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 ( هسلج  55 هیکدف (  هبطخ  حرش 

: هدنسیون

 ( هلظ ماد   ) يدزی حابصم  یقت  دمحم  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

يربهر مظعم  ماقم  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

 ( هسلج  55 هیکدف (  هبطخ  22حرش 

باتک 22تاصخشم 

22راتفگشیپ

فالتخا 22تدحو و 

22همدقم

(س) ارهز ترضح  مان  هدننک  هدنز  23بالقنا 

كرتشم ياهکالم  تیوقت  23تدحو ؛

فالتخا 24عاونا 

قح روحم  لوح  تدحو  نآرق ؛ 26هیصوت 

اه تشون  26یپ 

فالتخا 26تدحو و 

هتشذگ ثحابم  26هصالخ 

فالتخا لح  شور  نیرتهب  یقطنم ؛ 27ثحب 

تداعس زار  قح ؛ ربارب  رد  28میلست 

بدا اب  مأوت  یقطنم  ثحب  نادناعم ؛ اب  29دروخرب 

اه تشون  30یپ 

قح رادم  رب  30تدحو 

تدحو زا  ام  فده  قح ؛ 30تیوقت 

! عونمم یبدا  یب  33بصعت و 

 ! عونمم مه  تقیقح  نایب  ندرک  33لیطعت 

اه تشون  34یپ 

قیاقح نایب  هناهب  35كدف 
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كدف 35ناتساد 

! راک هچ  كدف  اب  ار  36ام 

قیاقح نایب  يارب  يا  37هناهب 

ریظن یب  37ریبدت 

اه تشون  38یپ 

انث رکش و  دمح ، ياه  38توافت 

38همدقم

یهلا تمعن  نیرتگرزب  39تایح ؛

یقیقح 40تمعن 

اه تشون  41یپ 

هثَّدحم 41يوناب 

ماهلا یحو و  41موهفم 

ماهلا 42ماسقا 

یهلا تاماهلا  نایب  يارب  ینیچ  43هنیمز 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  فحصم  44ناتساد 

اه تشون  44یپ 

یهلا معن  44يایرد 

ننم ءالآ و  معن ، 44توافت 

شرامش لباق  ریغ  یهلا ؛ 46معن 

یهلا معن  رد  ربدت  47دیاوف 

ناربج لباق  ریغ  یهلا ؛ 47معن 

روصت لباق  ریغ  یهلا ؛ 47معن 

اه تشون  47یپ 

یهلا معن  48رکش 
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ناگدنبو یهلا  ياه  48تمعن 

رکش 49بتارم 

يرطف روما  50تیوقت 

اه تشون  51یپ 

دیحوت 51تقیقح 

صالخا دیحوت و  51هطبار 

داقتعا رد  52صالخا 

لمع رد  53صالخا 

اه تشون  54یپ 

یسانشادخ 54عاونا 

یلوصحو يروضح  54ملع 

هناهاگآریغ هناهاگآ و  54كاردا 

ناسنا يدیحوت  55ترطف 

یسانشادخ لکش  56ود 

اه تشون  57یپ 

ادخ تخانش  57ناکما 

مهوت کی  57عفد 

دیان هدید  رد  58ارچ 

دیان مهو  رد  58ارچ 

دیان فصو  رد  59ارچ 

یلقع میهافم  59عاونا 

هجوب تفرعم  هکلب  هیبشت ؛ هن  لیطعت ؛ 60هن 

اه تشون  61یپ 

یهلا 61لاعفا 
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مدع زا  61شنیرفآ 

وگلا نودب  62شنیرفآ 

یهلا 62تیشم 

اه تشون  64یپ 

شنیرفآ 64فده 

قالطالا یلع  راتخم  64دنوادخ ؛

ناسنا لاعفا  رد  ییاغ  65تلع 

یهلا لاعفا  رد  ییاغ  65تلع 

منهج تقلخ  زا  67فده 

اه تشون  67یپ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  نخس  رد  شنیرفآ  67فادها 

هتشذگ ثحابم  67هصالخ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  نابز  زا  یتسه  تقلخ  68فادها 

ناسنا يارب  یتسه  همه  69شنیرفآ 

هدشن نایب  ام  يارب  فادها  70همه 

اه تشون  71یپ 

ادخ 71هدیزگرب 

یبتجا یفطصا و  راتخا ، 71میهافم 

قولخم نیلوا  هللا ، لوسر  71رون 

رون 72ملاع 

رون ملاع  زا  ییوترپ  هدام ؛ 73ملاع 

اه تشون  74یپ 

رون 74ملاع 

هکئالم 74ملعم 
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ینامسج ینارون و  دوجو  74هطبار 

تسود راید  ياه  75میسن 

تاولص تکرب  هب  زامن ؛ 76یلوبق 

اه تشون  77یپ 

توبن 77هفسلف 

ینیع تاریدقت  یملع و  77تاریدقت 

یمتح تاریدقت  تثعب و  79طابترا 

اه تشون  80یپ 

كرش ندوب  یضرع  دیحوت و  80تلاصا 

80همدقم

نایدا ترثک  زا  يدام  80ریسفت 

نایدا ترثک  زا  یهلا  81ریسفت 

تافیرحت شیادیپ  82هوحن 

كانرطخ یفارحنا  ینید ؛ 82مسیلارولپ 

اه تشون  83یپ 

ربمایپ ياه  83تلاسر 

83همدقم

ربمایپ ییارجا  یمیلعت و  84تالاسر 

یمالسا تلود  هفیظو  ینید ؛ ياه  شزرا  85ظفح 

قح راکنا  لماوع  یبلط ؛ يرترب  85ملظ و 

یمیلعت ياهرازبا  نسحا ؛ لادج  هظعوم و  86تمکح ،

اه تشون  86یپ 

میقتسم 87طارص 

87همدقم
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قح نید  تخانش  رشب ؛ زاین  87نیلوا 

میقتسم ياه  طارص  هن  میقتسم ؛ 88طارص 

نایدا ریاس  اب  راتفر  روحم  یناسنا ؛ 89قالخا 

اه تشون  90یپ 

تسود 90ياقل 

90همدقم

ینامسآ 90يوناب 

رمع لوط  بلط  یهلا و  90ياقل 

؟ هن ای  يرآ  گرم ؛ هب  91هقالع 

گرم زا  تهارک  92زار 

قشاع نادنز  92ایند ؛

هیامرس نیرتهب  مالسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  93تبحم 

اه تشون  93یپ 

ادخ 93باتک 

93همدقم

ام رب  ادخ  قح  نیلوا  ادخ ؛ 94یگدنب 

ییافک بجاو  ملاع ؛ رسارس  رد  نید  94غیلبت 

ادخ قح  یعدم  95نآرق ؛

اه تشون  97یپ 

نامیا 97تلاصا 

نآرق یلک  رارسا  زا  97یتسرهف 

تماما هلأسم  هنامیکح  97نایب 

بلق رهطم  97نامیا ؛

ناهنپ یفارحنا  98مسیتامگارپ ؛
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نافوط رد  99رتسکاخ 

تیلهاج هب  تشگزاب  ییارگ ؛ 99یلم 

اه تشون  100یپ 

ربکت هدننکش  مهرد  100زامن 

100همدقم

یگدنب نمشد  101ربکت ؛

سیلبإ ندش  هدنار  لماع  101ربکت ؛

ادخ ربارب  رد  یشک  102ندرگ 

رفک ياه  102هشیر 

اه تشون  103یپ 

لام ناج و  هدننک  كاپ  103تاکز 

103همدقم

تاکز 104موهفم 

ناسنا داعبا  همه  هب  هجوت  104مالسا و 

تاکز اب  ناج  ریهطت  105ّرس 

اه ینتشاد  تسود  105قافنا 

تاکز راثآ  یملع  106لیلحت 

اه تشون  107یپ 

نید هوکش  رهظم  جح ، صالخا و  نیرمت  107هزور ،

هزور 107راثآ 

نت تمالس  107هزور و 

یگنسرگ اب  نادنمتورث  108ییانشآ 

جح 108رارسا 

یگدنب نیرمت  108جح 
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جح رامش  یب  109عفانم 

نید هوکش  رهظم  109جح 

اه تشون  110یپ 

تماما تعاطا ، 110تلادع ،

هقرفت زا  ناما  110تماما ،

اه لد  هدنهد  دنویپ  یهاوخ ، 111تلادع 

تدحو مود  طرش  دحاو ؛ یشزرا  112ماظن 

تدحو موس  طرش  دحاو ؛ 112تیریدم 

هعماج ییارجا  یملع و  عجرم  مالسلا ؛ مهیلع  تیب  113لها 

اه تشون  114یپ 

مالسا شخب  تزع  114داهج ،

نادهاجم زا  114يدای 

گنج لصا  هرابرد  تارظن  زا  114یخرب 

؟ دیوگ یم  هچ  115مالسا 

مالسا هدننک  ماندب  یناسفن ؛ 115ياهاوه 

عافدلا مزال  روما  عافد و  116لصا 

كاخ بآ و  لیبس  یف  هن  هللا ؛ لیبس  یف  116داهج 

مالسا يادف  اه  117ناج 

اه تشون  117یپ 

شاداپ هب  ندیسر  زار  117ربص ،

، ِرْجَْألا ِباَجیِتْسا  َیلَع  ًَۀنوُعَم  َرْبَّصلا  117َو 

فراعم رد  يا  هژاو  دیلک  118ربص ،

تسین ملظنم  لعفنم و  118رباص 

ربص هناگ  هس  118ماسقا 
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ربص یلیلحت  119يانعم 

تعاط رد  ربص  هکرعم  119داهج ،

تعاط رد  ربص  زا  یقادصم  120غیلبت ،

تمواقم ياه  120نادیم 

تسوا بناج  زا  اهنت  121يزوریپ ،

اه تشون  121یپ 

ریگارف یتحلصم  فورعم ، هب  121رما 

؛1 ۀَّماَعِْلل ًۀَحَلْصَم  ِفوُرْعَْملِاب  َرْمَْألا  121َو 

یقیقح تحلصم  ادخ ؛ هب  برق  121تامدقم 

ریگارف تلحصم  اب  يا  122هضیرف 

؟ ارچ فورعم ؛ هب  رما  یگنر  123یب 

برغ گنهرف  نفعت  123ریثأت 

هفیظو اما  124و 

ناملسم سیلپ  124هفیظو 

اه تشون  125یپ 

نیدلاو هب  یکین  راثآ  125تمکح و 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هقیدص  مالک  رد  نادنواشیوخ  اب  طابترا  نیدلاو و  هب  یکین  راثآ  125تمکح و 

دنوادخ رکش  نیرق  نیدلاو  125رکش 

طرش دیق و  نودب  125یقح 

محر هلص  ماکحا  126بتارم و 

ادخ رکش  زاس  126هنیمز 

یمالسا ياه  شزرا  كالم  ادخ ، 127برق 

اه تشون  128یپ 

یمالسا يازج  قوقح  یفسلف  128ینابم 
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؛ ءاَمِّدِلل ًانْقَح  َصاَصِْقلا  128َو 

ازج قوقح  هفسلف  رد  اه  هاگدید  129یخرب 

مالسا هاگدید  زا  ازج  قوقح  یفسلف  129ینابم 

مالسا هاگدید  زا  ازج  قوقح  130هفسلف 

صاصق تاید و  اب  تاریزعت  دودح و  131توافت 

ناسنا تایح  ظفاح  131صاصق 

اه تشون  132یپ 

لماکت نابدرن  دهعت ، هب  يدنب  132ياپ 

؛1 سْخَبِْلل ًاریِیْغَت  ِنیِزاَوَْملا  َو  ِلیِیاَکَْملا  َۀَیِفْوَت  َو  ِةَرِفْغَمِْلل ، ًاضیِرْعَت  ِرْذَّنلِاب  َءاَفَوْلا  132َو 

یعامتجا یگدنز  132ترورض 

اه شزرا  هشیر  132تایعقاو 

شزرا نیرت  ماع  دهع ؛ هب  133يافو 

ادخ اب  133هلماعم 

ینکشدهع هرمث  134قافن 

یهلا یفاطلا  یهلا ؛ 134رماوا 

اه تشون  135یپ 

ناسنا دشر  زاس  هنیمز  یلام  یناور و  یمسج ، 135تینما 

135همدقم

ناحتما زاس  رتسب  یعامتجا  135یگدنز 

ریخ هار  هدننک  تیوقت  یهلا ، 136تاعیرشت 

یعرش یلقع و  يا  هفیظو  یعامتجا  يدرف و  تینما  136ظفح 

ناج مسج و  يدیلپ  لماع  136تارکسم ،

هعماج یناور  تینما  نماض  فذق ، 137تمرح 

یناور ینماان  لماع  یلام ، 137ینماان 
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اه تشون  138یپ 

نمشد نیرت  نمشد  138كرش ،

ادخ 138دیع 

مالسا هدرشف  حول  139دیحوت ،

تسود هب  ندیسر  هار  هناگی  139دیحوت ،

تسود هب  ندیسر  نمشد  140كرش ،

كرش دیحوت و  140بتارم 

دیحوت هبترم  نیرتالاب  تین ، رد  140دیحوت 

دیاشن یگدنب  زج  ار  141هدنب 

یعیرشت 141كرش 

اه تشون  142یپ 

تاجن نامسیر  هللا ، زا  142تعاطا 

142همدقم

اوقت هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  142رما 

اوقت هب  رما  ياه  143تمکح 

دینک لمع  143دینادب و 

یهلا تیشخ  زاس  هنیمز  144ملع ،

اه تشون  144یپ 

دنک یم  یفرعم  ار  دوخ  اهیلع  هللا  مالس  144همطاف 

144همدقم

دیوگ یم  نخس  هک  تسا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  145نیا 

ربمایپ نیرت  نابرهم  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  145همطاف 

تیالو نابساپ  اهیلع  هللا  مالس  146همطاف 

يداه 147نیرتزوسلد 
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اه تشون  147یپ 

دیوگ یم  ادخ  لوسر  تامدخ  زا  اهیلع  هللا  مالس  148همطاف 

148همدقم

قلخ تیاده  هتفیش  اهیلع  هللا  مالس  148همطاف 

مینکن شومارف  ار  اه  148تمعن 

تیاده يارب  یتمعن  149نادجو ،

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تامدخ  زا  149یتسرهف 

تشون 151یپ 

شنانمشد لیاذر  نینمؤملاریما و  151لیاضف 

151همدقم

امهیلع هللا  مالس  همطاف  نابز  زا  یلع  151فیصوت 

نابلط تحار  152خیبوت 

دحا گنج  152زابناج 

امهیلع هللا  مالس  همطاف  هبطخ  ّرس  153یلع 

ربمایپ نیشناج  ياه  154یگژیو 

یمالسا تما  رکیپ  رب  قافن  154غیت 

154همدقم

میریگب تربع  خیرات  154زا 

تسا هدنز  زونه  155ناطیش 

قافن 156نالوج 

هدعاس ینب  هفیقث  156يارجام 

رفک 157ماسقا 

اه تشون  158یپ 

نوناق عبنم  قح و  رایعم  158نآرق ؛
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158همدقم

یشیدنا تبقاع  یشیدنا و  فرژ  158تریصب ؛

بیرغ يا  158هثداح 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  توافتم  159شنیب 

مالسا يراذگ  نوناق  عبنم  160نآرق ،

نامیا رایعم  161تیالو ؛

اه تشون  161یپ 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف نابز  زا  هفیقس  161هنتف 

161همدقم

ریظن یب  يا  هثداح  162البرک ؛

قح فشک  هار  ینیب ؛ 162عقاو 

مالسا يایند  رد  يا  هنتف  163هفیقس ؛

هنتف رتش  164فیصوت 

مالسلا اهیلع  همطاف  164هغدغد 

اه تشون  165یپ 

افلخ تیحالص  مدع  يارب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  165تاجاجتحا 

165همدقم

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیمولظم  هب  165یهاگن 

مالسلا امهیلع  همطاف  یلع و  تیمولظم  هب  166یهاگن 

كدف بصغ  166يارجام 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  لوا  167جاجتحا 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  مود  167جاجتحا 

یشخب ینشور  يارب  يا  هناهب  167كدف 

یمالسا هعماج  ندرک  هزیرالوکس  168هفیقس ؛
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اهیلع هللا  مالس  همطاف  موس  168جاجتحا 

اه تشون  168یپ 

یمالسا بهاذم  تدحو  داجیا  169ياهراکهار 

تدحو باصن  169دح 

فالتخا شهاک  يوس  هب  یهار  یقطنم ، یمیمص و  169ياهثحب 

نآرق هاگدید  زا  نافلاخم  اب  ثحب  171بادآ 

اه تشون  172یپ 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  مالک  رد  افلخ  تیحالص  مدع  172ياشفا 

هتشذگ ثحابم  هب  172یهاگن 

! نآرق فالخ  رب  یثیدح  173لعج 

تمایق هب  رادید  174هدعو 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  یلصا  175فده 

تسب ار  قح  هار  175دیابن 

اه تشون  175یپ 

هتشذگ ثحابم  175هدیکچ 

175همدقم

تیرشب هب  تمدخ  نیرت  176گرزب 

هقرفت عنام  تلم و  مظان  177تیالو ،

ریذپان ناربج  178ياهاطخ 

اه تشون  179یپ 

دیوگ یم  نخس  راصنا  اب  اهیلع  هللا  مالس  179همطاف 

تشذگ 179هچنآ 

دهد یم  هرابود  یتصرف  راصنا  هب  اهیلع  هللا  مالس  180همطاف 

اه مایق  یلصا  كّرحم  180تاساسحا ؛
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ههبش ود  181عفد 

تشون 182یپ 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  رصان  نم  له  182دایرف 

182همدقم

!؟ دینک یمن  مایق  حالس  اب  182ارچ 

راصنا 183هقباس 

!؟ یئالط هقباس  نآ  دش  هچ  183سپ 

تسا رفک  شنایاپ  هک  184یهار 

اه تشون  185یپ 

جاجتحا 185نیسپاو 

قح تبرغ  لماع  تما  یبلط  185تحار 

مدرم اب  ترضح  تجح  186مامتا 

قح زا  نتفرگ  هیواز  186ِماجنارس 

یعقاو 187نامیا 

یهلا بضغ  اضر و  رایعم  اهیلع  هللا  مالس  188همطاف 

اه تشون  188یپ 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  هیلع  رب  یناطیش  188ياهدرگش 

189همدقم

اهیلع هللا  مالس  همطاف  نانخس  ریثأت  ندرک  یثنخ  يارب  يراک  بیرف  189جوا 

سیلبا درگش  نیلوا  غورد ، 190مسق 

رکبوبا ثیدح  یسررب  191دقن و 

اه تشون  192یپ 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  هیلع  رب  نیغورد  192یعامجا 

تشذگ هچنآ  192هدیکچ 
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كانرطخ يا  هئطوت  193ءاشفا 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  هیلع  رب  رگید  يا  194هلیح 

هدش اعدا  عامجا  194یسررب 

اه تشون  195یپ 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  هبطخ  195تایآ 

تفرعم یب  195یمدرم 

هنتف رد  طوقس  مالسلا  هیلع  یلع  زا  196يرود 

تیلهاج هب  تشگرب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  197هلصاف 

یتفرعم هاگتسد  هدننک  لتخم  197هانگ 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  بختنم  تایآ  198زار 

اه تشون  199یپ 

يرامیب رتسب  رد  تیالو  زا  199عافد 

199همدقم

ندمآ هنحص  هب  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  199هزیگنا 

اه یمدرمان  زا  200هوکش 

تیالو زا  حیرص  201عافد 

اه تشون  202یپ 

 ... دش یم  مکاح  مالسلا  هیلع  یلع  202رگا 

202همدقم

بولطم 202مکاح 

یمالسا تموکح  يوگلا  مالسلا  هیلع  یلع  203تموکح 

دوب شبوخ  تافص  مالسلا  هیلع  یلع  203بیع 

رشب تداعس  هار  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  204هریس 

دننک اهر  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يا  هعماج  205ماجنارس 
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205همدقم

بیجع 205یباختنا 

هفیقس لها  هب  نداد  نت  206هجیتن 

تفرگ هفیقس  زا  دیاب  هک  207یسرد 

اه تشون  208یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  208هرابرد 
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 ( هسلج  55 هیکدف (  هبطخ  حرش 

باتک تاصخشم 

تماد  ) يدزی حابصم  هللا  تیآ  ترضح  هسلج /)   55 هیکدف (  هبطخ  حرش  : روآدیدپ مان  ناونع و   1389، يربهر مظعم  ماقم  رتفد  : هسانشرس
هارمه و نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخـشم  ناهفصا 1391 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رـشن  تاصخـشم  هتاکرب )

 -- اه هبطخ  11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاـف  عوضوم :  11ق  ترجه -  زا  لـبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم :  هناـیار 
297/973 ییوید :  يدنب  هدر  ر3ف204217415 1390   / BP27/2 هرگنک :  يدنب  هدر  ریسفت  دقن و 

راتفگشیپ

ماـقم رتـفد  رد  هتاـکرب ) تماد   ) يدزی حابـصم  هللا  تیآ  ترـضح  نانخـس  زا  يا  هدـیزگ  دـیراد  ور  شیپ  هچ  نآ  میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
ام تریـصب  رب  اهدومنهر  نیا  ات  دـشاب  دـنا . هدومرف  داریا  اب 22/05/89  فداـصم  ناـضمر 1431  كراـبم  هاـم  رد  هک  تسا  يربهر  مظعم 

. دریگ رارق  ام  تداعس  تیاده و  هار  نازورف  غارچ  دیازفایب و 

فالتخا تدحو و 

همدقم

فیرش هام  نیا  رد  لاعتم  يادخ  میراودیما  مینک . یم  ضرع  تینهت  کیربت و  مالسا  هب  نادنم  هقالع  همه  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  لولح 
هدنیآ لاس  زین  هام و  نیا  ثحب  يارب  دهد . رارق  شدوخ  صاخ  تایانع  لومشم  ار  ام  همه  هادفانحاورا  رـصع  یلو  سدقم  دوجو  تکرب  هب 

جنپ ياهبش  ام  هک  تسا  لاس  زا 25  شیب  هک  تسا  نیا  تقیقح  دوش . تبحص  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  هرابرد  هک  دش  داهنشیپ 
مینک بسک  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافـش  تقایل  هک  نیا  دیما  هب  میتسه و  یناحورریغ  ًاضعب  یناحور و  زیزع  ناردارب  تمدخ  هبنش 

هللا تاولـص  ارهز  ترـضح  تاملک  هرابرد  هک  میتشاد  لیامت  اـهراب  میا . هدرک  حرطم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـملک  نآرق و  تاـیآ 
تنس لها  ناردارب  تیساسح  بجوم  تسا  نکمم  ناشیا  نانخس  ندرک  حرط  هک  دمآ  یم  شیپ  ههبش  نیا  ًابلاغ  یلو  مینک ؛ تبحـص  اهیلع 

پاچ و دایز  ژاریت  اب  دیـسر و  تبث  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  لاسما  هک  نیا  زا  دعب  یلو  دوش ؛ رتشیب  فالتخا  لماع  ًانایحا  و 
اب هک  نیا  نآ  دش و  حرطم  يرگید  لاؤس  لاؤس ، نآ  لباقم  رد  دندرک ، اضما  دییات و  ار  نآ  هللا  مهظفح  دـیلقت  ماظع  عجارم  دـش و  رـشتنم 

بولطم هک  یتدـحو  نآ  ًالوصا  دراد ؟ یلوقعم  هیجوت  نآ  نایب  حرـش و  زا  ندرک  يراددوخ  ایآ  مومع  حطـس  رد  هبطخ  نیا  راـشتنا  دوجو 
؟ دریگب رارق  راکنا  دروم  ییاهنامز  تشذگ  زا  دعب  اسب  هچ  دنامب و  موتکم  قیاقح  زا  يرایـسب  دیاب  ایآ  دنک ؟ ادیپ  ققحت  دیاب  هنوگچ  تسا 
ار یساسا  شقن  هک  تسا  قیاقح  نیا  دوش . نایب  فراعم  زا  هدافتسا  هزیگنا  هب  تابـصعت و  زا  رود  دیاب  یقیقحت ، یملع و  لئاسم  هک  نیا  ای 
هک نیا  يارب  دوش  مهارف  يا  هنیمز  ات  دریگب  رارق  هنافرط  یب  قیقحت  دروم  یملع  لفاحم  رد  دیاب  دراد و  مالـسا  فادـها  مالـسا و  ظفح  رد 

ادتبا هک  دوش  داش  رتشیب  نیا  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  لد  هک  منک  یم  رکف  دنوش . جراخ  هابتـشا  زا  دنتـسه  هابتـشا  رد  هک  یناسک 
فیرش هبطخ  نیا  هرابرد  همادا ، رد  مینک و  ثحب  فالتخا  تدحو و  هرابرد  يا  هسلج  دنچ  مینک . ثحب  تدحو  ظفح  هلأسم  لصا  هرابرد 

یکیکـشت ياج  مه  یخیرات  رظن  زا  هدـش و  لقن  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لـها  زا  هک  تسا  یتاـملک  نیرت  غیلب  نیرت و  حیـصف  زا  یکی  هک 
. میریگب رارق  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  صاخ  ياهتیانع  لومشم  ات  مینک  ثحب  هدنامن  یقاب  نآ  هرابرد 
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(س) ارهز ترضح  مان  هدننک  هدنز  بالقنا 

يا هدمع  شخب  ام  دوب . هعماج  رد  اهیلع  هللا  تاولص  ارهز  ترضح  مان  ندش  هدنز  یمالـسا  بالقنا  تاکرب  زا  یکی  هک  تسا  نیا  تقیقح 
اهفرح نیا  هیمطاف و  ههد  مان  هب  يزیچ  الصا  تسا  یبهذم  ياهرهـش  زا  یکی  هک  دزی  رهـش  رد  میدنارذگ . بالقنازا  لبق  ار  نام  یناوج  زا 
رایـسب تاکرب  دوش و  هدـنز  يا  هژیو  تروص  هب  ام  هعماج  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  مان  هک  دـش  ثعاب  یلماوع  تشادـن . یترهش 

ترـضح هرابرد  هیلع  هللا  ناوضر  ماما  ترـضح  تانایب  یکی  مسانـش  یم  نم  هک  یلماوع  زا  دروآ . ناغمرا  هب  مالـسا  ملاع  يارب  ار  یمیظع 
نیا رد  ار  ارهز  ترـضح  مان  هک  دـندوب  یناـسک  زا  ناـشیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دوب . هدرک  ناـیب  یـسک  رتمک  ار  نآ  هباـشم  هک  دوب  ارهز 

مناوت یمن  ار  نآ  نم  هک  دش  ادیپ  ارهز  ترضح  هب  تبسن  ام  ناگدنمزر  نایم  رد  يونعم  هبذاج  کی  نیا  هارمه  دندرک . ایحا  نامز  رصع و 
رد ناشدوخ  هک  دوب  هیمطاف  ههد  يایحا  رد  مق  گرزب  عجارم  زا  نت  دـنچ  مادـقا  رگید  لماع  اهنیا  هارمه  هب  منک . هیجوت  يداع  بابـسا  اـب 

تبث دنس  کی  ناونع  هب  ارهز  ترضح  هبطخ  لاسما  هک  دیـسر  اج  نیا  هب  هرخألاب  و  دندرک . تکرـش  هنهرب  ياپ  اب  یتح  يرادازع  سلاجم 
نیا هرابرد  هک  دوش  داهنـشیپ  مه  ام  هب  دـش  ثعاب  رما  نیمه  دـیاش  دـندرک و  اضما  دـییأت و  ار  نآ  يا  هقباـس  یب  تروص  هب  عجارم  دـش و 

. مینک ثحب  هبطخ 

كرتشم ياهکالم  تیوقت  تدحو ؛

، سکع رب  ای  دراد ؛ تفلاخم  تدـحو  اب  دوش  نایب  یقیقحت  یملع و  حیحـص ، روط  هب  رگا  ناشیا  خـیرات  عضاوم و  تیب و  لـها  یفرعم  اـیآ 
یعرـش فیلکت  عون  کی  تالاؤس ، هنوگ  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ؟ تیالو  تماما و  هلأـسم  تسا  یمالـسا  تما  تدـحو  لـماع  ًاـساسا  هچنآ 

هک ینازیزع  ات  دوش  حرطم  یتالاؤس  ثحب  لالخ  رد  منک و  حرطم  فالتخا » تدحو و   » هلأسم هب  تبـسن  یعماج  ثحب  هک  مدرک  ساسحا 
عماج يارب  اما  درادـن ؛ یماهبا  ياج  تسا و  یهیدـب  تدـحو  یقیقح  يانعم  دـنناسرب . ماجنارـس  هب  دـننک و  لابند  ار  اهنآ  دـنا  قیقحت  لها 

يددـعت چـیه  ینعی  دـنوش  یکی  ًالماک  اه  ناسنا  هک  دـشاب  نیا  تدـحو  داـجیا  زا  روظنم  رگا  مینک . یم  حرطم  ار  یتـالامتحا  ثحب  ندوب 
نیب هک  درادن  ناکما  دـنوش . یمن  یکی  تقو  چـیه  دـندوجوم و  ود  ناسنا  ود  درادـن . ناکما  يزیچ  نینچ  دـنناد  یم  همه  دـشابن ، ناشنایم 

ییاهناسنا هعومجم  ایآ  هک  نیا  نآ  دنا و  هدرک  حرطم  عامتجالا  ملع  ياملع  ار  يا  هلأسم  دیآ . دوجو  هب  یقیقح  تدـحو  هعماج  دارفا  همه 
هب دارفا  تیوه  زا  ریغ  يدـیدج  تیوه  کی  ینعی  دنـشاب ؛ هتـشاد  یقیقح  تدـحو  کی  دـنناوت  یم  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  هعماج  کی  هک 

تـسا ثحب  لحم  هک  یتدحو  تسین . ام  ثحب  لحم  لئاسم  نیا  درک . حرط  دیاب  یعامتجا  هفـسلف  رد  هک  تسا  یثحب  مه  نیا  دیآ . دوجو 
هچ ات  میراد  هک  یتافالتخا  نیا  اب  میراد ، یلقتـسم  دوجو  کی  مادـک  ره  میتسه و  هعماج  کـی  رد  هک  يریثک  ياـهناسنا  اـم  هک  تسا  نیا 

نیا روظنم  هکلب  تسین ؛ یفـسلف  یقیقح  تدحو  تدـحو ، داجیا  نیا  يانعم  مینک ؟ ادـیپ  تدـحو  هب  شیارگ  هک  مینک  یعـس  دـیاب  هزادـنا 
ار دوش  یم  ینمـشد  یگدنکارپ و  ثعاب  هک  ییاهزیچ  تیوقت و  ار  كرتشم  ياهکالم  نآ  مینک و  ییاسانـش  یکرتشم  ياهکالم  هک  تسا 
هب تافالتخا  اهترثک و  هک  تسین  نیا  روظنم  تسا . يرابتعا  حالطـصا  هب  هک  تسا  یتدحو  تدـحو  داجیا  زا  روظنم  مینک . فیعـض  مک و 
یم یگدنز  روشک  رد  هک  یفیاوط  همه  تدحو  و  ینس ، هعیش و  تدحو  هاگـشناد ، هزوح و  تدحو  رد  هک  هچنآ  هیبش  دوش . فذح  یلک 
دوش تیوقت  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  اهکالم  نآ  مینک  یعـس  مینک و  ییاسانـش  ار  یکرتشم  ياهکالم  ینعی  میتسه ، نآ  لابند  دننک 

اما تسا ؛ مولعم  تدـحو  يانعم  زا  هزادـنا  نیا  دوش . گنر  مک  دوش  یم  فـالتخا  بجوم  هک  ییاـهزیچ  اـهکالم ، نآ  تیوقت  هیاـس  رد  و 
. تسا بولطم  يرگید  زیچ  ای  مینک  رظن  فرـص  اهنآ  زا  ام  هک  دـنک  یم  اضتقا  تدـحو  ایآ  میناد  یمن  هک  دوش  یم  حرطم  یلئاسم  یهاـگ 

ینـس هعیـش و  تدـحو  زا  تبحـص  یتقو  ام  هک  تسا  نیمه  هدوب  مه  ام  ینهذ  هغدـغد  دوش و  یم  طوبرم  ام  ثحب  هب  هک  یلئاسم  زا  یکی 
هب مینک  ثحب  داعم  توبن و  مالسا و  تیناقح  لصا  زا  طقف  دوش و  فذح  ًالصا  ینس  هعیـش و  لئاسم  دیاب  هک  تسا  نیا  شیانعم  مینک  یم 
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نیا تدـحو  يانعم  ایآ  مینک ؟ كرت  ار  اهنیا  ًالـصا  سپ  دوش ؛ یم  ادـج  مه  زا  اهلد  دوش  یم  حرطم  یفـالتخا  لـئاسم  یتقو  هک  هناـهب  نیا 
!؟ تسا

فالتخا عاونا 

نیا رد  تدحو  دوش . یم  حرطم  فالتخا  لباقم  رد  تدـحو  اج  نیا  رد  اما  دوش ؛ یم  حرطم  ترثک  لباقم  رد  تدـحو  یلقع ، ثحابم  رد 
موهفم دیاب  عقاو  رد  سپ  دوش ؛ هتـشاذگ  رانک  تافالتخا  هک  میهاوخ  یم  ینعی  مینک  یم  تدـحو  هب  توعد  یتقو  فالتخا . ِدوبن  ینعی  اج 

فالتخا يانعم  لوا  دور  یم  راک  هب  فالتخا  لباقم  رد  تدحو  ثحب ، نیا  رد  هک  لاح  میجنسب . رگیدمه  اب  ار  فالتخا  موهفم  تدحو و 
لوصا اب  اه  هناخراک  رد  ًالومعم  هک  ییاهالاک  لثم  دنشاب ؛ مه  لثم  ًالماک  هک  میشاب  هتـشاد  دوجوم  ود  تسا  نکمم  مینک . یم  یـسررب  ار 

لثم تسین و  یفالتخا  اما  تسه  ترثک  مادـک ب . تسا و  فلا  مادـک  هک  داد  صیخـشت  دوش  یم  تمحز  هب  یلیخ  دوش . یم  هتخاـس  ینف 
مه لثم  هک  تسا  نآ  فالتخا  ددعت . ترثک و  اب  هن  دراد  تافانم  ندوب  لثم  اب  هن  هک  تسا  یتدـحو  اج  نیا  رد  تدـحو  سپ  دنتـسه ؛ مه 

دوجو نآ  يانعم  هکلب  تسین ؛ عازن  گـنج و  فـالتخا  ياـنعم  دـنراد . فـالتخا  مه  اـب  مییوگ  یم  دـندوبن  مه  لـثم  یتقو  زیچ  ود  دنـشابن 
رگا منک  یم  لاؤس  نم  تسا ؟ دب  دنـشاب  هتـشاد  قرف  مه  اب  ًانیوکت  دوجوم  ود  رگا  ایآ  تسا ؟ يدـب  زیچ  فالتخا  دوجو  ایآ  تسا . توافت 

ًالـصا دنک و  یگدنز  دـناوت  یمن  یناسنا  ًالـصا  دـشابن  ینیوکت  تافالتخا  رگا  دـمآ ؟ یم  دوجو  هب  یَملاع  ًالـصا  تشادـن  دوجو  فالتخا 
ات دنک . یمن  ادـیپ  ققحت  ملاع  نیا  دـشابن  ینیوکت  تافالتخا  رگا  تسا ؛ روط  نیمه  مه  ملاع  نیا  ساسا  دریگ . یمن  لکـش  یناسنا  هعماج 
ام تارایتخا  لامعا و  هب  یطبر  هک  ینیوکت  تافالتخا  لصا  سپ  تسین . ءاقب  لـباق  ناـسنا  لـسن  دـشابن  نز  درم و  نیب  ینیوکت  تاـفالتخا 
نآ تافالتخا  رطاخ  هب  همه  اهییابیز  نیا  اب  ملاع  نیا  ءاقب  دوش . یم  دودسم  یهلا  ضیف  هار  دشابن  رگا  تسا ؛ ملاع  نیا  دوجو  همزال  درادـن 

فالتخا زا  يرگید  عون  تسین . ثحب  لحم  فالتخا  زا  انعم  نیا  نیارباـنب   1. ُهَقَلَخ ٍءْیَـش  َّلُک  َنَسْحَأ  يِذَّلا  تسا ؛ ییابیز  نیع  نآ  تسا و 
نیا شا  هجیتن  هک  تسا  ملاع  نیا  یعیبط  بهاوم  زا  هدافتـسا  رد  نآ  زراب  هنومن  دراد . شقن  نآ  رد  دارفا  رایتخا  هلمجلا  یف  هک  دراد  دوجو 

تسا فلتخم  اهناسنا  ییاناوت  هک  نیا  دوخ  ایآ  رگید ، یشزرا  لئاسم  زا  رظن  فرـص  دنـشاب . ریقف  يا  هدع  دنمتورث و  يا  هدع  هک  دوش  یم 
مه ناشدوخ  لعف  هدارا و  دب ؟ ای  تسا  بوخ  دـننک ، ادـیپ  يدـیدج  یباستکا  يرایتخا و  ياه  هرهب  هک  دوش  یم  نیا  أشنم  تافالتخا  نآ  و 
هب رتشیب  ار  شا  یندب  ياوق  هتشاد  يرتشیب  ییاناوت  هتشاد  يرتشیب  شوه  یـسک  تسا . يدادادخ  یعیبط  تافالتخا  نآ  أشنم  اما  تسا ؛ رثؤم 

نیا دریگب . رایتخا  رد  يرتشیب  يدام  ياه  هرهب  ات  هدرک  مهارف  ار  هنیمز  نیا  هدوب و  رتشیب  شراکتبا  هدوب  رتشیب  شتیقالخ  تسا  هتفرگ  راـک 
َِفئالَخ ْمُکَلَعَج  يذَّلا  َوُه  َو  : » دیامرف یم  ادخ  تسا . روظنم  ملاع  ریبدـت  رد  تقلخ و  ماظن  رد  لاح  نیع  رد  اما  تسین ؛ يربج  دـصرددص 

، داد رارق  فلتخم  مه  اب  ینیوکت  بهاوم  ظاحل  زا  ار  امـش  دـنوادخ  مُکاتآ 2  ام  یف  ْمُکَُوْلبَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُکَـضَْعب  َعَفَر  َو  ِضْرَأـْلا 
يرتشیب يدام  بهاوم  یناسک  رگا  دوش ». مهارف  امـش  ناـحتما  يارب  ییاـه  هنیمز  هک  نیا  يارب  داد  رارق  رگید  یـضعب  زا  رتـالاب  ار  اهیـضعب 

رد اهناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  ملاع  نیا  لـصا  دـنک . یم  مهارف  ار  شناـحتما  هنیمز  نآ  دریگ و  یم  قلعت  اـهنآ  هب  یـصاخ  فیلاـکت  دـنراد 
هک هچنآ  دننک . یم  تعاطا  ار  ادخ  ردق  هچ  دوش  مولعم  ات  دننک  باختنا  ار  ناشریـسم  ناشدوخ  ات  دنریگب  رارق  فلتخم  ياهناحتما  ضرعم 

نیا دـننک . ادـیپ  یفلتخم  ياهتیعقوم  هعماـج  رد  دارفا  هک  دوش  یم  هنیمز  يدادادـخ  تاـفالتخا  نیا  تسا . یتاذ  دادعتـسا  هداد  نم  هب  ادـخ 
تـسا بوخ  فالتخا  نیا  ایآ  تسا . فالتخا  عون  کی  نیا  ناحتما . ياه  هنیمز  ینعی  نیا  دـننک و  یم  اضتقا  ار  یفلتخم  فیلاکت  اهتیعقوم 

نیا رد  دوش . یمن  ادـیپ  یلماکت  تفرگن  ماـجنا  تاـناحتما  یتقو  دریگ . یمن  ماـجنا  تاـناحتما  نیا  دـشابن ، ییاـه  هنیمز  نینچ  رگا  دـب ؟ اـی 
نآ هب  دنک و  نییعت  ار  شریـسم  شدوخ  باختنا  رایتخا و  اب  ات  هدیرفآ  ار  ناسنا  ادـخ  ًالـصا  دـنک . یمن  ادـیپ  ققحت  تقلخ  ضرغ  تروص 

. دوش یمن  ادیپ  مه  تالامک  نیا  دشابن  اهناحتما  نیا  رگا  دوش . لیان  هداد  رارق  شدوخ  تعاطا  یگدنب و  هیاس  رد  لاعتم  يادخ  هک  یلامک 
شنیرفآ فدـه  لـصا  رد  هک  تسا  تقلخ  ياـهییابیز  ءزج  مـه  اـهنیا  تـسا . رثؤـم  هـلمجلا  یف  تاـفالتخا  نـیا  دوـجو  رد  ناـسنا  راـیتخا 
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زا عون  نیا  تسا . رتشیب  اهنآ  رد  ناسنا  رایتخا  باختنا و  مهـس  هک  دـیآ  یم  شیپ  مه  تافالتخا  زا  يرگید  عون  دـشاب . دـیاب  تساروظنم و 
. دوش یم  حرطم  نید  هلأـسم  اـج  نیا  رد  دوش . یم  طوـبرم  تسادـخ  تعاـطا  تداـبع و  هلأـسم  هک  شنیرفآ  ییاـهن  فدـه  هب  تاـفالتخا 
. دوش دلوتم  ًاربج  یـصاخ  نید  کی  اب  ًائادتبا  دـیآ  یم  ایند  هب  هک  یـسک  هک  تسین  روط  نیا  ینعی  تسین ؛ يربج  ینیوکت و  هک  یتافالتخا 

هدیچیپ رایسب  ياهلومرف  تسا و  رثؤم  يدایز  لماوع  اج  نیا  دراد . یگتـسب  دارفا  دوخ  رایتخا  باختنا و  هب  شور  کی  نید و  کی  باختنا 
يراتفر لامعا و  اهشزرا  نآ  دوش و  یم  حرطم  ییاهـشزرا  نآ  لابند  هب  هک  تسا  ییاهرواب  هلـسلس  کی  نید  زا  ام  روظنم  دراد . دوجو  يا 
باختنا ياپ  هک  اج  نیا  لاح  ره  هب  دوش . یم  اهنآ  زا  یـشان  هک  ییاهراتفر  تساه و  شزرا  اهرواب و  نید ، زا  دوصقم  دنک ؛ یم  باجیا  ار 

رد دوش . یم  رت  هدرتسگ  شا  هنماد  زور  ره  دوش و  یم  دایز  یلیخ  تافالتخا  دوش ، یم  حرطم  ماکحا  هب  لمع  ماکحا و  اهـشزرا و  دـیاقع ،
هب نیمز  برغم  رد  یبهذم  هقرف  اهدص  لاس  ره  ًالومعم  دـیاین . دوجو  هب  يدـیدج  یبهذـم  هقرف  هک  دـشابن  يزور  دـیاش  یبرغ  ياهروشک 
ًۀَّمُأ ُساَّنلا  َناک  دیامرف : یم  نآرق  دیآ . یم  نایم  هب  مه  یعرش  فیلاکت  هذخاؤم و  ياپ  اج  نیا  رد  دیآ ! یم  دوجو  هب  اکیرمآ  رد  صوصخ 

َنیذَّلا َّالِإ  ِهیف  َفَلَتْخا  اَـم  َو  ِهیف  اوُفَلَتْخا  اَـمیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلاـِب  َباـتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  َنیرِذـْنُم  َو  َنیرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِـحاو 
اهنآ نیب  اما  دنتـشاد ؛ يدـحاو  تاـئاضتقا  يرطف  ظاـحل  زا  دـندوب و  يدـحاو  تما  مدرم   3 ؛َ  مُهَْنَیب ًایَْغب  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ُهُوتوُأ 
هدع اریز  دوش ؛ حرطم  مه  یـشزرا  لئاسم  يداقتعا ، لئاسم  زا  رظن  فرـص  هک  دوش  یم  ثعاب  مک  مک  تافالتخا  نیا  دش . داجیا  فالتخا 

، ملظ لدع ، هلأسم  اج  نیا  رد  دننک . زواجت  نارگید  هب  دـننک و  بسک  يرتشیب  عفانم  دـنهاوخ  یم  یـصخش  ضارغا  اه و  هزیگنا  رثا  رد  يا 
اه هزیگنا  نیا  دنتسین . یلاخ  فالتخا  ياه  هزیگنا  زا  ناشدوخ  دننک  عضو  نوناق  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  لاح  دوش . یم  حرطم  نوناق و ... 

اهنیا هب  زاین  دشاب و  یلاخ  فالتخا  ياه  هزیگنا  زا  شدوخ  هک  دنک  عضو  یعقاو  نوناق  دناوت  یم  یسک  دوش . یم  سکعنم  ناشیاهنوناق  رد 
. دننک عفر  ار  تافالتخا  نیا  ات  دنک  یم  ثوعبم  ار  ناربمایپ  هک  تسادخ  درک . ثوعبم  ار  ناربمایپ  ادخ  َنیِِّیبَّنلا ؛ ...  ُهّللا  َثَعَبَف  دشاب . هتشادن 

یناربمغیپ ادـخ  دـنک . یم  داجیا  فالتخا  تسا ، فالتخا  هدـننک  عفر  هک  یلماوع  نیمه  رد  تسا  یبیجع  دوجوم  داز  یمدآ  هک  اج  نآ  زا 
ار قح  دنهد ؛ نوناق  هب  نت  همه  ات  درک  ار  راک  نیا  ینعی  دنک ؛ عفر  ار  مدرم  فالتخا  هک  نیا  يارب  درک  لزان  ینامـسآ  باتک  داتـسرف و  ار 

درک داجیا  فالتخا  نید  دوخ  رد  ساپسان ، ِناسنا  نیا  اما  دنشاب ؛ هتشاد  يا  هنادنمتداعـس  یگدنز  ات  دننکن  ملظ  رگیدمه  هب  دننک و  لامعا 
زواجت و یغب و  يور  زا  هک  تسا  یفالتخا  يور  هیآ  دـیکأت  مُهَْنَیب .) ًایَْغب  ُتاـنِّیَْبلا  ُمُْهتَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ُهُوتوُأ  َنیذَّلا  ـَّالِإ  ِهیف  َفَلَتْخا  اَـم  َو  )

هار زا  دارفا  نیا  دندرک . داجیا  فالتخا  نید  رد  قحان  هب  یناسک  تسا . قح  لباقم  رد  اج  نیا  یغب » . » دـیآ یم  دـیدپ  قحان  هب  یـشکرس و 
نآ ادخ  دوصقم  هن  دیوگ  یم  يرگید  دوب و  نیا  ادخ  دوصقم  دـنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  هار  کی  دـننک . یم  داجیا  فالتخا  یفلتخم  ياه 
َُّمث ْمِهیِْدیَِأب  َباَتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَّلِّل  ٌْلیَوَف  « ؛ دنداد تبسن  ادخ  هب  دندرک  تسرد  ناشدوخ  هک  ار  يزیچ  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  یتح  تسا !

باتک رد  هک  یتافیرحت  نیا  زا  هک  هچنآ  تسا ». هداتـسرف  ادـخ  ار  نیا  دـنتفگ  دنتـشون و  ار  یباتک  ناـشدوخ  ؛4  ِهّللا ِدـنِع  ْنِم  اَذ  َنُولوُقَی َهـ
اب زورما  هک  تسا  يزیچ  نیا  دندرک . داجیا  فیرحت  یهلا  تایآ  دوصقم  رد  ینعی  تسا ؛ يونعم  فیرحت  تسا  رتعیاش  دندرک  داجیا  ادـخ 
ار يزیچ  نامه  هک  تسا  هداد  شرورپ  ار  ینادرگاش  نینچ  نیا  هک  تسا  سیلبا  بانج  رنه  نیا  دراد . جاور  شرازاب  تاـئارق  ددـعت  ناونع 

ترخآ ایند و  یتخبدب  گنج و  يزوت و  هنیک  فالتخا ، يارب  يرازبا  ار  نامه  داد  رارق  تداعس  قح و  هب  ندیسر  تدحو و  يارب  ادخ  هک 
لوزن زا  لبق  ات  داد ؟ ماـجنا  ناوت  یم  نیا  زا  رتدـب  يراـک  هچ  رگید   5 ؛  ِِهتاَیِآب َبَّذَک  َْوأ  ًابِذَـک  ِهّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  دـنداد . رارق 

اما تسا ؛ یضار  يزیچ  هچ  هب  ادخ  تسا و  مادک  لطاب  تسیچ و  قح  میناد  یمن  ام  دنیوگب  دنتسناوت  یم  دنتـشاد و  يرذع  باتک ، نید و 
!؟ دندرک داجیا  فالتخا  تدحو  هلیـسو  نیمه  رد  ارچ  دـندرک ، تیادـه  ار  مدرم  ناربمغیپ  داتـسرف و  ربمغیپ  درک ، لزان  باتک  ادـخ  یتقو 

نداد اوتف  عقوم  رد  مه  ًاعقاو  دـنراد و  لوبق  ار  نید  هک  تسا  نیا  رت  لزاـن  هبترم  دـمآ . دوجو  هب  ملاـع  رد  هک  تسا  یفـالتخا  نیرتدـب  نیا 
هتـسناد هب  ناسنا  دراذگ  یمن  سفن  ياوه  دـسر  یم  هک  لمع  عقوم  دـننک . یمن  تیاعر  لمع  ماقم  رد  اما  تسیچ ؛ قح  دـنیوگب  دنرـضاح 

. دیآ یم  دوجو  هب  هعماج  رد  هک  تسا  یتافالتخا  اهنیا  دنک . لمع  شیاه 
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قح روحم  لوح  تدحو  نآرق ؛ هیصوت 

نآرق تسا . قح  ساسا  رب  تدـحو  دـهد  یم  رارق  ام  ربارب  رد  نآرق  هک  یـساسا  هار  کی  درک ؟ دـیاب  هچ  تافالتخا  نیا  هب  هجوت  اـب  لاـح 
یم ناشترخآ  يارب  مه  ناشیایند و  يارب  مه  نارگید ، يارب  مه  ناشدوخ و  يارب  مه  ناشلد  دنا و  هعماج  حالـصا  ددـصرد  هک  ار  یناسک 

نآرق رد  يدایز  تایآ  دنک . یم  توعد  قح  ساسارب  تدحو  هب  دننک ، هلباقم  نآ  اب  دـنهاوخ  یم  دـنرب و  یم  جـنر  اهیراجنهان  زا  دزوس و 
رد دیراد و  اپ  هب  ار  نید  ؛6  ِهِیف اُوقَّرَفَتَت  َالَو  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  : » دوب نیا  ناشنید  هحولرس  میداتـسرف  هک  ار  ییایبنا  همه  دیامرف : یم  هک  تسه 

أـشنم رگید  نیا  ات  دـینک  هضرع  کیکـشت  لباقریغ  ملـسم  دـعاوق  فافـش و  دـحاو و  نیماضم  اب  ار  نید  دـیرواین .» دوجو  هب  فالتخا  نید 
اب اما  دنک ؛ فرطرب  ار  تالکشم  دنک و  لح  ار  مدرم  تافالتخا  دناوت  یم  دشاب  هتشاد  دوجو  یملاس  دحاو  نید  رگا  دوشن . مدرم  فالتخا 
قح ساسارب  هک  تسا  یتدـحو  بولطم ، تدـحو  دـنام ؟ یم  یقاب  تدـحو  ظـفح  يارب  یلماـع  هچ  رگید  نید ، دوخ  رد  فـالتخا  دوجو 

نامه نیا  دنیوگ ؟ یم  ایبنا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ایآ  تسا ؟ یبوخ  راک  دنوش  ملظ  رب  دحتم  مدرم  همه  رگا  ایآ  یتدحو . ره  هن  دشاب ،
قح هک  نیا  يارب  تسا  يا  هلیـسو  عقاو  رد  تدحو  درادن !؟ یلاکـشا  رگید  تسا  تدحو  نوچ  دنیوگ ؟ یم  القع  همه  هک  تسا  یتدـحو 

. دوشن هدومرف  ررقم  ناگدنب  همه  يارب  ادخ  هک  یهلا  تمعن  نیا  زا  هدافتـسا  عنام  یـسک  دوش و  هدافتـسا  رتشیب  نآ  زا  دنک و  ادیپ  شرتسگ 
تبهوم نیرخآ  هک  مه  متاخ  نید  رد  هرخألاب  دمآ و  دیدپ  تافالتخا  زاغآ  نامه  رد  هک  میناد  یم  همه  دش ؟ یلمع  ادخ  تحیصن  نیا  ایآ 

یلـصربمایپ تافو  زور  نامه  زا  دـشاب  تمایق  زور  ات  اهناسنا  یعامتجا  ياهدرد  همه  جالع  دـیاب  تسا و  تمایق  زور  ات  اـهناسنا  يارب  یهلا 
دیاب ار  یهار  هچ  دریگب  ار  تافالتخا  نیا  يولج  دشاب و  رادافو  نید  نیا  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  الاح  دـش . فالتخا  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا 
رگا درادن . یفالتخا  دشاب  فرص  قح  رگا  دمآ ؟ دیدپ  نید  رد  یقحان  ياه  هگر  هک  دمآ  دیدپ  اج  نآ  زا  تافالتخا  نیا  دریگب ؟ شیپ  رد 

نشور و مدرم  همه  يارب  هداتـسرف  ادخ  هک  ینید  نآ  صلاخ و  نید  ات  دننک  عطق  ار  قحان  ياه  هگر  نآ  دیاب  دننک  فالتخا  عفر  دـنهاوخب 
میراذگب و مدرم  رایتخا  رد  مینک و  نییبت  ار  قح  مینک  شالت  دیاب  ام  دشاب . قح  ساسا  رب  هک  تسا  بولطم  یتقو  نآ  تدحو  دوش ؛ مکاح 

َنیِّدلا اوُمِیقَأ  ْنَأ   ) ءایبنا دوخ  لوا  دیاب  هک  تسا  یساسا  یلک و  هدیا  کی  نیا  دوشن . التبم  اهنآ  هب  یسک  ات  مینک  یفرعم  ار  لطاب  ياه  هگر 
یتقو هک  تسا  نیا  يدعب  هلأسم  دنشاب . نآ  هب  لمع  ددص  رد  ْاُوقَّرَفَت ) َالَو  اًعیِمَج  ِهّللا  ِْلبَِحب  ْاوُمِصَتْعاَو   ) ءایبنا ناوریپ  مود  و  هیف ) اُوقَّرَفَتَت  َالَو 

َو ٍدمحم  یلع  هللا  یّلـص  و  مینک . یم  حرطم  ار  عوضوم  نیا  دعب  هسلج  رد  هللاءاش  نا  درک ؟ دیاب  هچ  دمآ  دـیدپ  تافالتخا  دـشن و  روط  نیا 
. نیرهاّطلا هلآ 

اه تشون  یپ 

.13 يروش ،  . 6 . 37 فارعا ،  . 5 . 79 هرقب ،  . 4 . 213 هرقب ،  . 3 . 165 ماعنا ،  . 2 . 7 هدجس ، . 1

فالتخا تدحو و 

هتشذگ ثحابم  هصالخ 

هرابرد هدرـشف  یثحب  همدقم  ناونع  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  فیرـش  هبطخ  هب  نتخادرپ  زا  لبق  هک  دـش  ضرع  هتـشذگ  هسلج  رد 
اب اهناسنا  هچ  ره  تسا و  قلطم  شزرا  کی  تدحو  هک  دوش  یم  ءاقلا  نینچ  یهاگ  هک  مدرک  هراشا  تشاد . میهاوخ  فالتخا » تدحو و  »
زا اهنیا  دوش . یمن  رکذ  مالک  رد  هک  دراد  يدویق  ماکحا  نیا  ًابلاغ  اما  دوب ؛ دهاوخ  بولطم  یطرـش  دیق و  چیه  نودـب  دنـشاب  رتدـحتم  مه 

یبوخ دوش . هدز  دیق  ایاضق  هنوگ  نیا  عوضوم  تسا  مزال  ناهرب  رد  يریگراکب  يارب  هک  یلاحرد  دنا ، هدومحم  ءارآ  زا  ای  هملسم  يایاضق 
ندیـسر تداهـش  هب  بجوم  هچرگا  تسا ، بوخ  یتسار  ره  : » مییوگب ًاقلطم  هک  تسین  روط  نیا  تسا ؛ هنوگنیا  غورد  يدب  ییوگتـسار و 
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رگا تسین ؛ هنوگ  نیا  مالـسا  هاگدید  زا  دوش ». یهانگ  یب  ناسنا  تاجن  بجوم  هچرگا  تسا ، دب  یغورد  ره   » ای دوش ،» یهانگ  یب  نمؤم 
هک تسا  نیا  دـننک  یم  کسمت  نآ  هب  همه  تسا و  روهـشم  هک  يا  هیـضق  نآ  یلو  تسا ؛ بجاو  دوش  ینمؤم  ناج  تاـجن  بجوم  غورد 
هک یتروص  رد  اما  تسا ؛ بوخ  یلیخ  تدحو  تسا . لیبق  نیا  زا  مه  داحتا  تدحو و  نسُح  دراد . دیق  هیضق  نیا  عقاو  رد  تسا . دب  غورد 

سپ تسا ؛ دب  هانگ ، نامه  هزادنا  هب  داحتا  تدحو و  نیا  دنوش ، دحتم  یقح  ندرک  لامیاپ  رب  يا  هدـع  رگا  دـشاب . هدـنزرا  یفدـه  هار  رد 
قح هار  رد  هک  تسا  بوخ  یتدحو  ینعی  دراد ؛ یفخ  دیق  کی  هک  تسا  هدومحم  ءارآ  زا  ای  هروهـشم  يایاضق  زا  داحتا  تدـحو و  نسُح 
هب بیرق  تیرثکا  اریز  دندرک ؛ یم  مایق  ءایبنا  ًالـصا  دیابن  دوب  بوخ  یتدحو  ره  رگا  یتدحو . ره  هن  دـشاب ، ینالقع  یفدـه  ققحت  يارب  و 

دیاب تسا و  كرابم  رایسب  یفالتخا  نینچ  تفگ : دیاب  ًاقافتا  دز . یم  مه  هب  ار  هعماج  تدحو  ناشیا  مایق  دندوب و  تسرپ  تب  هعماج  قافتا 
رب هک  تسا  بولطم  يداحتا  تدحو و  تسین . قلطم  یتاذ و  یشزرا  تدحو ، شزرا  سپ  دوش ؛ هدیچرب  داسف  هنماد  ًاجیردت  ات  دوش  داجیا 

. میدرک ضرع  هتشذگ  بش  هک  دوب  یبلطم  هصالخ  نیا  دشاب . قح  روحم 

فالتخا لح  شور  نیرتهب  یقطنم ؛ ثحب 

چیه تسا و  يا  هقیلـس  يروما  رد  فالتخا  نیا  یهاگ  درک ؟ دـیاب  هچ  دـمآ  دـیدپ  یفالتخا  هعماـج  رد  رگا  هک  دـش  حرطم  زین  لاؤس  نیا 
ار و سابل  دم  کی  رهـش  کی  لها  ًالثم  دنتـسین . مهم  یلیخ  تافالتخا  نیا  دـنرادن ؛ یتباث  یلقع  ای  ینید  یقالخا ، شزرا  نیفرط  زا  مادـک 
هک يا  هنوگ  هب  دندیدنسپ  یم  ار  نامتخاس  لکش  کی  هتشذگ  رد  يزاس  نامتخاس  رد  ای  دندنسپ و  یم  ار  رگید  دم  کی  رگید  رهش  لها 

لکش هک  دنک  یم  اضتقا  طیارش  دنزاسب و  هناخ  کی  دنهاوخ  یم  رتم  داتشه  داتفه ، اب  الاح  یلو  درک ؛ یم  لاغشا  ار  نیمز  رتم  رازه  یهاگ 
هنوگ هب  فالتخا  یهاگ  دـنرادن . یمارح  لالح و  دوشن ، ضراع  اهنآ  رب  هیوناث  نیوانع  ات  تسین و  مهم  یلیخ  اهنیا  دوش . ضوع  نامتخاس 

ار راتفر  نیا  دیورب و  هار  نیا  زا  رگا  : » دنیوگ یم  ءایبنا  ددرگ . یمرب  دراد  دـیکأت  اهنآ  يور  نید  هک  یعقاو  ياهـشزرا  نآ  هب  هک  تسا  يا 
هلأسم هکلب  تسین ؛ هقیلس  تبحص  اج  نیا  دش »! دیهاوخ  تخبدب  دبا  ات  دینک  باختنا  ار  نآ  دض  رگا  تخبـشوخ و  دبا  ات  دینک  دوخ  هشیپ 
ِشتآ ریجنز و  لغ و  شا  هجیتن  دـیورب  ههاریب  رگا  ؛1  ًاریعَـس َو  ًالالْغَأ  َو  َلِسالَـس  َنیِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  اَّنِإ  دیامرف : یم  نآرق  تسا . يدج  یلیخ 

رد هک  دهد  یمن  هزاجا  ناسنا  لقع  دنک »! لمع  شدوخ  هقیلـس  هب  سک  ره  تسین ؛ مهم  یلیخ  : » تفگ ناوت  یمن  اج  نیا  تسا . هتخورفارب 
دصرد کی  لامتحا  دشاب  يوق  لمتحم  یتقو  تسا . يوق  یلیخ  لمتحم  اریز  دشاب ، توافت  یب  دشاب ـ  فیعض  هچرگا  لامتحا ـ  نیا  لباقم 

مزال دوب ، روما  هنوگ  نیا  رد  فالتخا  رگا  تسا . لامتحا  شزرا  هدـننک  نییعت  لـمتحم ، هیاـپ  رد  لاـمتحا  برـض  لـصاح  تسا . زجنم  مه 
ءایبنا نخـس  قادصم  ام  شور  دنیوگب  يا  هدع  ینعی  دیآ ، شیپ  ءایبنا  نخـس  قادـصم  رـس  رب  فالتخا  رگا  تخانـش . ار  حیحـص  هار  تسا 

قادـصم یلقع  لالدتـسا  قطنم و  ساسا  رب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یلوا  هدـعاق  تسا ، نآ  قادـصم  اـم  شور  دـنیوگب  يرگید  هدـع  تسا و 
َنوُکَی َّالَِئل  َنیرِْذنُم  َو  َنیرِّشَبُم  ًالُـسُر  تسا ؛ هدرک  مامت  مدرم  رب  ار  تجح  دـنا  هدروآ  ایبنا  هچنآ  میدـقتعم  ام  نوچ  دـنک ؛ تابثا  ار  یقیقح 

نیا اب  دروایب ؛ يا  هناهب  دناوت  یمن  یسک  رگید  هک  تسا  نقتم  لیالد  ياراد  نشور و  ردق  نآ  ایبنا  هار  لُسُّرلا 2  َدَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل 
نآرق دنـشاب . هدش  هار  ندش  هبتـشم  ثعاب  اهتعدب  اه و  ههبـش  داجیا  اب  نامز  رورم  هب  هدرک و  دولآ  لگ  ار  بآ  نیطایـش  تسا  نکمم  لاح 
يارب ات  دندرک  داجیا  فالتخا  ًادمع  يا  هدـع  مُهَْنَیب 3  ًایَْغب  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ُهُوتوُأ  َنیذَّلا  ـَّالِإ  ِهیف  َفَلَتْخا  اَـم  َو  دـیامرف : یم  مه 

دعب دنشودب ! ار  نارگید  دنوش و  سیئر  دننک و  تسرد  يا  هقرف  ات  تسا » هدوب  نیا  ربمغیپ  نالف  روظنم  : » دنتفگ دننک . تسرد  ناکد  دوخ 
هچ طیارـش  نیا  رد  دوش . یم  لکـشم  رایـسب  ناشیارب  قح  صیخـشت  هک  دنوش  یم  عقاو  یطیارـش  رد  ناگدنیآ  اه ، ینکفا  فالتخا  نیا  زا 

ثحب مه  اب  هنالقاع  دننیـشنب و  دنراد  فالتخا  مه  اب  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  دنک  یم  مکح  لقع  طیارـش  نیا  رد  درک ؟ دـیاب 
دـننک و یم  داجیا  فالتخا  ًادـمع  يا  هدـع  هک  میدرک  ضرع  اما  تسا . تسردان  لیلد  مادـک  تسرد و  لیلد  مادـک  دوش  مولعم  اـت  دـننک 

نوچ دننک ؛ نشور  ار  بلطم  دننک و  ثحب  دنتـسین  رـضاح  لطاب  ياه  هقرف  ناگرزب  زا  يرایـسب  دوش . نشور  قح  هک  دـهاوخ  یمن  ناشلد 
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هک تشاد  هجوت  دیاب  تافالتخا ، زا  عون  نیا  اب  دروخرب  رد  دنشاب . هتـشاد  دیرم  تشم  کی  نآ  هیاس  رد  ات  دنهاوخ  یم  ار  ماهبا  نیمه  اهنآ 
هب نانچ  نآ  دـنا . هداتفا  هابتـشا  رد  یلو  دـنقح ؛ بلاط  ًاعقاو  هک  دنتـسه  یناسک  نادایـش  نیا  عابتا  نیب  رد  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  هچنآ 

هتسد نیا  زا  يدایز  صاخـشا  اب  ما  هلاس  دنچ  داتفه و  یگدنز  لوط  رد  نم  دنا . هدرک  رواب  ار  اهنآ  لطاب  شور  هک  دنا  هتـشاد  دامتعا  اهنیا 
مالسا و هک  دش  یم  تباث  ناشیارب  رگا  هک  دندوب  يدارفا  ًاعقاو  نایدا ، رگید  نایحیسم و  یمالسا ، فلتخم  قرف  نیب  رد  ما . هتـشاد  دروخرب 

هکلب دوشن ؛ هابتـشا  دـنروط ؛ نیا  همه  میوگ  یمن  نم  دـنتفریذپ . یم  ار  نآ  ًامتح  تسا  قح  بهذـم  اهنت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بهذـم 
ای ناتـساد  یباتک ، رد  رگا  هک  دـنراد  دانع  ردـق  نآ  دـنراد . هعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  یـصاخ  دانع  ًاعقاو  هک  دنتـسه  مه  یناسک 

یخیرات و دانـسا  هب  خیرات و  هب  تنایخ  نیا  تسا ! تشز  ردق  هچ  نیا  دـننک . یم  فذـح  ار  نآ  دـعب  پاچ  رد  دـننیبب  هعیـش  عفن  هب  یتیاور 
. تسا تیرشب  تقیقح و 

تداعس زار  قح ؛ ربارب  رد  میلست 

: دـیامرف یم  نآرق  میربب ! هانپ  ادـخ  هب  میتسیاب  قح  لباقم  رد  هک  نیا  زا  دـیاب  هرخألاب  اما  دوشن ؛ ادـیپ  ام  رد  يزابجل  دانع و  نیا  هللاءاـش  نا 
رد یناوـج  زا  ار  یناطیـش  يوـخ  نیا  رگا  نیقَّتُْمِلل 4  ُۀَِـبقاْعلا  َو  ًاداسَف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  اُولُع  َنوُدـیُری  َنیذَِّلل ال  اـُهلَعَْجن  ُةَرِخآـْلا  ُراَّدـلا  َکـِْلت 
ادخ هب  مدرک ؛ هابتـشا  مییوگب  میا  هدرک  هابتـشا  ییاج  کی  میدـیمهف  یتقو  میـشاب ، قح  عبات  هشیمه  هک  مینک  نیرمت  میهد ، رییغت  نامدوخ 

رب مه  زاب  میا  هدرک  هابتشا  میمهف  یم  یهاگ  دراذگ . یمن  ناطیش  اما  دیوش ؛ یم  رتزیزع  دینک ! ناحتما  دروخ . یمن  ام  هب  يررض  چیه  مسق 
دناعم ياهناسنا  لاح  ره  هب  دنک . یم  داجیا  داسف  یلیخ  هعماج  ناگدننک  هرادا  ناربهر و  اسؤر ، دـح  رد  تفـص  نیا  مینک . یم  رارـصا  نآ 

ْمِهِعْمَـس یَلَعَو  ْمِهبُوُلق  یَلَع  ُهّللا  َمَتَخ  َنُونِمُْؤی *  َـال  ْمُهْرِذـُنت  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـنَأَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاَوَس  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  دـیامرف : یم  نآرق  دنتـسه . مه 
ْمُهاَْنیَـشْغَأَف ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ادَـس  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  نِم  اَْنلَعَجَو  دـیامرف : یم  سی  هروس  رد  ای  ،5 و  ٌمیِظع ٌباَذَـع  ْمَُهلَو  ٌةَواَشِغ  ْمِهِراَْصبَأ  یَلَعَو 

تسین روط  نیا   6. ِْبیَْغلِاب نَمْحَّرلا  َیِشَخَو  َرْکِّذلا  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِذُنت  اَمَّنِإ  َنُونِمُْؤی *  ْمُهْرِذُنت َال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذنَأَأ  ْمِْهیَلَع  ءاَوَسَو  َنوُرِْصُبی *  ْمُهَف َال 
، دنسانشب ار  تقیقح  رگا  هک  دنا  هنوگ  نیا  مدرم  تیرثکا  دیاش  دندناعم . همه  هک  مینک  نامگ  دیابن  اما  دنشاب ؛ ناهرب  لیلد و  عبات  همه  هک 

حیحـص هار  میا . هدرکن  نایب  نارگید  يارب  ار  قیاقح  دیاش  دیاب و  هک  يروط  نآ  هک  تسام  زا  یهاتوک  يرادقم  دـنروآ . یم  نامیا  نآ  هب 
هب ار  تقیقح  دـنکن  کیرحت  ار  فرط  تابـصعت  هک  يا  هویـش  اب  قطنم و  لیلد و  اب  مینک  یعـس  هک  تسا  نیا  تاـفالتخا  نیا  رد  یقطنم  و 
یم لوبق  ار  نامتاهابتشا  دنک  تبحص  ام  دوخ  اب  میالم  یقطنم و  نابز  اب  یـسک  رگا  دنتـسه . داز  یمدآ  مه  اهنآ  میناسانـشب . لباقم  فرط 

ینایب اب  مدرم  اب  رگا  میریگ . یم  عضوم  شلباقم  رد  مه  ام  دـنزب  فرح  ام  اب  نیهوت  اب  ًانایحا  شاـخرپ و  يدـنت و  اـب  لوا  زا  رگا  اـما  مینک ؛
یتبـسانم هب  هیلع  هللا  ناوـضر  تجهب  هللا  تیآ  موـحرم  دوـش . یم  هتـشادرب  تاـفالتخا  زا  يرایـسب  مـینزب  فرح  حیحـص  یـشور  یقطنم و 

تدح تدش و  اب  دوش  یم  ناش  یتحاران  بجوم  هک  یلئاسم  هرابرد  بهذم  ینـس  رفن  کی  اب  لوا  زا  ام  هک  تسین  حیحـص  نیا  دـندومرف :
؛ دـیتسه گرزب  ياـملع  زا  رفن  راـهچ  عباـت  هقف  رد  امـش  مییوـگب  اـهنآ  هب  اـم  هک  تسا  نیا  هار  نیرتـهب  دـندومرف : یم  ناـشیا  مینک . ثحب 

یم راختفا  مه  ناشدوخ  دـندوب . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درگاش  امیقتـسم  کلام  هفینحوبا و  لبنح . نبدـمحا  کلام و  یعفاش ، هفینحوبا ،
کلهل ناتنـسلا  ـالول  : » دـیوگ یم  رگید  ياـجرد  و  دـمحم » نب  رفعج  نم  هقفأ  تیار  اـم  : » تسا هتفگ  هک  هدـش  لـقن  هفینحوبا  زا  دـندرک .

یم دیلقت  اهنیا  داتسا  زا  ام  دوش ؟ یم  داتسا  زا  ندرک  دیلقت  زا  عنام  درگاش  زا  ندرک  دیلقت  ایآ  تسا .) هدوب  هفینحوبا  مسا  نامعن  «! ) نامعنلا
چیه بلطم  نیا  لباقم  رد  دـیناد ؟ یمن  ربتعم  بهاذـم  ریاس  رانک  رد  ار  هعیـش  بهذـم  امـش  ارچ  دـینک . یم  دـیلقت  درگاش  زا  امـش  مینک و 

زا دـیلقت  تسوا ، زا  مراد  هچ  ره  نم  تسا و  رتالاب  یلیخ  نم  زا  داتـسا  هک  دـنک  فارتعا  درگاش  هک  ییاج  رد  ایآ  دـنرادن . لوبق  زج  یهار 
دومحم خیـش  موحرم  هک  تسا  یهار  نامه  نیا  دریذـپ . یمن  ار  نیا  یقطنم  چـیه  تسین !؟ زیاج  وا  داتـسا  زا  دـیلقت  تسا و  زیاـج  درگاـش 

یلاعت هللا  ناوضر  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  مادقا  تاکرب  زا  نیا  تسناد و  ربتعم  رـصم  رد  ار  هعیـش  بهذم  درک و  حرطم  ار  نآ  توتلش 
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مالـسلا هیلع  قداص  ماما  يارب  هفینحوبا  رانک  رد  دنوش  رـضاح  اهنآ  دوش و  زاب  باب  نیا  رگا  دـندرک . سیـسأت  ار  بیرقتلاراد  هک  دوب  هیلع 
رد قاچاق  تلاح  زا  اهنآ  ياهروشک  رد  ام  ياهباتک  هک  دوش  یم  ثعاب  نیا  تسا . هعیـش  هب  ندیـشخب  تیمـسر  نیا  دـنوش  لئاق  رابتعا  مه 

بلاط هک  یناسک  دنتـسین  مک  دش . دـنهاوخ  هعیـش  ًاجیردـت  دـنتقیقح  بلاط  هک  يدارفا  دـنوش ، انـشآ  تیب  لها  فراعم  اب  اهنآ  رگا  دـیآ .
هب میاهرفـس  رد  نم  درک . دـنهاوخ  ادـیپ  ار  هار  اهنآ  مینک  زاب  يزیمآ  تملاسم  هار  رگا  ام  دـنا . هدـش  ناـشهار  عناـم  ینیطایـش  دـنتقیقح و 

رتمک تسا  عیاش  ام  نیب  رد  هچ  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  ناش  هقالع  هک  مدرک  دروخرب  یـصاخشا  اب  فلتخم  ياـهروشک 
اه يرصم  امش  ایوگ  متفگ  وا  هب  درک . ینارنخس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد  هک  مدرک  تاقالم  يزنودنا  رد  يرصم  خیـش  کی  اب  دوبن .

فراعم مینک و  غیلبت  حیحص  شور  هب  ام  رگا  میتیب »! لها  قشاع  ادیـش و  ام  هکلب  : » تفگ دیدنم ؛ هقالع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن 
تعیرـش و بحاص  هب  دـیاب  ام  میراد . یهاـتوک  اـم  یلو  دـنوش ؛ یم  هعیـش  اـهنیا  زا  يرایـسب  ًاـنئمطم  مینک  نییبت  ناـشیارب  تسرد  ار  هعیش 

. میهدب باوج  نامبهذم 

بدا اب  مأوت  یقطنم  ثحب  نادناعم ؛ اب  دروخرب 

بهذم قح و  ناشبهذم  هک  دـنا  هدرک  نیقی  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  نانیا  تاغیلبت  ریثأت  تحت  نانچ  نآ  هک  یناسک  ای  نیدـناعم و  ربارب  رد  اما 
، تیناسنا هب  ربمغیپ ، هب  ادخ ، هب  مینک  یهاتوک  لطاب ، ِبهاذم  نالطب  تابثا  قح و  نایب  رد  ام  رگا  میراد ؟ يا  هفیظو  هچ  تسا ، لطاب  هعیش 

یم دودسم  ار  قح  هار  هک  میا  هدش  ینیطایـش  زج  ًالمع  مه  ام  تروص  نیا  رد  میا . هدرک  تنایخ  ناگدـنیآ  هب  ناگتـشذگ و  هب  ادهـش ، هب 
: دنیوگ یم  دـننک و  یم  هدافتـساءوس  اهنآ  مینکن  نایب  ار  تقیقح  یتقو  نوُدَتْهُم 7  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َو  ِلیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَنوُّدُصََیل  ْمُهَّنِإ  َو  دـننک ؛

نیا رد  تدـحو  ظفح  هلأسم  لصا  تسیچ ؟ دارفا  نیا  ربارب  هفیظو  سپ  دـندرک ». یم  عافد  ناشدوخ  زا  دـنتفگ و  یم  دنتـشاد  یبلطم  رگا  »
ییاهنآ دانع  رب  هک  تسا  نیا  شا  هجیتن  دراد ؟ يا  هجیتن  هچ  میشاب  هتشاد  هنابـصعتم  دنت و  هنارگـشاخرپ و  دروخرب  اهنیا  اب  ام  رگا  تساج .

دننادرگرب و ور  ام  زا  هک  دوش  یم  ادیپ  يا  هناهب  دنا  هدش  التبم  لطاب  هب  لهج  رثا  رد  هک  ییاهنآ  يارب  دوش و  یم  هدوزفا  دنتسه  دناعم  هک 
یم ثعاب  یـشور  نینچ  دندرک ». یم  نایب  لیلد  اب  ار  ناشقح  بلطم  دنهدب !؟ شحف  دـننک و  یتشرد  دـیاب  ارچ  دـندوب  قح  رگا  : » دـنیوگب

دهدـن سوکعم  هجیتن  رگا  شاخرپ  اب  مأوت  لیلد و  نودـب  یبلطم  راـهظا  ینعی  هنابـصعتم ، دروخرب  سپ  دـننک . بوسحم  لـطاب  ار  اـم  دوش 
دوجو یقطنم  لیلد  چیه  دوش . هتفرگ  دـیابن  یقطنم  فرح  يولج  دراد . هجیتن  هک  تسا  یقطنم  فرح  تشاد . دـهاوخن  مه  بولطم  هجیتن 

هن دراد و  یلقع  لیلد  هن  هنازوت  هنیک  زیگنارب و  تموصخ  هنابـصعتم ، هنارگـشاخرپ ، راتفر  اما  دوش ؛ هتفرگ  یقطنم  فرح  يولج  هک  درادـن 
ار اهنآ  قیداصم  تارایز  نیمه  ساسا  رب  ام  و  دـنا ، هدـش  نعل  دارفا  یخرب  اهترایز  یـضعب  رد  : » هک دوش  هتفگ  تسا  نکمم  یعرـش . لیلد 

نعل وگدنلب  تشپ  دیورب  ای  دینک ، نعل  دیتسیاب و  هرانم  يالاب  دـیورب  هک  تسا  هدـشن  هتفگ  تارایز  تایاور و  نیا  رد  یلو  مینک ». یم  نعل 
لکـشم رگید  ياهاج  رد  نایعیـش  هک  دوش  نیا  شا  هجیتن  دنوش و  کیرحت  اهنآ  هک  دینک  يراک  نارگید  روضح  رد  درادن  یموزل  دـینک !

!؟ دراد یعرـش  یلقع و  لیلد  هچ  راک  نیا  دوشن ! امـش  دیاع  مه  یتفرـشیپ  چیه  دننک و  رورت  ار  اهنآ  دننادب و  حابم  ار  ناشنوخ  دننک ؛ ادـیپ 
ار اهنآ  دنوادخ   8 ؛  َنُونِعَّاللا ُمُُهنَْعلَی  َو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  : » دیوگ یم  هکلب  تسا ؛ هدرک  نعل  ار  يدارفا  ًاحیرص  اهاج  یلیخ  مه  نآرق  هلب ،
هک یناسک  لباقم  رد  ام  هک  درادـن  موزل  تقو  جـیه  اما  تسا ؛ نآرق  نعل  نیا  داب »! دارفا  نیا  رب  ناگدـننک  نعل  همه  تنعل  دـنک و  یم  نعل 

ار اهنآ  میراد ، فالتخا  هلأسم  دـنچ  رد  طقف  میرامـش و  یم  مرتحم  ار  رگیدـمه  تاسدـقم  میراد و  رظن  قافتا  مه  اب  هلأسم  دـص  رد  ـالثم 
يارب ار  قح  نیا  لاح  نیا  اـب  میراد ؟ راـک  نیا  يارب  یلقع  لـیلد  هچ  دـنوش ! رت  نمـشد  اـم  يارب  ینمـشد  ره  زا  هک  مینک  کـیرحت  ناـنچ 
مینیبب مینک ؛ یـسررب  ار  قیاقح  مینیـشنب و  یقیقحت  طیحم  رد  تابـصعت و  زا  رود  ملاس ، طیحم  رد  یملع ، لـفاحم  رد  هک  میلئاـق  ناـمدوخ 

، ادخ هب  نید ، نابز  هب  و  میا ، هدرک  تنایخ  ملع  هب  اه ، يزورما  نابز  هب  مینکن ، ار  راک  نیا  رگا  تسا . اطخ  مادـک  تسرد و  خـیرات  مادـک 
رد امـش  نم و  دنمهفب ؟ ار  تقیقح  اجک  زا  ناگدنیآ  دوشن  تابثا  نایب و  قیاقح  نیا  رگا  میا . هدرک  تنایخ  تقیقح  ادهـش و  ماما ، ربمغیپ ،
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اجک زا  دوبن  اهنیا  رگا  میدـیمهف . ار  قح  رورـس و ...  سلاجم  يرادازع ، سلاجم  اهیناوخ ، هضور  اه ، هینیـسح  دـجاسم ، یبهذـم ، سلاـجم 
لئاسم هرابرد  قیقحت  میا . هدـناسرن  شلها  هب  ار  قح  میا و  هدرکن  يرادـتناما  میهدـن ، ماـجنا  ار  هفیظو  نیا  رگا  میدـیمهف ؟ یم  ار  تقیقح 

یلو دوش ؛ دودسم  دیابن  باب  نیا  تسا . یعرـش  یلقع و  هفیظو  کی  دراد  یبهذم  ینید و  يداقتعا ، جـیاتن  هک  یخیرات  لئاسم  يداقتعا و 
يارب يا  هجیتن  چـیه  هک  مییوگن  ییاـهزیچ  تهج  یب  مینکن . کـیرحت  ار  ناـشتاساسحا  تهج  یب  مینک و  ظـفح  ار  ناـمفرط  مارتحا  دـیاب 

هانگ یب  دارفا  ندش  هتـشک  بجوم  هک  دروآ  یم  راب  هب  ییاه  ینمـشد  ًانایحا  دیازفا و  یم  نازابجل  جاجل  دانع و  رب  هکلب  درادن ؛ قح  تابثا 
رهش کی  رد  يرگید  هعیش  هک  ییاهفرح  رثا  رد  دناعم  ای  نادان  دارفا  نیا  تسد  هب  هعیش  ردق  هچ  هک  دهد  یم  ناشن  عیـشت  خیرات  دوش . یم 
يا هدع  هک  دنک  يراک  مدآ  هک  تسا  يا  هنالقاع  راک  راک ، نیا  ایآ  ینید ، تهج  زا  رظن  فرص  دنا . هدیسر  تداهش  هب  تسا  هدز  يرگید 

یکی دنوش ؛ طلخ  مه  اب  دیابن  هک  میراد  هفیظو  ود  ام  نیاربانب  دـهدب !؟ نتـشک  هب  دـنزیزع ، ناج  لثم  هک  ار  شدوخ  نازیزع  ناتـسود و  زا 
دوش و کیرحت  ام  هیلع  ناشتاساسحا  دـندانع  لها  هدرکاـن  يادـخ  اـی  هدـش  هبتـشم  اـهنآ  رب  رما  هک  یناـسک  نآ  هک  مینکن  يراـک  هک  نیا 
. مینکن يراددوخ  اهنآ  تابثا  قیاقح و  نایب  زا  یملع  لـفاحم  رد  هک  نیا  مود  تدـحو . ظـفح  دوش  یم  نیا  مینک ؛ داـیز  ار  اـهنآ  ینمـشد 
رد هـک  دوـب  يراـک  تـفرگ ، ماـجنا  نآ  تیناـقح  تاـبثا  هعیـش و  بهذـم  ياـیحا  يارب  ریخا  نرق  رد  هـک  یتامدـخ  نـیرت  گرزب  زا  یکی 
هچ ریدـغلا . باتک  نتـشون  اب  امهیلع  هللا  ناوضر  ینیما  همـالع  موحرم  فجن  رد  داد و  ماـجنا  راونـالا  تاـقبع  بحاـص  موحرم  ناتـسودنه 

! دنتـشون ار  باتک  ود  نیا  ات  دـندروخ  ییاهلد  نوخ  هچ  دـندرک ! ییاـه  يراکادـف  هچ  دـنداد و  ماـجنا  راوگرزب  ود  نیا  یگرزب  تامدـخ 
شنامشچ زا  کشا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مسا  ندینش  اب  هک  تشاد  مالسلا  مهیلع  نینمؤملاریما  تیب و  لها  هب  یقـشع  هچ  ینیما  همالع 

لابند هب  اج  همه  هکلب  هدرکن ؛ یمارتحا  یب  ننـست  لها  مارتحا  دروم  ياهتیـصخش  هب  تبـسن  اج  کی  یتح  شباتک  رد  اما  دـش ! یم  يراج 
رگا دـهد و  یمن  فلاخم  تسد  هب  هناهب  مه  دـنک و  یم  نییبت  ار  تقیقح  مه  ناسنا  شور ، نیا  اـب  تسا . هدروآ  هنع  هللا  یـضر  اـهنآ  مسا 
ینـس هعیـش و  نیب  زا  تسا  هدرک  داجیا  ام  نایم  ناطیـش  هک  زجاح  باـجح  نیا  دـیاب  دریذـپ . یم  ار  قح  دـشاب  تقیقح  بلاـط  مه  یـسک 
راتفر مه  رادقم  کی  هتبلا  دننک ؛ باسح  ناملسم  مه  ار  ام  هعلاطم و  ار  ام  ياهباتک  دنوش  رـضاح  اهنآ  هک  درک  يراک  دیاب  دوش . هتـشادرب 
مینک جیورت  ار  عیشت  بهذم  هک  میناد  یم  لوئسم  ار  نامدوخ  رگا  ام  دراد . تلاخد  عنام  نیا  يریگ  لکش  رد  نایعیش  زا  یـضعب  هدیجنـسن 

زا مینک و  تابثا  ار  نآ  یخیرات  دهاوش  یقطنم و  یلقع و  لیالد  ساسا  رب  فرط  کی  زا  دیاب  مینک  ظفح  ناگدنیآ  يارب  ار  نآ  تقیقح  و 
خیـش اتـسومام  موحرم  هک  تسا  نشور  نانچ  نآ  لیالد  میوشن . دـنک  یم  کـیرحت  ار  اـهنآ  تیـساسح  هک  یناـسک  ضرعتم  رگید  فرط 

هب یسک  رگا  هک  میوگ  یم  مه  ًاحیرـص  تسا و  نیا  ما  هدیقع  نم  : » تفگ یم  ناگربخ ، سلجم  رد  ناتـسدرک  دیهـش  ةدنیامن  یمالـسالا ،
تیناقح تابثا  تهج  رد  یخیرات  يداقتعا و  لیاسم  رد  قیقحت  هلأسم  لاح  ره  هب  تسا »! رفاک  دنک  تراسج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

اما تسین ؛ ریذپ  نیـشناج  چیه  هک  تسام  یعرـش  یعطق  فیاظو  زا  یکی  فلاخم  ِبهاذم  ریاس  لاطبا  تهج  رد  ضرعلاب  هعیـش و  بهذـم 
دوش و رتیوق  اـم  ناـیم  باـجح  دوش  ثعاـب  هک  مینکن  کـیرحت  ار  اـهنآ  دـشاب و  مأوت  بدا  تیاـعر  اـب  هک  نیا  نآ  اهطورـش و  اهطرـشب و 

مکایا هللا و  انقفو  دنوش . هچراپکی  نانمشد  لباقم  رد  دنوش و  کیدزن  مه  هب  رتشیب  اهناملسم  هک  دراذگن  دریگب و  ار  داحتا  ياج  فالتخا ،
. هللاءاش نا 

اه تشون  یپ 
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قح رادم  رب  تدحو 

تدحو زا  ام  فده  قح ؛ تیوقت 

 ( هسلج  55 هیکدف (  هبطخ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 211زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ يارب  هک  تسا  یفدـه  شزرا  عبات  تدـحو  شزرا  هک  میتفگ  میدرک . نایب  داحتا  تدـحو و  نوماریپ  ار  یبلاـطم  هتـشذگ  هسلج  ود  رد 
تـشاد دهاوخ  شزرا  مه  تدحو  نآ  ظفح  دراد  شزرا  قح  نآ  هک  يا  هزادنا  هب  دشاب ، یقح  ققحت  يارب  تدـحو  رگا  دریگ . یم  ماجنا 

نیا لطاب ، نآ  یفنم  شزرا  هزادنا  هب  هکلب  درادن ، یـشزرا  اهنت  هن  دریگ ، ماجنا  یلطاب  ققحت  هار  رد  ای  یقح  لاطبا  هار  رد  رگا  سکع  رب  و 
رّسیم راتفر  رد  ندش ، گنهامه  دحتم و  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  يرگید  هتکن  تشاد . دهاوخ  یفنم  شزرا  مه  تدحو 
هارکا لطاب ـ  هچ  قح و  هچ  نید ـ  رد  هک  روط  ناـمه  تشاذـگ ؛ ریغ  زا  تیعبت  رب  ار  اـنب  ناوت  یمن  ناـمیا  داـقتعا و  رکف ، رد  هنرگ  تسا و 
تسا نیا  دهد  ماجنا  دناوت  یم  هِرکم  هک  يراک  رثکادح  تسا ؛ یلمع  كرت  ای  ماجنا  رب  هارکا  دریگ ، تروص  مه  یهارکا  رگا  درادن . انعم 

رسای و ناتساد  دهد . ماجنا  شداقتعا  ياضتقم  فالخ  رب  یلمع  هک  دنک  راداو  ار  وا  ای  دنک  لمع  شداقتعا  قبط  صخـش  هک  دوش  عنام  هک 
بلـس ار  اهنآ  داقتعا  دنتـسناوتن  نیکرـشم  زا  کی  چیه  اما  دـندش ؛ هارکا  مالـسا  زا  تئارب  رب  نیکرـشم  فرط  زا  هک  دوب  نیا  رامع  هیمس و 

ظفل رد  رامع  دندناسر . لتق  هب  ار  اهنآ  مه  نیکرـشم  دننک . تئارب  راهظا  مالـسا  زا  دندشن  رـضاح  دندرک و  تمواقم  هیمـس  رـسای و  دننک .
تمدـخ بارطـضا  تلاح  اب  هن . ای  تسا  هدرک  یتسرد  راک  اـیآ  هک  دوب  برطـضم  یلیخ  یلو  داد ؛ تاـجن  ار  شناـج  درک و  تئارب  راـهظا 

لزان هیآ  نیا  درک . لقن  ار  نایرج  دعب  و  مشاب » هدش  كاله  مسرت  یم  : » درک ضرع  دـش و  فرـشم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ناج يدرک و  هیقت  يدرک ؛ یتسرد  راک  وت  دـندومرف : ترـضح  نامیْإلِاب 1  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرْکُأ  ْنَم  َّالِإ  ِِهنامیإ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللاـِب  َرَفَک  ْنَم  دـش :

تدـحو ظفح  يارب  ای  يرگید  رطاخ  هب  ار  یبلق  داقتعا  ناوت  یمن  دـشن . ادـیپ  تناـمیا  رد  یکـش  بارطـضا و  یلو  يدرک ؛ ظـفح  ار  دوخ 
رگا دوش و  یم  ادـیپ  نامیا  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يدابم  نآ  رگا  تسا ؛ یـصاخ  يدابم  عبات  نامیا  داقتعا و  تسین . یندـش  نیا  درک . ضوع 

فالتئا هیقت و  عوضوم  راتفر ، تسا . داحتا  تدـحو و  ظفح  يارب  راتفر »  » رد یگنهامه  تسا  ثحب  عوضوم  هچ  نآ  دوش . یمن  ادـیپ  دوبن 
يدنمشزرا فده  کی  ققحت  يارب  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  دشاب و  حیحص  دناوت  یم  دراوم  یـضعب  رد  فالتئا  نیا  دریگ . یم  رارق  یلمع 

هک مه  یماکحا  تسا و  فورعم  يوناث  نیوانع  هب  هقف  رد  هک  تسا  یصاخ  نیوانع  عبات  هک  میراد  یماکحا  هلسلس  کی  مالـسا  رد  دشاب .
ُمُْکیَلَع َمَّرَح  امَّنِإ  « ؛ رارطـضا لثم  تسا ؛ هدـمآ  ثیداحا  ای  نآرق  نتم  رد  نیوانع  نیا  رثکا  تسا . يوناث  ماکحا  دوش  یم  تباـث  اـهنآ  عبت  هب 
ندروخ هب  درک  ادیپ  رارطضا  یسک  رگا   2 ؛ِ  ْهیَلَع َْمثِإ  الَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْـضا  ِنَمَف  ِهَّللا  ِْریَِغل  ِِهب  َّلِهُأ  ام  َو  ِریْزنِْخلا  َمَْحل  َو  َمَّدـلا  َو  َۀَْـتیَْملا 

مکح ار  نیا  دوش . یم  هتشادرب  رارطـضا  هطـساو  هب  یلوا  مکح  ینعی  تسین ؛» وا  رب  یهانگ  دشابن  زواجتم  رگمتـس و  هک  یتروص  رد  مارح 
یف ِهَّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  َنینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِخَّتَی  ال  : » دیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  دنیوگ . یم  يوناث 

هب ةاُقت  دیزیهرپب ». اهنآ  زا  هک  نیا  رگم  دیـشاب ، هتـشاد  هناتـسود  طباور  رافک  اب  هک  دهد  یمن  هزاجا  ادـخ  ؛3  ةاُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  ـَّالِإ  ٍء  ْیَش 
تسا و يوناـث  یناونع  زین  نیا  دـنراد . اـنعم  کـی  دنتـسه و  یّقتا »  » لـعف زا  ردـصم  مسا  تغل  هس  ره  هاـقت  هیقت و  اوقت ، تسا . هیقت  ياـنعم 

نیکرشم زا  هیقت  رامع  ناتـساد  دوش . یم  مزال  هیقت  یهاگ  زین  ناناملـسم  دوخ  نیب  هک  تسا  هدمآ  ام  یهقف  ینابم  رد  دراد . يوناث  یمکح 
فالتخا مه  اب  نیملـسم  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  تسا و  يراج  مه  نیملـسم  دوخ  نیب  رد  هیقت  نیا  هک  هدـش  نایب  ام  تاـیاور  رد  یلو  دوب ؛

یم رطخ  رد  شناج  دنکن  تیعبت  ًالمع  رگید  ناملسم  زا  یناملـسم  رگا  هک  تسا  هدش  دیدشت  يا  هنوگ  هب  تافالتخا  نیا  دنا و  درک ه  ادیپ 
نیمه شعوضوم  هدـش  لقن  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  تارـضح  همه  زا  هک  ِیئَابآ 4 ) ُنیِد  َو  ِینیِد  َۀَّیِقَّتلا  نومـضم  نیا  دـتفا .

ار زامن  ًالثم  دـهد ، ماجنا  یـصاخ  هقرف  دـننام  ار  یبجاو  لمع  هک  نیا  نیب  دوش  یم  ریاد  ناسنا  رما  هک  تسا  نیا  هلأسم  نیا  تقیقح  تسا .
، لئاسم هنوگ  نیا  رد  دـتفایب . رطخ  هب  شناج  اما  دـهد  ماـجنا  یلوا  مکح  قباـطم  هک  نیا  اـی  دـنامب ، ملاـس  شناـج  دـناوخب و  هتـسب  تسد 

تسا یلوا  مکح  هب  لمع  عنام  هک  ار  یتحلصم  نآ  سدقم  عراش  دنک و  یم  ادیپ  محازت  یلوا  مکح  تحلـصم  اب  يوناث  نیوانع  تحلـصم 
همه هک  تسا  يا  هیقت  نامه  نیا  هدب . ماجنا  ار  يوناث  مکح  نک و  رظن  فرص  یلوا  مکح  زا  دیامرف : یم  هک  تسور  نیا  زا  دناد ؛ یم  مها 
يور صوصخ  هب  هیلع  هللا  ناوضر  ماما  ترـضح  هک  میراد  مه  هیقت  زا  يرگید  عون  میـسانش . یم  ار  نآ  همه  دـنا و  هداد  اوتف  نآ  هب  اـهقف 

ياوتف قبط  دـهاوخب  ناـسنا  رگا  ینعی  تسا ؛ یتارادـم » هیقت   » نآ دـنا و  هداد  اوتف  نآ  هب  مه  رگید  ياـهقف  زا  یـضعب  دـندومرف و  هیکت  نآ 
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ترودک و ینمشد و  ارتفا و  دتفا ؛ یم  رطخ  هب  یمالـسا  یعامتجا  تحلـصم  کی  اما  دتفا ، یمن  رطخ  هب  شناج  دنک  لمع  شدوخ  بهذم 
نیب زا  یمالسا  هعماج  حلاصم  تزع و  دننک و  هدافتساءوس  نانمشد  هک  دوش  یم  ثعاب  نیا  دیآ و  یم  دوجو  هب  ناناملـسم  نیب  یگدنکارپ 
مکح تحلـصم  نیب  اج  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نآ  لیلحت  دـنا . هدومرف  نایب  هلأسم  نیا  يارب  يدایز  تالالدتـسا  هیلع  هللا  ناوضر  ماما  دورب .
هدرک یتالالدتسا  ماما  دوش . یم  عقاو  محازت  نانمشد  لباقم  رد  ناناملسم  تردق  یمالسا و  تزع  ظفح  دننام  یعامتجا  یتحلـصم  یلوا و 

هک دش  نشور  اج  نیا  ات  دنتسین . طوبرم  یفوخ » هیقت   » هب طقف  اهنآ  همه  تسا و  يزیچ  نینچ  کی  هب  رظان  هیقت  ِتایاور  زا  يرایسب  هک  دنا 
تـسد زا  بجوم  هیقت ، رگا  نیاربانب  تسا ؛ يوناث  مکح  رد  هک  تسا  یتحلـصم  نآ  عبات  يوناـث ، مکح  هب  لـمع  شزرا  ینعی  هیقت ، شزرا 
تـسا عورـشم  یتارادم ـ  هچ  یفوخ و  هچ  هیقت ـ  یتروص  رد  دنیامرف : یم  هیلع  هللا  ناوضر  ماما  تسین . زیاج  دشاب  ییاوقا  تحلـصم  نتفر 

ای ربمغیپ  ناج  رگا  نیاربانب  تسین ؛» روما  ّماهم  رد  هیقت  : » دنیامرف یم  هک  تسا  نیا  ناشیا  ریبعت  دشابن . ییاوقا  تحلصم  تیوفت  بجوم  هک 
تیوفت بجوم  ناج  ظفح  دراوم  نیا  رد  تسین . زیاج  هیقت  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ادـخ  هناخ  هب  هلمح  رطخ  ای  دـشاب  رطخ  رد  یموصعم  ماما 

ناشیا مکح  نیا  و  غلب »! ام  غلب  ولو  تسا  مارح  هیقت  زورما  : » دـندومرف تازرابم  نایرج  رد  هیلع  هللا  ناوضر  ماـما  دوش . یم  يوقا  تحلـصم 
رطخ رد  مالـسا  هک  دـندوب  هداد  صیخـشت  ناشیا  مالـسا ؟ ای  تسا  رتشیب  اـم  ناـج  شزرا  دـندید . یم  رطخ  رد  ار  مالـسا  هک  دوب  نیا  يارب 
دیاب دنوش  هتـشک  مه  رفن  نارازه  ای  اهدص  دشاب  مزال  مالـسا  ظفح  يارب  رگا  غلب »! ام  غلب  ولو  تسا  مارح  هیقت  : » دندومرف ور  نیا  زا  تسا .

يا هجیتن  نآ  رطاخ  هب  هیقت  شزرا  درادن . یتاذ  شزرا  هیقت  دوخ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اهنیا  همه  دـنامب . ظوفحم  مالـسا  ات  دـنوش  هتـشک 
اه نیا  همه  ام و  تدحو  ام و  ناج  زا  نآ  شزرا  هک  دشاب  يزیچ  نتفر  تسد  زا  هیقت  هجیتن  دشاب  انب  رگا  دوش . یم  بترتم  نآ  رب  هک  تسا 

كرد ار  عامتجا  طیارـش  هک  تسا  نامز  هب  هاگآ  هیقف  هدهع  هب  دراوم  هنوگ  نیا  صیخـشت  هتبلا  دراد !؟ یـشزرا  هچ  هیقت  نیا  دـشاب ، رتشیب 
ناونع هب  یمکح  یهاگ  هک  دراد  دوجو  یبلطم  نینچ  مالـسا  رد  لاح  ره  هب  تسین . زیاج  رگید  هیقت  هک  دهد  مکح  دناوت  یم  وا  دنک . یم 

یم بترتم  عوضوم  رب  يوناث  یناونع  رت ، مهم  تحلـصم  نآ  ظفح  يارب  دوش و  یم  ضراع  اوقا  یتحلـصم  یهاـگ  دوش و  یم  تباـث  یلوا 
هیقت رگا  نیاربانب  تسا ؛ هیقت  نآ  قیداـصم  هلمج  زا  دراد و  یقیداـصم  مه  یعاـمتجا  لـئاسم  رد  هلأـسم  نیا  دـنک . یم  رییغت  مکح  دوش و 
هیقت اج  نیا  رد  دوش ، شومارف  عیـشت  تقیقح  ًاجیردـت  نآ ، فراعم  زا  ام  ندرکن  عافد  رطاخ  هب  دورب و  نیب  زا  عیـشت  لصا  هک  دوش  ثعاـب 

هجوتم یکی  دشاب و  مالسا  لصا  هجوتم  یکی  هک  میشاب  هتـشاد  رطخ  ود  رگا  هتبلا  تسا !؟ عیـشت  تقیقح  زا  رتزیزع  ام  ناج  ایآ  درادن . انعم 
هتبلا دنامب ؛ ظوفحم  نآرق  مالـسا و  لصا  ات  دنک  رظن  فرـص  یلک  هب  مه  عیـشت  بهذم  زا  ناسنا  هک  تسا  حیحـص  اج  نیا  عیـشت ، بهذم 

تسا و یقلطم  شزرا  تدـحو  دوخ  مینکن  روصت  سپ  دـنک . ادـیپ  ققحت  مه  راب  کی  یتح  تسین  مولعم  تسا و  يردان  رایـسب  ضرف  نیا 
رد هک  نونکا  هتفر و  ار  یلطاب  هار  هک  یناسک  اب  تدـحو  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا  دوش . ظفح  اج  همه  رد  یتمیق و  ره  هب  دـیاب  داحتا 

یشزرا دننک ، یم  تدحو  هب  توعد  ناشدوخ  تیوقت  ظفح و  يارب  دنرب ، یم  رس  هب  فعـض  رد  دنا و  هدروخ  تسکـش  یـسایس  تازرابم 
میوش یمن  امـش  عبات  ام  هک  اج  نآ  زا  تسا و  لصا  کی  تدحو  دیوش ! ام  عبات  دـیاب  تدـحو  ظفح  يارب  : » دـنیوگ یم  دارفا  نیا  درادـن .

. دیآ یم  تسد  هب  يا  هجیتن  هچ  تدحو  نیا  زا  مینیبب  دیاب  ام  دراد ؟ یشزرا  هچ  تدحو  نیا  دیوش »! ام  عبات  امـش  دیاب  تدحو  ظفح  يارب 
ـ  لمع رد  یگنهامه  يانعم  هب  داحتا ـ  تدحو و  شزرا  سپ  لطاب ؟ ای  دوش  تیوقت  دنک و  ادـیپ  تردـق  رتشیب  قح  هک  دوش  یم  ثعاب  ایآ 

یم بترتم  تدحو  نیا  رب  هک  يا  هجیتن  نآ  رگا  دوش . یم  بترتم  تدـحو  نیا  رب  هک  تسا  یفدـه  نآ  عبات  ینعی  دراد ؛ يا  هلیـسو  شزرا 
دیاب تشاد . دهاوخ  یفنم  شزرا  هکلب  تشاد ، دهاوخن  یشزرا  چیه  اهنت  هن  تدحو  نیا  دراد ، مه  ررض  هکلب  درادن  يا  هدیاف  اهنت  هن  دوش 

؟ دوش یم  لصاح  يا  هجیتن  هچ  مینک  یم  تقفاوم  نارگید  راتفر  اب  مینک و  یم  رظن  فرـص  ناـمدوخ  هفیظو  زا  ًـالمع  اـم  هک  نیا  زا  مینیبب 
ًاجیردـت قح  تدـحو ، نیا  اب  هن ، ای  دوش  یم  یمالـسا  هعماـج  تزع  بجوم  رتشیب  تسا و  رتکیدزن  قح  هب  اوقا و  هجیتن  نآ  تحلـصم  اـیآ 

یم قح  فیعضت  بجوم  رگا  دوش ؟ یم  دساف  تاداقتعا  دور و  یم  نیب  زا  اهشزرا  دنـسانش و  یمن  ار  قح  رگید  مدرم  دوش و  یم  شومارف 
. درادن شزرا  تدحو  نیا  دوش 
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! عونمم یبدا  یب  بصعت و 

هچنآ داد . رییغت  ار  اهراتفر  یخرب  دیاب  اج  نیا  رد  درک ؟ دیاب  هچ  دراد  اوقا  تحلصم  تدحو  هک  هدش  هداد  صیخشت  هک  يدراوم  رد  لاح 
دناروشن و هعیش  هیلع  ار  یمالسا  قرف  ریاس  هک  دشاب  یتروص  هب  دیاب  ام  یعامتجا  راتفر  هک  تسا  نیا  میشاب  هتشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  هک 
هب نایعیش  زا  يا  هدع  ناج  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ام  راتفر  دیابن  دنکن . رتشیب  هعیش  هب  تبـسن  ار  ناش  ینمـشدو  هنیک  دنکن و  نیبدب  هعیـش  هب 
قبط مه  یهقف  ياهراتفر  رد  دـیاب  موزل  تروص  رد  دـنک و  کیرحت  ار  اه  نآ  تاساسحا  هک  دز  یفرح  ای  درک  يراک  دـیابن  دـتفایب . رطخ 

اه نآ  لوا  فص  رد  ندـناوخ  زامن  نیفلاخم و  تعامج  رد  روضح  : » دـندومرف تایاور  دانتـسا  هب  ماما  ترـضح  درک . لمع  اـه  نآ  ياوتف 
هک تسا  یتارادـم  هیقت  نامه  نیا  دـندزن . زامن  هداعا  زا  مه  یفرح  تسا ». موصعم  ماما  رـس  تشپ  مارحلا  دجـسم  رد  ندـناوخ  زاـمن  لـثم 

نیا هب  یلیخ  ناشیا  یلو  دـنا ؛ هدادـن  تیمها  نآ  هب  یلیخ  ای  دـنا  هدرکن  رکذ  ار  نآ  اهقف  زا  یـضعب  دـنراد . دـیکأت  نآ  يور  ماما  ترـضح 
. دنا هتخادرپ  هلأسم 

 ! عونمم مه  تقیقح  نایب  ندرک  لیطعت 

هک تسا  نیا  نارگید  تاـساسحا  کـیرحت  زا  يریگولج  هیقت و  ياـنعم  اـیآ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اـج  نیا  رد  هک  يرگید  لاؤـس 
رد اهنآ  تسا . لوبقم  اهتـسینویهص  دزن  هلب ، تسین ؟ لوبقم  يزیچ  نینچ  القع  دزن  هک  تسا  نیا  باوج  مینکن ؟ مه  یقیقحت  یملع و  ثحب 

اهیدوهی يزان  ناملآ  رد  هک  دیوگب  یـسک  رگا  دناد . یم  مرج  ار  تساکوله  رد  کیکـشت  هک  دـندرک  عضو  ینوناق  ییاپورا  روشک  دـنچ 
مرج هعیش  تیناقح  هرابرد  قیقحت  دیوگب : یسک  رگا  اذل  دننک ؛ یم  شتازاجم  دنک  کیکشت  بلطم  نیا  رد  ای  دندشن  هتشک  یعمج  هتـسد 

تـسا نآ  لقاع  تسا . ییالقع  يراک  قیقحت  تسین . عونمم  یتلم  بهذـم و  چـیه  رد  قیقحت  تسا . یتسینویهـص  شیارگ  کی  نیا  تسا ،
فلتخم بهاذـم  هرابرد  میرـضاح  ام  مییوگ : یم  ام  نیاربانب  دـنک . در  ار  لطاب  لوبق و  ار  قح  ات  دـشاب  لطاب  قح و  تخانـش  لابند  هب  هک 

هک یناسک  همه  امـش و  روضح  رد  ًاصخـش  هدـنب  تسا  قح  ننـست  لها  بهاذـم  زا  یکی  هک  دـش  تباث  اج  ره  مینک و  قیقحت  ننـست  لـها 
یم رـس  يور  ار  نآ  تسا  قـح  میمهفب  ار  هچ  ره  میقح ؛ عباـت  اـم  موـش . ینـس  مهد و  رییغت  ار  مبهذـم  مـهد ، یم  لوـق  دنونـش  یم  اهدـعب 

لوبق تسه  یحیحـص  بلاطم  ام  بهذم  رد  رگا  دننک ؛ قیقحت  دنیایب  مه  اه  نآ  دنـشاب . روط  نیمه  مه  نارگید  هک  میراد  عقوت  میراذـگ .
مه ام  بهذم  رد  رگا  مینک و  یم  لوبق  ام  دوب  یحیحص  بلطم  امش  بهذم  رد  رگا  نیبُم 5 ؛ ٍلالَض  یف  َْوأ  ًيدُه  یلََعل  ْمُکاَّیِإ  َْوأ  اَّنِإ  دینک .
هک روط  نامه  دـننک . یم  نیـسحت  القع  دوش  حرطم  اج  ره  تسا و  یلوقعم  راک  نیا  دـینک . لوبق  امـش  تشاد  نقتم  لـیلد  هک  دوب  یبلطم 
ات دشاب  دازآ  ناتسبرع  رد  صوصخ  هب  ینس  ياهروشک  رد  هعیش  ياهباتک  دیهد  هزاجا  مه  امـش  تسامـش  ياهباتک  زا  رپ  ام  ياه  هناخباتک 

مارآ و یطیحم  رد  بدا و  تیاعر  اب  مه  اـب  مینک  یم  یعـس  هدـشن  تاـبثا  بهذـم  ود  نیا  زا  یکی  هک  یماداـم  دـننک . هعلاـطم  ناـبلط  قح 
یمن دنم  هقالع  یـسک  رظن  هب  سک  چیه  ییوگدب  اب  شحف و  اب  شاخرپ ، اب  میناد  یم  همه  تسا . کیتکات  کی  نیا  مینک . ثحب  هناتـسود 
نوچ مینک ؛ تابثا  ار  عیـشت  ینابم  یقیقحت  یملع و  ياضف  رد  دیاب  هک  تسا  یملع  هفیظو  هفیظو ، کی  میراد ؛ هفیظو  ود  ام  نیاربانب  دوش .

مالـسا ربمغیپ  هک  تسا  يزیچ  نامه  دنا  هدرک  لمع  هتفریذـپ و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  هچنآ  تسا و  عیـشت  یقیقح  مالـسا  میدـقتعم 
ياملع ياهیراکادـف  رگا  دـنوشن . مورحم  هارمگ و  دـنوش و  دـنم  هرهب  یهلا  مرک  ناوخ  نیا  زا  مه  نارگید  هک  میراد  تسود  دـنا . هدومرف 

نیا دوش . یم  فراعملا  هرئاد  کی  دوش  هتشون  شخیرات  رگا  دیسر . یمن  ام  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  دوبن  اه  نرق  لوط  رد  هعیش 
یبیجع ياهناتـساد  هراب  نیا  رد  دندناسر . ام  هب  دندرک و  ظفح  يروآ و  عمج  ایند  فلتخم  ياه  هناخباتک  رد  یطخ  ياهباتک  زا  ار  فراعم 
نتـشون لوغـشم  هعیـش  یملاع  مدینـش . ار  یبیجع  ناتـساد  اج  نآ  رد  متـشاد و  ناتـسودنه  هب  يرفـس  شیپ  لاس  دنچ  نم  تسا . هدـش  لقن 

رتشیب هخـسن  کی  هک  دـنک  یم  ادـیپ  یباتک  هب  جایتحا  نیفلاخم  ياهرظن  زا  یـضعب  لاطبا  هعیـش و  تیناقح  تابثا  يارب  دوش و  یم  یباـتک 
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. دنک یمن  لوبق  وا  یلو  دهد  رارق  شرایتخا  رد  ار  باتک  هک  دنک  یم  تساوخرد  وا  زا  هناتـسود  دوب . ینـس  یملاع  هناخباتک  رد  تشادن و 
یعیسو هاگتسد  شدوخ  يارب  ملاع  نآ  دور . یم  ینس  ملاع  نآ  رهش  هب  رگراک  ناونع  هب  دنک و  یم  ترجاهم  دوخ  رهش  زا  هعیش  ملاع  نیا 

یفرظ منزب ، ییوراج  اج  نیا  دیهدب  هزاجا  مرادن . يدمآرد  هار  متسه و  بیرغ  نم  دیوگ : یم  عضاوت  اب  دور و  یم  اج  نآ  هب  تسا . هتشاد 
هک دنک  یم  یتمدخ  شوخ  نانچ  نآ  یتدم  دـننک . یم  لوبق  رکون  ناونع  هب  ار  وا  دـننک و  یم  محرت  اهنآ  مروخب . مه  ینان  همقل  میوشب و 

هقالع وا  هب  هک  هناخبحاص  دنک . هدافتـسا  هناخباتک  زا  هک  دـهاوخ  یم  هزاجا  یتدـم  زا  دـعب  دوش . یم  دـنم  هقالع  یلیخ  وا  هب  تیب  بحاص 
قفوم اه  هام  زا  سپ  دنک . یم  باتک  نآ  خاسنتسا  هب  عورـش  عمـش  کی  رون  ریز  بش  ياه  همین  ناشیا  دهد . یم  هزاجا  وا  هب  دوب  هدش  دنم 

هب هرخألاب  و  دریگ . یم  نتفر  هزاجا  شناگتسب  يارب  یگنتلد  هناهب  هب  دور و  یم  هناخ  بحاص  شیپ  دعب  دنک . خاسنتـسا  ار  باتک  دوش  یم 
نآ بحاـص  هب  يا  هماـن  دـسر  یم  شدوخ  رهـش  هب  یتقو  دور . یم  رهـش  نآ  زا  باـتک  اـب  دـنک و  یم  یظفاحادـخ  اـهنآ  زا  دوب  یتمیق  ره 

تمه زا  یلو  دوش  یم  تحاران  یلیخ  هک  نیا  اـب  مه  صخـش  نآ  دـبلط . یم  تیلـالح  وا  زا  ارجاـم  حرـش  زا  سپ  دـسیون و  یم  هناـخباتک 
یتمه نیا  رطاخ  هب  نم  اما  يدرک ؛ ار  راک  نیا  نم  هزاجا  نودب  هک  يدرکن  یبوخ  راک  وت  دسیون : یم  باوج  رد  دنک و  یم  بجعت  ناشیا 
زورما ات  دنا  هداد  ماجنا  یگنهرف  ياهراک  هنیمز  رد  هعیش  ناملاع  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  يراک  هنومن  نیا  مدیـشخب . ار  وت  یتشاد  وت  هک 

اب يرفن  دنچ  مالسا  ردص  رد  هک  میدرک  یم  نامگ  دوب  هتفرگن  ماجنا  اهراک  نیا  رگا  میسانشب . ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  امش  نم و 
قح میدوبن ؛ دلب  مه  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مسا  امش  نم و  اهیراکادف ، نیا  دوبن  رگا  تسا . هدش  مامت  نونکا  دنا و  هتـشاد  ییاوعد  مه 

بسانم راتفر  مود  هفیظو  درادن . یهیجوت  یقیقحت  یملع و  راک  لیطعت  كرت و  اذل  دش . یم  شومارف  یلصا  فده  ًالصا  دش و  یم  لامیاپ 
ای دتفایب  ریخأت  هب  ام  فده  هک  دوش  یم  ثعاب  اهراک  نیا  تسین . یحیحص  راک  ندرک  یمارتحا  یب  یبدا ، یب  يرگشاخرپ ، تسا . نتـشاد 
هک ینامز  ایآ  تسا . تعاجـش  يراتفر  نینچ  هک  دـنک  یم  ناـمگ  وا  دـهد و  یم  ناـشن  ناـسنا  هب  ناطیـش  هک  تسا  یهار  نیا  دوش . ضقن 

سرد ياپ  روفو  هب  تنس  لها  ياملع  هک  يروط  هب  دنتـشاد  یعیـسو  سرد  تاسلج  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تشاد و  یتردق  ًاتبـسن  هعیش 
ام دنیایب ؟ ناشیا  سرد  ياپ  دندش  یم  رـضاح  اهنآ  روط  هچ  دندرک ؟ یم  دروخرب  اهنآ  اب  یمارتحا  یب  يرگـشاخرپ و  اب  دندمآ  یم  ناشیا 

یتارادـم هیقت  تسا ، مزال  یتارادـم  هیقت  هک  اج  نآ  یفوخ و  هیقت  تسا ، مزال  یفوخ  هیقت  هک  اـج  نآ  میریگب . داـی  ار  اـه  شور  نیا  دـیاب 
مارتحا مه  اهنآ  ياـهباتک  هب  میزوماـیب . ار  گـنهرف  نیا  مه  نارگید  هب  مینکن و  دودـسم  ار  قیقحت  هار  یلاـح  چـیه  رد  اـما  میـشاب ؛ هتـشاد 

ردلا یف  دنـسیون : یم  دـنیامرف ، یم  لقن  یفاک  زا  هک  روط  نامه  ییاور  ياهثحب  رد  دـییامرفب . هظحالم  ار  نازیملا  ریـسفت  امـش  میراذـگب .
ای یهقف  دیاقع  بهذـم و  تابثا  يارب  ام  هک  یبلاطم  زا  يرایـسب  دراذـگ . یمن  هنع  لوقنم  هب  مارتحا  رد  لقن و  رد  یقرف  چـیه  و  روثنملا ... 

نوچ تسا ؛ هدـننک  عناـق  فرط  يارب  رتشیب  عباـنم  نآ  تساـهنآ . عباـنم  زا  میرب  یم  راـک  هب  ناـنآ  لـباقم  رد  ناـمدوخ  یمـالک  تاداـقتعا 
لها ياهباتک  زا  هک  دنتـشاد  رارـصا  ریدغلا  بحاص  دعب  راونالا و  تاقبع  بحاص  موحرم  اذل  درادن ؛ يرابتعا  اهنآ  يارب  یلیخ  ام  كرادم 

مینکن يراک  مینک و  رارکت  میریگب و  دای  ار  شور  نیا  دیاب  مه  ام  دنـشاب . هتـشادن  یتجح  اهنآ  ات  دـننک  يروآ  عمج  ار  قح  بلاطم  تنس 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  فراعم  هک  میراد  هفیظو  ام  دنـسانشب . ار  قح  اهنآ  هک  نیا  يارب  دوش  یعنام  دوش و  کیرحت  اهنآ  تاـساسحا  هک 

ار نآ  عناوم  دیاب  دـنوش . انـشآ  قیاقح  نیا  اب  مدرم  ات  میهد  شرتسگ  رتشیب  هچ  ره  مینک و  ظفح  ایند  همه  يارب  هدـنیآ و  ياهلـسن  يارب  ار 
نیا دنونشب . ار  ام  ياهفرح  ای  دنناوخب و  ار  ام  ياهباتک  دننکن  تبغر  ًالصا  اهنآ  هک  مینکن  يراک  مینکن . داجیا  عنام  زین  نامدوخ  میرادرب و 

نیرتـهب و زا  یکی  هدـنیآ  هـسلج  زا  هللا  ءاـش  نا  تـسین . يا  هنـالقاع  راـک  مـه  قـیقحت  ِلـیطعت  هـک  روـط  ناـمه  تـسین . يا  هنـالقاع  راـک 
زا مینک  یم  یعـس  میهد و  یم  رارق  ثحب  دروـم  تسا  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هـبطخ  ناـمه  هـک  ار  هعیـش  عباـنم  نیرتزیمآراـختفا 

هویـش رظن  زا  بلاـطم و  ناـقتا  رظن  زا  تغـالب ، تحاـصف و  رظن  زا  تسا و  ینآرق  یحو  ولت  یلاـت  هک  میوش  دـنم  هرهب  هبطخ  نیا  نیماـضم 
. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  تسا . هعیش  بهذم  دیاقع  ةدیکچ  زا  يا  هعومجم  هرظانم  لادج و  لالدتسا ،

اه تشون  یپ 
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قیاقح نایب  هناهب  كدف 

كدف ناتساد 

هیکدف هبطخ  هبطخ ، نیا  هک  نیا  تبسانم  هب  مینک ؛ یم  عورش  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  فورعم  هبطخ  هرابرد  وگتفگ  یهلا  قیفوت  اب 
هیـضق نیا  زا  یتسرد  عالطا  ام  ناناوجون  زا  يرایـسب  هکارچ  دوش ؛ هداد  كدـف  هلأسم  هراـبرد  یحرـش  ادـتبا  تسا  بوخ  دوش  یم  هدـیمان 

. دراد هلـصاف  هنیدـم  اب  رتمولیک  دـص  کی  دودـح  هک  ربیخ  ياـه  هعلق  یکیدزن  رد  هنیدـم  لامـش  رد  تسا  ینیمزرـس  مسا  كدـف  دـنرادن .
مالـسا روهظ  زا  لبق  اهنرق  هب  هنیدم  رد  ناش  تنوکـس  زاجح و  هب  دوهی  ندمآ  دندوب . دوهی  زا  یفیاوط  اه  نیمزرـس  اه و  هعلق  نیا  نینکاس 

یم ثوعبم  يربمایپ  نامزلارخآ  رد  هک  دندوب  هدناوخ  اهباتک  رد  هدینـش و  نیعمجأ  مهیلع  هللا  مالـس  ناربمایپ  زا  دوهی  ياملع  ددرگ . یمرب 
زاجح هب  وا  هب  نامیا  نامزلارخآ و  ربمایپ  كرد  دیما  هب  اهنآ  دوش . یم  ریگ  ناهج  شنید  دـنک و  یم  قیدـصت  ار  نیـشیپ  ناربمایپ  هک  دوش 
هنیدم فارطا  نایدوهی  دوب . دهاوخ  هنیدم  ربمغیپ  نآ  تختیاپ  هک  دنتـسناد  یم  اریز  دـندش ؛ نکاس  هنیدـم  فارطا  رد  دـندرک و  ترجاهم 
تسود لام  رایـسب  نایدوهی  ریاس  لثم  الوا  دنتـشاد  یـصاخ  ياه  یگژیو  هک  ریظن ) ینب  عاقنیق ، ینب  هظیرق ، ینب   ) دندوب فورعم  هفیاط  هس 

هک دـندرک  یعـس  دـندش  زاـجح  دراو  یتـقو  دوـب . یـشیدنا  تبقاـع  یــشیدنارود و  اـهنآ  مود  یگژیو  دنتــشاد . يداـصتقا  رکف  دـندوب و 
مه موق  نیا  موس  یگژیو  دـننک . انب  دوخ  يارب  یمکحم  ياه  هعلق  دـننک و  ییاسانـش  ار  کیژتارتسا  ياهناکم  زیخ و  لـصاح  ياـهنیمزرس 

یـصاخ تیعقوم  زا  اهیگژیو  نیا  اب  نایدوهی  دندوب . رادروخرب  يرترب  ندـمت  زا  بارعا ، هب  تبـسن  دـندوب و  شناد  ملع و  لها  هک  دوب  نیا 
رد یمالـسا  تلود  ًالمع  دندومرف و  ترجاهم  هنیدم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  نیا  زا  دعب  دـندوب . رادروخرب  بارعا  نیب  رد 
اه ناملـسم  ضرعتم  اهنآ  هک  دش  انب  دنتـسب و  يا  هدهاعم  دوهی  فلتخم  فیاوط  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـش ، لیکـشت  هنیدـم 

کی زا  هکم  نیکرـشم  اب  یناهنپ  دـندرکن و  افو  دوخ  دـهع  هب  فیاوط  نیا  زا  مادـک  چـیه  یلو  دـننکن ؛ يراکمه  ناشنانمـشد  اب  دـنوشن و 
. دنزادنایب هار  مالـسا  ربمغیپ  هیلع  یگنج  هک  دندرک  هئطوت  یتح  دندرک و  رارقرب  یطباور  رگید  فرط  زا  هنیدم  نیقفانم  اب  اهدـعب  فرط و 

هروس رد  درک . میهاوخ  کـمک  امـش  هب  میتـسه و  رفن  رازه  ود  اـم  دـینک  هلمح  هنیدـم  هب  امـش  رگا  هک  دـندوب  هداد  لوق  اـهنآ  هب  نیقفاـنم 
یم ناقفانم  لَذَْألا 1  اَْهنِم  ُّزَعَْألا  َّنَجِرُْخَیل  ِۀَـنیدَْملا  َیلِإ  انْعَجَر  ِْنَئل  َنُولوُقَی  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراـشا  ناـقفانم  فدـه  نیا  هب  نوقفاـنم 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یتقو  درک » میهاوخ  نوریب  ار  اهنیا  ام  دـنلیلذ و  دنتـسه و  هکم  ياه  هراوآ  اهناملـسم  میتسه و  زیزع  ام  دـنتفگ :
ربیخ گنج  رد  دوب . ربیخ  گنج  اهنآ  زا  یکی  هک  داتفا  قافتا  ییاهگنج  ًاتیاهن  دندش و  هدامآ  اهنآ  اب  گنج  يارب  دندرک  ادـیپ  عالطا  هلآو 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ياناوت  تسد  هب  2( مُُهنوُصُح ْمُُهتَِعناَّم  مُهَّنَأ  اوُّنَظَو   ) دوب نایدوهی  کـیژتارتسا  هعلق  نیرت  مهم  هک  ربیخ  ياـه  هعلق 
هحلاصم داهنـشیپ  ربمغیپ  هب  دمآ  ربیخ  لها  رـس  رب  هک  ییالب  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  اهنآ  دیـسر . كدـف  لها  هب  ربیخ  حـتف  ربخ  دـش . حـتف 

. دـنامب ملاس  نامناج  هک  نیا  طرـش  هب  میهد  یم  امـش  هب  ار  ناملاوما  اه و  نیمز  ام  هک  دـندرک  داهنـشیپ  كدـف  ناـگرزب  ًاـتیاهن  دـندرک و 
مرکا ربمغیپ  میلـست  ار  هیقب  دنتـشادرب و  ناشلاوما  زا  رتش  کی  هزادنا  هب  مادک  ره  اهنآ  دندرک و  لوبق  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

اَمَف ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  ءاَـفَأ  اَـمَو  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  هراـشا  ارجاـم  نیا  هب  رـشح  هروـس  لوا  رد  نآرق  دـندرک . هلآو  هیلع  هللا  یلص 
نیا تسا : نیا  هیآ  نـیا  نومـضم  ؛3  ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ءاَشَی  نَم  یَلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَُـسی  َهَّللا  َّنَِکلَو  ٍباَکِر  اـَلَو  ٍلـْیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ 

ناملسم هک  یلاوما  ریاس  اب  لاوما  نیا  دندیشخب ، ربمغیپ  هب  ار  اهنآ  اج  نآ  مدرم  دوخ  دیدرک و  فرصت  یماظن  ياوق  نودب  هک  ار  ینیمزرس 
تسد هب  یمیانغ  دنوش و  یم  زوریپ  رافک  اب  گنج  رد  یتقو  مالسا  نایرکـشل  ًالومعم  دراد . توافت  دنریگ  یم  تمینغ  هب  اه  گنج  رد  اه 

هب هک  یلاوما  اما   4. َیبْرُْقلا يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  نِّم  ُمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  ْاوُمَلْعاَو  تسا ؛ ربمغیپ  لام  میانغ  نآ  سمخ  دـنروآ  یم 
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ثحب دوش  یم  هتفرگ  تمینغ  اهگنج  رد  هک  یلاوما  ماسقا  ةراـبرد  هقف  رد  تسا . ربمغیپ  لاـم  لاوما  نآ  همه  دوش ، یم  میدـقت  ربمغیپ  دوخ 
زا ادخ  هک  ار  هچنآ  و  : » دیامرف یم  دراد ؛ هراشا  نآ  هب  رـشح  هروس  هیآ 6  هک  تسا  يدروم  نیمه  مسق  کـی  لاوما  نیا  نیب  رد  دوش . یم 

ربمغیپ دوخ  اب  لاوما  نیا  رایتخا  يرتش .  هن  دیدناود و  یبسا  هن  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  امـش  هک  تسا  يزیچ  هدیـشخب  شلوسر  هب  نانآ 
. دننک ظفح  ار  ناشناج  ات  دندرک  میلست  ربمغیپ  هب  ار  كدف  یـضارا  ناشدوخ  كدف  لها  درادن . اهنآ  رد  یقح  يرگید  سک  چیه  تسا و 
: هک دـش  لزان  هیآ  نیا  هدـش ، تایاور  یـضعب  رد  هک  یلقن  بسح  هب  تفرگ  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رایتخا  رد  یـضارا  نیا  یتقو 

تـسرد هک : دش  هداد  روتـسد  عقاو  رد  دنراد .» قح  لاوما  نیا  رد  یبرقلا » يذ   » اما تسامـش ؛ اب  لاوما  نیا  رایتخا  ؛5  ُهَّقَح َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  »
يذ زا  روـظنم  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  دـیهدب . یبرقلا » يذ   » هب ار  یـضارا  زا  شخب  نیا  اـما  تسامـش ، اـب  لاوـما  نیا  راـیتخا  هک  تسا 
هللا مالس  ارهز  ترـضح  هب  ار  كدف  فیرـش  هیآ  نیا  رما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ   6. تساهیلع هللا  مالس  ارهز  ترـضح  یبرقلا 

دوخ و لاس  کی  جرخ  هزادنا  هب  ترـضح  دـنک . هرادا  ار  اج  نآ  ات  دنتـشاذگ  یتسرپرـس  اج  نآ  رد  ناشدوخ  نامز  رد  دندیـشخب و  اهیلع 
ینامز ات  دندرک . یم  میسقت  ارقف  نیب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هیده  ناونع  هب  ار  یقبام  دنتشاد و  یمرب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح 

دنچ فرظ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  تشاد . همادا  نایرج  نیا  دنتشاد  تایح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک 
میونش یم  بش  ره  زور و  ره  هک  ییاهناتساد  نآ  ۀمه  تسا . لکشم  رایسب  نآ  رواب  هک  داد  خر  یمالـسا  هعماج  رد  یمیظع  تالوحت  زور 

مالس ارهز  ترضح  رشابم  تقو  هفیلخ  ربمغیپ  تافو  زا  زور  هد  زا  دعب  تسا . هداتفا  قافتا  زور  دنچ  نیمه  رد  دوش  یم  نوخ  نامیاه  لد  و 
هدش هتفگ  مه  رانید  رازه  ات 120  هک  اج  نآ  دمآرد  راک  نیا  اب  درک . نییعت  وا  ياج  هب  ار  يرگید  درف  درک و  نوریب  كدـف  زا  ار  اهیلع  هللا 
یم ارقف  هب  میریگ و  یم  مه  ام  دش ؛ یم  هداد  ارقف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  رد  لاوما  نیا  هک  دوب  نیا  ناشفرح  درک . هرداصم  ار 
دعب زور  دنچ  هام و  ود  تشادن . تموکح  هب  یطبر  دـندرک و  یم  قافنا  ناشدوخ  کلم  زا  ارهز  ترـضح  نآ  زا  شیپ  هک  یلاحرد  میهد ،

ینارنخس و دنچ  تصرف  نیمه  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تسب . رب  تخر  ایند  نیا  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تانایرج  نیا  زا 
، مالسا تیناقح  تمایق ، زور  ات  هک  تسا  يدانسا  زا  مالسا و  رخافم  زا  هک  تسا  فورعم  هبطخ  نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  دنتشاد  وگو  تفگ 

ياـهباتک رد  یتـح  دـنام و  ظوفحم  نایعیـش  تمه  هب  هبطخ  نیا  هناتخبـشوخ  دـنک . یم  تاـبثا  ار  مالـسلا  مهیلع  ربـمغیپ  نادـناخ  عیـشت و 
. تسا هدش  تبث  مه  نیفلاخم 

! راک هچ  كدف  اب  ار  ام 

هیثرم رد  یهاگ  دنتفرگ ! ار  شلاوما  هک  دوب  نیا  داد  یم  جـنر  یلیخ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هچ  نآ  هک  دـنا  هدرک  روصت  یخرب 
ام هک  تسا  ییاـهملظ  نیرتـگرزب  زا  یکی  نیا  مییوگب  رگا  دـیتفرگ »! ار  میاـه  هچب  ناـن  : » دـندومرف ترـضح  هک  دوـش  یم  هتفگ  اـهیناوخ 
لت هزادـنا  هب  اهنآ  لباقم  رد  ملاع  ياهتورث  همه  هک  یناسک  هنوگچ  میا . هدزن  یفازگ  فرح  مینک  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ناـیعیش 

ُعَنْصَأ اَم  َو  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دنوش !؟ تحاران  ایند  لام  نداد  تسد  زا  يارب  درادن ، شزرا  يرتسکاخ 
نینچ دوب !؟ ایند  لام  يارب  اهیهاوخداد  اه و  هلان  اه ، هیرگ  نیا  ًاعقاو  ایآ  راـک !؟ هچ  كدـف  ریغ  كدـف و  اـب  ار  نم  كَدَف 7  ِْریَغ  َو  ٍكَدَِـفب 

هللا مالس  ارهز  ترضح  هک  نیا  يارب  دوب  يا  هناهب  هلأسم  نیا  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  تسا . هنادرخبان  اج و  یب  ماخ ، يروصت  يروصت ،
مالس ارهز  ترضح  زج  هب  دنک . یفخم  ار  اهنآ  دناوتن  یـسک  هک  دنامب  راکـشآ  نانچ  قیاقح  نیا  تمایق  ات  هک  دنک  اشفا  ار  یقیاقح  اهیلع 

هیلع نینمؤملاریما  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  صخـش  یتح  دـنک ؛ نایب  تحارـص  نیا  هب  ار  قیاـقح  نیا  تسناوت  یمن  سک  چـیه  اـهیلع  هللا 
یم : » دـنتفگ یم  تفگ ، یم  هچ  ره  اذـل  تشاد ؛ ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفـالخ  ياـعدا  دوب و  اـفلخ  اـب  اوعد  فرط  دوـخ  مالـسلا 

اب درادن  تأرج  یسک  مه  زورما  هک  دنومرف  نایب  ینحل  اب  ار  قیاقح  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  اما  ینزب »! فرح  تدوخ  عفن  هب  یهاوخ 
زا هدافتـسا  اب  ناشیا  دـمآ و  یم  رب  ربمغیپ  رتخد  زا  هک  دوب  يراک  اـهنت  نیا  طیارـش  نآ  رد  دـنک . تبحـص  صاخـشا  نآ  هراـبرد  نحل  نیا 
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. درک تمدخ  مالسا  هب  اهنرق  اهلاس و  هزادنا  هب  زور  دنچ  نامه 

قیاقح نایب  يارب  يا  هناهب 

یهاگ هک  تسا  يا  هتکن  تفالخ  نایرج  ناراکردـنا  تسد  تقو و  هفیلخ  اب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  نیب  يوگو  تفگ  تیفیک  رد 
فرط زا  عقاو  رد  هعرزم  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  دـننک و  یم  حرطم  ههبـش  ناونع  هب  ار  نآ  یخرب  دوش و  یم  عقاو  یفطل  مک  ای  تلفغ  دروم 

ترضح دمآ و  راک  رد  ثاریم  ياپ  دعب  یلو  تسا ؛ هدش  هداد  صاصتخا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
يارب یثرا  ایبنا  ام  ثّرون ؛ ءایبنألا ال  رـشاعم  نحن  : » تسا هدومرف  ربمغیپ  تفگ : لباقم  رد  مه  وا  هدـب . نم  هب  ار  مردـپ  ثاریم  هک  درک  اعدا 

زا یـشخب  هک  تسا  يدراوم  زا  تسا  هدروآ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  لـباقم  رد  هفیلخ  هک  لـقن  نیا  میراذـگ !» یمن  یقاـب  نارگید 
نومـضم نیا  هب  یتایاور  ام  دوش . یم  انعم  مهف  رد  هابتـشا  ثعاب  اذل  دننک ؛ یمن  رکذ  ار  دراد  هنیرق  هک  رگید  شخب  دـنریگ و  یم  ار  مالک 

لوسر دوخ  ای  ًارانید  امهرد و ال  ثرونال  ءایبنالا  رشاعم  نحن  دومرف : مرکا  ربمایپ  هک  میراد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  قیرط  زا 
ْنَمَف َْملِْعلا  اُوثَّرَو  ْنَِکل  َو  ًامَهْرِد  َال  َو  ًاراَنیِد  اُوثِّرَُوی  َْمل  َءاَِـیْبنَْألا  َّنِإ  : » دـندومرف ملع  هب  لیـصحت  هب  قیوشت  ماـقم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 

هب ناربمغیپ  هچ  نآ  دنتـشاذگن ؛ مدرم  يارب  يراـنید  مهرد و  لوپ و  هک  ناربمغیپ  تسا ؛ ناربـمغیپ  ثاریم  ملع  ؛8  ِرفاَو ٍّظَِحب  َذَخَأ  ُْهنِم  َذَخَأ 
اج هب  یثرا  هچ  مدرم  يارب  ءایبنا  هک  نیا  نیب  تسا  قرف  اما  تسایبنا . ثاریم  نیا  هک  دـینادب  ار  ملع  ردـق  نیاربانب  دوب ؛ ملع  دنتـشاذگ  ثرا 

حالطـصا هب  و  ءاـیبنا » مه  اـمب   » ءاـیبنا تقو  کـی  دنتـشاذگ . اـج  هب  ناـشناثراو  يارب  یثرا  هچ  ناـشدوخ  لاوـما  زا  هکنیا  نیب  دنتـشاذگ و 
هک درک  لاؤس  ناوت  یم  اـج  نیا  دـنوش . یم  حرطم  تما  لـباقم  رد  ءاـیبنا  تروص  نیا  رد  میریگ ، یم  رظن  رد  ار  ناـش  یقوقح  تیـصخش 

تفرعم و ملع ، هکلب  دراذـگ ؛ یمن  ثرا  هب  یلام  شتما  يارب  ربمغیپ  دـیامرف : یم  باوج  رد  هک  دراذـگ ؟ یم  یثرا  هچ  شتما  يارب  ربمغیپ 
یم لاؤس  تسا ، حرطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ناونع  هب  ربمغیپ  صخـش  یتقو  اما  دراذـگ . یم  ثرا  هب  اهنآ  يارب  ار  نید 

دراذگ و یمن  ثرا  هب  یلام  تما  يارب  یبن  ّهنأ  امب  یبن  دنتسه . ادج  هلأسم  ود  ود ، نیا  تسا . هتـشاذگ  یثرا  هچ  شا  هچب  نز و  يارب  دوش 
نآ زا  مه  مالـسا  ربمغیپ  درادـن . تافانم  تسا  مالـسا  ماکحا  عبات  درف  کی  ناـشیا  هک  تهج  نیا  اـب  نیا  یلو  تسا ؛ یحیحـص  بلطم  نیا 

دیاب اهناملسم  ریاس  لثم  مه  وا  تساهناملسم . ریاس  لثم  دریگ  یم  قلعت  وا  هب  یمالسا  قوقح  دنک و  لمع  ار  مالـسا  ماکحا  دیاب  هک  تهج 
 ... . دـشاب و رادافو  هلماعم  رد  دـیاب  دوش و  یم  شلماش  ِدوُقُْعلِاب  ْاُوفْوَأ  دـنک و  تیاعر  ار  ادـخ  مارح  لـالح و  دریگب ، هزور  دـناوخب ، زاـمن 

يدنزرف ادخ  زا  ایرکز  ترـضح   9. دُواد ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  دـنراذگ ؛ یم  ثرا  ناشنادـنزرف  يارب  ءایبنا  هک  تسه  نآرق  رد  یحیرـص  تایآ 
ثرا دنتـسه  ربماـیپ  یبـن و  نوچ  هک  تسین  نیا  دوصقم  تاـیآ  نیا  رد  . 10( َبوـُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَیَو  ِیُنثِرَی   ) دربـب ثرا  وا  زا  هک  تساوـخ 

یم ثرا  ناشناثراو  يارب  دـنرب و  یم  ثرا  ثّروم  زا  دنتـسه  ادـخ  ماکحا  عباـت  یناملـسم  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دـنا ؛ هتـشاذگ 
دوصقم هک  دوش  یم  ثعاب  دـنک و  یم  ضوع  ار  مـالک  ياـنعم  یهاـگ  مـالک  عیطقت  هک  منکب  ضرع  متـساوخ  یم  ار  هتکن  نیا  دـنراذگ .

. دیاین تسد  هب  یلصا 

ریظن یب  ریبدت 

تفالخ یعدـم  هک  یناسک  اب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  عازن  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  تاکن  نیا  هب  تسا  مزال  ثحب  رد  دورو  زا  لبق 
مه تاـنایرج  نیا  زا  دـعب  دـنامب . خـیرات  رد  دوش و  هتفگ  یقیاـقح  هک  نیا  يارب  دوـب  يا  هناـهب  نیا  دوـبن . یثرا  یلاـم و  فـالتخا  دـندوب 

متسین یضار  نم  هک  دندومرف  تیـصو  ترـضح  رگا  هک  منک  ضرع  اج  نیمه  دوش . نیمأت  فده  نیا  هک  دندومرف  راتفر  يروط  ترـضح 
اهنآ ياعدا  رب  نالطب  طخ  هک  دوب  یتسایس  نیرتگرزب  نیا  هکلب  دوبن ؛ يزوت  هنیک  هلأسم  هللااب  ذوعن  دننک ، تکرش  نم  هزانج  عییشت  رد  اهنیا 

هک دـنوش  ربـمغیپ  ثیدـح  نآ  قادـصم  اـت  دـنک  تاـبثا  اـهنآ  هب  تبـسن  ار  شدوخ  بضغ  مشخ و  تیاـهن  تساوخ  ترـضح  دیـشک . یم 
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هزاجا اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  هزانج  ندش  نفد  هنایفخم   11. تسا هدروآرد  بضغ  هب  ار  ادخ  دروآ  بضغ  هب  ار  همطاف  یـسکره 
نیا دشن . یـضار  اهنیا  زا  تقو  چیه  ترـضح  هک  دـننادب  همه  ات  دـنامب  خـیرات  رد  هک  دوب  نیا  يارب  نارگید  هب  ندادـن  عییـشت  رد  تکرش 

مه ناشنانمـشد  نیرت  نمـشد  تیاده  يارب  يدـیما  نیرت  کچوک  رگا  هک  دـندوب  نابرهم  ردـق  نآ  نادـناخ  نیا  دوبن . يزوت  هنیک  هلئـسم 
نم و دش و  یمن  نشور  قح  دندرک  یمن  ار  راک  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  رگا  اما  دندرک ؛ یمن  هقیاضم  اهنآ  تیاده  زا  دنتـشاد 
. دنتخانش ار  مالسا  تقیقح  ناسنا  اه  نویلیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ریبدت  نیا  تکرب  هب  میتخانش . یمن  ار  عیشت  مالـسا و  زورما  امش 
، دندرک یم  هبوت  دندش و  یم  تیاده  دارفا  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هزانج  عییـشت  رد  تکرـش  هطـساو  هب  رگا  هک  مراد  عطق  نم 
هب دندرک  تفلاخم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  اراکشآ  هک  یناسک  دنتـسناد  یم  اما  دننک ؛ تکرـش  ًامتح  هک  دندرک  یم  رارـصا  ترـضح 
هک دش  ادیپ  یمالسا  تما  رد  ینایرج  هک  دنمهفب  ناگدنیآ  ات  دندیـشیدنا  ار  ریبدت  نیا  اذل  دنوش . یمن  قح  شریذپ  هب  رـضاح  یتمیق  چیه 

دنوش قح  عبات  دـنهاوخب  رگا  ات  درک ، لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاشرافـس  دـصاقم و  فالخ  رب  مالـسا و  یعقاو  ریـسم  فـالخرب 
. امرفن مورحم  ارهز  ترضح  تعافش  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دنسانشب . ار  قح  دنناوتب 

اه تشون  یپ 
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انث رکش و  دمح ، ياه  توافت 

همدقم

ار يدایز  نامز  هک  دوش  ینالوط  ردـق  نآ  هن  هک  مینک  یم  باختنا  ار  یـشور  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  فیرـش  هبطخ  نوماریپ  تبحـص  يارب 
لدتعم و شور  اب  ار  فیرـش  هبطخ  نیا  هک  دـهد  قیفوت  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  دوشن . ادا  بلطم  قح  میرذـگب و  لامجا  هب  یلیخ  هن  دریگب و 

ِهَِّلل ُدْـمَْحلا  دوش : یم  عورـش  تالمج  نیا  اب  رفاضتم  لقن  بسح  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  كرابم  هبطخ  میهد . حیـضوت  يا  هناـیم 
. تسانث موس  هلمج  يادتبم  رکـش و  مود  هلمج  يادتبم  دمح ، لوا  هلمج  يادتبم   1. َمَّدَـق اَِمب  ُءاَنَّثلا  َو  َمَْهلَأ  اَم  یَلَع  ُرْکُّشلا  َُهل  َو  َمَْعنَأ  اَم  یَلَع 

یـشیاتس حدم و  ره  يارب  یبرع  رد  تساه . نیا  همه  زا  يرتماع  موهفم  ءانث  هک  تسا  نیا  تشاذگ  هس  نیا  نیب  ناوت  یم  هک  یقرف  ًالامجا 
راک يارب  هاوخ  زین  و  دـشاب ، دامج  ای  دـشاب  هتـشاد  تایح  هاوخ  دـشابن و  لقاع  ای  دـشاب  لقاع  حودـمم  هاوخ  درب ؛ راک  هب  ار  ءاـنث  ناوت  یم 

زا بوخ  يراک  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاج  رد  دمح  اما  درک ؛ هدافتـسا  ءانث  ریبعت  زا  ناوت  یم  اهنیا  همه  يارب  يرایتخا ، ریغ  ای  دشاب  يرایتخا 
دمح زا  صخا  رکـش  یلو  دشاب ؛ هتـشادن  ای  دـشاب  هتـشاد  هدـننکدمح  لاح  هب  يدوس  راک  نآ  هاوخ  دوش ؛ رداص  راتخم  روعـش و  اب  یلعاف 
هتکن دور . یم  راکب  دوش ، رگ  شیاتـس  دیاع  بوخ  راک  نآ  هجیتن  دـهدب و  ماجنا  یبوخ  راک  هک  یـسک  يارب  هک  تسا  ییانث  ینعی  تسا ؛
ماقم رد  نوچ  دـیاش  تسا ؟ هتفر  راـکب  اـنث  دـعب  رکـش و  دـعب  دـمح ، لوا  ارچ  تساـنث . رکـش و  دـمح ، هژاو  هس  نتفرگ  رارق  بیترت  رگید 

مدآ ًاعبط  دراد ، ار  رایتخا  ملع و  تردـق و  تایح و  بتارم  یلعا  تسا و  ملع  تایح و  نیع  هک  تسا  يدوجوم  ادـخ  تسادـخ و  شیاـتس 
یم یـشان  ادخ  زا  هک  یبوخ  راثآ  همه  درادـن . يرایتخا  ریغ  راک  ادـخ  دـنک . شیاتـس  شا  يرایتخا  بوخ و  ياهراک  رطاخ  هب  ار  وا  دـیاب 

رد مه  دنوادخ  تسادخ . شیاتـس  يارب  بسانم  يا  هژاو  دمح ، هژاو  سپ  دوش . یمن  رداص  ادخ  زا  يربج  يزیچ  تسوا و  رایتخا  رد  دوش 
تسا هدننکانث  دوخ  دیاع  هک  دنک  شیاتس  یششخب  رب  ار  ادخ  دهاوخ  یم  مود  هلمج  رد  تسا . هدرک  عورـش  دمح  اب  ار  دوخ  مالک  نآرق ،

یم یـصاصتخا  ياهتمعن  رب  رکـش  یهلا و  دمح  زا  دـعب  سپـس  تسا . بسانم  رکـش  هژاو  ییاج  نینچ  رد  تسا . یـصاصتخا  هیطع  کی  و 
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. درب یم  راک  هب  ار  ءانث  ریبعت  اذل  صاخ ؛ دعب  ماع  رکذ  هیبش  دهد ـ  میمعت  ار  شیاتس  نیا  دهاوخ 

یهلا تمعن  نیرتگرزب  تایح ؛

یم ماجنا  لاعتم  يادخ  هک  یبوخ  ياهراک  َمَْعنَأ . اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  دیامرف : یم  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  یموس  هتکن 
تمعن اما  تسادخ . ياهتمعن  هب  هجوت  دمح ، يارب  وا  هزیگنا  دنک  یم  دمح  ار  ادخ  یسک  یتقو  سپ  تسا ؛ تمعن  ناگدنب  يارب  همه  دهد 

. تسا هشیر  نیمه  زا  مه  ۀـموعن  هملک  تسا . تمیالم  یمرن و  يانعم  هب  م ) ع ، ن ،  ) تمعن هشیر  لصا  تمعن . ياطعا  ینعی  ماـعنإ  تسیچ ؟
يراذگ مان  تلع  دننک . یم  هدافتـسا  هژاو  نیا  زا  دننک  فیـصوت  ار  تسا  مرن  هک  یلگ  گرب  ای  تسا  مرن  هک  يا  هچراپ  دنهاوخ  یم  یتقو 

هب هک  دشاب  يزیچ  رگا  دراد . تمئالم  وا  دوجو  اب  تسا و  دیفم  بسانم و  نآ ، هدننک  تفایرد  يارب  تمعن  هک  تسا  نیا  تمعن ، هب  اهتمعن 
: مییوگب دیاب  میهد  قیبطت  لوقعم  لها  حالطصا  اب  ار  يوغل  يانعم  نیا  میهاوخب  رگا  مییوگ . یمن  تمعن  نآ  هب  دشاب  هتـشاد  ررـض  وا  لاح 
وا لامک  بجوم  هچنآ  مه  تسا و  تمعن  دوجوم  کی  يارب  لامک  دوخ  مه  دوش . یم  عقاو  ءیش  لامک  تهج  رد  هک  تسا  يزیچ  تمعن 

یلقع قیقد  لیلحت  کـی  رد  دوب . دـهاوخن  تمعن  وا  يارب  رگید  دوش  نآ  نتفر  نیب  زا  بجوم  اـی  صقن  ررـض و  بجوم  رگا  اـما  دوش ؛ یم 
ره مینیب  یم  هک  تسور  نیا  زا  تسا ؛ بولطم  یلوا  قیرط  هب  دوجو  دوخ  تسا  بولطم  اـم  يارب  دوـجو  تـالامک  یتـقو  تفگ : ناوـت  یم 
هک ییاج  نآ  ات  مه  تارـشح  یتح  دنامب ؛ هدنز  دنک و  ظفح  ار  دوخ  تایح  دـناوت  یم  هک  ییاج  نآ  ات  دـنک  یم  یعـس  يا  هدـنز  دوجوم 

. تساهزیچ نیرت  بولطم  تایح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تلاـح  نیا  دـننامب . هدـنز  رتشیب  هظحل  کـی  هکلب  دـننک  یم  یتکرح  تسا  نکمم 
هک يدراوم  نینچ  رد  تسا . تمعن  ناسنا  يارب  مه  دوجو  لصا  تسا ، تمعن  بولطم و  ناسنا  يارب  دوجو  تـالامک  هک  روط  ناـمه  سپ 

، یتافرـصت هحماسم و  یعون  اب  دـنک  ادا  ار  بلطم  قح  دـناوت  یمن  یفرع  تامهافتم  یظفل و  تابیکرت  تغل ، تسا و  یلقع  لـیلحت  هب  زاـین 
هچ ام  دـهد ، یم  دوجو  ام  هب  ادـخ  مییوگ : یم  هک  اج  نیا  رد  دـنامهفب . يوحن  هب  ار  انعم  نآ  دـناوتب  هک  میرب  یم  راـک  هب  يروط  ار  ظـفل 

دوجو ام  هب  ادخ  مییوگ : یم  یتقو  میتسین . يزیچ  ام  هک  دهدب  دوجو  ادـخ  هک  نیا  زا  لبق  دـهد !؟ یم  دوجو  ام  هب  ادـخ  هک  میتسه  يزیچ 
نامه ام  الاو  دنوش ، یم  ادج  مه  زا  یلقع  لیلحت  رد  طقف  دوجو »  » و ام »  » نیا دهد ؟ یم  دوجو  نآ  هب  ادخ  هک  تسیچ  ام »  » نیا دـهد ، یم 

سی هروس  رد  دراد . دوجو  تاریبعت  نیا  زا  مه  میرک  نآرق  دوخ  رد  تساج . نیمه  زا  دوجو  تیهام و  نیب  کیکفت  دـیاش  تساـم . دوجو 
مه نآ  شاب ! دیوگ : یم  نآ  هب  دنک  داجیا  ار  يزیچ  دـهاوخب  یتقو  ادـخ  نوُکَیَف 2  ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  : » دـیامرف یم 

: دیامرف یم  هک  اج  نیا  رد  تسیک ؟ بطاخم  شاب ؛ دیوگب : نآ »  » هب هک  تسین  يزیچ  شاب ، دیوگب : ادخ  هک  نیا  زا  لبق  دوش ». یم  دوجوم 
. تسین نآ  زا  يا  هراچ  ادـخ  هدارا  هب  زیچ  همه  یگتـسباو  میهفت  ماقم  رد  هک  تسا  یلیلحت  نامه  نیا  تسیک ؟ وا  دـیوگ ، یم  وا »  » هب ادـخ 

کی نیا  هک  مینک  ضرف  دیاب  درادن ـ  دوجو  هک  نیا  اب  راچان ـ  دوش ، یم  دوجوم  شاب ! دیوگب : هچره  هب  ادخ  دـنیوگب : دـنهاوخ  یم  یتقو 
نیب کیکفت  مه  یلقع  ثحابم  رد  دـنک . یجالح  ار  میهاـفم  دـناوتب  رتهب  اـم  نهذ  هک  تسا  نیا  يارب  اـهنیا  تسا . يزیچ  کـی  یتیهاـم و 

یتالامک یتقو  تسا . یقیقح  يرگید  يرابتعا و  اهنآ  زا  یکی  مییوگ : یم  اذـل  تسا ؛ لیبق  نیمه  زا  نآ  هیبش  ییاهزیچ  تیهام و  دوجو و 
. تسا تمعن  نیرت  گرزب  هکلب  تسه ، تسین !؟ تمعن  نم  تایح  دوخ  تسا ، تمعن  رتشیب و ...  ملع  رتشیب ، تردق  رت ، ینالوط  رمع  دننام 

تـسه نم  هدرک و  داجیا  ار  نم  ادخ  هک  نیا  تسا . هداد  وا  هب  هک  تسا  یتمعن  نیرت  گرزب  نیا  هداد ، تایح  دوجو و  هک  زیچ  ره  هب  ادخ 
نیا دوخ  دننک . یم  لماک  ار  نیا  نوچ  دنبولطم  اهنآ  تسا ؛ دوجو  نیا  عرف  میراد  هچنآ  همه  نوچ  دبلط ؛ یم  رکش  زیچ  همه  زا  شیب  مدش 
ییاه تمعن  اهنیا  همه  دوب . دهاوخن  زیچ  چیه  دنک  كاسما  ار  هظحل  کی  رگا  تسا . تمعن  دهد  یم  تایح  ام  هب  ادـخ  هظحل  هب  هظحل  هک 

، نامروعـش ناـمدوجو ،  ) ییاـهزیچ نینچ  ادـخ  هک  مینک  ادـیپ  هجوت  یتـقو  دـیامرف . یم  هضاـفا  اـم  هب  دراد  ًاـمئاد  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا 
يارب دیدومرف  هظحالم  هک  روط  نامه  اج  نیا  رد  َمَْعنَأ . اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  تفگ : دـیاب  تقو  نآ  هتـشاذگ ، ام  رایتخا  رد  نامتمالس و )... 

اب ار  نآ  دـعب  دوش و  یم  عازتنا  تسا  نآ  اب  مئالم  هک  يرگید  زیچ  کی  اب  يزیچ  هسیاقم  زا  هک  میدروآ  تسدـب  يوغل  يانعم  کی  تمعن 
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کی رد  دوش . یم  لامعتـسا  يرگید  هنوگ  هب  یهاـگ  تمعن  تالامعتـسا ، یخرب  رد  دـش . مه  دوجو  دوخ  لـماش  هک  میداد  میمعت  یلیلحت 
بـسح هب  ام  هچنآ  الب . تمعن و  دوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  دـنک  یم  ادـیپ  طابترا  ام  اب  دـتفا و  یم  قافتا  ملاع  رد  هک  یثداوح  قالطا ،

دننام تسین  هنوگ  نیا  هچ  نآ  دوش و  یم  هدرمـش  تمعن  میرب  یم  تذـل  نآ  زا  دـیآ و  یم  نامـشوخ  نآ  زا  ادـتبا  رد  ناـمدوخ  تاـکاردا 
بلطم دهد  یم  میلعت  ام  هب  نآرق  هک  يدیحوت  شنیب  کی  رد  اما  میناد . یم  الب  هکلب  میناد ؛ یمن  تمعن  ار  اهتناها و ...  اهیتخـس ، اهیرامیب ،

اهنیا دـناد  یم  تمعن  ار  اهنآ  دـیآ و  یم  شـشوخ  نآ  زا  مدآ  هک  ییاهزیچ  یلیخ  هک  تسا  نیا  نآ  دـیآ و  یم  تسد  هب  يرت  قیقد  رایـسب 
؛ دیآ یم  شـشوخ  یلیخ  ندوب  رادلوپ  زا  ناسنا  ًالثم  دـنک ؛ یم  طوقـس  دوش و  یم  دودرم  ناحتما  رد  وا  یلو  دوش ؛ یم  وا  ناحتما  بابـسا 
اـیند و رد  ناـسنا  یتخبدـب  بجوم  یتـقو  تسا !؟ تمعن  مه  زاـب  دوش ، بجاو  قوقح  كرت  ندـیزرو و  لـخب  بجوـم  هک  یتورث  اـیآ  اـما 

دننام دـیآ ، یمن  شـشوخ  اهزیچ  یخرب  زا  ناسنا  رگید  فرط  زا  تسا !؟ تمعن  زاـب  اـیآ  درب  یم  تذـل  نآ  زا  ناـسنا  هچرگ  دوش  ترخآ 
ترخآ رد  مه  دوش و  هدـید  بآ  دـنک و  تفرـشیپ  ایند  رد  مه  هک  دـش  بجوم  اـهنیا  همه  رگا  اـما  يراـتفرگ و ؛...  یتسد ، یهت  يراـمیب ،

يارب ناسنا  هک  ار  هچ  ره  دنا : هتفگ  یخرب  تسا ؟ تمعن  ای  تسالب  ًاعقاو  دوب  الب  رهاظ  بسح  هب  هک  اهیتخس  نیا  ایآ  دربب ، ینالک  ياهباوث 
بترم مه  ار  ادخ  ناسنا  اسب  هچ  تسا و  شخب  تذل  هک  نیا  اب  ییاهزیچ  رگا  تسا و  یقیقح  تمعن  دـنک  هدافتـسا  ادـخ  برق  هب  ندیـسر 

. دوب دهاوخن  تمعن  دوش  ترخآ  باذع  ثعاب  ماجنارس  اما  هداد ، وا  هب  ار  اهنیا  هک  دنک  رکش 

یقیقح تمعن 

رد دـنک . لح  دـناوت  یم  ار  تافالتخا  نیا  تسا و  یلقع  یلیلحت  ياهثحب  همه ، درادـن و  یفرع  هبنج  زاب  هک  دوش  یم  ثحب  ود  اج  نیا  رد 
زا يرایسب  لباقم ، رد  میراد . تسود  ار  ناشدوخ  نوچ  میریگ  یم  ار  اهنآ  غارـس  ینعی  تسام ؛ فده  ناشدوخ  اه  زیچ  زا  یخرب  ملاع  نیا 

ًالثم رتالاب . يرما  يارب  تسا  يا  هلیـسو  هکلب  تسین ؛ اهنآ  دوخ  ام  یلـصا  فدـه  اما  دنتـسه ، مه  شخب  تذـل  اسب  هچ  دـنبولطم و  اـهزیچ 
ریغلاـب تیبولطم  هکلب  درادـن ؛ یتاذ  تیبولطم  يو  يارب  اهـشالت  نیا  تسا . یتمالـس  ندروآ  تسد  هب  دروخ  یم  وراد  هک  يراـمیب  فدـه 

. دوش یم  لصا  ناشیارب  اهنآ  دنهد و  یم  رارق  ناشدوخ  یتاذ  بولطم  ار  روما  يرس  کی  اهناسنا  همه  تسا . یتمالس  یتاذ ، بولطم  دراد .
تذل اما  دنهاوخ ! یمن  يرگید  زیچ  دنربب و  تذل  هک  دننک  یم  یگدنز  ًالـصا  تسا . تاذلاب  بولطم  ناشیارب  ایند  ياه  تذل  نیمه  رافک 

هب نمؤم  رگا  تسا . يرگید  ياج  دصقم  تسا ؛ رفـس  همدقم و  ایند  نیا  رـس  اترـس  دناد  یم  نوچ  تسین ؛ تاذلاب  بولطم  نمؤم  يارب  ایند 
. دـهاوخ یم  يدـبا  هجیتن  نآ  يارب  ار  زیچ  همه  دـنک . یمن  هاگن  تاذـلاب  بولطم  ناونع  هب  ایند  زیچ  چـیه  هب  دـنک  لمع  شنامیا  ياضتقم 
؛ مینک یم  ادـیپ  تمعن  هنوگ  ود  اج  نیا  سپ  دراد . يا  هلیـسو  هبنج  همه  وا  يارب  رذـگدوز  روما  نیا  تسا . يدـبا  تداعـس  نمؤم  بولطم 
. تسا ضرعلاب  ای  عبتلاب  تمعن  هیقب  تسا و  ییاـهن  لاـمک  نآ  هب  ندیـسر  نمؤم  يارب  یقیقح  تمعن  ینعی  عبتلاـب . تمعن  تاذـلاب و  تمعن 
: مییوگ یم  میناوخ و  یم  ار  دـمح  هروس  هبترم  هد  يزور  لقادـح  اـم  همه  تسا . دـمح  هروـس  رد  نآ  ینآرق  دـهاش  هک  لـیلحت  کـی  نیا 

ایآ يداد .» تمعن  اهنآ  هب  هک  یناسک  هار  هدب ؛ ناشن  ار  تسار  هار  ام  هب  ایادخ ! ْمِهیَلَع ؛ َتْمَعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِـص  َمیِقَتْـسُملا *  َطاَرِّصلا  اَنِدـْها  »
دندرک و لالدتسا  هیآ  نیا  هب  صخاش  ياهتیصخش  زا  یـضعب  هنافـسأتم  میهاوخ !؟ یم  ار  ییاکیرمآ  ناراد  هیامرـس  هار  ادخ  زا  زامن  رد  ام 
ام هب  يداد  تمعن  اـهنآ  هب  هک  یناـسک  هار  میناوخ : یم  مه  زاـمن  رد  اـم  تسادـخ و  تمعن  تورث  تسا ؛ بوخ  تورث  عمج  هلب ، : » دـنتفگ

هدرک یفرعم  ار  ْمِهیَلَع  َتْمَعنَأ  نآرق  دوخ  هک  یلاح  رد  لـالح »! تورث  هتبلا  میروآ ؛ تسد  هب  تورث  هنوگچ  هدـب  داـی  اـم  هب  ینعی  زوماـیب !
راهچ ؛3  نیِحلاَّصلا َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیذَّلا  َعَم  َکـِئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  ِعُِـطی  ْنَم  َو  دـیامرف : یم  تسا ؛
ینعی ْمِهیَلَع  َتْمَعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِص  مییوگ : یم  هک  زامن  رد  نیحلاص . ءادهـش ، نیقیدص ، ءایبنا ، هداد ؛ تمعن  اهنآ  هب  ادخ  هک  هک  دنا  هتـسد 

! تسا یتخبدب  باذع و  هار  هک  اهنآ  ار . نارگمتـس  هار  هن  ار ، یبرغ  ناراد  هیامرـس  هار  هن  ار ، اهرادـلوپ  هار  هن  هدـب ؛ ناشن  ام  هب  ار  اهنیا  هار 
اهنآ هک  یناسک  هار  ینعی  دهاوخ ؛ یم  نمؤم  هک  تسا  یتاذـلاب  بولطم  نآ  ییاهن و  تمعن  نآ  مینک  یم  اضاقت  زامن  رد  ام  هک  یتمعن  نیا 
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دنوش و یم  قحلم  اهنآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  دـیامرف  یم  دـعب  دـناد . یم  هتـسد  راهچ  ار  اهنآ  نآرق  دوخ  يدـناسر و  ییاهن  دـصقم  هب  ار 
، مینک تمه  دـهدب و  قیفوت  ادـخ  رگا  ام  تسا و  هتـسد  راهچ  نآ  يارب  ماقم  نآ  تسا . ربمغیپ  ادـخ و  تعاطا  اـهنآ  هب  ندـش  قحلم  طرش 
هک تسا  يزیچ  نآ  تمعن  سپ  درک . میهاوخ  ادیپ  ار  اهنآ  اب  تیعم  تقایل  تقو  نآ  مییامن ، ربمغیپ  ادـخ و  تعاطا  فعاضم و  ياه  تمه 

ییاهن دصقم  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  تمعن ، هاگدید  نیا  زا  دوش . یم  هتفگ  تمعن  ًازاجم  یقبام  هب  تسا و  هداد  ناربمغیپ  هب  ادخ 
ناسنا يارب  هچرگا  دوش ، لامک  نآ  هب  ندیـسر  عنام  رگا  درادـن و  یـشزرا  تسا و  یثنخ  دـناسرن  اج  نآ  هب  ار  ناـسنا  يزیچ  رگا  دـناسرب .
َُّنلَئُْسَتل َُّمث  تسا ؛ هدش  ریبعت  تیالو »  » هب دناسر  یم  ییاهن  دصقم  نآ  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  زا  تایاور  رد  تسا . تمقن  دشاب  شخب  تذل 

رگید لـیلحت  تسا . یقیقح  تمعن  نیا   5. تسا مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیـالو  میعن  زا  دوصقم  هک  هدـمآ  تیاور  رد   4. میعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی 
ییاوه تسا ؛ تمعن  هدرک  اطع  ام  هب  ادخ  هچنآ  همه  ًاملسم  يرگید  قالطا  رد  تفرگ . رظن  رد  ار  ظفل  لامعتـسا  ياضف  دیاب  هک  تسا  نیا 

نآ تمعن  میتفگ  روط  هچ  سپ  تسادخ . تمعن  اهنیا  همه  ندز ؛ فرح  یتحو  ندرک  زاب  ندز و  مه  رب  مشچ  تردق  مینک ، یم  سفنت  هک 
ناوت یم  هک  تسا  يزیچ  ینعی  میراذگب ؛ ینأش  تمعن  ار  دنوادخ  يایاطع  همه  مسا  دیاب  حالطـصا  قبط  مه  اج  نیا  تسا ؟ ییاهن  فدـه 

، میدرک هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  رگا  تمعن و  دوش  یم  میدرک ، هدافتـسا  تسرد  ام  رگا  درک . هدافتـسا  ییاـهن  لاـمک  هب  ندیـسر  يارب  نآ  زا 
ام هب  ادخ  هچ  ره   6. ِراَوَْبلا َراَد  ْمُهَمْوَق  ْاوُّلَحَأَو  اًْرفُک  ِهّللا  َۀَمِْعن  ْاُولََّدب  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْملَأ  میا ؛ هدرک  لیدبت  الب  تمقن و  هب  ار  ادـخ  ینأش  تمعن 

يارب يرازبا  ءانثتسا ، یب  ادخ  ياهتمعن  همه  میسرب . وا  برق  هب  ات  میـسرب ، لماکت  هب  ات  مینک  هدافتـسا  نآ  زا  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  هداد 
7. ٍرِدَتْقُّم ٍکِیلَم  َدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  هک : میناد  یم  هزادنا  نیمه  تساجک . میناد  یمن  هک  ییاج  نآ  هب  تسا ؛ ییاهن  فده  نآ  هب  ندیسر 

همه دـشاب »! وت  يولهپ  ما  هناخ  مهاوخ  یم  ؛8  ِۀَّنَْجلا ِیف  اًْتَیب  َكَدـنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  : » تفگ درک و  تساوخرد  نوعرف  رـسمه  هک  ییاـج  نآ 
تاذـلاب تمعن  کی  سپ  میـسرب . اج  نآ  هب  اـت  مینک  هدافتـسا  اـه  زا آ ن  هک  تسا  نیا  يارب  دریگ  یم  رارق  اـم  راـیتخا  رد  اـیند  رد  هچ  نآ 

یم ییاهن  لامک  هب  ار  ام  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  تسادخ ؛ يایلوا  صوصخم  هک  تسا  نامه  تاذلاب  تمعن  ضرعلاب . تمعن  کی  میراد و 
میراد و ینأش  تمعن  کی  ام  رگید  يرظنم  زا  دوش . عقاو  لامک  يارب  همدـقم  دـناوت  یم  هک  تسا  ییاـهزیچ  ضرعلاـب  ياـهتمعن  دـناسر و 

هدافتـساءوس نآ  زا  ام  یهاگ  یلو  درک ؛ هدافتـسا  لامک  هب  ندیـسر  يارب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  ینأش  تمعن  یلعف . تمعن  کـی 
یم فیرـش  هیآ  نیا  قادـصم  مه  ام  میربب ، راک  هب  ادـخ  تعاطا  هار  رد  ار  نآ  مینک و  هدافتـسا  تسرد  ینأش  تمعن  زا  رگا  اـما  مینک . یم 

. هفیرشلا هیآلا  هذه  لهأ  نم  مکایا  هللا و  انلعج  مِْهیَلَع . ُهّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئ  ـ َلْوُأَف َلوُسَّرلاَو  َهّللا  ِعُِطی  نَمَو  دیامرف : یم  هک  میوش 

اه تشون  یپ 
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هثَّدحم يوناب 

ماهلا یحو و  موهفم 

رد ار  لوا  هلمج  لبق  هسلج  هک  دوش  یم  عورـش  تارابع  نیا  اب  هیکدـف  كراـبم  هبطخ  ؛1  مهلأ ام  یلع  رکـشلا  هل  معنأ و  ام  یلع  دـمحلا هللا 
نآ رب  منک  یم  رکش  ار  ادخ  اهنت  مهلأ ؛ ام  یلع  رکـشلا  هل  و  دنیامرف : یم  مود  هلمج  رد  میداد . حیـضوت  داد  قیفوت  لاعتم  يادخ  هک  يدح 

مالک و ملع  ياملع  دزن  صوصخ  هب  عرـش و  رد  اما  دراد ؛ یماع  يانعم  کی  تغل  رد  یحو  لـثم  ماـهلا  هچ ؟ ینعی  ماـهلا  دومرف . ماـهلا  هچ 
یعون ماهلا  یحو و  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  میرک  نآرق  رد  ماهلا  یحو و  لامعتسا  دراوم  زا  تسا . هدرک  ادیپ  یصاخ  حالطـصا  دیاقع 
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هدـش هتفگ  هک  ییانعم  نیرت  کیدزن  تسا . هدـشن  بسک  يداع  بابـسا  اب  هک  تسا ) هناهاگآ  همین  ای  هناهاگآان  یهاگ  هک   ) تسا كاردا 
ایرکز ترـضح  هراب  رد  هک  نانچ  هیلإ . یحوأ  دنیوگ  یم  دـننک  هراشا  يراک  يارب  یـسک  هب  یتقو  عیرـس . هراشا  ینعی  یحو  هک  تسا  نیا 
هراشا دندوب  تدابع  لوغشم  اج  نآ  هک  یناسک  هب  ناشیا  ؛2  ایِشَع َو  ًةَرُْکب  اوُحِّبَس  ْنَأ  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  دیامرف : یم  مالسلا  هیلعو  هلآوانیبن  یلع 

دراو يدارفا  رد  یناطیـش  ياه  هسوسو  هک  يدراوم  رد  یتح  تسا . هدش  یحو  ریبعت  اج  نیا  دیـشاب . تدابع  رکذ و  لوغـشم  امـش  هک  درک 
ناتسود و نادرگاش ، هب  اه  ناطیـش  ؛3  ْمِِهئآَِـیلْوَأ َیلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطاَـیَّشلا  َّنِإَو  « ؛ تسا هتفر  راـک  هب  یحو  ریبعت  مه  دـنک  یم  رثا  دوش و  یم 

ِّنِْجلاَو ِسنِإلا  َنیِطاَیَـش  اوُدَـع  ٍِّیِبن  ِّلُِکل  اَْنلَعَج  َِکلَذَـکَو  دـیامرف : یم  رگید  ياج  رد  دـننک ». یم  یحو  دـنراد  طابترا  اهنآ  اـب  هک  یناـسک 
ار يراک  دیاب  هک  دنک  یم  ساسحا  ناسنا  یهاگ  تسا . هدش  یحو  هب  ریبعت  مه  ناطیـش  هسوسو  زا  اج  نیا  رد  ؛4  ٍضَْعب َیلِإ  ْمُهُضَْعب  یِحُوی 

یم راک  هب  یحو  ریبعت  برع  تغل  لصا  رد  يدراوم  نینچ  يارب  دب  یهاگ  بوخ و  یهاگ  دیآ ـ  یم  شنهذ  هب  یبلطم  کی  ای  دـهد  ماجنا 
، تادوجوم همه  هب  تبـسن  انعم  کی  هب  هکلب  تاناویح ، هب  تبـسن  یتح  میمهف . یمن  ام  دـنک و  یم  یحو  هک  تسا  ناطیـش  یهاگ  هک  دور 
رد ییاه  هناخ  هک  میدرک  یحو  لسع  روبنز  هب  ام  اًتُوُیب ؛ ِلاَبِْجلا  َنِم  يِذِـخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یَحْوَأَو  « ؛ تسا هتفر  راـک  هب  یحو  ریبعت 
رد یکاردا  عون  کی  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  یحو  نیا  تسا . هتفر  راکب  يوغل  یناعم  هب  تایآ  نیا  رد  یحو  هملک  دـنک ». تسرد  اه  هوک 
رد اما  دراد . يزیچ  نینچ  هک  دنادن  شدوخ  هک  تسا  نکمم  یتح  دـشاب و  هدرک  بسک  شدوخ  هک  نیا  نودـب  دوش  ادـیپ  يدوجوم  کی 

نیب ملعت  میلعت و  هطبار  عون  کی  یحو ، هک  هداتفا  اج  فارـصنا  نیا  هعرـشتم ، فرع  رد  زین  مالک و  ياـملع  صوصخ  هب  اـملع ، حالطـصا 
هک دور  یم  راک  هب  یهلا  يداع  ریغ  كاردا  درومرد  طقف  حالطـصا  رد  یحو  دشاب . ربمغیپ  هک  دوش  یم  یحو  یـسک  هب  تسایبنا . ادـخ و 

یمن راک  هب  یحو  ریبعت  مه  نیعمجأ  مهیلع  هللا  تاولـص  راهطا  همئا  يارب  یتح  حالطـصا  نیا  رد  دـیامرف . یم  اقلا  ءاـیبنا  هب  لاـعتم  يادـخ 
باستکا يور  زا  هک  تسا  یکاردا  ود  ره  تسین ؛ نشور  یلیخ  یحو  ماهلا و  قرف  میراد . ار  ماهلا  حالطصا  حالطصا ، نیا  لباقم  رد  دور .

نآ تسا و  هدرک  ادیپ  یصاخ  حالطـصا  کی  نایعیـش  صوصخ  هب  هعرـشتم  فرع  رد  ماهلا  یلو  دوش ؛ یم  ادیپ  ًاتعفد  مه  الومعم  دشابن و 
یحو زا  رتفیعض  اما  یحو ، خنس  زا  كاردا  یعون  ماهلا  دنک . یم  تمحرم  شدوخ  يایلوا  هب  ادخ  هک  تسا  یـصاخ  كاردا  ماهلا  هک  نیا 
ماهلا رد  اما  دوش ؛ یم  هدـید  یحو  لماح  کلم  یحو  رد  هک  تسا  نیا  ماهلا  یحو و  نیب  قرف  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  یـضعب  رد  تسا .

. دوش یم  ساسحا  بلق  رد  نآ  رثا  طقف  دوش و  یمن  هدید  کلم 

ماهلا ماسقا 

اَهَروُُجف اَهَمَْهلَأَف  : » دیامرف یم  مسق  هدزای  زا  دعب  سمش  هروس  رد  دوش . یم  اهناسنا  همه  لماش  هک  هدرک  دای  ماهلا  عون  کی  زا  میرک  نآرق 
یم ار  دـب  بوخ و  راـک  يدادادـخ  كرد  کـی  اـب  اـهناسنا  همه  درک ». ماـهلا  ار  اوقت  روجف و  داز  یمدآ  حور  سفن و  هب  ادـخ  ؛5  اَهاَْوقَتَو
دای یـسک  زا  دنا و  هدرکن  بسک  ار  تالیامت  نیا  ناشدوخ  دننک . یم  ساسحا  ناشدوخ  رد  ار  دب  راک  بوخ و  راک  هب  لیامت  ای  دنـسانش ،

ای و  دـنامهف ، یم  ناسنا  هب  ار  يزیچ  کی  ادـخ  ینعی  دـشاب ؛ تاکاردا  خنـس  زا  تسا  نکمم  ماهلا  تسا . یهلا  ماهلا  نیا  هکلب  دـنا ؛ هتفرگن 
یم نآرق  تسا . نینچ  نیا  مه  یحو  دروم  رد  دنک . یم  ماهلا  ناسنا  رد  ار  يزیچ  هب  لیم  ینعی  دشاب ؛ شیارگ  لیم و  خنـس  زا  تسا  نکمم 

؛ ار تاریخ  هب  ملع  دیامرف : یمن  اج  نیا  رد  دنک ». یم  یحو  ار  تاریخ  ماجنا  دوخ  يایلوا  هب  ادـخ  ؛6  ِتاَْریَْخلا َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اَْنیَحْوَأَو  : » دیامرف
. دوش یم  ادـیپ  ادـخ  يایلوا  رد  ریخ  راک  هب  لیامت  یهلا  تیانع  هب  ینعی  دوش ؛ یم  یحو  لعف  دوخ  ًارهاظ  تاریخلا . لعف  دـیامرف : یم  هکلب 

ادـخ َناَیْـصِْعلاَو ؛ َقوُسُْفلاَو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَکَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَزَو  َناَـمیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  : » دـننام دراد ؛ داـیز  اـهراک  هنوـمن  نیا  زا  دـنوادخ 
تمعن زا  دروآ و  یم  ناـمیا  شیوخ  لد  اـب  نمؤم  یتـقو  تسادـخ . راـک  نیا  دـهد ». یم  رارق  نینمؤم  ياـهلد  رد  ار  اوـقت  ناـمیا و  تبحم 

نامیا و هک  تسا  نیا  نمؤم  هب  ادخ  شاداپ  دهد . یم  شاداپ  وا  هب  مه  ادخ  دروآ ، یم  اج  هب  ار  شرکـش  دنک و  یم  هدافتـسا  یهلا  تیاده 
یم شدب  ندرک  هانگ  زا  ًالـصا  دیآ . یمن  شـشوخ  نایـصع  قوسف و  رفک ، زا  لباقم  رد  دنک . یم  ینتـشاد  تسود  وا  يارب  ار  حلاص  لمع 
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قوسف هب  تبـسن  تهارک  دعب  هبترم  دیآ . یم  ناشدب  رفک  زا  نانمؤم  همه  دـشاب . تهارک  نیا  بتارم  هب  هراشا  هس ، نیا  بیترت  دـیاش  دـیآ .
يادخ دنک ، هدافتسا  رتشیب  یهلا  تیاده  تمعن  زا  دوش و  رت  يوق  شنامیا  یتقو  دشاب . يرابودنب  یب  ِناسنا  هک  درادن  تسود  نمؤم  تسا .

یم رفنتم  نآ  زا  هک  دراد  يدـب  يوب  ایوگ  نمؤم  دزن  رد  هانگ  دـیآ . یم  شدـب  مه  هانگ  زا  هک  دـنک  یم  تیانع  نمؤم  هب  نانچ  نآ  لاـعتم 
یتقو میراد و  تسود  ار  بوخ  ياهراک  اـم  همه  یفرط  زا  تسا . هداد  رارق  شیارگ  ود  اـهناسنا  همه  رد  تسادـخ . ياـهراک  زا  نیا  دوش .

اهناسنا يارب  ادخ  هک  تسا  يراک  عون  کی  نیا  دیآ . یم  نامـشوخ  دشاب  هتـشادن  یطبر  چیه  مه  ام  هب  هچرگ  دنک  یم  یبوخ  راک  یـسک 
ياهناسنا میراد . لیامت  زین  دشاب ـ  هانگ  هچرگا  یتذل ـ  ره  هب  تبـسن  رگید  فرط  زا  دنک . یم  اوقت » ماهلا   » هب ریبعت  نآ  زا  دهد و  یم  ماجنا 

ردق ره  یلو  دنراد ؛ تسود  ار  اهتذل  نیا  اهن  اسنا  همه  یعیبط  روط  هب  ًائادتبا  دـنرادن . تذـل  ندوب  لالح  ای  مارح  هب  هجوت  نامیالا  فیعض 
دننک یم  تعاطا  تدابع و  یتقو  دنرادن . تسود  ار  هانگ  هار  زا  ياهتذل  رگید  دنوش و  یم  دودحم  تالیامت  نیا  دنور  شیپ  نامیا  هار  رد 

رد دنوش . یم  بات  یب  ادخ  تدابع  يارب  رگید  هک  دسر  یم  يدـح  هب  ات  دوش  یم  رت  يوق  ناشدوجو  رد  زور  هب  زور  ادـخ  سنا  هب  لیامت 
تاماهلا دنیامنب . ار  هدافتسا  نسح  هیلوا  تاماهلا  نآ  زا  هک  تسا  یناسک  صوصخم  هک  دراد  دوجو  یصاخ  تاماهلا  ماع ، تاماهلا  لباقم 

. دـنمهف یمن  نارگید  هک  دـنمهف  یم  ار  ییاهزیچ  اـهنآ  تسادـخ . ياـیلوا  صوصخم  یلمع  شخب  رد  مه  يرظن و  شخب  رد  مه  صاـخ ،
هزیگنا هراب  کی  هدب ! ماجنا  ار  بوخ  راک  نالف  هک  دهد  یم  ادـن  ناشدوجو  رد  يدانم  کی  ایوگ  دـننک ؛ یم  ادـیپ  لیامت  يراک  هب  یهاگ 

رهب ه یهلا  تبهوم  نیا  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  نیعمجا و  مهیلع  هللا  مالـس  راهطا  همئا  دهد . ماجنا  ار  راک  نآ  هک  دنک  یم  ادـیپ 
ترـضح باقلا  زا  یکی  تسا . ثیدـحت »  » ریبعت نآ  تسا و  هتفر  راک  هب  ام  تایاور  رد  مه  يرگید  ریبعت  ماـهلا  دروم  رد  دنتـشاد . یناوارف 

دنتفگ یم  ثیدح  نارگید  يارب  ترضح  نوچ  هک  نیا  نامگ  هب  دوش  یم  هتفگ  هثِّدحم  طلغ  هب  یهاگ  تسا . هثَّدحم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز 
ءایبنا همه  دنیوگ . ثیدح  شیارب  دننزب و  فرح  وا  اب  هکئالم  هک  دنیوگ  یـسک  هب  ثَّدحم  هک  یلاح  رد  دوش . یم  هتفگ  هثِّدـحم  ناشیا  هب 
ماهلا مه  مالسلا  مهیلع  همئا  ریغ  يارب  یتح  دراد ؛ ماهلا  مه  ءایبنا  ریغ  يارب  یلاعت  دنوادخ  دندوب . ثَّدحم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  و 

یم یصاخ  ناگدنب  هب  ادخ  هک  تسا  یماقم  نیا  دنیبن . ار  هتشرف  نآ  وا  یلو  دیوگب  نخس  یناسنا  اب  يا  هتشرف  هک  انعم  نیا  هب  دراد ؛ دوجو 
هک میناد  یم  یفرط  زا  میناد و  یم  صاخ  يا  هدـع  رد  رـصحنم  ار  نیموصعم  اـم  یفرط  زا  هک : دوش  لاؤس  تسا  نکمم  اـج  نیا  رد  دـهد .

نیا عمج  تسا ؟ هنوگچ  بلطم  ود  نیا  عمج  دندوب ؛ موصعم  انعم  کی  هب  دـندرکن و  هانگ  هاگ  چـیه  یهلا  يایلوا  ناگداز و  ماما  زا  یخرب 
تسا و هدـش  نیمـضت  ادـخ  فرط  زا  ناشتمـصع  هک  یموصعم  هدراهچ  ینعی  موصعم  هدراـهچ  ّارهاـظ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  بلطم  ود 

هرابرد ار  نامه  دنوش ، یمن  بکترم  ییاطخ  نایصع و  هک  يروط  هب  هدرک  تنامض  ام  يارب  ار  ءایبنا  تمصع  لاعتم  يادخ  هک  روط  نامه 
نیا اما  دنـشاب ؛ موصعم  دـیاب  اهنیا  هک  نیا  يارب  میراد  یعطق  لیلد  تسا . هدرک  تنامـض  مه  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  راـهطا و  همئا 

رد دـندومرف : یم  هیلع  هللا  ناوضر  تجهب  یمظعلا  هللاآ  تیآ  موحرم  دنـشاب . موصعم  تسین  نکمم  اـه  نیا  زا  ریغ  هک  تسین  نیا  شیاـنعم 
ینالیم ياقآ  موحرم  ییوخ و  ياقآ  موحرم  هک  یلاح  رد  راضتحا  ماگنه  دوب  يا  هداس  دنمراک  هکنیا  اب  هک  متخانش  یم  ار  یصخش  فجن 

!« ما هدرکن  یهانگ  چیه  ًادماع  ًاملاع  لاح  هب  ات  مدیسر  فیلکت  هب  نم  هک  يزور  نآ  زا  يدهاش  وت  ایادخ ! : » دوب هتفگ  دندوب  شرـس  يالاب 
زا دـعب  دـندوب و  هدـشن  بکترم  یهاـنگ  مه  ناشندیـسر  فـیلکت  هب  زا  لـبق  یتـح  تجهب  هللا  تیآ  موـحرم  هک  تسا  نیا  هدـنب  يوـق  ّنظ 

؛ دشاب هتـشاد  ییاه  هدنب  نینچ  نیا  دناوت  یم  ادخ  میدیدن ! ناشیا  زا  درک  تابثا  ار  شندوب  هورکم  ناوتب  هک  يزیچ  یتح  ام  مه  ناشفیلکت 
! دندش موصعم  هدزناپ  موصعم ، هدراهچ  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  اما 

یهلا تاماهلا  نایب  يارب  ینیچ  هنیمز 

یم رکش  ار  ادخ  مهلا ؛ ام  یلع  رکشلا  هل  و  دنیامرف : یم  یهلا  ياهتمعن  رب  دمح  زا  دعب  فیرش  هبطخ  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 
دـشاب یماع  ماهلا  نامه  ماهلا  نیا  زا  روظنم  هک  نیا  یکی  درک ؛ حرطم  ناوت  یم  لامتحا  ود  اج  نیا  رد  تسا . هدومرف  هک  یتاـماهلا  رب  منک 
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تمعن نیا  دنتسه و  اهنآ  زا  یکی  اهیلع  هللا  مالـس  ترـضح  نوچ  تسا و  هدومرف  مه  اهناسنا  ریغ  یتح  ای  اهناسنا و  همه  هب  تبـسن  ادخ  هک 
زا یلیخ  هب  دنوادخ  تسا . هداد  مشچ  ام  هب  هک  مینک  رکـش  ار  ادخ  ام  هک  نیا  لثم  دننک . یم  رکـش  ار  ادـخ  تسا  هدـش  هداد  مه  ناشیا  هب 
هک دشاب  نیا  رت  يوق  لامتحا  دـیاش  اما  مینک . رکـش  تمعن  نیا  رب  ار  ادـخ  ام  هک  نیا  زا  دوش  یمن  عنام  نیا  یلو  تسا ؛ هداد  مشچ  اهناسنا 

رتبسانم رکش  ریبعت  اج  نیا  تسا و  هدومرف  تیانع  هداوناخ  نیا  هب  یصاخ  تاماهلا  ادخ  هک  تهج  نیا  هب  دننک  یم  رکش  ار  ادخ  ترـضح ،
هتبلا تسا ؛ هداد  نم  هب  یتمعن  صاخ  روط  هب  هک  ار  یسک  منک  یم  شیاتس  هک  تسا  هدش  ظاحل  تهج  نیا  رکش  رد  نوچ  تسا ؛ دمح  زا 
نوچ ینعی  تسا ؛ لالهتـسا  تعارب  عون  کی  نیا  دـشاب و  رتبـسانم  مود  ياـنعم  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  اـما  تسین ؛ طـلغ  مه  لوا  ياـنعم 

یـضعب ام  هب  ادـخ  هک  دـننک  یم  هراشا  لوا  تسا ، هدومرف  ماهلا  ناشیا  هب  لاعتم  يادـخ  هک  دـننک  هراشا  یبلاـطم  هب  هبطخ  نیا  رد  تساـنب 
. منک یم  رکش  ار  ادخ  یصاصتخا  تمعن  نیا  رطاخ  هب  شیپاشیپ  نم  تسا و  هدومرف  ماهلا  ار  اهزیچ 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  فحصم  ناتساد 

هدش لقن  يرایـسب  تایاور  تسا . هداد  لیکـشت  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  فحـصم  هک  تسا  یتاماهلا  نآ  تاماهلا  نیا  هلمج  زا 
دراو ترضح  نآ  رب  فصو  لباقریغ  میظع و  ياهتبیصم  نآ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  زور  دنچ  نآ  رد  هک  تسا 

هب دایز  ترضح  ات  دشاب  یلست  ناشیا  يارب  دنک و  تبحـص  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اب  هک  داتـسرف  یم  ار  لیئربج  لاعتم  يادخ  دش 
اهنیا دعب  درک . یم  لقن  ترـضح  يارب  دتفا  یم  قافتا  اهدعب  هک  یثداوح  اهناتـساد و  هب  عجار  لیئربج  دنکن . رکف  اهتبیـصم  اه و  هصغ  نآ 
دوبن مارح  لالح و  زا  يزیچ  فحصم  نیا  رد  هک  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  دش . يراذگ  مان  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  فحصم  هب  دش و  عمج 

هب دندرک و  تبث  ار  اهنآ  ترضح  دوب . هدرک  هدنیآ  ثداوح  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يارب  لیئربج  هک  دوب  ییاه  ییوگشیپ  طقف  و 
رد تسا  يزیچ  فحـصم  نیا  هک  دنا  هدرک  نامگ  عالطا  یب  دارفا  یخرب  هدش . يروآ  عمج  ینعی  فحـصم   7 دندروآرد . یباتک  تروص 

یفحـصم مه  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  نآ  لـباقم  رد  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  یفحـصم  نآرق  ینعی  نآرق ؛ لـباقم 
مه اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دندقتعم  نایعیـش  دنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  دـننز  یم  نایعیـش  هب  هک  ییاه  تمهت  زا  یکی  دـنا . هتـشاد 

نیمه فحـصم  نآ  هک  یتروص  رد  دنتـسه ! لـئاق  يرگید  نآرق  دوخ ، يارب  نایعیـش  دـنا و  هتـشاد  یفحـصم  نآرق  زا  ریغ  هدوب و  ربـمغیپ 
رد مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دـنا . هدروآرد  یباتک  تروص  هب  دـنا و  هدرک  يروآ  عمج  ار  اـهنآ  ناـشیا  تسا و  هدوب  لـیئربج  ياهثیدـحت 
زا فحصم  نیا  لاح  ره  هب  میتفای ». نینچ  نیا  همطاف  ترضح  فحصم  رد  ؛8  همطاف فحصم  یف  ُترظن  : » دنیامرف یم  تایاور  زا  يرایسب 

تعارب دناوت  یم  مهلا ، ام  یلع  رکـشلا  هل  و  هلمج : تسا و  هتـشاد  اهیلع  هللا  مالـسارهز  ترـضح  هب  صاصتخا  هک  تسا  یتاماهلا  قیداصم 
. دومرف دنهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  هبطخ  لوط  رد  هک  یتاماهلا  هب  تبسن  دشاب  لالهتسا 

اه تشون  یپ 
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یهلا معن  يایرد 

ننم ءالآ و  معن ، توافت 

َو اَهُدَمَأ  ِءاَزَْجلا  ِنَع  يََأن  َو  اَهُدَدَـع  ِءاَصْحِْإلا  ِنَع  َّمَج  اَهَالْوَأ ؛ ٍنَنِم  ِماَمَت  َو  اَهاَدْـسَأ  ٍءَالآ  ِغُوبُـس  َو  اَهَأَدَْـتبا  ٍمَِعن  ِموُمُع  ْنِم  َمَّدَـق  اَِمب  ُءاَنَّثلا  َو  ... 
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ترضح دش . هراشا  اهنیا  نیب  قرف  هب  هک  تسا  هدش  عورش  یهلا  يانث  رکـش و  دمح و  اب  فیرـش  هبطخ  نیا  ؛1  اَهَُدبَأ ِكاَرْدِْإلا  ِنَع  َتَواَفَت 
نیا باختنا  داد ». رارق  شناگدنب  رایتخا  رد  هچ  نآ  رب  میوگ  یم  انث  ار  ادخ  َمَّدَق ؛ اَِمب  ُءاَنَّثلا  َو  : » دـنیامرف یم  همادا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 

ار يزیچ  دنیوگب : دنهاوخ  یم  یتقو  یبرع  رد  کمادـق . ءیِّشلا  ُلعَج  ینعی  َمَّدَـق  تسا . یلبق  ياه  هلمج  اب  عجـس  تیاعر  يارب  ًارهاظ  هژاو 
اطع ناسنا  دوخ  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  زا  تسا  معا  نیاربانب  تسا ؛ قلطم  شیاتـس  ءانث  َهل . همَّدق  دنیوگ : یم  داد ، رارق  یـسک  رایتخا  رد 

اهتمعن نایب  لیـصفت و  يارب  دنتـسناوت  یم  دنیامرف . یم  نایب  ار  اهتمعن  نیا  دـعب  تسا . هدومرف  تیانع  قیالخ  ریاس  هب  هک  ییاهتمعن  هدرک و 
ار اهتمعن  دوخ  هک  نیا  ياج  هب  تسا . رت  فیطل  یلیخ  هدـش  باـختنا  اـج  نیا  هک  یبیکرت  نیا  یلو  ۀَّمَج ؛ ٍءـالآ  َو  ۀـّماَع  ٍمَِعن  ْنِم  دـنیامرفب :
: دنیامرف یم  دننک و  یم  هیکت  اهتمعن  تیمومع  نیمه  رب  ادـتبا  تسا ، یناگمه  اهتمعن  نیا  هک  نیا  هب  دـننک  فیـصوت  ار  اهنآ  دـننک و  رکذ 

ادتبا هک  تسا  ییاهتمعن  دنوادخ ، ياهتمعن  زا  یـضعب  داد ». رارق  نیمعنتم  رایتخا  رد  ًائادتبا  هک  ریگارف  ياهتمعن  زا  اَهَأَدَْتبا ؛ ٍمَِعن  ِموُمُع  ْنِم  »
نیا زا  لبق  دنوادخ  هک  تساهتمعن  زا  یـضعب  یلو  دنک ؛ یم  اطع  وا  هب  ار  تمعن  نآ  ادخ  دعب  دنک  یم  ادـیپ  ار  نآ  شریذـپ  طیارـش  معنتم 
هنیس رد  ادخ  دوش  دلوتم  هک  نیا  زا  لبق  تسا  ردام  مکـش  رد  هک  ینینج  دنیرفآ . یم  ار  تمعن  نآ  دنک  ادیپ  ار  نآ  كرد  تقایل  معنتم  هک 

هک نیا  زا  لبق  تسا . هدرک  ایهم  وا  يارب  دنوادخ  ناسنا  تقلخ  زا  لبق  هک  تسا  ییاهتمعن  نیا  زا  رتالاب  و  دنک ، یم  قلخ  ار  وا  يزور  ردام 
ناسنا تقلخ  زا  لبق  ار  اهتمعن  نیا  دنوادخ  دشاب . هتـشاد  دوجو  یکاروخ  داوم  ترارح و  رون ، اوه ، نیمز ، دیاب  دوش ، قلخ  دهاوخب  ناسنا 

نیا زا  شیپ  تساهتمعن  رگزاغآ  هک  یسک  يا  ؛2  اَِهقاَقِْحتْسا َْلبَق  ِمَعِّنلِاب  ًائِدَْتبُم  اَی   » میناوخ یم  اهاعد  زا  یضعب  رد  تسا . هدرک  ایهم  وا  يارب 
تادوجوم هک  تسا  نیا  نآ  دشاب و  هتشاد  دناوت  یم  مه  رگید  يانعم  کی  اهقاقحتسا  لبق  هتبلا  دشاب ». هدش  ادیپ  اهتمعن  نآ  قاقحتـسا  هک 
قاقحتـسا يرایتخا  لمع  ماجنا  اب  یـسک  هک  نیا  زا  لبق  یتح  دـنوادخ  یلو  دـنوش ؛ یم  شاداپ  قحتـسم  يرایتخا  لامعا  ماـجنا  اـب  راـتخم 

ٍنَنِم ِماَمَت  َو  اَهاَدْسَأ  ٍءَالآ  ِغُوبُس  َو  دنیامرف : یم  ترضح  سپس  تیاده . تمعن  دننام  دهد ؛ یم  تمعن  شناگدنب  هب  ًائادتبا  دنک ، ادیپ  یتمعن 
يانغ ظاحل  زا  یـسراف  نابز  اب  هسیاقم  رد  یبرع  نابز  دـنراد . يرترب  رگید  ياهنابز  رب  تابیکرت  هژاو و  يانغ  رظن  زا  اهنابز  یخرب  اَـهَالْوَأ .

ياه یگژیو  کیره  هک  دراد  دوجو  یبرع  هملک  دـنچ  یـسراف  هملک  کی  ربارب  رد  یهاگ  اذـل  تسا ؛ رادروخرب  ییالاب  حطـس  زا  ناگژاو 
یتخـس هب  تسا . یبرع  دوخ  هک  دور  یم  راک  هب  میدقت  هملک  مه  یـسراف  رد  میراد . ار  تمعن  میدقت و  هژاو  ود  اج  نیا  رد  دراد . یـصاخ 
يانعم نایب  يارب  یـسراف  نابز  رد  دـنک . هدافا  ار  انعم  نیمه  دـشاب و  لمعتـسم  نالا  هک  درک  ادـیپ  یـسراف  يا  هژاو  نآ  لباقم  رد  ناوت  یم 

و الأ »  » مه تمعن ،»  » مه یبرع  نابز  رد  اما  تسا ؛ هدـش  هتفرگ  هیراع  یبرع  ناـبز  زا  مه  نآ  هتبلا  هک  میراد  ار  تمعن  هژاو  اـهنت  مه  تمعن 
همه هب  معن  دراد . دوـجو  اـهنآ  نیب  یفیرظ  ياـهتوافت  تسا و  ننم » و« ءـالآ » «، » معن  » بیترت هب  اـهنآ  عـمج  هک  دوـش  یم  هتفگ  تنم »  » مـه

معنتم زاین  هک  تسا  یتمعن  نآ  دـنا : هتفگ  ءالآ  دروم  رد  دراد . یماع  يانعم  دوش و  یم  قالطا  دـشاب  عبط  اب  میالم  هک  يزیچ  ره  اهتمعن و 
ْاوُرُکْذاَف دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  ای  ِنَابِّذَُکت ؛ اَمُکِّبَر  ءَالآ  ِّيَِأبَف  دـیامرف : یم  ناوارف  نمحرلا  هروس  رد  نآرق  دـنک . یم  فرطرب  ًالماک  ار 

تنم دنرب . یم  راک  هب  ار  تنم  هژاو  اهنیا  رانک  رد  ترضح  تسا . هدش  ظاحل  روکذم  یگژیو  اهنآ  رد  هک  تسا  ییاهتمعن  اهنیا   3. ِهّللا ءالآ 
هب معنا »  » ياج هب  َّنم »  » هملک یصاخ  دراوم  رد  نآرق  رد  ور  نیا  زا  دور ؛ یم  راکب  گنسنارگ  دنمـشزرا و  یلیخ  ياهتمعن  دروم  رد  ننم  و 

ۀمعنب معنا  ینعی  دـیامرف ؛ یم  ناـیب  ّنم »  » ریبعت اـب  ار  ربـمغیپ  دوجو  تمعن  ؛4  ًـالوُسَر ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمؤُْـملا  یَلَع  ُهّللا  َّنَم  ْدََـقل  تسا ؛ هتفر 
هب يدعب  ياه  هژاو  ینعی  دنا ؛ هدرب  راکب  ار  ننم  هژاو  دعب  ءالآ و  هژاو  سپـس  معن ، هژاو  لوا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ۀنیمث . ۀـمیظع 
هب فیعـض  زا  ًاجیردت  دنرب ، یم  راک  هب  ار  هباشم  هژاو  دنچ  یتقو  هک  تسا  مالک  تحاصف  بتارم  زا  نیا  دنراد . يرتشیب  ییانعم  راب  بیترت 
راک هب  ار  اه  هژاو  نیا  هک  یـسک  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  تسا و  هدش  نایب  یفلتخم  ياه  هژاو  اب  زاب  مه  تمعن  ياطعا  دننک . ریـس  يوق 

ینعی تسا . هدش  هدافتسا  غوبـس  هدام  زا  اج  نیا  اَهاَدْسَأ ؛  ٍءَالآ  ِغُوبُـس  َو  تسا ! هتـشاد  تابیکرت  رب  تاغل و  رب  مالک ، رب  یطلـست  هچ  هتفرگ 
رد ناوارف  ار  شیاـهتمعن  ینعی  ؛5  ُهَمَِعن ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأ  تسا . هتـشاد  ینازرا  هک  يا  هژیو  ياهتمعن  یناوارف  هطـساو  هب  میوگ  یم  اـنث  ار  ادـخ 

شا یناعم  زا  یکی  هک  دراد  يددـعتم  یناعم  هژاو  نیا  اهاطعا . ینعی  ۀـمعنلا » یلوأ  ، » اهالاو ای  اَـهَالْوَأ  ٍنَنِم  ِماَـمَت  َو  تشاذـگ . امـش  راـیتخا 
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: تفگ ناوت  یم  دـشاب ، اهالاو  رگا  ندروآ . یپ  رد  ینعی  الاو  تسا . اهالاو »  » اه هخـسن  زا  یـضعب  رد  تسا . ندـناسر » ماجنا  هب  ار  يراـک  »
هب هکلب  دنک ؛ یمن  افتکا  رادقم  نامه  هب  دهد ، یم  یـسک  هب  یتمعن  ادخ  یتقو  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدش  تیاعر  نآ  رد  یفیرظ  هتکن 

نیا اَهَُدبَأ ؛ ِكاَرْدِْإلا  ِنَع  َتَواَفَت  َو  اَهُدَمَأ  ِءاَزَْجلا  ِنَع  يََأن  َو  اَهُدَدَـع  ِءاَصْحِْإلا  ِنَع  َّمَج  . » دـهد یم  يرت  نیگنـس  رتگرزب و  تمعن  نآ  لابند 
اهنآ يارب  ناوت  یمن  هک  تسا  هدرتسگ  ردق  نآ  اهتمعن  نیا  دمآرـس  نامز و  تسین و  رـسیم  اهنآ  شرامـش  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  اهتمعن 

رد اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  دنورب ». رتارف  ام  كرادا  زا  هک  دوش  یم  ثعاب  اهتمعن  نیا  یگـشیمه  تیدبا و  تفرگ و  رظن  رد  یناربج 
مود تسا . شرامـش  زا  رت  نوزف  اهنآ  ددع  دنیامرف : یم  هک  تیمک  ظاحل  زا  یکی  دنا ؛ هدرک  رکذ  یگژیو  هس  یهلا  ياهتمعن  يارب  اج  نیا 

همادا رد  تسا . یهانتمان  دنیامرف : یم  هک  تیدودحم  تهج  زا  موس  تسین و  ناربج  نداد و  شاداپ  لباق  دنیامرف : یم  هک  تیفیک  ظاحل  زا 
. مینک یم  ضرع  یحیضوت  فاصوا  نیا  هرابرد 

شرامش لباق  ریغ  یهلا ؛ معن 

هدـش دـیکأت  نآ  يور  مه  نآرق  دوخ  رد  هک  تسا  یبلطم  تسین  شرامـش  لباق  ادـخ  ياهتمعن  هک  هلأـسم  نیا  اَهُدَدَـع ؛ ِءاَـصْحِْإلا  ِنَع  َّمَج 
رد دیرامشب ». ار  اهنآ  تسناوت  دیهاوخن  دیروآرد  شرامـش  هب  ار  ادخ  ياهتمعن  دیهاوخب  رگا  ؛6  اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  « ؛ تسا
هب هک  نیا  نیب  تسا  قرف  یلو  دـشاب ؛ هتـشاد  يدـیدرت  یـسک  منک  یمن  نامگ  میرامـشب  میناوت  یمن  ار  یهلا  ياهتمعن  تایئزج  ام  هک  نیا 
داز یمدآ  درمـش . ار  ادـخ  ياهتمعن  ناوت  یمن  ارچ  مینیبب  مییامزایب و  يرادـقم  هک  نیا  نیب  میناوت و  یمن  مییوگب  هتـسب  رـس  لامجا و  روط 

ام همه  دـنک . روصت  كرد و  ار  اهنآ  تایئزج  هک  دراد  رثا  رتشیب  شا  یناور  ساسحا  اـی  لـمع  رد  یتقو  شتاروصت  هک  هدـش  قلخ  يروط 
هتـسبرس یلامجا و  روط  نیمه  تقو  کی  تسا . هداد  یناوارف  تبحم  ردام  هب  دـنوادخ  تسا و  يا  هناسفا  یلیخ  ردام  تبحم  هک  میناد  یم 
تاـیئزج يرادـقم  رگا  اـما  تسا ؛ یتـسرد  نخـس  هتبلا  هک  مینک  ادا  ار  شقح  میناوـت  یمن  تسا و  داـیز  یلیخ  رداـم  تـبحم  مییوـگ : یم 

کی مینیبب  مینک . یم  كرد  رتهب  ار  میشاب  هتـشاد  ردام  لباقم  رد  دیاب  هک  یعوضخ  ساسحا  تقو  نآ  میروایب ، نهذ  رد  ار  ردام  ياهتبحم 
رادیب اه  هچب  زا  یکی  یتقو  دنـشاب ، هدیباوخ  هچب  دنچ  اب  ردام  دـنچ  یعمج  رد  رگا  دـشک . یم  ییاه  تمحز  هچ  شا  هچب  يارب  ردام  بش 
یمرب اج  زا  ای ...  هتخوس  شیاپ  ای  دـنک  یم  درد  شلد  الثم  هچب  دـنیبب  رگا  درپ . یم  باوخ  زا  هچب  نامه  رداـم  دـنک  یم  هیرگ  دوش و  یم 

مارآ مه  ردام  دوشن  مارآ  حبـص  ات  هچب  نیا  ناتـسمز  ینالوط  بش  رگا  دنک . مارآ  ار  شا  هچب  یطیارـش  ره  تحت  دـنک  یم  یعـس  دزیخ و 
بش کی  تسا  رضاح  یسک  هچ  دنک . یمن  هقیاضم  چیه  ندرک و ...  ینابرهم  يزوسلد و  زا  ندرک ، شزاون  زا  نداد ، ریـش  زا  دریگ . یمن 

كرد يرگید  روط  ار  ردام  تمحز  شزرا  دنک  روصت  ار  اهنیا  یکی  یکی  ناسنا  یتقو  دـشکب . تمحز  ردـق  نیا  هچب  کی  يارب  حبـص  ات 
کی زا  یشان  ادخ  رکش  ندروآ  اج  هب  دشک . یم  تمحز  دنک و  یم  يزوسلد  روط  نیا  شکچوک  هچب  يارب  لاس  نیدنچ  ردام  مینک . یم 
دوجو رد  يرطف  تروص  هب  دـنوادخ  هک  یهلا  كاپ  تاساسحا  زا  یکی  تسا . راکهدـب  هک  دـنک  یم  ساسحا  ناسنا  لوا  تسا . ساـسحا 
يوحن کی  هب  دهاوخ  یم  دناد و  یم  راکهدب  ار  شدوخ  دنک  یم  وا  هب  یتمدـخ  هک  یـسک  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  تسا  هداد  رارق  ناسنا 
ًالامجا مینک . كرد  ار  ادـخ  ياهتمعن  تایئزج  هک  دوش  یم  ادـیپ  تسرد  ام  رد  یتقو  ساسحا  نیا  دـنک . یناـبز  رکـشت  ًـالقا  دـنک ؛ ناربج 

دنچ زا  مدآ  مشچ  هچ ؟ ینعی  ندب  یتمالـس  هک  دـنک  كرد  شتایئزج  اب  دـیاب  تسین . یفاک  تسا ، هداد  ندـب  یتمالـس  ام  هب  ادـخ  مینادـب 
هچ دروایب ، هایس  بآ  ًالثم  دوش ، بویعم  مشچ  ياهشخب  زا  یکی  رگا  تسا . هدش  لیکـشت  توافتم  لولـس  اه  نویلیم  زا  شخب  ره  شخب و 
ادخ هک  ییاه  ناوختسا  نیا  زا  یکی  رگا  تسا . هنوگ  نیمه  مه  ءاضعا  ریاس  درک ؟ هجلاعم  ار  نآ  ات  داد  هنیزه  دیـشک و  تمحز  دیاب  ردق 
لاح دش ! دهاوخن  قباس  لثم  رگید  دنک  هنیزه  ناسنا  مه  ردق  ره  دـسوپب  نادـند ، مان  هب  تسا  هتـشاذگ  اذـغ  ندرک  درخ  يارب  ام  ناهد  رد 

هچ اـهنیا  زا  کـی  ره  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  تسا . دوـجوم  ياـهتمعن  اـهنیا  دراد ! یتـمیق  هچ  اـهنیا  میناد  یمن  دـنزرا !؟ یم  ردـق  هچ  اـهنیا 
نآ هب  طقف  ام  رگا  دنریگب ؟ لکـش  تروص  نیا  هب  اه  مادنا  نیا  ات  دـنهد  مه  تسد  هب  تسد  دـیاب  یلماوع  هچ  تسا ؟ هدوب  مزال  یتامدـقم 
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! مینیب یم  راکهدب  یلیخ  ادخ  لباقم  رد  ار  نامدوخ  تقو  نآ  مینک  رکف  تسه  نامدوخ  ندب  رد  هچ 

یهلا معن  رد  ربدت  دیاوف 

کی هک  دمهف  یم  دراد . ییاراد  ردق  هچ  دمهف  یم  مدآ  هک  تسا  نیا  شا  هدیاف  نیلوا  دراد . ام  يارب  يدایز  دیاوف  ربدت  رکفت و  هنوگ  نیا 
هب یناجم  ار  اهنیا  همه  لاعتم  دـنوادخ  شوگ و . ...  مشچ ، لثم  یئاضعا  هب  دـسرب  هچ  ات  دراد ؛ شزرا  ردـقچ  وم  ای  نخان  لثم  هداس  وضع 

هدـیاف دـناد . یمن  ریقف  ار  دوخ  هاگ  چـیه  دـنیب و  یم  تمعن  قرغ  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  اه  تقد  نیا  لوا  هدـیاف  تسا . هدرک  اطع  ام 
رـس کی  اب  تسا  هداد  ام  هب  تمعن  ردق  هچ  ادخ  هک  میرادـن  هجوت  یتقو  دـنک . یمن  عزف  عزج و  یتخـس  یمک  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  مود 

شترطف هک  یمدآ  دنک . یم  ادیپ  رکش  هزیگنا  دید ، ار  اهتمعن  نیا  مدآ  یتقو  هک  تسا  نیا  موس  هدیاف  مینک ! یم  يرکـشان  روج  رازه  درد 
هداد تمعن  وا  هب  ادخ  همه  نیا  دیمهفب  ناسنا  یتقو  ایآ  دیآ . یمرب  وا  زا  ینادردق  ددصرد  دـهد  یم  وا  هب  يزیچ  یـسک  یتقو  دـشاب  ملاس 

.7 و ْمُکَّنَدـیِزَأل ُْمتْرَکَـش  ِنَئل  دـنک ؛ یم  ادـیپ  شیازفا  شتمعن  درک  رکـش  یتقو  هک  تسا  نیا  مراهچ  هدـیاف  دـیآ !؟ یمنرب  رکـش  ماـقم  رد 
دوش و یم  یـضار  وا  زا  ادخ  هکلب  دـنک ؛ یم  ادـیپ  شیازفا  شتمعن  ایند  رد  اهنت  هن  دوش . یم  وا  يدـبا  تداعـس  بجوم  رکـش  نیا  هرخألاب 

یم ماجنا  فوخ  يور  زا  هک  تسا  یتدابع  زا  رتشیب  رایـسب  دریگ ، یم  ماجنا  رکـش  يور  زا  هک  یتدابع  تلیـضف  دسیون . یم  باوث  وا  يارب 
کی رد  هل و  ارکش  هدبعا  ینکلو  دنیامرف : یم  دنا  هتـسد  هس  ناگدننک  تدابع  دندومرف : هکنیا  زا  دعب  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ماما  دریگ .

8. هل ابح  یتیاور 

ناربج لباق  ریغ  یهلا ؛ معن 

. تسین دـننک  یم  ناسنا  قح  رد  نارگید  هک  یفطل  اب  هسیاقم  لباق  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یهلا  ياهتمعن  تیفیک  اَهُدَـمَأ ؛ ِءاَزَْجلا  ِنَع  يَأـَن  َو 
ار یهلا  ياه  تمعن  اما  دـنک . ناربج  ار  وا  فطل  ات  درخب  يا  هیدـه  شیارب  لباقم  رد  دـناوت  یم  دـهد ، هیدـه  یباتک  ناـسنا  هب  یـسک  رگا 

نم هب  وت  تمعن  اـهدرایلیم  مییوگب : مینک و  ناربج  میناوت  یم  يزیچ  هچ  اـب  تسادـخ . نآ  زا  تسه  هچ  ره  درک ؟ ناربج  ناوت  یم  هنوگچ 
؟ میروآ یم  اجک  زا  منک !؟ یم  میدقت  وت  هب  کچوک  هیده  کی  مه  نم  يداد ،

روصت لباق  ریغ  یهلا ؛ معن 

ياهتمعن ادخ  تسین . ایند  رذـگدوز  دودـحم و  ياهتمعن  نیا  هب  رـصحنم  ادـخ  ياهتمعن  هک  نیا  هرخالاب  و  اَهُدـَبَأ ؛ ِكاَرْدِْإلا  ِنَع  َتَواَفَت  َو 
یفنم دیق  کی  اب  ار  میهافم  هنوگ  نیا  هشیمه  مینک . روصت  تسرد  ار  تیدبا  موهفم  میناوت  یمن  ام  الـصا  هچ ؟ ینعی  يدبا  اما  دراد . يدـبا 

نآ هب  مینک و  روصت  مه  یفن  فرح  کی  دعب  مینک ، روصت  ار  یهانتم  دیاب  لوا  مینک  روصت  ار  یهانتمان  میهاوخب  هاگره  مینک . یم  كرد 
میا هدرک  روصت  ار  یهانتم  هکلب  میا ؛ هدرکن  روصت  ار  یهانتمان  هک  یلاح  رد  میدرک ! روصت  ار  یهاـنتمان  مییوگ : یم  تقو  نآ  مینابـسچب ؛
ادخ تافـص  تقیقح  ام  هک  نیا  تسا . روط  نیمه  همه  ادخ  تافـص  دنک . كرد  ار  یهانتمان  دـناوت  یمن  ام  نهذ  میا . هدرک  یفن  ار  نآ  و 

يایلوا هب  هک  یتفرعم  زا  يا  همـش  اراگدرورپ  درادـن . رـصح  دـح و  ادـخ  تافـص  هک  تسا  نیا  شبیرقت  کـی  مینک  كرد  میناوت  یمن  ار 
. امرفب تمحرم  مه  ام  هب  يا  هدرک  تمحرم  تدوخ 

اه تشون  یپ 
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یهلا معن  رکش 

ناگدنبو یهلا  ياه  تمعن 

رد ابیز و  ردق  نآ  فیرش  هبطخ  نیا   1. َاِهلاَْثمَأ َیلِإ  ِبْدَّنلِاب  یَّنَث  َو  اَِهلاَزْجِِإب ، ِِقئاَلَْخلا  َیلِإ  َدَمْحَتْـسا  َو  اَِهلاَصِّتِال ، ِرْکُّشلِاب  اَِهتَداَِزتْسِال  ْمَُهبَدَن  َو 
نایب هدـش  تیاعر  تاراـبع  نیا  رد  هک  ار  یتاـکن  قیاـقد  هک  نیا  زا  دـنزجاع  مه  نف  نیـصصختم  یتح  هک  تسا  تغـالب  تحاـصف و  جوا 

هب دوخ  تسادـخ  دـمح  هک  هبطخ  لوا  شخب  دراد . یـصاخ  ییابیز  کی  دـمهف  یم  دـناوخ  یم  ار  فیرـش  هبطخ  نیا  یتقو  ناسنا  دـننک .
یم لوا  شخب  رد  دراد ؛ یصاخ  بیکرت  نزو ، مظن و  عجس ، ظاحل  زا  هک  هدش  نایب  هلمج  هس  اب  شخب  ره  دوش و  یم  میسقت  شخب  راهچ 
ءالآ غوبـس  اهأدتبا و  معن  مومع  نم  دیامرف : یم  مود  شخب  رد  مدق ؛ امب  ءانثلا  مهلأ و  ام  یلع  رکـشلا  هل  معنأ و  ام  یلع  دمحلا هللا  دنیامرف :

كاردإلا نع  توافت  اهدـمأ و  ءازجلا  نع  يأـن  اهددـع و  ءاـصحإلا  نع  مج  دـنیامرف : یم  موس  شخب  رد  و  اـهالوأ ؛ ننم  ماـمت  اهادـسأ و 
دمح تمسق  رگید  هلمج  هس  اب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  مراهچ  شخب  رد  میداد . حیضوت  هتشذگ  تاسلج  رد  ار  تالمج  نیا  اهدبأ .

. دنک یم  نایب  ناگدنب  اب  ار  یهلا  ياه  تمعن  هطبار  عقاو  رد  دوش  یم  نایب  یصاخ  هیفاق  عجس و  اب  زاب  هک  هلمج  هس  نیا  دننک . یم  مامت  ار 
نیا رد  تساه . تمعن  دوخ  ياه  یگژیو  اهنیا  هک  دـندرک  نایب  ار  اه  تمعن  تدـم  ندوب  ینـالوط  تیفیک و  ترثک ، یلبق ، ياـه  هلمج  رد 

َو : » دـنیامرف یم  ترـضح  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  تساه  تمعن  نیا  اب  نیمّعنتم  نیب  هک  یلماعت  قیالخ و  اـب  اـه  تمعن  هطبار  شخب 
هزیگنا ناوارف ، ياه  تمعن  نیا  نداد  اب  اَِهلاَْثمَأ ؛ َیلِإ  ِبْدَّنلِاب  یَّنَث  َو  اَِهلاَزْجِِإب ، ِِقئاَلَْخلا  َیلِإ  َدَمْحَتْـسا  َو  اَِهلاَصِّتِال ، ِرْکُّشلِاب  اَِهتَداَِزتْسِال  ْمَُهبَدـَن 

درک توعد  ار  اهنآ  نیا  رب  هوالع  دنروایب . اج  هب  ار  ادـخ  دـمح  هک  درک  تساوخرد  اهنآ  زا  لمع  اب  ایوگ  تخیگنارب و  مدرم  رد  ار  دـمح 
نیا رب  هوالع  هک  تسا  نیا  لوا  هتکن  دنیامرف . یم  نایب  ار  هتکن  دنچ  هلمج  هس  نیا  رد  دنهاوخب ». ادـخ  زا  ار  اه  تمعن  نیا  لاثما  هک  نیا  هب 

ناشیاه تمعن  رب  ات  تسا  هدرک  توعد  یهلا  ياه  تمعن  رکـش  هب  ار  مدرم  هدرک ، اطع  شناگدـنب  هب  ًائادـتبا  ار  ییاـه  تمعن  دـنوادخ  هک 
راذـگورف ار  يزیچ  هدرک  اـطع  ائادـتبا  هک  ییاـه  تمعن  نآ  اـب  دـنوادخ  تساـه . تمعن  قوف  یمیظع  تمعن  دوخ ، باـب  نیا  دوش . هدوزفا 

يرگید تنـس  نیا  دنهد . شیازفا  ار  دوخ  ياه  تمعن  دنناوتب  ات  تسا  هدرک  زاب  ناگدنب  يارب  يرگید  هار  نیا  رب  هوالع  یلو  تسا ؛ هدرکن 
قح رد  يرتـالاب  فطل  یلو  دـنک ؛ اـطع  اـهنآ  هب  تسا  ملاـع  نیا  تاـقولخم  یگدـنز  همزـال  هچ  ره  هک  تسا  نیا  یهلا  یلوا  تنـس  تسا .
ماود دشاب  یتومیال  توق  هک  ییاذغ  اب  ناسنا  یگدنز  دننک . هدافتـسا  يرتشیب  ياه  تمعن  زا  داد  هزاجا  هک  نیا  نآ  درک و  دوخ  تاقولخم 

نودب دهد . رارق  وا  رایتخا  رد  ار  فلتخم و ...  ياه  یندییور  لسع ، ریش ، تشوگ ، يزبس ، هویم ، عاونا  هک  درادن  یترورض  دنک و  یم  ادیپ 
روط نیمه  مه  لئاسم  ریاس  رد  تسا . يا  هدوزفا  تمعن  دوخ  اهاذغ  عونت  تشاد . دوجو  ناسنا  يارب  یگدنز  ندرک  يرپس  ناکما  مه  اهنیا 
ادخ ياه  تمعن  زا  دراد  زاین  هچنآ  زا  شیب  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  یلو  تسا ؛ زاین  ترورـض و  دح  رد  ناسنا  يارب  روما  یخرب  تسا .
کی نیا  دنک . ینادردـق  تسا  هداد  وا  هب  ادـخ  هک  ییاه  تمعن  زا  هک  تسا  نیا  نآ  هار  دربب . یهلا  معن  زا  يرتشیب  تذـل  دـنک و  هدافتـسا 

یم تسا  هدـمآ  یهلا  ياـه  تنـس  ریاـس  ناـیب  رد  رتمک  نآ  ریظن  هک  یتاریبـعت  اـب  نآرق  تسا . یهلا  ریبدـت  رد  ریذپانانثتـسا  یعطق و  تنس 
یم ثعاب  لّعفت  باب  اما  تسا ؛ نـالعا  ياـنعم  هب  ناذا  ؛2 . ٌدیِدََشل ِیباَذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِنَئلَو  ْمُکَّنَدیِزَأل  ُْمتْرَکَـش  ِنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذََأت  ْذِإَو  دـیامرف :

اب مالعا  نیا  عوضوم  سپس  درک . دکؤم  راکشآ و  مالعا  ینعی  َنَّذََأت » . » دوش نایب  رت  یعطق  رتایوگ و  رت و  حیرـص  یلیخ  ناذا  نیا  هک  دوش 
هب رکـش  رگا  هللا ؛ مکداز  مترکـش  نإ  : » دیامرفب تسناوت  یم  هَمَِعن . مکندیزال  ینعی  ْمُکَّنَدیِزَأل . ُْمتْرَکَـش  ِنَئل  هک  تسا  هدـش  نایب  ریبعت  نیا 

ِنَئل دیامرف : یم  تسا  مسق  باوج  ابدا  لوق  هب  هک  يا  هلمج  اب  هکلب  هدومرفن ، روط  نیا  یلو  دنک ؛» یم  دایز  ار  نات  تمعن  ادخ  دیروایب  اج 
ینعی تسا . هدش  تیاعر  مالک  دیکأت  ًالماک  اذل  هدـمآ ؛ هلیقث  دـیکأت  نون  دـیکأت و  مال  اب  مه  مسق  باوج  مترکـش ؛ نئل  هللاو  ینعی  ُْمتْرَکَش 

ار امش  تمعن  دیروایب  اج  هب  ار  اه  تمعن  رکش  رگا  هک  تسا  ءانثتـسا  یب  یعطق  هدعاق  کی  نیا  درادن و  ههبـش  چیه  ياج  یهلا  تنـس  نیا 
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رگا هک  دنک  یم  دیدهت  دیـشاب . باذع  رظتنم  دینک  تمعن  نارفک  رگا  اما  ٌدـیِدََشل ؛ ِیباَذَـع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِنَئلَو  داد . مهاوخ  شیازفا  هتبلا  هتبلا 
هدرک راداو  نیا  هب  ار  مدرم  دنوادخ  عقاو  رد  نایب  نیا  اب  مکّنبذعأل . دیامرف : یمن  هتبلا  تسا .؛ تخـس  نم  باذع  هک  دینادب  دیدرک  نارفک 

اج نیا  تسین  دـب  دوش . ادـیپ  رتشیب  رکـش  يارب  هزیگنا  مدرم  رد  هک  دوش  یم  ثعاب  بلطم  نیا  نایب  دـننک . تمعن  یتداـیز  تساوخرد  هک 
یم يرکف  هنیمز  کی  يرایتخا  لمع  ره  تسا و  يرایتخا  لمع  کی  رکـش  دـننک . قیقحت  هعلاطم و  نایاقآ  هک  نیا  يارب  مینک  زاب  ار  یباـب 
دیاب ناسنا  ینعی  دـهاوخ ؛ یم  یـشزیگنا  هنیمز  کی  نآ  زا  شیب  یلو  دراد ؛ زاین  یهاگآ  ملع و  هب  لمع  ماـجنا  يارب  ناـسنا  ینعی  دـهاوخ ؛

همیمـض مه  هب  رگا  ود  نیا  دشاب . دیاب  مه  نتـساوخ  نتـسناد ، زا  ریغ  دهاوخب . شلد  دـهد . ماجنا  ار  لمع  نآ  هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هزیگنا 
ار شا  هزیگنا  نوچ  میهد ؛ یمن  ماجنا  یلو  تسا  بوخ  میناد  یم  ام  همه  هک  تسه  اهراک  یلیخ  دریگ . یم  ماـجنا  يراـیتخا  راـک  دـنوش ،

ياه شقن  نیرت  گرزب  زا  یکی  دشاب . هتـشاد  ار  شا  هزیگنا  هک  دهد  یم  ماجنا  تسا  بوخ  دـناد  یم  هک  ار  يراک  ینامز  ناسنا  میرادـن .
دنوادخ هک  نیا  نتـسناد  دیایب . دیدپ  وا  رد  يا  هفطاع  تبحم و  هک  دـنک  يراک  دـنک ؛ تیوقت  ار  صخـش  ياه  هزیگنا  هک  تسا  نیا  یبرم 
دهاوخب مه  ناملد  دـیاب  دـهاوخ . یم  مه  رگید  زیچ  کی  مینک . ادـیپ  رکـش  هزیگنا  ام  ات  تسین  یفاک  هدرک  اطع  ام  هب  یناوارف  ياه  تمعن 

هدش هدـیرفآ  يروط  داز  یمدآ  تسا . هداد  رارق  ناسنا  دوجو  رد  يرطف  روط  هب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یلماع  نیا  میـشاب . رازگرکـش  هک 
دـنک و عوضخ  وا  لباقم  رد  هک  دوش  یم  ادـیپ  ساسحا  نیا  شلد  رد  هداد  ماجنا  وا  يارب  یتمدـخ  یـسک  دـمهفب  یتقو  یعیبط  روط  هب  هک 

ایوگ دنکن  ار  راک  نیا  ات  و  مرکـشتم ، دیوگب : نابز  رد  لقادح  دنک . ناربج  ار  وا  فطل  يوحن  هب  دنک  یعـس  دـنادب و  وا  راکهدـب  ار  دوخ 
زا دـعب  دـندوب . هدرک  توـعد  اـه  هاگـشناد  زا  یکی  رد  ینارنخـس  يارب  اـم  زا  اـکیرمآ  هـب  يرفـس  رد  شیپ  لاـس  دـنچ  دراد . يا  هدـشمگ 
ام هب  ار  شدوـخ  درک  یم  رارـصا  یلیخ  ییوجـشناد  تیعمج  هوـبنا  نـیا  رد  دوـب . غولـش  دـمآ و  تـفر و  هاگـشناد  يارـسرس  رد  ینارنخس 

امـش هب  متـساوخ  یم  طقف  : » تفگ دمآ و  کیدزن  ناشیا  دیوگ . یم  هچ  مینیبب  دـینک  زاب  ار  هار  مدرک  شهاوخ  ناتـسود  زا  دـنک . کیدزن 
يرطف رما  کی  نیا  دـش . مارآ  رکـشت  راهظا  نیا  اب  اهنت  هک  درک  یم  ساـسحا  يدوبمک  وا  تفر . تفگ و  ار  نیا  مرکـشتم »! یلیخ  میوگب 

مه تاناویح  رد  درادن ؛ ناسنا  هب  صاصتخا  رما  نیا  هتبلا  دشاب . توافت  یب  هدرک  ناسحا  وا  هب  هک  یسک  هب  تبـسن  دناوت  یمن  ناسنا  تسا .
رد اه  تدم  دنهدب  یناوختسا  هکت  ای  ینان  همقل  رگا  تاناویح  زا  یضعب  هب  دنرترازگرکش . اه  ناسنا  زا  يرایسب  زا  تاناویح  یضعب  تسه .

مظعم ماقم  دریگ . ماجنا  رت  هناهاگآ  دیاب  راک  نیا  ناسنا  رد  تسا و  تاناویح  همه  رد  يدادادخ  يرما  نیا  دـنک ! یم  شنرک  ناسنا  لباقم 
تمعن دراد  هچنآ  دنادب  ناسنا  هک  نیا  لوا  تسا ؛ مزال  زیچ  دنچ  رکش  يارب  دندومرف : رکـش  هرابرد  يا  هسلج  رد  یلاعت  هللا  هظفح  يربهر 

رکـش ماقم  رد  یتقو  ناسنا  دوش . یمن  داجیا  رکـش  هزیگنا  وا  رد  دـنادب  دوخ  زا  ار  نیا  رگا  تسادـخ . زا  تمعن  نیا  هک  دـنادب  دـعب  تسا .
یط رد  دنک  نامگ  هکنیا  هن  هداد ؛ وا  هب  ار  نیا  دصق  اب  هناهاگآ و  ادخ  تسادخ و  زا  تمعن  نیا  هک  نیا  هب  دنک  ادـیپ  هجوت  هک  دـیآ  یمرب 
نآ هاـگ  نآ  تسا ، هداد  وا  هب  ادـخ  ار  تمعن  نیا  هک  تسناد  تسا و  تمعن  تسناد  هک  نیا  زا  دـعب  تسا . هدیـسر  وا  هب  يربج  ریـس  کـی 

هدرک و قلخ  ام  دوجو  رد  ادخ  زاب  ار  یسانشردق  يرطف  ساسحا  نیا  دیآ . یمرب  رکـش  ددصرد  دوش و  یم  همیمـض  نآ  هب  يرطف  ساسحا 
. دهاوخ یم  رکش  تسا و  یتمعن  دوخ ، نیا 

رکش بتارم 

. دنناد یم  یـسانشادخ  بوجو  لیلد  ار  نآ  هدرمـش و  لقع  تایهیدـب  زا  ار  نآ  نیملکتم  زا  یناگرزب  هک  تسا  مهم  ردـق  نیا  رکـش  هلأسم 
ار نآ  دراد و  هگن  ار  تمعن  نیا  هک  تسا  نیا  دعب  هبترم  هللادمحلا . رکـش ؛ ایادـخ  دـیوگب : نابز  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  رکـش  هبترم  نیلوا 

یمن دنم  هلگ  امـش  زا  تسا  هتفر  نیب  زا  هیده  نآ  دیا و  هدرک  لامها  دـنیبب  دـعب  دـهدب ، يا  هیدـه  امـش  هب  یتسود  رگا  ایآ  دـنکن . عییـضت 
عفن هب  ار  تمعن  دـیابن  دریگن . راک  هب  ددنـسپ  یمن  وا  هک  یهار  رد  ار  تمعن  ناسنا  ینعی  تسا . رکـش  مود  هبترم  دوخ ، تمعن  ظفح  دوش ؟

نآ رد  رگا  هک  تسا  نیا  رکش  هبترم  نیرخآ  تفرگ . راک  هب  هانگ  هار  رد  ار  تمعن  دیابن  ینعی  درب ! راکب  هدنهد  تمعن  لباقم  رد  نمشد و 
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زا یشخب  هک  هتـساوخ  ام  زا  هداد و  ام  هب  یتورث  رگا  مینک ؛ ادا  ار  نآ  بحتـسم  ای  بجاو  فیلکت  ای  الاح  هداد  رارق  ام  يارب  یفیلکت  تمعن 
رب هوالع  رکش ، يارب  هک  میتفگ  تسا . رکـش  فلتخم  بتارم  اه  نیا  تسا . تمعن  نیا  رکـش  مه  نیا  مینکن . یهاتوک  میهدب  ارقف  هب  ار  نآ 
اه ناسنا  ترطف  رد  دنوادخ  مینک ، ادا  ار  نامنید  دیاب  میراکهدب و  هک  ار  ساسحا  نیا  میدـنمزاین ؛ مه  شیارگ  لیم و  هزیگنا ، هب  یهاگآ ،

تـسد زا  ار  دوخ  رثا  دوش و  یم  فیعـض  مک  مک  يرطف  رما  نیمه  يراگنا  لهـس  هحماسم و  رثا  رد  اما  تساـبیز ! مه  یلیخ  تسا ؛  هداـهن 
یم لامعتسا  تایناخد  یتقو  ادتبا  رد  دنوش ، یم  التبم  تایناخد و ...  راگیـس و  هب  هک  یناسک  دور . یم  نیب  زا  یگدنزیگنا  نآ  دهد و  یم 

. دنوش یم  تحاران  دننکن  لامعتـسا  رگا  هک  دوش  یم  يروط  دنریگ و  یم  وخ  مک  مک  یلو  دـنوش ؛ یم  تحاران  دـننک و  یم  هفرـس  دـننک 
یلو دوش ؛ تحاران  دنک و  هفرس  دش  ناسنا  هیر  دراو  راگیس  دود  یتقو  هک  دوب  نیا  یهلا  ترطف  يدادادخ ! ترطف  ندرک  بارخ  ینعی  نیا 

، یهاوخدوخ رثا  رد  ناسنا  یهاـگ  دـنک ! یم  داـجیا  نآ  رد  سوکعم  رثا  هکلب  دزادـنا ؛ یم  رثا  زا  ار  نآ  دـنک و  یم  بارخ  ار  نیا  شدوخ 
یب دور و  یم  نیب  زا  شا  ینادردـق  يرازگرکـش و  حور  نآ  ًالـصا  هک  دـسر  یم  ییاـج  هـب  شراـک  طرفم ، ییارگ  تذـل  یتـسرپدوخ و 

یتقو دنـشودب . دنناوت  یم  هچره  یـسک  ره  زا  هک  دنرکف  نیا  رد  دنـشیدنا و  یم  ناشدوخ  عفانم  هب  طقف  دارفا  هنوگ  نیا  دوش ! یم  توافت 
نیا ادخ  دوش . یم  شوماخ  رگید  يدادادخ  ترطف  نآ  شور  نیا  اب  دننک . یم  شومارف  ار  نارگید  فاطلا  تامدخ و  دـش  نیمأت  ناشزاین 

! دنک یم  دض  هب  لیدبت  یتح  یهاگ  هدرک ، فیعض  ار  نآ  شدوخ  ءوس  ياهراتفر  نیا  اب  ناسنا  نیا  یلو  داد ؛ ار  ترطف 

يرطف روما  تیوقت 

یجراخ لماوع  اب  ناوت  یم  ار  يرطف  روما  دنک . تیوقت  ار  يرطف  شیارگ  ساسحا و  نیا  دناوت  یم  هک  دراد  دوجو  مه  یلماوع  لباقم ، رد 
نآ دـسرب  شماـشم  هب  باـبک  يوب  رگا  دوش ، یم  هنـسرگ  ناـسنا  یتـقو  ًـالثم  دراد ؛ دوجو  ناـکما  نیا  مه  يزیرغ  روما  رد  درک . تیوـقت 
ابیز هرهچ  ندید  هب  لیم  دنک . یم  تیوقت  ار  نآ  اذـغ  يوب  یلو  تسا ؛ ینورد  رما  کی  ساسحا  نیا  دوش . یم  تیوقت  یگنـسرگ  ساسحا 

رد دوش ؛ یم  تیوقت  وا  رد  لیم  نیا  دـنک ، هاگن  مرحمان  هب  راب  دـنچ  دـنکن و  لرتنک  ار  شمـشچ  ناسنا  رگا  دراد ؛ دوجو  ناـسنا  نورد  رد 
یعـس دـیاب  دـنک . یم  تیوقت  ار  ینورد  ساسحا  نآ  هک  تسا  یجراخ  لماع  نیا  دوش . یم  لکـشم  ناطیـش  اب  هزراـبم  رگید  تروص  نیا 
رتمک ناسنا  هاگن  هچ  ره  مینک . يرود  هانگ  لماوع  تیوقت  زا  لباقم ، رد  مینک و  مهارف  ار  بوخ  روما  هدننک  تیوقت  یجراخ  لماوع  مینک 

هدروآ دوجو  هب  ام  رد  ار  شیاتـس  رکـش و  هزیگنا  اه ، تمعن  نداد  اب  لاـعتم  يادـخ  دوش . یم  رتمک  وا  رد  هاـنگ  هزیگنا  دـتفایب  مرحماـن  هب 
. تسا هدرک  مهارف  ناسنا  رد  ار  ساسحا  نیا  نتخیگنارب  دـمح و  هنیمز  اه  تمعن  نداد  ناوارف  اب  اهلازجإب ؛ قئـالخلا  یلا  دمحتـسا  و  تسا ،

ماجنا مه  یفعاضم  راک  اهلاثمأ ؛ یلإ  بدـنلاب  یّنث  هدرکن و  افتکا  نیا  هب  یلو  مینک ؛ شیاتـس  ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  اـم  زا  شلمع  اـب  اـیوگ 
ینادـجو و لماع  ساسا  رب  دـیاب  ام  دوب ، هدرکن  مه  رکـش  هب  رما  رگا  تسا . هدرک  يرازگرکـش  هب  رما  توعد و  ًامـسر  هک  نیا  نآ  هداد و 
،3 و َْکیَِدلاَِولَو ِیل  ْرُکْشا  ِنَأ  دنک ؛ یم  توعد  رکش  هب  ار  مدرم  دیجم  نآرق  رد  ررکم  هدرکن و  افتکا  نیا  هب  یلو  میدرک ؛ یم  رکش  يرطف 
هک نیا  رب  هوالع  سپ   4. ُروُکَّشلا َيِداَبِع  ْنِّم  ٌلِیلَقَو  دنک ؛ یم  هلگ  دنا  مک  رازگرکـش  سانـشردق و  ياه  مدآ  اه  ناسنا  نایم  رد  هک  نیا  زا 

دیاب میشاب ، رازگرکـش  یهلا  ياه  تمعن  لباقم  رد  هک  نیا  هب  دنک  یم  راداو  ار  ام  ام ، نادجو  میراد و  ندرک  رکـش  يارب  يرطف  یلماع  ام 
نییبت رد  دناوت  یم  دنک  یم  انـشآ  ادـخ  ياه  تمعن  اب  ار  ام  هک  یمولع  نآ  میمهفب  دـیاب  اج  نیمه  زا  میـسانشب . ار  یهلا  ياه  تمعن  ادـتبا 

هب ردق  هچ  دنوادخ  دنمهفب  ات  دننک  هعلاطم  ار  یناسنا  يژولویزیف  منک  یم  شرافس  هبلط  ناتسود  هب  نم  صوصخ  هب  دشاب . رثؤم  ام  لماکت 
« یناسنا یـسانش  تسیز   » دنادب ار  ادخ  ياه  تمعن  ردق  رتشیب  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  هک  یملع  یعیبط ، مولع  نایم  رد  تسا . هداد  تمعن  ام 

رظن زا  مه  یبدا و  رظن  زا  مه  هک  یتاریبـعت  اـب  فیطل  ياـه  هتکن  نیا  هب  ناـشریخا  شیاـمرف  نیا  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تسا .
يوق رایسب  یتیبرت  رثا  مالک  نیا  تسا . هنامیکح  رایـسب  ترـضح  مالک  بیترت  دننک . یم  هراشا  تسابیز  زاون و  شوگ  یلیخ  مالک  گنهآ 

يادـخ دراد و  یهلا  هاگـشیپ  رد  يا  هفیظو  هچ  دراد و  رارق  یتیعقوم  هچ  رد  هک  دـمهفب  دـناوت  یم  ناـسنا  هلمج  دـنچ  نیمه  اـب  دراد و  يا 
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یم دزـشوگ  وا  هب  ار  اه  تمعن  نیا  دـنک . یم  دزـشوگ  وا  هب  ار  معن  نیا  ارچ  دـهد و  یم  وا  هب  ار  ناوارف  ياه  تمعن  نیا  ارچ  الـصا  لاـعتم 
تمعن شیازفا  بجوم  شرکش  دنک و  ادیپ  رکش  هزیگنا  هداد  رارق  ناسنا  داهن  رد  ادخ  هک  یـساسحا  نآ  اب  ات  تسادخ  زا  هک  دنادب  ات  دنک 

ادیپ يدـبا  ملاع  رد  ار  یهلا  تیاهن  یب  ياه  تمعن  تقایل  دـنک و  هدافتـسا  رتشیب  ادـخ  ياه  تمعن  نیا  زا  دوشب و  شیاه  تمعن  ماود  اه و 
یم هدوزفا  ادخ  رب  يزیچ  دننک  ادـخ  رکـش  فرـص  ار  ناشرمع  مامت  ملاع  همه  رگا  ایآ  درادـن . ادـخ  يارب  یعفن  اهنیا  زا  کی  چـیه  دـنک .
همه مینک ! داجیا  تیاضر  ادخ  رد  میناوتب  هک  میتسه  هچ  ام  دوش . ادـیپ  یتلاح  وا  رب  نارگید  راک  رثا  رد  هک  نیا  زا  تسا  هّزنم  ادـخ  دوش !؟
رگید ياه  تمعن  نآ  همه  قوف  یتمعن  نیا  مینک و  ادـیپ  ار  وا  برق  تمحر و  تیاـضر ، تفاـیرد  تقاـیل  هک  نیا  يارب  تسوا  فطل  اـهنیا 

. هدب رارق  تدوخ  ياه  تمعن  هب  فراع  رازگرکش و  ار  ام  اراگدرورپ ! تسا .

اه تشون  یپ 

.13 ابس ،  . 4 . 14 نامقل ،  . 3 . 7 میهاربا ،  . 2 ج29 ص220 . راونالاراحب ، ص27 و  ءاسنلا ، تاغالب  . 1

دیحوت تقیقح 

صالخا دیحوت و  هطبار 

؛1 اََهلوُقْعَم ِةَرْکِْفلا  ِیف  َراَنَأ  َو  اََهلوُصْوَم ، َبُولُْقلا  َنَّمَـض  َو  اَهَلیِوَْأت ، َصاَلْخِْإلا  َلَعَج  ٌۀَِملَک  َُهل ، َکیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ... 
نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  راهطا  همئا  مرکا و  ربمایپ  تنس  نیا  تسا . دیحوت  هب  تداهـش  لاعتم  يادخ  دمح  زا  دعب  فیرـش  هبطخ  نیا  رد 

ار رظن  دروم  بلاطم  ریاس  دعب  دنهد و  یم  دیحوت  هب  تداهـش  دعب  دنروآ و  یم  اج  هب  ار  ادخ  رکـش  دمح و  لوا  هک  تسا  هبطخ  ءاشنا  رد 
نآ رهاظ  ینطاب . دراد و  يرهاظ  هک  تسا  يا  هملک  ادخ  تینادحو  هب  تداهش  دنیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دننک . یم  نایب 

ریبعت هب  درک . هداـیپ  لـمع  رد  كرد و  ار  نآ  دـیاب  هک  دراد  یتقیقح  اـما  تسا ؛ یکی  ادـخ  مهد  یم  تداهـش  مییوگ : یم  هک  تسا  نیمه 
یم تسا ؛ یهلا  تفرعم  رد  یعیسو  باب  هک  دننک  یم  يا  هتکن  هب  هراشا  مود  هلمج  رد  دعب  تسا . صالخا  تداهـش ، نیا  لیوأت  ترـضح ،
یم هراشا  موس  هلمج  رد  و  تسا ، هداد  رارق  اه  لد  نورد  رد  ار  شدوخ  تینادـحو  هب  دوخ و  هب  تفرعم  زا  یعون  لاـعتم  يادـخ  دـنیامرف :

تداهـش نیا  رد  تسا . هداد  رارق  حضاو  نشور و  یلیخ  دوش ، یم  لصاح  رکف  اب  هک  مه  ار  ینهذ  یملع و  تفرعم  لاعتم  يادخ  هک  دننک 
فرع رد  اما  ندرک ؛ بان  صلاخ و  ینعی  صالخا  تسا . صالخا  دیحوت و  نیب  هطبار  لوا  هلأسم  تسا ؛ هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هتکن  دنچ 
دصق دشاب و  هتـشاد  صلاخ  تین  شلمع  رد  ناسنا  ینعی  دنرب . یم  راک  هب  لمع  رد  صالخا  يارب  ار  صالخا  ًالومعم  یـسراف  تارواحم  و 
هناگی ینعی  دـیحوت  دراد . حیـضوت  هب  زاین  تسا  دارم  اج  نیا  رد  هک  ییانعم  طابترا و  نیا  ندـش  نشور  دـشاب . هتـشادن  رهاظت  يراـکایر و 

؛ ندرک یکی  هناگی و  ینعی  تسا ؛ هیدـعت  نآ  يانعم  کی  دراد . انعم  دـنچ  لیعفت  باب  تسا و  دـحو  زا  لیعفت  باب  دـیحوت  ادـخ . نتـسناد 
زا رگید  یکی  نیا  و  ًادحاو ، هملع  ًادحاو ، هّدع  ینعی  هدّحو  ندرمش ؛ یکی  نتسناد و  یکی  ینعی  تسام  تاداقتعا  زا  هک  يدیحوت  نآ  یلو 

مهف رد  هک  یتاهابتـشا  زا  يرایـسب  دیرامـشن ! کبـس  ار  تایبدا  هک  منک  یم  دـیکأت  هبلط  ناوج  ناتـسود  هب  نم  تسا . لیعفت  باـب  یناـعم 
بـالقنا زا  شیپ  دوـش . یمن  هداد  ءاـهب  تاـیبدا  هب  ًاریخا  هنافـسأتم  ددرگ . یمرب  تاـیبدا  رد  فعـض  هـب  دـیآ  یم  شیپ  تـیاور  ثیدـح و 

هزیروئت یمالـسا  تایبدا  اب  ار  مسیـسکرام  تارکفت  تساوخ  یم  دوب و  هتـشون  دیحوت  هرابرد  یباتک  دوب  مه  ممعم  هنافـسأتم  هک  یـصخش 
یکی ار  وا  هک  درادن  ینعم  ادـخ  هرابرد  تسا . ندرک  یکی  نآ  يانعم  تسا و  لیعفت  باب  دـیحوت  : » هک دوب  هدرک  عورـش  اج  نیا  زا  دـنک .

ار شترثک  دیاب  ام  تسا و  ترثک  فالتخا و  نآ  رد  هک  هچنآ  مینک . یکی  تسین ، یکی  هک  ار  يزیچ  دیاب  ام  تسه . یکی  ادخ  اریز  مینک ؛
دوش یکی  هعماج  مینک  یعس  ینعی  تسا  یمالسا  دیاقع  زا  یکی  هک  دیحوت  سپ  مینک . یکی  ار  هعماج  دیاب  ام  تسا . هعماج  مینک  فرطرب 
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. دنک یم  هولج  یلکش  یگنر و  هب  زور  ره  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  ظافلا  اب  يزاب  اهنیا  نیمه »! ینعی  مالسا  الـصا  مسینومک . ینعی  نیا  و 
. دنتفا یم  اه  ماد  نیا  رد  بوخ  ياه  تین  اب  بوخ ، دارفا  یهاگ  یتح 

داقتعا رد  صالخا 

تـسام تاداقتعا  لوصا  زا  هک  يدیحوت  اما  دوش ؛ یم  لامعتـسا  انعم  نیا  هب  یهاگ  دـنچره  تسین . ندرک  یکی  دـیحوت  يانعم  لاح  ره  هب 
تافـص دعب  میرب و  یم  ادخ  دوجو  هب  یپ  ادتبا  ینعی  دراد ؛ ادخ  نتخانـش  تفرعم و  هب  زاین  ادتبا  دیحوت ، ًاتعیبط  ادـخ . نتـسناد  هناگی  ینعی 
ضرف تسین و  رتشیب  ای  ات  ود  ینعی  تسا ؛ یکی  ادخ  تاذ  مییوگ : یم  یتقو  هک  تسا  نیا  ام  نامگ  میمهف . یم  ار  ندوب  یکی  هلمج  زا  وا ،

نتـشادن هک  یلاح  رد  درادـن ! تافانم  شندوب  یکی  اب  دـشاب  هتـشاد  ییازجا  ادـخ  نیا  دوخ  رگا  اـما  دـشاب ؛ یکی  وا  هک  تسا  نیا  حـیحص 
نینمؤملاریما هدنامرف و  دزن  هک  تشاد  رارـصا  گنج  نادـیم  رد  یـصخش  لمج  گنج  رد  تسادـخ . تینادـحو  یناعم  زا  یکی  مه  ءازجا 

یلیخ ناـیفارطا  هچ ؟ ینعی  تسا  یکی  ادـخ  دـییوگ : یم  هک  نیا  یلع ! اـی  درک  ضرع  دـندرب . ریما  ترـضح  دزن  ار  وا  دورب . مالـسلا  هـیلع 
رطاخ هب  الـصا  ام  دندومرف : دـندرک و  شمارآ  هب  رما  ترـضح ، تسا ؟ یلاؤس  هچ  نیا  ساسح  تیعقوم  نیا  رد  دـنتفگ : دـندش و  تحاران 
درادن ازجا  ادخ  هک  تسا  نیا  مه  شیانعم  کی  دراد . انعم  دنچ  مییوگ  یم  هک  دحاو  دندومرف : هلـصوح  ربص و  اب  دعب  میگنج . یم  دیحوت 

، رکف ماقم  رد  مه  دیاب  ام  مینک . كرد  ار  بلطم  قمع  ات  مینک  تقد  دیاب  دراد . ینطاب  هلمج  نیا  تسا ، یکی  ادخ  مییوگ : یم  یتقو   2 ... .
ام دـیحوت  هک  مینک  تقد  دـیاب  لمع  ماقم  رد  مه  مینکن و  افتکا  یحطـس  مهف  کی  هب  اـهنت  دـشاب و  هتـشاد  قمع  نامدـیحوت  داـقتعا  رظن و 

َو َّالِإ  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  َو  : » دیامرف یم  نآرق  دینکن ! بجعت  تسا . مأوت  كرش  یعون  اب  نینمؤم  بلاغ  ِدیحوت  دشابن . كرش  اب  هتخیمآ 
اذل درادن ؛ يا  هزیمآ  چیه  هک  تسا  نآ  صلاخ  دراد . یبتارم  یگتخیمآ  نیا  تسا ». كرش  اب  هتخیمآ  مدرم  تیرثکا  نامیا  ؛3  نوُکِرْشُم ْمُه 
دمآ رد  هک  صولخ  زا  دـیآ . یم  رد  صولخ  زا  دوش  طولخم  يزیچ  كدـنا  اب  رگا  درادـن . بتارم  طولخم  دـننام  دراد و  هبترم  کی  طـقف 

ام هنافـسأتم  لمع . ماقم  رد  هن  داقتعا و  ماقم  رد  هن  دشابن ؛ نآ  رد  یکرـش  چیه  هک  تسا  نآ  صلاخ  دـیحوت  دـنک . یم  ادـیپ  هبترم  نارازه 
یلج و كرش  مینک . تیوقت  ار  یلصا  هدام  نآ  مک و  ار  اه  یگتخیمآ  نیا  مینک  یعس  دیاب  دراد . یگتخیمآ  ًابلاغ  تسا و  مک  نام  صولخ 

كرش عون  نیا  یفن  دنتسه . ادخ  دنچ  دوجو  هب  لئاق  دندقتعم و  نآ  هب  ناتسرپ  تب  هک  هچنآ  دننام  تسا ؛ كرـش  بتارم  زا  یکی  راکـشآ 
. تسین ءزج  دنچ  ای  وضع  دنچ  زا  بکرم  ءازجا و  ياراد  مه  دنوادخ  تاذ  هک  مینادب  دـیاب  تسین . یفاک  صلاخ  دـیحوت  هب  ندیـسر  يارب 

شیامرف قبط  تسا ؟ لماک  نامدیحوت  داقتعا  رظن  زا  تسین ، شتاذ  رد  یبیکرت  عون  چیه  تسا و  طیسب  ادخ  هک  میدش  دقتعم  رگا  ایآ  لاح 
ُیْفَن َُهل  ِصاَلْخِْإلا  ُلاَمَک  َو  َُهل  ُصاَلْخِْإلا  ِهِدیِحَْوت  ُلاَمَک  دنیامرف : یم  هغالبلا  جهن  رد  ترضح  تسین . لماک  زونه  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

. میهد یم  حیـضوت  لاثم  کی  اب  ار  هتکن  نیا   4. ِۀَفِّصلا ُْریَغ  ُهَّنَأ  ٍفوُصْوَم  ِّلُک  ِةَداَهَش  َو  ِفوُصْوَْملا  ُْریَغ  اَهَّنَأ  ٍۀَفِص  ِّلُک  ِةَداَهَِـشل  ُْهنَع  ِتاَفِّصلا 
فوصوم تفـص و  ياـنعم  زا  اـم  هچنآ  ذـغاک . يارب  تفـص  يدیفـس  تسا و  فوصوم  ذـغاک  تسا ، دیفـس  ذـغاک  نیا  مییوگ : یم  یتقو 

يرهوج ذـغاک  مییوگ  یم  دوش . یم  فوصوم  رب  ضراع  هک  تسا  يرگید  زیچ  تفـص  يزیچ و  فوصوم  هک  تسا  نیا  مینک  یم  كرد 
. تسا ذغاک  دوخ  زا  ریغ  گنر  سپ  دوش . ضوع  شگنر  اما  دشاب  ذغاک  تسا  نکمم  ذغاک  اذل  تسا ؛ یضرع  نآ ، يدیفـس  ینامـسج و 

زیچ کی  ادخ  ینعی  دراد ، تردق و ...  ملع ، تایح ، ادخ  مییوگ : یم  یتقو  ایآ  لاح  میراد . یتشادرب  نینچ  فوصوم  تفـص و  زا  ًالومعم 
تردـق دـننام  وا  تردـق  ایآ  دـنوش !؟ یم  دـنوادخ  رب  ضراع  اهنیا  ایآ  تسا !؟ يرگید  زیچ  کی  شتردـق و ...  شملع ، شتایح ، تسا و 

نیا رد  دـندوب ، هدـنارذگ  ار  دـیحوت  لحارم  زا  هلحرم  ود  نآ  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دورب !؟ نیب  زا  ای  دوش و  مک  تسا  نکمم  هک  تسام 
ننست لها  ناردارب  نایم  رد  بلاغ  شیارگ  وا ، تاذ  زا  یهلا  تافص  نتسناد  ادج  ینعی  شیارگ  نیا  زورما  دیاش  دندوبن . قفوم  موس  هلحرم 

هک دشاب  هتفگ  ار  ترابع  نیا  ًاحیرص  رظن  َملاع  رد  اسب  هچ  مالسا و  َملاع  رد  هک  دشاب  یـسک  نیلوا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دیاش  دشاب .
تابثا ادخ  يارب  دیابن  ار  يزیچ  نینچ  تاذ . فوصوم و  زا  ریغ  يزیچ  ینعی  اج  نیا  رد  تفص  هتبلا  هنع ؛ تافصلا  یفن  هل  صالخالا  لامک 
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شدوخ نیع  شملع  اما  تسا ؛ ِملاع  ادخ  درادـن ؛ دـشاب  تاذ  زا  ریغ  هک  یتفـص  دـنوادخ  مییوگب : دـیاب  درک . یفن  ار  نآ  دـیاب  هکلب  درک ؛
دنچ وا  زا  اـم  هک  تسا  طیـسب  تاذ  کـی  دـنوادخ  تسا . تردـق  نیع  شدوخ  اـما  تسا ؛ رداـق  ادـخ  تسا . ملع  نیع  مه  شدوخ  تسا و 

ات دـنک  یم  نهپ  ام  نهذ  هک  تسا  ییاه  ماد  اهنیا  تردـق و . ...  تفـص  موهفم  ملع ، تفـص  موهفم  تاذ ، موهفم  مینک ؛ یم  عازتنا  موهفم 
. دنک بذج  ار  میهافم  نیا 

لمع رد  صالخا 

نیا اب  ار  ادـخ  یتقو  ام  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  لـمع  رد  یلوط  بتارم  کـی  دـیحوت  نیا  رب  هوـالع  دوب . داـقتعا  رد  صـالخا  اـج  نیا  اـت 
چیه تسادخ و  اه  یتسه  همه  أشنم  هک  میـشاب  دقتعم  دـیاب  هلمج  زا  دـشاب ؛ یهلا  تافـص  نیا  ياضتقم  قباطم  ام  راتفر  میتخانـش ، تافص 
ُهَّللا َو  تسا ؛ هدیرفآ  وا  ار  هیقب  تسا و  مئاق  دوخ  تاذ  هب  هک  تسادخ  طقف  دنک . ادیپ  ققحت  ادخ  هدارا  هیحان  زا  زج  دـناوت  یمن  يا  یتسه 
نیا یلاعفا  دیحوت  همزال  تسا . یلاعفا  دـیحوت  اهنآ  زا  یکی  هک  دـننک  یم  نایب  یفلتخم  ياه  بلاق  رد  ار  انعم  نیا  نُولَمْعَت 5  ام  َو  ْمُکَقَلَخ 

دهاوخب یسک  رگا  درادن . وا  ریغ  هب  يدیما  رگید  دنادب  ادخ  زا  ار  تاریخ  همه  هک  یسک  دنادب . ادخ  ار  تاریخ  همه  أشنم  ناسنا  هک  تسا 
زا مه  نیا  دیآ ؟ یم  اجک  زا  ورین  نآ  دراد . ورین  هب  زاین  ندز  ررـض  يارب  دنکب ؟ ار  راک  نیا  دناوت  یم  یلماع  هچ  اب  دـنزب  یـسک  هب  يررض 
َّداَر الَف  ٍْریَِخب  َكْدُِری  ْنِإ  َو  َوُه  َّالِإ  َُهل  َفِشاـک  ـالَف  ٍّرُِـضب  ُهَّللا  َکْسَـسْمَی  ْنِإ  َو  تسادـخ ؛ هدارا  هب  هتـسباو  يررـض  عفن و  ره  سپ  تسادـخ .
راک نیا  مییوگب : هک  میا  هدرک  تداع  ام  تسا . رت  تخس  یلیخ  نآ  هب  یلمع  مازتلا  تخس و  یمک  نآ  مهف  هک  تسا  یـشنیب  نیا   6. ِِهلْضَِفل

تبحص ام  اب  يرگید  روط  نآرق  اما  يدرک ! تدوخ  درادن  ادخ  هب  یطبر  راک  نیا  مییوگ : یم  مه  یهاگ  تسا ! ینالف  راک  نیا  تسا ؛ نم 
انْجَرْخَأَف َءاْملا  ِِهب  اْنلَْزنَأَف  ٍتِّیَم  ٍدَلَِبل  ُهانْقُس  ًالاِقث  ًاباحَس  ْتَّلَقَأ  اذِإ  یَّتَح  ِِهتَمْحَر  ْيَدَی  َْنَیب  ًارُْـشب  َحایِّرلا  ُلِسُْری  يذَّلا  َوُه  َو  : » دیوگ یم  دنک ؛ یم 

شود رب  ار  راب  نیگنـس  ياهربا  ات  دتـسرف ؛ یم  شتمحر  شیپاشیپ  رد  هدـنهد  تراشب  ار  اـهداب  هک  تسا  یـسک  وا  ؛7  ِتارَمَّثلا ِّلُـک  ْنِم  ِِهب 
كاخ زا  يا  هویم  هنوگ  ره  زا  نآ ، اب  مینک و  یم  لزان  ار  بآ  اهنآ ، هلیـسو  هب  میتسرف و  یم  هدرم  ياه  نیمز  يوس  هب  ار  اـهنآ  اـم  دنـشک ؛

یم نیمز  زا  ار  هایگ  هک  تسوا  تسادخ ؛ راک  دناراب ؛ یم  ار  ناراب  ربا  هلیـسو  هب  ادخ  دزادنا ؛ یم  نایرج  هب  ادخ  ار  داب  میروآ ». یم  نوریب 
میـسیون یم  میناوخ و  یم  اه  باتک  رد  مینک و  یم  وگتفگ  میتسه و  انـشآ  نآ  اب  اـم  هچنآ  اـب  تسا و  صاـخ  گـنهرف  کـی  نیا  دـنایور .

هک تسا  تسرد  میشاب . هتشاد  دای  رد  ار  ادخ  هب  زیچ  همه  یگتـسباو  هشیمه  ام  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  نایب  هنوگ  نیا  ّرـس  دراد . توافت 
تقو ره  هدرک و  رارقرب  ار  ماظن  نیا  تسوا و  تسد  هب  یتسه  لصا  هک  تخانش  ار  یسک  نآ  دیاب  اما  تسا ؛ راک  رد  يا  هطساو  ياه  لعاف 
رگا تسا و  راکدوخ  هب  ناتهاگن  دـیما و  امـش  دـسیونب  امـش  يارب  یمکح  کی  یلوئـسم  یتقو  ایآ  دـنک . شمتخ  دـناوت  یم  دـهاوخب  مه 

بابسا ملاع  همه  دسیون . یم  ملق  نیا  اب  دراد  هک  تسا  هدنسیون  تسد  تسا . رازبا  ملق  نیا  مرکـشتم ؟ یلیخ  ملق  ياقآ  دییوگ : یم  تشون 
. دنا یئزج  ياه  هطساو  نارگید  تسا . رگید  یسک  بابسالا  ببـسم  یلو  دنراد ؛ مه  رایتخا  روعـش و  بابـسا  نیا  زا  یـضعب  هچرگ  تسا ؛

یکرد نینچ  رطاخ  هب  هیلع  هللا  ناوضر  ماما  دسرت . یمن  سک  چیه  زا  هک  دـنک  یم  ادـیپ  یلاح  تقو  نآ  دـمهفب  تسرد  ار  نیا  ناسنا  رگا 
ماجنا ادخ  هدارا  نذإ و  یب  ملاع  رد  زیچ  چیه  هک  دوب  هتـسناد  وا  مدیـسرتن »! زیچ  چیه  زا  مرمع  مامت  رد  مسق ، ادـخ  هب  : » تفگ یم  هک  دوب 

ره تسوا و  زا  اه  یبوخ  همه  هک  درک  ادـیپ  ار  كرد  نیا  رگا  لاح  تسا ؛ نآ  یبوخ  رطاـخ  هب  دراد  تسود  ار  هچ  ره  ناـسنا  دریگ . یمن 
نینچ تسا . لمع  رد  دیحوت  نیا  دنیب . یم  وا  زا  ار  اه  ییابیز  همه  دهد . یمن  وا  ریغ  هب  لد  رگید  تسا ، هداد  وا  هب  ادخ  دراد  هچ  ره  سک 

ار تداـبع  تفرعم و  زا  يا  هیاـپ  هچ  وا  دـنمهفب  نارگید  هک  درادـن  تسود  یتـح  دـهد ؛ یمن  لوـط  ار  شزاـمن  نارگید  رطاـخ  هـب  یـسک 
یم نوچ  دنوشن ؛ رادربخ  وا  ریخ  ياهراک  زا  نارگید  دنک  یم  یعـس  دـناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  تسا . هداد  ماجنا  يریخ  راک  هچ  تساراد و 

هن وگب  ؛8  َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  یتامَم  َو  َيایْحَم  َو  یکُُسن  َو  یتالَص  َّنِإ  ُْلق  « ؛ دشاب شدوخ  صوصخم  شا  هدنب  هک  دراد  تسود  دنوادخ  دناد 
. نیمه ینعی  لمع  رد  صلاـخ  دـیحوت  مهاوخ ». یمن  مدوخ  يارب  يزیچ  نم  تسوا ؛ لاـم  ما  یگدـنز  گرم و  هکلب  متداـبع ، زاـمن و  اـهنت 
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؛ دنیبب ار  ادخ  تسد  اج  همه  دنک ؛ دشر  هنوگ  نیا  هک  دنک  تیبرت  يروط  ار  وا  دعب  دنامهفب و  رـشب  هب  ار  فراعم  نیا  لوا  ات  هدـمآ  مالـسا 
؛ دشاب هتـشادن  ادخ  زج  یـسک  هب  لیـصا  تبحم  دسرتن ؛ ادخ  زج  یـسک  زا  دنک ؛ زاب  باسح  ادخ  يارب  طقف  دهد ؛ ماجنا  ادخ  يارب  ار  راک 

هللاالا هلاال  هب  تداهـش  اهلیوأت ؛ صالخإلا  لعج  ۀملک  : » دنیامرف یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دراد . صلاخ  دیحوت  یناسنا  نینچ  نیا 
ناسنا هک  تسا  نیا  تقیقح  نآ  دراد و  دـسر  یم  نهذ  هب  ًائادـتبا  هچنآ  زا  رتارف  یتقیقح  اما  دراد ؛ يرهاظ  يانعم  کی  هک  تسا  يا  هملک 

راتفر و لمع ، رد  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  كرـش  زا  يا  هبئاـش  وا  داـقتعا  نهذ و  رد  اـهنت  هن  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، صلاـخ  ادـخ  يارب 
امـش میراد ؛ ام  هک  تسا  يدیحوت  هبترم  نیا  : » دنیامرفب دنهاوخ  یم  ایوگ  دـشاب ». هتـشادن  دوجو  ادـخ  ریغ  يارب  يا  هبئاش  مه  شـساسحا 

نم : » هک دننک  یم  دیکأت  تسا ، هتخیمآ  كرـش  اب  ًابلاغ  ام  دیحوت  هک  اجنآ  زا  و  دیراد ». هرهب  دیحوت  زا  هزادنا  هچ  دنیبب  دـییامزایب  ار  دوخ 
رد كرـش  ياه  هبئاش  زا  ندـش  صلاخ  نآ  دراد و  یتقیقح  هنک و  لیوأت ، نطاب ، تداهـش  نیا  اـما  ادـخ ؛ تینادـحو  هب  مهد  یم  تداـهش 

. هللاءاش نا  مکاّیا  هللا و  انقزر  تسا ». لمع  داقتعا و 

اه تشون  یپ 
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یسانشادخ عاونا 

یلوصحو يروضح  ملع 

ترضح اهلوقعم ؛ رکفلا  یف  رانأ  اهلوصوم و  بولقلا  نمض  اهلیوأت و  صالخإلا  لعج  ۀملک  هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  و 
هکلب تسین ؛ یظفل  نایب  کی  اهنت  تداهش  نیا  هک  نیا  یکی  دنا . هدرک  صخشم  یگژیو  هس  اب  ار  دیحوت  هب  تداهـش  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
يادخ هک  يدح  رد  لبق  هسلج  رد  هک  تسا  صالخا  تقیقح ، نآ  دیـسر . تقیقح  نآ  هب  درک  یعـس  دـیاب  دراد و  یقیمع  رایـسب  تقیقح 

تسا و هداد  رارق  اه  ناسنا  ياه  لد  رد  ار  تقیقح  نیا  نتفای  لاعتم  دنوادخ  دنیامرف : یم  دـعب  میدرک . ثحب  هراب  نیا  رد  داد  قیفوت  لاعتم 
ادـیپ ققحت  ناسنا  رکف  نهذ و  رد  هک  تسا  يزیچ  شا  یلقعت  یلقع و  نایب  اما  تسا . هداد  رارق  دـیحوت  رب  روطفم  ار  اه  لد  رگید ، ریبعت  هب 

. منک یم  ضرع  یبلاطم  اه  نآ  قرف  ریخا و  هلمج  ود  نیا  هرابرد  بشما  تسا . هداد  رارق  نشور  ینارون و  دنوادخ ، مه  ار  نآ  هک  دنک  یم 
یهاـگ تسا ؛ عون  ود  رب  ملع  هک  نیا  لوا  همدـقم  تسا . مزـال  همدـقم  ود  هب  هجوت  منک  ضرع  مهاوخ  یم  هک  یبـلطم  ندـش  نشور  يارب 

نامه یگنـسرگ  هب  تبـسن  ام  كرد  تسام . ناور  حور و  رد  ساسحا  دوجو  نامه  كرد  نیا  مینک . یم  كرد  نامدوخ  رد  ار  یـساسحا 
ادیپ ندب  رد  يژرنا  دوبمک  هدعم و  ندوب  یلاخ  رثا  رد  هک  یتلاح  زا  تسا  ترابع  یگنسرگ  دنیوگ : یم  یهاگ  تسا . یگنـسرگ  ساسحا 

یم كرد  ار  یگنـسرگ  یلقع  يانعم  میهافم  نیا  اب  اما  تسین ؛ دوجوم  ام  رد  یگنـسرگ  مینک و  یمن  یگنـسرگ  ساـسحا  نـآلا  دوش . یم 
لوا مسق  دـنیوگ : یم  لوقعم  لها  كاردا . زا  يرگید  عون  یگنـسرگ  يانعم  روصت  تسا و  كاردا  عون  کـی  یگنـسرگ  ساـسحا  مینک .

. تسا یکی  ملع  اب  مولعم  يروضح  كاردا  رد  تسا . یلوصح  كاردا  مود  مسق  يروضح و  كاردا 

هناهاگآریغ هناهاگآ و  كاردا 

یم دناد و  یم  ار  يزیچ  ناسنا  یهاگ  هناهاگآریغ . هناهاگآ و  دوش ؛ یم  مسقت  مسق  ود  هب  يرگید  تهج  زا  كاردا  هک  نیا  رگید  همدـقم 
ات دیآ  شیپ  یطیارـش  دیاب  درادن . هجوت  نآ  هب  ًالـصا  اما  دناد ، یم  ار  يزیچ  ناسنا  یهاگ  تسا . هناهاگآ  كاردا  نیا  دـناد . یم  هک  دـناد 
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یلص مرکا  ربمغیپ  هک  میا  هدینش  ار  فیرـش  تیاور  نیا  ام  همه  تسا . هناهاگآریغ  كاردا  نیا  تسا . هتـسناد  یم  ار  نیا  هک  دمهفب  ناسنا 
یم دلوتم  دـیحوت  ترطف  اب  یناسنا  ره  ِهناَسِّجَُمی 1  َو  ِِهناَرِّصَُنی  َو  ِِهناَدِّوَُهی  ُهاََوبَأَـف  ِةَرْطِْفلا  یَلَع  ُدـَلُوی  ٍدُولْوَم  ُّلُـک  : » دـنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا 
یلع مهرطف  : » دنیامرف یم  هک  میراد  مه  یناوارف  تایاور  و  دننک » یم  یـسوجم  ینارـصن و  يدوهی و  ار  وا  هک  دننا  ردام  ردپ و  سپ  دوش ؛
نیا دنا : هتفگ  نیرسفم   3 اَْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َةَرِْطف  فیرش  هیآ  لیذ  رد  ای  2 و  «، دنیرفآ یم  دیحوت  ترطف  رب  ار  ناسنا  ادخ  دیحوتلا ؛

ناسنا دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  لاح  تسا . يرطف  یـسانشادخ ، هک  دننک  یم  حرطم  ادخ  تفرعم  باب  رد  ناگرزب  ای  تسا و  دـیحوت  ترطف 
یباتک رد  هن  دونـشب و  ادخ  زا  یمـسا  ردام  ردپ و  زا  هن  دریگن ، دای  نارگید  زا  يزیچ  چیه  یناسنا  رگا  هچ ؟ ینعی  تسا ، سانـشادخ  ًاترطف 

لباق میتفگ  هک  یتامدقم  نتفرگ  رظن  رد  اب  نم  رظن  هب  هلأسم  نیا  دیآ ؟ یم  راب  سانـشادخ  دوخ  هب  دوخ  یلاح  نینچ  کی  رد  ایآ  دـناوخب ،
تاـکاردا عون  نیا  زا  يداـع  یگدـنز  رد  میرادـن . هجوت  نآ  هب  هک  میراد  یملع  ینعی  میراد ؛ هناـهاگآریغ  تخانـش  کـی  اـم  تسا . لـح 

دیآ یم  شدای  ناسنا  يا  هداس  رکذت  اب  ینعی  تسا ؛ هناهاگآ  همین  كاردا  مسق  کی  تسا ؛ مسق  ود  زین  هناهاگآریغ  كرادا  میراد . ناوارف 
اب تسا و  هدرک  شومارف  ار  دوخ  ملع  ناسنا  ایوگ  تلاح  نیا  رد  تسا ؛ هناهاگآان  كاردا  رگید  مسق  دـنک . یم  ادـیپ  هجوت  دوخ  ملع  هب  و 

نیا لابند  دنونـش  یم  ییادـص  یتقو  کچوک  ياـه  هچب  ًـالثم  تسه ؛ يزیچ  نینچ  شنهذ  قمع  رد  هک  دوش  هجوتم  تسا  نکمم  تمحز 
نوچ دندرگ ؛ یم  هدیدپ  نیا  تلع  لابند  مییوگ : یم  مینک  نایب  یلقع  حالطـصا  اب  میهاوخب  رگا  دوب . اجک  زا  ادص  دـننیبب  هک  دـندرگ  یم 
لوبق ار  تیلع  نوناق  امـش  دیـسرپب : هلاس  هس  هچب  زا  رگا  اـما  دراد ؛ یتلع  کـی  ًاـمتح  دـیآ و  یمن  دـیدپ  دوخ  یب  ادـص  نیا  هک  دـنناد  یم 

یلک كرد  نآ  دنک  ادیپ  ار  شدروم  هک  نیا  ضحم  هب  اما  تسا ؛ هناهاگآان  كاردا  عون  کی  نیا  دنک . یمن  كرد  ار  لاؤس  نیا  دـیراد ؟
. درادن یهاگآ  دوخ  ملع  هب  یلو  دراد ؛ ملع  تیلع  لصا  هب  كدوک  دنک . یم  قیبطت  دروم  نیا  رب  ار 

ناسنا يدیحوت  ترطف 

َو ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  : » دـیامرف یم  ًالثم  میرذـگ ؛ یم  اه  نآ  راـنک  زا  هداـس  یلیخ  اـم  هنافـسأتم  هک  میراد  یتاـیآ  نآرق  رد 
اه تمکح  رارسا و  نیا  اب  میظع  َملاع  نیا  نیمز ، نامسآ و  نیا  هک  دیـسرپب  اه  تسرپ  تب  نیا  زا  رگا  میلَْعلا  ُزیزَْعلا  َّنُهَقَلَخ  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا 

هدوب ملاع  مه  هتـشاد و  يا  هداعلا  قوف  تردق  مه  هک  تسا  هدیرفآ  یـسک  ًامتح  ار  َملاع  نیا  تفگ : دنهاوخ  تسا ؟ هدـیرفآ  یـسک  هچ  ار 
یم ادـیپ  هجوت  نآ  ياه  تمکح  ملاع و  تمظع  هب  دوش ، حرط  لاؤس  یتقو  اما  دـشابن ؛ حرطم  اه  نآ  يارب  هلأسم  نیا  ًالـصا  دـیاش  تسا ».

دنمتردق اناد و  هک  یـسک  ًامتح  دوش ؛ یمن  هنوگ  نیا  مه  یفداصت  دنک ؛ قلخ  ار  اه  نیا  دناوت  یمن  روعـش  یب  دوجوم  دنیوگ : یم  دـننک و 
ُفِشْکَی َو  ُهاعَد  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُجی  ْنَّمَأ  فیرـش  هیآ  تسا ؛ هدرک  حرطم  دایز  تالاؤس  هنوگ  نیا  زا  نآرق  تسا . هدیرفآ  ار  ملاع  نیا  هدوب 

یم وا  هب  دـهاوخ  یم  يزیچ  وا  زا  رطـضم  صخـش  یتقو  هک  تسیک  سرپـب ! اـه  نیا  زا  دـیامرف : یم  هک  تسا  تاـیآ  لـیبق  نیا  زا   4، ءوُّسلا
ار لاؤس  نیا  یتقو  درادن . هجوت  دوخ  ملع  نیا  هب  اما  دـناد ، یم  ار  شباوج  ناسنا  ینعی  تسا ؛ ناسنا  ترطف  زا  لاؤس  تالاؤس ، نیا  دـهد ؟

قمع رد  هک  ار  هچنآ  دارفا  یهاگ  دـنیوگ . هناهاگآ  همین  كاردا  ار  نیا  دـهدب . باوج  دـناوت  یم  دـنک ، تقد  نآ  هب  دـننک و  حرط  شیارب 
ملع نامدوخ  دوجو  هب  ام  همه  ًـالثم  دـننک ؛ یمن  شکرد  رگید  هک  هتفرگ  ار  نآ  يور  راـبغ  ردـق  نآ  دـننک . یم  راـکنا  تسه  ناـشکاردا 

! دنرادن يروعش  هک  دنتسه  ییاه  ولـس ل  هک  اهنیا  تسا !؟ ندب  نیمه  دارم  نم ،» : » مییوگ یم  یتقو  ایآ  اما  میتسه ؛ هک  میمهف  یم  میراد و 
شیب يرازبا  ندب  و  نم » : » دـیوگ یم  هک  تسا  ناسنا  حور  عقاو  رد  دـنرادن . یکرد  دوخ  دـنراد و  يرازبا  هبنج  مه  زغم  ياه  لولـس  یتح 

: دـنیوگ یم  حور  نیمه  اب  يا  هدـع  دـنک و . ...  یم  تبحـص  دریگ ، یم  میمـصت  دـنیب ، یم  دونـش ، یم  هک  تسا  حور  تقیقح  رد  تسین .
قادصم نیا  تسین . سفن  زا  كاکفنا  لباق  تسا و  سفن  تاذ  نیع  سفن  هب  ملع  هک  هدش  تباث  یلقع  مولع  رد  درادـن ! دوجو  حور  ًالـصا 

زج يزیچ  ام  ًالصا  دنیوگ : یم  دنا  حور  رکنم  هک  ییاهنآ  لاح  نیع  رد  اما  تسا ؛ یکی  مولعم  ملاع و  ملع و  هک  تسا  يروضح  ملع  زراب 
؛ دنـشاب هتـشادن  ار  ملع  نیا  هک  درادـن  ناکما  تسا و  سفن  نیع  سفن ، هب  ملع  میتفگ  دـنرادن ؟ حور  هب  ملع  نانیا  ایآ  میتسین ! ندـب  نیمه 
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هیکزت یسک  یتقو  ندب . نیمه  ینعی  نم »  » هک دنک  یم  نامگ  دوش و  یم  هبتشم  هک  تسا  گنر  مک  هناهاگآان و  ردق  نآ  كاردا  نیا  یلو 
بوخ حور  لماکت  اب  تسه و  مه  حور  مان  هب  يزیچ  ندب  زا  ریغ  هک  دنک  یم  كرد  مک  مک  دوش ، یم  تیوقت  شحور  دـنک و  یم  سفن 

. دنراد یتاراشا  قیاقح  نیا  هب  هک  تسا  یتایآ  نآرق  رد  تسا . بکرم  رازبا و  اهنت  ندب  درادـن و  نم »  » هب یطبر  ندـب  ًالـصا  هک  دـمهف  یم 
هک یماگنه  نوُکِرُْـشی 5  ْمُه  اذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیـِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَف  : » دیامرف یم  توبکنع  هروس  رد 
یم كرـشم  زاب  داد ، تاجن  دـناسر و  یکـشخ  هب  ار  نانآ  ادـخ  هک  یماگنه  اّما  دـنناوخ ؛ یم  صـالخا  اـب  ار  ادـخ  دـنوش  یتشک  رب  راوس 

ای هناهاگآ  همین  ملع  نیمه  هب  مه  تایاور  رد  میرک ، نآرق  تایآ  رب  هوـالع   6. تسا هدرک  رکذ  نایب  دنچ  اب  نآرق  ار  عوضوم  نیا  دـنوش ».
هک میناد  یم  هناهاگآ  اـم  هک  تسین  نیا  تسا  دـیحوت  رب  ناـسنا  ترطف  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  ياـنعم  سپ  تسا . هدـش  هراـشا  هناـهاگآان 

ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ  ْنَم  : » دـننک لاؤس  ام  زا  یتقو  تسا و  هناهاگآ  همین  تروص  هب  اـم  كاردا  هکلب  تسا ؛ دوجوم  یفاـصوا  ناـنچ  اـب  ییادـخ 
نیا یهاگ  دوش . یم  هاگآ  دور و  یم  رانک  هدـش  هدیـشک  شملع  يور  هک  یکزان  هدرپ  نآ  دـیآ و  یم  دوخ  هب  ناسنا  تقو  نآ  َضْرَأـْلاَو »

یناسنا ًالثم  دوش . هاگآ  ناسنا  ات  دیآ  شیپ  ییانثتسا  یلیخ  یطیارش  دیاب  هکلب  دور ؛ یمن  رانک  اه  يدوز  نیا  هب  تسا و  میخض  یلیخ  هدرپ 
هب شدـیما  ناسنا  نیا  تسا ! طوقـس  لاـح  رد  هدرک و  ادـیپ  لکـشم  اـمیپاوه  هک  دوش  یم  هجوتم  ناـهگان  تسا و  هتـسشن  اـمیپاوه  رد  هک 

یسک هجوتم  شلد  قامعا  رد  دراد و  دیما  ییاج  هب  دنیب  یم  هبترم  کی  هک  تساج  نیا  دهد ؟ تاجن  ار  وا  دناوت  یم  یسک  هچ  تساجک ؟
هکلب دـیآ ؛ یمن  تسد  هب  رکف  لالدتـسا و  هار  زا  ملع  نیا  تسا . هناـهاگآان  يروضح  ملع  میتـفگ  هک  تسا  یکاردا  ناـمه  نیا  دوش . یم 

. دشاب قیقحت  لها  يارب  يا  هژوس  دناوت  یم  دراد و  یئاراک  مه  رگید  ثحابم  رد  همدقم  ود  نیا  دبای . یم  ار  يزیچ  ناسنا 

یسانشادخ لکش  ود 

و دندومرف ؛ رکذ  دیحوت  رب  تداهـش  لابند  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  مینک  یم  رورم  ار  يا  هلمج  ود  همدقم  ود  نیا  هب  هجوت  اب 
یکی لوصوم و  یکی  دنتـسه ؛ لـئاق  هلوـقم  ود  هب  دـیحوت  هب  داـقتعا  يارب  ترـضح  اـهلوقعم ؛ رکفلا  یف  راـنأ  اـهلوصوم و  بوـلقلا  نمض 

ار نآ  یهاگ  و  میـسر ، یم  نآ  هب  مینک و  یم  تفایرد  ار  دـیحوت  تقیقح  ام  یهاـگ  هدـش . تفاـیرد  هدـش ، لوصو  ینعی  لوصوم  لوقعم .
حالطـصا هب  تقیقح و  نآ  لقعت  هلحرم  کی  و  تسا ، يروضح  ملع  ام ، حالطـصا  هب  تقیقح و  نیا  نتفاـی  هلحرم  کـی  مینک . یم  لـقعت 

حور زا  يا  هصرع  هلحرم و  بلق  تسا . بلق  هب  طوبرم  يروضح  ملع  اـما  تسا ؛ نهذ  رکف و  هب  طوبرم  یلوصح  ملع  تسا . یلوصح  ملع 
یمن يأَر 7  ام  ُداؤُْفلا  َبَذَـک  ام  دـیامرف : یم  مجن  هروس  رد  هک  روط  نامه  دـنیب ؛ یم  بلق  تسا . قیاقح  دوهـش  شراـک  هک  تسا  یناـسنا 

هداد تبـسن  بلق  هب  هک  يراک  اج  نیا  رد  دبای . یم  ار  نآ  بلق  دنک ، ادیپ  ققحت  بلق  رد  یتقیقح  رگا  ملع ». ام  داؤفلا  بذـک  ام  : » دـیامرف
يدوهـش و تاـکاردا  هک  تـسا  یتـیثیح  نآ  بـلق  زا  دارم  ًاـبلاغ  یلو  دراد ؛ ددـعتم  تاـقالطا  بـلق  هـتبلا  تـسا ؛ رکف  لـباقم  رد  دوـش  یم 

یم اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تسه . هک  دـناد  یم  هک  نیا  هن  دـبای ؛ یم  دوخ  نورد  رد  ار  فـطاوع  تاـساسحا و  دراد و  يروـضح 
ترطف رب  ار  بلق  دـنوادخ  هک  تسانعم  نیا  زا  يرگید  ریبعت  ایوگ  داد ؛ رارق  اـه  بلق  نمـض  رد  ار  دـیحوت  نتفاـی  لاـعتم  يادـخ  دـنیامرف :

یناگدنب نینچ  لاعتم  دنوادخ  دنیب . یم  حضاو  نشور و  دشابن ، نآ  يور  يا  هدرپ  دشاب و  زاب  بلق  مشچ  رگا  لاح  تسا . هدـیرفآ  دـیحوت 
هک میرادن  کش  دنتـسه . نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  موصعم  هدراهچ  ًاصوصخم  نیموصعم ، تارـضح  دوجو  اه  نآ  زراب  هنومن  هک  دراد 

يایلوا زا  یخرب  اسب  هچ  دنا . هتفگ  یم  ادخ  حیبست  مه  ردام  مکـش  رد  دلوت ، زا  لبق  هکلب  دنا ؛ هتـشاد  ملع  ادخ  هب  مه  ناشدلوت  عقوم  اهنآ 
تسین و مییوگب  میرادـن  قح  میناد  یمن  ار  هچ  ره  اـم  دنـشاب . هدرک  ادـیپ  ادـخ  هب  يدـنلب  تفرعم  مه  تیلوفط  نارود  رد  هک  دنـشاب  ادـخ 

ناسنا نیمه  یهاگ  دراد . ناکما  هک  دهد  یم  ناشن  ادخ  یهاگ  اما  درادـن ؛ ناکما  مینک  یم  نامگ  ام  هک  تساهزیچ  یلیخ  درادـن ! ناکما 
یهاـگ دنـسر و  یمن  نارگید  هک  دنـسر  یم  يونعم  یتـالامک  هب  یهاـگ  دـنمهف ؛ یمن  نارگید  هک  دـنمهف  یم  ار  ییاـهزیچ  يداـع  ياـه 

ِهَّللا ُلْضَف  َِکلذ  دوش ! ادـیپ  تسین  مولعم  مه  يزارد  نایلاس  زا  دـعب  دـهاز  ملاع  ياهدرمریپ  يارب  هک  دوش  یم  ادـیپ  اهنآ  يارب  یتافـشاکم 
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رد ار  تبحم  ناسنا  هک  هنوگ  نآ  لکـش  نیا  رد  تسا . ینتفای  یکی  دراد ؛ لکـش  ود  دـیحوت  هب  تبـسن  ام  تخانـش  سپ   8. ءاشَی ْنَم  ِهیتُْؤی 
: میناوخ یم  هفرع  ياعد  رد  تسین ؛ کش  لباق  ادخ  دوجو  ًالصا  ییاه  ناسنا  نینچ  يارب  دبای . یم  مه  ار  ادخ  روضح  دبای ، یم  دوخ  بلق 
رد ام  هک  دوش  یم  ادـیپ  مه  وت  زا  رت  نشور  يزیچ  ملاع  رد  ایآ  ؛9  َکل َرِهْظُْملا  َوُه  َنوُکَی  یَّتَح  ََکل  َْسَیل  اَـم  ِروُهُّظلا  َنِم  َكِْریَِغل  ُنوُکَی  َأ  »
رد ًابلاغ  هک  تسا  يرطف  كرادا  نامه  نآ  تسا و  هداد  اـم  همه  هب  ار  یکاردا  نینچ  فیعـض  هبترم  دـنوادخ  مینک »!؟ كرد  ار  وت  وا  وترپ 

لوصو كاردا  كاردا ، نیا  دـنک . یم  ادـیپ  روهظ  بساـنم  عقوم  رد  تسه و  یلو  دوـش ؛ یمن  كرد  تسرد  تسا و  هدرپ  باـجح و  ریز 
اب ار  ادـخ  میهاوخ  یم  تسا و  یـسانشادخ  زا  تبحـص  یتقو  تسا . لوقعم  كاردا  یـسانشادخ  رگید  لکـش  تسا . هدـش  تفاـی  هدـش و 
ام دراد و  یلومحم  عوضوم و  هک  دوش  یم  ادیپ  يا  هیضق  ام  نهذ  رد  لالدتـسا  نآ  زا  تسا . تخانـش  هنوگ  نیا  دارم  میـسانشب ، لالدتـسا 

نهذ هتخاس  موهفم  نیا  دراد . هلصاف  یلیخ  ادخ ، دوخ  كرد  ات  تخانش  لکـش  نیا  مینک . یم  كرد  ار  نآ  لومحم  عوضوم و  نیب  هطبار 
اب هک  هچنآ  ؛10  مکیلإ دودرم  مکلثم  عونـصم  قولخم  هیناعم  قدأ  یف  مکماهوأب  هومتزیم  املک  : » هیلع هللا  تاولـص  رقاب  ماما  لوق  هب  تسام .

یکی دینک ، كرد  قیقد  ار  اهنآ  هک  ردق  ره  تسامش و  نهذ  هتخاس  همه  ینافرع و ـ ...  یفسلف ، یلقع ، میهافم  دیزاس ـ  یم  ناتدوخ  نهذ 
. دینک اشامت  ار  وا  زا  يا  هولج  ات  دناباتب  امـش  لد  رد  يرون  وا  دوخ  دیاب  ادخ  نتفای  يارب  دـیا ». هدرک  كرد  ار  ناتدوخ  نهذ  تاقولخم  زا 

شوخ میا ؛ ملاع  نآ  هب  یهاگ  هک  اهلوصوم  بولقلا  نمـض  تسا ؛ هدرک  داجیا  اه  لدرد  ار  نآ  ادـخ  هک  میراد  ینتفای  كرد  کی  ام  سپ 
هب لـمع  تاـضایر و  رثا  رد  دـعب  اـی  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  لـثم  دـنا ، هدوب  هنوگ  نیا  لوا  زا  اـی  دـنا ؛ هنوگ  نیا  هک  ییاـهنآ  لاـح  هب 

كرد و نیا  یلقع  لکش  اما  رکف . نهذ و  هب  طوبرم  هن  تسا  لد  هب  طوبرم  ملع  نیا  دنا . هدرک  ادیپ  ار  يدوهـش  ملع  نیا  عرـش  تاروتـسد 
رارق نآ  يارب  ینـشور  لیالد  تسا و  هدرک  فطل  ادـخ  مه  ار  لکـش  نیا  اهلوقعم . رکفلا  یف  رانأ  و  تسا : رکف  هب  طوبرم  لقع ، اب  شتابثا 

: دنیامرف یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اذل  متـشادن ؛ ادـخ  دوجو  رب  یلیلد  نم  هک  دروایب  هناهب  دـناوت  یمن  یلقاع  چـیه  هک  تسا  هداد 
لاـعتم يادـخ  زا  تسا ». هداد  رارق  نـشور  حـضاو و  ار  دـیحوت  تیلوـقعم  مـه  نـهذ  رکف و  ملاـع  رد  دـنوادخ  اـهلوقعم ؛ رکفلا  یف  راـنأ  »

شا يروضح  يدوهش و  كرد  زا  يا  همش  مه  مینک و  كرد  رتهب  ار  دیحوت  ینالقع  هبترم  مه  دهد  قیفوت  ام  هب  هک  مینک  یم  تساوخرد 
. هللاءاش نا  دیامرفب ؛ ام  بیصن  ار 

اه تشون  یپ 

.7 . 32 نامقل ، 63 و  ماعنا ، . 6 . 65 توبکنع ، . 5 . 62 لمن ، . 4 . 30 مور ، . 3 ج64 ص44 . راونالاراحب ، . 2 ج58 ص187 . راونالاراحب ، . 1
ج66 ص292. راونالاراحب ، . 10 ج64 ص142 . راونالاراحب ، . 9 . 54 هدئام ، . 8 . 11 مجن ،

ادخ تخانش  ناکما 

مهوت کی  عفد 

لاعتم يادـخ  هک  دـندومرف  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ؛1  هتفـص نسلـألا  نع  هتیفیک و  ماـهوألا  نع  هتیؤر و  راـصبألا  نـع  عـنتمملا  ... 
هداد رارق  حـضاو  نشور و  ناسنا  رکف  نهذ و  رد  ار  دـیحوت  یلقع  كرد  هتـشاذگ و  تعیدو  هب  اه  بلق  رد  ار  دـیحوت  تفایرد  ییانـشآ و 

هک دوش  مهوت  تسا  نکمم  تسا و  ینشور  حضاو و  تخانـش  یلیخ  ادخ  تخانـش  هک  دروآ  یم  نهذ  هب  ار  انعم  نیا  هلمج  ود  نیا  تسا .
هلمج دنچ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  مهوت ، نیا  عفد  يارب  دیاش  دـشاب . هتـشاد  ادـخ  تقیقح  زا  ینـشور  كرد  دـناوت  یم  یـسک  ره 

ادخ ندید  زا  ناسنا  مشچ  مه  اما  هداد ، رارق  حضاو  ار  دیحوت  یلقع  كرد  ادخ  هک  تسا  تسرد  دنیامرف : یم  دننک و  یم  هفاضا  ار  يدعب 
ناوت یم  هنوگچ  ار  ادـخ  هک  هنیمز  نیا  رد  وا . یقیقح  فصو  زا  ناـسنا  ناـبز  مه  ادـخ و  ینهذ  روـصت  زا  ناـسنا  مهو  مه  تسا و  زجاـع 
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اه یـضعب  تسا . هدش  عقاو  یناوارف  ياه  ثحب  نیملکتم  نیب  زابرید  زا  درادن ، ناکما  ادـخ  هرابرد  ییاه  تخانـش  هچ  نینچمه  تخانش و 
یم رس  مشچ  اب  تسا و  تیؤر  لباق  ادخ  هک  دنا  هدرک  تشادرب  تایاور  تایآ و  یـضعب  زا  دنرادن  قمعت  تردق  دنرهاظ و  لها  یلیخ  هک 

! دوش یم  هدـید  مشچ  اب  ادـخ  ترخآ  رد  اـما  دـید ؛ مشچ  اـب  ار  ادـخ  ناوت  یمن  ملاـع  نیا  رد  دـنا : هتفگ  رگید  یخرب  دـید ! ار  ادـخ  ناوت 
ادخ دندرک  نشور  دندومرف  هک  یتاریبعت  اب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دنا . هدرک  حیرصت  نانخس  نیا  هب  ننست  لها  ياملع  زا  یناگرزب 

هتکن نیا  هب  دیاب  اما  تسا . هداد  ار  نشور  حضاو و  یکرد  مه  نآ  ادخ ، كرد  ییاناوت  ناشلقع  هب  هدومرف و  ناگدنب  قح  رد  ار  فطل  نیا 
يزیچ زا  یلقع  یکرد  یتقو  یتح  میهد ؛ طابترا  نامـساوح  اب  يوحن  هب  میـسانش  یم  هک  ار  هچنآ  هک  میا  هدرک  تداع  ام  هک  تشاد  هجوت 
کی مینک و  یم  دیرجت  ار  ییزج  كرد  نآ  دعب  مینک و  یم  كرد  ینطاب  ای  يرهاظ  ساوح  زا  یکی  اب  ار  نآ  یـسح  قادصم  ادتبا  میراد 
هتـشاد یـسح  یکرد  دـیاب  ادـتبا  ینعی  تسا ؛ سح  رب  یکتم  يوحن  هب  مه  یلقع  كرادا  سپ  میروآ . یم  تسد  هب  لوقعم  یلک و  موهفم 
نکمم اهلوقعم ، رکفلا  یف  رانأ  دوش : یم  هتفگ  یتقو  لاح  مینک . ادـیپ  ینالقع  كرد  کی  میناوتب  نآ ، میمعت  دـیرجت و  اـب  دـعب  اـت  میـشاب 

، دیرجت اب  دعب  میشاب و  هتـشاد  وا  زا  یمهو  یلایخ و  ای  یـسح  یکاردا  ًالبق  دیاب  میراد ، ادخ  زا  ینالقع  كرد  ام  رگا  هک  دوش  هتفگ  تسا 
نآ زراـب  هنومن  هک   ) ساوح اـب  هن  لاـعتم  يادـخ  دـنیامرف : یم  مهوت  نیا  عفد  يارب  ترـضح  میروآ ! تسد  هب  نآ  زا  ار  یلقع  كرادا  نیا 

ناـسنا هک  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  يا  هوق  همهاو ، اـی  هلیختم  هوق  زا  روظنم  هلیختم . هوق  اـی  همهاو  هوق  اـب  هن  تسا و  كرد  لـباق  تسا ) مشچ 
دناوت یم  ناسنا  الثم  درادن ؛ ای  دراد  دوجو  نهذ  زا  جراخ  رد  ءیش  نآ  ای  لاح  دنک . یم  داجیا  نهذ  رد  ار  یتروص  درک ، كرد  ار  يزیچ 

کی هب  مهو ـ  هوق  ای  لایخ  هوق  یلو  درادـن ؛ دوجو  نهذ  زا  جراخ  رد  راد  لاب  بسا  هک  یلاـح  رد  دزاـسب ، راد  لاـب  بسا  کـی  شنهذ  رد 
هک لاح  درادن . مه  يا  هیمهو  تروص  نینچ  یتح  لاعتم  دنوادخ  دنک . داجیا  نهذ  رد  ار  يریوصت  نینچ  کی  دناوت  یم  مهو ـ  حالطـصا 

مشچ اب  ادخ  هک  میونش  یم  یتقو  اه  ناسنا  ام  رثکا  مینک . نایب  وا  يارب  یفاصوا  میناوت  یمن  میرادن  ادخ  زا  یمهو  یـسح و  كرد  چیه  ام 
مهبم زیچ  میشاب ، هتشاد  وا  زا  یحیحص  كرد  ات  مینک  یم  یعـس  هک  بوخ  درادن و ...  ءازجا  درادن ، نامز  ناکم و  تسین ، ندید  لباق  رس 

ُرُون ُهَّللا  دیامرف : یم  هک  فیرش  هیآ  نیا  ندینـش  اب  ّاصوصخم  مینک ، یم  روصت  دشاب  هتفرگ  ارف  ار  ملاع  همه  يرون  لثم  هک  ار  يا  هدرتسگ 
هنوگ نیا  میناوتن  ام  ًالـصا  مه  دـیاش  مینک . یم  روصت  نامی  هلیختم  ای  همهاو  هوق  اب  اـم  هک  تسا  يزیچ  نیرخآ  نیا   2. ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا 
نیا مینادب . اه  نیا  زا  هزنم  ار  ادخ  مییوگب و  هللا  ناحبـس  دیاب  دمآ ، نامنهذ  هب  یتاروصت  نینچ  هاگره  مینک . رود  نامدوخ  زا  ار  تاروصت 

. دنک یم  ناربج  ار  ام  كاردا  صقن  نآ  حیبست 

دیان هدید  رد  ارچ 

يرون ات  دشاب  هتشاد  یحطس  دیاب  دشاب . دودحم  یش ء  نآ  دیاب  سپ  دریگ ؛ رارق  ام  مشچ  لباقم  هک  دید  مشچ  اب  ار  يزیچ  ناوت  یم  یتقو 
اب تیؤر  لباق  دـهاوخب  دـنوادخ  رگا  دوش . هدـید  ات  دوش  لقتنم  زغم  هب  نآ  رثا  دوش و  سکعنم  اـم  مشچ  رد  رون  نآ  دـباتب و  حطـس  نآ  هب 

تـسد دیاب  ای  و  دوش ، یم  دودحم  ادخ  لک  تروص  نیا  رد  هک  دریگ  رارق  مشچ  لباقم  رد  ادخ  لک  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دـشاب  مشچ 
رارق مشچ  لباقم  رد  شاءزج  کی  ات  دـشاب  ییازجا  ياراد  ادـخ  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دریگ  رارق  مشچ  لـباقم  رد  ادـخ  زا  یـشخب  مک 

هک میمهف  یم  مینک  كرد  تسرد  ار  مشچ  اـب  تیؤر  ياـنعم  اـم  رگا  سپ  تسا . لاـحم  ادـخ  دوجو  رد  بیکرت  تیدودـحم و  اـما  دریگ ؛
. تسا لاحم  ادخ  هرابرد  يزیچ  نینچ  ًالصا 

دیان مهو  رد  ارچ 

رد راد  لاب  بسا  هچرگ  دریگ . یم  یـسح  تاکاردا  زا  ار  شیاه  هیاـم  مه  نآ  دـشاب ، یلاـیخ  تروص  نیمه  یمهو  كاردا  زا  روظنم  رگا 
رگا دزاس . یم  ار  راد  لاب  بسا  تروص  تاسوسحم  نیا  روص  بیکرت  اب  لایخ  هوق  میا . هدـید  ار  ناگدـنرپ  لاب  بسا و  اما  تسین ، جراـخ 
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یگتخاس یلعج و  تاکاردا  نیا  هیامرـس  مینک . روصت  مه  ار  راد  لاب  بسا  میتسناوت  یمن  میدوب  هدیدن  ار  يا  هدنرپ  لاب  چیه  یبسا و  چیه 
. درادن انعم  مه  یلایخ  یمهو و  تاکاردا  تشادن ، ناکما  یسح  تاکاردا  ییاج  رگا  لاح  تسا ؛ هدش  هتفرگ  یسح  تاکاردا  زا 

دیان فصو  رد  ارچ 

زا یحیحص  روصت  یتقو  مییوگ . یم  میا  هدرک  روصت  نامنهذ  رد  هک  ار  هچنآ  نابز  اب  ام  دسر . یم  ینابز  فصو  هب  تبون  ود ، نیا  زا  دعب 
نامدوخ یکاردا  ياهرازبا  اب  میناوت  یمن  اـم  هک  اـج  نآ  زا  تشاد . میهاوخن  نآ  زا  مه  یحیحـص  ناـیب  میـشاب  هتـشادن  ناـمنهذ  رد  يزیچ 

نایب وا  يارب  یلکـش و ...  یتیفیک ، میناوت  یمن  مینک . فیـصوت  حیحـص  روط  هب  ار  وا  میناوت  یمن  میـشاب ، هتـشاد  ادـخ  زا  یحیحـص  روصت 
كرد ار  ادـخ  ناوت  یمن  مه  هسمال  سح  اب  دـید ، ار  ادـخ  ناوت  یمن  مشچ  اب  هک  روط  نامه  تسا و  یـسح  تاکاردا  اـه  نیا  همه  مینک .

. تسا ندوب  دودحم  ندوب ، مسج  همزال  دریگب و  سامت  نآ  اب  نم  تسد  هک  دشاب  یمسج  دیاب  مه  اج  نیا  رد  اریز  درک ؛

یلقع میهافم  عاونا 

ام نهذ  يارب  ادخ  اهلوقعم ؛ رکفلا  یف  رانا  : » دندومرف اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  یتقو  هک  نیا  نآ  دوش و  یم  حرطم  یلاؤس  اج  نیا  رد 
تاکاردا دش ، هراشا  هک  یلیلحت  نآ  قبط  دوش ؟ یم  ادیپ  هنوگچ  یلقع  كرد  نیا  تسا » هداد  رارق  شدوخ  هب  تبسن  ینشور  یلقع  كرد 

یکاردا وا  زا  میناوت  یم  هنوگچ  دریگ ، یمن  قلعت  ادـخ  هب  یـسح  كاردا  یتقو  لاـح  دریگ ؛ یم  همـشچرس  یـسح  تاـکاردا  زا  اـم  یلقع 
هک یناسک  هللاءاش  نا  منک ؛ یم  یهاتوک  هراشا  کی  مشاب  هتشاد  یباوج  هک  نیا  يارب  نم  تسا . یتقد  لباق  ِلاؤس  نیا  میشاب ؟ هتشاد  یلقع 

تسا یکاردا  عون  کی  تسا . هنوگ  ود  یلقع  كاردا  هک  تسا  نیا  میهد  یم  ام  هک  یباوج  دننک . یم  لابند  ار  هلأسم  دنتـسه  قیقحت  لها 
یمن تسد  هب  یئزج  تاکاردا  دـیرجت  زا  یلقع ، كاردا  رگید  عون  دوش . یم  عازتنا  اهنآ  زا  تایئزج  دـیرجت  اـب  میتفگ  هک  روط  ناـمه  هک 

شیوب هماش  اب  دینیب ، یم  ار  شگنر  مشچ  اب  دینک  یم  كرد  ار  یبیس  امـش  یتقو  دنک . یم  عادبا  ار  اه  نآ  يوحن  هب  لقع  دوخ  هکلب  دیآ ؛
نیا هب  تبـسن  هک  تسا  یتاکاردا  عومجم  نیا  دـینک و . ...  یم  كرد  ار  شا  یمرگ  يدرـس و  اـی  یمرن  تسد  اـب  دـینک ، یم  مامـشتسا  ار 
یلک موهفم  کی  مینک و  یم  دیرجت  ار  یسح  تاکاردا  نیا  زا  کی  ره  ادتبا  اج  نیا  رد  دیسانش . یم  ار  بیس  هلیسو  نیا  هب  دیراد و  بیس 
هنوگ نیا  مینک . یم  ادـیپ  بیـس  هب  تبـسن  یلقع  یکرد  اه  نیا  عومجم  زا  مینک و  یم  همیمـض  مه  هب  ار  اـه  نیا  دـعب  میدروآ و  تسد  هب 

ام اج  نیمه  رد  اما  دریگ ؛ یم  قلعت  ءایشا  تیهام  هب  كرد  نیا  مییوگ . یم  یلوا  تالوقعم  ای  يوهام  كرد  لوقعم  حالطصا  رد  ار  كرد 
بیـس : » مییوگ یم  یهاـگ  و  تسا » دوجوم  بیـس  : » مییوگ یم  یهاـگ  میتخانـش  ار  بیـس  یتقو  مینک . یم  كرد  مه  ار  رگید  زیچ  کـی 

ار موهفم  نیا  تسا . دوجو »  » و تسه »  » موهفم نآ  مینیب و  یم  نآ  راـنک  مه  يرگید  موهفم  بیـس ، موهفم  زا  ریغ  تراـبع  نیا  رد  تسین .»
دوجو یبیـس  میناد  یم  هک  نیا  زا  دننک  یمن  تیاکح  میهافم  نیا  میراذگن  مه  يور  ار  موهفم  ود  نیا  ات  ام  میروآ ؟ یم  تسد  هب  هنوگچ 
موهفم نآ  مشاـب و  هتـشاد  مه  يرگید  موهفم  بیـس  موهفم  زا  ریغ  دـیاب  تسه » جراـخ  رد  یبیـس   » هک مینک  قیدـصت  میهاوخب  رگا  دراد .
داقتعا ییاهنت  هب  كرد  نیا  تسین . ادخ  دیوگب : یسک  تسا  نکمم  میشاب  هتشاد  ادخ  زا  یکرد  طقف  ام  رگا  ًاضرف  تسا . دوجوم  ای  دوجو 

نآ میراد و  اج  نیا  مه  يرگید  موهفم  ام  سپ  دنک . یمن  نایب  ار  ام  داقتعا  تسه » ادخ  : » مییوگن هک  یتقو  ات  دـهد . یمن  ناشن  ار  ادـخ  هب 
، نیریـش خرـس ، درز ، بیـس ، موهفم  لـیبق  زا  تسا و  دوجو  موهفم  نیمه  خنـس  زا  هک  تسه  مه  يرگید  میهاـفم  تسا . دوـجو »  » موـهفم

نیا دنیوگ . یفـسلف  یناث  تالوقعم  ار  میهافم  زا  هتـسد  نیا  میدق و . ...  ثداح ، نکمم ، لولعم ، تلع ، میهافم  دـننام  تسین ؛ يورک و ... 
طابترا دزاس . یم  ار  میهافم  نیا  جراخ  اب  طابترا  نودب  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  يانعم  هتبلا  دزاس ؛ یم  لقع  دوخ  هک  تسا  یمیهافم  اه 

دوجو ماـن  هب  يزیچ  زا  یـسح  یکرد  اـم  دـهدب ؛ میمعت  ار  نآ  دـشاب و  دـیاب  یئزج  یکاردا  ادـتبا  هک  تروص  نیا  هب  هن  اـما  دراد ؛ دوـجو 
اب ار  يزیچ  هکلب  میتفرگ ؛ نآ  زا  ار  دوجو  یلک  موهفم  دعب  میدرک ، كرد  يرگید  سح  اب  ای  میدـید  مشچ  اب  ار  نیا  مییوگب : هک  میرادـن 
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دراد يا  هراشا  ینعی  دراد ؛ کیلبمس  هبنج  زور ، یـسانش  تفرعم  حالطـصا  هب  هک  میزاس  یم  یموهفم  نآ  يارب  میبای و  یم  يروضح  ملع 
يازا رد  دـهد و  ناشن  ار  یجراخ  یخرـس  هک  تسین  خرـس  موهفم  لثم  موهفم  نیا  تسا . يروضح  ملع  اب  كرد  لـباق  هک  یتیعقاو  نآ  هب 
موهفم ام  ًالصا  هک  دراد  دوجو  اج  نیا  رد  یفسلف  قیمع  هدیچیپ و  لصفم ، رایـسب  ثحب  کی  دوش . یم  هدید  مشچ  اب  هک  دشاب  يزیچ  نآ ،

شتآ ترارح  ام  تسا » ترارح  تلع  شتآ  : » مییوگ یم  یتقو  ًـالثم  تسا ؛ هنوگ  نیا  مه  تلع  موهفم  مینک . یم  كرد  هنوگچ  ار  دوجو 
اب تلع  موهفم  میا ؟ هدرک  كرد  هنوگچ  ار  شتآ  تیلع  اما  میا ؛ هدید  مشچ  اب  ار  شتآ  هلعش  میا و  هدیمهف  میا و  هدرک  كرد  هسمال  اب  ار 

باوج اه  باتک  رد  متسناوتن  هدنب  تسا و  یقیقد  رایسب  ثحب  کی  نیا  میشاب ؟ هتشاد  ینالقع  یکرد  نآ  زا  ات  دوش  یم  كرد  یـسح  هچ 
تیثیح هن  دـننک  یم  نایب  ار  يدوجو  ياه  تیثیح  اه  كرد  عون  نیا  دوش : یم  هتفگ  الامجا  منک . ادـیپ  نآ  يارب  يا  هدـننک  عناـق  نشور و 
كرد زا  يرگید  روط  یناث  تالوقعم  دـنیوگ . یم  یلوا  تالوقعم  ار  يوهام  میهافم  یناـث و  تـالوقعم  ار  میهاـفم  نیا  ار . يوهاـم  ياـه 

هک تسا  يروط  كرد  نیا  دنک . یم  تیاکح  دوجو  تیـصوصخ  یجراخ و  دوجو  زا  کیلبمـس  تروص  هب  تسا و  لقع  ِنآ  زا  هک  تسا 
ِنآ زا  تیلع ، نیا  هک  دنک  كرد  دناوت  یم  دنک و  تابثا  تیاهن  یب  قیداصم  نآ  يارب  هک  يروط  هب  دهد  میمعت  ار  نآ  دـناوت  یم  ام  نهذ 

. تسا یلقع  كاردا  عون  نیا  تیـصاخ  نیا  دـشاب . تیاـهن  یب  شدوجو  هک  دـشاب  یتـلع  تسا  نکمم  ینعی  دـشاب ؛ تیاـهن  یب  يدوـجوم 
هب تبسن  کیلبمس  هبنج  هک  دزاسب  یموهفم  دناوت  یم  هک  تسا  هداد  یتردق  ام  لقع  هب  دنوادخ  درادن . ار  تیـصاخ  نیا  يوهام  تاکاردا 
هب میهاـفم  نیا  دـنک . یم  تیاـکح  ینیع  قیاـقح  زا  یلو  تسا ؛ يراـبتعا  نآ  موهفم  لوقعم  لـها  لوـق  هب  دـشاب . هتـشاد  یجراـخ  قیاـقح 
یم نایب  ار  دوجو  هوحن  طقف  دـنهد و  یمن  ناشن  ار  یـصاخ  تیهاـم  نوچ  دـنا ؛ قـالطا  لـباق  مه  ادـخ  دوجو  یتح  يداـم  ریغ  تادوجوم 

. دننک

هجوب تفرعم  هکلب  هیبشت ؛ هن  لیطعت ؛ هن 

یم سایق  یـسح  روما  اب  ار  اه  نآ  ًاروف  ام  نهذ  مه  اج  نیا  رد  نوچ  یلو  درب ؛ راک  هب  ناوت  یم  مه  ادـخ  هرابرد  ار  یفـسلف  یناـث  میهاـفم 
لاعتم يادخ  فصو  رد  هک  دنا  هداد  روتسد  ام  هب  رگید .» ياهزیچ  لثم  هن  اما  : » مییوگب دیاب  میتفاین ، هیبشت  هابتشا  رد  ام  هک  نیا  يارب  دنک ،

رد دـنا  هدومرف  دـنا . دـیمان ه  هیبشتلا  لیطعتلا و  نیب  شور  ار ، شور  نیا  تایاور  رد  ام و .»...  ملع  لثم  هن  اما  تسا ؛ ملاـع  ادـخ  : » دـییوگب
كرد تادوجوم .» ریاس  تخانـش  لثم  میراد  یتخانـش  : » دییوگب دیابن  نینچمه  و  میرادن » ادخ  زا  یتخانـش  : » دییوگب دیابن  ادخ  فیـصوت 

، تسا تیاهن  یب  هک  نیا  اب  مینک ؟ روصت  میناوت  یم  ار  تیاهن  یب  ام  ایآ  تیاـهن ؛ یب  تسا  يدوجوم  وا  تسا ؛ مهبم  یکرد  یهلا  فاـصوا 
. میشاب هتـشاد  اه  نآ  زا  يروصت  نامنهذ  رد  میناوت  یمن  اما  مینک ؛ یم  تابثا  ناهرب  اب  ار  تافـص  نیا  زا  کی  ره  درادن . مه  ءزج  ود  یتح 

یسح ای  یلایخ  ای  یمهو  كرد  نوچ  دنک ؛ كرد  ار  نیا  دناوت  یمن  ام  نهذ  تسا . تایح  نیع  تردق و  نیع  ملع ، نیع  ادخ  دوجو  دوخ 
تیاکح دودـحم  قیداصم  نیمه  زا  هدـش  هتفرگ  یـسح  تاکاردا  زا  هک  مه  یلقع  تاکاردا  نآ  دریگ ؛ یم  قلعت  دودـحم  یئزج و  زیچ  هب 

کی هک  تسا  هداد  ناسنا  لقع  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یتردق  رطاخ  هب  دوش ، یم  كرد  یناث  تالوقعم  هار  زا  هک  هچنآ  اما  دـننک ؛ یم 
هک هدرک  ناسنا  لقع  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یصاخ  تیانع  نیا  دشاب . دودحمان  دوجوم  شقادصم  دناوت  یم  هک  دزاس  یم  ار  یموهفم 

نیا هب  دهد . ناشن  دـناوتب  ار  نآ  هنک  هک  نیا  نودـب  دـنک ، هراشا  ادـخ  یقیقح  دوجو  هب  وحن  نیا  هب  دزاسب و  ار  یمیهافم  نینچ  دـناوت  یم 
هب نیا  يانعم  اما  مینک ؛ یم  كرد  لاعتم  يادخ  هب  تبـسن  ینالقع  یتیثیح  کی  یتهج ، کی  ام  ینعی  هجوب ؛» تفرعم  : » دنیوگ یم  كرد ،

دشاب هراشا  دناوت  یم  اهلوقعم ، رکفلا  یف  رانأ  سپ  میراد . ادخ  زا  ینهذ  يروصت  ای  میا  هدرک  كرد  ار  ادخ  هنک  هک  تسین  نآ  هجو  چیه 
یم تسادـخ . رب  قالطا  لباق  يوحن  هب  میهافم  نیا  هک  دـنک  كرد  ار  یمیهافم  هک  هداد  یتردـق  ناسنا  لقع  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  نیا  هب 
رگا تخانش . مه  دیاب  تخانـش و  ار  ادخ  ناوت  یم  هک  مینادب  دیاب  ام  تسا و . ...  یح  تسا ، رداق  تسا ، ملاع  تسا ، دوجوم  ادخ  مییوگ :

ادخ تخانـش  رگا  لاحم ! هب  فیلکت  ینعی  نیا  تسا !؟ يدیاب  هچ  نیا  تخانـش ! ار  ادـخ  دوش  یمن  اما  تخانـش ؛ ار  ادـخ  دـیاب  دوش : هتفگ 
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یمن دنا  هتفگ  هنافسأتم  یناسک  هدب ؟ ام  هب  ار  تدوخ  تفرعم  ایادخ ! مینک : یم  تساوخرد  ادخ  زا  هیعدا  رد  همه  نیا  هنوگچ  تسا  لاحم 
هب مینک  یم  تابثا  ادخ  يارب  ام  هچنآ  همه  درک و  دوجوم  قالطا  ادخ  رب  دیابن  یتح  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  یـضعب  تخانـش ؛ ار  ادخ  ناوت 

هتـشادن ملاع  يانعم  زا  یکرد  ام  ات  ایآ  تفگ : دـیاب  اه  نیا  لباقم  رد  تسین و ! ...  مودـعم  ینعی  تسا  دوجوم  ددرگ . یمرب  یبلـس  یناـعم 
ینشور لاؤس  کی  ملع . یفن  ینعی  لهج  مینادب  هک  تسین » لهاج   » مییوگب میناوت  یم  یتقو  تسین ؟ لهاج  ادخ  مییوگب  میناوت  یم  میـشاب 

جک شیارگ  نیا  تسیچ ؟ يارب  دـنک  یم  رکذ  ادـخ  يارب  نآرق  ررکم ، هک  یفاـصوا  هـک : تـسا  نـیا  تـسا  هجوـتم  شیارگ  نـیا  هـب  هـک 
صقان دودحم و  میهافم  نیا  قادصم  ام ، هب  تبـسن  اما  دـنک ؛ یم  كرد  ار  میهافم  نیا  لقع ، هک  تسا  نیا  هلأسم  تقیقح  تسا . یگقیلس 

ناوت نیا  ادخ  تسا . ملع  مه  ادخ  ملع  تسین  لهج  تسا و  ملع  ام  ملع  لاح  ره  هب  اما  تسا ؛ تیاهن  یب  شقادصم  ادخ ، هب  تبسن  تسا و 
: مییوگب ام  رگا  فیعـض . قادصم  مه  دشاب و  هتـشاد  تیاهن  یب  قادصم  مه  دناوت  یم  هک  دنک  كرد  ار  یموهفم  هک  هداد  نم  لقع  هب  ار 

تاذ مییوگ  یم  میهد و  یم  تبـسن  ادـخ  هب  هک  ار  تاذ  هملک  نیمه  ام  میا . هدرک  ار  ادـخ  تمعن  نارفک  عقاو  رد  میرادـن ، ار  تردـق  نیا 
نیا میا . هدرک  كرد  ار  ادـخ  تاذ  هنک  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  دـنک . یم  كرد  ار  موهفم  نیا  ام  لقع  تسا و  یموهفم  مه  نیا  ادـخ 
کی هک  تسه  اه  كرد  نیا  قوف  يرگید  كرد  کـی  هتبلا  تسا ؛ هداد  اـه  ناـسنا  همه  هب  ار  شناوت  ادـخ  هک  تسا  هجوب  تفرعم  ناـمه 

تسا و یتـمیق  یلیخ  هک  تسا  یکرد  نآ  تسادـخ ؛ يدوهـش  يروضح و  كرد  نآ  تسه و  اـه  ناـسنا  همه  ترطف  رد  نآ  زا  يا  هبترم 
. هللاءاش نا  مینک ، ادیپ  ار  نآ  زا  يا  هبترم  بسک  قیفوت  مه  ام  هک  میراودیما 

اه تشون  یپ 

.35 رون ، . 2 ج29 ص220 . راونالاراحب ، ص27 و  ءاسنلا ، تاغالب   . 1

یهلا لاعفا 

مدع زا  شنیرفآ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  ؛1  ِهتَّیِشَِمب اَهَأَرَذ  َو  ِِهتَرْدُِقب ، اَهَنَّوَک  اَهَلَثَْتما ، ٍۀَِلْثمَأ  ِءاَِذتْحا  اَِلب  اَهَأَْشنَأ  َو  اَهَْلبَق ، َناَک  ٍء  ْیَش  ْنِم  َال  َءاَیْـشَْألا  َعَدَْتبا  ... 
تـسا هدومن  رـسیم  اه  نآ  يارب  ار  شدوخ  تفرعم  هک  هتـشاذگ  ناگدنب  رب  ادـخ  هک  یتّنم  هب  هراشا  یهلا و  تینادـحو  هب  تداهـش  زا  دـعب 

رب یهلا و  تاذ  رب  یملع  هطاحا  رگید ، ریبعت  هب  تسین . تخانـش  لباق  سک  چـیه  يارب  وا  تافـص  هنک  یهلا و  تاذ  تقیقح  اما  دـندومرف :
حور نینج  رد  دنوادخ  هک  میناد  یم  مینک . یمن  كرد  تسرد  مه  ار  یهلا  لاعفا  تقیقح  تفگ : ناوت  یم  یتح  درادن ؛ ناکما  وا  تافص 

ار نآ  تقیقح  اما  میرب ؛ یم  راک  هب  دراوم  نیا  رد  ار  یظافلا  و  ای ...  دنک  یم  هدنز  تمایق  رد  ار  اه  هدرم  ای  دنک  یم  هدنز  ار  وا  دمد و  یم 
همـالع موحرم  ًـالثم  تسا ؛ هدومرف  هئارا  ار  دوخ  لاـعفا  زا  يا  هبترم  شدوـخ  ياـیلوا  زا  یـضعب  هب  لاـعتم  يادـخ  دـیاش  مینک . یمن  كرد 

، دنک كرد  ار  ءایحا  تقیقح  تساوخ  یم  هکلب  دنیبب ؛ ار  يا  هدرم  ندش  هدـنز  تساوخ  یمن  میهاربا  دـندومرف : هیلع  هللا  ناوضر  ییابطابط 
دیاش داد . ناشن  وا  هب  ار  تشاد  ناکما  هچنآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دوخ  تسد  هب  ناگدنرپ  ندرک  هدنز  هلیـسو  هب  لاعتم  يادخ  و 

طیارـش رد  نارگید  اما  دـنتفای ؛ یم  ار  ادـخ  لعف  تقیقح  ناشیا  دـش و  یم  ارجا  اه  نآ  تسد  هب  هک  دوب  ادـخ  راک  عقاو  رد  ءایبنا  تازجعم 
نیا هب  و ...  دناریم ؟ یم  هنوگچ  دنک ؟ یم  قلخ  هنوگچ  ادـخ  دـنمهفب  دـنناوت  یمن  دـننک . كرد  ار  ادـخ  لعف  تقیقح  دـنناوت  یمن  يداع 

لیبـق زا  میهاـفم  نیا  میمهف . یم  ار  میهاـفم  نیا  و  دـنک » یم  هدـنز  وا  : » مییوگ یم  ًـالثم  مینک ، یم  قـالطا  ار  یمیهاـفم  اـهنت  یهلا  لاـعفا 
عدـتبا دـنیامرف : یم  شنیرفآ  هرابرد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دراد . کیلبمـس  هبنج  یجراخ  قیاقح  يارب  هک  تسا  یناث  تـالوقعم 

هدام نآ  رگا  اریز  تشادن ؛ یلبق  هدام  هب  جایتحا  اه  نآ  ندیرفآ  يارب  اما  دیرفآ ؛ ار  ملاع  ءایـشا  همه  ادخ  اهلبق ؛ ناک  یـش ء  نم  ءایـشألا ال 
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رگا تسا . هدرکن  قلخ  يرگید  هدام  کی  زا  ار  ملاع  نیا  عومجم  ادـخ  دـنیامرف : یم  ترـضح  دوب . تاـقولخم  نیمه  ءزج  هک  دوب  قولخم 
میهد و رارق  فرط  کی  رد  ار  ادخ  ینهذ ، ریوصت  بسح  هب  رگا  دـیآ . یم  مزال  لسلـست  دـشاب ، هتـشاد  یلبق  هدام  هب  جایتحا  هعومجم  نیا 

یخرب هک  تسا  هدمآ  نارق  رد  رگا  تسین . يرگید  زیچ  چیه  هب  جایتحا  ادخ  هدارا  زا  ریغ  ملاع  نیا  شیادیپ  يارب  فرط ، کی  مه  ار  ملاع 
«، میدیرفآ بآ  زا  ار  يا  هدنز  دوجوم  ره  ؛2  ٍّیَح ٍءْیَش  َّلُک  ءاَْملا  َنِم  اَْنلَعَجَو  : » دیامرف یم  ًالثم  دنا ، هدش  قلخ  رگید  ءایشا  یخرب  زا  ءایـشا 

یلبق هدام  زا  ار  ءایـشا  عومجم  دـنوادخ  دـنیامرف : یم  ترـضح  اریز  درادـن ؛ تافانم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  شیامرف  اب  تاـیآ  نیا 
نآ يور  هک  يا  هدام  هب  هعومجم  نیا  قلخ  يارب  ادخ  دنشاب . هدش  قلخ  رگید  ضعب  زا  ءایشا  یضعب  هک  نیا  اب  درادن  تافانم  نیا  دیرفاین و 
هک تسا  نیا  میراد  ندیرفآ  قلخ و  زا  یتح  عنـص و  زا  هک  یموهفم  ام  هک  تساج  نیا  زا  اتدمع  ههبـش  نیا  أشنم  . درادـن جایتحا  دـنک  راک 

رگرز ات  دشاب  ییالط  دـیاب  رتشگنا ، تخاس  يارب  ًالثم  دوش ؛ لیدـبت  يرگید  زیچ  هب  ات  درک  داجیا  یتارییغت  نآ  يور  ات  دـشاب  يزیچ  دـیاب 
؛ متاخلا عنـص  : » مییوگ یم  اج  نیا  رد  دوش . هتخاس  رتشگنا  ات  دهد  ماجنا  نآ  يور  يرگید  ياهراک  و  دزیرب ، بلاق  رد  دـنک ، بوذ  ار  نآ 

ملاع دنک و  راک  نآ  يور  ادخ  ات  دشاب  يا  هدام  دیاب  هک  دوش  یم  نامگ  تسا ، ملاع  عناص  ادخ  دوش : یم  هتفگ  یتقو  تخاس ». ار  رتشگنا 
ام هک  یـسنُا  رطاخ  هب  تسا . یماخ  تسردان و  راکفا  اه  نیا  دنک !؟ قلخ  ار  ملاع  هنوگچ  ادخ  دشابن ، يا  هدام  چـیه  رگا  اما  دـنک ؛ قلخ  ار 
ام هکارچ  تسین ؛ یبـیجع  رما  نیا  دـیآ . دوجو  هب  ضحم  مدـع  زا  يزیچ  هک  مینک  كرد  تسرد  میناوت  یمن  میراد  ناـمدوخ  ياـهراک  هب 

ملاع نیمه  رد  مینک ، راکنا  مینک  یمن  كرد  ار  شتقیقح  ار  هچ  نآ  هک  دـشاب  انب  رگا  مینک . كرد  مه  ار  ادـخ  دوخ  تقیقح  میناوت  یمن 
. مینک راکنا  دیاب  ار  اهزیچ  یلیخ  هدام 

وگلا نودب  شنیرفآ 

ادـخ یتقو  هک  مینک  یم  نامگ  ساسا  نیا  رب  دـهد ؛ ماجنا  يراـک  هنومن  وگلا و  نودـب  دـناوت  یمن  ًـالمع  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن 
دیاب اما  دنک ! قلخ  ار  يرگید  زیچ  ره  تروص ، نآ  ساسارب  ادخ  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  يدبا  یلزا و  یتروص  دیاب  دنک  یم  قلخ  ار  يزیچ 
میهد یم  رارق  فرط  کی  رد  ار  ادخ  ام  یتقو  نهذ ، ضرف  بسحرب  تسین . یلبق  يوگلا  زا  يریگوگلا  ساسارب  ادـخ  شنیرفآ  هک  مینادـب 

يوگلا ینهذ  ییاـه  تروص  دوش : هتفگ  رگا  تسا . شنیرفآ  يوگلا  نیا  مییوگب  هک  تسین  يزیچ  رگید  رگید ، فرط  رد  ار  ملاـع  همه  و 
ادخ نیع  دیاب  دنتـسین  قولخم  رگا  و  دنا ، ملاع  ءزج  هک  دنا  قولخمرگا  قلاخ ؟ ای  دـنا  قولخم  اه  تروص  نیا  مییوگ : یم  تسا ! شنیرفآ 

زا لبق  يدوجوم  چـیه  يارب  يا  هنومن  چـیه  سپ  تسین . یهلا  تاذ  رد  یترثک  چـیه  دـیآ و  یم  مزال  ادـخ  تاذ  رد  ترثک  هنرگ  دنـشاب و 
ادـخ ِِهتَرْدـُِقب ؛ اَهَنَّوَک  اَهَلَثَْتما ، ٍۀَِـلْثمَأ  ِءاَذـِتْحا  اَِلب  اَهَأَْشنَأ  َو  دـنیامرف « : یم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اذـل  درادـن ؛ دوجو  یهلا  شنیرفآ 

شیادـیپ رد  هک  يزیچ  اهنت  دـنک ؛ قلخ  اه  نآ  ساسا  رب  دـهد و  رارق  شدوخ  قشمرـس  ار  اهنآ  هک  ییاـه  لاـثم  زا  تسا  هدرکن  يریگوگلا 
یهلا سدقم  تاذ  طقف  سپ  تسادخ . تاذ  نیع  ادخ  تردق  هک  میتفگ  مه  هتـشذگ  ثحابم  لالخ  رد  تسادخ ». تردق  هدوب  رثؤم  ملاع 

. تسا هدش  ادیپ  ملاع  همه  وا  هدارا  اب  هدوب و 

یهلا تیشم 

هک ءرذ و ...  ءاشنا ، عادبا ، قلخ ، داجیا ، دننام  دور ؛ یم  راک  هب  یفلتخم  تاریبعت  ملاع  شنیرفآ  دروم  رد  یبرع  نابز  رد  هتیـشمب ؛ اهأرذ  و 
لها زا  یخرب   3. ِسنِإلاَو ِّنِْجلا  َنِّم  اًرِیثَک  َمَّنَهَِجل  اَنْأَرَذ  ْدََـقلَو  تسا : هدـمآ  مه  نآرق  رد  ریبعت  نیا  تسا . هتفر  راـک  هب  اـهأرذ »  » اـج نیا  رد 

صاصتخا تاقولخم  زا  يا  هتـسد  هب  ار  تاریبعت  نیا  زا  کی  ره  دنا و  هداد  رارق  یـصاخ  حالطـصا  تاریبعت ، نیا  زا  مادک  ره  يارب  لوقعم 
اما تسا ، یبوخ  راک  حالطـصا  لعج  تهج  نیا  زا  و  تسین ، یجاـیتحا  ناوارف  تاحیـضوت  هب  رگید  حالطـصا ، دوجو  اـب  هچرگ  دـنا . هداد 
اذل درادن ؛ قباطت  دصردص  یفرع  تالامعتـسا  اب  هتفر و  راک  هب  تایاور  تایآ و  رد  هک  يوغل  تاریبعت  اب  تاحالطـصا  نیا  هک  مینادب  دیاب 
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تیشم باب  رد  دشاب . يوغل  يانعم  هب  نام  هجوت  میدش ، یمومع  ياضف  دراو  یتقو  میربب و  راک  هب  شدوخ  ياضف  رد  ار  حالطصا  ره  دیاب 
یم ثحب  نیا  هب  يا  هراشا  طقف  نم  دوش . یم  هدـش و  عقاو  يدایز  ياه  ثحب  درک ، قلخ  دوخ  تیـشم  اب  ار  ملاع  دـنوادخ  هک  نیا  یهلا و 
نیا لوا  لاؤس  دنـسیونب . يا  هلاسر  دننک و  قیقحت  هراب  نیا  رد  دنـشاب  هتـشاد  تسود  رگا  دـننک و  لابند  ار  نآ  لضف  لها  ناتـسود  ات  منک 
نیا موس  لاؤس  یلعف ؟ تافص  زا  ای  دنا  یتاذ  تافص  زا  هدارا  تیـشم و  هک  تسا  نیا  مود  لاؤس  دراد ؟ یقرف  هچ  هدارا  اب  تیـشم  هک  تسا 
ءزج یتاذ و  تافص  زا  ار  هدارا  يرعـشا ، نیملکتم  صوصخ  هب  نیملکتم ، یخرب  دنراد ؟ يا  هطبار  هچ  یهلا  تاذ  اب  یهلا  ءامـسا  هک  تسا 

لاثما دانتـسا  هب  رگید  یخرب  ادخ . تاذ  زا  ریغ  ملع و  زا  ریغ  تسا  يزیچ  تسا و  میدق  ادخ  هدارا  دنتفگ : یم  دنتـسناد . یم  هینامث  يامدـق 
رد تسا . قولخم  تیـشم  هک  دوش  یم  موـلعم  دـنتفگ :  4، ۀَئیِـشَْملِاب َءاَیْـشَْألا  َقَلَخ  َُّمث  اَهِـسْفَِنب  َۀَئیِـشَْملا  ُهَّللا  َقَلَخ  دیامرف : یم  هک  تیاور  نیا 

تاذ زا  هک  تسا  هدرک  قـلخ  شدوـخ  تاذ  رد  ار  یمـسا  هدرک و  قـلخ  شدوـخ  يارب  ییاـه  مسا  ادـخ  هک  تـسا  هدـمآ  تاـیاور  یـضعب 
نآ يانعم  و  تسین ، یفـسلف  حالطـصا  هب  یفرع و  يانعم  هب  قلخ  ریبعت  اج  نیا  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  دوش . یمن  جراخ  شدوخ 

، دـشاب هنوگ  نیا  رگا  وـش ! دوـجوم  مسا  يا  تفگ : نآ  هب  هک  تسا  یقوـلخم  هداد  رارق  شدوـخ  يارب  ادـخ  هک  یمـسا  نیا  هک  تسین  نیا 
رد قلخ  مییوگب  هک  دشاب  نیا  رت  بسانم  دیاش  هک  منک  یم  ضرع  هجو  کی  ناونع  هب  درک ؟ دوجوم  ار  مسا  نآ  هچ  اب  هک  دوش  یم  لاؤس 

نادنمشیدنا یخرب  فرط  زا  یطلغ  رادنپ  زاب  ملاع  تقلخ  هرابرد  تسا . هولج »  » يانعم هب  تسا  یهلا  تاذ  صوصخم  هک  یمـسا  نآ  دروم 
تاذ دنکن . قلخ  تسناوت  یمن  ادخ  ینعی  تسا ؛ ربج  یعون  ادخ  زا  ملاع  شیادیپ  : » دنتفگ یم  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدش  حرطم  میدق 
يربج هللااب  ذایعلا  یلاعت  كرابت و  یهلا  تاذ  زا  ملاع  شیادیپ  ینعی  درادـن ؛» یـشقن  اج  نیا  رد  تیـشم  هدارا و  دراد و  اضتقا  ار  قلخ  ادـخ 

دهد یم  دای  ربمغیپ  هب  تسا . هتسباو  یهلا  تیشم  هب  زیچ  همه  هک  دنراد  دیکأت  تدش  هب  تایاور  تایآ و  طلغ ، رادنپ  نیا  لباقم  رد  تسا .
ینید بادآ  زا  5 و  (، ُهَّللا ءاَشَی  نَأ  اَّلِإ  اًدَغ *  َِکلَذ  ٌلِعاَف  یِّنِإ  ٍءْیَِشل  ََّنلوُقَت  َالَو   ) هللاءاش نا  وگب : یهد  ماجنا  ار  يراک  یهاوخ  یم  یتقو  هک 
نآرق رد  یتح  دریگ ؛ یمن  ماجنا  ادخ  تیـشم  یب  يراک  چـیه  هک  دـشاب  نیا  نامبلق  رد  مییوگب و  هللاءاش  نا  يراک  ره  رد  هک  تسا  نیا  ام 

ادخ درادن .» ناکما  ادخ  تیـشم  یب  مه  امـش  تیـشم  یتح  ؛6  ُهَّللا ءاَشَی  نَأ  اَّلِإ  َنوُؤاَـشَت  اَـمَو  : » تسا هدومرف  هدرب و  راـک  هب  یفیطل  ياـنعم 
دیاش دنک . یمن  ادیپ  ققحت  وا  هدارا  تیشم و  یب  ملاع  رد  يزیچ  چیه  راک و  چیه  هک  میـسانشب  هنوگ  نیا  ار  ادخ  ام  هک  دراد  دیکأت  یلیخ 
انعم کی  هب  دـنور  یم  راک  هب  رگید  مه  ياـج  هب  یتقو  اـما  دـنک ؛ قرف  مه  اـب  ناـشیانعم  دـنوش  یم  لامعتـسا  مه  اـب  یتقو  هدارا  تیـشم و 
ییاج نآ  مینادن . هتـسب  تسد  هجو  چیه  هب  ار  ادخ  ام  هک  دراد  دیکأت  نآرق  تسا . هدـش  دـیکأت  یلیخ  ءاش  هملک  يور  لاح  ره  هب  دنتـسه .

نآ تسه و  تلع  يارب  رگید  ءزج  کـی  هک  نیا  زا  میلفاـغ  تسا ، دوـجوم  هماـت  تلع  تسا و  یمتح  ياـضق  هک  مینک  یم  ناـمگ  اـم  هـک 
ادخ رگید  دش و  هتسب  تسد  ادخ  هک  مینک  رکف  ام  دیابن  یلاح  چیه  رد  دروخ . یم  مه  هب  اه  نیا  همه  دهاوخب  وا  رگا  تسا ؛ ادخ  تساوخ 

میدق هاوخ  تسه ، تاقولخم  همه  رد  ادخ  تیشم  هب  یگتسباو  نیا  تسین . ادخ  رگید  هک  هتسب  تسد  يادخ  دهدب ! يرییغت  دناوت  یمن  مه 
اَذِإَف دیامرف : یم  نآرق  تسادخ . هدارا  مسجت  انعم  کی  هب  ادخ و  هدارا  هب  هتسباو  یقولخم  ره  دوجو  يدام . ای  دشاب  درجم  ثداح ، ای  دشاب 
ادخ دریگ و  رارق  اضق  قلعتم  هک  دـشاب  يرما  دـیاب  لوا  مییوگب : هک  دـنک  یم  اضتقا  ظفل  رب  دومج   7. ُنوُکَیَف نُک  َُهل  ُلوُقَی  اَمَّنِإَف  اًْرمَأ  یَـضَق 

. تسا مامت  راک  دیسر  اضق  هب  یتقو  اضق . دعب  ریدقت و  هب  دسر  یم  ات  هدارا  دعب  تیـشم و  دعب  نذا ، سپـس  دشاب ، هتـشاد  ملع  لوا  دیاب  مه 
: دـیوگ یم  هدـش  یهلا  ياضق  لومـشم  هک  يدوجوم  نآ  هب  ُنوُکَیَف ، نُک  َُهل  ُلوُقَی  درک ، مامت  ار  راـک  یتقو  درک . ماـمت  ار  راـک  ینعی  اـضق 
؛ دوش رداص  ادخ  زا  یلوق  دیاب  سپ  شاب ! دیوگب : نآ  هب  دیاب  دنک ، دوجوم  ار  يزیچ  دـهاوخ  یم  هک  الاح  دوش . یم  دوجوم  مه  نآ  شاب !

ریغ ای  دنتسه  ادخ  اه  نیا  دوش : یم  لاؤس  لاح  دشاب . دیاب  اهزیچ  نیا  ادخ  تاذ  زا  ریغ  سپ  دوش . یم  دوجوم  رما  نآ  طیارـش  نیا  عمج  اب 
؛ دوبن ثداح  دوب  ادـخ  مالک ، نیا  رگا  دوش . یم  دوجوم  ادـخ  نتفگ  اب  مالک  نیا  و  شاب ! دـیوگ : یم  ادـخ  تسین ؛ مـالک  هک  ادـخ  ادـخ ؟
هب دیاب  دـنک  قلخ  ار  مالک  نیا  دـهاوخ  یم  ادـخ  یتقو  قولخم . نیا  هب  دوش  یم  مالک  لقن  تسا ، قولخم  رگا  تشاد . دوجو  هشیمه  هکلب 

نیا شاب ! دیوگب : تیاهن  یب  ادخ  دیاب  قلخ  کی  يارب  سپ  دـیآ . یم  مزال  لسلـست  ًاّرَج و  ُّملَه  روط  نیمه  و  شاب ! دـیوگب : مه  مالک  نیا 
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یم تسه و  ادـخ  هک  نیا  زا  ریغ  دـیوگب : نایب  نیا  اب  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  میباـی  یم  مینک  تقد  یتقو  اـما  تسا . ظـفل  رب  دومج  ياـضتقا 
َیلِإ ْمِهِّبَر  ِنْذِإـب   ) دـنک یم  تیادـه  ادـخ  نذا  هب  نآرق  دـیامرف : یم  نآرق  تسین ؛ يزیچ  هب  جاـیتحا  رگید  دـیآ ، دوجو  هب  رما  نیا  دـهاوخ 
لوا ادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  يانعم  ایآ  شدوخ ؛ نذا  هب  دـنک  یم  تیادـه  ادـخ  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  يانعم   8 ؛) ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطاَرِص 

اج نآ  لثم  درادن ؟ یـسک  نذا  هب  جایتحا  ادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  هن  ای  ار ؟ تیاده  نآ  نذا  نیا  هلیـسو  هب  دعب  دنک و  داجیا  ار  ینذا  دیاب 
جایتحا ینعی  مدوخ  نذا  هب  مدوخ ! نذا  هب  دیوگ : یم  باوج  رد  وا  و  يداد ؟ ماجنا  یسک  هچ  نذا  هب  ار  راک  نیا  دنـسرپ : یم  یـسک  زا  هک 

یم راک  هب  مه  ییالقع  یفرع و  تارواحم  رد  ریبعت  نیا  مراد ! جایتحا  مدوخ  نذا  هب  هک  تسین  نیا  فرح  نیا  يانعم  مرادن ؛ یـسک  نذا  هب 
َۀَئیِشَْملا ُهَّللا  َقَلَخ  تسا : هدمآ  تیاور  رد  هک  نیا  درادن . یـسک  نذا  هب  جایتحا  ادخ  ینعی  دنک ، یم  تیاده  دوخ  نذا  هب  ادخ  هک  نیا  دور .

. درادن قلخ  هب  یجایتحا  تیشم  شیادیپ  ینعی  هچ ؟ ینعی  دنک ، یم  قلخ  شدوخ  اب  ار  تیشم  اما  دنک ؛ یم  قلخ  تیشم  اب  ار  ءایشا  اَهِسْفَِنب ؛
نذا نآ  هیاس  رد  دعب  دنک و  داجیا  ینذا  دیاب  ًاعقاو  هک  تسین  نیا  شیانعم  دنک ، یم  تیاده  ای  دنک  یم  قلخ  شدوخ  نذا  هب  ار  ملاع  ادـخ 

هک تسا  نیا  رگید  لاؤس  درادن . هطـساو  هب  جایتحا  تیـشم  شیادیپ  هک  تسا  نیا  ام  مهف  دـح  رد  نآ  يانعم  هکلب  دـهد ! ماجنا  ار  شراک 
یتاذ تافص  دنوش . یم  تاذ  نیع  مینادرگرب ، تبحم  يانعم  هب  ار  تیشم  هدارا و  رگا  تاذ ؟ زا  جراخ  ای  دنا  تاذ  نیع  ایآ  هدارا  تیـشم و 

شدوخ و تاذ  هب  تبـسن  یهلا  بح  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  تسا . هدـش  رکذ  یمالک  ياه  باتک  رد  هک  یتافـص  نآ  هب  تسین  رـصحنم 
نآرق رد  دنوش . یم  تاذ  تافص  زا  مه  تیـشم  هدارا و  دشاب ، بح  يانعم  هب  تیـشم  هدارا و  و  تسادخ ، تاذ  نیع  تاذ ، راثآ  هب  تبـسن 

ود يور  رب  مالک  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  . 9( َةَرِخآلا ُدیُِری  ُهّللاَو  اَْینُّدلا  َضَرَع  َنوُدـیُِرت  تسا ( هدـمآ  بح  يانعم  هب  هدارا  مه 
عادـبالا وحن  یلع  اهقلخ  ینعی  تسا ؛ یعادـبا  شدوجو  هدوبن و  یلبق  هدام  زا  ملاع  عومجم  شنیرفآ  هک  نیا  لوا  دـننک ؛ یم  دـیکأت  بلطم 

دنک قلخ  ار  هچ  ره  دنک . یم  راک  دوخ  تیـشم  اب  هشیمه  تسین و  هتـسب  تسد  هجو  چیه  هب  ادـخ  هک  نیا  مود  یحالطـصا .) يانعم  هب  هن  )
. هلآ دمحم و  یلع  هللا  یلصو  تسا . هتسباو  وا  تیشم  هب  زاب  تیاهن ، یب  هچ  دشاب و  هاتوک  شرمع  هچ 

اه تشون  یپ 

23 و فهک ،  . 5 ج4 ص145 . راونالاراحب ،  . 4 . 179 فارعا ،  . 3 . 30 ءایبنا ، . 2 ج29 ص220 . راونالاراحب ، ص27 و  ءاسنلا ، تاغالب  . 1
.67 لافنا ،  . 9 . 1 میهاربا ،  . 8 . 68 رفاغ ، 35 و  میرم ، 47 و  نارمع ، لآ  117 و  هرقب ،  . 7 . 29 ریوکت ، 30 و  ناسنا ،  . 6 . 24

شنیرفآ فده 

قالطالا یلع  راتخم  دنوادخ ؛

میتخادرپ بلطم  نیا  هب  لـبق  هسلج  رد  ؛1  اَهِریِوْصَت ِیف  َُهل  ٍةَِدئاَف  َال  َو  اَِهنیِوْکَت ، َیلِإ  ُْهنِم  ٍۀَـجاَح  ِْریَغ  ْنِم  ِِهتَّیِـشَِمب ، اَهَأَرَذ  َو  ِِهتَرْدـُِقب ، اَهَنَّوَک  ... 
یهلا تیـشم  تساوخ و  بوچراچ  رد  ملاع  نیا  رد  زیچ  همه  تسا و  يرایتخا  ملاـع ، قلخ  هلمج  زا  شلاـعفا ، هب  تبـسن  یهلا  تیلعاـف  هک 
لیبق زا  ینیوکت  روما  رد  هچ  دـنک ، فیـصوت  یهلا  تیـشم  هب  طونم  ار  زیچ  همه  هک  دراد  یبیجع  رارـصا  دـیجم  نآرق  اذـل  دوش ؛ یم  عقاو 

تیشم نذا و  هب  دیاب  تاعیرشت  لصا  مه  دیامرف : یم  نآرق  یعیرشت ، روما  رد  یعیرشت . روما  رد  هچ  رمع و  لوط  يزور و  یگنت  تعسو و 
امش هب  ادخ  ؛2  َنوُرَتْفَت ِهّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهّللآ  ُْلق  : » دـیامرف یم  دـننک  یم  مالعا  لالح  ای  مارح  ار  يزیچ  يا  هدـع  یتقو  دـشاب و  یهلا 
اَمَو : » دیامرف یم  دناد و  یم  یهلا  تیشم  هب  هتـسباو  ار  تاعیرـشت  هب  لمع  مه  و  دیدنب ،»؟ یم  ارتفا  ادخ  رب  ای  دییوگب  ار  اه  نیا  هداد  هزاجا 

لاـعفا تاـیح ، گرم و  رب  هوـالع  تسین ». جراـخ  ادـخ  تیـشم  هریاد  زا  امـش  ندروآ  ناـمیا  یتح  ؛3  ِهّللا ِنْذِإـِب  ـَّالِإ  َنِمُْؤت  نَأ  ٍسْفَِنل  َناَـک 
رارق دیکأت  دروم  فیرش  هبطخ  نیا  هاتوک  تارابع  نیا  رد  هک  یمهم  هتکن  ساسا  نیا  رب  تسادخ . تیشم  نذا و  هب  هتسباو  مه  ام  يرایتخا 
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یم راک  هب  دوجوم  کی  ریثکت  دروم  رد  ًالومعم  أرذ »  » هملک هتیشمب .) اهأرذ   ) تسادخ تیشم  هب  ملاع  نیا  شنیرفآ  هک  تسا  نیمه  هتفرگ 
یم شخپ  نیمز  يور  رب  ار  تادوجوم  هک  تسادخ  ؛4  ِماَْعنَألاَو ِثْرَْحلا  َنِم  َأَرَذ  : » دیامرف یم  نآرق  لسانت . دلاوت و  هار  زا  ریثکت  لثم  دور ؛

. درادن ادخ  تیـشم  هدارا و  هب  یطبر  رگید  تسا و  هدش  جراخ  ادخ  تسد  زا  راک  نیا  ردام  ردپ و  قلخ  زا  دعب  دـینکن  نامگ  ینعی  دـنک ؛»
یـصاصتخا و ياه  هار  تازجعم ، لثم  مه  یهاگ  تسا . هداد  رارق  ملاع  رد  ادخ  هک  دنیآ  یم  دوجو  هب  ییاه  تنـس  قبط  ملاع  ياه  هدیدپ 
زا رایتخا  تیاهن  درادن ، يرهق  يربج و  راک  چیه  ادخ  دنک و  یم  ادیپ  ققحت  ادخ  تیشم  اب  ملاع  نیا  رد  زیچ  همه  هک  لاح  دراد . ییانثتسا 
رد ام  رایتخا  تسین . ام  رایتخا  رد  زیچ  همه  اذـل  دراد ؛ دوجو  يربج  یلماوع  ناسنا ، هلمج  زا  راتخم  تادوجوم  ریاس  راک  رد  تسادـخ . ِنآ 

تسا و هداد  رارق  ادخ  ار  لماوع  نیا  دشاب . هتـشادن  مهـس  مه  مدص  کی  دـیاش  دـنراد ، شقن  ام  راک  رد  هک  یللع  بابـسا و  عومجم  نایم 
، طرـش چیه  دراد ؛ دوجو  انعم  مامت  هب  لاعتم  يادخ  راک  رد  رایتخا  اما  دریگ . یم  ار  اه  نآ  دـهاوخب  مه  تقو  ره  تسین و  ام  رایتخا  تحت 

. تسادخ ِنآ  زا  یقیقح  رایتخا  اذل  درادن ؛ دوجو  ادخ  راک  يارب  یعنام  ای  دیق 

ناسنا لاعفا  رد  ییاغ  تلع 

یم ام  ًالثم  میـشاب ؛ هتـشاد  يا  هزیگنا  هک  میهد  یم  ماجنا  ار  يراک  ینامز  مینیب  یم  مینک  یم  لیلحت  ار  ناـمدوخ  راـک  اـه  ناـسنا  اـم  یتقو 
يرایتخا لعف  مینک . یم  ادـیپ  ندروخ  اذـغ  هزیگنا  مینک  یم  یگنـسرگ  ساـسحا  هک  یتقو  اـما  میروخن ؛ میناوت  یم  میروخب و  اذـغ  میناوت 

ار يزاین  دوش ، يررـض  عنام  دـشاب ، هتـشاد  یعفن  هک  دریگ  یم  ماجنا  یتروص  رد  يرایتخا  راـک  تسا . هدـننک  نییعت  لـماع  کـی  دـنمزاین 
یم میرادن و  ار  ریخ  نآ  نوچ  ام  دورب . نآ  غارـس  ناسنا  ات  دشاب  هتـشاد  يریخ  دـیاب  هملک  کی  رد  دـنک ؛ فرطرب  ار  یجنر  ای  دـنک  نیمأت 

ار نآ  تسا و  يریخ  ام  يارب  يریس  هک  تسا  نیا  يارب  میور  یم  اذغ  غارـس  رگا  میور . یم  راک  نآ  غارـس  مینک  لیـصحت  ار  نآ  میهاوخ 
میریگ یم  رظن  رد  ام  هک  هچنآ  مینک . ادیپ  میرادن  هک  ار  يزیچ  میهاوخ  یم  يرایتخا  راک  اب  ینعی  میوش ؛ ریـس  ات  میروخ  یم  اذغ  میرادن ؛

: دنیوگ یم  یضعب  لاح  دنیوگ . یم  ییاغ  تلع  نآ  هب  یفـسلف  حالطـصا  رد  هک  تسا  راک  نآ  زا  ام  فده  میـسرب ، نآ  هب  لعف  ماجنا  اب  ات 
نآ هب  هقالع  : » میوگ یم  رت  ینامدوخ  نم  تسا . ییاغ  تلع  نآ ، هب  قوش  دـنیوگ : یم  رگید  یخرب  تسا و  ییاغ  تلع  فدـه  نآ  هب  ملع 

.« تسا ییاغ  تلع  فده 

یهلا لاعفا  رد  ییاغ  تلع 

، تشاد یفدـه  رگا  ریخ ؟ ای  تشاد  یفدـه  راک  نیا  زا  درک ، قلخ  ار  ملاع  دوخ  رایتخا  اب  هک  دـنوادخ  اـیآ  دوش : لاؤس  تسا  نکمم  لاـح 
ًالصا درادن . یفده  ًالصا  ادخ  دنا : هتفگ  یخرب  دسرب ؟ نآ  هب  راک  نیا  نداد  ماجنا  اب  دهاوخ  یم  هک  درادن  ار  يزیچ  هچ  تسیچ ؟ شفده 

ار ملاع  ادخ  دنا : هتفگ  یضعب  دوش . یم  حرطم  تاقولخم  رد  فده  ضرغ و  تسا . طلغ  ادخ  هب  ییاغ  تلع  ضرغ و  فده ، نداد  تبسن 
لامک ای  تیاـضر  ادـخ  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  همزـال  دربب . يا  هدـیاف  دوخ  هک  نیا  يارب  هن  دـناسرب ، نارگید  هب  يا  هدـیاف  اـت  درک  قلخ 

ار يا  هدیچیپ  ثحب  یمالـسا  نافوسلیف  دراد ! جایتحا  ادخ  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  يانعم  دسرب . نآ  هب  دهاوخ  یم  درادن و  ار  شناگدـنب 
تلع تادرجم ، همه  رد  هکلب  لاعتم  يادـخ  هراـبرد  دـنیوگ : یم  ناـشیا  میوگ ؛ یم  هلمج  کـی  رد  ار  شا  هجیتن  نم  هک  دـنا  هدرک  حرطم 
ینعی تسا ، ییاـغ  تلع  شدوـخ  يارب  شدوـخ  دوـش  یم  هتفگ  یتـقو  اـیآ  تسیچ ؟ نخـس  نیا  ياـنعم  تسا . یکی  یلعاـف  تلع  ییاـغ و 
تیاغ نآ  هب  راتخم  دوجوم  هک  تسا  يا  هقـالع  نآ  عقاو  رد  ییاـغ  تلع  هدـنب  رظن  هب  دـسرب ؟ شدوخ  هب  دـهاوخ  یم  درادـن و  ار  شدوخ 
يارب دـنک . یم  قرف  فلتخم  تادوجوم  رد  نتـشاد  تسود  اما  تسا ؛ يرایتخا  راک  ماجنا  هزیگنا  نتـشاد  تسود  رت ، عماـج  ریبعت  هب  دراد ؛

دراد و تسود  ار  ریخ  یبوخ و  ادـخ  تسوا . تاذ  نیع  یتاذ ، تافـص  ریاـس  لـثم  هک  درک  ضرف  یتسود  یعون  ناوت  یم  لاـعتم  دـنوادخ 
ام یهاـگ  دوش . یم  بولطم  وا  يارب  عبتلاـب  مه  نآ  دـنک  سکعنم  ار  وا  ریخ  زا  يا  هبترم  هک  يزیچ  لاـح  تسا ؛ شدوخ  تاذ  قلطم ، ریخ 
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، دیـشاب هتـشاد  تسود  یلیخ  ار  یـسک  امـش  یتقو  رگید . يزیچ  هب  شباستنا  رطاخ  هب  یهاـگ  میراد و  تسود  شدوخ  رطاـخ  هب  ار  يزیچ 
سکع نیا  اریز  دـیراد ؛ تسود  مه  ار  نآ  تسین  شیب  يذـغاک  هکت  سکع ، نآ  هک  نـیا  اـب  تـشاد . دـیهاوخ  تـسود  مـه  ار  شـسکع 

ام دـیراد . تسود  عبتلاب  مه  ار  تسا  بستنم  وا  هب  هچنآ  ره  سکع و  نیا  دـیراد  تسود  ار  وا  هک  یمادام  ات  دـهد . یم  شیامن  ار  تسود 
بولطمام يارب  مه  اه  نآ  تهج  نآ  زا  دراد و  باستنا  بوبحم  هب  نوچ  میسوب  یم  ار  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترـضح  مرح  راوید  رد و 

وا تسین . رت  ینتـشاد  تسود  ادخ  زا  زیچ  چـیه  تسا . شدوخ  تاذ  دراد  شزرا  ًاتلاصا  ادـخ  يارب  هچنآ  تسا . تبحم  تیـصاخ  نیا  دـنا .
. تسادـخ تاذ  اهزیچ  نیرت  ینتـشاد  تسود  سپ  دراد ؛ وا  زا  دراد  یلامک  ره  مه  سک  ره  دراد و  لمکا  دـشا و  وحن  هب  ار  تالامک  همه 
وا يارب  دـهد  ناـشن  ار  ادـخ  دـناوتب  رتشیب  هک  يزیچ  ره  دراد . تسود  عبتلاـب  مه  ار  دوخ  راـثآ  اذـل  دراد ؛ تسود  ار  شدوخ  ًاـتلاصا  ادـخ 
هک یناسک  نوچ  َنیِرِّهَّطُْملا و ؟ ...  ُّبُِحی  َنِیباَّوَّتلا ، ُّبُِحی  َنیِِرباَّصلا ، ُّبُِحی  ُهّللا  دـیوگ : یم  نآرق  رد  ررکم  دـنوادخ  ارچ  تسا . رت  بولطم 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  سدقم  دوجو  ینعی  لمکا  ناسنا  دنـشاب . ادخ  هاگ  هولج  هنییآدنناوت و  یم  رتشیب  دنوش  یم  تافـص  نیا  دـجاو 
هللا بیبـح  وا  دـهد . ناـشن  ار  ادـخ  دـناوت  یم  زیچ  همه  زا  شیب  وا  تافـص  وا و  دوجو  نوچ  تسادـخ ؛ يارب  ناگدـنب  نیرت  بوبحم  هلآو 

ءایبنا و راهطا ، همئا  دـهد . ناـشن  قلخ  رد  ار  ادـخ  تافـص  دـناوت  یم  همه  زا  رتهب  تسا و  رتشیب  همه  زا  شتـالامک  تاریخ و  نوچ  تسا ؛
یهاگ ام  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  رگید  هتکن  دنتـسه . روط  نیمه  ناشتالامک  بتارم و  فالتخا  بسح  رب  ادـخ  يایلوا 

کی رتخد  اب  دـهاوخ  یم  یناوج  ًالثم  میهد ؛ ماجنا  يدایز  ياهراک  دـیاب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  مینیب  یم  یلو  میراد  تسود  ار  يزیچ  کی 
راـک بسک و  مه  لوپ ، مه  دـیاب  دـنک  جاودزا  رتخد  نیا  اـب  دـهاوخب  رگا  دـنیب  یم  دـنک . جاودزا  يراد  مسر  مسا و  دـنمتورث و  هداوناـخ 

دهاوخ و یم  ار  رتخد  نآ  اب  جاودزا  ًاتلاصا  وا  دنک . مهارف  ار  اه  نیا  همه  دریگ  یم  میمصت  دشاب . هتشاد  یبوخ  تالیصحت  مه  دنموربآ و 
دراد ار  ادخ  هناخ  هب  نتفر  يوزرآ  هک  یسک  تسا . قوشعم  هب  ندیسر  همدقم  نوچ  دهد  یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  تسا . همدقم  همه  هیقب ،

مه اه  نآ  همه  دنک . مهارف  ار  تامدقم  ریاس  دنک  یم  یعس  روط  نیمه  دنک و  نیمأت  ار  رفس  نیا  هنیزه  ات  دور  یم  یلالح  بسک  لابند  هب 
زیچ دنچ  ای  ود  ناوت  یم  تفرگ . یمن  ماجنا  اهراک  نیا  دوبن  نآ  رگا  يرتزیزع ! ءیـش  رطاخ  هب  اما  دنا ، ینتـشاد  تسود  همه  دنا ؛ بولطم 

بولطم ًاتلاصا  ادخ  هناخ  ترایز  جح ، رد  دنشاب . هتـشاد  یعرف  هبنج  هیقب  دشاب و  هتـشاد  تلاصا  زیچ  کی  تشاد ؛ تسود  مه  لوط  رد  ار 
زا یکی  اما  دـنا ؛ بولطم  ود  ره  دـنرادن  یمحازت  مه  اب  نوچ  ود  نیا  تسا . بولطم  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  ترایز  اـما  تسا ؛

يادخ بولطم  نیلوا  دراد . يوناث  هبنج  یکی  دنتسین و  تیبولطم  دح  کی  رد  ود  ره  اما  دنا ؛ فده  ود  تسا . يرگید  عرف  عقاو  رد  اه  نآ 
مه رخآ  ات  هدوب  اهنت  لوا  زا  ادـخ  درب . یمن  یجنر  چـیه  مه  ییاهنت  زا  وا  درادـن . يدوبمک  چـیه  هک  تسا  شدوخ  تاذ  لصا ، رد  لاـعتم 

اَذ اَی  تسا : هدـمآ  دوش ، هدـناوخ  تقد  اب  هک  دراد  اج  تسا و  يا  هدـنزرا  رایـسب  تراـیز  هک  نینمؤملا  ۀـمئا  هعماـج  تراـیز  رد  تساـهنت .
َْکنِم ٍۀَناَِعتْـسِال  َال  َو  ِِهنیِوْکَت  ِیف  ََکل  ْتََدب  ٍۀَـجاَح  َال  َو  َكُْریَغ  َال  ْذِإ  َْکیَلَع  ْتَلَخَد  ٍۀَـشْحَِول  َال  ُهَتْعَدَْـتبا ...   ... َملاَْعلا اَْهنَع  َرَدَـص  ِیتَّلا  ِةَرْدـُْقلا 
شدوخ هب  ملع  هجوت و  دنک  یم  یضار  ار  وا  هک  يزیچ  نیرتهب  ؛5  ْعنُّصلا َنِم  ٌِنئَاب  َکَّنَِأب  َْکیَلَع  اًلِیلَد  َنوُکَِیل  ُهَتْأَْشنَأ  َْلب  ُهَدَْعب  ُُقلَْخت  اَم  یَلَع 

نیرت لـماک  نتـشاد  زا  هک  تسا  یجاـهتبا  دراد ، شدوـخ  تاذ  هب  تبـسن  هک  یجاـهتبا  زا  دـعب  تسا . جاـهتبا  هـبترم  نیرتـالاب  نـیا  تـسا .
ریاس ناشیا  زا  دعب  نینموملاریما و  ارهز و  ترـضح  دعب  دنراد و  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  لوا  هجرد  رد  هک  دراد  شتاقولخم 
ادیپ ققحت  شدوخ  يارب  ییاه  هنییآ  تشاد  تسود  نوچ  درک  قلخ  ار  ملاع  ادخ  برقالاف . برقالا  دعب  نیعمجأ و  مهیلع  هللا  تاولص  همئا 

وت دوبن  یلع  رگا  مدرک و  یمن  قلخ  ار  ملاع  يدوبن  وت  رگا  هللا  لوسر  ای  : » دیامرف یم  هک  دشاب  حیحص  یسدق  ثیدح  نیا  دنس  رگا  دننک .
یم لاعتم  يادـخ  یتقو  هک  تسا  نیا  نآ  مهف  لـباق  هیجوت  مدرک » یمن  قلخ  ار  امـش  زا  کـی  چـیه  دوبن  همطاـف  رگا  مدرک و  یمن  قلخ  ار 

نامز ماما  دنک . ادیپ  ققحت  يا  هتـسویپ  هلـسلس  دیاب  دننک ، ادـیپ  ققحت  دـنراد ـ  هک  یبتارم  فالتخا  اب  مرکا ـ  ربمایپ  ریاظن  لاثما و  دـهاوخ 
هتـشاد مناخ  سجرن  لثم  يردام  مالـسلا و  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  لثم  يردپ  هک  دیآ  دوجو  هب  دـناوت  یم  یتقو  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

یمن ادیپ  ققحت  مالسلا  مهیلع  ناماما  دوبن ، اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  رگا  اهیلع . هللا  مالس  ارهز  ترـضح  هب  دسرب  ات  روط  نیمه  دشاب ؛
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نآ دـنام . یقاب  راهطا  همئا  تکرب  هب  مالـسا  دـنام . یمن  یقاب  ناشیا  تلاـسر  مرکا و  ربمغیپ  رون  دـندوبن  مالـسلا  مهیلع  همئا  رگا  دـندرک و 
میناد یم  ًاعطق  امکتقلخ . امل  ۀمطاف  الول  دیامرف : یم  اذل  تساهیلع ؛ هللا  مالس  ارهز  ترـضح  دهد  یم  دنویپ  مه  هب  ار  اه  نیا  هک  يا  هتـشر 

نیا تفگ : دوش  یم  اما  تسارهز ؛ ترـضح  دوجو  عرف  ربمغیپ  دوجو  تفگ : دوش  یمن  تسا . رتالاب  اـه  نآ  همه  زا  مرکا  ربماـیپ  ماـقم  هک 
مه هب  ار  هعومجم  نیا  دناوت  یم  هک  تساهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  تسا و  هتـسویپ  مه  هب  هعومجم  نیا  تسادخ و  بولطم  هعومجم ،

ات دوبن  يزیچ  دقاف  ادخ  مییوگ : یم  درک ؟ قلخ  هچ  يارب  ار  ملاع  ادخ  دنـسرپب : ام  زا  رگا  هدش  حرطم  ثجابم  هب  هجوت  اب  لاح  دهد . دنویپ 
قلخ مه  ار  بیـس  يوب  نآ  لابند  هب  دنک ؛ یم  قلخ  ار  یبیـس  ادخ  دـشاب . هتـشاد  زاین  قولخم  نآ  تسا  نکمم  اما  دربب ؛ یعفن  ملاع  قلخ  اب 

هن دشاب ؛ نآ  هب  مئاق  ات  دشاب  يرهوج  کی  هک  نیا  هب  دراد  جایتحا  هک  تسوب  نآ  دـشاب . یبیـس  هک  تسه  یتقو  بیـس  يوب  اما  دـنک ؛ یم 
وا لعاف . تیلعاف  طرش  هن  تسا  لباق  تیلباق  طرش  وا . هضافا  طرش  هن  تسا  قولخم  نیا  ققحت  طرش  نیا  دشاب . هتشاد  جایتحا  ادخ  هک  نیا 
یم لصاح  عبتلاب  تاقولخم  نیرت  لماک  هب  بح  بح ، نآ  زا  دراد ؛ تسود  ار  شدوخ  ًاتلاصا  نوچ  درک  قلخ  ار  ملاع  هکلب  درادـن ؛ يزاین 
قلخ ربمغیپ  يارب  ار  ملاع  تفگ : ناوت  یم  تسادـخ ، هب  تادوجوم  نیرت  کیدزن  نیرت و  لـماک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  دوش و 

تمکح رب  تلالد  دنناوتب  هک  دنا  بولطم  يا  هزادنا  نامه  هب  مه  اه  نآ  دراد . تسود  دراد  هک  يریخ  هزادنا  هب  ار  يزیچ  ره  وا  هتبلا  درک ؛
سدقم دوجو  ام و  نیب  تسا  هلصاف  ردق  نآ  اما  دراد ؛ تسود  ار  شتاقولخم  همه  ادخ  دنـشاب . هتـشاد  یهلا و ...  ملع  یهلا ، تمظع  یهلا ،

هکلب تسین ؛ فراعت  کی  اهنت  نیا  درادن . ییاهب  اه  نآ  ربارب  رد  ملاع  همه  تسین . سایق  لباق  هک  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  مرکا و  ربمغیپ 
. تسا ناشدوخ  شیامرف 

منهج تقلخ  زا  فده 

باختنا ناکما  مه  دـشاب و  بوخ  هار  باختنا  ناکما  مه  هک  دوش  مهارف  يا  هنوگ  هب  هنیمز  دـیاب  دوش ، قلخ  راـتخم  دوجوم  تساـنب  یتقو 
تقایل یـسک  دوش . مهارف  رایتخا  هنیمز  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  دـیاب  مه  نآ  سکع  هار  یلاـع ،  تاـماقم  هب  ندیـسر  هار  رب  هوـالع  دـب . هار 

انعم باختنا  دشاب  هتـشاد  دوجو  هار  کی  اهنت  رگا  دشاب . هتـشاد  دوجو  مه  منهج  هب  نتفر  ناکما  وا  يارب  هک  دنک  یم  ادیپ  ار  نتفر  تشهب 
يراتخم دوجوم  دوبن  انب  رگا  تسا . بولطم  ضرعلاب  هار  نآ  دوجو  تروص  نیا  رد  دشاب . هتشاد  دوجو  مه  منهج  هار  دیاب  نیاربانب  درادن .

نوچ تسا . هدرک  قلخ  شدوخ  ياـیلوا  ناـمه  رطاـخ  هب  ضرعلاـب  مه  ار  منهج  درک . یمن  قـلخ  مه  ار  منهج  ادـخ  دوـش ، قـلخ  ملاـع  رد 
؛ دـشاب هتـشاد  دوجو  هار  ود  دـیاب  يرایتخا ، تادابع  ققحت  يارب  تسا و  نکمم  ناش  يرایتخا  تادابع  هیاس  رد  لاـمک  هب  اـه  نآ  ندیـسر 

هطقن نآ  دوش و  یهتنم  يا  هطقن  هب  دیاب  مه  ادخ  ریغ  هار  دوش . یم  یهتنم  تشهب  هب  ادخ  هار  ادخ . ریغ  هار  هار ، کی  ادـخ و  هار  هار ، کی 
. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلصو  دوش . یم  بولطم  ضرعلاب  منهج  سپ  تسا . منهج 

اه تشون  یپ 

ج99 راونـالاراحب ،  . 5 . 136 ماـعنا ،  . 4 . 100 سنوـی ،  . 3 . 59 سنوـی ، . 2 ص220 . ج29  راونـالاراحب ، ص27 و  ءاـسنلا ، تاـغالب   . 1
یم ارچ  هک  دـنریگ  یم  داریا  هفـسالف  هب  هک  یناـسک  تسا ؛ هدـش  هدافتـسا  رودـص  ریبـعت  زا  ملاـع  تقلخ  يارب  تاریبـعت  نیا  رد  ص167 .

. تسا هدمآ  یتاریبعت  نینچ  مه  تایاور  رد  هک  دننادب  دیاب  تسا ، هدش  رداص  ادخ  زا  ملاع  دییوگ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  نخس  رد  شنیرفآ  فادها 

هتشذگ ثحابم  هصالخ 
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َو ِِهتَعاَط ، یَلَع  ًاهِیْبنَت  َو  ِِهتَمْکِِحل ، ًاتِیْبثَت  اَّلِإ  اَهِریِوْصَت ، ِیف  َُهل  ٍةَِدئاَف  َال  َو  اَِهنیِوْکَت ، َیلِإ  ُْهنِم  ٍۀَجاَح  ِْریَغ  ْنِم  ِِهتَّیِـشَِمب ، اَهَأَرَذ  َو  ِِهتَرْدـُِقب ، اَهَنَّوَک  ... 
ًةَداَیِذ ِِهتَیِـصْعَم ، یَلَع  َباَقِْعلا  َعَضَو  َو  ِِهتَعاَط ، یَلَع  َباَوَّثلا  َلَعَج  َُّمث  ِِهتَوْعَِدل ، ًازاَزْعِإ  َو  ِِهتَّیِرَِبل ، ًادُّبَعَت  َو  ِهتَِّیبُوبُر  یَلَع  ًۀـَلالد  و  ِِهتَرْدـُِقل ، ًاراَهْظِإ 

ترابع اب  هک  میدیسر  اج  نیا  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  زا  یتارقف  حیـضوت  نایب  رد  ِهتَّنَج ؛ َیلِإ  ْمُهل  ًۀَشاَیِح  َو  ِِهتَمِقَن  ْنِم  ِهِداَبِِعل 
نیا هب  دندرک  ادیپ  لاقتنا  تبسانم  نیا  هب  تسوا . تیـشم  عبات  زیچ  همه  دراد و  ار  رایتخا  تیاهن  لاعتم  يادخ  هک  دندومرف  دیکأت  یهاتوک 

روظنم رگا  میتفگ : میدرک . ضرع  یحیضوت  هراب  نیا  رد  هدرشف  روط  هب  هتـشذگ  هسلج  رد  تسیچ ؟ ملاع  نیا  شنیرفآ  زا  شفده  هک  انعم 
دراد یفده  هب  جایتحا  هک  دنک  یم  قدص  یلعاف  هرابرد  فده  نیا  تسا ، حرطم  ام  يرایتخا  ياهراک  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  فده  زا 
نیا هب  فده  نتـشاد  و  دناسرب ، فده  نآ  هب  ار  وا  ات  دهد  یم  ماجنا  ار  راک  نآ  تسین ، لامک  نآ  دجاو  هدیـسرن و  فدـه  نآ  هب  نوچ  و 

اَهَأَرَذ دنیامرف : یم  دـیکأت  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اذـل  درادـن ؛ جایتحا  يزیچ  هب  ادـخ  تسین . حیحـص  لاعتم  يادـخ  دروم  رد  انعم 
هرابرد هک  تفرگ  رظن  رد  فدـه  يارب  یلیلحت  ییانعم  ناوت  یم  اـما  اـهِریوصَت . یف  ٍةدـئاف  ـال  اـِهنیِوکَت و  یلِإ  ُهنِم  ٍۀـجاح  ریَغ  نِم  ِِهتَّیِـشَِمب ،
راتخم لعاف  هک  تسا  يزیچ  نآ  فده ، مییوگب  هک  تسا  نیا  نآ  و  ددرگ ، بوسحم  یهلا  یتاذ  تافص  ءزج  دشاب و  قداص  مه  دنوادخ 

تاذلاب یهاگ  نتـشاد  تسود  تسا . نتـشاد  تسود  راک ، ماجنا  يارب  راتخم  لعاف  هزیگنا  عقاو  رد  دنک . ادـیپ  ققحت  زیچ  نآ  دراد  تسود 
همه تبحم  تاقلعتم  میداد . حیضوت  ار  تاحالطصا  نیا  هتـشذگ  هسلج  رد  هک  ضرعلاب ـ  یهاگ  عبتلاب و  یهاگ  دریگ ، یم  قلعت  يزیچ  هب 
يا هدع  دینک ؟ یم  تدابع  ارچ  هک  دوش  یم  لاؤس  دنتـسه  ادخ  دای  تدابع و  لها  هک  یناسک  زا  یتقو  لاثم  ناونع  هب  دنا . فده  یعون  هب 

هلیسو تدابع  نوچ  تسا و  یتشهب  ياه  تمعن  ناشیا  يارب  یلصا  فده  مینک . یم  تدابع  ترخآ  باوث  هب  ندیسر  يارب  تفگ : دنهاوخ 
؛1 یبلق شاع  كرکذب  دنرب ؛ یم  تذل  ادخ  دای  زا  ًالـصا  هک  دنتـسه  يا  هدع  دنراد . تسود  مه  ار  نآ  عبتلاب  تسا  فدـه  نآ  هب  ندیـسر 

ياه تمعن  زا  هک  دراد  یناگدنب  ادخ  تسا . تاذلاب  بولطم  تدابع  دوخ  دارفا ، نیا  يارب  تسوت . دای  هب  هتـسباو  نم  بلق  یگدـنز  الـصا 
ار اه  نآ  دنتـسه ، اه  نآ  هب  ادـخ  فطل  هناشن  دـنراد و  باستنا  ادـخ  هب  نوچ  تسادـخ و  تمعن  هک  دـنرب  یم  تذـل  تهج  نآ  زا  یتشهب 

يایند ای  یتنج  یمیعن و  ای  : » دننک یم  ضرع  ادخ  هب  رشع  سمخ  ياه  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  دنراد . یم  تسود 
لوط رد  ام  شاک  يا  دراد . مه  ییاـه  هدـنب  نینچ  ادـخ  ینم »! ترخآ  وت  ینم ، ياـیند  وت  ینم ، تشهب  وت  ینم ، ياـه  تمعن  وت  یترخآ ؛ و 

فادها لوط  رد  عبتلاب  فادـها  تسا . فدـه  یعون  هب  اه  نیا  همه  لاح  ره  هب  دـش . یم  ادـیپ  نامیارب  یلاح  نینچ  یتاظحل  يارب  نامرمع 
انعم نیا  هب  دراد . هراشا  یلوط  فادها  هب  لصا  رد  تسا ، هدش  رکذ  فده  دنچ  ناسنا  تقلخ  يارب  مینیب  یم  مه  نآرق  ردرگا  دنا . تاذلاب 

. تشذگ لبق  هسلج  رد  نآ  حیـضوت  هک  ضرعلاب ، فده  مه  عبتلاب و  فده  مه  دراد ، تاذلاب  فدـه  مه  لاعتم ، يادـخ  تفگ : ناوت  یم 
؛ تسا هدرک  نییعت  ار  یفادها  دوخ  لاعفا  يارب  ادخ  مینیب  یم  مینک  یم  تقد  فیرش  هبطخ  نیمه  هلمج  زا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  یتقو 

يارب اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  یفادها  اب  ات  منک  یم  همجرت  مدـناوخ ، هسلج  يادـتبا  رد  هک  ار  فیرـش  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  نم 
. میوش انشآ  دننک  یم  رکذ  ملاع  شنیرفآ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  نابز  زا  یتسه  تقلخ  فادها 

يدنب تروص  لیمکت و  رد  هن  نآ و  داجیا  لصا  رد  هن  تشادن ؛ نآ  داجیا  هب  يزاین  درک  قلخ  هک  ار  ملاع  دنوادخ ، : » دنیامرف یم  ترضح 
زاب روما  نیا  اریز  تسا ؛ عطقنم  يانثتـسا  اتیبثت » الإ  . » دننک یم  یفرعم  فده  ناونع  هب  ار  اه  نآ  دـننک و  یم  انثتـسا  ار  يروما  سپـس  نآ ».

یفادها خنـس  زا  مینک  یم  رکذ  مه  یفده  رگا  ینعی  دـناسر ؛ یم  ار  دـیکأت  تیاهن  عطقنم  يانثتـسا  دوش . ادـخ  دـیاع  هک  تسین  يا  هدـیاف 
دنچ همادا  رد  ترـضح  قلخ . هب  ندـناسر  هدـیاف  يارب  تسا  يروما  اه  نیا  هکلب  تسا ؛ هدـیاف  لوصح  يارب  ای  جایتحا  زا  یـشان  هک  تسین 

دـشاب هتـشاد  کش  ادخ  تمکح  رد  یـسک  رگا  دـنک ». تیبثت  ار  شتمکح  هک  نیا  يارب  هتمکحل ؛ اتیبثت  : » لوا دـنیامرف ؛ یم  رکذ  ار  دروم 
رهاظ نآ  رد  تمکح  راثآ  هک  دمهف  یم  دنک ، یم  كرد  ار  تسه  يدوجوم  ره  شنیرفآ  رد  هک  يرارـسا  دنیب و  یم  ار  وا  شنیرفآ  یتقو 
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. دراد یباتک  باسح و  ملاع  نیا  هک  دوش  یم  هجوتم  دـنیب ، یم  اه  تمکح  نیا  اب  ار  ملاـع  نیا  ناـسنا ، یتقو  هتعاـط ؛ یلع  اـهیبنت  و  . » تسا
انِقَف ًَالِطَاب  اذَـه  َْتقَلَخ  اَم  اَنَّبَر  ِضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَیَو  ْمِِهبُونُج  َیَلَعَو  اًدوُُعقَو  اًماَِیق  َهّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا  : » دـیامرف یم  نارق 

باذع زا  ار  ام  یهزنم . كاپ و  وت  يدیرفاین .  هدوهیب  ار  اه  نیا  اهلا ! راب  دنیوگ : یم  دننک ، یم  تقد  شنیرفآ  رارسا  رد  یتقو  راَّنلا ؛ َباذَع 
. دنک شتآ  قحتسم  ارم  نم ، لامعا  یضعب  تسا  نکمم  دراد  یباتک  باسح و  هک  لاح  تسین . ثبع  مه  نم  دوجو  ینعی  راد »! هاگن  شتآ 
دوش و ادـخ  تعاطا  هجوتم  ناـسنا  هک  دوش  یم  ثعاـب  یهلا  ياـه  تمکح  رد  رکفت  ِراَّنلا ؛ َباَذَـع  اَـنِقَف  دوش : یم  نیا  تارکفت  نیا  هجیتن 

ناحجر هخـسن  نیا  ًارهاظ  تسا ـ  هدـمآ  يا  هخـسن  رد  تسا . هتمکحل  اتیبثت  هیبش  ترابع  نیا  ؛ هتردـقل اراهظإ  و  دـنک . ادـیپ  تعاطا  هزیگنا 
تـسد هب  ملاع  رایتخا  دـنمهفب  دـهد . ناـشن  ناگدـنب  هب  ار  دوخ  تیبوبر  هک  نیا  يارب  درک  قلخ  ار  ملاـع  نیا  هتیبوبر ؛  یلع  ۀـلالد  دراد :ـ 

هب مه  دبعت ، هتیربل ؛ ادبعت  و  میروایب . اج  هب  ار  نام  یگدنب  هفیظو  دیاب  ام  نیاربانب  دبع .»  » میوش یم  ام  بر ،»  » دـش وا  یتقو  الباقتم  تسوا .
تدابع رب  تسرامم  دـیآرب و  تدابع  ماقم  رد  ناسنا  ینعی  دوش  یم  لامعتـسا  مزال  یتقو  يدـعتم . مه  دوش و  یم  لامعتـسا  مزـال  تروص 

ینعی تسا ؛ دارم  يدعتم  يانعم  ًارهاظ  اج  نیا  رد  دناوخارف . یگدنب  هب  ار  یـسک  ینعی  دوش  یم  لامعتـسا  يدعتم  یتقو  یلو  دشاب ؛ هتـشاد 
ینعی هتوعدل ؛ ازازعإ  و  دنیامرف : یم  ًاتیاهن  و  دناوخ . ارف  دوخ  یگدنب  هب  ار  شناگدنب  ات  درک  قلخ  اه  تمکح  رارسا و  نیا  اب  ار  ملاع  ادخ 

یتیوقت کمک و  تقلخ  تمظع  تمکح و  رد  رکفت  دنک ، یم  توعد  یگدنب  حیحص  هار  هب  ار  مدرم  دتسرف و  یم  ار  ناربمغیپ  ادخ  یتقو 
یم مهارف  یتروص  هب  ار  ینیوکت  بابـسا  دتـسرف ، یم  ار  ایبنا  ادـخ  یتقو  هک  تسا  هدـش  هراشا  مه  میرک  نآرق  رد  تساـیبنا . توعد  يارب 

اب مدرم  هک  درکن  افتکا  نیا  هب  طقف  ادخ  هتیصعم ؛ یلع  باقعلا  عضو  هتعاط و  یلع  باوثلا  لعج  مث   2. دوش عقاو  رثؤم  ایبنا  توعد  هک  دنک 
مه يا  هدننک  تیوقت  لماع  فطل  يور  زا  هکلب  دننک ، عوضخ  ادخ  ربارب  رد  دنوش و  انـشآ  ناشی  هفیظو  اب  ملاع  تمکح  تمظع و  ندـید 

. دیوش یم  باقع  دینک  نایـصع  رگا  دیراد و  مه  يورخا  باوث  دینک  یگدنب  رگا  دومرف : هک  تسا  نیا  لماع  نآ  داد و  رارق  ناگدنب  يارب 
ار نایاپ  یب  ياه  تمحر  نآ  تقایل  دـنورب و  لامک  يوس  هب  ناگدـنب  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  سب  زا  ینعی  تسادـخ ؛ تمحر  زا  زاب  اه  نیا 

ۀـشایح هتمقن و  نم  هدابعل  ةدایذ  دنوش . هتخیگنارب  تیـصعم  زا  يرود  تعاطا و  تمـس  هب  رتشیب  ات  هداد  رارق  مه  ار  لماوع  نیا  دننک ، ادیپ 
هب ناگدنب  التبا  زا  يریگولج  يارب  دنوادخ  دنیامرف : یم  ترـضح  دـنیوگ . دـئاذ »  » دـنک یم  عفد  ار  نانمـشد  هک  یـسک  هب  هتنج ؛ یلإ  مهل 

ینعی تسا  هدایذ  لباقم  هطقن  ۀـشایح » . » تسا هدرک  نایب  ار  اه  نآ  هداد و  رارق  ار  باقع  باوث و  تشهب  يوس  هب  نانآ  ندـنار  اه و  تمقن 
. دوب ناشیا  شیامرف  زا  یهاتوک  همجرت  نیا  ندنار . نداد و  قوس 

ناسنا يارب  یتسه  همه  شنیرفآ 

ار شتمکح  اـت  درک  قلخ  ار  ملاـع  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  تسا  هدرکن  قلخ  ار  ناـسنا  دـنوادخ  زونه  یتقو  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاـح 
؟ دنک عنم  باقع  زا  دـهد و  قوس  باوث  تمـس  هب  ار  یـسک  هچ  ات  درک  قلخ  ار  ملاع  دـهد ؟ ناشن  دـهاوخ  یم  یـسک  هچ  هب  دـهد ؟ ناشن 

ناسنا ياهنم  ار  ملاـع  ترـضح ، ینعی  عومجملا . ثیح  نم  ملاـع  هن  تسا ، ءایـشا  قیداـصم  یخرب  روظنم  اـج  نیا  رد  هک  تسا  نیا  باوج 
درک و رهاظ  ار  شدوخ  تردق  درب ، راک  هب  نآ  رد  ار  اه  تمکح  نیا  درک ، قلخ  ار  ملاع  دیامرف : یم  سپـس  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  راتخم 

ماجنا ار  اه  تدابع  نیا  هک  یمادام  دینک . ادیپ  ار  يرتالاب  تمحر  تفایرد  تقایل  تدابع  هیاس  رد  دـینک و  ادـیپ  تعاطا  هزیگنا  امـش  ات  ... 
ناسنا يارب  اه  باوث  نآ  دننک . كرد  ار  يورخا  ياه  باوث  دـنناوت  یمن  هکئالم  دـینک . كرد  ار  تمحر  نآ  دـیناوت  یمن  الـصا  دـیهدن ،

هب ار  ناسنا  ادـخ  یتقو  سپ  دوش . یم  ادـیپ  ناسنا  يرایتخا  لمع  رثا  رد  یتشهب  ياه  باوث  دـنا . ناـسنا  مداـخ  تشهب  رد  هکئـالم  تسا و 
تدابع زا  نم  ات  دینک  تدابع  امش  هک  تسین  نیا  شیانعم   3، ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  دیامرف : یم  دنک و  یم  توعد  تدابع 

تایآ رد  درادن . یجایتحا  چیه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دراد ! جایتحا  ام  تدابع  هب  ادخ  هک  دوش  یم  نیا  فرح  نیا  يانعم  منک ! فیک  امش 
مک يزیچ  وا  زا  دروخ و  یمن  ررـض  ادخ  هب  ینزوس  رـس  دنوش  رفاک  نیرخآ ، نیلوا و  زا  نج  سنإ و  همه  رگا  هک  هدمآ  نآرق  زا  يددعتم 
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ادـخ تعاطا  اب  دـنناوتب  اه  ناسنا  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  همه  نآ ، مزاول  ایلوا و  اـیبنا و  لاـسرا  زا  معا  هاگتـسد ، نیا  همه  سپ  دوش . یمن 
ندیـسر هار  اما  دراد ؛ تسود  ار  تمحر  ندرک  هضافا  ادخ  دنوش . رت  کیدزن  ادخ  هب  دننک و  ادـیپ  ار  رتشیب  تمحر  لامک و  باوث ، تقایل 

درک يراک  دیاب  داد و  ماجنا  ادخ  ياضر  يارب  ار  راک  دـیاب  مییوگ : یم  ام  هک  تسا  یحماسم  ریبعت  کی  نیا  تسا . تدابع  تمحر  نآ  هب 
. وا لام  هن  تسام  لام  تالوحت  میریگ ؛ رارق  یهلا  تیاضر  نآ  قلعتم  هک  مینک  ادیپ  تقایل  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  روظنم  دوش . یضار  وا  هک 

هدشن نایب  ام  يارب  فادها  همه 

هدرـشف تروص  هب  هسلج  دنچ  رد  ام  هک  دنا  هدومرف  نایب  ار  تقلخ  يارب  یمیظع  هفـسلف  هلمج  دنچ  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
یم ناشن  دص  ریت  کی  اب  یهاگ  دهد  یم  ماجنا  ار  يراک  ادخ  یتقو  هک  تشاد  هجوت  مه  هتکن  نیا  هب  دیاب  اما  میدرک . تبحص  نآ  هرابرد 
نیا ندش  نشور  يارب  دنک . یم  نایب  ام  يارب  ار  شکچوک  ياه  فده  نآ  زا  یکی  یهاگ  یلو  دنک ؛ یم  ادـیپ  ققحت  فدـه  دـص  دـنز و 

تـسا نکمم  مینک  یم  لابند  ار  یفدـه  نآ  زا  میریگ و  یم  رظن  رد  ار  يراک  ماجنا  یتقو  ـالومعم  اـم  منک . یم  ضرع  ار  يا  همدـقم  هتکن 
یمک رگا  تسا و  ندش  ریـس  نام  فده  میروخ  یم  اذغ  یتقو  ًالثم  میرادـن . یهجوت  اه  نآ  هب  الـصا  ام  هک  دـشاب  هتـشاد  يراثآ  مزاول و 

یم ناهد  رد  ار  نآ  میروخ و  یم  اذـغ  یتقو  لاـح  مینک . تداـبع  میناوتب  اـت  مینک  اوق  دـیدجت  هک  تسا  نیا  ناـم  فدـه  میـشاب  رت  لـقاع 
مک دـنکن  یتکرح  چـیه  شناهد  ددـنبب و  ار  شناهد  یتدـم  یـسک  رگا  دوش . یم  تیوقت  تکرح  رثا  رد  مه  ام  کف  ياه  هچیهام  میوج ،
ربخ يراثآ  نینچ  زا  اه  اسنا ن  زا  یلیخ  اما  دنک . یم  تیوقت  زین  ار  ام  کف  ندروخ  اذغ  دوش . یم  کشخ  شکف  فارطا  ياه  هچیهام  مک 
اذغ یتقو  ًاعقاو  مینادب و  ار  عفان  راثآ  نیا  همه  میتسناوت  یم  ًاعقاو  ام  رگا  لاح  درادن . هجوت  اه  نآ  هب  دنـشاب  هتـشاد  مه  ربخ  رگا  دنرادن و 

تحت دـنادب و  مدآ  رگا  دوـش  یم  بترتـم  يزیچ  رب  هک  يریخ  رثا  ره  ًاملـسم  تشاد ؟ یلاکـشا  مـینک  ظاـحل  ار  اـه  نآ  هـمه  میروـخ  یم 
یم ناشن  دص  یهاگ  ریت  کی  اب  دهد  یم  ماجنا  ار  يراک  یتقو  لاعتم  يادـخ  دوب . دـهاوخ  رت  لماک  شراک  دـنک  هدارا  دـشاب و  شرایتخا 

ار رگید  فادها  تسا . نیمه  ام  اب  تبحـص  ياضتقم  نوچ  دنک ؛ یم  نایب  ام  يارب  ار  شکچوک  ياه  فده  نآ  زا  یکی  یهاگ  یلو  دـنز 
تمظع نیا  اب  اه  ناشکهک  اه و  نامـسآ  نیا  درادن . یتیمها  ام  يارب  دیوگب  رگا  ای  میمهف و  یمن  ام  دیوگب  رگا  ای  درک ، نایب  دوش  یمن  ای 

اه و نویلیم  مادـک  ره  لد  رد  تسا و  يرون  لاس  نارازه  ناشکهک  ود  نیب  هلـصاف  هاـگ  تسا ؟ هدـش  قلخ  هچ  يارب  ییاـبیز  همه  نیا  اـب  و 
نیا تقلخ  فادـها  مامت  اـم  يارب  دـنهاوخب  رگا  تسیچ ؟ میظع  هاگتـسد  نیا  تقلخ  زا  فدـه  یتسار  هب  تسا . روانـش  هراتـس  اـهدرایلیم 

رد هک  دنتسه  ییاه  خیم  لگ  ناگراتس  درک  یم  نامگ  رشب  هک  ینامز  نآ  مینک ؟ روصت  ار  اه  نآ  میناوت  یم  ایآ  دننک  نایبار  اه  ناشکهک 
َوُه َو  : » دیامرف یم  نآرق  رد  ادخ  میمهف . یمن  ام  دنیوگب  ام  يارب  مه  نآلا  دیمهف . یمن  ار  یفادها  نینچ  ًالـصا  دنا ، هدـش  هدـیبوک  نامـسآ 

ایرد رد  ای  نابایب  رد  یتقو  هک  نیا  يارب  میدرک  قلخ  ار  ناگراتـس  نیا  اـم  ؛4  رْحَْبلا َو  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  یف  اِهب  اوُدَـتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَـعَج  يذَّلا 
لقع دنک  نایب  ار  تسا  هتفهن  اه  نیا  رد  هک  ییاه  تمکح  همه  دهاوخب  ادخ  رگا  دینک ». ادیپ  ار  هار  اه  هراتـس  نیا  اب  دـینک  یم  مگ  ار  هار 

تـسا یلاح  ياضتقم  هب  هدش  نایب  تایاور  رد  ای  نآرق  رد  هک  یفادها  هکلب  دنادن ؛ ار  شراثآ  هک  تسین  لهاج  هک  وا  دنک . یمن  كرد  ام 
ینالوط یلیخ  مه  دنک  نایب  ار  قیاقح  همه  دهاوخب  رگا  الاو  دنک ، یم  كرد  دونش و  یم  ار  نیا  هک  یبطاخم  نآ  هدش و  لزان  هیآ  نآ  هک 
یفادها هک  مینک  نامگ  دیابن  ام  سپ  درب . یمن  نآ  زا  مه  يا  هدافتـسا  درکن ، كرد  یتقو  دنک . كرد  دناوت  یمن  بطاخم  مه  دوش و  یم 

زا یتمسق  دوش  یم  نایب  هک  یفادها  تسا . هداد  ماجنا  نیا  يارب  طقف  ار  اهراک  نیا  همه  ادخ  تسا و  يراصحنا  فادها  دوش  یم  رکذ  هک 
نآ اب  دیاب  ام  تسا و  ِساَّنلِّل  يًدُه  نآرق  نوچ  مینک . هدافتـسا  تمعن  نیا  زا  میوش و  تیبرت  ام  ات  دـنیوگ  یم  ام  يارب  تسا و  فادـها  همه 

ار یکچوک  فده  ددعتم ، فادها  نایم  رد  یهاگ  هک  تسا  نیا  دنک . رثا  ام  رد  دناوتب  ات  میمهفب  هک  دیوگب  ار  يزیچ  دیاب  میوش  تیادـه 
. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلصو  دنک . ادیپ  ققحت  نیبطاخم  نآ  يارب  هیآ  نآ  نایب  زا  ضرغ  ات  دننک  یم  رکذ 
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اه تشون  یپ 

.97 ماعنا ،  . 4 . 56 تایراذلا ،  . 3 . 42 ماعنا ، 94 و  فارعا ، . 2 یلامث . هزمحوبا  ياعد  ج95 ص89 ، راونالاراحب ،  . 1

ادخ هدیزگرب 

یبتجا یفطصا و  راتخا ، میهافم 

ۀنونکم بیغلاب  قئالخلا  ذإ  هثعتبا  نأ  لبق  هافطصا  هابتجا و  نأ  لبق  هامس  هلسرأ و  نأ  لبق  هراتخا  هلوسر  هدبع و  ادمحم  یبأ  نأ  دهشأ  و  ... 
تافص دیحوت و  هب  تداهـش  زا  دعب  كرابم  هبطخ  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ۀنورقم ؛ مدعلا  ۀیاهنب  ۀنوصم و  لیواهألا  رتسب  و 
ینعی ثعب »  » نداتـسرف و ینعی  لاسرإ » « ؛ مییانـشآ َثََعب »  » ای َثَعَْتبِإ » «، » َلَسْرَأ  » ریباعت اب  ام  دـنیامرف . یم  رکذ  ار  تلاـسر  هب  تداهـش  یهلا ،
بـسح هب  هک  ءابتجإ »  » و ءافطـصإ » «، » رایتخإ  » لیبق زا  تسا ، هدـش  رکذ  ءایبنا  يارب  میرک  نآرق  رد  مه  يرگید  فاـصوا  یلو  نتخیگنارب ؛

هب ار  وـت  نم  ؛1  یَحُوی اَِمل  ْعِمَتْـساَف  َُکتْرَتْخا  اَنَأَو  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دروم  رد  نآرق  دـنراد . مدـقت  ثعب  ای  لاـسرإ  رب  هبتر 
َلآ َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  دـننام : تسا ، هدـش  هدرب  راـک  هب  ءافطـصإ »  » ریبعت ءاـیبنا  زا  يرایـسب  هراـبرد  مدرک ». باـختنا  يربماـیپ 
ُهَّللا َناـک  اـم  : » دـیامرف یم  نارمع  لآ  هروس  رد  تسا . هتفر  راـک  هب  ءاـیبنا  دروـم  رد  مه  یبـتجإ »  » نیَملاـْعلا 2 یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمـیهاْربِإ 
ییاه هتکن  اما  دوش ؛ یم  انعم  ندیزگرب »  » هب یـسراف  رد  اه  نیا  همه  ًالومعم  ؛3  ءاشَی ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  یبَتْجَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ِْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل 

. ندرک هیفـصت  نتفرگ ، ار  يزیچ  لـالز  فاـص و  ینعی  تسا ؛ وفـص »  » زا ءافطـصإ » . » تسا فـلتخم  هدـش  ظاـحل  اـه  نآ  رد  یبرع  رد  هک 

. ندیزگرب ریخ  ناونع  هب  ار  يزیچ  ینعی  تسا ؛ ریخ »  » هدام زا  مه  رایتخإ » . » ندیشک ار  يزیچ  هراصع  هیبش  يزیچ  ندیـشک ؛ ینعی  ءابتجإ » »
اه نآ  هب  دـیاب  هک  دراد  هراشا  یتاکن  هب  هبطخ  نیا  رد  اما  تسا ؛ هدـش  لامعتـسا  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هرابرد  فاصوا  نیا 
هب تسا  نکمم  ادـتبا  تسا . تثعب  لاسرا و  زا  لبق  ءافطـصا  رایتخا و  نیا  هک  دـننک  یم  دـیکأت  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  درک . هجوت 

یگلاس لهچ  زا  لبق  یلاس  دنچ  ادخ  اما  دـندش ؛ ثوعبم  یگلاس  لهچ  نس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دـیایب  هنوگ  نیا  نهذ 
یظفللا تحت  همجرت  مدناوخ  ادتبا  رد  هک  ار  یتارابع  نم  تسین . نیا  روظنم  هک  دنهد  یم  ناشن  يدعب  ياه  هلمج  دوب . هدـیزگرب  ار  ناشیا 

شیپ درک  باختنا  ار  وا  لاعتم  يادخ  تسادخ . هداتسرف  هدنب و  مردپ  هک  مهد  یم  تداهش  « ؛ مزادرپ یم  اه  نآ  حیضوت  هب  دعب  منک و  یم 
دننک یم  نییعت  دزمان و  يراک  يارب  ار  یـسک  یتقو  درک ». نییعت  ار  وا  دنیزگرب  ار  وا  هک  نآ  زا  لبق  و  دـنک ، تلاسر  هب  ثوعبم  هک  نآ  زا 

ءافطصإ دنیامرف : یم  زاب  ترابع  نیا  رد  دشاب . باسح  اب  تقد و  اب  هک  یتثعب  ینعی  ثعتبإ » « ؛ هثعتبإ نأ  لبق  هافطـصإ  و  هاّمـس . دنیوگ : یم 
رایسب ياه  هدرپ  دندوب و  ناهنپ  روتـسم و  بیغ  ملاع  رد  تاقولخم  هک  یماگنه  : » دنیامرف یم  لبق ؟ رادقم  هچ  اما  تسا ؛ هدوب  تثعب  زا  لبق 

دنا هدرک  همجرت  ای  حرش  ار  هبطخ  نیا  هک  یناسک  ًالومعم  دندش ». یم  ظفح  اه  هدرپ  نآ  ریز  اه  نآ  دوب و  هدناشوپ  ار  اه  نآ  زیگنا  تریح 
دادـتما دوجو  نآ  زرم  ات  مدـع  نیا  اما  دـندوب  مودـعم  لزا  زا  تادوجوم  هک  دـنا  هدرک  انعم  روط  نیا  ار  ۀـنورقم » مدـعلا  ۀـیاهنب  و   » ترابع

، تیاهن زا  روظنم  دسر . یم  رت  يوق  هدنب  رظن  هب  هک  تسه  مه  يرگید  لامتحا  اما  دـندش . یم  دوجوم  ناشدوبن  هلحرم  نیرخآ  رد  تشاد .
دندوب یعـضو  نینچ  رد  تاقولخم  هک  یتقو  نآ  : » دـنیامرف یم  ترـضح  لاح  ره  هب  دـندوبن . زیچ  چـیه  ینعی  تسا ؛ تیمودـعم  رد  دـیکأت 

هب ثوعبم  ار  وا  یـصاخ  نامز  رد  ملاع  نیا  رد  دـعب  درک و  يراذـگ  مان  تلاسر  يارب  دـیزگرب و  درک و  باـختنا  ار  ربمغیپ  لاـعتم  يادـخ 
.« درک تلاسر 

قولخم نیلوا  هللا ، لوسر  رون 

. تسا هدـش  قلخ  ملاع  نیا  زا  لبق  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  راهطا  همئا  مرکا و  ربمغیپ  رون  هک  میا  هدینـش  ار  میهافم  نیا  تایاور  رد  اـم 
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: دندومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوب ؟ هچ  ادـخ  قولخم  نیلوا  درک : لاؤس  ادـخ  لوسر  زا  رباج  هک  هدـش  لقن  یتیاور  رد 
هتـشاد و دوجو  رون  مان  هب  یقولخم  سوسحم ، ملاع  نیا  زا  لبق  هک  نومـضم  نیا  تفگ : ناوتب  دیاش   4. رباج ای  کیبن  رون  هللا  قلخ  اـم  لوا  »

لها ییاور  بتک  رد  یتح  و  تسا . رتشیب  مه  رتاوت  دح  زا  هتشاد ، داحتا  مالسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  مرکا و  ربمغیپ  سدقم  دوجو  اب  رون  نیا 
. میمهف یمن  تسرد  ار  نآ  هنک  اما  میراد ؛ لوبق  ار  نآ  ًادبعت  ام  تسا . لکـشم  رایـسب  بلطم  نیا  تقیقح  كرد  اما  تسا . هدـمآ  مه  تنس 

رون نآ  مینیب  یم  مینک  یم  تقد  یتقو  یلو  تسا ؛ هدوب  دیشروخ  رون  ای  غارچ  رون  هیبش  يزیچ  رون  نیا  دننک  یم  نامگ  رگن  یحطـس  دارفا 
نآ وترپ  کـی  زا  هک  تسا  يزیچ  هدـش  هداد  تبـسن  راـهطا  همئا  مرکا و  ربمغیپ  دوجو  هب  هک  يرون  نآ  دراد . تواـفت  یلیخ  اـهرون  نیا  اـب 
نیا میونـش  یم  هک  دوش  یم  رت  شیب  بلطم  يراوشد  یتقو  دنا ! هدش  هدیرفآ  رون  نآ  زا  ملق و ...  حول  هکئالم ، تسا ؛ هدش  هدیرفآ  تشهب 

حیبست هکئالم  تسا و  هدـمآ  دـیدپ  وا  زا  يدـعب  تاـقولخم  همه  مولع  هکلب  تسا ؛ هتـشاد  مینک  یم  روصت  اـم  هک  یمولع  قوف  یملع  رون ،
يرون هچ  رون  نیا  تسا . قولخم  نیلوا  رون  نیا  اریز  ینامز ؛ هن  ییاضف و  هن  هدوب و  یناکم  هن  تقو ، نآ  ًاعبط  دنا ! هتفرگ  دای  وا  زا  ار  ادـخ 
یفرعم رون  مه  ار  شدوخ  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  مارآ  ار  ناسنا  يرادـقم  هک  يزیچ  نآ  دـنک . یمن  كرد  ام  لـقع  تسا ؟

وا اب  هدـیرفآ  شدوخ  رون  زا  هک  مه  ار  يرون  نآ  تسین . یـسح  رون  ادـخ  هک  میناد  یم  ًاـعطق   5. ِضْرَْألاَو ِتاَواَـمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  تسا ؛ هدرک 
، مجح هک  يرون  اما  تسا ، رون  ادخ  مییوگ : یم  مینک و  یم  هیزنت  صیاقن  زا  ار  ادـخ  رون  ام  یـسح . يدام و  راونا  نیا  اب  هن  دراد ، تیخنس 

روط نیمه  میمهف . یمن  ار  نآ  هنک  اـما  تسین ؛ هیزجت  لـباق  و  دـشاب ، مئاـق  نآ  هب  هک  تسین  يرهوـج  هب  جاـتحم  درادـن و  ناـکم  ناـمز و 
هزادـنا نیمه  دراد . مه  یقولخم  نینچ  دـنوادخ  هک  میمهف  یم  ًـالامجا  تاـیاور  قیرط  زا  طـقف  میمهف . یمن  مه  ار  هللا  لوسر  رون  تقیقح 

تسا و رون  لثم  مییوگب : دـیاب  مینک ، ادـیپ  ار  نآ  هیبش  يزیچ  میهاوخب  هداـم  ملاـع  نیا  رد  رگا  هک  تسا  كاـپ  ردـق  نآ  هک  مییوگب  دـیاب 
يزاین نینچ  نیا  دوجوم  نآ  هب  تبسن  مه  ملاع  نیا  تادوجوم  تسا ، رون  هب  جاتحم  ملاع  نیا  رد  یمـسج  ره  ندش  نشور  هک  روط  نامه 

دوخ هب  لاعتم  يادـخ  هک  يرون  نیا  هک  هدـمآ  تایاور  رد   6. اَهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْـشَأَو  دنوش ؛ نشور  ات  دباتب  اه  نیا  رب  دـیاب  وا  دـنراد ؛
مینک یم  رکـش  راب  نارازه  ار  ادخ  تسا و  هدمآ  تیاور  رد  هک  تسا  یبلاطم  اه  نیا  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رون  دـهد  یم  دانتـسا 

؛ دنرـصاق نآ  تقیقح  كرد  زا  میکح  فوسلیف و  اهدص  هک  تسا  دنلب  ردق  نآ  یناعم  نیا  تسا . هدـش  انـشآ  فراعم  نیا  اب  ام  شوگ  هک 
شمـشچ يولج  زا  اه  هدرپ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دننام  دشاب ، هداد  ناشن  اه  نآ  هب  ًاروضح  ار  رون  نآ  دوخ  لاعتم  يادخ  هک  یناسک  رگم 

7. انیقی تددزاام  ءاطغلا  فشک  ول  دومرف : یم  دوب و  هدش  هتشادرب 

رون ملاع 

هچ هب  ندوب  لبق  نیا  تسا . هدش  هدیزگرب  ملاع  نیا  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دـنیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
درایلیم کی  نآ  زا  لبق  لاس  کـی  ناـشیا  ینعی  تسا ، لاـس  دراـیلیم  کـی  ملاـع  نیا  رمع  رگا  ًـالثم  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـیآ  تساـنعم ؟

لبق لاس  رازهود  ار  اه  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  ملاع  نآ  تادوجوم  زا  یـضعب  هرابرد  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  تسا ؟ هدـش  هدـیزگرب 
؟ دراد يرگید  رایعم  نیا  اـی  تسا ، زور  هک 365  تسا  یلاس  اج  نیارد  لاس  زا  دارم  اـیآ  تسا ؟ هنوگ  نیا  مه  رون  نیا  اـیآ  تسا . هدـیرفآ 

ینامز دـعب  لبق و  میمهف ، یم  اه  ندوب  دـعب  لبق و  نیا  زا  ام  هچنآ  ًـالومعم  هک  تسا  نیا  مینک  یم  ضرع  لاـمتحا  ناونع  هب  اـم  هک  يزیچ 
هک ًاصوصخم  دـشابن ، ینامز  لبق  لبق ، نیا  هک  تسین  دـیعب  تسا ؟ هدوب  ینامز  دـنوش  قلخ  قیالخ  نیا  همه  هک  نیا  زا  لبق  اـیآ  اـما  تسا ؛

همه یتقو  دبات . یم  تمایق  زور  ات  تادوجوم  همه  رب  رون  نآ  هکلب  دندوجو ؛ مدـع و  زرم  رد  هک  تسین  یتادوجوم  اب  طقف  رون  نآ  طابترا 
هک یثداوح  تادوجوم و  همه  هب  هطاـحا  دراد . روضح  اـه  نآ  همه  رد  رون  نآ  دنتـسین و  ادـج  نآ  زا  دـنا ، هدـش  قـلخ  روـن  نآ  زا  اـه  نآ 
هک روط  نامه  يدوجوم  هک  مینک  ضرف  رگا  اما  دـهاوخ ؛ یم  یعیـسو  یملع  تردـق  یلیخ  تسا  نداتفا  قاـفتا  لاـح  رد  ملاـع  رد  نونکا 

ثداوح اهنت  هن  هک  میدقتعم  ادخ  هرابرد  ام  دوش . یم  لکشم  یلیخ  شکرد  دنیب ، یم  مه  ار  هتـشذگ  ثداوح  دنیب  یم  ار  دوجوم  ثداوح 
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یم زورما  یتقو  هک  تسین  روط  نیا  ادخ  تسا . رـضاح  وا  يارب  هزادنا  کی  هب  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ ، هکلب  دناد ، یم  ار  هدـنیآ  هتـشذگ و 
همه هکلب  تسا ؛ هدوب  هچ  زورید  دـناد  یم  مییوگب  هک  تسین  ینهذ  تروص  یلوصح و  ملع  ادـخ  ملع  دـنیبن . ار  ادرف  ای  زورید  رگید  دـیآ 
يارب درادن ». زورما  زورید و  بش و  حبـص و  ءاسم ؛ حابـص و ال  کبر  دنع  سیل  « ؛ دنراد روضح  ادـخ  شیپ  ملاع  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ ،

درذگ و یم  نآ  لباقم  زا  يرتش  ناوراک  هک  دیشاب  يا  هرجنپ  تشپ  امـش  رگا  دنیامرف : یم  دنا . هدز  یبوخ  لاثم  ناگرزب  هلأسم  نیا  كرد 
رتش یتقو  امش  درذگب ، رتش  نیا  دیاب  يدعب  رتش  ندید  يارب  دینیبب و  دیناوت  یم  ار  اهرتش  زا  یکی  طقف  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  امش  تیعقوم 

هک يروط  هب  دیورب  ماب  تشپ  هب  رگا  اما  دینیب . یمن  ار  یموس  یلوا و  اذل  تسا ؛ هدـماین  زونه  یموس  هتـشذگ و  یلوا  هک  دـینیب  یم  ار  مود 
کی همه  امـش  يارب  اما  دنراد ؛ دعب  لبق و  دوخ  ياج  رد  اهرتش  نیا  دینیب . یم  اج  کی  ار  اهرتش  همه  دیـشاب ، هتـشاد  فارـشا  هداج  نیا  رب 

، هاگدید نیا  زا  میجنـس . یم  هرجنپ  نیا  سایقم  اب  ار  ثداوح  همه  ام  مینک . یم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  تسا  یملاع  لثم  نیا  دنرـضاح . اج 
ملاـع هک  مینک  روـصت  نینچ  اـم  رگا  دراد . ملاـع  نیا  رب  فارـشا  هک  تسه  يرگید  ملاـع  اـما  یموـس ؛ هن  تسه و  یلوا  هن  دوـب  هک  یمود 

شطیحم رب  اهنت  هن  دراد ؛ هطاحا  ملاع  نیا  رب  هک  تسا  يرگید  ملاـع  میور  یم  رتارف  زرم  نیا  زا  یتقو  دراد ، يزرم  فقـس و  تاـسوسحم 
. درادن ار  طاحم  ملاع  لخاد  ياهرخأت  مدقت و  طیحم ، ملاع  تروص  نیا  رد  دراد . هطاحا  مه  شنورد  رب  لخادـتم  ياه  هرک  دـننامه  هکلب 

نیا هتکن  نیا  ریـسفت  دندید . یم  هکلب  دنتـسناد ، یم  اهنت  هن  ار  هدنیآ  ًاضعب  هتـشذگ و  ثداوح  ادخ  يایلوا  زا  یـضعب  هک  دیا  هدینـش  ًامتح 
رد دورب . رتارف  هدام  ملاع  زا  دـناوت  یم  هک  هداد  نآ  هب  یتردـق  دـنوادخ  تسا و  يدام  بلاـق  نیا  زا  رتارف  يدوجوم  ناـسنا  حور  هک  تسا 

یضعب زا  تسا . ناسکی  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  وا  يارب  تروص  نیا  رد  دراد . هطاحا  هداج  رب  ماب  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  لثم  تلاح  نیا 
ار اروشاع  زور  هک  دـندوب  هدـش  قفوم  دایز  یلیخ  ياه  تدابع  تاضایر و  زا  دـعب  ادـخ  يایلوا  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  لقن  ناـگرزب  زا 

حول ای  ظوفحم  حول  رد  مییوگ : یم  هک  تسا  نیا  تسا  کیدزن  ام  ياه  نهذ  هب  هک  يریبعت  تساجک ؟ زا  تسا و  یتردق  هچ  نیا  دـننیبب .
. دـنک عمج  شدوخ  رد  اج  کی  دـناوت  یم  ار  اه  نیا  همه  هک  تسا  یملاع  هکلب  تسین ؛ یلومعم  حول  کی  حول ، نیا  تسا . تابثا  وحم و 

بیرقت ار  نآ  یناگرزب  هک  هیـضرف  نیا  رگا  دـنیبب . ار  دراد  دوجو  نآ  رد  هک  یثداوح  دـناوت  یم  دـنک  ادـیپ  طابترا  اجنآ  اب  هک  یـسک  نآ 
زا لبق  ار  مردپ  لاعتم  يادخ  دـنیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  یتقو  دـیآ ـ  یمن  رظن  هب  مه  دـیعب  دـشاب ـ  حیحـص  دـنا  هدومرف 
قلخ زا  لبق  ادخ  هک  يرون  نآ  مییوگب : میناوت  یم  دندوب  هدماین  دوجو  هب  ملاع  نیا  تاقولخم  زونه  هک  یتقو  نآ  رد  دومرف  رایتخا  تلاسر 
ملاع نآ  مینک . یم  یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  تسایند  ملاع  نیا  زا  ریغ  َملاع  نآ  هک  تسا  هدوب  يرگید  َملاع  رد  تسا ، هدومرف  قلخ  قیالخ ،

. دراد هطاحا  نامز  رب  تسا و  نامز  قوف  ملاع  نآ  تسا و  هدام  ملاع  ءزج  نامز  دراد . هطاحا  تسا  ملاع  نیا  رد  هچنآ  همه  رب 

رون ملاع  زا  ییوترپ  هدام ؛ ملاع 

ینامـسج ملاـع  رد  هچ  نآ  همه  هک  نیا  نآ  و  درک ، راهظتـسا  ناوت  یم  نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  زا  زاـب  هک  تسه  اـج  نیا  رد  یفیرظ  هتکن 
مُوْلعَم ٍرَدَِقب  َّالِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَْدنِع  َّالِإ  ٍء  ْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو  دیامرف : یم  نآرق  تسا . نآ  زا  ییوترپ  عاعش و  یناقوف و  ملاع  تکرب  هب  تسه 

زا تسادخ و  شیپ  شیاه  هنیزخ  دینیبب  ملاع  نیا  رد  امـش  هچره  دـیامرف : یم  ام . شیپ  هن  تسادـخ  شیپ  هک  تسا  یملاع  نامه  اندـنع   8
نیا لصا  هرابرد  ینـس  هعیـش و  فلتخم  بتک  رد  تیاور  اهدص  دیاش  دنک . یم  لزان  ملاع  نیا  رد  یـصاخ  دودـح  دـح و  اب  اه  هنیزخ  نآ 

: دنیامرف یم  ترضح  مناوخ . یم  ار  تسا  هدش  لقن  هیلع  هللا  مالـس  نینموملا  ریما  زا  هک  یتیاور  هنومن  ناونع  هب  نم  دشاب . هدش  دراو  ملاع 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  ِروُّنلا  َِکلَذ  ْنِم  َقَلَخ  َُّمث  ًارُون  ْتَراَصَف  ٍۀَِملَِکب  َمَّلَکَت  َُّمث  ِِهتَِّیناَدْحَو  ِیف  َدَّرَفَت  ٌدِحاَو  ٌدَحَأ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  »

ادخ ُهتاَِـملَک 9  َو  ِهَّللا  ُحُور  ُنْحَنَف  اَِنناَدـْبَأ  ِیف  ُهَنَکْـسَأ  َو  ِروُّنلا  َکـِلَذ  ِیف  ُهَّللا  ُهَنَکْـسَأَف  ًاـحوُر  ْتَراَـصَف  ٍۀَِـملَِکب  َمَّلَکَت  َّمـُث  ِیتَّیِّرُذ  َو  ِینَقَلَخ  َو 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  و  تسا ـ  نک » هل  لاق   » نامه نخس  نیا  ًاتدعاق  دش ـ  يرون  نخس  نآ  تفگ  ینخس  دعب  شدوخ . دوب و  شدوخ 

هک تسا  یحور  زا  ریغ  رون  نآ  دوش  یم  مولعم  دش ـ  حور  نخس  نآ  تفگ : ینخس  سپـس  دیرفآ . رون  نامه  زا  ار  نم  هیرذ  نم و  هلآو و 
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هک نیا  ات  درک . نیزگیاج  رون  نآ  رد  ار  حور  نیا  تسا . رتالاب  مه  یناسنا  حور  ماقم  زا  شماقم  ینعی  تسا ؛ نادـبا  هب  قلعتم  ملاع  نیا  رد 
هک نیا  زا  لبق  درک  باختنا  ار  ربمغیپ  دـیامرف : یم  هک  نیا  نیاربانب  دـیمد ». ام  ياه  ندـب  رد  ار  حور  تقو  نآ  دـش . هدـیرفآ  ام  ياه  ندـب 

يادخ میراودـیما  دوش . یم  ریبعت  رون » ملاع   » هب نآ  زا  تسا و  ملاوع  نیا  قوف  هک  یملاع  رد  ینعی  دـنیایب ، دوهـش  هب  بیغ  ملاع  زا  قیالخ 
. دناباتب ام  همه  ياه  لد  هب  ار  رون  نآ  زا  ینزوس  رس  موصعم  هدراهچ  رون  تکرب  هب  لاعتم 

اه تشون  یپ 

، مکحلاررغ  . 7 . 69 رمز ،  . 6 . 35 روـن ،  . 5 ج15 ص24 . راونـالاراحب ،  . 4 . 179 نارمع ، لآ   . 3 . 33 نارمع ، لآ   . 2 . 13 هـط ،  . 1
هـسسؤم یمالـسا _  يروهمج  راولب  (ص _ ) نیمادـمحم راوـلب  مق _  سردآ : ج26 ص291 . راونـالاراحب ،  . 9 . 21 رجح ،  . 8 ص120 .

: کینورتکلا تسپ   0251 2936020 نفلت : هر ) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و 

رون ملاع 

هکئالم ملعم 

رومألا و لیآمب  یلاعت  هللا  نم  املع  ۀنورقم ، مدعلا  ۀیاهنب  ۀنوصم و  لیواهألا  رتسب  ۀنونکم و  بیغلاب  قئالخلا  ذإ  هثعتبا  نأ  لبق  هافطـصا  و  ... 
مالس ارهز  ترضح  فیرش  هبطخ  زا  شخب  نیا  زا  هک  میدرک  ضرع  هتسذگ  هسلج  رد  رودقملا ؛ عقاومب  ۀفرعم  روهدلا و  ثداوحب  ۀطاحإ 

مان هب  تایاور  رد  هک  هدـیرفآ  يرگید  ملاع  دوجوم و  لاعتم  يادـخ  سوسحم ، ملاع  نیا  شیادـیپ  زا  لبق  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  اـهیلع  هللا 
هب ار  امش  ادخ  ؛1  مکب انیلع  ّنم  یتح  نیقدحم  هشرعب  مکلعجف  اراونا  هللا  مکقلخ  میناوخ : یم  هعماج  ترایز  رد  تسا . هدـش  هدـیمان  رون » »
رد دروآ . ملاع  نیا  هب  ار  امـش  تشاذـگ و  تنم  اـم  رب  هک  یناـمز  اـت  دـیدوب ؛ هدز  هقلح  ادـخ  شرع  رود  هب  هک  درک  قلخ  يراونا  تروص 

َو اُولَّلَهَف  اَْنلَّلَه  َو  اوُحَّبَسَف  اَنْحَّبَس  َْقلَْخلا  َقَلَخ  اَّمَلَف  ِهِْقلَخ  ِْقلَخ  َْلبَق  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  ًارُون  اَّنُک  : » دنیامرف یم  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  ترـضح  یتیاور 
اه نآ  میتفگ و  حیبست  ام  درک  قلخ  ار  قیالخ  ادخ  یتقو  دنیرفایب . ار  ملاع  هک  نیا  زا  لبق  میدوب  يرون  ادخ  هاگـشیپ  رد  ام  ؛2  اوُرَّبَکَف اَنْرَّبَک 

دـنتخومآ و اه  نآ  میتفگ و  ریبکت  ام  و  دـنتفگ ، لیلهت  دـنتخومآ و  اه  نآ  میتفگ و  هللا ) الا  هلاال   ) لیلهت اـم  و  دـنتفگ ، حـیبست  دـنتخومآ و 
ار حـیبست و ...  راونا  ملاع  نامه  رد  نارگید  هک  تسا  نیا  لامتحا  کی  دراد ؛ دوجو  لامتحا  ود  هلمج  نیا  ياـنعم  هراـبرد  دـنتفگ ». ریبکت 
حیبست و تکرب  هب  دیوگ ، لیلهت  حیبست و  تمایق  زور  ات  سک  ره  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  دنتفگ . ار  حیبست و ...  اج  نامه  دنتخومآ و 
رد دوش . یم  هدافتسا  تایاور  زا  يرایسب  زا  هک  تسا  یتقیقح  انعم  نیا  تساه . نآ  لیلهت  حیبست و  زا  یکاوژپ  انعم  کی  هب  اه و  نآ  لیلهت 
هک نیا  رگم  میهد  یمن  ماجنا  یبوخ  راک  چـیه  ام  ؛3  لِیبَّسلا ِْهَیلِإ  َو  ُبَبَّسلا  َُهل  ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  اَّنِم  ٌء  ْیَـش  اَمَف  : » هک تسا  هدمآ  نیـسای  لآ  ترایز 
یم ام  نهذ  هب  هک  يداعبتسا  تسا و  هدش  هراشا  نآ  هب  تایاور  یـضعب  رد  هک  تسا  یقیاقح  فراعم ، نیا  دییامـش ». شماجنا  هار  ببس و 

رد اما  تسا ؛ رت  شیب  ناشملع  یمک  هک  ام  لثم  دنتـسه  یناسنا  مه  اه  نآ  هک  مینک  یم  نامگ  تسا . ماـما  تخانـش  مدـع  رطاـخ  هب  دـیآ ،
راک راونا ، نآ  تروص  هب  اه  نآ  شنیرفآ  اب  انعم  کی  هب  دراد . قرف  یلیخ  ام  تقلخ  اب  امـش  تقلخ  الـصا  هک  میناوخ  یم  هعماـج  تراـیز 

دیـشاب لـیام  رگا  تشذـگ . نآ  حیـضوت  شنیرفآ  فدـه  ثحب  رد  هک  تسا  یلیفط  هدـیرفآ ، ادـخ  هچ  ره  نآ  زا  دـعب  دوب و  ماـمت  تقلخ 
( دیدج پاچ   ) راونالاراحب دـلج 25 و 26  هب  دـیناوت  یم  دـینک ، هعلاطم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  راونا  رون و  ملاع  هرابرد  يرتشیب  تایاور 

. دینک هعجارم 

ینامسج ینارون و  دوجو  هطبار 
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هدز هقلح  یهلا  شرع  لوح  دنتـشاد و  روضح  یهلا  هاگـشیپ  رد  اه  نآ  دیرفآ و  ملاع  نآ  رد  ادخ  هک  يراونا  نآ  دوش : لاؤس  تسا  نکمم 
نیرت فیرش  نیرتزیزع و  هک  تاقولخم  فرـشا  میناد  یم  ام  دننک ؟ یم  ادیپ  ملاع  نیا  رد  هک  دنراد  يدام  دوجو  نیا  اب  یتبـسن  هچ  دندوب ،

ترـضح تقلخ  زا  دـعب  لاـس  نارازه  مرکا  ربمغیپ  اـما  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  رون  تسا ، یهلا  قولخم  نیلوا  راونا و  نآ 
شرمع زا  لاس  لهچ  ات  درک  دـشر  كدـنا  كدـنا  هک  دوب  یمیتی  لفط  ناشیا  دـش . دـلوتم  ینازوس  کشخ و  ینابایب  هقطنم  کـی  رد  مدآ 

. دش یم  ءاقلا  وا  هب  هک  دوب  یهلا  یحو  درک ، یم  نایب  هچ  ره  نآ  زا  دـعب  دـش . تلاسر  هب  ثوعبم  تقو  نآ  دـش و  یلماک  درم  تشذـگ و 
ار نآ  ام  تسیچ . نامیا  باتک و  یتسناد  یمن  الصا  وت  ؛4  اًرُون ُهاَْنلَعَج  نَِکلَو  ُناَمیِْإلا  َالَو  ُباَتِْکلا  اَم  يِرْدَت  َتنُک  اَم  : » دیامرف یم  مه  نآرق 

یتیاده تدوخ  وت  يَدَـهَف ؛ الاَض  َكَدَـجَو  َو  : » دـیامرف یم  هیآ 7  یحـض  هروس  رد  اـی  و  دـش ،» وت  تیادـه  بجوم  هک  میداد  رارق  يروـن 
رد ًاجیردت  هک  سدقم  دوجوم  نیا  دش . عقاو  یـصاخ  ینامز  فرظ  کی  رد  ملاع  نیا  رد  اه  نیا  همه  درک .» تیاده  ار  وت  ادـخ  یتشادـن ،

دوب و ملاع  تاریخ  همه  أشنم  هدش و  هدیرفآ  ملاع  زا  لبق  هک  يرون  نآ  اب  دراد  یتبـسن  هچ  دـش ، ثوعبم  تلاسر  هب  درک و  دـشر  ملاع  نیا 
يارب یشنیرفآ  أدبم  كاخ  هک  روط  نامه  هک  مینک  روصت  تسا  نکمم  یحطس  هاگن  اب  دوب ؟ تاقولخم  شنیرفآ  زا  یلـصا  فده  عقاو  رد 

ادخ ار  يرون  تسا ؛ هدوب  رون  ربمغیپ  شنیرفآ  أدبم  ینعی  میدرک  قلخ  ملاع  زا  لبق  ار  ربمغیپ  رون  دیامرف : یم  ادـخ  مه  یتقو  تسام ، ندـب 
رون نآ  دراد ، یهجوت  لباق  شزرا  هن  دمهف و  یم  يزیچ  هن  شدوخ  كاخ  هک  روط  نامه  و  دـنیرفایب ، نآ  زا  ار  ربمغیپ  ًادـعب  هک  درک  قلخ 
دیاب مینک  يراذـگ  شزرا  میهاوخب  يدام  تادوجوم  نیب  رد  رگا  تشادـن . يروعـش  تردـق و  لامک ، یلو  دوب ، رتهب  كاخ  زا  هچرگ  مه 

زا ناسنا  مییوگ : یم  یتقو  تسا . رون  مه  رتالاب  یمک  تسا و  يرتالاب  هبترم  کـی  رد  شتآ  تسا ، بتارم  نیرت  تسپ  رد  كاـخ  مییوگب :
لیـصحت ار  تالامک  نآ  جیردت  هب  ناسنا  دیاب  هکلب  دراد ؛ ار  یناسنا  تالامک  همه  كاخ  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسا ، هدـش  قلخ  كاخ 

هک يدوجوم  اما  دراد ؛ ار  تالامک  همه  شتآ  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسا ، هدـش  قلخ  شتآ  زا  سیلبا  مییوگ : یم  یتقو  نینچمه  دـنک .
زا ربمغیپ  دوش : یم  هتفگ  یتقو  دنک . یم  تکرح  تعرـس  اب  ًالثم  درادـن ؛ یکاخ  دوجوم  هک  دراد  ییاه  یگژیو  تسا  هدـش  قلخ  شتآ  زا 
رت فیطل  رترون و  رپ  ملاع  نیا  ياهرون  زا  تسا و  رتالاب  شتآ  كاخ و  زا  رون  نآ  هچرگ  دـننک  لایخ  تسا  نکمم  یخرب  هدـش ، قلخ  رون 

نامه دـنوش . قلخ  رون  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ربمغیپ و  دوجو  اهدـعب  ات  دوب  هدـش  هدـیرفآ  رون  نیا  تشادـن . یلامک  یلو  تسا ،
هچرگ مه  رون  نیا  تسا ، رت  فیرش  يرادقم  شتآ  طقف  دشخب و  یمن  یلامک  اه  نآ  هب  تسا و  ییادتبا  يا  هدام  شتآ ، كاخ و  هک  روط 

رتهب يزیچ  ار  ناشدوجو  أشنم  هداد و  راختفا  ناماما  ربمایپ و  هب  ادخ  تسا . ییادتبا  يا  هدام  ًافرص  یلو  تسا ، شتآ  كاخ و  زا  رت  فیرش 
یتـقیقح رون  نآ  میمهف  یم  میناوخ ، یم  ار  تسا  هدـش  رکذ  رون  نآ  يارب  تاـیاور  رد  هک  یفاـصوا  یتـقو  اـما  تسا ! هداد  رارق  كاـخ  زا 

نتفگ حیبست  تلع  رگید  یتیاور  رد  اما  اوحبسف ؛ انحبس  قلخلا  هللا  قلخ  املف  دندومرف : هیلع  هللا  مالس  رقاب  ماما  دراد . هداس  رون  نیا  زا  رتالاب 
عوضخ تمظع  نیا  لباقم  رد  دـندید ، ار  اـم  رون  تمظع  اـه  نآ  دومرف و  قلخ  ار  هکئـالم  ادـخ  یتقو  دـیامرف : یم  دـنک . یم  ناـیب  مه  ار 

نامگ دـندید  ار  ام  رون  تمظع  یتقو  هکئالم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مـالک  نحل  زا   5. میقولخم ام  هک  دنمهفب  ات  میتفگ  حـیبست  ام  دـندرک .
نآ اب  یناعم  نیا  دنتفگ . حیبست  دنتفرگ و  دای  مه  اه  نآ  هاگنآ  میتفگ ؛ حیبست  ام  میا ، هدنب  ام  دنمهفب  هک  نیا  يارب  میتسه ؛ ادخ  ام  دندرک 

تـسا يرون  رون ، نآ  تسا . توافتم  یلیخ  هدوب ، ملاع  نیا  رد  ربمغیپ  مسج  شیادـیپ  أشنم  ًافرـص  شتآ ، كاخ و  لـثم  رون  نآ  هک  روصت 
هک یلامتحا  نآ  رگا  دنریگ و ـ  یم  دای  اه  نآ  زا  ار  ادخ  حیبست  نیبرقم  هکئالم  یتح  تسا ؛ نآ  لیفط  تاکرب  همه  نآ ، تقلخ  زا  دعب  هک 

. تساه نآ  حیبست  زا  یکاوژپ  یقولخم ، ره  حیبست  هکلب  هکئالم ، حیبست  اهنت  هن  دشاب ـ  لوبق  لباق  مدرک  ضرع  هدنب 

تسود راید  ياه  میسن 

؛6 اََهل اوُضَّرَعَتَف  َالَأ  ٍتاَحَفَن  ْمُکِرْهَد  ِماَّیَأ  ِیف  ْمُکِّبَِرل  َّنِإ  : » هک هدمآ  مه  تایاور  رد  دزو . یم  شحور  هب  یمیسن  دنک  یم  سح  ناسنا  یهاگ 
تسود هک  دنک  یم  ساسحا  ناسنا  یهاگ  دیهد »! رارق  اه  میسن  نآ  ضرعم  رد  ار  ناتدوخ  دنازو ؛ یم  امـش  يارب  ییاه  میـسن  ادخ  یهاگ 
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گنهرف رد  عوضوم  نیا  ریسفت  دنک . یم  ادیپ  زازئمشا  تدابع  زا  سکعرب ، مه  یهاگ  دشاب . ادخ  دای  هب  دناوخب و  زامن  دنک ، تدابع  دراد 
و دزو ، یم  تمحر  هکئالم  هطساو  هب  هک  تسا  یتمحر  ياه  میـسن  اه  میـسن  نآ  هک  تسا  نیا  ام  یعیـش  گنهرف  صوصخ  هب  یمالـسا و 
هک مینک  تقد  هلمج  نیا  رد  رگا  دوش . یم  شخپ  نیطایش  دیلپ  هلیذر و  سافنا  زا  هک  تسا  یناطیش  سواسو  اه ، یبوخ  زا  زازئمشا  تلاح 

یبوخ همه  هک  دوش  یم  مولعم  دییامش ،» نآ  ببس  هک  نیا  رگم  دنز  یمن  رس  ام  زا  يریخ  چیه  ببسلا ؛ هل  متنا  الا و  ءیش  نم  امف  : » دومرف
تفایرد تیفرظ  همه  یلو  دنک ؛ یم  شخپ  ملاع  رد  ار  كاپ  راونا  نیا  وا  تسا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  تاهجوت  تکرب  زا  اه 

میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد  مینک . یم  ادیپ  ریخ  راک  هزیگنا  هاگنآ  میریگ ؛ یم  ار  رون  نآ  میشاب  هتشاد  یکاپ  لد  تقو  ره  دنرادن . ار  نآ 
: مییوگ یم  ام  هک  نیمه  انبونذل ؛ ةرافک  انل و  ۀیکزت  انسفنال و  ةراهط  انقلخل و  ابیط  مکتیالو  نم  هب  انصخ  ام  مکیلع و  انتالـص  لعج  و  هک :
هک دوش  یم  ثعاب  مینک  یم  تبحم  ساسحا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  ناملد  رد  هک  نیمه  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

هدولآ و ام  سفن  ایوگ  درادـن . ار  دوجو  یگزیکاپ  نیا  درادـن  ار  تیالو  نیا  هک  یـسک  نآ  دوش . كاپ  تیـالو  نیا  هلیـسو  هب  اـم  شنیرفآ 
دشر ثعاب  نیا  و  انل ) ۀیکزت  انسفنال و  ةراهط   ) دوش یم  كاپ  فرطرب و  اه  یگدولآ  نآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا  اب  تسا و  دیلپ 
تیب لها  هب  تبحم  رثا  رد  ناسنا  اهدرایلیم  یتقو  انبونذـل .) ةرافک  و   ) دریگ یم  رارق  اـم  ناـهانگ  هراـفک  ًاـتیاهن  دوش و  یم  اـم  یگدـنلاب  و 

هچ دیاب  ناراوگرزب  نآ  دوخ  دریگ ، یم  رارق  ناشناهانگ  هرافک  تبحم ، نیا  دنوش و  یم  كاپ  اه  یگدولآ  زا  تمایق  زور  ات  مالسلا  مهیلع 
عفرا نیبرقملا و  لزاـنم  یلعا  نیمرکملا و  لـحم  فرـشا  مکب  هللا  غلب  و  . » دراد رثا  ردـق  نیا  اـه  نآ  رب  تاولـص  هک  دنـشاب  هتـشاد  یتـمظع 

تـسا هداد  رارق  يا  هجرد  هبترم و  رد  ار  امـش  ادخ  عماط ؛ هکاردا  یف  عمطی  قئاف و ال  هقوفی  قحال و ال  هقحلی  ثیح ال  نیلـسرملا  تاجرد 
رتالاب اهنت  هن  دورب . دناوت  یمن  رتالاب  اج  نآ  زا  سک  چیه  هک  ییاج  دیرتالاب . نیبرقم  هکئالم  همه  زا  دـیرتالاب . نیلـسرم  ایبنا و  همه  زا  هک 

یتبـسن هچ  ینامـسج  دوجو  اب  تمظع ، نآ  اب  رون  نآ  هک  دوب  نیا  لاؤس  درادـن »! اـج  نآ  هب  ندیـسر  هب  مه  یعمط  هکلب  دورب ، دـناوت  یمن 
ام هک  تسا  یَملاع  نیا  هب  طوبرم  همه  باذع و ...  طوقس ، نایصع ، ًالباقتم  و  لامک ، دشر و  تدابع ، تعاطا ، هک  مینادب  دیاب  ًالوا : دراد ؟

تدابع رثا  رب  مرکا  ربمغیپ  مییوگ  یم  رگا  تساج . نیا  ِنآ  زا  همه  تاـکرح ، تـالماکت و  تاریغت ، تـالوحت ، مینک . یم  یگدـنز  نآ  رد 
يا هیضرف  بسح  هب  رون ـ  ملاع  رد  تسا . َملاع  نیا  هب  طوبرم  اه  نیا  درک ، ادیپ  تلاسر  دادعتسا  یگلاس  لهچ  نس  رد  درک و  ادیپ  لماکت 
نآ دش »؟ نینج  هفطن و  روط  هچ  دعب  سپ  دش . قلخ  لوا  رون  نآ  : » مییوگب هک  تسین  ینامز  رخأت  مدقت و  ًالصا  مدرک ـ  ضرع  بشید  هک 
نیا رد  رون  نآ  دومن  تسوا . زا  یعاعش  کی  دوش  یم  عقاو  ملاع  نیا  رد  هچ  نآ  دراد . هطاحا  اه  دوجو  نیا  همه  رب  هک  تسا  يدوجو  رون 
نیا يارب  دوش ، یم  ادـیپ  تداـبع  ریغ  تداـبع و  رثا  رد  هک  یبتارم  همه  دراد . ار  صاوخ  نیا  تسا ، تـالوحت  تاـکرح و  َملاـع  هک  َملاـع 
رگا تسادـخ . رون  هنییآ  دوجو  نآ  درادـن . ام  فیلکت  لثم  یفیلکت  تسا  رون  ملاع  رد  هک  يدوجو  نآ  تسا . یناهج  نیا  يداـم و  دوجو 

. تسا روط  نیمه  مه  وا  یناهج  نیا  ینامـسج  دوجو  يدام و  ندب  نیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  دراد ، هطاحا  ملع و  رون ، دوجو ، نآ  میتفگ 
دوش و یم  لیکـشت  ینینج  دـعب  تسا . يا  هفطن  تروص  هب  ادـتبا  هیقب  لثم  تسا . یناهج  نیا  تادوجو  رگید  لثم  رهاـظ  رد  شدوجو  نیا 
ام هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ ینارون  دوجو  نآ  زا  ییوترپ  لحارم  نیا  لک  دور . یم  ایند  زا  هرخالاب  دنک و  یم  دشر  دوش ، یم  دـلوتم 
ایآ دنک . لزان  ربمغیپ  رب  ار  شـصاخ  تمحر  ادخ  هک  مینک  یم  اعد  تساعد ؛ تاولـص  نیا  میتسرفب . تاولـص  مرکا  ربمغیپ  رب  میا  فظوم 

هدیـسرن وا  هب  مینک  یم  بلط  ام  هک  یتمحر  نآ  زونه  دشاب ، شترـضح  ینامـسج  دوجو  روظنم  رگا  درادن ؟ ای  دراد  ار  تمحر  نآ  ربمغیپ 
ام هب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یقیفوت  ام  ندرک  اعد  هک  نیا  نآ  دراد و  مه  ناهنپ  هیال  کی  بلطم  نیا  دـسر . یم  ام  ياـعد  رثا  رد  تسا و 

لوسر قح  رد  ام  ياعد  ملاع ، نیا  لماوع  بسح  هب  اما  دـنک . یم  اطع  ام  هب  سدـقم  راونا  نآ  تکرب  هب  ار  قیفوت  نآ  دـنوادخ  دـهد و  یم 
دوش و یم  باجتسم  ًاعطق  دشاب  هک  یسک  ره  فرط  زا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا  رکذ  نیرتهب  تاولـص  هک  نیا  دوش . یم  باجتـسم  هللا 

. دوش یم  ام  بونذ  هرافک  هیکزت و  بجوم  هک  تسا  نیا  مه  شتاکرب  زا  یکی 

تاولص تکرب  هب  زامن ؛ یلوبق 
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ناشیا رگا  دنک . رت  یلاع  ار  ربمغیپ  هجرد  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  ام  هتجرد . عفراو  هتعافـش  لبقت  و  مییوگب : هک  تسا  بحتـسم  دهـشت  رد 
، اـعد نیا  ِروـظنم  تسا . وـغل  اـعد  تروـص  نیا  رد  دورب ؟ رتـالاب  شا  هجرد  هک  میهاوـخ  یم  ادـخ  زا  ارچ  تسا ، هدیـسر  تاریخ  هـمه  هـب 

ادخ هک  تسا  يا  هیده  هک  میناد  یم  هزادنا  نیمه  اما  میناد ؛ یمن  ار  تاولص  تقیقح  ام  دوش . یم  لصاح  ملاع  نیا  رد  هک  تسا  یتاجرد 
نداتـسرف قیفوت  دوش  یم  اـم  بیـصن  هک  یقیفوـت  نیرتـالاب  مینک ، كرد  رگا  تسا . راـختفا  فرـش و  اـم  يارب  نیا  و  دـهد ، یم  ربـمغیپ  هب 

لعج میناوخ : یم  هعماج  ترایز  رد  هکارچ  دینکن ؛ بجعت  دوش  یم  هتفریذپ  دهـشت  رد  تاولـص  تکرب  هب  مه  ام  زامن  رگا  تسا . تاولص 
هنوگچ هک : دوش  لاؤس  تسا  نکمم  انبونذل . ةرافک  انل و  ۀیکزت  انـسفنأل و  ةراهط  انقلخل و  ابیط  مکتیالو  نم  هب  انـصخ  ام  مکیلع و  انتالص 

دنک قلخ  دشاب  تاقولخم  همه  زا  فرشا  تهج  ره  زا  هک  ار  يدوجوم  دیاب  ادخ  ایآ  هک : تسا  نیا  باوج  دنراد ؟ تمظع  ردق  نیا  اه  نیا 
؟ دنکن ار  راک  نیا  هک  تسا  لیخب  رگم  دنک ، قلخ  دهاوخن  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  تمظع  نیا  شا  هجیتن  دـنک ، قلخ  دـهاوخب  رگا  دـنکن ؟ ای 

دناوت یم  هک  لاح  دنکن ؟ ار  راک  نیا  هک  دراد  ییالقع  هجو  هچ  دشاب و  هتـشاد  دناوت  یم  يا  هزیگنا  هچ  دشاب ، هتـشاد  ییاناوت  نینچ  یتقو 
. هللا اناده  نا  الول  يدتهنل  اّنک  اَم  َو  اذِهل  انادَه  يّذلا  هللادمحلا  تسا . هدرک  یبوخ  راک  دنک  قلخ  رگا  دنک ، قلخ  یقولخم  نینچ 

اه تشون  یپ 
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توبن هفسلف 

ینیع تاریدقت  یملع و  تاریدقت 

ِِلیآَِمب َیلاَعَت  ِهَّللا  َنِم  ًاْملِع  ٌۀـَنوُْرقَم ، ِمَدَْـعلا  ِۀَـیاَِهِنب  َو  ٌۀـَنوُصَم ، ِلـیِواَهَْألا  ِْرتَِسب  َو  ٌۀـَنُونْکَم ، ِْبیَْغلاـِب  ُِقئاَـلَْخلا  ِذِإ  ُهَثَعَْتبا ، ِنَأ  َلـْبَق  ُهاَفَطْـصا  َو  ... 
ِریِداَقَِمل ًاذاَْفنِإ  َو  ِهِمْکُح ، ِءاَْضمِإ  یَلَع  ًۀَمیِزَع  َو  ِهِْرمَِأل ، ًاماَْمتِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَثَعَْتبا  ِروُدْقَْملا ، ِِعقاَوَِمب  ًۀَفِْرعَم  َو  ِروُهُّدلا ، ِثِداَوَِحب  ًۀَـطاَحِإ  َو  ِرُومُْألا ،

، دنک تلاسر  هب  ثوعبم  ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  دیزگرب  ار  مرکا  ربمغیپ  لاعتم  يادخ  تسا  نیا  هلمج  دـنچ  نیا  یظفللا  تحت  همجرت  ِهِْمتَح ؛
مدـع تیاـهن  هب  نورقم  دوب و  هتفرگرب  رد  ار  اـه  نآ  زیگنا  تریح  ياـه  هدرپ  دـندوب و  هدیـشوپ  ملاـع  بیغ  رد  قیـالخ  هک  ماـگنه  نآ  رد 

وا ملاع  نیا  رد  دوب ، هاگآ  تاردقم  هاگیاج  هب  تشاد و  هطاحا  راگزور  ثداوح  رب  تسناد و  یم  ار  اهراک  ماجنارس  دنوادخ  نوچ  دندوب ؛
نآ هک  نیا  يارب  و  دنک ، ارجا  ار  شمکح  تشاد  میمصت  هک  نیا  رطاخ  هب  و  دناسرب ، نایاپ  هب  ار  شراک  هک  نیا  رطاخ  هب  درک ؛ ثوعبم  ار 

هلحرم هلحرم ، کی  دنیامرف ؛ یم  هراشا  هلحرم  ود  هب  تارابع  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دنک . ارجا  ذـفان و  ار  یمتح  تاردـقم 
دـیزگرب و ار  مرکا  ربمغیپ  لاعتم  يادـخ  یتیعقوم  نینچ  رد  دوبن . راک  رد  یناسنا  زونه  دـندوب و  هدـشن  قلخ  تاـقولخم  زونه  هک  تسا  يا 

نیمز یـسمش و  هموظنم  اه ، ناشکهک  اه ، نامـسآ  هک  نیا  زا  دعب  دوب . ملاع  نیا  رد  رگید  هلحرم  دشاب . ءایبنا  متاخ  وا  دیاب  هک  درک  نیعم 
هب ثوعبم  ار  مرکا  ربمغیپ  لاعتم  يادخ  ات  تشذگ  لاس  نارازه  دیآ ، دوجو  هب  نآ  رد  يا  هدنز  دوجوم  هک  دش  دعتـسم  نیمز  دمآ و  دیدپ 

یبش هک  بشما  دروآرد . لمع  هلحرم  هب  دوب  هدومرف  ریدقت  هک  ار  هچنآ  ات  درک  ثوعبم  ار  وا  ادخ  دیامرف  یم  هلحرم  نیا  رد  درک . تلاسر 
هب ار  تاریدقت  دنوادخ  هنوگچ  دوب و  هچ  يارب  دوب ، اجک  رد  تاریدقت  نآ  میهد  حیـضوت  هک  تسین  تبـسانم  یب  تسا  ردـق  ياه  بش  زا 

ردـق و لـصا  منک . یم  ضرع  راو  تسرهف  تروص  هب  ار  حیـضوت  نیا  دوشن ، هدرتسگ  یلیخ  ثحب  هک  نیا  يارب  دـناسر . یم  اـضما  هلحرم 
. ملاع یـسدنهم  زا  تسا  ترابع  ریدقت  هک  تسا  هدش  لقن  هیلع  هللا  تاولـص  يداه  ماما  زا  یتیاور  رد  تسا . يریگ  هزادنا  يانعم  هب  ریدقت 
هب زاـین  راـک  نیا  دـشاب . صخـشم  نامفدـه  دـیاب  لوا  مینک ، سیـسأت  ار  یمیظع  هژورپ  میهاوخ  یم  یناـسنا  ملاـع  رد  ناـمدوخ  یتـقو  اـم 
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همه یتقو  مینک . یم  یـسررب  ار  مزال  تامدقم  دعب  تسا . مزال  راک  تاردـقم  يارب  هک  تسا  يا  هلحرم  نیلوا  ملع  هلحرم  دراد . یتامولعم 
ار حرط  ییارجا  هشقن  مینک . یم  هدامآ  ار  حرط  ییارجا  هشقن  نآ  لابند  هب  مینک و  یم  روصت  راک  يارب  یحرط  میتفرگ ، رظن  رد  ار  اـه  نیا 
هک میناد  یم  هتبلا  مییاـمن . یم  حرط  ندرک  یلمع  هب  عورـش  مییوـگ و  یم  ار  هللا  مـسب  نآ  زا  دـعب  مـینک و  یم  هداـمآ  هـلحرم  نـیرخآ  رد 

. درادن یتلاخد  ادخ  ياهراک  رد  نامز  الوصا  دریگ . ماجنا  ینامز  رد  مادک  ره  هک  دشاب  مزال  ات  درادن  جایتحا  لحارم  نیا  هب  لاعتم  يادخ 
دعب میزیرب و  ار  یحرط  ات  مینک  تروشم  نارگید  اب  مینک ، رکف  جـیردت  هب  هک  نیا  هب  میراد  زاین  يدوجو ، فعـض  رطاخ  هب  هک  میتسه  اـم 

ره هب  یلو  میتشادـن ؛ زاین  نامز  هب  رگید  مینک  روصت  نآ  کی  رد  ار  لحارم  نیا  همه  تشاد  ناکما  رگا  مینک . هدامآ  ار  شا  یتایلمع  هشقن 
اه نیا  زاـب  مینک ، روصت  میتسناوت  یم  ار  لـحارم  نیا  همه  مه  نآ  کـی  رد  رگا  ینعی  دـنا ؛ بترتـم  مه  رب  یلقع  رظن  زا  لـحارم  نیا  لاـح 
یم لفق  رد  ار  دـیلک  تسد  اب  یتقو  ًالثم  تسه . مه  يرگید  ياهرخأت  مدـقت و  ینامز ، رخأـت  مدـقت و  زا  ریغ  ینعی  دـنراد ؛ رخأـت  مدـقت و 

رب يدوجو  مدقت  تسد  تکرح  دروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ار  دیلک  هک  تسا  تسد  اما  دننک ؛ یم  تکرح  مه  اب  دـیلک  تسد و  میناخرچ ،
نآ و  شاب ! دیوگ : یم  طقف  دهد و  یم  ماجنا  نامز  نودب  ار  شراک  ادخ  هک  نیا  اب  ارچ  هک : دوش  لاؤس  تسا  نکمم  دراد . دـیلک  تکرح 

لوط زور  شش  نیمز  اه و  نامـسآ  تقلخ  ؛1  ٍماَّیَأ ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  قَلَخ  : » دـیامرف یم  ملاع  قلخ  هرابرد  اما  دوش ، یم  دوجوم 
نامز ملاع  رد  هک  ام  دراد . هطاحا  نامز  ملاع  رب  درادن  نامز  هک  یملاع  نآ  مدرک ، ضرع  لبق  هسلج  دنچ  هک  روط  نامه  ًالامجا  دیـشک ؟»

. تسا رـضاح  اج  کی  وا  يارب  اه  نیا  همه  دراد ، هطاحا  ملاع  نیا  رب  هک  وا  یلو  مینک ؛ یم  كرد  ار  ینامز  ياـهرخات  مدـقت و  نیا  میتسه 

. قلاخ يارب  هن  تسا  قولخم  يارب  جیردت  نیا  نوکیف .) نک  هل  لوقی   ) درادـن جـیردت  یهلا  رما  اما  دـیآ ؛ یم  دـیدپ  زور  شـش  رد  قولخم 
یبتجإ یفطصإ ، ریباعت  اب  ار  لوا  هلحرم  دنیامرف ؛ یم  هراشا  هلحرم  ود  هب  ربمغیپ  تثعب  ربمغیپ و  باختنا  يارب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 
ریدقت  » ادخ راک  هب  تبـسن  ار  انعم  نیا  تسا . ملع  هلحرم  لوا  هلحرم  ثعتبإ و . ...  لسرأ ، ریباعت  اب  ار  مود  هلحرم  دننک و  یم  نایب  هاّمـس  و 

هچ دوش ، عقاو  ییاج  هچ  رد  دیاب  يزیچ  هچ  هک  دنک  یم  يریگ  هزادنا  ار  ءایشا  دوخ ، ملع  ملاع  رد  مه  لاعتم  يادخ  ینعی  دنیوگ . یملع »
رد اما  تسا ، يریگ  هزادنا  یعون  نیا  دشاب و . ...  هتـشاد  طابترا  ییاهزیچ  هچ  اب  دیاب  دشاب ، ردق  هچ  دیاب  شمجح  دهاوخ ، یم  نامز  ردق 

ارهز ترـضح  دنیوگ . ینیع » ریدقت   » ار نآ  هک  دراد  یلحارم  مه  راک  شخب  نیا  دـش ، عورـش  لمع  هیهت و  ییارجا  هشقن  یتقو  ملع . ملاع 
روما بقاوع  ادخ  نوچ  ِروُدْقَْملا ؛ ِِعقاَوَِمب  ًۀَفِْرعَم  َو  ِروُهُّدلا ، ِثِداَوَِحب  ًۀَـطاَحِإ  َو  ِرُومُْألا ، ِِلیآَِمب  َیلاَعَت  ِهَّللا  َنِم  ًاْملِع  دـندومرف : اهیلع  هللا  مالس 
متاخ ناونع  هب  ار  ربمغیپ  هاگیاج  ملاع  نامه  رد  تخانـش ، یم  ار  تاردـقم  نیا  هاگیاج  تشاد و  هطاـحا  ثداوح  همه  رب  تسناد و  یم  ار 

دوش و یم  لزان  ربمغیپ  رب  لیئربج  یتقو  اما  دوش . یم  قبطنم  یملع  ریدقت  رب  هک  تسا  تفرعم  ملع و  تبحـص  اج  نیا  ات  درک . نییعت  ءایبنا 
حرط هب  ندیـشخب  تینیع  هشقن و  ندرک  هدایپ  ارجا ، هلحرم  اج  نیا  هکلب  تسین ؛ ملع  تبحـص  رگید  اج  نیا   2، َکِّبَر ِمْسِاب  ْأَْرقا  دیوگ : یم 

ِءاَْضمِإ یَلَع  ًۀَـمیِزَع  َو  ِهِْرمَِأل ، ًاماَْمتِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَثَعَْتبا  هک : دـننک  یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  هلحرم  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اذـل  تسا ؛
هدرک ملع  ملاع  رد  هک  ار  یمکح  نآ  هک  تشاد  يدـج  مزع  نوچ  دـنک ، ماـمت  ار  راـک  هک  نیا  يارب  درک  ثوعبم  ار  ربمغیپ  ادـخ  ِهِمْکُح ؛

مه سدنهم  راک  تسا . رییغت  لباق  هدیـسرن  ییاهن  هلحرم  نآ  هب  ات  تاردـقم  ِهِْمتَح ؛ ِریِداَقَِمل  ًاذاَْفنِإ  َو  دـنک ؛ هدایپ  نیع  ملاع  رد  اضما و  دوب 
هک ییاهزیچ  ینعی  یمتح  تاردقم  تسا . مامت  راک  رگید  دنتشاذگ  ار  تشخ  نیرخآ  دیسر و  رخآ  هلحرم  هب  راک  یتقو  تسا . روط  نیمه 

ِنیِدَو يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  دـیامرف : یم  ًالثم  تسا ؛ هدـش  هراـشا  یمتح  تاردـقم  زا  یخرب  هب  نآرق  رد  دـنک . یمن  رییغت  رگید 
نایدا همه  رب  وا  نید  دوش و  ثوعبم  نامزلارخآ  ربمغیپ  هک  تسادخ  یمتح  هدارا  نیا  ؛3  َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا 

رد مه  تاروت و  رد  مه  ام  ؛4  َنوُِحلاَّصلا َيِداَبِع  اَُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اَْنبَتَک  ْدََقلَو  دـیامرف : یم  ای  و  دوش ، بلاغ  رگید 
اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  تسا . یمتح  ياضق  کی  نیا  دنا . ناگتـسیاش  نیمز  نیا  ناثراو  هک  مییوگ  یم  نآرق  رد  مه  میتشون و  روبز 

دوب هدشن  ثوعبم  ملاع  نیا  رد  ربمایپ  رگا  دومرف . ثوعبم  ار  ربمغیپ  ادخ  دـنک  ادـیپ  ققحت  یمتح  تاردـقم  نیا  هک  نیا  يارب  دـنیامرف : یم 
هک تسا  یتاردقم  زا  تبحص  تثعب  زا  لبق  دنا ؛ هدرب  راک  هب  ریبعت  هنوگ  ود  ترضح  دینیب  یم  سپ  درک . یمن  ادیپ  تیمتح  تاردقم ، نیا 
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ام سپ  همتح .) ریداقمل  اذافنإ   ) تسا یمتح  تاردقم  زا  تبحـص  تثعب  زا  دعب  اما  یملع . تاریدقت  ینعی  تسا ؛ طوبرم  یهلا  ملع  ملاع  هب 
يدایز قیداصم  تایآ  رد  مه  تایاور و  رد  مه  ود  ره  و  نیع ، ملاع  رد  تاریدـقت  یهلا و  ملع  ملاـع  رد  تاریدـقت  میراد ؛ ریدـقت  عون  ود 

حول رد  هک  تسا  یملع  تاریدقت  تاریدقت ، زا  هتسد  کی  هک  تسا  مزال  بلطم  نیا  هب  هجوت  تسا ، ردق  ياهبـش  اه  بش  نیا  نوچ  دراد .
؛ یمتح یملع  تاریدقت  هتـسد  کی  تسا و  یمتح  ریغ  یملع  تاریدقت  یملع ، تاریدـقت  هتـسد  کی  تسا . تابثا  وحم و  حول  ظوفحم و 

نداد هقدـص  هب  شلجا  الثم  طورـشم . قلعم و  لجأ  یکی  تسا و  یمتح  لجأ  لـجأ ، کـی  دوش ، یم  نیعم  لـجأ  یـسک  يارب  یتقو  ًـالثم 
لباق هک  تسا  یتاریدقت  هب  طوبرم  نیا  تسا . هاتوک  شلجادادن  هقدـص  رگا  تسا و  ینالوط  شلجا  داد  هقدـص  رگا  ینعی  تسا ؛ طورـشم 

، تاریدـقت نیا  دـش . دـهاوخ  ردـق  هچ  شرمع  داد و  دـهاوخن  ای  داد  دـهاوخ  هقدـص  نیا  ایآ  هک  دـناد  یم  ادـخ  هرخـالاب  اـما  تسا . رییغت 
یملع و ریدـقت  یملع ، ملاع  رد  هبترم  ود  نیا  تسا . ءاـضق  هبترم  دـسر  یم  تیمتح  هبترم  هب  هک  یتاریدـقت  تسا . یمتح  یملع  تاریدـقت 

یم ءاضما  رخآ  هلحرم  رد  یمتح و  هلحرم  کی  دراد و  طورـشم  هلحرم  کی  دراد : ار  هلحرم  ود  نیمه  مه  نیع  ملاع  تسا . یملع  ياـضق 
. درادن یتشگرب  رگید  هک  راک  ندش  مامت  ندنارذگ و  ینعی  ءاضما  دوش .

یمتح تاریدقت  تثعب و  طابترا 

باوج يارب  دوش ؟ عقاو  دیاب  هنوگچ  تسیچ و  تاردقم  دناد  یم  ادخ  هک  نیا  ربمغیپ و  باختنا  نیب  تسا  یطبر  هچ  دوش : یم  لاوس  لاح 
نیرت لماک  وا  یلـصا  فده  دنیرفایب  ار  یتسه  ملاع  دهاوخ  یم  ادخ  یتقو  هک  میتفگ  تسیچ ؟ ملاع  نیا  تقلخ  زا  ادخ  فده  مینیبب  دـیاب 

نوچ تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  سدقم  دوجو  نآ  دنک و  ادیپ  دوجو  دـناوت  یم  تقلخ  ملاع  رد  هک  تسا  يدوجوم 
دنتسه یناسک  مه  دعب  هلحرم  رد  دنا و  تقلخ  یلصا  فده  موصعم  هدراهچ  عقاو  رد  تسا  دحتم  موصعم  هدراهچ  رون  اب  ترضح  نآ  رون 

مه اه  یلیفط  نیا  زا  ادخ  اما  دنتـسه . اهنآ  دوجو  لیفط  مه  هیقب  صلاخ . نینموم  ادخ و  يایلوا  ءایبنا و  ینعی  دنراد ، تهابـش  اه  نآ  هب  هک 
یم مهارف  ار  هنیمز  درذـگ و  یمن  هظحل  کی  نآ  زا  مه  دنـشاب  ادـخ  دای  هب  هظحل  کی  رگا  هکلب  اه  نیا  زا  اـهنت  هن  دـنک . یمن  رظن  فرص 

دش و دنهاوخ  ادیپ  يا  هدنزرا  دارفا  دـنیآ ، دوجو  هب  دـنناوت  یم  خـیرات  لوط  رد  هک  یناسنا  اهدرایلیم  نایم  رد  دـنیوگب . هللاای  کی  ات  دـنک 
بوخ ناسنا  کی  ناشمراهچ  لسن  رد  اما  دنـشاب ، رفاک  لسن  دنچرگا  دوش . ادیپ  بوخ  ناسنا  کی  ات  درذگب  دیاب  لسن  دنچ  دناد  یم  ادخ 

. دوش دلوتم  دراد  ار  ادخ  رون  تقایل  هک  یناسنا  نآ  ات  دننک  یگدنز  دنیایب  لسن  نیا  ات  دنک  یم  مهارف  ار  هنیمز  ادخ  دیآ ، دوجو  هب  دـناوتب 
برق هب  دنوش و  تسرپادـخ  دـنناوتب  اه  ناسنا  ات  درک  راک  هچ  دـیاب  ملع  هلحرم  رد  تسادـخ . تیاهن  یب  ياه  تمحر  فاطلا و  زا  اه  نیا 

صیخـشت ار  دب  بوخ و  دنناوتب  ات  دهدب  لقع  اه  نآ  هب  ادخ  دیاب  دوش . هتـشاذگ  ناشدوجو  رد  تسا  مزال  هچنآ  دـیاب  الوا  دنـسرب ؟ ادـخ 
دننک تیبرت  ار  اه  نیا  هک  دنشاب  یناسک  رگا  دنراد . جایتحا  مه  يرگید  يامنهار  هب  اه  نیا  لقع  رب  هوالع  هک  دناد  یم  ادخ  زاب  اما  دنهد .
یفاک نآ  هب  ندیـسر  يارب  ناشلقع  دتـسرفن  ار  ربمغیپ  ادخ  رگا  اما  دنوش . تشهب  قیال  دـننک و  ادـیپ  ادـخ  اب  یطابترا  اه  نیا  تسا  نکمم 

هک دوش  هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  تقلخ  هیلوا  حرط  نامه  رد  سپ  تسا . یملع  ریدـقت  نیا  تسا . ملع  هلحرم  هب  طوبرم  بلاطم  اه  نیا  تسین .
دوجو دیاب  اذل  دننک ؛. ییامنهار  ار  اه  نآ  دننک و  رارقرب  طابترا  مه  نارگید  اب  هک  دنـشاب  هتـشاد  مه  دوجو  زا  يا  هبترم  لیـصا  تاقولخم 

لثم دـیاب  ینامـسج  دوجو  نیا  رد  تسا . ناش  ینامـسج  دوجو  نآ  دنـشاب و  هتـشاد  مه  يا  هلزان  هبترم  دـیاب  لیـصا  تاـقولخم  نآ  یلـصا 
ْمُکَِعلُْطِیل ُهّللا  َناَک  اَمَو  « ؛ دشاب هتـشاد  گنتاگنت  طابترا  ادخ  اب  دیاب  امنهار  نیا  دـننک . يراکمه  اه  نآ  اب  دـنناوت  یمن  الاو  دنـشاب . نیریاس 

اه ناسنا  همه  نایم  رد  اما  دنک ؛ راکشآ  امـش  رب  ار  بیغ  ادخ  هک  دیتسین  يروط  امـش  ؛5  ءاَشَی نَم  ِِهلُـسُّر  نِم  ِیبَتْجَی  َهّللا  َّنَِکلَو  ِْبیَْغلا  یَلَع 
. دنایامنب اه  نآ  هب  ار  بیغ  دنک و  باختنا  ار  اه  نآ  هک  نیا  هب  دریگ  یم  قلعت  ادخ  هدارا  و  دنراد » ار  يدادعتسا  نینچ  هک  دنتسه  يدادعت 

نشور دوش . یم  نشور  مه  توبن  هفسلف  اج  نیا  رد  دننک . تیاده  دنریگب و  ار  امش  تسد  دنیایب و  دنراد  امش  اب  یتیخنـس  هک  اه  نآ  دیاب 
روظنم دنک ؟ یمن  یحو  نارگید  هب  دنک و  یم  یحو  نانآ  هب  ارچ  و  دتسرف ؟ یم  اه  ناسنا  تیاده  يارب  ار  ناربمغیپ  ادخ  ارچ  هک  دوش  یم 
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تقایل دـنوش  یم  هدـیرفآ  اجیردـت  لاس  اهدرایلیم  زا  دـعب  هک  ییاـه  ناـسنا  هک  نیا  يارب  تقلخ  هیلوا  حرط  رد  هک  دوب  نیا  همدـقم  نیا  زا 
لطعم اه  ناسنا  ریاس  دوجو  هنرگو  دوش  روظنم  توبن  دیاب  دننک  ادیپ  ار  يورخا  تداعـس  یهلا و  نایاپ  یب  ياه  تمحر  تفایرد  دادعتـسا 

ملاع رد  لاح  دش . صخشم  ملع  ملاع  رد  فیلکت  اج  نیا  ات  تسا . تمکح  فالخ  ضرغ و  ضقن  نیا  دنـسر و  یمن  فده  هب  دنام و  یم 
ۀمیزع هرمأل و  امامتإ   ) درک ثوعبم  ار  ربماـیپ  دوش  یلمع  دوب  هدرک  یحارط  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  هک  نیا  يارب  درک ؟ راـک  هچ  دـیاب  نیع 

. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلصو  همتح .) ریداقمل  اذافنإ  همکح و  ءاضمإ  یلع 

اه تشون  یپ 

.179 نارمع ، لآ   . 5 . 105 ءایبنا ،  . 4 . 33 هبوت ،  . 3 . 1 قلع ،  . 2 . 54 فارعا ، . 1

كرش ندوب  یضرع  دیحوت و  تلاصا 

همدقم

َو اَهَمَلُظ ، ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  ُهَّللا  َراَنَأَف  اَِهناَفْرِع ، َعَم  ِهَِّلل  ًةَرِْکنُم  اَِهناَثْوَِأل ، ًةَدـِباَع  اَِهناَرِین ، یَلَع  ًافَّکُع  اَِهناَیْدَأ ، ِیف  ًاقَِرف  َمَمُْألا  يَأَرَف  ... 
ْمُهاَدَه َو  ِۀَیاَمَْعلا ، َنِم  ْمُهَرََّصب  َو  ِۀَیاَوَْغلا ، َنِم  ْمُهَذَْـقنَأ  َو  ِۀَـیاَدِْهلِاب ، ِساَّنلا  ِیف  َماَق  َو  اَهَمَمُغ ، ِراَْصبَْألا  ِنَع  یَلَج  َو  اَهَمَُهب ، ِبُولُْقلا  ِنَع  َفَشَک 
ربمغیپ صوصخ  هب  ءایبنا و  تثعب  تمکح  هب  هراشا  اب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  میِقَتْـسُْملا 1  ِقیِرَّطلا  َیلِإ  ْمُهاَعَد  َو  ِمیِوَْقلا ، ِنیِّدلا  َیلِإ 

نآ رون  لاعتم  يادـخ  هدوب و  هدـش  ینیب  شیپ  ملاع  نیا  قلخ  زا  لبق  مالـسا  مرکم  یبن  تثعب  دـندومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاـخ 
ملاع نیا  رد  ار  ترـضح  نآ  درک  اضتقا  یهلا  تمکح  هک  یناـمز  دوب . هدومرف  نییعت  تلاـسر  متخ  يارب  ار  ناـشیا  هدـیرفآ و  ار  ترـضح 

ثوعبم ربـمغیپ  هک  یماـگنه  دوش . یلمع  دوب  هدـش  ینیب  شیپ  ناـسنا  شنیرفآ  هلمج  زا  شنیرفآ و  يارب  هک  یحرط  نآ  اـت  دومرف  ثوعبم 
اه و نید  رد  مدرم  دوب . هتفرگ  ارف  اه  ماهبا  اه و  تلاهج  اه ، یهارمگ  ار  ملاـع  فارطا  هک  دـندش  هجاوم  ناـهج  رد  هنحـص  نیا  اـب  دـندش 

یگدنب حیحص  هار  اما  دندوب ؛ لوغشم  اه  نآ  شتـسرپ  هب  هدرک و  باختنا  ناشدوخ  يارب  ار  اهدوبعم  عاونا  هدنکارپ و  رایـسب  ناش  بهاذم 
مادقا مهم  نیا  هب  مرکا  ربمغیپ  اذـل  دنتخانـش ؛ یمن  ار  تداعـس  یلـصا  هار  دـندوب  تقیقح  بلاط  هک  یناسک  دوب و  هتفر  ورف  ماهبا  رد  ادـخ 

رد ترضح  هک  تسا  یتانایب  ِلصاح  نیا  دوش . یم  ناشترخآ  ایند و  تداعس  بجوم  هک  یمیقتسم  هار  هب  دننک  تیاده  ار  رـشب  هک  دندرک 
شتـسرپ و ياه  شور  رد  مدرم  قارتفا  هلأسم  دوش ، ثحب  نآ  هرابرد  تسا  بسانم  اج  نیا  رد  هک  یعوضوم  دنیامرف . یم  هلمج  دـنچ  نیا 
هچ زا  قارتفا  نیا  هک : نیا  زا  دـنترابع  تسا  حرطم  هراـب  نیا  رد  هک  یتـالاؤس  زا  یخرب  تسا . داـضتم  تواـفتم و  بهاذـم  ناـیدا و  دوجو 
يا هراچ  هچ  تافالتخا  نیا  عفر  يارب  لاعتم  يادخ  تسا ؟ هتفرگ  لکـش  فلتخم  بهاذـم  نایدا و  نیا  هنوگچ  تسا ؟ هدـمآ  دـیدپ  ینامز 

؟ تسا هدوب  هچ  فلتخم  بهاذم  نایدا و  نیا  لباقم  رد  مالسا  ربمغیپ  شقن  اتیاهن  و  تسا ؟ هدیشیدنا 

نایدا ترثک  زا  يدام  ریسفت 

ًامومع ملع  نیا  ناسـسؤم  تسا . ناسانـش  هعماـج  هیرظن  هیرظن ، کـی  دراد . دوـجو  هیرظن  ود  فـلتخم  ناـیدا  شیادـیپ  یگنوـگچ  هراـبرد 
تنک تسوگا  ياقآ  دـنراد . ار  تاـشیارگ  نیمه  ناسانـش  هعماـج  رثکا  مه  زونه  دنتـشاد و  یتسیلاـیرتام  هناـیارگ و  يداـم  ياـه  شیارگ 

نید وداج و  رحس ، ریطاسا ، هرود  هرود ، کی  دوش : یم  میـسقت  هرود  هس  هب  رـشب  یگدنز  نارود  دیوگ : یم  یـسانش  هعماج  ملع  سـسؤم 
اه هدیدپ  نیا  يارب  اذل  دنک ؛ ریسفت  ار  اه  هدیدپ  شیادیپ  تسناوت  یمن  تشادن و  ینادنچ  هرهب  ملع  زا  زونه  رشب  هرود  نیا  رد  تسا . هدوب 

دنداد و دانتسا  یعون  روص  هب  ار  اه  هدیدپ  نیا  نافوسلیف  تسا . هفسلف  اب  ییانشآ  هرود  مود ، هرود  درک . یم  دانتسا  يدام  ءاروام  لماوع  هب 
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ار هفسلف  درک و  تفرـشیپ  یبرجت  مولع  هک  نیا  ات  دوش . یم  هرادا  دنا  ملاع  نیمه  نورد  رد  هک  ییاروام  لماوع  نیا  تسد  هب  ملاع  دنتفگ :
هن ینایادخ و  هن  تسا ، راک  رد  یحاورا  هن  هک  میمهف  یم  ام  هاگنآ  دوش . یم  نشور  رتشیب  قیاقح  دنک ، تفرـشیپ  ملع  هزادنا  ره  دز . رانک 

هعماج ریاـس  تسناد . یم  هلوقم  کـی  زا  ار  اـه  نیا  درک و  یم  حرطم  ریطاـسا  وداـج و  رحـس و  راـنک  رد  ار  نید  يو  یکلف و . ...  لـماوع 
ایآ هک  نیا  دوب و  نید  شیادیپ  أشنم  دش  حرطم  یسانش  هعماج  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی  دندرک . ادیپ  شرورپ  ییاضف  نینچ  رد  مه  ناسانش 

ماغدا مه  اب  دعب  هدوب و  ددعتم  نایدا  ادتبا  ای  دنا  هدمآ  دوجو  هب  ددـعتم  نایدا  دـعب  تسا و  هتـشاد  دوجو  رـشب  نایم  رد  يدـحاو  نید  لوا ،
دش یم  هتخانش  مه  سانـش  مالـسا  مان  هب  یهاگ  هک  ناشیدناون  زا  یکی  بالقنا  زا  شیپ  دنا ؟ هدمآرد  نید  دنچ  ای  کی  تروص  هب  هدش و 
هب ًائادـتبا  رـشب  هک  دوب  نیا  ینارنخـس  نآ  هصـالخ  تشاد . كرـش » یـسانش  هعماـج   » ناونع تحت  یلـصفم  ینارنخـس  نارهت  هاگـشناد  رد 
یم وا  زا  یلبمس  هلیبق  سیئر  گرم  زا  دعب  یهاگ  دوب . لئاق  یمارتحا  هلیبق  سیئر  يارب  هلیبق  ره  درک و  یم  یگدنز  یفلتخم  لیابق  تروص 

بادآ و اه  تب  نیا  يارب  مک  مک  دش . لیدبت  تب  هب  مک  مک  لبمـس  نیا  دندرک . یم  يرادهگن  ییاج  رد  وا  هب  مارتحا  ناونع  هب  دنتخاس و 
ره هتـشاد و  دوجو  یناوارف  نایدا  ادتبا  نیاربانب  دمآرد . نید  کی  هعومجم و  کی  تروص  هب  بادآ  نیا  مک  مک  دـش و  موسرم  یکـسانم 
مه هب  دندرک  یعـس  یعامتجا  یـسایس و  روما  رد  هک  روط  نامه  درک  تفرـشیپ  رـشب  ندمت  هک  اهدعب  تسا . هتـشاد  ینید  دوخ  يارب  هلیبق 
مه اب  دندرک  یعس  مه  ینید  روما  رد  دندمآرد ، روشک  کی  تروص  هب  اهرهش  گرزب و  رهش  کی  هب  لیدبت  اه  كرهش  دنوش و  کیدزن 

ترثک زا  ار  نایدا  ریـس  هک  تسا  نید  شیادیپ  زا  ریـسفت  عون  کی  نیا  تسا . تدحو  هب  ترثک  زا  ریـس  سپ  دنوش . ماغدا  مه  رد  دحتم و 
. دناد یم  تدحو  هب 

نایدا ترثک  زا  یهلا  ریسفت 

هعماـج فرح  سکع  ًاـبیرقت  نآرق  دـیامرف . یم  هچ  هنیمز  نیا  رد  نآرق  مینیبـب  تـسا . نآرق  یحو و  یمالـسا ، عباـنم  هـب  عوـجر  رگید  هار 
. تسا هدوب  تسرپادـخ  ربمغیپ و  مدآ  ترـضح  دـنا و  هدـش  قلخ  اوح  مدآ و  زا  ناسنا  لسن  نآرق  هزومآ  ساسا  رب  دـیوگ . یم  ار  ناـسانش 
هب هک  يرفن  دـنچ  نیا  دـنک  غیلبت  ار  دـیحوت  یتسرپادـخ و  شا  هداوناخ  يرفن  دـنچ  تیعمج  يارب  ادـخ  ربماـیپ  نیا  یتقو  هک  تسا  یعیبط 

ًةَدِحاو ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناک  دیامرف : یم  تسا و  لئاق  بلطم  نیمه  هب  مه  نآرق  دننک . باختنا  ار  ناشردـپ  شور  نامه  دـنا  هدـش  قلخ  یگزات 
ْمُهءاَج اَم  ِدـَْعب  نِم  اَّلِإ  اوُفَلَتْخا  اَـمَف  هیف  اوُفَلَتْخا  اَـمیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلاـِب  َباـتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  َنیرِذـْنُم  َو  َنیرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف 
ییادـخ ترطف  رب  ادـتبا  اه  ناـسنا  همه  هللا ؛ ةرطف  یلع  ةدـحاو  ۀـما  حون  لـبق  اوناـک  : » هک تسا  هدـمآ  مه  تاـیاور  رد   2  . ْمُهَْنَیب اًـیَْغب  ُْملِْعلا 

يارب يا  همانرب  ات  درک  ثوعبم  ار  ناربمغیپ  لاعتم  يادـخ  دـمآ . دـیدپ  یتاـفالتخا  مدرم  نیب  اجیردـت  هک  دـیامرف  یم  هراـشا  دـعب  دـندوب ».
یبلط و يرترب  يور  زا  دوب  هداتسرف  ادخ  هک  يدحاو  نید  نیمه  رد  يا  هدع  دعب  دنهد . ناشن  رشب  هب  ار  تداعـس  هار  هئارا و  رـشب  یگدنز 

دوجو هقرف  اهدـص  گرزب  نایدا  زا  کی  ره  نورد  رد  دراد . همادا  نانچ  مه  هماـنرب  نیا  مه  زورما  دـندرک . داـجیا  فـالتخا  يرگزواـجت ،
اهنت دیامرف : یم  نآرق  دنراد . ار  لاح  نیمه  مه  بهاذم  ریاس  دراد . یلصا  هقرف  دصناپ  زا  شیب  تیحیسم  رد  ناتـستورپ  بهذم  اهنت  دراد .

یم داجیا  ار  اه  هقرف  نیا  سفن  ياوه  يور  زا  هک  تسا  یناسک  یبلط  يرترب  یبلط و  تسایر  دـنک  یم  داجیا  ار  تافالتخا  نیا  هک  یلماـع 
ار نید  نیمه  همه  مه  ناربمغیپ  دوب . یکی  قح  نید  هک  تسا  نیا  نآرق  رظن  ْمُهَْنَیب .) اًیَْغب  ُْملِْعلا  ْمُهءاَج  اَـم  ِدـَْعب  نِم  اَّلِإ  اوُفَلَتْخا  اَـمَف   ) دـننک

خـسن ار  ماکحا  نآ  زا  یـضعب  يدـعب  ربمغیپ  دروایب و  یماکحا  شدوخ  نامز  اـب  بساـنتم  دوب  نکمم  يربمغیپ  ره  هتبلا  دـندرک ؛ یم  غیلبت 
ناربمغیپ دراذگ . یم  مالـسا  ار  همه  مسا  دنادرگ و  یمرب  دحاو  ینابم  کی  هشیر و  کی  لصا و  کی  هب  ار  نایدا  نیا  همه  نآرق  اما  دنک ؛

.3( َنوُِملْسُّم ُمتنَأَو  َّالَإ  َُّنتوُمَت  َالَف   ) دیورن ایند  زا  مالسا  اب  زج  هک  دندرک  یم  شرافـس  ناشنایفارطا  هب  دنورب  ایند  زا  دنتـساوخ  یم  یتقو  مه 
رانک ار  اه  نیا  رگا  دـناد . یم  یبلط و ...  تسایر  ییوجدوس ، یبلط ، يرترب  یـشکرس ، زواجت ، زا  یـشان  يدـمع و  ار  تافالتخا  نآرق  اما 

ار تقیقح  تسناوت  یم  تساوخ  یم  یسک  رگا  هک  دندرک  نایب  ار  قح  هار  نانچ  نآ  یهلا  يایبنا  دمآ . یمن  دیدپ  یفالتخا  دنتـشاذگ  یم 
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ریـس میرک  نآرق  رظن  ساسا  رب  سپ  دندرک . فیرحت  ار  قح  نید  اه  تعدب  تاهبـش و  اب  دندرک و  دولآ  لگ  ار  بآ  يا  هدع  یلو  دمهفب .
. تسا هدوب  ترثک  هب  تدحو  زا  هدمآ  دیدپ  نایدا  رد  هک  یتافالتخا 

تافیرحت شیادیپ  هوحن 

ییادخ هس  ثیلثت و  هب  داقتعا  زورما  الثم  تسا . هدوبن  مینیب  یم  زورما  ام  هک  یلکش  نیمه  هب  لوا  زا  تافیرحت  نیا  هک  مینادب  تسا  بلاج 
. تسا هدشن  ادیپ  مه  هراب  کی  هتشادن و  دوجو  تیحیسم  رد  لوا  زا  هلأسم  نیا  یلو  تسا . تیحیسم  ناکرا  زا  سدقلا ) حور  رـسپ و  ردپ ، )
ادـخ و نادـنزرف  ام  دـنتفگ : یم  دـندرب و  یم  راک  هب  يا  هنوگزاجم  تاریبعت  تینارـصن  ناوریپ  رد  دـعب  تیدوهی و  ناوریپ  ناـیم  رد  ادـتبا 
زا دـعب  هک  ریزُع  دوب . يزاـجم  یتافیرـشت و  يریبعت  ریبعت ، نیا   4 (. ُهُؤاَّبِحَأَو ِهّللا  ءاَْنبَأ  ُنَْحن  يَراَـصَّنلاَو  ُدوُهَْیلا  َِتلاَـقَو   ) میتسه ادـخ  تسود 

یلُوا یلیخ  نایحیسم   5 (. ِهّللا ُْنبا  ٌْریَزُع  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو   ) تسادخ رسپ  ریزع  دنتفگ : نایدوهی  دش ، هدنز  هرابود  شگرم  زا  لاس  دص  تشذگ 
يدج مک  مک  اه  ییوگزاجم  نیا  تشادن . ینامسج  ردپ  حیسم  ترضح  نوچ  دنهدب ؛ حیسم  ترضح  هب  ار  بقل  نیا  هک  نیا  يارب  دندوب 

نید يدج  لوصا  رگید  فرط  زا  تسا . هدرک  هزرابم  تدش  هب  ادخ  ندوب  راددنزرف  هلأسم  نیا  اب  نآرق  تشگ . نید  نکر  هب  لیدبت  دش و 
ییاه شیارگ  نینچ  مه  زورما  دندرک . داجیا  فیرحت  نید  رد  فرط  ود  ره  زا  دندرک . فذح  مک  مک  دندرک و  لیوأت  دنتفرگ و  زاجم  ار 

رد دنا ! هدیرفآ  ار  ملاع  اه  تب  نیا  دـندقتعم  اه  نآ  هک  تسا  نیا  یتسرپ  تب  زا  ام  ییادـتبا  روصت  هزورما  دوب . رایـشه  دـیاب  دراد و  دوجو 
. دـنا هتـشاد  لوبق  ار  دـحاو  قلاخ  دوجو  یعون  هب  دـنا  هدوب  كرـش  هب  التبم  هک  یناـسک  بلغا  تسین . یگداـس  نیا  هب  بلطم  هک  یتروص 
هب ار  ام  هک  نیا  يارب  رگم  مینک  یمن  شتـسرپ  ار  اه  نیا  ام  ؛6  یَْفلُز ِهَّللا  َیلِإ  اَنُوبِّرَُقِیل  اَّلِإ  ْمُهُُدبْعَن  اَم  : » دیامرف یم  ناتـسرپ  تب  لوق  زا  نآرق 

ینارتخد ادخ  هک  دندوب  دقتعم  ناتسرپ  تب  زا  یضعب  دندوب . دقتعم  نامـسآ  نیمز و  قلاخ  ناونع  هب  هللا  دوجو  هب  ینعی  دننک ». کیدزن  هللا 
هب اه  تب  نیا  هب  مینک  رارقرب  طابترا  اه  نآ  اب  میناوت  یمن  ام  نوچ  دنتفگ : یم  دـنا . هتـشرف  اه  نآ  دراد و  تسود  یلیخ  ار  اه  نآ  هک  دراد 

هرابرد دننک ! یم  يزاب  یتراپ  ام  يارب  ادخ  شیپ  دیآ و  یم  ناششوخ  راک  نیا  زا  اه  نآ  میراذگ ؛ یم  مارتحا  هکئالم  نآ  زا  يدامن  ناونع 
و دشاب ، یضار  اه  نآ  زا  ادخ  ات  دنتشاذگ  یم  مارتحا  تسادق  دامن  کی  ناونع  هب  شتآ  هب  اه  نیا  هک : هدش  هتفگ  مه  ناریا  ناتسرپ  شتآ 

يا هدننیرفآ  هب  ًالصا  مه  يا  هدع  هتبلا  تسا . هدرک  قلخ  ار  نیمز  نامسآ و  دنا  هدرک  نشور  ناشدوخ  هک  یـشتآ  نیمه  هک  دندوبن  دقتعم 
؛ تسا هتشاد  ار  تالوحت  نیا  هتـشاد و  دوجو  هشیمه  تعیبط  نیا  : » دنتفگ یم  دندوب . دقتعم  يرگ  یعیبط  عون  کی  هب  هکلب  دندوبن ؛ دقتعم 

یفرعم بر  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  دـندوب  یناسک  هلمج  زا  نوعرف  دورمن و  دـننک »! افیا  شقن  تالوحت  نیا  رد  دـنناوت  یم  دارفا  یخرب  یلو 
. تسا قلاخ  نامه  دوبعم  هک  تسین  نیا  شتسرپ  يانعم  لاح  ره  هب  دندوبن . لئاق  دراد  يا  هدننیرفآ  ملاع  هک  نیا  هب  اما  دندرک ؛ یم 

كانرطخ یفارحنا  ینید ؛ مسیلارولپ 

ناضاترم زا  یـضعب  ًالثم  دنراد . يا  هناهاوخریخ  بیجن و  هیحور  دنیب  یم  اما  دنک ، یم  دروخرب  یتاداقتعا  نینچ  اب  يدارفا  اب  یهاگ  ناسنا 
يارب دح  نیا  ات  دـننک ! لامیاپ  ار  يا  هچروم  ادابم  هک  دـننک ، یم  وراج  ار  ناشیاپ  يولج  بترم  یکزان  يوراج  اب  دـنور و  یم  هار  هنهرباپ 

تـشهب لها  افـص  اب  هیحور  نیا  اب  ییاه  ناسنا  نینچ  ایآ  دیوگ : یم  دوخ  اب  ناسنا  تایحور ، نیا  ندید  اب  دـنا . لئاق  مارتحا  هدـنز  دوجوم 
لامتحا تسا و  حیحص  دور  یم  هک  یهابتـشا  هار  دشاب  هتـشاد  نیقی  ًاعقاو  هک  دوش  عقاو  یطیارـش  رد  یـسک  رگا  هک  مینادب  دیاب  دنتـسین ؟

يدح نامه  هب  دنشاب و  هدرکن  یهاتوک  قح  صیخشت  رد  هک  یطرش  هب  دشخبب ، ار  وا  ادخ  تسا  نکمم  تسا و  فعضتسم  دهدن ، فالخ 
. دنتـسه مه  تشهب  لها  هکلب  دـنا ، كاپ  اـهنت  هن  ناتـسرپ  تب  هک : دـننک  یم  جـیورت  ار  رکف  نیا  يا  هدـع  اـما  دـنک . لـمع  دـمهف  یم  هک 

يرترب تسرپ  تب  رب  ناملسم  هن  هعیش ؛ رب  ینس  هن  دراد و  يزایتما  ینس  رب  هعیـش  هن  هک : نیا  هب  دننک  یم  حیرـصت  یبهذم  ياه  تسیلارولپ 
ياه طارـص  ام  تسا و  میقتـسم  طارـص  کی  اه  نیا  زا  کی  ره  قئالخلا .) سافنا  ددـعب  هللا  یلا  قرطلا   ) ناملـسم رب  تسرپ  تب  هن  دراد و 
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. دراد ریثأت  اه  نآ  یگدنز  رد  مارتحا  نیا  دندقتعم  نوچ  دنا ؛ لئاق  اه  تب  يارب  یمارتحا  ًافرص  اه  تسرپ  تب  زا  هتسد  نیا  میراد . میقتـسم 
نامه تسا . یفارحنا  شیارگ  کی  نیا  دندقتعم . يرگید  يادخ  هب  اه  نیا  مییوگب : هک  دوش  یمن  ثعاب  اما  تسا ، طلغ  داقتعا  نیا  هچرگ 
يارب يردـپ  هک  دـندید  یتقو  مک  مک  دـش . عورـش  ییوگزاجم  فراعت و  اب  ادـتبا  تیحیـسم ، رد  ثیلثت  هلأسم  مدرک  هراـشا  ًـالبق  هک  روط 

هک نیا  : » دیوگب تسناوت  یم  دنک . یم  دروخرب  هنوگچ  هلأسم  نیا  اب  نآرق  دینیبب  اما  تسا ؛ هللا  رسپ  یسیع  دنتفگ : تسین ، حیسم  ترـضح 
نیا رگا  تسا ». رـسپ  یـسیع  ردپ و  هللا  ًاعقاو  دنیوگب : دـنهاوخ  یمن  تسا و  یتافیرـشت  بقل  کی  تسا ، هللا  رـسپ  یـسیع  دـنتفگ : يراصن 
ُداَکَت : » دـیوگ یم  نآرق  اـما  دـش . یم  ققحم  رتدوز  مه  مزیلارولپ  دـش و  یم  رت  کـیدزن  تیحیـسم  اـب  اـم  طاـبترا  درک  یم  دروخرب  هنوگ 

کیدزن دراد ، دنزرف  ادخ  دـنتفگ : هک  فرح  نیا  زا  ؛7  اًدـَلَو ِنَمْحَّرِلل  اْوَعَد  نَأ  ادَـه *  ُلاَبِْجلا  ُّرَِختَو  ُضْرَْألا  ُّقَشنَتَو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاَواَمَّسلا 
عورـش یکرتشم  لصا  زا  ام  دیوگ : یم  جاجتحا  ماقم  رد  نآرق  دزیر ». ورف  اه  هوک  دنک و  زاب  نهد  نیمز  دـشاپب و  مه  زا  اه  نامـسآ  تسا 

اب هزرابم  ماقم  رد  اما  )8 ؛ ْمُکَْنَیبَو اَنَْنَیب  ٍءاَوَس  ٍۀَـمَلَک  َیلِإ  ْاَْولاَعَت  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی  ُْلق   ) میتسرپن ار  دـحاو  يادـخ  زا  ریغ  هک  نیا  نآ  مینک و  یم 
هانگ نینچ  دوجو  اب  ایآ  دـشاپب . مه  زا  ملاع  دراد  اج  هک  تسا  تشز  طلغ و  يردـق  هب  امـش  فرح  نیا  دـیوگ : یم  هناعطاق  دـساف ، داقتعا 

َنیذَّلا َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِإ  دـیامرف : یم  نآرق  هلب ، میقتـسم !؟ طارـص  کی  مه  ام  تسا و  میقتـسم  طارـص  کی  نآ  تفگ : ناوت  یم  یگرزب 
؛9 َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ْنَم  َنیِئباَّصلا  َو  يراـصَّنلا  َو  اوُداـه 

نید قح ، نید  هک  دـش  مولعم  دـش و  مامت  اه  نآ  رب  تجح  دـمآ و  مالـسا  ربمغیپ  هک  نیا  زا  دـعب  رگا  هک  تسین  نیا  هیآ  نیا  ياـنعم  یلو 
اب یقرف  مه  زاب  دـنرواین ، نامیا  وا  هب  دـننک و  تجاجل  اـه  نآ  لاـح  نیا  اـب  یلو  تسا ، خوسنم  اـه  نآ  نید  ماـکحا  تسا و  مالـسا  ربمغیپ 
هب رگا  دـنک ، تیعبت  نید  نآ  زا  دوب  شا  هفیظو  هک  یتـقو  نآ  رد  ینید  ره  وریپ  دـیوگب : هک  تسا  نیا  ماـقم  رد  هیآ  نیا  دـنرادن . نینمؤـم 

يور دشاب ، هتـشاد  مه  دیدش  ظیلغ و  باقلا  دنچره  درکن ، لمع  شا  هفیظو  هب  رگا  و  دـهد ، یم  شاداپ  وا  هب  ادـخ  درک ، لمع  شا  هفیظو 
شیب تسا و  تاداقتعا  بهذم و  نید ، تلاصا  ظفح  هلأسم  ام  فیاظو  نیرت  گرزب  زا  یکی  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  دنیب . یمن  ار  تداعس 

. مُکاِّیِإ َو  ُهللا  انَقَّفَو  تسا . نایناحور  شود  رب  هفیظو  نیا  راب  نیرت 

اه تشون  یپ 
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همدقم

َو اَهَمَلُظ ، ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  ُهَّللا  َراَنَأَف  اَِهناَفْرِع ، َعَم  ِهَِّلل  ًةَرِْکنُم  اَِهناَثْوَِأل ، ًةَدـِباَع  اَِهناَرِین ، یَلَع  ًافَّکُع  اَِهناَیْدَأ ، ِیف  ًاقَِرف  َمَمُْألا  يَأَرَف  ... 
ْمُهاَدَه َو  ِۀَیاَمَْعلا ، َنِم  ْمُهَرََّصب  َو  ِۀَیاَوَْغلا ، َنِم  ْمُهَذَْـقنَأ  َو  ِۀَـیاَدِْهلِاب ، ِساَّنلا  ِیف  َماَق  َو  اَهَمَمُغ ، ِراَْصبَْألا  ِنَع  یَلَج  َو  اَهَمَُهب ، ِبُولُْقلا  ِنَع  َفَشَک 

صوصخ هب  ءایبنا و  تثعب  تمکح  هب  هراشا  زا  دـعب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  میِقَتْـسُْملا 1  ِقیِرَّطلا  َیلِإ  ْمُهاَعَد  َو  ِمیِوَْقلا ، ِنیِّدـلا  َیلِإ 
یتقو هغالبلا  جهن  رد  دنزادرپ . یم  ترضح  نآ  تثعب  نامز  رد  ناهج  تیعـضو  حیـضوت  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تثعب 
هعماج یعامتجا  يداصتقا و  یقالخا ، يداقتعا ، ِفلتخم  داعبا  هب  دننک  یم  میـسرت  ار  تثعب  نامز  رد  رـشب  عضو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دشاب نیا  شا  هتکن  دیاش  دننک . یم  نایب  نامز  نآ  ینید  ياه  يراجنهان  طقف  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  اما  دننک ؛ یم  هراشا  نامز  نآ 
كدف هلأسم  رکذ  تسا و  تماما  هلأسم  ینعی  نآ  همادا  تلاسر و  هلأسم  هرابرد  تجح  مامتا  هبطخ  نیا  ءاشنا  زا  ترضح  یلـصا  فده  هک 
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هتخاس يرگید  درف  چیه  زا  نآ  يارجا  هک  یشقن  دننک ؛ افیا  مدرم  تیاده  رد  دنتـسناوت  یم  هک  یـشقن  تلاسر و  ماجنا  يارب  دوب  يا  هناهب 
ینیشناج هلأسم  دنراد  نآ  يور  ار  دیکأت  نیرتشیب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک  يا  هلأسم  هک  دش  دهاوخ  نشور  هبطخ  همادا  رد  دوبن .

تلحر زا  دعب  ماما  هک  تسا  یشقن  تسا  هجوت  دروم  رتشیب  تهج  نیا  رد  هچنآ  تسا و  مالسلا  امهیلع  مرکا  ربمغیپ  هب  تبسن  نینمؤملاریما 
، نآرق تایآ  توالت  یحو و  غالبا  زا  ریغ  مرکا  ربمغیپ  تسا . هعماج  رد  ربمایپ  راک  مامتا  همادا و  نآ ، دراد و  هعماج  ناـیم  رد  مرکا  ربمغیپ 

مه راک  نیا  هب  ًاجیردت  تثعب  زا  دعب  لاس  نارود 23  لوط  رد  هک  دنتشاد  هدهع  رب  مه  ار  ماکحا  ریـسفت  نایب  تایآ و  نییبت  میلعت و  هفیظو 
رب هوالع  دندرکن . ادیپ  لماک  روط  هب  ار  ماکحا  همه  نییبت  تصرف  ناوارف ، تالاغتشا  هاتوک و  ًاتبسن  يرمع  نتـشاد  لیلد  هب  یلو  دنتخادرپ ؛

ءایبنا و دوجو  دوخ  یملع  ریدقت  رد  هک  روط  نامه  لاعتم  يادخ  اذل  دریگ ؛ تروص  دیاب  یصاخ  طیارـش  رد  ماکحا  زا  يرایـسب  نییبت  نیا 
. دوب هدرک  ینیب  شیپ  ار  موصعم  ياوشیپ  هدزاود  مه  ترـضح  نآ  راـک  همادا  يارب  دوب ، هدومرف  میـسرت  ار  ءاـیبنالا  متاـخ  دوـجو  هرخـالاب 

مامت ماکحا  نییبت  رد  ربمایپ  راک  هک  دـننامهفب  ار  هلأسم  نیا  تصرف ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  شـالت  نیرتشیب 
مدرم هدهع  زا  هک  تسین  يراک  یسک  نینچ  نییعت  ییاسانش و  دهد و  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  راک  نیا  دناوتب  هک  دشاب  یسک  دیاب  هدشن و 

. دـنک نایب  ادـخ  فرط  زا  ار  یعوضوم  ره  مکح  دـناوتب  ات  دـشاب  یهلا  ملع  ياراد  موصعم و  دـیاب  هللا  لوسر  نیـشناج  اـم  ریبعت  هب  دـیآرب .
ار دوخ  هک  یـسک  نامز  نآ  رد  دوبن . ناسآ  مدرم  يارب  نآ  مهف  كرد و  طیارـش  نآ  رد  اما  تسا ؛ ناسآ  ام  يارب  بلاطم  نیا  مضه  زورما 

نیـشناج دنـشاب  لئاق  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دـنک ؛ لمع  ربمغیپ  مالک  ای  نآرق  تایآ  هب  هک  دوبن  مزتلم  ًالمع  درک  یم  یفرعم  ربمغیپ  هفیلخ 
ءاقلا يروط  بلطم  نیا  هدیجنـس ، هدش و  باسح  رایـسب  ینایب  اب  هک  دوب  مزال  طیارـش  نیا  رد  دشاب . وا  لدـب  هخـسن  موصعم و  دـیاب  ربمایپ 

نیا دـنهد  ناشن  هک  تسا  نیا  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  فادـها  زا  یکی  روظنم  نیا  يارب  دـشاب . هتـشاد  ار  ریثأـت  رثکادـح  هک  دوش 
یششخب كدف  هک  دنیامرف  یم  ادتبا  رما  نیا  نداد  ناشن  يارب  دنزجاع . مه  یهقف  هداس  لئاسم  نایب  زا  دنربمایپ  تفالخ  یعدم  هک  یناسک 

. دروایب لیلد  دیاب  تسا  یعدم  هک  نم  لباقم  فرط  متـسه  دیلاوذ  نوچ  مراد و  دـهاش  اعدا  نیا  يارب  تسا و  هدوب  نم  هب  ربمغیپ  فرط  زا 
تـسا هدشن  تباث  شـشخب ، دییوگ  یم  دـیرادن و  لوبق  ار  لوا  ياعدا  رگا  دـنیامرف : یم  دـننک و  یم  حرطم  ار  ثرا  هلأسم  دـعب  هلحرم  رد 
هلأسم تسا . نم  لام  كدف  هک  دوش  یم  تباث  زاب  سپ  متسه . ناشیا  ثراو  نم  تسا و  ربمایپ  دوخ  لام  كدف  هک  دیشاب  هتشاد  لوبق  دیاب 

. دنرادن ار  راک  نیا  تیحالص  نایعدم ، هک  دننک  تباث  ات  دندرک  جاجتحا  هنوگ  نیا  ترضح  یلو  دنتسین ؛ باب  کی  زا  ثرا  ءیف و 

ربمایپ ییارجا  یمیلعت و  تالاسر 

یَلَع اَمَو   ) دوب تلاسر  غالبا  ناش  هفیظو  نیلوا  دنتـشاد . یفلتخم  نوئـش  ددـعتم و  فیاـظو  مرکا  ربماـیپ  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب 
ًالـصا مازلا  هارکا و  یماقم  نینچ  رد  دـنهد . شزومآ  مدرم  هب  ار  حیحـص  شنیب  تخانـش و  تسیاب  یم  هلحرم  نیا  رد  . 2( ُغاَلَْبلا اَّلِإ  ِلوُسَّرلا 

ِهّللا یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  َّالَِئل  َنیِرِذـنُمَو  َنیِرِّشَبُّم  ًالُـسُّر   ) دوش مامت  ناشیارب  تجح  دـنمهفب و  ار  قح  دـیاب  مدرم  هلحرم  نیا  رد  درادـن . اـنعم 
رد دننک ، لمع  تعیرش  نیا  ماکحا  هب  هک  دنتـشاذگ  انب  دنتفریذپ و  ار  تعیرـش  نیا  يا  هدع  رگا  تلاسر  غالبا  زا  دعب  . 3( ِلُسُّرلا َدَْعب  ٌۀَّجُح 

هبنج مود  هفیظو  دراد و  یمیلعت  هبنج  لوا  هفیظو  تسا . یمالـسا  هعماج  تیریدم  نآ  دـننک و  یم  ادـیپ  يرگید  هفیظو  ربمایپ  تروص  نیا 
فیاظو نیا  دراد . ربهر  ریدـم و  يرجم ، هب  زاین  یعامتجا  لئاسم  تسا و  یعامتجا  لئاسم  هب  طوبرم  مالـسا  ماکحا  هدـمع  شخب  ییارجا .

نکمم هلحرم  نیا  رد  تسا . مدرم  اب  تجح  مامتا  ماکحا و  نایب  ربمغیپ  نیـشناج  هفیظو  نیلوا  سپ  دوش . یم  ادـیپ  مه  وا  نیـشناج  رد  ًانیع 
میرـضاح ام  دنتفگ : دندرک و  لوبق  مدرم  رگا  اما  تشاد ؛ دهاوخن  يرگید  هفیظو  وا  تروص  نیا  رد  دـننکن ؛ لوبق  ار  وا  فرح  مدرم  تسا 

هک اـج  نآ  تسا . ییارجا  یلمع و  تماـما  هلأـسم  نآ  دـنک و  یم  ادـیپ  يرگید  هفیظو  وا  تروص  نیا  رد  مینک ، لـمع  ار  امـش  تاروتـسد 
هدشن رـضاح  یناسک  رگا  ؛4  اَِهبِراَغ یَلَع  اَهَْلبَح  ُْتیَْقلََأل  رِـصاَّنلا ...  ِدوُجُِوب  ِۀَّجُْحلا  ُماَِیق  َو  ِرِـضاَْحلا  ُروُضُح  اـَل  َْول  : » دـنیامرف یم  نینمؤملاریما 

زا البق  هفیظو  نیا  تیعورـشم  هتبلا  تسا . مود  هفیظو  هب  هراشا  مدرک » یم  اهر  ار  تفالخ  دننک ، يرای  ار  نم  هک  دندوب  هدادن  لوق  دندوب و 
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. تشادن يا  هفیظو  مه  وا  دندرک  یمن  يرای  ار  ناشیا  مدرم  نیا ، زا  لبق  نوچ  اما  دوب ؛ هدش  نییعت  ادخ  فرط 

یمالسا تلود  هفیظو  ینید ؛ ياه  شزرا  ظفح 

الـصا دنیوگ : یم  دـنزاس ؛ یم  هبتـشم  ار  رما  دـننک و  یم  طلخ  ار  بلطم  ود  نیا  دنتـسین  قفاوم  هیقف  تیالو  تموکح  اب  هک  یناسک  زورما 
طوبرم هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  5، ِنیِّدلا ِیف  َهاَرْکِإ  :َال  دیوگ یم  نآرق  نوچ  دنک ؛ مازلا  مالسا  ماکحا  هب  لمع  رب  ار  مدرم  درادن  قح  تموکح 

يا هدع  یتقو  اما  درک . داجیا  روز  هارکا و  اب  ناوت  یمن  ار  یبلق  نامیا  تسا و  یبلق  نامیا  هب  نید ، لصا  ماوق  تسا . نید  لصا  نتفریذـپ  هب 
يارجا تبون  تروص  نیا  رد  هکلب  دـشاب ؛ هتـشاد  ار  هیآ  نیا  مکح  ات  تسین  هیآ  نیا  عوضوم  رگید  دـندرک ، لوبق  ار  نید  دوخ  راـیتخا  اـب 

هعماج لیکشت  زا  دعب  تسا . يدیدج  هلأسم  کی  نیا  دهاوخ . یم  يرجم  لوئـسم و  نید  یعامتجا  ماکحا  يارجا  تسا و  یمالـسا  ماکحا 
هک روط  نامه  تفرگ ، ار  ناـشیولج  هیرهق  هوق  اـب  دـیاب  دـننک ، اـتدوک  دنتـساوخ  یناـسک  رگا  نیملـسم ، رما  یلو  يربهر  لوبق  یمالـسا و 

ار شتسد  دیاب  درک  يدزد  یسک  رگا  يرفیک ، ماکحا  يارجا  ماقم  رد  دندرک . ار  راک  نیا  ناورهن  نیفص و  لمج ، گنج  رد  نینمؤملاریما 
فیاظو زا  یکی  میهد ! ماجنا  یگنهرف  راک  میراذـگب و  سالک  تیارب  ایب  دـنیوگب : دزد  هب  هک  تسین  نیا  ياـج  رگید  اـج  نیا  دـننک . عطق 

دیاب یسنج  یقالخا و  داسف  لماوع  دشاب . هنادنسپادخ  رهاظ  یمالـسا  هعماج  رهاظ  دیاب  تسا . یمالـسا  ياه  شزرا  ظفح  یمالـسا  تلود 
یسک تسین و  یعامتجا  لئاسم  زا  الـصا  دش ، بکترم  یهانگ  یـصوصخ  طیحم  رد  هنامرحم  یـسک  رگا  هلب ، دنوش . بوکرـس  هعماج  رد 

. دوش یمن  وا  ضرعتم 

قح راکنا  لماوع  یبلط ؛ يرترب  ملظ و 

دنهاوخ یم  هک  اج  نآ  زا  اما  دندش ؛ تلاسر  هب  ثوعبم  ربمایپ  هک  دننک  یم  فیصوت  ار  يا  هنامز  تیعـضو  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
ربمغیپ یتقو  اَِهناَیْدَأ ؛ ِیف  ًاقَِرف  دیامرف : یم  دـننک . یم  هراشا  ینید  ياه  يراجنهان  هب  طقف  دـننک  نییبت  ار  وا  نیـشناج  ربمایپ و  ياه  یگژیو 

شتآ رد  فکتعم  تسرپ و  شتآ  يا  هدـع  اَِهناَرِین ؛ یَلَع  ًافَّکُع  تشاد ؛ دوجو  یفلتخم  بهاذـم  دوب و  هدـنکارپ  مدرم  ناـیدا  دـش ، ثوعبم 
رد مه  يا  هتـسد  اَِهناَفْرِع ؛ َعَم  ِهَِّلل  ًةَرِْکنُم  دوب . اه  هدک  تب  اب  ناشراک  رـس و  دندوب و  تسرپ  تب  يا  هدـع  اَِهناَثْوَِأل ؛ ًةَدـِباَع  دـندوب . اه  هدـک 

هراشا لاعتم  يادخ  هب  تبـسن  اه  ناسنا  همه  يرطف  تفرعم  هب  هلمج  نیا  دیاش  دندرک . یم  راکنا  ار  ادخ  دنتـشاد  ادـخ  هب  نافرع  هک  یلاح 
یم مامت  ناشیارب  ار  تجح  هک  يرهاظ  ياه  تفرعم  دوجو  اـب  مدرم  نآ  ینعی  دـشاب . اـنعم  نیا  زا  شیب  نآ  زا  دارم  دـیاش  و  دـشاب ، هتـشاد 
نیا اما  دنک . راکنا  ار  نآ  يزیچ  هب  تفرعم  دوجو  اب  ناسنا  هک  تسا  تخس  یمک  ضرف  نیا  رواب  دنا . هدرک  یم  راکنا  ار  ادخ  تسا  هدرک 

ار یعفانم  ای  دنکشن  شرورغ  هک  نیا  يارب  ناسنا  یهاگ  هک  میا  هدرک  هبرجت  نامدوخ  هرمزور  یگدنز  رد  یهاگ  درادن . یبجعت  یلیخ  رما 
رکذ نآرق  رد  دارفا  هنوگ  نیا  زا  ییاه  هنومن  دـنز . یم  زاب  رـس  یتقیقح  لوبق  زا  دـنک ، یلاخ  هناش  یتیلوئـسم  راب  ریز  زا  اـی  دروآ  تسد  هب 

دنتفر و وا  دزن  نوعرف  توعد  يارب  دندش و  ثوعبم  مالـسلاامهیلعو  هلآوانیبن  یلع  نوراه  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  یتقو  تسا . هدـش 
مدوـخ زا  ریغ  نم  ؛6  يِْریَغ ٍَهلِإ  ْنِّم  مَُکل  ُتِْملَع  اَـم  : » تفگ درک و  مدرم  هب  ور  نوـعرف  میا  هدـمآ  ناـیملاع  راـگدرورپ  فرط  زا  اـم  دـنتفگ 
يادـخ هک  یناد  یم  ًاعطق  وت  ؛7  ِضْرَألاَو ِتاَواَمَّسلا  ُّبَر  َّالِإ  ءالُؤ  َلَزنَأ َهـ اَم  َتِْملَع  ْدََقل  : » دومرف یـسوم  مسانـش . یمن  امـش  يارب  يدوبعم 

. تفگ یمن  غورد  یـسوم  ترـضح  املـسم  دنتفگ ؟ یم  تسار  کی  مادـک  دـنک ». یم  داجیا  وا  ار  تازجعم  نیا  تسه و  نیمز  نامـسآ و 
ار يزیچ  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  لماع  ود  ؛8  اُولُعَو اًْملُظ  ْمُهُسُفنَأ  اَْهتَنَْقیَتْساَو  اَِهب  اوُدَحَجَو  درک ؟ یم  راکنا  ارچ  سپ  تسناد . یم  نوعرف 
رب دـهاوخ  یم  هک  یتقو  يرگید  و  دـنک ، بلـس  يرگید  زا  متـس  ملظ و  هب  ار  یقح  دـهاوخ  یم  هک  یتقو  یکی  دـنک . راکنا  دـناد  یم  هک 
ود نیا  دـنک . راکنا  دـناد  یم  هک  ار  ییاهزیچ  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  یناسفن  هزیگنا  ود  نیا  دـنک . ادـیپ  تسایر  ادـیپ و  يرترب  يرگید 

هناهاگآ ای  هناهاگآ  همین  هناهاگآان ، دـشابن و  یـضار  شدوخ  قح  هب  ناسنا  یتقو  دـشاب . هتـشاد  دوجو  مه  ام  سفن  رد  تسا  نکمم  لماع 
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َنوُدیُِری َال  َنیِذَِّلل  اَُهلَعَْجن  ُةَرِخْآلا  ُراَّدلا  َْکِلت  : » دـیامرف یم  نآرق  دـنک . یم  راکنا  ار  قح  مرتالاب ! وت  زا  نم  دـیوگب : يرگید  هب  دـهاوخ  یم 
زا یعامتجا  دسافم  همه  هشیر  دنشابن ». ادخ  ناگدنب  رب  يرترب  لابند  هک  تسا  یناسک  يارب  ترخآ  تداعـس  ؛9  اًداَسَف َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  اُولُع 

هیلع نینمؤملاریما  دوش . یم  ناسنا  یتخبدـب  داـسف و  بجوم  نیا  دنـشاب . رتـالاب  ندرگ  رـس و  کـی  دـنهاوخ  یم  یناـسک  هک  تساـج  نیا 
نوعرف ار  نوـعرف  هچ  نآ   10 .« تسا ولع  بلاط  دشاب ، رتهب  يرگید  شفک  دنب  زا  شـشفک  دنب  دـهاوخب  هک  یـسک  : » دـنیامرف یم  مالـسلا 
دـسافم همه  هشیر  دوب ». بلط  يرترب  نوـعرف  ِضْرَأـْلا 11  ِیف  اَـلَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  : » دـیامرف یم  نآرق  دوب . یبـلط  يرترب  تلـصخ  نیمه  درک ،

. میـشاب هفیظو  ماجنا  لابند  هکلب  میـشابن ؛ یبلط  يرترب  لابند  مینک  یعـس  دیاب  میـشابن  ینوعرف  میهاوخ  یم  ام  رگا  تسا . هملک  کی  نیمه 
یم ار  ادـخ  هک  نیا  اـب  یناـسک  هک  تسا  نیمه  شا  هتکن  اـهنافرع ، عم  ةرکنم هللا  دـیامرف : یم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  نیا  سپ 

. دش یمن  اضرا  ناش  یبلط  يرترب  ساسحا  نآ  دننک  تعاطا  ادخ  زا  دنتساوخ  یم  رگا  اما  دنتخانش 

یمیلعت ياهرازبا  نسحا ؛ لادج  هظعوم و  تمکح ،

ِنَع یَلَج  َو  اَـهَمَُهب ، ِبُولُْقلا  ِنَع  َفَشَک  َو  اَـهَمَلُظ ، ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  ُهَّللا  َراـَنَأَف  دوـب ؟ هچ  تیعـضو  نیا  رد  ربماـیپ  هفیظو  لاـح 
ياه هدرپ  و  درک ، عفترم  اه  لد  زا  ار  اه  ماهبا  درک و  رون  هب  لیدـبت  ار  اه  تملظ  مالـسا  ربمغیپ  هلیـسو  هب  لاـعتم  يادـخ  اَـهَمَمُغ ؛ ِراَْـصبَْألا 
مدرم تیاده  ماقم  رد  ِۀَیاَمَْعلا ؛ َنِم  ْمُهَرََّصب  َو  ِۀَیاَوَْغلا ، َنِم  ْمُهَذَْقنَأ  َو  ِۀَـیاَدِْهلِاب ، ِساَّنلا  ِیف  َماَق  َو  درک . فرطرب  اه  مشچ  يور  زا  ار  یکیرات 

ُْعدا دهد : یم  روتسد  وا  هب  نآرق  دنک . یم  هدافتسا  حالس  عون  هس  زا  اج  نیا  رد  ربمغیپ  دوب . قیاقح  نایب  دمآ  یم  راک  هب  هک  یحالـس  اهنت 
مدرم ات  وگب  نخس  مکحم  لیلد  اب  هک  دنک  یم  شرافس  لوا  ؛12  ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  مُْهلِداَجَو  ِۀَنَسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  ِیلِإ 

صیخشت تردق  مدرم  همه  ًالوا  هکارچ  تسین ؛ یفاک  مدرم  تیبرت  يارب  ییاهنت  هب  شور  نیا  اما  دننک . راکنا  ار  تنخـس  دنناوتن  یناسآ  هب 
مدرم ياه  هریگنا  هک  درک  يراک  دیاب  دنکن . لوبق  ناشلد  اما  دنک ، لوبق  ناشنهذ  تسا  نکمم  ًایناث  دنرادن و  ار  حیحـصان  حیحـص و  لیلد 
يارب دـنک و  یم  کیرحت  ار  فطاوع  تاساسحا و  هظعوم  دوش . یم  نیمأت  هظعوم  هلیـسو  هب  مهم  نیا  دوش . کـیرحت  قح  نتفریذـپ  يارب 

تسا و لد  اب  هظعوم  راکورـس  دـیآرب . تقیقح  مهف  ددـص  رد  ای  دـنک ، لـمع  دـناد  یم  هک  هچ  نآ  هب  اـت  دـنک  یم  داـجیا  هزیگنا  صخش 
هک دوش  حرطم  یتاهبش  مکحم  لیالد  لباقم  رد  تسا  نکمم  دوش . یمن  مامت  راک  مه  هظعوم  اب  زاب  اما  لقع . نهذ و  اب  لالدتـسا  راکورس 
نآ تفرشیپ  عنام  اهنت  هک  دنا  هدیمهف  نانمشد  دنتسه . التبم  نآ  هب  رایسب  ام  ناناوج  زورما  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنک . تخـس  ار  لیلد  لوبق 
نیب زا  ار  نیا  نکمم  لکش  ره  هب  دنهاوخ  یم  اذل  تسا ؛ هیقف  تیالو  مالسا  دامن  زورما  تسا و  مالسا  ملاع ، رب  اه  نآ  هناملاظ  طلـست  اه و 

. درک عناق  ار  فرط  داد و  باوج  درک و  حرطم  ار  ههبـش  دیاب  لکـشم  نیا  اب  هزرابم  يارب  درک ؟ دروخرب  دیاب  هنوگچ  لکـشم  نیا  اب  دنربب .
یباوج تسا  نکمم  دنوش . عناق  نابطاخم  ات  دیهد  باوج  دینک و  حرطم  ار  اه  ههبش  ینعی  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  مُْهلِداَج  تسا . لادج  نیا  مسا 

زا هدافتـسا  اب  ناوت  یم  هک  تسا  ییاه  هار  هار  هس  نیا  تسا . نسحأ  لادج  نیا  دشاب . هدننک  عناق  وا  يارب  اما  دـشابن  یناهرب  دـیهد  یم  هک 
یلوا شقن  نییبت  مالـسا و  لصا  تبحـص  زونه  اج  نیا  ات  درک . مامت  ناشیا  رب  ار  تجح  لقاال  داـجیا و  مدرم  رد  ار  حیحـص  شنیب  اـه  نآ 

هک تسا  نیا  زا  دعب  مالسا  یعامتجا  ماکحا  يارجا  یمالسا و  هعماج  تیریدم  لئاسم  اما  تسا ؛ تاهبش  اه و  تملظ  ربارب  رد  مرکا  ربمغیپ 
دمحم یلع  هللا  یلصو  دسر . یم  رگید  ياه  ثحب  هب  تبون  تقو  نآ  دندش . مالسا  یعامتجا  ماکحا  هب  لئاق  دنتفریذپ و  ار  مالسا  يا  هدع 

. نیرهاطلا هلآ  و 

اه تشون  یپ 
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میقتسم طارص 

همدقم

ار ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  لاعتم  يادـخ  یتقو  هک  میدیـسر  زارف  نیا  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  كراـبم  هبطخ  زا 
. دـنا هدـش  فرحنم  قح  ریـسم  زا  یعون  هب  مادـک  ره  هک  تسا  یفلتخم  بهاذـم  نایدا و  ياراد  ملاع  هک  دـندید  ترـضح  دومرف ، ثوعبم 

لئاسم دوب و  نید  هلأسم  دوب  مهم  مالـسا  ربمغیپ  رظن  رد  هچ  نآ  ـالوا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  ناـیب  نیا  زا  هک  ییاـه  هتکن  زا  یکی 
ناسنا هک  تسا  نیا  درک  هجوت  نآ  هب  دیاب  زیچ  همه  زا  لبق  هچ  نآ  تسا . يدعب  تاجرد  رد  يداصتقا  یعامتجا و  تالکشم  زا  معا  رگید 

هک یگرزب  فارحنا  تسا . یتسرپادخ »  » شخب يور  ترـضح  هیکت  نید ، فلتخم  ياه  شخب  نایم  رد  دشاب . یحیحـص  نید  ياراد  دـیاب 
ٍۀَّمُأ ِّلُک  ِیف  اَْنثََعب  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  مه  نآرق  دـندوب . فرحنم  حیحـص  یتسرپادـخ  ریـسم  زا  مدرم  هک  دوب  نیا  تشاد  دوجو  نامز  نآ  رد 

ار هناـگی  يادـخ  هک  دوب  نیا  مه  ءاـیبنا  توعد  هحولرـس  میداتـسرف و  ربماـیپ  یتما  ره  يارب  اـم  َتوُغاَّطلا ؛ ْاُوِبنَتْجاَو  َهّللا  ْاوُدـُبْعا  ِنَأ  ًـالوُسَّر 
سدـقم نید  رد  هک  ار  شتـسرپ  حیحـص  هار  هک  دوب  نیا  ربمغیپ  تلاسر  هک  تسا  نیا  مود  هلأسم  دـینک ». باـنتجا  توغاـط  زا  دـیتسرپب و 

. دنیادزب یناسنا  هعماج  زا  ار  اه  یهارمگ  اه و  ماهبا  اه ، تملظ  هلیـسو ، نیا  هب  دنهد و  میلعت  مدرم  هب  هدـش ، نایب  میرک  نآرق  رد  مالـسا و 
اهنت نیا  دـش . هضرع  مالـسا  ربمغیپ  هلیـسو  هب  نآ  لماک  لکـش  هک  تسا  یهلا  ءایبنا  هار  حیحـص ، هار  اهنت  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  ياـنعم 

ار یتداعس  رـشب  يارب  درادن و  یـشزرا  چیه  دشاب  یهلا  ناربمایپ  زا  يربمغیپ  زا  يوریپ  ناونع  هب  ولو  رگید  ياه  هار  تسا . میقتـسم  طارص 
بلطم ود  نیا  هرابرد  لاح  دنناسر . یم  نایاپ  هب  میقتـسملا  قیرطلا  یلإ  مهاعد  هک  يا  هلمج  نیمه  اب  ار  شخب  نیا  اذل  دنک ؛ یمن  نیمـضت 

. مینک یم  ضرع  یحیضوت 

قح نید  تخانش  رشب ؛ زاین  نیلوا 

هناگی يادخ  شتسرپ  تسا . هناگی  يادخ  شتسرپ  نآ  ساسا  هک  تسا  قح  نید  تخانـش  تداعـس ، هب  ندیـسر  يارب  رـشب  زاین  نیرت  مهم 
ثوعبم ار  ءایبنا  نآ  رطاـخ  هب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  نآ  تقلخ  حرط  رد  لاـعتم  يادـخ  هتـشاد و  تیمها  اـیبنا  همه  يارب  هک  تسا  يزیچ  نآ 

هدش هدیرفآ  شیارب  هک  یفده  نآ  هب  دـناوت  یم  ناسنا  دـشاب  نیا  رگا  تسا . ناسنا  تداعـس  روحم  رما ، نیا  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا ؛ هدرک 
هداتـسرف یناربمایپ  مه  ادـخ  تسا و  مزال  رـشب  يارب  نید  : » هک دـندقتعم  یخرب  دراد . دوجو  مه  يرگید  ياهرظن  هراب  نیا  رد  دوش . لـیان 

هناگی يادـخ  هب  داقتعا  دـهد . ماجنا  بوخ  راک  ناسنا  هک  تسا  نیا  نید  لصا  هکلب  هدوبن ؛ دـیحوت  هلأـسم  ءاـیبنا  توعد  لـصا  اـما  تسا ؛
مخ و ناسنا  هک  تسین  نیا  هناگی  يادـخ  شتـسرپ  زا  فدـه  دـنک . لمع  نآ  هب  دسانـشب و  ار  بوخ  هار  ناسنا  هک  نیا  يارب  تسا  يرازبا 
دیوگن و غورد  دنکن ، ملظ  دشاب ، بوخ  دیاب  شتداعـس  يارب  رـشب  هک  تسا  نیا  یلـصا  هلأسم  دشکب ؛ یگنـسرگ  یتدـم  ای  دوش و  تسار 

کی شیارگ ، نیا  دـنک  یم  لایخ  ناسنا  ادـتبا  دراد . دوجو  اه  ناملـسم  نیب  رد  یتح  مدرم ، زا  يرایـسب  رد  رکف  زرط  نیا  دـنکن »! تناـیخ 
هب داقتعا  نودـب  قالخا  ًالـصا  ایآ  هک  تسا  هدـش  حرطم  ایند  یملع  یفـسلف و  لفاحم  رد  هلأسم  نیا  یلو  تسا ؛ هناـیماع  هداـس و  رکف  زرط 

نیا باوج  ًاعقاو  دنا . هدرک  ثحب  هراب  نیا  رد  یگرزب  نافوسلیف  اپورا  رد  هک  تساه  نرق  هن ؟ ای  دشاب  هتـشاد  دوجو  دناوت  یم  نید  ادـخ و 
ناسنا راتفر  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچ  نآ  دراد و  يرازبا  هبنج  ًافرـص  ای  تسا ، لصا  هناگی  يادـخ  هب  داقتعا  ًاـعقاو  اـیآ  تسیچ ؟ هلأـسم 

!« تشاد ادخ  نید و  نودب  قالخا  ناوت  یم  : » دنیوگ یم  هک  ییاه  نآ  ًابلاغ  ددرگ . یمرب  يرت  يا  هشیر  هلأسم  هب  هلأسم  نیا  دـشاب ؟ بوخ 
قالخا رگا  دنتـسه و  ایند  یگدنز  رد  یتحار  لابند  هب  ینعی  دننک ؛ یم  وجو  تسج  ایند  یگدـنز  نیمه  رد  ار  نآ  جـیاتن  قالخا و  دربراک 
دنهاوخ یتحار  یگدنز  دنکن ، تنایخ  یـسک  هب  یـسک  دنـشاب و  وگتـسار  مدرم  همه  رگا  دننیب  یم  هک  تسا  نیا  يارب  دنناد  یم  بوخ  ار 

نیا يارب  یگدنز  نیا  همه  ًالصا  هک  دشاب  نیا  ام  داقتعا  شنیب و  رگا  اما  درادن . یلاکـشا  دشابن  مه  ادخ  هب  داقتعا  تروص  نیا  رد  تشاد .
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لح ار  لکـشم  یعامتجا  قالخا  تیاعر  اهنت  هک  دیمهف  میهاوخ  تقو  نآ  دنک ، هیهت  يدبا  یگدـنز  يارب  يا  هشوت  داز و  ناسنا  هک  تسا 
مدق نیلوا  مالسا  تسا ؟ قفاوم  رظن  نیا  اب  مالـسا  ایآ  اما  دشاب ؛ بوخ  مه  نید  ادخ و  هب  داقتعا  نودب  دناوتب  ناسنا  هک  ضرف  رب  دنک . یمن 

َسنِْإلاَو َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  : » دیامرف یم  نآرق  دناد . یم  هناگی  يادخ  شتسرپ  ار  دنا  هدرک  هیکت  نآ  يور  ءایبنا  همه  هک  مهم  لصا  نیلوا  و 
رطاخ هب  ناسنا  هک  يدبا  تداعـس  نآ  ینعی  دننک ؛» شتـسرپ  ار  دحاو  يادخ  هک  تسا  نیا  يارب  سنإ  نج و  همه  شنیرفآ  ؛1  ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ 

نیا زا  يرایـسب  هک  میمهف  یم  میریذـپب  ار  لصا  نیا  ام  رگا  دوش . یمن  لصاح  هناگی  يادـخ  شتـسرپ  هار  زا  زج  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  نآ 
يرگید نید  ره  ای  مالـسا  زا  غیلبت  نارود  : » دوش یم  هتفگ  یهاـگ  تسا . هناـگیب  ياـه  گـنهرف  ذوفن  رثا  درادـن و  یمالـسا  هشیر  تارظن ،

لطاب یلقع  تهج  زا  مه  هک  تسا  ادخ » نودب  قالخا  رکفت «  زرط  نامه  نیا  مینک »! غیلبت  ار  یناسنا  ياه  شزرا  دـیاب  ام  تسا و  هتـشذگ 
ادخ تعاطا  دصق  هب  رگا  اهراک  نیرتهب  یتح  دیوگ : یم  مالسا  تسین . راگزاس  هجو  چیه  هب  یمالـسا  ینابم  اب  یقیبطت  رظن  زا  مه  تسا و 

تسا نیا  نآرق  روظنم  ایآ  ؛2  اًرُوثنَّم ءاَبَه  ُهاَْنلَعَجَف  ٍلَمَع  ْنِم  اُولِمَع  اَم  َیلِإ  اَْنمِدَقَو  دش ؛ دهاوخ  هدنکارپ  رابغ  تارذ  دـننام  همه  دریگن  ماجنا 
تـسا نیا  دوصقم  سپ  دنتـشادن ؛ ناشدب  ياهراک  هب  يدیما  هک  مه  نیکرـشم  دوخ  میداد !؟ رارق  اروثنم  ءابه  ار  نیکرـشم  دب  ياهراک  هک 

حور هک  نیا  يارب  ارچ ؟ میداد . رارق  اروثنم  ءابه  دوش  یم  اه  نآ  تاـجن  ثعاـب  تسا و  بوخ  دـندرک  یم  لاـیخ  هک  ار  ییاـهراک  نآ  هک 
شتسرپ نید و  يور  رب  زارف  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دریگ . یمن  همشچرس  ادخ  هب  نامیا  زا  تسین و  اه  نآ  رد  ادخ  شتسرپ 

. تسا حرطم  یتسرپ  ادخ  هراب  رد  هک  دنناد  یم  ییاه  ههبش  ندرک  فرط  رب  ار  ربمغیپ  تلاسر  نیرت  مهم  دنراد و  دیکأت  ادخ 

میقتسم ياه  طارص  هن  میقتسم ؛ طارص 

تسا یتیعقاو  کی  ناهج  رد  فلتخم  نایدا  دوجو  دراد ؟ ررض  نایدا  ددعت  ایآ  هک : تسا  نیا  تسا ، رت  قیمع  هلأسم  نیا  زا  هک  مود  هلأسم 
مسیدوب ناوریپ  تسا . رت  هدرتسگ  رت و  عیسو  رایـسب  زورما  هتبلا  دراد . دوجو  زورما  مه  تسا و  هتـشاد  دوجو  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد  مه  هک 

نیا اب  لاح  دنتـسرپ . یمن  ار  هناگی  يادخ  هک  دراد  دوجو  ناسنا  درایلیم  دنچ  ملاع  رد  و  دنراد ؛ نایدا  ریاس  هب  تبـسن  ار  تیعمج  نیرتشیب 
یکی قح  نید  هک  میدـقتعم  ام  تسا . یفلتخم  ياه  هاگدـید  اهرظن و  عبات  فلتخم  نایدا  اـب  دروخرب  عون  درک ؟ دروخرب  دـیاب  هنوگچ  اـه 

ایند رد  یلو  تسا . هدوب  هعاـطالا  بجاو  شدوـخ  ناـمز  رد  يربـمغیپ  ره  هداتـسرف و  شناربـمغیپ  طـسوت  ادـخ  هک  تسا  ینید  نآ  تسا و 
یخرب دننک . یم  جـیورت  ار  اه  نآ  دـنراد و  مامتها  اه  شیارگ  نیا  هب  ام  ناشیدـناون  زا  یـضعب  هنافـسأتم  هک  تسه  يرگید  ياه  شیارگ 

کی دوش ؛ یم  میـسقت  یلک  شخب  ود  هب  ام  تادـقتعم  ظاحل ، کی  زا  دـنیوگ : یم  تسا . يا  هقیلـس  هلوقم  کی  نید  ًالوصا  هک  دـندقتعم 
مـسق دنـسانشب . ار  تایعقاو  نیا  دنراد  یعـس  مه  فلتخم  مولع  تسین . هتـسباو  ام  هب  اه  نآ  دوجو  هک  تسا  یجراخ  ینیع و  تایعقاو  مسق 
تعیبط بتکم  عبات  اه  یـضعب  دراد . دوجو  یفلتخم  ياه  بتکم  یـشاقن  رنه  رد  ًالثم  تسام ؛ هقـالع  دنـسپ و  عباـت  هک  تسا  يروما  رگید 
نردم ياهرنه  رد  یلو  میهد . ناشن  یشاقن  يولبات  رد  دراد  دوجو  تعیبط  رد  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  رب  ام  یعـس  دنیوگ : یم  دنتـسه و  ارگ 

: هک تفگ  ناوت  یمن  یـشاقن  ياه  بتکم  نیا  زا  کی  چیه  ناوریپ  هب  لاح  درادـن . دوجو  هک  تسا  يزیچ  قلخ  اهرنه  نیرتهب  دـنیوگ : یم 
عبات اه  نیا  مراد . تسود  ار  نیا  نم  تسا و  نم  هقیلـس  نیا  دیوگ : یم  دـینک ؟ یم  يوریپ  نآ  زا  دـیراد و  تسود  ار  بتکم  نیا  ارچ  امش 
دیایب ششوخ  یگنرف  هجوگ  زا  دیاب  ناسنا  ایآ  هک  درک  صخـشم  یملع  لومرف  اب  ناوت  یمن  هک  روط  نامه  درادن ، یتیعقاو  تسا و  هقیلس 

شـشوخ مالـسا  زا  یکی  دنراد . یناوریپ  مادک  ره  میراد و  یفلتخم  نایدا  ام  ینعی  تسا ؛ هلوقم  نیا  زا  مه  نید  هک  دـندقتعم  اه  نیا  هن . ای 
یمن مه  مادک  چیه  هب  درادن . طلغ  تسرد و  نیا  دوش . یم  یحیسم  اذل  ددنسپ ؛ یم  ار  تیحیسم  يرگید  دوش . یم  ناملـسم  اذل  دیآ ؛ یم 
ثحب نآ  رس  رب  هک  درادن  یتیعقاو  تسا و  رعـش  دننام  مه  ادخ  هب  داقتعا  دیوگ . یم  تسرد  يرگید  ای  ییوگ  یم  تسرد  وت  تفگ : ناوت 
تسا هدمآ  دوجو  هب  یفسلف  یبتکم  ساسا  نیا  رب  درادن . ینعم  لطاب  نید  قح و  نید  ًالصا  دنراد  ار  رکف  زرط  نیا  هک  یناسک  يارب  مینک !

ياه هتـشر  زا  يرایـسب  رد  مه  نید و  رد  مه  دراد و  قادـصم  تسایـس  رد  مه  دراد ؛ یفلتخم  ياه  هبعـش  هک  ییارگ  ترثک  بتکم  مان  هب 
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دنتسه بازحا  ایند  رد  دش . هداد  رارق  بازحا  سیسأت  يارب  تلود  رد  يا  هجدوب  مه  ام  روشک  رد  شیپ  لاس  دنچ  يرشب . فراعم  زا  رگید 
هجدوب بزح  سیـسأت  يارب  ام  روشک  رد  اه  نیا  یلو  دوش ؛ باختنا  اه  نآ  نایم  زا  يریزو  ای  سلجم  هدـنیامن  اـت  دـننک  یم  عمج  لوپ  هک 

یم بوخ  نید  يارب  مه  ار  نیمه  نیع  تسا . نآ  یـسایس  قادصم  نیا  دنتـشاذگ . ییادص  دنچ  ییارگ و  ترثک  ار  شمـسا  دنداد و  رارق 
. دوش یم  مهارف  رتهب  باختنا  يارب  هنیمز  دنشاب  هتشاد  دوجو  فلتخم  نایدا  یتقو  هک  تسا  نیا  مه  ناش  یقطنم  حالطـصا  هب  هیجوت  دنناد .

دنداد یم  بزح  کی  هب  هک  يا  هجدوب  لک  دـش ، نییعت  بزح  داجیا  يارب  هجدوب  هک  مه  تقو  نآ  تسا . يرگید  زیچ  نیا  هدرپ  تشپ  اما 
تلود لوپ  زا  بزح  نآ  هجدوـب  هک  نیا  يارب  دوـب  يا  هلیـسو  اـه  نآ  همه  دـنداد . یم  رگید  بازحا  همه  هب  هک  دوـب  يا  هجدوـب  زا  رتـشیب 

دنچ زاـب  تسا . تیونعم  هب  شیارگ  ناـیدا  همه  حور  هک  تسا  نیا  اـه  نیا  فرح  دـندیمان . مسیلارولپ  ار  ییارگ  ترثـک  نیا  دوش . نیمأـت 
هک ینامز  زا  صوصخ  هب  دراد ؛ هقباس  شیپ  اه  نرق  زا  تارظن  نیا  تیونعم ! دنیوگب  مالسا  ياج  هب  دش  یم  یعـس  ام  روشک  رد  شیپ  لاس 

. دـسر یم  شوگ  هب  یمـسر  تاماقم  یخرب  زا  ییاه  همغن  نینچ  یهاگ  مه  زورما  هنافـسأتم  دـش . ادـیپ  اـپورا  رد  يرنوساـمارف  تالیکـشت 
زا تبحـص  رگید  دوش و  حرطم  قشع و ...  يربارب ، يردارب ، لثم  اـه  ناـسنا  نیب  كرتشم  ياـه  شزرا  طـقف  دـیاب  دوش : یم  هتفگ  یهاـگ 

کیدزن یبهذم  مزیلارولپ  بتکم  اه و  نوسامارف  ياهراعش  هب  یلیخ  نیا  تسین . مهم  یلیخ  عیـشت و ...  مالـسا ، هناگی ، يادخ  یتسرپادخ ،
ناگناگیب تسد  هک  دوش  مولعم  لاس  دنچ  زا  دعب  دنکن  دنک . دروخرب  هناطاتحم  يرادقم  راکفا  روط  نیا  اب  ناسنا  هک  تسا  هتـسیاش  تسا .

تسا یهارمگ  همه  نآ  ریغ  هچ  ره  تسا و  یکی  قح  نید  دیوگ : یم  مالسا  تسا ! هتشاک  ام  یمسر  ياه  هاگتـسد  نورد  رد  ار  يا  رهم ه 
.3( ُلَالَّضلا َّالِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اَذاَمَف  )

نایدا ریاس  اب  راتفر  روحم  یناسنا ؛ قالخا 

. تسا يرگید  هلأسم  لمع  هلأسم  تسا و  هلأسم  کی  رکف  داقتعا و  هلأسم  تسا . فلتخم  نایدا  اب  طاـبترا  راـتفر و  یگنوگچ  رگید  هلئـسم 
بظاوم دوش . هتفگ  مه  زاجَم  تروص  هب  رگا  یتح  دریذپ ، یمن  ار  لطاب  رکف  هجو  چیه  هب  مالـسا  تشاذـگ . قرف  هلحرم  ود  نیا  نیب  دـیاب 

« هللا ءانبا  نحن   » دییوگن لوا  زا  دیوگ : یم  دوشن . لیدـبت  يدـج  هب  مک  مک  ات  دریگب  ار  داقتعا  رد  یخوش  زاجم و  يولج  ادـتبا  زا  هک  تسا 
هک دیایب  نیا  نم  رکف  رد  هک  دناد  یمن  زیاج  هجو  چیه  هب  مالسا  تسادخ . رـسپ  یـسیع  هک  میـشاب  دقتعم  دیاب  دییوگب  هک  دسرن  يزور  ات 

نم و داقتعا  نم ، بلق  رد  هک  دوش  تیوقت  ینالقع  ینابم  اب  نانچ  حیحص  تاداقتعا  دیاب  دشاب . هتـشاد  یهیجوت  کی  مه  یتسرپ  تب  دیاش 
رد اما  دنکن . روطخ  زیمآ  كرش  لایخ  مه  نم  نهذ  رد  تقو  چیه  ات  دوش  هدیـشک  كرـش  رکف  دیحوت و  رکف  نیب  نینهآ  یباجح  نم  رکف 
قح نید  اب  ینمـشد  مالـسا و  وحم  ماقم  رد  ًانلع  هک  یـسک  رگم  میـشاب ، هتـشاد  ایند  مدرم  همه  اب  ار  یناسنا  قالخا  تیاهن  دـیاب  ام  لـمع ،

تسا هار  نیا  زا  دنک . ادیپ  لیامت  مالـسا  هب  ناشلد  تسا  دیما  هک  دهدب  ینارفاک  هب  ار  تاکز  زا  یـشخب  دیاب  یمالـسا  تلود  یتح  دیآرب .
ود نیا  دنک ؟ یم  ادیپ  تبغر  مالسا  هب  یسک  هچ  میـشاب  هتـشادن  ار  قالخا  نیا  لمع  رد  ات  درک . بذج  مالـسا  هب  ار  يا  هدع  ناوت  یم  هک 

تیب لها  تبحم  هک  روط  نامه  ام  يارب  مینز . یم  ار  فرح  نیمه  مه  یمالـسا  قرف  اب  راتفر  هراـبرد  اـم  درک . ادـج  مه  زا  دـیاب  ار  هلحرم 
هک دیـشاب  هنوگ  نیا  اه  نآ  اب  راتفر  رد  : » دـنیامرف یم  ام  نایاوشیپ  اـما  تسا ؛ مهم  مه  مالـسا  نانمـشد  زا  يربت  تسا ، مهم  مالـسلا  مهیلع 

هزانج عییشت  هب  درک  توف  اه  نآ  زا  یـسک  رگا  دیورب و  ناشتدایع  هب  دندش  ضیرم  رگا  دینک و  تکرـش  اه  نآ  زامن  لوا  فص  رد  دیورب 
داجیا ینمشد  هک  تساهراتفر  یضعب   4 ؛» دوش ناشبولق  فیلأت  ات  دیهد  ماجنا  اهنآ  يارب  دیآ  یم  رب  ناتتـسد  زا  يریخ  راک  ره  دیورب . ناش 
يانعم هتبلا  تسین . يا  هنالقاع  راک  نیا  دنک !؟ رود  مالـسا  تقیقح  زا  ار  نارگید  هک  دنک  يراک  ناملـسم  هک  تسا  رنه  نیا  ایآ  دـنک . یم 

یم باتک  لها  هب  جاجتحا  ثحب و  ماقم  رد  مالـسا  میوش . لئاق  ار  سدـقت  ناـمه  اـه  نآ  ناسدـقم  يارب  مه  اـم  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا 
مییوگ یم  امـش  مه  ام و  مه  هک  مینک  عورـش  ار  ثحب  اج  نیا  زا  دـییایب  ؛5  ْمُکَْنَیبَو اَنَْنَیب  ٍءاَوَس  ٍۀَـمَلَک  َیلِإ  ْاَْولاَعَت  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی  ُْلق  دـیوگ :

هب شرانک  رد  دـیابن  سپ  دـیتسرپ ، ار  هناگی  يادـخ  دـیاب  هک  لاح  تسیچ ؟ داقتعا  نیا  مزاول  مینیبب  دـییایب  دـیتسرپ . دـیاب  ار  هناگی  يادـخ 
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عورـش اج  نیا  زا  ار  ثحب  بدا ، مارتحا و  تیاعر  اب  دـییایب  دـش . لئاق  دـنزرف  هناگی  يادـخ  يارب  ناوت  یمن  دـش ؛ دـقتعم  رگید  ییاـهبابرا 
نیا هیآ  نیا  يانعم  ایآ  دینک . تباث  ناشیارب  ار  اه  نآ  داقتعا  نالطب  ناتدوخ و  نید  تیناقح  ات  دیهد  همادا  ار  ثحب  دینک  یعـس  دعب  مینک .

مه یـسانش  مالـسا  یناملـسم و  ياعدا  دعب  و  تسا ! ریذـپدقن  مه  نآرق  تفگ : دـیاب  ایآ  دیـشاب !؟ هتـشاد  کش  ناتدوخ  نید  رد  هک  تسا 
جرخ هب  ار  تقد  تیاهن  ثحب  ماقم  رد  دنا . هدرک  کیکفت  مه  زا  ًالماک  ار  هلأسم  ود  نیا  مالسا  خیرات  لوط  رد  ام  ناگرزب  میشاب !؟ هتـشاد 
دمآو تفر  هنامیمص  هناتسود و  نارگید  اب  لمع ، ماقم  رد  اما  دندرکن ؛ رظن  فرـص  قح  تابثا  يارب  مه  ثیدح  کی  زا  یتح  دنداد و  یم 

. هللا ءاش  نا  مکایا  هللا و  انقفو  دنتشاد . هبتاکم  و 

اه تشون  یپ 
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تسود ياقل 

همدقم

ِۀَِکئاَلَْملِاب َّفُح  ْدَق  ٍۀَحاَر ، ِیف  ِراَّدلا  ِهِذَه  ِبَعَت  ْنَع  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحُمَف  ٍراَْثیِإ  َو  ٍۀَـبْغَر  َو  ٍراَِیتْخا ، َو  ٍۀَْـفأَر  َْضبَق  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَضَبَق  َُّمث  ... 
َو ِقـْلَْخلا  َنِم  ِِهتَرَیِخ  َو  ِهِّیِفَـص  َو  ِیْحَوـْلا  یَلَع  ِِهنیِمَأ  َو  ِهِِّیبـَن  ِیبَأ  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِراَّبَْجلا ، ِکـِلَْملا  ِةَرَواَُـجم  َو  ِراَّفَْغلا ، ِّبَّرلا  ِناَوْـضِر  َو  ِراَْربَأـْلا ،
هک یشقن  نایب  ناشراوگرزب و  ردپ  تلاسر  هب  تداهش  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ُهتاَکََرب 1  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْهیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ِهِّیِضَر ،

ًۀبغَر و   » يدعب ریبعت  درک . حور  ضبق  هتـسیاش ، باختنا  اب  ینابرهم و  اب  ار  وا  لاعتم  يادخ  دنیامرف : یم  دنتـشاد  هدهع  رب  مدرم  تیاده  رد 
درک و حور  ضبق  ار  ناشیا  ینابرهم  اب  ادخ  ینعی  تسا ؛ ربمغیپ  فرط  زا  راثیا  تبغر و  نیا  دنا : هدومرف  نیحراش  زا  یضعب  تسا . راثیإ » و 

یتیاضران فرط  ود  زا  کی  چیه  زا  ینعی  دنداد ؛ حیجرت  ایند  یگدنز  رب  ار  هللا  دنع  یگدـنز  دـندرک و  رظن  فرـص  ایند  یگدـنز  زا  ناشیا 
تـشگزاب نیا  رد  ناشیا  دوخ  مه  دنک و  صالخ  ملاع  نیا  ياه  يراتفرگ  زا  دربب و  ملاع  نیا  زا  ار  ناشیا  هک  تساوخ  یم  ادـخ  مه  دوبن .

هطاحا ار  وا  ادخ  رترب  ناگتشرف  هک  یلاح  رد  مردپ  سپ  هک : دنیامرف  یم  هفاضا  دعب  دندرک . باختنا  ار  نآ  دنتـشاد و  تبغر  ادخ  يوس  هب 
و دیدرگ ، لیان  لاعتم  يادخ  یگیاسمه  ترواجم و  هب  دش و  تحار  ایند  نیا  جنر  زا  دوب  رافغ  راگدرورپ  ناوضر  لومـشم  دندوب و  هدرک 
َو ِهِّیِضَر ، َو  ِْقلَْخلا  َنِم  ِِهتَرَیِخ  َو  ِهِّیِفَص  َو  ِیْحَْولا  یَلَع  ِِهنیِمَأ  َو  ِهِِّیبَن  ِیبَأ  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دنتـسرف : یم  تاولـص  ناشردپ  رب  هنوگ  نیا  همادا  رد 

. ُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْهیَلَع  ُماَلَّسلا 

ینامسآ يوناب 

نیا دنوش و  لیان  یهلا  ياقل  هب  هک  نیا  هب  دنتشاد  هقالع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ًالوا  دوش ؛ یم  هدافتـسا  هتکن  دنچ  تارابع  نیا  زا 
رد دـش  صالخ  ایند  جـنر  زا  ربمغیپ  دـنیامرف : یم  ترـضح  هک  تسا  نیا  رت  مهم  هتکن  یلو  دـشاب ؛ هدـش  لیمحت  ناشیا  هب  هک  دوبن  يزیچ 

يانعم دشاب . هتشاد  يداع  دارفا  مولع  زا  رتارف  یملع  هک  دیوگب  ار  نیا  دناوت  یم  یسک  دندوب . هدرک  هطاحا  ار  وا  یهلا  ناگتشرف  هک  یلاح 
تامولعم اه و  تخانش  هک  نیا  هب  تسا  هراشا  بلطم  نیا  دندرک . هطاحا  ار  وا  ناگتشرف  مدید  هکلب  مناد  یم  نم  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا 

. تسین امش  تامولعم  خنس  زا  ام 

رمع لوط  بلط  یهلا و  ياقل 
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ناونع هب  لقاال  ار  ایند  یگدنز  دیاب  سکعرب  ای  دشاب ، گرم  ناهاوخ  ًامئاد  درادب و  تسود  ار  ملاع  نیا  زا  لاقتنا  گرم و  دـیاب  ناسنا  ایآ 
کی زا  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  تاملک  رد  دشاب ؟ هتـشاد  تهارک  گرم  هب  تبـسن  ًاعبط  و  دشاب ، هتـشاد  تسود  یهلا  یتمعن 

زا نتفر  ءاقل ، زا  هبترم  نآ  همزال  هک  دنا  هتـشاد  هقالع  یهلا  ياقل  هب  یلیخ  اهنآ  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  میروخ  یمرب  يدراوم  هب  فرط 
اه نیا  عمج  ییادـتباو ، یحطـس  رظن  رد  دـنا . هدرک  اـعد  رمع  لوـط  يارب  هک  مینیب  یم  اـهاعد  رد  یهاـگ  رگید  فرط  زا  تسا . ملاـع  نیا 

نینموملاریما ای  دنورب ، ایند  زا  هک  دندرک  اعد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  دوش  یم  هدینـش  یتقو  دیآ . یم  رظن  هب  لکـشم  يرادـقم 
هب هک  دـندوب  هدـش  عقاو  انگنت  رد  ناشیا  ردـق  نآ  هک  دوش  مهوت  دـیاش  دریگب ، مدرم  نآ  زا  ار  ناشیا  ادـخ  هک  دـندرک  اعد  هیلع  هللا  مـالس 

يانمت ادـخ  يایلوا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتاـیآ  میرک  نآرق  رد  تسا . یماـخ  روصت  نیا  اـما  دـندش . یـضار  ناـشدوخ  گرم 
نِإ اوُداَه  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ُْلق  : » دیامرف یم  دـندیمان  یم  ادـخ  يایلوا  ار  ناشدوخ  غورد ، هب  هک  یناسک  غورد  تابثا  يارب  دـننک و  یم  گرم 

گرم يانمت  دیتسه  ادخ  يایلوا  زا  هک  دییوگ  یم  تسار  رگا   2 ؛  َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنُود  نِم  ِهَِّلل  ءاَِـیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز 
جـنر و زا  هک  تسین  نیا  يارب  ادـخ  يایلوا  گرم  تساوخرد  سپ  تسا . مزالم  گرم  يانمت  اب  ندوب ، ادـخ  یلو  دوش  یم  مولعم  دـینک ».

ُْتنُک ُُهْتبَبْحَأ  اَذِإَف  ُهَّبِحُأ  یَّتَح  ِیل  ًاِصلُْخم  ِِلفاَوَّنلِاب  ََّیلِإ  ُبَّرَقَتَی  يِْدبَع  ُلاَزَی  َال  دیامرف : یم  دنوادخ  یـسدق  یثیدح  رد  دـننک . ادـیپ  تاجن  الب 
دوش یم  کیدزن  نم  هب  لفاون  ندناوخ  هناصلخم  اب  نم  هدنب  هراومه  ؛3  اَِهب ُشِْطبَی  ِیتَّلا  ُهَدَی  َو  ِِهب  ُرِْصُبی  يِذَّلا  ُهَرََصب  َو  ِِهب  ُعَمْسَی  يِذَّلا  ُهَعْمَس 

دنیب و یم  اه  نآ  اب  هک  یـشوگ  مشچ و  نامه  وا ؛ شوگ  مشچ و  موش  یم  نم  دندش ، نم  بوبحم  یتقو  دوش . یم  نم  بوبحم  هک  نیا  ات 
تسا رکف  نیا  رد  هظحل  ره  رد  درادن و  يا  هدارا  دوخ  زا  رگید  دوش  یم  ضحم  میلست  دنک و  یم  تدابع  دایز  ادخ  هدنب  یتقو  دونـش . یم 

شـشوگ مشچ و  ادخ  دش  يروط  نیا  یتقو  دهاوخ . یم  هچ  شدوخ  هک  دـنک  یمن  رکف  نیا  هب  دـهد و  ماجنا  ات  دـهاوخ  یم  هچ  ادـخ  هک 
ادخ ار  هچ  ره  اه  نآ  دنتـسه . انعم  نیا  متأ  قادصم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ًاعطق  تشاد . دهاوخ  وا  ریبدت  هب  یـصاخ  تیانع  دوش و  یم 

تساوخ يارب  تسا  یفرظ  ام  لد  ؛4  اَْنئِش َءاَش  اَذِإَف  ِهَّللا  ِۀَّیِـشَِمل  ٌۀَیِعْوَأ  اَُنبُوُلق  : » هک تسا  هدمآ  تایاور  زا  يا  هتـسد  رد  دنهاوخ . یم  دهاوخب 
رارق شدوخ  تیـشم  فرظ  ار  اه  نآ  لد  ادخ  دنـشاب ، ادخ  هدنب  دنهاوخ  یم  طقف  دـنهاوخ و  یمن  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  هک  یناسک  ادـخ ».

هچ نآ  هک  دنوش  یم  نئمطم  یهلا  ماهلا  اب  اه  نآ  تروص  نیا  رد  دوش . یم  رولبتم  اه  نیا  لد  رد  دهاوخ  یم  ادخ  هچ  ره  ینعی  دـهد ؛ یم 
ار نآ  ادـخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـننک  گرم  بلط  اـی  تاـیح  بلط  رگا  دارفا  نیا  تسادـخ . تساوخ  ناـمه  دوش  یم  ادـیپ  ناـشلد  رد 

. تسا هتساوخ 

؟ هن ای  يرآ  گرم ؛ هب  هقالع 

تالامک دراد و  تسود  ار  شدوخ  دوجو  ناسنا  هک  تسین  یکـش  چـیه  گرم ؟ بلاط  ای  دـشاب  تایح  بلاط  دـیاب  هرطفلاب  ناـسنا  ـالوصا 
یگدنز نیمه  ار  ناشدوخ  تایح  دوجو و  اه  ناسنا  یضعب  اما  تسین ؛ یـضار  شدوخ  يانف  صقن و  هب  تقو  چیه  دهاوخ . یم  ار  شدوخ 

ره دراد  وزرآ  دنک و  یمن  گرم  يوزرآ  هاگ  چـیه  یـشنیب ، نینچ  دوجو  اب  درف  دـنرادنپ . یم  يدوبان  یتسین و  ار  گرم  دـنناد و  یم  ایند 
. دوش یم  تحار  اه  یتخس  نیا  زا  دریمب  رگا  هک  دنک  مهوت  یگدنز  ياه  یتخـس  رثا  رد  یناسنا  نینچ  تسا  نکمم  دنامب . هدنز  رتشیب  هچ 

یم ار  دوخ  یتحار  وا  زاـب  یلاـح  نینچ  رد  یتح  یلو  تسا ؛ یطلغ  رکف  نیا  دـنکب . مه  یـشکدوخ  هب  مادـقا  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد 
یملاع مه  ملاع  نیا  زا  دعب  هک  دش  دقتعم  یـسک  رگا  اما  درادن . یلوقعم  هجو  چیه  گرم  نتـشاد  تسود  يدام ، شنیب  ساسا  رب  دهاوخ .

)5 و ُناَوَیَْحلا َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإَو   ) تسا ملاع  نآ  رد  یعقاو  یگدـنز  هکلب  دوش ، یم  باسح  یگدـنز  ءزج  مه  ملاع  نآ  اهنت  هن  تسا و 
زا رگا  اصوصخم  تشاد . دهاوخ  تسود  رتشیب  ار  ملاع  نآ  رد  یگدنز  یسک  نینچ  ًاعبط  تسین ، اج  نیا  اب  هسیاقم  لباق  اج  نآ  ياه  تذل 

تسا و هدـنزرا  یلیخ  شیارب  بوبحم  رادـید  دربب ، هرهب  یهلا  ياـه  هولج  زا  دـناوت  یم  ملاـع  نآ  رد  هک  دـنادب  هدرب و  ییوب  ادـخ  تبحم 
ناسنا دوش  یمن  دراد . تسود  مه  ار  ادخ  اب  تاقالم  تسادخ ، قیفر  رگا  تسا . یعیبط  هطبار  کی  نیا  تسا . ملاع  نآ  هب  ندیسر  قاتـشم 
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. تسین قداص  شا  یتسود  رد  تروص  نیا  رد  دنیبب . ار  وا  دهاوخن  یلو  دشاب ، هتشاد  هقالع  یسک  هب 

گرم زا  تهارک  زار 

یلو میراد ، تسود  ار  تیب  لها  ادـخ و  میدـقتعم و  نآ  فاصوا  ترخآ و  ناهج  هب  هک  نیا  اـب  مینک  یم  هاـگن  دوخ  لد  قمع  هب  یتقو  اـم 
هقالع یـسک  دننیبب  رگا  تسا و  هدـننک  تحاران  دارفا  یـضعب  يارب  گرم  مسا  یهاگ  یتح  میورب . ملاع  نیا  زا  میهاوخ  یمن  هک  مینیب  یم 

یم گرم  زا  ام  ارچ  دیـسرپ  رذوبا  زا  یـصخش  تسیچ ؟ تالاح  نیا  ّرـس  دـننک . یم  یقلت  یناور  یعیبط و  ریغ  یناسنا  ار  وا  دراد  گرم  هب 
ياه ناسنا   6. دیورب بارخ  یناکم  هب  دابآ  یناکم  زا  دیرادن  تسود  اذل  بارخ ؛ ار  ترخآ  دیا و  هدرک  دابآ  ار  ایند  نوچ  دومرف : میساره ؟
دیسر دنهاوخ  اه  باوث  نآ  هب  دنناد  یمن  نوچ  اما  دنشاب ، نآ  ياه  باوث  ترخآ و  دوجو  هب  دقتعم  هک  یلاح  نیع  رد  تسا  نکمم  يداع 

میرادرب و يا  هشوت  داز و  میهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  رت  لوقعم  هک  ینارگن  نیا  رگید  تهج  دـنا . نارگن  گرم  زا  ریخ ، ای 
ياهراک ات  میـشاب  هدـنز  میهاوخ  یم  دور . یم  تسد  زا  اـه  تصرف  نیا  رگید  دـسربارف  گرم  یتقو  مینیب  یم  مینک . ناربج  ار  ناـمناهانگ 

یهلا برق  يورخا و  ياه  تمعن  هبذاج  دوجو  فرط  کی  زا  ینعی  داضتم ، لماع  ود  نیا  مینک . تاـفام  ناربج  میهد و  ماـجنا  رتشیب  بوخ 
یم يرگید  شاب و  هتـشاد  تسود  ار  گرم  دیوگ : یم  یکی  دنراد . داضتم  رثا  ام  رد  ًامئاد  بوخ ، ياهراک  ماجنا  هب  دیما  فرط  کی  زا  و 
یم ددرم  مینک  باختنا  ار  یکی  دشاب  انب  رگا  هک  دـنوش  یم  نزو  مه  لماع  ات  ود  نیا  ردـق  نآ  یهاگ  شاب . هتـشاد  تسود  ار  ایند  دـیوگ :

. مدرک ادیپ  نموم  حور  ضبق  رد  هک  يدیدرت  دننام  مدرکن  ادیپ  دیدرت  يزیچ  رد  نم  دـیامرف : یم  لاعتم  يادـخ  يربتعم  تیاور  رد  مینام .
مهاوخ یمن  مه  نم  درادـن . تسود  ار  گرم  شدوخ  رگید  فرط  زا  دورب و  اـیند  نیا  زا  هک  تسا  نیا  رد  وا  ریخ  مناد  یم  فرط  کـی  زا 

مه نزو  مه  ردق  نآ  راک  ود  نیا  تمکح  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ریبعت  نیا  دـنک ؛ یمن  ادـیپ  دـیدرت  يزیچ  رد  ادـخ  هتبلا   7. منک شتحاران 
زامن ره  زا  دـعب  هک  هدـش  دراو  مه  ییاعد  تیاور ، نیا  ساسا  رب  هک  تسا  نیا  بلاـج  دوش . ادـیپ  دـیدرت  هک  دراد  نیا  ياـج  هک  دوش  یم 

يددرتک هلعاف  انأ  یش ء  یف  تددرت  ام  تلق  کنإ  لاق  هلآ  هیلع و  کتاولص  قدصملا  قداصلا  کلوسر  نإ  مهللا  میناوخب ؛ تسا  بحتسم 
رـصنلا و جرفلا و  کئایلوأل  لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لصف  مهللا  هتءاسم . هرکأ  انأ  توملا و  هرکی  نمؤملا  يدـبع  حور  ضبق  یف 
ام سپ  دـنک . یمن  ناشیالتبم  یناهگان  گرم  هب  ادـخ  دـنناوخب  ار  اعد  نیا  زامن  ره  زا  دـعب  هک  یناـسک  یـسفن 8  یف  ینؤوست  ۀیفاعلا و ال 
نآ يرادقم  میناوتب  هک  میراد  دیما  میراد و  ییاهریصقت  اهروصق و  هرخالاب  یلو  میرادب ؛ تسود  ًاتلاصا  ار  ترخآ  دیاب  نامنامیا  ساسارب 

ياعدتسا هتبلا  تسا ؛ لوقعم  ضرعلاب  نموم  يارب  مه  گرم  نتـشادن  تسود  سپ  میرادن . تسود  یلیخ  ار  گرم  اذل  مینک ؛ ناربج  ار  اه 
. دشاب هتشاد  رتشیب  تعاطا  تصرف  ناسنا  هک  ادخ  زا  تسا  یتمعن  نیا  تسا . لوقعم  دشاب  نید  رد  تمالس  اب  مأوت  رگا  رمع  لوط 

قشاع نادنز  ایند ؛

بحم تسا . تضایر  وا  يارب  ندـنام  نیا  تسا و  بولطم  شیارب  ضرعلاب  ایند  رد  ندـنام  دـشاب  هتـشاد  ادـخ  هب  تبحم  ًاـعقاو  یـسک  رگا 
هتفگ وا  نوچ  دنک . یم  مدـقم  شدوخ  هتـساوخ  رب  ار  وا  هتـساوخ  دـهاوخب  ار  قارف  وا  زا  بوبحم  رگا  اما  دراد ؛ تسود  ار  بوبحم  لاصو 

تـسود ار  ادخ  برق  ًاتلاصا  نمؤم  دشکب . تضایر  دـیاب  تسا و  تخـس  وا  يارب  قارف  نیا  اما  دـنک ؛ یم  لمحت  ار  وا  قارف  زور  دـنچ  ورب !
رـسیم ملاع  نیا  رد  یبرق  نینچ  دشاب و  هتـشاد  ادخ  هب  ار  برق  نیرت  یلاع  دهاوخ  یم  وا  دوش . ادـج  وا  زا  هظحل  کی  دـهاوخ  یمن  دراد و 

شبوبحم هب  برق  زا  ذاذتلا  هدهاشم و  رد  قرغ  ًامئاد  دناوت  یمن  تسا  ندب  ریبدـت  لوغـشم  دراد و  ندـب  هب  یقلعت  حور  هک  یمادام  تسین ؛
دیاش دنک . شومارف  مه  ار  ندیـشک  سفن  هکلب  كاروخ  دروخ و  دزادرپن و  ندب  هب  ًالـصا  حور  هک  تسا  نیا  یلاغتـشا  نینچ  همزال  دوش .
دیاب ناـسنا  اـیآ  هک  لاوس  نیا  باوج  سپ  تسا . تضاـیر  وا  يارب  اـیند  رد  ندـنام  نیارباـنب  تسا . يراـیتخا  توم  قیداـصم  زا  یکی  نیا 

اج نیا  زا  یتقو  هک  تسا  تحار  ناشلایخ  دنا و  صلاخ  هک  ادـخ  يایلوا  يارب  هک  تسا  نیا  ار ، ایند  رد  ندـنام  ای  درادـب  تسود  ار  گرم 
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ناشیارب ایند  نیا  رد  ندنام  تسا و  ملاع  نآ  هب  ندیسر  لیـصا  یقیقح و  بولطم  ًاعطق  دنوش ، یم  یهلا  صاخ  ياه  تیانع  لومـشم  دنتفر 
سنأ مسق  ادـخ  هب  هِّمُأ ؛ ِيْدَِـثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنآ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنباـَل  ِهَّللا  َو  : » دـیامرف یم  هیلع  هللا  مالـس  نینموملاریما  تسا . تضاـیر 

تـسود ادخ  نوچ  تسا و  ضرعلاب  تضایر و  نم  ندنام  هدـنز  ینعی   9 .« تسا رتشیب  ردام  هنیـس  هب  راوخریـش  لفط  سنأ  زا  گرم  اب  یلع 
ینمؤم رگا  اـما  مشاـب . سونأـم  ادـخ  اـب  مناوتب  رتـشیب  هک  مورب  یملاـع  نآ  هب  هک  دوب  نیا  نم  ياـضتقا  هنرگو  منک ، یم  لوـبق  ار  نیا  دراد 

تسا هدش  ناربج  ایآ  هک  میناد  یمن  میراد و  یتاریصقت  نوچ  ام  تسین . یهابتشا  هتـساوخ  نیا  دوش ، ینالوط  شرمع  ایند  رد  دراد  تسود 
هکلب دنک ، یتیانع  ام  هب  راوگرزب ، نآ  رکذ  سلاجم  رد  تکرـش  هیلع و  هللا  تاولـص  نینموملاریما  مان  تکرب  هب  ادخ  هک  میراد  دـیما  هن ، ای 
دـشاب هفیظو  ماجنا  تدابع و  اب  مأوت  هک  يرمع  نینچ  تساوخرد  میوش . هدامآ  ترخآ  هب  ندیـسر  يارب  مینک و  ادـیپ  ناربج  هبوت و  قیفوت 
يوزرآ یـسک  رگا  اما  تسا ؛ بولطم  دوش  یم  ترخآ  يداـبآ  ثعاـب  نوچ  ینعی  تسا ؛ يوناـث  تیبولطم  شتیبولطم ، اـما  تسا ؛ بولطم 

راد تسود  دـیاب  یقیقح  نمؤم  هک  نیا  ّرـس  سپ  تسین . بولطم  نیا  دـهد ، همادا  اه  يراک  هابتـشا  هب  رتشیب  ات  دـشاب  هتـشاد  ینـالوط  رمع 
رـسیم رتشیب  ملاع  نآ  رد  ادخ  هتـسیاش  ناتـسود  اب  سنأ  نینچمه  بوبحم و  تایلجت  هدهاشم  بوبحم و  اب  سنأ  هک  تسا  نیا  دشاب  گرم 
ذاذتلا لوغشم  نینمؤم  تشهب  رد  هک : درک  یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  دزی  گرزب  ياملع  زا  یناسارخ  هیقف  اضر  مالغ  خیـش  اقآ  موحرم  تسا .

هب نینمؤم  يارب  یجاهتبا  تلاح  نانچ  نآ  رون  نیا  ندـید  اب  دریگ . یم  ار  تشهب  ياضف  دـبات و  یم  يرون  هاگان  دـنا ؛ یهلا  ياـه  تمعن  زا 
هک دوب  يدنخبل  رثا  رون  نیا  دنیوگ : یم  دوب ؟ يرون  هچ  نیا  دنـسرپ : یم  دنیآ  یم  شوه  هب  یتقو  دنوش . یم  شوهدم  هک  دـیآ  یم  تسد 

. دنوش یم  معنتم  مه  اه  نیا  ارهز  ترـضح  اب  یلع  ترـضح  صاخ  یگدنز  هظحل  کی  لیفط  هب  دز . نینموملاریما  يور  رب  ارهز  ترـضح 
؟ دراد ییاه  تمعن  نینچ  هک  دورب  ییاج  هب  هک  دشاب  هتشاد  وزرآ  دیابن  ناسنا  ایآ  تسین ؟ ینتشاد  تسود  اه  نیا  ایآ 

هیامرس نیرتهب  مالسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  تبحم 

هن تسا ، تیب  لـها  تبحم  تسا  يراودـیما  هیاـم  هک  يزیچ  نیرتـشیب  دـنهدب !؟ هار  ار  اـم  هک  موـلعم  اـجک  زا  هـک  تـسا  نـیا  لکـشم  اـما 
نآ يارب  میا و  هدرکن  بسک  ار  تبحم  نیا  ام  دشاب . هدـش  لوبق  تسین  مولعم  اه  نیا  نامتادابع ؛ ریاس  هن  نام و  ياه  هزور  هن  نامیاهزامن ،

ییانشآ نیا  تامدقم  هک  دنک  یلاع  ار  املع  دیتاسا و  ناردام ، ناردپ ، تاجرد  ادخ  تسا . یهلا  يا  هیده  نیا  هکلب  میا ؛ هدیـشکن  یتمحز 
هناشن يداد ، ام  هب  وت  هک  ار  تبحم  نیا  ایادخ  مییوگب : میناوت  یم  تسا و  یهلا  يا  هیدـه  تبحم  نیا  دوخ  اما  دـندرک ؛ مهارف  ار  تبحم  و 

ءاش نا  هدب ! رارق  تدوخ  تمحر  ترفغم و  دروم  مه  ار  ام  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تکرب  هب  سپ  تسه ؛ ام  رد  يریخ  هدارا  هک  تسا  نیا 
هللا

اه تشون  یپ 
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ص234.

ادخ باتک 

همدقم

َیلِإ ُهُؤاَغَُلب  َو  ْمُکِـسُْفنَأ ، یَلَع  ِهَّللا  ُءاَنَمُأ  َو  ِِهیْحَو ، َو  ِِهنیِد  ُۀَلَمَح  َو  ِِهیْهَن ، َو  ِهِْرمَأ  ُبُُصن  ِهَّللا  َداَبِع  ُْمْتنَأ  َْتلاَق  َو  ِسِلْجَْملا ، ِلْهَأ  َیلِإ  ْتَتَفَْتلا  َُّمث  ... 
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َو ُعِطاَّسلا ، ُروُّنلا  َو  ُقِداَّصلا ، ُنآْرُْقلا  َو  ُقِطاَّنلا ، ِهَّللا  ُباَتِک  ْمُْکیَلَع ، اَهَفَلْخَتْـسا  ٌۀَّیَِقب  َو  ْمُْکَیلِإ ، ُهَمَّدَق  ٌدْهَع  َو  ْمُکِیف  هل  ٍّقَح  ُمیِعَز  َو  ْمَُکلْوَح  مَمُْألا 
شخب دنچ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  كرابم  هبطخ  هُعاَیْشَأ ؛ ِِهب  ٌۀَِطبَتْغُم  ُهُرِهاَوَظ ، ٌۀَیِّلَجَتُم  ُهُِرئاَرَس ، ٌۀَفِشَْکنُم  ُهُِرئاََصب ، ٌۀَنَِّیب  ُعِماَّللا ، ُءاَیِّضلا 

شقن نایب  انمـض  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلاسر  هب  تداهـش  یهلا و  ساپـس  دـمح و  نآ ، لوا  شخب  تسا . میـسقت  لباق  یلک 
یتیلوئسم نایب  نمض  رد  دنهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  مدرم  ترـضح  دعب  دش . مامت  نآ  حیـضوت  هک  دوب  اه  ناسنا  تیاده  رد  مرکا  ربمغیپ 

نیا زا  مود  شخب  ًاعومجم  تاشیامرف  نیا  دـننک . یم  نایب  ار  نآرق  یلک  رارـسا  زا  يا  همـش  نآرق و  زا  یفاصوا  تسا  ناـشیا  هدـهع  هب  هک 
. دنهد یم  لیکشت  ار  هبطخ 

ام رب  ادخ  قح  نیلوا  ادخ ؛ یگدنب 

باختنا اما  راصنالا ؛ رجاهملا و  اهیأ  ای  نونمؤملا  اهیأ  دـنیامرفب  هللادابع »  » ياج هب  تسناوت  یم  ترـضح  ِِهیْهَن ؛ َو  ِهِْرمَأ  ُبُُصن  ِهَّللا  َداَـبِع  ُْمْتنَأ 
هدنب دنیوگب : دننک و  ناش  یگدنب  تیلوئـسم  هجوتم  ار  اه  ادـتبا آ ن  نیمه  زا  دـنهاوخ  یم  هک  دـشاب  نیا  شا  هتکن  تسا  نکمم  هللادابع » »
یسک ره  دینک و  لمع  دیناوت  یم  دهاوخب  ناتلد  روط  ره  دیا و  لقتـسم  امـش  هک  تسین  روط  نیا  دشاب . الوم  نامرف  هب  شوگ  عیطم و  دیاب 
مـشچ يولج  هک  يزیچ  يانعم  هب  تسا  بُصن  عمج  بُُصن  تسیچ . ناتفیلکت  دـینیبب  دـیاب  هکلب  دـیروآ ؛ راک  رـس  دـیناوت  یم  دـیتساوخ  ار 

ییاـمنهار و مئـالع  لـثم  یهاـگ  دـشاب ؛ هتـشاد  دـناوت  یم  یفلتخم  فادـها  هک  تسا  هشیر  نیمه  زا  مه  تمـالع  بـصن  دـشاب . هتـسجرب 
انعم نیا  هب  مه  نآرق  رد  تسا . نایاپ  هطقن  نداد  ناشن  يارب  تاقباسم  رد  یهاگ  تساه و  نابایخ  اه و  هداج  رد  ییامنهار  يارب  یگدـننار 

تعرـس اب  دـنوش و  یم  رـشتنم  نانچ  نآ  تماـیق  زور  رد  مدرم  ؛1  َنوُِضفُوی ٍبُُصن  َیلِإ  ْمُهَّنَأَـک  دـیامرف : یم  هک  اـج  نآ  تسا  هتفر  راـک  هب 
باـطخ بُُصن  ار  مدرم  ترـضح  تفگ  ناوـت  یم  راـبتعا  ود  هب  دـننک . یم  تکرح  هقباـسم  فدـه  فرط  هب  اـیوگ  هک  دـننک  یم  تـکرح 

هب یهلا  یهن  رما و  دـنروآ ، یم  موجه  نآ  فرط  هب  دارفا  تسا و  هجوت  دروم  هقباـسم  فدـه  هک  روـط  ناـمه  هک  نیا  یکی  دـنا ؛ هدوـمرف 
ْنَمَو يَرُْقلا  َّمُأ  َرِذُنِتل  : » دیامرف یم  نآرق  دـیتسه . یهلا  ياه  یهن  رما و  نیا  يارب  ینایاپ  طخ  امـش  ایوگ  تسا و  هدـش  ریزارـس  امـش  فرط 

یم ترضح  یتقو  دنتسه . نآرق  لوا  نابطاخم  ناشیا  ینعی  ینک ؛» راذنا  ار  شفارطا  هکم و  رهش  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  ؛2  اََهلْوَح
تسا نیا  رگید  لامتحا  تسامـش . هجوتم  اه  یهن  رما و  هک  دیتسه  ینابطاخم  نیلوا  امـش  ینعی  دیتسه ، اه  یهن  رما و  بُُصن  امـش  دنیامرف :

هب ار  یهلا  ياه  یهن  رما و  دیاب  امـش  ینعی  دیتسه ؛ ادـخ  ياه  یهن  رما و  ياهولبات  امـش  ینعی  دـشاب ؛ امنهار  ياهولبات  يانعم  هب  بُُصن  هک 
هب یحو  دیتسه . یهلا  یحو  نید و  نالماح  امـش  ِِهیْحَو ؛ َو  ِِهنیِد  ُۀَـلَمَح  دـسر . یم  رظن  هب  رت  يوق  لوا  لامتحا  اما  دـیهد ؛ ناشن  رگید  مدرم 

ظفح ار  تناما  نیا  هک  دیراد  هفیظو  دیتسه و  نید  نالماح  امش  داد . رارق  امـش  رایتخا  رد  ار  نآ  ياوتحم  ربمایپ  اما  دش ؛ لزان  مرکا  ربمغیپ 
ًالوا هک  دیراد  هفیظو  تسا  هتفرگ  رارق  امش  رایتخا  رد  هک  ینید  نیا  ربارب  رد  ْمَُکلْوَح ؛ مَمُْألا  َیلِإ  ُهُؤاَغَُلب  َو  ْمُکِسُْفنَأ ، یَلَع  ِهَّللا  ُءاَنَمُأ  َو  دینک .
یهلا ياه  شزرا  ظفاح  دـینک و  ارجا  ناتدوخ  یمالـسا  هعماج  رد  ار  یمالـسا  ماکحا  ینعی  دـینک ؛ يرادـهگن  ظفح و  ناتدوخ  نیب  ار  نآ 

رارق یهلا  هعیدو  کی  امش  نایم  رد  دنیامرف : یم  دعب  دیناسرب . دنتـسه  امـش  فارطا  هک  مه  يرگید  ياه  تما  هب  ار  نآ  دیاب  ًایناث  دیـشاب و 
یهن رما و  تخانش  يارب  هک  دینادب  دیاب  تسا . نآرق  نآ  تسا و  هداد  رارق  امـش  نایم  رد  یثاریم  ناونع  هب  ار  نآ  مرکا  ربمغیپ  هدش و  هداد 

. دینک هعجارم  میرک  نآرق  هب  دیاب  نآ  غالبا  نید و  هب  لمع  یگنوگچ  نات و  هفیظو  صیخشت  يارب  ادخ ،

ییافک بجاو  ملاع ؛ رسارس  رد  نید  غیلبت 

یلص ربمغیپ  هک  هچنآ  تیناقح  هب  نامیا  قیدصت و  ینعی  مالسا  هچ ؟ ینعی  مالسا  اما  مینک ؛ لمع  نآ  هب  میریذپب و  ار  مالسا  میا  فظوم  ام 
اما مینک . لمع  نآ  یلمع  تاروتـسد  هب  میوش و  دقتعم  مالـسا  يداقتعا  ياه  هزومآ  هب  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  تسا . هدروآ  هلآو  هیلع  هللا 

هدیشک نرق  هدراهچ  لوط  رد  گرزب  ياملع  نیعمجأ و  مهیلع  هللا  مالس  راهطا  همئا  مرکاربمغیپ و  هک  یتامحز  زا  دعب  لاس و  زا 1400 دعب 
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میدرک لمع  میتفرگ و  دای  ار  يدرف  ماکحا  رگا  هک  مینک  یم  نامگ  ًارثکا  میـسانش . یمن  ار  نامدوخ  یعامتجا  فیاظو  همه  ام  زونه  دـنا ،
فیلکت يدرف ، فیلاکت  زا  ریغ  هک  یلاح  رد  دنک . ادـیپ  توخر  تلاح  ام  هعماج  هک  دوش  یم  ثعاب  رکف  زرط  نیا  میرادـن . یفیلکت  رگید 
فورعم هب  رما  میشاب . مه  نارگید  بظاوم  دیاب  مینک  لمع  دیاب  نامدوخ  هک  نیا  زا  ریغ  ام  تسام . هدهع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

لثم دنک  کش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رد  یسک  رگا  تسا . نید  عورف  زا  یکی  نید و  تایرورـض  زا  یکی  رکنم  زا  یهن  و 
دادـترا بجوم  نیا  هدرک و  راکنا  ار  نید  تایرورـض  زا  یکی  دـنک  راکنا  ار  نآ  رگا  و  تسا ، هدرک  کش  مالـسا  لـصا  رد  هک  تسا  نیا 

هدرب مان  نید  ضئارف  نیرت  گرزب  ناونع  هب  نآ  زا  تسا و  هدش  یناوارف  تادـیکأت  هضیرف  نیا  هرابرد  تایاور  رد  میرک و  نآرق  رد  تسا .
ریاس ياقب  ؛3  ِضئاَرَْفلا ُماَُقت  اَِهب  ٌۀَـمیِظَع  ٌۀَـضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  َّنِإ  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تسا . هدـش 

. دوش یمن  متخ  اج  نیمه  هب  ام  فیاظو  اما  میراد ؛ نارگید  هب  تبسن  ام  هک  تسا  يا  هفیظو  نیلوا  نیا  دراد . یگتسب  بجاو  نیا  هب  ضئارف 
یم رما  ادخ  ؛4  اَِهلْهَأ َیلِإ  ِتاَناَمَألا  ْاوُّدُؤت  نَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  « ؛ میناـسرب شلها  هب  ار  مالـسا  ینعی  تناـما  نیا  هک  تسا  نیا  اـم  مود  هفیظو 

تـسا نایناهج  همه  يارب  مالـسا  دـنراد . زاین  مالـسا  هب  هک  دنتـسه  یناسک  همه  تناـما  نیا  لـها  دـیناسرب ». شلها  هب  ار  تاـناما  هک  دـنک 
. دراد یبتارم  هلسلس  هفیظو  نیا  دنوش . دنم  هرهب  نآ  زا  اه  ناسنا  همه  ات  هدومرف  لزان  ادخ  هک  تسا  یتمحر  نیا  . 5( َغََلب نَمَو  ِِهب  مُکَرِذنُأل  )

یم غالبا  رگید  ياهرهـش  هب  دـنتفرگ و  یم  دای  ار  نآ  نآ ، یلاوح  هکم و  یلاها  دـندومرف و  غالبا  ناشنیرـصاعم  هب  ار  مالـسا  مرکا  ربمغیپ 
هفیظو ناشیا  لاح  دش . هتـشاذگ  مدرم  ریاس  ءاملع و  هدهع  هب  هفیظو  نیا  هرخالاب  دنداد و  همادا  ار  ربمغیپ  تلاسر  راهطا  همئا  دعب  دـندرک .

ام دنا . هدرک  تنایخ  یهاتوک و  یهلا  تناما  در  رد  دنناسرن  شلها  هب  ار  تناما  نیا  رگا  دنناسرب . اه  ناسنا  همه  هب  ار  تناما  نیا  هک  دـنراد 
مدرم تسا . بتارم  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لثم  مه  تیلوئـسم  نیا  هتبلا  تسام ؛ هدهع  هب  یتیلوئـسم  نینچ  هک  میرادـن  هجوت 

نارگید زا  فیلکت  دنشاب و  هدش  صخـشم  نید  غیلبت  يارب  ینیعم  هدع  هک  تسین  روط  نیا  اما  دنناد ؛ یم  ءاملع  هجوتم  ار  نید  غیلبت  هفیظو 
تیافک رادقم  نیا  رگا  اما  دننک ؛ یم  راک  نیا  فرـص  ار  ناشرمع  دنا و  هتفریذپ  ار  تیلوئـسم  نیا  هنابلطواد  ءاملع  هکلب  دشاب ؛ هدش  طقاس 

یم طقاس  نارگید  زا  دنتفریذپ  ار  تیلوئسم  نیا  تجاح ، هزادنا  هب  يدارفا  رگا  تسا ؛ داهج  ریظن  نید  غیلبت  دنا . لوئـسم  مه  نارگید  درکن 
هک میراد  يا  هفیظو  اـیآ  هک  میا  هدرک  رکف  عوضوم  نیا  هب  ردـق  هچ  اـم  منک : یم  لاؤس  ناـیناحور  زا  نم  دـنا . لوئـسم  همه  هنرگو  دوش ،

نمـشد هک  همه  دـنا . تقیقح  بلاط  نیمز  يور  رد  ناـسنا  اـهدرایلیم  مینک ؟ رفـس  یبونج و ...  ياـکیرمآ  اـقیرفآ ، هب  مالـسا  یفرعم  يارب 
رد مهد  یم  تداهش  نم  دننک . یم  لابقتسا  حیحص  توعد  زا  زاب  شوغآ  اب  هک  دنتسه  یناسک  دنتسین . تسینویهص  رگرامعتسا و  مالـسا ،

هقالع دـنراد . تقیقح  نتخاش  يارب  یـشطع  مدرم  هک  مدرک  سمل  ار  تقیقح  نیا  متفر ، ایند  روشک  لهچ  دودـح  هب  هک  يدایز  ياـهرفس 
شیب هلاثمأ  هللاّرثک  یلاعت و  هللا  هظفح  يرال  يوسوم  یبتجم  دیس  ياقآ  میشاب . وگخساپ  دیاب  ام  دنک و  یم  رت  نیگنـس  ار  ام  فیلکت  اه  نآ 

نآ اب  نابز  لهچ  زا  شیب  اب  دراد و  طابترا  ایند  روشک  دص  زا  شیب  اب  یلام ، هناوتـشپ  چیه  نودب  يرامیب و  دوجو  اب  هک  تسا  لاس  یـس  زا 
لوغـشم كاپ  لد  اب  هک  ام  ناوج  زیزع  ناردارب  میا . هدرک  یهاتوک  تهج  نیا  رد  هنافـسأتم  ام  تسام . رب  ادخ  تجح  نیا  دراد . هبتاکم  اه 

اما تسا ؛ هفیظو  مه  نیا  تسین ؛ ییاتـسور  کـی  هروسو  دـمح  ندرک  تسرد  طـقف  اـم  هفیظو  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوـت  دـنا  ملع  لیـصحت 
تاینظ يا و  هقیلس  بلاطم  هن  لدتسم ـ  مکحم و  یمالـسا  فراعم  تخومآ و  ار  فلتخم  ياه  نابز  دیاب  میراد . مه  يرت  نیگنـس  فیاظو 

ارهز ترـضح  درک . نایب  اه  نآ  يارب  همجرت ـ  ًافرـص  هن  بطاخم ـ  یگنهرف  وج  نتفرگ  رظن  رد  اب  مهف و  لباق  نابز  اب  ار  تسـس ـ  ًاـضعب  و 
مه دیوشن و  فیعض  دینک و  يرادساپ  ار  ادخ  تناما  ناتدوخ  هب  تبسن  دیاب  مه  امـش ، دنیامرف : یم  هاتوک  هلمج  نیمه  رد  اهیلع  هللا  مالس 

. دیشاب مالسا  روآ  مایپ  ناتیاه  زرم  زا  نوریب  رد  دیاب 

ادخ قح  یعدم  نآرق ؛

مالسلا و هیلع  نینمؤملاریما  غارس  هب  هک : دندومرف  یم  لوا  زا  رگا  دنیامرف . یم  هراشا  یمالسا  هعماج  نایم  رد  نآرق  شقن  هب  ترـضح  دعب 
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هک دیتفر  اطخ  هار  امـش  هک  دننامهفب  ناشیا  هب  هک  تسا  نیا  يارب  تاجاجتحا  تامدقم و  نیا  همه  دندرک . یمن  لوبق  دیورب ، موصعم  ماما 
انعم نیا  ترـضح  اما  تسا . نآرق  دنک ، تیاده  ار  اه  نآ  دنک و  مهارف  ار  جاجتحا  هنیمز  دناوت  یم  هک  يزیچ  لوا  دیتشاذگ . رانک  ار  یلع 
یم اما  دراد . یتافـص  نینچ  نآرق  دنیوگب : دنهد و  رارق  ادـتبم  ار  نآرق  دنتـسناوت  یم  دـنا . هدرک  نایب  ییابیز  بلاج و  رایـسب  کبـس  هب  ار 
یم عورـش  اج  نیا  زا  ار  مالک  دنک . یم  هبلاطم  امـش  زا  ار  قح  نآ  امـش  نایم  رد  يا  هدننک  بلط  هک  دراد  یقح  امـش  رب  دنوادخ  دنیامرف :

ار ادخ  قح  ام  دییوگب : دـیناوت  یمن  دراد . يا  هدـننک  هبلاطم  قح  نآ  ایناث  دراد و  یقح  امـش  رب  ادـخ  الوا  ینعی  مکیف ؛ هل  قح  میعز  دـنک :
نیرت نشور  قح و  نیلوا  نیا  دـیا . لوئـسم  وا  لباقم  رد  دـیا  هدـنب  هک  نیا  رطاخ  هب  امـش  دراد و  تیبوبر  قح  امـش  رب  ادـخ  میتسناد . یمن 

وا عیطم  دـیاب  نم  تسا و  نم  بر  وا  تسا . يرگید  ِنآ  زا  مراد  هچ  ره  متـسین و  مدوـخ  لاـم  نم  دـنک . یم  كرد  ناـسنا  هک  تسا  یقح 
یـصاخ ریبعت  هیلإ » دهع   » ریبعت اما  تسا ؛ مازتلا  دهعت و  دهع  يانعم  کی  دراد . یفلتخم  تالامعتـسا  دهع  هملک  ْمُْکَیلِإ ؛ ُهَمَّدَق  ٌدْهَع  َو  مشاب .

رد مدآ » یلإ  اندهع  . » دراد توافت  اذک » یف  دـهع   » ای هل » دـهع   » اب هیلإ » دـهع  . » دـنک یم  هدافا  ار  یقیقد  يانعم  يا  هفاضا  فرح  ره  تسا .
رد اـنعم  نیرت  کـیدزن  تسین . رفن  ود  نیب  لـباقتم  دادرارق  ياـنعم   6، اًمْزَع َُهل  ْدَِجن  َْملَو  َیِـسَنَف  ُْلبَق  نِم  َمَدآ  َیلِإ  اَنْدِـهَع  ْدََـقلَو  فیرـش  هیآ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  رتشا . کلام  هب  یلع  نامرف  ینعی  رتشالا ، کلام  یلا  نینمؤملاریما  دهع  تسا . نامرف »  » يانعم نیا ، هب  یـسراف 
ٌۀَّیَِقب َو  تسا . هدرک  رداـص  امـش  يارب  یناـمرف  دراد و  امـش  ناـیم  رد  يدـصتم  کـی  قـح  نیا  هک  دراد  یقح  لاـعتم  يادـخ  دـنیامرف : یم 

یلاعت هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  باقلا  زا  یکی  . 7( ْمُکَّل ٌْریَخ  ِهّللا  ُۀَّیَِقب  : ) تسا هتفر  راک  هب  مه  نآرق  رد  ۀیقب »  » هملک ْمُْکیَلَع ؛ اَهَفَلْخَتْـسا 
رـصع یلو  سدقم  دوجو  هدش  هتـشاذگ  یقاب  امـش  يارب  هک  یماما  دنا و  هتفر  ایند  زا  همئا  ریاس  ینعی  تسا ؛ هللا » ۀـیقب   » مه فیرـشلا  هجرف 
يارب هک  یتافـص  نیا  تسا . هتـشاذگ  یقاب  ناتیارب  يزیچ  اما  تفر ، اـیند  زا  ربمغیپ  هچرگ  دـنیامرف : یم  ارهز  ترـضح  تسا . هادـفانحاورا 

هتبلا دنز . یم  فرح  امـش  يارب  هک  تسا  یباتک  نآرق  ُقِطاَّنلا ؛ ِهَّللا  ُباَتِک  تسا . رخأتم  يادتبم  يارب  ربخ  مکح  رد  دـنیامرف  یم  رکذ  نآرق 
زا دـناوخ  یم  ار  نآرق  ناسنا  یتقو  هک  تسا  قطان  دـنیوگ  یم  تهج  نیا  زا  دوش . یم  توافتم  فلتخم  تاراـبتعا  هب  نآرق  هب  قطن  تبـسن 

بلاطم یـضعب  ناـیب  يارب  دـنز و  یمن  فرح  شدوخ  نآرق  رگید ، فرط  زا  دـیوگ . یم  نخـس  وا  اـب  ادـخ  اـیوگ  دـمهف و  یم  بلطم  نآ 
مه اب  دیابن  رابتعا  ود  نیا   8. ُقِطاَّنلا ِهَّللا  ُباَتِک  اَنَأ  َو  ُِتماَّصلا  ِهَّللا  ُباَتِک  اَذَه  دـنیامرف : یم  نینمؤملاریما  تهج  نیا  زا  دراد . نیبم  هب  جایتحا 
یم هبلاطم  امش  زا  ار  ادخ  قح  دیوگ و  یم  نخس  هک  تسا  هداد  رارق  یباتک  امش  نایم  رد  لاعتم  يادخ  دنیامرف : یم  ترـضح  دوش . طلخ 

َو ْمُکنِم . ِْرمَألا  ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  ْاوُعیِطَأَو  َهّللا  ْاوُعیِطَأ  دیوگ : یم  نآرق  دهاوخ . یم  هچ  امش  زا  هک  دیمهف  یم  دیهد  شوگ  نآرق  هب  رگا  دنک .
تـسا يا  همدـقم  تاشیامرف  نیا  همه  تسا . ناشخرد  غورفرپ و  نابات ، رون  قداص  نآرق  ُعِماَّللا ؛ ُءاَیِّضلا  َو  ُعِطاَّسلا  ُروُّنلا  َو  ُقِداَّصلا ، ُنآْرُْقلا 
نـشور یلیخ  دـنک  یم  اطعا  امـش  هب  نآرق  هک  ییاه  شنیب  اه و  تریـصب  هرئاـصب ؛ ۀـنیب  نآرق . هب  لالدتـسا  يارب  هنیمز  ندرک  مهارف  يارب 

تسا هدش  هتشادرب  اه  نآ  يور  زا  هدرپ  هدش و  زاب  ریارس  نیا  اما  تسا ، ناهنپ  نآرق  رد  یبلاطم  هک  تسا  تسرد  هرئارـس ؛ ۀفـشکنم  تسا .
یناسک هعایشأ ؛ هب  ۀطبتغم  دنک . یم  يرگ  هولج  نآ  رهاظ  هرهاوظ ؛ ۀیلجتم  دینک . هدافتسا  دینیبب و  هدرپ  یب  ار  قیاقح  نآ  دیناوت  یم  امش  و 

نآرق دشاب ، نآرق  يور  هلابند  هک  یسک  هعابتا ؛ ناوضرلا  یلإ  ادئاق  دنرورـسم . نآ  هب  دنراذگب  وا  ياپ  ياج  اپ  دننک و  يوریپ  نآرق  زا  هک 
هب دـناشک . یم  تاجن  هار  هب  ار  امـش  نآرق  هب  نداد  شوگ  یتح  هعامتـسا ؛ ةاـجنلا  یلإ  دؤم  دـنک . یم  يربهر  یهلا  ناوضر  يوس  هب  ار  وا 

تمیزع دـسر و  یم  امـش  هب  یهلا  ياه  تجح  هک  تسا  نآرق  هلیـسو  هب  ةرذـحملا ؛ همراحم  ةرـسفملا و  همئازع  ةرونملا و  هللا  جـجح  لانت 
رب یهلا  ياه  مارح  زا  ار  امش  لباقم ، رد  دوش و  یم  ریسفت  امـش  يارب  تسا ) هدرک  بجاو  امـش  رب  لاعتم  يادخ  هک  ییاهزیچ   ) نآرق ياه 

تانایب هصالخ  تسا . هدـش  ناـیب  نآرق  رد  همه  یفاـک  ياـه  ناـهرب  نشور و  لـیالد  ۀـیفاکلا ؛ هنیهارب  ۀـیلاجلا و  هتاـنیب  و  دراد . یم  رذـح 
لیاسم هب  رصحنم  امـش  تیلوئـسم  نیا  و  دیا ، لوئـسم  امـش  هک  نیا  هب  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  لوا  دیاب  هک  تسا  نیا  شخب  نیا  رد  ترـضح 
هدافتسا قیفوت  ادخ  هللاءاش  نا  تسا . هدرک  مامت  امش  رب  ار  تجح  نآرق  دیسانشب و  نآرق  هلیسو  هب  ار  نات  تیلوئسم  نیا  دیاب  تسین . يدرف 

. دنک تمحرم  ام  همه  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  زا 
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اه تشون  یپ 
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نامیا تلاصا 

نآرق یلک  رارسا  زا  یتسرهف 

هراـشا ینیگنـس  تیلوئـسم  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  نیا  مود  شخب  رد  ِكْرِّشلا ؛ َنـِم  ْمَُـکل  ًاریِهْطَت  َناَـمیِْإلا  ُهَّللا  َلَـعَجَف  ... 
یمالسا ياه  شزرا  ظفح  نآ  تشاد و  دنهاوخ  هدهع  رب  هدنیآ  ياه  لسن  مه  دنتشاد و  هدهع  رب  نامز  نآ  رد  ناناملـسم  مه  هک  دندومرف 

یم نکمم  ار  هفیظو  نیا  ماجنا  هچنآ  : » دندومرف سپـس  تسا . مالـسالاراد  ياهزرم  زا  جراخ  هب  مالـسا  مایپ  ندناسر  یمالـسا و  هعماج  رد 
نیا رد  ًاتیاهنو  تسا ». هدومرف  نایب  تسا  مزال  امـش  ترخآ  ایند و  تداعـس  يارب  هچنآ  نآ ، رد  ادخ  هک  تسا  میرک  نآرق  هب  کسمت  دنک 

( كرشلا نم  مکل  اریهطت  نامیإلا  هللا  لعج   ) نامیا اب  هک  دنیامرف  یم  نایب  ار  نآرق  ياه  هزومآ  نیرت  مهم  زا  ناونع  تسیب  ترـضح  شخب 
یمهم رایسب  بلطم  هناشن  دوخ  تسرهف  نیا  ماجنا  زاغآ و  دوش . یم  متخ  ۀیبوبرلاب ) هل  اصالخإ  كرشلا  مرح  و   ) كرش ِتمرح  اب  عورش و 

ود نیا  نیب  هک  يرگید  نیواـنع  تسا و  كرـش  هنوگ  ره  زا  باـنتجا  هناـگی و  يادـخ  شتـسرپ  عـقاو  رد  مالـسا  حور  هک  نیا  نآ  تسا و 
تداعـس هب  ناسنا  نامیا  نودب  هک  تفرگ  هجیتن  دیاب  اج  نیا  زا  دنا . فده  نیا  ققحت  يارب  ییاهرازبا  بابـسا و  عقاو  رد  هدـش  رکذ  ناونع 

. دسر یمن 

تماما هلأسم  هنامیکح  نایب 

انشآ اه  نآ  اب  همه  هک  ینیوانع  نآ  نایم  رد  ترضح  هک  تسا  نیا  تسا  هجوت  لباق  هناگ  تسیب  نیوانع  نیا  باختنا  رد  هک  يرگید  هتکن 
هلأسم هب  هک  دـنناجنگ  یم  داهج  جـح و  نایم  ار  ناونع  ود  داـهج ، جـح و  تاـکز ، هزور ، زاـمن ، لـثم  تسا ، نید  تایرورـض  زا  دـندوب و 

یم مولعم  تقد  یمک  اب  اما  دنرادن . یبسانم  بیترت  هک  دسر  یم  رظن  هب  مینیب  یم  ار  نیوانع  نیا  یئادتبا  هاگن  اب  یتقو  دنراد . هراشا  تماما 
. تسا يا  هنامیکح  ریبدت  رایـسب  دنتـسه  نید  تایرورـض  نآرق و  صوصن  زا  همه  هک  نیوانع  نآ  نایم  رد  ناونع  ود  نیا  ندـیناجنگ  دوش 
، دنک حرطم  ار  دوخ  یصخش  هلأسم  دهاوخ  یم  دنیوگب : دنوشن و  هدز  ناگدنونش  ات  دننک  یمن  هراشا  تماما  هلأسم  هب  ادتبا  ترضح ، الوا :

نیوانع نیا  نایم  رد  ناونع  ود  نیا  ندیناجنگ  ًایناث : دوشن . هداد  تیمها  نآ  هب  رگید  هک  دـننک  یمن  رکذ  رخآ  رد  ار  هلأسم  نیا  نینچمه  و 
نآ هک  امـش  دـنیوگب : دـنهاوخ  یم  تسین . داهج  جـح و  تاکز ، هزور ، زامن ، زا  رتمک  عوضوم  نیا  تیمها  هک  نیا  هب  دـشاب  هراشا  دـیاش 

؟ دیا هدرک  شومارف  تسا  رت  مهم  اه  نآ  زا  یتاهج  زا  هک  ار  هلأسم  نیا  هنوگچ  دیراد ، فارتعا  رارقا و  اه  نآ  هب  دیناد و  یم  ار  لئاسم 

بلق رهطم  نامیا ؛

بلطم نیا  تسا ». هداد  رارق  كرـش  یگدولآ  زا  امـش  بولق  ریهطت  يارب  ار  نامیا  دـنوادخ  ِكْرِّشلا ؛ َنِم  ْمَُکل  ًاریِهْطَت  َناَـمیِْإلا  ُهَّللا  َلَـعَجَف  »
ینیزگیاج نیمز و  يور  زا  كرش  يدوبان  مالـسا  فده  هک  دناد  یم  دراد  لوبق  ار  نآرق  هک  یناملـسم  ره  دسر و  یم  رظن  هب  هداس  یلیخ 

زا تبحص  ًافرص  دوش  هجوتم  هدنونش  هک  تسا  تهج  نیا  هب  نآ ، رکذت  انعم و  نیا  يور  ندرک  هیکت  اما  تسا ؛ نآ  ياج  هب  ینامیا  هعماج 
ًالومعم هک  نیا  اب  دراد . راکورـس  ناسنا  بلق  اـب  هک  تسا  يزیچ  ءاـیبنا  توعد  ساـسا  هکلب  تسین ؛ یعاـمتجا  يداـصتقا و  یـسایس ، يرما 

هکلب كرشلا ؛» نم  مکل  اریهطت  مالسالا  لعج  : » دیامرف یمن  ترضح  اما  رفک ، لباقم  رد  نامیا  دوش و  یم  حرطم  كرـش  لباقم  رد  مالـسا 
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دنک و یم  یفرعم  تداعس  لماع  ناونع  هب  ار  نامیا  دراذگ و  یم  قرف  مالسا  نامیا و  نیب  مه  نآرق  دوخ  دنیامرف . یم  هیکت  نامیا  يور  رب 
نامیا دـنتفگ : نیـشن  هیداب  ياهبرع  ْمُِکبُوُلق ؛ ِیف  ُناَمیِْإلا  ِلُخْدَـی  اََّملَو  اَنْمَلْـسَأ  اُولُوق  نَِکلَو  اُونِمُْؤت  ْمَّل  ُلق  اَّنَمآ  ُباَرْعَأـْلا  َِتلاَـق  : » دـیامرف یم 

هک هچنآ  ینعی  تسا ؛» هدشن  امـش  بلق  دراو  زونه  نامیا  اّما  و  میا ، هدروآ  مالـسا  دییوگب  هکلب  دـیا ؛ هدرواین  نامیا  امـش  وگب : میا ؛ هدروآ 
لد رد  دـیاب  نامیا  تسا . لحارم  نیا  زا  رتارف  نامیا  اما  تسا ؛ لمع  تبون  مه  دـعب  هلحرم  تسا و  ناـبز  هب  طوبرم  دـییوگ  یم  ـالعف  اـمش 
یلو دراد ؛ رارق  رفک  نامیا ، لباقم  رد  تسا . بلق  نامیا  یلـصا  هاگیاج  دـنک . تیارـس  حراوج  اضعا و  ناـبز و  هب  لد  زا  دـعب  دوش و  دراو 

رد مالسا  نیبطاخم  هک  نیا  یکی  دشاب ؛ هتشاد  هیجوت  ود  دناوت  یم  لامعتسا  نیا  دنا . هدرب  راک  هب  ار  كرش  هژاو  نامیا  لباقم  رد  ترـضح 
ار نیمز  نامـسآ و  دیـسرپب : اه  نیا  زا  رگا  هک  تسا  هدمآ  یناوارف  تایآ  رد  اذل  دندوبن و  ادخ  نارکنم  نویعیبط و  نادحلم ، برعلا  ةریزج 

ریبدت رد  اه  نآ  دندرک  یم  نامگ  هک  دندوب  دـقتعم  ییاهدوبعم  هب  نانیا  . 1( ُهَّللا َُّنلوُقََیل   ) هللا تفگ : دنهاوخ  تسا ؟ هدرک  قلخ  یـسک  هچ 
هناهاگآان كرش  هدنب ـ  ریبعت  هب  اج ـ  نیا  رد  كرـش  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  رگید  هجو  دوب . كرـش  عقاو  رد  اهنآ  راک  سپ  دنرثؤم . ملاع 

طیارـش رد  اما  دـنرادن ؛ هجوت  ناشداقتعا  نیا  هب  يداع  تلاح  رد  ناشدوخ  هچرگ  دـنراد ، لوبق  ار  هللا  هرطفلاب ، اه  ناـسنا  همه  ینعی  تسا .
هب ناش  يرطف  دوبعم  نآ  رانک  رد  ینعی  تسا ؛ كرش  عقاو  رد  دنشاب  هتشاد  يرگید  داقتعا  ره  سپ  دوش . یم  هللا  هجوتم  ناشلد  يرارطـضا 

. دنوش یم  لیاق  یلعج  ياهدوبعم 

ناهنپ یفارحنا  مسیتامگارپ ؛

یبرغ نافوسلیف  نایم  رد  ریخا  نرق  رد  هک  تسا  یمـسیتامگارپ  شیارگ  نامه  نیا  تسا . لمع  ِنآ  زا  شزرا  لصا  دـننک  یم  روصت  یخرب 
ناسانـش ناور  زا  یکی  زمیج ، مایلیو  دوش . یم  صخـشم  لمع  ماقم  رد  نآ  ندوب  دـیفم  زا  زیچ  ره  تیناـقح  دـندقتعم  تسا و  هدـش  جـیار 

تدابع نوچ  هک  تسا  نیا  شلیلد  یلو  تسا ؛ تدابع  یناور ، ضارما  هجلاعم  يارب  اه  هار  نیرتهب  زا  یکی  دـیوگ : یم  ییاکیرمآ  فورعم 
نیا هب  دنک و  یم  تابثا  لمع  زا  ار  يزیچ  ره  تیناقح  هک  تسا  یتسیتامگارپ  یـشیارگ  نیا  دـنک . یم  هجلاعم  ار  شیرپ  ناور  ياه  ناسنا 
ماقم رد  رگا  اما  دـشاب  غورد  يزیچ  هک  مینک  ضرف  دـنیوگ : یم  اـه  تسیتاـمگارپ  درادـن . یهجوت  لـطاب ، اـی  تسا  قح  دوخ  زیچ  نآ  هک 

رد تفگ : ناوتب  دیاش  دراد . دوجو  دیدش  فیعـض و  تروص  هب  مدرم  زا  يرایـسب  رد  شیارگ  نیا  دراد . یقیقح  شزرا  دـشاب  دـیفم  لمع 
اهنآ دننک . یم  قیوشت  شیارگ  نیا  هب  زین  ار  مدرم  دروخ و  یم  مشچ  هب  توق  هب  یلیخ  شیارگ  نیا  ام  روشک  فورعم  صاخشا  زا  یـضعب 

نآ هجوت  دروم  يدام  یگدـنز  رد  تفرـشیپ  طقف  هکلب  درادـن ؛ تیمها  ناشیارب  هیرظن  کـی  داـقتعا و  کـی  یناـبم  ندوب  طـلغ  اـی  تسرد 
. تسا هدوب  یعیبط  روما  نیمه  میا  هتخانش  هک  ییاهزیچ  لوا  میا و  تعیبط  دنزرف  ام  تسا . یعیبط  يرادقم  شیارگ ، نیا  هب  لیامت  تساه .

يدام هک  یلاح  رد  تسا ؛ ییارگ  يدام  قفا  زا  رتارف  يزیچ  تسین ، یـسح  كاردا  لباق  هک  يروما  هب  نتـسب  لد  تعیبط و  يارواـم  كرد 
ياج رایسب  لیئارـسا  ینب  ناتـساد  ًاعقاو  تسا . هتـشاد  دوجو  مه  فلـس  يایبنا  ماوقا  رد  لکـشم  نیا  تسام . يدام  تعیبط  ياضتقم  ییارگ 

یتسرپ تب  مدرم  هب  هار  نیب  رد  دندرک  ترجاهم  رـصم  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هارمه  هب  لیئارـسا  ینب  یتقو  دراد . نتفرگ  تربع 
دندوب و هتخاس  ییابیز  ياه  تب  دوخ  يارب  دندوب و  اه  تب  شتسرپ  لوغشم  اوه  بآ و  شوخ  زبسرس و  يا  هقطنم  رد  هک  دندرک  دروخرب 
، اوه بآ و  شوخ  هقطنم  نیا  ندید  اب  لیئارسا  ینب  دندش . یم  لوغـشم  ینارذگ  شوخ  طالتخا و  یبوکیاپ ، هب  شتـسرپ  مسارم  لالخ  رد 

مه ام  يارب  یسوم ! ؛2  ٌۀَِهلآ ْمَُهل  اَمَک  اًه  ـ َلِإ اَنَّل  لَعْجا  یَـسُوم  اَی  : » دـنتفگ دـندمآ و  یـسوم  شیپ  راد ، هبذاج  مسارم  گنراگنر و  ياه  تب 
يارواـم هجوتم  ار  مدرم  تمحز ، اـب  دـیاب  ءاـیبنا  تسا و  يداـع  یـشیارگ  تاـسوسحم  تعیبـط و  هب  شیارگ  نک .» تسرد  ییادـخ  نینچ 

هب ار  دوخ  ياـج  ییارواـم  يونعم و  لـئاسم  يا ، هیحور  نینچ  دوجو  اـب  ًاـعبط  تسین . مسج  ادـخ  هک  دـننامهفب  اـه  نآ  هب  دـننک و  تعیبط 
هک تسا  نیا  نخس  نیا  يانعم  دننک  یم  نامگ  دهد ، یم  ریخ  شاداپ  امش  هب  ادخ  دوش : هتفگ  یناسک  نینچ  هب  رگا  دننک . یمن  زاب  یتحار 

، یتخـس هب  ناسنا  رگا  ًاعقاو  دنریگ . یمن  يدج  ار  ادخ  تشهب  رگید و  ملاع  نانیا  دوش . یم  رتشیب  ناشتالوصحم  دراب و  یم  يرتشیب  ناراب 
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یم هک  تسا  یتشهب  اه  یتخس  نیا  نایاپ  دنادب  یلو  دشچب ، ار  اه  نیا  یتخس  معط  ًاتقیقح  دوش و  التبم  یعامتجا  یتیوه  یب  ضرم و  رقف ،
کی اهاذغ و  اه و  هویم  عاونا  رگا  ای  تسا  رتشیب  ششزرا  وا  يارب  نیا  ، 3 ُراَْهنَْألا اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  ٌۀَِّیْنبَّم  ٌفَرُغ  اَِهقْوَف  نِّم  ٌفَرُغ  ْمَُهل  دیامرف :
بلاط طقف  دننک و  لمحت  هنابلطواد  ار  اه  یتخس  نیا  همه  دنـشاب  رـضاح  هک  یناسک  دنهد ؟ رارق  وا  رایتخا  رد  ار  ینیگنـس  یکناب  باسح 

. دنردان رایسب  دنشاب ، ادخ  ياضر 

نافوط رد  رتسکاخ 

نآرق تسا . لکشم  یلیخ  ام  يارب  بلطم  نیا  رواب  تسین . لئاق  یـشزرا  چیه  نامیا  نودب  لمع  يارب  دهد و  یم  نامیا  هب  ار  تلاصا  نآرق 
لاثم مهف  لباق  تانایب  اب  دنک و  یم  یسح  یلیخ  ار  كرش  رفک و  هلأسم  نآرق  دنامهفب . ام  هب  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  هدرک  یعس  یلیخ  مه 
ٍمْوَی ِیف  ُحـیِّرلا  ِِهب  ْتَّدَتْـشا  ٍداَمَرَک  ْمُُهلاَـمْعَأ  ْمِهِّبَِرب  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  : » دـیامرف یم  میهاربا  هروس  رد  میمهفب . بوخ  ار  نآ  اـم  اـت  دـنز  یم 
هیام دننک  یم  نامگ  هک  ییاهراک   ) دـنهد یم  ماجنا  هک  ییاهراک  دـنرادن  نامیا  هک  ییاهنآ   4« ٍءْیَش یَلَع  ْاُوبَـسَک  اَّمِم  َنوُرِدْقَی  َّال  ٍفِصاَع 

داب دسر ؟ یم  ناشتـسد  هب  اه  نیا  زا  يزیچ  هچ  دوش . یم  هدرپس  داب  تسد  هب  ینافوط  زور  هک  دـنام  یم  يرتسکاخ  لثم  تسا ) ناشتداعس 
يارب دننک و  عمج  ار  اه  نیا  زا  يزیچ  هک  دنرادن  تردق  اه  نآ  دنام و  یمن  یقاب  نآ  زا  يرثا  چیه  هک  دنک  یم  شخپ  ار  تارذ  نیا  نانچ 

ٍتاُملُظَک َْوأ  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  تسا . هتفرگ  یم  همشچرس  رفک  زا  هدوبن و  نامیا  ساسارب  ناشلامعا  اریز  ارچ ؟ دنراد . هگن  دوخ 
َُهل ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  اهارَی  ْدَـکَی  َْمل  ُهَدَـی  َجَرْخَأ  اذِإ  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُـضَْعب  ٌتاُملُظ  ٌباحَـس  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ُهاشْغَی  ٍّیُِّجل  ٍرَْحب  یف 

، جوم نآ  يور  دـشاب و  یجوم  نآ  يور  هک  ییایرد  دوش ؛ قرغ  ینافوط  ییایرد  رد  هک  تسا  یـسک  لَثَم  نانیا  لَـثَم  ٍرُون ؛ ْنِم  َُهل  اـمَف  ًارُون 
مه ار  شتـسد  رگا  هک  دوش  یم  التبم  تملظ  هب  يا  هنوگ  هب  دـسر و  یمن  ایرد  نآ  نورد  هب  يرون  رگید  دـشاب . هدـش  راوس  يرگید  جوم 

راتفرگ نآ  هب  هک  تسا  ییاه  تملظ  هچ  نیا  تسین »! وا  يارب  يرون  هدادن ، رارق  وا  يارب  يرون  ادخ  هک  یسک  دنیب و  یمن  ار  نآ  دروایبرد 
یمن وا  هب  یعفن  دـهد  ماجنا  بوخ  راک  هک  مه  ردـق  هچره  تسا . تلالـض  رفک و  یناـمیا ، یب  زا  یـشان  همه  اـه  تملظ  نیا  تسا ؟ هدـش 
ًامتح تسا  بوخ  یلمع  دـیدرک  نامگ  رگا  هک  تسین  روط  نیا  هک  دـنامهفب  ام  هب  ات  دـنک  یم  رکذ  ار  اـه  لاـثم  نیا  ررکم  نآرق  دـناسر .
ناتلد دنیاشوخ  يارب  هک  یلمع  دنک . طوبرم  ادخ  هب  ار  امـش  هک  دـنیرفآ  یم  تداعـس  امـش  يارب  یلمع  تسا . نیرفآ  تداعـس  امـش  يارب 

هب نامیا  رطاخ  هب  يراک  رگا  درادن . امش  يارب  يا  هدیاف  دنهدب ، يأر  امـش  هب  ای  دننک  فیرعت  امـش  زا  نارگید  هک  دشاب  نیا  يارب  ای  دشاب 
ِهّللا َدنِع  اَمَو  ُدَفنَی  ْمُکَدنِع  اَم   ) دنک یم  لح  ار  امش  لکشم  دنام و  یم  یقاب  هشیمه  يارب  دش ، لصتم  ریذپانانف  ملاع  هب  تفرگ و  ماجنا  ادخ 
زور هب  زور  دنامب و  یقاب  هشیمه  يارب  هک  مهد  یم  نآ  هب  یشزرا  تکرب و  نانچ  نآ  دشاب  نم  يارب  راک  رگا  دیامرف : یم  دنوادخ  . 5( ٍقَاب

ییاهراک نیرتهب  منک و  یمن  هاگن  نات  کچوک  ياهراک  هب  دوش  یم  نداد  شاداـپ  تبون  یتقو  دوش . هدوزفا  شا  ییاـبیز  رب  دـنک و  دـشر 
هد یهاگ  دـیهد  ماجنا  یکچوک  راک  رگا  ؛6 . َنُولَمْعَی اُوناَک  يِذَّلا  َنَسْحَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  مهد : یم  رارق  شاداپ  كـالم  ار  دـیهد  یم  ماـجنا  هک 

ادیپ طابترا  ادخ  اب  رگا  اما   7. ءاَشَی نَِمل  ُفِعاَُضی  ُهّللاَو  هکلب  تسین ؛ شاداپ  فقـس  نیا  هتبلا  مهد ؛ یم  شاداپ  ربارب  دـصتفه  یهاگ  ربارب و 
رد اما  دشاب ؛ هتـشاد  يراثآ  ایند  رد  تسا  نکمم  دنام . یم  اج  نیمه  رد  دشاب  نات  بزح  دناب و  ناتنادیرم ، ناتلد ، امـش و  نیب  هکلب  دـنکن ،

دیداد ماجنا  ایند  يارب  دـیتفرگایند . رد  ار  ناتدزم  امـش  ؛8  اَِهب ُمتْعَتْمَتْـساَو  اَْینُّدـلا  ُمُِکتاَیَح  ِیف  ْمُِکتاَبِّیَط  ُْمْتبَهْذَأ  : » دوش یم  هتفگ  تمایق  زور 
!« دیدرب مه  ار  ناتی  هرهب 

تیلهاج هب  تشگزاب  ییارگ ؛ یلم 

يارب طقف  شزرا  هک  دوش  یم  غیلبت  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، سیلبإ  زیمآ  تراـهم  ياـهزاس  تسد  زا  هک  زورما  يرکف  تاـفارحنا  زا 
رد یبالقنا و  یمالـسا و  هعماج  رد  هک  تسا  بیجع  درک . دیابن  مالـسا و ...  ادـخ ، زا  تبحـص  رگید  تسا و  دادـجا  ءابآ و  تلم و  راتفر ،
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مالـسا غیلبت  زا  تبحـص  رگید  : » دـنیوگب ماما  زا  يوریپ  ناونع  هب  یناسک  داتفا ، یمن  شمالک  زا  مالـسا  هاگ  چـیه  نآ ، ِماما  هک  يا  هعماج 
دوجو مه  فیاوط  رگید  اه و  تسرپ  تب  رد  یناسنا  ماع  ياـه  شزرا  اـما  مینک »! غیلبت  ار  یناـسنا  ماـع  ياـه  شزرا  دـیاب  تسا و  هتـشذگ 

. دـنک یم  ادـیپ  شزرا  نامیا  هیاس  رد  يرگید  زیچ  ره  تساه و  شزرا  همه  لصا  هک  ینامیا  نامه  تساـجک ؟ ناـمیا  هاـگیاج  سپ  دراد ؛
ییارگ یلم  هک  یناسک  زا  دیا . هتفر  ورف  تالایخ  ماهوا و  رد  امش  تفگ : دیاب  تقیقح  رد  میا »! هتفر  رتارف  اه  نیا  زا  زورما  ام  : » دنیوگ یم 

رنه نیا  ایآ  دیا ؟ هدش  دلوتم  ناریا  رد  هک  دوب  ناتدوخ  تسد  امـش  رگم  دیـسرپ : دیاب  دننک  یم  راختفا  ندوب  یناریا  هب  دننک و  یم  غیلبت  ار 
ره لصاح ؟ هچ  ار  وت  ردـپ  لضف  زا  لـضاف ، دوب  وت  ردـپ  مریگ  تسیچ ؟ شزرا  نیا  هدـننک  نییعت  تسیچ ؟ ناریا  زرم  هدـننک  نییعت  تسا ؟

شزرا مادک  زا  يا ؟ هتسب  لد  یسک  هچ  هب  يراد ؟ نامیا  یسک  هچ  هب  يراد ؟ هچ  تدوخ  ینیبب  دیاب  وت  تسا . شدوخ  راک  لوئسم  یـسک 
مالـسا جیورت  يارب  ام  شالت  همه  میتسین و  لئاق  یـشزرا  ندوب  یناریا  ناریا و  يارب  ام  : » هک تسا  ماما  شیامرف  نیا  ینک ؟ یم  تیامح  اه 

نم یلو  دـهاوخ  یم  مالـسا  يارب  ار  ناریا  ماـما  هک  تسا  نیا  ماـما  اـب  نم  قرف  : » هک درک  حیرـصت  مه  تقوـم  تلود  ریزو  تسخن  تسا ».
یلم اب  ماما  بتکم  فالتخا  یلصا  هطقن  دوبن . زاب  هقح  ردق  نیا  رگید  یضعب  لثم  تفگ و  یم  تسار  وا  مهاوخ »! یم  ناریا  يارب  ار  مالسا 
نیا ایآ  تسا !؟ نید  زا  تعاطا  ادخ و  یگدنب  شمسا  نیا  ایآ  ناریا ؟ طقف  مییوگب : مینک و  فذح  ار  مالـسا  دیاب  ام  ایآ  دوب . نیمه  اهارگ 

یگدز لمع  نامه  زا  تارکفت  نیا  زاغآ  میور ؟ یم  اجک  هب  یلوا !؟ تیلهاج  هب  تشگزاب  ای  تسا  یمالـسا  يروهمج  ياـه  شزرا  ظـفح 
! دنکب ار  شراک  دیراذگب  اقآ  دنتفگ : یم  دور ، یم  نیب  زا  دراد  یمالـسا  شزرا  نالف  هک  دش  یم  هداد  رکذت  اه  نآ  هب  یتقو  دش و  عورش 
هک تساج  نیا  دـنادب . تافیرـشت  ار  هیقب  دـنیبن و  يزیچ  رگید  يدام  راثآ  زا  ریغ  هک  اج  نآ  هب  دـناسر  یم  ار  ناـسنا  ییارگ  لـمع  هیحور 

لعج : » هک دنک  یم  عورـش  اج  نیا  زا  ارچ  دنک  نایب  ار  مالـسا  ياوتحم  دـهاوخ  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  یتقو  دـمهف  یم  ناسنا 
نیمه نید  ماجنا  زاغآ و  نوچ  ۀـیبوبرلا ؛» یف  هل  اصالخإ  كرـشلا  مرح  و  : » دـنیامرف یم  مه  شرخآ  و  كرـشلا » نم  مکل  اریهطت  ناـمیإلا 

ار وت  اراگدرورپ ! تسین . هبساحم  لباق  ًالـصا  نآ  لباقم  رد  ینعی  دوش ؛ یم  بترتم  نیا  رب  هللا  نذا  هب  هک  تسا  یتاکرب  راثآ و  هیقب  تسا و 
نوصم نامزلارخآ  ياه  هنتف  زا  ار  ام  امرفب ! نشور  نامیا  رون  هب  ار  ام  ياه  لد  هک  میهد  یم  مسق  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تقیقح  هب 

. رادب

اه تشون  یپ 

 . 6 . 96 لـحن ،  . 5 . 18 مـیهاربا ،  . 4 . 20 رمز ،  . 3 . 138 فارعا ،  . 2 و 87 .  9 فرخز ، و   38 رمز ، 25و  ناـمقل ، 61 و  توـبکنع ، . 1
.20 فاقحا ،  . 8 . 261 هرقب ،  . 7 . 7 توبکنع ،

ربکت هدننکش  مهرد  زامن 

همدقم

يا هتسجرب  نیوانع  زا  يدادعت  رارسا  هب  فیرش  هبطخ  نیا  مود  شخب  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ْربِْکلا ؛ ِنَع  ْمَُکل  ًاهیِْزنَت  َةاَلَّصلا  َو  ... 
هلأسم زا  دعب  میداد . يرـصتخم  حیـضوت  دوب  نامیا  هک  لوا  ناونع  هرابرد  هتـشذگ  هسلج  رد  دنیامرف . یم  هراشا  هدـش  حرطم  نآرق  رد  هک 

گرزبدوخ ربک و  زا  امـش  ندرک  كاپ  يارب  ار  زامن  ادـخ  ْربِْکلا ؛ ِنَع  ْمَُکل  ًاهیِْزنَت  َةاَلَّصلا  َو  : » دـیامرف یم  دـننک و  یم  هراشا  زامن  هب  ناـمیا 
رد هک  ییاه  تمکح  اذـل  تسین ؛ عیرـشت  يارب  همات  تلع  يانعم  هب  هدـش  رکذ  مالک  نیا  رد  هک  ییاـه  تمکح  تسا ». هدرک  بجاو  ینیب 

نیا زا  یکی  باختنا  تلع  ًاتدـعاق  تسا . مالک  نیا  اب  توافتم  یهاگ  مالک و  نیا  هباشم  یهاگ  هدـش ، رکذ  نیوانع  نیا  يارب  هغالبلا  جـهن 
اه تمکح  نیرت  مهم  تسا و  يا  هتـسجرب  رایـسب  تمکح  هدش  رکذ  تمکح  ای  تسا ؛ زیچ  ود  زا  یکی  اج  نیا  رد  نآ  رکذ  اه و  تمکح 
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زا تادابع  همه  نیب  كرتشم  ياـه  تمکح  هک  نیا  رگید  هتکن  تسا . ثحب  ماـقم  اـب  بساـنتم  هک  تسا  یتمکح  اـی  و  دور ، یم  رامـش  هب 
يارب یکی  یکی  هک  دنک  یمن  اضتقا  تغالب  مه  دـنا و  مولعم  مه  یگدـنب و ... نیرمت  تیبثت و  یهلا ، تیاضر  بسک  ادـخ ، هب  برقت  لیبق 

. دوش رارکت  نیوانع  نیا 

یگدنب نمشد  ربکت ؛

نیا تسا  هداد  رارق  دیکات  دروم  ار  نآ  نآرق  رد  هدومرف و  ررقم  مدرم  رب  ار  زامن  لاعتم  يادـخ  هک  نیا  تمکح  دـنیامرف : یم  زامن  هرابرد 
تیمها ردق  نیا  ربک  تفـص  هب  ارچ  ناوارف ، مومذـم  تافـص  دوجو  مغر  یلع  هک  تسا  نیا  لاؤس  دـهد . تاجن  ربکت  زا  ار  مدرم  هک  تسا 

هک يا  هتکن  تسا ؟ نیا  زامن  یگژیو  نیرت  هتـسجرب  لقاال  تسا و  هدومرف  عیرـشت  ربک  زا  یکاپ  يارب  ار  زامن  لاعتم  يادـخ  هک  هدـش  هداد 
اب هک  يزیچ  و  تسادخ ، یگدنب  يدـبا ، تداعـس  هب  ندیـسر  هار  اهنت  هکلب  ادـخ  هب  برقت  هار  الوصا  هک  تسا  نیا  درک  هجوت  نآ  هب  دـیاب 
اما ؛1  ٍءْیَـش یَلَع  ُرِدْقَی  َّال  اًکُولْمَّم  اًْدبَع  مرادن : مدوخ  زا  زیچ  چـیه  نم  ینعی  یگدـنب  تسا . ندرک  یگرزب  ساسحا  دراد  داضت  فدـه  نیا 
رد یتح  صخـش  دـش ، هکلم  سفن  رد  تفـص  نیا  یتقو  منک ! یمن  مخ  رـس  یـسک  چـیه  لباقم  رد  مگرزب و  یلیخ  نم  دـیوگ : یم  ربکتم 
زا يا  هلیبق  ناگرزب  تسادخ . لباقم  رد  عوضخ  تیاهن  ناسنا  تداعـس  هار  اهنت  هک  یلاح  رد  دنک . مخ  رـس  تسین  رـضاح  مه  ادـخ  لباقم 
امش رایتخا  رد  ار  ناملام  ناج و  میروایب و  مالسا  میرـضاح  ام  هک  دندرک  داهنـشیپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  برع  لیابق 
ِیف َْریَخ  َال  دـندومرف « : مرکا  ربمغیپ  میتفایب . كاخ  يور  هک  تسین  ام  نأش  رد  دـیرادرب . ام  زا  ار  زاـمن  هدجـس  هک  نیا  طرـش  هب  میهد  رارق 
شا هدجس  دیاب  دینک  لوبق  ار  مالسا  دیهاوخ  یم  رگا  تسین ؛» يریخ  درادن  دوجس  عوکر و  هک  ینید  رد  ؛2  دوُجُس َو  ٌعوُکُر  ِهِیف  َْسَیل  ٍنیِد 
ینیب گرزبدوخ  حور  دارفا  نیا  داهن  رد  دننکن ! هدجـس  ادخ  لباقم  رد  اما  دنرذگب ، ناشلام  ناج و  زا  دنرـضاح  یخرب  دـینک . لوبق  مه  ار 

! تسا راد  هشیر  ردق  هچ 

سیلبإ ندش  هدنار  لماع  ربکت ؛

. درک یهلا  هاگرد  زا  ندش  هدنار  هب  موکحم  تدابع ، لاس  رازه  شش  زا  دعب  ار  وا  دوب و  مه  سیلبإ  بانج  رد  هک  تسا  یـضرم  نامه  نیا 
لوبق وا  یلو  دـش ؛ مه  سیلبإ  لماش  دـش ، هدجـس  هب  رما  هکئالم  هب  یتقو  اذـل  درک ؛ یمن  هکئالم  اـب  یقرف  هک  دوب  تداـبع  رد  قرغ  ناـنچ 

ییـالقع هیجوت  امـش  رما  نیا  : » مییوگب دـیاب  مینک  همجرت  ار  سیلبإ  مـالک  يزورما  ناـبز  هب  میهاوـخب  رگا  ؛3  ُْهنِّم ٌْریَخ  اـَنَأ  تـفگ : درکن و 
مدآ زا  نم  سپ  تسا . كاخ  زا  رت  فیرـش  شتآ  ما و  هدش  قلخ  شتآ  زا  نم  یلو  دنک ؛ عوضخ  دیاب  تسا  رت  کچوک  هک  یـسک  درادن !

هک تسا  یمیظع  لباقم  رد  عوضخ  ادخ و  زا  تعاطا  هلأسم  هک  نیا  زا  درک  تلفغ  یلو  درک ؛ لالدتـسا  داد و  لیکـشت  سایق  مرت »! فیرش 
همه زا  دعب  دشاب . هدرک  ینایـصع  هک  هدشن  لقن  اج  چیه  مه  لاس  رازه  شـش  نیا  رد  سیلبإ  هرابرد  درک . ضرف  ناوت  یمن  وا  زا  رت  میظع 

هدـنار بجوم  هانگ  کی  نیا  هنوگچ  منک . یمن  ار  راک  نیا  تفگ : نک ! هدجـس  مدآ  رب  تفگ : ادـخ  هک  نیا  نآ  درک و  هانگ  کی  اـه  نیا 
مینک ضرع  میهاوخب  رگا  يزورما  نابز  هب  ار  ههبـش  زاب  دوش ؟ یم  تدابع  لاس  رازه  شـش  ندـش  هتفرگ  هدـیدان  یهلا و  هاـگرد  زا  ندـش 

رد دریگ ؟ یم  هدیدان  يا  هظحل  کی  هانگ  کی  رطاخ  هب  ار  سیلبإ  تدابع  لاس  رازه  شـش  ادـخ  هک  تسا  یتلادـع  هچ  نیا  مییوگب : دـیاب 
هناشن هدجس  زا  فاکنتسا  نیا  نایصع و  نیا  دیوگ : یم  لاعتم  يادخ  تسا . توافتم  ادخ  اب  ام  تابـساحم  سایقم  اوتف و  دراوم ، هنوگ  نیا 

هچ ره  هک  دریگب  میمـصت  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ناـمیا  ینک . تعاـطا  میوگب  نم  هچ  ره  هک  دوبن  نیا  وـت  لد  رد  لوا  زور  زا  هک  تسا  نیا 
تسا و هعاطالا  بجاو  هدرک  رما  ادخ  هچ  ره  هک  دشاب  هتـشاد  ار  تلاح  نیا  ناسنا  نآ  اب  هک  تسا  لوبقم  ینامیا  دنک . تعاطا  تفگ  ادخ 
هک ینامیا  مالـسا  رد  تسین . لوبقم  ینامیا  نینچ  رما ، کـی  زج  هب  مراد  لوبق  ار  ادـخ  رماوا  همه  دـیوگب : یـسک  رگا  درادـن . ارچ  نوچ و 
زا یکی  یـسک  رگا  تسا . قلطم  رفک  لـثم   4، ٍضْعَِبب ُرُفْکَنَو  ٍضْعَِبب  ُنِمُْؤن  دشاب . قلطم  دیاب  نامیا  تسین . لوبقم  دـشاب  هتـشاد  ءانثتـسا  کی 
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نیا دیاب  تسا ، هدرک  لوبق  ار  مالسا  ادخ  رطاخ  هب  یسک  رگا  نوچ  تسا ؛ مالـسا  همه  راکنا  هلزنم  هب  دنک  راکنا  دنادب و  ار  مالـسا  قیاقح 
لوبق ادـخ  رطاـخ  هب  مه  ار  هیقب  دوش  یم  مولعم  دـنکن  لوبق  ار  نیا  رگا  تسا . هتفگ  ادـخ  مه  ار  یکی  نیا  نوـچ  دـنک ؛ لوـبق  مه  ار  یکی 
حور یـصخش  نینچ  تسا . هدرک  لوبق  ای ...  هتـشادن  يداضت  سفن  ياوه  اب  هدوب ، یناسآ  راـک  هتـشادن ، يررـض  نوچ  هکلب  تسا ؛ هدرکن 

نامیا فرط  کی  تروص  نیا  رد  هن ؛ ای  تسا  لوبق  دـیوگ  یم  ادـخ  هچره  ای  هک  تسین  جراخ  لاح  ود  نیا  زا  درادـن . دوجو  وا  رد  نامیا 
. تسا يواسم  دصرد  رفص  نامیا  اب  دصرد  نامیا 99 رفک . فرط  کی  تسا و 

ادخ ربارب  رد  یشک  ندرگ 

توهش ما ، لبنت  نم  دیوگب : یگدنمرش ، اب  اما  دنکن ؛ لمع  ار  ادخ  مکح  مه  راب  کی  شرمع  لوط  رد  ای  دناوخن  زامن  یـسک  تسا  نکمم 
مبیصن هبوت  قیفوت  مراد  دیما  ما و  هدنمرش  نم  تسا . هعاطالا  بجاو  مه  ادخ  مکح  اما  تسا ؛ هدش  بلاغ  نم  رب  بضغ  هدش ، بلاغ  نم  رب 

قرف هچ  الثم  تسا ؟ یمکح  هچ  نیا  دیوگب : دـنک و  ضارتعا  ادـخ  مکح  هب  هک  تسا  یتقو  نآ  رفک  تسین . رفک  نیا  منک . ناربج  دوش و 
رگا اما  میشاب . هتشادن  لوبق  ار  مکح  هک  تسا  نیا  تسا  روآرفک  هک  هچنآ  باتفآ !؟ زا  دعب  ای  دناوخب  زامن  باتفآ  زا  شیپ  ناسنا  دنک  یم 

: تفگ یتقو  سیلبا  تسین . روآرفک  اما  تسا ، یگرزب  نایصع  هچرگ  ما ، هدنمرـش  نم  دیوگ : یم  یلو  دشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  مکح  یـسک 
دیاـب امـش  روتـسد  ینک ! هدجـس  دـیاب  هک  ییوگ  یم  دوخ  یب  وت  ینعی  نیا   5، ٍنُونْسَّم ٍإَمَح  ْنِّم  ٍلاَْصلَـص  نِم  ُهَتْقَلَخ  ٍرَـشَِبل  َدُجْـسَأِّل  نُکَأ  َْمل 

یم نآرق  نیا  زا  دـعب   6. ِنیِّدلا ِمْوَی  َیلِإ  َۀَنْعَّللا  َْکیَلَع  َّنِإَو  ٌمیِجَر *  َکَّنِإَف  اَْهنِم  ْجُرْخاَف  دومرف : دـنوادخ  دـش ، هک  هنوگ  نیا  دـشاب ! هنالقاع 
یتفلک ندرگ  اب  مه  اج  نیا  و  مرادـن ! لوبق  ار  يروتـسد  ره  تعاطا  هک  دوب  نیا  شلد  رد  مه  لوا  زا  ینعی  ؛7  َنیِِرفاَْکلا ْنِم  َناَکَو  دیامرف :
هظعوم راعشا و  رد  یخرب  دوب . وا  رفک  زا  یکاح  وا  نخس  نیا  هکلب  دوبن ؛ هدجس  کی  هب  ندرکن  لمع  ثحب  اهنت  منک ! یمن  هدجس  تفگ :

لاس دنتسه  اه  یلیخ  دوبن . هدجس  کی  اهنت  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  داتفا ؛ زور  نیا  هب  هدجـس  کی  كرت  رطاخ  هب  سیلبإ  دنیوگ : یم  اه 
نیا زا  یبتارم  دش . يدبا  نوعلم  نامیا  كرت  رطاخ  هب  سیلبإ  دندرگ . یمرب  دـننک و  یم  ادـیپ  هبوت  قیفوت  یلو  دـننک ؛ یم  كرت  ار  زامن  اه 

تسین و لمحت  لباق  ناسنا  يارب  یمارتحا  یب  نیرت  کچوک  هک  تسا  نیا  نآ  هناـشن  دـشاب . هتـشاد  دوجو  مه  اـم  رد  تسا  نکمم  هیحور 
رادقم یلو  مک ؛ یخرب  دنراد و  لد  رد  ربکت  زا  يدایز  هتخودـنا  یخرب  دـنک . یم  كرت  یتحاران  یمک  رطاخ  هب  ار  بجاو  فیلکت  یهاگ 

دریگ و یم  ارف  ار  یمدآ  لد  همه  جیردت  هب  دنک و  یم  دشر  رذب ، لثم  تفص  نیا  هک  ًاصوصخم  تسا ؛ كانرطخ  مه  تفص  نیا  زا  یمک 
َّنِْجلا ُْتقَلَخ  اَمَو   ) تسا نیمه  مه  تقلخ  زا  فده  تسادخ و  یگدنب  يدبا ، تداعـس  هار  هک  میا  هتفریذپ  ام  تسا . كانرطخ  رایـسب  نیا 

رد تسا . ینیب  گرزبدوخ  فدـه  نیا  نمـشد  نیرت  گرزب  تسادـخ . ربارب  رد  ندـش  کچوک  تیاهن  تداـبع  )8 و  ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َسنِْإلاَو 
كاخ يور  ار  تروص  رـس و  دزیخ و  یمرب  اج  زا  بش  همین  ناشیا  یلو  دسر ، یمن  مالـسا  یمارگ  لوسر  تیلـضف  هب  یـسک  تقلخ  ملاع 

هک دراد  ادـخ  زا  یکرد  هچ  وا  یـسفن . یلا  ینلکتال  یهلا  دـنز : یم  هلان  دوش ، یم  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  هک  یلاحرد  دراذـگ و  یم 
یهلا برق  ماقم  هب  ًاجیردـت  ات  مینک  كرد  ادـخ  ربارب  رد  ار  یتلذ  یکچوک و  نینچ  ام  دـیاب  دـنک ؟ یم  للذـت  ادـخ  هاگـشیپ  رد  نینچ  نیا 

نیرتهب میروایب . راب  عضاوتم  ار  لد  مینکب و  لد  زا  ار  ربک  هشیر  مینک  یعس  لوا  زور  زا  دیاب  یماقم  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  میوش . کیدزن 
وـضع نیرت  فیرـش  داتفا و  كاخ  يور  راب  دـنچ  يزور  دـیاب  تسا . زامن » ، » تسا هتفرگ  رظن  رد  مدرم  همه  يارب  لاعتم  يادـخ  هک  یهار 

نآ يارب  ار  وت  دـهاوخ  یم  نوچ  ْربِْـکلا ؛ ِنَع  ْمَُکل  ًاـهیِْزنَت  ارچ ؟ درک ؛ مسجم  دوخ  رد  ار  عرـضت  تیاـهن  تشاذـگ و  كاـخ  يور  ار  ندـب 
ادیپ هار  ماقم  نآ  هب  تسه ، مدآ  لد  رد  ربک  زا  یکدـنا  ات  دوش . یم  لصاح  یهلا  هاگـشیپ  رد  للذـت  هیاس  رد  طقف  هک  دـنک  تیبرت  یماقم 

. دنک یمن 

رفک ياه  هشیر 
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نیا مک  مک  دـشاب ، ناسنا  بلق  رد  تافـص  نیا  رگا  ینعی  دـنا ؛ هدـش  یفرعم  رفک  ياه  هشیر  ناونع  هب  صرحو  دـسح  ربک ، ام  تایاور  رد 
یم ناسنا  هک  تسا  نیا  ربک  جیاتن  زا  رفک ! دوش  یم  شا  هویم  دهد و  یم  هویم  دروآ و  یم  رد  گرب  خاش و  هقاس و  دنز ، یم  هناوج  هشیر ،

نامز نآ  گنهرف  طیارـش و  قباطم  شیپ  لاس  ربمغیپ 1400 دراد . لقع  ناسنا  دـنک . لوبق  ناسنا  تسین  مزال  تفگ ، ادـخ  هچ  ره  : » دـیوگ
يا هیحور  نینچ  اـب  دراد »! یـسررب  دـقن و  هب  زاـین  تسین و  تسرد  مه  یخرب  تسا و  تسرد  نانخـس  نآ  زا  یخرب  تـسا و  هـتفگ  يزیچ 

، دنک دییأت  ملع  هک  ار  هچنآ  درک ؛ دقن  دیاب  ار  نآرق  : » دنیوگ یم  دنسیون و  یم  باتک  نآرق  هیلع  نآرق ، يریذپدقن  ناونع  تحت  هک  تسا 
رگا هک  مناد  یمن  دیعب  چیه  دوش . یم  یشان  ربک  زا  هیحور  نیا  تشاذگ »! رانک  دیاب  دنک ، یمن  دییأت  ملع  هک  ار  ییاه  نآ  تسا و  تسرد 

ناشفارحنا رد  یلـصا  لماع  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  دوش ، یـسررب  دنا  هدوب  رفکلا  ۀمئا  لالـضلا و  ۀـمئا  هک  ییاه  تیـصخش  مامت  هیحور 
نک هشیر  يارب  ار  زاـمن  ادـخ  هک  درادـن  اـج  اـیآ  دراد ، تیمها  ردـق  نیا  تفـص  نیا  هک  لاـح  تسا . هدوب  ربک  ینیب و  گرزب  دوخ  نیمه 

دروم رد  مه  نآرق  رد  دـنرادن . ار  تیـصاخ  نیا  تادابع  ریاس  هک  تسا  زاـمن  يارب  يا  هتـسجرب  یگژیو  نیا  دـهد ؟ رارق  داـسف  نیا  ندرک 
روط نیا  يرگید  تدابع  چـیه  هرابرد  مرادـن  دای  ؛9  اًلیِوَط اًْلَیل  ُهْحِّبَـسَو  َُهل  ْدُجْـساَف  ِْلیَّللا  َنِمَو  دیامرف : یم  میراد ؛ یـصاخ  تاریبعت  هدـجس 

هب رتمک  ناسنا  نهذ  توکـس ، تولخ و  یکیرات ، رد  هک  نیا  يارب  دیهد ؛ ماجنا  بش  رد  ار  هدجـس  دیوگ : یم  ًالوا  میـشاب . هتـشاد  يریبعت 
یم یهاگ  نرق  سیوا  نارذـگب . حـیبست  هدجـس و  هب  ار  زارد  یبش  هقیقد . دـنچ  هن  اًلیِوَط ، اًْـلَیل  دـیامرف : یم  ًاـیناث  دوش . یم  لوغـشم  يزیچ 

یکدوخن یلعنـسح  خیـش  ياقآ  موحرم  تالاوحا  رد  دنارذگ . یم  هدجـس  هب  ار  بش  رخآ  ات  بش  لوا  تسا و  هدجـس  بش  بشما  تفگ :
هیلع اضر  ماما  مرح  نامداخ  زا  یکی  دـنارذگ . یم  عوکر  کی  رد  ای  هدجـس  کی  رد  ار  ینالوط  ياه  تعاس  یهاگ  ناشیا  هک  هدـش  لقن 

عوکر لاح  رد  ترـضح ، دبنگ  رانک  ناشیا  مدـید  متفر . مرح  هب  حبـص  ناذا  يارب  رحـس  ماگنه  یفرب  بش  کی  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا 
. تفر دـناکت و  ار  شدوخ  درک و  مامت  ار  شزامن  دـش  هک  ناذا  کیدزن  تسا . هتـسشن  شرمک  يور  فرب  تشگنا  راـهچ  دودـح  تسا و 

روط نیا  هک  یسک  نآ  درک . یم  جالع  ار  نارگید  ياه  يرامیب  امرخ  شمـشک و  يا  هناد  اب  هک  داد  ار  تامارک  نآ  يا  هدنب  نینچ  هب  ادخ 
ات يراد  تسود  وت  نوچ  مشچ ! دیوگ : یم  دنک ، هدجـس  عوکر و  شیارب  حبـص  ات  بش  دراد  تسود  ادخ  دنیب  یم  یتقو  تسادخ  میلـست 

هلماعم هچ  مهد . یم  وت  تسد  هب  ار  نارامیب  يافـش  رایتخا  نم  ینم ، هدنب  وت  هک  لاح  دیوگ : یم  خـساپ  رد  ادـخ  و  منک ! یم  هدجـس  رحس 
، هدجـس هکارچ  نک ! هدجـس  نک ! یکچوک  حبـص  ات  بش  وش ! هدـنب  اًلیِوَط ؛ اًْلَیل  ُهْحِّبَـسَو  َُهل  ْدُجْـساَف  ِلـْیَّللا  َنِمَو  دزرا ؟ یمن  اـیآ  تسا ! يا 

هدومرف يا  هنامیکح  مالک  هچ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  میمهف  یم  لاح  تسا . یهلا  هاگـشیپ  رد  للذت  یکچوک و  دامن  نیرتالاب 
قیاقح نیا  زا  يا  همـش  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هیـسدق  سافنا  تکرب  هب  میراودیما  تسا . هتفهن  نخـس  نیا  رد  يرارـسا  هچ  دـنا و 

. هللاءاش نإ  مینک ، ادیپ  یلوبقم  تدابع  قیفوت  یهاگ  مه  ام  دوشب و  مه  ام  بیصن 

اه تشون  یپ 
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لام ناج و  هدننک  كاپ  تاکز 

همدقم

يدادعت عیرشت  تمکح  هب  فیرش  هبطخ  نیا  مود  شخب  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  ؛1  قْزِّرلا ِیف  ًءاَمَن  َو  ِسْفَّنِلل ، ًۀَیِکَْزت  َةاَکَّزلا  َو  ... 
دعب دندومرف و  رکذ  ار  زامن  دعب  ار و  نامیا  زاغآ ، رد  ترـضح  دنیامرف . یم  هراشا  میرک  نآرق  یمالـسا و  فراعم  رد  هتـسجرب  نیوانع  زا 
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دناوت یم  عوضوم  ود  نیا  نتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  تسا . هدش  رکذ  ًامأوت  تاکز  زامن و  مه  میرک  نآرق  رد  دنزادرپ . یم  تاکز  هلأسم  هب 
هطبار نیا  دنک و  شالت  تسا  یبلق  ینورد و  هطبار  کی  هک  ادخ  اب  هطبار  هب  تبـسن  دـیاب  هک  روط  نامه  ناسنا  هک  نیا  هب  دـشاب  يا  هراشا 

یفیاظو ناسنا  ینعی  تسادخ ؛ اب  هطبار  میقتـسمریغ  مه  نآ  هتبلا  هک  دشاب  هتـشاد  هطبار  مه  ادخ  ناگدـنب  اب  دـیاب  دـنک ، تیوقت  زامن  اب  ار 
. دهد ماجنا  ار  فیاظو  نآ  دیاب  ادخ  تعاطا  رطاخ  هب  هک  دراد  ادخ  ناگدنب  هب  تبسن 

تاکز موهفم 

. دریگ ماجنا  ادخ  تعاطا  دصق  هب  هک  دوش  یم  یقافنا  عون  ره  لماش  یمالسا ، ریغ  یمالـسا و  زا  معا  ینید  گنهرف  لصا  رد  تاکز  هملک 
رد هن  تغل و  لصا  رد  هن  یلو  دریگ ؛ یم  قلعت  یـصاخ  ءایـشا  هب  هک  مینک  یم  قالطا  یلام  تادابع  زا  مسق  کی  هب  ار  تاکز  ام  فرع  رد 

. نارگید هب  یلام  یگدیسر  ینعی  تاکز  درادن . مکح  نیا  هب  صاصتخا  یمالسا  ماع  گنهرف  لصا 

ناسنا داعبا  همه  هب  هجوت  مالسا و 

دنا و هدرک  یهلا  یمالـسا و  ياه  شزرا  زا  هتـسد  کی  هب  فوطعم  طقف  ار  ناشهجوت  دنا  هدمآرب  یحور  لماکت  ددص  رد  هک  دارفا  یخرب 
هجوت طقف  ار  لماکت  هار  هفوصتم  فیاوط  زا  يرایـسب  رد  دنا . هدش  لفاغ  یمالـسا  ياه  شزرا  ماکحا و  ریاس  ناسنا و  دوجو  داعبا  ریاس  زا 

 ... ارقف و هب  یگدیـسر  رکنمزا ، یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، لیبق  زا  یلئاسم  هب  دـنناد و  یم  لیبق  نیا  زا  یتاداـبع  هبقارم و  رکذ ، ادـخ ، هب 
دروم يرگن  وس  کی  نیا  هجو  چیه  هب  مالسا  رد  هک  دنناد  یم  دنتسه  انشآ  یعیش  یهلا و  فراعم  اب  هک  یناسک  دنهد . یمن  ییاهب  نادنچ 
نامه هار  مینادب  دشاب و  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  راهطا  همئا  مرکا و  ربمغیپ  سدقم  دوجو  هب  نامهاگن  دـیاب  ام  یلک  روط  هب  تسین . لوبق 

تکرح ادخ  فرط  هب  دـیاب  داعبا  همه  رد  هک  تسا  يدـُعب  دـنچ  يدوجوم  ناسنا  تفگ : دـیاب  هفوصتم  لباقم  رد  دـنتفر و  اه  نآ  هک  تسا 
. دوش یم  بعـشنم  نوگانوگ  ياه  هخاش  رد  یلو  دراد ؛ راکورـس  ناسنا  لد  اب  يوحن  هب  اه  شزرا  نآ  همه  هتبلا  لد ؛ هار  زا  طـقف  هن  دـنک ،

دوجوم دننام  دنک  یم  هجوت  تهج  کی  هب  طقف  هک  یناسنا  دیآ . یم  راب  يدُعب  کی  دنک ، هجوت  تادابع  زا  هتسد  کی  هب  طقف  ناسنا  رگا 
تسا و يدعب  دـنچ  دوجوم  کی  ناسنا  تسین . ادـخ  ياضر  دروم  نیا  تسا و  هدرک  دـشر  شمادـنا  زا  یکی  طقف  هک  دوش  یم  ینوزومان 

هبطخ رد  ددـعتم  نیوانع  نیا  باختنا  دـیاش  دنـشاب . هتـشاد  بساـنتم  نوزوم و  دـشر  دوش و  هتفرگ  راـک  هب  ادـخ  هار  رد  دـیاب  اـه  نآ  همه 
دوخ دراد ، یفن  هبنج  یـضعب  دراد و  یتاـبثا  هبنج  یـضعب  تسا ، یعاـمتجا  یـضعب  يدرف و  ياـه  تداـبع  هب  طوبرم  یـضعب  هک  ترـضح 
یم ساسحا  هدرک و  اطع  ام  هب  ادخ  هک  ار  هچ  ره  درادن . هجوت  ناسنا  داعبا  زا  دعب  کی  هب  طقف  مالسا  مینادب  ام  هک  نیا  يارب  تسا  یسرد 

تدابع رد  دنتـشاد  یعـس  لماک  ياـیلوا  میریگ . راـک  هب  ادـخ  هار  رد  ار  اـه  نآ  همه  دـیاب  مینک  مهارف  ار  نآ  دـشر  هنیمز  میناوت  یم  مینک 
نامدوجو همه  دیاب  مینادب  هک  تسا  عماج  شرگن  کی  نیا  دنریگب . تمدـخ  هب  ار  ناشیاه  مادـنا  مامت  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  ناشیاه 

نیب یتامحازت  هلب ، دشاب . ادخ  یگدنب  محازم  هتشادن و  يا  هدیاف  چیه  هک  هدیرفاین  يزیچ  ام  دوجو  رد  ادخ  مینک و  ادخ  یگدنب  فرص  ار 
. دوش لیدـعت  ادـخ  روتـسد  قبط  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دوش  عقاو  تسا  نکمم  حور  ندـب و  نیب  اـی  فلتخم  ياـه  مادـنا  ياـه  تیلاـعف 

حور ندش  زیمت  ندـش و  كاپ  بجوم  تاکز  ِسْفَّنِلل ؛  ًۀَـیِکَْزت  . 1 دننک : یم  رکذ  تمکح  ود  تاکز  يارب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
مه هیکزت »  » هملک اب  هک  تاکز »  » هملک دوش ؟ یم  حور  دشر  ریهطت و  بجوم  هنوگچ  تاکز  هک  دوش  لاؤس  تسا  نکمم  دوش . یم  ناسنا 

، تسا هدش  یم  شدشر  بجوم  راک  نیا  دـندز و  یم  ار  يزیچ  دـیاوز  هک  هتفر  یم  راک  هب  يدراوم  رد  تغل  لصا  رد  ایوگ  تسا  هداوناخ 
نداد اـب  ناـسنا  تسا . هدـش  هتفرگ  هشیر  نیمه  زا  مه  تاـکز  اـیوگ  دـنا . هتفگ  یم  تخرد  هیکزت  نآ  هـب  هـک  تـخرد  ندرک  سره  لـثم 

دـشر و ثعاب  هک  تسا  یفاضا  ياه  گرب  خاش و  ندز  لـثم  نیا  دـهد و  یم  نارگید  هب  دـنک و  یم  ادـج  ار  شلاـم  زا  يرادـقم  تاـکز ،
بجوم تاـکز  مییوگب : هک  نیا  اـت  دوش  یم  هدـیمهف  رت  تحار  دوش  یم  يزور  یناوارف  بجوم  تاـکز  هک  نیا  دوش . یم  هویم  تیبوغرم 
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؟ تسیچ رد  حور  ریهطت  اب  نداد  تاکز  طابترا  ّرس  دوش . یم  حور  ریهطت 

تاکز اب  ناج  ریهطت  ّرس 

ام هچ  نآ  فالخرب  دـنراد . يرازبا  هبنج  ناسنا  يارب  ًافرـص  دـنرادن و  تلاصا  تسا ، هتفرگ  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  هک  يدام  يویند و  روما 
ایند یگدنز  لک  ًالـصا  مینک . هدافتـسا  ایند  ياه  تذل  زا  طقف  هک  میا  هدشن  قلخ  نیا  يارب  ام  دننک ، یم  روصت  ادخ  نیرکنم  نایارگ و  هد 

. میرادرب هشوت  میراد  زاین  دصقم  هب  ندیسر  يارب  هک  يدح  رد  ریس  نیا  رد  دیاب  ام  تسا . يرگید  ياج  دصقم  میرفس . رد  ام  تسا و  ریس 
مه یتذل  مینک  هدافتـسا  اه  تمعن  نیا  زا  مینک  یعـس  ام  هک  نیا  يارب  تسا و  هدرک  فطل  لاعتم  يادخ  تسین . فدـه  هلاصالاب  دوخ  ایند 
رگا ای  میتفر و  یم  نیب  زا  میتشاد و  یمن  اه  نآ  هب  یمامتها  ام  دوبن  ندـیماشآ  ندروخ و  تذـل  رگا  تسا . هداد  رارق  اه  نآ  زا  هدافتـسا  رد 

يدام و ياه  تذـل  هب  شیارگ  لاعتم  يادـخ  دـش . یم  فیعـض  ندـش  راد  هچب  هداوناخ و  لیکـشت  يارب  ناسنا  هزیگنا  دوبن  یـسنج  هزیرغ 
نام يدبا  تداعـس  يارب  یگدنز  نیا  زا  مینک و  نیمأت  ار  نام  يدام  یگدنز  هک  دنک  راداو  ار  ام  ات  تسا  هداد  رارق  ام  دوجو  رد  ار  يویند 

ردـقم ادـخ  هک  يردـق  هب  ینعی  مینک ؛ یط  ار  ریـسم  نیا  دـیاب  میـسرب  یهلا  ناوضر  يدـبا و  تداعـس  نآ  هب  میهاوخب  رگا  مینک . هدافتـسا 
ياضتقا مینک . ادیپ  يونعم  دشر  ادـخ  تعاطا  هیاس  رد  میناوتب  ات  مینک  مرن  هجنپ  تسد و  نآ  ياه  یتخـس  اب  مینامب و  ملاع  نیا  رد  هدومرف 

رتشیب شلامعا  رد  دشاب  رتشیب  ناسنا  رد  رواب  نیا  ردق  ره  فده . ناونع  هب  هن  مینک  هاگن  رازبا  ناونع  هب  ایند  هب  ام  هک  تسا  نآ  شرگن  نیا 
دنک و یم  زیهرپ  يروخرپ  زا  دنک و  بسک  يژرنا  شفیاظو  ماجنا  يارب  دناوتب  هک  دروخ  یم  اذغ  يا  هزادنا  هب  ًالثم  دـنک ؛ یم  ادـیپ  یلجت 

امرگ امرس و  زا  ظفح  سابل  زا  دوصقم  نوچ  دور ؛ یمن  ندز و ...  وتا  ندیـشوپ ، لدم  کی  زور  ره  گنر ، لابند  هب  یلیخ  سابل  هرابرد  ای 
ّمه هک  نیا  اما  تسا ؛ مزال  مالسا  رد  بولطم  سابل  اب  مه  نآ  ندب  ندوب  هدیشوپ  تسا و  ناسنا  ياهزاین  زا  یکی  مه  تنیز  دوخ  هتبلا  دوب ؛

یلیخ شنیب  نآ  اب  دریگب ، ار  وا  تقو  اه  تعاس  هک  يروط  هب  دنک ، تسرد  ار  و ...  شتروص ، وم و  شیارآ و  سابل ، هک  دـشاب  نیا  ناسنا 
هتـشاد لوپ  دیاب  دوش  نیمأت  شیاه  تذل  دهاوخب  رگا  هک  نیا  هب  دسر  یم  یعامتجا  یگدنز  رد  جیردت  هب  ناسنا  هرخالاب  تسین . راگزاس 

هب ناسنا  الومعم  دشاب . لالح  هار  زا  شدمآ  رد  دنک  یم  یعس  دشاب  هتـشاد  یفاک  نامیا  رگا  دور و  یم  ندروآرد  لوپ  لابند  هب  اذل  دشاب ؛
دنک یم  ادیپ  تمحز  نیا  اب  ناسنا  هک  ار  يزیچ  دنک . یم  ندروآرد  لوپ  فرـص  ار  یناوارف  تقو  ورین و  دوش و  یمن  عناق  ینیعم  دح  کی 
یم هداد  قوس  تهج  نامه  هب  شا  یساسحا  یفطاع و  يرکف ، ياوق  ًالوا : دش ، هتـسبلد  نآ  هب  یتقو  دنک . یم  ادیپ  یگتـسبلد  نآ  هب  یلیخ 
یتح تسا ؛ تخـس  یلیخ  یلیخ  وا  يارب  راـک  نیا  نک ! قاـفنا  نارگید  هب  يا  هدروآ  تسد  هب  هک  ار  یلوپ  دـنیوگب : وا  هب  رگا  لاـح  دوش .
یلیخ نیا  دـنک و  یم  ادـیپ  اـیند  روـما  هب  ناـسنا  هک  تسا  یقلعت  نـیا  تـسا . تخـس  ناـسنا  يارب  مـه  نآ  تاـبجاو  ریاـس  سمخ و  نداد 

ار ناسنا  رکف  لقاال  تسا . هدـناشک  ار  اه  یلیخ  هک  روط  ناـمه  دـناشکب ، رفک  هب  ار  ناـسنا  دـناوت  یم  دـنک  دـشر  رگا  تسا و  كاـنرطخ 
رتشیب دمآرد  يارب  ندیـشک  هشقن  فرـص  دنک ، يونعم  دـشر  تدابع و  فرـص  دـیاب  هک  ار  یتقو  نآ  دوش  یم  ثعاب  دـنک و  یم  لوغـشم 
یگنـس شیاپ  هب  هک  دنام  یم  يا  هدـنرپ  لثم  دوش . یم  ناسنا  لماکت  هار  دـس  نیرت  گرزب  هک  تسا  یحور  یتبکن  یگدولآ و  نیا  دـنک .

. دوش یم  عنام  گنس  اما  دراد ؛ ار  نآ  ياهرازبا  زاورپ و  رنه  هدنرپ  دوش . یم  زاورپ  زا  عنام  رتشیب  دشاب  رت  گرزب  گنس  نیا  هچره  دندنبب .
شیب يا  هچیزاب  ایند  نیا  تسا و  تشهب  رد  يدبا  تداعـس  دناد  یم  تسا و  هدید  ار  ءایبنا  تامیلعت  دراد و  تفرعم  روعـش و  لقع و  ناسنا 
زامن رد  دور و  یم  شمـشچ  زا  باوخ  دنک  مگ  ار  یـسانکسا  رگا  دنک . یم  شومارف  لمع  رد  اما  )2 ؛ ٌوَْهلَو ٌبَِعل  اَْینُّدلا  ُةاَیَحلا  اَمَّنِإ   ) تسین

دشاب و زیخرحس  دناوت  یم  ایآ  دنک ؟ یم  ادیپ  تدابع  لاح  یـسک  نینچ  ایآ  تسایند . هب  قلعت  هناشن  اه  نیا  دوش . یم  لوغـشم  شرکف  مه 
. تسا یحور  یگدولآ  قلعت ، نیا  دنک ؟ زاین  زار و  ادخ  هاگشیپ  رد  طاشن  اب 

اه ینتشاد  تسود  قافنا 
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اَّمِم ْاوُقِفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  ْاُولاَنَت  َنل  دـیامرف : یم  هک  تسا  هدـش  ناـیب  فیرـش  هیآ  نیا  رد  نآ  ياود  میوش ؟ كاـپ  یگدولآ  نیا  زا  اـت  مینک  هچ 
عمج هک  ار  ییاه  لوپ  زا  يرادـقم  دـیاب  دـینک . سره  دـینزب و  ار  يدایز  ياهزیچ  زا  یمک  دـیاب  دـیوش  كاـپ  دـیهاوخ  یم  رگا  ؛3  َنوُّبُِحت

؛ تسا هدش  هتسب  امش  ياپ  هب  هک  تسا  یگنـس  اه  یگتـسبلد  دیورب . شیپ  دراذگ  یمن  اه  یگتـسبلد  هنرگ  و  دیهدب ، نارگید  هب  دیا  هدرک 
؛ تسا هدرک  بجاو  تاکز  سمخ و  ناونع  تحت  ادخ  ار  لام  زا  یتمـسق  تخادرپ  دینک . زاب  ار  گنـس  دیاب  دینک  زاورپ  دـیهاوخ  یم  رگا 

مک هار  نیرتهب  لاح  ره  هب  دـنک . تیاعر  ار  لادـتعا  دـیاب  يراک  ره  رد  ناسنا  هتبلا  دـینک ؛ قافنا  رتشیب  ات  هتـشاذگ  زاـب  مه  ار  شهار  یلو 
هک نیا  رگم  دیـسر  دیهاوخن  یکاپ  تداعـس و  یکین ، هب  زگره  : » دـیامرف یم  نآرق  تسا . نارگید  هب  ندرک  کمک  يویند  تاقلعت  ندرک 

نیا يور  نآرق  ًاقافتا  دـیزیرب . رود  دـیهاوخ  یم  تسا و  تمحز  بابـسا  هک  ییاهزیچ  هن  دـینک » قافنا  دـیراد  تسود  هک  ییاهزیچ  نآ  زا 
ُْهنِم َثیبَْخلا  اوُمَّمَیَت  َو ال  ِضْرَْألا  َنِم  ْمَُکل  انْجَرْخَأ  اَّمِم  َو  ُْمْتبَـسَک  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  دراد و  دـیکأت  هتکن 

تـسد هب  هک  یلاوما  هزیکاپ  ياه  تمـسق  زا  نامیا ! لـها  يا  4 ؛ ٌدیمَح ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ِهیف  اوُضِمُْغت  ْنَأ  ـَّالِإ  ِهیذِـخِآب  ُْمتَْـسل  َو  َنوـُقِْفُنت 
هک یلاح  رد  دیورن  كاپان  ياه  تمـسق  غارـس  هب  قافنا ، يارب  و  دینک ! قافنا  میا  هتخاس  جراخ  امـش  يارب  نیمز  زا  هچنآ  زا  و  دیا ، هدروآ 
اب سپ  تسا ». شیاتس  هتسیاش  زاین و  یب  دنوادخ ، دینادب  و  تهارک ! ضامغا و  يور  زا  رگم  دیریذپب ، ار  اه  نآ  دیتسین  رـضاح  امـش  دوخ 
زا 5 ؛ اَِهب مِهیِّکَُزتَو  ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  ْمِِهلاَْومَأ  ْنِم  ْذُـخ  : » دـیامرف یم  ربمایپ  هب  باطخ  نآرق  دوش . یم  كاپ  یگدولآ  نیا  زا  لد  تاکز  نداد 

تدابع ادـخ و  اب  سنا  ترخآ و  هب  هقالع  زا  عنام  هک  ایند  لام  هب  یگتـسبلد  ینک ». كاپ  ار  اه  نآ  تاکز  نتفرگ  اب  اـت  ریگب  تاـکز  مدرم 
ار تاکز  دنوادخ  ِسْفَّنِلل ؛ ًۀَیِکَْزت  َةاَکَّزلا  َو  : » دنیامرف یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  اذل  دور ؛ یم  نیب  زا  تاکز  نداد  اب  دوش ، یم  ادخ 
هب نیا  نک ! كاپ  ار  تلام  تاکز  سمخ و  نداد  اب  مییوگ : یم  هک  هدـش  عیاش  ام  گنهرف  رد  دـنک ». كاپ  ار  امـش  ناج  لد و  ات  داد  رارق 

سجن و ار  لام  تسا و  سجن  مارح  دوش و  یم  مارح  لام  رد  فرـصت  ام  لاوما  نایم  رد  یهلا  بجاو  قوقح  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  رطاخ 
ًءاَمَن َو  . 2 تسا . یمدآ  ناج  ندش  كاپ  یلـصا  هلئـسم  اما  تسا ؛ حیحـص  مه  ریبعت  نیا  نک ! كاپ  ار  تلام  دنیوگ : یم  اذل  دنک ؛ یم  دیلپ 

. دوش یم  عیـسو  ملاع  نیمه  رد  مه  ناـتیزور  تاـکز  نداد  اـب  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  يویند  يا  هدـیاف  تاـکز ، مود  هدـیاف  قْزِّرلا ؛ ِیف 
ناسنا دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  زاب  ناسنا  يور  هب  ار  یتمحر  باب  لاعتم  يادـخ  هک  دوش  یم  ثعاب  یهلا  ماکحا  تیاعر  ادـخ و  تعاطا 

هک دوش  یم  ثعاب  اوقت  ؛6  ُبِسَتْحَی َال  ُْثیَح  ْنِم  ُْهقُزْرَیَو  اًجَرْخَم *  ُهَّل  لَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  نَمَو  دـیامرف : یم  نآرق  دـنک . باسح  دـناوت  یمن  مه 
هلیـسو هب  يزور  ندـش  دایز  لئالد  زا  یکی  نیا  دـهد . یم  اوقت  اب  ناسنا  هب  ادـخ  هک  تسا  یهلا  یـشاداپ  نیا  دـنک . عیـسو  ار  يزور  ادـخ 

اعقاو هک  مسانش  یم  ار  ملع  لها  نایاقآ  زا  یکی  هدنب  دنا . هدیـسر  نآ  هب  یلمع  هبرجت  اب  نینمؤم  هک  تسا  یهار  رگید  لیلد  تسا . تاکز 
ار اه  شـشخب  نیا  نم  تقو  ره  تفگ : یم  ناشیا  دنک . شـشخب  لذب و  تحار  ردـق  نیا  یـسک  مدـیدن  نم  تسا . مرک  تواخـس و  رهظم 

همه ار  نیا  دندییاز . ولقود  نم  ياه  شیم  زا  سأر  دص  لاسما  هک  تسا  نیا  شا  هنومن  دوش . یم  هفاضا  باسح  یب  ما  هیامرس  مشاب  هتشاد 
. میناد یمن  ارچ ؟ دنک ؛ یم  ادیپ  تکرب  ناملام  دوش و  یم  عفد  الب  میهد  یم  تاکز  یتقو  هک  میا  هدرک  هبرجت 

تاکز راثآ  یملع  لیلحت 

یملع شور  هب  ناوت  یم  دـننک ، یمن  هجوت  يدـبعت  لـئاسم  هب  یلیخ  دـنراد و  هجوت  یملع  لـئاسم  هب  رتشیب  هک  یناـسک  يارب  ار  اـنعم  نیا 
هدافتسا تادیلوت  زا  دناوتب  هدننک  فرصم  هک  تسا  نیا  نوهرم  هعماج  يداصتقا  تفرشیپ  هک  تسا  يداصتقا  هلئسم  کی  نیا  داد . حیضوت 

یتقو یناهج  داصتقا  رد  دـنک . یمن  داجیا  هیامرـس  بحاص  يارب  یعفن  دـشاب  هتـشادن  رادـیرخ  اما  دوش ، دایز  هعماـج  رد  دـیلوت  رگا  دـنک .
مدرم نداد  بیرف  يارب  هچرگ  دننک ـ  یم  یعس  يراد  هیامرس  ياهروشک  رد  دنشاب . دیرخ  رازاب  رکف  ادتبا  دیاب  دنک  دشر  داصتقا  دنهاوخب 

رایتخا رد  ماو  روظنم  نیمه  هب  دنا  هدش  ناورف  نرق  نیا  رد  هک  يرابتعا  تاسـسؤم  دورب . الاب  هدش  هک  مه  ًاتقوم  مدرم  هدوت  دیرخ  تردـق   ـ
یتعنـص هتفرـشیپ  ياهروشک  یناهج  داصتقا  رد  دربب . يرتشیب  دوس  مه  راد  هیامرـس  هک  نیا  يارب  تسا  یکیتکات  نیا  دنهد . یم  رارق  مدرم 
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رگید ياهروشک  هب  دننک و  یم  سیسأت  يرابتعا  يداصتقا و  تاسـسؤم  یکناب و ...  یگنهرف و  يداصتقا و  یملع و  ياه  کمک  ناونع  هب 
ات دوش  کـمک  ارقف  هب  هک  تسا  نیا  هعماـج  داـصتقا  دـشر  ياـه  هار  زا  یکی  سپ  دورب . شورف  هب  ناـشیالاک  هک  نیا  يارب  دـنهد  یم  ماو 
هک تسا  نیا  تاکز  ياه  هدیاف  زا  یکی  ددرگ . یمرب  ناگدننک  دیلوت  هب  شعفن  زاب  دننک  ادیپ  دیرخ  تردق  رگا  دننک . ادیپ  دیرخ  تردـق 

يرتشیب لوپ  هک  ییاه  نآ  ًاعبط  دوش . یم  يداصتقا  دـشر  ثعاب  لوپ  شدرگ  دـنک . یم  داجیا  دـیرخ  تردـق  نیفعـضتسم  يارب  هعماج  رد 
نایب هار  زا  مه  یملع و  لالدتـسا  هار  زا  مه  هبرجت ، هار  زا  مه  سپ  دننک . لقتنم  دنراد  رتمک  هک  ییاه  نآ  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  دیاب  دنراد 

. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  دوش . یم  يداصتقا  عضو  دوبهب  ثعاب  ندرک  قافنا  هک  میمهف  یم  ام  ینآرق 

اه تشون  یپ 

2 و 3. قالط ،  . 6 . 102 هبوت ،  5 . 267 هرقب ،  4 . 92 نارمع ، لآ   . 3 . 36 دمحم ،  . 2 ج29 ص223 . راونالاراحب ،  . 1

نید هوکش  رهظم  جح ، صالخا و  نیرمت  هزور ،

هزور راثآ 

ارهز ترضح  نآ ، رد  هک  میدیـسر  نآ  مود  شخب  هب  هیکدف  هبطخ  حرـش  همادا  رد  ؛1  نیِّدِلل ًادِییْـشَت  َّجَْحلا  َو  ِصاَلْخِْإِلل ، ًاتِیْبثَت  َماَیِّصلا  َو  ... 
نیوانع نوماریپ  هتشذگ  ياه  بش  رد  دننک . یم  هراشا  یمالسا  ياه  شزرا  ماکحا و  نیوانع  زا  يدادعت  عیرـشت  هفـسلف  هب  اهیلع  هللا  مالس 
عیرـشت ياه  تمکح  زا  یکی  ترـضح  همادا  رد  میدرک . ضرع  یتاحیـضوت  داد  قیفوت  لاعتم  يادـخ  هک  يدـح  رد  تاکز  زامن و  نامیا ،

مادک ره  رکذ  ماقم ، تبـسانم  هب  هکلب  تسین ؛ يراصحنا  تمکح  يانعم  هب  اه  تمکح  نیا  رکذ  هتبلا  دنهد . یم  رارق  دیکأت  دروم  ار  هزور 
نوچ هک  تسا  نیا  نآ  تسین و  تادابع  ریاـس  رد  هک  دراد  يا  هتـسجرب  یگژیو  هزور  دـنا . هدرک  باـختنا  ار  نآ  هتـشاد  تیمها  رتشیب  هک 

هب تسا  هتفرگ  هزور  هک  یـسک  درادـن . هعمـس  ایر و  ياـج  تسا ، كرت  هب  شماوق  هک  تسا  یتداـبع  تسا و  یکاـسما  لـمع  کـی  هزور 
هک متـسه  هزور  نم  دیوگب : دنک و  راهظا  ییامندوخ و  هک  دشاب  هتـشاد  دمعت  یـسک  رگم  دنک ، يراکایر  دناوت  یمن  نتفرگ  هزور  فرص 

لیلد هب  ای  دـشاب  هزور  صخـش  هک  نیا  زا  تسا  معا  نیا  تسا و  تارطفم  هلـسلس  کی  كرت  نتفرگ  هزور  دوخ  تسا . يرگید  هلأـسم  نآ 
. تسا زامن  لوغـشم  هک  دـهد  یم  ناشن  وا  لمع  رهاظ  دـناوخ  یم  زامن  یـسک  یتقو  تسین . روط  نیا  تادابع  ریاس  دـنک . كاسما  يرگید 
داهج و جح ، درک . اطعا  ار  لام  نیا  هک  دمهف  یم  دریگ  یم  ار  لام  هک  یسک  مک  تسد  دنک  یم  قافنا  ای  دهد  یم  تاکز  سمخ و  یتقو 

هام کی  هک  یسک  تسا . رت  کیدزن  صالخا  هب  تدابع  نیا  تهج  نیا  زا  تسین . روط  نیا  هزور  یلو  تسا ؛ روط  نیمه  مه  تادابع  ریاس 
هکلم وا  يارب  دـنک  رارکت  زور  ره  ار  یلمع  ناسنا  هام  کی  یتقو  تسا . صالخا  نیرمت  وا  يارب  لمع  نیا  دـهد  یم  ماجنا  ار  تداـبع  نیا 

یم تهج  نیا  زا  دوش . یم  بترتم  تادابع  ریاس  زا  شیب  هزور  رب  هدـیاف  نیا  دـنک . یم  تیبثت  ناـسنا  رد  ار  صـالخا  هزور  سپ  دوش . یم 
يانعم اما  تسا . صالخا » تیبثت   » هزور رد  هتـسجرب  تمکح  دـنا ، هدومرف  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  روط  ناـمه  هک : تفگ  ناوت 

. تسا نیمه  طقف  هزور  هدیاف  هک  تسین  نیا  نخس  نیا 

نت تمالس  هزور و 

هک تسا  فورعم  تیاور  نیا  تسا . هدش  رکذ  هزور  يارب  یقالخا  یعامتجا و  یتشادهب ، یندـب ، دـیاوف  زا  معا  یناوارف  دـیاوف  تایاور  رد 
تشادهب ظفح  يارب  اه  هار  نیرتهب  زا  یکی  هزور  دیشاب ». ملاس  ات  دیریگب  هزور  ؛2  اوّحصت اُوموُص  : » دنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

 ... دوش و یم  ندب  دیاز  ياه  یبرچ  ندش  بوذ  ندب و  مومس  عفد  ثعاب  دنک ، یم  میظنت  ار  شراوگ  هاگتسد  هزور  تسا ؛ ندب  یتمالس  و 
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یم نتفرگ  هزور  ار  ضارما  زا  يرایـسب  هجلاـعم  یتح  تشادـهب و  ياـه  هار  نیرتهب  زا  یکی  اـیند  یتشادـهب  زکارم  زا  يرایـسب  رد  زورما  . 
. تسا هدش  همجرت  مه  یسراف  هب  هک  هدش  هتشون  یناوارف  ياه  باتک  هنیمز  نیا  رد  دنناد .

یگنسرگ اب  نادنمتورث  ییانشآ 

یم ار  یگنـسرگ  هزم  نتفرگ  هزور  اـب  نادـنمتورث  هک  تسا  نیا  تسا  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  تاـیاور  دوخ  رد  هک  هزور  رگید  عفاـنم  زا 
. دنهد یمن  یگنـسرگ  ساسحا  هب  یتلهم  ًاعبط  دنروخب و  يزیچ  ًامئاد  هک  دنا  هدرک  تداع  تسا  نیمأت  ناش  یگدنز  هک  ییاه  نآ  دنـشچ .

نادنمتورث هک  تسا  نیا  هدومرف  روظنم  هزور  رد  هک  ییاه  تمکح  زا  یکی  لاعتم  يادخ  هچ . ینعی  یگنسرگ  دنمهف  یمن  تسرد  اه  نیا 
اما تسا ؛ هدش  رکذ  مه  يرگید  عفانم  هزور  يارب  دننک . یگدیسر  ارقف  هب  ات  دننک  كرد  ار  ارقف  درد  یمک  دنمهفب و  ار  یگنـسرگ  يانعم 

. دنا هدومرف  رکذ  باختنا و  ار  یتمکح  ماقم ، ياضتقا  هب  ترضح 

جح رارسا 

نیا زا  تشاد . يدرف  یـصخش و  هبنج  ًاتدمع  اه  نآ  دیکأت  دروم  ياه  تمکح  اج و  نیا  هب  ات  هدش  رکذ  تادابع  نیِّدـِلل ؛ ًادِییْـشَت  َّجَْـحلا  َو 
یمالسا بالقنا  تاکرب  زا  یکی  مینک . یم  رکف  یعامتجا  لئاسم  هرابرد  رتمک  ام  دنزادرپ . یم  یعامتجا  لئاسم  هب  مارآ  مارآ  ترضح  اج 
یفیاظو مالـسا و  یعامتجا  ماکحا  زا  يرایـسب  تمکح  اب  ار  ام  درک و  حرطم  ام  هعماج  رد  ار  یعامتجا  ياه  شزرا  ماـکحا و  هک  دوب  نیا 

لحار ماما  هک  یقوقح  زا  یکی  دـش . یم  حرطم  اه  ثحب  نیا  زا  رتمک  ینید  عماجم  رد  بالقنا  زا  لبق  درک . انـشآ  میراد  هنیمز  نیا  رد  هک 
. درک هدنز  ام  روشک  رد  ار  مالسا  زا  شخب  نیا  هک  تسا  نیا  دنراد  اه  یناریا  ام  رب  صوصخ  هب  یمالسا و  هعماج  رب  هیلع  هللا  ناوضر 

یگدنب نیرمت  جح 

، يداـم روما  زا  غراـف  جـح  ماـیا  رد  یجاـح  دـنک . یم  نیرمت  ار  تیدوـبع  جـح  رد  یجاـح  دراد . مه  يدرف  راـثآ  هک  تسا  یتداـبع  جـح 
جح دیاوف  نیرتهب  زا  یکی  دیاش  دـنک . یگدـنب  ار  ادـخ  دریگب و  سنا  ادـخ  اب  هک  دراد  یتصرف  يرهـش و ...  یگداوناخ و  ياه  يراتفرگ 

ثعاب رما  نیا  دریگب . دای  مه  ار  ماکحا  ياه  تمکح  ماکحا ، يریگدای  رانک  رد  ناسنا  هک  تسا  بوخ  یلیخ  دشاب . یگدنب  نیرمت  نیمه 
هللا تاولـص  راهطا  همئا  مرکا و  ربمغیپ  مه  نآرق و  دوخ  مه  اذل  تسین ؛ فازگ  ادخ  ماکحا  هک  دـمهف  یم  ناسنا  دوش و  یم  نامیا  تیوقت 

هدـش لقن  تیاور  هیلع  هللا  مالـس  اـضر  ترـضح  زا  همه  زا  شیب  تهج  نیا  رد  دـنا . هدرک  ناـیب  ار  اـه  تمکح  نیا  ًاـضعب  نیعمجا  مهیلع 
نیا ًاجیردـت  دـیابن  اما  تسا ؛ ناشیا  زا  نآ  تایاور  بلاـغ  هک  تسا  هدرک  يروآ  عمج  ار  ماـکحا  ياـه  تلع  عیارـشلا  لـلع  باـتک  تسا .

میریگب دای  هک  میا  هتخادرپ  انعم  نیا  هب  رتمک  ام  دـهد . ماجنا  شعفانم  رطاـخ  هب  طـقف  ار  ادـخ  تاروتـسد  هک  دوش  ادـیپ  ناـسنا  رد  تلاـح 
نیرمت دیاب  هدنب  ندرک . راتفر  راو  هدنب  ینعی  تسا ؛ دبع »  » زا دّبعت » . » میشاب هتـشادن  هجوت  نآ  دیاوف  هب  مینک و  تعاطا  ًادبعت  ار  ادخ  نامرف 

نوچ دـشاب  هتـشاد  مه  ررـض  ادـخ  مکح  رگا  هک  دـنک  نیقلت  شدوخ  هب  یتح  دـنک ؛ لـمع  تسادـخ  مکح  نوچ  ادـخ  مکح  هب  هک  دـنک 
ما هداد  وت  هب  هک  یمادنا  نیا  اب  دیوگ : یم  یتقو  تسوا . لام  ام  یتسه  همه  دشاب . الوم  عیطم  دیاب  هدـنب  مهد . یم  ماجنا  تسادـخ  تعاطا 

ربکا یلع  خیـش  ياقآ  موحرم  منک . یم  لمع  ییوگب  هک  روط  ره  تسوت و  لاـم  مشچ ! میوگب : دـیاب  نک ! لـمع  روط  نیا  تعاـس  نیا  رد 
فقوت نیمزرـس  نیا  رد  دیاب  بشما  دیوگ : یم  ادخ  جح  رد  دنک ». ناربج  ام  رد  ار  هصیقن  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  جـح  : » دومرف یم  یتبرت 

حبـص مشچ ! ییوگب : دیاب  تسادخ و  مکح  هک : تسا  نیا  باوج  اهنت  دراد ؟ یتیـصوصخ  هچ  نیمزرـس  نیا  رگم  ارچ  یـسرپب  رگا  دـینک !
ماجنا یعـس  هورم  افـص و  نیب  دینک و  فاوط  ادخ  هناخ  رود  دیاب  رترید . هن  رتدوز و  هن  ینم  نیمزرـس  دیورب  دینک  تکرح  دـیاب  هلـصافالب 

: دومرف یم  یتـبرت  ياـقآ  موحرم  مشچ ! ییوگب : دـیاب  هدوـمرف و  ادـخ  تسا : مـالک  کـی  باوـج  تسیچ ؟ يارب  لاـمعا  نیا  دـیهد و . ... 
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حبذ يارب  میهاربا  ترـضح  یگدامآ  یگدـنب  هنومن  نیرتهب  تسا ». یگدـنب  تیدوبع و  نیرمت  هک  تسا  نیا  جـح  تیـصوصخ  نیرتـالاب  »
شرسپ رـس  ندیرب  لوغـشم  هک  دید  ینایحو  یباوخ  رد  میهاربا  ترـضح  تسا . ناتـساد  نآ  دای  هب  مه  ام  ندرک  ینابرق  تسا و  لیعامـسا 

َيرَأ یِّنِإ  َّیَُنب  اَی  : » تفگ تشاذگ و  نایم  رد  لیعامـسا  دوخ  اب  ار  فیلکت  نیا  دهد . ماجنا  دـیاب  هک  تسا  يا  هفیظو  نیا  هک  دـیمهف  تسا .
میهاربا ترـضح  هب  یمالک  یحو  اب  ار  هفیظو  نیا  ادخ  هک  نیا  مرب ». یم  ار  ترـس  هک  مدید  باوخ  رد  مرـسپ ! ؛3  َکَُحبْذَأ یِّنَأ  ِماَنَْملا  ِیف 

یم رگا  هک  دوب  نیا  شّرـس  دیاش  درک ، مسجم  وا  يارب  ایؤر  اب  هکلب  کنبإ ،» حبذإ  میهاربإ  ای  : » دیوگب دـشن  لزان  لیئربج  ینعی  درکن ، اقلا 
؛ دوبن نیا  مکح  لصا  هک  یلاح  رد  دوش ؛ ققحم  حبذ  ات  دیرب  یم  ار  شرـس  دیاب  تفرگ و  یم  قلعت  حبذ  هب  مکح  نک » حـبذ  ار  وا  : » تفگ
هک دـنک  ناـمگ  وا  اـت  دـش  هداد  ناـشن  وا  هب  مسجت  تروص  هب  هفیظو  نیا  دـشکب . لیعامـسا  يولگ  هب  ار  دراـک  هک  دوـب  نیا  مکح  لـصا 

ریبعت يدوب  هدید  هک  یباوخ  ؛4  اَیْؤُّرلا َْتقَّدَص  ْدَق  : » دش باطخ  دیـشک  لیعامـسا  يولگ  هب  ار  دراک  یتقو  اذل  تسا ؛ یقیقح  حبذ  شفیلکت 
حبذ ادخ  رما  رطاخ  هب  ار  شدنزرف  دوش  یم  رـضاح  ایآ  هک  دوش  مولعم  ات  دوب  میهاربا  يارب  یناحتما  نیا  يداد ». ماجنا  ار  تا  هفیظو  دش و 

وا دوب  هتشاذگ  وا  هدهع  رب  ادخ  هک  يا  هفیظو  زا  میهاربا  ترضح  یتقو  دوش . یم  صخـشم  مه  لیعامـسا  لامک  ناحتما  نیا  زا  هن . ای  دنک 
ریز وا  هک  تسا  نیا  نارگن  ردپ  درک  ساسحا  لیعامسا  نک »! تعاطا  ار  ادخ  رما  ناج  ردپ  ؛5  ُرَمُْؤت اَم  ْلَْعفا  َِتبَأ  اَی  : » تفگ درک  ربخ  اب  ار 

؛ مرواین تقاط  نم  هک  شابن  نیا  نارگن  ینعی  َنیِِرباَّصلا ؛ َنِم  ُهَّللا  ءاَش  نِإ  ِینُدِجَتَـس  : » هک درک  هفاضا  ار  نخـس  نیا  اذل  درواین ؛ تقاط  دراک 
ادخ مرادن  نانیمطا  مدوخ  هب  نم  ینعی  دیوگب ؛ هللاءاش  نإ  هک  درکن  شومارف  لیعامـسا  متـسه ». نیرباص  زا  نم  هک  دید  یهاوخ  هللاءاش  نا 

ناوج نیا  قشاع  هنابیاغ  لاس ، نارازه  زا  دـعب  ناسنا  هک  دـنز  یم  جوم  بدا  تفرعم و  ردـق  نآ  هاتوک  هلمج  نیمه  رد  دـنک . کمک  دـیاب 
ارچ تسا ؟ هدرک  یهانگ  هچ  ناوج  نیا  رخآ  : » دیـسرپن یلو  تسین ؛ فازگ  ادخ  فیلاکت  هک  دـناد  یم  میهاربا  ترـضح  دوش ! یم  بدؤم 

دیدرت راهظا  ًالـصا  مادـک  چـیه  لیعامـسا  هن  میهاربا و  هن  دربب ». ار  شرـس  رگید  یـسک  تسا  لـتقلا  بجاو  رگا  مربب ؟ ار  شرـس  دـیاب  نم 
ییوب میروآ و  دای  هب  ار  ناتساد  نیا  ات  درک  لمع  ار  ادخ  فیلکت  نیا  ارچ  نوچ و  یب  میهاربا  هک  میورب  ینیمزرـس  نآ  هب  دیاب  ام  دندرکن .

. دشاب هنوگ  نیا  دیاب  ادخ  لباقم  رد  هدنب  هک  میمهفب  دروخب . مه  ام  ماشم  هب  وا  تیدوبع  حور  زا 

جح رامش  یب  عفانم 

هک تسا  ییاج  هبعک  ؛6  ِساَّنلِّل اًماَِیق  َماَرَْحلا  َْتیَْبلا  َۀَبْعَْکلا  ُهّللا  َلَعَج  : » هک تسا  هدرک  دیکأت  هدومرف و  رکذ  جح  يارب  ار  یحلاصم  نآرق  رد 
ثعاـب هک  تسا  هبعک  نیا  دـنوش . یم  كرحت  یب  هتفخ و  يدارفا  هعماـج  دارفا  دـشابن  هـبعک  نـیا  رگا  ینعی  دوـش ؛» یم  مدرم  ماـیق  ثعاـب 

اوُرُکْذَیَو ْمَُهل  َِعفاَنَم  اوُدَهْـشَِیل  : » دـیامرف یم  جـح  لامعا  ماجنا  هب  مدرم  قیوشت  يارب  جـح  هروس  رد  دوش . یم  هعماج  ندوب  هدـنز  ییایوپ و 
هب ار  عفانم  نیا  تایاور  رد  دراد و  يرامـش  یب  عفانم  جح  دـیوگ  یم  نآرق  ؛7  ِماَْعنَْألا ِۀَـمیَِهب  نِّم  مُهَقَزَر  اَم  یَلَع  ٍتاَمُوْلعَّم  ٍماَّیَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا 
یم دای  زیچ  رگیدکی  زا  دسانـش ، یم  ار  رگیدـمه  دـنیآ ، یم  نیمزرـس  نیا  هب  فلتخم  دالب  زا  مدرم  ًالثم  دـنا . هدومرف  نایب  یئزج  تروص 

 ... . تسا و دیفم  ییاج  هچ  يارب  یتراجت  هچ  دنمهف  یم  دننک ، یم  كرد  ار  ناش  يداصتقا  عفانم  دنریگ ،

نید هوکش  رهظم  جح 

رد ار  هتکن  نیا  میهد و  رارق  فرط  کـی  رد  ار  قوف  دـیاوف  همه  رگا  هک  دـنیامرف  یم  ار  يرگید  هتکن  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اـما 
ینعی دییـشت » « ؛ نیِّدـِلل ًادِییْـشَت  َّجَْـحلا  َو  دـنیامرف : یم  ترـضح  دـشاب . هتـشاد  يرترب  اـه  نآ  همه  رب  هتکن  کـی  نیمه  دـیاش  رگید ، فرط 

. تخاـس ییاـبیز  عیفر و  مکحم ، ناـمتخاس  ینعی  ءاـنبلا » دیـش  . » نداد رارق  عفترم  ار  شیاـه  هیاـپ  نتخاـس و  اـبیز  مکحم و  ار  یناـمتخاس 
رگا هک  دشاب  نیا  روظنم  دیاش  دشاب . هوکشاب  ابیز و  دنلب ، عیفر ، ینامتخاس  تروص  هب  نید  هک  دوش  یم  ثعاب  جح  دنیامرف : یم  ترـضح 
يارب مالـسا  تهبا  دنهد  لیکـشت  اج  نآ  رد  ار  یهوکـشاب  عامتجا  نینچ  لاس  ره  هک  دندوبن  فظوم  اه  ناملـسم  دوب و  هدشن  عیرـشت  جح 
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رظانم نیا  ندـید  ًاعطق  دوش و  یم  هتـشاذگ  شیامن  هب  یمالـسا  هعماـج  مالـسا و  تمظع  یمـسارم ، نینچ  رد  دـش . یمن  ناـیامن  ناـیناهج 
داجیا اه  نآ  يارب  ار  لاؤس  نیا  دهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  اه  نآ  مسارم ، نیا  فیصوت  لقن و  یتح  اه و  ناملـسم  ریغ  طسوت  هوکـشاب 
شوـخ لـئاسو  هن  دراد و  ییاوـه  بآ و  هن  هک  دـناشک  یم  ینیمزرـس  هب  نینچ  نیا  ار  مدرم  هک  تـسا  يا  هبذاـج  هـچ  نـیا  هـک : دـنک  یم 
نکمم هک  یلیاسو  عاونا  زا  کی  چیه  زا  دراد  شناگدنب  هب  هک  یقیمع  فطل  يور  زا  لاعتم  يادخ  یهلا  تمحر  يایرد  جـح ، ینارذـگ ؟

روط هب  مدرم  هک  دنک  یم  زاب  ار  ییاه  هار  وا  دنک . یمن  راذگورف  دنک  بذج  ادخ  فرط  هب  مدـق  کی  ار  وا  دراذـگب و  رثا  ناسنا  رد  تسا 
یحور و یقرت  لماع  اهنت  عوضخ  هجوت و  نیا  هکارچ  دننک ؛ ادـیپ  یهلا  تمظع  لباقم  رد  عوضخ  ادـخ و  هب  هجوت  يارب  يا  هزیگنا  یعیبط 

يا هلیـسو  ره  هب  وگب  مدرم  هب  دـیامرف : یم  میهاربا  هب  ادـخ  تسا . هدـش  هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  تسا  یماقم  نآ  هب  ندیـسر  ناسنا و  يونعم 
رد یناـهج  يا  هزیگنا  دـناوت  یم  هک  تسا  یلماـع  نیرتهب  نیا  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ دـینکن ؛ كرت  ار  جـح  دـیناسرب و  هکم  هب  ار  دوخ  هدـش 

یضاق ياقآ  موحرم  ناشداتسا  زا  هیلع  هللا  ناوضر  ییابطابط  ياقآ  موحرم  تسین . رفن  ود  رفن و  کی  تبحـص  دروآ . دوجو  هب  مدرم  مومع 
نآ هللاای  کی  نتفگ  ینعی  دیوگب . هللاای  کی  ات  دنک  یم  التبم  رقف و ...  يرامیب و  هب  لاس  کی  ار  یـسک  ادخ  یهاگ  : » هک دندرک  یم  لقن 
دوش ینویلیم  تیعمج  کی  بیـصن  یتاکرب  نینچ  یتقو  ًاعبط  دـشکب ». یتخـس  لاس  کی  دراد  اج  هک  تسا  رثؤم  ناـسنا  تداعـس  رد  ردـق 

مک جح  مسارم  رد  تکرـش  يارب  بلطواد  لاس  کی  رگا  اذل  دنک ؛ یم  تیوقت  یلیخ  ار  نید  لمع ، نیا  تسا . دنمـشزرا  یلیخ  ادخ  يارب 
جح هب  ار  يا  هدـع  لاملا  تیب  هنیزه  اب  هک  تسا  هدرک  فظوم  ار  عرـش  مکاح  لاعتم  يادـخ  دوش ، رازگرب  تولخ  جـح  دـهاوخب  دـشاب و 

هب هک  يرفس  ره  تسا ! بیجع  دریگ . رارق  ادخ  تمحر  لومشم  هدش  هک  مه  رتشیب  رفن  کی  یتح  هک  دراد  ار  هقالع  تیاهن  ادخ  دتـسرفب .
رد مدیـسرپ  وا  زا  تفر . جح  هب  يرفـس  دوب  اکیرمآ  یلاها  زا  هک  ناملـسم  هزات  یـصخش  دوش . یم  رتشیب  جح  هب  تا  هقالع  يور  یم  جـح 

اـشامت ار  هبعک  هناخ  منیـشنب و  هک  دوبن  نیا  زا  رت  شخب  تذـل  نم  يارب  زیچ  چـیه  : » تفگ تشذـگ ؟ شوخ  امـش  هب  رتشیب  اجک  رفـس  نیا 
هاگن مارحلادجـسم  لامعا  تابحتـسم  زا  ًاقافتا  منک »! ضوع  يزیچ  اـب  ار  نآ  مدوبن  رـضاح  هک  دوب  شخب  تذـل  هرظنم  نیا  ردـق  نآ  منک .

هداد رارق  يا  هبذاج  نانچ  فلع  بآ و  یب  کشخ و  نیمزرـس  نیا  هایـس و  ياه  گنـس  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  تسا . هبعک  هناـخ  هب  ندرک 
شدوخ تمحر  كرد  تقایل  دارفا  رد  دهاوخ  یم  وا  دـنوش . لیان  ادـخ  تمحر  هب  يرتشیب  دارفا  ات  دـنک  یم  بوذـجم  ار  اه  لد  هک  تسا 

يانب دوبن  جح  رگا  دنک . یم  هوکش  اب  مکحم و  ار  نید  يانب  جح  ینعی  تسا ؛ نید  دییشت  جح  هفـسلف  هدمع  سپ  دوش . داجیا  رتشیب  هچره 
ثعاب نیا  دندش و  یم  لفاغ  نآ  زا  اه  یلیخ  دندرک و  یمن  يا  هدافتسا  نآ  زا  مدرم  دوب و  قمر  یب  مارآ و  شوماخ ، فیعـض ، ییانب  نید ،

ات دنک  بوذجم  ار  اه  لد  دشاب و  هوکـشاب  عیفر و  نید  يانب  هک  دش  ثعاب  جح  دوجو  اما  دـنوش ؛ مورحم  تاکرب  زا  یلیخ  زا  هک  دـش  یم 
. هللاءاش نا  مکاّیاو  هللا  انقزر  دنریگ . رارق  یهلا  ناوارف  تمحر  لومشم 

اه تشون  یپ 
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تماما تعاطا ، تلادع ،

هقرفت زا  ناما  تماما ،

میلاـعت زا  هزومآ  ود  عیرـشت  تمکح  هب  هتـشذگ  هسلج  رد  ؛1  ۀَـقْرُْفلا َنِم  ًاناَمَأ  اَنَتَماَمِإ  َو  ِۀَّلِْمِلل ، ًاماَِظن  اَـنَتَعاَط  َو  ِبُولُْقِلل ، ًاقیِْـسنَت  َلْدَْـعلا  َو  ... 
ناونع هس  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  همادا  رد  میدرک . ضرع  یتاحیضوت  داد  قیفوت  لاعتم  يادخ  هک  يا  هزادنا  ات  دش و  هراشا  یمالسا 
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لاعتم يادخ  : » دنیامرف یم  ترضح  دنوش . یم  باسح  هبطخ  نیا  لزغلا  تیب  هدنب  رظن  هب  هک  دنیامرف  یم  رکذ  ار  یمالـسا  میلاعت  زا  رگید 
رد تلم  تسا ». هداد  رارق  تلم  ماظتنا  ثعاب  ار  تیب  لها  ام  تعاطا  دـیآ و  دوجو  هب  یگنهاـمه  اـه  لد  نیب  اـت  تسا  هدومرف  لدـع  هب  رما 
مه اب  یعامتجا  یگدنز  رد  هک  مدرم  زا  يا  هتسد  ینعی  تلم  یسراف  نابز  رد  دراد . توافت  یبرع  نابز  رد  نآ  ياهدربراک  اب  ام  حالطـصا 

يانعم یبرع  نابز  رد  تلم  اما  تسا . یسیلگنا  نابز  رد  nation لداعم دنراد و  یگدنز  لحم  رد  كارتشا  يداژن و  كرتشم  ياه  هشیر 
یم مرکا  ربمغیپ  لوق  زا  نآرق  رد  تسا . مکاح  هعماج  رب  هک  تسا  یننـس  بادآ و  راتفر و  شور  یگدـنز ، نییآ  يانعم  هب  دراد و  يرگید 

اراصن دوهی و  نییآ  لـباقم  رد   2 ؛ً  َنیِکِرْـشُْملا َنِم  َناَک  اَمَو  اًفِینَح  َمیِهاَْربِإ  َۀَّلِّم  اًمَِیق  اًنیِد  ٍمیِقَتْـسُّم  ٍطاَرِـص  َیلِإ  یِّبَر  ِیناَدَه  ِینَّنِإ  ُْلق  : » دیامرف
تماما و ادـخ  ۀَـقْرُْفلا ؛ َنِم  ًاناَمَأ  اَنَتَماَمِإ  َو  : » دـنیامرف یم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دـعب  منک ». یم  يوریپ  میهاربا  مدـج  شور  زا  نم 
ار هلأـسم  هس  تاراـبع  نیا  رد  ترـضح  تسا ». هداد  رارق  هعماـج  یگدیـشاپ  مه  زا  قارتفا و  زا  يریگولج  يارب  يا  هلیـسو  ار  اـم  ییاوشیپ 

هعماج اب  ًامیقتـسم  عوضوم  هس  نیا  دوب . هدـش  تبحـص  لاح  هب  ات  هک  تسین  یفیاظو  تادابع و  لـیبق  زا  مادـک  چـیه  هک  دـننک  یم  حرطم 
. دراد راکورس 

اه لد  هدنهد  دنویپ  یهاوخ ، تلادع 

دنشاب طابترا  رد  مه  اب  اه  ناسنا  هک  تسا  هدرک  اضتقا  لاعتم  يادخ  تمکح  هک : تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  هچنآ  تاکن  نیا  حیـضوت  رد 
یگدـنز دـننک . یم  یگدـنز  دوخ  تفج  اب  رثکادـح  هک  تاـناویح  زا  یـضعب  فـالخ  رب  دنـشاب . هتـشاد  كرتشم  یعاـمتجا و  یگدـنز  و 

اسب هچ  هکلب  دسر ؛ یمن  دوخ  تالامک  هب  یعامتجا  یگدنز  نودب  ناسنا  هک  میناد  یم  تسا و  يرورـض  هکلب  دیفم  ناسنا  يارب  یعامتجا 
زا ادج  يدوجو  دنک  یم  ساسحا  یـسک  ره  دنراد و  یلقتـسم  تیوه  مادـک  ره  اه  ناسنا  دـهد . همادا  نیمز  يور  ار  شا  یگدـنز  دـناوتن 

یتح دـنک و  یم  ادـیپ  محازت  نارگید  اب  شیاه  هتـساوخ  یهاگ  دراد . نارگید  ياه  هتـساوخ  زا  توافتم  ییاـه  هتـساوخ  نارگید و  دوجو 
نآ رد  هک  درک  دهاوخ  رفس  یَملاع  هب  ناسنا  ماجنارس ، هک  دوش  یم  مولعم  مه  ینید  عبانم  هب  هعجارم  اب  دوش . یم  هدیشک  گنج  هب  یهاگ 
یم رـضاح  اهنت  کـت و  زیخاتـسر ، زور  یگمه  ؛3 و  اًدْرَف ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ِهِیتآ  ْمُهُّلُکَو  : » دـیامرف یم  نآرق  درادـن . یـشقن  یعامتجا  لماوع  اج 
ُمِِهب ْتَعَّطَقَتَو   ) تیـسوئرم تساـیر و  یعاـمتجا و  لـماوع  هـن  ، 4( ْمُهَْنَیب َباَـسنَأ  اَـلَف   ) دراد یـشقن  یبسن  تاـطابترا  هن  اـج  نآ  رد  دـنوش ».

اج نآ  رد  كالم  دوب . ایند  رد  هک  یلماوع  ساسا  رب  هن  اـما  تسه ؛ ندوب  مه  اـب  عاـمتجا و  اـج  نآ  رد  اـنعم  کـی  هب  زاـب  هتبلا  . 5( ُباَبْسَألا
زاین یعامتجا  یگدنز  هب  ایند  َملاع  رد  ام  اما  دنا . سونأم  رتشیب  مه  اب  تسا  رت  کیدزن  مه  هب  ناشنامیا  هک  یناسک  نآ  تسا . نامیا  بتارم 

رد ار  يا  هدـننک  نییعت  شقن  یعیبـط  لـماوع  یخیراـت  رظن  زا  تسا ؟ بساـنم  یکـالم  هچ  طاـبترا  ییاـمهدرگ و  نـیا  يارب  لاـح  مـیراد .
هب اما  دنا ؛ هتشاد  یطابترا  تاعامتجا  نیا  لیکشت  اب  هجهل و ...  شیوگ ، نابز ، لثم  مه  يوناث  لماوع  ًانایحا  دنا و  هتشاد  يرـشب  تاعامتجا 

ظاحل زا  تسا  نکمم  ناسنا  ود  تسین . اه  نیا  زا  مادک  چـیه  تسا  دـیفم  ناسنا  يارب  هک  یکرتشم  یعامتجا و  یگدـنز  كالم  عطق  روط 
بهذم ود  ای  نید  ود  زا  رگا  ًاصوصخم  دشاب ، توافتم  رایسب  ناشتشونرس  تایحور و  یگدنز ، اما  دنشاب ؛ مه  لثم  نابز و ...  داژن ، گنر ،
تواقـش تداعـس و  رد  ینادنچ  ریثات  دـنزب و  هرگ  مه  هب  دـنک و  ناسکی  ار  اه  نآ  تشونرـس  دـناوت  یمن  كارتشا  نیا  سپ  دـننک . يوریپ 
يرگید روما  یقیقح ، تداعـس  يارب  طابترا  نیا  زا  رتهب  يرادرب  هرهب  هعماج و  کی  دارفا  رتهب  طابترا  يارب  سپ  دشاب . هتـشاد  ناش  ییاهن 
یتدحو دنهد و  لیکشت  یعامتجا  مه  اب  يا  هدع  هک  نیا  يارب  میرادن . غارـس  دشاب  زاین  نیا  هدننک  نیمأت  هک  یعیبط  یلماع  ام  تسا . مزال 

هنیک ینمـشد و  ساسحا  مه  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  شلوا  طرـش  دوش ، رارقرب  ناـش  نیب  هعماـج ـ  تدـحو  میراذـگ  یم  ار  شمـسا  هک   ـ
لتق هب  مادقا  يردارب  یتح  یهاگ  دـننک و  ینمـشد  مه  هب  تبـسن  مه  ردارب  ود  هک  دوش  ثعاب  یلماوع  تسا  نکمم  دنـشاب . هتـشادن  يزوت 

نیبدب مه  هب  تبـسن  دارفا  دوش  یم  بجوم  هک  یماع  لماع  کی  اما  دشاب ؛ هتـشاد  دـناوت  یم  یناوارف  یناور  لماوع  ترفن ، دـنک . شردارب 
لامیاپ يرگید و  هب  ندز  ررـض  ددص  رد  هعماج  دارفا  هک  تسا  نیا  دنـسرتب  رگید  کی  زا  دـنوش و  کیدزن  مه  هب  هک  دـنهاوخن  دنـشاب و 
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یم نیبدب  وا  هب  تبـسن  شلد  هت  دنک  بصغ  ار  شقح  دهاوخ  یم  ًامئاد  شردارب  هک  دنک  ساسحا  یـسک  رگا  دنـشاب . يرگید  قح  ندرک 
مه اب  دنوش و  کیدزن  مه  هب  دنناوتب  هعماج  کی  دارفا  هک  نیا  لوا  طرـش  سپ  دنزن . ررـض  وا  هب  شردارب  هک  تسا  بظاوم  هشیمه  دوش و 
قح هب  یـسک  ره  هک  دـننک  ساسحا  دـیاب  دـشابن . يوق  نارگید  قح  هب  زواجت  ملظ و  هیحور  اه  نآ  رد  هک  تسا  نیا  دـننک  رارقرب  طاـبترا 

يانعم دش . دهاوخ  لآ  هدیا  دنتـسه ، مه  قح  رد  راثیا  مه و  هب  کمک  ددـص  رد  هعماج  دارفا  دـننک  ساسحا  رگا  هتبلا  تسا . یـضار  دوخ 
یم نیمأت  یـسک  ره  قح  دوش  مکاح  تلادـع  يا  هعماج  رد  رگا  تسا . تلادـع  يرارقرب  هب  تیاـضر  دوخ ، قح  هب  تیاـضر  ساـسحا  نیا 

، یعامتجا تدـحو  رتسب  ندـش  مهارف  لوا  طرـش  دـش . دـهاوخ  اه  لد  یگنهامه  ثعاب  نیا  دـنک و  یمن  زواجت  يرگید  هب  یـسک  دوش و 
ینعی قیـسنت » « ؛ ِبُولُْقِلل ًاقیِْـسنَت  َلْدَْعلا  َو  دنیامرف : یم  دننک و  یم  هیکت  لدـع  يور  لوا  ترـضح  تبـسانم  نیمه  هب  دـیاش  تسا . تلادـع 

گنهامه مه  اب  اه  لد  هک  تسا  نیا  بولطم  هعماج  کی  لیکشت  طرـش  نیلوا  یگدیـشاپ . مه  زا  شنت و  زا  يریگولج  یگنهامه و  داجیا 
. دنشابن نارگید  زواجت  ملظ و  نارگن  هعماج  دارفا  هک  دوش  یم  لصاح  یتقو  نیا  دنشاب و 

تدحو مود  طرش  دحاو ؛ یشزرا  ماظن 

تـسا نکمم  اج  نیا  رد  دیآ ؟ یمن  شیپ  یلکـشم  چیه  ایآ  درادن ، ار  يرگید  هب  زواجت  ملظ و  دصق  یـسک  هک  دـندرک  ساسحا  همه  رگا 
رگید کی  اب  تسا ، دب  يزیچ  هچ  بوخ و  يزیچ  هچ  هک  نیا  صیخشت  رد  تسا  نکمم  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یتخانـش  لکـشم  کی 

يا و هقیلس  یـشور ، يرکف ، فالتخا  رگید  کی  اب  تسا  نکمم  اما  دننک ، ملظ  مه  هب  دنهاوخ  یمن  هچرگ  دنـشاب . هتـشاد  يرکف  فالتخا 
. دننک رارقرب  یکیدزن  طابترا  دنناوت  یمن  دارفا  زاب  دوش ، هنوگ  دنچ  اهراتفر  هک  يروط  هب  دـشاب  يوق  مه  لماع  نیا  رگا  دنـشاب . هتـشاد  ... 

یکی رگا  ای  دنادب و  لطاب  ار  هلماعم  نیا  يرگید  دنادب و  حیحـص  ار  يا  هلماعم  یکی  رگا  دشاب . مکاح  هعماج  رب  يدحاو  نوناق  کی  دـیاب 
يا هعماج  رگا  دـننک . ادـیپ  تدـحو  مه  اب  دـنناوت  یمن  مه  یمدرم  نینچ  دـنادب ، ینوناق  ریغ  ار  ناـمه  يرگید  دـنادب و  ینوناـق  ار  يراـک 
تلم رگا  دوش . یم  ریبعت  تلم »  » هب انعم  نیا  زا  دنریذپب . ار  دحاو  نوناق  کی  لمع  ماقم  رد  دـیاب  دنـشاب  گنهامه  مه  اب  شدارفا  دـهاوخب 

يدحاو هعماج  دنروخ و  یمن  شوج  مه  اب  هعماج  دارفا  دوب ، توافتم  هعماج  رب  مکاح  یـشزرا  ياه  ماظن  یگدنز و  ياه  شور  ینعی  اه ،
. دنشاب هتشاد  يدحاو  نوناق  دننک  یم  یعس  یندم  تاعامتجا  رد  الومعم  اذل  داد ؛ دنهاوخن  لیکشت  ار 

تدحو موس  طرش  دحاو ؛ تیریدم 

هک دشاب  يدحاو  ییارجا  هاگتسد  کی  رگا  تسا . تیریدم  ارجا و  هلئـسم  نآ  تسه و  ییاهن  هدننک و  نییعت  یلماع  لماع ، ود  نیا  زا  دعب 
هک میـشاب  هتـشاد  یلوقعم  هعماج  کی  میناوت  یم  ام  تقو  نآ  دوش . یم  نیمأت  هعماج  تدـحو  نکر  هس  دـنک  نیمأت  ار  لـئاسم  نآ  دـناوتب 

لاسرا روط  هب  ادتبا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دننک . هدافتـسا  يدبا  تداعـس  يارب  مه  ایند و  یگدنز  يارب  مه  رگید ، مه  زا  همه  دارفا 
َملاع رد  یلقاع  ملاس و  ناسنا  چیه  یقالخا و  بتکم  چیه  تسا و  ییالقع  یلـصا  هک  دنیامرف  یم  نایب  ار  تلادـع  ینعی  لوا  طرـش  ملـسم 

هب ینعی  تلادع  ماع  موهفم  دریذپ . یم  ار  تلادع  یـشزرا  لصا  کی  ناونع  هب  اما  دـشاب ، ملاظ  دوخ  یـسک  تسا  نکمم  تسین . نآ  رکنم 
ءانثتـسا چـیه  هک  یلـصا  هب  دـننزب  لاثم  دـنهاوخ  یم  یتقو  هک  تسا  حـضاو  هلأـسم  نیا  ردـق  نآ  دوش . هداد  تسا  شقح  هچره  یـسک  ره 

زا میناوتب  میشاب و  هتـشاد  ملاس  يا  هعماج  هک  نیا  يارب  سپ  تسا . یلمع  لقع  هدعاق  نیرت  یلک  نیا  دننک . یم  حرطم  ار  لصا  نیا  درادن ،
هک دنتسه  يرایسب  دارفا  تسین . یفاک  نیا  اما  دوش ؛ تیوقت  مدرم  رد  هیحور  نیا  مینک  یعس  دیاب  میوش  دنم  هرهب  یعامتجا  یگدنز  تمعن 

نارگید تساه و  نآ  اب  قح  دننک  یم  نامگ  تسین  اه  نآ  اب  قح  هک  ییاج  رد  یهاگ  اما  دنرادن ؛ ار  نارگید  هب  زواجت  دصق  هجو  چیه  هب 
دحاو هعماج  دراد  دوجو  فالتخا  نیا  ات  تسه و  رظن  فالتخا  قح  قادصم  صیخـشت  رد  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا  دننک . یم  هابتـشا 

دوش هداد  شرورپ  دوش و  يرایبآ  رذب  نیا  رتشیب  ردـق  ره  دراد . دوجو  فالتخا  رذـب  يا  هعماج  نینچ  رد  دوش . یمن  لیکـشت  یگنهامه  و 
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رت مک  تسا  رگید  مه  زا  هدافتـسا  كرتشم و  يراکمه  هک  هعماـج  فدـه  دوش و  یم  رتشیب  هعماـج  رد  ینمـشد  یگدـنکارپ و  فـالتخا ،
دیاب دوش و  یمن  لح  وگو  تفگ  ثحب و  اـب  تالکـشم  همه  هاوخاـن  هاوخ  تسا . هعماـج  تیریدـم  مه  موس  هلئـسم  دـنک . یم  ادـیپ  ققحت 
قوس حیحص  تمس  هب  ار  هعماج  هک  دحاو  تیریدم  دوجو  دریگب . ار  ییاهن  میمصت  تسا  رتشیب  نارگید  زا  شتیحالص  تیلها و  هک  یسک 

. تسا لآ  هدیا  بولطم و  هعماج  لیکشت  ییاهن  طرش  دهد 

هعماج ییارجا  یملع و  عجرم  مالسلا ؛ مهیلع  تیب  لها 

حیحص یـشزرا  ماظن  دیاب  یـسک  هچ  دنام ؛ یم  یقاب  رگید  هلأسم  ود  اما  درادن . ثحب  ياج  تسا و  یلقع  مکح  تلادع  يدنمـشزرا  لصا 
هلأسم ترـضح  هک  تساج  نیا  دوش ؟ هعماج  يربهر  ارجا و  يدصتم  دـیاب  یـسک  هچ  و  دـنک ؟ تیبثت  ار  نیناوق  ماکحا و  دـنک و  نییعت  ار 
هعماج رب  یگنهامه  یـشزرا  ماظن  دحاو و  ینوناق  هک  نیا  يارب  دـنیامرف : یم  ملـسم  لاسرا  اب  ینعی  دـننک ؛ یم  حرطم  ار  انتمامإ » انتعاط و  »
اَنَتَماَمِإ : » دنیامرف یم  ییاهن  هلحرم  رد  و  دینک ، لح  ار  نآ  ام  هب  هعجارم  اب  دیاب  تسه  یفالتخا  رگا  دینک و  تعاطا  ام  زا  دیاب  دـشاب  مکاح 

تاشیامرف نیا  داد ». رارق  هعماج  یگتخیـسگ  مه  زا  یگدـنکارپ و  زا  يریگولج  يارب  ینماض  ار  ام  تماما  لاعتم  يادـخ  ۀَـقْرُْفلا ؛ َنِم  ًاناَمَأ 
یمکحم لیلد  یمالسا  رظن  زا  تسا و  یعطق  تماما  هلأسم  اعقاو  ایآ  دنتشاد . رظن  رد  ترـضح  هک  يدعب  لئاسم  حرط  يارب  تسا  يا  هنیمز 

فلتخم فیاوط  رد  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  نایعیشریغ  زا  يرایسب  اب  نایعیـش  نیب  هک  تسا  ییاج  نامه  نیا  دراد ؟ دوجو  بلطم  نیا  رب 
یلـص مرکا  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  هک  دندقتعم  ینعی  دـنراد ؛ لوبق  يرظن  ظاحل  زا  مک  تسد  ار  لوا  هلأسم  هک  دنتـسه  یفیاوط  اه  ناملـسم 

ربمغیپ هک  میراد  لوبق  ام  دنیوگ : یم  ننست  لها  فیاوط  زا  یضعب  دنریگب . تیب  لها  زا  ار  حیحص  یـشزرا  ماظن  دیاب  مدرم  هلآو ، هیلع  هللا 
دنراد لوبق  دنتـسه . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  مه  رفن  هدزاود  نیا  و  تسا ، شیرق  زا  رفن  هدزاود  ِنآ  زا  تماما  نم  زا  دعب  دومرف : مرکا 

اذـل دنتـشاد و  لوبق  ار  نیا  مه  افلخ  دـنیوگ : یم  دـنرت  فصنم  هک  اه  نآ  دـنربمغیپ و  نادـناخ  یمالـسا  هعماج  یملع  يرکف و  عجرم  هک 
یم لمع  دنتـسناد و  یم  ربتعم  ار  ناشیا  رظن  دنداتـسرف و  یم  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  غارـس  هب  لئاسم  لـح  يارب  اـفلخ  يداـیز  دراوم 
اََهل ْنُکَی  َْمل  ٍۀَلِضْعُِمل  ُهَّللا  َِیناَْقبَأ  َال  : » تسا هتفگ  هک  دنا  هدرک  لقن  مود  هفیلخ  ًاصوصخم  افلخ  زا  یناوارف  تایاور  تنـس  لها  دوخ  دندرک .
رمع هک  تسا  فورعم  زین  و  دیامنن ». يرای  ارم  نسحلاوبا  لکشم  نآ  عفر  رد  هک  دزاسن  هجاوم  یلکـشم  چیه  اب  ار  رمع  ادخ  ؛6  ِنَسَْحلا ُوبَأ 
مود لوا و  هفیلخ  دـنیوگ : یم  اه  فرح  نیمه  دانتـسا  هب  ننـست  لها  فیاوط  زا  یـضعب  رمع . کلهل  یلع  الول  تفگ : راـب  داـتفه  زا  شیب 

یملع تیعجرم  هلأسم  کی  سپ  دندرک . یم  هعجارم  تیب  لها  هب  یملع  تالکـشم  رد  اذـل  و  یملع ، ماقم  هن  دـندوب  یـسایس  ماقم  یعدـم 
یـشزرا يراتفر و  ماظن  کی  نتـشاد  يارب  ام  هک  دـنریذپب  رت  تحار  تشاد  ناکما  ۀـلملل ، اماظن  اـنتعاط  دـندومرف : ترـضح  یتقو  تسا و 

مکح ینعی  دشاب  ارجا  يدصتم  دیاب  هک  یماقم  ایآ  دوب . مود  هلئسم  رت  مهم  هلئسم  اما  مینک ؛ يوریپ  تیب  لها  زا  دیاب  هنادنسپادخ  لجسم و 
ریاس هعیش و  نیب  یلصا  فالتخا  هلأسم  نیا  دوش ؟ یم  نییعت  مدرم  يأر  اب  ماقم  نآ  هن ، ای  دشاب  تیب  لها  زا  دیاب  مه  دشاب  هتشاد  ار  تلود 

یتسرد رب  يدایز  دـهاوش  تنـس ، لها  عماجم  رد  یتح  تایاور ، رد  مه  نآرق و  تایآ  رد  مه  هک  میناد  یم  ام  تساـه و  ناملـسم  فیاوط 
ناونع هب  ادخ  فرط  زا  تیب  لها  هک  نیا  زا  ریغ  هک  درادن  دوجو  يدیدرت  چیه  ياج  ام  رظن  زا  لاح  ره  هب  میراد . هلأسم  نیا  رد  هعیـش  رظن 
نادب نیا  هتبلا  دوش . هرادا  اه  نآ  رظن  ریز  هعماج  دنـشاب و  ارجا  يدـصتم  دـیاب  اهنآ  مه  ارجا  ماقم  رد  دـنا  هدـش  نییعت  هعماج  یملع  عجرم 
يزیچ نینچ  دنک . هرادا  ًاترـشابم  ًاصخـش و  ار  ییاتـسور  رهـش و  ره  دشاب و  هتـشاد  روضح  دالب  مامت  رد  موصعم  ماما  دـیاب  هک  تسین  انعم 

اج نآ  هب  ماما  دیاب  دنوش و  هرادا  يزکرم  تموکح  نامرف  تحت  دیاب  دنشاب  هتشاد  روضح  رگید  ياهاج  رد  یناناملسم  رگا  تسین . یندش 
جح هزور و  زامن ، فرط  کی  دنروآ . یم  مالسا  ملسم  فراعم  نیب  رد  ار  اه  هلمج  نیا  ًالوا : اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  دتـسرفب . بئان 

اه نهذ  ات  دنداد  جرخ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  هک  تسا  يراکهاش  نیا  تفگ : دیاب  فورعم و . ...  هب  رما  داهج و  رگید  فرط  و 
هب هلأسم  نیا  حرط  اب  هارمه  ًایناث : تسام . زا  تعاطا  امـش  یلـصا  هفیظو  هک  دـننامهفب  مدرم  هب  دـننک و  هدامآ  تماـما  هلأـسم  ناـیب  يارب  ار 
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حلاصم دشابن  تدحو  نیا  رگا  دراد . ریبدت  رکف و  رد  تدحو  هب  جایتحا  یمالـسا  هعماج  دـنیامرف : یم  دـننک و  یم  هراشا  مه  نآ  تمکح 
قیبطت صاخ  دراوم  رب  ار  یلک  دعاوق  دـنک و  ریبدـت  ار  هعماج  لمع  رد  هک  دـشابن  یماظن  کی  رگا  دـعب  دوش . یم  تیوفت  یمالـسا  هعماج 

. دوش یم  جرم  جره و  بجوم  فالتخا  دوش و  یم  فالتخا  زاب  دشاب ، راک  نیا  يدـصتم  تسا  زاین  تیریدـم  لامعا  هب  هک  اج  نآ  دـنک و 
ادخ ار  تماما  نیا  تسا و  تماما  نآ  مسا  هک  تسا  دحاو  تیریدم  دنک ، نمیا  یگدنکارپ  قارتفا و  زا  ار  هعماج  دناوت  یم  هک  يزیچ  سپ 
نا درک . یقلت  هبطخ  نیا  لزغلا  تیب  ار  نآ  دـیاب  هدـنب  رظن  هب  هک  تسا  یمهم  رایـسب  هتکن  نیا  تسا . هداد  رارق  تـیب  لـها  اـم  هداوناـخ  رد 

. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلصو  دیامرفن . هاتوک  تیب  لها  نماد  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  ام  تسد  ادخ  هللاءاش 

اه تشون  یپ 
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مالسا شخب  تزع  داهج ،

نادهاجم زا  يدای 

هک میدیـسر  ترابع  نیا  هب  میدرک و  حرطم  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  ناضمر  كراـبم  هاـم  رد  ؛1  ماَلْـسِْإِلل ًاّزِع  َداَهِْجلا  َو  ... 
زا مه  يدای  ات  دشاب  فداصم  سدقم  عافد  هتفه  اب  هلمج  نیا  هک  دوب  نیا  یهلا  ریدقت  دیاش  ماَلْـسِْإِلل . ًاّزِع  َداَهِْجلا  َو  دـنیامرف : یم  ترـضح 

، نیدهاجم نیا  داهج  دوبن  رگا  میدنم . هرهب  یهلا  يونعم  يدام و  ياه  تمعن  زا  اه  نآ  نوخ  تکرب  هب  ام  هک  مینک  يردـق  نارگ  يادـهش 
رکیپ هب  يا  هبرـض  زور  ره  دوب و  رفک  يوس  هب  هعماج  تکرح  دـنور  بالقنا  زا  شیپ  میتشاد . يراتفر  هچ  يرکف و  هچ  نآلا  ام  دوبن  مولعم 
دوبن ادهـش  يراکادـف  هیلع و  هللا  ناوضر  ماما  ترـضح  تکرح  رگا  هک  منک  یم  ضرع  باسح  يور  نانیمطا و  اـب  دـش . یم  دراو  مالـسا 

همه زا  رتالاب  یناهج و  تاراختفا  يدام ، ياه  تمعن  هافر ، تینما ، اـم  زورما  دوب . هدـنامن  یقاـب  مالـسا  زا  یمـسا  زج  روشک  نیا  رد  زورما 
مرک هچ  نآ  هک  مینک  یم  تساوخرد  هناعضاوتم  هنازجاع و  لاعتم  يادخ  زا  میتسه . مالـسا  نیعفادم  ادهـش و  بالقنا ، نویدم  ار  نام  نید 
ردـق هچ  مییآ . یمنرب  هجو  چـیه  هب  اه  تمعن  نیا  ینادردـق  رکـش و  هدـهع  زا  ام  هکارچ  دـنک ! تمحرم  نازیزع  نیا  هب  دـنک  یم  اضتقا  وا 
تـسا هدش  ام  بیـصن  یلیمحت  گنج  يادهـش  بالقنا و  يادهـش  بالقنا ، هلیـسو  هب  تکرب  همه  نیا  هک  نیا  اب  يا  هدـع  هک  تسا  تشز 

زا یتمعن  نارفک  ام  يارب  هک  منک  یمن  نامگ  هدنب  دنرب ! یم  لاؤس  ریز  دننک و  یم  راکنا  ار  زیچ  همه  هناساپسان  دندنب و  یم  ار  ناشمـشچ 
ثحب داـهج  هراـبرد  میهاوخب  رگا  دـنک . ظـفح  اـه  تمعن  نارفک  نیا  تبوقع  زا  ار  اـم  لاـعتم  يادـخ  میراودـیما  دوش . روصت  رتـالاب  نیا 

هنیمز نیا  رد  یثحب  ینآرق  ياه  ثحب  نمـض  رد  هتـشذگ  رد  ام  تسین . یفاـک  يا  هسلج  دـنچ  ياـه  تصرف  نیا  میـشاب  هتـشاد  ییافوتـسم 
طوبرم لئاسم  زا  میهاوخ  یم  هسلج  ود  ای  کی  رد  هچ  نآ  تسا . هدـش  پاچ  نآرق » رد  داهج  گنج و   » ناونع تحت  هک  میا  هدرک  حرطم 

. دنک یم  بوشم  ار  اه  ناوج  یضعب  نهذ  دوش و  یم  ءاقلا  مالـسا  نانمـشد  فرط  زا  رـصع  نیا  رد  هک  تسا  یبلاطم  مینک  حرطم  داهج  هب 
. تسا راو  تسرهف  مینک  یم  ضرع  هک  ییاه  ثحب  نیاربانب 

گنج لصا  هرابرد  تارظن  زا  یخرب 

اب يواسم  ار  یتسه  اه  نآ  هتبلا  تسا ـ  یتسه  یلک  نوناق  گنج ، دندقتعم  دنا  هدرک  ثحب  گنج  هرابرد  هک  ینارظن  بحاص  زا  يا  هتـسد 
مـسیسکرام بتکم  ًالثم  تسا ؛ عزانت  لصا  تسا  مکاح  یتسه  ملاع  رب  هک  یلک  نیناوق  زا  یکی  ًالـصا  دنیوگ : یم  و  دنناد ـ  یم  هدام  ملاع 

یم هناسانـش  تسیز  نوناق  کی  ار  گنج  هک  دنتـسه  یناسک  نیا ، هباشم  دـناد . یم  ناهج  رب  مکاح  یفـسلف  لوصا  زا  یکی  ار  داضت  لصا 
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هعماج زا  یـضعب  یتسنیوراد .) شیارگ   ) تسا عزانت  لصا  نآ  تسا و  مکاح  یلک  ینوناق  هدـنز  تادوجوم  ِملاع  رد  دـنیوگ : یم  دـنناد و 
لک رد  یلک  يربج و  ینوناق  دـنتفگ : دـنتفرگ و  راک  هب  یـسانش  هعماج  رد  ار  یتسینیوراد  عزانت  لصا  شیارگ ، نیا  زا  يوریپ  هب  ناـسانش 

، لباقم هطقن  رد  دنوش . فذح  نارگید  دنامب و  یقاب  لمکا  حلـصا و  ات  تساقب  رد  عزانت  گنج و  دوجو  نآ  تسا و  مکاح  يرـشب  عماوج 
مایالا میدـق  زا  دوش . نک  هشیر  دـیاب  یلک  روط  هب  تسا و  یعیبطریغ  يرما  يرامیب و  کـی  گـنج  دـیوگ : یم  هک  تسا  يرگید  شیارگ 

رد هچ  نآ  زا  دیاب  مه  اه  ناسنا  درک و  ضرعت  دیابن  زیچ  چـیه  هب  هک  دـندقتعم  اه  نیا  تسا . هتـشاد  دوجو  مسیئودـنه  رد  یـشیارگ  نینچ 
ار ناسنا  یلوا  قیرط  هب  تاناویح و  نتشک  دننک . هدافتسا  دایز  دیابن  مه  ناهایگ  زا  یتح  دننک ؛ هدافتسا  ترورـض  ردق  هب  دراد  دوجو  ملاع 
. دـنهد یم  ماجنا  یتسردان  یقالخا و  ریغ  راک  کی  دـننز  یم  گنج  هب  تسد  يوحن  هب  هک  یناسک  همه  نیاربانب  دـنناد . یمن  زیاج  ًاـقلطم 

دنچ نانیا  ییانثتـسا ؛ رایـسب  دراوم  رد  رگم  تسا  دب  رایـسب  ًاتلاصا  گنج  هک  تسا  نیا  هدـش  هدرمـش  رـشب  قوقح  لوصا  زا  هک  رگید  رظن 
ره رد  اـه  ناـسنا  همه  هک  یقوقح  زا  یکی  هک  دـندقتعم  تسا . تاـیح  لـصا  اـه  نآ  زا  یکی  هک  دـنا  لـئاق  رـشب  قوقح  يارب  یلک  نوناـق 

ًاقلطم شتاـهباشم  مادـعا و  نیناوـق  زا  دـیاب  نیارباـنب  تسا ؛ تاـیح  قـح  دـندنم ، هرهب  نآ  زا  اـه  ناـسنا  نیرتراـک  تیاـنج  یتـح  یطیارش 
هک دـنا  نیمز  يور  تادوجوم  نیرتراکتیانج  ًالمع  اما  دـننز ؛ یم  دایز  اه  فرح  نیا  زا  ذـغاک  يور  نابز و  رد  دارفا  نیا  درک . يریگولج 

. دنا هدرک  دیفس  مه  ار  یشحو  تاناویح  يور 

؟ دیوگ یم  هچ  مالسا 

یبسانتم نیناوق  اه  نآ  ساسارب  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  هعماج  ياه  تیعقاو  یهلا ، نید  دیوگ ؟ یم  هچ  يدیحوت  نید  مالسا و  نایم  نیا  رد 
لوبق درک  ضرعت  دیابن  يا  هدـنز  دوجوم  چـیه  هب  هک  ار  نیا  مالـسا  دـننک . نیمأت  ار  رـشب  تداعـس  ًاعومجم  دـنناوتب  هک  دـیامرف  یم  عضو 

ایآ وگب : نوُرَتـْفَت 2  ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ْلـُق  : » دـیوگ یم  دوـش  میرحت  تـهج  یب  تاـناویح ، یخرب  زا  هدافتـسا  رگا  یتـح  درادـن ؛
ناشتـشوگ هک  یتاناویح  زا  تسا . هدرک  قلخ  امـش  هدافتـسا  يارب  ار  اه  نیا  ادخ  دیدنب ؛» یم  ارتفا  ادـخ  رب  ای  هداد  هزاجا  امـش  هب  دـنوادخ 

رد شنیب  نیا  تسا . ندرک  یناـبرق  یمالـسا  تاداـبع  زا  یکی  یتح  طـباوض . قبط  لدـتعم و  تروص  هب  هتبلا  دـینک ، هدافتـسا  تسا  لـالح 
یم هدیرفآ و  ار  ناسنا  ادخ  نوچ  دنک ؛ یم  تواضق  هنانیب  عقاو  مه  گنج  هرابرد  مالسا  تسا . قوف  یطیرفت  یطارفا و  شنیب  ود  ره  لباقم 

هب ناشراک  دراد  دوجو  ناشیاه  هتـساوخ  رد  هک  يداضت  رثا  رد  اه  ناسنا  دناد  یم  دراد . یمزاول  هچ  وا  شنیرفآ  تسا و  هدیرفآ  هچ  دـناد 
اه نیا  همه  تفرگ و  ار  عافد  گنج و  هنوگ  ره  يولج  دـیاب  مییوگب  یلآ  هدـیا  یناـمرآ و  تروص  هب  اـم  هک  نیا  دیـشک . دـهاوخ  گـنج 

ربارب رد  عافد  داهج و  زا  يراددوخ  دـش . دـهاوخ  مامت  نیملاظ  عفن  هب  ًاـتجیتن  تسین و  راـگزاس  ناـسنا  یگدـنز  تیعقاو  اـب  تسا  موکحم 
رظن رد  ار  نیا  مالـسا  دهد . یمن  هزاجا  ار  نیا  ادخ  دـهد و  ماجنا  دـهاوخ  یم  یطلغ  ره  ات  دـنک  یم  هدامآ  نمـشد  يارب  ار  هنیمز  نمـشد ،
درک دنم  هطباض  ار  رما  نیا  دیاب  دیشک و  دهاوخ  گنج  عازن و  هب  شراک  هاوخان  هاوخ  تسه  رشب  رد  هک  یتعیبط  دوجو  اب  هک  تسا  هتفرگ 

دنک و عضو  یتاررقم  هعماج ، رد  فارحنا  هنیمز  دوجو  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیمه  تعیرـش  یلـصا  شقن  درک . عضو  یتاررقم  نآ  يارب  و 
. دسرب لقادح  هب  ای  دوش  هتفرگ  تافارحنا  يولج  ات  دوش  ارجا  تاررقم  نیا  دنک  یعس 

مالسا هدننک  ماندب  یناسفن ؛ ياهاوه 

یماندـب ثعاب  هک  دـندش  یتاـیانج  بکترم  یمالـسا  ماـکحا  هب  لـمع  هناـهب  هب  یناـسک  هک  تسا  نیا  یناـسنا  هعماـج  ياـهداسف  هلمج  زا 
نآ رد  مالسا  جاور  هک  دندش  یتشز  ياهراک  بکترم  یمالسا  داهج  مان  هب  یمالسا  ياهروشک  نیطالس  زا  ییاه  هلسلس  دش . اه  ناملـسم 

لمع روط  نامه  ایند  رسارس  رد  هدعاقلا  نابلاط و  لاثما  مه  زورما  درک . ماندب  ایند  رد  ار  مالـسا  تخادنا و  ریخأت  هب  اه  نرق  ار  اه  نیمزرس 
هن تسه  مالسا  رد  هک  هنوگ  نآ  ار  داهج  تقیقح  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دنراذگ . یم  مالـسا  ماکحا  يارجا  ار  شمـسا  دننک و  یم 
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. میراذگب مالسا  ياپ  هب  ار  یناسفن  ياهاوه  هک  نیا  هن  مینک ؛ ارجا  رتمک  هملک  کی  هن  رتشیب و  هملک  کی 

عافدلا مزال  روما  عافد و  لصا 

مهم هچ  نآ  تسین . یثحب  چـیه  مه  بلطم  نیا  رد  تسا و  داـهج  اـم  نید  تایرورـض  عورف و  زا  یکی  هک  میناد  یم  اـم  همه  یلک  روط  هب 
مه میناوت  یم  ام  اه  تمکح  نیا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدومرف  هراشا  ییاـه  تمکح  هب  داـهج  عیرـشت  يارب  نآرق  دوخ  هک  تسا  نیا  تسا 

میلس ناسنا  چیه  تفگ  ناوت  یم  هک  یلصا  نآ  میسانشب . ار  نآ  مزاول  دودح و  مه  تسا و  هدش  عیرـشت  هچ  يارب  داهج  ًالـصا  هک  میمهفب 
تـسین حیحـص  میتفرگ  رارق  نمـشد  هلمح  دروم  ام  رگا  دیوگ : یم  لصا  نیا  تسا ؛ عافد »  » لصا دنک ، راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن  يا  هرطفلا 

یعدم هک  یناسک  ربارب  رد  تسا  بوخ  دریذـپ . یمن  ار  نیا  یترطف  چـیه  میوش . میلـست  هدـننکدوبان  لماوع  لباقم  رد  مینیـشنب و  مارآ  هک 
!« تسا بلط  تنوشخ  دراد  داهج  ماکحا  مالـسا  نوچ  : » دنیوگ یم  دنا و  فلاخم  یمالـسا  داهج  ماکحا  اب  دنرـشب و  قوقح  زا  يرادـفرط 

نیا لاؤس  اما  درک . عافد  دیابن  دیوگب  دنک و  میرحت  ار  عافد  دـناوت  یمن  يا  هرطفلا  میلـس  ناسنا  چـیه  هک  مینک  عورـش  اج  نیا  زا  ار  ثحب 
نادنزرف سومان ، هب  زواجت  ربارب  رد  ای  مینک  عافد  نآ  زا  دیاب  دشاب  رطخ  رد  ناج  رگا  طقف  ایآ  درک ؟ عافد  دـیاب  ییاهزیچ  هچ  زا  هک  تسا 

مدرم همه  نیب  رد  هچ  نآ  ًالمع  دنک ؟ عافد  يروما  هچ  زا  هک  دراد  هفیظو  یتلم  ره  هعماج ، حطس  رد  درک ؟ عافد  دیاب  مه  تاقلعتم  ریاس  و 
اه نیا  دـننک و  یم  راختفا  ناشدوجو  هب  مدرم  هک  دـنراد  دوجو  ینانامرهق  یگنهرف  ره  رد  تسا . كاخ  بآ و  زا  عافد  تسا  فراعتم  ایند 

لوبق دروم  مه  كاخ  بآ و  زا  عافد  ناج ، زا  عافد  زا  ریغ  سپ  دـنا . هدرک  عاـفد  ناـشمدرم  كاـخ  بآ و  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  ًـالومعم 
راتشک گنج و  هب  هچرگ  دنناد ، یم  عافدلا  مزال  مه  ار  سومان  ضرِع و  دشاب ـ  هتشادن  ءانثتسا  مه  نیا  دیاش  ماوقا ـ  زا  يرایـسب  تسالقع .

نینچ مه  ملاـع  يـالقع  گـنهرف  رد  دـنناد . یم  نوبز  تسپ و  یمدرم  ار  اـه  نآ  دـننک  یهاـتوک  روما  نیا  رد  یناـسک  رگا  دوش و  یهتنم 
یلو دنیوگب ؛ نیا  زا  ریغ  ذغاک  يور  فرح و  ماقم  رد  تسا  نکمم  یخرب  مدرک  ضرع  مه  ًالبق  هک  روط  نامه  هتبلا  دـنا . موکحم  يدارفا 

. دنریذپ یم  ار  اه  نیا  همه  ًالمع 

كاخ بآ و  لیبس  یف  هن  هللا ؛ لیبس  یف  داهج 

ای دننک  دوبان  ار  اه  نآ  دنهاوخب  دننک و  هلمح  نیملسم  هب  مالسا  نانمشد  رگا  هک  میرادن  یکش  چیه  ام  تسا ؟ نیمه  مه  مالـسا  داهج  ایآ 
رت و فیرـش  رایـسب  یمالـسا  داهج  هک  تسا  نیا  ام  ضرع  اما  تسا . بجاو  یفیلکت  اه  نآ  ربارب  رد  عافد  دـننک  فرـصت  ار  ناش  یـضارا 

مه تاناویح  رد  هک  تسا  يا  هزیرغ  تسا  ملاع  يالقع  شیپ  هک  يزیچ  نآ  تسا . ملاع  يـالقع  شیپ  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتدنمـشزرا 
زا دـنکن  عافد  شا  هنال  هناخ و  زا  یـسک  رگا  دـننک . یم  عافد  نآ  زا  تدـش  هب  دوش  هلمح  ناـش  هنـال  هب  رگا  تاـناویح  زا  يرایـسب  تسه .

يارب هک  یفدـه  تسا . هللا  لیبس  یف  داـهج  مالـسا ، داـهج  هک  تسا  نیا  هلأـسم  دوش . یمن  بوسحم  يرنه  نیا  تسا . رت  تسپ  مه  ناویح 
دش لزان  داهج  هرابرد  هک  یتایآ  نیلوا  دشاب . لام  ناج و  ظفح  يارب  ًافرص  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  یلیخ  تسا  هدش  نییعت  مالسا  رد  داهج 
 * ٍروُفَک ٍناَّوَخ  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  ِنَع  ُِعفاُدی  َهَّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هک  تسا  جـح  هروس  زا  یتایآ  دوب ، عافد  مه  نآ  دروم  و 
ُْعفَد َْول ال  َو  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  َّالِإ  ٍّقَح  ِْریَِغب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیذَّلا  ٌریدََـقل *  ْمِهِرْـصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَأـِب  َنُوَلتاـُقی  َنیذَِّلل  َنِذُأ 

ٌّيِوََقل َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْـصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْـصنََیل  َو  ًاریثَک  ِهَّللا  ُمْسا  اَهیف  ُرَکُْذی  ُدِـجاسَم  َو  ٌتاوَلَـص  َو  ٌعَِیب  َو  ُعِماوَص  ْتَمِّدَُـهل  ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا 
گنج هک  یناسک  هب  درادن . تسود  ار  یـساپسان  راکتنایخ  چیه  دنوادخ  دنک ؛ یم  عافد  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  دـنوادخ  ؛3  ٌزیزَع

رهـش زا  هک  ییاه  نآ  تساناوت . اه  نآ  يرای  رب  ادخ  دنا و  هتفرگ  رارق  متـس  دروم  هک  ارچ  دش ؛ هداد  داهج  هزاجا  هدیدرگ  لیمحت  نانآ  رب 
هب ار  مدرم  زا  یـضعب  دنوادخ  رگا  و  تساتکی ؛ يادخ  ام ، راگدرورپ  دنتفگ : یم  هک  نیا  زج  دنتـشادن  یهانگ  دندش ، هدنار  قحان  هب  دوخ 
یم ناریو  دوش  یم  هدرب  رایسب  نآ  رد  ادخ  مان  هک  يدجاسم  و  اراصن ، دوهی و  دباعم  اه و  هعموص  اهرید و  دنکن ، عفد  رگید  یضعب  هلیسو 
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هزاجا ناناملـسم  نیا  زا  لبق  تسا ». ریذـپان  تسکـش  يوق و  دـنوادخ  دـنک ؛ یم  يرای  دـننک  يرای  ار  وا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  و  ددرگ ؛
یگنج گرب  زاس و  دوب و  مک  ناشدادـعت  نوچ  دـیراد ». هگن  تسد  ًالعف  مُکَیِْدیَأ 4  اوُّفُک  : » هک دـش  لزان  هیآ  یلو  دنتـساوخ ؛ یم  گنج 

هب عافد  هزاجا  راب  نیلوا  يارب  تایآ  نیا  دـندش . یم  رام  راـت و  لوا  ياـه  زور  ناـمه  رد  دـندرک  یم  مادـقا  گـنج  هب  رگا  اذـل  دنتـشادن ؛
نارگید رایتخا  رد  ناتکاخ  بآ و  دتفا و  یم  رطخ  هب  امـش  ناج  دینکن  داهج  رگا  : » دیوگ یمن  نآ  تمکح  نایب  رد  دـعب  داد . ار  نیملـسم 

همه رد  داهج  لصا  تمکح  نیا  هتبلا  دور ». یم  نیب  زا  اه  هاگتدابع  میهدـن  داهج  عاـفد و  هزاـجا  رگا  : » دـیامرف یم  هکلب  دریگ ؛» یم  رارق 
هک تسا  نیا  دوش  یم  هیکت  نآ  يور  نآرق  رد  هک  یلـصا  تمکح  تسین . مالـسا  صوصخم  داهج  عاـفد و  نوچ  تسا ؛ هدوب  یهلا  ناـیدا 

ناسنا دناوت  یم  هک  تسا  یتقیقح  اهنت  ادخ  دای  نوچ  دنتفایب ؛ ادخ  دای  هب  دجاسم  دباعم و  ندید  اب  مدرم  دـنامب و  هدـنز  نیمز  رد  ادـخ  مان 
نیا ناشفده  هک  دنا  یناسک  میداد  ترـصن  هدعو  عافد و  هزاجا  اه  نآ  هب  ام  هک  یناسک  نیا  دـیامرف : یم  مه  دـعب  دـناسرب . تداعـس  هب  ار 

مه داهج  نیا  مسا  نید . يارجا  ینعی  تسا ؛ تاکز  نداد  زامن و  هماـقا  دـننک  یم  هک  يراـک  نیلوا  دـنوش  زوریپ  گـنج  رد  رگا  هک  تسا 
. كاخ بآ و  لیبس  یف  هن  تسا  هللا  لیبس  یف  داهج 

مالسا يادف  اه  ناج 

كرتشم تاناویح  نیب  هک  میوش  یم  لسوتم  یبلطم  هب  یمکح  نینچ  زا  عافد  يارب  زورما  هک  میا  هداتفا  بقع  گـنهرف  نیا  زا  ردـق  هچ  اـم 
زا عاـفد  تسا  مهم  هچ  نآ  تسین . يرنه  هک  نیا  دـننک ؛ یم  عاـفد  ناـشنطو  زا  مه  تاـناویح  نطو . كاـخ و  بآ و  زا  عاـفد  ینعی  تسا ؛

تمظع نیا  اب  يا  هلأسم  يارب  ام  هک  تسا  هدش  ثعاب  یبرغ  گنهرف  ذوفن  هنافـسأتم  نید ! يادـف  زیچ  همه  تسا . نید  زا  عافد  اه و  شزرا 
َداَهِْجلا َو  دنیامرف : یم  هملک  کی  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  میهد ! رارق  یناویح  يا  هزیرغ  دح  رد  ار  داهج  هک  مینک  لزنت  ردق  نآ 

ینعی ماَلْسِْإِلل ؛ ًاّزِع  َداَهِْجلا  َو  دنیامرف : یم  ترضح  اما  تسا . نیملسم  تزع  يارب  داهج  مییوگ : یم  میشاب  هتشاد  رنه  یلیخ  ام  ماَلْـسِْإِلل . ًاّزِع 
هک لاوس  نیا  زا  ام  باوج  لصاح  تسین . حرط  لباق  يزیچ  مالسا  لباقم  رد  ًالصا  میوش . مالسا  يادف  دیاب  ام  تسا . مالسا  یلـصا ، فده 

بآ و سومان ، لام ، ناج ، زا  عافد  دعب  درک و  عافد  یهلا  ياه  شزرا  زا  دیاب  لوا  هجرد  رد  هک  تسا  نیا  درک »؟ عافد  دیاب  يروما  هچ  زا  »
اه ناسنا  دـشابن  نید  رگا  تساه . ناسنا  همه  تداعـس  ثعاب  هک  تسا  نید  زا  عافد  عافد ، نیرت  مهم  دوش . یم  حرطم  لاوما و ...  كاـخ ،

یمن ؛5  َنُونِمُْؤی ْمُهَف َال  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهّللا  َدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَـش  َّنِإ  دـیوگ : یم  نآرق  دـش . دـنهاوخ  ناویح  زا  رت  تسپ  یهاگ  ناویح و  دـح  رد 
نیا هب  راک  دشابن  مالـسا  رگا  دنا . ناگدنبنج  نیرتدب  اه  نیا  دیامرف : یم  هکلب  دنراد ؛ دانع  ادخ  اب  هک  دنا  یناسک  اه  ناسنا  نیرتدب  دیوگ :

. مالـسا زا  عافد  ینعی  تسا ؛ نآ  ورگ  رد  اه  ناـسنا  همه  تداعـس  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  عاـفد  عاـفد ، نیرتـالاب  سپ  دوش . یم  یهتنم  اـج 
اهراتفگ و زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  هنافـسأتم  تسا . مالـسا  اـب  تلاـصا  سپ  تسا ؛ ناشمالـسا  رطاـخ  هب  مه  نیملـسم  شزرا 

. یضرَی َو  ُّبُِحی  اِمل  مُکاَّیإ  َو  ُهللا  انَقَّفَو  تسا . هدش  عقاو  تلفغ  دروم  اهراتشون 

اه تشون  یپ 

.55 لافنا ،  . 5 . 77 ءاسن ،  . 4 . 40 – 38 جح ،  . 3 . 59 سنوی ،  . 2 ج 29 ص 223 . راونألاراحب ،  . 1

شاداپ هب  ندیسر  زار  ربص ،

، ِرْجَأْلا ِباَجیِتْسا  یَلَع  ًۀَنوُعَم  َرْبَّصلا  َو 

تاحیـضوت دوب  رـسیم  هک  يدـح  رد  میدرک و  تئارق  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  كرابم  هبطخ  زا  يرادـقم  لاعتم  يادـخ  قیفوت  اب 
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یـشزرا ماظن  یمالـسا و  فراعم  ثحاـبم  نیرت  مهم  هب  يا  هراـشا  نمـض  رد  ترـضح  هک  میدیـسر  اـج  نیا  هب  میدرک . ضرع  يرـصتخم 
. ِرْجَْألا ِباَجِیتْسا  یَلَع  ًۀَنوُعَم  َْربَّصلا  َو  دنیامرف : یم  اه  نآ  عیرشت  تمکح  هب  هراشا  و  مالسا ،

فراعم رد  يا  هژاو  دیلک  ربص ،

هژاو زا  هک  تسا  ربص »  » هژاو اه  نآ  زا  یکی  دـندودحم . ًاتبـسن  دوش  یم  دـیکأت  نآ  يور  رارکت و  دایز  تایاور  نآرق و  رد  هک  ییاه  هژاو 
اَمَک ِْربْصاف  دیامرف : یم  دنک و  یم  دیکأت  ربص  هب  تبـسن  مرکا  ربمغیپ  هب  ررکم  مه  لاعتم  يادـخ  تسا . یمالـسا  فراعم  رد  يدـیلک  ياه 

هروس رد  دـنک . یم  ربص  هب  شرافـس  فلتخم  تانایب  اـب  مدرم  مومع  هب  يداـیز  دراوم  رد  مه  2و   ...، ِْربْصاَف  1، ِلُـسُّرلا َنِم  ِمْزَْعلا  اُولْوُأ  َرَبَص 
، هروس نیا  رد  ِْربَّصلِاب . اْوَصاََوتَو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاََوتَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ *  یَِفل  َناَسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلاَو *  دیامرف : یم  رـصع 
نامیا و قح ، رانک  رد  هک  تسا  یمهم  عوضوم  ربص  هک  تسا  نشور  ربص . قح و  حـلاص ، لـمع  ناـمیا ، تسا ؛ يدـیلک  هژاو  هژاو ، راـهچ 

. دوش یم  رکذ  حلاص  لمع 

تسین ملظنم  لعفنم و  رباص 

هژاو نیمه  هلمج  زا  دوش . یم  فیرحت  شیانعم  ایوگ  دوش و  یمن  تیاعر  تسرد  ام  فرع  رد  ینآرق  ياـه  هژاو  یناـعم  یهاـگ  هنافـسأتم 
. دراد توافت  يرادـقم  تسام  نهذ  رد  هک  هچنآ  اب  مینیب  یم  مینک  یم  تقد  تایاور  تاـیآ و  رد  نآ  ياـهدربراک  هب  یتقو  هک  تسا  ربص 

لها مییوگ  یم  یسک  هب  ندادن . ناشن  یلمعلا  سکع  اهدماشیپ  لباقم  رد  ینعی  رگید  ریبعت  هب  ندوب ؛ لعفنم  ینعی  ربص  مینک  یم  نامگ  ام 
تسا ربص  لها  دنک ، یمن  عزف  عزج و  یلیخ  تبیصم  ربارب  رد  هک  یسک  هتبلا  دهدن ! یباوج  دننزب  یلیـس  وا  تروص  هب  رگا  هک  تسا  ربص 

هب ربص  تسا . نیا  زا  رت  ینغ  رترابرپ و  نآ  يانعم  نیا و  زا  رت  عیـسو  یلیخ  ربص  دربراـک  یلو  تسا ؛ ربص  تسرد  قیداـصم  زا  یکی  نیا  و 
ياهدنـس اب  یتیاور  رد  دوش . میلـست  دوز  دشاب و  لعفنم  ملظ  ربارب  رد  ناسنا  هک  درادن  تسود  مالـسا  تسین . يریذـپ  ملظ  مالظنا و  ینعم 

هار نیا  رد  هدمآرب ، ملظ  عفر  شدوخ و  زا  عافد  ماقم  رد  دوش و  ملظ  یسک  هب  رگا  ؛3  ٌدیِهَش َوُهَف  ِِهتَِملْظَم  َنُود  َِلُتق  ْنَم  : » تسا هدمآ  ددعتم 
ربارب رد  ناملسم  دهاوخ  یم  هکلب  دشاب ؛ لعفنم  نوبز و  تسپ ، یناسنا  ناملسم  هک  درادن  تسود  مالسا  دراد ». ار  دیهش  مکح  دش ، هتشک 

یمالـسا و هعماج  مالـسا ، زا  عافد  نیا ، زا  رتالاب  اـما  دـیریگب ؛ ار  شقح  دـشاب  مه  ندـش  هتـشک  تمیق  هب  رگا  یتح  دـنک و  تمواـقم  ملظ 
. تسا رت  مهم  رتالاب و  یلیخ  فیلکت  نیا  تسا . یمالسا  ياه  شزرا 

ربص هناگ  هس  ماسقا 

فورعم يوبن  تیاور  رد  دوش . یم  هتفرگ  تاهابتشا  تافیرحت و  نیا  يولج  يرادقم  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  يریـسافت  اب  هناتخبـشوخ 
رد ربص  نآ  مسق  کـی  تسا : مسق  هس  ربـص  ؛4  ۀَیِـصْعَْملا ِنَع  ٌْربَص  َو  ِۀَعاَّطلا ، َْدنِع  ٌْربَص  َو  ِۀَبیِـصُْملا ، َْدنِع  ٌْربَص  ٌۀـَثاََلث : ُْربَّصلا  هک  تسا  هدـمآ 
رد ربص  مود ، مسق  دشاب . راد  نتـشیوخ  دـنکن و  یبات  یب  دـیآ  یم  شیپ  اه  يراتفرگ  اه و  یتخـس  ناسنا  يارب  تقو  ینعی  تسا ؛ تبیـصم 

لباقم رد  ربص  رگید ، مسق  دهد . ماجنا  بوخ  ار  شا  هفیظو  ات  دـنک  شالت  ناسنا  هک  تسا  نیا  ماقم  نیا  رد  ِربص  تسا . هفیظو  ماجنا  ماقم 
تایاور رد  دـنک . تمواقم  تسا ـ  بضغ  توهـش و  ابلاغ  هک  دوش ـ  یم  ادـیپ  ناسنا  رد  تیـصعم  ياه  هزیگنا  یتقو  ینعی  تسا ؛ تیـصعم 

هب نآرق  میبایب . ار  اه  نیا  كرتشم  هجو  اـم  اـت  دوش  یم  مهارف  يا  هنیمز  تاـشیامرف ، نیا  اـب  دـنا و  هدرک  رکذ  ار  مسق  دـنچ  نیا  ربص  يارب 
مادـک میرک  نآرق  روظنم  هک  میمهفب  اجک  زا  لاح  دوش . یم  ناـیب  مسق  هس  ربص  يارب  تاـیاور  رد  و  ِربْصا » َو  : » دـیامرف یم  قلطم  تروص 

؛ مینک ادیپ  ار  هناگ  هس  ماسقا  نیا  قیداصم  میناوت  یم  مینک  یسررب  نآرق  رد  ار  ربص  لامعتسا  دراوم  رگا  هتبلا  تسا ؟ قیداصم  نیا  زا  کی 
رد دیاش  میمهف و  یم  رتهب  ار  تایاور  تایآ و  دافم  تسا  مسق  هس  ره  نیب  كرتشم  تهج  هک  میشاب  هتشاد  ربص  زا  یلیلحت  ییانعم  رگا  اما 
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. دشابن رثا  یب  مه  لمع  ماقم 

ربص یلیلحت  يانعم 

ود هب  مک  تسد  ناسنا  يرایتخا  راک  تسا . دـنمزاین  یتامدـقم  هب  اـم  يراـیتخا  ياـهراک  ماـجنا  هک  تسا  نیا  تشاد  ناوت  یم  هک  یلیلحت 
رد ًامئاد  ام  هک  تسا  هدـیرفآ  يروط  ار  ملاع  نیا  لاعتم  يادـخ  هک  اج  نآ  زا  یلو  هزیگنا ؛ يرگید  تخانـش و  یکی  دراد ؛ جاـیتحا  لـماع 

. دریگ ماجنا  راک  نآ  دوش و  ادیپ  نآ  هزیگنا  ام  دوجو  رد  ًاروف  يراک  یبوخ  ندیمهف  ضحم  هب  هک  تسین  روط  نیا  میشاب ، ناحتما  ضرعم 
ار نآ  ماجنا  هزیگنا  میمهف و  یم  ار  يراک  یبوخ  ام  هک  تسا  تسرد  لامعا . شزرا  هن  دـش و  یم  مولعم  دـب  بوخ و  هن  دوب  روط  نیا  رگا 

نیا میهاوخب  رگا  دشاب . هتـشاد  دوجو  ام  هار  رـس  رب  یتالکـشم  عناوم و  ای  نآ و  دـض  رب  ییاه  هزیگنا  تسا  نکمم  اما  مینک ، یم  ادـیپ  مه 
میمـصت تقو  ره  ناسنا  هک  تسین  روط  نیا  اما  تسا ؛ يرایتخا  يراک  جاودزا ، ًالثم  مینک . فرطرب  ار  عناوم  نیا  دـیاب  میهد  ماجنا  ار  راـک 

لامک و بجوم  هک  یحیحـص  راک  میهاوخب  ام  رگا  سپ  تسا . زاین  یناوارف  تامدقم  راک  نیا  ماجنا  يارب  هکلب  دنک ؛ جاودزا  ًاروف  تفرگ 
مه دـیاب ، تسا ـ  ناربج  لباق  ایند  ینامیـشپ  تسا و  يدـبا  ناهج  هب  طوبرم  ینامیـشپ  هدـمع  درواین ـ  راب  هب  ینامیـشپ  دـشاب و  ام  تداعس 

یهاگ مینک . فرطرب  ار  نآ  عناوم  مه  داد و  ماجنا  ار  راک  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  مینادـب  مه  تسا ، دنمـشزرا  بوخ و  راـک  نیا  هک  مینادـب 
راک دراذگ  یمن  یعناوم  لمع  عقوم  یهاگ  اما  تسا ؛ مهارف  شیبو  مک  مه  نآ  ماجنا  لیاسو  تسا و  دیفم  بوخ و  يراک  دناد  یم  ناسنا 

زا دـهد  ماجنا  ار  راـک  نیا  رگا  دـنک  یم  ناـمگ  ًـالثم  تسا ؛ ناـسنا  دوخ  ینورد  عناوم  لوا  عون  تسا ؛ هنوگ  دـنچ  عناوم  نیا  دوش . ماـجنا 
بسانم يراک  يارب  ناسنا  تاساسحا  فطاوع و  یتقو  ًالومعم  دنک . لمحت  ار  اه  جنر  زا  یضعب  دیاب  ای  دوش و  یم  مورحم  اه  تذل  یضعب 

مود عون  دوش . یم  ادیپ  راک  ماجنا  يارب  ینورد  یعنام  دشاب  وا  میمصت  دض  رب  ناسنا  تاساسحا  یتقو  اما  دریگ ؛ یم  میمـصت  عیرـس  دشاب ،
یم رثا  نوریب  زا  عنام  نیا  دهد . ماجنا  ار  يریخ  راک  هک  دنوش  یم  عنام  ندرک ، هرخـسم  اب  ناسنا  نایفارطا  ًالثم  تسا ؛ ینوریب  یناسنا  عناوم 
عنام یعیبطریغ  یثداوح  ای  يرامیب  ًالثم  دنک . یم  فرـصنم  راک  ماجنا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاهدـماشیپ  تالکـشم و  موس  عون  دراذـگ .
نیا لباقم  رد  میوش و  هدامآ  عناوم  نیا  اب  هلباقم  يارب  دیاب  دریگ ، ماجنا  دیاب  يراک  هک  میداد  صیخـشت  رگا  نیاربانب  دوش . یم  راک  ماجنا 
رگا تسا و  یناوهـش  تالیامت  یهاگ  ینورد  لماع  تسا . ربص » ، » تمواقم نیا  مسا  مینک . تمواقم  تالکـشم  ینوریب و  ینورد ، لـماوع 

. تسا ربص  زا  یقادصم  نیا  تشاذگ  اپ  تالیامت  نیا  يور  ناسنا 

تعاط رد  ربص  هکرعم  داهج ،

رادـیب بش  همین  دـمآ  یم  شباوخ  هک  نیا  اب  یـسک  رگا  ًالثم  میناد ؛ یمن  لماوع  نیا  ربارب  رد  تمواقم  هب  ار  ربص  ًالومعم  تارواحم  رد  ام 
نیا یلو  دناد ؛ یمن  ربص  یـسک  ار  نیا  الومعم  دهدن ، تسد  زا  ار  بش  زامن  ندـناوخ  تصرف  ات  تسـش  ار  شتروص  تسد و  ًاروف  دـش و 

ینانمـشد لباقم  رد  ام  زورما  تسا . گنج  نادیم  رد  نانمـشد  لباقم  رد  ربص  ربص ، نیا  نشور  قادصم  تسا . ِۀَعاَّطلا  َدـْنِع  ٌْربَص  قادـصم 
دننک یم  نامگ  یخرب   5. ْمُِکنیِد نَع  ْمُکوُّدُرَی  َیَّتَح  ْمُکَنُوِلتاَُقی  َنُولاَزَی  َالَو  دنتسه ؛ ناتنید  نمشد  نانیا  دیوگ : یم  نآرق  هک  میا  هتفرگ  رارق 

شزاس و هیحور  زا  یـشان  نیا  تسا . لح  ام  لکـشم  رگید  دوش  نیمأت  ناش  يداـصتقا  عفاـنم  رگا  دـنهاوخ و  یم  ار  اـم  تفن  طـقف  اـه  نیا 
يارب دنزادنایب . رطخ  هب  ار  دوخ  دهاوخ  یمن  دننک و  یگدنز  تحار  دـنهاوخ  یم  دارفا  نیا  تسا . یبلط  تیفاع  شتقیقح  هک  تسا  یلدزب 
یمن ردرس  تسایس  زا  امش  : » دنیوگ یم  دننک  یم  باطخ  یـسانشن  کمن  تریغ و  یب  دارفا  ار  اه  نآ  هک  مدرم  لباقم  رد  دوخ  راک  هیجوت 

هشقن و دـیاب  هتبلا  میتسیایب . هنادرم  هک  تسا  نیا  ربص  تسا . ربص  دـض  نیا  دوش »! عفر  اهرطخ  ات  مینک  شزاس  اکیرمآ  اب  دـیاب  اـم  دـیروآ .
زا ار  مدآ  هک  تسا  یلماوع  اه  نیا  مینک . یتسـس  یلبنت و  دیابن  میهد  ماجنا  ار  يراک  دیاب  میدـیمهف  هک  اج  نآ  یلو  میـشاب ؛ هتـشاد  ریبدـت 
راک دراو  هشقن  فدـه و  نودـب  الاو  دـشاب ، هدـش  تباث  فیلکت  هک  تسا  ییاج  رد  ام  ثحب  دـینکن  شومارف  دراد . یم  زاب  فیلکت  ماـجنا 
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، ادخ رما  تعاطا  يارب  دـیاب  ام  مُْهنِم 6  ُهَنوُِطْبنَتْـسَی  َنیذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْولو  تسین . یلوقعم  راـک  ندـش 
زا يرایـسب  یلو  دـشاب ؛ لوبقم  ناش  رذـع  مه  ربمغیپ  ادـخ و  شیپ  ًاعقاو  یناسک  تسا  نکمم  یهاـگ  هتبلا  . میـشاب هداـمآ  رما  یلو  ربمغیپ و 
اب مه  نانبل  نیطـسلف و  مدرم  تسا . یلبنت  یبلط و  تیفاع  هیحور  نامه  شتلع  دـننک  یم  يریگ  هناـهب  یـشارت و  رذـع  هک  یناـسک  تاـقوا 

گنهرف هب  تمواقم  گنهرف  تسا و  تمواـقم  ناـشتاجن  هار  اـهنت  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  هیلع  هللا  ناوضر  ماـما  ترـضح  ياـهدومنهر 
: دـیوگ یم  نآرق  هک  يربـص  ناـمه  تسا ؛ ربـص  مه  نیا  تسا . ناـنبل  هللا  بزح  راعـش  نوـنکا  هک  دـش  لیدـبت  اـه  نآ  ناـیم  رد  يدـیدج 

. دینک تمواقم  لمحت و  ار  اه  یتخس  ناتقح  قاقحا  يارب  امش  ینعی  ِْربَّصلِاب ؛ اْوَصاََوتَو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاََوتَو 

تعاط رد  ربص  زا  یقادصم  غیلبت ،

شور حیحـص و  قطنم  اب  دورب و  یـسک  رگا  دنا و  غیلبت  جاتحم  هک  دنتـسه  یمدرم  یتقو  تسا . نید  غیلبت  نادـیم  ربص  نیا  رگید  قادـصم 
ًانئمطم دش . نادیم  دراو  درک و  لمحت  ار  هار  نیا  یتخـس  دـیاب  دـنریذپ ، یم  ریثأت  دـنک  غیلبت  ار  نید  اه  نآ  يارب  دنـسپ  لقع  دنـسپادخ و 

ینعی دوب ؛ يا  هدیدع  تالکشم  غیلبت  يارب  ًاقباس  درک . لمحت  ار  بسانمان و ...  ياهراتفر  یگنشت ، یگنسرگ ، دیاب  یهاگ  دراد و  تمحز 
زا نآلا  هک  ناـیاقآ  زا  یکی  تسا . هدـش  مک  یلیخ  تالکـشم  نیا  زورما  هللادـمحلا  دوب . داـهج  هب  نتفر  يا  هدـع  يارب  غیلبت  هب  نتفر  ًاـعقاو 

مرحم ههد  رد  یناتسمز  لصف  دنتفگ : یم  دندوب ـ  یفورعم  سردم  مق  رد  مه  تقو  نآ  هتبلا  دندوب ـ  ناوج  یتقو  دنتـسه  مق  گرزب  عجارم 
عـضو درکن . توعد  هناخ  هب  ار  ام  سک  چیه  یتح  دشن و  يراکمه  هب  رـضاح  سک  چیه  یلو  متفر . يا  هداتفارود  ياتـسور  هب  غیلبت  يارب 

. دوب نیا  ملاع ) یعیش  روشک  اهنت   ) ناریا یمالسا  روشک  قطانم  زا  يرایسب  رد  بالقنا  زا  لبق  نامز  رد  غیلبت 

تمواقم ياه  نادیم 

رد تمواقم  ۀَیِـصْعَْملا ) ِنَع  ٌْربَص   ) لوا شخب  تسا : هدـش  دـیکأت  اه  نآ  يور  تایاور  رد  هک  تسا  یـشخب  هس  نامه  تمواـقم  نیا  لـحم 
اب هک  ینوریب  ياه  ناسنا  لـباقم  رد  ینورد و  لـماوع  ناونع  هب  ناطیـش  سفن و  لـباقم  رد  دـیاب  اـج  نیا  رد  تسا . ناطیـش  سفن و  لـباقم 

مود شخب  رد  درک . تمواقم  ینوریب  یناسنا  لماوع  ناونع  هب  دـنروآ ، یم  راشف  ناسنا  هب  یهاوخرطاخ  تقافر و  اب  اـی  رخـسمت ، دـیدهت و 
رد بجاو و  فیلاکت  دیاب  لوا  هجرد  رد  هتبلا  دشاب ؛ يدج  فیلکت  ماجنا  ماقم  رد  دراذگب و  رانک  ار  یلبنت  دیاب  ناسنا  ِۀَعاَّطلا ) َدـْنِع  ٌْربَص  )

یگدنز هک  مینادب  دـیاب  ِۀَبیِـصُْملا ) َدـْنِع  ٌْربَص   ) موس شخب  رد  درک . تیاعر  لضفالاف  لضفالا  تروص  هب  ار  بحتـسم  فیلاکت  مود  هجرد 
ْدََقل تسا : هدومرف  مه  شدوخ  نیا  زا  رتالاب  تسا ؛ یتخـس  اب  مأوت  هک  تسا  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  اـیند  ادـخ  تسین . یتخـس  نودـب  اـیند 

اه تمحز  هچ  ردام  کی  ةدباکم .»  » دوش یم  اه  نآ  لباقم  رد  تمواقم  اه و  یتخس  نیمه  ینعی  جنر ؛ ینعی  دَبَک  ؛7  ٍدَبَک ِیف  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ 
ملف اینّدلا  یف  هنوبلطی  سانلا  ۀّنجلا و  یف  ۀحاّرلا  تعضو  ّینإ  : » تسا هدمآ  یـسدق  یثیدح  رد  دوش . گرزب  دلوتم و  يدازون  ات  دشکب  دیاب 

اج نیا  رد  تهج  یب  ام  دنبای ». یمن  اذل  دندرگ ؛ یم  شلابند  هب  ایند  رد  مدرم  یلو  ما ؛ هداد  رارق  تشهب  رد  ار  شیاسآ  نم  ادـبأ ؛ اهودـجی 
نودب یمهم  راک  چیه  هک  دهد  یم  ناشن  مه  هبرجت  الب ». زا  هدیشوپ  تسا  يا  هناخ  اج  نیا  ؛8  ۀفوفحم ءالبلاب  راد  . » میتسه یتحار  لابند  هب 
تمحز دـیاب  يویند  تاماقم  یتح  یماـقم ، ره  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـنک  نیقلت  شدوخ  هب  دـیاب  ناـسنا  سپ  دـسر . یمن  ییاـج  هب  یتخس 

اوسر يدوز  هب  درادن و  یماود  دنروایب  تسد  هب  يزیچ  کلک  يزاب و  هقح  اب  مه  یناسک  رگا  دوش . یمن  رـسیم  جنگ  جـنر  هدربان  دیـشک .
بلاج هتکن  دشاب  شکالب  نادرم  هویـش  یقـشاع  تسود  هب  هار  دربن  معنت  هدرورپزان  دننک . یم  ادیپ  ترفن  اه  نآ  زا  مه  مدرم  دـنوش و  یم 

تالامک يونعم و  روما  نیرتهب  بسک  رد  یـساسا  یـشقن  هکلب  تسا ، ناسنا  يویند  ياهراک  رد  تیقفوم  ثعاب  اهنت  هن  ربص  هک  تسا  نیا 
. تسا ربص »  » یتیقفوم ره  بسک  طرش  هک  میمهف  یم  نآرق  تایآ  رب  يرورم  اب  دراد . ناسنا  شنیرفآ  فده  هب  طوبرم  روما  مامت  یناسنا و 
اه نآ  هب  ادخ  دـعب   9. ٍرْدَِبب ُهّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََقلَو  درک ؛ زوریپ  نمـشد  رب  یگنج  گربوزاس  نودب  ار  هنهرباپ  هدع  نامه  ادـخ  ردـب  گنج  رد 
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نِّم مُکُوتْأَیَو  ْاوُقَّتَتَو  ْاوُِربْصَت  نِإ  یََلب  میتسرف ؛ یم  امـش  کمک  هب  ار  هکئالم  اـم  دـیتشاد  يدوبمک  رگا  دـینک  تمواـقم  امـش  هک  داد  هدـعو 
يرای ار  امش  هک  دندوب  دادعت  نیمه  ادخ  هکئالم  طقف  دینکن  نامگ  ؛10  َنیِمِّوَسُم ِۀَِکئآلَْملا  َنِّم  ٍفالآ  ِۀَسْمَِخب  مُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی  اَذ  ْمِهِرْوَف َهـ

امـش کمک  هب  مه  کَلَم  رازه  جـنپ  ات  ام  دوب  يدوبمک  زاب  دـیتشاد و  اوقت  ربص و  رگا  اما  دـندرک ؛ لـح  ار  امـش  لکـشم  اـه  نیا  دـندرک .
ترـضح ناتـساد  هب  يویند  ياـه  تیقفوم  بسک  يارب  زین  و  ْاوُقَّتَتَو .) ْاوُِربْـصَت  نِإ   ) تسا اوقت »  » و ربـص »  » شطرـش یلو  داتـسرف . میهاوـخ 

دیشاب هتـشاد  تمواقم  ربص و  اوقت و  رگا  ؛11  َنِینِـسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهّللا َال  َّنِإَف  ِْربِْصیَو  ِقَّتَی  نَم  ُهَّنِإ  : » دیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  فسوی 
يویند رجا  نیا  تشاد . هانگ  لباقم  رد  هک  دوب  يربص  ببس  هب  دیسر  نآ  هب  فسوی  ترـضح  هک  یماقم  دنک ». یمن  عیاض  ار  ناترجا  ادخ 

رد مه  ایند و  رد  مه  يزوریپ  طرش  هک  تسا  هدش  هراشا  نومضم  نیا  هب  هیآ  دنچ  رد  تسا . نشور  شفیلکت  هک  مه  وا  يورخا  رجا  دوب و 
دعب دشاب و  شا  یعرش  هفیظو  مهف  لابند  هب  هک  دشاب  هتشاد  ار  هیحور  نیا  ناسنا  هک  نیا  ینعی  اوقت  تسا . ربص  اب  اوقت  ندوب  مأوت  ترخآ ،

. دنک تمواقم  نمشد  لباقم  رد  ادخ  رب  لکوت  اب  مه  دعب  دنک . تعاطا  رما  یلو  ربمغیپ و  ادخ ، زا  ینعی  دنک ؛ لمع  نآ  هب  مهف ، زا 

تسوا بناج  زا  اهنت  يزوریپ ،

ِهّللا ِدنِع  ْنِم  َّالِإ  ُرْـصَّنلا  اَمَو  ِِهب  مُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتلَو  ْمَُکل  �يَرُْـشب  َّالِإ  ُهّللا  ُهَلَعَج  اَمَو  دـیامرف : یم  دومرف  هراشا  ردـب  گنج  هب  هک  یتایآ  همادا  رد 
يارب نیا  دندرک . زوریپ  ار  امش  ناگتشرف  دینکن  نامگ  اما  دیدش ؛ زوریپ  امش  میداتسرف و  امش  يرای  هب  ار  ناگتـشرف  ام  ؛12  ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا 

رد دیابن  دشاب . ادـخ  تسد  هب  طقف  دـیاب  نمؤم  مشچ  تسا  میکح  ياناوت  دـنوادخ  بناج  زا  اهنت  يزوریپ  هنرگو ، دوب ؛ امـش  بلق  شمارآ 
ياهورین اب  هچرگ  رگید ، هار  زا  ادـخ  دـشاب  يدوبمک  رگا  تروص  نیا  رد  دـسرتب . يزیچ  زا  دـیابن  زین  دـنک و  یهاـتوک  شا  هفیظو  ماـجنا 

تسد هب  يرای  يزوریپ و  لصا  هکلب  تساه ؛ نآ  تسد  هب  راک  مینک  نامگ  دیابن  دتـسرف  یم  مه  یبیغ  يورین  رگا  دنک . یم  ناربج  یبیغ ،
هللا یلـصو  دنک . تیبرت  یمدرم  نینچ  دهاوخ  یم  مالـسا  دشابن . مه  هکئالم  رب  ناتلکوت  یتح  دشاب ؛ ادخ  تسد  هب  ناتمـشچ  امـش  تسوا .

. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع 

اه تشون  یپ 
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ریگارف یتحلصم  فورعم ، هب  رما 

؛1 ۀَّماَعْلِل ًۀَحَلْصَم  ِفوُرْعَمْلاِب  َرْمَأْلا  َو 

؛ ۀَّماَْعِلل ًۀَحَلْـصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  َو  : » دـنیامرف یم  ترـضح  هک  میدیـسر  ترابع  نیا  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  زا  ثحب  رد 
میا و هدرک  تبحص  يا  هسلج  دنچ  عوضوم  نیا  هرابرد  ًالبق  ام  درک ». بجاو  مدرم  مومع  حالـص  رطاخ  هب  ار  فورعم  هب  رما  لاعتم  يادخ 

ضرع يا  هلمج  دنچ  ترابع  نیا  ءاضتقا  دح  رد  اج  نیا  رد  اذل  تسا . هدش  پاچ  هضیرف » نیرت  گرزب   » ناونع تحت  تاسلج  نآ  ثحابم 
. منک یم 

یقیقح تحلصم  ادخ ؛ هب  برق  تامدقم 
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الثم دراد . یفارحنا  ییاهدربراک  هاگ  تسرد و  ياهدربراک  هاگ  هملک  نیا  دور . یم  راک  هب  دایز  ام  یفرع  تارواحم  رد  تحلـصم »  » هملک
هعیش یمالک  دیاقع  زا  تسانعم ؟ هچ  هب  تحلصم  ًالصا  زیمآ ! تحلصم  غورد  دنیوگ  یم  دشاب  هتـشاد  يا  هدیاف  هک  یغورد  ره  هب  یـضعب 

هدش و بجاو  هتـشاد  تحلـصم  هک  يروما  تسا . دسافم  حلاصم و  عبات  هدـش  عیرـشت  عرـش  رد  هک  یمارح  بجاو و  ماکحا  هک  تسا  نیا 
دیاب تحلـصم  هک  نیا  تسام . ینید  گنهرف  رد  تحلـصم ، لامعتـسا  دروم  نیرت  عیاش  نیا  تسا . هدش  میرحت  هتـشاد  هدـسفم  هک  يروما 
لابند هب  ناشترطف  ياضتقا  ساسارب  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یـضرف  شیپ  کـی  ددرگ ، باـنتجا  دـیاب  هدـسفم  زا  دوش و  نیمأـت 
ًاتیاهن هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دراد  تسود  ار  يزیچ  هک  یـسک  ره  دـنک . نیمأـت  ار  ناـش  ییاـهن  لاـمک  تداعـس و  هک  دـندرگ  یم  یفدـه 

نیب یلـصا  فالتخا  دـنراد و  فـالتخا  مه  اـب  یلیخ  فدـه  باـختنا  رد  اـیند  مدرم  دـنک . یم  نیمأـت  شیارب  ار  یتعفنم  یتذـل و  یلاـمک ،
. دسرب يدبا  تداعـس  هب  ات  دنک  شالت  دیاب  ملاع  نیا  رد  ناسنا  دنیوگ : یم  دنراد و  لوبق  ار  داعم  لصا  نینیدتم  تسا . نیدحلم  نینیدتم و 
تباث و یـشوخ  لابند  هب  هکلب  میهاوخ ؛ یمن  ار  تقوم  دودـحم و  ِیـشوخ  هافر و  یلو  میتسه ، یـشوخ  هافر و  لابند  هب  هرطفلاب  اـم  هچرگ 

َنیِذَّلا اَّمَأ  َو  راَّنلا ...  یِفَف  اوُقَـش  َنیذَّلا  اَّمَأَـف  : » دـیامرف یم  مه  نآرق  تسا . تداعـس  شمـسا  هک  تسا  یتـقیقح  ناـمه  نـیا  میتـسه . یمئاد 
نیا دوب ». دنهاوخ  منهج  لها  ًاتیاهن  دنا  تواقش  لها  هک  یناسک  تشهب و  لها  ًاتیاهن  دنشاب  تداعـس  لها  هک  یناسک  ؛2  ِۀَّنَْجلا یِفَف  ْاوُدِعُس 

، تسین تداعـس  دـشاب  ینالوط  ياه  يرامیب  ناشلابند  هب  هک  تقوم  ياه  یـشوخ  میدرگ . یم  يدـبا  تباث و  ياه  یـشوخ  لابند  اـم  ینعی 
یتقیقح ینعی  تسا ؛ مأوت  ناسنا  ییاهن  لامک  اـب  یقیقح  تداعـس  نآ  هک  هدـش  تاـبثا  یلقع  ياـه  ثحب  رد  ردـخم . داوم  هب  داـیتعا  لـثم 

. دسر یمن  يدبا  تداعس  هب  تسا  هدیسرن  ییاهن  لامک  هب  ناسنا  ات  دوش و  ناسنا  ییاهن  لامک  بجوم  هک  دوش  یم  يدبا  تداعـس  بجوم 

. تسا یتخبشوخ  هب  ندیسر  میهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  همه  زا  نامدصق  میتسه و  يدبا  تداعس  نآ  هب  ندیسر  يارب  شالت  لاح  رد  ام 
نآ هب  هک  میهد  ماجنا  ار  راک  نآ  ام  هک  تسا  هتسیاش  ینعی  تسا ؛ تحلصم  ياراد  تسا  تداعـس  هب  ندیـسر  بجوم  ًاتقیقح  هک  هچنآ  ره 

داعم هب  هک  مدرم  همه  اما  تسا . يدبا  تداعس  هب  ندیسر  هلیسو  هک  یتقیقح  زا  تسا  ترابع  ناسنا  يارب  یقیقح  تحلصم  میـسرب . فده 
یمن ماجنا  يدـبا  تداعـس  يارب  ار  ناشیاهراک  همه  دنتـسین و  نآ  دای  هب  هشیمه  دـنراد  داـقتعا  داـعم  هب  هک  مه  ییاـهنآ  دـنرادن و  داـقتعا 

یم حیجرت  ار  ایند  یگدنز  امش  ؛3  اَْینُّدلا َةاَیَْحلا  َنوُِرثُْؤت  َْلب  : » دیامرف یم  مه  نآرق  دنراد . يویند  يدام و  فادها  مدرم  مومع  ینعی  دـنهد ؛
هک تسا  يرما  ره  تحلـصم  رظنم  نیا  زا  دنک . یم  ادـیپ  يرت  ماع  يانعم  عرـشتمریغ  مدرم  فرع  رد  تحلـصم  هک  تسور  نیا  زا  دـیهد ».
رد ار  یتخبشوخ  ًالومعم  اه  ناسنا  يویند . ياه  تداعس  نیمه  هاوخ  دشاب و  یقیقح  تداعس  فده  هاوخ  دشاب . فده  هب  ندیـسر  هلیـسو 

تسا نکمم  تسا  فلتخم  فادها  نوچ  دنناد و  یم  تحلصم  ار  نآ  دوش  ایند  یتخبشوخ  بجوم  هچ  ره  دننک و  یم  وجتـسج  ایند  نیمه 
نآ میراد و  یقیقح  تحلـصم  کی  ام  سپ  دشاب . هتـشادن  تحلـصم  يرگید  رظن  رد  یلو  دشاب ، هتـشاد  تحلـصم  رفن  کی  رظن  رد  يراک 

دنراد يویند  فادها  مدرم  ًالومعم  نوچ  ماع  حالطـصا  کی  رد  دناسر و  یم  ادـخ ) هب  برق   ) يدـبا تداعـس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ 
هک یـسک  يارب  نتفگ  غورد  ًالثم  تحلـصم . دوش  یم  وا  يارب  رما  نآ  دناد  یم  مزال  ار  هچ  ره  شدوخ  فده  هب  ندیـسر  يارب  یـسک  ره 

تفرـشیپ يارب  هک  یـسک  ًالثم  دنراد . طسوتم  تحلـصم  لاعفا  یخرب  زیمآ ! تحلـصم  دوش  یم  تسا  نارگید  رـس  نتـشاذگ  هالک  شفده 
يارب همدـقم  ندـش  ملاع  رگا  لاح  دوش ؛ یم  بوسحم  طـسوتم  تحلـصم  وا  يارب  رفـس  نیا  عقاو  رد  دـنک  یم  رفـس  تبرغ  هب  شلیـصحت 

قادصم دشاب  ایند  ندش  ملاع  زا  فده  رگا  ّالا  دسرب و  یقیقح  تحلـصم  هب  دناوت  یم  دشاب  ادخ  ياضر  يدـبا و  تداعـس  نآ  هب  ندیـسر 
عفن و همدـقم  کی  یهاگ  دـنراد . محازت  مه  اب  همدـقم  ود  هک  تسا  یئاـج  تحلـصم  رگید  دربراـک  دوب . دـهاوخ   4 َةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  َرِـسَخ 

یم هسیاقم  ود  نآ  نیب  دنتـسه  یجنـس  تحلـصم  لها  هک  یناسک  اج  نیا  رد  دراد . يرگید  ررـض  عفن و  مه  رگید  همدـقم  دراد و  يررض 
یم راک  هب  دراوم  نیا  رد  تحلـصم » صیخـشت   » حالطـصا دناسر . یم  فده  هب  ار  اه  نآ  رتدوز  دراد و  يرتشیب  عفن  مادک  دننیبب  ات  دـننک 

. دور

ریگارف تلحصم  اب  يا  هضیرف 
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يارب هک  دراد  دوجو  یتاعیرشت  لاعتم  يادخ  تاعیرشت  نایم  رد  یعامتجا . تحلـصم  یهاگ  تسا و  یـصخش  تحلـصم  یهاگ  تحلـصم 
رما نیا  تسا . رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » تسا هتـسجرب  یلیخ  هک  يرما  نآ  تاعیرـشت ، نـیا  ناـیم  رد  دراد . تحلـصم  مدرم  موـمع 

هلأسم نیا  رب  تایاور  نآرق و  رد  يردق  هب  دنا . هدرک  دیکأت  نآ  يور  نایدا  همه  مه  تسا و  ناسنا  ترطف  ياضتقم  مه  هک  تسا  یتقیقح 
َنیِذَِّلل َنِذُأ  دـیامرف : یم  دـش  عیرـشت  یعافد  داهج  يارب  راـب  نیلوا  هک  يا  هیآ  رد  دوش . یم  هدز  تهب  ًاـعقاو  ناـسنا  هک  تسا  هدـش  دـیکات 

ِنَع اْوَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأَو  َةاَکَّزلا  اَُوتآَو  َةاَلَّصلا  اُوماَقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَّم  نِإ  َنیِذَّلا  ٌریِدََقل ...  ْمِهِرْصَن  یَلَع  َهَّللا  َّنِإَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاَُقی 
؛ دنهد یم  تاکز  دعب  دنراد ؛ یم  اپ  هب  ار  زامن  لوا  دننک  ادیپ  تردـق  رگا  هک  دـنک  یم  يرای  ار  یناسک  ادـخ   5. ِرُومُْألا ُۀَِبقاَع  ِهَِّللَو  ِرَکنُْملا 

. دننک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دعب 

؟ ارچ فورعم ؛ هب  رما  یگنر  یب 

هب رما  هب  تبـسن  نآرق  تادـیکأت  نیا  اـب  هک  تسا  نیا  نآ  تسین و  نشور  ناـم  يارب  نآ  باوـج  هک  تسه  یلاؤـس  اـم  زا  یلیخ  نـهذ  رد 
مینیب یم  ار  رفن  دنچ  ای  مینک  یم  فورعم  هب  رما  راب  دنچ  بش  ات  حبص  زا  ام  درادن ؟ يروهظ  یلیخ  ام  هعماج  رد  هضیرف  نیا  ارچ  فورعم ،

هـضیرف نیا  هب  دهاوخب  مه  یـسک  رگا  ارچ  تسا ؟ نید  تایرورـض  زا  یکی  هضیرف  نیا  هک  میرادن  لوبق  ام  ایآ  دـننک ؟ فورعم  هب  رما  هک 
هک تسا  نیا  هلأـسم  مـیا ؟ هدـناوخن  نآرق  رگم  میتـسین ؟ ناملـسم  اـم  رگم  دریگ ؟ یم  رارق  تساوخزاـب  دروـم  مدرم  فرط  زا  دـنک  لـمع 

تـسرد ار  هک  يراـک  ره  يا  هعماـج  ره  رد  یـسک  ره  هک  تسین  روـط  نیا  تـسا . هعماـج  رب  مکاـح  گـنهرف  عباـت  یعاـمتجا  ياـهراتفر 
یمومع راکفا  فالخرب  دننک و  انـش  بآ  ریـسم  فالخرب  دنناوت  یم  زاتمم  یلیخ  دارفا  دـهد . ماجنا  دـناوتب  یتحار  هب  دـهد  یم  صیخـشت 

. دنوش یم  نونج و ...  هب  مهتم  ًابلاغ  مه  دارفا  هنوگ  نیا  دنرادرب . یمدق  ای  دنـسیونب  یبلطم  دـننزب ، فرح  هعماج  رب  مکاح  گنهرف  مدرم و 
دارفا دنیوگ : یم  اذل  دندنـسپ . یمن  مدرم  هک  دهد  ماجنا  ار  يراک  ناسنا  هک  دهاوخ  یم  يوق  هدارا  یلیخ  دندوب . روط  نیمه  مه  ایبنا  همه 

. تسا هعماج  رب  مکاح  یشزرا  هاگتسد  زا  رثأتم  مه  ام  یناور  تالاح  یعیبط  روط  هب  دنتسه . هعماج  رب  مکاح  گنهرف  زا  رثأتم  هعماج 

برغ گنهرف  نفعت  ریثأت 

یمن ناششوخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  مدرم  ارچ  تسا ؟ هدش  هنوگ  نیا  ام  هعماج  یـشزرا  هاگتـسد  ارچ  هک  دوش  یم  لاؤس  لاح 
یمالـسا گنهرف  اـم  گـنهرف  تسا و  هدـش  عقاو  برغ  يداـحلا  گـنهرف  ریثأـت  تحت  اـم  گـنهرف  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  باوج  دـیآ ؟

هک تسا  هدـش  حرطم  اه  شزرا  قالخا و  هفـسلف  رد  یبتاکم  تسا و  هتفر  لاؤس  ریز  اه  شزرا  همه  نیمز  برغم  رد  زورما  تسین . صلاخ 
، فاصنا لثم  میناد  یم  بوخ  ام  هک  يروما  نیا  ًالـصا   » هک دـنا  هدـش  دـقتعم  یفورعم  نافوسلیف  دـنک . یم  بجعت  دونـش  یم  ناـسنا  یتقو 
هچ تسا . رتهب  نآ  مییوگب  روز  میناوتب  هچ  ره  تسا . توق  هب  اه  شزرا  هشیر  تقیقح  رد  یلو  تسا ؛ فعـض  قالخا  اه  نیا  ینابرهم و ... 

شزرا همه   » هک تسا  دقتعم  یقالخا  فورعم  بتاکم  زا  یکی  هرخالاب  و  دنک »!؟ تمدخ  نارگید  هب  دشاب و  نابرهم  دیاب  مدآ  هتفگ  یسک 
یطیارـش رگید  ینامز  رد  تسا . بوخ  نیا  دنیوگ : یم  دننک و  یم  قفاوت  مه  اب  يرما  رـس  رب  یتلم  کی  ینامز  ره  رد  تسا . يدادرارق  اه 

هب تسا و  يدادرارق  يرما  رما ، نیا  هکلب  درادـن ؛ دوجو  دـب  بوخ و  يارب  یتباـث  كـالم  کـی  دـب . دوش  یم  رما  نیمه  هک  دـیآ  یم  شیپ 
؛ دوش كرت  دیاب  هشیمه  ًامتح  دنناد  یم  دب  مدرم  هک  ار  يزیچ  مییوگب : میـشاب و  دیقم  یلیخ  دـیابن  ام  نیاربانب  دـنک . یم  رییغت  نامز  رورم 
: دنیوگ یم  تسا . يدازآ »  » تسا لوبق  دروم  زیچ  همه  زا  شیب  برغ  يایند  رد  زورما  هک  یشزرا  نآ  دوش »! دم  اه  نیمه  ادرف  دیاش  نوچ 
هک تسا  نیا  نآ  دراد و  ءانثتـسا  کی  طقف  تسا . شزرا  نیرتـالاب  نیا  دـهد . ماـجنا  دـهاوخ  یم  شلد  يراـک  ره  سک  ره  ینعی  يدازآ  »

یناوارف نارادفرط  هک  تسا  هدـش  انب  یعامتجا  یـسایس و  یقالخا ، ییاه  هفـسلف  ساسا  نیا  رب  نیمه »! دـش ، نارگید  يدازآ  محازم  دـیابن 
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یم هک  تسا  هدـش  دـیلوت  تلود  هفیظو  نییعت  يارب  یـسایس  هفـسلف  کی  اج  نیا  زا  دـنوش . یم  سیردـت  یبرغ  ياـه  هاگـشناد  رد  دراد و 
دیاب ییاج  نآ  طقف  سیلپ  درادـن . يرگید  هفیظو  چـیه  دـنک و  يریگولج  اه  ینماان  تازواجت و  زا  هک  تسا  نیمه  تلود  هفیظو  : » دـیوگ

دایعا و رد  ًاصوصخم  دـنهد  ماجنا  ماع  ألم  رد  دنتـساوخ  هک  يرگید  راک  ره  مدرم  اما  دـتفایب ؛ رطخ  هب  مدرم  لام  ناج و  هک  دـنک  تلاخد 
ام هب  مک  مک  ییامنیـس و ...  ياه  ملیف  تالاقم ، همانزور  هراوهام ، نویزیولت ، ویدار ، هلیـسو  هب  گنهرف  نیا  جوم  درادـن »! یعنام  اه  نشج 

شزرا نیرتالاب  فورعم و  هب  رما  ام  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  هدیسر  اج  نآ  هب  راک  هدرک و  رثا  مه  ام  رد  جیردت  هب  هاوخان  هاوخ  هدیسر و  مه 
شزرا نیرتالاب  : » دـنیوگ یم  دـنک  لمع  هضیرف  نیا  هب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  هب  دوش و  یم  هدرمـش  اـهراک  نیرت  تشز  زا  میناد  یم  اـه 

ياه هناسر  هلیـسو  هب  یتقو  تسا . نیمز  برغم  رب  مکاـح  گـنهرف  نیا  ینک »!؟ تلاـخد  نارگید  يدازآ  رد  یهاوخ  یم  وت  تسا . يدازآ 
دیتاسا دوش و  یم  سیردت  مه  ام  ياه  هدکـشناد  رد  دیآ ، یم  مه  ام  یـسرد  ياه  باتک  رد  دـنک ، یم  تیارـس  ام  هعماج  ام و  هب  فلتخم 

نآ يوب  هرخالاب  اما  میا ؛ هدشن  روط  نآ  زونه  ام  هللادمحلا  هتبلا  دوشب ؟ تسه  هک  نیا  زا  ریغ  هجیتن  دـیراد  راظتنا  ایآ  دـننک ، یم  هیجوت  مه 
. هدن ماجنا  ای  هدب  ماجنا  ار  راک  نالف  دیوگب  یسک  هب  دناوت  یمن  تحار  ناسنا  اذل  تسا ؛ هدیسر  مه  ام  هعماج  هب  گنهرف 

هفیظو اما  و 

کی ای  تسا  یصاخ  هورگ  هفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ  تسیچ ؟ اه  ناملسم  هفیظو  طیارش  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رگید  لاؤس 
هب رما  دور  یم  ناـمگ  هک  يدراوم  اـما  تسا ؛ ماـع  يا  هفیظو  هزور  زاـمن و  لـثم  هضیرف  نیا  هک  میناد  یم  اـم  همه  تسا ؟ یموـمع  هفیظو 
یم صخـشم  ار  یـصاخ  هورگ  دراوم  نیا  يارب  مه  مایالا  میدق  زا  دشاب . مکاح  نذا  هب  دـیاب  دوش  یم  رجنم  ینماان  يریگرد و  هب  فورعم 

روما اهراک  لیبق  نیا  هب  و  بستحم ، دارفا  نیا  هب  قباس  ياه  نامز  دنشاب . مولعم  ات  دندرک  یم  نییعت  ناشیارب  مه  یسابل  عون  کی  دندرک و 
نآ يارب  یفیاظو  هدش و  حرطم  ایند  ياهروشک  همه  رد  سیلپ  یماظتنا و  يورین  هلأسم  نردم  نارود  نیا  رد  هرخالاب  و  دنتفگ . یم  هبـسح 

. تسا هدیدرگ  نییعت 

ناملسم سیلپ  هفیظو 

قرف ای  تسا  یکی  دـنک  یم  نیعم  سیلپ  يارب  رفک  ماظن  هک  یفیاظو  نآ  اب  سیلپ  فیاظو  یمالـسا  ماظن  رد  ایآ  هک  تسا  نیا  رگید  لاؤس 
تلاخد يرگید  راک  رد  دیابن  دوش  یم  رجنم  ینماان  هب  هک  يروما  هتفای و  نامزاس  مئارج  رد  زج  هب  سیلپ  : » دـنیوگ یم  یـضعب  دـنک ؟ یم 

یبرغ گنهرف  هاگدید  نامه  داقتعا  نیا  درادن »! یماظتنا  يورین  هب  یطبر  راک  نیا  درک و  یگنهرف  راک  دـیاب  طقف  يدرف  لئاسم  رد  دـنک .
!« دنک تلاخد  دوش  یمن  طوبرم  تینما  هب  هک  يرما  رد  دیابن  سیلپ  تسا و  تینما  ظفح  طقف  یماظتنا  يورین  هفیظو  : » دیوگ یم  هک  تسا 

لوبق ار  نآ  ًالصا  اه  یبرغ  ای  اه  ناملـسم  ریغ  هک  تسین  روط  نیا  فورعم  هب  رما  هلأسم  هتبلا  دوش . ظفح  مدرم  يدازآ  رتشیب  ره  دیاب  ینعی 
تیاعر نابایخ ، ندوب  زیمت  لثم  دـندیقم ، یلیخ  روما  یـضعب  هب  اـه  نآ  دـنراد . یفورعم  هب  رما  ناـشدوخ  يارب  مه  اـه  نآ  دنـشاب . هتـشادن 

طقف یمالـسا  هعماج  دسافم  حلاصم و  ناملـسم  سیلپ  رظن  رد  هک  تسا  نیا  یبرغ  سیلپ  اب  یمالـسا  سیلپ  قرف  اما  یگدننار و . ...  دعاوق 
َْرمَْألا َو  دنیامرف : یم  اهیلع  هللا  تاولص  ارهز  ترضح  یتقو  تسا . رت  مهم  يدام  حلاصم  زا  يونعم  حلاصم  ام  يارب  تسین . تایدام  تینما و 
هکلب دننیب . یم  تایدام  رد  طقف  ار  تحلـصم  اه  نآ  دنیوگ . یم  اه  یبرغ  هک  تسین  یتحلـصم  نامه  شیانعم  ۀَّماَْعِلل ، ًۀَحَلْـصَم  ِفوُْرعَْملِاب 

هانگ و اـب  هزراـبم  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا . یمالـسا  ماـکحا  يارجا  یمالـسا و  ياـه  شزرا  ظـفح  تحلـصم  نیرت  مهم 
یم رطخ  هب  ار  ناـسنا  يدـبا  تداعـس  تاـفارحنا  تسا . يداـم  روـما  رد  فورعم  هـب  رما  زا  رت  بـجاو  یلیخ  یتدـیقع  يرکف و  تاـفارحنا 
مهم سپ  دزوسب !؟ شیارب  ناملد  دیابن  دزوس  یم  منهج  رد  دبا  ات  نآ ، ماجنا  اب  هک  دهد  ماجنا  يراک  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  ایآ  دـنزادنا .
دیاب سیلپ  اذل  تسا . هعماج  ینید  يونعم و  حلاصم  ظفح  تسا  هدش  ظاحل  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عیرـشت  رد  هک  یتحلـصم  نیرت 
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راک رد  دیابن  دنک  یم  یهانگ  هنایفخم  یسک  رگا  هتبلا  دننک ؛ قسف  هب  رهاجت  قساف  دارفا  دیابن  یمالسا  هعماج  رد  دنک . هزرابم  یقـسف  ره  اب 
نآ اب  دیاب  تسا و  هدسفم  نیرتالاب  هعماج  دارفا  ندرک  دـساف  ینلع و  قسف  باکترا  اما  درادـن ؛ تلاخد  قح  مه  یـسک  درک و  سـسجت  وا 

لامتحا هک  اج  نآ  دـنراد و  هفیظو  نآ  لابق  رد  مدرم  همه  تسا  لح  لـباق  يداـع  تروص  هب  هک  ییاـج  نآ  اـت  روما  نیا  رد  درک . هزراـبم 
هللا انقفو  تسا . سیلپ  دارفا  نیا  مسا  زورما  عماوج  رد  هک  دنوش  هتـشامگ  روما  نآ  رب  صاخ  یناسک  دیاب  تسه  حرج  برـض و  دروخرب و 

. مکایا و 

اه تشون  یپ 

.41 – 39 جح ،  . 5 . 11 جح ،  . 4 . 16 یلعا ،  . 3 . 108 – 106 دوه ،  . 2 ج29 ص223 . راونالاراحب ،  . 1

نیدلاو هب  یکین  راثآ  تمکح و 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هقیدص  مالک  رد  نادنواشیوخ  اب  طابترا  نیدلاو و  هب  یکین  راثآ  تمکح و 

يربک هقیدـص  هبطخ  زا  هرقف  نیا  یظفللا  تحت  همجرت  ؛1  دَدَْعِلل ًةاَْمنَم  َو  ِرُمُْعلا  ِیف  ًةَأَْسنَم  ِماَحْرَْألا  َۀَلِـص  َو  ِطْخُّسلا  َنِم  ًۀَیاَقِو  ِْنیَدـِلاَْولا  َِّرب  َو 
اب دـنویپ  دـنک و  يریگولج  وا  بضغ  زا  اـت  دومرف  بجاو  ار  نیدـلاو  هب  یکین  لاـعتم  يادـخ   » هک تسا  نیا  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف 
هلص نیدلاو و  هب  ناسحا  هلمج  ود  نیا  عوضوم  دوش .» هدوزفا  ناتدادعت  رب  مه  دوش و  ینالوط  ناترمع  مه  ات  درک  بجاو  ار  نادنواشیوخ 

. دنا طوبرم  کیدزن و  مه  هب  رایسب  فیلکت  ود  نیا  تسا . محر 

دنوادخ رکش  نیرق  نیدلاو  رکش 

هب ادتبا  میرک  نآرق  رد  دروم  دنچ  رد  لاعتم  يادخ  تسا . هدش  هداد  تیمها  هداعلا  قوف  عوضوم  ود  نیا  هب  مالسا  رد  هک  میناد  یم  ام  همه 
ایوگ  2. اًناَسْحِإ ِْنیَِدلاَْولِابَو  ُهاَّیِإ  َّالِإ  ْاوُُدبْعَت  َّالَأ  َکُّبَر  یَـضَق  َو  دنک ؛ یم  هفاضا  ار  نیدلاو  هب  ناسحا  دعب  دیامرف و  یم  رما  شدوخ  شتـسرپ 
اسر بیجع ، ریبعت  یلیخ  ریبعت  نیا  تسین . ردام  ردپ و  هب  یگدیسر  زا  رت  بجاو  يزیچ  لاعتم  يادخ  هب  تبسن  یگدنب  هفیظو  ماجنا  زا  دعب 
یمن روآ ». ياج  هب  ار  تردام  ردـپ و  ار و  نم  رکـش  ؛3  َْکیَِدلاَِولَو ِیل  ْرُکْـشا  ِنَأ  : » دیامرف یم  یهباشم  هیآ  رد  تسا . يا  هدـنهدرادشه  و 

. دیامرف یم  نایب  رما  کی  اب  دنک و  یم  فطع  مه  هب  ار  کیدلاول »  » و یل »  » هکلب نک ؛ رکش  مه  ار  تردام  ردپ و  نک و  رکـش  ارم  دیامرف :
هتبلا ریبعت ـ  نیا  هباشم  يریبعت  اب  دوش . یم  نشور  ًالماک  مالـسا  سدقم  عراش  ظاحل  زا  فیلکت  نیا  تیمها  تیاور ، اهدص  تایآ و  نیا  زا 

ییادخ نامه  دیشاب ؛ هتشاد  یهلا  ياوقت  ؛4  َماَحْرَألا َو  ِِهب  َنُولءاَسَت  يِذَّلا  َهّللا  ْاوُقَّتاَو  : » دیامرف یم  نادنواشیوخ  دروم  رد  رت ـ  زان ل  يرادقم 
ای هدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  ادخ ! هب  ار  وت  دییوگ : یم  دیهاوخ  یم  يزیچ  یـسک  زا  یتقو  دـیهد و  یم  رارق  مسق  دروم  ناتطباور  رد  ار  وا  هک 

دعب دینک ». ادا  ار  شقح  هک  دیـشاب  بظاوم  دیاب  تسا  سدقم  امـش  دوخ  يارب  ردق  نیا  هک  ییادـخ  دـیرب ؛ یم  ار  وا  مان  يرما  تابثا  يارب 
. تسا رادانعم  یلیخ  تنراقم  نیا  ار . نادنواشیوخ  قح  دعب  دینک و  تیاعر  ار  ادخ  قح  ینعی  َماَحْرَألا ؛ َو  دیامرف : یم 

طرش دیق و  نودب  یقح 

ناملـسم یتح  ندوب و  نمؤم  نیدـلاو ، هب  ناسحا  طرـش  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  بلج  ار  ناسنا  هجوت  تیاور  اـه  هد  ناـیم  رد  هک  يا  هتکن 
یفعاضم قح  دنـشاب  ناملـسم  رگا  هتبلا  دنراد ؛ نادنزرف  هدهع  رب  ار  ناسحا  تعاطا و  قح  دنـشاب  مه  رفاک  ردام  ردـپ و  رگا  تسین . ندوب 

نیا فرـص  اما  دننک ؛ یم  ادیپ  يرگید  قح  زاب  دندرک  دنزرف  قح  رد  ییاه  ناسحا  رگا  و  یموس ، قح  دنـشاب  هعیـش  رگا  تشاد و  دنهاوخ 
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نابرهم قساف ، ای  دنـشاب  لداع  رفاک ، ای  دنـشاب  ناملـسم  هک  دنراد  یقح  دنزرف  رب  تسا  هدش  دـلوتم  اه  نآ  زا  دـنزرف  دـنردام و  ردـپ و  هک 
. درک تیعبت  اه  نآ  زا  ادخ  تیصعم  رد  دیابن  طقف  دراذگ . یمن  قح  نیا  رد  يریثأت  چیه  قالخادب ، ای  دنشاب 

محر هلص  ماکحا  بتارم و 

هک دُربـِب  يا  هنوگ  هب  شنادـناشیوخ  زا  ناـسنا  ینعی  محر  عطق  تسا . مارح  محر  عطق  هک  تسا  یعاـمجا  هلأـسم  نیا  محر  هلـص  دروم  رد 
نیا دشابن . راک  رد  کی  چیه  يرگید ، طابترا  هن  يا و  هیدـه  هن  یمارتحا ، هن  يدـیدزاب ، يدـید و  هن  دنتـسین ؛ شدـنواشیوخ  اه  نیا  ایوگ 

مه زا  ود  نیا  نوچ  دـیاین ؛ مزال  محر  عطق  هک  تسا  بجاو  يا  هزادـنا  ات  محر  هلـص  اما  تسا . هریبک  ناـهانگ  زا  یکی  تسا و  مارح  ًاـعطق 
ًابیرقت باوج  رد  دوش ؟ یم  مولعم  هنوگچ  محر  عطق  قادصم  اما  تسا . مارح  محر  عطق  هک  تسا  نیا  تسا  ینیقی  هچنآ  دـنرادن . كاکفنا 

یلیخ هک  ییاه  نآ  اب  طاـبترا  دـنک . یم  قرف  يدـنواشیوخ  هبترم  یناـکم و  یناـمز و  طیارـش  تسا . یفرع  يرما  دـنا  هدومرف  ءاـملع  همه 
يرگید روشک  ای  رهـش  رد  هک  ییاه  نآ  دراد و  ءاضتقا  ار  يرت  مک  هبترم  دـنرترود  هک  ییاه  نآ  اب  طاـبترا  ءاـضتقا و  کـی  دـنا  کـیدزن 

هطبار دنیوگب  ًافرع  هک  دشاب  يروط  دیاب  لاحره  هب  دنک . یم  تیافک  ینفلت  سامت  کی  یهاگ  تسا . يرگید  روط  ناش  محر  هلص  دنتسه 
ناتنادنواشیوخ رگا  هک  تسا  هدش  دیکأت  یتح  هدش و  هدرمش  هریبک  ناهانگ  نیرت  گرزب  زا  محر  عطق  تسا . هدیربن  ار  شنادنواشیوخ  اب 

داهج هار  رد  هک  یمدق  دراد ؛ تسود  یلیخ  ار  مدق  ود  دنوادخ  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دیربن . اه  نآ  زا  امـش  دندیرب  امـش  زا 
5 تسا . هدرک  هطبار  عطق  هک  دوش  یم  هتشادرب  يدنواشیوخ  نآ  اب  هطبار  يرارقرب  يارب  هک  یمدق  دوش و  یم  هتشادرب 

ادخ رکش  زاس  هنیمز 

رداـم ردـپ و  دروـم  رد  ناـسنا  ًـالوا  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوـت  یم  هصـالخ  روـط  هب  تبـسانم  نیا  هب  هچ  نآ  تسیچ ؟ دـیکأت  همه  نیا  ّرس 
لیلد درادن . ثحب  هب  جایتحا  یلیخ  اذل  دنک ؛ هبرجت  ار  هفطاع  نیا  دناوت  یم  سک  ره  دراد . يدادادـخ  يرطف و  يا  هفطاع  ردام  ًاصوصخم 

ار وا  رگا  دـهدن ، شرورپ  محر  رد  ار  نینج  هام  هن  ردام  رگا  دـنا . ناسنا  دوجو  ببـس  ردام  ردـپ و  تسا ؛ نشور  یلیخ  مه  رما  نیا  یعیبط 
رد دنراد . دنزرف  ندرگ  رب  تایح  قح  ناشیا  دهد ؟ تایح  همادا  دناوت  یم  اجک  دنزرف  دشابن  ردپ  تامحز  رگا  دنکن ، گرزب  دهدن و  ریش 

گنهرف ریثأت  تحت  رد  هنافـسأتم  دـنراد . ناشتـسود  هک  يروط  هب  تسا ؛ هداد  دـنویپ  اه  نآ  اب  مه  ار  دـنزرف  لد  ادـخ  اه ، نآ  هفطاع  رانک 
هب مه  ام  دنشاب ، شوخ  دنتساوخ  یم  ردام  ردپ و  : » دنیوگ یم  تسا  هدرک  ذوفن  اه  نآ  رد  یناطیش  راکفا  هک  اه  ناوج  زا  یـضعب  يداحلا ،
نآ تسا . ردام  ردپ و  نوهرم  ام  تایح  هک  دنرادن  هجوت  اه  هبنج  نیا  هب  دارفا  نیا  دـنراد »!؟ ام  ندرگ  هب  یقح  هچ  اه  نیا  میدـمآ . دوجو 
رد هیلع  هللا  تاولـص  نیدباعلا  نیز  ماما  دشکب . دـناوت  یمن  هدیـشکن و  ار  یتامحز  نینچ  سک  چـیه  هک  دـنا  هدیـشک  ام  يارب  یتامحز  اه 
هک محر )  ) هدرک لمح  هتـشاد و  هگن  ییاج  رد  ار  وت  وا  هک  یـشاب  هتـشاد  هجوت  وت  هک  تسا  نیا  ردام  قح  : » دـنیامرف یم  ناشقوقح  هلاسر 

راتفر هنوگ  نیا  یـسک  قح  رد  سک  چیه  هک  هدـیناروخ  وت  هب  شناج  هریـش  زا  وا  دـنک . یمن  لمح  هنوگ  نیا  ار  يرگید  درف  يدرف ، چـیه 
نیا هب  ار  شدوـخ  یتـحار  تسین  رـضاح  سک  چـیه  هک  تسا  هدرک  وـت  فرـص  يا  هنوـگ  هب  ار  شدوـخ  یتـحار  زور  بـش و  دـنک . یمن 
نینچ هب  ناسنا  رگا   6  ... .« یشاب باریس  وت  ات  دنامب  هنشت  يوش و  ریس  وت  ات  دنامب  هنسرگ  تسا  هدش  رـضاح  دنک . یـسک  فرـص  تروص 

یم لئاق  شزرا  رگید  یسک  قح  يارب  یسک  نینچ  ایآ  ًایناث  تشاذگ و  ناسنا  ار  شمـسا  دوش  یم  تمحز  هب  ًالوا  دنک  ییانتعا  یب  یـسک 
دهاوخ ساپسان  مه  ادخ  قح  هب  تبسن  ًاعبط  یتیصخش  نینچ  نیا  دوش ؟ یم  رادافو  شتسود  ای  شرسمه  هب  تبـسن  یـسک  نینچ  ایآ  دوش ؟

زا یکی  سپ  دوش . یم  لـفاغ  یلوا  قیرط  هب  دـنیب  یمن  ار  ادـخ  یتـقو  دـنک ؛ یم  يرهم  یب  دـنیب و  یم  مشچ  اـب  ار  رداـم  قح  وا  اریز  دـش .
دنک رادیب  ناسنا  رد  ار  يرازگرکش  یـسانش و  قح  یتسرپادخ ، هزیگنا  دهد و  قوس  ادخ  فرط  هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  یلماوع  نیرتهب 

رکـش رانک  رد  ار  ردام  ردپ و  رکـش  لاعتم  دنوادخ  دنراد . ناسنا  هدهع  رب  اه  نآ  هک  تسا  یقوقح  قح و  ردام و  ردپ و  فطاوع  هب  هجوت 

 ( هسلج  55 هیکدف (  هبطخ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 211زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ دنک تیاعر  ار  ادخ  قح  دناوت  یم  دش  ردام  ردـپ و  سانـش  قح  یـسک  رگا  تسا . رکـش  عون  کی  ود ، نیا  ایوگ  دـنک ؛ یم  رکذ  شدوخ 
وا رد  یـسانش  قح  يرازگرکـش و  حور  مک  مک  دنا  هدرک  ناسنا  هب  یتمدخ  هچ  ردام  ردـپ و  هک  نیا  هب  درک  ادـیپ  هجوت  ناسنا  یتقو  اریز 

اهراک نیا  دنتـساوخ  یم  تفگ : تفرگ و  هدیدن  ار  ردام  ردپ و  قح  رگا  اما  دتفا . یم  مه  ادـخ  رکـش  رکف  هب  تقو  نآ  دوش و  یم  تیوقت 
دنراد ام  رب  اه  نآ  هک  یهلا  یقح  هب  هجوت  ردام و  ردـپ و  رکـش  سپ  دـنکن ! قلخ  تساوخ  یم  دـیوگ : یم  مه  ادـخ  لـباقم  رد  دـننکن ! ار 

؛ دـننک عورـش  اج  نیا  زا  هک  تسا  نیا  مه  ناراک  هانگ  تاجن  يارب  هار  نیرتهب  ور  نیا  زا  تساـم . لـماکت  یتسرپادـخ و  يارب  هار  نیرتهب 
یتشز راک  ره  نم  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدخ  یـصخش  دننک . تمدخ  ناشردام  ردپ و  هب  ینعی 

ترـضح مراد . ردـپ  تفگ : يراد ؟ رداـم  ردـپ و  دـندومرف : ترـضح  تسه ؟ نم  يارب  یتاـجن  هار  اـیآ  ما ؛ هدـش  بکترم  ار  دـییوگب  هـک 
همه نیا  مه  ماحرا  هرابرد  هک  نیا  ّرس   7. دوب هدنز  شردام  شاک  يا  دندومرف : ترـضح  تفر  یتقو  نک . تمدخ  تردپ  هب  ورب  دندومرف :

یـضعب هک  تسا  شزرارپ  ردق  نآ  دناسر  یم  ناسنا  هب  نادنواشیوخ  هلیـسو  هب  لاعتم  يادخ  هک  ییاه  تمعن  هک  تسا  نیا  هدـش  شرافس 
شیپ هداوناخ  کی  دارفا  زا  یکی  يارب  یلکـشم  یتقو  یعیبط  روط  هب  درخب . ینارگ  یلیخ  تمیق  اب  تسا  رـضاح  ناـسنا  ار  تامدـخ  نیا  زا 

نیا هتبلا  دـنرادن . مه  یتنم  دـننک و  یم  کمک  وا  هب  هداوناخ  دارفا  ریاس  دورب  ناتـسرامیب  هب  بش  فصن  هک  دـشاب  هتـشاد  زاین  ًـالثم  دـیایب 
يدنواشیوخ هفطاع  اب  ار  اه  ناسنا  نینچ ، نیا  دنوادخ  تسا . ملاس  اترطف  یلومعم و  دارفا  هرابرد  ام  تبحـص  اما  دراد ؛ مه  ءانثتـسا  هدـعاق 

هناگیب لثم  ار  نادنواشیوخ  ناسنا ، رگا  تسا . هدرک  طبترم  مه  هب  يدنزرف ) ردام و  يدـنزرف و  ردـپ و  هفطاع  نامه  زا  تسا  یعاعـش  هک  )
تمعن نیا  زا  نیفرط  مک  مک  دننک و  یم  هطبار  عطق  دنوش و  یم  درـس  لد  مه  اه  نآ  مک  مک  دنکن  رارقرب  طابترا  اه  نآ  اب  دنک و  باسح 

یم دودـسم  دوخ  تسد  هب  تسا  هدرک  مهارف  اه  نآ  يارب  یعیبط  روط  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  ار  یتمحر  باـب  ینعی  دـنوش . یم  مورحم  اـه 
ار كاپ  يدادادخ و  یعیبط و  هطبار  نآ  ددنبب و  شدوخ  تسد  هب  دراد  هدیاف  شیارب  همه  نیا  هک  ار  یتمحر  باب  نینچ  هک  یـسک  دننک .
هک تسور  نیا  زا  تسا . رذـگدوز  عفانم  يارب  يروص و  شیاه  تقافر  تشاد و  دـهاوخن  يا  هشیر  نارگید  اب  شفطاوع  رگید  دـنک  عطق 

دنـسانشب ار  وا  ات  هدیرفآ  ار  اه  ناسنا  ادخ  تسا . رتشیب  اه  نآ  اب  ناسنا  یعیبط  هطبار  هک  دسر  یم  یناسک  نآ  هب  تبون  ردام  ردپ و  زا  دـعب 
هار نآ  دـنک و  یم  تکرح  شور  نیا  دـض  رب  یـسک  یتقو  دنـسرب . یهلا  برق  هب  تدابع  اب  دـننک و  كرد  ار  وا  ياـه  تمعن  فاـطلا و  و 

یتقیقح نیدلاو  هب  ناسحا  سپ  دش . دهاوخ  یـضاران  وا  زا  ادـخ  ًاعبط  تسا  هدرک  زاب  ندـش  سانـشردق  يارب  ادـخ  هک  ددـنب  یم  ار  ییاه 
رد اه  شزرا  نیا  ام  يزورما  گنهرف  رد  هنافـسأتم  ِطْخُّسلا .) َنِم  ًۀَـیاَقِو  ِْنیَدـِلاَْولا  َِّرب  َو   ) دـنک یم  ظفح  یهلا  طخـس  زا  ار  ناسنا  هک  تسا 
هب دـیاب  دـننک . یم  يراتفردـب  ردام  ردـپ و  اب  نادـنزرف  یتح  دـنوش . یم  شومارف  سوسفا  رازه  اب  یهاـگ  تسا و  ندـش  گـنر  مک  لاـح 

. مینک هدنز  ار  اه  زرا ش  نیا  میدرگرب و  نامدوخ  یمالسا  گنهرف 

یمالسا ياه  شزرا  كالم  ادخ ، برق 

یهلا تاعیرشت  ياه  تمکح  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  یتقو  تسا . لمأت  لباق  هک  دراد  دوجو  یفـسلف  یملع و  هتکن  کی  اج  نیا  رد 
ثعاب محر  هلـص  دـنیامرف : یم  محر  هلـص  دروم  رد  هلمج  زا  دـننک . یم  نایب  ار  اه  نآ  يویند  عفاـنم  دراوم  یخرب  رد  دـنیامرف  یم  رکذ  ار 

زرا كالم  ایآ  تسیچ ؟ یمالـسا  ياه  شزرا  كالم  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  دوش . یم  ناـتلیماف  تیعمج  شیازفا  رمع و  ندـش  ینـالوط 
یمن ادخ  یگدنب  هیاس  رد  زج  هک  تسا  یماقم  نیا  میا و  هدش  هدیرفآ  ادخ  هب  برقت  يارب  ام  ًالوصا  تسا ؟ يویند  عفانم  مالـسا  رد  اه  ش 

نآ هب  تدابع  هیاس  رد  اـم  هک  تسا  تهج  نیا  هب   8، ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  دیامرف : یم  دـنوادخ  یتقو  دیـسر . نآ  هب  ناوت 
عون ود  ام  لاعفا  اما  دنک . کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یتقیقح  نآ  اه  شزرا  لصا  سپ  میوش . رترب  مه  ناگتشرف  زا  هک  میسرب  ماقم 

ادخ و تیـشخ  فوخ و  ادـخ ، دای  يارب  ًالـصا  لاعفا  نیا  ینعی  ندـناوخ . زامن  لثم  دراد  طابترا  ادـخ  هب  برق  اب  ًامیقتـسم  عون  کی  تسا :
تواخـس لثم  لاعفا  یـضعب  اما  دـنراد . ادـخ  هب  برق  رد  هک  تسا  يریثأـت  ناـمه  هب  لاـعفا  نیا  شزرا  هک  تسادـیپ  دنتـسه . ادـخ  تبحم 
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ادخ اب  طابترا  يارب  ار  ناسنا  ینعی  دنتـسه ؛ یقالخا  شزرا  ياراد  الوا  دـنراد ؛ شزرا  عون  ود  ندرک ، محر  هلـص  ندوب و  نابرهم  نتـشاد ،
نَمَو دـیامرف : یم  نآرق  دورب . ادـخ  فرط  هب  دراذـگ  یمن  ددـنب و  یم  ار  مدآ  ياپ  تسد و  هک  تسا  يریجنز  ّلغ و  لخب  دـننک . یم  ایهم 

یم ادـخ  اب  طابترا  عنام  هک  تسا  ییاهدـس  یهاوخدوخ  ندـیزرو و  لخب  كاـسما ، یگتفرگ ، ؛9  َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلْوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی 
طقف هک  تسا  شزرا  عون  کی  نیا  دنک . مهارف  ار  یهلا  برق  هب  ندیسر  ادخ و  اب  طابترا  هنیمز  دناوت  یم  اهدس  نیا  ندش  هتـسکش  دنوش .

میقتسم هلیـسو  دنناوت  یم  دنرادن  طابترا  ادخ  اب  امیقتـسم  هک  نیا  اب  هدننک  تیوقت  ياهراک  نیمه  ًایناث  دنک . یم  هنیمز  تیوقت  ای  عنام  عفر 
نوچ ایادـخ ! : » میوگب ساسا  نیارب  دراد و  تسود  ار  لامعا  نیا  ادـخ  هک  منک  هجوت  هتکن  نیا  هب  هک  تسا  نیا  شهار  دـنوش . یهلا  برق 

ندیـسر يارب  ار  ناسنا  ینعی  دـنراد ؛ یبولطم  یقالخا  شزرا  دوخ  هبدوخ  لامعا  نیا  مهد ». یم  ماجنا  ار  نآ  يراد  تسود  ار  راـک  نیا  وت 
هب ار  وا  هچرگ  ینعی  درب ، یمن  منهج  شیاه  شـشخب  رطاخ  هب  ار  ییاـط  متاـح  ادـخ  دوش : یم  هتفگ  هک  نیا  دـننک . یم  دعتـسم  لاـمک  هب 

يارب يرتشیب  یگدامآ  دوش و  هتـساک  شباذـع  زا  هک  دـننک  یم  کمک  وا  لاـمعا  هنوگ  نیا  اـما  دـنرب ، یمن  ءاـیبنا  یگیاـسمه  رد  تشهب 
. تدابع نتم  دوش  یم  لامعا  نیا  دوخ  داد  ماجنا  ادخ  تعاطا  يارب  ار  اهراک  نیا  تشاد و  نامیا  یـسک  رگا  اما  دنک . ادـیپ  ادـخ  هب  برقت 
رتالاو و ياه  شزرا  يارب  ار  ام  تسا و  یبوخ  یلیخ  راک  میهد  ماجنا  فطاوع  رطاخ  هب  ار  محر  هلـص  نیدلاو و  هب  ناسحا  ام  رگا  نیاربانب 

تعاطا دصق  هب  ار  راک  نیمه  رگا  اما  تسین . تدابع  ًالقتـسم  شدوخ  اما  دـنک ؛ یم  ایهم  ادـخ ) هب  برق   ) نام شنیرفآ  فدـه  هب  ندیـسر 
رد هک  مینک  یعـس  میرامـشب و  تمینغ  دـیاب  ار  هتکن  نیا  دراد . طابترا  ادـخ  اب  امیقتـسم  هک  یتدابع  دوش  یم  زامن  لثم  میهد  ماـجنا  ادـخ 
. هللاءاش نا  مکایاو  هللا  انقفو  مهد . یم  ماجنا  ار  راک  نیا  يراد  تسود  وت  نوچ  ایادخ ! مییوگب : ینعی  مینک ؛ تدابع  دصق  بوخ  ياهراک 

اه تشون  یپ 

، لوسر لآ  نع  لوقعلا  فحت   . 6 ج1 ص50 . قودص ، لاصخ   . 5 . 1 ءاسن ،  . 4 . 14 نامقل ،  . 3  . 23 ءارسا ،  . 2 ج1 ص99 . جاجتحا ،  . 1
.9 رشح ،  . 9 . 56 تایراذ ،  . 8 ص 85 . یعادلا ، ةدع   . 7 ص263 .

یمالسا يازج  قوقح  یفسلف  ینابم 

؛ ءاَمِّدلِل ًانْقَح  َصاَصِقْلا  َو 

یم ترضح  هک  میدیـسر  ترابع  نیا  هب  میدرک و  توالت  ار  اهیلع  هللا  مالـسارهز  ترـضح  كرابم  هبطخ  زا  ییاه  شخب  لبق  تاسلج  رد 
بلطم نیا  حیضوت  يارب  دومرف ». عیرشت  يزیر  نوخ  زا  يریگولج  يارب  ار  صاصق  مکح  لاعتم  يادخ  ءاَمِّدِلل ؛ ًانْقَح  َصاَصِْقلا  َو  : » دنیامرف

هک تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  ایند  فلتخم  یقوقح  بتاکم  رد  هک  یثحابم  زا  یکی  منک . یم  هراشا  قوقح  هفـسلف  لـئاسم  زا  يا  هلأـسم  هب 
ار يا  همدـقم  دنـشابن  انـشآ  ثحابم  نیا  اب  ناگدنونـش  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  زا  تسیچ ؟ ییازج  نیناوق  لـعج  هفـسلف  ًـالوصا 
رد لالتخا  بجوم  اه  ناسنا  راتفر  رد  هطباض  دوبن  میدـنمزاین . نوناق  هب  یعامتجا  یگدـنز  حـلاصم  ظفح  يارب  ام  ًاملـسم  منک . یم  ضرع 
اما دشاب . هتشاد  کش  تهج  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  رتمک  تسا و  یهیدب  هب  بیرق  ای  یهیدب  ای  هلأسم  نیا  لصا  دوش . یم  اه  نآ  یگدنز 
نیا تحلـصم  نیمأت  يارب  زاب  ور  نیا  زا  دـنرادن . ارجا  تنامـض  دوخ  هب  دوخ  نیناوق  هکارچ  دوش ؛ یمن  لح  لکـشم  نوناق  عضو  اب  ًاـفرص 
دیاب درک  فلخت  نیناوق  نآ  زا  یـسک  رگا  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  عضو  تسا  نیناوق  نآ  هب  رظان  هک  يرگید  نیناوق  راذـگ  نوناق  نیناوق ،

مه اه  نیا  هجوتم  لوا  لاکـشا  نامه  ًاددجم  دشاب  هدش  هتـشون  ذـغاک  يور  طقف  لوا  نیناوق  لثم  مه  مود  نیناوق  نیا  رگا  دوش ». تازاجم 
تیـصوصخ دنک . لیمحت  فلختم  هب  روز  هب  ار  همیرج  ات  دنـشاب  هتـشاد  يوق  ییارجا  نماض  کی  نیناوق  زا  هتـسد  نیا  دیاب  اذـل  دوش . یم 

نارگ تسا ؛ عونمم  نتفرگ  هوشر  تسا ؛ لطاب  هلماعم  عون  نالف  دنیوگ : یم  اه  نآ  دنوش . یمن  ارجا  روز  اب  هک  تسا  نیا  لوا  هتسد  نیناوق 
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يرابجا دـیاب  تازاجم  نیا  دوش . یم  تازاجم  دـنک  فلخت  نیناوق  زا  یـسک  رگا  دـنیوگ : یم  مود  هتـسد  اـما  تسا و . ...  عونمم  یـشورف 
هنوگ چـیه  نیناوق  نآ  رگا  تسا . هتکن  نیمه  تموکح  ترورـض  لیالد  زا  یکی  ًاساسا  دـنوش . لامعا  هیرهق  هوق  کمک  هب  دـیاب  دنـشاب و 

نیناوق دناوتب  هک  دشاب  هتشاد  یتردق  دیاب  تموکح  دوب . دنهاوخن  شیب  يا  هظعوم  یقالخا ، تاروتسد  لثم  دنشاب  هتشادن  ییارجا  تنامض 
. دوش یم  تباث  يرفیک  نیناوق  دوجو  ترورض  بیترت  نیا  هب  دنک . ارجا  ار  يرفیک 

ازج قوقح  هفسلف  رد  اه  هاگدید  یخرب 

تخـس دـیاب  هزادـنا  هچ  ات  نیناوق  نیا  دـنا ؟ یتباث  نیناوق  نیناوق ، نیا  اـیآ  تسیچ ؟ يرفیک  اـی  ییازج  نیناوق  عضو  تمکح  اـما  ماـقتنا  . 1
رد تایرظن  زا  یکی  دنوش . یم  طوبرم  ازج  قوقح  هفـسلف  هب  هک  تسا  یلئاسم  اه  نیا  دنـشاب ؟ ریذـپ  فاطعنا  دـیاب  هزادـنا  هچ  ات  هناریگ و 

تفریذـپ ار  ینیناوق  يا  هعماـج  یتـقو  ینعی  تسا ؛ فلختم  زا  نتفرگ  ماـقتنا  ییازج  نیناوق  هفـسلف  هک  تسا  نیا  ازج  قوـقح  هفـسلف  باـب 
مدرم ریاس  مشخ  ثعاب  نیا  تسا و  تما  حلاصم  رما و  نایدصتم  نوناق ، نآ  نیعضاو  هعماج ، هب  یجک  نهد  عقاو  رد  نیناوق  نآ  زا  فلخت 

زا ماـقتنا  ازج  قوقح  هفـسلف  سپ  دـنیآ . یمرب  ناـفلختم  زا  ماـقتنا  ددـص  رد  تساـه  نآ  عفن  هب  نوناـق  نیا  هک  یناـسک  نیارباـنب  دوش . یم 
یم فلخت  یسک  یتقو  ینعی  تسا ؛ یگدنرادزاب  ًاتدمع  ازج  قوقح  هفسلف  هک  تسا  نیا  رگید  هیرظن  یگدنرادزاب  طقف  . 2 تسا . فلختم 

عویـش زا  يریگولج  يارب  ازج  نوناق  لصا  سپ  دوش . يریگولج  داسف  عویـش  زا  دـنریگب و  دـنپ  نارگید  ات  دـننک  یم  تازاـجم  ار  وا  دـنک 
رگید دـننیبب  ار  وا  هدـیرب  ِتسد  هعماـج ، دارفا  یتقو  هک  تسا  نیا  يارب  دـیربب  ار  دزد  تسد  دـیوگ : یم  مالـسا  یتـقو  ًـالثم  تسا . فلخت 

رد یتح  اه  هاگـشناد  رد  هزورما  هک  دراد  یمزاول  دوخ  لابند  هب  هدـش  حرطم  هک  يرگید  ینابم  ینابم و  نیا  دـننکن . ادـیپ  يدزد  هب  تبغر 
مالسا ماکحا  هب  تبـسن  اه  نآ  ساسا  رب  یناسک  دوش و  یم  حرطم  مه  ام  یبالقنا  یمالـسا  يروهمج  روشک  قوقح  ياه  هدکـشناد  نیمه 

دیـسانشب و ار  وا  امـش  رثکا  دـیاش  مربب  مسا  رگا  هک  یناسک  زا  یکی  هنومن  ناونع  هب  دـننک . یم  تفلاخم  راهظا  یتح  یهاگ  یهجوت و  یب 
یگدـنرادزاب ازج  نیناوق  رد  لصا  : » هک دـنک  یم  حیرـصت  نآ  رد  تسا و  هتـشون  يا  هلاقم  دـنز ، یم  ییاه  فرح  نینچ  هک  دـینک  بجعت 

هار نیرتهب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نامز  رد  تفرگ . ار  هانگ  يولج  ناوت  یم  رتهب  یـشور  هچ  اب  مینبب  دیاب  ینامز  ره  رد  نیاربانب  تسا .
ناوـتب يرگید  هار  زا  تسا  نکمم  تسا و  هدرک  رییغت  اـم  هعماـج  طیارـش  زورما  اـما  دوـب . دزد  تسد  ندـیرب  يدزد ، زا  يریگ  شیپ  يارب 

گنهرف و اب  هک  میـشاب  ییاه  هار  رکف  هب  دـیاب  ام  درک . نیمأت  رگید  یهار  زا  ار  نوناـق  نیا  هفـسلف  ناوت  یم  ینعی  تفرگ ؛ ار  يدزد  يولج 
زا ییاه  هورگ  بالقنا  لیاوا  زا  تسا و  يدـج  یلیخ  هلأسم  نیا  دـینادب  هک  مدرک  ضرع  ار  نیا  دـشاب »! رت  بساـنم  اـم  یعاـمتجا  طـیارش 

. دندرک یم  زاربا  ار  یتارظن  نینچ  ًاحیرص  ًامسر و  نیقفانم  کهورگ  هلمج 

مالسا هاگدید  زا  ازج  قوقح  یفسلف  ینابم 

دوش یم  حرطم  ایند  یفـسلف  بتاکم  رد  هچ  نآ  تسیچ ؟ مالـسا  رظن  زا  ازج  قوقح  هفـسلف  ًاعقاو  هک  تسا  نیا  لاؤس  یتایهلا  یناـبم  فلا )
تسا حرطم  ایند  رد  زورما  هک  قوقح  هفـسلف  بتاکم  زا  کی  چیه  رد  دنتـسه . نآ  مزاول  راثآ و  ایند و  نیا  رد  ناسنا  یگدنز  هب  رظان  همه 

يرگید زیچ  تسایند و  یگدنز  رد  هافر  تینما و  لصا ، بتاکم ، نیا  رد  ترخآ . زا  یتبحـص  هن  دروخ و  یم  مشچ  هب  ادخ  زا  یتبحـص  هن 
نیا میریذـپب . ار  ایند  یقوقح  بتاکم  زا  یکی  ینابم  هک  میتسین  روبجم  میراد و  یـصاخ  قوقح  هفـسلف  مالـسا  ساـسا  رب  اـم  تسین . حرطم 

زا تعاطا  ترورض  هناگی و  يادخ  هب  داقتعا  مالسا  رد  لصا  نیرت  یـساسا  یتخانـش . ناسنا  ینابم  کی  دراد و  یتایهلا  ینابم  کی  لئاسم 
هتفریذـپ عوضوم  لصا  کی  ناونع  هب  لصا  نیا  یمالـسا  قوقح  ینابم  رد  یلو  تسا ؛ هفـسلف  مالک و  لصا  نیا  تابثا  لـحم  تسوا . رماوا 

مینکن فیرعت  ار  ناسنا  ام  هک  یمادام  نینچمه  یتخانـش  ناسنا  ینابم  ب ) دننک . یم  ادیپ  طابترا  نآ  اب  يوحن  هب  لوصا  همه  تسا و  هدش 
ناسنا ینابم  رد  مینک . ثحب  وا  قوقح  تاراـیتخا و  فیاـظو و  هراـبرد  میناوت  یمن  میـسانشن  ار  شتواقـش  تداعـس و  صقن و  لاـمک و  و 
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ناسنا رمع  تقیقح  رد  دوش . یم  نفد  ربق  رد  مه  دعب  دوش و  یم  دـلوتم  ردام  زا  هک  تسین  يدوجوم  طقف  ناسنا  هک  میدـقتعم  ام  یتخانش 
رد هام  ُهن  دوش  یم  دقعنم  ناسنا  هفطن  یتقو  تسوا . مود  ینینج  شخب  ناسنا و  یگدـنز  زا  یهاتوک  شخب  ایند  یگدـنز  تسا . تیاهن  یب 
یم ار  يرگید  ینینج  هرود  رتشیب ، ای  رتمک  یکدـنا  لاـس  دون  دودـح  دـعب  درادـن . دوخ  زا  يراـیتخا  چـیه  اـج  نآ  رد  تسا و  رداـم  مکش 

هرابرد نآرق  هک  دوش  یم  عورـش  وا  یقیقح  یگدنز  هزات  نارود ، نیا  زا  دعب  دزاسب . ار  شدوخ  شدوخ  دـیاب  نارود  نیا  رد  اما  دـنارذگ ؛
يا همدقم  ایند  یگدـنز  رظنم  نیا  زا   2. ُناَوَیَْحلا َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإَو  دـیامرف : یم  زین  ؛1 و  یتایَِحل ُْتمَّدَق  ینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  دـیامرف : یم  نآ 

هک روط  نامه  دراذـگ ، یم  رثا  اه و ...  شزرا  رد  قالخا ، رد  قوقح ، رد  ناسنا  هب  تبـسن  شرگن  نیا  تسا . ناـسنا  يدـبا  یگدـنز  يارب 
3( ُرْهَّدلا اَّلِإ  اَنُِکلُْهی  اَمَو  اَیَْحنَو  ُتوُمَن  اَْینُّدـلا  اَُنتاَیَح  اَّلِإ  َیِه  اَم   ) تسین ییایند  یگدـنز  نیمه  زا  شیب  ناسنا  تایح  دـشاب  دـقتعم  یـسک  رگا 

لامک هب  ات  هدیرفآ  ار  اه  ناسنا  لاعتم  يادخ  مالـسا ، هاگدید  ساسا  رب  دراذـگ . یم  رثا  اه و ...  شزرا  قالخا ، قوقح ، رد  وا  شرگن  نیا 
. طوقـس هار  يرگید  لامک و  هار  یکی  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  هار  ود  دـیاب  راچان  هب  دوش . یم  لصاح  رایتخا  ریـسم  زا  لامک  نیا  اما  دنـسرب .

تـسا نیا  ملاع  نیا  تیـصاخ  دنک . باختنا  ار  شهار  شدوخ  دریگ و  رارق  اه  یهارود  رـس  رب  ات  تسا  هدیرفآ  ملاع  نیا  رد  ار  ناسنا  ادخ 
ًالصا دیامرف : یم  نآرق  ار . مارح  هار  ای  دنک  باختنا  ار  لالح  هار  ای  دیاب  دریگ و  یم  رارق  اه  یهاردنچ  اه و  یهارود  رـس  ناسنا  ًامئاد  هک 

دیاب هنوگچ  لاعتم  دنوادخ  لاح   4. اًلَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َةاَیَْحلاَو  َتْوَْملا  َقَلَخ  تسا ؛ نیمه  ایند  ملاع  رد  ناسنا  یگدنز  دوجو  هفسلف 
يراک هچ  تسا و  بوخ  يراک  هچ  دیوگب  اه  نآ  هب  دنک و  تیاده  ار  اه  نآ  دیاب  روظنم  نیا  يارب  دنک ؟ مهارف  ار  اه  ناسنا  لماکت  هنیمز 
نیمه یهلا  ياه  تیادـه  هلمج  زا  دـنوش . هارمگ  اه  ناسنا  همه  مه  دـیاش  قافتا و  هب  بیرق  تیرثکا  دـیاش  دـشابن  یهلا  تیادـه  رگا  دـب .
تـسا نیا  ام  ینیب  ناهج  لصا  تسا . عونمم  يراک  هچ  بجاو و  يراک  هچ  زیاج ، يراک  هچ  هک  تسا  نیا  نیبم  هک  تسا  یعیرـشت  نیناوق 

هداد رگید  ملاع  رد  شاداپ  ازج و  تسا و  ناحتما  راد  ایند  دنیب . یم  رگید  ملاع  رد  ار  نآ  يازج  درک  فلخت  نیناوق  نیا  زا  یـسک  رگا  هک 
رگا هک  دنا  هنوگ  نیا  ناهانگ  زا  یضعب  تسا . هداد  رارق  مه  ار  يرگید  تنس  دوخ  هعساو  تمحر  يور  زا  لاعتم  يادخ  یلو  دش . دهاوخ 

: دـیامرف یم  نآرق  دوب . دـهاوخ  تمحر  نارگید  يارب  ًانایحا  وا و  يارب  يویند  تبوقع  نیا  دـنیبب  ار  شتبوقع  زا  یـشخب  ایند  رد  راک  هانگ 
و دیا ، هداد  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  رطاخب  دسر  یم  امش  هب  یتبیـصم  ره  ؛5  ٍرِیثَک نَع  وُفْعَیَو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَبَسَک  اَِمبَف  ٍۀَبیِـصُّم  نِّم  مَُکباَصَأ  اَمَو  »

ْمُهَّلََعل اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  مُهَقیُِذِیل  : » دیامرف یم  دروآ ؟ یم  دوجو  هب  ایند  رد  ار  اه  یتخس  نیا  ادخ  ارچ  اما  دنک ». یم  وفع  ار  يرایـسب  ادخ 
نآ زا  دننک و  ادیپ  هبنت  نارگید  مه  ناشدوخ و  مه  دیاش  ات  میناشچ  یم  اه  نآ  هب  ایند  نیمه  رد  ار  ناشناهانگ  راثآ  زا  یضعب  ام  َنوُعِجْرَی ؛

تسا و نارگید  زا  يریگ  ماقتنا  هن  دهد ، یم  ملاع  نیا  رد  ار  ناهانگ  زا  یخرب  تبوقع  ادـخ  هک  نیا  هفـسلف  سپ  دـنرادرب ». تسد  ناهانگ 
ات تسا  لمع  نآ  تبوقع  لوا  هجرد  رد  هکلب  دـشاب ؛ بولطم  دوش  لـصاح  یتیفیک  ره  هب  هجیتن  رد  هک  تسا  یگدـنرادزاب  يارب  ًافرـص  هن 

. دراد ررـض  ردق  هچ  دب  راک  دننیبب  ات  دوش  نارگید  راک و  هانگ  هبنت  هلیـسو  هک  تسا  نیا  يارب  ًایناث  دوش و  مک  ترخآ  تبوقع  زا  يرادقم 
. دنوشن هانگ  نآ  بکترم  نارگید  مه  ناشدوخ و  مه  هک  دوش  یم  بجوم  تبوقع  نیا 

مالسا هاگدید  زا  ازج  قوقح  هفسلف 

تسا نیا  يارب  نافلختم  ندرک  تازاجم  هک  تسا  نیا  نآ  دیآ و  یم  تسد  هب  ینابم  نیا  ساسا  رب  مالسا  رد  ازج  قوقح  هفـسلف  اج  نیا  زا 
فلخت نآ  بکترم  رگید  دـننیبب و  ار  نآ  دـب  راـثآ  نارگید  مه  ناـشدوخ  مه  دوش ، هتـساک  ناـشترخآ  تبوـقع  زا  هک  نیا  نمـض  رد  هک 

ناشن ملاع  نیا  رد  ار  لامعا  هجیتن  زا  يرادقم  شا  هعساو  تمحر  باب  زا  ادخ  . 6( َنیِقَّتُْملِّل ًۀَظِعْوَمَو  اَهَْفلَخ  اَمَو  اَْهیَدَی  َْنَیب  اَمِّل  ًالاَکَن   ) دنوشن
ِیف ُهَرْجَأ  ُهاَْنیَتآَو   ) دنوش اه  نآ  ماجنا  هب  قیوشت  بوخ  لامعا  راثآ  ندید  اب  دننک و  ادیپ  هبنت  دب  لامعا  راثآ  ندید  اب  اه  ناسنا  ات  دـهد  یم 

یمن دـنا و  هدز  برغ  هک  یناسک  دوش . یم  مولعم  ازج  قوقح  هفـسلف  یهلا ، شنیب  نیا  ساسا  رب   7 (. َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإَو  اَْینُّدلا 
سپ تسا ؛ یگدنرادزاب  افرـص  نیناوق  نیا  هفـسلف  : » دنیوگ یم  دننک و  یم  حرطم  ار  يرگید  ینابم  دننک  تمواقم  اه  نآ  لباقم  رد  دنناوت 
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هفـسلف هک  میدـقتعم  ام  اما  دـشاب »! مالـسا  ییازج  نیناوق  هار  زا  ًامتح  درادـن  یموزل  تسا و  بوخ  دوش  لصاح  یهار  ره  زا  یگدـنرادزاب 
مینک دیلقت  یبرغ  ینابم  زا  ًافرص  هن  درک  نییبت  هناسانش  ناسنا  هناسانش و  یتسه  ینابم  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب  ار  مالسا  هاگدید  زا  ازج  قوقح 

. تسا هنایارگ  تذل  ای  هنایارگدرف  یتسیلایرتام و  يا  ینابم  هک 

صاصق تاید و  اب  تاریزعت  دودح و  توافت 

شخب کی  تسا ؛ میسقت  لباق  یلک  شخب  ود  هب  تافلخت  منک . یم  یهاتوک  هراشا  نآ  هب  هک  تسا  يرورـض  مه  يرگید  همدقم  هب  هجوت 
یم ادـیپ  طابترا  لاعتم  دـنوادخ  قح  اب  هک  تسا  یتافلخت  شخب  کی  دوش و  یم  طوبرم  رگید  ياه  ناـسنا  قوقح  هب  هک  تسا  یتاـفلخت 
نیا رگید  ریبعت  هب  تسا . هدرک  ادخ  اب  گنج  نالعا  ایوگ  هدـش و  جراخ  ادـخ  یگدـنب  هزوح  زا  فلخت  نیا  باکترا  اب  ناسنا  ینعی  دـنک ؛

دودـح و نآ  هب  هک  تسا  هدـش  عضو  يوناث  یماکحا  تسا  هللا  قح  هب  طوبرم  هک  یتافلخت  يارب  هللا . قح  ای  تسا  سانلا  قح  اـی  تاـفلخت 
هب و  تسا ، یـصاخ  حالطـصا  نیا  تسا و  رگید  ماـکحا  هب  رظاـن  هک  یماـکحا  ینعی  اـج  نیا  رد  يوناـث  زا  دوـصقم  دـنیوگ . یم  تاریزعت 
اب اما  دـنا ؛ مه  هب  هیبش  یلیخ  باب  ود  نیا  دـنیوگ . یم  تاید  صاصق و  تسا  هدـش  عضو  سانلا  قح  هب  طوبرم  تافلخت  يارب  هک  یماکحا 
انز رمخ و  برش  لثم  هللا  قح  زا  فلخت  اما  دوش . یمن  ارجا  مکح  رگید  درذگب  دوخ  قح  زا  قح  بحاص  رگا  صاصق  رد  دنراد . قرف  مه 

دناوت یمن  ناتسداد  مدیشخب ، نم  دیوگب : دشاب و  هتفرگ  رارق  مه  زواجت  دروم  یسک  رگا  دشخبب . هک  تسین  یسک  قح  شا  ییازج  ماکحا 
اج نیا  رد  درادن . یـصوصخ  یعدم  هک  تسا  یمالـسا  هعماج  ماع  حلاصم  هللا  قح  دـنک . ارجا  ار  ادـخ  مکح  دـیاب  وا  دـشخبب . ار  فلختم 

مدرم قوقح  هب  هک  تسا  یتافلخت  هب  رظان  اهیلع  هللا  مالسارهز  ترـضح  شیامرف  تسا . یعطق  مه  شمکح  دنک و  یم  مکح  هک  تسادخ 
زا يریگولج  يارب  ار  صاصق  دنوادخ  ءاَمِّدِلل ؛ ًانْقَح  َصاَصِْقلا  َو  : » دنیامرف یم  ترضح  تسین . ازج  ماکحا  همه  هب  رظان  دوش و  یم  طوبرم 

نیا دـنک و  مادـعا  ياـضاقت  مد  ّیلو  دوش و  مادـعا  هب  موکحم  هاـگداد  رد  لـتاق  رگا  هک  میراد  نیقی  اـم  همه  تسا ». هداد  رارق  يزیرنوـخ 
ات دوش  یم  تازاـجم  یمرجم  داـهن ، کـی  رد  یتـقو  دوش . یم  هتفرگ  اـه  لـتق  زا  يداـیز  دـصرد  يولج  دوش  ارجا  مدرم  روضح  رد  مکح 

ناسنا همه  نتشک  لثم  نآرق  رظن  زا  هانگ  یب  ناسنا  کی  نتـشک  هعماج  گرزب  طیحم  رد  دوش . یم  همیب  هاگتـسد  نآ  ای  داهن  نآ  اه  تدم 
رد ییاریذـپ  ندرک و  سبح  اب  یمیظع  هانگ  نینچ  درد   8. اًعیِمَج َساَّنلا  َلَتَق  اَمَّنَأَکَف  ِضْرَألا  ِیف  ٍداَسَف  َْوأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  اًسْفَن  َلَـتَق  نَم  تساـه ؛

. دوش یمن  اود  نادنز 

ناسنا تایح  ظفاح  صاصق 

یم همه  تسا و  چوپ  نانخـس  نیا  دراد »! تافانم  وا  تایح  قح  ناسنا و  تمارک  اـب  مادـعا  تازاـجم   » هک دـننک  یم  هطـسفس  نینچ  یخرب 
ظوفحم نارگید  ناج  هک  تسا  هلیـسو  نیا  هب  دوش و  صاصق  دیاب  هدش  سفن  لتق  بکترم  هک  یـسک  هعماج ، تینما  ظفح  يارب  هک  دنناد 

ار امش  ناج  صاصق  نوناق  هک  دیمهف  یم  دیشاب  هتشاد  لقع  رگا  ؛9  ِباْبلَْألا ِیلوُأ  ای  ٌةایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  دیامرف : یم  نآرق  دنام . یم 
هتشک رفن  اهدص  ادرف  دیشکن  ار  لتاق  رگا  تسا . صاصق  ناسنا  تایح  ظفح  هار  دیلئاق  شزرا  ناسنا  تایح  يارب  امش  رگا  دنک . یم  ظفح 

هب دنک  گنج  نالعا  ادـخ  اب  هک  یناسنا  دـنک . تیاعر  ار  قح  هک  دراد  تمارک  ناسنا  یمادام  دـهد . یم  خر  تیانج  نارازه  دـنوش و  یم 
ْمُه َِکئلوُأ  اهیف  َنیِدلاخ  َمَّنَهَج  ِران  یف  َنیکِرْـشُْملا  َو  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنِإ  دیامرف : یم  نآرق  درادن . شزرا  مه  ناویح  هزادـنا 

ناسنا همه  حلاصم  اب  دنک  یم  گنج  نالعا  ادخ  اب  هک  یـسک  دنراد ؟ یتمارک  هچ  اه  نیا  دـنا . تاقولخم  نیرت  تسپ  اه  نیا  ؛10  ۀَّیِرَْبلا ُّرَش 
صاصق نوناق  يارجا  زا  دیاب  دشاب  لئاق  شزرا  ناسنا  تایح  يارب  یسک  رگا  نیاربانب  دراد ؟ یتمارک  هچ  یسک  نینچ  دنک . یم  ینمشد  اه 

هلآودمحم یلع  هللا  یلـصو  ءامدـلل . انقح  صاصقلا  لعج  و  دـنیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالـسارهز  ترـضح  هک  تسور  نیا  زا  دـنک . تیامح 
. نیرهاطلا
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اه تشون  یپ 

، هرقب  . 9 . 32 هدئام ،  . 8 . 27 توبکنع ،  . 7 . 66 هرقب ،  . 6 . 30 يروش ،  . 5 . 2 کلم ،  . 4 . 24 هیثاج ،  . 3 . 64 توبکنع ،  . 2 . 24 رجف ،  . 1
.6 هنیب ،  . 10 . 179

لماکت نابدرن  دهعت ، هب  يدنب  ياپ 

؛1 سْخَبْلِل ًاریِیْغَت  ِنیِزاَوَمْلا  َو  ِلیِیاَکَمْلا  َۀَیِفْوَت  َو  ِةَرِفْغَمْلِل ، ًاضیِرْعَت  ِرْذَّنلاِب  َءاَفَوْلا  َو 

ًاـضیِْرعَت ِرْذَّنلِاب  َءاَفَْولا  َو  دـنیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  میدیـسر  اـج  نیا  هب  هیکدـف  فیرـش  هبطخ  ياـهزارف  حیـضوت  رد 
مه رذن و  هب  يافو  موزل  هب  هبطخ  زا  تمـسق  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  سْخَْبِلل . ًارِییْغَت  ِنیِزاَوَْملا  َو  ِلِییاَکَْملا  َۀَِـیفَْوت  َو  ِةَرِفْغَْمِلل ،
ود نیا  حیـضوت  يارب  دـنزادرپ . یم  مکح  ود  نیا  عیرـشت  تمکح  نایب  هب  هدرک و  هراشا  یـشورف  مک  لـباقم  رد  یـشورف  تسرد  هب  نینچ 

. منک یم  ضرع  ار  یهاتوک  همدقم  هلمج 

یعامتجا یگدنز  ترورض 

زا یکی  يارب  مک  تسد  ای  ود  ره  يارب  یلامک  هب  یبای  تسد  تحلصم و  ققحت  تفعنم ، بسک  روعشاب ، دوجوم  ود  هناهاگآ  طابترا  تلع 
رد دریگ . یم  لکـش  یعامتجا  یندـم و  یگدـنز  نآ ، هیاس  رد  هک  تساه  ناسنا  نیب  یعاـمتجا  تاـطابترا  نآ ، زراـب  هنومن  تسا . ود  نآ 

ناسنا دوب  انب  دوبن و  یعامتجا  یگدـنز  نیا  رگا  هک  دوش  یم  اه  ناسنا  دـیاع  يونعم  يدام و  تکرب  عون  نارازه  یعامتجا ، یگدـنز  هیاس 
تـسا یفاک  یـسک  ره  عفانم ، نیا  كرد  يارب  درک . یمن  ادیپ  ققحت  حلاصم  عفانم و  نیا  زا  کی  چیه  دننک  یگدـنز  يدرف  تروص  هب  اه 

زا ای  تسا ؛ نارگید  زا  هدافتـسا  لاح  رد  ًامئاد  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  ات  نیلوا  زا  ناسنا  دـشاب . هتـشاد  دوخ  یگدـنز  رب  یلامجا  يرورم 
ای دـنک  یم  لدابت  نارگید  اب  ار  یگدـنز  زاین  دروم  مزاول  ای  دـنک  یم  هعجارم  کشزپ  هب  دوش و  یم  رامیب  ای  دریگ  یم  دای  يزیچ  نارگید 
دای ار  ادـخ  ماکحا  نید و  تشادـن  یعامتجا  یگدـنز  ناسنا  رگا  دـنک ؛ یم  بسک  ار  يدایز  يونعم  عفاـنم  یگدـنز  نیا  زا  نینچ  مه  ... . 

يارب هک  تسا  یعامتجا  یگدـنز  نیا  عقاو  رد  سپ  دـش . یم  هابت  مه  شترخآ  درک و  یمن  ادـیپ  يونعم  یقرت  نآ  لابند  هب  تفرگ و  یمن 
. دشاب هتشاد  طابترا  رگید  ياه  ناسنا  اب  هک  تسا  راچان  ناسنا  سپ  ار . ترخآ  تاریخ  مه  دنک و  یم  مهارف  ار  ایند  تاریخ  مه  ناسنا 

اه شزرا  هشیر  تایعقاو 

اب هک  تسا  يروعـشاب  دوجوم  ود  عفانم  نیمأت  یعامتجا  یگدنز  نیا  نکر  هک  مینادب  دیاب  یعامتجا  یگدنز  ترورـض  هب  قیدصت  زا  دـعب 
شزرا زا  يا  هلـسلس  ساسا  نیا  رب  دنام . یمن  رادیاپ  یعامتجا  یگدنز  دـشابن  عفانم  لدابت  طابترا و  نیا  رگا  دـنا . هدرک  رارقرب  طابترا  مه 

. میرادـن هجوت  اه  شزرا  نآ  ندـمآ  دوجو  هب  ّرـس  هب  ًاـبلاغ  یلو  مینک ؛ یم  كرد  ار  اـه  نآ  اـم  همه  هک  دریگ  یم  لکـش  یعاـمتجا  ياـه 
هک تسا  نیا  رطاخ  هب  تلادـع و ...  نتفگ ، تسار  یبوخ  مینک  یم  نامگ  دـنا ؛ یهیدـب  ِیلقع  روما  اه  شزرا  هک  مینک  یم  نامگ  یهاـگ 

ًالومعم و  تسا » يرطف  روما  نیا  نسح  یبوخ و  ِكرد  : » دنیوگ یم  مه  یهاگ  دمهف . یم  ار  اه  نآ  یبوخ  یهیدب ، تروص  هب  یمدآ  لقع 
اه ناسنا  حـلاصم  هدـننک  نیمأت  اه  نیا  هک  دـشاب  نیا  اه  شزرا  نیا  همه  شیادـیپ  ّرـس  دـیاش  یلو  دـنرب . یم  راک  هب  تاریبعت  لـیبق  نیا  زا 
اه نیا  یگبلط ، حالطـصا  هب  دتفا . یم  رطخ  هب  اه  ناسنا  حـلاصم  دـنوشن  تیاعر  اه  شزرا  نیا  رگا  هک  دـنا  بوخ  یتهج  نآ  زا  دنتـسه و 

دنهد یم  لیکشت  ار  اه  شزرا  نیا  حور  قیاقح ، نآ  دنا و  یقیقح  تایعقاو  هلسلس  کی  رب  ینتبم  هک  دنتسه  يا  هدومحم  ءارآ  هلسلس  کی 
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. دنتسه دسافم  حلاصم و  عبات  ماکحا  یهقف  حالطصا  هب  و 

شزرا نیرت  ماع  دهع ؛ هب  يافو 

قبط عامتجا  دارفا  دنراد . رگیدمه  هب  تبـسن  عامتجا  دارفا  هک  تسا  یتادهعت  نّدـمت ، ققحت  ای  یندـم  یعامتجا و  یگدـنز  لیکـشت  نکر 
یم القع  همه  ییالقع  قوذ  هب  اما  تسا  هتشونان  یهاگ  تسا و  یبتک  ای  یظفل  یهاگ  اهدادرارق  نیا  هک  دننک  یم  راک  مه  اب  ییاهدادرارق 
دننک یم  دوخ  سانجا  لدابت  هب  مادقا  يزاین  عفر  يارب  رفن  دنچ  یتقو  دننک . لمع  اه  نآ  قبط  دیاب  یعامتجا  یگدنز  ماود  يارب  هک  دـنناد 

یماود یعامتجا  یگدنز  دشاب  يرگید  بیرف  ددصرد  مادـک  ره  هک  دـشاب  انب  رگا  دنـشاب . لئاق  شزرا  ناشدـهعت  هب  ندرکافو  يارب  دـیاب 
« مدیرخ : » دـیوگ یم  هک  یـسک  نآ  مهد و  یم  لیوحت  ملاس  تروص  هب  ار  سنج  ینعی  متخورف » : » دـیوگ یم  هک  یـسک  دـنک . یمن  ادـیپ 
دهدب و مرگ  دصهن  مرگولیک ، کی  ًالثم  ياج  هب  هک  دشاب  ددصرد  هدنشورف  رگا  مهد . یم  وت  هب  لماک  روط  هب  ار  لوپ  دادرارق  قبط  ینعی 

یعامتجا یگدنز  دماجنا و  یم  جرم  جره و  هب  هرخالاب  هرجاشم و  هب  راک  هجیتن  دراذگب  مک  تمیق  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  دـصق  مه  يرتشم 
تیاعر دشاب . دنب  ياپ  شیاهدادرارق  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یعامتجا  یگدنز  رد  شزرا  نیرت  ماع  نیرت و  یلـصا  دنک . یمن  ادـیپ  یماود 

هلأسم نیا  هب  ردـق  نآ  مالـسا  رد  تسا . تناما  ّدر  دـهعت  نیا  قیداصم  زا  یکی  تسا . بجاو  مه  نانمـشد  رافک و  هرابرد  یتح  شزرا  نیا 
نم شیپ  تسا  هدناسر  تداهش  هب  ار  مردپ  نآ  اب  هک  ار  يریشمش  مردپ  لتاق  رگا  : » دومرف هیلع  هللا  مالس  داجس  ماما  هک  هدش  هداد  تیمها 

لمع میا  هداد  هک  یتادهعت  هب  ام  رگا  تسا . دـهعت  هب  یعامتجا  یگدـنز  ماوق   2 .« مدنادرگ یمرب  وا  هب  ملاس  ار  نآ  تشاذـگ  یم  تناما  هب 
. دور یم  نامدوخ  مشچ  رد  شدود  هدنیآ  رد  میا و  هدرک  لزلزتم  ار  یعامتجا  یگدنز  هیاپ  مینکن 

ادخ اب  هلماعم 

رد ام  هک  یمیهافم  دوش . یم  مه  ادـخ  اب  ناسنا  هطبار  لماش  دور و  یم  رتارف  رگیدـکی  اب  اه  ناسنا  هطبار  زا  لـباقتم  دادرارق  هطبار  یهاـگ 
دوش و یم  هداد  هعـسوت  دوش ، یم  دـیرجت  دـعب  یلو  دریگ  یم  لکـش  اه  ناـسنا  دوخ  نیب  رد  ادـتبا  میرب  یم  راـک  هب  قوقح و ...  قـالخا ،

َنِینِمْؤُْملا َنِم  يَرَتْشا  َهّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  ًالثم  دور . یم  راـک  هب  مه  ناگتـشرف  اـی  ادـخ  ياـیلوا  لاـعتم و  يادـخ  هب  تبـسن 
ادخ هک  تسا  حـضاو  مرخ ». یم  تشهب  لباقم  رد  ار  ناشلام  ناج و  منک و  یم  هلماعم  مناگدـنب  اب  نم  ؛3  َۀَّنَجلا ُمَُهل  َّنَِأب  مَُهلاَْومَأَو  ْمُهَسُفنَأ 
دوخ دنک  زاب  ام  لماکت  تیبرت و  يارب  یهار  هک  نیا  يارب  اما  مینک ؛ میدقت  وا  هب  يزیچ  ام  ددنبب و  يدادرارق  ام  اب  ات  درادن  یجایتحا  ام  هب 

ایآ ؛4  ٍمِیلَأ ٍباَذَـع  ْنِّم  مُکیِجُنت  ٍةَراَِجت  یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  : » دـیامرف یم  ای  دـنک . یم  هلماعم  ناسنا  اب  هک  تسا  هداد  رارق  يدوجوم  هلزنم  هب  ار 
َو ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  : » دیامرف یم  تسیچ ؟ تراجت  نآ  دهد »؟ یم  تاجن  يدبا  باذع  زا  ار  امش  هک  منک  ییامنهار  یتراجت  هب  ار  امش 
هک نیا  يارب  لاعتم  يادخ  دینک ». داهج  ناج  لام و  اب  وا  هار  رد  دیروایب و  نامیا  ادـخ  هب  مُکِسُْفنَأ 5  َو  ْمُِکلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َنوُدِهاُجت 

دوخ فیرش  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دنک . یم  هدافتـسا  میهافم  نیا  زا  میوش  وا  تمحر  قحتـسم  ات  دنک  داجیا  بوخ  راک  ماجنا  هزیگنا  ام  رد 
یهاـگ دـشورفب »؟ نم  هب  ار  شلاـم  ناـج و  دـهاوخ  یم  یـسک  هچ  : » دـیوگ یم  دـهد و  یم  رارق  تسا  یـضاقتم  هک  يرتـشم  هلزنم  هـب  ار 

مسق و دهع ، زا : دنترابع  دنا و  مه  هب  هیبش  یمیهافم  ياراد  هک  دراد  یعاونا  دهعت  نیا  مینک . یم  عورـش  ام  ار  دهعت  قوف ، تلاح  سکعرب 
ياه شزرا  نیرت  نشور  نیرت و  ماع  ینعی  تسا !؟ تشز  ردق  هچ  مینک  لمع  دهعت  فالخرب  یلو  میدنبب  يدـهع  اه  ناسنا  اب  ام  رگا  رذـن .

رایـسب لمع  نیا  میا . هدرک  بلقت  دـعب  میا و  هداد  ماجنا  يا  هلماعم  تقیقح  رد  میا . هدرک  لامیاپ  ار  یلقع  ياه  شزرا  نیرتهب  یعامتجا و 
. دروایب ام  رـس  هب  ار  الب  نیمه  دناوت  یم  مه  وا  دـنا و  ضرع  مه  هک  يرفن  ود  نیب  تسا  یلباقتم  راک  عون  کی  لاح  ره  هب  اما  تسا  تشز 

یناسنا میهافم  زا  ام  اب  طابترا  يارب  هداد ، لزنت  ام  يارب  ار  شدوخ  لاعتم  يادـخ  اـما  دراد . جاـیتحا  نم  هب  مه  وا  مراد و  جاـیتحا  وا  هب  نم 
اب مینک . ادـیپ  ار  وا  شاداپ  تمحر و  تقایل  هار  نیا  زا  ات  دـهد  تکرح  اه  شزرا  تیاعر  لامک و  فرط  هب  ار  نم  اـت  تسا  هدرک  هدافتـسا 
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يروط دـهد ، بیرف  ار  یـسک  دـهاوخب  یناسنا  رگا  دوش . یم  ربارب  اهرازه  اهدـص و  راک  یتشز  مییآرب ، وا  بیرف  ددـص  رد  رگا  لاح  نیا 
ام ياهراک  هب  ام و  نطاب  هب  لاعتم  يادخ  دنک . یم  ایح  دشک و  یم  تلاجخ  راک  بیرف  دمهفب ، فرط  رگا  دمهفن و  وا  هک  دـنک  یم  راتفر 

دـصق یلو  مهد ، یم  ماجنا  ار  لمع  نالف  يدرک  ار  راک  نالف  رگا  هک  مدنبب  يدادرارق  ییادـخ  نینچ  اب  رگا  لاح  تسام . دوخ  زا  رت  هاگآ 
تنایخ سپ  ما . هدز  مدوخ  تخب  هب  اپ  لصا  رد  تسا و  تشز  یلیخ  نیا  منک  يراگنا  لهـس  مدـهعت  ماجنا  رد  ًادـعب  ای  مشاـب  هتـشاد  بلقت 

اب اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ترابع  ود  نیا  دننک . یم  رگیدکی  هب  تبسن  اه  ناسنا  هک  تسا  یتافلخت  زا  رت  تشز  یلیخ  ادخ  هب  ندرک 
نم تجاح  رگا  هک  مدنب  یم  دادرارق  ادخ  اب  ینعی  طورـشم  ِرذن  تسا . رذن  هب  يافو  ود  نآ  زا  یکی  دنک . یم  ادـیپ  طابترا  یلک  لصا  نیا 
نوچ دریگ ؛ یمن  هدیدان  ار  تنایخ  نیا  ادـخ  درکن  لمع  دـهعت  نیا  هب  هدـننک  رذـن  رگا  لاح  مریگ . یم  هزور  زور  هس  ًالثم  دوش ، هدروآرب 

مینک و لزنت  نامدوخ  رایتخا  ءوس  هب  ای  مینک  ادیپ  شاداپ  قاقحتـسا  ام  ات  دـنک  مهارف  ار  یقرت  دـشر و  هنیمز  ای  هک  تسا  نیا  رب  ادـخ  يانب 
. ار طوقـس  هار  ای  دنک  باختنا  ار  دشر  هار  ای  هک  نیا  يارب  تسا  هداد  رایتخا  وا  هب  ادـخ  هک  يدوجوم  ینعی  ناسنا  میوش . تبوقع  قحتـسم 

. مینک باختنا  ام  ات  دنک  مهارف  ار  هنیمز  دیاب  وا  نیاربانب 

ینکشدهع هرمث  قافن 

ریبعت هب  دنک و  یم  فیعـض  ار  شنامیا  هک  تسا  نیا  دهد  یم  ناسنا  هب  تادهعت  هنوگ  نیا  زا  فلخت  ببـس  هب  هک  يرفیک  نیلوا  دـنوادخ 
نامیا نیا  تسا ؛ نامیا  دراد  ناسنا  هک  يرهوگ  نیرت  هدنزرا  نوچ  دشاب . نکمم  تبوقع  نیرتالاب  نیا  دیاش  دوش . یم  قافن  هب  التبم  نآرق 

نیا هب  ًاحیرـص  نآرق  دوش . یم  رت  تسپ  یتسَپ  ره  زا  دـش  هتفرگ  وا  زا  ناـمیا  رگا  دربـب . ـالاب  یهلا  شرع  اـت  ار  ناـسنا  دـناوت  یم  هک  تسا 
ِِهلْـضَف نِّم  مُهاَتآ  اَّمَلَف  َنیِِحلاَّصلا *  َنِم  َّنَنوُکََنلَو  َّنَقَّدَّصََنل  ِِهلْـضَف  نِم  اَناَتآ  ِْنَئل  َهّللا  َدَهاَع  ْنَّم  مُْهنِمَو  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  بلطم 

زا يا  هدع   6 َنُوبِذْـکَی ؛ ْاُوناَک  اَِمبَو  ُهوُدَـعَو  اَم  َهّللا  ْاوُفَلْخَأ  اَِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  َیلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اًقاَِفن  ْمُهَبَقْعَأَـف  َنوُضِْرعُّم *  مُه  َّو  ْاوَّلََوتَو  ِِهب  ْاُولَِخب 
میهد یم  هقدص  دایز  ام  دوش ، ناوارف  ام  يزور  دنک و  تمحرم  ام  هب  شدوخ  لضف  زا  ادخ  رگا  دنتفگ : دنتـسب و  دهع  ادخ  اب  ناقفانم  نیا 

اب ینکـشدهع  هجیتن  دنتفاترب . يور  دندرک و  یچیپرـس  دـندیزرو و  لخب  داد  تمعن  اه  نآ  هب  ادـخ  یتقو  میوش . یم  يا  هتـسیاش  ناسنا  و 
دنتـسج و فّلخت  یهلا  نامیپ  زا  هک  نیا  رطاخب  تخاس . رارقرب  ناشیاهلد  رد  دننک  تاقالم  ار  ادخ  هک  يزور  ات  ار  قافن  هک  دش  نیا  ادـخ 
؟ ارچ دنام . دـهاوخ  یقاب  تمایق  زور  ات  اه  نآ  لد  رد  قاقن  نیا  هکلب  تسین ؛ يا  هظحل  یقافن  قافن  نیا  دـنتفگ ». یم  غورد  هک  نیا  رطاخب 

نیا رب  هوالع  ینعی  دریگ ؛ یم  شاداپ  دنک  لمع  نآ  هب  دشاب و  رادافو  ادخ  اب  شدهع  هب  ناسنا  رگا  اما  دندرک . ینکـش  نامیپ  ادخ  اب  نوچ 
نیا هب  دریگ . یم  مه  ار  نداد  هقدص  شاداپ  دـهد  یم  هقدـص  دـنک و  یم  لمع  دوخ  دـهع  هب  یتقو  دـنک  یم  تفایرد  ار  عیـسو  يزور  هک 

. دننک یم  ادیپ  نامیا  لماکت  شزرمآ و  ترفغم ، قاقحتسا  دوش و  یم  هداد  تینارون  قافن ، ياج  هب  هتسد 

یهلا یفاطلا  یهلا ؛ رماوا 

رت مهم  دادرارق  فرط  هچره  دشاب . رادافو  نآ  هب  دـیاب  ددـنب  یم  دادرارق  هک  ره  اب  ناسنا  هک  میمهف  یم  نامدوخ  ییالقع  هحیرق  اب  ام  همه 
دح ات  دـیاب  درادـن و  يّدـح  چـیه  نآ  هب  مامتها  تسا  دـنوادخ  دادرارق  فرط  یتقو  نیاربانب  دـهد . تیمها  نآ  هب  رتشیب  دـیاب  ناسنا  دـشاب 

ات لقع  نوچ  تسا . تشز  هزادنا  نامه  هب  مه  وا  اب  ینکشدهع  دراد  تمظع  لاعتم  دنوادخ  هک  هزادنا  نامه  هب  داد . تیمها  نآ  هب  نکمم 
زا هکلب  تسا ؛ هدرکن  افتکا  هزادنا  نیا  هب  یلو  دنک . هذخاؤم  ار  ام  تمایق  زور  رد  لقع  نیمه  اب  تسناوت  یم  دنوادخ  دمهف  یم  ار  ّدح  نیا 

مکح کی  هلأسم  نیا  هب  تبـسن  مینک  ادـیپ  نام  یلقع  تاکردـم  هب  لمع  يارب  يرتشیب  هزیگنا  اـم  هک  نیا  يارب  شناـیاپ  یب  تمحر  يور 
دـنک و یم  رتشیب  لمع  يارب  ار  ام  هزیگنا  مه  قیرط ، نیا  زا  تسا ». یعرـش  بجاو  رذـن  هب  يافو  : » تسا هدومرف  هدرک و  رداص  مه  یعرش 
. دوش یم  لصاح  وا  رما  هب  لمع  هیاس  رد  هک  تسا  یتمحر  نآ  دـنک و  یم  داجیا  اـم  يارب  ار  يا  هداـعلا  قوف  تمحر  قاقحتـسا  هنیمز  مه 
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رد ار  امـش  ات  درک  بجاو  امـش  رب  ار  رذـن  هب  يافو  ادـخ  ِةَرِفْغَْمِلل ؛  ًاضیِْرعَت  ِرْذَّنلاـِب  َءاَـفَْولا  َو  : » دـنیامرف یم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
؛ میهد ماجنا  ار  راک  نیا  دیاب  هک  میتسناد  یم  ناملقع  اب  ام  دوب  هدرکن  بجاو  ار  رذن  هب  يافو  ادـخ  رگا  دـهد ». رارق  دوخ  شزرمآ  ضرعم 

میوش کیدزن  رتشیب  ادخ  هب  دوش ، هدوزفا  نامتالامک  رب  هدیزرمآ و  نامناهانگ  دوش ، ادـیپ  ام  يارب  يرتشیب  ترفغم  هنیمز  هک  نیا  يارب  اما 
یم شترـضح  نینچمه  درک . بجاو  اـم  رب  ار  رذـن  هب  ياـفو  مه  یعرـش  فیلکت  کـی  ناونع  هب  میریگب ، رارق  ادـخ  تبحم  دروم  رتـشیب  و 

رد دشابن و  دنب  ياپ  تالماعم  رد  شدوخ  تادهعت  هب  ناسنا  رگا  هک  میدرک  ضرع  سْخَْبِلل ؛ ًارِییْغَت  ِنیِزاَوَْملا  َو  ِلِییاَکَْملا  َۀَِیفَْوت  َو  دـنیامرف :
مک یلقع  یتشز  رب  هوالع  دـنوادخ  یلو  دنرامـش . یم  دـب  ار  وا  راـک  دـننک و  یم  شتمذـم  ـالقع  همه  دـنک  بلقت  یـشورف و  مک  هلماـعم 
هک اج  نآ  زا  تسا . هدرک  نایب  ار  یتایآ  یشورف  مک  صوصخ  هب  عجار  نآرق  ياج  دنچ  رد  تسا و  هدرک  مارح  مه  ًاعرش  ار  نآ  یـشورف ،

یشورف مک  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  میلاعت  ردص  رد  هدوب  یجیار  رما  یشورف  مک  مالسلا  هیلعو  هلآوانیبن  یلع  بیعش  ترـضح  نامز  رد 
ُهُْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًاْبیَعُـش  ْمُهاخَأ  َنَیْدَم  یلِإ  َو  دیامرف : یم  نآرق  دینک . نزو  ار  سانجا  تسرد  يوزارت  اب  دـینکن و 

ْنِإ ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  اهِحالْصِإ  َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َو ال  ْمُهَءایْـشَأ  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َو ال  َنازیْملا  َو  َْلیَْکلا  اُوفْوَأَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُْکتَءاج  ْدَق 
دنک و یم  یشالتم  ار  نات  هعماج  یشورف  مک  دینکن ! یـشورف  مک  وگب  مدرم  هب  هک : دنک  یم  شرافـس  بیعـش  هب  دنوادخ  نینِمُْؤم 7  ُْمْتنُک 

يارب دینک  هلماعم  تسرد  يوزارت  اب  یتقو  دـیآ . شیپ  جرم  جره و  هعماج  داصتقا  رد  دوش و  بلـس  مه  زا  ناتدامتعا  هک  دوش  یم  بجوم 
تسا هدرک  مارح  اعرـش  مه  ار  یـشورف  مک  لقع ، مکح  نیا  رب  هوالع  دنوادخ  اما  دمهف ؛ یم  ار  هزادنا  نیا  ات  ام  لقع  تسا . رتهب  ناتدوخ 
شزرا نیا  هب  لـمع  يارب  اـم  هزیگنا  اـت  تشاد  دـهاوخ  مه  يورخا  تبوـقع  يوـیند ، ياهررـض  زا  ریغ  نآ  هـب  باـکترا  تـسا : هدوـمرف  و 

. هللا ءاش  نا  مکایاو  هللا  انقفو  مینک . ادیپ  مه  باوث  قاقحتسا  ادخ  تعاطا  هیاس  رد  دوش و  رتشیب  یعامتجا 

اه تشون  یپ 
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ناسنا دشر  زاس  هنیمز  یلام  یناور و  یمسج ، تینما 

همدقم

نازیزع هک  روط  نامه  ؛1  ۀَّفِْعِلل ًاباَجیِإ  ِۀَقِرَّسلا  َكَْرت  َو  ِۀَنْعَّللا ، ِنَع  ًاباَجِح  ِفْذَْـقلا  َباَِنتْجا  َو  ِسْجِّرلا ، ِنَع  ًاهیِْزنَت  ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  ْنَع  َیْهَّنلا  َو 
. میدومن یم  ضرع  يرـصتخم  تاحیـضوت  نآ  هرابرد  میدرک و  یم  توالت  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  كرابم  هبطخ  دنرـضحتسم 

ضرع يا  همدقم  لبق  هسلج  رد  دنزادرپ . یم  مالسا  تاعیرشت  فراعم و  زا  رگید  یشخب  تمکح  نایب  هب  هبطخ  زا  تمسق  نیا  رد  ترضح 
يراکمه هب  زاین  ملاع  نیا  رد  ناسنا  یگدـنز  هک  هدومرف  هدارا  نینچ  لاعتم  يادـخ  ینآرق  یمالـسا و  شنیب  ساسا  رب  هک  نیا  نآ  مدرک و 

. دیآ یم  دیدپ  يا  یگدنز  نینچ  هیاس  رد  هدومرف  ردقم  ناسنا  يارب  لاعتم  يادخ  هک  یلامک  نآ  دشاب و  هتشاد  عامتجا  لیکشت  نارگید و 

ناحتما زاس  رتسب  یعامتجا  یگدنز 

فیلاکت هنیمز  اه  نآ  يارب  دننک  یم  ادیپ  رگیدـمه  اب  اه  ناسنا  هک  یتاطابترا  رثا  رد  هک  تسا  نیا  عامتجا  لیکـشت  ياه  تمکح  زا  یکی 
رهوج رادـقم  هچ  هک  دوش  یمن  مولعم  دوشن  شیامزآ  ناسنا  ات  هکارچ  دـنک . هدامآ  ناشیارب  ار  شیامزآ  رتسب  فیلاـکت ، نآ  دوش و  مهارف 

هک تسا  یلامک  هدومرف  ردقم  ناسنا  يارب  لاعتم  يادخ  هک  یلامک  نآ  دراد . ار  ادـخ  یگدـنب  ریخ و  هدارا  هزادـنا  هچ  ات  تسا و  كاپ  وا 
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ره رد  هک  تسا  یعامتجا  یگدـنز  رد  دوش . مهارف  شیارب  ناحتما  باختنا و  هنیمز  دـیاب  سپ  دوش . یم  لصاح  يراـیتخا  لاـعفا  هیاـس  رد 
؟ دنکن هچ  هب  دـنک و  هاگن  هچ  هب  هک  نیا  لیبق  زا  دوش  یم  مهارف  ناسنا  يارب  ناحتما  هنیمز  اهدـص  فلتخم ، تاطابترا  رطاخ  هب  نآ ، هظحل 

یگدـنز رگا  دورن ؟ اجک  هب  دورب و  اـجک  هب  دـنکن ؟ رکف  هچ  هراـبرد  دـنک و  رکف  هچ  هراـبرد  دـهدن ؟ شوگ  هچ  هب  دـهد و  شوگ  هچ  هب 
نآ هب  ناـسنا  دوبن  باـختنا  هنیمز  رگا  دـش و  یمن  مهارف  باـختنا  هنیمز  دوبن  فیلاـکت  رگا  دـش و  یمن  ادـیپ  فیلاـکت  نیا  دوبن  یعاـمتجا 

تسا و هیوس  ود  باختنا  اما  دـنک . باختنا  ار  حیحـص  هار  وا  هک  تسا  نیا  ناسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  دیـسر . یمن  دـسرب  دـیاب  هک  یلامک 
طارـص حیحـص و  هار  ندومیپ  ناسنا  زا  ادـخ  هک  تسا  تسرد  دـشاب . یمدآ  يور  شیپ  رد  هار  ود  هک  دـنک  یم  ادـیپ  انعم  باـختنا  یتقو 
ناسنا ًالماک  لاعتم  يادخ  لاح  نیع  رد  دنک . بانتجا  نآ  زا  ناسنا  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  مه  جک  هار  دیاب  یلو  تسا ؛ هتـساوخ  ار  میقتـسم 

نیع رد  یلو  تسا ؛ رارقرب  لداعت  ینامحر و  لماوع  مه  تسه و  یناطیـش  لماوع  مه  هک  نیا  اب  دتفایب . ناطیـش  ماد  رد  ات  دنک  یمن  اهر  ار 
یم مهارف  یلیاسو  باذع ، هن  تسا  تمحر  هب  ندیـسر  یلـصا  فده  هک  تهج  نیا  زا  دوخ و  تمحر  لضف و  باب  زا  لاعتم  يادـخ  لاح 

. دنوش هتشاد  زاب  جک  هار  زا  دننک و  ادیپ  قوس  رتشیب  فرط  نآ  هب  دنسانشب و  رتهب  ار  حیحص  هار  اه  ناسنا  هک  دنک 

ریخ هار  هدننک  تیوقت  یهلا ، تاعیرشت 

ار يروما  تارابع  نیا  رد  دهد و  یم  قوس  حیحص  هار  فرط  هب  ار  ناسنا  هک  دندومرف  هراشا  يروما  زا  یضعب  هب  لبق  تارابع  رد  ترضح 
هار نآ  هب  اه  ناسنا  رودقملا  یتح  هک  هدومرف  ریبدت  ریدقت و  نانچ  لاعتم  يادخ  دناشکب . رـش  هار  هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  دننک  یم  رکذ 

ناسنا يوس  هب  ار  ءایبنا  دنوادخ  تسا . عیرـشت  هاگتـسد  نیمه  تاریبدت  نآ  زا  یکی  دننک . زیهرپ  دساف  هدننک و  هابت  روما  زا  دنتفاین و  جـک 
راثآ هچ  دنتـسه و  دب  ییاهراک  هچ  دـنمهفب  اه  ناسنا  ات  تسا  هدومرف  نایب  اه  ناسنا  يارب  ار  مارح  لالح و  ناشیا  هلیـسو  هب  هداتـسرف و  اه 

مه دنهد و  یم  قوس  تسار  هار  فرط  هب  ار  ناسنا  هک  دهد  یم  رارق  ار  یلماوع  مه  دنوادخ ، ینعی  دننک . بانتجا  اه  نآ  زا  ات  دنراد  يدب 
ناسنا هب  ار  دب  بوخ و  افرص  دنوادخ  رگا  تسا . یهلا  فطل  تیاهن  لماوع ، نیا  لعج  دنراد . زاب  رش  هار  زا  هک  دنک  یم  داجیا  ار  یلماوع 

اما دـش ؛ یم  مهارف  باختنا  هنیمز  دوب و  ماـمت  تجح   2( اًروُفَک اَّمِإَو  اًرِکاَش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاَْنیَدَـه  اَّنِإ   ) درک یم  توکـس  دوب و  هداد  ناشن  اـه 
تیوقت ار  ریخ  هبنج  دنک  یم  یعس  اذل  دنسرب . بولطم  لامک  نآ  هب  دننک و  باختنا  ار  ریخ  هار  ناگدنب  رتشیب  هچ  ره  دراد  تسود  دنادخ 

. دهد زیهرپ  دننک  یم  مهارف  ار  رش  هنیمز  هک  يروما  زا  دنک و 

یعرش یلقع و  يا  هفیظو  یعامتجا  يدرف و  تینما  ظفح 

هک تسا  هداد  ملاس  یندب  ناسنا  هب  لاعتم  يادخ  دنک . بارخ  ار  وا  صخش  دوش و  طوبرم  ناسنا  صخـش  هب  افرـص  تسا  نکمم  رـش  روما 
هداد و رارق  ندب  نیا  هب  قلعتم  ار  یحور  دنوادخ  نینچمه  دنا . هدربن  یپ  هاگتسد  نیا  رارـسا  هب  زونه  نادنمـشناد  ناگرزب و  اه  نرق  زا  دعب 

مه ار  حور  ندـب  ياه  یگدولآ  زا  یـضعب  دـننک . یم  رثا  مه  رد  ود  نیا  هک  يروط  هب  تسا  هدرک  رارقرب  ندـب  حور و  نیب  يوق  يا  هطبار 
ار دوخ  راک  ات  دـنامب  ملاس  ام ) حور  مسج و   ) ام دوجو  يدرف  هبنج  تسا  مزال  هک  نیا  رب  هوالع  دـنراد . یم  زاب  راک  زا  دـننک و  یم  دـساف 

دنناوتب دارفا  ات  دشاب  هتـشاد  تینما  هعماج  دارفا  يوربآ  ضرِع و  دـشاب و  ملاس  یطیحم  مه  ام  هعماج  طیحم  تسا  مزال  دـهد  ماجنا  تسرد 
رد دشاب . هتـشاد  یفاک  دشر  دـناوت  یمن  ناسنا  دـشاب  نماان  یطیحم  یناور  ظاحل  زا  هچ  يدام و  ظاحل  زا  هچ  هعماج  رگا  دـننک . یگدـنز 

، داسف ياه  هار  زا  رگید  یکی  سپ  دنک . ظفح  ار  شیوربآ  لام و  ناج ، دنک  یعس  دوش و  تاضراعم  فرص  دیاب  ناسنا  ناوت  نماان  طیحم 
. دننک یم  ادیپ  طابترا  هدنرادزاب  لماوع  اب  ترضح  هبطخ  ریخا  هلمج  هس  دننک . یم  نماان  دساف و  ار  هعماج  طیحم  هک  تسا  يروما 

ناج مسج و  يدیلپ  لماع  تارکسم ،
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لـالح ياـه  تمعن  هلمج  زا  روگنا  تسا . تارکـسم  زا  عـنم  تاروتـسد  نیا  هلمج  زا  تسا  هداد  یتاروتـسد  ندـب  تمالـس  يارب  دـنوادخ 
ْنِم َو  : » دـیامرف یم  نآرق  روگنا . اـمرخ و  هلمج  زا  تسا  هدـش  رارکت  داـیز  هوـیم  دـنچ  رکذ  نآرق  رد  تسا . هدـیافرپ  رایـسب  هک  تسادـخ 

ناطیش زا  يوریپ  رثا  رد  امش  یلو  میداد  رارق  امـش  يارب  ار  روگنا  امرخ و  ام  ؛3  ًانَسَح ًاقْزِر  َو  ًارَکَـس  ُْهنِم  َنوُذِخَّتَت  ِبانْعَْألا  َو  ِلیخَّنلا  ِتارَمَث 
ندـب هب  مه  تارکـسم  فرـصم  دـیزاس ». یم  مه  دـیفم  ياه  قزر  هتبلا  دـیریگ  یم  تارکـسم  دـیفم  رایـسب  بوخ و  ياه  تمعن  نیمه  زا 
يارب ادخ  هک  تسا  يا  هلیـسو  ملاس  ندب  حور و  دنک . یم  داجیا  ینماان  هعماج  رد  مه  دنک و  یم  عیاض  ار  لقع  مه  دـناسر و  یم  بیـسآ 

؛ دـینکن دـساف  ار  ناتندـب  حور و  یهلا  ياه  تمعن  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هک  تسا  هداد  روتـسد  نآ  لابند  هب  تسا و  هداد  رارق  ناسنا  تکرح 
مدق نآ  فارطا  ادابم  : » هک هداد  روتـسد  ناوارف  دیدشت  دیکأت و  اب  دـنوادخ  تسا  دـب  راک  نیا  هک  دـمهف  یم  ناسنا  لقع  هک  نیا  رب  هوالع 

(. ِسْجِّرلا ِنَع  ًاهیِْزنَت   ) دـیوشن هدولآ  دـیلپ و  ات  دـینک  بانتجا  رمخ  زا  هک  هدرک  عضو  ینوناق  هدـنرادزاب  لماع  کی  ناونع  هب  و  دـیراذگب »
هدرک بجاو  ار  رمخ  برـش  زا  یهن  ار و  تاکز  زامن و  دـنوادخ  ینعی  تسا ؛ یلبق  ياه  هلمج  رب  فطع  ِرْمَْخلا » ِبْرُـش  ْنَع  َیْهَّنلا   » ترابع

هدش عقاو  یفیذحت  اه  هخسن  رد  هک  تسا  نیا  فیعـض  یلیخ  لامتحا  کی  دنرادن . بسانت  مه  اب  یلیخ  تارابع  نیا  رهاظ  بسح  هب  تسا .
مالک رد  یهاگ  هک  تسا  نیا  نآ  دور و  یم  رامـش  هب  مـالک  ياـه  ییاـبیز  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  یبدا  هتکن  کـی  تسا  نکمم  یلو  دـشاب ؛
ْاَْولاَعَت ُْلق  : » دیامرف یم  نآرق  ًالثم  دـنک . هجوت  بلج  رتشیب  ات  دـننک  یم  جراخ  دوخ  يداع  قایـس  نآ  زا  ار  مالک  دـننک و  یم  داجیا  یننفت 
تسا هدرک  مارح  امـش  رب  ناتراگدرورپ  ار  هچنآ  دییایب  وگب : مدرم  هب  ؛4  اًناَسْحِإ ِْنیَِدلاَْولِابَو  اًْئیَش  ِِهب  ْاوُکِرُْـشت  َّالَأ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُّبَر  َمَّرَح  اَم  ُْلتَأ 

ینامرفان كرـش و  : » دومرف یم  دیاب  هدعاق  قبط  دینک ». یکین  ردام  ردپ و  هب  دیهدن و  رارق  ادخ  کیرـش  ار  يزیچ  هک  نیا  مناوخب ؛ ناتیارب 
يارب قایـس  رد  رییغت  نیا  دینک .» ناسحا  نیدلاو  هب  دیاب  اًناَسْحِإ ؛ ِْنیَِدلاَْولِابَو  : » دـیامرف یم  قایـس  رییغت  اب  اما  تسا » هدرک  مارح  ار  نیدـلاو 

نیا رد  ترـضح  دـیاش  دـنک . یم  هدافتـسا  نآ  زا  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  میرک  نآرق  یتح  هک  دراد  یفیاـطل  تسا و  بطاـخم  هجوت  بلج 
یهن هداد و  رییغت  لامک  هب  هدنهد  قوس  تاروتسد  تابجاو و  رکذ  زا  ار  مالک  قایس  دیدج ، عوضوم  هب  نداد  هجوت  يارب  هبطخ  زا  تمـسق 

. دنا هدومرف  رکذ  ار  تامرحم  زا 

هعماج یناور  تینما  نماض  فذق ، تمرح 

َباَِنتْجا َو  دـنیامرف : یم  همادا  رد  ترـضح  ور  نیا  زا  ناسنا . لام  یهاگ  دریگ و  یم  رارق  ینماان  ضرعم  رد  ناـسنا  سوماـن  وربآ و  یهاـگ 
یم میرک  نآرق  تسا . یمر »  » فدارتم فذق  يوغل  يانعم  نارگید . هب  عورشمان  لامعا  نداد  تبـسن  ینعی  فذق  ۀَنْعَّللا . ِنَع  ًاباَجِح  ِفْذَْقلا 

نمؤم نمادکاپ  نانز  هک  یناسک  ؛5  ٌمیِظَع ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ِةَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  اُونُِعل  ِتاَنِمْؤُْملا  ِتاَِلفاَْغلا  ِتاَنَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دیامرف
نیا تساـهنآ ». يارب  یگرزب  باذـع  دـنرودب و  یهلا  تمحر  زا  ترخآ  اـیند و  رد  دـنزاس ، یم  مهتم  ار  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  ربـخ  یب  و 

تنطیش نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نارسمه  هب  تبـسن  یتح  یناسک  دراد . ینالوط  هقباس  تسا و  ناطیـش  ياهدرگـش  زا  لمع 
دـشاب و ظوفحم  هعماج  دارفا  ضرع  سومان و  ات  تسا  هداد  رارق  دـح  نآ  يارب  هدرک و  مارح  ار  فذـق  لاعتم  يادـخ  دـنداد . ماجنا  ییاه 

. دننامب ناما  رد  یهلا  تنعل  زا  هجیتنرد 

یناور ینماان  لماع  یلام ، ینماان 

ره ینعی  دوش  ارجا  ملاس  تروص  هب  یلام  لئاسم  هعماج  رد  رگا  ۀَّفِْعِلل . ًاباَجیِإ  ِۀَقِرَّسلا  َكَْرت  َو  دـنیامرف : یم  مه  لام  صوصخ  رد  ترـضح 
مهارف هعماج  طیحم  رد  دارفا  دشر  هنیمز  دنک ، فرص  حیحص  هار  رد  ظفح و  حیحص  هار  زا  ار  نآ  دنک و  بسک  لام  حیحص  هار  زا  یسک 
رارقرب هعماج  رد  يداصتقا  یلام و  حیحـص  ياهراتفر  رثا  رد  هک  یلداعت  هعماج و  یلام  تفع  دوشن و  تیاعر  لئاسم  نیا  رگا  اما  دوش . یم 

یتقو اما  تسا ؛ مک  یلیخ  یلئاسم  نینچ  ام  هعماج  رد  هللادـمحلا  دـش . دـهاوخن  مهارف  دـشر  ياـه  هنیمز  نآ  رگید  دروخب  مه  هب  دوش  یم 
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نهذ دوش  نماان  یلام  ظاحل  زا  هعماج  یتقو  دوش . یم  نآ  زا  یـشان  ياه  ینمااـن  نآ و  ءوس  راـثآ  هجوتم  دـنیب  یم  ار  رادـقم  نیمه  ناـسنا 
ترورض رارطـضا و  ردق  هب  تسین و  شیب  يرازبا  لام  هک  یلاح  رد  دنـشیدنا . یم  نآ  ظفح  هب  تسا و  ناشلاوما  نارگن  ًامئاد  هعماج  دارفا 

يارب یتصرف  دشاب  نآ  ظفح  لوغـشم  شرکف  ًامئاد  دعب  دروآ و  تسد  هب  ار  یلام  تمحز  اب  ناسنا  دشاب  انب  رگا  درک . هدافتـسا  نآ  زا  دیاب 
ینماان  ) دروم هس  نیا  لاثم  ناونع  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دـنام . یمن  یقاب  وا  يارب  يونعم  یعامتجا و  فیاظو  ماجنا  تداـبع و 

دح نیا  ات  ار  اه  نآ  رطخ  ییاهنت  هب  ناسنا  لقع  دیاش  هک  دننک  یم  رکذ  ار  اه  هدـنرادزاب  زا  یلام ) ینماان  یعامتجا ، يوربآ  ینماان  يدرف ،
تبوقع دـیاب  هک  دـمهف  یم  فنع و  هب  زواجت  یـسنج و  ياهداسف  رطخ  لثم  دـمهف  یم  ار  لـئاسم  یخرب  رطخ  ناـسنا  لـقع  دوشن . هجوتم 

هنافـسأتم دنکن . ساسحا  دهدب  یمناخ  هب  ییاوران  تبـسن  یـسک  هک  نیا  يارب  ار  يرطخ  نینچ  دـیاش  اما  تفرگ . رظن  رد  نآ  يارب  یتخس 
تبسن یلیخ  مالسا  رد  اما  تسا . هداتفا  اپ  شیپ  عیاش و  یلیخ  اوران  نانخس  نیا  دنا  هدرکن  دشر  یقالخا  ظاحل  زا  هک  عماوج  زا  یـضعب  رد 
ترضح تمدخ  دایز  هک  دنتشاد  یتسود  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسا . هدش  يریگتخـس  عوضوم  نیا  هب 

نیهوت شردام  هب  داد و  رارق  باطخ  ار  شمالغ  یتشز  ریبعت  اب  صخـش  نیا  يزور  درک . یم  يرادـم  تیالو  تدارا و  راهظا  دیـسر و  یم 
: دـندومرف ترـضح  دوب . رفاک  مالغ  نیا  ردام  اقآ  تفگ : دوب !؟ یفرح  هچ  نیا  دـندومرف : دندیـشک و  مهرد  ار  ناـش  هرهچ  ترـضح  درک .

تسا ییاه  هتکن  اه  نیا   6. منک یمن  ترـشاعم  وت  اب  رگید  نم  يداد . وا  ردام  هب  یکاپان  تبـسن  وت  دنراد و  یجاودزا  دوخ  يارب  مه  رافک 
. تسا رثؤم  رایـسب  اه  ناسنا  دـشر  هنیمز  ملاس و  يا  هعماج  ندرک  مهارف  يارب  دراد و  یمهم  رارـسا  رایـسب  هدـش و  تیاـعر  مالـسا  رد  هک 

یگدولآ مه  ام  هعماج  ياضف  هارمه  نفلت  مان  هب  يدیدج  لماع  هناگیب و  بسانمان  يا  هناسر  لماوع  اه و  گنهرف  طالتخا  رثا  رد  هنافسأتم 
هعماج هب  یتهابـش  هعماج  هجیتن  رد  دوش و  ضوع  ناسنا  حور  نهذ و  ياضف  الـصا  هک  دوش  یم  ثعاب  لئاسم  نیا  تسا . هدرک  ادـیپ  ییاه 

ياهداسف همه  زا  ار  ام  هعماج  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تکرب  هب  هک  مینک  یم  تساوخرد  لاعتم  يادـخ  زا  دـشاب . هتـشادن  یمالـسا 
هلآ دمحم و  یلع  هللا  یلصو  دنک . مهارف  نامیاه  ناوج  يارب  ًاصوصخم  داعبا  همه  رد  ار  یقالخا  دشر  هنیمز  دنک و  ظفح  یلام  یقالخا و 

نیرهاطلا

اه تشون  یپ 
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نمشد نیرت  نمشد  كرش ،

ادخ دیع 

هک نیا  يارب  منک و  یم  ضرع  تینهت  کیربت و  هادفانحاورا  رصع  یلو  سدقم  هاگـشیپ  هب  ار  ربکألا  هللادیع  ریدغ ، دیعـس  دیع  ندیـسرارف 
رد ام  منک . یم  ضرع  ریدـغ  دـیع  اب  هطبار  رد  ار  يا  هتکن  میـشاب  هدرک  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  الوم  زا  يدای  ریدـغ  دـیع  بش  رد 
دیع هک  درک  هدافتسا  ناوت  یم  تاریبعت  هنوگ  نیا  زا  ادیع ». نیملـسملل  هتلعج  يذلا  : » میناوخ یم  یحـضا  دیع  زامن  رطف و  دیع  زامن  تونق 

يدایز ییانعم  راب  ریبعت ، نیا  تسا و  هدش  دای  ربکالا  هللا  دیع  ناونع  هب  ریدغ  دیع  زا  تایاور  رد  اما  دنا . ناناملسم  دیع  یحضا ، دیع  رطف و 
ناضمر هام  رد  ناناملـسم  تفگ : ناوتب  دیاش  يراذگ  مان  نیا  تلع  حیـضوت  رد  ناناملـسم . دیع  رطف  دیع  تسادخ و  دیع  دـیع ، نیا  دراد .

یم زامن  زور  نآ  رد  دنریگ و  یم  دیع  ههام ، کی  تدابع  میمتت  يارب  ناشیا  دنراد . شاداپ  راظتنا  دنوادخ  زا  دـنریگ و  یم  هزور  هام  کی 
لزان مرکا  ربمغیپ  رب  ار  مالسا  لاس  لوط 23  رد  لاعتم  يادخ  رگید  فرط  زا  تسا . يراد  هزور  هام  کی  لمکم  رطف  دیع  عقاو  رد  دنناوخ .
َمْوَْیلا دومرف : زور  کی  هرخالاب  اما  دوب . صقان  نید  نیا  زونه  لاح  نیا  اب  دومرف . لزاـن  یمکح  تبـسانم  ره  هب  تدـم  نیا  لوط  رد  درک و 
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عیرـشت ادخ  دنک . یم  لماک  ار  دوخ  راک  ادـخ  هک  تسا  يزور  زورما  اما  تسا ؛ ناضمر  هام  لامکا  زور  رطف  دـیع  مُکَنید 1  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 
دیع رطف و  دیع  رب  یتح  دیع  نیا  تفگ : ناوت  یم  ور  نیا  زا  تسا . هللادیع  دیع ، نیا  سپ  درک . لماک  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  ار  شنید 
رگا مسق ! ادـخ  هب  دـنک . تمحرم  اـم  هب  مه  ار  زور  نـیا  رد  تداـبع  قـیفوت  هـک  مـینک  یم  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  دراد . فرـش  یحـضا 

. دوش یم  نیمضت  ام  ترخآ  ایند و  تداعس  دنک  ام  هب  یمشچ  هشوگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

مالسا هدرشف  حول  دیحوت ،

2. ۀَِّیبُوبُّرلِاب َُهل  ًاصاَلْخِإ  َكْرِّشلا  ُهَّللا  َمَّرَح  َو  دنیامرف : یم  هک  میدیـسر  ترابع  نیا  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  كرابم  هبطخ  همادا  رد 
هک تسا  ترابع  نیا  اب  مه  مالک  نیا  متخ  و  كْرِّشلا » َنِم  ْمَُکل  ًاریِهْطَت  َناَمیِْإلا  ُهَّللا  َلَعَجَف  : » دـندومرف هک  دوب  هلمج  نیا  اـب  زارف  نیا  عورش 

دیحوت نید  نایاپ  أدبم و  هک  درک  هدافتسا  ناوت  یم  تارابع  نیا  میظنت  بیترت و  زا  ۀَِّیبُوبُّرلِاب .» َُهل  ًاصاَلْخِإ  َكْرِّشلا  ُهَّللا  َمَّرَح  َو  : » دنیامرف یم 
دیحوت دناسر  یم  تداعـس  هب  ار  ناسنا  هچ  نآ  و  كرـش ، هشیر  نتخادنارب  ناشراک  نایاپ  تسا و  كرـش  اب  هزرابم  ءایبنا  راک  زاغآ  تسا .

كرد تسرد  ار  اه  نآ  رگا  هک  دراد  یفیطل  ینغ و  قیمع ، یناـعم  دـیحوت  تسا . كرـش  دوش  یم  ناـسنا  طوقـس  بجوم  هچ  نآ  تسا و 
همه اـم  رگا  : » دـندومرف یم  هیلع  هللا  ناوضر  ییاـبطابط  همـالع  موحرم  تسین . دـیحوت  زج  يزیچ  نید  ياپاترـس  هک  دـیمهف  میهاوخ  مینک 

دهاوخ نوریب  نآ  لد  زا  تعیرش  تالیصفت  مامت  مینک  زاب  ار  دیحوت  رگا  دش و  دهاوخ  دیحوت  نآ  لصاح  مینک  هدرـشف  عمج و  ار  مالـسا 
. تسا مالسا  هدرشف  حول  دیحوت  دمآ ».

تسود هب  ندیسر  هار  هناگی  دیحوت ،

عطاق يرصح  نیبم  هیآ  نیا  تسا . ِنوُُدبْعَِیل » اَّلِإ  َسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  : » فیرـش هیآ  تسین  لیوأت  لباق  چیه  هک  نآرق  صوصن  زا  یکی 
هب ادخ  هک  تسین  نیا  فیرـش  هیآ  نیا  يانعم  نم ». شتـسرپ  يارب  رگم  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  : » دـیامرف یم  تسا . نشور  یموهفم  و 

نیمه هب  دـیاش  تسا . شـشخب  تمحر و  هضاـفا ، دزیخ  یمرب  ادـخ  تاذ  زا  هک  يراـک  نآ  ادـخ و  یلـصا  راـک  دراد . جاـیتحا  اـم  تداـبع 
لامک دادعتـسا  مادـک  ره  لاعتم  دـنوادخ  تاقولخم  دوش . یم  یـششخب  هنوگ  ره  لـماش  هک  تسا  ناـمحر  ادـخ  صاـخ  تفـص  تبـسانم 

هب رایخ  هتوب  تشاد  عقوت  ناوت  یمن  رگید . هزادنا  کی  رایخ  هتوب  دنک و  دشر  دناوت  یم  هزادنا  کی  ودرگ  تخرد  ًالثم  دنراد . ار  یـصاخ 
تـسا نکمم  يدح  کی  ات  دراد و  یـصاخ  دودح  مه  ناسنا  دنراد . یتیدودحم  مادک  ره  مه  تاناویح  دنک . دـشر  ودرگ  تخرد  هزادـنا 
ییاناوت یندب ، ياه  تیلاعف  نزو ، دق ، الثم  دراد ؛ يدام  هبنج  رتشیب  دنـسانش  یم  دوخ  يارب  اه  ناسنا  هک  یتالامک  دشر و  ًابلاغ  دنک . دشر 

ام يارب  ناسنا  حور  ناوت  تسوا و  حور  هب  ناسنا  تیناسنا  هک  مینادب  دیاب  اما  دایز و . ...  ياذـغ  ندروخ  ییاناوت  نیگنـس ، هنزو  نتـشادرب 
کی ناوت  یمن  ینعی  دراد ؛ تیاهن  یب  هب  لیم  تسا و  تیاهن  یب  هیبش  ناسنا  حور  تیفرظ  مییوگب : دیاب  الامجا  تسین . يریگ  هزادـنا  لباق 

هک دنک  یم  ادیپ  یتردق  دناد و  یم  ار  زیچ  همه  هک  دسر  یم  يدـح  هب  ناسنا  ملع  تفگ : ناوت  یم  درک . نییعت  نآ  يارب  ار  یـصاخ  دـح 
نآ دوخ  هب  یترابع  اب  میهاوخب  رگا  دسرب . نآ  هب  دناوت  یم  هک  تسا  یلامک  نآ  راثآ  عقاو  رد  اه  نیا  اما  دهد . ماجنا  يراک  ره  دـناوت  یم 
َْدنِع  ) دوش کیدزن  ادخ  هب  هک  دنک  یقرت  دشر و  دناوت  یم  يردـق  هب  ناسنا  ادـخ .» برق  : » مییوگب دـیاب  نآرق  ریبعت  هب  مینک ، هراشا  لامک 

يرایتخا طابترا  نیا  ماوق  تسا . دنوادخ  اب  يرایتخا  طابترا  نآ  درادن و  دوجو  رتشیب  هار  کی  ماقم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  . 3( رِدَتْقُم ٍکیلَم 
لاؤس رگا  سپ  یگدنب .»  » و تدابع »  » دوش یم  طابترا  نیا  مسا  ادخ . هدنب  ًاتقیقح  ار  شدوخ  دنادب و  ادخ  ًاتقیقح  ار  ادـخ  هک  تسا  نیا  هب 

. میـسر یمن  ماقم  نآ  هب  مینکن  تداـبع  یگدـنب و  اـت  ینعی  یگدـنب ؛» يارب  : » مییوگب دـیاب  هدـیرفآ  يراـک  هچ  يارب  ار  اـم  ادـخ  هک : دوش 
وا رتشیب  میریگب و  سنأ  ادخ  اب  رتشیب  میوش ؛ رت  کیدزن  ادخ  هب  هک  مینک  يراک  مینک ؛ تیوقت  ادـخ  اب  ار  دوخ  هطبار  ینعی  ندرک  یگدـنب 

. میرادب تسود  ار 
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تسود هب  ندیسر  نمشد  كرش ،

دـشر بجوم  دـناوت  یم  هک  یلماع  اهنت  نوچ  دوش ؛ یگدـنب  حور  لاوز  بجوم  هک  تسا  یلماـع  ماـقم  نیا  هب  ندیـسر  رد  ناـسنا  نمـشد 
یم هدـیمان  كرـش »  » یمالـسا گنهرف  رد  نمـشد  نیا  غارـس  هب  نتفر  تسا . یگدـنب » حور   » دـناسرب یهلا  برق  هب  ار  ناسنا  دوش و  ناسنا 

غارـس ناسنا  یتقو  دـنک . شومارف  ار  ادـخ  دـناوت  یمن  ناسنا  ترطف  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  يا  هفیطل  لمع  نیا  هب  كرـش  قـالطا  دوش .
ور نیا  زا  تسا . كرش  ناسنا ، يارب  نانمـشد  نیرت  نمـشد  لاح  ره  هب  دنک . یم  تسرد  کیرـش  ادخ  يارب  تقیقح  رد  دور  یم  يرگید 

. دنک کیدزن  كرش  هب  رود و  یتسرپ  هناگی  یگدنب و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  ناطیش  شالت  مامت 

كرش دیحوت و  بتارم 

یهاگ دنبای . یم  همادا  تیاهن  یب  هب  لیم  ات  دنوش و  یم  عورش  رفـص  يالاب  زا  هک  دنراد  یبتارم  ادخ  هب  كرـش  ادخ و  شتـسرپ  هلوقم  ود 
رد و  دراد » مهـس  تفه  نامیا  : » هک تسا  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  ًالثم  تسا ؛ هدـش  صخـشم  یبتارم  نآ  لاثما  نامیا و  يارب  تایاور  رد 

دنراد و يدادتما  دوخ  تاجرد  اه و  مهس  نیا  الا  تسام و  هب  میهفت  يارب  تانایب  نیا  دراد .» هجرد  هد  نامیا  : » هک هدش  لقن  رگید  یـضعب 
هب ناسنا  هک  نیمه  تسا . دایز  یلیخ  كرش  نامیا و  بتارم  سپ  تسا . میـسقت  لباق  تیاهن  یب  ات  يدادتما  ره  دنا . میـسقت  لباق  ور  نیا  زا 

هلـصاف ًابیرقت  ود  نیا  نیب  هلـصاف  اما  دبای . یم  همادا  ع )  ) یلع نامیا  نوچمه  ینامیا  ات  دوش و  یم  عورـش  نامیا  دنک ، فارتعا  ادـخ  دوجو 
همادا اه  تسپ  نیرت  تسپ  ات  دوش و  یم  عورش  ادخ  هب  كرش  یکدنا  زا  تسا ؛ تروص  نیمه  هب  مه  كرش  تسا . تیاهن  یب  ات  رفـص  نیب 
بتارم ینالوط و  يریسم  ياراد  يدوعـص  ریـس  نیا  هک  میراد  ادخ  فرط  هب  الاب و  هب  هار  کی  سپ  نیِلفاس 4 . َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث   ) دبای یم 

نیرت تسپ  ات  دوش و  یم  عورـش  تسه  ناسنا  ادـتبا  هک  ییاجنآ  نوداـم  زا  یلوزن  ریـس  نیا  هک  نیئاـپ  هب  هار  کـی  و  تسا ، يداـیز  رایـسب 
، یلاع ماقم  نآ  ام  شنیرفآ  فدـه  تسا . هدـش  عقاو  تیاهن  یب  ود  نیا  نیب  رد  داز  یمدآ  . 5( ۀَّیِرَْبلا ُّرَـش  ْمُه  َِکئلوُأ   ) دبای یم  همادا  ناکم 

كرـش دراد  ینمـشد  ماقم  نآ  اب  رتشیب  زیچ  همه  زا  هک  هچنآ  تسا و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ربمغیپ و  ینیـشن  مه  یهلا و  تفالخ  ماقم 
زا رتالاب  یقح  ایآ  دربب . نیب  زا  ار  يرگید  قح  یسک  هک  نیا  ینعی  ملظ   6. ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت  َال  دیامرف : یم  نآرق  تسا .
هب دناسرب . لامک  تیاهن  یب  هب  ار  اه  نآ  ات  دنورب  وا  فرط  هب  هک  تسا  نیا  شناگدـنب  رب  ادـخ  قح  دراد !؟ دوجو  شناگدـنب  رب  ادـخ  قح 

نیا و  ندـماینرب ، ادـخ  شتـسرپ  ماقم  رد  ینعی  ادـخ  زا  قح  نیا  نتفرگ  دـننک . شتـسرپ  ار  وا  شناگدـنب  هک  دراد  قح  ادـخ  هناـیماع  ریبعت 
. ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  دیامرف : یم  اذل  تسا ؛ قح  یلامیاپ  نیرت  گرزب  ملظ و  نیرت  گرزب 

دیحوت هبترم  نیرتالاب  تین ، رد  دیحوت 

فرط کی  هچ  ره  اما  دنا ؛ مأوت  كرش  زا  یبتارم  اب  نامیا  فیعض  بتارم  مینیب  یم  مینک  تقد  یتقو  دنراد . یبتارم  كرش  نامیا و  میتفگ 
اَمَو دیامرف : یم  نآرق  تسه . كرش  زا  يا  هبترم  شرانک  رد  امتح  دشاب  فیعض  نامیا  اج  ره  تسا . رت  فیعض  رگید  فرط  دشاب  رت  يوق 
دوش رت  يوق  نامیا  هچره  تسا . فیعـض  ناشنامیا  هکارچ  تسا ؛ مأوت  كرـش  اب  مدرم  رثکا  نامیا  َنوُکِرْـشُّم ؛ مُهَو  َّالِإ  ِهّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی 
ردق نیا  هک  همه  اما  دننیبب ! نارگید  هک  نیا  يارب  دنتسیا  یم  زامن  هب  ًالصا  دارفا  یخرب  دوش . یم  رتمک  تدابع  رد  ایر  رت و  فیعض  كرش 

كرش زا  يا  هبترم  مه  نیا  دیآ . یم  ناشـشوخ  دنوش  رادربخ  نارگید  رگا  اما  دنناوخ ؛ یم  صالخا  اب  ار  ناشزامن  یخرب  دنتـسین . راکایر 
ناسنا راتفر  رد  مدرم  لـمعلا  سکع  رگا  دـنکن . یقرف  چـیه  وا  يارب  دـنیبن  اـی  دـنیبب  ار  ناـسنا  یـسک  هک  تسا  نآ  صلاـخ  تداـبع  تسا .

زامن ادخ  رما  هب  ام  تسا . تین  هب  طوبرم  هک  دراد  مه  يرگید  هبترم  كرش  دراد . ار  كرش  زا  يا  هبترم  هک  دوش  یم  مولعم  دشاب  راذگرثا 
رگا : » دـیوگب ای  و  مرب » یمن  تشهب  هب  ار  وت  یناوخب  مه  زامن  رگا  یتح  یناوخب و  زاـمن  تسا  بجاو  : » دـیوگب ادـخ  رگا  اـما  میناوخ ؛ یم 
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ادخ زا  تعاطا  يارب  طقف  ام  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  یفنم  خساپ  رگا  میناوخ ؟ یم  زامن  زاب  ایآ  مرب » یم  منهج  هب  ار  وت  یناوخب  مه  زامن 
تین تسا . كرش  زا  يا  هبترم  مه  نیا  هک  دراد  دوجو  ام  تین  رد  مه  باوث  هب  ندیـسر  قوش  ای  باذع و  زا  سرت  هکلب  میناوخ ؛ یمن  زامن 

، وت تدابع  هار  زج  ینک ، هدنز  هرابود  ینازوسب و  منهج  رد  رابدص  ار  نم  رگا  دومرف : یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  تین  صلاخ ،
يارب ادخ  هک  يا  هجرد  نیرت  یلاع  هب  ندیـسر  هار  مسانـش ». یمن  ییادـخ  وت  زا  ریغ  متـسه و  وت  هدـنب  نم  منک . یمن  باختنا  يرگید  هار 

نآ هب  ندرک  ادیپ  هار  يارب  ناسنا  نیِّدلا 7  َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق  تسا ؛ صلاخ  تدابع  ماجنا  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ناسنا 
مه شرت  فیطل  یناعم  نآ  زا  هک  دنک  ادیپ  یگدامآ  جیردت  هب  ات  دـنک  بانتجا  یلج  نشور و  ياه  كرـش  نیمه  زا  مارآ  مارآ  دـیاب  ماقم 
نیا ُکتْدَبَعَف 8  ِةَداَبِْعِلل  اًلْهَأ  َُکتْدَجَو  ْنَِکل  َِکتَّنَج  ِیف  ًاعَمَط  َال  َو  َكِراَن  ْنِم  ًافْوَخ  َُکتْدَبَع  اَم  دیوگب : مالسلا  هیلع  یلع  هیبش  دنک و  زیهرپ 

هک تسا  نیا  یلـصا  هار  لاح  ره  هب  اما  میوش ؛ رود  كرـش  زا  میناوت  یم  هک  تسا  ع )  ) یلع تیانع  کـمک و  اـب  هتبلا  تسا . صلاـخ  نید 
. دشاب ادخ  هب  طقف  نام  هجوت 

دیاشن یگدنب  زج  ار  هدنب 

دنکن یناشفارون  غارچ  دنک ؟ هچ  دنکن  یگدنب  هدـنب  رگا  میا . هدـنب  نوچ  هک : تسا  نیا  باوج  مینک ؟ یگدـنب  دـیاب  ارچ  دوش : لاؤس  رگا 
یتقو ات  اما  مینک . یگدنب  تسین  مزال  تقو  نآ  میهدب  افعتـسا  یگدـنب  زا  میتسناوت  تقو  ره  ام  تسا . رون  یتاذ  یناشفارون  دـنک ؟ هچ  سپ 
تیآ موحرم  تسا . یگدنب  رد  مه  تذل  نیرتالاب  هتفهن و  یگدنب  نیا  رد  ام  تزع  مامت  هک  تسا  نیا  بلاج  مینک . یگدنب  دـیاب  میا  هدـنب 

ناشتنطلس زا  تسد  دندوب  رضاح  تسه  زامن  رد  یتذل  هچ  هک  دنتسناد  یم  نیطالـس  رگا  : » دومرف یم  هیلع  هللا  ناوضر  تجهب  یمظعلا  هللا 
زا یکی  دـننک . اضق  ناشیارب  ار  ناشیاهزامن  مامت  هک  دـندرک  تیـصو  يزاریـش  نسح  ازریم  اقآ  موحرم  دـنورب ». زاـمن  لاـبند  هب  دنـشکب و 

هتـشاد تافانم  تبرق  دـصق  اب  مدرب  یم  زامن  زا  هک  یتذـل  مسرت  یم  : » دـیامرف یم  ناشیا  دـنک و  یم  لاؤس  تیـصو  نیا  تلع  زا  ناـکیدزن 
برق هب  تدابع  هار  زا  میریگب و  دای  ار  تدابع  هار  ام  هک  هدیرفآ  ار  نید  نیا  لاعتم  دنوادخ  دراد . مه  ییاه  هدنب  نینچ  کی  ادـخ  دـشاب .»

َمَّرَح : » دنیامرف یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ور  نیا  زا  تسا . كرش  نآ  نمشد  و  یتسرپ ، هناگی  دیحوت و  وا  برق  هار  سپ  میـسرب . وا 
.« مینادب صلاخ  ار  وا  تیبوبر  ات  درک  میرحت  ار  كرش  دنوادخ  ۀَِّیبُوبُّرلِاب ؛ َُهل  ًاصاَلْخِإ  َكْرِّشلا  ُهَّللا 

یعیرشت كرش 

ْمُهَراَبْحَأ ْاوُذَـخَّتا  : » دـیامرف یم  يراصن  دوهی و  هراـبرد  نآرق  تسا . یعیرـشت  كرـش  اـه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  یعاونا  تیبوبر  رد  كرش 
رارق ناشدوخ  بر  ار  ناشنابهار  ناملاع و  هک  دوب  نیا  ناشکرش  دندوب و  كرش  زا  يا  هبترم  راتفرگ  نانیا  ؛9  ِهّللا ِنُود  نِّم  ًابَابْرَأ  ْمُهَناَبْهُرَو 
مسق ادخ  هب  : » دندومرف ترضح  دندرک ؟ یم  هدجس  ناشیاملع  رب  هنوگچ  اه  نیا  دننک : یم  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دندوب ». هداد 

تیبوبر رد  كرـش  نیا   10 .« دـندوب میلـست  اه  نآ  ياه  تعدـب  لباقم  رد  مدرم  اما  دـندرکن ؛ توعد  ناشدوخ  تداـبع  هب  ار  مدرم  اـه  نآ 
تایاور رد  دنک . عضو  نوناق  هللا  نذا  هب  هک  یـسک  رگم  تسا  كرـشم  دنک  عضو  ینوناق  ادـخ  نوناق  رانک  رد  هک  یـسک  تسا . یعیرـشت 

نینچ درک . عضو  ار  نیناوق  نآ  دوخ ، ناـشیا  دوب و  هدرک  ضیوـفت  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  هب  ار  ماـکحا  زا  يرایـسب  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ 
صاخ طیارش  يارب  هک  دنا  هداد  هزاجا  هیقف  یلو  هب  رگا  نینچمه  دریگ . یم  تروص  یهلا  نذا  ضیوفت و  اب  هکارچ  تسین  كرش  يدراوم 

سپ تسادخ ؛ فرط  زا  نوذأم  موصعم  ماما  تسا و  موصعم  ماما  فرط  زا  نوذأم  هیقف  یلو  نوچ  تسین ؛ كرـش  دـنک  عضو  یتقوم  نوناق 
بـصن ار  وا  هیقف  یلو  هک  یتقو  ات  دـنهد  يأر  يروهمج  تساـیر  يارب  یـسک  هب  مدرم  همه  رگا  نیارباـنب  تسا . هللا  نذا  هب  هیقف  یلو  راـک 

تسا و توغاط  دنکن  بصن  ار  وا  هیقف  یلو  اما  دنهدب  يأر  يروهمج  سیئر  هب  مدرم  همه  رگا  : » دومرف ماما  اذل  درادن . تیعورـشم  دـنکن 
ْمَأ ْمَُکل  َنِذَأ  ُهّللآ  ُْلق  « ؛ الف الا  دنک و  یم  ادیپ  تیعورشم  دهدب  هزاجا  یسک  هب  رگا  تسادخ ؛ نآ  زا  تیبوبر  تیمکاح و  مارح ». شتعاطا 
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سپ دـینک !؟ یم  مارح  لالح و  دوخ ، شیپ  زا  دـیدنب و  یم  ارتفا  ادـخ  رب  ای  هداد ، هزاـجا  امـش  هب  دـنوادخ  اـیآ  وگب : ؛11  َنوُرَتْفَت ِهّللا  یَلَع 
رذـح كرـش  زا  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا ؛ هتفرگ  رظن  رد  ناسنا  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هبترم  نآ  هب  ندیـسر  هار  اهنت  تدابع  رد  دـیحوت 

مالـسلا نیدحوملا و  نم  مکایا  هللا و  انلعج  ۀَِّیبُوبُّرلِاب . َُهل  ًاصاَلْخِإ  َكْرِّشلا  ُهَّللا  َمَّرَح  َو  دنیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اذل  درک .
 . هللا ۀمحرو  مکیلع 

اه تشون  یپ 

ج67 راونالاراحب ،  . 8 . 11 رمز ،  . 7 . 13 نامقل ،  . 6 . 6، هنیب  . 5 . 5 نیت ،  . 4 . 55 رمق ،  . 3 ج 29 ص223 . راونألا ، راحب   . 2 . 3 هدئام ،  . 1
.59 سنوی ،  . 11 ص 98 . ج 2 ، راونألا ، راحب   . 10 . 31 هبوت ،  . 9 ص186 .

تاجن نامسیر  هللا ، زا  تعاطا 

همدقم

یَشْخَی امَّنِإ  ُهَّنِإَف  ِهب  اوُکَّسَمَت  َو  َملِعلا  اوُغتباَو  ُْهنَع  ْمُکاَهَن  َو  ِِهب  ْمُکَرَمَأ  اَمِیف  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  َنوُِملْـسُم ، ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  َو ال  ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتاَف 
هب نآ  زا  شخب  کی  دوش . یم  میسقت  زیامتم  ًاتبـسن  ِشخب  دنچ  هب  هبطخ  نیا  هک  دوب  هیکدف  هبطخ  ام  ثحب  عوضوم  ُءامَلُْعلا . ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا 

رارق بطاخم  ار  نیرضاح  ترـضح  مود  شخب  رد  دراد . صاصتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رکذ  لاعتم و  يادخ  شیاتـس  دمح و 
ییاه لصفرس  نآ ، لابند  هب  دنیامرف و  یم  دز  شوگ  ار  تسا  نانآ  هدهع  رب  هک  یمیظع  تیلوئسم  ربمغیپ و  باحصا  تیعقوم  ادتبا  هداد و 

. دنیامرف یم  يا  هراشا  مه  اه  نآ  عیرشت  تمکح  هب  نمض  رد  دنوش . یم  روآدای  ار  مالسا  تاروتسد  نیرت  مهم  زا 

اوقت هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رما 

نآ هب  لـمع  هناوتـشپ  عـقاو  رد  تاـیآ  نیا  ناـیب  دـننک . یم  هراـشا  نآرق  زا  هیآ  دـنچ  هب  ترـضح  هک  دیـسر  مود  شخب  رخآ  هب  اـم  ثـحب 
دهدن یتیمها  نآ  هب  درذگب و  شرانک  زا  یتوافت  یب  اب  تسا  نکمم  تاروتسد  نآ  ندینش  زا  سپ  بطاخم  تسا . تاروتسد  تاشرافس و 

ماجل يراب و  ودـنب  یب  هب  هک  دوش  یم  ادـیپ  یناسک  رد  تلاح  نیا  تسا . هدینـش  مه  وا  هدـش و  هتفگ  یبلاطم  عالطا  تهج  ًافرـص  اـیوگ  و 
نینچ دوشن ! داجیا  ناشیارب  يدنب  دیق و  چـیه  هک  دـنا  بظاوم  دـنا و  هدرک  تداع  يدازآ ، تسا  عیاش  زورما  هک  يریبعت  هب  ای  یگتخیـسگ 

نیا دـنوش . لوـلم  مه  دـیاش  تشاد . دـهاوخن  ناـشلاح  رد  يریثأـت  دوـش  رارکت  ناـشیارب  تاـشیامرف  نیا  مه  رگید  هـبترم  هد  رگا  یناـسک 
هب دیاب  دنک  رثا  اه  فرح  نیا  هک  نیا  يارب  نیاربانب  دشاب . هتـشاد  لمع  يارب  يا  هزیگنا  بطاخم  هک  دشاب  رثؤم  دناوت  یم  یتقو  تاشیامرف 

نیا رگا  دـنک  ساسحا  هک  دوش  یم  يدـنب  دـیق و  شریذـپ  هب  رـضاح  ناسنا  یتقو  دوش . هراشا  دـنک  یم  داـجیا  ار  هزیگنا  نیا  هک  يا  هتکن 
زا فوخ  تیدودحم ، نتفریذپ  رد  اصوصخم  ناسنا  تکرح  لماع  نیرت  گرزب  ینعی  دنک ؛ یم  دیدهت  ار  وا  یمیظع  رطخ  دـنکن  ار  اهراک 
یم زرم  دح و  نتفریذپ  هب  راداو  ار  ناسنا  رطخ  زا  فوخ  ررـض و  زا  فوخ  هک  درادن  رثا  ردـق  نآ  تعفنم  بلج  لامتحا  یتح  تسا . رطخ 

ءایبنا شور  رگید  ترابع  هب  تساهرطخ ؛ هب  نداد  هجوت  رتشیب  مدرم ، رد  ادـخ  تعاطا  يارب  هزیگنا  داجیا  رد  ءایبنا  شور  ور ، نیا  زا  دـنک .
اَّلِإ ٍۀَّمُأ  ْنِّم  نِإ  : » دیامرف یم  نآرق  تسا . هدننک » راذنا   » ینعی ریذن »  » ناربمغیپ ماع  ءامسا  زا  یکی  ًالوصا  تسا و  نداد  رادشه  راذنا و  رتشیب 
اما دندوب  مه  ریشب »  » ناربمغیپ هتبلا  درک ». یم  دز  شوگ  ار  اهرطخ  هک  میداتسرف  يا  هدنهدرادشه  ربمایپ  یتما  ره  يارب  ام  ؛1  ٌریِذَن اَهِیف  اَلخ 
هک تسا  نیا  هدنهد  ناشن  نیا  ریـشب .» اهیف  الخ  الإ  ۀما  نم  نإ   » هدـشن هتفگ  الثم  تسا . هدـشن  لامعتـسا  ربمغیپ  قلطم  يارب  ریـشب  اج  چـیه 

یلو ررـض ؛ عفد  ای  تسا  تعفنم  بلج  ای  ناسنا  يرایتخا  تکرح  لماع  هتبلا  تعفنم . دـیما  ات  دوش  یم  رثأتم  رتشیب  رطخ  لاـمتحا  زا  ناـسنا 
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دـشاب راـک  رد  هـک  رطخ  ياـپ  ینغ  ریقف و  و  نز ، درم و  گرزب ، کـچوک و  زا  مدرم  هـمه  تـسا . يرت  ماـع  رت و  يوـق  لـماع  ررـض  عـفد 
رد ور  نیا  زا  دنک . یمن  هزیگنا  داجیا  نادنچ  یـضعب  يارب  دراد و  یگدنزیگنا  اه  یـضعب  يارب  تعفنم  اما  دـننک ؛ یم  عمج  ار  ناشـساوح 

. نتـشاد هگن  رطخ  زا  ار  دوخ  ینعی  تسا ؛ ۀـیاقو  هدام  زا  اوقت  تسا . هدـش  هیکت  اوقت  يور  هشیمه  یمالـسا  تیبرت  یمالـسا و  ياـه  هزومآ 
هدش نیمضت  تیشخ  فوخ و  اوقت ، يانعم  رد  ایوگ  دنک . رطخ  ساسحا  ناسنا  هک  دوش  یم  لامعتـسا  ییاج  رد  نتـشاد  هگن  موهفم  الـصا 

: مییوگ یم  مینک و  یم  هیکت  شـسرت  يور  رتشیب  مینک  ینعم  ار  ًاْئیَـش » ٍسْفَّن  نَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  َّال  ًامْوَی  ْاوُقَّتاَو   » میهاوخ یم  یتقو  اذل  تسا .
يانعم نیا  هتبلا  دننک . یم  همجرت  یـسرتادخ  هب  ار  اوقت  ًالـصا  یخرب  تشاد .» دهاوخن  يدوس  يرگید  يارب  یـسک  هک  يزور  زا  دیـسرتب  »

. دوش یم  همجرت  یسرتادخ  هب  اوقت  دنک ، یم  رطخ  ساسحا  یهلا  باذع  هیحان  زا  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  اما  تسین  اوقت  یقباطم 

اوقت هب  رما  ياه  تمکح 

هب رادـشه  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـیکأت  نیا  دوش . رما  اوقت  هب  امتح  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  دـیاب  تساوقت . هب  رما  اـه  هبطخ  همه  نکر 
زا اهرطخ  همه  هک  دـناد  یم  دـحوم  نمؤم و  ناسنا  اـعبط  دـنک . یم  تکرح  هزیگنا  داـجیا  ناـسنا  يارب  هک  تسا  یلماـع  نیرت  مهم  رطخ ،

ارهز ترـضح  هک  نیا  زا  دعب  هللا .» اوقتا  : » دیوگ یم  هک  تس  ور  نیا  زا  تسادخ ؛ تسد  هب  شرایتخا  دریگ و  یم  همـشچرس  یهلا  تردق 
داجیا لمع  يارب  نابطاخم  رد  يا  هزیگنا  دـیاب  هک  تبـسانم  نیا  هب  ایوگ  دـندرک  نایب  ار  مالـسا  ياه  هزومآ  زا  يا  هراصع  اهیلع  هللا  مـالس 

ُمتنَأَو ـَّالِإ  َُّنتوُمَت  َـالَو  ِِهتاَُـقت  َّقَـح  َهّللا  ْاوُقَّتاـف  دـنیامرف : یم  دـننک و  یم  هراـشا  فیرـش  هیآ  نیا  هب  ناـشمالک  زا  شخب  نیا  رخآ  رد  دـننک 
ار نآرق  زا  يا  هیآ  دنک ، یم  هظعوم  ار  مدرم  دناوخ و  یم  يا  هبطخ  یتقو  بیطخ  هک  تسا  نیا  مالسا  رد  رگید  ياه  تنـس  زا   2. َنوُِملْسُّم
رد دندرک و  نایب  ار  مالـسا  هراصع  نآ  نمـض  رد  دـندومرف و  داریا  ار  ناش  هبطخ  اج  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دـنک . توالت 

تیاعر اوقت  هب  رما  ِتنس  مه  دننک و  داجیا  ار  هزیگنا  نآ  مه  دشاب و  هدش  نآرق  تئارق  مه  هک  دندرک  توالت  ار  يا  هیآ  تمسق  نیا  نایاپ 
. دوش

دینک لمع  دینادب و 

نیمه هب  دیاش  تساجک . رطخ  هک  دنک  ییامنهار  ار  وا  یـسک  دیاب  دراد . امنهار  هب  زاین  درک  ادیپ  لمع  يارب  هزیگنا  ناسنا  هک  نیا  زا  دـعب 
ضورفم دیراد و  هزیگنا  هک  لاح  ُْهنَع ؛ ْمُکاَهَن  َو  ِِهب  ْمُکَرَمَأ  اَمِیف  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  : » دنیامرف یم  فیرش  هیآ  نآ  تئارق  زا  دعب  هک  تسا  تبسانم 

ار وا  یهاون  تعاطا و  ار  ادخ  رماوا  هک  تسا  نیا  شهار  دینک ، ظفح  اهرطخ  زا  ار  ناتدوخ  دیشاب و  هتشاد  اوقت  دیهاوخ  یم  هک  تسا  نیا 
یهن يزیچ  هچ  زا  هدرک و  رما  يزیچ  هچ  هب  ادـخ  هک  دوش  لاؤس  دراد  اج  زاب  دـینام . یم  نوصم  اـهرطخ  زا  تروص  نیا  رد  دـینک ؛» كرت 

ملعلا و اوـغتباو  : » دـیامرف یم   3. مینادـب ار  ادـخ  یهن  رما و  دراوـم  تسا  مزـال  رطخ ، زا  تبظاوـم  لـمع و  هزیگنا  زا  دـعب  سپ  تسا . هدرک 
يرتشیب دیکأت  اب  ار  لمع  هبنج  هتبلا  هب » اولمعاو  اوملعا  : » دـنا هدومرف  ترـضح  ایوگ   4« ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنإ   » هنإف هب  اوکـسمت 
ماصتعا كاسمتـسا و  کسمت ، نتفرگ . مکحم  ار  دورب  تسد  زا  دهاوخ  یم  هک  يزیچ  ندـیبسچ ؛ يزیچ  هب  ینعی  کسمت » « ؛ دـنیامرف یم 
یکانلوه هرد  رد  ای  یهاچ  رد  تسا  کیدزن  هک  دـنک  ساسحا  ناسنا  هک  تسا  ییاج  نآ  زراب  قادـصم  دـنراد و  موهفم  کی  انعم و  کی 

نآرق تسا . ماصتعا  تلاح  تلاح ، نیا  دوش . یمن  ترپ  دبسچب  نآ  هب  رگا  هک  تسه  یمکحم  هریگتسد  ای  بانط  نیب  نیا  رد  دوش و  ترپ 
ار ناسنا  هک  هدرک  نییعت  ار  یبانط  ادـخ  ینعی  دـنک ؛ یم  مسجم  ار  انعم  نیمه  تسرد  هیآ  نیا   5. ًاعیمَج ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  دیامرف : یم 

ریبعت نیا  هب  هیبش  نتفرگ . مکحم  بوخ  ار  نآ  بانط و  نیا  هب  ندیبسچ  ینعی  هللا  لبح  هب  ماصتعا  دـنک . یم  ظفح  منهج  هاچ  رد  نداتفا  زا 
یم دنوادخ  یتقو  ؛6  اََهل َماَصِفنا  َیَْقثُْولا َال  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ِهّللِاب  نِمُْؤیَو  ِتوُغاَّطلِاب  ْرُفْکَی  ْنَمَف  تسا ؛ هدـمآ  مه  یـسرکلا  ۀـیآ  رد 

هریگتسد کی  هب  عقاو  رد  دیدرک  ار  راک  نیا  رگا  دیوگ : یم  دیـشاب  نامیا  اب  دینک و  يرود  رفک  زا  دیـشاب  بظاوم  هک  دنک  دیکأت  دهاوخ 
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هک تسا  یتقو  نآ  یلاح  نینچ  ضرف  ددرگ و  یم  یمکحم  هریگتـسد  لابند  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ضورفم  ینعی  دیا ؛ هدیبسچ  یمکحم 
یم دـیوگ : یم  دـنوادخ  ایوگ  منهج . قامعا  رد  نیلفاس و  لفـسا  رد  طوقـس  دـهد ؛ یم  طوقـس  لامتحا  دـنک و  یم  رطخ  ساسحا  ناـسنا 

توغاط هب  لوا  دـهد ؟ تاجن  طوقـس  نیا  زا  ار  امـش  هک  دـیبسچب  دـینزب و  گنچ  يزیچ  هب  هک  مهد  ناشن  امـش  هب  ار  یهار  کی  دـیهاوخ 
رفک تساه ، یکیرات  اه و  یگدولآ  داسف ، هلازا  توغاط  هب  رفک  نوچ  یلو  دنا  مه  اب  ود  نیا  ًالمع  دیروآ . نامیا  هللا  هب  دعب  دیوش و  رفاک 

. دیا هدز  گنچ  تسا  روآ  نانیمطا  یلیخ  هک  يا  هریگتـسد  هب  دیدرک  يراک  نینچ  رگا  دیامرف : یم  دنوادخ  تسا . هدش  مدـقم  توغاط  هب 
یمن هتـسسگ  هراـپ و  زگره  هک  يا  هریگتـسد  ینعی  َیَْقثُْولا  ِةَوْرُْعلا  رت . شخب  ناـنیمطا  قثوأ و  ینعی  تسا ؛ ثنؤم  یلیـضفت  تفـص  یقثو » »
ُمُکِیف ٌكِراَت  یِّنِإ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  مه  ترتع  نآرق و  هرابرد  دوش . یمن  هراپ  هاگ  چیه  لبح  نیا  هک  دیـشاب  نئمطم  دوش .
دینکن ناشیاهر  دـیبسچب و  ود  نیا  هب  رگا  ینعی  دـنا ؛ هدرب  راک  هب  ار  کسمت  ریبعت  زاب  اج  نیا  رد  ؛7  اوُّلِضَت َْنل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَم  ِْنیَلَقَّثلا 
اوغتباو دنیامرف : یم  ماقم  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دیوش . یم  اهر  دـیتفرگن  مکحم  رگا  اما  دـش . دـیهاوخن  هارمگ  هاگ  چـیه 
دیتسناد یتقو  تسا و  هدرک  میرحت  امـش  رب  ار  يروما  هچ  هتـساوخ و  امـش  زا  ار  يروما  هچ  ادخ  هک  دـیزومایب  دـیورب  هب ؛ اوکـسمتو  ملعلا 

. دیبسچب نآ  هب  بوخ 

یهلا تیشخ  زاس  هنیمز  ملع ،

نیا تهج  نیا  زا  ینعی  تسا ؛ ءاـملعلا » هداـبع  نم  هللا  یـشخی  اـمنإ   » فیرـش هیآ  دـنا  هدوـمرف  توـالت  اـج  نیا  رد  هک  ار  يا  هـیآ  نـیرخآ 
ساسحا هیاس  رد  لمع  هزیگنا  میتفگ  مه  ثحب  يادـتبا  رد  دوش . یم  لصاح  ملع  هیاـس  رد  اـهنت  یهلا  تیـشخ  هک  منک  یم  ار  تاـشرافس 

هک دنک  ساسحا  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  هدش  دیکأت  یسرتادخ  يور  هزادنا  نیا  هک  نیا  دوش . یم  لصاح  یهلا  تیـشخ  فوخ و  رطخ ،
ْنَم اَّمَأ  َو  دیامرف : یم  نآرق  هک  تسور  نیا  زا  دـشاب . هتـشاد  هزیگنا  دوخ  زا  تبظاوم  يارب  ات  دـتفا  یم  رطخ  هب  دـنکن  تعاطا  ادـخ  زا  رگا 

تیوقت ظفح و  دوخ  رد  ار  تیـشخ  فوخ و  نیا  دـیاب  ناـسنا  سپ   8. يوْأَْملا َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِإَـف  يوَْهلا *  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  ِهِّبَر  َماـقَم  َفاـخ 
یم دیدهت  ار  وا  يرطخ  دنک  ساسحا  هک  دریذپ  یم  ار  یسک  تحیصن  دیآ و  یمرب  تعاطا  ددصرد  یتقو  دیآرب . تعاطا  ددصرد  ات  دنک 

لوصح يارب  ءاملعلا .) هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنإ   ) دوش یم  ادیپ  ملع  هیاس  رد  تیـشخ  نیا  تسا و  تیـشخ »  » رطخ ساسحا  نیا  مان  دـنک .
موس شخب  يدـعب  هسلج  دوب  یقیفوت  رگا  دریذـپ . یم  نایاپ  اـج  نیا  رد  مه  هبطخ  زا  شخب  نیا  درک . ملع  بسک  دـیاب  یهلا  تیـشخ  نیا 

. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  هللاءاش . نإ  درک  میهاوخ  عورش  ار  تسا  هبطخ  نیا  نایب  یلصا  دصقم  هک  هبطخ 

اه تشون  یپ 

« ملعلا اوعبتاو   » اه هخسن  یـضعب  رد  دراد . توافت  مه  اب  یکدنا  هبطخ  نیا  ياه  هخـسن  اج  نیا  رد  . 3 . 102 نارمع ، لآ   . 2 . 24 رطاف ،  . 1
 . 7 . 256 هرقب ،  . 6 . 103 نارمع ، لآ   . 5 . 28 رطاف ،  . 4 دـشاب . رت  بسانم  ملعلا » اوغتباو  : » دـیامرف یم  هک  يا  هخـسن  مرظن  هب  یلو  تسا ،

40 و 41. تاعزان ،  . 8 ج2 ص100 . راحب ،

دنک یم  یفرعم  ار  دوخ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

همدقم

: ًالوا تسا ؛ بولطم  تهج  ره  زا  ناشتاشیامرف  يروآدای  تیب و  لها  تاملک  رکذ  دوب . اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  هبطخ  لوح  ام  ثحب 
هدـنام یقاب  شبوبحم  زا  هک  ینخـس  ره  بحم ، هک  دـنک  یم  اضتقا  تبحم  نوناـق  ًاـیناث : . 1( رون مکمـالک   ) تسا رون  تاـشیامرف  نیا  دوخ 
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هناشن اه و  ناسنا  ام  یگدـنز  ياشگ  هار  نانخـس ، نیا  نیماضم  ًاثلاث : دـنک . هدافتـسا  شنیماضم  زا  دـمهفب و  رتهب  دـنک ، ییاسانـش  ار  تسا 
مینک و هدافتسا  نانخس  نیا  زا  دیاب  ام  تسام و  یعامتجا  ياهدرد  يوراد  نیرتدنمـشزرا  ناونع  هب  يدبا و  تداعـس  هار  نتفای  يارب  ییاه 

. میشاب هتشاد  یفاک  مامتها  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  تاشیامرف  هب  تبسن 

دیوگ یم  نخس  هک  تسا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  نیا 

رد يرـصتخم  ضیارع  داد  قیفوت  لاـعتم  يادـخ  هک  يا  هزادـنا  هب  میداد و  رارق  ثحب  دروم  هتـشذگ  تاـسلج  رد  ار  هبطخ  نیا  زا  یـشخب 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ٌدَّمَُحم  ِیبَأ  َو  ُۀَمِطاَف  یِّنَأ  اوُمَلْعا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  دنیامرف : یم  ترـضح  هک  میدیـسر  تمـسق  نیا  هب  میدرک . ضرع  نآ  حیـضوت 

ام ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  ًاطَطَش  ُلَْعفَأ  اَم  ُلَْعفَأ  َال  َو  ًاطَلَغ ، ُلُوقَأ  اَم  ُلُوقَأ  َال  َو  ءدب ،) یلع  ادوع   ) ًاءَْدب َو  ًادْوَع  ُلُوقَأ  ِِهلآَو ،
َمِْعَنل َو  ْمُِکلاَـجِر ، َنُود  یِّمَع  ِْنبا  اَـخَأ  َو  ْمُِکئاَِـسن ، َنُود  ِیبَأ  ُهوُدَِـجت  ُهوـُفِْرعَت  َو  ُهوُْزعَت  ْنِإَـف  ٌمـیِحَر ، ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملاـِب  ْمُْـکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع 
ًایِعاَد ْمِهِماَظْکَِأب ، ًاذِخآ  ْمُهَجَبَث ، ًابِراَض  َنیِکِرْشُْملا ، ِۀَجَرْدَم  ْنَع  اًِلئاَم  ِةَراَذِّنلِاب ، ًاعِداَص  ََۀلاَسِّرلا ، َغَّلَبَف  َمَّلَسَو ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِْهَیلِإ  ُّيِْزعَْملا 
مرکا ربمایپ  هلیسو  هب  هک  تیاده  ياه  تمعن  زا  يدای  یهلا و  ساپس  دمح و  زا  دعب  ترضح   2. ِۀَنَسَْحلا ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِهِّبَر  ِلِیبَس  َیلِإ 

هک دـنزادرپ  یم  مود  شخب  هب  تشاد ، دوـجو  ربماـیپ  ياـه  هزوـمآ  رد  هک  ینیواـنع  نیرت  مهم  هـب  يا  هراـشا  دوـب و  هدـش  ینازرا  مدرم  رب 
ار يا  هنحـص  دیاب  ام  دراد . تیمها  یفلتخم  تاهج  زا  بلطم  نیا  دننک . یم  یفرعم  ار  ناشدوخ  ادتبا  شخب  نیا  رد  تسا . مدرم  هب  باطخ 

یناوارف ياه  یتخـس  هدرک و  یگدنز  یمدرم  نایم  رد  لاس  يربمایپ 23  مینک ؛ مسجم  تسرد  تسا  هدش  داریا  نآ  رد  ترـضح  هبطخ  هک 
بآ نان و  هک  دـندوب  روصحم  يا  هرد  رد  اه  لاس  دوب  ناش  یلـصا  نطو  هاگداز و  هک  هکم  رد  ناشتماقا  نارود  رد  تسا . هدرک  لـمحت  ار 

ات دش  دایز  ناناملـسم  دادعت  مک  مک  دندرک . ادیپ  ینارای  اج  نآ  رد  دندومن و  ترجاهم  هنیدم  هب  دعب  دیـسر . یم  اه  نآ  هب  تمحز  هب  مه 
يراصن و دوهی ، هکم ، نیکرـشم  نوچ  ینافلاخم  اب  اه  عازن  اه و  گنج  هب  ینالوط  ياه  لاس  دنداد . لیکـشت  یتلود  هعماج و  هک  يدح  هب 

لثم یبن  يذوأ  ام  : » دندومرف ترضح  هدش  لقن  هک  يروط  هب  تشذگ  مرکا  ربمغیپ  رب  یتخـس  تیاهن  اب  لاس  نیا 23  هرخالاب  تشذگ . ... 
وا زا  هدـش و  نفد  وا  ندـب  هک  تسا  يزور  دـنچ  هتفر و  ایند  زا  ربمغیپ  نیا  لاح  دـشن ». رازآ  تیذا و  نم  لثم  يربماـیپ  چـیه  ؛3  تیذوأ ام 

. میا هدینـش  شیب  مک  هک  دنا  هدیـسر  یتزع  هچ  هب  یتلذ  هچ  زا  یهلا  لوسر  نیا  تامحز  هیاس  رد  مدرم  تسا . هدنام  راگدای  هب  رتخد  کی 
دـنوش و هدامآ  يرادـقم  مدرم  ات  دـنهد  یم  صاصتخا  هلأسم  نیمه  حیـضوت  هب  ار  یـشخب  هبطخ  نیمه  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 

دوب نتفگ  نخس  لوغشم  یسک  هچ  میتسناد  یمن  ام  : » هک دنیوگب  يا  هدع  اهدعب  دوب  نکمم  هک  اج  نآ  زا  دنا . هجاوم  یسک  هچ  اب  دنمهفب 
یفرعم ار  ناشدوخ  لوا  ماقم ، نیا  رد  ترـضح ، میدادن » یتیمها  نادنچ  اذـل  درک ؛ یم  تبحـص  هدرپ  تشپ  زا  یمناخ  هک  میدینـش  طقف  و 

هک يربمغیپ  راگدای  هناگی  دیوگ . یم  نخـس  امـش  اب  یـسک  هچ  دینادب  مدرم ! يا  ُۀَمِطاَف ؛ یِّنَأ  اوُمَلْعا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  دـنیامرف : یم  دـننک و  یم 
یم دـهد و  یم  تیمها  دیـشک  وا  هک  یتامحز  هب  شردـپ و  فدـه  هب  یـسک  ره  زا  رتشیب  هک  یـسک  دیـشک . یناوارف  تاـمحز  امـش  يارب 

هک اج  نآ  ات  درک ؛ یفرعم  امـش  هب  ار  وا  فلتخم  ياه  تروص  هب  شرمع  لوط  رد  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا  دنک . لابند  ار  وا  هار  دـهاوخ 
یضار وا  زا  ادخ  دشاب  یضار  یـسک  زا  رگا  درک و  دهاوخ  بضغ  وا  رب  ادخ  دنک  بضغ  یـسک  رب  رگا  تسا . نم  نت  هراپ  همطاف  : » دومرف

یم هچ  ره   ) منز یمن  تسردان  فرح  هک  متسه  یـسک  نم  دیامرف : یم  سپـس  دیوگ . یم  نخـس  امـش  اب  هک  تسوا  زورما   4 .« دوب دهاوخ 
(. تسا لقع  ادـخ و  روتـسد  قفاوم  تمکح و  قفاوم  الماک  نم  راـک   ) مهد یمن  ماـجنا  فازگ  هدوهیب و  راـک  و  تسا ) تیعقاو  نیع  میوگ 

تسد دوش و  هتخیگنارب  شباجعا  تخانش  یمن  ار  ترضح  هک  دوب  اج  نآ  مه  یـسک  ضرفرب  رگا  هک  درک  يراک  یفرعم  نیا  اب  ترـضح 
. تسا نارگید  رب  تجح  مامتا  يارب  هار  نیرتهب  نیا  دنک . قیقحت  ناشیا  هرابرد  هک  دنک  ادیپ  هزیگنا  مک ،

ربمایپ نیرت  نابرهم  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 
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. تسین هدـش  هتخانـش  تسرد  مه  ناشناتـسود  نایم  رد  تاشیامرف ، نیا  نایب  يارب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  هزیگنا  هنافـسأتم  هنافـسأتم 
يارب مرکا  ربمغیپ  لد  دوب ؛ شتلاسر  غالبا  رد  مرکا  ربمغیپ  هزیگنا  نامه  تاـشیامرف  نیا  ناـیب  يارب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هزیگنا 
یمن صیخـشت  ار  قح  هار  ارچ  دنـسر !؟ یمن  تداعـس  هب  دـنوش و  یم  هارمگ  ناـنآ  ارچ  هک  دوب  تحاراـن  تخوس و  یم  مدرم  کـت  کـت 

هک تخوس  یم  ترـضح  لد  ناـنچ  دـنک !؟ یم  ـالتبم  يدـبا  باذـع  هب  ار  اـه  نآ  هک  دـنور  یم  يا  ههار  جـک  هب  تهج  یب  ارچ  دـنهد !؟
لامعا رطاخب  یهاوخ  یم  ییوگ  ؛5  اًفَسَأ ِثیِدَْحلا  اَذَِهب  اُونِمُْؤی  ْمَّل  نِإ  ْمِهِراَثآ  یَلَع  َکَسْفَّن  ٌعِخَاب  َکَّلَعَلَف  : » دومرف ناشیا  هب  باطخ  دنوادخ 
ربمغیپ دهد . یم  یلـست  ار  شربمغیپ  نخـس  نیا  اب  دـنوادخ  دـنرواین ». نامیا  راتفگ  نیا  هب  رگا  ینک  كاله  هودـنا  مغ و  زا  ار  دوخ  نانآ ،

یم رگم  هزادنا . نیا  ات  هن  اما  ینک ؛ يزوسلد  میراد  تسود  ام  : » دیوگ یم  ادـخ  هک  دـنک  یم  يزوسلد  ردـق  نآ  تسادـخ ؛ تمحر  رهظم 
هللا مالـس  ارهز  همطاف  درک . یم  توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  يا  هزیگنا  نینچ  اب  ربمایپ  دنروآ »!؟ یمن  نامیا  نانیا  ارچ  هک  یهد  ناج  یهاوخ 
امـش يارب  نم  رگا  مربمغیپ ؛ نامه  رتخد  نم  : » هک دـنیوگب  همه  هب  ات  دـننک  یم  رکذ  ار  ربمغیپ  ياه  یگژیو  نیا  ناشنخـس  زاغآ  رد  اـهیلع 

ترخآ اـیند و  تداعـس  هب  دـینک و  ادـیپ  ار  قح  مهاوـخ  یم  دـیوشن ، هارمگ  امـش  مهاوـخ  یم  دزوـس ، یم  امـش  يارب  ملد  منز  یم  فرح 
ْمُْکیَلَع ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََـقل  دـنیامرف : یم  توـالت  ار  فیرـش  هیآ  نیا  تبـسانم  نیمه  هب  دیـسرب ».

هیآ نیا  ترضح  ارچ  اما  دوش ؛ توالت  نآرق  زا  يرادقم  ینارنخـس  ره  رد  هک  تسا  نیا  یمالـسا  بادآ  زا  یکی   6. ٌمیِحَر ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب 
نانآ هب  دـنا و  هداد  تسد  زا  ار  یـسک  هچ  هک  دـننک  يروآدای  مدرم  هب  هک  نیا  يارب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دـندرک ؟ باـختنا  ار 

توالت ار  هیآ  نیا  دنک ، لابند  ار  وا  فده  دهاوخ  یم  دراد و  نامیا  وا  هار  هب  یسک  ره  زا  شیب  هک  متسه  وا  راگدای  اهنت  نم  هک  دننامهفب 
هدومرف ینازرا  ام  هب  یتمعن  هچ  ادـخ  هک  دـنک  بلطم  نیا  هجوتم  ار  ام  دـهاوخ  یم  هیآ  نیا  تسا . يا  هجوت  لباق  هتکن  هتکن ، نیا  دـندرک .

زا ام  تسا . یهلا  ياه  تمعن  یـساپسان  یـشومارف و  رثا  رد  تافارحنا  اه و  يور  جـک  زا  يرایـسب  تسا . رثؤم  رایـسب  اـم  تشونرـس  رد  هک 
اه تمعن  نیا  هنوگچ  ساپسان  ِمدرم  زا  یضعب  هداد و  ام  هب  ییاه  تمعن  هچ  ادخ  زورما  مینیبب  مینک  رکف  میریگب و  سرد  دیاب  تاکن  نیمه 
هک دیـشاب  هتـشاد  هجوت  مدرم ! دیامرف : یم  هیآ  لاح  ره  هب  دیآ . یمنرب  شرکـش  ماقم  رد  دننک و  یم  یقلت  هتـسنادن  هدـیدن و  هتخانـشن ، ار 

كرد ار  امش  درادن و  ییانشآ  امش  اب  هک  يا  هناگیب  هن  امش و  دوخ  زا  تسا  يربمایپ  دراد : ار  فاصوا  نیا  هک  دمآ  امـش  يوس  هب  يربمایپ 
هچ مرکا ، ربمغیپ  نامز  رد  هچ  یمالسا –  تما  نیا  نایم  رد  مینادب  دیاب  ام  تسا . تخس  رایسب  وا  يارب  دسرب  امـش  هب  یجنر  ره  دنک . یمن 
زا يردـپ  ره  هک  دوش  یم  رثأـتم  ناـنچ  مرکا  ربمغیپ  دـسرب  یجنر  یتخـس و  ره  یناملـسم  ره  هب  تماـیق –  زور  اـت  هدـنیآ  رد  هچ  زورما و 

هنادرمناوجان وا  اب  هک  اه  ناـمه  درک ؛ یم  يزوسلد  مه  ناکرـشم  يارب  ربماـیپ  یتح  ربارب . اهدـص  هکلب  دوش  یم  رثأـتم  شدـنزرف  تبیـصم 
لمحت ار  جنر  همه  نیا  دناوت  یم  یلد  هچ  دندرک . یمن  تیاعر  وا  قح  رد  ار  یناسنا  یقالخا و  لوصا  زا  کی  چیه  دندرک و  یم  ینمـشد 
یهاوخ یم  رگم  : » دیامرف یم  ادخ  دیشک . یم  یجنر  هچ  ربمغیپ  هک  مینک  كرد  میناوت  یمن  ام  درخب ؟ ناج  هب  ار  یتخـس  همه  نیا  دنک و 

ارهز ترضح  دهد . یم  يرادلد  یلست و  ربمغیپ  هب  نآرق  رد  ررکم  اذل  دشک . یم  یجنر  هچ  ربمغیپ  هک  دمهف  یم  وا  یـشکب »!؟ ار  تدوخ 
یصرح بیجع  امش  تیاده  يارب  هک  دوب  نیا  ربمایپ  مود  یگژیو  تشاد . نم  ردپ  هک  تسا  یتفـص  نیلوا  نیا  دیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالس 

یم ماجنا  ار  نآ  دـنراد  هفیظو  هک  يدـح  رد  طقف  دوش  یم  هتـشاذگ  ناـشیا  هدـهع  هب  يراـک  یتقو  دارفا  یخرب  مکیلع .) صیرح   ) تشاد
هب رتهب  هچره  نشور و  اسر ، ایوگ ، ار  شمایپ  هک  تسا  نیا  روآ  مایپ  هفیظو  دوبن . هنوگ  نیا  ربماـیپ  اـما  دـننک . یم  شیاـهر  رگید  دـنهد و 

مدرم رد  مایپ  نیا  ات  درک  فرص  ار  شرمع  مامت  ربمایپ  اما  تسا ؛ هداتـسرف  مدرم  همه  يارب  ار  یمایپ  ربمایپ  هلیـسو  هب  ادخ  دناسرب . عمتـسم 
ارهز ردپ  موس  تفـص  دننک . ادیپ  تاجن  منهج  زا  دنوش و  یتشهب  مدرم  دوش و  ارجا  یهلا  تاروتـسد  نیا  هک  نیا  هب  دوب  صیرح  دنک . رثا 

هب تبـسن  دـندرک  یم  تباجا  ار  شتوعد  دـندروآ و  یم  نامیا  یناسک  هک  نیا  زا  دـعب  دوب . نانمؤم  هب  وا  ناوارف  ینابرهم  امهیلع  هللا  مالس 
. درک یم  کمک  اه  نآ  هب  تسناوت  یم  هچ  ره  درک و  یم  ادیپ  یصاخ  تبحم  اه  نآ 

تیالو نابساپ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 
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یم دیـسانش ، یم  ار  شا  هداوناخ  نم و  ردپ  رگا  ْمُِکئاَِسن ؛ َنُود  ِیبَأ  ُهوُدَِـجت  ُهُوفِْرعَت  َو  ُهوُْزعَت  ْنِإَف  : » دـیامرف یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف 
يربمغیپ نینچ  اب  يرتخد  تبـسن  هک  متـسه  نم  اهنت  دوبن . امـش  نانز  زا  کی  چیه  ِردپ  متـسه و  شرتخد  نم  تسا و  نم  ردپ  وا  هک  دیناد 

َنُود یِّمَع  ِْنبا  اَـخَأ  َو  : » دـنیامرف یم  دـنزادرپب . نآ  هب  رخآ  رد  دـنهاوخ  یم  هـک  دـننک  یم  هراـشا  یبـلطم  هـب  اـج  نـیمه  رد  انمـض  مراد ».
طقف درادن . وا  اب  یتبسن  نینچ  امش  نادرم  زا  کی  چیه  تسا و  نم  يومع  رـسپ  ردارب  وا  هک  دیناد  یم  دیـسانش  یم  ار  مردپ  رگا  ْمُِکلاَجِر ؛

یم یلو  دوش ؛ یم  وا  يوـمع  رـسپ  مه  رگید  فرط  دـشاب ، یـسک  يومعرـسپ  یـسک  یتـقو  اـعبط  تسا ». ربـمغیپ  نآ  ردارب  هک  تسا  یلع 
اب شدوـخ  درک  داـجیا  توـخا  اـه  ناملـسم  نیب  یتـقو  ربـمغیپ  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  نوـچ  تـسا  نـم  يومعرـسپ  ردارب  ربماـیپ  دـیامرف :
هک تسا  نیا  اه  ثحب  نیا  اه و  هتکن  نیا  همه  ناـیب  زا  ترـضح  دوصقم  تسا . ربمغیپ  ردارب  هک  دوب  فورعم  وا  دـش و  ردارب  نینموملاریما 
زا ار  تاکن  نیا  تسا . دوصقم  نیمه  يارب  لالهتسا  تعارب  هتکن  نیا  دننک . تابثا  مدرم  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  یلع و  تیناقح 
دنک یم  هراشا  اج  نیمه  زا  درک . دهاوخ  تبحص  یبلطم  هچ  هرابرد  دیوگ و  یم  نخـس  نانآ  اب  یـسک  هچ  دننادب  مدرم  ات  دنیوگ  یم  لوا 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  میومع  رسپ  هب  طوبرم  ام  ثحب  هک 

يداه نیرتزوسلد 

ًاذِـخآ ْمُهَجَبَث ، ًاـبِراَض  َنیِکِرْـشُْملا ، ِۀَـجَرْدَم  ْنَع  اًِـلئاَم  ِةَراَذِّنلاـِب ، ًاـعِداَص  َۀـَلاَسِّرلا ، َغَّلَبَف  َمَّلَـسَو ؛ ِِهلآَو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهـَْیلِإ  ُّيِْزعَْملا  َمـِْعَنل  َو 
! تسا يا  یلاع  تبـسن  بجع  تبـسن  نیا  مداد و  تبـسن  وا  هب  ار  مدوخ  نم  ِۀَنَـسَْحلا ؛ ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِهِّبَر  ِلِیبَس  َیلِإ  ًایِعاَد  ْمِهِماَظْکَِأب ،

یگدنز بتارم  نیرت  تسپ  زا  ار  امـش  دوخ ، تامحز  اب  هک  دوب  وا  درکن . یهاتوک  چیه  شا  هفیظو  ماجنا  رد  ربمغیپ  نیا  هک  دیناد  یم  امش 
تـسردان راک  میخو  بقاوع  هب  نداد  هجوت  تیادـه  رما  رد  درک . مأوت  نداد  میب  اب  ار  شمایپ  وا  دـناسر . راختفا  تزع و  جوا  هب  یعاـمتجا 

ات دیـشکن  راگیـس  : » دنیوگب دنناوت  یم  هعماج  رد  راگیـس  لامعتـسا  زا  يریگولج  يارب  ًالثم  تسا . رثؤم  راک  نآ  كرت  ِعفانم  رکذ  زا  رتشیب 
ياهررـض زا  : » دـنیوگب هک  تسا  نیا  غیلبت  رگید  عون  تسا . غیلبت  عون  کـی  نیا  دیـشاب ». هتـشاد  يرتشیب  طاـشن  دـنامب و  رت  ملاـس  ناتندـب 

ور نیا  زا  تسا . رثؤم  رتشیب  یلیخ  مود  شور  نیا  تسا ». شراوگ  هاگتـسد  سفنت و  هاگتـسد  یتحاران  ناطرـس ، هب  التبا  راگیـس  لامعتـسا 
ار شمایپ  یتقو  مرکا  ربمغیپ  دنیامرف : یم  ترضح  دنیوگ . یم  ةراذن »  » ار شور  نیا  دنا . هداد  یم  رایـسب  تیمها  راذنا  هب  هشیمه  ناربمغیپ 

التبم نآ  هب  نیکرـشم  هک  یموش  بقاوع  هب  دـنوشن  التبم  دراذـگب و  رثا  رتشیب  مدرم  رد  ات  دوب  نداد  میب  راذـنا و  اـب  مأوت  درک  یم  راکـشآ 
تشپ زا  یهاگ  دننک  کیرحت  يراک  هب  ار  یسک  دنهاوخ  یم  یتقو  درک . هدافتـسا  نکمم  لیاسو  عاونا  زا  شمایپ  ندناسر  يارب  وا  دندش .

ار یهار  چـیه  درک و  هدافتـسا  نـکمم  ياـه  شور  هـمه  زا  ربـمغیپ  دنـشک . یم  ار  شـسابل  ور  شیپ  زا  یهاـگ  دـنهد و  یم  لـه  ار  وا  رس 
نآرق هک  دوب  یـشور  نامه  وا  شور  دهد . تاجن  یتخبدب  زا  دنک و  تیاده  ار  امـش  هک  درک  شالت  تسناوت  یم  هچ  ره  درکن . راذـگورف 

ادـخ هک  یهار  هب  درک  یم  توعد  وکین ) زردـنا  دـنپ و   ) هظعوم اب  و  یعطق ) ینیقی  بلاطم  اب   ) تمکح اـب  ار  مدرم  دـیامرف . یم  رما  نآ  هب 
یقح هچ  ربمغیپ  هک  دننادب  دنروآ و  دای  هب  ار  ربمایپ  تامدخ  مدرم  هک  نیا  يارب  تسا  يا  همدقم  تاشیامرف  نیا  دوب . هدرک  نییعت  وا  يارب 

هار نآ  هب  ار  مدرم  دهد و  همادا  ار  هار  نآ  دهاوخ  یم  هک  تسا  یسک  دیوگ  یم  نخس  اه  نآ  اب  نونکا  هک  یسک  دراد و  اه  نآ  ندرگ  رب 
هب لاـعتم  يادـخ  هک  ار  یتیادـه  نآ  دـندرگرب و  دوب  هداد  ناـشن  اـه  نآ  هب  ربماـیپ  هک  يریـسم  زا  مدرم  هک  نیا  زا  دزوس  یم  شلد  دربب و 

هللاءاش نا  مکایاو  هللا  انقفو  دننک . شومارف  دوب  هدرک  اطع  اه  نآ  هب  شربمایپ  هلیسو 

اه تشون  یپ 
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.128 هبوت ،  . 6 . 6 فهک ،  . 5 ج 2 ص 26 . مالسلا ،

دیوگ یم  ادخ  لوسر  تامدخ  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

همدقم

ُمیِعَز َقَطَن  َو  ِهِضْحَم ، ْنَع  ُّقَْحلا  َرَفْـسَأ  َو  ِهِْحبُـص ، ْنَع  ُلـْیَّللا  يَّرَفَت  یَّتَح  َُربُّدـلا ، اُوَّلَو  َو  ُعْمَْجلا  َمَزَْهنا  یَّتَـح  َماَْـهلا ، ُثُْکنَی  َو  َماَنْـصَْألا ، ُرِـسْکَی 
ِضِیْبلا َنِم  ٍرَفَن  ِیف  ِصاَلْخِْإلا  ِۀَِـملَِکب  ُْمتُْهف  َو  ِقاَقِّشلا ، َو  ِْرفُْکلا  ُدَـقُع  ْتَّلَْحنا  َو  ِقاَفِّنلا ، ُظیِـشَو  َحاَط  َو  ِنیِطاَیَّشلا ، ُقِشاَقَـش  ْتَسِرَخ  َو  ِنیِّدـلا ،
َنُوتاَتْقَت َو  َقْرَّطلا ، َنُوبَرْـشَت  ِماَْدقَْألا ، َئِطْوَم  َو  ِناَلْجَْعلا ، َۀَْسبَق  َو  ِعِماَّطلا ، َةَزُْهن  َو  ِبِراَّشلا ، َۀَـقْذُم  ِراَّنلا ، َنِم  ٍةَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  ِصاَمِْخلا ،

شخب نیا  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  كراـبم  هبطخ  حیـضوت  رد  مُِکلْوَـح  ْنِم  ُساَّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاـَخت  َنِیئِـساَخ ، ًۀَّلِذَأ  دـْقلا ،
هب البق  دوش  یم  مولعم  نئارق  زا  دننک . یم  یفرعم  ار  دوخ  دنهد و  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  دجسم  رد  رضاح  مدرم  ترـضح  هک  میدیـسر 

تشپ رد  مه  اه  مناخ  رظتنم . دندوب و  عمج  مدرم  دننک . تبحـص  دنروایب و  فیرـشت  دجـسم  هب  ناشیا  تسا  رارق  هک  دوب  هدش  مالعا  مدرم 
رد دـمحم . ...  یبأ  ۀـمطاف و  ینأ  اوملعا  سانلا  اهیأ  دـندرک : هبطخ  هب  عورـش  راضح  هب  باطخ  ترـضح  دـندوب . ترـضح  راـنک  رد  هدرپ 

نیا زومر  دنتسه  انشآ  لئاسم  نیا  اب  هک  یناسک  تسا و  هدش  تیاعر  یقیقد  رایسب  یتخانش  ناور  ياه  هتکن  هبطخ  نیا  ياه  شخب  شنیچ 
. دننک كرد  دنناوت  یم  رتهب  ار  بیترت  نیا  زار  تانایب و 

قلخ تیاده  هتفیش  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

هک یهابتشا  دنهد ؛ تاجن  دندوب  هدش  عقاو  نآ  رد  هک  یهابتشا  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  هبطخ  نیا  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  فده 
رد یناقفانم  نآرق ، صن  هب  هک  اصوصخم  دندوب  رثوم  یهارمگ  نیا  رد  شیب  مک  مه  يرگید  ناسک  دوب . لیخد  نآ  رد  ناطیش  نقیتم  ردق 

ساسحا دوخ  شود  رب  ار  يا  هفیظو  دندوب  هدنز  مرکا  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  هک  يزور  دنچ  نیا  رد  ترضح  دنتـشاد . دوجو  ناناملـسم  نیب 
هب عورـش  هک  تسور  نیا  زا  دننک . نشور  ار  مدرم  هدرک و  ادا  ار  هفیظو  نیا  يرامیب  تهاقن و  تلاح  نامه  اب  دنتـساوخ  یم  دـندرک و  یم 

يروآدای ار  دندش  لمحتم  برعلا  هریزج  مدرم  صوصخ  هب  مدرم  تیادـه  يارب  ترـضح  نآ  هک  یتامحز  دـندرک و  تلاسر  ماقم  یفرعم 
. دندومن

مینکن شومارف  ار  اه  تمعن 

یتزع هچ  هب  یتـلذ  یتـسپ و  هچ  زا  ار  مدرم  ناـشتلاسر  تدـم  فرظ  رد  تبترم  یمتخ  ترـضح  هـک  دـندش  روآداـی  ار  هـتکن  نـیا  ناـشیا 
يداـیز تدـم  راوگرزب  نآ  تلحر  زا  نینچ  مه  مرکا و  ربـمغیپ  تثعب  زا  هکارچ  دنتـشاد ؛ ربـخ  ادـخ  لوـسر  تاـمحز  زا  مدرم  دـندناسر .
یتامحز هچ  ناشردام  ردپ و  هک  دنتـسناد  یم  دندوبن و  ربخ  یب  یمالـسا  ياپون  هعماج  ياهدادیور  زا  مه  اه  ناوج  ًانئمطم  دوب . هتـشذگن 

هک تسا  نیا  لثم  درک  شومارف  ار  يا  هتکن  یتقو  تسا و  راک  شومارف  ناسنا  اما  تسا . هدیـسر  اج  نیا  هب  یمالـسا  هعماج  ات  دـنا  هدیـشک 
اما دشیدنا ؛ یم  اه  نآ  هب  هنارایشوه  هناهاگآ و  دراد و  هجوت  شیاه  هتـسناد  نیا  هب  دناد و  یم  ار  ییاهزیچ  ناسنا  یهاگ  دناد . یمن  ار  نآ 

باوج دناوت  یم  دنسرپب  وا  زا  رگا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یناسنا  نینچ  تیعضو  دنیشن . یم  یشومارف  رابغ  درگ و  اه  هتـسناد  نیا  رب  یهاگ 
دوب امعم  میارب  مدینش  یم  ار  مالـسا  ردص  ياه  ناتـساد  یتقو  یکدوک  نارود  زا  هدنب  درادن . وا  راتفر  رد  يریثأت  نادنچ  ملع  نیا  اما  دهد 
رتخد اهنت  اب  دـندوب  هدرک  تکرـش  اه  گنج  رد  ناشیا  باـکر  رد  هدوب و  ربمغیپ  ربنم  ياـپ  اـه  لاـس  هک  یمدرم  تسا  نکمم  روط  هچ  هک 

دعب هاتوک  تصرف  نیا  رد  دمآ و  شیپ  البرک  ناتـساد  روط  هچ  ربمایپ  تاشرافـس  همه  نآ  اب  ای  و  دننک !؟ راتفر  هنوگ  نیا  وا  زا  هدنام  یقاب 
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يزیچ نینچ  روط  هچ  هک  منک  روصت  تسرد  متـسناوت  یمن  ًاـعقاو  دـندرک !؟ راـتفر  هنوگ  نآ  ربـمغیپ  هوـن  اـب  ناناملـسم  ربـمغیپ ، تلحر  زا 
لح میارب  اهامعم  زا  یلیخ  داتفا  قافتا  تضهن  نیا  ریـسم  رد  هک  یتانایرج  اب  دش . عورـش  هرـس  سدق  ماما  تضهن  هک  نیا  ات  تسا . نکمم 

زا دننک و  رادیب  هاگآ و  ار  یـسک  نینچ  دنهاوخب  رگا  لاح  ره  هب  دـنک . یم  شومارف  ار  اهزیچ  یلیخ  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  ًاعقاو  دـش .
مدرم دننک . هزیگنا  داجیا  وا  رد  ات  دنروآ  شرطاخ  هب  ار  هتشذگ  ياه  ناتساد  هک  نیا  زج  دنرادن  یهار  چیه  دننک  جراخ  یـشومارف  تلاح 

دنتسناد یم  اه  نآ  دنا . هدیسر  یتزع  هچ  هب  مالسا  ربمایپ  يربهر  مالـسا و  تکرب  هب  دنتـشاد و  یعـضو  هچ  هک  دندید  یم  ناشدوخ  برع 
نایعیـش و همه  هب  هکلب  ام  هعماج  هب  اهنت  هن  درک ، یتمدخ  هچ  ام  هعماج  هب  هرـس  سدق  ماما  هک  میناد  یم  مه  ام  همه  دندرک . یم  تلفغ  اما 

تمعن نیا  زا  هک  مینک  یم  شومارف  اه  تقو  یلیخ  اما  اه ؛ ناملـسم  ریغ  زا  یتح  ملاع  نیفعـضتسم  همه  هب  هکلب  ملاـع و  ناناملـسم  همه  هب 
. مینک ینادردق 

تیاده يارب  یتمعن  نادجو ،

مینکن ینادردـق  نآ  زا  ات  میرذـگن و  لایخ  یب  نارگید  ناسحا  رانک  زا  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  هداد  رارق  یلماـع  اـم  ترطف  رد  دـنوادخ 
هچ ناسنا  ترطف  نورد  رد  دـنوادخ  تسا و  كاپ  ردـق  هچ  ناسنا  ترطف  هک  دـنک  یم  نشور  بوخ  هک  دـمآ  مداـیب  یلاـثم  میریگن . مارآ 
رد هفسلف  سنارفنک  يارب  هدنب  رابدور  هلزلز  نامز  رد  دنرود . مالسا  قیاقح  زا  هک  يدارفا  رد  یتح  تسا  هداد  رارق  يا  ینارون  ياه  هزیگنا 

ناریا یگدـنیامن  تئیه  ياضعا  زا  یکی  هک  نامنابزیم  هارمه  هب  ام  بش  ياهرخآ  دوب . اکیرمآ  لالقتـسا  نشج  بش  ًاـقافتا  مدوب . اـکیرمآ 
رسپ رتخد و  دنچ  هک  یگرزب  تلروش  کی  میدید  میدوب . هتـسشن  نیـشام  رد  همامع  نیمه  اب  ام  میتفر . یم  یتسرجوین  هب  كرویوین  زا  دوب 
نام هدننار  هرخالاب  دندرک . یم  هراشا  مادم  دننک . تبحـص  ام  اب  شیاه  نیـشنرس  ات  ام  کیدزن  دیایب  هک  درک  یم  رارـصا  دـندوب  نآ  راوس 

: دز ادص  درک و  دـنلب  ار  شتـسد  دوب  هتـسشن  نیـشام  يولج  هک  يرتخد  نآ  دـندش . ام  کیدزن  اه  نآ  ات  درک  ربص  تسین ؛ يا  هراچ  دـید 
رابدور هلزلز  دای  هب  متسه و  یناریا  نم  هک  دوب  هدیمهف  مسابل  زا  عضو ، نآ  اب  رتخد  نآ  دیریذپب »! رابدور  هلزلز  رطاخ  هب  ار  نم  يدردمه  »

رد هک  هداد  رارق  ار  یلماوع  ام  ترطف  نادـجو و  رد  ادـخ  هک  منک  ضرع  مهاوخ  یم  تفرگن . مارآ  درکن  تیلـست  راهظا  اـت  و  دوب ، هداـتفا 
لاح دریگ . یمن  مارآ  شلد  دـنکن  رکـشت  وا  زا  ات  دـنیب  یم  یناسحا  یـسک  زا  ناسنا  یتقو  ـالثم  دـنراذگ . یمن  تحار  ار  اـم  عقاوم  یخرب 
رگا تسا . مرکا  ربمغیپ  يدنمتزع  نیا  لماع  دنناد  یم  دنا  هدیسر  ایند  رد  عضو  نیرتدنمتزع  هب  یگدنز  طیارـش  نیرت  تسپ  زا  هک  یمدرم 

زا هتفر  اـیند  زا  ربماـیپ  هک  لاـح  دراذـگ و  یمن  ناـشمارآ  ناشنادـجو  اـمتح  هدرک  اـه  نآ  هب  ربـمغیپ  هک  یتمدـخ  هب  دنـشاب  هتـشاد  هجوـت 
ترضح اذل  تسا . هتفر  ایند  زا  مه  ربمغیپ  هتـشذگ و  نارود  نآ  زا  یتدم  تسا . راک  شومارف  ناسنا  یلو  دننک . یم  رکـشت  شناگدنامزاب 

دیدوب و هچ  امـش  هک  دروایب  ناشدای  هب  دیاب  روظنم  نیا  يارب  دننک . رادیب  مدرم  رد  ار  سح  نیا  هک  دـننک  یم  شالت  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
نیا اما  دـش  لمحتم  یناوارف  تامحز  یهلا  تلاـسر  غـالبا  يارب  نم  ردـپ  دـنیامرف : یم  ادـتبا  ور  نیا  زا  دـناسر . اـجک  هب  ار  امـش  نم  ردـپ 

و دیتسرپن » ار  اه  تب  هللاالا و  هلاال  دییوگب  هدومرف : ادخ  مراد . یماغیپ  امش  يارب  ادخ  فرط  زا  نم  : » دیوگب دیایب  هک  دوبن  نیا  اهنت  تلاسر 
ترـضح دیـشک . اه  گنج  اهراتـشک و  تشک و  اه ، يریگرد  هب  راـک  تشاد . يداـیز  تاـعبت  تلاـسر  غـالبا  نیا  هکلب  دوش ؛ ماـمت  رگید 

1 «. تیذوا ام  لثم  یبن  يذوا  ام  : » دومرف هک  دیشک  یتخس  ردق  نآ  تلاسر  نیا  غالبا  ماقم  رد  هلآ  هیلع  هللا  یلص  لوسر 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تامدخ  زا  یتسرهف 

تکرب هب  تشاذگ و  تنم  امـش  رب  ادخ  : » دنیامرف یم  هدومن و  هراشا  تامحز  نیا  زا  یخرب  هب  راو  تسرهف  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
نآرق رد  دننک . یم  توالت  مه  ار  نآرق  تایآ  بترم  دنا و  هدرک  سابتقا  نآرق  زا  ار  نایب  وحن  نیا  ترـضح  دیـشخب .» تزع  امـش  هب  مردپ 
ْمُکاعَد اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیجَتْـسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دـیامرف : یم  هیآ 24 و 25  لافنا  هروس  رد  تسا . هدش  هدافتـسا  هویـش  نیا  زا  ررکم 
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َّنَأ اوُمَلْعا  َو  ًۀَّصاَخ  ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  َّنَبیـُصت  ًۀَْـنِتف ال  اوُقَّتا  َو  نوُرَـشُْحت *  ِْهَیلِإ  ُهَّنَأ  َو  ِِهْبلَق  َو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ْمُکییُْحی  اِمل 
یم دـیدهت  دـعب  تسا و  تایح  هیام  ناشیا  زا  تعاطا  هک  نیا  هدـش و  حرطم  ربمغیپ  زا  تعاطا  عوضوم  تاـیآ  نیا  رد  باـقِْعلا  ُدـیدَش  َهَّللا 

داجیا لوسر  زا  تعاطا  هزیگنا  مدرم  رد  هک  نیا  يارب  همادا  رد  دش . دـیهاوخ  التبم  میظع  يا  هنتف  هب  دـینک  تفلاخم  ربمایپ  اب  رگا  هک  دـنک 
َنِّم مُکَقَزَرَو  ِهِرْـصَِنب  مُـکَدَّیَأَو  ْمُکاَوآَـف  ُساَّنلا  ُمُـکَفَّطَخَتَی  نَأ  َنُوفاََـخت  ِضْرَـألا  ِیف  َنوُفَعْـضَتْسُّم  ٌلـِیلَق  ْمـُتنَأ  ْذِإ  ْاوُرُکْذاَو  دـیامرف : یم  دوـش 

دیدوب و باقع  لباقم  رد  يرتوبک  لثم  امش  دیدوب . هعماج  رد  یفعضتسم  كدنا و  هورگ  امش  هک  دیروآ  دای  هب  َنوُرُکْشَت ؛ ْمُکَّلََعل  ِتاَبِّیَّطلا 
يارب اه  نیا  همه  دومرف . تمحرم  بوخ  يزور  امش  هب  درک و  يرای  ار  امش  داد ، هانپ  امش  هب  ادخ  دنیابرب . ار  امش  مدرم  هک  دیدیـسرت  یم 
لامک ات  مینک  رکش  ام  دهاوخ  یم  دینک » رکـش  ات  میداد  امـش  هب  ار  اه  تمعن  نیا  : » دیوگ یم  ادخ  یتقو  دیـشاب . رازگرکـش  هک  تسا  نیا 

ارهز ترـضح  تاملک  ایوگ  يررـض . ام  نارفک  زا  هن  درب و  یم  عفن  ام  رکـش  زا  هن  وا  میبایب . ار  يرتشیب  ياـه  تمحر  تقاـیل  مینک و  ادـیپ 
هب تشپ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  مدرم  تیادـه  هتفیـش  ادـخ  لوسر  دـنیامرف : یم  ترـضح  تسا . تایآ  نیا  يارب  يریـسفت  اهیلع  هللا  مـالس 
راک دنک . تیاده  ار  مدرم  ات  درک  یم  فرص  ار  شناوت  مامت  ینعی  دیـشک ؛ یم  ار  اه  نآ  ولج  زا  دیورب و  هک  دروآ  یم  راشف  مدرم  ندرگ 

؛ تخادنا نیمز  هب  ار  اه  همجمج  تسکـش و  ار  اه  تب  درک و  حتف  ار  هکم  هک  نیا  ات  درکن  غیرد  یکمک  چیه  زا  هکلب  دوبن  توعد  طقف  وا 
هار ار  بازحا  گنج  نوچمه  یگنج  دندوب و  هدرک  فالتئا  مه  اب  هک  نیکرشم  رافک و  عامتجا  هک  نیا  ات  َُربُّدلا ؛ اُوَّلَو  َو  ُعْمَْجلا  َمَزَْهنا  یَّتَح 

هنایبدا و رایسب  يریبعت  اج  نیا  ِهِْحبُص ؛ ْنَع  ُْلیَّللا  يَّرَفَت  یَّتَح  دنتشاذگ . رارف  هب  اپ  دندروخ و  تسکـش  دش و  هدنکارپ  مه  زا  دندوب  هتخادنا 
لئاوا دش . رهاظ  حبـص  هدیپس  نآ ، نتفاکـش  زا  دـش و  هدـیرد  هک  دـنیامرف  یم  هیبشت  یهایـس  کیرات  هدرپ  هب  ار  بش  دـنرب ؛ یم  راکب  ابیز 

بش هدرپ  نآ  درک و  فطل  ادخ  تشذگ و  یم  تخس  رایسب  مدرم  رب  دوب و  رات  هریت و  رایـسب  يا  هرود  ناناملـسم  يارب  مرکا  ربمغیپ  تثعب 
هک درک  مهارف  يا  هنیمز  ادخ  لوسر  شالت  دوبن . راکـشآ  یبوخ  هب  قح  نامز  نآ  ات  ِهِضْحَم ؛ ْنَع  ُّقَْحلا  َرَفْـسَأ  َو  دیمد . دیما  حبـص  دیرد و 
زا شیپ  ایوگ  دمآرد . نخس  هب  دوب  نید  رادمدرس  هک  یسک  ِنیِّدلا ؛ ُمیِعَز  َقَطَن  َو  دوش . نشور  مدرم  يارب  قح  يافرژ  دوش و  راکـشآ  قح 

یمن هک  دـندرک  یم  هلب  لب  نانچ  نیطایـش  ِنیِطاَیَّشلا ؛ ُقِشاَقَـش  ْتَسِرَخ  َو  درک . یمن  هجوت  یـسک  هکارچ  تشادـن ؛ نتفگ  يارب  یفرح  نیا 
تلاح رد  رتش  تسا . ۀقـشقش »  » عمج قشاقـش » . » تسا ییابیز  تاریبعت  رایـسب  تاریبعت  نیا  دـسرب . یـسک  شوگ  هب  قح  فرح  دنتـشاذگ 

تکرح شناهد  رانک  رد  یتدـم  تشوگ  نیا  دـنک . یم  لب  لب  لب ، لب  یتدـم  دـیآ و  یم  نوریب  شناهد  زا  یتشوگ  هکت  یتسم ، ای  بضغ 
نامز نآ  دـنیامرف : یم  ترـضح  تسا . ۀقـشقش »  » تشوگ نیا  مسا  درب . یم  ورف  ار  تشوگ  هراـبود  دوش و  یم  مارآ  مک  مک  اـت  دـنک  یم 

شکورف نیطایـش  هلب  لب  نیا  مک  مک  درک . یم  رپ  ار  اـضف  هک  دوب  نیطایـش  هلب  لـب  نیا  سکعرب  دیـسر ؛ یمن  یـسک  شوگ  هب  قح  نخس 
؛ ِقاَقِّشلا َو  ِْرفُْکلا  ُدَقُع  ْتَّلَْحنا  َو  دش . مهف  لباق  مدرم  يارب  هدینش و  شفرح  درک و  نخـس  هب  عورـش  نید  يوگ  نخـس  دندش و  لال  درک و 
. دنک ادیپ  ار  شدوخ  لاور  راک  دراذگ  یمن  دـیآ و  یم  دـیدپ  راک  رد  هک  ییاه  هرگ  هب  دـیامرف  یم  هیبشت  ار  اه  نآ  دانع  رفک و  ترـضح 

ُظیِـشَو َحاَط  َو  دـش . زاب  رفک  ياـه  هرگ  نیا  مک  مک  اـت  دوب  نینچ  نیا  یتدـم  دـش . یمن  زاـب  دوب و  هداـتفا  هرگ  مرکا  ربمغیپ  راـک  هب  اـیوگ 
نیطایـش ياه  هدنیوگ  ِصاَلْخِْإلا ؛ ِۀَِملَِکب  ُْمتُْهف  َو  دندش . هتخیر  نوریب  دندوب  هدش  اه  ناملـسم  فوفـص  دراو  هک  قافن  ياه  يذوفن  ِقاَفِّنلا ؛

ٍرَفَن ِیف  دوب ؟ ردق  هچ  امش  هدع  اما  دیدرک ؛ رواب  دیسر و  امش  شوگ  هب  ربمایپ  توعد  مک  مک  دش . ایوگ  مالـسا  يوگ  نخـس  دندش و  لال 
. دوب هدیبسچ  ناشتشپ  هب  ناشمکش  دندوب و  هدیرپ  گنر  هشیمه  ینامسج  فعـض  زا  هک  یکدنا  هورگ  کی  نایم  رد  ِصاَمِْخلا ؛ ِضِیْبلا  َنِم 

تایآ نآ  يارب  يریسفت  لثم  ترـضح  تاملک  نیا  هک  مدرک  ضرع  ِراَّنلا ؛ َنِم  ٍةَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  دندش . یـصلخم  ناناملـسم  اه  نیا 
ِهّللا َۀَمِْعن  ْاوُرُکْذاَو  ْاُوقَّرَفَت  َالَو  اًعیِمَج  ِهّللا  ِْلبَِحب  ْاوُمِـصَتْعاَو  : » دیامرف یم  هک  دننک  یم  هراشا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 103  هب  اج  نیا  رد  تسا .
ادخ نامسیر  هب  یگمه  و  ِاَْهنِّم ؛ مُکَذَقنَأَف  راَّنلا  َنِّم  ٍةَْرفُح  اَفَش  َیَلَع  ُْمتنُکَو  اًناَوْخِإ  ِِهتَمِْعِنب  ُمتْحَبْصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءاَدْعَأ  ُْمتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع 

تفلا امـش  ياه  لد  نایم  وا  دیدوب و  رگیدکی  نمـشد  هنوگچ  هک  دیرآ  دای  هب  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـیوشن و  هدـنکارپ  و  دـینز ، گنچ 
اب همه  برع  لیابق  داد ». تاجن  نآ  زا  ار  امش  ادخ  دیدوب ؛ شتآ  زا  يا  هرفح  ِبل  رب  امش  دیدش و  ردارب  وا ، ِتمعن  ِتکرب  هب  درک و  داجیا 
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: دنیوگ یم  دنرب و  یم  راک  هب  ییابیز  رایـسب  یبدا  تاریبعت  زاب  دندرک . ادیپ  تفلا  تبحم و  مه  هب  مالـسا  تکرب  هب  اما  دندوب ؛ نمـشد  مه 
درک یم  عمط  امـش  رد  سک  ره  ِعِماَّطلا ؛ َةَزُْهن  َو  دنعلبب . ار  امـش  دنتـسناوت  یم  مدرم  هک  دوب  یبآ  هعرج  نوچمه  امـش  ِلاح  ِبِراَّشلا ؛ َۀَقْذُم 

هک دربب  دوز  دریگب و  ار  نآ  دهاوخب  ناباتش  یصخش  هک  دیدوب  یشتآ  هلعـش  نوچ  مه  امـش  ِناَلْجَْعلا ؛ َۀَْسبَق  َو  دیابرب . ار  امـش  تسناوت  یم 
نیا هب  ات  دیدرک  یگدنز  لاح  نیا  اب  دیدوب . ندش  شوماخ  ضرعم  رد  تسـس و  هزادنا  نیا  ات  دوشن . شوماخ  مه  شتآ  دزوسن و  شتـسد 

هب هدولآ  هک  دوب  يروخـشبآ  زا  امـش  یندیـشون  بآ  َقْرَّطلا ؛ َنُوبَرْـشَت  دیدوب . نارگید  ياه  مدق  لامدـگل  ِماَدـْقَْألا ؛ َئِطْوَم  َو  دیدیـسر . اج 
ارقف و زا  ریغ  هک  دنیوگ  یم  هدش  هتـشک  دنفـسوگ  زا  هدنام  یقاب  ياه  هدور  تسوپ و  هب  دق » « ؛ دْقلا َنُوتاَتْقَت  َو  دوب . دولآ  لگ  رتش و  راردا 

اذغ نآ  زا  دیدوب  راچان  هک  دوب  دنفسوگ  هدش  کشخ  هدور  تسوپ و  امش  ياذغ  دنیامرف : یم  دنک . یمن  هدافتسا  نآ  زا  یسک  ناگنسرگ 
امـش هب  سک  چیه  دیدوب و  راوخ  لیلذ و  مدرم  نیب  رد  مه  یعامتجا  رظن  زا  َنِیئِـساَخ ؛ ًۀَّلِذَأ  دوب . امـش  يدام  یگدنز  عضو  نیا  دینک . هیهت 
نیا ترـضح  مدرک . تئارق  ًالبق  ار  نآ  هک  لاـفنا  هروس  هیآ 26 هب  دـنیامرف  یم  هراشا  زاـب  ُساَّنلا ؛ ُمُکَفَّطَخَتَی  نَأ  َنُوفاََـخت  داد . یمن  یتیمها 
الاو دوش ، تیاده  رفن  کی  هکلب  دنتسه  یسک  هچ  لباقم  رد  هک  دنوش  هجوتم  دوش و  رادیب  يرادقم  مدرم  نادجو  ات  دنیامرف  یم  ار  تاکن 

. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  دوب . تیاده  يارب  يا  هناهب  كدف  هلأسم 

تشون یپ 

ج39 ص55. راونالاراحب ،  . 1

شنانمشد لیاذر  نینمؤملاریما و  لیاضف 

همدقم

ِلْهَأ ِةَدَرَم  َو  ِبَرَْعلا ، ِنَابْؤُذ  َو  ِلاَجِّرلا ، ِمَُهِبب  َِینُم  ْنَأ  َدـَْعب  َو  ِیتَّلا ، َو  اَّیَتَّللا  َدـَْعب  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  ُمُکَذَْـقنَأَف 
ُئِفَْکنَی اَلَف  اَِهتاَوََهل ، ِیف  ُهاَخَأ  َفَذَـق  َنیِکِرْـشُْملا ، َنِم  ٌةَرِغاَف  ْتَرَغَف  َو  ِناَْطیَّشِلل ، ٌنْرَق  َمََجن  َْوأ  ُهَّللا ، اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَـقْوَأ  اـمَّلُک  ِباَـتِْکلا 

ِءاَِیلْوَأ َدِّیَس  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ْنِم  ًابیِرَق  ِهَّللا ، ِْرمَأ  ِیف  ًادِهَتُْجم  َو  ِهَّللا ، ِتاَذ  ِیف  ًادوُدْکَم  ِهِْفیَِسب ، اَهَبََهل  َدِمُْخی  َو  ِهِصَمْخَِأب ، اَهَخاَمِـصاهحانج  َأَطَی  یَّتَح 
اَِنب َنوُصَّبَرَتـَت  َنُونِمآ ، َنوُهِکاَـف  َنوُعِداَو  ِْشیَْعلا ، َنِم  ٍۀَـیِهاَفَر  ِیف  ُْمْتنَأ  َو  مئـال  ۀـمول  هللا  یف  هذـخأت  ـال  ًاـحِداَک ، ًاّدُِـجم  ًاحِـصاَن ، ًارِّمَـشُم  ِهَّللا ،

مالـس ارهز  ترـضح  كرابم  هبطخ  زا  يزارف  دش  تئارق  هچنآ  لاَتِْقلا ؛ َْدنِع  َنوُّرِفَت  َو  ِلاَزِّنلا ، َْدنِع  َنوُصِْکنَت  َو  َراَبْخَْألا ، َنوُفَّکَوَتَت  َو  َِرئاَوَّدلا ،
رد دـعب  منک و  یم  یظفلا  تحت  يا  همجرت  ار  هدـش  توالت  تاراـبع  ادـتبا  میدوب . هدـناوخ  ـالبق  ار  نآ  زا  ییاـه  شخب  هک  دوب  اـهیلع  هللا 

تلاسر تیمها  هب  هراشا  نمـض  مدرم  هب  باطخ  ترـضح  اج  نیا  ات  میامن . یم  ضرع  یتاحیـضوت  دـهد  قیفوت  لاـعتم  يادـخ  هک  يدـح 
يدح هب  امـش  يداصتقا  تیعـضو  دیدوب . یتخـس  رایـسب  طیارـش  رد  امـش  دندومرف : دندش  لبقتم  مدرم  تیاده  يارب  هک  یتامحز  ربمایپ و 
ظاحل زا  دیتشادن و  يرابتعا  هاگیاج و  ایند  رد  دوب . یتسپ  ياذغ  رایـسب  ناتیاذغ  دـیتشادن و  یملاس  یندـیماشآ  بآ  یتح  هک  دوب  فیعض 

. دیدرک یم  یگدنز  یتسپ  تیاهن  رد  یگنهرف 

امهیلع هللا  مالس  همطاف  نابز  زا  یلع  فیصوت 

نیا زا  ار  امـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  مردـپ  تکرب  هب  لاـعتم  يادـخ  ِِهلآ ؛ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  ُهَّللا  ُمُکَذَْـقنَأَف 
ثداوح زا  دعب  هکلب  یگداس  هب  هن  یلو  دیدرک  ادیپ  تاجن  امـش  ینعی  یتلا » ایتللا و  دـعب   » ریبعت ِیتَّلا ؛ َو  اَّیَتَّللا  َدـَْعب  داد . تاجن  اه  يراتفرگ 

ار امـش  هک  ینامز  ات  دندش  تلاسر  هب  ثوعبم  ربمغیپ  هک  یتقو  زا  دـنیامرف : یم  ثداوح  نآ  زا  یخرب  لیـصفت  هب  هراشا  يارب  دـعب  ناوارف .
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َو دندیگنج . وا  اب  هک  دش  التبم  يروالد  نادرم  هب  ِلاَجِّرلا ؛ ِمَُهِبب  َِینُم  هک : نیا  هلمج  زا  دندرک ؛ لمحت  ار  یناوارف  تالکـشم  دـنداد  تاجن 
همه لباقم  رد  امـش  تاجن  يارب  دـیاب  دـنداتفا . شناج  هب  يراصن  دوهی و  ناشکرـس  برع و  ناگرگ  ِباَتِْکلا ؛ ِلْهَأ  ِةَدَرَم  َو  ِبَرَْعلا ، ِنَابْؤُذ 
شتآ ره  ُهّللا ؛ اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحلِّل  اًراَن  ْاوُدَقْوَأ  اَمَّلُک  : » دنیامرف یم  دـننک و  یم  هراشا  هدـئام  هروس  زا  هیآ 64 هب  دـعب  درک . یم  تمواقم  اه  نیا 

؛ َنیِکِرْـشُْملا َنِم  ٌةَرِغاَف  ْتَرَغَف  َو  ِناَْطیَّشِلل ، ٌنْرَق  َمََجن  َْوأ  هنوگچ ؟ اما  درک » شوماخ  ار  شتآ  نآ  لاعتم  يادـخ  دـنتخورفا  اه  نآ  هک  یگنج 
نیا ناهد  رد  ار  یلع  شردارب  ربمغیپ  دنعلبب  ار  امـش  هک  دندرک  زاب  ار  ناشی  اه  ناهد  كرـشم  ناگدـنرد  ای  دـش  رهاظ  ناطیـش  خاش  اجره 
ناهد رد  یلع  یتقو  ِهِصَمْخَِأب ؛ اهحانج  َأَطَی  یَّتَح  ُئِفَْکنَی  َال  تسا . قلح  هت  ياه  تشوگ  تاوهل » . » دینامب ملاس  امـش  ات  تخادـنا  ناگدـنرد 
اَهَبََهل َدِمُْخی  َو  درک . یم  ناشلامدگل  دوخ  ياه  مدق  ریز  هک  نیا  ات  دش  یمن  میلست  ناشلباقم  رد  درک و  یمن  اهر  ار  اه  نآ  داتفا  یم  اه  نآ 

نایم هب  ادـخ  راک  ياپ  یتقو  ِهَّللا ؛ ِْرمَأ  ِیف  ًادِـهَتُْجم  َو  ِهَّللا  ِتاَذ  ِیف  ًادوُدْـکَم  درک . یم  شوماخ  دوخ  ریـشمش  اب  ار  هتخورفا  شتآ  و  ِهِْفیَِـسب ؛
هب دوب  یجنر  ره  درک و  یم  لمحت  دوب  یتمحز  ره  درک . یمن  هریخذ  شدوخ  يارب  ار  ییورین  چیه  تخانش و  یمن  اپ  زا  رس  یلع  دمآ  یم 

ریبعت اه  نآ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تیاور  دـنچ  دـیرخ . یم  ناج 
یف نشخ  یلع  هک : تسا  هدش  لقن  زین  ،1 و  هللا تاذ  یف  سوسمم  یلع  هک : دنا  هدرک  لقن  ینـس  هعیـش و  تسا . هتفر  راک  هب  هللا » تاذ  یف  »

رب ترـضح  اج  نیا  رد  ِهَّللا ؛ ِلوُسَر  ْنِم  ًابیِرَق  دوب . اشوک  ادـخ  رما  رد  یلع  ینعی  هللا ؛ تاذ  یف  ادودـکم  دـنیامرف : یم  اـج  نیا  ،2 و  هللا تاذ 
ادخ لوسر  يومع  رـسپ  تشاد و  ربمغیپ  اب  یبسن  تبارق  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکارچ  دننک ؛ یم  هیکت  صوصخ  هب  بیرق »  » تفص
نیا رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  دییامرفب ! هجوت  دوب . یلع  صوصخم  تبارق  نیا  دوب . ربمغیپ  داماد  تشاد و  یببـس  تبارق  مه  دوب و 
یم دننک . یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  فیـصوت  هب  عورـش  داد ، تاجن  اه  یتخبدب  زا  ار  امـش  هنوگچ  مردپ  دیامرفب  دـهاوخ  یم  هک  اج 

، ًاحِصاَن ًارِّمَشُم  تسادخ . يایلوا  رورـس  ِهَّللا ؛ ِءاَِیلْوَأ  َدِّیَـس  دراد ؛ ار  فاصوا  نیا  هک  یـسک  هلیـسو  هب  اما  داد ؛ تاجن  ار  امـش  مردپ  دنیامرف :
عون ره  هدامآ  شالت  یعـس و  تیاهن  اب  شـشوک و  لامک  اب  یهاوخریخ ، لامک  اب  هدز و  الاب  ار  اه  نیتسآ  هک  تسا  یـسک  ًاـحِداَک ؛ ًاّدُِـجم 

تمالم چیه  ادخ  رما  دروم  رد  مئال ؛ ۀمول  هللا  یف  هذـخأت  ال  راک . رد  دورو  يارب  هدـش  ایهم  هدز و  الاب  نیتسآ  ینعی  رمـشم » . » تسا یتیلاعف 
. دراد زاب  شدوخ  راک  زا  ار  وا  تسناوت  یمن  يرگ 

نابلط تحار  خیبوت 

يارب ندناوخ  هبطخ  لوغشم  ترضح  دنا و  هدش  عمج  دجسم  رد  هک  یناناملـسم  نیمه  هب  باطخ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  همادا  رد 
. دندرک تمدخ  ناناملسم  امش  مالسا و  هب  نینچ  نیا  امهیلع  هللا  تاولص  یلع  شّمعرسپ  ردارب و  هلیسوب  ربمایپ  دنیامرف : یم  دنتـسه  اه  نآ 
دیدوب و هدیمل  تحار  َنوُعِداَو ؛ دیدوب ، ناتدوخ  هفرم  یگدنز  یتحار و  رکف  هب  امـش  ِْشیَْعلا ؛ َنِم  ٍۀَـیِهاَفَر  ِیف  ُْمْتنَأ  َو  دـیدرک ؟ هچ  امـش  اما 

. دیدرک یمن  يرطخ  ساسحا  َنُونِمآ ؛ دیدوب ، ینارذگشوخ  حازم و  يداش و  لوغشم  َنوُهِکاَف ؛ دیدرک ، یم  تحارتسا 

دحا گنج  زابناج 

الامجا هدش  هراشا  هبطخ  رد  نوچ  یلو  دشاب ؛ هتشاد  حرش  هب  زاین  هک  تسین  يزیچ  تسا و  هدرک  رپ  ار  ملاع  همه  یلع  ياه  گنج  ناتساد 
ار یلع  ندب  هک  دنب  مخز  نانز  تسشن . هزین  ریشمش و  هبرـض  زا  مخز  داتـشه  نینموملاریما  نت  رب  دحا ، گنج  رد  اهنت  هک  منک  یم  ضرع 

یلع یلو  میدیـشک  یم  نوریب  رگید  فرط  زا  میدرک و  یم  دراو  مخز  فرط  کی  زا  ار  هچراـپ  اـم  دـنتفگ : یم  دـندوب  هدرک  يدـنب  مخز 
هب ار  باحـصا  یکی  یکی  دوب  هداتفا  نیمز  رب  حورجم  ینت  اب  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  یلع ! ربص  تسا  يربص  هچ  درک . یمن  درد  راهظا  الـصا 

تاجن ار  ناشدوخ  ات  دـندرک  یم  رارف  هکرعم  زا  اه  نآ  یلو  دـییایب »! نم  کـمک  هب  متـسه ؛ اـج  نیا  نم  : » دومرف یم  دز و  یم  ادـص  مسا 
ربمغیپ هک  یلاح  رد  دیتشاذگ  رارف  هب  اپ  امش  ؛3  ْمُکاَرْخُأ ِیف  ْمُکوُعْدَی  ُلوُسَّرلاَو  : » دیامرف یم  دراد و  هراشا  نایرج  نیا  هب  مه  نآرق  دـنهد !
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ار ربمغیپ  ات  درک  لمحت  ار  هبرض  داتـشه  دمآ و  ادخ  لوسر  يرای  هب  هک  دوب  یلع  طقف  دز ». یم  ادص  ار  امـش  دوب و  هداتفا  امـش  رـس  تشپ 
دیدوب رظتنم  دیآ ؛ یم  ام  رـس  رب  ییالب  هچ  دینیبب  دیدوب  رظتنم  هکلب  دیدرک  یمن  يراک  اهنت  هن  امـش  اما  َِرئاَوَّدلا ؛ اَِنب  َنوُصَّبَرَتَت  دـهد . تاجن 

هچ دـنیبب  تسا  بظاوم  رود  زا  هتفرگ و  هانپ  ییاج  يا  هثداح  رد  یـسک  یتقو  ؛ َراَبْخَْألا َنوُفَّکَوَتَت  َو  دـتفایب . قاـفتا  اـم  ررـض  هب  یثداوح  هک 
هداتفا نیمز  رب  هزین  ریشمش و  هبرض  داتشه  اب  یلع  دنیامرف : یم  ترضح  دنیوگ . یم  ربخ » فکوت   » ار تلاح  نیا  دتفا ، یم  قافتا  يا  هثداح 

یم شیپ  دیاب  هک  ییاج  نآ  لاَتِْقلا ؛ َْدنِع  َنوُّرِفَت  َو  ِلاَزِّنلا ، َْدنِع  َنوُصِْکنَت  َو  . دماجنا یم  اجک  هب  راک  دینیبب  دیدیـشک  یم  كَرَـس  امـش  دوب و 
ات مّمع ! رـسپ  ردپ و  عضو  نآ  دوب و  امـش  عضو  نیا  دیدرک . یم  رارف  دیدش  یم  گنج  هب  توعد  یتقو  دیدرک و  یم  ینیـشن  بقع  دـیتفر 

. داد تاجن  ار  امش  درک و  زوریپ  ار  مالسا  ادخ  هرخالاب  هک  نآ 

امهیلع هللا  مالس  همطاف  هبطخ  ّرس  یلع 

ود دودح  دینک . مسجم  تسرد  هدش  عقاو  نآ  رد  ینارنخس  نیا  هک  ار  يا  هنحص  دیاب  میوش  انـشآ  تانایب  نیا  اب  يا  هزادنا  ات  هک  نیا  يارب 
ار يربمغیپ  دنا و  هدز  تبیصم  حالطصا  هب  مدرم  دنا . هدمآ  دجسم  هب  ندناوخ  هبطخ  يارب  ترضح  هک  تسا  هتـشذگ  ربمایپ  تلحر  زا  هام 

یم هک  هداد  ربخ  تسا و  هدـنام  اـج  هب  رتخد  کـی  ربمغیپ  نیا  زا  دـنا . هداد  تسد  زا  تسا  هدیـشخب  اـه  نآ  هب  یتداعـس  تزع و  نینچ  هک 
يداع طیارش ، رگا  دیوگب ؟ هچ  دیاب  یطیارش  نینچ  رد  دنونشب . ار  شتبحص  ات  دنا  هدش  عمج  مه  اه  نآ  منک . تبحـص  امـش  يارب  مهاوخ 

یتیحـصن مدرم  هب  دنک و  رجا  بلط  اه  نآ  دوخ و  يارب  دنوادخ  زا  دیوگب و  تیلـست  مه  مدرم  هب  دنک و  ردپ  زا  يدای  دـیاب  اتدـعاق  دـشاب 
هدیباوخ تحار  یلیخ  دیتشاذگ و  یم  رارف  هب  اپ  امش  دندیگنج و  یم  امش  تاجن  يارب  نم  رهوش  ردپ و  : » دنیامرف یم  ترـضح  اما  دیامن .

نابطاخم بلاغ  هک  تسا  نشور  اما  دندیگنج ؛ یم  هک  دندوب  مه  یناسک  ناشنایم  رد  هرخالاب  دندوبن و  هنوگ  نیا  اه  نآ  همه  هتبلا  دیدوب »!
ام هب  ارچ  : » تفگن درکن و  ضارتعا  یـسک  درک  فیـصوت  ار  اه  نآ  هنوگ  نیا  ترـضح  یتقو  دـنیامرف . یم  ترـضح  هک  دـندوب  هنوگ  نآ 
یم شوگ  مارآ  همه  هکلب  میدرک و ؛»...  يراـی  ار  تردـپ  میدرک  داـهج  میدرک  گـنج  میدیـشک  تمحز  ردـق  هچ  اـم  ینک ؟ یم  نیهوت 

یتفگ هچنآ  : » دنتفگ رما  نایدصتم  هک  تسا  هدمآ  اه  لقن  یخرب  رد  هکلب  دشاب ؛ هدرک  ضارتعا  یسک  هک  هدرکن  لقن  یـسک  چیه  دندرک .
فدـه هک  دوش  یم  نشور  وا  يارب  دـنک  مسجم  تسرد  ار  هنحـص  نیا  ناـسنا  رگا  میتشاد »! يرذـع  راـک  نیا  يارب  اـم  اـما  تسا ؛ تسرد 

نیموصعم تارـضح  هک  میدتعم  ام  میدقتعم ؛ نیا  زا  شیب  هب  ام  هتبلا  تسا . هدوبن  ایند  لام  كدف و  هب  ندیـسر  هبطخ  نیا  نایب  زا  ترـضح 
مالس ارهز  ترضح  هب  مرکا  ربمغیپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  دنراد . ربخ  ناشدوخ  تشونرـس  زا  شیب  مک  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 

دهاوخن ینالوط  یلیخ  ناشرمع  هک  دنتـسناد  یم  ترـضح  يوش » یم  قحلم  نم  هب  هک  یتسه  یـسک  لوا  وت  : » هک دندوب  هدومرف  اهیلع  هللا 
حورجم ناشتروص  ولهپ و  دـنراد و  رامیب  روجنر و  ینت  و  هدـنامن ، یقاب  ناشرمع  زا  رتشیب  يزور  دـنچ  دـنناد  یم  ترـضح  هک  لاـح  دوب .
ترضح فده  دنروخب !؟ ینان  دنروآ و  تسد  هب  یلوپ  هک  دنا  نیا  لابند  یتلاح  نینچ  رد  ایآ  هدرزآ ، ار  ناشلد  ردپ  تلحر  هصغ  تسا و 
ترـضح ماوقا  زا  شیرق و  مشاه و  ینب  زا  اـه  نآ  زا  يرایـسب  هک  ار  شردـپ  باحـصا  یتلاـح  نینچ  رد  هک  تسیچ  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز 

اهنت هک  تسادیپ  دنک ؟ یم  هراشا  شرهوش  ردپ و  تامدخ  هب  لیـصفت  هب  نینچ  نیا  ارچ  دهد ؟ یم  رارق  بطاخم  دنت  تاریبعت  نآ  اب  دندوب 
وت : » تسا هتفگ  وا  هب  ادخ  لوسر  هک  یـسک  ایآ  دنریگب . سپ  ار  نآ  دـنهاوخ  یم  هدـش و  هتفرگ  ناشیا  زا  يا  هعرزم  هک  تسین  نیا  هلأسم 

سپ ار  يا  هعرزم  اـت  درخ  یم  ناـج  هب  تمحز  همه  نیا  دـشک » یمن  یلوـط  تتاـیح  يوـش و  یم  قـحلم  نم  هب  هک  یتـسه  یـسک  نـیلوا 
دوب یفاک  تشاد . يرت  هداس  هار  یلیخ  دیاش  دنک !؟ خیبوت  ار  مدرم  هنوگ  نیا  دـیایب  هک  تسا  نیا  هعرزم  نتفرگ  سپ  هار  ایآ  ایناث  دریگب !؟

تفلاخم یلیخ  دـنتفگ  یم  نابز  نیا  هب  رگا  دـیاش  دـینکن »! عطق  ار  ام  نان  دـیراد و  هگن  ار  ناتربمغیپ  مارتحا  مربمغیپ ! رتخد  نم  : » دـنیوگب
دوب مه  نامدوخ  لام  رگا  تسین  يزیچ  هک  نیا  : » دنتفگ یم  دندرک و  یم  یهارمه  ناشیا  اب  ناناملسم  زا  يا  هدع  مک  تسد  دندرک ؛ یمن 

نتفرگ يارب  طقف  ناتـساد  نیا  هک  دوش  یم  نئمطم  ناسنا  دـنیوگ  یم  نخـس  خـیبوت  نابز  نیا  اب  ترـضح  یتقو  اما  میتشذـگ ». یم  نآ  زا 
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هلیـسو هب  لاعتم  يادخ  هک  یهار  نآ  ربمغیپ و  تیاده  تلاسر و  ریـسم  هک  دـید  یم  همطاف  تسا . يرگید  زیچ  هلأسم  هدوبن و  هعرزم  کی 
نیا رد  هک  نیا  يارب  اما  دوب . فارحنا  نیا  زا  همطاف  سرت  ینارگن و  تسا . ندش  فرحنم  لاح  رد  هدرک  زاب  اه  ناسنا  تداعس  يارب  ربمغیپ 
دنک يراک  دیاب  ناتـسراک ! دنک  يراک  دیاب  تسا ، هابتـشا  دنور  یم  نارگید  هک  یهار  تسوا و  اب  قح  هک  دـنامهفب  همه  هب  هاتوک  تصرف 

زا دنرادن . ار  تیحالص  نیا  نارگید  دراد و  ار  ادخ  لوسر  ینیشناج  تقایل  هک  تسا  یلع  هک  دنک  تباث  دیاب  دنامب . رخآ  ات  شناتساد  هک 
يا هرهب  یعرـش  لئاسم  زا  هن  نآرق و  زا  هن  دنراد و  تواضق  تیحالـص  هن  اه  نیا  هک  دنک  تباث  ات  دیـشک  شیپ  ار  كدـف  ناتـساد  ور  نیا 

. دنراد اه  گنج  نامز  رد  ربمایپ و  نامز  رد  یناشخرد  هقباس  هن  دنا و  هدرب 

ربمایپ نیشناج  ياه  یگژیو 

ار یکرـشم  ای  دنـشاب و  هداد  جرخ  هب  یتعاجـش  دندوب  فورعم  نامز  نآ  رد  هک  ینارـس  نیا  زا  یکی  هک  هدـماین  خـیراوت  زا  کی  چـیه  رد 
هقباس و نیا  دشاب ! هدز  ریـشمش  کی  صاخـشا  نیا  زا  یکی  هک  تسا  هدرکن  لقن  رفن  کی  دـحا  گنج  رد  دنـشاب . هدرک  یمخز  ای  هتـشک 

ارجا ار  ربمغیپ  ماکحا  دناوتب  دیاب  دوش  یم  ربمغیپ  نیشناج  هک  یـسک  دنروخ . یمن  راک  نیا  درد  هب  نانیا  هک  دنک  یم  تباث  تامولعم  نیا 
نامه هداوناخ  نیا  رگم  دنرادن . ار  شملع  نوچ  دـنرادن ؛ ار  ماکحا  نیا  يارجا  تیحالـص  اه  نیا  هک  دـهد  ناشن  المع  دـیاب  همطاف  دـنک .
مکش هصغ  يدارفا  نینچ  ایآ  دندرک ؟ راطفا  بآ  اب  دنداد و  ریسا  ریقف و  میتی و  هب  ار  راطفا  نان  دنتفرگ و  هزور  زور  هس  هک  دندوبن  یناسک 

تـسانب رگا  هک  دـننامهفب  اه  نآ  هب  دـننک و  ناشهابتـشا  هجوتم  ار  مدرم  هک  نیا  يارب  دوب  همدـقم  اه  نیا  همه  دـنروخ !؟ یم  ار  ناشی  هچب 
مه دوش و  کیرحت  مدرم  فطاوع  مه  هک  دندرک  عورش  نانچ  ار  مالک  ور  نیا  زا  دینک . باختنا  حیحص  رایعم  ساسا  رب  دینک  مه  باختنا 

اه نیا  دننک . قح  شریذپ  هدامآ  ار  مدرم  ات  تسا  هدش  تیاعر  یلاع  رایسب  یتخانش ، ناور  تاهج  هبطخ  نیا  رد  دننک . تیلوئـسم  ساسحا 
هلأسم تسا . ربمایپ  هار  هدـنهد  همادا  یمالـسا و  مکاح  حیحـص  ياهرایعم  ندناسانـش  تلاسر و  توبن و  حیحـص  هار  میـسرت  يارب  همدـقم 

مینک یم  توالت  هدنیآ  تاسلج  رد  ار  هبطخ  هیقب  دهد  قیفوت  ادـخ  رگا  هللاءاش  نا  دوب . لئاسم  نیا  حرط  يارب  يا  هناهب  نآ  لاثما  كدـف و 
 . 2 ج39 ص313 . راونـالاراحب ،  . 1 نیرهاـطلا . هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  و  میوش . دـنم  هرهب  رتشیب  فیرـش ، هبطخ  نیا  تاـکرب  زا  اـت 

153.پ نارمع ، لآ   . 3 ج21 ص373 . راونالاراحب ،

یمالسا تما  رکیپ  رب  قافن  غیت 

همدقم

باطخ دروم  ار  دجسم  رد  رضاح  مدرم  ترضح ، هک  میدیسر  شخب  نیا  هب  اهیلع ، هللا  مالس  ارهز  ترـضح  كرابم  هبطخ  تئارق  همادا  رد 
هک یـسک  تدم  نیا  لوط  رد  : » دنیامرف یم  اه ، نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناوارف  تامدخ  هب  هراشا  نمـض  دـنهد و  یم  رارق 

تاریبعت اج  نیا  رد  دوب ». مالـسلا  هیلع  یلع  دیـشک  تمحز  نیکرـشم  اب  هزرابم  ناناملـسم و  زا  عاـفد  مالـسا ، تفرـشیپ  يارب  همه  زا  شیب 
. مدرک هراشا  اه  نآ  هب  لبق  هسلج  رد  هک  دندوب  هدرب  راک  هب  يا  هنابیدا  فیطل و  رایسب 

میریگب تربع  خیرات  زا 

دعب هک  دنزادرپ  یم  یثداوح  نایب  هب  دننک و  یم  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  هب  همادا  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح 
. دوش یم  دنت  نابطاخم  هب  تبسن  ترضح  مالک  نحل  مارآ  مارآ  دعب  هب  اج  نیا  زا  داتفا . قافتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا 
هک يریثأت  دنداد و  ماجنا  هک  ییاهراک  تیفیک  صاخشا و  مسا  یتح  تایئزج  مامت  رکذ  اب  دننک  یم  هراشا  اه  نآ  هب  ترضح  هک  یثداوح 
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یمن مسا  یـسک  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اما  تسا . هدـمآ  یخیرات  بتک  رد  تشاد  یمالـسا  هعماج  ریـسم  رد  اه  نآ  لاـمعا  نیا 
. داد رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ناوت  یم  تهج  دنچ  زا  ار  هبطخ  زا  تمسق  نیا  دوش . یم  زاغآ  هبطخ  یلـصا  ثحب  دعب  هب  اج  نیا  زا  دنرب .

قیقد تخانـش  هبطخ و  یخیراـت  بلاـطم  هب  نتخادرپ  رگید  تهج  تسا . نآ  تاـملک  تاریبعت و  حیـضوت  هبطخ و  یبدا  هبنج  تهج  کـی 
یفارحنا زا  يریگولج  مدرم و  تیاده  ینعی  تسا ، هبطخ  یلـصا  فده  هب  هجوت  رگید  هتکن  تسا . هدش  هراشا  اه  نآ  هب  هک  تسا  یثداوح 

- یمـالک یثـحب  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ینیـشناج  ثحب ، نیا  روـحم  تفرگ . مه  ماـجنا  دوـب و  ماـجنا  فرـش  رد  هـک 
تاسلج نیا  زا  فده  ینعی  دراد ؛ یقالخا  هبنج  رتشیب  اج  نیا  رد  ام  ياه  ثحب  کبس  اما  متـسین  انـشآان  ثحب  نیا  اب  هدنب  تسا . يداقتعا 

اه ثحب  نآ  هکلب  تسین ؛ مزال  اه  ثحب  نآ  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  يانعم  هتبلا  مینک . ادیپ  نامدوخ  يارب  يراتفر  ییوگلا  هک  تسا  نیا 
اه نآ  زا  یکی  هک  دـنا  هتـشون  هراب  نیا  رد  گرزب  کچوک و  باـتک  اهدـص  اـم  ناـگرزب  هک  تسه  مه  لاـس  رازه  زا  شیب  تسا و  مزـال 

ثداوح میناوتب  مینک ، ادـیپ  نید  رد  تریـصب  ثحابم ، نیا  رد  تقد  اب  ام  هک  تسا  نیا  تسام  هجوت  دروم  هچنآ  اـما  تسا . ریدـغلا  باـتک 
خیرات فورعم ، لوق  هب  دـنا و  هباشم  ثداوح  نیا  نوچ  میهد . صیخـشت  نامز  نیا  رد  ار  نامدوخ  هفیظو  مینک و  ریـسفت  ار  نامدوخ  نامز 

هبترم نیدـنچ  ار  لیئارـسا  ینب  خـیرات  صوصخ  هب  ناگتـشذگ  خـیرات  تهج ، نیا  زا  دراد و  مامتها  انعم  نیا  هب  مه  نآرق  دوش . یم  رارکت 
هب تسا  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اه  نآ  همه  زا  رت  مهم  هک  هدش  یمالسا  تما  بیـصن  ریخا  ياه  ههد  رد  هک  یتاکرب  دنک . یم  رکذ 

هفیظو ام  تسالبرک . خیرات  نتشاد  هگن  هدنز  ادهشلادیس و  ياه  يرادازع  تکرب  هب  هدش و  هتفرگ  خیرات  زا  هک  تسا  ییاه  سرد  هطـساو 
ار ثداوح  نیا  رگا  میتفاین . دـنداتفا  نآ  رد  نایفوک  هک  یماد  هب  ات  مینک  راک  هچ  دـیاب  هک  میدـیمهف  میدـیمهف ؛ ناـمز  نیا  رد  ار  ناـمدوخ 

یم تساوخ  یم  ناشلد  هچره  رودزم  ِناسیون  خـیرات  یخرب  تفرگ و  یم  ار  اه  نآ  يور  خـیرات  رابغ  ًاجیردـت  میدوب ، هتـشادن  هگن  هدـنز 
یکی هک  یلازغ  دنام . یم  یقاب  ناسنا  ناهد  هب  تریح  تشگنا  هک  دنا  هدیزغل  ریسم  نیا  رد  یناگرزب  میدش . یم  فرحنم  مه  ام  دنتـشون و 
رواب یهابتـشا  بکترم  البرک  ناتـساد  رد  تسا  دیفم  اوتحمرپ و  یباتک  وا  مولعلاءایحا »  » باتک تسا و  مالـسا  فورعم  گرزب و  ياملع  زا 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هب  مارتحا  نمـض  دراد و  البرک  ناتـساد  هب  يا  هراشا  مولعلاءایحا  باتک  نیمه  رد  تسا . هدش  یندرکن 
هداد یملاظ  راکتیانج و  ره  هرابرد  یلامتحا  نینچ  اـیآ  دـشاب »! هدرک  هبوت  میهد  یم  لاـمتحا  هکارچ  مینک ؛ نعل  ار  دـیزی  میرادـن  قح  اـم  »

!؟ دوش یمن 

تسا هدنز  زونه  ناطیش 

گنر هچرگ  میناد  یم  هک  یثداوح  میراد ؛ شیپ  رد  هک  یثداوح  يارب  میتسه  مالـسا  ردص  ثداوح  خیرات و  زا  نتفرگ  تربع  لابند  هب  ام 
رد لیئارـسا  ینب  خیرات  رارکت  هرابرد  يوبن  یتیاور  رد  داتفا . دـهاوخ  قافتا  ادرف  ای  زورما  دـش و  دـهاوخ  رارکت  ًاتیهام  اما  دـنک  یم  ضوع 

دـتفایب و قافتا  يرگید  هنتف  مه  زاب  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا   1. هوُُمْتلَخََدل ٍّبَض  َرْحُج  َلَخَد  ْمُهَدَحَأ  َّنَأ  َْول  هک : تسا  هدمآ  مالـسا  تما 
هک درادن  انب  تسا و  هتشگنرب  هدروخ  ناسنا  يدوبان  يارب  هک  یمَـسَق  زا  تسا و  هدنز  زونه  ناطیـش  هکارچ  تسا ؛ يوق  رایـسب  نآ  لامتحا 

، تساوخ یم  هک  دشن  هنوگ  نآ  دروخ و  تسکش  هنتف  نیا  رد  رگا  دوش . یم  هدوزفا  شا  هبرجت  رب  زور  هبزور  یفرط  زا  دنکشب . ار  شمسق 
زا راصبتـسا  هبطخ ، نیا  رورم  زا  ام  دارم  هک  اج  نآ  زا  دوش . قفوم  دـعب  هعفد  رد  دـنک و  فرط  رب  ار  شلاکـشا  ات  دـنک  یم  یـسررب  ار  نآ 

ترـضح مالک  نحل  زا  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  ام  يارب  هچنآ  میربب . ار  یـسک  مسا  هک  میرادـن  رارـصا  یلیخ  اذـل  تسا  یخیرات  ثداوح 
زا ریغ  تسا . هدوـب  مکاـح  ییاـضف  هچ  زور  نآ  هعماـج  رب  دـنا و  هتـشاد  يا  هیحور  هچ  هناـمز  نآ  مدرم  هک  میمهفب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
هچ دـنک و  رییغت  تسا  نکمم  ردـق  هچ  داز  یمدآ  هک  دـمهف  یم  ناـسنا  مـالک ، نیا  نحل  زا  دراد  ار  شدوـخ  شزرا  هک  یخیراـت  دـهاوش 
نآ هشیر  دیاب  میوشب . تاهابتـشا  نیمه  بکترم  زور  کی  مه  ام  تسا  نکمم  میتسین . يا  هتفابادـج  هتفات  ام  تسوا . هار  رـس  رب  ییاهرطخ 

. تسا هبطخ  نیا  یسررب  زا  ام  یلصا  فده  نیا  میناکشخب . ار  اه  نآ  تسه  مه  ام  رد  اه  هشیر  نآ  میدید  رگا  میسانشب و  ار  اهاطخ 
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قافن نالوج 

نیا رد  ترضح  دیسر . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  عیاقو  هب  ناشیا  تبحـص  میتشاد  ترـضح  هبطخ  رب  هک  يرورم  رد 
صاخ یصاخشا  تاریبعت ، نیا  زا  امتح  ؛2  ِقاَفِّنلا ُۀَکیِسَح  ْمُکِیف  َرَهَظ  ِِهئاَیِفْـصَأ ، يَوْأَم  َو  ِِهئاَِیْبنَأ ، َراَد  ِهِِّیبَِنل  ُهَّللا  َراَتْخا  اَّمَلَف  دنیامرف : یم  شخب 

یماگنه : » دنیامرف یم  مینک . نییعت  ار  اه  نیا  قادصم  هک  درادن  ترورض  یلیخ  مدرک  ضرع  هک  روط  نامه  اما  تسا ؛ ترضح  رظن  دروم 
دش رهاظ  امش  رد  قافن  راخ  تفر ، ایند  زا  ربمغیپ  درک و  باختنا  ار  ناگدیزگرب  هاگیاج  ناربمایپ و  يارس  شربمایپ  يارب  لاعتم  يادخ  هک 
یم ترضح  شوپور . ینعی  بابلج » « ؛ نیِّدلا ُباَْبلِج  َلَمَس  َو  تسا ! یبیجع  یلیخ  تاریبعت  دز ». نوریب  يراخ  لثم  قافن  ِناهنپ  ياه  هگر  و 

نیِواَْغلا ُمِظاَک  َقَطَن  َو  دش . سردنم  هنهک و  شوپور ، نیا  تفر  ایند  زا  ربمغیپ  یتقو  یلو  تشاد ، نت  هب  يا  هزات  ون و  شوپور  نید  دنیامرف :
اما دـندوب ؛ هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  یهارمگ  دوب  ربمغیپ  ات  هدز و  بل  رب  رهم  هک  دـندوب  یناهارمگ  امـش  نایم  رد  نیلفآلا ؛ نیِّلَقَْألا  ُلِماَخ  َغَبَن  َو 

« نیلطبم « ؛ َنِیلِْطبُْملا ُقِینَف  َرَدَـه  َو  دـندمآ . یمن  باسح  هب  هک  دـندوب  يا  هیاـمورف  دارفا  ناـنیا  دـندمآ . نخـس  هب  تفر  اـیند  زا  ربمغیپ  یتقو 
هک دنتشاد  يا  هدرکرس  امـش  نایم  رد  لطاب  لها  : » دنیامرف یم  ترـضح  دنراد . طلغ  راتفر  ای  دننز  یم  هوای  ياه  رح ف  ای  هک  دنا  یناسک 
امش درک ». دایرف  داد و  هب  عورـش  دنک  یم  لب  لب  هک  یتسم  ِرتش  لثم  تفر  ایند  زا  ربمغیپ  هک  نیمه  اما  داد ؛ یمن  زورب  يزیچ  دوب  ربمغیپ  ات 

دـندناوخ و یم  زاـمن  ادـخ  لوـسر  رـس  تشپ  زورید  اـت  هک  دـیوگ  یم  یناـسک  هب  ار  نانخـس  نیا  ربـمغیپ  رتـخد  دـیریگب ! رظن  رد  ار  اـضف 
نیا : » دنیامرف یم  ترضح  دنک . تردق  راهظا  یلیخ  هک  دنیوگ  یم  یـسک  هب  رطخ » « ؛ مُِکتاَصَرَع ِیف  َرَطَخَف  دندوب ! شباحـصا  نادرگاش و 

تسین نیا  نخس  نیا  يانعم  هتبلا  داد ». نالوج  امـش  نادیم  رد  ادخ  لوسر  نتفر  زا  دعب  دوب ، لطاب  قافن و  لها  هک  رابتعا  یب  مانمگ و  مدآ 
نیمک رد  هک  ناطیـش  نامز ، نیا  رد  ِهِزَْرغَم ؛ ْنِم  ُهَسْأَر  ُناَْطیَّشلا  َعَلْطَأ  َو  تسا . دارفا  یخرب  دوصقم  هکلب  دـندوب ؛ هنوگ  نیا  اـه  نآ  همه  هک 
يارب هنیمز  ایآ  دنیبب  دنک و  ناحتما  ار  امـش  ات  دروآ  نوریب  هاگ  نیمک  زا  ار  شرـس  دید  ار  امـش  طیارـش  نیا  یتقو  دوب  هدش  یفخم  یهاگ 

َو دیا ، هدامآ  رایـسب  وا  زا  يوریپ  يارب  امـش  هک  دید  َنِیبیِجَتْـسُم ؛ ِِهتَوْعَِدل  ْمُکاَْفلَأَف  دز . ادص  ار  امـش  مُِکب ؛ ًاِفتاَه  هن ! ای  تسا  هدامآ  تیلاعف ،
؛  ْمُکَضَْهنَتْسا َُّمث  دیوگ . یم  هچ  تسا و  یسک  هچ  دیمهفب  ات  دیدرک  وجتسج  ناتیاه  مشچ  اب  دز  ادص  ار  امش  هک  نیمه  نیِظِحاَُلم  ِهِیف  ِةَّرِْغِلل 

َو دیا ، تکرح  هدامآ  کبس و  یلیخ  امش  هک  دید  افاَفِخ ؛ ْمُکَدَجَوَف  دروآرد . تکرح  هب  ار  امش  تفرگ  میمصت  دید  ار  یگدامآ  نیا  یتقو 
تساوخ دیوش . یتاساسحا  یمک  هک  درک  يراک  دنک ؛ کیرحت  ار  امـش  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  دنیبب  تساوخ  اباَضِغ ؛ ْمُکاَْفلَأَف  ْمُکَـشَمْحَأ 

هچ ترـضح  دیوش . ناتتاساسحا  عبات  دیراذگ و  یم  رانک  ار  ناتلقع  دیوش ؛ یم  كانبـضغ  اروف  دنک  نات  کیرحت  هک  نیا  ضحم  هب  دنیبب 
هک دوب  نیا  بارعا  موسر  زا  یکی  مُِکِلبِإ ؛ َْریَغ  ُْمتْمَـسَوَف  دنتـسه . یعـضو  هچ  رد  هک  دننامهفب  اه  نآ  هب  ات  دنا  هدرب  راک  هب  ییابیز  تاریبعت 

« مکلبإ ریغ  متمـسو  . » تسا هلیبق  نیا  لام  هلگ  نیا  رتش و  نیا  هک  دـشاب  مولعم  اـت  درک  یم  غاد  یتمـالع  اـب  ار  شیاـهرتش  هلگ  يا  هلیبق  ره 
يا هفیاط  ره  مُِکبْرِـش ؛ َْریَغ  ُْمتْدَرْوَأ  َو  دـیدز ، تمالع  ار  نارگید  رتش  دـینک  غاد  ناتدوخ  تمالع  اب  ار  ناتدوخ  رتش  هک  نیا  ياـج  هب  ینعی 

دروآرد تکرح  هب  ار  امش  ناطیـش  یتقو  : » دنیامرف یم  ترـضح  درک . یم  باریـس  اج  نآ  زا  ار  هلگ  تشاد و  دوخ  هلگ  يارب  يروخـشبآ 
َو اَذَه  دوب . ناطیش  لباقم  رد  امش  ياج  یب  لمعلا  سکع  مه  نیا  دیهد ». بآ  ناتدوخ  روخشبآ  زا  ریغ  يروخـشبآ  زا  ار  ناتیاهرتش  دیتفر 
اب هک  ینامیپ  دهع و  زونه  دوب . هتشذگن  ربمغیپ  تافو  زا  يزیچ  زونه  هکارچ  دوب ؛ راظتنا  فالخ  اج و  یب  یلمعلا  سکع  نیا  ٌبیِرَق ؛ ُدْهَْعلا 

یمخز نآ  زونه  ْلِمَْدنَی ؛ اََّمل  ُحْرُْجلا  َو  ٌبیِحَر ، ُْملَْکلا  َو  دوب ! هتشذگن  رتشیب  زور  دنچ  داتفه و  ریدغ  هعقاو  زا  دوب و  هزات  دیدوب  هتسب  ربمغیپ 
داد و بیرف  ار  امـش  ناطیـش  هک  دوب  هدشن  نفد  ربمغیپ  زونه  ْرَبُْقی ؛ اََّمل  ُلوُسَّرلا  َو  دوب ، هدرکن  ادـیپ  مایتلا  میدوب  هدروخ  ربمغیپ  تافو  زا  هک 

. دیدرک شوگ  شفرح  هب  امش  دروآرد و  تکرح  هب 

هدعاس ینب  هفیقث  يارجام 
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هدرک لقن  نیخروم  همه  ًابیرقت  داتفا و  قافتا  هک  هچنآ  ًالامجا  منک . یمن  لقن  ار  شتایئزج  هک  هدمآ  خـیرات  رد  ییاه  ناتـساد  هراب  نیا  رد 
ادتبا دوب  ربمغیپ  نداد  لسغ  لوغشم  مالسلا  هیلع  یلع  زونه  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  دعب  هک : تسا  نیا  دنا 
هفیاط یتقو  دـننک . زکرمتم  ناشدوخ  هلیبق  رد  ار  ربمغیپ  ینیـشناج  ات  دـندش  عمج  هدـعاس  ینب  هفیقث  رد  جرزخ  هفیاط  زا  راـصنا  زا  یعمج 

هک دیسر  ییاج  هب  راک  دنتسویپ . راصنا  عمج  هب  مه  اه  نآزا  رفن  دنچ  دیسر و  هک  نیرجاهم  هب  ربخ  دندمآ . مه  اه  نآ  دندش  هجوتم  سوا 
تباقر مه  اب  نوچ  مه  جرزخ  سوا و  دندش و  بلاغ  نیرجاهم  ماجنارس  دندیشک . ریـشمش  مه  يور  هب  دندرک و  يراک  کتک  رگیدکی  اب 

نیا هب  ربمغیپ  باحصا  راک  ارچ  هک  تسا  نیا  مینادب  میهاوخ  یم  ام  هچنآ  دندرک . تعیب  دنتفر  یمن  يرگید  راب  ریز  مادک  چیه  دنتـشاد و 
؟ دتفایب قافتا  يا  هثداح  نینچ  ام  يارب  مه  زورما  تسا  نکمم  ایآ  دندرک !؟ شومارف  ار  ناشدهع  هک  دیشک  اج 

رفک ماسقا 

لیلد نینچ  هنالوجع  ِراک  نیا  يارب  ِۀَْـنتِْفلا ؛ َفْوَخ  ُْمتْمَعَز  ًاراَدـِْتبا  دـنیامرف : یم  ناشراک  نیا  تلع  هراـبرد  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
ناشیا يارب  ینیـشناج  دـیاب  هنتف  نیا  زا  يریگولج  يارب  دوش . اپرب  يا  هنتف  ناناملـسم  نیب  ادـخ  لوسر  تلحر  اب  میـسرت  یم  : » هک دـیدروآ 

َمَّنَهَج َّنِإَو  ْاوُطَقَـس  ِۀَْـنتِْفلا  ِیف  َـالَأ  دـنیامرف : یم  تسا ؛ راداـنعم  یلیخ  هک  دـننک  یم  ساـبتقا  يا  هیآ  زا  اـج  نیا  رد  ترـضح  مینک »! نـییعت 
باوج رد  دـنوادخ  دـندوب . هداد  رارق  دوخ  لامعا  هناهب  ار  هنتف  زا  رارف  هک  دراد  هراشا  نیقفانم  زا  یـضعب  هب  هیآ  نیا  ؛3  َنیِِرفاَْکلِاب ٌۀَطیِحَُمل 

رهاظ امـش  رد  قافن  راخ  : » دندومرف اه  نآ  هب  باطخ  البق  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دـیتسه ». هنتف  رد  دوخ  امـش  : » دـیامرف یم  اه  نآ 
نآرق رد  تسین . ربمغیپ  ادخ و  راکنا  هشیمه  رفک  يانعم  هک  مینادب  دیاب  هتبلا  دراد .» هطاحا  نارفاک  رب  منهج  : » دـنیامرف یم  اج  نیا  و  دـش »

یمالک و یهقف ، ظاحل  زا  رفک »  » يانعم تسانعم . جـنپ  رب  رفک  هک  تسا  هدـمآ  مه  تایاور  رد  تسا . هتفر  راک  هب  یفلتخم  یناـعم  هب  رفک 
رد رفک  نیا  دـنک . راکنا  ار  اه  نآ  زا  یـضعب  ای  مالـسا  تایرورـض  همه  هک  تسا  یـسک  رفاک  قیداـصم  زا  یکی  تسا . تواـفتم  یقـالخا 

نینچ تسا ، قـح  دـنا  هتفگ  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هک  ار  هچ  ره  هک  درک  لوـبق  تفگ و  ار  نیتداهـش  یـسک  رگا  اـما  تسا . مالـسا  لـباقم 
لباقم رد  ندش  میلست  نیتداهش و  راهظا  هب  طوبرم  يرهاظ ، ِمالسا  دوش . یم  راب  وا  يارب  ناناملسم  ماکحا  همه  تسا و  ناملـسم  یـصخش 
ِلُخْدَی اََّملَو  دـیامرف : یم  هک  دنـشاب  هیآ  نیا  قادـصم  یلو  دنـشاب  هتـشاد  ار  مالـسا  نیا  یناسک  تسا  نکمم  اما  تسا . یمالـسا  تموکح 
دنوادخ دناد  یم  هک  نیا  اب  یلو  دشاب  هتشاد  لوبق  ار  مالـسا  تایرورـض  هک  یـسک  تسا . نامیا  لباقم  رد  رفک  نیا   4. ْمُِکبُوُلق ِیف  ُناَمیِْإلا 

هب يررـض  چـیه  تسا و  ناملـسم  لوا  ياـنعم  هب  یـصخش  نینچ  مرادـن »! لوـبق  ار  مکح  نیا  نم  : » دـیوگب تسا  هدرک  عیرـشت  ار  یمکح 
َنوُِرفاَْکلا ُمُه  َِکئ  ـ َلْوُأ  ) درواین نابز  رب  دـشاب و  شلد  رد  رگا  یتح  تسا ، نامیا  لـباقم  رد  ِرفک  وا  داـقتعا  نیا  اـما  دروخ . یمن  شتراـهط 

عیمج نتفریذـپ  دوش  یم  ترخآ  باذـع  زا  تاجن  ثعاـب  هک  یناـمیا  باـصن  اـیند . رد  هن  دوش  یم  رهاـظ  ترخآ  رد  رفک  نیا  رثا   5 (. اقَح
ٍضْعَِبب ُرُفْکَنَو  ٍضْعَِبب  ُنِمْؤـُن  َنوـُلوُقیَو  تساـه ؛ نآ  لـک  راـکنا  لـثم  اـه  نآ  زا  یکی  راـکنا  تسا . هدرک  لزاـن  دـنوادخ  هک  تسا  يروـما 

رفاک مرادن » لوبق  ار  یـضعب  مراد و  لوبق  ار  مالـسا  زا  یـضعب  : » دیوگب یـسک  رگا  هک  تسا  نآرق  صن  نیا   6. اقَح َنوُِرفاَْکلا  ُمُه  َِکئ  ـ َلْوُأ
لزان ادخ  هچنآ  همه  رد  كالم  نیا  نوچ  تسا و  هتفگ  ادخ  فرط  زا  ربمغیپ  ار  اه  نآ  هک  تسا  نیا  میا  هتفریذپ  هچنآ  كالم  اریز  تسا ؛

شدوخ سفن  ياوه  زا  يوریپ  هب  مه  ار  دراوم  ریاـس  هک  دوش  یم  موـلعم  درکن  لوـبق  ار  دروـم  کـی  یـسک  رگا  دراد ، دوـجو  تسا  هدرک 
لباقم رد  رفک  نیا  تسا . مالسا  لباقم  رد  ِرفک  زا  ریغ  رفک  نیا  اقَح . َنوُِرفاَْکلا  ُمُه  َِکئ  ـ َلْوُأ دیامرف : یم  نآرق  ور  نیا  زا  تسا . هدرک  لوبق 

ود حالطصا  ود  نیا  دنوش . یم  طلخ  مه  اب  حالطصا  ود  نیا  یهاگ  هنافسأتم  دوش . یم  ترخآ  رد  تاجن  ثعاب  نامیا  نآ  هک  تسا  نامیا 
دننک و داجیا  كوش  مدرم  رد  دنهاوخ  یم  تاریبعت  نیا  اب  ترـضح  تسا . هدـش  رکذ  رفک  يارب  تایاور  رد  هک  تسا  ییانعم  جـنپ  زا  انعم 

تسه ییاهزیچ  یـضعب  ای  دنراد  لوبق  هتفگ ، ادخ  هک  دنناد  یم  اه  نآ  هتفگ و  ادخ  هچ  ره  دننیبب  هک  دننک  ناشلد  قامعا  هجوتم  ار  اه  نآ 
. مکاّیاو هللا  انذاعأ  دنرفاک . عقاو  رد  دنشاب  هنوگ  نیا  رگا  هک  دننادب  و  دنورب ، شراب  ریز  دنهاوخ  یمن  اما  هتفگ  ادخ  دنناد  یم  هک 
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اه تشون  یپ 
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نوناق عبنم  قح و  رایعم  نآرق ؛

همدقم

هب ار  مدرم  هجوت  یناتـساد ، ره  رد  دـهد و  یم  هجوت  ناگتـشذگ  ناتـساد  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  میرک  نآرق  یتیبرت  ياه  شور  زا  یکی 
. تسا ینآرق  شور  نیا  هب  یـسأت  اهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  نیا  هب  نتخادرپ  فادـها  زا  یکی  دـنک . یم  بلج  یـصاخ  تاکن 

مه هبطخ  نیا  ياه  تمکح  زا  تریـصب ، بسک  هرابرد  هللا  هظفح  يربهر  مظعم  ماقم  ررکم  تادـیکأت  هب  هجوت  اب  میناوت  یم  نیا  رب  هوالع 
. میریگب هرهب 

یشیدنا تبقاع  یشیدنا و  فرژ  تریصب ؛

هک منک  یم  ضرع  همدـقم  ناونع  هب  دراد . دوجو  اه  یـضعب  يارب  ییاه  ماـهبا  مه  زونه  نآ ، بسک  ياـه  هار  تریـصب و  تقیقح  هراـبرد 
دنیبب دـنک  رکف  هکلب  دـنکن ؛ هاگن  یحطـس  رظن  هب  یعامتجا  یخیرات و  ياه  هدـیدپ  اب  ناسنا  ًالوا : هک  تسا  نیا  تریـصب  نتـشاد  زا  روظنم 
همادا نایرج  نیا  رگا  دنیبب  دنک  لمأت  هکلب  دنکن ؛ افتکا  شرذگدوز  دودحم و  جیاتن  هب  ًایناث : تسیچ ؛ نآ  هنحـص  تشپ  هدیدپ و  نیا  قمع 

یلمعلاروتسد یـشیدنا  تبقاع  یـشیدنا و  فرژ  هب  هیـصوت  هتبلا  تسا . تریـصب  اب  ِناسنا  ِیگژیو  ود  اه  نیا  دماجنا . یم  اجک  هب  دنک  ادیپ 
بـسک ياه  هار  نیرتهب  زا  یکی  میوش . شیدـنا  تبقاع  شیدـنا و  فرژ  ات  مینک  هچ  هک : دـنام  یم  یقاب  لاؤس  نیا  ياج  زاب  تسا و  یلک 

دروم ثداوح  نیا  رد  ار  فلتخم  دارفا  ياهدروخرب  اهراتفر و  دـنک و  هعلاـطم  ار  یخیراـت  هتـشذگ  ثداوح  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تریـصب 
نیا زا  دندرک و  یـشیدنا  فرژ  یناسک  هچ  دش و  هچ  ناشـشرگن  نیا  هجیتن  دـندرک و  يرگن  یحطـس  یناسک  هچ  دـنیبب  دـهد ؛ رارق  تقد 

تسین هدوبن و  دنم  هرهب  نآ  زا  هزادنا  نیا  یموق  چیه  ملاع  رد  هک  ام  مدرم  هب  یهلا  هژیو  تایانع  زا  یکی  دندروآ . تسد  هب  هچ  قیمع  هاگن 
کشخ و راعش  کی  تسا » رفـص  مرحم و  زا  میراد  هچ  ره  ام  : » دومرف ماما  هک  نیا  تساروشاع . ناتـساد  زا  هدافتـسا  قیفوت  دوب  دهاوخن  و 
رازه و لوط  رد  هکارچ  میدش  دنم  هرهب  اروشاع  ناتـساد  زا  ام  دـندومرف . ار  نخـس  نیا  هناققحم  هنانیب و  عقاو  الماک  هکلب  دوبن ؛ باسح  یب 

نیا ِفلتخم  دارفا  میتشاد و  هگن  هدـنز  ار  ناتـساد  نیا  میدرک . رکف  نآ  هرابرد  مادـم  میدرک و  رورم  ار  هثداـح  نیا  مادـم  لاـس  دـصراهچ 
ياهدرواتسد نیرت  گرزب  زا  یکی  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  میداد . رارق  یـسررب  دروم  تقد  هب  ار  ناشراک  هجیتن  اه و  نآ  راتفر  ناتـساد ،

نانمشد تسد  تلآ  دش »! هتـشک  ام  تعافـش  يارب  نیـسح  ماما  : » دنتفگ دندرک و  هاگن  یحطـس  هک  ییاه  نآ  اما  دوب . یـشیدنا  فرژ  نیا 
. درک هدافتساءوس  اه  نآ  زا  نمشد  دندش و 

بیرغ يا  هثداح 

ناشردپ تلحر  زا  دعب  ناشیا  تساهیلع . هللا  مالس  ارهز  ترضح  ناتساد  میا  هدرک  يراک  مک  نآ  هرابرد  ام  هنافسأتم  هک  یثداوح  زا  یکی 
نیا رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ياهدروخرب  تسا . هداد  خر  یمیظع  ثداوح  هاتوک  تدم  نیا  لوط  رد  دندوب و  هدنز  هام  هس  دودح 

ترضح ارچ  مینیبب  هک  میدرکن  یسررب  تقد  هب  ام  اما  تسا . هدوب  توافتم  رگید  صاخشا  همه  اب  هک  تسا  یصاخ  ياهدروخرب  ثداوح ،
یلیخ مه  یخرب  تشاد . توافت  نارگید  اب  ثداوح  نیا  لباقم  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  عضوم  ارچ  دندرک و  ییاهدروخرب  نینچ 
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يا هعرزم  رـس  رب  لکـشم  اهنت  دوبن و  یمهم  نادنچ  هلأسم  هلأسم ، نیا  : » دنتفگ مامت  يراگنا  هداس  اب  دـندرک و  هاگن  هلأسم  هب  هنارظن  هتوک 
ام هب  ربمغیپ  ار  هعرزم  نیا  هن ، دنتفگ : یم  ربمغیپ  نادناخ  اما  دنک  یمالسا  روشک  فرص  ار  نآ  عفانم  تساوخ  یم  یمالـسا  تلود  هک  دوب 
هب اه  ملظ  نیرت  گرزب  زا  یکی  لکـش ، نیا  هب  ناتـساد  نیا  ندرک  ریـسفت  هدـنب ، رظن  هب  مینک »! هدافتـسا  میهاوخ  یم  ناـمدوخ  هدیـشخب و 

یکی درک ! داجیا  شکمشک  فالتخا و  ناناملسم  نیب  ایند ، لام  يارب  ترضح  دنک  یم  دومناو  هکارچ  تساهیلع ؛ هللا  مالس  ارهز  ترضح 
هبطخ ام  تبـسانم  نیا  هب  میرذگن . نآ  رانک  زا  يراگن  هداس ا  اب  مینک و  یـشیدنا  فرژ  لئاسم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  اه  هبلط  ام  فیاظو  زا 
هعقاو نیا  یلـصا  لماع  اعقاو  مینیبب  مینک و  هعلاـطم  ثحب و  نآ  هراـبرد  یمک  اـت  میدرک  حرطم  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هیکدـف 

. تسیچ

اهیلع هللا  مالس  همطاف  توافتم  شنیب 

دـنداد و رارق  باـطخ  دروـم  ار  دجـسم  رد  نیرـضاح  دـیدش  ینحل  اـب  ترـضح  هک  میدیـسر  اـج  نیا  هب  میتـشاد  هبطخ  رب  هک  يرورم  رد 
ار طیارـش  ات  دروآ  نوریب  دوخ  كال  زا  ار  شرـس  ناطیـش  دـیدش . تلفغ  هب  التبم  امـش  هک  دوب  هدـشن  نفد  مردـپ  هزانج  زونه  : » دـندومرف
هک یتمس  هب  تحار  یلیخ  امـش  تسا و  هدامآ  یلیخ  هنیمز  دید  هن ؟ ای  تسا  هدش  مهارف  امـش  ندرک  هارمگ  هنیمز  ایآ  دنیبب  دنک و  یـسررب 
هک دیدرک  نامگ  ناطیش  هسوسو  رثا  رد  امش  دنک . ارجا  امـش  هلیـسو  هب  ار  شا  هشقن  تفرگ  میمـصت  اذل  دینک . یم  تکرح  دهاوخ  یم  وا 
راک نیا  هک  دیدوبن  هجوتم  اما  دـینک ! نییعت  وا  يارب  ینیـشناج  دـیاب  هدـشن  نفد  ربمغیپ  زونه  ات  ناناملـسم  نیب  فالتخا  زا  يریگولج  يارب 

ترـضح شرگن  هک  دوش  یم  صخـشم  تاریبعت  نیا  زا  نیِِرفاْکلِاب ». ٌۀَـطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  اوُطَقَـس  ِۀَْـنتِْفلا  ِیف  الَأ  دوب ؛ هنتف  داجیا  دوخ  امش 
دوب نیا  داتفا  قافتا  هک  يا  هیضق  دنک . یم  قرف  زورما  ناناملسم  زا  يرایسب  مالسا و  ردص  ناناملـسم  ریاس  شرگن  اب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 

هب نانآ  دندرک . نییعت  يا  هفیلخ  دندش و  عمج  یمالسا  هعماج  رد  فالتخا  یگتفـشآ و  زا  يریگولج  هناهب  هب  مالـسا  ردص  ناناملـسم  هک 
. تفر ایند  زا  هک  میتشاد  یـسیئر  ام   » هک دوب  نیا  ناش  یقلت  دنتـسیرگن و  یم  تموکح  کی  تسایر و  کی  ناونع  هب  طقف  ربمغیپ  تفالخ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  شرگن  اما  دوب . یحطس  شرگن  کی  نیا  دوش »! نییعت  سیئر  نامدوخ  هلیبق  هورگ و  زا  مینک  یعس  دیاب  الاح 
سیئر رگا  هیبشتالب  تسین . يروآرفک  هلأسم  دشاب ، ام  زا  دیاب  سیئر  مکاح و  هک  شرگن  نیا  ًارهاظ  دوب . هداس  هاگن  نیا  اب  توافتم  رایـسب 
تیاهن دنا »! هدش  رفاک  اه  نیا  : » دیوگ یمن  یـسک  مینک » نییعت  روهمج  سیئر  دیاب  ام  : » دیوگب یهورگ  بزح و  دورب و  ایند  زا  يروهمج 

: دنیامرف یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  اما  تسا . یقالخا  یلاکشا  نیا  و  دنتـسه » ایند  بلاط  اه  نیا  : » هک تسا  نیا  دننز  یم  هک  یفرح 
رایـسب شرگن  نیا  دراد »! هطاـحا  امـش  رب  منهج  نـالا  نیمه  هکلب  دـناشک ، یم  رفک  هب  ار  امـش  دـیا  هتفرگ  شیپ  رد  امـش  هک  یـشور  نیا  »

َو ْمُْکنِم  َتاَْهیَهَف  : » دـنیامرف یم  دـنهد و  یم  همادا  ار  هبطخ  رتدـنت  ینحل  اب  ترـضح  دوب . ناناملـسم  ریاس  یحطـس  ياه  شرگن  اب  توافتم 
زا دعب  ربمغیپ  رتخد  تسا »! منهج  ریـسم  نیا  ياهتنا  دـنرب !؟ یم  اجک  هب  ار  امـش  ياهآ ! دـننز : یم  دایرف  ایوگ  َنوُکَفُْؤت ؛ یَّنَأ  َو  ْمُِکب  َْفیَک 

نیا نونکا  هدوبن  اهدرم  نایم  رد  ینارنخس  لها  هک  یمناخ  دننک . یم  ینارنخس  مدرم  يارب  دنا  هدمآ  هتشذگ  ربمغیپ  تافو  زا  هک  زور  دنچ 
تـسد رد  نآرق  هک  یلاح  رد  دنرب !؟ یم  یهار  هچ  رد  ار  امـش  دـیمهف  یم  ْمُکِرُهْظَأ ؛ َْنَیب  ِهَّللا  ُباَتِک  َو  َنوُکَفُْؤت  یَّنَأ  :» دـنز یم  دایرف  هنوگ 

ام نامز  رد  ایآ  دننک . دانتسا  ادخ  مالک  هب  دیاب  ناشراک  نیا  يارب  دندرک  یمن  رکف  اه  نآ  دننک »! یم  ادج  قح  زا  ار  امـش  دنراد  تسامش 
هیـضق اب  مالـسا  ردص  رد  تسا ؟ هتفگ  هچ  نآرق  عوضوم ، نیا  يارب  مینیبب  میورب  هک  دشیدنا  یم  نیا  هب  یـسک  روهمج  سیئر  نییعت  يارب 

اه نآ  هورگ  زا  هعماج  سیئر  تساوخ  یم  کـی  ره  هک  دـندوب  هورگ  دـنچ  یناـمز  عطقم  نآ  رد  دـندرک . يدروخرب  نینچ  کـی  تفـالخ 
تیفیک یـسررب  نخـس  نیا  زا  ام  دوصقم  دنتفریذپن . ار  نآ  دنداتـسیا و  تکرح  نیا  لباقم  رد  هک  دندوب  مه  يرفن  دنچ  هورگ  کی  دـشاب .

. تسا دارفا  دروخرب 
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مالسا يراذگ  نوناق  عبنم  نآرق ،

نیا اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  شنیب  دیوگ ». یم  هچ  نآرق  دینیبب  دیورب  نآرق  غارس  دیاب  : » دنز یم  دایرف  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح 
هدرک صخشم  ار  هلأسم  نیا  فیلکت  ادخ  هکلب  مدرم  هن  تسا ؛ هدش  رکف  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  يارب  ربمغیپ  تافو  زا  لبق  زور  داتفه  هک  دوب 

ربمغیپ لبق  زور  داتفه  هک  دندوب  هدرک  شومارف  ایوگ   1. ُهََتلاَسِر َْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  َکِّبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اَی  تسا :
هدشن لقن  هک  تسا  نیا  بیجع  دنتفرگ . تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  اه  نآ  زا  دنتشاد و  هگن  نابایب  رد  ار  مدرم  مرگ  ياوه  رد  رهظ  طسو 

لفاغ هیـضق  لصا  زا  ار  مدرم  هنوگ  نیا  دشاب  مهارف  ناطیـش  يارب  هنیمز  یتقو  دشاب . هدش  روآدای  ار  ادـخ  لوسر  نخـس  رفن  کی  یتح  هک 
تـشپ اما  تساهادیدناک . نیب  یفالتخا  ناتـساد ، نیا  دـندرک  یم  رکف  یناسک  داتفا . قافتا  يزیچ  نینچ  مه  هنتف 88  ناتـساد  رد  دنک . یم 

هک دندرک  یمن  تقد  رگن  یحطـس  دارفا  نیا  دراد . يدصق  هچ  دـنک و  یم  ینادرگراک  ار  ارجام  نیا  یتسد  هچ  هک  دـندید  یمن  ار  هنحص 
يروهمج راعش  یمالسا  يروهمج  ياج  هب  ارچ  دوش ؟ یم  هلمح  ادهـشلادیس  نارادازع  هب  ارچ  دوش ؟ یم  هلمح  مالـسا  هب  اهراعـش  رد  ارچ 

هداس نیا  دنک ؟ یم  دروخرب  اه  نیا  اب  هناتسود  لیئارسا  ردق  نیا  ارچ  دنک ؟ یم  تیامح  اه  نیا  زا  علو  اب  اکیرمآ  ارچ  دنهد ؟ یمرس  یناریا 
نیمه انیع  مالـسا  ردـص  رد  تسه »! نآ  رد  مه  اه  فرح  نیا  زا  رگید ؛ تسا  تاباختنا  : » دـنتفگ یم  اـه  شـسرپ  نیا  باوج  رد  ناشیدـنا 

دیاب میرت و  هتـسیاش  ام  : » دنتفگ یم  رگید  يا  هدع  و  دـشاب »! ام  هورگ  زا  دـیاب  ربمایپ  نیـشناج  : » دـنتفگ یم  يا  هدـع  دوب . مکاح  هاگدـید 
یلع دندمآ  هک  زور  نامه  هتبلا  میتسه »! یلوا  نارگید  زا  میربمغیپ  ناشیوخ  زا  نوچ  ام  : » دنتفگ مه  نیرجاهم  دشاب »! ام  هورگ  زا  نیشناج 

ربمغیپ ناکیدزن  ام  نوچ  هک  دیتفگن  راصنا  هب  رگم  : » دومرف تشادرب و  فارحنا  نیا  زا  هدرپ  ترـضح  دـنربب ، روز  هب  نتفرگ  تعیب  يارب  ار 
بلاغ راصنا  رب  امـش  هک  یقطنم  نامه  هب  تسه ؟ نم  زا  رت  کیدزن  یـسک  ربمغیپ  ناکیدزن  نیب  رد  ایآ  میتفـالخ !؟ هب  یلوا  امـش  زا  میتسه 

دنچ نامه  زا  یکی  داد . یمن  تیمها  مالـسلا  هیلع  یلع  فرح  هب  یـسک  اما  مشاب ». نیـشناج  دیاب  نم  میوگ : یم  نم  لیلد  نامه  هب  دیدش 
یتقو دسر »! یم  مه  وت  هب  تبون  يدوب  هدـنز  رگا  دـننک  تفالخ  اهدرمریپ  راذـگب  الاح  یناوج ؛ وت  یلع  ای  : » داد باوج  یتشز  ریبعت  اب  رفن 

رب سوا  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  يانعم  دیتخادنا »!؟ رـس  تشپ  ار  نآرق  ارچ  دـیور !؟ یم  اجک  هب  : » دـنز یم  دایرف  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 
اه نیا  دـشاب و  هتفگ  يزیچ  نآرق  هـک  تساـج  نآ  تفلاـخم  درادـن . نآرق  اـب  یتفلاـخم  هـک  نـیا  سوا ! رب  جرزخ  اـی  دوـش  بلاـغ  جرزخ 
هک تسا  نیا  يارب  ارهز  دایرف  دوش . هتـشاذگ  رانک  نآرق  هک  تسا  نیا  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ینارگن  دـننک . لمع  شفـالخرب 
اه شزرا  دوش و  نییعت  اه  ناسنا  راتفر  يارب  يرگید  ياهانبم  دوش و  شومارف  ًاجیردت  هتفگ  نآرق  هچنآ  دـنک و  ادـیپ  همادا  شور  نیا  رگا 
هک تسا  يریگ  لکـش  لاح  رد  يا  هیواز  دید  یم  ترـضح  دنام . دهاوخن  یقاب  مالـسا  زا  يزیچ  رگید  دنک ، نییعت  نآرق  زا  ریغ  يزیچ  ار 

مالـسا لـباقم  رد  یهقف و  رفک  رفک ، نیا  هک  مدرک  ضرع  لـبق  هسلج  رد  هتبلا  تسا . هللا » لزنا  اـم   » راـکنا نآ  نطاـب  تـسا ؛ رفک  نآ  حور 
بجوم رفک  نیا  درادـن . رواب  لد  هت  زا  ار  یهلا  ياه  نامرف  زا  یـضعب  یـصخش  نینچ  تسا . نامیا  لـباقم  رد  یناـمیا و  رفک  هکلب  تسین ؛

: دـنیامرف یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  نآ . لاثما  یهقف و  دادـترا  تساجن و  ینعی  ییایند  رفک  بجوم  هن  دوش  یم  ترخآ  یتخبدـب 
نآرق ۀحضاو ؛ هرماوأ  ۀحئال و  هرجاوز  ةرهاب و  همالعأ  ةرهاز و  هماکحأ  ةرهاظ و  هرومأ  تسامش . تسد  رد  نآرق  مکرهظأ ؛ نیب  هللا  باتک 

ایآ نودیرت ؛ هنع  ۀبغرأ  دیتخادنا . ناترـس  تشپ  ار  نآرق  امـش  مکروهظ ؛ ءارو  هومتفلخ  دـق  تسا . هدرک  نایب  نشور  یلیخ  ار  شتاروتـسد 
نآرق مالـسا ، اما  دراد . يرگید  يانبم  ای  تسا  نآرق  تاروتـسد  ساسا  رب  ای  هعماج  کی  راتفر  ینعی  دینک !؟ ضارعا  نآرق  زا  دـیهاوخ  یم 

رگا تسا . كرـش  نآرق ، رانک  رد  يرگید  زیچ  نداد  رارق  مینک . لمع  دـیوگ ، یم  نآرق  هچ  ره  دـیاب  دـناد و  یم  ام  لمع  يانبم  عبنم و  ار 
: دنتفگ زور  نآ  میا . هدـش  عیرـشت  رد  كرـش  بکترم  مینک  حرطم  نآرق  رانک  رد  عبنم  ناونع  هب  ار  للم و ...  نامزاس  روشنم  مدرم ، يارآ 
هیواز و نیا  زور  نامه  زا  دـندرک . یجوت  یب  نآرق  هب  و  مینک » باختنا  تسا  رت  عفاـن  ناـمیارب  هک  سک  ره  مینک  یم  یعـس  ناـمدوخ  اـم  »

يرواد دیهاوخ  یم  ایآ  نومکحت ؛ هریغب  مأ  دینک !؟ ضارعا  نآرق  زا  دیهاوخ  یم  اعقاو  ایآ  نودیرت ؛ هنع  ۀبغر  أ  دش . ادیپ  نآرق  زا  فارحنا 
هک یناسک  دیا و  هدرک  باختنا  ار  یشور  قحان  هب  دیا و  هدرک  ملظ  دینک  يراک  نینچ  رگا  الدب ؛ نیملاظلل  سئب  دیریذپب !؟ ار  نآرق  زا  ریغ 
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. دنا هدرک  باختنا  ینیشناج  دب  دننک  اج  هباج  ار  يزیچ  ملظ  يور  زا 

نامیا رایعم  تیالو ؛

َُّمث ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  اَمِیف  َكوُمِّکَُحی  َیَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَرَو َال  َالَف  دیامرف : یم  هک  دشاب  فیرـش  هیآ  نیا  هب  هراشا  نومکحت  هریغب  مأ  ِریبعت  دیاش 
دروخ و یم  مسق  ربمایپ  يارب  دـنوادخ  تسا . نآرق  بیجع  تاـیآ  زا  هیآ  نیا   2. اًمِیلْسَت ْاوُمِّلَُسیَو  َْتیَضَق  اَّمِّم  اًجَرَح  ْمِهِـسُفنَأ  ِیف  ْاوُدِجَی  َال 
رد هک  نـیا  رگم  تـشاد  دـنهاوخن  یعقاو  ناـمیا  ناناملـسم  هـک  تـسین  نـیا  زا  ریغ  یتـقیقح  چـیه  وـت ! راـگدرورپ  هـب  مـسق  : » دـیامرف یم 

یتحاران ساسحا  مه  ناشلد  رد  یتح  و  دنریذپب ، لد  ناج و  زا  یتفگ  وت  هچره  دنهد و  رارق  رواد  ار  وت  دننک و  هعجارم  وت  هب  ناشتافالتخا 
نآرق دش »! مولعم  ّقح  هک  هللادمحلا  : » دیوگب دوشن و  تحاران  يو  دنک و  رداص  یمکح  یـسک  هیلع  هاگداد  هک  تسا  ردان  رایـسب  دننکن ».
ناشلد رد  دنریذپب و  يدرک  يرواد  وت  هچ  ره  دننک و  هعجارم  وت  هب  ناشتافالتخا  رد  هک  دنراد  نامیا  یناسک  اهنت  : » دیوگ یم  مسق  زا  دعب 
زورما اًمِیلْـسَت .) ْاوُمِّلَُـسیَو   ) دوش ضحم  میلـست  ربـمغیپ  ادـخ و  لـباقم  رد  مدآ  هک  تسا  نیا  یعقاو  ناـمیا  دـننکن ». یتحاراـن  ساـسحا  مه 

هک ار  هچنآ  ره  هک  یناسک  دنا  مک  لمع  رد  اما  تسا  دایز  یعدم  دنردان . رایـسب  دنـشاب  هتـشاد  لوبق  هنوگ  نیا  ار  هیقف  تیالو  هک  یناسک 
ناـشرظن هکلب  مینک  تبحـص  ناـشیا  اـب  میورب  : » دـنیوگ یم  دارفا  یخرب  دـنک  یم  یمکح  هیقف  یلو  یتـقو  دـنریذپب . دـیوگ  یم  هیقف  یلو 

تسا و ماما  ربمغیپ و  ياج  هیقف  ینعی  هیقف  تیالو  يراذـگب . مشچ  يور  دـیاب  تفگ  هچ  ره  وا  يراد  لوبق  ار  وا  تیالو  رگا  دوش »! ضوع 
یم ثیدح  رد  ور  نیا  زا  تسا . هداد  ار  روتـسد  نیا  موصعم  ماما  ایوگ  هک  مشاب  هتـشاد  رواب  و  مشچ »! : » میوگب دیاب  درک  مکح  وا  هچ  ره 

3. هَّللِاب ِكْرِّشلا  ِّدَح  یَلَع  َوُه  َو  ِهَّللا  یَلَع  ِّداَّرلاَک  اَْنیَلَع  ُّداَّرلا  َو  َّدَر  اَْنیَلَع  َو  َّفَخَتْـسا  ِهَّللا  ِمْکُِحب  اَمَّنِإَف  ُْهنِم  ُْهلَبْقَی  َْمل  َو  ٍمْکُِحب  َمَکَح  اَذِإَف  دـیامرف :
َو ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  تسین . تیالو  ياج  یـصخش  لئاسم  تسا و  یتموکح  لئاسم  هیقف  هقلطم  تیـالو  هزوح  هتبلا 

هبطخ لبق  ياه  تمسق  اب  هیآ  نیا  طابترا  دوش . یمن  لوبق  وا  زا  دنیزگرب  ار  مالـسا  زا  ریغ  ینید  سک  ره  و  نیِرِـساْخلا ؛ َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه 
. دماجنا یم  رفک  هب  امتح  هدـش و  جراخ  نامیا  هار  زا  دـهدب  رارق  ربمغیپ  ادـخ و  مالک  زا  ریغ  ار  شراک  يانبم  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  رد 

نیا بیرف  میسانشب و  ار  لطاب  قح و  رایعم  دیاب  دشاب . عمج  نامساوح  دیاب  دیآ . یم  ناسنا  غارـس  نمؤم  رهاظ  هب  يا  هفایق  اب  یهاگ  ناطیش 
. هللاءاش نا  مکایاو  هللا  انذاعأ  میروخن . ار  اه  يزاسرهاظ 

اه تشون  یپ 

ج1 ص67. یفاکلا ،  . 3 . 65 ءاسن ،  . 2 . 67 هدئام ،  . 1

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف نابز  زا  هفیقس  هنتف 

همدقم

هدوب يراج  نآ  رب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـصراهطا  همئا  مرکا و  ربمغیپ  هریـس  دهد و  یم  میلعت  ام  هب  میرک  نآرق  هک  يا  هزومآ  ساسا  رب 
هتشذگ ماوقا  ایبنا و  ناتـساد  رکذ  هب  میرک  نآرق  هک  نیا  ّرـس  تسا . ناگتـشذگ  ناتـساد  رد  لمأت  تریـصب ، بسک  ياه  هار  زا  یکی  تسا 

ِیلوُأ اَی  اوُِربَتْعاـف  ، » 1« ِراَْـصبَألا ِیلْوُـأل  ًةَْربـَِعل  َکـِلَذ  ِیف  َّنِإ  : » دـیامرف یم  اـه  ناتـساد  لـیذ  رد  ًاـبلاغ  ور  نیا  زا  تسا . نـیمه  دراد  ماـمتها 
ناناملسم يارب  مه  ناناملـسم  هتـشذگ  خیرات  دیاب  تسا  زومآ  تربع  ناگدنیآ  يارب  هتـشذگ  ماوقا  خیرات  هک  روط  نامه  »2 و . ...  ِراَْصبَْألا
ناتلامعا زور  ره  هک  هدش  هداد  روتسد  ام  هب  دریگب . تربع  مه  شدوخ  هتشذگ  زا  دیاب  ناسنا  هکلب  دشاب ؛ تربع  هیام  صاخ  روط  هب  هدنیآ 

نیا تسین ». ام  زا  دـهدن  رارق  هبـساحم  دروم  ار  دوخ  زور  ره  هک  یـسک  ؛3  مْوَی ِّلُک  ِیف  ُهَسْفَن  ْبِساَُحی  َْمل  ْنَم  اَّنِم  َْسَیل  « ؛ دـینک هبـساحم  ار 
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دنک یعس  تسا و  هدوب  هابتشا  مادک  تسرد و  مادک  هداد ، ماجنا  ییاه  راک  هچ  تشذگ  هک  يزور  دنیبب  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  روتـسد 
قافتا مالسا  ردص  خیرات  رد  هک  یثداوح  نیرت  مهم  زا  تسا . دوخ  هتـشذگ  زا  نتفرگ  تربع  نامه  لمع  نیا  دنکن . رارکت  ار  شتاهابتـشا 

هک زاس  تشونرـس  یقافتا  داتفا ؛ قافتا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  هک  تسا  یناتـساد  تسا  تربع  هیام  ام  يارب  داتفا و 
هثداح نیا  هک  دشیدنایب  هراب  نیا  رد  تقد  اب  ناسنا  هک  دراد  ترورض  ور  نیا  زا  تشاد . یـساسا  رایـسب  یـشقن  ناناملـسم  هدنیآ  ریـسم  رد 

. دنکن رارکت  ار  هابتشا  نآ  دنک  یعس  دوب و  هابتشا  نآ  ياجک  داتفا و  قافتا  هنوگچ 

ریظن یب  يا  هثداح  البرک ؛

هب یثداوح  البرک  هنحـص  رد  تشاد . دهاوخن  هتـشادن و  ریظن  تیرـشب  خیرات  رد  هک  تسالبرک  ناتـساد  مالـسا  ردص  خـیرات  رگید  هثداح 
خیرات لوط  رد  يراک  تیانج  چـیه  تسد  هب  هک  داتفا  قافتا  مالـسلا  هیلعیلع  ربنم  ياپ  نادرگاش  ریگ و  هزور  ناوخزاـمن ، ناناملـسم  تسد 

رسپ و دندمآ  اه  نیمه  دندوب . یلع  رکشل  نارادرس  زا  مالسلا  هیلعنینموملاریما  تموکح  نارود  رد  دارفا  نیا  زا  یخرب  تسا . هداتفاین  قافتا 
دوب و مالسلا  هیلعیلع  نارادرس  زا  روالد و  ناگدنمزر  زا  یکی  نیفص  گنج  رد  هیلع  هللا  ۀنعل  رمـش  هنومن  ناونع  هب  دنتـشک . ار  وا  ياه  هون 
. دوب مالـسلا  هیلعنینموملاریما  نارادرـس  زا  دش  مالـسلا  هیلعربکا  یلع  لتاق  هک  هیلع  هللا  ۀنعل  ةرم  نبذقنم  نینچمه  دـیگنج . یم  هیواعم  هیلع 

هیلعیلع باکر  رد  دوب و  هتخانشن  ار  مالسلا  هیلعیلع  رگا  دناسر !؟ یم  تداهـش  هب  ار  ادخ  لوسر  هب  ناسنا  نیرت  هیبش  یناسنا ، نینچ  هنوگچ 
یلع رانک  رد  اه  لاس  هک  یسک  اما  تسا ؛ هدش  هارمگ  یمالسا  فراعم  مالسا و  زکرم  زا  يرود  رطاخ  هب  میتفگ : یم  دوب  هدیگنجن  مالسلا 
يارب تسا  نکمم  یتالوحت  دراد ! ییوتردوت  هدـیچیپ و  ياه  هیال  هچ  یمدآ  دوجو  ًاعقاو  دـنز !؟ یم  یتیاـنج  نینچ  هب  تسد  هنوگچ  هدوب 

نیا رد  لمأت  دنک . یم  مه  راختفا  نآ  هب  لابقتـسا و  نآ  زا  دسر  یم  هک  شنامز  یلو  دنک ؛ یمن  رواب  زگره  شدوخ  هک  دـیایب  شیپ  ناسنا 
یفرـش اب  هفطاعاب و  ناسنا  ره  زا  هک  تسا  يزیچ  نیرتمک  نیا  میزیرب . یکـشا  مینک و  یتبیـصم  رکذ  ام  هک  تسین  نیا  يارب  اـهنت  ثداوح 

یتاقافتا نینچ  ارچ  مینیبب  مینک  لیلحت  ار  تانایرج  نیا  هک  تسا  نیا  میربب  دـیاب  تانایرج  نیا  زا  اـم  هک  يا  هرهب  نیرت  مهم  تسا . هتخاـس 
نارگید تسد  میناوتب  رگا  میریگب و  دیاب  هک  تسا  یسرد  نیرت  مهم  نیا  میوشن . یلامعا  نینچ  بکترم  ام  دوخ  میـشاب  بقارم  و  داد ، خر 

اه هرهب  نیا  زا  یکی  دـندرب . هرهب  یلیخ  ـالبرک  ناتـساد  زا  نایعیـش  صوـصخ  هب  ناناملـسم  هتبلا  دـنوش . هارمگ  میراذـگن  میریگب و  مه  ار 
، راعش نیمه  دوش و  یم  هدینش  نانبل  رد  زورما  هک  تسا  نیـسح » ای  کیبل   » راعـش نآ  رگید  هنومن  تسا و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 

. تسا رگید  ياهروشک  هب  ندیسر  لاح  رد  نآ  جوم  نونکا  درک و  زوریپ  هزور  گنج 33 رد  ار  اه  نآ 

قح فشک  هار  ینیب ؛ عقاو 

هک دوش  یم  ثعاب  هچ  نآ  نوچ  میـشاب . رگن » عقاو   » هک تسا  نیا  نآ  طرـش  نیلوا  مینک  یـسررب  ار  خـیرات  هاـگن  نیا  اـب  میهاوخب  اـم  رگا 
. تسا روک  تابـصعت  اج و  یب  ياه  ضغب  بح و  دوش ، روک  شتریـصب  مشچ  دـنیبن و  ار  قیاقح  دریگن ، تربع  راگزور  ثداوح  زا  ناسنا 
ای دراد  یلیلد  دهاش و  نخـس  نیا  هک  دشاب  هتـشادن  هجوت  و  تسین » نیا  زج  تسا و  نیمه  : » دـیوگب هنابـصعتم  يرواد  شیپ  اب  ناسنا  ینعی 
هک میریگب  شیپ  ار  شور  نیا  ام  رگا  دنـشاب . هتـشاد  نشور  یلقع  لیلد  دـیاب  ود  ره  اـما  تشاد ؛ ضغب  اـی  بح  دـیابن  میوگ : یمن  درادـن .

نیا رتشیب  دور . یم  نیب  زا  ناناملـسم  تافالتخا  زا  يرایـسب  دـنهد ، یم  میلعت  ام  هب  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  نآرق و  هک  تسا  یـشور  ناـمه 
ردص ناتـساد  دناوت  یم  هک  ییاه  هار  نیرتهب  زا  یکی  تسا . روک  تابـصعت  زا  یـشان  دـماجنا  یم  اه  یـشکردارب  هب  یهاگ  هک  یتافالتخا 

اما تسا . دوجوم  هعیش  ریغ  قرف  ریاس  عبانم  رد  شتادیؤم  هک  تسا  مالسلا  مهیلعتیب  لها  زا  یتاملک  رد  لمأت  دنک  نشور  ام  يارب  ار  مالسا 
یمن ثحب  صاخشا  هرابرد  میزادرپب  تایئزج  هب  میهاوخ  یمن  میتسه و  يراتفر  حیحـص  يوگلا  لابند  هب  تاسلج  نیا  رد  ام  هک  اج  نآ  زا 

نیرتربتعم هنیمز  نیا  رد  هک  دننک  یـسررب  مه  ار  اه  نآ  حیحـص ، عبانم  يور  زا  یقیقحت و  یملع  ياضف  کی  رد  دیاب  نیخروم  هتبلا  مینک .
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یـسررب بصعت  زا  رود  هنانیب و  عقاو  رظن  اب  ار  اهیلع  هللا  مالـسارهز  ترـضح  هبطخ  میهاوخ  یم  ام  تسا . یفاک  ام  يارب  ننـست  لـها  ِعباـنم 
. میشاب نامدوخ  بقارم  رتشیب  ام  هک  دوش  یم  ثعاب  اه  یسررب  نیا  مینک .

مالسا يایند  رد  يا  هنتف  هفیقس ؛

مردپ لاعتم  يادخ  یتقو  : » دندومرف هداد و  رارق  بطاخم  ار  دجسم  رد  رضاح  مدرم  ترـضح ، هک  میدناوخ  ار  هبطخ  نیا  زا  ییاه  تمـسق 
يارب امـش  هک  دـید  دروآرد و  هاگ  نیمک  زا  ار  شرـس  ناطیـش  ماگنه  نیا  رد  دـش . رهاظ  قافن  ياه  هگر  امـش  نایم  رد  درب  ایبنا  راد  هب  ار 

وا يارب  میتفر  ام  هک  دوب  هدـشن  نفد  ربمغیپ  زونه  رگا  دـیتفگ : دـیداد  ماجنا  هک  ییاـهراک  هیجوت  رد  امـش  دـیا . هداـمآ  رایـسب  وا  زا  يوریپ 
لها دوخ  امش  دیدش ؛ عقاو  هنتف  رد  ناتدوخ  امش  هک  نیا  زا  لفاغ  دیایب ! شیپ  يا  هنتف  میدیسرت  یم  هک  دوب  نیا  يارب  مینک  نییعت  نیـشناج 

هک يزور  ناـمه  رد  تشاذـگ . هنتف  ار  ناتـساد  نیا  ماـن  مـه  مالـسلا  هـیلعیلع  دنتـشاذگ . هـنتف »  » ار ناـیرج  نـیا  مـسا  ترـضح  دـیا ». هـنتف 
ینب هیفقـس  رد  راـصنا  نیرجاـهم و  هک  دـندروآ  ربـخ  وا  يارب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نفد  لوغـشم  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما 

هتفرگ و رمک  هب  ار  تسد  دندز و  اه  كاخ  يور  ار  لیب  ترـضح  دنا ! هدرک  تعیب  ربمغیپ  ياه  نزردپ  زا  یکی  اب  دنا و  هدش  عمج  هدعاس 
ْمُهَو اَّنَمآ  اُولوُقَی  نَأ  اوُکَْرُتی  نَأ  ُساَّنلا  َبِسَحَأ  ملا *  میحرلا *  نمحرلا  هللا  مسب  : » دندرک توالت  ار  توبکنع  هروس  لوا  تایآ  دنداتـسیا و 

هیلعیلع ینعی  دـنوش »!؟ یمن  هنتف  هب  التبم  تسا و  مامت  ناشراک  رگید  دـننک  ناـمیا  راـهظا  هک  نیمه  دـندرک  ناـمگ  مدرم  اـیآ  َنُونَتُْفی ؛ اـَل 
هنتف عوقو  زا  عنام  راک  نیا  اب  هک  دوب  نیا  ناشنامگ  دنتشادن و  یتواضق  نینچ  ناناملسم  ریاس  اما   4. دمان یم  هنتف  ار  ناتساد  نیا  مه  مالسلا 

هدرک و دییأت  ار  نآ  ناناملـسم  تیرثکا  زورما  هک  دوب  هفیقـس  نایرج  تواضق  تواضق ، کی  دوب ؛ حرطم  تواضق  عون  ود  سپ  دنوش . یم 
ربمغیپ يارب  دندروآ و  دیدپ  ار  نآ  فالتخا  هنتف و  زا  يریگولج  يارب  هاوخریخ  یمدرم  هک  دوب  يداع  نایرج  کی  ارجام  نآ  : » دنیوگ یم 

ریاس اهیلع و  هللا  مالسارهز  ترضح  تاشیامرف  نیمه  زا  تیعبت  هب  هک  تسا  نایعیش  ام  داقتعا  مه  تواضق  کی  و  دندرک »! نییعت  نیـشناج 
دننک و یم  کیکـشت  تایلقن  نیا  رد  الومعم  ام  لباقم  نایرج  میناد . یم  یمالـسا  تما  رد  يا  هنتف  ار  ارجام  نآ  مهیلع  هللا  مالـس  تیب  لها 

هـسیاقم نامدوخ  نامز  ثداوح  اب  ار  ارجام  نیا  امـش  تسا »! هدوب  يا  هقیلـس  یـصخش و  رظن  راهظا  تاشیامرف  نیا  : » دـنیوگ یم  اـتیاهن  اـی 
اه هد  دوب  نکمم  ار  مالـسا  تفرـشیپ  هکلب  روشک  ساسا  اـهنت  هن  هک  يا  هنتف  درذـگ ؛ یم  میظع 88  هنتف  زا  هک  تسا  لاـسود  بیرق  دـینک .

. تفرگ غارس  ناناملـسم  خیرات  رد  ار  شریظن  ناوت  یم  رتمک  هک  يا  هنتف  دنادرگرب . بالقنا  زا  شیپ  نارود  هب  ار  ام  دزادنایب و  بقع  لاس 
تاباختنا رد  هک  تسا  یعیبط  دوب و  تاباختنا  رـس  رب  تافالتخا  اقآ !؟ يا  هنتف  هچ  : » دـنیوگ یم  هک  دنتـسه  یناسک  زونه  اـم  ناـمز  رد  اـما 

دیشاب و تسود  مه  اب  دیاب  مه  نونکا  دوبن . راک  رد  يا  هنتف  یلو  دوش ؛ یم  ماجنا  مه  یهابتشا  ياهراک  هتفگ و  یبسانمان  ياه  فرح  کی 
کی ناشناوریپ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  مالـسا  ردص  ِناناملـسم  یـضعب  هک  يرظن  فالتخا  نامه  اقیقد  ینعی  دینک »! ظفح  ار  تدحو 

هنتف عنام  راک  نیا  : » دـنتفگ یم  اه  نآ  و  تسا » هنتف  راک  نیا  : » دـنتفگ یم  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  فرط . کـی  هفیقـس  لـها  دـندوب و  فرط 
خیرات هدـهع  هب  درک  ار  اهراک  نیا  یتین  هچ  اب  تیب  لها  لباقم  فرط  هک  هراب  نیا  رد  تواضق  دوب . داضتم  ًـالماک  تواـضق  ود  هک  تسا »!

ود هتـسد ، ود  نیا  هک  درادـن  فالتخا  یـسک  تسا و  یعطق  مه  هلأسم  نیا  اما  دنتـشاد . یتواـضق  نینچ  اـعقاو  اـه  نآ  دـینک  ضرف  دـنامب ؛
: مییوگ یم  میهد و  یم  حیجرت  نارگید  مالک  رب  ار  امهیلع  هللا  مالس  همطاف  یلع و  مالک  ام  دنتشاد . ارجام  نآ  هرابرد  ریسفت  ود  تواضق و 

كرد تسرد  ار  تیعقاو  ییاه ، تیعقوم  نینچ  رد  دناوت  یم  ناسنا  هنوگچ  اما  دندرک . هابتـشا  نارگید  دندیمهف و  تسرد  ناراوگرزب  نیا 
ناشیا هفیظو  قح  هب  دنتشاذگ . تریصب »  » ار شمان  يربهر  مظعم  ماقم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دشاب ؟ هتـشاد  یحیحـص  تواضق  دنک و 

هوق و مینک  یعس  ینعی  میشاب ؛ تریـصب  لابند  هب  مینک و  تعاطا  مینک  یعـس  هک  تسام  هفیظو  دننک و  ییامنهار  تیاده و  ار  ام  هک  تسا 
رگا مینک . یـشیدنا  تبقاـع  میناوتب  مینیبـب و  مه  ار  عیاـقو  هدرپ  تشپ  میهد و  صیخـشت  ار  لـطاب  قح و  میناوـتب  هک  مینک  بسک  يا  هکلم 

بـسک ياه  هار  زا  یکی  مینک . شالت  دیاب  مه  ام  اما  دهدب  قیفوت  دیاب  ادـخ  هتبلا  تسا . تریـصب » لها   » دـشاب هتـشاد  يا  هوق  نینچ  یـسک 
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ناشیا ِلباقم  فرط  هک  دیمهف  ناوت  یم  لقادح  هبطخ  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالسارهز  ترضح  نحل  زا  تسا . تانایرج  نیا  رد  رکفت  تریـصب 
امش مدرم ! دیور !؟ یم  اجک  نوکفؤت ؛ ینأ  : » دننز یم  دایرف  ترـضح  هک  تسا  گرزب  ردق  نآ  هابتـشا  نیا  دندش . یگرزب  هابتـشا  بکترم 

. دنیایب دوخ  هب  اه  نیا  دیاش  ات  دنرب »!؟ یم  اجک  هب  ار 

هنتف رتش  فیصوت 

تشذگن نادنچ  اَهُداَِیق ؛ َسَلْسَی  َو  اَُهتَْرفَن  َنُکْسَت  ْنَأ  َْثیَر  اَّلِإ  اُوثَْبَلت  َْمل  َُّمث  : » دنیامرف یم  ترضح  هک  میدیـسر  اج  نیا  هب  هبطخ  حیـضوت  رد 
لوا زور  هک  دننک  یم  هیبشت  يرتش  هب  ار  هنتف  نیا  ترـضح  دمآ ». تسد  هب  شراسفا  دش و  شمارآ  هب  لیدبت  رتش  نیا  یگدیمر  تلاح  هک 

رد ار  شراسفا  ماجنارـس  دش و  مارآ  ات  دندرک  ربص  دنریگ . تسد  رد  ار  شراسفا  یتحار  هب  دنتـسناوت  یمن  اه  نآ  دوبن و  مارآ  هدرک و  مر 
َنوُجِّیَُهت َو  اَهَتَْدقَو  َنوُرُوت  ُْمتْذَخَأ  َُّمث  . » دندرک دنتـساوخ ، یم  هک  يراک  نآ  ینعی  دندرب . دنتـساوخ  یم  هک  یفرط  نآ  هب  دـنتفرگ و  تسد 

شمارآ تلاح  نآ  ارهاظ  دیدرک ». يزورفا  شتآ  هب  عورـش  زاب  دیدرکن و  افتکا  نآ  رب  ندش  راوس  رتش و  نیا  ندش  مارآ  هب  امـش  اَهَتَرْمَج ؛
نآ نیا  زا  دعب  دشن . اپرب  یمهم  بوشآ  رگید  دش و  تیبثت  لوا  هفیلخ  ِتفالخ  هک  دـنا  هدرک  هیبشت  یتلاح  نآ  هب  ار  رتش  یگدـیمر  زا  دـعب 
زا ناطیش  هک  دندرک  هراشا  البق  ترـضح  دنربب . نیب  زا  تسه  یتفلاخم  هنیمز  اج  ره  دننک و  لرتنک  ار  عاضوا  الماک  هک  دنداتفا  رکف  هب  اه 

َو ِّيِوَْغلا ، ِناَْطیَّشلا  ِفاَتُِهل  َنُوبیِجَتْـسَت  َو  : » دـنیامرف یم  دـنراد ؛ يرت  بیجع  تاریبعت  اج  نیا  داد . ییادـن  دروآ و  نوریب  رـس  شهاگ  نیمک 
رون هک  دیدرک  یعس  دیتفگ و  کیبل  ناطیش  يادن  نآ  هب  هنتف  ِرتش  رب  ندش  راوس  اب  ِّیِفَّصلا ؛ ِِّیبَّنلا  ِنَنُـس  ِلاَمْهِإ  َو  ِِّیلَْجلا  ِنیِّدلا  ِراَْونَأ  ِءاَفْطِإ 

؟ دییوگن ناذا  دیناوخن ؟ زامن  دندوب  هتفگ  ایآ  دندوب ؟ هدرک  هچ  اه  نآرگم  دینک ». كورتم  ار  ربمغیپ  ياه  تنس  دینک و  شوماخ  ار  مالسا 
مک تسد  هک  دـندرک  يراک  اه  نیا  هک  تسا  ریذـپانراکنا  هلأسم  نیا  دـننک ؟ شوماخ  ار  نید  رون  دـندرک  یعـس  هنوگچ  دـیناوخن ؟ نآرق 

کی هب  درک  ادیپ  هیواز  یلصا  ریسم  زا  دش و  فرحنم  شدوخ  ریسم  زا  نید  یتقو  دش . یم  نید  نتفر  نیب  زا  فیعضت و  ثعاب  هاگآدوخان 
ًاوْسَح َنُوبَرْشَت  دنک . یم  لیم  تیاهن  یب  فرط  هب  هلصاف  دننیب و  یمن  ار  رگید  مه  یلصا  ریـسم  فارحنا و  ریـسم  رگید  هک  دسر  یم  ییاج 

یم فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  دوخ  نابطاخم  ترـضح  دوش . یم  عمج  یفک  ریـش  ِفرظ  يور  دنـشود  یم  ار  ریـش  یتقو  ـالومعم  ٍءاَِـغتْرا ؛ ِیف 
فک طقف  هک  يروط  هب  دیدیماشآ  ار  نآ  رخآ  ات  دیتفرگ و  ار  ریش  فرظ  دینک  ادج  ار  ریـش  يور  فک  هک  نیا  هناهب  هب  امـش  هک : دنیامرف 
نیا ردق  هچ  دیدروخ . دوب  هچ  ره  اما  دـینک  ادـج  ار  نآ  فک  دـیهاوخ  یم  امـش  درک  یم  نامگ  درک  یم  هاگن  هک  یـسک  دـنام . یقاب  نآ 

نادناخ و رازآ  تیذا و  هب  عورش  هناقفانم  شـشوپ  کی  هانپ  رد  امـش  ءاَرَّضلا ؛ َو  ِةَرْمَْخلا  ِیف  ِهِْدلُو  َو  ِِهلْهَِأل  َنوُشْمَت  َو  ! » تسا هنابیدا  تاربیعت 
ام عضو  اما  دوب . امـش  راتفر  عضو و  نیا  دیدرب . نیب  زا  ار  ام  قح  هنایفخم  اما  دیدرکن  راهظا  ار  نات  ینمـشد  ینعی  دیدرک ؛» ربمایپ  نادنزرف 
هب اَشَْحلا ؛ ِیف  ِناَنِّسلا  ِزْخَو  َو  يَدُْملا  ِّزَح  ِْلثِم  یَلَع  ْمُْکنِم  ُریِصَی  َو  « ؟ تسا هنوگچ  هتشذگن  ربمایپ  تافو  زا  رتشیب  يزور  دنچ  هک  مایا  نیا  رد 

هدرک كاچ  كاچ  ار  شندب  هدش و  دراو  وا  رکیپ  رب  يوق  ياهدراک  هک  دـش  یـسک  لثم  ام  عضو  دیـسر  ام  هب  امـش  فرط  زا  هچنآ  ببس 
.« دشاب هدرک  رثأتم  ار  وا  ندب  قامعا  ات  هتفر و  ورف  وا  نورد  هب  زیت  ياه  هزین  دشاب و 

مالسلا اهیلع  همطاف  هغدغد 

هب نم  ملظت  : » دنیوگ یم  هکلب  منک ؛ یم  مّلظت  دیدرب  ار  نم  لام  هک  نیا  رطاخ  هب  نم  دنیامرف : یمن  ترضح  هک  تسا  نیا  مدیکات  زاب  هدنب 
ریـسم زا  دراد  نید  منیب  یم  هک  دزوس  یم  نیا  زا  ملد  نم  دـیرب . یم  نیب  زا  ار  ربمغیپ  تنـس  ادـخ و  نید  دـیراد  امـش  هک  تسا  نیا  رطاخ 

ندیمهف ندرک و  تواضق  يارب  هک  تسا  نیا  هدنب  دیکات  نیرفاکلاب » ۀطیحمل  مّنهج  ّنإو  دور ؛ یم  رفک  فرط  هب  دوش و  یم  فرحنم  دوخ 
هداد خر  عطقم  نآ  رد  هک  یتاهابتشا  هدرک و  یسررب  ار  هثداح  نیا  تابصعت  زا  رود  هب  مینک و  یلاخ  تابصعت  زا  ار  نهذ  دیاب  نانخس  نیا 

ام ات  تسا  هدوب  هابتـشا  هثداح  نیا  ياجک  مینیبب  هک  منک  یم  دیکات  هملک  نیا  يور  نم  مینک . يریگولج  نآ  رارکت  زا  میـسانشب و  ار  تسا 
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. هللاءاش نا  مکایاو  هللا  انقفو  مینکن . رارکت  ار  هابتشا  نآ 

اه تشون  یپ 

ج 1 دابعلا ، یلع  هللا  ججح  ۀـفرعم  یف  داشرإلا   . 4 ج2 ص453 . یفاکلا ،  . 3 . 2 رشح ،  . 2 . 26 تاعزان ، 44 و  رون ، 13 و  نارمع ، لآ   . 1
ص 189.

افلخ تیحالص  مدع  يارب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تاجاجتحا 

همدقم

هتسیاش نیشناج  هادفانحاورا و  رصع  یلو  سدقم  هاگشیپ  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  تلحر  زور  لاس  ندیـسرارف 
هک مینک  یم  تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  منک . یم  ضرع  تیلست  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نادنم  هقالع  همه  يربهر و  مظعم  ماقم  ناش 
رد هک  تسا  یتبیـصم  نیرت  گرزب  رظن  کی  زا  مرکا  ربمغیپ  تلحر  دـیامرفن . هاتوک  هداوناخ  نیا  ناماد  زا  ار  اـم  تسد  ترخآ  اـیند و  رد 
رت گرزب  میوش  یم  مورحم  نآ  زا  هک  یتمعن  نآ  ردـق  ره  تمحر و  تمعن و  زا  تیمورحم  ینعی  تبیـصم  تسا . هدرک  ادـیپ  ققحت  ملاـع 
اه ناسنا  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  سدقم  دوجو  زا  رت  گرزب  یتمعن  دوجو ، ملاع  رد  دوب . دهاوخ  رت  گرزب  تبیـصم  دشاب 

هدـش دراو  تیناسنا  رب  هک  تسا  یتبیـصم  نیرت  گرزب  راوگرزب  نآ  نادـقف  سپ  تسا ؛ هدـیمان  نیملاعلل  ۀـمحر  ار  وا  ادـخ  درادـن . دوجو 
. تسا

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیمولظم  هب  یهاگن 

اب هک  تساج  نیا  لاؤس  اما  دننک . یم  ادیپ  یلاح  هچ  مدرم  دورب  ایند  زا  یتکرب  اب  گرزب و  تیصخش  کی  ام  هعماج  رد  یتقو  میناد  یم  ام 
راظتنا نیا  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  هنافسأتم  دش ؟ ادا  دوب  هتسیاش  هک  روط  نآ  وا  ِقح  ایآ  رـشب  نایم  زا  یهلا  تمحر  نیرت  گرزب  تلحر 

هک دوب  نیا  رما  نیا  للع  زا  یکی  دوش . عقاو  لیلحت  دروم  مه  دوش و  یسررب  یخیرات  ظاحل  زا  مه  دروخرب ، نیا  تلع  دیاب  دشن . هدروآرب 
رارـصا دـنداد و  بیترت  هماسا  یهدـنامرف  هب  ار  يرکـشل  لاـعتم  يادـخ  رما  هب  ناـش  تلحر  زا  لـبق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوخ 

يا هنتف  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  ات  دوب  هدید  كرادت  لاعتم  يادخ  هک  دوب  يدیهمت  نیا  دـنوش و  جراخ  هنیدـم  زا  هماسا  اب  مدرم  هک  دـندرک 
نیمه دـندرگرب و  مرکا  لوسر  تلحر  ضحم  هب  ات  دـندوب  سامت  رد  امئاد  يا  هدـع  اـما  دوش . تیبثت  نینمؤملاریما  ینیـشناج  دوشن و  عقاو 

ًالامتحا تسین و  يداع  ربمغیپ  لاح  دـندید  یم  هک  یتقو  دـندوب  هنیدـم  رد  هک  یناسک  تسیاب  یم  اتدـعاق  لاح  ره  هب  دـندرک . مه  ار  راک 
هیلع هللا  مالـس  نینمؤملاریما  تداهـش  درومرد  هک  هچنآ  دـننامه  دنـشاب  نایرگ  نوزحم و  دـنوش و  عمج  تسا  ناش  یگدـنز  رخآ  تاعاس 

: دنا هتفگ  یضعب  ًالثم  تسا  هدش  نآ  يارب  مه  یفلتخم  ياهریـسفت  دشن !؟ نینچ  ارچ  هک  تسا  یگرزب  لاؤس  ياج  اج  نیا  رد  داتفا . قافتا 
زا دوش . نیملسم  فعض  بجوم  يربهر  ألخ  دیایب و  شیپ  فالتخا  یمالـسا  هعماج  رد  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  هک  دندوب  نارگن  ناناملـسم  »

تسا يریسفت  نیرت  هنانیب  شوخ  نیا  دوشن »! يربهر  ألخ  راچد  هعماج  ات  دننک  نییعت  نیـشناج  ربمغیپ  يارب  رتدوز  هک  دندش  عمج  ور  نیا 
شیپ زور  داتفه  تشادـن . دوجو  يربهر  ألخ  الـصا  عقاو  رد  هکارچ  دـشاب . لوبق  لباق  هک  تسا  دـیعب  اما  دـنا ؛ هدرک  ناـیرج  نیا  يارب  هک 

ای اه  نآ  یلو  دوبن . یماهبا  تشادـن ؛ دوجو  ییـألخ  هـالوم . یلعف  هـالوم  تنک  نم  دوب : هدومرف  هدرک و  دـنلب  تسد  رـس  رب  ار  یلع  ربمغیپ 
لامجا هب  میهاوخ  یم  طقف  میتسین و  اه  نآ  راتفر  هرابرد  تواضق  ماـقم  رد  اـم  هک  دنتـشاد  يرگید  ياـه  هزیگنا  اـی  دـندوب  هدرک  شومارف 

دوب هدـشن  هداد  لسغ  شرهطم  مسج  زونه  دوب و  نیمز  يور  ربمغیپ  هزانج  زونه  هک : دوب  نیا  داتفا  قافتا  هچ  نآ  داتفا . یقاـفتا  هچ  مییوگب 
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. دندرک تعیب  هفیلخ  ناونع  هب  نیرجاهم  زا  یکی  اب  دندش و  عمج  هفیقس  رد  يا  هدع  هک 

مالسلا امهیلع  همطاف  یلع و  تیمولظم  هب  یهاگن 

: دومرف دیسر  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  هب  ربخ  یتقو  اما  دنـشاب  هدرک  ار  راک  نیا  یـشومارف  يور  زا  تین و  نسح  اب  اه  نآ  هک  ضرف  هب 
یسک رگم  : » دومرف ترـضح  میربمغیپ »! ناکیدزن  زا  ام  دنیوگ  یم  : » دنتفگ دندرک »؟ نییعت  ار  ربمغیپ  نیـشناج  لکـش  نیا  هب  لیلد  هچ  هب  »
هدینش دایز  هک  داد  خر  مه  يرگید  تاقافتا  نایرج  نیا  لابند  هب  دشن »!؟ هدرب  نم  زا  یمـسا  روط  هچ  تسه !؟ رت  کیدزن  ربمغیپ  هب  نم  زا 

هک داتفا  قافتا  یثداوح  و  دندرب ، دجـسم  هب  نتفرگ  تعیب  يارب  هارکا  اب  ار  ناشیا  دندش و  عمج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هناخ  رد  رب  دیا .
زا هجو  چـیه  هب  هک  يروط  هب  هدوـب  يراوگاـن  ثداوـح  یلیخ  تسا –  تسرد  مه  ارهاـظ  دـشاب –  تسرد  هدـمآ  خـیراوت  رد  هچ  نآ  رگا 

مامتا مدرم  اب  دجسم  رد  مه  هیلع ، هللا  مالس  نینمؤملاریما  تانایرج  نیا  رد  تفر . یمن  ربمغیپ  نادناخ  اب  يدروخرب  نینچ  راظتنا  ناناملـسم 
. دـندروآ یم  ناشدای  هب  دـندوب  هدرک  ناـشیا  اـب  هک  ار  یتعیب  ربماـیپ و  تاشرافـس  دـنتفر و  یم  ناـشیاه  هناـخ  رد  هب  مه  دـندرک و  تجح 

هدافتـسا ءوس  ناناملـسم و  نیب  رد  فاکـش  زا  يریگولج  رطاـخ  هب  مه  ربـمغیپ  نادـناخ  دـش و  تیبـثت  لوا  هفیلخ  تفـالخ  هیـضق  هرخـالاب 
رد تیب  لها  رگا  دندربن . ریـشمش  هب  تسد  دندادن و  ماجنا  یمادقا  درک ، یم  مامت  مدرم  رب  ار  تجح  هک  یتاجاجتحا  نآ  زا  ریغ  نانمـشد ،

. دنام یمن  یقاب  مالسا  زا  يرثا  رگید  هک  دیشک  یمن  یلوط  دندز  یم  یلمع  تامادقا  هب  تسد  ینامز  عطقم  نآ 

كدف بصغ  يارجام 

دزن هک  دـندرک  عورـش  اج  نیا  زا  ار  هلأـسم  اـهنآ  یلقن  رباـنب  دروآ . يور  یتموکح  ياـهراک  هب  تفـالخ  تیبثت  زا  سپ  تموکح  هاگتـسد 
نیا زا  شیپ  هک  یلاوما  اب  امـش  رظن  هب  اما  هدش ؛ تیبثت  رگید  تفالخ  : » دنتفگ تروشم  ناونع  هب  الثم  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.« درک یم  لمع  ربمغیپ  دوخ  هک  دوش  لمع  روط  نامه  دـیاب  : » دـندومرف مه  ناشیا  دوش »!؟ راـتفر  دـیاب  هنوگچ  دوب  مرکا  ربمغیپ  تسد  رد 
هک نومـضم  نیا  هب  میراد  یمکح  کی  مالـسا  رد  اـم  تشاد . یتیـصوصخ  ربیخ  لاوما  زا  لاؤس  دوش »؟ یم  هچ  ربیخ  لاوما  سپ  : » دـنتفگ

یمن میـسقت  نیملـسم  نیب  لاوما  نیا  دنک  راذـگاو  ای  اهر  ار  شلاوما  دوش و  میلـست  یمالـسا  مکاح  لباقم  رد  شدوخ  مالـسا  نمـشد  رگا 
دنوادخ دنک . راتفر  نآ  اب  دناد  یم  تحلـصم  هک  روط  ره  دراد  رایتخا  ناشیا  دراد و  صاصتخا  مرکا  ربمغیپ  دوخ  هب  لاوما  نیا  هکلب  دوش ؛

هک تسه  یلاوما  ءاَشَی ؛ نَم  یَلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَُـسی  َهَّللا  َّنَِکلَو  ٍباَکِر  َالَو  ٍْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  اَمَف  : » دـیامرف یم  هیآ 6  رـشح  هروس  رد  لاعتم 
امش هب  ار  اه  نآ  لاوما  نآ  نابحاص  هکلب  دیدرکن  یگنج  دیدیشکن و  يرکشل  نآ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  امش  اما  دنادرگرب  امـش  هب  ادخ 

ربیخ و ياه  هعلق  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  دـنرادن ». یقح  نآ  رد  مدرم  ریاـس  دراد و  ربمغیپ  ادـخ و  هب  صاـصتخا  لاوما  نیا  دـندرک . راذـگاو 
نیا فیلکت  : » دنتفگ هیلع و  هللا  مالس  نینمؤملاریما  شیپ  دندمآ  مود  لوا و  هفیلخ  تسا . كدف  ياتسور  هلمج  زا  نآ  هب  هتسباو  ياهاتسور 
یم هچ  كدف  سپ  : » دنتفگ دیهد ». ماجنا  ار  راک  نامه  دیاب  مه  الاح  درک  یم  ربمغیپ  دوخ  يراک  ره  : » دندومرف ترضح  تسیچ »؟ لاوما 

دنتسناد و یم  ار  نیا  مدرم  همه  دوب و  هدرک  راذگاو  ارهز  ترضح  هب  ار  نآ  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  لاوما  نیمه  هلمج  زا  مه  كدف  دوش »!؟
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  دوب . راک  لوغـشم  اـج  نآ  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  رـشابم  لـماع و  مه  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دـعب 

تسا و لاملا  تیب  لام  اه  نیا  ریخ ، : » دنتفگ تسا ». ناشیا  لام  اه  نیا  دنا و  هدرک  راذـگاو  ارهز  ترـضح  هب  ربمغیپ  ار  اه  نیا  : » دـندومرف
ننست لها  زا  ام  ناردارب  دندرک . فرصت  ار  كدف  دندرک و  نوریب  اج  نآ  زا  ار  ارهز  ترـضح  لماع  دنتفر و  ددرگرب »! لاملا  تیب  هب  دیاب 

نامز رد  ربمغیپ  تافرصت  هک  دنتشاد  داقتعا  ای  دنتسناد ، یم  نیا  رد  ار  مالسا  تحلصم  اه  نیا  هک  دننک  یم  ریـسفت  روج  نیا  ار  هیـضق  نیا 
. دنک راتفر  دناد  یم  حالص  روط  ره  هک  دراد  رایتخا  دوش  یم  نیشناج  هک  ره  ناشیا  زا  دعب  هتشاد و  رابتعا  شدوخ 
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اهیلع هللا  مالس  همطاف  لوا  جاجتحا 

دیاش هدـش –  خـیراوت  رد  هک  ییاه  لقن  بسح  هب  دوب . زور  ای 95 زور  ربمغیپ 75 تلحر  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تایح  لک 
هفیلخ هک  يرفن  دنچ  هسلج  کی  رد  تفرگ . ماجنا  تیلاعف  عون  دنچ  تصرف  نیا  رد  دـشاب –  دـیدحلا  یبا  نبا  حرـش  نامه  ناشنیرت  عماج 
لماع ارچ  امـش  : » هک دندرک  یهاوخداد  عمج  روضح  رد  ارهز  ترـضح  دنتـشادروضح ، دوش  مود  هفیلخ  ادعب  دوب  انب  هک  يا  هفیلخ  لوا و 

: دندومرف ترـضح  مینک »! نیملـسم  حلاصم  فرَـص  ار  نآ  میهاوخ  یم  تسا و  لاملا  تیب  كدف  : » دـنتفگ دـیدرک »؟ نوریب  كدـف  زا  ارم 
تیب یمومع و  لاوما  هن ، : » دنتفگ دنرادن ». نآ  رد  یقح  نارگید  تسا و  نم  هلحن  دندیشخب و  نم  هب  مرکا  ربمغیپ  ار  اه  نیا  هک  دیناد  یم  »
امـش هب  ناتردپ  ار  هعرزم  نیا  هک  دینک  یم  اعدا  امـش  رگا  دوش . یمالـسا  هعماج  حلاصم  فرـص  هک  میناد  یم  تحلـصم  ام  تسا و  لاملا 

نم لام  نیا  هک  منک  اعدا  نم  دشاب و  یناملسم  تسد  رد  یلام  رگا  : » دنتفگ اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  دیروایب »! دهاش  تسا  هدیـشخب 
نوناق دروایب ». دهاش  دیاب  دنک  یم  اعدا  دیلاوذ  هیلع  هک  یسک  متسه و  دیلاوذ  نم  ناملسم ؟ نآ  زا  ای  دیهاوخ  یم  دهاش  نم  زا  امش  تسا ،

نآ هیلع  ییاعدا  رگید  یـسک  رگا  تسا ، یـسک  تسد  رد  یلام  یتقو  هک  تسا  نیا  ایند ) ياج  همه  رد  اضق  نوناق  هکلب   ) یمالـسا ياـضق 
. دندروآ دهاش  ناونع  هب  ار  نمیا  ما  هیلع و  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  تجح ، مامتا  يارب  زاب  ناشیا  دروایب . دهاش  دیاب  یعدـم  نآ  دراد ، لام 

اضتقا تواضق  دعاوق  اج  نیا  زاب  تسین ! یفاک  تداهـش  يارب  نز  کی  تسا و  نز  مه  نمیا  ما  تسا و  دهاش  کی  یلع  دنتفگ : اه  نآ  اما 
ترـضح اب  ییاـج  هباـن  تاریبعت  اـب  اـهنآ  یلو  دروخ . مسق  دـیاب  رگید  دـهاش  کـی  ياـج  هب  دوب  نز  دـهاش  ود  زا  یکی  رگا  هک  دـنک  یم 

. دندرک دروخرب 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  مود  جاجتحا 

ناشیا اب  یصوصخ  ترضح  دریگ . یم  ماجنا  ییوگو  تفگ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ییاهنت و  هب  لوا  هفیلخ  صخـش  نیب  رگید  راب 
: دنیامرف یم  مدروآ »، دهاش  ار  یلع  لاح  نیا  اب  مروایب  دهاش  دیابن  متـسه و  دـیلاوذ  نم  : » دـنیوگ یم  هک  نیا  زا  ریغ  دـننک و  یم  تبحص 
. دندرک یم  لوبق  تداهش  ود  ياج  هب  ار  دوب  دامتعا  دروم  یلیخ  هک  يا  هباحص  زا  یکی  تداهش  ایاضق  زا  یـضعب  رد  مرکا  ربمغیپ  یهاگ  »

کلم نیا  هک  تشون  يا  همان  دـش و  رثأتم  قطنم  نیا  لباقم  رد  هفیلخ  دـینک »؟ یمن  لوبق  دـهاش  ود  ياـج  هب  ار  نمیا  ما  یلع و  امـش  ـالاح 
هللا مالـس  ارهز  ترـضح  هب  درک و  هراپ  تفرگ و  ار  همان  نآ  يرگید  صخـش  هار  نیب  رد  اما  تساهیلع . هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هب  قلعتم 

. دیسرن ییاج  هب  تفالخ  هلأسم  لثم  تشذگ و  مه  نایرج  نیا  درک . تراسج  مه  اهیلع 

یشخب ینشور  يارب  يا  هناهب  كدف 

رکف زرط  نیا  دـنوش ! مورحم  كدـف  دـمآرد  زا  هک  دوب  نیا  زا  طقف  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ینارگن  هک  دـنا  هدرک  روصت  یناـسک 
هدوبن نیا  هیـضق  اعطق  دـنک . یمن  یقرف  رتسکاخ  لت  کی  اب  ارهز  ترـضح  مشچ  لباقم  رد  ملاع  لاوما  مامت  تسارهز . ترـضح  هب  يافج 

؛ دوش یم  هتـشاذگ  اـپ  ریز  مالـسا  ماـکحا  اـهراتفر  نیا  اـب  هک  دوب  نیا  داد  یم  جـنر  ار  مهیلع  هللا  مالـس  ربمغیپ  تیب  لـها  هک  هچنآ  تسا .
نایسن قاط  هب  هتفرگ  مدرم  زا  نینمؤملاریما  تماما  يارب  ربمغیپ  هک  ار  یتعیب  هک  روط  نامه  تسا ، هدش  رکذ  نآرق  رد  احیرص  هک  یماکحا 

هب ار  لام  نآ  ربمغیپ  دـش  لزاـن   1 ُهَّقَح َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  فیرـش  هیآ  یتـقو  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  تسا . هدوبن  يزیچ  هنأـک  دـندرپس 
یسرداد لوصا  دوخ  هوالع  هب  دوش . یم  راتفر  نآرق  صن  فالخ  رب  ربمغیپ و  روتسد  فالخرب  نونکا  یلو  دندرک ، راذگاو  ارهز  ترضح 

هک یتکرح  نیا  لـباقم  رد  رگا  دـش ؟ دـهاوخ  یهتنم  اـجک  هب  دـنک  ادـیپ  همادا  روط  نیا  رگا  دور . یم  نیب  زا  دراد  اجیردـت  مالـسا  نیناوق 
. دوـب روـما  نـیا  زا  نادـناخ  نـیا  ینارگن  دـنام . یمن  یقاـب  مالــسا  زا  يزیچ  رگید  دوـش و  یم  یهتنم  رفک  هـب  دوـشن  هزراـبم  هدـش  عورش 
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ام تسد  رد  میظع  يایند  نیا  زا  : » دـیامرف یم  دـننک و  یم  هراشا  هتکن  نیمه  هب  فینح  نب  نامثع  هب  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
كدفب عنصا  امو  : » دنیامرف یم  دعب  دنتساوخن ». یناسک  یلو  دشاب  ام  تسد  رد  هک  نیا  هب  دندوب  یضار  اه  یـضعب  دوبن . يزیچ  كدف  زج 

مامت تجح  مدرم  يارب  و  دوش ، هلباقم  مکاح  یـسایس  نایرج  نیا  اب  هک  دوب  نیا  هلأسم  راک »؟ هچ  كدف  ریغ  كدـف و  اب  ارم  كدـف ؛ ریغو 
. دشاب موصعم  تسد  هب  دیاب  یهلا  تفالخ  بصنم  و  دنرادن ، ار  تموکح  تیحالص  اه  نیا  هک  دنمهفب  مدرم  و  دوش ،

یمالسا هعماج  ندرک  هزیرالوکس  هفیقس ؛

ندرک هزیرالوکـس  يارب  مالـسا  ملاع  رد  هک  یمدق  نیلوا  مییوگب : دـیاب  مینک  نایب  زورما  تایبدا  نابز  هب  ار  هفیقـس  ناتـساد  میهاوخب  رگا 
هلأسم یهاگ  هک  دنتـشادن  ییابا  اه  نآ  دوب . تسایـس  زا  نید  کیکفت  يارب  یحرط  هفیقـس  دوب ؛ هفیقـس  رد  دـش  هتـشادرب  یمالـسا  هعماج 

دلب ار  مالسا  ماکحا  ام  : » دنیوگب هک  دنتشادن  مه  ییابا  و  دندرک ، یم  ار  راک  نیا  مه  افلخ  تفالخ  نارود  رد  و  دنسرپب ، یلع  زا  ار  یعرش 
هک کیکفت  نیا  دنتشاد . ابا  دننک  رداص  مکح  دننیشنب و  تردق  دنسم  رد  ربمایپ  نادناخ  هک  نیا  زا  اما  میریگب »! دای  امـش  زا  دیاب  میتسین و 

دنتـسه یناسک  زین  ام  نامز  رد  تسا . مزیرالوکـس  يانبم  نامه  نیا  هچ ؟ ینعی  رگید  يا  هدع  يارب  نید  ماکحا  يا و  هدـع  يارب  تموکح 
ناونع هب  ای  دـنرادن  لوبق  ار  هیقف  تیالو  لصا  ای  نانیا  دـنراد . ار  رظن  نیمه  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نیمه  رد  ماقم  تسپ و  نتـشاد  اب  هک 

وا میمهف . یم  وا  زا  رتهب  یلیخ  ام  : » دنیوگ یم  اهنآ  دـنناد . یمن  ءارجالا  مزال  ار  وا  مکح  دـننک و  یم  دروخرب  نآ  اب  یتافیرـشت  ماقم  کی 
میدرگرب بقع  هب  لاس  ود  نامدوخ  نامز  رد  رگا  اما  تسا  بیجع  ام  يارب  ربمغیپ  رتخد  اـب  ناناملـسم  دروخرب  دـنک »! تعاـطا  اـم  زا  دـیاب 

دنداد و روتسد  یناسک  هچ  دندرک ؛ يدروخرب  هچ  ادهشلادیس  نارادازع  اب  اروشاع  زور  رد  هک  مینیب  یم  مینیب ؛ یم  ار  خنـس  نآ  زا  یعیاقو 
دیاب هتبلا  دننک . موکحم  ار  اه  نآ  دنیوجب و  يربت  اه  نآ  زا  دنتسین  رـضاح  مه  زونه  یناسک  هچ  و  دندوب ؛ لمع  نیا  هب  یـضار  یناسک  هچ 

اب دندرک و  یم  ضوع  ار  خیرات  ریـسم  یئزج  تاطلاغم  کی  اب  اه  نآ  دنتـسه . رـصع  نآ  مدرم  زا  رت  هدیمهف  رایـسب  ام  مدرم  هک  درک  رارقا 
. دندروخ یم  بیرف  ۀقدص  هانکرت  ام  ثرونال  ایبنالا  نحن  هک  ثیدح  کی  لعج 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  موس  جاجتحا 

شا هدنورپ  تفالخ  هلأسم  دننام  دش و  شومارف  ندوب  ربمغیپ  ششخب  ندوب و  هلحن  هلأسم  هک  دیسر  اج  نیا  هب  كدف  ناتـساد  راک  هرخالاب 
ره هک  دننک  يراک  ات  دندوب  یتصرف  لابند  دنتسین  ایند  رد  رتشیب  يرگید  زور  دنچ  دنتسناد  یم  هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دش . هتسب 

یمن لوبق  هک  لاح  : » دنتفگ دندرک و  لابند  ار  هلأسم  زاب  يرگید  هار  زا  ترـضح  ور  نیا  زا  دوش . تیبثت  تیوقت و  مالـسا  ینابم  رتشیب  هچ 
نآ دیناوت  یمن  تسا و  نآرق  حیرص  هلأسم  نیا  تسا . هدوب  ربمغیپ  لام  كدف  هک  دیراد  لوبق  امتح  هدوب ، ربمغیپ  شـشخب  كدف  هک  دینک 

ناشیارب رما  اج  نیا  اه  یلیخ  دوش ». لقتنم  نم  هب  كدـف  دـیاب  نیارباـنب  مربمغیپ ؛ ثراو  رتخد و  نم  تسا  نینچ  هک  لاـح  دـینک . راـکنا  ار 
ترضح هک  تسا  نیا  باوج  ثرا »! ای  تسا  هلحن  كدف  هک  دنتسه  یعدم  ارهز  ترـضح  هرخالاب  میدیمهفن  ام  : » دنا هتفگ  هدش و  هبتـشم 

هب ات  دندرک  حرطم  ار  كدف  ندوب  هلحن  هلأسم  ادتبا  دـندش . دراو  هار  ود  زا  تشادـن  تفالخ  تیحالـص  هک  یهاگتـسد  نآ  اب  هلباقم  يارب 
ادخ مکح  اب  دنهاوخ  یم  ادمع  ای  دنیـشنب ، ربمغیپ  ياج  دناوت  یمن  نیاربانب  دیتسین  دـلب  ار  ادـخ  ماکحا  الـصا  ای  اه  نآ  هک  دـننامهفب  همه 

هب ندیسر  يارب  ترضح  دش ، هتسب  هلحن  هدنورپ  هک  نیا  زا  دعب  دنرادن . یتیحالص  نینچ  یلوا  قیرط  هب  تروص  نیا  رد  هک  دننک  تفلاخم 
یلع هللا  یلـصو  میریگ . یم  یپ  دعب  هسلج  رد  ار  بلطم  هلابند  دوب  یقیفوت  رگا  دـندرک . ثرا  ياعدا  دـندش و  دراو  يرگید  هار  زا  فدـه 

. نیرهاطلا هلآ  دمحم و 

اه تشون  یپ 
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.26 ءارسا ،  . 1

یمالسا بهاذم  تدحو  داجیا  ياهراکهار 

تدحو باصن  دح 

داحتا مه  اب  ناشنانمشد  لباقم  رد  دننک و  ادیپ  رگیدمه  اب  يرتشیب  طابترا  نیملـسم  فیاوط  همه  هک  نیا  يارب  تسا  یتصرف  تدحو  هتفه 
يرایسب دش و  مهارف  یطیارش  نینچ  یمالسا  يروهمج  تکرب  هب  هک  مینک  یم  رکش  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  دنـشاب . هتـشاد  يرتشیب  قافتا  و 

یس زا  شیب  هک  نیا  اب  درک . ادیپ  فیفخت  رایسب  ای  دش  هتشادرب  ناملـسم  ناردارب  نایم  زا  تسا  روک  تابـصعت  زا  یـشان  هک  اه  ینمـشد  زا 
مک یمالـسا  تدـحو  موهفم  هب  عجار  زونه  اما  دوش  یم  رازگرب  تبـسانم  نیا  هب  یمـسارم  لاـس  ره  هدـش و  حرطم  هلأـسم  نیا  تسا  لاـس 

فیاوط همه  یهقف  بهاذم  یمالک و  بهاذم  هک  تسا  نیا  تدحو  زا  روظنم  دننک  یم  نامگ  دارفا  یخرب  دراد . دوجو  ییاه  ماهبا  شیبو 
دعب وا و  مهف  رد  ناسنا  ینهذ  قباوس  تسا . تیعقاو  زا  رود  یلیخ  يراظتنا  نینچ  دننک . دیلقت  اوتف  کی  زا  لمع  رد  دنوش و  یکی  ناملـسم 

تدـحو و هکلب  دوش ؛ یکی  همه ، ِياواتف  راـتفر و  لاـمعا ، تاداـقتعا ، هک  تسین  نیا  تدـحو  زا  روظنم  سپ  دراد . ریثأـت  وا  راـتفر  رد  مه 
هب هنرگو  دوش  تیاعر  دـیاب  اعطق  تسا و  مزال  همه  يارب  تدـحو  نیا  زا  يا  هبترم  کی  تسا . بتارم  ياراد  یکیکـشت و  یموهفم  داحتا 
مه يورردور  ناناملسم  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  یتافالتخا  نآ  درب و  دنهاوخ  عفن  مالـسا  نانمـشد  طقف  دش و  دهاوخ  مامت  مالـسا  ررض 

لیبق نیا  زا  عنام  هک  یتدحو  هب  ندیـسر  يارب  دیاب  ناناملـسم  همه  دوش . داجیا  ینمـشد  ناشنیب  دننک و  ییوگدب  رگیدمه  هب  دنریگ ، رارق 
راک هزوح  رد  هک  دنـشاب  لئاق  يزرم  یناملـسم  ره  يارب  دـنراذگب و  مارتحا  رگیدـمه  هب  المع  هک  يروط  هب  دـننک  شالت  دوش  تاـفالتخا 

دوجو ناشعجارم  ياواتف  هب  لمع  رد  نایعیش  نایم  رد  هک  یتافالتخا  هیبش  دنک . لمع  شدوخ  هقف  هب  دشاب و  هتشاد  ار  شدوخ  دیاقع  دوخ ،
نیا هب  هیبش  دنوش !؟ عجرم  کی  دلقم  دیاب  همه  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنـشاب ، هتـشاد  تدحو  دیاب  نایعیـش  مییوگ : یم  ام  یتقو  ایآ  دراد .
تنس لها  فورعم  یهقف  بهذم  راهچ  تسا . فورعم  یهقف  ِتافالتخا  رتشیب ، ناناملسم  نیب  رد  دوش . ارجا  ناناملسم  نیب  رد  دیاب  راک  هار 
مادک ره  ایوگ  دنا . فورعم  اه  نآ  مسا  هب  دنتسه و  ناشگرزب  ياملع  زا  رفن  راهچ  عبات  هک  یلبنح  یفنح و  یکلام ، یعفاش ، زا  دنا  ترابع 
ياوتف قبط  ار  نات  لامعا  امـش  مییوگب : میناوت  یم  تروص  نیا  رد  دـننک . یم  لـمع  وا  ياوتف  هب  دنتـسه و  یعجرم  کـی  دـلقم  اـه  نیا  زا 

راتفر هک  دنک  یم  اضتقا  ماقم  نیا  رد  تدحو  میهد . یم  ماجنا  نامدوخ  عجرم  ياوتف  قبط  ار  ناملامعا  مه  ام  دیهد ، ماجنا  ناتدوخ  عجرم 
ياواتف زا  یـضعب  رد  ای  یمالک  تاداقتعا  یـضعب  رد  فالتخا  میـسانشب و  تیمـسر  هب  ار  رگیدـمه  هک  دـشاب  يروط  ناناملـسم  ریاس  اب  ام 

هب نادـقتعم  تسا . فورعم  يریفکت »  » هب هک  تسه  يردان  رکف  رکف ، زرط  نیا  لباقم  رد  مینک . ریفکت  ار  رگیدـمه  هک  دوشن  ثعاـب  یهقف 
زواجت ناشـسومان  هب  ناوت  یم  تسا و  لـالح  ناـشنوخ  دـنرفاک و  همه  هیقب  میتسه و  یعقاو  ناملـسم  اـم  طـقف  : » دـنیوگ یم  درکیور  نیا 

مه رانک  رد  اه  لاس  هکلب  دنرادن . يداقتعا  نینچ  ناناملـسم  ریاس  میراذگب  رانک  ار  دنتـسه  یکدنا  رایـسب  هفیاط  هک  هتـسد  نیا  رگا  درک »!
. دنا هدوب  ردارب  تسود و  مه  اب  هدرک و  یگدنز 

فالتخا شهاک  يوس  هب  یهار  یقطنم ، یمیمص و  ياهثحب 

هک یناسک  دـیاب  مینک . رتمک  ار  نامتافالتخا  دراد  ناکما  هک  ییاـج  اـت  مینک  یعـس  دـیاب  هکلب  میـشاب ؛ عناـق  باـصن  دـح  نیا  هب  دـیابن  اـم 
يداقتعا و لئاسم  زا  يرایسب  رد  دیاش  دننک  وگو  تفگ  دننیشنب  بصعت  زا  رود  هب  هنافصنم و  هناتسود  سلاجم  رد  دنراد  ثحب  تیحالص 
. درک لح  ناوت  یمن  ار  یفالتخا  چیه  هک  میتفگن  اما  تشادرب ، ناوت  یمن  ار  تافالتخا  همه  میتفگ : ام  دوش . هتـشادرب  تافالتخا  مه  یهقف 

شنتفریذپ هک  دینکن  حرطم  ار  یلئاسم  ادـتبا  ناناملـسم  ریاس  اب  ثحب  رد  : » دـندومرف یم  هیلع  هللا  ناوضر  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 
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هفیاط راهچ  امـش  هک : دینک  عورـش  نخـس  نیا  اب  ار  ثحب  هکلب  دـسر ؛ یمن  ییاج  هب  اه  ثحب  هنوگ  نیا  دـشاب . تخـس  یلیخ  اه  نآ  يارب 
رـصع کی  رد  ابیرقت  هک  یناگرزب  زا  رفن  راهچ  زا  امـش  همه  درادن . مه  یلاکـشا  چیه  دـیناد . یم  ناملـسم  ار  رگیدـکی  یگمه  دـیتسه و 

دوخ دنا . هدرک  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هطـساو  اب  ای  امیقتـسم  ای  اه  نیا  همه  اما  دینک . یم  دیلقت  دنا  هدرک  یم  یگدنز 
مدرک يدرگاش  قداص  ماما  دزن  رد  هک  یلاس  ود  نآ  رگا  نامعن ؛ کلهل  ناتنسلا  الول  : » تسا هتفگ  هفینحوبا  بانج  هک  دیا  هدرک  لقن  امش 

هک مینک  یم  دـیلقت  یـسک  زا  ام  لاح  دـمحم ». نبرفعج  نم  هقفا  تیأر  ام   » تسا هتفگ  هک  هدـش  لـقن  نینچمه  مدوب ». هدـش  كـاله  دوبن 
، درگاش دوخ  تداهش  هب  هک  داتسا  زا  دیلقت  دشاب ، زیاج  درگاش  زا  دیلقت  رگا  ایآ  دنا . هدوب  وا  درگاش  هطساو ، اب  ای  امیقتسم  ای  امش  ناگرزب 

هللا تیآ  دنک ». یفن  ار  نآ  دناوت  یمن  یفـصنم  مدآ  چـیه  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسین ؟ زیاج  تسا  هدوب  شدوخ  نامز  رد  مدرم  نیرت  هیقف 
ناشیا دراد . ار  عیشت  زا  يا  هبترم  توتلـش  دومحم  خیـش  موحرم  دندومرف « : یم  دندز و  یم  لاثم  ار  توتلـش  دومحم  خیـش  موحرم  تجهب 

یتقو دـش . بیوصت  قداص  ماما  ياوتف  قبط  ناشیا  نامز  ینوناق  ماکحا  زا  یـضعب  تسا و  حیحـص  قداص  رفعج  ماما  زا  دـیلقت  هک  داد  اوتف 
سامت رتشیب  مه  اب  دوش و  رت  کیدزن  نامطابترا  هک  دوش  یم  ثعاب  تسا  تیعجرم  رد  اه  نآ  اـب  اـم  فـالتخا  هک  دـننک  ساـسحا  اـه  نآ 
داجیا يارب  هار  نیرتهب  نیا  دوش . یم  لح  تافالتخا  زا  يرایـسب  دنناوخ و  یم  مه  ار  ام  ياه  باتک  اه  نآ  تروص  نیا  رد  میـشاب . هتـشاد 

اه نآ  دوجو  اما  دـنراد ، دوجو  ضیرم  تسردان و  دارفا  ننـست  لها  نیب  رد  مه  نایعیـش و  نیب  رد  مه  هتبلا  تسا .» ناناملـسم  نیب  تدـحو 
اه نآ  نیب  يزیگنا  هنتف  اب  نانمـشد  هک  ییاج  هب  دسرب  راک  هدرکان  ییادخ  دنریگ و  رارق  مه  يورایور  ینـس  هعیـش و  هک  دوش  ثعاب  دیابن 

تدحو زا  دح  نیا  تیاعر  دییامرف . یم  هظحالم  ناتـسکاپ  روشک  رد  ار  شا  هنومن  هاگ  هنافـسأتم  هک  يا  هنتف  دنزادنایب ؛ هار  یلخاد  گنج 
ار نآ  دنداد و  حیرـص  ياوتف  فیاوط  ریاس  تاسدقم  زا  ییوگدـب  تمرح  هب  هک  يربهر  مظعم  ماقم  شیامرف  اب  صوصخ  هب  تسا ، بجاو 
رد هک  تسا  نیا  دوش ، کیدزن  مه  هب  رتشیب  نامیاواتف  تاداـقتعا و  ینعی  میوش ، کـیدزن  یقیقح  تدـحو  هب  هک  نیا  هار  دـندرک . میرحت 

یخرب دتفا . یم  قافتا  هعیش  هیملع  ياه  هزوح  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هیبش  راک  هار  نیا  میزادرپب . قیقحت  هعلاطم و  ثحب ، هب  ملاس  ییاضف 
هک هچنآ  هب  ناشیا  دنک . یم  قرف  مه  اب  ناشیاواتف  یخرب  اما  دنا ، هدوب  داتسا  کی  درگاش  هثحابم و  مه  لیصحت ، نارود  رد  هعیش  عجارم  زا 

. تسا نآ  لمکم  هکلب  درادن ، تافانم  تدحو  اب  اهنت  هن  راکفا ، یکیدزن  يارب  شالت  دننک . یم  لمع  تسا  تجح  دوخ  يادخ  دوخ و  نیب 
زا یمق  یقتدـمحم  خیـش  اقآ  موحرم  دـش و  داجیا  بیرقتلاراد  مان  هب  يداهن  هیلع  هللا  ناوضر  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نامز  زا 

فلتخم بهاذـم  زا  رهزـالا  ياـملع  زا  رفن  دـنچاب  ناـشیا  دـندش . نکاـس  اـج  نآ  رد  دـنتفر و  رـصم  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  موـحرم  فرط 
رظن سک  ره  دش و  یم  پاچ  فلتخم  بهاذم  زا  یتالاقم  نآ  رد  هک  دندرک  یم  رشتنم  بیرقتلا  لاسر  مان  هب  يا  هلجم  دنتـشاد و  یتاسلج 

زا دـش . لیطعت  بیرقتلاراد  نیا  دـش  هریت  هاش  نامز  رد  ناریا  رـصم و  طباور  هک  یتدـم  زا  دـعب  درک . یم  نایب  یفالتخا  لئاسم  رد  ار  دوخ 
رد یمامالا  هقفلا  یف  عفانلا  رصتخملا  باتک  نایبلا و  عمجم  ریسفت  هلمج  زا  هعیش  ياه  باتک  زا  یضعب  هک  دوب  نیا  بیرقتلاراد  نآ  تارمث 

یمالسا بهاذم  نیب  طباور  دش . هدافتـسا  هقف  قوقح و  ياه  هدکـشناد  رد  یهقف  ینتم  ناونع  هب  عفانلا  رـصتخملا  باتک  دش و  پاچ  رـصم 
بهاذملا نیب  بیرقتلا  عمجم  مان  هب  یعمجم  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  دنتشاذگن . نانمشد  اما  تفر ، یم  شیپ  تمالـس  زا  دح  نیا  رد 

نینچ هکارچ  دوش ؛ هتشادرب  یلک  هب  تافالتخا  الصا  هک  تسین  نیا  لمع  نیا  يانعم  ندرک . کیدزن  ینعی  بیرقت  دش . سیسأت  یمالـسالا 
تسا نیا  بیرقت  ياه  هار  زا  یکی  ام  رظن  هب  مینک . رتمک  ار  نامتافالتخا  میوش و  کیدزن  مه  هب  میناوت  یم  اما  تسین ؛ یلمع  الـصا  يزیچ 
یمالک ثحابم  رد  دوش . قیقحت  دوخ  صاخ  دـتم  شور و  اب  هزوح  ره  رد  دوش و  رازگرب  یملاس  ياه  ثحب  فلتخم ، ياـه  هزوح  رد  هک 
نـشور ات  مدرک  ضرع  ار  اه  نیا  دوش . ثحب  یخیرات و ...  دـتم  اب  یخیرات  ثحابم  رد  یهقف ، دـتم  اب  یهقف  ثحابم  رد  یمالک ، شور  اـب 

ار یخیرات  يدنـس  میراد  دـصق  هکلب  تسین ؛ یـسک  اب  ینمـشد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  هراـبرد  ثحب  زا  اـم  فدـه  هک  دوش 
باتک رد  هبطخ  نیا  شخب  نیرتشیب  دـیاش  دـنا . هدـناسر  تبث  هب  ار  نآ  هدرک و  راک  نآ  يور  یگرزب  ناـققحم  اـملع و  هک  مینک  یـسررب 

ار هبطخ  نیا  ساسح  ياه  تمسق  زا  يرایسب  تسا  یلزتعم  ینـس  کی  هک  دیدحلا  یبا  نبا  دشاب . هدمآ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
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لقن شدیتاسا  زا  ار  یبلاطم  هبطخ  نیمه  لیذ  رد  دنک . یم  هدافتسا  نآ  زا  رگید  ياهاج  رد  هاگ  هدرک و  لقن  دناد  یم  ربتعم  هک  يدنـس  اب 
یم نشور  ام  يارب  یتقو  هبطخ  نیا  هرابرد  قیقحت  ثحب و  تیمها  درک . نیـسحت  ار  شدـیتاسا  شدوخ و  فاصنا  دـیاب  اعقاو  هک  دـنک  یم 

یتسرد عالطا  ناتساد  نیا  لصا  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  هب  رفاو  قشع  مغر  یلع  نایعیـش  ام  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  مینادب  هک  دوش 
ییاـه ثحب  هچ  دوب و  هچ  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ياـعدا  دـش ، حرطم  هنوگچ  ارچ و  دوب ، هچ  كدـف  هلأـسم  میناد  یمن  میرادـن .

یلاح رد  میشاب !؟ هتشاد  نآ  زا  یتسرد  عالطا  دیابن  ارچ  میراد ، اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  زا  مه  نآ  يدنـس ، نینچ  ام  یتقو  تفرگرد .
ـ  یعامتجا تایح  همه  هک  دنا  هدومرف  داریا  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  زور  دـنچ  هام و  ود  هلـصاف  رد  ترـضح  هک  تسا  ینانخـس  دنـس  نیا  هک 

. تسا دیفم  رایسب  مایا  نیا  يارب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نانخس  نیا  دهد و  یم  لیکشت  ار  ناشیا  لقتسم  یسایس 

نآرق هاگدید  زا  نافلاخم  اب  ثحب  بادآ 

یم میلعت  ام  هب  میرک  نآرق  دـبلط . یم  ار  ییاه  شور  بادآ و  نآ ، هب  ندرک  لمع  اما  تسا ، ناسآ  تدـحو  بیرقت و  يارب  راـک  هار  هئارا 
رظن فالتخا  يا  هلأسم  رد  مه  اب  رفن  ود  ام  : » هک دینک  عورش  هتکن  نیا  اب  ار  ثحب  دینک ، ثحب  نات  نافلاخم  اب  دیهاوخ  یم  یتقو  هک : دهد 
لابند هب  مه  اب  دیاب  مشاب . هتفر  اطخ  هب  نم  دییوگب و  تسرد  امـش  ای  دیـشاب ، هابتـشا  رد  امـش  میوگب و  تسرد  نم  تسا  نکمم  هک  میراد 
ْمُکاَّیِإ َْوأ  اَّنِإَو  دـیامرف : یم  هک  اج  نآ  تسا ؛ هداد  شزومآ  ار  شور  نیا  نآرق  تسا ». تسرد  نخـس  مادـک  مینیبب  میدرگب و  یعقاو  لـیلد 
ثحب عورـش  ِشور  نیا  تسا . یـسک  هچ  اـب  قح  تسین  مولعم  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اـضف  نیا  رد  ینعی  ؛1  ٍنِیبُّم ٍلاَلَـض  ِیف  َْوأ  يًدُه  یَلََعل 
یـسک اب  دیهاوخ  یم  یتقو  هک  تسا  یتخانـش  ناور  لصا  کی  نیا  زاب  مینک . حرطم  ار  تاکرتشم  مینک  یعـس  دیاب  دـعب  هلحرم  رد  تسا .

زیمآ تبحم  ار  اضف  دـییوگب و  ار  تاکرتشم  لوا  رگا  اما  دـسر . یمن  ییاج  هب  ثحب  دـینک ، حرطم  ار  تاـفالتخا  ادـتبا  زا  رگا  دـینک  ثحب 
رد ام  ییاناوت  هب  مه  هجیتن  لوصح  هتبلا  دیسر . یم  هجیتن  هب  رتهب  دینک ، حرطم  تسا  لح  لباق  رتدوز  هک  ار  یلئاسم  مارآ  مارآ  دعب  دینک و 

مهارف ثحب  تفرشیپ  هنیمز  دننک ، ثحب  هویش  نیا  هب  دنشاب و  فاصنا  لها  نیفرط  رگا  لباقم . فرط  یگدامآ  هب  مه  دراد و  یگتسب  ثحب 
هعیش ثحب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تثعب  نامز  رد  ؛2  ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداَُجت  َالَو  دیامرف : یم  نآرق  دوش . یم 

ملق لها  یناملاع  يراصن  دوهی و  اما  دنتشادن . ناگتشذگ  زا  دیلقت  زج  یلیلد  دندوبن و  ثحب  لها  یلیخ  مه  نیکرشم  دوبن . حرطم  ینـس  و 
رد : » دیامرف یم  نآرق  تفرگ . یمرد  يراصن  دوهی و  ياملع  اب  اه  ثحب  ِرتشیب  ور  نیا  زا  دندوب . مارتحا  دروم  زاجح  رد  هک  دندوب  ذغاک  و 

مهارف ار  ثحب  رد  تفرـشیپ  هنیمز  هک  دینک  عورـش  ییاج  زا  هکلب  دسرن ؛ ییاج  هب  هک  دینکن  حرطم  ار  يا  هدیاف  یب  لادج  اه  نیا  اب  ثحب 
رب دنوادخ  هک  ار  هچنآ  همه  ام  تسا . هدرک  لزان  ار  یفراعم  شناگدنب  يارب  ادخ  میدقتعم  میراد و  لوبق  ار  ادخ  ود  ره  ام  دییوگب : دـنک ؛

همه زین  امـش  میراد . ناـمیا  لـیجنا  هب  مه  تاروـت و  هب  مه  اـم ،  3. ْمُْهنِّم ٍدَـحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  َـال  میراد : لوبق  تسا  هدرک  لزاـن  امـش  ناربمغیپ 
یهلا ناربمایپ  ریاس  لثم  مه  ناشیا  رگا  مینک ؛ تبحـص  مه  اب  دـییایب  دـیا . هدرکن  لوبق  ار  رخآ  ربمایپ  طـقف  دـیراد ؛ لوبق  ار  یهلا  ناربماـیپ 

؛ میراد كرتشم  نخس  ام  ؛4  ْمُکَْنَیب َو  اَنَْنَیب  ٍءاَوَس  ٍۀَـمَلَک  َیلِإ  ْاَْولاَعَت  دـییوگب : اه  نآ  هب  دـینک . لوبق  ار  وا  تسا  هدـمآ  ادـخ  فرط  زا  تسا و 
نیا رب  ار  لصا  ِهّللا ؛ ِنُود  نِّم  ًابَابْرَأ  ًاضَْعب  اَنُـضَْعب  َذِـخَّتَی  َو َال  اًْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  َالَو  َهّللا  َّالِإ  َدـُبْعَن  َّالَأ  دـینک ؛ هیکت  تاکرتشم  نیا  يور  دـییایب 

ار هنیمز  شور  نیا  اب  نآرق  ار ». نارگید  ياه  فرح  هن  درک  تعاطا  دـیوگ  یم  وا  هچ  ره  دـیتسرپ و  ار  هناـگی  يادـخ  دـیاب  هک  میراذـگب 
همزال نیا  هب  اهنآ  اما  تسا ، دیحوت  همزال  نیا  ِهّللا ، ِنُود  نِّم  ًابَابْرَأ  ًاضَْعب  اَنُـضَْعب  َذِخَّتَی  َالَو  دیامرف : یم  هک  نیا  دـنک . یم  مهارف  ثحب  يارب 
دییایب : » دیوگ یم  نآرق  دندوب . التبم  كرـش  یعون  هب  اما  تفریذپ » دیاب  دیوگب  وا  هچ  ره  تسا و  هناگی  ادخ  : » دنتفگ یم  دنتـشادن . هجوت 

نآ اب  هک  درک  حرطم  ار  یلئاسم  ادتبا  دیابن  نافلاخم  اب  ندرک  ثحب  يارب  هک  دهد  یم  دای  ام  هب  دنوادخ  دیوش ». مزتلم  نخس  نیا  مزاول  هب 
دروم لئاسم  زا  دیاب  میسرب ، هجیتن  هب  میهاوخب  رگا  میسر . یمن  ییاج  هب  اه  نآ  حرط  اب  هکارچ  میراد ؛ ار  فالتخا  لامک  لئاسم  نآ  رد  اه 

، درک ثحب  شور  نیا  اب  يراصن  دوهی و  اب  دیاب  هک  لاح  میورب . شیپ  دراد  اضتقا  طیارش  هک  ییاج  ات  مارآ  مارآ  دعب  مینک و  عورش  قافتا 
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تروص نیا  رد  مینک !؟ عورـش  یفالتخا  لئاسم  نیرتدـیدش  زا  مینک  ثحب  تنـس  لها  ناردارب  اب  میهاوخ  یم  یتقو  هک  تسا  حیحـص  اـیآ 
ایآ : » مییوگب مینک و  حرطم  ار  تاکرتشم  هک  تسا  نیا  هار  نیرت  ناسآ  دوش . یم  ینالوط  یلیخ  هار  اـی  میـسر  یمن  يا  هجیتن  هب  اـی  املـسم 

یفنم باوج  لاؤس ، نیا  هب  مه  رفن  نویلیم  کی  ناملـسم ، مین  درایلیم و  کی  نیب  رد  منک  یمن  رواب  نم  دـیراد »؟ تسود  ار  تیب  لها  امش 
کی هب  اه  تاقالم  نیا  رد  ما . هتشاد  طابترا  اج  نآ  تنـس  لها  اب  يروشک  ره  رد  ما و  هدرک  رفـس  ایند  روشک  لهچ  هب  ادودح  هدنب  دنهد .

رد تکرـش  ننـست  لها  زا  يرایـسب  مینک . هدافتـسا  هنیمز  نیا  زا  دیاب  ام  دنک . یمارتحا  یب  تیب  لها  هب  تبـسن  هک  مدرکن  دروخرب  مه  رفن 
هیکت نآ  يور  ایحا و  ار  نآ  دـیاب  میراد . یکرتشم  رـصنع  نینچ  ام  دـنناد . یم  بجاو  تلاسر  رجا  يادا  ناونع  هب  ار  ادهـشلادیس  يرادازع 
راتفر مالـسا  ردص  ناناملـسم  ایآ  مینیبب  مینک و  یـسررب  بصعت  نودب  ار  دانـسا  خیراوت و  دییایب  : » هک میهد  داهنـشیپ  دعب  هلحرم  رد  مینک .
دیاب دوب »؟ هچ  راتفر  نیا  زا  ناش  تین  : » هک مینک  لاؤس  درک  یم  ءاضتقا  طیارش  رگا  دعب  دندرک »؟ اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  اب  یتسرد 
ییاه ناسنا  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هک  میناد  یم  ام  دـهد . ماـجنا  یطلغ  راـتفر  هابتـشا  يور  زا  یـسک  تسا  نکمم  : » مییوگب

یم ناملسم  همه  دش  یم  ناملسم  وا  رگا  هک  يروط  هب  دندوب ، ناشسیئر  عبات  اه  نآ  زا  یخرب  دندوب . هدش  ناملسم  هزات  هک  دندوب  یحطس 
هب هک  داد  خر  یبیرغ  بیجع و  ياهدماشیپ  هچ  مالـسا  ردص  رد  هک  مینیب  یم  ور  نیا  زا  دنتـشگ . یمرب  همه  دش  یم  دترم  وا  رگا  دندش و 

یلالدتسا یقطنم و  ملاس ، ثحب  مینشنب و  مه  اب  هک  مینک  مهارف  يا  هنیمز  ام  رگا  دوب ». تریصب  مدع  زا  یشان  يربهر  مظعم  ماقم  شیامرف 
یناوارف ياه  هنیمز  هک  نارود  نیا  رد  صوصخ  هب  دوب ، دـهاوخ  رثؤم  شور  نیا  اـعطق  میراذـگب ، مارتحا  مه  رگیدـمه  هب  میـشاب و  هتـشاد 

دزن رد  اه  ناسنا  نیرت  بوبحم  هعیـش  ناـملاع  زا  یـضعب  تسا و  هدـش  مهارف  فلتخم  ياـهروشک  رد  ینـس  هعیـش و  ندـش  کـیدزن  يارب 
هب دوش ، نشور  رتشیب  قیاقح  ات  مینک  هدافتـسا  اه  نآ  زا  میرامـشب و  تمینغ  ار  اه  تصرف  نیا  دیاب  دنا . هدـش  عقاو  تنـس  لها  زا  يرایـسب 

هللاءاش نا  مکایاو  هللا  انقفو  مینک . لابند  ملاس  هویش  اب  ار  یقطنم  فرح  میراذگب و  رانک  ار  روک  تابصعت  هک  یطرش 

اه تشون  یپ 
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اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  مالک  رد  افلخ  تیحالص  مدع  ياشفا 

هتشذگ ثحابم  هب  یهاگن 

زا يا  هصالخ  ثحب ، طابترا  ظـفح  يارب  تسا . فورعم  هیکدـف  هبطخ  هب  هک  دوب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  اـم  ثحب  عوضوم 
هب دندش و  عمج  يا  هدع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتساد  منک . یم  ضرع  ار  هتـشذگ  ثحابم 
نآ اب  هبلغ  دیسرن و  ییاج  هب  ناشفرح  مه  نافلاخم  دندرک . نییعت  هفیلخ  ربمغیپ  يارب  دنامب ، ربهر  یب  یمالـسا  هعماج  ادابم  هک  ناونع  نیا 

ماجنا لوا  ياهزور  نامه  زا  تموکح  هک  ییاهراک  هلمج  زا  دننک »! نییعت  نیـشناج  ربمغیپ  يارب  مدرم  دیاب  : » تفگ یم  هک  دوب  یـشیارگ 
نیا : » دنتفگ دنتفرگ و  ناشیا  زا  دوب  هدرک  راذگاو  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  یهلا  روتسد  اب  مرکا  ربمغیپ  هک  یکلم  هک  دوب  نیا  داد 

. دندرک ضارتعا  تقو  مکاح  هب  فرـصت  نیا  هرابرد  هبترم  دـنچ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دریگب »! رارق  مکاح  رایتخا  رد  دـیاب  لاوما 
یناسک یلو  تسارهز ؛ ترـضح  لام  کلم  نیا  هک  تشون  یطخ  تسد  لوا  هفیلخ  هلحرم  کی  رد  ننـست ، لها  اـضعب  اـم و  تاـیاور  قبط 

دارفا نامگ  فالخرب  هک  تسا  نیا  دوش  شومارف  دـیابن  هک  يا  هتکن  دـندرب . نیب  زا  دـنتفرگ و  ار  طـخ  تسد  نآ  دـنتفاتنرب و  ار  نیا  رگید 
هب تفالخ  تشگزاب  زا  يدیماان  زا  دعب  هکلب  دوبن ؛ يداصتقا  عفانم  رطاخ  هب  هلأسم  نیا  رب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  رارصا  راگنا ، هداس 

نیا لوا  هلأسم  دننک ؛ نشور  ناگدنیآ  يارب  مه  دوخ و  نیرصاعم  يارب  مه  ار  هلأسم  ود  هک  دندرک  هفیظو  ساسحا  شدوخ ، یلـصا  ریـسم 
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تفرگ تروص  هک  یباـختنا  هک  نیا  مود  هلأـسم  تسا و  هدوـبن  ناناملـسم  عاـمجا  هب  تفرگ  تروـص  هک  یلمع  نیا  دـننادب  همه  دـیاب  هک 
روظنم نیا  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  دنرادن . ار  راک  نیا  تیحالـص  دنا  هتفرگ  تسد  هب  ار  روما  هک  یناسک  هدوبن و  یبوخ  باختنا 

: دندومرف هسلج  کی  رد  ترـضح  دندرک . ییاه  تبحـص  تقو  هفیلخ  اب  دـندرب و  فیرـشت  دوب  تموکح  لحم  هک  دجـسم  هب  هبترم  دـنچ 
. تسا هدوب  نم  رایتخا  رد  مه  ناـشیا  زا  دـعب  ربمغیپ و  دوخ  ناـمز  رد  و  یبأ ) ۀـلحن   ) تسا هدیـشخب  نم  هب  مردـپ  هک  تسا  یکلم  كدـف  »

خـساپ نیا  دـیروایب »! دـهاش  لیلد و  دـیاب  اـعدا  نیا  يارب  امـش  : » دـش هتفگ  ناـشیا  هب  دـیدرک »!؟ فرـصت  ار  نآ  لـیلد  هچ  هب  امـش  نونکا 
تبسن ییاعدا  یسک  رگا  دراد و  دی  نآ  رب  حالطصا  هب  دشاب  یسک  فرصت  رد  یکلم  یتقو  هکارچ  دوب ؛ یمالسا  تواضق  لوصا  فالخرب 

(. یعدملا یلع  ۀنیبلا   ) دروایب هنیب  دیاب  دنک  یم  اعدا  نآ  هیلع  هک  یسک  هکلب  دهاوخب ؛ لیلد  دی  بحاص  زا  دیابن  یضاق  دشاب  هتـشاد  نآ  هب 
، اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  دینک »! هماقا  هنیب  دیاب  دیراد  یفرح  رگا  امش  تسام و  تسد  رد  کلم  العف  : » هک دنتشاد  رارـصا  اه  نآ  یلو 

نآ دهاش  کی  یتقو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تنس  قباطم  دندرک . یفرعم  دهاش  ناونع  هب  ار  نمیا  ما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
ربمغیپ هک  دوب  یـسک  تباث  نب  ۀمیزخ  دوش . یم  لوبق  دهاش  ود  ياج  هب  وا  تداهـش  دناد  یمن  وگغورد  ار  وا  یـسک  هک  دشاب  ربتعم  ردـق 
تداهش ع )  ) یلع لثم  یتقو  دوب  هتسیاش  اج  نیا  رد  تفرگ . نیتداهشلاوذ »  » بقل دندرک و  لوبق  تداهـش  ود  ياج  هب  ار  وا  تداهـش  مرکا 

ار ترـضح  ياعدا  هک  نیا  نودب  هسلج  نیا  ماجنارـس  دنتفریذپن . مه  ار  تداهـش  نیا  اما  دنریگن . ار  يرگید  دهاش  غارـس  رگید  دـهد  یم 
باوج تسناوتن  هفیلخ  هرخالاب  هبترم  کی  رد  هک  دـش  ماجنا  ییاـهوگو  تفگ  اهدـمآو و  تفر  رگید  هبترم  ود  یکی  دـش . ماـمت  دـنریذپب 
دجسم هب  رگید  راب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تفر . نیب  زا  مه  دنس  نآ  هک  داد  ترضح  هب  دنس  ناونع  هب  يا  هتـشون  اذل  دهدب . ینقتم 
هتـشاد یثرا  ربمغیپ  رگا  مربمغیپ و  رتخد  هناگی  نم  هک  دینادب  دیاب  دیتفریذپن ، ار  كدـف  ندوب  هلحن  هک  لاح  : » دـندومرف دـندرب و  فیرـشت 

نایدصتم تیحالـص  مدع  تابثا  يارب  يا  هنیمز  عقاو  رد  مه  هلأسم  نیا  دیهدب ». نم  هب  ثرا  ناونع  هب  ار  نآ  دـیاب  دـسر . یم  نم  هب  دـشاب 
اج هب  یثرا  ناربمغیپ  : » هک دش  هتفگ  ناشیا  باوج  رد  دـندرک  ثرا  ياعدا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  یتقو  دوب . تواضق  تموکح و 

!« دوش فرصم  ادخ  هار  رد  دیاب  مه  ناشلاوما  دنورب  ایند  زا  ناربمغیپ  یتقو  تسا . يداع  مدرم  يارب  ثرا  نوناق  دنراذگ . یمن 

! نآرق فالخ  رب  یثیدح  لعج 

ترضح دندز و  يا  هدرپ  دجسم  رد  دندرب . فیرشت  دجسم  هب  یلبق  نالعا  اب  هیکدف  هبطخ  داریا  يارب  ترـضح  هک  دوب  لئاسم  نیا  زا  سپ 
لالدتسا منک  ضرع  مهاوخ  یم  هسلج  نیا  رد  هک  ار  هیکدف  هبطخ  زا  شخب  نآ  دندرک . اشنا  ار  هبطخ  نیا  دندرب و  فیرـشت  هدرپ  تشپ  هب 

رب اعدا  نیا  هک  دننک  تباث  دنهاوخ  یم  ترـضح  دـنراذگ . یمن  یثرا  ناربمغیپ  هک  تساعدا  نیا  نالطب  رب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
يارب ترـضح  مرب »!؟ یمن  ثرا  مردـپ  زا  نم  دـییوگ  یم  لیلد  هچ  هب  دـنیامرف « : یم  هفیلخ  دوخ  هب  باطخ  ترـضح  تسا . نآرق  فالخ 

رد تقد  اـب  دراد . موصعم  تیـصخش  نیا  راوگرزب و  نیا  رظن  قمع  لالدتـسا و  توـق  زا  ناـشن  هک  دـننک  یم  رکذ  ار  هجو  دـنچ  اـعدا  نیا 
؛ اََنل َْثرِإ  َال  ْنَأ  َنوُمُعَْزت  َنْآلا  ُُمْتنَأ  َو  دـنیامرف : یم  ترـضح  دوش . یم  مولعم  رتهب  تاـشیامرف  نیا  ناـیب  ياـضف  فیرـش  هبطخ  نیا  تاراـبع 

ارچ سپ  دسر . یم  ثرا  هب  نم  هب  ناشیا  زا  دعب  هدوب و  شدوخ  لام  لاح  ره  هب  دشاب ، هدیـشخبن  نم  هب  ار  كدـف  ربمایپ  هک  ضرف  هب  ینعی 
دـینک و مکح  تیلهاج  نارود  تواضق  ساسا  رب  دـیهاوخ  یم  ایآ  َنوُْغبَت ؛ ِۀَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَفَأ  میرادـن !؟ یثرا  ام  نونکا  هک  دـینک  یم  نامگ 

ياهزارف رد  تسا .  1 نآرق تایآ  زا  یـسابتقا  ترابع  نیا  َنُوِنقُوی ؛ ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  درب !؟ یمن  ثرا  ردپ  زا  رتخد  دییوگب :
دنهاوخ یم  ترـضح  اج  نیا  رد  تسانعمرپ . هدنبوک و  اه  سابتقا  نیا  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  سابتقا  نآرق  تایآ  زا  هبطخ ، نیا  فلتخم 

مکح نیا  مالـسا  تسا و  تیلهاج  نارود  ِمکح  نیا  هک  دینادب  دیاب  مرب ، یمن  ثرا  مردپ  زا  مرتخد ، نوچ  نم  دییوگ : یم  رگا  : » دـنیامرفب
ای یتسه  ربمغیپ  رتخد  وت  میناد  یمن  ام  : » دییوگب تسا  نکمم  هتنبا ؛ ینأ  ۀیحاضلا  سمـشلاک  مکل  یلجت  یلب  نوملعت !؟ الفأ  درک ». خسن  ار 

دمع یلعفأ  درادن . ییانبم  مه  لامتحا  نیا  سپ  مربمغیپ . رتخد  نم  هک  تسا  نشور  ناتیارب  زور  مین  باتفآ  لثم  دیناد !؟ یمن  اعقاو  ایآ  هن »!
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: تفگ هفیلخ  هک  تسا  هدـمآ  یخیرات  بتک  رد  مه  تنـس و  لها  ییاور  ياه  باتک  رد  مه  مکروهظ ؛ ءارو  هومتذـبن  هللا و  باـتک  متکرت 
ام زا  هچره  میراذگ . یمن  اج  هب  یثرا  ناربمغیپ ، ام  ۀقدص ؛ هانکرت  ام  ثرونال  ءایبنالا  رشاعم  نحن  دومرف : هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  مدوخ  نم  »

ربمغیپ رگم  تسا . نآرق  فالخ  رب  لقن  نیا  دنیامرف : یم  ترـضح  دراد . هراشا  اعدا  نیا  هب  هبطخ  زارف  نیا  دیاش  تسا ». هقدص  دنامب  یقاب 
ُناَْمیَلُـس َِثرََوو  : » لوقی ذإ  دـینک . یم  تواـضق  نآرق  فـالخرب  دـیتخادنا و  رـس  تشپ  ار  ادـخ  باـتک  دـنز !؟ یم  فرح  نآرق  فـالخرب 

اج هب  ثرا  ناربمغیپ  دییوگ : یم  هنوگچ  سپ  دوبن !؟ ربمغیپ  دوواد  رگم  درب ». ثرا  دوواد  زا  نامیلـس  : » دیامرف یم  نآرق  هکارچ   2 ؛» َدُوواَد
زا مه  ایرکز   3 ؛» بوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف   » لاق ذإ  ایرکز  نب  ییحی  ربخ  نم  صتقا  امیف  لاق  و  دنراذگ ؟ یمن 

و دوبن !؟ ربمغیپ  ایرکز  رگم  دشاب ». بوقعی  لآ  ثراو  نم و  ثراو  هک  هدـب  نم  هب  يدـنزرف  ایادـخ ! : » هک درک  تساوخرد  نینچ  نیا  ادـخ 
دنراذـگ یم  اج  هب  ثرا  مه  ناربمغیپ  : » دـییوگب هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا   4 ؛» هَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  َیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماَحْرَألا  ْاُولْوُأَو  : » لاق

و تسا ؟ رت  کیدزن  ربمغیپ  هب  نم  زا  یـسک  هچ  تسا ، نینچ  رگا  دسر ». یمن  ثرا  مود  هب  تسه  لوا  هقبط  ات  دـنراد و  یتاقبط  نیثراو  اما 
یَلَع اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَأـْلا  َو  ِْنیَدـِلاْوِلل  ُۀَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  : » لاـق 5 و  ؛» ِْنیَیَثنُألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدَالْوَأ  ِیف  ُهّللا  ُمُکیِـصُوی  : » لاـق

هب ثرا  نوناق  نیا ، زا  دعب  دننک . تیـصو  ناشنادنزرف  يارب  مدرم  هک  دوب  هدـش  شرافـس  دوش  غالبا  ثرا  نوناق  هک  نیا  زا  لبق   6 ؛» َنیِقَّتُْملا
و دشاب .» نم  ندرب  ثرا  عنام  ات  تسین  رت  کیدزن  ربمغیپ  هب  نم  زا  یـسک  : » هک دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترـضح  دـش . غالبا  یمازلا  تروص 

یم ثرا  اـیبنا  نآرق ، رظن  زا  هک  نیا  اـب  : » دـییوگب رگا  اـهنم ؛ یبأ  جرخأ  ۀـیآب  هللا  مکّـصخفأ  یبأ  نم  ثرإ  ـال  یل و  ةوـظح  ـال  نأ  مـتمعز 
لماش دراد و  صاصتخا  امـش  هب  ثرا  تایآ  ینعی  يرب »! یمن  ثرا  تردپ  زا  وت  اما  هدـماین  مه  یخـسان  نآرق  ِمکح  نیا  يارب  دـنراذگ و 
مدرم يارب  ربمغیپ و  يارب  یقوقح  ماکحا  دندرک . یمن  ءانثتـسا  ار  ربمایپ  کی  چیه  دش  تئارق  هک  یتایآ  هک  یلاح  رد  دوش ! یمن  نم  ردـپ 

يدراوم نینچ  ریغ  رد  اما  تسوت . صوصخم  مکح  نیا  هک  دنک  حیرـصت  نآرق  دشاب و  هدـش  انثتـسا  هک  یـصاخ  دراوم  رگم  تسا  ناسکی 
لامتحا ةدـحاو ؛ ۀـلم  لهأ  نم  یبأ  انأ و  تسل  وأ  ناثراوتی  نیتلم ال  لهأ  نإ  نولوقت  له  مأ  تسا . کیرـش  ادـخ  ماکحا  رد  مدرم  اب  ربمغیپ 

: دییوگ یم  ای  مرادن !؟ ار  مردپ  نید  نم  ایآ  دـشاب ». شثروم  نید  لها  هک  درب  یم  ثرا  یتروص  رد  ثراو  : » دـییوگب هک  تسا  نیا  رگید 
دوب هدش  رفاک  دترم و  شثراو  دوب و  ناملـسم  ثروم  الثم  رگا  ینعی  دنرب ؛ یمن  ثرا  رگیدمه  زا  الـصا  دنـشاب  تلم  ود  لها  یناسک  رگا  »

مه لامتحا  نیا  سپ  میتسین !؟ نید  کـی  لـها  مردـپ  نم و  رگم  ما !؟ هدـش  جراـخ  مالـسا  زا  نم  دـییوگ  یم  اـیآ  دـنرب ». یمن  ثرا  رگید 
يانعم تایآ  نیا  : » دـییوگب هک  دـنام  یم  یقاب  لاـمتحا  نیا  یمع ؛ نبا  یبأ و  نم  همومع  نآرقلا و  صوصخب  ملعأ  متنأ  ما  درادـن . یهجو 
یضعب رد  دیناد . یم  رتهب  یلع  مرهوش  زا  مردپ و  زا  ار  نآرق  صاخ  ماع و  امـش  و  دنک »! یم  قرف  ام  تئارق  اب  امـش  تئارق  دراد و  يرگید 

مار ار  رتش  دنهاوخ  یم  یتقو  كرـشح ؛ موی  كاقلت  ۀـلوحرم  همومزم  ۀـموطخم  اهکنودـف  دـنیامرف : یم  بلاطم  نیا  همادا  رد  اه  هخـسن  زا 
ینیب رد  هک  يرتش  هب  ماطخ و  دنا  هتخادنا  رتش  ینیب  رد  هک  يزیچ  هب  دندنب . یم  نآ  هب  ار  شراسفا  دنزادنا و  یم  شا  ینیب  رد  يزیچ  دننک 

هک يرتش  هب  دـنیوگ . ماـمز  شراـسفا  هب  هلوحرم و  تسا  لـحر  يراوس و  هداـمآ  هک  يرتـش  هب  دـنیوگ . هموطخم  دـنا  هتخادـنا  ماـطخ  شا 
هدامآ هک  ریگب  ار  تفالخ  رتش  نیا  دنیامرف : یم  هفیلخ  هب  باطخ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دنیوگ . یم  همومزم  تسا  هدامآ  شراسفا 

نم قح  لاعتم  يادخ  هک  يزور  ات  زاتب  ریگب و  تسا . هدامآ  شزاهج  تتـسد و  رد  شراسفا  يرادـن . یمحازم  چـیه  رگید  تسا و  يراوس 
. دریگب امش  زا  ار 

تمایق هب  رادید  هدعو 

میعزلا و  مهد . یم  رارق  امـش  مدوخ و  نیب  رواد  ار  ادـخ  رگید  نم  هللا ؛ مکحلا  معنف  دـنیامرف : یم  ترـضح  دـسر  یم  هک  اج  نیا  هب  نخس 
و ۀمایقلا ؛ دـعوملا  و  دـنک . اوعد  هماقا  نم  فرط  زا  دـشاب و  نم  عفادـم  هک  مهد  یم  رارق  مدوخ  لیفک  نایرج  نیا  رد  ار  مردـپ  و  دـمحم ؛

زور دنیامرف : یم  تسا . نآرق  تایآ  زا  سابتقا  زین  ریبعت  نیا  »7 ؛ نولطبملا رسخی   » ۀعاسلا دنع  و  دتفیب . بقع  تمایق  زور  ات  رگید  مهاگداد 

 ( هسلج  55 هیکدف (  هبطخ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 211زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامیـشپ اما  دـش  دـیهاوخ  نامیـشپ  زور  نآ  و  نومدـنت ؛ ذإ  مکعفنی  و ال  دـننک . یم  نایز  دـندرک  باختنا  ار  لطاب  هار  هک  یناسک  تمایق 
سابتقا زین  اج  نیا   9« ٌمیقٌم ٌباذَع  هیلَع  ُّلِحَی  َو  هیِزُخی  ٌباذَع  هِیتأَی  نَم   » 8« َنوُمَلعَت فوَس  َو  ٌّرقَتسُم  ٍأَبَن  ِّلُِکل   » و داد . دهاوخن  امـش  هب  يدوس 

دهاوخ یمئاد  باذـع  یـسک  هچ  دوش و  یم  اوسر  یـسک  هچ  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  دـنیامرف : یم  ترـضح  تسا . نآرق  تایآ  زا 
دهاوخ مکح  امش  هیلع  ادخ  تمایق  زور  رد  دیوش و  یم  عقاو  هیآ  نیا  لومشم  امش  هک  نیا  هب  دننک  یم  دیدهت  ار  اه  نآ  ترـضح  تشاد .

. دش دیهاوخ  التبم  يدبا  باذع  هب  درک و 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  یلصا  فده 

کی یتح  دنرادن و  ار  ماقم  نیا  تیحالص  اه  نیا  هک  دوش  تابثا  مدرم  يارب  هک  تسا  نیا  يارب  اه  نیا  همه  هک  منک  یم  دیکأت  رگید  راب 
رد دنناد  یمن  هک  یلاح  رد  دنـشاب  ربمغیپ  نیـشناج  دنهاوخ  یم  هنوگچ  اه  نیا  دنهدب . ماجنا  نآرق  ساسارب  دـنناوت  یمن  ار  هداس  تواضق 

تیحالـص هک  دینک  باختنا  ار  یـسک  دیاب  مک  تسد  دینک  باختنا  نیـشناج  دـیتساوخ  یم  رگا  تساوخ !؟ هنیب  دـیاب  یـسک  هچ  زا  اوعد ،
نآ ایآ  دنمهفب  دنهاوخب  هک  یناسک  لاس  زا 1400  دعب  زورما  هک  دوب  نیا  يارب  اه  هجاحم  اه و  يزوسلد  نیا  هدمع  دشاب . هتـشاد  يرتشیب 
لت کی  مهیلع ، هللا  مالـس  نیموصعم  تارـضح  يارب  هنرگ  دنـشاب و  هتـشاد  صیخـشت  يارب  یهار  دوبن ، اـی  دوب  یتسرد  باـختنا  باـختنا ،

. دنتسین لئاق  یئاهب  ایند  لام  يارب  دنا و  يواسم  الط  هوک  کی  اب  رتسکاخ 

تسب ار  قح  هار  دیابن 

هتشاد هناهاوخریخ  هنامیمص و  هناتسود و  راتفر  ننست  لها  ناردارب  هب  تبـسن  هک  میناد  یم  نامدوخ  هفیظو  هک  لاح  نیع  رد  ام  لاح  ره  هب 
شالت دـیاب  هک  تسا  نیا  میراد  ناملـسم  ناردارب  همه  يارب  ام  هک  ییاـه  یهاوخریخ  هلمج  زا  هک  میتسین  لـفاغ  مه  هلأـسم  نیا  زا  میـشاب 
یملاس ياضف  دیاب  درک . هعجارم  طوبرم  كرادم  هب  نآ  لح  يارب  تسه  يرظن  فالتخا  رگا  دـشاب و  زاب  هشیمه  قح  صیخـشت  هار  مینک 

نیا اب  هک  دندوب  ربمغیپ  نادناخ  زا  یناسک  دهد . صیخـشت  دناوتب  دهد  صیخـشت  ار  قح  دهاوخب  هک  ره  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  ثحب  يارب 
نیا میراذگن  ام  رگا  دنک . یسررب  ار  كرادم  دانسا و  دیاب  تسا  یـسک  هچ  اب  قح  دنادب  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  دندوب . فلاخم  اه  شور 

نیمه هک  دمآ  داوخ  يزور  میا و  هدرک  دودسم  ار  قح  صیخـشت  هار  ام  عقاو  رد  دننک  رکف  شا  هرابرد  ات  دـسرب  مدرم  شوگ  هب  كرادـم 
ام میدـنام ». یمن  هارمگ  ام  دـیدوب  هدرک  نایب  ار  قیاقح  نیا  امـش  رگا  : » دـنیوگب دـننک و  تیاکـش  ام  هیلع  ادـخ  شیپ  ننـست  لها  ناردارب 

تموصخ و شنت و  زا  يریگولج  نیع  رد  نیملـسم و  فیاوط  همه  اـب  یهاوخریخ  تیمیمـص و  یتسود و  ظـفح  نیع  رد  هک  میراد  هفیظو 
. دیامرفب تمحرم  ار  قح  نتخانش  قیفوت  ام  همه  هب  لاعتم  يادخ  میراودیما  میراذگب . زاب  ار  قیقحت  هار  ناناملسم ، نیب  ینمشد 

اه تشون  یپ 
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هتشذگ ثحابم  هدیکچ 

همدقم

ارهز ترـضح  هبطخ  ام  ثحب  عوضوم  میـشاب . نازیزع  تمدخ  ینارون  لفحم  نیا  رد  میدـش  قفوم  دومرف و  تیانع  دـنوادخ  هک  هللادـمحلا 
ثحب هتشذگ  ددعتم  تاسلج  یط  رد  هک  میشاب  هتشاد  هبطخ  زا  یشخب  رب  يرورم  دیدج  لاس  زاغآ  رد  دراد  ترورض  تساهیلع . هللا  مالس 
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اب ینید ، ناملاع  ءایلوا و  ءایبنا ، ياه  هبطخ  مهلأ . ام  یلع  رکـشلا  هل  معنأ و  ام  یلع  دمحلا هللا  دش : یم  عورـش  هلمج  نیا  اب  هبطخ  نیا  دـش .
ياشنا فده  اب  دنوش  یم  رکذ  هبطخ  يادـتبا  رد  هک  لاعتم  دـنوادخ  ياه  تمعن  فاصوا و  زا  کی  ره  یلو  دوش ؛ یم  عورـش  ادـخ  دـمح 

ار ییاه  تمکح  زا  یخرب  ناوت  یم  اه  نآ  هب  هجوت  اـب  هک  هدـش  رکذ  یـصاخ  فاـصوا  مه  كراـبم  هبطخ  نیا  رد  دـنراد . بساـنت  هبطخ 
هب رتـشیب  دوش  یم  ثعاـب  اـه  رکذ آ ن  مک  تسد  تسا . هتفهن  كراـبم  هبطخ  نیا  فـلتخم  ياـهزارف  میظنت  یگنوـگچ  رد  هک  دز  سدـح 

. میربب یپ  مالک  ياشنا  فده  تیمها و 

تیرشب هب  تمدخ  نیرت  گرزب 

. دنا نید  ساسا  عقاو  رد  هک  هدمآ  مه  لابند  هب  داعم  توبن و  دیحوت ، ینعی  یـساسا  بلطم  هس  یهلا  ساپـس  دمح و  اب  هارمه  هبطخ  نیا  رد 
ناسنا تداعس  رد  یساسا  یتایح و  شقن  دیحوت  تسا . هدش  هداد  تداهش  لاعتم  يادخ  تینادحو  هب  یـصاخ ، کبـس  هب  هبطخ  يادتبا  رد 

هب ار  تداعس  لماع  نیرت  یلصا  لاعتم  يادخ  هک  تسا  تمعن  نیا  رکش  تمعن و  نیا  هب  فارتعا  عقاو  رد  دیحوت  هب  نداد  تداهـش  دراد و 
اب هلأسم  نیا  هب  مامتها  دراد . ینوئـش  بتارم و  مه  دـیحوت  هتبلا  تسا . هدـیاف  یب  روما  ریاـس  دـشابن  نیا  رگا  هک  تسا  هدومرف  تمحرم  اـم 
رب دیکات  فاصوا و  نیا  رکذ  یلو  هل ». کیرشال  هدحو  هللاالا  نادهشا ال  : » دنیوگب دنتـسناوت  یم  ترـضح  تسین . بسانت  یب  هبطخ  فده 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مردـپ  هک  يراک  هک  بلطم  نیا  يارب  تسا  يا  همدـقم  تسا  ینتبم  داقتعا  نیا  رب  ناسنا  تداعـس  هک  نیا 
اب درک  وا  هک  يراک  دوب . میظع  يداینب و  رایسب  يراک  داد  تاجن  اه  یتسپ  تلالض و  كرش ، زا  ار  اه  نآ  داد و  ماجنا  یناسنا  هعماج  يارب 

تداعـس يارب  لماع  نیرت  یـساسا  هک  تشاذگ  ناشرایتخا  رد  درک و  لذب  هعماج  هب  ار  يزیچ  هکارچ  تسین ؛ هسیاقم  لباق  سک  چیه  راک 
ناملسم و تلم  صوصخ  هب  یناسنا و  هعماج  قح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  یتمدخ  سپ  تسا . تمایق  زور  ات  اه  ناسنا  همه 

نیا داد . ناشتاجن  تلالـض  كرـش و  زا  درک و  انـشآ  دـیحوت  اب  ار  اه  نآ  هک  دوب  نیا  داد  ماجنا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ناـبطاخم 
بطاخم یتقو  دوش و  یم  نشور  دیحوت  تیمها  همدقم  نیا  اب  تسا . ناشراوگرزب  ردپ  تامدخ  شزرا  نایب  يارب  يا  همدقم  هبطخ  تمسق 

هب تداهـش  ِنمـض  رد  دوش . یم  ناـشیا  تاـمحز  تیمها  شزرا و  هجوتم  هداد  ماـجنا  تیرـشب  يارب  یتمدـخ  نینچ  ربـمغیپ  هک  دـمهف  یم 
تمعن اه  ناسنا  هب  لاعتم  يادخ  هک  انعم  نیا  هب  یهلا  ینیوکت  تیبوبر  یکی  تسا ؛ هدش  هیکت  یهلا  فاصوا  زا  تفـص  ود  يور  رب  دیحوت 

یم عفتنم  نآ  زا  اـه  ناـسنا  ددرگ و  یمرب  ینیوکت  روما  هب  هک  هچنآ  همه  تسا . هدومرف  تیاـنع  ار  دوـجو  مزاوـل  دوـجو و  تمعن  تاـیح ،
نیا تسا . ناـسنا  فارطا  طـیحم  رد  تاـیح  دـشر و  بساـنم  طیارـش  ندرک  مهارف  معن  نیا  هلمج  زا  دریگ . یم  رارق  هتـسد  نـیا  رد  دـنوش 

هچ نآ  تسا . ناـسنا  تیادـه  یعیرـشت و  تیبوبر  دـیامن  یم  رت  مهم  هچنآ  ناـسنا  هراـبرد  اـما  دوش . یم  تادوـجوم  همه  لـماش  تیبوـبر 
تبسانم نیمه  هب  تسا . هدش  هئارا  ایبنا  هلیسو  هب  ًاتدمع  هک  تسا  یگدنز  حیحص  هار  نتفای  دوش  یم  ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعس  بجوم 

هللا یلص  متاخ  ربمغیپ  صوصخ  هب  ایبنا  تمعن  تمظع  هب  ماقم  نیا  رد  دنوش و  یم  لقتنم  تلاسر  هب  تداهش  هب  دیحوت  هب  تداهـش  زا  دعب 
يارب دنناسرب و  ماجنا  هب  ار  یهلا  تلاسر  نیا  ات  دندش  لمحتم  مرکا  ربمغیپ  هک  دـننک  یم  هراشا  یتامحز  هب  دـنیامرف . یم  هراشا  هلآو  هیلع 

دوب هدومرفن  ثوعبم  ار  متاخ  ربمغیپ  صوصخ  هب  ار و  ایبنا  لاعتم  يادـخ  رگا  دنـشخبب . تینیع  ار  یهلا  یعیرـشت  تیبوبر  نیا  ناـهج  مدرم 
رت تسپ  یهاگ  تاناویح و  فیدر  رد  اه  ناسنا  تمعن ، نیا  تیاده و  نیا  دوبن  رگا  دنسانشب . ار  یگدنز  حیحـص  هار  دنتـسناوت  یمن  مدرم 
هب  1. ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماَْعنَألاَک  َِکئ  ـ َلْوُأ دنرت ؛ تسپ  نایاپراهچ  زا  اه  ناسنا  یخرب  هک  دیوگ  یم  اتحارـص  نآرق  دنتفرگ . یم  رارق  تاناویح  زا 

دهد یم  تاجن  تسپ  هبترم  نیا  زا  ار  ناسنا  هچ  نآ   2. ْاوُرَفَک َنیِذَّلا  ِهّللا  َدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  تسا ؛ هدبنج  نیرت  تسپ  رفاک  نآرق ، حیرصت 
ترـضح طسوت  تاکن  نیا  يروآداـی  تسا . ناـشیا  میلاـعت  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولـص  مرکا  ربمغیپ  صوصخ  هب  اـیبنا و  سدـقم  دوجو 

نآ ندرگ  رب  یمیظع  قح  هچ  ادخ  لوسر  هک  دنمهفب  دـنوش و  ناشیا  ردـپ  تامحز  هجوتم  مدرم  هک  دوش  یم  ثعاب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
فدـه اب  زاب  دراد  اه  یهارمگ  زا  اه  نآ  تاجن  مدرم و  تیادـه  رد  ناشیا  تامحز  هک  يریثات  مرکا و  لوسر  فاصوا  رکذ  سپ  دراد . اه 
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رب هک  دوب  وا  دوب . نم  ردپ  هدرک  ار  اهراک  نیا  هک  یـسک  نآ  : » دیوگب دعب  ات  دـیامرف  یم  رکذ  ار  هتکن  نیا  ترـضح  تسا . بسانتم  هبطخ 
لاعتم دنوادخ  داد  ماجنا  ار  شیوخ  تلاسر  مردپ  هک  نیا  زا  سپ  : » دیامرف یم  سپـس  متـسه ». وا  رتخد  اهنت  نم  تشاد و  ار  قح  نیا  امش 

.« درب شدوخ  فرط  هب  ار  وا  داد و  حیجرت  وا  يارب  ایند  نیا  رد  ندنام  رب  ار  یهلا  برقم  ناگتشرف  فص  رد  شدوخ و  راوج  رد  وا  روضح 
تنـس اما  دهد  یم  تاجن  یهارمگ  زا  دنک و  یم  تیادـه  ار  اه  ناسنا  ایبنا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هچرگ  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  زارف  نیا 

نیا یگدنز  طیارش  تسا و  رگید  ياه  ناسنا  لثم  یناسنا  مه  ربمغیپ  دشاب . مدرم  نایم  رد  دبالا  یلا  یبن  کی  هک  تسین  نیا  یهلا  ینیوکت 
مدرم هب  ار  نآ  دـیاب  دراد و  یهلا  مایپ  کی  وا  تسا . هتفرگ  رارق  ماـمتها  دـیکأت و  دروم  نآرق  رد  بلطم  نیا  تسا . مکاـح  مه  وا  رب  ملاـع 

دننک یم  هراشا  مه  بلطم  نیا  هب  قوف  تاکن  نمض  رد  دنراد . ار  یهلا  مایپ  ظفح  تیلوئـسم  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  دعب  هلحرم  رد  دناسرب .
رادشه اه  نآ  هب  دندرک و  هبنتم  مه  ناشیاهراک  يدـبا  جـیاتن  هب  ار  اه  نآ  مدرم ، هب  تواقـش  تداعـس و  هار  نداد  ناشن  اب  مرکا  ربمغیپ  هک 

يارب يا  همدقم  امـش  هاتوک  رمع  نیا  دوش . مامت  زیچ  همه  نآ ، نتفای  نایاپ  اب  هک  تسین  ایند  هاتوک  زور  دنچ  نیا  طقف  یگدـنز  هک  دـنداد 
اب بسانتم  هک  یصاخ  فاصوا  رکذ  اب  داعم  توبن و  دیحوت ، لصا  هس  نآ  اج  نیا  ات  تسا . يدبا  یتخبدب  ای  يدبا  یتخبشوخ  ندش  مهارف 

. دش ریرقت  دشاب  هبطخ  نیا  فده 

هقرفت عنام  تلم و  مظان  تیالو ،

نیا دنهد . یم  همادا  ار  هبطخ  اه  نآ  نداد  رارق  بطاخم  اب  دننادرگ و  یمرب  مدرم  يوس  هب  ار  نخـس  يور  دـسر  یم  اج  نیا  هب  مالک  یتقو 
هب اج  نیا  زا  ملکتم  هک  دـمهف  یم  بطاخم  دوش و  یم  بطاخم  هجوت  بلج  بجوم  تسا و  تغالب  لـماوع  زا  دوخ  مـالک  رد  رییغت  هوحن 

ییاه تمحز  هچ  امش  تیاده  ادخ و  نید  جیورت  يارب  نم  ردپ  دیناد  یم  امش  مدرم ! : » دنیامرف یم  ترضح  دراد . وا  اب  یصاخ  نخس  دعب 
شریذپ يارب  یفطاع  هنیمز  مه  دنروآرد و  تلفغ  زا  ار  مدرم  مه  دننک  یم  یعس  ادخ  لوسر  تایصوصخ  يروآدای  اب  ترـضح  دیـشک »؟

رب نتـشاذگ  ریثأـت  يارب  ناوـت  یم  هک  تسا  ییاـه  شور  زا  تسا و  تغـالب  هوـجو  زا  زین  شور  نـیا  دـننک . داـجیا  بطاـخم  رد  ار  مـالک 
نید نآرق و  ینعی  ربمغیپ  ثاریم  هک  تسامش  تبون  نونکا  : » هک دنهد  رکذت  اه  نآ  هب  دنهاوخ  یم  ترضح  درک . هدافتـسا  نآ  زا  نارگید 

مه زارف  نیا  دـنیامرف . یم  یهلا  تاعیرـشت  هفـسلف  ماکحا و  ياه  تمکح  زا  یـضعب  هب  يا  هراشا  تبـسانم  نیا  هب  دـینک ». ظفح  ار  مالـسا 
یم تاکز و ...  زامن ، عیرشت  تمکح  هب  هراشا  نمـض  رد  ترـضح  تسا . رثؤم  هبطخ  نیا  زا  يریگ  هجیتن  رد  زاب  هک  تسا  يا  هتکن  لماح 

زا تعاطا  بوجو  مه  ماکحا  زا  یکی  تشاد . یحلاصم  مادـک  ره  یهلا  ماکحا  ۀـقرفلا . نم  انامأ  انتمامإ  ۀـلملل و  اماظن  اـنتعاط  و  : » دـنیامرف
ندیـشخب و ماـظن  نآ  دوش و  شوـمارف  دـیابن  هک  دراد  یمهم  تمکح  مه  نیا  ؛3  ْمُکنِم ِْرمَـألا  ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  ْاوُعیِطَأَو  َهّللا  ْاوُعیِطَأ  تساـم ؛

دهدب لامتحا  یسک  رگا  تشاد ». دهاوخن  یناماس  مالسا  دشابن  ام  تماما  رگا  تسا . مالسا  سدقم  نییآ  ینعی  مالسا  تلم  هب  نداد  ناماس 
يارب هعومجم  نیا  رکذ  ینعی  تسا . هدادـن  يدـیعب  لامتحا  دوب  تماـما  هلأـسم  هاـگیاج  نییعت  يارب  يا  همدـقم  مه  ماـکحا  ریاـس  رکذ  هک 

هب مرکا  ربمغیپ  ار  تناما  نیا  دومرف و  لزان  امش  يارب  ار  نید  نیا  لاعتم  يادخ  : » هک تسا  نیا  ترـضح  نخـس  تسا . رـصنع  نیا  تخانش 
، زارف نیا  رخآ  رد  تاکن و  نیا  رکذ  زا  دعب  تهج  نیا  زا  دینک ». ظفح  حیحص  وحن  هب  ار  تناما  نیا  هک  تسا  نیا  امـش  هفیظو  درپس . امش 

يراگنا لهس  تیلوئسم  نیا  ماجنا  رد  رگا  هک  دینادب  تسامش  شود  هب  تیلوئسم  نیا  هک  لاح  ینعی  دیامرف . یم  شرافـس  اوقت  هب  ار  مدرم 
نییآ دیبایب و  ار  تداعس  هار  دیناوتب  هک  دوب  نیا  فده  تفر . دهاوخ  نیب  زا  یهلا  فده  نآ  مردپ و  تامحز  دیـشاب  هتـشادن  اوقت  دینک و 
یقاب یمالسا  رگید  لسن ، کی  تشذگ  زا  دعب  دینکن ، تیاعر  ار  لئاسم  نیا  امش  رگا  دوش . امرف  مکح  امـش  نایم  رد  مالـسا  شخب  تایح 

یم رارق  باطخ  دروم  ار  مدرم  رگید  راب  دـننک  هدـنز  مدرم  نهذ  رد  طاـبترا  نیمه  رد  ار  يرگید  هتکن  هک  نیا  يارب  ترـضح  دـنام . یمن 
مردپ هک  دینادب  دیاب  مه  ار  نیا  دش ، لمحتم  امـش  تیاده  يارب  ار  یناوارف  تامحز  مردـپ  متفگ  نم  رگا  : » هک تسا  نیا  هتکن  نآ  دـنهد .

یم يرای  وا  زا  مرکا  ربمغیپ  دمآ  یم  شیپ  یلکشم  ره  دوب و  مردپ  رای  تالکشم  همه  رد  هک  یـسک  نآ  دادن . ماجنا  ار  راک  نیا  ییاهنت  هب 
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نویدـم هک  هنوگ  ناـمه  سپ  دیـسر . یمن  ناـماس  هب  مالـسا  راـک  دوبن  یلع  رگا  هک  دـیناد  یم  دوخ  امـش  دوب . یلع  میومعرـسپ  تساوـخ 
شالت نید  نیا  رارقتسا  يارب  هکارچ  دیتسه  مه  مرهوش  نویدم  دناسر ، امش  هب  درک و  تفایرد  ادخ  زا  ار  یحو  هک  نیا  رطاخ  هب  دیربمغیپ 

اما دیدرک . شـشوک  نآ  يرای  يارب  دعب  دیتفریذپ و  ار  مالـسا  ادتبا  ربمغیپ  تایح  نامز  رد  مه  امـش  : » دـیامرف یم  ترـضح  سپـس  درک ».
دوخ هاگ  یفخم  زا  ار  شرس  دوب  هدرک  نیمک  هک  ناطیش  ماگنه  نیا  رد  دیتفر . طاطحنا  هب  ور  دیدش و  لفاغ  تفر  ایند  زا  مردپ  هک  نیمه 
هتکن نیا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دیتسه ». ندش  هارمگ  هدامآ  امش  دید  تسا . هنوگچ  امـش  هعماج  عضو  دنیبب  ات  دروآ  نوریب  یناهنپ 

زاس هنیمز  هتکن  نیا  میداد . حیضوت  ار  نآ  دوب  تصرف  هک  يا  هزادنا  هب  نامدوخ و  مهف  دح  رد  هک  دنا  هدومرف  نایب  ابیز  هنابیدا و  یلیخ  ار 
باوخ ینادان و  تلفغ ، رثا  رد  نیا  دش و  مهارف  مالسا  ریسم  زا  فارحنا  هنیمز  مردپ ، تلحر  زور  نامه  زا  : » هک تسا  بلطم  نیا  هب  هراشا 

نیا هرابرد  بسانم  تصرف  رد  تسا  مزال  درک ». فرحنم  حیحص  ریسم  زا  ار  امش  درک و  ادیپ  طلست  امش  رب  ناطیش  هک  دوب  امـش  یگدولآ 
هزاـنج زوـنه  هک  ربـمغیپ  تلحر  زور  ناـمه  رد  دـندوب ، هدرک  لـمحت  ار  یتخـس  همه  نآ  هـک  یمدرم  هنوـگچ  هـک  مـینک  تبحـص  هلأـسم 

نیع رد  هنوگامعم و  ضماغ ، يا  هلأسم  نیا  اعقاو  دندرک !؟ شومارف  ار  هللا  لوسر  اب  دوخ  دهع  دوب  هدشن  هتشادرب  نیمز  يور  زا  شترضح 
تکرح هب  حیحـص  هار  رد  ام  یتقو  دیآ . شیپ  مه  ام  يارب  نآ  زا  یبتارم  دیاش  تسین . اه  نآ  هب  رـصحنم  ناحتما  نیا  تسا . هدنزومآ  لاح 

دیابن اما  میتخانش . ار  حیحـص  هار  ات  داد  رارق  ام  هار  رـس  رب  هنازرف  يربهر  دومرف و  تیاده  ار  ام  تشاذگ و  تنم  ام  رب  دنوادخ  میدمآرد ،
رطخ ضرعم  رد  دـشک  یم  سفن  ایند  نیا  رد  تسا و  هدـنز  ات  ناسنا  تسا ! هدـش  نیمـضت  اـم  تداعـس  رگید  مینک  ناـمگ  میوش و  رورغم 

رد ار  ام  دنک و  متخ  ریخ  هب  ار  نام  تبقاع  هک  میهاوخب  وا  زا  میربب و  هانپ  ادخ  هب  دیاب  همه  دوش . نئمطم  شدوخ  زا  دیابن  هاگ  چـیه  تسا .
. مینکن یهاتوک  میمهف  یم  نامدوخ  هک  يا  هزادنا  نآ  هب  لمع  رد  هک  تسا  نیا  مه  شطرش  هتبلا  دنک . ظفح  لحارم  همه 

ریذپان ناربج  ياهاطخ 

امش تلفغ  زا  تفآ ، نیا  دیدش و  تفآ  راچد  امش  مردپ  تلحر  هظحل  نامه  زا  : » هک دنیامرف  یم  هیکت  هتکن  نیا  يور  ترضح  لاح  ره  هب 
اه نآ  بتکم  ناگدـش  تیبرت  زا  یـضعب  الامتحا  نیموصعم و  تارـضح  زا  ریغ  تساطخلا . زئاج  ناسنا  هک  میناد  یم  ام  همه  دـش ». عورش 

دنک یم  يراگنا  لهس  ناسنا  یهاگ  تسا ؛ هنوگ  ود  رب  اطخ  یلک  میـسقت  کی  رد  اما  دنوش . یم  هانگ  اطخ و  هب  التبم  نارگید  شیب  مک و 
ار شیاضق  دـنک و  هبوت  اعقاو  رگا  دوشب  اضق  مه  ناـسنا  زاـمن  رگا  یتح  تسا . ناربج  لـباق  هابتـشا  نیا  اـما  دوش ؛ یم  یهابتـشا  بکترم  و 
زا صخـش  دوخ  اهنت  هن  دوش . یم  دودسم  شناربج  هار  درادـن و  تشگرب  دوش  عورـش  رگا  تاهابتـشا  یخرب  اما  دوش . یم  ناربج  دـناوخب 

رطخ نیا  هب  دـیاب  صوصخ  هب  اـه  هبلط  اـم  ور  نیا  زا  دوش . یم  مه  نارگید  یهارمگ  ثعاـب  هکلب  دوش  یم  مورحم  اـه  تمحر  تاـکرب و 
هک دـعب  تسا  نکمم  دـننک  باـختنا  مه  یطلغ  بهذـم  یتح  اـی  دـننزب و  مه  یطلغ  فرح  رگا  يداـع  دارفا  مینک . هجوت  نارگید  زا  شیب 

هارمگ ار  يرگید  يا  هدیجنسن  بلطم  ای  ههبش  ءاقلا  اب  ناسنا  رگا  اما  دننک . هبوت  دنریگ و  رارق  ادخ  تیانع  دروم  دنوش  دوخ  هابتـشا  هجوتم 
هارمگ يا  هلاـقم  یـسک  یتقو  دـنک !؟ ناربج  ار  اـطخ  نیا  دـناوت  یم  هنوگچ  تسین –  مک  شیاـه  هنومن  ناـمز  نیا  رد  هک  يراـک  درک – 

؟ درک حیحـصت  ار  فارحنا  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دـندش  هارمگ  دـندناوخ و  ار  نآ  روشک  جراخ  لـخاد و  رد  رفن  نارازه  تشون و  هدـننک 
نآ ناربج  اما  تسا  ناسآ  یلیخ  ههبش  ءاقلا  دوش . ناربج  هک  درک  ادیپ  نانیمطا  ناوت  یمن  دش  هدز  تفآ  ناسنا  نید  دش و  ادیپ  ههبش  یتقو 

ْمَُهلاَْقثَأ َُّنلِمْحََیلَو   ) دنام دهاوخ  یقاب  هدننک  فرحنم  صخش  يارب  شهانگ  دنک  ادیپ  تعـسو  فارحنا  نیا  هزادنا  ره  تسا . لکـشم  یلیخ 
تیاده صخش  دهد  ماجنا  صخـش  نآ  یبوخ  راک  ره  تمایق  زور  ات  دنک  تیاده  ار  رفن  کی  ناسنا  رگا  سکع  رب   4 (. ْمِِهلاَْقثَأ َعَّم  ًالاَْقثَأَو 
یخرب تسا ؛ مسق  ود  رب  اـهاطخ  مه  لـمع  ماـقم  رد  تسا . نینچ  نیا  داـقتعا  رکف و  ماـقم  رد  دوب . دـهاوخ  کیرـش  وا  بوخ  راـک  رد  رگ 

ار مدرم  قوقح  تمدـخ  ياج  هب  اما  دوش  هعماج  رد  يراـک  ماـجنا  لوئـسم  یـسک  رگا  دـنا . ناربج  لـباقریغ  یخرب  ناربج و  لـباق  اـهاطخ 
یصخش ینعی  میزادنا  یم  قودنص  رد  ام  هک  ییأر  درک ؟ ناربج  ار  اطخ  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دنک  ارجا  عضو و  طلغ  نوناق  دنک ، عییـضت 
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میهاوخ کیرش  صخش  نآ  لامعا  باقع  باوث و  رد  میشاب  هتـشاد  شقن  راک  نیا  رد  ردق  ره  مینادب  دیاب  مینک و  یم  طلـسم  هعماج  رب  ار 
يرکف و لئاسم  ینعی  دوش ؛ یم  طوبرم  اه  هبلط  ام  هب  هک  اهراک  هتسد  نآ  صوصخ  هب  میشاب  ساسح  یلیخ  لامعا  هنوگ  نیا  رد  دیاب  دوب .

يا ههبش  یسک  يارب  رگا  میشاب . هتشاد  تیلوئسم  ساسحا  دیاب  میسیونن . مییوگن و  دسر  یم  نامنهذ  هب  هچره  هک  میـشاب  بقارم  يداقتعا .
لکشم هلاقم  یـسک  رگا  ایآ  درک ؟ ناربج  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ؟ لوئـسم  یـسک  هچ  دش  فیعـض  شنامیا  دمآ و  شیپ  شنید  رد 

مالـس ارهز  ترـضح  ایوگ  دنوش ؟ یم  عقاو  ریثأت  تحت  نابطاخم  دسیونب  نآ  يارب  یباوج  دربب و  یپ  دوخ  ياطخ  هب  دعب  اما  دسیونب  يراد 
نیا اـب  هکلب  دـیدش  مورحم  نیتسار  يربهر  زا  دوخ  هک  دوبن  نیا  اـهنت  امـش  تلفغ  رثا  : » هک نیا  هب  دـنیامرفب  هراـشا  دـنهاوخ  یم  اـهیلع  هللا 

ریـسم زا  ار  امـش  ات  درک  هدافتـساءوس  امـش  تلفغ  زا  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  ناطیـش  دـیدرک . ضوع  ار  هعماـج  تکرح  ریـسم  تلفغ 
نیرهاطلا هلآ  دمحم و  هیلع  هللا  یلص  و  داد . میهاوخ  همادا  دعب  هسلج  رد  ار  ثحب  هللاءاش  نإ  دنک ». فرحنم  مالسا  حیحص 

اه تشون  یپ 

.13 توبکنع ،  . 4 . 59 ءاسن ،  . 3 . 55 لافنا ،  . 2 . 179 فارعا ،  . 1

دیوگ یم  نخس  راصنا  اب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

تشذگ هچنآ 

امأ یتمالظ !؟ نع  ۀنسلاو  یقح  یف  ةزیمغلا  هذه  ام  مالـسإلا ! ۀنـضحو  ۀلملا  ءاضعأو  ۀبیقنلا  رـشعم  ای  تلاقف  راصنألا ؛ وحن  اهفرطب  تمر  مث 
ةوقو لواحأ  امب  ۀقاط  مکلو  ۀلاهإ ، اذ  نالجعو  متثدحأ  ام  ناعرس  هدلو ؟» یف  ظفحی  ءرملا  : » لوقی یبأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک 

دوب و اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  فیرـش  هبطخ  نخـس ، عوضوم  هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  تاـم  نولوقتأ  لوازأو . بلطأ  اـم  یلع 
تالامک فاصوا و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلاـسر  هب  تداهـش  یهلا و  ياـنث  دـمح و  رکذ  زا  دـعب  ترـضح  هک : دـش  ضرع 

زارف کی  رد  دـننک . یم  دزـشوگ  اه  نآ  هب  ار  ناشفیاظو  دـنهد و  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  مدرم  فلتخم  تاریبعت  اب  زارف  دـنچ  رد  ناـشیا 
ناونع اب  ار  مدرم  اج  نیا  رد  ممألا ؛ یلإ  هءاغلب  مکسفنأ و  یلع  هللا  ءانمأ  هیحو و  هنید و  ۀلمحو  هیهنو  هرمأ  بصن  هللا  دابع  متنأ  دنیامرف : یم 
تناما ادخ و  نید  یحو و  نیلماح  ادخ و  یهن  رما و  ياهولبات  امش  ادخ ! ناگدنب  يا  دنیامرف : یم  دنهد و  یم  رارق  باطخ  دروم  هللادابع » »

زا دوصقم  دیناسرب ». نارگید  هب  ار  نآ  مه  دینک و  تیاعر  ار  نآ  دوخ  مه  دیراد  هیفظو  هک  هدرپس  امـش  هب  یتناما  دنوادخ  دـیتسه . وا  راد 
هک تسا  یگرزب  رایـسب  تیلوئـسم  نیا  تسا . رگید  ياه  لسن  هب  نآ  ندـناسر  مالـسا و  ماـکحا  ظـفح  رد  مدرم  تیلوئـسم  ناـیب  زارف  نیا 
هب ممألا . یلإ  هءاغلبو  مکسفنأ  یلع  هللا  ءانمأ  دنیامرف : یم  دننک و  یم  هیکت  هلأسم  نیا  يور  ترـضح  دریگ . یمن  رارق  هجوت  دروم  الومعم 
هللا اوقتاف  دـنیامرف : یم  زارف  نیا  نایاپ  رد  دـننک و  یم  نایب  ار  اه  نآ  ياه  تمکح  تناما و  نیا  ياه  لصفرـس  زا  یخرب  رکذـت  نیا  لابند 

رگید راب  زارف  نیا  رد  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  یبأو  ۀـمطاف  ینأ  اوملعا  سانلااهیا  دوش : یم  زاغآ  ترابع  نیا  اب  رگید  زارف  هتاقت . قح 
ات دـنیامن  یم  یفرعم  دـنک  قدـص  وا  رب  ساـن  ناونع  هک  سکره  يارب  ار  دوخ  دـنهد و  یم  رارق  بطاـخم  ساـنلااهیا »  » ناوـنع اـب  ار  مدرم 

: دنیامرف یم  ترـضح  دننک . یقلت  دنونـشب و  ار  نانخـس  نیا  دیاب  هنوگچ  اه  نآ  دیوگ و  یم  نخـس  هک  تسا  یـسک  هچ  دـننادب  نابطاخم 
ملاس و یندیماشآ  بآ  هک  دوب  نانچ  امش  یگدنز  عضو  داد . تاجن  ترخآ  ایند و  یتخبدب  زا  ار  امـش  هک  متـسه  یـسک  نامه  رتخد  نم  »

نیا زا  ار  امـش  هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تشذـگ . یم  یـشکردارب  یتخبدـب و  رقف ، اـب  ناـتیایند  دـیتشادن . یتسرد  ياذـغ 
نیرتهب درک و  انشآ  ادخ  اب  ار  امش  وا  دیتخانش و  یمن  ار  قح  نید  دیدوب و  تسرپ  تب  هارمگ و  امش  هک  نیا  رتالاب  داد . تاجن  اه  یتخبدب 

لثم ملاع  رد  سک  چیه  درک . ییامنهار  تیناسنا  لامک  بتارم  نیرت  یلاع  هب  ار  امـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دروآ . امـش  يارب  ار  نید 
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درک و لمحت  ار  اه  جـنر  نیرتشیب  دوب  امـش  ناـیم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتدـم  رد  درکن . تیرـشب  هب  یتمدـخ  نینچ  وا 
هب رطاخ  هدوسآ  امش  هک  یلاح  رد  هاگ  دوب . وا  روای  رای و  هشیمه  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نیا  هار  نیا  رد  دیشک و  ار  اه  یتخـس  نیرتالاب 

تدهاجم تکرب  هب  ماجنارس  تخادنا . یم  اهدژا  ناهد  رد  ار  دوخ  ادخ  نید  يرای  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  دیتخادرپ  یم  ناتدوخ  یگدنز 
لوسر فاصوا  نیا  ترضح  دیدیسر ». اهراختفا  اه و  فرـش  نیا  هب  امـش  تفای و  رارقتـسا  مالـسا  امهیلع  هللا  تاولـص  یلع  ربمغیپ و  ياه 

ات : » دنیوگب دنهاوخ  یم  همدـقم  نیا  لابند  هب  ترـضح  دـننک . یم  نایب  يرگید  هلأسم  يارب  همدـقم  ناونع  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
مردـپ تلحر  زا  دـعب  تسا ؟ هداد  خر  امـش  نایم  رد  یقافتا  هچ  وا  نتفر  اب  اما  دوب . همه  لوبق  راختفا و  دروم  لـئاسم  نیا  دوب  هدـنز  ربمغیپ 

هب ار  ربمغیپ  دهع  هک  نیا  ياج  هب  تسا . هدش  بلاغ  امش  رب  ناطیش  و  قافنلا ) ۀکسح  مکیف  رهظ   ) هدش رهاظ  امش  رد  زیمآ  قافن  تاشیارگ 
مالسا زا  یمسا  طقف  ایوگ  دیدرک . شومارف  ار  همه  دینک  تسارح  تیامح و  دوب  هدش  هدرپس  امـش  هب  هک  یتناما  زا  دیـشاب و  هتـشاد  رطاخ 

: دنیامرف یم  هدرک ، هراشا  دندش  بکترم  اه  نآ  هک  یگرزب  هابتـشا  ود  هب  دعب  دـیا ». هدرک  شومارف  ار  مالـسا  تقیقح  هدـنام و  امـش  يارب 
نیا مود  هابتشا  و  دیدرک ، وا  دهع  اب  تفلاخم  هب  عورش  امش  هک  دوب  نیمز  يور  ربمغیپ  هزانج  زونه  هک  دوب  نیا  لوا  گرزب  رایـسب  هابتـشا  »
یمن ثرا  تردپ  زا  وت  دیتفگ : نآرق  صن  فالخ  رب  دـیدرک و  بصغ  نم  زا  ار  یلاوما  دـیتفرگ . هدـیدان  ار  مالـسا  حـضاو  ماکحا  هک  دوب 

: دنیوگ یم  تفالخ  يدـصتم  هب  باطخ  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  دـنرادن »! یثراو  ناربمغیپ  هک  دـینک  یم  اعدا  يرب و 
یب اب  تکرح ، نیا  حـیبقت  رد  مدرم  خـیبوت  اب  دـعب  و  مربب »!؟ ثرا  مردـپ  زا  دـیابن  نم  يرب و  یم  ثرا  تردـپ  زا  وت  ایآ  هفاـحق ! یبا  نباـی  »

نابطاخم يارب  تخـس  یـشنزرس  يواح  ریبعت  نیا  دیربب ». دهاوخ  یم  ناتلد  اج  ره  دیریگب و  ار  هدـش  راسفا  رتش  نیا  : » دـنیوگ یم  ییانتعا 
. تسا

دهد یم  هرابود  یتصرف  راصنا  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

هدمآ ددعتم  ياه  لقن  رد  هک  روط  نامه  زارف  نیا  رد  اما  دندوب . مدرم  مومع  ترـضح ، نابطاخم  اج  نیا  ات  راصنألا ؛ وحن  اهفرطب  تمر  مث 
هب هک  مالک  ایوگ  دوش . یم  نشور  باطخ  نیا  تمکح  مالک  همادا  زا  دنهد . یم  رارق  بطاخم  ار  اه  نآ  هدرک و  راصنا  هورگ  هب  ور  تسا 

دیرادرب و دـیا  هتفرگ  ار  هچنآ  دـیدرک  تفالخ  بصغ  هک  امـش  : » دـنیوگ یم  دـننادرگ و  یمرب  يور  نیرجاهم  زا  رگید  دـسر  یم  اج  نیا 
هانپ هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  توعد  اب  هک  دندوب  اه  نآ  دنتشاد . مالـسا  ملاع  رد  یمهم  هاگیاج  کی  راصنا  دیوش ». رود  دیورب و 
هکم زا  ار  اه  نآ  هتفرگ و  ار  ناشلاوما  هکم  ناکرـشم  هک  دندوب  هراوآ  يا  هدع  نیرجاهم  دندرک . يرای  ار  مالـسا  نید  نیرجاهم ، هب  نداد 
ناکم اج و  اه  نآ  هب  هک  دندوب  هنیدم  لها  يراک . بسک و  هن  دنتـشاد و  یناکم  هن  هنیدـم  هب  ترجاهم  زا  سپ  ناشیا  دـندوب . هدرک  نوریب 

رد نینچمه  درک . رارقرب  توخا  راصنا  نیرجاهم و  نیب  یمسارم  یط  دنوادخ  نآ  زا  سپ  دندرک . کیرـش  ناشلاوما  رد  ار  اه  نآ  دنداد و 
يرهاظ بابـسا  ياضتقا  نیا  دمآ . یمنرب  نیرجاهم  زا  يراک  راصنا ، يرای  نودـب  دـندرک  لیمحت  ناناملـسم  رب  ناکرـشم  هک  ییاه  گنج 

ریت نیرخآ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  دـش  ثعاب  راصنا  یگژیو  نیا  دـش . مالـسا  جاور  بجوم  راصنا  ياه  تیامح  عقاو  رد  دوب .
تاجاجتحا تاشیامرف و  نیا  همه  ما  هدرک  ضرع  اهراب  هک  روط  نامه  دننک . رادیب  اه  نآ  هک  دننک  یعس  دننک و  راصنا  هجوتم  ار  شکرت 

هار دنوش و  دوخ  تاهابتشا  هجوتم  نامز  نآ  نارصاعم  زا  یشخب  ای  ناگدنیآ  دوش و  هتشادرب  مدرم  تیاده  هار  رد  یمدق  هک  دوب  نیا  يارب 
هچنآ ره  میتخانش . یمن  ار  ارهز  ترضح  زورما  ام  دوبن  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  رگا  نیقی ، هب  بیرق  لامتحا  هب  دنبایب . ار  قح 

زا نآ  أدبم  تسا و  ارهز  ترـضح  تاشیامرف  نیمه  تکرب  هب  دنتفای  قح  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  ناناملـسم  هک 
. دوش یم  عورش  اج  نیا 

اه مایق  یلصا  كّرحم  تاساسحا ؛
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؛ دـندرک ناشفطاوع  بلج  رد  یعـس  یتخانـش  ناور  لصا  کی  زا  هدافتـسا  اب  هدرک و  راصنا  هب  ور  نیرجاـهم  زا  يدـیماان  زا  سپ  ترـضح 
لها زا  دیاب  دنمهفب  هکلب  دننک  بلج  ار  راصنا  فطاوع  دندرک  یعس  تفالخ ، يدصتم  اب  یلالدتسا  یقطنم و  ثحب  زا  رظن  فرص  اب  ینعی 

هک تسین  روـط  نیا  هشیمه  هک  نیا  نآ  تسا و  گرزب  سرد  کـی  هدـنرادرب  رد  ترـضح  شور  نـیا  دـننک . يوریپ  مالـسلا  مـهیلع  تـیب 
تاساسحا و بلغا  یعامتجا ، ياه  تکرح  رد  یلـصا  لماع  هکلب  دریگ ؛ ماجنا  يوق  ینالقع  قطنم  هیاس  رد  اـهنت  یعاـمتجا  ياـه  تکرح 

هللا مالس  ارهز  ترضح  دروآ . یم  دوجو  هب  ار  اه  بالقنا  دهد و  یم  لکـش  ار  اه  تکرح  هک  تسا  فطاوع  تاساسحا و  تسا . فطاوع 
ور نیا  زا  دـننک ؛ کیرحت  ار  مدرم  فطاوع  دـنهاوخ  یم  نیا  زا  دـعب  اما  دـندرک  یم  تبحـص  مدرم  اب  یلالدتـسا  ینایب  اب  اج  نیا  ات  اهیلع 

شرورپ دـیتفرگ و  دوخ  شوغآ  رد  ار  مالـسا  امـش  درک . مهارف  ار  مالـسا  جاور  هنیمز  امـش  يراـی  هک  یناـسک  يا  راـصنا ! يا  : » دـندومرف
ساسحا نآ  تفر  اجک  سپ  دیا !؟ هدش  لفاغ  نینچ  مالـسا  هب  تمدخ  همه  نیا  اب  هنوگچ  لاح  دیا . مالـسا  ملاع  ناسانـشرس  امـش  دـیداد .

ایند زا  یسک  رگا  هدلو ؛ یف  ظفحی  ءرملا  : » دومرف مردپ  هک  دیدینـشن  امـش  رگم  نات !؟ فطاوع  نآ  روش و  نآ  تفر  اجک  نات !؟ تیلوئـسم 
!؟ دیراد غارـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  يدنزرف  نم  زا  ریغ  ایآ  دوب !؟» دـهاوخ  شنادـنزرف  مارتحا  ظفح  هب  وا  مارتحا  ظفح  تفر ،

دیابن ایآ  تسین  امش  نایم  رد  مردپ  هک  لاح  دینک !؟ ینادردق  درک  تمدخ  امش  هب  همه  نیا  هک  يربمغیپ  زا  دیناد  یمن  ناتدوخ  هفیظو  ایآ 
و هعماج ! ناروآ  مان  ناگتـسجرب و  هورگ  يا  ۀبیقنلا ؛ رـشعم  ای  تسا »!؟ هتفر  اجک  امـش  یناسنا  هفطاع  دینک !؟ تیاعر  ار  شنادنزرف  مارتحا 

يا دـیدرک . تناضح  ار  مالـسا  و  مالـسإلا ؛ ۀنـضحو  دـیدرک ؛ ظفح  ار  مالـسا  نییآ  ییاناوت  يوزاب  وچمه  هک  یناسک  يا  ۀـلملا ؛ داـضعأ 
هتـشذگ نینچ  زا  هک  یناسک  يا  دـیداد . شرورپ  دوخ  شوغآ  رد  ار  مالـسا  دریگ  یم  شوغآ  رد  ار  شا  هچب  هک  يردام  لثم  هک  یناـسک 
نونکا هک  هدش  هچ  ار  امش  یقح ؛ یف  ةزیمغلا  هذه  ام  دیدرک ! کمک  مالسا  تفرشیپ  هب  همه  نآ  مردپ  تایح  نامز  رد  دیرادروخرب و  يا 
ناتباوخ ایآ  دینز ! یمن  یفرح  دینک ، یمن  یمادـقا  اما  دـنیب  یم  دوش  یم  نم  هب  هک  ار  یملظ  یتمالظ ؛ نع  ۀنـسلاو  دـیتفرگ . هدـیدان  ار  نم 

هللا لوسر  ناک  امأ  دـیدرک !؟ تمدـخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  يارب  مالـسا و  يارب  همه  نآ  هک  دـیتسین  یناسک  نامه  امـش  رگم  هدرب ؟
دوـش یم  ظـفح  شنادـنزرف  هلیـسو  هب  یـصخش  ره  هک  دوـمرف  یمن  نم  ردـپ  اـیآ  هدـلو ؛ یف  ظـفحی  ءرملا  لوـقی  یبأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
يارب تسا . یبرع  لثملا  برض  کی  نیا  ۀلاهإ ؛ اذ  نالجع  متثدحأ و  ام  ناعرس  دوش !؟) یم  هتشاد  هگن  شنادنزرف  هب  مارتحا  اب  شمارتحا  )

. دنرب یم  راک  هب  ار  ریبعت  نیا  دیدرک » هابتشا  دیتفر و  یضوع  ار  هار  دوز  یلیخ  : » دنیوگب هک  نیا 

ههبش ود  عفد 

امب ۀقاط  مکل  : » دنیامرف یم  ترضح  تسین »! هتخاس  يراک  ام  زا  یلو  دندرک ؛ ملظ  امش  هب  هلب ، : » دییوگب راصنا  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  زا 
همه نآ  تسیچ ؟ ناترذـع  سپ  دـیهد . ماجنا  ار  مهاوخ  یم  نم  هچنآ  هک  دـیراد  ار  نیا  ناوت  امـش  لوازأ ؛ بلطأ و  ام  یلع  ةوق  لواـحأ و 
امـش ردپ  ات  : » دـنیوگب تسا  نکمم  هک  اج  نآ  زا  هدـنب ، ریبعت  هب  زاب  دوش »!؟ یم  عمج  هنوگچ  دـیراد  نونکا  هک  یعـضو  نیا  اب  يراکادـف 

ایند زا  نونکا  اما  میدرک . یم  شا  يرای  مه  ام  دوب . هدیـشخب  تزع  ام  هب  هدرک و  تیاده  ار  ام  هک  ارچ  تشاد ؛ قح  ام  ندرگ  رب  دوب  هدـنز 
تردپ هب  طوبرم  قوقح  نآ  نوچ  تسین و  امش  ردپ  رگید  هک  تسا  تهج  نیا  هب  مینک  یمن  کمک  امـش  هب  ام  رگا  اذل  دش ؛ مامت  تفر و 
ندرکن يرای  يارب  امش  لیلد  ایآ  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلص  دمحم  تام  نولوقتأ  دنیامرف : یم  ترـضح  اذل  دش » مامت  قوقح  نآ  وا  نتفر  اب  دوب 

هدـش نایب  نآرق  دوخ  رد  هلأسم  نیا  باوج  تسا  نیا  امـش  نخـس  رگا  مینک ؟ یمن  يرای  ار  امـش  اـم  تسین  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  نیا  نم 
دندش فیعض  رایسب  ناکرشم ، هلمح  دحا و  هگنت  كرت  زا  سپ  ناناملسم  دحا  گنج  رد  هک  تسا  نیا  ناتـساد  دراد . یلوزن  نأش  تسا و 
هیحور فیعـضت  يارب  ناکرـشم  اـیاضق  نیا  لاـبند  هب  دـندش . حورجم  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  دوـخ  دـنداد . یناوارف  تاـفلت  و 

نیا رد  دـندوب . هدـش  یمخز  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  هتـشک  ربمغیپ  هک  دـندرک  غیلبت  دـنتخادنا و  هار  هب  یناور  یگنج  ناناملـسم 
یلَع ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ـَّالِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو  : » دـش لزاـن  هیآ  نیا  تیعقوم 
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، دـشاب هتفر  ایند  زا  ربمغیپ  ضرفرب  تسا ؛ ناربمغیپ  ریاس  نوچمه  يربمغیپ  اـم  ربمغیپ  ؛1  َنیرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  َو  ًاْئیَش  َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع 
. دینک لمع  ات  دهدب  ناشن  امش  هب  ار  حیحص  هار  دنک  یفرعم  امـش  هب  ار  نید  نیا  ات  دوب  هدمآ  وا  دیرادرب »!؟ ناتنید  زا  تسد  دیاب  امـش  ایآ 
. دـینک هدـنز  ار  شماکحا  دـییامن و  تظفاحم  ادـخ  نید  زا  هک  تسامـش  هفیظو  لاح  درک . تیادـه  ار  امـش  داد و  ماـجنا  ار  شا  هفیظو  وا 

تمواقم رتشیب  شنانمشد  لباقم  رد  دیاب  نیاربانب  دورب . نیب  زا  شراثآ  دیراذگن  دینک و  ایحا  ایند  رد  ار  شیاه  شزرا  هک  تسامـش  هفیظو 
ناتیاه هناخ  رد  زور  ره  امش  هک  تسا  ینآرق  نامه  رد  هیآ  نیا  دیراد ؟ رطاخ  هب  ار  هیآ  نیا  ایآ  دوش . مالسا  هجوتم  يرطخ  ادابم  هک  دینک 

نِإَفَأ : » دومرف نآرق  هک  دیا  هدرکن  شومارف  دـینک . یم  تئارق  فلتخم  ياه  تروص  هب  نحل و  نودـب  نحل و  اب  هتـسهآ ، دـنلب و  يادـص  اب 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نتفر  هلب ، دیرادرب »؟ ناتنید  زا  تسد  دیاب  امـش  تفر  ایند  زا  ربمغیپ  رگا  ایآ  ْمُِکباقْعَأ ؛ یلَع  ُْمْتبَلَقنا  َِلُتق  َْوأ  َتاَّم 

ماکحا دیرادرب و  ناتنید  زا  تسد  امـش  هک  تسین  نیا  زوجم  وا  نتفر  اما  دش . دراو  تیناسنا  ملاع  رب  هک  دوب  یگرزب  رایـسب  تبیـصم  هلآو 
دعب هسلج  دوب  یقیفوت  رگا  هللاءاش  نا  هک  دـننک  یم  ءاشنا  تبیـصم  نیا  تمظع  ناـیب  رد  يزارف  همادا  رد  ترـضح  دـینک ! كرت  ار  مالـسا 

. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  درک . مهاوخ  ضرع 

تشون یپ 

.144 نارمع ، لآ   . 1

اهیلع هللا  مالس  همطاف  رصان  نم  له  دایرف 

همدقم

نآ ندادرارق  بطاخم  اب  هدرک و  ور  راصنا  فرط  هب  ترضح  هک  میدیسر  اج  نیا  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  كرابم  هبطخ  حرش  رد 
؛ تشاد جایتحا  يرتشیب  حیـضوت  هب  شخب  نآ  میدناوخ . هتـشذگ  تاسلج  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  دـنیامرف  یم  داریا  ار  یمهم  نانخـس  اه 
اب اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  میزادرپ . یم  هبطخ  همادا  هب  هسلج  نیا  رد  ور  نیا  زا  دشاب . هدننک  هتسخ  دایز  فقوت  هک  مراد  نآ  میب  یلو 

هدج هک  هدمآ  خـیرات  رد  دـندوب . جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  زا  ًاتدـمع  راصنا  دـنهد . یم  همادا  ار  نخـس  راصنا  هب  باطخ  يرگید  ریبعت  کی 
زا دـعب  هفیاـط  نیا  دـنتفگ . یم  هلیق ) نادـنزرف   ) هلیق ینب  ار  هلیبق  ود  نیا  عومجم  ور  نیا  زا  تسا . هدوب  هلیق  ماـن  هب  یمناـخ  ناـشیا  يـالعا 

«. جرزخ  » هتسد کی  دش و  سوا »  » هب فورعم  شخب  کی  هک  دنوش  یم  هورگ  ود  هلیق  گرم 

!؟ دینک یمن  مایق  حالس  اب  ارچ 

عمسمو ینم  يأرمب  متنأو  یبأ  ثارت  مضهأ  أ  هلیق ! ینب  نداد ) رادشه  يارب  تسا  يریبعت   ) ًاهیإ دنیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح 
امش همه  هب  رادشه  ۀنجلا ؛ حالسلا و  مکدنعو  ةوقلاو  ةادألاو  ةدعلاو  ددعلا  ووذ  متنأو  ةربخلا  مکلمـشتو  ةوعدلا  مکـسبلت  عمجمو  يدتنمو 

روضح امش  متسه و  امش  عمج  نایم  رد  نم  هک  یلاح  رد  دیونـش و  یم  دینیب و  یم  امـش  هک  یلاح  رد  تسا  حیحـص  ایآ  هلیق ! نادنزرف  يا 
یمن صیخـشت  رگا  دیـشاب ؛ هتـشاد  يرذع  دوب  نکمم  دیدینـش ، یمن  ارم  یهاوخ  کمک  يادـن  رگا  دوش !؟ هل  درخ و  مردـپ  ثرا  دـیراد ،

زاب دینک  کمک  دیتسناوت  یمن  اما  دیداد  یم  صیخـشت  دیتسناد و  یم  رگا  دیـشاب ؛ روذـعم  هک  تشاد  ناکما  زاب  تسیک  اب  قح  هک  دـیداد 
دیهد و صیخشت  دیناوت  یم  دیا و  هاگآ  نآ  زا  امش  همه  تسا و  هدیـسر  امـش  شوگ  هب  نم  توعد  اما  تشاد ؛ دوجو  ندوب  روذعم  ناکما 

نیا زا  دیراد . تسد  رد  رپس  هحلـسا و  امـش  دیرادروخرب و  ورین  تردق و  زا  دیراد و  گرب  زاس و  هدع و  دـیتسه و  يدایز  تیعمج  ياراد 
ار یناسک  دنیایب و  ناشیا  يرای  هب  حالس  زا  هدافتـسا  اب  دشاب  مزال  رگا  یتح  راصنا  دنتـشاد  راظتنا  ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاریبعت 
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ارم توعد  هک  دوجو  نیا  اب  نوثیغت ؛ الف  ۀخرصلا  مکیتأت  نوبیجت و  الف  ةوعدلا  مکیفاوت  دننک . بوکرس  دنا  هدرک  بلـس  ار  ناشیا  قح  هک 
!؟ دیسر یمن  نم  دایرف  هب  امش  تسا  دنلب  نم  یهاوخ  يرای  دایرف  هک  یلاح  رد  دیهد و  یمن  باوج  دیونش  یم 

راصنا هقباس 

هب هک  دیتسه  یناسک  امش  تیبلا ؛ لهأ  انل  تریتخا  یتلا  ةریخلاو  تبختنا  یتلا  ۀبخنلاو  حالصلاو  ریخلاب  نوفورعم  حافکلاب  نوفوصوم  متنأو 
ام ناگدیزگرب  ناگبخن و  ناونع  هب  ناناملـسم  همه  نایم  رد  هک  دـیتسه  یناسک  امـش  دـیا . فورعم  یگتـسیاش  یبوخ و  يروالد ، يریلد ،

داشرا يارب  لماوع  همه  زا  دنراد  دصق  تاکن  نیا  نایب  اب  ترضح  مداد  حیضوت  لبق  هسلج  رد  هک  روط  نامه  دیوش . یم  هتخانش  تیب  لها 
کیرحت هبنج  رتشیب  اهزارف  نیا  دـنریگ . یم  راکب  ار  یفطاع  قطنم  مه  یعرـش و  قطنم  مه  یلقع ، قطنم  مه  ینعی  دـننک ؛ هدافتـسا  اـه  نآ 

یمرب دـندرک  مالـسا  هب  هک  ار  یتامدـخ  هدـش و  روآدای  ار  ناش  هتـشذگ  اه  نآ  عیجـشت  يارب  همادا  رد  ترـضح  دراد . ار  اه  نآ  فطاوع 
دوش یم  مولعم  اج  نیا  زا  دندوب . برع  دوخ  راصنا  هتبلا  دـیدیگنج . برع  هعماج  اب  امـش  بعتلاو ؛ دـکلا  متلمحتو  برعلا  متلتاق  دـنرامش .
برع هوبنا  اب  هک  دیتسه  يدودحم  تیعمج  امش  : » دنیامرف یم  ترضح  تسا . لطاب  قح و  مهم  هکلب  تسین ؛ حرطم  مسیلانویسان  هلأسم  هک 
ممألا متحطانو  دیدرک ». لمحت  ار  یتخـس  تمحز و  هنوگ  ره  هار  نیا  رد  دـیتساخرب و  لاتق  هب  دـندوب  مالـسا  نمـشد  فرحنم و  هک  ییاه 

یم ترـضح  دـننک . یم  هحطانم »  » دـنیوگ یم  دـنگنج  یم  رگیدـمه  اب  خاش  اب  دـنراد  یگنج  خاـش  هک  یتاـناویح  یتقو  مهبلا ؛ متحفاـکو 
مرن هجنپ  تسد و  نانامرهق  اب  دیدیگنج . اه  نآ  اب  دیدش و  ورردور  مالـسا  فلاخم  كرـشم و  ياه  برع  اب  خاش  هب  خاش  امـش  : » دـنیامرف
ادج مه  زا  امش  ام و  مالـسإلا ؛ یحر  انب  تراد  اذإ  یتح  نورمتأتف  مکرمأن  نوحربت  وأ  حربن  ال  دیدرک ». هزرابم  اه  نآ  اب  هناروالدو  دیدرک 

نامرف امش  میدرک و  یم  رما  امـش  هب  ام  رب . نامرف  هدنامرف و  بوچراهچ  رد  اما  میتفر  یمن  ام  دیدمآ  یمن  امـش  هک  ینامز  ات  میدش و  یمن 
ْتَنَکَس َو  ِكْرِّشلا  ُةَْرغَث  ْتَعَضَخ  َو  ِماَّیَْألا  ُبَلَح  َّرَد  َو  دمآرد . شخرچ  هب  ام  تسد  هب  مالـسا  بایـسآ  هک  نیا  ات  دیتفریذپ . یم  دیدرب و  یم 

تسا ییابیز  رایـسب  یبدا  تاریبعت  ترـضح  تاشیامرف  ِنیِّدلا ؛ ُماَِظن  َقَسْوَتْـسا  َو  ِجْرَْهلا  ُةَوْعَد  ْتَأَدَه  َو  ِْرفُْکلا  ُناَرِین  ْتَدَمَخ  َو  ِْکفِْإلا  ُةَرْوَف 
هب ار  زور  نآ  ات  مالـسا  ردـص  هتـشذگ  ماـیا  زارف  نیا  رد  ترـضح  دوش . یمن  ادا  تسرد  شتفاـطل  تفارظ و  نآ  همجرت ، رد  هنافـسأتم  هک 
رپ شیاه  ناتسپ  دوش  یم  راد  هچب  هک  یماگنه  تسا و  هداد  یمن  ریش  هدوب و  کشخ  شناتسپ  ادتبا  هک  دنیامرف  یم  هیبشت  یهدریش  ناویح 

ششوج تفرگ و  مارآ  كرش  شارخ  شوگ  يادص  دش و  ناوارف  دیسر و  رمث  هب  راگزور  نیا  ریش  دنیامرف « : یم  ناشیا  دوش . یم  ریش  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  صخـش  هب  یتح  ناناملـسم  هب  یناتهب  تمهت و  عون  ره  نیکرـشم  ادتبا  رد  ینعی  درک ». شکورف  ناتهب  غورد و 

یم راصنا  هب  باطخ  ترـضح  دـنهد . یم  ماجنا  ناشلباقم  فرط  ندرک  بولغم  يارب  نج  سنا و  نیطایـش  هشیمه  هک  يراک  دـندز –  یم 
هب رفک  ياه  شتآ  درک . شکورف  اه  غورد  اه و  تمهت  ششوج  دش و  شوماخ  كرش  هرعن  ات  دیدیگنج  روتسد  هب  ردق  نآ  امـش  دنیامرف :
اه نیا  تفرگ . ناـماس  نید  ماـظن  دـندش و  مارآ  دـندرک  یم  جرم  جره و  يزیگنا و  هنتف  هب  توـعد  هک  مـه  یناـسک  دـییارگ و  یـشوماخ 
ات دـیدومن  اه  يراکادـف  دـیدرک و  اه  گنج  دـیدش ، لمحتم  ار  تامحز  نیا  امـش  دـیداد . ماجنا  ام  ییامنهار  اـب  امـش  هک  دوب  ییاـهراک 

. دش رارقرب  یمالسا  تلود  تموکح و  ینعی  دمآرد ؛ شخرچ  هب  مالسا  بایسآ  دش و  روراب  مالسا  تخرد 

!؟ یئالط هقباس  نآ  دش  هچ  سپ 

تشذگ و نایرج  نیا  زا  لاس  هس  تسیب و  اجیردت  هک  نیازا  دعب  ِماَدـْقِْإلا ؛ َدـَْعب  ُْمتْـصَکَن  َو  ِناَلْعِْإلا  َدـَْعب  ُْمتْرَرْـسَأ  َو  ِناَیَْبلا  َدـَْعب  ُْمترُح  یَّنَأَف 
ارچ نآ ، ندش  راکـشآ  قح و  نایب  زا  دعب  دیتشگرب !؟ ینادرگرـس  تریح و  هب  امـش  روط  هچ  دمآ  راک  رـس  رب  دـنم  تزع  ردـتقم و  یتلود 

دـیدروآ و ور  يراک  ناهنپ  هب  هنوگچ  دـیدرک  تیامح  تیب  لها  ام  زا  مالـسا و  زا  اراکـشآ  هک  نآ  زا  دـعب  دـینک !؟ هچ  هک  دـیدش  ریحتم 
ینیـشن بقع  یلمع ، مادـقا  ندـمآ و  نادـیم  هب  زا  دـعب  هک  دـش  هچ  دـینیچ !؟ یم  اه  هئطوت  ام  هیلع  رب  هداد و  لیکـشت  یـصوصخ  تاسلج 
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ْمُهَنْوَشَْخت َأ  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکُؤََدب  ْمُه  َو  ِلوُسَّرلا  ِجارْخِِإب  اوُّمَه  َو   » ْمِهِدْهَع ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ٍمْوَِقل  ًاسُْؤب  ِناَمیِْإلا  َدـَْعب  ُْمتْکَرْـشَأ  َو  دـیدرک !؟
راصنا هک  یناناملـسم  هب  باـطخ  ترـضح  تسا . هدـنبوک  رایـسب  تاریبعت  نآ  زا  تاریبعت  نیا  1 ؛» َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهْوَشَْخت  ْنَأ  ُّقَـحَأ  ُهَّللاَـف 

یم تفرگ ، اپ  یمالـسا  ماـظن  اـه  نآ  کـمک  هب  ًالـصا  ترـضح  دوخ  ریبعت  هب  دـنداد و  هئارا  مالـسا  هب  یناوارف  تامدـخ  دـندوب و  مالـسا 
یتسرپ تب  یـسک  نامز  نآ  رد  هکارچ  تسین ؛ یتسرپ  تب  كرـش ، نیا  هک  تسا  نشور  دیدش »!؟ كرـشم  نامیا  زا  دـعب  لاح ، : » دـنیامرف
اراـصن دوـهی و  ؛2  ِهّللا ِنُود  نِّم  اـًبَابْرَأ  ْمُهَناَـبْهُرَو  ْمُهَراَـبْحَأ  ْاوُذَـخَّتا  : » دـیامرف یم  نآ  هراـبرد  نآرق  هـک  تـسا  یکرـش  ناـمه  نـیا  درکن .

ینعی دنداد ». دوخ  ناگرزب  تیبوبر  هب  نت  دننادب  دوخ  بر  ار  ادخ  هک  نیا  ياج  هب  دـندرک و  ذاختا  بر  ناونع  هب  ار  شیوخ  ناگدرکرس 
وا زا  دنادب و  بر  ار  ادخ  طقف  دیاب  دحوم  تسا . كرـش  یعون  قحان  تموکح  نتفریذپ  ًالثم  تسا . یعیرـشت  كرـش  ادخ  ریغ  رماوا  لوبق 

مالس ارهز  ترـضح  تسا . كرـش  یعون  دشابن  ادخ  تعاطا  هب  یهتنم  هک  دنک  تعاطا  يا  هنوگ  هب  يرگید  زا  لیلد  یب  رگا  دنک . تعاطا 
شقادصم هک  تسا  نشور  اما  دهد ؛ یمن  رارق  باطخ  ار  اه  نآ  حیرـص  روط  هب  هتبلا  هک  دنرب  یم  راکب  يدنت  ریبعت  زاب  همادا ، رد  اهیلع  هللا 

يا هیآ  دعب  دندرک ». ینکش  نامیپ  دنتسب  دهع  ادخ  اب  هک  نیا  زا  دعب  هک  یمدرم  رب  ياو  : » دنیامرف یم  ترضح  دشاب . دناوت  یم  یسک  هچ 
رفک هب  هرابود  دنتـسکش و  ار  ناشدـهع  دـعب  دنتـسب و  دـهع  ربمغیپ  ادـخ و  اب  هک  تسا  يراـفک  هراـبرد  هک  دـننک  یم  ساـبتقا  ار  نآرق  زا 
دهع هک  یناکرـشم  نآ  دراد ؛ دوجو  تاریبعت  نیا  رد  هک  تسا  یکرتشم  ياه  هتکن  رطاخ  هب  اج  نیا  رد  تایآ  زا  تاسابتقا  نیا  دـندییارگ .

اب هزرابم  هب  دندرک و  هراوآ  ار  ربمغیپ  هک  دندوب  یناسک  نامه  دنتـسکش ، ار  ناشنامیپ  دعب  دننک و  يرادرب  نامرف  ربمغیپ  ادخ و  زا  دـندرک 
اب گنج  هدننک  عورش  دندرک و  هراوآ  ار  امش  هک  یناسک  نینچ  لباقم  رد  ارچ  : » هک دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترضح  دنتساخرب . ناتسرپ  قح 

دنشاب هتـشاد  تردق  هچ  ره  اه  نآ  دیـسرتب . ادخ  زا  اهنت  دیاب  دیـشاب  نامیا  لها  رگا  دیـسرت ؟ یم  اه  نآ  زا  ایآ  دیتسه . تکاس  دندوب  امش 
نآ اب  دیتسناوت  یم  امـش  دندوبن . رتشیب  يرفن  دنچ  دندمآرب  راک  نیا  ددصرد  هک  ییاه  نآ  تساه و  نآ  زا  رتشیب  یلیخ  امـش  تیعمج  ًالوا 

دیشکب و ریشمش  دیتسناوت  یم  دوب . امش  تسد  حالـس  ورین و  هکارچ  دیناشنب ؛ ناشیاجرـس  ار  اه  نآ  دیتسناوت  یم  ایناث  دینکن . يراکمه  اه 
ره رد  دـیاب  هکلب  دیـسرت ؛ لباقم  فرط  زا  دـیابن  ییاه  تیعقوم  نینچ  رد  هک  نیا  هب  تسا  هراـشا  شیاـمرف  نیا  دـیریگب ». ار  اـه  نآ  يولج 

. درک دهاوخ  يرای  ار  ام  مه  ادخ  تروص  نیا  رد  هک  درک  تیامح  قح  زا  یطیارش 

تسا رفک  شنایاپ  هک  یهار 

ردق نآ  هلأسم  هک  مینادب  دیاب  ًالوا  تسا . سرد  مه  ام  زورما  يارب  هک  منک  یم  ضرع  لامجا  روط  هب  ار  هتسجرب  هتکن  دنچ  اهزارف  نیا  رد 
تـسا يا  هناهب  نیا  اما  دنا  هدرک  حرطم  ار  ثرا  هلأسم  ترـضح  هچرگ  درادن . كرـش  زج  یماجنارـس  تلفغ  تروص  رد  هک  تسا  يدـج 

اپ ریز  ار  ادـخ  ماکحا  دیتسکـش و  ربمغیپ  ادـخ و  اب  ار  نات  نامیپ  دـیدش ، فرحنم  مالـسا  ریـسم  زا  امـش  : » دـنیوگب اه  نآ  هب  هک  نیا  يارب 
تیساسح هدوب ، توافت  یب  یعامتجا  لئاسم  هنوگ  نیا  هب  تبسن  ناسنا  رگا  هک  هتکن  نیا  هب  تسا  يرادشه  ترضح  مالک  نیا  دیتشاذگ ».

هب رجنم  دهدن  ریـس  يرهاظ  رفک  هب  رگا  دناشک و  یم  نید  زا  جورخ  هب  كرـش و  هب  ار  ناسنا  يریـسم  نینچ  دـشاب  بلط  تیفاع  هتـشادن و 
تـسا زیمآ  هغلابم  يرادقم  تارکذت  نیا  میدرک  یم  روصت  دوب  هدماین  شیپ  ام  يارب  ریخا  ثداوح  نیا  رگا  دیاش  دش . دـهاوخ  ینطاب  رفک 

شا یمود  دش  شومارف  نآرق  حیرـص  مکح  کی  یتقو  هک  مینادب  دیاب  اما  درادن . ییانعم  كرـش  ندرک  حرطم  یثرا ، کی  بصغ  يارب  و 
ریاـس يارب  یتنامـض  هچ  رگید  تشاذـگ  اـپ  ریز  تسا  هتـسب  ادـخ  اـب  هک  ار  یناـمیپ  دـهع و  ناـسنا  یتـقو  دوش . شومارف  تسا  نکمم  مه 

اب شیپ  زور  داتفه   3 (، ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی   ) دندرک تعیب  ادـخ  اب  شیپ  زور  داتفه  ترـضح  نابطاخم  همه  دـنام ؟ یم  یقاب  يو  تادـهعت 
ربمغیپ نیشناج  ار  وا  دننک و  تیامح  وا  زا  ناشناج  لام و  اب  هک  دنتـسب  نامیپ  دهع و  ینعی  دوب ؛ هدرک  نییعت  ادخ  هک  دندرک  تعیب  یـسک 

نیا تشاد ؟ دهاوخ  یتنامض  هچ  اه  نامیپ  دهع و  ریاس  دوش  شومارف  دش  ماجنا  ریدغ  رد  هک  یتافیرـشت  نیا  اب  يدهع  نینچ  یتقو  دننادب .
هیاپهوک زا  مارآ  مارآ  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  هک  یناسک  یتقو  دش . دهاوخ  یهتنم  طوقـس  هب  درک  ادـیپ  هیواز  یتقو  هک  تسا  يریـسم 
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دننک شومارف  ار  دش  اه  نآ  هب  هک  یتامدخ  همه  اما  دندیـسر  فرـش  رادـتقا و  تزع ، جوا  هب  دـندش و  کیدزن  هوک  هلق  هب  دـنتفر ، الاب  يا 
فرـش مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تکرب  هب  هک  دـندوب  یناسک  ترـضح  نابطاخم  تسا . یهلا  تمعن  نارفک  ناـش  بیع  نیلوا 

هب لیدبت  دندرک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يددـعتم  ياهداسف  یـشکرتخد و  یـشکردارب ، رقف ، تحاضف ، نآ  زا  دـعب  ینعی   ) دـنتفای يرهاظ 
ناشیاه لد  زا  كرـش  رفک و  ياه  یگریت  دـنتفای و  ینطاـب  تفارـش  مه  و  دـندش ) رگید  ياـهروشک  يارب  وگلا  راد و  تفارـش  تما  کـی 
یتمدخ هچ  درک ؟ روصت  ناوت  یم  رتالاب  نیا  زا  یفرـش  هچ  دـیبات . ناشلد  رد  ایبنا  ناگتـشرف و  ادـخ ، هب  تفرعم  نامیا و  رون  دـش و  هدودز 
ینطاب يرهاـظ و  فرـش  تزع و  نیا  ءاـقب  يارب  زین  نونکا  درک ؟ ضرف  ناوت  یم  درک  برع  مدرم  هب  مالـسا  ربمغیپ  هک  یتمدـخ  زا  رتـالاب 
هتسیاش ایآ  تسا . هدرک  یفرعم  اه  نآ  هب  ار  هدوب  ربمغیپ  لدب  هخسن  هک  یـسک  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هتـشاذگ و  تنم  اه  نآ  رب  ادخ 

مامت تامحز  نیا  وا  تلحر  اب  نونکا  اما  داد ؛ ماجنا  ار  تامدخ  نیا  ربمغیپ  هلب ، : » دنیوگب دـننک و  شومارف  ار  اه  تمعن  نیا  همه  هک  تسا 
تمعن نارفک  مه  شبیع ، نیلوا  هک  تسا  يریـسم  نیا  میـشاب !؟» رالاس  مدرم  مینک و  نییعت  سیئر  ناـم  هعماـج  يارب  دـیاب  دوخ  اـم  دـش و 

هب تسا  تیب  لـها  تمعن  نارفک  مه  دنتـسکش و  ار  شناـمیپ  دـندرکن و  ار  شتیب  لـها  تیاـعر  هک  ربـمغیپ  تـمعن  نارفک  مـه  تسادـخ ،
رطاخ هب  ار  اـه  نیا  همه  هک  تساور  اـیآ  دوب . ربمغیپ  يارب  هتـسیاش  نیـشناج  نیرتهب  هک  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  صخـش  صوصخ 

دهاوخ اه  نآ  ياه  هدافتـساءوس  عنام  دشاب  راک  رـس  یلع  رگا  هک  دندید  یم  اه  نآ  دننک ؟ شومارف  يدام  عفانم  یـضعب  يارب  ای  یتامهوت 
یناسنا فرـش  ترخآ و  ایند و  راختفا  تزع و  تلفغ ، نیا  اب  اه  نآ  دوش . یم  لیطعت  يزابدـناب  يزاب و  موق  شیوخ و  يزاب ، یتراـپ  دـش .

ماوقا و للم و  مامت  رد  هک  یعامتجا  ماع  شزرا  نیرتالاب  تسا . نامیپ  دهع و  هب  يدنب  ياپ  ناسنا ، کی  فرش  نیلوا  دندرب . نیب  زا  ار  ناش 
نینچ اـیآ  دوش . یم  هدیـشک  جرمو  جره  هب  هعماـج  دـشابن  دـهعت  نیا  رگا  تسا . ناـمیپ  هب  ياـفو  دوش  یم  هدرمـش  ربتعم  اـهداژن  ماـمت  رد 

هدع اما  دنـشاب . وگلا  هک  دنک  تیبرت  یمدرم  تساوخ  یم  مالـسا  دنوش !؟ اهروشک  ریاس  يارب  وگلا  ملاع و  ياقآ  هک  دنراد  تقایل  یمدرم 
همه يارب  ار  يدبا  تداعـس  دنیـشنب و  راب  هب  تخرد  نیا  دنتـشاذگن  ینادان  تلاهج و  يور  زا  رگید  يا  هدـع  يزرو و  ضرغ  يور  زا  يا 

هللا همحرو  مکیلع  مالسلاو  مکایاو  هللا  انذاعا  دنک . نیمأت  نایناهج 

اه تشون  یپ 

.10 حتف ،  . 3 . 31 هبوت ،  . 2 . 13 هبوت ،  . 1

جاجتحا نیسپاو 

قح تبرغ  لماع  تما  یبلط  تحار 

رد هک  یناشخرد  هقباس  اه و  نآ  بوخ  ياهراک  ادتبا  دننک و  یم  راصنا  هب  ور  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک : میتفگ  هتشذگ  هسلج  رد 
هانپ ار  ناگراوآ  دیدیگنج و  مالسا  نانمشد  اب  دیدرک ، يرای  ار  مالسا  هک  دیدوب  امش  : » دنیامرف یم  دنوش و  یم  روآدای  ار  دنتـشاد  مالـسا 

ام دیدیشک و  ام  يرای  زا  تسد  نونکا  هک  دش  هچ  یناشخرد  قباوس  نینچ  نتـشاد  اب  امـش  دنیامرف : یم  تمالم  نابز  اب  نآ  زا  دعب  دیداد ».
: دنیامرف یم  اهزارف  نیا  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دیدرک ؟ شومارف  دیدوب  هتسب  هک  ینامیپ  دهع و  هک  دش  هچ  دیدرک ؟ اهر  ار 

نآ و  ضبقلاو ؛ طسبلاب  قحأ  وه  نم  متدعبأو  دیا . هدروآ  ور  ییاسآ  نت  هب  امـش  هک  منیب  یم  ضفخلا ؛ یلإ  متدـلخأ  دـق  نأ  يرأ  دـقو  الأ 
هتخاس دوخ  هشیپ  ار  یبلط  تحار  و  ۀعدلاب ؛ متولخو  دیدرک . رود  ار  هیلع  هللا  مالس  نینمؤملاریما  ینعی  دوب  روما  حالصا  راوازس  هک  یـسک 

؛ متیعو ام  متججمف  دیا . هدرب  هانپ  یبلط  تحار  یلایخ و  یب  هب  اه  یگتـسخ  اهانگنت و  زا  ییاهر  يارب  و  ۀعـسلاب ؛ قیـضلا  نم  متوجنو  دـیا .
تبرـش نآ  و  متغوست ؛ يذـلا  متعـسدو  دـیدرک . غارفتـسا  دـیدوب  هدروخ  هک  ار  يزیچ  ایوگ  دـیدنادرگرب . دـیدوب  هدربورف  ار  هچ  نآ  سپ 
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اوُرُفْکَت ْنِإ  « ـ ف دنیامرف : یم  دننک و  یم  داهشتسا  سابتقا و  ار  میهاربا  هروس  زا  متشه  هیآ  دعب  دیدنادرگرب . دیدوب  هدیماشآ  هک  ار  ییاراوگ 
رافک و هب  هک  یتایآ  دنهد و  یم  يا  هدنبوک  ياهرادشه  ناشتاملک  لالخ  رد  ترضح  دیِمَح .» ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمْتنَأ 
رد هک  يراتفر  نیا  اب  امش  راک  ماجنارس  هک  دننک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دنهاوخ  یم  راک  نیا  اب  دنروآ و  یم  دهاش  ار  تسا  طوبرم  نیکرـشم 
رب تسا و  زاین  یب  امـش  زا  ادخ  دیوش  رفاک  نیمز  يور  مدرم  همه  امـش و  رگا  هک  دینادب  دـماجنا و  یم  كرـش  رفک و  هب  دـیا  هتفرگ  شیپ 

. دسر یم  ناتدوخ  هب  نآ  ررض  هکلب  دینز ؛ یم  ررض  وا  يایلوا  ادخ و  هب  ناتراک  نیا  اب  دینکن  نامگ  دنیشنن . يدرگ  شیایربک  نماد 

مدرم اب  ترضح  تجح  مامتا 

نیا زا  دوخ  فده  همادا  رد  ترضح  دندرک . نایب  دنتـشاد  رظن  ّدم  هک  ار  يا  هظعوم  نآ  عقاو  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اج  نیا  ات 
زا ییاج  یب  راظتنا  مسانش و  یمن  ار  امش  متفگ  ار  نانخس  نیا  هک  نم  دینکن  نامگ  دنیامرف : یم  دننک و  یم  نایب  ار  تارکذت  اه و  هظعوم 

دهاوخن يریثأت  امش  رد  نم  ياه  فرح  هک  مناد  یم  تسیچ و  ناتدرد  هک  ممهف  یم  بوخ  مسانـش و  یم  بوخ  ار  امـش  هکلب  مراد ؛ امش 
یلع تلق  ام  تلق  دقو  الأ  منک . مامت  امش  رب  ار  تجح  فرط  کی  زا  منک و  راهظا  ار  مدوخ  مشخ  مهاوخ  یم  فرط  کی  زا  یلو  دیشخب ؛

دوجو اب  ام  هب  ییانتعا  یب  نالذخ و  نونکا  مناد  یم  هک  یلاح  رد  متفگ ؛ متفگ ، ار  هچنآ  هک  دـینادب  مکترماخ ؛ یتلا  ۀـلذخلاب  ینم  ۀـفرعم 
ۀثفنو سفنلا  ۀضیف  اهنکلو  دراد . ار  ام  بیرف  رکم و  دصق  امش  ياه  لد  نونکا  و  مکبولق ؛ اهترعشتسا  یتلا  ةردغلاو  تسا . هدش  نیجع  امش 
دریخ یمرب  نم  كاندرد  هنیس  زا  هک  تسا  یهآ  لد و  ياه  هصغ  زیررـس  متفگ  هچنآ  اما  ۀجحلا ؛ ۀمدقت  ردصلا و  ۀثبو  ةانقلا  روخو  ظیغلا 

میدرک یم  رکف  : » دییوگب ای  میتسناد »! یمن  ام  : » دییوگب يزور  ادابم  هک  تسامـش  رب  یتجح  مامتا  و  ینارگن ، مشخ و  يور  زا  یـشورخ  و 
؛ دبألا رانشو  هللا  بضغب  ۀموسوم  راعلا  ۀیقاب  فخلا  ۀبقن  رهظلا  ةربد  اهوبقتحاف  اهومکنودف  تسا »! هتفرگ  تروص  راک  نیا  امـش  تیاضر  اب 
هب ار  امش  دناوت  یمن  تسا و  حورجم  شیاهاپ  مخز و  رتش  نیا  تشپ  هک  دینادب  اما  دیوش ! شراوس  دیریگب و  امش ، نیا  تفالخ و  رتش  نیا 

یلاح رد  »1 ؛ ِةَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  یتَّلا   » ةَدَقوُْملا ِهَّللا  رانب  ۀلوصوم  دنام . دهاوخ  یقاب  امـش  يارب  دبالا  یلا  راک  نیا  گنن  هکل  دـناسرب و  لزنم 
نأش رد  هک  يا  هیآ  هب  زاب  اج  نیا  رد  دـنز . یمرـس  اه  لد  زا  هک  یـشتآ  دـنک ؛ یم  لصو  یهلا  هتخورفارب  شتآ  هب  ار  امـش  راـتفر ، نیا  هک 

مـشچ لباقم  رد  امـش  لامعا  نُوِبلَْقنَی 2 ؛ ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو   » نولعفت اـم  هللا  نیعبف  دـندرک . هراـشا  تسا  نیکرـشم  راـفک و 
یسک نآ  رتخد  نم  »3 ؛ دیدَش ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل   » ریذَن ۀنبا  انأ  و  تساجک . هب  ناشتـشگزاب  هک  تسناد  دنهاوخ  نارگمتـس  تسادـخ و 

ام دیهد  ماجنا  ار  دوخ  راک  امـش  سپ  نوُرِظَْتنُم 4 ؛ اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  َو  َنُوِلماع  اَّنِإ   » اولمعاف داد . یم  میب  یهلا  دیدش  باذع  زا  ار  امـش  هک  متـسه 
اما دریذپ . یم  نایاپ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  مالک  اج  نیا  رد  میرظتنم . مه  ام  دیـشاب  رظتنم  داد و  میهاوخ  ماجنا  ار  نامدوخ  راک  مه 
نیا زا  اما  میزادرپب . زین  شخب  نآ  هب  دعب  هسلج  دیاش  دوب  یقیفوت  رگا  هک  دنهد  یم  یباوج  زین  ترضح  دوش و  یم  هداد  ناشیا  هب  یخساپ 

. میشاب هتشاد  هجوت  تاکن  نیا  هب  دیاب  مه  ام  هک  دوش  یم  هدافتسا  هتکن  دنچ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ریخا  تاشیامرف 

قح زا  نتفرگ  هیواز  ِماجنارس 

دینکن نامگ  هک  تسا  ناناملـسم  هب  يرادشه  نیا  دراد . هراشا  كرـش  رفک و  هب  هک  یتایآ  هب  تسا  ترـضح  تاسابتقا  هب  هجوت  لوا  هتکن 
هار رد  هک  مه  ردق  ره  سک  ره  تسا . هدش  نیمضت  شتداعس  رگید  داد و ...  تاکز  درک و  داهج  دناوخ ، زامن  دروآ ، نامیا  یـسک  یتقو 

كرـش رفک و  هب  ار  ناـسنا  تسا  نکمم  هچ  نآ  دوـش . یهتنم  رفک  هب  دـشاب و  كاـنرطخ  شراـک  ناـیاپ  تسا  نکمم  دـشاب  هتفر  حـیحص 
یمن دوخ  هابتـشا  اطخ و  یگرزب  هجوتم  تسار  هار  هب  ندوب  کیدزن  رطاخ  هب  ادتبا  رد  یـسک  نینچ  تسادخ . هار  زا  نتفرگ  هیواز  دناشکب 

دناوـت یمن  دـنک و  یم  مگ  ار  هار  رگید  هک  دـسر  یم  ییاـج  هب  اـت  دوـش  یم  رترود  قـح  ریـسم  زا  مادـم  دور  یم  شیپ  هـچره  اـما  دوـش ؛
سرد اه  لاس  رگا  الثم  مینک  نامگ  دیابن  دنک . یم  دیدهت  ار  نابوخ  نینمؤم و  یتح  اه  ناسنا  هک  تسا  يرطخ  نیرت  گرزب  نیا  ددرگرب .
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دیاش دوب ؛ بقارم  دـیاب  درادـن ! یتیمها  رگید  میوش  مه  یهاـنگ  بکترم  رگا  میتخادرپ و ...  داـهج  تداـبع و  هب  میدرک ، غیلبت  میدـناوخ ،
رـس ناتـسرفک  زا  هک  ییاج  ات  دوش  رترود  ادـخ  زا  مدـق  ره  اب  یطاخ  صخـش  هک  يروط  هب  دـنک  زاب  قح  ریـسم  زا  يا  هیواز  هانگ ، ناـمه 

نینمؤم و يورایور  دینیب  یم  هکلب  دشاب ؛ هتـشادن  اه  نآ  اب  ترـشاعم  هب  یلیم  دینیبن و  دوخ  رانک  رد  ار  شنامیا  اب  ياقفر  رگید  دروآرد و 
يایلوا ادخ و  هب  ندروآ  هانپ  رثا  رد  درب و  هانپ  ادخ  هب  هک  یـسک  رگم  دنک  یم  دـیدهت  ار  یناسنا  ره  رطخ  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  قح  لها 

. دنامب ظوفحم  اه  نآ  کمک  اب  ادخ 

یعقاو نامیا 

رثا رد  ناسنا  راک  دوش : یم  هتفگ  هک  نیا  تسا . كرـش  رفک و  فلتخم  تاحالطـصا  یناـعم و  تشاد  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  يرگید  هتکن 
نیا هب  تسا  نکمم  یهاگ  هتبلا  دنک ؛ راکنا  ار  داعم  ربمغیپ و  ادخ ، ًاتحارص  هک  تسین  نیا  شیانعم  دوش  یم  هدیشک  رفک  هب  هانگ  رب  رارصا 

دیشک اج  نآ  هب  ناشراک  هنافـسأتم  اما  دندوب  تدابع  لها  هک  ار  یناسک  میدید  مه  نامدوخ  نامز  رد  هک  روط  نامه  دوش  هدیـشک  مه  اج 
نیا يرفک  ره  همزال  یلو  میرادن . ادخ  دوجو  رب  یلقع  یلیلد  چیه  هک  دندرک  حیرـصت  یتح  دـنداد ؛ رارق  کیکـشت  دروم  ار  زیچ  همه  هک 

. میشاب هتشاد  رطاخ  هب  هشیمه  دیاب  هک  دراد  مهم  يانعم  ود  رفک  هکلب  دنک ؛ راکنا  ار  نید  ربمغیپ و  ادخ ، حیرـص ، روط  هب  ناسنا  هک  تسین 

. تسا ظوفحم  شلام  ناج و  تسا و  ناملـسم  دـنک  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  سک  ره  تسا . مالـسا  لباقم  رد  رفک  یهقف  يانعم  کـی 
ًالثم دوش . یم  يراج  صخـش  يارب  مالـسا  ماکحا  رهاظ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دوش و  یم  تباـث  نیتداهـش  اـب  یهقف  يرهاـظ  مالـسا 
رجنم هچ  نآ  ای  تسا  نیتداهـش  راکنا  دوش  یم  ندش  سجن  بجوم  هک  يرفک  نآ  درک و . ...  جاودزا  وا  اب  ناوت  یم  تسا و  كاپ  شندب 

مود يانعم  ددرگ . یمرب  تلاسر  راکنا  هب  راکنا  نیا  دناد  یم  هدننک  راکنا  صخش  هک  یتایرورض  راکنا  ینعی  دوش ؛ یم  نیتداهش  راکنا  هب 
ناملسم رگا  تسا . ترخآ  رد  تاجن  نامیا ، نیا  هجیتن  دنتسه . یبلق  يروما  نامیا  مه  رفک و  مه  انعم ، نیا  رد  تسا . نامیا  لباقم  رد  رفک 

. تسا یعقاو  نمؤم  وا  درکن ، کش  ادـخ  ماکحا  زا  کی  چـیه  هب  تسا و  قح  هدروآ  ادـخ  فرط  زا  ربمغیپ  هچ  نآ  هک  تشاد  رواب  لد  رد 
ٍضْعَِبب ُنِمُْؤن  نُولوُقَی  : » دـیامرف یم  هک  دوش  یم  فیرـش  هیآ  نیا  زا  یقادـصم  دـشاب  هتـشادن  لوبق  ار  ادـخ  ماکحا  زا  یکی  لد  رد  رگا  اـما 

6. اقَح َنوُِرفاَْکلا  ُمُه  َِکئ  ـ َلْوُأ دـیامرف : یم  نانیا  هرابرد  نآرق  میرادـن »! لوبق  ار  یخرب  میراد و  ناـمیا  بلاـطم  یـضعب  هب  ؛5  ٍضْعَِبب ُرُفْکَنَو 
هچ دـنادب و  لیـصفت  روط  هب  ار  ادـخ  رما  هچ  دـشاب  هتـشاد  لوبق  لد  قمع  زا  ار  تسا  هدومرف  ادـخ  هچ  ره  ناسنا  هک  تسا  نیا  یبلق  نامیا 

تـسا دراوم  نیا  رد  تسا . قح  نامه  هتفگ  ادخ  هچره  هک  دشاب  دقتعم  اما  دنادن  ار  ادـخ  رما  یلیـصفت  روط  هب  ناسنا  تسا  نکمم  دـنادن .
لوبق ار  ادخ  ماکحا  زا  یخرب  هکارچ  دنرفاک ؛ ًانطاب  یناسک  نینچ  دنریذپب . ًابلق  ار  ماکحا  یخرب  دنناوت  یمن  دنروآ و  یم  مک  اه  یلیخ  هک 

َّنِإَف ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِإ  دیامرف : یم  ترـضح  هک  اج  نآ  رد  تسا . هللا  لزنا  ام  همه  نتفریذپ  یعقاو  نامیا  دنا . هدرکن 
يارب نم  هک  تسا  نیا  ترضح  دوصقم  هکلب  دنـشاب ؛ هدناوخ  تبـسانم  یب  ار  يا  هیآ  اج  نیا  رد  هک  تسین  روط  نیا  ًالوا  دیِمَح ، ٌِّینََغل  َهَّللا 

دوب دـیهاوخن  تاجن  لها  ترخآ  رد  رگید  لمع  نیا  رب  رارـصا  اب  ینعی  تسا ؛ نامیا  لباقم  رد  رفک  نیا  منک . یم  رفک  رطخ  ساسحا  امش 
هنوگ نیمه  هب  ناقفانم  اب  مالـسا  ردـص  رد  هک  روط  نامه  تسا ، ظوفحم  ناتلام  ناـج و  دـیوش و  یم  بوسحم  ناملـسم  رهاـظ  رد  هچرگ 
ْمُهَّنِإ ُدَهْـشَی  ُهّللاَو  « ؛ دنتـسه نامیا  یعدم  ًافرـص  دنرادن و  نامیا  ناقفانم  هک : دیوگ  یم  ًاحیرـص  تایآ  زا  يرایـسب  رد  نآرق  دش . یم  راتفر 
هدرک نوریب  ار  نیقفانم  ربمغیپ  هک  تسا  هدماین  خیرات  ياج  چـیه  رد  اما   7 .« دنیوگ یم  غورد  اه  نآ  هک  دهد  یم  تداهـش  ادخ  َنُوبِذاََکل ؛

ار لمع  نآ  هاگ  چیه  اما  تسا  بحتسم  یلمع  دنادب  یسک  رگا  یبحتسم  روما  رد  تسا . ینطاب  رفک  زا  ریغ  يرهاظ  مالسا  هک  ارچ  دنـشاب ؛
راکنا هک  لاح  تسا . ینطاب  رفک  نیا  مرادن »! لوبق  ار  یبحتسم  لمع  نیا  نم  : » تفگ رگا  اما  دروخ ؛ یمن  شنامیا  هب  يررض  دهدن ، ماجنا 

رفک بجوم  تسا  هتفرگ  تعیب  نآ  يارب  ناناملسم  همه  روضح  رد  ربمغیپ  هک  يرما  راکنا  ایآ  دوش ، یم  رفک  بجوم  یبحتسم  مکح  کی 
. تسا يرفک  نینچ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دوصقم  دوش !؟ یمن 
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یهلا بضغ  اضر و  رایعم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

یم هک  نیا  اب  : » دنیامرف یم  ترـضح  دـننک . یم  نایب  هبطخ  نایاپ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  تسا  یبلطم  هب  هجوت  رگید  هتکن 
نیا ترـضح  ارچ  مدرک ». نایب  ار  اه  نآ  ملد  ياـه  هصغ  مشخ و  شورخ  شوج و  رطاـخ  هب  یلو  دـنک  یمن  رثا  امـش  رد  نم  نانخـس  مناد 
يارب مدـش و  رایتخا  یب  ناوارف  ياه  هصغ  رثا  رد  نم  : » هک تسا  نیا  ترـضح  دوصقم  دـننک  یم  نامگ  یخرب  دـنیوگ ؟ یم  نخـس  نینچ 

تاساسحا ریثأت  تحت  هک  میناد  یم  رت  يوق  نیا  زا  یلیخ  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ام  یلو  متفگ ». ار  نانخـس  نیا  ملد  ندش  کبس 
هدینش ادخ  ربمغیپ  زا  اهراب  ناناملسم  همه  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نانخس  نیا  دوش . جراخ  شتسد  زا  رایتخا  دوش و  عقاو  شا  هصغ  مغ و  و 
ياضر بجوم  همطاف  ياضر  ادخ و  بضغ  بجوم  همطاف  بضغ  ؛8  اَهاَضِِرل یَضْرَی  َو  َۀَمِطاَف  ِبَضَِغب  ُبَضْغَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  : » هک دندوب 

امش رب  ادخ  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  نیا  مکانبضغ و  امـش  هب  تبـسن  نم  : » هک دنیوگب  دنهاوخ  یم  ًاحیرـص  اج  نیا  ترـضح  تسادخ ».
لومـشم هک  یـسک  اریز  دـناشک ». یم  منهج  شتآ  هب  ار  امـش  راـتفر ، نیا  : » دـنیامرف یم  نخـس  نیا  لاـبند  هب  ور  نیا  زا  تسا ؛ كانبـضغ 

ریت نیرخآ  شیامرف  نیا  تسا . تجح  مامتا  يارب  زین  نانخـس  نیا  راهظا  سپ  تشاد . دـهاوخن  منهج  شتآ  زا  یتاـجن  دـشاب  ادـخ  بضغ 
دهد و تاجن  ار  اه  نآ  تشاد  تسود  تشاد و  مدرم  هب  ترـضح  هک  دوب  یتبحم  رطاخ  هب  اهنیا  همه  دوب . مدرم  نآ  تیادـه  يارب  شکرت 

امش يارب  ار  یتجح  هک  دوب  نیا  يارب  نانخس  نیا  ۀجحلل ؛ ۀمدقتو  دنیامرف : یم  نایاپ  رد  اذل  دنک . تیاده  ار  ناشرفن  کی  هدش  رگا  یتح 
نیا اب  هک  تسا  نیا  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  زاب  هک  يرگید  هتکن  تسا  دارفا  یلعف  لاح  نازیم  دوش . مامت  امـش  يارب  تجح  منک و  هماقا 

اه نآ  ترضح  یتقو  اما  دندرک  مادقا  ربمایپ  نیشناج  نییعت  يارب  دنتـسکش و  ار  هللا  لوسر  اب  دوخ  دهع  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  راصنا  هک 
نیا زا  دعب  دش ». زوریپ  قح  نید  امش  ریشمش  اب  دیدرک و  يرای  ار  مالـسا  هک  دیتسه  یناسک  امـش  : » دنیامرف یم  دنهد  یم  رارق  بطاخم  ار 

هزاجا دینک  مایق  هحلـسا  اب  دیناوت  یم  دیراد و  تسد  رد  هحلـسا  هک  نیا  اب  دیدرک و  ینیـشن  بقع  نونکا  هک  دش  هچ  : » دـنیامرف یم  تانایب 
امش راک  نیا  : » دنیامرف یم  دننک و  یم  خیبوت  ار  اه  نآ  هک  لاح  نیع  رد  ترضح  ینعی  دوش »!؟ فرحنم  شدوخ  ریسم  زا  مالسا  دیهد  یم 
نیا هن  ینعی  دـننک . یمن  راکنا  ار  ناشناشخرد  قباوس  راصنا و  يوکین  فاصوا  نآ  اما  دوش » یم  یهتنم  ترخآ  اـیند و  یتخبدـب  رفک و  هب 

ياهراک يارب  دوش  یم  يرذـع  ناتناشخرد  هقباس  نآ  هن  مینک و  شومارف  ار  نات  هتـشذگ  ياـه  یبوخ  هک  دوش  یم  بجوم  ناتتـشز  راـک 
راک بکترم  هاگره  تسا و  شیاتـس  دروم  حودـمم و  داد  ماـجنا  یبوخ  راـک  سک  ره  یناـمز  ره  رد  دـیهد . یم  ماـجنا  نونکا  هک  یطلغ 
دوش یم  بجوم  هدنیآ  دب  ياهراک  هن  دوش و  یم  هدنیآ  دب  ياهراک  يارب  يرذع  اه  هتشذگ  هن  دریگ . یم  رارق  شهوکن  دروم  دش  یطلغ 

تسادخ يایلوا  زا  دبالا  یلا  هک  تسین  نیا  شیانعم  دندرک  شیاتس  ار  یسک  نامز  کی  رد  رگا  دوش . راکنا  دارفا  بوخ  ياه  هتشذگ  هک 
ریـسم زا  رگا  مینک و  ینادردق  شیاتـس و  وا  زا  تسا  حیحـص  ریـسم  رد  یـسک  هک  یمادام  دیاب  مهام  هکلب  درادـن . یـصقن  بیع و  چـیه  و 
هتشذگ هک  مینک  روصت  دیابن  میراذگب . رانک  ار  وا  دش  بالقنا  یمالسا و  لیصا  ياه  شزرا  فیعـضت  يارب  یلماع  دش و  فرحنم  حیحص 

رد درک . ّدر  ار  وا  دیابن  درک  هبوت  دعب  اما  دوب  راک  هنگ  ینامز  کی  رد  یـسک  رگا  نینچمه  تسا . ناش  هدنیآ  هدننک  نیمـضت  هشیمه  دارفا 
هللا و انقفو  تسا . صاخشا  یلعف  لاح  نازیم  دوش  رانکرب  يراک  زا  ای  راذگاو  اهنآ  هب  يراک  ای  دوش  شهوکن  ای  شیاتـس  یـسک  زا  هک  نیا 

. هللاءاش نا  مکاّیا 

اه تشون  یپ 
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اهیلع هللا  مالس  همطاف  هیلع  رب  یناطیش  ياهدرگش 
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همدقم

هقالع همه  ءادفلا و  هلانحورا  رصع  یلو  سدقم  هاگشیپ  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترضح  تداهش  مایا  ندیـسر  ارف 
اج نیا  هب  هیکدـف ، فیرـش  هبطخ  فارطا  رد  فیرـش  لفحم  نیا  رد  ام  ثحب  مینک . یم  ضرع  تیلـست  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نادـنم 

عافد ینعی  ینامز  عطقم  نآ  رد  ناشیا  تیلوئسم  هدرک و  راصنا  هب  ور  يددعتم  تانایب  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  هک  دش  یهتنم 
ار اه  نآ  دنتـشاد  يدیدش  رایـسب  نحل  هک  نآرق  زا  یتایآ  زا  هدافتـسا  اب  ترـضح  دـنداد . رکذـت  ناشیا  هب  ار  اه  نآ  قوقح  تیب و  لها  زا 
تاساسحا و جییهت  بجوم  كرحم و  هدنبوک ، رایـسب  دروم  دنچ  رد  هک  ترـضح  تانایب  زا  دعب  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  دـندومرف . راذـنا 

نیا زا  تسا . دـنمزاین  یناوارف  رنه  هب  يّوج  نینچ  ندرک  مارآ  ًاملـسم  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  سلجم  رد  يّوج  هچ  دـش ، یم  مدرم  فطاوع 
هب عورـش  تیب ، لـها  هب  تبـسن  يزیمآ  تبحم  رایـسب  نحل  اـب  یـصاخ و  یکریز  اـب  دوـب  هتفرگ  رارق  تفـالخ  ماـقم  رد  هـک  یـسک  نآ  ور 

ًاتقیقح هک  تفگ  یبلاطم  ترضح  باوج  رد  يو  تسا . لئاسم  هنوگ  نیا  رد  دارفا  نیا  غوبن  هناشن  ًاعقاو  لمعلا  سکع  نیا  درک . ینارنخس 
، همادا رد  درک . تبحـص  نیا  زا  رتـهب  دوـبن  نکمم  مدرم  ندرک  مارآ  يارب  اـضف  نیا  رد  هکارچ  دـننک ؛ راـک  نآ  يور  ناسانـش  ناور  دـیاب 

. دیوش انشآ  يو  مالک  نحل  اب  يرادقم  ات  مناوخ  یم  ار  لوا  هفیلخ  حالطصا  هب  نانخس 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  نانخس  ریثأت  ندرک  یثنخ  يارب  يراک  بیرف  جوا 

اباذـع نیرفاکلا  یلع  ًامیحر و  ًافوؤر  ًامیرک  ًافوطع  نینمؤملاب  كوبأ  ناک  دـقل  هللا ! لوسر  تنب  ای  لاق : نامثع  نب  هللا  دـبع  رکب  وبأ  اهباجأف 
درک و تبحـص  هب  عورـش  ارهز  ترـضح  هب  باطخ  وا  تسا . هدوب  نامثع  رـسپ  هللادـبع  شمـسا  رکبوبا و  يو ، هینک  ًامیظع ؛ ًاـباقعو  ًاـمیلأ 

نانمشد نارفاک و  هب  تبسن  هتبلا  درک و  یم  راتفر  هناراوگرزب  دوب و  نابرهم  رایـسب  نینمؤم  هب  تبـسن  وت  ردپ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ :
دناشنب و ورف  ار  ترـضح  تینابـصع  حالطـصا  هب  هلیـسو  نیا  هب  دراد  دـصق  رکبوبا  درک . یم  یتخـسرس  اه  نآ  اب  دوب و  كاندرد  یباذـع 
؛ ءاسنلا نود  كابأ  هاندجو  هانوزع  نإ  دیرواین . نابز  هب  تخـس  دنت و  نانخـس  دینک و  راتفر  ام  اب  ینابرهم  اب  ناتردپ  لثم  دیاب  امـش  دیوگب 

یتسه یلوا  دیراد  وا  هب  باستنا  هک  امـش  ینعی  نانز ؛ ریاس  ردپ  هن  تسامـشردپ  ناشیا  هک  میبای  یم  مینک  یـسررب  ار  ناتردـپ  بسن  یتقو 
ردارب هن  دوب  امـش  رـسمه  ردارب  وا  میـسج ؛ رمأ  لک  یف  هدـعاسو  میمح  لک  یلع  هرثآ  ءالخألا ؛ نود  کفلإ  اـخأو  دـینک . يوریپ  وا  زا  هک 
ربمایپ هب  ریمـض  دراد  لامتحا  هتبلا  درک . کمک  وا  هب  یتخـس  راک  ره  رد  تشاد و  مدـقم  یتسود  ره  رب  ار  ربمغیپ  وت  رهوش  ناتـسود . ریاس 
یقـش الإ  مکـضغبی  الو  دیعـس  الإ  مکبحی  ال  درک . یم  کـمک  وا  هب  هشیمه  تشاد و  یم  مدـقم  نارگید  رب  ار  یلع  ربمغیپ  ینعی  ددرگرب ؛

ره دنمتداعـس و  دشاب  امـش  تسود  سک  ره  انکلاسم ؛ ۀنجلا  یلإو  انتلدأ  ریخلا  یلع  نوبجتنملا  ةریخلاو  نوبیطلا  هللا  لوسر  ةرتع  متنأف  دیعب 
رب ام  يامنهار  ادخ و  ناگدیزگرب  ربمغیپ و  كاپ  هریت  امش  تسادخ . تمحر  زا  رود  یتخبدب و  تواقش و  لها  دنک  ینمشد  امـش  اب  سک 

. دـنک مارآ  ار  مدرم  یناـجیه  تلاـح  نآ  هک  دوب  نیا  نانخـس  نیا  زا  يو  دوصقم  دـیتشهب . يوس  هب  اـم  هار  امـش  دـیتسه . بوـخ  ياـهراک 
ای تنأو  دنتـسه . تیب  لها  نمـشد  اه  نیا  تسا و  هنامـصخ  دروخرب  اه  نیا  اـب  ارهز  ترـضح  دروخرب  هک  دوب  نیا  شیاـنعم  هک  یناـجیه 
يا امـش  کقدـص ؛ نع  ةدودـصم  الو  کّقح  نع  ٍةدودرم  ریغ  کلقع  روفو  یف  ۀـقباس  کلوق  یف  ۀـقداص  ءاـیبنألا  ریخ  ۀـنباو  ءاـسنلا  ةریخ 

تقبـس نارگید  زا  لقع  یناوارف  رد  امـش  تسا . قداص  همه  امـش  نانخـس  دیتسه ! ناربمایپ  نیرتهب  رتخد  ناهج و  نانز  نیرتهب  هک  یمناخ 
یفن ار  امش  تسار  راتفگ  یسک  دنک و  بلس  ار  امش  قح  درادن  قح  یسک  و  دوبن ) یکبس  نانخس  امش  نانخـس  هک  میفرتعم  ام   ) دیا هتفرگ 

یلـصا هلأسم  هب  دعب  تسا . يا  هناتـسود  طیحم  هک  دننک  ساسحا  مدرم  ات  دوب  ّوج  ندرک  مارآ  يارب  اج  نیا  ات  يو  نانخـس  نیا  دنک . یمن 
درکلمع ددعتم ، مکحم و  تانایب  اب  هفیلخ ، حالطصا  هب  باختنا  ناتساد  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  هک  دوب  نیا  هلأسم  تخادرپ .

. تسذگ لبق  تاسلج  رد  نآ  لیصفت  هک  دنداد  ناشن  ار  اه  نآ  یتیافک  یب  كدف ، بصغ  هناهب  هب  دندرب و  لاؤس  ریز  ار  تفالخ  هاگتـسد 
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هدوب حیحـص  نم  راک  هک  دـنک  دومناو  دروایب و  یلالدتـسا  دوخ  راـک  يارب  هک  دـیآ  یمرب  ددـص  رد  ترـضح  لـباقم  فرط  سپ ، نیا  زا 
هب ار  شدوخ  تیناـقح  تساوخ  یم  وا  دـش و  مارآ  وج  یتـقو  هنذإـب ؛ ـالإ  تلمع  ـالو  هللا  لوـسر  يأر  تودـع  اـم  هللاو  دـیوگ : یم  تسا .

دـئارلاو ال مدادـن ! ماجنا  يراک  چـیه  ربمغیپ  نذا  یب  مدرکن و  تفلاخم  ربمغیپ  يأر  اـب  نم  هک  دروخ  مسق  ادـخ  هب  دـنک  تاـبثا  حالطـصا 
نیا يو  دوصقم  دیوگ ». یمن  غورد  نایناوراک  هب  ناوراک  يامنهار  : » دنیوگ یم  تسا . یبرع  نابز  رد  یعیاش  لثم  کی  نیا  هلهأ ؛ بذکی 
ینإ تسا . تسرد  منز  یم  هک  یفرح  نیا  هک  دروخ  مه  مسق  میوگ . یمن  غورد  امش  هب  نم  متـسه و  تما  نیا  يامنهار  نالا  نم  هک : دوب 
اراقع الو  اراد  الو  ۀضف  الو  ابهذ  ثرون  ءایبنألا ال  رشاعم  نحن  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  ینأ  ادیهش  هب  یفکو  هللا  دهشأ 
مریگ یم  دهاش  ار  ادخ  نم  همکحب ؛ هیف  مکحی  نأ  اندعب  رمألا  یلولف  ۀمعط  نم  انل  ناک  امو  ةوبنلاو  ملعلاو  ۀـمکحلاو  باتکلا  ثرون  امنإو 

، باتک ام  ثرا  یعورزم . نیمز  يا و  هناخ  هن  میراذـگ و  یم  ثرا  هب  يا  هرقن  ییالط و  هن  اـیبنا  هورگ  اـم  دومرف : هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  هک 
یم هک  روط  ره  دراد  رایتخا  دش  رما  یلو  ام  زا  دـعب  سک  ره  دـنامب  یقاب  ام  زا  یلام  رگا  تسین . لام  ام  ثرا  تسا . توبن  ملع و  تمکح ،

؛ راجفلا ةدرملا  نودلاجیو  رافکلا  نودهاجیو  نوملسملا  اهب  لتاقی  حالسلاو  عارکلا  یف  هتلواح  ام  انلعج  دقو  دنک . فرـصت  نآ  رد  دهاوخ 
دننک و هدافتسا  گنج  رد  نآ  زا  ناناملسم  ات  میداد  رارق  حالـس  بسا و  هیهت  يارب  ار  كدف ) هعرزم   ) تسامـش روظنم  هک  يزیچ  نآ  ام  و 

امب دبتـسأ  ملو  يدـحو  هب  درفنأ  مل  نیملـسملا  نم  عامجإب  کلذو  دـننک . هزرابم  یلخاد  نارگ  هنتف  نارگ و  بوشآ  اب  دـنگنجب و  رافک  اب 
يأر هب  طقف  هک  مدادن  جرخ  هب  دادبتسا  مدوبن و  اهنت  يأر  نیا  رد  نم  دش . ماجنا  نیملـسم  عامجا  هب  اهراک  نیا  همه  و  يدنع ؛ يأرلا  ناک 
قبط رب  نم  ياهراک  هک  بلطم  نیا  ءاقلا  رگید  شقن  مدرم و  ندرک  مارآ  يارب  شقن  کی  دـش ؛ افیا  شقن  ود  اج  نیا  ات  منک . لمع  مدوخ 
دیوگ یم  هک  یموس  هتکن  دـندوب . قفاوم  نم  رظن  اب  ناناملـسم  همه  هکلب  مدوخ  يأر  هب  اهنت  هن  مه  نآ  مداد  صیخـشت  هک  هدوب  يا  هفیظو 

رد ار  نآ  نم  یلو  مدرک  یم  فرص  مدوخ  يارب  ار  مدوب  هدرک  فرـصت  هک  هچنآ  مریگب  ار  امـش  قح  متـساوخ  یم  نم  رگا  هک : تسا  نیا 
هک يراک  ره  ات  مهد  یم  رارق  امـش  رایتخا  رد  ار  مدوخ  لاوما  نم  دیوگ : یم  دراذـگ و  یم  رتارف  ار  اپ  سپـس  متـشاذگ . ناناملـسم  رایتخا 

کیدی نیبو  کل  یه  یلامو  یلاح  هذه  تسا . طوبرم  مدوخ  هب  نم  لاوما  اما  تسا  ناناملـسم  لام  كدف  دیهد . ماجنا  نآ  اب  دـیهاوخ  یم 
زا ار  لاوما  نیا  یـسک  دـشاب . وت  رایتخا  رد  وت و  لام  اه  نیا  همه  ملاوما . مه  نیا  تسا و  نم  لاح  نیا  کنود ؛ رخدـن  الو  کنع  يوزت  ـال 

کل ام  عفدن  کینبل ال  ۀبیطلا  ةرجـشلاو  کیبأ  ۀمأ  ةدیـس  تنأو  درک . میهاوخن  هریخذ  نامدوخ  يارب  ام  ار  لاوما  نیا  دنک و  یمن  عنم  امش 
. یتسه رالاس  راوگرزب و  يوناب  کی  تردپ  تما  يارب  وت  يادی ؛ تکلم  امیف  ذفان  کمکح  کلصأو . کعرف  یف  عضوی  الو  کلـضف  نم 

يزیچام درک . میهاوخن  عنم  امش  زا  تسامش  يایازم  هچ  نآ  ام  دنتسه . تخرد  نآ  ياه  گرب  خاش و  تنادنزرف  هک  یتسه  یکاپ  تخرد 
ذفاـن تسا  نم  راـیتخا  رد  هک  یلاوما  رد  امـش  مکح  تساـک . میهاوخن  تسا  تخرد  نیا  ياـه  هخاـش  هب  طوـبرم  هچ  نآ  امـش و  لـصا  زا 

ار يزیچ  نآ  مهد  یم  رارق  وت  رایتخا  رد  ار  مدوخ  لاوما  هک  نم  ینک  یم  نامگ  ایآ  كابأ ؛ كاذ  یف  فلاخأ  نأ  نیرت  لـهف  دوب . دـهاوخ 
حلاـصم فرـص  ار  تسامـش  دوصقم  هچنآ  دـیاب  مدینـش  تردـپ  زا  هک  یتـیاور  نآ  قبط  نم  مرادـب ؟ غیرد  هداد  رارق  وـت  يارب  تردـپ  هک 

! منک نیملسم 

سیلبا درگش  نیلوا  غورد ، مسق 

هجوت تسا  دیفم  زین  ام  یگدنز  يارب  هک  هتکن  دنچ  هب  دیاب  دوب  هدـمآ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  خـساپ  رد  هک  یبلطم  هس  هب  هجوت  اب 
امـش اـب  هک  سک  ره  اـب  مراد و  یم  تسود  ار  امـش  متـسه و  امـش  عیطم  نم  درک  اـعدا  يو  هک  دوـب  نیا  خـساپ  لوا  شخب  میـشاب . هتـشاد 

هک نیا  زا  رظن  فرـص  متـشاد . هفیظو  ماجنا  دصق  اهنت  مرادن و  ینمـشد  امـش  اب  نم  هک  تفرگ  دهاش  ار  ادـخ  يو  مفلاخم . دـنک  تفلاخم 
رگا هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  یلک  بلطم  کی  ناونع  هب  تسا  هتفگ  ار  نانخس  نیا  یماقم  هچ  رد  تسا و  یـسک  هچ  فرح  نیا  هدنیوگ 
يارب تسیچ ؟ وا  ربارب  رد  ام  هفیظو  دوش  مسق  هب  لسوتم  ام  رظن  بلج  يارب  دـهد و  ناـشن  یهار  اـم  هب  یـسک  یعاـمتجا  ناـیرج  کـی  رد 
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تخرد زا  هک  منک  یم  تحیـصن  امـش  هب  نم  : » تفگ اوح  مدآ و  هب  يو  تسا . سیلبا  درگـش  نیا  راذگ  ناینب  هک  مینادب  دیاب  خـساپ  نتفای 
نیا دروخ . مسق  دننک  رواب  اه  نآ  هک  نیا  يارب  دعب  میوگ ». یم  امش  هب  يزوسلد  یهاوخریخ و  رس  زا  ار  نخـس  نیا  نم  دیروخب . هعونمم 

هک دوب  يدرگـش  نیلوا  نیا  دش . عقاو  هچ  نآ  دش  عقاو  دـننک و  ادـیپ  لیامت  تخرد  نآ  ندروخ  هب  اوح  مدآ و  هک  دـش  ثعاب  سیلبا  مسق 
زا دـنتفرگ . دای  بوخ  یلیخ  ار  سرد  نیا  مه  سیلبا  نادرگاش  تشاد و  همادا  نایرج  نیا  تفرگ . راک  هب  ناسنا  ندرک  هارمگ  يارب  سیلبا 

ُدَهْشَن اُولاَق  َنوُِقفاَنُْملا  َكءاَج  اَذِإ  دیامرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ  نآرق  دش . هدافتسا  مه  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد  شور  نیا 
یم تداهـش  ام  دنتفگ  دـندمآ و  وت  شیپ  ناقفانم  یتقو  ؛1  َنُوبِذاََـکل َنیِِقفاَـنُْملا  َّنِإ  ُدَهْـشَی  ُهَّللاَو  ُُهلوُسََرل  َکَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ُلوُسََرل  َکَّنِإ 
دوش یم  مولعم  دـنیوگ . یم  غورد  اه  نیا  نکن ! رواب  وت  میراد ، نامیا  امـش  هب  اتقیقح  ام  هک  دـندروخ  مسق  یتسه و  ادـخ  ربمغیپ  وت  میهد 

دنوادخ دندرک . نامیا  راهظا  دنوش  یم  اوسر  رتشیب  دنوش و  یمن  هتفریذپ  هعماج  رد  دننک  تفلاخم  راهظا  رگا  هک  دـندیمهف  ناقفانم  یتقو 
اوُذَخَّتا دـیامرف : یم  دـعب  دنتـسه . وگ  غورد  اه  نیا  هک  دـهد  یم  تداهـش  وا  مه  اما  یتسه  ربمایپ  وت  هک  دـناد  یم  ادـخ  هلب ، دـیامرف : یم 

سیلبا هک  تسا  یسرد  نامه  نیا  دننامب . ناما  رد  امش  تالمح  اه و  تفلاخم  زا  ات  دنداد  رارق  رپس  ار  ناشیاه  مسق  اه  نیا  ؛2  ًۀَّنُج ْمُهَناَْمیَأ 
اعدا یناسک  هک  میا  هدید  اهراب  نامدوخ  رصع  رد  دراد ؟ همادا  درگـش  نیا  زا  هدافتـسا  مه  خیرات  نآ  زا  دعب  ایآ  داد . شنادرگاش  هب  المع 

نآ هب  رخآ  ات  میراد و  لوبق  ار  هیقف  تیالو  ام  مینز . یمن  یفرح  وا  فرح  زج  میرادن و  یهار  وا  هار  زج  میماما . طخ  وریپ  ام  : » هک دـندرک 
يا هلیـسو  مه  اه  فرح  نیا  ار ؛ هیقف  تیالو  هن  دنراد و  لوبق  ار  ماما  طخ  هن  دنتفگ . یم  غورد  هک  دش  مولعم  يدنچ  زا  دعب  اما  میدنبیاپ ».
لد بیجن و  مدرم  دنا . هتفرگ  دای  بوخ  مه  اه  نیا  هداد و  دای  اه  نآ  هب  ناطیش  هک  تسا  يدرگش  نیا  تسا . هدوب  مدرم  نداد  بیرف  يارب 
نیا هب  ار  اهاعدا  نیا  دنا  هدرک  ادـیپ  هک  یتایبرجت  اب  دـنا و  هدـش  مه  كریز  یکاپ ، رب  هوالع  ام  نامز  مدرم  هتبلا  دـننک . یم  رواب  مه  كاپ 

نآرق دـننک . یم  رواب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  نانخـس  هک  دنتـسه  یلد  هداس  ياه  مدآ  رانک  هشوگ و  مه  زونه  یلو  دـننک . یمن  رواب  اه  يدوز 
نآ دیروخن . ار  اه  نیا  بیرف  هک  دیـشاب  بقارم  دننامب . ناما  رد  امـش  تالمح  زا  ات  دنا  هداد  رارق  رپس  ار  اه  مسق  نیا  ناقفانم  دـیامرف : یم 
هب دیوگ و  یم  هچ  ماما  نیـشناج  دننیبب  دیاب  دنتـسه  ماما  طخ  وریپ  رگا  دوش . رهاظ  لمع  رد  ناشیاعدا  نیا  دیاب  دـنیوگ  یم  تسار  رگا  اه 
رما ارچ  سپ  دنراد  لوبق  ار  هیقف  تیالو  رگا  تسین !؟ قفاوم  ماما  راتفر  اب  ناشراتفر  ارچ  سپ  دـنا  ماما  طخ  وریپ  نانیا  رگا  دـننک . لمع  نآ 

صاخـشا یلاخ  کشخ و  ياعدا  مسق و  بیرف  یتح  میریگب و  نایرج  نیا  زا  دیاب  ام  هک  تسا  یـسرد  نیا  دـننک !؟ یمن  لوبق  ار  وا  یهن  و 
قح زا  مدآ  تسا  نکمم  یـصخش  لـئاسم  رد  هتبلا  میریذـپب . دوب  مأوت  لـمع  اـب  ناـشیاعدا  هک  یتقو  اـهنت  میروخن و  مه  ار  حالـصلارهاظ 

نینچ رد  درک . تشذگ  یگداس  هب  دیابن  دیآ  یم  طسو  هب  روشک  تحلصم  ياپ  هعماج و  قوقح  ياپ  نید ، ياپ  یتقو  اما  درذگب ، شدوخ 
مینک شومارف  دیابن  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا  دروخب . بیرف  دیابن  شوخ  رهاظ  مسق و  اعدا و  فرـص  هب  دنک و  ادـیپ  نیقی  ناسنا  دـیاب  یتیعقوم 

، یلمع ياه  هناشن  هک  اج  نآ  ات  هکلب  ییوگ ؛ یم  غورد  مییوگب  ادتبا  زا  دیاب  درک  یهاوخریخ  ياعدا  سک  ره  هک  تسین  مه  روط  نیا  هک 
سرد کی  نیا  میرادرب . شتیامح  زا  تسد  میدید  وا  رد  ار  فارحنا  ياه  هناشن  تقو  ره  مینک و  تیامح  وا  زا  دیاب  دننک  یم  دـییأت  ار  وا 
ناسنا تسین . هدیدنـسپ  يراگنا  لهـس  ینید  روما  یعامتجا و  لـئاسم  رد  صوصخ  هب  مینکن . یگداـس  هک  دزومآ  یم  اـم  هب  تسا و  یلک 

. دشاب هتشاد  تجح  ادخ  شیپ  دراد  یمرب  هک  یمدق  ره  يارب  دیاب 

رکبوبا ثیدح  یسررب  دقن و 

ییاعدا نینچ  یسک  یتقو  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اج  نیا  رد  مدینش . ینخـس  نینچ  ربمغیپ  زا  نم  درک  اعدا  يو  هک  نیا  مود  بلطم 
چیه ربخ  نیا  دـشابن  ربتعم  ربخ  دنـس  رگا  نیارباـنب  ؛3  اُونَّیَبَتَف ٍأَـبَِنب  ٌقِساَـف  ْمُکءاَـج  نِإ  دـیامرف : یم  نآرق  میراد ؟ يا  هفیظو  هچ  اـم  دـنک  یم 

؟ میراد يا  هفیظو  هچ  اج  نیا  رد  دشابن  راگزاس  نآرق  اب  شثیدح  نومـضم  یلو  دشاب  دامتعا  دروم  يوار  هک  ضرف  رب  اما  درادن . یـشزرا 
اَمَف ِیتَّنُـس ؛ َو  ِهَّللا  ِباَتِک  یَلَع  ُهوُضِرْعاَف  ُثیِدَْـحلا  ُمُکاَتَأ  اَذِإَف  ُرثْکَتَـس ؛ َو  ُۀـَباَّذَْکلا  َّیَلَع  ْتَُرثَک  ْدَـق  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

 ( هسلج  55 هیکدف (  هبطخ  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 211زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


لقن ثیدح  نم  لوق  زا  غورد  هب  هک  یناسک  نم  زا  دعب  ِهب 4  اوُذُخَْأت  اَلَف  ِیتَّنُس  َو  ِهَّللا  َباَتِک  ََفلاَخ  اَم  َو  ِِهب  اوُذُخَف  ِیتَّنُـس  َو  ِهَّللا  َباَتِک  َقَفاَو 
. دـینک شیاهر  دوبن  راگزاس  نم  تنـس  نآرق و  اب  هک  ینخـس  ره  مهد ؛ یم  امـش  تسد  هب  کحم  کی  نم  دـش . دـنهاوخ  دایز  دـننک  یم 

یم لمن  هروس  مهدزناش  هیآ  رد  نآرق  اما  دـشاب ، قداص  نآ  هدـنیوگ  هک  ضرف  رب  تسا . هدـش  لقن  ام  يارب  یثیدـح  مه  اج  نیا  رد  بخ ،
ِلآ ْنِم  ُثِرَیَو  ِیُنثِرَی  اِیلَو *  َکنُدَّل  نِم  ِیل  ْبَهَف  دـیامرف : یم  میرم  هروس  مشـش  مجنپ و  هیآ  رد  نینچمه  َدُوواَد ؛ ُناَْمیَلُـس  َِثرََوو  دـیامرف :
رب نآرق و  صن  فالخ  رب  نیا  اما  تسا . ملع  طقف  ناربمغیپ  ثرا  هتـشاذگن و  یثرا  يربمغیپ  چـیه  هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  تفگ : وا  َبوُقْعَی .

نیا اریز  دناسر ، یمن  ار  اهنآ  دوصقم  مه  زاب  دشاب ، تسرد  ثیدح  نیا  نومـضم  مه  دنـس و  مه  هک  ضرف  رب  تسا . یعطق  خیرات  فالخ 
نآ زا  ناربمغیپ  ام  هک : دوب  دهاوخ  نیا  ثیدح  حیحـص  يانعم  نآرق ، تایآ  هب  هجوت  اب  ثرونال .» ءایبنالا  رـشاعم  نحن  : » دیوگ یم  ثیدح 
ره رگید  ترابع  هب  دینادب . ار  شردق  تسام و  ثرا  مولع  نیا  سپ  میراذگ ؛ یم  ثرا  هب  ار  تمکح  ملع و  امش  يارب  میربمغیپ  هک  تهج 

ینعی  ) ربمایپ یقوقح  تیصخش  يرگید . ثرا  شا  یقوقح  تیصخش  ظاحل  زا  دراد و  ثرا  کی  شا  یقیقح  تیصخش  ظاحل  زا  یـصخش 
رـسمه و يارب  نارگید ، دـننام  ترــضح  یقیقح  تیــصخش  اـما  دراذـگ ؛ یمن  یقاـب  ثرا  تـمکح  مـلع و  زج  تـما  يارب  توـبن ) ماـقم 

ناربمایپ هک  یلام  هک  هدوب  نیا  مه  ناشروظنم  هدومرف و  ربمغیپ  ار  تیاور  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  یتح  دراذگ . یم  یقاب  ثرا  شنادنزرف 
ربمایپ زا  هک  یلاوما  رایتخا  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  نوچ  دوش ، یمن  هدروآرب  اهنآ  فده  مه  زاب  درادـن ، ار  ثرا  مکح  دـنراذگ  یم  اج  هب 

: دومرف ربمغیپ  ارجام  نیا  زا  شیپ  زور  داتفه  تسا . هدرک  نییعت  ربمغیپ  دوخ  هک  تسا  یسک  نآ  رما  ّیلو  تسا و  رما  ّیلو  اب  دنام  یم  یقاب 
همه تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نینمؤملاریما  اب  لوسر ا هللا  لاوما  رایتخا  ثیدح ، نیمه  قبط  سپ  هالوم ؛ یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم 

ار یمالسا  تموکح  ریسم  الـصا  ناتراک  نیا  اب  تساطخ و  امـش  راک  نیا  دوش  هدنامهف  لباقم  فرط  هب  هک  دوب  نیا  يارب  ترـضح  شالت 
. هللا ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  دیدرک . فرحنم 

اه تشون  یپ 

ج2 ص225. راونالاراحب ،  . 4 . 6 تارجح ،  . 3 . 2 نوقفانم ،  . 2 . 1 نوقفانم ،  . 1

اهیلع هللا  مالس  همطاف  هیلع  رب  نیغورد  یعامجا 

تشذگ هچنآ  هدیکچ 

هک لوا  هفیلخ  حالطـصا  هب  اب  جاجتحا  ماقم  رد  ترـضح  هک  میدیـسر  اـج  نیا  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  كراـبم  هبطخ  حرـش  زا 
یهلا روتـسد  قبط  هک  تسا  نم  هب  مردـپ  فرط  زا  یـششخب  كدـف  هک  دـیرادن  لوبق  رگا  دـندومرف : دوب  هدرک  فرـصت  ار  كدـف  هعرزم 

هب ناشیا  زا  دعب  هدوب و  مردپ  کلم  نیا  هک  دیریذپب  دـیاب  لقاال  تسا ، هدیـشخب  نم  هب  شکرابم  تایح  نامز  رد   1( ُهَّقَح َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  )
فرـصت ار  نآ  لیلد  هچ  هب  امـش  دشاب . نم  رایتخا  رد  كدف  دـیاب  درادـن  یثراو  نم  زا  ریغ  مردـپ  هک  اج  نآ  زا  دوش و  یم  لقتنم  شثراو 

ناوت یم  دـندرک . هلگ  قح  ههبج  ندرکن  يرای  رطاخ  هب  ناشیا  زا  اـه ، نآ  لـئاضف  رکذ  زا  سپ  دـندومرف و  راـصنا  هب  ور  دـعب  دـیا ؟ هدرک 
رب یبسانمان  طیارـش  دش  هجوتم  لوا  هفیلخ  اج  نیا  تسا . هدش  بهتلم  سلجم  وج  هدیـسر ، اج  نیا  هب  ترـضح  مالک  یتقو  هک  دز  سدـح 

همه ام  : » تفگ درک و  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  شاتـس  هب  عورـش  ادتبا  رد  اذل  دنک . مارآ  ار  اضف  تسا  مزال  تسامرف و  مکح  سلجم 
امـش هب  ار  مدوخ  لاوما  مرـضاح  نم  یتح  میراد و  هقالع  تبحم و  امـش  هب  ام  دیتسه و  وا  ثراو  دنزرف و  امـش  میتسه و  امـش  ردپ  نوهرم 
هکلب مدوبن  اهنت  میمـصت  نیا  رد  نم  هتبلا  مدیـشیدنا و  یمالـسا  هعماج  يارب  نم  هک  هدوب  یتحلـصم  ساسارب  كدف  فرـصت  منک . راذگاو 

دعب هچ  نآ  میراذگ و  یمن  یقاب  یثرا  ایبنا  ام  دومرف : هک  مدینش  مرکا  ربمغیپ  زا  مروخ  یم  مسق  نم  اما  دندوب . هارمه  نم  اب  ناناملسم  همه 
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!« منک داهج  جراخم  نیملسم و  حلاصم  فرص  ار  کلم  نیا  هک  متسناد  حالص  نم  تسا . نم  زا  دعب  رما  یلو  رایتخا  رد  دنامب  ام  زا 

كانرطخ يا  هئطوت  ءاشفا 

دنداد و همادا  ناشتاشیامرف  هب  ترضح  زاب  هک  دوب  نیا  دندش . عقاو  يو  نانخس  ریثأت  تحت  يدح  ات  رگن  یحطس  هداس و  صاخـشا  اتدعاق 
وفقی هرثأ و  عبتی  ناک  لب  افلاخم  هماکحأل  ـال  اـفداص و  هللا  باـتک  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یبأ  ناـک  اـم  هللا  ناحبـس  دـندومرف :
نایب ار  ادخ  ماکحا  هک  دوب  نیا  وا  هفیظو  دیامرفب . ادخ  مکح  فالخ  رب  ینخـس  هک  دوبن  یـسک  نم  ردپ  تسا ! بجعت  ياج  یلیخ  هروس ؛
يارب دینک و  هئطخت  ار  ربمغیپ  راتفر  گنرین  هلیح و  اب  دـیهاوخ  یم  ایآ  روزلاب ؛ هیلع  الالتعا  ردـغلا  یلع  نوعمجتف  أ  دـنک . لمع  زین  دوخ  و 

یم ترـضح  تسا . يزیمآزمر  هلمج  نیا  هتاـیح ؛ یف  لـئاوغلا  نم  هل  یغب  اـمب  هیبش  هتاـفو  دـعب  اذـهو  دیـشارتب !؟ یهیجوت  ناـتدوخ  راـتفر 
دننک یم  حرطم  ار  هلأسم  لمجم  تروص  هب  ترـضح  تفرگ . ماجنا  ربمغیپ  تایح  نامز  رد  هک  تسا  يا  هلیح  هیبش  امـش  راک  نیا  دیامرف :

رد يدقاو  هلمج  زا  ناخروم  دوخ و  دیتاسا  زا  یناتـساد  اج  نیا  رد  تسا  ننـست  لها  زا  دوخ  هک  دیدحلا  یبا  نبا  صوصخ  هب  نیحراش  اما 
هک بش  کی  دندمآرب . مرکا  ربمغیپ  رورت  ددصرد  ناقفانم  زا  يا  هدـع  هک : تسا  رارق  نیا  زا  نآ  لامجا  هک  دـنا  هدرک  لقن  يزاغم  باتک 

یمارگ ربمایپ  دنزادنایب . هرد  رد  ار  ترضح  دنهدب و  مر  ار  ربمغیپ  رتش  هک  دندرک  هئطوت  دندوب  تکرح  رد  یناتـسهوک  يریـسم  رد  ربمایپ 
هدروآ يزاغم  رد  يدقاو  هک  یصن  صوصخ  هب  دوجوم و  نئارق  هب  هجوت  اب  دنام . ماکان  اه  نآ  هشقن  دندش و  ربخاب  اه  نآ  هئطوت  زا  مالـسا 

هلئاغ نآ  هیبش  دیهد  یم  ماجنا  نم  اب  هک  يراک  نیا  دـیامرف : یم  ترـضح  تسا . ربمایپ  رورت  هلئاغ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دوصقم 
دیهاوخ یم  دینک . فذح  ار  ام  دیهاوخ  یم  نونکا  تسا و  نایرج  نامه  هلابند  مه  نیا  دش . هدـید  كرادـت  ربمغیپ  لتق  يارب  هک  تسا  يا 

اعقاو تسین و  راک  رد  یـضرغ  رگا  الـصف ؛ اقطان  الدـع و  امکح  هللا  باتک  اذـه  دـنامن . یقاـب  ربمغیپ  فادـها  زا  تیب و  نآ  زا  يرثا  رگید 
ْنِم ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  دیوگ : یم  نآرق  دینک . لمع  دـنک  یم  مکح  نآرق  هچره  هب  دـینک و  هعجارم  نآرق  هب  تسا  هدـش  هبتـشم  ناتیارب  هفیظو 
دیاب دنراذگ  یمن  یقاب  ثرا  ناربمایپ  هک  دشاب  حیحص  مالک  نیا  رگا  هک  دنیوگب  دنهاوخ  یم  هیآ  نیا  هب  هراشا  اب  ترـضح  ؛2  َبوُقْعَی ِلآ 

يرگید هیآ  هب  زاـب  ترـضح  درک ؟ ثراو  تساوخرد  دـنوادخ  زا  اـیرکز  ترـضح  ارچ  سپ  دنـشاب . فقاو  هتکن  نیا  هب  دوـخ  یهلا  ءاـیبنا 
دوواد ترضح  زا  نامیلس  ترـضح  ؛3  َدُواد ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  : » دـیامرف یم  دراد . هراشا  مالک  نیا  فالخ  هب  احیرـص  هک  دـننک  یم  هراـشا 

وا زا  دوب و  دوواد  ثراو  نامیلـس  دـیامرف : یم  نآرق  روط  هچ  سپ  دـنراذگ  یمن  یقاب  یثرا  اـیبنا  هک  تسا  يا  هدـعاق  نیا  رگا  درب ». ثرا 
هابتـشا ار  مالک  مییوگب : هک  تسا  نیا  درک  ناوت  یم  هک  یهیجوت  رثکادح  ای  تسین و  تسرد  ثیدـح  نیا  دوش  یم  مولعم  سپ  درب ؟ ثرا 

اُوثَّرَو ْنَِکل  َو  ًامَهْرِد  َال  َو  ًاراَنیِد  اُوثِّرَُوی  َْمل  َءاَِیْبنَْألا  َّنِإ  ِءاَِیْبنَْألا ؛ ُۀَثَرَو  َءاَمَلُْعلا  َّنِإ  : » هک دشاب  هدوب  هنوگ  نیا  ثیدـح  تسا  نکمم  دـیا . هدـینش 
یم ام  زا  تما  هک  یثرا  هکلب  میراذـگ . یمن  یقاب  ثرا  ناونع  هب  لوپ  نام  تما  يارب  ءایبنا  اـم  ینعی  ؛4  ٍِرفاَو ٍّظَِحب  َذَخَأ  ُْهنِم  َذَخَأ  ْنَمَف  َْملِْعلا 
نیا نخس  نیا  يانعم  اما  دنا . هتشاذگ  اج  هب  ناشیا  يارب  ءایبنا  هک  تسا  یمولع  يریگارف  هب  مدرم  قیوشت  يارب  نخس  نیا  تسا ». ملع  دنرب 
یمن ثرا  ناشنادـنزرف  يارب  هعماج  دارفا  ریاس  لثم  یهلا ، ماکحا  عبات  دنتـسه و  هعماج  دارفا  زا  يدرف  هک  تهج  نآ  زا  ناربمایپ  هک  تسین 

رب هکارچ  دـشاب ؛ حیحـص  دـناوت  یمن  تسا  رما  یلو  راـیتخا  رد  دـنام  یم  یقاـب  ناـشیا  زا  هچ  نآ  دـییوگ  یم  امـش  هک  نیا  سپ  دـنراذگ .
ۀلع هب  حازأ  ام  ثانإلاو  نارکذـلا  ظح  نم  حابأو  ثاریملاو  ضئارفلا  نم  عرـشو  طاسقألا  نم  عزو  امیف  لجوزع  نیب  و  تسا . نآرق  فالخ 

نییعت ار  ناثراو  ثرالا  مهـس  هدومرف و  لزان  ثرا  هرابرد  یتایآ  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  نیرباغلا ؛ یف  تاهبـشلا  ینظتلا و  لازأ  نیلطبملا و 
ییاج نیاربانب  دنرب . یم  ثرا  ناشنیثروم  زا  ناناملسم  همه  دیوگ : یم  نآرق  تسا . هدرک  نایب  مه  ار  درم  نز و  ثرا  ياه  توافت  هدرک و 

ءانثتـسا نآرق  مکح  نیا  دوش . مدرم  حلاصم  فرـص  دیاب  هدنام  هچ  ره  هتـشاذگن و  یثرا  امـش  ردـپ  دـییوگب  هک  تسین  اه  ههبـش  نیا  يارب 
ترضح  5 ؛  نوُفِـصَت ام  یلَع  ُناعَتْـسُْملا  ُهَّللا  َو  لیمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب   » الک تسا . يراج  ناناملـسم  همه  يارب  درادن و 

یتـقو فسوی  ناردارب  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجاـم  تسا . هدـمآ  فـسوی  ترـضح  ناتـساد  رد  هک  دـننک  یم  ساـبتقا  يا  هیآ  زا  اـج  نیا  رد 
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یتقو اما  میدوب  هتـشاذگ  نامیاه  ثاـثا  دزن  ار  فسوی  اـم  دـنتفگ : دـندروآ  ردـپ  يارب  ار  شنینوخ  نهاریپ  دـنتخادنا و  هاـچ  رد  ار  فسوی 
دینک یم  نایب  امـش  هچنآ  دومرف : بوقعی  ترـضح  تسا . هدـنام  یقاـب  شا  ینوخ  نهاریپ  نیا  هدروخ و  ار  وا  گرگ  هک  میدـید  میتشگرب 

تشاد و مهاوخ  وکین  يربص  نم  اما  دیهد . بیرف  ار  نم  دـیهاوخ  یم  دـییوگ و  یم  غورد  امـش  ینعی  تسا ؛ یناطیـش  یناسفن و  يریوصت 
؛ دندناوخ اه  نآ  يارب  ار  هیآ  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  مهاوخ . یم  کمک  دـنوادخ  زا  دـینک  یم  لقن  امـش  هک  ینایرج  نیا  رد 

دیاب نم  دیا و  هتسب  راک  هب  يا  هلیح  دییوگ و  یم  غورد  نم  هب  مه  امش  دنتفگ  یم  غورد  بوقعی  هب  بوقعی  نادنزرف  هک  روط  نامه  ینعی 
. دهد ماجنا  ار  شمکح  دنوادخ  ات  منک  ربص  ارجام  نیا  رد 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  هیلع  رب  رگید  يا  هلیح 

نآ زا  هک  اه  ینابز  برچ  اه و  شیاتـس  نآ  اب  تساوخ  یم  يو  دـشن . هدروآرب  تشاد  هفیلخ  هک  یعقوت  نآ  زاب  ترـضح ، نانخـس  نیا  اـب 
هب نایرج  هک  دندیمهف  مدرم  درک و  رییغت  اضف  هرابود  ترـضح  تانایب  اب  دربب . شیپ  هب  ار  شراک  دـنک و  مارآ  ار  اضف  دوب  هدرک  ترـضح 
هک دینک  رارکت  ار  يا  هلئاغ  نامه  دیهاوخ  یم  دیفاب و  یم  غورد  دینز و  یم  گنرین  امش  دنیوگ : یم  ارهز  ترضح  تسا و  يرگید  هنوگ 

تفرگ و تسد  هب  ار  نخـس  هتـشر  هرابود  درک ، هدـهاشم  ار  عاضوا  یتقو  يو  تسا . یبیجع  فرح  یلیخ  دـیدرک . اـپرب  ربمغیپ  لـتق  يارب 
ربمغیپ رتـخد  هک  مه  وت  دـنا . هتفگ  تسار  وا  لوسر  ادـخ و  دـیدناوخ و  ار  نآرق  تاـیآ  امـش  هتنبا ؛ تقدـصو  هلوسر  هللا و  قدـص  تفگ :

نیع نیدـلا و  نکر  ۀـمحرلا و  يدـهلا و  نطوم  ۀـمکحلا و  ندـعم  تنا  تفگ : داد و  همدا  یناـبز  برچ  هب  زاـب  ییوگ . یم  تسار  یتـسه 
صلخم میرادـن و  یتفلاخم  امـش  اب  ام  هن  : » دـنیوگب دـیاب  دـنناشنب  ورف  ار  یـسک  مشخ  دـنهاوخب  رگا  اعبط  تسا ! یبیجع  فاصوا  ۀـجحلا ؛

هاگیاج تمکح ، ندـعم  امـش  منک ! یمن  بیذـکت  ار  امـش  زگره  نم  هک : نانخـس  نیا  نتفگ  هب  درک  عورـش  ساـسا  نیا  رب  يو  مییاـمش ».
نامتخاس دوش  بارخ  هیاپ  رگا  تسا . یبیجع  ریبعت  یلیخ  دیتسه ! نید  نکر  امـش  دیتسه . ناهرب  تجح و  همـشچرس  تمحر و  تیادـه و 

کباوجب و ال یلدا  ال  مراد . لوبق  ار  اه  نیا  نم  دیتسه و  نید  رد  یتیعقوم  ماقم و  نینچ  ياراد  امش  دیوگ : یم  ترـضح  هب  دزیر . یم  ورف 
ام تذـخأ  مهنم  قافتاب  تدـلقت و  ام  ینودـلق  کنیب  ینیب و  نوملـسملا  ءالؤه  کباطخ  رکنأ  کباوص و ال  دـعبأ  کباوص ال  نع  کعفدا 

ماقم رد  رگید  یلو  منک ؛ یمن  بیذکت  مه  نم  دیتفگ و  ار  یبلاطم  امـش  دوهـش ؛ کلذب  مه  رثأتـسم و  دبتـسم و ال  رباکم و ال  ریغ  تذخأ 
نم منک . یم  راذگاو  ناناملسم  هب  ار  راک  سپ  نیا  زا  منک . در  ار  امش  فرح  مهد و  همادا  ار  ثحب  مهاوخ  یمن  میآ و  یمنرب  امش  باوج 

هکلب دوبن  مدوخ  يأر  هب  مه  كدف  فرصت  دنا . هتـشاذگ  نم  ندرگ  هب  ار  نیا  مدرم  هکلب  ما ؛ هدرکن  لاغـشا  مدوخ  باختنا  هب  ار  ماقم  نیا 
امش نم و  نیب  مَکَح  زین  نونکا  منیزگرب . مدوخ  يارب  يزیچ  متـساوخن  منک و  راک  هنادبتـسم  متـساوخن  نم  دوب ! نیمه  ناشرظن  مدرم  همه 

رد يو  یتقو  عقاو  رد  مدرکن . ار  راک  نیا  اهنت  نم  هک  دنتسه  دهاش  مه  مدرم  و  منک ! یم  لوبق  نم  دنیوگب  مدرم  همه  هچره  دنتسه ؛ مدرم 
یمن اضتقا  مه  اضف  رگید  تشادن و  يا  هدننک  عناق  باوج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تانایب  نآرق و  تایآ  لباقم  رد  ثحب ، جاجتحا و 

دومناو نینچ  اذل  دهد . رارق  ناناملسم  همه  يورایور  ار  ترضح  هک  دید  نیا  ار  راک  هار  نیرتهب  دشکب ، لوط  هلأسم  نیا  زا  رتشیب  هک  درک 
حیرـشت رد  هیلع  هللا  مالـس  نینموملاریما  تسا . هدوب  یتسرد  لامعا  تشذگ  هچنآ  دـندرک ، تقفاوم  ایاضق  نیا  اب  مدرم  همه  نوچ  هک  درک 

هک دنتفگ  دندرک و  دانتسا  نیملسم  عامجا  هب  دننک  بصغ  ام  زا  ار  كدف  دنریگب و  ام  زا  ار  تفالخ  هک  نیا  يارب  دنیامرف : یم  نایرج  نیا 
. دننک یمن  اطخ  رب  قافتا  یمالسا  تما 

هدش اعدا  عامجا  یسررب 

هچ اـیناث  دوب و  یعاـمجا  هچ  نیا  هک  دوش  مولعم  فرط  کـی  زا  اـت  دوش  عـقاو  ثحب  دروـم  یخیراـت  رظن  زا  هلأـسم  نیا  هک  تسا  هتـسیاش 
رب عامجا  ناتـساد  اما  تفگن . ینخـس  یـسک  ارچ  عامجا  نیا  هب  دانتـسا  زا  دـعب  اثلاث  دراد و  دوجو  هلأسم  نیا  يارب  عاـمجا  نیا  رد  یتیجح 
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ینایرج دـنا  هدرک  لقن  ننـست  لها  ناخروم  ناثدـحم و  دوخ  هک  ار  هفیقـس  نایرج  تسا . رت  هیبش  یخوش  هب  هک  تسا  يرما  کی  تفالخ 
هاگتـسد ماجنارـس  هک  ینیرجاهم  زا  رفن  دـنچ  یتقو  دـش . عورـش  هفیقـس  رد  تفالخ  رـس  رب  راصنا  زا  هفیاـط  ود  نیب  فـالتخا  زا  هک  تسا 

: هک دنک  یم  لقن  روط  نیا  ار  نایرج  مود  هفیلخ  دندش . ریگرد  اه  نآ  اب  دندش و  عمج  اروف  دـندش  هجوتم  دـندرک  يزادـنا  هار  ار  تفالخ 
رکبوبا اب  هک  نم  متفگ : مدرک و  زارد  ار  متـسد  نم  دوش . عقاو  مدرم  نیب  ریـشمش  دتفایب و  فالتخا  تما  نیب  هک  تسا  کیدزن  مدـید  نم  »

نیا اعدا  دروم  عامجا  تفگن »! يزیچ  یسک  رگید  دش و  مامت  هیـضق  هرخالاب  دندرک و  ار  راک  نیا  يرفن  دنچ  نم  لابند  هب  منک . یم  تعیب 
ناناملسم دشاب و  نیملـسم  عامجا  دروم  يرما  رگا   6! اهرـش هللا  یقو  ۀتلف  تناک  رکب  یبا  ۀـعیب  ّنا  هک : هدـش  لقن  مود  هفیلخ  زا  تسا . هدوب 

تسا هنوگچ  و  اهرش ! هللا  یقو  ۀتلف  دیوگ : یم  نآ  هرابرد  مود  هفیلخ  هک  تسا  هنوگچ  دشابن  مه  اطخ  رب  دنشاب و  هتشادن  یفالتخا  نآ  رد 
یم يریگ  يأر  دـیاب  دوش  عامجا  دوب  انب  رگا  مدرک ! تعیب  وا  اـب  مدرک و  زارد  ار  متـسد  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب  نم  دـیوگ : یم  هک 

رد دوش  یم  عامجا  زا  نخس  هنوگچ  دهدب . ار  شدوخ  يأر  یسک  ره  دنداد  یم  هزاجا  دندیـسرپ و  یم  ار  نارگید  رظن  مک  تسد  دندرک .
رکبوبا يوس  هب  تسد  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب  وا  دندیـشک و  ریـشمش  مه  يور  هب  هک  دـش  هدیـشک  اج  نیا  هب  راـک  ادـتبا ، هک  یلاـح 
نارگید رامع و  دادقم ، رذوبا ، ناملـس ، رگم  دـندوبن . تما  همه  اه  نیا  دوب !؟ يا  هدیجنـسن  راک  نیا  تفگ : شدوخ  مه  دـعب  درک و  زارد 

مدرم هک  تسا  هاوگ  دنـس  مادک  دوب ؟ هداد  رظن  یـسک  هچ  اما  دـندرک  عامجا  كدـف  بصغ  رب  تفالخ و  رب  ضرف  رب  دـندوبن !؟ تما  وزج 
هب دـنام  یم  یقاب  نم  زا  دـعب  هک  یلاوما  رایتخا  هک  درک  دانتـسا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  هب  مه  وا  دوخ  دـینکب ؟ ار  راک  نیا  دـییایب  دنـشاب : هتفگ 

دوب هتفرگ  ناناملـسم  زا  ریدغ  رد  رتشیپ  زور  داتفه  ربمغیپ  هک  یتعیب  ساسا  رب  دوب  تسرد  مه  ثیدح  نیا  رگا  یتح  تسا . رما  یلو  تسد 
دـننک و نوریب  کـلم  زا  ار  اـمهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  یلع و  رـشابم  هک  نیا  هن  دـشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  راـیتخا  رد  لاوـما  نآ  دـیاب 

هئطوت هیبش  دوب  كانرطخ  رایسب  يا  هلئاغ  هئطوت و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ریبعت  هب  نایرج  نیا  لاح  ره  هب  دننک ! فرـصت  ناشدوخ 
راک هب  ار  تارابع  نیا  اه  نیا  لباقم  رد  ترـضح  هک  نیا  هک  میوش  لفاغ  هتکن  نیا  زا  دیابن  دندوب . هدید  كرادـت  ربمغیپ  لتق  يارب  هک  يا 
یم هیبشت  بوقعی  نادنزرف  نایرج  هب  ار  نایرج  نیا  و  تسا ، ناقفانم  ناکرشم و  رافک ، نأش  رد  هک  دننک  یم  هدافتـسا  یتایآ  زا  دنرب و  یم 

دنمهفب دنسانشب و  ار  مالسا  حیحص  ریسم  مالسا و  تقیقح  يرفن  دنچ  مک  تسد  ناناملسم  نایم  رد  هک  تسا  نیا  يارب  اه  نیا  همه  دننک ،
زورما دوبن ، اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  نیا  رگا  : » هک دـنک  اعدا  یـسک  رگا  دـنریگب . دای  یـسک  هچ  زا  دـیاب  ار  نید  فراعم  هک 

لها نایم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هک  یفراعم  یتح  عیـشت و  دوجو  تسا . هدزن  یفازگ  فرح  دش » یمن  ادیپ  ملاع  رد  هعیـش  زا  يرثا 
يالو زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  ام  تسد  دـنوادخ  هک  میراودـیما  تساهیلع . هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  نیا  نوهرم  هدـنام  یقاـب  ننـست 

هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  دیامرفن . هاتوک  ناشیا 

اه تشون  یپ 

ج2 ص459. يربط ، خیرات   . 6 . 18 فسوی ،  . 5 ج 1 ص34 . یفاکلا ،  . 4 . 16 لمن ،  . 3 . 6 میرم ،  . 2 . 26 ءارسإ ،  . 1

اهیلع هللا  مالس  همطاف  هبطخ  تایآ 

تفرعم یب  یمدرم 

ترـضح نیب  ینالوط  ییوگو  تفگ  هب  رجنم  هک  میدیـسر  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  كرابم  هبطخ  زارف  نیرخآ  هب  ریخا  تاسلج  رد 
رکبوبا دندرک . یم  دانتسا  نآرق  تایآ  هب  دوخ  هدنبوک  ياه  باوج  نمض  رد  ترضح  دش . لوا  هفیلخ  حالطصا  هب  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز 
كدـف کلم  رد  رگا  دـنا و  هدرک  رومأم  تسپ  نیا  هب  ار  نم  مدرم  ما و  هتـسشن  تفالخ  یـسرک  رب  مدرم  تروشم  اب  نم  : » تفگ ماـجنارس 
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دنداد و وا  هب  يا  هدنبوک  خساپ  ترضح  دینک »! لمع  دنیوگ  یم  هچ  ره  مدرم ؛ نیا  امش و  نیا  تسا . هدوب  مدرم  تقفاوم  اب  مدرک  تلاخد 
الف أ   » رساخلا حیبقلا  لعفلا  یلع  ۀیـضغملا  لطابلا  لیق  یلإ  ۀعرـسملا  نیملـسملا  رـشاعم  دندومرف : دندرک و  ناناملـسم  هب  ور  رگید  راب  دعب 

متلوأت ام  سئبلو  مکراصبأو  مکعمـسب  ذـخأف  مکلامعأ  نم  متأسأ  ام  مکبولق  یلع  نار  لـب  ـالک   1« اهلافقأ بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدـتت 
نم مکل  ادـب  ءارـضلا  هئارو  ام  نابو  ءاطغلا  مکل  فشک  اذإ  الیبو  هبغو  الیقث  هلمحم  هللاو  ندـجتل  متبـصتغا  هنم  ام  رـشو  مترـشأ  هب  ام  ءاسو 
یم لطاب  نانخس  غارس  هب  تعرس  اب  هک  یناسک  يا  ناملسم ! مدرم  ياه  هدوت  يا  نولطبملا ؛ کلانه  رسخو  نوبـستحت  اونوکت  مل  ام  مکبر 
هدش هدز  لفق  ناتیاه  لد  رب  ای  دینک  یمن  ربدت  نآرق  رد  ایآ  دینک ! یم  هحماسم  یـشوپ و  مشچ  راب  نایز  تشز و  راک  هب  تبـسن  اما  دـیور 
ادـخ تایآ  يارب  يریـسفت  دـب  هچ  تفرگ و  ار  ناتـشوگ  مشچ و  ادـخ  سپ  تسا . هدرک  هریت  ار  ناتیاه  لد  امـش  دـب  لاـمعا  هکلب  تسا !؟

راک نیا  مسق  ادخ  هب  دیدرک ! تفایرد  ناتراک  نیا  زا  هک  یـضوع  نآ  تسا  یـضوع  دب  هچ  و  دـیدرک ! هراشا  يدـب  يأر  هچ  هب  دـیدرک و 
امـش لامعا  زا  هدرپ  هک  يزور  دراد . یپ  رد  یمیخو  رایـسب  تبقاع  تسا و  ینارگ  رایـسب  راـب  دـش . دـهاوخ  ماـمت  نارگ  رایـسب  امـش  يارب 

هک دش  دهاوخ  رهاظ  امش  يارب  ییاه  يراتفرگ  اه و  یتخبدب  ادخ  فرط  زا  دوش ، یم  راکـشآ  تسا  نآ  ءارو  هچ  نآ  دوش و  یم  هتـشادرب 
حالطصا هب  هک  نیا  زا  دعب  هک  تسا  نشور  درک . دنهاوخ  نایز  یـسب  لطاب  لها  هک  تسا  زور  نآ  رد  دیدرک و  یمن  مه  ار  شنامگ  چیه 

دندرک یم  تیلوئـسم  ساسحا  مدرم  رگا  اتدـعاق  مدرک  لمع  اه  نآ  يأر  هب  نم  تفگ  درک و  راذـگاو  مدرم  هب  ار  راک  تفـالخ  يدـصتم 
مه زاب  اه  نیا  همه  اب  دـندرک . هلگ  قح  ندرکن  يرای  رطاخ  هب  اه  نآ  زا  اهراب  ترـضح  هک  صوصخ  هب  دـندرک  یم  تفلاخم  راهظا  دـیاب 

دندرک ضارتعا  اه  نآ  هب  دنداد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  ور  نیا  زا  دنتفگن . يزیچ  دندرک و  توکـس  مدرم 
تاعبت ماجنارس  هک  دینادب  دینک !؟ یم  هحماسم  یشوپ و  مشچ  قح  فالخ  راتفر  هب  تبسن  دیریذپ و  یم  ار  لطاب  فرح  امـش  روط  هچ  هک 

. تشاد دهاوخن  يدوس  رگید  هک  دش  دیهاوخ  نامیشپ  يزور  دید و  دیهاوخ  ار  لمع  نیا 

هنتف رد  طوقس  مالسلا  هیلع  یلع  زا  يرود 

نآ زا  میناوت  یم  نامدوخ  نامز  يارب  ام  درادن و  مدرم  نآ  نامز و  نآ  هب  صاصتخا  هک  تسه  تاشیامرف  نیا  رد  يا  هدـنزومآ  ياه  هتکن 
هاگداد کی  رد  یمناخ  هک  یماقم  نینچ  رد  دـندرک . سابتقا  ار  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  مینک . هدافتـسا  اـه 

يا هیآ  هچ  دنک  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  شیوخ  ياعدا  دیکات  يارب  دهاوخب  رگا  دنا  هتفرگ  تهج  یب  ار  نم  لام  هک  دنک  یم  اعدا  یمسر 
َیلِإ اَِهب  ْاُولْدـُتَو  اـی   2، ٍضاََرت نَع  ًةَراَِجت  َنوُکَت  نَأ  َّالِإ  ِلِـطاَْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاَْومَأ  ْاُولُکْأـَت  َـال  دـننام : یتاـیآ  زا  دـیاب  اتدـعاق  دـناوخب ؟ دـیاب  ار 

دیهاوخ یم  رگم  دیا ؟ هتشادرب  ادخ  نید  زا  تسد  هدش و  رفاک  رگم  : » دنیامرف یم  ترـضح  تبـسانم  هچ  هب  سپ  دنک . هدافتـسا  ؛3  ِماَّکُْحلا
نیا لالخ  رد  ترضح  هک  یتایآ  دنز . یمن  باسح  یب  فرح  هک  تسا  یـسک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دیورب »؟ ار  يدبا  منهج  هار 

: دنیوگ یم  تفالخ ، ریـسم  رییغت  هفیقـس و  ناتـساد  هب  دننک  یم  هراشا  هک  اج  نآ  ادتبا  رد  تسا . بیجع  یلیخ  دـنناوخ  یم  فیرـش  هبطخ 
میدرک یم  مادقا  ربمایپ  ینیـشناج  يارب  رتدوز  دیاب  هعماج  رد  جرم  جره و  هنتف و  زا  يریگولج  يارب  ام  هک  دوب  نیا  ناشیاعدا  هفیقـس  لها 

همادا رد  ترـضح  دراد . هطاحا  نانآ  رب  منهج  دـنا و  هنتف  نتم  رد  اه  نیا  الـصا  ؛4  نیرفاکلاب ۀطیحمل  منهج  ّنإو  اوطقـس  ۀنتفلا  یف  الأ  اما ،
هنم لبقی  نلف  انید  مالـسإلا  ریغ  غتبی  نمو  دیرادرب ؛ مالـسا  زا  تسد  دیهاوخ  یم  رگم  دـینک  یم  تواضق  هنوگ  نیا  هک  امـش  دـنیامرف : یم 

دنتـسه و بوخ  نایدا  همه  دـنا  لئاق  هک  مسیلارولپ  نایعدـم  يارب  تسا  یبساـنم  خـساپ  هچرگ  هیآ  نیا  ؛5  نیرـساخلا نم  ةرخآلا  یف  وهو 
ار هیآ  نیا  هدش  بصغ  قح  زا  عافد  ماقم  رد  تبسانم  هچ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اما  مینک ، باختنا  ار  ینید  هچ  دنک  یمن  یقرف 
َ؛ نُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  َنوُْغبَی  ِۀَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَف  َأ  : » دیامرف یم  هک  دننک  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  ارچ  ای  و  دندرک ؟ توالت 

ادـخ مکح  زا  تسد  دـیهاوخ  یم  امـش  هـک  تسادـخ  مـکح  زا  رتـهب  یمکح  هـچ  دـینک !؟ اـیحا  ار  تیلهاـج  ماـکحا  دـیهاوخ  یم  اـیآ   6
مارتحا درک  یم  یعـس  رکبوبا  هکلب  دشن ، رهاظ  يزیچ  نینچ  ناشیاه  فرح  زا  کی  چیه  زا  دنتـشاد ؟ ییاعدا  نینچ  اه  نآ  ایآ  دـیرادرب »!؟
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نآ زا  همادا  رد  هک  یتایآ  هلمج  زا  دـنداد . یم  ار  يو  باوج  هدـنبوک  رایـسب  تاریبعت  اـب  يدـنت و  اـب  ترـضح  اـما  دراد . هگن  ار  ترـضح 
هب ٌمیقُم ؛ ٌباذَـع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیزُْخی  ٌباذَـع  ِهیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف  : » دـیامرف یم  هک  تسا  دوه  هروس  مهن  یـس و  هیآ  دـندرک  هدافتـسا 
رد نآرق  نحل  نیا  تفای ». دهاوخ  ققحت  تباث  یباذع  یناسک  هچ  يارب  تسیک و  باذع  هدـننک  اوسر  باذـع  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوز 

نیشناج ناونع  هب  وا  اب  مدرم  هک  یسک  اب  ناوخزامن و  مدرم  اب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تسا . ناکرشم  رافک و  اب  نتفگ  نخس  ماگنه 
؟ دراد یتمکح  هچ  نیا  دنیوگ . یم  نخس  نحل  نیمه  اب  دندوب  هدرک  تعیب  ربمغیپ 

تیلهاج هب  تشگرب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هلصاف 

ایند زا  ربمغیپ  هک  یماگنه  دینک  یم  نامگ  دـیاش  دـندومرف : نآ  هیجوت  ماقم  رد  دـندرک  یم  هلگ  مدرم  يرای  مدـع  زا  هک  اج  نآ  نینچمه 
ِِهْلبَق ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  هک : یلاح  رد  دـیهد  ماجنا  دـیناوت  یم  دـهاوخ  یم  ناتلد  يراک  ره  هدـش و  مامت  راک  رگید  تفر 

تسا یبیجع  هیآ  نیا   7. َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَسَو  ًاْئیَش  َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَمَو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَفَأ  ُلُسُّرلا 
نایم زا  یعیبط  توم  هب  ربمغیپ  رگا  دیامرف : یم  نآرق  دندرک . تئارق  اج  نیا  رد  ار  هیآ  نیا  ترضح  ارچ  هک  مینک  تقد  تسا  هتـسیاش  هک 
رگا اما  دـینز . یمن  يررـض  ادـخ  هب  دـینک  نینچ  رگا  دـیدرگب !؟ بقع  هب  دـیرادرب و  ناتنید  زا  تسد  دـیاب  امـش  دوش  هتـشک  ای  دورب  امش 

دنهاوخ یم  سلجم  نیا  رد  هیآ  نیا  توالت  اب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  داد . دهاوخ  شاداپ  امش  هب  ادخ  دیشاب  ادخ  تمعن  رازگرکش 
دینادب دیاب  دیوش و  یم  هیآ  نیا  قادصم  دینک  تیامح  ام  زا  دیابن  رگید  تسا  هتفر  ایند  زا  ربمغیپ  نوچ  هک  دیا  هدرک  نامگ  رگا  دـنیوگب :

ِیف ْنَم  َو  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِإ  یسُوم  َلاق  َو  : » دنیامرف یم  نآ  لابند  هب  درک . دیهاوخ  ررـض  دوخ  هکلب  دز  دیهاوخن  يررـض  ادخ  هب  راک  نیا  اب 
ینزوس رس  دیوش  رفاک  همه  دنک  یم  یگدنز  نیمز  يور  هک  یناسنا  ره  ناناملسم و  امـش  همه  رگا  ؛8  ٌدیمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیمَج  ِضْرَْألا 

ارچ درادرب ؟ شنید  زا  تسد  تساوخ  یم  یـسک  سلجم ، نآ  رد  رگم  دنیـشنن ». يدرگ  شییاـیربک  نماد  رب  دروـخ و  یمن  ررـض  ادـخ  هب 
؟ دنناوخ یم  ار  هیآ  نیا  ترضح 

یتفرعم هاگتسد  هدننک  لتخم  هانگ 

َْلب : » دندومرف ترـضح  دنراذگ  یمن  یقاب  ثرا  ءایبنا  هک  دنداد  باوج  هنوگ  نیا  ترـضح  هب  دش و  حرطم  كدـف  ندوب  ثرا  ثحب  یتقو 
اعقاو دشاب و  هدش  هبتشم  امـش  رب  رما  هک  تسین  هنوگ  نیا  ینعی  ؛9  َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهَّللا  َو  ٌلیمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس 
دیاب نم  دینک . یلمع  ار  تسا  ناتدوخ  هاوخلد  هچن  ات آ  دیدرک  تسرد  ار  اه  هنحـص  نیا  هکلب  دراذگ ؛ یم  ثرا  مه  ربمغیپ  هک  دیناد  یمن 

دمحم هروس  زا  مراهچو  تسیب  هیآ  میدـناوخ  بشما  هک  يزارف  نیا  رد  ماجنارـس  دـنک ». ادـیپ  ققحت  تسا  یهلا  هدارا  هچ  نآ  ات  منک  ربص 
نآ میهافم  ینعی  دنروآ ؛ یم  شیوخ  مالک  رد  ار  نیففطم  هروس  مهدراهچ  هیآ  زا  یـسابتقا  دنیامرف و  یم  رکذ  انیع  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

؛ َنُوبِـسْکَی اُوناَک  اَّم  مِِهبُوُلق  یَلَع  َناَر  َْلب  ّالک  دیامرف : یم  نیففطم  هروس  مهدراهچ  هیآ  دـنیوگ . یم  نابطاخم  هب  باطخ  تروص  هب  ار  هیآ 
كرد ار  تقیقح  ناسنا  هک  دـنوش  یم  ثعاب  اجیردـت  ناسنا  تشز  لامعا  هک  تسا  نیا  دراد  دـیکات  نآ  يور  نآرق  هک  یقیاقح  زا  یکی 

: دـیامرف یم  هیثاج  هروس  موسو  تسیب  هیآ  هک  روط  ناـمه  دـماجنایب . رفک  هب  شراـک  ماجنارـس  دوش و  فیعـض  شناـمیا  مک  مک  دـنکن و 
الَف َأ  ِهَّللا  ِدـَْعب  نِم  ِهیِدـْهَی  نَمَف  ًةَواَـشِغ  ِهِرََـصب  یَلَع  َلَـعَجَو  ِِهْبلَقَو  ِهِعْمَـس  یَلَع  َمَتَخَو  ٍْملِع  یَلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأَو  ُهاَوَـه  ُهََـهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَـم  َتـْیَأَرَفَأ  »

دنک و یم  رک  روک و  ار  ششوگ  مشچ و  دنوادخ  دوش  شا  یناسفن  ياهاوه  میلست  ینعی  دوش  شسفن  ياوه  یـسک  ِدوبعم  رگا  َنوُرَّکَذَت ؛
ار یسک  نینچ  دناوت  یم  یسک  هچ  دشک . یم  شـشوگ  مشچ و  يور  يا  هدرپ  دیامن و  یم  شهارمگ  تسا  مهف  ملع و  لها  هک  یلاح  رد 

یم هک  تسه  مه  نیففطم  هروـس  مهدراـهچ  هیآ  رد  ینومـضم  نینچ  دـش . دـهاوخن  تیادـه  زگره  یـسک  نـینچ  ینعی  دـنک »!؟ تیادـه 
لامعا دـندرک  یم  تفلاخم  دـنوادخ  اب  امئاد  دـندوب و  تیـصعم  لـها  هک  یناـسک  َنُوبِـسْکَی ؛ اُوناَـک  اَّم  مِِهبُوُلق  یَلَع  َناَر  ْلـَب  اـّلک  دـیامرف :
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نیا هب  باـطخ  ترـضح  دوش . یمن  سکعنم  نآ  رد  يزیچ  رگید  ناـشبلق و  هنییآ  يور  يراـگنز  دـش و  ناـشلد  يور  رب  یکرچ  ناشتـشز 
یمن كرد  رگید  دش و  هایـس  ناتلد  هک  دیداد  ماجنا  ار  یلامعا  رطاخ  نیا  هب  دـیتسه و  ناتلد  ياوه  لابند  هب  امـش  دـنیامرف : یم  ناناملـسم 

. دیدرک یمن  ار  شرکف  تقو  چیه  هک  دش  دهاوخ  رهاظ  ییاهزیچ  دش و  دهاوخ  هتـشادرب  هدرپ  ادخ  فرط  زا  يزور  دیامرف  یم  دعب  دینک .
ارچ یتسار  هب   10 (. ٌدیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَـصَبَف  َكءاَطِغ  َکنَع  اَنْفَـشَکف  ) دیا هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  هچ  دـیمهف  دـیهاوخ  هک  تسا  زور  نآ 
نآ ترـضح  دنتـسه ؟ ناکرـشم  رافک و  هب  باطخ  همه  هک  دـندرک  توالت  ار  یتاـیآ  نیا  سلجم  نیا  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 

تـسا هدش  زاب  هک  يا  هیواز  هدش و  عورـش  هک  یهار  نیا  دندید  یم  ناشنیب  تقیقح  نیبزیت و  مشچ  نآ  اب  هکارچ  دندرک  توالت  ار  تایآ 
ینیدتم يوجشناد   11. نوُؤِزْهَتْسَی اَِهب  اُوناَک  َو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  اُوبَّذَک  نَأ  يَأوُّسلا  اوُؤاَسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاَع  َناَک  َُّمث  دوش ؛ یم  یهتنم  كرـش  رفک و  هب 

یم برچ  كوخ  نغور  اب  ار  يزپ  نان  ِرف  نان ، ياـه  هناـخراک  زا  یخرب  اـجنآ  هک  دوب  هدینـش  دوب  هتفر  ندـنل  هب  یتقو  هک  متخانـش  یم  ار 
هک ینان  یکاپ  زا  ات  دنک  یم  فرصم  یتابن  نغور  هک  دنک  ادیپ  ار  يا  هناخراک  ات  دوب  هدرک  قیقحت  اذل  دوش . جراخ  رت  ناسآ  نان  ات  دننک 

نیا دـنک . یم  راکنا  ار  زیچ  همه  توبن و  یحو ، نید ، لصا  هک  هدیـسر  ییاج  هب  شراک  مک  مک  صخـش  نیمه  دـشاب . نئمطم  دروخ  یم 
ُْلتاَو : » دیامرف یم  نآرق  اما  دنا  بارخ  مه  لوا  زا  هک  یناسک  دنتـسه  هتبلا  تسا ؛ هدوب  قساف  ادتبا  زا  تسا  قساف  سک  ره  هک  تسین  هنوگ 
ُهاوَه َعَبَّتا  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ُهَّنِکل  َو  اِهب  ُهانْعَفََرل  اْنئِـش  َْول  َو  َنیواْغلا *  َنِم  َناکَف  ُناْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اْهنِم  َخَلَْـسناَف  اِنتایآ  ُهاْنیَتآ  يذَّلا  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع 

گرزب ياه  تمعن  هک  یناسک  دندوب  ْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ُهَّنِکل  َو  اِهب  ُهانْعَفََرل  اْنئِـش  َْول  َو  ْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف 
ياوه لابند  هب  اه  نآ  اما  درک ؛ یم  باجتـسم  ار  ناشیاعد  دنوادخ  دـندوب و  یبوخ  ياه  مدآ  ادـتبا  رد  میداد و  اه  نآ  هب  فرژ  یفراعم  و 

هب دندوب  ربمایپ  باکر  رد  هک  یناناملـسم  راک  دـش ». گس  تیاکح  ناشتیاکح  هک  دیـسر  اج  نآ  هب  ناشراک  ماجنارـس  دـنتفر و  ناشـسفن 
هک يا  هلصاف  نیا  اب  هک  دندید  یم  ترضح  اریز  ارچ ؟ دننک . یم  خیبوت  ار  اه  نآ  هنوگ  نیا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک  دیسر  ییاج 
مک مک  مینک و  ییاـنتعا  یب  ادـخ  مکح  هب  هک  نیا  رب  میتشاذـگ  اـنب  رگا  دوش . یم  یهتنم  رفک  هب  ناشماجنارـس  دـنریگ  یم  قح  زا  اـه  نآ 

یناسنا ياه  شزرا  ییارگ و  یلم  نامز  نونکا  تسا و  هتشذگ  تاعوضوم  نیا  نامز  اما  تسا  بوخ  ییارگ  مالسا  مالسا و  هلب ، : » مییوگب
. میشاب یتشونرس  نینچ  رظتنم  دیاب  تروص  نیا  رد  تسا »!

اهیلع هللا  مالس  همطاف  بختنم  تایآ  زار 

نینچ تشاذگ و  تنم  ناناملـسم  رب  دـنوادخ  دـشاب و  ربمغیپ  دوخ  لثم  هک  دـنک  ظفح  ار  مالـسا  تسناوت  یم  یـسک  ادـخ  لوسر  زا  دـعب 
نیمه راـک  ور  نیا  زا  دـش . عورـش  لـطاب  هار  اـج  نآ  زا  دـنتفرگ و  هلـصاف  وا  زا  ناناملـسم  اـما  درک ؛ یفرعم  مدرم  هـب  دـیرفآ و  ار  یناـسنا 

دناوخ و یم  زامن  یسک  میدید  رگا  دندناسر . تداهش  هب  یعضو  نیرت  عیجف  هب  ار  ربمغیپ  دنزرف  البرک  رد  هک  دیـسر  اج  نآ  هب  ناناملـسم 
هدومرف ادخ  هلب ، : » تفگ رگا  درک . یـسررب  ار  شداقتعا  دیاب  هکلب  تسا ؛ یتسرد  ناسنا  تهج  همه  زا  هک  دوش  یمن  لیلد  دریگ  یم  هزور 

یم رارق  ادخ  ضرع  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دشاب ،» سأر  رد  يرگید  سک  هک  میناد  یم  حالص  ام  العف  یلو  دشاب ؛ یلو  یلع 
َّفَخَتْسا اَمَّنِإَف  ُْهنِم  ُْهلَبْقَی  ْمَلَف  اَنِمْکُِحب  َمَکَح  اَذِإَف  : » دنیامرف یم  دنک  در  ار  ماما  بئان  مکح  هک  یـسک  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دهد !

؟ دوش یم  كرـش  هب  رجنم  وا  فرح  ندرک  در  هنوگچ   12« هَّللِاب ِكْرِّشلا  ِّدَـح  یَلَع  َوُه  َو  ِهَّللا  یَلَع  ُّداَّرلا  اَْنیَلَع  ُّداَّرلا  َو  َّدَر  اَْـنیَلَع  َو  ِهَّللا  ِمْکُِحب 
تسا و هداد  رارق  ادخ  فرح  ضرع  رد  ار  دوخ  فرح  دنز  یم  فرح  وا  فالخ  رب  هک  یـسک  لاح  دنک . یم  مکح  ادخ  فرط  زا  وا  اریز 

هللا مالـس  ارهز  ترـضح  تاخیبوت  تادیدهت و  كرـش . ینعی  نیا  و  نوناق ! کی  مه  نم  نوناق  تسا و  نوناق  کی  ادخ  نوناق  دـیوگ : یم 
هلـصاف یلع  زا  رگا  یلع ؛ عم  قحلاو  قحلا  عم  یلع  دـیریگن . هلـصاف  قح  روحم  زا  دیـشاب  بظاوم  دـیوگب : اـم  هب  هک  تسا  نیا  يارب  اـهیلع 

ام ياملع  لاس   1400 مینادب . ار  تیالو  تمعن  ردق  دیاب  ام  دماجنا . یم  رفک  هب  هار  نیا  ًاتیاهن  دیا و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  فارحنا  هار  دیریگب 
داجیا زا  يریگولج  تمعن و  نیا  زا  تنایص  يارب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دننک . ظفح  ام  يارب  ار  عیشت  بهذم  ات  دنا  هدیشک  تمحز 
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امـش رب  مکاح  اه  نآ  دـینک . هعجارم  دنتـسه  ام  مولع  هب  ملاع  هک  یناسک  هب  دـیرادن  یـسرتسد  ام  هب  یتقو  : » دـندومرف قح  هار  رد  فارحنا 
یم ننـست  لها  تسین . یتسود  طقف  مه  هیقف  تیالو  ینعم  تسا . هدیـسرن  ام  تسد  هب  هداس  هیقف  تیالو  دنراد ». تیالو  امـش  رب  دنتـسه و 

وا تسود  مه  نم  تسا و  نم  تسود  سک  ره  ینعی  هـالوم ، یلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  دوـمرف : هک  مرکا  ربـمغیپ  نخـس  ياـنعم  دـنیوگ :
تابثا ات  دندیـشک  تمحز  ردق  هچ  ریدغلا  بحاص  تاقبع و  بحاص  لاثما  میتسه . یلع  تسود  مه  ام  درادب . تسود  مه  ار  یلع  متـسه ،
نکمم مه  ام  نامز  رد  تسا . بجاو  امـش  رب  یلع  تعاطا  ینعی  تسا ؛ تیـالو  روظنم  هکلب  تسین  یتسود  طـقف  ـالوم  زا  روظنم  هک  دـننک 

لثم هیقف  یلو  تعاطا  ینعی  هیقف  تیالو  هک  یلاح  رد  دیرادب . تسود  ار  اهقف  ینعی  هیقف  تیالو  دنیوگب : هیقف  تیالو  هرابرد  یناسک  تسا 
هک یناسک  ههبـش  دـعب  هجرد  رد  مینک و  رواب  نامدوخ  ار  هلأسم  نیا  لوا  هجرد  رد  هک  تسا  هتـسیاش  تسا . بجاو  موصعم  ماـما  تعاـطا 

. هللاءاش نا  مکایا  هللاانقفو و  مینک . فرطرب  ار  دنا  هدش  ههبش  راچد 

اه تشون  یپ 
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يرامیب رتسب  رد  تیالو  زا  عافد 

همدقم

رارق وگو  تفگ  دروم  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هیکدف  هبطخ  یتاسلج  یط  رد  ات  دومرف  تیانع  قیفوت  هک  مینک  یم  رکـش  ار  ادـخ 
دهد قیفوت  ادخ  رگا  دوش . یم  رکذ  هیکدـف  هبطخ  رانک  رد  الومعم  هک  دـنراد  يرگید  هاتوک  هبطخ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  میداد .

. میزادرپب هبطخ  نیا  حیضوت  هب  يا  هسلج  دنچ  میراد  دصق 

ندمآ هنحص  هب  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هزیگنا 

ارجام نآ  زا  دعب  دندرب . فیرـشت  لزنم  هب  دندش و  ادـج  مدرم  زا  یتیاضران  اب  هبطخ ، نآ  زا  دجـسم و  نآ  زا  ندـش  غراف  زا  دـعب  ترـضح 
نانز درک  ادـیپ  تدـش  ترـضح  يرامیب  یتقو  دـش . یهتنم  ناشتافو  هب  تلاسک  نامه  زور  دـنچ  زا  دـعب  تفای و  تدـش  ترـضح  يرامیب 

دندرک داریا  ینانخس  دندرمـش و  تمینغ  مه  ار  تصرف  نیا  ترـضح  دندش . فرـشم  ناشتمدخ  هب  ناشیا  تدایع  يارب  راصنا  نیرجاهم و 
نآ اـب  ترـضح  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  هبطخ  نیا  تاراـبع  هب  نتخادرپ  زا  لـبق  دـش . مود  هبطخ  نیمه  نآ  لـصاح  هک 

دننک نایب  ار  یبلاطم  دننک و  هدافتسا  دوب  هدش  لصاح  راصنا  رجاهم و  نانز  عامتجا  اب  هک  یتصرف  نیا  زا  دندرک  یعـس  ناشدیدش  يرامیب 
یلصا هیکت  هکلب  تسین ، حرطم  لاوما  بصغ  كدف و  زا  تبحـص  رگید  اج  نیا  رد  دوبن . لکـش  نیا  هب  اه  نآ  نایب  ناکما  رگید  ياج  هک 

لماک نیرتهب ، شیامرف ، نیا  تفگ : ناوت  یم  عقاو  رد  تسا . تیالو  تماما و  ریسم  رییغت  هیلع و  هللا  مالس  نینمؤملاریما  تماما  هلأسم  يور 
هک تسادـیپ  هاتوک –  اتبـسن  تارابع  نیمه  رد  ترـضح  دـندرک و  تماما  تیالو و  هلأسم  زا  ترـضح  هک  تسا  یعافد  نیرترثؤم  نیرت و 
هک دندرک  نایب  ار  يا  هدنهدرادشه  هدنبوک و  زومآ ، تربع  قیمع ، رایسب  بلاطم  تسا –  هتشادن  ینالوط  نایب  ياضتقا  مه  ترـضح  لاح 

عافد تماما  تیالو و  هلأسم  زا  رگید  راب  ناشتایح  ياهزور  نیرخآ  رد  دنتـشاد  دـصق  ناشیا  نیاربانب  دـهد . یم  ناکت  ار  هداـمآ  ياـه  لد 
دهاوخ لابند  هب  یموش  راثآ  هچ  هتفرگ و  ماجنا  یکانرطخ  راک  هچ  دـنمهفب  اـت  دـننک  ناـیب  مدرم  يارب  ار  قیاـقح  نکمم  دـح  رد  دـننک و 
ناونع هب  هیلع  هللا  مالس  نینمؤملاریما  تماما و  هلأسم  زا  ترضح  عافد  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  مه  يرت  قیمع  هیال  ترضح  مادقا  تشاد .
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اما تسا ؛ يا  هدیدنسپ  راک  رهوش  زا  عافد  هتبلا  دوبن . لئاسم  هنوگ  نیا  ناشرسمه و  هب  یصخش  هقالع  يور  یگداوناخ و  یفطاع  رما  کی 
زا عافد  اذـل  تسا و  مالـسا  هیقبم  تلع  تماما ، تسا . رهوش  قح  زا  عافد  هلأسم  زا  رتالاب  یلیخ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  عافد  هلأسم 

افیا تیمولظم  تیدودحم و  لامک  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یشقن  دوبن  رگا  مالسا . زا  عافد  ینعی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما 
. مالسلا مهیلع  تیب  لها  فراعم  هعیش و  بهذم  تیناقح  هب  دسر  هچ  ات  دنام  یمن  یقاب  مالـسا  زا  یمان  هک  تفگ  ناوت  یم  دج  هب  دندرک ،
و تسا ، حرطم  تماما  تیالو و  زا  تیامح  هلأسم  لوا  تفگ  دیاب  هبطخ  نیا  ياشنا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  راتفر  یبایزرا  رد  سپ 
ههبج و رد  مالـسا  زا  عافد  يارب  یـصخش  یهاگ  دراد . دوجو  تکرح  نیا  يارب  مه  يرت  قیمع  هیـال  یلو  مالـسا . زا  تیاـمح  هلأـسم  مود 

راداو ار  يو  روصق  روح و  تشهب و  باوث ، هب  دـیما  ای  منهج  زا  سرت  ینیب  یم  يواک  یم  ار  شلد  قمع  یتقو  اما  دـنک  یم  تکرـش  داهج 
تهج هب  طقف  مالسا  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  صخش  اصوصخم  نیموصعم و  تارضح  عافد  ایآ  تسا . هدرک  داهج  رد  تکرـش  هب 
يارب يزوسلد  عافد  نیا  نیریز  هیـال  هک  تسا  نیا  تقیقح  دراد ؟ دوجو  مه  يرت  قیمع  بلطم  اـی  تسا  هدوب  بجاو  فیلکت  کـی  ماـجنا 
دنهد یم  تسد  زا  ار  ایند  تداعس  مه  دنوش و  یم  التبم  يدبا  باذع  هب  دنوش  مورحم  مالسا  زا  مدرم  رگا  دندید  یم  ترـضح  دوب . مدرم 
دوجو رهوج  دـننک . تیادـه  ار  مدرم  تسا  نکمم  هک  ییاج  نآ  ات  دنتـساوخ  یم  ترـضح  دـنوش . یم  یهلا  يدـبا  باذـع  هب  التبم  مه  و 

َنِینِمْؤُْملِاب مُْکیَلَع  ٌصیِرَح  : » دیامرف یم  شفـصو  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  هدـش  مسجم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دوجو  رد  یـسک 
هک تسور  نیا  زا  تسا ». نابرهم  فوؤر و  نانمؤم  اـب  تسا و  صیرح  امـش  تیادـه  رب  هک  دـمآ  امـش  يوس  هب  يربماـیپ   1. ٌمیِحَّر ٌفُوَؤر 
زا تسد  دوش و  تیادـه  دسانـشب و  ار  قح  هدـش  هک  مه  رفن  کی  رگا  یتح  هظحل  نیرخآ  ات  دراد  تسود  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 

لوا دـندوب ؛ مه  لوط  رد  هک  دنتـشاد  هزیگنا  هس  تایعقاو  نیا  ناـیب  يارب  ترـضح  عقاو  رد  سپ  درادرب . یتسرپاـیند  تجاـجل و  یهارمگ ،
اه نآ  تیاده  يارب  ار  یتصرف  ره  هک  دوب  مدرم  زوسلد  ردقنآ  دوب . مدرم  يارب  يزوسلد  موس  مالسا و  زا  عافد  مود  تماما ، زا  عافد  هلأسم 

. درمش یم  تمینغ 

اه یمدرمان  زا  هوکش 

ارهز ترـضح  هک  یماگنه  اهندـعی ؛ راصنألاو  نیرجاهملا  ءاسن  اهیلع  تلخد  اهیف  تیفوت  یتلا  ۀـضرملا  اهیلع  هللا  مالـس  ۀـمطاف  تضرم  امل 
فیک اهل  نلقف  دـندمآ . ناشتدایع  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  دـنتفای  تاـفو  ضرم  نآ  اـب  هک  یـضرم  ناـمه  دـندش  ضیرم  اـهیلع  هللا  مـالس 

يرـصتخم باوج  دنتـسناوت  یم  ترـضح  تسا ؟ هدش  رتهب  ناتلاح  ربخ ؟ هچ  ناتیرامیب  زا  دـنتفگ : هللا ؛ لوسر  ۀـنبا  ای  کتلع  نم  تحبـصأ 
تلص هللا و  تدمحف  دندرک . ینارنخس  هب  عورش  یسرپ  لاوحا  باوج  رد  دندرمـش و  تیمنغ  ار  تصرف  اما  دننک ؛ مامت  ار  بلطم  دنهدب و 
تلاق مث  دـندرک . عورـش  ناشردـپ  رب  تاولـص  یهلا و  دـمح  اب  ار  دوخ  هبطخ  یمالـسا  ياه  ینارنخـس  همه  نوچمه  ترـضح  اهیبأ ؛ یلع 

رجزنم و رایسب  امش  يایند  هب  تبسن  مسق  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص  دندومرف : سپس  نکلاجرل ؛ ۀیلاق  نکایندل  ۀفئاع  هللا  تحبـصأ و 
نانز دوب و  نادرم  هدـهع  هب  دوب  هداـتفا  قاـفتا  هک  یعیاـقو  تیلوئـسم  اـعبط   ) متحاراـن نیگمـشخ و  رایـسب  امـش  نادرم  هب  تبـسن  مرفنتم و 

هنابیدا رایـسب  یتاریبعت  ناشنانخـس  ریاس  نوچمه  ترـضح ، شیامرف  نیا  ( ؛ مهتمجع نأ  دعب  مهتظفل  دندوبن .) اهراک  نآ  لوئـسم  امیقتـسم 
تمالس هب  هک  دنروخب  ار  ییامرخ  دنهاوخ  یم  یتقو  اه  برع  الومعم  میزجاع ). اه  نآ  قح  يادا  اه و  ییابیز  نایب  زا  ام  الومعم  هک  تسا 

. دـنیوگ یم  همجع »  » راک نیا  هب  هن . ای  تسا  یملاس  يامرخ  دوش  مولعم  اـت  دـنهد  یم  راـشف  ناشنادـند  ریز  ار  نآ  ادـتبا  دـنراد  کـش  نآ 
یبارخ دساف و  دارفا  اه  نیا  هک  مدـیمهف  لوا  ناحتما  نامه  رد  دـنا ؛ هنوگچ  منیبب  ات  مدرک  شیامزآ  ار  امـش  نادرم  دـنیامرف : یم  ترـضح 

ناهد زا  ناسنا  هک  تسا  ییاوه  نوچ  دنیوگ  یم  ظفل  ار  ظفل  نتخادـنا . نوریب  ینعی  ۀـظفل » . » مدرک ترپ  نوریب  هب  ار  اه  نآ  دـعب  دنتـسه .
ریز تقداب  یهاگ  دنک و  یم  هاگن  ار  نآ  رهاظ  طقف  سنج ، دیرخ  ماگنه  رد  ناسنا  یهاگ  مهتربس ؛ نأ  دعب  مهتمئـس  و  دزادـنا . یم  نوریب 
نیا زا  دعب  دنیامرف : یم  ترضح  دنیوگ . یم  هربس »  » ار زیچ  کی  قامعا  یسراو  دربب . یپ  نآ  تیفیک  هب  ات  دنک  یم  یسررب  ار  نآ  يور  و 
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يزیچ ای  یسک  زا  رفنت  نایب  يارب  نابز  ره  رد  مدش . لولم  رفنتم و  یلیخ  اه  نآ  زا  متخانـش  ار  اه  نآ  مدومزآ و  ار  امـش  نادرم  تقد  اب  هک 
نآ زا  اه  نآ  نادرم  زا  دوخ  ترفن  نایب  يارب  ترـضح  هک  دراد  دوجو  ماقم  نیا  يارب  یبدا  یتاریبعت  یبرع  نابز  رد  دراد . دوجو  یتاریبعت 
َالَأ  ) تسا هدرب  راکب  دومث  داع و  موق  هرابرد  ار  ًادُعب »  » هملک دنوادخ  الثم  تسا . هدمآ  مه  نآرق  رد  اضعب  هک  دـننک  یم  هدافتـسا  تاریبعت 
رود هب  ادخ  تمحر  زا  ینعی  دوش  یم  هداتـسرف  نعل  یـسک  رب  یتقو  تسا . نعل »  » دـننام ریبعت  نیا  (. 3 َدوُمَِثل ًادُْعب  الَأ  ؛2  ٍدوُه ِمْوَق  ٍداَعِّل  اًدُْعب 
یم ار  تاریبعت  نیا  هب  هیبش  ترضح  اج  نیا  رد  دور . یم  راکب  مه  يرگید  تاریبعت  یماقم  نینچ  رد  یهاگ  داب . رود  ینعی  مه  ادُعب » . » داب
نآ زا  دیاب  داهج  يارب  هک  يریـشمش  تسا  تشز  ردق  هچ   ) شندوب زیت  زا  دعب  ریـشمش  ندش  دنُک  داب  تشز  دـحلا ؛ لولفل  احبقف  دـنیامرف :
رما نتفرگ  یخوش  داب  تشز  و  دجلا ؛ دعب  بعللا  و  درب .) یمن  هدش و  دنک  مینیب  یم  مینک  هدافتـسا  نآ  زا  میهاوخ  یم  یتقو  دوش  هدافتـسا 
دینک دروخرب  نآ  اب  تیدج  اب  دیاب  تسامش و  ترخآ  ایند و  تداعس  تایح و  لماع  هک  ار  یمالسا  امش  ینعی  يدج . میمصت  زا  دعب  مهم 

راک دبوکب  ار  يا  هرخـص  رد ، هقلح  ياج  هب  ناسنا  رگا  دیبوک . ار  رد  هقلح  دـیاب  رد ، ندـش  زاب  يارب  ةافـصلا ؛ عرق  و  دـیا . هتفرگ  يزاب  هب 
رد نآ  دیاب  امش  دوب و  هدرک  زاب  امش  يور  هب  دوخ  تمحر  زا  يرد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ترضح  دوصقم  تسا . هداد  ماجنا  يا  هناقمحا 
نآ دیا و  هتفر  يا  هرخص  غارس  هب  یهلا  تمحر  رد  ندیبوک  ياج  هب  امش  اما  دوش . ریزارـس  امـش  يور  هب  یهلا  تمحر  ات  دیدیبوک  یم  ار 

یسک غارـس  دیبوکب ، ار  تداعـس  باب  و  تمحر ، باب  ملع ، باب  هک  نیا  ياج  هب  تشاد . دهاوخن  امـش  يارب  یعفن  چیه  هک  دیبوک  یم  ار 
زا دیاب  نونکا  دیدوب و  هدرک  زیت  هک  يا  هزین  نآ  ةانقلا ؛ عدص  و  دیونـش . یمن  یباوج  دینزب  رد  هچره  هک  دیا  هتفر  دـنام  یم  یگنـس  هب  هک 

ناتیاه سوه  هتفر و  اطخ  هب  همه  ناتیاه  رظن  يأر و  ءاوهألا ؛ للز  ءارآلا و  لتخ  و  تسا . هداد  تسد  زا  ار  شا  ییآراک  دـینک  هدافتـسا  نآ 
اطخ و ياهرظن  دیـشاب  هتـشاد  بئاص  يأر  هک  نیا  ياج  هب  دـیور و  یم  سوه  لابند  دـیورب  قح  لابند  هک  نیا  ياـج  هب  تسا . هدرک  لـگ 
: دنیامرف یم  دننک و  یم  سابتقا  هدئام  كرابم  هروس  مداتشه  هیآ  هب  دعب  مشاب ؟ هتشاد  امـش  هب  يدیما  هچ  نم  رگید  دینک . یم  زاربا  هابتـشا 

يـال هبـال  رد  دـننک و  یم  باـختنا  ترـضح  هک  یتاـیآ  نودـلاخ ؛ مه  باذـعلا  یف  مهیلع و  هللا  طخـس  نأ  مهـسفنأ  مهل  تمدـق  اـم  سئب 
رد هک  تسا  ینایرج  هب  تبـسن  ترـضح  شنیب  زا  یکاح  هک  تسا  يا  هدـنبوک  رایـسب  تایآ  دـننک  یم  داهـشتسا  نآ  هب  ناشیاه  ینارنخس 
يا هنوگ  هب  دشابن  رفک  لعفلاب  رگا  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  رگنایب  ترـضح  ياهداهـشتسا  درک . ادیپ  همادا  دـعب  تفرگ و  لکـش  هفیقس 

ناشدوخ يارب  ار  یکرابمان  هریخذ  هچ  دندرک  امش  ياهدرم  هک  يراک  نیا  اب  دنیوگ : یم  مه  اج  نیا  دش . دهاوخ  یهتنم  رفک  هب  هک  تسا 
رفاک يارب  هنادواج  باذع  دننامب . هنادواج  باذع  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـش ، اه  نآ  هب  یهلا  بضغ  بجوم  هک  يا  هریخذ  دنداتـسرف ، شیپ 

بکترم هک  یناسک  دنیوگب : دنهاوخ  یم  هیآ  نیا  رکذ  اب  ترـضح  ینعی  تسا ؛ تقوم  شباذع  دشاب  هتـشاد  مه  باذع  رگا  نمؤم  تسا و 
يراتفر نیا  اب  اهتقبر ؛ مهتدلق  دقل  مرج  ال  دوش . یم  یهتنم  رفک  هب  هک  دـنتفر  یهار  هب  مک  تسد  ای  دـندش  جراخ  نید  زا  دـندش  راک  نیا 

. متشاذگ مدرم  نیا  شود  رب  ار  شنیگنس  راب  و  اهتقوأ ؛ مهتلمح  و  متخادنا . رتش  نیا  ندرگ  هب  ار  تفالخ  نامسیر  مه  نم  دندرک  نانیا  هک 
یم راکب  یتاریبعت  ترـضح  مه  اج  نیا  رد  نیملاظلا ؛ موقلل  ادعب  ارقع و  اعدجف و  متـساخرب . هزیتس  هب  اه  نآ  اب  و  اهتاراغ ؛ مهیلع  تننـش  و 

تـسا موسرم  اه  برع  نیب  رد  تسین . انـشآ  یلیخ  ام  تایبدا  اب  تاریبعت  نیا  زا  یخرب  هتبلا  دوش . یم  هدرب  راک  هب  نیرفن  ماقم  رد  هک  دـنرب 
یپ ار  يرتش  ینعی  ارقع »  » داب و هدـیرب  شا  ینیب  ینعی  اعدـج » ! » داب هدـیرب  شا  ینیب  دـنیوگ  یم  دـننک  نیرفن  ار  یـسک  دـنهاوخ  یم  یتقو 

ار تلذ  تیاهن  دنوادخ  دنـشاب و  رود  ادخ  تمحر  زا  اه  نیا  دنرگمتـس . یمدرم  موق  نیا  ینعی  دننزب . ریـشمش  اب  ار  شیاپ  تسد و  دننک و 
. دنک طلسم  ناشیا  رب 

تیالو زا  حیرص  عافد 

؛ نیدلا ایندلا و  رومأب  نیبطلا  نیمألا و  حورلا  طبهم  ۀلالدلا و  ةوبنلا و  دعاوق  ۀلاسرلا و  یـساور  نع  اهوعزعز  ینأ  مهحیو  دنیامرف : یم  دعب 
رقتـسم تیحالـص  تینما و  چـیه  هک  دـندرب  ییاج  هب  دـندرک و  فرحنم  شدوخ  ریـسم  هاگیاج و  زا  ار  تفالخ  راب  اه  نآ  اـه ! نآ  رب  ياو 
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تیحالـص مدـع  تابثا  مه  ناش  یلبق  نانخـس  زا  ترـضح  فادـها  زا  یکی  هک  تسا  هتکن  نیا  يارب  يدـهاش  تاریبعت  نیا  درادـن . ندـش 
رگا دنرادن و  ار  مرکا  لوسر  ینیشناج  تیحالص  هجو  چیه  هب  اه  نآ  دنامهفب  مدرم  هب  تساوخ  یم  ترضح  دوب . تموکح  رما  نایدصتم 
دنلب ياه  هوک  هب  ار  نآ  نوؤش  تلاسر و  ماقم  ترـضح  دنا . هدرک  یباختنا  دب  دـننک  باختنا  ار  ماما  دوخ ، هک  دوب  مدرم  قح  مه  ضرف  هب 

. دندرک ترپ  یکانلوه  هرد  هت  هب  ار  نآ  اه  نآ  اما  دوب ؛ تلاسر  دنلب  ياه  هوک  مرکا  ربمایپ  ینیشناج  هاگیاج  دنیوگ : یم  دننک و  یم  هیبشت 
يراکشآ رایسب  نایز  نیا  نیبملا ؛ نارسخلا  وه  کلذ  الأ  دننادب . ار  مدرم  يایند  نید و  حلاصم  نیرتهب  هک  تسا  یناسک  هتـسیاش  ماقم  نیا 

ایند مه  دینک و  هدافتسا  نآ  زا  هشیمه  يارب  امش  ات  دوب  هداد  رارق  یعیفر  بسانم و  هاگیاج  رد  ار  یمیظع  تمعن  نینچ  لاعتم  يادخ  تسا .
؟ دراد دوجو  نیا  زا  رتالاب  ینایز  ایآ  ار . ترخآ  مه  دـیداد و  تسد  زا  ار  ایند  مه  دـیدرک  هک  يراک  نیا  اب  اما  دوش . دابآ  ناـتترخآ  مه  و 

. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلصو  میریگ . یم  یپ  دعب  تاسلج  رد  ار  هبطخ  هیقب  هللاءاش  نا 

اه تشون  یپ 

.68 دوه ،  . 3 . 60 دوه ،  . 2 . 128 هبوت ،  . 1

 ... دش یم  مکاح  مالسلا  هیلع  یلع  رگا 

همدقم

میدرک تئارق  دندوب  هدومرف  داریا  راصنا  رجاهم و  نانز  عمج  رد  هک  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  تاشیامرف  زا  یتمـسق  لبق  هسلج  رد 
و دنیامرف : یم  هک  میدیسر  زارف  نیا  هب  كرابم  هبطخ  نآ  زا  میدرک . ضرع  يرصتخم  تاحیضوت  داد  قیفوت  لاعتم  يادخ  هک  يدح  رد  و 

تاذ یف  هرمنت  هتعقو و  لاکن  هتأطو و  ةدش  هفتحل و  هتالابم  ۀـلق  هفیـس و  ریکن  هنم  هللا  اومقن و  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  نم  اومقن  يذـلا  ام 
 ... هللا

بولطم مکاح 

رد دنتفرگن ، يا  هجیتن  دندرک و  مامت  ار  تجح  تموکح  نایدصتم  مدرم و  اب  هکنیا  زا  دـعب  رمع  رخاوا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
هیلع نینمؤملاریما  ارچ  مدرم  هکنیا  تلع  مهف  يارب  دنهد . حیـضوت  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مدرم  فارحنا  تلع  دـنراد  دـصق  اجنیا 

هچ مدرم  يارب  لآ  هدیا  مکاح  دنراد و  يراظتنا  هچ  مکاح  زا  مدرم  هک  میهد  رارق  یسررب  دروم  ار  همدقم  نیا  دیاب  دندرک  اهر  ار  مالـسلا 
یمومع تموکح ، زا  مدرم  تابلاطم  زا  یخرب  دنتفر . نارگید  غارـس  دـندرک و  اهر  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مدرم  ارچ  میمهفب  ات  تسا  یـسک 
هتفریذپ ار  نآ  مدرم  هک  تسا  ینوناق  حیحـص  ءارجا  تابلاطم ، نیا  زا  یکی  تسا . بولطم  يا  هدیقع  رکف و  ره  اب  یمدرم  ره  يارب  تسا و 

دندرک و یچیپرس  نوناق  زا  ادمع  یناسک  رگا  هک  دنراد  راظتنا  مکاح  زا  مدرم  تسا . نافلختم  اب  دروخرب  نوناق  حیحص  يارجا  همزال  دنا .
هک تسا  نیا  مکاح  زا  مدرم  یمومع  تابلاطم  رگید  زا  دریگب . ملاظ  زا  ار  ناشداد  دـنک و  دروخرب  اه  نآ  اب  دـندرک  ملظ  نارگید  قح  رد 
هب دـشابن و  نیزگدوخ  مکاح  هک  تسا  نیا  درمـشرب  ناوت  یم  هک  يرگید  هبلاطم  دـشاب . مدرم  مومع  هاوخریخ  زوسلد و  نطاب  رهاظ و  رد 

یتابلاطم اه  نیا  دشاب . دوخ  يارب  زایتما  عمج  يزود و  هسیک  رکف  رد  هکنیا  هن  دشاب ؛ مدرم  هب  تمدخ  هعماج و  حلاصم  نیمات  رکف  رد  دج 
مکاـح يرـشب  عـماوج  موـمع  يارب  دـشاب  هتـشاد  ار  تایـصوصخ  نیا  یمکاـح  رگا  دـنراد . ناـشتموکح  زا  يا  هعماـج  ره  مدرم  هک  تسا 

یعـس درادـب و  ساپ  ار  یمالـسا  ياه  شزرا  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  یم  هفاضا  مه  رگید  راظتنا  کی  یمالـسا  هعماج  رد  تسا . یبولطم 
ياه تفآ  اه و  تعدـب  هب  التبم  دـنریگ و  رارق  یتسرپادـخ  حیحـص  هار  رد  مدرم  ینعی  دوش . هدایپ  هعماـج  رد  یمالـسا  ياـه  شزرا  دـنک 
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نینچ رد  دریگن  يدـج  ار  لـیاسم  نیا  یلیخ  دـشاب و  هحماـسم  لـها  لـمع ، ماـقم  رد  یمکاـح  رگا  دـنوشن . یتدـیقع  تاـفارحنا  يرکف و 
دنا هدرک  هدافتـساءوس  لاملا  تیب  زا  هدومن و  زواجت  مدرم  قوقح  هب  هدرک ، ملظ  هک  یناسک  دـنوش ؛ یم  هتـسد  ود  مدرم  ـالومعم  یتیعقوم 

هب دننیب  یم  یتقو  مدرم  ریاس  اما  دنتسه . یضار  یمکاح  نینچ  زا  دنوش و  یم  لاحشوخ  دوش  یمن  يدج  دروخرب  اه  نآ  اب  دننیب  یم  یتقو 
یم یعـس  دوش  نیمأت  ناشعفانم  ناراد  هیامرـس  تردق و  نابابرا  یتقو  دنوش . یم  یـضاران  تسا  هدش  عیاض  ناشقوقح  هدـش و  ملظ  اه  نآ 
ایند ياج  همه  رد  هک  تسا  ییاه  هویـش  نیا  دـنوشن . ناشمحازم  دوش و  مرگ  ناشرـس  يا  هنوگ  هب  ات  دـننک  عناق  بیرف  اب  ار  نارگید  دـننک 

صاوخ و یهورگ  اهروشک  همه  رد  هکارچ  دوشن ؛ هدافتسا  یناطیش  ياه  هویـش  نیا  زا  نآ  رد  هک  دشابن  يروشک  ملاع  رد  دیاش  مینیب . یم 
يارب ناشتـسد  ور  نیا  زا  دراد . جایتحا  اه  نآ  ذوفن  یلام و  ياه  کمک  يأر ، هب  مه  مکاح  دـنریگ و  یم  ار  مکاـح  رود  هک  دنتـسه  هبخن 
تسا يراک  نیا  دننک . یم  مرگرس  ار  مدرم  هدش  هک  يوحن  ره  هب  دننکن  بوشآ  مدرم  هک  نیا  يارب  تسا و  زاب  لاملا  تیب  زا  هدافتساءوس 

. تسین یضار  یعضو  نینچ  هب  مالسا  اما  تسا ؛ لومعم  اه  تموکح  زا  يرایسب  رد  هک 

یمالسا تموکح  يوگلا  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح 

؟ میتشاد ییوگلا  هچ  روشک  هرادا  يارب  میتشادن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  ام  رگا  تسا . یمالسا  تموکح  مات  رهظم  مالسلا  هیلع  یلع 
نوریب ار  هاش  دیدش و  قفوم  هزرابم  رد  امش  رگا  دندرک : لاؤس  هسنارف  رد  ناشیا  زا  هک  یجراخ  ناراگنربخ  باوج  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  ماما 

همه رد  نمـشد  تسود و  مالـسلا .» هیلع  یلع  تموکح  لثم  یتموکح  : » دندومرف دیهد ؟ لیکـشت  یتموکح  عون  هچ  دیراد  دـصق  دـیدرک 
مالسا رظن  زا  یقیقح  لداع  مکاح  تسا . هنومن  تیرشب  خیرات  مامت  رد  هک  تسا  ییوگلا  تموکح  نیا  دنـسانش . یم  ار  یلع  تلادع  ملاع 

همه رد  دشابن و  يزاب و ...  بزح  يزاب ، موق  شیوخ و  هحماسم ، شزاس ، لها  دشاب و  هتشاد  تیعطاق  نافلختم  لباقم  رد  هک  تسا  یـسک 
ربمغیپ تلاسر  لاس  لوط 23 رد  اه  نآ  دندوب . هتخانـش  ار  یلع  مدرم  تسا . یمالـسا  لآ  هدیا  تموکح  هنومن  نیا  دـنک . لامعا  ار  قح  اج 

رد یلع  هک  دنتـسناد  یم  همه  دـندوب . هدومزآ  ار  شراتفر  هدـید و  ربمغیپ  رانک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هراومه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
نیا اب  ار  یلع  دـنا . ناسکی  وا  يارب  اه  هبیرغ  ناکیدزن و  قح ، يارجا  ماـگنه  رد  تسین . ریذـپ  فاـطعنا  ادـخ  مکح  لـباقم  رد  قح و  ربارب 

. دننک هدافتساءوس  وا  زا  دنهد و  شبیرف  دنناوتب  هک  تسین  یمدآ  وا  دنتسناد  یم  دندوب و  هتخانش  تافص 

دوب شبوخ  تافص  مالسلا  هیلع  یلع  بیع 

تافـص نیمه  دـندرکن  تیاـمح  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مدرم  مومع  هک  نیا  تلع  دـنیامرف : یم  زارف  نیا  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
يارب یسک  هچ  تخانش ؟ یم  رتهب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  مالسا  یسک  هچ  درک . ادیپ  یلع  رد  یبیع  چیه  ناوت  یمن  هنرگو  دوب  یلع  بوخ 

تـسناوت یمن  یلع  هک  دنتـسناد  یم  همه  دوب ؟ مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رتزوسلد  نانز  هویب  يارب  ارقف و  يارب  ماـتیا ، يارب  افعـض ، يارب  مدرم ،
یمن هدافتـسا  اه  نآ  زا  دوخ  دومن و  یم  ارقف  فقو  درک و  یم  دابآ  ناتـسلخن  تانق و  هنوگچ  هک  دندوب  هدـید  دـنک . لمحت  ار  میتی  کشا 

. دـنداد یم  نارگید  هب  دنتـشاد  هک  ییاذـغ  رـصتخم  دـندیباوخ و  یم  هنـسرگ  شتیب  لها  نادـنزرف و  دوخ و  دوب  هدـش  اـهراب  یتح  درک و 
دنهاوخ دنم  هقالع  وا  هب  دنشاب  هتـشاد  یمکاح  نینچ  هک  یتلم  ره  تسا و  یبوخ  رایـسب  تافـص  تافـص ، نیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

نآ يارب  یلع  تساوخ  یم  ناشلد  صاوخ  اما  دنتخانش . یم  بوخ  ار  یلع  مدرم  هلب ، دنتـشاذگ ؟ رانک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ارچ  سپ  دش .
مهس ياضاقت  وا  زا  شریقف  ردارب  یتقو  هک  دوب  یسک  وا  دوبن . هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  دنک ، زاب  يا  هناگادج  باسح  اه 
یلع اب  دندید  هک  دوب  نیا  درک . يروآدای  وا  هب  ار  ادخ  تخـس  باذـع  درک و  کیدزن  شتـسد  هب  ار  غاد  نهآ  درک  لاملا  تیب  زا  يرتشیب 

اه نآ  يارب  یمک  هک  دـندنبب  نامیپ  دـهع و  یـسک  اب  دـننک و  رظن  فرـص  یلع  ياه  یبوخ  همه  زا  دـندش  رـضاح  دـمآ . راـنک  دوش  یمن 
وا هک  تشاد  یلکشم  هچ  نسحلاوبا  نسحلا ؛ یبأ  نم  اومقن  يذلا  ام  و  دنیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  دنک . زاب  صاخ  باسح 
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؛ هفتحل هتالابم  ۀـلق  هفیـس و  ریکن  هنم  هللا  اومقن و  دـننک . یم  دای  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  زا  هینک  اـب  مارتحا  يارب  ترـضح  دـندرک . اـهر  ار 
ریـشمش دیاب  هک  ییاج  نآ  دندوب  هدـید  دروآ . یمن  تقاط  شریـشمش  لباقم  رد  یـسک  گنج  هماگنه  رد  هک  دوب  نیا  یلع  هب  ناشلاکـشا 

اب هن  تشاذـگ  یم  مدـق  مکحم  راوتـسا و  تشاذـگ  یم  مدـق  هک  ییاج  یلع  هتأـطو ؛ ةدـش  و  درادـن . ندـش  هتـشک  رطخ و  زا  یکاـب  دـنزب 
نیا هللا ؛ تاذ  یف  هرمنت  و  تسا . تخـس  زومآ و  تربع  شا  هبرـض  دـنک  تازاجم  ار  یـسک  دـیاب  هک  ییاـج  نآ  هتعقو ؛ لاـکن  و  هحماـسم .

. گنلپزوی ینعی  رمن  تسا . هدـش  هتفرگ  رمن »  » زا رمنت »  » هملک میرادـن . ار  شا  هباـشم  یـسراف  رد  هک  تسا  یفیطل  رایـسب  یبدا  ریبعت  ریبعت ،
نیا تسا . گنج  هدامآ  مشخ و  لاح  رد  هشیمه  هکنیا  نآ  دراد و  یـصاخ  تفـص  گنلپزوی  هدـنرد  تاناویح  نیب  رد  دـندقتعم  اـه  برع 
یم ادخ  هب  طوبرم  هک  اج  نآ  ینعی  هللا  تاذ  یف  هرمنت  دنیوگ . یم  رمنت  دوشن ، ریگ  لفاغ  دشاب و  هزرابم  هدامآ  ناسنا  هشیمه  هک  ار  تلاح 

هک تسا  یبیع  نیا  دریذپ . یمن  فاطعنا  چیه  دـنک و  یم  لامعا  یهلا  فیلاکت  دروم  رد  ار  تیعطاق  لامک  تسا و  هدامآ  الماک  یلع  دوش 
دزن يا  هدع  تشگزاب  رد  دوب  هدنامرف  یتیرومأم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هاگ  دوبن . لمحت  لباق  مدرم  يارب  نیا  دنتفرگ . یم  یلع  زا  مدرم 
هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  دندرک . یم  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  یلع  يریگ  تخـس  تیعطاق و  زا  دـنتفر و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
رگا درادن . شمرن  فاطعنا و  چیه  ادخ  راک  هرابرد  یلع  هَّللا 1  ِتاَذ  ِیف  ٌنِشَخ  ُهَّنِإَف  ٍِّیلَع  ِۀَیاَکِش  ْنِم  ْمُکَتَنِْسلَأ  اوُعَفْرا  دومرف : یم  هلآ  هیلع و 
یمن ینزوسرـس  زا  دوب  حرطم  ادـخ  مکح  مدرم و  قح  ياپ  هک  ییاج  نآ  اما  تشذـگ ؛ یم  زیچ  همه  زا  دوب  نایم  رد  شدوخ  قوقح  اـهنت 

. تشذگ

رشب تداعس  هار  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  هریس 

هعماج رد  یفارحنا  رگا  مسق  ادخ  هب  اهیلع ؛ مهلمح  اهیلإ و  مهدرل  ۀحـضاولا  ۀجحلا  لوبق  نع  اولاز  ۀـحئاللا و  ۀـجحملا  نع  اولام  ول  هللاات  و 
يا هعماج  ره  رد  دنوش . فرحنم  مدرم  تشاذـگ  یمن  دـنادرگ و  یمرب  قح  هار  هب  ار  اه  نآ  دـنتفر  یم  جـک  ار  هار  مدرم  دـمآ و  یم  شیپ 

دراذگن هک  تسا  هعماج  مکاح  يارب  گرزب  تیلضف  کی  نیا  دیایب . شیپ  ییاه  يور  جک  اه و  یـشیدنا  جک  ادمع  ای  اوهـس  تسا  نکمم 
رد اـه  برع  هک  دوب  ترفاـسم  يارب  یبساـنم  بکرم  رتـش ، ناـمز  نآ  رد  احجـس ؛ اریـس  مهب  راـسل  و  دوش . فرحنم  قـح  ریـسم  زا  هعماـج 

دوب بقارم  درک و  یم  لرتنک  ار  اـهرتش  ناـبراس ، داـتفا  یم  هار  يا  هلفاـق  یتقو  اهرفـس  رد  دـندرک . یم  هدافتـسا  نآ  زا  ینـالوط  ياـهرفس 
یم دنک  ار  ناشتکرح  دنتفر  یم  دنک  دیاب  هک  اجنآ  دنار و  یم  دـنت  ار  اه  نآ  دـنتفر  یم  دـنت  دـیاب  هک  ییاجنآ  دـننکن . تیذا  ار  اه  بکار 
یم تکرح  ار  هعماج  رتش  نانچ  داتفا  یم  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  تموکح  مامز  رگا  دنیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  درک .
مارآ یلیخ  هک  رتش  تکرح  نآ  ینعی  حجـس » ریـس  . » دنـسرب دصقم  هب  یبوخ  هب  دنوش و  هتـسخ  تیذا و  هن  دننامب و  بقع  هن  مدرم  هک  داد 
لرتنک رد  یمهم  شقن  یلیخ  هک  دـنا  هتخادـنا  یم  نآ  ینیب  رد  يدـنب  رتش ، راهم  يارب  هشاشح ؛ ملکی  ال  دوش . یمن  تیذا  شبکار  تسا و 

نآ هاگ  دندش  یم  رتش  راوس  یتقو  دارفا  یخرب  دـنک . تکرح  روط  هچ  هک  داد  یم  تمالع  رتش  هب  نآ  هلیـسو  هب  بکار  تسا . هتـشاد  رتش 
هب دـش  یم  مخز  ناشیاه  نار  هک  دـندز  یم  رتش  لغب  هب  اپ  اـب  ناـنچ  نآ  اـی  دـش و  یم  مخز  شا  ینیب  هک  دندیـشک  یم  ار  شراـهم  ناـنچ 

رگا دنیامرف : یم  ترـضح  دندز . یم  رتش  لغب  هب  اپ  اب  بترم  دندش و  یم  رتش  راوس  زور  نیدنچ  دـیاب  هک  ینالوط  ياهرفـس  رد  صوصخ 
. بکار هن  دش و  یم  تیذا  رتش  هن  هک  دناسر  یم  لزنم  هب  ار  اه  نآ  راومه  مارآ و  نانچ  نآ  دـنداد  یم  یلع  تسد  هب  ار  تفالخ  رتش  راهم 
و دوش . تحاران  هتـسخ و  بکار ، هن  دـنامب و  بقع  هلفاق  زا  هن  هک  داد  یم  تکرح  ار  رتش  ناـنچ  نآ  هبکار ؛ لـمی  ـال  هرئاـس و  لـکی  ـال  و 
بولطم و یلیخ  روخشبآ  طیحم ، نآ  رد  بارعا  يارب  اناطب ؛ مهردصأل  هابناج و  قنرتی  هاتفـض و ال  حفطت  ایور  ایفاص  اریمن  الهنم  مهدروأل 

يا هفیاـط  ره  تنوکـس  لـحم  یکیدزن  رد  دـندرک و  یم  یگدـنز  کـشخ  يارحـص  رد  نیـشن  هیداـب  ياـه  مدآ  اـبلاغ  تـسا . هدوـب  مـهم 
یلع رگا  دنیامرف : یم  ترـضح  دـنا . هدرک  یم  هدافتـسا  بآ  نآ  زا  اه  نآ  تسا و  هدـش  یم  عمج  نآ  رد  ناراب  بآ  هک  هدوب  يروخـشبآ 
هکلب هدولآ  يروخشبآ  هن  دنسرب ؛ روخـشبآ  هب  عقوم  هب  هک  داد  یم  تکرح  مارآ  نانچ  نآ  ار  مدرم  تفرگ  یم  تسد  هب  ار  تموکح  مامز 
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دوب روخشبآ  رد  هک  یبآ  تخیر و  یم  نوریب  شفرط  ود  زا  هک  دیـشوج  یم  نآ  رد  بآ  نانچ  نآ  هک  درک  یم  يروخـشبآ  دراو  ار  مدرم 
حصن و  دنام . یمن  هنشت  یسک  هک  درک  یم  تیاده  ار  هعماج  نانچ  نآ  یلع  درک . یم  باریـس  ار  هلفاق  الماک  دوب و  لالز  فاص و  هشیمه 

. دشاب مدرم  هب  تمدـخ  رکف  رد  ناهنپ  راکـشآ و  رد  هدوب و  مدرم  زوسلد  اعقاو  هک  تسا  یـسک  لآ  هدـیا  مکاح  میتفگ  انالعإو ؛ ارـس  مهل 
دشابن شدوخ  رکف  هب  هک  دوب  نیا  لآ  هدیا  بوخ و  مکاح  تافـص  زا  رگید  یکی  لئاطب ؛ ایندلا  نم  یلحتی  نکی  مل  و  دوب . هنوگ  نیا  یلع 

یمن هدافتـسا  ایند  ياهرویز  یفاضا و  ياهزیچ  زا  یلع  دـنیامرف : یم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دـنکن . هریخذ  شدوخ  يارب  يزیچ  و 
ياذـغ دـنک و  یگنـشت  عفر  هک  یبآ  زج  درک  یمن  هدافتـسا  هعماج  لاوما  زا  لفاکلا ؛ ۀعبـشو  لهانلا  ير  ریغ  لئانب  اـهنم  یظحی  ـال  و  درک .

یم هتخانش  ایند  بلاط  زا  یعقاو  دهاز  تقو  نآ  بذاکلا ؛ نم  قداصلا  بغارلا و  نم  دهازلا  مهل  نابل  و  دنک . یگنسرگ  عفر  هک  يرصتخم 
يرُْقلا َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  : » دنیامرف یم  داهشتسا  هیآ  نیا  هب  دعب  غورد . ياعدا  یسک  هچ  دراد و  تسار  ياعدا  یـسک  هچ  دش  یم  نشور  دش و 

رگا هک  تسا  یهلا  یتنـس  نـیا  ؛2  َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَـخَأَف  اُوبَّذَـک  ْنِکل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاـکََرب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ 
رد دنوادخ  دندرک ) یم  تیاعر  ار  اه  شزرا  دنتشاد و  حیحص  ياهرواب   ) دندش یم  اوقت  نامیا و  لها  هعماج )   ) اه يدابآ  اهرهـش و  مدرم 
رد مه  ام  تهج  نیمه  هب  دندرک . بیذکت  نامیا  ياج  هب  سوسفا ! یلو  درک . یم  لزان  اه  رب آ ن  ار  یتاکرب  نیمز  نامسآ و  زا  ایند  نیمه 
هب طوبرم  تنـس  نیا  مکح و  نیا  ینعی  دنوش » يوقت  لها  هعماج  رگا  : » دیامرف یم  نآرق  میدرک ». تازاجم  ار  اه  نآ  ناشدب  لامعا  لباقم 

َو دـنک . یم  هیبنت  ار  هعماج  نآ  ادـخ  دـش  دـساف  هعماج  رگا  اما  دنـشاب ، مه  بوخ  درف  دـنچ  هعماـج  رد  تسا  نکمم  درف . هن  تسا  هعماـج 
یلک و هدعاق  ناونع  هب  ار  لبق  هیآ  ترـضح  تسا . بلاج  یلیخ  ؛3  َنیِزِْجعُِمب ْمُه  ام  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَس  ْمُُهبیُِـصیَس  ِءالُؤه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا 

ناشلامعا جیاتن  هب  دنشاب  ملظ  لها  مه  مدرم  نیا  رگا  ینعی  دننک . یم  هراشا  ناشدوخ  هعماج  هب  ءالوه »  » هراشا مسا  اب  لاح  دندروآ و  اربک 
لماش تسا و  هدنزومآ  رایـسب  زین  هیآ  نیا  هب  هراشا  درادرب . شیاه  تنـس  زا  تسد  ات  دننک  زجاع  ار  ادخ  دنناوت  یمن  دش و  دـنهاوخ  التبم 

نآ و نتفرگ  هدـیدان  ادـخ و  مکح  زا  فـلخت  رطاـخ  هب  هعماـج  نیا  دارفا  فیرـش ، هیآ  نـیمه  ساـسارب  ینعی  تـسا ؛ ییوـگ  شیپ  یعوـن 
، يدـهلا مالعاب  يرولا  مالعا   . 1 نیرهاطلا . هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  و  دـش . دـنهاوخ  التبم  یهلا  تبوقع  هب  امتح  ناـشتعیب  نتـسکش 

.52 رمز ،  . 3 . 96 فارعا ،  . 2 ص131 .

دننک اهر  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يا  هعماج  ماجنارس 

همدقم

میدرک تئارق  دندوب  هدومرف  داریا  راصنا  رجاهم و  نانز  عمج  رد  هک  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  تاشیامرف  زا  یتمـسق  لبق  هسلج  رد 
و دنیامرف : یم  هک  میدیسر  زارف  نیا  هب  كرابم  هبطخ  نآ  زا  میدرک . ضرع  يرصتخم  تاحیضوت  داد  قیفوت  لاعتم  يادخ  هک  يدح  رد  و 

تاذ یف  هرمنت  هتعقو و  لاکن  هتأطو و  ةدش  هفتحل و  هتالابم  ۀـلق  هفیـس و  ریکن  هنم  هللا  اومقن و  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  نم  اومقن  يذـلا  ام 
يارب هک  راصنا  رجاهم و  نانز  هب  باطخ  هک  میتخادرپ  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تاـشیامرف  زا  يا  هبطخ  هب  ریخا  تاـسلج  رد  هللا ... 

هب ترضح  لوا ، شخب  رد  درک ؛ میسقت  شخب  هس  هب  ناوت  یم  ار  ترضح  هبطخ  نیا  عقاو  رد  دنا . هدومرف  داریا  دندوب  هدمآ  ناشیا  تدایع 
دندرک مورحم  تداعـس  زا  ار  دوخ  دـندرک و  اهر  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تهج  نادـب  ار  اهنآ  دـنزادرپ و  یم  نیرجاـهم  راـصنا و  خـیبوت 

یم هسیاقم  دندوب  هدرک  باختنا  ار  اهنآ  مدرم  هک  یناسک  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نایم  ترـضح  مود  شخب  رد  دـنیامن . یم  شنزرس 
ناماگشیپ هنوگچ  دنتسه . اه  ور  هلابند  ناگدنام و  بقع  اهنآ  دنا و  تیرشب  هعماج  ناماگشیپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دنیامرف : یم  دننک و 
. دش دهاوخ  هچ  هعماج  نیا  ماجنارس  هک  دننک  یم  ینیب  شیپ  ترضح  موس  شخب  رد  دیتفر ؟ اهور  هلابند  غارس  هب  هدرک ، اهر  ار 

بیجع یباختنا 
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نایب يارب  هک  تسا  يریبعت  نیا  ! ) دیونشب دییایب  ياهآ  عمساف ؛ مله  الأ  دنیامرف : یم  ترضح  هک  میدیسر  ترابع  نیا  هب  هتشذگ  هسلج  رد 
ره ینامب  هدنز  ردق  ره  دنیوگ : یم  تسا . یبرع  یلثملا  برـض  ریبعت  نیا  ابجع ؛ رهدلا  كارأ  تشع  ام  و  دوش ) یم  هدافتـسا  بیجع  يرما 

دنیبـن یبـیجع  رما  ناـسنا  رگا  زور  ره  دوش : یم  هتفگ  مه  ناـنابز  یـسراف  ناـیم  رد  داد . دـهاوخ  ناـشن  وت  هب  یبـیجع  زیچ  راـگزور  زور ،
؛ اودنتسا دانس  ّيا  یلإ  يرعش  تیل  دعر . هروس  مجنپ  هیآ  زا  تسا  یسابتقا  ترابع  نیا  مُُهلْوَق  ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو  دوش . یم  انیبان  شمشچ 

بیجع بلطم  نآ  دنتفر . یهار  دب  هب  دندرک و  یباختنا  دب  امش  نادرم  هک  دوب  هراب  نیا  رد  راصنا  رجاهم و  نانز  هب  باطخ  ترـضح  مالک 
يارب ایآ  دـندرک ؟ ار  راک  نیا  یکالم  هچ  اب  لیلد و  هچ  هب  راصنا  نیرجاـهم و  هک  تسا  نیا  دـندرک  هراـشا  نآ  هب  لاـمجا  هب  ترـضح  هک 

يا هتسجرب  ياه  تیـصخش  هک  دندرک  باختنا  ار  یناسک  اهنآ  ایآ  دوب ؛ هدادن  یلوپ  اهنآ  هب  یـسک  هک  میناد  یم  دندرک ؟ ار  راک  نیا  لوپ 
ییاه مدآ  نینچ  اهنآ  هک  میناد  یم  دنتـشاد !؟ هقالع  اهنآ  هب  دنتخانـش و  یم  ار  اهنآ  مدرم  هک  دـندوب  رادروخرب  یترهـش  نانچ  زا  دـندوب و 

دندوب و دنم  هقالع  اهنآ  هب  مدرم  تهج  نیا  هب  دنتشاد و  يا  هداعلا  قوف  ياوقت  دندوب و  تدابع  لها  دندش  باختنا  هک  یناسک  ایآ  دندوبن ؛
يروالد هک  دندوب  ریلد  عاجـش و  يدارفا  هفیقـس  نیبختنم  ایآ  دنتـشادن ؛ اوقت  تدابع و  هب  یترهـش  نینچ  اهنآ  هن ، دندرک !؟ باختنا  ار  اهنآ 

رد لیلد  هچ  هب  مدرم  تسا ! بیجع  دنتـشادن . مه  يزایتما  نینچ  اهنآ  هن ، دـندوب !؟ روهـشم  ینامرهق  هب  دنتـشاد و  اهگنج  رد  یناوارف  ياـه 
هیجوـت رد  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دـندرک !؟ باـختنا  ار  دارفا  نیا  مالـسا  یمارگ  لوـسر  تلحر  زا  تعاـس  دـنچ  هلـصاف 

لیلد نیا  هب  میدوب  ربمغیپ  نایرهـشمه  ناکیدزن و  زا  نوچ  نیرجاـهم ، اـم  دـش و  فـالتخا  راـصنا  نیرجاـهم و  نیب  دـنیوگ : یم  ناـشراک 
يرهـشمه رب  هوالع  هک  نم  دوب  مالـسا  یمارگ  لوسر  هب  تبارق  باختنا ، نیا  لیلد  رگا  اما  دـندرک ! باختنا  ام  نایم  زا  ار  ربماـیپ  نیـشناج 

یلص ربمغیپ  اب  تبارق  باختنا ، كالم  رگا  دندماین !؟ نم  غارس  ارچ  متسه ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  زا  داماد و  ومعرـسپ و  ندوب ،
هب اهنآ  متسناد  یم  شاک  يا  دنیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح   1 !؟ تسا رت  کیدزن  ربمغیپ  هب  نم  زا  یسک  هچ  دوب ، هلآو  هیلع  هللا 
يا هریگتسد  هچ  هب  و  اوکـسمت ؛ ةورع  ۀیأب  و  دنداد !؟ هیکت  ینوتـس  هچ  هب  و  اودمتعا ؛ دامع  يا  یلإ  و  دندرک !؟ دانتـسا  يدنـس  لیلد و  هچ 

ار یمکحم  هریگتسد  دبـسچب و  ییاج  هب  دنک  یم  یعـس  دوش  ترپ  ییاج  زا  تسا  کیدزن  هک  دنک  ساسحا  ناسنا  رگا  دندش !؟ کسمتم 
یکالم هچ  اب  و  اوکنتحا ؛ اومدقأ و  ۀیرذ  ۀـیأ  یلع  و  دـندوبن . یمکحم  هریگتـسد  دـندرک  کسمت  اهنآ  هب  مدرم  هک  یناسک  نیا  اما  دریگب .

زا سابتقا  اب  ترـضح  سپـس  دـنتخاس !؟ ناشدوخ  بولغم  ار  نآ  دـندرک و  اهر  ار  ربمغیپ  ترتع  هیرذ و  لـیلد  هچ  هب  دـنتفر و  اـهنیا  غارس 
. تسا یلدب  دب  دـندرک  باختنا  نیملاظ  هک  یلدـب  »3 ؛ ًالَدـَب َنیِملاَّظِلل  َْسِئب  و   » 2« ُریـشَْعلا َْسِئَبل  َو  یلْوَْملا  َْسِئَبل  : » دـنیامرف یم  نآرق  تایآ 
رد يروالد و  رد  تعاجش ، رد  اوقت ، رد  مالسا ، رد  ماگشیپ  دارفا  باختنا  ياج  هب  اهنآ  لهاکلاب ؛ زجعلا  مداوقلاب و  یبانذلا  هللا  اولدبتـسا و 

ار مد  دـنریگب  ار  رـس  هک  نیا  ياج  هب  دنتـشادن و  يزایتما  چـیه  تالامک  رظن  زا  هک  دـندرک  باـختنا  ار  ییاـه  هدـنام  بقع  لـیاضف ، همه 
هب سطعم  عمج  سطاعم »  » 5 ؛  نوُرُعْشَی ْنِکل ال  َو  َنوُدِسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ   » 4 ؛» ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی   » موق سطاعمل  امغرف  دنتفرگ .
هک تسا  موسرم  یبرع  تایبدا  رد  هاگ . هسطع  دـنیوگ  یم  دـنربب  راک  هب  يرتهب  ریبعت  ینیب  ياج  هب  دـنهاوخب  رگا  تسا . هاـگ  هسطع  ینعم 

شا ینیب  هفنا ؛ مغر  : » دنیوگ یم  تفر ، نیب  زا  ینالف  دنیوگب  دنهاوخ  یم  یتقو  ای  دننک  راوخ  ریقحت و  یلیخ  ار  یـسک  دـنهاوخ  یم  یتقو 
رد دـنداد ، ماجنا  یبوخ  راک  دـننک  یم  لایخ  هک  داب  هدـیلام  كاـخ  هب  یناـسک  ياـه  ینیب  دـنیامرف : یم  ترـضح  دـش » هدـیلام  كاـخ  هب 
امَف يدُْهی  ْنَأ  َّالِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يدـْهَی  ْنَمَف  َأ   » مهحیو دـنمهف . یمن  یلو  دـنداسف ، لها  اهنآ  عقاو  رد  هک  یتروص 

ای درک  تیعبت  دهد  یم  ناشن  ار  قح  هار  هک  یـسک  زا  دیاب  ایآ  دـنیامرف : یم  نآرق  هب  کسمت  اب  هرابود  ترـضح   6 نوُمُکَْحت » َْفیَک  ْمَُکل 
!؟ دنتسه یلوا  مادک  دراد !؟ امنهار  هب  زاین  دوخ  دناد و  یمن  ار  هار  هک  یسک 

هفیقس لها  هب  نداد  نت  هجیتن 

؛ تسا هدمآ  مه  نآرق  رد  نایب  نیا  ریظن  دننک . یم  نایب  تسا  تغالب  نونف  زا  یکی  دوخ  هک  ءازهتسا  اب  مأوت  ینحل  اب  ار  هتکن  نیا  ترضح 
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اهنآ هب  یغاد  بآ  منهج  نارومأم  دننک  یم  بلط  بآ  دنوش و  یم  هنشت  یتقو  منهج  لها  هک  تسا  هدمآ  ناخد  هروس  مهن  لهچ و  هیآ  رد 
نیا هک  دیتسه  مرتحم  زیزع و  یلیخ  امـش  دیـشچب ! ُمیِرَْکلا ؛ ُزیِزَْعلا  َتنَأ  َکَّنِإ  ْقُذ  : » دنیوگ یم  دنازوس و  یم  ار  اهنآ  ءاشحا  هک  دـنهد  یم 

شون : » دـنیوگب دـعب  دـنازوسب و  ار  وا  ءاشحا  هک  يروط  هب  دـنهدب  ناسنا  هب  یغاد  بآ  هک  نیا  میهد ». یم  امـش  هب  ار  ناشوج  غاد و  بآ 
منهج دنازوس . یم  ار  ناسنا  رتشیب  یلیخ  مالک  نیا  میداد »! وت  هب  ار  بآ  نیا  هک  دیتسه  مرتحم  یلیخ  امـش  يذـیذل ! هباشون  بجع  تناج !

: دنیامرف یم  دراد ؛ یتلاح  نینچ  مه  هبطخ  نیا  رد  ترضح  زیمآزنط  نحل  دراد . مه  یناور  ياه  باذع  نینچ  نیا  یتح  باذع ، هنوگ  همه 
هب ار  تفالخ  رتش  هک  دـیا  لاحـشوخ  یلیخ  ادـیبم ؛ افاعذ  اطیبع و  امد  بعقلا  لـم ء  اوبلتحا  مث  جـتنت  اـمثیر  ةرظنف  تقحل  دـقل  يرمعل  اـمأ 

هدش نتسبآ  هک  يرتش  نیا  هک  دشک  یمن  یلوط  مسق ، مناج  هب  اما  دیـشاب ! تحار  دیزات !؟ یم  دیا و  هدش  راوس  نآ  رب  دیا و  هدروآ  گنچ 
امش دروخ و  دیهاوخ  رتش  ریـش  دینک  یم  نامگ  دیـشود . دیهاوخ  هزات  نوخ  زا  زیربل  یفرظ  نآ  زا  ریـش ، ياج  هب  تقو  نآ  دییاز و  دهاوخ 
یم نآ  زا  هدنـشک  كانرطخ  رام  رهز  هزات و  نوخ  ریـش ، ياج  هب  تقو  نآ  دـیایب ؛ ایند  هب  نآ  هچب  اـت  دـینک  ربص  اـما  داد ؛ دـهاوخ  افـش  ار 

سـسأ ام  بغ  نولاتلا  فرعی  و  درک . دـنهاوخ  نایز  دـنتفر  لطاب  هار  هب  هک  یناسک  هک  تسا  تقو  نآ  نولطبملا ؛ رـسخی  کلانه  دیـشود .
ناتراک تبقاع  هک  مهد  یم  هدژم  امش  هب  مراص ؛ فیسب  اورشبأ  و  دیدروآ . راب  هب  يدب  ماجرف  هچ  هک  دیمهف  دنهاوخ  ناگدنیآ  و  نولوألا ؛

؛ مکب ینأ  مکل و  یترـسح  ایف  دشاب . جاجح  لاثما  هیما و  ینب  تموکح  هب  هراشا  دیاش  دنک . یمن  محر  امـش  رب  هک  تسا  هدـنرب  يریـشمش 
قافتا هدنیآ  رد  هک  ییاهارجام  مکیلع ؛ تیمع  دق  و  دش !؟ دیهاوخ  التبم  یتبقاع  هچ  هب  دنرب و  یم  اجک  ار  امش  امش ! رب  سوسفا  ترسح و 

یم نم  ایآ  نوهراک ؛ اهل  متنأ  اهومکمزلن و  أ  دـش .) دـیهاوخ  التبم  يزور  هچ  هب  هک  منیب  یم  نم  اـما   ) تسا یفخم  امـش  رب  داـتفا  دـهاوخ 
ادخ و هک  دـیورب  ار  یهار  نامه  هک  منک  روبجم  ار  امـش  مناوت  یم  هنوگچ  نم  ( ؟ دـیرادن تسود  هک  منک  روبجم  يراک  هب  ار  امـش  مناوت 

)؟ دنا هدرک  نییعت  ربمغیپ 

تفرگ هفیقس  زا  دیاب  هک  یسرد 

شنزرس ار  راصنا  نیرجاهم و  لوا  شخب  رد  درک ؛ میـسقت  شخب  هس  هب  ناوت  یم  ار  ترـضح  تاشیامرف  نیا  مدرک  ضرع  هک  روط  نامه 
زا نوچ  دـیدرک  اهر  ار  یلع  دـنیامرف : یم  لمع  نیا  حیـضوت  رد  ترـضح  دوخ  سپـس  دـیدرک . اهر  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ارچ  هک  دـندرک 

یسک لابند  دینک . میسقت  ناتدوخ  نیب  ار  عفانم  دییایب و  رانک  وا  اب  دیناوتب  هک  دشاب  راک  رس  یسک  دیتساوخ  یم  دیدیـسرت . یم  وا  تیعطاق 
هک تسا  یسرد  نیرت  مهم  نیا  دوب . شا  يریگ  تخس  یلع  لکـشم  هملک ، کی  رد  دشابن . ریگ  تخـس  دشاب و  هتـشاد  فاطعنا  هک  دیدوب 

نایم رد  هک  ام  الوا  میریگب . اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تاشیامرف  نیا  زا  یخیرات و  نایرج  نیا  زا  دیاب  نام  یعامتجا  یگدنز  يارب  ام 
دیاب میـشاب . هتـشاد  اهنآ  هب  یتهابـش  مینک  یعـس  دـیاب  میراد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  راختفا  ایند  ناملـسم  مین  درایلیم و  کی 

ناسنا دـنیآ . رانک  وا  اب  دـنوش و  قیفر  دـنک  راک  ناشیا  عفن  هب  رتهب  هک  سک  ره  اـب  هک  دوبن  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  شور  هک  مینادـب 
لئاسم رد  ناناملـسم  هک  یتافارحنا  همه  همدقم  رد  هشیمه  هک  دید  دیهاوخ  دینک  لابند  ار  لصا  نیا  رگا  دـشاب . هنوگ  نیا  دـیاب  مه  يولع 

زا دنا  هتـشاد  دصق  هدوبن و  یـضار  ناشدوخ  قح  هب  یناسک  هک  هتـشاد  دوجو  ییارجام  نینچ  دـنا  هدـش  راچد  اهنآ  هب  یعامتجا  یـسایس ـ 
ياهداسف یـشکردارب و  ینمـشد ، يزیرنوخ ، فارحنا ، داسف ، أشنم  هلأسم  نیمه  دـنریگب . هیواز  یکدـنا  هدرک  نییعت  مالـسا  هک  یبوچراچ 

ياهاوه لابند  هب  دننک و  تکرح  هدرک  میسرت  مالـسا  هک  یبوچراچ  نامه  رد  دنا  هدرک  یعـس  یناسک  اج  ره  لباقم  رد  تسا . هدش  رگید 
ناکما رگا  دنا . هدش  لئان  ترخآ  ریخ  هب  مه  دنا و  هدرک  ادیپ  ایند  نیا  رد  فرـش  راختفا و  هدش و  ناشبیـصن  ایند  ریخ  مه  دنـشابن ، یناسفن 

ار نارود  نیا  یخیرات  هیـضق  کی  ناونع  هب  میدرگرب و  نارود  نیا  هب  هرابود  مینک و  رفـس  هدـنیآ  لاس  دـص  هب  یحابـص  دـنچ  هک  تشاد 
هیـضق یتقو  تسا . هدیـسرن  میتسه  ریگرد  نآ  اب  نونکا  هک  ییایاضق  لیلحت  تقو  دش ؛ یم  نشور  نامیارب  ام  نامز  يایاضق  مینک  یـسررب 

رکف هدنب  دمآ . تسد  هب  يا  هجیتن  هچ  دـندرک و  هچ  نارگید  میدرک ، هچ  ام  مییوگب : مینک و  اشامت  ار  نآ  مینیـشنب و  میناوت  یم  دـش  مامت 
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هچ بکترم  هک  دندیمهف  یمن  تسرد  دندناسر  تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  دندمآ و  البرک  هب  هک  یناسک  زا  يرایـسب  منک  یم 
هیلع یلع  ربنم  ياپ  اه  لاس  هک  دـندوب  یناسک  دـندوب . نیفـص  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  نارـس  اـهنآ  زا  یخرب  دـنوش . یم  یلمع 

دنداد داهنشیپ  ار  ير  تراما  دعس  رمع  هب  یتقو  دنک . هچ  هک  دوب  ددرم  اروشاع  نایرج  زا  لبق  زور  دنچ  ات  دعسرمع  دندوب . هتسشن  مالـسلا 
يرایـسب اما  تسا . رارق  هچ  زا  نایرج  تسناد  یم  ینعی  ار ؛ ادـخ  باذـع  ای  دـنک  لوبق  ار  تسپ  نیا  هک  درک  رکف  دز و  مدـق  حبـص  ات  بش 

بقاوع هچ  راک  نیا  اب  دننک و  یم  یطلغ  هچ  هک  دندیمهف  یمن  اقیقد  دـندش  عمج  هفیقـس  رد  هک  مه  ییاهنآ  دـننک . یم  هچ  دنتـسناد  یمن 
دیمهف یمن  امش  نونکا  دیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  دمآ . دهاوخ  ناشندرگ  هب  ییاه  تیلوئـسم  هچ  تشاد و  دنهاوخ  یئوس 

تسا نیا  میریگب  ارجام  نیا  زا  دیاب  ام  هک  یسرد  دیدرک . یهابتشا  هچ  دیمهف  یم  يدوز  هب  تسا و  نتسبآ  رتش  نیا  اما  دینک ؛ یم  راک  هچ 
چیه هنرگو  میجنـسب ؛ تسرد  ار  نآ  فارطا  میریگن و  هداس  ار  نآ  تسا  نایم  رد  تما  کی  حـلاصم  یعامتجا و  لـئاسم  ياـپ  هاـگره  هک 

هب اهنت  مینک و  رکف  راک  تبقاع  هب  یعامتجا ، یـسایس ـ  لـئاسم  رد  مک  تسد  تشاد . میهاوخن  مالـسلا  مهیلع  یلع  لآ  یلع و  اـب  یتهاـبش 
ار هیحور  نیا  دیاب  مینیبب . ار  دعب  نرق  میشاب  هتشاد  تمه  رگا  دعب و  لاس  دعب ، زور  مینک  یعس  مینکن . هاگن  هداتفا  اپ  شیپ  رذگدوز و  راثآ 

میهد ماجنا  میهاوخ  یم  هک  يراک  هرابرد  دـیاب  میراذـگب . رانک  ار  يراگنا  لهـس  هحماسم و  لـئاسم  نیا  رد  مینک و  تیوقت  ناـمدوخ  رد 
اب ار  نآ  سپـس  میراد . تجح  نآ  نداد  ماـجنا  يارب  ادـخ  شیپ  تسا و  یعرـش  هفیظو  يراـک  نینچ  نداد  ماـجنا  هک  میوش  نئمطم  ادـتبا 

لهس يراک  هظحالم  لمع  ماقم  رد  سپـس  دهاوخ . یم  هچ  ام  زا  ادخ  مینیبب  دیاب  هظحل  ره  میتسیاب . نآ  ياپ  میهد و  ماجنا  تیعطاق  لامک 
یعقاو وریپ  میهاوخ  یم  ام  رگا  دزاـس . یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  بتکم  اـب  روما  نیا  هکارچ  میراذـگب ؛ راـنک  ار  نآ  نیا و  فرح  يراـگنا و 
نامیاه سوه  اوه و  عبات  میجنـسب و  ار  راـک  بقاوع  میـشاب و  شیدـنارود  دـیاب  یعاـمتجا  لـئاسم  رد  مک  تسد  میـشاب  مالـسلا  هیلع  یلع 

. هللاءاش نا  مکایا  هللاانقفو و  میشابن .

اه تشون  یپ 

.35 سنوی ،  . 6 . 12 هرقب ،  . 5 . 104 فهک ،  . 4 . 50، فهک  . 3 . 13 جح ،  . 2 ص 290 . رابخالاررد ،  . 1

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
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، 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 
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 .»
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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