگ  یم  دیس  دومرف .  مه  يرگید  ياهـشرافسو  دنیامنن  لمع  نیا  رب  تموادم  دننادب و  ام  هب  هتـسباو  ار  دوخ  هک  ملع  لها  زا  تسا 
 . دش دیدپان  مرظن  زا  اروف  مدینش ،  وا  زا  حیاصن  نیا  مدید و  وا  زا  هبیرغ  روما  نیا  هک  تسیک  برع  صخش  نیا  هک  درک  روطخ  مرظن  هب 

دتفا یم  شنماد  هب  نادمچ  دیلک   - 131

دتفا یم  شنماد  هب  نادمچ  دیلک 

دیدرگ پاچ  هتشذگ  تاحفص  رد  زین  ناشسکع  دیدرگ و  لقن  ناشیا  زا  يدنچ  ياهناتـساد  هک  ینورزاک  یلع  الم  جاح  یقتم  حلاص  دبع 
دومرف رسیم  دنوادخ  هک  جح  رفس  دومرف :  هلمج  نآ  زا  هلالج  لج  راگدیرفآ  ترـضح  تایانع  فاطلا و  اهاعد و  تباجا  زا  دراد  یبیاجع 
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یم هدج  هب  رگید  هقیقد  دنچ  هک  دندرک  نالعا  وگدنلب  هلیسو  هب  دیـسر  هک  هدج  کیدزن  مدومن ،  تکرح  هدج  يارب  تیوک  زا  امیپاوه  اب 
نوریب ار  نادـمچ  دـیلک  هک  مدومن  دوخ  بیج  رد  تسد  دـشاب ،  شیتـفت  هداـمآو  هتـشادرب  هارمه  ار  دوخ  نادـمچ  سکره  دـیاب  میـسر و 

نم اراگدرورپ !  مدرک  ضرع  مدـش ،  تحاران  تخـس  مرواـیب ،  هارمه  ما  هدرک  شومارف  لزنم  رد  هک  مدـش  هجوتم  تسین ،  مدـید  مرواـیب 
؟  منکچ دیلک  ندوبن  اب  تسنادمچ  رد  مه  یمارحا  سابل  موش .  مرُحم  تا  هناخ  لوخد  يارب  مهاوخ  یم  رگید  تعاس  متسه و  وت  نامهیم 
دیس موحرم  رـسپ  دوب (  هتـسشن  نم  يولهپ  هک  مقیفر  هک  يروط  هب  داتفا  نم  نماد  رد  دیلک  لاح  نآ  رد  هل  کیرـشال  يادخ  هب  دومرف  یم 
لیذ رد  مدروآ .  اجب  ار  يادـخ  رکـش  هتـشادرب  ار  دـیلک  متفگ  وا  هب  ار  بلطم  تقیقح  دوب ؟  هچ  دیـسرپ  دـش و  هجوتم  زاسنادـند )  نسح 

 . تسین یتفگش  ياج  یهلا  هتسیاش  هدنب  کی  زا  تاداع  قراوخ  تاوعد و  تباجا  مسق  نیا  دش  هتفگ  ناتساد 25 

صالخا رمع  کی  هجیتن 

يرادربنامرف یگدنب و  رد  ار  يرمع  مناد  یم  هدنب  هک  اجنآ  ات  دشاب  دیاب  داتفه  بیرق  شفیرـش  نس  هک  یلاعت  هّللا  هملـس  روبزم  یلع  جاح 
هبقارم و تسا  تلفغ  زا  زیهرپ  شتالاح  زا  هدنارذگ و  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  تیب  لها  راگدیرفآ و  ترـضح  تبحم  صالخا و  قدـص و  و 
دـسر و یم  برق  ماقم  هب  دـشاب  نینچ  وا  شور  هار و  هک  یـسک  تسین  یکـش  دراد و  ار  هنءاـش  لـج  تیدـحا  ترـضح  روضح  هظحـالم 

نیا مات  روهظ  تسا  گنت  ایند  ملاع  نوچ  تسا و  هلالج  لج  تیدحا  ترضح  تیاهن  یب  تردق  هب  ندیـسر  برق ،  راثآ  زا  تسا  راکـشآ 
سیقلب یتنطلـس  تخت  هک  ایخرب  نب  فصآ  باـنج  دـننام  دراد  مه  یتاروهظ  اـیند  نیمه  رد  یهاـگ  تسا و  نم  ؤم  گرم  زا  سپ  تردـق 

هدیسر لمن  هروس  ریسفت  رد  هک  یحرش  هب  تخاس  رضاح  نامیلس  ترضح  روضح  رد  ماش  رهش  زا  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  ار  ابس  هکلم 
 . تسا

درادیم هگن  اوه  رد  ار  هچب 

؟  تسا ربخ  هچ  دیـسرپ  دننک  یم  ادصورـس  دنعمج و  مدرم  هچوک  طسو  دید  تشذگ  یم  يا  هچوک  زا  حلاص  ناگدنب  زا  رفن  کی  يزور 
هچب انثا  نیا  رد  دتفیب  ماب  زا  دسرت  یم  دنک  یم  هلان  نویـش و  تسوا ،  بیقعت  رد  شردام  تسا  هتفر  ماب  تشپ  يا  هچب  هناخ  نیا  رد  دنتفگ 

دبع نآ  ات  دنام  یم  اوه  رد  هچب  ریگب ،  ار  وا  ایادخ !  دیوگ :  یم  حلاص  دبع  نآ  اروف  دتفا ،  یم  الاب  نآ  زا  هتـشاذگ  نادوان  يور  ار  شیاپ 
هدومرف یم  وا  دنسوب و  یم  ار  شیاپ  تسد و  هتفرگ  ار  وا  فارطا  دندید  نینچ  نوچ  مدرم  دناسر .  یم  شردام  هب  دریگ و  یم  اروا  حلاص 

دونـشب و ار  وا  ضرع  مه  دـنوادخ  رگا  هدوـمن  تعاـطا  گرزب  دـنوادخ  زا  يرمع  هک  يزجاـع  هدـنب  هدـشن ،  عـقاو  یمهم  زیچ  مدرم !  يا 
نم اب  سکره  دیامرف ( ( :  یم  دنوادخ  تسا ،  یـسدق  ثیدح  زا  تمـسق  نیا  شیامرف ،  نیا  هاوگ  دشابن .  یبیجع  دیامرف  اور  ار  شتجاح 

 ( . 85 مهد ( ) )  ماجنا  دیوگب  وا  هچره  مه  نم  دوش  رادربنامرف  عیطم و  ارم  سکره  مشاب و  نیشنمه  وا  اب  مه  نم  دوش  نیشنمه 

یقیقح هلبق  ع )  نیسح (  هب  ور   - 132

هتسشن سدقم  نحـص  رد  يزور  مدوب ،  البرک  ترایز  هب  قفوم  هک  یتاقوا  درک :  لقن  همحرلا  هیلع  درف  ملاع  رامعم  یلعلادبع  جاح  موحرم 
اب مدید  ییانب . ) )  تفگ ( (  مدیسرپ  وا  لغش  زا  یناسارخ .  نالف  تفگ  مدیـسرپ  ار  وا  مسا  دوب ،  هتـسشن  نم  کیدزن  مه  رفن  کی  مدوب ، 

تدم نیا  رد  متفگ  متسه .  ییانب  مرگرـس  فیرـش  ناکم  نیا  رد  تساهلاس  تفگ  رواجم ؟  ای  یتسه  راوز  مدیـسرپ  تسا ،  لغـش  مه  نم 
هب فرشم  نوچ  هدد و  ربق  هب  روهـشم  تسا  يربق  هلبق  تمـس  فیرـش  نحـص  هب  لصتم  تفگ :  نک ،  لقن  نم  يارب  يا  هدید  یبیاجع  رگا 
هب هدولاـش ،  ندـش  مکحم  يارب  مدوـمن و  مادـقا  نم  دـندومن و  هعجارم  نم  هـب  دـننک و  ریمعت  ار  نآ  دـندش  رـضاح  رفن  دـنچ  دوـب  یبارخ 

نوچ دنداد ،  ربخ  نم  هب  دیدرگ  راکشآ  دسج  رفح ،  يانثا  رد  دوب  ربق  کیدزن  هک  یتمـسق  دننکب ،  ار  ربق  فارطا  مداد  روتـسد  اهرگراک 
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مالّسلا هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  رهطم  ربق  هب  ور  شتروص  ینعی  هدیباوخ ؛  پچ  تمـس  هب  نکیل  تسا و  هزات  دسج  مدید  مدرک  هدهاشم 
ار هچنآ  تسا  ناتـساد  نیا  دـی  ؤم  مدـناسر .  ماـمتا  هب  ار  نآ  ریمعت  هدـناشوپ و  ار  ربق  تلاـح  ناـمه  هب  تسا و  هلبق  هب  ور  وا  تشپ  تسا و 

نیـسحلادبع خیـش  راوگرزب  همالع  ام  داتـسا  هک  هدومن  لقن  مالـسلاراد ) )  باتک ( (  رد  هماقم  هّللا  یلعا  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم 
فیرش نحص  ءزج  دیرخ و  ییاه  هناخ  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  رهطم  نحص  یبرغ  تمـس  هعـسوت  يارب  هماقم  هّللا  یلعا  ینارهت 

نآ رد  ار  دوخ  ناگدرم  مدرم  دـندز و  قاط  اـهنآ  يور  داد و  رارق  تمـسق  ناـمه  رد  تاوما  نفد  يارب  بادرـس  تصـش  بیرق  داد و  رارق 
ار لمحت  ییاناوت  نآ ،  رب  مدرم  روبع  ترثک  رثا  رد  اهبادرـس  يور  قاط  هک  دش  هتـسناد  تشذـگ  یتدـم  نوچ  دـندرک ،  یم  نفد  اهبادرس 

ماکحتـسا اب  هبترم  ود  ون  زا  دنرادرب و  ار  قاط  هک  دومرف  رما  خیـش  اذـل  دوش ،  تکاله  تمحز و  ببـس  دزیر و  ورف  تسا  نکمم  درادـن و 
رگید بادرس  دعب  دننک ،  انب  دننک و  بارخ  ار  یبادرس  دومرف  رما  دندوب  هدش  نفد  اهبادرس  رد  يرایـسب  تعامج  نوچ  دننک و  انب  يرتشیب 
کته دوشن و  فشک  هک  يرادـقم  هب  تخیر  یم  هدرم  دـسج  رب  كاـخ  تفر و  یم  نییاـپ  رفن  کـی  دـندرک  یم  بارخ  ار  یبادرـس  ره  و 

 ، اهدسج ندیناشوپ  يارب  دنتفر  نییاپ  نوچ  دوب  سدقم  حیرض  لباقم  هک  یبادرس  هب  دندیسر  ات  دندش  لوغشم  سپ  دوشن ،  تاوما  تمرح 
رارق هدوب  فیرـش  ربق  هب  ور  هک  ناشیاپ  ياج  هب  هدوب  برغ  تهج  رد  هک  ناشیاهرـس  تسه  تمـسق  نیا  رد  هک  ییاهدـسج  ماـمت  دـندید 

نآ دندرک و  یم  هدهاشم  ار  هبیجع  هرظنم  نیا  دـندمآ و  یم  يرامـش  یب  تعامج  دـندش  ربخ  مدرم  تسا .  برغ  تمـس  هب  اهاپ  هتفرگ و 
هک هدوب  شاقن  یناهفـصا  لیعامـسا  ازریماقآ  دسج  اهنآ  زا  یکی  هک  هدوب  دسج  هس  هدیدرگ  بلقنم  هدوب و  تمـسق  نیا  رد  هک  ییاهدسج 

رضاح مردپ  نفد  ماگنه  نم  هک  دهد  یم  یهاوگ  دنیب  یم  ار  ردپ  دسج  هرظنم  هک  یتقو  شرسپ  هدوب و  یشاقن  لوغشم  سدقم  نحـص  رد 
مدرم رب  دش  راکشآ  تسا و  حیرض  هب  ور  شرـس  منیب  یم  لاحلاو  دوب  سدقم  حیرـض  هب  ور  شیاهاپ  مدرک  نفد  هک  ار  مردپ  ندب  مدوب و 
همئا اـب  ترـشاعم  هقیرط  بدا و  هار  دنـسانشب  هک  ار  شناگدـنب  تسا  دـنوادخ  فرط  زا  یبیدءاـت  تیم  دـنچ  دـسج  عضو  رییغت  نیا  هکنیا 
نیا روهظ  زا  شیپ  یتدم  تفگ  درک و  لقن  نم  يارب  یناردنزام  نسحلاوبا  الم  جاح  یقتم  حلاص  لضاف  زور ،  نامه  رد  و  مالّسلا .  مهیلع 
نوچ مدـنزرف  هلاـخ  هحلاـص  هیقت  دوب :  نیا  باوخ  نآ  دـش و  راکـشآ  شریبعت  زورماو  مدوب  ناریح  نآ  ریبعت  رد  هک  مدـید  یباوخ  هزجعم 
هدـمآ شیپ  شیارب  هچنآ  شلاح و  زا  مدـید و  ار  وا  باوخ  رد  یبش  سپ  مدرک  نفد  فیرـش  نحـص  زا  تمـسق  نیمه  رد  ار  وا  دـش  توف 

ار میاپ  مناوت  یمن  هک  يدرک  نفد  یگنت  ناکم  رد  ارم  وت  هکنیا  زا  ریغ  متسه  یتمالـس  یبوخ و  تیفاع و  ریخ و  هب  تفگ  مدرک ،  شـسرپ 
زارد رهطم  ربق  تمس  هب  ار  اپ  متـسناد  هک  الا ن  ات  متـسنادن  ار  نآ  تهج  مدش  رادیب  نوچ  مراذگ .  وناز  رب  ار  مرـس  دیاب  امئاد  منک و  زارد 
تسا نآ  ناتساد  ود  نیا  زا  دافتـسم  تسا .  هدوب   1276 رفص هام  رد  هزجعم  نیا  تسا و  مالّـسلا  هیلع  ماما  سدق  تحاس  هب  یبدا  یب  ندرک 

دنامهفب ار  ناشیا  اب  بدا  میرکت و  مارتحا و  موزل  اه و  ماما  نءاـش  ماـقم و  ناناملـسم  هب  تیم  دـنچ  دـسج  عضو  رییغت  نیا  هب  دـنوادخ  هک 
ربق مارتحا  بدا و  تیاعر  دیاب  ردقچ  اه  هدنز  سپ  دشاب  مالّسلا  هیلع  ماما  ربق  هب  تیم  تشپ  ای  تیم  ياپ  تسین  یـضار  دنوادخ  هک  ییاج 

اهتناها فیرـش  ربق  نیا  هب  دنتـسناد و  یم  ناملـسم  ار  دوخ  هک  ار  یتعامج  باذع  دیامرف  دایز  دـنک و  تنعل  دـنوادخ  دـنیامنب .  ار  فیرش 
ندرک بارخ  يارب  درک  رومءام  ار  يا  هدع  هک  یسابع  لکوتم  اصوصخ  دنداد ،  یم  اه  هجنکش  هکلب  دندومن  یم  عنم  ار  شراوز  هدومن و 

خیـش هینیـسحلا  صئاـصخ  رد  هک  یلیـصفت  هب  تشاذـگ  دازآ  ار  راوز  لـکوتم  نیمه  تبقاـع  هکنآ  بیاـجع  زا  نآ و  راـثآ  ندرب  نیب  زا  و 
 . تسا هدش  رکذ  همحرلا  هیلع  يرتشوش 

دمآ تسد  هب  لبق  لاس  زا 1300  یملاس  دسج   - 133

يرافح رد  ددرگ :  یم  جرد  اجنیا  نآ  بلاطم  نیع  هک  هدش  رکذ  یبیجع  هیـضق  هرامش 9319  دادرم 1353  هبنشجنپ 3  ناهیک  همانزور  رد 
زا یکی  تایح ) )  یب  یب  هب ( (  قلعتم  دـسج  دـمآ .  تسد  هب  لبق  لاـس  زا 1300  یملاس  دسج  دندرک ،  دزی  رد  سانـشان  قراس  دـنچ  هک 

یکی تایح ) )  یب  یب  ربق ( (  هنابش  هقیتع  يایشا  تقرس  يارب  سانشان ،  قراس  دنچ  ناهیک  راگنربخ  دزی  تسا .  مالـساردص  رادمان  نانز 
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 ، تایح یب  یب  ربق  شبن  لابند  هب  دـندش .  وربور  يو  ملاس  دـسج  اب  دنتفاکـش و  دزی ،  جرهف  ياتـسور  رد  ار  مالـساردص  رادـمان  ناـنز  زا 
رنه گنهرف و  هرادا  سانشراک  دنداد و  عالطا  دزی  رنه  گنهرف و  هرادا  هب  ار  جرهف  يادهش  هاگترایز  هب  دربتسد  نایرج  جرهف ،  نایئاتسور 

فـشک دسج  دندرک .  دییءات  تایح ) )  یب  یب  هب ( (  ار  دسج  قلعت  ندوب و  ملاس  هدش ،  فشک  دـسج  ربق و  زا  يرادـید  نمـض  زین ،  دزی 
 . تسا هدنام  هتـسجرب  ًالماک  اهوربا  تروص و  هدـشن و  یـشالتم  زونه  هدـش ،  نفد  ادهـش  هاگترایز  رد  شیپ  لاس  دودح 1300  هک  هدـش 

دنلب هایـس و  ًالماک  دسج ،  رـس  ياهوم  یتح  دسیون :  یم  تسا  هدید  ار  هدش  فشک  دـسج  کیدزن ،  زا  دوخ  هک  دزی  رد  ناهیک  راگنربخ 
تایح یب  یب  هب ( (  قلعتم  دسج  ربق و  تفگ :  ربخ ،  نیا  دییءات  نمض  دزی ،  رنه  گنهرف و  هرادا  هژیو  سانشراک  هطورـشم ،  ياقآ  تسا . 
رضاح لاح  رد  دنا .  هتخادرپ  یتشترز  دوهی و  نایرکشل  اب  گنج  هب  ادهش  لحم  رد  هک  تسا  مالسا  نایرکشل  هتـسجرب  نانز  زا  یکی  ( ( ، 
دییءات نمض  زین ،  دزی  ناتسا  رنه  گنهرف و  هرادا  سیئر  ینابرد ،  ياقآ  تسا .  یگدیـسر  تحت  هطوبرم  تاماقم  هلیـسو  هب  رما ،  نایرج  ، 

نوماریپ قیقحت  یسررب و  مرگرس  نونکا  مه  ام ،  تسادهش و  مالسا و  نایرکـشل  هب  قلعتم  هدش ،  فشک  دسج  ربق و  تفگ :  عوضوم  نیا 
 ، ) ) راثآ نیا  هلمج  زا  تسا .  یناتساب  یخیرات و  رثا  دنچ  ياراد  هتفرگ و  رارق  دزی  يرتمولیک  یس  رد  جرهف ،  ياتسور  میتسه .  ارجام  نیا 
باتک رد  راثآ ،  نیا  داجیا  خـیرات  تسا .  ناییاتـسور  هاگترایز  دراد و  قلعت  مالـساردص  هب  هک  تسا  تایح ) )  یب  یب  ادهـش و  هاگترایز 

يا هقیتع  راثآ  هب  دربتسد  رطاخب  ناقراس  دنیوگ :  یم  جرهف  نایئاتسور  دوش .  یم  هداد  تبسن  مالـساردص  هب  زین  يدیفم ) )  دزی ( (  خیرات 
تسین مولعم  دنا و  هتفاکش  ار  تایح ) )  یب  یب  هاگمارآ ( (  تسا ،  هدش  یم  هتـشاذگ  ربق  رد  نارادرـس ،  رادمان و  دارفا  هارمه  ًالومعم  هک 

للع تسا :  هتـشون  نینچ  لبق  هرامـش  هلابند  رد  هرامش 9320  دادرم 1353 ،  هبنـش 5  ناهیک  رد  و  هن ؟  اـی  دـنا  هدروآ  تسد  هب  مه  يزیچ 
رد تاـیح ) )  یب  یب  ربـق ( (  شبن  يارجاـم  نوماریپ  قیقحت  ناـهیک  راـگنربخ  دزی  دوش  یم  یـسررب  لـبق  لاـس  دسج 1300  ندـنام  ملاس 

 ( ( تایح یب  یب  ربق ( (  تفرگ .  رارق  ییوجزاب  دروم  هاگترایز  نیا  مداـخ  دزی ،  يرمرادـناژ  فرط  زا  دراد و  همادا  دزی ،  جرهف  ياتـسور 
زا 1300 هک  تایح ) )  یب  یب  دسج ( (  دش و  رفح  سانـشان  قراس  دـنچ  هلیـسو  هب  شیپ  زور  دـنچ  دراد  رارق  دزی  جرهف  ياتـسور  رد  هک 

نانز زا  یکی  تایح  یب  یب  دـسج  دزی ،  لوئـسم  تاماقم  دـییءات  هبانب  دـمآ .  نوریب  كاخ  ریز  زا  تسا ،  هدـنام  ملاس  نونک  ات  شیپ  لاـس 
تاماقم هک  دش  مالعا  دزی  رد  زورما  تسا .  هدنام  ملاس  ًالماک  دسج ،  رس  ياهوم  اهوربا و  تلکسا ،  هدشن و  یشالتم  مالـساردص  رادمان 

دسج ندنام  ملاس  للع  و  تایح ) )  یب  یب  ربق ( (  شبن  یگنوگچ  هعلاطم  مرگرس  دزی ،  يرمرادناژ  فاقوا و  هرادا  رنه ،  گنهرف و  هرادا 
هتفرگ رارق  ییوجزاب  دروم  ادهـش  هاگترایز  مداخ  لحم ،  رد  دـش و  یگدیـسر  تساوخرد  ابتک  زین ،  دـیزی  يرمرادـناژ  فرط  زا  دنتـسه . 
یناسک تفگ :  تایح ) )  یب  یب  هب ( (  نآ  قلعت  دسج و  ندوب  ملاس  دییءات  نمض  دزی ،  رنه  گنهرف و  هرادا  سانشراک  هطورشم ،  تسا . 

دنا هدرک  يرادرب  كاخ  ار  ادهش  هاگترایز  هطقن  ود  ادتبا  دندرک ،  يرافح  هقیتع ،  ءایشا  نتفای  يارب  ار  تایح ) )  یب  یب  ربق ( (  هنابـش  هک 
ربق لخاد  زا  يا  هقیتع  ءایـشا  تسین  نشور  زونه  لاح ،  نیا  اب  دنا .  هدز  تسد  تایح ) )  یب  یب  ربق ( (  شبن  هب  دنا ،  هتفاین  يزیچ  نوچ  و 

مادـقا تسا ،  جرهف  نایئاتـسور  هاـگترایز  هک  تاـیح ) )  یب  یب  ربـق ( (  ندـناشوپ  يارب  يدوزب  دوزفا :  يو  هن .  اـی  تسا  هتفر  تقرـس  هـب 
 . دش دهاوخ 

هسیک هیام  لوپ  تکرب   - 134

داوج دمحم  یجاح  ياقآ  ناگتسب  زا  رفن  کی  هک  دنا  هتشاد  موقرم  ناهفصا  نکاس  تکرش  نسح  دمحم  جاح  ياقآ  رایخالا  ةدمع  بانج 
یتدم نم  هک  درک  لقن  هدنب  يارب  دوب ،  یبوخ  رایـسب  درم  تسا ، )  هدش  لقن  باتک  نیا  رد  ناشیا  زا  يررکم  ياهناتـساد  هک  يدابآدیب ( 

 ، یسوم دیـس  جاح  مان  هب  ناشیا  ياقفر  زا  هک  یـصخش  ناکد  برد  مورب  دندومرف  یم  اهحبـص  مدوب  موحرم  یجاح  ياقآ  تمدخ  مزالم 
دوب عقوم  نآ  لایر  متـشه  کی  هک  لوپ  جـنپ  اب  لایر  مهد  کی  هک  رانید  دـص  اـهزور  یـضعب  دابآدـیب ،  هلحم  رد  تشاد  يراـطع  ناـکد 
حبـص زا  دمآ  یم  سکره  ناشکرابم و  ياپ  ریز  کشود  ریز  دنتـشاذگ  یم  ناشیا  یجاح و  ياقآ  تمدخ  مدروآ  یم  متفرگ  یم  مریگب ، 
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کی دنداد .  یم  صاخـشا  هب  دندروآ و  یمرد  فلتخم  ياهلوپ  کشود و  نامه  ریز  دندرب  یم  تسد  ناشیا  هتـشذگ ،  بش  زا  يردـق  ات 
هب هک  ار  یلوپ  ادعب  میآ و  یم  امـش  تمدـخ  هب  رید  هب  رید  نم  هکنیا  رب  منک  ضرع  ناشیا  تمدـخ  تفگ  نم  هب  ناشیا  هداز  هریـشمه  زور 

داـیز مک و  هک  نم  دـندومرف  مدرک  ضرع  ناـشیا  هب  رتمک .  نم  هب  دـیا و  هداد  رتشیب  نارگید  هب  منیب  یم  منک  یم  هظحـالم  دـیهد  یم  نم 
هک یعقوم  ات  مدینش  دندوب  هدش  هجوتم  هک  رفن  دنچ  زا  ریقح  و  مهد .  یم  سکره  يارب  دمآ  هچره  منک  یم  کشود  ریز  تسد  منک  یمن 

 . دنا هدش  یمن  لوپ  یب  ناشیا  لوپ  تکرب  زا  دنتشاد  یم  هاگن  دندرک  یم  تمحرم  هسیک ،  هیام  ناونع  هب  هک  ناشیا  لوپ 

زپشآ دمحا  يدهشم  تیاکح   - 135

هک زپشآ  دمحا  يدهشم  زا  درک  لقن  دوب  دابآدیب  هلحم  رد  شبطم  هک  هّللا  تیاده  رتکد  ناشیا  هریشمه  رهوش  هک  دنا  هدومرف  موقرم  زین  و 
تمدـخ مورب  متـشادرب  ینایرب  ياذـغ  يروف  میامن ،  لسغ  متـسناوتن  مدوب و  تبانج  لاح  رد  زور  کی  هک  دوب  دابآدـیب  هلحم  رد  شناکد 

لـسغ ارچ  دـندوب  هدومرف  وا  مالـس  باوج  زا  سپ  ناشیا  هدوب  وا  ناکد  کیدزن  دابآدـیب و  رد  ناـشلزنم  هک  داوج  دـمحم  یجاـح  باـنج 
هک هدرک  رکف  شدوخ  شیپ  دـمحا  يدهـشم  ربـب .  يا  هدروآ  هک  ییاذـغ  نکن و  لـمع  روـط  نیا  رگید  تناـکد ،  برد  يا  هدـمآ  هدرکن 

ياذـغ ناکد و  برد  مدـمآ  تبانج  لاح  رد  هدرکن  لسغ  اصوصخم  زور  کی  دـیوگ  یم  هدـش ،  عقاو  قباـطم  دـنا و  هدز  سدـح  ناـشیا 
روط نیا  ارچ  ایم !  ناکد  برد  هدرکن  لـسغ  متفگن  دـندومرف  مشوگ  رد  دـندرک و  ادـص  ارم  ناـشیا  مدرب ،  یجاـح  ياـقآ  روضح  یناـیرب 

مروخب ار  اذغ  نیا  مناوت  یمن  نم  ربب  مه  ار  اذغ  ورب و  يدرک ؟ 

دنک یم  یناوخ  هضور  یگنرف   - 136

ياقآ لزنم  مرحم  لبق 14  لاس  هاجنپ  هک :  دیامرف  یم  لقن  دش  رکذ  ناشیا  زا  ییاهناتـساد  هک  يراهدنق  يولوم  نسح  دمحم  خیـش  بانج 
زا یمرحم  هام  رد  هک  دومن  تیاکح  ظعاو  رقاب  دمحم  خیش  روفغم  موحرم  دهشم ،  هاگدیع  رد  مالّسلا  هیلع  يوضر  سدقم  هناتـسآ  طباض 

شورفرهاوج رفن  کی  مرحم  لوا  بش  متفر .  مدش و  توعد  يرادازع  هماقا  هضور و  ندـناوخ  يارب  سیراپ  میقم  یناریا  ياهرجات  بناج 
ناوخ هضور  خیـش  مراد !  يرذـن  نم  هک  درک  اّنمت  اهنآ  زا  دـمآ و  مدوب  اجنآ  نم  هک  اـه  یناریا  زکرم  رد  دوخ  رـسپ  هجوز و  اـب  يوسنارف 

اهیناریا هضور  زا  نوچ  مدومن  لوبق  دنتفرگ  هزاجا  نم  زا  نیرـضاح  دناوخب .  هضور  نم  يارب  هک  دیروایب  بش  هد  سردآ ،  نیا  هب  ار  دوخ 
 . دندرک هیرگ  هدومن و  هدافتـسا  نانطومه  مدناوخ  هضور  سلجم  کی  دندرب ،  شا  هناخ  هب  يوسنارف  اب  هتـشادرب  ارم  نیرـضاح  مدوب  غراف 

نیمه هب  اعوسات  بش  ات  دندومن  یمن  ار  همجرت  ياضاقت  دندیمهف و  یمن  یـسراف  دنداد ،  یم  شوگ  مومهم  مومغم و  شلیماف  يوسنارف و 
دمآ ادرف  میتفرن  يوسنارف  لزنم  هسدـقم ،  هیحان  ترایز  هدراو و  ياهاعد  ندـناوخ  هبحتـسم و  لامعا  هطـساو  هب  اروشاـع  بش  دوب .  لاونم 
بـش ياج  هب  مهدزای  بش  يارب  سپ  درک  اضاقت  دش و  عناق  میتشاد  یبهذم  هژیو  لامعا  اروشاع  بش  رد  ام  هک  میدروآ  رذـع  دوب  لولمو 

دوخ رذن  ببس  ات  منک  یمن  لوبق  متفگ  دروآ ،  میارب  الط  هریل  دصکی  دش  مامت  هک  هضور  دوش .  لماک  نم  رذن  بش  هد  ات  دییایب  هتـشذگ 
مدیسر گرم  دح  هب  هصغ  زا  درب ،  دزد  دوب  ما  هیامرس  مامت  هک  ار  متارهاوج  هچقودنص  یئبمب  رد  هتشذگ  لاس  مرحم  تفگ :  دییوگن .  ار 

یم روبع  هدز  ریجنز  هنیس و  هنهرب  ياپ  رـس و  هدرک  نوریب  حانجلاوذ  ناناملـسم  دوب و  عیـسو  هداج  نم  هفرغ  ریز  رد  متـشاد ،  هتکـس  میب  ، 
تارهاوج دوخ  تمارک  هب  رگا  هک  مدرک  رذـن  ازع  بحاص  اب  مدـش ،  يرادازع  لوغـشم  نارادازع  نیب  هدـمآ  دورف  هلپ  زا  مه  نم  دـندرک ، 

یـصخش مدومیپ  یمدق  دـنچ  مزادرپ .  یم  ار  یناوخ  هضور  رذـن  الط  هریل  دـص  مشاب  اجره  هدـنیآ  لاس  دـناسرب  نم  هب  ار  ما  هدـش  تقرس 
هب مداد و  همادا  ار  نتفر  هار  يرادقم  دش ،  شوخ  ملاح  تخیرگ  داد و  متسد  هب  ار  هچقودنـص  هدیرپ ،  گنر  گنت و  سفن  اب  دمآ  میولهپ 
 : رعـش هّللادـبعابا !  ای  یماو  تنا  یباـب  دوب  هدرکن  فرـصت  دزد  مهار  هناد  کـی  مدرمـش  مدرک و  زاـب  ار  هچقودنـص  مدـش ،  دراو  ما  هناـخ 

ءادهشلادیس ترضح  هب  لسوت  رثا  رد  هک  یناملسمریغ  دارفا  هک  دش  هتفگ  ًالبق  يراد  رظن  نانمـشد  اب  هک  وت  مورحم  ینک  اجک  ار  ناتـسود 
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رد ترضح  نآ  اب  هک  دنتسه  يدارفا  اهتسرپ  تب  هفیاط  زا  دنه  رد  هک  ییاج  ات  دنناوارف  هدش  اور  ناشتجاح  لح و  ناشلکـشم  مالّـسلا  هیلع 
دنیامن و فرصم  رفص  مرحم و  يرادازع  رد  ات  دننک  یم  نایعیش  میلـست  دوش  یم  ترـضح  نآ  مهـس  هچنآ  دنراد و  تکرـش  هنایلاس  عفانم 

دسر یم  نآ  هب  يویند  ياهتجاح  هب  ندیسر  يارب  دوش  لسوتم  ترضح  نآ  هب  سکره  يرآ  دنا .  هتخانـش  تکرب  بجوم  ار  تکرـش  نیا 
تداعس تاجرد  هب  ندیسر  خزود و  تمایق و  خزرب و  ياهیتخـس  زا  تاجن  تعافـش و  تمحر و  ترفغم و  نامیا و  وا  زا  سکره  هچنانچ 

دشن و مورحم  دیبسچ  وت  فطل  نماد  هب  هک  یسک  هدیسر  ترضح  نآ  ترایز  رد  هچنانچ  دش  دهاوخ  هداد  وا  هب  اعطق  دهاوخ  ار  تشهب  و 
 ( 86 تسا (  ناما  رد  دش  هدنهانپ  وت  هب  هکره 

ینکشدهع راوگان  ماجرف   - 137

ناضمر كرابم  هام  دوب ،  هدمآ  سدقمدهـشم  هب  نیظعاولاوبا  مالـسالاریصن  مایا  نامه  رد  دومرف  لقن  یلاعت  هّللا  هملـس  يولوم  بانج  زینو 
دومن تیاکح  دوب  هدـید  مالّـسلا  هیلع  يوضر  كرابم  مرح  رد  هک  نرق  نیا  لیاوا  تازجعم  زا  یبش  تفر ،  یم  ربنم  داشرهوگ  دجـسم  رد 

اب هک  دندوب  هدومن  نامیپ  دهع و  مهاب  دندوب  نارهت  نایعا  زا  یکی  حاکن  هلابح  رد  دندوب و  مالّسلا  هیلع  ینیـسح  مه و  اب  هک  هجوز  ود  هک 
هنتف یمامن و  تنایخ و  تیاعـس و  رهوش  دزن  كرت و  ار  يرگووه ) )  رفن ( (  کی  يرـسمه  تباقر  نیک و  کـشر و  دنـشاب و  فاـص  مه 
هیلع اضر  ماما  دنک ،  ینکـشدهع  مادـکره  رگا  دـشاب  هاوگ  نماض و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ناشنیب  رد  دـننکن و  اررگیدـکی  يزیگنا 

دش و روک  هتفه  نامه  رد  دومن ،  تنایخ  دوخ  دهع  مه  هب  درک و  ینکشدهع  نز  ود  نآ  زا  یکی  یتدم  زا  سپ  دیامن .  روک  ار  وا  مالّـسلا 
هک درک  تیاکح  دوب ،  نز  نآ  صاخ  ناوخ  هضور  روکذم ،  مالسالاریصن  دیایب .  دهـشم  هب  تفرگ  میمـصت  درکن .  هدیاف  شا  هبانا  هبوت و 
زا يا  هدعو  میداد  ماجنا  دوب  نز  نآ  تردق  ياهتنم  هک  يراز  عرـضت و  هیعدا و  زا  هچنآ  میدوب  كرابم  مرح  رـس  يالاب  لیخد  بش  لهچ 

هناسویءام هدومن و  عادو  ترایز  مکی  لهچ و  بش  دشن ،  راکـشآ  افـش  زا  يرثا  میدرک  حبـص  وا  اب  ار  بشره  لاح  لها  املع و  تاداس و 
نآ همه  نیرضاح  تشذگ ،  نز  نآ  رـس  يالاب  زا  دش  رهاظ  سدقم  حیرـض  زا  يرون  رجف  عولط  میوش .  نارهت  مزاع  ادرف  میتفرگ  میمـصت 

ندز و فک  يادص  ناهگان  تشذگ  هرجنپ  زا  رون  تفای ،  افش  مناخ  نآ  هک  دندرک  نیقی  همه  دش ،  هداتسرف  دنلب  ياهتاولـص  هدید  ار  رون 
يروک هب  اهلاس  هکنیا  اب  دش  انیب  شمشچ  ود  ره  هتفای ،  افش  یلباک  راوز  روک  نز  هریپ  میدید  میتفر  همه  دش ،  دنلب  هدایـسلاراد  زا  تاولص 

 ، دوب هدومن  لـسوت  اـعد و  هن  دوب و  هدـش  لـیخد  هن  تقو  نآ  رد  دوخ  يافـش  يارب  ادـبا  دوـب و  هدـش  تداـع  يروـک  شیارب  هدرب و  رـسب 
يداع روما  رد  ار  ادخ  هفیلخ  تنامـض  دهع و  هک  دیناهاگآ  ار  مدرم  داد و  ناشن  مدرم  ام و  سویءام و  مناخ  هب  ار  تماما  تردق  دـنوادخ 

دهع ضقن  هانگ  یگرزب  دوش  یم  هتسناد  یبوخ  هب  ناتساد  نیا  زا  دننکن .  تنایخ  هدوب  دنبیاپ  دوخ  مسق  دهع و  هب  دنرامشن و  تسـس  دوخ 
دنچره دروآ ،  اجب  تسکش و  ار  دوخ  دهع  سپس  دنک ،  كرت  ار  هانگ  نالف  هک  درک  دهع  ادخ  اب  هک  یسک  ینعی  ماما ؛  لوسر و  ادخاب و 
نتـسناد يارب  دـش و  دـهاوخ  یهلا  تخـس  ياهتبوقع  راوازـس  هک  دوش  یم  يا  هریبک  هانگ  دـهع ،  ضقن  هطـساو  هب  هدوب  هریغـص  هانگ  نآ 
هراچیب نز  نآ  هک  دوش  هتفگ  رگا  ناتـساد  نیا  صوصخ  رد  دوش .  هعجارم  هریبک  ناهانگ  باتک  هب  نآ  باذع  یتخـس  هانگ و  نیا  یگرزب 

اعد شا  هرابرد  مه  نارگید  هدرک و  یم  هلان  بش  لهچ  هدیدرگ ،  هدنهانپ  موصعم  ماما  نآ  هب  هدش و  نامیشپ  دوخ  هانگ  زا  يروک  زا  سپ 
رد تفاین ؟  افـش  شمـشچ  هدشن و  هتفریذپ  شا  هبوت  ارچ  سپ  هدرکن  هانگ  هک  تسا  نیا  لثم  درک  هبوت  یهانگ  زا  هک  یـسک  دندرک و  یم 

تهج زا  هدرک  هک  یهاـنگ  زا  یـصخش  هک  تسا  نآ  هبوت  اریز  هدوب ؛  دوجوم  نز  نآ  رد  تسین  مولعم  هبوت  تقیقح  ًـالوا :  مییوگ  باوج 
تهج زا  اهنت  رگا  سپ  دـشاب  هتـشاد  نآ  كرت  رب  مزع  ددرگ و  نالان  هدز و  ترـسح  نامیـشپ و  هدومن  دوخ  راگدرورپ  رما  تفلاخم  هکنیا 
یکاب راـگدرورپ  رما  تفلاـخم  زا  دـشابن  تبوقع  نآ  رگا  هک  تسا  يروط  شلاـح  ینعی  تسین ؛  یقیقح  هبوت  دـشاب  نامیـشپ  نآ  تبوقع 

 ) دزن هک  تسا  نیا  شا  هبوت  یلوبق  طرش  دشاب ،  مه  یقیقح  هبوت  هکنیا  ضرف  رب  ایناث :  دوش .  هتفریذپ  ات  تسین  هانگ  زا  وا  هبوت  سپ  درادن 
 : اثلاث دروآرد .  حالـص  هب  هدرک  هک  یمامن  داسف و  دروآ و  تسد  هب  ار  شا  هدیجنر  لد  دـنک و  یهاوخرذـع  وا  زا  هتفر  دوخ  يووه ) )  ) 
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دنکن یهاتوک  نآ  يادا  رد  دـیاب  دـناوتب  ات  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  هراـفک  تسکـش  ار  نآ  سپـس  تسب و  يدـهع  دـنوادخ  اـب  هک  یـسک 
 ( تسا ندومن  ریس  ار  هنسرگ  تصش  ای  نتفرگ  هزور  زور  تصش  ای  ندرک  دازآ  هدنب  کی  ینکشدهع  هرافک  دوش (  یمن  هدیزرمآ  هنرگو 
اه ماما  فیرـش  حور  ادـخ و  دـننادب  ات  نارگید  نز و  نآ  هراب  رد  راگدرورپ  فرط  زا  هدوب  یفطل  نز  نآ  مشچ  نتفاین  افـش  مییوگ  اعبار : 

ِعِـضْوَم یف  تسا ( ( :  نیمحارلا  محرا  هک  يروطنامه  تسین و  هدیـشوپ  اهنآ  زا  يزیچ  دـنرظان و  ناگدـنب  لاـمعا  رب  دنرـضاح و  اـج  همه 
هاـنگ رب  رگید  اـنعم ،  نیا  نتـسناد  زا  سپ  و  ِۀَـمِقََّنلاَو ) )  ِلاـکَّنلا  ِعِـضْوَم  یف  تسا ( (  نَیِبقاعُْملاُّدَـشَا ) )  نـینچمه ( (  ِۀَـمْحرَّلاَو ) )  ِوـْفَْعلا 

 . دنشاب ساره  رد  شرهق  زا  دنیامنن و  تءارج 

دراب یم  یهام  نامسآ  زا   - 138

نامـسآ زا  یهام  هناد  کی  مدـید  مدوخ  نآ  نایم  رد  دـمآ  يدـیدش  ناراب  دوب ،  هلاس  تشه  نم  نس  هک  دومرف  لـقن  يولوم  باـنج  زین  و 
هار زا  متـسناوتن  نم  دوب و  مود  گنج  ناـمز  هک  يرفـس  رد  نیا ،  ریظن  دروخ .  ار  نآ  دـمآ و  يا  هبرگ  هک  دیـشکن  لوط  هقیقد  مین  داـتفا ، 

ببس هب  هقوذآ  ندیسرن  هطـساو  هب  هتفه  کی  دنتفگ  رتاوت  هب  نیرحب  نامدرم  مدمآ ،  دورف  نیرحب  مدرک و  تکرح  هرایط  اب  میایب ،  ناریا ، 
میدرک و عوجر  هینیسح  دجسم ،  هب  ام  همه  دش ،  صالخ  زین  سدع  جنرب و  دوخن و  زا  ام  تابوبح  همه  میدوب ،  هنـسرگ  ام  گنج ،  عوقو 

ياهیهام مامت  دیراب  ام  رب  یهام  زا  یبیجع  ناراب  دیدرگ و  لدبم  ربا  هب  دش و  دـنلب  ایرد  نایم  زا  يراخب  میدرک  هدـهاشم  میدـش و  لسوتم 
 . دیسر هقوذآ  ام  يارب  ات  درک  نیمءات  ار  ام  قازرا  هتفه  کی  تدم  هب  هک  العا 

ایرد نایم  رد  یندیماشآ  بآ   - 139

لقن میارب  مدوب  فرـشم  جـح  موحرم  نآ  اب  لبق  لاس  رد 35  ابیرقت  هک  یتیوک  دـمحم  جاح  موحرم  ار  يراهدـنق  بانج  ناتـساد  نیا  ریظن 
هتفه کی  تدـم  رد  دـیاب  هدـعاق  بسح  هب  درک  تکرح  یبود  دـصق  هب  یئبمب  زا  هدومن  دوخ  یتشک  راب  لیگران  میومعرـسپ  یتقو  درک : 
سپ میتفرگ .  ناشیارب  میحرت  سلجم  دنا  هدرم  ناهارمه  اب  هدش و  قرغ  هک  میدرک  نیقی  دشن  يربخ  وا  زا  تشذگ و  هتفه  هس  یلو  دـسرب 

دندناسر لحاس  هب  ار  دوخ  وراپ  هلیسو  هب  تشادن و  هدرپ  هتـسکش و  نآ  كرید  هک  یلاح  رد  دش  رادومن  ایرد  رد  اهنآ  یتشک  هام  کی  زا 
هک یتشک  كرید  هک  يروطب  دـش  یبیجع  نافوط  هاگان  میدـش  نوریب  یئبمب  زا  هک  زور  کی  دـنتفگ  دـنداد و  شرازگ  ار  دوخ  تـالاح  ، 
یم تکرح  رتمولیک  دنچ  يزور  وراپ  هلیـسو  هب  راچان  هب  ایرد  ندش  مارآ  زا  سپ  دـش و  هراپ  هراپ  هدرپ  تسکـش و  دوب  لصتم  نآ  هب  هدرپ 

اه لیگران  هکنیا  ات  میدومن  یم  شطع  عفر  نآ  طسو  عیام  زا  هتسکش و  ار  اه  لیگران  راچان  هب  دش  مامت  ام  بورـشم  بآ  هکنیا  ات  میدرک 
ناهگان ندرم .  هدامآ  میدش و  رـضتحم  دـننامب  هک  يروط  هب  میداتفا  تکرح  سح و  زا  شطع  یتخـس  امرگ و  تدـش  زا  دـش و  مامت  مه 

مینک تکرح  میتسناوت  دیـسر  ام  نورد  هب  هک  ناراب  تارطق  هدومن و  زاب  ار  دوخ  نهد  دومن ،  ندـیراب  هب  عورـش  نامرـس  يالاب  يربا  هعطق 
ار دوخ  وراپ  هلیـسو  هب  هک  زورما  ات  تفر و  ربا  دش و  رپ  مخ  هکنیا  ات  میتخیر  یم  مخ  رد  دش و  یم  رپ  ناراب  زا  ات  میدراذـگ  ار  اهفرظ  سپ 

 . دش مامت  بآ  میدناسر  یبود  هب 

دصقم هب  ندیسر  نادنز و  زا  تاجن   - 140

زا الاح  هک  سدقمدهشم  اپ  نییاپ  هسردم  رد  يریبز  ياقآ  مان  هب  يا  هلاس  هدزناش  يامیـس  شوخ  ناوج  دومرف  لقن  يولوم  بانج  نینچمه 
ترـضح ترایز  هب  یلیخ  نابرق .  رطف و  دـیع  زج  دوب  هزور  ابلاغ  دـباع  دـهاز  ناوج  نیا  دـمآ ،  یم  یلـسوت  ربنق  خیـش  دزن  تسا  هتفر  نیب 

نآ زا  دش  یم  لمحتم  ار  يدایز  تامحز  دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  دوب  دـنمقالع  فهک  باحـصا  ترایز  هجرف و  یلاعت  هّللا  لجع  تجح 
 ، مدروخ یم  مدیبوک و  یم  دوخن  درآ  تسد  فک  هزادنا  هب  مه  نآ  راطفا  تقو  هب  رگم  مدروخ  یمن  اذـغ  زور  هنابـش  لهچ  دـیوگ  هلمج 
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درک یم  ییوجلد  اهمیتی  زا  داد  یم  ارقف  هب  ار  نآ  دیسر  یم  شتـسد  هب  يرـصتخم  لوپ  رگا  دوب  نیا  وا  کین  تافـص  زا  دوب  نیمه  میاذغ 
يادـتبا رد  هک  دوـب  یهلا  فـطل  مدرک ،  تاـقالم  ـالبرک  رد  لاـس  راـهچ  هس  زا  سپ  ار  وا  درک .  یم  تبظاوـمو  درب  یم  ماـمح  ار  اـهلچک 

اجنآ رد  ار  يریبز  ياقآ  دوب ،  یسوط  دجسم  دزن  يراهدنق  ربکا  یلع  ازریم  مردپ  لزنم  تفرگ و  غارس  مردپ  زا  فرـشا  فجن  هب  شدورو 
ای فهک  باحصا  تاقالم  هب  هکنآ  زا  شیپ  مدیسر  مدوخ  دارم  هب  هک  رکش  ار  يادخ  درک :  فیرعت  نینچ  ار  دوخ  هیـضق  مدرک و  تاقالم 

قارع زرم  هیرظنم  هب  ات  میدوب  هار  رد  هدایپ  زور  ُهن  تدـم  مدرک ،  تکرح  قارع  دـصقم  هب  سدقمدهـشم  زا  مردام  اب  مورب  ءارـضخ  هریزج 
یم البرک  هب  میدوب و  دهـشم  میدـهاز ،  میتسه ،  ریقف  ام  میتفگ  یم  میدوب ،  سوبحم  هیرظنم  رد  زور  هدـفه  دـنتفرگ و  ار  ام  اجنآ  مدیـسر 

زا رکنم  ءاشحف و  دننک ،  یم  تسیاشان  ياهراک  نانابهگن  میدـید  یم  میدـش ،  لسوتم  جـع )  نامز (  ماما  هب  دـنتفریذپن .  ام  زا  یلو  میور 
هک يزور  میتفرگ .  یم  ناشیا  زا  رارطـضا  يور  زا  دـنداد  یم  ام  هب  هک  امرخ  نان و  یهاگهاگ  دـش ،  یم  ردـک  نامبلق  دز ،  یمرـس  ناـنآ 

بلج دیـشک  یم  قتن  شرون  هک  ینارون  یلیخ  يدیـس  داتـسیا ،  رد  شیپ  دمآ  ینیـشام  مدید  هبترمکی  دش  رتشیب  ما  هیرگ  رتدایز و  ملـسوت 
دومرف دز  نامیادص  ینارون  ياقآ  نآ  تسا .  هدش  ادـیپ  ناشیارب  ینتورف  تهب و  تلاح  همه  مدـید  مدرک  هاگن  اهنکراک  هب  دومن ،  مهجوت 

یم میتسه و  سوبحم  اجنیا  مردام  نم و  تسا  زور  هدـفه  کنیا  مدرک  ضرع  نم  دـینک ؟  یم  هچ  امـش  دومرف  متفر  شدزن  اجنیا ،  دـییایب 
 ، دـش ادـیپ  رفن  ود  ياج  یلو  دوبن  اج  لوا  مدروآ  ار  مردام  دینیـشنب ،  نیـشام  نایم  روایب  مه  ار  تردام  ورب  دومرف  میورب .  البرک  میهاوخ 

نیـشام تکرح  زا  يا  هقیقد  هد  هزادنا  هب  دنتـشادن .  نتفگ  نخـس  يارای  مادـکچیه  مدرک  یم  هاگن  ار  اهنکراک  دوب ،  عطاس  یـشوخ  يوب 
 . میدید نیمظاک  رد  امرفنامرف  يارسناوراک  دزن  ار  دوخ  هک  دوب  هتشذگن 

بیجع یباوخ  و  ع )  نینم (  ؤملاریما  حدم  رد  يا  هدیصق   - 141

نوهرم یناوج  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تاـضویف  زا  مدوب  سدقمدهـشم  نکاـس  هدـنب  دومرف :  یم  لـقن  نینچ  يولوم  باـنج  زین  و 
خیـش یناچوق و  اضردیـس  يدـنواهن و  ربکا  یلع  خیـش  موحرم  مزالم  دوب ،  باذـج  مربنم  رتدایز .  دوخ  تیلباق  زا  فو و  ؤر  ماما  ناـسحا 

راهدنق و ناتسکاپ و  زا  دهـشم  ریغ  فارطا  هب  ارم  ناشیا  مدوب ،  ینایتشآ  یـضترم  خیـش  يدرونجب و  یـضترم  خیـش  یناچوق و  یلعناضمر 
یلع خیش  دوب ،  هدش  برغم  ناذا  هزات  مدش ،  داشرهوگ  دجسم  دراو  مدرک  تعجارم  دهشم  هب  ماگنه  بش  یتقو  رد  دنداتـسرف ،  یم  هریغ 

 ، دیـشک یم  هیفنا  میدرک  هقناعم  دش ،  ایوج  ارم  تالاح  مدیـسر ،  شتمدخ  هب  زامن  ندش  مامت  زا  سپ  دش ،  زامن  لوغـشم  يدـنواهن  ربکا 
ار رعش  ود  نیا  شیادتبا  تشاذگ و  ار  هضور  کی  همدقم  يانب  داتـسیا و  يرال  ماوق  جاح  موحرم  تصرف  نیا  رد  داد ،  نم  هب  ار  شا  هیفنا 

ٌرََـصبَو ٌرُون  ُبِجاْولاَو  َوُـه  َرَهَظَو  یّلََجت  ِهیف  ُهُّبَر  ٌرََـشب  َفـْیَک  ٌرََـشب  ُّیلَع  اـه  رعـش :  مدوـب .  هدینـشن  ار  راعـشا  نیا  نآ  زا  شیپ  نم  هک  دـناوخ 
مشوگ کی  وا و  تبحص  هب  مشوگ  کی  دنک  یم  تبحص  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  ياقآ  دش ،  بلقنم  هدنب  لاح  ٌرَمَقَو  ٌسْمَش  ُءَْدبَْملاَوَوُه 

عبط مدوخ  رد  مدوب  اهنت  مدمآ ،  هناخ  هب  بلقنم  لاح  اب  دناوخن .  راعشا  نیا  زا  رگید  رعش  ود  نیا  اب  هکنآ  دوصقم  ماوق ،  جاح  تبحـص  هب 
امب یلک  لقع  َرَهَظَو  یّلََجت  ِهیف  ُهُّبَر  ٌرََشب  َْفیَک  ٌرََشب  ُّیلَع  اه  رعش :  مدرک .  نیمضت  رکش  ریش و  ار  راعشا  نآ  متشادرب  ار  دادم  متفای .  ییاسر 

رـشحم ادیوه  دومنب  قشع  رگخا  اهلدب  دنکفا  قشع  ٌرَمَقَو  ٌسْمَـش  ُءَدـْبَْملاَوَوُه  ٌرََـصبَو  ٌرُون  ُبِجاْولاَو  َوُه  ِرَمَْقلاَک  ُِّیلَع  ِسْمَّشلَاک  اَنَا  ربخ  داد 
تدابع مخت  یقح  رگ  تشرس  هک  مدآ  لگ  سپ  يرـشب  َرَهَظَو  یّلََجت  ِهیف  ُهُّبَر  ٌرََـشب  َْفیَک  ٌرََـشب  ُّیلَع  اه  رعـش :  ردیح  هّللادسا  دوب  هچ  قشع 

روح ملگ  تشخ و  دوش  ات  تشخ  لـگ و  نیا  رظن  هب  نک  اـیمیک  تشنک  رید و  ره  هزیوآ  تیوم  تشهب  تشه  ره  هنیئآ  تیور  تشکب  هک 
اه رواد  دزن  هب  میرآ  هدجـس  رحـس  ماش و  ره  وت  بارحم  هب  هک  تشون  هنوگنیا  نم  قشمرـس  قشع  تشز  یلاـغ  یبصاـن و  مین  نم  تشرس 
زا مهوا  تسا  هاج  بحم  هک  عرشتم  تسا  هّللا  تافص  هّللا  تسین  تسا  هّللا  یلع  هک  یلاغ  تفگ  َرَهَظَو  یّلََجت  ِهیف  ُهُّبَر  ٌرََشب  َْفیَک  ٌرََـشب  ُِّیلَع 

نافرع هلبق  نآ  هب  ور  تسا  هاگرد  شیلع  دمحا  رهـش  تسا  هاشنهاش  هلبق  زا  لفاغ  تسا  هاگآ  رجح  تیب  زا  بوخ  تسا  هاچ  رد  يربخ  یب 
دوجو ناتـسلگ  يازفا  قنور  دوبعم  رـس  نزخم  يا  یلع  رهظو  یلجت  هیف  هبر  رـشب  فیک  رـشب  یلع  اه  رعـش :  روآ  نآرقز  لامعا  سرد  روآ 
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زا ضرغ  دوصقم  شدوب  وت  هب  يزاـب  قشع  دوشگب  یتـسه  رد  نوچ  تقلاـخ  دوعـص  سوقارت  هفوک  دجـسم  دوعـسم  تلوزن  سوق  زا  هبعک 
َْفیَک ٌرََـشب  ُّیلَع  اه  رـشب  نج و  یلع  حدم  زا  زجاع  ردیح  حـیدم  هب  میوگ  هچ  نم  دوج  هرفـس  ناهج  هب  دـیاشگ  ات  دوب  نیا  تبحم  قشع و 

تربنق یلع  ای  الیواو  شرد  دنارب ز  رو  اقوشاو  دهد  راب  شرگا  هاش  يا  ربنق  هب  هدروآ  هانپ  هابت  همان  هیـسور  نسح  َرَهَظَو  یّلََجت  ِهیف  ُهُّبَر  ٌرََـشب 
رثوک ربنق  تنج و  میلع  ردیح  بح  هداب  زا  متسم  ُهّللاَءاش  امَو  ُهّللا  َِیبْسَح  هاگن  هتـسخ  نم  هب  نک  اربنق  هاگرد  زا  دنکن  لئاس  در  هّللا  ءاش  نا 

هدیباوخ راهان  زا  دعب  يزور  هن ؟  ای  هدـش  لوبق  حدـم  نیا  متـسناد  یمن  تشذـگ  لاس  راهچ  َرَهَظَو  یّلََجت  ِهیف  ُهُّبَر  ٌرََـشب  َْفیَک  ٌرََـشب  ُّیلَع  اه 
لوغـشم قاور  نیب  راوز  هتـسب و  مرح  ياهرد  مدید  مدش ،  كرابم  قاور  دراو  العم ،  يالبرک  مدـش  فرـشم  مدـید  هعقاو  ملاع  رد  مدوب ، 

؟  دوش یم  زاب  اهرد  ایآ  مدیسرپ ،  ما  هدیسر  هزات  الاح  نم  تسا ،  هتسب  اهرد  ارچ  هک  دش  نوگرگد  ملاح  دنتـسه .  ثراو  ترایز  ندناوخ 
دنتسه مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  مرح  رد  نیرخآ  نیلوا و  ياملع  نیدهتجم و  الاح  دوش و  یم  زاب  رگید  تعاس  کی  یلب  دنتفگ 

رـس يالاب  هک  یکابـش  نآ  دزن  تفرگ ،  یمن  مارآ  ملد  مدمآ ،  هاگلتق  تمـس  هب  باوخ  ملاع  نامه  رد  نم  دـنا .  هیزعت  حدـم و  لوغـشم  و 
 ، ردص لیعامسادیس  ضیف ،  نسحم  الم  یسلجم ،  متخانش  ار  يا  هدع  مدید ،  ار  املع  كابش  نایم  زا  مدرک  رظن  تسا  هتفرگ  رارق  كرابم 

دندوـب كابـش  هب  تشپ  حیرـض و  هب  ور  همه  دوـب ،  تیعمج  زا  وـلمم  مرح  هتـشاد  روـضح  يرتـشوش  رفعج  خیـش  يزاریـش ،  نـسح  ازریم 
 ! تنسحا تنـسحا !  نارگید  شندناوخ  زا  سپ  دناوخب  دورب  اقآ  نالف  داد  یم  روتـسد  ناشیا  دوب  یمق  نیـسح  جاح  موحرم  همه  هدرکرس 

هـشوگ زا  اه  هچب  دننام  ای  ؤر  ملاع  نامه  رد  دندمآ  نییاپ  دـندناوخ و  دـندش و  الاب  مدـید  ار  يرفن  دـنچ  دـندرک  یم  هیرگ  دـنتفگ و  یم 
دوخ يولهپ  رگم  دوبن  اج  چیه  یلو  مدید  رهطم  مرح  لخاد  ار  دوخ  ناهگان  هدرک  فرط  نآ  فرط و  نیا  مدروآ و  راشف  مدوخ  هب  كابش 

ناشلیکو زین  راک  رخآ  رد  متشاد و  تدارا  ناشیا  هب  دندوب  سدقمدهـشم  رد  یمق  ياقآ  هک  یتقو  هدنب  متـسشن .  اجنامه  راچان  یمق  ياقآ 
نایم نم  ناوخب .  زیخرب و  دومرف  نابرق !  هلب  مدرک  ضرع  نسح !  يولوم  دومرف  دـید  ارم  هک  نیمه  دز .  یم  فرح  رهج  هب  ناـشیا  مدوب . 

هضور زیرگ  هنوگچ  منک ؟  قیبطت  ار  ثیدح  مادک  منک ؟  ناونع  ار  هیآ  مادک  مالعا  نیا  روضح  اب  منکچ و  ار  اقآ  رما  مدش  عقاو  یهارود 
زا هک  یتقو  تشذـگ .  هک  يا  هدیـصق  رخآ  ات  رـشب ) )  فیک  رـشب  یلع  اه  مدـناوخ ( ( :  دـش  یبیغ  ماهلا  ملدـب  ناهگان  هکنیا  لثم  منزب ، 

دروم ما  هحیدـم  هّللادـمحب  هک  مدرک  ار  يادـخ  رکـش  مدوب  هدرم  هکنیا  لـثم  مدوب  هدرک  يداـیز  قرع  دـیپط  یم  ملد  مدـش  رادـیب  باوخ 
 . تسا هدش  عقاو  تیانع 

دناوخ یم  کنیع  یب   - 142

يوضر سدقمدهشم  بجر 94  هام  رد  دـش  لقن  ناشیا  زا  باتک  لیاوا  يددـعتم  ياهناتـساد  هک  ینامیا  نسح  دـمحم  جاح  ياقآ  باـنج 
 ، دوب راوشد  تخـس و  رهطم  مرح  هب  فرـشت  هک  دوب  يروط  هب  راوز  تیعمج  دندومن  لقن  تعجارم  زا  سپ  دندوب ،  فرـشم  مالّـسلا  هیلع 

نوچ مروایب  نوریب  ار  کنیع  ات  مدومن  بیج  رد  تسد  مدرک ،  زاب  ار  حـیتافم  باتک  مدـش ،  رهطم  مرح  دراو  تقـشم  تمحز و  اـب  يزور 
رطاخ هتسکش  تحاران و  تخـس  مروایب ،  هارمه  ما  هدرک  شومارف  ار  کنیع  مدید  مناوخب ،  طخ  مناوت  یمن  کنیع  نودب  تسا  لاس  دنچ 

ار اهنآ  مدید  داتفا ،  حیتافم  طوطخ  هب  ممشچ  لاح  نامه  رد  مناوخب .  ترایز  مناوت  یمن  مدش و  فرـشم  مرح  هب  یتمحز  هچ  هب  هک  مدش 
جراخ تغارف و  زا  سپ  مدرک .  ساپـس  ار  يادخ  مدـناوخ و  یناسآ  لامک  اب  ار  ترایز  مدـش و  لاحـشوخ  مناوخب ،  مناوت  یم  منیب و  یم 

 . متـسه نینچ  نونک  ات  مسانـش و  یمن  ار  طخ  کنیع  نودـب  شیپ  دـننامب  مناوخب و  مناوت  یمن  مدـید  مدرک  زاب  ار  حـیتافم  مرح  زا  ندـش 
 . تسا هدوب  راوگرزب  نآ  فرط  زا  یتیانع  یفطل و  هک  متسناد 

اروشاع ترایز  هب  الب  هراچ   - 143

تیآ موحرم  دوخ  داتسا  زا  دومرف  لقن  دنتسه  نارهت  لوا  زارط  ياملع  زا  هک  یناگیاپلگ  دیرف  نسح  خیـش  ياقآ  ترـضح  راوگرزب  همّالع 
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یلاها یتقو  مدوب ،  ینید  مولع  لیـصحت  لوغـشم  ارماس  رد  هک  یتاقوا  دومرف  هک  هماقم  هّللا  یلعا  يرئاح  يدزی  میرکلادبع  خیـش  جاح  هّللا 
یلعا یکراشف  دمحم  دیـس  موحرم  مداتـسا  لزنم  رد  يزور  دندرم .  یم  يا  هدـع  هزور  همه  دـندش و  التبم  نوعاط  ابو و  يرامیب  هب  ارماس 

موحرم دـننام  یملع  ماقم  رد  هک  هیلع  هّللا  ۀـمحر  يزاریـش  یقت  دـمحم  ازریم  ياـقآ  موحرم  هاـگان  دـندوب  ملع  لـها  زا  یعمج  هماـقم  هّللا 
یمکح نم  رگا  دومرف  ازریم  موحرم  دنتسه .  گرم  رطخ  ضرعم  رد  همه  هک  دش  ابو  يرامیب  زا  تبحص  دندروآ و  فیرشت  دوب  یکراشف 

نکاس نایعیش  هک  منک  یم  مکح  نم  دومرف  سپـس  یلب . . .  هک  دندومن  قیدصت  سلجم  لها  همه  هن ؟  ای  دوش  ماجنا  تسا  مزال  ایآ  منکب 
هدـجام هدـلاو  نوتاخ  سجرن  فیرـش  حور  هیدـه  ار  نآ  باوث  دـنوش و  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  لوغـشم  همه  زور  هد  ات  زورما  زا  ارماس 

همه دـندناسر و  نایعیـش  مامت  هب  ار  مکح  نیا  سلجم  لها  دوش .  رود  نانآ  زا  الب  نیا  ات  دـنیامن  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح 
همه رب  هک  يروط  هب  دندرم  یم  اه  ینـس  زا  يا  هدع  هزور  همه  دش و  فوقوم  هعیـش  ندـش  فلت  ادرف  زا  دـندش .  اروشاع  ترایز  لوغـشم 
اهنآ هب  تسیچ ؟  دوش  یمن  فلت  یسک  امش  زا  رگید  هکنیا  ببـس  دندیـسرپ  هعیـش  زا  ناشنایانـشآ  زا  اه  ینـس  زا  یخرب  دیدرگ .  راکـشآ 
یتقو دندومرف  یلاعت  هّللا  هملس  دیرف  ياقآ  بانج  دیدرگ .  فرطرب  مه  اهنآ  زا  الب  دندش و  لوغشم  مه  اهنآ  اروشاع .  ترایز  دندوب  هتفگ 

روط هب  متـشه  زور  مدش  اروشاع  ترایز  مرگرـس  مرحم  لوا  زور  زا  دـمآ  مدای  هب  موحرم  نآ  شیامرف  دـمآ  شیپ  میارب  یتخـس  يراتفرگ 
لـسوت نیا  نوچ  دیوگب و  يزیچ  دوخ  شیپ  هک  تسا  رتالاب  نیا  زا  يزاریـش  يازریم  ماقم  هک  تسین  یکـش  دش .  جرف  میارب  هداعلا  قراخ 

ای هفـشاکم  ای  هقداص  يای  ؤر  هلیـسو  هب  راوگرزب  نآ  دـیاش  تسا  هدیـسرن  موصعم  زا  یتیاور  رد  زور  هد  ات  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  ینعی 
رکذلا قباس  مالسالا  خیش  رقاب  دمحم  خیش  جاح  موحرم  تسا ،  هدش  عقاو  مه  رث  ؤم  دوب و  هداد  يروتسد  نینچ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدهاشم 

هب املع  بالط و  قافتا  هب  اروشاع  زور  دوب و  یناوخ  هضور  شا  هناخ  رد  اروشاـع  ماـیا  ـالبرک  رد  يزاریـش  يازریم  موحرم  هک  دومن  لـقن 
دوب نیا  ازریم  تداع  دندومن و  یم  يرادازع  دنتفر و  یم  مالّسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مالّسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  مرح 

رـضاح مدوخ  يزور  دومن  یم  تکرـش  ازع  سلجم  رد  دـمآ و  یم  نییاپ  سپـس  دـناوخ ،  یم  اروشاـع  تراـیز  دوخ  هفرغ  رد  زور  ره  هک 
یم دـش و  سلجم  لخاد  دـمآ و  ریز  هب  هفرغ  ياه  هلپ  زا  نالان  ناشیرپ و  يداعریغ  تلاح  اـب  هاـگان  ازریم  ندـمآ  مسوم  زا  شیپ  هک  مدوب 

دـندش و بلقنم  سلجم  لها  ماـمت  دـینک .  يرادازع  دـییوگب و  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  شطع  تبیـصم  زا  دـیاب  زورما  دومرف 
ازریم ایوگ  میدش  فرشم  سدقم  مرح  فیرش و  نحص  هب  ازریم  قافتا  هب  تلاح  نامه  اب  سپس  دش ،  ناشضراع  يدوخ  یب  تلاح  یضعب 

ءادهـشلادیس ترـضح  هب  لسوت  دصق  هب  زور  لهچ  ای  زور  هد  ای  زور  کی  ار  اروشاع  ترایز  سکره  هلمجلاب  دوب  هدـش  رکذـت  هب  رومءام 
مهم دصاقم  هب  هلیـسونیدب  يرامـش  یب  صاخـشا  دوب و  دهاوخ  رث  ؤم  حیحـص و  هتبلا  دناوخب  موصعم )  زا  دورو  دصق  هب  هن  مالّـسلا (  هیلع 

 . دیدرگ نوفدم  فیرش  نحص  یقرش  بونج  رد  تافو و  البرک  رد  هنس 1338  رد  يزاریش  یقتدمحم  ازریم  موحرم  دنا .  هدیسر  دوخ 

ادخ درم  کی  زا  یتامارک   - 144

هداز هّللا  تیآ  نیدلارون  دیس  جاح  ياقآ  بانج  مدوب و  هماقم  هّللا  یلعا  دهاجمدیس  هربقم  رد  البرک  رد  یناثلا 97  يدامج  مهد  خیرات  رد 
زا یلع  دمحم  دیس  ردارب  یضترم  دیس  نبا  یئابطابط  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  مرتحم  لضاف  مداخ و  لوسرلادبع  دیـس  جاح  ياقآ  ینالیم و 

دافحا زا  هک  یلعدمحم  دیس  جاح  موحرم  دهاجم  ملاع  زا  دندوب .  ملع  لها  زا  رگید  رفن  دنچ  البرک و  تعامج  همئا  زا  دهاجمدیس  دافحا 
يا هبیجع  ناتـساد  راوگرزب  نآ  زا  درذـگ و  یم  ناشیا  توف  زا  لاس  هد  ابیرقت  تسا و  ضایر  بحاص  دیـس  ياـه  هریبن  زا  دـهاجم و  دـیس 

هک یـضترمدیس  دوخ  دلاو  موحرم  زا  یئابطابط  دـمحم  دیـس  ياقآ  دـندوب و  هدینـش  موحرم  نامه  زا  لوسرلادبعدیـس  ياقآ  هک  دـش  لقن 
لقن موحرم  نآ  زا  ینادـمه  ردـص  ینب  ياقآ  موحرم  راوگرزب  ملاع  هطـساو  هب  ینالیم  ياقآو  هدوب  یلع  دـمحم  دیـس  ياقآ  موحرم  ردارب 

رد هدوب و  یعاس  ینید  داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  نید و  رد  بصعتم  رویغ و  یلع  دـمحم  دیـس  ياقآ  موحرم  دـنا .  هدرک 
زجب رهطم  مرح  هب  فرشت  تاقوا  هکنآ  ناشیا  تایصوصخ  زا  و  خلا . . .  دندرک  ینادنز  لاس  ود  ار  ناشیا  قارع  رب  اهـسیلگنا  طلـست  نامز 
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هتسناد و یم  بدا  فالخ  هداد و  یمن  باوج  هدرک ،  یم  یشسرپ  ناشیا  زا  یسک  رگا  دومرف و  یمن  نخس  یـسک  اب  ترایز  اعد و  زامن و 
 ( دوب هتفگ  یلعدمحم  خیش  ار  شمان  ادعب  ارهاظ  هک (  یخیـش  دنیب  یم  هتـسشن  هداجـس  رب  يزور  سرپب .  مرح  نوریب  هدومرف  یم  هراشا  هب 

هکنیا اب  نک  كرادت  نم  يارب  یلزنم  زیخرب و  یلعدمحم !  دیـس  دـیامرف  یم  دـیآ  یم  هدوب ،  هدـیدن  ار  وا  هتـشادن و  چـیه  وا  زا  يا  هقباس 
مرح زا  منک .  یم  تعاطا  دـیوگ  یم  ناشیا  هب  راـچان  هب  هدرک ،  یمن  ییاـنتعا  ناـگرزب  زا  کـیچیه  هب  رهطم  مرح  رد  اـتداع  موحرم  دـیس 

یلزنم دـیامرف  یم  شرافـس  درب و  یم  اجنآ  ار  ناشیا  هتـشاد  یگدامآ  ءاملعلا  فیرـش  موحرم  هربقم  هچوک  رد  هک  یلزنم  دوش  یم  جراـخ 
نآ نتـسشن  زا  سپ  دور ،  یم  خیـش  نآ  ترایز  دصق  هب  شیادرف  دـنک .  یم  تعجارم  دـهد و  یم  ياج  اجنآ  رد  ار  ناشیا  زیمت و  یلاخ و 
نک رظن  دـیامرف  یم  هاـگنآ  دزیر ،  یم  دیـس  تسد  رد  دراد و  یمرب  هدوـب  هتخیر  هرجح  هشوـگ  هـک  ییاـهچگ  هدرخ  زا  يرادـقم  خـیش ، 

ار نآ  مرادن ،  مزال  دیامرف  یم  دیـس  ربب .  رادرب و  يراد  مزال  رگا  دـیامرف :  یم  هاگنآ  تسا .  تمیقرپ  تارهاوج  امامت  دـنیب  یم  تسیچ ؟ 
رانک زا  ّرح ) )  ربق ( (  ترایز  میورب  دـیوگ  یم  دیـس  هب  رگید  زور  اـی  زور  ناـمه  ددرگ .  یمرب  هیلوا  تلاـح  هب  دزیر و  یم  هتفرگ و  سپ 
وضو اجنیا  دییایب  مه  امش  دیوگ  یم  دیـس  هب  دریگ و  یم  وضو  دیـسر  هک  نآ  طسو  هتفر  بآ  يور  هب  خیـش  نآ  سپ  دنتفر  یم  هدایپ  طش 

هار يردق  نوچ  دیـس و  دزن  ددرگ  یمرب  هدرک  مامت  ار  وضو  خیـش  نآ  سپ  مور  هار  بآ  يور  مناوت  یمن  نم  دیوگ :  یم  دیـس  دـیریگب . 
ایآ دیوگ :  یم  خیـش  هدش .  كانتـشحو  برطـضم و  تخـس  دیـس  دروآ .  یم  اهنآ  هب  ور  هک  دوش  یم  هدـید  یمیظع  رام  هاگان  دـندومیپ 
ادخ نذا  هب  رام !  يا  هّللا  نذاب  تم  هیح !  ای  دومرف ( ( :  دش  هک  کیدزن  سرتن  دومرف :  مسرت ،  یم  مه  یلیخ  یلب  تفگ :  دیس  يدیسرت ؟ 

ایآ هدـمآ و  نم  رظن  هب  ای  هدوب  يراـم  اـیآ  منک  قیقحت  مورب  متفگ  حبـص  ادرف  مدرک .  رایـسب  بجعت  نم  داـتفا و  تکرح  زا  راـم  ریمب . ) ) 
زا يرادقم  دنا و  هدروخ  اهروناج  ار  شا  هشال  مدید  لحم  نامه  رد  متفر  تسا .  هتفر  ام  نتفر  زا  دعب  هدش و  سح  یب  اتقوم  ای  هدرم  اعقاو 

قیقحت يارب  یتفر  يدرک  بوخ  دومرف :  مدش  دراو  ات  خیش  تاقالم  يارب  متفر  هتشاد .  تقیقح  خیش  راک  مدرک  نیقی  دوب .  یقاب  زونه  نآ 
 ( . دـنیوگ یم  نمیا  يداو  ار  البرک  ناتـسربق  روبق (  لها  ترایز  میورب  دومرف  رگید  زور  ای  زور  نامه  تسا .  رتهب  نیقیلا  نیع  هتبلا  رام ، 

يدـج ار  وا  فرح  نم  نک .  نفد  اـجنیا  ارم  دوـمرف :  یلحم  هب  میدیـسر  میدـش ،  هحتاـف  تئارق  لوغـشم  میدیـسر و  نمیا  يداو  هب  نوـچ 
راذگ و نم  تسد  رد  ار  تتسد  دومرف  یلب ،  متفگ  مالّـسلا ؟  هیلع  ریما  ترـضح  ترایز  فجن  میورب  يراد  لیم  دومرف :  سپـس  متفرگن . 

مرح مه  اب  میتسه ،  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  سدقم  نحص  رد  مدید  نک .  زاب  مشچ  دومرف :  یمک  هلـصاف  زا  سپ  راذگ .  مهرب  ار  مشچ 
متفگ البرک ؟  میدرگرب  ای  مینامب  فجن  ار  بشما  يراد  لیم  دومرف :  میدـمآ .  نوریب  اـعد  تراـیز و  زاـمن و  زا  سپ  هدـش  فرـشم  رهطم 

دوخ لزنم  هب  ناـشیا  مدوب .  ـالبرک  رد  مدرک  زاـب  مشچ  دیـشکن  یلوط  متـشاذگ  مهرب  مشچ  تفرگ و  ار  متـسد  زاـب  تسا .  رتهب  میدرگرب 
نایرگ لزنم  بحاص  مدید  مدش  دراو  نوچ  مدمآ  خیـش  تاقالم  دصق  هب  متـساخرب  هک  حبـص  مدـیباوخ .  دوخ و  لزنم  متفر  مه  نم  تفر 

هک یباوخ  هدیباوخ  هلبق  هب  ور  شدوخ  مدید  مدش ،  هرجح  دراو  نوچ  دش .  موحرم  خیـش  نوعجار )  هیلا  اناو  هّلل  انا  دـیوگ ( :  یم  تسا و 
تایآ زا  يا  هراپ  موحرم  دیـس  نامیا  تیوقت  يارب  هتـشاد  یهلا  تیرومءام  هک  هدوب  لادبا  زا  یکی  خیـش  نآ  ارهاظ  درادن .  يرادـیب  رگید 

تاداع و قراوخ  هب  تبسن  فرـشا  فجن  نیرواجم  زا  رفن  کی  هک  هدومرف  لقن  ملع  لها  زا  یگرزب  ار  نآ  ریظن  دهد .  ناشن  وا  هب  ار  یهلا 
تمس هب  البرک  زا  یتقو  دوب .  هدیدرگ  ءادهشلادیس  ترـضح  هب  لسوتم  ضرم  نیا  جالع  يارب  هدش و  هسوسو  راچد  تعیبط  ياروام  روما 
فقوت نیشام  یلحم  رد  ات  دیوگ  یم  نخس  یبیغ  روما  زا  يرادقم  هار  رد  دنیـشن و  یم  وا  دزن  سانـشان  رفن  کی  هدوب  نیـشام  راوس  فجن 

یم تسا .  هداتفا  يا  هدرم  غرم  دـننیب  یم  یلادوگ .  دزن  دـنیآ  یم  دریگ  یم  ار  وا  تسد  صخـش  نآ  دـنوش ،  یم  هدایپ  اهرفاسم  دـنک  یم 
اوه رد  دش و  هدنز  غرم  هاگان  ِهّللا )  ِنْذِِاب  ُْمق  تفگ ( :  درک و  باطخ  غرم  نآ  هب  سپ  يرآ .  دـیوگ  یم  تسا ؟  هدرم  هک  ینیب  یم  دـیوگ 
امـش دیوگ  یم  وا  هب  فجن  کیدزن  دـندش  راوس  سپ  تسا .  هاگرد  نیا  ياهیبتکم  هچب  راک  ندرک  هدـنز  هدرم  دومرف  هاگنآ  درک .  زاورپ 

 ! دنیب یم  ار  موحرم  نآ  هزانج  اجنآ  دور  یم  هک  ادرف  لیمک .  ربق  دزن  حبص  ادرف  دومرف  منیبب ؟  اجک  ار 

 ( ع تیب (  لها  تاکرب  زا  افش  لسوت و   - 145
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دنچ رد  هک  دندومن  لقن  مالّسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مداخ  لوسرلادبع  دیـس  ياقآ  بانج  البرک  رد  یلوالا 97  يدامج  خیرات 16  رد 
يزرواشک هدکـشناد  بساحم  يربهر (  رـصان  ياقآ  هک  داد  ربخ  افارگلت  نارهت  زا  يزاریـش  تلاسر  لوسرلادـبع  جاح  موحرم  لبق :  لاـس 

یم ار  وت  یناریا  راوز  هک  دـنداد  ربخ  لزنم  برد  زور  دـنچ  زا  سپ  دوش .  ییاریذـپ  ناشیا  زا  دـنوش ،  یم  فرـشم  ترایز  تهج  نارهت ) 
ياقآ ناشیا  هک  دـینامهف  نم  هب  هتـسهآ  دـش و  هدایپ  مناخ  تسا .  مناـخ  کـی  اـب  درم  رفن  کـی  مدـید  نیـشام ،  دزن  متفر  نوچ  دـنهاوخ . 
باوج ار  وا  هدوب و  ناتـسرامیب  هام  تشه  هدش و  هدیکـشخ  وا  تشپ  تارقف  ناوختـسا  هدش و  التبم  تسا  یتدم  تسا و  نم  رهوش  يربهر 
ییاهنت هب  میا و  هدمآ  اجنیا  افـشتسا  دصق  هب  ًالعف  دوش و  یم  فلت  يدوز  نیمه  هب  درادـن و  جالع  هتفگ  مه  ندـنل  ناتـسرامیب  دـنا و  هداد 
ياهرنف هلیـسو  هب  ار  وا  تشپ  هنیـس و  میدـمآ .  لزنم  هب  ور  دـنتفرگ و  ار  وا  لغب  ریز  مدروآ  لاّمح  رفن  ود  سپ  دـنک .  تکرح  دـناوت  یمن 

 ( ( نیسح اقآ ( ( !  نیا  دیسرپ  داتفا .  رهطم  دبنگ  هب  شمشچ  تشاد .  یم  رب  یمدق  هقیقد  دنچ  زا  ره  یتخس  تیاهن  اب  دندوب .  هتـسب  ینهآ 
نیـسح دزن  ییوربآ  نم  اقآ !  درک  ضرع  نایرگ  مشچ  هتـسکش و  لد  اـب  تسا .  مشاـه  ینب  رمق  متفگ :  مشاـه ؟ ) )  ینب  رمق  اـی ( (  تسا 

مرمع زا  رگا  مریمب و  امش  هیاس  ریز  اج  نیمه  تسا  مامت  نم  رمع  رگا  دهاوخب  ادخ  زا  ناشیا  هک  دیهاوخب  نیسح  تردارب  زا  امش  مرادن ، 
اب دوب  شهارمهو  هلاس  تشه  ابیرقت  وا  کچوک  رـسپ  دـهد .  افـش  ارم  موش و  داش  نمـشد  هک  مدرگن  رب  تلاـح  نیا  اـب  تسا  یقاـب  يزیچ 

عمج ار  اهناکتسا  مدرک ،  تمدخ  امـش  يازع  سلجم  رد  نم  موش .  میتی  نم  هک  تسا  دوز  مشاه !  ینب  رمق  يا  تفگ :  یم  يراز  هیرگ و 
نامه اب  دومنن .  لوبق  دوش .  یمن  تلاح  نیا  اب  متفگ :  منک .  ترایز  ار  فیرش  مرح  دیربب  ارم  تفگ  سپ  دیهد .  افش  ار  مردپ  مدومن  یم 

مدـیناباوخ و تخت  يور  هدرب  لزنم  ار  وا  یتخـس  لاـمک  اـب  دوب  هار  رد  تعاـس  راـهچ  تدـم  هب  اـبیرقت  میدرب  ار  وا  مرح  ود  ره  هب  تلاـح 
فجن ار  وا  یتخس  اب  دیربب .  فجن  ارم  درک  رارـصا  شیادرف  دنهد .  تکرح  ار  وا  دیاب  دنکب و  تسناوت  یمن  تکرح  چیه  هک  دوب  يروط 

نیمظاک و هب  ارم  درک  رارـصا  میدـنادرگرب .  البرک  هب  دومن  ترایز  نوریب  ناـمه  زا  دوش .  فرـشم  مرح  رد  هک  دـشن  یلو  میدرب  فرـشا 
رد مداتـسرف .  ار  وا  هرخ  ـالاب  مشاـب .  هدرک  تراـیز  ار  دـهاشم  نیا  مریمب ،  رگا  مهاوخ  یم  تفگ  يوش ،  یم  فـلت  متفگ  دـیربب .  ارماـس 

لیام ار  يداه )  ترـضح  دـنزرف  دـمحم (  دیـس  هدازماما  ایآ  دیـسرپ  هدـننار  ارماس  زا  ندـش  نوریب  زا  سپ  درک :  لـقن  شمناـخ  تعجارم 
يربهر ياقآ  بارخ )  یکاخ و  مه  هداج  دوب و  رود  تلافسا  هداج  زا  رتمولیک  دنچ  ترضح  نآ  ربق  نامز  نآ  رد  دینک ( ؟  ترایز  دیتسه 
تشاد رس  رب  زبس  همامع  هک  برع  رفن  کی  تعجارم  رد  میدرک .  ترایز  یتخس  لامک  اب  ار  دمحم  دیس  ترضح  سپ  دیربب .  ارم  تفگ : 

؟  دیوگ یم  هچ  دیـس  اقآ  دیـسرپ  يربهر  ياقآ  داد .  یم  شباوج  هدـننار  تفگ و  نخـس  هدـننار  اب  یبرع  هب  تفرگ و  ار  ام  نیـشام  ولج  ، 
تفگ يربهر  ياقآ  مرادن .  هزاجا  تسامش و  تسبرد  نیشام  متفگ  نم  تلافسا و  هداج  لوا  ات  نک  راوس  ار  نم  دیوگ :  یم  تفگ  هدننار 

بحاص ای  تفگ :  یم  درک و  یم  هلان  يربهر  ياقآ  هار ،  يانثا  رد  تسـشن .  هدـننار  دزن  درک و  مالـس  دـش  راوس  نوچ  نک ،  راوس  ار  اقآ 
متفگ ایب ،  کیدزن  دومرف  دیس  دیوگ .  یم  ار  يربهر  ياقآ  ضرم  نایرج  مناخ  یهاوخ ؟  یم  هچ  اقآ  زا  دومرف  دیس  مالّـسلا .  هیلع  نامزلا 

دهاوخب ادخ  رگا  هّللا  ءاش  نا  دومرف :  دیـشک و  وا  تارقف  نوتـس  رب  درک و  زارد  ار  تسد  دیـس  دش .  کیدزن  یمک  هرخ  الاب  دـناوت .  یمن 
امـش مسا  متفگ  تسا .  بوخ  دومرف  مینک .  یم  يرذن  امـش  يارب  ام  اقآ !  متفگ  دش .  ادیپ  ام  رد  يدـیما  دیـس  شیامرف  زا  یبای .  یم  افش 

 . متـسرفب امـش  يارب  تسپ  هلیـسو  هب  ات  تساجک  امـش  لحم  تفگ :  يربهر  ياقآ  ادـخ . )  هدـنب  هّللادبعدیـس ( ) )  دومرف ( ( :  تسیچ ؟ 
تلافـسا هداج  کیدزن  نوچ  دیهدب .  وا  هب  يدید  هک  يدیـس  ره  دیدرک  رذن  ام  يارب  هچره  امـش  دـسر  یمن  ام  هب  تسپ  هلیـسو  هب  دومرف 

تحت ار  اعد  تباجا  دنوادخ  تسا و  هعمج  بش  بشما  يربهر  ياقآ  دومرف  دوش  هدایپ  تساوخ  هک  یعقوم  دیراد .  هگن  دومرف  میدیسر ، 
یم هچ  ره  متفگ  ناسرب .  وا  هب  ارم  ماغیپ  ناسرب و  وا  ربق  هب  ار  دوخ  بشما  وا .  تبرت  رد  ار  افش  هداد و  رارق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مدج  هبق 

راوگرزب دیـس  نآ  سپ  دییوگب .  نیمآ  امـش  هدرک و  اعد  نم  يارب  تدـنزرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ای  وگب  دومرف  مناسر .  یم  دـییامرف 
ادبا درک  هاگن  هدننار  نوچ  نک .  ادیپ  ار  وا  تفر و  تمـس  مادک  زا  نیبب  متفگ  هدـننار  هب  دوب ؟  هک  اقآ  نیا  هک  مدـمآ  دوخ  هب  نم  تفر و 
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ضرع ررکم  هدرب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  ار  وا  بش  نامه  رد  لوسرلادبع  دیـس  اقآ  هصالخ  دوبن .  ادیپ  راوگرزب  نآ  زا  يرثا 
نایرگ ار  همه  دوب ،  وا  کیدزن  سکره  هک  دوب  يروط  شلاح  تسا و  هتفگ  نینچ  تدـنزرف  مهاوخ ،  یم  وت  زا  نیمآ  کی  اقآ !  درک  یم 

ناذا زا  شیپ  دوب .  لبق  زا  رتدـب  شلاح  دوب  هدرک  رثا  وا  رد  ترفاسم  یتخـس  نوچ  مدـیناباوخ و  تخت  يور  لزنم  ار  وا  سپ  تخاس ،  یم 
يربهر ياقآ  هک  نک  اـشامت  اـیب  تفگ  تسا ؟  ربخ  هچ  متفگ  مدـش ،  نوریب  دز ،  ادـص  ارم  ما  هرجح  برد  لزنم  همداـخ  مدوب ،  هدـیباوخ 

ار نایرج  شمناخ  زا  تسا .  زامن  لوغـشم  هداتـسیا و  هداجـس  يور  ناشیا  مدید  مدرک  رظن  برد  هنیآ  زا  مدرک .  بجعت  دناوخ .  یم  زامن 
ماما ترـضح  باوخ  رد  تفگ  یناوت  یمن  یتسه  تحاران  متفگ  روایب ،  وضو  بآ  تفگ  مدش  دنلب  دز .  ادص  رحـس  ارم  تفگ  مدیـسرپ ، 

یناـسآ لاـمک  اـب  مدروآ .  وـضو  بآ  سپ  مناوـت .  یم  نم  ناوـخب و  زاـمن  زیخرب  داد  افـش  اروـت  ادـخ  دوـمرف  نم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
تـشپ هنیـس و  ینهآ  ياهرنف  مناوت و  یم  هتبلا  هدومرف  ماما  نوچ  تفگ  ناوخب .  هتـسشن  متفگ  روایب  هداجـس  تفگ  تفرگ  وضو  تساخرب 

مدش و هرجح  دراو  سپ  ینیب .  یم  هچنانچ  تسا  ندناوخ  زامن  لوغشم  هداتسیا  سپ  مدرک ،  زاب  ار  همه  شرارصا  اب  هرخ  الاب  نک .  زاب  ارم 
 . میدرک هرباخم  نارهت  هب  تراشب  فارگلت  سپ  میدروآ .  ياجب  ار  يادـخ  دـمح  میدرک و  یم  قوش  هیرگ  ود  ره  متفرگ و  لـغب  رد  ار  وا 
رد تیفاع  لامک  رد  خیرات  نیا  ات  دنتـشگرب و  نارهت  هب  سپ  دندش  فرـشم  ماش  هب  تیفاع  لامک  اب  دـندمآ و  ناشیا  ناگتـسب  زا  رفن  دـنچ 
 ) هار رد  هک  راوگرزب  دیس  نآ  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  دنا .  هدش  فرشم  جح  هبترم  کی  البرک و  ترایز  هبترم  نیدنچ  دنتسه و  نارهت 

تیرومءام هک  هدوب  راگدیرفآ  ترـضح  نیحلاص  دابع  زا  یکی  ای  لادبا  ای  بیغلا  لاجر  زا  یکی  دنا  هدرک  تاقالم  دمحمدیـس )  ترـضح 
هک تسا  نآ  یکی  دنریگب :  تربع  دیاب  نارگید  هک  ار  هچنآ  دزاس و  راودیما  دوب  هدش  سءای  راچد  هک  ار  روبزم  رامیب  هک  دنا  هتشاد  یبیغ 

هینیسح هبق  تحت  اعد  تباجا  هک  هدیسر  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچنآ  هکنآ  رگید  دنوش .  دیماان  دیابن  تقو  چیه  تباجا  ریخءات  رثا  رد 
 . دنسانش یبوغرم  بولطم و  رما  ار  ادخ  هار  رد  ندرک  رذن  عوضوم  رگید  دنراد .  رواب  تسا 

يوضر تیانع  يروف و  تباجا   - 146

يزور مدوب ،  فرشم  سدقم  دهشم  هب  دنزرف  هداوناخ و  اب  ود  لهچ و  هنـس  رد  هک  درک  لقن  هّللا  هملـس  ینکر  نیـسح  دمحم  ياقآ  بانج 
ناشیرپ و هداوناخ  هکنیا  ات  دیـشک  لوط  مدوب  مدنزرف  هداوناخ و  ندمآ  نوریب  رظتنم  ون  نحـص  رد  نم  میدـش و  فرـشم  مرح  رهظ  زا  دـعب 

ربخ نحـص  مرح و  نیرومءاـم  هب  سپ  متفاـین  ار  وا  مدرک  صحفت  هچره  مدرک و  مگ  ار  هدوب )  هلاـس  شـش  هچب (  تفگ  دیـسر و  ناـیرگ 
ار هچب  دوش  بش  هکنآ  زا  شیپ  متسه و  امش  نامهم  دشاب  هچره  مدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  نم  میتفر و  يرتنالک  میداد و 

یم شرافس  مدید  یم  نابـساپ  هچره  نابایخ  نییاپ  نابایخ و  الاب  تمـس  مدرک و  شدرگ  نحـص  رود  هکلف  رد  هبترم  دنچ  دیناسرب .  نم  هب 
رثا رد  نابایخ ،  الاب  هکلف  مدمآ  منکچ ؟  دش  بش  اقآ !  مدرک  ضرع  مدش ،  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هجوتم  دش  برغم  هکنیا  ات  مدرک ، 

دیزغل متسد  هاگان  دورن  هار  نآزا  هدایپ  هک  دنا  هدراذگ  هار  ولج  هک  ینهآ  هدرن  يور  مدراذگ  ار  متسد  ود  نداتسیا  زا  یناوتان  یگتـسخ و 
دش مولعم  تسه  مدنزرف  مدید  دومن  دنلبرـس  درک و  هلان  هچب  مدوب  هدیدن  ار  وا  نم  دوب و  هتـسشن  اجنآ  هک  يا  هچب  رـس  يور  دمآ  نییاپ  و 

 . هدومن یم  اشامت  هداج  هب  هتسشن و  هدرن  يال  سرت ،  یگتسخ و  رثا  رد  هچب  هک 

 ( ع نیسح (  ماما  تبرت  ندش  لدبم  نوخ  هب   - 147

هیلع نیـسح  ماما  نینوخ  تبرت  هب  تبـسن  سراف  دنبـشارف  نکاس  یناسح ،  دیهـشلادبع  دـنزرف  یناسح  دـیمحلادبع  بناـجنیا  یلاـعت  همـسب 
 ، مدوب هدناوخ  يزاریش  بیغتـسد  نیـسحلادبع  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  فیلءات  تفگـش  ياهناتـساد  رد  ًالبق  مالّـسلا 

تبرت يرادقم  دش و  البرک  مزاع  مردپ  مرحم ،  زا  لبق  ریخا  لاس  رد  نمض  رد  دندناوخ و  دنا  هتـشاد  یـسراف  داوس  هک  هناخ  لها  مدوخ و 
یمک رادقم  دوب  هدروآ  مردـپ  هک  یتبرت  همئا ،  هب  دـندش  لسوتم  یناسح ) )  نوتاخ  هراس  مان ( (  هب  مراد  يرهاوخ  دروآ .  هدرک و  دـیرخ 
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ارهز همطاف  همئا و  زا  و  اروشاع )  بش  ینعی  دراد (  یم  اـیحا  ار  بش  دـچیپ و  یم  مالّـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  مرح  زا  يا  هچراـپ  اـب  ار  نآ  زا 
زور اقافتا  دوشبام ،  يارب  دنا  هتشون  باتک  رد  اقآ  هک  یتلاح  نامه  تبرت  نیا  میلباق  امش  دزن  هّرذ  کی  ام  رگا  هک  دهاوخ  یم  مالّسلااهیلع 

کیو دننیب  یم  ار  نآ  مردارب  نز  مرهاوخ و  ود  دـننک .  یم  هاگن  نآ  هب  رهظ  زا  دـعب  هقیقد  هد  کی و  رهظ  زامن  زا  دـعب  هتـشذگ  ياروشاع 
هدرک ادـیپ  نوخ  تلاح  روبزم  تبرت  هداتفا و  قافتا  دنتـشون  باتک  رد  اقآ !  هک  یتلاح  نامه  دـننیب  یم  يراز ،  هیرگ و  هب  دـنتفا  یم  هبترم 

بیغتسد و ياقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  تمدخ  هب  مدروآ  ار  نآ  زا  يرادقم  مدید و  مه  مدوخ  مدمآ  دجـسم  زا  دعب  هک  ریقح  دوب و 
یکـشخ تلاح  جیردت  هب  دعب  دوب ،  هتـشادرب  یمک  تبوطر  هدش  يرگج  یلک  روط  هب  تبرت  گنر  تسا و  دوجوم  زونه  مه  روبزم  تبرت 

يرمق لاس 98  رد  روبزم  تبرت  يرادـقم  دـش  رکذ  هک  قوف  هیـضق  نیمه  ریظن  يرگج و  گنر  نامه  اب  تسا  یقاب  مه  زونه  هدرک و  ادـیپ 
همه هک  هدش  لدبم  نوخ  هب  دنداد  ناشن  هسلج  رد  هدوب و  يداشون  اضرلادبع  يدهشم  لزنم  ءارهزلادجسم ،  يوک  سراف ،  دنبشارف  رد  زاب 

 . دندرک هدهاشم  ار  نآ 

 ( جع نامز (  ماما  هب  لسوت  اب  ضیرم  نتفای  افش   - 148

تعامج ماما  تسا و  مق  هیملع  هزوح  قافتا  دروم  ناشیا  ياوقت  تلیـضف و  هک  ینادـمه  یقتدـمحم  خیـش  ياـقآ  ترـضح  راوگرزب  ملاـع 
يرکـسعلا نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  هب  لسوت  تکرب  هب  تداع  فـالخ  روط  هب  ار  دوخ  رـسمه  نتفاـی  افـش  دنتـسه  مق  گـنهرف  دجـسم 

رفص هام  مهدجیه  هبنـشود  زور  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ددرگ .  یم  تبث  ناشیا  هموقرم  نامه  دنا و  هتـشاد  موقرم  ار  امهیلع  هّللا  تاولص 
مغ رثا  رد  ینادمه  یقت  دمحم  بناج  نیا  رسمه  ینعی  دومن ؛  نارگن  ار  رگید  رفن  اهدص  ارم و  تخس  هک  دمآ  شیپ  یمهم  لاس 1397  زا 
هب التبم  زور  نیا  رد  دـندرپس ،  ناج  ناریمـش  ياههوک  رد  هظحل  کی  رد  هک  دوخ  ناوج  ود  غاد  زا  هک  لاس  ود  يراز  هیرگ و  هودـنا و  و 

ینعی رفص  هعمج 22  بش  ات  دـماین  تسد  هب  يا  هجیتن  یلو  میدـش  اود  هجلاعم و  لوغـشم  اهرتکد  روتـسد  قبط  هتبلا  دـندش  صقاـن  هتکس 
مالک زا  هیآ  دـنچ  توالت  زا  سپ  منک .  تحارتسا  دوخ  هفرغ  رد  متفر  ابیرقت  هدزای  تعاس  هعمج  بش  هتکـس .  هثداح  زا  دـعب  زور  راـهچ 

ِْهیَلَع ِهّللا  ُتاوَلَـص  نَسَْحلا  نب  ۀـجح  نامز  ماما  هک  متـساوخ  یلاعت  دـنوادخ  زا  هعمج ،  بش  ياهاعد  زا  رـصتخم  ییاهاعد  ندـناوخ  هّللا و 
یلاعت كرابت و  دنوادخ  زا  مدش و  راوگرزب  نآ  هب  لسوتم  هکنیا  تهج  دـسرب و  ام  داد  هب  هک  دـیامرف  نوذءام  ار  َنیموُصْعَْملا  هئابآ  یلَعَو 

درک یم  شهاوخ  نم  زا  همطاف )  مکچوک (  رتخد  هثداح  نیا  زا  لبق  هام  کی  زا  ابیرقت  هک  دوب  نیا  متـساوخن ،  ار  دوخ  تجاـح  امیقتـسم 
فطاوع لومشمو  دنتفرگ  رارق  هادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  هّللا  ۀیقب  ترضح  تیانع  دروم  هک  یناسک  ياهناتساد  اه و  هصق  نم  هک 

یجاح بقاثلا ) )  مجن  باتک ( (  متفریذـپ و  ار  ما  هلاس  هد  كرتخد  نیا  شهاوخ  مه  نم  مناوخب .  وا  يارب  دـنا  هدـش  ـالوم  نآ  ناـسحا  و 
ْهیَلَع رشع  یناث  ماِما  رَظَْتنُم  تَّجُح  هب  لسوتم  ارچ  رگید  رفن  اهدص  دننام  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  مه  نم  نمض  رد  مدناوخ .  وا  ياربار  يرون 

اب راوگرزب و  نآ  هب  مدـش  لسوتم  بش  هدزای  تعاس  دودـح  رد  مداد ،  رکذـت  الاب  رد  هک  روطنامه  اذـل  موشن ؟  ِرَبْکَْالا  ِکـِلَْملا  ِهّللا  ُمـالَس 
مدرک ساسحا  هاگان  مدش ،  رادیب  لومعم  قبط  هعمج ،  بش  همین  زا  دعب  راهچ  تعاس  متفر .  باوخ  هب  نایرگ  یمـشچ  هودنا و  زا  رپ  یلد 

نآ هک  مین  جـنپ و  تعاس  دـش و  رتشیب  يردـق  ادـص  رـس و  دـیآ .  یم  همهمه  يادـص  دوب ،  اجنآ  هدرک  هتکـس  ضیرم  هک  نییاپ  قاـطا  زا 
رادـیب و دوب ،  باوخ  رد  تقو  نیا  رد  ًالومعم  هک  مگرزب  هیبص  مدـید  ناهگان  نییاپ .  مدـمآ  وضو  دـصق  هب  دوب ،  حبـص  ناذا  لوا  اـهزور 
ای رهاوخ  مدرک  نامگ  نم  تسا ! ؟  ربخ  هچ  متفگ  امش .  هب  مهدب  هدژم  اقآ !  تفگ  داتفا  نم  هب  شمشچ  ات  تسا  رورـس  طاشن و  رد  قرغ 

يادص اب  بش  همین  زا  دعب  راهچ  مردام  تفگ :  داد ؟  افـش  هک  متفگ  دنداد .  افـش  ار  مردام  تراشب !  تفگ  دنا .  هدمآ  نادـمه  زا  مردارب 
سدنهم شا (  هدازرهاوخ  و  يدهم )  یجاح  شردارب (  شرتخد و  ضیرم  تبقارم  يارب  نوچ  درک .  رادیب  ار  ام  بارطضا  باتـش و  دنلب و 
ناهگان هک  دندوب  ضیرم  قاتا  رد  رفن  هس  نیا  هجلاعم .  يارب  دنربب  نارهت  هب  ار  هضیرم  دنا ،  هدمآ  نارهت  زا  اریخا  رفن  ود  نیا  هک  يرافغ ) 

باوخ زا  اهنیا  ات  هک  دـنیب  یم  دـینک !  هقردـب  ار  اقآ  دـیزیخرب  دـینک !  هقردـب  ار  اقآ  دـیزیخرب  تفگ  یم  هک  دـش  دـنلب  هضیرم  دایرف  داد و 
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شرتخد دور .  یم  طایح  برد  مد  ات  اقآ  لابند  درپ و  یم  اج  زا  دـنک ،  تکرح  تسناوت  یمن  زور  راهچ  هک  شدوخ  هتفر ،  اـقآ  دـنزیخرب 
 ، دور یم  طایح  برد  مد  ات  ردام  لابند  دوب ،  هدـش  رادـیب  دـینک  هقردـب  ار  اقآ  هک  ردام  يادـص  رـس و  رثا  رد  دوب و  ردام  لاح  بقارم  هک 
زا هدـمآ .  اجنیا  اـت  شدوخ  هک  دـنک  رواـب  دـناوت  یمن  یلو  دـیآ  یم  دوخ  هب  هضیرم  طاـیح  برد  مد  دور ،  یم  اـجک  شرداـم  هک  دـنیبب 

دوب اجک  اقآ  دنداد  افـش  ار  وت  ناج !  ردام  هک  دهد  یم  خساپ  شرتخد  مرادـیب ؟  ای  منیب  یم  باوخ  نم  ارهز  هک  دـسرپ  یم  ارهز  شرتخد 
یلیخ هک  يردقیلاع  دیـس  ملع ،  لها  يز  رد  يراوگرزب  ياقآ  دیوگ :  یم  ردام  میدیدن !  ار  یـسک  ام  دـینک  هقردـب  ار  اقآ  یتفگ  یم  هک 

افـش دومرف  رتدـنت  ینحل  اـب  مزیخرب ،  مناوت  یمن  متفگ  داد !  افـش  ار  وت  ادـخ  زیخرب ،  تفگ  دـمآ  نم  نیلاـب  هب  دوبن ،  مه  ریپ  دوبن ،  ناوج 
نوریب قاطا  زا  تساوخ  نوچ  نکم و  مه  هیرگ  روخن و  اود  رگید  دیتفای  افـش  دومرف  متـساخرب  راوگرزب  نآ  تباهم  زا  نم  زیخرب !  دـیتفای 

هّللادمحب متفر .  اقآ  نآ  لابند  متساخرب و  اج  زا  مدوخ  دیدیبنج ،  رید  امش  مدید  یلو  دینک  هقردب  ار  وا  هک  مدرک  رادیب  ار  امـش  نم  دور ، 
زا سپ  دش ،  فرطرب  دوب  هدروآرابغ  هتکس  رثا  رد  هک  شتـسار  مشچ  تفای و  دوبهب  اروف  هضیرم  لاح  تیانع ،  هجوت و  نیا  زا  سپ  یلاعت 
وا هب  دوب  لزنم  رد  هک  ریش  ناویل  کی  دیروایب ،  اذغ  نم  يارب  ما  هنسرگ  تفگ  هظحل  نامه  رد  تشادن ،  اذغ  هب  لیم  ًالـصا  هک  زور  راهچ 
زا هودـنا  مغ و  نکم ،  هیرگ  هک  ترـضح  نآ  نامرف  رثا  رد  دـمآ و  اجب  شیور  گنر  درک  اذـغ  هب  لیم  دومن .  لوانت  لیم  لامک  اب  دـنداد 

ابطا هکنآ  اب  تفای  افـش  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  فطل  زا  تشاد ،  مسیتامور  لبق  لاس  جـنپ  زا  هروکذـم  مناخ  انمـض  و  دـش .  فرطرب  شلد 
بانج میدرک .  دقعنم  یمظع  تمعن  نیا  هنارکـش  ناونع  هب  یـسلجم  لزنم ،  رد  هیمطاف  مایا  رد  هک  دنامن  هتفگان  دننک .  هجلاعم  دنتـسناوتن 

هک هتکس  ضرم  نآ  دومرف  راهظا  رتکد  مداد .  حرش  شیارب  ار  وا  نتفای  افش  دوب  وناب  نیا  جلاعم  ياهرتکد  زا  یکی  هک  یـشناد  رتکد  ياقآ 
یلَع ُهّللا  یَّلَـصَو  نیَملاْعلا  َِّبر  ِهّللُدْمَْحلَا  دبای .  افـش  زاجعا  تداع و  قرخ  قیرط  زا  هکنآ  رگم  دوبن  هجلاعم  لباق  يداع  هار  زا  مدـید ،  نم 

نامزو نیمز  بحاص  ناج ،  سنا و  رالاس  رورـس و  ناْکِما ،  هِریاد  بُْطق  ِرْهَّدـلا ،  ُسُومانَو  ِرْـصَْعلا  ُماـِما  امَّیِـس  ـال  َنیموُصْعَْملا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم 
ْمُْکیَلَع ُمالَّسلاَو  نیّدلا .  ِمْوَی  ِماِیق  یِلا  َنیموُصْعَْملا  ِهئابآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  هّللا  تاوَلَـص  يِرَکْـسَْعلا ) )  ِنَسَْحلا  ْنب  ۀَّجُح  نایناهج ( (  باقر  کلام 

يرمق يرجه  ریخلارفص 1397  هام  ینادمه 25  یقتمدمحم  نب  یقتدمحم  ُُهتاکََربَو  ِهّللاُۀَمْحَرَو 

اهتشون یپ 

زا کیره  تکاله  تیفیک  تلع و  لاح و  حرـش  نتـسناد  يارب  ( ، هیآ 15 رمق ، هروس  ( ) ٍرِکَّدـُم ْنِم  ْلَهَف  - ) هیآ 111 2 فسوی ،  هروـس  - 1
ْلَهَف - ) 3 دوش . هعجارم  مود  لصف  بیغتـسد ،  ياقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  تانایب  زا  نآرق ))  زا  یقئاقح   )) باـتک هب  روکذـم ، ماوقا 

زا یقئاقح   )) باتک هب  روکذـم ، ماوقا  زا  کیره  تکـاله  تیفیک  تلع و  لاـح و  حرـش  نتـسناد  يارب  ( ، هیآ 15 رمق ، هروس  ( ) ٍرِکَّدـُم ْنِم 
 ، فسوی هروس  - 5 هیآ 3 . فسوی ،  هروـس  - 4 دوش . هعجارم  مود  لصف  بیغتـسد ،  ياقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  تاـنایب  زا  نآرق )) 

ج 1 راحبلا ، ۀنیفس  - ) 8 دوش . هعجارم  فهک ،  هروس  ات 82  تایآ 59  هب  - 7 دوش . هعجارم  نامقل ،  هروس  ات 19  تایآ 12  هب  - 6 هیآ 111 .
زا شیب  ناتـساد ،  نیا  پاچ  ماگنه  دندش و  موحرم  زاریـش  رد  لاوش 1387  رد 13  يوضر ،  دمحم  دیـس  هّللا  تیآ  موحرم  - 9 ص 447 .
هیآ ماعنا ،  هروس  - 12 هیآ 26 . نیففطم ،  هروـس  - 11 هیآ 23 . رشح ، هروس  - 10 رـشان .)  ) درذـگ یم  هل  مظعم  تافو  زا  مین  لاس و  کی 
اَّمِم ََّیِلا  ُّبَحَا  ٍءْیَِـشب  ٌدـْبَع  ََّیِلا  َبَّرَقَت  امَو  یَتبِراحُِمل  َدَـصْرَا  ْدَـقَف  اِّیلَو  یل  َناهَا  ْنَم  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َلاـق  ص )   ) هّللا ُلوُسَر  َلاـق  - )) 13 . 121
ُهَدَیَو ِِهب  ُقِْطنَی  يذَّلا  ُهَناِسلو  ِِهب  رُْصبَی  يذَّلا  ُهَرََصبَو  ِِهب  ُعَمْسَی  يذَّلا  ُهَعْمَس  ُْتنُک  ُُهتبَبْحَا  اذِاَف  ُهَّبُِحا  یّتَح  ِۀَِلفاّنلِاب  ََّیِلا  ُبَرَّقَتََیل  ُهَّنَاَو  ْهیَلَع  ُتْضَرَْتفا 

ثیدح 7. ص 263  ج 2 ، مهرقتحاو ،  نیملـسملا  يذا  نم  باب  یفاـک ،  لوصا  ((،) ُُهْتیَطْعَا ینَلَئَـس  ْنِاَو  ُُهْتبَجَا  یناـعَد  ْنِا  اـِهب  ُشِْطبَی  يذَّلا 
پاچ ماگنه  کنیا  - 15 یسدق .)  ثیدح  ((، ) ٍرََشب ِْبلَق  یلَع  َرَطَخ  الَو  ْتَعِمَـس  ْنُذُا  الَو  َْتءاَر  ٌْنیَعالام  َنیِحلاّصلا  َيِدابِِعل  ُتْدَدْعَا  - )) 14

ِضْرَْالا ِیف  ٍۀَبیصُم  ْنِم  َباصَا  ام  - ) 16 رشان .)  ) تسا لیصحت  مرگرس  تصرف ،  ناتـسبد  لوا  لاس  رد  یگلاس و  تفه  نس  رد  باتک ،  نیا 
هروس ْمُکیتآ ) اِمب  اوُحَْرفَت  الَو  ْمُکَتافام  یلَع  ْاوَسْءاـَت  ـْالیَِکل  ٌریـسَی  ِهَّللا  یَلَع  َکـِلذ  َّنِا  اـهَءاَْربَن  ْنَا  ِلـْبَق  ْنِم  ٍباـتِک  یف  ّـِالا  ْمُکِـسُْفنَا  یف  ـالَو 
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مود ر دلج  هب  شندرک ،  هتسکشلدو  ریقحتو  نم  ؤم  هب  تناها  هانگ  یگرزب  نتسناد  يارب  - 18 هیآ 4 . هعمج ،  هروس  - 17 هیآ 23 . دیدح ،
هب نآ ،  لیصحت  تیفیک  زامن و  رد  بلق  روضح  موزل  تیمها و  نتسناد  يارب  - 19 دوش . هعجارم  ات 417  تاحفص 390  هب  هریبک ،  ناهانگ 
هب هدش  هتشون  ات 270  هحفص 262  زا  هریبک ،  ناهانگ  مود  دلج  رد  زامن  كرت  ثحب  رد  مه  يرصتخم  نینچمه  نیعشاخلا و  ةولـص  باتک 

َنیذَّلا یَلَع  ٌناْطلُس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِا  ِمیجَّرلا  ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ْذعَتـسْاَف  َنآْرُْقلا  َتْءارَق  اذِاَو  - ) 21 هیآ 62 . لمن ،  هروس  - 20 دوش . هعجارم  اجنآ 
-25 هیآ 28 . دعر ، هروس  - 24 هیآ 16 . دیدح ، هروس  - 23 هیآ 3 . ، رصع هروس  - 22 هیآ 98 .) لحن ،  هروس  ( ) َنُولَّکوَتَی ِمْهِّبَر  یلَعَو  اُونَمآ 

َبِحاص ُْتیَءاَرَف  َۀَّنَْجلا  ُْتلَخَدو  ص )   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاق  مـالَّسلاُمِْهیَلَع  ِِهئاـبآ  ْنَع  ع )   ) رفعج نب  یـسوم  نع  يدـنوارلا  رداون  نع  اـضیا  هیفو 
َْملْوَا َرَبَص  ُۀَّنَْجلَا  تام ،  اذا  ِهِدـَلَو  ْنِم  ِنِمْؤُْملا  ُباَوث  َلاق  ع )   ) هّللاِدـبْع َیبا  ْنَع  ْریَُکب  ِْنبِا  ِۀَِـقثَُوم  یف  - )) 26 ِءاـْملا .)) َنِم  ُهاْورَا  يذَّلا  ِْبلَْکلا 

َنوُکَی یّتَح  يوادـَتَا  َلاقَف ال  َضرَم  ِءاـِیْبنَْالا  َنِم  اـِّیبَن  َّنَِا  لاـق  ع )   ) هّللادـْبَع یبَا  ْنَع  - )) 27 ص 281 ). یناـقمم ،  ننـسلا ،  بادآ  ((، ) ِْربْصَی
َکِسْفَن َّیِصَو  ْنُک  - )) 28 ص 116 .) رابخالا ، یلائل   ((، ) یّنِم َءافشِّلا  َّنِاف  يواُدت  یّتَح  َکیفُْشا  ِْهَیِلا ال  ُهَّللا  یَحْوَاَف  ینیفْشَی  ینَـضَْرمَا  يذَّلا 

هیآ نونم ،  ؤم  هروس  (، ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یِلا  ٌخَزَْرب  ْمِهئارَو  ْنِمَو  َنُوقَزُْری -  ْمِهِّبَر  َدَنِع  ٌءایْحَا  - ) 29 َكُْریَغ .)) ُهَلَعْفَی  ْنَا  ّبُِحت  ام  ِکلام  یف  ْلَْعفَو 
ُهَعَنْمَی ٌناْطلُـسْوَا  ِِهلْجَا  ْنِم  َّجَْـحلا  ُقیُطی  ٌضَرَمْوَا ال  ِِهب  ُفَحَْجت  ٌۀَـجاح  َکـِلذ  ُهْعَنْمَی  َْملَو  ِمالْـسِْالا  َۀَّجَح  َّجِـحی  َْملَو  َتاـم  ْنَمَو  - )) 30 (. 100
ْنَمیف َْتلََزن  ع )   ) َلاـق یمْعَا  ِةَرِخـْالا  ِیف  وُهَف  یمْعَا  ِهِذـه  یف  َناـک  ْنَم   :) یلاـعَت ِِهلْوَـق  یف  - 31 اِینارْـصَن .)) َءاش  ْنِاَو  ًاّیِدوُهَی  َءاـش  نِا  ْتُمَیلَف 

ْنَم َنِمَاَو  َِکب  َکَّسَمَت  ْنَم  َباخ  اـم  - )) 32 هیآ 72 .) ءارـسا ، هروس   ...(. ) هّللا ضئارَْفنِم  ٍۀَضیرَْفنَع  یمَعَف  ّجـحیَْملَو  تام  یّتَح  ّجَْـحلُافوُسَی 
هروس - 35 هیآ 18 .) ایبنا ، هروس  ( ) ٌقِهاز َوُه  اذِاَف  ُهُغَمدَـیَف  ِلِطاْبلا  یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذـْقَن  َْلب  - ) 34 هیآ 83 . ءارـسا ، هروس  - 33 َْکَیِلا .)) َءاََجل 

ْمُهَو یًحُـض  انُـسْءَاب  ْمُهَِیتْءاَی  ْنَا  يرُْقلا  ُلْهَا  َنِمَءا  ََوا  َنوُِمئاـن  ْمُهَو  ًاـتاَیب  انُـسْءَاب  ْمُهَِیتْءاَـی  ْنَا  يرُْقلا  ُلـْهَا  َنِمَءاَـفَا  - ) 36 هـیآ 165 . فارعا ، 
ُمَْلعَی ُهّللاَو  ْمَُکل  ُّرَش  وُهَو  ًءایْـش  اوُّبُِحت  ْنَا  یـسَعَو  ْمَُکل  ٌْریَخ  وهو  ًائیـش  اوُهَرْکَت  ْنَا  یـسَعَو  - ) 37 و 96 .) هیآ 95  فارعا ،  هروس  (، ) َنوـُبَْعلَی

هیآ سنوی ،  هروس  ( ) ْمُُهلَجَا ْمِْهَیِلا  َیـضَُقل  ِْریَْخلِاب  ْمَُهلاْجِعتْـسا  َّرَّْشلا  ِساّنِلل  ُهّللا  ُلِّجَُعی  َْولَو  - ) 38 هیآ 216 .) هرقب ،  هروس  ( ) َنوُمَْلعَتـال ُْمْتنَاَو 
ص 201. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 42 هیآ 12 . هنحتمملا ،  هروس  - 41 ص 17 . كردم ،  نامه  - 40 ص 300 . موـمهملا ،  سفن  - 39 (. 11

ْنَم َلاق  ُّهنا  ص )   ) ِیبَّنلا نَع  - )) 46 هیآ 27 . میهاربا ،  هروس  - 45 هیآ 143 . هرقب ،  هروس  - 44 رفکلاو . نامیالا  باتک  یفاک ،  لوصا  - 43
الا ًاِبئات  َتام  ٍدَّمَحُِملآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَمَو  الَا  َُهل  ًاروُفْغَم  َتام  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَمَو  الَا  ًادیهَـش  َتام  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام 

ٌریکنَو ٌرَْکنُم  َُّمث  ِۀَّنَْجلِاب  ِتْوَْملاُکَلَم  ُهَرََّشب  ٍدَّمَُحم  لآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَمَو  الَا  ِنامیْالا  َلِمْکَتْـسُم  ًانِمُْؤم  َتام  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ّبُح  یلَع  َتاـم  ْنمَو 
ِهِْربَق یف  َُهل  َِحُتف  ٍدَّمَُحم  لآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَمَو  الَا  اهِجْوَز  ِْتَیب  یِلا  ُسوُرَْعلا  ُفَُزت  امَک  ِهَّنَْجلا  َیِلا  ُّفَُزی  ٍدَّمَُحم  لآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَمَو  الَا 
ِۀَّنُّسلا یّلَع  َتام  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَمَو  الَا  ِۀَمْحَّرلا  ِۀَِکئالَم  َرازَم  ُهَْربَق  ُهّللا  َلَعَج  ٍدَّمَُحم  لآ  ّبُح  یلَع  َتام  ْنَمَو  الا  ِۀَّنَْجلا  َیِلا  ِناباب 
ٍدَّمَُحم ِلآ  ِضُْغب  یلَع  َتام  ْنَمَو  الَا  ِهّللاِۀَمْحَر  ْنِم  ٌسِیآ  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  ًابُوتْکَم  ِۀَـمایِْقلا  مْوَی  َءاج  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب  یلَع  َتام  ْنَمَو  الَا  ِۀَـعامَْجلاَو 
یتیاور ود  قباطم  تسرد و  دنچره  هر )   ) یـسلجم شیامرف  - 47 ِۀَّنَْجلا .)) َۀـِحئار  َّمُشَی  َْمل  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب  یلَع  َتام  ْنَمَو  الَا  ًاِرفاک  َتاـم 

وا لآ  لوسرو و  ادخ  یتسود  نامیا و  رگا  هک  تسا  نآ  تایاور  تایآ و  رهاوظ  زا  دافتسم  نکل  دش  لقن  دون  ناتـساد  نمـض  رد  هک  تسا 
تبحم هچره  یلب  دوب . دـهاوخ  تاجن  لها  تبقاع  دـشاب  رتمک  مه  هبترم  نیا  زا  دـنچره  دربب  ملاع  نیازا  دوخ  هارمه  دریگ و  ياج  لد  رد 

سپ تاوهش  ایند و  بح  زا  دشاب  رتشیب  شلد  رد  یقیقح  بح  هک  وا  رب  دوب  بجاو  نوچ  زین  تسا و  رتمک  يدنم  هرهب  دشاب  رتمک  یقیقح 
بح ندودز  یقیقح و  بح  لیـصحت  ندوب  يراـیتخا  هلئـسم  اـما  دوب و  دـهاوخ  هیئزج  ياـهتبحم  همیخ  راـثآ و  راـتفرگ  هذـخا و  ؤم  دروم 
بقل - 48 دوش . هعجارم  تسا  هدش  رـشتنم  هدنـسیون  ملق  هب  یگزات  هب  هک  میلـس  بلق  باتک  هب  سپ  نآ  هب  فیلکت  تابثا  لد و  زا  يزاجم 

رد لوا  دیهـش  زا  ار  ثیدـح  نیا  هحفـص 330  هبیط ))  هملک   )) باـتک رد  - 49 تسا .  هدوب  ماـظن ))   )) نکد دابآردـیح  تلود  ياورناـمرف 
 ، نونک ات  میلس ))  بلق   )) دنمـشزرا باتک  - 50 تسا .  هدرک  لقن  يدابآ  تلود  بقانم  يوفـصلا و  جاهنم  باتک  زا  هرهابلا و  ةرد  باـتک 
ِیف ٍۀبیـصُم  ْنِم  َباصَا  ام  - ) 52 هیآ 59 ) ماعنا ،  هروس  (، ) اهُمَْلعَی ِّالا  ٍۀَـقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  اـمَو  - ) 51 تسا .  هدـش  هتـسارآ  عبط  رویز  هب  ررکم 
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ِهِذِهب ِّالا  ِءامَّسلا  ِیفَو  ِضْرَْالا  ِیف  ٌءْیَش  ُنوُکَی  ال  - )) 53 هیآ 22 .) دیدح ، هروس  (، ) اهَئَْربَن ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  یف  ِّالا  ْمُکِسُْفنَا  یف  الَو  ِضْرَْالا 
-54 یفاک .)  لوصا  ((، ) َرَفَک ْدَقَف  ٍةَدِحاو  ِضْقَن  یلَع  ُرِدـْقَی  ُهَّنَا  َمَعَز  ْنَمَف  ٍلجاو  ٍباتِکَو  ٍنذِاَو  ٍءاضَقَو  ٍرَدَـقَو  ٍَةدارِاَو  ٍۀَیِّـشَِمب  ِعبَّسلا  ِلاصِْخلا 
زا رازه  لهچ  منک ،  یم  باذع  ار  وت  موق  زا  رفن  رازه  دصکی  نم  هک  داتسرف  یحو  ربمغیپ  بیعـش  هب  دنوادخ  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: دومرف دـنوادخ  هچ ؟  يارب  رایخا  تسا ،  قاقحتـسا  ار  رارـشا  اراگدرورپ ! درک : ضرع  بیعـش  ناـشناکین .  زا  رازه  تصـش  ناشرارـشا و 
فورعم هب  رما  باتک  لئاسو ،   ) دندومنن یهن  رجز و  ار  اهنآ  دندشن و  كانمـشخ  ناشیارب  نم  مشخ  يارب  دندرک و  شزاس  رارـشا  اب  نوچ 

نارذگهر يارب  نآ  ياه  هبارخ  دش و  ور  وریز  اهنآ  رهش  نایغط  نایصع و  ترثک  ببـس  هب  هک  طول  رهـش  هراب  رد  هچنانچ  - 55 باب 8 .) ، 
تمس هب  هنیدم  هکم و  زا   ) ترفاسم ماگنه  امـش  و  َنُولِقْعَتالَفَا ) ِلْیللَِّابَو  َنیِحبْـصُم  ْمِْهیَلَع  َنوُّرُمََتل  ْمُکَّنِاَو   :) تسا يرایـشه  تربع و  بجوم 

هیآ 137 تافاص ،  هروس  (،))!؟ دـیرادرب تسد  نایـصعو  نایغطزااتدـیریگ  یمن  تربعودـینک  یمن  لقعت  ایآ  دـیرذگ  یم  ناشیا  رب  ماـش ) 
(( ًاّبَـص ُباذَْعلا  ُمُْکیَلَع  َّبَصل  ٌعَّضُر  ٌناْیبِصَو  ٌعَّشُخ  لاجِرَو  ٌعَّکُر  ٌدابِع  الْول  :)) ٍلیوَط ِثیدَـح  یف  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  یَّبنلِانَع  - )) 56 (. 138
(. هیآ 206  ، هرقب هروس  (،) داهِملا َْسِئَبلَو  ُمّنَهَج  ُُهبْـسَحف  ِْمثِْالِاب  ُةَّزِْعلاُْهتَذَخَاَهّللاِقَّتاَُهل  َلیق  اذِاَو  - ) 57 ص 353 .) ج 2 ، لیاسولا ،  كردتسم  )

هروس  (، ) یبْرُْقلا یف  َةَّدَوَملا  ِالا  ًارْجَا  هیَلَع  ْمُکلئْـسَا  ُْلق ال  - ) 59 راحبلا .) ۀنیفس  ((، ) ُهَْفیَـض ْمِرُْکْیلَف  رِخْالا  ِمْوَیلاَو  ِهّللِاب  ُنِمُْؤی  َناک  ْنَم  - )) 58
 (. شدنزرف هب  همّالع  همانتیـصو   ) دعاوق باتک  - 61 هیآ 47 .) ءابـس ، هروس  (، ) ْمَُکل َوُهَف  رْجَا  ْنِم  ْمُُکْتلَئَـس  ام  ُْلق  - ) 60 هیآ 23 .) يروـش ، 

باـتک ((، ) ِِهلْهَا ْْنِم  ِْهَیِلا  َّبَحا  یلْهَا  َنَوُکَتَو  ِِهتَْرتِع  ْنِم  ِْهَیِلا  َّبَحَا  یتَْرتِـع  َنوُکَتَو  ِهِسْفَن  ْنِم  ِْهَیِلا  َّبَحَا  َنوُکَا  یّتَـح  ِهّلل  ٌدـْبَع  ُنِمُْؤی  ـال  - )) 62
ۀنیفـس ((، ) ُهاوَه َبَلَغ  ْنَم  ُعاجُّشلا  - )) 64 هیآ 17 .) هدجـس ،  هروـس  (، ) ٍُنیْعَا ِةَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفُْخا  اـم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  ـالَف  - ) 63 انتنسوانت .) ریس 

ْنَا ٍنِمْؤُِمل  َناک  امَو  - ) 67 ْمُُکبْوُلق .) ْتَدَّمَعَت  ام  ْنِکلَو  ِِهب  ُْمتْءاَطْخَا  امیف  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیلَو  - ) 66 ٌكُوُلم .)) ِۀَّنَْجلا  َلْهَا  َّنِا  - )) 65 راحبلا .)
اذِا - )) 68 هیآ 91 ) ءاسن ، هروس  (، ) اُوقِدَُّصی ْنَا  ِّالا  ِِهلْهَا  یِلا  ٌۀَمَّلَـسُم  ٌۀَـیِدَو  ٍۀَـنِمُْؤم  ٍۀَـبَقَر  ُریرْحَتَف  ًءاَطَخ  ًانِمُْؤم  َلَتَق  ْنَمَو  ًءاَطَخ  ِّالا  ًاـنِمُْؤم  َلـُتْقَی 

-70 ُءاضِّرلا .)) ُنوُکَی  ِءالَْبلا  ِْقلَح  ِقیاضت  ْدنِعَو  ُۀَجْرُْفلا  ُنوُکَت  ِةَّدِّـشلا  یِهانَت  َدـْنِع  - )) 69 ٌۀَِیفاع .)) ِءالَْبلا  َنِم  َناک  ِءالَْبلا  َیِلا  ُءالَْبلا  َفیـُضا 
(. هیآ 30 يروش  هروس  (، ) ٍریثَک ْنَع  وُفْعَیَو  ْمُکیْدیَا  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیـصُم  ْنِم  ْمَُکباصَا  امَو  - ) 71 ًارُْسی .) ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِا  َُّمث  ًارُْسی  ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِا  )

ص ج 1 ، راـحبلا ، ۀنیفـس  ((، ) ِراـمْعَْالِاب ُشیعَی  ْنَّمِم  ُرَثْکَا  ِناـسحِْالِاب  ُشیعَی  ْنَمَو  ِلاـج  ـالِاب  ُتوُمَی  ْنَّمِم  ُرَثْکَا  ِبُونُّذـلِاب  ُتوُمَی  ْنَم  - )) 72
 (، نوـُثَْعُبی ِمْوَـی  یِلا  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِمَو  - ) 74 هیآ 25 .) لاـفنا ،  هروس  (، ) ًۀَّصاـخ ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  َّنَبیـُصت  ـال  ًۀَْـنِتف  اوُقَّتاَو  - ) 73 (. 488
ُّلُک ُدَِجت  َمْوَی  - ) 76 دوش . هعجارم  خزرب ))   )) مود لصف  فل ،  ؤم  ترـضح  تانایب  زا  داـعم  باـتک  هب  - 75 هیآ 100 .) نونم ،  ؤم  هروـس  )
لآ هروس  (، ) ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر  ُهّللاَو  ُهَسْفَن  ُهّللا  ُمُکُرِّذَُحیَو  ًادیَعب  ًادَـمَا  ُهَْنَیبَو  اهَْنَیب  َّنَا  َْولُّدََوت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  امَو  ًارَـضُْحم  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن 

ُِسُؤر یلَع  ِۀَمیِْقلا  َمْوَی  ِدـْبَْعلاِدَِیب  ُذَـخُْؤی  - )) 78 رخآ .) هیآ  تلزلز ،  هروـس  (، ) ُهَرَی ًاّرَـش  ٍةَّرَذ  َلاـقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَـمَو  - ) 77 هـیآ 30 .) نارمع ، 
((، ٌء یش  ِهیَلَع  یعَُّدی  ْنَا  ًۀَفاخَم  ْمُُهفِْرعَی  ْنَم  اْوَرَی  ْنَا  ْنِم  ِۀَمیِْقلا  ِلْهَا  یَلَع  ُّدَشَا  َءْیَشالَو  ُهْذُخْءاَْیلَف  ُّقَح  اذه  َلَِبق  َُهل  َناک  ْنَمالَا  ُلاُقیَو  ِداهْشَْالا 

ًارْجَا ِْهیَلَع  ْمُکلَئْـسَاال  ْلـُق  - ) 80 َنوُؤُری .) ْمُه  َنیَذَّلا  َنوُهاـس  ْمِِهتولَـص  ْنَع  ْمُـه  َنـیذَّلا  َنیّلَـصُْمِلل  ٌلـیَوَف  - ) 79 ص 548 .) رابخالا ، یلاـئل  )
َیِفُْخا ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  - ) 83 ُلوُزَی .)) ٍریثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ٌمُودَـی  ٌلیلق  - )) 82 ْمَُکل .) وُهَف  ٍرْجَا  ْنِم  ْمُُکْتلَئَـس  ام  ُْلق  - ) 81 یبْرُْقلا .)  ِیف  َةَّدَوَْملاِّالا 

َنوُرَبُْـحیَو َنُوقَزُْری  ُهَعَمَو  ْمِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِلِْزنَم  یف  ِهیخَاَو  ُِماَو  ِهّ ِهیبَا  َعَم  ع )   ) ٍِّیلَع ْنب  َْنیَـسُْحلا  َّنِا  - )) 84 ٍُنیْعَا .) ِةَُّرق  ْنِم  ْمَُهل 
یف امَو  ْمِِهئابآ  ِءامْسَاَو  ْمِِهئامْـسَِابَو  ْمِِهب  ُفَرْعَا  َوُهَف  ِهِرا  ّوز  یِلا  ُرُْظنََیل  ُّهنَاَو  ینَتْدَعَو  ام  یلْزِْجنَا  َِّبر  ای  ُلوُقَی  ِِهب  ٌقَّلعَتُم  ِشْرَْعلا  ِنیمَی  ْنََعل  ُهَّنِاَو 
َنِم ََکل  ُهّللاَّدَعَا  ام  َتِْملَعَْول  یکاْبلا  اَهُّیَا  ُلوُقَیَو  َُهل  َرافِْغتْسِْالا  ُها  َبا  ُلئْسَیَو  َُهل  َرِفْغَتْسَیَف  ِهیْکبَی  ْنَم  یِلا  ُرُْظنََیل  ُّهنَاَو  ِهَِدلَِوب  ْمِهِدَحَا  ْنِم  ْمِِهلاحِر 

ینََسلاج ْنَم  ُسیلَج  اَنَا  یلاعَت  ُهّللا  ُلوُقَی  - )) 85 مومهملا )  سفن  ((، ) ٍۀَئیطَخَو ٍْبنَذ  ِّلُک  ْنِم  َُهل  ُرِفْغَتْـسََیل  ُهَّنِاَو  َْتنزَح  اّمِم  َرَثْکَا  َتْحَرََفل  ِرْجَْالا 
((. َْکَیِلا َءاََجل  ْنَم  َنِمَءاَو  َِکب  َکَّسَمَت  ْنَم  َباخ  ام  - )) 86 بجر .)  هام  لامعا  باب  لابقا ،  باتک   (( ) ینعاطَا ْنَم  ُعیطُمَو 
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

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

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

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

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

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

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